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 مالئكه اينكه از مراد و هستند، خلق و خدا بين هايواسطه مالئكه همه اينكه به اشاره]

 01 ..................................................... 5 :ص[ ..... هستند( أَجْنِحَةٍ أُولِي) هابال داراي
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 03 ....................................................................................................... اشاره
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 02 ....................................................................................................... اشاره
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 09 ......................................... 12: ص[ ..... "الْغَرُورُ بِاللَّهِ يَغُرَّنَّكُمْ ال وَ ":جمله معناي]

 اندوه او ضاللت بر پس. كندمي اضالل نموده مجازات را او خدا و بيندمي خوب را بد كافر]
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 ندكمي بلند را آن صالح عمل اينكه از مقصود و خدا سوي به آن صعود و طيب كلم از مراد]
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 43 ................. 37: ص[ ..... "يَبُورُ هُوَ أُولئِكَ مَكْرُ وَ ":فرمود اينكه و سيئات مكر از مراد]

 نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكُمْ اللَّهُ وَ ":آيه در خاك از انسان خلقت باره در مختلف وجوه]

 43 ........................................................................................ 31: ص[ ..... "...

 49 ...................... 35: ص[ ..... شور درياي و شيرين درياي به كافر و مؤمن حال تمثيل]

 بدان كه هاييجواب و "تَلْبَسُونَها حِلْيَةً تَسْتَخْرِجُونَ وَ ":جمله ذيل در ايشبهه و اشكال]

 40 ......................................................................... 34: ص[ ..... است شده داده



 هِفِي مَواخِرَ الْفُلْكَ تَرَي وَ ":آيه و "... مَواخِرَ فِيهِ لْكَالْفُ تَرَي وَ ":آيه در تعبير تفاوت وجه]

 44 ........................................................................................ 31: ص[ ..... "...

 43 .................... 52: ص[ ..... شنوندنمي را دعايشان مشركين آلهه فرمود اينكه معناي]

 إِلَيْهِ ":آيه ذيل در و باران، با زمين احياء به رستاخيز تشبيه باره در رواياتي]) روايتي بحث
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 42 .......................................................................................................... اشاره

 42 .................................................................................. 53: ص.....  آيات ترجمه

 33 .....................................................................................55: ص.....  آيات انبي

 33 ....................................................................................................... اشاره
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 30 ............................... 42: ص[ ..... كافر و مؤمن اعمال و حال بيان براي هاييتمثيل]

 آن رد كه امتي هيچ اينكه و انذار عموم پيرامون سخني] انذار عموم معناي پيرامون گفتاري

 34 ... 41: ص([ ..... نَذِيرٌ فِيها خَال إِلَّا أُمَّةٍ مِنْ إِنْ وَ) است نبوده باشد نكرده ظهور پيغمبري

 بِمُسْمِعٍ أَنْتَ ما وَ ":آيه و "... أُخْري وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ال وَ ":جمله ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 33 ............................................................................ 43: ص([ ..... "ورِالْقُبُ فِي مَنْ
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.....  ["... عِبادِنا مِنْ اصْطَفَيْنا الَّذِينَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ ":آيه در آن وراثت و "كتاب "از مراد]
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.....  [رساند ارث به ايشان به را كتاب خداوند كه( اصْطَفَيْنا الَّذِينَ) خاص بندگان از مقصود]
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 مراد باره در و "الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ يَخْشَي إِنَّما "جمله ذيل در روايت چند] روايتي بحث

 نااصْطَفَيْ الَّذِينَ الْكِتابَ رَثْنَاأَوْ ثُمَّ ":آيه در "بالخيرات سابق "و "مقتصد "،"لنفسه ظالم "از

 33 ........................................................................................... 18: ص[ ..... "...

 33 ....................................................................................................... اشاره

 وَ أَ) ماندنمي آدمي براي عذري جاي آن شدن سپري كه عمري مقدار باره در روايت چند]

 32 .................................................. 17: ص([ ..... تَذَكَّرَ مَنْ فِيهِ يَتَذَكَّرُ ما نُعَمِّرْكُمْ لَمْ
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 33 .......................................................................................................... اشاره

 33 .................................................................................. 13: ص.....  آيات ترجمه

 31 .....................................................................................15: ص.....  آيات بيان

 31 ....................................................................................................... اشاره

 39 ........ 11: ص[ ..... آنان موهوم آلهه و ارباب رد در و مشركين عليه احتجاج و استدالل]

 دبيرت و ايجاد از عبارتست ابقاء اينكه و موجودات بقاءا به استناد با توحيد بر استدالل]

 30 ..................................................................................... 18: ص[ ..... متوالي

 كه وردندخمي قسم( آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر بعثت از پيش كه قريش كالم اين معناي]

 33 ........ 87: ص[ ..... شد خواهند "الْأُمَمِ إِحْدَي مِنْ أَهْدي "بيايد سويشان به نذيري اگر

 33 .............. 83: ص[ ..... رسدنمي آن اهل به جز سيئ مكر فرمود اينكه معناي به اشاره]

 زمين بر ايجنبنده كند مؤاخذه گناهانشان براي را مردم خدا اگر فرمود اينكه وجه]

 33 .................................................................................. 84: ص[ ..... ماندنمي



 32 .... 81: ص([ ..... "... كَسَبُوا بِما النَّاسَ اللَّهُ يُؤاخِذُ لَوْ وَ ":آيه ذيل در روايتي]) روايتي بحث

 23 .................................. 88: ص( ..... 83) دارد آيه سه و هشتاد و است مكي يس سوره(36)

 23 .......................................................... 88: ص[ ..... 71 تا 7 آيات(: 31) يس سوره]

 23 .......................................................................................................... اشاره

 21 .................................................................................. 88: ص.....  آيات ترجمه

 21 ........... 89: ص[ ..... آن فضيلت و انش و يس مباركه سوره محتواي و غرض] آيات بيان

 21 ....................................................................................................... اشاره

 29 ............ 92: ص[ ..... "غافِلُونَ فَهُمْ...  الْحَكِيمِ الْقُرْآنِ وَ يس ":آيات تفسير و توضيح]

 20 .................................... 97: ص[ ..... "... أَكْثَرِهِمْ عَلي الْقَوْلُ حَقَّ لَقَدْ ":آيه معناي]

 يفِ جَعَلْنا إِنَّا) كندمي يانب نشدنشان هدايت و نيافتن راه در را كفار حال كه تمثيلي]

 20 ...................................................................... 93: ص...([ .....  أَغْاللًا أَعْناقِهِمْ

 حفوظم لوح از غير كتابي اعمال نامه اينكه بيان و "آثارَهُمْ وَ قَدَّمُوا ما نَكْتُبُ ":جمله معناي]

 23 ................................................................... 91: ص[ ..... باشدمي( مبين امام)

 سوء ماجراي در "... سَدًّا أَيْدِيهِمْ بَيْنِ مِنْ جَعَلْنا وَ ":آيه نزول باره در رواياتي] روايتي بحث

 23 ........................... 98: ص([ ..... آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر به يارانش و جهل ابو قصد

 23 ....................................................................................................... اشاره

 22 ................ 722: ص[ ..... روايات اين با يس سوره اول آيات سياق انطباق عدم بيان]

 "اينكه باره در و ،"آثارَهُمْ وَ قَدَّمُوا ما نَكْتُبُ وَ ":جمله ذيل در عمل، باره در روايت چند]

 133 .............................................. 727: ص[ ..... است السالم عليه علي "مبين امام

 131 ..................................................... 723: ص[ ..... 31 تا 73 آيات(: 31) يس سوره]

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

 131 ............................................................................... 725: ص.....  آيات ترجمه

 تماما منظور به "تنذرهم لم ام أنذرتهم أ عليهم سواء "كه كساني تبشير و رانذا] آيات بيان

 139 ....................................... 724: ص ..... [است شقاوت كمال به آنان رسيدن و حجت



 139 ...................................................................................................... اشاره

 ما وَ مِثْلُنا بَشَرٌ إِلَّا أَنْتُمْ ما قالُوا ":فرمود مشركين توسط پيامبران تكذيب نقل در اينكه وجه]

 130 ........................................................... 721: ص[ ..... "ءٍشَيْ مِنْ الرَّحْمنُ أَنْزَلَ

 134 .. 729: ص[ ..... گفتند خود مكذبان به( ع) رسوالن كه "مَعَكُمْ طائِرُكُمْ ":جمله معناي]

 ال لِيَ ما وَ ":آمد مدينه اقصاي از كه مردي سخن در مشركين، عليه برهان و حجت در]

 133 .............................................................. 771: ص[ ..... "... فَطَرَنِي الَّذِي أَعْبُدُ

. [ ....كيست كننده خطاب اينكه و "الْجَنَّةَ ادْخُلِ قِيلَ "آيه در "جنت "به راجع توضيحي]

 113 ................................................................................................. 774: ص

 113 ................. 771: ص[ ..... قرآن ياتآ در "شده اكرام -مكرم "وصف استعمال مراد]

 111 ................................... 771: ص[ ..... واحده ايصيحه با مكذب قوم شدن هالك]

 يرويپ به را مردم كه مؤمني و( ع) يسيع فرستادگان داستان باره در رواياتي]) روايتي بحث

 110 ......................................................... 779: ص...([ .....  و كرد دعوت رسوالن آن

 114 ..................................................... 713: ص[ ..... 51 تا 33 آيات(: 31) يس سوره]

 114 ......................................................................................................... شارها

 113 ............................................................................... 713: ص.....  آيات ترجمه

 113 ................................................................................. 715: ص.....  آيات بيان

 113 ...................................................................................................... اشاره

 بيان را مردم رزق امر تدبير به مربوط آيات كه ايشريفه آيات مفاد و مفردات توضيح]

 113 ................................................................................ 714: ص[ ..... كنندمي

.....  ["... أَيْدِيهِمْ عَمِلَتْهُ ما وَ ثَمَرِهِ مِنْ لِيَأْكُلُوا ":آيه در "أَيْدِيهِمْ عَمِلَتْهُ ما وَ ":جمله توضيح]

 113 ................................................................................................. 711: ص

 193 .. 718: ص[ ..... "... الْأَرْضُ تُتُنْبِ مِمَّا كُلَّها الْأَزْواجَ خَلَقَ الَّذِي سُبْحانَ ":آيه مفاد بيان]

 191 .... 732: ص([ ..... النَّهارَ مِنْهُ نَسْلَخُ اللَّيْلُ لَهُمُ آيَةٌ وَ) شب از روز كشيدن بيرون از مراد]

 199 .................................. 737: ص[ ..... "لَها لِمُسْتَقَرٍّ تَجْرِي الشَّمْسُ وَ ":آيه معناي]



731: ص[ ..... "الْقَدِيمِ كَالْعُرْجُونِ عادَ حَتَّي مَنازِلَ قَدَّرْناهُ الْقَمَرَ وَ ":فرمود اينكه از مقصود]

 ............................................................................................................. 199 

 بش و رسدنمي ماه به خورشيد و هستند خود مسير مالزم و خدا تدبير تابع قمر و شمس]

 190 .................................................................. 735: ص[ ..... افتدنمي جلو روز از

 از ازپرو) تقوي به دعوت به كفار جواب و "خَلْفَكُمْ ما وَ أَيْدِيكُمْ بَيْنَ ما اتَّقُوا "جمله يمعنا]

 193 .................................................................................. 731: ص([ ..... خالق

 193 ... 738: ص([ ..... خلق به خدمت و شفقت) انفاق به دعوت برابر در كفار العمل عكس]

 يآلوس از سخني رد و "... لَها لِمُسْتَقَرٍّ تَجْرِي الشَّمْسُ وَ ":آيه ذيل در رواياتي] روايتي بحث

 193 ..................... 739: ص[ ..... شب بر روز تقدم به راجع( ع) رضا امام از روايتي باره در

 103 ..................................................... 753: ص[ ..... 14 تا 58 آيات(: 31) يس سوره]

 103 ......................................................................................................... اشاره

 101 ............................................................................... 753: ص.....  آيات ترجمه

 101 ................................................................................. 755: ص.....  آيات بيان

 101 ...................................................................................................... اشاره

 وَ حْمنُالرَّ وَعَدَ ما هذا مَرْقَدِنا مِنْ بَعَثَنا مَنْ وَيْلَنا يا قالُوا) ستاخيزر از بعد كفار سخن تحليل]

 109 .................................................................... 751: ص([ ..... الْمُرْسَلُونَ صَدَقَ

 اجز كرديدمي آنچه جز -مَلُونَتَعْ كُنْتُمْ ما إِلَّا تُجْزَوْنَ ال ":فرمود اينكه مورد در توضيحي]

 100 ..................................................................... 759: ص[ ..... "شويدنمي داده

 104 .................................. 742: ص[ ..... برين بهشت در الجنة اصحاب حال و وصف]

 الشَّيْطانَ تَعْبُدُوا ال أَنْ آدَمَ بَنِي يا إِلَيْكُمْ أَعْهَدْ لَمْ أَ ":آيه در آدم بني با خدا هدع از مراد]

 103 .......................................................................................152 :ص[ ..... "...

 و وزخياند احوال و قيامت قيام به مربوط گذشته آيات ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 103 ........................................................................... 745: ص...([ .....  و بهشتيان

 103 ..................................................... 741: ص[ ..... 83 تا 11 آيات(: 31) يس سوره]



 103 ......................................................................................................... اشاره

 101 ............................................................................... 748: ص.....  آيات ترجمه

 101 .... 749: ص[ ..... خلقتشان ساختن دگرگون و چشمان گرفتن به كفار تهديد] آيات بيان

 101 ...................................................................................................... اشاره

 عَلَّمْناهُ ما وَ) نيست او شايسته شاعري و نياموختيم شعر پيامبر به ما: فرمود اينكه توضيح]

 100 ................................................................. 717: ص ..... [(لَهُ يَنْبَغِي ما وَ الشِّعْرَ

 100 ..................... 711: ص[ ..... است پايان چهار مالك انسان: فرمود اينكه از مقصود]

 در شان آلهه و مشركين احضار باره در كه "مُحْضَرُونَ جُنْدٌ لَهُمْ هُمْ وَ ":جمله معناي]

 104 .......................................................................... 715: ص[ ..... است تقيام

 103 ..... 711: ص[ ..... استبعاد اين به تعالي خداي جواب و مشركين توسط معاد استبعاد]

 بِقادِرٍ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذِي لَيْسَ وَ أَ ":آيه در ثلم خلقت باره در مختلف اقوال]

 103 .......................................................... 718: ص[ ..... "... مِثْلَهُمْ يَخْلُقَ أَنْ عَلي

 وردم در توضيحي با است، آنها اعاده قيامت، در هاانسان مثل خلقت از منظور اينكه بيان]

 102 ................... 719: ص[ ..... روح و نفس تبدل و تغير عدم و بدن متوالي تبدل و تغير

 از رادم بيان و "... فَيَكُونُ كُنْ لَهُ يَقُولَ أَنْ شَيْئاً أَرادَ إِذا أَمْرُهُ إِنَّما ":شريفه آيه مفاد توضيح]

 102 ..................................................................... 712: ص[ ..... آن در قول و امر

 149 ........... 713: ص ..... [است خدا دست به چيزي هر ملكوت اينكه و "ملكوت "معناي]

 اعري،ش و شعر از( آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر بودن بيگانه باره در اياتيرو]) روايتي بحث

 149 ......................................... 715: ص([ ..... خداوند قول اراده و اموات، احياء و اعاده

 144 .................. 718: ص.. ( ...781. )دارد آيه دو و هشتاد و صد و است مكي صافات سوره(37)

 144 .................................................. 718: ص[ ..... 77 تا 7 آيات(: 31) الصافات سوره]

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

 144 ............................................................................... 718: ص.....  آيات ترجمه

 143 ................................................................................. 719: ص.....  آيات بيان



 143 ...................................................................................................... اشاره

 خداوند كه "تاليات "و "زاجرات "،"صافات ":طايفه سه از مراد باره در مختلف وجوه]

 143 ...................................................... 719: ص[ ..... است كرده ياد سوگند بدانها

782: ص[ ..... باشدمي اندبوده وحي نزول مامور كه مالئكه از طائفه سه مراد، اينكه بيان]

 ............................................................................................................. 143 

 مْإِلهَكُ إِنَّ "براي استدالل متضمن تاليات، و زاجرات صافات، به سوگند اينكه توضيح]

 142 ......................................................................... 781: ص[ ..... است "لَواحِدٌ

.....  ...[ و مارد شياطين از آن حفظ و كواكب زيور به دنيا آسمان تزيين به راجع آيات بيان]

 133 ................................................................................................. 785: ص

 لْخَطْفَةَا خَطِفَ مَنْ إِلَّا ":آيه ذيل در) شهاب معناي در گفتاري] شهاب معناي در گفتاري

 139 .................................................................. 186 :ص([ ..... "ثاقِبٌ شِهابٌ فَأَتْبَعَهُ

 130 ........................ 788: ص([ ..... گذشته آيات برخي ذيل در روايت چند]) روايتي بحث

 130 ................................................ 792: ص[ ..... 12 تا 71 آيات(: 31) الصافات سوره]

 130 ......................................................................................................... اشاره

 134 ............................................................................... 797: ص.....  آيات ترجمه

 يزرستاخ استبعادشان و را پيامبر دعوت و خدا آيات مشركين استهزاء حكايت] آيات بيان

 133 ..................................................................... 793: ص[ ..... را پدرانشان و خود

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

 133 ............................... 791: ص[ ..... "الفصل يوم "به قيامت تسميه وجه به اشاره]

 احْشُرُوا ":آيه در "اللَّهِ دُونِ مِنْ يَعْبُدُونَ كانُوا ما "و "ازواج "،"ظَلَمُوا الَّذِينَ "از مراد]

 132 ....................................................................... 791: ص ..... ["... لَمُواظَ الَّذِينَ

 133 .................. 798: ص[ ..... "الْجَحِيمِ صِراطِ إِلي فَاهْدُوهُمْ "در هدايت به تعبير وجه]

 131 ............ 799: ص[ ..... چيست؟ از سؤال "مَسْؤُلُونَ إِنَّهُمْ قِفُوهُمْ وَ "در سؤال از مراد]



 جواب و بوديد ما گمراهي باعث شما كه قيامت در خود رهبران و بزرگان به كفار اعتراض]

 139 ........................................................ 122: ص[ ..... خود پيروان به كفر رؤساي

 130 ................................................. 121: ص[ ..... مشتركند عذاب در متبوع و تابع]

 130 ..... 125 :ص...[ .....  و دارند "معلوم رزق "اينكه و "الْمُخْلَصِينَ اللَّهِ عِبادَ "از مقصود]

 133 .................................................. 121: ص[ ..... يكديگر با بهشت اهل گفتگوي]

 133 ............................................................. 177: ص[ ..... "زقوم "شجره وصف]

: ص([ ..... گذشته آيات برخي ذيل در و انسان، بودن مسئول باره در رواياتي]) روايتي بحث

173 .......................................................................................................... 131 

 130 .............................................. 171: ص[ ..... 773 تا 17 آيات(: 31) الصافات سوره]

 130 ......................................................................................................... اشاره

 130 ............................................................................... 171: ص.....  آيات ترجمه

 134 ................................................................................. 179: ص.....  آيات بيان

 134 ...................................................................................................... اشاره

 133 ...... 179: ص[ ..... او دعاي اجابت و السالم عليه "نوح "منزلت به مربوط آيات بيان]

 133 ............. 117: ص[ ..... "الْعالَمِينَ فِي نُوحٍ عَلي سَالمٌ ":فرمود اينكه باره در اينكته]

 133 ............. 111: ص[ ..... "الْعالَمِينَ فِي نُوحٍ عَلي سَالمٌ ":فرمود اينكه باره در اينكته]

 [ .....است خدا غير به او تعلق عدم( السالم عليه) ابراهيم داشتن "سليم قلب "از مراد]

 133 ................................................................................................. 113: ص

 داد رخب خود بيماري از سپس و افكند نظر ستارگان به( السالم عليه) ابراهيم اينكه وجه]

 132 ........................................ 115: ص([ ..... سَقِيمٌ إِنِّي فَقالَ النُّجُومِ فِي نَظْرَةً فَنَظَرَ)

 123 ....... 114: ص[ ..... پرستان بابت او احتجاج و! هابابت( السالم عليه) ابراهيم سخنان]

([ ..... تَعْمَلُونَ ما وَ خَلَقَكُمْ اللَّهُ وَ) كرده خلق را شما اعمال خدا فرمود اينكه وجه و معني]

 129 ................................................................................................. 111: ص



118: ص[ ..... "سَيَهْدِينِ رَبِّي إِلي ذاهِبٌ إِنِّي ":فرمود اينكه از( السالم عليه) ابراهيم مراد]

 ............................................................................................................. 120 

 120 ... 132: ص...[ .....  و ذبح رؤياي باره در( السالم عليهما) اسماعيل و ابراهيم گفتگوي]

 ":دفرمو( السالم عليه) ابراهيم اينكه و "سليم قلب "از مراد باره در رواياتي] روايتي بحث

 123 .............................. 133: ص[ ..... است مشيت و اراده دو را خدا اينكه و "سَقِيمٌ إِنِّي

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

[ "اسحاق "نه بوده "اسماعيل "ذبيح اينكه و اسماعيل ذبح داستان باره در روايت چند]

 123 ............................................................................................ 134: ص..... 

 123 ............................................ 131: ص[ ..... 731 تا 775 آيات(: 31) الصافات سوره]

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

 122 ............................................................................... 131: ص.....  آيات ترجمه

 و( السالم عليهما) هارون و موسي داستان از ايخالصه متضمن آيات بيان] آيات نبيا

 122 .......................................... 138: ص([ ..... السالم عليه) او دعوت و الياس داستان

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

 ودنب خالق به استناد با خود، قوم به( السالم عليه) الياس سخن در كه توحيد بر حجتي]

 933 ................................................................ 152: ص[ ..... است شده اقامه خدا

[ ..... "ياسين ال "و "... لًابَعْ تَدْعُونَ أَ ":در "بعل "از مراد باره در روايت دو]) روايتي بحث

 931 .................................................................................................... 157: ص

 931 .................................................. 157: ص( ..... ع) الياس داستان پيرامون سخني

 930 ............................................ 154: ص.. [ ...758 تا 733 آيات(: 31) الصافات سوره]

 930 ......................................................................................................... اشاره

 930 ............................................................................... 154: ص.....  آيات ترجمه

 934 ................................................................................. 151: ص... .. آيات بيان

 934 ...................................................................................................... اشاره



... ([ ..الْمَشْحُونِ الْفُلْكِ إِلَي أَبَقَ إِذْ) كرد فرار كشتي سوي به يونس: فرمود اينكه از مراد]

 934 ................................................................................................. 151: ص

 ماهي شكم در بعث روز تا بود سجين از يونس اينكه نبود اگر: فرمود اينكه معناي]

 933 .................................................................................158: ص[ ..... ماندمي

 933 .................................147: ص( ..... ع) يونس داستان امونپير فصل چند در گفتاري

 933 ............................................. 147: ص[ ..... كريم قرآن در جناب آن داستان -1]

 913 ............................................... 145: ص[ ..... كتاب اهل ديدگاه از او داستان -2]

... [ ..كريم قرآن آيات ظواهر با كتاب، اهل نزد( السالم عليه) يونس داستان اختالف موارد]

 919 ................................................................................................. 141: ص

141: ص(([ ..... السالم عليه) يونس داستان به مربوط آيات ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 ................................................................................................................ 919 

 910 ............................................ 149: ص[ ..... 781 تا 759 آيات(: 31) الصافات سوره]

 910 ......................................................................................................... اشاره

 910 ............................................................................... 112: ص.....  آيات ترجمه

: ص[ ..... جن و او بين خويشاوندي و خدا داشتن دختر به مشركين اعتقاد رد] آيات بيان

117 .......................................................................................................... 914 

 914 ...................................................................................................... اشاره

 اللَّهِ دَعِبا إِلَّا يَصِفُونَ عَمَّا اللَّهِ سُبْحانَ ":آيه در مخلصين عباد استثناي باره در توضيحي]

[ ..... است منزه( مخلصين عباد وصف جز) واصفان وصف از خدا چرا اينكه و "الْمُخْلَصِينَ

 913 ................................................................................................. 115: ص

[ ..... "الْجَحِيمِ صالِ هُوَ مَنْ إِلَّا بِفاتِنِينَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ ما تَعْبُدُونَ ما وَ فَإِنَّكُمْ ":آيه مفاد بيان]

 913 ................................................................................................. 111: ص

 عيتموق و موقف بيان با خدايند، دختران مالئكه اينكه باره در مشركين پندار ابطال و رد]

 912 ............................... 111: ص[ ..... ايشان از صادره اعمال و خلقت عالم در مالئكه

 991 . 119: ص[ ..... غالبند خدا جند و هستند منصور( السالم عليهم) انبياء اينكه از مقصود]



 990 .......... 113: ص([ ..... "... الصَّافُّونَ لَنَحْنُ إِنَّا وَ ":آيه ذيل در روايت چند]) روايتي بحث

 990 ............................ 115: ص( ..... 88) دارد آيه هشت و هشتاد و است مكي ص سوره(38)

 990 ........................................................ 115: ص[ ..... 71 تا 7 آيات(: 38) ص سوره]

 990 ......................................................................................................... اشاره

 994 ............................................................................... 115: ص.....  آيات ترجمه

 994 .................................... 114: ص[ ..... "ص "مباركه سوره كلي محتواي] آيات بيان

 994 ...................................................................................................... اشاره

111: ص. [ ...."شِقاقٍ وَ عِزَّةٍ فِي كَفَرُوا الَّذِينَ بَلِ الذِّكْرِ ذِي الْقُرْآنِ وَ ":آيه معناي توضيح]

 ............................................................................................................. 993 

 و( آله و عليه اللَّه صلي) اكرم پيامبر دعوت رد در كفار بزرگان و اشراف سخنان بيان]

 993 ................................................... 118: ص[ ..... آلهه پرستش ادامه به سفارش

 992 ............................... 182: ص[ ..... تحقيرشان و تهديد و آنان سخنان از اعراض]

 قالَ وَ مِنْهُمْ مُنْذِرٌ جاءَهُمْ أَنْ عَجِبُوا وَ ":آيات نزول شان باره در رواياتي]) روايتي بحث

 901 ...................................................... 183: ص([ ..... "ص "باره در و "... الْكافِرُونَ

 900 ...................................................... 181: ص[ ..... 19 تا 71 آيات(: 38) ص سوره]

 900 ......................................................................................................... اشاره

 900 ............................................................................... 181: ص.....  آيات ترجمه

 900 ................................................................................. 188: ص.....  آيات بيان

 900 ...................................................................................................... اشاره

 و او با پرندگان و هاكوه تسبيح(: السالم عليه) داوود اقوال و اوصاف به مربوط آيات بيان]

 900 ....................................................................................... 188: ص...[ ..... 

: ص[ ..... دبو شده داده( السالم عليه) داوود به كه "الخطاب فصل "،"حكمت "از مراد]

192 ....................................................................................................... 903 



 در( السالم عليه) داوود فزع باره در توضيحي و "فزع "و "خوف "،"خشيت "معناي]

 903 .................................. 197: ص[ ..... داوري براي او نزد خصم دو مراجعه ماجراي

 903 .......... 193: ص[ ..... او انابه و استغفار سپس و( السالم عليه) داوود حكم و قضاوت]

 حكم و بوده تمثل مرافعه داستان و اندبوده مالئكه داوود نزد كنندگان مراجعه اينكه بيان]

 902 ..........................195: ص[ ..... شودنمي محسوب گناه واقعي غير عالم در ناصواب

 903 . 191: ص[ ..... داد قرار زمين در خليفه را( السالم عليه) داوود خداوند اينكه از مقصود]

( المالس عليه) داوود به "الْهَوي تَتَّبِعِ ال "خطاب توجه و نيست اختيار سلب باعث عصمت]

 901 ...................................................................... 191: ص[ ..... است اشكال بال

 909 .... 198: ص.... [ .نيست باطل ارض و سماء خلق اينكه بيان با معاد مساله بر احتجاج]

 قرار رديف يك در را "فجار "و "متقين "خداوند اينكه بيان با معاد بر ديگري احتجاج]

 909 ............................................................................... 199: ص[ ..... دهدنمي

: ص...([ .....  و( السالم عليه) داوود نزد متخاصم طائفه دو مراجعه داستان]) يتيروا بحث

322 .......................................................................................................... 900 

 903 .............................. 324: ص( ..... ع) داوود سرگذشت پيرامون فصل چند در گفتاري

 903 ...................................................... 321: ص[ ..... 52 تا 32 آيات(: 38) ص سوره]

 903 ......................................................................................................... اشاره

 903 ............................................................................... 321: ص.....  آيات ترجمه

 903 ................................................................................. 321: ص.....  آيات بيان

 902 ...................................................................................................... اشاره

 رَبِّي ذِكْرِ عَنْ الْخَيْرِ حُبَّ حْبَبْتُأَ إِنِّي "(:السالم عليه) سليمان سخن معناي در وجه چند]

: ص[ ..... خدا عبادت از ماندنش باز و هااسب به جناب آن عالقه باره در توضيحي و "...

328 ....................................................................................................... 902 

 براي كه بوده او فرزند جنازه شد افكنده( السالم عليه) سليمان تخت بر كه جسدي]

 941 .............................................372: ص...[ .....  و شده ميرانده او تنبيه و آزمايش



 941 ........... 377: ص[ ..... "... رُخاءً بِأَمْرِهِ تَجْرِي الرِّيحَ لَهُ فَسَخَّرْنا ":فرمود اينكه معناي]

 هبار در و "... رَبِّي ذِكْرِ عَنْ الْخَيْرِ حُبَّ أَحْبَبْتُ إِنِّي فَقالَ "!آيه ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 949 ........................................................... 371: ص([ ..... او تخت بر جسدي افتادن

 940 ...................................................... 371: ص[ ..... 58 تا 57 آيات(: 38) ص رهسو]

 940 ......................................................................................................... اشاره

 944 ............................................................................... 371: ص.....  آيات ترجمه

 944 ................................................................................. 371: ص......  آيات بيان

 944 ...................................................................................................... اشاره

 خود الءابت اينكه وجه و بود مبتال بدان( السالم عليه) ايوب كه "عَذابٍ وَ بِنُصْبٍ "از مقصود]

 944 371: ص(.[ ..... عَذابٍ وَ بِنُصْبٍ الشَّيْطانُ مَسَّنِيَ أَنِّي) داد نسبت شيطان به را دو آن به

 معليه) معصومين مادي متعلقات ديگر و اموال و ابدان در شيطان مداخله امكان بيان]

 943 ................................................................................ 379: ص([ ..... السالم

 :ص[ ..... او به او اهل گردان باز و امراضش شفاي با( السالم عليه) ايوب دعاي استجابت]

312 ....................................................................................................... 943 

 مدح چشم و دست داشتن به را( السالم عليهم) يعقوب و اسحاق و ابراهيم هاينك وجه]

 943 .................................................................................. 317: ص[ ..... فرمود

: ص[ ..... "الدَّارِ ذِكْرَي بِخالِصَةٍ أَخْلَصْناهُمْ إِنَّا ":فرمود ايشان مدح تعليل در اينكه معناي]

311 ....................................................................................................... 942 

 933 .......... 313: ص.....  فصل چند در([ حديث و قرآن در( ])ع) ايوب سرگذشت در گفتاري

 933 ...................................................................................................... اشاره

 930 ................. 311: ص[ ..... او ابتالئات و( السالم عليه) ايوب داستان ذيل در رواياتي]

 930 ...................................................... 319: ص( ..... ع) الكفل ذو و يسع از خبري

 934 ...................................................... 332: ص[ ..... 15 تا 59 آيات(: 38) ص سوره]

 934 ......................................................................................................... اشاره



 934 ............................................................................... 332: ص.....  آيات ترجمه

 933 .......................................... 337: ص[ ..... بهشت در متقيان حال وصف] آيات بيان

 933 ...................................................................................................... اشاره

[ ..... دوزخ در تابعان و متبوعان مشاجره و تخاصم يتحكا و جهنم در طاغيان حال وصف]

 933 ................................................................................................. 333: ص

 932 ...................................................... 331: ص[ ..... 88 تا 14 آيات(: 38) ص سوره]

 932 ......................................................................................................... اشاره

 933 ............................................................................... 331: ص.....  آيات ترجمه

 931 ................................................................................. 338: ص.....  آيات بيان

 931 ...................................................................................................... اشاره

 لَّاإِ إِلهٍ مِنْ ما وَ مُنْذِرٌ أَنَا إِنَّما قُلْ ":آيه كه تعالي خداي وحدانيت بر متعدد احتجاجات تقرير]

 931 ............................................................... 338: ص ..... [است متضمن "... اللَّهُ

[ ..... قبل با "طِينٍ مِنْ بَشَراً خالِقٌ إِنِّي لِلْمَالئِكَةِ رَبُّكَ قالَ إِذْ ":آيه ارتباط باره در توضيح]

 930 ................................................................................................. 357: ص

 930 .................................. 353: ص[ ..... آفريدم دستم دو با را آدم فرمود اينكه وجه]

 باره در ابليس از توبيخي استفهام كه "الْعالِينَ مِنَ كُنْتَ أَمْ أَسْتَكْبَرْتَ ":جمله معناي]

 934 ................................................... 344 :ص[ ..... است آدم براي نكردنش سجده

 933 ........ 354: ص[ ..... است او حكمت و خدا مطلقه مالكيت انكار معاصي، ارتكاب مبدء]

 الي "او و نشده اجابت( يُبْعَثُونَ يَوْمِ إِلي فَأَنْظِرْنِي) ابليس خواسته عين اينكه به اشاره]

 933 ........................................... 354: ص[ ..... شده داده مهلت "المعلوم اليوم وقت

 و دم،آ بر سجده از او اباء و ابليس استكبار اعلي، مأل مخاصمه باره در رواياتي]) روايتي بحث

 933 ........................................................................ 358: ص([ ..... متكلفين اوصاف

 933 ........................ 347: ص( ..... 14) دارد آيه پنج و هفتاد و شده نازل مكه در زمر سوره(39)

 933 ...................................................... 347: ص[ ..... 72 تا 7 آيات(: 39) الزمر سوره]



 933 ......................................................................................................... اشاره

 933 ............................................................................... 341: ص.....  آيات ترجمه

 931 ................... 343: ص[ ..... آن نزول زمينه و زمر مباركه سوره كلي محتواي] آيات بيان

 931 ...................................................................................................... اشاره

 بادتع باره در پرستان بت اعتقادي مبناي بيان و خداست براي خالص دين اينكه معناي]

 930 ..... 344: ص[ ..... اندكرده اتخاذ اولياء را خدا غير آنان اينكه از مقصود و آلهه و ارباب

 چه و حقيقي فرزندي چه) خود براي خدا گرفتن فرزند نفي و رد بر احتجاج تقرير]

312: ص[ ..... "... يَشاءُ ما يَخْلُقُ مِمَّا لَاصْطَفي وَلَداً يَتَّخِذَ أَنْ اللَّهُ أَرادَ لَوْ ":آيه در( اعتباري

 ............................................................................................................. 933 

 و عز او در تدبير و خلق انحصار بيان با ربوبيت، و الوهيت در خداوند وحدت بر احتجاج]

 933 ..................................................................................... 317: ص[ ..... جل

 رْضَهُيَ تَشْكُرُوا إِنْ وَ الْكُفْرَ لِعِبادِهِ يَرْضي ال وَ عَنْكُمْ غَنِيٌّ اللَّهَ فَإِنَّ تَكْفُرُوا إِنْ ":آيه تفسير]

 932 .......................... 315: ص[ ..... است آن شكر و نعمت كفران به راجع كه "... لَكُمْ

 921 ................................................ 311: ص.....  خدا رضاي و خشم معناي در گفتاري

 921 ...................................................................................................... اشاره

 خوشي، و تنعم حال در ولي تاوس به اضطرار حال در و است شناس خدا بالفطره انسان]

 929 ............................................................................. 318: ص[ ..... او از غافل

 با خدا به عالم تساوي عدم و متهجد، مؤمن با خدا از غافل متنعم انسان نبودن برابر]

 920 ............................................................................ 312: ص[ ..... او به جاهل

 قانِتٌ هُوَ أَمَّنْ ":آيه نزول شان و ،"يَعْلَمُونَ الَّذِينَ "اخالص، باره در رواياتي]) روايتي بحث

 924 ...................................................................... 311: ص ..... [(صابران اجر و "...

 923 .................................................... 315: ص[ ..... 12 تا 77 آيات(: 39) الزمر سوره]

 923 ......................................................................................................... اشاره

 923 ............................................................................... 315: ص.....  آيات ترجمه



 923 ................................................................................. 314: ص.....  آيات بيان

 923 ...................................................................................................... اشاره

 يزن( آله و يهعل اللَّه صلي) پيامبر اينكه و "الْمُسْلِمِينَ أَوَّلَ أَكُونَ لِأَنْ أُمِرْتُ "جمله بيان]

 923 ..... 311: ص[ ..... است مخلصانه عبادت و اسالم به مامور و مكلف ديگران پيشاپيش

318: ص[ ..... است "مبين خسران "زياني چنين اينكه و اهل، و نفس خسران از مقصود]

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

 دهفرمو خود بندگان وصف در كه "أَحْسَنَهُ فَيَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ يَسْتَمِعُونَ الَّذِينَ "جمله مفاد]

 039 ................................................................................... 382: ص[ ..... است

381: ص...([ .....  و جباران، اطاعت اهل، و نفس خسران ارهب در روايت چند]) روايتي بحث

 ................................................................................................................ 030 

 030 .................................................... 385: ص[ ..... 31 تا 17 آيات(: 39) الزمر سوره]

 030 ......................................................................................................... اشاره

 030 ............................................................................... 384: ص.....  آيات ترجمه

 034 ................................................................................. 381: ص.....  آيات بيان

 034 ...................................................................................................... اشاره

[ ..... خداست ياد از قلب قساوت ضاللت، الزمه و اسالم، براي صدر شرح هدايت، الزمه]

 033 ................................................................................................. 381: ص

: ص ..... [... و است "مثاني "و "ابهامتش كتابا "،"الحديث احسن "قرآن اينكه از مراد]

388 ....................................................................................................... 033 

 033 ....... 392: ص[ ..... اولياء و انبياء واسطه به يا واسطه بدون خداست، كار فقط هدايت]

 032 ........... 397: ص[ ..... "الْقِيامَةِ يَوْمَ الْعَذابِ سُوءَ بِوَجْهِهِ يَتَّقِي فَمَنْ أَ "از مراد و معني]

391: ص...([ .....  شُرَكاءُ فِيهِ رَجُلًا مَثَلًا اللَّهُ ضَرَبَ) مشرك و موحد حال بيان براي مثلي]

 ............................................................................................................. 013 

395: ص[ ..... است "ستمگرترين اظلم "آن مرتكب چرا اينكه و خدا بر كذب از مراد]

 ............................................................................................................. 011 



 داخ فرمود كردند تصديق را حق دين عمل، در و اعتقاد در كه متقين باره در اينكه معناي]

 [دهدمي پاداش "يَعْمَلُونَ كانُوا الَّذِي بِأَحْسَنِ "و پوشاندمي را "عَمِلُوا الَّذِي أَسْوَأَ "آنان از

 019 ............................................................................................ 394: ص .....

 رَبِّكُمْ عِنْدَ "،"... لِلْإِسْالمِ صَدْرَهُ اللَّهُ شَرَحَ فَمَنْ أَ ":هآي ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 010 ............................ 391: ص...([ .....  و "... بِالصِّدْقِ جاءَ الَّذِي "از مراد و "تَخْتَصِمُونَ

 013 .................................................... 527: ص.. [ ...41 تا 38 آيات(: 39) الزمر سوره]

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

 013 ............................................................................... 521: ص.....  آيات ترجمه

: ص[ ..... ربوبيت و خلقت در تعالي خداي وحدانيت بر مشركين عليه حتجاجا] آيات بيان

523 .......................................................................................................... 013 

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

 در "رسل "و "الموت ملك "به و جايي، رد خداوند به آن اسناد وجه و انفس توفي معناي]

 093 .......................................................................... 521: ص[ ..... ديگر جاهاي

[ ..... است روح قبض و توفي دو هر خواب و مردن اينكه و بدن و نفس تغاير به اشاره]

 091 ................................................................................................. 528: ص

 به منتهي و خدا آن از هاشفاعت همه پس باشد، مالك بايد، كننده شفاعت اينكه توضيح]

 099 ................................................... 529: ص[ ..... است چيز همه مالك كه اوست

 090 ................. 571: ص[ ..... بينندمي قيامت در( معاد منكران) ظالمان كه عذابي وصف]

: ص[ ..... "عِلْمٍ عَلي أُوتِيتُهُ ":گويدمي داد او به نعمتي خدا چون كه آدمي، بودن ناسپاس]

575 ....................................................................................................... 093 

571: ص[ ..... داندمي خود به مستند برخورداري كه متنعمي ناسپاس انسان به جواب دو]

 ............................................................................................................. 093 

 093 .................... 578: ص([ ..... رؤيا و خواب انفس، توفي باره در رواياتي]) روايتي بحث

 003 .................................................... 517: ص[ ..... 17 تا 43 آيات(: 39) الزمر سوره]

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



 003 ............................................................................... 517: ص.....  آيات ترجمه

 001 ................................................................................. 511: ص.....  آيات بيان

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

 ال أَنْفُسِهِمْ عَلي أَسْرَفُوا الَّذِينَ عِبادِيَ يا لْقُ "آيه در "اللَّه رحمت "و "عبادي "از مقصود]

 001 .............................................................. 511: ص[ ..... "اللَّهِ رَحْمَةِ مِنْ تَقْنَطُوا

 همه آمرزش نآ مفاد اينكه و "جَمِيعاً الذُّنُوبَ يَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ ":جمله ذيل در توضيحاتي]

 009 ......................................... 515: ص ..... [توبه سبب به است، شرك حتي گناهان

.... ([ .رَبِّكُمْ مِنْ إِلَيْكُمْ أُنْزِلَ ما أَحْسَنَ اتَّبِعُوا وَ) كرده نازل خدا چيزي بهترين پيروي از مراد]

 000 ................................................................................................. 511: ص

 004 ............................. 518: ص[ ..... شدن قيامت حسرت دچار و وقت فوت از زنهار]

 عَلي أَسْرَفُوا الَّذِينَ عِبادِيَ يا ":آيه نزول شان و الهي مغفرت باره در رواياتي]) روايتي بحث

 003 ............................................................................ 537: ص([ ..... "... أَنْفُسِهِمْ

 002 .................................................... 535: ص[ ..... 14 تا 11 آيات(: 39) الزمر سوره]

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

 003 ............................................................................... 534: ص.....  آيات ترجمه

 001 ................................................................................. 531: ص.....  آيات بيان

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

 چيز همه بر وكيل و چيز همه خالق او اينكه بيان با ربوبيت در خدا وحدانيت به اشاره]

 009 ................................................................................... 531: ص[ ..... است

 از( آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر نهي اينكه يانب و اختيار با عصمت منافات عدم به اشاره]

 000 ................................................ 552: ص[ ..... است حقيقي نهي ورزيدن، شرك

 004 ....... 551: ص[ ..... "قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما وَ ":فرمود مشركين باره در اينكه معناي]

 شاءَ نْمَ إِلَّا "استثناء از مقصود و زمينيان و آسمانيان صعقه و صور نفخه باره در توضيحي]

 003 .............................................. 553: ص[ ..... "... الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ "آيه در "اللَّهُ



 شده گفته باره اين در كه وجوهي و قيامت، در "پروردگار نور به زمين اشراق "از مراد]

 003 ................................................................................... 554: ص[ ..... است

 049 ......................................... 547: ص[ ..... بهشت به ورود از بعد بهشتيان سخن]

 044 ............................. 545: ص([ ..... گذشته آيات برخي ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 044 ...................................................................................................... اشاره

 043 ................ 541: ص[ ..... است هاييدرب را جهنم و بهشت اينكه ارهب در روايت دو]

 043 .................... 541: ص( ..... 84) دارد آيه پنج و هشتاد و شده نازل مكه در مؤمن سوره(40)

 043 ......................................................... 541: ص[ ..... 1 تا 7 آيات(: 52) غافر سوره]

 043 ......................................................................................................... اشاره

 043 ............................................................................... 541: ص.....  آيات ترجمه

 043 ........... 548: ص[ ..... است متضمن مؤمن مباركه سوره كه مطالبي به اشاره] آيات بيان

 043 ...................................................................................................... اشاره

 كتاب تنزيل و باشدمي خود خلق به خدا محيط علم كتاب، زيلتن اساس اينكه بيان]

 خداي بودن "الطول ذي "و "العقاب شديد "،"التوب قابل "،"الذنب غافر "مقتضاي

 042 ........................................................................... 517: ص[ ..... است تعالي

 را آنان خدا و آمدند بر حق هايحجت با مقابله صدد در باطل به جدال با كه كفاري حال]

 031 ................................................................................. 513: ص[ ..... بگرفت

 030 ....................................................... 511: ص[ ..... 71 تا 1 آيات(: 52) غافر سوره]

 030 ......................................................................................................... اشاره

 030 ............................................................................... 511: ص.....  آيات ترجمه

 030 ................................................................................. 511: ص.....  آيات بيان

 030 ...................................................................................................... اشاره

 و پدران و مؤمنان براي عرش پيرامونيان و عرش حامل مالئكه دعاي و استغفار توضيح]

 030 ........................................................ 518: ص[ ..... ايشان فرزندان و همسران



[ ..... "... السَّيِّئاتِ قِهِمُ وَ ":صالحين و تائبين براي مالئكه دعاي در "يئاتس "از مراد]

 033 ................................................................................................. 512: ص

 اب مؤمنين، و تائبين براي بهشت و مغفرت خواست در منافات عدم مورد در توضيحي]

: ص. [ ....كند بهشت داخل را مؤمنان و ببخشد را مؤمنين و تائبين واجبست خدا بر اينكه

511 ....................................................................................................... 033 

 گناهانشان، به اقرارشان و معاد به يقينشان به دوزخي كفار حاصل بي اعتراف حكايت]

 033 ........................................................ 515: ص[ ..... عذاب از يافتن نجات براي

 "... اثْنَتَيْنِ أَحْيَيْتَنَا وَ اثْنَتَيْنِ أَمَتَّنَا رَبَّنا ":جهنم در كفار سخن در احياء دو و اماته دو از مراد]

 032 ........................................................ 514: ص[ ..... باره اين در مختلف وجوه و

 039 ..................................................... 519: ص[ ..... 12 تا 73 آيات(: 52) غافر سوره]

 039 ......................................................................................................... اشاره

 039 ............................................................................... 519: ص.....  آيات ترجمه

 ناحيه از فقط رزق انزال و رسل ارسال اينكه بيان با توحيد، بر حجت دو اقامه] آيات بيان

 030 ................................................................... 582: ص[ ..... است سبحان خداي

 030 ...................................................................................................... اشاره

 030 ........................... 581: ص[ ..... است "الدَّرَجاتِ رَفِيعُ "تعالي خداي اينكه معناي]

 034 ........................... 583: ص[ ..... است "الدَّرَجاتِ رَفِيعُ "تعالي خداي اينكه معناي]

 033 ................................. 585: ص[ ..... قيامت روز در خدا براي مردم بروز از مقصود]

: ص[ ..... "الْحِسابِ سَرِيعُ اللَّهَ إِنَّ "به آن تعليل و "الْيَوْمَ ظُلْمَ ال "مورد در توضيحي]

584 ....................................................................................................... 033 

 033 ................. 581: ص[ ..... كندمي حق به قضاي خدا اينكه بيان با توحيد بر احتجاج]

 "و توبه، قيامت، هنگام به دنيا شدن فاني ،"القالت يوم "باره در رواياتي]) روايتي بحث

 033 .......................................................................... 581: ص[ ..... "األعين خائنة

 033 ..................................................... 597: ص[ ..... 45 تا 17 آيات(: 52) غافر سوره]



 031 ......................................................................................................... ارهاش

 039 ............................................................................... 593: ص.....  آيات ترجمه

 030 ................................................................................. 594: ص.....  آيات بيان

 030 ...................................................................................................... شارها

[ او كشتن باره در فرعون گفتگوي و فرعون سوي به( السالم عليه) موسي ارسال داستان]

 030 ............................................................................................ 591: ص..... 

: ص [ .....بردمي پناه خدا به حساب روز به ايمان بي متكبر هر رش از( السالم عليه) موسي]

598 ....................................................................................................... 034 

 آن رب تصميم به نسبت و نهي( السالم عليه) موسي قتل از را فرعونيان فرعون، آل مؤمن]

 033 ........................................... 422: ص[ ..... دهدمي هشدار بدانان و كندمي توبيخ

 033 ............................ 427: ص[ ..... "التناد يوم "به قيامت روز تسميه وجه به اشاره]

 ابَالْأَسْب أَبْلُغُ لَعَلِّي صَرْحاً لِي بْنِا هامانُ يا ":گفت خود وزير به اينكه از فرعون از مقصود]

 032 ..................................................................................... 421: ص[ ..... "...

 023 425: ص[ ..... فرعون آل مؤمن از كوتاه سخني در رشاد سبيل و حق دين اركان بيان]

 در هن خدا، براي فرعونيان ادعايي شريك اينكه بيان با سبحان خداي براي شريك نفي]

 021 .................................................. 421: ص[ ..... ندارد دعوتي آخرت در نه و دنيا

 029 .............. 421: ص[ ..... تسليم و تفويض توكل،: عبوديت گانه سه مقامات به اشاره]

 020 428: ص[ ..... قيامت و برزخ عالم در فرعونيان تعذيب مراحل و كيفيت باره در نكاتي]

 خود متبوعان و بزرگان از را خود عذاب كردن كم( تابعان) دست زير كفار جهنم در اينكه]

 020 ........................... 429: ص ..... [است دنيويشان ملكات ظهور باب از كنندمي سؤال

 جواب در جهنم خزنه اينكه وجه و معني و دعا استجابت به خدا وعده باره در توضيحي]

: ص[ ..... "ضَاللٍ فِي إِلَّا الْكافِرِينَ دُعاءُ ما وَ فَادْعُوا ":گويندمي دوزخيان دعاي التماس

472 ....................................................................................................... 020 

 بر شام و صبح هر فرعونيان اينكه و خدا، به امر تفويض تقيه،: باره در رواياتي]) روايتي بحث

 023 ................................................................. 473: ص([ ..... شوندمي عرضه آتش



 023 ..................................................... 474: ص[ ..... 12 تا 44 آيات(: 52) غافر سوره]

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

 023 ............................................................................... 474: ص.....  آيات ترجمه

 به( لهآ و عليه اللَّه صلي) اسالم پيامبر امر و فرعون و موسي داستان از استنتاج] آيات بيان

 022 ................................................................ 471: ص[ ..... تسبيح و استغفار صبر،

 022 ...................................................................................................... اشاره

 033 ......... 471: ص[ ..... است آنان كبر كنند،مي مجادله حق برابر در باطل با اينكه علت]

[ ("... لَكُمْ أَسْتَجِبْ ادْعُونِي ":آيه ذيل در آن استجابت و دعاء باره در رواياتي]) روايتي بحث

 031 ............................................................................................... 479: ص..... 

 039 ..................................................... 417: ص[ ..... 18 تا 17 آيات(: 52) غافر سوره]

 039 ......................................................................................................... اشاره

 039 ............................................................................... 417: ص.....  آيات ترجمه

411 :ص[ ..... انفس و آفاق در او بيان با ربوبيت و الوهيت و خداوند توحيد اثبات] آيات بيان

 ................................................................................................................ 030 

 الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ لَخَلْقُ ":آيه نزول شان باره در كه رواياتي رد و نقل«])1» روايتي بحث

 033 ...................................................... 411: ص[ ..... شده نقل "النَّاسِ خَلْقِ مِنْ أَكْبَرُ

 033 ..................................................... 418: ص[ ..... 18 تا 19 آيات(: 52) غافر سوره]

 033 ......................................................................................................... اشاره
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 جلد هفدهم

 اشاره

 بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 3( ..... ص: 54سوره فاطر مكي است و چهل و پنج آيه دارد )(35)

 3[ ..... ص: 7(: آيه 34سوره فاطر )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رْضِ جاعِلِ الْمَالئِكَةِ رُسُالً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْني وَ ثاُلثَ وَ رُباعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللَّهَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَ
 (1ءٍ قَدِيرٌ )عَلي كُلِّ شَيْ

 3ترجمه آيه ..... ص: 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

رد و فرشتگان را رسوالني بالدار كرد دو باله و سه باله و همه حمدها مخصوص خدا است كه آسمانها و زمين را ايجاد ك
 .. (1كند كه او بر هر چيزي تواناست )چهار باله و او هر چه بخواهد در خلقت اضافه مي

 3بيان آيه ..... ص: 

 اشاره

برگشتن  معاد وگانه دين است، يعني يگانگي خداي تعالي در ربوبيت، و رسالت رسول خدا، و غرض اين سوره بيان اصول سه
هاي بزرگ اي از نعمتبه سوي او، كه در اين سوره بر اين سه مساله استدالل شده، و خداي تعالي براي اين منظور عده

 .كشدشمارد، و تدبير متقن امر عالم را به طور عموم، و امر انسانها را به طور خصوص به رخ ميآسماني و زميني را مي

كند كه: گشودن در رحمت و بستن آن، و اي اجمالي به اين معنا ميو شروع به استدالل، اشاره هاو قبل از شمردن اين نعمت
 افاضه نعمت و امساك آن منحصرا كار خداي 

 0، ص: 13ترجمه الميزان، ج

متي را كه به سوي مردم باز كند خدا در هر رح -ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَال مُمْسِكَ لَها ... "فرمايد:تعالي است، و مي
 ."... كسي نيست كه آن را ببندد

كند كه رحمت و نعمت را از خداي تعالي گرفته، به هايي اشاره ميو باز قبل از اينكه اين اشاره اجمالي را بكند، به واسطه
بينيم سوره فاطر با يادآوري هاي بين خدا و خلقند و به همين جهت ميرسانند، و آنان مالئكه هستند، كه واسطهخلق مي



 .شوداين وسائط شروع مي

همان طور كه در آغاز گفته شد( در مكه نازل شده، و سياق آياتش نيز بر اين معنا داللت دارد، اال اينكه بعضي )و اين سوره 
 :اند كهاز مفسرين دو آيه از آن را استثناء كرده و گفته« 1»

إِنَّ  "كن سياق همان دو آيه نيز ظهوري در گفته آنان ندارد، و آن دو آيه عبارتند از آيهاين دو در مدينه نازل شده است. و لي
 ."... ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا "و آيه "الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللَّهِ ...

 5[ ..... ص: "فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "و مراد از "فطر "معناي]

 ."الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "

و اگر كلمه «. 9»به معناي شكافتن از طرف طول است  -به طوري كه راغب گفته -است، كه "فطر "از ماده "فاطر "كلمه
ا درون آن آسمانه اي بوده است، گويا خداي تعالي عدم را پاره كرده، و ازفاطر بر خداي تعالي اطالق شده، به عنايت استعاره

حمد خدا را كه پديد آورنده آسمانها و زمين است، به  "شود:و زمين را بيرون آورده، بنا بر اين، حاصل معناي آيه اين مي
دهد كه كلمه بديع و مبدع دارند، با اين تفاوت همان معنايي را مي "فاطر "و بنا بر اين كلمه "ايجادي ابتدايي، و بدون الگو

ابداع، عنايت بر نبودن الگوي قبلي است، و در كلمه فاطر عنايت بر طرد عدم و بر ايجاد چيزي است از اصل، نه كه در كلمه 
ه، كند، و از آن صورتي جديد )از قبيل خانمانند كلمه صانع كه به معناي آن كسي است كه مواد مختلفي را با هم تركيب مي

 .دكنماشين، و امثال آن( كه وجود نداشت، درست مي

شود، و هم شامل بينيم، كه هم شامل آسمانها و زمين ميو مراد از آسمانها و زمين مجموع عالمي است كه به چشم مي
مخلوقاتي كه در آن دو است، در نتيجه عبارت آيه از قبيل اطالق اعضاي بزرگ و اراده كل است مجازا، ممكن هم هست 

 ي كه به شان آن دو داشته، چون خلقت آن دو، بزرگ و امرشان عجيبمراد خود آسمانها و زمين باشد، به خاطر اعتناي

__________________________________________________ 

 .022، ص 3تفسير مجمع البيان، ج (1)

 [.....] ."فطر "مفردات راغب، ماده(2)

 4، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«1» "ماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِلَخَلْقُ السَّ "است، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:

از اسامي خداي تعالي است، كه به عنوان صفت آورده شده، و مراد از صفت،  "فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "و به هر حال كلمه
ون اگر انقطاع ناپذير است، چ صفت استمراري است، نه تنها صفت گذشته، براي اينكه ايجاد مستمر، و فيض وجود، دايمي و

 .گشتشد، همه چيز نابود ميفيض منقطع مي

جاعِلِ الْمَالئِكَةِ( را دنبال آن صفت ذكر كرده براي اشاره به اين حقيقت است كه سبب انحصار حمد در )و اگر صفت ديگر 
زمين را ايجاد كرد، و باز حمد براي حمد تنها براي خدا است، كه آسمانها و  "خداي تعالي يكي دو تا نيست، گويا فرموده:

ر كند محمود است، چون دپس خداي تعالي در آنچه مي "اوست كه مالئكه را فرستادگان خود قرار داد، فرستادگاني بالدار ...
 .كند غير از جميل نيستآنچه مي

 "... جاعِلِ الْمَالئِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْني وَ ثاُلثَ وَ رُباعَ "

هايي بين او و بين عالم است، كه موجوداتي هستند مخلوق خدا، و واسطه -به فتحه الم -جمع ملك "مالئكة "كلمه



مشهود، كه آنان را موكل بر امور عالم تكوين و تشريع كرده است، و بندگان محترمي هستند كه هرگز خدا را در هر صورتي 
 .دهنده هر چه مامور شوند انجام ميكنند، و بكه به ايشان فرمان بدهد نافرماني نمي

 5 :ها )أُولِي أَجْنِحَةٍ( هستند[ ..... صهاي بين خدا و خلق هستند، و مراد از اينكه مالئكه داراي بالاشاره به اينكه همه مالئكه واسطه]

ر چون كلمه مالئكه جمع است و د -اشعار بلكه داللت دارد بر اينكه تمام مالئكه "جاعِلِ الْمَالئِكَةِ رُسُلًا "بنا بر اين، جمله
هايي بين خدا و بين خلق هستند، تا اوامر تكويني و تشريعي او رسوالن و واسطه -كندآيه با الف و الم آمده افاده عموم مي

 لاي كه بر انبياء نازرا كه در آيه است اختصاص دهيم به آن مالئكه "رسل "را انجام دهند، و ديگر وجهي ندارد كه ما كلمه
تَّي إِذا حَ "اي كه واسطه وحي نبودند نيز اطالق كرده، از آن جمله فرموده:را بر مالئكه "رسل "شدند. با اينكه قرآن كلمهمي

 :و نيز فرموده« 9» "جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا

 "ا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْري قالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِوَ لَمَّ "و نيز فرموده:« 0» "إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ "
«0». 
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ند، و كناست، كه در پرندگان به منزله دست انسان است، و پرندگان به وسيله آن پرواز مي "جناح "جمع "اجنحة "و كلمه
 .كنندگردند، و از جايي به جاي ديگر نقل مكان ميروند و برميبه فضا مي

دهند، توانند با آن كاري را بكنند كه پرندگان آن كار را با بال خود انجام مياست كه مي وجود فرشتگان نيز مجهز به چيزي
روند، و از جايي به جاي ديگر يعني مالئكه هم مجهز به چيزي هستند كه با آن از آسمان به زمين و از زمين به آسمان مي

ه، و اين نامگذاري مستلزم آن نيست كه بگوييم مالئكه دو )بال( گذاشت "جناح "روند، قرآن نام آن چيز راكه مامور باشند مي
بال نظير بال پرندگان دارند، كه پوشيده از پر است، چون صرف اطالق لفظ مستلزم آن جناح، نيست، هم چنان كه الفاظ 

در باره  را باشد مثال، وقتي كلمه عرش و كرسي و لوح و قلم و امثال آنديگري نظير جناح نيز مستلزم معاني معهود نمي
گوييم عرش آنها و كرسي و لوح و قلمش نظير كرسي و لوح و قلم ماست، بله اين مقدار را كنيم، نميخداي تعالي اطالق مي

نكه گيرند، و اما ايگيرند، مالئكه هم آن نتيجه را مياي را كه پرندگان از بالهاي خود ميفهميم كه: نتيجهاز لفظ جناح مي
 .توان به دست آوردگيرند از لفظ جناح نمييچطور آن نتيجه را م

ي هر سه الفاظ "رباع "، و كلمه"ثالث "و "مثني "صفت مالئكه است، و كلمه "أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْني وَ ثاُلثَ وَ رُباعَ "جمله
ه تا سه تا، معناي سبه  "ثالث "به معناي دو تا دو تا است، و كلمه "مثني "هستند كه بر تكرار عدد داللت دارند، يعني كلمه

به معناي چهار تا چهار تا است. گويا فرموده خداوند بعضي از فرشتگان را، دو بال داده و بعضي را سه بال، و  "رباع "و كلمه
بر حسب سياق، خالي از اشاره به اين نكته نيست، كه بعضي از  -"يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ "بعضي را چهار بال. و جمله

 .بيش از چهار بال هم دارند مالئكه



كند، ممكن هم هست تنها تعليل جمله اخير اين جمله تمامي مطالب قبلي را تعليل مي -"ءٍ قَدِيرٌإِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ "
 .رسدتر به نظر ميباشد، ولي احتمال اول روشن

 1[ ..... ص: "لِ الْماَلئِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ ...جاعِ "بحث روايتي ]رواياتي در باره مالئكه و وصف ايشان، در ذيل آيه:

در كتاب بحار از كتاب اختصاص نقل كرده كه وي به سند خود از معلي بن محمد، و او با اسقاط نام راويان از امام صادق 
 خداي عز و جل  :)ع( روايت كرده كه فرمود
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 .«1»ده ... مالئكه را از نور آفري

و در تفسير قمي گفته امام صادق )ع( فرمود: خداوند مالئكه را مختلف خلق كرد، مثال وقتي جبرئيل نزد رسول خدا )ص( 
افتد. آن قدر بزرگ بود كه بين آمد، ششصد بال داشت، و بر ساق پايش دري بود چون قطره شبنمي كه روي گياهان مي

 .كردآسمان و زمين را پر مي

رمود: هر گاه خداي عز و جل به ميكائيل دستور دهد به زمين هبوط كند، يك پايش روي زمين هفتم، و پاي و نيز ف
ديگرش روي آسمان هفتم قرار خواهد گرفت، و نيز خداي تعالي فرشتگاني دارد كه نيمي از آنها از يخ، و نيم ديگرشان از 

 .«9» "تش الفت افكندي، دلهاي ما را بر طاعتت ثبات بدهاي خدايي كه بين يخ و آ "آتش است، و ذكرشان اين است كه:

ن را طي اي بخواهد آاي است كه بين نرمه گوشش تا ديدگانش مسافتي است كه فرضا اگر پرندهو نيز فرمود: خدا را فرشته
 .كند، بايد پانصد سال بال بزند

اند، و براي خداي عز و جل فرشتگاني با نسيم عرش، زندهخورند، و ازدواج ندارند، و تنها و نيز فرمود: مالئكه آب و طعام نمي
 .انداند، و براي او فرشتگاني ديگر است كه تا روز قيامت يكسره در سجدهاست كه تا روز قيامت يكسره در ركوع

 :آن گاه امام صادق )ع( فرمود رسول خدا )ص( فرموده

باشد، و در هر روز و يا هر شب هفتاد هزار فرشته به زمين  هيچ موجودي از مخلوقات خدا نيست كه عددش بيشتر از مالئكه
د، و آن كننكنند، و آن گاه نزد من و سپس نزد امير المؤمنين )ع( رفته، سالم ميشوند، و پيرامون كعبه طواف مينازل مي

 كنند، تا به آسمان عروجمانند، تا سحر شود، پس معراجي براي آنان نصب ميروند و شب را نزد او ميگاه نزد حسين )ع( مي
 .«0»آيند كنند، و ديگر تا ابد به زمين نمي

امام ابو جعفر )ع( فرموده: خداي عز و جل اسرافيل و جبرئيل و ميكائيل را از يك تسبيح آفريد، و برايشان گوش و چشم و 
 .«0»تيزي عقل و سرعت فهم قرار داد 

اي كه نه در دايا مالئكه را بيافريدي، و در آسمانت جاي دادي، مالئكهخ :امير المؤمنين )ع( در باره خلقت مالئكه فرموده
 آنان سستي هست و نه غفلت، و نه در ايشان
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به تواند و  ترين خلق توترين خلق تو از تواند، و مقربمعصيتي مفهوم دارد. آري آنها داناترين خلق تو به تو هستند و ترسنده
ه نه سهو عقول، و نه خستگي بدنها، ايشان نشود، و ترين خلق تو به فرمان تواند، نه خواب بر ديدگان ايشان مسلط ميعامل

گيرند، و نه در رحم مادران، و نه خلقتشان از ماء مهين است، بلكه تو اي خدا ايشان را به نوعي در پشت پدران جاي مي
ن اي، و بر وحي خود امياي، و در آسمانهايت منزل دادي، و با جاي دادنت در جوار خود اكرامشان كردهديگر ايجاد كرده

ساختي، و آفات را از ايشان دور كردي، و از بالها محافظتشان فرمودي، و از گناهان پاكشان ساختي، اگر قوت تو نبود خود 
و اگر تو  كردند،گشتند، و اگر رحمت تو نبود اطاعت تو نميشدند، و اگر تثبيت تو نبود خودشان ثابت قدم نميقوي نمي

 .نبودي آنها هم نبودند

كنند و نزدت داراي منزلتند، و غفلتشان از امر تو اندك است، ا كه اين همه نزد تو مقام دارند، و تو را اطاعت ميليكن اگر آنه
د، قطعا بردناند پي ميكردند، و آن عظمت را كه تا كنون از تو پي نبردهآنچه را كه از تو بر ايشان پوشيده مانده مشاهده مي

دانستند كه تو را آن طور كه بايد گرفتند، و مي، و نفس خود را به مالمت ميشمردندعبادت و عمل خود را كوچك مي
 .«1»عبادت نكردند. منزهي تو كه خالقي و معبودي، چقدر رفتارت با مخلوقاتت نيكو است 

 "ود:و در بحار از الدر المنثور از ابي العالء بن سعد روايت آورده، كه گفت روزي رسول خدا )ص( به همنشينان خود فرم
اشغال  ايآسمان به تنگ آمد، و حق دارد كه چنين باشد، براي اينكه جاي يك قدم در آن نيست، مگر آنكه همانجا را فرشته

 به -وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ "كرده، كه يا در ركوع است، و يا در سجده، آن گاه اين آيه را تالوت فرمود:
 .«9» "درستي ماييم كه همواره در صفيم، و ماييم كه همواره در تسبيح هستيم

و از خصال روايت شده كه وي به سند خود از محمد بن طلحه حديث كرده، و او بدون ذكر بقيه سند از رسول خدا )ص( 
سه بال و دسته ديگر داراي چهار  اي داراياي داراي دو بال و دستهاند، دستهروايت كرده، كه فرموده: مالئكه بر سه دسته

 .«3»بالند 
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و شايد مراد از آن، توصيف اغلب  .«1»خود از عبد اللَّه بن طلحه روايت كرده نظير اين حديث را كافي هم به سند  :مؤلف
 :فرمودمالئكه باشد، نه همه آنها، و گر نه با سياق آيه كه مي

 .معارض خواهد بود "جبرئيل ششصد بال داشت "فرمود:و با روايات ديگر كه مي "كنددر خلقت هر چه بخواهد اضافه مي "

ايت شده، كه وي به سند خود از ابي حيان تيمي، از پدرش از امير المؤمنين )ع( روايت كرده، كه فرمود: و از كتاب توحيد حك
احدي از مردم نيست مگر آنكه با او چند فرشته است، كه وي را از اينكه در چاهي سقوط كند، و يا ديواري به رويش فرو 

دهند تا اجلش فرا رسد، آن گاه او را اقبت را در طول عمر او ادامه ميكنند، و اين مرريزد، و يا ناماليمي به او برسد، حفظ مي
 .«9»گذارند، تا هر باليي كه مقدر است، بر سرش بيايد ... تنها مي

و از كتاب بصائر، از سياري، از عبد اللَّه بن ابي عبد اللَّه فارسي، و غير او روايتي آورده كه نامبردگان بدون ذكر سند، از امام 
اي از شيعيان ما هستند كه از خلق اولند، كه خداي تعالي آنان را در پشت اند، كه فرمود: كروبيان طايفه)ع( نقل كرده صادق



عرش قرار داده، آن قدر نوراني هستند كه اگر نور يكي از ايشان بر تمامي اهل زمين تقسيم شود، ايشان را كفايت كند. آن 
خدا درخواست ديدن كرد، خداوند به يكي از كروبيان فرمود تا براي كوه تجلي كند، و او  گاه فرمود: موسي )ع( بعد از آنكه از

 .0« 0»اي كرد، و با جلوه خود، آن را پاره پاره ساخت هم براي كوه جلوه

كه در باره حامالن عرش خدا، و هر فرشته  -و از صحيفه سجاديه حكايت شده كه امام سجاد )ع( در يكي از دعاهايش
ست به شوند، و از تقديچنين گفته: بار الها! بر حامالن عرشت درود فرست، كه هرگز از تسبيح تو خسته نمي -اوستمقرب 

دهند، آيند، هرگز كوتاهي كردن در انجام وظيفه را بر جديت بر امر تو ترجيح نميآيند، و از عبادت تو به ستوه نميتنگ نمي
وند، و به اسرافيل كه صاحب صور شاخص است، آن كه همواره در انتظار فرمان شو از وله و عشق ورزيدن به تو غافل نمي

توست، تا با دميدن در آن، خفتگان در قبور و گروگانهاي گور را بيدار كند، و به ميكائيل، آن فرشته آبرومند در درگاهت كه 
، و انهايت نافذ است، و نزد تو مكاني دارداز اطاعتت مكاني رفيع يافته، و جبرئيل كه امين بر وحي توست، و فرمانش در آسم

 مقرب درگاه توست، و به روح، كه مسلط بر مالئكه حجابهاست، و آن
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تر از آنان، آنها كه ساكنان آسمانهايت، و اهل امانت بر رسالتت بار الها! هم بر ايشان درود بفرست، و هم بر مالئكه پايين
سبيح شوند، شهوتها از تكند، و از غلبه خواب و خستگي سست نميشان نميهستند، آنهايي كه دايم در عبادت بودن خسته

كند، آنها كه از عظمت تو ديدگاني افتاده و خاشع دارند و هرگز دارد، و سهو غفلتها از تعظيم تو غافلشان نميشان نميتو باز
هايشان )از شدت خضوع( پايين افتاده، و رغبتشان در آنچه نزد كنند، آنها كه چانهجرأت سربلند كردن و به تو نگريستن نمي

هاي تو دائمي است، در برابر عظمت تو و جالل كبريائيت متواضعند، و آنهايي كه نعمت تو سراغ دارند طوالني، و يادشان از
خدايا تو منزهي، و ما آن طور كه بايد عبادتت  "گويند:كشد، ميبينند، كه بر اهل معصيت، زبانه ميچون جهنم را مي

 ."نكرديم

و مقربين درگاهت، و حامالن غيب به سوي رسوالنت، و پروردگارا! پس درود بفرست بر ايشان، و بر روحانيان از فرشتگان، 
هاي مختلف از فرشتگانت، كه تو آنان را به خودت اختصاص دادي، و با تقديست، از آنها كه بر وحيت امين تو شدند، و دسته

ا ت قرار دارند، تنيازشان كردي، و در باطن طبقات آسمانهايت جاي دادي، و آنها كه در اطراف آسمانهايطعام و نوشيدنيها بي
 .روزي كه فرمانت صادر شود، بساط خلقتت را برچينند

ان شود، و آناي كه به خاطر صداي زجر او صداي ناله رعدها شنيده ميدار باران و رانندگان ابرند، و آن فرشتهو آنها كه خزانه
هاي باد به وجود د، و آنها كه قوام خزينهآينهاي باران در هنگام نزول فرود ميكه برف و تگرگ را مشايعت نموده با دانه

ها هستند، تا فرو نريزند، و آنها كه تو، وزن آبها وكيل آبي كه بارانهاي مفيد و مضر ايشان است، و آنها كه موكل بر كوه
آورند، مشتمل بر آنند، به ايشان شناساندي، و آن فرشتگان كه رسوالن تو به سوي اهل زمين هستند كه يا باليي مكروه مي

 .و يا رخايي محبوب

و سفيران كرام بر ره، و حافظان كرام نويسنده، و ملك الموت و كاركنانش، و منكر و نكير و مبشر و بشير، و رؤمان كه 
داران آن، و آن بازپرس قبور است، و طواف كنندگان بيت معمور، و مالك دوزخ، و خازنان آن، و رضوان بهشت و پرده



عليكم،  سالم "گويند:برند، و آنهايي كه به اهل بهشت ميدهي بدون عصيان فرمان ميدستور مي فرشتگاني كه آنچه تو
كفار  "درس، و زبانيه كه وقتي دستور مي"اين بهشت به خاطر صبري است كه كرديد، و چه نيك است پايان خوب اين سرا

ر دهند، خدايا به همه اينها كه به ذكتشان نميشتابند، و مهلبه سرعت مي "را بگيريد و ببنديد و به سوي دوزخ بكشيد
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دانيم به چه كاري موكلند، و به فرست، هر چند كه ما به مكان و منزلت يك يك آنها در درگاه تو آشنا نيستيم، و نمي
 .دساكنان هوا و زمين و آب و هر كس از ايشان كه موكل بر خلقن

شان آيد يك سائق با او هست و يك گواه، بر همهشان درود بفرست، در آن روز كه هر كسي وقتي ميبار الها! بر همه
 .«1»درودي بفرست كه كرامتي بر كرامتشان و طهارتي بر طهارتشان بيفزايد ... 

رئيل خواست تا خود را با صورت و در بحار، از الدر المنثور از ابن شهاب روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( از جب
اش به وي نشان دهد، جبرئيل گفت: تو طاقت ديدن صورت واقعي مرا نداري، فرمود: با اين حال دوست دارم تو را به واقعي

اش آن صورت ببينم، پس رسول خدا )ص( در شبي مهتابي به نمازگاه خود بيرون رفت، كه ناگهان جبرئيل با صورت واقعي
جناب از ديدن وي بيهوش شد، و چون به هوش آمد ديد تكيه بر جبرئيل دارد، و جبرئيل يكي از دو دست نزدش آمد، آن 

كردم كه چيزي از مخلوقات به اين شكل خود را بر سينه او و دست ديگر را بين دو شانه او نهاده، فرمود: من هرگز باور نمي
او دوازده بال دارد كه يك بالش در مشرق و بال ديگرش در  تواني اسرافيل را ببيني؟باشد، جبرئيل گفت: پس چطور مي

شود كه به صورت مرغي مغرب است، و عرش بر شانه او قرار دارد و گويا در برابر عظمت پروردگار آن قدر كوچك مي
 .«9»كند آيد و در هر حال عرش خدا را عظمت خدايي حمل ميكوچكتر از گنجشك در مي

ما زاغَ  "منظور از آيه :رده، كه بسند خود از امير المؤمنين )ع( روايت كرده كه در حديثي فرمودو در صافي از توحيد نقل ك
چشم منحرف نشد، و عوضي هم نديد، او از آيات بزرگ پروردگارش را  -الْبَصَرُ وَ ما طَغي لَقَدْ رَأي مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْري

اش ديد، يكي اين بار بود، و يكي هم باري ديگر، و از اين صورت واقعي اين است كه آن جناب جبرئيل را دو بار به "ديد
جهت جبرئيل را از آيات بزرگ خدا خواند، كه جبرئيل خلقتي عظيم دارد، و او از روحانيين است، كه خلقت و صفتشان را غير 

 .«0»كند از خدا كسي درك نمي

رسول خدا )ص(  :از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمودو از خصال حكايت شده كه به سند خود از محمد بن روان، 
 اي كه در آن سگ و يا مجسمه وفرمود: وقتي جبرئيل نزد من آمد، گفت من و هيچ يك از مالئكه به خانه
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 .0، دعاي 90صحيفه سجاديه، ص (1)

 .، ط بيروت03ح ، 942، ص 42بحار االنوار، ج (2)

 .390، ص 9تفسير صافي، ج (3)

 19، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«1»شويم يا ظرفي باشد كه در آن بول كنند داخل نمي

در اين باب در باره صفت مالئكه رواياتي بيرون از حد شمار وارد شده، كه يا مربوط به معاد است، و يا مربوط به  :مؤلف
 .ابواب متفرقه ديگر، و آنچه ما به عنوان نمونه در اين جا آورديم كافي است معراج رسول خدا )ص(، و يا در

و در عيون در باب روايات جامعي كه از حضرت رضا )ع( نقل شده، به سند خود از آن جناب )ع( نقل كرده، كه فرمود: رسول 
ايد، آن گاه اين جمله را قرائت افزخدا )ص( فرمود: قرآن را با صوت خوش بخوانيد، كه صوت خوش به زيبايي قرآن مي



 .«9» "يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ "كردند:

فرمود: شنيدم آن جناب مي :و در توحيد به سند خود از زراره، از عبد اللَّه بن سليمان، از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت
 .«0»افزايد قضا و قدر دو تا از مخلوقات خدايند، و خدا هر چه بخواهد در خلق مي

گفته: از ابو هريره از رسول خدا )ص( روايت شده كه فرمود:  "يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ "و در مجمع البيان در ذيل جمله
 .«0»زيادي در خلقت، روي زيبا و صوت خوب و شعر خوب است 

 .گانه اخير از باب جري و تطبيق كلي بر مصداق استمؤلف: روايات سه

 71باره مالئكه ])اوصاف چهار گانه مالئكه در قرآن و حديث([ ..... ص:  گفتاري در

 اشاره

در قرآن كريم مكرر كلمه مالئكه ذكر شده ولي نام هيچ يك از آنان را نبرده مگر جبرئيل و ميكائيل را و بقيه مالئكه را با 
 .البرره و رقيب و عتيد و غير اينها ذكر اوصافشان ياد كرده، مانند: ملك الموت و كرام الكاتبين و سفرة الكرام

اند، يكي اين است كه مالئكه موجوداتي هستند و از صفات و اعمال مالئكه كه در كالم خدا و در احاديث سابق ذكر شده
اي از حوادث و هيچ هايي بين خداي تعالي و اين عالم محسوس هستند، به طوري كه هيچ حادثهشريف و مكرم، كه واسطه

 مهم و يا غير مهماي واقعه
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نيست، مگر آنكه مالئكه در آن دخالتي دارند، و يك يا چند فرشته، موكل و مامور آنند، اگر آن حادثه فقط يك جنبه داشته 
 .باشد يك فرشته، و اگر چند جنبه داشته باشد چند ملك موكل بر آنند

ندازند، و آن را در مسيرش قرار دهند، هم و دخالتي كه دارند تنها و تنها اين است كه امر الهي را در مجرايش به جريان ا
 .«1» "ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ "چنان كه قرآن در اين باره فرموده:

شود صفت دومي كه از مالئكه در قرآن و حديث آمده اين است كه: در بين مالئكه نافرماني و عصيان نيست، معلوم مي
اي مستقل نيستند، كه بتوانند غير از آنچه كه خدا اراده كرده اراده كنند، پس ستقل ندارند، و داراي ارادهمالئكه نفسي م

ش كنند، و كم و زيادمالئكه در هيچ كاري استقالل ندارند، و هيچ دستوري را كه خدا به ايشان تحميل كند تحريف نمي
 .«9» "ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ال يَعْصُونَ اللَّهَ "سازند، هم چنان كه فرمود:نمي

صفت سوم اينكه: مالئكه با همه كثرتي كه دارند، داراي مراتب مختلفي از نظر بلندي و پاييني هستند بعضي ما فوق بعضي 
كند، و امر ميديگر، و جمعي نسبت به ما دون خود آمرند، و آن ديگران مامور و مطيع آنان، و آنكه آمر است به امر خدا 

حامل امر خدا به سوي مامورين است، و مامورين هم به دستور خدا مطيع آمرند، در نتيجه مالئكه به هيچ وجه از ناحيه خود 
و « 0» "مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ "و نيز فرموده:« 0» "وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ "اختياري ندارند، هم چنان كه قرآن كريم فرموده:



 .«5» "قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ "نيز فرموده:

خورند، به شهادت اينكه كنند، هرگز شكست نميكنند به امر خدا ميصفت چهارم اينكه: مالئكه از آن جا كه هر چه مي
وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي  "و از سوي ديگر فرموده:« 3» "أَرْضِءٍ فِي السَّماواتِ وَ ال فِي الْوَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْ "فرموده:

 «3» "إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ ":و نيز فرموده« 3» "أَمْرِهِ

 73.. ص: ...[ ... ست لطيفبيان اينكه وجود مالئكه مادي و جسماني نيست و توضيحي در مورد تمثل مالئكه به اشكال و تهيات جسماني و رد اينكه گفته شده ملك جسمي ا]

 شود مالئكه موجوداتي هستند كه در وجودشان منزه از مادهاز اين جا روشن مي
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ال در ماده، تدريجي است، از مبدأ سير و اند، چون ماده جسماني در معرض زوال و فساد و تغيير است، و نيز كمجسماني
كند تا به تدريج به غايت كمال برسد، و چه بسا در بين راه به موانع و آفاتي برخورد كند و قبل از رسيدن به حد حركت مي

 .كمالش از بين برود، ولي مالئكه اين طور نيستند

اي از كه پاره -شكل و هياتهاي جسماني مالئكه رفته، شود اينكه در روايات، سخن از صورت وو نيز از اين بيان روشن مي
اند بفرمايند: فالن فرشته طوري است كه اگر از باب تمثل است، و خواسته -آن را در روايات سابق مالحظه فرموديد

ه ك آيد، و به همين جهت انبيا و امامان، فرشتگان را به آن صورتاوصافش با طرحي نشان داده شود، به اين شكل درمي
 .آينداند و گرنه مالئكه به صورت و شكل درنميبراي آنان مجسم شدند، توصيف كرده

گيري، تمثل ملك به صورت انسان، معنايش اين است كه ملك در ظرف ادراك آن كسي آري فرق است بين تمثل و شكل
يت و خارجيت ديگري دارد، و آن بيند، به صورت انسان درآيد، در حالي كه بيرون از ظرف ادراك او، واقعكه وي را مي

 .عبارت است از صورتي ملكي

ود، هم در شبه خالف تشكل و تصور، كه اگر ملك به صورت انسان، متصور و به شكل او متشكل شود، انساني واقعي مي
، و ظرف ادراك بيننده، و هم در خارج آن ظرف، و چنين ملكي هم در ذهن ملك است، و هم در خارج، و اين ممكن نيست

 .ما در تفسير سوره مريم گفتاري در معناي تمثل گذرانديم

در آن جا گفتيم كه خداي سبحان اين معنا را كه ما براي تمثل كرديم تصديق دارد، و در داستان مسيح و مريم 
 "فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا ":فرمايدمي

 .ا گذشتكه تفسيرش در همان ج «1»



وك، آيد جز به شكل سگ و خملك جسمي است لطيف، كه به هر شكل درمي "گويند:و اما اينكه بر سر زبانها افتاده كه مي
 مطلبي است كه هيچ دليلي "آيد حتي شكل سگ و خوكو جن نيز جسمي است لطيف، جز اينكه جن به هر شكلي درمي

نكه اند بر اي، و اينكه بعضي ادعا كرده-كتاب و نه نقل از سنت معتبر نه نقل از -بر آن نيست، نه از عقل و نه از نقل
مسلمين بر اين مطلب اجماع دارند، عالوه بر اينكه چنين اجماعي در كار نيست، هيچ دليلي بر حجيت چنين اجماعي در 

 .مسائل اعتقادي نيست
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يا أَيُّهَا النَّاسُ  (2)نْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فاَل مُمْسِكَ لَها وَ ما يُمْسِكْ فاَل مُرْسِلَ لَهُ مِ
( وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ 0 هُوَ فَأَنَّي تُؤْفَكُونَ )اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ ال إِلهَ إِالَّ

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فاَل تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ  (0بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ )فَقَدْ كُذِّ
 (3ا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ )( إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُو4ًّبِاللَّهِ الْغَرُورُ )

( أَ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً 3الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ )
 (3نَعُونَ )اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ فَال تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما يَصْ فَإِنَّ
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ه را كه او ب در رحمتي را كه خدا به روي مردم بگشايد كسي نيست كه آن را ببندد و جلوگير آن رحمت شود. و در رحمتي
روي مردم ببندد كسي نيست كه بگشايد و بعد از منع خدا وي آن رحمت را بفرستد )چگونه ممكن است( با اينكه او قاهري 

 .(9شكست ناپذير و عطا و منعش از روي حكمت است؟ )

 هايي را كه خدا بر شما ارزاني داشت، آيا هيچ خالقي غير از خدا اي مردم! به ياد آوريد نعمت

 13، ص: 13رجمه الميزان، جت

هست كه شما را از آسمان و زمين روزي دهد؟! پس وقتي جز او خالقي نيست، جز او هم مدبر و صاحب اختياري نيست، 
 .(0شويد؟! )پس در نتيجه جز او هم معبودي نيست ديگر به كجا منحرف مي

ران قبل از تو را هم تكذيب كردند و امور همه به كنند امري نو ظهور نيست، چون پيامباي محمد( اگر تو را تكذيب مي)
 .(0كند )سوي خدا بازگشت مي

هوشيار باشيد كه( زندگي دنيا مغرورتان نكند و ابليس نيرنگباز با به رخ )اي مردم! بدانيد كه وعده مذكور خدا حق است پس 
 .(4كشيدن و استناد به رحمت و مغفرت خدا فريبتان ندهد )

شماست پس شما هم او را دشمن خود بگيريد، چون تنها كار او اين است كه حزب خود را دعوت كند همانا شيطان دشمن 



 .(3به اينكه همه اهل آتش شوند )

 .(3هاي صالح كردند مغفرت و اجري بس بزرگ دارند )كساني كه كافر شدند عذابي سخت و كساني كه ايمان آورده و عمل

وب بيند با كسي كه خوب را خدر نظرش زيبا جلوه داده شده و آن را كار نيكي ميپس با اين حال آيا كسي كه عمل زشتش 
د كنبيند يكسان است؟ هرگز، ولي اين خدا است كه هر كس را بخواهد گمراه و هر كس را بخواهد هدايت ميو بد را بد مي

 .(3كنند دانا است )خدا به آنچه ميپس تو اي محمد جان خود را در حسرت و اندوه آنان )كه چرا گمراهند( هالك مكن كه 
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 اشاره

مود، اينك اي فرهايي بين خالق و خلقند در رساندن نعمت به خلق اشارهبعد از آنكه در آيه قبلي به وضع مالئكه، كه واسطه
ها از خداي سبحان است، نه غير او، پس تنها رازق فرمايد: عموم نعمتها اشاره كلي نموده ميدر اين آيات به خود نعمت

خدا است و احدي در رازقيت، شريك او نيست، آن گاه از طريق رازقيت استدالل كرده بر ربوبيت، و سپس بر مساله معاد، و 
، حق است، البته در اين آيات، تسليتي هم براي رسول اينكه وعده خدا، به بعث و عذاب دادن كفار، و آمرزش مؤمنين صالح

 .خدا )ص( هست

 "... ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَال مُمْسِكَ لَها وَ ما يُمْسِكْ فاَل مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ "

دهد، در همه عالم كسي نيست ش ميهايش يعني از ارزاق كه به بندگانمعناي آيه چنين است كه آنچه را كه خدا از نعمت
دهد، كسي نيست كه به جاي خدا آن نعمت را كند و نميكه بتواند از آن جلوگيري كند: و آنچه را كه او از بندگانش دريغ مي
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 .خدا بدهد

هم چنان كه در جمله دوم  "اللَّه للناس ... ما يرسل "و چون معناي آيه اين است، مقتضاي ظاهر اين بود كه بفرمايد:
ها آورد، تا اشاره كند به اينكه رحمت خدا خزينه "يفتح ""يرسل "و ليكن اينطور نفرمود، و به جاي "فاَل مُرْسِلَ "فرمود:

زائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَ ":دارد، هم چنان كه در مواردي ديگر اين معنا را صريحا بيان كرده، و از آن جمله فرموده
 .«9» "قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ "، و نيز فرموده:«1» "الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ

د آن رحمتي فتح كرد، تا بفهمان تر است و لذا تعبير بهاز تعبير به ارسال مناسب "گشودن خزينه "و معلوم است كه تعبير به
ها تنها و تنها مند شدن مردم از آن خزانههايي مخزون است محيط به مردم، و بهرهدهد، در خزانهكه خداوند به مردم مي

ها را به رويشان بگشايد، نه اينكه در نقطه دوري باشد تا از آنجا به سوي مردم محتاج به اين است كه خدا در آن خزانه
 .ش بداردارسال

كرد براي اين بود كه داللت كند بر اينكه افاضه حق تعالي  "رحمت "و اگر از رزق و يا به عبارت ديگر از نعمت، تعبير به
خواهد از افاضه نعمت به بندگان سودي ناشي از صرف رحمت است و بس، و توقع هيچ سود و كمالي براي خود ندارد، نه مي

 .ببرد، و نه كمالي به دست آورد

اشاره به اين است كه: خداي تعالي در منع، اول  "بعد از او "تعبير به -"وَ ما يُمْسِكْ فَال مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ "و در جمله:
 .است، همان طور كه در اعطاء اول است

د: خدا فرمايكند و ميم تقرير ميحكمي را كه در آيه شريفه آمده بود، به دو اسم عزيز و حكي "وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "و جمله



كند كند كسي هست كه جلو اعطايش را بگيرد، و نه در وقتي كه منع ميخورد، نه در وقتي كه اعطا ميهرگز شكست نمي
 .كسي هست كه منع كرده او را اعطا كند، براي اينكه عزيز و غالب است

از كند ببيند، و منع هم كه ميت و مصلحتي است كه ميكند اعطايش ناشي از حكمو از سوي ديگر در آنجا كه اعطا مي
بيند، و خالصه كالم، اعطا و منعش همه از روي حكمت است، به دليل ناشي از حكمت و مصلحتي است كه در منع مي

 .اينكه او حكيم است

__________________________________________________ 

 .2عزيز و بخشنده تو نزد ايشان است؟. سوره ص، آيه هاي رحمت پروردگار و يا مگر خزينه(1)

كشتيد، و از ترس كم شدن آن انفاق هاي رحمت پروردگارم بوديد، مردم را از گرسنگي ميبگو اگر شما مالك خزانه(2)
 .133كرديد. سوره اسري، آيه نمي
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 78كه فقط او خالق است[ ..... ص: استدالل بر يگانگي خدا در ربوبيت، با بيان اين]

 "... أَرْضِيا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْ "

 شريك خدا نيست، اينك در بعد از آنكه در آيه سابق اعطا و منع را مختص به خداي تعالي كرد، و فرمود: كسي در اين كار
 .كنداين آيه بر يگانگي خدا در ربوبيت استدالل مي

و بيان استدالل چنين است كه اله و معبود تنها بدين جهت معبود است كه داراي ربوبيت است، و معناي ربوبيت اين است 
ها را كه مردم و است، و اين نعمتكه مالك تدبير امور مردم، و همه موجودات باشد. و آن كسي كه مالك تدبير امور خلق 

اي كه مردم دهد، خداي تعالي است، نه اين آلههكنند، در اختيارشان قرار ميورند، و از آن ارتزاق ميغير مردم در آن غوطه
 پس هرگز -خواران، خدا است، و خلقت هم منفك از تدبير نيستها، و نعمتاند، چون پديد آورنده آن نعمتاله خود گرفته

بنا بر اين، تنها خداي سبحان اله شماست، و هيچ اله ديگري جز او نيست، چون  -ممكن نيست كه خدا از تدبير منفك باشد
ها رب كند، و دليل اينكه به خاطر اين نعمتوريد امر شما را تدبير ميها كه در آن غوطهاو پروردگار شماست، و با اين نعمت

ها جريان دارد او ها او است، و نيز خالق آن نظامي كه در اين نعمترنده و خالق نعمتو مدبر شماست، اين است كه پديد آو
 .است

د كه باشنها ميها و غير وثنيشود كه مخاطب در آيه شريفه وثنيبا اين بياني كه براي حجت مزبور ذكر شد، روشن مي
ورد زباني نيست، بلكه مقابل نسيان، و  "ذكر "مراد از "عَلَيْكُمْ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ "اند، و در جملهبراي خدا شريك قائل شده

 .به معناي ياد داشتن است

هر چيزي است كه بقاي هستي مرزوق را  "هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ "در جمله "رزق "و مراد از
مين است، آسمان با اشعه اجرام نوراني و با بارانهايش، و زمين با گرفتن آن اشعه و آن دهد، كه مبدأ آن آسمان و زامتداد مي

ويي( شود كه در آيه شريفه، ايجاز )مختصر گهايش و نيز با اين تقرير روشن ميبارانها و رويانيدن گياه و حيوان و ساير پديده
رداشته به جايش در اين آيه كلمه نعمت آورده، و ثانيا همين لطيفي به كار رفته، چون اوال رحمتي را كه در آيه قبلي بود، ب

 .كلمه نعمت را مبدل به رزق كرده

 "هل من راحم "، و يا"هل من منعم "و يا بفرمايد "هل من رازق "و با اينكه مقتضاي سياق دو آيه اين بود كه بفرمايد:
 :هيچ يك از اين تعبيرها را نفرمود، و به جاي همه آنها فرمود



برد، چون مشركين تدبير عالم را تا اشاره باشد به برهان دوم، برهاني كه خصومت و لجاجت را از بين مي "لْ مِنْ خالِقٍهَ "
 گفتند اين آلهه هستند كه به اذن دانستند، و ميكار آلهه خود مي
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 رازق و يا منعمي غير از خدا هست؟كنند، و اگر از ايشان بپرسند: آيا خدا، عالم را اداره مي

يابد، چون ممكن است در پاسخ بگويند بله آلهه رازق و منعمند، چون خدا تدبير امور عالم را به خصومت و نزاع خاتمه نمي
اي ديگر جز اعتراف به توحيد چاره "آيا خالقي غير از خدا هست؟ "آنها واگذار كرده است، ولي اگر از ايشان پرسيده شود:

اند رازق توارند، چون با وصف خالق اشاره شده به اينكه رازق و مدبر تنها كسي است كه خالق رزق باشد، و غير خالق نميند
توانند بگويند: آلهه هم خالقند، چون خود مشركين اعتراف دارند به اينكه رود، و ديگر نميباشد، در نتيجه خصومت از بين مي
 .واند از آسمان و زمين رزق ايشان را برساندغير از خدا كسي خالق نيست، تا بت

قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً  "كند، نظير جملهاين جمله متعرض مساله توحيد است، و تعظيم خدا را افاده مي -"ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "
د، و كنما انعام ميفهماند جز خدا كسي معبود به حق نيست، چون كسي مستحق عبادت است كه بر شكه مي "سُبْحانَهُ

 .دهد، و او غير از خدا نيستروزيتان مي

اين جمله توبيخي است متفرع بر برهان قبلي، يعني حال كه امر بدين منوال است، و شما هم به آن  -"فَأَنَّي تُؤْفَكُونَ "
 .رويدسوي شرك ميگراييد، و از توحيد به كنيد، و به سوي باطل مياعتراف داريد، پس تا كي از حق روگرداني مي

از آيه مزبور مشاجراتي طوالني دارند، و آنچه كه با تقرير برهان سابق  "هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ ... "مفسرين در اعراب جمله
غير  "شود. و كلمهزايده است، كه تنها براي عموميت مطلب استعمال مي "من "مناسبت دارد، اين است كه بگوييم: كلمه

خوانيم، تر اينكه كلمه غير را با ضمه ميصفت خالق است، كه از نظر اعراب تابع محل آن )خالق( است. به عبارت ساده "اللَّه
است، ولي در باطن مرفوع است، چون گفتيم  "من "است هر چند در ظاهر مجرور "خالق "به خاطر موصوف آن، يعني كلمه

 .زايده است "من "كلمه

مبتدايي است كه خبرش حذف شده، و آن عبارت  "من خالق "صفت خالق است. و كلمه "مْ ...يَرْزُقُكُ "و همچنين جمله
 .تفريع بر ما قبل است "فَأَنَّي تُؤْفَكُونَ "معترضه است و جمله "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ ". و جمله"موجود "است از كلمه

دهد، كه اين آيه شريفه رسول خدا )ص( را تسليت مي "إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُوَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَ  "
كنند، غصه مخور، كه اين رفتار مردم چيز نوظهوري نيست، بلكه اگر مردم بعد از شنيدن اين برهانهاي روشن باز تكذيب مي

  شده،قبل از تو نيز چنين بوده، كه هر پيغمبري به سوي قومش مبعوث مي
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دهد، كردند، و سرانجام همه امور به سوي خدا است، او مردم را به آنچه مستحقند جزا ميهمان قوم و امت، او را تكذيب مي
و آنهايي را كه حق را بعد از ظهورش تكذيب كردند مجازات خواهد كرد، و چنان نيست كه با تكذيب خود خدا را عاجز 

 .كنند

از باب بكار بردن سبب در جاي مسبب است، )چون بايد  "فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ "شود كه جملهن جا روشن مياز اي
مسبب از علم به اين معنا است كه پيش از تو نيز چنين بوده،  "ال تحزن "و جمله "و ان يكذبوك فال تحزن "فرمود:مي

 ."كه سبب غصه نخوردن است، به جاي مسبب نشسته "... ذِّبَتْفَقَدْ كُ "مسبب در آيه حذف شده، و جمله

 ."... فَقَدْ كُذِّبَتْ "عطف است بر جمله "وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ "و جمله

خطابي است عمومي به همه مردم، در  "اللَّهِ الْغَرُورُيا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَال تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ بِ "



آورد، هم چنان كه خطاب عمومي سابق يگانگي خداي تعالي را در ربوبيت و خصوص مساله معاد، و آن را به يادشان مي
كند، و شما را زنده مياي كه داده كه وعده :اين است كه "إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ "آورد. پس معناي جملهالوهيت به يادشان مي

رساند، اگر خير بوده خير، و اگر شر بوده شر، حق است، يعني ثابت و واقع شدني است، و هر عاملي را به سزاي اعمالش مي
ه اين ب "فِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْ "فرمايد:در آيه بعدي كه مي

 .كندوعده تصريح مي

 12[ ..... ص: "وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ "معناي جمله:]

كند، به اين صورت كه حيات دنيا نبايد شما را هر چند نهي را متوجه به حيات دنيا مي "فاَل تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا "و جمله
كند، و ليكن اين نهي در حقيقت متوجه مردم است، و معنايش اين است كه: وقتي وعده خدا حق و ثابت بود، پس  مغرور

هاي آن چنان نباشد كه شما را از روز حساب غافل سازد، و زنهار، كه به حيات دنيا مغرور نشويد، و اشتغال شما به زينت
 .، كه همواره در طلبش مستغرق شويد، و از حق اعراض كنيدلذتهاي دنيا و سرگرميهايش آن چنان دل شما را نبرد

است و آن عبارت  -به ضمه غين -"غرور "مبالغه از -به فتحه غين -"غرور "كلمه "وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ "و در جمله
آن شيطان است. و اين خود احتمالي منظور از  -اندبه طوري كه گفته -كند، و ظاهرااست از اغفالگري كه بسيار اغفال مي

 .كندآن را تاييد مي "إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ ... "است كه تعليل در آيه بعدي، يعني جمله

 اين است كه  "زنهار كه غرور، شما را به خدا مغرور نكند "و معناي اينكه فرمود:
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حلم و عفو خدا از يك سو، و به مظاهر امتحان و استدراج و كيدش از سوي ديگر، متوجه شيطان نظر مردم را يكسره به 
سازد، از يك سو به ايشان تلقين كند كه خدا حليم و بخشنده است، و از سوي ديگر بگويد: به دنياپرستان بنگريد كه چگونه 

شوند ا غافل و در لجنزار گناه مستغرق ميكوشند، و بيشتر از خداز عذاب خدا ايمنند، هر چه بيشتر در طلب دنيا مي
 .شوندتر ميتر، و در بين مردم داراي مقامي رفيعشان بهتر و راحتزندگي

افكند كه اصال هيچ احترام و ارزشي نيست، مگر گيرد، و به دل آنان ميهاي خود نتيجه مياين جاست كه شيطان از وسوسه
زندگي خبري نيست، و اين وعده و وعيد و قيامت و حساب و بهشت و دوزخي كه در پيشرفت زندگي دنيا، و در ما وراي اين 

 .دهند، مشتي خرافات استهاي ديني از آن خبر ميدعوت

اي و فريب دادن شيطان انسان را نسبت به خدا، اين است كه: انسان را از آن معامله "غرور "توان گفت: مراد ازدر نتيجه مي
 .كند غافل سازدو ظلم انسان، با انسان ميكه خداوند در برابر غفلت 

دهد، و گر است، كه انسانها را فريب ميدنياي حيله -به فتحه غين -"غرور "اند كه: مراد ازچه بسا بعضي از مفسرين گفته
 .ت، كه معناي همان جمله را تكرار كردهاس "فاَل تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا "تاكيد جمله "وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ "جمله

 "... إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا "

، و مراد از دشمني شيطان اين است كه: او به جز "وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ "فرمود:اين جمله تعليل نهي قبلي است، كه مي
ا كاري ندارد، تمامي هم او در اين است كه نگذارد حتي يك انسان به سعادت زندگي و حسن اغواء و گمراه ساختن انسانه

، اين است كه: از پذيرفتن دعوتش به سوي باطل "شما هم او را دشمن خود بگيريد "عاقبت برسد. و مراد از اينكه فرمود:
كند، اطاعت مكنيد. و به همين جهت پيشنهاد مي تر از مادر به شمااجتناب كنيد، و او را در آنچه به عنوان دايه مهربان

 .تعليل نمود "إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ "دشمني او را با جمله



من شما شيطان دش "در مقام تعليل دو جمله قبل است، يكي جمله "إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ "پس جمله
اي از مردم است كه غرض واحد آنها به معناي عده "حزب ". و كلمه"و را دشمن خود بگيريدشما هم ا "و يكي هم "است

الم تعليل است، چون دوزخي شدن مردم هدف نهايي براي دعوت  "لِيَكُونُوا "در جمله "الم "را جمع كرده و يكي ساخته، و
  .ي است كه در قرآن براي دوزخ ذكر شدهبه معناي آتش افروخته است، و يكي از نامهاي "سعير "شيطان است. و كلمه
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اين آيه بيانگر همان وعده حقي  "الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ "
آورد، براي اين است كه به اهميت آن عذاب  -بدون الف و الم -را نكره "ابعذ "است كه خداي سبحان داد. و اگر كلمه

اشاره كند، عالوه بر اين، عذاب جهنم يك جور نيست، تا آن را با الف و الم بياورد، چون دركات جهنم به خاطر اختالفي كه 
تر است، چون مبهم و مناسبمردم در كفر و فسق دارند، داراي مراتب مختلفي است، و بدين جهت نكره آوردن عذاب 

 .آيدسربسته است. و عين اين دو علت كه براي نكره آوردن عذاب گفتيم، در نكره آمدن مغفرت و اجر نيز مي

 11كند. پس بر ضاللت او اندوه مخور[ ..... ص: بيند و خدا او را مجازات نموده اضالل ميكافر بد را خوب مي]

 "... مَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُأَ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَ "

اين آيه تقرير و بيان آن تقسيمي است كه آيه قبلي متضمن آن بود، يعني تقسيم مردم را به كافري كه عذابي شديد دارد، و 
و منظور آيه اين است كه: اين دو جور مردم عاقبت كند، و مغفرت و اجري كبير دارد. مؤمني كه به صالحات عمل مي

 .امرشان يكسان نيست

 "مبتدايي است كه خبرش حذف شده، و آن عبارت است از جمله "أَ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً "بنا بر اين، جمله
 "فاء "ست كه اين طور نيست؟ و حرفيعني آيا كسي كه عمل زشتش در نظرش زيبا شده مثل كسي ا "كمن ليس كذلك

سازد. و كند، و اين را نتيجه آن ميدر آمده، فاي تفريع است، كه جمله را بر معناي آيه قبلي تفريع مي "من "كه بر سر كلمه
خواهد استفهامي كه در آيه شده استفهام انكاري است. و مراد از كسي كه عمل زشتش در نظرش زيبا شده، كافر است، مي

، و بيندره كند به اينكه كافر فهمش منكوس و وارونه، و عقلش مغلوب شده، عمل خود را بر خالف آنچه كه هست مياشا
بيند، با آن كس كه بد را بد و خوب را خوب تشخيص معناي آيه اين است كه: آن كس كه عمل زشت خود را زيبا مي

 .دهد، يكسان نيستمي

 فرمايد: كافري كه وضعشكند، ميانكار مساوات سابق را تعليل مي "نْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُفَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَ "و جمله
چنين است، و مؤمني كه بر خالف اوست، مساوي نيستند، براي اينكه خدا يكي از آن دو را به مشيت خود گمراه كرده، و آن 

و ديگري را به مشيت خود هدايت فرموده و آن مؤمن است كه بيند، كافر است، كه به خاطر همين گمراهي، بد را خوب مي
 .دانددهد، و عمل زشت را زشت ميدارد و انجام ميعمل صالح را دوست مي

 البته بايد دانست كه اين گمراه كردن خدا، ابتدايي نيست )براي اينكه به حكم آيات 
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را عموما و انسان را بخصوص به سوي كمالش هدايت فرموده(، بلكه اين اضالل بسياري از قرآن، خداوند موجودات 
 سازد، و نسبتتر ميمجازاتي است، كه وقتي كسي در برابر حق خضوع نكند، و لجبازي و مقاومت نمايد، خدا او را گمراه

 .دادن چنين اضاللي به خدا هيچ مانعي ندارد

از نظر عاقبتشان به حسب وعده الهي كه اولي را به عذاب و دومي را به رحمت و كوتاه سخن اينكه: اختالف كافر و مؤمن 



وعده داده به خاطر اختالفي است كه آن دو از نظر اضالل و هدايت الهي دارند، و نشانه اين اختالف آن است كه طرز ديد 
 .بينديبيند و ديگري زشت را زشت، و زيبا را زيبا مآن دو مختلف است، يكي زشت را زيبا مي

است، كه به معناي اندوه از چيزي است كه فوت  "حسرت "جمع "حسرات "كلمه -"فَال تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ "
نفست بر  "شده، و پشيماني از آن است، و اين كلمه در آيه منصوب است، چون مفعول له است. و مراد از اينكه فرمود:

 .آورند، هالك مكنرا با اندوه از اينكه چرا اينان ايمان نمياين است كه تو خود  "ايشان نرود

حاال كه معلوم شد اين دو طايفه به خاطر  ":و اين جمله فرع و نتيجه فرق سابق است، و معناي مجموع آن چنين است
كردند از  تو را تكذيباضالل و هدايتي كه از جانب خدا دارند، مختلفند، پس ديگر جا ندارد به خاطر اينكه به تو كافر شدند و 
رند، گذارد ايمان بياوشدت اندوه خود را هالك كني، چون اين خدا است كه به كيفر كفرشان و اينكه بد را خوب ديدند، نمي

كند، و جز به حق كيفرشان شود، و با آنها جز به حق رفتار نميكنند داناست، امر بر او مشتبه نميو خدا به آنچه كه مي
 .دهدنمي

پس تو خودت را از غصه  "در موضع تعليل است براي جمله "إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ "شود كه جملهينجا روشن مياز ا
فرمايد رسول خدا )ص( نبايد خود را از اندوه بر ضاللت كفار، و حتمي شدن عذاب آنان هالك كند، و مي "آنان هالك مكن

 .كند داناستا گمراه كرد، و خود او به آنچه ميبراي اينكه اين خدا است كه آنها ر
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 15[ ..... ص: 75تا  9(: آيات 34سوره فاطر )]

 اشاره

( مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ 2كَ النُّشُورُ )تِها كَذلِوَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلي بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْ
كَ هُوَ ونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَكْرُ أُولئِفَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَ الَّذِينَ يَمْكُرُ

 مِهِ وَ ما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثي وَ ال تَضَعُ إِالَّ بِعِلْ( وَ الل13َّيَبُورُ )
سْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَ هذا مِلْحٌ ( وَ ما ي11َوَ ال يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِالَّ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ )

شْكُرُونَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَ أُجاجٌ وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَي الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ
هُ الْمُلْكُ مًّي ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَيُ (19)

 (10وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ )

 (10بِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ )مْ ال يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَ ال يُنَإِنْ تَدْعُوهُ

 15ترجمه آيات ..... ص: 

، فرستيم و به وسيله آنمين مرده ميفرستد تا ابرها را برانگيزد پس ما آن ابرها را به سوي سرزخداست آن كه بادها را مي
  .(2كنيم، قيامت شما هم همين طور است )آن سرزمين مزبور را بعد از آنكه مرده بود زنده مي
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رود و عمل صالح اش نزد خدا است، و كلمه طيب به سوي او باال ميكسي كه در پي كسب عزت درآيد بداند كه عزت همه



كنند عذابي سخت دارند و مكر آنان بي دهد و كساني كه با گناهان خود با خدا نيرنگ ميا در باالتر رفتن مدد ميآن ر
 .(13نتيجه خواهد بود )

شود و وضع اي حامله نميو خداست كه شما را از خاك و سپس از نطفه خلق كرد و آن گاه شما را نر و ماده كرد و هيچ ماده
شود مگر آنكه كند و هيچ مقداري از عمرش كم نمياي عمر طوالني نميعلم خدا و هيچ سالخوردهكند مگر به حمل نمي

 .(11)همه در كتابي ثبت است و اين كار بر خدا آسان است 

اين دو دريا با هم يكسان نيستند يكي شيرين و گوارا و ديگري شور و تلخ و شما از هر دوي آنها گوشت تازه گرفته 
ل خدا شكافند تا شما از فضبيني كه در دريا آب را ميها را ميپوشيد و كشتيياي زينتي استخراج نموده ميخوريد و اشمي

 .(19چيزي به كف آوريد و تا شايد شكرگزار وي شويد )

برد و خورشيد و ماه را مسخر كرده تا هر يك براي مدتي معين حركت خداست كه شب را در روز و روز را در شب فرو مي
خوانيد حتي روكشي از هسته د همين خداست پروردگار شما كه ملك عالم از آن اوست، و خداياني كه شما به جاي او ميكنن

 .(10خرما را مالك نيستند )

شما  كنند و روز قيامت به شركشنوند و اگر هم بشنوند استجابتتان نميعالوه بر اين اگر آنها را بخوانيد دعاهايتان را نمي
 .(10كند )ند و هيچ كس مانند خداي خبير تو را خبردار نميشوكافر مي
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 اشاره

ها را بعد از شمردن چند نعمت آسماني در اين آيات، چندين احتجاج است بر وحدانيت خداي تعالي در الوهيت، و اين احتجاج
ها نيست، بيان نموده، در خالل بحث مر آن نعمتو زميني كه انسان از آنها متنعم است، و جز خدا كسي خالق و مدبر ا

 .اي هم به مساله قيامت دارداشاره

 "... وَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلي بَلَدٍ مَيِّتٍ "

حال بايد ديد فرق بين اين دو تعبير  "حَاللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيا "فرمايد:آمده كه مي 03نظير اين آيه در سوره روم، آيه 
 چيست؟
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فرستد تا ها را مياين خدا است كه باد "، ولي در سوره روم معنا چنين است:"اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ "همين جهت فرموده:
 ."ابرها را به حركت درآورند

گردد، يعني رياح، سحاب را به برمي "رياح "به كلمه "تثير ". و ضمير در"أرسل "عطف است بر جمله "فَتُثِيرُ سَحاباً "جمله
كند كايت ميمطلب با صيغه مضارع اداء شده، براي اين است كه حال گذشته را ح "تثير "آورند. و اگر در جملهحركت درمي

 .آورندو معموال وقتي بخواهند حال گذشته را حكايت كنند به صيغه مضارع تعبير مي

است، كه: معنايش برخاستن غبار به  "ثار الغبار يثور ثورانا "باب افعال از "اثارة "است، و "اثارة "از مصدر "تثير "و كلمه
 .برندن ميسوي آسمان است زماني كه بادها دارند ابر را به سوي آسما

 "وْتِهافَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَ "دهيم،يعني ما آن ابرها را به سوي سرزميني بدون گياه سوق مي -"فَسُقْناهُ إِلي بَلَدٍ مَيِّتٍ "
را به  كنيم. و نسبت زنده كردنكنيم، يعني بعد از آنكه گياهي نداشت داراي گياه ميپس آن زمين را بعد از مردنش زنده مي



زمين دادن نسبتي است مجازي، و نسبتش را به گياه دادن نسبتي است حقيقي، خالصه هر چند در اثر آمدن باران گياه زنده 
گويند زمين زنده شد. و تغذيه و نمو و توليد مثل و هر عمل ديگري كه مربوط به اين اعمال حياتي شود، اما مجازا ميمي

 .گيرديات سرچشمه مياست همه اعمالي است كه از اصل ح

و به همين جهت بعثت در روز قيامت و زنده شدن مردگان را به احياي زمين تشبيه كرد، تا بفهماند همان طور كه زمين در 
ميرد، يعني بعد از آنكه در زمستان از جنب و جوش افتاده بود، دوباره در كند، و در آخر ميسال يك دوره زندگي را شروع مي

د. ايسترود، و در زمستان به كلي از عمل ميگيرد و در پائيز رو به خزان مين جنب و جوش خود را از سر ميبهار و تابستا
شان در زمين به سر رسيد، و مردند دوباره در روز قيامت بعد از آنكه زنده شدند، انسانها هم همين طورند، وقتي دوران زندگي

 ."كَذلِكَ النُّشُورُ "لذا فرمود شوند،و از قبرها درآمدند روي زمين منتشر مي

 " الَّذِي أَرْسَلَاللَّهُ "التفاتي از غيبت به تكلم با غير به كار رفته، به اين معنا كه در جمله "فَسُقْناهُ إِلي بَلَدٍ مَيِّتٍ "در جمله
اشد كه: اش اين بمتكلم مع الغير فرض شده، و بعيد نيست نكته "فسقناه "خداي سبحان غايب فرض شده بود، و در جمله

خداي سبحان خود را غايب حساب كرد، و به دنبالش عمل فرستادن رياح را  "اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ "بعد از آنكه در جمله
 به خود نسبت داد، و عمل شخص غايب هم مثل خودش غايب است، و نيز از آنجا كه به دنبالش 
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برند، لذا مخاطب، مخاطبي شد كه گويي و از حال گذشته بادها حكايت كرد كه ابرها را به آسمان مي "فَتُثِيرُ سَحاباً "فرمود:
ها را بيند خداي تعالي بادبرند، و در نتيجه گويا ميبيند كه دارند ابرها را به طرف باال ميبيند، يعني ميعمل بادها را مي

چون مشاهده فعل گويا مثل مشاهده فاعل است، و چون خداوند در اينجا مشهود و حاضر  فرستاده، كه اين طور كار كنند،
شد، ناگزير جا دارد كه سياق هم تغيير كند، و خدا كه تا اينجا غايب حساب شده بود، حاضر حساب شود، و خودش سخن 

ما آن را به سوي شهر مرده  "وض فرمود:و در ع "من آن را به سوي شهر مرده راندم -فسقته الي بلد "بگويد. و اگر نفرمود:
 .براي اين است كه بر عظمت گوينده داللت كند "رانديم

كه ، ليكن اين طور نفرمود، بل"ما آن را زنده كرديم -فاحييناه "در اين جا ممكن بود تنها بفرمايد: -"فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ "
 .شد، و جايي براي شك و ترديد باقي نگذاردتر سخن گفته بادوباره نام زمين را برد، تا صريح

 11[ ..... ص: "مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً "و مفاد آيه: "عزت "معناي]

 "مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً

گذارد انسان شكست بخورد، و مغلوب واقع ت كه نميبه معناي آن حالتي اس "عزت "راغب در كتاب مفردات گفته: كلمه
 :گويندشود، و از همين قبيل است كه مي

 .«1» "أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "و در قرآن فرموده: "زميني سخت -أرض عزاز "

وسعه در استعمال، به كسي هم كه قاهر است و مقهور پس صالبت، اصل در معناي عزت است، چيزي كه هست از باب ت
وَ عَزَّنِي فِي  "اند، مانند:، و همچنين در معني غلبه استعمال كرده«9» "يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ "اند، مانند:گفته "عزيز "شود،نمي

و در مطلق صعوبت و سختي به « 0» "عَزِيزٌوَ إِنَّهُ لَكِتابٌ  "اند مانند:و در قلت و صعوبت منال استعمال كرده« 0» "الْخِطابِ
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ  "و عزت به معناي غيرت و حميت نيز آمده، مانند آيه« 4» "عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ "اند، مانند:كار برده
 .و آياتي ديگر« 3» "وَ شِقاقٍ

 عزت به معناي اول، يعنيگوييم، حال كه معناي لغوي كلمه عزت معلوم شد، مي
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 .33سوره يوسف، آيه (2)
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اينكه چيزي قاهر باشد و نه مقهور، يا غالب باشد و شكست ناپذير، مختص به خداي عز و جل است، چون غير از خداي عز 
كني، در ذاتش فقير، و در نفسش ذليل است، و چيزي را كه نفعش در آن باشد مالك نيست، مگر و جل، هر كسي را فرض 

 وَ لِلَّهِ "آنكه خدا به او ترحم كند، و سهمي از عزت به او بدهد، هم چنان كه همين كار را با مؤمنين به خود كرده، و فرموده:
 .«1» "خدا و رسول خدا و مؤمنين استعزت خاص  -الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ

سياقش آن نيست كه بخواهد اختصاص عزت به خدا  "مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً "با اين بيان روشن شد كه: جمله
را  زت برآيد، چيزيخواهد بفرمايد هر كس در طلب عرا بيان كند، به طوري كه غير از خدا كسي دستش به آن نرسد، و نمي

خواهد بايد از خداي تعالي بخواهد، طلب كرده كه وجود ندارد، و ناشدني است، بلكه معنايش اين است كه هر كس عزت مي
 .اش ملك خدا است، و هيچ موجودي نيست كه خودش بالذات عزت داشته باشدزيرا عزت همه

در جزاي شرط، از قبيل بكار بستن سبب در جاي مسبب است كه عبارت  "عاًفَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِي "در نتيجه به كار رفتن جمله
اش ملك خدا است، سبب است، و درخواست عزت از خدا چون علم به اينكه عزت همه)است از درخواست عزت از خداوند 

برداشته سبب آن را به خواهد از خدا بخواهد جمله از خدا بخواهد را مسبب، در آيه به جاي اينكه بفرمايد: هر كس عزت مي
اش از خدا است( يعني به وسيله عبوديت كه آن هم حاصل جايش گذاشته، و فرموده: هر كس عزت بخواهد عزت همه

 .شود مگر با داشتن ايمان و عمل صالح، عزت را از خدا بگيردنمي

 18ص:  ..... [(... كند )إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُمراد از كلم طيب و صعود آن به سوي خدا و مقصود از اينكه عمل صالح آن را بلند مي]

اسم جنس جمعي است، و مذكر  -«9»اند به طوري كه گفته -"كلم "لفظ "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ "
در  پس "هذه كلم "و "هذا كلم "گويند:است، مي "كلمه "معج "كلم "گويد:و مؤنث آن تفاوتي ندارد. در مجمع البيان مي

فرقي  "ة "مذكر و مؤنث يكي است و اين اختصاص به لفظ كلم ندارد، هر جمعي كه ما بين آن و مفردش به جز حرف
 .«0»مانند: تمر، تمرة، كلم، كلمة( مذكر و مؤنثش يكسان است )نباشد 
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 .039، ص 3مجمع البيان، ج (3)
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آن سخني است كه از نظر عبارت معنايي تمام داشته باشد، به شهادت اينكه در آيه آن را توصيف  "كلم "به هر حال مراد از



آن سخني است كه با نفس شنونده و گوينده سازگار باشد، به طوري كه از شنيدن آن  "كلم طيب "، پس"طيب "كرده به
انبساط و لذتي در او پيدا شود، و نيز كمالي را كه نداشت دارا گردد، و اين همه وقتي است كه كالم معناي حقي را افاده كند، 

 .معنايي كه متضمن سعادت و رستگاري نفس باشد

شود كه مراد از آن صرف لفظ نيست، بلكه لفظ بدان جهت كه معنايي لم طيب كرديم، روشن ميبا اين معنايي كه براي ك
شود كه انسان اعتقاد به آن را زير بناي اعمال طيب دارد منظور است، پس در نتيجه مراد از اين كلم طيب، عقايد حقي مي

ت ساير اعتقادات حق نيز به آن است، و اين كلمه خود قرار دهد، و قدر يقيني از چنين عقايدي كلمه توحيد است، كه برگش
ؤْتِي أُكُلَها تُأَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ  "توحيد همان است كه آيه

. و اينكه اعتقاد را قول و كلمه خوانده، بدين جهت است كه اين استعمال در متضمن آن است« 1» "كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها
 .عرب شايع بوده است

به سوي خداي تعالي، عبارت است از تقرب آن به سوي خدا، چون چيزي كه به درگاه خدا  "كلم طيب "و صعود كردن
د، در نتيجه باشو چون اعتقاد، قائم به معتقدش ميتقرب يابد، اعتال يافته، براي اينكه خدا علي اعلي و رفيع الدرجات است، 
 :اند به اينكهرا معنا كرده "كلم طيب "تقرب اعتقاد به خدا، تقرب معتقد نيز هست. مفسرين ديگر صعود كردن

 .كند. و اين معناي صعود كلم طيب نيست، بلكه از لوازم معناي آن استخدا آن را قبول مي

كند نه تي اعتقاد و ايمان، حق و صادق بود، قهرا عمل صاحبش هم آن را تصديق ميالبته اين هم معلوم است كه وق
زند مطابق با آن عقايد است. پس معلوم شد كه عمل از فروع علم و آثار آن است، آثاري تكذيب، يعني عملي كه از او سرمي

س گردد، پتر ميتر، و در تاثيرش قويوشنتر و ركه هيچ گاه از آن جدا شدني نيست، و هر چه عمل مكرر شود، اعتقاد راسخ
عمل صالح عملي است كه سزاوار هست مورد قبول خدا واقع شود، چون مهر ذلت عبوديت و اخالص به آن خورده، و چنين 

 همين كمك است، پس "يرفعه "كند. و منظور ازعملي اعتقاد حق را در مؤثر گشتن، يعني در صعود به سوي خدا كمك مي
 عمل صالح
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ت اش در اعماق زمين ثابزند كه ريشهزند؟ خدا كلمه طيبه را به درختي طيب مثل ميآيا نديدي كه خدا چگونه مثل مي(1)
 [.....] .94و  90دهد. سوره ابراهيم، آيه اش را همه وقت به اذن خدا ميهايش به آسمان سركشيده، و خوردنيو شاخه
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 .كندكند، و به عبارت ديگر در صعود آن كمك ميكلم طيب را بلند مي

 "رروشن گرديد، و معلوم شد كه ضمير د "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ "پس از آنچه گذشت معناي جمله

گردد، و مراد از كلم طيب عقايد حق از قبيل توحيد است، و مراد از صعود آن تقربش به خداي ن برميبه خداي سبحا "اليه
 "تعالي است، و مراد از عمل صالح هر عملي است كه بر طبق عقايد حق صادر شود و با آن سازگار باشد. و فاعل در جمله

 .كندفعول به كلم طيب رجوع ميگردد، و ضمير مضميري است مستتر، كه به عمل صالح برمي "يرفعه

مراد از  "اند:گفته -به طوري كه قبال هم اشاره كرديم -«1»البته مفسرين در تفسير آيه اقوال ديگري دارند، مثال، بعضي 
مراد  "اند:ديگر گفته« 9». بعضي "دهدكند، و در برابر پاداش ميصعود كردن كلم طيب، اين است كه: خدا آن را قبول مي

 «3»ي . بعض"كننداند، به سوي خداي تعالي صعود ميت كه: مالئكه با نامه عملي كه از ايمان و اطاعت بنده نوشتهآن اس

 ."مراد صعود به آسمان است كه مجازا آن را صعود به سوي خدا خوانده "اند:ديگر گفته

و ضمير مفعول كه در آخر اين جمله گردد، ضميري است كه به كلم طيب برمي "يرفعه "فاعل جمله "اند:گفته« 0»بعضي 



برد به اين معنا كه عمل كند، و معناي جمله اين است كه: كلم طيب عمل صالح را باال مياست به عمل صالح رجوع مي
ضميري است  "يرفعه "فاعل در "اند:ديگر گفته «5». بعضي "اي ندارد، مگر آنكه از توحيد ناشي شودصالح هيچ فايده
 .بردگردد، و معناي عبارت اين است كه: عمل صالح را خدا باال ميداي تعالي برميمستتر، كه به خ

 .تر است همان معنايي است كه ما ذكر كرديمليكن هيچ يك از اين وجوه خالي از بعد نيست، و آنچه به ذهن نزديك

در اينجا وصفي است كه  "سيئات "كلمه«: 3»اند گفته "كَ هُوَ يَبُورُوَ الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَكْرُ أُولئِ "
 در جاي ضميري كه بايد "مَكْرُ أُولئِكَ "و اسم اشاره هم در "مكرات "در جاي موصوف نشسته، و آن عبارت است از كلمه
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لط چنان نيست كه به ديگران مشتبه و مختبرگردد به كار رفته، تا داللت كند بر اينكه منظور خود آنان است، و  "الذين "به
ر كنند، عذابي شديد دارند، و مكر اينان كه مكشود: كساني كه مكرهايي زشت ميشده باشند. در نتيجه معناي آيه چنين مي

 .اي كه مايه سعادت و عزتشان باشد نداردنتيجه و نابود است و اثر زندهكنند، بيمي

 37[ ..... ص: "وَ مَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ "ود:مراد از مكر سيئات و اينكه فرم]

هايي است كه مشركين آنها را وسيله كسب عزت انواع مكرها و حيله "سيئات "پس به خوبي روشن گرديد كه مراد از
پنداشتند. و چون آيه شريفه مطلق است، شامل همه مكرها كه مشركين عليه رسول خدا )ص( كردند. و مكرهايي كه مي
هايي است منظور خصوص آن حيله "اند:از مفسرين گفته« 1»شود. هر چند بعضي كنند، ميير مشركين عليه دين خدا ميسا

كردند، از قبيل: حبس و اخراج و قتل، و خدا كيد ريزي ميو غير آن طرح "دار الندوة "كه قريش عليه رسول خدا )ص( در
ي چاه بدر بيرونشان آورده و در آنجا به كشتنشان داد، و در چاهشان افكند، آنها را به خودشان برگردانيد، و از مكه به سو

آيه  -همان طور كه گفتيم -پس همان حبس و اخراج و قتل، به خودشان برگشت. هر چند كه اين وجه خوبي است، ليكن
 .شريفه مطلق است

 " الطَّيِّبُإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ "به ذيل آن، يعني جمله "الْعِزَّةُ جَمِيعاً مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ "و وجه اتصال صدر آيه يعني جمله
گرفتند، هم چنان كه قرآن كريم در اين باره اين است كه: مشركين قريش آلهه خود را وسيله عزت و شوكت خود مي

 .«9» "زًّاوَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِ "فرموده:

اش از خدا از اين رو خداي سبحان اين طالبان عزت را به سوي خودش دعوت كرد، و اين چنين تذكرشان داد كه عزت همه
كند، و عمل صالح هم آن را در صعود پرستي به سوي او صعود مياست. و در توضيح و بيان آن فرمود: براي اينكه يگانه

 .كندشود، و در اثر نزديك شدن از منبع عزت كسب عزت ميه خدا نزديك ميدهد، در نتيجه انسان بكردن كمك مي

زنند، تا به خيال خود عزتي كسب كنند، بر عكس عذابي شديد دارند، كنند، و به هر مكري دست ميو اما كساني كه مكر مي
 .كندايشان كسب ميرسد و نه عزتي برشود، نه به جايي مينتيجه ميكنند همه نابود و بيو مكرهايي كه مي
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 .31اي گرفتند، تا مايه عزتشان باشند. سوره مريم، آيه و به غير خدا آلهه(2)

 09، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 31[ ..... ص: "لَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ...وَ اللَّهُ خَ "وجوه مختلف در باره خلقت انسان از خاك در آيه:]

 "... وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً "

كند، كه خداي تعالي نخست او را از خاك كه مبدأ دور اوست، و خلقتش به آن اين آيه شريفه به خلقت انسان اشاره مي
 .شود بيافريد، و سپس او را از نطفه كه مبدأ نزديك اوست خلق كردتهي ميمن

مراد از خلقت آنان از خاك، خلقت پدر بزرگ ايشان آدم است، چون هر چيزي به اصلش  "اند:از مفسرين گفته« 1»بعضي 
ديگر « 0». بعضي "هايي استاصال مقصود از كالم، بيان خلقت آدم به تن "اند:ديگر گفته« 9». بعضي "شودنسبت داده مي

اند: مراد خلقت همه انسانها است، اما به طور اجمال و تفصيل، به اين معنا كه هم به خلقت اجمالي انسانها از خاك در گفته
 ."ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ "كند، و هم به خلقت تفصيلي ايشان كه از نطفه است، هم چنان كه فرمود:ضمن خلقت آدم اشاره مي

ين اين سه وجه، آن است كه در وجه اول نسبت خلقت انسانها از خاك يك نسبت مجازي عقلي است، )چون خود و فرق ب
اند، بلكه پدر بزرگشان خلق شده( و در وجه دوم مراد از خلقت آنان خلقت آدم به تنهايي است انسانها از خاك خلق نشده

جه سوم مراد از خلقت فرد فرد انسان از خاك به طور حقيقت است مجازا، ولي نه مجاز در نسبت، بلكه مجاز در كلمه، و در و
نه مجاز، اال اينكه اين خلقت، خلقت اجمالي است نه تفصيلي، و با همين نكته، وجه سوم با وجهي كه ما گفتيم فرق پيدا 

 .كندمي

وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ  "، و وجه دوم را با امثال آيه«0» "خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ "و ممكن است وجه اول را با جمله
وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ  "، و وجه سوم را با آيه«4» "مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ

 .و براي هر يك از سه وجه مزبور وجهي است تاييد نمود،« 3» "اسْجُدُوا لِآدَمَ
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 10اي چون سفال بيافريد. سوره الرحمن، آيه انسان را از گل خشكيده(4)

و  3مقدار مقرر نمود. سوره سجده، آيه اي از آبي بيو سپس نسل او را از چكيده خلقت انسان را نخست از گل آغاز كرد،(5)
3. 

گريتان نموديم، آن گاه به مالئكه گفتيم: براي آدم سجده كنيد. سوره ما شما را نخست خلق كرديم، و سپس صورت(6)
 .11اعراف، آيه 

 00، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 :انداز مفسرين گفته« 1»عني شما را مرد و زن قرار داد. بعضي ي -"ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً "

يد دلچسب بين. ولي اين معنا به طوري كه مي"يعني زوجيت را بين شما تقدير نمود، و بعضي را همسر بعضي ديگر كرد "
. و اين معنا هم "هاي مختلف كردمعنايش اين است كه: خداوند شما را اصناف و تيره "اند:ديگر گفته« 9»نيست. بعضي 



 .مثل معناي سابق است

 "اءب "زايده است كه براي تاكيد نفي آورده شده، و حرف "من "حرف "وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثي وَ ال تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ "و در جمله
 ست كه: هيچ انثيحال از حمل و وضع هر دو است، و معنايش اين ا "بعلمه "براي مصاحبت است، و كلمه "بعلمه "در كلمه

 .كند، مگر آنكه علم خدا مصاحب با حمل او و وضع اوستشود، و وضع حمل نمي)ماده( حامله نمي

حال از فاعل است، و حال بودنش از حمل و وضع و همچنين از دو مفعول آن  "اال بعلمه "جمله "اند:بعضي از مفسرين گفته
 ."دو، يعني از محمول و موضوع خالف ظاهر است

 .يكن اين حرف مورد قبول نيستو ل

شود، و در نتيجه يابد، و زياد نمييعني عمر احدي امتداد نمي -"وَ ما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ ال يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ "
 .اش در كتابي ضبط استشود، مگر آنكه همهگردد، و از عمر احدي كاسته نميكسي معمر نمي

از قبيل اين تعبير است كه آن زنداني به يوسف  "شودو هيچ معمري عمر داده نمي -وَ ما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ "جه جملهدر نتي
بينم، و گويد من خود را مي)همان طور كه در اين تعبير بعد از بيدار شدن از خواب مي« 0» "إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً "گفت:

مشغول به گرفتن آب انگور بوده، نه تماشاي خود(، همچنين در جمله مورد بحث بعد از عمر دادن خدا گر نه در خواب تنها 
شود، نه قبل از آن، چون اگر فرضا كسي قبل از عمر دادن معمر باشد، ديگر فرض ندارد كه به كسي، آن كس معمر مي

 "و ما يعمر من احد "نشسته است، و تقدير "احد "به جاي نايب فاعل، يعني كلمه "معمر "دوباره عمر داده شود. پس كلمه
 .است

كه حذف  "احد "گردد، البته به اعتبار همان موصوفبرمي "معمر "به كلمه "عمره "ضمير در -"وَ ال يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ "
كه فرض  شود )مگر آنكه ...( و گر نه ناقص شدن عمر كسيشده، و معناي جمله اين است كه: از عمر احدي كم نمي

 .ايم معمر است، تناقض و خالف فرض استكرده
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 [.....] .03گيرم. سوره يوسف، آيه بينم كه آب انگور جهت خمر ميمن خود را در خواب مي(3)

 00، ص: 13الميزان، ج ترجمه

منظور از اين كتاب، لوح محفوظ است، كه دگرگوني بدان راه ندارد، و در آن نوشته شده: عمر فالن  -"إِلَّا فِي كِتابٍ "
گردد، و خالصه كتابي كه شود، و عمر آن ديگري به خاطر فالن عملش كم ميشخص به پاداش فالن عملش زياد مي

 .، لوح محفوظ است، نه كتاب محو و اثبات كه آن مورد تغيير استيابدهايش تغيير نمينوشته

 وَ ما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ ال يُنْقَصُ "فهماند كه در مقام توصيف علم ثابت است. و مفسرين در تفسير دو جملهو سياق آيه مي
 .اي نديديم از نقل آن گذشتيمآنها فايده اش ضعيف است، و چون در نقلاند، كه همهوجوهي ديگر ذكر كرده "مِنْ عُمُرِهِ

اين جمله هم تعليل و هم بيانگر مضمون آيه است، كه كيفيت خلقت انسان و پديد آوردن و  -"إِنَّ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ "
جزئيات آن،  وكرد، و معنايش اين است كه: اين تدبير دقيق و متين و مسلط بر كليات حوادث بقاء دادن به آن را توصيف مي

كه هر چيز و هر حادثه را در جاي خود قرار داده، بر خدا آسان است، چون خدا هم عليم است، و هم قدير، و با علم و 
 .قدرتش بر هر چيزي محيط است، پس او رب انسانها است، همان طور كه رب هر چيز ديگر است

 35ص:  تمثيل حال مؤمن و كافر به درياي شيرين و درياي شور[ .....]



 "... وَ ما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ "

به معناي آبي است كه سوز عطش را  "فرات "به معناي آب پاكيزه است، و كلمه "عذب "اند: كلمهگفته «1»بعضي 
ويند كه از گوارايي، با سهولت به حلق فرو رود. و آن آبي را گ "سائغ "شكند، و يا آبي است كه خنك باشد. و كلمهمي

 .سوزاندبه معناي آبي است كه به خاطر شوري و يا تلخي، حلق را مي "اجاج "كلمه

ر وبه معناي گوشت تازه و لطيف است، و منظ "لحم طري "-"وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها "
كنند، لؤلؤ، كه از دريا استخراج مي "حلية "از آن، گوشت ماهي، و يا هم آن و هم گوشت مرغابي دريايي است، و مراد از

 .«9» "يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ "ها است، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:مرجان و انواع صدف

زند، و يكسان نبودن آن دو را در كمال فطري بيان درياي شيرين و شور مثل مي در اين آيه شريفه مؤمن و كافر را به
كند، هر چند كه در بسياري از خواص انساني و آثار آن مثل همند، ولي مؤمن به همان فطرت اولي و اصلي خودش باقي مي

 است، و در نتيجه به سعادت

__________________________________________________ 

 .030، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .99از آن دو )دريا( لؤلؤ و مرجان بيرون آورد. سوره الرحمن، آيه (2)
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رسد، ولي كافر از آن فطرت اصلي منحرف شده، و وضعي به خو گرفته كه فطرت انساني، آن حيات آخرت، و دايمي خود مي
 .شودزودي صاحبش به كيفر اعمالش معذب ميداند، و به را پاك و خوشايند نمي

د اش، كه همان گوارايي باشپس مثل اين دو قسم انسان مثل دو درياي شور و شيرين است، كه يكي بر فطرت آب اصلي
باقي است، و ديگري )به خاطر اختالط با امالح( شور شده است، هر چند كه در بعضي از آثار نافع شريكند، چون مردم از هر 

 .رندگينمايند، و يا صدف و مرجان ميكنند، و يا زيور مرواريد استخراج ميگيرند، و يا مرغابي شكار ميآنها ماهي ميدوي 

 34هايي كه بدان داده شده است[ ..... ص: و جواب "وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها "اي در ذيل جمله:اشكال و شبهه]

 .ور استخراج شده از دريا، مشترك بين درياي شور و شيرين استپس ظاهر آيه اين است كه: زي

شود، و درياي اند، كه لؤلؤ و مرجان تنها از درياي شور استخراج مياز مفسرين به اين ظاهر اشكال كرده« 1»ولي جمعي 
 .شيرين نه لؤلؤ دارد و نه مرجان

آيه شريفه در مقام بيان مطلق فوايد مشترك بين « 9»اند: هاند، از آن جمله گفتهايي از اين اشكال دادهو بعضي ديگر پاسخ
ما از هر ش "دو جور دريا است، و اين منافات ندارد كه بعضي از درياها اختصاص به بعضي از فوايد داشته باشد، گويا فرموده:

ماييد، و ناز آنها استخراج ميگيريد، و زيور آالت كنيد، مثال گوشت تازه از آنها مياي ميبريد، و استفادهيك انتفاعي مي
 .كنند، و اين منافات ندارد با اينكه زيور تنها از درياي شور استخراج بشودبينيد كه در آنها حركت ميها را ميكشتي

آيه شريفه كافر و مؤمن را به آب تلخ و شيرين تشبيه كرده، و آن گاه آب تلخ و  :ها اين است كهديگر از پاسخ« 0»يكي 
اي در وجودش نيست. پس آيه شريفه ر كافر ترجيح داده، كه آب تلخ و شور ماهي و زيور دارد، ولي كافر هيچ فايدهشور را ب

 وَ إِنَّ "فرمايد:، و ذيلش كه مي"ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً "كند كه آيههمان را بيان مي
در صدد « 0» "يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَمامِنَ ا

 .بيان آن است
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تر از آن شد، چون بعضي از سنگها گاهي پس به خاطر انكار حق دلهايشان قساوت گرفت، و چون سنگ و يا سخت(4)
شكافد و حد اقل آبي از آن بيرون آيد، و بعضي از آنها از خشيت شود، و بعضي ميشكافد، و نهرها از شكافش جاري ميمي

 .30بقره، آيه  غلطد. سورهخدا از كوه فرو مي

 03، ص: 13ترجمه الميزان، ج

رمايد هر خواهد بفتتمه تمثيل است و مي "وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها "اند اين است كه: جملهديگري كه داده «1»پاسخ 
ارند، چون يكي از آن چند اين دو دريا كه در بعضي منافع مثل همند، ولي در آنچه كه مقصود بالذات است، با هم تفاوت د

 .دو، با چيزي آميخته شده كه آن صفاي فطري و خلقي خود را از دست داده

اي مكارم اخالقي مثل همند، مثال هر دو داراي شجاعت و سخاوت مؤمن و كافر هم اين چنين هستند، هر چند احيانا در پاره
دارند، مؤمن بر آن صفاي اصلي و فطري خود باقي  شوند، ولي در آنچه كه مقصود اصلي از خلقت آن دو است، اختالفمي

 .است، ولي كافر آن صفا را از دست داده

رف اينكه شود، و صاند به اينكه: اصال چه كسي گفته كه لؤلؤ و مرجان در آب شيرين توليد نميديگر پاسخ داده «2»بعضي 
 .ه مختص به آب شور است، از اصل ممنوع استشود. پس اشكال به اينكه حليايم دليل بر عدم آن نميما آن را نديده

تمثيل براي مؤمن و كافر است صحيح  "...وَ ما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ  "اند: اصل ادعا كه آيه شريفهديگر گفته «3»بعضي 
اللَّهُ  ":رمودفاي كه جلوتر مينيست، بلكه اين آيه در سياق برشمردن نعمتها به منظور اثبات ربوبيت خدا است، مانند آيه

. پس آيه شريفه در اين مقام است كه نعمتهاي درياهاي "يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ ... "فرمود:، و نيز مي"الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ ...
مختلف، و شور و شيرين را، و منافع مشترك و مختص آنها را بيان كند، و كاري به مؤمن و كافر ندارد، تا آن اشكال پيش 

 .يايدب

شمارد، در آنجا مؤيد اين وجه اين است كه: نظير همين آيه در سوره نحل در سياق آياتي آمده كه نعمتهاي خدا را مي
 لِتَبْتَغُوا لْكَ مَواخِرَ فِيهِ وَي الْفُوَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَ "فرمايد:مي

 .«0» "مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

مشتركند، هم چنان كه كتابهايي  "حليه "اشكال از اصل بي مورد است، و دو دريا در داشتن :ليكن حق مطلب اين است كه
 .«4»اند سلم دانستهكنند، وجود حليه در هر دو نوع دريا را مكه در اين گونه مسائل بحث مي
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خدا آن كسي است كه دريا را براي شما رام كرد تا از آن گوشت تازه بخوريد، و زيور آالتي در آوريد، و بر تن خود كنيد، (4)
 .14ي كه در آن شناورند، تا فضل خدا را بطلبيد تا شايد شكرگزار باشيد. سوره نحل، آيه بينو كشتيهاي غول پيكر را مي

شود، گفته است: مرواريد در آب شيرين نيز توليد مي "صدف "از آن جمله دائرة المعارف بستاني است، كه در ماده كلمه(5)
ند شود، و نام چاريد در آبهاي شيرين نيز يافت ميگفته كه: مرو "بريطانيا "و عنوان "آمريكانا "و همچنين در تحت عنوان

 .شوداند كه از آنها مرواريد استخراج مينهر شيرين را در آمريكا و اروپا و آسيا برده

 03، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 "مواخر "مهگردد. و كلبه بحر برمي "فيه "لمهضمير در ك "وَ تَرَي الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "



اند چون كه آب دريا را با ناميده "ماخره "به معناي شكافتن، گرفته شده. و كشتي را "مخر "است كه از ماده "ماخرة "جمع
 .رودشكافد، و پيش مياش ميسينه

با اينكه خطابهاي قبل و  "بينيمي -يتر "اگر ضمير خطاب را مفرد آورد، و فرمود: "اند:از مفسرين گفته «1»بعضي 
خطابهاي قبل )تستخرجون و غير آن(، و بعد )لتبتغوا و غير آن( مخصوص  :بعدش همه جمع است براي اين است كه

د، تواند ببينكساني است كه با منافع دريا سر و كار دارند، به خالف خطاب در جمله مورد بحث، كه به هر كسي كه مي
 .متوجه است

عالي آن شكافند، و خداي تها دريا را مياين است كه: اگر كشتي "لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ":ي اينكه فرمودو معنا
را مسخر شما كرده، براي اين است كه شما از عطاي پروردگارتان جستجو كنيد، از اين سو به آن سوي دنيا برويد، و روزي 

 .ايد شكرگزار او شويدبه دست بياوريد، ش

كند، هر جا كه در كالم خداي تعالي بود و از خدا حكايت آن را افاده مي "لعل "اظهار اميدي كه كلمه :در سابق گفتيم كه
 .كرد، قائم به مقام است، نه به خود خداي تعاليمي

 31[ ..... ص: "تَرَي الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ ...وَ  "و آيه: "وَ تَرَي الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ ... "وجه تفاوت تعبير در آيه:]

 "وَ تَرَي الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ "، كه در اين سوره است و جمله"... وَ تَرَي الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ "بعضي از مفسرين در تفسير جمله
ز مواخر، و در سوره نحل بعد از مواخر قبل ا "فيه "شايد نكته اينكه در اين سوره كلمه "اند:كه در سوره نحل است، گفته

در اين سوره بدون واو عاطفه و در سوره نحل با واو عاطفه آمده، اين باشد كه: آيه نحل در آغاز، از  "لتبتغوا "آمده، و كلمه
لْكَ تَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَي الْفُوَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْ "تسخير سخن گفته، و فرموده:

و بدين جهت سياق آيه در مقام بيان كيفيت تسخير است، و مناسب با آن،  "مَواخِرَ فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اخر شود، و اشاره كند به شكافتن دريا، تا كلمه تسخير با بعد از مواخر بيايد، تا متعلق به مو "فيه "اين است كه: كلمه

 خواهدصراحت بيشتر معنا شود. به خالف آيه مورد بحث، كه در آن سخني از تسخير به ميان نيامده، نمي
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كيفيت تسخير را بيان كند. از سوي ديگر تسخير نتايج بسيار دارد، كه يكي از آنها اين است كه مردم دريا را وسيله سفر و 
 :تالش روزي قرار دهند، و مناسب با چنين مقامي اين است كه

 منحصر در تحصيل روزي را بر محذوف عطف كند و بفهماند كه فايده تسخير دريا "لتبتغوا "واو عاطفه بياورد، تا جمله
 .نيست، فوايد ديگري هم دارد كه نگفتيم

و در  -كنند،خواهد بفرمايد رازق و مدبر خدا است، تا كفاري كه آيات خدا را تكذيب ميبه خالف آيه مورد بحث، كه تنها مي
د: خدا د، كه بفرمايدست بردارند، و براي افاده اين غرض ذكر همين يك نتيجه كافي بو -سابق سخن از تكذيبشان رفت

دريا را وسيله روزي شما كرد و ديگر حاجتي نبود كه واو عاطفه بياورد، و اين نتيجه را عطف به ساير فوايد دريا، كه ذكر 
 .(نشده، بكند. )و خدا داناتر است

مردن ل در مقام شصاحب تفسير روح المعاني در اين مقام گفته: آنچه براي من در اين باره روشن است، اين است كه آيه نح
وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ  "فرمايد:دهد، و در آخر همه آنها مينعمتها است، هم چنان كه آيات قبل و بعدش بدين معنا گواهي مي



 ."رسيدهر چه نعمتهاي خدا را بشماريد به آخر نمي -ال تُحْصُوها

ذكر  "يهف "د و لذا شكافتن دريا كه نعمت است، جلوتر از كلمهتر است كه جلوتر ذكر شوو در چنين مقامي آن نعمتي مهم
باشد، و يا از باب تتمه تمثيلي آورد( ميشده، به خالف آيه مورد بحث كه يا اصال سياقش از باب استطراد )حرف حرف مي

فوايد دريا  لذات بيانرا جلوتر ذكر كرد تا اعالم كند كه مقصود با "فيه "است كه قبال بيانش گذشت، و به همين جهت كلمه
را با واو آورد، به خالف آيه  "وَ لِتَبْتَغُوا "ها بود، جملهنبود، و نيز از آنجا كه در سوره نحل اهتمام و عنايت در شمردن نعمت

 .«1»مورد بحث كه مقام اقتضاء كرد واو را نياورد 

 "... لِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّييُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْ "

به معناي آن است كه با طوالني  "ايالج شب در روز "است، به معناي فرو كردن است، و "يولج "كه مصدر "ايالج "كلمه
شب را كوتاه كند، و مراد از اين دو  آن است كه با طوالني كردن روز، "ايالج روز در شب "كردن شب، روز را كوتاه كند، و

 .جمله اين است كه: به اختالف شب و روز از نظر بلندي و كوتاهي اشاره كند، كه به طور دايم در ايام سال جريان دارد
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كه صيغه مضارع است، و داللت بر استمرار دارد، به خالف جريان و سير آفتاب و ماه،  "يولج "و به همين جهت تعبير كرد به
 "وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّي "كه چون هميشه ثابت است، به صيغه ماضي از آن تعبير آورده، و فرموده:

 .صوري و مسامحي استو اين عنايت 

اين جمله به منزله نتيجه است براي جمالت قبلي، و معنايش اين است كه: وقتي امر خلقت و تدبير  -"ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ "
شما، چه در خشكي، چه در دريا، چه در آسمان، و چه در زمين، بدين منوال بود، يعني منتسب به خداي تعالي و مدبر به 

 .، پس همين خدا پروردگار شماست، كه مالك شما و مدبر امر شماستتدبير او بود

وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما  "فرمايد:اين جمله نتيجه جمله قبلي، و مقدمه براي جمله بعدي است، كه مي -"لَهُ الْمُلْكُ "
اي است كه از خرما بر هسته خرما اثر و باقي مانده به معناي -بنا به گفته راغب -"قطمير ". كلمه"يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ

ديگر « 9»آن روپوشي است كه روي هسته خرما را پوشيده. و بعضي  "قطمير "و بنا به گفته مجمع البيان -«1»ماند مي
ه جنب و به هر حال چه به آن معنا باشد، و چه به اين معنا گفتار "اي است كه در جوف هسته خرما هستهسته "اند:گفته

همان  "الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ... "خواهد بفرمايد: خدايان مشركين هيچ چيز را مالك نيستند. و منظور ازمبالغه دارد و مي
 .خوانند، چه بتها و چه ارباب بتهاخداياني است كه مي

 "... وا لَكُمْإِنْ تَدْعُوهُمْ ال يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُ "

دهد، و اين معنا را كه آلهه مشركين حتي يك قطمير را هم مالك نيستند، تصديق اين آيه مطلب قبل را توضيح و شرح مي
شنوند، براي اينكه خدايان شما اگر شما آنها را بخوانيد دعاي شما را نمي :فرمايد شاهدش اين است كهنمايد، و ميمي

ه نه شعوري دارند و نه حسي، و ارباب آنها هم مانند مالئكه و قديسين از بشر، سرگرم كار مشتي سنگ و چوب و جمادند ك
ن شنوند ايخود هستند، و اطالعي از خدايي خود ندارند، عالوه بر اين از ناحيه خود مالك حس شنوايي نيستند، و اگر مي

 .حس را خدا به آنان داده

خواست ملك حقيقي و استقالل در آن را منحصر در مي "لَهُ الْمُلْكُ "فرمود:و اين هم معلوم است كه در آيه قبلي كه مي
 "... وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ "خداي تعالي كند و جمله



__________________________________________________ 

 ."قطمر "مفردات راغب، ماده(1)

 .030، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 03، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 خواست ملك حقيقي و استقالل در آن را به طور مطلق از آلهه نفي كند و الزمه آن اثبات،مي

 52شنوند[ ..... ص: معناي اينكه فرمود آلهه مشركين دعايشان را نمي]

و اين نفي آن است كه الهه هر چند كه چون فراعنه و نمرودها گوش هم داشته باشند باز از خود نه گوش دارند و نه 
 .تقالل در شنوايياس

 آورند، چون قدرتي بر استجابت خواسته شمايعني و اگر هم بشنوند خواسته شما را برنمي -"وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ "
حيه ز ناها روشن است، و اما در باره ارباب آنها؟ ايشان نيز هر قدرتي دارند، اندارند، نه قوال و نه فعال، و اين معنا در باره بت
اي نداده كه خواسته كسي را كه او را رب خود پنداشته برآورد، چون خداوند خداي سبحان است و خدا به احدي چنين اجازه

سَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ يَسْتَكْبِرْ فَ  عِبادَتِهِ وَفرموده:َنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَالئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ
 "جَمِيعاً

«1». 

گردانند، و به جاي اينكه يعني آنان روز قيامت عبادت شما را به خودتان بر مي -"وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ "
نَ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِي "مايد:فرجويند. اين مضمون در سوره بقره نيز آمده ميشفاعتتان كنند، از شما بيزاري مي

 .«9» "اتَّبَعُوا

 وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ "پس آيه شريفه در نفي استجابت آلهه، و كفر ورزيدن آنها در قيامت به شرك مشركين، در معناي آيه
قِيامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَ كانُوا يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ ال يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلي يَوْمِ الْ

 .باشد، مي«0» "بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ

اين جمله خطاب به  .دهديعني تو را از حقيقت امر، هيچ كس مانند مخبر خبير خبر نمي -"وَ ال يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ "
خصوص رسول خدا )ص( است، و در حقيقت از خطاب به مشركين اعراض كرده، فهمانده كه مشركين فهم و لياقت آن را 

 .ندارند كه بيان حق به گوششان خوانده شود

 ممكن هم هست بگوييم خطاب عام است، ليكن در قالب خطاب خاص آورده شده،

__________________________________________________ 

مسيح و هيچ يك از مالئكه مقربين )كه به زعم مشركين ارباب اصنامند( از بندگي خدا نه استنكاف دارند، و نه عار، و (1)
 .كندهر كس از بندگي او عارش آيد، خدا همه آنان را به نزد خود محشور مي

 .139سوره نساء، آيه 

 .133وره بقره، آيه جويند. سروزي كه متابعت شدگان از تابعان خود بيزاري مي(2)

اي كند؟ و از دعپرستد كه تا روز قيامت دعايش را مستجاب نميتر از كسي كه به جاي خدا كسي را ميكيست گمراه(3)
پرستندگان خود خبر ندارند، و حتي در روز قيامت هم دشمنان ايشان خواهند بود و از عبادت و پرستش آنان بيزاري خواهند 

 [.....] .3سوره احقاف، آيه  .جست
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كه در آيه قبلي بود، و نيز در  "وَ تَرَي الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ "و روي سخن با هر كسي است كه بشنود، همان طور كه در آيه
توانند ر همه كساني است كه ميمنظو «9» "وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ "و آيه« 1» "وَ تَرَي الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ "آيه

 .ببينند

 57ص:  ..... [("... إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ "بحث روايتي ])رواياتي در باره تشبيه رستاخيز به احياء زمين با باران، و در ذيل آيه:

جميل بن دراج از امام صادق )ع( برايم نقل گويد: پدرم از ابن ابي عمير از مي "كَذلِكَ النُّشُورُ "در تفسير قمي در ذيل جمله
باراند، در نتيجه مفاصل بدنها كرد كه فرمود: خداوند وقتي بخواهد خلق را مبعوث كند، چهل شبانه روز باران بر زمين مي

 .«0»شود جمع شده، و گوشت بر آنها روييده مي

 .مؤلف: در اين معنا تعدادي روايت ديگر نيز هست

است كه: طيالسي، احمد، عبد بن حميد، ابن منذر، ابن ابي حاتم، ابن مردويه، و بيهقي در كتاب اسماء و  و در الدر المنثور
كند؟ اند كه گفت: از رسول خدا )ص( پرسيدم خداي تعالي چگونه مردگان را زنده ميصفات، از ابي رزين عقيلي روايت آورده

اي چگونه در و آيا پس از چندي از همان سرزمين عبور كرده و ديدهاي آب و علف گذشتهفرمود: آيا هيچ از سرزمينهاي بي
ند، كاند؟ عرضه داشت )م( بلي. فرمود: خداي تعالي مردگان را هم همين طور زنده ميهمان زمين گياهان روييده و برافراشته

 .«0»خيزد و قيامت هم همين طور به پا مي

 :جعفر )ع( آمده كه فرمود و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود، از ابي

كند و يا تكذيب، پس وقتي انسان رسول خدا )ص( فرمود: براي هر سخني مصداقي از عمل است كه يا آن را تصديق مي
سخني بگويد و با عمل خود سخن خود را تصديق كند، يعني به گفته خود عمل كند، آن عمل گفتار او را به سوي خدا باال 

 لف گفتارش باشد، گفتارش را نيز روي عمل خبيثش گذاشته، در آتشبرد، و اگر عملش مخامي

__________________________________________________ 

 .13كند. سوره كهف، آيه بيني خورشيد را هنگامي كه طلوع ميو مي(1)

 .13و آنها را بيدار پنداشتي و حال آنكه در خواب بودند. سوره كهف، آيه (2)

 .940، ص 9ي، ج تفسير قم(3)

 .904، ص 4الدر المنثور، ج (4)

 09، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«1»اندازند مي

و در كتاب توحيد به سند خود از زيد بن علي، از پدرش )ع( روايت آورده كه در ضمن حديثي فرمود: و خداي تبارك و تعالي 
داي اند، مگر كالم خا باال ببرند، به سوي خدا بااليش بردهههايي دارد كه هر كس را به يكي از آن بقعهدر آسمانهايش بقعه
 ، و نيز در"كنندمالئكه و روح به سوي او عروج مي -تَعْرُجُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ "فرمايد:اي كه ميعز و جل را نشنيده

لِمُ الطَّيِّبُ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَ "فرمايد:و نيز مي "بردا باال ميبلكه خدا او ر -بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ "فرمايد:داستان عيسي بن مريم )ع( مي
 .«9» "وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

 .«0»مؤلف: نظير اين حديث از كتاب فقيه نيز نقل شده 



عت نبود هرگز آسمانها را و در نهج البالغه فرموده: و اگر اقرار آنها )آسمانها( به ربوبيت و اذعانشان براي او )خدا( به اطا
 .«0»كرد داد، و آنجا را مسكن مالئكه خود، محل صعود كلمه طيب، و عمل صالحش نميمحل عرش خود قرار نمي

وَ ما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ  "و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام باقر )ع( روايت كرده كه در ذيل جمله
 :فرموده "رابُهُ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌسائِغٌ شَ

 .«4»به معناي تلخ است  "اجاج "

 به معناي "قطمير "فرموده: كلمه "وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ "و نيز در همان تفسير در ذيل جمله
 .«3»پوست نازكي است كه روي هسته خرما كشيده شده 

__________________________________________________ 

 .933، ص 9تفسير قمي، ج (1)

 .3، ح 133توحيد صدوق، ص (2)

 .330، ح 123، ص 1من ال يحضره الفقيه، ج (3)

 .139، خطبه 931نهج البالغه صبحي الصالح، ص (4)

 .933، ص 9(تفسير قمي، ج 3و  5)
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 53[ ..... ص: 11تا  74ت (: آيا34سوره فاطر )]

 اشاره

( وَ ما ذلِكَ عَلَي اللَّهِ 13( إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ )14يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ )
ءٌ وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبي إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ أُخْري وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلي حِمْلِها ال يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْ( وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ 13بِعَزِيزٍ )

 (12وَ ما يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ ) (18)رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ مَنْ تَزَكَّي فَإِنَّما يَتَزَكَّي لِنَفْسِهِ وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ 

( وَ ما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَ ال الْأَمْواتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَ ما أَنْتَ 91( وَ ال الظِّلُّ وَ ال الْحَرُورُ )93وَ ال الظُّلُماتُ وَ ال النُّورُ )
 (90إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِالَّ خاَل فِيها نَذِيرٌ ) (23)نْ أَنْتَ إِالَّ نَذِيرٌ ( إ99ِبِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ )

( ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ 94كِتابِ الْمُنِيرِ )وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْ
 (93كانَ نَكِيرِ )

 53ترجمه آيات ..... ص: 

 .(14نياز و ستوده است )اي مردم! شما محتاج به خداييد و خدا تنها بي

 .(13آورد )اي ميبرد و خلق تازهاگر بخواهد شما را مي

 .(13و اين براي خدا دشوار نيست )

 دارد و اگر كسي كه بارش سنگين است براي برداشتن هيچ بار برداري بار گناه ديگري را برنمي

 00، ص: 13ترجمه الميزان، ج



ترسند آن كسي را دعوت كند چيزي از آن را برندارد اگر چه خويشاوند باشد، تو فقط كساني را كه ناديده از پروردگار خود مي
 .(13كند و سرانجام به سوي خدا است )ي، هر كه تذكيه كند براي خويش تزكيه ميدهو نماز برپا كنند بيم مي

 .(12هرگز( كور و بينا يكسان نيستند ))

 .(93و )همچنين( ظلمات و نور )

 .(91و سايه و آفتاب )يكسان نيستند( )

شنواند و تو چيزي را به كساني و زندگان و مردگان نيز يكسان نيستند، كه همانا خدا هدايت خويش را به هر كه خواهد مي
 .(99شنواني )اند نميكه در گورستان )كفر و جهالت( فرو رفته

 .(90رساني بيش نيستي )تو جز بيم

 .(90رساني در آن بوده )رسان فرستاديم و هيچ امتي نيست مگر بيمما ترا به حق بشارت دهنده و بيم

ه سويشان ها و پيامها و كتاب روشن باند نيز پيغمبرانشان را كه با معجزههاگر ترا تكذيب كنند، كساني كه پيش از ايشان بود
 .(94آمده بودند تكذيب كردند )

 .(93آن گاه من هم از كساني كه انكار ورزيدند مؤاخذه كردم و تعرض من چه قدر سخت بود )

 55بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

ير مستند به خداي تعالي است و نتيجه گرفت كه رب ايشان همان خدا بعد از آنكه براي مشركين بيان كرد كه خلقت و تدب
 .پرستند، پس آلهه، مالك چيزي نيستند تا آنكه مدبر آن چيز باشنداي كه به جاي او مياست، و تنها مالك اوست، نه آلهه

اش اين است كه خدا از خالصه اينك در اين آيات، شروع كرده همان مطلب را با بياني آميخته با وعده و وعيد افاده كند. و
تواند ايشان را به كيفر اعمالي كه كردند از بين ببرد و اگر خواست خلقي نياز، و ايشان محتاج خدايند، پس او ميايشان بي

 .جديد بياورد

مل كند، خطابي كه حاصلش اين است كه: اين مؤاخذه و نابود كردن ما، شاآن گاه خطاب را متوجه رسول گرامي خود مي
شن كند، با مشركين فرقي روكنند، و اما مؤمنين كه انذار تو در آنان اثر ميهايي را كه تكذيب ميشود مگر تنها هميننمي

شته را كنند، انبياي گذدارند، و پيامبر نذيري است مانند نذيران گذشته، و حال آنان را دارد. بنا بر اين اگر او را تكذيب مي
ري كه( خداي تعالي تكذيب كنندگان از امت آنان را به اخذ شديدي بگرفت، مكذبين اين امت را تكذيب كردند، و )همانطو

 .هم خواهد گرفت

 04، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 54وَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ([ ..... ص: هُ توضيح اينكه فقر و نياز منحصر در انسان و غنا و بي نيازي منحصر در خداي تعالي است )أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ]

ي براي دو آيه چينهيچ شكي نيست كه در اين آيه نوعي زمينه "يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ "
 .باشدمفادش مستقل مي خواهد مضمون آن دو را روشن كند، در عين اينكه خودش دربعد است، و مي

توضيح اينكه: سياق، به اين نكته اشعار دارد كه اعمال تكذيب كنندگان رسول خدا )ص( كاشف از اين است كه خيال 
كند، ال نياز شوند، در نتيجه اگر خدا ايشان را به پرستش خود دعوت ميها از بندگي خدا بيتوانند با پرستش بتاند ميكرده



نيازي است، و از طرف ديگر فقر و احتياج، به همان مقدار دت ايشان دارد، پس در اين قضيه از يك طرف بيبد احتياج به عبا
 .(مند هستند، خدا به همان مقدار فقير و محتاج ايشان است )تعالي اللَّه عن ذلكنيازي بهرهكه آنان از بي

ر و در اين جمله فقر را منحص "أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّيا أَيُّهَا النَّاسُ  "لذا خداي سبحان در رد توهم آنان فرمود:
نيازي، در خداي سبحان نيازي را منحصر در خود كرد، پس تمامي انحاي فقر، در مردم، و تمامي انحاي بيدر ايشان، و بي

و، دو صفت متقابل يكديگرند، ممكن نيست موضوعي از است، و چون فقر و غني عبارت از فقدان و و جدان است، و اين د
هر دو خالي باشد، هر چيزي كه تصور شود، يا فقير است، و يا غني، و الزمه انحصار فقر در انسان، و انحصار غني در خدا 

ير ها غنها منحصر در فقر باشند، و خدا منحصر در غني، پس انساانحصاري ديگر است و آن عبارت از اين است كه: انسان
 .از فقر ندارند، و خدا غير از غني ندارد

نياز است، و آنان بالذات ها را از بين ببرد، چون از آنان بيتواند همه انسانپس خداي سبحان غني بالذات است، او مي
 .نياز شوندتوانند به چيزي غير از خدا، از خدا بيفقيرند، و نمي

به خداي تعالي، اين است كه: خدا خالق و مدبر امور ايشان است. و آوردن لفظ  و مالك در غناي خدا از خلق، و فقر خلق
 "آوردبرد، و خلقي جديد مياگر بخواهد شما را از بين مي "اشاره به فقر خلق و غناي خدا دارد. و آوردن جمله "اللَّه "جالله

ن است كه او در فعل خودش كه همان خلقت و براي اي "الحميد "اشاره به خلقت و تدبير او دارد، و همچنين آوردن كلمه
 .تدبر باشد، محمود و ستايش شده است

شود كه بگوييم: هان اي انسانها! شما بدان جهت كه مخلوق و مدبر خداييد، در نتيجه برگشت معناي كالم به نظير اين مي
 03، ص: 13فقراء و محتاجان به او هستيد، در شما همه گونه ترجمه الميزان، ج

 .ر و احتياج هست، و خدا بدان جهت كه خالق و مدبر است، غني است و غير از او كسي غني نيستفق

چه  حال -چرا در اين آيه فقر را منحصر در مردم كرد "ماند، كه كسي اشكال كند كه:بنا بر اين ديگر جاي آن باقي نمي
ه با اينكه غير از مردم نيز هم -كنندرا تكذيب مي اينكه منظور از مردم عموم مردم باشد، يا خصوص مشركين، كه آيات خدا

. زيرا وقتي براي فقر مردم علتي آورد كه اين علت )مخلوق بودن، و مدبر بودن( "فقيرند، و تمامي موجودات محتاج خدايند
 .شود كه حكم هم عموميت داشته باشددر تمامي موجودات وجود داشت، خود باعث مي

 .ات، فقير و محتاج به خالق و مدبر امر خود هستيد، و خالق و مدبر شما غني و حميد استپس گويا فرموده: شما مخلوق

از مفسرين از اشكال باال كه چرا فقر را منحصر در مردم كرد، با اينكه تمامي موجودات فقيرند، جوابهايي  «1»بعضي 
 :گذرداند كه: اينك بعضي از آنها از نظر خواننده ميداده

ها اين است كه: منحصر كردن فقر در انسانها مبالغه در فقر ايشان است، گويا از بس فقر انسان زياد است، و يكي از آن جواب
از بس احتياجاتشان بسيار است كه گويي غير از ايشان هيچ چيز ديگري فقير و محتاج نيست، چون فقر و احتياج ساير 

ا اينكه ب "خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً "ن عنايت در جاي ديگر فرمود:آيد، و به هميموجودات نسبت به فقر انسانها به حساب نمي
 .غير از انسانها هم ضعيفند، و ليكن غير از انسان، مثال جن، مانند انسان محتاج به غذا و لباس و امثال آن نيستند

از باب تغليب حاضر بر غايب، و همه موجودات از انسان و غير از انسان است، و اين تعبير  "ناس "دوم اينكه: مراد از كلمه
 .موجود عالم بر غير عالم است

را حمل بر جنس كرد، چون مخاطبين در  "الفقراء "را حمل بر عهد، و الف و الم در "الناس "سوم اينكه: بايد الف و الم در
ند، كه در اين صورت معناي آيه با در نظر مخاطب بود "ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ... "آيه همان كساني هستند كه در جمله

آن معبودي كه بايد بپرستيد، همان كسي است كه به اوصاف جالل توصيف شد، نه  "گرفتن دو آيه قبل، اين است كه:



 .تر به معبود حقيقي هستيدخوانيد، با اينكه شما از تمامي خالئق محتاجآنهايي كه شما به جاي او مي
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 .چهارم اينكه: انحصار مستفاد از آيه، انحصاري است نسبت به خداي تعالي، نه انحصار حقيقي

ته، با هيچ يك از اين جوابها و از نظر خواننده گرامي پوشيده نيست كه مفاد آيه و سياقي كه آيه در آن سياق قرار گرف
 .توان جواب آخري را طوري توجيه كرد كه برگشتش به همان وجهي باشد كه ما بيان كرديمسازد، بله مينمي

و اگر در ذيل آيه خدا را به صفت حميد ستود، براي اشاره به اين بود كه خداي تعالي غني است و افعالش پسنديده است، چه 
 نياز از شكر و جزا است، وكند چون بيي اينكه اگر عطا كند )مانند ما انسانها( براي عوض عطا نميعطا كند و چه منع، برا

گيرد، چون احدي از خاليق حقي بر او ندارد، و از او چيزي را اگر عطا نكند )باز مانند ما انسانها(، مورد مالمت قرار نمي
 يعني اي مردم! اگر او بخواهد شما را )از بين( "خَلْقٍ جَدِيدٍ وَ ما ذلِكَ عَلَي اللَّهِ بِعَزِيزٍإِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِ "مالك نيستند.

و را بستايند، آورد، تا اشود، و خلقي جديد مينياز است، و با از بين رفتن شما متضرر نميبرد، براي اينكه او از شما بيببرد مي
او محتاج انسان باشد، بلكه از اين جهت كه او ذاتا حميد است، و مقتضاي حميد  و ثنايش گويند، البته نه از اين جهت كه

بودنش همين است كه خلقي باشد تا او به ايشان جود و بخشش كند و ايشان او را بستايند، و اين براي خدا دشوار نيست، 
 .عز اسمه( استگويم به اين دليل كه اللَّه )چون قدرتش مطلق است. و اگر بپرسي به چه دليل؟ مي

براي  نتيجه است "إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ "پس روشن شد كه مضمون آيه متفرع بر مضمون آيه قبلي است، پس اينكه فرمود:
فرع و نتيجه است بر حميد بودن او، و در جايي ديگر مضمون اين دو جمله را  "وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ "غني بودن خدا، و جمله

 «"وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ "مت خدا قرار داده و فرموده:فرع غنا و رح

 "... وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري ".

، كه در مواقع ضرورت به آنجا به معناي ملجا و پناهگاهي است از كوه -به فتحه واو و زا -"وزر "كلمه "راغب گفته:
 به معناي سنگيني -به كسره واو، و سكون زا -"وزر "به همين معنا است. و كلمه "كَلَّا ال وَزَرَ "شوند و در آيهپناهنده مي

 است كه هر چيز سنگيني

__________________________________________________ 

كند. برد و هر كه را بخواهد جانشين شما ميبان است، اگر بخواهد شما را مينياز و به همه مهرو خداي تو از خلق بي(1)
 .100سوره انعام، آيه 
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هم چنان كه در قرآن كريم آمده يك جا  "ثقل "كنند و هم بهتعبير مي "وزر "كنند از گناه هم بهرا به كوه تشبيه مي
ورده آ "وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ "، و جايي ديگر همين مضمون را به عبارت"هُمْ كامِلَةًلِيَحْمِلُوا أَوْزارَ "فرموده:

 .«1»است 

 :فهميم كه وزر، و ثقل، به يك معنا است، و معناي جمله چنين است، كهپس مي

كشد، و الزمه اين آن است كه شخص ديگر را به دوش نمي هيچ نفسي در حالي كه بار گناه خود را به دوش دارد، بار گناه
 .كشد بازخواست نشود، و تنها كيفر وزر و گناه خود را ببيندهيچ شخصي جز به آنچه خود به دوش مي

 ااگر بخواهد شما ر "خواهد از توهمي كه ذيل آن، بدان اشعار دارد جلوگيري كند، و گويا بعد از آنكه فرمود:گويا اين آيه مي



ا را گويد: مشركين آيات خدو با اين جمله مشركين را تهديد به هالكت و فنا كرد، كسي مي "آوردبرد، و مردمي ديگر ميمي
تكذيب كردند، بايد وزر گناه خود را به دوش بكشند، مؤمنين در اين ميان چه تقصيري دارند؟ آيا آنها هم به جرم ديگران 

 شوند؟هالك مي

كند، و سنگيني گناه هيچ كس بر يعني احدي وزر گناه ديگري را حمل نمي "تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري وَ ال ":دهدجواب مي
 .كار باشدشخص ديگر نيست، هر چند كه خويشاوند گنه

 يپس تنها تكذيب كنندگان در تهديد آيه، مورد نظر هستند، و دعوت و انذار تو اي پيامبر هيچ سودي به حال آنان ندارد، برا
بخشد كه از پروردگار نديده خود خشيت دارند و نماز را به پا اينكه دلهايشان مهر خورده، تنها انذار تو به كساني سود مي

دارند، و معلوم است كه اين دو طايفه مثل هم و برابر نيستند، چون مثل آنان مثل كور و بينا، ظلمات و نور، سايه و مي
 .سوزندگي آتش، و زنده و مرده است

 58[ ..... ص: "وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري ... "معناي آيه:]

اين است كه: هيچ كس كه حامل وزر و گناه باشد، غير از وزر و گناه خود، وزر  "وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري "پس معناي جمله
 .كشدكس ديگري را كه آن نيز حامل آن است نمي

يعني اگر شخص گرانباري كه بار گناه به ستوهش  -"ءٌ وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبيلَةٌ إِلي حِمْلِها ال يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْوَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَ "
آورده، به ديگري التماس كند، كه: مقداري از بار او را بردارد و به دوش بكشد، احدي نيست كه خواهش وي را بپذيرد، و 

 چيزي از بار گناه او را برداشته،

__________________________________________________ 
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 .حمل كند، هر چند درخواست شده خويشاوند درخواست كننده باشد مثل پدر يا مادر يا برادر يا خواهر

برند و كنند، از انذار تو سود نمييعني اينها كه تو را تكذيب مي -"بِ وَ أَقامُوا الصَّالةَإِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْ "
شود، براي اينكه گفتيم دلهايشان مهر شده است، تو تنها كساني را به حقيقت اصال انذار حقيقي نسبت به آنان محقق نمي

 دارند، كه بهترين عباداتديده خود خشيت دارند، و نماز به پا ميدهد كه از پروردگار ناكني و انذارت به آنان سود ميانذار مي
 .ترين آنهاستو مهم

پرستند، يعني آنان كه از پروردگار خود به غيب يعني به صرف انذار تو و كوتاه سخن اينكه: به خدا ايمان آورده، او را مي
س تو دارند، و سپپروردگارشان خشيت دارند، و نماز به پا ميدارند، نه اينكه قبل از انذار تو از خشيت دارند، و نماز به پا مي

 .است« 1» "إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً "كني، تا گفته شود اين تحصيل حاصل است. پس آيه شريفه نظير آيهايشان را انذار مي

 "يه كندخود را تزك "از كه در جمله قبلي بود، به عبارتدر اين جمله خشيت و اقامه نم -"وَ مَنْ تَزَكَّي فَإِنَّما يَتَزَكَّي لِنَفْسِهِ "
مبدل شد، تا اشاره باشد به اينكه مقصود اصلي از دعوت بشر به سوي توحيد و انذار آنان، اين است كه نفوس بشر از رذايل 

 .و خرافات پاك شود، و پاك شدن نفس، به خشيت او از خداي ناديده و اقامه نماز است

ما فرمايد: خدا از تزكيه شدن شكرد، ميكند، كه خدا را غني و حميد معرفي ميقبلي را تاكيد و تقرير ميو اين جمله مطلب 
 .كند، بلكه هر كس تزكي كند، به نفع خود تزكي كرده استخواند استفاده نميكه شما را بدان مي

رود، چون ت كند بر اينكه تزكيه كسي كه تزكي كند هدر نميكند، تا داللختم مي "وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ "آن گاه آيه را با جمله



كند و كنند، و به طور قطع روزي خداوند به حسابشان رسيدگي ميهر يك از دو فريق به سوي پروردگارشان بازگشت مي
 .دهد و به اين گونه افرادي كه تزكيه كردند، بهترين جزا را خواهد دادپاداش و كيفر آنان را مي

ه و در حقيقت تعليلي است ب "وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ "ظاهرا اين جمله عطف باشد بر جمله "يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُوَ ما  "
 .كنند، يكسان نيستنداند، با آنها كه تكذيب ميصورت تمثيل، تا بفهماند افرادي كه خود را تزكيه كرده
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 ."وَ ما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ "عطف بر جمله سابق است، كه فرمود: "اند:از مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 

تكرار شده، و منظور از آن تاكيد نفي  "ال "يه بعدش چند مرتبه حرف نفيدر اين آيه شريفه و آ "وَ لَا الظُّلُماتُ وَ لَا النُّورُ "
 .است

« 0»به معناي شدت حرارت آفتاب است. و بعضي  «2» -اندبه طوري كه گفته -"حرور "كلمه "وَ لَا الظِّلُّ وَ لَا الْحَرُورُ "
بادي است كه در روز بوزد، و حرور بادي است  اند: سمومهم گفته« 0»اند: حرور به معناي باد سموم است. بعضي ديگر گفته

 .كه در شب و روز بوزد

 "... وَ ما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَ لَا الْأَمْواتُ "

را در اينجا مجددا آورد، با اينكه  "وَ ما يَسْتَوِي ". و اگر كلمه"وَ ما يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ "اين جمله عطف است بر جمله
ما  "براي اين است كه فاصله زياد شده بود، ناگزير "و ال االحياء و ال االموات "مثل جمله قبلي بفرمايد: توانستمي

 .را تكرار كرد تا معنا را در ذهن شنونده تجديد كند "يَسْتَوِي

سُولِهِ ... عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ "است، كه در آيه "كيف "پس در نتيجه اين تكرار نظير تكرار كلمه
 .باشد، كه به خاطر طول فاصله، كلمه كيف تكرار شده استمي« 4» "كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ...

 42هايي براي بيان حال و اعمال مؤمن و كافر[ ..... ص: تمثيل]

ا وَ لَا الظِّلُّ وَ لَ "، و"وَ لَا الظُّلُماتُ وَ لَا النُّورُ "و "عْمي وَ الْبَصِيرُوَ ما يَسْتَوِي الْأَ "و اين چند جمله پشت سر هم يعني جمله
خواهد تبعه و اثر اعمال اين دو هايي براي مؤمن و كافر است و ميتمثيل "وَ ما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَ لَا الْأَمْواتُ "و "الْحَرُورُ

 .طايفه را شرح دهد

مؤمن است، كه قبال مرده بود، و خداي تعالي  "شنواند هر كه را بخواهدخدا مي -اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ إِنَّ "و منظور از جمله:
أَ وَ مَنْ كانَ  "اش كرد، و هدايت را به گوشش شنوانيد، چون در نفس، استعداد آن را داشت، لذا در باره مؤمن فرموده:زنده

 و اما منظور از اين جمله رسول خدا )ص( نيست، چون آن جناب« 3» "هُ نُوراًمَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَ
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 .وسيله هدايت است و هدايت هم همانا هدايت خدا است

 ،اموات است يعني كفاري هستند كه خاصيت پذيرفتن هدايت را ندارند "وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ "و مراد از جمله
 .چون دلهايشان مهر خورده

ار نسبي ، انحصار حقيقي نيست، بلكه انحص"تو بجز نذير چيز ديگري نيستي "فرمايد:اين انحصار كه مي "إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ "
ه اشود، و اضالل آنكه گمراي به جز انذار خلق نداري، و اما هدايت آنكه هدايت مياست، و معنايش اين است كه: تو وظيفه

پذيرد به خاطر اينكه خدا به كيفر اعمال زشتش گمراهش كرده، كار خداي سبحان است. و اگر در است و هدايت نمي
را ذكر نكرد، با اينكه آن جناب هر دو صفت را داشت، براي اين بود كه مقام، مقام انذار به  "بشير "كلمه "نذير "مقابل

 .وض اين صفت شود، عالوه بر اين در آيه بعدي، هر دو صفت را آورده بودكرد تنها متعتنهايي بود، و مناسبت اقتضا مي

مفاد اين جمله آن طور كه سياق اقتضاء دارد، اين است  "إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَال فِيها نَذِيرٌ "
باشي، و اين كار ما كاري نوظهور و غريب نيست، براي اينكه هيچ امتي از امم گذشته كه: ما تو را فرستاديم، تا بشير و نذير 

هاي جاري خدا است، كه همواره در نيست، مگر آنكه نذيري در آنها بوده و گذشته، و اين فرستادن بشير و نذير از سنت
 .خلقتش جريان دارد

 .از ناحيه خدا مبعوث شود آيد كه مراد از نذير پيغمبري است كهو از ظاهر سياق برمي

مي از كنند، چه پيغمبر باشد و چه عالاند كه بشر را انذار مياز مفسرين نذير را به مطلق كساني تفسير كرده« 1»ولي بعضي 
 .علماء ليكن اين تفسير خالف ظاهر آيه است

از افراد آن امت نذيري بوده و  -خال منها "آيد كه نذير هر امتي، از خود آن امت بوده، چون نفرمودهبله اين هم از آيه برنمي
 ."در آن امت نذيري بوده و گذشته -خاَل فِيها "بلكه فرموده: "گذشته

به معناي آيات  "اتبين "كلمه "ابِ الْمُنِيرِوَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِت "
 .و معجزاتي است كه به حقانيت رسوالن شهادت دهد

 جمع زبور است، و شايد مراد از آن به قرينه اينكه مقابل كتاب قرار گرفته، "زبر "و كلمه
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كتاب  "صحف بوده باشد، يعني آن كتابهايي كه تنها متضمن ياد خدا است، بدون اينكه احكام و شرايعي در آن باشد. و
كتابي را گويند كه از آسمان نازل شده، و متضمن احكام و شرايع باشد، مانند: كتاب نوح، ابراهيم، تورات موسي، و  "منير

 .(انجيل عيسي )ع

 .و معناي آيه روشن است

. و به معناي انكار است "نكير "كنايه است از عذاب دادن. و كلمه "اخذ "كلمه "ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ "
 .بقيه الفاظ آيه روشن است

 41ه باشد نبوده است )وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَال فِيها نَذِيرٌ([ ..... ص: گفتاري پيرامون معناي عموم انذار ]سخني پيرامون عموم انذار و اينكه هيچ امتي كه در آن پيغمبري ظهور نكرد

هايي كه در جلد دوم راجع به نبوت داشتيم، و نيز در جلد دهم در داستانهاي نوح )ع( مطالبي عقلي گذشت، كه در بحث
 .كندكرد بر عموم نبوت، و اين معنا را قرآن نيز تاييد ميداللت مي



هاي بشري نبوده كه دعوت به حق پيامبران در آن ظهور نكرده باشد، و اما اينكه پيغمبر هر اين، هيچ امتي از امتبنا بر 
 -به خاطر داريد كه گفتيم -امتي از خود آن امت بوده باشد، دليلي در دست نيست كه بر آن داللت كند، هم چنان كه

 .كند، نيز همين را افاده مي"ذِيرٌ ...وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خاَل فِيها نَ "جمله:

و اما اينكه: عالوه بر اصل اقتضا، انذار هر پيغمبري فعليت هم داشته باشد، يعني انذار هر پيغمبر به يك يك امتش برسد، و 
دعوتش يك يك افراد را شامل گردد، و كسي از افراد امت باقي نماند كه دعوت پيغمبر به گوشش نرسيده باشد، مطلبي 

توان آن را از آن ادله فهميد، زيرا نشاه دنيا محل تزاحم علل و اسباب است، و اين تزاحم در آن حكمفرماست، است كه نمي
گذارد اين غرض حاصل شود، هم چنان كه ساير مقتضيات عمومي كه عامل صنع آنها را تقدير كرده، با اين غرض و نمي

يد، اين اقتضا را دارد كه عمري طبيعي كند، و ليكن حوادث نشاه تزاحم دنيا، آمساعد نيست، مثال هر انساني كه به دنيا مي
 .گذارد كه بيشتر افراد عمر طبيعي خود را بكنندشود، و نميدر بيشتر افراد، مزاحم اين اقتضاء مي

ود باقي فتن، نسلي از خآيد مجهز به جهاز تناسلي است، تا بتواند با گرفتن زن، و يا شوهر رو نيز هر انساني كه به دنيا مي
 .ميرند، و همچنين نظاير اين مثالهابگذارد، و ليكن بعضي از افراد قبل از فرزنددار شدن مي
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پس نبوت و انذار در هر امتي الزم و واجب است، و مستلزم آن نيست كه به طور ضروري و حتمي تمامي افراد آن امت از 
 .د برخوردار شوند، و دعوت او بگوش يك يك اشخاص برسدهدايت پيغمبر خو

ها دعوت او را از خود او نشنوند، بلكه با واسطه و يا وسايطي بشنوند، و بعضي هم اصال به گوششان و ممكن است بعضي
جت د حنخورد، و علل و اسبابي بين او و آن دعوت حايل شود، در نتيجه هر فردي كه دعوت متوجه او شد و به گوشش رسي

شود و هر فردي كه دعوت پيغمبرش به گوشش نرسيد، حجت بر او تمام نيست، و او جزو مستضعفين است، بر او تمام مي
إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ ال يَسْتَطِيعُونَ  "كه امرشان به دست خدا است، و خدا هم در باره آنان فرموده:

 .«1» "لَةً وَ ال يَهْتَدُونَ سَبِيلًاحِي

 43([ ..... ص: "وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ "و آيه: "وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري ... "بحث روايتي ])رواياتي در ذيل جمله:

وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ  "ن ماجه در ذيل آيه، و نسايي، و اب-وي حديث را صحيح دانسته -در الدر المنثور است كه: احمد، ترمذي
آگاه باشيد كه هيچ كس  :اند كه گفت: رسول خدا )ص( در حجة الوداع فرموداز عمرو بن احوص روايت كرده "أُخْري

 شود، و هيچشود، مگر آنكه از خودش بايد قصاص كرد، و هيچ پدري به جاي فرزندش قصاص نميجنايتي مرتكب نمي
 .«9»شود به جاي پدرش كه جنايت كرده قصاص نميفرزندي 

از امام )ع( نقل كرده كه فرموده:  "إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«0»شنوند ميشنوند، همان طور كه مردگان اهل قبور چيزي نمنظور كفارند، كه از تو چيزي نمي

ابو سهل سري بن سهل جنديشاپوري، پنجمين حديث خود را از طريق عبد القدوس، از ابي  :و در الدر المنثور است كه
ل خدا گفته رسو "إِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتي وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ "صالح، از ابن عباس، روايت كرده كه در ذيل جمله

 فرمود: اي فالن بن فالن، آياايستاد، و ميدر جنگ بدر، بر كنار كشته شدگان بدر ميص( )
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داد حق يافتي؟ آيا تو نبودي كه به پروردگارت كفر ورزيدي؟ تو نبودي كه فرستاده آنچه را كه پروردگارت وعده مي
 كردي؟ آيا تو نبودي كه قطع رحم خود كردي؟پروردگارت را تكذيب مي

تر از گويي؟ فرمود: شما كه زنده هستيد بهشنوند آنچه را كه تو به ايشان ميسول اللَّه )ص( آيا آنها ميگفتند: يا راصحاب مي
إِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتي وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ  "شنويد. در اينجا بود كه خداي سبحان اين آيه را نازل كرداينها سخنان مرا نمي

 .«1»شنوند ثالي است كه خدا در حق كفار زده كه مانند مردگان دعوت او را نمي، و اين م"فِي الْقُبُورِ

هايي از جعل هست، كه بر كسي پوشيده نيست، براي اينكه ساحت رسول خدا )ص( اجل از آن مؤلف: در اين روايت نشانه
ه اي بفرستد و در آن آيان آيهاست كه قبل از آنكه پروردگارش دستوري دهد، از پيش خود چيزي بگويد، آن گاه خداي سبح

او را تكذيب كند، او ادعا كند و خبر دهد از اينكه مردگان در شنيدن سخنانش كمتر از زندگان نيستند، بعد آيه مورد بحث 
 .شنوندنازل شود، و بفرمايد خير مردگان چيزي نمي

سوره نمل گرفته  80راي اينكه صدر آن از آيه اي كه راوي نقل كرده، اصال با آيات قرآن مطابق نيست، بعالوه بر اين آيه
 .سوره فاطر 99شده، و ذيلش از آيه 

گويد دهد كه آيه مزبور مانند آيات قبل و بعدش در مكه نازل شده، و روايت مياز اين هم كه بگذريم، سياق آيه شهادت مي
 .در مدينه در جنگ بدر نازل شده

ادق )ع( آمده كه سائل پرسيد: پس بفرما ببينم آيا مجوسيان پيغمبري و در كتاب احتجاج در ضمن احتجاجهاي امام ص
عقاب  بينم كه به ثواب وبينم. و ميداشتند؟ چون من در ميان آنان كتابهايي محكم، و مواعظي بليغ، و مثلهايي شافي مي

، و گر آنكه نذير و پيامبري داشتهكنند، امام )ع( فرمود: هيچ امتي نبوده مقيامت معتقدند، و شرايعي دارند كه بدان عمل مي
ها، خداوند پيغمبري به سويشان فرستاد، و او از ناحيه خدا كتابي برايشان آورد، ولي منكرش براي مجوس هم مانند همه امت

 .«9»شدند، و زير بار كتابش نرفتند 
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 اشاره

 خْتَلِفٌ أَلْوانُها وَ غَرابِيبُدَدٌ بِيضٌ وَ حُمْرٌ مُأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها وَ مِنَ الْجِبالِ جُ
إِنَّ  (28)اءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ( وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ كَذلِكَ إِنَّما يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَم93سُودٌ )

( لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ 92وا الصَّالةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ )الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللَّهِ وَ أَقامُ
قاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ ( وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَد03ِّيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ )



 (01بَصِيرٌ )

 هُوَ مْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِكَثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُ
( وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ 00( جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ )09ضْلُ الْكَبِيرُ )الْفَ

نا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ال يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَ ال يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ ( الَّذِي أَحَل00َّالَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ )
 (03نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ) ( وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ ال يُقْضي عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَ ال يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِك04َ)

 فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جاءَكُمُ النَّذِيرُصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ وَ هُمْ يَ
 (03وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ) ( إِنَّ اللَّهَ عالِمُ غَيْبِ السَّماوات03ِفَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ )
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 41ترجمه آيات ..... ص: 

ها هايي از زمين بيرون كرديم كه رنگهاي مختلف دارد، و نيز از كوهآيا نديدي كه خدا از آسمان، آبي فرستاد پس با آن ميوه
 .(93هاي غليظ پديد آورديم )اهيراههاي سفيد و سرخ با رنگهاي مختلف و سي

و همچنين آدميان و جانوران و چارپايان را به رنگهاي مختلف )پديد كرديم( از جمله بندگان خدا تنها دانايان از او بيم دارند 
 .(93و خدا نيرومند و آمرزنده است )

ي كه كنند به تجارتايم نهان و عيان انفاق ميهدارند و از آنچه روزيشان دادخوانند و نماز به پا ميكساني كه كتاب خدا را مي
 .(29)نابودي ندارد اميدوارند 

 .(03خدا پاداش ايشان را تمام دهد و از كرم خويش افزونشان كند كه آمرزنده و شكور است )

 .(01ت )سآنچه از اين قرآن به تو وحي كرديم حق است و مصدق كتابهاي پيش است، كه خدا به كار بندگانش آگاه و بينا ا

ايم به ميراث داديم، پس بعضي از ايشان ستمگر آن گاه اين كتاب را به آن كساني كه از بندگان خود كه انتخابشان كرده
 .(09شتابند و كرم بزرگ اين است )ها ميخويشند و بعضي معتدلند، و بعضي از ايشان به اذن خدا به سوي نعمت

جا با دستبندهايي از طال و مرواريد زيور كنند و لباسشان در آنجا حرير است هاي جاويد كه وارد آن شوند و در آنبهشت
(00). 

 .(00و گويند ستايش خدايي را كه غم و اندوه را از ما ببرد كه پروردگارمان آمرزنده و شكور است )

 .(04سد )همان خدايي كه از كرم خويش ما را به اين سراي دائم درآورد كه در اينجا رنج و ماللي به ما نر

و كساني كه كافرند براي آنان آتش جهنم است نه مرگشان دهند تا بميرند و نه عذاب جهنم را از آنها سبك كنند همه 
 .(03كفرپيشگان را چنين سزا دهيم )

در قايم بكنيم )خطاب شود( مگر آن كردهاي جز آنچه ميو آنها در جهنم فرياد زنند پروردگارا بيرونمان كن تا كار شايسته
بچشيد كه  (رسان نيز برايتان آمد )اينك عذاب راعمرتان نداديم كه هر كه پند گرفتني بود در طي آن پند گيرد و بيم

 .(03ستمگران ياري ندارند )

 (03هاست )خدا داناي نهفته آسمانها و زمين است و همانا او داناي به مكنونات و اسرار سينه
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 41يات ..... ص: بيان آ



 اشاره

استان شمارد، و در ضمن به دكند برميهايي ديگر كه داللت بر توحيد ميدر اين آيات دوباره به مساله توحيد برگشته، آيت
كتاب منتقل شده، در باره حقانيت آن، و اينكه از ناحيه خدا نازل شده، سخن گفته است، و چون در فصل قبلي رشته كالم به 

 "ود:و نيز در باره كتاب فرموده ب "إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً "و كتاب كشيده شده بود، و فرموده بود:مساله نبوت 
 :جا داشت كه متعرض آثار و خصوصيات كتاب بشود، و لذا فرمود "جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتابِ الْمُنِيرِ

 41توضيح داللت اختالف الوان ثمرات و ... بر توحيد[ ..... ص: ]

 "... أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها "

كند و اين ها از آسمان نازل مياين آيه حجت ديگري است بر مساله توحيد، به اين بيان كه خداي سبحان آب را بوسيله باران
ها از مقتضاي همين آمدن باران بود، بايد هاست، و اگر بيرون آمدن ميوهترين عامل براي روييدن نباتات و ميوهخود قوي
بينيم الوان مختلفي دارند، پس همين اختالف ها به يك رنگ باشند، چون آب باران يكي است، و حال اينكه ميهمه ميوه
 .آميزي استكند بر اينكه تدبير الهي دست اندر كار اين رنگلت ميالوان دال

آميزيها منوط به اختالف عواملي است كه در آنها مؤثر است، و از آن جمله اختالف عناصر اين رنگ ":اندو اما اينكه گفته
اينكه ما سؤال خود را از حرف صحيحي نيست، براي  "موجود در آنهاست، كه از نظر نوع و مقدار و تركيب مختلف هستند

كنيم كه اين اختالف عوامل از كجا آمد، با اينكه اين كه اين رنگهاي مختلف از كجا آمد، برداشته، و به اينجا منتقل مي
شود به عامل ماده، كه در همه هست. پس اختالف عناصري كه موجودات از آنها تركيب تمامي اين عوامل منتهي مي

هاي گوناگون سوق اين است كه عامل ديگري ما وراي ماده هست كه ماده را به سوي صورتشوند، خود دليل بر مي
 .دهدمي

اش اختالفهاي ديگري از جهت طعم و بو و ها، اختالف خود الوان است، ولي الزمهو ظاهرا مراد از اختالف الوان ميوه
 .باشدخاصيت نيز مي

 "هشود كه كلمختالف الوان، اختالف انواع موجودات است، چون بسيار مياند: اصال منظور از ااز مفسرين گفته «1»بعضي 
 شود، مثالبر انواع فواكه و انواع طعامها اطالق مي "الوان
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 تعبيري است "الوان "اش الواني از طعام و ميوه حاضر كرده بود. پس در حقيقت تعبير بهمانيفالني در ميه :گويندمي
كند كه مراد خود رنگها باشد نه طعم اي وجه اول را تاييد ميتا اندازه "وَ مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَ حُمْرٌ "اي. ولي جملهكنايه

 .نها اختالف الوان استها اختالف انواع نيست تو خاصيت، چون در كوه

ي بيرون هايالتفاتي از غيبت )خدا از آسمان آبي فرو فرستاد(، به تكلم )پس به وسيله آن ميوه "فَأَخْرَجْنا بِهِ ... "و در جمله
اين التفات بدان جهت بوده كه كمال اعتناي به اين  "اند:از مفسرين در وجه آن گفته« 1»كرديم(، به كار رفته. و بعضي 

 ."دهدانگيز است، و از كمال قدرت و حكمت صانعش خبر ميرا برساند، چون از نظر صنع بسيار بديع و حيرت عمل

آن  آيد. و اما التفاتي كه در آيه قبل ازمي "إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً "فرمود:نظير اين وجه در جمله قبلي هم كه مي



بعيد نيست وجهش اين باشد كه خواسته باشد با اين التفات بفهماند امر  "ذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِثُمَّ أَخَ "فرمود:مي
ند، تواند شفاعت و يا ياري آنان كتواند حائل شود. پس كسي نميكفار به دست خود من است، و بين من و ايشان احدي نمي

 .و در نتيجه از عذاب من نجات يابند

به  -جمع جده -به ضمه جيم و فتحه دال -"جدد "كلمه -"وَ مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَ غَرابِيبُ سُودٌ "
به معناي سفيد و  "احمر "و "ابيض "جمع "حمر "و "بيض "است، كه به معناي جاده و راه است. و دو كلمه -ضمه جيم

اگر  -«9»به قول بعضي  -است، چون "مختلف "فاعل "الوانها "صفت جدد، و كلمه "مختلف "سرخ است. و ظاهرا كلمه
به معناي سياهي شديد است، و غراب  "غريب "جمع "غرابيب ". و كلمه"مختلفة الوانها "فرمود:جمله مبتدا و خبر بود، مي

 .ف بيان است براي غرابيببدل و يا عط "سود "گويند. و كلمهكالغ سياه( را هم به همين جهت غراب مي)

 "ها راههايي سفيد و سرخ و سياه، و با رنگهاي مختلف هست؟بيني كه در بعضي از كوهآيا نمي "و معناي آيه اين است كه:
ها است، كه به ها قرار دارد و داراي الواني مختلف است، و يا مراد خود كوهو مراد از اين راهها، يا راههايي است كه در كوه

خطوطي كشيده شده در روي كره زمين قرار دارد، بعضي از اين سلسله جبال به رنگ سفيدند، بعضي سرخ، بعضي صورت 
 .سياه، و بعضي ديگر چند رنگ هستند
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راي ها داها و ميوهيعني بعضي از انسانها و حيوانات نيز مثل كوه "النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ كَذلِكَوَ مِنَ  "
ه در زمين اي است كبه معناي هر جنبده "دواب "رنگهاي مختلف هستند، بعضي سفيد، بعضي سرخ، بعضي سياهند. و كلمه

 .به معناي شتر و گوسفند و گاو است "انعام "كند. و كلمهحركت مي

امر چنين  -االمر كذلك "خبري است براي مبتداي محذوف، و تقدير آن "كذلك "كلمه "اند:از مفسرين گفته« 1»بعضي 
انها و ها و انسباشد، و اين جمله تقريري است اجمالي براي بيان تفصيلي قبل، كه اختالف الوان ثمرات و كوهمي "است
 ."كرددگان چهارپايان را بيان ميجنبن

و  "إِنَّما يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ "در جمله "يخشي "مربوط است به كلمه "كذلك "اند: كلمهديگر گفته «2»بعضي 
خشيت دارند تنها كساني از خدا  :ها و ساير موارد مذكور، و معنايش اين است كهگيري از ثمرات و كوهاشاره است، به عبرت

 .گيرند كه عالم باشند. ولي اين وجه، هم از نظر لفظ بعيد است و هم از نظر معناو اين چنين از آيات عبرت مي

دهد چگونه و چه كساني از اين آيات اي است از نو كه توضيح مياين جمله جمله "إِنَّما يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ "
ما باشد، تنها در علين آيات اثر خود را كه ايمان حقيقي به خدا و خشيت از او به تمام معناي كلمه ميگيرند، و اعبرت مي

 .بخشد، نه جهالمي

 :در سابق هم گذشت كه انذار تنها در علما نتيجه بخش است، چون در آنجا فرمود

. پس در حقيقت آيه مورد بحث، بيانگر معناي آن آيه است، و روشن "وا الصَّالةَإِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ أَقامُ "
 .شودسازد كه خشيت به معني حقيقي كلمه، تنها در علما يافت ميمي

ي شناسند، شناساي، علماي باللَّه است، يعني كساني كه خداي سبحان را به اسماء و صفات و افعالش مي"علما "و مراد از
هاي شك و دو دلي از نفوسشان زايل گشته، و آثار آن در اعمالشان يابد، و لكهيشان به وسيله آن آرامش ميتامي كه دلها

اي، همان خشيت حقيقي است كه به در چنين زمينه "خشيت "شود. و مراد ازگردد، و فعلشان مصدق قولشان ميهويدا مي



 .آيدمعنايي است كه از سياق آيه برميشود، اين آن دنبالش خشوع باطني و خضوع در ظاهر پيدا مي
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ر است، يعني قاهري غيرساند كه خدا به علت اينكه عزيز كند. و ميمعناي تعليل را افاده مي "إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ "و جمله
مقهور، و غالبي غير مغلوب از هر جهت است، لذا عارفان از او خشيت دارند، و نيز به علت اينكه غفور يعني نسبت به گناهان 

 .جويند، و مشتاق لقاي او هستندآورند، و به درگاهش تقرب ميو خطاها، بسيار آمرزنده است، لذا عارفان به او ايمان مي

به  "بتالوت كتا "" لَنْ تَبُورَذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللَّهِ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةًإِنَّ الَّ "
از ترك  به معناي ادامه برآوردن آن و محافظت "اقامه نماز "معناي خواندن قرآن است، كه خداي سبحان آن را ستوده. و

دهند، و چون در به معناي اين است كه: از مال خود به فقراء مي "انفاق از رزق در سر و عالنيه "نشدن آن است. و
ر دهند، و دترسند جنبه خودنمايي به خود بگيرد، و خلوص آن از بين برود، لذا آن را پنهاني ميهاي مستحبي ميانفاق

 .دهندر بين مردم شايع شود و ديگران هم تشويق شوند، علني ميانفاقهاي واجب براي اينكه اطاعت خدا د

 ":انداز مفسرين گفته« 1»آورد، بعضي يعني تجارتي را اميدوارند كه به هيچ وجه ضرر نمي -"يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ "

 "مقدر است. و جمله "ان ". و نزد بعضي ديگر خبر"كه در اول آيه است "ان "خبر است براي كلمه "يرجون ... "جمله
متعلق به آن است و معنايش اين است كه: اگر كردند آنچه را كه كردند، براي اين بود كه خدا پاداشهايشان را  "لِيُوَفِّيَهُمْ ...

 .بدهد

و آنچه كه در آيه  "يتلون "است به جملهمتعلق  "ليوفيهم "كلمه "لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ "
كنند، و نماز را به استمرار انجام آنان كه كتاب خدا را تالوت مي :سابق، بر آن عطف شده بود، و معنايش اين است كه

ن اكنند كه خدا پاداشهايشان را به طور كامل بدهد، و چيزي از ثواب اعمال از ايشكنند به اين منظور ميدهند، هر چه ميمي
 .فوت نشود

مَنْ جاءَ  "ممكن است مراد از اين فضل و زيادت، دو چنداني ثواب باشد، هم چنان كه فرموده: -"وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ "
 :و نيز فرموده« 9» "بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها

__________________________________________________ 

 .129، ص 99عاني، ج تفسير روح الم(1)

 [.....] .133اي بياورد ده برابر آن اجر دارد. سوره انعام، آيه هر كس حسنه(2)

 31، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 "ضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُحَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُ  مِائَةُمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ "
«1». 

لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ  "دانيم در آيهو ممكن هم هست مراد از آن زيادتي باشد از غير سنخ ثواب اعمال، هم چنان كه مي
 .منظور غير از ثواب است« 9» "لَدَيْنا مَزِيدٌ

كند، و معنايش اين است كه: اگر گفتيم: زيادتي ثواب، يا غير ثواب را تعليل ميمضمون آيه و  "إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ "و جمله
گيرد، براي اين است كه خدا غفور است، و اگر گفتيم ايشان را به بيش از آن ثوابي كه خداوند لغزشهاي آنان را ناديده مي

 .دهد، براي اين است كه او شكور استمستحقند پاداش مي



براي تاكيد حقانيت كتاب است،  "هُوَ الْحَقُّ "ضمير فصل و الف و الم در جمله "يْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّوَ الَّذِي أَوْحَ "
تر اينكه: اين كتاب حقي است كه به هيچ وجه باطل در آن راه ندارد، نه اينكه اين كتاب به نه براي انحصار، به عبارت ساده

 .تنهايي حق است

 17[ ..... ص: "ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا ... "و وراثت آن در آيه: "كتاب "مراد از]

 "... ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا "

از  براي آنان باقي گذاشت تا ايشان بعدمعنايش اين است كه: فالني فالن مال را به ارث  "اورثهم ماال كذا "گويند:وقتي مي
مرگ وي به امر آن مال قيام كنند، با اينكه تا خودش زنده بود خودش قائم به امر آن مال و متصرف در آن بود، و به همين 

آنكه كند، بعد از معنا است ارث دادن علم و جاه و امثال آن، كه وارث بعد از مرگ صاحب علم و جاه، به امر آن دو قيام مي
 .گرفتقبال نزد ديگري بود و ديگري صاحبش بود و از آن بهره مي

بنا بر اين معناي ارث دادن كتاب به قوم و مردمي، اين است كه: كتاب را نزد ايشان بگذارد تا نسل به نسل و از سلف به 
 .خلف دست به دست بگردد، و همه از آن برخوردار شوند

ست، هر چند كه قائم به امر كتاب، بعضي از قومند نه همه آنان، و به همين جهت بنا بر اين، اين نسبت مزبور صحيح ا
 :فرمايددهد مثال ميبينيم همه جا دادن كتاب را به همه قوم نسبت ميمي

__________________________________________________ 

روياند، و در هر گندمي است كه هفت سنبل مي كنند، مثل دانهمثل كساني كه اموال خود راي در راه خدا انفاق مي(1)
 .كندسنبلي صد دانه باشد، و خدا براي هر كس كه بخواهد مضاعف هم مي

 .931سوره بقره، آيه 

 .04ايشان آنچه راي بخواهند در اختيار دارند، و نزد ما بيش از آن هست. سوره ق، آيه (2)

 39، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«1» "مُوسَي الْهُدي وَ أَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ هُديً وَ ذِكْري لِأُولِي الْأَلْبابِوَ لَقَدْ آتَيْنا  "

 بِمَا وَ الْأَحْبارُرَّبَّانِيُّونَ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُديً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ ال "و نيز فرموده:
 .«9» "اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ

كه در اين چند آيه نسبت ارث بردن تورات « 0» "وَ إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ "و نيز فرموده:
 .بعضي از بني اسرائيل بودند نه همه را به همه بني اسرائيل داده، با اينكه متصديان امر تورات،

تواند باشد، قرآن كريم است، و غير از اين هم نمي -آيدبه طوري كه از سياق برمي -در آيه مورد بحث "كتاب "و مراد از
الكتاب الف  در "و المالف  ". بنا بر اين"وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ "براي اينكه در آيه قبلي بدان تصريح كرده، فرمود

 .(و الم عهد خواهد بود، )و معناي الكتاب همان كتاب خواهد بود(، نه الف و الم جنس )به معناي همه كتابها

الف و الم براي جنس است، و مراد از كتاب مطلق كتابهاي آسماني  "كه گفته: «0»بنا بر اين ديگر نبايد به گفته كسي 
 .تناء كرداع "است كه بر انبياء نازل شده

گرفته شده كه معنايش قريب به معناي اختيار است، با اين تفاوت كه اختيار به معناي  "صفو "از ماده "اصطفاء "و كلمه
انتخاب يك چيز از بين چند چيز است كه بهترين آنها است و اصطفاء نيز انتخاب يكي از چند چيز است، اما يكي كه از بين 

 .همه صفوه و خالص باشد



براي بيان باشد، احتمال هم دارد براي ابتدا، يا تبعيض باشد. ولي آنچه به ذهن  "من "احتمال دارد كلمه -"عِبادِنا مِنْ "
هم سالم را بر همه بندگان « 4» "وَ سَالمٌ عَلي عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفي "تر است اين است كه بيانيه باشد، چون در آيهقريب

 .ايشانخالص فرستاده، نه بر بعضي از 

__________________________________________________ 

ما به موسي هدايت داديم، و آن كتاب را به بني اسرائيل سپرديم، تا هدايت و مايه تذكر خردمندان باشد. سوره مؤمن، (1)
 .40و  40آيه 

اند، و همچنين ربانيين و احبار در بين ما تورات را كه در آن هدايت و نور است نازل كرديم، تا انبيا كه اسالم آورده(2)
 .00يهوديان به آنچه از كتاب خدا برايشان حفظ شده حكم كنند. سوره مائده، آيه 

 .10و همانا آنهايي كه كتاب را بعد از آنان ارث بردند، هر آينه از آن در شكي ريب آورند. سوره شوري، آيه (3)

 .124، ص 99روح المعاني، ج (4)

 .42آيه  سوره نمل،(5)

 30، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 13مقصود از بندگان خاص )الَّذِينَ اصْطَفَيْنا( كه خداوند كتاب را به ايشان به ارث رساند[ ..... ص: ]

. "انبيا هستند "اند:گفته« 1»اند، بعضي مفسرين در اينكه منظور از اين بندگان خاص چه كساني هستند اختالف كرده
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي  "بني اسرائيلند، كه جزو مشمولين آيه "اند:تهديگر گف« 9»بعضي 

 ."هستند« 0» "الْعالَمِينَ

امت محمد )ص( هستند كه قرآن را از پيغمبر خود ارث برده، و نيز به سوي او بازگشت  "اند:ديگر گفته« 0»و بعضي 
تنها  "اند:ديگر گفته« 4». و بعضي "شوندمند ميكنند، و علمايشان بدون واسطه و بقيه امت به واسطه علما از قرآن بهرهمي

 ."علماي امت محمد )ص( هستند

ان مراد از اين كس "اند:گفته -كه روايات بسيار زيادي از امام باقر و صادق )ع( بر طبق گفته آنان هست -ديگر« 3»بعضي 
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ  "اند، ذريه رسول خدا )ص( از اوالد فاطمه )ع( هستند، كه جزو آل ابراهيم و مشمول آيهفاء شدهكه اصط

ص( هم تصريح فرموده، به اينكه: آنان عالم به )نيز هستند. و رسول خدا  "وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي الْعالَمِينَ
 .د، و نظر ايشان در باره قرآن صائب استقرآن هستن

كه متواتر و  -«3» "كتاب اللَّه و عترتي اهل بيتي لن يفترقا حتي يردا علي الحوض "اني تارك فيكم الثقلين "و در روايت
 .فرموده: آنان مالزم قرآنند -مورد اتفاق دو طايفه شيعه و سني است

معناي تاخير رتبه را  "ثم "چون كلمه -آنكه ما قرآن را به تو وحي كرديم شود: بعد ازپس بنا بر اين، معناي آيه چنين مي
ات كه ما اصطفايشان كرديم، و از بين همه بندگان آنان را در همان آن را به ذريه تو ارث داديم، البته آن ذريه -كندافاده مي

كه نون عظمت است اضافه  "نا "به كلمه "عباد "گزيديم انتخاب كرديم، و اضافه شدن كلمهروزي كه آل ابراهيم را برمي
 .خواهد به شرافت ذريه اشاره كندتشريفي است، و مي

__________________________________________________ 

 .033، ص 3(مجمع البيان، ج 9و  1)

 .00ن، آيه خدا آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را از بين همه عالميان برگزيده است. سوره آل عمرا(3)



 .003، ص 3. منهج الصادقين، ج 033، ص 3(مجمع البيان، ج 3و  4و  4)

وند شروم، يكي كتاب خدا و ديگري عترتم و اهل بيتم و از هم جدا نميگذارم و ميمن دو چيز گرانبها در پيش شما مي(7)
 .01. و المراجعات، ص 109، ص 1تا در كنار حوض مرا ديدار كنند. سفينة البحار، ج 

 30، ص: 13ترجمه الميزان، ج

به همان برگزيده شدگان  "منهم "احتمال دارد ضمير در -"فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ "
ست ند، چيزي كه هبرگردد، كه در نتيجه هر سه طايفه يعني ظالم به نفس، مقتصد، و سابق به خيرات، در وراثت شريك

 .وارث حقيقي همان عالم به كتاب، و حافظ كتاب است، كه عبارت است از سابق به خيرات

، شرافتي به عباد ندهد "نا "برگردد، البته در صورتي كه اضافه عباد به كلمه "عبادنا "احتمال هم دارد ضمير مزبور به كلمه
دهد: ما تنها كتاب را به بعضي از بندگان خود ارث داديم، و آنان نا ميرساند، و چنين معتعليل را مي "فمنهم "آن وقت كلمه
اي كه ما ايشان را برگزيديم، نه همه بندگان، براي اينكه بعضي از بندگان ما ظالم به نفس خود بودند، و عبارتند از عده

 .وراثت كتاب را نداشتند بعضي هم ميانه رو بودند، و بعضي سابق به خيرات بودند، و همه اين سه طايفه صالحيت

ممكن است وجه اول را تاييد كرد به اينكه چه مانعي دارد وراثت را به همه نسبت دهيم، در حالي كه قائمين واقعي به امر 
 .مبينيمي «1» "وَ أَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ "وراثت بعضي از افراد باشند، هم چنان كه نظير اينگونه نسبت را در آيه

شود كه و از اينكه در آيه شريفه بين سه طايفه ظالم به نفس، مقتصد، و سابق به سوي خيرات، مقابله انداخته، فهميده مي
د، شومراد از ظالم به نفس كسي است كه گناهي به گردن داشته باشد، و اين عنوان شامل هر مسلماني از اهل قرآن مي

 .رث قرآن بر او صادق استچون اهل قرآن است كه عنوان اصطفاء و وا

كه به معناي متوسط است، آن كسي است كه: در وسط راه، و بين طريق واقع است. و مراد از سابق به  "مقتصد "و مراد از
 روها، به درجاتسوي خيرات به اذن خدا، آن كسي است كه: از دسته اول يعني ظالم به نفس، و از دسته دوم، يعني ميانه

و اين طايفه به اذن خدا نسبت به آن دو طايفه ديگر، به خاطر فعل خيرات، امامت دارند، هم چنان كه  تر است،قرب نزديك
 .«9» "وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ":فرمايدخداي تعالي مي

ت و ود فضلي است بزرگ، از ناحيه خدا، كه فعالييعني اينكه قبال گفتيم كتاب را ارث داديم، خ -"ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ "
 .كوشش كسي در آن دخالت ندارد، و چنان نيست كه كسي از راه عمل به وظايف، به آن فضل برسد

__________________________________________________ 

 .40ما كتاب را به بني اسرائيل ارث داديم. سوره مؤمن، آيه (1)

 .11ن بر همه پيشي يافتند آنان مقربند. سوره واقعه، آيه آنان كه در ايما(2)

 34، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .كنداين آن معنايي است كه سياق آيه و نيز رواياتي كه در معناي آيه وارد شده، آن را افاده مي

 14اقوال مختلف مفسرين در تفسير آيه فوق[ ..... ص: ]

« 1»اند كه بعضي كرده "ثم "اند، اختالفي در معناي كلمهجيبي به راه انداختهاما مفسرين در تفسير آيه اختالفهاي ع
براي تراخي و  "اند:ديگر گفته« 9». بعضي "رسانداين كلمه براي تراخي است، يعني بعديت در خبر دادن را مي "اند:گفته

 ."براي افاده بعديت زماني است "اند:گفته« 0». بعضي "افاده بعديت رتبي است

ديگر « 4». بعضي "اوحينا "آيه عطف است بر جمله "اند:گفته «0»و در عطف كردن اين كلمه نيز اختالف است. بعضي 



 ."الَّذِي أَوْحَيْنا "اند: عطف است بر جملهگفته

 «3». بعضي "مراد همان معناي ظاهر جمله است "اند:گفته« 3»اند كه بعضي اختالف كرده "اورثنا "باز در معناي جمله

 ."ما حكم كرديم و مقدر نموديم به اينكه كتاب به ايشان ارث برسد "اند: معنايش اين است كه:ديگر گفته

 .مراد از آن، قرآن است "اند:گفته« 3»اند كه بعضي و نيز در معناي كتاب اختالف كرده

 ."جنس كتابهاي آسماني، و همه آنها است "اند:ديگر گفته« 2»بعضي 

« 11». بعضي "باشندمراد از آن انبياء )ع( مي "اند:گفته «13»اند. بعضي اختالف كرده "الَّذِينَ اصْطَفَيْنا "و در معناي جمله
 ."مراد بني اسرائيل است ":اندديگر گفته

ديگر ذريه « 10»ديگر علماي امت. و بعضي « 10»اند. بعضي دانسته (ديگر مراد از آن را امت محمد )ص« 19»و بعضي 
 .انداز فرزندان فاطمه )ع( دانسته (ا )صرسول خد

اند: براي تبعيض است. بعضي ديگر آن را گفته« 14»اند، بعضي اختالف كرده "مِنْ عِبادِنا "در جمله "من "و در معناي كلمه
ختلف ممعناي عباد نيز  "من "اند. البته به خاطر اختالف مزبور در معنايبراي ابتداء، و بعضي ديگر براي بيان دانسته

شود، و كند، بنا به بعضي از وجوه اضافه تشريفي مياختالف پيدا مي "نا "به كلمه "عباد "شود، و همچنين اضافه كلمهمي
 .بنا به بعضي ديگر غير تشريفي

 "عبادنا "اند: كلمهاست. بعضي ديگر گفته "الذين "اند: كلمهاند، بعضي گفتهاختالف كرده "منهم "و نيز در مرجع ضمير
 .است
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 :اندگفته« 1»اند، بعضي ردهو در معناي ظالم به نفس و مقتصد و سابق نيز اختالف ك

ظالم، كسي است كه ظاهرش از باطنش بهتر باشد و مقتصد، آن كسي است كه ظاهر و باطنش يكسان باشد، و سابق، آن 
اند: مراد از سابق آن كساني هستند كه در عهد رسول ديگر گفته «9»كسي است كه باطنش از ظاهرش بهتر باشد. بعضي 

عني صحابه آن جناب، و مقتصد كساني هستند كه پا به جاي پاي اصحاب آن جناب گذاشته خدا )ص( اسالم آوردند، ي
ظالم به نفس كسي است كه گناه بر او غلبه كرده باشد، و  :اندديگر گفته« 0»باشند، و ظالم به نفس ساير مردمند. بعضي 

ابق آن كسي است كه به درگاه خدا مقتصد آن كسي است كه گناه و ثوابش يكسان، و خالصه متوسط الحال باشد، و س
 .تقرب جسته، و در درجات قرب از ديگران پيشي گرفته باشد

البته در اين بين اقوال متفرق ديگري هست كه ذكر نكرديم، و اگر احتماالت مذكور را در يكديگر ضرب كنيم از هزار 
 .شوداحتمال باالتر مي

مضارع مجهول از باب  "يحلون "كلمه "يها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌجَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِ "
مع هم ج "أسوره "جمع أسوره و "اساور "به معناي خودآرايي است. و كلمه "تحليه "تفعيل است و مصدر آن تحليه است و

تواره آن است )النگو( و اين كلمه فارسي است، كه بعد از عربي شدن است، راغب گفته: سوار زن، دس -به كسره سين -سوار
 .«0»به صورت سوار درآمده 

 :ظاهرا اين جمله بيان همان فضل كبير باشد. در مجمع البيان گفته -"جنات عدن "



 :اين جمله تفسير فضل است گويا شخصي پرسيده: اين فضل كبير چيست؟ در پاسخ فرموده

بدل از فضل باشد،  "جنات "يرش يا پاداش جنات است، يا دخول جنات، و ممكن هم هست كلمهبهشتهايي است كه تقد
 .و بقيه الفاظ آيه روشن است«. 4» "آن داخل شدن بهشت است -ذلك دخول جنات "گويا فرموده:
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كه خدا را،  -"حزن "از اند: مراداز مفسرين گفته« 1»بعضي  "وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ "
آن شدائد و مصائب و اندوهي است كه  -اندنجات داده، حمد گفته "حزن "به خاطر اينكه ايشان را با بردن در بهشت از آن

 .اهل بهشت در دنيا داشتند

احاطه  مراد از آن اندوهي است كه بعد از رحلت از دنيا و قبل از دخول به بهشت به ايشان "اند:ديگر گفته «2»بعضي 
 ."كند، اندوهي كه منشاش ترس از گناهان استمي

توان گفت آيه شريفه حكايت كالم دسته اول از آن سه طايفه است، يعني ظالم به نفس و يا كالم آن دسته و بنا بر اين، مي
آن  از عذاب دسته دوم، يعني مقتصدين است، و اما طايفه سوم كه سابق به خيراتند گناهي در صحيفه اعمال ندارند، تا

 .تر استمناسب "إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ "بترسند. و اين وجه دوم با آخر گفتار آنان كه گفتند:

ر دا "به معناي اقامه است، و "مقامة "كلمه "الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ال يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَ ال يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ "
حه نون به فت "نصب "كند. و كلمهرود و از آنجا به جاي ديگر كوچ نميآن منزلي است كه كسي از آن بيرون نمي "المقامه
به معناي خستگي و تعب در طلب معاش و غير آن  -به ضمه الم -"لغوب "به معناي تعب و مشقت است. و كلمه -و صاد
 .است

به فضل خودش و بدون اينكه استحقاقي داشته باشيم در خانه جاودانه داخل  آن خدايي كه ما را "و معنايش اين است كه:
خواهيم دچار خستگي و كندي كرد، بهشتي كه نه در آن مشقتي هست و نه تعبي، و نه ما در آنجا در طلب آنچه مي

 .شويم، چون هر چه بخواهيم در آن هستمي

 .دارد "ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ "له:مناسبت خاصي با جمله سابق، يعني جم "من فضله "و كلمه

 "... وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ "

ال  "فهماند كه آتش جزايي است خاص ايشان و از ايشان جدا شدني نيست. و جملهالم اختصاص است، و مي "لهم "الم در
شود بر آنان به مرگ، تا بميرند، در نتيجه در آن شدت عذاب مي، معنايش اين است كه: حكم ن"يُقْضي عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا

 پذيرد، اين چنين ما هر كفرانگر را كه كفرانش يا شديد است و يااند، و عذاب آتش از ايشان تخفيف نميهمواره زنده
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 .دهيمبسيار، كيفر مي

 "... وَ هُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا "

 -صراخ "به معناي شيون و فرياد و استغاثه است، و اين كلمه از باب افتعال از ماده "اصطراخ "در مجمع البيان گفته: كلمه
 .«1»است  "ناله

ست. پاسخ آن فرياد ا "أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ "بيان همان شيون و فرياد است. و جمله "رَبَّنا أَخْرِجْنا "و جمله
 .هر يك نتيجه جمله ما قبل خودش است "فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ "و جمله "فذوقوا "و جمله

ين نمايند، در حالي كه فريادشان اكنند، و استغاثه ميكه: اين كفار كه در آتشند، شيون و فرياد مي و معناي آيه اين است
كرديم، در پاسخ به ايشان گفته است كه: پروردگارا ما را از آتش بدر آور، تا عمل صالح كنيم غير از آن عمل زشت كه مي

 خواست متذكر شود مجال آن را داشته باشد؟هر كس مي شود: نه، هرگز، مگر ما آن قدر عمر به شما نداديم كهمي

رسان هم نزد شما آمدند، و از اين عذاب بيمتان دادند، ولي متذكر نشديد و ما اين مقدار عمر را به شما داديم، پيامبران بيم
 .عذاب خالصشان كنندايمان نياورديد، حال عذاب را بچشيد كه ستمكاران را ياوري نباشد، تا به ياري آنان برخيزند و از 

 "إِنَّ اللَّهَ عالِمُ غَيْبِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ "

ها پنهان است داناست، با شما بر طبق آنچه در باطن نهفته ها و زمين است، و او به آنچه در سينهخدا عالم غيب آسمان
نمايد، چه اينكه ظاهرتان با باطن مطابق باشد و چه كند، و بر طبق آن محاسبه ميداريد، از عقايد و آثار اعمال معامله مي

يَوْمَ  "و نيز فرموده:« 9» "إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ "مخالف، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:
 .«0» "تُبْلَي السَّرائِرُ

سابق  "و "مقتصد "،"ظالم لنفسه "و در باره مراد از "إِنَّما يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ "ند روايت در ذيل جملهبحث روايتي ]چ

 18[ ..... ص: "ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا ... "در آيه: "بالخيرات

 اشاره

 گويد: از اماممي "ي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ...إِنَّما يَخْشَ "در مجمع البيان در ذيل جمله
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ع( روايت شده كه فرمود: منظور خداي تعالي از علما، آن كسي است كه عملش مصدق قولش باشد، كسي كه )صادق 
ز خدا تر اتر به خدا، ترسندهمه شما عالمعملش مصدق قولش نباشد، او عالم نيست، و نيز در حديثي آمده كه فرمودند: از ه

 .«1»است 

 .«9»مؤلف: و در روضه كافي به سند خود از ابي حمزه، از علي بن الحسين )ع( روايتي در اين معنا آورده 



اند كه گفت رسول خدا )ص( فرمود: علم دو و در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه، ترمذي، و حاكم، از حسن روايت كرده
سم است، يكي آن علمي است كه در قلب است، و علم نافع هم همان است، و ديگري علمي است كه بر زبان است، و آن ق

 .«0»كند حجتي است براي خدا، عليه خلق، كه خدا با همان علم عليه صاحبش احتجاج مي

ته: گف "وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ "له:گويد: ابن مسعود از رسول خدا )ص( روايت كرده كه در تفسير جمو در مجمع البيان مي
منظور از اين فضل شفاعت است، شفاعت براي كسي كه آتش بر او واجب شده، از جانب كسي كه آن شخص دوزخي در 

 .«0»دنيا به وي احساني كرده 

م خداي عز و جل و در كافي به سند خود از ابن عمر روايت كرده كه گفت: من از حضرت ابو الحسن رضا )ع( از اين كال
ع( )گويد: امام فرمود: منظور فرزندان فاطمه مي "ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا ... "فرمايد:پرسيدم كه مي

 .باشندمي

كسي است كه  "ظالم به نفس "عارف به امام، و مقصود از "مقتصد "امام است، و منظور از "سابق به خيرات "و منظور از
 .«5»امام خود را نشناسد 

و از كتاب سعد السعود ابن طاووس روايت شده كه ابو اسحاق سبيعي، از امام باقر )ع( در تفسير آيه مزبور حديثي نقل كرده 
كه فرمود: اي ابا اسحاق اين آيه مخصوص ما است، اما سابق به خيرات علي ابن ابي طالب، و حسن و حسين، و شهيداني از 

 ظلم به "ها به نماز بگذارند، و اماآن كسي است كه روزها روزه بدارد و شب "مقتصد "ا هستند و امام
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 .«1»شود در او همان است كه در ساير مردم است، و او باألخره آمرزيده مي "نفس

 .مؤلف: مراد از شهيد، به قرينه روايات ديگر امام است

الظالم يحوم حوم نفسه و  "سير آيه مذكور فرمود:و در معاني االخبار با ذكر سند از امام صادق )ع( نقل شده كه در تف
د هاي نفس خويش است، و مقتصظالم همواره پيرامون خواسته -المقتصد يحوم حوم قلبه و السابق بالخيرات يحوم حوم ربه

همواره پيرامون آن است كه قلب خود را اصالح كند، و سابق به خيرات آن كسي است كه همواره متوجه به پروردگار 
 .«9» "يش استخو

ظالم به  "به معناي دوران است، و اينكه فرمود: "حومان "كه در اين روايت آمده و همچنين كلمه "حوم "مؤلف: كلمه
هاي نفس است، و همه كوشش او همواره پيرامون نفسش دوران دارد، مراد اين است كه: او هميشه گرفتار خواهش "نفس

تصد پيرامون قلبش دوران دارد، يعني همواره در اين مقام است كه قلب خود را براي آن است كه نفس را راضي كند، و مق
تزكيه كند، و آن را به وسيله زهد و عبادت پاك نگه دارد، و دوران سابق به خيرات پيرامون پروردگار خود به اين معنا است 

و باشد، و غير از او را از ياد ببرد، جز به او به كه او همواره در صدد اين است كه خود را براي خدا خالص كند، همواره به ياد ا
 .كسي ديگر اميد نداشته باشد، و جز او را قصد نكند



 .و بدان كه روايات از طرق شيعه از ائمه اهل بيت )ع( در اينكه آيه شريفه خاص فرزندان فاطمه )ع( است بسيار زياد است

يد، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم، طبراني، حاكم، ابن مردويه، و و در الدر المنثور است كه: فاريابي، احمد، عبد بن حم
مِنْ  ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا "اند كه گفت: از رسول خدا )ص( شنيدم در تفسير آيهبيهقي از ابي درداء روايت كرده

ر فرمود: اما طايفه سوم كه گوي سبقت را دمي "دٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِعِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِ
ان شرو بودند، آنها هستند كه قرآن در بارهشوند، و اما طايفه دوم كه ميانهربودند، بدون حساب داخل بهشت ميخيرات مي

ل كه ظالم به نفس هستند، آنها در تمامي طول مدتي كه محشر برپا دهند. و اما طايفه اوفرمايد حسابي آسان پس ميمي
 كنند. پس همين ظالمان بهاست مشغول پس دادن حسابند، و آن گاه همانهايند كه خدا را با رحمتش ديدار مي
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 يَمَسُّنا ضْلِهِ الالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَ "گويند:نفس هستند كه مي
 «1. »"فِيها لُغُوبٌ فِيها نَصَبٌ وَ ال يَمَسُّنا

نيز از ابي درداء از رسول خدا )ص( نقل كرده، و در معناي آن احاديث ديگري نيز « 9»اين روايت را صاحب مجمع  :مؤلف
هست، و در مقابل، احاديث ديگري هست كه مخالف با اينها است، از آن جمله در مجمع البيان از ابن مردويه از عمر از 

ليكن به اين احاديث «. 0»فرمود: منظور كافر است  "فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ "رده كه در تفسير جملهرسول خدا )ص( روايت آو
 .نبايد اعتناء كرد

به معناي  "نصب "از امام نقل كرده كه فرمود: "ال يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَ ال يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ "و در تفسير قمي در ذيل جمله
 .«0»به معناي كسالت و ضجر است  "لغوب "خستگي و

 17ماند )أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ([ ..... ص: چند روايت در باره مقدار عمري كه سپري شدن آن جاي عذري براي آدمي نمي]

به آدمي بدهد جاي عذري برايش باقي  و در نهج البالغه از امير المؤمنين )ع( نقل كرده كه فرمود: آن عمري كه اگر خدا
 .«4»گذارد، شصت سال است نمي

و نيز الدر المنثور هم آن را از ابن جرير از آن «. 3»همين روايت را صاحب مجمع البيان نيز از آن جناب نقل كرده  :مؤلف
 .«3»جناب روايت كرده است 

ي در سنن، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم، طبراني، ابن و در الدر المنثور است كه حكيم ترمذي در نوادر االصول، بيهق
اند كه گفت رسول خدا )ص( فرمود: چون روز قيامت مردويه، و بيهقي )در شعب االيمان( همگي از ابن عباس روايت كرده

مْ ما لَمْ نُعَمِّرْكُ أَ وَ "ها كجايند؟ و اين شصت ساله همان معمري است كه خداي تعالي در آيهسالهزنند شصتبرسد، صدا مي
 .«3»اش سخن گفته در باره "يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ

 .«2»مؤلف: اين معنا به طرق ديگري از سهل بن سعد و ابو هريره از آن جناب روايت شده 
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اند: اين آيه توبيخ كساني است كه به سن هجده سالگي رسيده باشند. و اين معني از هو در مجمع البيان است كه: بعضي گفت
 .«1»امام باقر )ع( نيز روايت شده 

 .«9»مؤلف: اين روايت را فقيه از امام باقر )ع( به تعبير مضمر )آن جناب فرمود( روايت كرده 
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 13[ ..... ص: 54تا  39(: آيات 34سوره فاطر )]

 اشاره

نَ فْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِالَّ مَقْتاً وَ ال يَزِيدُ الْكافِرِيهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالئِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ ال يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُ
رْكٌ فِي ( قُلْ أَ رَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ ش02ِكُفْرُهُمْ إِالَّ خَساراً )

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَ  (03هُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إاِلَّ غُرُوراً )السَّماواتِ أَمْ آتَيْنا
( وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ 01غَفُوراً ) الْأَرْضَ أَنْ تَزُوال وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً
( اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرَ السَّيِّئِ وَ ال يَحِيقُ 09نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدي مِنْ إِحْدَي الْأُمَمِ فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِالَّ نُفُوراً )

 (00نْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيالً )السَّيِّئُ إاِلَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إاِلَّ سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيالً وَ لَ الْمَكْرُ

ءٍ فِي بْلِهِمْ وَ كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْأَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَ
( وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلي ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَ لكِنْ 00السَّماواتِ وَ ال فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراً )

 (04يُؤَخِّرُهُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً )

 13ترجمه آيات ..... ص: 

او كسي است كه شما را در زمين جانشين قرار داد )هر نسلي جانشين نسلي ديگر( پس هر كس كافر شود كفرش عليه خود 
 .(02افزايد )ردگارشان جز خشم بيشتر اثر ندارد و كفر كافران جز خسارت و زيان نمياوست و كفر كافران نزد پرو
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تي دارند اند و يا در آسمانها شركخوانيد به من بگوييد ببينم چه چيزي از زمين را آفريدهبگو اين شركايي كه به جاي خدا مي
ايم و اين مشركين دليلي بر شرك خود دارند، نه در آن از وجود چنين شريكي خبر دادهو يا ما به ايشان كتابي نازل كرده و 

 .(03دهند )هيچ يك از اينها نيست بلكه جز اين نبوده كه اين ستمكاران به يكديگر وعده غرور مي

 تن آنها جلوگيري به عملگذارد زمين و آسمان فرو ريزند و اگر فرو ريزد احدي بعد از خدا نيست كه از ريخخدا است كه نمي
 .(01آورد و او حليم و آمرزنده است )

هاي صاحب و به خدا سوگند خوردند و تا توانستند آن را غليظتر كردند كه اگر براي ما هم پيامبري بيايد ما نيز يكي از امت
اي جز دوري و ين آمدن ثمرهتر خواهيم بود ولي وقتي پيامبر به سويشان آمد اكتاب خواهيم شد و از همه آنها راه يافته

 .(09نفرت بيشتر برايشان نداشت )

دوري آنان از راه به جهت استكبار و بلندپروازي در زمين و نيز به علت مكر بدي كه داشتند بود و مكر بد جز به اهل مكر 
وني ا نه دگرگگردد، پس آيا منتظر سنتي هستند كه در امم گذشته جاري ساختيم، در اين صورت براي سنت خدبرنمي

 .(00خواهند يافت و نه برگشتن از قومي به قومي ديگر )

اند تا ببينند سرانجام آنهايي كه قبل از ايشان بودند چه شد با اينكه اينان نيرومندتر بودند، آري هيچ آيا در زمين سير نكرده
 .(00كند كه او دانا و توانا است )چيزي در آسمان و زمين خدا را عاجز نمي

ماند و ليكن عذاب آنان را تا اي نميگرفت بر روي زمين هيچ جنبدهگر مردم را به كيفر اعمال زشتشان به عذاب خود ميو ا
 .(04اندازد همين كه اجلشان رسيد خداوند بر احوال بندگانش كامال آگاهست )مدتي معين تاخير مي

 15بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

إِنَّ اللَّهَ  "و "هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالئِفَ فِي الْأَرْضِ ... "كند، و آياتدا در ربوبيت احتجاج مياين آيات نخست بر مساله توحيد خ
متضمن آن احتجاج است، و سپس بر نبودن شريكي براي خدا در ربوبيت احتجاج  "يُمْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُوال ...

 .متضمن آن است "... مْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِقُلْ أَ رَأَيْتُ "كند، كه آيهمي

كند، و در آخر اين معنا را شدند سرزنش ميو آن گاه مشركين را بر نقض عهد و سوگند، و كارهاي زشتي كه مرتكب مي
 تواند سازد كه هيچ كس و هيچ چيز نميمسجل مي
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دهد، براي مدتي معين است، همين كه مدتشان سرآمد به ا عاجز كند، و اگر خدا به افرادي از اين ستمكاران مهلت ميخدا ر
 .يابددهد. و با اين بيان سوره خاتمه ميآنچه مستحقند جزا مي

 "... هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالئِفَ فِي الْأَرْضِ "

دن مردم در زمين به اين معنا است كه هر الحقي از ايشان جانشين سابق شود جمع خليفه است. و خليفه بو "خالئف "كلمه
 .و سلطه و توانايي بر دخل و تصرف و انتفاع از زمين داشته باشد، همان طور كه سابقين بر اين كار توانايي و تسلط داشتند

طريق توالد و تناسل، چون اين نوع از و اگر انسانها به اين خالف رسيدند، از جهت نوع خلقتشان است، كه خلقتي است از 
 .كندخلقت است كه مخلوق را به دو گروه سابق و الحق تقسيم مي

پذيرد، و به همين جهت از و خليفه قرار دادن در زمين، خود يك نوع تدبيري است آميخته با خلقت كه از آن انفكاك نمي



تواند چون چنين خلقت و تدبيري مختص او است، كسي نمي كند بر يگانگي خداي تعالي در ربوبيت،اين طريق استدالل مي
 .آن را براي غير او ادعا كند

حجتي است بر يگانگي خدا در ربوبيت، و نفي ربوبيت از آلهه  "هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالئِفَ فِي الْأَرْضِ "فرمايد:پس اينكه مي
 .مشركين

انساني درست كرده، او رب انسانها و مدبر امر آنان است، و چون خليفه  توضيح اينكه: آن كسي كه خالفت زميني را در عالم
قرار دادن، از نوع خلقت انفكاك ندارد، ناگزير خالق انسان همان رب انسان است، و چون به عقيده مشركين هم، خالق تنها 

 .خدا است پس رب انسان هم به تنهايي او است

عني پس خداي سبحان رب آدمي است نه غير او. پس هر كس به اين حقيقت كافر شود، و آن ي -"فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ "
 .را بپوشاند و ربوبيت را به غير خدا نسبت دهد، عليه خود كفر ورزيده است

كند كه كفر اين قسمت از آيه بيان مي -"إِلَّا خَساراً وَ ال يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتاً وَ ال يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ "
به معناي شدت خشم است،  "مقت "شود. و كلمهكفار بر ضرر خود ايشان است، چون كفرشان باعث خشم و عذاب خدا مي

ود ششود انسان از عبوديت خدا سر برتابد و ساحت مقدس او را خوار بشمارد، و نيز اين عمل باعث ميچون كفر باعث مي
 كه كافران در نفس خود خسارت بينند، چون نفس خود را كه قابليت داشت از
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سعادت انسانيت برخوردار گردد، مبتال به شقاوت و بال كردند، كه به زودي در مسير انتقال خود به سوي دار جزا با آن روبرو 
 .شوندمي

ر كرد، بدان جهت است كه فطرت انسان بسيط و ساده است، و در معرض استكمال و و اگر از اثر كفر تعبير به زيادت كف
اگر در مسير اسالم و ايمان به خدا قرار گيرد، روز  -تا اينكه ببيني فطرت در چه مسيري قرار گيرد -كسب زيادت قرار دارد،

و اگر در مسير كفر قرار گيرد، باز فطرت او  گردد،تر ميشود و به خدا نزديكبه روز همين ايمان و اسالمش كامل و زياد مي
تر كند، يعني روز به روز كفرش زيادتر شده و در نتيجه خشم خدا از او بيشتر و خسران او زيادهدر اين مسير استكمال مي

 .گرددمي

ز تبعات و آثار ا "خسار "را مقيد به آن نكرد، براي اين بود كه "خسار "كرد، ولي "عند ربهم "را مقيد به "مقت "و اگر
م كه شدت خش "مقت "ها، وليتبديل ايمان به كفر و تبديل سعادت به شقاوت است، و اين امري است در نزد خود انسان

 .خدا است امري است در نزد خداي سبحان

ير خدا و غشود، دو تا از صفات افعال است، و معانيي است خارج از ذات و اما حب و بغضي كه به خداي تعالي نسبت داده مي
قائم به او. و معناي حب خداي تعالي نسبت به يكي از بندگان، اين است كه: رحمتش را بر او گسترده كند، و به سوي او 

 .بكشاند و بغض خداي تعالي نسبت به كسي اين است كه رحمتش را از او بازدارد و دور كند

 "... دُونِ اللَّهِ قُلْ أَ رَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ "

به مشركين، به اين عنايت است كه مشركين ادعاي شركت در خدايي براي آنها كردند، پس در نتيجه  "شركاء "اضافه
ها شركاي مشركين نبودند، تا اين نسبت حقيقي اي است المي و مجازي، )چون بتاضافه "كم "اضافه شركاء به ضمير

 .(باشد

 .كند كه چگونه عليه ربوبيت آلهه مشركين، و معبودهاي آنان احتجاج كندل خدا )ص( تلقين ميو در اين آيه شريفه به رسو



 11استدالل و احتجاج عليه مشركين و در رد ارباب و آلهه موهوم آنان[ ..... ص: ]

د، و ت آنها باشها ارباب و آلهه باشند بجز خدا، بايد حد اقل سهمي از تدبير عالم به دسبيان حجت چنين است كه: اگر بت
داشتند، بايد خالق همان مقداري كه تدبيرش را در دست دارند بوده باشند، براي اينكه تدبير بدون اگر چنين تدبيري مي

خلقت تصور ندارد همان طور كه خلقت بدون تدبير تصور ندارد )براي اينكه تدبير عبارت از اين است كه: خلقتي را بعد از 
 .(را بعد از چيزي بيافريند خلقتي قرار دهد، و چيزي

 كرد، و اين دليل يا ازو اگر بتها خالق بودند، قطعا دليلي بر خالقيت آنها داللت مي
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ها و بينيم هيچ موجودي در عالم داللت بر خالقيت بتناحيه عالم بود و يا از ناحيه خداي سبحان، اما از ناحيه عالم، كه مي
 "أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ "خودش براي آنها ندارد، حتي به طور شركت، كه جمله مخلوقيت

بود، قطعا در كتابي از كتب آسماني كه از ناحيه او كند، و اما از ناحيه خداي سبحان، اگر دليلي مياين شق مساله را بيان مي
ا داند كه مردم آنهها اعتراف دارد و جايز ميگفت كه خدا به ربوبيت بتاي از آيات آن كتب ميشد، و آيهينازل شده ديده م

بينيم كه چنين پيامي از ناحيه خدا نازل نشده و خود مشركين هم به اين را بپرستند و معبود و خداي خود بگيرند، و ما مي
 .كنداين شق ديگر را بيان مي "فَهُمْ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْهُ أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً "اعتراف دارند و جمله

به من نشان دهيد ببينم چه موجودي را در زمين خلق  "ها در زمين تعبير كرد به اينكه:و اگر در مقام خالق نبودن بت
ر كرد ها تعبيوص آسمانو نيز در خص "ها در خلقت زمين شركت دارندبه من خبر دهيد ببينم، آيا بت "و نفرمود: "اندكرده

ها به من خبر دهيد و يا نشان دهيد، ببينيم چه چيز در آسمان "، و نفرمود:"ها شركت دارندو يا در خلقت آسمان "به اينكه:
عالم ارضي است،  -به طوري كه سياق احتجاج، بر آن داللت دارد -"ارض "، براي اين بود كه مراد از كلمه"اندخلق كرده

ها نيز عالم سماوي است، كه مشتمل است بر آسمانها، و هر چه در آن و بر روي آن هست، و مراد از آسمانيعني زمين و 
 .ها و بر آسمان استآنچه كه در آسمان

در معناي اين است كه فرموده باشد: آيا در زمين شركت دارند؟ اگر  "ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ "پس بنا بر اين، اينكه فرمود:
در معناي اين است كه:  "أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ "اند. و همچنين جملهاي از آن را خلق كردهه باشند ال بد پارهداشت

. كه در جانب زمين اكتفاء كرد، به ذكر خلق، تا اشاره كرده باشد به "اند؟ها خلق كردهو يا چه چيزي از آسمان "فرموده باشد:
 .ت جز با خلقت تصور ندارداينكه به طور كلي ربوبي

ايم، يعني بلكه )و يا( كتابي در جواز شرك و اعتراف به ربوبيت آلهه آنان نازل كرده -"أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْهُ "
 ريكند؟و مشركين به استناد آن، شرك ورزيدند، و خالصه حجتي ظاهر از كتاب دارند بر اينكه آلهه آنان با ما ش

و يا عبارتي نظير آن، تا نفي و انكار را بهتر برساند، چون  "ام لهم كتاب "و نفرمود: "أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً "در اين جمله فرمود:
عبارت دومي انكار وجود كتاب است، ولي عبارت اولي انكار وجود آن از ناحيه كسي است كه اگر كتابي نازل شود از ناحيه او 

 .شودنازل مي

 فَهُمْ عَلي "و نيز در "اتيناهم "پس از آنچه گذشت روشن گرديد كه ضمير جمع در
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 بَيِّنَةٍ

 .بر گردانده اعتناء نمود "شركاء "كه ضمير را به« 1»گردد و ديگر نبايد به گفته آن مفسري به مشركين برمي "



اين جمله اعراض از احتجاج گذشته است، به اين بيان كه: داعي مشركين  -"مْ بَعْضاً إِلَّا غُرُوراًبَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُ "
بر شرك ورزيدن، حجتي نبوده كه آنان را بر اين كار وادار كرده باشد، و خواسته باشند بر آن حجت اعتماد كنند، بلكه انگيزه 

دارند، به اين معنا كه نياكان و اسالف، آيندگان را مغرور ميآنها صرف فريبي است كه بعضي نسبت به بعض ديگر روا 
دادند به اينكه اين كنند، و نيز رؤساي هر قوم مرءوسين خود را فريب ميها نزد خدا شفاعت ميكردند به اينكه: بتمي

 .ها همه پوچ بود و حقيقت نداشتشركاء نزد خداي سبحان شفاعت خواهند كرد، در حالي كه اين وعده

احتجاجي كه در آيه شده، عليه تمامي طوايف مشركين است، و نسبت به همه عموميت دارد، چه آنها كه مالئكه و جن و 
ها بايستند، و چه آنهايي كه كردند تا رو به آن بتبتي( درست مي)پرستيدند، و براي آنها صنمي قديسين از بشر را مي

 .تراشيدندكردند، و براي هر ستاره، صنمي )بتي( ميه، عبادت ميپرستيدند، و رو به ستارروحانيين كواكب را مي

 -كردند مانند: مشركين فرس قديمپرستيدند و ديگر براي آنها صنمي اتخاذ نميو چه آنهايي كه مالئكه و عناصر را مي
سيح )ع( را عبادت نصاري كه م :پرستيدند، مانند. و چه آنهايي كه بعضي از افراد بشر را مي-كه نقل شده «9»بطوري 

 .كنند، حجت آيه شريفه عليه همه اين طوايف استمي

 "... إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُوال وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ "

كند، و جه قبح شرك و دلهره ناشي از آن را بيان مياين آيه شريفه استينافي است كه نتي "اند:از مفسرين گفته «3»بعضي 
خواهد فرو بريزند، و يا كند، چون نميخواهد بفرمايد: خداي تعالي آسمانها و زمين را حفظ ميربطي به ما قبل ندارد، مي

آورنده  كند تا فرو نريزند و مضمحل نشوند، چون ممكن الوجود همان طور كه در حال پديد آمدنش محتاج پديدحفظ مي
 ."است، در بقايش نيز محتاج اوست

 18استدالل بر توحيد با استناد به ابقاء موجودات و اينكه ابقاء عبارتست از ايجاد و تدبير متوالي[ ..... ص: ]

 خواهد بعد از استدالل برشود، اين است كه: خداي تعالي مياما آنچه از آيه ظاهر مي
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يگانگي خود در ربوبيت، به اينكه من خالفت را در نوع انساني قرار دادم و بعد از نفي شرك به حجت مزبور، حجت و 
كند ت، يعني آسمانها و زمين بشود، لذا در آيه مورد بحث استدالل مياستدالل خود را عموميت دهد تا شامل تمامي مخلوقا

بر يگانگي خود به اينكه خلق را بعد از ايجاد، ابقاء هم كرده و نگذاشته مضمحل شوند، چون اين معنا خيلي روشن است، و 
ر پي هاي پي دهستيجاي هيچ شكي نيست كه پيدايش موجود و اصل هستي يك مساله است، و بقاي آن موجود و داشتن 

هايي بينيم هنوز هست، در حقيقت هستي آن، هستيبعد از هستي اولش مساله ديگري است، آري هر موجودي كه مي
 .پنداريممتصل به هم است، كه چون استمرار دارد، ما آن را يك هستي مي

از ايجادي ديگر است، همچنين تدبيري  و اين نيز روشن است كه ابقاي موجود بعد از پديد آوردن، همانطور كه ايجادي بعد
بعد از تدبير ديگر است، چون اگر خوب در اين قضيه تامل كني و دقت نظر به خرج دهي، خواهي ديد كه نظام جاري در 

عالم به وسيله احداث و ابقاء جاري است، و چون پديد آورنده و خالق، حتي به عقيده مشركين تنها خداي سبحان است، پس 
 .تعالي خالق و مدبر آسمانها و زمين است، و كسي ديگر شريك او نيست قهرا خداي



 .متصل به ما قبل است "إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُوال ... "پس معلوم شد آيه شريفه

 "لئال تزوال "و يا "ان تزوالكراهة  "در تقدير "ان تزوال "در اين آيه به همان معناي معروف است. و جمله "امساك "كلمه
 ."دارد از اينكه فرو ريزندنگه مي "متعلق به امساك است، يعني "تزوال "باشد. و جملهمي

. "به معناي معروفش نيست، بلكه به معناي جلوگيري و يا حفظ است "امساك "كلمه "اند:از مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 
داشتن، و ابقاء همان ايجاد بعد از ايجاد است، البته ايجادهاي مستمر و متصل، و به هر حال امساك كنايه است از باقي نگه

 .بر خالف زوال كه به معناي مضمحل شدن و باطل گشتن است

زوال به معناي انتقال از مكاني به مكان ديگر است، و معناي آيه اين  "اند:از مفسرين نقل شده كه گفته« 9»و از بعضي 
ها از جايي كه هر يك دارند تكان بخورند و به جايي ديگر منتقل شوند، مثال يكي از زمين و آسمان گذارداست كه: خدا نمي

 آنجا كه دارد باال رود،
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 .خواهند بگويند، البته در تصور صحيح آن تامل استصور اينكه آنان چه مي. ولي در ت"و يكي ديگر پايين آيد

در اينجا مشرف شدن بر زوال است،  "زوال "كند كه مراد ازسياق اقتضا مي -"وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ "
ها و زمين خورم كه اگر آسماناين است كه: سوگند مي شود. و خالصه، معناي آيهچون خود زوال كه با امساك جمع نمي

مشرف بر فرو ريختن شوند، احدي بعد از خدا وجود ندارد كه از فرو ريختن آنها جلوگيري به عمل آورد، براي اينكه غير از او 
 .كسي نيست كه افاضه وجود كند

قدرت بر امساك باشد. و معلوم شد كه  "اكامس "اش باشد، ولي مراد ازمعناي حقيقي "زوال "ممكن هم هست مراد از
به خداي  "من بعده "دومي ابتدايي است، و ضمير در "من "اولي زايده است و تنها خاصيت تاكيد را دارد، و "من "كلمه

 .گرددتعالي برمي

 ."شوداستفاده مي "تزوال "گردد، كه از معنايبه كلمه زوال برمي "اند:هم گفته« 1»بعضي 

كند، و به خاطر اينكه پس خداي تعالي به خاطر اينكه حليم است، در هيچ كاري عجله نمي -"انَ حَلِيماً غَفُوراًإِنَّهُ ك "
ها و زمين را از اينكه دارد، و مقتضاي اين دو اسم اين است كه آسمانآمرزنده است، جهات عدمي هر چيزي را پنهان مي

 .مشرف به زوال شوند، تا مدتي معين جلوگير شود

گفته: خدا حليم و غفور است، يعني در عقوبتي كه جنايات بشر مستوجب آن است عجله  "ارشاد العقل السليم "صاحب كتاب
بينيد كه آسمانها و زمين را هم چنان نگه داشته، با اينكه جا داشت به خاطر آن جنايات فرو ريزند، هم كند، و لذا مينمي

 .«9» "تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ "موده:چنان كه خود خداي تعالي در اين باره فر

راغب  "مْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلَّا نُفُوراًوَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدي مِنْ إِحْدَي الْأُمَمِ فَلَمَّا جاءَهُ "
 گويد: وبه معناي طاقت و مشقت است. تا آنجا كه مي -به ضمه جيم -"جهد "و -به فتحه جيم "جهد "كلمه ":گويدمي

يعني سوگند خوردند به خدا و سعي كردند كه سوگند خود را تا آنجا كه  "وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ "خداي تعالي فرموده:
 .«0» "ؤكد كننددر وسع و طاقتشان هست پايدار و م
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است كه هم به معناي تنفر از چيزي است، و هم به معناي رو كردن  "نفر "ين كلمه از مادها "گفته: "نفور "و در باره كلمه
به فالن كس پناه برد، و نزد او  -فزع الي فالن "گوييم:كه آن نيز به دو معناست، هم مي "فزع "به چيزي، مانند كلمه

ء نفر عن الشي "گوييم:در نفر هم وقتي مي "از فالن چيز رو بگردانيد -ءفزع عن الشي "گوييم:و هم مي "آرامش گرفت
 .«1» "ما زادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً "معنايش اين است كه: از آن چيز تنفر و اعراض كرد، در قرآن فرموده: "نفورا

قبل از بعثت رسول خدا )ص( خبر به قريش رسيد كه اهل كتاب پيغمبران خود را تكذيب  "اند:از مفسرين گفته «2»بعضي 
د. قريش گفتند: خدا يهود و نصاري را لعنت كند كه پيامبراني به سويشان آمدند و آنان تكذيبشان كردند. به خدا سوگند كردن

. و سياق آيه شريفه مصدق اين نقل "ها خواهيم بودترين امتاگر پيامبري به سوي ما آيد، قطعا و به طور حتم راه يافته
 .كنداست و آن را تاييد مي

گردد كه اين سوگند را قبل از بعثت رسول خدا )ص( ضمير جمع به قريش برمي "وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ "پس در جمله
اگر  -.لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ .. "و سوگندشان هم همين بود كه: "فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ "فرمايد:خورده بودند به دليل اينكه دنبالش مي

 ."كنيمسوي ما بيايد ما چنين و چنان مينذيري به 

 87خواهند شد[ ..... ص:  "أَهْدي مِنْ إِحْدَي الْأُمَمِ "خوردند كه اگر نذيري به سويشان بيايدمعناي اين كالم قريش كه پيش از بعثت پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله( قسم مي]

تر از اين است كه: اگر نذيري به سوي ما بيايد ما راه يافته "هْدي مِنْ إِحْدَي الْأُمَمِلَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَ "و معناي جمله
هايي كه نذير برايشان آمد از قبيل يهود و نصاري. در اينجا ممكن بود ها خواهيم بود، يعني يكي از امتيكي از امت

 ود، براي اينكه معناي آنچه را گفتند اين است كه ما امتي، و ليكن اين طور نفرم"تر از ايشان خواهيم بودراه يافته "بگويند:
هستيم كه فعال نذيري نداريم، و اگر براي ما هم نذيري بيايد و ما نيز امتي صاحب نذير شويم، مانند يكي از اين امتهاي 

أَهْدي  "كه از تعبيرشويم. اين آن معنايي است تر از امت مثل خود ميصاحب نذير، آن وقت با تصديق نذير خود راه يافته
 .(اي لطيف استشود، )دقت بفرماييد كه نكتهاستفاده مي "مِنْ إِحْدَي الْأُمَمِ

 مقتضاي مقام اين است كه بگويند از همه امتها راه "اند:از مفسرين گفته« 0»بعضي 
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نكره در سياق اثبات  "احدي "رساند، هر چند كه كلمهمي "احدي االمم "تر خواهيم بود، و اين عموميت را عبارتيافته
تر از يك هم براي عهد است اما در عين حال معنايش اين است كه: به طور حتم ما راه يافته "امم "ست، و الف و الم درا

 .يك امتها كه رسول خدا را تكذيب كردند مانند يهود و نصاري و غير از ايشان، خواهيم بود

شويم كه از شدت خوبي و برتري نسبت به امتي مي تر ازمعناي آيه اين است كه: ما راه يافته "اند:ديگر گفته« 1»بعضي 
است، هم چنان كه در باره مردي كه فوق العادگي دارد،  "يگانه امتها -احدي االمم "شود:اش گفته ميامتهاي ديگر در باره



 .است. ولي قول اخير خالي از تكلف و بعد نيست "يگانه قوم و عصر خويش "گويند اينمي

وقتي مراد از سوگند خورندگان، قريش شد، قهرا مراد از نذير هم رسول خدا )ص(  -"نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلَّا نُفُوراًفَلَمَّا جاءَهُمْ  "
اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرَ السَّيِّئِ وَ ال يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ  "خواهد بود. و نفور به معناي تنفر و دور شدن و فرار كردن است.

به معناي آن است كه با حيله شخصي را از هدفي كه دارد منصرف كني، و اين دو  "مكر "كلمه "گويد:راغب مي "ا بِأَهْلِهِإِلَّ
شود، يكي به نحوه پسنديده مثل اينكه بخواهي با حيله او را به كاري نيك وا بداري، و چنين مكري به خدا هم جور مي

 :مودشود، هم چنان كه خودش فرنسبت داده مي

 ال وَ ". دوم به نحو نكوهيده و آن اينكه بخواهي با حيله او را به كاري زشت وا بداري، كه در آيه"وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ "
 .«9» "همين مكر منظور است "يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

 "اند: كلمهرسد مكر مگر به خود صاحب مكر. و بعضي گفتهنمي شود ويعني نازل نمي "گفته: "يحيق "و نيز در معناي كلمه
ود، و شقلب مي "زال "كه به "زل "يحق بوده است كه يكي از دو قاف آن مبدل به ياء شده، مانند كلمه "در اصل "يحيق

 .«0» "ذام "و "ذم "اند، و بر همين قياس استنيز خوانده "فازالهما "بعضي "فازلهما "لذا در آيه

است، و معناي آن اين است كه: وقتي نذير به  "نفورا "مفعول له براي كلمه "استكبارا "كلمه -"سْتِكْباراً فِي الْأَرْضِا "
ر عطف است ب "مكر السيئ "سويشان آمد، از او اعراض و دوري كردند، براي خاطر اينكه در زمين استكبار كنند، و جمله

 .استكبار، و مثل او مفعول له است
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بار  اينكه و اضافه در آن، اضافه موصوف به صفت است، به دليل "نفورا "عطف است بر كلمه "اند:هم گفته «1»بعضي 
 "... وَ ال يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ "دوم فرموده:

 83رسد[ ..... ص: اشاره به معناي اينكه فرمود مكر سيئ جز به اهل آن نمي]

 "وَ ال يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

 شود، براي اينكه هر چند مكر بد،و مستقر نميرسد مگر به صاحبش، و در غير از خود اشود و نمييعني مكر بد نازل نمي -
د، آورشود و دوام نميگذرد كه از او زايل ميآورد، و ليكن چيزي نمياي وارد ميشود كه به شخص مكر شده صدمهبسا مي

گذرد كه آن اثر ظاهر ماند، و چيزي نمياست در نفس مكر كننده باقي مي "ولي اثر زشت آن بدان جهت كه مكر سيئ
شود، حال يا در دنيا و يا در آخرت. و به همين جهت در مجمع البيان گيرد و به خاطر آن مجازات ميشته، گريبانش را ميگ

 .«2»رسد آيه شريفه را تفسير كرده به اينكه: كيفر مكر سيئ جز به مرتكبش نمي

 :ده، نظير اين جمله كه قرآن كريم فرمو«0»و اين آيه شريفه كالمي است از باب مثل 

 .«4» "فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلي نَفْسِهِ "، و نيز فرموده:«0» "إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلي أَنْفُسِكُمْ "

براي تفريع و نتيجه است كه  "فاء "هر دو به معناي توقع است، و "انتظار "و "نظر "-"فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ "
كنند، و كند. و استفهام در آن انكاري است، و معنايش اين است كه: و چون مكر سيئ ميگيري ميما قبل نتيجهجمله را از 



گردد، پس مكاران، جز سنت جاري در امم گذشته كه همان عذاب الهي نازل بر مكاران مكر سيئ جز به صاحبش برنمي
 .كشندي را نمياست، كه اثر مكر و تكذيبشان به آيات خدا بود، انتظار ديگر

و به  به اين است كه: عذاب خدا را بردارند، "تبديل سنت خدا -"فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا "
به  باشند،عبارت از اين است كه: عذاب فالن قوم را كه مستحق آن مي "تحويل سنت "جايش عافيت و نعمت بگذارند، و

پذيرد و نه تحويل، براي اينكه خداي تعالي بر صراط مستقيم است، سوي قومي ديگر برگردانند، و سنت خدا نه تبديل مي
حكم او نه تبعيض دارد و نه استثناء. هم چنان كه خداي تعالي مشركين مورد نظر آيه را در جنگ بدر به عذاب خود گرفت، 

 ه رسول خداو همگي را كشت. و خطاب در آيه ب
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هر كس براي برادرش چاه بكند، به زودي  -من حفر بئرا الخيه أو شك ان يقع فيه "گويندهم چنان كه در نظير آن مي(3)
 .جممتر -"افتدخودش در آن مي

 .90ستم شما تنها عليه خود شما است. سوره يونس، آيه (4)

 .13و هر كه پيمان بشكند عليه خود شكسته است. سوره فتح، آيه (5)
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 .ص(، و يا به عموم شنوندگان است)

نت اين آيه شريفه براي س "مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ "
 :فرمايد كهآورد و ميهاي گذشته، شاهد ميجاري در امت

 .تر بودند، با اين حال خداوند آنها را به كيفر مكر و تكذيبشان بگرفتهاي گذشته با اينكه از مشركين مكه قويامت

 اين آيه تتمه بيان است، تا مشركين "ءٍ فِي السَّماواتِ وَ ال فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراًلِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْ وَ ما كانَ اللَّهُ "
پس اينان بايد از خدا بترسند، و بايد به او ايمان  :مكه را بيشتر انذار و تخويف كرده باشد، و حاصل معنايش اين است كه

نيرنگ نكنند، و آياتش را تكذيب ننمايند، كه سنت خدا در اين باره همان عذاب است، هم چنان كه ماجراي  بياورند، و با او
ن ها از ايدهد، زيرا با اينكه آن امتهاي گذشته كه چگونه خدا هالكشان كرد و عذابشان نمود، بر اين سنت شهادت ميامت

چون در همه آسمانها و زمين چيزي و كسي نيست كه با نيرو و يا تر بودند، نتوانستند خدا را عاجز كنند، مشركين قوي
نيرنگ خود خدا را عاجز كند، زيرا او عليم علي االطالق است، غفلت و جهل در او راه ندارد تا دشمن، او را در حال غفلت و 

 .جهل فريب دهد، و نيز او قادر علي االطالق است و چيزي تاب مقاومت با او را ندارد

 "... وْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلي ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍوَ لَ "

ليكن  -وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي ":در اين آيه، مؤاخذه دنيوي است، به دليل اينكه دنبالش فرموده "مؤاخذه "مراد از
تمامي مردم است، چون قبل از آيه شريفه، از  "ناس ". و مراد از كلمه"...اندازد عذابشان راي براي مدتي معين تاخير مي

 .مؤاخذه بعضي از مردم كه همان نيرنگبازان و تكذيب كنندگان به آيات خدا باشند، گفتگو كرده بود

به شهادت اينكه در اند، به قرينه مؤاخذه، كه همان عذاب باشد، و گناهاني است كه كسب كرده "بِما كَسَبُوا "و مراد از جمله
 .«1» "وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ "جاي ديگر همين معنا را آورده، و فرموده:
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كنند، عالوه بر اين در آيه قبلي ذكري از زمين به روي زمين است، چون مردم روي زمين زندگي مي "ظهرها "و مراد از
 .ميان آمده بود

 84ماند[ ..... ص: اي بر زمين نميند جنبندهوجه اينكه فرمود اگر خدا مردم را براي گناهانشان مؤاخذه ك]

هر موجودي است كه روي زمين جنب و جوش و حركتي داشته باشد، چه حيوان و چه انسان. و  "جنبنده -دابة "و مراد از
كند، براي اين است كه همه جنبندگان براي انسان خلق اگر به كيفر كفر و تكذيب انسانها، همه جنبندگان را هالك مي

از مفسرين « 9»و اينكه بعضي « 1» "خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً "اند، هم چنان كه خالق تعالي خودش فرمود:شده
مُوا وَ اتَّقُوا فِتْنَةً ال تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَ "اين هالكت همه جنبندگان به خاطر شومي گناهان است، هم چنان كه از آيه "اند:گفته

شود. گير، كه غير از مرتكب ظلم را نيز شامل ميآورد عالماي ميها فتنهاي از گناهان و ظلمآيد كه پارهبرمي "اصَّةًمِنْكُمْ خَ
 "درست نيست، براي اينكه شومي گناه نبايد از گناهكار تجاوز كند و دامنگير غير او شود، هم چنان كه خداي تعالي فرموده:

 "وَ اتَّقُوا فِتْنَةً ال تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً "اي كه شاهد آورد، يعني آيهو اما آيه« 0» "خْريوَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُ

رسد اين است كه: فتنه ناشي از ظلم تنها به كساني از ايشان مي -به بياني كه در تفسير سوره انفال گذشت -مدلولش «4»
 .براي مزيد اطالع به همانجا مراجعه شود -وم مردم اعم از ستمكاران و غير آنهاكه مرتكب ظلم شدند، نه به عم

فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِعِبادِهِ  "مرگ و يا قيامت است، "اجل مسمي "منظور از -"وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي "
لشان دهد، و به اعمابه كار بندگان بصير است، هر يك را به آنچه كه كرده جزا مي، يعني وقتي اجلشان رسيد، خدا "بَصِيراً

 داناست، چون بندگان او هستند، و چگونه ممكن است خالق از خلق خود و رب از عمل بنده خود غافل و جاهل باشد؟

به كار بردن سبب در جاي مسبب است، كه همان از باب  "فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً "از آنچه گذشت روشن شد كه: جمله
 .جزا باشد

در حقيقت در جاي جواب از سؤالي تقديري قرار گرفته، سؤالي كه ناشي  "وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ ... "و آيه شريفه يعني جمله
كرد مي تهديد -ين مكه باشندكه همان مشرك -شد، چون در آيه قبلي خداي تعالي اهل نيرنگ و تكذيب رااز آيه قبلي مي

 به مؤاخذه، و براي آنان
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 .هاي سابق شاهد آورد، كه آنها نتوانستند خدا را به ستوه آورنداز امت

س آورد، پچون سخن بدينجا انجاميد، گويا كسي پرسيده: وقتي هيچ چيز نه در آسمان و نه در زمين خدا را به ستوه نمي
شوند و چرا آنها را به جرم گناهانشان عذاب خواهند مرتكب ميواگذاشته، هر گناهي مي چطور ساير مردم را به حال خود

خواست همه مردم را به جرم گناهانشان مؤاخذه كند، آن طور كه نيرنگ بازان از اگر خدا مي "كند؟ در پاسخ فرموده:نمي



. و حال آنكه خدا چنين حكم كرده كه: "ماندمياي بر روي زمين باقي نمشركين و مكذبين را مؤاخذه كرد، ديگر هيچ جنبده
پس « 1» "وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ "مردم، در روي زمين بمانند و زمين را آباد كنند، هم چنان كه فرموده:

يا روز مرگ است و يا روز  دهد. و آن روزكند، و آنها را تا روزي معين مهلت ميبدين جهت گناهكاران را مؤاخذه نمي
 .دهد، كه او به كار بندگانش بصير استقيامت. پس وقتي آن روز رسيد هر عاملي از ايشان را به آنچه عمل كرده، جزا مي

 81([ ..... ص: "وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ... "بحث روايتي ])روايتي در ذيل آيه:

: ابن ابي حاتم، از طريق سفيان، از ابو زكرياي كوفي، از مردي روايت كرده كه آن مرد برايش حديث در الدر المنثور است كه
گردد، و جز به صاحبش برنمي "مكر سيئ "بپرهيزيد كه "مكر سيئ "فرمود: زنهار از (كرد كه روزي رسول خدا )ص

 .«9»مكاران از ناحيه خدا مورد تعقيبند 

از نوفلي، از سكوني، از امام جعفر صادق )ع( از پدرش )ع( برايم حديث كرد كه فرمود رسول  گويد: پدرمو در تفسير قمي مي
خدا )ص( فرموده: از علم خدا گذشته و مركب قلم خدا به اين قضايي كه رانده و اين قدري كه مقدر كرده خشك شده، كه 

آورند و تقوي دارند به سعادت ا كه ايمان ميكتاب خدا جاي خود را در بشر باز كند، و رسوالن خدا تصديق شوند، و آنه
ورزند به شقاوت برسند، و مؤمنين به واليتي از خداي عز و جل و مشركين به كنند و كفر ميبرسند، و آنها كه تكذيب مي

 .براءتي از او نايل شوند

 فرمايد: ايآن گاه رسول خدا )ص( فرمود: خداي عز و جل مي
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را  كني آن چهخواهي، و به اراده من براي خودت اراده ميخواهي آن چه را ميفرزند آدم! تو به مشيت من براي خودت مي
تواني سر از فرمانم برتابي، و به قوت و عصمت من و اي كه ميكني، و به فضل نعمت من بر تو، چنان نيرومند شدهاراده مي

 .اي كه واجبات مرا ادا كنيعافيتم موفق شده

ه شه خير من بپس اگر واقعا حسناتي داري، خود من به آن حسنات از تو سزاوارترم، و تو به گناهانت از من سزاوارتري، همي
اي و گردد، به عنوان كيفر جناياتي كه كردهكنم، و شر تو به خودت برميسوي تو نازل است، و من با آن خير به تو انعام مي

 .به كثرت تسلطي كه من به تو دارم به سوي طاعتم رو نهادي و به سوء ظني كه به من داري از رحمتم مايوس شدي

ت و حجت عليه تو تمام است، و تو با اين عصيان راه مؤاخذه مرا به روي خود گشودي، و پس با اين بيان حمد براي من اس
با احسانت، مستحق پاداش نيكي كه نزد من است گشتي. من هيچگاه از تحذير تو كوتاهي نكردم، و تو را در حين سرگرمي 

وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما  "د:فرمايو غرورت به عذاب نگرفتم. آن گاه فرمود: اين همان كالم خدا است كه مي
فرمايد: من تو را به بيش از طاقتت تكليف نكردم، و از امانت جز همان مقداري را كه و نيز مي "تَرَكَ عَلي ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ

ه تو از من براي خودت راضي خودت عليه نفست اقرار داري تحميلت ننمودم، من از تو براي خود به آن مقدار راضيم ك
 .«1» "وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً "باشي. آن گاه خداي عز و جل فرمود:
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  88( ..... ص: 83سوره يس مكي است و هشتاد و سه آيه دارد )(36)

 88[ ..... ص: 71تا  7(: آيات 31سوره يس )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (0يمٍ )( عَلي صِراطٍ مُسْتَق0ِ( إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ )9( وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ )1يس )

( إِنَّا جَعَلْنا 3( لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلي أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ )3( لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ )4تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ )
( وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ ال 3ونَ )فِي أَعْناقِهِمْ أَغْالالً فَهِيَ إِلَي الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُ

 (9)يُبْصِرُونَ 

حْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ ( إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الر13َّوَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ )
 (19ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ )إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتي وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْ (11كَرِيمٍ )

 88ترجمه آيات ..... ص: 

 به نام خداي بخشنده مهربان،

 .(1يس )

 .(9سراسر حكمت سوگند ) به قرآن

 .(0كه تو به درستي و به يقين از مرسلين هستي )

 .(0و بر صراط مستقيم قرار داري )

 .(4كه خداي عزيز و رحيم آن را نازل كرده )

 .(3تا تو با آن مردمي را انذار كني كه پدرانشان انذار نشده بودند و در غفلت قرار داشتند )

 .(3بر بيشتر آنان صادر شده در نتيجه ديگر ايمان نخواهند آورد )خورم كه فرمان عذاب سوگند مي
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 .(3د )توانند سر پايين آورده خود را ببيننشان را گرفته به طوري كه ديگر نميايم كه تا چانههايي افكندهما به گردنشان غل

 .(2بينند )ايم ديگر جايي را نميبا آن پوشاندهما از پيش رو و عقب سر سدي دورشان كشيده و ايشان را 

 .(13آورند )و )بنا بر اين( ديگر انذار كردن و نكردنت به حال ايشان يكسان است چه انذار بكني و چه نكني ايمان نمي

يت ان خششود كه قرآن را تصديق كرده و ناديده از رحمكني و انذارت در حق كسي مؤثر واقع ميتو تنها كسي را انذار مي
 .(11داشته باشد، پس تو او را به آمرزش و اجري كريم بشارت بده )



نويسيم و ما هر كند همه را مياند و آنچه از آثارشان بعد از مردن بروز ميكنيم و آنچه كردهماييم كه مردگان را زنده مي
 .(19ايم )چيزي را در امامي مبين برشمرده

 89ركه يس و شان و فضيلت آن[ ..... ص: بيان آيات ]غرض و محتواي سوره مبا

 اشاره

گانه دين است، چيزي كه هست نخست از مساله نبوت شروع كرده، حال مردم را در قبول و غرض اين سوره بيان اصول سه
ع قفرمايد كه: نتيجه دعوت حق انبياء، احياي مردم است، و اينكه آنان در راه سعادت واكند، و ميرد دعوت انبيا بيان مي

اي را در طريق سعادت، و شوند و حجت را بر مخالفين تمام كند، و به عبارت ديگر تكميل هر دو دسته مردم است، عده
 .جمعي را در طريق شقاوت

هاي وحدانيت خدا را شود به مساله توحيد، و آياتي چند از نشانهآن گاه اين سوره بعد از بيان مساله نبوت، منتقل مي
س به مساله معاد منتقل شده، زنده شدن مردم را در قيامت براي گرفتن جزا، و جداسازي مجرمين از شمارد، و سپبرمي

 .كندمتقين را بيان نموده سپس سرانجام حال هر يك از اين دو طايفه را توصيف مي

كند و ر آنها استدالل ميگانه را بيان، و باي از اصول سهو در آخر دوباره به همان مطلبي كه آغاز كرده بود برگشته، خالصه
 .نمايدسوره را ختم مي

إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ  "و از آيات برجسته و بسيار علمي اين سوره آيه
ه هايي كگانه است و هم شاخهني عظيم دارد، چون هم متعرض اصول سهاست، پس اين سوره شا "ءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَكُلِّ شَيْ

 .شوداز آن اصول منشعب مي

 .است "يس "روايات هم از طريق شيعه و سني آمده كه فرمودند: براي هر چيزي قلبي است، و قلب قرآن سوره
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، و از طريق اهل سنت، الدر «1»را از امام صادق )ع( روايت كرده اما از طريق شيعه، صدوق در كتاب ثواب االعمال آن 
 .«9»المنثور آن را از انس و ابو هريره و معقل بن يسار از رسول خدا )ص( نقل كرده است 

 92[ ..... ص: "يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ... فَهُمْ غافِلُونَ "توضيح و تفسير آيات:]

 خورد بر اينكه رسول خدا )ص( ازخداي تعالي در اين آيه به قرآن حكيم سوگند مي "... فَهُمْ غافِلُونَ يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ "
مرسلين است. و اگر قرآن را به وصف حكيم توصيف كرد، براي اين است كه حكمت در آن جاي گرفته، و حكمت عبارت 

 .است از معارف حقيقي و فروعات آن، از شرايع و عبرتها و مواعظ

اين  -"عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ "-كه بيانش گذشت -مطلبي است كه به خاطر آن سوگند خورد "إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ "جمله
به طوري كه  -را نكره و بدون الف و الم آورد، "صراط ". و اگر"انك "در "ان "جمله خبر بعد از خبر است براي حرف

 .آن راه داللت كند براي اين بود كه بر عظمت -گويندمي

به استقامت، به منظور توضيح بوده، و گر نه در معناي خود كلمه صراط استقامت خوابيده، چون صراط  "صراط "و توصيف
، رساندآن طريقي است كه: عابر خود را به سوي خدا مي "صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ "به معناي راه روشن و مستقيم است، و مراد از

اش كه مساوي است با قرب به خدا و كمال عبوديت. و در تفسير سوره فاتحه مطالبي كه براي اينجا ييعني به سعادت انسان



 .مفيد است گذشت

 "نزيلت "وصف قرآن است، كه چون از وصفيت قطع شده، بايد آن را به فتحه خواند. و مصدر "تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ "جمله
 :شود كهاين ميبه معناي مفعول است، و حاصل معنا 

 .اي است كه خداي عزيز رحيم كه عزت و رحمت در او مستقر است، نازلش كردهمنظورم از قرآن همين نازل شده

و اينكه در آخر خدا را به دو صفت عزت و رحمت ستوده براي اشاره به اين معنا است كه او قاهري است كه مقهور كسي 
خورد، پس اعراض اعراض كنندگان از عبوديتش او را عاجز، و انكار نميشود، غالبي است كه از كسي شكست واقع نمي

 اش،منكرين خدايي

__________________________________________________ 
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سازد، و او براي هر كس كه تابع ذكر )قرآن( شود، و به غيب از او خشيت نمي و تكذيب تكذيب كنندگان آياتش، او را ذليل
داشته باشد، داراي رحمتي واسع است، اما نه براي اينكه از پيروي آنان و ايمانشان به غيب استفاده كند، بلكه براي اينكه 

خاطر عزت و رحمتش رسول را فرستاده و  آنان را به سوي آنچه مايه كمال و سعادتشان است هدايت فرمايد. پس او تنها به
قرآن بر او نازل كرده، قرآن حكيم، تا مردم را انذار كند، و در نتيجه كلمه عذاب بر بعضي، و كلمه رحمت بر بعضي ديگر 

 .مسلم شود

افيه در آن ن "ما "كند. و حرفعليل مياين جمله، ارسال رسول و تنزيل قرآن را ت -"لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ "
صفت براي قوم است. و معنايش اين است كه: ما تو را تنها به اين غرض فرستاديم و قرآن بر تو  "ما "است، و جمله بعد از

 .نازل كرديم كه مردمي را كه پدرانشان انذار نشده بودند و غافل بودند، انذار كني و بترساني

 :چه كساني است، دو احتمال هست "قوم "و در اينكه مراد از

 پدران نزديك "آباي قريش "احتمال اول اينكه: مراد قريش و آنان كه ملحق به قريشند بوده باشد، در اين صورت مراد از
ايشان است كه انذار نشده بودند، چون پدران دورتر ايشان امت اسماعيل ذبيح اللَّه )ع(، و همچنين پيغمبراني ديگر بودند كه 

 .(عوث بر عرب شدند، مانند: هود و صالح و شعيب )عمب

ص( تنها به قريش )همه مردم معاصر رسول خدا )ص( بوده باشند، چون رسول اسالم  "قوم "منظور از :احتمال دوم اينكه
همان  ،مبعوث نبود، بلكه رسالتش جهاني و عمومي بود. در اين صورت باز منظور از پدران بشر آن روز كه انذار نشده بودند

است، كه او نيز  (پدران نزديكشان است، چون آخرين رسولي كه معروف است قبل از پيامبر اسالم مبعوث شده عيسي )ع
مبعوث بر عامه بشر بود، ناگزير منظور از پدران انذار نشده مردم، چند پشت پدراني است كه در فاصله زماني بين عصر پيامبر 

 .اندصد ساله فترت قرار داشته اسالم و زمان عيسي )ع( در اين چند

رسد، اين را هم بايد بدانيد كه آنچه ما در باره تركيب آيات گفتيم، چيزي بود كه از هر وجه ديگري زودتر به ذهن و فهم مي
اند كه از فهم دور است، و از خوانندگان عزيز هر كس مايل باشد آن وجوه و گر نه در باره آن تركيب وجوهي ديگر ذكر كرده

 .را ببيند، بايد به تفاسير مفصل و طوالني مراجعه كند

 97[ ..... ص: "لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلي أَكْثَرِهِمْ ... "معناي آيه:]



شود كه: المي كه بر سر جمله است الم قسم است، و معنايش اين مي "لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلي أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "
 سوگند

 29، ص: 13رجمه الميزان، جت

اين است كه: مصداقي شده  "ثابت شدن قول بر اكثريت "خورم كه قول عذاب بر بيشترشان حتمي شد، و منظور ازمي
 .باشند كه قول بر آنان صادق باشد

و  ا گفت،و مراد از قولي كه بر آنان ثابت شده، كلمه عذاب است، كه خداي سبحان در بدو خلقت در خطاب با ابليس آن ر
 .«1» "فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ "فرمود:

دهد، به طوري كه گمراهي او در اطاعت او در هر دستوري است كه به وسيله وسوسه و تزوير مي "پيروي شيطان "و مراد از
 إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ "ر دلش رسوخ كند، چون از اين خطاب كه به ابليس كرده و فرموده:نفس پيرو ثابت شود، و د

 .آيد كه پيروان شيطان چنين كساني هستندبرمي« 9» "سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ

ن پيروي از شيطان در نفس، طغيان و استكبار در برابر حق است، هم چنان كه حكايت گفتگوي تابعان و و الزمه رسوخ يافت
و نيز « 0» "بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ "متبوعان در آتش دوزخ در آيه

به اين معنا « 0» "تَكَبِّرِينَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَي الْكافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَي الْمُ وَ "آيه
 .اشاره دارد

ي از آخرت شوند، و به كل و نيز الزمه رسوخ پيروي شيطان در دل، اين است كه: چنين كساني با تمام توجه قلبي متوجه دنيا
وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً  "روي بگردانند، و چنين حالتي در دلهايشان رسوخ كند هم چنان كه خداي تعالي فرموده:

ي الْآخِرَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَ
 .«4» "أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلي قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ
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 تان پراين است كه: هر آينه دوزخ را از تو و از هر كس از ايشان كه پيرويت كند از همه -ويمگو من جز حق نمي -حق(1)
 [.....] .34خواهم كرد. سوره ص، آيه 

 يابي، مگر تنها به كساني از گمراهان كه خودشانكنند، و تو بر آنان دست نميبدرستي بندگان من تنها مرا بندگي مي(2)
 .00تي جهنم ميعادگاه همه آنها است. سوره حجر، آيه در پي تو هستند، و به درس

بلكه شما خودتان طاغي بوديد، و چون قول پروردگارمان عليه ما ثابت شده بود، ما هم شما را گمراه كرديم، چون خود (3)
 .09 -03گمراه بوديم. سوره صافات، آيه 

زخ وارد دوزخ شويد، در حالي كه هميشه در آنجا ليكن كلمه عذاب بر كافران ثابت گشت، صدا زدند كه از درهاي دو(4)
 .31و  39باشيد، كه چه بد جايي است جايگاه متكبران. سوره زمر، آيه 

و ليكن كساني كه دل براي كفر گشوده دارند، غضبي از خدا برايشان است، و عذابي عظيم دارند، و اين بدان جهت (5)
كند، ايشان كساني هستند كه خدا بر دلها خدا هم مردم كافر را هدايت نمياست كه زندگي دنيا را بر آخرت مقدم داشتند، و 

 .و گوش و چشمهايشان مهر نهاده، و اينان مردمي غافلند

 .133 -133سوره نحل، آيه 

 20، ص: 13ترجمه الميزان، ج

كه باز  ايمان بياورند، هم چنانتوانند زند و از آثار آن اين است كه: ديگر چنين كساني نميپس خداوند بر قلبهايشان مهر مي



 .«1» "إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ "قرآن فرموده:

« 9»براي تفريع است، نه تعليل، كه بعضي  "فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "در جمله "فاء "با بياني كه گذشت روشن گرديد كه: حرف
 .انداحتمالش را داده

 93كند )إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْاللًا ...([ ..... ص: ي كه حال كفار را در راه نيافتن و هدايت نشدنشان بيان ميتمثيل]

ن ردبه معناي گ -به دو ضمه -"عنق "جمع "اعناق "كلمه "إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْاللًا فَهِيَ إِلَي الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ "
به معناي هر  -اندگفته «0»به طوري كه بعضي  -است، و غل -به ضمه غين -"غل "جمع "اغالل "است. و كلمه

 .اي )از قبيل طناب و زنجير و امثال آن( است كه با آن دست را براي شكنجه دادن و تشديد عذاب به گردن ببندندوسيله

آيد غلهايي از اين كلمه برمي .قماح به معناي سر بلند كردن استاست و ا "اقماح "اسم مفعول از ماده "مقمحون "و كلمه
كند، به طوري كه سرهايشان رو به باال رود، طوري است كه بين سينه تا زير چانه آنان را پر ميكه در اهل دوزخ به كار مي

 "را از چاه تميز دهند. و اگر كلمهتوانند سر را پايين آورند و راه پيش روي خود را ببينند، و آن گيرد و ديگر نميقرار مي
 .را نكره )بدون الف و الم( آورده، براي اين بود كه: به اهميت و هول انگيزي آن اشاره كرده باشد "اغالل

 .«0» "فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "فرمود:و اين آيه شريفه در مقام تعليل آيه سابق است كه مي

ت. به معناي حائل بين دو چيز اس "سد "كلمه "دًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ ال يُبْصِرُونَوَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَ "
به معناي پوشاندن است،  "غشيان "و "غشي "كنايه از همه جهات است. و كلمه "من بين أيديهم و من خلفهم "و جمله

 أغشي "گويند:را پوشاند و فرا گرفت. و نيز مييعني فالن چيز او  "غشيه كذا "گويند:مثال مي
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 .23آورند. سوره يونس، آيه آنهايي كه كلمه پروردگارت بر آنان مستقر گشته ديگر ايمان نمي(1)

 .910، ص 99روح المعاني، ج (2)

 .910، ص 99روح المعاني، ج (3)

توانند راه را از چاه تشخيص آورند چون سرهايشان از شدت نخوت و تكبر باال است و نميايمان نمي يعني پس آنها(4)
 .(دهند )مترجم

 20، ص: 13ترجمه الميزان، ج

يعني فالن گرفتاري شروع كرد فالني را در خود فرو ببرد و بپوشاند. و اين آيه شريفه متمم تعليل سابق است. و  "االمر فالنا
 .در آيه قبلي "جعلنا "در اين آيه عطف است بر "ناجعل "جمله

ي در گذارد آدمو از تفسير فخر رازي حكايت شده كه در معناي تشبيهي كه در اين دو آيه آمده گفته است: مانعي كه نمي
اول را  قسم گيرد، و ديگري از نظر در آيات آفاق، موانعآيات خدا نظر كند، دو قسم است: يكي از نظر در آيات أنفس جلو مي

گذارد سر خود را پايين آورده و خود را نگاه كند، و چشم كند، و نميتشبيه كرده به غل و زنجيري كه صاحبش را مقمح مي
بر بدن خود بيفكند. و قسم دوم را تشبيه كرده به سدي كه اطراف آدمي كشيده شده باشد و نگذارد انسان آفاق را ببيند و 

 .«1» مانديش ظاهر گردد، كسي كه مبتال به اين دو مانع شود به كلي از نظر كردن محروم ميآياتي كه در آفاق هست برا

ايم و آورند، براي اين است كه ما در گردنشان غل افكندهو معناي دو آيه اين است كه: كساني كه از اين كفار ايمان نمي
و سرهايشان را باال نگه داشته، به همين حال هستند، و نيز شان را فرا گرفته ايم، و غل تا چانهدستشان را بر گردنشان بسته
 .توانند ببينند و نه هدايت شوندايم، ديگر نه مياز همه اطراف آنان سد بسته



پس در اين دو آيه حال كفار را در محروميت از هدايت يافتن به سوي ايمان، و اينكه خدا آنان را به كيفر كفرشان و 
 .م كرده، مثل زده و مجسم ساخته استگمراهي و طغيانشان محرو

در جلد اول اين كتاب گفتيم: اين اوصافي كه « 9» "إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها "در تفسير آيه
ن انسان حياتي ديگر در باطكند از اينكه براي در اين مثل و در نظايرش در قرآن براي مؤمنين و كفار ذكر شده، كشف مي

اين حيات دنيوي هست كه از حس مادي ما پوشيده شده، و به زودي در هنگام مرگ و يا در روز بعث، آن حيات براي ما 
، نه گويي استشود. پس بنا بر اين كالم در نظاير اين آيات و در مثلهاي مورد بحث بر مبناي حقيقتظاهر و محسوس مي

 .اندمفسرين پنداشته مجازگويي، كه بعضي از

اين جمله عطف تفسيري و بياني است، و تقرير است براي مضمون سه  "وَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "
 آيه قبل، و
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 .04، ص 93تفسير فخر رازي، ج (1)

 .93سوره بقره، آيه (2)

 24، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 "... إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ "كند براي آيهچيني ميگيري نموده و در عين حال زمينهمنظور از آنها را خالصه

 :بوده باشد و معنايش اين باشد كه "ال يبصرون "احتمال هم دارد عطف بر جمله

 .ر استتر نتيجه چه تو ايشان را انذار كني و چه نكني ايمان نخواهند آورد. ولي وجه اول به ذهن نزديكبينند، داينها نمي

د، كنآن را افاده مي "انما "انحصاري كه كلمه "إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ كَرِيمٍ "
انذار مفيد و مؤثر است. و مراد  "انذار "و مراد از -كه معنايش در جلدهاي قبل گذشت -به اصطالح ادبيات، قصر افراد است

نيدن شود، به سوي شتصديق قرآن است، و اينكه وقتي آياتش تالوت مي "اتباع ذكر "، قرآن كريم است. و مراد از"ذكر "از
كه صيغه ماضي است، براي اشاره به تحقق وقوع است. و مراد از خشيت  "پيروي كرد -اتبع "آن متمايل شوي. و تعبير به

خشيت از خدا در عالم ماده، يعني در پس پرده ماديت است قبل از آنكه با مرگ يا قيامت حقيقت مكشوف  "رحمان به غيب
 .گردد

 .ه خالف منافق كه چنين ايماني ندارداند: يعني در حالي كه آن شخص از مردم غايب است، باز مفسرين گفته« 1»بعضي 

 .ولي اين احتمال بعيد است

كند، و اميد كه خود داللت بر صفت رحمت خدا مي "اسم رحمان "متعلق شده است بر "خشيت "در اين آيه شريفه
اين به  د.(، ونمايد، )با اينكه مقام خشيت اقتضا داشت يكي از صفات قهريه خدا را بكار ببراميدواران را تحريك و جلب مي

 :خاطر آن است كه اشاره كند به اينكه خشيت مؤمنين ترسي است آميخته با رجاء و اين همان حالتي است كه

 .شود و نه از رحمت خدا نوميددارد، در نتيجه نه از عذاب معبودش ايمن ميعبد را در مقام عبوديت نگه مي

او را به آمرزش  "براي اشاره به اهميت و عظمت آن دو است، يعني: را نكره آورد، "اجر كريم "و نيز "مغفرة "و اگر كلمه
. و "گيري كرد، و آن عبارت است از بهشتتوان آن را اندازهعظيمي از خدا و اجر كريمي بشارت بده كه با هيچ مقياسي نمي

 .دليل بر همه نكاتي كه ما آورديم، سياق آيه است نه الفاظ آن

 كني، يعني انذارت تنها در كسيتنها كسي را انذار مي و معناي آيه اين است كه: تو
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 .013، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 23، ص: 13ترجمه الميزان، ج

دارد  خشيتي شود، و از رحمانشود، دلش متمايل بدان مينافع و مؤثر است كه تابع قرآن باشد، و چون آيات قرآن تالوت مي
 .شودگيري نميآميخته با رجاء، پس تو او را به آمرزشي عظيم، و اجري كريم بشارت ده كه با هيچ مقياسي اندازه

 91باشد[ ..... ص: و بيان اينكه نامه اعمال كتابي غير از لوح محفوظ )امام مبين( مي "نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ "معناي جمله:]

زنده كردن  "احياي موتي "مراد از "ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍحْنُ نُحْيِ الْمَوْتي وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْإِنَّا نَ "
اعمالي است كه قبل از مرگ خودشان كردند و از پيش، براي روز جزاي خود  "ما قَدَّمُوا "ايشان براي جزا است. و مراد از

باقياتي است كه براي بعد از مردن خود بجاي گذاشتند كه يا سنت خيري است كه مردم بعد از  "آثارهم "ادند، و مراد ازفرست
مند شوند، و يا مسجدي كه او به آن سنت عمل كنند، مانند علمي كه از خود به جاي گذاشته، مردم بعد از او از آن علم بهره

اي كه مردم در آن وضو بگيرند. و يا سنت شري است كه باب از بخوانند، و يا وضوخانهبنا كرده تا مردم بعد از او در آن نم
كرده و مردم بعد از او هم به آن سنت عمل كنند، مانند اينكه محلي براي فسق و نافرماني خدا بنا نهاده، همه اينها آثار 

 .آوردآدمي است كه خدا به حسابش مي

شود. اعمالي است كه مترتب و متفرع بر آن نيات مي "اثار "نيات، و مراد از "ما قَدَّمُوا "زشده كه: مراد ا« 1»و چه بسا گفته 
 .ولي اين معنا از سياق بعيد است

ثبت آن در صحيفه اعمال، و ضبطش در آن به وسيله مامورين و مالئكه  "اثار "و نوشتن "ما قَدَّمُوا "و مراد از نوشتن
 .است كه عبارت است از لوح محفوظ "امام مبين "غير از كتابت اعمال و شمردن آن درنويسنده اعمال است و اين كتابت 

اند كه نوشتن اعمال و آثار، همان احصاء در امام مبين است. و ليكن اين اشتباه است، چون توهم كرده« 9»گويا بعضي 
ته شده، كه اين همان لوح محفوظ است، و دهد كه تمامي موجودات و آثار آنها در آن نوشقرآن كريم از وجود كتابي خبر مي

دهد كه خاص شود، و از كتابي ديگر خبر ميهاست، و اعمال آنان در آن ضبط ميدهد كه خاص امتاز كتابي ديگر خبر مي
لَّا فِي وَ ال رَطْبٍ وَ ال يابِسٍ إِ ":كند. هم چنان كه در باره كتاب اولي فرمودهفرد فرد بشر است، و اعمال آنان را احصاء مي

 :و در باره دومي فرموده« 0» "كِتابٍ مُبِينٍ

 :و در باره سومي فرموده« 0» "كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعي إِلي كِتابِهَا "
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 .«1» "وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً "

كند به اينكه: كتابها يكي نيست، و كتاب اعمال غير از امام مبين است، چون بين نوعي از بينونت حكم ميظاهر آيه هم به 
ء( خوانده است، و نيز تعبير را آن دو فرق گذاشته، يكي را خاص اشخاص دانسته و ديگري را براي عموم موجودات )كل شي

 .در يكي به كتابت آورده، و در ديگري به احصاء

لوح محفوظ است، لوحي كه از دگرگون شدن و تغيير پيدا  "امام مبين "منظور از -"ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍشَيْ وَ كُلَّ "



كردن محفوظ است، و مشتمل است بر تمامي جزئياتي كه خداي سبحان قضايش را در خلق رانده، در نتيجه آمار همه چيز 
عالي با اسمهاي مختلفي ناميده شده لوح محفوظ، ام الكتاب، كتاب مبين، و امام در آن هست، و اين كتاب در كالم خداي ت

 .مبين، كه در هر يك از اين اسماي چهارگانه عنايتي مخصوص هست

و شايد عنايت در ناميدن آن به امام مبين، به خاطر اين باشد كه بر قضاهاي حتمي خدا مشتمل است، قضاهايي كه خلق 
 از آن كتاب استنساخ -آيدبه طوري كه در تفسير سوره جاثيه مي -ها مقتداي خلق. و نامه اعمال همتابع آنها هستند و آن

 .«9» "هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "شود، چون در آن سوره فرموده:مي

ديگر « 0»ليكن سخن وي بيهوده است. بعضي  "د از امام مبين، نامه اعمال استمرا "اند:از مفسرين گفته« 0»بعضي 
. اين هم مثل همان تفسير قبل است بله اگر مرادشان از علم خدا علم فعلي او باشد باز وجهي "علم خدا است ":اندگفته
 .دارد

آنچه در لوح محفوظ نوشته  "گفته: از مفسرين است كه« 4»و از حرفهاي عجيبي كه در اين مقام گفته شده، سخن بعضي 
شود، عبارت است از آنچه بوده و آنچه خواهد بود، اما تا روز قيامت، نه تا ابد، براي اينكه لوح نزد مسلمانان عبارت است مي

 از جسم، و هر جسمي هر قدر هم بزرگ باشد، باألخره محدود و داراي ابعادي متناهي است، و ادله علمي بر اين معنا شاهد
 است. بنا بر اين ممكن نيست اين جسم محدود، حاوي و مشتمل بر تمامي جزئيات حوادث

__________________________________________________ 

كنيم كه آن را گشوده خواهد ديد. اي برايش بيرون ميايم، و روز قيامت نامهبراي هر انساني مقدري به گردنش افكنده(1)
 .10سوره اسري، آيه 

وره كرديم. سكرديد، استنساخ ميگويد به درستي ما آنچه شما مياين است كتاب ما كه عليه شما به حق سخن مي(2)
 .92جاثيه، آيه 
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ي ظرف باشد براي غير متناهي، و اين بالبداهه محال است پس چاره شود كه متناهاش اين ميآينده باشد، و گر نه الزمه
را تخصيص بزنيم، و بگوييم حوادث تا روز قيامت منظور است. و اين سخن تحكم و  "ءكل شي "همين است كه عموميت

 .-شويمكه ان شاء اللَّه به زودي به طور مفصل متعرض آن مي -دليل است،بي

ل در معناي تعليل است، گويا فرموده آنچه گفتيم و آنچه از اوصاف آنان كه كلمه عذاب بر ايشان و آيه شريفه نسبت به ما قب
حتمي شده برشمرديم، و آنچه در باره پيروان قرآن گفتيم كه به غيب از پروردگارشان خشيت دارند، همه مطابق با واقع 

محفوظ است، پس ما در هر حال به سرانجام هر يك است زيرا زمام حيات همه به دست ماست، و اعمال و آثارشان نزد ما 
 .از دو گروه، علم و اطالع داريم

در ماجراي سوء قصد ابو جهل و يارانش به پيامبر )صلي  "وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ... "بحث روايتي ]رواياتي در باره نزول آيه:

 98اللَّه عليه و آله([ ..... ص: 

 اشاره



 .«1»يعني سرهايشان را باال دارند  "فرموده: "فَهُمْ مُقْمَحُونَ "ير قمي در ذيل جملهدر تفس

وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ  "و نيز در همان تفسير در روايت ابي الجارود، از امام باقر )ع( آمده كه در ذيل جمله
بينند، چون خدا گوش و چشم و دل و اعمالشان را از فرموده: يعني هدايت را نمي " يُبْصِرُونَخَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ ال

اينكه هدايت شوند گرفته است اين آيه در باره ابو جهل بن هشام و چند تن از خاندان وي نازل شده، و جريان چنين بوده 
خواند يه( هم سوگند خورده بود هر وقت او را ديد نماز ميكه رسول خدا )ص( برخاست نماز بخواند، ابو جهل )لعنة اللَّه عل

فرقش را بشكافد، پس ابو جهل آمد در حالي كه سنگي هم به دست داشت، و رسول خدا )ص( را ديد كه مشغول نماز است، 
ن يهر چه دست بلند كرد تا سنگ را به طرف آن جناب پرتاب كند، خدا دستش را در گردنش بخشكانيد و نتوانست پاي

 .چرخيد، ناگزير به طرف اصحاب خود برگشت، آن وقت سنگ از دستش بيفتادبياورد، و سنگ هم در دستش نمي

كشم، همين كه نزديكش شد، گوش به بعد از او مردي ديگر برخاست كه او نيز از فاميلهاي ابو جهل بود، گفت من او را مي
اصله ف "شتر نر -فحل "خود گفت: بين من و او چيزي به شكل قرائت او داد و دلش پر از رعب گشته برگشت و به ياران

 شد، و با دنب خود به من
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 .اعالم خطر كرد، و من ترسيدم نزديكش شوم

. هم چنان كه تاريخ ثابت كرده كه بني مخزوم )ابو جهل "أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ وَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ "خداوند فرموده:
 .«1»و يارانش( احدي ايمان نياوردند 

وم زمؤلف: نظير اين روايت را الدر المنثور از بيهقي در دالئل از ابن عباس روايت كرده، و در روايت او آمده: جمعي از بني مخ
با يكديگر عليه رسول خدا )ص( توطئه كردند تا او را به قتل برسانند، از آن جمله ابو جهل و وليد بن مغيره بودند، روزي در 

حالي كه آن جناب به نماز ايستاده بود، صداي قرائتش را شنيدند، وليد را فرستادند تا او را به قتل برساند، وليد تا نزديك 
آيد اما خودش نيست، او برگشت و جريان را نقل كرد. ه بود آمد، ولي ديد صداي قرائتش ميمحلي كه آن جناب ايستاد

خواند آمدند و صدايش را شنيدند، به سوي او رفتند، ديدند صدايش از پشت ناگزير دسته جمعي آمدند و تا آنجا كه نماز مي
ن باره نازل در اي "لْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّاوَ جَعَ "آيد، و باألخره به او دست نيافته برگشتند و آيهسرشان مي

 .«9»شده 

رسول خدا )ص( در  :و در الدر المنثور است كه: ابن مردويه و ابو نعيم در كتاب دالئل از ابن عباس روايت كرده كه گفت
مي از قريش از شنيدن آن ناراحت شدند، تا آنجا كه برخاستند خواند، به حدي كه مردخواند، و نماز را بلند ميمسجد نماز مي

او را دستگير كنند، ليكن دستهاي آنان به گردنهايشان بسته شد، و ديدگانشان آن جناب را نديد، ناگزير به التماس نزد آن 
ه رسول خدا )ص( در آنها اي از عرب نبود مگر آنكجناب آمدند، و او را به حرمت قرابت و رحم سوگند دادند، چون هيچ تيره

 .قرابتي داشت

اره در اين ب "يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ... أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "پس رسول خدا )ص( دعا كرد، و دستهايشان باز شد، و آيات
 .«0»نازل شد، و همان طور كه اين آيات فرموده، احدي از اين چند نفر ايمان نياوردند 

از آن روايات آمده، كه: رسول خدا )ص( وقتي ديد « 0»اند، در بعضي : اين داستان را به اشكال مختلفي روايت كردهمؤلف
 .قصد سوء برايش دارند، اين آيات را خواند و از نظر آنها ناپديد شد، دشمن او را نديد و خدا كيد و شرشان را از وي دفع كرد
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اش در باره اين قصه نازل شده، و در نتيجه همه "فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "ديگر آمده كه آيات اول سوره تا جمله« 1»و در بعضي 
كند كه با دشمنان آن جناب چه كرد و چگونه رسول خدا )ص( را از آيه، رفتار خدا را حكايت ميتا آخر دو  "إِنَّا جَعَلْنا "آيه

 .آورندپيشگويي از اين است كه: اين چند نفر هرگز ايمان نمي "... سَواءٌ عَلَيْهِمْ "نظر آنان ناپديد ساخت، و آيه

 722: بيان عدم انطباق سياق آيات اول سوره يس با اين روايات[ ..... ص]

ولي خواننده عزيز خودش توجه دارد به اينكه: سياق آيات مورد بحث با اين روايات انطباق ندارد، چون آيات مورد بحث 
كنند: يكي آنهايي كه قول خدا عليه آنان حتمي و داراي يك سياق و يك نظم هستند، و حال دو طائفه از مردم را بيان مي

 كنند، و از پروردگارشان به غيباي كه پيروي ذكر )قرآن( ميند، و يكي ديگر طايفهآورثابت شده، و در نتيجه ايمان نمي
 .خشيت دارند

را كه سخن از  "لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلي أَكْثَرِهِمْ "توان آيههاي مذكور دارد و چگونه ميو اين مضمون چه ارتباطي با قصه
را  "وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ... "و آيه "إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ ... "آيه اكثريت مردم دارد، حمل كرد بر مردم انذار شده، و
را حمل كرد بر خصوص اين چند نفر، و از همه  "سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ "حمل كرد بر داستان ابو جهل و نزديكان او؟ و آيه

را حمل كرد بر داستان جمعي از انصار در مدينه، كه روايتش به زودي از نظرت  "دَّمُوا وَ آثارَهُمْوَ نَكْتُبُ ما قَ "باالتر جمله
 .زندهاي مزبور، وحدت نظم و سياق آيات را به هم ميخواهد گذشت؟ چون حمل

مردم را در پس حق مطلب اين است كه: آيات شريفه مورد بحث يك دفعه و با يك نظم و سياق نازل شده، و در آن، حال 
فرمايد: مردم در برابر دعوت آن جناب دو دسته شدند، و اين منافات كند و ميهنگام شنيدن دعوت و انذار پيامبر بيان مي

 .ندارد كه داستان ابو جهل و مستور شدن رسول خدا )ص( از دشمن مقارن اين آيات اتفاق افتاده باشد

بزاز، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم،  -وي حديث را حسن دانسته -و نيز در آن كتاب آمده كه: عبد الرزاق، ترمذي
همگي از ابي سعيد خدري روايت  -در كتاب شعب االيمان -، ابن مردويه و بيهقي-وي حديث را صحيح دانسته -حاكم
 عاليوچ كنند، خداي تاي از مدينه منزل داشتند، خواستند از آنجا به نزديكي مسجد كاند كه گفت: بنو سلمه در محلهكرده
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دا آثار رسول خدا )ص( ايشان را خواست و فرمود: خ "إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتي وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ "اين آيه را فرستاد:
 .«1»نويسد، و آيه را برايشان خواند ايشان قانع شده در جاي خود باقي ماندند شما را هم مي

ابن جرير، ابن منذر، طبراني، و ابن  -در كتاب زهد -و باز در همان كتاب است كه: فاريابي، احمد، عبد بن حميد، ابن ماجه
 :اند كه گفتمردويه از ابن عباس روايت كرده

ا نازل شد پس ب "وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ "انصار از مسجد دور بود، خواستند به نزديك مسجد كوچ كنند، آيهمنزلهاي 



 .«9»مانيم خود گفتند، در همان محل خود باقي مي

 .مؤلف: اشكالي كه در اين دو روايت هست، عين همان اشكالي است كه: در روايات قبل بود

 727علي عليه السالم است[ ..... ص:  "امام مبين "، و در باره اينكه"وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ "ه عمل، در ذيل جمله:چند روايت در بار]

و نيز در همان كتاب آمده كه: ابن ابي حاتم، از جرير بن عبد اللَّه بجلي روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: هر 
كنند، ثواب آن اعمال را به حساب اين شخص ، مادامي كه در دنيا مردمي به آن سنت عمل ميكس سنت نيكي را باب كند

گذارند، بدون اينكه از اجر عامل آن كم بگذارند، و هر كس سنت زشتي در بين مردم باب كند، مادامي كه در دنيا هم مي
ارند، بدون اينكه از وزر عامل آن كم بگذارند. آن گذها را به حساب او نيز ميكنند وزر آن عملمردمي به اين سنت عمل مي
 .«0» "وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ "گاه اين آيه را تالوت كردند:

فرموده: يعني در كتابي مبين، و آن محكم است، يعني  "ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍوَ كُلَّ شَيْ "و در تفسير قمي در ذيل جمله
خواهد. و ابن عباس از امير المؤمنين )ع( روايت كرده كه فرمود: به خدا سوگند منم امام مبين، كه ما بين حق و تاويل نمي

 .«0»ام اندازم، و اين را از رسول خدا )ص( ارث بردهباطل جدايي مي

ص( روايت آورده كه )ول خدا و در كتاب معاني االخبار به سند خود از ابي الجارود، از امام باقر از پدرش، از جدش )ع( از رس
 .«4»خداي تعالي علم هر چيزي را در او احصاء كرده است  :در ضمن حديثي در باره علي )ع( فرمود: او امامي است كه

__________________________________________________ 

 .933، ص 4(الدر المنثور، ج 0و  9و  1)

 .919، ص 9تفسير قمي، ج (4)

 .، ط جامعه مدرسين24خبار، ص معاني اال(5)
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اين دو حديث در صورتي كه از نظر سند صحيح باشد، ربطي به تفسير ندارد، بلكه مضمون آن دو جزو بطن قرآن و  :مؤلف
ت، الص براي اوساي از بندگانش كه داراي توحيد و عبوديت خاشارات آن است، و هيچ مانعي ندارد كه خداي تعالي به بنده

سيد الموحدين امير المؤمنين علي  (علم به همه معلوماتي كه در كتاب مبين است بدهد، و آن كس بعد از رسول خدا )ص
 .)ع( است
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 723[ ..... ص: 31تا  73(: آيات 31سوره يس )]

 اشاره

( إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ 10جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ) وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَالً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ
( قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ 14ونَ )ءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِالَّ تَكْذِبُ( قالُوا ما أَنْتُمْ إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَي10ْمُرْسَلُونَ )
 (13( وَ ما عَلَيْنا إِالَّ الْبَالغُ الْمُبِينُ )13لَمُرْسَلُونَ )

مَعَكُمْ أَ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  قالُوا طائِرُكُمْ (18)قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ 
( اتَّبِعُوا مَنْ ال يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ 93( وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعي قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ )12مُسْرِفُونَ )



 (99ي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )( وَ ما لِيَ ال أَعْبُدُ الَّذ91ِ)

إِنِّي  (90( إِنِّي إِذاً لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ )90أَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ ال تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَ ال يُنْقِذُونِ )
 (93( بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ )93يلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ )( ق94ِآمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ )

( يا 92حِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ )إِنْ كانَتْ إاِلَّ صَيْحَةً وا (93وَ ما أَنْزَلْنا عَلي قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَ ما كُنَّا مُنْزِلِينَ )
( أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ ال 03حَسْرَةً عَلَي الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إاِلَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ )

 (09لَدَيْنا مُحْضَرُونَ ) ( وَ إِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيع01ٌيَرْجِعُونَ )

 130، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 725ترجمه آيات ..... ص: 

 .(10مردم قريه را برايشان مثل بياور كه فرستادگان خدا به سوي آنان آمدند )

ن آآن زمان كه ما دو نفر از رسوالن را به سوي ايشان گسيل داشتيم و آن دو را تكذيب كردند پس به وسيله رسول سومي 
 .(10دو رسول را تقويت كرديم و همگي گفتند كه ما فرستاده به سوي شماييم )

 .(14تواند باشد )گفتند شما به جز بشري مثل ما نيستيد و رحمان هيچ پيامي نازل نكرده و مدعاي شما به جز دروغ نمي

 .(13داند كه ما فرستادگان به سوي شماييم )گفتند: پروردگار ما مي

 .(13ساندن پيام او به طور آشكار وظيفه ديگري نداريم )و ما به جز ر

ي كنيم و از ناحيه ما عذابدانيم اگر دست از گفته خود برنداريد قطعا سنگسارتان ميگفتند ما شما را بد قدم و نحس مي
 .(13دردناك به شما خواهد رسيد )

پذيريد بلكه شما مردم مسرف و متجاوزيد نمي دهند حق رارسوالن( گفتند نحوست با خود شماست كه وقتي تذكرتان مي)
(12). 

 .(93و از دورترين نقطه شهر مردي شتابان آمد و گفت هان اي مردم! فرستادگان خدا را پيروي كنيد )

 .(91خوانند )يافتگانند و هم به طمع مزد شما را به پيروي خود نميپيروي كنيد كساني را كه هم راه

 .(99نپرستم در صورتي كه بازگشت شما به سوي او است ) و چرا من آفريننده خود را

آيا به جاي او خداياني ديگر اتخاذ كنم كه اگر خداي رحمان ضرري برايم بخواهد شفاعت آنها هيچ دردي از من دوا و از آن 
 .(90دهند )ضرر نجاتم نمي

 .(90ام )مسلم است كه من در اين صورت در ضاللتي روشن قرار گرفته

 .(94آورم و شما بشنويد تا فردا شهادت دهيد )روردگار شما رسوالن ايمان ميمن به پ

شد گفت اي كاش مردم من مردم او را كشتند( در همان دم به او گفته شد به بهشت درآي و او كه داشت داخل بهشت مي)
 .(93دانستند چه سعادتي نصيبم شده )مي

 .(93را از مكرمين قرار داد )دانستند چگونه پروردگارم مرا بيامرزيد و ممي

 .(93فرستاديم )و ما براي هالك ساختن مردم او لشكري از آسمان نفرستاديم و نبايد هم مي

 .(92چون از بين بردن آنها به بيش از يك صيحه نياز نداشت آري يك صيحه برخاست و همه آنها در جاي خود خشكيدند )
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 .(03امت بر بندگان من كه هيچ رسولي نزدشان نيامد مگر آنكه به جز استهزاء عكس العملي نشان ندادند )اي حسرت و ند

 .(01گردند )آيا نديدند چقدر از اقوام قبل از ايشان را هالك كرديم و ديگر به سوي آنان برنمي

 .(09با اينكه هيچ يك از آنان نيست مگر آنكه همگي نزد ما حاضر خواهند شد )

به منظور اتمام حجت و رسيدن آنان به كمال شقاوت  "سواء عليهم أ أنذرتهم ام لم تنذرهم "يان آيات ]انذار و تبشير كساني كهب

 724ص:  ..... [است

 اشاره

اين آيات مثلي است مشتمل بر انذار و تبشير كه خداي سبحان آن را براي عموم مردم آورده كه در آن به رسالت الهي و 
كند كه عبارت است از مغفرت و اجر كريم براي هر كس كه ايمان آورد و پيروي ذكر ار دعوت به حق اشاره ميتبعات و آث

)قرآن( كند و از رحمان بغيب خشيت داشته باشد، و نيز عبارت است از عذاب اليم براي هر كس كه كفر بورزد و آن دعوت را 
 .نمايدعاد و برگشت همه مردم به سوي او اشاره ميتكذيب كند. و نيز به وحدانيت خداي تعالي، و مساله م

 :فرموددر اينجا ممكن است اين اشكال به ذهن كسي وارد شود كه: در آيات قبل مي

آورند، چه انذارشان بكني و چه نكني، آن وقت در اين آيات، خودش آنها آنها كه كلمه عذاب عليه آنان ثابت شده، ايمان نمي
 .كندرا انذار مي

اين اشكال اين است كه: منافاتي بين اين دو دسته آيات نيست، براي اينكه منظور از آيات مورد بحث اين است كه با جواب 
ابالغ انذار، حجت بر آنها تمام شود، و شقاوتشان به حد كمال برسد، البته از طرف ديگر مؤمنين هم سعادتشان به حد كمال 

 .برسد

وَ نُنَزِّلُ مِنَ  "، و نيز فرموده:«1» "يَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍلِ "هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:
 .«9» "الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ ال يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً

__________________________________________________ 

 .گردد، نيز با آگهي خود زنده شودشود دانسته هالك شود، و هر كه زنده ميهر كه هالك مي(1)

 .09سوره انفال، آيه 

افزايد. اي از قرآن را نازل كرديم كه براي مؤمنين شفا و رحمت است، ولي ظالمان را جز خسارت و زيان نميما پاره(2)
 .39سوره اسري، آيه 

 133، ص: 13، جترجمه الميزان

كه در اين جمله آمده به معناي كالم و يا داستاني  "مثال "كلمه "وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ "
گويد تا مقصدي از مقاصدش را براي شنونده ممثل و مجسم كند، و چون داستان اصحاب قريه، است كه گوينده آن را مي

كند، لذا خداوند رسول گرامي خود را دستور داد تا قصه را به صورت اين مثل براي كفار وعده و وعيد آيات قبل را روشن مي
 .بيان كند

باشد، و معنا چنين باشد: براي آنها  "اصحاب القرية "و مفعول اول آن "اضرب "مفعول دوم باشد براي "مثال "و ظاهرا كلمه
 .چنان بودند مثل بزن اصحاب قريه را كه چنين و

و مفعول دوم كه بايد بعد از مفعول اول بيايد، در اينجا جلوتر آمده، تا از فاصله زياد كه مخل به معنا است جلوگيري شده 



 .باشد

اب تفعيل از از تعزيز است كه: مصدر ب "عززنا "لمهك "إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ "
إِذْ  "هبيان تفصيلي جمل "إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ "ناپذيري است. و جملهبه معناي نيرو و شوكت و آسيب "عزت "ماده عزت است، و

 .است "جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

زيستند كه ما دو تا از رسوالن خود را به در زماني مي و معناي آيه اين است كه: براي آنها مثل بزن اصحاب قريه را كه
سويشان فرستاده بوديم و مردم آن دو را تكذيب كرده بودند و ما آن دو را به رسول سوم تقويت كرديم، و اين سه رسول 

 .ايمگفتند: اي مردم! ما از جانب خدا به سوي شما فرستاده شده

 721[ ..... ص: "ءٍقالُوا ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْ ":مشركين فرمودوجه اينكه در نقل تكذيب پيامبران توسط ]

تواند مين پنداشتند كه بشرمردم چنين مي "ءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَقالُوا ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْ "
كردند به خودشان كه پيغمبر نيستند، و چنين چيزي را در خودشان سراغ پيغمبر شود. و وحي آسماني را بگيرد، و استدالل مي

 .گفتند: پس آنها هم پيغمبر نيستند، چون حكم امثال، يكي استندارند، و آن وقت حكم خود را به انبيا هم سرايت داده، مي

شود: خدا هيچ وحيي نازل نكرده، چون اگر وحيي بر چنين مي "ءٍوَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْ "ملهو بر اين اساس معناي ج
كرد. همانطور كه شما ادعاي آن شديم و خدا به ما هم وحي ميبشري نازل كرده بود ما نيز در نفوس خود از آن خبردار مي

 .كنيدرا مي

ند، پرستان خدا را قبول داشتكردند، براي اين است كه مشركين عرب مانند همه بت "رحمان "و اگر از خداي تعالي تعبير به
صفات را  ها آندانستند، چيزي كه بود در تفسير آن صفات با هم اختالف داشتند، صابئيو او را به صفات كمال متصف مي

 به نفي معنا
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گفتند جاهل نيست، و همچنين در مورد ساير صفات، مانند قدرت، خدا عالم است ميكردند، و به جاي اينكه بگويند مي
 .خالقيت، رحمت، ملك و غير اينها

گفتند: اين خداي داراي چنين صفات، امر تدبير مخلوقات را به مقربين درگاه خود، مانند با اين تفاوت كه مشركين مي
هيچ كاره است، ارباب و مدبران عالم، مالئكه و آلهه هستند، و اما خدا  مالئكه واگذار نموده و ديگر خودش در تدبير عالم

 .)عز اسمه(، او تنها در اين ارباب، ربوبيت و تدبير دارد، پس خدا رب ارباب و اله آلهه است

 و "ممكن هم هست اسم رحمان تنها در حكايت قصه آمده باشد نه در خود قصه، به اين معنا كه اهل قريه نگفته باشند
، و "چيزي نازل نشده "، و يا"خدا چيزي نازل نكرده "بلكه يا گفته باشند "گوييدرحمان چيزي نازل نكرده شما دروغ مي

را آورده باشد، تا به حلم و رحمت خداي تعالي در قبال انكار و تكذيب حق  "رحمان "آن گاه قرآن در نقل قصه كلمه
 .صريحي كه مشركين داشتند اشاره كند

شود كه: شما هم بشري به منزله نتيجه است براي صدر آيه، و حاصل كالمشان اين مي "نْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَإِ "و جمله
يابيم، كنيد به شما نازل شده نميهستيد مثل ما، و ما با اينكه مثل شما بشر هستيم در نفس خود چيزي از وحي كه ادعا مي

گوييد، و چون غير از اين ادعا ادعاي ديگري وحيي نازل نكرده، و شما دروغ مي و چون شما هم مثل ماييد، پس رحمان هيچ
 .نداريد پس غير از دروغ چيز ديگري نداريد

روشن شد، و همچنين وجه اينكه چرا فعل را نفي كرد )و گفت: شما  "إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ "و با اين بيان نكته حصر در جمله



در  براي اينكه مراد، تكذيب و نفي فعل "شما نيستيد مگر دروغگو "اسم فاعل را نفي نكرد( و نفرمود:گوييد ولي دروغ مي
شود، به خالف فعل، حال گفتگو بوده، نه مستمرا و در آينده )چون اسم فاعل زمان حال و آينده را به طور استمرار شامل مي

 .(شودكه تنها شامل حال و آينده مي

 "لَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَ ما عَلَيْنا إِلَّا الْباَلغُ الْمُبِينُالُوا رَبُّنا يَعْ

شري چون شما جز ب -ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا ... "خداي تعالي در اين قصه حكايت نكرده كه رسوالن در پاسخ مردم كه گفتند:
يگر از رسوالن امتهاي گذشته حكايت كرده كه در پاسخ مردم خود ، چه جوابي دادند، در حالي كه در جاي د"ما نيستيد ...

إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلي  "گفتند: "شما جز بشري چون ما نيستيد -إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا "كه گفته بودند:
 .ذشتكه بيانش گ« 1» "مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ

__________________________________________________ 

وره گذارد. سدرست است كه ما جز بشري چون شما نيستيم، و ليكن خدا بر هر كس از بندگانش كه بخواهد منت مي(1)
 [.....] .11ابراهيم، آيه 
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ود گفتند: ما فرستاده خدا به سوي شما و مامور تبليغ رسالت او هستيم، و بلكه تنها از آن رسوالن حكايت كرده كه به قوم خ
جز اين شاني نداريم و احتياجي نداريم به اينكه ما را تصديق بكنيد و به ما ايمان بياوريد، تنها براي ما اين كافي است كه: 

 .داند كه ما فرستاده او هستيم و ما به بيش از اين هم احتياج نداريمخدا مي

به  -ان "دهند، و كالم خود را با حرفرسوالن از رسالت خود خبر مي "قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ "پس در جمله
 "د كهاناند، و نيز به منظور تاكيد كالم خود، پروردگار خود را شاهد گرفتهتاكيد كرده "هر آينه -الم "و حرف "درستي كه

 ."داندروردگار ما ميپ -ربنا يعلم

دهد: ما فرستادگان به سوي شماييم، و در معترضه و به منزله سوگند است، و به آيه چنين معنا مي "رَبُّنا يَعْلَمُ "و جمله
ادعاي رسالت صادقيم، و اين دليل ما را بس كه خدايي كه ما را به سوي شما فرستاده خود شاهد اين مدعاي ماست، و 

ب شود، تا در صدد جلاريم به اينكه شما هم ما را تصديق بكنيد، و از تصديق شما سودي عايد ما نميديگر ما حاجتي ند
 .تصديق شما برآييم، بلكه آنچه براي ما مهم است اين است كه: رسالت خود را انجام بدهيم و حجت تمام شود

تبليغ است و مراد از آن، تبليغ رسالت است، و معناي جمله اين است به معناي  "بالغ "كلمه -"وَ ما عَلَيْنا إِلَّا الْبَالغُ الْمُبِينُ "
 .ايم مگر تنها به اينكه رسالت خدا را به شما ابالغ كنيم و حجت را تمام نماييمكه: ما مامور نشده

اند، و روي گويندگان اين سخن مردم قريه 0 "ا عَذابٌ أَلِيمٌقالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّ "
از مصدر تطير است كه به معناي شوم دانستن و فال بد زدن به چيزي است، و  "تطيرنا "سخنشان با رسوالن است. و كلمه

هديد ت "د رسيدكنيم و عذابي دردناك به شما خواهاگر دست از حرفهايتان برنداريد شما را سنگسار مي "اينكه گفتند:
 .رسوالن است از سوي مردم

ست خوريم كه اگر ددانيم، و سوگند ميو معناي آيه اين است كه: مردم قريه به رسوالن گفتند: ما شما را بد قدم و شوم مي
م، و از ما يكناز سخنان خود برنداريد و تبليغات خود را ترك نكنيد و هم چنان به كار دعوت بپردازيد، ما شما را سنگباران مي

 .به شما عذابي دردناك خواهد رسيد
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 729كه رسوالن )ع( به مكذبان خود گفتند[ ..... ص:  "طائِرُكُمْ مَعَكُمْ "معناي جمله:]

 "قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

 .ه اهل قريه استاين سخن پاسخ رسوالن ب

زد، و است كه عرب با ديدن آن فال بد مي (در اصل طير )مرغي چون كالغ "طائِرُكُمْ مَعَكُمْ "در جمله "طائر "و كلمه
شود طير گفتند، و چه بسا كه در حوادث آينده سپس مورد استعمالش را توسعه دادند و به هر چيزي كه با آن فال بد زده مي

گويند، با اينكه اصال بخت امري است موهوم، ولي مردم نند، و چه بسا بخت بد اشخاصي را طائر ميكبشر نيز استعمال مي
 .دانندپرست آن را مبدأ بدبختي انسان و محروميتش از هر چيز ميخرافه

د بزنيد آن چيزي ظاهر معنايش اين است كه: آن چيزي كه جا دارد با آن فال ب "طائِرُكُمْ مَعَكُمْ ":و به هر حال اينكه فرمود
خواهيد حق را كه همان توحيد است است كه با خودتان هست، و آن عبارت است از حالت اعراضي كه از حق داريد و نمي

 .بپذيريد، و اينكه به سوي باطل يعني شرك تمايل و اقبال داريد

از خير و شر با خود شماست، و  معنايش اين است كه طائر شما يعني بهره و نصيب شما ":انداز مفسرين گفته« 1»بعضي 
. )دقت فرماييد( كه اين "شودشود، و اگر شر باشد شر ميآن اعمال نيك و بد شماست اگر خير باشد، بهره شما خير مي

مٌ أَ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْ "فرمايد:حوادث آينده( گرفته، و ليكن جمله بعدي آيه كه مي)مفسر طائر را به معناي دوم 
 .تر استبا معناي اول مناسب "مُسْرِفُونَ

تذكر دادن ايشان است به حق، يعني به  "تذكير "استفهامي است توبيخي و مراد از "أَ إِنْ ذُكِّرْتُمْ "استفهام در جمله
يه طاي است شروحدانيت خداي تعالي و اينكه بازگشت همه به سوي اوست، و حقايقي نظير آنها. و در اين جمله كه جمله

شود گفت، و بدان تفوه كرد، و جزاي شرط حذف شده تا اشاره كند به اينكه جزاي آن اين قدر شنيع و رسواست كه نمي
 ."كنيداگر به حق تذكر داده شويد اين تذكر را با انكار شنيع و تطير و تهديد رسوايتان مقابله مي "تقدير جمله چنين است:

اي كه به معن "بل "ايد، و كلمهيعني شما مردمي هستيد متجاوز كه معصيت را از حد گذرانده -"بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ "
نه، بلكه علت اصلي در انكار حق، و تكذيبشان  "رساند، و معنايش اين است كه:اعراض است اعراض از مطلب سابق را مي

 ."اين است كه آنان مردمي هستند كه مستمر در اسراف و متجاوز از حدند

__________________________________________________ 
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ه به معناي دورترين نقطه آن نسبت ب "اقصاي مدينه ""وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعي قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ "
رضي آن است. در اول كالم قريه آورده بود، و در اين جا از آن به مدينه تعبير كرد، تا بفهماند قريه مذكور بزرگ ابتداي ف

 .به معناي سريع راه رفتن است "سعي "بوده. و كلمه

مردي از  -يَسْعي وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَي الْمَدِينَةِ "نظير اين تعبير در داستان موسي )ع( و آن مرد قبطي آمده و فرموده:
آمده، و در آيه مورد بحث  "اقصي المدينة "جلوتر از "رجل ". در اين آيه كلمه"دويددورترين نقطه شهر آمد در حالي كه مي

اش اين باشد كه در آنجا عنايت و اهتمام به آمدن مردم و خبر دادنش به موسي )ع( بوده، بعد از آن آمده، بعيد نيست نكته
را جلوتر آورد. و در درجه دوم، اهتمام خود آن مرد به زودتر  "رجل "كردند، و لذا كلمهباره كشتن تو شور ميكه درباريان در 

را به عنوان حال مؤخر آورد، به خالف آيه مورد بحث كه  "يسعي "رسيدن و خبر دادن به موسي )ع( است، و لذا جمله



ماند بين رسوالن و آن مرد، هيچ تباني و سازش قبلي در امر اهتمام در آن به آمدن از دورترين نقطه شهر است، تا بفه
عد را ب "يسعي "و "رجل "را مقدم آورد، و كلمه "مِنْ أَقْصَي الْمَدِينَةِ "اند، لذا جملهاي با او نداشتهدعوت نبوده، و هيچ رابطه

 .از آن ذكر كرد

اند، و ما ي داشته؟ مفسرين سخت در آن اختالف كردهاو اما اينكه اين مرد نامش و نام پدرش چه بوده و چه شغل و حرفه
چون اهميتي در گفتگوي از آن نديديم، چون دخالتي در فهم مراد آيه نداشت، لذا از بحث پيرامون آن خودداري نموديم، 

 هداشت، خداي سبحان در كالمش بدان اشارچون يقين داريم كه اگر اين جزئيات در فهم مراد آيه كمترين دخالتي مي
 .گذاشتكرد، و آن را مهمل نميمي

آنچه مورد اهميت است، دقت و تدبر در اين معنا است كه اين شخص چه حظ وافري از ايمان داشته كه در چنين موقعي به 
تاييد رسوالن الهي )ع( برخاسته و ايشان را ياري كرده است، چون از تدبر در كالم خدا كه داستان او را حكايت كرده اين 

آيد كه وي مردي بوده كه خداي سبحان دلش را به نور ايمان روشن كرده، به خدا ايمان آورده و با ايمان به دست ميمعنا 
پرستيده، نه به طمع بهشت و نه از ترس آتش، بلكه از اين جهت كه او اهليت پرستش دارد، و به همين خالص او را مي

 .جهت از بندگان مكرم خدا شده

مش هيچ كس به جز مالئكه را به صفت مكرم توصيف نكرده، تنها مالئكه مقرب درگاهش و و خداي سبحان در كال
بندگان خالصش را به اين وصف ستوده، و از آن جمله اين مرد است كه با مردم مخاصمه و احتجاج كرده و بر آنان غلبه 
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ست و تنها بايد آلهه را پرسيد باطل نموده و در مقابل اثبات كرده است كه تنها بايد خدا را پرستيد، و پرستش خدا جايز ني
 .رسوالن او را در دعوي رسالت تصديق نموده و سپس به آنان ايمان آورده است

بلي بود، و كه در آيه ق "اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ "بر جمله در اين آيه شريفه، بياني است "اتَّبِعُوا مَنْ ال يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ "
را در اينجا آورده تا به علت متابعت مرسلين  "مَنْ ال يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ "در آن آيه جمله "مرسلين "به جاي كلمه

اند، و در است كه رسوالن خودشان راه يافتهاشاره كرده باشد و بفرمايد اينكه گفتيم رسوالن را پيروي كنيد علتش اين 
خواهند، چون پيروي كردن از غير، براي يكي از دو جهت جائز نيست يا براي اين كه آن غير راهنمايي شما هم مزدي نمي

اش پيروي كرد. و يا براي اين كه هر خودش گمراه است و سخنش گمراهي است، معلوم است كه گمراه را نبايد در گمراهي
د سخنش حق است و پيروي حق واجب است، ليكن او از اين سخن حق منظور فاسدي دارد، او سخن حق را وسيله چن

 .كسب مال يا جاه كرده، و يا غرض فاسد ديگري از اين قبيل دارد

و اما سخن كسي كه هم سخنش حق است و هم از داشتن اغراض فاسد مبرا و منزه است، و از گفتن آن سخن حق نه 
ي در نظر دارد و نه كيد و خيانتي، بايد از او پيروي كرد و سخنش را پذيرفت، و اين رسوالن چنينند، و در اينكه انقشه

خواهند، نه مال و نه جاه، پس واجب است اند و هم اجر و مزدي از شما نمي، هم راه يافته"غير از خدا را نپرستيد "گويند:مي
 .كه ايشان را پيروي كنيد

حجت بر حقانيت آنان و صدق مدعاي آنان يعني توحيد خدا قائم است، و آن  :اند، براي اين است كهه يافتهاما اينكه را
 ."وَ ما لِيَ ال أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ... وَ ال يُنْقِذُونِ "حجت عبارت است از كالم آن مرد كه گفت:

كه  "ونَرَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُ "ود ايشان است كه گفتند:خواستند، دليلش كالم خو اما اينكه رسوالن مزدي از مردم نمي
 .بيانش گذشت

 "نَرَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُو "شود كه گفتيم در جملهو با اين بياني كه ما ذكر كرديم، بيان قبلي ما هم تاييد مي



 .خواهيم و نه غير آندم نه اجري ميمنظورشان اين است كه: بفهمانند ما از مر

 "وَ ما لِيَ ال أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ... وَ ال يُنْقِذُونِ "
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ه، و براي اين منظور سياق تكلم وحده را اش شروع شده به استدالل تفصيلي بر توحيد و نفي آلهدر اين آيه و آيه بعدي
به سوي او  -وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ":برگزيده مگر در يك جمله معترضه كه وسط كالم آورده و با سياق خطاب فرموده

 ."گرديدبرمي

و آن گاه هر و اين برگزيدن براي اين است كه خود را بدان جهت كه يك انسان است، و خدا او را ايجاد كرده محاكمه كند، 
حكمي كه عليه خود كرد، در هر انسان ديگري مثل خودش جاري سازد، چون افراد يك نوع همه مثل همند، پس اينكه 

ده و چرا انسان خدايي را كه خلقش كر "در معناي اين است كه گفته باشد: "و چرا خدايي را كه مرا آفريده نپرستيم؟ "گفت:
 گيرد؟ير از خدا، آلهه ديگري ميو آيا كسي كه انسان باشد غ "نپرستد

براي اين است كه به علت حكم اشاره كرده و بفهماند كه چون الزمه  "الَّذِي فَطَرَنِي "و اگر از خداي تعالي تعبير آورد به
فطر و ايجاد انسان بعد از آنكه عدم بود، بازگشت همه چيز انسان به خداي تعالي است، چه ذاتش و چه صفاتش و چه 

 .اش اين است كه قيام همه چيز انسان به او باشد، و او مالك آدمي و همه چيز او باشدو نيز الزمه افعالش،

در نتيجه براي انسان به غير از عبوديت محض چيزي نيست، بنا بر اين بر او الزم است كه خود را در مقام عبوديت نصب 
بادت است. پس بايد او را عبادت كند، چون از اهليت پرستش كرده و آن را نسبت به خداي تعالي اظهار بدارد، و اين همان ع

 .دارد

و  كرد، نه به طمع بهشتو اين نكته همان است كه چند سطر قبل در باره آن مرد گفتيم، كه او خدا را با اخالص بندگي مي
 .نه از ترس دوزخ، بلكه از اين جهت كه خدا اهليت براي عبادت دارد

رسند، چون اكثريت مردم يا از ترس دت او چنين وضعي دارد قهرا عامه مردم به چنين مقامي نميو چون ايمان به خدا و عبا
كنند و يا به طمع و يا به هر دو جهت، لذا مرد نامبرده بعد از آنكه خود را محاكمه كرد، رو به مردم نمود و خدا را عبادت مي

شان به روز قيامت بود كه روز بازگشت ايشان به خداست، روزي و منظورش از اين التفات، انذار اي "و اليه ترجعون "گفت:
به منزله جمله معترضه و  "وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ "دهد. پس جملهرسد، و بر طبق آن جزايشان ميكه خدا به حساب اعمالشان مي

 .يا عين جمله معترضه است، كه از سياق كالم خارج است

 771[ ..... ص: "وَ ما لِيَ ال أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ... "خن مردي كه از اقصاي مدينه آمد:در حجت و برهان عليه مشركين، در س]

پرستي و پرستان آن را اساس بتنكته ديگر اينكه:اين دو آيه شريفه مشتمل بر دو حجت و برهان عليه دليلي است كه بت
 .اعتقاد به ارباب بودن بتها قرار داده بودند

 پرستان معتقد بودند كه خداي سبحان اجل از آن است كه حس يا توضيح اينكه:بت
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مين تواند او را بشناسد و به هخيال بشر و يا عقل او به وي احاطه يابد و او را بشناسد و يا تصور كند، و هيچ قوه ادراكي نمي
اه عبادت خدا آن است كه ما در عبادت متوجه مقربان درگاه او، و تواند با عبادت متوجه او شود، پس تنها رجهت انسان نمي

اش و يا بعضي از جن و يا قديسين از بشر شويم، تا آنها واسطه و شفيع ما در پيشگاه اقوياي از خلقش مانند مالئكه گرامي
 .خدا شوند، در رساندن خيرات و دفع شرور



 :دهدورد بحث از هر دو جواب مياين دو دليل اساس اعتقاد مشركين بود كه دو آيه م

تواند احاطه علمي به ذات متعالي خدا پيدا دهد كه حاصلش اين است كه: هر چند انسان نمياما از دليل اولشان جوابي مي
تواند او را به صفات مخصوص به خودش بشناسد، مثل اينكه او فاطر و پديد آورنده وي است و چون اين كند، و ليكن مي

تواند عبادت خود را هم از طريق همين شناسايي انجام داده و متوجه خدا ايي خدا برايش ممكن است، پس ميمقدار شناس
 .گردد، و انكار اين مقدار شناسايي جز لجبازي، معناي ديگري ندارد

 .كندبدان اشاره مي "وَ ما لِيَ ال أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي "اين جواب همان است كه آيه

دهد به اينكه: اگر اين بتها به راستي شفاعت و وساطتي داشته باشند، اين مقام را خدا به آنها يل دومشان جواب ميو اما از دل
اي حتمي نداشته باشد، و كند كه خودش نسبت به آن مورد، ارادهافاضه كرده، و خدا شفاعت را در جايي به آنها افاضه مي

ما تنها در مواردي نافذ باشد كه خدا اجازه شفاعتشان داده باشد، هم چنان الزمه اين برهان آن است كه: شفاعت بتهاي ش
 .«1» "ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ "كه خودش فرموده:

واند تشود، نه مياي حتمي داشته باشد، ديگر شفاعت همين شفيعان فرضي هم مفيد واقع نميو اما در مواردي كه او اراده
أَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ ال تُغْنِ عَنِّي  "شان برساند و نه ضرري را از ايشان دفع كند، كه جملهخيري به اي

 .اشاره به اين جواب دارد "شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَ ال يُنْقِذُونِ

ه به سعه رحمت خدا و بسياري آن اشاره نمايد و نيز بفهماند تعبير آورد، براي اين بود ك "رحمان "و اگر از خداي تعالي به
 .ها از ناحيه او و تدبير خير و شر همه به دست اوستكه تمامي نعمت

آيد، و آن اين است كه: وقتي برهان ديگري بر وحدانيت خداي تعالي در ربوبيت به دست مي "رحمان "از همين تعبير به
 ر آنها مظاهرها و نيز نظام جاري دتمامي نعمت
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 با الرحمت واسعه خدا و قائم بدان بود، و هيچ يك از آنها از خود استقاللي در تدبير امر خود نداشت، قهرا تدبير آنها مستق
خداي تعالي خواهد بود، حتي تدبير مالئكه هم بر فرض كه به قول مشركين، سهمي از تدبير به دست مالئكه باشد، باز 

گيريم كه ربوبيت تنها از آن خداست، و همچنين الوهيت خاص همان نيز از رحمت خدا و تدبير اوست، پس نتيجه مي
 .اوست

 .كندين جمله ضاللت را در شرك و اتخاذ آلهه مسجل ميا "إِنِّي إِذاً لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ "

 :اين جمله باز از كلمات آن مرد است كه به رسوالن خطاب كرده، و اينكه گفته "إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ "

جديد ت "رَبِّكُمْ ...إِنِّي آمَنْتُ بِ "كنايه از تحمل شهادت است، يعني پس شاهد باشيد. و جمله "پس بشنويد "فاسمعون "
را بعد از آن محاجه گفته، و  "إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ "آيد كه جملهشهادت به حق، و تاكيد ايمان است، چون از ظاهر سياق بر مي

در آن محاجه اعتراف به ايمان كرده و شهادت به حق داده بود. و منظورش از اين تكرار اين بوده كه با ايمان خود در حضور 
 .مردم قريه رسوالن را تاييد كرده باشد

به مردم قريه است، تا رسوالن را تاييد  "پس بشنويد -فاستمعون "اند: خطاب در اين جملهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
من به خدا ايمان آوردم، پس اي اهل قريه اين معنا را از من بشنويد، )و هر كاري  "كرده باشد، و معنايش اين است كه:

هيد بكنيد(، كه من هيچ باكي از شما ندارم. و يا معنايش اين است كه: اي اهل قريه، من به خدا ايمان آوردم، پس از خوامي



من بشنويد و شما هم ايمان بياوريد، و يا خواسته مردم را عليه خود عصباني كند تا به او بپردازند، و آسيبي به رسوالن خدا 
 .()دقت فرماييد "اند آنان را به قتل برسانندنرسانند، چون ديده مردم تصميم گرفته

سازگار نيست، چون  "پروردگارتان -ربكم "و ليكن اشكالي كه در همه اين احتماالت هست اين است كه: با تعبير از خدا به
 .كردندشناختند و عبادت ميشناختند، و اربابي غير از خداي سبحان به ربوبيت ميمردم خدا را پروردگار خود نمي

 منظور پروردگاري است كه "اند از اين اشكال پاسخ دهند به اينكه:خواسته« 9»بعضي 
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ليكن اين پاسخ هيچ دليلي ندارد، و تقييدي  "سلم شد كه او پروردگار شما استبرهان مزبور را بر وجودش اقامه كردم، و م
 .است بدون مقيد

خطاب در اين آيه به رجل نامبرده  "قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ "
كند به اينكه مردم قريه آن مرد را كشتند، و خداي تعالي از ساحت عزتش اشاره مي -آيدياق برميبه طوري كه از س -است

، "وَ ما أَنْزَلْنا عَلي قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ "فرمايد:به وي خطاب كرد كه داخل بهشت شو. و مؤيد اين احتمال جمله بعد است كه مي
، به جاي خبر از كشته شدن مرد نشسته تا اشاره باشد به اينكه بين كشته "جَنَّةَقِيلَ ادْخُلِ الْ "چون در آيه مورد بحث جمله

شدن آن مرد به دست مردم قريه، و ما بين امر به داخل شدنش در بهشت، فاصله چنداني نبوده، آن قدر اين دو به هم 
 .متصل بودند كه گويي كشته شدنش همان و رسيدن دستور به داخل بهشت شدنش همان

 774و اينكه خطاب كننده كيست[ ..... ص:  "قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ "در آيه "جنت "يحي راجع بهتوض]

منظور بهشت  "اند:از مفسرين گفته «1»بهشت برزخ است نه بهشت آخرت. و اينكه: بعضي  "جنت "و بنا بر اين مراد از
شود داخل بهشت شو، و اگر عبارت را به ماضي مي آخرت است، و معناي آيه اين است كه: به زودي در قيامت به او گفته

ود را صحيح نيست، و خ "شودبراي اين است كه بفهماند اين دستور محققا صادر مي "به او گفته شده -قيل "آورد، و فرمود:
 .جهت و بدون دليل به زحمت انداختن استبي

 :آنجا به وي گفته شدخداي تعالي او را به آسمان برد، و در  "اند:ديگر گفته« 9»بعضي 

و اين وجه هم مثل وجه قبل  "داخل بهشت شو، در نتيجه او هم چنان زنده است و تا روز قيامت در بهشت متنعم خواهد بود
 .صحيح نيست

ما  "اند:خود مردم بودند كه در هنگام كشتن او به عنوان استهزا به او گفته "ادخل الجنة "گوينده "اند:هم گفته «3»بعضي 
اشكال اين وجه اين است كه: با خبري كه دنبالش خداي تعالي داده و  "اي بعد داخل بهشت شوكشيم و لحظهرا ميتو 

فهميدند كه چگونه خدا مرا بيامرزيد، و از محترمينم قرار گفت اي كاش مردم مي -قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ... "فرموده:
آرزو كرد اي كاش قومم حال و  "ادْخُلِ الْجَنَّةَ "ين است كه: وي بعد از شنيدن ندايسازد، چون ظاهر اين خبر انمي "داد

كالم مردم در هنگام كشتن او بوده باشد، ديگر موردي براي اين آرزو  "ادْخُلِ الْجَنَّةَ "دانستند. و اگر جملهوضع مرا مي
 .ماندنمي
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اش به منزله استينافي است، و مانند جمله قبلي "قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ "جمله
يلَ ادْخُلِ قِ "آنكه رسوالن را تاييد كرد، چه شد؟ در پاسخ فرموده: جوابي است از سؤال تقديري، گويا شخصي پرسيده بعد از

و اين سخن را بدان جهت گفته  "قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ... "دوباره پرسيده: بعد از آن چه شد؟ در جواب فرموده: "الْجَنَّةَ
 .حال مرگ نيز نصيحت و خيرخواهي كند كرده، دركه خواسته است همان طور كه در حال حيات مردم را نصيحت مي

 "شود:كند، و معنايش چنين ميرا مبدل به مصدر مي "غفر "مصدريه است، كه فعل "بِما غَفَرَ لِي رَبِّي "در جمله "ما "كلمه
عطف  "علنيو ج "و جمله "دانستند آمرزش پروردگار من مرااي كاش قوم من مي -يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بغفران ربي اياي

اي كاش به آمرزش خدا مرا، و به اينكه از مكرمينم قرار داد، علم پيدا  "و معنايش اين است كه: "غفر "است بر جمله
 "كردندمي

 771در آيات قرآن[ ..... ص:  "اكرام شده -مكرم "مراد استعمال وصف]

أَمَّا فَ "شود، مانند: اكرام به نعمت، كه در آيهياش وسيع است كه شامل حال بسياري از مردم مو موهبت اكرام هر چند دامنه
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  "آمده و نيز اكرام به قرب خدا كه در آيه «1» "الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَالهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ

 .ن عبد نزد خدا، خود اكرامي است از خدا نسبت به اوآمده، چون كرامت داشت« 9» "اللَّهِ أَتْقاكُمْ

شود، هاي خدا است، و يا نزد خدا محترم است، جزو مكرمين شمرده نمياي كه برخوردار از نعمتو ليكن با اين حال بنده
دا ئفه از خاليق خرود، تنها اين كلمه علي االطالق در باره دو طابه طور اطالق در باره او به كار نمي "مكرمين "يعني كلمه
به كار رفته، و « 0» "بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ "رود: يكي مالئكه كه در آيهبه كار مي

 "ه در آيه، كباشند -به كسره الم -شان كامل بوده باشد، حال چه اينكه از مخلصينديگري در افرادي از مؤمنيني كه ايمان
إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ...  "باشند كه در آيه -به فتحه الم -نامشان آمده، و يا از مخلصين« 0» "أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ

 .ذكر خيرشان شده« 4» "وَ هُمْ مُكْرَمُونَ

__________________________________________________ 

 گويد پروردگارمانسان چنين است كه: وقتي پروردگارش امتحانش كرد و او را اكرام نمود و نعمتش داد ميدر نتيجه (1)
 .14اكرامم كرد. سوره فجر، آيه 

 .10ترين شماست. سوره حجرات، آيه ترين شما نزد خدا با تقويبه درستي گرامي(2)

ي نخواهند كرد و هر چه كنند به فرمان او كنند. سوره بلكه بندگان مقرب خدا هستند كه هرگز پيش از امر خدا كار(3)
 .93و  93انبياء، آيه 

 .04هايي مكرمند. سوره معارج، آيه اينان در بهشت(4)

 .09و  03جز بندگان پاك خدا ... و آنان محترمند. سوره صافات، آيه (5)

 113، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .ز ادله وجود برزخ استو اين آيه شريفه )به همان بياني كه گذشت( ا

 "رجل "هر دو به كلمه "بعده "و در "قومه "ضمير در "وَ ما أَنْزَلْنا عَلي قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَ ما كُنَّا مُنْزِلِينَ "
دومي زايده است كه  اولي و سومي ابتدايي است، و "من "است، و كلمه "من بعد قتله "،"من بعده "گردد. و معنايبرمي



ما بعد از قتل او، ديگر هيچ لشكري از آسمان بر قوم او نازل نكرديم، و  "كند، و معنايش اين است كه:صرفا نفي را تاييد مي
 ."نازل كننده هم نبوديم

سيار لي باين آيه زمينه چيني براي آيه بعدي است و براي بيان اين معنا است كه كار و هالكت آن قوم در نظر خداي تعا
ناچيز و غير قابل اعتنا بود، و خدا انتقام آن مرد را از آن قوم گرفت و هالكشان كرد، و هالك كردن آنها براي خدا آسان بود 

اي نداشت، تا ناگزير باشد از آسمان لشكري از مالئكه بفرستد تا با آنها بجنگند و هالكشان كنند، و و احتياج به عده و عده
هاي گذشته اين كار را نكرد، بلكه با يك صيحه آسماني الكت آنان و هالكت هيچ يك از امتبه همين جهت در ه

 .هالكشان ساخت

 771اي واحده[ ..... ص: هالك شدن قوم مكذب با صيحه]

غير از يك صيحه  يعني آن امري كه به مشيت ما سبب هالكت آنان گرديد، "إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ "
 .چيز ديگري نبود

 "مؤنث بود. و اگر "صيحة "بدين جهت بود كه خبر اين فعل يعني "كان "را مؤنث آورد و نفرمود "كانت "و اگر فعل
آورد، و آن را به وصف وحدت متصف كرد، براي اين بود كه: بفهماند هالك كردن اهل  -بدون الف و الم -را نكره "صيحة

از خمود است، كه به معناي سكون و خاموشي از سر و صدا و جنب و  "خامدون "و حقير بود. و كلمهقريه كاري ناچيز 
 ."وسيله هالكت آنها چيزي به جز يك صيحه نبود، كه ناگهان همه را خاموش و بي حركت كرد "فرمايد:جوش است، مي

ه به منزله جوابي است از سؤالي تقديري و و اگر جمله مورد بحث را به ما قبل عطف نكرد، براي اين است كه: اين جمل
 :فرضي گويا كسي پرسيده: وسيله هالكتشان چه بود؟ فرموده

 ."نبود مگر تنها يك صيحه "

تر از آن ديگر تصور نداشت، و آن يك صيحه بود كه و معناي آيه اين است كه: سبب هالكت اهل قريه امري بود كه آسان
جاي خود بخشكانيد، مردمي بي سر و صدا و بي حس و حركت شدند، به طوري كه به ناگهاني برخاست، و مردم را در 

 .شد، تا آخرين نفر مردند و بي حركت شدندصداي آهسته هم از ايشان شنيده نمي
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تر از يعني اي حسرت و ندامت بر بندگان. و اين تعبير بليغ "نَيا حَسْرَةً عَلَي الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُ "
آن است كه ندامت را براي آنان اثبات كند، مثال بفرمايد: مردم قريه دچار ندامت و حسرت شدند. و اما سبب حسرت و اينكه 

اين دچار حسرت شدند كه هر چه رسول  به علت "فرمايد:آمده و مي "ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ ... "چرا دچار آن شدند، در جمله
 ."به سويشان آمد، به استهزايش پرداختند

: چه فرمايد، عموم مردم است، و خواسته حسرت را بر آنان تاكيد كند، مي"عباد "آيد كه مراد ازاز اين سياق به خوبي برمي
د نمودند، و معلوم است كه رد دعوت موال حسرتي باالتر از اين كه اينان بنده بودند و دعوت موالي خود را رد كرده تمر

 .تر است از رد دعوت غير موال و تمرد از نصيحت خيرخواهان ديگرشنيع

، روشن "رسوالن خدا، و يا مالئكه و يا هر دو است "عباد "مراد از "كه گفته:« 1»پايگي تفسير آن مفسري با اين بيان بي
هر چند منظور  "...يا حَسْرَةً عَلَي الْعِبادِ  "ديگر گفته كه: در جمله« 9»ي پايگي اين گفتار كه مفسرشود، و همچنين بيمي
له . پس معلوم شد كه جم"مردمند و ليكن كالم مزبور سخن خداي تعالي نيست، بلكه دنباله سخن آن مرد است "عباد "از

 .مذكور كالمي است از خداي تعالي نه دنباله سخن آن مرد



در اين جمله همان كساني را كه در جمله قبل عليه ايشان  "هْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ ال يَرْجِعُونَأَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَ "
است، كه به  "قرن "جمع "قرون "است، و "كم "بيان كلمه "من القرون "كند. و كلمهشد توبيخ ميبه حسرت ندا مي

 .زندگي كنندمعناي مردمي است كه در يك عصر 

است، و ضمير جمع اولي به قرون، و دومي و  "كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ "بيان جمله "أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ ال يَرْجِعُونَ "و جمله
 .گرددسومي به عباد برمي

 به امر خدا هالك شدند؟ و بهگيرند كه در قرون گذشته و معناي آيه اين است كه: آيا از بسياري هالك شدگان عبرت نمي
 اخذ الهي ماخوذ گشتند، و ديگر به عيش و نوش در دنيا بازنخواهند گشت؟

 .شويممفسرين در مرجع ضميرها، و نيز در معناي آيه اقوال ديگري دارند كه چون از فهم دور است متعرض آنها نمي

__________________________________________________ 

 .30، ص 93سير فخر رازي، ج (تف9و  1)

 112، ص: 13ترجمه الميزان، ج

مبتدا و تنوينش عوض از مضاف  "كل "در اينجا حرف نفي است. و كلمه "ان "لفظ "وَ إِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ "
ظرفي است متعلق به  "لدينا "به معناي مجموع است. و "جميع "است. و كلمه "اال "به معناي "لما "اليه است. و كلمه

اند صفت هم احتمال داده« 1»خبري است بعد از خبر، كه همان جميع باشد. بعضي  "محضرون "همان مجموع. و كلمه
 .جميع باشد

شان دسته جمعي در روز قيامت براي حساب و جزا نزد ما حاضر خواهند بدون استثناء همه "به هر حال معنا اين است كه:
 .باشدمي« 9» "ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ "ين آيه شريفه در معناي آيهشد. بنا بر ا

بحث روايتي ])رواياتي در باره داستان فرستادگان عيسي )ع( و مؤمني كه مردم را به پيروي آن رسوالن دعوت كرد و ...([ ..... ص: 

779 

كنند كه عيسي )ع( دو نفر از حواريين را به عنوان رسول به شهر انطاكيه گسيل داشت، يگويد: نقل مدر مجمع البيان مي
ن چرانيد، و اين پير مرد هماهاي شهر رسيدند، پير مردي را ديدند كه چند گوسفند خود را مياين دو نفر وقتي به نزديكي
پير مرد از آن دو پرسيد: شما كي هستيد؟  رسوالن عيسي )ع( بر او سالم كردند، -است "يس "حبيب صاحب داستان سوره

را  ها دست برداشته، خداي رحمانايم شما اهل شهر را دعوت كنيم به اينكه از پرستش بتگفتند: ما رسوالن عيساييم، آمده
 .بپرستيد

هبودي دهيم، و كوري و برص را باي هم هست؟ گفتند: آري ما بيماران را شفا ميپير مرد پرسيد آيا با شما معجزه
بخشيم، پير مرد گفت: من پسري دارم كه سالها بستري و مريض است، رسوالن گفتند: ما را به منزلت نزد او ببر، تا از مي

حال او مطلع شويم، پير مرد رسوالن را به خانه برد. رسوالن دست بر بدن او كشيدند، در دم شفا يافته به اذن خدا در حالي 
 .برخاست، اين خبر در شهر پيچيد، و خداوند به دست آن دو جمع كثيري از بيماران را شفا دادكه صحيح و سالم بود از بستر 

 پرستيد، چون خبر رسوالن به گوش او رسيدمردم انطاكيه پادشاهي داشتند كه بت مي
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ها كه نه ايم تو را از پرستش بتاحضارشان كرد، و پرسيد: شما كي هستيد؟ گفتند: ما فرستادگان عيسي )ع( هستيم، آمده
ها بت بيند. شاه پرسيد: مگر ما به غير از اينشنود و هم مييم كه هم ميبينند، به پرستش كسي دعوت كنشنوند و نه ميمي

 خدا هم داريم؟

گفتند: بله، كسي كه تو را و خدايان تو را ايجاد كرده. شاه در پاسخ گفت: باشيد تا در امر شما فكر كنم. پس مردم آن دو 
 .«1»رسول را در بازار دستگير نموده و كتك زدند 

رسوالن  .كند كه گفته: عيسي )ع( اين دو رسول را به انطاكيه فرستادن، سپس از وهب بن منبه نقل ميصاحب مجمع البيا
به انطاكيه رفتند، و به حضور شاه نرفتند و اقامتشان در آن شهر به طول انجاميد تا آنكه روزي شاه از دربار بيرون آمد، پس 

شد، و دستور داد آن دو رسول را به زندان برده و به هر يك صد اين دو نفر تكبير و ذكر خدا گفتند. شاه سخت در خشم 
 .تازيانه بزنند

بعد از آنكه شاه رسوالن را تكذيب كرد و تازيانه زد، عيسي )ع( شمعون صفا، بزرگ حواريين را فرستاد، تا به كار آن دو 
ان شاه معاشرت آغاز كرد، تا جايي كه رسيدگي نموده ياريشان كند. شمعون به طور ناشناس وارد انطاكيه شد و با اطرافي

سخت با وي مانوس شدند، و نزد شاه از او به خير و خوبي ياد كردند. شاه او را به حضور طلبيد و معاشرتش را پسنديد و با او 
 .مانوس گشته، مورد احترامش قرار داد

به دين ديگري غير از ديني كه داري، دعوت ام دو نفر را به جرم اينكه تو را آن گاه روزي شمعون به شاه گفت: من شنيده
گويند؟ شاه گفت: واقعش اين اي، آيا هيچ سخن آن دو را گوش دادي ببيني چه مياي و شالق زدهاند، زنداني كردهكرده

است كه خشم من نگذاشت كه به سخن آن دو گوش دهم، شمعون گفت: حال اگر شاه صالح بداند خوب است آن دو را 
 .هاي آن دو مطلع شويممطالب و خواسته بخواهد تا از

شناخت، و آن دو وي را شاه اين رأي را پسنديد، و آن دو رسول را به حضور طلبيد، شمعون )با اينكه آن دو را مي
شناختند، چون همگي از حواريين عيسي )ع( بودند، خود را به بيگانگي زد، و از آن دو( پرسيد: چه كسي شما را به اين مي

 :ستاده؟ گفتندشهر فر

 .خدايي كه همه چيز را خلق كرده و شريكي برايش نيست

 اي به شما داده؟گوييد شما را فرستاده چه معجزهشمعون پرسيد: اين خدايي كه مي

 دهيم. شاه چون اين را شنيد دستور داد پسرگفتند: هر چه را كه تو بخواهي برايت انجام مي

__________________________________________________ 
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اف بود. اش صنابينا و بدون چشمي را بياورند، كه حتي در صورتش گودي چشم هم نبود، بلكه محل چشم او مانند پيشاني
هاي او شكافته شد. پس دو عدد فندق از رسوالن عيسي شروع كردند به دعا خواندن، اين قدر دعا خواندند تا محل چشم

 .ها گذاشتند، بدون فاصله دو چشم شد، و پسر بينا گشتگل درست كردند و در حدقه

شاه از مشاهده اين معجزه سخت تعجب كرد، شمعون به وي گفت: حال اگر صالح بداني نظير اين خواسته را از خدايان 
شان دهند، هم مايه آبروي تو شود و هم باعث آبروي خودشان. شاه گفت: من خود بخواهي، تا آنها نيز چنين قدرتي از خود ن

 .پرستيم، هيچ خاصيتي ندارد، نه ضرري دارد و نه نفعيكه از تو چيزي پنهان ندارم، خداي ما كه ما آن را مي



فرستادگان اوييد  سپس شاه به آن دو رسول گفت: اگر خداي شما توانست مرده را زنده كند، ما به آن خدا و به شما كه
اي است كه هفت روز قبل از دنيا ايمان خواهيم آورد. رسوالن گفتند: خداي ما بر هر چيز قادر است. شاه گفت: در اينجا مرده

ايم، تا پدرش كه در مرگ او غايب بود برگردد. پس مرده را آوردند كه وضعش دگرگون شده و رفته، و ما او را دفن نكرده
ن دو رسول شروع كردند به دعا كردن علني و آشكارا، و اما شمعون صفا شروع كرد به دعا كردن سري متعفن شده بود. آ

خواست رازش فاش شود(. چيزي نگذشت مرده از جاي برخاست و به حاضران مجلس گفت: من هفت روز است )چون نمي
دهم از آن شركي كه داريد، و من شما را زنهار ميام، و در اين چند روز مرا به هفت وادي از واديهاي جهنم بردند، و كه مرده

اش در دل وي اثر گذاشته، شاه از ديدن اين ماجرا تعجب كرد. شمعون احساس كرد كه نقشه .به خداي تعالي ايمان بياوريد
ديگر هم او هم وي را به سوي خدا دعوت كرد. شاه ايمان آورد و به دنبال او جمعي از اهل مملكتش ايمان آورده، و جمعي 

 .چنان كافر ماندند

گويد: نظير اين روايت را عياشي به سند خود از ابو حمزه ثمالي، و غير او از ابي جعفر و از امام صادق )ع( صاحب مجمع مي
اند، چيزي كه هست در بعضي از روايات آمده كه: خداي تعالي اول دو نفر رسول به اهل انطاكيه فرستاد، و سپس نقل كرده
گسيل داشت. و در بعضي ديگر آمده كه: خداوند به عيسي )ع( وحي فرستاد كه: آن دو رسول را به سوي آن شهر سومي را 

اي كه خداوند به دعاي روانه كند، و سپس وصي خودش شمعون را براي خالصي آن دو روانه كرد و نيز آمده كه آن مرده
تكاند. پس شاه پرسيد: پسرم حالت خاك را از سر و روي خود مي رسوالن زنده كرد، پسر شاه بوده. و وقتي از قبر بيرون آمد

پسرم اگر  :چطور است؟ گفت: من مرده بودم، دو نفر مرد را ديدم كه سجده كرده، از خدا خواستند مرا زنده كند. شاه گفت
 شناسي؟ گفت: آري. پس مردم همگي به آن دو نفر را ببيني مي
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شاه به صحرا رفتند، و يكي يكي از جلو آن مرد عبور كردند. بعد از عبور جمعي كثير يكي از آن دو رسول عبور كرد.  دستور
پسر شاه گفت: اين يكي از آن دو بود. سپس آن رسول ديگر گذشت، او را هم شناخت و با دست به هر دو نفر اشاره كرد كه 

 .داين دو بودند، شاه و اهل مملكتش ايمان آوردن

 .گويد: بلكه شاه و اهل مملكتش بر كفر اتفاق كرده، و تصميم گرفتندابن اسحاق مي

رسوالن را به قتل برسانند، اين خبر به گوش حبيب رسيد كه دم دروازه باالي شهر بود، پس شتابان خود را به جمعيت 
مؤلف: سياق آيات اين داستان با  «1»رسانيده ايشان را نصيحت كرد و تذكرها داد، و به اطاعت رسوالن دعوت نمود 

 .سازدمضمون بعضي از اين روايات نمي

ل خدا اند كه گفت: رسوو در الدر المنثور است كه: ابو داوود، ابو نعيم، ابن عساكر، و ديلمي، همگي از ابي ليلي روايت كرده
مؤمن آل يس، كه داستانش در سوره  "حبيب نجار "فرمود: صديقين )كه خداوند در قرآن ايشان را ستوده( سه نفرند: ()ص

 "و "أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ "مؤمن آل فرعون، كه گفت: "حزقيل ""يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ "يس آمده، كه گفت:
 .«9»كه وي از آن دو تاي ديگر افضل است  "علي بن ابي طالب

ه: اين روايت را بخاري هم در تاريخ خود از ابن عباس از آن جناب نقل كرده، و عبارتش مؤلف: و در همان كتاب است ك
 .«0»چنين است: صديقين سه نفرند: حزقيل، مؤمن آل فرعون، حبيب نجار، صاحب داستان سوره يس. علي بن ابي طالب 

ز رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود: و در مجمع البيان از تفسير ثعلبي، و او به سند خود از عبد الرحمن ابي ليلي، ا
سبقت يافتگان همه امتها سه نفرند، كه حتي چشم بر هم زدني به خدا كفر نورزيدند: علي بن ابي طالب، صاحب داستان 

 .«0»شان افضل است هايند، و علي از همهسوره يس و مؤمن آل فرعون، و صديقين همين



از ابن عباس از رسول  -وي حديث را ضعيف خوانده -نثور از طبراني و ابن مردويهمؤلف: اين معنا را سيوطي هم در الدر الم
روايت كرده، و عبارت آن چنين است: سبقت گيرندگان سه نفرند آنكه به سوي موسي سبقت جست، يوشع بن  (خدا )ص

ت علي ( سبقت جسنون بود و آنكه به سوي عيسي سبقت گرفت، صاحب داستان سوره يس بود، و آنكه به سوي محمد )ص
 .«5»بن ابي طالب )ع( بود 

__________________________________________________ 
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 713[ ..... ص: 51تا  33 (: آيات31سوره يس )]

 اشاره

( وَ جَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ وَ فَجَّرْنا فِيها 00وَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَ أَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ )
سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ  (04ما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَ فاَل يَشْكُرُونَ ) ( لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ و00َمِنَ الْعُيُونِ )

 (03( وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ )03مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا ال يَعْلَمُونَ )

( ال الشَّمْسُ 02( وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّي عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ )03الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ) وَ
( وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ 03فَلَكٍ يَسْبَحُونَ )يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ ال اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ كُلٌّ فِي 

 (09( وَ خَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ )01الْمَشْحُونِ )

وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ  (44)مَتاعاً إِلي حِينٍ  ( إاِلَّ رَحْمَةً مِنَّا و00َوَ إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَال صَرِيخَ لَهُمْ وَ ال هُمْ يُنْقَذُونَ )
( وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ 03( وَ ما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إاِلَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ )04أَيْدِيكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )

 (03فِي ضَاللٍ مُبِينٍ )كُمُ اللَّهُ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إاِلَّ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَ

 713ترجمه آيات ..... ص: 

 .(00خورند )كه از آن مي هايياش كرديم و دانه از آن بيرون آورديم دانهزمين مرده براي ايشان آيتي است كه زنده
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 .(00هايي روان كرديم )و در آن باغها و نخلها و انگورها قرار داديم و در آن چشمه

 .(04كنند؟ )تا مردم از ثمره آن و كارهاي خود برخوردار شوند آيا باز هم شكرگزاري نمي

روياند و چه از خود انسانها و چه از آن هايي كه از زمين ميچه آن جفت ها را بيافريدمنزه است آن كسي كه تمامي جفت
 .(03هايي كه انسانها از آن اطالعي ندارند )جفت

 .(03گيرند )كشيم و آن وقت مردم در تاريكي قرار ميو شب نيز براي آنان عبرتي است كه ما روز را از آن بيرون مي



 .(03اين نظم خداي عزيز داناست ) و خورشيد كه به قرارگاه خود روان است،

 .(02و براي ماه منزلها معين كرديم تا دوباره به صورت هالل مانند چوب خوشه خرماي كهنه درآيد )

 .(03كنند )نه خورشيد را سزد كه به ماه برسد و نه شب از روز پيشي گيرد و هر يك در فلكي سير مي

 .(01كنيم )ان را در كشتي پر، حمل ميو عبرتي ديگر براي ايشان اين است كه ما نژادش

 .(09شوند )ايم كه سوار ميو آن چه نظير آن برايشان آفريده

 .(00شوند )كنيم كه در اين صورت ديگر فريادرسي ندارند و نجات داده نميو هر آن بخواهيم غرقشان مي

 .(00باز مگر رحمتي از ما به فريادشان برسد كه تا مدتي برخوردار شوند )

 .(04شود از آنچه در پيش رو و پشت سر داريد بترسيد شايد ترحم شويد )چون به ايشان گفته مي و

 .(03ولي هيچ آيتي از آيات پروردگار نيايد براي آنان مگر اينكه از آن روي بگردانند )

د گويند آيا اننان كه ايمان آوردهاند به آشود از آنچه خدا روزيتان كرده انفاق كنيد آنان كه كافر شدهو چون به ايشان گفته مي
 .(03داد؟ شما نيستيد جز در ضاللتي آشكار )خواست غذايش ميبه كسي غذا بدهيم كه اگر خدا مي

 715بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

رابر ب بعد از آنكه داستان اهل قريه )انطاكيه(، و سرانجام امرشان را در شرك و تكذيب رسوالن الهي بيان كرد و آنان را در
همان طور كه عذاب بر تكذيب كنندگان از  -اعتنايي به مساله رسالت توبيخ نموده و به نزول عذاب بر آنان تهديد كردبي

 و نيز خاطرنشان ساخت كه همگي حاضر خواهند شد و به حسابشان رسيدگي شده جزا داده  -امتهاي گذشته نازل شد
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كشد، آياتي كه بر ربوبيت و الوهيت خداي تعالي داللت دارد، آيت از آيات خلق و تدبير الهي را به رخشان ميچند  .شوندمي
كند بر اينكه خدا، يگانه است و هيچ كس در ربوبيت و الوهيت با او شريك نيست، آن گاه مجددا و به روشني داللت مي

كنند و از آن روي گردانند، و حق را استهزاء نموده و به معاد نظر نميايشان را در اينكه به آيات و ادله وحدانيت خدا و به 
 .نمايدكنند توبيخ ميفقرا و مساكين انفاق نمي

 714كنند[ ..... ص: اي كه آيات مربوط به تدبير امر رزق مردم را بيان ميتوضيح مفردات و مفاد آيات شريفه]

خداي سبحان در اين آيه و دو آيه بعدش يكي از آيات و  "يَيْناها وَ أَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَوَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْ "
ها، شود، و آن آيت عبارت است از تدبير امر ارزاق مردم، و تغذيه آنان به وسيله حبوبات و ميوهادله ربوبيت خدا را، يادآور مي
 .از قبيل خرما و انگور و غيره

هر چند ظاهر در اين است كه آيت همان زمين است، ليكن اين قسمت از آيه  "وَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها "پس جمله
خواهد اشاره كند به اينكه: اين غذاهاي نباتي )كه شما در و مي "وَ أَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا ... "زمينه و مقدمه است براي جمله

دمد و آن را كه زميني مرده بود مبدل به حبوبات و از آثار زنده كردن زمين مرده است، كه خدا حيات در آن مي (داريداختيار 
 .كند تا شما از آن بخوريدها ميميوه

بنا بر اين به يك نظر آيت خود زمين نيست، بلكه زمين مرده است، از اين جهت كه مبدأ ظهور اين خواص است، و تدبير 



 .شودمردم به وسيله آن تمام ميارزاق 

هاي يعني ما از زمين گياهاني رويانديم و از آن گياهان حبوباتي مانند گندم، جو، برنج، و ساير دانه -"وَ أَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا "
 .خوراكي در اختيارشان قرار داديم

ات از زمين است، چون با خوردن حبوبات تدبير تمام گيري از بيرون آوردن حبوبتفريع و نتيجه "فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ "و جمله
 .گرددبر مي "دانه -حب "به كلمه "منه "شود، و ضمير در كلمهمي

ت به معناي هر بستاني اس "جنت "گويد: كلمهراغب مي "وَ جَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ وَ فَجَّرْنا فِيها مِنَ الْعُيُونِ "
جمع نخل است كه از درختان معروف  "نخيل "و كلمه« 1»خت باشد، و با درختانش زمين را مستور كرده باشد كه داراي در
 .شود و هم بر ميوه آنجمع عنب است كه هم بر درخت انگور اطالق مي "اعناب "است. و كلمه

__________________________________________________ 

 ."جن "مفردات راغب، ماده(1)
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 ... به معناي عضو و جارحه است "عين "گفته: كلمه "عيون "باز راغب در معناي

شود، البته همه آن معاني به وجهي از وجوه ولي اين كلمه به عنوان استعاره به عنايات مختلفي در معاني ديگر استعمال مي
ع آب را هم به خاطر شباهت به چشم، به خاطر آبي كه در آن هست، و منب -گويدتا آنجا كه مي -در عضو و جارحه هست،

ن به معناي شكافت "تفجير در زمين "از باب تفعيل از مصدر تفجير ساخته شده و "يفجرون "و كلمه«. 1»گويند عين مي
 .زمين به منظور بيرون كردن آبهاي آن است. و بقيه الفاظ آيه روشن است

الم در ابتداي جمله براي تعليل است و علت آنچه را كه در آيه سابق  "هِ وَ ما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَ فاَل يَشْكُرُونَلِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِ "
اختيم، ها روان سكند. و معنايش اين است كه: ما در زمين بستانها قرار داديم، و نيز آن را شكافتيم و چشمهآمده بود ذكر مي

 .بخورند تا مردم از ميوه آن باغها

گردد، و به همين جهت ضمير آن به مجعول از جنات كه خدا جعل كرده برمي "اند:گفته« 9»بعضي  "من ثمره "و در جمله
از ميوه  -من ثمرها "فرمود:هم مفرد است و هم مذكر، و گر نه بايد مي "مجعول "ضمير مفرد و مذكر آورده شد، چون كلمه

 :فرمودو يا مي "آن جنات

 ."از ميوه آن نخيل و اعناب -همامن ثمر "

شود كه ضمير در جاي اسم اشاره به گردد، چون گاهي ميبرمي "مذكور "ضمير مزبور به كلمه "اند:ديگر گفته« 0»بعضي 
يكي از شعراي معروف عرب در شعر خود اين كار را كرده، يعني ضمير را به جاي اسم  "رؤبه "رود، هم چنان كهكار مي

 :برده و گفتهاشاره به كار 

 «0»فيها خطوط من سواد و بلق كانه في الجلد توليع البهق 

 .است "كان ذاك "اند برگردانيده و تقدير كالمكه دو كلمه "سواد و بلق "را به "كانه "كه ضمير

مير اسم ور از ضبا اينكه مرجع ضمير دو تا است، در پاسخ گفته: منظ "كانه "ايابا عبيده از رؤبه پرسيد: چرا گفته :گويندمي
 .است "كان ذاك "،"كانه "اشاره است و معناي

__________________________________________________ 

 ."عين "مفردات راغب، ماده(1)

 .3، ص 90(روح المعاني، ج 0و  2)



ت ي پوسدر آن خطوطي از سياهي خالص و از سياهي و سفيدي، گويي آن سفيدي و سياهي طبيعتش را با دست رو(4)
 .اندكشيده
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گردد، و بدين برمي "نخيل "كه: ضمير تنها به« 1»اقوال بيهوده ديگري است، مثل اين قول  "من ثمره "و در مرجع ضمير
شود، و استفاده مي "عيون "گردد، كه ماء از كلمهبرمي "ماء "كه: ضمير به كلمه «9»جهت مفرد و مذكر آمده. و اين قول 

كه: « 0»بوده و اين قول  "و فجرنا فيها من ماء العيون "يا محذوف است كه در تقدير بر عيون اضافه شده، و تقدير آيه
 "ثمر "شود. و بنا بر اين دو وجه، مراد ازاستفاده مي "فجرنا "گردد، البته تفجيري كه از كلمهبرمي "تفجير "ضمير مذكور به

گردد، و اضافه ثمر به خداي تعالي از اين بابت كه: ضمير به خداي تعالي بر مي« 0»ين قول مطلق فايده خواهد بود. و ا
 .است كه خدا خالق و مالك آن است

 711[ ..... ص: "لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ ما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ... "در آيه: "وَ ما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ "توضيح جمله:]

اين  -به طوري كه راغب گفته -"فعل "و "عمل "همان فعل است، و فرق بين "عمل "منظور از -"تْهُ أَيْدِيهِمْوَ ما عَمِلَ "
شود كه با قصد و اراده انجام شود، و به همين جهت كارهاي حيوانات و بيشتر اوقات در فعلي استعمال مي "عمل "است كه:

كنند و توصيف مي "فساد "و "صالح "هت عمل را به دو وصفگويند، و باز به همين ججمادات را به ندرت عمل مي
 .«4» كنندگويند فالن عمل صالح است و آن ديگري فاسد و طالح، ولي مطلق فعل را به اين دو صفت توصيف نميمي

ن د آنااي كه دست خونافيه است و معنايش اين است كه: تا از ميوه آن بخورند، ميوه "و ما عملته "در جمله "ما "و كلمه
درستش نكرده تا در تدبير ارزاق شريك ما باشند، بلكه ايجاد ميوه و تتميم تدبير ارزاق به وسيله آن از چيزهايي است كه 

 .كنندشود ايشان را كه شكرگزاري نميمخصوص ماست، بدون اينكه از آنها كمكي گرفته باشم، پس با اين حال چه مي

گذاري بر مردم به خلقت چارپايان، به منظور تدبير ه اواخر سوره است كه در مقام منتنافيه است، آي "ما "مؤيد اينكه: كلمه
وَ مِنْها يَأْكُلُونَ وَ لَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَ  ... أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً "فرمايد:امر ارزاق آنان و حياتشان مي

فرمايد: خلقت چارپايان كه وسيله اكل و شرب شماست، عمل دست من چون در اين آيه نيز مي "أَ فاَل يَشْكُرُونَ مَشارِبُ
 .در آيه مورد بحث نافيه است "ما "است، يعني عمل دست شما نيست، در نتيجه كلمه

د. و معنايش چنين باشد كه: ما باش "ثمره "موصوله، و عطف بر "ما "اند كه كلمهاز مفسرين احتمال داده« 3»ولي بعضي 
 اش وباغهايي از نخيل و اعناب قرار داديم تا مردم از ميوه
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گيرند كنند مانند سركه و شيره، و چيزهاي ديگري كه از خرما و انگور مياش درست مياز آنچه به دست خود از ميوه
 .بخورند

از وجه سابق بهتر آمده، و ليكن به نظر ما وجه خوبي نيست، براي اينكه مقام، مقام « 1»ها اين وجه هر چند به نظر بعضي
كند، و در اين مقام مناسب آن است كه اموري از تدابير خاص به خدا اي تعالي داللت ميبيان آياتي است كه بر ربوبيت خد



ذكر شود، و مناسبت ندارد كه سخن از سركه گرفتن و شيره درست كردن كه از تدابير انسانها است به ميان آيد، چون ذكر 
 .آن هيچ دخالتي در تتميم حجت ندارد

ور از ذكر تدابير انسانها، از اين جهت است كه باز باألخره منتهي به تدبير خدا ممكن است كسي در جواب ما بگويد: منظ
شود، چون خداي تعالي بشر را هدايت كرد به اينكه از خرما و انگور شيره و سركه بگيرند، و اين خود از تدبير عام الهي مي

ن تا از ميوه آ -ثمره و مما هديناهم الي عمله لياكلوا من "گوييم اگر منظور اين بود جا داشت بفرمايد:است. در پاسخ مي
تا شنونده توهم نكند كه انسانها  "نخيل و اعناب، و نيز از آنچه ما هدايتشان كرديم كه از آن دو ميوه درست كنند بخورند

 .هم در تدبير سهمي دارند

و معنا چنين باشد: تا از ميوه  "ثمره "نكره موصوفه باشد، و عطف باشد بر "ما "اند كه كلمهديگر احتمال داده «2»بعضي 
 .آن و از چيزي كه دست خودشان درستش كرده بخورند

 .ليكن اين وجه هم به عين آن دليلي كه در وجه قبلش گفتيم، درست نيست

از خدا  مكند. و سپاسگزاري مرداين جمله ناسپاسي مردم را تقبيح نموده، آنان را در اين كار سرزنش مي -"أَ فاَل يَشْكُرُونَ "
در برابر اين تدبير به اين است كه: نعمتهاي جميل خدا را عمال و نيز به زبان اظهار بدارند، و خالصه اظهار كنند كه بندگان 
او، و مدبر به تدبير اويند، و اين خود عبادت است، پس شكر خدا عبارت است از اينكه: به ربوبيت او، و اينكه تنها او معبود و 

 .كنند اله است اعتراف

 718[ ..... ص: "سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ... "بيان مفاد آيه:]

 "سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا ال يَعْلَمُونَ

كند، چون قبال متذكر شد كه شكر او را در برابر خلقت انواع نباتات و رزقها از حبوبات ا انشاء مياين آيه تنزيه خداي تعالي ر
ها براي آنان نكردند، با اينكه اين كار را از راه تزويج بعضي نباتات با بعضي ديگر كرده، هم چنان كه در جاي ديگر و ميوه

 :نيز فرموده
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 .«1» "وَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ "

كند به اينكه: مساله تزويج دو چيز با هم و پديد آوردن چيز سوم، اختصاص به انسان و حيوان و در ضمن اين آيه اشاره مي
ي فرمايد، و به طور كلآورد، و عالم مشهود را از راه استيالد تنظيم ميمامي موجودات را از اين راه پديد مينبات ندارد، بلكه ت

عالم را از دو موجود فاعل و منفعل درست كرده كه اين دو به منزله نر و ماده حيوان و انسان و نباتند، هر فاعلي با منفعل 
سُبْحانَ الَّذِي  "فرمايد:آيد، آن گاه خدا را تنزيه كرده، ميودي سوم پديد ميكند و از برخورد آن دو، موجخود برخورد مي

. پس جمله مذكور به داللت سياق، انشاي "ها را آفريدهمنزه است خدايي كه همه جفت -خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
 .او خبر دهدتنزيه و تسبيح خداست، نه اينكه بخواهد از منزه بودن 

روياند، عبارت است از نباتات، و ممكن با جمله بعديش، بيان براي ازواج است. آنچه كه زمين مي "مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ "و جمله
د، شونشود، چون اينها هم از مواد زميني درست ميهم هست بگوييم شامل حيوانات )كه يك نوع از آن آدمي است( نيز مي

باز مؤيد اين « 9» "وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً "در باره انسان كه گفتيم نوعي از حيوانات است فرموده:خداي تعالي هم 



بينيم كه حيوان را در عداد ازواج نام نبرده، با اينكه شود، چون مياحتمال ظاهر سياق است كه شامل تمامي افراد مبين مي
هر چه را  -مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ "شود منظور ازتر بود. پس معلوم ميه از زوج بودن نبات روشنزوج بودن حيوانات در نظر هم

 .همه گياهان و حيوانات و انسانهاست "روياندكه زمين از خود مي

از مخلوقاتي كه دانند و آن عبارت است يعني از آنچه مردم نمي "مِمَّا ال يَعْلَمُونَ "يعني از خود مردم و -"و من انفسهم "
 .هنوز انسان از وجود آنها خبردار نشده، و يا از كيفيت پيدايش آنها، و يا از كيفيت زياد شدن آنها اطالع پيدا نكرده

انواع و اصناف است، نه نر و ماده بودن موجودات، و  "ازواج "مراد از "اند كه:در تفسير اين آيه گفته« 0»و چه بسا بعضي 
ولي آيات ديگري كه متعرض خلقت  "منزه است آن خدايي كه همه انواع موجودات را او آفريده "كه:معناي آيه اين است 

 عالوه بر اين اصوال« 0» "ءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَوَ مِنْ كُلِّ شَيْ "ازواج است، با اين گفتار سازگار نيست، مانند آيه
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 .3و رويانديم، در زمين از هر جفتي با طراوت و زيبا. سوره ق، آيه (1)

 [.....] .13خدا شما را از زمين رويانيد، و چه روياندني. سوره نوح، آيه (2)
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ت، اند، نه مقارنتي در كار اسمقارنه دو چيز با هم، و نوعي تالف و تركب، از لوازم مفهوم زوجيت است، و بنا بر معاني كه كرده
 .و نه تالف و تركبي

ر غير حيوانات هم به قرين، گويند، و دبه هر يك از دو قرين يعني هم نر و هم ماده، در حيوانات زوج مي "گويد:راغب مي
پايي )يك جفت قالي( و امثال آن، و نيز به هر چيزي كه با گويند يك جفت چكمه، يك جفت دمشود، مثال ميزوج گفته مي

 :گويد: خداي تعالي كه فرمودهگويند، سپس ميمماثل و يا با ضد خودش جمع شده باشد، زوج مي

كه تمامي آنچه در عالم است زوج است، چون يا ضدي دارد كه گفتيم ضد هر چيزي اين معنا را بيان كرده  "خلقنا زوجين "
گويند، و يا مثلي دارد كه آن نيز زوج است، و يا با چيزي تركيب يافته كه تركيب هم خود نوعي زوجيت است، را هم زوج مي

 .«1» "بلكه اصال در عالم چيزي نيست كه به هيچ وجه تركيب در آن نباشد

گفته او زوجيت زوج عبارت است از اينكه در وجود يافتن محتاج به تالف و تركب باشد، به همين جهت به هر يك از  و بنا به
ون گويند، چگويند، مثال به يك يك دو عدد قالي كه قرين همند زوج ميدو قرين البته از آن جهت كه قرين است زوج مي
گويند، به خاطر اينكه در جفت بودن هر دو محتاج همند. پس رين زوج مياحتياج به آن لنگه ديگرش دارد، و نيز به هر دو ق

دو  ء سوم، و يا براي اينكه از تركيبزوج بودن اشياء عبارت شد از مقارنه بعضي با بعضي ديگر براي نتيجه دادن يك شي
 .چيز درست شده

 732نْهُ النَّهارَ([ ..... ص: مراد از بيرون كشيدن روز از شب )وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِ]

هاي داله بر ربوبيت خدا را ذكر اين آيه شريفه آيتي ديگر از آيت "وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ "
و اين آيت را در خالل چهار  هايي كه داللت دارد بر وجود تدبيري عام آسماني، براي پديد آمدن عالم انساني،كند، آيتمي

 .آيه بيان فرموده است

 "خواهد به پديد آمدن ناگهاني شب به دنبال روز اشاره كند، و كلمهو در اين معنا هيچ شكي نيست كه: آيه شريفه مي



 متعدي شده، چون، اگر به "من "است كه به معناي بيرون كشيدن است، به همين جهت با كلمه "سلخ "از مصدر "نسلخ
به اين معنا است )و به  "پوست را از گوسفند كندم -سلخت االهاب عن الشاة "عناي كندن بود، هم چنان كه در عبارتم

دي متع "عن "بايستي در آيه مورد بحث هم با كلمهگويند(، ميهمين جهت كسي را كه شغلش اين كار است سالخ مي
 مفهميمتعدي شده مي "من "شده باشد، پس از اينكه با كلمه
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 .كه سلخ در اين آيه به معناي بيرون كشيدن است، نه كندن

دنبال ديگري، مؤيد اين معنا اين است كه: خداي تعالي در چند جا از كالم عزيزش از وارد شدن هر يك از روز و شب در 
و وقتي وارد « 1» "يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ "كرده، از آن جمله فرموده: "داخل كردن -ايالج "تعبير به

از شب شدن روز بعد از شب، ايالج و ادخال روز در شب باشد، قهرا آمدن شب به دنبال روز به طور ناگهاني نيز، اخراج روز 
 .خواهد بود، البته هم آن ادخال اعتباري است، و هم اين اخراج

كند و داخل ظلمت شده، و گويا ظلمت شب بر مردم احاطه كرده، و آنان را در برگرفته ناگهان روز اين روپوش را پاره مي
افتد، و وشي روي مردم ميگيرد، و در هنگام غروب به ناگاه بار ديگر شب چون روپنورش به تدريج همه مردم را فرا مي

گيرد، پس در حقيقت در اين تعبير نوعي استعاره به كنايه به كار رفته ظلمتش همه آن جاهايي را كه نور روز گرفته بود، مي
 .است

 "هاي طوالني كه ديگران در معنايو شايد همين وجهي كه ما براي آيه ذكر كرديم كافي باشد، و احتياجي به نقل بحث
 .اند نباشدو سپس ناگهان رسيدن شب، ايراد كرده "از ليلسلخ نهار 

 737[ ..... ص: "وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها "معناي آيه:]

تقر لمس "همان حركت آن است، و الم در جمله "جريان شمس ""وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ "
مصدر ميمي و يا اسم زمان و يا اسم  "مستقر "باشد. و كلمهمي "تا -غايت "و يا براي "به سوي -الي "به معناي "اله

 .مكان است

، يعني كندكند و يا تا آنجا كه قرار گيرد حركت ميو معناي آيه اين است كه: خورشيد به طرف قرار گرفتن خود حركت مي
 .كندرار، و يا محل استقرارش حركت ميتا سرآمدن اجلش، و يا تا زمان استق

حال ببينيم معناي جريان و حركت خورشيد چيست؟ از نظر حس اگر حساب كنيم، حس آدمي براي آفتاب اثبات حركت 
كند، حركتي دوراني پيرامون زمين، و اما از نظر بحثهاي علمي قضيه درست به عكس است. يعني خورشيد دور زمين مي

 "كند كه: خورشيد با سياراتي كه پيرامون آنند به سوي ستارهگردد. و نيز اثبات ميبه دور خورشيد مي چرخد، بلكه زميننمي
 .حركتي انتقالي دارند "نسر ثابت
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و به هر حال حاصل معناي آيه شريفه اين است كه: آفتاب پيوسته در جريان است، مادامي كه نظام دنيوي بر حال خود باقي 



 .است، تا روزي كه قرار گيرد و از حركت بيفتد، و در نتيجه دنيا خراب گشته، اين نظام باطل گردد

طوري ديگر نيز قرائت شده و آن قراءتي است منسوب به اهل بيت )ع( و « 1» -هبه طوري كه گفته شد -البته آيه شريفه
الشمس تجري ال  "اند:الي نافيه آمده و خوانده "لمستقر "بعضي ديگر غير از اهل بيت و در اين قرائت به جاي الم در

كند و م به اين معنا برگشت مي، ولي معناي اولي هم سرانجا"شودكند، و هيچگاه ساكن نميخورشيد حركت مي -مستقر لها
درست نيست، چون خالف  "اندجريان خورشيد را بر حركت وضعي خورشيد به دور مركز خود حمل كرده "اما اينكه: بعضي

 .داللت بر انتقال از مكاني به مكاني ديگر دارد "جريان "ظاهر جريان است، زيرا

گري ان مزبور خورشيد تقدير و تدبيري است از خدايي كه عزيز است، يعني هيچ غلبهيعني جري -"ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ "
 .كند، و عليم است، يعني به هيچ يك از جهات صالح در كارهايش جاهل نيستبر اراده او غلبه نمي

 731[ ..... ص: "مِوَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّي عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِي "مقصود از اينكه فرمود:]

 "وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّي عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

است كه اسم مكان از نزول، و به معناي محل پياده شدن و منزل كردن است، و ظاهرا مراد  "منزل "جمع "منازل "كلمه
 .كنديست و هشت شبانه روز طي مياي است كه ماه تقريبا در مدت بگانهنقاط بيست و هشت "منازل "از

اي كه برگها از آن آيد، تا نقطهاي كه از درخت بيرون ميبه معناي ساقه شاخه خرماست، البته از نقطه "عرجون "و كلمه
شود، و معلوم گويند، كه )به خاطر سنگيني برگها معموال( خميده ميمي "عرجون "شود. اين قسمت از شاخه رامنشعب مي

گردد، و اين قسمت چوبي زرد رنگ، و چون هالل قوسي است و لذا در اش بيشتر ميگر چند ساله شود خميدگياست كه ا
 .به معني عتيق است "قديم "اين آيه هالل را به اين چوب كه چند ساله شده باشد تشبيه كرده. و

تر به فهم اين وجه ه وجوه نزديكنظريه مفسرين در معناي آيه مختلف است، چون در تركيب آن اختالف دارند، و از هم
 و القمر قدرناه "تقدير آيه چنين است:«: 9»اند است كه گفته
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و القمر قدرنا له منازل حتي عاد هالال يشبه العرجون العتيق  "، و يا"راي منزلهايي باشدماه را مقدر كرديم كه دا -ذا منازل
ما براي ماه منزلهايي مقدر كرديم تا دوباره برگردد هالل شود، هاللي كه شبيه به ساقه شاخه خرماي سال  -المصفر لونه

 ."خورده قوسي و زرد رنگ است

هاي كند، چون در طول سي روز به شكل و قيافهاه براي اهل زمين اشاره ميهاي مو اين آيه شريفه به اختالف منظره
شود، و علتش اين است كه: نور ماه از خودش نيست، بلكه از خورشيد است، و به همين جهت )مانند هر مختلفي ديده مي

ت، و اين ت تاريك اساي ديگر هميشه( تقريبا نصف آن روشن است، و قريب به نصف ديگرش كه روبروي خورشيد نيسكره
اش فرض كنيم، روز بروز قسمت دگرگوني هم چنان هست تا دوباره به وضع اولش برگردد اگر ماه را در صورت هاللي

گيرد، تا برسد به جايي كه تقريبا تمامي يك طرف ماه بيشتري از سطح آن كه در برابر آفتاب است به طرف زمين قرار مي
به طرف زمين هم قرار گيرد )ماه شب چهارده( از آن شب به بعد دوباره رو به نقصان نهاده تا كه مقابل خورشيد قرار گرفته، 

 .برسد به حالت اولش كه هالل بود



آيد، كه در شود، آثاري در دريا و خشكي و در زندگي انسانها پديد ميو به خاطر همين اختالف كه در صورت ماه پيدا مي
 .علوم مربوط به خودش بيان شده است

گيرد بيان كرده، نه احوال خود قمر را و نه پس آيه شريفه از آيت قمر، تنها احوالي را كه نسبت به مردم زمين به خود مي
 .احوال آن را نسبت به خورشيد

به  اشداشاره ب "وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها "در جمله "تجري "توان گفت: بعيد نيست مراد ازو از اين جا است كه مي
از حركت روزانه و  :كند، و آن عبارت استاحوالي كه خورشيد نسبت به ما دارد، و حس ما از ظاهر اين كره احساس مي

 .اشفصلي و ساليانه

اشاره باشد به حالي كه خورشيد في نفسه دارد، و آن عبارت است از  "لمستقر لها "همچنين بعيد نيست كه: مراد از جمله
ا براي مردم هاي خداراتي كه پيرامونش در حركتند، ساكت و ثابت است، پس گويا فرموده: يكي از آيتاينكه: نسبت به سي

اين است كه خورشيد در عين اينكه ساكن و بي حركت است، براي اهل زمين جريان دارد، و خداي عزيز عليم به وسيله آن 
 .(ر فرموده، )و خدا داناتر استسكون و اين حركت پيدايش عالم زميني و زنده ماندن اهلش را تدبي

 "لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ "
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ه ماه ترجيح ندارد خورشيد ب "ه فرموده:داللت بر ترجيح داشتن و بهتر بودن دارد، و معناي اينك "سزاوار است -ينبغي "كلمه
اين است كه چنين چيزي از خورشيد سرنزده، و منظور از اين تعبير اين است كه بفهماند تدبير الهي چيزي نيست كه  "برسد

روزي جاري شود و روزي از روزها متوقف گردد، بلكه تدبيري است دائمي و خلل ناپذير، مدت معيني ندارد تا بعد از تمام 
 .دن آن مدت به وسيله تدبيري نقيض آن نقض گرددش

پس معناي آيه اين است كه: شمس و قمر همواره مالزم آن مسيري هستند كه برايشان ترسيم شده، نه خورشيد به ماه 
 كه اينافتد، بلرسد تا به اين وسيله تدبيري كه خدا به وسيله آن دو جاري ساخته مختل گردد، و نه شب از روز جلو ميمي

دو مخلوق خدا در تدبير پشت سر هم قرار دارند، و ممكن نيست از يكديگر جلو بيفتند، و در نتيجه دو تا شب به هم متصل 
 .شوند يا دو تا روز به هم بچسبند

زند، و ديگر نفرمود: ماه هم به خورشيد رسد، و شب از روز جلو نميدر اين آيه شريفه تنها فرمود: خورشيد به ماه نمي
زند، و اين بدان جهت است كه مقام آيه مقام بيان محفوظ بودن نظم و تدبير الهي از سد، و روز هم از شب جلو نميرنمي

خطر اختالف و فساد بود، و براي افاده اين معنا خاطرنشان ساختن يك طرف قضيه كافي بود، و چون خورشيد بزرگتر و 
است، لذا نرسيدن خورشيد به ماه را ذكر كرد و از ذكر آن، حال عكسش تر از خورشيد تر از ماه، و ماه كوچكتر و ضعيفقوي

فهمد وقتي خورشيد با آن بزرگي و قوتش نتواند به ماه برسد، ماه به طريق اولي شود، و شنونده خودش ميهم روشن مي
 .تواند به خورشيد برسدنمي

آن روز است، و وقتي شب كه يك امر عدمي و همچنين است شب، چون شب عبارت است از نبود روزي كه اين شب، شب 
وز فهمد كه راست، و طبعا متاخر از روز است، نتواند از روز پيشي گيرد، عكسش هم معلوم است، يعني شنونده خودش مي

 .گيردهم از شب يعني از عدم خودش پيشي نمي

 735افتد[ ..... ص: و شب از روز جلو نمي رسدشمس و قمر تابع تدبير خدا و مالزم مسير خود هستند و خورشيد به ماه نمي]



كند يعني هر يك از خورشيد و ماه و نجوم و كواكب ديگر در مسير خاص به خود حركت مي -"وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ "
 رعبارت است از همان مدار فضايي كه ه "فلك "كند، پس كلمهو در فضا شناور است، همان طور كه ماهي در آب شنا مي

از  هر يك "كل "كنند، و چون چنين است بعيد نيست كه مراد از كلمهيك از اجرام آسماني در يكي از آن مدارها سير مي
  .خورشيد و ماه و شب و روز باشد، هر چند كه در كالم خداي تعالي شاهدي بر اين معنا نيست
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اشاره كند به اينكه هر يك از اجرام  :رده كه خاص عقال است، براي اين است كهضمير جمعي آو "يسبحون "و اگر در جمله
كند، عينا مانند عقال، هم چنان كه اين تعبير در جاي ديگر نيز آمده فلكي در برابر مشيت خدا رام است و امر او را اطاعت مي

 .«1» "وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها  "و فرموده:

مفسرين در جمالت آيه مورد بحث آراي ديگري دارند، آرايي مضطرب كه ما از نقل آنها خودداري كرديم، اگر كسي بخواهد 
 .«9»تواند به تفاسير مفصل مراجعه كند مي

در اصل به معناي فرزندان خردسال  "ذرية "كلمه "گويد:راغب مي "ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِوَ آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا  "
رود، و هم شود، هم در يك نفر به كار مياست، ولي در استعمالهاي متعارف در خردساالن و بزرگساالن هر دو استعمال مي

 .«0»در چند نفر، ولي اصلش به معناي چند نفر است 

 .به معناي مملو است "مشحون "به معناي كشتي است. و كلمه "فلك "و كلمه

كند، و آن عبارت است از جريان تدابير او در درياها هاي ربوبيت خداي تعالي را بيان مياين آيه شريفه آيت ديگري از آيت
شود، و از يك طرف دريا به طرف يكند و كشتي از آنان و از اثاث و كاالي آنان پر مكه ذريه بشر را در كشتي حمل مي

 .دهندكنند و دريا را وسيله و راه تجارت و ساير اغراض خود قرار ميديگر دريا عبور مي

كند، مگر خداي تعالي، چون تمامي آثار و خواصي كه كند، و از خطر غرق حفظ نميآري كسي ايشان را در دريا حمل نمي
كند، همه اموري است كه خدا مسخرش كرده، و همه به خلقت خدا منتهي ده ميبشر در سوار شدن به كشتي از آنها استفا

 .گردد، عالوه بر اين، اين اسباب اگر به خدا منتهي نشود، هيچ اثر و خاصيتي نخواهد داشتمي

 :و اگر حمل بر كشتي را به ذريه بشر نسبت داد، نه به خود بشر، و خالصه اگر فرمود

به اين منظور است كه به اين وسيله غرق محبت و مهر و شفقت شنونده را تحريك  "حملناهم "و نفرمود: "حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ "
 .كند
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سپس بر آسمان كه دودي بود بپرداخت، پس به آن و به زمين فرمود: چه به طوع و رغبت خود و چه با اكراه بياييد. (1)
 .11آييم با طوع و رغبت. سوره حم سجده، آيه فتند: ميگ
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 ."ذرو "مفردات راغب، ماده(3)
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چارپايان است، چون در  -اندتفسير كرده« 1»به طوري كه ديگران  -مراد از اين جمله "وَ خَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ "
وَ  "و نيز فرموده:« 9» "وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ "جاي ديگر، كشتي و چارپايان را با هم آورده و فرموده:

تي نوح، و آيه مورد بحث را حمل بر كشتي را در آيه قبل حمل بر كش« 0»بعضي « 0» "عَلَيْها وَ عَلَي الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
اند كه بشر بعد از كشتي نوح براي خود درست كرده. و اين تفسير تفسيري است بد هاي ديگر كردهها و بلمها و زورقكشتي



 .معناو بي

 .است كه جمله مورد بحث را به شتر تنها معنا كرده« 4»و نظير آن، تفسير آن كسي 

و براي شما از مثل كشتي چيزهاي ديگري خلق كرديم كه  "فرمايد:له مورد بحث را كه ميكه جم« 3»و چه بسا مفسريني 
 .اند. و ليكن تعميم دادن آيه بهتر استهاي فضايي عصر حاضر كردهحمل بر طياره و سفينه "شويدبر آن سوار مي

به معناي آن كسي است كه ناله آدمي را بشنود و  "صريخ "لمهك "وَ إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فاَل صَرِيخَ لَهُمْ وَ ال هُمْ يُنْقَذُونَ "
 .به معناي نجات دادن از غرق است "انقاذ "استغاثه او را جواب گويد و به فرياد او برسد. و كلمه

 :ايدخواهد بفرممي متصل است و "أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ "فرمود:و اين آيه شريفه با آيه قبلش كه مي

كنيم، و در اين صورت احدي نيست كه استغاثه آنان را جواب بدهد، و هيچ نجات اختيار، با ماست، اگر خواستيم غرقشان مي
 .اي نيست كه ايشان را از غرق شدن برهانددهنده

من  ال ينجون بسبب من االسباب و بامر "قدير كالم:اين استثناء، استثناي مفرغ است، و ت "إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ مَتاعاً إِلي حِينٍ "
به هيچ سببي از اسباب، و هيچ امري از امور،  -االمور اال لرحمة منا تنالهم و لتمتع الي حين االجل المسمي قدرناه لهم

قدير ان تكنند، مگر به خاطر رحمتي از ما كه شاملشان گردد، و به خاطر اينكه تا مدتي معين كه برايشنجات پيدا نمي
 .باشدمي "ايم زنده بمانندكرده
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 731([ ..... ص: و جواب كفار به دعوت به تقوي )پرواز از خالق "اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْ "معناي جمله]

كرد هايي كه داللت بر ربوبيت خدا ميبعد از آنكه آيت "وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "
نكرده  بدانها اقبالي ها را رعايت ننموده، وكند به اينكه حق اين آيتبرشمرد، اينك در اين آيه شريفه مشركين را مذمت مي

 "ماهاي روشن ناطقند بر اينكه پروردگار ششود كه: اين آيتو آثار آنها را بر آنها مترتب نساختند. وقتي به ايشان گفته مي
است، پس هم از معصيت او در حال حاضر بپرهيزيد، و هم از گناهاني كه قبال كرده بوديد و يا پس از عذاب شرك و  "اللَّه

بدان مبتالييد، و آنچه قبال مرتكب شده بوديد بپرهيزيد و يا پس از شرك و گناهاني كه فعال در زندگي دنيا  گناهاني كه
كنند. و اين داريد، و از عذابي كه در آخرت هست بپرهيزيد، از اين سخن اعراض نموده و اين دعوت را اجابت نمي

 .شوندرند، آياتي كه به وسيله آن تذكر داده مياعراضشان بر حسب عادتي است كه هميشه در باره همه آيات دا

شرك و گناهاني است كه در حال  "ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْ "شود: اول اينكه: مراد ازبا اين بيان دو نكته روشن مي
يكي  رگشت هر دو بهحاضر و در قبل از اين بدان مبتال بودند، و يا مراد عذابي است كه بدين سبب مستوجب آن شدند، و ب

 .تر استاست، و يا مراد شرك و گناهان در دنيا و عذاب در آخرت است. و اين وجه از وجوه ديگر وجيه



حذف شده، براي اين است كه: داللت كند بر اينكه حال كفار در جرأت و جسارت به خداي  "اذا "دوم اينكه: اگر جواب
چه  دهند به زبان آورد. پستوان جوابي كه در مقابل اين دعوت ميديگر نمياعتنايي به حق به حدي رسيده كه تعالي، و بي

انده كه ، فهم"وَ ما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ "بهتر اينكه اصال گفته نشود، هر چند كه با جمله
 .آن جواب چه بوده

نشان دادن آن، به مشاهده و يا به  "آوردن آيات "مراد از "ةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَوَ ما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَ "
تالوت و تذكر است، و نيز مراد اعم از آيات آفاقي و انفسي و آيت به معناي معجزه )مانند قرآن( است، كفار در برابر همه 

 .كننداينها روگرداني مي

 "... قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ إِذا "

متعرض جواب ايشان در مقابل دعوت به عبادت  "وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْ "فرمايد:آيه قبلي كه مي
بل دعوت به سوي شفقت بر خلق خداست كه بود كه يكي از دو ركن دين حق است، و اين آيه متعرض جواب ايشان در مقا

ركن دوم دين حق است، و معلوم است كه: وقتي جوابشان از دعوت به ركن اول، رد آن دعوت بود، جوابشان از اين دعوت 
 .ديگري هم رد خواهد بود نه قبول
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 738لق([ ..... ص: عكس العمل كفار در برابر دعوت به انفاق )شفقت و خدمت به خ]

متضمن دعوتشان به انفاق بر فقرا و مساكين است. و اگر از اموال آنان  "وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ "پس جمله
ن آ براي اين است كه اشاره كند به اينكه مالك حقيقي اموال آنان خداست كه با "آنچه خدا روزيشان كرده "تعبير كرد به

اموال روزيشان داده و ايشان را مسلط بر آن اموال كرده است و همين خداست كه فقرا و مساكين را بيافريده و ايشان را 
محتاج آنان كرده تا از زيادي مئونه خود حوائج ايشان را برآورند و به ايشان انفاق كنند و احسان و خوشرفتاري نمايند، چون 

 .داردت ميخدا احسان و خوشرفتاري را دوس

اند، و اين جمله جوابي است كه كفار از دعوت به انفاق داده -"قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ "
ر تعبير د كه از آنان با ضميتعبير كرده، با اينكه مقتضاي مقام اين بو "الَّذِينَ كَفَرُوا "اگر از گوينده اين سخن به اسم ظاهر

براي اين است كه به آن علتي كه وادارشان كرده اين حرف را بزنند اشاره كرده باشد و  "گفتند -قالوا "كند، و بفرمايد:
بفرمايد كفرشان نسبت به حق، و اعراضشان از آن، به خاطر پيروي شهوات، علت شد كه به مثل اين عذرها كه اساسش 

كند كه بايد نسبت به خلق خدا شفقت فطرت است، عذرخواهي كنند، چون فطرت هر انساني حكم ميروگرداني از دعوت 
 .ورزيد، و آنچه كه در اجتماع فاسد گشته اصالح كرد

تعبير كرده كه اسم ظاهر است با اينكه مقتضاي مقام اين  "لِلَّذِينَ آمَنُوا "و به عين همين جهت است كه از مؤمنين نيز به
چه خدا از آن "تا بفهماند آن علتي كه مؤمنان را وادار كرد به اينكه به كفار بگويند: "قالوا لهم ا نطعم "رمايد:بود كه بف

 .همانا ايمان ايشان به خدا بود "روزيتان كرده انفاق كنيد

: اگر است به اينكهاشاره  "دادخواست خودش به او طعام ميآيا طعام دهيم به كسي كه اگر خدا مي "و در اينكه كفار گفتند:
، از اين باب گفتند كه انفاق به فقرا از اموري است كه خدا خواسته و "از آنچه خدا روزيتان كرده انفاق كنيد "مؤمنين گفتند:

اراده كرده، و خالصه از احكام دين خداست، لذا كفار آن را رد كرده و گفتند كه: اگر خدا اراده كرده بود خودش طعامشان 
 .كندشود اراده نكرده، چون اراده خدا از مرادش تخلف نميبينيم نداده معلوم مياينكه ميداد، پس مي



اند، چون اساس اراده تشريعي اش خلط كردهاي است كه: در آن، بين اراده تشريعي خدا و اراده تكوينيو اين جواب مغالطه
در آخرت صالح حالشان در آن است، و معلوم است خدا امتحان و هدايت بندگان است به سوي آنچه كه هم در دنيا و هم 

 .اي ممكن است با عصيان كردن از مرادش تخلف كندكه چنين اراده
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كند، و معلوم است كه مشيت و اراده خدا كه به اطعام فقرا و انفاق بر آنان تعلق ولي اراده تكويني از مرادش تخلف نمي
ار توانگر، از كند از اينكه كفاده تشريعي است نه تكويني. پس تخلف اين اراده در مورد فقرا تنها كشف ميگرفته، مشيت و ار

آنچه كه بدان مامور شدند تمرد و عصيان ورزيدند، و هيچ داللتي ندارد بر اينكه اراده خدا به اين عمل آنان تعلق نگرفته، و 
 .اندمؤمنين در اين مدعا دروغ گفته

اند، هم چنان كه خداي پرستي را بر آن پايه بنا نهادههاي وثنيت و بتاي است كه به طور كلي همه سنتلطهو اين مغا
ءٍ نَحْنُ وَ ال آباؤُنا وَ ال وَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ "سبحان از ايشان حكايت كرده و فرموده:

 "ءٍسَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ ال آباؤُنا وَ ال حَرَّمْنا مِنْ شَيْ "و نيز فرموده:« 1» "ءٍا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْحَرَّمْن
 .«0» "وَ قالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ "و نيز فرموده:« 9»

: شما گوينداين جمله تتمه سخن كفار است، و خطابشان در آن به مؤمنين است كه مي -"اللٍ مُبِينٍإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَ "
 .كنيد خدا به ما دستور داده انفاق كنيم، و انجام اين دستور را از ما خواسته، در گمراهي روشني هستيدمؤمنين كه ادعا مي

ع( راجع )و رد سخني از آلوسي در باره روايتي از امام رضا  "ي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ...وَ الشَّمْسُ تَجْرِ "بحث روايتي ]رواياتي در ذيل آيه:

 739به تقدم روز بر شب[ ..... ص: 

در مجمع البيان از علي بن الحسين زين العابدين، و از ابي جعفر امام باقر، و از جعفر بن محمد امام صادق )ع( روايت شده 
 .«0» -به فتحه راء -"ال مستقر لها "اند:كه خوانده

و در الدر المنثور آمده كه سعيد بن منصور، احمد، بخاري، مسلم، ابو داوود، ترمذي، نسايي، ابن ابي حاتم، ابو الشيخ، ابن 
 مردويه، و بيهقي، از ابو ذر )رحمه اللَّه( روايت

__________________________________________________ 

پرستيديم نه ما و نه پدران ما، و نيز بدون خواست ما به غير از او چيزي را نميد: اگر خدا ميآنان كه مشرك شدند گفتن(1)
 .04كرديم. سوره نحل، آيه دستور او چيزي را حرام نمي

شديم، نه ما و نه پدران ما، و نيز خواست ما مشرك نمياگر خدا مي :به زودي آنان كه مشرك شدند خواهند گفت(2)
 .103كرديم. سوره انعام، آيه نميچيزي را حرام 

 .93پرستيديم. سوره زخرف، آيه خواست ما اين بتها را نميو گفتند اگر رحمان مي(3)

 .090، ص 3مجمع البيان، ج (4)
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چيست؟ فرمود: مستقر آن در زير  "اوَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَه "اند كه گفت: از رسول خدا )ص( پرسيدم معناي جملهكرده
 .«1»عرش است 

اين معنا از ابو ذر از رسول خدا )ص( هم به طرق خاصه، و هم به طرق عامه، به طور مختصر و هم به طور مفصل  :مؤلف
ه ه برود، تا آنجا كروايت شده، و در بعضي از آنها آمده، كه: آفتاب بعد از غروب به آسمانها يكي پس از ديگري باال مي



خواهد كه باز طلوع كند، هم چنان در سجده هست تا افتد، و از خدا اجازه مينزديكي عرش برسد، در آنجا به سجده مي
 .«9»دوباره نوري به خود بگيرد و اجازه داده شود تا طلوع كند 

 .، بايد تاويل شودو اين روايات بر فرض كه از نظر سند درست باشد و واقعا رسول خدا )ص( چنين چيزي فرموده باشد

و در روضه كافي به سند خود از سالم بن مستنير، از امام ابي جعفر )ع( روايت آورده كه فرمود: خداي عز و جل خورشيد را 
 .«0»قبل از ماه، و نور را قبل از ظلمت خلق كرد 

كه گفت: در خراسان بودم كه  و در مجمع البيان آمده كه عياشي در تفسير خود با ذكر سند از اشعث بن حاتم روايت كرده
حضرت رضا و فضل بن سهل و مامون در مرو در ايوان نزد يكديگر جمع بودند و چون سفره طعام آوردند، حضرت رضا )ع( 
فرمود: مردي از بني اسرائيل در مدينه از من سؤالي كرد و آن اين بود كه آيا روز، اول خلق شده يا شب؟ آيا نزد شما در اين 

 .هست؟ مامون و فضل به گفتگو پرداختند، و سرانجام پاسخي نيافتندباب مطلبي 

فرمود: بله از قرآن بگويم، و  (خودت جواب را بفرما، امام )ع "اصلحك اللَّه "آن گاه فضل به حضرت رضا )ع( عرضه داشت:
 كه طالع دنيا سرطان دانييا از نظر رياضيات؟ فضل عرضه داشت: از نظر رياضيات جواب بدهيد، فرمود: اي فضل تو مي

است البته در حالي كه كواكب در محل شرف خود قرار داشته باشند، يعني زحل در ميزان، مشتري در سرطان، مريخ در 
جدي، خورشيد در حمل، زهره در حوت، عطارد در سنبله، و قمر در ثور قرار داشته باشد، در نتيجه خورشيد در دهم در وسط 

 .شودز قبل از شب ميگيرد، و روآسمان قرار مي

 روز قبل از شب "وَ لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ "فرمايدو اما از نظر قرآن آيه شريفه كه مي

__________________________________________________ 

 .930، ص 4(الدر المنثور، ج 9و  1)

 .113، ح 104، ص 3روضه كافي، ج (3)

 101، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«1»است و بر او سبقت دارد 

 :مؤلف: آلوسي در تفسير روح المعاني اين حديث را نقل كرده، و آن گاه گفته است

ها اي درست است، و نظر منجمدر استدالل به آيه اشكالي روشن است، و اما پاسخ علي بن موسي از نظر حساب تا اندازه "
روع شده، و اين با گفته علي بن موسي )ع( مطابق است و آنچه در مظنه نيز اين است كه ابتداي دوره فلك از نصف النهار ش

اجل از آن است كه آن طور كه خبر مزبور  (ما قوي است اين است كه: اين خبر از اصلش درست نيست، و حضرت رضا )ع
 .«9» "مدعي آن بود به آيه شريفه استدالل كند

 .كردبفهمد، و گر نه به روايت اشكال نمي ولي آقاي آلوسي نتوانسته حقيقت معناي شب و روز را

توضيح اينكه: شب و روز دو مفهوم متقابلند، و تقابل آن دو، تقابل عدم و ملكه است، نظير تقابلي كه بين دو مفهوم كوري و 
چشم هست، چون همانطور كه كوري به معناي مطلق نبود چشم نيست، و به همين جهت به ديوار كه چشم ندارد 

 .داشت، مانند انسانبايست چشم ميكور، بلكه كوري عبارت از نبود چشم در چيزي است كه مي گوييمنمي

به معناي مطلق عدم نور نيست، بلكه به معناي زماني است كه در آن  "شب "نوري شب نيز همين طور است، يعني كلمهبي
يابد، وقتي تحقق مي (ه چنين عدمي )عدم ملكهگيرد. و پر واضح است كاي از نواحي زمين از خورشيد نور نميزمان ناحيه

بود، كه ضد آن يعني ملكه قبال وجود داشته باشد، تا نسبت به آن تعين پيدا كند، چون اگر در عالم چيزي به نام چشم نمي
 .داشتبود، شب هم معنا نمييافت، و نيز اگر در عالم چيزي به نام روز نميكوري هم تحقق نمي



 "شب "شب بدان جهت كه به خاطر آن شب شده است، مسبوق بودن به روز خوابيده. هر جا كلمه پس در معناي مطلق
اظر به هر چند كه ن "لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ "فهمد كه قبل از آن روزي بوده است. و جملهبدون قيد گفته شود، هر شنونده مي

وزي و شبي هست، و دنبالش روزي و شبي و هر چند كه هيچ شود، و اينكه رترتبي است كه در ميان روز و شب فرض مي
مطلق  "وَ لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ "ها جلوتر از روزي كه چسبيده بدانست نيست و ليكن خداي تعالي در جملهيك از اين شب

 شب را در نظر گرفته و تقدم آن را بر مطلق روز

__________________________________________________ 
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هايي كه در اين سلسله و ترتيب قرار دارد، جلوتر از روزي كه در خواهد بفرمايد: هيچ يك از شبنفي كرده، و خالصه نمي
 .ترتيب قبل از آن واقع است، نيست

بني است بر مقتضاي طبيعت شب و روز، بر حسب تقابلي كه خداوند بين آن دو قرار داده، و از آن حكم پس حكم در آيه م
انحفاظ ترتيب در تعاقب شب و روز استفاده شده است، چون هر شبي كه فرض كني عبارت است از نبود روزي كه اين شب 

 .شودبعد از آن فرا رسيده، و قهرا جلوتر از آن روز نمي

، اشاره به اين معنا "روز، قبل از شب بوده "فرمود: "وَ لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ ")ع( هم در آنجا كه بعد از ذكر آيهحضرت رضا 
شود كه اول كرده، يعني جلوتر قرار گرفتن روز از شب به همين است كه: قبل از آن خلق شود، نه آن طور كه توهم مي

 .ي هر يك محلي معين شده استروزها و شبها موجود بوده، و سپس برا

ا ت "، معني جمله"اي درست استو اما پاسخ علي بن موسي )ع( از نظر حساب في الجمله و تا اندازه "و اما اينكه گفت:
معلوم نيست، با اينكه كالم آن جناب صد در صد درست است، و وجهي است تمام كه مبتني بر مسلم دانستن  "اياندازه

 .كه در فرض مسلم بودن آن، كالم امام بالجمله درست است، نه في الجملهاصول علم نجوم است 

ها نيز اين است كه: ابتداي دوره فلك از نصف النهار شروع شده، و اين با گفته علي بن نظر منجم "و همچنين اينكه گفت:
است فرضي كه از دو قطب شمال  اي، معناي درستي ندارد، براي اينكه: دايره نصف النهار كه دايره"موسي )ع( مطابق است

گذرد و نقطه موهوم سومي است در بين اين دو نقطه كه غير متناهي است و جاي معيني در آسمان ندارد تا و جنوب مي
 .«1»بودن آفتاب در آن نقطه براي زمين روز باشد، نه در نقاط ديگر 

حلبي از امام صادق )ع( روايت  :گويدمي "ا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْوَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا م "و در مجمع البيان در ذيل جمله
 :كرده كه فرمود: معنايش اين است كه

 .«9»بپرهيزيد از گناهان امروزتان، و از عقوبتهاي فردايتان 

__________________________________________________ 

شود فرض كرد كه همه آنها نصف النهار باشد، هم غرب نقاط غير متناهي ميبلكه براي دور كره زمين از مشرق به م(1)
بينيم در هر ثانيه كه تصور كنيم آفتاب در نصف النهار افقي قرار دارد، و در ثانيه بعد در نصف النهار افق ديگري چنان كه مي

 ."مترجم "است.

 .093، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 100، ص: 13ترجمه الميزان، ج
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 اشاره

فَال يَسْتَطِيعُونَ  (49)( ما يَنْظُرُونَ إِالَّ صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ 03وَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ )
( قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا 41وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلي رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ) (50)تَوْصِيَةً وَ ال إِلي أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ 

 (49مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ )

فَالْيَوْمَ ال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ ال تُجْزَوْنَ إِالَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  (40مُحْضَرُونَ ) إِنْ كانَتْ إِالَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا
هَةٌ وَ ( لَهُمْ فِيها فاك43ِ( هُمْ وَ أَزْواجُهُمْ فِي ظِاللٍ عَلَي الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ )44( إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ )40)

 (43لَهُمْ ما يَدَّعُونَ )

( أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ 42( وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ )43سَالمٌ قَوْالً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ )
 (39( وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِباِلًّ كَثِيراً أَ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ )31ذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ )( وَ أَنِ اعْبُدُونِي ه33عَدُوٌّ مُبِينٌ )

مُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ ( الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلي أَفْواهِهِمْ وَ تُكَل30ِّ( اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ )30هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ )
 (65)أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ 

 753ترجمه آيات ..... ص: 

  .(03گوييد )رسد اگر راست ميگويند پس اين وعده قيامت كي ميو مي
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 .(02گرم مخاصمه باشند )اي كه ايشان را بگيرد در حالي كه سرآنان منتظر جز يك صيحه نيستند صيحه

 .(43توانند سفارشي كنند و نه به اهل خود برگردند )اي كه وقتي رسيد ديگر اينان نه ميصيحه

 .(41شتابند )شود، ناگهان همه از قبرها به سوي پروردگارشان ميبعد از آن صيحه بار ديگر در صور دميده مي

اي است كه خداي مهربان )به ين خوابگاهمان برانگيخت؟ اين همان وعدهواويال چه كسي ما را از ا "گويند:در حالي كه مي
 .(49اند )گفتهداد و )معلوم شد( انبياي او راست ميتوسط انبيايش( به ما مي

 .(40شوند )آن نفخه هم به جز يك صيحه نيست كه ناگهان همگي نزد ما حاضر مي

 .(40كرديد )شود مگر خود آن اعمالي كه ميداده نمي شود و جزايي به شماامروز به هيچ وجه احدي ستم نمي

 .(44به درستي كه اهل بهشت امروز در ناز و نعمت هستند و از هر فكر ديگر فارغند )

 .(43زنند )ها تكيه ميهم خود و هم همسرانشان در زير سايه بر كرسي

 .(43گيرد )ار مياي در آنجا در اختيار دارند و هر چه بخواهند در اختيارشان قرو ميوه

 .(43شود )در آن روز به عنوان پيام از پروردگار مهربان به ايشان ابالغ سالم مي

 .(42شود: هان اي مجرمين از ساير مردم جدا شويد )و در جمع مردم گفته مي

 .(33ت )مگر با شما عهد نسبتم و نگفتم اي فرزندان آدم شيطان را اطاعت مكنيد كه او براي شما دشمني آشكار اس

 .(31و مگر نگفتم كه مرا بپرستيد كه صراط مستقيم تنها همين است )

 .(39آييد )هاي بسياري از شما را گمراه كرد آيا هنوز هم به هوش نميو مگر اين شيطان نبود كه گروه



 .(30شد )ده مياش به شما داهمه اين هشدارها را به شما داديم و نپذيرفتيد( اينك اين جهنمي است كه همواره وعده)

 .(30ورزيديد )بچشيد امروز سوزش آن را به كيفر كفري كه مي

دهد كردند شهادت ميگويد و پاهايشان به آنچه همواره ميزنيم و دستهايشان با ما سخن ميامروز مهر بر دهانشان مي
(34). 

 755بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

 اجمالش را در اول گفتار آورده بود  هاي توحيد كهبعد از آنكه از تفصيل و شرح آيت
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فارغ شد، اينك شروع كرده در تفصيل آن خبر اجمالي كه قبال از معاد داده بود، و در اين تفصيل كيفيت قيام قيامت و احضار 
 .دهددهد، شرح ميدهد، و كيفري را كه به مجرمين ميخلق براي حساب و جزا و پاداشي كه به اصحاب جنت مي

ت، اند، و منظورشان انكار معاد اسسخني است از كفار كه در مقام استهزا گفته "وَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ "
اگر راست  "آورد كه مخصوص اشاره به نزديك است، و اينكه گفتند: "اين وعده -هذا "و شايد به همين جهت اسم اشاره

خطابشان به رسول خدا )ص( و همه مسلمانان است، چون رسول خدا )ص( و مؤمنين زياد داستان روز قيامت را  "گوييدمي
 .كردندخواندند، و به كيفر آن روز تهديدشان ميبه گوش آنان مي

اگر هر دو با هم آيد و هم به معناي وعده شر. ولي هم به معناي وعده خبر مي "بدون كلمه وعيد "به تنهايي "وعد "كلمه
 .به معناي وعده شر خواهد بود "وعيد "به معناي وعده خير، و "وعد "در كالمي بيايند،

به شهادت  "صيحه "به معناي انتظار است. و مراد از "نظر "كلمه "ما يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ "
وصف كرده، براي  "وحدت "ميرند، و اگر صيحه را بهشود همه ميت كه وقتي دميده ميسياق همان نفخه صور اولي اس

اشاره به اين نكته است كه: امر كفار براي خدا )جلت عظمته( بسيار آسان است، و براي او بيش از يك صيحه كاري ندارد. و 
 .ه و مخاصمه استبوده كه مصدر آن اختصام، به معناي مجادل "يختصمون "در اصل "يخصمون "كلمه

خداي  "يدگويپس اين وعده كي است، اگر راست مي "و اين آيه شريفه جوابي است از اينكه كفار به عنوان استهزا گفتند:
 .اعتنايي نمودهتعالي هم در اين جمله كفار مسخره كننده را سخريه و استهزا كرده، و به امر آنان بي

در اين گفتارشان جز يك صيحه را منتظر نيستند،  "پس اين وعده كي است؟ "ندگويو معناي آن اين است كه: اينها كه مي
ه اي كه وقتي ايشان را بگيرد ديگر رااي دارد و نه زحمتي، صيحهو اين يك صيحه فرستادنش براي ما آسان است، نه هزينه

غافلند، و در بين خود مشغول مخاصمه گيرد كه كامال از آن گذارد، بلكه ايشان را در حالي ميگريز و نجاتي برايشان نمي
 .باشندمي

دهد، ان نميرسد و مهلتشاي كه به ناگهاني مييعني نتيجه چنين صيحه "فَال يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَ ال إِلي أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ "
 اين است 
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چون مرگشان عمومي است، در نتيجه ديگر كسي  -انند سفارشي بكنندتوكه همگي فورا بميرند، در نتيجه ديگر نه مي
توانند به اهل خود برگردند، چون بر فرض كه مرگشان در بيرون و نه مي -ماند تا رفتگان به ماندگان سفارشي كنندنمي



 .گردندخانه برسد باز به اهلشان برنمي

اين نفخه صور، نفخه دومي است كه به وسيله آن همه مردگان  "إِلي رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ "
از  "ينسلون "است كه: به معناي قبر است. و كلمه "جدث "جمع "أجداث "گردد. و كلمهشوند، و قيامت برپا ميزنده مي

 "به سوي پروردگارشان -الي ربهم "امت بهاست كه: به معناي راه رفتن به سرعت است. و در تعبير از قي "نسل "ماده
 .هشدار و توبيخي است براي كفار كه منكر ربوبيت خداي تعالي هستند. و بقيه الفاظ آيه روشن است

 751([ ..... ص: ونَتحليل سخن كفار بعد از رستاخيز )قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُ]

 "به معناي بپا داشتن است. و كلمه "بعث "كلمه "قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ "
و از خدا به  "الرَّحْمنُما وَعَدَ  "گوينداست، و مراد از آن قبر است. و اگر كفار در قيامت مي "خواب -رقاد "اسم محل "مرقد

ها بودند كه در دنيا كنند، براي اين است كه به نوعي از خدا بخواهند بر آنان رحم كند، چون همينرحمان تعبير مي
ه ، چون جمله فعلي"هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ "عطف است بر جمله "وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ "و جمله«. 1» "وَ مَا الرَّحْمنُ "گفتند:مي

 .شودگاهي عطف بر جمله اسميه مي

اساسش همان انكار معاد است كه در دنيا  "واي بر ما، چه كسي ما را از خوابگاهمان بپا داشت؟ ":و اينكه از در تعجب گفتند
د آورنورزيدند و در دل از روز جزا غفلت داشتند، و همواره مستغرق در هواها بودند، وقتي به طور ناگهاني سر از قبر درميمي

روند، به عالمي كه جز عذاب شر، انتظار ديگري در آن ندارند، ناگزير دچار فزع اكبر و و به سرعت به طرف محشر مي
ها تاب تحمل آن را ندارد، و به همين جهت طبق عادت و رسمي كه در دنيا در هنگام گردند كه حتي كوهدهشتي مي

 پرسند: چه كسي آنان را ازدهند، گفتن واويال است، آن گاه ميان ميبرخورد به خطر داشتند، اولين عكس العملي كه نش
 .سازدمرقدشان برانگيخت؟ و اين بدان جهت است كه دهشت، آنان را از توجه به هر چيز ديگري غافل مي

دنيا  در افتد كهبعد از گفتن واويال، و بعد از پرسش از اينكه چه كسي آنان را از مرقدشان برانگيخته؟ به يادشان مي
دهند به حق بودن دادند، آن وقت شهادت ميفرستادگان خدا همواره وعده حق را در باره بودن روز بعث و جزا تذكرشان مي

 ها و خود راآن وعده

__________________________________________________ 

 .33رحمان چيست؟ سوره فرقان، آيه (1)
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 ."داداين همان بعث و جزايي بود كه رحمان وعده مي "گويند:كنند و مينده رحمت خدا ميپناه

همين گفتارشان نيز از در نيرنگ و كيدي است كه: در دنيا به آن خو گرفته بودند، هر وقت دشمن بر آنان غلبه كرد، شروع 
حقانيت رسوالن را  "وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ "ا جملهكردند به تملق و اظهار ذلت و اعتراف به ظلم و تقصير. و در آخر بمي

 .كنندتصديق مي

 :شوداز بيان گذشته چند نكته روشن مي

 .گوينداول اينكه: چرا در هنگام بعث، واويال مي

اي كنند به اينكه: اين همان وعدهپرسند: چه كسي آنان را از مرقدشان برانگيخته و سپس اقرار ميدوم اينكه: چرا اول مي
كنند به حقانيت و صدق مدعاي مرسلين، با اينكه ظاهر آن سؤال اين است كه به همه است كه رحمان داده، و نيز اقرار مي

 .اين مطالب جاهلند



 .هر دو از سخنان كفار است "هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ ... "و جمله "مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا "سوم اينكه: جمله

ر بر س "ما "كه كلمه "وَعَدَ الرَّحْمنُ "عطف است بر جمله "وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ "اند: جملهز مفسرين گفتها« 1»ولي بعضي 
داند چه كسي او را زنده يا مصدريه است و يا موصوله. و )براي دفع اين اشكال كه چگونه كسي كه نمي "ما "آن است و

جوابي است كه: خدا و يا مالئكه و يا  "هذا ما وعده الرحمن ... "جمله اند:گويد رحمان زنده كرده( گفتهكرده خودش مي
 .اندداده "چه كسي ما را از خوابگاهمان برانگيخت؟ "مؤمنين از سؤال كفار كه گفتند:

را مصدريه بگيريم. و  "ما "و بر خواننده پوشيده نيست كه اين تفسير خالف ظاهر آيه است، مخصوصا در صورتي كه كلمه
 "مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا "جواب خداي سبحان و يا مالئكه از سؤال كفار باشد كه پرسيدند: "هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ "ملهاگر ج

چه كسي ما را از مرقدمان  "بايد در جواب آن كه سؤال از فاعل است، فاعل معرفي شود، نه فعل فاعل، چون آنها پرسيدند:
 ."داداي است كه رحمان مياين آن وعده "، نه اينكه بفرمايد:"حمانر "بايد بفرمايد: "برانگيخت

اين تعبير براي آن است كه كفرشان را به رخشان بكشد و بر  "اند كه:در مقام رد اين اشكال كرده« 9»و توجيهي كه بعضي 
 "آن، مالمتشان كند، عالوه بر اين اشاره به فاعل هم دارد

__________________________________________________ 

 .09، ص 90(تفسير روح المعاني، ج 9و  1)

 103، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .اي نداردفايده

 "هذا "كلمه "اند:گفته« 1»و اينكه بعضي  .اي است مركب از مبتدا و خبرجمله "هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ "چهارم اينكه: جمله
مبتدا و خبرش محذوف است و  "ما "شود، و كلمهره تاويل به مشتق ميصفت است براي مرقد، چون گاهي اسم اشا

 .دور از فهم است "تقديرش چنين است: چه كسي ما را از اين خوابگاهمان برانگيخت، آنچه رحمان وعده داده حق است

حذف شده، و تقدير كالم چنين  "كانت "ه اسمدر اين جمل "إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ "
اي كه ايشان را ناگهاني رسيد، و بدون درنگ و مهلت يعني آن صيحه و نفخه "ان كانت الصيحة اال صيحة واحدة "است

 .همه را نزد ما حاضر ساخت، نبود مگر يك نفخه و صيحه

نزد خدا است براي فصل قضا و رسيدگي به حساب بدين جهت است كه روز قيامت روز حضور  "نزد ما -لدينا "و تعبير به
 .انداعمال و حقوقي كه مردم از يكديگر ضايع كرده

شود. و به حق يعني در آن روز در بينشان به عدل قضاوت مي "فَالْيَوْمَ ال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ ال تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "
 .شوديچ كس به هيچ وجه ستم نميشود و در نتيجه هحكم مي

ت بياني و در حقيق "فَالْيَوْمَ ال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً "عطف تفسيري است براي جمله "وَ ال تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "جمله
ر آن روز خود اعمال كند بر اينكه جزاي اعمال هر صاحب عملي دبرهاني براي نبودن ظلم در آن روز است، چون داللت مي

اوست، ديگر با چنين جزايي ظلم تصور ندارد، براي اينكه ظلم عبارت است از بيجا مصرف كردن چيزي، ولي عمل كسي را 
تر از اينكه عين عمل جا مصرف كردن جزا نيست، و بهتر از آن تصور ندارد، چه جزايي عادالنهجزاي عملش قرار دادن، بي
 ند؟كسي را مزد عملش قرار ده

با اينكه روز قيامت هنوز  "دهندامروز خود اعمالتان را جزاي اعمالتان قرار مي ":فرمايدخطابي كه در اين آيه است كه مي
نيامده، از باب تمثيل قيامت و احضار آن و احضار مردمي است كه در آن هستند، و اين خود عنايتي است در كالم كه گوينده 

 .گيرند، سخن بگويدمي كه در آينده قرار ميآينده را احضار كند، و با مرد
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خطابي  كالم مذكور حكايت از آينده كفار است، و يا "اند كه:توهم كرده« 1»اين است نكته خطاب، نه آن طور كه بعضي 
، چون احتياجي به اين توجيهات "شوداست كه از ناحيه خداي سبحان و يا مالئكه و يا مؤمنين در روز قيامت به ايشان مي

 .نيست، و سياق گوياي به آن معنايي است كه ما بيان كرديم

 759[ ..... ص: "شويدكرديد جزا داده نميجز آنچه مي -ال تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "توضيحي در مورد اينكه فرمود:]

همه مردمند، چه اهل سعادت و چه اهل شقاوت، هر كس هر چه  "وَ ال تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "و مخاطب به جمله
 .دهدكرده چه خوب و چه بد، عين آن را جزاي عملش قرار مي

سازد، عالوه بر نمي "اشقيا "و "سعدا "انحصار )اال( با عموميت "كه: انددر اين خصوص اشكال كرده« 9»و اينكه بعضي 
دهد، و به فضل خود آن را دو چندان و دهد، و بيشتر هم مياين خود خداي تعالي فرموده: أجر مؤمنان را به طور كامل مي

د بحث هست، ناظر به جزاي اشكالشان وارد نيست، براي اينكه: انحصاري كه در مورد آيه مور "كندبلكه چند برابر مي
 لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا "اعمال و پاداش و كيفر آن است و آن ادله و آياتي كه داللت دارد بر اجر چند برابر از قبيل آيه

عادت اي است ما وراي جزا و أجر، و خارج از طور عمل است، ما هم نخواستيم بگوييم خداوند به اهل سمساله «0» "مَزِيدٌ
دهد، بلكه خواستيم بگوييم اجر همان عمل است و بس، و اما اينكه ممكن است خداوند به بيش از اعمالشان چيزي نمي

 .فضل خود مثوباتي به اشخاصي بدهد، از محل بحث بيرون است

الح ثوابش كم ص :اند به اينكه: معناي آيه شريفه اين است كهاز مفسرين از اشكالي كه ذكر شد، جواب داده« 0»بعضي 
شود، چون هم كم دادن اجر صالح منافات با حكمت دارد، و هم زياد كردن عقاب شود، و طالح هم عقابش زياد نمينمي

 .طالح، و اما زياد ثواب دادن و كمتر عقاب كردن مورد نظر آيه نيست، و هيچ مانعي هم ندارد

اين است كه: شما جزايي نخواهيد ديد مگر جزايي  "نَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَال تُجْزَوْ "اند به اينكه: مراد از جملهو يا جواب داده
 .را كه از سنخ عمل خودتان است، چه خير و چه شر

ن شد، ليكن همه حرفها در ايولي اشكالي كه در اين جواب است اين است كه: اگر مدلول آيه اين بود اصال اشكالي وارد نمي
 دلولي دارد يا نه؟است كه آيا آيه چنين م
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 742اصحاب الجنة در بهشت برين[ ..... ص:  وصف و حال]

به معناي كاري است كه آدمي را به خود مشغول سازد و از  "شغل "كلمه "إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ "
 كه مايه است كه به معناي گفت و شنودي است "فكاهت "اسم فاعل از مصدر "فاكه "كارهاي ديگر باز بدارد. و كلمه



از مصدر مزبور غير  -شده« 1»به طوري كه گفته  -خوشحالي باشد و ممكن هم هست به معناي تمتع و لذت بردن باشد، و
 .از اسم فاعل هيچ فعلي مشتق نشده است

 بنفالني داراي ل -البن و تامر "گوييمصاحب ميوه است، همان طور كه مي "فاكه "اند: معناياز مفسرين گفته« 9»بعضي 
سازد، و آن اين است كه در اين آيات سخن از ميوه به ميان آمد، ديگر الزم ولي اين معني را يك نكته بعيد مي "و تمر است

 .آيدنبود كه بار ديگر تكرار شود، به خالف اينكه كلمه مذكور را به معناي گفت و شنود بگيريم كه ديگر تكراري الزم نمي

كند و آن هشت در آن روز در كاري هستند كه توجهشان را از هر چيز ديگري قطع ميو معناي آيه اين است كه: اصحاب ب
 .كار عبارت است از گفت و شنودهاي لذت بخش، و يا عبارت است از تنعم در بهشت

« 0». بعضي است كه به معناي سايه است "ظل "جمع "ظالل "كلمه "هُمْ وَ أَزْواجُهُمْ فِي ظِاللٍ عَلَي الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ "
است، كه به معناي سايبان )و چتر( يا سقف يا درخت و يا امثال اينها است كه مانع از  -به ضمه ظاء -اند: جمع ظلهگفته

است كه به معناي هر چيزي است كه بدان تكيه كنند، مانند  "أريكه "جمع "ارائك "شود. و كلمهنفوذ نور خورشيد مي
 .پشتي و متكا و امثال آن

ايشان يعني اهل بهشت و همسرانشان كه در دنيا محرم ايشان بودند و از مؤمنات بودند، و يا حور  :آيه اين است كه و معناي
ها و يا در زير سايبانهايي كه ساتر از آفتاب يا هر حرارت ديگري است، قرار دارند، العين كه همسران بهشتي ايشانند، در سايه

 .كنندها به عزت تكيه ميو بر پشتي

 ها است، مانند: سيب، پرتقال و امثال آن. وبه معناي مطلق ميوه "فاكهة "كلمه "لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَ لَهُمْ ما يَدَّعُونَ "
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است كه به معناي تمني و خواستن است. يعني مردم در بهشت ميوه و نيز هر چه را تمنا و  "ادعاء "از مصدر "يدعون "كلمه
ر مبتدايي است كه خبرش حذف شده. و اگ "سالم "كلمه "سَالمٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ".اشتها كنند و بطلبند در اختيار دارند

 :آن را نكره آورد و نفرمود

توان تعريفش كرد. و خبري كه از آن حذف شده به منظور اين است كه بفهماند سالمي است كه از عظمت نمي "السالم "
 "مفعول مطلق است براي فعل محذوف، و تقديرش اين است كه: "قوال ". و كلمه"لكم "و يا "عليكم "عبارت است از

 ."گويم، گفتني از پروردگار رحيمن اين سالم را ميم -اقوله قوال من رب رحيم

گويند و آيد كه اين سالم از خداي تعالي باشد، و اين غير از آن سالمي است كه مالئكه به بهشتيان مياز ظاهر كالم برمي
 .«1» "بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِ وَ الْمَالئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَالمٌ عَلَيْكُمْ "قرآن چنين حكايتش كرده:

امت روز قي "آن روز "گوييم: از بهشتيان جدا شويد. و منظور ازيعني آن روز به مجرمين مي "وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ "
ينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِ "اي را كه در جاي ديگر داده و فرموده:است اين آيه وعده

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ  "و نيز فرموده:« 9» "نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
 "مْ وَ مَماتُهُمْسَواءً مَحْياهُ

 .دهدكند و از وفاي به آن وعده خبر ميمنجز و قطعي مي «3»



سفارش( است. و )به معناي وصيت  "عهد "كلمه "أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ "
هاي كند )يعني وسوسهكند و به آن امر ميهايي كه مياطاعت اوست در وسوسه "نعبادت كردن و پرستيدن شيطا "مراد از

شيطان را اطاعت نكنيد، زيرا كه( غير از خداوند و كساني را كه خداوند دستور داده نبايد اطاعت كرد. در اين آيه براي 
 نپرستيدن شيطان چنين علت آورده كه: او براي شما دشمني
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گويند سالم بر شما، به پاداش صبري كه كرديد، پس چه سرانجام آيند و ميو فرشتگان از همه درها بر ايشان درمي(1)
 .90و  90نيكي است خانه بهشت. سوره رعد، آيه 

دهيم و يا آنكه با متقيان به رار ميو يا آن كه آنهايي را كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند، چون مفسدان در ارض ق(2)
 .93كنيم؟. سوره ص، آيه مثل فجار معامله مي

زندگي و  كنيم؟اند كه با ايشان به مثل مؤمنين نيكوكار عمل ميشوند، پنداشتهو يا كساني كه مرتكب گناهان مي(3)
 .91مرگشان يكسان است؟. سوره جاثيه، آيه 
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 .خواهداش هم از اين جهت است كه دشمن در دشمني كردن خير كسي را نميكار. آشكار بودن دشمنياست آش

مراد از عبادت شيطان، پرستش خدايان دروغين است و اگر اين پرستش را به شيطان  "اند:از مفسرين گفته «1»بعضي 
پرستان ، اين عمل زشت را به گردن بتهاي خودنسبت داده، از اين جهت است كه: شيطان با تسويالت و جلوه دادن

 .ولي اين گونه تفسير كردن، بيهوده خود را به زحمت افكندن است ."گذاشته

وجه اينكه چرا خداوند مجرمين را به عنوان بني آدم خطاب كرده اين است كه دشمني شيطان نسبت به مشركين، به خاطر 
اطر اين بوده كه فرزندان آدم بودند. و اين دشمني در روز اول آن جا غرض خاصي كه به آنها داشته باشد، نبوده، بلكه به خ

اش هم اين شد كه از درگاه خدا رانده شد از آن بروز كرد كه مامور به سجده بر آدم شد و زير بار نرفت و استكبار كرد، نتيجه
أَ رَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ  "رده گفت:روز با ذريه آدم نيز دشمن گرديد و همه را تهديد كرد، و به طوري كه قرآن حكايت ك

 .«9» "عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا

 152 :[ ..... ص"انَ ...أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْط "مراد از عهد خدا با بني آدم در آيه:]

و اما آن عهدي كه خداي تعالي با بني آدم كرد كه شيطان را عبادت و پرستش و اطاعت نكنند، همان عهدي است كه به 
يا بَنِي  "زبان انبيا و رسوالن خود به بشر ابالغ فرمود و تهديدشان كرد از اينكه او را پيروي كنند، مانند اين پيام كه فرمود:

 .«0» "وَ ال يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ "و نيز فرمود« 0» "يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِآدَمَ ال 

گرفت و  از انسانها "عالم ذر "اند: مراد از عهد مزبور عهدي است كه خداي تعالي دراز مفسرين گفته« 4»ولي بعضي 
 و ليكن اگر به خاطر داشته« 3» "أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلي "فرمود:
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 .03، ص 90تفسير روح المعاني، ج (1)

ندان وي را جز اندكي اي؟ اگر مرا تا روز قيامت مهلت دهي، فرزبگو بدانم، آيا همين است كه او را بر من كرامت داده(2)
 .39مهار خواهم كرد. سوره اسري، آيه 

 .93اي بني آدم زنهار، كه ابليس فريبتان ندهد، همان طور كه پدر و مادرتان را از بهشت بيرون كرد. سوره اعراف، آيه (3)



 .39زنهار، كه شيطان جلو راهتان را نگيرد كه او براي شما دشمني است آشكار. سوره زخرف، آيه (4)

 [.....] .23، ص 94تفسير فخر رازي، ج (5)

 .139آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: چرا. سوره اعراف، آيه (6)

 140، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .به وجهي عين آن عهدي است كه در دنيا متوجه بشر كرده "عالم ذر "باشيد، ما در تفسير آيه ذر گفتيم: عهد

 "اين جمله عطف است به جمله قبلش و ما در سابق در تفسير سوره حمد در ذيل آيه "راطٌ مُسْتَقِيمٌوَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِ "
 .تفسير صراط مستقيم را بيان كرديم "اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ

به معناي جماعت  -سره جيم و باء و تشديد المبه ك -"جبل "كلمه "وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً أَ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ "
. و بناي آيه شريفه بر توبيخ و عتاب به كفار است كه آيا كسي "به معناي جماعت بسيار است ":اندگفته« 1»است. و بعضي 

 خواهيد تعقل كنيد؟كنيد كه قبل از شما جماعتهاي بسياري را گمراه كرد، آيا نميرا اطاعت مي

فهماند تهديدتان به جهنم يك بار و دو بار نبود، رساند و مياستمرار را مي "كنتم "كلمه "الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ هذِهِ جَهَنَّمُ "
شديد، و اولين باري كه تهديد شديد، همان روزي بود كه به ابليس بلكه به زبان انبيا و رسوالن )ع( دائما تهديد مي

 .«9» "لَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَإِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَ ":فرمود

 .كنندو در لفظ آيه اشاره هست به اينكه: در روز قيامت جهنم را حاضر مي

اند: به معناي گفته« 0»پيروي كردن است. و بعضي به معناي مالزمت و  "صال "كلمه "اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ "
ود، مراد شآيد كه خطاب آيه به كفار است. پس معلوم ميبرمي "بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ "تحمل و چشيدن حرارت است. و از جمله

 .در چند آيه قبل هم همان كفارند "مجرمين "از

يعني هر يك از دست و پاهايشان شهادت  "مُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلي أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّ "
دهد كه صاحب دست به اند، مثال دستها به آن گناهاني شهادت ميدهد به آن كارهايي كه به وسيله آن عضو انجام دادهمي

 وسيله آن
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 .133، ص 93تفسير فخر رازي، ج (1)

كنند و تو تسلط و دسترسي بدانها نداري، مگر آنهايي كه خودشان پيروي تو كنند، به درستي بندگان من بندگي مرا مي(2)
 .00و  09چون خواهان گمراهيند، و به درستي كه جهنم ميعادگاه همه آنهاست. سوره حجر، آيه 

 .131، ص 93ي، ج تفسير فخر راز(3)

 140، ص: 13ترجمه الميزان، ج

هايي كه به ناحق به مردم زده، اموالي كه به ناحق تصرف كرده، شهادتهايي كه به ناحق نوشته و امثال مرتكب شده، )سيلي
 دهند كه صاحب آن با خصوص آنها انجام داده )لگدهايي كه به ناحق بهآن(، و پاها به خصوص آن گناهاني شهادت مي

 .(انگيزي و امثال آن برداشتههايي كه به سوي خيانت و ظلم و سعايت و فتنهمردم زده، قدم

گردد. و نام دست و پا در دهد و گويا ميگردد كه هر عضوي به عمل مخصوص به خود شهادت ميو از همين جا روشن مي
هر عضو ديگر نيز به كارهايي كه به وسيله آنها آيه شريفه از باب ذكر نمونه است )و گرنه چشم و گوش و زبان و دندان، و 

 :بينيم كه در جاي ديگر قرآن نام گوش و چشم و قلب را برده، و فرمودهدهند(. و لذا ميانجام شده، شهادت مي



نام پوست بدن را آورده كه ان  93و در سوره حم سجده، آيه « 1» "إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا "
 .شاء اللَّه تعالي به زودي در تفسير سوره حم سجده مطالبي مربوط به اين بحث خواهد آمد

 745بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيات گذشته مربوط به قيام قيامت و احوال دوزخيان و بهشتيان و ...([ ..... ص: 

آمده كه: اين صيحه در آخر الزمان خواهد بود، مردم در آن  "... إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً ما يَنْظُرُونَ "در تفسير قمي در ذيل آيه
شوند و در حالي كه مردم در بازارها مشغول مخاصمه هستند، ناگهان گرفتار اين صيحه گشته روزگار گرفتار يك صيحه مي

فَال  "ارشي به كسي بكند، و همين است معناي جملهميرند. و احدي نيست كه به خانه خود برگردد، و يا سفو همه در جا مي
 .«9» "يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَ ال إِلي أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

شود كه مردم سرگرم كار و زندگي خويشند و بساط و در مجمع البيان گفته: در ضمن حديثي آمده كه: وقتي قيامت به پا مي
اصي شود و چه بسا كه اشخدوستدند، و قبل از آنكه آن را جمع كنند قيامت به پا ميو كار و كسب خود را گسترده، سرگرم دا

رسد، و از رسيدن لقمه به دهانشان جلوگيري برند، و قيام قيامت در اين مدت كوتاه فرا ميلقمه را برداشته به طرف دهان مي
هاي خود را آب دهد، قبل از آب دادن قيامت كند. و چه بسا مردي در همان حالي كه مشغول پر كردن حوض است تا داممي

 .«0»شود به پا مي
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 .03گيرند. سوره اسري، آيه به تحقيق گوش و چشم و قلب همه اينها مورد بازخواست قرار مي(1)

 .914، ص 9تفسير قمي، ج (2)

 .093، ص 3مجمع البيان، ج (3)

 144، ص: 13لميزان، جترجمه ا

 -بدون ذكر سند -اين معنا در الدر المنثور از ابو هريره از رسول خدا )ص(، و نيز از قتاده از آن جناب به طور مرسل :مؤلف
 .«1»روايت شده است 

 "از امام )ع( روايت آورده كه فرمود: "ونَوَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلي رَبِّهِمْ يَنْسِلُ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 "يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا "يعني از قبرها. و در روايت ابي الجارود است كه از امام باقر )ع( در ذيل جمله "من االجداث

 .«9»گفتند خدا راست ميداد، و فرستادگان اي است كه رحمان مياين همان وعده "گويند:فرمود: مالئكه در پاسخشان مي

در  -كه خدا رحمتش كند -و در كافي به سندي كه به ابي بصير رسانده از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: ابو ذر
 .«0»فرمود: بين مرگ و قيامت بيش از خوابي كه بكني و سپس بيدار شوي فاصله نيست اش ميخطبه

كنند گفته: يعني با زنان مالعبه و بازي مي "ابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَإِنَّ أَصْح "و در تفسير قمي در ذيل جمله
«4». 

رموده: ف "فِي ظِاللٍ عَلَي الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ "و نيز در همان كتاب در روايت ابي الجارود است كه امام باقر )ع( در تفسير جمله
 .«4»ها باشد لهتختهايي است كه روي آن حج "ارائك "كلمه

فرموده: سالم از ناحيه خدا به معناي امان است، و در ذيل  "سَالمٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ "باز در همان كتاب در تفسير جمله
به حدي كه  فرموده: چون خدا خلق را در روز قيامت جمع كند، همه برپا خواهند ماند "وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ "جمله

پروردگارا به حساب ما رسيدگي كن هر چند كه جهنمي باشيم، تكليفمان را  :كنندگيرد، پس ندا ميعرق ايشان را فرا مي
 .معلوم كن، تا اگر دوزخي هستيم به دوزخ برويم



جدا  امروز از بهشتيان كند: اي مجرمينفرستد تا در بين آنان بوزد، و مناديي ندا ميآن گاه فرمود: خداي تعالي بادهايي مي
رود افتند، و كسي كه در قلبش ايمان باشد به سوي بهشت ميشوند، مجرمين در آتش ميشويد. پس از يكديگر جدا مي

«3». 
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 .934، ص 4الدر المنثور، ج (1)

 .913، ص 9تفسير قمي، ج (2)

 .13، ح 100 ، ص9اصول كافي، ج (3)

 .913، ص 9(تفسير قمي، ج 3و  4و  4)

 143، ص: 13ترجمه الميزان، ج

اي كه آنان را از غير به خود كند، به جلوهدر بعضي از روايات آمده كه: خداي سبحان براي اهل محشر تجلي مي :مؤلف
اين تجلي برطرف شدن همه سازد مادامي كه آن تجلي هست به هيچ چيز ديگر توجه ندارند. و مراد از مشغول مي

حجابهايي است كه بين آنان و آفريدگارشان وجود داشت، نه اينكه مراد ديدن به چشم باشد، چون ديدن به چشم تنها از راه 
 .گيرد، و خداي تعالي در جهت قرار ندارد و چنين چيزي در حق خداي تعالي محال استمقارنه جهات و ابعاد صورت مي

وق از امام )ع( روايت كرده كه فرمود: هر كس گوش به سخن كسي بدهد، به همين مقدار او را در كتاب اعتقادات صد
 .«1»پرستيده اگر گوينده از خدا بگويد شنونده خدا را پرستيده و اگر از ابليس بگويد ابليس را پرستيده 

من حديثي فرمود: اينكه در روز قيامت و در كافي به سند خود از محمد بن سالم از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ض
دهد، مربوط به آدم مؤمن نيست، بلكه اين راجع به كساني است كه: عذاب خدا بر آنان اعضاي بدن عليه آدمي شهادت مي

 :دهند، هم چنان كه خداي تعالي فرمودحتمي شده باشد، و اما مؤمن نامه عملش را به دست راستش مي

تش دهد، اش را به دست راسپس آن كسي كه نامه -بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَ ال يُظْلَمُونَ فَتِيلًا فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ "
 .«9» "شونداي ظلم نميخوانند، و ذرهاينگونه اشخاص خود كتاب خويشتن را مي

كه  اشكه فرمود: امير المؤمنين در آن خطبه و در تفسير عياشي از مسعدة بن صدقه از امام صادق از جدش )ع( روايت كرده
 :راجع به اوصاف قيامت است، فرمود

هادت گويند، و پاها شتواند سخني بگويد، بلكه به جاي زبان دستها سخن ميزند و ديگر كسي نميخداوند بر دهنها مهر مي
توانند هيچ جرياني را از خدا كتمان پس نميشوند، اند ناطق ميآيند، و به آنچه كردهدهند، و پوست بدنها به زبان ميمي

 .«0»كنند 

نقل  93آيه  "حم سجده "بعضي از آنها را در تفسير سوره -ان شاء اللَّه تعالي -مؤلف: و در اين معنا رواياتي ديگر هست، كه
 .نقل كرديم« 0» "أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ "كنيم، و بعضي ديگر از آنها را در تفسير آيهمي
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 اعتقادات صدوق،(1)

 .. آخر حديث09، ص 9كافي، ج (2)

 [.....] .100، ح 909، ص 1تفسير عياشي، ج (3)

 .03سوره اسراء، آيه (4)

 143، ص: 13ترجمه الميزان، ج



 741[ ..... ص: 83تا  11: آيات (31سوره يس )]

 اشاره

( وَ لَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلي مَكانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَ 33وَ لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلي أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّي يُبْصِرُونَ )
( وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إاِلَّ ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ 33هُ فِي الْخَلْقِ أَ فاَل يَعْقِلُونَ )( وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّس33ْال يَرْجِعُونَ )

 (33( لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَي الْكافِرِينَ )32مُبِينٌ )

( وَ لَهُمْ 39( وَ ذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَ مِنْها يَأْكُلُونَ )31مَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ )أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِ
( ال يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ 30نَ )( وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُو30فِيها مَنافِعُ وَ مَشارِبُ أَ فَال يَشْكُرُونَ )

 (34جُنْدٌ مُحْضَرُونَ )

( وَ 33أَ وَ لَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ) (76)فَال يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ 
( قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ 33بَ لَنا مَثَالً وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ )ضَرَ

 (33نَ )( الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُو32)

( إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ 31مُ )أَ وَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلي أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلي وَ هُوَ الْخَالَّقُ الْعَلِي
 (30ءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )لِّ شَيْ( فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ ك39ُيَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )
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 748ترجمه آيات ..... ص: 

 .گيرندشتابند و سبقت ميكنيم آن وقت به سوي صراط ميو اگر بخواهيم ديدگانشان را محو مي

 .(33بينند )توانند، چون نمياما نمي

 .(33طوري كه ديگر نتوانند رفت و برگشت كنند )كنيم به و اگر بخواهيم بر جايشان مسخشان مي

 .(33كنند )كنيم آيا هنوز هم تعقل نميو هر كه را عمر طوالني دهيم خلقتش را دگرگون مي

باشد ايم و شعر گفتن شان او و سزاوار او نيست آنچه بدو آموختيم جز پند و قرآني هويدا نميو ما پيغمبر را شعر نياموخته
(32). 

 .(33را زنده دل است بيم دهد و آنان هم كه كافر و مرده دلند گفتار خدا در باره آنان محقق شود )تا هر كه 

 .(31اند )بينيد كه براي انسان از آنچه دست قدرت ما درست كرده حيواناتي آفريديم كه مالك آن شدهمگر نمي

 .(39خورند )ن ميايم كه هم مركوبشان است و هم از آو حيوانات را براي ايشان رام كرده

 .(30گزارند )ها دارند، پس چرا باز هم سپاس نميو از آن سودها و نوشيدني

 .(30غير از خدا خداياني گرفتند تا شايد ياري شوند )

 .(34ها نتوانند ايشان را ياري كنند و ايشان سپاه احضار شده آنهايند )بت

 .(33دانيم )هان كنند و آنچه را عيان سازند ميگفتارشان تو را اندوهگين نكند چرا كه ما آنچه را پن

 .(33اي آفريديم؟ چطور با وجود اين دشمني آشكار شده است )بيند كه ما او را از نطفهمگر انسان نمي

گويد: چه كسي اين استخوانهاي پوسيده را در عين اينكه براي ما مثلي زده و خلقت نخستين خود را فراموش كرده مي



 .(33كند؟ )ده ميپوسيده است زن

 .(32كند و او به همه مخلوقات دانا است )اش ميبگو همان خدايي كه بار اول آن را بدون الگو ايجاد كرد دوباره زنده

 .(33افروزيد )آن خدايي كه براي شما از درخت سبز آتش پديد آورد پس شما از آن آتش مي

  .(31ند آن بيافريند؟ چرا، و او آفريدگار داناست )تواند مانآيا كسي كه آسمانها و زمين را آفريده نمي
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 .(39كار او وقتي چيزي را اراده كند فقط همين است كه بدو بگويد: باش پس وجود يابد )

 .(30يابيد )منزه است آنكه سلطنت همه چيز به دست اوست و به سوي او بازگشت مي

 749گرفتن چشمان و دگرگون ساختن خلقتشان[ ..... ص: بيان آيات ]تهديد كفار به 

 اشاره

اند و در ضمن كفار را به عذاب تهديد نموده و به اين اي از معاني سابق است كه در سياقي ديگر بيان شدهاين آيات خالصه
ابش اعر است، و نه كتكند كه پيامبر اسالم )ص( فرستاده خداست و كتاب او ذكر و قرآن است، نه او شنكته نيز اشاره مي

 .كندشعر. و در آخر به خلقت چارپايان اشاره نموده، و با آن بر مساله توحيد و معاد احتجاج مي

ناي محو و به مع "طمس "در مجمع البيان گفته: كلمه "وَ لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلي أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّي يُبْصِرُونَ "
مثل پاك كردن خطي است  "طمس بر ديدگانت "دن چيزي است، به طوري كه هيچ اثري از آن نماند، در نتيجهنابود كر

كه نوشته شده. و نظير آن طمس بر مال است كه به معناي از بين بردن آن است به طوري كه ديگر به هيچ دركي ادراك 
 .«1»بين دو پلك را نداشته باشد آن كوري را گويند كه اصال شكاف  "طميس "و "كور مطموس "نشود. و

خواستيم هر آينه ديدگان ايشان را از بين اين است كه: اگر ما مي "وَ لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلي أَعْيُنِهِمْ "پس معناي جمله
 .اي داشته باشند، و نه ديديبرديم به طوري كه هيچ اثري از آن نباشد و ديگر نه ديدهمي

اين است كه: در طلب و خواست آن بودند كه به سوي طريق حق و واضح سبقت گيرند،  "بَقُوا الصِّراطَفَاسْتَ "و معناي جمله
شود، ولي آن را نديدند و هرگز هم نخواهند ديد. پس اي سبقت گيرند كه سالك آن گمراه نميخواستند به آن طريقه
 .كنايه از اين است كه هرگز نخواهند ديد شود، خوداستفاده مي "فَأَنَّي يُبْصِرُونَ "استبعادي كه از جمله

گيرند، ولي به سوي آن هدايت به سوي صراط و راه حق سبقت مي "اند كه:چنين معنا كرده« 9»بعضي از مفسرين 
 .. اما اين تفسير خالي از بعد نيست"شوندنمي

گشتن بر "مسخ "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي "ا وَ ال يَرْجِعُونَوَ لَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلي مَكانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّ "
 آدمي به خلقتي زشت و بد منظره
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 "به صورت ميمون و خوك برگشتند. و نيز در معناي كلمه است، هم چنان كه در داستان بني اسرائيل جمعي از انسانها
 .«1»به يك معنا است  "مكان "گويد: اين كلمه و كلمهمي "مكانت

اند اين است كه ما چنين قدرتي داريم كه كفار را در همان جايي كه فعال نشسته "مسخ كفار بر مكاني كه دارند "و مراد از



س كنيم. پبدون اينكه خود را به زحمت اندازيم، به صرف مشيت خود مسخشان ميبدون اينكه از جايشان تكان دهيم، و 
 .كنايه از اين است كه اين كار براي خداي تعالي آسان است و هيچ سختي ندارد "علي مكانتهم "كلمه

وانه شوند و نه از عذاب برگردند توانند به سوي عذاب راين است كه: نه مي "فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَ ال يَرْجِعُونَ "معناي جمله
كنايه هستند از برگشتن به حالت سالمت، و از باقي  "رجوع "و "مضي "پس كلمه .و حالت قبل از عذاب خود را دريابند

 .ماندن بر حالت عذاب و مسخ

 ان است. وليها و زن و فرزندشاند: مراد، رفتن به سوي مقاصدشان، و برگشتن به سوي خانهگفته« 9»بعضي از مفسرين 
است كه به  "تعمير "از مصدر "نعمره "كلمه "وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَ فَال يَعْقِلُونَ "اين تفسير خالي از بعد نيست.

 "سهننك "اند كه باعث طول عمر آن است(. و كلمهمعناي طوالني كردن عمر است )تعبير خانه را هم از اين رو تعمير گفته
است كه به معناي برگرداندن چيزي است به صورتي كه بااليش پايين قرار گيرد و نيرويش مبدل به  "تنكيس "از مصدر

شود: قوتش مبدل به ضعف، و علمش ضعف گردد، و زيادتش رو به نقصان گذارد. و انسان در روزگار پيري همين طور مي
 .گرددمبدل به جهل، و ياد و هوشش مبدل به فراموشي مي

ساخت( استشهاد خواهد براي امكان مضمون دو آيه قبل )كه مساله مسخ و كور كردن را خاطرنشان مياين آيه شريفه مي
گيرد، قادر است بر اينكه دهد، و هر چه داده مياش تغيير ميكند و بفرمايد آن خدايي كه خلقت انسان را در روزگار پيري

 .ر همان جايي كه هستند مسخ كندچشم كفار را از آنها بگيرد و ايشان را د

اينكه به تدبر  كند بهكند و نيز تحريك ميكفار را به خاطر نداشتن تعقل توبيخ مي "أَ فاَل يَعْقِلُونَ "و در اين جمله كه فرمود:
 .در اين امور بپردازند، و از آن عبرت گيرند
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 717ص:  ..... [(توضيح اينكه فرمود: ما به پيامبر شعر نياموختيم و شاعري شايسته او نيست )وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ]

اين آيه شريفه عطف و برگشت به مطلبي است كه در آغاز  "هُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌوَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَ "
 .سوره آمده بود، و آن تصديق رسالت رسول خدا )ص( است و اينكه كتابش از ناحيه خداي تعالي نازل شده

شعر نياموختيم. و الزمه اين نفي آن است كه آن جناب هيچ خواهد بفرمايد: ما به او مي "وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ "پس جمله
اي از شعر نداشته باشد، نه اين كه شعر بلد باشد ولي از گفتن شعر امتناع بورزد، براي اين كه مثال خدا او را از اين سررشته

 .هم بلد باشد شعر (كار نهي كرده باشد، و نه اين كه بخواهد بفرمايد قرآن شعر نيست، هر چند رسول اسالم )ص

خواهد بفرمايد: خداي در مقام منت نهادن بر آن جناب است. و مي "وَ ما يَنْبَغِي لَهُ "گردد كه جملهبا اين بيان روشن مي
 .سبحان رسول اسالم را از گفتن شعر منزه داشته

است كه: خيال نكنيد خواهد جلو يك احتمالي را كه ممكن است كسي بدهد بگيرد. و حاصل آن اين پس جمله مزبور مي
ايم نقصي براي اوست، بلكه براي او كمال و مايه بلندي درجه، و نزاهت ساحت اوست، اين كه ما به وي شعر نياموخته

كنند، نزاهت از ننگي كه متخصصين اين فن دارند، كه با الفاظ معاني را آرايش داده و با تخيالت شعري معاني را تزيين مي
شود. و نيز كالم خود را بر طبق پسندتر ميتر و دلتر باشد، شعرش مليحه هر چه دروغش دقيقآن هم تخيالت كاذب، ك



آورند تا در گوش خوشتر آيد، و چنين كاري شايسته مقام رسول خدا )ص( نيست. و چگونه هاي موسيقي درميآهنگ
د عوتش قرآن است كه كالمي است در بيان خوتواند شايسته او باشد، با اينكه او فرستاده خداست، و آيت رسالت و متن دمي

 .معجز و نيز ذكر است و قرآن مبين

ر اينكه به خاط "وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ "تفسير و توضيحي است براي جمله "إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ "و جمله
شود، از باب قصر استفاده مي "إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ... ". پس انحصاري كه از جملهالزمه معناي آن اين است كه قرآن شعر نيست

و معناي ذكر و  .قلب است و معنايش اين است كه: قرآن شعر نيست، و قرآن چيزي نيست به جز ذكر و خواندني آشكارا
بودنش روشن است، و هم خواندني  خواندني بودن قرآن اين است كه قرآن ذكري خواندني است، از طرف خدا كه هم ذكر

 .بودنش و هم از ناحيه خدا بودنش

موع آن و معناي مج "وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ "اين تعليل مربوط است به جمله "لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَي الْكافِرِينَ "
 دو چنين 
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 .هاي شعري است انذار كنده آن جناب شعر نياموختيم، براي اينكه مردم زنده را با قرآن كه منزه از خيالبافيشود: ما بمي

شود: آنچه بر باشد، كه در اين صورت معناي مجموع آن دو چنين مي "إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ... "ممكن هم هست متعلق به جمله
ن نيست كه ما آن را به وي نازل كرديم تا انذار كند آن كسي را كه زنده است. خواند چيزي به جز ذكر و قرآن مبيمردم مي

 .و به هر تقدير برگشت هر دو احتمال به يك معنا است

نتيجه ارسال رسول و انزال قرآن به رسول را عبارت دانسته از: يكي انذار كسي كه  -كنيدبه طوري كه مالحظه مي -اين آيه
قل بكند، و آن را بشنود، و دوم حقانيت قول و واجب شدن آن بر كفار. پس محاذي بودن اين آيه زنده باشد، يعني حق را تع

 .كنند، به خوبي روشن گرديددر برابر آيات اول سوره در اينكه هر دو يك معنا را دنبال مي

در اين آيه يكي ديگر از آيات و دالئل يگانگي خدا در  "لَها مالِكُونَ أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ "
سازد. آيتي كه نظير آيات توحيد در اول سوره است، كه مساله زنده كردن زمين ربوبيت و تدبير عالم انساني را خاطرنشان مي

 .ساختها را خاطرنشان ميها، و شكافتن چشمهها و ميوهمرده، بيرون كردن دانه

مراد از اينكه فرمود: چارپايان از چيزهايي است كه دستهاي خدا درستش كرده، اين است كه: كسي در خلقت آنها شركت و 
 .كنايه از اختصاص است "درست كردن با دستها "ندارد و خلقت آنها مختص به خداست. پس عبارت

 711مقصود از اينكه فرمود: انسان مالك چهار پايان است[ ..... ص: ]

اين است كه: ما  "خَلَقْنا لَهُمْ "است، چون معناي "خَلَقْنا لَهُمْ "گيري از جملهتفريع و نتيجه "فَهُمْ لَها مالِكُونَ "لهو جم
ايم و الزمه آن اختصاص چارپايان به انسان است، و اختصاص هم باألخره منتهي به چارپايان را به خاطر انسان خلق كرده

 .ري در اجتماع، خود يكي از شعب اختصاص استشود، چون ملك اعتباملكيت مي

فَهُمْ لَها  "اند: نتيجه بودن جملهگردد، چون گفتهاز مفسرين است روشن مي« 1»با اين بيان اشكالي كه در كالم بعضي 
 .خيلي روشن نيست "خَلَقْنا لَهُمْ "براي جمله "مالِكُونَ

ي كه . در حال"خلقناها لهم فهم لها مالكون "الم چنين است:ناچار بايد گفت نتيجه آن مطلبي تقديري است و تقدير ك
 .باشد و احتياجي هم به تقدير نيستگيري نميخواننده عزيز توجه فرمود كه هيچ خفايي در اين نتيجه
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)و معناي آيه اين است كه: ما چارپايان  "ملك در اينجا به معناي قدرت و قهر است "اند:ديگر از مفسرين گفته «1»ضي بع
را براي آنان خلق كرديم در نتيجه ايشان مسلط و قاهر بر آن چارپايان شدند( ولي اين تفسير صحيح نيست، زيرا معناي 

د شود و بنا به گفته مفسر مزبور بايد جمله مذكور تاكياستفاده مي "ذَلَّلْناها لَهُمْ وَ "فرمايد:تسلط و قهر از جمله بعدش كه مي
 .اي را تاكيد بگيريم يا تاسيس، تاسيس بهتر استباشد، و حال آنكه هر جا امر دائر شد بين اين كه جمله

ارپايان براي انسان به اين معنا است كه خداوند اين حيوانات را چ "تذليل ""وَ ذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَ مِنْها يَأْكُلُونَ "
به  -ءبه فتحه را -"ركوب "براي انسانها رام و فرمانبردار كرده. اين همان تذليل و تسخير حيوان است براي انسان. و كلمه

 .بردمعناي مركب است، مانند: گاو و شتر كه بار آدمي را مي

 ."خورنداز گوشتش مي -من لحمها ياكلون "به معناي اين است كه: "مِنْها يَأْكُلُونَ "و جمله

هر انتفاعي است كه آدمي از مو، كرك، پشم و پوست حيوان  "منافع "مراد از "وَ لَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَ مَشارِبُ أَ فَال يَشْكُرُونَ "
 "است. و مراد از "مشروب "به معناياست كه مصدر ميمي و  "مشرب "جمع "مشارب "برد. و كلمهو ساير منافع آن مي

وَ ما عَمِلَتْهُ  "همان سخني است كه: در تفسير جمله "أَ فاَل يَشْكُرُونَ "شير حيوانات است. و سخن در جمله "مشروب
 .ايراد كرديم "أَيْدِيهِمْ أَ فاَل يَشْكُرُونَ

يشان و به منظور تدبير امر زندگي ايشان در دنيا، دانند كه ما به خاطر اگانه اين است كه: آيا كفار نميو معناي آيات سه
اش اين شد كه انسان مالك اين حيوانات گرديد، البته ملكيت به اين چارپاياني از شتر و گاو و گوسفند خلق كرديم و نتيجه

ن ا ايمعنا، كه صحيح است براي او هر نوع تصرفي كه خواست در اين حيوانات بكند، و معارضي هم نداشته باشد. و م
حيوانات را براي ايشان رام و منقاد و مسخر آنها نموديم، به طوري كه ياراي عصيان و چموشي نداشته باشند. در نتيجه 

د و منافع كننبعضي از آنها باربر و مركب ايشان شد و بعضي ديگر ماكول ايشان گشت، يعني از گوشت آنها استفاده مي
املي گزارند كه چنين تدبير كنوشند، آيا باز هم شكر خدا نميبرند و از شير آنها ميديگري هم از مو و پشم و پوست آنها مي

كند كه او پروردگار ايشان است و آيا باز هم از در شكر نعمت، او را عبادت در حق آنها به كار برده، تدبيري كه كشف مي
 كنند؟نمي
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گردد، چون مشركين هر چه ضمير جمع در اين آيه است به مشركين برمي "وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ "
ن اصنام هما "آلهه "ياريشان كنند. و مراد ازبودند كه به جاي خدا خداياني ديگر براي خود گرفتند به اميد اينكه آن خدايان 

اي كه از جنس مالئكه مقربين، و يا اوليائي از انسانها براي خود اتخاذ و يا شياطين و يا فرعونهاي بشري است، نه آن آلهه
ه در كو مشركين براي آلهه لشكري هستند  -فرمايد: و هم لهم جند محضرونكرده بودند، براي اينكه با ذيل آيه كه مي

سازد، چون مالئكه مقرب خدا و اولياي او، در اين جريان گناهي ندارند تا براي كيفر نمي "شوندقيامت براي جزا حاضر مي
 .حاضر شوند

گرفتند به اين اميد بوده كه آن خدايان ايشان را ياري كنند چون عامه مشركين اين اعتقاد غلط و اينكه مشركين خداياني مي
بير امورشان به اين خدايان واگذار شده، و خير و شرشان هر چه هست در دست خدايان قرار گرفته، در نتيجه را داشتند كه تد



شان كنند، و در نتيجه بر ايشان خشم نگيرند و نعمت را از كردند، تا با عبادت خود از خويشتن راضيآن خدايان را عبادت مي
 .ايشان قطع ننموده و يا بال و نقمت نفرستند

ين توانند مشركاند نمياي كه مشركين، خداي خود گرفتهيعني آن آلهه " يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَال "
 .را ياري دهند، براي اينكه هيچ خير و شري را مالك نيستند

 715آلهه شان در قيامت است[ ..... ص:  كه در باره احضار مشركين و "وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ "معناي جمله:]

گردد. و رساند كه ضمير اول به مشركين، و ضمير دوم به آلهه برميظاهر عبارت مي "وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ "و در جمله
ود را خمشركين لشكريان آلهه هستند، چون از لوازم لشكري بودن، تبعيت و مالزمت است، و مشركين  :مراد اين است كه

 .شود گفت: آلهه براي مشركين جند و لشكر هستنددانستند، نه آلهه را تابع خود. پس نميتابع آلهه مي

اين است كه: مشركين را در روز قيامت حاضر خواهند كرد تا كيفر  "حاضر خواهند شد -محضرون ":و مراد از اينكه فرمود
وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَ لَقَدْ  "يگر همين معنا را فرموده:شرك خود را بچشند. هم چنان كه خداي تعالي در جاي د

و حاصل معناي آيه اين « 9» "وَ لَوْ ال نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ":و نيز فرموده« 1» "عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ
 توانند ايشان را ياري كنند. ايناند نمين براي خود، خدا گرفتهاي كه مشركيشود: آلههمي
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اهند شوند آنها نيز احضار خومشركين تابع و پيرو آلهه شدند و مطيع آنها گشتند، و در نتيجه در قيامت كه آلهه احضار مي
 .شد

ند. و يا كندانند و در دنيا از آلهه دفاع ميهه مياند: معنايش اين است كه مشركين خود را لشكر آلگفته« 1»اما اينكه بعضي 
شوند، چون در آن روز آلهه آن كه: آلهه براي مشركين لشكرياني هستند كه براي عذاب مشركين در روز قيامت احضار مي

ايند كه هشوند، و يا چون بايد به مشركين فهمانده شود كه اين آلهه همانآتشگيره آتشي هستند كه مشركين با آن عذاب مي
شما اميد ياري از آنها داشتيد و امروز هيچ قدرتي بر نصرت شما ندارند، و يا براي اينكه مشركين را از شفاعت آلهه نااميد 

كنند تا مشركين بفهمند كه آلهه قدرت بر ياري و شفاعت ندارند. معاني كنند، لذا آلهه را براي عذاب آنان احضار مي
 .اي استبيهوده

ت از درآمده فاي تفريع اس "فاَل يَحْزُنْكَ "كه بر سر جمله "فاء "كلمه "زُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَفَال يَحْ "
 :فرمايداي كه اتخاذ كردند و آنها را پرستيدند به اميد آن كه ياريشان كنند، مينهي از اندوه بر حقيقت آلهه

ين از اين قرار بود كه آن چيزهايي كه براي خود يار فرض كردند ابدا قدرت بر ياري ايشان وقتي حقيقت حال مشرك
شوند، پس ديگر تو از شرك ايشان نداشتند، و از سوي ديگر، هم مشركين و هم ياوران فرضيشان براي عذاب احضار مي

ان ن نموده از عذاب ما فرار كنند. پس تو از سخنغمگين مباش، براي اينكه ما از كار آنها غافل نيستيم تا بتوانند غافلگيرما
ايشان محزون مشو، كه ما از آنچه از سخنان خود را كه پنهان دارند و يا آشكار گويند با خبريم. اين بود آن مطالبي كه در 

ودند از ده باند كه چون بيهوخصوص آيه مورد بحث به نظر ما رسيد. البته ديگران وجوه ديگري در تركيب آيه اظهار داشته



 .نقلشان صرفنظر كرديم

در اين آيه به مساله قيامت كه در سابق خاطرنشان كرده بود  "أَ وَ لَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ "
شركين باشد ه بيان تفصيلي مطالب مكند و بعيد نيست كبرگشت نموده و به دنبال انكار مشركين براي اثبات آن احتجاج مي

علم قطعي است، نه ديدن به چشم. و  "ديدن -رؤيت "اشاره اجمالي بدانست. و مراد از "فَال يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ... "كه جمله
منظور  به "نطفه "اي خلق كرديم؟ و نكره آوردنمعنايش اين است كه: آيا انسان علم قطعي ندارد به اينكه ما او را از نطفه

 ورزد. و استفهام در آيهبه معناي دشمني است كه بر خصومت و جدال اصرار مي "خصيم "تحقير آن است. و كلمه
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يز اي حقير و پشداند كه ما او را از نطفهائب اين است كه انسان مياستفهام تعجبي است، و معنايش اين است كه: از عج
 .شودآفريديم، با اين حال ناگهان دشمني سرسخت براي خود ما مي

 711استبعاد معاد توسط مشركين و جواب خداي تعالي به اين استبعاد[ ..... ص: ]

 "به معناي استخوان پوسيده است. و جمله "رميم "كلمه "الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ "
بيان آن مثلي است كه انسان  "قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ "باشد. و جملهمي "ضرب "حال از فاعل "وَ نَسِيَ خَلْقَهُ

عاطفه آمده، چون كالم در معناي اين است كه كسي بپرسد:  مذكور )در باره مساله معاد( زده، و به همين جهت بدون واو
 :اند؟ پس در جواب بفرمايدانسانها در انكار معاد چه مثلي زده

و معناي آيه اين است كه: انسان براي ما مثلي زده و خلقت خود را فراموش كرده، كه  "قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ "
زد، و آن مثل اين است كه: چه كسي اين بود، هرگز آن مثل را نميق شده، و اگر به ياد خلقت خود ميدر بار اول از نطفه خل

داشت، خودش جواب اين كند؟ آري، اگر خلقت بار اول خود را در نظر مياستخوانها را در حالي كه پوسيده شده زنده مي
داي تعالي اين جواب را به رسول گرامي خود تلقين كرد، و كرد، هم چنان كه خداد و كالم خود را رد مياشكال خود را مي
 ."... قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي "آن اين است كه:

اين همان جوابي است كه: خداي تعالي به رسول گرامي خود  "قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ "
كرد، ه ميآن را افاد "انشاء "با اينكه كلمه "اول مرة "به معناي ايجاد ابتدايي است. و اگر فرموده: "شاءان "تلقين كرده. كلمه

و نه  كنداشاره است به اينكه خداي تعالي نه چيزي را فراموش مي "وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ "به منظور تاكيد بوده. و جمله
يننده اين استخوانها در آغاز و در نوبت اول بود و در مدتي هم كه اين استخوان نسبت به چيزي جاهل است، و وقتي او آفر

حيات داشت نسبت به هيچ حالي از احوال آن، جاهل نبود، و بعد از مردنش هم جاهل به آن نبود، ديگر چه اشكالي دارد كه 
ت، و جهل و نسياني هم در ساحت او راه ثابت اس "عظام "دوباره آن را زنده كند؟ با اينكه قدرت خدا نسبت به احياي اين

 .ندارد

 الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ "اين آيه شريفه بيان است براي جمله "الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ "
ور ساختن آتش است. و اين آيه شريفه در اين صدد است است كه به معناي شعله "ايقاد "مضارع "توقدون ". و كلمه"مَرَّةٍ

 كه استبعاد از زنده كردن استخوان مرده را برطرف كند. استبعاد از اينكه چگونه ممكن 
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براي  ،دهد: هيچ استبعادي در اين نيستاست چيزي كه مرده است زنده شود با اينكه مرگ و زندگي متنافيند؟ جواب مي
ور اينكه آب و آتش هم با هم متنافيند، مع ذلك خدا از درخت تر و سبز آتش براي شما قرار داده و شما همان آتش را شعله

 .كنيدمي

و درخت  -به فتحه ميم و سكون را و خا -معروف است درخت مرخ« 1»به طوري كه در بين مفسرين  -"شجر "و مراد از
گردند و در ن دو درخت، چنين وضعي دارند كه هر گاه به يكديگر ساييده شوند مشتعل مياست كه اي -به فتحه عين -عفار

 "گرفتند، و با اينكه سبز و تر بودند،اي ديگر از شاخه آن مياي از شاخه اين درخت و قطعهقديم مردم براي تهيه آتش قطعه
گرفتند. پس مرده را دند، و هر دو به اذن خدا آتش ميساييرا روي آن قرار داده و به يكديگر مي "مرخ "را در زير و "عفار

 .تر از مشتعل كردن آتش از چوب تر نيست، با اينكه آب و آتش دو چيز متضادندزنده كردن، عجيب

استفهام در آيه استفهام  "الْعَلِيمُأَ وَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلي أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلي وَ هُوَ الْخَلَّاقُ  "
 آمده بود، چيزي "قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ "انكاري است، و آيه شريفه بيان همان حجت است كه در سابق در جمله

بر اينكه  گرفتل ميكه هست اين بيان از بيان قبلي به ذهن نزديكتر است، چون در بيان سابق ايجاد بار اول انسان را دلي
قادر است بر زنده كردن ايشان در آخرت، ولي در اين آيه خلقت آسمانها و زمين را كه به حكم و جدان و به فرموده خود 

 .بزرگتر از خلقت انسانهاست، دليل گرفته بر قدرت او« 9» "لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ "خداي تعالي

شود كه: چگونه ممكن است كسي اين جرأت را به خود بدهد كه بگويد خدايي پس در حقيقت برگشت معناي آيه به اين مي
كه عالم آسمانها و زمين را با آن وسعتي كه دارند خلق كرده، و آن نظام عام عجيب را در سراسر آن برقرار كرده، به طوري 

هاي موجود در خصوص عالم انساني ر العقول است، و يك نمونه آن نظامآور و محيكه تك تك نظامهاي جزئي آن دهشت
تواند مثل همين مردم را دوباره خلق كند؟ نه، هرگز چنين چيزي ممكن نيست، بلكه او قادر است، چون او خالقي است، نمي

 .است عليم. و در اينكه مراد از خلق كردن مثل كفار در قيامت چيست اقوال مختلفي هست
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 718[ ..... ص: "..أَ وَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلي أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ . "اقوال مختلف در باره خلقت مثل در آيه:]

 ."مراد خلقت امثال كفار است يعني اشخاص ديگر "اند:گفته« 1»بعضي 

 .تا آنجا كه از لغت و عرف شناخته شده مغايرت دارد "مثل "ولي اين معنا صحيح نيست، براي اينكه با معناي كلمه

خدا قادر است كفار را در قيامت زنده كند، و  خواهد بفرمايدمراد از مثل كفار خود كفار است، مي "اند:ديگر گفته «2»بعضي 
فرمايد: قادر است مثل ايشان را خلق كند، همانطوري كه خود ما به مخاطب خود خلق فرمايد، ولي به طور كنايه مي

 ."نيازينياز است، يعني تو از آن بيگوييم: مثل تو شخصي از فالن چيز بيمي

اينكه اگر تعبير مورد بحث كنايه بود، بايد تصريح به آن نيز ممكن باشد، همانطور  اين معنا نيز به نظر ما درست نيست، براي
مثل تو شخصي از فالن چيز  ":توانستيم به هر دو جور مقصود خود را تفهيم كنيم، يعني هم بگوييمكه در مثال مذكور مي

آيا آن كسي كه آسمانها و زمين  "وانيم بگوييمتولي در آيه مورد بحث نمي "نيازيتو از آن بي "و هم بگوييم: "نياز استبي
براي اينكه گفتگو در بعث ايشان در قيامت است، نه در خلقت ايشان،  "را خلق كرده قادر نيست كه ايشان را خلق كند؟



 .چون مشركين در اينكه خالقشان خداي سبحان است، حرفي نداشتند

گردد، به اين اعتبار كه عقالي عالم در آسمانها آسمانها و زمين برميبه  "مثلهم "ضمير در كلمه "اند:ديگر گفته« 0»بعضي 
و زمين قرار دارند، و بدين جهت از باب تغليب ضمير عقالء به همه آسمانها و زمين برگشته، و بنا بر اين مراد از آيه اين 

 ."است كه: خدا كه خالق عالم است قادر است مثل اين عالم را خلق كند

آيد، براي اينكه مقام، مقام اثبات بعث و زنده كردن انسانها در قيامت است، نه مقام اثبات نظر درست نمي اين وجه نيز به
بعث آسمانها و زمين. عالوه بر اين، گفتار در مساله اعاده موجودات قبلي است، نه خلق كردن مثل آنها، چون خلق مثل يك 

 .موجود، اعاده عين آن موجود نيست

است كه گفته شود: مراد از خلق كردن مثل كفار اعاده ايشان بعد از مردن است براي جزاء، هم چنان پس حق مطلب اين 
 .شودرحمة اللَّه عليه( در مجمع البيان نيز استفاده مي) «0»كه از كالم طبرسي 
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 719ها در قيامت، اعاده آنها است، با توضيحي در مورد تغير و تبدل متوالي بدن و عدم تغير و تبدل نفس و روح[ ..... ص: بيان اينكه منظور از خلقت مثل انسان]

انسان موجودي است مركب از نفس و بدن، و بدن  :ت؟ اين است كهو اما بيان اينكه چگونه منظور از خلقت مثل، اعاده اس
ركبي كند، و از آنجا كه هر مانسان در اين نشاه دستخوش تحليل رفتن و دگرگون شدن است، و پيوسته اجزاي آن تغيير مي

، آن شخص نيستشود، در نتيجه انسان در هر آني، غير از انسان قبل است، و اين شخص با نابودي يك جزءاش نابود مي
كند، بينيم شخصيتش هست، و اين بدان جهت است كه روح آدمي شخصيت انسان را در همه آنات حفظ ميدر حالي كه مي

چون روح آدمي مجرد است، و منزه از ماده و تغييرات عارض از طرف ماده است، و باز به همين جهت ايمن از مرگ و فنا 
 .است

ميرد و هم چنان زنده و محفوظ است تا روزي شود كه: نفس آدمي با مردن بدنش نميمياز كالم خداي تعالي هم استفاده 
وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي  "كه به سوي خداي تعالي برگردد، هم چنان كه در سابق ديديد كه اين معنا را از آيه

 .استفاده كرديم« 1» "افِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَخَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ ك

شود، وقتي با بدن قبل از مرگش مقايسه شود مثل آن بدن خواهد بود، نه عين آن، پس بدني كه بعد از مرگ كالبد آدمي مي
قتي با انسان صاحب بدن سابق مقايسه شود عين آن خواهد بود نه مثل آن براي اينكه: آن ولي انسان صاحب بدن الحق و

كرد، همين روحي است كه بعد از مرگ در كالبد الحق روحي كه وحدت بدن قبل از مرگ را در تمامي مدت عمر حفظ مي
 .هاي متعدد قبل از مرگ به خاطر يكي بودن روح يكي بوددرآمده )هم چنان كه بدن

 .(هاي بعد از مرگ و قبل از مرگ هم به جهت يكي بودن روح يكي هستند و عين همندبدن

كند به استبعاد از خلقت بدني جديد، نه از نفس و و چون استبعاد مشركين از زنده شدن استخوانهاي پوسيده برگشت مي
آنان را ثابت كرد، و متعرض برگشتن روحي جديد، به همين جهت خداي سبحان در پاسخ از آن استبعاد، امكان خلقت مثل 

گيرد كه روح ايشان كه نزد خدا محفوظ است به عين آنان نشد، چون خلق شدن عين آنان بعد از مرگ، وقتي صورت مي
شوند، هم چنان كه خداي بدنهاي جديدشان متعلق شود و يا تعلق مزبور عين انسانهاي موجود در دنيا دوباره موجود مي



 :تعالي فرموده
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 [.....] .11كنيد. سوره الم سجده، آيه گيرد، و آن گاه به سوي پروردگارتان رجوع ميمي

 133، ص: 13ترجمه الميزان، ج

و در اين كالم « 1» "يِيَ الْمَوْتيأَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلي أَنْ يُحْ "
يي علي ان يح "و نفرمود: "عَلي أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتي "شريفش احيا را به عين مردگان نسبت داد، نه به امثال آنها و فرمود:

 ."امثال الموتي

 712ان مراد از امر و قول در آن[ ..... ص: و بي "إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ... "توضيح مفاد آيه شريفه:]

 "... إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "

فرمايد: خداي تعالي در ايجاد هر كند و مياين آيه شريفه از آيات برجسته قرآن كريم است كه كلمه ايجاد را توصيف مي
، بغير از ذات متعالي خود به هيچ سببي ديگر نيازمند نيست، نه در اينكه آن سبب مستقال آن چيزي كه ايجاد آن را اراده كند

 .چيز را ايجاد كند، و نه در اينكه خدا را در ايجاد آن كمك نمايد، و يا مانعي را از سر راه خدا بردارد

تعبير  "03نحل، آيه  "و در سوره "امرهانما  "قرآن كريم تعبيراتش از اين حقيقت، مختلف است در آيه مورد بحث فرموده:
تعبير به قضا  "113 "آيه "بقره "و در سوره "ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُإِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ "به قول كرده و فرموده:

 ."وَ إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "كرده و فرموده:

 :خواهد بفرمايددر آيه مورد بحث، شان باشد، يعني مي "امر "اهرا مراد از كلمهو ظ

شان خداي تعالي در هنگام اراده خلقت موجودي از موجودات چنين است، نه اينكه مراد از آن، امر در مقابل نهي باشد، هر 
ه غرض در كند كدر آيات اين معنا را افاده ميكند كه به اين معنا باشد، و ليكن تدبر و دقت چند كه آيه سوره نحل تاييد مي

ا خواهد چيزي رسه آيه مزبور وصف شان الهي در هنگام اراده خلقت است، نه اينكه بخواهد بفهماند خداي تعالي وقتي مي
به معناي شان حمل كنيم به  "امر "را بر "قول "گويد. پس وجه صحيح همان است كه: ما كلمهخلق كند اين كالم را مي

 "بر را "امر "اين معنا كه بگوييم: اين كلمه از آن جهت كه خودش مصداقي از شان است در اينجا به كار رفته، نه اينكه
 وقتي اراده كند -ءاذا اراد ايجاد شي "اين است كه: "إِذا أَرادَ شَيْئاً "در مقابل نهي حمل كنيم و معناي اينكه فرمود: "قول

 "اراده "اي از آيات كه متعرض اين حقيقتند، به جايشود. و در عدهز سياق آيه استفاده مي. و اين معنا ا"ايجاد چيزي را

و هيچ منافاتي هم ندارد، براي اينكه قضا به « 9» "إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "آمده، مانند آيه "قضاء "كلمه
 معناي حكم است، و حكم
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و قضا و اراده در خداي تعالي يك چيز است، براي اينكه اراده از صفات فعل و خارج از ذات خداي تعالي است، و از مقام فعل 
شود، و معنايش اين است كه: هر چيز موجود را كه در رابطه با اراده خداي سبحان فرض كنيم طوري است كه او انتزاع مي

اين است كه: وقتي چيزي در موقف تعلق اراده خدا قرار  "اذا اردناه "اي جز هست شدن ندارد. پس معناي جملهچاره هيچ
 .بگيرد، شان خدا اين است كه به آن چيز بگويد باش و آن هم موجود شود

 :هو معنايش اين است ك "إِنَّما أَمْرُهُ "خبر است براي كلمه "أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ "و جمله

دهد و اين هم واضح است كه در اين ميان لفظي كه خدا به آن تلفظ مورد خطاب قرار مي "كن "خداوند آن چيز را با كلمه
آيد، براي اينكه خود لفظ هم چيزي است كه بعد از اراده كردن، تلفظ ديگري كند در كار نيست، و گر نه تسلسل الزم مي

 .است كه محتاج به اراده و تلفظ ديگري است خواهد باز آن تلفظ هم چيزي از چيزهامي

و نيز در اين ميان مخاطبي هم كه داراي گوش باشد و خطاب را با دو گوش خود بشنود و از در امتثال موجود شود، در كار 
نيست، براي اينكه اگر مخاطب وجود داشته باشد، ديگر احتياج به ايجاد ندارد. پس كالم در آيه مورد بحث كالمي است 

شود، به جز ذات متعالي خدا به هيچ چيز خواهد بفرمايد: افاضه وجود، از ناحيه خدا به هر چيزي كه موجود ميتمثيلي، مي
 .شودديگر احتياج ندارد، و چون ذات خداوندي اراده كند هستي آن را، بدون تخلف و درنگ موجود مي

 :اندگردد، كه گفتهمي از مفسرين به خوبي روشن« 1»با اين بيان، فساد گفتار بعضي 

گويد، و آن است كه خدا آن را مي "كن "آيد كه در ايجاد هر موجودي لفظي در كار است، و آن لفظاز ظاهر آيه برمي "
اند، و چون شؤون خداي تعالي ما وراي فهم بشري گيرد و بيشتر مفسرين سلف هم همين را گفتهموجود هستي به خود مي

 ."م كه اصال در اين مقوله سخني نگوييد و خصومت نكنيدكنياست، لذا توصيه مي

وجه فساد آن اين است كه: درست است كه شؤون خداي تعالي ما وراي فهم بشري است، و ليكن اين حقيقت نبايد باعث 
 اعتبار شود، ديگرهاي عقلي بيهاي عقلي و قطعي باطل گردد، براي اينكه اگر بنا باشد حجتشود كه به كلي حجت

ماند و راهي نداريم براي اينكه به دست بياوريم كه قرآن كتابي آسماني است، و عتباري براي اصول معارف ديني باقي نميا
 معارفي كه آورده همه صحيح و درست است. آيا جز اين است كه اين مطالب همه با
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 شود؟هاي عقلي اثبات ميحجت

شود؟ آن وقت چگونه ممكن است يك و مگر جز اين است كه حجيت خود كتاب و سنت و هر دليل ديگر با عقل اثبات مي
ز ر معرفي كند؟ هرگاعتباآيه از قرآن و يا يك حديث حجيت عقل را كه اثبات كننده حجيت آن است از كار بيندازد و بي

 .ممكن نيست، چون در اين صورت آن آيه و آن حديث قبل از ابطال حجيت عقل، حجيت خودش را ابطال كرده

و اين نيز واضح است كه در مساله خلقت غير از خدا و آن مخلوق پاي چيز ديگري در ميان نيست، و اگر عليت و سببيت 
دهيم چون گفتيم اراده صفتي است كه از مقام فعل خدا انتزاع خلقت نسبت ميدهيم بعد از خلقت را به اراده خدا نسبت مي

آيد يك صفت انتزاعي باعث شود كه اشياء، ديگر شود. و گر نه سبب و علت اصلي خداست نه اراده او، و گر نه الزم ميمي
 .حاجتي به خود خداي تعالي نداشته باشند، و بطالن اين حرف واضح است

چسبد، و شود و به مخلوق نميكه در مساله ايجاد و خلقت چيزي به نام ايجاد و يا وجود از خدا جدا نمي و نيز واضح است
عد از سازيم. پس بكنيم و به او ملحق ميدهيم، از خود جدا ميافاضه او نظير افاضه ما نيست كه وقتي چيزي به كسي مي



 .خداي تعالي چيز ديگري جز وجود اشياء نيست

عبارت است از همان وجود چيزي كه خدا ايجادش كرده  "كن "يعني كلمه "ايجاد "گردد كه: كلمهروشن مي و از اينجا
البته بدان اعتبار كه وجود منسوب به خدا و قائم به وجود خداست، و اما به اين اعتبار كه وجودش وجود خود اوست، موجود 

 .است نه ايجاد. و مخلوق است نه خلق

شود، قابل درنگ و مهلت نيست، و تبدل و دگرگوني را هم كه: آنچه از ناحيه خداي تعالي افاضه ميشود و نيز روشن مي
كنيم، از ناحيه خود پذيرد، و آنچه تدريجيت و مهلت و درنگ كه از موجودات مشاهده ميكند، و تدريجيت نميتحمل نمي

 .شودكه هزار باب از آن باز ميآنها است نه از آن ناحيه كه رو به خدايند، و اين خود بابي است 

« 1» "كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "و در آيات، اشارات لطيفي به اين حقايق شده، از آن جمله فرموده:
 را بعد از خلقت آورده و نيز مانند آيه "كن "كه كلمه
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باشد. سوره آل مثل عيسي نزد خدا مثل آدم است كه او راي از خاك خلق فرمود و سپس بدو گفت باش پس مي(1)
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 .و آياتي ديگر« 9» "قْدُوراًوَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَ ":و نيز فرموده« 1» "وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ "

خواهد بفرمايد: همين كه هست شدن ء است كه مورد اراده خدا قرار گرفته، ميبيانگر اطاعت آن شي "فَيَكُونُ "و جمله
 .پوشدچيزي مورد اراده خدا قرار گرفت، بدون درنگ لباس هستي مي

 713: ص ..... [و اينكه ملكوت هر چيزي به دست خدا است "ملكوت "معناي]

 "رحموت "مبالغه در معناي ملك است، مانند كلمه "ملكوت "كلمه "ءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَفَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ "
 .اندكه مبالغه در معناي رحمت و وحشت "رهبوت "و كلمه

آن جهت از هر چيزي است كه رو به خداست،  "ملكوت "آيد كه: مراد ازبا انضمام اين آيه به ما قبلش اين معنا به دست مي
چون هر موجودي دو جهت دارد، يكي رو به خدا، و يكي ديگر رو به خلق. ملكوت هر چيز آن جهتي است كه رو به خدا 

است، و ملك آن سمت رو به خلق است ممكن هم هست بگوييم: ملكوت به معناي هر دو جهت هر موجود است، و آيات 
أَ وَ  "و «0» "وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ "شود،همين معنا حمل مي زير هم بر

 .«4» "ءٍقُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ "و« 0» "لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

ده ملكوت هر چيزي به دست خداست، براي اين است كه: داللت كند بر اينكه خداي تعالي مسلط بر هر چيز و اگر فرمو
 .است، و غير از خدا كسي در اين تسلط بهره و سهمي ندارد

ركين در مساله معاد به اين است كه: خدا از استبعادي كه مش "ءٍفَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ "و برگشت معنا در آيه
 .كنند، منزه است، چون مشركين غافلند از اينكه ملكوت هر چيزي به دست خدا و در قبضه قدرت اوستمي

اي است از بيان سابق بعد از خطاب به عموم مردم است، چه مؤمن و چه مشرك، و هم بيان نتيجه "وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ "و جمله
 .تنزيه خدا
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 .43امر ما نيست مگر واحد و آن هم چون چشم بر هم زدن. سوره قمر، آيه (1)



 .03و امر خدا همواره حساب شده و مقدور بود. سوره احزاب، آيه (2)

 .داران باشددهيم براي اينكه از يقينما هر دو سوي آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان مي(3)

 .34وره انعام، آيه س

 .134كنند. سوره اعراف، آيه چرا به هر دو سوي آسمانها و زمين نظر نمي(4)

 .33بگو آن كيست كه هر دو سوي هر چيز را به دست دارد. سوره مؤمنون، آيه (5)

 130، ص: 13ترجمه الميزان، ج

آله( از شعر و شاعري، اعاده و احياء اموات، و اراده قول بحث روايتي ])رواياتي در باره بيگانه بودن پيامبر )صلي اللَّه عليه و 

 715خداوند([ ..... ص: 

ر است، گويد شعگفتند: آنچه محمد ميآمده كه: قريش مي "وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ ... "در تفسير قمي در ذيل آيه
ايم، و او سزاوار شعرگويي نيست، و ما به او شعر نياموخته "وده:خداي سبحان در همين آيه سخن ايشان را رد نموده و فرم

. و بدون شك رسول خدا )ص( در تمامي طول عمر شريفش حتي يك بار "باشدآنچه آورده به جز ذكر و قرآني مبين نمي
 «هم شعر نگفت

كفي الشيب و االسالم  "زد:در مجمع البيان آمده كه از حسن روايت شده كه رسول خدا )ص( وقتي به اين بيت مثل مي.
 :خوانداين طور مي "للمرء ناهيا

 :ابو بكر روزي به آن جناب عرضه داشت، شاعر گفته "كفي االسالم و الشيب للمرء ناهيا "

دهم به اينكه تو فرستاده خدايي، و خدا شعر به تو نياموخته، آن گاه اضافه كرد: من شهادت مي "كفي الشيب و االسالم ... "
 .«2»وار تو نيست كه شعر بگويي و سزا

 :خواست به شعر برادر بني قيس مثل بزند كه گفته بودو در همان كتاب آمده كه عايشه گفت: رسول خدا )ص( هر گاه مي

 ستبدي لك االيام ما كنت جاهال و ياتيك باالخبار من لم تزود

كرد كه شعر اين طور نيست، بكر اعتراض مي و چون ابو "و ياتيك من لم تزود باالخبار "خواندشعر او را چنين مي
 .«0»فرمود: من شاعر نيستم، و سزاوار من شعر گفتن نيست مي

مؤلف: در الدر المنثور هم اين دو خبر از حسن و عايشه به همين عبارت كه مجمع البيان آورده نقل شده. و صاحب الدر 
 .«0» هاي رسول خدا )ص( نقل كردهالمنثور اخبار ديگري از تمثل

 :فرمودخواند، و ميرجز مي "در ميدان جنگ "و نيز در مجمع البيان آمده: و اما اينكه آن جناب

 انا النبي ال كذب انا ابن عبد المطلب

 اين "اند:. بعضي ديگر گفته"اصال اين ارجوزه شعر نيست "اند كه:جمعي گفته
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 .009، ص 3(مجمع البيان، ج 0و  2)

 .933، ص 4الدر المنثور، ج (4)

 134، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«1» "يك بيت اتفاقي از آن جناب سرزد، و نخواسته شعر بگويد



ست تر از آن ارفتن آن آساناند، و به نظر ما طرح روايت و نپذياش بحث زيادي كردهاين بيت از آن جناب نقل شده و در باره
 .كه شعر بودن آن را انكار كنيم، و يا بگوييم به طور اتفاق از آن جناب سرزده، و قصد شعر گفتن نداشته

كه عاقل  كسي "،"كسي كه زنده باشد "گفته: ممكن است مراد از "لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا ... "و در الدر المنثور در تفسير جمله
 .«9»اشد، هم چنان كه از علي )ع( هم اين معنا نقل شده بوده ب "باشد

تا  "وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ "و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از حضرت ابي جعفر )ع( نقل شده كه در تفسير جمله
روزي  تند براي آلهه كهفرموده: خدايان مشركين توانايي ياري مشركين را ندارند، و مشركين قشوني هس "محضرون "جمله

 .«3»شوند احضار مي

را از  ايو از تفسير عياشي نقل شده كه از حلبي از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: ابي بن خلف استخوان پوسيده
خلق  دديواري كند، و آن را با دست نرم كرد و با خود گفت: آيا بعد از آنكه استخواني پوسيده شديم، دوباره به خلقتي جدي

قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ  "شويم؟ خداي تعالي در پاسخش اين آيه را فرستاد:مي
 .«0» "هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

زبير، قتاده، سدي، و عكرمه آورده، و نيز از ابن  مؤلف: الدر المنثور به طرقي بسيار نظير اين حديث را از ابن عباس، عروة بن
عباس روايت كرده كه گفت: گوينده اين سخن عاص بن وائل بوده و باز به طرقي ديگر از ابن عباس نقل كرده كه گفت: 

 .«4»گوينده آن عبد اللَّه بن ابي بوده است 

د: آيا روح آدمي بعد از بيرون شدن از قالبش و در كتاب احتجاج در ضمن احتجاج امام صادق )ع( آمده كه: سائل پرسي
 ماند، وماند؟ امام )ع( فرمود: نه، بلكه تا روزي كه در صور دميده شود باقي ميشود؟ و يا هم چنان باقي ميمتالشي مي
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 .009، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 [.....] .992، ص 4الدر المنثور، ج (2)
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ه دوباره همه ماند و نه محسوسي، آن گاشود، ديگر نه حسي ميبعد از آنكه در صور دميده شد، همه چيز باطل و فاني مي
گردد، همان طوري كه مدبر آنها بار اول ايجاد كرده بود، و اين بعد از گذشتن چهار صد سال چيز به حال اول خود برمي

 .سكون و آرامش خلق در فاصله بين دو نفخه است

در يك  وشتواند دوباره مبعوث شود با اينكه بدنش پوسيده و اعضاي آن متفرق شده، يك عضسائل پرسيد: چگونه مي
شهري طعمه درندگان شده، و عضو ديگرش در شهري ديگر مورد حمله حشرات آنجا گشته، و عضو ديگرش خاك شده با 

 خاك آن شهر به صورت ديوار در آمده؟

 تواند دوباره بهامام صادق )ع( فرمود: آن خدايي كه بار نخست او را از هيچ آفريد و بدون هيچ الگويي صورتگري كرد، مي
 .اش دهدوضع اول اعاده همان

سائل عرضه داشت: اين معنا را برايم بيشتر توضيح بده. فرمود: هر روحي در مكان مخصوص به خود مقيم است، روح 
شود، همان طور كه اول هم از ها خاك مينيكوكاران در مكاني روشن و فراخ و روح بدكاران در تنگنايي تاريك، و اما بدن



اندازند، در خاك هست و در پيشگاه خدا خورند و دوباره بيرون ميه درندگان و حشرات از بدنها ميخاك خلق شده بود، و آنچ
كه هيچ چيز حتي موجودي ريز به اندازه ذره در ظلمات زمين از او غايب نيست، و عدد تمامي موجودات و وزن آنها را 

 .داند، محفوظ است و خاك روحانيان به منزله طال است در خاكمي

كند، پس خاك بشر نسبت به خاكهاي ديگر، بارد، و زمين ورم ميرسد باران نشوز به زمين ميچون هنگام بعث مي پس
شود. پس خاك هر اي كه از ماست بگيرند، جدا ميگردد و چون كرهچون خاك طاليي كه با آب شسته شود، مشخص مي

شود، صورتها به اذن صورتگر به شكل كه روح او هست منتقل ميآيد، و به اذن خداي قادر، بدانجا قالبي به قالب خود درمي
شود. و چون خلقت هر كسي تمام شد هيچ كس از خودش چيزي را ناشناخته گردد و روح در آن دميده مياول خود برمي

 .«1»يابد نمي

شود، و اين درنگ خلق ميو او بيگويد: باش كند او را دوباره خلق كند، ميفرمايد: چون خدا اراده ميو در نهج البالغه مي
گفتن چون گفتن ما با صوت و آوازي كه شنيده شود نيست، بلكه كالم خداي سبحان همان فعل اوست، كه آن را ايجاد 

 كرده است در
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 .«1»شد بود قديم بود و خداي دوم ميل آن قبال نبود، چون اگر ميحالي كه مث

 .«9»كند، ولي نه با نيت و ضمير گويد، ولي نه با تلفظ، و اراده ميو نيز در نهج البالغه است كه: خداي سبحان مي

دا شتم: در باره اراده خو در كافي به سند خود از صفوان بن يحيي روايت آورده كه گفت: به حضرت ابي الحسن )ع( عرضه دا
 :گويدو خلق كردنش، چيزي بفرما مي

زند، و اما آن جناب فرمودند: اراده در ما مخلوقات به معناي ضمير و خواست باطني است كه به دنبال آن فعل از ما سرمي
ي ج به تروي و تفكر قبلاراده در خداي تعالي به معناي ايجاد و احداث فعل است نه غير آن، براي اينكه: خداي تعالي احتيا

ندارد، او مثل ما نيست كه قبل از هر كار نخست تصميم بگيرد و سپس در طرز پياده كردنش فكر كند اين گونه صفات در 
 .خداي تعالي نيست و از خصايص مخلوقات است

 "نهم كه گفتيمكند، ايو آن فعل وجود پيدا مي "باش ":گويدپس اراده خدا همان فعل است نه غير، به آن فعل مي
گفتن با تلفظ و نطق به زبان نيست، و تصميم و تفكر ندارد، و همان طور كه خودش كيفيت ندارد، فعل او نيز  "گويدمي

 .«0»كيفيت ندارد 

مؤلف: روايات وارده از ائمه اهل بيت )ع( در اينكه اراده خدا از صفات فعل است زياد است، به طوري كه به اصطالح علمي 
 .رسدتفاضه ميبه حد اس
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 .0، ح 132، ص 1كافي، ج (3)

 133، ص: 13ترجمه الميزان، ج



 718( ..... ص: 781ست و صد و هشتاد و دو آيه دارد. )سوره صافات مكي ا(37)

 718[ ..... ص: 77تا  7(: آيات 31سوره الصافات )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (0( إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ )0( فَالتَّالِياتِ ذِكْراً )9( فَالزَّاجِراتِ زَجْراً )1وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا )

( وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ 3إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ ) (4السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ رَبُّ الْمَشارِقِ )رَبُّ 
 (2وراً وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ )( دُح3ُ( ال يَسَّمَّعُونَ إِلَي الْمَلَإِ الْأَعْلي وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ )3)

 (11فَاسْتَفْتِهِمْ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ الزِبٍ ) (10)إِالَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 

 718ترجمه آيات ..... ص: 

 به نام خداوند بخشنده مهربان

 .(1اند )آرايي كردهبه صف كشندگان )از مالئكه( كه صفسوگند 

 .(9قسم به )مالئكه( راننده ابر و باران )

 .(0كنند )اي كه قرآن را بر پيامبر تالوت ميو قسم به مالئكه

 .(0كه خداي شما هر آينه يكتاست )

 .(4ا )اوست پروردگار آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است و او است پروردگار مشرقه

 .(3همانا ماييم كه آسمان دنيا را با زينت ستارگان آراستيم )

 .(3تا هم زينت آن باشد و هم آسمان را از هر شيطان سركشي حفظ كند )

 .(3گذرد گوش فرا دهند و اگر خواستند گوش دهند از هر طرف رانده شوند )تا شيطانها نتوانند به آنچه در سكان آسمان مي
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 .(2و در نتيجه از آسمان دور شوند و براي ايشان است عذابي واجب )

توانند به سخنان فرشتگان گوش فرا دهند مگر آنهايي كه كالم مالئكه را بربايند كه آنها نيز بالفاصله آري شيطانها نمي
 .(13گيرند )هدف شهاب ثاقب قرار مي

ترند يا آنچه از آسمان و زمين و مخلوقات بين آن دو كه ما تر و مهملقت سختحال از مشركين بپرس آيا ايشان از حيث خ
 .(11ايم با اينكه ما انسانها را از گلي چسبنده آفريديم؟ )خلق كرده

 719بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

هد و دا بشارت ميدر اين سوره بر مساله توحيد احتجاج شده، و مشركين مخالف توحيد را تهديد نموده و مؤمنين خالص ر
اي از بندگان مؤمن خود را كه بر آنان منت نهاده و وعده كند. سپس نام عدهسرانجام كار هر يك از دو طايفه را بيان مي



گيري از فرمايد كه به منزله خالصهكند و در خاتمه سوره بياني ايراد ميداده كه بر دشمنانشان غالب و پيروز كند، ذكر مي
يعني تنزيه خدا. و سالم بر بندگان مرسل و حمد خداي تعالي در برابر رفتار نيكي كه با ايشان كرده. و غرض سوره است، 

 .اين سوره به شهادت سياقش در مكه نازل شده

 "است و "صافه "جمع -شده« 1»به طوري كه گفته  -"صافات "كلمه "وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِراتِ زَجْراً فَالتَّالِياتِ ذِكْراً "
است، و مراد از اين كلمه جماعتي است كه: افراد آن در صفي منظم قرار داشته باشند.  -با تشديد -"صاف "نيز جمع "صافه

كسي را با تهديد به مذمت و يا كتك، از كاري و يا راهي  :است كه به معناي آن است كه "زجر "از "زاجرات "و كلمه
 .است كه به معناي خواندن است "تالوت "از ماده "تاليات "منصرف كني. و كلمه

 719كه خداوند بدانها سوگند ياد كرده است[ ..... ص:  "تاليات "و "زاجرات "،"صافات "وجوه مختلف در باره مراد از سه طايفه:]

طايفه  هسوگند خورده، حال بايد ديد منظور از اين س "تاليات "و "زاجرات "،"صافات "خداي تعالي به اين سه طايفه، يعني
 كيانند؟

مراد از آن مالئكه است كه در  ":اندگفته« 9»بعضي  "صافات "كلمات مفسرين در اين باره مختلف است. مثال در باره
 آورندآسمان خود را به صف درمي

__________________________________________________ 
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 .003و  003، ص 3مجمع البيان، ج (2)
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 ."بندندهمان طور كه انسانها در زمين براي نماز صف مي

خواهند به زمين نازل شوند بال خود را چون بال عقاب باز نگه منظور مالئكه است كه وقتي مي "اند:ديگر گفته «1»بعضي 
 ."هستند زنند و منتظر فرا رسيدن امر خداي تعاليدارند و بر هم نميمي

 ."ايستندمنظور جماعتي از مؤمنين است كه در نماز و جهاد به صف مي "اند:ديگر گفته« 9»بعضي 

كنند، و خداي مراد از آن مالئكه است كه بندگان را از معاصي زجر و نهي مي "اند:گفته« 0»بعضي  "زاجرات "و اما در باره
 ."شودهاي شيطان وارد قلب ميدهد، همانطور كه وسوسهيشان راه ميسبحان آن را به صورت الهام و خطور قلبي به قلب ا

 ."راننددهند و به هر جا كه خدا بخواهد ميمراد فرشتگان موكل بر ابرهايند كه آنها را زجر مي "اند:ديگر گفته« 0»بعضي 

 ."شده مراد آياتي است از قرآن كه در آنها از كارهاي زشت زجر و نهي "اند:هم گفته« 4»بعضي 

كنند و به اين وسيله مردم مراد مؤمنين هستند كه صداي خود را در هنگام تالوت قرآن بلند مي "اند:هم گفته «6»بعضي 
 ."كنندرا از منهيات زجر و نهي مي

 ."تاليات "و اما در باره

 ."خواندنداي هستند كه وحي را بر پيامبران ميمراد از آن، مالئكه "اند:گفته« 3»بعضي 

 ."خوانند كه خداي تعالي حوادث عالم را در آن نوشتهمراد از آن فرشتگانند كه كتابي را مي "اند:هم گفته« 3»و بعضي 

 ."خوانندجماعت قاريان قرآنند كه آن را در نماز مي "اند:ديگر گفته« 2»و بعضي 

 782د[ ..... ص: باشاند ميبيان اينكه مراد، سه طائفه از مالئكه كه مامور نزول وحي بوده]



كه مراد از هر سه طايفه )صافات و زاجرات و تاليات( سه طايفه از مالئكه باشند  -و خدا داناتر است -دهيمو ما احتمال مي
كردند و آن را به پيغمبران و يا خصوص پيامبر كه مامور نازل كردن وحي بودند و راه اين كار را از مداخله شيطانها ايمن مي

 (صاسالم محمد )

__________________________________________________ 

 .003و  003، ص 3( مجمع البيان، ج 4و  0و  0و  9و  1)

 .003، ص 3( مجمع البيان، ج 2و  3و  3و  6)

 131، ص: 13ترجمه الميزان، ج

إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ  عالِمُ الْغَيْبِ فاَل يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً "رساندند و اين معنا از آيهمي
 .شودنيز استفاده مي« 1» "خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ

خورم به فرشتگاني كه در سر راه وحي صف سوگند مي "ه:شود كو بنا بر احتمال مزبور، معناي آيات مورد بحث اين مي
ي كه وحي دهند و سپس به فرشتگاناند، و سپس به فرشتگاني كه شيطانها را از اينكه در كار وحي مداخله كنند زجر ميبسته

 ."خوانندرا بر پيغمبر مي

شده، و يا خصوص قرآن است كه امبران ميهايي است كه به عموم پيمراد از اين وحي يا عموم وحي -و همانطور كه گفتيم
 :شده، و مؤيد احتمال دوم اين است كهبه پيامبر اسالم وحي مي

 .از آن تعبير فرموده به تالوت ذكر، چون در قرآن كريم كلمه ذكر اصطالحي است براي قرآن

 آيات مورد بحث قرار گرفته، و نيزمؤيد اين احتمال اين است كه: آيات مربوط به راندن شياطين به وسيله شهابها، بعد از 
لقت تر است، يا خاز ايشان نظريه بخواه آيا خلقت ايشان مهم -فَاسْتَفْتِهِمْ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا "فرمايد:دنبال آن مي

 .دهيمكه باز در جاي خودش اين تاييد را توضيح مي "ايم ...مخلوقاتي كه ما آفريده

مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلي  "ه شود: قرآن كريم نزول وحي را تنها به جبرئيل نسبت داده و فرموده:و اگر گفت
 .«0» "نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَ "و نيز فرموده:« 9» "قَلْبِكَ

اعوان جبرئيلند. پس  "تاليات "و "زاجرات "و "صافات "ه مالئكهگوييم منافاتي با احتمال ما ندارد، براي اينكدر پاسخ مي
كنند، باز در حقيقت جبرئيل نازل كرده، هم چنان كه خود قرآن در جاي ديگر اگر بگوييم اين سه طايفه وحي را نازل مي

 :فرموده

 و نيز از همان فرشتگان حكايت« 0» "فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ "

__________________________________________________ 

كند مگر تنها آن كسي از رسوالن را كه شايسته اين كار خدا داناي غيب است و او احدي را بر غيب خود مسلط نمي(1)
ار بداند آيا آن فرشتگان و رسوالن رسالت پروردگ فرستد تابداند پس او پيش روي آن فرشته رسول و بعد از او نگهباني مي

 .28خود را ابالغ كردند يا نه؟ و به آنچه كه نزد آنان است احاطه يابد. سوره جن، آيه 

 .23كسي كه دشمن جبرئيل است بايد بداند كه او قرآن را به اذن خدا بر قلب تو نازل كرده. سوره بقره، آيه (2)

 [.....] .120و  120تو نازل كرد. سوره شعراء، آيه روح االمين آن را بر قلب (3)

هايي مورد احترام و بلند پايه و پاك و به دست سفيراني بزرگوار و نيك سرشت نازل شد. سوره عبس، قرآن در صحيفه(4)
 .13 -10آيه 

 139، ص: 13ترجمه الميزان، ج



وَ  "شود متصدي آوردن وحي يك نفر نيست، و نيز گفتند:پس معلوم مي« 1» "وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ "كند كه گفتند:مي
 .«9» "إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ

دهد و در مواردي ديگر به جماعاتي از مالئكه، منافات ندارد و نظير اين و اينكه يك جا وحي را تنها به جبرئيل نسبت مي
قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ  "فرمايد:دهد و ميك جا قبض ارواح را به خصوص ملك الموت نسبت مياست كه: ي

حَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ  "فرمايد:دهد و ميو در جايي ديگر به فرشتگاني فرستاده از ناحيه خودش نسبت مي« 0» "بِكُمْ
 .و اين بدان جهت است كه اينان اعوان ملك الموت و ملك الموت رئيس ايشان است« 0» "لُناتَوَفَّتْهُ رُسُ

سؤال ديگري كه ممكن است براي خواننده پيش بيايد، اين است كه: چرا كلمات مخصوص به زنان را در باره مالئكه 
و شايد همين  "تالون "و "زاجرون "و "صافون "و نفرموده: "تاليات "و "زاجرات "و "صافات "استعمال كرده و فرموده:

 .تعبير دليل باشد بر اينكه مراد از اين سه كلمه، مالئكه نباشند

زند، براي اينكه: وقتي سخن از جماعتي به ميان آيد، جايز است كه گوييم: اين تعبير ضرري به احتمال ما نميدر جواب مي
به اعتبار لفظ  "تاليات "و "زاجرات "و "صافات "مؤنث است و لفظ مؤنث را در باره آنان استعمال كرد، چون كلمه جماعت

 .جماعت، مؤنث آمده، و مؤنث لفظي است

شود و اي است كه با سوگند آغاز مياي با سوگند آغاز نشده بود و سوره صافات اولين سورهاز اول قرآن تا اينجا هيچ سوره
گند ياد كرده، از قبيل آسمان، زمين، خورشيد، ماه، ستاره، خداي سبحان در كالم مجيدش به بسياري از مخلوقات خود سو

ها، و اين نيست مگر به خاطر شرافتي كه در آنها هست و آن شرافت اين است كه: شب، روز، مالئكه، مردم، شهرها، و ميوه
 .ها و ارزشها استمخلوق خدايند و خدا قيوم آنها است كه خود منبع و سرچشمه همه شرافت

 781است[ ..... ص:  "إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ "ه سوگند به صافات، زاجرات و تاليات، متضمن استدالل برايتوضيح اينك]

 خطاب در اين جمله به عموم مردم است. و سوگندهاي مزبور به خاطر همين جمله "إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ "

__________________________________________________ 

 .30شويم مگر به امر پروردگارت. سوره مريم، آيه ه وحي( نازل نميما )ب(1)

 .134و  133ماييم كه همواره در صفيم، و ماييم كه هميشه مشغول تسبيح هستيم. سوره صافات، آيه (2)

 .11كند، كه موكل بر شما است. سوره سجده، آيه بگو شما را ملك الموت قبض روح مي(3)

 .31ا برسد، و فرستادگان ما روح او را قبض كنند. سوره انعام، آيه تا آنكه مرگ يكي از شم(4)

 130، ص: 13ترجمه الميزان، ج

خواهد بفرمايد به آنچه ذكر شد سوگند كه معبود شما انسانها يكي است و اين كالمي است كه دليل خود را همراه مي .است
 .دارد، كه توضيح آن خواهد آمد

و معنايش اين است  "ان "اين جمله يا خبر دوم است براي كلمه "رْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ رَبُّ الْمَشارِقِرَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَ "
، ، و يا خبر است براي مبتدايي حذف شده"به درستي معبود شما يكي است و معبود شما پروردگار آسمانها و زمين است "كه:

 ."واحد "يست بلكه بدل است از كلمهاست، و يا اصال خبر ن "هو رب السماوات "و تقديرش

 "جراتزا "و "صافات "توضيح اينكه گفتيم آيه شريفه كالمي است كه دليل خود را همراه دارد اين است كه: خود اوصاف
همه يكي است، هم چنان كه خصوصيت و چگونگي سوگند نيز اشعار دارد بر اينكه  "اله "اشعار دارند بر اينكه "تاليات "و

 .احد رب آسمانها و زمين و موجودات بين آن دو استآن معبود و



ت و معبود به حق بودن او اين اس "اله "شما يكي است، به دليل اينكه مالك در الوهيت "اله "پس گويا فرموده: به درستي
مين و كه: او رب و مدبر امر عالم باشد كه خود شما هم به اين مطلب اعتراف داريد و خدا هم رب و مدبر آسمانها و ز

كند. پس معبود به حق در همه عالم اوست. و چگونه نباشد؟ با موجودات بين آن دو است، كه در همه آنها دخل و تصرف مي
 راند وكند، و در ساكنان آسمان حكم مياينكه او براي اينكه وحي خود را به پيامبرش برساند، در آسمانها تصرف مي

بندند و آنها را از مداخله در كار وحي منع ه محل رخنه شيطانهاست، صف ميدر بين آسمان و زمين ك "صافات "مالئكه
 .كنند، و اين خود تصرف اوست در بين آسمان و زمين و هم در شيطانهامي

كنند، و اين تالوت، خود تكميل مردم و تربيت آنان است حاال چه تصديق و آن فرشتگان، وحي را بر پيغمبر وي تالوت مي
ذيب. پس در وحي به تنهايي هم تصرف در عالم آسمانها است، و هم تصرف در زمين و موجودات بين آن دو، بكنند و چه تك

 .و چون چنين است، پس خدا به تنهايي رب تمامي عالم و مدبر امور آن است، و در نتيجه معبود واحد هم اوست

ه كند، البتها طلوع ميول چهارگانه از آن نقطههايي است كه خورشيد در فصهايي از افقنقطه "مشارق "و منظور از كلمه
مشرقهاي خصوص خورشيد نباشد، بلكه مشرقهاي مطلق ستارگان و يا مطلق  "مشارق "احتمال اين معني هست كه مراد از

سمان آمشارق باشد. و اگر نامي از مغربها نياورد و تنها مشرقها را نام برد، به خاطر مناسبتي بود كه مشرق با طلوع وحي از 
 و  "به وسيله مالئكه داشت، هم چنان كه در جاي ديگر وحي را به طلوع تشبيه كرده، و فرموده:
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 .«9» "وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلي "و نيز فرموده:« 1» "وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

 785ور كواكب و حفظ آن از شياطين مارد و ...[ ..... ص: بيان آيات راجع به تزيين آسمان دنيا به زي]

هر چيزي است كه به وسيله آن چيز ديگري را آرايش دهند و زيبا  "زينت "مراد از "إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ "
سبحان مساله زينت دادن آسمان دنيا به عطف بيان و يا بدل از زينت است. و در كالم خداي  "كواكب "سازند. و كلمه

وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا  "و نيز فرموده:« 0» "وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ "وسيله ستارگان مكرر آمده، از آن جمله فرموده:
 .«4» "وْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَ زَيَّنَّاهاأَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَي السَّماءِ فَ "و نيز فرموده:« 0» "بِمَصابِيحَ

اي است كه قرآن كريم نام برده و مراد از و اين آيات خالي از اين ظهور نيستند كه: آسمان دنيا يكي از آسمانهاي هفتگانه
 ت را طوريآن همان فضايي است كه ستارگان باالي زمين در آن فضا قرار دارند، هر چند كه بعضي از مفسرين اين آيا

هاي يهاند كه با فرضهاي هيات قديم موافق درآيد و بعضي ديگر آن را طوري توجيه كردهاند كه با فرضيهتوجيه و معنا كرده
 .هيات جديد منطبق شود

عاري از  فرد خبيثي است كه "مارد "افراد شرير از جن است و مراد از "شيطان "مراد از "وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ "
 .است "حفظناها حفظا "مفعول مطلق براي فعلي است كه حذف شده و تقدير آن "حفظا "خير باشد. و كلمه

به معناي  "تسمع "بوده و "يتسمعون "در اصل "يسمعون "كلمه "ال يَسَّمَّعُونَ إِلَي الْمَلَإِ الْأَعْلي وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ "
از  ، كنايه است"گذرد گوش دهندتوانند به آنچه در مأل أعلي ميشيطانهاي خبيث نمي "رمود:گوش دادن است. و اينكه ف

اينكه آنها از نزديكي بدانجا ممنوع هستند، و به همين عنايت است كه عبارت مذكور صفت همه شيطانها شده، و اگر اين 
گذرد بفرمايد: شيطانها به آنچه در مأل أعلي مياي مراد نباشد و معناي تحت اللفظي منظور باشد و بخواهد معناي كنايه
 دهند، ديگر معناگوش نمي
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 .90او را در افق روشن بديد. سوره تكوير، آيه (1)

 .3او در افق باالتر است. سوره نجم، آيه (2)

 .19ه حم سجده، آيه ما آسمان دنيا را با چراغهايي زينت داديم. سور(3)

 .4به تحقيق كه ما آسمان دنيا را با چراغهايي زينت داديم. سوره ملك، آيه (4)

 .كنند به آسماني كه باالي سرشان است، چگونه آن را بنا كرديم و زينت داديم؟آيا نظر نمي(5)

 .3سوره ق، آيه 
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 :شوند. پس به خاطر همين جمله بايد بگوييمتيرباران ميندارد دنبالش بفرمايد: و از هر طرف 

 .عبارت قبلي كنايه است، و صريح آن مراد نيست

همان مالئكه مكرمي  "مأل أعلي "كنند، وها را پر مياز هر قوم است، آنهايي كه چشم "اشراف "به معناي "مأل "كلمه
ليل اين دهند، به دآنها سكنه آسمانهاي باال را تشكيل ميخواهند به گفتگوي ايشان گوش دهند، و هستند كه شيطانها مي

 .«1» "لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولًا "فرمايد:آيه كه مي

و مقصود شيطانها از گوش دادن به مأل أعلي اين است كه: بر اخبار غيبي كه از عالم ارضي پوشيده است اطالع پيدا كنند، 
وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ وَ ما يَنْبَغِي لَهُمْ وَ ما يَسْتَطِيعُونَ  "دهد و اسرار پنهاني كه آيهكه بعدها در زمين رخ مي مانند حوادثي

تْ حَرَساً شَدِيداً وَ شُهُباً وَ وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَ "بدان اشاره دارد، و همچنين آيه« 9» "إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ
وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ  "در جمله "قذف "و كلمه« 0» "أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً

 .است به معناي جهت و ناحيه "جانب "به معناي تيراندازي است. و كلمه "جانِبٍ

به معناي طرد و راندن، و هم به معناي دفع است، و اين كلمه مصدر است به  "دحور "كلمه "دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ "
معناي مفعول كه چون حال واقع شده منصوب شده است. و اين كلمه مصدر به معني مفعول است يعني اين شيطانها مدحور 

به معناي واجب و الزم  "واصب "هم هست مفعول له و يا مفعول مطلق باشد. و كلمهو رانده شده درگاه خدايند ممكن 
 .است

 "به معناي قاپيدن و چيزي را دزدكي ربودن است. و كلمه "خطفة "كلمه "إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ "
است  "ثقوب "از "ثاقب "شوند و كلمهكنند و نابود ميبه معناي ستارگاني است كه در فضا به سرعت حركت مي "شهاب

 را از اين "شهاب "كه به معناي فرو رفتن و نفوذ چيزي در چيز ديگر است. و
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 .24كرديم تا رسول برايشان باشد. سوره اسري، آيه اي نازل ميهر آينه از آسمان فرشته(1)

 -932توانند قرآن را نازل كنند، و سزاوار اين كار نيستند، چون ايشان از شنيدن ممنوعند. سوره شعراء، آيه شيطانها نمي(2)
919. 

ما شيطانها آسمان را لمس كرديم )و بدان نزديك شديم( ديديم كه پر از نگهبانان قهرمان، و پر از تيرهاست، با اينكه ما (3)
نشستيم، ولي اآلن هر كس گوش دهد خواهد ديد كه تيرها واره در آسمانها براي گوش دادن ميقبل از بعثت اين پيامبر هم

 .3اند. سوره جن، آيه در آن كمين كرده
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 .خوردرود و همواره به هدف مياند كه از هدف خطا نميناميده "ثاقب "بابت



دكي خود را به صدارس مالئكه برساند تا حرفهاي آنان را گوش دهد. و در جاي اين است كه: شيطاني دز "خطفه "و مراد از
و اين استثناء « 1» "إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ "تعبير كرده، و فرموده: "استراق سمع "ديگر از اين عمل به

 .است "ال يسمعون "استثناي از ضمير فاعل در جمله

 .اند: جايز است آن را استثنايي منقطع، و نامربوط به ما قبل بگيريماز مفسرين گفته و بعضي

 -ن آسمانهاتريو يا پايين -ترين آسمانها به شماو معناي آيات پنجگانه مورد بحث اين است كه: ما آسمان دنيا يعني نزديك
اديم، و آن آسمان را از هر شيطاني خبيث و عاري از خير را با زينتي بياراستيم، و آن همان ستارگان بود كه در آسمان قرار د

حفظ كرديم، و حتي از اينكه سخنان ساكنين آسمان را بشنوند منعشان نموديم، تا از اخبار غيبي كه ساكنان مأل أعلي بين 
 رانده هستند وشوند در حالي كه مطرود و كنند اطالع نيابند، و به همين منظور از هر طرف تيرباران ميخود گفتگو مي

 .عذابي واجب دارند كه هرگز از ايشان جدا شدني نيست

شود، اطالع يابد مگر آنكه از راه تواند به اخبار غيبي كه در آسمان دنيا بين مالئكه رد و بدل ميپس كسي از جن نمي
شود، تير واقع مي "بشهاب ثاق "اختالس و قاچاق چيزي از آن اخبار را به دست بياورد كه در اين صورت مورد تعقيب

 .رودشهابي كه هرگز از هدف خطا نمي

 186 :([ ..... ص"إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ ":گفتاري در معناي شهاب ]گفتاري در معناي شهاب )در ذيل آيه

گام به نيز تصوير كنند كه چگونه در اين هنشيطانها در آسمان را تصوير كنند، و  "استراق سمع "مفسرين براي اينكه مساله
د كه انرسد توجيهاتي ذكر كردهشود بر اساس ظواهر آيات و روايات كه به ذهن ميها تيراندازي ميسوي شيطانها با شهاب

هايي از مالئكه در همه بر اين اساس استوار است كه آسمان عبارت است از: افالكي كه محيط به زمين هستند، و جماعت
تواند وارد آن شود، مگر چيزهايي كه از خود آسمان آن افالك منزل دارند، و آن افالك در و ديواري دارند كه هيچ چيز نمي

 باشد، و

__________________________________________________ 

 [.....] .13، آيه كند. سوره حجرمگر شيطاني كه بخواهد استراق سمع كند كه بالفاصله شهابي مبين دنبالش مي(1)
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هر وقت  اند كهاينكه در آسمان اول، جماعتي از فرشتگان هستند كه شهابها به دست گرفته و در كمين شيطانها نشسته
د، و اين ننزديك بيايند تا اخبار غيبي آسمان را استراق سمع كنند، با آن شهابها به سوي آنها تيراندازي كنند و دورشان ساز

 .رسدمعاني همه از ظاهر آيات و اخبار ابتداء به ذهن مي

 "و ليكن امروز بطالن اين حرفها به خوبي روشن شده، و عيان گشته، و در نتيجه بطالن همه آن وجوهي هم كه در تفسير
رازي  ير كبير فخرو در تفاسير مفصل و طوالني از قبيل تفس -كه وجوه بسيار زيادي هم هستند -اند،ذكر كرده "شهب

 .شودو غير آن دو نقل شده، باطل مي« 9»، و روح المعاني آلوسي «1»

ناگزير بايد توجيه ديگري كرد كه مخالف با علوم امروزي و مشاهداتي كه بشر از وضع آسمانها دارد نبوده باشد. و آن توجيه 
ه شود، از باب مثالهايي است كالم خداي تعالي ديده مياين است كه: اين بياناتي كه در ك -و خدا داناتر است -به احتمال ما

به منظور تصوير حقايق خارج از حس زده شده، تا آنچه خارج از حس است به صورت محسوسات در افهام بگنجد، هم چنان 
و اينگونه مثلها « 0» "إِلَّا الْعالِمُونَوَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما يَعْقِلُها  "كه خود خداي تعالي در كالم مجيدش فرموده:

در كالم خداي تعالي بسيار است، از قبيل عرش، كرسي، لوح و كتاب، كه هم در گذشته به آنها اشاره شد، و هم در آينده به 



 .بعضي از آنها اشاره خواهد رفت

لك تر از افق عالم مواهد بود كه افقي عاليبنا بر اين اساس، مراد از آسماني كه مالئكه در آن منزل دارند، عالمي ملكوتي خ
 .تر و بلندتر از زمين ماستو محسوس دارد، همان طور كه آسمان محسوس ما با اجرامي كه در آن هست عالي

و مراد از نزديك شدن شيطانها به آسمان، و استراق سمع، و به دنبالش هدف شهابها قرار گرفتن، اين است كه: شيطانها 
عالم فرشتگان نزديك شوند، و از اسرار خلقت و حوادث آينده سر درآورند. و مالئكه هم ايشان را با نوري از خواهند به مي

نند، كسازند. و يا مراد اين است كه: شيطانها خود را به حق نزديك ميملكوت كه شيطانها تاب تحمل آن را ندارند، دور مي
 اطل جلوه دهند، و يا باطل را باها و نيرنگهاي خود به صورت بتا آن را با تلبيس
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 .191، ص 93تفسير فخر رازي، ج (1)

 .30، ص 90روح المعاني، ج (2)

 .فهمند مگر مردم عاقلزنيم، و اين مثلها را نمياينها همه مثالهايي است كه ما براي مردم مي(3)

 .00سوره عنكبوت، آيه 
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د، تا همه سازنكنند، و حق صريح را هويدا ميهاي ايشان را پنبه ميتلبيس و نيرنگ به صورت حق درآورند، و مالئكه رشته
 .به تلبيس آنها پي برده، حق را حق ببينند، و باطل را باطل

فتنشان را دنبال سوگند به مالئكه وحي و و اين كه خداي سبحان داستان استراق سمع شياطين و هدف شهاب قرار گر
 .-و خدا داناتر است -كنداي گفتار ما را تاييد ميحافظان آن از مداخله شيطانها ذكر كرده، تا اندازه

و چيز به هم چسبيده است، به معناي د "الزب "كلمه "فَاسْتَفْتِهِمْ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ الزِبٍ "
 .«1»به يك معني است  "الزم "و "الزب "به طوري كه هر يك مالزم ديگري شده باشد. و در مجمع البيان گفته:

اي است كه در آيات قبلي به آنان اشاره كرد كه حافظ وحي و تيراندازان شهابهايند، و يا مالئكه "من خلقنا "و مراد از جمله
كه  "هم "ري غير از انسان است، از قبيل آسمانها، زمين و مالئكه، و اگر در باره آنها با ضميريا مخلوقات عظيم ديگ

 :و نفرمود "ايمآيا خلقت ايشان بزرگتر است، يا كسي كه ما خلق كرده "مخصوص عقالء است تعبير كرد و فرمود:

م منظور بودند، و مالئكه داراي عقلند، جانب بدان جهت است كه در بين نامبردگان مالئكه ه "ايمچيزي كه ما خلق كرده "
 ."ايمكسي كه ما خلقش كرده "آنان را غلبه داده و از همه آسمانها و زمين و مالئكه تعبير كرده به

و معناي آيه اين است كه: وقتي خداي سبحان رب آسمانها و زمين و موجودات بين آن دو و مالئكه بود، تو اي رسول 
تر و بزرگتر است، يا خلقت غير ايشان از موجودات ديگري كه رخواهي كن و بپرس آيا خلقت ايشان مهمگراميم، از ايشان نظ

تر و ناچيزتر از خلقت موجودات ديگر است، براي اينكه ايم، آن وقت متوجه خواهند شد كه خلقت آنان ضعيفما خلق كرده
 .تواند ما را عاجز سازدده ناچيز نميخلقت ايشان از يك گل چسبنده بود و معلوم است كه اين گل چسبن

 788بحث روايتي ])چند روايت در ذيل برخي آيات گذشته([ ..... ص: 

 .«9»آمده كه منظور مالئكه و انبيايند  "وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا "در تفسير قمي در ذيل جمله

 اويانو در همان كتاب از پدرش و از يعقوب بن يزيد، از ابن ابي عمير، از بعضي از ر
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 :شيعه، از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود امير المؤمنين )ع( فرموده

 .«1»هرهايي كه در زمين است ... اين ستارگان كه در آسمان است، شهرهايي است مانند ش

يعني عذاب دائم و  "عَذابٌ واصِبٌ "باز در همان كتاب در روايت ابي الجارود، از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه فرموده:
 .«2»رسد دردناك كه دردش تا دلها مي

جبرئيل باال رفت و من نيز با او باال  و باز در همان كتاب از رسول اللَّه )ص( نقل كرده كه در داستان معراج فرمود: پس
گفتند، و او همان صاحب خطفه است اي ديدم كه او را اسماعيل ميرفتم، تا رسيدم به آسمان دنيا، بر روي آن آسمان فرشته

ه اند كن هفتاد هزار فرشتهو زير فرمان آ "إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ "اش فرموده:كه خداي عز و جل در باره
 .«0»زير فرمان هر فرشته هفتاد هزار فرشته ديگرند ... 

هابٌ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِ "اينگونه روايات در اين باب بسيار زياد است كه: ما بعضي از آنها را در تفسير آيه :مؤلف
 .را ان شاء اللَّه تعالي در تفسير دو سوره ملك و جن ايراد خواهيم كرد نقل كرديم و بعضي ديگر از آنها «4» "مُبِينٌ

در نهج البالغه است كه: خداي تعالي از تمامي روي زمين، چه زمين سخت، و چه سهلش، چه زمين صالح و چه 
نده كرد، تا چسب زارش، خاكي برگرفت و آن را با آب درآميخت، تا وقتي كه خالص گشت، و آن گاه آن را با شبنمي ترشوره
 .«4»شد 

__________________________________________________ 
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 .13سوره حجر، آيه (4)

 .1، خطبه 23، ص 1شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد، ج (5)
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 792[ ..... ص: 12تا  71(: آيات 31وره الصافات )س]

 اشاره

( 14( وَ قالُوا إِنْ هذا إِالَّ سِحْرٌ مُبِينٌ )10وَ إِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ) (13)( وَ إِذا ذُكِّرُوا ال يَذْكُرُونَ 19بَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْخَرُونَ )
 (13أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ) أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً

( وَ قالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ 12( فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ )13( قُلْ نَعَمْ وَ أَنْتُمْ داخِرُونَ )13أَ وَ آباؤُنَا الْأَوَّلُونَ )
 (91تُكَذِّبُونَ )هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ  (20)

( وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ 90( مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلي صِراطِ الْجَحِيمِ )99احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ وَ ما كانُوا يَعْبُدُونَ )
 (93نَ )( بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُو94( ما لَكُمْ ال تَناصَرُونَ )90مَسْؤُلُونَ )



( وَ ما كانَ 92قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) (28)( قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ 93وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ )
 (01ا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ )( فَحَقَّ عَلَيْن03لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ )

إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ  (00( إِنَّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ )00( فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ )09فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ )
 (03( وَ يَقُولُونَ أَ إِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ )04رُونَ )لَهُمْ ال إِلهَ إِالَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِ

( إاِلَّ عِبادَ اللَّهِ 02( وَ ما تُجْزَوْنَ إاِلَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )03( إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ )03بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ )
 (01( أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ )03مُخْلَصِينَ )الْ

( بَيْضاءَ لَذَّةٍ 04( يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ )00( عَلي سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ )00( فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ )09فَواكِهُ وَ هُمْ مُكْرَمُونَ )
 (03لِلشَّارِبِينَ )

( فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي 02كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ) (03( وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ )03مْ عَنْها يُنْزَفُونَ )ال فِيها غَوْلٌ وَ ال هُ
 (41( قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ )43بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ )

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ  (54)( قالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ 40أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَدِينُونَ )( 49يَقُولُ أَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ )
 (43( قالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ )44فِي سَواءِ الْجَحِيمِ )

( إِنَّ هذا لَهُوَ 42( إِالَّ مَوْتَتَنَا الْأُولي وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ )43( أَ فَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ )43وَ لَوْ ال نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ )
 (31( لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ )33الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )

طَلْعُها كَأَنَّهُ  (64)( إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ 30ا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ )( إِنَّا جَعَلْناه39أَ ذلِكَ خَيْرٌ نُزاُلً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ )
 (33( فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ )34رُؤُسُ الشَّياطِينِ )

( فَهُمْ عَلي آثارِهِمْ 32إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ ) (68)نَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَي الْجَحِيمِ ( ثُمَّ إ33ِثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ )
 (33يُهْرَعُونَ )
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 797ترجمه آيات ..... ص: 

 .(19كنند )يكني تو را مسخره مآورند( بلكه وقتي تو از گمراهي آنان تعجب مينه تنها ايمان نمي)

 .(10پذيرند )شوند پند نميو چون تذكر داده مي

 .(10كنند )بينند مسخره ميو چون آيتي مي

 .(14گويند: اين نيست مگر سحري آشكار )و مي

 .(13شويم؟ )آيا وقتي مرديم و خاك و استخوان شديم دوباره زنده مي

 .(13ما( و حتي پدران گذشته ما؟ ))

 .(13يد در حالي كه خوار و ذليل باشيد )شوبگو: بله، زنده مي

 .(12خيزند )گيرد كه ناگهان همگي نگران برميو اين زنده شدن انسانها با يك نهيب صورت مي

 .(93گويند: اي واي بر ما اين همان روز جزاست )و مي

 .(91كرديد )اين روز جدايي حق از باطل است كه تا در دنيا بوديد تكذيبش مي

 129، ص: 13ن، جترجمه الميزا



 .(99پرستيدند يك جا جمع كنيد )هان اي فرشتگان( همه آنها كه ظلم كردند و اتباع و اشباه آنها را و آنچه را كه مي)

 .(90كردند، پس آن گاه به سوي دوزخ ببريد )آري آنچه كه به جاي خدا عبادت مي

 .(90آنجا نگهشان بداريد كه بايد بازخواست شوند )

 .(94كنيد؟ )پرسند چرا مانند دنيا از يكديگر حمايت نميايشان ميدر آنجا از 

 .(93اند )جوابي ندارند( بلكه ايشان امروز تسليم)

 .(93كنند )كنند و از يكديگر پرسش ميبعضي به بعضي رو مي

 .(93خوانديد )يآمديد و ما را به دين خود مپيروان به سردمداران گويند شما بوديد كه به عنوان بشارت و ميمنت مي

 .(92در پاسخشان گويند خود شما بنا نداشتيد ايمان بياوريد )

 .(03گر بوديد )كرديم( بلكه خودتان مردمي طغيانو ما بر شما دست تسلط نداشتيم )و اجبارتان نمي

 .(01و در نتيجه حكم خدا و قضاي او در باره ما حتمي گشت و ما عذاب را خواهيم چشيد )

 .(09ا گمراه كرديم چون خودمان گمراه بوديم )آري ما شما ر

 .(00در نتيجه همه آنان در عذاب شريكند )

 .(00كنيم )ما با مجرمين اينچنين رفتار مي

 .(04ورزيدند )شد كبر ميچون ايشان اين طور بودند كه وقتي ال اله اال اللَّه برايشان گفته مي

 .(03ود را رها كنيم )گفتند آيا به خاطر مردي ديوانه خدايان خو مي

 .(03كند )با اينكه او حق آورده و رسوالن قبلي را تصديق مي

 .(03محققا شما عذاب دردناك را خواهيد چشيد )

 .(02كرديد )و اين جزايتان نيست مگر بخاطر همان اعمالي كه مي

 .(03مگر بندگان مخلص خدا )

 .(01كه ايشان رزقي معلوم دارند )

 .(09گرامي هستند )هايي و ايشان ميوه

 .(00هاي پر نعمت )در بهشت

 .(00بر تختهايي رو به روي هم )

 .(04شود )قدحها از آب بهشتي از هر سو برايشان حاضر مي

  .(03آبي زالل و لذت بخش براي نوشندگان )
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 .(03شوند )نه در آن ضرر و فسادي است و نه از آن مست مي

 .(03يشان حوريان درشت چشم پركرشمه و نازند )و پيش ا

 .(02گويي از سفيدي، سفيده تخم مرغند قبل از آنكه دست خورده شود )

 .(43كنند )پس بعضي به بعضي ديگر روي آورده از يكديگر پرسش مي

 .(41پرسد: من رفيقي داشتم )يكي از آن ميان مي

 .(49ين به معادي )گرفت كه تو هم از معتقدكه بارها از من خرده مي

 .(40شويم؟ )آيا بعد از آنكه مرديم و خاك و استخوان شديم دوباره براي پاداش زنده مي



 .(40شما هيچ از او خبر داريد؟ )

 .(44بيند )نگرد و رفيق خود را در وسط جهنم ميدر همين بين به دوزخ مي

 .(43گويد به خدا قسم نزديك بود مرا به ضاللت بيفكني )به او مي

 .(43بودم )و اگر نعمت پروردگارم نبود حتما من نيز از حاضر شدگان در دوزخ مي

 .(43ميريم؟ )گويند آيا راستي اين ماييم كه ديگر نميدوستان بهشتي از شدت خرسندي و شادي به يكديگر مي

 .(42شويم؟ )و به جز همان مرگ اولمان ديگر مرگي نداشته و عذاب هم نمي

 .(33تي كه اين چه رستگاري عظيمي است كه خدا به ما روزي كرد )محققا و به راس

 .(31و شايسته است كه اهل عمل براي چنين زندگي تالش كنند )

 .(39آيا براي پذيرايي، اين رزق كريم بهتر است و يا درخت زقوم )

 .(30ما آن را فتنه ستمگران كرديم )

 .(30آورد )درختي است كه از قعر جهنم سر درمي

 .(34اش گويي سر شيطانها است )وهمي

 .(33چون ايشان از آن خواهند خورد و شكمها را از آن پر خواهند كرد )

 .(33نوشند )نهايت سوزنده ميو سپس از روي آن خوراك، آبي بي

 .(33و سپس بازگشت نهايي آنان به سوي جهنم خواهد بود )

 .(32د )ها بودند كه در دنيا پدران خود را گمراه يافتنهمين

 .(33و با اين حال به دنبال آثار پدران خود بشتافتند )

 793بيان آيات ]حكايت استهزاء مشركين آيات خدا و دعوت پيامبر را و استبعادشان رستاخيز خود و پدرانشان را[ ..... ص: 

 اشاره

 اي از سخنان ايشان كهكردند و پارهدر اين آيات استهزايي كه كفار به آيات خدا مي
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اند، و ردي كه از سخنان ايشان شده حكايت شده است، و در رد آنان به تقرير مساله بعث گفتهبر اساس كفر و انكار معاد مي
پرداخته و بيان كرده كه كفار در آن روز چه شدتي و چه عذابهاي گوناگوني دارند، و خداوند چگونه بندگان مخلص خود را با 

 .داردها و كرامتهاي خود گرامي مينعمت

شود. و كند كه در روز قيامت چه سخناني بين آنان رد و بدل ميو نيز چگونگي بحث و جدال دوزخيان با يكديگر را نقل مي
 .شود ذكر كردهسخناني را هم كه بين اهل بهشت با خودشان و يا با بعضي از اهل آتش رد و بدل مي

كني كه چگونه يعني اي محمد! بلكه تو از تكذيب ايشان تعجب مي "خَرُونَ وَ إِذا ذُكِّرُوا ال يَذْكُرُونَبَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْ "
مسخره  كني تو را در اين تعجبخواني، و تازه وقتي تعجب ميكنند، با اينكه تو ايشان را به سوي كلمه حق ميتكذيبت مي

كنند، و چون به وسيله آيات داله بر توحيد و دين حق، تذكر ره ميكنند، و يا تو را در همين دعوت به سوي حق مسخمي
 .شوندشوند، باز متذكر نگشته و بيدار نميداده مي

 .«1» "هر دو به يك معنا است "استسخر "و "سخر "كلمه "گويد:در مجمع البيان مي "وَ إِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ "



ثال بينند، مآسا از آيات معجزه خدا را ميشود: و چون اين مشركين آيتي معجزهنين ميو در نتيجه گفتار وي، معناي آيه چ
 .كنندكنند آن را استهزاء ميقرآن و يا شق القمر را مشاهده مي

ان به ت از ايشاند، اشعاري اسرا به كار برده "هذا "در اينكه مشركين در اشاره به آيت كلمه "وَ قالُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ "
فهميم، مگر همين قدر كه آن چيزي است از چيزها بدون خواني هيچ چيز نمياينكه ما اصال از اين چيز كه تو آن را آيت مي

 .مزيت، و اين تعبير بدترين توهيني است كه به عمل شخصي بكنند

اين آيه حكايت انكار مشركين نسبت به مساله معاد است،  "وَ آباؤُنَا الْأَوَّلُونَ أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَ "
آيد كه انسان بميرد و بدنش كالمي است كه به غير از استبعاد هيچ پايه و دليلي ندارد، در نظر وهم اين معنا بعيد مي

 .برگردد متالشي گشته، به صورت خاك و استخوان درآيد، آن گاه دوباره به صورت اولش

__________________________________________________ 
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اند، اي ديگر ندارد، اين است كه استفهام انكاري را نسبت به نياكان خود دوباره تكرار كردهدليل بر اينكه غير از استبعاد پايه
از زنده شدن نياكان و اجداد كه آثارشان به كلي محو شده و به جز داستانها از ايشان چيزي باقي  چون استبعاد وهم آدمي

نمانده، بيشتر و شديدتر از استبعادي است كه از زنده شدن خودش دارد. و اگر منظورشان از اين گفتار تمسك به دليل عقلي 
ن و اجدادشان يكسان بود و ديگر احتياج نبود كه استفهام يعني محال بودن اعاده معدوم بود، اين دليل در اعاده خودشا

 .انكاري را در باره اعاده اجداد و نياكان خود تكرار كنند

د دهدر اين آيه خداي تعالي پيامبر عزيز خود را دستور مي "قُلْ نَعَمْ وَ أَنْتُمْ داخِرُونَ فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ "
 .شان زنده خواهند شدكه در پاسخشان بگويد: بله همه

شويد در حالي كه خوار و بي مقدار و ذليل باشيد. و اين در حقيقت احتجاج و استدالل به يعني زنده مي -"وَ أَنْتُمْ داخِرُونَ "
 دستور او وقتي اراده -أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُإِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً  "درنگ او است، آريعموميت قدرت خدا و نفوذ اراده بي

فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ  ":. و به همين جهت به دنبال آن فرمود"شودچيزي كند همين است كه بگويد باش و پس او موجود مي
ناگهان زنده شده و مبهوت مساله بعث يك زجره و نهيب بيش نيست كه وقتي صادر شد، مردم  -واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ

وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ  "هم چنان كه در جاي ديگر فرموده: "كنندنظر مي
 .«1» "ءٍ قَدِيرٌأَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ

آورده، به اين منظور بوده كه تعليل را افاده كند و در نتيجه جمله  "فاء "حرف "ا هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌفَإِنَّم "و اينكه بر سر جمله
 .نيز اشعار به خواري و ذلت آنان دارد "زجرة ". و تعبير به كلمه"وَ أَنْتُمْ داخِرُونَ "باشد براي جملهمذكور تعليل مي

كه  "نظروني "اين آيه شريفه عطف است بر جمله "هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَ قالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ "
فهمانيد كه مشركين بعد از زنده شدن مبهوت و دهشت زده هستند، و همه در فكر اشعار به مبهوت بودن آنان داشت و مي
شوند كه نه، خواب نيستند و اين همان روز يداري؟ آن وقت متوجه ميبينند يا به بآنند كه آيا عالم قيامت را به خواب مي

 بعث و روز جزا است و چون به خاطر كفر و تكذيبشان، از جزا حذر و

__________________________________________________ 

زديك تر از آن، كه خدا بر براي خداست غيب آسمانها و زمين، و مساله قيامت نيست مگر نظير چشم بر هم زدن و يا ن(1)
 .33هر كاري قادر است. سوره نحل، آيه 
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 ."اين روز قيامت است -هذا يوم البعث "گويند:و نمي "اين روز جزاست -هذا يَوْمُ الدِّينِ "گويند:دلواپسي دارند، مي

اند، بلكه در قيامت خواهند با اينكه هنوز نگفته "ند: اي واي بر ماگفت -قالوا "و اگر در اول آيه تعبير به ماضي آورد و فرمود:
 .گفت به خاطر اين است كه مساله معاد محقق الوقوع است

گويند. كالمي است كه كفار به يكديگر مي "هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ "جمله "اند:از مفسرين گفته« 1»بعضي 
ل . آيه بعدي مؤيد احتما"كندكالم مالئكه و يا خود خداي تعالي است كه به ايشان خطاب مي "اند:يگر گفتهد« 9»بعضي 

هاي آنان را و آنچه را محشور كنيد ستمكاران و قرين "فرمايد:دوم است، چون آن آيه به طور مسلم كالم خداست كه مي
 ."كردندكه به جاي خدا عبادت مي

 791[ ..... ص: "يوم الفصل "قيامت بهاشاره به وجه تسميه ]

به معناي تميز بين دو چيز است، و اگر روز قيامت را روز فصل خوانده، بدين مالحظه است كه آن روز روز  "فصل "و كلمه
 افتد. وجدا شدن حق از باطل است، روزي كه به حكم خدا و قضاي او بين حق و باطل و يا بين مجرم و متقي، جدايي مي

 .«0» "وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ "شود، هم چنان كه در جاي ديگر فرمود:ز ديگري متمايز ميهر يك ا

 اين كالمي است از خداي "احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ وَ ما كانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلي صِراطِ الْجَحِيمِ "
 .تعالي به مالئكه، و معنايش اين است كه: ما به مالئكه گفتيم ايشان را محشور كنيد

 .گوينداند: اين آيه كالمي است از مالئكه كه به يكديگر مياز مفسرين گفته« 0»بعضي 

نگ سوي جبه معناي اين است كه جماعتي از مقرشان به زور اخراج شوند تا به  -به طوري كه راغب گفته -"حشر "و كلمه
 .«4»و امثال آن روانه گردند 

مشركين هستند، البته نه همه مشركين، بلكه آن  -كندبه طوري كه آخر آيه هم آن را تاييد مي -"الَّذِينَ ظَلَمُوا "و مراد از
 ورزند، و سد راهمشركيني كه در برابر حق عناد مي
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عَلَي الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ  فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ "پيشرفت آن هستند، هم چنان كه از آيه
 .شودنيز همين معنا استفاده مي« 1» "يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ

 791ص:  ..... ["...لَّذِينَ ظَلَمُوا احْشُرُوا ا "در آيه: "ما كانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ "و "ازواج "،"الَّذِينَ ظَلَمُوا "مراد از]

كند و منظور از آن كساني است كه داراي صفت ظلم هستند، نه وصف را افاده مي "ظلموا "و تعبير به ماضي در كلمه
ما در اش چه كرد؟ و شمرتكب ظلم شده باشند، هم چنان كه اگر كسي بپرسد: فالني در زندگي -و لو يك بار -كساني كه

دهد و در كالم خداي تعالي از ظلم كرد. اين پاسخ شما هر چند فعل ماضي است، ولي فايده وصف را ميپاسخ بگويي 



وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي جَهَنَّمَ  "و آيه« 9» "وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَي الْجَنَّةِ زُمَراً "اينگونه تعبيرها بسيار است، مانند آيه
و در سومي  "كفروا "و در دومي كلمه "اتقوا ")كه در آيه اول كلمه« 0» "لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْني وَ زِيادَةٌ "و آيه« 0» "زُمَراً

كند، و منظور كساني است كه داراي صفت تقوي و هر سه فعل ماضي است، ولي معناي وصف را افاده مي "احسنوا "كلمه
 .(ني كه يك بار و دو بار تقوي يا كفر و يا احسان از ايشان سرزده باشديا كفر و يا احسان هستند، نه كسا

وَ مَنْ يَعْشُ  "هاي شيطاني ايشان باشد، چون به حكم آيهقرين "ازواج "اين است كه مراد از "و ازواجهم "ظاهر از جمله
 "إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ حَتَّي ... عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

 .كنند قريني از شيطان دارندكساني كه از ياد خدا اعراض مي« 4»

خود خواهد بفرمايد: هر كسي با نظير اشباه و نظائر ايشان است، مي "ازواج "مراد از "اند:از مفسرين گفته« 3»بعضي 
 شود، اشخاص زناكار، با زناكاران، و اشخاصمحشور مي

__________________________________________________ 

كردند و آن را منحرف اي در بين آنان ندا داد كه لعنت خدا بر ستمكاران، آنان كه از راه خدا جلوگيري ميپس منادي(1)
 .04و  00ف، آيه خواستند و به آخرت كافر بودند. سوره اعرامي

 .30شوند. سوره زمر، آيه كنند گروه گروه به سوي جنت سوق داده ميكساني كه بخاطر پروردگارشان تقوا پيشه مي(2)

 .31كساني كه كفر ورزيدند گروه گروه به سوي جهنم سوق داده شدند. سوره زمر، آيه (3)

 .93ان دارند. سوره يونس، آيه كساني كه خوبي كردند، پاداش خوب و زيادتر از اعمال خوبش(4)

و كسي كه از ياد خداي رحمان اعراض كند شيطاني بر او بگماريم كه همواره همنشين او باشد ... تا آنكه نزد ما آيد، آن (5)
 03گويد: اي كاش بين من و تو به قدر فاصله مغرب و مشرق فاصله بود كه چه بد قريني بودي. سوره زخرف، آيه وقت مي

 .03و 
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 ."گردندشرابخواران با شرابخواران محشور مي

 طايفه خاصي از اهل هر معصيت باشد و "الَّذِينَ ظَلَمُوا "ليكن اين تفسير صحيح نيست، چون الزمه آن اين است كه مراد از
ذيل آيه شريفه هم كه سخن از معبودهاي باطل دارد با اين تفسير سازش سازد عالوه بر اين حال آنكه عبارت آيه با آن نمي

 .ندارد

 .ولي اين وجه نيز مانند وجه قبليش ضعيف است "زنان كافر ايشان است "ازواج "مراد از "اند:ديگر گفته« 1»بعضي 

 پرستيدند، چونآن معبودها همان بتهايي است كه ميآيد كه مراد از برمي "وَ ما كانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ "و از ظاهر جمله
 "ما "ها است، چون اگر فرشتگان و يا جن و يا خدايان بشري مراد بود، به جايهمين بت "چيزهايي كه -ما "ظاهر لفظ

 .باشدمي «9» "هَنَّمَإِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَ "پس آيه شريفه نظير آيه "كساني كه -من "فرمود:مي

شعور و با شعور باشد، و در نتيجه شامل فراعنه و نمرودها هم بشود، اعم از خدايان بي "ما "ممكن هم هست مراد از لفظ
إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ  "شود، چون در جملهشامل مالئكه و حضرت مسيح )ع( نمي "ما "ولي بنا بر اين احتمال هم، مفهوم

 .انداين دو طايفه استثنا شده «3» "الْحُسْني أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ مِنَّا

 798[ ..... ص: "فَاهْدُوهُمْ إِلي صِراطِ الْجَحِيمِ "وجه تعبير به هدايت در]



ه، مشتق شد "جحمة "در قرآن يكي از اسمهاي جهنم است كه از ماده "جحيم "كلمه -"فَاهْدُوهُمْ إِلي صِراطِ الْجَحِيمِ "
 .به معناي شدت سوزش آتش است« 0» -بنا به گفته راغب -كه

و مراد از اينكه فرموده: ايشان را به سوي صراط جحيم هدايت كنيد، اين است كه ايشان را به سوي جهنم ببريد و در جهنم 
 .مقصد استبيفكنيد، چون كلمه هدايت همه جا به معناي راهنمايي نيست، بلكه گاهي به معناي رساندن به هدف و 

 ."اگر بردن به سوي دوزخ را هدايت به سوي آن خوانده، از باب استهزاء است "اند:بعضي از مفسرين گفته

 اين تعبير از اين جهت است كه كفار هم مانند ديگران لياقت "در مجمع البيان گفته:
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 .001، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .23پرستيديد هيزم جهنميد. سوره انبياء، آيه شما و آنچه مي(2)

 .131شوند. سوره انبياء، آيه آنهايي كه از پيش، قلم ما احسان برايشان نوشته، از جهنم دور نگه داشته مي(3)

 ."جحم "مفردات راغب، ماده(4)

 122، ص: 13ترجمه الميزان، ج

بهشت هدايت شوند، خدا هم جز هدايت كاري ندارد، ولي خود آنان كارهايي كردند كه و استعداد آن را داشتند كه به سوي 
پس به  -فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ "هدايت خدا مبدل به هدايت به سوي دوزخ شود، و اين تعبير نظير تعبيري است كه در آيه

 "رت خداي را مبدل به بشارت به سوي عذاب كردندآمده، چون در اين آيه نيز خود كفار بشا "عذاب دردناك بشارتشان بده
«1». 

 799سؤال از چيست؟[ ..... ص:  "وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ "مراد از سؤال در]

 "گويدتي كسي ميگويد: وقدر مجمع البيان مي "وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ما لَكُمْ ال تَناصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ "
 :معنايش اين است كه "وقفت انا

خالصه  .معنايش اين است كه: من فالني را به ايستادن و توقف وادار كردم "وقفت غيري ":من ايستادم، وقتي هم بگويد
خواهند متعدي شود و هم متعدي، ولي بعضي از بني تميم وقتي ميهم الزم و بدون مفعول استعمال مي "وقف "كلمه
اب و خالصه در صورت تعدي از ب "من حيوان را نگه داشتم -اوقفت الدابة "گويندمالش كنند، به باب افعالش برده مياستع

 .«2»برند كنند، و ثالثي مجرد را در مورد تعدي به كار نميافعال استفاده مي

از  يد بروند كه بايد بازخواست شوند. وشود كه ايشان را نگه داريد و نگذاراين مي "و قفوهم "و بنا به گفته وي معناي جمله
 .گيردشود كه اين امر به بازداشت و بازخواست، در سر راه جهنم صورت ميسياق استفاده مي

 "از اينكه آيا از عهده كلمه "اند:گفته «0»شوند، كلمات مفسرين مختلف است، بعضي و در اينكه از چه چيز بازخواست مي
اند يا خير؟ و اين از اين كه آيا شكر آب خنك را به جاي آورده "اند:ديگر گفته« 0»و بعضي  "اند يا نه؟برآمده "ال اله اال اللَّه

از اينكه آيا واليت علي )ع( را كه بدان مامور بودند  "اند:ديگر گفته« 4». و بعضي "سؤال از باب استهزاي ايشان است
 ."چگونه و تا چه حد رعايت كردند؟

كه درست باشد، هر يك به يكي از مصاديق اشاره دارند، نه اينكه منحصرا از فالن چيز بازخواست  و اين وجوه بر فرض
ر مشتمل ب "ما لَكُمْ ال تَناصَرُونَ "آيد كه مطلب مورد بازخواست همان مطلبي است كه جملهخواهند كرد، و از سياق برمي

 :فرمايدآن است، مي



دهيد، همان طور كه در دنيا پشتيبان يكديگر بوديد و در برآوردن حوائج خود، و به شما را چه شده كه يكديگر را ياري نمي "
 ."گرفتيد؟مقصد رسيدن، از يكديگر كمك مي

 آخر ايشان امروز تسليم -بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ "فرمايد:و جمله بعدش كه مي
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 [.....] .001، ص 3مجمع البيان، ج  (2)

 .33، ص 90(تفسير روح المعاني، ج 4و  0و  3)

 933، ص: 13ترجمه الميزان، ج

اين است كه  "ما لكم ال تناصرون "خود دليل است بر اينكه: مراد از جمله "شدند، ديگر كبري برايشان نمانده تا تكبر كنند
 .كرديدكنيد، همان طور كه در دنيا استكبار ميحق استكبار نمي چرا از اطاعت

پس در حقيقت سؤال از ياري نكردن آنان يكديگر را در قيامت، سؤال از سبب استكباري است كه در دنيا داشتند، پس با اين 
د، چه اعتقاد حق و چه عمل انبيان روشن گرديد كه مورد بازخواست، عبارت است از هر حقي كه در دنيا از آن روي گردانيده

گرمي به داشتن ياران و حق و صالح، و اين روگرداني آنان به دو جهت بوده: يكي كبر ورزيدن، و يكي هم پشت
 .كارانكمك

 122اعتراض كفار به بزرگان و رهبران خود در قيامت كه شما باعث گمراهي ما بوديد و جواب رؤساي كفر به پيروان خود[ ..... ص: ]

اين شش آيه حكايت مخاصمه تابعين و متبوعين است كه در روز  "أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ ... إِنَّا كُنَّا غاوِينَ وَ "
كرده، از اين جهت است كه مخاصمه  "پرسش طرفيني -تسائل "قيامت با يكديگر دارند، و اگر از اين مخاصمه تعبير به

پرسند كه شما متبوعين و رؤسا چرا ما را به ه به عنوان مالمت و عتاب، اين عده از آن عده ميآنان در معناي اين است ك
 گويند: شما چرا به حرف ما گوش داديد، مگر ما شما را مجبور كرديم؟كفر كشانديد و آن عده در پاسخ مي

ند از: دوم عبارت "بعض "ارتند از: اعتراض كنندگان واول عب "بعض ""وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ "پس در جمله
 .به معناي تخاصم است "تسائل "كند. و كلمهدر مقام مخاصمه اين معنا را افاده مي "تساؤل "اعتراض شدگان، چون سياق

مال كرديد. و استعما معرفي ميمعنايش اين است كه شما خود را خيرخواه  "قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ "و جمله
 .«1» "وَ أَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ "فرمايد:در اين معنا شايع است، از آن جمله قرآن كريم مي "يمين "كلمه

فتيد گكنند كه شما آنچه را به ما ميو معناي آيه مورد بحث اين است كه: تابعين دنبال رو، به رؤسا و متبوعين اعتراض مي
 .شديد و ما گمراه شديمداديد، و در نتيجه بين ما و خير و سعادتمان حايل ميعنوان خير و سعادت به آن مي

« 0». و اين گفتار به وجه قبلي نزديك است. بعضي "دين است "يمين "مراد از كلمه "اند:از مفسرين گفته« 9»بعضي 
 مندي استقهر و غلبه و نيرو "يمين "مراد از "اند:ديگر گفته
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« 1»وجه  تر است. اين، به همين معنا است، چون زدن با دست راست قوي"فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ "هم چنان كه در آيه



 .اند بي معنا نيستهم با توجه به جوابي كه متبوعين داده

 پاسخي است كه رؤسا و متبوعين به پيروان "قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَ ما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ ... غاوِينَ "و جمله
 .سازند، و جرم آنان را به سوء اختيارشان مستند ميكننددهند، و خود را از بدبخت كردن آنان تبرئه ميخود مي

معنايش اين است كه: علت بدبختي شما ما نبوديم، بلكه خود شما ايمان  "بلكه خود شما ايمان نداشتيد "پس اينكه گفتند:
 .نداشتيد، نه اينكه ما ايماني را كه داشتيد از شما گرفتيم

 و اين در حقيقت جواب "و ما هيچ دست زوري بر شما نداشتيم -يْكُمْ مِنْ سُلْطانٍوَ ما كانَ لَنا عَلَ "كنند:آن گاه اضافه مي
ايد، ما به زور ايمان شما را از شما گويند: تازه بر فرض هم كه شما ايمان داشتهديگري روي فرض تسليم است، گويا مي

 آورند، به دست همين تابعين برايشانيسلب نكرديم، عالوه بر اين اصال سلطنت و قدرتي كه سردمداران دنيا به دست م
 .سازندها هستند، كه يك سلطان را بر خود مسلط ميشود، پس اين خود تابعين و ملتفراهم مي

ناي به مع "طغيان ". و"بلكه خودتان مردمي طاغي و سركش بوديد -بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ "كنند كه:سپس اضافه مي
اند: فتهگويا گ "لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ "گفتند:اعراض است از جمله قبلي كه مي "بلكه -بل "كلمه تجاوز از حد و مرز است. و

سبب هالكت شما صرف نداشتن ايمان نبود، تا اگر ما ايمان را از شما سلب كرديم، علت هالكت شما بوده باشيم، بلكه علت 
ما هم مردمي متكبر و طاغي بوديم. پس ما و شما هر دو دست اصلي اين بود كه شما مردمي طاغي بوديد، همان طور كه 

به دست هم داديم و يكديگر را بدبخت نموده، راه رشد را رها كرده و راه ضاللت را پيموديم، و كلمه عذاب بر ما حتمي 
 "و نيز فرموده بود:« 9» "ينَ مَآباًإِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً لِلطَّاغِ ":اي كه خدا قضاي آن را رانده و فرموده بودگشت، كلمه

 .«0» "فَأَمَّا مَنْ طَغي وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوي
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 .32، ص 90روح المعاني، ج (1)

 .99و  91وره نبا، آيه گاهي است و محلي است براي بازگشت طاغيان. سدوزخ كمين(2)

 .و اما آن كس كه طغيان كند، و زندگي دنيا را بر آخرت مقدم بدارد، جهنم منزلگاه اوست(3)

 .02 -03سوره نازعات، آيه 

 939، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 :از قول آنان فرمود "بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ "و به خاطر همين معنا بود كه دنبال جمله

 .يعني ما عذاب را حتما خواهيم چشيد "عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ فَحَقَّ "

اين سخن از آنجا كه متفرع بر ثبوت عذاب و آخرين سبب هالكت آنان است،  "فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ "سپس گفتند:
إِنَّ  "و سپس آتش دوزخ را، هم چنان كه در آيه آوردبر سرش آورد تا بفهماند طغيان، نخست گمراهي مي "فا "حرف

كه خطاب خداي تعالي به « 1» "عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
 .ابليس است، اثر پيروي ابليس، اول گمراهي آورده، و سپس جهنم را

پس گويا فرموده: پس از آنكه متصف به طغيان شديد، گمراهي گريبانتان را بگرفت، و هر چند اين گمراهي به دست ما 
گريبان شما را گرفت، و ليكن ما شما را مجبور به آن نكرديم، بلكه خود شما ما را پيروي كرديد و در اثر اتصالتان به ما 

كند و اين مثلي است غيان طبيعي است كه گمراه جز گمراهي از او ترشح نميگمراهي ما هم به شما سرايت كرد، و اين ط
 ."از كوزه همان برون تراود كه در اوست "معروف كه



و كوتاه سخن اينكه: شما مجبور نبوديد، و اختيار از شما سلب نشده بود، بلكه از همان اولين قدمي كه به سوي هالكت 
 .تاديد، همه جا اختيار داشتيدبرداشتيد، تا به آخر كه در هالكت اف

 121تابع و متبوع در عذاب مشتركند[ ..... ص: ]

ردد، گبه تابعين و متبوعين هر دو برمي "فانهم "ضمير جمع در كلمه "يَسْتَكْبِرُونَ ... فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ "
بر  كردند، و هيچ يكظلم شركت داشتند و يكديگر را بر جرم كمك ميفرمايد: هر دو در عذاب شريكند، براي اينكه در مي

 .ديگري مزيت نداشتند

اند كه: گمراه كنندگان عذاب بيشتري دارند، براي اينكه هم كيفر و وزر گناه از مفسرين چنين اظهار نظر كرده «2»بعضي 
اينكه در اين آيه فرموده هر دو طايفه با هم  كنند و هم كيفر و وزر كساني را كه گمراه كردند، و صرفخود را حمل مي

 .شود كه كيفر هر دو مساوي باشدشريكند، دليل بر آن نمي

پس حق مطلب اين است كه: آيات مورد بحث تنها در اين مقامند كه بفرمايند: اين دو طايفه در ظلم و جرم و عذابي كه از 
 رسد سهيم و شريكند،ناحيه ظلم و جرم به ايشان مي
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به درستي كه تو بر بندگان من تسلطي نداري مگر آن كسي از گمراهان كه پيروي تو كند و به درستي كه جهنم (1)
 .00و  09گاه همه ايشان است. سوره حجر، آيه وعده

 .30، ص 90روح المعاني، ج (2)

 930، ص: 13ترجمه الميزان، ج

كن است هر يك از اين دو طايفه به خاطر كارهايي كه شخص خودشان كردند، و آن طايفه ديگر در آن كارها ولي مم
 "وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ "دخالتي نداشته، عذابهاي گوناگون ديگري داشته باشند، هم چنان كه آيه شريفه

بر اين معنا داللتي « 9» "الءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لكِنْ ال تَعْلَمُونَرَبَّنا هؤُ "و آيه شريفه« 1»
 .روشن دارند

يل همان مشركين هستند، به دل "مجرمين "كند. و مراد ازتحقق عذاب را تاكيد مي "إِنَّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ "و جمله
ضه يعني اينان وقتي دين توحيد به ايشان عر "إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ ال إِلهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ "فرمايد:جمله بعدي كه مي

 ورزند، وشود كه آن را بگويند از گفتن آن استكبار ميشود كه بدان ايمان بياورند و يا كلمه اخالص به ايشان عرضه ميمي
 .كنندبر استكبار خود پافشاري هم مي

گويند آيا خدايان خود را به خاطر مردي مي "وَ يَقُولُونَ أَ إِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ "
ص( بعد از آن استكباري كه از )رسالت پيامبر  شاعر و ديوانه رها كنيم؟ اين كالم ايشان در حقيقت انكاري است نسبت به

 :فرمايدو جمله بعدي كه مي .پذيرفتن توحيد ورزيدند و آن را انكار كردند

آن جناب شاعر است و مجنون، و  "لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ "گفتند:رد كالم ايشان است كه مي "بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ "
فرمايد: بلكه آنچه او آورده حق ت و از سخنان در حال جنون. خداوند اين گفتار مشركين را رد كرده و ميكتاب او شعر اس

يست، اي هم ناست، و در آن رسالت رسوالن سابق تصديق شده، پس مانند شعر و سخنان مجانين باطل نيست، و چيز تازه
 .ه بودندبلكه قبل از او هزاران نفر مانند او به اين رسالت مامور شد

در اين جمله ايشان را به خاطر استكباري كه كردند، و به حق نسبت باطل دادند، تهديد  "إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ "



 .فرموده

ا به ين اعمال شميعني و در جزايي كه خواهيد ديد، هيچ ظلمي وجود ندارد، براي اينكه ع "وَ ما تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "
 .گرددشما برمي

__________________________________________________ 

كشند و هم بار گناهاني ديگر با بار گناهان خود. سوره به طور مسلم و به يقين هم بار گناهان خود را به دوش مي(1)
 .10عنكبوت، آيه 

كردند، پس عذابي دو چندان از آتش به ايشان بده، فرمود: هر دو طايفه تابعين گفتند پروردگارا، اين متبوعين ما را گمراه (2)
 .03دانند. سوره اعراف، آيه عذابي دو چندان دارند، ولي نمي

 930، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 "إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ... بَيْضٌ مَكْنُونٌ "

 125دارند و ...[ ..... ص:  "رزق معلوم "ينكهو ا "عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ "مقصود از]

باشد و هر دو  "ما تجزون "و ممكن هم هست استثنا از ضمير "لذائقوا "از ضمير در« 1»اين استثنا، استثنايي است منقطع 
ز ا و ليكن بندگان مخلص خدا رزقي معلوم دارند، و "شود:هم صحيح و داراي وجه است، بنا بر نظريه اول معنايش اين مي

و ليكن بندگان مخلص خدا رزقي معلوم دارند ما  "شود:و بنا بر نظريه دوم معنايش اين مي "چشندگان عذاب اليم نيستند
 .. و به زودي ان شاء اللَّه به معناي آيه اشاره خواهيم كرد"وراي جزاي اعمالشان

يف احتمال اينكه استثنا متصل باشد، ضع توان استثناي مذكور را متصل گرفت، وولي آنچه مسلم است اين است كه: نمي
 .بوده و خالي از تكلف و زحمت نيست

قرآن كريم اين وعده را بندگان مخلص خدا ناميده، و عبوديت خداي را براي آنان اثبات كرده و معلوم است كه: عبد، نه 
د، مگر آنچه را كه خدا اراده كرده كننمالك اراده خودش است، و نه مالك كاري از كارهاي خودش، پس اين طايفه اراده نمي

 .كنند مگر براي خداباشد، و هيچ عملي نمي

هستند، و معنايش اين است كه: خدا آنان را خالص  -به فتحه الم -آن گاه اين معنا را براي آنان اثبات كرده كه مخلص
هيچ چيز ديگري علقه و بستگي  براي خود كرده، غير از خدا كسي در آنان سهيم نيست، و ايشان جز به خداي تعالي به

 .ندارند، نه به زينت زندگي دنيا و نه نعيم آخرت، و در دل ايشان غير از خدا چيز ديگري وجود ندارد

برند و و معلوم است كسي كه اين صفت را دارد، التذاذش به چيز ديگري است غير از آن چيزهايي كه سايرين از آن لذت مي
ها، كنند، هر چند كه در ضروريات زندگي از خوردنيايي است كه سايرين بدان ارتزاق ميارتزاقش نيز به غير آن چيزه

 .نوشيدنيها و پوشيدنيها با سايرين شركت دارد

اشاره دارد به اينكه در بهشت رزق ايشان كه  "أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ "شود كه: جملهبا اين بيان اين نظريه تاييد مي
دايند غير از رزق ديگران است و هيچ شباهتي بر رزق ديگران ندارد، اگر چه نام رزق ايشان و رزق ديگران بندگان مخلص خ

 .يكي است، و ليكن رزق ايشان هيچ خلطي با رزق ديگران ندارد

__________________________________________________ 

 .تا با استثنا بيرون شوند يعني افراد مخلص در بين چشندگان عذاب دردناك نبودند،(1)
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اين است كه: ايشان رزقي خاص و معين و ممتاز از رزق ديگران دارند. پس  "أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ "پس معناي جمله
نيز اشاره به « 1» "ا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌوَ ما مِنَّا إِلَّ "معلوم بودن رزق ايشان، كنايه است از ممتاز بودن آن، هم چنان كه در آيه

كه مخصوص اشاره به دور است، به ايشان اشاره كرده، براي اين  "اولئك "اين امتياز شده. و اگر در آيه مورد بحث با كلمه
 .است كه داللت كند بر علو مقام ايشان

اين است  "رزق معلوم بندگان مخلص "مراد از "اند كه:از مفسرين براي آيه مورد بحث كرده« 9»و اما تفسيري كه بعضي 
و  ."اي زيبا، طعمي لذيذ و بويي خوش داردشود، منظرهكه: آثار مخصوصي دارد، از آن جمله اين است كه: قطع و منع نمي

 "ا بُكْرَةً وَ عَشِيًّاوَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيه "مراد اين است كه: وقت معلومي دارد، چون كه آيه "«0»اند: نيز آن تفسير ديگر كه گفته
هيچ  ."مراد از رزق معلوم بهشت است "اند:كرده و گفته« 4». و نيز آن تفسير ديگري كه بعضي "كندآن را افاده مي« 0»

 .يك تفسير متقن و صحيح نيست

 -بگيرد، "زونما تج "نا از ضمير دررا استث "إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ "شود كه اگر كسي جملهاز اينجا اين نكته نيز روشن مي
 .بي وجه نيست -همان طور كه در سابق هم اشاره كرديم

اي است كه به است كه به معناي هر ميوه "فاكهه "جمع "فواكه "كلمه -"فَواكِهُ وَ هُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ "
، و اين آيه بيان همان رزق معلوم مخلصين است، چيزي كه شود، نه به عنوان غذااصطالح امروز به عنوان دسر خورده مي

اش كرد تا بر امتياز اين رزق و اين ميوه از رزقهاي ديگران، داللت كند را ضميمه "وَ هُمْ مُكْرَمُونَ "هست خداي تعالي جمله
ي خاص دارند، احترامي كه با خلوص ها را با احترامها را دارند، اما مخلصين اين ميوههر چند ديگران نيز اين ميوه :و بفهماند

 .و اختصاص مخلصين به خدا مناسب باشد و ديگران در آن شريك نباشند

اضافه كرده باز براي اين است كه به همين احترام خاص اشاره كرده باشد. در  "نعيم "را به كلمه "جنات "و در اينكه كلمه
 و نيز« 3» "هُ عَلَيْهِمْفَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّ "تفسير آيه
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 .130سوره صافات، آيه (1)

 .34، ص 90(روح المعاني، ج 0و  2)

 [.....] .39رسد. سوره مريم، آيه و در بهشت روزي آنها صبح و شب مي(4)

 .34، ص 90تفسير روح المعاني، ج (5)

 .32خدا به آنها عنايت كامل فرموده محشور خواهند شد. سوره نساء، آيه پس آنان با كساني كه (6)

 933، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 :و موارد ديگر گفتيم كه: حقيقت اين نعمت عبارت است از« 1» "وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي "آيه

 .اشداي بوده بواليت و آن اين است كه: خود خداي تعالي قائم به امور بنده

ودن نشينند. و رو در رو باست، كه به معناي تختي است كه رويش مي "سرير "جمع "سرر "كلمه -"عَلي سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ "
كنند، آنان در بهشت دور يكديگرند و با هم مانوسند، به روي يكديگر نظر مي :تختهاي مخلصين معنايش اين است كه

 .بدون اينكه پشت سر هم را ببينند

به معناي همان كاسه فارسي است كه نام ظرف آب و شراب است. و از  "كاس "كلمه -"طافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍيُ "
 :اندنقل شده كه گفته« 9»بسياري از علماي اهل لغت 

 "ه، و كلماست "قدح "گويند مگر وقتي كه پر از آب و شراب باشد، و اگر خالي شد نامشنمي "كاس "ظرف آب و شراب را



در نوشيدنيها به معناي آن نوشيدني است كه از پشت ظرف ديده شود، )مانند آب و شرابي كه در ظرف بلورين باشد(،  "معين
معنايش اين است كه: آب ظاهر گشت و روي زمين  "عان الماء "گويند:مشتق شده، وقتي مي "عين "و اين كلمه از ماده

 ."بيضاء "زالل بودن آب و يا شراب است، و به همين جهت دنبالش فرمود: "كاس معين "جريان يافت، و مراد از

 "لذة "اش براي نوشندگان لذت بخش است. پس كلمهيعني شرابي صاف و زالل كه صفا و زاللي -"بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ "
باشد كه آن  "لذ "كن هم هست مؤنثدر آيه مصدري است كه معناي وصفي از آن اراده شده، تا مبالغه را افاده كند، مم

 .به معناي لذيذ است -«0»بنا به گفته بعضي  -نيز

 "راغب گفته: كلمه .به معناي ضرر رساندن و فاسد كردن است "غول "كلمه -"ال فِيها غَوْلٌ وَ ال هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ "
را از  "غول "پس اگر در آيه شريفه«. 0» به معناي آن است كه: چيزي را به طوري فاسد كني كه محسوس نباشد "غول

است كه به  "انزاف "از مصدر "ينزفون "شراب نفي كرده، در حقيقت ضررهاي شراب را از آن نفي كرده است. و كلمه
مستي تفسير شده، البته آن مرحله از مستي كه عقل را از بين ببرد، ولي اصل اين كلمه به معناي از بين بردن چيزي است 

 . و حاصل معناي جمله اين است كه: در آن خمريبه تدريج

__________________________________________________ 

 .0و بر شما نعمت را تمام كردم. سوره مائده، آيه (1)

 .33، ص 90(روح المعاني، ج 0و  2)

 ."غول "مفردات راغب، ماده(4)

 933، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .ضررهاي خمر دنيوي و مستي آن و از بين بردن عقل وجود ندارد كه براي مخلصين آماده شده

ه كناي "قاصرات الطرف "اين آيه وصف حورياني است كه براي مخلصين آماده شده. و -"وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ "
 "را آورده كه جمع "عين "لمهاست از اين كه: نگاه كردن آنان با كرشمه و ناز است، و مؤيد آن اين است كه دنبال آن، ك

است، و هر دو به معناي چشمي است كه: درشت و در عين حال زيبا باشد )مانند  "أعين "مؤنث "عيناء "است، و "عيناء
 .(چشم آهو

آن  كنند، واين است كه: حوريان فقط به همسران خود نگاه مي "قاصِراتُ الطَّرْفِ "معناي "اند:از مفسرين گفته« 1»بعضي 
آن است كه: هم سياهي  "عين "گردانند و مراد از كلمهدارند كه نظر از ايشان به ديگر سو، نمير ايشان را دوست ميقد

 ."اش بسيار سفيدچشمهاي حوريان نامبرده بسيار سياه است، و هم سفيدي

 :به معناي تخم مرغ و اسم جنس است كه "بيض "كلمه -"كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ "

 .به معناي پنهان شده و ذخيره شده است "مكنون "است. و كلمه "بيضه "واحدش

اين است كه: همانطور كه تخم مرغ مادامي  "بَيْضٌ مَكْنُونٌ "منظور از تشبيه حوريان به "اند:از مفسرين گفته «2»بعضي 
ند نشيماند و غباري بر آن نميمي باشد، هم چنان دست نخوردهكه در زير پر مرغ و يا در النه و يا در جاي ديگر محفوظ مي

 ."حوريان نيز اين طورند

 .منظور تشبيه آنان به باطن تخم است، قبل از آنكه شكسته شود و دست خورده گردد "اند:بعضي ديگر گفته

 121گفتگوي اهل بهشت با يكديگر[ ..... ص: ]



دهد حكايت اين جمله گفتگويي را كه بين اهل بهشت رخ مي "لِ الْعامِلُونَفَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ ... فَلْيَعْمَ "
 :فرمايدكرده و مي

ند و كپرسند، و بعضي، آنچه در دنيا بر سرش آمده براي ديگران حكايت ميبعضي از ايشان احوال بعضي ديگر را مي
 .گويندط آتش قرار دارند سخن ميرسد كه با بعضي از اهل دوزخ كه در وسسرانجام، رشته سخنشان بدينجا مي

 "عنايگردد. و مبه اهل بهشت از بندگان مخلص خدا برمي "فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ "پس ضمير جمع در جمله
 -همان طور كه گفتيم -"پرسش طرفيني -تسائل

__________________________________________________ 

 .33، ص 14ي، ج تفسير قرطب(1)

 .000، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 933، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .پرسند، كه چه بر سرشان گذشتاين است كه: حال يكديگر را مي

گويد: من در دنيا يكي از اهل بهشت به ديگران مي :اين است كه "قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ "و معناي جمله
م كه از بين مردم تنها او را انتخاب كرده بودم، و او تنها مرا رفيق خود گرفته بود. اين آن معنايي است كه از رفيقي داشت

 .شودسياق استفاده مي

و ليكن اين حرف صحيح نيست، زيرا  "همزادي از شيطانها است "قرين "مراد از "اند:از مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 
نها را تنها براي كساني قائل است كه از ذكر خدا و ياد او غافلند، و اما مخلصين از داشتن قرآن كريم داشتن قرين از شيطا

هايي، در عصمت الهي قرار دارند، و نيز خداي تعالي ايشان را از اينكه تحت تاثير شيطانها قرار گيرند حفظ كرده، چنين قرين
حكايت كرده كه گفت  «2» "هُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَفَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّ "همان طور كه از ابليس در آيه

توانند بندگان مخلص تو از اغواي من مستثني هستند. بله ممكن است شيطانها متعرض بندگان مخلص خدا بشوند، اما نمي
 .نام نهاد توان قرينايشان را تحت تاثير وسوسه خود قرار دهند، و چنين متعرضي را نمي

گردد و برمي "قرين "به "يقول "ضمير در كلمه -"يَقُولُ أَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَدِينُونَ "
ه ب "مدينون "و كلمه به جاي آن قرار گرفته "أَ إِذا مِتْنا ... "بعث و زنده شدن براي جزاست كه جمله "مصدقين "مفعول
 .است "مجزيون "معناي

عث پرسيد: راستي تو مساله بو معناي آيه اين است كه: آن رفيقي كه داشتم همواره از در تعجب و استبعاد و انكار از من مي
رتها وبراي جزا را تصديق داري، و راستي باور داري كه بعد از آنكه خاك و استخوان شديم، و بدنهايمان متالشي گشت و ص

توانم اين معنا را تصديق كنم، چون قابل تصديق شويم تا جزا داده شويم؟ راستش من كه نميدگرگون شد، دوباره زنده مي
 .نيست

 اشگردد، همان كسي كه به رفقاي بهشتيبه همان گوينده قبلي برمي "قال "ضمير در -"قالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ "
به معناي مشرف بودن انسان بر چيزي است. و معناي جمله اين  "اطالع "چنان داشتم. و كلمهگفت: من رفيقي چنين و مي

گويد: آيا شما به جهنم اشراف داريد و اهل جهنم را است كه: همان شخص سپس رفقاي بهشتي خود را مخاطب ساخته، مي
 رد؟توانيد آن رفيق مرا در جهنم پيدا كنيد و ببينيد چه حالي دابينيد و ميمي
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 .39، ص 14تفسير جامع االحكام القرآن، ج (1)



 .30كنم، مگر بندگان مخلصت را. سوره ص، آيه به عزتت سوگند كه همه آنان را اغوا مي(2)

 932، ص: 13ترجمه الميزان، ج

هم به معناي وسط راه است و  "سواء الطريق "به معناي وسط است، و "سواء "كلمه -"فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ "
 .بيندشود، و رفيق خود را در وسط آتش ميمعناي جمله مورد بحث اين است كه: خود آن گوينده به جهنم مشرف مي

 "ز مادها "تردين "باشد. و كلمهمي "هبه درستي ك -ان "در اينجا مخفف كلمه "ان "كلمه -"قالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ "

باشد، و اين عبارت كنايه از هالكت است. و معناي است كه به معناي ساقط شدن از مكاني بلند، چون قله كوه مي "ارداء
خورم كه نزديك بود تو مرا هم مثل خودت هالك كني و بدينجا ساقط سازي كه جمله اين است كه: به خدا سوگند مي

 .رديخودت سقوط ك

 "و كلمه .در اينجا توفيق و هدايت و دستگيري خداست "نعمت "منظور از -"وَ لَوْ ال نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ "
 "هكلم "گويد:است كه به معناي جلب كردن مجرم براي شكنجه و عذاب است. در مجمع البيان مي "احضار "از "محضرين

 .«1» "آيدشود، جز به معناي احضار براي شر و عذاب نمياگر مطلق استعمال  "احضار

شد، و اگر خدا هدايتم نكرده بود، من نيز مثل تو و معناي جمله مورد بحث اين است كه: اگر توفيق پروردگارم دستگيرم نمي
 .از آنهايي بودم كه براي عذاب احضار شدند

موت  "اين استفهام براي تقرير آميخته با تعجب است. و مراد از -"أُولي وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَأَ فَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْ "
داللت بر آن دارد، زيرا « 9» "رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ "مرگ دنيوي است، نه مرگ عالم برزخ كه آيه شريفه "اول

پنداشتند و اعتقادي به مردن در عتنا نشده، چون منكرين معاد، مرگ دنيايي را فنا و نابودي ميدر آيه مورد بحث به آن ا
 .برزخ نداشتند

سپس همان گوينده به خودش و به رفقايش  "و معناي آيه با در نظر گرفتن جزئياتي كه در كالم حذف شده اين است كه:
در بهشت متنعم هستيم؟ و ديگر مرگي نداريم، مرگ ما همان يك گويد: آيا راستي ما براي هميشه برگشته و با تعجب مي

 باري بود كه در دنيا داشتيم و آيا راستي ديگر ما عذاب نخواهيم ديد؟

گويد: منظورشان از اين پرسش محقق كردن مطلب است، نه اينكه در مساله دچار شك و ترديد صاحب مجمع البيان مي
گويند كه در گفتن آن سرور و فرحي مجدد و دو چندان هست، هر چند كه علم يشده باشند، و بدين جهت اين سخن را م

 به اين معنا دارند كه: در
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 .000، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .11پروردگارا تو ما را دو بار ميراندي و باز زنده كردي. سوره مؤمن، آيه (2)

 913، ص: 13زان، جترجمه المي

ال داند اين همه اموبهشت جاودانه خواهند بود، و اين در مثل نظير آن است كه مال فراواني به كسي بدهند و او با اينكه مي
پرسد: راستي اين همه مال از آن من است، هم چنان كه آن شخصي كه آرزوي ديدن مال اوست، مع ذلك از در تعجب مي

بينم، آيا اين محلي كه دارم مي -ابطحاء مكة هذا الذي اراه عيانا و هذا انا "رسيدن به مكه گفته است:كعبه را داشته، بعد از 
 ."بينم؟خود مكه است و آيا اين منم كه مكه را مي

 -يمُإِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِ "كند: به همين جهت دنبال آن جمله، اضافه كردند كه:صاحب مجمع البيان سپس اضافه مي
 .«1» "بينم هر آينه رستگاري عظيمي استراستي اينكه مي



اين جمله تتمه گفتار همان گوينده است كه هم موهبت خلود در بهشت و رهايي از عذاب را  -"إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ "
 .عظيم شمرده و هم شكر آن نعمت را به جاي آورده است

آيد كه اين جمله نيز تتمه كالم همان گوينده باشد. و مشار اليه به از ظاهر سياق برمي -"الْعامِلُونَلِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ  "
براي مثل اين رستگاري و يا مثل چنين ثوابي بايد  :همان فوز عظيم و يا ثواب است و معنايش اين است كه "هذا "اشاره

 .عامالن عمل كنند و در دنيا كه دار تكليف است سعي نمايند

 ."اين جمله كالم خداي سبحان است "اند:از مفسرين گفته« 9»بعضي 

 ."كالم اهل بهشت است نه گوينده "اند:ديگر گفته« 0»و بعضي 

به طور كلي بايد دانست كه: مفسرين در بيشتر جمالت سابق و اينكه هر يك حكايت كالم چه كسي است، مثال فالن جمله 
اند و آنچه ما اختيار كرديم، وجهي بود كه بهشت و يا كالم همان گوينده؟ اختالف كردهكالم مالئكه است، و يا كالم اهل 

 .سياق آيات با آن مساعدت داشت

هايي كه خداي تعالي براي اهل بهشت آماده كرده و در اين آيه بين نعمت "أَ ذلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ... يُهْرَعُونَ "
صف رزق كريم توصيف نموده و بين آن جايگاهي كه براي اهل آتش تهيه ديده و آن را درخت زقوم ناميده، كه آنها را به و

 .هايش گويا سر شيطانها است و نيز شرابي از حميم است، مقايسه شدهشكوفه

 همان رزق كريمي است كه در سابق فرمود براي اهل "ذلك "و مشار اليه به اشاره
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 .004، ص 3(مجمع البيان، ج 0و  9و  1)

 911، ص: 13ترجمه الميزان، ج

چيزي است كه قبل از وارد شدن ميهمان براي پذيرايي از او آماده  -به ضمه نون و زا -"نزل "بهشت آماده شده. و كلمه
 .ها و خوراكيهاهكنند، تا وقتي وارد شد تقديمش بدارند مانند انواع ميومي

 177[ ..... ص: "زقوم "وصف شجره]

نام درختي است كه برگهايي كوچك و تلخ و بدبو دارد و چون برگ آن را « 1» -اندبه طوري كه گفته -"زقوم "و كلمه
 "نكند و اين درخت در سرزميآيد كه به هر جا از بدن آدمي برسد آنجا ورم ميبكنند در محل كنده شده شيري بيرون مي

رويد، سرزمينهايي كه مجاور صحراي خشك باشد. و درختي كه در آب و علف ميو نيز در هر سرزمين خشك و بي "تهامه
 .ناميده شده "زقوم "آيه شريفه توصيف شده

 .شناخت كه در بحث روايتي روايتش خواهد آمداند: قريش اصال چنين درختي را نميگفته« 9»و بعضي 

اش )كه در فارسي به معني بهتر است(، چون معنا ريفه به معناي وصف است، نه به معناي لغويدر آيه ش "خير "و كلمه
ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ  "اصال خوب نيست، هم چنان كه در آيه "زقوم "ندارد بگوييم درخت زقوم بهتر نيست، زيرا درخت

به  -يست، تا ثوابهاي خدايي از آن بهتر باشد و اين آيه شريفهاصال خوب ن "لهو "نيز به همين معنا است، چون« 0» "اللَّهْوِ
 .كردكالم خداست، نه تتمه كالم آن گوينده كه آيات قبل آن را حكايت مي -آيدطوري كه از سياق برمي

 .اي محنت و عذاب استبه معن "فتنه "گردد. وبرمي "شجره زقوم "به "إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ "در جمله "ها "و ضمير

به معناي قعر جهنم است. و  "اصل جحيم "است. و "شجره زقوم "وصف "إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ "و جمله
اين تعجب ندارد كه در آتش جهنم درختي برويد و هم چنان باقي بماند و نسوزد، براي اينكه زنده ماندن دوزخيان در آتش 



 .تواند بكند. و خدا هر كاري بخواهد ميتر استعجيب

اي است كه در اولين بار در درخت خرما يا در هر به معناي شكوفه ميوه "طلع "كلمه -"طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ "
ت كه: ت اسرا به سر شيطانها تشبيه كرده و اين بدان عناي "زقوم "شود. در اين آيه ميوه درختدرخت ميوه ديگر پيدا مي
 عوام از مردم شيطان را در
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 .24، ص 90و روح المعاني ج  004، ص 3(مجمع البيان، ج 9و  1)

 [.....] .11آنچه نزد خداست خوب است نه لهو. سوره جمعه، آيه (3)

 919، ص: 13ترجمه الميزان، ج

رسيم اي بكشند، او را در زيباترين صورت تكنند، هم چنان كه وقتي بخواهند عكسي از فرشتهترين صورتها تصوير ميزشت
ما  "نمايند، هم چنان كه زنان درباري مصر وقتي يوسف را ديدند گفتند:كنند، و هر زيباي ديگر را به فرشته تشبيه ميمي

ماند كه در تشبيه هر چيز اين معنا الزم يگر جايي براي اين اشكال نميبا اين بيان د« 1» "هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ
 .شناسنداند و نمياست كه به چيزي تشبيه شود كه شنونده آن را بشناسد، و مردم سر شيطانها را نديده

ت كند كه درخي تعليل است و بيان ميكه در آغاز جمله است، فا "فا "حرف -"فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ "
شاره ا "ها را از آن پر خواهند كردپس شكم "خورند. و در اينكه فرمود:مزبور وسيله پذيرايي از ستمگران است كه از آن مي

شوند، كه ديگر در فكر آن نيستند چه است به گرسنگي شديد اهل دوزخ، به طوري كه آن قدر حريص بر خوردن مي
 .خورندمي

 .به معناي مخلوط و آميخته است "شوب "كلمه -"ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ "

 :به معناي آب داغ و بسيار سوزنده است. و معناي جمله اين است كه "حميم "و كلمه

ت و آن آب با آنچه از درخ نوشند،ستمگران نامبرده عالوه بر عذابهايي كه گفته شد، مخلوطي از آب داغ و بسيار سوزنده مي
 .شوداند مخلوط ميزقوم خورده

پر كردند، به سوي دوزخ  "حميم "و آب "زقوم "يعني تازه بعد از آنكه شكمها را از درخت -"ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَي الْجَحِيمِ "
 .كه: حميم مذكور در داخل جهنم نيستمانند تا عذاب ببينند. در اين آيه اشاره است به اينگردند، و در آنجا ميبرمي

است كه به معناي يافتن است و معناي  "الفاء "از "الفوا "كلمه -"إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ فَهُمْ عَلي آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ "
هول فعل مضارع مج "عونيهر "اين است كه: من فالني را يافتم و به او برخوردم. و كلمه "الفيت فالنا "گوييماينكه مي

 .كه به معناي سرعت گرفتن است "اهراع "است از ماده

ت اين اس "دوزخ "و برگشتن به سوي "حميم "و نوشيدنشان از "زقوم "معناي آيه اين است كه: علت خوردنشان از درخت
ل از ايشان كه ريشه و مرجع آنان دانستند ايشان گمراهند، با اين حاو با اينكه مي -كه: اينان پدران خود را گمراه يافتند،

روند، نخست به خوراكيهاي مذكور و به همين جهت دنبال پدران خود به سرعت به سوي دوزخ مي -بودند تقليد كردند
 گردند. درست جزاي آخرتشان مطابق رفتار دنيايشانخورند، و سپس به سوي دوزخ برميبرمي
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 .01تواند باشد. سوره يوسف، آيه اي بزرگوار نمياين بشر نيست و جز فرشته(1)

 910، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .است



 173بحث روايتي ])رواياتي در باره مسئول بودن انسان، و در ذيل برخي آيات گذشته([ ..... ص: 

گفته است رسول خدا )ص(  "بل عجبت "رده كه در ذيل جملهدر الدر المنثور است كه: ابن منذر، از ابن جريح، روايت ك
فرمود: من وقتي قرآن نازل شد از نزول آن تعجب كردم، و گمراهان بني آدم آن را مسخره كردند )درست عكس العمل من 

 .«1»و آنها در دو نقطه ضد و مقابل هم بود( 

ورده كه امام فرمود: يعني محشور كنيد آناني را كه به آل محمد )ع( در آ "احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«9»يعني آناني را كه در اين ظلم شبيه به آنان بودند  "و ازواجهم "حقشان ظلم كردند

 .مؤلف: صدر روايت از باب ذكر مصداق است، نه اينكه ظلم منحصر در ظلم به آل محمد )ع( باشد

 :اندها گفتهفرموده: بعضي "وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ "ملهو در مجمع البيان در ذيل ج

 .«0» -نقل از ابي سعيد خدري -شونديعني از واليت علي )ع( بازخواست مي

و در كتاب « 0»اين روايت را شيخ طوسي هم در امالي خود به سند خود از انس بن مالك از رسول خدا )ص( آورده  :مؤلف
و در تفسير قمي آن را از امام )ع( روايت « 4»، و از حضرت رضا )ع( از رسول خدا )ص( نقل كرده عيون از حضرت علي

 .«6»كرده است 

ص( فرمود: بنده خدا در روز قيامت قدم از قدم )و در كتاب خصال از امير المؤمنين )ع( حديث كرده كه فرمود: رسول خدا 
 اش كه در چه كاري به سرش كه در چه كاري تباه كرد. از جوانيدارد تا از چهار چيز بازجويي شود، از عمربرنمي
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 .939، ص 4الدر المنثور، ج (1)

 .999، ص 9تفسير قمي، ج (2)
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 .«1»برد. از مالش كه از چه راهي كسب كرد و در چه راهي خرج كرد. و از محبت ما اهل بيت 

 .«9»مؤلف: نظير اين روايت را صاحب كتاب علل نيز آورده 

هاي زمين و از رسيد كه شما حتي از قطعه قطعهو در نهج البالغه است كه: اي مردم! از خدا در باره بندگان و بالدش بت
 .«0»چارپايان بازخواست خواهيد شد 

و در الدر المنثور است كه: بخاري )در تاريخ خود(، ترمذي، دارمي، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم، حاكم و ابن مردويه 
كند مگر اي به هيچ عملي دعوت نمينندههيچ دعوت ك "اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود:همگي از انس روايت كرده

شود هر چند كه دارند در حالي كه كار او هم به وي چسبيده و مالزم اوست و از او جدا نميآنكه روز قيامت او را نگه مي
وَ  "مردي مرد ديگر را دعوت كرده باشد، كه همه بايد بايستند تا به سؤاالت پاسخ گويند. آن گاه اين آيه را قراءت فرمود:

 .«0» "قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ

و در روضه كافي به سند خود از محمد بن اسحاق مدني از ابي جعفر )ع( از رسول خدا )ص( روايت آورده كه در ضمن 



 خدام بهشتمعنايش اين است كه: رزقي دارند كه نزد  "أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ "فرمايد:حديثي فرمود: اما اين آيه كه مي
 "كنند، قبل از آنكه اولياي خدا درخواست آن را كرده باشند. و اما آيهمعلوم است، و آن رزق را از براي اولياي خدا حاضر مي

كنند مگر آنكه به احترام برايشان حاضر معنايش اين است كه اهل بهشت ميل به هيچ چيز پيدا نمي "فَواكِهُ وَ هُمْ مُكْرَمُونَ
 .«4»سازند مي

ه آمده ك "فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ "و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود، از حضرت ابي جعفر )ع( در تفسير آيه
 .«3»فرمود: يعني در وسط جهنم 

سين بن محبوب، از به سند خود از پدرش از علي بن مهزيار و ح "أَ فَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ... "و نيز در همان كتاب در ذيل آيه
نضر بن سويد از درست، از ابي بصير، از حضرت ابي جعفر )ع( روايت آورده كه فرمود: وقتي اهل بهشت داخل بهشت 

 برند وآورند و بين بهشت و دوزخ سرميآيند، مرگ را به صورت گوسفندي ميشوند، و اهل جهنم به آتش درميمي

__________________________________________________ 

 .940، ص 1خصال صدوق، ج (1)

 .علل الشرائع(2)

 .400، ص 133نهج البالغه فيض، خطبه (3)

 .930، ص 4الدر المنثور، ج (4)

 .32، ح 39، ص 3روضه كافي، ج (5)

 .990، ص 9تفسير قمي، ج (6)
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گر آيا دي "گويند:جاي خود هست، در اين هنگام اهل بهشت مي گويند ديگر براي احدي مرگ نيست و هر كس تا ابد درمي
شويم؟ راستي اين چه رستگاري عظيمي است و براي چنين ميريم، مرگ ما همان مرگ اول بود؟ و آيا ما عذاب نميما نمي

 .«1» "مقامي شايسته است كه تالشگران تالش كنند

يامت، از روايات معروف بين شيعه و اهل سنت است، و اين در مؤلف: داستان سر بريدن مرگ به صورت گوسفند در روز ق
 .حقيقت تمثلي است از جاودانگي زندگي آخرت

گفته: و روايت شده كه قريش وقتي اين آيه را شنيدند گفتند: ما تا كنون  "شجرة الزقوم "و در مجمع البيان در ذيل جمله
ابن زبعري گفت: زقوم به زبان بربرها نام طعامي است كه از  .يمشناسچنين اسمي را نشنيده بوديم، و چنين درختي را نمي

 :شود، و در روايتي به لغت اهل يمن آمده كه ابو جهل به كنيز خود گفتخرما و كره درست مي

 -تزقموا بهذا الذي يخوفكم به محمد "كنيز هم خرما و كره آورد، ابو جهل به رفقايش گفت: "زقوم برايمان بياور -زقمينا "
شود و حال آنكه آتش محمد پنداشته كه در آتش، درخت سبز مي "ترساند بخوريدز همين زقوم كه محمد شما را از آن ميا

ما اين درخت را مايه آزمايش ستمكاران  "إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ "سوزاند. پس در پاسخ وي اين آيه آمد:درخت را مي
 .«9»كرديم 

 .ا به چند طريق روايت شدهمؤلف: اين معن

__________________________________________________ 
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 171[ ..... ص: 773تا  17(: آيات 31سوره الصافات )]

 اشاره

( إاِلَّ عِبادَ اللَّهِ 30( فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ )39( وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ )31الْأَوَّلِينَ ) وَ لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ
 (34( وَ لَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ )30الْمُخْلَصِينَ )

( سَالمٌ عَلي نُوحٍ فِي 33وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ) (77)( وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ 33عَظِيمِ )وَ نَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْ
 (33( إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )32الْعالَمِينَ )

( إِذْ قالَ لِأَبِيهِ 30( إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ )30( وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ )39) ( ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِين31َإِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ )
 (34وَ قَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ )

( فَتَوَلَّوْا عَنْهُ 32( فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ )33النُّجُومِ ) ( فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي33( فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ )33أَ إِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ )
 (23مُدْبِرِينَ )

( قالَ 20( فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ )20فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ ) (29( ما لَكُمْ ال تَنْطِقُونَ )21فَراغَ إِلي آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَ ال تَأْكُلُونَ )
 (24عْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ )أَ تَ

( وَ قالَ إِنِّي 23( فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ )23( قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ )23وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ )
 (133بْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ )رَبِّ هَ (22ذاهِبٌ إِلي رَبِّي سَيَهْدِينِ )

 افْعَلْ بَتِ( فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَري فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَري قالَ يا أ131َفَبَشَّرْناهُ بِغُالمٍ حَلِيمٍ )
( قَدْ صَدَّقْتَ 130( وَ نادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ )130فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ ) (102)ابِرِينَ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّ

 (134الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )

( 132سَالمٌ عَلي إِبْراهِيمَ ) (108)تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ  ( و133َ( وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ )133إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَالءُ الْمُبِينُ )
 (113كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )

ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ  ( وَ بارَكْنا عَلَيْهِ وَ عَلي إِسْحاقَ وَ مِن119ْ( وَ بَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ )111إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ )
 (110وَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ )
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 171ترجمه آيات ..... ص: 

 .(31قبل از ايشان هم بيشتر اقوام گذشته گمراه شدند )

 .(39و همانا ما در بين آنان انذاركنندگاني فرستاديم )

 .(30بود )حال ببين عاقبت آن اقوام انذار شده چگونه 

 .(30همه محروم از سعادت و هالك گشتند( مگر بندگان مخلص خدا ))



 .(34از آن جمله نوح ما را ندا كرد و چه پاسخگوي خوبي بوديم براي او )

 .(33او و اهلش را از اندوه عظيم نجات داديم )

 .(33و تنها ذريه او را در روي زمين باقي گذاشتيم )

 .(33عد حفظ كرديم )هاي بو ذكر خيرش را در امت

 .(39سالم بر نوح در همه عالميان )

 .(33دهيم )آري ما نيكوكاران را اين طور جزا مي

 .(31آخر او از بندگان مؤمن ما بود )

 .(39او را باقي گذاشته و ديگران را غرق كرديم )

 .(30به درستي كه ابراهيم يكي از پيروان اوست )

 .(30پروردگارش شتافت ) ابراهيمي كه با دلي سالم به درگاه

 .(34پرستيد؟ )آن زمان كه به پدر و همه بستگانش و مردم شهرش گفت: آخر اين چيست كه مي

 .(33تر از خود شويد )بيني و افتراء به جاي خدا مريد چيزهايي پستآيا )سزاوار است( كه از كوته

 .(33كنيد؟ )راستي شما در باره رب العالمين چه فكر مي

 .(33نگام نظر مخصوصي به ستارگان كرد )در اين ه
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 .(32و گفت: من بيمارم )

 .(23مردم شهر به ناچار او را به حال خود گذاشته به بيرون شهر رفتند )

روي ابراهيم كه شهر را خالي از اغيار ديد به سوي خدايان ايشان رفت )و ديد كه بر حسب معمول هر عيدي، طعام پيش 
 .(21خوريد؟ )آنهاست( پرسيد: پس چرا نمي

 .(29زنيد؟! )و چون جوابي نشنيد( گفت: چرا حرف نمي)

 .(20تر بر آنها كوفت )و همه را خرد كرد( )پس با نيروي هر چه تمام

 .(20مردم شهر كه خبردار شده بودند سراسيمه به سوي او شتافتند )

 .(24پرستيد؟ )شيد ميتراابراهيم پرسيد چيزي را كه خودتان مي

 .(23با اينكه خدا شما و عمل شما را آفريده؟ )

 .(23اي بسازيد و او را در آتش بيفكنيد )گفتند بايد براي سوزاندنش آتشخانه

 .(23كشيدند ولي خدا پستشان كرد )آري آنها نقشه اين كار را مي

 .(22كند )فت و او به زودي مرا راهنمايي ميابراهيم پس از نجات از آتش( گفت من به سوي پروردگارم خواهم ر)

 .(133پروردگارا فرزندي به من بده كه از صالحان باشد )

 .(131ما هم او را به فرزندي حليم بشارت داديم )

كنم نظرت در اين باره چيست؟ گفت بينم كه تو را ذبح ميهمين كه به حد كار كردن رسيد بدو گفت پسرم در خواب مي
 .(139اي انجام ده كه به زودي ان شاء اللَّه مرا از صابران خواهي يافت )مامور شدهپدرجان آنچه 

 .(130همين كه تسليم امر خدا شدند و ابراهيم او را به زمين انداخت و پهلوي صورتش را به زمين نهاد )

 .(130ما او را ندا داديم كه اي )



 .(134دهيم )وكاران را جزا ميابراهيم ماموريت را به انجام رساندي ما اين چنين نيك

 .(133اين به راستي آزمايشي بس آشكارا بود )

 .(133و آن ذبح را به ذبحي بزرگ عوض كرديم )

 .(133و نام نيكش را در آيندگان حفظ نموديم )

 .(132سالم بر ابراهيم )

 .(113دهيم )ما اين چنين نيكوكاران را جزاء مي

 .(111ود )آري راستي او از بندگان مؤمن ما ب
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 .(119و ما او را به اسحاق بشارت داديم در حالي كه پيامبري از صالحان باشد )

 .(110و بر او و بر اسحاق بركت نهاديم و از ذريه ايشان بعضي نيكوكار بودند و بعضي آشكارا به خود ستم كردند )

 179بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

كرد سياق سابق را كه متعرض شرك و تكذيب كفار به آيات خدا بود و ايشان را به عذابي اليم تهديد مي اين آيات غرض
هاي گذشته نيز ضاللتي شبيه ضاللت اينان را داشتند، رسوالن خدا را كه ايشان را انذار فرمايد: بيشتر امتتعقيب نموده، مي

آن گاه به عنوان شاهد داستانهايي از نوح، ابراهيم، موسي،  .كنندميكردند تكذيب نمودند، همانطوري كه اينان تكذيب مي
آورد. و آنچه كه در آيات مورد بحث آمده داستان نوح و خالصه داستان ابراهيم )ع( هارون، الياس، لوط و يونس )ع( مي

 .است

خواهد مي است كه سياقش براي انذار مشركين اين امت است، مياين كال "وَ لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ... الْمُخْلَصِينَ "
هاي گذشته گمراه شدند، همان طور كه اينان گمراه هاي هالك شده قبل، چون اكثر امتتشبيه كند اين مشركين را به امت

الن آنها رسو ها رسوالني فرستاده شدند، همان طور كه به سوي اين امت رسولي فرستاده شد وگشتند و به سوي آن امت
 .خود را تكذيب كردند، و در اثر تكذيب هالك شدند، مگر عده معدودي كه مخلص بودند

 "39 "در آيه -به كسره ذال -"منذرين ". و"لَقَدْ أَرْسَلْنا "الم قسم است، و همچنين الم در جمله "لَقَدْ ضَلَّ "الم در جمله
هاي گذشته امت "30 "در آيه -به فتحه ذال -"منذرين "دند وهاي گذشته بوپيغمبران هستند كه انذار كنندگان امت

 .هستند

شود و اگر منظور اعم از مخلصين و انبيا ها باشد، استثناء متصل مياگر مراد از آنان بندگان مخلص از امت -"إِلَّا عِبادَ اللَّهِ "
ه اشد و نام همه را مخلصين نهاده باشد. و معناي آيشود مگر اينكه غير انبيا را بر انبيا غلبه داده بباشد، استثنا منقطع مي

 .روشن است

 179عليه السالم و اجابت دعاي او[ ..... ص:  "نوح "بيان آيات مربوط به منزلت]

بر  تهر دو الم قسم است. و اين دو سوگند دالل "لنعم "و در كلمه "لقد "الم در كلمه "وَ لَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ "
كند. و خداي سبحان خود را در اجابت كردن نداي نوح مدح كرده. و اگر كمال عنايت به نداي نوح و اجابت خداي تعالي مي
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منظور از نداي نوح همان نفريني است كه به قوم  -شودبه طوري كه از سياق استفاده مي -خوانده، به منظور تعظيم است. و
وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ ال تَذَرْ عَلَي  "خود كرد و به درگاه پروردگار خويش براي هالكت آنان استغاثه نمود، همان نفريني كه در آيه

 .حكايت شده است« 9» "نْتَصِرْفَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَا "و نيز آيه« 1» "الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً

به معناي اندوه شديد است. و مراد از  -گفته« 0»به طوري كه راغب  -"كرب "كلمه "وَ نَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ "
قوم خودش است، نوح، اهل بيت او و گروندگان به او از  "اهل "آن در اينجا همان طوفان و يا آزار قوم نوح است. و مراد از

قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ  "هم چنان كه در باره آنان در سوره هود فرموده:
آدمي نيز اطالق  شود، بر همه خواصهمان طور كه بر همسر مرد و فرزندانش اطالق مي "أهل "و كلمه«. 0» "آمَنَ
 .شودمي

يعني ذريه او را از بين همه مردم جزو باقي ماندگان قرار داديم، كه بعد از قرن نوح )ع( در  "وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ "
 .و ما در داستان نوح )ع( در سوره هود راجع به اين معنا بحث كرديم -زمين باقي بمانند

ز امم بعد از نوح )ع( و قبل ا "آخرين "باقي گذاشتن است و مراد از كلمه "ترك "مراد از كلمه "فِي الْآخِرِينَ وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ "
هاي گذشته. و اين جمله را بعد از ذكر ابراهيم )ع( نيز در همين سوره آورده، و در همين رسول خدا )ص( است، نه فقط امت

و ما در آن سوره از اين عبارت  "وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ "ه:قصه در سوره شعراء به جاي اين عبارت فرمود
اين است كه خداوند بعد از ابراهيم كسي را مبعوث كند كه دعوت ابراهيم  "لسان صدق "چنين استفاده كرديم كه مراد از

 .ت بخواند)ع( را در بشر دنبال نموده و مردم را به سوي كيش او كه همان دين توحيد اس

__________________________________________________ 

 .93پروردگارا از كافران احدي را بر روي زمين باقي مگذار. سوره نوح، آيه (1)

 .13خواهم. سوره قمر، آيه پروردگار خود را چنين خواند كه: من زير دست شدم و از تو ياري مي(2)

 ."كرب "مفردات راغب، ماده(3)
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نيز همين است كه خداي تعالي دعوت نوح را به سوي توحيد بعد  "باقي گذاشتن "شود كه: مراد ازاز اينجا اين معنا تاييد مي
از او هم در بشر زنده نگه داشته و در هر عصري بعد از عصر ديگر تا روز قيامت اثر مجاهدتهاي آن جناب را در راه خدا باقي 

 .و محفوظ داشته است

 117[ ..... ص: "سَالمٌ عَلي نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ "اي در باره اينكه فرمود:نكته]

در آيه با الف و الم آمده، و از  "عالمين "همه عالم است، براي اينكه كلمه "عالمين "مراد از "سَالمٌ عَلي نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ "
ها همه عوالم بشري و امت "عالمين "كند و ظاهرا مراد ازنظر ادبيات كلمه جمع اگر با الف و الم بيايد عموميت را افاده مي

 .هاي بشري تا روز قيامت باشدجماعت و

و اين سالمي كه خداي تعالي به نوح داده تا روز قيامت، خود تهنيتي است مبارك و طيب كه خداي تعالي از ناحيه تمامي 



 .اند، به نوح داده استهاي بشري كه در اثر مجاهدتها و دعوت نوح، از اعتقادات صحيح و اعمال صالح برخوردار شدهامت

آن جناب اولين كسي است كه در بين بشر به دعوت توحيد و مبارزه عليه شرك و آثار شرك كه همان اعمال زشت آري 
ها را تحمل كرد، آنهم نه يك سال و دو سال بلكه نزديك به هزار ها و محنتاست قيام نمود، و در اين راه شديدترين رنج

 .سال، آنهم نه با كمك كسي، بلكه خودش به تنهايي

آن جناب به تنهايي در هر خير و صالحي كه در بشريت تا روز قيامت رخ بدهد سهيم و شريك است. و در كالم خداي پس 
 .تعالي چنين سالمي به احدي داده نشده كه اين قدر وسيع باشد

 .عوالم مالئكه و جن و انس است "عالمين "اند: مراد ازگفته« 1»بعضي از مفسرين 

از آن جمله اينكه  -ع( نهاده و كرامتي كه به وي كرده)اين جمله منتي را كه خدا بر نوح  "ي الْمُحْسِنِينَإِنَّا كَذلِكَ نَجْزِ "
اش را در قرون بعد باقي نگهداشت و آثارش را در ندايش را اجابت نمود و او و اهلش را از كرب عظيم نجات داد و ذريه

 .كنداز ناحيه فرد فرد بشر صالح به وي فرستاده تعليل مي قرون بعد از خودش حفظ كرد و درودي كه تا روز قيامت

و اگر پاداش او را به پاداش محسنين و نيكوكاران تشبيه كرده اين تشبيه تنها در اصل پاداش است نه در خصوصيات 
مايد: به همه خواهد بفردهيم به نوح نيز پاداش داديم و نميخواهد بفرمايد: همانطور كه به همه نيكوكاران پاداش ميمي

 .دهيم، و اين خود واضح استنيكوكاران همين پاداش را كه به نوح داديم مي
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ونه نوح او كند كه چگشد تعليل ميح )ع( را كه از جمله قبلي استفاده مياين جمله نيكوكاري نو "إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ "
فرمايد: براي اينكه از بندگان مؤمن ما بود. آري نوح )ع( خداي عز و جل را به حقيقت بندگي، بندگي كرد. نيكوكاران بود، مي

كرد. و نيز براي اينكه آن جناب از مؤمنين ميخواست، و غير از آنچه خدا دستور داده بود نخواست نمياو غير از آنچه خدا مي
حقيقي بود. از اعتقادات، غير از آنچه كه حق بود معتقد نبود، و اين اعتقاد به حق در تمامي اركان وجودش جريان داشت، و 

 .زند. پس او از نيكوكاران استكسي كه چنين باشد غير از حسن و نيكويي از او عملي سرنمي

 "ديگران -آخرين "رساند، نه بعديت در زمان را، و مراد از كلمهبعديت در كالم را مي "ثم "كلمه "ا الْآخَرِينَثُمَّ أَغْرَقْنَ "
 .همان قوم مشرك اويند

 111[ ..... ص: "سَالمٌ عَلي نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ "اي در باره اينكه فرمود:نكته]

عبارت است از مردمي كه پيرو غير خود باشند، و دنبال او به راه بيفتند و كوتاه  "هشيع "كلمه "وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ "
باشند، حال چه اينكه آن كس جلوتر از سخن: مردمي كه موافق طريقه كسي حركت كنند، چنين مردمي شيعه آن كس مي

مْ وَ بَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ وَ حِيلَ بَيْنَهُ "آن قوم باشد، يا بعد از آن قوم، هم چنان كه خداي تعالي فرمود:
كنيد در اين آيه شيعه را به كساني اطالق كرده كه قبل از افراد مورد نظر عذاب شدند، به طوري كه مالحظه مي« 1» "قَبْلُ

 .و بين آنان و لذتهايشان حائل شد

گردد و معنايش اين است كه: ابراهيم يكي از شيعيان نوح نوح برمي به "شيعته "آيد كه ضمير در كلمهو از ظاهر سياق برمي
 .بود، چون دينش موافق دين او، يعني دين توحيد بود

گردد. ولي هيچ دليلي از ناحيه الفاظ آيه بر اين قول اند: ضمير مذكور به رسول خدا )ص( بر ميگفته« 9»بعضي از مفسرين 



 .نيست

ن آيات ترتيب زيبايي به كار رفته، چون دنبال داستان نوح كه آدم دومي و ابو البشر ثاني اند: در نظم ايگفته «3»بعضي 
 است، داستان ابراهيم را آورد كه پدر انبياء است، يعني تمامي
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ي، اي كه در دنيا هستند از قبيل اديان موسشود، و نيز تمامي اديان زندهانبيايي كه بعد از او آمدند نسبشان بدو منتهي مي
دين ابراهيم تكيه دارند كه همان دين توحيد است. و نيز نوح )ع( از غرق شدن در آب نجات عيسي و محمد )ع( همه بر 

 .يافت و ابراهيم )ع( از سوختن در آتش نمرود

 113داشتن ابراهيم )عليه السالم( عدم تعلق او به غير خدا است[ ..... ص:  "قلب سليم "مراد از]

 "نزد پروردگار كنايه است از تصديق خدا و ايمان به او. و مؤيد اين معنا اين است كه مراد ازآمدن  "إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ "
آن قلبي است كه از هر چيزي كه مضر به تصديق و ايمان به خداي سبحان است خالي باشد، از قبيل شرك  "قلب سليم

و انسان جذب آن شود و باعث شود كه صفاي جلي و خفي، اخالق زشت و آثار گناه و هر گونه تعلقي كه به غير خدا باشد 
 .توجه به سوي خدا مختل گردد

آن قلبي است كه هيچ تعلقي به غير از خدا نداشته باشد، هم چنان كه در  "قلب سليم "شود كه مراد ازاز اينجا روشن مي
 .آيد نيز به همين معنا تفسير شدهمي -ان شاء اللَّه -حديثي كه در بحث روايتي آينده

. ممكن است اين گفتار را به نحوي توجيه كنيم كه به همان "معنايش قلب سالم از شرك است "اند:گفته« 1»ي بعضي ول
ولي اين ديگر قابل توجيه  "مراد قلب اندوهناك است "اند:ديگر گفته «2»كند. بعضي معنا كه ما ذكر كرديم برگشت مي

 .نيست

است، و چون آن قواعدي كه در غير ظرف بخشوده نيست در ظرفها  "شيعتهمن  "در آيه شريفه متعلق به جمله "اذ "ظرف
 :اندگفته« 0»بخشوده شده. لذا ديگر نبايد اعتراض كرد كه مگر قبل از آمدن نزد پروردگار، از شيعه نوح نبود. و بعضي 

 .تقديري است "اذكر "متعلق به "اذ "ظرف

رسيد چه پرستند، مع ذلك پديد كه بت ميپرستيد؟ و اگر با اينكه مييعني: چه چيز مي "دُونَإِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ ما ذا تَعْبُ "
 .پرستيد؟ منظورش از اين سؤال اظهار تعجب است، و خواست بفهماند اين عمل شما سخت عجيب و غريب استمي

 كنيد. و اگر كلمهي ديگر به جاي خداي عز و جل قصد مييعني آيا از در افتراء خدايان "أَ إِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ "
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ت بدين جهت اس "ه إفكاا تريدون آلهة دون اللَّ "فرمود:بايست ميرا مقدم ذكر كرده، با اينكه مي "آلهه "و كلمه "افك "
 .كه عنايت به آن دو كلمه داشته است

 115ي سَقِيمٌ([ ..... ص: وجه اينكه ابراهيم )عليه السالم( به ستارگان نظر افكند و سپس از بيماري خود خبر داد )فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقالَ إِنِّ]



شكي نيست در اينكه ظاهر اين دو آيه اين است كه خبر دادن ابراهيم )ع( از  "ي سَقِيمٌفَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقالَ إِنِّ "
مريضي خود مربوط است به نظر كردن در نجوم، حال اين نگاه كردن در ستارگان يا براي اين بوده كه وقت و ساعت را 

اي و يا از وضعيت خاص غروب ستاره تشخيص دهد، مثل كسي كه دچار تب نوبه است، و ساعات عود تب خود را با طلوع و
 .كندنجوم تعيين مي

ها آن حوادث را از اوضاع ستارگان بدست اي كه منجمو يا براي آن بوده كه از نگاه كردن به نجوم، به حوادث آينده
ن او از از معاصريآورند، معين كند. و صابئي مذهبان به اين مساله بسيار معتقد بودند و در عهد ابراهيم )ع( عده بسياري مي

 .اندها بودههمين صابئي

شود: وقتي اهل شهر خواستند همگي از شهر بيرون شوند تا در بيرون شهر مراسم عيد بنا بر وجه اول، معنايش آيه چنين مي
ود، و شخود را به پا كنند، ابراهيم نگاهي به ستارگان انداخت و سپس به ايشان اطالع داد كه به زودي كسالت من شروع مي

 .توانم در اين عيد شركت كنممن نمي

شود: ابراهيم در اين هنگام نگاهي به ستارگان كرد و طبق قواعد منجمين پيشگويي كرد و بنا بر وجه دوم معنايش اين مي
 .توانم با شما از شهر بيرون شومكه به زودي من مريض خواهم شد، و در نتيجه نمي

رسد، براي اينكه آن جناب با اينكه توحيدي خالص داشت، ديگر معنا تر به نظر ميمناسبولي وجه اولي با وضع ابراهيم )ع( 
ندارد براي غير خدا تاثيري قائل باشد. و از سوي ديگر دليلي هم كه به قوت داللت كند بر اينكه آن جناب در آن ايام 

 ينكه از يك سو خداي تعالي او را صاحب قلبيمريض نبوده در دست نداريم، بلكه دليل داريم بر اينكه مريض بوده، براي ا
سليم معرفي كرده و از سوي ديگر از او حكايت كرده كه صريحا گفته است: من مريضم و كسي كه داراي قلب سليم است، 

 .گويددروغ و سخن بيهوده نمي

تر اند كه از همه وجيهذكر كردهاين بود آن وجهي كه ما در تفسير اين دو آيه اختيار كرديم. و مفسرين در توجيه آن وجوهي 
 كه: نگاه كردنش به نجوم، و« 1»و بهتر اين است 
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 :كهخبر دادنش از مريضي خود، از باب معاريض كالم است. و معاريض عبارت است از اين

گوينده چيزي را بگويد كه شنونده از ظاهر آن معنايي بفهمد و خود او معناي ديگري اراده كند. پس شايد نظر كردن آن 
جناب در ستارگان نظر كردن موحد در صنع خداي تعالي باشد، تا از آن راه بر وجود خداي تعالي و يكتايي او استدالل كند، 

خواهد از وضع ستارگان بر پيش آمدن حوادثي ها است، كه ميمثل نظر كردن منجم ولي مردم خيال كردند كه نظر كردن او
شود، چون آدمي در طول و منظورش اين بوده كه او به زودي دچار بيماري مي "من مريضم "استدالل كند. آن گاه فرموده:

چيزي « 1» "إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِوَ  "شود، هم چنان كه باز از همان جناب حكايت كرده كه گفت:عمر بدون بيماري نمي
كه هست مردم خيال كردند منظور او اين است كه همين امروز كه روز عيد ايشان است مريض است، و آنچه در نظر آن 

جناب مرجح بوده كه اين همه زحمت به خود بدهد، اين بوده كه در شهر تنها بماند و آن هدفي را كه در نظر داشته انجام 
 .هاي اهل شهر را بشكنديعني بت دهد،

وقتي صحيح است كه آن جناب در آن روز  -اندكه گفتيم بهترين وجوهي است كه مفسرين ذكر كرده -ليكن اين وجه
 .مريض نبوده باشد و حال آنكه خواننده عزيز متوجه شد كه گفتيم هيچ دليلي بر اين معنا نيست



 .شود اعتماد مردم به سخنان ايشان سست گرددز نيست، زيرا باعث ميعالوه بر اين گفتن معاريض براي انبياء جاي

به خود آن جناب  "عنه "به مردم معاصر ابراهيم )ع( و ضمير مفرد در "تولوا "ضمير جمع در "فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ "
 .نها گذاشته از شهر خارج شدندگردد و معناي جمله اين است كه: مردم از آمدن ابراهيم صرف نظر كرده، او را تبرمي

 114ها! و احتجاج او بابت پرستان[ ..... ص: سخنان ابراهيم )عليه السالم( بابت]

 "و "رواغ "و "روغ "است و "روغ "ماضي از مصدر "راغ "كلمه "فَراغَ إِلي آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَ ال تَأْكُلُونَ ما لَكُمْ ال تَنْطِقُونَ "

 .اند: ميل كردن به يك سو به منظور خدعه استگفته« 9»متوجه شدن و ميل كردن است. و بعضي همه به معناي  "روغان

گذاشتند تاييد ها ميكه مشركين در ايام عيدشان طعام نزد بت« 0»اين نقل  "أَ ال تَأْكُلُونَ "ها گفت:و در اينكه به بت
 "قُونَما لَكُمْ ال تَنْطِ "شود اين جمله و جمله بعدش كه فرمود:مي
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نه  دانست كه جماداتها سنگ و چوب بودند و او ميبا اينكه بتهاي مشركين گفته، سخناني است كه ابراهيم )ع( به بت
زنند و ليكن شدت خشمي كه از آنها داشته وادارش كرده آنها را موجوداتي با شعور فرض كند و خورند و نه حرف ميغذا مي

 .شود به آنها بكندهمان اعتراضهايي كه به اشخاص با شعور مي

كه درست به شكل انسانهايند، انسانهايي كه در پيش رو طعام دارند و مشغول خوردنند،  ها افكندنظري به بت (ابراهيم )ع
ا اينكه شما ب "ما لَكُمْ ال تَنْطِقُونَ "و چون پاسخي نشنيد، پرسيد: "أَ ال تَأْكُلُونَ "پس سرشار از خشم و غيظ گشته، پرسيد:

در و مدبر امور ايشانيد. اينجا بود كه آخرين تصميم خود را كنند شما عاقل و قاخداياني هستيد كه پرستندگانتان خيال مي
 رساند كه نتيجه آندر آغاز اين جمله اين معنا را مي "فا "حرف "فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ "ها را شكست.گرفت. و بت

ينكه گفتيم با قدرت، چون دست ها را درهم بكوبد، و اخطابها اين شد كه تصميم گرفت با دست راست و يا با قدرت بت
 .راست كنايه از قدرت است

اند. و اين بعيد است، و بنا به گفته آنان معناي آيه چنين را به معناي سوگند گرفته "يمين "از مفسرين كلمه« 1»بعضي 
ها را درهم بت« 9» "صْنامَكُمْتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَ ":شود: تصميم گرفت تا به خاطر سوگندي كه قبال خورده بود، و گفته بودمي

 .بشكند

به معناي راه رفتن به سرعت است، و معناي آيه اين است كه: مردم با  "زفيف "و نيز "زف "كلمه "فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ "
ت ابراهيم )ع( دادند كه به دسع( آمدند، به خاطر اهتمامي كه نسبت به حادثه داشتند و احتمال مي)سرعت به طرف ابراهيم 

 .پيش آمده باشد

و در اين كالم حذف و اختصارگويي به كار رفته، برگشتن مردم از مراسم عيد، و آمدنشان به بتخانه، ديدن آن منظره، 
 .تحقيق حادثه و گمانشان به آن حضرت كه در سوره انبياء آمده بود اينجا حذف شده است

در اين جمله نيز حذف و اختصارگويي به كار رفته: دستگيري ابراهيم  "لَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَقالَ أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ وَ ال "
 ()ع
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 .آوردنش در جلو چشم مردم، بازجويي كردن از او و ساير جزئيات ديگر، حذف شده

فرمايد: استفهامي كه در آيه شريفه هست استفهام توبيخي است، و در عين حال احتجاجي است بر بطالن طريقه مردم، مي
ندارد كه مدبر انسان و معبود او باشد، با اينكه آفريدگار انسان و چيزي كه انسان آن را به دست خود تراشيده، صالحيت 

، پس همان طور كه خداي سبحان خالق آدمي است، رب «1»اعمالش خداست و معلوم است كه خلقت از تدبير جدا نيست 
 .ب بپرستندآدمي نيز هست و اين از سفاهت و حماقت است كه اين خداي عزيز و رب واقعي را كنار گذاشته و سنگ و چو

موصول است، و رابط آن )كه ضميري است كه از صله به  "ما تَنْحِتُونَ "در جمله "ما "با اين بيان روشن گرديد كه كلمه
موصول و تقدير  "وَ ما تَعْمَلُونَ "در جمله "ما "بوده، و همچنين "ما تنحتونه "گردد(، حذف شده و تقدير آنموصول برمي

 .بوده است "ما تعملونه "آن

در هر دو جا مصدريه باشد. ليكن مصدريه بودن اولي از آن دو بسيار  "ما "اند كه كلمهاز مفسرين احتمال داده« 9»بعضي 
 .(پرستيد تراشيدن خود را؟بعيد است، )چون معنا ندارد از مردم بپرسد آيا مي

 111وَ ما تَعْمَلُونَ([ ..... ص:  معني و وجه اينكه فرمود خدا اعمال شما را خلق كرده )وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ]

خدا شما را و اعمال شما را و يا مصنوع شما را  "و اگر خلقت را به اعمال انسانها و يا مصنوع انسانها هم نسبت داده، فرموده:
ختيار خود دهد، هر چند با اراده و اكند و بعد از اراده انجام ميعيبي ندارد، براي اينكه آنچه انسان اراده مي "خلق كرده

كند به اراده خداي سبحان نيز هست، يعني خدا خواسته است كه انسان آن را بخواهد و به اختيار خود انجام دهد، و اين مي
اثر مانده، در نتيجه عمل او يك عمل جبري و بي اختيار شود كه اراده انسان باطل و بينوع از اراده خداي تعالي باعث نمي

ت )پس خدا هم خالق ما است و هم خالق آثار و اعمال ما، چه اعمال فكري از قبيل اراده و امثال شود، و اين خود روشن اس
 .(آن و چه اعمال بدني

و اگر مراد آيه شريفه اين بوده باشد كه بخواهد بفرمايد: خدا اعمال شما را خلق كرده و خود شما و اراده شما هيچ دخالت و 
فه بخواهد جبر را افاده كند، در اين صورت ديگر توبيخ و تقبيح نيست بلكه عذري وساطتي نداريد و خالصه اگر آيه شري

 است براي بندگان و حجتي
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خ خواهد در اين آيه مردم را توبيدانيم اين طور نيست، بلكه خداي تعالي مياست به نفع ايشان و عليه خدا. و حال آنكه مي
 .بهانه به دست ايشان بدهد كند، نه اينكه

 "است، و مراد از آن اسم مفعول، يعني "بني، يبني "مصدر براي "بنيان "كلمه "قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ "



 يهايش شديد باشد، و معنايش اين است كه: براي شكنجه وبه معناي آتشي است كه شعله "جحيم "است. و كلمه "مبني
 .محلي بسازيد كه گنجايش آتش افروخته داشته باشد، سپس وي را در آن آتش بيفكنيد

به معناي حيله است. و مراد از آن نقشه كشيدن براي نابودي ابراهيم )ع(  "كيد "كلمه "فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ "
كنايه است از اينكه ما ابراهيم را بر آنان غالب ساختيم، به طوري  "الْأَسْفَلِينَ فَجَعَلْناهُمُ "و سوزاندنش در آتش است. و جمله

يا نارُ  "كه نقشه شوم آنان هيچ اثري در وي نگذاشت و آن اين بود كه به آتش گفتيم: براي ابراهيم سرد و گلستان باش:
 .«1» "كُونِي بَرْداً وَ سَالماً عَلي إِبْراهِيمَ

ها قيام يابد و خالصه آن اين است كه: ابراهيم )ع( عليه پرستش بتهاي ابراهيم )ع( خاتمه ميداستان در اينجا يك فصل از
پرستان به خصومت برخاست و سرانجام كارش بدينجا كشيد كه او را در آتش افكندند و خداي تعالي نقشه كرد و با بت

 .اثر كردايشان را باطل و بي

شود، و آن عبارت است از: از اينجا فصل ديگري از داستانهاي ابراهيم )ع( شروع مي "رَبِّي سَيَهْدِينِوَ قالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلي  "
مهاجرت وي از بين قومش، و درخواست فرزند صالحي از خدا و اجابت خدا درخواست او را، و داستان ذبح كردن اسماعيل و 

 .آمدن گوسفندي به جاي اسماعيل

 118[ ..... ص: "إِنِّي ذاهِبٌ إِلي رَبِّي سَيَهْدِينِ "م( از اينكه فرمود:مراد ابراهيم )عليه السال]

اي است از گفتار مفصلي كه قبال با آزر داشت، و به وي فرموده خالصه "وَ قالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلي رَبِّي ... "پس در حقيقت جمله
 .«9» "أَدْعُوا رَبِّي عَسي أَلَّا أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ "بود:
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طلبم، اميدوارم حاجت كنم و از پروردگارم حاجت ميگيري ميخوانيد دوري و كنارهمن از شما و آنچه به جاي خدا مي(2)
 .03نتيجه نباشد. سوره مريم، آيه ام از پروردگارم بييخواه

 992، ص: 13ترجمه الميزان، ج

رفتن به محلي است خلوت، تا در  "رومبه سوي پروردگارم مي "شود كه مراد آن جناب از اينكه گفت:و از اين آيه معلوم مي
 ."بيت المقدس "عبارت بود از سرزمينآنجا با فراغت به حاجت خواهي از خدا و عبادت او بپردازد، و آن محل 

 تفسيري "روم كه پروردگارم دستور دادهمراد از جمله مورد بحث اين است كه من بدانجا مي "اند:گفته «1»و اينكه بعضي 
 .است كه هيچ شاهد و دليلي بر آن نيست

ش روم، چون شما مرا در آتگارم مياند: معنايش اين است كه من به مالقات پروردو همچنين است اين كه بعضي ديگر گفته
 .كندسوزانيد و قهرا من خواهم مرد و بعد از مردن، پروردگارم را ديدار نموده و او مرا به سوي بهشت هدايت ميمي

خدايا فرزندي از  -رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ "فرمايدذيل آيه كه مي -اندهمانطور كه ديگران هم گفته -عالوه بر اين
ير با اين تفس "ما او را به فرزندي حليم بشارت داديم -فَبَشَّرْناهُ بِغُالمٍ حَلِيمٍ "و نيز جمله "صالحان به من مرحمت فرما

 .سازدنمي

اين جمله حكايت دعا و فرزند خواستن ابراهيم )ع( از خدا است و معنايش اين است كه  "رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ "
 .و آن جناب فرزندي را كه خواست مقيد كرد به اينكه از صالحان باشد "پروردگارا ... "ابراهيم گفت:

يعني پس ما او را بشارت داديم به اينكه به زودي فرزندي بردبار روزي او خواهيم كرد. و در اين  "فَبَشَّرْناهُ بِغُالمٍ حَلِيمٍ "



ه حد غالمان )جوانان( خواهد رسيد. و اگر آن فرزند را توصيف كرد تعبير اشاره به اين است كه آن فرزند، پسر خواهد بود، و ب
با اينكه اسماعيل از حد جواني هم گذشت، و به حد بزرگساالن رسيد، براي اين است كه خواست اشاره كند به  "غالم "به

است، و براي  شود و آن حد جوانيآن حالتي كه در آن حالت صفت كمال و صفاي ذات او و حلمش نمايان و شكفته مي
و در قرآن كريم هيچ يك از انبيا به وصف  "يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ":همين بود كه گفت
 "لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌإِنَّ إِبْراهِيمَ  "اند به جز اين پيغمبر بزرگوار در اين آيه و نيز پدرش ابراهيم )ع( كه در آيهحلم ستايش نشده

 .او را حليم خوانده« 9»

__________________________________________________ 

 .193، ص 90روح المعاني، ج (1)
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 132ي ابراهيم و اسماعيل )عليهما السالم( در باره رؤياي ذبح و ...[ ..... ص: گفتگو]

 "... فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَري فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَري "

د له فلما ول "حذف شده و تقدير كالم اين است كه:فهماند چيزي در اينجا در اول آيه فاي فصيحه است كه مي "فا "حرف
. و "همين كه خداي تعالي پسري به او داد و آن پسر نشو و نمو كرد و به حد سعي و كوشش رسيد -و نشا و بلغ معه السعي

تواند براي حوائج زندگي خود منظور از رسيدن به حد سعي و كوشش رسيدن به آن حد از عمر است كه آدمي عادتا مي
كوشش كند و اين همان سن بلوغ است، و معناي آيه اين است كه: وقتي آن فرزند به حد بلوغ رسيد، ابراهيم به او گفت اي 

 ...پسرم 

اني  "اين جمله حكايت رؤيايي است كه ابراهيم در خواب ديد. و تعبير به -"قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَري فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ "
 "وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَري ... "لت دارد بر اينكه اين صحنه را مكرر در خواب ديده، هم چنان كه اين تعبير در آيهدال "اري

 .رساندنيز همين استمرار را مي« 1»

 يعنيبه معناي اعتقاد است،  "رأي "نيست بلكه از ماده "بينيمي "در اين جا به معناي "تري "كلمه -"فَانْظُرْ ما ذا تَري "
خواسته بفرمايد: تو در باره سر نوشت خودت فكر كن و تصميم بگير و تكليف مرا روشن ساز. و اين دهي، ميچه نظر مي

جمله خود دليل است بر اينكه ابراهيم )ع( در رؤياي خود فهميده كه خداي تعالي او را امر كرده فرزندش را قرباني كند و 
كند، دليل بر آن نيست كه كشتن فرزند برايش جايز باشد. پس در ا قرباني ميگرنه صرف اين كه خواب ديده فرزندش ر

حقيقت امري كه در خواب به او شده به صورت نتيجه امر در برابرش ممثل شده است، و به همين جهت كه چنين مطلبي را 
 .دهدفهميده، فرزندش را امتحان كرد، تا ببيند او چه جوابي مي

 "ملهدهد. و جاين آيه پاسخي است كه فرزند به پدر مي -"لْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَقالَ يا أَبَتِ افْعَ "

اظهار رضايت اسماعيل است نسبت به سر بريدن و ذبح خودش، چيزي كه  "ايپدرجان! انجام بده آنچه بدان مامور شده
مرا ذبح  "، و نگفت:"ايبكن آنچه را كه بدان مامور شده "و نيز اگر گفت: .ردهست اين اظهار رضايت را به صورت امر آو

اي ، براي اشاره به اين است كه بفهماند: پدرش مامور به اين امر بوده و به جز اطاعت و انجام آن ماموريت چاره"كن
 .نداشت
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واهد به پدر خاين جمله از ناحيه اسماعيل يك نحوه دلجويي است نسبت به پدر، مي -"سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ "
در شود و از پكنم و در پاسخ چيزي نگفت كه باعث ناراحتي ام كني به هيچ وجه اظهار ترس نميبگويد: من از اينكه قرباني

ديدن آن جسد به خون آغشته فرزندش به هيجان درآيد، بلكه سخني گفت كه اندوهش پس از ديدن آن منظره كاسته شود، 
 .مقيد كرد، تا صفاي بيشتري پيدا كند "إِنْ شاءَ اللَّهُ "و اين كالم خود را كه يك دنيا صفا در آن بود با قيد

كنم، اتصافم به اين صفت من اگر گفتم در اين حادثه صبر مي :شودين ميچون با آوردن اين قيد معناي كالمش چن
پسنديده از خودم نيست و زمام امرم به دست خودم نيست، بلكه هر چه دارم از مواهبي است كه خدا به من ارزاني داشته، و 

تواند نخواهد و اين صبر را از و مياز منتهايي است كه خدا بر من نهاده. اگر او بخواهد من داراي چنين صبري خواهم شد و ا
 .من بگيرد

نداختن به معناي به زمين ا "تل "به معناي رضايت دادن و تسليم شدن است. و كلمه "اسالم ""فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ "
د كه كجاي اسماعيل كنبيان مي "للجبين "به معناي يكي از دو طرف پيشاني است. و الم در "جبين "كسي است. و كلمه

و معناي آيه اين است كه: ابراهيم و اسماعيل تسليم امر خدا « 1» "يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً "روي زمين قرار گرفت، نظير آيه
 .شدند و به آن رضايت دادند، و ابراهيم )ع( فرزندش را به پهلو خواباند

ند، پس همين كه تسليم شد "ن معناي تحت اللفظي كالم چنين است:خواهد كه در كالم نيامده، چوو اين جمله پاسخي مي
و ديگر نفرموده كه چه شد، و اين به خاطر  "اش را به زمين نهادابراهيم فرزند خود را به زمين خواباند و يك طرف پيشاني

 .فتن نيستاز بس مهم و مصيبت آن جناب آن قدر شديد و تلخ بود كه قابل گ "لما "آن است كه بفهماند جواب

قَدْ  "حذف شده. و معناي جمله "لما "اين آيه عطف است بر جوابي كه گفتيم از "وَ نادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا "
ل تثااين است كه: با آن رؤيا معامله رؤياي راست و صادق نمودي و امري كه ما در آن رؤيا به تو كرديم ام "صَدَّقْتَ الرُّؤْيا

نمودي. و منظور از اين كالم اين است كه: امري كه ما بتو كرديم براي امتحان تو و تعيين مقدار و ميزان بندگي تو بوده كه 
 در امتثال چنين امري همين كه آماده
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 .كندشدي آن را انجام دهي، كافي است، چون همين مقدار از امتثال ميزان بندگي تو را معين مي

ه در كاشاره به داستان قرباني كردن اسماعيل است  "كذلك "كلمه "إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هذا لَهُوَ الْباَلءُ الْمُبِينُ "
خواهد شدت امر را تعليل نيز همان داستان است و مي "هذا "آن آزمايشي سخت و محنتي دشوار بود. و مشار اليه به كلمه

 .كند

هاي به ظاهر شاق و دشوار و در واقع دهيم: نخست امتحانو معنايش اين است كه: ما به همين منوال نيكوكاران را جزاء مي
، تا وقتي به شايستگي از امتحان درآمدند، بهترين جزا را هم در دنيا و هم در آخرت به ايشان آوريمآسمان برايشان پيش مي

گوييم كه در داستان ابراهيم به روشني ديدند كه ابتاليش صرف امتحان بود و واقعيت نداشت بدهيم. و اين را بدان دليل مي
 .و همان ظاهر هم بسيار شاق و ناگوار بود

وچي عبارت بود از ق -بنا بر آنچه در روايات آمده -يعني ما فرزند او را فدا داديم به ذبحي عظيم كه "ذِبْحٍ عَظِيمٍوَ فَدَيْناهُ بِ "



بزرگي جثه قوچ نيست، بلكه چون از ناحيه خدا آمد و خداي  "ذبح عظيم "كه جبرئيل از ناحيه خداي تعالي آورد. و مراد از
 .داشت تعالي آن را عوض اسماعيل قرار داد عظمت

 .در سابق تفسير شد "وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ "

را بدون الف و الم و نكره آورد،  "سالم "ع(، و اگر)اين جمله تحيتي است از خداي تعالي به ابراهيم  "سَالمٌ عَلي إِبْراهِيمَ "
 .را در خود بگنجاند براي اين است كه بفهماند سالمي بر ابراهيم )ع( باد كه بيان نتواند عظمت آن

 .تفسير هر دو آيه در سابق گذشت "كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ "

فرمايد: ما ابراهيم )ع( را بشارت داديم كه گردد. ميع( برمي)ضمير به ابراهيم  "وَ بَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ "
 .شود به نام اسحاقحب فرزندي ميصا

 بايد دانست اين آيه شريفه كه متضمن بشارت به والدت اسحاق )ع( است،
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 :فرمودداد، و ميبه خاطر اينكه بعد از بشارت قبلي است، كه از تولد اسماعيل خبر مي

ظاهر و بلكه صريح در اين است كه: ذبيح غير از اسحاق  "لَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَفَ "و دنبالش فرمود: "فَبَشَّرْناهُ بِغُالمٍ حَلِيمٍ "
 .ايماست، بلكه اسماعيل است. و ما در تفسير سوره انعام در ذيل قصص ابراهيم )ع( اين معنا را به طور مفصل اثبات كرده

است، و آن به  "مباركة "از مصدر "باركنا "جمله "مُحْسِنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌوَ بارَكْنا عَلَيْهِ وَ عَلي إِسْحاقَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِما  "
شود: ما ابراهيم و اسحاق را خير و اين است كه خير و دوام پر حاصلي را نصيب موجودي كنند. پس معناي آيه چنين مي

 .دوام داديم و آن دو را پر حاصل و پر اثر گردانديم

اين باشد كه ما بركت و كثرت را در  "باركنا "قرينه باشد بر اينكه مراد از جمله "وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِما ... "ممكن هم هست جمله
و از ذريه ابراهيم، و اسحاق بعضي نيكوكار و  "فرمايد:اوالد او و اوالد اسحاق قرار داديم. و بقيه الفاظ آيه روشن است. مي

 ."بعضي آشكارا به خود ستم كردند

 و اينكه خدا را دو اراده و "إِنِّي سَقِيمٌ "و اينكه ابراهيم )عليه السالم( فرمود: "قلب سليم "ايتي ]رواياتي در باره مراد ازبحث رو

 133مشيت است[ ..... ص: 

 اشاره

ه جز كند در حالي كه بفرمايد: قلب سليم قلبي است كه خدا را ديدار ميمي "بقلب سليم "در تفسير قمي در ذيل جمله
 .«1»خداي عز و جل كسي ديگر در آن نباشد 

 .«9»اند به قلب سليم از شك و نيز در همان كتاب است كه: امام قلب سليم را معنا كرده

و در روضه كافي به سند خود از حجر از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود پدرم، امام باقر )ع( فرمود: ابراهيم به خدايان 
 .«3»و به خدا نه مريض بود و نه دروغ گفت  "إِنِّي سَقِيمٌ "ي به ستارگان افكند و گفت:مشركين بد گفت، پس نظر

مؤلف: در اين معنا روايات ديگري هست كه در بعضي از آنها آمده كه ابراهيم )ع( نه مريض بود و نه دروغ گفت، بلكه 
 .(ست قلبيمنظورش اين بوده كه مريض در دين و دچار شك و ترديد است )كه خود مرضي ا

__________________________________________________ 

 .190، ص 9(تفسير قمي، ج 9و  1)



 .442، ح 030، ص 3روضه كافي، ج (3)

 900، ص: 13ترجمه الميزان، ج

ريم، مها و در آتش افكندنش در تفسير سوره انعام، اين روايات در داستان احتجاج كردن ابراهيم با قوم خود و شكستن بت
 .انبياء و شعراء گذشت

و در كتاب توحيد از امير المؤمنين )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي در پاسخ مردي كه معناي آياتي كه بر او مشتبه شده 
اي از كتاب خداي عز و جل تاويل و معناي باطني شود كه آيهبود پرسيد، فرمود: من كه قبال هم به تو گفتم كه بسيار مي

باشد. آري، كالم خداي تعالي شباهتي به كالم بشر ندارد و من همين حاال ز تنزيل و معناي ظاهري آن ميآن غير ا
 :تو را بس باشد -ان شاء اللَّه -كنم، آن قدر كههايي از آن آيات را برايت ذكر مينمونه

كه منظور از رفتن به سوي خدا توجه در عبادت  "إِنِّي ذاهِبٌ إِلي رَبِّي سَيَهْدِينِ "از آن جمله كالم ابراهيم )ع( است كه گفت:
به سوي خداست، و سعي و كوشش در تقرب به خداي عز و جل است، نه رفتن با پا، حال خوب فهميدي كه تنزيل اين آيه 

 .«1»غير از تاويل آن است؟ 

يت آورده كه به فتح فرمود: اي باز در همان كتاب به سند خود از فتح بن يزيد جرجاني، از حضرت ابي الحسن )رضا( )ع( روا
بينيم در مواردي از چيزهايي نهي فتح براي خدا دو اراده و دو مشيت است، يكي اراده حتمي و يكي اراده عزمي، و لذا مي

بيني كه آدم و همسران او را از كرده كه انجام آن را خواسته است و به چيزهايي امر كرده كه انجام آن را نخواسته، آيا نمي
 خواست از آن درخت بخورند؟ردن فالن درخت نهي كرد با اينكه ميخو

خوردند بايد شهوت و خواست آن دو بر مشيت خدا كه نخواسته غلبه كرده خوردند، و اگر ميخواست آنها هم نمياگر نمي
نافاتي با باشد و خدا برتر از آن است. )پس جواب اين است كه: نهي از خوردن درخت نهي ظاهري و صوري است و م

 .(خواست باطني خدا ندارد

دهد فرزندش را قرباني كند، ولي از سوي ديگر اين را هم خواسته كه سر اين فرزند از تنش و نيز به ابراهيم )ع( دستور مي
 اش اين بود كه مشيت ابراهيم بر مشيت خدا غلبه كند. )يعني خداخواست كه اسماعيل ذبح نشود الزمهجدا نشود، و اگر نمي

 :ذبح او را خواسته باشد، و ابراهيم نخواسته باشد، و خواست ابراهيم تحقق پيدا كند( عرضه داشتم

 .«9»گشايي كند اي از من گشودي، خدا از تو عقدهعقده

 :و از امالي شيخ نقل شده كه به سند خود از سليمان بن يزيد روايت كرده كه گفت
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علي بن موسي )ع( براي ما حديث كرد و فرمود: پدرم از پدرش، از حضرت باقي، از پدرش، از پدران بزرگوارش )ع( برايم 
 .«1»ع( است )حديث كرد كه فرمودند: ذبيح همان اسماعيل 

و روايات بسياري ديگر «. 9»معنا در مجمع البيان از حضرت باقر و حضرت صادق )ع( به اين مضمون آمده مؤلف: نظير اين 
در اين باره هست، ولي در بعضي از آنها آمده كه ذبيح اسحاق بوده، كه چون اين روايات با آيات قرآن  (از ائمه اهل بيت )ع

 .مخالف است، مطروح و مردود است



 134[ ..... ص: "اسحاق "بوده نه "اسماعيل "استان ذبح اسماعيل و اينكه ذبيحچند روايت در باره د]

و از كتاب فقيه نقل شده كه شخصي از امام صادق )ع( از ذبيح پرسيد: چه كسي بوده؟ فرمود: اسماعيل بوده، براي اينكه: 
 وَ بَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ "رموده:خداي تعالي داستان تولد اسحاق را در كتاب مجيدش بعد از داستان ذبح نقل كرده و ف

 .«0» "الصَّالِحِينَ

 .مؤلف: اين معنا در بيان آيه مذكور گذشت، كه گفتيم: سياق آن ظاهر و بلكه صريح در اين معنا است

هاجر را ديدار خواست اسماعيل )ع( و مادرش و در مجمع البيان از ابن اسحاق روايت كرده كه گفت: ابراهيم )ع( هر وقت مي
رسيد، بعد از ظهر از مكه حركت شد و قبل از ظهر به مكه ميآوردند، صبح از شهر شام سوار براق ميكند، برايش براق مي

اش در شام بود، و اين آمد و شد هم چنان ادامه داشت تا آنكه اسماعيل )ع( به حد رشد رسيد، كرد و شب نزد خانوادهمي
كند، به او فرمود: طناب و كاردي بردار تا به اتفاق به اين دره كوه ه اسماعيل )ع( را ذبح ميپدرش وقتي در خواب ديد ك

 .برويم و هيزم بياوريم

بود رسيدند، ابراهيم )ع( او را از دستوري كه خداي تعالي در باره وي  "دره ثبير "پس همين كه به آن دره خلوت كه نامش
رجان با اين طناب دست و پاي مرا ببند، تا دست و پا نزنم و دامن خود را جمع كن تا به او داده آگاه كرد، اسماعيل گفت: پد

خون من آن را نيااليد و مادرم آن خون را نبيند و كارد خود را تيز كن و به سرعت گلويم را ببر، تا زودتر راحت شوم، چون 
 مرگ سخت است، ابراهيم )ع( گفت: پسرم راستي در اطاعت فرمان خدا

__________________________________________________ 

 [.....] .003، ص 1امالي شيخ طوسي، ج (1)

 .040، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 .4، ح 103، ص 9من ال يحضره الفقيه، ج (3)

 903، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .چه كمك كار خوبي هستي براي من

رسد به اينجا كه ابراهيم )ع( خم شد و با كاردي كه به كند، تا ميميآن گاه ابن اسحاق دنبال داستان را هم چنان نقل 
 .دست داشت خواست گلوي فرزند را ببرد

آورده  "يرثب "جبرئيل كارد او را برگردانيد، و اسماعيل را از زير دست او كنار كشيد. و از سوي ديگر قوچي را كه از ناحيه دره
پ مسجد خيف صدايي برخاست كه اي ابراهيم! رؤياي خود را تصديق كردي و بود به جاي اسماعيل قرار داد و از طرف چ

 .«1»دستور خدا را انجام دادي 

 .مؤلف: روايات در خصوص اين قصه بسيار زياد است و خالي از اختالف نيست

ت: از امام ه گفو نيز در مجمع البيان از تفسير عياشي نقل كرده كه وي به سند خود از يزيد بن معاويه عجلي نقل كرده ك
صادق )ع( پرسيدم: بين دو بشارتي كه به ابراهيم )ع( داده شد، يكي بشارت به والدت اسماعيل و ديگري بشارت به والدت 

اولين  "فَبَشَّرْناهُ بِغُالمٍ حَلِيمٍ "اسحاق، چند سال فاصله بود؟ فرمود: بين اين دو بشارت پنج سال فاصله شد، و آيه شريفه
 .«9»اسماعيل )ع( بود  "غالم حليم "خداي تعالي به فرزنددار شدن ابراهيم )ع( داد، و منظور ازبشارتي بود كه 

__________________________________________________ 
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 131[ ..... ص: 731تا  775(: آيات 31سوره الصافات )]

 اشاره

( وَ 113( وَ نَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ )114( وَ نَجَّيْناهُما وَ قَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ )110وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلي مُوسي وَ هارُونَ )
 (113الْمُسْتَقِيمَ )( وَ هَدَيْناهُمَا الصِّراطَ 113آتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ )

( إِنَّهُما مِنْ عِبادِنَا 191( إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )193( سَالمٌ عَلي مُوسي وَ هارُونَ )112وَ تَرَكْنا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ )
 (190وَ إِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ) (122)الْمُؤْمِنِينَ 

( فَكَذَّبُوهُ 193( اللَّهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ )194( أَ تَدْعُونَ بَعاْلً وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ )190أَ ال تَتَّقُونَ ) إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ
 (193( إاِلَّ عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ )193فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ )

( إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ 101( إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )103ياسِينَ )( سَالمٌ عَلي إِل192ْالْآخِرِينَ ) وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي
(109) 

 131ترجمه آيات ..... ص: 

 .(110و همانا ما بر موسي و هارون منت نهاديم )

 .(114يم )و آن دو و قوم آن دو را از اندوهي عظيم رهايي بخشيد

 .(113و نصرتشان داديم در نتيجه آنان غالب آمدند )

 .(113و كتابي رازگشا به آن دو داديم )
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 .(113و آن دو را به صراط مستقيم راهنمايي نموديم )

 .(112و آثار و بركات و نام نيكشان را براي آيندگان حفظ كرديم )

 .(193سالم بر موسي و هارون )

 .(191دهيم )ما اين چنين نيكوكاران را جزا مي

 .(199آري آن دو از بندگان مؤمن ما بودند )

 .(190و به درستي كه الياس از پيامبران بود )

 .(190خواهيد با تقوي باشيد )به يادش آور آن دم كه به قوم خود گفت آيا نمي

 .(194ذاريد )گخوانيد و بهترين خالقان را واميرا مي "بعل "آيا بت

 .(193همان اللَّه را كه رب شما و رب پدران نخستين شما است )

 .(193ولي مردم او را تكذيب كردند و در نتيجه از احضار شدگان شدند )

 .(193شان احضار خواهند شد مگر بندگان مخلص خدا )آري همه



 .(192ما نام نيك و آثار و بركات الياس را هم در آيندگان باقي گذاشتيم )

 .(103سالم بر آل ياسين )

 .(101دهيم )آري ما به نيكوكاران اينچنين جزا مي

 .(109كه او از بندگان مؤمن ما بود )

اي از داستان موسي و هارون )عليهما السالم( و داستان الياس و دعوت او )عليه السالم([ ..... بيان آيات ]بيان آيات متضمن خالصه

 138ص: 

 اشاره

 هاييها و منتاي هم به داستان الياس )ع( دارد، و نعمتاي است از داستان موسي و هارون )ع( البته اشارهصهاين آيات خال
رد، گر آنان را عذاب ككند كه چگونه دشمنان تكذيبشمارد، و نيز بيان ميرا كه خداي تعالي بر آنان ارزاني داشته، برمي

 .بر جانب عذاب و انذار غلبه داردچيزي كه هست در اين آيات جانب رحمت و بشارت 

هايي باشد است، كه احتمال دارد مراد از آن، همان نعمت "انعام "به معناي "منت "كلمه "وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلي مُوسي وَ هارُونَ "
 كرد و كتاب شمارد كه چگونه از شر فرعونيان نجاتشان داده و ياريشانكه بعدا در باره موسي و هارون )ع( و قوم آن دو مي

عطف تفسيري  "...وَ نَجَّيْناهُما  "به سويشان نازل نمود و به سوي خود هدايتشان فرمود و امثال اينها، و در نتيجه، جمله
 902، ص: 13كند كه آن منت چه بود. ترجمه الميزان، جخواهد بود، و تفسير مي "مننا "همان جمله

اندوه شديدي است كه بني اسرائيل از شر فرعون  "كرب عظيم "منظور از "كَرْبِ الْعَظِيمِوَ نَجَّيْناهُما وَ قَوْمَهُما مِنَ الْ "
 كشت، و زنان و دخترانشان را زنده نگههايشان را ميها را به آنان داد و بچهداشتند، كه آنان را ضعيف كرد و بدترين شكنجه

 .داشتمي

ت بني اسرائيل اين بود كه منجر به بيرون رفتن از مصر و عبور از دريا، و غرق شدن نصر "وَ نَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ "
 .فرعون و لشكريانش در دريا گرديد

 :اند كهاين را بدان جهت گفتيم تا اشكالي كه شده دفع شود، چون بعضي توهم كرده

ن بني اسرائيل نتيجه نصرت خدا مقتضاي ظاهر اين است كه كلمه نصرت قبل از نجات دادن ذكر شود، چون نجات يافت
 ."و ياريشان كرديم تا غلبه كردند "بعد فرمود: "ما آنها را از اندوه شديد نجات داديم "بينيم اول فرمود:بود، در حالي كه مي

شود كه شخص نصرت شده جواب اين توهم همان است كه گفتيم، با اين توضيح كه نصرت همواره در جايي استعمال مي
ختصر نيرويي داشته باشد و هم به ضميمه نيروي ناصر كاري را از پيش ببرد، به طوري كه اگر اين نصرت هم خودش م

نبود نيروي خود او كافي نبود كه شر را از خود دفع كند، و بني اسرائيل در هنگام بيرون شدن از مصر مختصر نيرويي 
 .در آن هنگام مناسب است "نصرت "داشتند. پس اطالق كلمه

كه بايد در جايي استعمال شود كه نجات يافته هيچ نيرويي از خود نداشته باشد، و آن در  "نجات دادن "ف كلمهبه خال
داستان بني اسرائيل در روزگاري است كه اسير در دست فرعون بودند. پس استعمال كلمه نصرت در آن هنگام مناسبت 

 .ندارد

كند و آن اموري را كه مورد احتياج مردم در ني كتابي كه مجهوالت نهاني را روشن مييع "وَ آتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ "
 .نمايددنيا و آخرت است و براي خود آنان پوشيده است، بيان مي



ين م، هدايت به تمام معناي كلمه است، و به ه"هدايت به سوي صراط المستقيم "مراد از "وَ هَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ "
جهت آن را به موسي و هارون )ع( اختصاص داد و از قوم آن دو كسي را شريك آن دو نكرد و ما در سابق در تفسير سوره 

 .فاتحه هدايت به صراط مستقيم را معنا كرديم

 .كه تفسيرش گذشت "وَ تَرَكْنا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ ... الْمُؤْمِنِينَ "
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يكي از  -از دودمان هارون )ع( بوده، و در شهر بعلبك (الياس )ع "اند:گفته« 1»بعضي  "وَ إِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ "
وينده اين . و ليكن گ"مبعوث شد -شهرهاي لبنان كه به مناسبت اينكه بت بعل در آنجا منصوب بوده آن را بعلبك خواندند

 .اورده، در كالم خداي تعالي هم شاهدي بر آن نيستحرف شاهدي بر گفتار خود ني

اين قسمتي از دعوت الياس )ع( است كه در آن  "إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ ال تَتَّقُونَ أَ تَدْعُونَ بَعْلًا وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ ... الْأَوَّلِينَ "
 و نپرستيدن خدا، توبيخ -هاي آنان بودهكه بتي از بت -"بعل "كند، و به پرستشقوم خود را به سوي توحيد دعوت مي

 نمايدمي

 152حجتي بر توحيد كه در سخن الياس )عليه السالم( به قوم خود، با استناد به خالق بودن خدا اقامه شده است[ ..... ص: ]

، چون توحيد نيز هست و كالم آن جناب عالوه بر اينكه توبيخ و سرزنش مشركين است، مشتمل بر حجتي كامل بر مساله
أحسن  "كند كه چرامردم را نخست سرزنش مي "وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ "در جمله
لق يز متعپرستيد؟ و خلقت و ايجاد همان طور كه به ذوات موجودات متعلق است، به نظام جاري در آنها نرا نمي "الخالقين

ناميم. پس همان طور كه خدا خالق است مدبر نيز هست و همان طور كه خلقت مستند به او است است كه آن را تدبير مي
 .اشاره به همين مساله تدبير است "احسن الخالقين "بعد از ستايش به جمله "اللَّه ربكم "تدبير نيز مستند به او است و جمله

: ربوبيت خداي تعالي اختصاص به يك قوم و دو قوم ندارد. و خدا مانند بت نيست كه هر بتي كند به اينكهو سپس اشاره مي
باشد. بلكه خداي تعالي رب شما و رب پدران گذشته باشد، و بت هر قوم رب مخصوص آن قوم ميمخصوص به قومي مي

اللَّهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ آبائِكُمُ  "جمله شما است، اختصاص به يك دسته و دو دسته ندارد، چون خلقت و تدبير او عام است و
 .اشاره به اين معنا دارد "الْأَوَّلِينَ

 شوند تا براي عذاببه اين معنا است كه: تكذيب كنندگان مبعوث مي "محضرون "كلمه "فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ "
 .طور مطلق بيايد، به معناي احضار براي شر و عذاب استهر جا به  "احضار "احضار شوند، و در سابق هم گفتيم كه كلمه

 .اندجمعي از مخلصين بوده "الياس "احضار اين جمله دليل بر آن است كه در قوم "إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ "

__________________________________________________ 
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 901، ص: 13، جترجمه الميزان

 .در سابق در نظاير اين آيه سخن رفت "وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ... الْمُؤْمِنِينَ "

 157[ ..... ص: "ال ياسين "و "أَ تَدْعُونَ بَعْلًا ... "در: "بعل "بحث روايتي ])دو روايت در باره مراد از



 .«1»ناميدند مي "بعل "آمده كه قوم الياس )ع( بتي داشتند كه آن را "أَ تَدْعُونَ بَعْلًا "در تفسير قمي در ذيل آيه

و در كتاب معاني به سند خود از قادح از امام صادق )ع( از پدرش از پدران بزرگوارش از علي )ع( روايت كرده كه در باره 
 .«9»رسول خدا )ص( است. و آل يس ما هستيم  "يس ":فرمود "سالم علي آل يس "آيه

 .«0»از كتاب عيون از امام رضا )ع( نظير اين حديث روايت شده  مؤلف: و

بخوانيم، هم چنان كه در قراءت نافع و  "آل يس "و البته اين دو روايت بر اين مبني صحيح است كه ما آيه را به صورت
 .ابن عامر و يعقوب و زيد اين طور قراءت شده

 157سخني پيرامون داستان الياس )ع( ..... ص: 

ست ببينيم در قرآن كريم در باره آن جناب چه آمده؟ در قرآن عزيز جز در اين مورد و در سوره انعام آنجا كه هدايت نخ -1
جاي ديگري نامش برده « 0» "وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيي وَ عِيسي وَ إِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ "فرمايد:كند و ميانبيا را ذكر مي

 .نشده

اند، به پرستيدهمي "بعل "م از داستان او به جز اين مقدار نيامده كه آن جناب مردمي را كه بتي به نامو در اين سوره ه
اي از آن مردم به وي ايمان آوردند و ايمان خود را خالص هم كردند، و كرده، عدهسوي پرستش خداي سبحان دعوت مي

 بقيه كه اكثريت قوم بودند او را

__________________________________________________ 
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 .تكذيب نمودند، و آن اكثريت براي عذاب احضار خواهند شد

ن جناب همان مدحي را كرده كه در باره عموم انبيا )ع( كرده، و در سوره مورد بحث در باره آ "34 "و در سوره انعام آيه
عالوه بر آن او را از مؤمنين و محسنين خوانده، و به او سالم فرستاده، البته گفتيم در صورتي كه كلمه مذكور بنا بر قرائت 

آمده؟ احاديثي كه در باره آن جناب در دست حال ببينيم در احاديث در باره آن جناب چه  -9باشد  "ال ياسين "مشهور
ناجور  كند، بسيار مختلف واست، مانند ساير رواياتي كه در باره داستانهاي انبيا )ع( هست، و عجايبي از تاريخ آنان نقل مي

بن يا آن روايت ديگر كه ا«. 1»گويد: الياس همان ادريس است است نظير حديثي كه ابن مسعود آن را روايت كرده مي
و آن روايتي كه از وهب و كعب االحبار و غير آن «. 9»عباس از رسول خدا )ص( آورده كه فرمود: الياس همان خضر است 

 .«0»اند: الياس هنوز زنده است، و تا نفخه اول صور زنده خواهد بود دو رسيده كه گفته

اي به ر قومش نجات دهد و خداي تعالي جنبندهو نيز از وهب نقل شده كه گفته: الياس از خدا درخواست كرد: او را از ش
شكل اسب و به رنگ آتش فرستاد، الياس روي آن پريد، و آن اسب او را برد. پس خداي تعالي پر و بال و نورانيتي به او داد 

 .«0»و لذت خوردن و نوشيدن را هم از او گرفت، در نتيجه مانند مالئكه شد و در بين آنان قرار گرفت 

ب االحبار رسيده كه گفت: الياس دادرس گمشدگان در كوه و صحرا است، و او همان كسي است كه خدا او را ذو باز از كع



 :النون خوانده، و از حسن رسيده كه گفت

الياس رسول خدا )ص( را در بعضي از  :ها است، و از انس رسيده كه گفتالياس موكل بر بيابانها، و خضر موكل بر كوه
اي از آسمان بر آن دو نازل شد. از آن مائده خوردند و به د و با هم نشستند و گفتگو كردند. سپس سفرهسفرهايش ديدار كر

سپس او را ديدم كه بر باالي ابرها به طرف  .من هم خورانيدند، آن گاه الياس از من و از رسول خدا )ص( خدا حافظي كرد
 .«4»نها را در تفسير الدر المنثور در ذيل آيات اين داستان آورده رفت. و احاديثي ديگر از اين قبيل، كه سيوطي آآسمان مي

و ليكن اين روايات هم ضعيف هستند و با «. 3»و در بعضي از احاديث شيعه آمده كه امام )ع( فرمود: او زنده و جاودان است 
 .سازندظاهر آيات اين قصه نمي

__________________________________________________ 
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و آن كتاب به سند خود از صدوق، و وي به سند خود از وهب بن منبه  "قصص االنبيا "و در كتاب بحار در داستان الياس از
اند، و آن حديث بسيار مفصل تر از آن را آوردهابن اسحاق و از ساير علماي اخبار، به طور مفصلو نيز ثعلب در عرائس از 

اش اين است كه: بعد از انشعاب ملك بني اسرائيل، و تقسيم شدن در بين آنان، يك تيره از بني اسرائيل به است كه خالصه
 .كردپرستيد و مردم را بر پرستش آن بت وادار ميمي "علب "بعلبك كوچ كردند و آنها پادشاهي داشتند كه بتي را به نام

ده بود، آور -هاغير از نوه -پادشاه نامبرده زني بدكاره داشت كه قبل از وي با هفت پادشاه ديگر ازدواج كرده بود، و نود فرزند
پادشاه نامبرده كاتبي داشت كرد، تا در بين مردم حكم براند رفت آن زن را جانشين خود ميو پادشاه هر وقت به جايي مي

خواست به قتل برساند از چنگ وي نجات داده بود. در همسايگي مؤمن و دانشمند كه سيصد نفر از مؤمنين را كه آن زن مي
 .دنموكرد و پادشاه هم همواره او را احترام و اكرام ميقصر پادشاه مردي بود مؤمن و داراي بستاني بود كه با آن زندگي مي

از سفرهايش، همسرش آن همسايه مؤمن را به قتل رسانيد و بستان او را غصب كرد وقتي شاه برگشت و از ماجرا  در بعضي
خبر يافت، زن خود را عتاب و سرزنش كرد، زن با عذرهايي كه تراشيد او را راضي كرد خداي تعالي سوگند خورد كه اگر 

نزد ايشان فرستاد، تا به سوي خدا دعوتشان كند و به آن زن و شوهر  گيرد، پس الياس )ع( راتوبه نكنند از آن دو انتقام مي
خبر دهد كه خدا چنين سوگندي خورده شاه و ملكه از شنيدن اين سخن سخت در خشم شدند، و تصميم گرفتند او را 

فت سال در ه شد هشكنجه دهند و سپس به قتل برسانند ولي الياس )ع( فرار كرد و به باالترين كوه و دشوارترين آن پناهند
 .آنجا به سر برد و از گياهان و ميوه درختان سد جوع كرد

متوسل  "بعل "داشت مبتال به مرضي كرد، شاه بههاي شاه را كه بسيار دوستش ميدر اين بين خداي سبحان يكي از بچه
اس مگين است، كه چرا الياز اين رو حاجتت را برنياورد كه از دست تو خش "بعل "شد، بهبودي نيافت شخصي به او گفت:

)ع( را نكشتي؟ پس شاه جمعي از درباريان خود را نزد الياس فرستاد، تا او را گول بزنند و با خدعه دستگير كنند اين عده 
رفتند، آتشي از طرف خداي تعالي بيامد و همه را بسوزانيد، شاه جمعي ديگر را روانه كرد، مي (وقتي به طرف الياس )ع

جاع و دالور بودند و كاتب خود را هم كه مردي مؤمن بود با ايشان بفرستاد، الياس )ع( به خاطر اينكه آن جمعي كه همه ش
 مرد مؤمن گرفتار غضب شاه نشود، ناچار شد با جمعيت به نزد شاه برود. در همين بين
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 .اس )ع( سالم به محل خود برگشتپسر شاه مرد و اندوه شاه الياس )ع( را از يادش برد و الي

و اين حالت متواري بودن الياس به طول انجاميد، ناگزير از كوه پايين آمده در منزل مادر يونس بن متي پنهان شود، و 
يونس آن روز طفلي شيرخوار بود، بعد از شش ماه دوباره الياس از خانه مزبور بيرون شده به كوه رفت. و چنين اتفاق افتاد كه 

س بعد از او مرد، و خداي تعالي او را به دعاي الياس زنده كرد، چون مادر يونس بعد از مرگ فرزندش به جستجوي يون
 .الياس برخاست و او را يافته درخواست كرد دعا كند فرزندش زنده شود

نان و باران آسمان را از آ الياس )ع( كه ديگر از شر بني اسرائيل به تنگ آمده بود، از خدا خواست تا از ايشان انتقام بگيرد
قطع كند نفرين او مؤثر واقع شد، و خدا قحطي را بر آنان مسلط كرد. اين قحطي چند ساله مردم را به ستوه آورد لذا از كرده 

خود پشيمان شدند، و نزد الياس آمده و توبه كردند و تسليم شدند. الياس )ع( دعا كرد و خداوند باران را بر ايشان بباريد و 
 .مين مرده ايشان را دوباره زنده كردز

مردم نزد او از ويراني ديوارها و نداشتن تخم غله شكايت كردند، خداوند به وي وحي فرستاد دستورشان بده به جاي تخم 
 .غله، نمك در زمين بپاشند و آن نمك نخود براي آنان رويانيد، و نيز ماسه بپاشند، و آن ماسه براي ايشان ارزن رويانيد

د از آنكه خدا گرفتاري را از ايشان برطرف كرد، دوباره نقض عهد كرده و به حالت اول و بدتر از آن برگشتند، اين برگشت بع
بر آن  (مردم، الياس را ملول كرد، لذا از خدا خواست تا از شر آنان خالصش كند، خداوند اسبي آتشين فرستاد، الياس )ع

 .د، و به او پر و بال و نور داد، تا با مالئكه پرواز كندسوار شد و خدا او را به آسمان باال بر

آن گاه خداي تعالي دشمني بر آن پادشاه و همسرش مسلط كرد، آن شخص به سوي آن دو به راه افتاد و بر آن دو غلبه 
ه بودند شان را در بستان آن مرد مؤمن كه او را كشته بودند و بوستانش را غصب كردكرده و هر دو را بكشت، و جيفه

 .«1»بينداخت 

 .برداي از آن روايت كه خواننده عزيز اگر در آن دقت كند خودش به ضعف آن پي مياين بود خالصه
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 اشاره

( وَ 103( ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ )104( إِالَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ )100( إِذْ نَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ )100وَ إِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ )
 (103إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ )

( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ 103( إِذْ أَبَقَ إِلَي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ )102( وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ )103فاَل تَعْقِلُونَ ) وَ بِاللَّيْلِ أَ
 (109فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ ) (101الْمُدْحَضِينَ )

( وَ أَنْبَتْنا عَلَيْهِ 104فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ ) (144)بِثَ فِي بَطْنِهِ إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ ( لَل100َفَلَوْ ال أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ )
 (103( وَ أَرْسَلْناهُ إِلي مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ )103شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ )

 (103فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلي حِينٍ )



 154آيات ..... ص: ترجمه 

 .(100و همانا لوط از مرسلين بود )

 .(100به يادش باش كه ما او و اهل او همگي را نجات داديم )

 .(104مگر پير زني در باقي ماندگان در عذاب بود )

 .(103و بقيه را هالك كرديم )

 .(103كنيد )و شما )مردم حجاز( همه روزه از ويرانه آنان عبور مي

 .(103انديشيد؟ )ها آيا باز هم نميشبو همچنين در 
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 .(102و همانا يونس هم از پيامبران بود )

 .(103به يادش آور زماني كه به طرف يك كشتي پر بگريخت )

 .(101پس قرعه انداختند و او از مغلوبين شد )

 .(109پس ماهي او را ببلعيد در حالي كه مالمت زده بود )

 .(100بود )گويان نميگر او از تسبيحو ا

 .(100ماند )حتما در شكم ماهي تا روزي كه خلق مبعوث شوند باقي مي

 .(104گويان بود ما او را به خشكي پرتاب كرديم در حالي كه مريض بود )ولي چون از تسبيح

 .(103اي از كدو رويانديم )و بر باالي سرش بوته

 .(103ار نفر و بلكه بيشتر بودند فرستاديم )و او را به سوي شهري كه صد هز

 .(103مندشان گردانيديم )پس ايمان آوردند ما هم به نعمت خود تا هنگامي معين )مدت عمر آن قوم( بهره

 151بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

ر به كيفر اينكه د اي است از داستان لوط )ع( و سپس يونس )ع( كه خدا او را مبتال كرد به شكم ماهي،اين آيات خالصه
 .از قوم خود اعراض كرد -كه مقدمات نزولش رسيده بود -هنگام مرتفع شدن عذاب

منظور از نجات لوط و خاندانش، نجات او از عذابي است كه بر قوم  "وَ إِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ "
بر آنان باريد، و زمين هم دهان  "سجيل "اين بود كه از آسمان سنگريزه -ي كه در قرآن آمدهبه طور -لوط نازل شد، و آن

 .باز كرده و همه را در خود فرو برد

يعني مگر پير زني كه در ميان باقي ماندگان در عذاب باقي ماند و هالك شد و آن پير زن همان  "إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ "
 .همسر لوط بود

 "ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ "

همان قوم لوط )ع( است  "آخرين "است كه به معناي هالك كردن است. و منظور از كلمه "تدمير "از مصدر "دمرنا "كلمه
  .كه آن جناب به عنوان رسول به سويشان فرستاده شده بود
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 "صْبِحِينَ وَ بِاللَّيْلِ أَ فاَل تَعْقِلُونَوَ إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُ "

كنيد، چون مردم لوط در سرزميني وسط شام و حجاز زندگي يعني و شما همواره صبح و شام از سرزمين آنان عبور مي
 -گويندبه طوري كه مي -هاي آن ديار است. و، عبور كردن از خرابه"عبور كردن در صبح و شام "كردند، و منظور ازمي

 .ها زير آب رفته استامروز آن خرابه

 151مراد از اينكه فرمود: يونس به سوي كشتي فرار كرد )إِذْ أَبَقَ إِلَي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ([ ..... ص: ]

فرار كرد، با  ه به سوي كشتييعني و يونس نيز از پيامبران بود ك "وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ "
 ... باشدبه معناي فرار كردن عبد از مواليش مي "اباق "اينكه كشتي ظرفيت سوار شدن او را نداشت و

مراد از فرار كردن او به طرف كشتي اين است كه او از بين قوم خود بيرون آمد و از آنان اعراض كرد. و آن جناب هر چند 
اني نكرد، و قبال هم خدا او را از چنين كاري نهي نكرده بود، و ليكن اين عمل شباهتي تام در اين عمل خود خدا را نافرم

بفرار يك خدمتگزار از خدمت مولي داشت، و به همين جهت خداي تعالي او را به كيفر اين عمل بگرفت كه شرح بيشتر 
 .گذشت« 1» "نْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِوَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَ "داستانش در تفسير آيه

 "فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ "

 "ادحاض "اسم مفعول از "مدحضين "كشي است. و كلمهماضي از باب مساهمه است كه به معناي قرعه "ساهم "كلمه
س از مغلوبين شد، و جريان است كه به معناي غالب آمدن است و معناي آيه اين است كه: در كشتي قرعه انداختند و يون

بدين قرار بود كه نهنگي بر سر راه كشتي درآمد و كشتي را متالطم كرد و چون سنگين بود خطر غرق همگي را تهديد 
كرد، ناگزير شدند از كساني كه در كشتي بودند شخصي را در آب بيندازند، تا نهنگ او را ببلعد، و از سر راه كشتي به كناري 

 .تند به نام يونس )ع( اصابت كرد به ناچار او را به دهان نهنگ سپردند و نهنگ آن جناب را ببلعيدرود قرعه انداخ

 ."فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ "

اسم  "مليم "به معناي ابتالع و بلعيدن است. و كلمه "التقام "اي كرد، در حالي كه او مالمت زده بود. كلمهماهي او را لقمه
است، كه به معناي داخل شدن در مالمت است، مانند احرام كه به معناي داخل شدن در حرم است، و ممكن  "الم "فاعل از

 است

__________________________________________________ 
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 .معناي كلمه اين باشد كه يونس داراي مالمت شد

 158ماند[ ..... ص: معناي اينكه فرمود: اگر نبود اينكه يونس از سجين بود تا روز بعث در شكم ماهي مي]

ه و اين آيه شريفه يونس را جزو تسبيح كنندگان شمرد "فَلَوْ ال أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ "
گويد به طوري كه اين عمل صفت وي شده باشد. از سي را گويند كه مكرر و به طور دائم تسبيح ميمعلوم است مسبح ك

 .فهميم كه آن جناب مدتي طوالني كارش تسبيح بودهاين مي

 ."گفتهقبل از رفتن در شكم ماهي تسبيح مي "اند:گفته« 1»بعضي 



داومت اصوال او بر اين كار م "اند:اي ديگر گفته. عده"فتهگدر شكم ماهي، بسيار تسبيح مي "اند:ديگر گفته« 9»و بعضي 
 ."داشته، هم قبل از فرو رفتن در شكم ماهي و هم بعد از آن

فَنادي فِي الظُّلُماتِ أَنْ ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي  "فرمايد:و اما آنچه قرآن كريم از تسبيح او حكايت كرده اين است كه مي
و الزمه اين آيه شريفه آن است كه او تنها در شكم ماهي و يا هم در آنجا و هم قبال تسبيح « 0» "نَ الظَّالِمِينَكُنْتُ مِ

 .پس احتمال اينكه منظور تسبيح گفتن قبل از ماجراي ماهي باشد احتمال ضعيفي است كه نبايد آن را پذيرفت .گفتهمي

كه هم تسبيح و هم اعتراف به ظلم است )البته ظلم به آن معنايي  "تُ مِنَ الظَّالِمِينَسُبْحانَكَ إِنِّي كُنْ "عالوه بر اين از جمله
شود كه منظور از تسبيح او تسبيح از معنايي است كه عمل وي و رفتن از ما بين آنان كه بعدا خواهيم گفت( استفاده مي

رَ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِ "رسد، هم چنان كه جملهاو نمي داللت بر آن دارد و آن معنا اين است كه اگر فرار كند ديگر دست خدا به
 .بر آن داللت دارد "رسدخيال كرد دست ما به او نمي -عَلَيْهِ

داللت دارد بر اينكه صرفا تسبيح او باعث نجاتش شده، و الزمه اين گفتار آن  "فَلَوْ ال أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ... "و جمله
گرفتار شكم ماهي نشده باشد مگر به خاطر همين كه خدا را منزه بدارد از آن معنايي كه عملش حكايت از است كه يونس 

 .كرد، و در نتيجه از آن گرفتاري كه عملش باعث آن شده بود نجات يافته و به ساحت عافيت قدم بگذاردآن مي

تسبيح او در شكم ماهي مايه نجاتش شد. پس از  شود كه عنايت كالم همه در اين است كه بفهمانداز اين بيان روشن مي
 .تر و بهتر استسه قولي كه نقل كرديم قول وسط معقول
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ت يكتاي تو نيست تو پاك و منزهي و من از ستمكارانم. سوره انبياء، پس در ظلمتها فرياد كرد كه الها خدايي به جز ذا(3)
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بْحانَكَ ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُ "بنا بر اين ظاهر قضيه اين است كه مراد از تسبيح يونس، همين نداي او در ظلمات باشد كه گفته:
و اگر قبل از تسبيح، تهليل )ال اله اال اللَّه( را ذكر كرد، براي اين بود كه به منزله علتي باشد براي  "إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

خدايا معبود به حقي كه بايد به سويش توجه كرد غير از تو كسي نيست، پس تو منزهي از آن  "تسبيحش، گويا فرموده:
دم و از عبوديت تو اعراض نمودم و به غير تو متوجه شدم پس رسانيد، چون من از تو فرار كرمعنايي كه عمل من آن را مي

گويم: كه غير از تو كرد، حال ميدانم از آنچه عملم حكايت از آن ميشوم و تو را بري و پاك مياينك من متوجه تو مي
 .كسي و چيزي كارساز نيست

 -ه گفتيمهمان طور ك -يافت، چونبليه نجات نمياين بود معناي تسبيح يونس كه اگر اين معنا را نگفته بود، تا ابد از آن 
 .سبب نجاتش تنها و تنها همين تسبيح بود به آن معنايي كه ذكر كرديم

جاويد بودن مكث آن جناب است در شكم  "لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ "شود كه مراد از جملهبا اين بيان روشن مي
 كنند تا روزيشوند و مكث ميو از شكم ماهي بيرون آيد مانند قبر كه مردم در آن دفن مي ماهي، تا روزي كه مبعوث شود

مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها  "كه مبعوث شوند و از آن خارج گردند، هم چنان كه در باره بيرون شدن همه انسانها از زمين فرموده:
 .«1» "نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْري

ش در اماند و يا جنازهدر آيه شريفه مورد بحث هيچ داللتي بر اين نيست كه يونس تا روز قيامت در شكم ماهي زنده مي



 ماند و يا به نحوي ديگر. پسشد، يا به اينكه ماهي تا روز قيامت زنده ميماند و شكم ماهي قبل او ميشكم ماهي سالم مي
يز شد؟ و نماند؟ و يا شكم ماهي قبر او ميماند كه آيا آن جناب هم چنان زنده مييديگر محلي براي اين اختالف باقي نم

ميرند؟ و يا صور دوم است كه همه زنده شود و همه مردم ميروزي است كه صور اول دميده مي "يَوْمِ يُبْعَثُونَ "آيا مراد از
 ماند؟شكم ماهي مي شوند؟ و يا آنكه اين عبارت كنايه است از اينكه مدتي طوالني درمي

 به معناي محلي روباز "عراء "به معناي دور انداختن چيزي است. كلمه "نبذ "كلمه "فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ "
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اي اش قرار گيرد نداشته باشد، نه سقفي و نه خيمهاست، كه ديوار و حايلي ديگر در آن نباشد و چيزي كه انسان در زير سايه
 .و نه درختي

 گويان شد و در نتيجه ما او را ازس در شكم ماهي از تسبيحاين است كه: يون -آيدآن طور كه از سياق برمي -و معناي جمله
شكم ماهي بيرون انداختيم و در بيرون دريا در زميني كه نه سايه داشت و نه سقف، پرت كرديم، در حالي كه بيمار بود، و 

 .اي هم نبود كه به آنجا برودسايه

به معناي نوعي از كدو است كه برگهاي پهن و مدور دارد، و خدا اين  "طينيق "كلمه "وَ أَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ "
 .بوته را رويانيد تا برگهايش بر بدن او سايه بيفكند

در اينجا به معناي ترديد نيست، چون خداي تعالي در عدد آن جمعيت  "او "كلمه "وَ أَرْسَلْناهُ إِلي مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ "
بلكه به معناي ترقي است، و معنا چنين است كه: ما او را به رسم پيامبري به سوي مردمي فرستاديم كه ترديد ندارد، 

 .است "نينوي "عددشان صد هزار و بلكه بيشتر بود. و منظور از اين مردم اهل

 ذابي كه قبال به ايشان نزديك شدهيعني اين قوم به وي ايمان آوردند و ما ايشان را به آن ع "فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلي حِينٍ "
 .بود هالك نكرديم، و آنان را از نعمت حيات و بقاء برخوردار كرديم كه تا فرا رسيدن اجلشان زندگي كنند

فَلَوْ ال كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها  "و اين آيه شريفه در اين اشعارش كه عذاب از قوم يونس برداشته شد، اشاره دارد به آيه
 .«1» "حِينٍ يمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَتَّعْناهُمْ إِليإِ

اين است كه: آن  "وَ أَرْسَلْناهُ "سياق آيه مورد بحث خالي از اين اشعار و بلكه داللت نيست كه مراد از ارسال يونس در جمله
 .جناب را امر فرموده كه بار ديگر به سوي قومش برگردد

 باشد بعداش ميايمان آوردن به تصديق او و پيروي "فَآمَنُوا ... "و مراد از ايمان قومش در جمله
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 .از ايمان آوردن به خدا و توبه كردن بعد از ديدن عذاب

اند بر اينكه منظور از به آيه شريفه و آيه قبليش استدالل كرده« 1»شود كه بعضي وشن مياز اينجا ضعف اين گفتار ر
 "ارسال بعد از بيرون شدن از شكم ماهي است، و خالصه يونس در آغاز مامور شده كه به سوي اهل "وَ أَرْسَلْناهُ "جمله

را سنگين ديد، از خانه خود بيرون آمد، ولي  پرست بودند برود و يونس از آنجا كه اين ماموريتكه مردمي بت "نينوي



كرد تا شايد كه خدا اين تكليف را از او بردارد، و در ضمن گردش سوار مستقيم به سوي نينوي نرفت، بلكه در زمين سير مي
ه سوي بكشتي شده و به داستان ماهي گرفتار گشت و بعد از آنكه در بيابان افكنده شد و حالش جا آمد، بار دوم مامور شد 

كرد، از ايشان آن مردم برود و رفت، و مردم هم دعوتش را پذيرفتند، و خدا عذابي را كه همواره ايشان را به آن تهديد مي
 .برداشت

رسال ا "وَ أَرْسَلْناهُ "دليل ضعف اين گفتار آن است كه: سياق )همانطور كه شنيدي( داللت دارد بر اينكه منظور از جمله
ايمان بار دوم مردم  "فامنوا "آن يك بار ديگر به سوي آن مردم ارسال شده بود. و نيز منظور از جمله دومي است و قبل از

است، بعد از ايمان و توبه و زندگي تا مدتي معين هم نتيجه ايمان بار دوم ايشان بوده نه نتيجه برطرف شدن عذاب، آري 
كرد، هم چنان كه ديديم در نوبت اول هم وقتي عذاب رهاشان نميآوردند، خدا اگر بار دوم به آن رسول بزرگوار ايمان نمي

 .دقت بفرماييد -را از ايشان برگردانيد كه ايمان آورده و توبه كردند

 "ظُومٌوَ ال تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادي وَ هُوَ مَكْ "و آيه شريفه« 9» "وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً "عالوه بر اين آيه شريفه
إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ  "با گفتار آن مفسر هيچ سازشي ندارد و همچنين آيه« 0»

 .شود كه عذاب يا واقع شده باشد، و يا مشرف به وقوع باشد، چون كشف عذاب در جايي اطالق مي"الدُّنْيا

 147ل پيرامون داستان يونس )ع( ..... ص: گفتاري در چند فص

 147داستان آن جناب در قرآن كريم[ ..... ص:  -1]

 قرآن كريم از سرگذشت اين پيامبر و قوم او جز قسمتي را متعرض نشده. در سوره -1
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د و شتي سوار شصافات اين مقدار را متعرض شده كه آن جناب به سوي قومي فرستاده شد و از بين مردم فرار كرده و به ك
در آخر نهنگ او را بلعيد. و سپس نجات داده شده و بار ديگر به سوي آن قوم فرستاده شد و مردم به وي ايمان آوردند. 

 .گذرداينك آيات آن سوره از نظر خواننده مي

كانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ فَلَوْ ال أَنَّهُ وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَساهَمَ فَ "
هُ إِلي  وَ أَرْسَلْناا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍكانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ وَ أَنْبَتْن

 "مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلي حِينٍ

نِ إِذْ وَ ذَا النُّو "فرمايد:گويي او در شكم ماهي شده كه علت نجاتش از آن بليه شد، ميو در سوره انبياء متعرض تسبيح.
الظُّلُماتِ أَنْ ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادي فِي 

 .«1» "نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

م اجتباء را آورده، و در سوره قلم متعرض ناله اندوهگين او در شكم ماهي شده و سپس بيرون شدنش و رسيدن به مقا
راءِ وَ بِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَفَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ ال تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادي وَ هُوَ مَكْظُومٌ لَوْ ال أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَ "فرمايد:مي



 .«9» "هُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

فَلَوْ ال كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ  ":فرمايدو در سوره يونس متعرض ايمان آوردن قومش و بر طرف شدن عذاب از ايشان شده، مي
 .«0» "حِينٍ عْناهُمْ إِليفَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَتَّ

يونس )ع(  :شود، با كمك قرائن موجود در اطراف اين داستان اين است كهخالصه آنچه از مجموع آيات قرآني استفاده مي
نفر  اند، يعني آمارشان از صد هزاريكي از پيامبران بوده كه خدا وي را به سوي مردمي گسيل داشته كه جمعيت بسياري بوده

عوت وي را اجابت نكردند و به غير از تكذيب عكس العملي نشان ندادند، تا آنكه عذابي كه كرده و آن قوم دتجاوز مي
 .كرد فرا رسيد. و يونس )ع( خودش از ميان قوم بيرون رفتيونس )ع( با آن تهديدشان مي
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همين كه عذاب نزديك ايشان رسيد و با چشم خود آن را ديدند، همگي به خدا ايمان آورده و توبه كردند خدا هم آن عذاب 
 .ساخت، از ايشان برداشترا كه در دنيا خوارشان مي

ذابي كه خبر داده بود از ايشان برداشته شده، و گويا متوجه نشده كه قوم او ايمان و اما يونس )ع( وقتي خبردار شد كه آن ع
اند، لذا ديگر به سوي ايشان برنگشت در حالي كه از آنان خشمگين و ناراحت بود. هم چنان پيش رفت، در آورده و توبه كرده

دن از اينكه چرا خدا او را نزد اين مردم خوار كند و به عنوان قهر كرنتيجه ظاهر حالش حال كسي بود كه از خدا فرار مي
رسد، پس سوار كشتي پر از جمعيت شد و رفت. كرد دست ما به او نميرفت كه گمان ميشود، و نيز در حالي ميكرد دور مي

ود و از او شاي نديدند جز اينكه يك نفر را نزد آن بيندازند، تا سرگرم خوردن در بين راه نهنگي بر سر راه كشتي آمد، چاره
سر راه كشتي به كناري رود، به اين منظور قرعه انداختند و قرعه به نام يونس درآمد، او را در دريا انداختند، نهنگ او را بلعيد 

 .و كشتي نجات يافت

آن گاه خداي سبحان او را در شكم ماهي چند شبانه روز زنده نگه داشت، و حفظ كرد يونس )ع( فهميد كه اين جريان يك 
اي است از خدا در برابر رفتاري كه او با قوم خود كرد، لذا بال و آزمايشي است كه خدا وي را بدان مبتال كرده و اين مؤاخذه

 ."ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ":از همان تاريكي شكم ماهي فريادش بلند شد به اينكه

و را پاسخ گفت و به نهنگ دستور داد تا يونس را باالي آب و كنار دريا بيفكند. نهنگ چنين كرد. خداي سبحان اين ناله ا
يونس وقتي به زمين افتاد مريض بود. خداي تعالي بوته كدويي باالي سرش رويانيد، تا بر او سايه بيفكند. پس همين كه 

قوم هم دعوت او را پذيرفتند و به وي ايمان آوردند، در حالش جا آمد، و مثل اولش شد خدا او را به سوي قومش فرستاد، و 
 .نتيجه با اينكه اجلشان رسيده بود، خداوند تا يك مدت معين عمرشان داد

ع( در تفسير اين آيات وارد شده، با اينكه بسيار زياد است و نيز بعضي از رواياتي كه )و رواياتي كه از طرق امامان اهل بيت 
شود چيزي ندارند، البته با هر دو در اين قسمت شريكند كه بيش از آنچه از آيات استفاده مياز طرق اهل سنت آمده، 

مختصر اختالفي كه در بعضي از خصوصيات دارند، و ما هم به همين جهت از نقل آنها صرف نظر كرديم، هم به دليلي كه 
ها در احكام حجت است، نه در مثال مقام ما كه گفتيم و هم به اين دليل كه يك يك آن احاديث خبر واحدند و خبر واحد تن

توان مقام تاريخ و سرگذشت است، عالوه بر اين، وضع آن روايات طوري است كه اگر مراجعه كني، خواهي ديد نمي



 .خصوصيات آنها را به وسيله آيات قرآني تصحيح كرد، حرفهايي دارد كه قابل تصحيح نيست
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 145استان او از ديدگاه اهل كتاب[ ..... ص: د -2]

پردازيم، داستان يونس )ع( در چند جاي از عهد قديم به در اين فصل به سرگذشت آن جناب از ديدگاه اهل كتاب مي -2
آمده و همچنين در چند جا از عهد جديد آمده كه در بعضي از موارد به داستان زنداني شدنش در  "يوناه بن امتاي "عنوان

 .اندكند. و ليكن هيچ يك از آنها سرگذشت كامل يونس )ع( را نياوردهشكم ماهي اشاره مي

آلوسي در تفسير روح المعاني در داستان يونس )ع( از ديدگاه اهل كتاب مطالبي آورده كه بعضي از كتب اهل كتاب هم آن 
 .كندرا تاييد مي

يكي از شهرهاي  "نينوي "بدانجا رود. "نينوي "تا براي دعوت اهلاو نقل كرده كه: خداي تعالي يونس )ع( را امر فرمود 
بسيار بزرگ آشور بود كه در كنار دجله قرار داشت و تا آنجايي كه يونس قرار داشت سه روز راه بود. عالوه بر اين مردم 

ار كرد كه فر "ترسيس "وينينوي مردمي شرور و فاسد بودند، لذا اين ماموريت بر يونس گران آمد و از آنجايي كه بود به س
جا شود، در آنخوانده مي "يافا "آمد كه هم اكنون نيز "يافا "آن نيز نام يكي ديگر از شهرهاي آن روز است. سپس به شهر

برود، همين  "ترسيس "ببرد، او هم اجرتي داد تا به "ترسيس "يك كشتي آماده يافت كه قصد داشت سرنشينان خود را به
و كشتي به راه افتاد بادي سخت وزيدن گرفت و امواج دريا بلند و بسيار شد و كشتي مشرف به غرق  كه سوار بر كشتي شد

 .گشت

پس مالحان ترسيدند و مقداري از بارهاي مسافرين را به دريا انداختند، تا كشتي سبك شود، در همين هنگام بود كه يونس 
شده بود، رئيس كشتي وقتي او را ديد از در تعجب پرسيد: در شكم كشتي به خواب خوش رفته بود. و صداي خرنايش بلند 

اي، برخيز و معبودت را بخوان، بلكه ما را از اين مهلكه نجات اي به خواب رفتهچه خبرت هست؟ كه در چنين هنگامه
 .بخشد، و ما در اين ورطه هالك نشويم

ريا م شود اين شر از جانب كيست، خود او را به دبعضي از مسافرين به بعضي ديگر گفتند: بياييد قرعه بيندازيم تا معلو
قرعه به نام  اي كهبيندازيم تا تنها او هالك گردد، پس قرعه انداختند به نام يونس اصابت كرد، به او گفتند: مگر تو چه كرده

اله آسمان و  اي هستي؟ گفت: من بنده رب كهروي و از چه تيرهآيي و به كجا ميتو درآمد و تو اهل كجايي از كجا مي
خالق دريا و خشكي است، هستم، آن گاه جريان خود را براي آنان نقل كرد، آنها بسيار ترسيدند و او را توبيخ كردند كه چرا 

فرار كردي و يك مشت مردم را در هالكت گذاشتي؟! آن گاه گفتند: حاال به نظر شما چه كاري در حق تو بكنيم تا اين دريا 
 آرام گيرد؟

 944، ص: 13هاي دريا به ترجمه الميزان، جدانم تمامي ناآراميمرا به دريا بيندازيد تا آرام گيرد، چون من مي گفت: بايد

خاطر من است، مردم هر چه تالش كردند تا شايد كشتي را به طرف خشكي برگردانند و بدون غرق شدن يونس از ورطه 
 .را به دريا انداختند و كشتي در همان دم آرام گرفت نجات يابند نشد، و ناگزير و به اصرار خود آن جناب او

خداي تعالي به نهنگي دستور داد تا يونس را ببلعد، و يونس سه روز در شكم نهنگ ماند و در همان جا نماز خواند و به درگاه 
نگ بيندازد، نهپروردگار خود استغاثه كرد. پس خداي سبحان به نهنگ دستور داد تا به ساحل آيد، و يونس را در خشكي 

چنين كرد، همين كه يونس در خشكي قرار گرفت، پروردگارش فرمود: برخيز و به طرف اهل نينوي برو و در بين آنان به 
 .ام ابالغ كنبانگ بلند آنچه به تو گفته



رود، پس ع( به طرف نينوي رفت و در بين اهلش فرياد زد: هان اي مردم! تا سه روز ديگر نينوي در زمين فرو مي)يونس 
جمعي از مردان آن شهر به خدا ايمان آوردند، ندا دادند كه هان اي مردم، روزه بگيريد، و همگي لباس پشمينه پوشيدند، و 

يده اي پوشهاي سلطنتي را از خود كند و لباس كهنهچون خبر به پادشاه رسيد، او هم از تخت سلطنت خود برخاست و جامه
د مناديان ندا دهند كه هيچ انسان و حيواني طعام و شراب نخورد و به سوي پروردگار ناله و روي خاكستر نشست و دستور دا

 .و فرياد سر دهند و از شر و ظلم برگردند و چون چنين كردند، خدا هم به ايشان رحم كرد، و عذاب نازل نشد

ه از رحمت و رأفت و صبر و توابيت يونس )ع( ناراحت شد و عرضه داشت: الهي من هم از اين عذاب كه فرار كردم، با اينك
تو خبر داشتم، پروردگارا پس جان مرا بگير، كه ديگر مرگ از زندگي برايم بهتر است، خداي تعالي فرمود: اي يونس آيا جدا 

 .دار شدي؟ عرضه داشت: آري، پروردگارااز اين كار خودت غصه

ايش سايباني درست كردند در زير آن سايبان نشست پس يونس از شهر خارج شد، و در مقابل شهر نشست و در آنجا بر
گذرد؟ پس خداي تعالي به درخت كدويي دستور داد باالي سر يونس قرار بگير و بر او سايه بيفكن. ببيند در شهر چه مي

يونس از اين جريان بسيار خوشنود شد ولي چيزي نگذشت كه به كرمي دستور داد تا ريشه كدو را بخورد و كدو را خشك 
كند، كرم نيز كار خود را كرد باد سموم هم از طرفي ديگر برخاست، آفتاب هم به شدت تابيد، امر بر يونس )ع( دشوار شد، به 

 .حدي كه آرزوي مرگ كرد

خداي تعالي فرمود: اي يونس جدا از خشكيدن بوته كدو ناراحت شدي؟ عرضه داشت: پروردگارا آري سخت اندوهناك شدم. 
اش را شدن يك بوته كدو ناراحت شدي، با اينكه نه زحمت كاشتنش را كشيده بودي و نه زحمت آبياري فرمود: آيا از خشك

 بلكه 
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خودش يك شبه روييد و يك شبه هم خشكيد، آن گاه انتظار داري كه من بر مردم نينوي آن شهر بزرگ و آن جمعيتي كه 
ند، دهرحم نكنم؟ و با اينكه مردمي نادان هستند، دست چپ و راست خود را تشخيص نميشدند، تبيش از دوازده ربوه مي

 .«1»آنان را و حيوانات بسياري را كه دارند هالك سازم؟ 

 141موارد اختالف داستان يونس )عليه السالم( نزد اهل كتاب، با ظواهر آيات قرآن كريم[ ..... ص: ]

هر آيات قرآن هست بر خواننده پوشيده نيست، مثل اين نسبت كه به آن جناب داده كه موارد اختالفي كه در اين نقل با ظوا
از انجام رسالت الهي شانه خالي كرده و فرار كرده است، و اينكه از برطرف شدن عذاب از قوم ناراحت شده، با اينكه از ايمان 

 .داد توان به انبياء )ع(هايي را نميو توبه آنان خبر داشته، و چنين نسبت

ه آن )فرار( ب "اباق "ها در قرآن كريم آمده، در آيات همين داستان در سوره صافات نسبتحال اگر بگويي نظير اين نسبت
و خشمگين خوانده، و در سوره انبياء به وي اين نسبت را داده كه پنداشته خدا بر او دست  "مغاضب "جناب داده و نيز او را

 .يابدنمي

ها و نسبتي كه در كتب عهدين به آن جناب داده فرق است، آري كتب مقدسه اهل كتاب ن اين نسبتگوييم بيدر پاسخ مي
يعني عهد قديم و جديد سرشار از نسبت گناه و حتي گناهان كبيره و مهلكه به انبياء )ع( است، ديگر جا ندارد يك مفسر در 

 بيرون شود، به خالف قرآن كريم كه ساحت انبيا را بااين مقام برآيد كه نسبت معصيت را طوري توجيه كند كه از معصيت 
داند، و يك مفسر چاره ندارد جز اينكه اگر به آيه و روايتي برخورد كه به صراحت منزه از معاصي و حتي گناهان صغيره مي

طعي خود قرينه قآمد، آن را توجيه كند، براي اينكه آياتي كه بر عصمت انبيا )ع( داللت دارد، وي چنين نسبتي از آن، مي



 "است بر اينكه ظاهر چنين آيه و روايتي مراد نيست، و بايد حمل بر خالف ظاهرش شود، و به همين جهت در معناي كلمه
بياني آورديم كه ديديد هيچ منافاتي با عصمت انبيا )ع( نداشت و  "مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ ... "و نيز در معناي "اذ ابق

عنا اين بود كه گفتيم كلمات حكايت حال و ايهامي است كه: فعل يونس )ع( موهم آن بود و خالصه يونس )ع( حاصل آن م
نه از انجام ماموريت فرار كرد و نه از برطرف شدن عذاب خشمگين بود، ولي كاري كرد كه آن كار ايهامي به اين معاني 

 .داشت

او را از مؤمنين خوانده و  "33 "را ستايش كرده. و در سوره انبيا، آيه خداي تعالي در چند مورد از قرآن كريم يونس )ع( -3
 "اجتباء "فرموده: او را "43 "در سوره القلم، آيه

__________________________________________________ 
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اي را خالص براي خود كند و نيز او را از صالحان به اين است كه خداوند بنده "اجتباء "يم:و به خاطر داريد كه گفت .كرده
در زمره انبياء شمرده، و فرموده: كه او را بر عالميان برتري داده، و او و ساير انبياء را به  "33 "خوانده، و در سوره انعام، آيه

 .سوي صراط مستقيم هدايت كرده

 141در ذيل آيات مربوط به داستان يونس )عليه السالم(([ ..... ص:  بحث روايتي ])رواياتي

در كتاب فقيه از امام صادق )ع( روايت آورده كه فرمود: هيچ قومي در ميان خود قرعه نينداختند، و امر خود را به خدا واگذار 
تر از آن است؟ از حكم قرعه و عادالنهنكردند، مگر آنكه آنچه حق بود از قرعه بيرون آمد. و نيز فرموده: چه حكمي باالتر 

 "فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ "فرمايد:وقتي اشخاص امر خود را به خدا واگذارند، آيا اين خداي سبحان نيست كه مي

 .«1»؟ 

نين )ع( فرمود: روايت كرده كه گفت: امير المؤم "حبه عرني "و در كتاب بحار از كتاب بصائر نقل كرده كه او به سند خود از
خداي تعالي واليت مرا بر همه اهل آسمانها و اهل زمين عرضه كرد، جمعي بدان اقرار و جمعي ديگر انكار كردند. يونس از 

 .«9»آنان بود كه انكار كرد و خدا او را به همين سبب در شكم ماهي حبس نمود، تا سرانجام اقرار نمود 

ري نيز هست، و مراد از اين واليت، واليت كلي الهي است كه خود امير المؤمنين مؤلف: در معناي اين روايت، روايات ديگ
اي، در )صلوات اللَّه عليه( اولين كسي است از اين امت كه فتح باب آن كرد و آن عبارت از آن است كه خدا قائم مقام بنده

واست خدا را نخواهد و اين مقام را با پيمودن تدبير امر او گردد، و در نتيجه، آن بنده جز به سوي خدا توجه نكند، و جز خ
شود، و به غير از خدا، احدي رساند كه خالص براي خدا ميدهند، طريقي كه بنده را به حدي ميطريق عبوديت به بنده مي

 .برداز آن بنده سهم نمي

ا به اراده خدا نسبت داد، و شد آن رظاهري بود كه مرضي خدا نبود و نمي -همان طور كه گفتيم -و ظاهر عمل يونس )ع(
 به همين جهت خدا او را مبتال كرد، تا به ظلمي كه

__________________________________________________ 
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هايي كه اولياي اعتراف كند آري خداي سبحان منزه است از اراده مثل اين كارها. پس باليا و محنتاو به نفس خود كرد 
رساند و كند و به حد كمال ميشوند، تربيتي است الهي كه خدا به وسيله آن باليا، ايشان را تربيت ميخدا بدان مبتال مي

ات ديگر داشته باشند كه بتوان آن را مؤاخذه و عقاب ناميد، و اين برد، هر چند كه بعضي از آن باليا جهدرجاتشان را باال مي
 ."بال الزمه واليت و دوستي است -البالء للوالء "اند:خود معروف است كه گفته

مؤيد اين معنا حديثي است كه صاحب كتاب علل به سند خود از ابي بصير آورده، كه گفت: به امام صادق )ع( عرضه داشتم: 
عذاب را از قوم يونس برداشت با اينكه تا باالي سرشان آمد، و بر سرشان سايه افكند و اين معامله را با هيچ  به چه علت خدا

 قومي ديگر نكرد؟

گرداند، به خاطر اينكه توبه در جواب فرمود: براي اينكه در علم خداي تعالي اين معنا بود كه به زودي عذاب را از آنان برمي
ان را به اطالع يونس نرساند، براي اين بود كه يونس فارغ براي عبادت او باشد، و در شكم ماهي به كنند. و اگر اين جريمي

 .«1» مناجات با او بپردازد، و در عوض مستوجب ثواب و كرامت او گردد

__________________________________________________ 
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 149[ ..... ص: 781تا  759(: آيات 31سوره الصافات )]

 اشاره

( أاَل إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ 143أَمْ خَلَقْنَا الْمَالئِكَةَ إِناثاً وَ هُمْ شاهِدُونَ ) (102فَاسْتَفْتِهِمْ أَ لِرَبِّكَ الْبَناتُ وَ لَهُمُ الْبَنُونَ )
 (140( أَصْطَفَي الْبَناتِ عَلَي الْبَنِينَ )149هُمْ لَكاذِبُونَ )( وَلَدَ اللَّهُ وَ إِن141َّ)

وَ  (157)( فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ 143( أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ )144( أَ فَال تَذَكَّرُونَ )140ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ )
 (143نَسَباً وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ) جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ

إِالَّ  (162)( ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ 131فَإِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ ) (133( إِالَّ عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ )142سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ )
 (130يمِ )مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِ

( لَوْ أَنَّ 133( وَ إِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ )133( وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ )134( وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ )130وَ ما مِنَّا إِالَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ )
 (133عِنْدَنا ذِكْراً مِنَ الْأَوَّلِينَ )

( إِنَّهُمْ لَهُمُ 131وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ ) (133( فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ )132صِينَ )لَكُنَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَ
 (173)( وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ 139الْمَنْصُورُونَ )

( فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ 133( أَ فَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ )134فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ )( وَ أَبْصِرْهُمْ 130فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّي حِينٍ )
 (133( وَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّي حِينٍ )133الْمُنْذَرِينَ )

( وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ 131( وَ سَالمٌ عَلَي الْمُرْسَلِينَ )133)( سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ 132وَ أَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ )
 (139الْعالَمِينَ )
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 112ترجمه آيات ..... ص: 

 .(102از ايشان نظر بخواه آيا براي پروردگارت دختران و براي ايشان پسران است؟ )

 .(143كرديم ايشان شاهد و ناظر بودند )و آيا روزي كه ما مالئكه را ماده خلق مي

 .(141پروا هستند كه خواهند گفت )گويي بيآگاه باش كه اينان از بس در دروغ

 .(149خدا بچه آورده و حال آنكه دروغ گويند )

 .(140آيا خدا دختران را بر پسران برگزيده )

 .(140كنيد؟ )واي بر شما! اين چه حكمي است كه مي

 .(144شويد )و چرا متذكر نمي

 .(143يا آنكه راستي برهان روشني داريد؟ )

 .(143گوييد )اگر كتابي در اين باره بر شما نازل شده پس آن كتابتان را بياوريد اگر راست مي

دانند كه روزي براي حساب دروغ ديگرشان اين است كه( بين خدا و جن خويشاوندي قايل شدند با اينكه جن هم مي)
 .(143)شوند احضار مي

 .(142تراشند )ها كه برايش ميمنزه است خدا از اين وصف

 .(133مگر اوصافي كه بندگان مخلص او براي او قائلند )

 .(131خواهيد بكنيد )اين شما و اين خدايانتان هر چه مي

 .(139توانيد عليه خدا فتنه به پا كنيد )شما هر كاري بكنيد نمي

 .(130گردد )يد مگر كسي را كه خودش دنبال جهنم ميو در آن فتنه افراد را گمراه ساز

 .(130و هر يك از ما )فرشتگان( مقام و پستي معين داريم )

 .(134ايم )همواره آماده به خدمت در صف ايستاده

 .(133دائما در حال تسبيح اوييم )

 .(133بعد از شنيدن اين دليل از مالئكه( به طور مسلم خواهند گفت ))

 .(133بود )م كتابي از جنس كتب گذشتگان مياگر نزد ما ه

 .(132ما نيز از بندگان مخلص خدا بوديم )

داند( و به اين معنا كافر است و به زودي خواهند ولي اين هم دروغ است چون مشرك نزول كتاب از آسمان را محال مي)
 .(133فهميد )

 .(131فرمان ما از سابق به نفع بندگان مرسل ما صادر شده )
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 .(139كه ايشان تنها ياري خواهند شد )

 .(130و لشكر ما به تنهايي غالب خواهد گشت )

 .(130پس تو تا مدتي روي از ايشان برتاب )

 .(134بينند )دهند و به زودي ثمره رفتار خود را ميببين چه عكس العملهايي نشان مي

 .(133كنند )آيا به عذاب ما شتاب مي



 .(133فهمند كه چه روزگار بدي دارند )پس همين كه بر آنها احاطه كرد آن وقت مي

 .(133تو تا چندي روي از ايشان برتاب )

 .(132و رفتارشان را زير نظر داشته باش به زودي خودشان هم خواهند ديد )

 .(133گويند )اش ميمنزه است پروردگار تو كه رب العزه است از آنچه اينان در باره

 .(131و سالم بر فرستادگان )

 .(139و ستايش مخصوص خدا است كه پروردگار عالميان است )

 117بيان آيات ]رد اعتقاد مشركين به دختر داشتن خدا و خويشاوندي بين او و جن[ ..... ص: 

 اشاره

ص چون انبياي گرامي، او را در سابق اين معنا را بيان فرموده بود كه او رب و معبود حقيقي است، جمعي از بندگان مخل
پرستيدند، و به حد خلوص رسيدند و بعضي ديگر به ربوبيت او كافر شدند، و خداوند بندگانش را نجات داده، و كافران را 

 .هالك و به عذاب اليم مبتال كرد

عقايدي داشتند و  اينك در اين آيات متعرض عقايد كفار شده كه در باره خدايان خود كه يا مالئكه و يا جن بودند، چه
 .چگونه مالئكه را دختران خدا ناميده و براي جن قائل به نسبت و خويشاوندي با خدا شدند

پرستان، كه يا برهمايي هستند، و يا بودايي، و يا صابئي، معتقد نبودند كه تمامي مالئكه دختر و زنند، بله به طور كلي بت
ني هاي قبيله جهينه، سليم، خزاعه، و به از بعضي از قبايل عرب مانند وثنيبعضي از آنان اين اعتقاد را داشتند، ليكن آنچ

 .اينان قايل به انوثيت مالئكه بودند :مليح حكايت شده، اين است كه

شود، في الجمله از تمامي و اما اعتقاد به اينكه بين جن و خدا خويشاوندي هست و نسبت جن سرانجام به خدا منتهي مي
 .قل شدههاي مشرك، نفرقه

 939، ص: 13و كوتاه سخن اينكه: خداي تعالي در اين آيات به فساد عقيده، آنان اشاره نموده، سپس ترجمه الميزان، ج

كند به اينكه به عذاب كند و مشركين را تهديد ميدهد به اينكه به زودي او را ياري ميرسول گرامي خود را بشارت مي
ورد بحث را با تقديس و منزه بودن خدا از داشتن شريك و نيز با سالم بر همه سازد و آن گاه سوره ممبتاليشان مي

 .نمايدرسوالن، و حمد خدا كه رب العالمين است، ختم مي

ه چ خداي سبحان اعتقاد مشركين را به اينكه مالئكه دختران خدايند باز نموده كه "فَاسْتَفْتِهِمْ أَ لِرَبِّكَ الْبَناتُ وَ لَهُمُ الْبَنُونَ "
لوازمي دارد و آن لوازم اين است كه: مالئكه فرزندان خدا و دختر باشند و خدا اين دختران را به خود اختصاص داده باشد )و 

تنها او دختر بزايد( اما مردم همه پسر بزايند و هر چه پسر هست مخصوص مردم باشد و سپس اين لوازم را يكي پس از 
 از ايشان بپرس "فرمايد:دختران از آن خدا و پسران از آن ايشان باشند رد نموده، مي ديگري رد نمود سخن اول ايشان را كه

و اين استفهام استفهامي است انكاري، به انكار الزمه كالم،  "آيا براي پروردگار تو دختران باشد و براي خود آنان پسران؟
هتر از اند كه پسر بمشركين اين اعتقاد را هم داشته چون الزمه اين گفتار اين است كه: مشركين از خدا باالتر باشند، چون

كردند، تا نزاهتشان خواستند كه از داشتن دختر منزه باشند، و به همين جهت دختران را زنده به گور ميدختر است و مي
 .دار نشودلكه

يا  يا اين و "است، نه به معناي "بلكه "و به معناي در اينجا منقطعه "ام "كلمه "أَمْ خَلَقْنَا الْمَالئِكَةَ إِناثاً وَ هُمْ شاهِدُونَ "



ايم، تر اين است كه از ايشان بپرسي. آيا ما مالئكه را ماده خلق كردهو معناي آيه اين است كه: بلكه از سؤال قبلي مهم "آن
ر يا اينكه نه تنها حاضكرديم آنجا حاضر بودند و مادگي مالئكه را ديدند؟ و آيا مشركين در روزي كه ما مالئكه را خلق مي

س اي است كه جز از راه حتوانند بكنند؟ عالوه بر اين اصوال نري و مادگي، يك مسالهنبودند، بلكه چنين ادعايي هم نمي
 .توان اثباتش كرد و مالئكه براي مشركين محسوس نبودند و اين جمله رد ماده بودن مالئكه استنمي

اين آيه شريفه رد الزمه ديگر گفتار مشركين است و آن اثبات  "يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَأَال إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَ "
عبارت است از اينكه سخني را به غير آن  "افك "شمارد، ومي "افك "والدت مالئكه از خداست، و اين سخن را صرف

ي باطل صرف كني. و خالصه خلقت مالئكه را كه براي كسي معلوم اي كه دارد برگرداني و وجهه حق آن را به سووجهه
وغي اند، و درنيست چگونه بوده؟ برگرداني و نام والدت بر آن بگذاري، پس مشركين در اين سخن خود مرتكب افك شده

 .اندروشن گفته
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در اين آيه، انكار انتخاب دختران بر پسران را تكرار  "فَ تَحْكُمُونَ أَ فَال تَذَكَّرُونَأَصْطَفَي الْبَناتِ عَلَي الْبَنِينَ ما لَكُمْ كَيْ "
كرده، تا شدت شناعت و زشتي اين سخن را افاده كند، يك بار فرموده: آيا خدا دختران را بر پسران ترجيح داده كه خودش 

وم كنند؟ و بار سگر فرموده: آخر اين چه حكمي است كه ميتنها دختر بزايد و پسر زاييدن را به شما واگذار كند؟ و بار دي
 خواهيد متذكر شويد؟فرموده: راستي نمي

، چون سخن ايشان حكمي است بدون دليل، و سپس "ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ "فرمايد:آن گاه ايشان را توبيخ نموده مي
هم اشاره است به اينكه اين حرف صرف نظر از اينكه هيچ دليلي  كه هم توبيخ است و "أَ فاَل تَذَكَّرُونَ "دنبالش فرموده:

ند كه فهمشوند، اگر متذكر شوند ميندارد، بلكه بر خالفش دليل هست چيزي كه هست مشركين متذكر آن دليل نمي
ست كه ساحت خداي سبحان منزه از آن است كه متجزي شود و جزئي به نام فرزند از او جدا گردد، و نيز منزه از آن ا

محتاج فرزند شود و در صدد فرزنددار شدن برآيد. و اين گونه احتجاجها در كالم خداي تعالي عليه مشركين مكرر آورده شده 
 .است

جمله  به كار رفته، در "ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ "، به خطاب"أاَل إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ "در آيه مورد بحث التفاتي از غيبت
 "و در جمله دوم خطاب به مشركين فرموده: "ايشان از در افك خواهند گفت "اول مشركين را غايب حساب كرده و فرموده:

و اين التفات براي آن است كه بر شدت خشم خدا داللت كند، شدت خشمي  "كنيدواي بر شما اين چه حكمي است كه مي
 .دكه باعث شده خدا شفاها با خود مشركين سخن گوي

است و مراد  "هبلك "در اين آيه نيز منقطعه و به معناي "ام "كلمه "أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ "
برهان و كتابي است كه از ناحيه خداي سبحان بر مشركين نازل شده باشد،  -آيدبه طوري كه از سياق برمي -"سلطان "از

، اي را ندهدكتاب خدا به ايشان خبر داده باشد كه مالئكه دختران منند، چون وقتي عقل و حس اجازه چنين عقيده و در آن
ماند دليل نقلي و كتابي كه از ناحيه خدا آن را اثبات كرده باشد پس اگر مدعاي مشركين حق است، بايد كتابي باقي مي

 .آسماني ارائه دهند، تا مدعاي آنان را اثبات كند

ته به اين عنايت است كه فرض كرد مشركين كتابي داش "كتابتان "را بر مشركين اضافه كرد، و فرمود: "كتاب "و اگر كلمه
 .باشند كه بر مدعايشان داللت كند

دن نسبت بين خدا و جن، عبارت از همين قرار دا "وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ "



  :گويندعقيده مشركين است كه مي

 930، ص: 13ترجمه الميزان، ج

ت[ ..... خلصين( منزه اسو اينكه چرا خدا از وصف واصفان )جز وصف عباد م "سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ "توضيحي در باره استثناي عباد مخلصين در آيه:]

 115ص: 

 .پرستان بحث كرديم گذشتجن اوالد خدا هستند كه شرح مفصل اين عقيده آنان در تفسير سوره هود آنجا كه در باره بت

ه د. و اينكدانند روزي براي حساب و يا عذاب حاضر خواهند شيعني خود جنيان مي -"وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ "
دانند كه خود مربوب خدا هستند، و است. و به هر حال جنيان مي "محضرون "گفتم. حساب يا عذاب، به خاطر اطالق كلمه

دهد. پس نسبتي كه بين جنيان و خدا هست نسبت كشد و بر طبق اعمالشان جزا ميخدا به زودي از ايشان حساب مي
 .سي كه خودش مربوب ديگري است، شايستگي پرستش نداردمربوبيت و ربوبيت است، نه نسبت والدت و ك

اي از مالئكه است كه به اين اسم طايفه "جنة "اند: مراد از كلمهاز مفسرين است كه گفته« 1»و از عجايب، سخن بعضي 
اي از طايفه :است كه، و معنايش اين "جنة "را به كفار برگردانيد، نه به كلمه "انهم "اند. و بنا بر اين بايد ضميرناميده شده

شوند، و اين تفسيري است كه هيچ شاهدي از قرآن دانند كه كفار براي عذاب حاضر ميمالئكه، كه نامشان جن است، مي
 .كريم بر آن نيست، عالوه بر اين از سياق بعيد است

به آيه  با در نظر گرفتن اينكه اين آيه متصل -"يصفون "ملهضمير در ج "سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ "
در آن استثناي منقطع است، و معناي آيه اين است كه: خدا از  "اال "گردد، و استثنايبه كفار نامبرده برمي -قبل است

تراشند از برايش مي گويند، و از اوصافي كهاش ميكنند منزه است، و يا خدا از آنچه كه كفار در بارهتوصيفي كه كفار مي
ق كنند كه اليقبيل والدت و نسبت و شركت و امثال آن منزه است، ولي بندگان مخلص خدا او را به اوصافي وصف مي

 .كنند كه اليق اوستساحت قدس اوست و يا طوري وصف مي

 ."است "لمحضرون "اين استثنا، استثناي منقطع از ضمير در "اند:از مفسرين گفته« 9»و بعضي 

اند، هايي كه بين اين ضمير و مرجعش فاصله شدهاست و جمله "جعلوا "استثناي از فاعل در "اند:ديگر گفته «3»بعضي 
 .. ولي اين دو وجه بعيد است"جمالت معترضه است

 و در صورتي كه اين دو آيه را مستقل در نظر بگيريم، هم چنان كه مستقل نيز هستند،
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را به عموم مردم برگردانيم، و چون  "يصفون "تر از آن معاني دارد، چون در اين صورت بايد ضمير درتر و دقيقمعنايي وسيع
شود: شود، آن گاه اگر استثنا را هم متصل بگيريم، معنا چنين ميو شامل همه گونه وصف ميمطلق است،  "يصفون "كلمه

كنند، مگر تنها بندگان مخلص خدا كه وصف آنان هايي كه واصفان برايش ميخداي تعالي منزه است از تمامي وصف
 .درست است

ا را با مفاهيمي كه نزد خود آنان محدود است اما منزه بودن خدا از وصف همه واصفان، علتش اين است كه: واصفان خد
ون كنند، چگويند خدا بينا است، چشم هم براي خدا اثبات ميكنند، و خداوند غير محدود است، )مثال اگر ميتوصيف مي



شود و حال بينايي در بين خود آنان مستلزم داشتن چشم است، و معلوم است كه وقتي چشم اثبات شود، سر نيز اثبات مي
تواند قالب نكه بينايي خدا مربوط به چشم نيست( و همچنين هيچ يك از اوصاف او قابل تحديد نيست، و هيچ لفظي نميآ

تمام عيار اسماء و صفات او گردد، پس هر چيزي كه واصفان در باره خدا بگويند، خدا از آن بزرگتر است، و هر آنچه كه از 
 .ن چيز استخدا در توهم آدمي بگنجد، باز خدا غير از آ

 :و اما اينكه وصف عباد مخلصين در باره خدا درست است، دليلش اين است كه

خداي عز و جل بندگاني دارد كه ايشان را براي خود خالص كرده، يعني ديگر هيچ موجودي غير از خدا در اين افراد سهمي 
شناسند و غير از خدا را فراموش نتيجه تنها خدا را مي ندارد، و خود را به ايشان شناسانده، و غير خود را از ياد ايشان برده، در

شناسند، چنين مردمي اگر خدا را در نفسشان وصف كنند، كنند، و اگر غير از خدا، چيزي را هم بشناسند به وسيله خدا ميمي
عاني آنها و م هر چند الفاظ قاصر -كنند كه اليق ساحت كبريايي اوست و اگر هم به زبان وصف كنندبه اوصافي وصف مي

كنند كه بيان بشر عاجز و قاصر است از اينكه قالب آن معاني باشد و زبان دنبال وصف خود اين اعتراف را مي -محدود باشد
بشر الكن است از اينكه اسماء و صفات خدا را در قالب الفاظ حكايت كند، هم چنان كه رسول خدا )ص( كه سيد مخلصين 

كه بر خدا ثنا گفته و نقص ثنايش را اينگونه كامل « 1» "عليك انت كما اثنيت علي نفسكال احصي ثناء  "است فرموده:
 .دقت بفرماييد -باشدكند منظورش ميكرده كه آنچه را كه خداوند در ثناي بر خودش اراده مي
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 111[ ..... ص: "فَإِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ "بيان مفاد آيه:]

 "لَيْهِ بِفاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِفَإِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ ما أَنْتُمْ عَ

گيري از حكم مستثني و مستثني منه و يا تنها از حكم مستثني قرار دارد، تفريع و نتيجه "فاء "اين آيه كه در آغازش حرف
به  -ضاللت است،ايد، همه است و معنايش اين است كه: بعد از آنكه مسلم شد كه آنچه شما از اوصاف براي خدا تراشيده

شود كه شما با اين پس اين نتيجه عايد مي -شوندخالف بندگان مخلص خدا كه در وصف كردن خود دچار ضاللت نمي
 .كنندتوانيد گمراه كنيد مگر مردم دوزخي را، يعني آنهايي را كه با پاي خود راه دوزخ را طي ميگمراهي خود نمي

موصوله باشد و مراد از آن  "ما تَعْبُدُونَ "در جمله "ما "رد، اين است كه: كلمهخوو آنچه از سياق به روشني به چشم مي
 .باشدها و همه آلهه ضاللت و پيشوايان گمراهي از قبيل شيطانهاي جني ميباشد و بس، و يا بتها ميبت

گردد و به خداي سبحان برمي "عليه "نافيه است. و ضمير در "ما انتم "در جمله "ما "و نيز ظاهر سياق اين است كه: كلمه
به معناي گمراه كردن  "فتنه "است كه اسم فاعل از "فاتن "جمع "فاتنين "و كلمه "فاتنين "ظرف )عليه( متعلق است به

رو به معناي دنباله "صالي جحيم "اشتقاق يافته كه به معناي پيروي است، و "صلو "از ماده "صالي "مردم است. و كلمه
كه هر جا راه جهنم را سراغ داشته باشد به آنجا برود و عمل دوزخيان را مرتكب شود. و استثناء در آيه  جهنم است، به طوري

 ."ما انتم بفاتنين احدا اال من هو صال الجحيم "مفرغ است، )مستثني منه آن در كالم نيامده(، و تقدير كالم چنين است:

توانيد احدي را رستيد، هر چند دست به دست هم بدهيد نميپو معناي آيه اين است كه: شما و خدايان ضاللت كه مي
 .كنندمفتون و گمراه كنيد، مگر تنها آن كساني را كه خود راه جهنم را دنبال مي

ت كالمي اس "فانكم و ما تعبدون "در اول مصدريه و يا موصوله است و جمله "ما "اند: كلمهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 



پرستيد و شما و آنچه مي "و معناي آيه اين است كه: "برو پي كارت -انت و شانك "گويند:ينكه ميتام و مستقل، از قبيل ا
ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ  "اي استينافي يعني ابتدايي فرموده:يعني برويد پي اين كارها كه داريد، آن گاه با جمله "پرستيتانيا شما و بت

ما  "در "ما "در صورت مصدري بودن ما به كلمه "عليه "ست، و ضمير درمتضمن معناي حمل ا "فاتنين "و "بِفاتِنِينَ
 گردد، و در صورت موصوله بودن آن، بهبرمي "تَعْبُدُونَ
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رستي خود مگر پتوانيد تحميل كنيد بر عبادت خود و يا بر بتآيه اين است كه شما نميگردد. و معناي مضافي تقديري برمي
 .كسي را كه خودش پيرو جهنم است

ها به و يا تن "ما تَعْبُدُونَ "باشد، و ضمير به كلمه "با "به معناي "علي "اند: ممكن است كلمهديگر گفته« 1»و بعضي 
دهد، و متضمن معناي همان معناي ظاهري خود را مي "فاتنين "گردد و كلمهدر صورتي كه موصوله باشد بر "ما "كلمه

گر هاي خود گمراه كنيد، متوانيد با عبادت خود و يا با عبادت بتتحميل و حمل نيست، و معناي آيه اين است كه: شما نمي
 .پيروان دوزخ را

زحمت انداختن است. و در آيه مورد بحث  و همه اين سخنان وجوهي است نادرست و در حقيقت بدون جهت خود را به
 .در التفات در آيات سابق ذكر كرديم :التفات به كار رفته، و نكته اين التفات عينا همان است كه

 111... ص: .. رد و ابطال پندار مشركين در باره اينكه مالئكه دختران خدايند، با بيان موقف و موقعيت مالئكه در عالم خلقت و اعمال صادره از ايشان[]

 -دآيبه طوري كه از سياق برمي -اين سه آيه "وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ "
ارانش ود جبرئيل و ياعتراضي است از كالم جبرئيل و يا كالم او و ياراني كه از فرشتگان وحي دارد، نظير حكايتي كه از خ

 .«9» "وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ "نقل كرده و فرموده:

سه آيه مورد بحث كالم رسول خدا )ص( است، كه خودش و مؤمنين را براي كفار توصيف  "اند:از مفسرين گفته« 0»بعضي 
 :م چنين استو تقدير كال "فاستفتهم "د، تا ايشان را توبيخي خوار كننده كرده باشد. و آيات مورد بحث متصلند به آيهكنمي

هيچ يك از ما مسلمان نيست مگر آنكه در قيامت جايگاه و مقامي  "از ايشان استفتاء كن و بعد از آنكه استفتاء كردي بگو:
 ."ايستيم و ماييم تسبيح كنندگانستي ماييم كه در نماز به صف ميمعلوم و در خور اعمال خود دارد و به در

 .و ليكن اين وجه، وجه مناسبي نيست، و با سياق سازگاري ندارد

گانه در اين مقامند كه عقيده مشركين بر الوهيت مالئكه را باطل كنند، از اين طريق كه با اعتراف خود عقيده اين آيات سه
ضيح اينكه: مشركين اعتراف دارند به اينكه مالئكه خودشان مربوب و عبد خداي تعالي هستند، كنند، توكفار را باطل مي

 :گويندچيزي كه هست مي
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تر از خويشند و در آن موجودات استقالل در تدبير و تصرف دارند و از تدبير هاي خدا خود رب موجودات پايينهمين مربوب
دانند، خودشان اين معنا را قبول ندارند، يعني خود را مستقل در تدبير عالم نميعالم چيزي مربوط به خدا نيست، و مالئكه 

ان كنند، همهر چند كه واسطه و سبب متوسط بين خدا و خلق هستند. پس آنچه كه در اين آيات مالئكه از خود نفي مي
قاد ئكه كافي است در ابطال اعتاستقالل در تدبير است، نه سببيت به اذن خدا، پس اعتقاد مشركين به مربوب بودن مال

 "بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ "ديگرشان، و آن اينكه مالئكه رب عالم باشند، هم چنان كه آيه
 .نمايدا انكار ميكند و هم از سوي ديگر استقالل آنان رهم از يك سو سببيت و وساطت مالئكه را اثبات مي« 1»

معنايش اين است كه: هر يك از ما مقامي معين و پستي مشخص داريم، كه  "وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ "پس اينكه فرمود:
 تواند از خط مشي كه برايشاند و با گمارده شدن ديگر استقالل معني ندارد، چون شخص گمارده شده نميما را بدان گمارده

او را  كند اطاعت نموده واند تجاوز كند، مالئكه نيز مجعول )آفريده شده( بر اين هستند كه خدا را در آنچه امر ميين كردهتعي
 .بپرستند

معنايش اين است كه: ما فرشتگان همواره نزد خدا در صف ايستاده منتظر اوامر او  "وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ "و اينكه فرمود:
ا ال يَعْصُونَ اللَّهَ م "اش اجرا كنيم، هم چنان كه از آيهكند، بر طبق خواستهاوامري كه در تدبير عالم صادر مي هستيم، تا

شود. اين آن معنايي بود كه ما به كمك سياق از آيات مورد بحث نيز اين معنا استفاده مي "أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ
ايم مراد از اين جمله اين است كه: ما مالئكه نزد خدا به صف ايستاده "اند كه:گفته« 9»بعضي  استفاده كرديم. و چه بسا

 .. ولي اين خيلي از فهم دور است و شاهدي هم بر آن نيست"براي نماز

 يي او نيست تنزيهمعنايش اين است كه: ما خدا را از آنچه اليق ساحت كبريا "وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ "و اينكه فرمود:
 .«0» "يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ ال يَفْتُرُونَ "كنيم، هم چنان كه در جاي ديگر باز فرموده:مي

 كنند وگانه موقف و موقعيت مالئكه در عالم خلقت را توصيف ميپس اين آيات سه

__________________________________________________ 

 .93و  93كنند. سوره انبياء، آيه گيرند و همه به امر او عمل مين شريف خدايند، كه در سخن از او پيشي نميبلكه بندگا(1)

 .140، ص 90روح المعاني، ج (2)

 .93شوند، سوره انبياء، آيه گويند و خسته نميفرشتگان شب و روز خداي را تسبيح مي(3)

 932، ص: 13ترجمه الميزان، ج

نمايند و آن عمل عبارت است از در صف ايستادن براي گرفتن اوامر خداي ت آنان است بيان ميعملي كه مناسب خلق
تعالي، و نيز منزه داشتن ساحت كبريايي خدا از شريك و از هر چيزي كه اليق به كمال ذات او نيست. ذاتي كه عقل و وهم 

 .يابدبدان دست نمي

مير در اين آيه به سياق قبلي بازگشت شده ض "نا ذِكْراً مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَوَ إِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَ
ه در اول آي "ان "گردد. و كلمهبه قريش و هر قومي كه عقيده آنان را داشته باشند برمي "ليقولون "و در "كانوا "جمع در
 .كتابي آسماني از جنس كتابهاي نازل بر اولين است "نذكر اولي "است. و مراد از "ان "مخفف

، ما نيز هدايت بودو معناي آيه اين است كه: اگر نزد ما قريش نيز كتابي آسماني نظير كتب آسماني نازل بر اقوام گذشته مي
و بگويند از بوديم و منظورشان از اين سخن اين است كه: از كفر خود عذر بخواهند شديم و بندگان مخلص خدا ميمي

 .ناحيه خدا حجتي بر ما تمام نشده



پرستي مساله نبوت و رسالت و نزول كتابي از و اين در حقيقت عذري است بدتر از گناه، براي اينكه: مذهب وثنيت و بت
 .داندآسمان را به كلي محال مي

 :اي فصيحه است و معناي جمله اين است كهف -به اصطالح ادبي -در اول جمله "فا ""فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ "

پس ما همين قرآن را بر آنان نازل كرديم، تا ديگر گله نكنند كه ما كتابي آسماني نداشتيم، ولي به همين قرآن كفر ورزيدند 
لي به او به آنچه گفتند وفا نكردند و به زودي خواهند دانست كه وبال كفرشان چيست. و اين جمله اخير تهديدي از خداي تع

 .ايشان است

 119مقصود از اينكه انبياء )عليهم السالم( منصور هستند و جند خدا غالبند[ ..... ص: ]

ه خداي تعالي براي ايشان، عبارت است از قضايي ك "كلمه ""وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ "
يا به اين است كه عهد آن مقدم باشد و يا به اين است كه به نفوذ و  "سبقت كلمه "رانده و حكمي كه كرده. و در باره آنان

فرمايد: ما قضايي حتمي در باره ايشان كند، ميمعناي منفعت را افاده مي "لهم "در جمله "الم "غلبه مقدم شود. و حرف
اين معنا را با چند نوع تاكيد بيان كرده.  -كنيدوري كه مالحظه ميبه ط -رانديم كه به طور يقين ياري شدگان باشند. و

 ."لهم "در "الم "و يكي حرف "ان "، يكي كلمه"قد "در ابتداي آيه، يكي كلمه "الم "يكي حرف

ر آيه ددهد و يا در آخرت و يا به نحوي ديگر. بلكه در اين آيه شريفه نصرت را مقيد نكرده كه انبيا )ع( را در دنيا نصرت مي
 :ديگر نصرت را عموميت داده و فرموده

 933، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«1» "إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ "

، و خوردراه حق هرگز شكست نمي اند وپس رسوالن خدا هم در حجت و دليل منصورند، براي اينكه راه حق را پيش گرفته
دهد تا دشمنان را زير دست كنند، و يا به اينكه از ايشان انتقام هم بر دشمنان خود منصورند، يا به اينكه خدا ياريشان مي

الْقُري ... حَتَّي إِذَا اسْتَيْأَسَ  وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ "گيرند، چنانچه خداي تعالي فرموده:مي
 .«9» "مُجْرِمِينَالرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَ ال يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْ

و در  -«0» "لَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُيَوْمَ ال يُخْزِي ال "و هم در آخرت منصورند، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:
 .ها در سوره مؤمن بياني در اين معنا گذشتهمين نزديكي

 "َ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ

 "خوانند. بنا بر اين، كلمهمي "جند "به معناي مجتمعي است انبوه و متراكم و لشكر را هم به همين جهت "جند "كلمه
 "ندج "بينيم در قرآن كريم در باره آمدن احزاب يك جا تعبير بهباشند و لذا ميقريب المعنا مي "حزب "با كلمه "جند

و « 4» "وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ "فرمايد:، و در جايي ديگر در همين باره مي«0» "إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ "فرمايد:نموده، مي
 .«3» "وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ ":گر فرمودهنيز در جايي دي

 اي است كه فرمانبردار امر خدا باشد و در راه خدا جهادجامعه "جندنا "و مراد از

__________________________________________________ 

كنيم و نيز آنان را كه به ايشان ايمان آوردند، هم در دنيا و هم در روز قيامت كه ا رسوالن خود را ياري ميما محقق(1)
 .41خيزند. سوره مؤمن، آيه گواهان به پا مي

 شدندكرديم ... تا وقتي كه رسوالن مايوس ميقبل از تو نفرستاديم مگر مرداني از اهل قراء را كه به ايشان نيز وحي مي(2)



ت، ولي يافخواستيم نجات ميرسيد و هر كس را كه ميپنداشتند كه به آنان دروغ گفته شده كه ناگهان نصرت ما ميو مي
 .132و  113عذاب ما حتي يك نفر از مجرمين را هم باقي نگذاشت. سوره يوسف، آيه 

 [.....] .3ه گرداند. سوره تحريم، آيروزي كه خدا پيغمبر و گروندگان به او را خوار نمي(3)

 .2هنگامي كه لشكرياني به مدد و ياري شما آمدند. سوره احزاب، آيه (4)

 .99و مؤمنان چون لشكر و نيروهاي كفار را به چشم ديدند. سوره احزاب، آيه (5)

 .43كسي كه خدا و رسول و مؤمنان را دوست بدارد، غالب است، براي اينكه حزب خدا غالب است. سوره مائده، آيه (6)

 931، ص: 13ترجمه الميزان، ج

نمايد، و اين جامعه عبارت است از گروه مؤمنان و يا انبياء به ضميمه مؤمنان، كه پيرو انبيايند، بنا بر احتمال دوم در اين 
كالم تعميم بعد از تخصيص به كار رفته، و به هر حال پس مؤمنان مانند پيشوايان خود منصورند، هم چنان كه در جاي 

كه در گذشته تعدادي آيات « 1» "وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "اب به مؤمنان فرموده:ديگر خط
 .كه بر اين معنا داللت داشت، گذشت

ه تنها نصرت و غلبو اين حكم يعني نصرت و غلبه حكمي است اجتماعي و منوط است بر تحقق عنوان و ال غير، يعني اين 
ه اي ككنند هر جامعهكنند و در راه او جهاد مينصيب انبيا و مؤمنين واقعي است، كه جند خدا هستند و به امر او عمل مي

اين عناوين بر آن صادق باشد، يعني ايمان به خدا داشته باشد، و به اوامر خدا عمل كند و در راه او جهاد نمايد منصور و 
اي كه از ايمان جز اسم در آن اي كه اين اسامي و عناوين را دارد و واقعيت آنها را ندارد. پس جامعهمعهغالب است، نه جا

 .نمانده باشد و از انتسابش به خدا جز سخني در آن نمانده باشد، نبايد اميد نصرت و غلبه را داشته باشد

اي است به رسول خدا )ص( نصرت و غلبه است، و در حقيقت وعدهاين جمله تفريع بر داستان  "وَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّي حِينٍ "
 .دهد و تهديدي است عليه مشركين و مخصوصا مشركين قريشاش ميكه به زودي نصرت و غلبه

آن را موقت  "حتي حين "دهد به اينكه آن جناب از مشركين اعراض كند و سپس با جملهو از اينكه نخست دستور مي
آيد كه اين مدت خيلي طوالني نيست، و واقعيت هم همين طور بود، چون بعد از مدتي كوتاه رسول سازد، به دست ميمي

 .خدا )ص( از بين مشركين مهاجرت كرد، و سپس رؤسا و بزرگان آنان را در جنگ بدر و غير آن نابود كرد

 دهد كه به زودي خواهند ديد، و سپسد و سپس خبر ميكناز اينكه در آغاز، امر به بينايي مي "وَ أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ "
خواهد بفرمايد: لجبازي و جحود شود كه ميكند، از نظر سياق استفاده ميكالم را بر اعراض فوري در آيه قبلي عطف مي

و به زودي  كننددهند و چگونه انكار ميايشان را نيك بنگر، و ببين در مقابل انذار و تخويف تو چه عكس العملي نشان مي
 خواهند ديد سرانجام

__________________________________________________ 

 .102سست و اندوهناك مشويد. كه غلبه با شماست اگر در ايمان ثابت قدم باشيد. سوره آل عمران، آيه (1)

 939، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .لجبازي و استكبارشان چيست

كند كه خ ميشان توبياين آيه مشركين را در برابر عجله "جِلُونَ فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَأَ فَبِعَذابِنا يَسْتَعْ "
م و نيز اعال "پس اين وعده فتح چه شد؟ -مَتي هذَا الْفَتْحُ "و "پس اين وعده عذابت چه شد؟ -مَتي هذَا الْوَعْدُ "گفتند:مي
 .ذاب چيزي نيست كه در آن عجله شود، چون روزي بسيار سخت و صبحي بسيار شوم در پي داردكند به اينكه اين عمي

و نزول عذاب به ساحت آنان، كنايه است از نزول آن از همه طرف، به طوري كه عذاب ايشان را احاطه كند. و معناي 



ذار شدگان بسيار صبح بدي است و منظور از انذار ها صبح اناين است كه: در بين همه صبح "فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ "جمله
 .شدگان مشركين قريشند

 -ه بعضيبنا به گفت -اين آيه، تاكيد همان مضمون آيه قبلي است، چون "وَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّي حِينٍ وَ أَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ "
اند: منظور از جمله قبلي، تهديد به عذاب دنيا و از ال دادهديگر احتم« 9»تكرار مضمون تنها به اين منظور بوده. بعضي « 1»

 ". و اين احتمال خالي از وجه نيست، چون در آيه مورد بحث براي جمله"جمله مورد بحث، تهديد به عذاب آخرت باشد
 :مفعولي ذكر نشده، ولي در آيه قبلي ذكر شده و فرموده "أبصر

ديدن كفر و فسوقي است كه عموم  "ابصار "ر بر عموميت دارد و مراد ازو حذف آن در آيه مورد بحث اشعا "ابصرهم "
 .مردم مرتكب آن بودند، و مناسب چنين كفري تهديد به عذاب در قيامت است

اين آيه، خداي سبحان را از آن اوصافي كه مشركين و مخالفين دعوت رسول خدا  "سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ "
 "اضافه شده به كلمه "سبحان "دارد، چون كلمهمنزه مي -و قبال در همين سوره حكايت شد -اندص( برايش ذكر كرده)

كني. و نيز براي بار دوم كني و به سوي او دعوت ميفرمايد: منزه است آن پروردگاري كه تو او را عبادت ميمي "ربك
 .ختص به عزت است پس او مقامي منيع داردرا بر عزت اضافه كرد تا بفهماند خدا م "رب "كلمه

 تواند او را ذليل كند و هيچ غالبي نيست كه بر او غلبهكه منيع بودن مقامش علي االطالق است، يعني هيچ عامل ذلتي نمي
ند توانند نمياتواند از تخت سلطنت او بگريزد، پس مشركين كه دشمنان حقند و به عذاب تهديد شدهنمايد و هيچ كسي نمي

 .او را به ستوه بياورند

__________________________________________________ 

 .103، ص 14تفسير قرطبي، ج (1)

 .143، ص 90تفسير روح المعاني، ج (2)

 930، ص: 13ترجمه الميزان، ج

از هر عذاب و ناماليمي از ناحيه اين جمله، سالم بر همه رسوالن خداست، و مصونيت آنان را  "وَ سَالمٌ عَلَي الْمُرْسَلِينَ "
 .داردخدا اعالم مي

 .در تفسير سوره فاتحه معناي اين جمله و مطالب مربوط به آن گذشت "وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ "

 113([ ..... ص: "وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ... "بحث روايتي ])چند روايت در ذيل آيه:

اند كه گفت: روزي رسول خدا لمنثور آمده كه محمد بن نضر و ابن عساكر، از عالء بن سعيد، روايت كردهدر كتاب الدر ا
 :)ص( به اهل مجلس خود فرمود

يعني كمر آسمان از سنگيني خميد و حق دارد كه خم شود، چون هيچ جاي پايي از  "اطت السماء و حق لها ان تئط "
وَ  "نجا قرار دارد، كه يا در ركوع است و يا در سجده، آن گاه اين آيه را قرائت فرمود:اي در آآسمان نيست، مگر آنكه فرشته

 .«1» "إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ

 ."مؤلف: اين معنا به غير از طريق نامبرده نيز از آن جناب روايت شده

ص( چنين بود كه هر وقت به نماز )انس روايت كرده كه گفت: رسول خدا  و نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه از
ود: اگر فرمفرمود: صف نماز را منظم كنيد، فالني تو قدري جلو بيا، و فالني تو قدري عقب برو، آن گاه ميايستاد ميمي



يه را كند، آن گاه اين آت ميصفوف خود را منظم كنيد، و به خط مستقيم بايستيد خداي تعالي شما را مانند مالئكه هداي
 .«9» "وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ "فرمود:تالوت مي

 :و در نهج البالغه است كه: امير المؤمنين )ع( در وصف مالئكه فرموده

سته د كه از تسبيح گفتن خگوياني هستنشوند و تسبيحايشان صف بستگاني هستند كه هرگز از صف خود جدا نمي
 .«0»گردند نمي

__________________________________________________ 

 .920، ص 4الدر المنثور، ج (1)

 .920، ص 4الدر المنثور، ج (2)

 .1، خطبه 21، ص 1شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد، ج (3)

 930، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 115( ..... ص: 88و هشت آيه دارد ) سوره ص مكي است و هشتاد(38)

 115[ ..... ص: 71تا  7(: آيات 38سوره ص )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَ التَ حِينَ مَناصٍ ( كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا 9بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ ) (1)ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ 
 (0( وَ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَ قالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ )0)

( 3ءٌ يُرادُ )إِنَّ هذا لَشَيْ( وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلي آلِهَتِكُمْ 4ءٌ عُجابٌ )أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْ
( أَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا 3ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِالَّ اخْتِالقٌ )

 (2الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ) ( أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّك3َعَذابِ )

( كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ 11( جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ )13أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ )
( إِنْ كُلٌّ إاِلَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ 10ثَمُودُ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ أُولئِكَ الْأَحْزابُ ) ( و19َقَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ )

 (10فَحَقَّ عِقابِ )

 (13الْحِسابِ ) ( وَ قالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْم14ِوَ ما يَنْظُرُ هؤُالءِ إِالَّ صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ )

 115ترجمه آيات ..... ص: 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

  .(1ص، سوگند به قرآن كه داراي تذكر است )

 934، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(9كه كافران در سركشي و خالفند )

 .(0پيش از آنان چه نسلها را كه هالك كرديم، وقتي به فرياد آمدند كه كار از كار گذشته بود )



 .(0رساني از خودشان به سويشان آمده و كافران گويند اين جادوگري دروغگو است )و تعجب كردند كه بيم

 .(4چگونه خدايان را يك خدا كرده اين چيزي سخت عجيب است )

 .(3و اشراف و بزرگانشان به راه افتادند و گفتند برويد و با خدايانتان بسازيد كه اين خود روشي است مطلوب )

 .(3تواند باشد )ايم و اين به جز دروغ نميچيزي از ديگر ملتها نشنيدهچنين 

چگونه از بين ما قرآن به او نازل شود؟ اينها همه بهانه است بلكه اينان از تذكار من به شك اندرند چون هنوز عذاب را 
 .(3اند )نچشيده

 .(2هاي رحمت پروردگار مقتدر و بخشنده نزد آنهاست؟ )مگر خزانه

 .(13توانند باال روند )ا ملك آسمانها و زمين و آنچه بينشان هست از ايشان است تا به هر سبب كه ميو ي

 .(11هاي ديگر شكست پذير است )اين سپاه نااليق اينجا نيز چون دسته

 .(19پيش از آنها نيز قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت )پيامبران ما را( تكذيب كردند )

 .(10ها بودند )م لوط و اهل ايكه كه آنها دستهو قوم ثمود و قو

 .(10همگي پيغمبران را تكذيب كردند و مجازات من بر آنها محقق گشت )

 .(14برند )اينان نيز جز يك صيحه را كه بازگشت ندارد انتظار نمي

 .(13گويند پروردگارا پيش از رسيدن روز رستاخيز سهم ما را بياور )

 114[ ..... ص: "ص "سوره مباركهبيان آيات ]محتواي كلي 

 اشاره

زند و اينكه آن جناب با ذكري از ناحيه خدا كه بر او نازل شده مردم را در اين سوره گفتار پيرامون رسول خدا )ص( دور مي
 .كندكند و به سوي توحيد و اخالص در بندگي خداي تعالي دعوت ميانذار مي

بالند و به همين جهت دست از دشمني با تو برنداشته كفار به عزت خيالي خود ميكند كه و لذا مطلب را از اينجا شروع مي
ورزند، و مردم را هم از اينكه به تو ايمان بياورند جلوگيري كرده، به اين منظور سخناني از پيروي و ايمان به تو استكبار مي

 933، ص: 13گويند، و ترجمه الميزان، جباطل مي

 .كندفصلي جداگانه رد مي آن گاه آن سخنان را در

آورد، و خود را در يك فصل به يادش مي "اواب "و پس از آن رسول گرامي خود را امر به صبر نموده و سرگذشت بندگان
دهد به آن گاه عاقبت كار مردم با تقوي و سرانجام طاغيان را در فصلي خاطرنشان نموده. سپس آن جناب را دستور مي

فرمايد: كه خدا از در انذار انجام دهد و مردم را به سوي توحيد دعوت كند. و نيز در فصلي ديگر مياينكه ماموريت خود را 
همان روز نخست كه به مالئكه امر كرد تا براي آدم سجده كنند و شيطان امتناع كرد، اين قضاي حتمي را راند كه سرانجام 

 .شهادت سياق آياتش در مكه نازل شدهپيروان شيطان و خود او به آتش منتهي شود. و اين سوره به 

 111[ ..... ص: "وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ "توضيح معناي آيه:]

وري اوست به توحيدش و ذكر خداي تعالي و يادآ "ذكر "مراد از "ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ "
به معناي امتناع و زير بار  "عزة "گيرد، مانند: معاد، نبوت و غير آن دو. و كلمهبه معارف حقي كه از توحيد او سرچشمه مي



 .به معناي مخالفت است "شقاق "نرفتن است. و كلمه

فه مخالف هم به طرفي بروند، و از به اين معنا بوده كه هر يك از دو طاي "شقاق "در مجمع البيان آمده كه: اصل كلمه
 .«1» "گويند: فالني شق عصا كرد، يعني مخالفت نمودهمين باب است كه مي

ق وَ  "و در "يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ "سوگند باشد، مانند سوگندي كه در "وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ "آيد كه جملهو از سياق برمي
 .است، نه اينكه عطف بر ما قبل باشد "ن وَ الْقَلَمِ "و در "الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

آن باشيم، يعني ببينيم براي چه مطلبي سوگند ياد كرده؟ آنچه از اعراضي  "مقسم عليه "چيزي كه هست بايد در جستجوي
 ست كه مشركين از قبول آنآيد اين است كه: آن مطلب امري ااست، برمي "بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ "كه در جمله

شماري به خاطر امتناع از پذيرفتن آن هالك اند، و ملتهاي بيدادهاند و عزت و شقاق به خرج ميكردهخودداري مي
 .اندگشته

از سوي ديگر از اينكه بعد از اين سوگند و هالكت ملتها، به منذر بودن رسول خدا )ص( و نقل سخناني كه كفار عليه او 
بات آيد آن مطلبي كه به خاطر اثپردازد، برمياند ميدستوراتي كه سران كفار در مقابل انذار آن جناب به كفار دادهگفتند، و 

 آن،
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 .034، و ص 030، ص 3تفسير مجمع البيان، ج (1)

 933، ص: 13ترجمه الميزان، ج

بوده است، چون عالوه بر قرائني كه گفتيم، در اين سوره مكرر متعرض  "إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ "سوگند خورده، چيزي نظير
 .انذار آن جناب شده است

معنا اند كه بيشتر آنها بيوجوه بسيار آورده "ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ "مفسرين، هم در باره اعراب و هم در باره معناي آيه
 .اي نداشتراد آن خودداري كرديم، چون فايدهاست و ما از اي

خورم كه اين است كه: من به قرآن كه متضمن ذكر و يادآوري است سوگند مي -و خدا داناتر است -و معناي آيه مورد بحث
مخالفت  و تو به طور قطع و يقين از انذاركنندگاني، بلكه آنهايي كه كافر شدند، از قبول اين معنا و پيروي تو امتناع ورزيدند

 .كردند

به معناي مردمي است كه در يك عصر زندگي  "قرن "كلمه "كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَ التَ حِينَ مَناصٍ "
خوانده شود  "نون "اگر با« 1»است كه بنا به گفته صاحب مجمع البيان  "ينوص -ناص "مصدر "مناص "كنند. و كلمهمي

 .اندهم آن را به معناي فرار دانسته« 9»بعضي  .دهدخوانده شود معناي تقدم را مي "باء "دهد و اگر باخر را ميمعناي تا

ها را كه به كيفر تكذيب پيامبران منذر هالك ما قبل از اين كفار، چه بسيار قرنها و امت :و معناي آيه چنين است كه
ا ي "برايشان نماند و گفتن واويال به دردشان نخورد و هر چه فرياد زدند:كرديم، و در هنگام نزول عذاب ديگر مجال فرار 

ام، اي نديدند، چون هنگسودي به حالشان نبخشيد و هر چه به خداي سبحان استغاثه كردند، فايده "وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ
 .هنگام تاخر عذاب و مؤاخذه نبود و يا هنگام فرار نبود

يعني تعجب كردند از آمدن منذري از جنس خودشان،  "نْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَ قالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌوَ عَجِبُوا أَ "
 .يعني از جنس بشر، چون مسلك وثنيت منكر رسالت بشر است

اند، چون از آوردن تهم به سحر كردهاند به رسول خدا )ص( و او را ماشاره كرده "هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ "اند:كفار در اينكه گفته
مثل آنچه كه آن جناب آورد يعني قرآن عاجز شدند. و نيز آن جناب را متهم كردند به دروغ، و گمان كردند كه وي به دروغ، 



 .دهدقرآن و معارف حقيقي آن را به خدا نسبت مي
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 .030، ص 3لبيان، ج تفسير مجمع ا(1)

 .103، ص 14تفسير قرطبي، ج (2)

 933، ص: 13ترجمه الميزان، ج

بدون تشديد جيم، اسم مبالغه است، و با تشديد جيم مبالغه  "عجاب "كلمه "ءٌ عُجابٌأَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْ "
 .است "بسيار عجيب "رساند، و معنايشبيشتري را مي

 "جعل "اين جمله تتمه كالم كفار است و استفهام در آن استفهام تعجب است، يعني شنونده را به تعجب واداشتن. و كلمه و
تصيير به حسب قول و اعتقاد و ادعا است، نه به حسب  -«1»اند به طوري كه گفته -به معناي گرداندن و قرار دادن است، و

مؤنث قرار دادن مالئكه به حسب ادعا و  «9» "لْمَالئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاًوَ جَعَلُوا ا "واقع، هم چنان كه در آيه
 .اعتقاد است، نه اينكه راستي جنس ملك را تغيير داده باشند

باطل ص( خدايان را يك خدا كرده؟ اين است كه: آيا الوهيت آلهه را )پس در آيه مورد بحث معناي اينكه گفتند: آيا محمد 
 ؟"ال اله اال اللَّه "گويدكرده و آن را منحصر در يك خدا كرده كه مي

 118بيان سخنان اشراف و بزرگان كفار در رد دعوت پيامبر اكرم )صلي اللَّه عليه و آله( و سفارش به ادامه پرستش آلهه[ ..... ص: ]

اينكه انطالق را به بزرگان و اشراف قوم نسبت  "ءٌ يُرادُآلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْ وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلي "
داده و نيز كالم حكايت شده را از همان اشراف حكايت كرده، اشاره به اين معنا دارد كه اشراف قريش نزد رسول خدا )ص( 

و ترك آلهه پيش آورده بود با آن جناب گفتگو  جمع شدند و در باره حل مشكلي كه آن جناب با دعوت خود به سوي توحيد
اند به هيچ يك از سخنان آنان تن در دهند، در نتيجه كردند، تا به نوعي آن جناب را متمايل نمايند، و آن جناب حاضر نشده

د پايمردي و اند: برويد و در پايداري و حمايت از خدايان خواشراف به راه افتاده و به يكديگر و يا به پيروان خود گفته
شكيبايي به خرج دهيد. اين مطلبي را كه ما از لحن آيه استفاده كرديم مورد تاييد رواياتي است كه: در شان نزول آيه وارد 

 .شده، و ان شاء اللَّه به زودي در بحث روايتي خواهد آمد

تادند، اشراف قوم به راه اف "ت و تقدير آن چنين استدر تقدير اس "گفتند "كلمه "أَنِ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلي آلِهَتِكُمْ "در جمله
ص( )گفتند: برويد و بر حمايت از خدايان پايمردي كنيد و پرستش آنها را ترك مكنيد، هر چند كه محمد در حالي كه مي

 آيد كه اين كالم را به يكديگر گفته باشند،. و از ظاهر سياق برمي"اين عمل را نكوهش كند
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 .133، ص 90روح المعاني، ج (1)

 [.....] .12مالئكه را كه بندگان رحمانند مؤنث قرار دادند. سوره زخرف، آيه (2)

 932، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .اشراف به عامه مردم گفته باشند -همان طور كه قبال معنا كرديم -احتمال هم دارد

خواهد به غرض و الزمه دعوت رسول خدا )ص( اشاره كند، البته ظاهر اين جمله اين است كه: مي -"ءٌ يُرادُشَيْإِنَّ هذا لَ "
اند، و آن اين است كه: آن جناب منظورش از دعوت به توحيد، اي كه مشركين از دعوت آن جناب فهميدهغرض و الزمه

به اين هدف قرار داده، و اين معنا نظير كالمي است كه بزرگان رياست و حكومت بر مردم است و دعوت خود را وسيله نيل 



ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ  "فرمايد:قوم نوح به عامه مردم آن روز گفتند، و قرآن كريم آن را حكايت نموده، مي
 .«1» "عَلَيْكُمْ

كنيم از محمد )ص( و اين تصلب و اين اصراري كه ما مشاهده مي "كه:اند معناي آيه اين است از مفسرين گفته« 9»بعضي 
 ."ورزد امر عظيمي است كه او در نظر گرفتهسرسختي كه بر دعوت خود مي

معنايش اين است كه: اين امر يكي از بالهاي روزگار است كه متوجه ما شده و هيچ حيله و  "اند:ديگر گفته« 0»و بعضي 
 ."ه برويد و در پرستش خدايان خود پايمردي و شكيبايي كنيداي نيست، جز اينكچاره

صبر، خلقي است پسنديده كه عقالي عالم از ما انتظار دارند در چنين  "اند: معنايش اين است كه:ديگر گفته «4»بعضي 
 .ي ندارداند كه هيچ يك از آنها با سياق آيه سازگارمعناي ديگري هم براي آيه كرده "شرايطي از خود نشان دهيم

هاي مذهبي است كه ساير ملل و امت "ملت آخرت "منظورشان از "ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلَّا اخْتاِلقٌ "
هاي اولي كه امم گذشته متدين به آن معاصر و يا قريب به عصر آن روز عرب به آن مذهب متدين بودند، در مقابل مذهب

اند بگويند: اين ديني نيست كه تمام اهل دنيا آن را به عنوان آخرين دين بپذيرند، بلكه از همان ا خواستهاند، گويبوده
 .هاي قديمي استافسانه

مسيحيت است، چون دين مسيح در آن روز آخرين دين آسماني بود،  "ملت آخرت "مراد از "اند:از مفسرين گفته« 4»بعضي 
رد، چون مسيحيت به سه خدا قائل بود. پس درست است كه مشركين بگويند دعوت به ككه آن نيز دعوت به توحيد نمي

 توحيد را حتي از آخرين
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 ."ايمدين آسماني هم نشنيده

 هليكن اين تفسير درست نيست و ضعفش روشن است، براي اينكه مشركين اعتنايي به نصرانيت نداشتند، هم چنان ك
 .اعتنايي به اسالم نداشتند

 .يعني اين دين چيزي به جز دروغ و خود ساخته نيست -"إِنْ هذا إِلَّا اخْتِالقٌ "

ي نزد اند بگويند: هيچ مرجحخواستهاين جمله استفهامي است انكاري، به داعي تكذيب، مي "أَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا "
يله آن از ما برتري و امتيازي داشته باشد، و به خاطر آن امتياز، قرآن بر او نازل بشود، و بر ما محمد )ص( نيست كه به وس

 "ل ماتو نيستي مگر بشري مث -ما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا "نازل نگردد، بنا بر اين جمله مورد بحث در انكار امتياز، نظير جمله
 .كندمي است كه اختصاص رسالت به آن جناب را انكار

 182اعراض از سخنان آنان و تهديد و تحقيرشان[ ..... ص: ]

فرمايد: ايشان آنچه هاي ايشان است، مياين جمله اعراض از همه گفته "بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ "
 .ددهند كه حق باشن يعني قرآن در شكند و احتمال ميرا كه گفتند از روي ايمان و اعتقاد نبوده، بلكه هنوز در باره ذكر م



اند، نه بدان جهت است كه قرآن در داللت كردن بر حقانيت نبوت و آيت بودنش براي آن، و اگر به حقانيت آن معتقد نشده
ه عقايد اي آنان بتواند براي مردم يقين و اعتقاد بياورد، بلكه تعلق دلهخفايي داشته و از افاده اين معنا قاصر است و نمي

باطل، و پافشاري آنان بر تقليد كوركورانه است، كه ايشان را از نظر و تفكر در داللت آيت الهي و معجزه او بر نبوت باز 
 .دارد. و در نتيجه در باره اين آيت يعني قرآن در شكند در حالي كه قرآن آيتي معجزه استمي

اضي است از اعراض قبلي، و معنايش اين است كه: انكار قرآن از ناحيه مشركين و ايمان اعر "بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ "و جمله
نياوردن آنان به حقانيت آن، ناشي از شكي نيست كه نسبت به آن داشته باشند، بلكه ناشي از روح سركشي و استكباري 

نسبت به آن يقين داشته باشند و اين است كه دارند، اين روحيه باعث شده كه به حقانيت قرآن اعتراف نكنند، هر چند 
 شوند اعتراف كنند، همدهند تا وقتي كه عذاب را بچشند، آن وقت به حكم اضطرار ناگزير ميسركشي را هم چنان ادامه مي

 .چنان كه اقوام ديگري كه مثل ايشان بودند، بعد از چشيدن عذاب اعتراف كردند

  .خود تهديدي است به عذابي كه واقع خواهد شد "اندهنوز عذاب مرا نچشيده -لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ "و اينكه فرمود:
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در آن منقطعه است و  "أم "اين گفتار در جاي اعراض واقع شده، و كلمه "أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ "
 :و معنايش اين است كه "أَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا "است كه گفتند:كالم، ناظر به گفتار مشركين 

دهد تا آن را از ها به هر كس هر چه بخواهد ميهاي رحمت پروردگارت هست، كه از آن خزانهبلكه آيا نزد ايشان خزانه "
داند كه رسالت را در چه دودماني و چه و بهتر ميها منحصرا در اختيار خود خداست و اتو دريغ بدارند؟ بلكه اين خزانه

 ."شخصي قرار داده، و چه كسي را مورد رحمت خاص خود قرار دهد

، براي اين بود كه خالصه گفتار را تاييد كند. و معنايش اين است كه هيچ "الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ "و اگر در ذيل كالم فرمود:
شان نيست براي اينكه خدا عزيز است، يعني مقامش منيع است و احدي در كار هاي رحمت خدا به دست ايسهمي از خزانه

توانند رحمت خدا را از احدي جلوگيري كنند، براي اينكه خدا وهاب، و بسيار بخشنده تواند دخالت كند و نيز آنها نمياو نمي
 .است

 "منقطعه است. و فرمان "أم "در اين جمله نيز كلمه "رْتَقُوا فِي الْأَسْبابِأَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما فَلْيَ "
 .فرماني است تعجيزي "فليرتقوا

ها و راههايي است كه به وسيله آن به آسمانها به معناي پله "اسباب "به معناي باال رفتن است. و كلمه "ارتقاء "و كلمه
هايي باشد كه با آن به هدف منع و صرف خود از حق ها و وسيلهاسباب حيله "ارتقاء "كنند، و ممكن است مراد ازصعود مي

 .رسندمي

توانند در اين آسمانها و و يا آنكه آيا ملك آسمانها و زمين از آن ايشان است و در نتيجه مي "و معناي آيه اين است كه:
اين طور هستند، پس به آسمانها عروج نموده زمين دخل و تصرف كنند و جلو نزول وحي آسماني را بگيرند؟ كه اگر راستي 

 ."!هاي خود را به كار بزنند و جلو وحي آسمان را بگيرندو يا حيله

 "است كه به معناي خذالن و بيچارگي است. و جمله "هزيمت "از "مهزوم "كلمه "جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ "
در جمله مزبور براي افاده قلت و تحقير است. و كالم در آيه در مقام  "ما ". و كلمه"جند ما "بياني است براي "من االحزاب

شد، ايشان را خوار و خواهد علي رغم آن غرور و اعتزاز و اعجابي كه از كالمشان استفاده ميتحقير امر كفار است. و مي
 .ناچيز معرفي كند

 است و نيز اشاره به "ما "ظو تتميم آن با لف "جند "دليل اين معنا نكره آمدن كلمه
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است كه مخصوص اشاره به دور است. و نيز دليل ديگرش اين است كه: ايشان را جزو  "هنالك "موقعيت ايشان با لفظ
ا هالك دادند و خداوند هم همواره ايشان رآرايي نموده و حزب تشكيل مياحزابي معرفي كرده كه همواره عليه انبيا صف

برد و به همين منظور آنان را لشكري شكست خورده معرفي كرده، هم چنان كه به زودي در آيات بعد، از آنان نام ميمي
 .كرد، با اينكه هنوز جنگي نكرده بودند و شكست نخورده بودند

آن احزابي هستند كه همواره اند و از مقدار و شكست خوردهو معناي آيه اين است كه: اين كفار لشكري ناچيز و اندك و بي
 .كردند و عذاب من بر آنان حتمي شددادند و ايشان را تكذيب ميعليه فرستادگان خدا حزب تشكيل مي

 "داوتا "صفت فرعون است، و كلمه "ذو االوتاد "كلمه "كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ ... فَحَقَّ عِقابِ "
معرفي نموده، از  "هاداراي ميخ -ذو االوتاد "اند: اگر فرعون راگفته« 1»است كه به معناي ميخ است. بعضي  "وتد "جمع

 :اندديگر گفته« 9»هايي بازي برد و باخت داشته. و بعضي اين جهت است كه فرعون با ميخ

كرده، يعني دو دست و دو پا و سر او را بر زمين كرد، او را چهار ميخ ميجهتش اين است كه فرعون به هر كس غضب مي
است، چون  "صاحب لشكرها -ذو الجنود "اند: معنايشديگر گفته «3»داده. بعضي اش ميكرده و بعد شكنجهكوب ميميخ

اند، كه بر هيچ يك از آن وجوه دليل لشكر براي كشور به منزله ميخ است. بعضي ديگر وجوه ديگري براي آن ذكر كرده
 .ابل اعتمادي نيستق

اين  "فحق عقاب "اند كه سرگذشت آنان در تفسير سوره حجر و شعراء گذشت. و معناي جملهقوم شعيب "ايكه "اصحاب
 .است كه: عقاب من بر آنان ثابت شد و مستقر گشت و در آخر هالكشان كرد

به معناي برگشتن و  "فواق "به معناي انتظار و كلمه "نظر "كلمه "وَ ما يَنْظُرُ هؤُالءِ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ "
 .مهلت اندك است

برند، مگر يك صيحه را كه همگي آنان را هالك كند و معناي آيه اين است كه: اين تكذيب كنندگان از امت تو، انتظار نمي
 .و با آمدنش ديگر براي آنان بازگشت و يا مهلت نيست، و آن عذاب استيصال است
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قيامت دچار عذاب صيحه روز قيامت است، چون امت محمد )ص( هرگز قبل از  "صيحه "اند: مراد ازگفته «1»مفسرين 
 .بدانجا مراجعه شود -شود. ولي در تفسير سوره يونس گفتيم كه اين سخن خالف ظاهر آيات كتاب استنمي

ردگارا سهم ما پرو "به معناي بهره و نصيب است. و اينكه گفتند: "قط "كلمه "وَ قالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ "
اي است كه نسبت به عذاب خدا كرده گفتند: سهم عذاب ما را قبل از رسيدن قيامت بده. و عجله "ز قيامت بدهرا قبل از رو

 .اين كالم در حقيقت استهزاي داستان روز حساب، و استهزاي تهديد به عذاب آن روز است

([ ..... ص: "ص "و در باره "مِنْهُمْ وَ قالَ الْكافِرُونَ ... وَ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ "بحث روايتي ])رواياتي در باره شان نزول آيات:

183 



 :در كتاب كافي به سند خود از جابر از امام باقر )ع( روايت كرده كه فرمود

ات ما و خدايان ما را اذيت برادرزاده :روزي ابو جهل بن هشام به همراهي قومي از قريش نزد ابي طالب )ع( آمده، گفتند
 .بخوان و به او دستور بده تا دست از خدايان ما بردارد تا ما نيز از خداي او دست برداريمكرد، او را 

ع( نزد رسول خدا )ص( كسي را فرستاد تا بيايد، چون داخل شد، ديد در خانه به غير از مشركين كسي نيست، لذا )ابو طالب 
 ."سالم بر هر كس كه پيرو هدايت باشد -لْهُديالسَّالمُ عَلي مَنِ اتَّبَعَ ا "بلكه گفت: "السالم عليكم "نگفت

 :آن گاه نشست ابو طالب او را از ماجرا خبر داد. رسول خدا )ص( فرمود

شوند، و تمام گردنها برايشان خاضع من پيشنهادي بهتر از اين دارم، پيشنهادي كه با به كار بستن آن عرب ساالر مي
ال اله اال  "ابو جهل گفت: بله، بگو ببينم آن چيست؟ فرمود: اينكه بگوييد: خواهيد آن پيشنهاد را بكنم؟گردد، آيا ميمي
 ."اللَّه

فتند: ما اين گها را به گوش خود گرفته، برخاستند و بيرون شدند، در حالي كه ميامام باقر )ع( سپس فرمود: مشركين انگشت
 الْقُرْآنِ ص وَ "داخته خود او، پس خداي تعالي آيهپيشنهاد را حتي در آخرين ملت هم نشنيديم، اين نيست مگر ساخته و پر

 .«9»را در اين باره نازل فرمود  "ذِي الذِّكْرِ ... إِلَّا اخْتِالقٌ

__________________________________________________ 
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آمده كه وقتي رسول خدا )ص( دعوت خود را ظاهر  "وَ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ "و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه
و  اند خدايان ما را ناسزا گفتات عقايد ما را سفيهانه خوساخت، قريش نزد ابو طالب جمع شده، گفتند: اي ابو طالب برادرزاده

خواهد از ناداري نجات يابد، ما جوانان ما را فاسد نمود و جمعيت ما را متفرق كرد، اگر داعي او بر اين كار اين است كه مي
 .كنيمكنيم كه از همه ما ثروتمندتر شود. و حتي او را پادشاه خود ميبراي او آن قدر مال جمع مي

 :رسول خدا )ص( خبر داد، حضرت فرمودابو طالب جريان را به 

پذيرم، و ليكن يك كلمه به من بدهند تا )هم مرا اگر خورشيد را به دست راست من بگذارند، و ماه را به دست چپم، نمي
راضي كرده باشند، و هم( به وسيله آن سرور عرب گشته و غير عرب هم به دين ايشان بگروند و نيز خود آنان پادشاهاني در 

باشند، ابو طالب پاسخ آن جناب را به اطالع ايشان رسانيد. ايشان گفتند: يك كلمه چيزي نيست ده كلمه از ما  بهشت
آيا سيصد  !مشركين گفتند: شگفتا "ال اله اال اللَّه و اني رسول اللَّه "بخواهد، رسول خدا )ص( فرمود شهادت دهند به اينكه

 و شصت خدا را رها كنيم، و يك خدا بگيريم؟

 يعني "وَ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَ قالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ ... إِلَّا اخْتِالقٌ "پس خداي سبحان اين آيه را فرستاد:
يعني آنهايي كه در روز احزاب  "زابِأَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي ... مِنَ الْأَحْ "بهم مخلوط شده.

 .«1»جمعيت تشكيل دادند 

مؤلف: اين قصه از طرق اهل سنت نيز نقل شده، و در بعضي از روايات ايشان آمده كه وقتي رسول خدا )ص( كلمه توحيد را 
 ياوريد و در دست منبر آنان عرضه كرد و گفتند چيز ديگري از ما بخواه، فرمود: اگر خورشيد را براي من فراهم كنيد و ب

و پاسخ « 9»خواهم. مشركين از اين سخن وي در خشم شده، برخاستند و رفتند قرار دهيد، غير از اين از شما چيزي نمي
پيامبر )ص( به آنان كنايه از اين بوده كه حتي اگر مشركين زمام نظام عالم ارضي را به آن جناب واگذارند دست از دعوتش 



 رشيد و ماه از بزرگترين مؤثرات در زمينند، و آن دو را دو جرم كوچك و به همان اندازه كه بهبرنخواهد داشت چون خو

__________________________________________________ 

 .992، ص 9تفسير قمي، ج (1)
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 .لب خود را بيان نمايدخورند تصور كرد، تا بتواند مطچشم مي

و در كتاب علل به سند خود از اسحاق بن عمار روايت كرده كه گفت: از ابي الحسن موسي بن جعفر )ع( پرسيدم: چه شد كه 
نماز داراي يك ركوع و دو سجده گشت و چه شد كه داراي دو سجده شد ولي داراي دو ركوع نشد؟ فرمود: حال كه از 

ي فهميدن جوابش خالي و حواست را جمع كن. اولين نمازي كه رسول خدا )ص( خواند چيزي سؤال كردي دلت را برا
نمازي بود كه در آسمان در پيش روي خداي تبارك و تعالي در جلو عرش او خواند. و آن چنان بود كه وقتي آن جناب را به 

بيا و محل سجده خود را بشوي و  "ادص "معراج بردند تا جلو عرش باال رفت. خداي تعالي به او فرمود: اي محمد! نزديك
اي كه خداي تعالي دستورش داده بود نزديك طاهر كن و براي پروردگارت نماز بخوان. پس رسول خدا )ص( به همان نقطه

 .شده، وضو گرفت و وضويش را كامل كرد

ت اي اسد؟ فرمود: چشمهچه بود؟ كه آن جناب مامور شد از آن براي وضو گرفتن استفاده كن "صاد "پرسيدم: فدايت شوم
اش نامند. و آن همان است كه خداي تعالي در بارهمي "آب حيوان "جوشد و آن راكه از يكي از اركان عرش مي

 .«1»تا آخر حديث  -"ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ "فرمايد:مي

ي االخبار از سفيان ثوري از امام در كتاب معان -آيدنهري است كه از ساق عرش بيرون مي "صاد "كه -مؤلف: اين معنا
يكي از اسماي خداست. و  "صاد "و در مجمع البيان از ابن عباس روايت آورده كه گفت:« 9»صادق )ع( نيز روايت شده 

 .«3»سپس اضافه كرده كه اين معنا از امام صادق )ع( نيز روايت شده 

وَ قالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ  "كه در معناي آيه و در كتاب معاني به سند خود از اصبغ از علي )ع( روايت آورده
 .«0»اي است كه از عذاب خدا دارند فرمود: منظورشان بهره "الْحِسابِ
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 181[ ..... ص: 19تا  71(: آيات 38سوره ص )]

 اشاره

( وَ الطَّيْرَ 13حْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِشْراقِ )( إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَب13ِّاصْبِرْ عَلي ما يَقُولُونَ وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ )
( وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ 93( وَ شَدَدْنا مُلْكَهُ وَ آتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ )12مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ )



(91) 

سَواءِ  يزِعَ مِنْهُمْ قالُوا ال تَخَفْ خَصْمانِ بَغي بَعْضُنا عَلي بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَ ال تُشْطِطْ وَ اهْدِنا إِلإِذْ دَخَلُوا عَلي داوُدَ فَفَ
( قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ 90ي فِي الْخِطابِ )( إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَ عَزَّن99ِالصِّراطِ )

ا هُمْ وَ ا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ قَلِيلٌ مبِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلي نِعاجِهِ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ إِالَّ الَّذِينَ آمَنُو
( يا داوُدُ إِنَّا 94( فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفي وَ حُسْنَ مَآبٍ )90فَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ )ظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْ

 سَبِيلِ اللَّهِ لِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْجَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوي فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِي
 (93لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ )

( أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ 93نَ النَّارِ )وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِالً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِ
( كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا 93عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ )

 (29)الْأَلْبابِ 
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 .(13گويند صبر كن و به ياد آور بنده ما داوود را كه نيرومند بود و بسيار به خدا رجوع داشت )بر آنچه مي

 .(13ها را با او مسخر كرديم كه صبح و شام در تسبيح با او دمساز باشند )ما كوه

 .(12كردند )دند و همه به سوي او رجوع ميو نيز مرغان را مسخر كرديم كه نزد او مجتمع گر

 .(93هاي ملك او را محكم كرديم و او را حكمت و فصل خصومت داديم )و ما پايه

 .(91آيا از داستان آن مردان متخاصم كه به باالي ديوار محراب آمدند خبر داري )

ين هستيم كه بعضي بر بعضي ستم كرده تو بوقتي كه بر داوود درآمدند از ايشان بيمناك شد گفتند: مترس ما دو متخاصم 
 .(99ما به حق داوري كن و در حكم خود جور مكن و ما را به سوي راه راست رهنمون شو )

گويد: اين يك گوسفندت را در تحت اينك اين برادر من است كه نود و نه گوسفند دارد و من يك گوسفند دارم او مي
 .(90كند )مغلوب هم مي كفالت من قرار بده و در اين كالمش مرا

داوود گفت: او در اين سخنش كه گوسفند تو را به گوسفندان خود ملحق سازد به تو ظلم كرده و بسياري از شريكها هستند 
ند. داوود كنند كه اين دسته بسيار كمكنند مگر كساني كه ايمان دارند و عمل صالح ميكه بعضي به بعضي ديگر ستم مي

 .(90صحنه او را بيازموديم پس طلب آمرزش كرد و به ركوع درآمد و توبه كرد ) فهميد كه ما با اين

 .(94ما هم اين خطاي او را بخشوديم و به راستي او نزد ما تقرب و سرانجام نيكي دارد )

ه خدا ب اي داوود ما تو را جانشين خود در زمين كرديم پس بين مردم به حق داوري كن و به دنبال هواي نفس مرو كه از راه
روند عذابي سخت دارند به جرم اينكه روز حساب را از ياد كشد و معلوم است كساني كه از راه خدا به بيراهه ميبيراهه مي

 .(93بردند )

و پنداشتند كه ما آسمان و زمين را به باطل آفريديم و حال آنكه چنين نبود و اين پندار كساني است كه كفر ورزيدند پس 
 .(93از آتش )واي بر كافران 

و يا پنداشتند كه ما با آنهايي كه ايمان آورده و عمل صالح كردند و آنهايي كه در زمين فساد انگيختند يكسان معامله 



 .(93دهيم )كنيم و يا متقين را مانند فجار قرار ميمي

 .(92دان متذكر شوند )اين كتابي است كه ما به سوي تو نازلش كرديم تا در آيات آن تدبر كنند و در نتيجه خردمن

 933، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 188بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

خداي سبحان بعد از آنكه تهمت كفار را مبني بر اينكه دعوت به حق آن جناب را خود ساخته خواندند و آن را وسيله و بهانه 
ه خاطر آن اختصاص به رسالت و انذار بيابد، و نيز رياست ناميدند و نيز گفتار آنان را كه او هيچ مزيتي بر ما ندارد تا ب

استهزاي آنان به روز حساب و عذاب خدا را كه بدان تهديد شدند نقل فرمود، اينك در اين آيات رسول گرامي خود را امر به 
معي از گذشت جهاي كفار او را متزلزل نكند، و عزم او را سست نسازد. و نيز سرگوييفرمايد ياوهكند و سفارش ميصبر مي

 .كردندبندگان اواب خدا را به ياد آورد كه همواره در هنگام هجوم حوادث ناماليم، به خدا مراجعه مي

 -4ابراهيم  -0ايوب  -3سليمان  -9داوود  -1و از اين عده نام نه نفر از انبياي گرامي خود را ذكر كرده كه عبارتند از: 
كه ابتدا نام داوود را آورده و به قسمتي از داستانهاي او اشاره  (ذو الكفل )ع -2اليسع  -3اسماعيل  -3يعقوب  -3اسحاق 

 .فرمايدمي

 188ها و پرندگان با او و ...[ ..... ص: بيان آيات مربوط به اوصاف و اقوال داوود )عليه السالم(: تسبيح كوه]

به معناي نيرو است و حضرت داوود )ع( در تسبيح  "أيد "كلمه "دِ إِنَّهُ أَوَّابٌاصْبِرْ عَلي ما يَقُولُونَ وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْ "
شدند، و نيز مردي نيرومند در ها و مرغان هم با او همصدا ميكرد و كوهخداي تعالي مردي نيرومند بود و خدا را تسبيح مي

وره كه داستانش در س -لوت را به قتل رسانيدسلطنت و نيرومند در علم، و نيرومند در جنگ بود، و همان كسي است كه جا
 .بقره گذشت

كه به معناي رجوع است، و منظور كثرت رجوع او به سوي پروردگارش  "أوب "اسم مبالغه است از ماده "اواب "و كلمه
 .است

عه م "و جمله "يسبحن "تعلق است به جملهم "معه "ظاهرا كلمه "إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِشْراقِ "
آمده، به خاطر عنايتي است كه  "يسبحن "كه ظرف است، مقدم بر "معه "بيان معناي تسخير است. و اگر كلمه "يسبحن

 "را متعلق به جمله "معه "در فهماندن تبعيت كردن جبال و طير از تسبيح داوود، داشته )اين در صورتي است كه ظرف

مؤيد اين احتمال است كه ظرف مزبور « 1» "وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ "( و ليكن آيه شريفهبدانيم "يسبحن
 متعلق به جمله

__________________________________________________ 
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 "يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَ الطَّيْرَ "ن كه در جاي ديگر از كالم خداي تعالي همين طور آمده، و آن آيهباشد، هم چنا "سخرنا "
 .به معناي صبح است "اشراق "به معناي شام و كلمه "عشي "است كه در آن سخني از تسبيح نرفته. و كلمه« 1»



آيه شريفه با آياتي كه بدان عطف شده همه بيانگر اين معنا است كه  رساند. وتعليل را مي "إِنَّا سَخَّرْنَا "در جمله "ان "كلمه
 .به سوي پروردگار خويش بوده است "اواب "داوود )ع( مردي نيرومند در ملك و نيرومند در علم، و

ناي جمله اين است آوري به زور است، و معبه معناي جمع "حشر "از "محشورة "كلمه "وَ الطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ "
 .گفتندشدند و با او تسبيح ميكه: ما طير را هم تسخير كرديم با داوود، كه بي اختيار و به اجبار دور او جمع مي

ايش اين كند، و معنها و مرغان را كه قبال ذكر شده بود بيان مياي است استينافي كه تسبيح كوهجمله "كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ "جمله
ز كردند، چون تسبيح يكي ابودند، يعني بسيار با تسبيح به سوي ما رجوع مي "اواب "ها و مرغانك از كوهاست كه: هر ي

به داوود برگردد. اين را هم بايد دانست كه  "له "مصاديق رجوع به سوي خداست. البته احتمال بعيدي هست در اينكه ضمير
دو  گويي اختصاص به اينگو كند، چون تسبيحا و مرغان را تسبيحهتاييد خداي تعالي از داوود )ع( به اين نبوده كه كوه

تسبيح « 9» "ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْوَ إِنْ مِنْ شَيْ "موجود ندارد، تمامي موجودات عالم به حكم آيه
موافق و هماهنگ تسبيح آن جناب كرده و صداي تسبيح آنها را گويند بلكه تاييدش از اين بابت بوده كه تسبيح آنها را مي

 "00 "كه گفتار ما در معناي تسبيح موجودات براي خدا سبحان در تفسير آيه -رسانده،به گوش وي و به گوش مردم مي
 .سوره اسري، گذشت و گفتيم كه تسبيح آنها نيز به زبان قال است، نه به زبان حال

به معناي گره محكم است، وقتي گفته  "شد "گويد: كلمهراغب مي "وَ آتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ وَ شَدَدْنا مُلْكَهُ "
 :شودمي

 شد "بنا به گفته وي«. 0» "معنايش اين است كه: گره آن را محكم بستم "ءشددت الشي "

__________________________________________________ 

 .13اي مرغان شما نيز با داوود تسبيح گوييد. سوره سبا، آيه  ها واي كوه(1)

 .00ه فهميد. سوره اسري، آيگويد، و ليكن شما تسبيح آنها را نميهيچ چيز نيست مگر آنكه خدا را به حمد تسبيح مي(2)

 ."شد "مفردات راغب، ماده(3)

 923، ص: 13ترجمه الميزان، ج

بود كه مراد از آن اين است كه: ملك او را تقويت نموده، اساس آن را به وسيله هيبت  از باب استعاره به كنايه خواهد "ملك
 .ها و حسن تدبير محكم كرده، همه وسائل محكم شدن سلطنت را برايش فراهم كرده بوديمو لشكريان و خزينه

 192كه به داوود )عليه السالم( داده شده بود[ ..... ص:  "فصل الخطاب "،"حكمت "مراد از]

در اصل به معناي نوعي از حكم است، و مراد از آن، معارف حق و متقني است كه به انسان سود بخشد و  "حكمت "و كلمه
اند: مراد از آن، زبور و علم شرايع ديگر گفته« 9»اند: مراد از آن، نبوت است. بعضي ديگر گفته« 1»به كمال برساند. بعضي 

 .اند كه هيچ يك از آنها معناي خوبي نيستحكمت ذكر كردهاست. و بعضي ديگر معاني ديگري براي 

به معناي آن است كه انسان قدرت تجزيه و تحليل يك كالم را داشته باشد، و بتواند آن را  "فصل الخطاب "و كلمه
 .تفكيك كند و حق آن را از باطلش جدا كند. و اين معنا با قضاوت صحيح در بين دو نفر متخاصم نيز منطبق است

كالمي است متوسط بين ايجاز و اطناب، يعني كالمي كه بسيار  "فصل الخطاب "اند: مراد ازاز مفسرين گفته« 0»عضي ب
اند: ديگر گفته« 0». بعضي "كوتاه نباشد به حدي كه معنا را نرساند و آن قدر هم طوالني نباشد كه شنونده را خسته كند

 .آورند، چون اولين كسي كه اين رسم را باب كرد داوود )ع( بودسخن مياست، كه قبل از  "اما بعد "مراد از آن، جمله

 .كرديم "فصل الخطاب "مؤيد همان معنايي است كه ما براي "وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ ... "فرمايد:ولي آيه بعدي كه مي



مصدر است و در اين جا منظور  "خصومت "مانند كلمه "خصم "كلمه "وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ "
 "تسنم "به معناي باال رفتن بر ديوار بلند است، مانند كلمه "تسور "اشخاصي است كه خصومت در بينشان افتاده. و كلمه

 "كلمهكه به معناي باال رفتن بر بلندي كوه است. مفسرين  "تذري "كه به معناي باال رفتن بر كوهان شتر است. و كلمه
 به منظور به شگفتي واداشتن و تشويق به شنيدن "هل آتيك "اند. و استفهامنشين معنا كردهرا به باالخانه و شاه "محراب

 .خبر است

 و معناي آيه اين است كه: اي محمد آيا اين خبر به تو رسيده كه قومي متخاصم از ديوار محراب داوود )ع( باال رفتند؟

 "... اوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْإِذْ دَخَلُوا عَلي د "

 اولي ظرف است "اذ "، هم چنان كه"تسوروا "ظرف است براي جمله "اذ "كلمه
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 .133، ص 90(روح المعاني، ج 0و  0و  9و  1)

 921، ص: 13ترجمه الميزان، ج

ست كه: اين قوم داخل شدند بر داوود، در حالي كه آن جناب در محرابش بود، و حاصل معنا اين ا "نبؤا الخصم "براي جمله
و اين قوم از راه معمولي و عادي بر او وارد نشدند، بلكه از ديوار محراب باال رفتند، و از آنجا بر وي درآمدند، و به همين 

 .از راه غير عادي وارد شدندجهت داوود از ورود ايشان به فزع و وحشت درآمد، چون ديد آنان بدون اجازه و 

آدمي  اي هولناك بهبه معناي انقباض و نفرتي است كه در اثر برخورد با منظره "فزع "گويد كلمهراغب مي -"فَفَزِعَ مِنْهُمْ "
ولي گفته  "فزعت من اللَّه "گويند:دهد، و اين خود از جنس جزع است، و فرقش با ترس اين است كه نميدست مي

 .«1» "منه خفت "شودمي

 197و توضيحي در باره فزع داوود )عليه السالم( در ماجراي مراجعه دو خصم نزد او براي داوري[ ..... ص:  "فزع "و "خوف "،"خشيت "معناي]

عبارت است از تاثر قلب، تاثري كه به دنبالش اضطراب و نگراني باشد، و اين خود يكي از  "خشيت "و قبال هم گفتيم كه
و مذموم است، مگر در مورد خداي تعالي كه خشيت از او از فضايل است، و به همين جهت است كه انبياء  رذايل اخالقي

 .«9» "وَ ال يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ "شان فرموده:ع( به جز از خدا از كس ديگري خشيت ندارند. و خداي تعالي در باره)

در مقام عمل است، يعني به معناي آن جنب و جوشي است كه شخص  به معناي تاثر از ناماليمات "خوف "ولي كلمه
كه گفتيم تاثر در مقام ادراك است، بنا بر اين خوف بالذات رذيله و  "خشيت "دهد، به خالفترسيده براي دفع شر انجام مي

اش رسول گرامي شود، هم چنان كه خداي تعالي در خطابش بهمذموم نيست، بلكه در مواردي جزو اعمال نيك شمرده مي
 .«0» "وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً "فرموده:

شود، قهرا امري خواهد بود كه به اي مخوف در دل حاصل ميعبارت است از انقباض و نفرتي كه از منظره "فزع "و چون
ه و وط به مواردي كه مكروكند، نه به ادراك، پس بالذات از رذايل نيست، بلكه فضيلتي است مربمقام عمل برگشت مي

ه كنند. پس اگر در آيه شريفه نسبت فزع بناماليمي در شرف پيش آمدن است، و دارندگان اين فضيلت آن مكروه را دفع مي
 .داوود )ع( داده، براي او نقصي نيست تا بگويي آن جناب از انبيا بوده كه جز از خدا خشيت ندارند

 وقتي ديدند داوود )ع( به -"بَعْضُنا عَلي بَعْضٍقالُوا ال تَخَفْ خَصْمانِ بَغي  "
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 ."فزع "مفردات راغب، ماده(1)



 .02سوره احزاب، آيه (2)

 .43و اگر از قومي ترس آن داشتي كه خيانت كنند. سوره انفال، آيه (3)

 929، ص: 13ترجمه الميزان، ج

قت . و اين در حقي"مترس -ال تخف "استند او را دلخوش و آرام ساخته و فزعش را تسكين دهند، لذا گفتند:فزع افتاده، خو
 "نحن خصمان "اين جمله در تقدير "خَصْمانِ بَغي "نهي از فزع است به صورت نهي از علت فزع كه همان خوف باشد.
كه دو طايفه متخاصم است، كه بعضي بر بعضي ظلم است، يعني ما دو خصم هستيم، و مراد از دو خصم دو نفر نيست، بل

 .اندكرده

به معناي جور است و معناي جمله اين است كه: اي داوود بين ما  "شطط "كلمه -"فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَ ال تُشْطِطْ ... "
 .بنما حكمي كن كه به حق باشد، و در حكم كردنت جور مكن. و ما را به راه وسط و طريق عدل راه

 "... إِنَّ هذا أَخِي "

و اين جمله كالم يكي از دو طايفه است كه به  "اين برادر من است ... "گويد:كند، مياين جمله مطلب مورد نزاع را بيان مي
 :گويديك نفر از طايفه ديگر اشاره نموده مي

 ."... بيني برادر من استاين شخص كه مي "

شود، چون با بيان اند كه كمترين عدد جمع، دو است، روشن ميبه اين آيه كرده« 1»بعضي  و با اين بيان فساد استداللي كه
هيچ داللتي ندارد بر اين كه مراجعه كنندگان به داوود دو نفر  "هذا اخي "و جمله "خصمان "ما روشن گرديد كه كلمه

مورد دو نفر استعمال شده در نتيجه صيغه جمع بر دو نفر نيز  در "إِذْ دَخَلُوا "و نيز "إِذْ تَسَوَّرُوا "اند، تا بگويي پس جمعبوده
 .شوداطالق مي

م چنان اند هاند و هر يك از دو طرف بيشتر از يك نفر بودهبراي اينكه گفتيم: ممكن است اين دو متخاصم دو طايفه بوده
در دو نفر به كار نرفته، بلكه در دو « 9» "ذِينَ كَفَرُوا ...هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّ "بينم صيغه تثنيه در آيهكه مي

 :و هم در باره يكي از آن دو خصم فرموده "اخْتَصَمُوا "جمعيت استعمال شده، به شهادت اينكه هم فرموده

د نيز به ي بقيه افراالبته ممكن هم هست اصل خصومت در بين دو فرد از دو طايفه واقع شده باشد، ولي پا "فَالَّذِينَ كَفَرُوا "
 .ميان كشيده شده باشد، تا آن دو را در ادعايشان كمك كنند

به معناي گوسفند ماده  "نعجة "كلمه -"لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَ عَزَّنِي فِي الْخِطابِ "
 و معناي نامند(.است )كه به فارسي آن را ميش مي

__________________________________________________ 

 .031، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .12اين دو گروه كه در دين خدا با هم به جدال برخاستند دشمن يكديگرند ... سوره حج، آيه (2)

 920، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 اين است "وَ عَزَّنِي فِي الْخِطابِ "نت من قرار بده. و معناياين است كه آن را در كفالت من و در تحت سلط "اكفلنيها "
 .كه: در خطاب بر من غلبه كرد. و بقيه الفاظ آيه روشن است

 193قضاوت و حكم داوود )عليه السالم( و سپس استغفار و انابه او[ ..... ص: ]



اين آيه شريفه حكايت پاسخي است كه داوود )ع( به مساله  "لٌ ما هُمْقالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلي نِعاجِهِ ... وَ قَلِي "
آن قوم داده، و بعيد نيست كه پاسخ او قضاوت و حكمي تقديري بوده، چون اگر چنين نبود، جا داشت از طرف مقابل هم 

 .بخواهد تا دعوي خود را شرح دهد و بعدا بين آن دو قضاوت كند

ائني اطالع داشته كه صاحب نود و نه گوسفند محق است، و حق دارد آن يك گوسفند را از آري، ممكن است داوود )ع( از قر
ديگري طلب كند و ليكن از آنجا كه صاحب يك گوسفند سخن خود را طوري آورد كه رحمت و عطوفت داوود را 

 .كردهگويي او به تو ستم برانگيخت، لذا به اين پاسخ مبادرت كرد كه اگر اين طور باشد كه تو مي

 :آمده الم قسم است، و سؤالي كه در آيه آمده و فرموده "لَقَدْ ظَلَمَكَ "پس المي كه بر سر جمله

به مفعول دوم متعدي  "الي "متضمن معناي اضافه است، و به همين جهت با كلمه -«1»اند به طوري كه گفته -"بسؤال "
م كرده كه سؤال كرده اضافه كني ميش خود را بر خورم كه او به تو ظلشود: سوگند ميشده، پس معنا چنين مي

 .هايشميش

اين قسمت تتمه كالم  -"يلٌ ما هُمْوَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ قَلِ "
به معناي شريكها است كه مال خود را با هم  "خلطاء "و كلمه .كندروشن ميداوود )ع( است كه با آن، گفتار اول خود را 

 .كنندخلط مي

 ."وَ ظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ "

ر هم د "ظن "ست و كلمهبه معناي امتحان ا "فتنه "يعني داوود بدانست كه ما او را با اين واقعه بيازموديم، چون كلمه
 .خصوص اين آيه به معناي علم است

به همان معناي معروف است )كه در فارسي به معناي پندار است( و پندار غير از علم  "ظن "اند: كلمهگفته« 9»ولي بعضي 
 .«0» "است
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 .131، ص 90روح المعاني، ج (1)

 .031، ص 3مع البيان، ج مج(2)

رود به خالف ظن و پندار كه با احتمال خالف نيز زيرا علم به هر چه تعلق پيدا كند ديگر احتمال خالف آن نمي(3)
ظن  دهيم، ولي اگر به درستي آنسازد، اگر يقين كنيم كه مثال فالن خبر درست است، ديگر احتمال نادرستيش را نميمي

دهيم كه نادرست باشد، هم چنان كه اگر احتمال درستي و نادرستي آن در كنيم، احتمال ضعيفي مي يعني احتمال زيادي پيدا
 ."مترجم "كنيم.دل يكسان باشد، آن وقت نسبت به آن خبر شك مي

 920، ص: 13ترجمه الميزان، ج

آمده،  استغفار و توبه داوود مطلقباشد اين است كه: در اين مورد به معناي يقين و علم مي "ظن "و مؤيد گفتار ما كه گفتيم
درآيد،  با واقع مطابق "ظن "شد كهبود، بايد استغفار و توبه مقيد به آن صورت ميو اگر كلمه مذكور به معناي معروفش مي

 .يعني واقعه مذكور به راستي فتنه بوده باشد، و چون اين دو لفظ مطلق آمده، پس ظن به معناي علم خواهد بود

 "خرير "به معناي افتادن و سقوطي است كه صداي خرير از آن شنيده شود، و -راغب گفته« 1»ه طوري كه ب -"خر "كلمه
به « 9» -بنا به گفته راغب -"ركوع "به معناي صداي آب، باد، و امثال آن است كه از باال به پايين ريخته شود. و كلمه

 .معناي مطلق انحنا و خم شدن است



به معناي بازگشت به سوي اوست به توبه « 0» -به گفته راغب -رجوع است. و انابه به سوي خدابه معناي  "انابه "و كلمه
 .است كه به معناي برگشتن پي در پي است "نوب "و اخالص عمل و اين كلمه از ماده

 195شود[ ..... ص: م غير واقعي گناه محسوب نمياند و داستان مرافعه تمثل بوده و حكم ناصواب در عالبيان اينكه مراجعه كنندگان نزد داوود مالئكه بوده]

و معناي آيه اين است كه: داوود )ع( بدانست كه اين واقعه امتحاني بوده كه ما وي را با آن بيازموديم و فهميد كه در طريقه 
 .مد و توبه كرددرنگ به حالت ركوع درآقضاوت خطا رفته. پس، از پروردگار خود طلب آمرزش كرد از آنچه از او سرزده و بي

به تبع روايات بر اين اعتقادند كه اين قوم كه به مخاصمه بر داوود وارد شدند، مالئكه خدا بودند، و خدا « 0»اكثر مفسرين 
كه به زودي روايات آن از نظر خواننده خواهد گذشت و به وضع آنها آگاهي  -آنان را به سوي وي فرستاد تا امتحانش كند

كند بر اينكه اين واقعه يك واقعه طبيعي، )هر چند به صورت صوصيات اين داستان داللت مي. ليكن خ-خواهد يافت
دند، نه شاند و يا ملك، از راه طبيعي بر داوود وارد مينبوده، چون اگر طبيعي بود بايد آن اشخاص كه يا انسان بوده (مالئكه

ا دچار فزع كنند. و ديگر اينكه اگر امري عادي بود، داوود از كجا شدند، نه به طوري كه او راز ديوار. و نيز با اطالع وارد مي
آيد كه بر مي "فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوي "اي بوده براي امتحان وي. و نيز از جملهفهميد كه جريان صحنه

 ياد بدهد و او را درخداي تعالي او را با اين صحنه بيازموده تا راه داوري را به او 
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كنند اين احتمال را كه مراجعه كنندگان به وي مالئكه د. همه اينها تاييد ميخالفت و حكمراني در بين مردم استاد ساز
 .اند كه به صورت مرداني از جنس بشر ممثل شده بودندبوده

رسد كه واقعه مذكور چيزي بيش از يك تمثل نظير رؤيا نبوده كه در آن حالت افرادي در نتيجه اين احتمال قوي به نظر مي
محراب باال آمدند، و به ناگهان بر او وارد شدند يكي گفته است: من يك ميش دارم و اين ديگري نود و را ديده كه از ديوار 

خواهد يك ميش مرا هم از من بگيرد. و در آن حالت به صاحب يك ميش گفته: رفيق تو به تو ظلم نه ميش دارد، تازه مي
 ... كندمي

در حقيقت حكمي است در ظرف تمثل هم چنان  -و بوده باشدبه فرضي كه حكم رسمي و قطعي ا -پس سخن داوود )ع(
شد، و حكم در عالم تمثل كه اگر اين صحنه را در خواب ديده بود، و در آن عالم حكمي بر خالف كرده بود گناه شمرده نمي

و بيداري  دگناه و خالف نيست، چون عالم تمثل مانند عالم خواب عالم تكليف نيست، و تكليف ظرفش تنها در عالم مشهو
است، كه عالم ماده است. و در عالم مشهود و واقع نه كسي به داوود )ع( مراجعه كرد و نه ميشي در كار بود و نه ميشهايي، 
پس خطاي داوود )ع( خطاي در عالم تمثل بوده، كه گفتيم در آنجا تكليف نيست، هم چنان كه در باره خطا و عصيان آدم 

وده، چون در بهشت از درخت خورد كه هنوز به زمين هبوط نكرده بود و هنوز شريعتي و هم گفتيم كه عصيان در بهشت ب
 .ديني نيامده بود

استغفار و توبه آن عالم هم مانند خطاي در آن عالم و در خور آن  :گوييمخواهي گفت: پس استغفار و توبه چه معنا دارد؟ مي



زد. همه اين حرفها را بدان جهت زديم، كه خواننده متوجه باشد كه  است، مانند استغفار و توبه آدم از آنچه كه از او سر
ساحت مقدس داوود )ع( منزه از نافرماني خداست، چون خود خداي تعالي آن جناب را خليفه خود خوانده، همان طور كه به 

 .اين كتاب گذشت كه توضيح بيشتر اين مطلب در داستان آدم در جلد اول -خالفت آدم )ع( در كالم خود تصريح نموده

تان به اند، و داساند كه دو طرف دعوا كه بر داوود )ع( وارد شدند از جنس بشر بودهو اما بنا بر اينكه بعضي از مفسرين گفته
 .شودهمان ظاهرش حمل مي

قديري است، و اش اين است كه حكم داوود )ع( فرضي و تاي انديشيد، و چارهچاره "لَقَدْ ظَلَمَكَ "ناگزير بايد براي جمله
معنايش اين است كه: اگر واقع داستان همين باشد كه تو گفتي رفيق تو به تو ظلم كرده، مگر آنكه دليلي قاطع بياورد كه 
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ينكه انبياء )ع( به عصمت كنند بر ارا فرضي گرفت، اين است كه عقل و نقل حكم مي (دليل بر اينكه بايد كالم داوود )ع
خدايي معصوم از گناه و خطا هستند. چه گناه بزرگ و چه كوچك. عالوه بر اين، خداي سبحان در خصوص داوود )ع( قبال 

 .سازدتصريح كرده بود به اينكه حكمت و فصل خطابش داده و چنين مقامي با خطاي در حكم نمي

جع به معناي مر "ماب "به معناي مقام و منزلت است. و كلمه "زلفه "و "زلفي "كلمه "مَآبٍ وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفي وَ حُسْنَ "
يعني بدون الف و الم( آورد تا بر عظمت مقام و مرجع داللت كند. و بقيه الفاظ آيه )را نكره  "ماب "و "زلفي "است و كلمه
 .روشن است

 191در زمين قرار داد[ ..... ص:  مقصود از اينكه خداوند داوود )عليه السالم( را خليفه]

 "... يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ "

 .است "فغفرنا له و قلنا يا داود ... "در تقدير است، و تقدير آن "قلنا "ظاهرا در اين كالم، كلمه

وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ  "خالفتي كه در آيه اين است كه: مراد از آن خالفت خدايي است، و در نتيجه با "خالفت "و ظاهر كلمه
آمده منطبق است، و يكي از شؤون خالفت اين است كه: صفات و اعمال « 1» "لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

الق خدا ق به اخمستخلف را نشان دهد، و آينده صفات او باشد. كار او را بكند. پس در نتيجه خليفه خدا در زمين بايد متخل
كند او همان را حكم كند و چون خدا همواره به حق حكم كند او اراده كند، و آنچه خدا حكم ميباشد، و آنچه خدا اراده مي

 .او نيز جز به حق حكم نكند و جز راه خدا راهي نرود، و از آن راه تجاوز و تعدي نكند "وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ "كندمي

ه حق حكم ب "فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ "بر سر جمله "فا "بينيم در آيه مورد بحث با آوردنجهت است كه ميو به همين 
اين نيست كه شانيت و  "جعل خالفت "كردن را نتيجه و فرع آن خالفت قرار داده، و اين خود مؤيد آن است كه مراد از

قبال به  "وَ آتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ "است كه شانيتي را كه به حكم آيه مقام خالفت به او داده باشد، بلكه مراد اين
 .او داده بود، به فعليت برساند، و عرصه بروز و ظهور آن را به او بدهد

 جانشيني براي انبياي قبل است، و "خالفت "مراد از "اند:گفته« 9»بعضي از مفسرين 
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ده بدان جهت است كه خالفت نعمت عظيمي است كه را متفرع بر اين خالفت كر "فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ "اگر جمله



بايد شكرگزاري شود، و شكر آن، عدالت در بين مردم است، و يا به اين جهت است كه حكومت در بين مردم چه به حق و 
 "براي اين است كه سداد و موفقيت او در آن بوده "حق "چه به ناحق از آثار خالفت و سلطنت است، و تقييد آن به كلمه

 .يح نيست و بدون دليل در لفظ آيه تصرف كردن استصح

 191به داوود )عليه السالم( بال اشكال است[ ..... ص:  "ال تَتَّبِعِ الْهَوي "عصمت باعث سلب اختيار نيست و توجه خطاب]

ه آن قرار گرفتن، اين معنا را به آيعطف اين جمله به جمله ما قبل و مقابل  -"وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوي فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ "
و در  "در داوري در بين مردم پيروي هواي نفس مكن كه از حق گمراهت كند، حقي كه همان راه خداست "دهد كه،مي

 .فهماند كه سبيل خدا حق استنتيجه مي

ي فرمود از پيروي هواي نفس، اند در اينكه داوود )ع( را امر كرد به اينكه به حق حكم كند و نهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
شود، بايد در بين آنان به حق حكم نموده و از پيروي تنبيهي است براي ديگران يعني هر كسي كه سرپرست امور مردم مي

 .كردهباطل بر حذر باشد، و گر نه آن جناب به خاطر عصمتي كه داشته هرگز جز به حق حكم ننموده، و پيروي از باطل نمي

كه به شود بر اينولي اين اشكال بر او وارد است كه صرف اينكه خطاب متوجه به او، براي تنبيه ديگران است، دليل نمي
گردد، )و گر نه بايد معصومين هيچ فضيلتي بر خاطر عصمت اصال متوجه خود او نباشد، چون عصمت باعث سلب اختيار نمي

خوش گلهاي خوشبو باشد( بلكه با داشتن عصمت باز اختيارشان به جاي ديگران نداشته باشند، و فضائل آنان چون بوي 
خود باقي است، و ما دام كه اختيار باقي است تكليف صحيح است، بلكه واجب است، همان طور كه نسبت به ديگران 

ت عصيصحيح است چون اگر تكليف متوجه آنان نشود، نسبت به ايشان ديگر واجب و حرامي تصور ندارد و طاعت از م
گوييم داوود )ع( معصوم است، معنايش اين شود عصمت لغو گردد، چون وقتي ميشود، و همين خود باعث ميمتمايز نمي

 .كند، و گفتيم كه گناه فرع تكليف استاست كه آن جناب گناه نمي

اين جمله نهي از پيروي هواي نفس را تعليل  -"مَ الْحِسابِإِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْ "
شود انسان از روز حساب غافل شود و فراموشي روز قيامت هم عذاب شديد دارد و منظور كند به اينكه اين كار باعث ميمي

 از فراموش كردن آن
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 .اعتنايي به امر آن استبي

در اين آيه شريفه داللتي است بر اينكه هيچ ضاللتي از سبيل خدا، و يا به عبارت ديگر هيچ معصيتي از معاصي منفك از 
 .نسيان روز حساب نيست

 198[ ..... ص: احتجاج بر مساله معاد با بيان اينكه خلق سماء و ارض باطل نيست]

 "... وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا "

بعد از آنكه كالم به ياد روز حساب منتهي شد، عنان كالم را به سوي همين مساله برگردانيد تا آن را روشن سازد، لذا بر 
رساند، و اين احتجاج از يه مورد بحث آن را مياصل ثبوت آن به دو حجت احتجاج نمود يكي احتجاجي است كه سياق آ

با اينكه اموري است مخلوق و مؤجل،  -طريق غايات است، چون اگر امر خلقت آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است



به سوي غايتي باقي و ثابت و غير مؤجل منتهي نشود، امري باطل  -گردندشوند، و فاني مييكي پس از ديگري موجود مي
هد بود، و باطل به معني هر چيزي كه غايت نداشته باشد، محال است تحقق پيدا كند و در خارج موجود شود، عالوه بر خوا

 .اين صدور چنين خلقتي از خالق حكيم محال است، و در حكيم بودن خالق هم هيچ حرفي نيست

بحث هم مراد اين معنا باشد، معناي آن چنين  گردد، و اگر در آيه موردبه بازي اطالق مي "باطل "شود كه كلمهو بسيار مي
، و اين همان معنايي "ما آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است به بازي نيافريديم و جز به حق خلق نكرديم "شود:مي

 .كندآن را افاده مي« 1» "لْحَقِّوَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِا "است كه آيه

آيه مورد بحث از نظر معنا عطف است بر ما قبلش، و گويا فرموده: پيروي هوا مكن، چون  "اند:از مفسرين گفته« 9»بعضي 
شود. و نيز به خاطر اينكه خدا عالم را براي باطل كه پيروي هوي مصداقي از آن است، اين پيروي سبب گمراهيت مي

 ."لكه براي توحيد و پيروي شرع خلق كرده استنيافريده، ب

نَ فِي أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِي "فرمايد:ليكن اين تفسير درست نيست، براي اينكه آيه بعدي كه مي
 .با اين معنا سازگار نيست "الْأَرْضِ

يعني اينكه خدا عالم را به باطل و بدون غايت خلق كرده باشد و روز  -"لٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْ "
شود، در كار نباشد، پندار و ظن كساني است كه كافر شدند پس واي به حال ايشان از حسابي كه در آن نتيجه امور معلوم مي

 .عذاب آتش
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 199دهد[ ..... ص: را در يك رديف قرار نمي "فجار "و "متقين "احتجاج ديگري بر معاد با بيان اينكه خداوند]

 اين آيه حجت دومي را بيان "لِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِأَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّا "
ترديد انسان هم مانند ساير انواع موجودات كند كه بر مساله معاد اقامه كرده، و تقريرش اين است كه: بالضروره و بيمي

نكه در دو طرف علم و عمل از مرحله قوه و استعداد درآمده به مرحله فعليت كمالي دارد و كمال انسان عبارت است از اي
برسد، يعني به عقايد حق معتقد گشته و اعمال صالح انجام دهد، كه فطرت خود او اگر سالم مانده باشد اين عقايد حق و 

انساني را در زمين صالح هايي كه مجتمع داند از ايمان به حق و عملدهد، و عبارت مياعمال صالح را تشخيص مي
 .سازدمي

هاي كامل هستند، و اما مفسدان پس تنها كساني كه ايمان آورده و به صالحات عمل كردند، و خالصه مردم با تقوي، انسان
معرف آنان است، افرادي هستند كه در واقع در  "فجار "در زمين يعني آنها كه عقايد فاسد و اعمال فاسد دارند و نام

ن نقص دارند، و مقتضاي آن كمال و اين نقص اين است كه در مقابل كمال حياتي سعيد و عيشي طيب باشد و در انسانيتشا
 .بار باشدازاي آن نقص، حياتي شقي، و عيشي نكبت

كنند، در تحت سيطره اسباب و عوامل و معلوم است كه زندگي دنيا كه هم آن طايفه و هم اين طايفه از آن استفاده مي
شود، كه تاثير آن اسباب و عوامل در مورد انسان كامل و ناقص، مؤمن و كافر يكسان است )زهرش هر دو را اره ميمادي اد

تابد(، در نتيجه هر كس عمل خود را نيكو و آن طور كه بايد انجام سوزاند، آفتابش به هر دو ميكشد، آتشش هر دو را ميمي



ته باشد قهرا زندگي مطلوبي خواهد داشت، و هر كس بر خالف اين باشد، دهد، و اسباب مادي هم با عمل او موافقت داش
 .زندگي تنگ و ناراحتي خواهد داشت

و بنا بر اين اگر زندگي منحصر در همين زندگي دنيا باشد، كه گفتيم نسبتش به هر دو طايفه يكسان است، و ديگر حيات 
ا حال او نبوده باشد، با عنايتي كه خداي تعالي نسبت به آخرت با زندگي مختص به هر يك از اين دو طايفه و مناسب ب

اش رساندن هر حقي به صاحب حقش دارد، منافات دارد، و با عنايتي كه آن ذات اقدس به دادن مقتضاي هر چيز به مقتضي
 .سازددارد نمي

سان ه كني، و بگويي: يكتواني از بيان قبلي كه حجتي است برهاني صرفنظر نموده، حجتي جدلي اقامو اگر بخواهي مي
 .معامله كردن با هر دو طايفه، و لغو كردن آنچه صالح اين و فساد آن اقتضا دارد، خالف عدالت خداست

 خواهد بفرمايد: مؤمن و كافرنمي -كنيبه طوري كه مالحظه مي -و اين آيه شريفه
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تند بيان اند، با كساني كه اينطور نيسكساني كه ايمان آورده و عمل صالح كردهخواهد مقابله بين يكسان نيستند، بلكه مي
كند، حال چه اينكه ايمان نداشته باشند، و يا ايمان داشته و عمل صالح نداشته باشند، و به همين جهت دوباره مقابله را بين 

 .متقيان و فجار قرار داد

يعني اين قرآن كتابي است كه از جمله اوصافش اين و اين  "دَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِكِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَ "
ه نازل كه ب "تنزيل "توصيف كرد، كه به نازل شدن به يك دفعه اشعار دارد، نه به "انزال "است، و اگر در اين آيه او را به

ت كه تدبر و تذكر مناسبت دارد كه قرآن كريم به طور مجموع اعتبار شود، نه تكه شدن تدريجي داللت دارد، براي اين اس
 .تكه و جدا جدا

فهماند كه مراد از ضمير جمع، عموم مردم اين معنا را مي "وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ "با جمله "ليدبروا "و مقابله بين جمله
 .است

تابي است كه ما آن را به سوي تو نازل كرديم، كتابي است كه خيرات و بركات بسيار و معناي آيه اين است كه: اين قرآن ك
براي عوام و خواص مردم دارد، تا مردم در آن تدبر نموده به همين وسيله هدايت شوند، و يا آنكه حجت بر آنان تمام شود، و 

 .متذكر گشته و به سوي حق هدايت شوندهاي آن و تلقي بياناتش نيز براي اينكه صاحبان خرد از راه استحضار حجت

 322بحث روايتي ])داستان مراجعه دو طائفه متخاصم نزد داوود )عليه السالم( و ...([ ..... ص: 

در الدر المنثور به طريقي از انس و از مجاهد و سدي و به چند طريق ديگر از ابن عباس، داستان مراجعه كردن دو طايفه 
 .«1»ا اختالفي كه در آن روايات هست نقل كرده است متخاصم به داوود )ع( را ب

 .«9»و نظير آن را قمي در تفسير خود آورده 

 :گذردو نيز در عرائس و كتبي ديگر نقل شده، و صاحب مجمع البيان آن را خالصه كرده كه اينك از نظر خواننده مي

 را برخواند، روزي عرضه داشت: بارالها ابراهيم داوود )ع( بسيار نماز مي

__________________________________________________ 
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 .من برتري دادي و او را خليل خود كردي، موسي را برتري دادي و او را كليم خود ساختي

ايم، اگر اي داوود ما آنان را امتحان كرديم، به امتحاناتي كه تا كنون از تو چنان امتحاني نكرده خداي تعالي وحي فرستاد كه
 .تو هم بخواهي امتيازي كسب كني بايد به تحمل امتحان تن دردهي. عرضه داشت: مرا هم امتحان كن

آن را بگيرد، كبوتر پرواز كرد و بر  پس روزي در حيني كه در محرابش قرار داشت، كبوتري به محرابش افتاد، داوود خواست
ه افتاد ك "حيان "فرزند "اوريا "دريچه محراب نشست. داوود بدانجا رفت تا آن را بگيرد. ناگهان از آنجا نگاهش به همسر

 .مشغول غسل بود

ر رد، و به او دستوداوود عاشق او شد، و تصميم گرفت با او ازدواج كند. به همين منظور اوريا را به بعضي از جنگها روانه ك
دستور  اوريا به -و تابوت عبارت است از آن صندوقي كه سكينت در آن بوده -داد كه همواره بايد پيشاپيش تابوت باشي

 .داوود عمل كرد و كشته شد

او در  روزي در بيني كه .بعد از آنكه عده آن زن سرآمد، داوود با وي ازدواج كرد، و از او داراي فرزندي به نام سليمان شد
محراب خود مشغول عبادت بود، دو مرد بر او وارد شدند، داوود وحشت كرد. گفتند مترس ما دو نفر متخاصم هستيم كه 

 .و ايشان اندكند -فرمايدتا آنجا كه مي -يكي به ديگري ستم كرده

 كه خدا آنان را نزد وي روانه اندپس يكي از آن دو به ديگري نگاه كرد و خنديد، داوود فهميد كه اين دو متخاصم دو فرشته
كرده، تا به صورت دو متخاصم مخاصمه راه بيندازند و او را به خطاي خود متوجه سازند پس داوود )ع( توبه كرد و آن قدر 

 .گريست كه از اشك چشم او گندمي آب خورد و روييد

اوود سخني است كه هيچ ترديدي در داستان عاشق شدن د -گويدو چه خوب هم مي -گويدآن گاه صاحب مجمع البيان مي
فساد و بطالن آن نيست، براي اينكه اين نه تنها با عصمت انبيا سازش ندارد، بلكه حتي با عدالت نيز منافات دارد، چطور 

ممكن است انبيا كه امينان خدا بر وحي او و سفرايي هستند بين او و بندگانش، متصف به صفتي باشند كه اگر يك انسان 
شود و حالتي داشته باشند كه به خاطر آن حالت، مردم از شنيدن متصف بدان باشد، ديگر شهادتش پذيرفته نميمعمولي 

 .«1» !سخنان ايشان و پذيرفتن آن متنفر باشند؟

واتر تر و رسمؤلف: اين داستان كه در روايات مذكور آمده از تورات گرفته شده، چيزي كه هست نقل تورات از اين هم شنيع
 شود آنهايي كه داستان مزبور را درمعلوم مي است،

__________________________________________________ 
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 .اندتعديل كرده -كه هم اكنون خواهيد ديد -اي نقل تورات رااند، تا اندازهروايات اسالمي داخل كرده

 :خالصه آنچه در تورات، اصحاح يازدهم و دوازدهم، از سموئيل دوم آمده اينك

شبانگاه بود كه داوود از تخت خود برخاست، و بر باالي بام كاخ به قدم زدن پرداخت، از آنجا نگاهش به زني افتاد كه داشت 
 .شست، و زني بسيار زيبا و خوش منظر بودكرد، و تن خود را ميحمام مي

است، پس داوود رسوالني  "اورياي حثي "همسر "بتشبع "به او گفتند: او .رستاد تا تحقيق حال او كندپس كسي را ف
فرستاد تا زن را گرفته نزدش آوردند، و داوود با او هم بستر شد، در حالي كه زن از خون حيض پاك شده بود، پس زن به 

 .اممن حامله شده خانه خود برگشت، و از داوود حامله شده، به داوود خبر داد كه

 "هاي ببودند، داوود نامه "بني عمون "كرد و آن لشكر در كار جنگ بااز سوي ديگر اوريا در آن ايام در لشكر داوود كار مي



امير لشكر خود فرستاد، و نوشت كه اوريا را نزد من روانه كن، اوريا به نزد داوود آمد، و چند روزي نزد وي ماند، داوود  "يوآب
هاي خطرناك بدهيد و او را ي ديگر به يوآب نوشته، به وسيله اوريا روانه ساخت و در آن نامه نوشت: اوريا را ماموريتانامه

 .تنها بگذاريد، تا كشته شود. يوآب نيز همين كار را كرد. و اوريا كشته شد و خبر كشته شدنش به داوود رسيد

شد، مدتي در عزاي او ماتم گرفت، و چون مدت عزاداري و پس همين كه همسر اوريا از كشته شدن شوهرش خبردار 
سرايي تمام شد، داوود نزد او فرستاده و او را ضميمه اهل بيت خود كرد. و خالصه همسر داوود شد، و براي او فرزندي نوحه

 .آورد، و اما عملي كه داوود كرد در نظر رب عمل قبيحي بود

كردند يكي فقير و ستاد. او هم آمد و به او گفت در يك شهر دو نفر مرد زندگي ميپيغمبر را نزد داوود فر "ناثان "لذا رب،
آن ديگري توانگر، مرد توانگر گاو و گوسفند بسيار زياد داشت و مرد فقير به جز يك ميش كوچك نداشت، كه آن را به 

سفند و گاو خود يكي را ذبح نموده از زحمت بزرگ كرده بود در اين بين ميهماني براي مرد توانگر رسيد او از اينكه از گو
 .ميهمان پذيرايي كند دريغ ورزيد، و يك ميش مرد فقير را ذبح كرده براي ميهمان خود طعامي تهيه كرد

ته كار كشداوود از شنيدن اين رفتار سخت در خشم شد، و به ناثان گفت: رب كه زنده است، چه باك از اينكه آن مرد طمع
 بكنيد، و به جاي يك ميش  شود، بايد اين كار را
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 .ردهاي با او كچهار ميش از گوسفندان او براي مرد فقير بگيريد، براي اينكه بر آن مرد فقير رحم نكرده و چنين معامله

ط ات مسلشري بر خانه فرمايد: بالء وكند و ميناثان به داوود گفت: اتفاقا آن مرد خود شما هستيد، و خدا تو را عتاب مي
دهم، تا در حضور بني اسرائيل و آفتاب با آنان گيرم، و آنان را به خويشاوندانت ميكنم و در پيش رويت همسرانت را ميمي

 .كنم كه تو با اوريا و همسرش كرديهم بستر شوند، و اين را به كيفر آن رفتاري مي

 :خواهم. ناثان گفتطا را ميداوود به ناثان گفت: من از پيشگاه رب عذر اين خ

ميري، و ليكن از آنجا كه تو با اين رفتارت خدا هم اين خطاي تو را از تو برداشت و ناديده گرفت و تو به كيفر آن نمي
گشايند، فرزندي كه همسر اوريا برايت زاييده خواهد مرد. دشمناني براي رب درست كردي كه همه زبان به شماتت رب مي

ند را مريض كرد و پس از هفت روز قبض روحش فرمود، و بعد از آن همسر اوريا سليمان را براي داوود پس خدا آن فرز
 .«1»زاييد 

ع( به ابن )امام رضا  -اش با ارباب ملل و مقاالتدر باب مجلس رضا )ع( نزد مامون و مباحثه -و در كتاب عيون است كه
گويند او در محرابش مشغول نماز اند؟ ابن جهم عرضه داشت: ميه گفتهجهم فرمود: بگو ببينم پدران شما در باره داوود چ

بود كه ابليس به صورت مرغي در برابرش ممثل شد، مرغي كه زيباتر از آن تصور نداشت. پس داوود نماز خود را شكست و 
هم به دنبالش به بام رفت، مرغ برخاست تا آن مرغ را بگيرد. مرغ پريد و داوود آن را دنبال كرد، مرغ باالي بام رفت، داوود 

 .به داخل خانه اوريا فرزند حيان شد، داوود به دنبالش رفت، و ناگهان زني زيبا ديد كه مشغول آب تني است

داوود عاشق زن شد، و اتفاقا همسر او يعني اوريا را قبال به ماموريت جنگي روانه كرده بود، پس به امير لشكر خود نوشت 
ش تابوت قرار بده، و او هم چنين كرد، اما به جاي اينكه كشته شود، بر مشركين غلبه كرد. و داوود از كه اوريا را پيشاپي

شنيدن قصه ناراحت شد، دوباره به امير لشكرش نوشت او را هم چنان جلو تابوت قرار بده! امير چنان كرد و اوريا كشته شد، 
 .و داوود با همسر وي ازدواج كرد

آيا به يكي از انبياي خدا  "إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ "رضا )ع( دست به پيشاني خود زد و فرمود حضرت "گويد:راوي مي
دهيد كه نماز را سبك شمرده و آن را شكست، و به دنبال مرغ به خانه مردم درآمده، و به زن مردم نگاه كرده و نسبت مي



 عاشق شده، و شوهر
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 او را متعمدا كشته است؟

ابن جهم پرسيد: يا بن رسول اللَّه پس گناه داوود در داستان دو متخاصم چه بود؟ فرمود واي بر تو خطاي داوود از اين قرار 
چ خلقي داناتر از او نيافريده، خداي تعالي )براي تربيت او، و دور نگه داشتن او از بود كه او در دل خود گمان كرد كه خدا هي

عجب( دو فرشته نزد وي فرستاد تا از ديوار محرابش باال روند، يكي گفت ما دو خصم هستيم، كه يكي به ديگري ستم 
 .هنمون شوكرده، تو بين ما به حق داوري كن و از راه حق منحرف مشو، و ما را به راه عدل ر

گويد اين يك ميش خودت را در اختيار من بگذار و اين اين آقا برادر من نود و نه ميش دارد و من يك ميش دارم، به من مي
ه گويي؟ و يا از مدعي مطالبكند، داوود بدون اينكه از طرف مقابل بپرسد: تو چه ميگويد كه مرا زبون ميسخن را طوري مي

خواهد يك كرد و عليه آن طرف و به نفع صاحب يك ميش حكم كرد، و گفت: او كه از تو ميشاهد كند در قضاوت عجله 
ميشت را هم در اختيارش بگذاري به تو ظلم كرده. خطاي داوود در همين بوده كه از رسم داوري تجاوز كرده، نه آنكه شما 

جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ  يا داوُدُ إِنَّا "فرمايد:اي كه خداي عز و جل ميگوييد، مگر نشنيدهمي
...". 

ابن جهم عرضه داشت: يا بن رسول اللَّه پس داستان داوود با اوريا چه بوده؟ حضرت رضا )ع( فرمود: در عصر داوود حكم 
ا ديگر اختيار كند، و اولين كسي كه خد شد، ديگر حق نداشت شوهريمرد و يا كشته ميچنين بود كه اگر زني شوهرش مي

اين حكم را برايش برداشت و به او اجازه داد تا با زن شوهر مرده ازدواج كند، داوود )ع( بود كه با همسر اوريا بعد از كشته 
 .«1»شدن او و گذشتن عده ازدواج كرد، و اين بر مردم آن روز گران آمد 

تواند رضايت همه مردم را به دق )ع( روايت كرده كه به علقمه فرمود: انسان نميو در امالي صدوق به سند خود از امام صا
تواند زبان آنان را كنترل كند همين مردم بودند كه به داوود )ع( نسبت دادند كه: مرغي را دنبال كرد تا دست آورد و نيز نمي

زن، اوريا را به جنگ فرستاد، آن هم در پيشاپيش جايي كه نگاهش به همسر اوريا افتاد و عاشق او شد و براي رسيدن به آن 
 .«9»تابوت قرارش داد تا كشته شود، و او بتواند با همسر وي ازدواج كند ... 
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 .120، ص 1عيون اخبار الرضا، انتشارات جهان، ج (1)

 [.....] .0، ص 99امالي صدوق، مجلس (2)
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 324گفتاري در چند فصل پيرامون سرگذشت داوود )ع( ..... ص: 

سرگذشت داوود )ع( در قرآن: در قرآن كريم از داستانهاي آن جناب به جز چند اشاره، چيزي نيامده، يك جا به  -1
ده و خداوند سلطنت را بعد از طالوت سرگذشت جنگ او در لشكر طالوت اشاره كرده كه در آن جنگ، جالوت را به قتل رسان

در جاي ديگر به اين معنا اشاره فرموده كه او را «. 1»خواسته بدو آموخته است به او واگذار نموده و حكمتش داده و آنچه مي
خليفه خود كرد، تا در بين مردم حكم و داوري كند، و فصل الخطاب )كه همان علم داوري بين مردم است( به او آموخته 



ها و مرغان را مسخر كرد تا با او و در جاي ديگر به اين معنا اشاره فرموده كه خدا او و سلطنتش را تاييد نموده و كوه«. 9»
خواهد و مخصوصا و جايي ديگر به اين معنا اشاره كرده كه آهن را براي او نرم كرد تا با آن هر چه مي«. 0»تسبيح بگويند 

 .«0»زره درست كند 

خداي سبحان در چند مورد او را از انبيا شمرده و بر او و بر همه انبيا ثنا گفته، و نام او را  :داوود )ع( در قرآنذكر خير  -2
 "به او فضيلت و علم داديم "و نيز فرموده:« 4» "ما به داوود زبور داديم -وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً "بخصوص ذكر كرده و فرموده:

 "و "اواب "و او را به اوصاف« 3» "كمت و فصل الخطاب داديم، و او را خليفه در زمين كرديمبه او ح "و نيز فرموده:« 3»
 .«3»ستوده  "دارنده حسن ماب "و "دارنده زلفا و قرب در پيشگاه الهي

شود: دقت در آياتي كه متعرض داستان آمدن دو متخاصم نزد داوود )ع( است بيش از اين آنچه از آيات استفاده مي -3
اي بوده كه خداي تعالي براي آزمايش داوود در عالم تمثل به وي نشان داده تا او را به رساند كه اين داستان صحنهنمي

تربيت الهي تربيت كند و راه و رسم داوري عادالنه را به وي بياموزد، تا در نتيجه هيچ وقت مرتكب جور در حكم نگشته و از 
 .راه عدل منحرف نگردد

شود، و اما زوايدي كه در غالب روايات هست، يعني داستان اوريا و ست كه از آيات اين داستان فهميده مياين آن معنايي ا
همسرش، مطالبي است كه ساحت مقدس انبيا از آن منزه است، كه در بيان آيات و بحث روايتي مربوط به آن محصل كالم 

 .گذشت
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 321[ ..... ص: 52تا  32(: آيات 38سوره ص )]

 اشاره

رِ عَنْ فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْ (01إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ ) (30)وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ 
( وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَ أَلْقَيْنا عَلي كُرْسِيِّهِ 00( رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ )09ذِكْرِ رَبِّي حَتَّي تَوارَتْ بِالْحِجابِ )

 (00جَسَداً ثُمَّ أَنابَ )

( فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ 04نْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ )قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكاً ال يَ
مْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أ03َ( وَ آخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ )03( وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ )03أَصابَ )



(02) 

 (03وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفي وَ حُسْنَ مَآبٍ )

 321ترجمه آيات ..... ص: 

 .(03و ما به داوود سليمان را عطا كرديم كه چه بنده خوبي بود و بسيار رجوع كننده )به ما( بود )

 .(01به يادش آور كه وقتي اسباني نيك بر او عرضه شد )

عالقه به تماشاي آنها از نماز اول وقت باز ماند و خود را مالمت كرد( و گفت من عالقه به اسبان را بر ياد خدا از شدت )
 .(09ترجيح دادم تا خورشيد غروب كرد )و يا اسبان از نظرم ناپديد شدند( )

  .(00باشند ) آنها را به من برگردانيد و چون برگرداندند سر و گردنهايشان را نشان كرد تا وقف راه خدا

 033، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(00جان )فرزندش( را بر تختش افكنديم پس به سوي ما متوجه شد )ما سليمان را هم بيازموديم و جسد بي

 .(04اي )و گفت پروردگارا مرا بيامرز و به من سلطنتي بده كه سزاوار احدي بعد از من نباشد البته تو بخشنده

 .(03وزيد )خواست بوزد به نرمي مياش حتي باد را هم گرفت و باد هر جا كه او ميي داديم كه دامنهپس ما به او سلطنت

 .(03و نيز شيطانها را برايش رام كرديم شيطانهايي كه يا بناء بودند و يا غواص )

 .(03ت او نباشند( )و اما بقيه آنها را )كه جز شرارت هنري نداشتند( همه را در غل و زنجير كرديم )تا مزاحم سلطن

اين است عطاي ما و لذا بدو گفتيم از نعمت خود به هر كه خواهي عطا كن و از هر كه خواهي دريغ نما كه عطاي ما 
 .(02حساب است )بي

 .(03و به راستي او در درگاه ما تقرب و سرانجامي نيك دارد )

 321بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

است كه خداي تعالي آن را براي پيغمبرش بيان نموده و  "اواب "از قصص بندگاناين آيات راجع به دومين داستان 
 .دهد به اينكه صبر پيشه سازد و در هنگام سختي به ياد اين داستان بيفتددستورش مي

ما  ليمان. بقيه الفاظ آيه از بيان قبلييعني ما به داوود فرزندي داديم به نام س "وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ "
 .شودروشن مي

 "است، كه به معناي اول روز است و در نتيجه "غداة "در مقابل "عشي "كلمه "إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ "
است،  "صافنة "جمع -لبيان گفتهبه طوري كه در مجمع ا -"صافنات "به معناي آخر روز و بعد از ظهر است. و كلمه "عشي

 كند تا نوك سمش روي زمين قرارگويند كه بر سه پاي خود ايستاده و يك دست را بلند ميآن اسباني را مي "صافنة "و
 "جياد "شود، و اصلقلب مي "ياء "آن در جمع به "واو "است كه "جواد "جمع "جياد "كلمه -نيز بنا به گفته وي -گيرد. و

 .«1»ورزد بوده، و معنايش تندرو است، گويا حيوان از دويدن بخل نمي -ه جيمبه كسر -جواد

 033، ص: 13ترجمه الميزان، ج



از عبادت خدا[ ..... ص: ها و باز ماندنش و توضيحي در باره عالقه آن جناب به اسب "إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ... "چند وجه در معناي سخن سليمان )عليه السالم(:]

328 

 "از گردد، و مرادبه سليمان برمي "گفت -قال "ضمير "فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّي تَوارَتْ بِالْحِجابِ "

روايت شده كه نامند، و از رسول خدا )ص( هم اسب است، چون عرب اسب را خير مي -اندگفته« 9»به طوري كه  -"خير
 .اندفرمود: تا قيامت خير را به پيشاني اسبها گره زده

 "مال بسيار است و در بسياري از موارد در قرآن به اين معنا آمده، مانند آيه "خير "مراد از كلمه "اند:هم گفته« 0»بعضي 
 .«0» "إِنْ تَرَكَ خَيْراً

به  "عن "متضمن معناي ايثار است، و كلمه "احببت "اند: كلمهگفته "أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ "در تفسير جمله« 4»مفسرين 
كنم بر ياد است، و منظور سليمان )ع( اين است كه: من محبتي را كه به اسبان دارم ايثار و اختيار مي "علي "معناي

ت كه: من اسبان را دوست دارم، و يا معنايش اين اسپروردگارم، كه عبارت است از نماز، در حالي كه آن را نيز دوست مي
دارند از توانم از آن چشم بپوشم، در نتيجه وقتي اسبان را بر من عرضه مياي كه در مقابل ياد پروردگارم نميدارم دوستيمي

 .كندشوم تا خورشيد غروب مينمازم غافل مي

گردد، با اينكه قبال برمي "شمس "كلمه به -اندگفته «6»به طوري كه  -"توارت "ضمير در -"حَتَّي تَوارَتْ بِالْحِجابِ "
شود. و مراد از تواري خورشيد غروب كردن و پنهان كه در آيه قبلي بود استفاده مي "عشي "نامش نيامده بود، ولي از كلمه

د در آيه قبلي است، چون اگر مقصو "عشي "گردد كلمهشدن در پشت پرده افق است، مؤيد اينكه ضمير به خورشيد برمي
شد و غرضي كه هر خواننده آن را بفهمد براي آن باقي در آن آيه بدون غرض مي "عشي "خورشيد نبود، ذكر كلمه تواري

 .ماندنمي

پس حاصل معناي آيه اين است كه من آن قدر به اسب عالقه يافتم، كه وقتي اسبان را بر من عرضه كردند، نماز از يادم 
به اسبان براي خدا بوده، و عالقه به  (البته بايد دانست كه عالقه سليمان )عرفت تا وقتش فوت شد، و خورشيد غروب كرد. 

خواست آنها را براي جهاد در راه خدا تربيت كند، پس رفتنش و حضورش كرد، چون ميمند به اسبان ميخدا او را عالقه
 براي عرضه اسبان به وي، خود عبادت بوده است. پس در حقيقت عبادتي او را از
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 .034، ص 3(مجمع البيان، ج 0و  2)

 .133اگر كسي بميرد و خيري از خود بگذارد. سوره بقره، آيه (4)

 .034و  030، ص 3(مجمع البيان، ج 3و  5)

 032، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .تر از آن عبادت ديگر بوده استكه هست نماز در نظر وي مهم عبادتي ديگر بازداشته، چيزي

 گردد و معنايش اين است كه: سليمان از شدتبرمي "خيل "به كلمه "توارت "ضمير در "اند:بعضي ديگر از مفسرين گفته
در پشت پرده بعد و  كرد، تا آنكه اسباناي كه به اسبان داشت، بعد از سان ديدن از آنها، هم چنان به آنها نظر ميعالقه

در آيه قبلي، مؤيد احتمال اول است، و هيچ دليلي هم نه در  "عشي ". ولي در سابق گفتيم كه: كلمه"دوري ناپديد شدند
 «1»لفظ آيه و نه در روايات بر گفتار اين مفسر نيست. 

 "شمس "به كلمه "ردوها "ضمير در "اند:ين گفتهاز مفسر« 9»بعضي  "رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ "



كند كه: آفتاب را برگردانند، تا او نماز خود را در وقتش بخواند. و گردد، و سليمان )ع( در اين جمله به مالئكه امر ميبرمي
خود را دست كشيدن و به  اين است: سليمان شروع كرد پاها و گردن "فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ "منظور از جمله

اصحاب خود نيز دستور داد اين كار را بكنند، و اين در حقيقت وضوي ايشان بوده. آن گاه او و اصحابش نماز خواندند. و اين 
 ."معنا در بعضي از روايات ائمه اهل بيت )ع( هم آمده

ايش اين است كه: سليمان دستور داد تا گردد، و معنبرمي "خيل "ضمير به كلمه "اند:ديگر از مفسرين گفته« 0»بعضي 
اسبان را دوباره برگردانند، و چون برگرداندند، شروع كرد به ساق و گردنهاي آنها دست كشيدن و آنها را در راه خدا سبيل 

 ."كردن. و اين عمل را بدان جهت كرد، تا كفاره سرگرمي به اسبان و غفلت از نماز باشد

گردد، ولي مراد از دست كشيدن به ساقها و گردنهاي آنها، زدن برمي "خيل "ر به كلمهضمي "اند:ديگر گفته «4»بعضي 
 آيد. بنا بر اين سليمان )ع( ازبه معناي بريدن نيز مي "مسح "آنها با شمشير و بريدن دست و گردن آنهاست، چون كلمه

آنها را برگردانند، و آن گاه ساق و گردن همه را با اند خشمناك شده، و دستور داده اينكه اسبان، او را از عبادت خدا بازداشته
 .شمشير زده و همه را كشته است

زند، و ساحت آنان منزه از مثل آن است. هر بيننده و ولي اين تفسير صحيح نيست، چون چنين عملي از انبيا سرنمي
ر اين، اش كني، عالوه بو قطعه و قطعه پرسد كه: اسب بيچاره چه گناهي دارد كه با شمشير به جان او بيفتي،اي ميشنونده

 .اين عمل اتالف مال محترم است

__________________________________________________ 
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 013، ص: 13ترجمه الميزان، ج

اند اند بر صحت اين تفسير، و در آخر اضافه كردهاز مفسرين به روايت ابي بن كعب استدالل كرده« 1»و اما اينكه: بعضي 
كه: سليمان )ع( اسبان را در راه خدا قرباني كرده، و ال بد قرباني اسب هم در شريعت او جايز بوده، به هيچ وجه صحيح 

 .نيست، براي اينكه در روايت ابي، اصال سخني از قرباني كردن اسب به ميان نيامد

سليمان )ع( از عبادت غافل و مشغول به لهو و هوي نشده، بلكه عبادتي ديگر آن را  -گفتيمهمان طور كه  -عالوه بر اين
مشغول كرده. پس از بين همه وجوه همان وجه اول قابل اعتماد است، البته اگر لفظ آيه با آن مساعد باشد، و گر نه وجه 

 .دوم از همه بهتر است

 372شد جنازه فرزند او بوده كه براي آزمايش و تنبيه او ميرانده شده و ...[ ..... ص: جسدي كه بر تخت سليمان )عليه السالم( افكنده ]

 .روحبه معناي جسمي است بي "جسد "كلمه "وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَ أَلْقَيْنا عَلي كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ "

سليمان افتاد، خود سليمان )ع( بوده كه خدا او را به مرضي مراد از جسدي كه بر تخت  "اند:از مفسرين گفته «2»بعضي 
 :مبتال و آزمايش كرد، و تقدير كالم اين است كه

 ."روح از شدت مرض بر تختش انداختيمما او را مانند جسدي بي -القيناه علي كرسيه كجسد ال روح فيه من شدة المرض "

 كند، و از كالمي كه ظاهرشحي ضمير را از كالم حذف نميليكن اين وجه صحيح نيست، براي اينكه هيچ گوينده فصي
اي كه كالمش كند، آن هم گويندهانداختن جسدي بر تخت سليمان )ع( است، انداختن خود سليمان )ع( را اراده نمي

 .ترين كالم استفصيح

به طور اجمال از ميان اقوال و  مفسرين ديگر اقوال مختلفي در مراد از آيه دارند، و هر يك از روايتي پيروي كرده و آنچه



توان پذيرفت، اين است كه: جسد نامبرده جنازه كودكي از سليمان )ع( بوده كه خدا آن را بر تخت وي افكند، و روايات مي
يا در راه اشعار و بلكه داللت است بر اينكه: سليمان )ع( از آن جسد اميدها داشته، و  "ثُمَّ أَنابَ قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي "در جمله

جانش را بر تخت سليمان افكنده تا او بدين وسيله متنبه خدا به او اميدها بسته بوده، و خدا او را قبض روح نموده و جسد بي
 .گشته و امور را به خدا واگذارد، و تسليم او شود

آيد كه اين استغفار از ظاهر سياق برمي "كَ أَنْتَ الْوَهَّابُقالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكاً ال يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّ "
 مربوط به آيه قبلي و داستان انداختن جسد بر
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سليمان )ع( است، و اگر واو عاطفه نياورده، براي اين است كه كالم به منزله جواب از سؤالي است كه ممكن است  كرسي
 ."... گفت پروردگارا مرا بيامرز "اش چه گفت؟ فرموده:كسي پرسيده: در انابه "ثُمَّ أَنابَ "بشود، گويا بعد از آنكه فرموده:

ملكي به من بده كه بعد از من سزاوار احدي نباشد، اشكال  "ليمان كه گفت:چه بسا از مفسرين كه بر اين درخواست س
 .«1»اند كه اين چه بخلي است كه سليمان مرتكب شده، و از خدا خواسته مثل سلطنت او را بعد از او به احدي ندهد؟ كرده

خواهد درخواست كند ان، نميو جواب آن اين است كه: درخواست او درخواست براي خودش است، نه درخواست منع از ديگر
كه ديگران را از سلطنتي چون سلطنت او محروم كند، و فرق است بين اينكه ملكي را مختص به خود درخواست كند، و 

 .اينكه اختصاص آن را به خود بخواهد

 377[ ..... ص: "فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً ... "معناي اينكه فرمود:]

اين آيه فرع و نتيجه درخواست ملك است و از استجابت آن درخواست  "فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ "
اش حتي باد و جن را هم كند و آن ملكي است كه دامنهدهد و ملكي را كه سزاوار احدي بعد از او نباشد بيان ميخبر مي

 .سخر وي شدندگرفته، و آن دو نيز م

به معناي نرمي است و ظاهرا مراد از جريان باد به نرمي و به امر سليمان اين باشد كه: باد در  -به ضمه را -"رخاء "و كلمه
يافته. پس ديگر اشكال نشود به اينكه اطاعت كردن از فرمان سليمان نرم بوده و بر طبق خواسته او به آساني جريان مي

آن « 9» "وَ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ "كه آيه "تند -عاصفه "، با توصيف آن به صفتتوصيف باد به صفت نرمي
 :را حكايت كرده، منافات دارد. براي اينكه گفتيم: منظور از جريان باد به نرمي، اين است كه

 .، حال يا به نرمي و يا به تنديشدهاي نداشته، و به آساني جاري ميجاري ساختن باد براي آن جناب هزينه

اند به اينكه: ممكن است خداوند باد را مسخر سليمان )ع( كرده، كه هر از مفسرين از اين اشكال جواب داده« 0»ولي بعضي 
 .وقت او خواست نرم بوزد، و هر وقت او خواست تند بوزد

 ت بوزد، چوناين است كه: به هر جا هم كه او خواس "حَيْثُ أَصابَ "و معناي جمله
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 .است "تجري "لق به جملهاين جمله متع

يعني ما شيطانهاي جني را براي سليمان )ع( مسخر كرديم، تا هر يك از آنها كه كار بنايي  "وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ "
ير منافع ادانسته برايش در درياها غواصي كند، و لؤلؤ و سدانسته، برايش بنايي كند و هر يك از آنها كه غواصي را ميرا مي

 .دريايي را برايش استخراج كند

است، كه به معناي غل آهني است، و معناي جمله اين است  "صفد "جمع "اصفاد "كلمه "وَ آخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ "
 .كه: ما ساير طبقات جن را براي او مسخر كرديم، تا همه را غل و زنجير كند و از شرشان راحت باشد

، و حسابيعني اين سلطنت كه به تو داديم عطاي ما به تو بود، عطايي بي "طاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍهذا عَ "
حساب بودن آن، اين است كه: عطاي ما حساب و اندازه ندارد كه اگر تو از آن زياد بذل و بخشش كني، كم ظاهرا مراد از بي

 "خواهي بذل بكن و نخواستي نكنمي -فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ ":شش بكن، و لذا فرمودخواهي بذل و بخشود. پس هر چه مي
 .يعني هر دو يكسان است، چه بخشش بكني و چه نكني، تاثيري در كم شدن عطاي ما ندارد

عضي ب "يمكشحساب بودن عطا، اين است كه: روز قيامت از تو حساب نميمراد از بي "اند:از مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 
عطاي ما به تو از باب تفضل بوده، نه از باب اينكه خواسته باشيم پاداش به تو داده  :مراد اين است كه "اند:ديگر گفته« 9»

 .اند. و معاني ديگري هم براي آن كرده"باشيم

 .معناي اين جمله در سابق گذشت "وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفي وَ حُسْنَ مَآبٍ "

و در باره افتادن جسدي بر تخت او([ ..... ص:  "فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ... "ي ])رواياتي در ذيل آيه!بحث روايت

371 
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 ند: رسيدگي به كار اسبان، او را از نماز عصر بازداشت تا وقت نمازابعضي از مفسرين گفته
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 .«1»او فوت شد . و در روايات اصحاب ما اماميه آمده كه فضيلت اول وقت از -به نقل از علي )ع( -فوت شد،

و نيز در مجمع البيان گفته: ابن عباس نقل كرده كه از علي )ع( از اين آيه پرسيدم، فرمود: اي ابن عباس تو در باره اين آيه 
گفت: سليمان سرگرم ديدن از اسبان شد تا وقتي كه نمازش فوت شد، پس اي؟ عرض كردم: از كعب شنيدم ميچه شنيده

دانيد، و اسبها چهارده تا بودند، دستور داد با شمشير ساقها و گردنهاي اسبان را قطع كنند و بكشند گفت اسبان را به من برگر
 .و خداي تعالي به همين جهت چهارده روز سلطنت او را از او بگرفت، چون به اسبان ظلم كرد، و آنها را بكشت

خواست با ي از اسبان خود سان ديد، چون ميعلي )ع( فرمود: كعب دروغ گفته و مطلب بدين قرار بوده كه سليمان روز
دشمنان خدا جهاد كند، پس آفتاب غروب كرد، به امر خداي تعالي به مالئكه موكل بر آفتاب گفت تا آن را برگردانند، 

دستور  كنند، و به ظلممالئكه آفتاب را برگرداندند، و سليمان نماز عصر را در وقتش بجاي آورد. آري انبيا )ع( هرگز ظلم نمي
 .«9»دهند، براي اينكه پاك و معصومند هم نمي



مؤلف: اين قسمت از كالم كعب كه گفت: خداي تعالي چهارده روز ملك را از او بگرفت، اشاره است به انگشتري كه 
 .گذردماجرايش از نظر خواننده مي

ي بعد از ظهر از اسبان خود بازديد به عمل و در كتاب فقيه از امام صادق )ع( روايت آورده كه فرمود: سليمان بن داوود، روز
 .آورد، و مشغول تماشاي آنها شد تا آفتاب غروب كرد، به مالئكه گفت: آفتاب را برايم برگردانيد تا نمازم را در وقتش بخوانم

د، و اين تنمالئكه چنين كردند، سليمان برخاست و نماز خود را خواند. و آفتاب دوباره غروب كرده و ستارگان درخشيدن گرف
 "مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ "فرمايد:، تا آنجا كه مي"و وهبنا لداود سليمان "فرمايد:است معناي كالم خداي عز و جل كه مي

«0». 

اشكالي يب بسازد، روايت "فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ "اين روايت اگر لفظ آيه با آن مساعدت كند، يعني با جمله :مؤلف
است، و اما مساله برگشتن خورشيد اشكالي ندارد، براي اينكه وقتي ما معجزه را براي انبياء بپذيريم و اثبات كنيم، ديگر چه 

 فرقي بين

__________________________________________________ 

 .034، ص 3(مجمع البيان، ج 9و  1)

 .3، ح 192، ص 1من ال يحضره الفقيه، ج (3)

 010، ص: 13ترجمه الميزان، ج

ع( برنگشته بلكه براي يوشع بن )معجزات هست؟ مخصوصا با در نظر گرفتن اينكه از نظر روايات، آفتاب تنها براي سليمان 
« 1»نون و علي بن ابي طالب )ع( نيز بازگشته و روايات آن در كمال اعتبار است، پس ديگر نبايد به اشكالي كه فخر رازي 

 .ر كبير خود كرده اعتنا نموددر تفسي

و اما پي كردن اسبان و زدن گردنهاي آنها با شمشير، مطلبي است كه )تنها در اين روايت نيامده( در چند روايت ديگر نيز از 
ولي چيزي كه هست همه اين روايات به كعب  .هم آنها را در تفسير خود آورده« 9»طريق اهل سنت نقل شده، كه قمي 

گردد، هم چنان كه در روايات گذشته از ابن عباس هم گذشت، و به هر حال به همان بياني كه ي االصل بر مياالحبار يهود
 .گذشت نبايد به آن اعتنا كرد

اند كه آن اسبان بيست هزار اند كه روايت كردهشان در باره اين داستان آن قدر تندروي كردهاين مفسرين در اغراق گويي
اند كه گفت: از كعب روايت كرده "حَتَّي تَوارَتْ بِالْحِجابِ "، نظير آن روايتي كه در ذيل«0»اند ل بودهبوده كه همه داراي با

)غافل از اينكه « 0»آن حجاب از ياقوت سبز بوده، ياقوتي كه محيط به همه خاليق است، و از سبزي آن آسمان سبز شده! 
 .(آسمان اصال سبز نيست

اند كه خدا هآورد "وَ أَلْقَيْنا عَلي كُرْسِيِّهِ جَسَداً "اند روايتي است كه در ذيلر اين داستان نقل كردهباز نظير آن از عجايبي كه د
به ابر سپرد تا او را در دامن خود حفظ  -و در بعضي روايات ديگر از ترس ملك الموت -به او پسري داد، و او از ترس جن

اند روزي سليمان گفت: امشب با صد نفر از زنان فت! و باز روايتي كه آوردهكند، ولي روزي جسد مرده او را بر تخت خود يا
كنم تا از هر يك از آنها پسري شجاع برايم متولد شود و در راه خدا جهاد كند، و در اين كالم خود ان شاء اللَّه خود جماع مي

نيمه تمام زاييد و سليمان او را بسيار  نگفت، و در نتيجه هيچ يك از همسرانش باردار نشدند، مگر يك نفر كه فرزندي
داشت و بدين جهت او را نزد يكي از جنيان پنهان كرد. تا اينكه دست ملك الموت او را گرفته قبض روح كرد و دوست مي

 .جسدش را بر تخت سليمان انداخت

__________________________________________________ 



 .933، ص 93تفسير فخر رازي، ج (1)

 .904، ص 9تفسير قمي، ج (2)

 .032، ص 4(الدر المنثور، ج 0و  3)

 014، ص: 13ترجمه الميزان، ج

رسد، و ابن اي از آنها به ابن عباس ميو نيز از حرفهاي عجيب و غريب، مطلبي است كه در روايات بسياري آمده كه عده
كه: سليمان انگشتري داشت و يكي از شيطانها آن  عباس تصريح كرده كه من اين حرف را از كعب شنيدم، و آن اين است

را از وي دزديد و در نتيجه چند روزي ملك سليمان زايل شد و تسلطش بر شياطين پايان يافت، و بر عكس شيطانها بر 
 .!ملك او مسلط شدند، تا آنكه خداوند انگشترش را به او برگردانيد و در نتيجه سلطنتش دوباره برگشت

اند كه هر خردمندي بايد ساحت انبيا را منزه از آن امور بداند، و حتي از استان سليمان )ع( اموري روايت كردهو باألخره در د
نقل آنها در باره انبيا شرم كند، مثال يكي از آنها اين است كه: منظور از افتادن جسد بر تخت اين است كه شيطان بر تخت 

 .او نشست

همان طور كه قبال هم  -ه دست خائنان و جعاالن آنها را در روايات داخل كرده، واي است كپايهاينها همه مطالب بي
اش در تفسير الدر المنثور نبايد به آنها اعتنا نمود، و اگر خواننده عزيز عالقمند به ديدن آن روايات است، همه -گفتيم

 .«1»سيوطي نقل شده، بدانجا مراجعه نمايد 
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 اشاره

( وَ 09لٌ بارِدٌ وَ شَرابٌ )( ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَس01َوَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادي رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ )
( وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ ال تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً 00وَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَ ذِكْري لِأُولِي الْأَلْبابِ )

 (04عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصارِ ) ( وَ اذْكُر00ْنِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ )

وَ كُلٌّ ( وَ اذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ ذَا الْكِفْلِ 03( وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ )03إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَي الدَّارِ )
 (03مِنَ الْأَخْيارِ )

 371ترجمه آيات ..... ص: 

 .(01به ياد آور بنده ما ايوب را آن زمان كه پروردگار خود را ندا داد كه شيطان مرا دچار عذاب و گرفتاري كرد )

 .(09)تني كن و از آن بنوش بدو گفتيم( پاي خود به زمين بكش كه آب همين جا نزديك توست، آبي خنك، در آن آب)

و اهلش را با فرزنداني به همان تعداد و دو برابر فرزنداني كه داشت به او بداديم تا رحمتي باشد از ما به او و تذكري باشد 
 .(00براي خردمندان )



اي كه همسرت را صد تركه چوب بزني تعداد صد تركه به دست بگير و آنها را يك و نيز به او گفتيم حال كه سوگند خورده
كرد دار يافتيم چه خوب بود همواره به ما رجوع مياي خويشتنزنت بزن تا سوگند خود نشكسته باشي، ما ايوب را بنده بار به

(00). 
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 .(04و به ياد آور بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را كه مرداني نيرومند و بينا بودند )

 .(03دند كه( ما آن را به خصلتي خالص كه همان ياد آخرت باشد خالص و پاك كرديم )بدين جهت نيرومند و بينا بو)

 .(03و ايشان نزد ما از برگزيدگان اخيارند )

 .(03و به ياد آور اسماعيل و يسع و ذو الكفل را و هر يك از اخيار بودند )

 371بيان آيات ...... ص: 

 اشاره

ول خدا )ص( مامور شده به ياد آنها باشد و در نتيجه صبر كند، و آن عبارت اين آيات متعرض سومين داستاني است كه رس
است از: داستان ايوب پيغمبر )ع( و محنت و گرفتاريهايي كه خدا برايش پيش آورد تا او را بيازمايد. و سپس رفع آن 

 .نفر از ذريه او از انبيا را به ياد آورددهد تا ابراهيم و پنج گرفتاريها و عافيت خدا و عطاي او را ذكر كرده، و سپس دستور مي

اين جمله دعايي است از ايوب )ع( كه در آن از خدا  "وَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادي رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ "
ه منظور رعايت تواضع و تذلل درخواست و خواهد عافيتش دهد، و سوء حالي كه بدان مبتال شده از او برطرف سازد. و بمي

 شود كه او را براي حاجتيزند فهميده ميصدا مي "پروردگارم -ربي "كند، و تنها از اينكه خدا را به نامنياز خود را ذكر نمي
 .خواندمي

 371ه آن دو را به شيطان نسبت داد )أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ(.[ ..... ص: كه ايوب )عليه السالم( بدان مبتال بود و وجه اينكه ابتالء خود ب "بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ "مقصود از]

است. در آغاز « 1»به اصطالح ادبي بدل اشتمال  "إِذْ نادي ... "به معناي تعب و به تنگ آمدن است. و جمله "نصب "كلمه
اش را كه فرمايد: به ياد آر اين خاطرهاطرات او را نام برده، ميبعدا بعضي از خ "به ياد آر بنده ما ايوب را "فرمايد:مي

باشد، و  "عبدنا "تواند بدل اشتمال از كلمههم مي "إِذْ نادي ". پس جمله"اي پروردگار من ... "پروردگار خود را خواند كه
 .حكايت نداي ايوب است "أَنِّي مَسَّنِيَ ... ". و جمله"ايوب "هم از كلمه

بد حالي و گرفتاريهايي است كه در بدن او و در خاندانش پيدا  "نصب و عذاب "آيد كه مرادش ازآيات بعدي برميو از ظاهر 
 شد. همان گرفتاريهايي كه در سوره انبيا،

__________________________________________________ 

 :گوييجزئي از آن مثل اين كه ميبدل اشتمال آن است كه تابع از مشتمالت و متعلقات متبوع باشد، نه (1)

 ."صدايش "گوييو سپس مي "بلبل مرا به وجد آورد "
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 «"مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ "آن را از آن جناب چنين حكايت كرده كه گفت:

 شود. و در اين سوره ودر خود آدمي و اهل بيتش مي شامل مصيبت "ضر "البته اين در صورتي است كه بگوييم كلمه.



 .اي به از بين رفتن اموال آن جناب نشده، هر چند كه اين معنا در روايات آمده استسوره انبياء هيچ اشاره

را به نحوي از سببيت و تاثير  "عذاب "و "نصب "خواهداين است كه: مي "مس شيطان به نصب و عذاب "و ظاهرا مراد از
يطان نسبت دهد. و بگويد كه شيطان در اين گرفتاريهاي من مؤثر و دخيل بوده است. و همين معنا از روايات هم به ش
 .آيدبرمي

آيد كه يكي از گرفتاريهاي ايوب مرض او بود، و مرض علل و اسباب عادي و طبيعي دارد، و در اينجا اين سؤال پيش مي
نسبت داد و هم به بعضي از علل طبيعي؟ جواب اين اشكال آن است كه: پس چگونه آن جناب مرض خود را هم به شيطان 

اين دو سبب يعني شيطان و عوامل طبيعي، دو سبب در عرض هم نيستند، تا در يك مسبب جمع نشوند، و نشود مرض را 
مْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِ وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري "اند و توضيح آن در تفسير آيهبه هر دو نسبت داد، بلكه دو سبب طولي

 .، در جلد هشتم اين كتاب بيان گرديده، بدانجا مراجعه شود«9» "بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ

ان شود، از كجا كه شيطممكن است گفته شود: اگر چنين استنادي ممكن باشد، ولي صرف امكان دليل بر وقوع آن نمي
نداريم،  گوييم: نه تنها دليلي بر امتناع آنه باشد كه هر كس را خواست بيمار كند؟ در پاسخ ميچنين تاثيري در انسانها داشت

دليل بر وقوع آن است، براي « 0» "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ "بلكه آيه شريفه
ها و ازالم را به شيطان نسبت داده و آن را عمل شيطان خوانده، و نيز از حضرت موسي قمار و بتاينكه در اين آيه، شراب و 

كه در تفسيرش « 0» "هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ")ع( حكايت كرده كه بعد از كشتن آن مرد قبطي گفته:
 .واشاره است به مقاتله آن د "هذا "گفتيم كلمه

 پوشي كنيم، ممكن است احتمال دهيم كه مرادو به فرضي هم كه از روايات چشم
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 .30تري. سوره انبياء، آيه مرا بيماري و رنج سخت رسيده و تو از همه مهربانان مهربان(1)

 [.....] .23سوره اعراف، آيه (2)

 .23ه سوره مائده، آي(3)

 .14هاي شيطان است كه او دشمني است گمراه كننده آشكار. سوره قصص، آيه اين يكي از عمل(4)
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به شيطان اين باشد كه شيطان با وسوسه خود مردم را فريب داده و به مردم گفت: از  "عذاب "و "نصب "از نسبت دادن
كرد، و كارش اش نميچون اگر او پيغمبر بود اين قدر بالء از همه طرف احاطه اين مرد دوري كنيد و نزديكش نشويد،

 .انجاميدكشيد، و عاقبتش بدينجا كه همه زبان به شماتت و استهزايش بگشايند نميبدينجا نمي

 379بيان امكان مداخله شيطان در ابدان و اموال و ديگر متعلقات مادي معصومين )عليهم السالم([ ..... ص: ]

ا بر توانيم اين وجه را بپذيريم كه خدا شيطان ردر تفسير كشاف اين وجه را كه گفتيم انكار كرده و گفته: به هيچ وجه نمي
انبياي خود مسلط كند تا هر جور دلش خواست آن حضرات را اذيت و آزار كند و دچار عذاب نمايد و از اين راه داغ دل خود 

اشد اين كار نسبت به انبياء جايز باشد، نسبت به پيروان انبياء يعني مردم صالح نيز )به طريق را از آنان بستاند، چون اگر بنا ب
گذارد، همه را بيچاره و هالك اولي( جايز است، آن وقت رانده درگاه خدا هيچ مؤمن صالحي را از اين انتقام خود سالم نمي

 .«1»از وسوسه هيچ دخالت و تاثير ديگر ندارد كند با اينكه در قرآن كريم مكرر آمده، كه شيطان به غير مي

ليكن اين اشكال زمخشري وارد نيست، براي اينكه آنچه در قرآن كريم از خصائص انبياء و ساير معصومين شمرده شده، 



ه تواند در دلهاي آنان وسوسهمانا عصمت است كه به خاطر داشتن آن، از تاثير شيطان در نفوسشان ايمنند، و شيطان نمي
ند. و اما تاثيرش در بدنهاي انبياء و يا اموال و اوالد و ساير متعلقات ايشان، به اينكه از اين راه وسيله ناراحتي آنان را فراهم ك

نِّي نَسِيتُ فَإِ "سازد، نه تنها هيچ دليلي بر امتناع آن در دست نيست، بلكه دليل بر امكان وقوع آن هست، و آن آيه شريفه
باشد كه راجع است به داستان مسافرت موسي با همسفرش يوشع )ع( و مي« 9» "سانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُالْحُوتَ وَ ما أَنْ

 :گويديوشع به موسي مي

 .اگر ماهي را فراموش كردم اين فراموشي كار شيطان بود، او بود كه نگذاشت من به ياد ماهي بيفتم

اين گونه دخل و تصرفها را در دلهاي معصومين دارد. و اما اينكه گفت: الزمه جواز و آيد كه شيطان پس از اين آيه برمي
گوييم: امكان مداخله شيطان در دلهاي انبياء اين است كه در دلهاي پيروان انبياء نيز دخل و تصرف بكند، در پاسخش مي

 رفهايي در دلهاي معصومين بكند، معتقديمگوييم ممكن است شيطان چنين تصاين مالزمه را قبول نداريم، زيرا ما كه مي
 شود،كند، به اين معنا كه خدا جلوگيرش نميكه هر جا چنين تصرفهايي بكند به اذن خدا مي

__________________________________________________ 

 .23، ص 0تفسير كشاف، ج (1)

 .30سوره كهف، آيه (2)
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 .اش معين شودخواهد مقدار صبر و حوصله بندهبيند، مثال ميه شيطان را مطابق مصلحت ميچون مداخل

و الزمه اين حرف اين نيست كه شيطان بدون مشيت و اذن خدا هر چه دلش خواست بكند و هر باليي كه خواست بر سر 
 .بندگان خدا بياورد، و اين خود روشن است

واقع شدن اين آيه در دنبال آيه قبلي كه درخواست و نداي ايوب )ع( را حكايت  "بارِدٌ وَ شَرابٌ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ "
 "كند كه خداي سبحان خواسته است به وي اعالم كند كه دعايش مستجاب گشته. و جملهكرد، اين معنا را افاده ميمي

ابت به آن جناب فرموده. و يا اينكه در اين جمله چيزي حكايت آن وحيي است كه در هنگام كشف از استج "ارْكُضْ بِرِجْلِكَ
و سياق آيه كه سياق  "...فاستجبنا له و قلنا أركض  "شد:شد چنين ميتقدير گرفته شده، كه اگر اظهار مي "قول "از ماده

ر به ايستادن و راه كند از اينكه: آن جناب در آن موقع آن قدر از پا درآمده بود كه قادامر است اشعار دارد بلكه كشف مي
ر اي درفتن با پاي خود نبوده، و در سراپاي بدن بيماري داشته، و خداي تعالي اول مرض پاي او را شفا داده، و بعد چشمه

آنجا برايش جوشانده، و دستور داد كه از آن چشمه حمام بگيرد، و بنوشد تا ظاهر و باطن بدنش از ساير مرضها بهبودي يابد. 
 .شود، مورد تاييد روايات هم هستكه گفتيم از سياق آيه استفاده ميو اين مطالبي 

 :و در آيه شريفه از طريق حذف جزئيات ايجاز به كار رفته، و تقدير آن اين است كه

ه پاي خود به زمين بكش ك -اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب، فركض برجله و اغتسل و شرب فبرأ اللَّه من مرضه "
اي خنك و نوشيدني ايجاد شده، پس ايوب پاي خود بدان سو كشيد، و چشمه را يافته از آن غسل كرد، و از پهلويت چشمه

 ."آبش نوشيد و در نتيجه خدا او را از همه مرضها بهبودي داد

 312استجابت دعاي ايوب )عليه السالم( با شفاي امراضش و باز گردان اهل او به او[ ..... ص: ]

در روايات آمده: تمامي كسان او به غير از همسرش  "أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَ ذِكْري لِأُولِي الْأَلْبابِ وَ وَهَبْنا لَهُ "
مردند و آن جناب به داغ همه فرزندانش مبتال شده بود، و بعدا خدا همه را برايش زنده كرد، و آنان را و مثل آنان را به آن 



 .جناب بخشيد

اش آنان را دوباره دورش جمع كرد، و همان اند كه فرزندانش در ايام ابتاليش از او دوري كردند و خدا با بهبوديضي گفتهبع
پس معناي اينكه خدا فرزندانش را و مثل آنان را به وي بخشيد همين است كه آنان و  .دار شدندفرزندان زن گرفتند و بچه

 .دفرزندان آنان را دوباره دورش جمع كر
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مفعول له است. و معناي جمله اين است كه: ما اين كار را كرديم براي  "رحمة "كلمه -"رَحْمَةً مِنَّا وَ ذِكْري لِأُولِي الْأَلْبابِ "
 .ر شوندكاينكه رحمتي از ما به وي بوده باشد، و نيز تذكري براي صاحبان عقل باشد تا با شنيدن سرگذشت آن جناب متذ

به  "غثض "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي "وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ ال تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ "
بود كه اگر حالش و ايوب )ع( سوگند خورده « 1»معناي يك مشت پر از شاخه درخت و يا از گياه و يا از خوشه خرما است 

و چون  -شودكه به زودي روايتش ذكر مي -خوب شود همسرش را صد تازيانه بزند، چون در امري او را ناراحت كرده بود
هايي كه بر آن سوگند خورده بود )صد عدد( در خداي تعالي عافيتش داد، به وي فرمود تا يك مشت شاخه به عدد تازيانه

 .مسرش بزند تا آن كه سوگند خود را نشكسته باشددست گرفته يك نوبت آن را به ه

و سياق اين آيه به آنچه ذكر شده اشاره دارد. و اگر جرم همسر او و سبب سوگند او را ذكر نكرده براي اين است كه هم 
 .تادب و هم نامبرده را احترام كرده باشد

ه به وسيله آن او را آزموديم يعني در برابر مرض و از بين رفتن اهل و يعني ما او را در برابر ابتالئاتي ك -"إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً "
را عبد  دهد كه اگر ما اواست و چنين معنا مي "عبدنا "و يا تعليل جمله "و اذكر "مال صابر يافتيم. و اين جمله تعليل جمله

 .ناميديم، و يا عبد خود ناميديم، براي اين است كه ما او را صابر يافتيم

 .مدح ايوب )ع( است "نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ "در بين اين دو احتمال احتمال اول بهتر است. و جملهالبته 

 317وجه اينكه ابراهيم و اسحاق و يعقوب )عليهم السالم( را به داشتن دست و چشم مدح فرمود[ ..... ص: ]

اينكه:  كند بهاين آيه شريفه انبياي نامبرده را مدح مي "أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصارِ وَ اذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ "
وقتي قابل مدحند كه دست و چشم انسان باشند )و گرنه حيوانات  "بصر "و نيز كلمه "يد "داراي ايدي و ابصارند، و كلمه

آن دو را براي همان موارد آفريده باشد، و شخص  هم دست و چشم دارند( و در مواردي استعمالش نمايند كه آفريدگار
نامبرده دست و چشم خود را در راه انسانيت خود به خدمت گرفته باشد، و در نتيجه با دست خود اعمال صالح انجام داده، و 

 .خير به سوي خلق خدا جاري ساخته باشد

 و به حق رسيده باشد،هاي عافيت و سالمت را از موارد هالكت تميز داده، و با چشم خود راه

__________________________________________________ 
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 .نه اينكه حق و باطل برايش يكسان و مشتبه باشد

ردگان ه كنايه بفهماند نامبپس اينكه فرمود: ابراهيم و اسحاق و يعقوب داراي دست و چشم بودند، در حقيقت خواسته است ب
 .اندشان در تشخيص اعتقاد و عمل حق، بسيار قوي بودهدر طاعت خدا و رساندن خير به خلق، و نيز در بينايي

لْخَيْراتِ نا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ اوَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ "آيه شريفه



به آن دو معنا كه در آيه مورد بحث آمده اشاره نموده و متعرض هر دو « 1» "وَ إِقامَ الصَّالةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ
است و زكات دادن و فعل  "ابصار "ثارشده است، چون ائمه بودن، و به امر خدا هدايت كردن، و وحي خدا را گرفتن همه آ

است. اين معنا را قمي هم در تفسير خود از ابي الجارود از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده،  "ايدي "خيرات، و اقامه نماز، آثار
 .«9»به نيرومندي در عبادت، و ابصار به داشتن بصيرت در عبادت تفسير شده است  "اولي االيدي "چون در آن روايت

 -كه بر سر "با "وصفي است كه در جاي موصوف خود آمده. و حرف "خالصة "كلمه "إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَي الدَّارِ "
بيان آن خصلت است. و  "ذكري الدار "است. و جمله "بسبب خصلة خالصة "آن است، باي سببيت است، و تقدير كالم

 .باشددار آخرت مي "دار "منظور از كلمه

 311[ ..... ص: "إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَي الدَّارِ "معناي اينكه در تعليل مدح ايشان فرمود:]

 "ارِأُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْص "تعليل مضمون آيه قبلي است كه نامبردگان از انبيا را "إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ ... "اين آيه، يعني جمله

و از اين سه احتمال اولي از همه  "و اذكر "و يا براي جمله "عبادنا "هست تعليل باشد براي كلمه خواند. ممكن هممي
مناسبتر است، براي اينكه وقتي انسان مستغرق در ياد آخرت و جوار رب العالمين شد، و تمامي همش مرتكز در آن گرديد، 

گردد، و نيز در سلوك راه عبوديت حق، مصاب ميقهرا معرفتش نسبت به خدا كامل گشته، نظرش در تشخيص عقايد حق 
كند، و ديگر بر ظاهر حيات دنيا و زينت آن مانند ابناي دنيا جمود ندارد، هم چنان كه در شان چنين كساني در تبصر پيدا مي

 ، پس«0» "لدُّنْيا ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِفَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّي عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ ا "جاي ديگر نيز فرموده:

__________________________________________________ 

ما به وي اسحاق و يعقوب را بخشيدم، و همه را صالح قرار داديم، و ايشان را پيشواياني كرديم كه به امر ما هدايت (1)
گران ما بودند. سوره انبياء، آيه و دادن زكات را وحي كرديم، و ايشان عبادتكردند. و به ايشان فعل خيرات و اقامه نماز مي
 .30و  39

 تفسير قمي،(2)

كنند، و به جز حيات دنيا نظري ندارند، اعراض كن كه اينان بيش از چارچوب دنيا پس از كساني كه از ياد ما اعراض مي(3)
 .03و  92علمي ندارند. سوره النجم، آيه 
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و  "و يا جمله "عبادنا "تر است تا براي جملهمناسب "أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصارِ "براي تعليل جمله "إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ "جمله
 ."اذكر

ير غ و معناي آيه اين است كه: اگر گفتيم اينان صاحبان ايدي و ابصارند، براي اين است كه ما آنان را به خصلتي خالص و
 .مشوب، خالص كرديم، خصلتي بس عظيم الشان، و آن عبارت است از ياد خانه آخرت

همين دار دنيا است، و منظور آيه اين است كه: ما ايشان را خالص  "دار "مراد از كلمه :انداز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 "زبانها باشد، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:كرديم براي دار دنيا يعني ما دام كه دنيا برقرار باشد ذكر خير آنان بر سر 

ولي وجه سابق به نظر ما مناسبتر « 9» "وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا -فرمايدتا آنجا كه مي -وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ
 .است

مالزم با اسالم و تسليم شدن به تمام معنا براي  "اصطفا "ذشت كهدر سابق گ "وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ "
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي  "اي دارد به آيهخداي سبحان است. و در اين آيه شريفه اشاره



 .«0» "الْعالَمِينَ

 "اند كه:گفته« 4»است ولي بعضي  "شر "است كه در معنا مقابل "خير "عجم -«0»اند به طوري كه گفته -"اخيار "كلمه
 .است -بدون تشديد -"ميت "، و-با تشديد -"ميت "كه جمع "اموات "، مانند-با تشديد ياء، و يا با تخفيف -"خير "جمع

 .اي اين آيه روشن است و حاجتي به توضيح نداردمعن "وَ اذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ ذَا الْكِفْلِ وَ كُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ "

 313گفتاري در سرگذشت ايوب )ع( ])در قرآن و حديث([ در چند فصل ..... ص: 

 اشاره

داستان ايوب از نظر قرآن: در قرآن كريم از داستان آن جناب به جز اين نيامده كه: خداي تعالي او را به ناراحتي جسمي  -1
 مود، و سپس، هم عافيتشو به داغ فرزندان مبتال ن
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انيد. و اين كار را به مقتضاي رحمت خود كرد، و به اين منظور كرد تا داد، و هم فرزندانش را و مثل آنان را به وي برگرد
 .«1»سرگذشت او مايه تذكر عابدان باشد 

ثناي جميل خداي تعالي نسبت به آن جناب: خداي تعالي ايوب )ع( را در زمره انبيا و از ذريه ابراهيم شمرده، و نهايت  -2
 .«0»او را صابر، بهترين عبد، و اواب خوانده است  "ص "و در سوره« 9»درجه ثنا را بر او خوانده 

داستان آن جناب از نظر روايات: در تفسير قمي آمده كه پدرم از ابن فضال، از عبد اللَّه بن بحر، از ابن مسكان، از ابي  -3
را  (يوب )عالي ابصير، از امام صادق )ع( چنين حديث كرد كه ابو بصير گفت: از آن جناب پرسيدم گرفتاريهايي كه خداي تع

خداي تعالي نعمتي به ايوب ارزاني داشت، و ايوب  :در دنيا بدانها مبتال كرد چه بود، و چرا مبتاليش كرد؟ در جوابم فرمود
رفت. آورد، و در آن تاريخ شيطان هنوز از آسمانها ممنوع نشده بود و تا زير عرش باال مي)ع( همواره شكر آن را به جاي مي

متوجه شكر ايوب شد و به وي حسد ورزيده عرضه داشت: پروردگارا! ايوب شكر اين نعمت كه تو به وي  روزي از آسمان
اي به جاي نياورده، زيرا هر جور كه بخواهد شكر اين نعمت را بگذارد، باز با نعمت تو بوده، از دنيايي كه تو به ارزاني داشته

دنيا را از او بگيري خواهي ديد كه ديگر شكر آن نعمت را نخواهد اي انفاق كرده، شاهدش هم اين است كه: اگر وي داده
بندد، و گذاشت. پس مرا بر دنياي او مسلط بفرما تا همه را از دستش بگيرم، آن وقت خواهي ديد چگونه لب از شكر فرو مي

الد او مسلط كردم، هر چه دهد. از ناحيه عرش به وي خطاب شد كه من تو را بر مال و اوديگر عملي از باب شكر انجام نمي
 .خواهي بكنمي

امام سپس فرمود: ابليس از آسمان سرازير شد، چيزي نگذشت كه تمام اموال و اوالد ايوب از بين رفتند، ولي به جاي اينكه 
 شايوب از شكر بازايستد، شكر بيشتري كرد، و حمد خدا زياده بگفت. ابليس به خداي تعالي عرضه داشت: حال مرا بر زراعت

مسلط گردان. خداي تعالي فرمود: مسلطت كردم. ابليس با همه شيطانهاي زير فرمانش بيامد، و به زراعت ايوب بدميدند، 



همه طعمه حريق گشت. باز ديدند كه شكر و حمد ايوب زيادت يافت. عرضه داشت: پروردگارا مرا بر گوسفندانش مسلط كن 
 .گوسفندان هم كه از بين رفتند باز شكر و حمد ايوب بيشتر شد .تا همه را هالك سازم، خداي تعالي مسلطش كرد
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ايا مرا بر بدنش مسلط كن، فرموده مسلط كردم كه در بدن او به جز عقل و دو ديدگانش، هر ابليس عرضه داشت: خد
تصرفي بخواهي بكني. ابليس بر بدن ايوب بدميد و سراپايش زخم و جراحت شد. مدتي طوالني بدين حال بماند، در همه 

اد، و او از شكر و حمد خدا باز مدت گرم شكر خدا و حمد او بود، حتي از طول مدت جراحات كرم در زخمهايش افت
كه  گفت به همانجايي برگردگردانيد، و ميافتاد، آن را به جاي خودش برميايستاد، حتي اگر يكي از كرمها از بدنش مينمي

و در  دخدا از آنجا تو را آفريد. اين بار بوي تعفن به بدنش افتاد، و مردم قريه از بوي او متاذي شده، او را به خارج قريه بردن
 .اي افكندندمزبله

دختر افراييم فرزند يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم )ع(  "رحمت "كه نامش -در اين ميان خدمتي كه از همسر او
آورد، و از اين راه از او پرستاري و گرفت نزد ايوب ميسرزد اين كه دست به كار گدايي زده، هر چه از مردم صدقه مي -بود

 .دكرپذيرايي مي

اي از اصحاب ايوب كه امام سپس فرمود: چون مدت بال بر ايوب به درازا كشيده شد، و ابليس صبر او را بديد، نزد عده
كردند برفت، و به ايشان گفت: بياييد مرا به نزد اين بنده مبتال ببريد، احوالي از او ها زندگي ميراهبان بودند، و در كوه

اصحاب بر قاطراني سفيد سوار شده، نزد ايوب شدند، همين كه به نزديكي وي رسيدند، بپرسيم، و عيادتي از او بكنيم. 
قاطران از بوي تعفن آن جناب نفرت كرده، رميدند. بعضي از آنان به يكديگر نگريسته آن گاه پياده به نزدش شدند، و در 

 ما بگويي كه چه گناهي مرتكب شدي؟ميان آنان جواني نورس بود. همگي نزد آن جناب نشسته عرضه داشتند: خوبست به 
يي اي، و احدي به چنين بالكنيم اين باليي كه تو بدان مبتال شدهشايد ما از خدا آمرزش آن را مسألت كنيم، و ما گمان مي

 .داريمبتال نشده، به خاطر امري است كه تو تا كنون از ما پوشيده مي

ي با ام، مگر آنكه يتيم و يا ضعيفداند تا كنون هيچ طعامي نخوردهاو مي ايوب )ع( گفت: به مقربان پروردگارم سوگند كه خود
ام، مگر آن كه آن راهي را من بوده، و از آن طعام خورده است، و بر سر هيچ دو راهي كه هر دو طاعت خدا بود قرار نگرفته

ن اصحاب آن جوان نورس رو به سايرين تر و بر بدنم گرانبارتر بوده است. از بيام كه طاعت خدا در آن سختانتخاب كرده
كرد و گفت: واي بر شما آيا مردي را كه پيغمبر خداست سرزنش كرديد تا مجبور شد از عبادتهايش كه تا كنون پوشيده 

داشته پرده بردارد، و نزد شما اظهار كند؟! ايوب در اينجا متوجه پروردگارش شد، و عرضه داشت: پروردگارا اگر روزي در مي
ه عدل تو راه يابم، و قرار شود كه نسبت به خودم اقامه حجت كنم، آن وقت همه حرفها و درد دلهايم را فاش محكم

 .گويممي
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ناگهان متوجه ابري شد كه تا باالي سرش باال آمد، و از آن ابر صدايي برخاست: اي ايوب تو هم اكنون در برابر محكمه 
 .امخود را بياور كه من اينك به تو نزديكم هر چند كه هميشه نزديك بودههاي مني، حجت



داني كه هيچگاه دو امر برايم پيش نيامد كه هر دو اطاعت تو باشد و يكي از پروردگارا! تو مي :ايوب )ع( عرضه داشت
را حمد و شكر نگفتم؟ و يا تسبيحت ام، پروردگارا آيا تو ديگري دشوارتر، مگر آن كه من آن اطاعت دشوارتر را انتخاب كرده

مون كه گفت، بدين مضنكردم كه اين چنين مبتال شدم؟! بار ديگر از ابر صدا برخاست، صدايي كه با ده هزار زبان سخن مي
اي ايوب! چه كسي تو را به اين پايه از بندگي خدا رسانيد؟ در حالي كه ساير مردم از آن غافل و محرومند؟ چه كسي زبان 

نهي، به اي ايوب! آيا بر خدا منت مي .به حمد و تسبيح و تكبير خدا جاري ساخت، در حالي كه ساير مردم از آن غافلند تو را
فرمايد: در اينجا ايوب مشتي خاك برداشت و در دهان خود ريخت، و عرضه چيزي كه خود منت خداست بر تو؟ امام مي

 .كه مرا توفيق بندگي داديداشت: پروردگارا منت همگي از تو است و تو بودي 

اي بر او نازل كرد، و آن فرشته با پاي خود زمين را خراشي داد، و چشمه آبي جاري شد، و ايوب پس خداي عز و جل فرشته
تر و زيباتر از حد تصور شد، و خدا پيرامونش باغي را با آن آب بشست، و تمامي زخمهايش بهبودي يافته داراي بدني شاداب

رويانيد، و اهل و مالش و فرزندانش و زراعتش را به وي برگردانيد، و آن فرشته را مونسش كرد تا با او بنشيند و سبز و خرم ب
 .گفتگو كند

در اين ميان همسرش از راه رسيد، در حالي كه پاره ناني همراه داشت، از دور نظر به مزبله ايوب افكند، ديد وضع آن محل 
اند، از همان دور بگريست كه اي ايوب چه بر سرت آمد و تو را كجا نفر در آنجا نشستهدگرگون شده و به جاي يك نفر دو 

بردند؟ ايوب صدا زد، اين منم، نزديك بيا، همسرش نزديك آمد، و چون او را ديد كه خدا همه چيز را به او برگردانيده، به 
ده، و جريان از اين قرار بود كه او نزد مردم سجده شكر افتاد. در سجده نظر ايوب به گيسوان همسرش افتاد كه بريده ش

دهيم اي بگيرد، و طعامي براي ايوب تحصيل كند و چون گيسواني زيبا داشت، بدو گفتند: ما طعام به تو ميرفت تا صدقهمي
از روي اضطرار و ناچاري و به منظور اين كه همسرش ايوب گرسنه  "رحمت "به شرطي كه گيسوانت را به ما بفروشي.

 .ماند گيسوان خود را بفروختن
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ايوب چون ديد گيسوان همسرش بريده شده قبل از اينكه از جريان بپرسد سوگند خورد كه صد تازيانه به او بزند، و چون 
داي عز و ع( در اندوه شد كه اين چه سوگندي بود كه من خودم، پس خ)همسرش علت بريدن گيسوانش را شرح داد، ايوب 

يك مشت شاخه در دست بگير و به او بزن تا سوگند خود را  -وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ ال تَحْنَثْ "جل بدو وحي كرد:
 .«1» "نشكسته باشي. او نيز يك مشت شاخه كه مشتمل بر صد تركه بود گرفته چنين كرد و از عهده سوگند برآمد

 311ايوب )عليه السالم( و ابتالئات او[ ..... ص: رواياتي در ذيل داستان ]

مؤلف:ابن عباس هم قريب به اين مضمون را روايت كرده. و از وهب روايت شده كه همسر ايوب دختر ميشا فرزند يوسف 
 ابتالي ايوب را به نحوي بيان كرد كه مايه نفرت طبع هر كسي است، و -به طوري كه مالحظه گرديد -بوده. و اين روايت

البته روايات ديگري هم مؤيد اين روايات هست، ولي از سوي ديگر از ائمه اهل بيت )ع( رواياتي رسيده كه اين معنا را با 
آن روايات از نظر خواننده خواهد گذشت. و از خصال نقل شده كه از قطان از  -ان شاء اللَّه -كند وشديدترين لحن انكار مي

روايت كرده كه فرمود: ايوب )ع( هفت سال مبتال  (ز پدرش از امام صادق، از پدرش )عسكري، از جوهري، از ابن عماره، ا
هر  -اهكنند، و حتي به سوي گنشد، بدون اينكه گناهي كرده باشد، چون انبيا به خاطر عصمت و طهارتي كه دارند، گناه نمي

 .شوندمتمايل نمي -چند صغيره باشد

ب )ع( عفونت پيدا نكرد، و بدبو نشد، و نيز صورتش زشت و زننده نگرديد، و حتي و نيز فرمود: هيچ يك از ابتالئات ايو



اش وحشت نكرد، و هيچ جاي اي خون و يا چرك از بدنش بيرون نيامد، و احدي از ديدن او تنفر نيافت و از مشاهدهذره
ن دهد، اين چنيابتاليشان قرار مي بدنش كرم نينداخت، چه، رفتار خداي عز و جل در باره انبيا و اولياي مكرمش كه مورد

است. و اگر مردم از او دوري كردند، به خاطر بي پولي و ضعف ظاهري او بود، چون مردم نسبت به مقامي كه او نزد 
ند و كدانستند كه خداي تعالي او را تاييد كرده، و به زودي فرجي در كارش ايجاد ميپروردگارش داشت جاهل بودند، و نمي

تر به نيم رسول خدا )ص( فرموده: گرفتارترين مردم از جهت بالء انبيا و بعد از آنان هر كسي است كه مقامي نزديكبيلذا مي
 .مقام انبيا داشته باشد

ن بود مقدار گرديد، براي ايو اگر خداي تعالي او را به باليي عظيم گرفتار كرد، باليي كه با آن در نظر تمامي مردم خوار و بي
 اش دعوي ربوبيت نكنند، و ازباره كه مردم در
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 .هاي عظيمي كه خدا به وي ارزاني داشته، او را خدا نخوانندمشاهده نعمت

دالل كنند بر اينكه ثوابهاي خدايي دو نوع است، چون خداوند بعضي را به و نيز براي اين بود كه مردم از ديدن وضع او است
 .دهدهايي اختصاص ميدهد، و بعضي ديگر را بدون استحقاق به نعمتخاطر استحقاقشان ثواب مي

و نيز از ديدن وضع او عبرت گرفته، ديگر هيچ ضعيف و فقير و مريضي را به خاطر ضعف و فقر و مرضش تحقير نكنند، 
 .ون ممكن است خدا فرجي در كار آنان داده، ضعيف را قوي، و فقير را توانگر، و مريض را بهبودي دهدچ

كند، هر چند كه پيغمبرش باشد، و هر كه را بخواهد شفا و نيز بدانند كه اين خداست كه هر كس را بخواهد مريض مي
دهد، كه باز مشيتش به مايه عبرت كساني قرار ميدهد به هر جور و به هر سببي كه بخواهد، و نيز همين صحنه را مي

دهد كه خود خواسته باشد و گيري آنان تعلق گرفته باشد، هم چنان كه همين صحنه را مايه شقاوت كسي قرار ميعبرت
ها عادل در قضا، و حكم در دهد كه خود اراه كرده باشد، و در عين حال او در همه اين مشيتمايه سعادت كسي قرار مي

كند مگر آن كه صالحتر به حال آنان باشد و بندگانش هر نيرو و قوتي كه داشته افعالش است. و با بندگانش هيچ عملي نمي
 .«1» "باشند از او دارند

اهل خانه  آمده كه خداي تعالي آن افرادي را هم كه از "وَ وَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ... "و در تفسير قمي در ذيل جمله
ايوب قبل از ايام بالء مرده بودند به وي برگردانيد، و نيز آن افرادي را كه بعد از دوران بالء مرده بودند همه را زنده كرد و با 

 .ايوب زندگي كردند

: دو وقتي از ايوب بعد از عافيت يافتنش پرسيدند: از انواع بالها كه بدان مبتال شدي كداميك بر تو شديدتر بود؟ فرمو
 .«9» "شماتت دشمنان

اند دخالت شيطان در كار ايوب بدين ها گفتهگفته: بعضي "... أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ "و در تفسير مجمع البيان در ذيل جمله
قرار بود، كه وقتي مرض او شدت يافت بطوري كه مردم از او دوري كردند، شيطان در دل آنان وسوسه كرد كه آن جناب را 

پنداشته، و از او بدشان بيايد، و نيز به دلهايشان انداخت كه او را از شهر و از بين خود بيرون كنند، و حتي اجازه آن پليد 
ندهند كه همسرش كه يگانه پرستار او بود، بر آنان درآيد، و ايوب از اين بابت سخت متاذي شد، به طوري كه در مناجاتش 

لط كرده بود نكرد. بلكه تنها از شيطنت شيطان شكوه كرد كه او را از نظر مردم اي از دردها كه خدا بر او مسهيچ شكوه
 .انداخت
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 .«1»اشت، و همين معنا از امام صادق )ع( هم روايت شده قتاده گفته: اين وضع ايوب هفت سال ادامه د

 319خبري از يسع و ذو الكفل )ع( ..... ص: 

خداي سبحان نام اين دو بزرگوار را در كالم مجيدش برده، و آن دو را از انبيا شمرده، و بر آن دو ثنا خوانده، و آنها را از اخيار 
 .شوددر روايات هم نامي از اين دو پيغمبر ديده مي«. 0»شمرده و ذو الكفل را از صابران  .«9»معرفي فرموده 

در بحار از كتاب احتجاج، و كتاب توحيد، و كتاب عيون، در ضمن خبري طوالني كه حسن بن محمد نوفلي آن را از حضرت 
مان كارهايي را يسع ه :رضا )ع( نقل كرده آمده: آن جناب در ضمن احتجاج عليه جاثليق نصاري به اينجا رسيد كه فرمود

كرد، و كور مادرزاد، و بيمار برصي را رفت، و مردگان را زنده ميكرد، يعني او نيز روي آب راه ميكرد كه عيسي )ع( ميمي
 .«0»داد با اين تفاوت كه امت او قائل به خدايي او نشدند، و شما قائل به خدايي مسيح )ع( شديد ... شفا مي

 :كه صدوق، از دقاق، از اسدي، از سهل، از عبد العظيم حسني )ع( روايت كرده كه فرمودو از قصص االنبياء نقل شده 

اي به امام جواد )ع( نوشتم، و در آن از ذو الكفل پرسيدم كه نامش چه بود؟ و آيا از مرسلين بود يا خير؟ در جوابم نوشت: نامه
سيزده نفر آنان مرسل بودند، و ذو الكفل يكي از آن خداي عز و جل صد و بيست و چهار هزار پيغمبر فرستاد كه سيصد و 

كرد، و جز براي خداي عز و زيست، و در ميان مردم مانند داوود )ع( قضاوت ميمرسلين است كه بعد از سليمان بن داوود مي
و بود، و او همان است كه خداي عز و جل در كتاب عزيزش نامش را برده،  "عويديا "جل خشم نكرد، و نام شريفش

 .«4» "وَ اذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ ذَا الْكِفْلِ وَ كُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ "فرموده:

هايي از زندگي آن دو بزرگوار هست كه چون معتبر مؤلف: البته در باره ذو الكفل و يسع روايات متفرقه ديگري در باره گوشه
 .دش صرف نظر كرديمشد بر آنها اعتماد كرد از ايراو قوي نبود، و نمي
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 332ص:  [ .....15تا  59(: آيات 38سوره ص )]

 اشاره



( مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَ 43( جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ )02هذا ذِكْرٌ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ )
 (40لِيَوْمِ الْحِسابِ ) ( هذا ما تُوعَدُون49َ( وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ )41شَرابٍ )

( هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَ 43( جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ )44( هذا وَ إِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ )40إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ )
 (58)( وَ آخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ 43غَسَّاقٌ )

( قالُوا 33( قالُوا بَلْ أَنْتُمْ ال مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ )42قْتَحِمٌ مَعَكُمْ ال مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ )هذا فَوْجٌ مُ
( أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ 39لَنا ال نَري رِجاالً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ ) ( وَ قالُوا ما31رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ )

 (30زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ )

 (30إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ )

 332ترجمه آيات ..... ص: 

 .(02يشان، و مردم با تقوي سرانجامي نيك دارند )آورديم ثناي جميلي بود از ا "اوابين "اين داستانها كه از

 .(43هايي دائمي با درهاي گشوده و بدون مانع )بهشت

 .(41هاي بسيار و نوشيدني در اختيار دارند )در حالي كه در بهشت تكيه داده ميوه

 001، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(49پرهيزكاران همسراني پر ناز و كرشمه دارند )

 .(40ايد )داشهايي است كه براي روز قيامت وعده داده شدهاين همان پا

 .(40اين همان رزق ما است كه فنا پذير نيست )

 .(44اين بود آنچه مربوط به متقين است و اما طاغيان بدترين بازگشتگاهي دارند )

 .(43جهنمي كه حرارتش را خواهند چشيد و چه بد بستري است جهنم )

 .(43شند، آبي است داغ و چركي است متعفن )اين است كه بايد آن را بچ

 .(43و اشباه ديگري نظير آن )

مرحبا برايشان مباد، چون بطور قطع داخل آتش  :گويندبينيد پيروان شما پيشوايانند. در پاسخ مياين فوج انبوه كه با خود مي
 .(42خواهند شد )

اين آتش را از پيش براي ما درست كرديد كه چه بد قرارگاهي  پيروان در پاسخ گويند: بلكه مرحبا بر خودتان مباد، چون شما
 .(33است )

 .(31گفتند: پروردگارا هر كس اين عذاب را از پيش براي ما درست كرد عذابي دو چندان برايش در آتش بيفزاي )

 .(39پنداشتيم؟ )بينيم مرداني را كه همواره از اشرارشان ميشود ما را كه نميو گفتند چه مي

 .(30افتد؟ )ا آنان را به خطا مسخره گرفته بوديم يا چشمهايمان به آنان نميآي

 .(30اين است به حقيقت تخاصم اهل آتش )

 337بيان آيات ]وصف حال متقيان در بهشت[ ..... ص: 

 اشاره



فار را رت داده، و كاين آيات فصل ديگري است از كالم كه در آن سرانجام كار متقين و طاغيان را بيان نموده متقين را بشا
 .كندانذار و تهديد مي

از انبياي گرام نقل فرموده و  "اوابين "اشاره است به داستانهايي كه از "هذا "كلمه "هذا ذِكْرٌ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ "
به  -ده. و معناي جملهكر "اوابين "شرف و ثناي جميلي است كه: از "ذكر "مراد از "اين ذكر است "فرمايد:اينكه مي

 "اين است كه: اين داستانها كه آورديم شرف و ذكر جميل و ثناي نيكي است براي -اندهم گفته« 1»طوري كه ديگران 
 از انبياء. و "اوابين
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ماند، هم چنان كه ثواب آخرت هم برايشان آماده است، تا رات و ذكر خيري است كه تا دنيا برقرار است از ايشان ميخاط
 .بازگشتگاه نيكي برايشان باشد

يا فقط همان انبياي نامبرده شده هستند و يا عموم اهل تقوي خواهد بود كه انبياء هم  "متقين "و بنا بر اين تفسير، مراد از
ان هستند. و در نتيجه زمينه گفتار همان متقين هستند، و اگر در پنج آيه بعد سخني از طاغيان به ميان آورده، از باب داخل آن

 .باشداستطراد مي

فرمايد: قرآن ذكر است، اشاره به قرآن باشد. مي "هذا "آيد كه كلمهولي به نظر ما اين طور نيست، چون از ظاهر آيه برمي
 "ذِّكْرِوَ الْقُرْآنِ ذِي ال "فرمود:مل بر ذكر، و در نتيجه از اين آيه به بعد، اجمال در آيه اول سوره كه مييعني كتابي است مشت

دهد كه در آن براي متقين ثواب، و براي شود، و در اين آيات خداي سبحان دار آخرت را شرح ميبه تفصيل بيان مي
 .طاغيان عقاب آماده شده است

است. و اگر آن را نكره آورده به منظور تعظيم آن است. و  "مرجع "به معناي "ماب "كلمه -"قِينَ لَحُسْنَ مَآبٍوَ إِنَّ لِلْمُتَّ "
 .معناي جمله روشن است

هاي با استقرار و دائمي. و باز بودن درها يعني آن بازگشتگاه خوب، عبارت است از جنت "جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ "
روي آنان، كنايه است از اينكه متقين هيچ مانعي از تنعم به نعمتهاي موجود در آن جنات ندارند، چون جنات براي آنها  به

 .درست شده، و مال آنان است

اند: مراد از اين جمله اين است كه: درها به روي ايشان باز است، و احتياجي نيست كه پشت در از مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .يا حلقه در را بكوبند، تا به رويشان باز شودبايستند، و 

ود. و به هر شاند: مراد اين است كه: درها بدون كليد به رويشان باز، و بدون قفل به رويشان بسته ميديگر گفته« 9»بعضي 
 .است "حسن ماب "حال اين آيه و چند آيه بعد در مقام بيان

يعني در حالي كه در آن جنات نشسته باشند، و مانند اشراف و عزيزان  "ةٍ كَثِيرَةٍ وَ شَرابٍمُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَ "
 .تكيه كرده باشند

اين است كه بفهماند اهل تقوي در بهشت حكمشان روا است، به  "يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَ شَرابٍ "و منظور از جمله
هاي بهشتي كه انواعي بسيار است، هر يك را صدا اي نيست، مثال، از ميوهواسطه هايشاننحوي كه بين آنان و خواسته
 بزنند خود آن ميوه و يا شراب
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 .اج باشد كه كسي آن ميوه را برايشان بياوردشود، بدون اين كه احتينزدشان حاضر مي

صفتي است كه در جاي  "قاصِراتُ الطَّرْفِ "گردد. و كلمهبه متقين برمي "هم "ضمير "وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ "
 "ت الطرفنزد ايشان همسراني است قاصرا -و عندهم ازواج قاصرات الطرف "موصوف خود به كار رفته، و تقدير كالم

اين است كه: آن همسران به شوهران خود راضي و قانعند، و چشم به ديگري  "قاصرات الطرف "باشد و منظور از صفتمي
 .اندندارند. ممكن هم هست كنايه باشد از اينكه همسراني پر ناز و كرشمه

وهران خويشند، نه از جهت سن با خواهد بفرمايد: همسران بهشتي همتاي شاست. مي "اقران "به معناي "أتراب "و كلمه
اين باشد كه مثل شوهران خويشند، هر قدر  "اقران "آنان اختالف دارند، و نه از جهت جمال. ممكن هم هست مراد از

 .گرددشوهران نور و بهائشان بيشتر شود، از ايشان هم حسن و جمال بيشتر مي

هايش بيان كرد. و خطاب اره به مطالبي است كه در باره بهشت و نعمتاش "هذا "كلمه "هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ "
اش به متقين است، در نتيجه در آيه شريفه التفاتي از غيبت به خطاب به كار رفته و نكته "ايدوعده داده شده -توعدون "در

و به شما اشراف دارد تا اين است كه: خواسته است بفهماند صاحب سخن )خداي تعالي( به شما اهل بهشت نزديك است، 
 .هاي صوري شما با اين نعمت معنوي تكميل گرددنعمت

آيد به معناي فنا، و قطع شدن جيره است. و به طوري كه از سياق به دست مي "نفاد "كلمه "إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ "
 .آيه شريفه تتمه خطاب قبلي است

 333ت تخاصم و مشاجره متبوعان و تابعان در دوزخ[ ..... ص: وصف حال طاغيان در جهنم و حكاي]

تيم فرمايد: اينها كه گفاشاره به مطالبي است كه در باره متقين بيان نموده مي "هذا "كلمه "هذا وَ إِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ "
خذا  "بلكه اسم فعل باشد و به معناي اصال اسم اشاره نباشد "هذا "در باره بازگشتگاه متقين بود. ممكن هم هست كلمه

 .. و بقيه الفاظ آيه روشن است"هذا

است كه به معناي داخل آتش شدن، و چشيدن حرارت  "الصلي "از مصدر "يصلونها "كلمه "جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ "
به معناي بستر گسترده  -جمع البيان آمدهبه طوري كه در م -"مهاد "آن است. و يا به معناي تابع آتش شدن است. كلمه

  "مهدت له تمهيدا "شود:است، مثال، وقتي گفته مي
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و آيه شريفه با آيه بعدش تفسير سرانجام طاغيان «. 1» "وطات له توطئة "معنايش نظير معناي اين عبارت است كه: بگوييم
 .است

به طوري كه در مجمع  -"غساق "به معناي حرارت بسيار زياد است. و كلمه "حميم "كلمه "وَ غَسَّاقٌهذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ  "
و دو  «2»به معناي چركي است كه تعفن بسيار داشته باشد. البته به معناي ديگري هم تفسير شده است  -البيان آمده

 "حميم "خواهند ازفهماند كه خود طاغيان نميمي "فليذوقوه "را. و جمله "هذا "كنند كلمهبيان مي "حَمِيمٌ وَ غَسَّاقٌ "كلمه
 -هذا حميم و غساق فليذوقوه "فرمود:كنند به خوردن، چون قاعده آن است كه ميبخورند، ولي مجبورشان مي "غساق "و

رد تا در هنگام را جلوتر آورد و به حميم و غساق اشاره ك "فليذوقوه "ولي جمله "اين حميم و غساق است كه بايد بخورندش



شكل هر چيزي عبارت است از چيزي كه مشابه آن، و از جنس آن  "وَ آخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ "فرمان نام آنها را نبرده باشد.
به معناي انواع و اقسام است. و معناي جمله اين است كه: اين نوع ديگري از جنس حميم و غساق  "ازواج "باشد. و كلمه

 .تلفي دارد و بايد آن را بچشنداست كه انواع مخ

تخاصم تابعان و متبوعان دوزخي را كه  -آيدبه طوري كه از سياق برمي -اين سه آيه "هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ ... فِي النَّارِ "
 .كنداز طاغيان بودند حكايت مي

ن اشاره به فوجي از تابعي "هذا "ي به متبوعين، و كلمهخطابي است از ناحيه خداي تعال "هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ "پس جمله
است كه به معناي داخل شدن به  "اقتحام "اسم فاعل از "مقتحم "روند، و كلمهاست كه دنبال متبوعين به دوزخ مي

 .سختي و دشواري است

 "هدهند. و كلممي "هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ "ه جملهپاسخي است كه متبوعين به گويند "ال مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ "و جمله
ن كنند، پس اي)وسعت( خانه را تقديم آن شخص مي "رحب "دهند، و در حقيقتتحيتي است كه به شخص وارد مي "مرحبا

ايشي ش. معنايش اين است كه: وسعت و گ"ال مَرْحَباً بِهِمْ "گويندكه پيشوايان و متبوعين ضاللت در باره تابعين خود مي
معنايش اين است كه: ايشان در آتش داخل خواهند  "إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ "گويند:براي آنان مباد. و اينكه باز در باره آنان مي

را تعليل  "ال مَرْحَباً بِهِمْ "شد، و حرارت آن را خواهند چشيد، و يا تابع آتش خواهند شد. و اين جمله در حقيقت جمله
 .كندمي
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، حكايت جوابي است كه تابعان به متبوعان داده، "قالُوا بَلْ أَنْتُمْ ال مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ "و جمله
به خود شما كه اين آتش را شما به جان ما افكنديد، و ما را به اين قرارگاه كه بدترين  "ال مرحبا "بلكهگويند: مي

 .قرارگاهست مبتال ساختيد

 كند كه پيشوايان در جوابخداي سبحان در اينجا ديگر نقل نمي "قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ "
كند پيروان كه گناه را به گردن ايشان انداختند چه گفتند، ولي در سوره صافات كه باز تخاصم آنان را حكايت كرده، نقل مي

 پس آيه مورد بحث كه از« 1» "بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَ ما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ "اند:كه گفته
پروردگارا هر كس كه اين سرنوشت را براي ما درست كرد، به دو برابر عذاب در آتش  "كند كه گفتند:قول پيروان نقل مي

 .انددر حقيقت سخني است كه پيروان بعد از ختم تخاصم گفته "مبتال كن

عذاب  "معناي مثل است. و به "ضعف "جزاي آن است. و كلمه "فَزِدْهُ عَذاباً "جمله شرطيه، و جمله "من قدم "و جمله
 .به معناي عذاب داراي ضعف و مثل است، و خالصه عذاب دو برابر است "ضعف

عموم اهل  -آيدبه طوري كه از سياق برمي -گويندگان اين سخن "وَ قالُوا ما لَنا ال نَري رِجالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ "
پنداشتند، مؤمنين است كه در آن هنگام كه در بهشت هستند يان آنان را از اشرار مياند، و مرادشان از رجالي كه دوزخدوزخ

 شود ما را كه آن مرداني را كه از اشرارگويند: چه ميكنند، به يكديگر ميگردند، و پيدايشان نميو دوزخيان دنبال آنان مي
 كنيم؟بينيم و پيدا نميدانستيم نميمي

يعني: آيا ما ايشان را در دنيا به مسخره گرفته بوديم، و به خطا رفتيم، در حالي  "ا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُأَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّ "
 افتد؟كه آنان اهل نجات بودند؟ و يا آنكه چشم ما در دوزخ به ايشان نمي



ان تخاصمي كه در باال از ايشان حكايت فرمود. و بيان اشاره است به هم "ذلك "كلمه "إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ "
كند كه اين تخاصم اهل دوزخ امري است ثابت و واقع شدني كه هيچ ترديدي در وقوعش نيست، چون در حقيقت مي

 تخاصم آن روزشان كشف و ظهور ملكاتي است كه دلهايشان در دنيا، در اثر ممارست در تنازع و تشاجر كسب كرده است،

__________________________________________________ 

شما خودتان به خدا ايمان نياورديد و ما  :يعني پيشوايان ضاللت در پاسخ پيروان كه گناه را به گردن آنان انداختند گفتند(1)
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 اشاره

( قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ 33( رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ )34قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إِلهٍ إاِلَّ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ )
 (32( ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلي إِذْ يَخْتَصِمُونَ )33مْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ )( أَنْت33ُ)

خْتُ فِيهِ مِنْ ( فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَف31َ( إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ )33إِنْ يُوحي إِلَيَّ إاِلَّ أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ )
 (74)( إِالَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ 30( فَسَجَدَ الْمَالئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ )39رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ )

( قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ 34مِنَ الْعالِينَ ) قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ
( قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلي يَوْمِ 33( وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلي يَوْمِ الدِّينِ )33( قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ )33خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ )

 (79)يُبْعَثُونَ 

إِالَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ  (39( قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ )31( إِلي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ )33فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ) قالَ
 (30( قالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ )30)

( إِنْ هُوَ إاِلَّ ذِكْرٌ 33( قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ )34تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ
 (33( وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ )33لِلْعالَمِينَ )

 331ترجمه آيات ..... ص: 

  .(34چ معبودي به جز خداي واحد قهار نيست )بگو من تنها بيم رسانم و هي
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 .(33ها و زمين و آنچه بين آن دو است خدايي كه عزيز و غفار است )پروردگار آسمان

 .(33بگو مساله توحيد خبري است عظيم )

 .(33گردانيد )كه شما از آن روي برمي

 .(32كردند ندارم )ز كه راجع به خلقت بشر مخاصمه ميمن هرگز علمي به گروه فرشتگان در آن رو

هاي من به وسيله وحي است و وحي هم تنها در چار ديواري مسايل چون من از ناحيه خود هيچ علمي ندارم تنها آگهي
 .(33مربوط به انذار است )



 .(31به ياد آور آن زمان را كه پروردگارت به مالئكه گفت من بشري از گل خواهم آفريد )

 .(39متوجه باشيد كه چون از اسكلتش بپرداختم و از روح خود در او بدميدم همگي برايش به سجده بيفتيد )

 .(30پس مالئكه همه و همه سجده كردند )

 .(30مگر ابليس كه تكبر كرد چون از پيش كافر بود )

خود او را به دست خود آفريدم آيا  خداي تعالي فرمود: اي ابليس چه بازت داشت از اينكه براي كسي سجده كني كه من
 .(34تكبر كردي و يا واقعا بلند مرتبه بودي؟ )

 .(33گفت: آخر من از او بهترم چون تو مرا از آتش و او را از گل آفريدي )

 .(33اي )گفت: پس بيرون شو از بهشت چون كه تو رانده شده

 .(33و بدان كه لعنت من تا قيامت شامل حال تو است )

 .(32شوند مرا زنده بدار )وردگارا حال كه چنين است پس تا قيامت كه همه مبعوث ميگفت: پر

 .(33گفت: باشد تو از زندگاني )

 .(31رسد )تا روزي كه آن وقت معلوم مي

 .(39شان را گمراه خواهم كرد )گفت پس به عزتت سوگند كه همه و همه

 .(30مگر بندگان مخلصت از ايشان را )

 .(30گويم )است و من حق ميگفت پس حق اين 

 .(34كنيم )كه جهنم را از تو و از هر كه پيرويت كند از همه پر مي

 .(33بندند )خواهم و من از آنها نيستم كه چيزي را كه ندارند به خود ميبگو من از شما در مقابل رسالتم اجري نمي

 .(33اين قرآن به جز تذكر براي عالميان نيست )

 .(33ا بعد از زماني خواهي دانست )و به زودي خبرش ر
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 338بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

دهد است كه مشتمل بر چند نكته است: اول آن كه به پيامبر )ص( دستور مي "ص "اين آيات آخرين فصل از فصول سوره
و ديگر اين كه ابالغ كند كه اعراض از حق و پيروي  كه انذارهاي خود را و دعوت به سوي توحيد را به مردم ابالغ فرمايد.

سازد، عذابي كه خداوند قضايش را در حق شيطان و پيروان او رانده است. در شيطان كار آدمي را به عذاب دوزخ منتهي مي
 .يابدهمين جاست كه اين سوره خاتمه مي

م دهد به مرددر اين دو آيه به رسول خدا )ص( دستور مي "الْواحِدُ الْقَهَّارُ ... الْعَزِيزُ الْغَفَّارُقُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ  "
 .برساند

خواهد غرض آن جناب مي "إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ "است. پس جمله "الوهيت "باشم و خداي تعالي يكتاي دركه من بيم دهنده مي
كه چه بسا دعوت به حق، در بين مردم مشتبه به آنها  -غراض را مانند توقع مال و مقامكند، و ساير ا "انذار "را منحصر در

بگو من از شما  "فرمايد:از آن جناب نفي كند، هم چنان كه در آخرين آيات باز به همين انحصار اشاره نموده مي -شودمي



 ."خواهم، و من از متكلفين نيستمهيچ اجر و پاداشي نمي

توحيد را با حجتي كه آن را اثبات كند، يعني، آنچه از اسماء و صفات خدا بر  -تا آخر دو آيه -"نْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُوَ ما مِ "و جمله
 .داردكند را ابالغ ميتوحيد داللت مي

 "ند. و اما اثباتكاز تمامي آلهه نفي مي -كه عبارت است از معبوديت به حق -الوهيت را "وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ "پس جمله
براي خداي تعالي امري است كه بعد از انتفاي الوهيت از غير خدا، قهرا و خود بخود حاصل است، چون بين اسالم  "الوهيت

و وثنيت در اصل اينكه معبود به حقي وجود دارد اختالف و نزاعي نيست، نزاعي كه هست در اين است كه آن اله و معبود به 
و يا غير اوست؟ هر چند كه گفتيم اسماء و صفاتي كه در آيه آمده، خود دليل اثبات الوهيت خدا نيز  حق اللَّه تعالي است،

 .كندهست، و تنها الوهيت غير خدا را نفي نمي

 338ص:  ..... [من استمتض "قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ ... "تقرير احتجاجات متعدد بر وحدانيت خداي تعالي كه آيه:]

داي فرمايد: خكند، به اين بيان كه مياين دو اسم وحدانيت خدا را در هستي و قهرش بر هر چيز اثبات مي -"الْواحِدُ الْقَهَّارُ "
كمالي كه عين وجود  -تعالي موجودي است كه هيچ موجودي وجودش مانند او نيست، و چون او كمالي ال يتناهي دارد

غني بالذات و علي االطالق است، و غير از او هر چه باشد فقير و محتاج به او است، آنهم نه تنها از يك پس او  -اوست
 از جهت وجود، و از جهت آثار وجود. غير او هر چه دارند .جهت، بلكه از تمام جهات
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 .ست بر طبق اراده خويشهمه نعمت و افاضه خداي سبحان است. پس خدا قاهر بر هر چيز ا

 .و هر چيزي مطيع است در آنچه خداوند اراده كند و خاضع است در برابر آنچه او بخواهد

و اين خضوع ذاتي كه در هر موجود است همان حقيقت عبادت است. پس اگر جايز باشد براي چيزي در عالم هستي عملي 
را مجسم سازد، همان عمل عبادت خداي سبحان است، چون  به عنوان عبادت انجام داد، عملي كه عبوديت و خضوع آدمي

هر چيز ديگري به غير از او فرض شود، مقهور و خاضع براي اوست، و از خود، مالك هيچ چيز نيست، نه مالك خويش است 
كه  مگيريو نه مالك چيزي ديگر. و در هستي خودش و غير از خودش، و نيز در آثار هستي استقالل ندارد، پس نتيجه مي

 .تنها خداي سبحان معبود به حق است، و نه ديگري

كند، به اين بيان كه افاده مي "الوهيت "حجت ديگري را بر وحدانيت خدا در "رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا "و جمله
 اش از ناحيه ديگر جدا نيست،يهنظام تدبيري كه در سراسر جهان جريان دارد نظامي است واحد و متصل، نظامي كه هيچ ناح

و ممكن نيست، مثال، نظام در آسمانهايش را از نظام در زمين جدا كرد. قبال هم مكرر گفته بوديم كه خلقت و تدبير از 
يكديگر جدا نيستند، بلكه تدبير عبارت از آن است كه موجودات را رديف و پشت سر هم، و هر يك را در جايي كه بايد باشد 

 .پس تدبير به يك معنا همان خلقت است، هم چنان كه خلقت به معنايي ديگر همان تدبير است خلق كند،

و چون مشركين هم اعتراف دارند بر اينكه پديد آورنده و خالق آسمانها و زمين كسي جز خداي سبحان نيست، پس تنها او 
چون عبادت عملي است كه  -ادت قرار گيردرب و مدبر عالم است، و در نتيجه او اله و معبودي است كه بايد مورد عب

سازد، و نيز تصرف مالك، و افاضه نعمت به مملوك، و عبوديت و مملوكيت عابد را در برابر معبود و مالك خود مجسم مي
پس خداي سبحان تنها اله در آسمانها و زمين و ما بين آن دو است و اله ديگري جز او  -كنددفع نقمت از او را ممثل مي

 "بيان است براي كلمه "رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا "جمله :دقت فرماييد و ممكن هم هست بگوييم -تنيس
 ."الْواحِدُ الْقَهَّارُ "و يا براي دو كلمه "القهار



 "به اين بيان كه: خداي تعاليكند. را افاده مي "الوهيت "نيز حجتي ديگر بر يگانگي خدا در "الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ "و دو كلمه
اش مجبور كند، و يا از آنچه كه خواسته و آيد تا او را بر خالف خواسته و ارادهاست، يعني هيچ چيز بر او غالب نمي "عزيز

 .اراده كرده جلوگير شود

 .پس او عزيز علي االطالق است، و هر عزيزي ديگر در برابر او ذليل و مطيع و فرمانبر است

 003، ص: 13كه گفتيم چيزي جز اظهار ذلت نيست، و اين اظهار ذلت جز در برابر عزيز معنا ترجمه الميزان، ج عبادت هم

 .ندارد، و به جز خدا هم كسي عزيز نيست، چون هر عزيزي عزتش از اوست

 "غفار "از كلمه و اما استفاده آن .استفاده كنيم "الوهيت "براي يگانگي خدا در "عزيز "اين آن حجتي است كه از كلمه
عبارت از عملي است كه عبوديت و تقرب به معبود را مجسم نموده و دوري بنده را از مالك  "عبادت "بيانش اين است كه:

برطرف كند و اين همان مغفرت گناه است، و چون يگانه كسي كه مستقل به رحمت رساندن بر خلق است، و هر چه رحمت 
د، برد خداست، و او كسي است كه بندگان عابد خود را در آخرت به دار كرامت خود ميگردهايش تهي نميرساند خزينهمي

 .پس يگانه غفار هم كه به طمع آمرزش سزاوار عبادت است، او است

اشاره باشد به علت دعوت به توحيد، و يا وجوب ايمان به آن دعوت، وجوبي كه  "غفار "و "عزيز "ممكن هم هست دو كلمه
شود، و معناي اين باشد كه: من شما را به سوي توحيد استفاده مي "وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ "جمله بر حسب مقام از

كنم، به دعوتم ايمان بياوريد، براي اينكه خدا عزيزي است كه عزتش آميخته با ذلت نيست، و نيز براي اينكه خدا دعوت مي
 .هم بايد همان كسي باشد كه غفار استاست، و معبود  "غفار "او

وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ  "همان داستان وحدانيت خداست كه جمله "هو "مرجع ضمير "قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ "
 .كردبيانش مي "...

قرآن نبا عظيم است، كه مردم از آن اعراض فرمايد: مرجع آن قرآن كريم است، مي "اند:از مفسرين گفته «1»بعضي 
. و اين وجه با سياق آيات سابق هم سازگارتر است، چون سياق همه آنها با قرآن ارتباط داشت. و نيز با آيه بعدي "كنندمي

ي آيه مورد بحث و آيه بعدي، ، سازگارتر است. و معنا"ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلي إِذْ يَخْتَصِمُونَ "فرمايد:هم كه مي
شود كه: من از پيش خود هيچ علمي به مأل اعلي و تخاصم آنان نداشتم، تا آنكه قرآن اين نبا عظيم مرا خبردار كرد. اين مي
 .قيامت است. ولي اين وجه از همه بعيدتر است "هو "اند: مرجعديگر گفته« 9»بعضي 

جماعتي از مالئكه است، و گويا مراد از مخاصمه  "مأل اعلي "منظور از "أَعْلي إِذْ يَخْتَصِمُونَما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْ "
 آن را -تا آخر آيات -"إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً "آنان همان مطلبي باشد كه آيه

__________________________________________________ 
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 .كندكه در اوايل سوره بقره گذشت حكايت مي

خواهد بفرمايد: من هيچ اطالعي از مخاصمه مالئكه نداشتم، تا آنكه خداي تعالي آن را در كتابش به من وحي و گويا مي
 .باشمتابع وحي خداي تعالي ميكرد، پس من همانا منذري هستم كه 

ما كانَ  "است، و به منزله تعليلي است براي جمله "إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ "اين آيه تاكيد جمله "إِنْ يُوحي إِلَيَّ إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ "
توانستم داشته باشم، چون علم من از م و نميو معنايش اين است كه: من هرگز علمي نداشت "لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلي



شود، مگر آنچه كه مربوط به انذار جانب خودم نيست، بلكه هر چه هست به وسيله وحي است، و چيزي به من وحي نمي
 .باشد

 357.. ص: با قبل[ ... "إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ "توضيح در باره ارتباط آيه:]

آيد اين است كه: آيه مورد بحث و ما بعد آن تتمه آنچه از سياق برمي "إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ "
ير ناگز باشد،مي "پروردگارت -ربك "باشد. و شاهد بر آن كلمهنمي "إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ ... "فرمود:كالم رسول خدا )ص( كه مي

متعلق به همان  "اذ "كند. و ظرفبايد گفت: اين دو آيه كالم خداي تعالي است كه به زمان مخاصمه مالئكه اشاره مي
اذكر اذ قال  "متعلق به آن بود، و يا متعلق به محذوف است، و تقدير آن "اذ يختصمون "چيزي است كه ظرف در جمله

قٌ إِنِّي خالِ "كه خطاب خدا به مالئكه است، و جمله "ي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةًإِنِّ "باشد، چون جملهمي "ربك للملئكة ...
 .دانكه آن نيز خطاب خدا به مالئكه است، دو جمله متقارن هستند كه در يك زمان و يك ظرف واقع شده "بَشَراً مِنْ طِينٍ

شود كه بگوييم: ياد بياوريد آن وقتي كه پروردگارت چنين و چنان ، نظير اين مي"إِذْ قالَ رَبُّكَ ... "بنا بر اين برگشت معناي
 .كردندگفت و آن همان وقتي بود كه مالئكه مخاصمه مي

دانسته، و بعد از آنكه منظور از اختصام را  "إِذْ يَخْتَصِمُونَ "را تفسير جمله "...إِذْ قالَ رَبُّكَ  "جمله« 1»بعضي از مفسرين 
إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ  "اند از مجموع كالم خدا به ايشان در جملهاند، آن را عبارت دانستهفتهتقاول و سؤال و جواب گر

و باز كالم خدا به آدم و كالم آدم به مالئكه، و كالم خدا به ايشان، در  "أَ تَجْعَلُ ... "و كالم مالئكه، در جمله "خَلِيفَةً
 .س با خداي تعاليو كالم ابلي "إِنِّي خالِقٌ بَشَراً "جمله
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و سپس گفته بنا بر اين كه منظور از اختصام مخاصمه و گفتگوي مالئكه در بين خودشان باشد، نه بين ايشان و خداي 
ا به حتم "إِنِّي خالِقٌ بَشَراً ... "و نيز از اينكه "إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً "خدا از اينكهسبحان، در اين صورت خبر دادن 

اي از فرشتگان صورت گرفته است، و همچنين خطاب خدا به آدم و ابليس به توسط فرشته مزبور بوده است و توسط فرشته
 ،"... أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها "در نتيجه گفتار مالئكه به پروردگارشان، كه گفتند:

و ساير گفتارهاي ايشان، كالمي بوده از ايشان به آن فرشته واسطه، آن وقت اختصام و مخاصمه در بين خود مالئكه درست 
 .شودمي

ت ظور داشاي كه منو ليكن خواننده عزيز خودش متوجه هست كه هيچ يك از اين مقدمات كه اين مفسر براي اخذ نتيجه
 .شودذكر كرد، از سياق آيات استفاده نمي

 :گويدبه معناي انسان است. راغب مي "بشر "كلمه -"إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ "

به معناي باطن آن است كه به گوشت چسبيده، چون عموم اهل ادب اين طور  "أدمه "به معناي ظاهر پوست، و "بشره "
تعبير كرده، به اعتبار اين است كه در بين همه جانداران تنها  "بشر "گويد: و اگر از انسان به كلمهاند آن گاه ميمعنا كرده

آدمي است كه پر و كرك و مو و پشم ظاهر بدنش را نپوشانده، به خالف ساير حيوانات كه يا پشم بشره آنها را پوشانده و يا 
 .كرك

د آيد، ماننشود، و هم در جمع، ولي در دو نفر به صيغه تثنيه درمييهم در مفرد استعمال م "بشر "كلمه :گويدو سپس مي



 "و در قرآن كريم هر جا از انسان به بشر تعبير شده، منظور همان جثه و هيكل و ظاهر بدن اوست "أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ "آيه

«1». 

دأ خلقتش خاك و در سوره حجر صلصالي از و در آيه شريفه مورد بحث مبدأ خلقت آدمي گل معرفي شده، و در سوره روم مب
 آورد، برايحمإ مسنون، و در سوره رحمان صلصالي چون فخار )سفال( آمده، و اين اختالف در تعبير اشكالي به وجود نمي

 .اينكه همان مبدأ واحد احوال مختلفي به خود گرفته، و در هر جاي از قرآن كريم نام يكي از آن احوال را نام برده است

به معناي تعديل اعضاي اوست، به اينكه اعضاي  "تسويه انسان ""فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ "
ت از اينكه ، عبارت اس"دميدن روح در آن "بدني او را با يكديگر تركيب و تكميل كند تا به صورت انساني تمام عيار درآيد، و

 ي زنده قرار دهد، و اگر روح دميده شده در انسان را به خوداو را موجود
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 "فقعوا "و جمله، به منظور شرافت دادن به آن روح است. "از روح خودم در آن دميدم "خداي تعالي نسبت داده و فرموده:
فرمايد: حال كه از روح خودم در آن است، و اين امر نتيجه و فرع تسويه و نفخ روح واقع شده، مي "وقوع "امر و از ماده

 .دميدم، شما مالئكه بر او سجده كنيد

جده كردند و احدي از آن تخلف داللت اين جمله بر اينكه تمامي فرشتگان براي آدم س "فَسَجَدَ الْمَالئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ "
 .نكرده روشن است

يعني ابليس تكبر كرد و از سجده براي او دريغ ورزيد، و او از سابق بر اين كافر  "إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ "
 «"نٍدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُولَمْ أَكُنْ لِأَسْجُ "بود. و اينكه ابليس قبل از اين صحنه كافر بوده، از آيه شريفه

 .شودهم به خوبي استفاده مي

 353وجه اينكه فرمود آدم را با دو دستم آفريدم[ ..... ص: ]

دست اينكه در اين آيه خلقت بشر را ب "قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ "
ن به اي "چه مانعت شد از اينكه براي چيزي سجده كني كه من آن را با دستهاي خود آفريدم "خود نسبت داده، و فرموده:

 ممنظور بوده كه براي آن شرافتي اثبات نموده، بفرمايد: هر چيز را به خاطر چيز ديگر آفريدم، ولي آدم را به خاطر خودم. ه
را  "يد "رساند و اگر كلمهنيز اين اختصاص را مي "و از روح خود در او دميدم -وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي "چنان كه جمله

توانست مفرد بياورد براي اين است كه به كنايه بفهماند: در خلقت او با اينكه مي "دو دستم -يدي "تثنيه آورد، و فرمود:
بنديم كه نسبت به آن اهتمام بيشتري داشته ها هم در عملي هر دو دست خود را به كار ميانساناهتمام تام داشتم، چون ما 

 .است «2» "مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا "نظير جمله "خلقت بيدي "باشيم، پس جمله

ثُمَّ  "ساند، مانند آيهرقدرت است، و تثنيه آوردن آن تنها تاكيد را مي "يد "اند مراد از كلمهاز مفسرين گفته« 0»ولي بعضي 
 .روايتي هم بر طبق اين تفسير وارد شده« 0» "ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ
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هاي دنيا و آخرت است ممكن هم هست بگوييم منظور از آن يكي مبدأ اند: مراد از دو دست نعمتديگر گفته «1»بعضي 
رت آدمي، و ديگر معناي اوست، و يا يكي صفات جالل خدا، پيدايش بدن و يكي ديگر مبدأ پيدايش روح است، و يا يكي صو

 .و ديگري صفات جمال اوست. و ليكن همه اينها معاني هستند كه از ناحيه لفظ آيه هيچ داللتي بر هيچ يك از آنها نيست

 344 :ه نكردنش براي آدم است[ ..... صكه استفهام توبيخي از ابليس در باره سجد "أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ "معناي جمله:]

استفهامي است توبيخي، معنايش اين است كه: آيا سجده نكردنت از اين بابت است  "أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ "و جمله
اني ود. و تو از كسدانستي؟ و يا اينكه به راستي شان تو اجل از اين عمل بشد، و خود را از اين كار بزرگتر ميكه عارت مي

از مفسرين استفاده « 9»بودي كه قدر و منزلتشان باالتر از آن است كه مامور به سجده بر آدم شوند؟ و از همين جا بعضي 
شود خداي تعالي مخلوقاتي عالي دارد كه مقامشان اجل از آن است كه براي آدم سجده كنند، بندگاني اند كه: معلوم ميكرده

 .كنندتوجه به سوي پروردگارشان، و هيچ چيزي را به جز او درك نميهستند مستغرق در 

 "وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ "هم همان استكبار است، هم چنان كه در آيه "علو "اند: مراد ازديگر گفته «3»بعضي 
گوييم: هيچ مي ."و يا از مستكبرين بودي آيا تو استكبار كردي "به همين معنا است و اگر بگويي معنا ندارد كه بگوييم« 0»

آيا از اينكه امر به  "عيبي ندارد، چون اولي راجع به زمان سجده است، و دومي راجع به ما قبل آن، و معنايش اين است كه:
 ."ات كرديم دچار استكبار شدي، و يا آنكه از قبل مستكبر بودي؟سجده

سازد، مقتضاي مقام اين است كه ابليس را داراي استكبار معرفي م نميليكن اين وجه صحيح نيست، چون با مقتضاي مقا
 .كند، نه اينكه زمان استكبار او را معين كند كه قديمي است و يا تازه

مالئكه آسمان است، چون آن مالئكه كه مامور به سجده براي آدم شدند،  "عالين "اند: مراد از كلمهديگر گفته« 4»بعضي 
 .اين هم صحيح نيست، براي اينكه آيه عموميت دارد .مالئكه زمين بودند
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 354مبدء ارتكاب معاصي، انكار مالكيت مطلقه خدا و حكمت او است[ ..... ص: ]

اين پاسخي است كه ابليس از پرسش خدا داده و علت سجده نكردن  "قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ "
اي و آدم مخلوقي است از گل. و ند، و آن اين است كه: من شرافت ذاتي دارم، چون مرا از آتش خلق كردهكخود را بيان مي

اي است به اينكه از نظر ابليس اوامر الهي وقتي الزم االطاعه است كه حق باشد، نه اينكه ذات أوامر او در اين پاسخ اشاره



 .ده، اطاعتش واجب نيستالزم االطاعة باشد و چون امرش به سجده كردن حق نبو

اي و برگشت اين حرف به اين است كه ابليس اطالق مالكيت خدا و حكمت او را قبول نداشته، و اين همان اصل و ريشه
زند كه صاحبش از حكم عبوديت گيرد، چون معصيت وقتي سرمياست كه تمامي گناهان و عصيانها از آن سرچشمه مي

او خارج شود و از اينكه ترك معصيت بهتر از ارتكاب آن است، اعراض كند و اين خداي تعالي و مملوكيت خودش براي 
 .همان انكار مالكيت مطلقه خدا، و نيز انكار حكمت او است

. و شده است به معناي طرد "رجم "از ماده "رجيم "كلمه "قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلي يَوْمِ الدِّينِ "
 .به معناي روز جزاست "يوم الدين "كلمه

از مفسرين در وجه « 9»بعضي « 1» "وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ "و در سوره حجر فرموده: "وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي "در اين آيه فرموده:
ر اولي ن اين دو تعبير نيست، براي اينكه دبراي عهد باشد، ديگر فرقي بي "اللعنة "اند: اگر الم دراين اختالف تعبير گفته

و اما اگر الم در آن براي جنس باشد، باز هم  "بر تو باد همان لعنت ":و در دومي فرموده "بر تو باد لعنت من "فرموده:
علوم و م "هابر تو باد همه لعنت "و در دومي فرموده: "بر تو باد لعنت من "فرقي نخواهد داشت، براي اينكه در اولي فرموده:

است كه لعنت غير خدا از قبيل مالئكه و مردم معنايش دوري از رحمت خداست، اگر اين لعنت بدون اذن خدا باشد كه هيچ 
 .شود، و اين هم همان لعنت خود خدا خواهد بوداش دوري ابليس از رحمت خدا مياثري ندارد، و اگر به اذن خدا باشد نتيجه

 354مهلت داده شده[ ..... ص:  "الي وقت اليوم المعلوم "بليس )فَأَنْظِرْنِي إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ( اجابت نشده و اواشاره به اينكه عين خواسته ا]

از ظاهر اينكه ابليس انتهاي مهلت را روز مبعوث شدن  "قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ ... إِلي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ "
 آيد كه اجابت خواسته ابليس باانها معين كرد و خداي تعالي انتهاي آن را تا روز وقت معلوم مقرر داشت، برميانس
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شود آن روز يعني روز وقت معلوم آخرين اش اجابت نشده. پس ناگزير معلوم ميعين خواستهاش اختالف دارد، و خواسته
كند و آن قبل از روز قيامت و بعث است. و ظاهرا مراد از روز، روز روزي است كه بشر به تسويالت ابليس نافرماني خدا مي

اضافه تاكيدي است، چون  "وقت "به كلمه "يوم "معمولي نيست، بلكه مراد ظرف است، و در نتيجه اضافه شدن كلمه
 .هم به معناي وقت و ظرف است "يوم "گفتيم كه خود

 براي سوگند است ابليس به عزت "بعزتك "در "باء "حرف "قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ "
 "خلصينم "نمايد. وكند، آن گاه مخلصين را استثنا ميم تمامي ابناي بشر را اغوا ميكند كه به طور حتخدا سوگند ياد مي

عبارتند از كساني كه خداي تعالي آنان را براي خود خالص كرده و ديگر هيچ كس در آنان نصيبي ندارد، در نتيجه ابليس هم 
 .در آنان نصيبي ندارد

اين آيه پاسخي است از خداي سبحان به  "أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَقالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَ "
 .ابليس كه مشتمل است بر قضايي كه خدا عليه ابليس و پيروانش رانده كه به زودي همه را داخل آتش خواهد كرد

كه  "اءف "است كه مبتدايش حذف شده است. و كلمهمبتدايي است كه خبرش حذف شده، و يا خبري  "فالحق "پس كلمه
چيزي است كه مقابل باطل  "حق "در اول آن است براي ترتيب و قرار دادن جمله ما بعد است بعد از جمله ما قبل. و مراد از



دانيم مي كند، و چون به طور قطعكند، و با الف و الم هم اعاده مياست، به شهادت اينكه دوباره اين كلمه را اعاده مي
 "منظور از حق دومي چيزي است كه مقابل باطل است، پس مراد از اولي هم همان خواهد بود. و تقدير آيه چنين است:

، اين در صورتي است كه خبر حق را محذوف بدانيم، و اگر خود آن را خبر و "فالحق اقسم به ألمألن جهنم منك ...
 ."... فقولي حق "ود:شمبتدايش را محذوف بدانيم، تقديرش چنين مي

اي است معترضه كه در وسط كالم اضافه شده تا بفهماند كه اين قضاء حتمي است و نيز پندار جمله "و الحق اقول "و جمله
 "دآيد كه او امر خدا را كه فرموده بوچون از اين گفتار برمي "من از او بهترم -أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ "ابليس را رد كند كه پنداشته بود

 "آورده و نيز كلمه "اقول "را مقدم بر "حق "دانسته. و از اين كه در اين جمله معترضهغير حق مي "براي آدم سجده كن
 .گويمشود، و معنايش اين است كه: من به غير حق چيزي نميرا با الف و الم آورده، حصر فهميده مي "حق

 متن آن قضايي است كه "عَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَلَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِ "و جمله
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شود، و هم ذريه و ها باشد، و در نتيجه هم شامل ابليس ميجنس شيطان "منك "خدا به آن حكم كرده و گويا مراد از كلمه
ريه آدم هر كس از تو پيروي كند او نيز مربوط است و معنايش اين است كه: از ذ "من تبعك "به "منهم "قبيله او و كلمه

 .جهنمي است

و ما در سابق در نظاير اين آيه از قبيل سوره حجر و در همين قصه از سوره بقره و اعراف و اسراء بحث مفصلي راجع به اين 
 .قصه نموديم بدانجا مراجعه شود

در اين آيه به مطلبي كه در اول سوره و نيز در خالل آيات سوره  "تَكَلِّفِينَقُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُ "
گذشت رجوع شده، و آن اين بود كه قرآن كريم ذكر است و پيامبر اسالم به جز انذار هيچ منصب ديگري ندارد. و نيز رد آن 

 .«1» "ءٌ يُرادُإِنَّ هذا لَشَيْ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلي آلِهَتِكُمْ "تهمتي است كه در اين كالم خود زدند:

وَ ما أَنَا مِنَ  "كند. و در جملهاجر دنيوي از مال و رياست و جاه را از خود نفي مي "ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ "پس در جمله
 .سازدء ميخود را از تصنع و خودآرايي به چيزي كه آن را ندارد بري "الْمُتَكَلِّفِينَ

يعني قرآن ذكري است جهاني و براي همه جهانيان و براي جماعتهاي مختلف، و نژادها و  "وَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَإِنْ هُ "
هاي گوناگون و خالصه ذكري است كه اختصاص به قومي خاص ندارد، تا كسي در برابر تالوتش از آن قوم مزدي امت

 .لكه اين ذكر براي همه عالم استطلب كند و يا در برابر تعليمش پاداشي بخواهد، ب

اش بر هاي قرآن از وعد و وعيدش و غلبهيعني به زودي و پس از گذشت زمان، خبر پيشگويي "وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ "
 .رسدهمه اديان و امثال آن به گوشتان مي

اند: روز مرگ هر كسي است. ديگر گفته« 0»بعضي روز قيامت است.  "بعد حين "اند: منظور ازاز مفسرين گفته «2»بعضي 
اند. بعيد نيست كسي بگويد: خبرهاي قرآن مختلف است، و اختصاص به يك ديگر آن را روز جنگ بدر دانسته« 0»و بعضي 

 مطلق است، پس براي يك يك از اقسام خبرهاي "بعد حين "روز معين ندارد، تا آن روز را مراد بداند، بلكه مراد از
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 .قرآن حيني و زماني است



 358ي در باره مخاصمه مأل اعلي، استكبار ابليس و اباء او از سجده بر آدم، و اوصاف متكلفين([ ..... ص: بحث روايتي ])روايات

قمي در تفسيرش به سند خود از اسماعيل جعفي، از امام باقر )ع( حديثي در باره معراج از رسول خدا )ص( نقل كرده كه در 
داني مأل اعلي در چه چيز مخاصمه وردگار من. فرمود: هيچ ميآن آمده: خداي تعالي فرمود: اي محمد! گفتم لبيك پر

دانم. آن گاه رسول خدا )ص( اي نميكردند؟ عرضه داشتم: منزهي تو اي خدا، من هيچ چيز زائد بر آنچه تو يادم دادهمي
كي آن را در ام نهاد. و من برودت و خنبين دو سينه -يعني دست قدرت خود را -فرمود: پس خداي سبحان دست خود را

ام احساس كردم. آن گاه فرمود: از آن به بعد هر چه از گذشته و آينده از من پرسيد، جوابش را دانا بودم، پس بين دو شانه
مجددا از من پرسيد: اي محمد مأل اعلي در چه چيز مخاصمه كردند؟ عرضه داشتم: در سه چيز: اول در آنچه كه كفاره 

 .«1»شود ... برد، سوم در آنچه حسنات شمرده ميدرجات آدمي را باال ميشود، دوم در آنچه گناهان مي

داني كه و در مجمع البيان آمده كه ابن عباس از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود پروردگارم به من فرمود: هيچ مي
رجات بود. اما كفارات سه چيز مأل اعلي در چه چيز مخاصمه كردند؟ عرضه داشتم: نه، فرمود: مخاصمه آنها در كفارات و د

ها را يكي پس از ديگري برداشتن به سوي جماعتها، سوم انتظار است: يكي وضوي كامل گرفتن در شبهاي سرد، دوم قدم
رسيدن وقت نماز بعدي بعد از هر نماز. و اما درجات، آن نيز سه چيز است: اول به صداي بلند و واضح سالم كردن، دوم 

 .«9»نماز خواندن در تاريكي شب كه همه در خوابند  اطعام طعام، و سوم

ولي آنچه در اينجا تفسير كفارات قرار گرفته « 0»مؤلف: اين روايت را صدوق هم در خصال از رسول خدا )ص( نقل كرده 
واقع  تدر روايت او تفسير درجات واقع شده و به عكس آنچه در اينجا تفسير درجات قرار گرفته در آن روايت تفسير كفارا

 .شده
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دا )ص( روايت كرده كه البته در اي از صحابه از رسول خو در الدر المنثور هم حديث مجمع البيان را به طرق بسياري از عده
 .«1»مضامين آنها اختالف مختصري هست 

كند، و هيچ دليلي نداريم كه داللت كند بر اينكه اين بهر حال سياق آيه با مضمون هيچ يك از اين روايات تطبيق نمي
ه آيه شريفه از آن خبر اي باشد كروايات تفسير آيه هستند و ممكن است مخاصمه مزبور در اين روايات غير از مخاصمه

 .دهدمي

و در نهج البالغه آمده كه امام امير المؤمنين فرمود: حمد آن خدايي را سزد كه عزت و كبرياء جامه اوست، و آن دو را به 
شخص خود اختصاص داد، و نه به مخلوقاتش و نيز آن دو را قرقگاه خويش كرد و بر غير از خودش حرام كرد. و آن دو را از 

اير اوصاف براي جالل خود انتخاب نمود و لعنت را براي هر كسي كه بخواهد خود را در آن دو شريك خدا كند قرار بين س
 .داد

آن گاه با همين عزت و كبرياي خود مالئكه مقرب خود را بيازمود تا مشخص كند كدام يك متواضع و كدام يك مستكبرند؟ 
هاست، مع ذلك فرمود: من بشري از گل خواهم آفريد پس همين كه غيب لذا با اينكه او عالم بسويداي دلها و نهانهاي



خلقتش را به كمال و تمام رساندم و از روح خود در او دميدم، همه برايش به سجده بيفتيد، پس مالئكه همه و همه به 
اش بر او و به اصل و ريشهسجده افتادند، مگر ابليس كه غيرتش مانع شد و به خلقت خود كه از آتش بود بر او افتخار نمود، 

 .تعصب كرد

حال ببينيد كه خداي متعال اين دشمن خود را كه پيشواي متعصبين و سلف مستكبرين است، و همين ابليس را كه اساس 
عصبيت را پي ريزي كرد، و با خدا در رداي جبروتيش هماوردي نمود، و در لباس تعززش هماهنگي كرده، زي تذلل و جامه 

 مقدار ساخت، او را در دنيااش بيار گذاشت، چگونه به جرم تكبرش خوار و كوچك كرد، و به جرم بلندپروازيعبوديت را كن
 .«9»طرد كرد و در آخرت هم آتش افروخته نصيبش ساخت ... 

دَ تَسْجُ ما مَنَعَكَ أَنْ "و در كتاب عيون به سند خود از محمد بن عبيده روايت آورده كه گفت: از حضرت رضا )ع( معناي آيه
 .«0»قدرت و قوت است  "يدي "را كه خطاب به ابليس است پرسيدم. فرمود: منظور از كلمه "لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ
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 .«1»مؤلف: نظير اين روايت را صدوق در كتاب توحيد به سند خود از محمد بن مسلم، از امام صادق )ع( نقل كرده 

ايم، و در اين قصه روايات ديگري نيز هست كه ما آنها را در ذيل اين قصه در سوره بقره و اعراف و حجر و اسراء آورده
 .بدانجا مراجعه شود

كسي كه چيزي را براي خود قائل است )و از كتاب جوامع الجامع از رسول خدا )ص( روايت شده، كه فرمود: براي متكلف 
 كند و آرزوهايي درافتد، دوم اينكه به كارهايي اقدام ميكه اهل آن نيست(، سه عالمت است: اول آنكه با ما فوق خود درمي

 .«9»گويد كه علمي بدان ندارد رسد، و سوم اينكه چيزهايي ميكه هرگز به آنها نميپروراند سر مي

 هايش بهمؤلف: نظير اين روايت را مرحوم صدوق در كتاب خصال از امام صادق )ع( از لقمان نقل كرده كه در ضمن وصيت
ينازع من  "ي از اين روايات به جاينظير آن نقل شده. و در بعض« 0»و نيز از طرق اهل سنت «. 0»فرزندش فرموده است 

 .آمده "كندبا ما فوق خود هماوردي مي -ينازل من فوقه "عبارت "افتدبا ما فوق خود درمي -فوقه
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 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( أاَل لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ وَ 9( إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ )1بِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ )تَنْزِيلُ الْكِتا
لَي اللَّهِ زُلْفي إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ ال الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إاِلَّ لِيُقَرِّبُونا إِ

 (0هَّارُ )( لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً الصْطَفي مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْق0َيَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ )

رَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَي النَّهارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَي اللَّيْلِ وَ سَخَّ
واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي ( خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ 4مُسَمًّي أاَل هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ )

( إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ 3فُونَ )هُوَ فَأَنَّي تُصْرَ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثاَلثٍ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ال إِلهَ إاِلَّ
مْ بِما خْري ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُاللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ ال يَرْضي لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُ

 ( وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا3بِذاتِ الصُّدُورِ ) كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ
( أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ 3إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ )إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيالً 

 (2يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ ) ساجِداً وَ قائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال

رِ إِنَّما يُوَفَّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْيا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ  قُلْ
 (13حِسابٍ )
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 341ترجمه آيات ..... ص: 

 .بخشنده مهربانبه نام خداوند 

 .(1اين كتابي است كه از ناحيه خداي عزيز و حكيم نازل شده )

 .(9ما كتاب را به حق بر تو نازل كرديم پس خدا را عبادت كن در حالي كه دين را خالص براي او بداني )

آنها را  ن است كه ماگيرند منطقشان ايآگاه باش كه دين خالص تنها براي خداست و كساني هم كه به جاي خدا اوليايي مي
پرستيم كه قدمي به سوي خدا نزديكمان كنند به درستي كه خدا در بين آنان در خصوص آنچه مورد بدين منظور مي

 .(0كند )كند. به درستي خدا كسي را كه دروغگو و كفران پيشه است هدايت نمياختالفشان است حكم مي

كند اما او منزه است. او خداي واحد قهار رده هر چه را بخواهد انتخاب مياگر خدا بخواهد فرزند بگيرد از بين آنچه خلق ك
 .(0است )

كند روز را بر شب و آفتاب و ماه را آن چنان كند شب را بر روز و داخل ميآسمانها و زمين را به حق آفريد و داخل مي
 .(4مرزنده است )مسخر كرده كه هر يك براي مدتي معين در جريانند. آگاه باش كه او عزيز و آ

شما را از يك انسان آفريد و آن گاه همسر آن انسان را هم از جنس خود او قرار داد و براي شما از چارپايان هشت جفت 
گانه، اين خداست پروردگار هاي سهآفريند آن هم در ظلمتنازل كرد شما و چارپايان را در شكم مادران نسال بعد نسل مي

 .(3شويد )جز او هيچ معبودي نيست پس ديگر به كجا منحرف مي شما كه ملك از آن اوست.

پسندد پسندد. و اگر شكر بگزاريد همان را برايتان مينياز از شماست و او كفر را براي بندگان خود نمياگر كفر بورزيد خدا بي
 تتان است و او شما را به آنچهكشد و در آخر به سوي پروردگارتان بازگشو هيچ گناهكاري وزر گناه ديگري را به دوش نمي



 .(3هاست )دهد كه او داناي به اسرار سينهايد خبر ميكردهمي

و چون ناماليمي به انسان برسد پروردگار خود را همي خواند در حالي كه به سوي او برگشته باشد و چون نعمتي از خود به 
گيرد تا مردم را از راه خدا گمراه كند. به ي خدا شركائي ميكند و براوي دهد باز همان دعا و زاري قبلي خود را فراموش مي

 .(3او بگو سرگرم كفر خود باش و به اين بهره اندك دلخوش باش كه تو از اهل آتشي )
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مت پروردگار ترسد و اميدوار رحآيا كسي كه در اوقات شب در حال سجده و ايستاده به عبادت مشغول است و از آخرت مي
ذكر دانند يكسانند؟ هرگز ولي تنها كساني متدانند و آنها كه نميخبران است؟ بگو آيا آنها كه ميخويش است مانند از خدا بي

 .(2شوند كه داراي خرد باشند )مي

دارند و  اشي نيككنند پادترسيد آنهايي كه در اين دنيا نيكي ميبگو اي بندگان من كه ايمان آورده و از پروردگارتان مي
 .(13دار باشند اجرشان را بدون حساب و به طور كامل درخواهند يافت )زمين خدا هم گشاده است كساني كه خويشتن

 343بيان آيات ]محتواي كلي سوره مباركه زمر و زمينه نزول آن[ ..... ص: 

 اشاره

اند كه از دعوتش به ن جناب درخواست كردهآيد كه مشركين معاصر رسول خدا )ص( از آاز خالل آيات اين سوره برمي
سوي توحيد و از تعرض به خدايان ايشان صرف نظر كند، و گر نه نفرين خدايان گريبانش را خواهد گرفت. در پاسخ آنان 

است، نازل شده و به آن جناب تاكيد كرده كه دين خود را خالص براي خداي  "ص "اين سوره كه به وجهي قرين سوره
و اعتنايي به خدايان مشركين نكند، و عالوه بر آن به مشركين اعالم نمايد كه مامور به توحيد و اخالص دين  سبحان كند،

بينيم خداي سبحان در خالل سوره چند است، توحيد و اخالصي كه آيات و ادله وحي و عقل همه بر آن تواتر دارند. و لذا مي
 و باز در آيه بعدي "فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ "فرمايد:آغاز سوره مي سازد، مثال درنوبت كالم را متوجه اين مساله مي

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ  "فرمايد:گردد و ميسپس در وسط سوره دوباره به اين مساله بر مي "أاَل لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ "فرمايد:مي
 :فرمايدمي 10و باز در آيه  "أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ

 ."فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ "فرمايد:مي 14و در آيه  "قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي "

هُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَ أَ لَيْسَ اللَّ "پرسد:مي 03و در آيه  "إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ... "دارد كه:اعالم مي 03آن گاه در آيه 
 30و در آيه  "قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلي مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ "كند به اينكه:تهديد مي 02و در آيه  "يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ

مچنين اشارات ديگري كه همه داللت بر اين دارد كه مشركين و ه "قُلْ أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ "فرمايد:مي
 .از آن جناب خواسته بودند دست از دعوت به توحيد بردارد
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ي لطيف اكند. و مقايسه مزبور مقايسهن مؤمنين و مشركين، آن را اثبات ميهم از طريق برهان عقلي، و هم از راه مقايسه بي
ا دهد. و هر جاست. چند نوبت مؤمنين را به بهترين اوصاف ستوده، و به پاداشهايي كه به زودي در آخرت دارند بشارت مي

 گيرد، وبالي نظير آن وبالها كه بهيعالوه بر وبال اعمالشان، كه در دنيا گريبانشان را م -سخن از مشركين به ميان آورده
هاي گذشته به كيفر تكذيب آيات خدا رسيد، و آن عبارت بود از خواري در دنيا كه البته عذاب آخرت قابل مقايسه ساير امت

 .دهدايشان را به خسران و عذاب آخرت بشارت مي -با آن نيست



ترين اوصافش وصف كرده، و در همين جا مت را به روشنروز قيا -و مخصوصا در آخرش -و به همين منظور در اين سوره
 .سوره را خاتمه داده است

رسد كه يك دفعه نازل شده باشد، چون آيات آن و اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده، و چنين به نظر مي
 .بسيار به هم مربوط و متصل است

هاي عقلي، و نخست روي كند. و هم از طريق حجتق وحي دعوت ميو اين ده آيه كه ما از اول آن آورديم، هم از طري
 .كندسخن را متوجه رسول خدا )ص( مي

 "تنزيل "خبر است براي مبتدايي كه حذف شده. و كلمه "تَنْزِيلُ الْكِتابِ "كلمه "تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ "
 "اضافه صفت به موصوف خودش است. و كلمه "كتاب "ه اضافه اين مصدر به كلمهمصدر به معناي مفعول است، در نتيج

 .شود: اين كتابي است نازل شده از طرف خداي عزيز حكيممتعلق به تنزيل است. در نتيجه معناي آيه چنين مي "من اللَّه

ه اند. و بعيد نيست وجه اول برا خبر آن گرفته "من اللَّه "را مبتدا و كلمه "تَنْزِيلُ الْكِتابِ "كلمه« 1»ولي بعضي از مفسرين 
 .تر باشدذهن نزديك

، در اين آيه بر خالف آيه قبلي تعبير به انزال كرده، نه تنزيل "إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ "
است كه بفهماند قرآن كريم به حق نازل شده، و در چنين مقامي مناسب آن  براي اينكه در اين آيه منظور بيان اين نكته

است كه تعبير به انزال كند كه به معناي نازل شدن مجموع قرآن است، بخالف مقام در آيه قبلي كه چون چنين مقامي 
 .نبود، تعبير به تنزيل كرد كه به معناي نازل شدن تدريجي است

__________________________________________________ 
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شود: ما قرآن را به سوي تو نازل كرديم در حالي كه براي مالبست است، كه معنايش چنين مي "بالحق "در كلمه "باء "و
ي يگانه شده است، حق است. و چون متلبس به جامه حق بود، پس در هر جاي از آن كه امر به عبادت و پرستش خدا

متفرع بر آن كرد. و فهمانيده  "فاء "را با حرف "فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ "دهد جملهاين معنا را به آيه مي "باء "حرف
لص اي او خاحاال كه معلوم شد قرآن متلبس به لباس حق نازل شده، پس خداي يگانه را عبادت كن، در حالي كه دين را بر

 .كرده باشي، براي اينكه در اين قرآن مكرر آمده كه بايد خداي يگانه را بپرستي

عبادت است. و ممكن هم هست سنت حيات از آن اراده شود،  -آيدبه طوري كه از سياق برمي -"دين "و مراد از كلمه
همان اعمالي است كه خضوع قلبي و  "ادتعب "شود. و مراد ازاي كه در زندگي اجتماعي انساني پيموده مييعني طريقه

اي است كه خود خداي سبحان آن را تشريع كرده كند، و آن عبارت از همان طريقهپرستش دروني را مجسم و ملموس مي
و معناي آيه اين است كه: حال كه قرآن به حق نازل شده پس عبوديت قلبي خود را براي خدا در تمامي شؤون زندگيت با 

از آنچه براي تو تشريع كرده اظهار كن در حالي كه دين خود را براي او خالص سازي، و غير از آنچه خدا براي پيروي كردن 
 ."تو تشريع كرده پيروي مكن

، و آنچه كندسر بسته فرموده بود، علني و روشن بيان مي "بالحق "در اين جمله آنچه را در كلمه "أَال لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ "
 آنچه به تو وحي كرديم "فرمايد:دهد، ميبه طور خاص بيان كرده بود تعميم مي "فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ "ملهرا در ج

 "اي است بر هر كس كه اين ندا را بشنودكه دين را براي خدا خالص كني، مخصوص به شخص تو نيست، بلكه اين وظيفه
اال له  "را به كار برد، و با آوردن ضمير نفرمود: "اللَّه "يي مستقل بود، لذا اسم جاللهو به خاطر اينكه جمله مورد بحث ندا



 .با اينكه مقتضاي ظاهر كالم همين بود كه ضمير بياورد "الدين الخالص

ال پذيرد، حكند نميو معناي خالص بودن دين براي خدا اين است كه: خدا عبادت آن كسي را كه فقط براي او عبادت نمي
 .چه اينكه هم خدا را بپرستد و هم غير خدا را و چه اينكه اصال غير خدا را بپرستد

 344اند[ ..... ص: لياء اتخاذ كردهمعناي اينكه دين خالص براي خداست و بيان مبناي اعتقادي بت پرستان در باره عبادت ارباب و آلهه و مقصود از اينكه آنان غير خدا را او]

 "... ذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفيوَ الَّذِينَ اتَّخَ

ود، نه ها محيط بر او شدر سابق گفتيم كه مسلك وثنيت معتقد است كه خداي سبحان بزرگتر از آن است كه ادراك انسان
 .تواند او را درك كند و نه وهم و حسشعقلش مي

  .آن است كه ما، روي عبادت را متوجه او كنيم پس او منزه از
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داي اند كه خشود كه از راه تقرب به مقربين او به سوي او تقرب جوييم و مقربين درگاه او همان كسانيناگزير واجب مي
 .تعالي تدبير شؤون مختلف عالم را به آنان واگذار كرده

ود بگيريم، نه خداي تعالي را. سپس همانها را معبود خود بدانيم و به سويشان تقرب بجوييم تا آنها به ما بايد آنان را ارباب خ
درگاه خدا ما را شفاعت كنند، و ما را به درگاه او نزديك سازند. و اين آلهه و ارباب عبارتند از مالئكه و جن و قديسين از 

 .بشر، اينها ارباب و آلهه حقيقي ما هستند

ها كنند، تمثالهايي از آن ارباب و آلهه هستند، نه اينكه راستي خود اين بتها و معابد نصب ميها كه در بتكدهاين بتو اما 
د پرستنها را هم ميها و ارباب آنها فرق نگذاشته، خود بتشود كه بين بتخدا باشند. چيزي كه هست عوام آنها بسا مي

شود كه د. عرب جاهليت هم اين طور بودند. و همچنين عوامهاي صابئين. بسا ميپرستنهمان طور كه ارباب و آلهه را مي
هاي كواكب و كواكب كه آنها نيز بتهاي ارواح موكل بر آنها هستند، و بين ارواح كه ارباب و آلهه حقيقي نزد فرقي بين بت

 .گذارندخواص صابئين هستند، فرقي نمي

د وثنيت هستند، و اين ارباب موجوداتي ممكن و مخلوقند، چيزي كه هست خداوند به هر حال پس ارباب و آلهه معبود در نز
داند موكل بر تدبير عالم كرده و هر يك را بر حسب مقام و منزلتي كه دارد اين مخلوقات را از آنجا كه مقرب درگاه خود مي

 .ماموريتي داده

 .ديگري ندارد، و او رب ارباب و اله آلهه استو اما خود خداي سبحان به غير از خلق كردن و پديد آوردن كار 

وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ  "فرمايد:تواني بفهمي كه منظور از آيه مورد بحث كه ميحال كه اين معاني را متوجه شدي مي
د، و ربوبيت و كننرا تدبير ميچيست؟ منظور همين وثنيت است كه قائلند غير از خدا اربابي دگر هستند، كه امور عالم  "أَوْلِياءَ

 .تدبير منسوب به ايشان است، نه منسوب به خداي تعالي

اش هم اين است كه پس بايد در مقابل همين ارباب خاضع شد و آنها پس در نظر وثنيت اين ارباب مدبر امور هستند، نتيجه
. و حتي بايد از اينها تشكر كرد، چون كارها همه به را عبادت كرد تا ما را از منافعي برخوردار و بالها و ضررها را دفع كنند

 .دست آنان است، نه به دست خدا

وييم خواهيم بگگيرند، و خالصه مياين است كه مشركين به غير از خدا اربابي مي "اتخاذ اولياء "پس معلوم شد كه مراد از
ر ولي به معناي مالك تدبير و يا متصدي تدبيواليت و ربوبيت قريب المعني هستند، چون رب به معناي مالك مدبر است و 

 .است
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 "الذين ". بنا بر اين، كلمه"ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا "مساله عبادت را ذكر كرده و فرموده: "اوليا "و به همين جهت دنبال كلمه
مشركين  "الذين "باشد. و مراد ازمي "إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ... "مبتدا و خبر آن جمله "لِياءَوَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْ "در جمله

است كه قائل به ربوبيت شركا و الوهيت آنها هستند، و براي خدا ربوبيت و الوهيتي قائل نيستند، مگر عوام آنها، كه معتقدند 
 .خدا هم با ارباب در معبوديت شريك است

تفسيري است براي معناي اتخاذ اوليا به جاي خدا. و اين جمله حكايت كالم  "عْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفيما نَ "و جمله
ما شركاء را  گوينداست، يعني مي "يقولون ما نعبدهم ... "مشركين است و يا به تقدير قول است كه در اين صورت تقدير آن

 .هت كه آنها ما را قدمي به سوي خدا نزديك كنندپرستيم مگر بدين جنمي

ناميم از اين جهت است كه مشركين براي خدا اند و اگر مشركشان ميپس مشركين از خدا به سوي غير خدا عدول كرده
 د. و اما شركتاناند، و خدا را رب و اله آن ارباب و آلهه ناميدهاند، يعني غير خدا را ارباب و آلهه عالم خواندهشريك قائل شده

 .در خلقت و ايجاد، مطلبي است كه احدي از مشركين و موحدين قائل بدان نيست

اند: ضمير جمع در آن به مشركين و اولياي گفته «1»بعضي  "إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ "و در جمله
اين است كه خدا بين مشركين و بين اولياي ايشان، در آنچه اختالف دارند  گردد و معنايشآنان، يعني همان خدايان برمي

 .كندحكم مي

اند: ضمير مزبور در هر دو جا به مشركين و دشمنان آنان، يعني اهل اخالص در دين كه از سياق ديگر گفته« 9»و بعضي 
 :گردد، و معناي آن اين است كهشود برميفهميده مي

 .و متدينين حكم خواهد كرد خداي تعالي بين مشركين

ند و كهاي خدا را بسيار كفران ميبه معناي كسي كه نعمت "إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ "در جمله "كفار "و كلمه
دا در روز خپوشاند. و در اين جمله اشعار بلكه داللتي است بر اينكه آن حكمي كه يا به معناي اين است كه بسيار حق را مي

ش رساند كه مشركين به سوي آتكند عليه مشركين است، نه به نفع ايشان. و ميقيامت بين مشركين و مخلصين مي
چون خداي تعالي هدايت به معناي )در اينجا رساندن به حسن عاقبت است، نه راهنمايي  "هدايت "خواهند رفت. و مراد از

 .(فرمايدراهنمايي را از هيچ كس دريغ نمي
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اين آيه شريفه احتجاجي است عليه  "قَهَّارُلَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفي مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْ "
اين اعتقاد مشركين كه خدا فرزند براي خود گرفته و نيز عليه اين اعتقاد ديگر بعضي از ايشان است كه مالئكه دختران 

 .خدايند

 ثال نصاريها شايع است، البته با اختالفي كه در مذاهب خود دارند، مو اعتقاد به فرزند داشتن خدا در بين عموم وثني
معتقدند كه مسيح پسر خداست و يهوديان بنا به حكايت قرآن معتقدند به اينكه عزيز پسر خداست، و گويا منظور اين دو 

 .مذهب از پسر بودن مسيح و عزيز براي خدا صرف احترام از آن دو باشد

حقيقي  فرزند شركتي باشد. حال اگر فرزند و مساله فرزند داشتن خداي تعالي به هر معنايي كه باشد اقتضا دارد كه بين پدر و



 شود كه آن شركت هم شركت حقيقي باشد، يعني فرزنداش اين ميباشد، يعني فرزند از پدر مشتق و متولد شده باشد، الزمه
گيرد عين پدر باشد، همان طوري كه فرزند بودن يك انسان براي در ذاتش و خواصش و آثاري كه از ذات او سرچشمه مي

 .ني ديگر اقتضاي همين شركت را دارد، يعني او هم مانند پدرش انسانيت و لوازم آن را داردانسا

 "يتبن "و اگر مساله فرزندي آنها براي خدا يك تشريف و احترامي باشد، نظير فرزندي يك فرد براي اجتماع كه آن را
باشد، مثال اگر او در اجتماع سيادت و آقايي گويند در اين صورت بايد اين فرزند با پدرش در شؤونات خاصه او شريك مي

اي احكام نسب را دارد، فرزند هم بايد داشته باشد. و دارد و يا ملك و امالك و يا حيثيت و آبرو و يا تقدم و وراثت و پاره
 .كند بر اينكه فرزند گرفتن بر خداي تعالي به هر دو معنا محال استحجتي كه در آيه اقامه شده داللت مي

كه داللت بر امتناع مدلول خود  "لو "اي است شرطيه و به خاطر اين كه كلمهجمله "لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً "جمله پس
ه: اين است ك "لَاصْطَفي مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ "فهماند كه چنين چيزي ممكن نيست. و معناي جملهدارد، بر سر آن آمده مي

گرفت. و خالصه آن كسي را فرزند خواست ميست فرزندي براي خود بگيرد از هر مخلوقي كه خودش ميخوااگر خدا مي
مَّا مِ "شود. و اگر فرمود:اش باشد. اين آن معنايي است كه از سياق استفاده ميگرفت كه متعلق مشيت و ارادهخود مي

 .ستبراي اين است كه ماسواي خدا هر چه فرض شود مخلوق او "يَخْلُقُ

  "هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ "تنزيهي است از خداي سبحان. و جمله "سبحانه "و اينكه فرمود:
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. و وقتي جمله شرطيه محال شد، قهرا "خواست فرزند بگيرداگر خدا مي "بيان محال بودن جمله شرطيه است يعني جمله
شود. به اين بيان كه خداي سبحان در ذاتش واحد و متعالي نيز محال مي "في مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُلَاصْطَ "جمله جزائيه، يعني

است و چيزي نه با او مشاركت دارد و نه مشابهت، و اين حكم ادله توحيد است. و همچنين واحد در صفات ذاتي است كه 
شؤوني است كه از لوازم ذات او است مانند خلق كردن، عين ذات اوست، مانند حيات، قدرت و علم. و همچنين واحد در 

 .مالك بودن، عزت، و كبريا كه هيچ موجودي در اين گونه شؤون با او مشاركت ندارد

و نيز خداي سبحان به حكم آيه مورد بحث، قهار است، يعني بر هر چيز قاهر به ذات و صفات است، در نتيجه هيچ چيزي 
باشد. پس تمامي اش مستغني از او نميت و وجود خدا نيست، و در صفات و آثار وجوديدر ذاتش و وجودش مستقل از ذا

 .عالم نسبت به او ذليل و خوارند و مملوك و محتاج اويند

دهد و  شود، تا نقيض تالي را نتيجهپس حاصل برهان آيه يك برهان استثنايي ساده است كه در آن نقيض مقدم استثنا مي
خواست فرزندي بگيرد، بعضي از كساني از مخلوقات خود را كه مشيتش بدو اگر خدا مي "ت كه بگوييم:در مثل مانند اين اس

كرد، و ليكن اراده فرزند گرفتن براي او ممتنع و محال است، به خاطر اينكه واحد و قهار است، گرفت انتخاب ميتعلق مي
 ."پس انتخاب آن بعض هم محال خواهد بود

حاصل معناي آيه  "اند و آن اين است كه:در توجيه و بيان برهان آيه سخني عجيب و غريب گفته« 1»بعضي از مفسرين 
فرزنددار )شد، چون به امري ممتنع كرد فرزندي بگيرد، اين اراده ممتنع ميشود كه اگر خداي سبحان اراده ميچنين مي

 .شود بعضي از ممكنات بر بعضي رجحان پيدا كنندشدن( متعلق شده است، و اراده ممتنع از خدا جايز نيست، چون باعث مي

سازد، شود، چون مستلزم چيزي است كه با الوهيت او نميو اصل كالم در آيه اين است كه اگر خدا فرزند بگيرد ممتنع مي
 :ولي قرآن كريم اين طور نفرموده، و به جاي آن فرموده

بدين جهت به اين تعبير عدول كرده تا در رساندن معنا  "شودمي اگر خدا اراده كند فرزند گرفتن را همين اراده ممتنع "
 "را حذف كرده و به جايش جمله "شودهمين اراده ممتنع مي "را يعني جمله "اگر "تر و رساتر باشد. آن گاه جواببليغ



ن اراده ممتنع را آورده تا خواننده را متوجه كند اين كه اين يكي )الصطفي( ممكن است، نه آن اولي )همي "الصطفي
 شود(، و نيزمي
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بفهماند كه اگر )الصطفي( اتخاذ ولد شمرده شود، چنين اتخاذ ولدي براي خداي سبحان جايز است، پس با اين بيان بدون 
 ."صعوبتي هم تالزم بين شرط و جزا درست شد، و هم نفي الزم و اثبات ملزومهيچ 

 312[ ..... ص: "لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفي مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ ... "تقرير احتجاج بر رد و نفي فرزند گرفتن خدا براي خود )چه فرزندي حقيقي و چه اعتباري( در آيه:]

 :گويدو گويا اين حرف را از كالم زمخشري در كشاف گرفته كه در تفسير آيه مي

شود، و صحيح نيست، براي اينكه محال است و بيش از اين معنايش اين است كه اگر خدا اراده اتخاذ ولد كند ممتنع مي "
درگاه خود كند، همان طور كه يك شدني نيست كه بعض مخلوقات خود را انتخاب كند، و خصايصي به آنها بدهد، و مقرب 

سازد و خدا همين كار را با مالئكه گذارد و او را به خود نزديك و مقرب ميانسان ما بين فرزند خود و بيگانگان فرق مي
كرده، و همين خود باعث شده كه شما مشركين به اشتباه بيفتيد و از روي جهل مالئكه را فرزندان خدا بپنداريد، جهل به 

 .به حقيقت او كه مخالف با حقايق اجسام و اعراض استخدا و 

كند، باز هم بعضي از مخلوقات خود را كه پس گويا فرموده: اگر خدا اراده اتخاذ ولد هم بكند كاري بيش از آنچه كرده نمي
معناي  هكنيد اصطفاي مالئكه بكند چيزي كه هست اين اشتباه از شماست كه خيال ميهمان مالئكه باشند، اصطفا مي

فرزند گرفتن است بعدا هم اين جهل و اشتباه خود را ادامه داده و مالئكه را دختران خدا قرار داديد. پس شما مشتي مردم 
 .«1» "پرداز و جنجالي هستيد، كه بزرگترين افترا را به خدا و مالئكه او بسته و در كفر غلو كرديدكذاب و كفار و دروغ

 .ست كه سياق آيه شريفه هيچ سازگاري با اين بيان نداردو خواننده عزيز خود متوجه ا

 اند كه خدا عزيز را زاييده، بلكه بهدهد. چون يهود نگفتهعالوه بر اين، همه اين حرفها جواب اشكال تبني تشريفي را نمي
ت، و اين همان اصطفا دانند، چون در او خصايصي سراغ دارند كه در ديگران نيسعنوان احترام و تشريف او را فرزند خدا مي

 .است

 .اي در نقل آنها نيستالبته در اين آيه شريفه توجيهات و بيانات ديگري نيز هست كه فايده

 "... خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ "

يه و ارتباطشان آ بعيد نيست اشاره اين آيه به مساله خلقت و تدبير، بياني باشد براي قهاريت خداي تعالي، و ليكن اتصال دو
 به يكديگر از نظر مضمون و مخصوصا اينكه آيه دومي
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 بحث مربوط به ما قبل نباشد، و بياني شود، تقريبا صريح در اين است كه آيه موردختم مي "ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ... "با جمله
 .مستقل و از نو براي احتجاج بر توحيد ربوبيت باشد

 317احتجاج بر وحدت خداوند در الوهيت و ربوبيت، با بيان انحصار خلق و تدبير در او عز و جل[ ..... ص: ]



مع د. در اين دو آيه بين خلقت و تدبير جپس اين آيه و آيه بعدش در اين سياق و مقامند كه توحيد در ربوبيت را اثبات كنن
اثبات وحدت خالق مستلزم ابطال مرام مشركين نيست، چون  -ايمبارها گفته -شده، و اين بدان جهت است كه هم چنان كه

دانند، و به همين جهت خداي سبحان در كالم مشركين هم خالق را واحد و خلقت و ايجاد را منحصر در خداي تعالي مي
آيد، بين خلقت و تدبير جمع جا در صدد اثبات توحيد در ربوبيت و الوهيت، و ابطال مسلك مشركين بر مي عزيزش هر

كند كه تدبير خارج از خلقت نيست، بلكه به يك معنا همان خلقت است، هم چنان كه خلقت كند و به اين نكته اشاره ميمي
عالم  شود، و به مشركين كه معتقدند تدبيراج عليه شرك تمام ميبه يك معنا همان تدبير است. و با اين بيان است كه احتج

 .فهماند كه تدبير نيز مانند خلقت منحصر در خداي تعالي استواگذار به ارباب شده مي

 "اءب "با در نظر گرفتن اينكه -"بالحق "اشاره است به مساله خلقت، و جمله "خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ "پس جمله
اشاره است به مساله بعث و قيامت، چون خلقت وقتي به حق و غير باطل است كه غرض و  -در آن براي مالبست است

 :اش فرمودهغايتي در آن باشد، و خلقت به سوي آن غرض سوق داده شود. و اين همان بعث است كه خداي تعالي در باره

 .«1» "يْنَهُما باطِلًاوَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَ "

 "يكور "كند. در مجمع البيان در باره كلمهبه مساله تدبير اشاره مي "يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَي النَّهارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَي اللَّيْلِ "و جمله
بنا بر اين مراد انداختن  «9»گفته است: تكوير عبارت است از اين كه بعضي از اجزاي چيزي را روي بعض ديگرش بيندازيم 

ه شود. و معنايش نزديك بشب است روي روز و انداختن روز است بر روي شب. در نتيجه عبارت مزبور استعاره به كنايه مي
گردد، و مراد از آن پشت سر هم قرار گرفتن شب و روز به طور استمرار است كه ال مي« 0» "يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ "معناي آيه

 .كند، و اين همان مساله تدبير استزند و خود ظهور ميبينيم روز شب را و شب روز را پس ميقطع ميين

 يعني خداي سبحان خورشيد و -"وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّي "
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 ماه را رام و مسخر كرده تا بر طبق نظام جاري در عالم زميني، جريان يابند و اين جريان تا مدتي معين باشد، و از آن تجاوز
 .نكنند

ممكن است ذكر اين دو اسم از بين همه اسمهاي خداي تعالي به منظور اشاره به همان برهان باشد  -"أاَل هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ "
داي شود اگر باشد تنها خكه بر يگانگي خداي تعالي در ربوبيت و الوهيت اقامه فرمود. چون عزيزي كه هرگز دچار ذلت نمي

نها اوست كه بايد عبادت شود، نه غير او كه اگر عزتي دارند مشوب به ذلت است، و خود سراپا فقرند. و تعالي است پس ت
 .گرددهمچنين است غفار كه چون با سايرين كه چنين نيستند مقايسه شود، پرستش متعين در او مي

باشد و معنايش چنين باشد: من  ممكن هم هست ذكر اين دو اسم تشويق و تحريك بر توحيد و ايمان به خداي واحد بوده
كنم به اينكه خدا عزيز است، پس به او ايمان بياوريد تا به عزتش اعتزاز يابيد، و او غفار است، پس به او شما را متنبه مي

 "... خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها "ايمان آوريد تا شما را بيامرزد.

ت كند، آدم ابو البشر اس، به طوري كه نظاير اين آيه تاييد مي"نفس واحده "ه به عموم بشر است. و مراد ازخطاب در اين آي
براي تراخي و تاخر رتبي  "ثم "همسر اوست كه از نوع خود او است. و در انسانيت مثل او است، و كلمه "زوجها "و مراد از



 .در كالم است

 .نوع را خلق كرد، و افراد آن را از نفس واحد و همسرش بسيار كردو مراد اين است كه: خداي تعالي اين 

به معناي شتر و گاو و گوسفند و بز است، و اگر آنها را هشت جفت  "انعام "كلمه -"وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ "
 .خوانده، به اين اعتبار مجموع نر و ماده آنهاست

اند، به ت چارپايان در زمين تعبير كرده به اينكه ما آنها را نازل كرديم با اينكه آن حيوانها از آسان نازل نشدهو نيز اگر از خلق
 وَ إِنْ "اين اعتبار است كه خداي تعالي ظهور موجودات در زمين را بعد از آنكه نبودند انزال آن خوانده، چون در آيه شريفه

گيري شده از به طور كلي موجودات را نازل شده، و اندازه« 1» "نُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِمِنْ شَيْ
 .اش در آنجاستاندازهداند كه از هر چيز بيهايي ميخزينه

__________________________________________________ 
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 ياين جمله بيان كيفيت خلقت نامبردگان قبلي، يعن -"يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثاَلثٍ "
ر به اعتبار اين است كه د "كندشما را خلق مي "فرمايد:انسان و انعام است. و اينكه خطاب را تنها متوجه انسان كرده و مي

بين اين پنج نوع جاندار، تنها انسان داراي عقل است، لذا جانب او را بر ديگران غلبه داده و خطاب را متوجه او كرده است و 
سر هم بودن آن است، مانند نطفه را علقه كردن، و علقه را مضغه كردن، و همچنين. و مراد  معناي خلق بعد از خلق، پشت

ظلمت شكم، رحم، و ظلمت مشيمه )تخمدان( است، و همين معنا را  -«1»اند به طوري كه گفته -"ظلمات ثالث "از
 .«9»صاحب مجمع البيان از امام باقر )ع( روايت كرده 

ولي اين اشتباه است، چون آيه شريفه  "راد از آن، ظلمت صلب پدر، و رحم مادر، و مشيمه اوستم "اند:هم گفته« 0»بعضي 
 .گانه در شكم مادران است، نه پشت پدرانهاي سهصريح در اين است كه مراد ظلمت "فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ "فرمايد:كه مي

دو آيه به خلقت و تدبير وصف شده، تنها او پروردگار شماست، نه غير او، يعني آن حقيقتي كه در اين  -"ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ "
چون پروردگار عبارت است از كسي كه مالك و مدبر امر ملك خود باشد. و چون خدا خالق شما و خالق هر موجود ديگري 

نتيجه او رب شماست، نه  غير از شما است، و نيز پديد آورنده نظام جاري در شماست، پس او مالك و مدبر امر شماست، در
 .ديگري

 "يعني بر هر موجودي از مخلوقات دنيا و آخرت كه بنگري، مليك علي االطالق آن، خداست. و اگر ظرف -"لَهُ الْمُلْكُ "
، براي اين است كه افاده حصر كند، يعني بفهماند ملك عالم تنها از اوست. و اين "الملك له "را جلوتر آورد و نفرموده "له

 "خبر سومي است براي "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "، هم چنان كه جمله"ذلكم اللَّه "خبري است بعد از خبري ديگر براي جمله جمله
 ."ذلكم

 "رب "شود كهبدين جهت عبادت مي "اله "و انحصار الوهيت در خدا، فرع آن است كه ربوبيت منحصر در او باشد، چون
ود تا امور را به نفع عابد به جريان اندازد، )اگر انگيزه در عبادت رجا باشد( و باليا و شاست و مدبر االمور. ناگزير عبادت مي

شود صرفا براي اينكه شكرش بجا امور خطرناك را از عابد دور كند، )اگر انگيزه در عبادت خوف باشد( و يا آنكه عبادت مي
 .آورده شود

__________________________________________________ 
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گرديد، با اينكه او رب شماست كه يعني پس باز چگونه از عبادت خدا به سوي عبادت غير خدا بر مي -"فَأَنَّي تُصْرَفُونَ "
 .شما را خلق كرده و امرتان را تدبير نموده، و مليك و حكمران بر شماست

 315كه راجع به كفران نعمت و شكر آن است[ ..... ص:  "إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ ال يَرْضي لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ... ":تفسير آيه]

 "... رَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ ال يَرْضي لِعِبادِهِ الْكُفْ "

اين آيه در صدد بيان اين معنا است كه دعوت به سوي توحيد و اخالص دين براي خداي سبحان، از اين جهت نيست كه 
خداي تعالي محتاج است به اينكه مشركين رو به سوي او آورند و از عبادت غير او منصرف شوند، بلكه بدين جهت است كه 

ان كند، همانطور كه به رزقشلطف دارد و ايشان را به سوي سعادتشان دعوت ميخداي تعالي به سعادتمندي ايشان عنايت و 
كند، و هم چنان كه به حفظشان نيز عنايت دارد، و به همين جهت شمار به ايشان افاضه ميهاي بيعنايت دارد و نعمت

 .ايشان را ملهم كرده كه آفات را از خود دفع كنند

 .خطاب به عموم مكلفين است "اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ "پس در جمله

د و از مننياز است. از ايمان و طاعت شما بهرهاگر به خدا كفر بورزيد و او را يگانه ندانيد، او به ذات خود از شما بي :فرمايدمي
 شود، و اما واجب، غنين پيدا ميشود، چون به طور كلي نفع و ضرر و احتياج در عالم امكاكفر و نافرمانيتان متضرر نمي

 .بالذات است، و در حق او نه انتفاع تصور دارد، و نه متضرر شدن

 به ذهن كسي آيد، و "فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ "دفع توهمي است كه ممكن است از جمله "وَ ال يَرْضي لِعِبادِهِ الْكُفْرَ "و جمله
ه مند پس ديگر براي چشود و نه از ايمان ما بهرهنياز است، نه از كفر ما متضرر ميبيآن توهم اين است كه: وقتي خدا از ما 

كند كه هر چند خدا از شما خواهد كه ايمان آورده و شكرش به جاي آوريم؟ جمله مورد بحث اين توهم را دفع مياز ما مي
ه پسندد، چون شما بندگان او هستيد )هم چنان ككند كه كفر را براي شما ناش اقتضا مينياز است، ليكن عنايت الهيهبي

 .(هايش را به كمالي كه براي آن كمال خلق شده برساندكند كه هر يك از آفريدهاقتضا مي

پسندد كفران نعمت است كه عبارت است از ترك شكر، چون جمله مقابل اين جمله كه و مراد از كفري كه خدا بر بشر نمي
جا  قرينه بر اين معنا است. و از همين "پسنددو اگر شكر گزاريد شكر را برايتان مي -رُوا يَرْضَهُ لَكُمْوَ إِنْ تَشْكُ "فرمايد:مي

 براي اين است كه خواست به "براي شما "و نفرمود "پسنددخدا براي بندگانش كفر را نمي "شود كه چرا فرمود:روشن مي
 .علت حكم )راضي نبودن( اشاره كرده باشد
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ور در نعمتهاي او، رابطه مملوكيت و مالكيت و شود: شما بنده و مملوك خداي سبحانيد، و غوطهو حاصل معناي آيه اين مي
ا تواند واليت موالي خود رعبوديت و مولويت با كفران عبد و ناديده گرفتن نعمتهاي مواليش سازگار نيست. عبد نمي

تواند به موالي خود كه غرق در نعمتهاي اوست عصيان ورزد، آن وقت وليايي ديگر بگيرد. او نميفراموش كند و براي خود ا
اش خورده و مالك هيچ نفع و دشمن او را اطاعت كند، با اينكه آن دشمن هم بنده خداست و مهر بندگي او به پيشاني

 .ضرري براي خودش نيست، تا چه رسد براي غير

 "شود، نظير آيهاستفاده مي "تشكروا "گردد كه از كلمهبه شكر برمي "يرضه "ضمير در -"ضَهُ لَكُمْوَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْ "

 «"اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوي



 .شوداستفاده مي "اعدلوا "گردد كه از كلمهدر آن به عدالتي برمي "هو "كه ضمير

ين براي خدا، شكر خدا را بجا آورديد، خداوند همين شكر را و معنايش اين است كه: اگر به مقتضاي عبوديت و اخالص د
پسندد. و شكر خدا منطبق با ايمان به خداست، هم چنان كه در مقابلش كفران خدا براي شما كه بندگان او هستيد مي

 .منطبق با كفر به وي است

عام است و شامل جميع بندگان خدا  "الْكُفْرَ وَ ال يَرْضي لِعِبادِهِ "در جمله "عباد "و از آنچه گذشت روشن گرديد كه كلمه
إِنَّ عِبادِي  "اند كه: منظور از اين كلمه اشخاص خاصي است كه در آيهاز مفسرين گفته« 9»شود، پس اينكه بعضي مي

بنا بر تفسير  -و يا "مخلصين "د ازسخن از آنان رفته و آنان عبارتن« 0» "لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ
 .، صحيح نيست"معصومين "-«0»زمخشري 

چون الزمه اين تفسير آن است كه بگوييم: خدا ايمان را براي مؤمنين و كفر را براي كفار پسنديده، مگر معصومين كه از 
د، چون اگر كنجدا آن را رد مي ايشان ايمان خواسته و از كفر حفظشان فرموده. اين تفسيري است كه بسيار ناپسند و سياق

معناي آيه اين باشد آن وقت آيه اشعار دارد به اينكه خدا كفر را براي كفار پسنديده در اين صورت برگشت كالم به مانند 
 مان را برايپسندد، چون اينياز است، و براي انبيايش مثال كفر را نميشود كه بگوييم: اگر كافر شويد خدا از شما بياين مي

 آنان پسنديده و اما اگر شما شكر كنيد براي شما هم

__________________________________________________ 

 .3تر است. سوره مائده، آيه عدالت بورزيد كه آن به تقوي نزديك(1)

 .114، ص 0تفسير كشاف، ج (2)

د. سوره حجر، كننه به اختيار خود پيروي تو ميتواني گمراه كني كتو بر بندگان من سلطنتي نداري تنها كساني را مي(3)
 .09آيه 
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فرماييد پسندد. و اين معنا به طوري كه مالحظه ميپسندد، و اگر كفران كنيد همين كفران را برايتان ميهمين شكر را مي
وصا از نظر وقوعش در سياق آياتي كه بشر را به سوي خدا و شكر او دعوت پايه و ساقط است، و مخصبسيار سخيف و بي

 .كندمي

داخل در شكرگزارانند، و خدا شكر و ايمان را برايشان پسنديده، و كفر را برايشان نپسنديده، پس  -مثال -عالوه بر اين، انبيا
وَ إِنْ  "ر جملهبا اينكه قبال يعني د "ال يَرْضي لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَ "ديگر چه معنايي دارد كه دوباره تنها انبيا را نام ببرد و بفرمايد:

 .خشنودي خود را از انبيا در ضمن همه شكرگزاران اعالم كرده بود "تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ

ي كشد، يعنديگري را نمي يعني هيچ كس كه خود حامل وزر، و بار گناه خويش است، بار گناه -"وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري "
 .شود كه مرتكب آن شده باشدگردد، يعني كسي به جرم گناهان مؤاخذه مياند مؤاخذه نميبه جرم گناهي كه ديگران كرده

فران ذكر شد، يي كه در باره شكر و كيعني اينها -"ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ "
تان كند و حقيقت اعمالتان را برايورزيدند، سپس شما را دوباره زنده ميهمه راجع به دنياي كساني بود كه شكر و يا كفر مي

كند. و در معاني اين چند جمله در سابق مكررا بحث روشن ساخته و بر طبق آنچه كه در دلهايتان هست شما را محاسبه مي
 .و گفتگو كرديم



 311گفتاري در معناي خشم و رضاي خدا ..... ص: 

 اشاره

شوند، و به عبارتي وصف صاحبان شعور و اراده يكي از معاني است كه صاحبان شعور و اراده با آن توصيف مي "رضا "
دارد. و هر دو گوييم اين سنگ از من راضي است( و در مقابل اين صفت، صفت خشم و سخط قرار است، )هيچ وقت نمي

 .(وصف وجودي هستند )نه چون علم و جهل كه علم وجودي و جهل عدمي است، و به معناي عدم علم است

گوييم من از اوصاف و شود، نه به ذوات، )مثال ميمطلب ديگر اين كه: رضا و خشنودي همواره به اوصاف و افعال مربوط مي
وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ  "فرمايد:راضي هستم(. در قرآن كريم ميگوييم من از اين گل افعال فالني راضيم، و نمي

 :و نيز فرموده« 1» "رَسُولُهُ

 .«9» "وَ رَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا "
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شود، حتما عنايتي در كار هست و باألخره برگشتش باز به همان معني بينيم كه به ذوات هم مربوط ميو اگر گاهي مي
)كه هر چند عدم رضايت يهود و نصاري را مربوط به « 1» "دُ وَ لَا النَّصاريوَ لَنْ تَرْضي عَنْكَ الْيَهُو "شود، مانند آيهمي

 :دانيم كه منظور رفتار رسول خداست، و معنايش اين است كهشخص رسول خدا )ص( كرده، ولي مي

 .(شوند مگر آن كه چنين و چنان كنييهود و نصاري هرگز از رفتار تو راضي نمي

ضا عبارت از اراده نيست، هر چند كه هر عملي كه اراده متعلق بدان شود، بعد از وقوعش و ديگر اينكه: بايد دانست كه ر
ه به هموار -اندبه طوري كه ديگران هم گفته -رضايت هم دنبالش هست، ولي رضايت عين اراده نيست، براي اينكه اراده

كه واقع شده و يا وقوعش فرض شده. و  گيردشود كه هنوز واقع نشده، و رضا همواره به چيزي تعلق ميامري مربوط مي
راضي بودن انسان از يك عمل، عبارت از اين است كه آن عمل را با طبع خود سازگار ببيند، و از آن متنفر نباشد، و اين 

 .حالت حالتي است قائم به شخص راضي نه به عمل مرضي

شود، در نتيجه با وقوع و حادث شدن آن عمل يمطلب ديگر اينكه: رضا به خاطر اينكه بعد از وقوع چيزي بدان متعلق م
گردد، لذا ممكن نيست آن را صفتي از اوصاف قائم به ذات خدا بدانيم، چون خداي تعالي منزه هست از اينكه حادث مي

محل حوادث قرار گيرد. پس هر جا رضايت به خداي سبحان نسبت داده شده، بايد بدانيم كه رضا صفت فعل او و قائم به 
شود مانند رحمت، غضب، اراده و كراهت. و ما براي نمونه چند آيه از اوست، و خالصه صفتي است كه از فعل انتزاع ميفعل 

 "و آيه« 0» "وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ "و آيه« 9» "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ "كنيم:كالم مجيدش در اين جا ذكر مي
 .«0» "الْإِسْالمَ دِيناً وَ رَضِيتُ لَكُمُ

پس رضايت خدا از امري از اموري، عبارت از اين است كه فعل خدا با آن امر سازگار باشد، در نتيجه از آنجا كه فعل خدا به 
يعي. شود، رضاي تكويني و رضاي تشرطور كلي دو قسم است، يكي تشريعي و يكي تكويني، قهرا رضاي او هم دو قسم مي

اش كرده و ايجادش نموده، مرضي به رضاي تكويني خداست، به اين معنا يني يعني هر چيزي كه خدا ارادهپس هر امر تكو
 .ايجادش( ناشي از مشيتي سازگار با آن موجود بوده)كه فعل او 
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تشريعي يعني دستورات و تكاليف اعتقادي و عملي، مانند ايمان آوردن و عمل صالح كردن، مرضي خداست، به و هر امر 
 .رضاي تشريعي او. به اين معنا كه آن اعتقاد و آن عمل با تشريع خدا سازگار است

نه تنها امر بدان نفرموده، بلكه از و اما عقايد و اعمالي كه در مقابل اين عقايد و اعمال قرار دارند، يعني عقايد و اعمالي كه 
تواند باشد، چون با تشريع او سازگار نيست، مانند كفر و فسوق هم چنان كه خودش آن نهي نموده، مورد رضاي او نمي

تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يَرْضي  فَإِنْ "و نيز فرموده:« 1» "إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ ال يَرْضي لِعِبادِهِ الْكُفْرَ "فرموده:
 .«9» "عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ

 318انسان بالفطره خدا شناس است و در حال اضطرار به اوست ولي در حال تنعم و خوشي، غافل از او[ ..... ص: ]

 "... وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ "

ي به طور -"تخويل "،"خول "ماضي است از باب تفعيل و از ماده "خوله "به معناي برگشتن است. و كلمه "انابه "كلمه
 .اي بزرگ به عنوان بخشش و كرامت استبه معناي عطيه -گفته« 0»كه در مجمع البيان 

ك نياز از مردم است، مع ذلاينكه بيبعد از آنكه در آيه قبلي سخن از كفرانگران نعمت بود و در آن فرمود: خداي سبحان با 
دهد به اينكه انسان طبعا كفران پيشه است، با اينكه او بالفطره پسندد، اينك در اين آيه تنبه مياين عمل را براي آنان نمي

شود، بيدرنگ رو به سوي او شناسد و در هنگام بيچارگي و اضطرار كه دستش از همه جا كوتاه ميپروردگار خود را مي
إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ  "و نيز فرموده:« 0» "وَ كانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً "طلبد هم چنان كه خود او فرموده:كند و از او نجات مييم

 .«4» "كَفَّارٌ

 رسد، پروردگار خود را درشود كه: وقتي شدت و يا مرض يا قحطي و امثال آن به انسان ميبنا بر اين، معناي آيه چنين مي
خواهد كه كند، از او ميگردد، و از ماسواي او اعراض ميخواند، و به سوي او برميحالي كه اعتراف به ربوبيتش دارد مي

 .اش را برطرف سازدگرفتاري
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اين است كه: چون خداي سبحان گرفتاريش را برطرف  "لَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُثُمَّ إِذا خَوَّ "و معناي



ي برد، گرفتارياش را از ياد ميكرد و نعمتي از ناحيه خود به او داد، سرگرم و مستغرق در آن نعمت شده، دوباره آن گرفتاري
 .خواند تا آن را برطرف كنديعني مي خواند،كه خدا را به سوي آن مي

هاي قبل از نجات است. موصوله است، و منظور از آن همان گرفتاري "ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ "در جمله "ما "و بنا بر اين كلمه
اي به خد "اليه "مصدريه است و ضمير در "ما "اند:گفته «1»گردد. ولي بعضي برمي "ما "به همان "اليه "و ضمير در

برد، دعايي كه قبل از رفع گرفتاري گردد، و معنايش اين است كه: دعا كردن به سوي پروردگارش را از ياد ميسبحان برمي
 .و مراد از آن خداي سبحان است "موصوله است "ما "اند: كلمهديگر گفته« 9»كرد بعضي مي

 .اين كالم از ساير وجوه بعيدتر است

« 0» -به طوري كه گفته شده -به معناي امثال است، و مراد از آن "اندادا "كلمه -"اً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِوَ جَعَلَ لِلَّهِ أَنْداد "
الم عاقبت است، و معنايش اين است كه: براي خدا  "لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ "هاي آنهاست. و الم در جملهها و رب النوعبت

د كه مردم شودانند تا آنجا كه همين پندار باعث آن ميريك در ربوبيت و الوهيت ميامثالي گرفته كه آنها را به پندار خود ش
كنند، هر چه آن يكي كرد اين هم كوركورانه از راه خدا گمراه گردند، چون مردم داراي اين طبيعتند كه به يكديگر نگاه مي

 .وندششوند با عمل هم دعوت ميكند و همان طور كه با زبان دعوت ميتقليد مي

تيجه از كند و در نمطلق اسبابي باشد كه بشر بر آنها اعتماد نموده، و آرامش دروني پيدا مي "انداد "و بعيد نيست كه مراد از
پرستان است، چون آيه شريفه همه انسانها را به اين وصف معرفي هاي بتماند. و يكي از آن اسباب، بتخدا غافل مي

وييم گردد كه بگشود و باعث نمينيستند، اگر چه مورد آيه كفارند، اما مورد مخصص نمي پرستكند، و همه انسانها بتمي
 .منظور از آيه هم همين مورد خاص است

خبريت از خدا، سرگرم باش، يعني اي انسان غافل از خدا! با همين بي -"قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ "
سرگرم باش( امر و دستوري )اندك و ناپايداري، چون تو از اهل آتشي، بازگشتت به سوي آتش است. و اين امر سرگرمي 

 است تهديدي و در
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روي، و اين سرگرمي در چند روزي اندك، آتش را از تو دفع معناي خبر دادن است. يعني تو سرانجام به سوي آتش مي
 .كندنمي

 312برابر نبودن انسان متنعم غافل از خدا با مؤمن متهجد، و عدم تساوي عالم به خدا با جاهل به او[ ..... ص: ]

 "... آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ قائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ "

 ، چون فحواي آيه قبل اين"وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري "فرمود:مناسبت و بدون اتصال با آيه قبلي نيست كه مياين آيه بي
فرمايد: گردند، و در آيه مورد بحث آن را توضيح داده ميتشبه و مختلط نمياست كه: كافر و شاكر برابر نيستند، و با هم م

 .باشدترسد، و به رحمت پروردگارش اميدوار است، با كسي كه چنين نيست يكسان نميقانت و عابدي كه از عذاب خدا مي

يكي از دو طرف ترديد است و طرف  "ةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِأَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ قائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَ "پس جمله



 ."... أ هذا الذي ذكرنا خير ام من هو قانت "ديگرش حذف شده، و تقدير كالم چنين است:

 "به معناي مالزم بودن با عبادت است، البته عبادت با خضوع. و كلمه -گفته« 1»به طوري كه راغب  -"قنوت "و كلمه
است، هم چنان كه خداي  "يحذر عذاب اآلخرة "،"يَحْذَرُ الْآخِرَةَ "است كه به معناي وقت است، و معناي "أني "عجم "آناء

مجموعا خوف از عذاب و رجاء  "يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ "و اين جمله با جمله« 9» "إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً "تعالي فرموده:
گر عذاب را مقيد به آخرت كرد، ولي رحمت را مقيد به آن نكرد، بدين جهت است كه رحمت آخرت رسانند. و ارحمت را مي

 .گيرداي بسا دنيا را هم فرا مي

و معناي آيه اين است كه: آيا اين كافر كه گفتيم از اصحاب آتش است، بهتر است يا كسي كه همواره مالزم با اطاعت و 
ايستد و در حالي كه يا در سجده است رسد به نماز ميي از شب هنگامي كه فرا ميخضوع براي پروردگارش است و در اوقات

ترسد و در عين حال اميدوار به رحمت پروردگارش است؟ يعني اين دو با هم يكسان و يا ايستاده، و از عذاب آخرت مي
 .نيستند

در اين آيه شريفه علم داشتن و نداشتن هر دو مطلق آمده، و  -"نَقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُو "
نفرموده، علم به چه چيز، و ليكن مراد از آن بر حسب مورد آيه، علم به خداست، چون علم به خداست كه آدمي را به كمال 

 نهانند مال هستند، كه ترساند، و اما علوم ديگر مارساند و نافع به حقيقت معناي كلمه است، و نيز نداشتنش ضرر ميمي
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 .گرددخورد و با فناي دنيا فاني ميدر زندگي دنيا بدرد مي

ل شوند كه صاحبان عقلند، و اين جمله در مقام تعلييعني از اين تذكر تنها كساني متذكر مي -"ولُوا الْأَلْبابِإِنَّما يَتَذَكَّرُ أُ "
فرمايد: اينكه گفتيم مساوي نيستند، علتش آن است كه اولي به حقايق امور متذكر مساوي نبودن دو طايفه است، مي

 .كه علم دارند بر ديگران رجحان دارند شود، پس برابر نيستند، بلكه آنهاشود و دومي نميمي

 "... قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ "

ارند، كاي است به كساني كه نيكودر نتيجه مراد از آن وعده "احسنوا "متعلق است به جمله "فِي هذِهِ الدُّنْيا "جار و مجرور
 .توان وصف آن را بيان كردفرمايد: اين گونه اشخاص حسنه و پاداشي دارند كه نميمي .يعني همواره مالزم اعمال نيكند

و در اين آيه حسنه را مطلق آورده و معين نكرده كه مراد از آن پاداشهاي دنيوي و يا اخروي است، و ظاهر اين اطالق آن 
 شود، از قبيل طيب نفس، سالمتآخرت و حسنه دنيا است كه نصيب مؤمنين نيكوكار مياست كه مراد از آن اعم از حسنه 

روح، و محفوظ بودن جانها از آنچه دلهاي كفار بدان مبتال است، مانند تشويش خاطر، پريشاني قلب، تنگي سينه، خضوع، در 
نده شود و از او ياري بگيرد، و در هنگام هاي روزگار به او پناهبرابر اسباب ظاهري، و نداشتن كسي كه در همه گرفتاري

 .پيش آمدن حوادث ناگوار به او تكيه داشته باشد

 "جمله "اند:از مفسرين گفته «1»و همچنين براي مؤمنين نيكوكار در آخرت سعادت جاودان و نعيم مقيم است و بعضي 
 .. ولي اينطور نيست"است "حسنه "متعلق به "فِي هذِهِ الدُّنْيا

اين جمله تحريك و تشويق ايشان است به مهاجرت كردن از مكه، به خاطر اين كه توقف در مكه  -"ضُ اللَّهِ واسِعَةٌوَ أَرْ "
كردند و ايشان را دچار گيري ميبراي مؤمنين به رسول خدا )ص( دشوار بود، و مشركين هر روز بيشتر از روز قبل سخت



از « 9»نظر لفظ عام است و اختصاص به مهاجرت از مكه ندارد. بعضي نمودند البته آيه شريفه از فتنه و گرفتاري مي
فرمايد: بهشت وسيع است، و در آن مزاحمتي نيست، پس در صدد به بهشت است مي "ارض اللَّه "مراد از "اند:مفسرين گفته

 .و ليكن اين معنا از لفظ آيه بعيد است "دست آوردن آن به وسيله اطاعت و عبادت باشد

اجر به معناي آن است كه آن را به طور تام و كامل بدهند. و از سياق  "توفيه "-"ما يُوَفَّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍإِنَّ "
 مفيد آن است، "انما "آيد انحصاري كه كلمهبرمي

__________________________________________________ 
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است  و صفتي "يوفي "شود به كلمهمتعلق مي "بغير حساب "باشد. بنا بر اين جار و مجرور "بغير حساب "متوجه جمله
 .بر آن داللت دارد "يوفي "براي مصدري كه

 .حسابشود، مگر اعطايي بيو معنايش اين است كه: صابران اجرشان داده نمي

گردد، و اجرشان شود و اصال نامه اعمالشان بازنميساير مردم به حساب اعمالشان رسيدگي نميپس صابران بر خالف 
 .همسنگ اعمالشان نيست

هم مطلق ذكر شده و مقيد به صبر در اطاعت و يا صبر در ترك معصيت و يا صبر بر مصيبت نشده  "صابران "در آيه شريفه
هاي اهل كفر و فسوق كه به مؤمنين مخلص و با تقوا در مقابل اذيت هر چند كه صبر در برابر مصائب دنيا، بخصوص صبر

 .(ايم مورد مخصص نيسترسد با مورد آيه منطبق است )و ليكن همانطور كه در ساير موارد گفتهمي

تر حساب و بسيار ولي وجه سابق قريباست يعني اجر بي "اجرهم "حال از "بغير حساب "اند:از مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .است به ذهن

 311ص:  ..... [(و اجر صابران "أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ ... "، و شان نزول آيه:"الَّذِينَ يَعْلَمُونَ "بحث روايتي ])رواياتي در باره اخالص،

مردي به رسول خدا )ص( عرضه داشت: ما اموال  :در الدر المنثور است كه: ابن مردويه از يزيد رقاشي روايت كرده كه گفت
دهيم تا در غياب ذكر خير ما گويند، آيا در اين گونه انفاقها اجري هم داريم يا نه؟ رسول خدا )ص( را به اين و آن ميخود 

پذيرد، مگر از كسي كه آن را خالص براي خدا انجام داده باشد، آن گاه اين آيه را فرمود: خداي تعالي هيچ عمل نيكي را نمي
 .«9» "ينُ الْخالِصُأَال لِلَّهِ الدِّ ":تالوت فرمود

 وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ "و نيز در همان كتاب آمده كه ابن جرير از طريق جويبر، از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير جمله
يدند و پرستگفته: اين آيه در باره سه قبيله بني عامر، بني كنانه، و بني سلمه، نازل شد كه هر سه بت مي "دُونِهِ أَوْلِياءَ ...

 .«0» "ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفي "گفتند:گفتند مالئكه دختران خدايند. و نيز ميمي

منطق  "ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفي "شود، و جملهآيه شريفه مطلق است، و شامل عموم وثني مذهبان مي :مؤلف
آنان است، و همچنين اعتقاد به فرزند داشتن خدا، و در آيه هم تصريحي نشده به اينكه مالئكه را دختران خدا همگي 

 .پنداشتند. پس حق مطلب آن است كه اين روايت از باب تطبيق استمي

__________________________________________________ 

 [.....] .903، ص 90روح المعاني، ج (1)

 .099، ص 4(الدر المنثور، ج 0و  2)
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آناءَ اللَّيْلِ  "اند كه در ذيل جملهروايت آورده (و علل الشرائع هر يك به سند خود از زراره از امام باقر )ع« 1»و در كافي 
 .«9»فرمود: منظور نماز شب است،  "ساجِداً وَ قائِماً

هَلْ  ":فرمايدع( روايت آورده كه در ذيل اين آيه از كالم خداي عز و جل كه مي)ي جعفر و در كافي به سند خود از امام اب
فرموده: ما هستيم كه داراي علميم و دشمنان مايند كه  "يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ

 .«0»حبان خردند علمند و شيعيان ما صابي

مؤلف: اين مضمون به طرق بسياري از امام باقر و صادق )ع( روايت شده، و از باب تطبيق كلي بر مورد است، نه از باب 
 .تفسير

أَمَّنْ هُوَ  "اند كه در ذيل جملهو در الدر المنثور است كه: ابن سعد در طبقات خود و ابن مردويه، از ابن عباس روايت كرده
 .«0»گفته است: اين آيه در حق عمار بن ياسر نازل شد  "اءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ قائِماًقانِتٌ آن

نظير اين مضمون از جويبر از عكرمه نيز نقل شده. و از جويبر از ابن عباس نيز آمده كه گفت: اين آيه در باره ابن  :مؤلف
و ابن عساكر از ابن عمر روايت شده كه گفت: عثمان بوده مسعود، عمار، و سالم موالي ابي حذيفه نازل شده، و از ابي نعيم 

اند. و همه اين روايات از باب تطبيق عموم آيه به مورد آن است، نه و روايات ديگري آن را در باره اشخاص ديگري دانسته
ده نازل ش اينكه آيه در خصوص موردي نازل شده باشد تا شان نزول اصطالحي باشد، چون اين سوره يك مرتبه و دفعتا

است، )ديگر معنا ندارد كه در باره همه نامبردگان نازل شده باشد(. و در مجمع البيان آمده كه عياشي به سند خود از عبد اللَّه 
شود و ميزان هاي اعمال باز ميبن سنان از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود رسول خدا )ص( فرمود: روزي كه نامه

گردد، آن وقت اين آيه را تالوت شود، و نه نامه عملي بازميراي اهل بالء نه ميزاني نصب ميگردد، باعمال نصب مي
 .«4» "إِنَّما يُوَفَّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ ":فرمود

ين مضمون آمده مؤلف: در الدر المنثور هم از ابن مردويه، از انس بن مالك، از رسول خدا )ص( روايتي نقل كرده كه در آن ا
«3». 
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 315[ ..... ص: 12تا  77(: آيات 39سوره الزمر )]

 اشاره



( قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي 19وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ) (11)قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ 
( فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ 10لِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي )( ق10ُعَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )

 (14أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَال ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ )

( وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ 13ارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبادَهُ يا عِبادِ فَاتَّقُونِ )لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّ
بِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَت13َّيَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَي اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْري فَبَشِّرْ عِبادِ )

( لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها 12( أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ )13هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ )
 (93مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَعْدَ اللَّهِ ال يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعادَ ) غُرَفٌ

 315ترجمه آيات ..... ص: 

 .(11ام كه خدا را بپرستم و دين را خالص براي او بدانم )بگو من مامور شده

 .(19و نيز مامورم كه اولين مسلمان باشم )

 .(10ام از امر خدا دچار عذاب روزي عظيم گردم )نافرماني ترسم در صورتبگو من مي

  .(10سازم )پرستم و دين خود را براي او خالص ميبگو من تنها خدا را مي

 034، ص: 13ترجمه الميزان، ج

وز رخواهيد به جاي خدا بپرستيد بگو براستي زيانكاران واقعي آنهايند كه نفس خود و خويشان خود را در شما هر چه مي
 .(14قيامت باخته باشند، آگاه باشيد كه براستي خسران مبين همين است )

د كه اي ترسانكه از باالي سر طبقاتي از آتش و در زير پا طبقاتي از آتش دارند اين است كه خداوند بندگان خود را با آن مي
 .(13بندگان من از قهر من بپرهيزيد )

نزد خدا( بشارت دارند. پس )گردند ايشان اينكه او را بپرستند و به سوي خدا بازميو كساني كه اجتناب دارند از طاغوت از 
 .(13بندگان مرا بشارت ده )

كنند، آنان هستند كه خدا هدايتشان كرده و آنان دهند پس بهترين آن را پيروي ميهمانهايي را كه به هر سخني گوش مي
 .(13هستند صاحبان خرد )

 .(12خواهي كسي را كه داخل آتش است نجات دهي؟ )حتمي شده آيا تو ميآيا كسي كه عذاب برايش 

 هايي است بنا شده كه از دامنه و چشمهايي دارند كه ما فوق آن نيز غرفهترسند غرفهليكن كساني كه از پروردگارشان مي
 .(93كند )اندازش نهرها جاري است اين وعده خداست و خدا خلف وعده نمي

 314ص:  بيان آيات .....

 اشاره

دهد به مردم ابالغ كند كه اگر ايشان را به در اين آيات به نوعي به آغاز كالم برگشت شده، رسول خدا )ص( را دستور مي
خواند، بدان جهت است كه او مامور از طرف خداست، و نيز مامور شده است كه خود او توحيد و اخالص دين براي خدا مي

ت پاسخ مثبت دهد، چيزي كه هست اين فرق را با سايرين دارد كه او بايد اولين كس باشد به هم مانند سايرين به اين دعو
كند، و خالصه به چيزي دعوت كند كه خودش قبل از دعوت اسالم آوردن و تسليم در برابر آنچه به سويش دعوت مي



 .را رد كنندديگران به آن ايمان داشته باشد حال چه اينكه مردم دعوتش را بپذيرند و يا آن 

 اش مخالف دعوتشپس ديگر مردم چشم اين طمع را نبايد داشته باشند كه آن جناب بر خالف دعوتش عمل كند و سيره
باشد، براي اينكه آن جناب دعوت پروردگار خود را قبال پذيرفته و اجابت كرده، و او در دين خود استوار و ثابت قدم و از 

ه دهد. آنان را بكند، كفار را انذار و مؤمنين را بشارت ميچنين حالي مردم را دعوت ميعصيان خداي تعالي ترسان است، با 
 عذابي كه خدا برايشان آماده كرده، و اينان را به نعيمي كه خدا برايشان تهيه كرده 
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اين آيه به نحوي به اول سوره برگشت كرده، كه  "أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ... قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ "
ن و منظور از آن اين است كه كفار را به كلي از اينكه آ "إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ "فرمود:مي

ند تا ديگر طمعي به او نكنند و سخني از ترك دعوت و سازگاري با شرك ورزيدن او به جناب انعطافي بخرج دهد مايوس ك
 .و نيز در آياتي ديگر خاطرنشان شده است "ص "ميان نياورند، و اين معنا در اول سوره

دين خدا  تم وخواهد بفرمايد: به ايشان بگو آنچه من بر شما تالوت كردم كه بايد خدا را بپرسپس گويا در آيه مورد بحث مي
را خالص كنم، هر چند خطاب در آن متوجه من است، و ليكن بايد متوجه باشيد كه اين صرف دعوت نيست كه من فقط 

د اي ديگر نداشته باشم، بلكه من نيز مانناي باشم و مامور باشم كه خطاب خدا را به شما برسانم، و خودم هيچ وظيفهشنونده
يابد، بلكه نموده، دين را براي او خالص سازم. باز تكليف من به همين جا خاتمه نمييك يك شما مامورم او را عبادت 

ام، مامورم كه قبل از همه شما در برابر آنچه بر من نازل شده تسليم باشم، و به همين جهت قبل از همه شما من تسليم شده
ه او پرستم، و بترسم و او را به اخالص ميارم ميكنم. آري من از پروردگو اينك بعد از تسليم شدن خودم به شما ابالغ مي

 .ام، چه اينكه شما ايمان بياوريد و يا نياوريد. پس ديگر طمعي به من نداشته باشيدايمان آورده

ت دستور خدا به اشاره است به اينكه آن جناب در اطاع "قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ "پس اينكه فرمود:
 .اخالص در دين و داشتن دين خالص مانند ساير مردم است

 311و اينكه پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله( نيز پيشاپيش ديگران مكلف و مامور به اسالم و عبادت مخلصانه است[ ..... ص:  "أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ "بيان جمله]

اشاره است به اينكه در امري كه متوجه من شده زيادتي است بر امري كه  "تُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَوَ أُمِرْ "و جمله
متوجه همه شده است، و آن زيادتي عبارت از اين است كه خطاب، قبل از شما متوجه من شده، و غرض از توجه آن به من 

 .امام و به آن ايمان آوردهتسليم اين امر شدهقبل از شما اين است كه من اولين كسي باشم كه 

دهد: من به اين علت مامور الم تعليل است، و چنين معنا مي "الن اكون "الم در جمله :انداز مفسرين گفته« 1»بعضي 
ي أُمِرْتُ أَنْ قُلْ إِنِّ "بينيم در آيهزايد است، هم چنان كه مي "الم "اند:ديگر گفته« 9»ام كه اولين مسلم هستم، بعضي شده

 .حرف الم نيامده« 0» "أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ
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ن دهد، و هميولي برگشت هر دو وجه به يك معنا است، براي اينكه اولين مسلمان بودن آن جناب، عنواني به اسالم او مي
تواند متعلق امر باشد، و به آن امر بفرمايد، مثل اينكه هم تواند غايت امر به اسالم آوردن باشد، و هم ميعنوان هم مي



مثال  . )كه در اين"او را با زدن ادب كن "و هم صحيح است بگوييم "او را بزن براي اينكه ادب بشود "بگوييم صحيح است
 .(تاديب كه عنوان فعل است، در اولي غايت و علت واقع شده، و در دومي خود آن متعلق امر واقع شده است

 :گويد در معناي اين آيه شريفه چند وجه استدر كشاف مي

چون آن جناب اولين كسي بود كه با  "من اولين كسي باشم كه در عصر خودم و از بين قومم اسالم آورده باشم "يكي اينكه
 .ها را رها كرده و نابود نموده استدين پدران خود مخالفت كرده، و نيز اولين كسي بوده كه بت

 ."من اولين كسي از بين دعوت شدگان باشم كه اسالم آورده "دوم اينكه

من اولين كسي باشم كه خودش را به همان چيزي كه ديگران را دعوت كرده، دعوت كرده باشد، تا هم در  "ينكهسوم ا
كنند كه خود عمل قولم و هم در فعلم مقتداي قومم باشم، و چون پادشاهان نباشم كه مردم را به چيزي دعوت مي

سالم سازگار باشد تا مردم را به سبب عمل كه همان اوليت اي باشد كه با اوليت در اكنند. و اين كه رفتارم، به گونهنمي
 .«1» "است رهنمون شود

و ليكن خواننده عزيز متوجه است كه از وجوه مزبور آنكه با سياق آيات سازگارتر است همان وجه سوم است، و آن همان 
 .وجهي است كه ما قبال گفتيم و البته ساير وجوه هم از لوازم آن وجه است

مراد از نافرماني رسول خدا )ص( نسبت به پروردگارش، به شهادت سياق  "نِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍقُلْ إِ "
روز قيامت است. و  "يوم عظيم "اين است كه: با امر او به اين كه دين را براي خداي اخالص نمايد مخالفت ورزد. و مراد از

 .چيني براي آيه بعدي استه زمينهاين آيه در حقيقت به منزل

 اين آيه تصريح دارد به اينكه رسول خدا )ص( امر پروردگار خود "قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ "
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رساند. در اين آيه بكلي كفار را مايوس كرده، را اطاعت و امتثال كرده، بر خالف آيه قبلي كه همين معنا را به طور كنايه مي
هايشان )كه همان مخالفت با اوامر الهي است( روي خوش نشان دهد، و براي هميشه از اينكه آن جناب در برابر خواسته

 .اخته استنوميدشان س

است، و بايد بعد از آن آمده باشد، جلوتر آورده، براي  "اعبد "بندي كالم، مفعول كلمهرا كه از نظر تركيب "اللَّه "و اگر كلمه
يد معناي حصر را تاك "مُخْلِصاً لَهُ دِينِي "پرستم. و جملهاين است كه انحصار را افاده كند، و بفهماند كه من تنها خدا را مي

فهماند به غير خدا هر چه را بپرستيد سودي به امري است تهديدي كه مي "فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ "و جمله كند.مي
حالتان نخواهد داشت و باألخره عذاب و وبال اعراضتان از پرستش خدا با اخالص، گريبانتان را خواهد گرفت. و اين معنا كه 

 ."... قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ "فرمايد:ود، صريح در ذيل آيه است كه ميشاز مفهوم جمله مزبور استفاده مي

 318است[ ..... ص:  "خسران مبين "مقصود از خسران نفس و اهل، و اينكه چنين زياني]

 "... قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ "

 "خسران "اش و يا بعضي از آن. البته كلمههر دو به معناي از دست دادن سرمايه است، يا همه "خسران "و "خسر "كلمه
به معناي آن است كه آدمي نفس خود را در معرض هالكت و بدبختي قرار  "خسران نفس "است، و "خسر "رساتر از كلمه

 .هم به همين معنا است "خسارت اهل "و فوت شود.دهد، به طوري كه استعداد كمالش از بين برود و سعادت به كلي از ا



ما اند، گويا فرموده، شمورد خطاب واقع شده "فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ "در اين آيه شريفه تعريضي است به مشركين، كه در جمله
د، و هالكت رساندي ايد، به خاطر اينكه آن را با به كفر كشاندن بههر چه را بپرستيد باألخره سرمايه نفس را از دست داده

همچنين اهل و خويشاوندان خود را هالك كرديد، چون شما آنان را وادار به كفر و شرك كرديد، و اين كفر و شرك همان 
 .خسران حقيقي است

يا دن آگاه باشيد كه خسران حقيقي هم همين است، براي اينكه خسرانهاي مربوط به امور -"أَال ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ "
هر چه باشد چه مال و چه جاه، ناپايدار است، به خالف خسران روز قيامت كه پاياني ندارد، دائم و جاودان است، چون نه 

 .شود و نه منقطعزايل مي

شود كه مثل آن و يا بهتر از آن عالوه بر اين، مال و يا جاه وقتي با خسران از دست رفت، جبرانش ممكن است، چه بسا مي
 .پذيردآن گردد، به خالف خسران نفس، كه ديگر جبران نمي جايگزين

 خويشاوندان و نزديكان دنيايي انسان "اهل "البته اين در صورتي است كه مراد از
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ماده مراد از آن همسران و خدمتكاراني است كه خدا براي انسان مؤمن و متقي در بهشت آ "اند:چون بعضي گفته .باشد
تر است، چون خويشاوندي و هر رابطه اجتماعي دنيا در روز قيامت از هم و اين معنا بهتر و با مقام آيه مناسب "كرده

 «"فاَل أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ "شود، هم چنان كه خداي تعالي خبر داده كهگسيخته مي

 .و آياتي ديگر غير از اينها« 9» "يَوْمَ ال تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً "و نيز فرموده:

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً وَ يَنْقَلِبُ إِلي  "فرمايد:و نيز مؤيد معناي دوم اين آيه است كه مي
 .«0» "أَهْلِهِ مَسْرُوراً

 "... نْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌلَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِ "

به معناي ساتري است در باالي سر. و مراد از اينكه ساتري از  -اندبه طوري كه گفته -است و "ظله "جمع "ظلل "كلمه
آتش در باالي سر و ساتري ديگر در زير پا دارند، اين است كه آتش از همه جهات به ايشان احاطه دارد. و بقيه الفاظ آيه 

 .روشن است

اوز عبارت است از هر متج "طاغوت "راغب گفته: كلمه "الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَي اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْري وَ "
و ظاهرا مراد از آن در « 0»شود، و هم در جمع و از هر معبودي به غير خداي تعالي. و اين كلمه هم در يك نفر استعمال مي

 .ها و هر معبود طاغي ديگري است كه به جاي خدا پرستيده شودآيه شريفه بت

ن اشاره اضافه كرده است و اي "وَ أَنابُوا إِلَي اللَّهِ "در آيه شريفه به صرف اجتناب از پرستش طاغوت اكتفاء نشده، بلكه بر آن
دهد اين است كه انسان بين نفي آن آلهه و اثبات اي ندارد، آنچه فايده ميبدان است كه صرف نفي خدايان ديگر هيچ فايده

 .اله واحد، جمع كند

 .هم خدا را بپرستد و هم غير او را نپرستد. اين است عبادت با اخالص دين

 ."... الَّذِينَ اجْتَنَبُوا "اي است انشايي، كه در عين حال خبر واقع شده براياين جمله، جمله -"لَهُمُ الْبُشْري "

 "... عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُفَبَشِّرْ  "

 و حاجت نبود كه "لهم البشري فبشرهم "مقتضاي ظاهر عبارت اين بود كه بفرمايد:

__________________________________________________ 

 .131امروز ديگر رابطه و نسبتي بينشان نيست. سوره مؤمنون، آيه (1)



 .12روزي كه هيچ كس براي ديگري مالك چيزي نيست. سوره انفطار، آيه (2)

شود در حالي كه حسابي آسان خواهد و اما كسي كه نامه عملش به دست راستش داده شود، به زودي محاسبه مي(3)
 .2 -3داشت. با خرسندي به اهلش ملحق خواهد شد. سوره انشقاق، آيه 

 [.....] ."طغي "مفردات راغب، ماده(4)
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آورده شود، و ليكن به منظور از آوردن آن اين بوده كه با اضافه شدن به ضمير متكلم آورده شود، تا احترامي از  "عباد "كلمه
 .توصيف شوند "الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ ... "آنان به عمل آمده باشد، و هم دنبالش با جمله

آمده، آن قولي است كه ارتباط و مساسي با عمل داشته باشد، پس  "اتباع "به شهادت اينكه دنبالش مساله "قول "زو مراد ا
 تر باشد. و انسان فطرتا اين طور استبهترين قول آن قولي است كه آدمي را بهتر به حق برساند، و براي انسان خيرخواهانه

شود، و معلوم است كه هر چه آن حسن بيشتر باشد اين جذبه ذوب ميدارد و به سويش مجكه حسن و جمال را دوست مي
اتر شود، و اگر زيبا و زيباتر را ببيند به سوي زيبشديدتر است. و اگر زشت و زيبا، هر دو را ببيند، به سوي زيبا متمايل مي

ر اش به زيبا به خاطد كه سرگرميشوگرايد. و اما اگر به سوي زيباتر نرود، و باز به همان زيبا سرگرم شود معلوم ميمي
زيبايي آن نبوده، چون اگر براي زيبايي آن بود با بيشتر شدن زيبايي، بايد بيشتر مجذوب شود، و زيبا را رها كرده به طرف 

 .زيباتر متمايل شود

طبوع و مفطور بر ممعنايش اين است كه  "پيرو بهترين قولند "پس اينكه آيه شريفه بندگان خدا را توصيف فرموده به اينكه
طلب حقند و به فطرت خود رشد و رسيدن به واقع را طالبند. پس هر جا امرشان دائر شود بين حق و باطل، بين رشد و 

 "و "حق "نمايند. و هر جا امرشان داير شود بينكنند و باطل و گمراهي را رها ميگمراهي، البته حق و رشد را متابعت مي
 .كنندتر و رشد بيشتر را انتخاب ميبيشتر، البته حق و رشد و رشد -ترحق -"احق

دهند و اين طور نيست كه پس حق و رشد، مطلوب بندگان خداست، و به همين جهت هر چه بشنوند به آن گوش مي
 .متابعت هواي نفس كنند و هر سخني را به صرف شنيدن بدون تفكر و تدبر رد كنند

 382كه در وصف بندگان خود فرموده است[ ..... ص:  "الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ  "مفاد جمله]

مفادش اين است كه: بندگان خدا طالب حق و رشدند، به هر سخني كه  "الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ "پس جمله
ترسند كه در اثر گوش ندادن به آن، حق از ايشان فوت بيابند و مي دهند كه در آن حقيگوش دهند بدين اميد گوش مي

 .شود

گوش دادن به قرآن و غير  "گوش دادن به حرف و پيروي كردن از بهترين آن "اند: مراد ازگفته« 1»بعضي از مفسرين 
 .قرآن، و پيروي كردن از قرآن است

 و پيروي كردن بهترين آنهااند: مراد استماع اوامر خداي تعالي ديگر گفته« 9»بعضي 
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د. و نيز هم كنناست، مثال در مساله قصاص، خدا هم اجازه قصاص به ايشان داده، و هم عفو، و ايشان عفو را پيروي مي



 .دهنداجازه داده صدقه را آشكارا دهند و هم پنهاني، و ايشان پنهاني صدقه مي

 .زندولي اين دو قولي كه از مفسرين نقل كرديم بدون دليل عموم آيه را تخصيص مي

هدايتي است الهي، و اين  اين جمله اشاره است به اينكه صفت پيروي از بهترين قول، خود -"أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ "
 هدايتي است اجمالي كه -كه گفتيم عبارت است از طلب حق و آمادگي تام براي پيروي از آن هر جا كه يافت شود -هدايت

 .شودهاي تفصيلي و رسيدن به هر يك از معارف الهي بدان منتهي ميتمامي هدايت

عبارت  شود كه عقلد تنها كساني كه صاحب عقلند. و از اين جمله استفاده مييعني اينهاين -"وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ "
وَ مَنْ  "شود، و نشان داشتن عقل پيروي از حق است. و در تفسير آيهاست از نيرويي كه با آن به سوي حق راه يافته مي

شود كه سفيه آن كسي است كه دين خدا را پيروي ستفاده ميكه از آن ا« 1» "يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ
 .نكند، در نتيجه عاقل آن كسي است كه دين خدا را پيروي كند

كلمه عذاب براي هر كس كه كفر بورزد آن روز ثابت شد كه آدم  "أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ "
 "وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ "كرد، در آن روز به او گفتند:ي زمين هبوط ميبه سو

 .و در اين معنا آيات ديگري نيز هست« 9»

بر آن  "نْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِأَ فَأَ "مقتضاي سياق اين است كه در آيه چيزي در تقدير گرفته شده باشد، چيزي كه جمله
ه، آيا كسي كه كلمه عذاب بر او ثابت شد -أ فمن حق عليه كلمة العذاب ينجو منه "داللت كند، و تقدير كالم اين است كه:

بت جا فمن حق عليه كلمة العذاب خير أم من و ". و اين تقدير بهتر از آن است كه بگوييم تقديرش"يابد؟از عذاب نجات مي
 .باشدمي "آيا كسي كه كلمه عذاب بر او ثابت شده بهتر است، يا كسي كه بهشت بر او واجب گشته -عليه الجنة

 معني جمله اين است كه آيا كسي كه وعيد خداي "اند:از مفسرين گفته« 0»بعضي 
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 .و كساني كه كفر بورزند و آيات ما را تكذيب كنند، اهل آتش و در آن جاويد خواهند بود(2)

 .02سوره بقره، آيه 
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نكه اكتفاء كرده، از اي "مَنْ فِي النَّارِ "از آتش خالص كني و با آوردن تواني او راتعالي به عقاب بر او واجب گشته، آيا تو مي
 ."را بياورد. و براي اينكه بيشتر شنونده را متوجه معنا كند، استفهام را تكرار كرده "تنقذه "ضمير

ساني را ز ايشان آن كتواني ااست، يعني آيا تو مي "أ فانت تنقذ من في النار منهم "تقدير آيه "اند:ديگر گفته «1»بعضي 
 .. و اين وجه از همه وجوه نامربوطتر است"از آن حذف شده "منهم "كه در آتشند نجات دهي؟ چيزي كه هست ضمير

به معناي  "غرفه "جمع "غرف "كلمه "لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ "
كه در  "لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ "اين جمله در مقابل جمله "اند:گفته« 9»باالخانه است. بعضي 

 .باره كفار است قرار دارد

ر مفعول مطلق است كه به جاي فعل خود يعني خداوند به ايشان وعده داده اين وعده را. در نتيجه كلمه مزبو -"وَعْدَ اللَّهِ "
 .نشسته



دهد و در عين حال دلهاي بندگان خود را هايش خبر مياين جمله از سنت خداي تعالي در وعده -"ال يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعادَ "
 .سازدخرسند مي

 381بحث روايتي ])چند روايت در باره خسران نفس و اهل، اطاعت جباران، و ...([ ..... ص: 

قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ  "در تفسير قمي در روايت ابي الجارود، از امام ابي جعفر )ع( آمده كه در ذيل جمله
 .«0»فرموده: يعني در نفس خود و اهلشان مغبون شدند  "أَهْلِيهِمْ

ر از امام گويد: ابو بصيمي "لطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَي اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْريوَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا ا "و در مجمع البيان در ذيل آيه
همانها هستيد. و هر كس جباري را اطاعت كند گويا او را  (صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: شما )پيروان مكتب اهل بيت

 .«0»پرستيده 
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 .مؤلف: اين روايت از باب تطبيق مصداق بر مفهوم عام است

د كه گفت: امام ابو الحسن موسي انو در كافي است كه بعضي از اصحاب ما بدون ذكر سند از هشام بن حكم روايت كرده
فَبَشِّرْ  ":بن جعفر )ع( به من فرمود: اي هشام خداي تبارك و تعالي اهل عقل و فهم را در كتاب خود بشارت داده و فرموده

 .«1» "هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ

اغُوتَ وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّ "اند كه در ذيل آيهو در الدر المنثور است كه: ابن جرير و ابن ابي حاتم از زيد بن اسلم روايت كرده
نازل شده، و آن سه نفر  "اللَّهال اله اال  "اندگفتهگفته است: اين دو آيه در باره سه نفر كه در جاهليت مي "أَنْ يَعْبُدُوها

 .«9»عبارت بودند از زيد بن عمرو بن نفيل، و ابو ذر غفاري، و سلمان فارسي 

و در الدر المنثور هم از ابن مردويه از ابن عمر « 0»مؤلف: اين روايت را صاحب مجمع البيان از عبد اللَّه بن زيد نقل كرده 
ذر و سلمان نازل شده. و نيز از جويبر از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت: در  آورده كه گفت: در باره سعيد بن زيد و ابو

ولي ظاهرا «. 0»نازل شد هفت غالم خود را آزاد كرد  "لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ ... "باره مردي از انصار نازل شده كه وقتي آيه
 .باشدتمامي اين روايات از باب تطبيق داستان بر آيه مي
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جْعَلُهُ لِفاً أَلْوانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَ
( أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ فَهُوَ عَلي نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ 91لِكَ لَذِكْري لِأُولِي الْأَلْبابِ )حُطاماً إِنَّ فِي ذ

هاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِ (22)ذِكْرِ اللَّهِ أُولئِكَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ 
أَ فَمَنْ يَتَّقِي  (23)فَما لَهُ مِنْ هادٍ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلي ذِكْرِ اللَّهِ ذلِكَ هُدَي اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ 

( كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ 90سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ قِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ) بِوَجْهِهِ
 (94ال يَشْعُرُونَ )

وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ  (93خِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ )فَأَذاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآ
مُتَشاكِسُونَ وَ رَجُالً ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثاَلً رَجُالً فِيهِ شُرَكاءُ 93( قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ )93مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ )

 (03( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ )92سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَالً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ )

مِمَّنْ كَذَبَ عَلَي اللَّهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ ( فَمَنْ أَظْلَمُ 01ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ )
( لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ 00( وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ )09مَثْويً لِلْكافِرِينَ )

 (04( لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ )00)

وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَ  (03أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ )
 (03لَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ )
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 ها و منابع زيرزميني بدوانيد و سپس به وسيله همانمگر نديدي كه خدا از آسمان آبي را فرستاد و همان را در رگ و ريشه
بيني كه پس از خشكاند و تو ميآورد، زرعي با رنگهاي گوناگون و سپس آن زرع را ميآب همواره كشت و زرع بيرون مي

 .(91سازد كه در اين خود تذكري است براي خردمندان )شود آن گاه آن را حطامي ميسبزي و خرمي زرد مي

دارد چون سنگدالن است. پس واي مواره با نور الهي قدم برمياش را پذيراي اسالم كرد و در نتيجه هآيا كسي كه خدا سينه
 .(22)كند آنان در ضاللتي آشكارند بر سنگدالني كه ياد خدا دلهايشان را نرم نمي

خدا بهترين سخن را نازل كرده كتابي كه ابعاضش بهم مربوط و به يكديگر منعطف است آنهايي كه از پروردگارشان خشيت 
گردد اين هدايت شود و در عين حال پوست و دلشان متمايل به ياد خدا ميست بدنشان جمع ميدارند از شنيدنش پو

 .(90كند و كسي كه خدا گمراهش كند ديگر راهنمايي نخواهد داشت )خداست كه هر كه را بخواهد با آن هدايت مي

ود شدر آن روز به ستمكاران گفته ميپروايان است كند مثل بيآيا كسي كه روي خود را از عذاب در روز قيامت حفظ مي
 .(90ايد )بچشيد آنچه را كه خود كسب كرده

كساني هم كه قبل از ايشان بودند آيات خدا را تكذيب كردند در نتيجه عذاب، آنان را گرفت در حالي كه احتمالش را هم 
 .(94دادند )نمي

 .(93ينه عذاب آخرت بزرگتر است اگر بفهمند )پس خداي تعالي خواري در زندگي دنيا را به آنان چشانيد و هر آ

 .(93در اين قرآن براي مردم از هر نوع مثلي آورديم شايد متذكر شوند )



 .(93قرآني عربي و بدون انحراف شايد كه بپرهيزند )

يا اين شد آخداي تعالي مردي را مثل زده كه چند شريك ناسازگار بر سر او نزاع كنند و مردي را كه تنها مملوك يك نفر با
 .(92دانند )اش از خدا است و ليكن بيشترشان نميدو در مثل با هم يكسانند؟ حمد همه

 033، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(03تو خواهي مرد و ايشان هم خواهند مرد )

 .(01و سپس همه شما در روز قيامت نزد پروردگارتان مخاصمه خواهيد كرد )

خدا دروغ ببندد و سخن راستي را كه آمده تكذيب كند؟ آيا پنداشته كه در دوزخ جايي پس كيست ستمكارتر از كسي كه بر 
 .(09براي كفار نيست )

 .(00كنند تنها ايشانند پرهيزكاران )و كساني كه سخن راست دارند و سخن راست را تصديق هم مي

 .(00كه نزد پروردگارشان هر چه بخواهند دارند و اين است جزاي نيكوكاران )

 .(04ا خدا بدترين گناهانشان را بريزد و اجرشان را بر طبق بهترين عملشان بدهد )ت

ترساند و كسي كه خدا گمراهش كرده باشد ديگر آيا خدا كافي براي امور بنده خود نيست؟ و شما را از معبودهاي ديگر مي
 .(03راهنمايي برايش نخواهد بود )

 .(03اي برايش نخواهد بود آيا خدا عزيز و منتقم نيست؟ )ر گمراه كنندهو كسي كه خدا هدايتش كرده باشد او هم ديگ

 381بيان آيات ..... ص: 
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شد، برگشت شده، و نيز پيرامون هدايت راه در اين آيات به همان احتجاجي كه در آغاز سوره بر ربوبيت خداي تعالي مي
شود رود، و نيز بيان ميرانجام كار هر يك از آن دو، سخن مييافتگان، و ضاللت گمراهان و مقايسه بين اين دو گروه و س

 .كه هدايت قرآن به چه معنا است

 "... أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ "

نبع  "د:گوينجوشد، مثال ميآب از آن مي است، و آن جايي است كه "ينبوع "جمع "ينابيع "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي
رويد و عبارت است از آنچه از زمين مي "زرع "و كلمه "كندجوشد و فوران ميآب از فالن محل مي -الماء من موضع كذا

هر دو قسم روييدني را  "نبات "عبارت است از آنچه كه ساقه و شاخه دارد. و كلمه "شجر "مانند درخت ساقه ندارد. و كلمه
 "امحط "است كه به معناي نهايت مرتبه خشك شدن نبات است، و كلمه "هيج "از مصدر "بهيج "شود. و كلمهشامل مي

 .«1»به معناي كاه و خس متفرق است 
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هاي زميني كه چون رگهاي بدن ها و رگهاين است كه: خداوند آب را در چشمه "سَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِفَ "و معناي جمله
 .دهد. و بقيه الفاظ آيه روشن استآدمي است داخل كرده، و زمين آن را از جانبي به جانبي ديگر انتقال مي

 .كندعالي در ربوبيت احتجاج ميبر يگانگي خداي ت -كنيدبه طوري كه مالحظه مي -آيه شريفه



 381الزمه هدايت، شرح صدر براي اسالم، و الزمه ضاللت، قساوت قلب از ياد خداست[ ..... ص: ]

 "... للَّهِأَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِساْلمِ فَهُوَ عَلي نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ ا "

عد از آنكه در آيه قبلي فرمود كه در مساله انزال آب از آسمان و روياندن روييدنيها تذكري است براي خردمندان، كه همان ب
بندگان با تقوي خدايند. و نيز قبال فرموده بود كه اين طايفه همان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده، اينك در اين آيه 

دهد، و آن اين است كه اين طايفه داراي گمراه نيستند و علت اين معنا را توضيح مي فرمايد: اين طايفه چون ديگرانمي
بينند. و سبب ديگرش اين است كه اين طايفه دلي نرم دارند كه از نوري از ناحيه پروردگار خويشند كه با آن نور، حق را مي

 .كنندپذيرفتن حق، و هر كالم نيكويي كه بشنوند سرپيچي نمي

فهماند ، مي"... فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ "مبتدايي است كه خبرش حذف شده. و جمله "أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ ... "پس جمله
ا دلش را آيا كسي كه خد -أ فمن شرح اللَّه صدره لالسالم كالقاسية قلوبهم "كه آن خبر چيست، و تقدير كالم چنين است.

و اين استفهام انكاري است و معنايش اين است كه: هرگز برابر  "م و پذيرا كرده، چون سنگدالنند؟براي پذيرفتن اسالم نر
 .نيستند

به معناي گشادگي سينه است، تا ظرفيت پذيرفتن سخن را داشته باشد و چون شرح صدر به خاطر اسالم  "شرح صدر "و
كند، در نتيجه شرح صدر ده كرده و او هم جز حق را اراده نمياست، و اسالم عبارت است از تسليم در برابر خدا و آنچه او ارا

 .براي اسالم، به اين معنا خواهد بود كه انسان وضعي به خود بگيرد كه هر سخن حقي را بپذيرد و آن را رد نكند

شناختن راه  والبته معناي اين حرف اين نيست كه هر سخني را هر چه باشد كوركورانه بپذيرد، بلكه با بصيرت نسبت به حق 
او را به  "علي "و با آوردن كلمه "فَهُوَ عَلي نُورٍ مِنْ رَبِّهِ "پذيرد، و به همين جهت دنبالش اضافه كرده:رشد، آن را مي

پيمايد، و از هر چه بگذرد )هر چه كه بر دلش بگذرد(، آن را به خوبي اي تشبيه كرد كه بر نوري سوار شده، راه ميسواره
اش شرحي و ظرفيتي نيست تا گنجايش دهد، به خالف گمراهي كه در سينهحق باشد آن را از باطل تميز ميبيند و اگر مي

 .حق را داشته باشد، و نيز بر مركبي از نور سوار نيست، تا حق را از باطل تميز دهد
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ية كند بر اين كه اشخاص قاستفريع بر جمله قبلي است، چون داللت مي "هِفَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّ "و جمله
تذكر با آيات خدا م -با در نظر داشتن اينكه قساوت قلب و سختي آن الزمه نداشتن شرح صدر و نور قلبي است -القلوب

 :همين جهت دنبالش فرموده يابند، و بهكند راه نميشوند، و در نتيجه به سوي حقي كه آيات خدا بر آن داللت مينمي

 ."أُولئِكَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ "

اش، اش تعريف شده، كه همان شرح صدر و نورانيت قلب باشد، و ضاللت هم به الزمهو در اين آيه شريفه هدايت به الزمه
 .يعني قساوت قلب از ذكر خدا

نيز گفتاري در معناي هدايت ايراد كرديم « 1» "رَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ ...فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْ "در سابق در تفسير آيه
 .بدانجا مراجعه فرماييد

 388ص:  ..... [...است و  "مثاني "و "كتابا متشابها "،"احسن الحديث "مراد از اينكه قرآن]

 "... اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ "

ن آيه شريفه نسبت به آيه قبلي نظير اجمال بعد از تفصيل است، چون در آيه قبلي هدايت را بطور مفصل بيان كرده بود، و اي



 .كند، هر چند كه اين آيه بيان هدايت قرآن و تعريف آن نيز هستدر اين آيه بطور اجمال بيان مي

به معناي سخن است،  "حديث "قرآن كريم است و كلمه "الْحَدِيثِ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ "پس منظور از بهترين حديث در جمله
، نيز به همين معنا است. «3» "فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ "و نيز در آيه« 9» "فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ "هم چنان كه در آيه

ر كند، نه در عصقي كه باطل بدان رخنه نميپس قرآن بهترين سخن است، به خاطر اينكه مشتمل است بر محض حق، ح
 .نزولش، نه بعد از آن، و نيز به خاطر اينكه كالم مجيد خداست

ها است، و اين تشابه غير از تشابهي است كه در يعني كتابي است كه هر قسمتش شبيه ساير قسمت -"كِتاباً مُتَشابِهاً "
از آيات قرآن است و در آيه مورد بحث همه آيات را متشابه مقابل محكم استعمال شده، چون تشابه دومي صفت بعضي 

 خوانده، پس اين تشابه غير آن تشابه است، آن تشابه به معناي واضح نبودن معناي آيه است، و اين تشابه به معناي آن است

__________________________________________________ 

 [.....] .194را به نور اسالم روشن گرداند. سوره انعام، آيه  پس هر كه را خدا بخواهد هدايت كند قلبش(1)

 .00اگر قبول ندارند كه اين قرآن كالم خدا است پس حديثي مانند آن بياورند. سوره طور، آيه (2)

 .43آورند. سوره مرسالت، آيه پس بعد از قرآن ديگر به چه حديثي ايمان مي(3)
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 .اي با آيه ديگر ضديت ندارد مشابه يكديگر هستندقرآن آياتش از اين جهت كه اختالفي با هم ندارند، و هيچ آيه كه سراسر

خوانده، چون بعضي از آياتش  "مثاني "است كه به معناي معطوف است، و قرآن را "مثنيه "اين كلمه جمع -"مثاني "
كند، بدون اينكه اختالفي در آنها يافت شود و يكديگر را يان ميانعطاف به بعضي ديگر دارد، و هر يك ديگري را شرح و ب

 .«1» "أَ فاَل يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً "نفي و دفع كنند، هم چنان كه فرموده:

تدايي و اي ابكند، نه اينكه جملهاين جمله مانند جمالت قبل كتاب را وصف مي -"شَوْنَ رَبَّهُمْتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْ "
است كه به معناي جمع شدن پوست بدن است به شدت، از ترسي كه در اثر  "اقشعرار "از مصدر "تقشعر "نو باشد. و كلمه

اين جمع شدن پوست بدن اشخاص در اثر شنيدن دهد. و اي دهشت آور دست ميشنيدن خبر دهشت آور و يا ديدن صحنه
كنند، پس در چنين وضعي وقتي كالم قرآن، تنها به خاطر اين است كه خود را در برابر عظمت پروردگارشان مشاهده مي

به  يابد و پوست بدنهايشان شروعخدا را بشنوند، متوجه ساحت عظمت و كبريايي او گشته و خشيت بر دلهايشان احاطه مي
 .كندشدن ميجمع 

متضمن معناي سكون و آرامش است، چون اگر چنين نبود  "تلين "كلمه -"ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلي ذِكْرِ اللَّهِ "
بعد از جمع شدن پوستها از خشيت خدا، بار ديگر  :متعدي شود، پس معنايش اين است كه "الي "احتياج نداشت كه با حرف

 .يابندافتند، و با همان ياد خدا آرامش مييابد، چون به ياد خدا ميشود. و دلهايشان آرامش ميرم ميپوست بدنشان ن

انها و ج "قلوب "كرد، سخني از قلوب به ميان نياورد، براي اينكه مراد ازدر جمله قبلي كه جمع شدن پوستها را بيان مي
 .عكس العمل جانها در برابر قرآن همانا خشيت و ترس استيعني جمع شدن پوست ندارد،  "اقشعرار "نفوس است و جان

آن  دهد ويعني اين حالت جمع شدن پوست از شنيدن قرآن كه به ايشان دست مي -"ذلِكَ هُدَي اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ "
 .ايت از طريق الزمه آنحالت سكونت پوستها و قلبها در مقابل ياد خدا، هدايت خداست، و اين تعريف ديگري است براي هد

__________________________________________________ 

يافتند. انديشند كه اگر اين كتاب از ناحيه غير خدا بود اختالفهاي بسياري در آن ميكنند، و نميچرا در قرآن تدبر نمي(1)
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 392بدون واسطه يا به واسطه انبياء و اولياء[ ..... ص:  هدايت فقط كار خداست،]

كند، و آنها كساني يعني خداوند با هدايت خود هر كه از بندگانش را بخواهد هدايت مي -"يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ "
ستند و ه مانع هدايتند، نيهستند كه استعدادشان براي پذيرش هدايت باطل نگشته، و سرگرم كارهايي چون فسق و ظلم ك

در اين سياق اشعاري هم به اين معنا هست كه هدايت خود از فضل خدا است، نه اينكه چيزي آن را بر خدا واجب كرده 
 .باشد و او مجبور بدان شده باشد

عني اين قرآن هدايت قرآن است، ي "ذلِكَ هُدَي اللَّهِ "در جمله "ذلك "مشار اليه به اشاره "اند:از مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .داند كه اين حرف صحيح نيستخداست. و ليكن خواننده خود مي

اند بر اينكه هدايت صنع خداست و احدي در آن دخالت ندارد. ولي حق مطلب بعضي از مفسرين با اين آيات استدالل كرده
صحيح و حق است، به اين معنا كه  اين است كه: اين آيات هيچ گونه داللتي بر اين مدعا ندارد، هر چند كه اصل مطلب

شود كه خدا اختيارشان كرده است، هم چنان كه از امثال اصل هدايت از خداي سبحان است و تبعا به كساني نسبت داده مي
وَ  "و آيه« 0» "يَهْدُونَ بِأَمْرِناوَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً  "و آيه« 0» "إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدي "و آيه «9» "قُلْ إِنَّ هُدَي اللَّهِ هُوَ الْهُدي "آيه

 .شود، استفاده مي«4» "إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ

و بنا بر  .اش از خداست، يا بدون واسطه و يا به واسطه هدايتي كه قبال به انبيا و اولياي راه يافته خود دادهپس هدايت همه
رده اش هدايت نكد، يعني نه بدون واسطه و نه با وساطت هاديان راه يافتهاين پس اگر از خلقش كسي را گمراه كرده باش

 بيانگر آن "وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ "باشد، هادي ديگر براي او نخواهد بود. و اين همان حقيقتي است كه جمله
 .داي تعالي مكرر آمدهرسيم، و اين معنا در كالم خاست، و به زودي بعد از چند آيه به آن مي

ذاب در اي است بين اهل عمقايسه "أَ فَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ قِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ "
مورد بحث را دنبال آيه قبلي قيامت و بين ايمنان از آن عذاب، يعني بين اهل ضاللت و اهل هدايت، و به همين جهت آيه 

 .آورده

__________________________________________________ 
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 397[ ..... ص: "أَ فَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ "معني و مراد از]

 "ردداكسي كه روي خود از عذاب به قيامت نگه مي "در كالم نيامده و نفرموده: "من "انكاري و خبرو استفهام در اين آيه 
 دارد، مثل كسي است كهآيا كسي كه روي خود از عذاب بد قيامت نگه مي "كند، و تقدير آن اين است:چه كرده و يا چه مي



 ."از آن ايمن است؟

كند روي خود از عذاب بد آيا كسي كه تالش مي "و معنايش اين است: "يتقي "متعلق است به كلمه "يوم القيامة "و كلمه
اند، مثل كسي است كه اصال مكروهي به او تواند، زيرا دستهايش را به گردنش بستهقيامت نگه بدارد، چون با دست نمي

 .اندبراي آيه كرده «1»اين معنايي است كه ديگران  "رسد؟نمي

)روي( از چيزهايي  "وجه "اند درست نيست، زيرابه آن معنايي كه كرده "يَتَّقِي بِوَجْهِهِ "جمله "اند:هم گفته« 9»بعضي 
نيست كه آدمي با آن مكروهي را از خود دور كند، بلكه مراد آن است كه كليه اعضا و يا فقط صورت خود را در دنيا از عذاب 

يد حفظ كردن، در نتيجه منظور عكس وجه سابق است براي قيد عذاب است، نه ق "يوم القيامة "قيامت حفظ كند، و قيد
وصف دوزخيان بود و در اين وجه وصف اهل نجات است و معنايش اين است كه:  "أَ فَمَنْ يَتَّقِي "اينكه در وجه قبلي جمله

ار اصر كند، مثل كسي است كه بر كفر خودآيا كسي كه در دنيا به وسيله تقوي خود را از عذاب روز قيامت حفظ مي
 .ليكن اين تفسير خالي از تكلف نيست "ورزد؟مي

گويند، و ظاهر آن اين است كه در اين حرف را مالئكه دوزخ به ظالمين مي -"وَ قِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ "
ا آورده، ر "ظالمين "ضمير، كلمهبوده. و اگر به جاي  "و قيل لهم "-در تقدير بگيريم و يا نگيريم "قد "چه كلمه -اصل

 .تكنند، به خاطر ظلم ايشان اسبراي آن است كه به علت حكم اشاره كرده بفهماند اگر به كفار چنين خطاب و شماتتي مي

آيات خدا را تكذيب  يعني قبل از اين مردم، اقوامي ديگر "كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ ال يَشْعُرُونَ "
دادند آمد. در نتيجه عذابشان ناگهاني و غافلگير بود، كه كردند. پس عذاب به سويشان از جهتي كه هيچ احتمالش را نمي

يه شوند، تا ماخود بدترين عذاب است و در اين آيه و آيه بعدش بيان عذاب خزي است، كه بعضي از كفار بدان مبتال مي
 .عبرت ديگران شوند
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 به معناي ذلت و خواري است و "زيخ "كلمه "فَأَذاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ "
خدا به كفار اين قسم عذاب را به صورتهاي مختلف چشانيد: گاهي به وسيله غرق و گاهي به فرو رفتن در زمين، گاهي با 

 .صيحه آسماني، گاهي با زلزله و مسخ شدن، و يا كشتار دسته جمعي

يعني براي مردم در اين قرآن از هر مثلي آورديم، باشد  "لِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَوَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُ "
كه متذكر گردند. و منظور از هر مثل اين است كه از هر نوع مثل چيزي آورديم، تا شايد متنبه گشته و عبرت گيرند و با 

 .تذكر مضامين آن مثلها پند پذيرند

 "عربيا "و "قرآنا "به معناي انحراف و انعطاف است، و دو كلمه "عوج "كلمه "يْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَقُرْآناً عَرَبِيًّا غَ "
و امثال آن در تقدير است و يا  "دهماختصاص مي -اخص "و يا "كنممدح مي -امدح "منصوب به مدح است، يعني فعل

 .حالي است متكي بر وصف

 391و مشرك )ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكاءُ ...([ ..... ص:  مثلي براي بيان حال موحد]



 "... ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَ رَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ "

 "بد اخالق است. و در قرآن جملهبه معناي شخص  -به فتح حرف اول و كسر حرف دوم -"شكس "گويد: كلمهراغب مي
را به  "سلم "و كلمه« 1» "معنايش شركايي است كه از بد خلقي هميشه با هم مشاجره داشته باشند "شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ
 .اند كه از آن يك نفر و ملك خالص او باشد، نه اينكه جمع كثيري در آن شريك باشندچيزي تفسير كرده

ستد پركه خداي تعالي براي مشرك و موحد زده، مشركي كه ارباب و آلهه متعدد و مختلف مي اين آيه متضمن مثلي است
دهد كاري را انجام دهد و آن كه همه در شخص وي شريكند. و بر سر او با هم مشاجره دارند. اين خدا او را دستور مي

نامبرده بنده خصوصي او باشد. و تنها او را  خواهند كه مشرككند، و هر يك از خدايان ميخداي ديگر از آن عملش نهي مي
 .خدمت كند

و موحدي كه خالص در اختيار يك مخدوم است و احدي با آن مخدوم در وي شركت ندارد، در نتيجه موحد تنها او را بر 
 .كند بدون اينكه كسي با خدا بر سر او منازعه داشته باشد و نزاعش منجر به حيرت گردداش خدمت ميطبق اراده
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براي يكي است، و اين دو مرد  "سلم "دارد و موحد مردي است كه "شركايي متشاكس "پس مشرك مردي است كه
فر اي كه در اختيار چند نهتر است از وضع آن بيچارهوضعي يكسان ندارند، بلكه وضع آنكه خالص براي يك نفر است ب

 .است

آورد، برهاني كه و اين يك مثل ساده و همه كس فهم است، چيزي كه هست با دقت در آن از يك برهان عقلي سر درمي
 .تبر نفي تعدد ارباب و آلهه اقامه كرده اس« 1» "لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا "آيه

 .ثنايي است براي خدا بدان جهت كه بندگي كردن براي او بهتر است از بندگي براي غير او "الْحَمْدُ لِلَّهِ "و جمله

اين است كه بيشتر آنان مزيت و برتري پرستش خدا بر پرستش غير خدا را  "بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ "و معناي جمله
 .ي كسي كه كمترين بصيرتي داشته باشد كامال روشن استدانند، با اينكه اين مزيت برانمي

ان هم ميري و ايشتو مي "فرمايدجمله اولي كه مي "إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ "
 ". و خطاب در"ز قيامت نزد پروردگارتان مخاصمه خواهيد كردرو "فرمايد:مقدمه است براي جمله دوم كه مي "ميرندمي

به طوري كه در  "اختصام "به رسول خدا )ص( و عموم امت او و يا خصوص مشركين از امت آن جناب است. و كلمه "انكم
يان شده آمده، به معناي اين است كه هر يك از دو طرف دعوي، كالم طرف ديگر را كه بر وجه انكار ب« 9»مجمع البيان 

 .رد كند

عاقبت تو و عاقبت ايشان هر دو مردن است و سپس شما همگي در روز قيامت بعد از آنكه نزد  :و معناي آيه چنين است
اي از اين اختصام يعني كالم رسول خدا )ص( عليه پروردگارتان حاضر شديد، مخاصمه خواهيد كرد. و در سوره فرقان گوشه

 .«0» "وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً "ايد:فرمدشمنانش را حكايت كرده مي

شود و ليكن چهار آيه بعد از آن، اين معنا را و اين دو آيه به حسب لفظ عامند، و اختصام همه انبيا با امت آنان را شامل مي
 ، مخاصمه است كه"اختصام "كند كه مراد ازتاييد مي

__________________________________________________ 

 .99شدند. سوره انبياء، آيه بود، فاسد مياگر در آسمانها و زمين خدايان ديگري غير از اللَّه مي(1)



 .023، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 [.....] .03گويد پروردگارا قوم من اين قرآن را متروك گذاشتند. سوره فرقان، آيه رسول مي(3)

 020، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .افتددر روز قيامت بين رسول اسالم )ص( با كفار از امتش اتفاق مي

 395است[ ..... ص:  "اظلم ستمگرترين "مراد از كذب بر خدا و اينكه چرا مرتكب آن]

ر در اين آيه و آيه بعدش به ذك "لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْويً لِلْكافِرِينَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَي اللَّهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ أَ "
 .سرانجام كار اختصام در قيامت مبادرت شده و نيز اشاره دارد به اينكه نتيجه داوري بين آن جناب و كفار چه خواهد بود

ه كدام يك از شما دو گروه نجات نتيجه حكمي كه بين شما خواهد شد معلوم است و نيز معلوم است ك :گويا فرموده
شود ناجي از شما دو فريق كيست؟، چون داوري در روز قيامت، همه بر محور ظلم و احسان يابد؟ و كدام يك هالك ميمي

تر از كافر و هيچ نيكوكاري نيكوكارتر از محسن متقي نيست و ظلم راه به سوي است. و معلوم است كه هيچ ستمكاري ظالم
 .شودبرد. اين معنايي است كه از سياق استفاده ميراه به سوي بهشت ميآتش و احسان 

افترا بستن به خدا است، به اينكه برايش  "فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَي اللَّهِ "پس منظور از دروغ بستن به خدا در جمله
ا كه هر قدر كند، به اين معنلق ظلم فرق ميشركايي قائل شوند، و چون بزرگي و كوچكي ظلم با در نظر گرفتن موقعيت متع

شود، و چون در مساله شرك، متعلق ظلم خداي سبحان است كه از تر باشد، به همان نسبت ظلم بزرگتر ميمتعلق آن بزرگ
 .هر بزرگي بزرگتر است، ناگزير ظلم به او بزرگترين ظلم و مرتكب آن بزرگترين ظالم است

عبارت  "اذ جاءه "خبرهاي صادق است كه در اينجا به قرينه جمله "صدق "مراد از "دْقِ إِذْ جاءَهُوَ كَذَّبَ بِالصِّ "و در جمله
 .است از دين الهي كه رسول آن را آورده

اسم مكان و به معناي منزل و محل اقامت است، و استفهام در آن  "مثوي ""أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْويً لِلْكافِرِينَ "و در جمله
ي است، يعني: در جهنم جا براي اين ستمكاران هست، به خاطر تكبري كه در برابر حق كردند، و همين تكبر باعث تقرير

 .شد بر خدا افتراء ببندند و خبرهاي صادق را كه رسول آورده بود تكذيب كنند

ياق عام است و اين آيه شريفه مخصوص به مشركين عهد رسول خدا )ص(، و يا مشركين از امت اوست، ولي بر حسب س
 .شودهاي دين را ترك كند شامل ميهر كسي را كه بدعتي بگذارد و يا سنتي از سنت

مراد از آوردن صدق آوردن دين حق است. و مراد از تصديق به آن،  "وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ "
 .ن كسي كه آن را آورده، رسول خدا )ص( استايمان آوردن بدان است. و مراد از آ

 به شخص آورنده دين "اولئك "با لفظ جمع "أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ "و اينكه در جمله
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ن آ شود از هر پيغمبري كه دين حق را آورده و بهاشاره شده شايد به لحاظ معني بوده باشد، چون به حسب معنا عبارت مي
باشد و بلكه هر مؤمني كه به دين حق ايمان آورده و به سوي آن دعوت كرده باشد، چون دعوت به سوي حق چه مؤمن مي

قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ  ":فرمايدزباني و چه عملي از شؤون پيروي انبيا است، هم چنان كه قرآن مي
 .«1» "نِيمَنِ اتَّبَعَ

د، و آن كناين آيه پاداشي را كه متقين نزد پروردگارشان دارند، بيان مي "لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ "
عبارت است از اينكه ايشان هر چه كه خواستشان بدان تعلق گيرد در اختيار دارند، پس سرمايه در بهشت تنها خواستن است 



خواهد باشد، به خالف دنيا كه به ه سبب تامي است براي به دست آمدن آنچه مورد خواست واقع شود، حال هر چه ميك
دست آوردن چيزي از مقاصد دنيا، عالوه بر خواستن، احتياج به عوامل و اسباب بسيار دارد كه يكي از آنها سعي و عمل با 

 .استمداد از تعاون اجتماعي است

وال داللت دارد بر اينكه متقين در دار قرب و جوار رب العالمين هستند، و ثانيا هر چه بخواهند در اختيار پس آيه شريفه ا
 :دارند، پس اين دو پاداش متقين است كه عبارتند از

 "ذلك جزاؤهم "نيكوكاران. پس علت تامه اين اجرشان همان احسانشان است، و همين نكته سبب شد كه به جاي ضمير
 ."ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ "بياورد و بر خالف مقتضاي ظاهر بفرمايداسم ظاهر 

و توصيف متقين به احسان و ظهور آن در عمل صالح و اعتقاد حق و يا تنها در عمل صالح همه شاهد بر آن است كه مراد 
احكام خدا را پشت پا زده، اي از عالوه بر اين قرآن كريم كسي را كه پاره .از تصديق مذكور تصديق قولي و فعلي است

 .هرگز مصدق قرآن نخوانده پس مصدق آن كسي است كه تمامي احكام آن را تصديق كند، هم زباني و هم عملي

 [دهدپاداش مي "حْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَبِأَ "پوشاند ورا مي "أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا "معناي اينكه در باره متقين كه در اعتقاد و در عمل، دين حق را تصديق كردند فرمود خدا از آنان]

 394ص:  .....

 "... لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا "

رك شود. و مراد از بدترين اعمال همان شتر از آن نيز تكفير ميو معلوم است كه وقتي بدترين اعمال آنان تكفير شود، پايين
 .انداي است كه در حال شرك مرتكب شدههو نيز گناهان كبير

__________________________________________________ 

كنم، هم من و هم هر كس كه مرا پيروي كند. سوره بگو اين راه من است كه به سوي خدا با بصيرت دعوت مي(1)
 .133يوسف، آيه 
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اند، از يعني خدا عقاب شرك و گناهاني را كه قبل از ايمان آوردن مرتكب شده "آيه گفته است:در مجمع البيان در ذيل اين 
و اين معناي خوبي « 1» "آنان ساقط كرد به خاطر اينكه ايمان آوردند و نيكوكاري نمودند و به سوي خداي تعالي برگشتند

اينكه ساقط كردن را مقيد كرده به گناهان قبل از شود و هم است براي آيه، از جهت اينكه هم شامل همه اعمال زشت مي
كند و آن عبارت است از تكفير گناهان به خاطر تصديق ايمان و احسان و توبه، چون آيه شريفه اثر تصديق صدق را بيان مي

 .و نيز جزاي خير در آخرت

اند: مراد اين است كه به اعمال ايشان نظر از مفسرين گفته «9»بعضي  "وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ "
دهند، و باقي اعمال نيكشان را بر شود، آن وقت به بهترين آن اعمال با بهترين جزايي كه اليق بدان است پاداش ميمي

نند بايي كه در براي مقابله است ما "باحسن "در جمله "باء "دهند. بنا بر اين حرفطبق آن به بهترين جزاء پاداش مي
 .رودبه كار مي "بعت هذا بهذا "جمله

شود، و درجات ايشان را بر حسب آن ترين اعمال ايشان نظر ميمراد اين است كه در بلندپايه "و ممكن است گفته شود:
ين وجه آن ليكن ا ."شوداي از كمال كه عملشان به آن رسيده از ايشان فوت نميبرند، و در نتيجه هيچ درجهعمل باال مي

 يابد؟جريان مي "أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا "كند كه چطور نظير اين كالم در مسالهطور كه بايد روشن نمي

در اين آيه به معناي بدتر و بهتر نيست، بلكه در زيادي مطلق  "احسن "و "أسوء "اصال كلمه :اندديگر گفته« 0»بعضي 



 .اش خوب استاطاعتش همهاش بد، و استعمال شده، چون معصيت خدا همه

شود به طوري كه از سياق استفاده مي "بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ "مراد از "أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ "
كه در درجه اول شامل كرد همان بندگاني است كه در آيات سابق مدح آنان را مي "عبد "آلهه مشركين است و مراد از

 .شدمي (رسول خدا )ص

و استفهام در آيه تقريري است و معنايش اين است كه: خدا كافي امور بندگان خود هست. و در اين جمله به رسول خدا 
دهد، در مقابل تهديدي كه مشركين به خدايان خود نسبت به وي كردند. و نيز كنايه است از وعده به )ص( تامين مي

 كفايتي
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 .به آن تصريح دارد« 1» "فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "كه جمله

 "... لَهُ مِنْ هادٍ وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما "

اين آيه مشتمل بر دو جمله عكس هم است كه به عنوان دو ضابطه كلي ايراد شده و به همين جهت با اينكه در آيات قبل 
قبيل به كار بردن اسم ظاهر در جاي گردانيد، در اين جا خود اين نام مقدس را آورده، پس اين آيه از برمي "اللَّه "ضميري به
 .ضمير است

خود اشاره است به اينكه اين تهديد كنندگان كه  "وَ مَنْ يُضْلِلِ ... "فرمود: "... أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ "و در اينكه دنبال جمله
رسد و تالششان به نتيجه نمي يابند، و سعيكردند، تا ابد به سوي ايمان راه نميرسول خدا )ص( را به خدايان خود تهديد مي

رسند، براي اينكه خدا او را كه هدايت كرده هرگز و هرگز به آرزوي خود در باره رسول خدا )ص( و اميدهاي خامشان نمي
 .كندگمراه نمي

داراي  ت، خدا عزيز و، استفهامي است تقريري، يعني مطلب همين طور اس"أَ لَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ "و استفهام در جمله
ا ، براي اينكه عزت خدا و انتقام داشتن او، اقتض"وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ ... "انتقام است، و اين خود تعليلي روشن است براي جمله

كند از كسي كه حق را انكار و بر كفر خود اصرار ورزيده انتقام بگيرد و انتقامش اين است كه او را گمراه كند و ديگر مي
ز شود، و عكس قضيه نيراهنمايي نباشد كه او را هدايت كند، چون خداي تعالي عزيزي است كه كسي بر اراده او غالب نمي

 .دتواند آن هدايت شده را گمراه نمايچنين است، يعني اگر او كسي را به پاداش تقوا و احسانش هدايت كند، ديگر احدي نمي

كند. الل خدايي به عنوان مجازات است و گر نه خدا ابتداء هيچ كس را گمراه نميو در تعليل مزبور اين داللت هست كه اض
 .و اين نكته مكرر در اين كتاب خاطرنشان شده است

ي جاءَ بِالصِّدْقِ الَّذِ "و مراد از "عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ "،"أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ ... "بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيه:

 391و ...([ ..... ص:  "...

أَ  "از روضة الواعظين شيخ مفيد )رحمت اللَّه عليه( نقل شده، كه وي از رسول خدا )ص( روايت كرده كه بعد از تالوت آيه
 فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ فَهُوَ عَلي
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 .گرددفرمود: نور وقتي در قلب قرار گرفت، قلب براي پذيرش آن گشاد و پذيرا مي "نُورٍ مِنْ رَبِّهِ

سول اللَّه آيا براي آن عالمتي هست كه با آن شناخته شود؟ فرمود: عالمتش دست برداشتن از اصحاب عرضه داشتند: يا ر
 .«1»ماديات دار غرور و رجوع به سوي دار خلود و مستعد گشتن براي مرگ، قبل از فرا رسيدن آن است 

رمذي از ابن عمر و نيز ابن جرير و مؤلف: اين روايت را الدر المنثور هم از ابن مردويه، از عبد اللَّه بن مسعود و حكيم ت
 .«9»اند ديگران از قتاده روايت كرده

 .«0»گويد: اين آيه در باره امير المؤمنين )ع( نازل شده است مي "أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ ... "و در تفسير قمي در ذيل آيه

 .نان كه نظيرش گذشتمؤلف: نازل شدن سوره به يك دفعه با اين روايت سازگار نيست هم چ

 شد قدريو در الدر المنثور است كه: ابن جرير، از ابن عباس روايت كرده كه اصحاب عرضه داشتند: يا رسول اللَّه چه مي
 .«0» "اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ "گفتي؟ پس اين آيه نازل شد:براي ما سخن مي

 .آيه مخصوص اين مورد باشدمؤلف: اين روايت از باب تطبيق است، نه اينكه 

گويد از عباس بن عبد المطلب روايت شده كه گفت: رسول خدا مي "تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ... "و در مجمع البيان در ذيل جمله
ريزد، همانطور كه برگهاي خشك از درخت )ص( فرمود: هر گاه پوست بدن بنده از ترس خدا جمع شد، گناهانش مي

 .«4»ريزد مي

 (گويد: ديلمي در مسند الفردوس از انس از رسول خدا )صمي "قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ "در الدر المنثور در ذيل جمله و

 .«6»فرمود: يعني غير مخلوق  "غَيْرَ ذِي عِوَجٍ "روايت كرده كه در معناي جمله

 "عْضٍتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَ "هم در تفسير آيه تواند منطبق با اين روايت باشد. در سابقمؤلف: آيه شريفه نمي
 در جلد دوم اين كتاب سخني پيرامون كالم مزبور« 3»
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 .ايراد كرديم

ت روايگويد: حاكم ابو القاسم حسكاني، به سند خود از علي )ع( مي "وَ رَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ "و در مجمع البيان در ذيل جمله
 .«1»كرده كه فرمود: منم آن مردي كه خالص از آن رسول خدايم 

و هر « 9»مؤلف: اين حديث را از عياشي هم نقل كرده، كه او به سند خود از ابي خالد، از ابي جعفر )ع( حديث كرده است 
 .دو نقل از باب جري و تطبيق است، و گر نه مثل عمومي است



از ابن عمر روايت آورده كه گفت: ما معتقد  "ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ "و نيز در همان كتاب در ذيل جمله
كرديم منظور از اختصام در آن، مخاصمه ما با اهل كتاب بوديم اين آيه در باره ما و يهود و نصارا نازل شده و ما خيال مي

اسالم با اينكه پيامبرمان يكي و كتابمان يكي است، رو در روي هم بايستيم و جنگ كرديم كه ما امت است، چون باور نمي
و مخاصمه كنيم، تا آنكه ديدم رو در روي هم ايستاديم. و شمشير به روي هم كشيديم، فهميدم كه آيه در باره خود ما نازل 

 .شده

ن يكي و دينمان يكي است، پس منظور از خصومت گفتم پروردگار ما يكي، پيامبرماو ابو سعيد خدري هم گفته: همواره مي
در اين آيه چيست؟ تا آنكه جنگ صفين پيش آمد، و مسلمانان به شدت به روي هم شمشير كشيدند، آن وقت گفتيم بله، 

 .«0»كرد آيه شريفه پيشگويي امروز را مي

در الفاظ آنها اختالفي هست، ولي معناي هر  مؤلف: در الدر المنثور حديث اولي را به طرقي مختلف از ابن عمر روايت كرده و
اي از اصحاب كتب جوامع از ابراهيم نخعي نقل كرده، و قريب به آن مضمون را به دو دو نقل يكي است، و نيز آن را از عده

 .«0»طريق از زبير بن عوام نقل كرده، و حديث دوم را از سعيد بن منصور، از ابي سعيد خدري نقل كرده است 

گويد: صحابه رسول خدا )ص( آنها كه مجتهدند نزد خدا ماجورند، چه اينكه ن احاديث معارض است با روايتي كه ميولي اي
 .«4»به صواب رأي دهند، و چه به خطا روند 
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 ."مترجم "منظور مؤلف رد گفتار اهل سنت است كه معتقدند صرف صحابي بودن دليل بر درستي و عدالت است.(5)

[.....] 
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اند: منظور از آن كس كه صدق گويد: بعضي گفتهمي "وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ "و در مجمع البيان در ذيل جمله
است و منظور از آنكه وي را تصديق كرده علي بن ابي طالب )ع( است. و اين معنا از ائمه هدي از  (آورده، رسول خدا )ص

 .«1»آل محمد )ع( نيز روايت شده 

هم از ابن مردويه، از ابو هريره روايت كرده و ظاهرا مضمونش از باب تطبيق باشد، « 9»مؤلف: اين روايت را الدر المنثور 
 .ر ذيل آيه تصديق كنندگان را به متقين تعبير نمودهچون د

كه آن كس كه رسول خدا )ص( را تصديق كرد، ابو بكر بود. اين روايت هم از باب « 0»و از طرق اهل سنت روايت شده 
شده كه آن كس كه قرآن را آورده جبرئيل است. و آن كس كه قرآن را تصديق  «4»تطبيق خود راوي است، و روايت 

كند، چون آيات رسول خدا )ص( است. اين روايت هم باز از باب تطبيق است، عالوه بر اين سياق آن را تكذيب ميكرده 
ص( و مؤمنين است و جبرئيل از اين سياق بيگانه است و سخني در باره او )مورد بحث در مقام بيان اوصاف رسول خدا 

 .نيست
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 527[ ..... ص: 41تا  38(: آيات 39سوره الزمر )]

 اشاره

دْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَ
( قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلي 03وَكِّلُونَ )كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَ

إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ  (03( مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ )02إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ )مَكانَتِكُمْ 
( اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ 01يْهِمْ بِوَكِيلٍ )بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدي فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ ما أَنْتَ عَلَ

 (09آياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضي عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْري إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي إِنَّ فِي ذلِكَ لَ

( قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ 00وا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعاءَ قُلْ أَ وَ لَوْ كانُوا ال يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَ ال يَعْقِلُونَ )أَمِ اتَّخَذُ
الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ  ( وَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوب00ُالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )

فُونَ وا فِيهِ يَخْتَلِ( قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كان04ُيَسْتَبْشِرُونَ )
الْقِيامَةِ وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ  ( وَ لَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ الفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْم03َ)

 (03يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ )

( فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما 03ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ )وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ حاقَ بِهِمْ 
( 43غْني عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ )( قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَما أ02َأُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ )

( أَ وَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ 41زِينَ )فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُالءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ ما هُمْ بِمُعْجِ
 (49إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ
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گويند خدا. بگو پس خبر دهيد مرا از اين خدايان كه و اگر از ايشان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را خلق كرد حتما مي
توانند آن را برطرف سازند و يا اگر رحمتي برايم بخواهد آنها اهد آنها مياند؟ آيا اگر خدا شر مرا بخوپرستيد چكارهمي
 .(03كنند متوكالن )توانند جلوگيرش شوند؟! بگو خدا مرا بس است، بر او توكل ميمي

 .(02پردازم به زودي خواهيد فهميد )بگو اي قوم! به همين كفر خود ادامه دهيد من نيز به كار خود مي

 .(03شود )كند و به عذابي دائم دچار ميشود، و عذاب او را خوار ميعذاب مي كه چه كسي دچار

مند شود به نفع خود ما اين كتاب را كه بر تو نازل كرديم براي مردم و به حق نازل كرديم، پس هر كس از هدايت آن بهره
 .(01اوست و هر كس گمراه گردد عليه خود اوست و تو وكيل و مسئول آنان نيستي )

ها كه مرگش گيرد، پس هر يك از جاناند در خواب ميگيرد و آنها هم كه نمردهها را در دم مرگ ميخداست كه جان
هست  هاگرداند تا مدتي معين، به درستي كه در اين جريان آيتدارد و آن ديگري را به بدنش برميرسيده باشد، نگه مي

 .(09براي مردمي كه تفكر كنند )

اند از ايشان بپرس حتي اگر مالك هيچ چيز نباشند و عقل نداشته ان دروغين را شفيعاني براي خود گرفتهمثل اينكه خداي
 .(00باشند باز هم شفيعند؟ )



 .(00گرديد )اش از آن خداست ملك آسمانها و زمين از اوست و سپس به سوي او باز ميبگو شفاعت همه

شود و چون سخن از خدايان ديگر كه به آخرت ايمان ندارند متنفر ميشود دلهاي كساني و چون سخن از خداي يگانه مي
  .(04گردند )شود خشنود ميمي
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د داوري كننبگو بار الها اي آفريدگار آسمانها و زمين و اي داناي غيب و شهود تويي كه بين بندگانت در آنچه اختالف مي
 .(03كني )مي

دهند آري در آن روز دو برابر تمامي آنچه در زمين است مالك باشند همه را براي دفع عذاب روز قيامت مي و اگر ستمگران
 .(03دادند )شود كه هرگز احتمالش را نميچيزهايي برايشان هويدا مي

 .(03يد )آكردند بر سرشان مياش ميكند و همان عذابها كه مسخرهو آثار سوء اعمالي كه كردند برايشان ظهور مي

ودم گويد اين از علم خداريم ميخواند و همين كه نعمتي به او ارزاني ميشود ما را ميانسان چنين است كه وقتي گرفتار مي
 .(02فهمند )به دست آمده ليكن همين نعمت فتنه و آزمايش اوست اما بيشترشان نمي

 .(43دند به دردشان نخورد )كرگفتند اما آنچه مياقوام قبل از ايشان نيز همين سخن را مي

در نتيجه آثار سوء گناهانشان گريبانشان را بگرفت و كساني كه از اينان ستمكار باشند به زودي آثار سوء اعمالشان را 
 .(41توانند خدا را عاجز كنند )خواهند ديد و نمي

ي است هايبه راستي در همين جريان آيت گيرد،آيا ندانستند كه خدا رزق را براي هر كسي بخواهد فراخ نموده و يا تنگ مي
 .(49براي مردمي كه ايمان آورند )

 523بيان آيات ]احتجاج عليه مشركين بر وحدانيت خداي تعالي در خلقت و ربوبيت[ ..... ص: 

 اشاره

ت يدر اين آيات حمله ديگري به مشركين شده و بر يگانگي خداي تعالي در ربوبيت و عدم صالحيت شركاء براي ربوب
احتجاج شده است. و نيز اين معنا خاطرنشان گشته كه شفاعتي كه مشركين براي شركاي خود قائلند، و كسي به جز خدا 

 .مالك آن نيست، و امور ديگري مربوط به دعوت به توحيد از قبيل موعظه و انذار و تبشير نيز در آن آمده

 "... لْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُوَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ ا "

اي كه خود اي آورده كه حجت مذكور مبتني بر آن است، مقدمهدر اين آيه شروع به اقامه حجت شده و قبل از اقامه، مقدمه
خصم، آن را قبول دارد، و آن اين است كه خالق عالم خداي سبحان است، چون خصم در اين مساله هيچ نزاعي ندارد، او 

قد است كه آفريننده تنها خداست، و خدا در آفرينش شريك ندارد، و شركاي ايشان به زعم ايشان، شريك در تدبير هم معت
 .خلقند، نه در آفرينش
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واند تاش از خداست. و احدي نمياست، پس هر چيزي كه خير برساند و يا شر، هستي چه اثرشان، مستند به خداي تعالي
خواهد به كسي برساند او جلوگيري كند، براي خواهد برساند بگيرد و يا شري را كه خداي تعالي ميجلو خيري كه خدا مي

و تا در خلقت مزاحم او شود، و يا جلاينكه گفتيم خير و شر هم مخلوقي از خدا هستند، و كسي در خلقت شريك خدا نيست 
 .خلق كردن او را بگيرد و يا در خلقت چيزي از او پيش دستي كند



و تدبير جز همين نيست كه امور را با نظم و ترتيب بيافرينند، به طوري كه بين آنها ترتيب باشد و يكي مترتب بر ديگري 
خالق هر چيزي است كافي در تدبير امر عالم است، براي اينكه شود، و اين خود، آفريدن و ايجاد است. پس خداي تعالي كه 

گفتيم خالق هر چيز است، و غير از خلقت چيزي ديگري سواي آن نيست تا به غير او نسبت دهند، پس او رب هر چيز و اله 
 .هر چيز است، و ربي به غير او و معبودي سواي او نيست

معنايش اين است كه: اي پيامبر من! عليه اين مشركين احتجاج  "تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِقُلْ أَ فَرَأَيْتُمْ ما  "پس اينكه فرموده:
كن و حجت خود را بر اين مقدمه كه مسلم نزد خود ايشان است مبتني كن كه خدا خالق هر چيز است، وقتي اعتراف كردند، 

كنيد، آيا خدا هستند و از آنها به لفظ آلهه تعبير مينتيجه بگير و بگو: به من خبر دهيد از اين خدايان كه معتقديد شريك 
اند يا نه؟ خواهند گفت: نه! نتيجه بگير: كه پس آنها مدبر هم نيستند، چون تدبير عبارت است از خلقت چند چيزي خلق كرده

 .چيز مترتب

ساني ك -الذين "و يا "آنان كه -من "تعبير كرد، نه به كلمه "آنچه -ما "و اگر در آيه شريفه از خدايان مشركين به كلمه
ها شود و هم شامل ارباب آنها، به اين منظور بود كه عموميت بيشتري به بيان دهد، و احتجاج در آيه، هم شامل بت "كه

ها تكنند و بچون خواص از مشركين هر چند عبادت را منحصر بر ارباب كه مالئكه هستند و يا جن و يا كملين از بشر مي
اب و ها را معبود و اربشود كه خود بتدانند و ليكن عوام از ايشان بسا ميرباب و آلهه و وسيله توجه به ارباب ميرا قبله آن ا

 .شودكنند، در نتيجه احتجاج در آيه متوجه هر دو طايفه ميپندارند، و براي خود آنها عبادت ميآلهه مي

به معناي مرض و  "ضر "كلمه -"ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ "
رساند كه مراد از آن عموم گرفتاريها و مصائب است. و اضافه شدن شدت و امثال آن است، و ظاهر مقابله آن با رحمت مي

به منظور حفظ نسبت است و به عبارت ساده اينكه  "رحمته "و "ضره "به ضمير خداي تعالي در "رحمت "اين كلمه و كلمه
فهماند اگر كسي نيست كه گرفتاري كسي را برطرف كند و يا رحمت خدا را از او بگرداند، براي اين است كه گرفتاري و مي

 .رحمت از خداست
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بگو اگر خدا گرفتاري و يا رحمت مرا  "م قرار داده و فرموده:و اگر گرفتاري و رحمت خصوص رسول خدا )ص( را مورد كال
با اينكه گرفتاري و رحمت تمامي مردم از خداست، و حجت هم حجتي است براي آن جناب و همه مردم بدين  "بخواهد

خدايان خود تهديد  "نفرين "جهت است كه طرف خصومت مشركين، در اصل آن جناب است و مشركين آن جناب را به
 .كردندمي

شعور يعني ضمير جمع مؤنث را به خدايان مشركين ارجاع داده از باب غلبه دادن جانب خدايان بي "هل هن "و اگر در جمله
گفتيم: بدين جهت  "أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ "ها است، و همين خود مؤيد بيان ما است كه در ذيل جملهبت

كه حجت را عموميت دهد تا هم شامل ارباب اصنام گردد و هم شامل خود  "من تدعون "نفرمودو  "ما تدعون "فرمود:
 .اصنام

كند، هم چنان كه جمله بعدش هم كه در اين جمله رسول خدا )ص( را امر به توكل بر خداي تعالي مي -"قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ "
يد آن است و اين جمله در جاي نتيجه حجت قرار گرفته، گويا فرموده: به ايشان بگو: مؤ "عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ "فرمايدمي

من خدا را وكيل خود گرفتم، براي اينكه امر تدبير من به دست اوست، هم چنان كه امر تدبير خلقتم به دست وي است. 
ت خدا، و منهم اين معنا را عمال پس جمله مورد بحث در معناي اين است كه گفته باشيم: پس حجت داللت كرد بر ربوبي

 .گيرمكنم، يعني تنها او را در امور خود وكيل ميتصديق مي



قدم و اگر ظرف )عليه( را بر متعلق آن م "و المتوكلون يتوكلون عليه "توانست بفرمايد:مي -"عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ "
 "توكل "كنند، نه بر غير او، و اگر فعلبفهماند متوكلين تنها بر او توكل مي داشت، براي اين بود كه داللت كند بر انحصار و

نسبت داده، براي اين است كه داللت كند بر اينكه مراد از متوكلين، متوكلين به  "متوكلين "را به وصفي از همان ماده
ه به اينكه او اهليت آن را دارد كه بر حقيقت معناي كلمه است، در نتيجه، در جمله، مورد بحث ثنايي هم از خداي تعالي شد

مت شوم، نبايد مال "حَسْبِيَ اللَّهُ "نمايند. پس من اگر گفتم:او توكل كنند و اهل بصيرت هم در توكل تنها بر او توكل مي
 .ام كه تنها او اهليت آن را داردچون بر كسي توكل كرده

به معناي مقام و منزلت و قدر است، و اين  "مكانت "كلمه "عامِلٌ ... عَذابٌ مُقِيمٌ قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلي مَكانَتِكُمْ إِنِّي "
 كلمه در معقوالت به كار 
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دهد كه بر مكانت خود عمل شود، در اين جمله دستور ميدر محسوسات استعمال مي "مكان "رود، هم چنان كه كلمهمي
 .توانند به اين حال و روش خود يعني كفر و عناد و جلوگيري از راه خدا ادامه دهندكه مشركين مي كنند و معنايش اين است

است، نه موصوله به  "چه كسي "استفهامي، و به معناي "من "ظاهرا كلمه -"فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ "
شود، نه به مفرد، در نتيجه معنايش ميد. و فهميدن به جمله اطالق ميفهفرمايد: به زودي مي، چون مي"كسي كه "معناي

، ولي اگر موصوله باشد معنا "كندشود، و عذاب او را خوار ميفهميد چه كسي دچار عذاب ميبه زودي مي "اين است كه:
 ."كندشود، و عذاب او را خوار ميفهمي كسي را كه دچار عذاب ميبه زودي مي "شود:چنين مي

به معناي عذاب دايم است، و مناسب با حلول هم همين است، و جدا كردن  "عذاب مقيم "-"وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ "
عذابي كه خواركننده است از عذاب مقيم، شاهد آن است كه مراد از اولي، عذاب دنيا و مراد از دومي عذاب آخرت است. و در 

 .اين جمله شديدترين تهديد است

معنايش اين است كه به مشركين از قوم خود خطاب كن و بگو: اي مردم هم چنان و مستمر عمل كنيد بر همين حال  و
كنم و به هيچ وجه از آن منصرف ام به استمرار عمل ميكفر و عناد كه در آن هستيد، من هم بر طبق آنچه مامور شده

هم چنان كه در جنگ بدر  -شود كه خوارش كند،ي دچار ميفهميد چه كسي در دنيا به عذابشوم. پس به زودي مينمي
 .و در آخرت به عذابي كه هرگز از او جدا شدني نيست -دچار شدند

 "... إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ "

م تعليل است، يعني ما اين كتاب را ال "للناس "اين آيه در مقام تعليل دستوري است كه در آيه قبلي داده بود. و الم در كلمه
براي  "بالحق "در كلمه "باء "براي مردم بر تو نازل كرديم، تا تو بر آنان تالوت كني و مطالبش را به آنان برساني، و حرف

 .مالبست است، يعني كتاب را در حالي كه حق بوده و با هيچ باطلي آميخته نبود بر تو نازل كرديم

اين جمله فرع و نتيجه انزال كتاب است به حق، براي اينكه هر كس  "نَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْهافَمَنِ اهْتَدي فَلِ "
 شود و هر كس بهبه وسيله آن راه يابد، نفع اين هدايت كه سعادت زندگي دنيا و ثواب دار آخرت است به خودش عايد مي

اش كه )بدبختي در دنيا و( عذاب آخرت است به اه را نيابد، شقاوت و وبال گمراهيگمراهي خود باقي بماند و با اين كتاب ر
 شود، پس خداي سبحان بزرگترخودش عايد مي
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 .شان ضرر ببينداز آن است كه از هدايت آنان سود و از گمراهي

و واگذار نشده تا در تدبير شؤون آنان مسئول باشي و در نتيجه تالش كني تا يعني امر آنان به ت -"وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ "



 .هدايت را به هر نحوي شده در دل آنان وارد سازي

ايم تهديد كني، چون ما قرآن را به حق و براي اين ايم ايشان را به آنچه گفتهو معناي آن اين است كه ما به تو دستور داده
شود و هر مردم بخواني و بس، حال هر كس با آن هدايت يافت، نفع هدايتش عايد خودش مي ايم كه آن را برنازل كرده

شود، و تو از طرف من وكيل و مدبر شؤون آنان نيستي، كس گمراه شد و هدايت نيافت، ضرر گمراهي نيز عايد خودش مي
 .اريتا هدايت را در دل آنان جاي دهي، تو از اين بابت هيچ اختياري و مسئوليتي ند

 521در جاهاي ديگر[ ..... ص:  "رسل "و "ملك الموت "معناي توفي انفس و وجه اسناد آن به خداوند در جايي، و به]

 "... اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها "

ت حقي من يتوف "گويند:به معناي گرفتن چيزي است به طور تمام، مثال وقتي مي "توفي "در مجمع البيان گفته: كلمه
 .«1»معنايش اين است كه من تمامي حقم را از فالني گرفتم  "استوفيت حقي من فالن "و نيز "فالن

آورد، براي اين است كه حصر را برساند و بفهماند قبض  "يتوفي "را مقدم بر مسند "اللَّه "و اگر در آيه شريفه مسند اليه
حَتَّي إِذا جاءَ  "و آيه« 9» "قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ "آيه روح تنها كار خدا است، نه غير. و اگر اين آيه با

 .«0» "أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا

دهد كه: اصالت در گرفتن جانها كار خداست نه غير، ولي به تبعيت و به اجازه خدا كار ملك ضميمه شود، اين معنا را مي
 .كنندت و فرستادگان خدا كه ياران ملك الموتند نيز هست، همانطور كه اين ياران هم به اجازه ملك الموت كار ميالمو

، ارواح است، ارواحي كه متعلق به بدنها است، نه مجموع روح و بدن، "انفس "مراد از -"اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها "
شود، يعني عالقه روح از بدن قطع ها گرفته ميشود، تنها جانر هنگام مرگ گرفته نميچون مجموع روح و بدن كسي د

مرگ بدنها است، حال يا  "موتها "پردازد. و مراد از كلمهگردد، و ديگر روح به كار تدبير بدن و دخل و تصرف در آن نميمي
ها را در هنگام خدا جان -في االنفس حين موت ابدانهااللَّه يتو "اينكه مضافي در عبارت تقدير بگيريم و بگوييم تقدير آيه

 بوده، و يا اينكه نسبت دادن مرگ به "گيردها ميمرگ بدن
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خوابد، بلكه اين بدن است كه به آيد، چون روح نميمي "منامها "روح را مجاز عقلي بگيريم، و عين همين حرف در كلمه
 .است و يا مجاز عقلي قائل شويم "في منام ابدانها "ا بايد بگوييم: تقديرپس در اينجا نيز ي .رودخواب مي

 528اشاره به تغاير نفس و بدن و اينكه مردن و خواب هر دو توفي و قبض روح است[ ..... ص: ]

اسم زمان و  "ممنا "در جمله قبلي و ظاهرا كلمه "أنفس "اين جمله عطف است بر كلمه -"وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها "
ر باشد، يعني و آن أنفسي كه د "يتوفي االنفس التي لم تمت في وقت نومها "باشد. و تقدير آيه "يتوفي "متعلق به كلمه

 .اندهنگام خواب نمرده

 كند ودهد، و آن را دو قسم ميشوند، تفصيل ميخداي تعالي ما بين همين ارواح و انفسي كه در هنگام خواب قبض مي



يعني آن ارواحي كه قضاي خدا بر مرگشان  "فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضي عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْري إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي "يد:فرمامي
گرداند، و آن ارواحي كه چنين قضايي بر آنها رانده نشده، آنها را روانه به سوي دارد و ديگر به بدنها برنميرانده شده، نگه مي

 .كند، تا آنكه براي مدتي معين كه منتهي اليه زندگي آنهاست زنده بمانندمي هابدن

و اينكه مدت معين را غايت روانه كردن ارواح قرار داده، خود دليل بر آن است كه مراد از روانه كردن ارواح، جنس آن است، 
دت بعضي را بيشتر و بيشتر تا برسد به آن مكند، و بعضي را دو بار و به اين معنا كه بعضي از أنفس را يك بار ارسال مي

 .مقرر

 :شوداز اين جمله دو نكته استفاده مي

شود و مستقل از بدن و جداي از آن اول اينكه: نفس آدمي غير از بدن اوست، براي اينكه در هنگام خواب از بدن جدا مي
 .كندزندگي مي

بله اين فرق بين آن دو هست كه مرگ قبض روحي است كه  دوم اينكه: مردن و خوابيدن، هر دو توفي و قبض روح است،
 .ديگر برگشتي برايش نيست، و خواب قبض روحي است كه ممكن است روح دوباره برگردد

مردم متفكر از همين  :فهماند كهكند و ميتمام مي "إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "خداي سبحان سپس آيه را با جمله
گردند و خداوند سبحان به شوند كه مدبر أمر آنان خداست، و روزي همه آنان به سوي خدا برمييدن و مردن متوجه ميخواب

 .رسدحساب اعمالشان مي

 "... أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعاءَ "

جاي خدا شفيعاني كه همان بلكه مشركين به  "است. و معناي آيه چنين است: "بلكه "منقطعه و به معناي "أم "كلمه
 ". و اين همان مضموني است كه آيه اول سوره يعني"خدايانشان باشد گرفته، و آنها را پرستيدند، تا نزد خدا شفاعتشان كنند

 "ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفي
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 .كنندآن را افاده مي« 1» "فَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِوَ يَقُولُونَ هؤُالءِ شُ "و آيه

دهد سخن مشركين را از اين در اين جمله رسول خدا )ص( را دستور مي -"قُلْ أَ وَ لَوْ كانُوا ال يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَ ال يَعْقِلُونَ "
مي به تصور دارد كه شفيع عل طريق كه اطالق كالمشان درست نيست رد كند، چون اين معنا بديهي است كه شفاعت وقتي

خواهد و براي چه حال ما داشته باشد و بفهمد كه از مقام باالتر خود براي ما چه بخواهد و نيز بداند كه از چه كسي مي
 .اند شفيع بوده باشندشعور كه نامش را شفيع نهادهخواهد؟ بنا بر اين، معنا ندارد كه مشتي سنگ بيكسي مي

دانيم ايد مالك شفاعت و داراي چنين اختياري باشد، و مقام باالتر به او چنين حقي داده باشد، و ما ميعالوه بر اين شفيع ب
كه غير از خدا كسي مالك چيزي نيست، مگر آنچه را كه باز خدا به كسي تمليك كرده باشد، و اجازه تصرف در آن چيز را 

ها و اولياي ما شفيع ما هستند، درست نيست، چون اطالق تگويند: اين ببه او داده باشد، پس اينكه به طور مطلق مي
شود آنچه را حتي مالك نيستند، و آنچه را كه اصال علمي بدان ندارند، با اينكه هيچ دليل و اطالعي كالمشان شامل مي

د آدمي يشود پايه عقاها داده، پس اين سخن مشركين گزافي بيش نيست و گزاف، نميندارند كه خدا چنين حقي به بت
 .باشد

استفهام انكاري است، و معنايش اين است كه به ايشان بگو: آيا آلهه را شفيعان خود  "أَ وَ لَوْ كانُوا ... "پس استفهام در جمله
ن ها علم و عقلي نداشته باشند؟ ايگيريد، هر چند كه مانند مالئكه از پيش خود مالك هيچ چيز نباشند؟ و يا مانند بتمي

 .ر سفيهانه استعقيده، بسيا



 529ها از آن خدا و منتهي به اوست كه مالك همه چيز است[ ..... ص: توضيح اينكه شفاعت كننده بايد، مالك باشد، پس همه شفاعت]

 "... قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "

براي  -للَّه ". و الم در كلمه"هر چند اگر مالك چيزي نباشند؟ "مود:فراين جمله توضيح و تاكيد مطلب سابق است كه مي
در مقام تعليل جمله قبل است و معنايش اين است كه: هر  "لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "الم ملكيت است. و جمله "خدا

 به كسي اجازه در چيزي را بدهد، شفاعتي كه فرض شود مملوك خداست، براي اينكه مالك تمامي اشيا اوست، مگر آنكه او
شود، )در عين حالي كه باز مالك اصلي و حقيقي همان چيز خداست( و اما اينكه در آن صورت آن كس مالك آن چيز مي

معتقدند كه بعضي از بندگان خدا مانند مالئكه مالك شفاعت هستند، هيچ دليلي بر آن ندارند، بلكه خود خداي تعالي صريحا 
 :فرموده
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 .«1» "ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ "

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ ال  "آن را با امثال آيهتر هست، در صورتي كه البته براي آيه شريفه مورد بحث معنايي دقيق
ضميمه كنيم، و آن معنا اين است كه شفيع در حقيقت، خود خداي سبحان است. و شفيعان ديگري كه به « 9» "شَفِيعٌ

م كه: اعت گفتيتوانند شفاعت كنند، شفاعت آنان نيز به اذن خدا است. و ما در جلد اول اين كتاب در بحث شفراستي مي
شود كه يكي از صفات خدا بين خدا و شخص شفاعت خواه واسطه گردد تا حال او را برگشت شفاعت باألخره به اين مي

اصالح كند، مانند واسطه شدن رحمت و مغفرت او، بين او و بين بنده گنهكار، تا او را از وبال گناهش و از عذاب، نجات 
 .بخشد

عني او را شود، ير وجه قبلي اين است كه در وجه قبلي مالك شفاعت متصف به مملوكش نميو فرق بين اين ملك و ملك د
گويند، و شفاعت داشتن او مثل خانه داشتن زيد و عمرو نيست، بخالف ملك در اين وجه، كه مالك در آن متصف شفيع نمي

طر اينكه مالك شجاعت و داراي آن است ناميم، همان طور كه زيد شجاع را به خاشود، و او را شفيع ميبه مملوكش مي
 .ناميمشجاع مي

فرمود: خدا مالك همه شفاعتها است و شفاعت اين جمله تعليل ديگري است براي جمله قبلي كه مي -"ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ "
به شفاعت كرد. به اين بيان كه شفاعت را كسي مالك است كه امر مشفوع له و شخص محتاج را در خدا منحصر مي

كند و گرنه، نه. و اما غير او، وقتي شود، اگر خواست شفاعت را قبول نموده و حال او را اصالح ميباألخره به او منتهي مي
شود كه باز آن مالك راضي باشد و به وي اجازه شفاعت داده باشد و تنها كسي كه امور بندگان محتاج به مالك شفاعت مي

، ها خداستخوانند، پس مالك تمامي شفاعتاي كه مشركين به جاي خدا ميخداست نه آلههشود شفاعت به او منتهي مي
كنند، گويند: اوليايشان به طور مطلق شفيعان ايشان هستند و به همين جهت به طور مطلق آنها را عبادت ميپس اينكه مي

 .عقايدي است كه هيچ مبناي قابل اعتمادي ندارد

تهديدي است براي كفار، گويا فرموده: سپس به سوي او  "ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ "اند: جملهاز مفسرين گفته« 0»بعضي 
 .كنند، آن وقت عبادت يك عمرتان هدر رفته استفهميد كه آلهه شما. شما را شفاعت نميگرديد و ميبرمي
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تر در آنجا يشاند: احتمال دارد كه اين جمله تصريح باشد بر اينكه خدا مالك آخرت است كه شفاعت بديگر گفته «1»بعضي 
پندارند روزي خواهد رسيد كه از هاي صوري كه غير خدا خود را مالك آن ميدهد، و نيز اشاره باشد به اينكه ملكسود مي

 .غير خدا منقطع گردد. ولي وجه صحيح همان است كه ما گفتيم

 "... بِالْآخِرَةِ وَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ "

كنند و نامي از خدايان ايشان اين است كه وقتي خدا را ياد مي "شودوقتي خدا به تنهايي ذكر مي "مراد از اينكه فرمود:
است كه به معناي  "اشمئزاز "از مصدر "اشمازت "است. و كلمه "ال اله اال اللَّه "برند، كه مصداق روشن آن كلمهنمي

 .يزي استانقباض و نفرت از چ

ايماني به آخرت را نام برد، بدين جهت است كه ريشه و اساس نفرت آنان از شنيدن و اگر از اوصاف مشركين تنها مساله بي
داشتند و باور داشتند كه روزي به سوي خدا ايماني به آخرت بوده است، چون اگر به آخرت ايمان مينام خدا همين بي

كردند، نه اولياي خود را و هرگز از شنيدن نام خدا به بينند، قطعا خدا را پرستش ميرا ميهاي خود گردند و جزاي كردهبرمي
 .كردندتنهايي نفرت نمي

به  "استبشار "همان آلهه ايشان است. و كلمه "الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ "منظور از -"وَ إِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ "
 .مسرت دروني است، مسرتي كه اثرش در چهره انسان ظاهر شود معناي

 "... قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ "

زگشت به اوقتي رشته كالم به جايي رسيد كه ديگر براي كسي اميد خيري در مشركين نماند، چون امر آخرت را فراموش و ب
را  دهد نام خداي تعاليشدند، لذا پيامبر خود را دستور ميسوي خدا را انكار كردند، به حدي كه از شنيدن نام خدا متنفر مي

به تنهايي ببرد و حكم او در بندگان را در آنچه اختالف دارند به صورت التجا به خداي تعالي به ايشان تذكر دهد، التجايي 
ستوده، يعني خدايي كه  "فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "عاد هست، در اين التجا خداي تعالي را به وصفكه در آن اقرار به م

ستوده، يعني خدايي كه هيچ  "عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ "آسمانها و زمين را از كتم عدم به ساحت وجود درآورده، و نيز به وصف
 ما وراي محسوسات و نه از محسوسات(، و الزمه چنين علمي اين است كه به حق چيزي بر او پوشيده نيست، )نه از عالم
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 .حكم كند و حكمش هم نافذ است

 "... جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ "

كند و در اينجا مفاد وصف را افاده مي "ظلموا "كساني است كه در دنيا ظلم كردند، بنا بر اين فعل "لِلَّذِينَ ظَلَمُوا "مراد از
 :فرموده مراد منكرين معادند، هم چنان كه در جاي ديگر

 .«1» "ةِ كافِرُونَأَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَي الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَ "

د، داشتناست، ميها اگر ظالمين كه منكر معادند دو برابر آنچه در زمين از اموال و ذخائر و گنجينه :و معناي آيه اين است كه
 .دهند تا از سوء عذاب برهندهمانا همه آن را مي



 571بينند[ ..... ص: وصف عذابي كه ظالمان )منكران معاد( در قيامت مي]

 است كه به معناي ظهور "بدو "و "بداء "فعل ماضي از مصدر "بدا "كلمه -"وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ "
به اين معنا است  "احتساب "است كه به معناي شمردن است. و "حسبان "و "حساب "از مصدر "يحتسبون "است. و كلمه

 "و "حسبان "شود كهكه انسان بنا بگذارد چيزي را مورد اعتنا قرار داده، آن را چيزي بشمارد و بپندارد، و بسيار مي
به  "ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ "اند در جملهگفته« 9»چنان كه بعضي  شود، همبه معناي ظن و پندار استعمال مي "احتساب

 .كردندشود كه خيالش را هم نميهمين معنا استعمال شده است، يعني در قيامت چيزهايي برايشان هويدا مي

مدن قيض مثال آاين است كه به يكي از دو ن "حسبان "گويد:فرق گذاشته، چون مي "ظن "و "حسبان "ليكن راغب ميان
آيد بدون اينكه اصال به احتمال نيامدن توجهي داشته باشد، ولي و نيامدن مسافر حكم كند و در ذهن ترجيح دهد كه او مي
هم قريب به همين معنا است. و ليكن با اين تفاوت كه  "ظن "نسبت به آمدن او در معرض آن باشد كه دچار شك شود،

 .«0»تر است دهد و هم احتمال نيامدن، ولي احتمال آمدن در نظرش قويا مي، هم احتمال آمدن وي ر"ظن "صاحب

و مقتضاي سياق آيه اين است كه: مراد اين باشد كه اعالم بدارد: مشركين به زودي در روز قيامت به اموري برخواهند خورد 
 كه وضع آن امور ما فوق تصورشان و بزرگتر و

__________________________________________________ 

واهند خكنند و آن را كج و معوج ميبه درستي كه لعنت خدا شامل ستمگران است، همانهايي كه از راه خدا جلوگيري مي(1)
 .04 -00ورزند. سوره اعراف، آيه و به آخرت كفر مي

 .439، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 ."حسب "مفردات راغب، ماده(3)

 010، ص: 13ترجمه الميزان، ج

انگيزتر از آن بوده كه به ذهن آنان خطور كرده، نه اينكه مراد اين باشد كه ايشان چيزهايي خواهند ديد كه اعتقاد به آن هول
 .نداشتند

شنيدند كه خدا حساب و ميزاني براي اعمال دارد و قضا و آتش و الواني از و كوتاه سخن آنكه مشركين از انبيا و مؤمنين مي
بر آنچه در ذهنشان بود يعني آتش دنيا و عذاب  -با انكاري كه نسبت به آن داشتند -هاي خود راشنيده عذاب دارد، آن گاه

كردند و چون در قيامت به آنها برخورند، خواهند ديد كه بزرگتر از آن است كه در دنيا دنيا و حساب و ميزان دنيا مقايسه مي
« 1» "فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ "خدا، نظير آيهپس اين آيه در توصيف عذاب  .به خاطر كسي خطور كند

 .است در توصيف نعيم اهل بهشت

لَقَدْ  "و نيز مقتضاي سياق آن است كه ظهور مزبور از قبيل ظهور بعد از خفا، و انكشاف بعد از استتار باشد، هم چنان كه آيه
فهماند كه عالم رساند و مينيز همين معنا را مي« 9» "كَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌكُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَ

 .رودها كنار ميآخرت در همين عالم نيز بوده، و ليكن پنهان و در پرده، و در قيامت اين پرده

 "... وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا "

ه شود. بنا بر اين، اين جملهاي زشتشان بعد از آنكه در دنيا از نظرشان پنهان بود، برايشان آشكار مييعني در آن روز كار
 .كند، آن را افاده مي«0» "يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ "گويد كه آيههمان را مي

يعني همان عذابهاي گوناگون و هولها و شدايدي كه از اولياي دين در باره قيامت  -"وا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَوَ حاقَ بِهِمْ ما كانُ "



 .كردند، بر آنان نازل شد و به ايشان رسيدشنيدند، و آن را استهزا ميمي

 "... ما أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍفَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّ "

فريع ت "فا "اين آيه شريفه در مقام تعليل آن بياني است كه در سابق در وصف ظالمان داشت و به همين جهت بر سر آن
 آورد تا سخن را نتيجه و متفرع بر مطالب قبل كند، تفرعي

__________________________________________________ 

 .اندآور و مايه روشني چشم برايشان پنهان كردهاند كه چه خيرات مسرتدهيچ كس نمي(1)

 [.....] .13سوره سجده، آيه 

تو در دنيا از اين عالم در غفلت بودي، ما پرده غفلتت را كنار زديم، در نتيجه ديدگانت امروز تيزبين شده است. سوره ق، (2)
 .99آيه 

 .03بيند. سوره آل عمران، آيه ده حاضر ميروزي كه هر كس آنچه از خير و شر عمل كر(3)

 010، ص: 13ترجمه الميزان، ج

كرد كه بيان بر مبين دارد. پس خداي تعالي بعد از آنكه حال ستمگران را بيان كرد كه از هر آيتي كه بر حق داللت مي
 شنيدند و به عبرت، اعتناييرا نميدادند و موعظه شد گوش فرا نميشان اقامه ميهايي بر عليهگردان بودند و به حجتروي

ها ربوبيت خداي تعالي و مساله بعث و حساب را منكر شدند و كارشان به جايي رسيد نداشتند، و در نتيجه همين سرسختي
 .شدكه حتي دلهايشان از شنيدن نام خداي يگانه متنفر مي

اب نيست، بلكه اين مقتضاي طبع هر انساني فرمايد كه: اين اعراض، مخصوص كفار معاصر آن جناينك در اين آيه مي
هاي مادي و اسباب ظاهري پيرامونش مغرور است، پس انسان طبعا است كه به پيروي هواي نفس گرايش دارد و به نعمت

خواند و چون پروردگارش هم فراموشكار است، هر وقت دچار گرفتاري شود، متوجه پروردگارش گشته و او را به خلوص مي
د، كنگويد هنر خودم بود و پروردگارش را فراموش ميدهد، و مياو ارزاني بدارد، آن نعمت را به خودش نسبت مينعمتي به 

 .كننداي است كه با آن امتحانش ميداند كه همين خود فتنهو نمي

خواند، و تنها به سوي ما ميما را  "دعانا "يعني و چون مرض يا شدتي به انسان برسد، "فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ "پس جمله
 .كندشود، و از غير ما قطع اميد ميمتوجه مي

 575[ ..... ص: "أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ "گويد:ناسپاس بودن آدمي، كه چون خدا نعمتي به او داد مي]

 است و تخويل به "تخويل "ماضي از مصدر "خولناه "كلمه "ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ "و در جمله
كرد، براي اين است كه بفهماند وصف نعمت  "منا "معناي عطا كردن به طور بخشش است. و اگر نعمت را مقيد به قيد

چون نعمتي از ناحيه خود به او بدهيم كه نعمت بودنش كامال روشن است،  :براي آن محفوظ است، و معنايش اين است كه
 .ها از هنرمندي خودم استگويد: اين نعمتدانند كه از ناحيه ماست، مع ذلك ميه ميو هم

چون  "اوتيتها "فرمودچون اگر به اين اعتبار بود بايد مي "گردد، البته نه به اعتبار لفظشبه نعمت برمي "اوتيته "و ضمير در
ء و ار معناي نعمت كه يا مال است و يا مطلق شي، بلكه به اعتب"لفظ نعمت مؤنث است و بايد ضمير مؤنث بدان برگردد

توان ضمير مذكر به آن برگردانيد. و عنايت در جمله مورد بحث اين است مذكر است مي "ءشي "و كلمه "مال "چون كلمه
به  د، وكناش را از ما قطع ميكند كه نعمتش از ماست، بلكه رابطهكه اشاره كند كه چنين انسان ناسپاسي، اعتراف نمي

، تا "اوتيته "گويد:)چون كلمه نعمت داللت دارد بر اينكه منعمي آن را داده( بلكه مي "اوتيتها "گويد:همين منظور نمي



  .اعتراف نكرده باشد به اينكه خدا آن نعمت را به او داده

 014، ص: 13ترجمه الميزان، ج

ا به كلي دهنده ت "اوتيته "گويدكند و ميبا صيغه مجهول تعبير مي ، خدا آن را به من داده، بلكه"آتاني اللَّه "گويد:و نيز نمي
فسرين از تعبيرهاي لطيف قرآني است. البته م "اوتيته "و تعبير "نعمة منا "را مسكوت بگذارد. و اين دو تعبير، يعني تعبير

ا و اگر خواننده بخواهد به آنه اند كه هيچ يك موجه نيستوجوه ديگري ذكر كرده "اوتيته "ديگر براي مذكر آمدن ضمير در
 .اطالع يابد، بايد به تفاسير مفصل مراجعه كند

باشد، يعني من اين مال را با علم و هنر و خبرگي  "علي علم مني "،"علي علم "و سازگار با سياق آيه آن است كه معناي
 .دانستمام و راه جمع كردن ثروت را ميخودم به دست آورده

اند: مراد اين است كه من اين مال را با علمي از خدا به دست آوردم، چون خدا در من رين گفتهاز مفس «1»ولي بعضي 
دانست من آدم خوبي هستم، و مستحق آنم كه نعمتم بدهد، لذا آن را به من ارزاني خيري سراغ داشت. و خالصه چون مي

 .داشت

 ."دانستم كه خدا از من راضي استبه دست آوردم، ميمراد اين است كه من اين مال را كه  "اند:ديگر گفته «2»بعضي 
ورديم با آ "ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ "ولي خواننده عزيز خود متوجه است به اينكه بياني كه ما در معناي جمله

 .سازدهيچ يك از اين اقوال نمي

يعني بلكه آن نعمتي كه ما به وي داديم فتنه و آزمايشي بود كه خواستيم او را  -"رَهُمْ ال يَعْلَمُونَبَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَ لكِنَّ أَكْثَ "
 .به وسيله آن نعمت بيازماييم، اما بيشترشان متوجه اين معنا نيستند

 ."معناي آن اين است كه بلكه نعمت مزبور عذابي است براي آنان "اند:از مفسرين گفته« 0»بعضي 

. "اي است براي آنان كه به خاطر همان عقاب خواهند شدگويند، فتنهبلكه اين سخني كه مي "اند:ديگر گفته« 0»و بعضي 
 .ولي اين دو وجه و مخصوصا وجه دومي بعيد است

 ."سَبُواقَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَما أَغْني عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَ "

ه شمار اي بگردد و به اين اعتبار آن را مؤنث آورده كه مقاله و يا كلمهبه سخن قبلي ناسپاسان برمي "قَدْ قالَهَا "ضمير در
 .رودمي
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 571داند[ ..... ص: و جواب به انسان ناسپاس متنعمي كه برخورداري مستند به خود ميد]

ر اين فرمايد: اگشوند، مياي است كه با آن امتحان مياين آيه رد سخن ايشان و اثبات اين معنا است كه نعمت مزبور فتنه
شده،  هاانايي خودشان است كه مايه چنين نعمتها كه در دست دارند، با هنر خود كسب كرده باشند و اين نيرو و تونعمت

ها را براي خود حفظ كنند و هميشه از آن بايد همين نيرو نگذارد عذاب گناهان، آنها را از دستشان ببرد، بلكه بايد آن نعمت
راي خود ها را بتوانند نعمتها را بگذارند و خود هالك گردند. با اينكه چنين نيست نه ميمتنعم باشند نه اينكه آن نعمت

حفظ كنند و نه با خود ببرند، اينك اقوام قبل از آنان شاهد صدق اين حقيقتند، چون آنها هم همين سخنان را از در غرور 
 .هاي زشت خود رسيدندشان جلو هالكتشان را نگرفت و همه به كيفر كردهگفتند، ولي كسب و تجارت و حول و قوه



كند، چون قارون هم نظير همين حرف را زد و به اشاره به قارون و امثال وي مي "ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْقَدْ قالَهَا الَّ "و ظاهرا جمله
 .كه داستانش در سوره قصص گذشت« 1» "إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ عِنْدِي "حكايت قرآن گفت:

به قوم رسول خدا )ص(  "اينان -هؤالء "كلمه "ا وَ ما هُمْ بِمُعْجِزِينَوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُالءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُو "
ه اند باشاره دارد و معنايش اين است كه: اين ستمگران از قوم تو، راهشان راه اقوام گذشته است، به زودي عذاب آنچه كرده

 .جز كنندتوانند با جلوگيري از آمدن و بال اعمالشان، خدا را عاايشان خواهد رسيد. و نمي

 "... أَ وَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ "

 :اين جمله پاسخ ديگري از گفتار آن كسي است كه از بين آن مردم ناسپاس گفته

جواب نقضي بود، ولي اين  "مِنْ قَبْلِهِمْ ... قَدْ قالَهَا الَّذِينَ "چيزي كه هست جواب اول يعني جمله "إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ "
كند كه همه داللت دارند بر اينكه رزق را خداي سبحان براي بعضي فراخ اي اشاره ميجواب از طريق معارضه است، به ادله

 .گيردو براي بعضي تنگ مي

آمدن آن نيست، و گر نه سعي و كوشش آدمي و علم و اراده او براي تحصيل رزق سبب تام به دست  :توضيح اينكه
 بايستي همواره و در همه اشخاص اين سعي و اين كاردانيمي

__________________________________________________ 
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بينيم كه اين طور نيست، بسيار جويندگان ع شود، و صاحبش را به رزق فراوان برساند، با اينكه به چشم خود ميمؤثر واق
 .شوداي عايدشان نميگردند و بسيار كوشندگان هستند كه نتيجههستند كه مايوس برمي

ري هم مؤثر است و موانع شود غير از كوشش و كارداني خود انسان شرايط و علل زماني و مكاني ديگپس معلوم مي
شوند. و اين شرايط از حد شمار بيرونند در مختلفي هم هست، كه به اختالف ظروف، مانع از به نتيجه رسيدن كوششها مي

صورتي كه همه عوامل و شرايط دست به دست هم دهند و هيچ يك از موانع هم پيش نيايد، آن وقت سعي و كوششها و 
و اجتماع همه علل و شرايط با آن همه اختالف و تفرقه و تشتت كه از نظر ماده و زمان و  شوندها هم مؤثر ميكارداني

مكان و مقتضيات ديگر در آنها هست كه مرتبط به آن عواملند، بعضي مقارن آنها و بعضي ديگر جلوتر از آن عواملند، و اين 
دفي نيست، براي اينكه تصادف هيچ وقت دايمي و دسته اخير هم خود علل بي شمار ديگري دارند، يك اجتماع و اتفاق تصا

حتي اكثري نيست، يعني اين طور نيست كه در تمامي آثار و يا بيشتر آنها علل و شرايطش تصادفا دست به دست هم داده 
ر اقطار اي از نظام جاري دباشند، و قانون ارتزاق ما انسانها و يا ما و ساير موجودات زنده و روزي خوار، يك نظام جداگانه

عالم ماده و مشهود ندارد، بلكه داخل در آن نظام است، و اين نظام عمومي عالم با همه وسعتش امري است ثابت و محفوظ 
 .شوندكه اگر از هم گسيخته شود، در همان لحظه اول فورا تمامي اشياء نابود مي

ي دارند، خود داللت بر وحدانيت ناظم و مدبر و و اين نظام جاري با اينكه يك نظام است و اجزايش با هم تناسب و سازگار
مديرش دارد، مدبر و مديري كه خودش جزو اجزاي اين عالم نيست، چون گفتيم اجزاي عالم به وسيله اين نظام محفوظ 

 .شود ناظم، خودش يكي از اجزاي عالم باشد، و آن مدبر واحد خداي عز و جل استاند پس نميمانده

خود از تدبير است، و مكرر در باره تدبير هم گفتيم كه از خلقت است، )و عبارت است از خلق كردن عالوه بر اين، نظام، 
موجودي بعد از موجود ديگر(، پس بنا بر اين خالق عالم مدبر آن است و مدبر آن رازق آن است، و آن همان خداي تعالي 

 .شانه است



شود، چون وقتي فراخي رزق و كمي آن به مشيت خداي ه استفاده ميدر آي "لِمَنْ يَشاءُ "و اين برهان كه شنيدي از جمله
زند، هيچ دخالتي در آن ندارد، هم بالد، و دم از كارداني و كوشش خود ميتعالي باشد، قهرا مشيت خود انسان كه بدان مي

يلي لت ندارد، و اين خچنان كه مشيت و ايجاب هيچ يك از علل و اسبابي كه علت و سبب پيدايش آنند، در پيدايش آن دخا
 توانيم بگوييم كه اين فراخي وروشن است، از سوي ديگر اين را هم نمي
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ظام، گيريم كه پس به مشيت مجري اين نبينيم كه بر طبق نظام جريان دارد، نتيجه ميتنگي رزق تصادفي است، چون مي
 .يابديعني خداي سبحان جريان مي

فَوَ  "گفتاري در معناي رزق گذشت و به زودي در تفسير آيه« 1» "وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ "ق هم در ذيل آيهدر ساب
 .ان شاء اللَّه -نيز خواهد آمد« 9» "رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ

 578توفي انفس، خواب و رؤيا([ ..... ص:  بحث روايتي ])رواياتي در باره

در كتاب توحيد، از علي )ع( روايت شده كه در ضمن حديثي كه پاسخ به سؤاالت مردي است كه آياتي از قرآن برايش 
وَفَّتْهُ تَ ". و آيه"فُسَ حِينَ مَوْتِهااللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْ "با آيه "يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ "مشتبه شده فرمود: اما آيه

 الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ "و آيه "الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ "و آيه "رُسُلُنا وَ هُمْ ال يُفَرِّطُونَ
انسانها را به ملك الموت، و در دومي به خود خدا، و در سومي به رسوالن و در  ، )كه چطور در اولي قبض روح"سَالمٌ عَلَيْكُمْ

دهد، جوابش اين است كه:( همانا خداي تبارك و تعالي يگانه مدبر امور است، به هر چهارمي و پنجمي به مالئكه نسبت مي
كند كه خودش بخواهد، و اما ملك خواهد موكل بر اموري ميطور كه خودش بخواهد و كساني از مخلوقات خود را كه مي

كند و رسوالن را از مالئكه الموت، خدا او را به خصوص، موكل براي قبض روح اشخاص معيني از خلق كه خود بخواهد مي
 .كندانتخاب نموده، و براي قبض روح بعضي ديگر از خلقش، كه باز خودش بخواهد موكل مي

راي آن است، ممكن باشد براي همه مردم شرح دهد، زيرا مردم همگي در و چنان نيست كه هر علمي را كه صاحب علم دا
 .درك علوم يكسان نيستند، بعضي قويند و بعضي ضعيف

ديگر اينكه اصال بعضي از علوم هست كه مانند بعض ديگر قابل فرا گرفتن نيست، چون ما فوق طاقت است، مگر كسي از 
 .در حمل آن ياريش كرده باشداولياي خدا كه خدا آن را برايش آسان كرده و 

 (و اين مقدار تو را بس است كه بداني كه خدا محيي )زنده كننده( و مميت )ميراننده

__________________________________________________ 
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توان حاشا كرد. ند كه آن وعده حق است همان طور كه سخن گفتن شما را نميپس به پروردگار آسمان و زمين سوگ(2)
 .90سوره ذاريات، آيه 
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 .«1»گيرد چه مالئكه، و چه غير ايشان است. و اوست كه جانها را بدست هر كس از خلقش كه بخواهد مي

خوابد، و جز با طهارت به مسلمان جنب نمي :ا آورده كه در آن فرمودبندي( ر 033و در خصال از علي )ع( روايت اربعماة )
ر با رود و اگكند، چون روح مؤمن در خواب به سوي خداي تعالي باال ميرود، حتي اگر آب نيافت با خاك تيمم ميبستر نمي



هاي رحمت خود جاي گنجينه كند، حال اگر اجلش رسيده باشد، او را درپذيرد، و مباركش ميطهارت باشد، خدا او را مي
 .«2»كند تا او را به جسدش باز گردانند اش روانه ميدهد و اگر نرسيده باشد، او را با امينان از مالئكهمي

و در مجمع البيان است كه عياشي به سند خود از حسن بن محبوب، از عمرو بن ثابت، از ابي المقدام، از پدرش، از امام ابي 
كند و جانش در بدنش رود مگر آنكه نفسش به آسمان عروج ميرده كه فرمود: هيچ كس به خواب نميجعفر )ع( روايت آو

اي چون شعاع خورشيد برقرار است، حال اگر خدا اجازه قبض ارواح را داده باشد، ماند و بين نفس و جان او رابطهباقي مي
 "رود، و اين است معناي آيهاشد، نفس به سوي روح ميرود، و اگر اجازه برگشتن روح را داده بجان هم به سوي نفس مي

 ."... اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها

اي است كه تاويل دارد، و هر آنچه را كه در پس نفس هر آنچه را كه در ملكوت آسمانها مشاهده كرده باشد، رؤياي صادقه
 .«0»يطان در خيال او انداخته، و تاويلي ندارد ما بين آسمان و زمين ديده، از موهوماتي است كه ش

و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم و ابن مردويه، از سليم بن عامر، روايت كرده كه گفت: عمر بن خطاب گفت، عجب 
كرده ن بيند كه تا آن ساعت اصال به ذهنش خطوررود و چيزهايي ميبيند، انسان به خواب مياست اين رؤياها كه آدمي مي

 .ودشبيند كه در بيداري هيچ اثري از آن پيدا نميبيند. و شخص ديگر رؤيايي ميشود عين آن را ميو چون بيدار مي

 خواهي بگويم علتش چيست؟پس علي بن ابي طالب فرمود: اي امير مؤمنان آيا مي

الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضي عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ  "فرمايد:خداي تعالي مي
 ها راپس به حكم اين آيه همه نفس "الْأُخْري إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي

__________________________________________________ 

 .932و  933توحيد، ص (1)

 .310خصال صدوق، ص (2)

 .431، ص 3البيان، ج مجمع (3)
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يند، ببيند، رؤياي صادقه است، و آنچه در مراجعت به سوي جسد خود ميگيرد، پس آنچه نفس در آسمان نزد خدا ميخدا مي
علي  ر از كالمدهند، عمكنند، و از اباطيلي به او خبر ميهاي او را تكذيب ميتلقينات شيطانهاي در هواست، شيطانها ديده

 .«1»)ع( تعجب كرد 

مؤلف: گفتار مفصل ما پيرامون رؤيا در سوره يوسف گذشت و مراجعه بدانجا براي فهميدن معناي اين دو روايت مؤثر است. 
بر همان معناي اصطالحي علمي يعني بر عالم مثال اعظم اطالق شده  "سماء "اين را هم بگوييم كه در اين دو روايت كلمه

بر عالم مثال اصغر در اصطالح علمي اطالق شده است،  "ما بين آسمان و زمين "ر از آسمان و زمين است و كلمهكه بزرگت
 .متوجه اين نكته باشيد

__________________________________________________ 
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 517[ ..... ص: 17ا ت 43(: آيات 39سوره الزمر )]

 اشاره



( وَ أَنِيبُوا 40جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
( وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ 40لِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ )إِلي رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْ

بِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ( أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتي عَلي ما فَرَّطْتُ فِي جَن44ْيَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ )
 (43( أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )43)

بِها وَ اسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ  ( بَلي قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْت43َأَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَي الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ )
( وَ يُنَجِّي اللَّهُ 33تَكَبِّرِينَ )( وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَي الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَي اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْويً لِلْم42ُالْكافِرِينَ )

 (31مَسُّهُمُ السُّوءُ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ )الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ ال يَ

 517ترجمه آيات ..... ص: 

را او آمرزد، زيبگو اي بندگانم كه بر نفس خود ستم و اسراف كرديد از رحمت خدا نوميد مشويد كه خدا تمامي گناهان را مي
 .(40آمرزنده رحيم است )

 .(40بر سرتان آيد و ديگر ياري نشويد، تسليمش گرديد )و به سوي پروردگارتان رجوع نموده قبل از آنكه عذاب 
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و آنچه را كه از ناحيه پروردگارتان نازل شده كه بهترين حديث است پيروي كنيد قبل از آنكه عذاب ناگهاني و بي خبر شما 
 .(44را بگيرد )

م كه كنها كه به درگاه خدا روا داشتم، اعتراف مير من از آن ستمگويد: وا حسرتا ببترسيد از روزي كه هر كسي به خود مي
 .(56)به راستي از مسخره كنندگان بودم 

 .(43بودم )گويد: اگر خدا هدايتم كرده بود از پرهيزكاران ميو يا مي

 .(43شدم )توانستم برگردم و از نيكوكاران ميگويد: اي كاش ميبيند ميو يا وقتي عذاب را مي

گويند آري آيات من برايت بيامد و تو به آيات من تكذيب كردي و از پذيرفتن آن تكبر نمودي و اصوال از پاسخش ميدر 
 .(42كافران بودي )

 .(33بيني كه رويشان سياه است آيا در دوزخ جايي براي متكبران نيست )و روز قيامت تكذيب كنندگان بر خدا را مي

رسد و اندوهناك دهد و به چنين كساني عذاب نمين تقوا پيشه كردند نجات ميخدا كساني را كه براي رستگاريشا
 .(31گردند )نمي

 511بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

دهد كه مشركين را به اسالم و به پيروي از آنچه خدا نازل كرده دعوت كند و از در اين آيات رسول خدا )ص( را دستور مي
دهد. بر حذر دارد، آري چگونه از حسرت و ندامت روزي كه حسرت و ندامت سود نمي عواقب اسرافشان بر نفس خود، يعني

دهد با اينكه در دنيا از پذيرفتن حق، استكبار ورزيدند. و نيز به يادشان بياورد كه در آن روز متقين رستگاري و نجات سود مي
 .شودوبي استفاده ميو كفار خسران و آتش دارند. و در لسان اين آيات لحن رأفت و رحمت به خ



 511[ ..... ص: "قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ "در آيه "رحمت اللَّه "و "عبادي "مقصود از]

 "... للَّهِقُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ا "

صدا  "اي بندگان من -يا عبادي "دهد تا مردم كافر را از طرف خداوند و با لفظدر اين آيه رسول خدا )ص( را دستور مي
و نيز  .كندآورد و آن اين است كه چرا خدا كفار را به عبادت خود دعوت مياي را هم به يادشان ميبزند. و اين تعبير نكته

دعوت است، اما يادآوري دليل دعوت براي اين است كه يادآوري كند كه ايشان عبد اويند و او ترغيب آنان به پذيرفتن 
موالي ايشان است و حق مولي بر عبدش اين است كه او را عبادت كند و اوامرش را اطاعت كند، پس مولي حق دارد كه او 

 .را به اطاعت و عبادت خود دعوت كند
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ي متكلم اضافه كرده،  "يا "را بر "عباد "كند به اينكه دعوت را بپذيرند، براي اينكه كلمها اينكه گفتيم ترغيب ميو ام
 .انگيزد تا به ذيل رحمت و مغفرت او متمسك شوندو اين تعبير ايشان را بر مي "بندگان من "فرمايدمي

« 1»به طوري كه راغب  -است و "اسراف "جمع غايب ماضي از مصدر "أسرفوا "كلمه -"الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ
به معناي تجاوز از حد در هر عملي است كه كسي انجام دهد، هر چند كه در خصوص خرج كردن مال  "اسراف "-گفته

 "ليع "مشهورتر است، و گويي در آيه مورد بحث متضمن معناي جنايت و يا معنايي قريب به آن نيز هست، چون با كلمه
 .متعدي شده

و اسراف بر نفس تعدي بر نفس به جنايت كردن و به ارتكاب گناه است چه شرك باشد و چه گناهان كبيره و چه گناهان 
 .كندصغيره، چون سياق اين عموميت را افاده مي

ي متكلم اضافه  "اي "كه به "عبادي "مؤمنانند، چون كه در قرآن استعمال "عباد "اند: مراد ازگفته «9»جمعي از مفسرين 
 :شودشده در مؤمنين غلبه دارد. پس معناي آيه چنين مي

 .ايدبگو اي مؤمنيني كه مرتكب گناه شده

و ليكن اين حرف صحيح نيست، براي اينكه آيه مورد بحث تا هفت آيه بعد از آن همه در يك سياق و متصل به يكديگرند، 
آري  -بَلي قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَ اسْتَكْبَرْتَ "فرمايد:ن اين آيات ميبينيم كه در ضمو همه در مقام دعوتند، و ما مي

و اين خود مثل تصريح است به  "آيات من به سوي تو اي مشرك بيامد، ولي تو آن را تكذيب كردي و استكبار ورزيدي
 .شوددر اول آيات، شامل مشركين هم مي "عبادي "اينكه كلمه

هايي در خود كالم در چيزي بيشتر از ده مورد به معناي مؤمنان آمده، همه اين موارد قرينه "عبادي "نيم كه لفظبيو اگر مي
شود با بودن آن قرائن لفظ مزبور را اعم از مؤمن و مشرك گرفت، ولي چنان هم نيست كه هر جايي همراه دارد كه نمي

بينيم در كالم خدا هر جا مطلق ذكر شده، ن باشد، هم چنان كه ميبدون قرينه و مطلق استعمال شد، باز منصرف به مؤمني
 .اعم از مؤمن و مشرك اراده شده است

گفت اين  تواندر آيه شريفه در مورد مشركين، جاي هيچ ترديد نيست، بلكه مي "يا عبادي "و كوتاه سخن آنكه شمول لفظ
 در آيه مورد بحث به خاطر "يا عبادي "نظريه كه كلمه

__________________________________________________ 
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تر است از اينكه بگوييم مختص به مؤمنين است، هم چنان كه از ابن سياقي كه دارد مختص به مشركين است، قابل قبول
 .«1»عباس هم نقل شده 

در آيه مورد بحث به قرينه اينكه خطاب  "رحمت "به معناي نوميدي است، و مراد از "قنوط "-"ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ "
و دعوت در آن به گناهكاران است، رحمت مربوط به آخرت است، نه رحمت اعم از دنيا و آخرت و اين هم معلوم است كه از 

ن تواد احتياج مستقيم و بال واسطه گناهكاران است، همانا مغفرت خداست. پس ميشؤون رحمت آخرت آن قسمت كه مور
 در اينجا مغفرت است، و به همين جهت نهي از نوميدي را با "رحمت "گفت مراد از

 515ص:  ..... [ست، به سبب توبهو اينكه مفاد آن آمرزش همه گناهان حتي شرك ا "إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً "توضيحاتي در ذيل جمله:]

 .تعليل آورد "إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً "جمله

من  -اغفر اني "به كار رفته، با اينكه جا داشت بفرمايد: "يغفر "، به غيبت"عبادي "در اين آيه شريفه التفاتي از تكلم
ن اي بندگان من از رحمت م "گويدمايد به اينكه: آن كسي كه مي، و اين التفات براي آن به كار رفته كه اشاره ن"آمرزممي

. گويا فرموده: از رحمت من نوميد "رحيم "و "غفور "اللَّه است كه اسمايي حسني دارد كه از آن جمله است "نوميد نشويد
 .آمرزم، چون اللَّه غفور و رحيم استمشويد، چون كه من اللَّه هستم، همه گناهان را مي

دارد كه تمامي گناهان قابل اين جمله نهي از نوميدي را تعليل نموده و هم اعالم مي -"اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّ "
باشد و آنچه كه خواهد و به طور گزاف نميآمرزشند پس مغفرت خدا عام است، ليكن آمرزش گناهان هر كسي سبب مي

ت: يكي شفاعت كه بحث آن در جلد اول اين كتاب گذشت و يكي هم توبه. قرآن سبب مغفرت معرفي فرموده دو چيز اس
حال ببينيم در جمله مورد بحث كه گفتيم خطاب در آن به عموم بندگان خدا اعم از مشرك و مؤمن است، كدام يك از اين 

ك چند شامل شرتواند باشد، چون شفاعت به نص قرآن كريم در آياتي دو سبب آمرزش است؟ به طور مسلم شفاعت نمي
ناظر به شفاعت « 9» "إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ "گردد و در سابق هم گفتيم كه آيهنمي

 .آمرزدفرمايد ما دون شرك را براي كساني كه شفيع داشته باشند مياست، يعني مي

ماند توبه و كالم خداي تعالي هم صريح در اين است كه خدا همه گناهان حتي شرك را هم ناگزير از آن دو سبب باقي مي
 .آمرزدبا توبه مي

 .از اين هم كه بگذريم گفتيم كه آيات هفتگانه مورد بحث در يك سياق قرار دارد

__________________________________________________ 
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ه كند و سپس امر به توبكالمي است واحد و متصل به هم كه در آن نخست و به عنوان زمينه چيني از نوميد شدن نهي مي
فرمايد و آيه اولي كالمي مستقل و بريده از آيات بعد نيست تا كسي احتمال دهد عموم مغفرت و عمل صالح مي و اسالم

در بين  "إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً "مقيد به توبه و هيچ سبب ديگري كه فرض شود، نشده. و اين آيه شريفه يعني جمله
اند: عموم مغفرت در آن مقيد است به غير از شرك و غير از گناهاني كه خدا گفته« 1»مفسرين معركه آراء شده. بعضي 



 .شودوعده آتش به مرتكبين آنها داده و اما به توبه مقيد نيست، در نتيجه عموم آيه تنها شامل گناهان صغيره مي

يگر از اسباب مغفرت. چيزي كه اند: اطالق مغفرت نه مقيد به توبه است، و نه به هيچ قيدي دديگر گفته« 9»اي دسته
إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ  "اند، چون آيههست اين عده، اطالق مزبور را مقيد به غير شرك كرده

 ت دارد هر چند كهاند، كه مغفرت عموميشود، آن گاه نتيجه گرفتهصريح در اين است كه شرك آمرزيده نمي "لِمَنْ يَشاءُ
سبب مخصصي مانند شفاعت و توبه در كار نباشد تا گناهكار آمرزيده را بر گناهكار ناآمرزيده ترجيح دهد، و اين همان 

 .اند هيچ يك درست نيستمغفرت گزافي است، كه ما ردش كرديم، و استداللهايي هم كه بر گفته خود كرده

اني براي اثبات اين مدعا كه مغفرت در آيه مقيد به توبه نيست به هفده وجه در تفسير روح المع« 0»از آن جمله، آلوسي 
آمرزيدن بعضي از گناهكاران و نيامرزيدن ديگران  "اي دست نداده و در اين شبهه ما كه گفتيم:استدالل كرده كه هيچ فايده

كرده، كه  "لِمَنْ يَشاءُ "ه را مقيد به قيدمناقشه كرده. و تنها اطالق آي "خواهد، تا گزافي و منافي با حكمت نشودسببي مي
 .تواند به تفسير وي مراجعه كنددر بعضي از قراءتهاي غير مشهور آمده. خواننده عزيز اگر بخواهد به وجوه او واقف شود، مي

لوم ين معنا معاين را هم بگوييم كه خواننده خود توجه دارد كه مورد آيه، شرك و ساير گناهان است، و از كالم خداي تعالي ا
 .اي جز مقيد كردن اطالق آيه به توبه نداريمشود پس به هر حال چارهاست كه شرك جز با توبه آمرزيده نمي

. و "اطوال تقن "اين آيه عطف است بر جمله "وَ أَنِيبُوا إِلي رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ "
 است "انابه "امر از مصدر "أنيبوا "كلمه

__________________________________________________ 
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اهر در بردن اسم ظ از باب به كار "الي ربكم "گويند. و جملهكه به معناي برگشتن به سوي خداست، كه آن را توبه هم مي
، و حال آن كه اين طور نفرمود تا به علت "و انيبوا اليه "جاي ضمير است، چون مقتضاي ظاهر كالم اين بود كه بفرمايد:

 .اين دستور اشاره كرده باشد، چون مالك در برگشتن به سوي خدا همانا صفت ربوبيت اوست

، "نواآم "و نفرمود "أَسْلِمُوا "كند. و اگر فرمود:ست در آنچه اراده ميتسليم شدن و منقاد گشتن براي خدا "اسالم "و مراد از
براي اين است كه قبل از اين آيه و بعد از آن سخن از استكبار كفار در برابر حق رفته و مقابل استكبار اسالم است، نه 

 .ايمان

به  "عذاب "است. و مراد از "أسلموا "و "أنيبوا "متعلق به دو كلمه "مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ "و جمله
قرينه آيات بعد، عذاب آخرت است، و به احتمالي بعيد ممكن است مراد مطلق عذابهايي باشد كه توبه بردار نيست، مانند 

هُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُ "عذاب استيصال و انقراض، هم چنان كه در باره آن فرموده:
 .«1» "فِي عِبادِهِ

رسد، چون سبب آن محقق نيست، اما توبه كه اين است كه آمرزش هرگز به شما نمي "ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ "و مراد از جمله
 .شودمفروض آن است كه توبه نكردند، و شفاعت هم شامل شرك نمي

 511د از پيروي بهترين چيزي خدا نازل كرده )وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ([ ..... ص: مرا]

 ."تَشْعُرُونَوَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ ال  "

گردد، براي اينكه قرآن عزيز در باره هر دو هاي قبلي هم شامل مؤمن و هم كافر ميين خطاب عام است و مانند خطابا



 .طايفه نازل شده است

دهد به اينكه از بين آنچه از ناحيه خدا نازل شده، بهترش را پيروي كنند، حال ببينيم معناي بهتر و در اين آيه دستور مي
اند: ديگر گفته« 0»اند: مراد پيروي احكام آن از حالل و حرام است، نه داستانهاي آن. بعضي هگفت« 9»چيست؟ بعضي 

اند: مراد ديگر گفته« 0»منظور پيروي عزائم يعني واجبات و محرمات آن است، )نه مستحبات و مكروهات(، بعضي 
 .تحبات و اجتناب از محرمات و مكروهاتدستوراتي است كه بدان امر و از آن نهي كرده، چون بجا آوردن واجبات و مس

 «3»اند: پيروي ناسخ آن است، نه منسوخ. و بعضي ديگر گفته« 4»بعضي 

__________________________________________________ 
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آنها قرآن است. پس  "بهتر -احسن "تمامي كتابهاي آسماني است، و منظور از "ما أنزل "اند منظور از جملهديگر گفته
 .ن دستوري كه نازل شده همان پيروي از قرآن استپيروي از بهتري

شود. پس حمل كردن كه در آيه قبلي بود، شامل مضمون همه اين اقوال مي "وَ أَسْلِمُوا لَهُ "و انصاف اين است كه جمله
 .جهتبر يكي از آنها تقريبا تكراري است بي "وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ "آيه

خطابهايي باشد كه به طريقه به كار بردن حق عبوديت در راه امتثال خطابهاي الهي  "أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ "يست مراد ازو بعيد ن
كند، چه آنها كه مربوط به عقايد است و چه آنها كه مربوط به اعمال، مانند خطابهايي كه دعوت به استغراق در ذكر اشاره مي

 .كندخداي تعالي مي

كند، چون پيروي اين خطابها انسان را به حياتي حب خدا و تقواي از او به حق، و به اخالص دين براي او مي و نيز دعوت به
سازد، و او را در واليت خدا يعني كرامتي كه ما فوقش دمد و اعمالش را صالح ميكند و روح ايمان را در او ميطيب زنده مي

 .نمايدكرامت نيست، داخل مي

ر اين آيه مناسبتر است با آن معنايي كه ما گفتيم، براي اينكه غالبا د -"نْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَمِنْ قَبْلِ أَ "
گويند تا فرصت از دست نرفته و ناگهان مانعي فرصت را از آورند و ميجايي دعوت به عمل را با تهديد به فوت وقت مي

كند، و دل خود را به اين خوش دارد را انجام بده كه طرف مقابل در انجام آن عمل امروز و فردا مي دستت نگرفته اين كار
كند، به پيش آمدن ناگهاني دهم، در چنين جايي است كه دعوت كننده او را تهديد ميكه اگر امروز نشد فردا انجام مي

با اصالح باطن سازگارتر است تا موارد اصالح ظاهر و  موانع، و از دست رفتن فرصت، و اين طرز بيان و اين نحوه دعوت
خواهند طرف را به اصطالح به باطن خود آورند كه ميروح عمل. خالصه بيشتر در مواردي اين تهديد را ميآوردن كالبد بي

نَ أَحْسَ "ر ازروح اين همه اهميت ندارد كه پاي چنين تهديدي در ميان آيد. پس منظودعوت كنند، و گر نه آوردن عملي بي
خواهد آنجا را اصالح كند، مانند خطابهايي كه به همان خطابهايي است كه با باطن انسانها سر و كار دارد، و مي "ما أُنْزِلَ

يا أَيُّهَا الَّذِينَ  "كند، هم چنان كه آيهيادآوري خدا و محبت ورزيدن به او، و ترس از او و اخالص دين براي او دعوت مي
قريب به همين معنا را «. 1» "بِهِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْآمَنُوا ا

 .كندافاده مي

__________________________________________________ 



كنند كه مايه حيات شماست. بت كنيد خدا و رسول را چون شما را به چيزي دعوت ميايد اجااي كساني كه ايمان آورده(1)
 .90و بدانيد كه خدا بين هر كس و دل او حايل است. سوره انفال، آيه 
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 518زنهار از فوت وقت و دچار حسرت قيامت شدن[ ..... ص: ]

 "... لي ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِأَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتي عَ "

به معناي اهمال كاري در عملي است كه بايد فورا به آن اقدام نمود، تا جايي كه  "تفريط "در مجمع البيان گفته: كلمه
 :گفته "يا حسرتا "وقتش فوت شود. و نيز در معناي كلمه

د، به خاطر انحسار )متضرر شدن( آدمي به صورتي به معناي غم خوردن از چيزي است كه وقتش فوت شده باش "تحسر "
 .«1»كه ديگر تداركش ممكن نباشد 

بوده، سپس به طور استعاره در سمت آن عضو  (گفته در اصل به معناي عضو )پهلو "جنب "و راغب در معناي كلمه
كردند. به نحو استعاره استعمال مياند، چون عادتشان در ساير اعضاء نيز بر اين بوده كه نام آن را در سمت آن استعمال كرده

كه به معناي جانب و ناحيه خدا است عبارت است از چيزهايي كه بر عبد  "جنب اللَّه "و بنا بر اين« 9»مانند راست و چپ 
واجب است با خداي خود معامله نموده از سوي خود به سوي خدا روانه كند و مصداق آن اين است كه تنها او را عبادت كند 

 .در جنب خدا به معناي كوتاهي در آن است "تفريط "نافرماني او اجتناب ورزد. و و از

به معناي  "سخر "اسم فاعل از "ساخرين "است. و "ان "مخفف "ان "كلمه "وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ "و در جمله
 .باشداستهزاء كنندگان مي

و يا تا  -رودسازم، تنها بدان جهت است كه بيم آن ميب مخاطب ميو معناي آيه چنين است: اگر من شما را به اين خطا
يكي از شما بگويد: وا حسرتا! از آن كوتاهي كه من در جانب خدا كردم، و من به درستي از استهزاء كنندگان  -آنكه نكند

 .بودم. و محل گفتن اين سخن قيامت است

 "هديني "گردد، و مراد از هدايت دربه همان نفس برمي "تقول "ضمير در "مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي لَكُنْتُ "
، "بودمكرد از پرهيزكاران مياگر خدا راهنماييم مي :تا آنكه كسي نگويد "ارشاد و نشان دادن راه است، و معنايش اين است:

 .گيرددر حقيقت با اين خطاب عذر و بهانه را از دست كفار مي

گوييم: اي براي تمني است )كه در فارسي مي "لو "كلمه "أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَي الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ "
 "كرة "كاش(. و كلمه

__________________________________________________ 
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 ."جنب "مادهمفردات راغب، (2)
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به معناي برگشت است. و معناي آيه چنين است: و يا، تا آن كه نكند كسي و آرزومندي هنگام ديدن عذاب روز قيامت 
 .شدمبگويد: اي كاش برگشتي به دنيا بود، در نتيجه من از نيكوكاران مي

اين آيه رد و پاسخ خصوص كالم دوم او است كه  "اسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ بَلي قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَ "
دهد، هم چنان كه و اين جواب را خداي تعالي در قيامت مي "بودماگر خدا مرا هدايت كرده بود از پرهيزكاران مي "گفت:مي



 .سخن او هم در همان موطن است. و سياق جواب، شاهد بر آن است

، فاصله شده و جوابي هم به آن نداده، تنها جواب از "أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَي ... "در اين آيات بين سخن كافر و جوابش آيه
 ."لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ "سخن دوم او را داده است، كه گفت:

كرده، مترتب بر ترتيب صدورش از مجرمين است، چون در  نقل "نفس "اي كه ازو دليلش اين است كه: اين سه جمله
اند، و وقت دهند و ايشان در عمل كوتاهي كردهشوند كه امروز روزي است كه جزاي اعمال را ميقيامت مجرمين متوجه مي

ين . در خصوص ا"يا حَسْرَتي عَلي ما فَرَّطْتُ "گويندزنند و ميخورند و به حسرت فرياد ميتدارك هم گذشته، لذا حسرت مي
 .«1» "حَتَّي إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلي ما فَرَّطْنا فِيها "اظهار حسرت در جاي ديگر فرموده:

مَ مْتازُوا الْيَوْوَ ا "شود:آن گاه وقتي به حسابشان رسيدگي شد و به متقين دستور داده شود كه به بهشت در آيند و گفته مي
اگر خدا مرا هم هدايت كرده  -لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ "گويند:، آن وقت تعلل كرده مي«9» "أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

 ."بودمبود، از متقيان مي

نند اي كنند آرزو ميكبرند، و سپس به آتش واردشان ميرسد كه به آتش در آيند و بر كنار آتششان ميو چون دستور مي
. در جاي "أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَي الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً "گشتند تا در آنجا كار نيك كنند و سعادتمند شوند:كاش به دنيا برمي

وَ ال نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَ نَكُونَ مِنَ  وَ لَوْ تَري إِذْ وُقِفُوا عَلَي النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ "فرمايد:ديگر راجع به همين آرزو مي
 :، و نيز از قول ايشان حكايت كرده كه خواهند گفت«0» "الْمُؤْمِنِينَ

__________________________________________________ 

كرديم.  اش كوتاهيباره گويند: وا حسرتا بر آنچه كه درتا آنكه قيامت به طور ناگهاني بسر وقتشان بيايد، آن وقت مي(1)
 .01سوره انعام، آيه 

 .42اي مجرمان! امروز شما از صف نيكوكاران جدا شويد. سوره يس، آيه (2)

گويند اي كاش و اگر حال آنها راي هنگامي كه بر آتش دوزخ باز دارند مشاهده كني كه در آن حال با نهايت حسرت مي(3)
 .27آورديم. سوره انعام، آيه آيات خداي خود راي تكذيب نكرده و بدان ايمان مي گردانيدند تا ديگرما راي به دنيا بازمي
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 .«1» "رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ "

اگر جمله اول را كه در آخر سپس، بعد از آنكه اقوال را با ترتيبي كه در آنها است نقل كرده شروع نموده به جواب دادن و 
داد، آورد و يا جواب را جلوتر و متصل به آن كالم قرار ميهمه سخنان جواب داده، در آخر سخنان و متصل به جواب مي

 .«9»خورد نظم كالم بهم مي

 :كنيد از بين اين سه سخن، تنها سخن دوم را كه گفتندو به طوري كه مالحظه مي

پاسخ داده، و از پاسخ آن دو جمله ديگر يعني اولي و سومي خودداري نموده و اين بدان جهت است  "انِي ...لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَد "
كردند كه به دنيا برگردند، و خداي سبحان كه جمله اولي مساله استهزاء به حق و به اهل حق بود. و در جمله سومي آرزو مي

دهد، هم چنان كه رد سخني بگويند و پاسخي هم به سخن ايشان نميگذادهد، و نميدر روز قيامت اين طايفه را زجر مي
ونَ قالَ قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَ كُنَّا قَوْماً ضالِّينَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُ "كند:آيه شريفه زير بدان اشاره مي

مُوهُمْ فَاتَّخَذْتُ مُونِ إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَاخْسَؤُا فِيها وَ ال تُكَلِّ
 .«0» "رُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَسِخْرِيًّا حَتَّي أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَ

است  كذب بر خدا به همين "كَبِّرِينَوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَي الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَي اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْويً لِلْمُتَ "



 كه كسي بگويد: خدا شريك دارد و يا بگويد خدا فرزند

__________________________________________________ 

اي پروردگار ما! ما را از اينجا بدر آر كه اگر باز هم به كفر نخستين برگرديم آن وقت ديگر ستمكار هستيم. سوره (1)
 .133مؤمنون، آيه 

، ص 3فسير ابي سعود، ج باشد و ما آن را با اصالحي در اينجا ذكر كرديم. تاصل اين وجه در تفسير ابي السعود مي(2)
931. 

 .دوزخيان گفتند: پروردگارا! شقاوت ما بر ما غلبه كرد و در نتيجه مردمي گمراه شديم(3)

پروردگارا اينك ما را از دوزخ در آر كه حتما راه تو را خواهيم رفت، اگر اين بار هم به همان ضاللت بار اول برگرديم آن 
ه شويد در دوزخ و ديگر حرف مزنيد )آيا فراموشتان شده كه( اندكي از بندگان من وقت ستمگر خواهيم بود. خطاب رسيد خف

گفتند: پروردگارا ايمان آورديم، پس ما را بيامرز و به ما رحم كن، كه تو بهترين رحيماني. آن گاه شما آنان را مسخره مي
دهم افتاديد، اينك امروز ايشان را جزا ميبخنده مي كرديد تا اينكه همين عمل، ياد مرا از دلهايتان ببرد. و شما از آن عدهمي

 .111 -134به خاطر آن صبري كه كردند، آنها همانا رستگارند. سوره مؤمنون، آيه 
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ن ا)و رو سياهي( نشانه ذلت است كه سزاي تكبر ايش "سواد وجه "دارد، و يكي هم عبارت است از بدعت گذاشتن در دين. و
 ."أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْويً لِلْمُتَكَبِّرِينَ "است، و به همين جهت فرمود:

به  "فوز "مصدر ميمي از "مفازه "ظاهرا كلمه "وَ يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ ال يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ "
كه بر سر اين كلمه در آمده باي  "باء "شود از ظفر يافتن و رسيدن به هدف. و حرفمي معناي رستگاري باشد كه عبارت

 .مالبست و يا سببيت است، پس فوزي كه خدا حكم آن را برايشان رانده، سبب نجات ايشان است

ز خارج بدي و دهد، و ديگر نه ا، بيان اين نجات دادن است، گويا فرموده: خداوند نجاتشان مي"ال يمسهم ... "و جمله
 .دهدرسد و نه از درون اندوهي آزارشان ميناماليمي به ايشان مي

كه در ذيل آيات سوره مؤمنون در « 1» "إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ "و اين آيه شريفه نظري دارد به آيه
 .ته غافل نمانيدچند سطر قبل گذشت دقت بفرماييد و از اين نك

 537([ ..... ص: "يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ... "بحث روايتي ])رواياتي در باره مغفرت الهي و شان نزول آيه:

فُوا نَ أَسْرَيا عِبادِيَ الَّذِي "اي به قدر آيهدر مجمع البيان از امير المؤمنين )ع( روايت كرده كه فرمود: در قرآن كريم هيچ آيه
 .«9»آورتر نيست گشايش "عَلي أَنْفُسِهِمْ ...

بزودي در تفسير  -ان شاء اللَّه -مؤلف: اين روايت را الدر المنثور هم از ابن جرير، از ابن سيرين، از آن جناب نقل كرده و
 "هتر از آياي اميدواركنندهآيه كنيم، كه خود آن حضرت فرموده: در قرآن هيچسوره ليل، همين روايت را از آن جناب نقل مي

 .«0»نيست  "وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضي

ان از ثوب -در كتاب شعب االيمان -و نيز در الدر المنثور است كه احمد، ابن جرير، ابن ابي حاتم، و ابن مردويه و بيهقي
 (اند، كه گفت: من از رسول خدا )صروايت آورده

__________________________________________________ 

 .111سوره مؤمنون، آيه (1)
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 "لي أَنْفُسِهِمْ ...يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَ "دارم كه دنيا و آنچه را كه در آن است با آيهشنيدم كه فرمود: من دوست نمي
ص( سكوت كرد، )شود؟ رسول خدا معاوضه كنم. پس مردي عرضه داشت: يا رسول اللَّه! آيا اين آيه شرك را هم شامل مي

 .«1»و سپس فرمود: نه، شرك را شامل نيست 

 :مؤلف: در اين روايت اشكالي است و آن اشكال در تفسير خود آيه گذشت، كه گفتيم

 .رك است و آيه مقيد شده به توبهمورد آيه مساله ش

اند كه گفت: از رسول خدا )ص( و نيز در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه، و مسلم، از ابي ايوب انصاري روايت كرده
 .«9»آفريد تا گناه كنند، و او بيامرزد كرديد خداي تعالي خلقي ميشنيدم كه فرمود: اگر شما گناه نمي

 .منافاتي ندارد -مانند توبه و شفاعت -حديث آمده با قيود و اسبابي كه براي مغفرت هستمؤلف: مغفرتي كه در اين 

قاتل حمزه نازل شد. و آن،  "وحشي "در باره "يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا ... "اند: آيهو در مجمع البيان آمده كه بعضي گفته
ش قبول نشود. پس همين كه آيه نازل شد، اسالم آورد. بعضي اترسيد توبهخواست مسلمان شود ميهنگامي بود كه وي مي

از صحابه پرسيدند: يا رسول اللَّه! آيا اين آيه بخصوص در باره قبول توبه وحشي نازل شده، و يا براي عموم مسلمين است؟ 
 .«0»فرمود: نه، براي عموم مسلمانان است 

ير كلبي آمده كه وحشي و جماعتي نزد رسول خدا )ص( پيام و از كتاب سعد السعود تاليف ابن طاووس، به نقل از تفس
 "فرمايد:مي ايم كهفرستادند، كه چرا بايد ما از دين تو محروم باشيم، هيچ مانعي براي ما نيست جز اينكه از كتاب تو شنيده

اين  و ما همه "ش جاودان استبيند. و در آتهر كس با اللَّه خداياني ديگر بخواند و قتل نفس و زنا كند اثر گناه خود را مي
آن جماعت پيام دادند ممكن  "إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً "ايم رسول خدا )ص( پيام فرستاد كه:كارهاي زشت را كرده

 .است ايمان بياوريم، و توبه هم بكنيم، ولي خوف داريم كه عمل صالح به جا نياوريم

كه داخل  ترسيمگفتند: مي "إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ "باز رسول خدا )ص( پيام فرستاد:
 در مشيت قرار نگيريم. ايشان در
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پس  "عاًييا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِ "پاسخشان اين آيه را فرستاد:
 .آن جمعيت آمدند و مسلمان شدند

توانم قاتل حمزه عمويم را ببينم، لذا با من رو برو مشو كه من نمي "توانيتا مي ")ص( به وحشي فرمود:پس رسول خدا 
 .«1»وحشي به شام رفت، و در اثر ميگساري بمرد 

 يا عِبادِيَ "مؤلف: قريب به اين مضمون را الدر المنثور به چند طريق روايت كرده و در بعضي از آن طريقها آمده كه آيه
همان طور كه در خبر سابق مجمع البيان آمده بود. ولي يك اشكال، اين روايت  «2»در باره او نازل شده  "ينَ أَسْرَفُوا ...الَّذِ



كند، و آن اين است كه سوره مورد بحث در مكه نازل شده، و وحشي بعد از هجرت، مسلمان شده. عالوه بر را ضعيف مي
فرت در آيه مقيد به توبه نشده، و حال آنكه توجه فرموديد كه سياق با اين سخن آيد كه اطالق مغاين، از ظاهر خبر برمي

 .سازگار نيست

به  -"خمر "، احتمال دارد كه اين كلمه"وي در شام در اثر ميگساري بمرد -فمات في الخمر "و اينكه در روايت آمده كه:
 "و احتمال هم دارد غلطي از ناسخ باعث شده باشد كه نام محلي از اطراف مدينه است، -"ميم "و تشديد "خاء "فتحه

بنويسد. و احتمال هم دارد كه مراد آن باشد كه وي به خاطر ميگساري مرده است، چون وحشي هميشه  "خمر "را "حمص
 .كرده، و چند نوبت به خاطر همين گناه تازيانه خورد، بعد رهايش كردندميگساري مي

نب ج "اند واهل بيت )ع( آمده كه آيات مورد بحث را بر شيعيان خود تطبيق كردهدر اين بين روايات بسياري هم از ائمه 
اند و همه اين روايات و آن روايات از باب تطبيق مصداق بر آيه است، نه از باب تفسير، و به را عبارت از ايشان دانسته "اللَّه

 .همين جهت ما از ايراد آنها خودداري نموديم
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وَ الْأَرْضِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ  (39ءٍ وَكِيلٌ )ءٍ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ
( وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ 30( قُلْ أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ )30الْخاسِرُونَ )

 (33( بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ )34كَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ )لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ

( وَ 33ونَ )شْرِكُنِهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يُوَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِي
( وَ 33إِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ )نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِالَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْري فَ

وَ وُفِّيَتْ كُلُّ  (32يِّينَ وَ الشُّهَداءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ )ءَ بِالنَّبِأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ وُضِعَ الْكِتابُ وَ جِي
لَهُمْ  وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّي إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ (70)نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ 

ذابِ عَلَي الُوا بَلي وَ لكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَخَزَنَتُها أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا ق
 (31الْكافِرِينَ )

( وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَي الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّي إِذا جاؤُها وَ 39فَبِئْسَ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِينَ )قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها 
لَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ ( وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ ا30فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَالمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ )

( وَ تَرَي الْمَالئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ قُضِيَ 30نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ )
 (34حَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ )بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِيلَ الْ
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 .(39خدا آفريدگار هر چيزي است و او بر هر چيزي وكيل است )

 .(30كليدهاي آسمانها و زمين از اوست و آنان كه به آيات خدا كفر ورزيدند تنها آنان زيانكارند )

 .(30دهيد غير از خدا را بپرستم؟ )آيا با اين حال باز هم به من دستور مي بگو اي مردم نادان

شود و به طور قطع از زيانكاران و با اينكه به تو و به انبياي قبل از تو وحي شد كه اگر شرك بورزي عملت بدون اجر مي
 .(34خواهي بود )

 .(33بلكه تنها خدا را بپرست و از شاكران باش )

اند كه تمامي موجودات زمين در قبضه اند چون او را از نظر معاد نشناختهر كه حق شناسايي او است نشناختهو خدا را آن طو
 .(33ورزند )او و آسمانها به دست قدرت او است، منزه و متعالي است از شركي كه به وي مي

ميرند مگر كسي كه خدا ن است مياي در آسمانها و هر كس كه در زميشود كه ناگهان آنچه جنبدهو در صور دميده مي
 .(33كنند )شود كه ناگهان همه به حالت قيام درآمده خيره نگاه مياي ديگر در آن دميده ميخواسته باشد. سپس نفخه

آورند و بين مردم به حق گذارند و پيامبران و شهداء را ميشود و كتاب را پيش رو ميو زمين به نور پروردگارش روشن مي
 .(32شود )شود و به كسي ظلم نميداوري مي

گذارند و او داناتر است به آنچه مردم كند و چيزي از عمل كسي كم نميو هر كسي عمل خود را به تمام و كمال دريافت مي
 .(33كردند )مي

ن باز اشوند تا آنجا كه به كنار جهنم برسند درها به رويشو كساني كه كافر شدند دسته دسته به سوي جهنم رانده مي
گويند آيا رسوالني از جنس خود شما به سوي شما نيامدند كه آيات پروردگارتان را بر شود و خازنان دوزخ به ايشان ميمي

 .(31گويند: بله، آمدند و ليكن كلمه عذاب عليه كفار محقق شده بود )مي .شما بخوانند و شما را از لقاي امروزتان بترسانند

 .(39هر در به دوزخ داخل شويد در حالي كه در آن، كه جاي متكبرين است، جاودان باشيد )شود: از آن گاه گفته مي
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شوند تا وقتي كه نزديك آن شوند درهايش ترسند دسته دسته به سوي بهشت رانده ميو كساني كه از پروردگارشان مي
 .(30ر شما كه پاك بوديد پس براي هميشه داخل بهشت شويد )شود و خازنانش به ايشان گويند سالم بگشوده مي

و گفتند حمد خدا را كه به وعده خود وفا كرد و زمين را به ارث در اختيار ما قرار داد تا در هر جاي بهشت كه بخواهيم منزل 
 .(30كنيم و چه خوب است اجر اهل عمل )

د و گفته شوكنند و بين ايشان به حق داوري ميد خدا تسبيح ميچرخند و به حمبيني كه پيرامون عرش ميو مالئكه را مي
 .(75)شود: الحمد للَّه رب العالمين مي

 531بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

اي از آنچه از ادله مزبور در سوره استنتاج شود، و در آن خالصهفصلي است از آيات سوره زمر كه سوره با آن ختم مي
كند كه مشركين را مخاطب قرار دهد و بگويد: پيشنهادي كه عليه ص( را مامور مي)سول خدا شود بيان كرده و سپس رمي



او كردند مبني بر اين كه آن جناب هم خدايان ايشان را بپرستد، جز جهل به مقام خداي تعالي منشاي نداشته. و تذكرشان 
 .شودنتيجه ميبورزند، اعمالشان بيدهد كه هم به او و هم به ساير انبياي قبل از او وحي شده كه اگر شرك 

اند، و گر نه در ربوبيت خدا نسبت به ايشان دهد كه مشركين آن طور كه بايد خدا را نشناختهسپس خداي سبحان تذكر مي
پرستيدند، و سپس خداي تعالي نظام بازگشت به سوي خود را كه همان تدبير كردند، و غير از خدا را نميشك و ترديد نمي

خلق است، ذكر نموده و با بياني جامع و كافي كه بيش از آن تصور ندارد، توضيح داده، و سوره را با حمد خود ختم معاد 
 .كندمي

 :اش ذكر كرد، و فرموداين همان حقيقتي است كه قبال اعتراف مشركين را در باره "ءٍاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "

، و اين اعتراف را زير بناي اين استدالل خود كه تدبير همه «1» "لسَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُوَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ا "
 .اشياء مستند به خدا است، قرار داد

 و اين جمله در مقام زمينه چيني است براي همان مساله تدبير، كه بعدا خاطر نشان
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كه خلقت جداي از تدبير نيست، به همين جهت در مقام استناد خلقت به خدا، منتقل  -ايمقبال هم مكرر گفته -كند، چونمي
 :فرمايدشود به اينكه ملك هم مختص به خداست، و ميمي

شود به اينكه پس خدا وكيل بر هر چيز و قائم . و از اختصاص ملك براي خدا، منتقل مي"رْضِلَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الْأَ "
 .مقام آن در تدبير امر آن است

در جلد هفتم اين كتاب گفتاري پيرامون « 1» "ءٍذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْ "و ما در سابق در ذيل آيه
 .ل خلقت نسبت به همه چيز گذرانديممعناي شمو

 531اشاره به وحدانيت خدا در ربوبيت با بيان اينكه او خالق همه چيز و وكيل بر همه چيز است[ ..... ص: ]

و اين بدان جهت است كه خلقت و هستي هر چيز منتهي بدو است، و اين اقتضا دارد كه او  "ءٍ وَكِيلٌوَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْ "
چيز باشد، پس هيچ موجودي از موجودات مالك چيزي نيست، نه خودش را و نه چيز ديگر را كه از وجود خودش مالك هر 
شود، مگر به تمليكي از خداي تعالي، پس هر چيزي كه تصور شود، به خاطر فقر مطلقش مالك هيچ تدبيري ترشح مي

 .نيست. و خدا مالك تدبير آن است

كه با كند، نه اينن موجود، و عمل آن، نيز نوعي از تدبير خدا است و ملك او را تاكيد ميو اما تمليك خدا نسبت به هستي آ
كند اين خود قوت وكالت خودش را مالكيتش منافات داشته باشد، حتي اگر مالئكه را وكيل خود بر چيزي از امور مي

يل ود را بسته باشد، )بخالف تمليك ما و توكرساند، نه اينكه امري را به آن مالئكه تفويض كرده باشد، و دست وكالت خمي
كنيم دامنه كنيم، ديگر خود مالك آن نيستيم، و يا اگر كسي را وكيل در كاري ميما، كه وقتي چيزي را به كسي تمليك مي

 .دقت بفرماييد -كنيم(دخل و تصرفات خود را كمتر مي

الك خود نباشد، قهرا خداي سبحان وكيل او و قائم و كوتاه سخن آنكه: وقتي هر موجودي از موجودات كه فرض شود م
مقام او و مدبر امر او خواهد بود، حال چه اينكه موجود فرض شده از اسباب عالم باشد و چه از مسببات، پس هر چه باشد 

 .خداي سبحان يگانه، رب او است



شاره كند، و مقصود هم بيان همين پس روشن شد كه جمله مورد بحث در اين مقام است كه به يگانگي خدا در ربوبيت ا
 ذكر "اند:گفته« 9»پس اينكه بعضي از مفسرين  .نكته است
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براي آن است كه داللت كند بر اينكه خداي تعالي  "ءٍاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "بعد از جمله "ءٍ وَكِيلٌوَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْ "جمله
مراد اين است كه بفهماند خداي تعالي  "كه« 1»اند و يا گفته "غني مطلق است، و منافع و مضار مربوط به بندگان است

شان محتاج به اويند، هم چنان كه در پيدايش خود محتاج خواهد اشاره كند به اينكه اشيا در بقايحافظ هر چيز است، پس مي
 .بياناتي است كه به كلي اجنبي از معناي آيه است "او هستند

 "... لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "

 .به معناي كليدها است، و اين كلمه جمعي است كه مفرد ندارد -«9»اند به طوري كه گفته -"مقاليد "كلمه

 لِلَّهِ وَ "ر از مفاتيح و مقاليد آسمانها و زمين، مفاتيح خزاين آسمان و زمين است، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:و منظو
و خزاين آسمانها و زمين، عبارت است از: غيبت آنها كه اشياء و نيز نظام اشياء از آن غيب « 0» "خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

نا ءٍ إِلَّا عِنْدَوَ إِنْ مِنْ شَيْ "شوند. هم چنان كه باز در اين باره فرموده:نند، و به عالم شهود منتقل ميكدرآمده، ظهور پيدا مي
 .«4» "خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

وجودات و ارزاقشان و هايي است كه هستي مو مالك كليدهاي آسمانها و زمين بودن، كنايه است از اينكه مالك آن خزينه
گردند و در مسير هستي به آنها مواجه عمرها و اجلهايشان و ساير چيزهايي كه از آغاز پيدايش تا وقتي كه به خدا باز مي

 .شوند از آنجاستمي

ن جهت واو عاطفه است، و به همي "ءٍ وَكِيلٌوَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْ "در مقام تعليل جمله "... له مقاليد "و اين جمله يعني جمله
 .بين آن دو نياورده است

، از "ضو األر "تا جمله "ءٍاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "در سابق گفتيم كه جمله "وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ "
 "وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ ... "ملهكند. و بنا بر همين ادعا، جگيري ميهايي كه در خالل آيات سابق بود خالصهحجت

ها و آيات بر آن داللت شود: آنچه حجتشود، و معناي مجموع آن چنين ميمي "ءٍاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "عطف بر جمله
 كند اين است كه خدا خالق و درمي
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نتيجه مالك و در نتيجه مالك بودن هم وكيل بر هر چيز است، و خالصه يگانه در ربوبيت و الوهيت است. و كساني كه به 



 .آيات پروردگارشان كفر ورزيده، و او را يگانه در ربوبيت ندانسته و عبادتش نكردند، زيانكارند

ه چون اند كاند، و وجوه بسيار و مختلفي آوردهجا عطف شده، اختالف كردهبه ك "وَ الَّذِينَ كَفَرُوا ... "مفسرين در اينكه جمله
 .توانيد به تفاسير مفصل مراجعه كنيداي در نقلش نديديم، از نقل آن صرفنظر كرديم، شما ميفايده

الصه حجتهاي مزبور در سوره را، يعني يگانگي بعد از آنكه خداي سبحان خ "قُلْ أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ "
خدا را در خلقت، ملك و تدبير را بيان كرد. و الزمه آن، يگانگي او در ربوبيت و الوهيت بود، لذا به رسول گرامي خود دستور 

هاي همه حجتمخاطب قرار داده، بفرمايد: بعد از آن  -گفتند خدايان ايشان را بپرستدكه به وي مي -دهد كه مشركين رامي
ماند، و آيا اين پيشنهاد به غير از جهل چيز روشن ديگر محلي براي پرستش غير خدا و پذيرفتن پيشنهاد شما باقي نمي

 تواند باشد؟ديگري مي

تا  -"ءٍكُلِّ شَيْ اللَّهُ خالِقُ "براي آن است كه مضمون جمله را بر جمله "فا "حرف "أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ "پس در جمله
 "ملهمفعول ج "غير اللَّه "تفريع كند و اين را نتيجه آن قرار دهد. و استفهام در آن استفهام انكاري است و كلمه -آخر و آيه

 "تامروني "است، و اگر مفعول جلوتر از فعلش قرار گرفته، براي اين است كه بر ذكر آن عنايت داشته. و جمله "اعبد

ها در بوده كه يكي از نون "تامرونني "،"تامروني "رضه كه بين فعل و مفعولش فاصله شده، و اصل جملهاي است معتجمله
 .نون ديگر ادغام شده است

كه آن جناب هم غير  -خطاب رسول خدا )ص( به ايشان است تا اشاره كند به اينكه پيشنهاد آنان "أَيُّهَا الْجاهِلُونَ "و جمله
ادله گذشته در يگانگي خدا در ربوبيت و الوهيت روشن بود، چيزي جز نفهمي و ناداني ايشان  با اينكه -خدا را بپرستد

 .تواند باشدنمي

 "... وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ "

كند، گويا فرموده: غير از خدا را نپرست، ه وحي اقامه شد، تاييد مياين جمله مدلول و معناي حجتهاي عقلي را كه به وسيل
چون پرستش غير خدا جهل است، و چگونه جايز باشد براي تو با اينكه وحي صريحا تو را داللت كرد بر اينكه از اين كار 
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ي كند كه آن وحي، بيان مي"لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ "الم، الم قسم است، و جمله "وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ "هپس در جمل
خورم كه اين معنا به تو وحي شده كه اگر شرك بورزي چنين و كه نازل شده چه بوده، و تقدير كالم چنين است: سوگند مي

واهيد نتيجه گشته و از زيانكاران خقبل از تو نيز وحي شده بود كه اگر شرك بورزيد عملتان بيشود، و به انبياي چنان مي
 .شد

 552اشاره به عدم منافات عصمت با اختيار و بيان اينكه نهي پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله( از شرك ورزيدن، نهي حقيقي است[ ..... ص: ]

نبيا )ع( به نهي از شرك و انذارشان به حبط شدن عمل و جزو زيانكاران شدن و خطاب در آيه به رسول خدا )ص( و ساير ا
خطابي است حقيقي، و تهديد و انذاري است واقعي، چون همانطور كه قبال هم گفتيم غرض اين سوره اشاره به اين حقيقت 

كه بدان ايمان آورند،  كنداست كه رسول خدا )ص( هم مامور به ايمان آوردن است او مشركين را به هر چه دعوت مي
كند انجام دهند خودش هم بايد انجام دهد. خالصه او هم خودش نيز بايد بدان ايمان آورد و به هر تكليفي كه دعوت مي

 .هاي ايشان بپذيردتواند پيشنهاد مشركين را در پرستش بتفردي از افراد مسلمين است، پس ديگر نمي

هي هستند و با داشتن آن ديگر ممكن نيست معصيت از ايشان سر بزند، باعث و صرف اينكه انبياء معصوم به عصمت ال



شود كه تكليف از ايشان ساقط باشد و توجه تكليف به ايشان صحيح نباشد، چون اگر اين طور بود ديگر عصمت در نمي
د گناه شود كه بتوانيشد، هم چنان كه در حق جمادات و گياهان تصور ندارد، پس معصوم به كسي گفته محقشان تصور نمي

 .كند، ولي نكند

خود از شؤون مقام علم  -شوداي كه با داشتن آن صدور معصيت ممتنع ميكه عبارت است از قوه -عالوه بر اين، عصمت
 "ءٍوَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ "است، و اين معنا همانطور كه در سابق در تفسير آيه

بداند اشاره كرديم، منافات با داشتن اختيار ندارد، چون اختيار از شؤون مقام عمل است، و معنايش اين است كه: هم  «1»
 .صدور فعل از جوارح و اعضا صحيح باشد و هم ترك فعل

ن علم اينكه دارنده آ و معلوم است كه علم قطعي به مفسده گناه كه مانع از صدور آن گناه از دارنده آن علم باشد منافاتي با
ن علمي شود، چنيميرد. و يا نابينا ميمختار باشد ندارد، مثال كسي كه علم قطعي دارد به اينكه در اثر خوردن فالن سم مي

 مانع قطعي او از خوردن سم است، ولي الزمه اين منع اين نيست كه خوردن سم از او محال باشد، بلكه باز هم صدور و
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تواند اجتناب كند، در نتيجه پس باز هم تواند بخورد و هم ميعدم صدور اين عمل از اعضا و جوارح او صحيح است، هم مي
 .صحيح است كه به او بگوييم: از خوردن سم اجتناب كن

اند بگويند: نهي از شرك و آيد كه خواستهبرمي« 1»آنچه گذشت به خوبي روشن شد اينكه از كالم بعضي از مفسرين و از 
امثال آن نسبت به معصوم نهي صوري است، و منظور نهي امت است، و مبناي كالم از باب مثل معروف است كه 

 .ت، حرف درستي نيس"گويم عروسم تو بشنودخترم بتو مي "گويند:مي

اش از آنچه گذشت واضح شد. و اما اينكه خود ما هم در سابق گفتيم، و در بعضي روايات هم آمده كه و وجه نادرستي
نايش اين است، مع "گويم عروسم تو بشنودخترم بتو مي "اينگونه خطابهاي قرآني كه به معصومين شده از باب مثل معروف

عنايش اين است كه اگر تكليف به كساني را كه هم ممكن است آن را نيست كه خطاب به معصوم اصال غلط است، بلكه م
افتد، كند، مؤثرتر مياطاعت كنند، و هم ممكن است مخالفت و معصيت كنند، متوجه كسي كنيم كه حتما آن را اطاعت مي

 .اند: كنايه رساتر از تصريح استهمانطور كه گفته

عهد  "الخاسرين "اين جمله از بياني كه گذشت روشن شد، و ممكن است الف و الم در معناي -"وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ "
شود: در اين صورت تو از همان خاسريني خواهي بود كه به آيات خدا كفر ورزيده، و از را افاده كند، آن وقت معنا چنين مي

 .هاي داله بر وحدانيت خدا اعراض كردندحجت

نا بر رساند، گويا فرموده: پس باعراض از نهي مستفاد از كالم قبلي را مي "بل "كلمه "كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَبَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَ  "
 "را كه مفعول است جلوتر از فعل "اللَّه "آنچه گفته شد غير خدا را نپرست، بلكه تنها خدا را بندگي كن. و اگر اسم مقدس

 .آورد، براي افاده حصر است "فاعبد

تنها به منظور تاكيد در كالم آمده. ولي بعضي « 9» -اندبه طوري كه گفته -زايده است و "فاعبد "در جمله "فاء "و حرف
 "بل ان كنت عابدا او عاقال فاعبد اللَّه "اند كه فاي جزاء است، جزايي كه شرط آن حذف شده، و تقدير كالم:هم گفته« 0»

 .بوده

 با خداپرستيت از شاكرين شو، از كساني كه شكريعني  -"وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ "
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زِي وَ سَيَجْ "داللت دارد. در تفسير جملههايي كه همه بر يگانگي او در ربوبيت و الوهيت آورند. نعمتنعمت خدا به جا مي
البته شاكرين به حقيقت معناي  -، گفتيم كه مصداق شاكرين«9» "وَ ال تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ "و جمله« 1» "اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

 .هستند بدانجا مراجعه فرماييد -به فتحه الم -همانا مخلصين -كلمه

 551[ ..... ص: "وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ "ن فرمود:معناي اينكه در باره مشركي]

 "... وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ "

قدر هر چيز، همان مقدار و اندازه آن است، حال يا اندازه حجمش، يا عددش، يا وزنش، يا امثال آن. ولي همين كلمه را به 
 .برندمقام و منزلت نيز به كار مي طور استعاره در امور معنوي هم، يعني در

م ، تمثيلي است براي اينكه مرد"گيري او است، اندازه بگيرندتوانند خدا را آن طور كه حق اندازهو نمي "پس اينكه فرمود:
 -"قِيامَةِهُ يَوْمَ الْوَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُ "شناسند، چون از حيث معاد و برگشت اشياء به او، كه جملهآن طور كه بايد خدا را نمي

كند كه در روز قيامت شناسند. چون در اين جمله اين معنا را خاطر نشان ميكند او را نميآن را افاده مي -تا آخر سوره
ماند و آن هم خداي مسبب شود، تنها يك سبب ميافتند و دست خلق از همه آنها بريده ميتمامي اسباب از سببيت مي

ها، و زنده شدنشان در پيچد، و براي مردن همه زندهكند، آسمانها را درهم مير آن روز زمين را قبضه مياالسباب است. و د
آورند، و بين خلق داوري گذارند و انبياء و شهداء را ميگردد، و كتاب را ميدمد، و زني به نور پروردگارش نوراني ميصور مي

كند، و مجرمين را به سوي آتش و متقين را به سوي بهشت مل دريافت ميشود، و هر كسي آنچه را كه كرده به طور كامي
برند. خوب، خدايي كه چنين شاني در مالكيت و تصرف دارد اگر كسي او را با اين شؤون بشناسد، همين شناسايي ايجاب مي
 .كند كه تنها به سوي او روي آورد و به كلي از غير او اعراض كندمي

ند، و بدين اماني به معاد ندارند پس در حقيقت قدر خدا را به حقيقت قدرداني ندانسته و نشناختهو ليكن مشركين چون اي
 .اندسبب بوده كه از پرستش او اعراض نموده به پرستش غير او پرداخته

 اسبابي كه در آن در يكديگر كره زمين است با همه اجزأ و "أرض "منظور از كلمه "وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ "
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ز ااست، و قبض بر هر چيز و بودن آن در قبضه، كنايه است  "مقبوض "مصدر به معناي "قبضة "فعاليت دارند. و كلمه
« 1» "وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ "و مراد در اينجا معناي دوم است، چون آيه .تسلط تام بر آن، يا انحصار تسلط صاحب قبضه بر آن

 .كندو آياتي ديگر اين معنا را تاييد مي

براي خداي تعالي،  در سابق هم مكرر گفتيم كه آيه معناي انحصار ملك و امر و حكم و سلطان و امثال آن در روز قيامت
اين نيست كه اين عناوين در دنيا منحصر در خدا نباشد، بلكه معنايش اين است كه در قيامت اين عناوين بهتر ظهور دارد و 



كنند، بر خالف دنيا كه در آنجا اين معاني براي همه روشن نيست و گرنه در دنيا هم اهل محشر آنها را به وضوح درك مي
است. پس معناي بودن زمين در قيامت در قبضه خدا، اين است كه در قيامت اين معنا را براي مردم  اين عناوين مال خدا

 .رددگشود و خدا تنها در آن روز داراي چنين تسلط و مالكيت ميشود، نه اينكه اصل آن تنها در قيامت پيدا ميروشن مي

كلمه  باشد، و اينتر است ميدست راست و سمتي كه از سمت ديگر قوي يمين هر چيزي، -"وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ "
اً وَ الْأَرْضُ جَمِيع "آيد كه حاصل دو جمله، يعني دو جملهكنند. و از سياق آيه بر ميرا به طور كنايه در قدرت استعمال مي

ت هاي زميني و آسماني از سببي، اين است كه در آن روز سبب"هِوَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ "و جمله "قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ
 .گردد كه هيچ مؤثري در عالم هستي بجز خداي سبحان نيستشوند و آن روز اين معنا ظاهر ميافتند، و ساقط ميمي

ه و غير خدا را شريك در هايي كه مشركين ورزيداين جمله خداي تعالي را از شرك -"سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ "
 .داردربوبيت و الوهيت خدا دانستند و در نتيجه تدبير عالم را به خدايان خود نسبت دادند و آنها را پرستيدند، منزه مي

 553[ ..... ص: "صُّورِ ...وَ نُفِخَ فِي ال "در آيه "إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ "توضيحي در باره نفخه صور و صعقه آسمانيان و زمينيان و مقصود از استثناء]

 "... وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ "

ه گيرد، يك بار براي اينكظاهر آنچه در كالم خداي تعالي در معناي نفخ صور آمده اين است كه اين نفخه دو بار صورت مي
با هم بميرند، و يك بار هم براي اينكه همه مردگان زنده شوند. و اين معنا از روايات وارده از ائمه اهل بيت همه جانداران 

آيد، هر چند كه بعضي ديگر از روايات اهل سنت برمي ()ع(، و بعضي از روايات وارده از طرق اهل سنت از رسول خدا )ص
 خالي از ابهام نيست و همين جهت باعث شده كه
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. گيرد: اول براي ميراندناز علماي اهل سنت، اين نظريه را اختيار كنند كه: نفخه صور در سه نوبت صورت مي «1»بعضي 
و ليكن اثبات  "چهار نفخه است "ديگر بگويند كه:« 9»م براي فزع و صعقه. و بعضي دوم براي زنده كردن و بعث. و سو

 .اين معنا از ظواهر آيات بسيار مشكل است

را در نفخه اول به مردن خاليق  "صعق "، باعث شده كه كلمه"احيا "و "اماته "و شايد همين انحصار نفخ صور در دو نفخه
صعق  "شود:گويد: وقتي گفته ميي اين كلمه غش كردن است. صاحب صحاح ميتفسير كنند، با اينكه معروف از معنا

، يعني ديگري او را به غش درآورد آن گاه "اصعقه غيره "معنايش اين است كه غش كرد و "الرجل صعقا و تصعقا
 .«0»ست به معناي مردن ا "فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ "در آيه "صعقه ":گويدمي

استثنايي است از اهل آسمانها و زمين. و اما اينكه اين استثناء شدگان چه كساني هستند، بعضي  "إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ "و جمله
اند: جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيلند، كه پيشوايان فرشتگانند، چون اين نامبردگان در هنگام نفخ صور گفته «4»

 .ميرندبعد از آن مي ميرند، بلكهنمي

اند: آن نامبردگان با رضوان و حور و مالك هم گفته «6»اند: آن چهار نفر با حامالن عرشند. بعضي ديگر گفته« 4»بعضي 
مَنْ شاءَ  "منظور از جمله :اندگفته -تر استپايهتر و بيكه سخنشان از همه سخنان سخيف -ديگر «7»اند. بعضي و زبانيه

 .د خداي سبحان است، خو"اللَّهُ

 .و خواننده عزيز توجه دارد كه هيچ يك از اين اقوال به دليلي از لفظ آيات كه بتوان بدان استناد جست مستند نيستند



بله اگر براي خدا خلقي تصور شود كه در وراي آسمانها و زمين بوده باشند، آن وقت ممكن است بگوييم استثناي مزبور به 
 .ثنا كردهطور منقطع آنان را است

 ميرند، وو يا بگوييم مرگ عبارت است از جدايي روح از جسد، و اين تنها در جانداران داراي جسد تصور دارد، و اما ارواح نمي
مَنْ فِي  "منظور از استثنا ايشانند، و در اين صورت استثناي مزبور منقطع نيست، بلكه متصل است، چون ارواح هم در بين

 .هستند. مؤيد اين وجه بعضي از رواياتي است كه از ائمه اهل بيت )ع( رسيده "فِي الْأَرْضِالسَّماواتِ وَ مَنْ 
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 :اندوارد شده كه فرموده« 1» "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ "مانند آن روايتي كه در ذيل آيه شريفه

يد ، كالم ارواح انبياء )ع( است، و رواياتي ديگر كه اين معنا را تاي«9» "لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ "جوابي كه در آيه آمده، يعني جمله
 .كندمي

صفت براي  "أخري "گردد. و كلمهبر مي "صور "به كلمه "فيه "ضمير در -"ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْري فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ "
 "است. و كلمه "قائم "جمع "قيام "است. و كلمه "و نفخ فيه نفخة اخري "موصوفي است كه حذف شده و تقديرش

 .و يا به معناي معروف خود كلمه است كه همان نظر كردن باشد "منتظرند -ينتظرون "به معناي "ينظرون

ند تا ايستخيزند و منتظر ميشود كه ناگهان همه از قبرها برميو معناي آيه اين است كه: در صور نفخه ديگري دميده مي
 .كنندو مبهوت و متحير نگاه مي خيزندشود. و يا معنايش اين است: برميچه دستوري برسد، و يا چه رفتاري با ايشان مي

ذا هُمْ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِ "كنند، منافاتي با مضمون آيهخيزند و نظر ميو اينكه در اين آيه آمده كه بعد از نفخه دوم برمي
وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ  "و آيه« 0» "فْواجاًيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَ "و آيه« 0» "مِنَ الْأَجْداثِ إِلي رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
ندارد، براي اينكه فزعشان و دويدنشان به سوي عرصه محشر، و آمدن آنان فوج فوج « 4» "فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ

 .با هم منافات داشته باشندبدانجا، مانند بپا خاستن و نظر كردنشان حوادثي نزديك بهمند، و چنان نيست كه 

 554در قيامت، و وجوهي كه در اين باره گفته شده است[ ..... ص:  "اشراق زمين به نور پروردگار "مراد از]

 "... وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها "

كلمه در كالم خداي  معنايش معروف است. البته اين "نور "به معناي نوراني شدن زمين است. و كلمه "اشراق االرض "
تعالي در بسياري موارد به همان معناي معروفش يعني نور حسي آمده، و در بعضي موارد به عنايتي بر ايمان و بر قرآن نيز 

 كند، كه اگر ايمان و قرآناش روشن مياطالق شده است، و آن عنايت اين است كه ايمان و قرآن حقايقي را براي دارنده
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اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي  "يافت، از جمله موارد اطالقش بر ايمان آيهنبود به آن حقايق دست نمي
 .باشدمي« 9» "فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا "است. و يكي از موارد اطالقش بر قرآن آيه «1» "النُّورِ

آن روز زمين به نوري روشن  :اندگفته« 0»اند. بعضي كرده اختالف "اشراق زمين به نور پروردگارش "مفسرين در معناي
، اضافه كرده "پروردگارش "شود كه خدا خلقش كرده، نه به نور اجسام نوراني چون خورشيد و ماه. و اگر نور را به كلمهمي

 .است "ناقة اللَّه "و "روحي "در حقيقت از قبيل

 .ليكن اين وجه هيچ دليل قابل اعتمادي ندارد

اند: مراد از آن، تجلي پروردگار متعال است براي داوري بين خلق، هم چنان كه در بعضي اخبار از ديگر گفته «4»ي بعض
 .طرق اهل سنت نيز آمده است

اشكال اين وجه اين است كه به فرضي كه آن روايت صحيح باشد، هيچ داللتي بر اين معنا ندارد كه اشراق زمين ناظر به 
 .آن نور باشد

اند: مراد از آن، روشن شدن زمين به عدالت پروردگار است در قيامت، چون همانطور كه نور علم به ديگر گفته («5»بعضي 
 .عمل است، نور زمين هم به عدالت است

اش آن نيست كه نور در آيه هم اشكال اين هم آن است كه: اگر فرضا استعاره گرفتن نور را در عدالت صحيح بدانيم، الزمه
 .معناي عدالت باشد، مگر آنكه دليلي بر آن داللت كند، آنهم به عهده صاحب اين قول است كه بياورد، و نياورده به همان

را استعاره گرفته براي حق و برهان، و اين استعاره در چند جاي  "نور "و در تفسير كشاف آمده كه: خداي عز و جل كلمه
و معنايش اين است كه: زمين به خاطر آن حقي كه در آن اقامه  قرآن آمده كه آيه مورد بحث هم يكي از آنها است،

 .ودشسنجد، نوراني ميگردد، و آن ميزان حقي كه با آن حسنات و سيئات را ميشود، و آن عدلي كه در آن گسترده ميمي

ان حق و عدل است با در نظر گرفتن اينكه رب هم "به نور رب "و همين كه كلمه نور را به نام خودش اضافه كرد و فرمود
دهد، چون عدل خود را ، با در نظر گرفتن اينكه نام او زمين را زينت مي"ربها "و نيز اضافه كردن نام خودش بر ضمير زمين

 گستراند، و موازيندر آن مي
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 .نمايدخود به بانگ بلند اين معنا را تاييد مي كند،كند، و بين اهل زمين به حق حكم ميقسط را در آن نصب مي

ها اين اشاره هست ترين مكانها آنجا است كه در آن عدالت باشد و از آن آبادتر نخواهي يافت. و در اين اضافهآري، آراسته
 .ا استشود از ناحيه غير خدكند و اگر در زمين جور ميكه رب و خالق زمين است كه در زمين عدالت را بر قرار مي



و  "ءَ بِالنَّبِيِّينَوَ جِي "و جمله "وَ وُضِعَ الْكِتابُ "كرده، يعني جمله "أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها "كه بر جمله "و نيز عطفي
خالصه كتاب را نهادن و بر طبق آن حكم كردن، و آوردن انبيا و شهدا و صديقين، و داوري به حق، همه عبارتند از همان 

 .نور

 :گويندبيني كه مردم به پادشاه عادل ميچون در بين خود ما نيز معمول است، و مي

و نيز در مقابلش  "همه آفاق و سراسر جهان با عدالت تو روشن گرديد -اشرقت االفاق و اضاءت الدنيا بقسطك "
ظلم همان  "( هم فرموده:رسول خدا )ص "تمام شهرها از ظلم فالني تاريك شد -اظلمت البالد بجور فالن "گويند:مي

 .«1»بينيم كه آيه شريفه با اثبات عدالت آغاز شده و با نفي ظلم خاتمه يافته است و نيز مي "ظلمات روز قيامت است

در قرآن كريم، استعاره در حق  "نور "و ما بر آن دو اشكال داريم: اول اينكه در آغاز كالمش گفت: در بسياري از موارد كلمه
اي . قرآنش را قبول داريم، ولي استعاره شدن آن را براي حق و برهان قبول نداريم، چون از هيچ آيه"ان شدهو قرآن و بره

 .آيدچنين چيزي برنمي

كنند، ولي هر چه باشد دو مفهوم هر چند كه در بعضي موارد يك مصداق پيدا مي "عدل "و "حق "دوم اينكه: كلمه
عاره براي حق شده باشد، مستلزم آن نيست كه مقصود از آن عدالت بوده باشد. و آقاي متغايرند، و صرف اينكه نور در آيه است

آورد، آن وقت خواهد بگويد كه از كلمه نور عدالت اراده شده، پاي حق و عدالت هر دو را به ميان ميزمخشري وقتي مي
 .آوردگيرد، و ديگر سخني از حق به ميان نميعدالت به تنهايي را نتيجه مي

آن  "اشراق زمين به نور پروردگارش "اين است كه: بعيد نيست مراد از -و خدا داناتر است -رسداما آنچه به نظر ما ميو 
ها، و ظهور حقيقت اشيا و بروز و ظهور واقعيت اعمال، حالتي باشد كه از خصايص روز قيامت است، از قبيل كنار رفتن پرده

 اطل، به طوري كه ناظران حقيقت هر عملي را ببينند، چون اشراق هر چيزياز خير يا شر، اطاعت يا معصيت، حق يا ب
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بحان است، چون غير عبارت است از ظهور آن به وسيله نور، و اين هم جاي شك نيست، كه ظهور دهنده آن روز خداي س
از خدا هر سبب ديگري در آن روز از سببيت ساقط است. پس اشيا در آن روز با نوري كه از خداي تعالي كسب كرده روشن 

 .شوندمي

شود و اختصاصي به زمين ندارد، و ليكن از آنجا كه غرض و اين اشراق هر چند عمومي است و شامل تمامي موجودات مي
. و "وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها "ين، و اهل زمين است، لذا تنها از اشراق زمين سخن گفته و فرموده:بيان حالت آن روز زم

را آورده براي تعريض بر مشركين است، كه منكر ربوبيت خداي تعالي براي زمين، و  "رب "كلمه "اللَّه "اگر به جاي كلمه
 .موجودات زميني هستند

، "وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ "ين حال زمين و موجودات در آن و متعلقات آن است، هم چنان كه در جملهو مراد از زمين در ع
 .باشدنيز گفتيم كه منظور، زمين و آنچه در آن است مي

 :شوداين معنايي كه به نظر ما رسيده از مواضعي از كالم خداي تعالي استفاده مي

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ  "و آيه« 1» "غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌلَقَدْ كُنْتَ فِي  "مانند آيه
ئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحي لَها يَوْمَ "و آيه شريفه« 9» "مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ

، و آيات بسياري ديگر كه داللت دارند بر «0» "لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ



 .ظهور اعمال و تجسم آنها، و شهادت اعضاي بدن آدميان و امثال آن

 -. ولي اين وجه"مراد از نهادن كتاب رسيدگي به حساب اعمال است "اند:از مفسرين گفته« 0»بعضي  -"وَ وُضِعَ الْكِتابُ "
هاي اعمال است، كه اند: مراد از كتاب، همان نامهديگر گفته« 4»صحيح نيست. و بعضي  -كنيدبه طوري كه مالحظه مي

 اند: مراد از كتاب لوحديگر گفته« 3»كنند. و بعضي بق آن حكم ميگيرد و بر طحساب بر طبق آنها صورت مي

__________________________________________________ 

تو از چنين وضعي در غفلت بودي، ما پرده غفلت را كنار زديم اينك ديدگانت امروز تيز بين و خيره شده است. سوره ق، (1)
 .99آيه 

 .يابدز عمل خير كرده و آنچه از بديها كه مرتكب شده حاضر ميروزي كه هر نفسي آنچه ا(2)

 .03سوره آل عمران، آيه 

آيند تا امروز مردم دسته دسته بيرون مي .گويد، چون پروردگار تو به آن وحي كردهامروز زمين اخباري را كه دارد مي (3)
ذره  بيند و هر كس به سنگيني يكشد، آن را مياعمال خود را ببينند. پس هر كس به سنگيني يك ذره عمل خيري كرده با

 .3 -0عمل شري كرده باشد، آن را خواهد ديد. سوره زلزال، آيه 

 .01، ص 90(روح المعاني، ج 3و  4و  4)

 002، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .است« 1» "تَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَهذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْ "محفوظ است. مؤيد اين وجه آيه

براي اين است كه از ايشان بپرسند آيا  -آيدبه طوري كه از سياق برمي -اما آوردن انبيا -"ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِوَ جِي "
، هم مؤيد اين معنا «9» "هِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَفَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْ "رسالت خدا را انجام داديد يا نه؟ و آيه شريفه

 .است

اند، اند و تحمل كردهو اما آوردن شهدا كه عبارتند از گواهان اعمال، آن نيز براي اين است كه آنچه از اعمال قوم خود ديده
 :اداء كنند كه در جاي ديگر در اين باره فرموده

 .«0» "لِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلي هؤُالءِ شَهِيداًفَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُ "

است، به عموم مردم كه از  "ال يظلمون "و "بينهم "دو ضمير جمع كه در -"وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ "
اشد. و قضاي بين مردم، عبارت است از داوري قبال ذكر نشده ب "ناس "گردد، هر چند كه كلمهشود، برميسياق استفاده مي

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ  "كردند. و اين معنا مكرر در كالم خداي تعالي آمده، مانند:بين آنان در آنچه كه در آن اختالف مي
 ."«0»يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 

به معناي دادن و پرداختن چيزي است به حد كمال و  "توفيه "كلمه "مِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَوَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَ "
دهيم، نه جزا تمام. و در جمله مورد بحث به خود عمل متعلق شده، يعني فرموده در قيامت خود اعمال را به صاحبانشان مي

شكي در عادالنه بودن جزاي آن روز باقي نگذارد، و در نتيجه آيه  و پاداش آن را و اين بدان جهت است كه ديگر جاي
 .است "وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ "مزبور به منزله بيان براي جمله

 يعني حكم خدا بدين منوال كه كتاب را بگذارند و از روي -"وَ هُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ "

__________________________________________________ 

كرديد از نامه عملتان در اين كند و ما در دنيا همواره آنچه شما مياين كتاب ما است كه به حق عليه شما نطق مي(1)
 .29كرديم. سوره جاثيه، آيه كتاب استنساخ مي



م ست خواهيهايي كه برايشان پيامبر ارسال كرديم، و از خود آن پيامبران بازخواخوريم كه به زودي از امتسوگند مي(2)
 .3كرد. سوره اعراف، آيه 

 .01اند آن روزي كه از هر امتي گواهي بياوريم، و تو را هم گواه اينان بياوريم. سوره نساء، آيه چگونه(3)

كردند، داوري خواهد كرد. سوره يونس، آيه به درستي پروردگارت در روز قيامت در بين مردم در آنچه كه اختالف مي(4)
20. 

 043، ص: 13ان، جترجمه الميز

و  اطالع استآن به حساب خاليق برسند، و همچنين آوردن انبياء و شهداء بدين جهت نيست كه خدا از اعمال بندگان بي
محتاج است تا آگاهان و گواهان بيايند و شهادت دهند، بلكه بدين منظور است كه حكمش بر اساس عدالت اجرا گردد. و 

 .كنند آگاه استگرنه او به هر چه كه خاليق مي

آيه سابق در باره اصل قضاي خدا و حكم او بود، و آيه مورد بحث در خصوص اجراي آن است و آيات بعدي همين اجرا را 
 .دهدتفصيل مي

 "... وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي جَهَنَّمَ "

« 1»طوري كه در مجمع البيان است، و به  -فتحه سين و سكون واو -به "سوق "ماضي مجهول از مصدر "سيق "كلمه
به  -آمده« 0»به طوري كه در صحاح  -است كه "زمرة "جمع "زمر "و كلمه«. 9»گفته به معناي به حركت واداشتن است 

 .معناي جماعتي از مردم است

و چون به  "حَتَّي إِذا جاؤُها "رانند.و معناي آيه چنين است: در قيامت كفار را دسته دسته از پشت سر به سوي جهنم مي
شود شود، تا داخل آن شوند. و از اينكه در اينجا فرمود درهاي آن باز ميدرهاي آن باز مي "فُتِحَتْ أَبْوابُها "رسندجهنم مي
 ، خازنان"وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها "كند،به اين معنا تصريح مي« 0» "لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ "شود درهاي متعددي دارد. آيهمعلوم مي

ني از ، آيا رسوال"أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ "گويند:اي كه موكل بر آنند، از در مالمت و انكار برايشان ميدوزخ يعني مالئكه
 خود شما يعني از نوع خود شما انسانها به سويتان نيامدند؟

ها و براهيني كه بر وحدانيت خدا در را؟ و آن حجت بر شما آيات پروردگارتان "عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ "تا بخوانند "يتلون "
ن گفتند چرا چنين رسوالني براي ما آمدند، و آ "قالُوا بَلي "كند برايتان اقامه كنند؟ربوبيت، و وجوب پرستش او داللت مي

 "رِينَمَةُ الْعَذابِ عَلَي الْكافِحَقَّتْ كَلِ "زير بار نرفتيم و آنان را تكذيب كرديم، و در نتيجه "و لكن "آيات را براي ما خواندند،
همان است كه در هنگامي كه به آدم  "كلمه عذاب "اش در باره كفار به كرسي نشست. و منظور ازفرمان خدا و حكم ازلي

 :داد به زمين فرود آيد، فرمودفرمان مي
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 .413، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .آن راي گويند كه حيوان راي از پشت سر براند، و رائد آن راي كه از جلو مهارش راي بكشد "سائق"(2)

 [.....] مترجم

 ."زمر "صحاح اللغة، ماده(3)

 .00سوره حجر، آيه (4)

 041، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .«1» "ارِ هُمْ فِيها خالِدُونَوَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّ "



خازنان  -آيدبه طوري كه از سياق برمي -گوينده اين فرمان "قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِينَ "
دا را شود كه از در تكبر آيات خره كفاري صادر ميآيد كه اين فرمان در بابرمي "فَبِئْسَ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِينَ "دوزخند. و از جمله

 .اندتكذيب كرده، و با حق عناد ورزيده

كر ذ "اذا "در اين آيه بر خالف آيه قبلي جواب "وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَي الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّي إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها "
ه به آن است كه امر بهشت ما فوق آن است كه با زبان گفته شود و ما وراي هر مقياسي است كه نشده، و اين خود اشار

باز  رسند، در حالي كه درها برايشانحاليه است، يعني تا آنكه به بهشت مي "وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها "اش را معين كند. و جملهاندازه
 .ه موكل بر بهشتنداي هستند كمالئكه "خزنتها "شده. و منظور از جمله

ر كساني را كه از انتقام پروردگا "الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَي الْجَنَّةِ زُمَراً "دارندبه حركت وا مي "سيق "و معناي آيه اين است كه:
، درهاي "بوابهافتحت ا "تا آنكه بدانجا برسند، در حالي كه "حَتَّي إِذا جاؤُها "خود پرهيز داشتند دسته دسته به سوي بهشت

 ":ندگويكنند به ايشان ميموكلين بهشت در حالي كه بهشتيان را استقبال مي "وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها "آن برويشان باز شود

ست بعيد ني "طبتم "شما همگي در سالمت مطلق خواهيد بود، و جز آنچه مايه خشنودي است نخواهيد ديد. "سَالمٌ عَلَيْكُمْ
اينك داخل شويد كه اثر پاكي شما اين است كه جاودان  "فَادْخُلُوها خالِدِينَ "انگر علت اطالق سالم باشد.كه اين جمله بي

 .در آن زندگي كنيد

 547سخن بهشتيان بعد از ورود به بهشت[ ..... ص: ]

 "... وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ "

اي است اي كه خدا به آنان داده بود، آن وعدهمردم پرهيزگارند، و مرادشان از وعده -به گفته جمعي -گان اين سخنگويند
ها كه به انبياي ديگر كرده بود مكرر آمده، و متقين را وعده بهشت داده، از آن جمله در قرآن كه در قرآن و در ساير وحي

« 0»بعضي  «0» "إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ "و نيز فرموده:« 9» "دَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌلِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْ "عزيزش فرموده:
 :اندهم گفته
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 .اندنهو كساني كه كفر بورزند، و آيات ما را تكذيب كنند، آنان اهل آتش و در آن جاودا(1)

 .02سوره بقره، آيه 

 .14ها است. سوره آل عمران، آيه براي كساني كه تقوي پيشه كردند نزد پروردگارشان بهشت(2)

 .00مردم پرهيزگار نزد پروردگارشان بهشتهاي نعيم دارند. سوره قلم، آيه (3)

 .04، ص 90روح المعاني، ج (4)

 049، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .وعده آمدن قيامت و ثواب در آن استمراد از اين وعده 

أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ  "و بعيد نيست كه مراد از اين وعده، وعده به ارث دادن بهشت باشد، هم چنان كه در قرآن فرموده:
شود براي عطف تفسير مي "رْضَوَ أَوْرَثَنَا الْأَ "، و بنا بر اين احتمال جمله«1» "الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ

شود: گفتند حمد آن خدايي را سزد كه به وعده خود وفا كرد، و بهشت ديگران را هم )و معنا چنين مي "صَدَقَنا وَعْدَهُ "جمله
 .(به ما ارث داد

مانجايي كه بهشتيان در زمين بهشت است، يعني ه« 9» -اندبه طوري كه گفته -"أرض "مراد از كلمه -"وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ "



شوند. و در اول سوره مؤمنون هم گذشت كه مراد از ارث دادن بهشت، اين است كه: بهشت را برايشان باقي آنجا مستقر مي
در اثر گناه و )گذاشت، با اينكه در معرض آن بود كه ديگران آن را ببرند و يا حد اقل شريك ايشان شوند، ولي آن ديگران 

 .ود را از دست دادند و به اينان منتقل گرديدشرك( سهم بهشت خ

نتبوء  "اين جمله بيانگر ارث دادن زمين به ايشان است، و اگر با اينكه جا داشت بفرمايد -"نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ "
راي را آورد ب "جنت "را به كار ببرد كلمه "أرض "و خالصه با اينكه جا داشت ضمير كلمه "نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ ":، فرمود"منها

 .همان بهشت است "أرض "را معنا كند، و بفهماند كه منظور ما از "ارض "اين است كه كلمه

نكه آن پايه، مگر ايهمين زمين دنيا است. ولي تفسيري است بسيار بي "ارض "اند: مراد ازاز مفسرين گفته« 0»ولي بعضي 
أُولئِكَ لَهُمْ  "شت عبارت است از آخرت همين زمين دنيا، هم چنان كه خداي تعالي فرموده:را توجيه كنند، و بگويند به

 .«0» "عُقْبَي الدَّارِ

گويند حمد خدايي را كه به وعده خود وفا كرد، آن و معناي آيه اين است كه: پرهيزكاران بعد از داخل شدن در بهشت، مي
داد كه به زودي بهشت را به ما به ارث اي كه ميكند. و يا آن وعدهبهشت ميداد كه به زودي ما را داخل اي كه ميوعده

آيد كه بهشتيان و از اين جمله اخير به دست مي -دهد، و ما در بهشت هر جايش كه دلمان بخواهد مسكن خواهيم كردمي
 .هر چه بخواهند در بهشت دارند

 جر آنهايي كه براي خدا عمل كردند، ويعني چه خوب است ا -"فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ "

__________________________________________________ 

 .11و  13اند. سوره مؤمنون، آيه برند و هم در آن جاودانهاينانند آنهايي كه بهشت فردوس را ارث مي(1)

 .411، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 .04، ص 90روح المعاني، ج (3)

 .99اي خانه آخرتند. سوره رعد، آيه ايشانند كه دار(4)

 040، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .سخن اهل بهشت است. احتمال هم دارد تتمه كالم خداي تعالي باشد -آيدبه طوري كه از سياق برمي -اين جمله

 "... وَ تَرَي الْمَالئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ "

 "عرض "است كه به معناي احاطه كردن و حلقه زدن دور چيزي است. و كلمه "حف "اسم فاعل از ماده "حافين "لمهك
 "كند. وشود، فراميني كه با آن امر عالم را تدبير ميعبارت است از آن مقامي كه فرامين و اوامر الهي از آن مقام صادر مي

 :عبارتند از "مالئكه

الن به اوامر او. و ديدن مالئكه به اين حال كنايه است از اينكه بعد از درهم پيچيده شدن مجريان مشيت خدا، و عام
 .بينيآسمانها، مالئكه را به اينصورت و حال مي

ا كنند، تبيني در حالي كه گرداگرد عرشند و پيرامون آن طواف ميو معناي آيه اين است كه: تو در آن روز مالئكه را مي
 .بيني كه سرگرم تسبيح خدا با حمد اويندرا كنند، و نيز مياوامر صادره را اج

به مالئكه برگردد. و احتمال هم دارد به مالئكه و مردم هر دو برگردد. و  "هم "احتمال دارد ضمير -"وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ "
ل بهشت و اهل آتش و يا بين داوري در بين اه "قضاء "احتمال هم دارد به جميع خاليق و يا تنها به مردم برگردد، و معناي

 .هاي ايشان باشدانبيا و امت

الْحَقِّ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِ "كند و آن اين است كه داوري در بين مردم را قبال در جملهولي يك نكته احتمال اخير را تضعيف مي



 .جهتست بيفرموده بود و دوباره سخن از قضاي بين مردم راندن تكراري ا "وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ

ليكن ظاهر قضاوت در ما بين يك جماعت، اين است كه به نفع بعضي، و به ضرر بعضي داوري شود، چون در جايي قضا به 
آيد كه اختالفي در بين آن گروه بوده باشد و اختالف در بين مالئكه فرض ندارد و همين خود مؤيد آن است كه كار مي

حكم  همان طور كه بر "قضا "غير مالئكه يعني مردم برگردد. چيزي كه هست كلمهضمير مزبور به مالئكه بر نگردد و به 
هاي آن، از قبيل احضار دو طرف شود، اطالقش بر مجموع حكم و مقدمات و آثار و دنبالهحاكم و داوري او اطالق مي

 .ح استدعوي، طرح دعوي، و شهادت خواستن از شهود، حكم حاكم، و رساندن حق به صاحب حق، نيز صحي

در جمله مورد بحث مجموع  "قضا "در آيه قبل، خود حكم الهي باشد، و مراد از "قضا "پس ممكن است مراد از كلمه
جزئيات باشد، جزئياتي كه از ساعت مبعوث شدن تا آخرين لحظه، يعني لحظه داخل شدن دوزخيان در دوزخ و استقرار در 

ف ترجمه برطر "قضا "آيد. پس با اين بيان اشكال تكرار كلمهآن، پيش ميآن و در آمدن بهشتيان در بهشت، و استقرار در 
 040، ص: 13الميزان، ج

 .باشدشده و تكرار آن بدون جهت نمي

اين كلمه خاتمه آغاز و انجام خلقت است، و هم ثنايي است عمومي براي خداي تعالي،  -"وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ "
 .كند، مگر آنكه آن كار جميل و زيبا استاري نكرده و نميكه هيچ ك

اند: گوينده اين حمد همان متقين هستند، چون حمد اولشان براي داخل شدن در بهشت بوده، و از مفسرين گفته« 1»بعضي 
 ري كرد. بعضيحمد دومشان براي اين بوده كه خدا حكم را به نفع آنان صادر فرمود و به حق بين ايشان و غير ايشان داو

گوينده آن مالئكه هستند، و اگر صريحا به ايشان نسبت نداد، براي اين است كه خواست تعظيمشان  :اندديگر گفته« 9»
 .انداند: صاحب اين كالم تمامي خالئقديگر گفته« 0»كرده باشد. بعضي 

و « 0» "دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَوَ آخِرُ  "فرمايد:مؤيد وجه اول اين آيه شريفه است كه در صفت اهل بهشت مي
 .اين خود حمدي است عام كه قبال گفتيم حمد آخرين روز خلقت است

 545بحث روايتي ])رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته([ ..... ص: 

 اشاره

خدا  آمده: اين گفتگو و خطاب با رسول "تَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَ "در تفسير قمي در ذيل جمله
خداي تعالي پيغمبر خود را به  :فرمايداست، ولي منظور امت اوست، و اين همان كالم امام صادق )ع( است كه مي ()ص

 .«4»مبعوث فرموده  "گويم عروسم تو بشنودخترم به تو مي "روش

وي به سند خود از فضيل بن يسار روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( شنيدم كه  و از كتاب توحيد حكايت شده كه
 .گنجدفرمود: خداي عز و جل را نبايد وصف كرد، چون به وصف نمي

شود، و چگونه ممكن گويد: زراره از امام باقر )صلوات اللَّه عليه( روايت كرده كه فرمود: خداي تعالي وصف نميآن گاه مي
 ا وصف كرد با اينكه خودش در كالماست او ر
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 .03، ص 90(روح المعاني، ج 0و  9و  1)

 .13. سوره يونس، آيه "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ "گويند:آخرين سخنشان اين است كه مي(4)



 .941، ص 9تفسير قمي، ج (5)

 044، ص: 13جترجمه الميزان، 

شود اال آنكه او از آن توصيف بزرگتر ، پس خدا با هيچ مقياسي توصيف نمي"وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ "مجيدش فرموده:
 .«1»است 

 وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً "از آيه (و نيز در همان كتاب به سند خود از سليمان بن مهران روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع
 .پرسيدم، فرمود: يعني مالك زمين اوست و احدي با او شريك در ملك او نيست "قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ

به معناي اعطا و گشايش  "بسط "از خداي تعالي در جاي ديگر به معناي دريغ ورزيدن از بخشش، و كلمه "قبض "و كلمه
ند و كگيرد و عطا مييعني خداي تعالي تنگ مي "وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَ اللَّهُ يَقْبِضُ "دادن آمده، از آن جمله فرموده:

 :دهد و قبض از ناحيه اوست. و به وجهي ديگر قبض به معناي گرفتن به عنوان قبول است، هم چنان كه فرمودوسعت مي

 .دهدابر آن اجر ميپذيرد، و اهلش را در بر، يعني خدا صدقات را مي"وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ "

دست است و منظور از  "يمين "چيست؟ فرمود: منظور از "وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ "عرضه داشتم: پس معناي جمله
آسمانها به قدرت و قوه  :اين است كه "وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ "دست هم قدرت و قوت است. و معناي اينكه فرموده:

 .«9»گويند اش ميخداي سبحان در هم پيچيده شده، و او بزرگتر از آن است كه مشركين در باره

فَصَعِقَ مَنْ فِي  "مؤلف: در الدر المنثور از ابو هريره از رسول خدا )ص( روايت آورده كه رسول خدا )ص( در ذيل آيه
اند، شهيداني هستند كه شمشيرها را به كمر اينهايي كه استثنا شده "رموده:ف "السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ

در اين آيه غير از نفخه اول است كه  "نفخه "آيد منظور ازكه از ظاهر آن برمي« 0» "بسته پيرامون عرش خدا قرار دارند
 .رساندرا ميشود، در حالي كه در سابق گفتيم ظاهر آيه خالف اين براي مردن جاندارها دميده مي

استثنا شدگان در آيه جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و ملك الموت و  "و از انس از رسول خدا )ص( روايت شده كه فرمود
 .آيه مورد بحث ظاهر در خالف اين روايت نيز هست« 0» "ميرند ...ميرند، بلكه بعدا ميحامالن عرشند كه در آن نفخه نمي

 كند،اين آيه موسي )ع( را استثنا مي "فت:و از جابر روايت آورده كه گ
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 [.....] .193توحيد صدوق، ص (1)

 .131توحيد )صدوق(، ص (2)

 .003، ص 4(الدر المنثور، ج 0و  3)

 043، ص: 13ترجمه الميزان، ج

چه  "صعقه "و اين روايت از اين نظر قابل قبول نيست، كه كلمه« 1» "چون او يك بار در زمان حياتش دچار صعقه شد ...
به معناي غش كردن باشد، و چه مردن، اختصاص به موسي نداشت، بلكه چندين نفر از بني اسرائيل هم با او بودند و دچار 

 .آن صعقه شدند

 541هايي است[ ..... ص: دو روايت در باره اينكه بهشت و جهنم را درب]

گفته است: در معناي اين آيه دو قول است، يكي روايتي است كه از علي،  "لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ "لبيان، در ذيل آيهو در مجمع ا
نقل شده كه فرمود: جهنم كه هفت در دارد بدين جهت است كه هفت طبقه دارد، هر طبقه روي طبقه  (امير المؤمنين )ع
 .ديگر قرار گرفته



هاي خود را روي هم گذاشت، و فرمود: همين طور روي همند و خداي تعالي دست آن گاه براي مجسم كردن مطلب،
و  "لظي "است، و طبقه دوم آن "جهنم "تربهشت را همكف زمين قرار داده و آتش دوزخ را روي هم، كه از همه پايين

ايت كلبي است و در رو "هاويه "و هفتمش "سعير "و ششمش "جحيم "و پنجمش "سقر "و چهارمش "حطمة "سومش
 .«9»دانسته  "جهنم "و طبقه باالتر از همه را "هاويه "طبقه زيرين را

و در خصال از امام صادق )ع( از پدرش، از جدش، از علي )ع( روايت آورده كه فرمود: براي بهشت هشت در است، دري كه 
شوند، و از پنج در ديگرش شيعيان و شوند، و دري كه از آن، شهداء و صالحين وارد مياز آن، انبياء و صديقين داخل مي

گويم پروردگارا شيعيان من، دوستانم، ياورانم، كنم، ميايستم و دعا ميشوند. و من هم چنان بر صراط ميمحبين ما وارد مي
رسد: دعايت مستجاب شد، و شفاعتت ورزيده، سالمت بدار. از دل عرش ندا ميو هر كس كه در دار دنيا به من محبت مي

اره شيعيانت پذيرفته گشت، حتي در آن روز هر يك نفر از شيعيان و دوستان و ياوران و آنها كه با دشمنان من جنگيدند، در ب
 .شودچه با زبان و چه با عمل، شفاعتشان در هفتاد هزار نفر از همسايگان و اقربايشان پذيرفته مي

ما  اي بغضاند و در دلشان ذرهدادهمي "ال اله اال اللَّه "و دري ديگر است كه ساير مسلمانان يعني كساني كه شهادت به
 .«0»شوند اهل بيت نبوده از آن در وارد مي
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 .003، ص 4الدر المنثور، ج (1)

 .003، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 .3، ح 033خصال )صدوق(، ص (3)

 043 ، ص:13ترجمه الميزان، ج

 541( ..... ص: 84سوره مؤمن در مكه نازل شده و هشتاد و پنج آيه دارد )(40)

 541[ ..... ص: 1تا  7(: آيات 52سوره غافر )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( 0تَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ )( غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ ال9(تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ )1حم )
 (0ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِالَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فاَل يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِالدِ )

هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ  كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ
 (6)( وَ كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَي الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ 4فَكَيْفَ كانَ عِقابِ )

 541ترجمه آيات ..... ص: 

 به نام خداي رحمان و رحيم،

 .(1حم )

 .(9كتابي است نازل شده از ناحيه خداي عزيز عليم )



 .(0آمرزنده گناه و پذيرنده توبه و شديد العقاب و نيرومند است، معبودي جز او نيست و بازگشت به سوي اوست )

 .(0ناز و نعمت تو را مغرور نسازد )ور شدنشان در كنند مگر كساني كه كافر شدند پس غوطهدر آيات خدا جدال نمي

قبل از ايشان هم قوم نوح و احزابي كه بعد از ايشان بودند آيات خدا را تكذيب كردند و هر امتي قصد جان پيامبر خود كرد تا 
ب ااو را بگيرند و با حربه باطل عليه حق مجادله كردند تا حق را از بين ببرند و من ايشان را گرفتم و چه عجيب است عذ

(4). 
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 .(3و همچنين كلمه عذاب پروردگارت بر آنان كه كافر شدند حتمي شد كه بايد اهل آتش باشند )

 548بيان آيات ]اشاره به مطالبي كه سوره مباركه مؤمن متضمن است[ ..... ص: 

 اشاره

منظور از بين بردن حقي كه بر آنان نازل شده، سخن اين سوره پيرامون بلندپروازيهاي كفار، و جدالشان به باطل به 
ا شود، يك جبينيم كه آيات آن يكي پس از ديگري متعرض جدال آنان، و پاسخ دادن به جدالشان ميگويد، و لذا ميمي
 يُجادِلُونَ الَّذِينَ "فرمايد:، جاي ديگر مي"باِلدِما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فاَل يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْ "فرمايد:مي

 ."أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ أَنَّي يُصْرَفُونَ "فرمايد:، باز هم مي"فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً

ا از راه به رخ كشيدن عذابي كه امم گذشته به جرم تكذيب گرفتار آن شدند و با اين تكرار، سورت استكبار و جدال آنان ر
اي از آنچه در آخرت بر اي را كه خدا به ايشان وعده داده، با ذكر نمونههاي خوار كنندهشكند، و به همين منظور عذابمي

 .كندآيد خاطر نشان ميسرشان مي

سازد و رسول نيت خدا در ربوبيت و الوهيت است، به كلي مردود ميهايي كه گوياي وحداو سخنان باطلشان را با حجت
دهد. و نيز آن جناب را امر گرامي خود )ص( را امر به صبر نموده هم آن جناب و هم همه مؤمنين را وعده نصرت مي

ه كلي از آن تا ب كند به اينكه به كفار اعالم كند كه تسليم پروردگار خويش است و دست از پرستش او برنخواهد داشت،مي
 .جناب مايوس گردند

دهد. و اين سوره تمامي آياتش در مكه نازل شده، چون آيات آن به هم اتصال دارند و مضامين آن بر اين معنا شهادت مي
به  -ان شاء اللَّه -اي از آياتش در مدينه نازل شده. و اين حرف قابل اعتنا نيست، و به زودياند: پارهگفته« 1»ها ولي بعضي

 .آن آيات اشاره خواهيم كرد

 مصدر به معناي مفعول )نازل شده( است. و بنا بر اين، عبارت "تنزيل "كلمه "حم تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ "

__________________________________________________ 
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 "ه از خداكتابي نازل شد -كتاب منزل من اللَّه "از قبيل اضافه صفت بر موصوف خودش است و تقدير آن "تَنْزِيلُ الْكِتابِ "
 .باشدمي

 -از مفسرين« 1»به قول بعضي  -را اختصاص به ذكر داد، "عليم "و "عزيز "و اگر در بين صفات خداي تعالي دو صفت
اعجاز و انواع علوم قرآن اشاره كند، علومي كه قدرت فهم بشر از آن عاجز است. و به قول بعضي  براي اين است كه به



 .ديگر براي اين است كه تفنني در تعبير كرده باشد. ولي هيچ يك از اين دو وجه به نظر درست نيست «9»

جدال آنان در پيرامون آيات خداست. و وجه صحيح آن است كه بگوييم سوره مورد بحث از آنجا كه پيرامون انكار منكرين و 
كنند كه جدالشان عالمانه است، و به همين جهت به اينكه جدالشان جاهالنه و جدال به باطل است، و چون جاهلند خيال مي

كنند هم چنان كه قرآن كريم اين باليدنشان را در آخر همين سوره چنين حكايت بالند كه چه خوب احتجاج ميخود مي
و نيز از فرعون حكايت كرده كه در باره حضرت « 0» "لَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِفَ "كرده:

ما أُرِيكُمْ  "گفته:و نيز به ايشان « 0» "إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ "موسي به قوم خود گفت:
 .«4» "إِلَّا ما أَري وَ ما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ

افتتاح كرد تا اشاره كرده باشد به اينكه اين كتاب كه بر آنان نازل شده، از  "عليم "و "عزيز "بدين جهت سوره را با دو نام
 كند تا بترسد دشمنان بر آن كتاب غالب شوند ولبه نميناحيه كسي است كه عزيز علي االطالق است و هيچ غالبي بر او غ

علي االطالق است، و علم او آميخته با  "عليم "به خاطر اوهام و خرافاتي كه دارند، از پذيرفتن آن استكبار كنند. و نيز او
ا حقي كه آن را بتواند تاب مقاومت در مقابل دين حق را بياورد، دين جهل و ضاللت نيست، پس جدال به باطل كفار نمي

 .ها و براهيني روشن بيان كرده استحجت

بيانش  -ان شاء اللَّه -، كه"... غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ "فرمايد:مؤيد اين وجه مضموني است كه در آيه بعد است، و مي
 .خواهد آمد
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 .01، ص 90ني، ج (روح المعا9و  1)

 .پس همين كه رسوالن خدا به سويشان آمدند به علمي كه خود داشتند بباليدند(3)

 .93ترسم كه وي دين شما را عوض كند و يا فساد در زمين ظاهر گرداند. سوره غافر، آيه من از اين مي(4)

 .92كنم. سوره غافر، آيه هدايتتان نمي دهم و من جز به راه رشادمن همانهايي را كه او نشان شما داد نشانتان مي(5)
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قابِلِ  "و جمله "غافِرِ الذَّنْبِ "اينكه در جمله "غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ "
م فاعل آورده بعيد نيست كه براي اين بوده كه بر استمرار تجددي داللت كند، چون مغفرت و مطلب را در قالب اس "التَّوْبِ

 .دكنهايي را قبول ميآمرزد و توبهقبول توبه از صفات فعليه خداست، و خداي تعالي همه روزه و ال يزال گناهاني را مي

واو عاطفه به كار نبرد،  "ذِي الطَّوْلِ "و جمله "شَدِيدِ الْعِقابِ "جملهرا با واو عاطفه آورد، ولي در  "وَ قابِلِ التَّوْبِ "و اگر جمله
به منزله يك صفت است و يك رفتار خدا با بندگان گنهكار را  "غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ "بدين جهت است كه مجموع

 .وبه، و گاهي بدون توبه و با شفاعتآمرزد، چيزي كه هست گاهي با تكند و آن اين است كه ايشان را ميافاده مي

 "گويد:شود. راغب مياي كه در عاقبت گناه متوجه گنهكار ميعبارت است از مؤاخذه "معاقبة "و همچنين "عقاب "كلمه
 و نيز "خَيْرٌ ثَواباً وَ خَيْرٌ عُقْباً "رود، هم چنان كه در قرآن فرموده:تنها در مورد ثواب و اجر خير به كار مي "عقبي "و "عقب

اگر بدون اضافه در كالم آيد، باز مختص به ثواب و اجر خير است و  "العاقبة "و اما كلمه "أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ "فرموده:
بت واي ديگر اضافه شود در اين صورت گاهي در معناي عقو اگر به كلمه "وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ "رود، ماننددر عذاب به كار نمي

. و اين در حقيقت از باب "فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ "و آيه "ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا "آيد، مانند آيهو عذاب مي
ود، و شهمواره در عذاب استعمال مي "معاقبة "و "عقوبت "اش. و اما كلمهاي است در ضد معناي اصلياستعاره گرفتن كلمه

 .«1»ص بدانست مخت



از اسماي حسنايي است كه صفت خداي تعالي را در طرف عذاب  "ذو انتقام "مانند كلمه "شديد العقاب "بنا بر اين كلمه
 .نمايدصفتش را در جانب رحمت حكايت مي "رحيم "و "غفور "كند، هم چنان كه كلمهحكايت مي

 ذو "معناي انعامي است كه مدتش طوالني باشد. پس معناي به -گفته« 9»به طوري كه مجمع البيان  -"طول "و اما كلمه
يكي است. و هر دو از اسماي حسناي الهي است، و ليكن ذو الطول اخص از منعم است، چون  "منعم "با معناي "الطول

 .هاي كوتاه مدت راشود، ولي منعم هم آن را شامل است و هم نعمتتنها نعمتهاي طوالني را شامل مي
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 ."عقب "مفردات راغب، ماده(1)

 .410، ص 3مجمع البيان، ج (2)
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بودن خداي تعالي  "ولذي الط "و "شديد العقاب "،"قابل التوب "،"غافر الذنب "باشد و تنزيل كتاب مقتضايبيان اينكه اساس تنزيل كتاب، علم محيط خدا به خلق خود مي]

 517است[ ..... ص: 

را  "ذِي الطَّوْلِ "، و"شَدِيدِ الْعِقابِ "و "قابِلِ التَّوْبِ "،"غافِرِ الذَّنْبِ "اسماي چهارگانه "عليم "در آيه مورد بحث بعد از كلمه
م حق هم مبتني بر علآورد، تا اشاره كرده باشد به اينكه اساس تنزيل اين كتاب كه مشتمل بر دعوت حق است و دعوت 

 .است، مبني بر آن حقايقي است كه مضامين اين اسما اقتضاي آن را دارد

هاي الهي يك عالم است و همه انسانها در آن مشتركند توضيح اينكه: عالم انساني در عين اينكه از نظر برخورداري از نعمت
رند، ليكن از حيث زندگي آخرت دو سنخ موجود و دو نوع و همه از نعمتهاي مستمر و متوالي او در طول زندگي دنيا برخوردا

انسانند: يكي سعيد و يكي ديگر شقي و خداي سبحان به جزئيات و خصوصيات خلقش عالم و آگاه است و چگونه ممكن 
 .است عالم نباشد؟ و حال آنكه او خالق آنها و فاعل آنهاست و مخلوقات فعل اويند

بودن خدا، اين است كه هر فردي را كه لياقت و استعداد آمرزش و قبول شدن  "قابِلِ التَّوْبِ "و "غافِرِ الذَّنْبِ "و مقتضاي
ر كس است، نيز اين است كه ه "شَدِيدِ الْعِقابِ "اش را قبول كند، و مقتضاي اينكه اوتوبه را داشته باشد او را بيامرزد و توبه
 .را كه مستحق عقاب است عقاب كند

نا إِنَّ عَلَيْ "عنا آن است كه مردم را به سوي صراط سعادت هدايت فرمايد، هم چنان كه خودش فرموده:ناگزير مقتضاي اين م
، تا در نتيجه مردم به دو دسته تقسيم «9» "وَ عَلَي اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ "و نيز فرموده:« 1» "لَلْهُدي وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولي

 .و مهتدي از گمراه جدا گشته، آن را ترحم و اين را عذاب كند شوند، و سعيد از شقي،

ش داند كه خلقباشد، او ميپس تنزيل كتاب از ناحيه خداي عزيز و عليم اساسش مبني بر علم محيط خدا به خلقش مي
نتيجه  ، و باز درمحتاج به دعوتي هستند، تا به وسيله آن دعوت قومي هدايت يافته و قومي ديگر با رد آن دعوت گمراه شوند

 .او قومي را بيامرزد و قومي ديگر را عذاب كند

داند كه خلقش به دعوتي نيازمندند، تا به وسيله آن نظام معاششان در دنيا منتظم گشته و از طول و انعام او و نيز او مي
 .برخوردار گردند و بعد از دنيا هم در دار قرار از بركات آن دعوت منتفع شوند

 بي كه او نازل كرده چنين شاني است، كتابي كه او با علم خود نازلپس شان كتا
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 .19و  10اين بر ما است كه خلق را هدايت كنيم و دنيا و آخرت هم از آن ما است. سوره ليل، آيه (1)



 [.....] .2، آيه اين بر خداست كه راه ميانه را معرفي كند. سوره نحل(2)

 039، ص: 13ترجمه الميزان، ج

كرده، علمي كه آميخته با جهل نيست، كتابي است بر حق كه با هيچ باطلي آميخته نيست، چنين كتابي چگونه ممكن است 
ند و دانبين باطل گردد، مشتي افراد ظاهربين كه از زندگي دنيا چيزي جز ظاهر آن نميبا تكذيب مشتي جاهل و كوته

 .خواهند با جدال باطل حق را از بين ببرنديم

آيد كه در اي است كه به زودي ميو گواه بر اين بياني كه ذكر كرديم، و گفتيم عنايت در آيه شريفه به مساله علم است آيه
 وَ عِلْماً ءٍ رَحْمَةًيْرَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَ "گويند:كنند و ميكند كه براي مؤمنين طلب مغفرت ميآن دعاي مالئكه را حكايت مي
 .در اين آيه دقت بفرماييد -"فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ

براي آن است كه به وجوب پرستش خداي يگانه  "ال اله اال اللَّه "در اينجا ذكر كلمه توحيد -"ال إِلهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ "
وت ديني كه با تنزيل كتاب آغاز شده، بي اثر و لغو نباشد و بعد از كلمه مزبور مساله بازگشت تمامي اشاره كرده باشد تا دع

مردم به سوي خدا، يعني مساله معاد را ذكر كرد، تا به اين نكته اشاره كند كه اصال او علت عمده و داعي اصلي به سوي 
شود كه مردم در بين خوف و رجا قرار گيرند، خوف از عث ميايمان به كتاب و پيروي آن است چون اعتقاد به روز حساب با

 .دارد، و هم اينعذاب، و اميد به ثواب كه هم آن انسان را به عبادت وامي

و به حجتي  فرمودبعد از آنكه تنزيل كتاب را ذكر  "ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَال يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِالدِ "
 فهمانيد كه قرآنشد و ميباهره بر حقانيت آن اشاره نمود، حجتي كه از صفات كريمه مذكور در دو آيه قبل استفاده مي

برد، تواند آن را از بين بكريم به علم خدا نازل شده كه آميخته با جهل نيست و به حق نازل شده، حقي كه هيچ باطلي نمي
هاي حق مقابله كنند و بدين منظور به خواهند با حجتحال كساني شده كه با جدال به باطل مي اينك در اين آيه متعرض

افتند و خدا از ايشان غافل نيست، چون همان طور كه اينطور اشخاص اهل عقابند و از قلم خدا نمي :فرمايدطور اشاره مي
ا شان رفراهم گشته، جمعي را بيامرزد، و توبه "قابِلِ التَّوْبِ "و "غافِرِ الذَّنْبِ "كتاب را نازل كرده تا مظهري براي دو نام

محقق گردد، و اهل عقابي باشد تا عقابش كند، پس  "شَدِيدِ الْعِقابِ "بپذيرد، همچنين آن را نازل كرد تا مظهري براي نام
 .ور نگردد و فريب نخوردكند مغرپيامبر نبايد از جدال آنان ناراحت شود و از حال و وضعي كه در آنان مشاهده مي

، براي اين است كه جمله داللت كند بر اينكه "ما يجادل في القران "و نفرمود "ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ "پس اگر فرمود
 كنند جدال در حق است كه آيات جدالي كه كفار مي
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د. عالوه بر اين، طرف مقابلشان در اين جدال شخص رسول خدا )ص( بدان جهت كه آياتند بر حق بودن آن داللت دارن
شود كه جدالشان براي از بين بردن حق است، نه كند. پس معلوم مياست كه او نيز به حكم آيات به سوي حق دعوت مي

 .براي دفاع از حق

پس مراد از مجادله در آيات خدا، در  از اين هم كه بگذريم جدال در آيه بعدي مقيد به باطل و براي از بين بردن حق شده،
آيه مورد بحث نيز مجادله به منظور از بين بردن حق، و خالصه مجادله مذموم است و شامل جدال براي اثبات حق و دفاع 

ال كند به جدال، البته جدتواند غير اين باشد با اينكه خداي سبحان رسول گرامي خود را مامور مياز آن نيست و چگونه مي
 .«1» "وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "فرمايد:بهترين وجهش و مي به

كساني هستند كه كفر در دلهايشان رسوخ كرده، آن  "الَّذِينَ كَفَرُوا "آيد كه مراد ازاز ظاهر سياق برمي -"إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا "
 .چنان كه ديگر اميد زوال آن از دلهايشان قطع شده



ان در تسلطش -فَال يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْباِلدِ "و نيز ظاهر اينكه فرمود: "ال يجادل "و نفرمود: "ما يجادل "رمود:و اينكه ف
دهد كه منظور از كفار نامبرده، كفار معاصر رسول خدا )ص( است، نه فقط كفار اهل ، شهادت مي"بالد تو را فريب ندهد

 .مكه

شوند ن است كه: از حالتي از حالتهاي زندگي به حالتي ديگر و از نعمتي به نعمت ديگر منتقل مياي "تقلب در بالد "و معناي
 (و داراي سالمت و صحت و عافيتند. و اينكه نهي )از مغرور گشتن در اثر تقلب كفار در بالد( را متوجه رسول خدا )ص

غرور نگردد، يعني نپندارد كه كفار خداي سبحان را كرده، در حقيقت كنايه است از اينكه آن جناب از مشاهده وضع كفار م
 .اندعاجز كرده

 513هاي حق بر آمدند و خدا آنان را بگرفت[ ..... ص: حال كفاري كه با جدال به باطل در صدد مقابله با حجت]

 "... كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ "

اي است كه بعد از آيات قبل ممكن است به ذهن كسي وارد شود، و آن شبهه اين است دادن از شبههاين آيه در مقام جواب 
و هيچ  كنندورزند و در آيات خدا جدال ميبينيم هميشه برد با همين كفار است كه از پذيرفتن حق استكبار ميكه ما مي

 .برندكنند و باطل خود را پيش هم ميگرفتاري هم پيدا نمي

هاي بعد از ايشان مانند عاد و ثمود و قوم لوط و غيره، هاي گذشته چون قوم نوح، و گروهل جواب اين است كه: امتو حاص
 از كفار امروز در تكذيب و جدال به باطل قويتر

__________________________________________________ 

 .194ه نحل، آيه با ايشان جدال كن به نحوي كه بهتر از آن تصور نشود. سور(1)
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خواستند رسول خدا را بگيرند و از بين ببرند، ولي عذاب خدا مهلتشان نداد و بودند، آنها هم تا اين حد پيشروي كردند كه مي
ليه اراده خدا به اند و اراده خود را عپس توهم اينكه كفار معاصر از خدا پيشي گرفته .اين قضا در حق همه كفار رانده شده

 .كار زدند، توهمي است باطل

دفع آن توهم است، و به همين جهت جواب را بدون واو عاطفه  "كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ "پس جمله
متعدي شده، به معناي اين است كه  "با "ه با حرفك "همت "، كلمه"وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ "آورد. و در جمله

باشد، چيزي كه هست بيشتر در مي "قصد كرد آن را "به معناي "هم به "هر امتي قصد كرد رسول خود را، چون عبارت
شود. پس معناي اين عبارت در آيه اين است كه: هر امتي قصد سوء به پيغمبر خود كرد، و مورد قصد سوء استعمال مي

ند تا او را بگيرند و به قتل برسانند و يا از شهر خارج كنند، يا آزاري ديگر برسانند، هم چنان كه تك تك انبيا و رفتار خواست
 .امت آنان در قرآن كريم آمده

 :ودهبه معناي زايل كردن و باطل ساختن است، و اينكه فرم "ادحاض "كلمه "وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ "

ت ، براي اشاره به اين نكته اس"خدا آنان را بگرفت -فاخذهم "با اينكه جا داشت بفرمايد: "من ايشان را گرفتم -فاخذتهم "
كه كار اين طغيان و استكبارشان آن قدر خطرناك و فاحش بود، كه امر آن تنها به دست خداي تعالي بود و ديگر بين خدا و 

، تا شفاعتي كند و يا ايشان را ياري نمايد، هم چنان كه در جاي ديگر در باره اين بين ايشان هيچ كس دخالتي نداشت
 .«1» "فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ "ها فرموده:امت

ند تا كقاب آنان متوجه ميداند يعني به كيفيت عذهن شنونده را به چيزي كه خودش مي "فَكَيْفَ كانَ عِقابِ "و در جمله



داني كه ما چگونه آنان را هالك كرديم و نسلشان را فهماند تو خود ميشدت بالي آنان در ذهنش حاضر شود و خالصه مي
 .منقرض ساختيم، چون خداي تعالي قبال به داستان يك يك آنها اشاره كرده بود

آيد كه مطلب در اين آيه به مطلب در از ظاهر سياق برمي "كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ وَ كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَي الَّذِينَ "
 فرمايد: در آخرت هم رفتار خداي تعالي در بارهرساند و خالصه مياين تشبيه را مي "كذلك "آيه سابق تشبيه شده، و كلمه

__________________________________________________ 

 .پس خدا تازيانه عذاب را بر سرشان فرود آورد كه پروردگار تو هر آينه در كمين گاه است(1)

 .10و  10سوره فجر، آيه 
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 .هاي گذشته را در دنيا به عقاب خود بگرفتهمه كفار، شبيه به رفتاري است كه در آيه قبلي بدان اشاره شد كه كفار از امت

مطلق كفار گذشته است و معناي آيه اين است كه همان طور كه تكذيب كنندگان از  "الَّذِينَ كَفَرُوا "جملهو مراد از 
 .هاي گذشته را به عذاب دنيا گرفتار كرد، همچنين كلمه عذاب آخرت نيز بر آن كفار از قوم تو حتمي شده استامت

ولي سياق آيه با اين تفسير سازگار نيست، و  .كفار مكه است "فَرُواالَّذِينَ كَ "اند: مراد از جملهاز مفسرين گفته «1»بعضي 
 .يابدبنا بر اين تفسير، نظام تشبيه اختالل مي

براي اين است كه رسول خدا )ص( را دلخوش سازد و به اين  "كلمه من -كلمتي "و نفرمود: "كلمة ربك "و اگر فرمود
 .داري، ركني است شديد القويوسيله او را تاييد كند كه آن ركني كه بدان تكيه 

__________________________________________________ 
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 511[ ..... ص: 71تا  1(: آيات 52سوره غافر )]

 اشاره

ءٍ رَحْمَةً وَ بِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَ
تَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ رَبَّنا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْ (7)عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ 

( وَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ 3آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )
( قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا 13نادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَي الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ )( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ي2ُالْعَظِيمُ )

 (11اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلي خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ )

 (19)بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ذلِكُمْ 

 511ترجمه آيات ..... ص: 

دارند  مانگويند و به او ايكنند و آنان كه پيرامون عرش هستند پروردگار خود را حمد و تسبيح ميآنان كه عرش را حمل مي
كنند كه اي پروردگار ما سعه رحمت و علم تو همه چيز را فرا گرفته پس اند استغفار ميو براي كساني كه ايمان آورده

 .(3كساني را كه توبه كردند و راه تو را پيروي نمودند بيامرز و از عذاب جهنم حفظ فرما )



ل فرما هم ايشان را و هم پدران و همسران و ذريات ايشان را اي داخشان دادهپروردگار! ايشان را در جنات عدن كه وعده
  .(3اي )كه صالحيت دارند به درستي و به راستي كه تنها تو عزيز فرزانه
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ي اي رحمتو از كيفر گناهان و بديها حفظشان كن كه هر كس را تو از كيفر بديها حفظش كني براستي رحمتي بر او كرده
 .(2كه رستگاري عظيم، همان رحمت است )

آيا  تر استشوند: خشم خدا از خشم خود شما بسيار بزرگتر و سختاي دور ندا ميبه درستي آنان كه كافر شدند از نقطه
 .(13ورزيديد )شديد كفر مييادتان هست كه هر چه به سوي ايمان دعوت مي

 كنيم حال آيا راهي برايو دو نوبت زنده كردي اينك به گناهان خود اعتراف ميگويند پروردگارا تو ما را دو بار ميراندي مي
 .(11بيرون شدن از آتش هست؟ )

شد ورزيديد و چون به وي شرك ورزيده ميشد كفر مياين عذاب شما بدان جهت است كه وقتي خدا به تنهايي خوانده مي
 .(12)رتبه بزرگ است آورديد پس حكم تنها از آن خداي بلند مبه آن ايمان مي

 511بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

بعد از آنكه در آيات قبل تكذيب كفار و جدال به باطلشان در آيات خدا را خاطرنشان ساخت و نيز اشاره كرد به اينكه اينها 
 ينان تكذيب و جدالتوانند خدا را عاجز سازند و خدا از اينان غافل نيست، بلكه منظور او از اين دعوت همين است كه انمي

بكنند، تا از ديگران متمايز و جدا گشته، كلمه عذاب بر عليه آنان حتمي شود، اينك در اين آيات به آغاز كالم برگشت كرده، 
فرمود: نازل كردن كتاب و به پا خاستن دعوت به منظور مغفرت و قبول توبه جمعي و عقاب جمعي ديگر به آنجا كه مي

سازد كه مردم در مقابل اين دعوت دو جورند. يك طايفه آنهايند كه مالئكه حامل عرش ر نشان مياست، در اين آيات خاط
گردند و كنند و آنان عبارتند از: توبه كنندگان كه به سوي خدا بر ميخدا و طواف كنندگان پيرامون آن برايشان استغفار مي

 .ذريه ايشانندكنند و نيز صلحا از پدران و همسران و راه او را پيروي مي

 .و دسته دوم عبارتند از، كساني كه به جرم كفر ورزيدن به توحيد، اهل عذابند

 "... الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ "

كه اين حامالن عرش چه كساني هستند، آيا از خداي سبحان در اين آيه و در هيچ جا از كالم عزيزش معرفي نفرموده 
بر حامالن عرش، اشعار دارد بر اينكه حامالن عرش هم  "و من حوله "اند؟ يا كساني ديگر؟ ولي عطف كردن جملهمالئكه

 دگان پيرامون عرش ازتصريح دارد كه طواف كنن« 1» "وَ تَرَي الْمَالئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ "اند: چون در آيهاز مالئكه

__________________________________________________ 

 .34بيني كه پيرامون عرش در طوافند. سوره زمر، آيه و مالئكه را مي(1)
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 .اندگيريم كه حاملين عرش نيز از اين طايفهاند. پس نتيجه ميمالئكه

 .ب گفتار مفصلي پيرامون معناي عرش گذرانديمو ما در جلد هشتم اين كتا

اي كه حامل شود: آن مالئكهچنين مي "الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ "و با در نظر داشتن آن بحث معناي جمله



 شود، ور عالم تدبير ميشود اوامر و احكامي كه با آنها اموعرشند، عرشي كه تمامي اوامر و همه احكام الهي از آنجا صادر مي
 .كننداي كه پيرامون عرشند، يعني مقربين از مالئكه، چنين و چنان مينيز آن مالئكه

دارند، در حالي كه اين تنزيهشان همراه با ثناي پروردگارشان است. پس يعني خدا را منزه مي -"يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ "
ر دارند و به اليق ساحت قدس او نيست، و از آن جمله شريك داشتن در ملك، منزه ميمالئكه، خداي تعالي را از هر چيز ك

 .گويندفعل او و تدبيرش ثنا مي

نند تا كبا اينكه حامل عرش ملك و تدبير خدايند و يا پيرامون آن طواف مي -ايمان آوردن مالئكه به خدا -"وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ "
دانيت به اين معنا است كه مالئكه به وح -گويندو را از هر نقصي تنزيه نموده بر افعالش ثنا مياو امر صادره را بگيرند و نيز ا

خدا در ربوبيت و الوهيت ايمان دارند. پس ذكر عرش و نسبت دادن تنزيه و تحميد و ايمان به مالئكه خود ردي است بر 
پنداشتند و آنها را به جاي خدا ارباب خود گرفته و مشركين كه مالئكه مقرب خدا را شركاي خدا در ربوبيت و الوهيت مي

 .پرستيدندمي

 518توضيح استغفار و دعاي مالئكه حامل عرش و پيرامونيان عرش براي مؤمنان و پدران و همسران و فرزندان ايشان[ ..... ص: ]

 .ا ايمان آورده بيامرزدخواهند تا هر كس ريعني از خداي سبحان مي -"وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا "

اين جمله حكايت متن استغفار مالئكه است، مالئكه قبل از درخواست خود  -"ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً ...رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ "
 اند، و اگر در بين صفات خداوندي رحمت را نام برده و آن را با علم جفت كردند،نخست خدا را به سعه رحمت و علم ستوده

كند و با علم خود احتياج هر محتاج و مستعد رحمت را بدين جهت است كه خدا با رحمت خود بر هر محتاجي انعام مي
 .دهدتشخيص مي

و رع فهماند كه جمله فكه بر سر اين جمله آمده، مي "فا "حرف "فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ "
و مراد از راهي كه مؤمنين از آن پيروي  .نتيجه ثنايي است كه در جمله قبلي كرده، و خدا را به سعه علم و رحمت ستودند

كردند، همان ديني است كه خدا براي آنان تشريع كرده، و آن دين اسالم است. و پيروي دين اسالم عبارت است از اينكه 
 "توبه "ازعمل خود را با آن تطبيق دهند. پس مراد 
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 .اين است كه با ايمان آوردن به طرف خدا برگردند

و معناي جمله اين است كه: خدايا حال كه رحمت و علم تو واسع است، پس كساني را كه با ايمان آوردن به يگانگي تو و با 
ان فرما. و اين همان غايت و غرض نهايي از پيروي دين اسالم، به سوي تو برگشتند، بيامرز و از عذاب جحيم حفظش

 "... رَبَّنا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ "مغفرت است.

اي كه خداي تعالي داده، را تكرار كردند تا عطوفت الهي را بيشتر برانگيزند. و مراد از وعده "ربنا "در اين آيه مجددا نداي
 .اش داده استان انبيايش و در كتب آسمانيهايي است كه به زبوعده

است، و  "ادخلهم "اين جمله عطف است بر محل ضميري كه در جمله -"وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ "
از ايشان و ، صالحيت براي داخل بهشت شدن است. و معناي جمله چنين است: پروردگارا و هر كس "صالحيت "مراد از

 .هاي عدن بفرماپدران و همسران و فرزندان ايشان كه صالحيت داخل شدن بهشت را دارند، داخل بهشت

اين نكته از سياق آيات به خوبي معلوم است كه استغفار مالئكه براي عموم مؤمنين است و نيز معلوم است كه مؤمنين را دو 
ده و راه خدا را پيروي كردند كه خدا هم وعده جنات عدن به ايشان قسمت كردند: يكي آن مؤمنيني كه خودشان توبه كر



اند و ليكن صالحيت داخل شدن در بهشت را دارند و مالئكه قسم داده. و قسم دوم آن مؤمنيني كه خودشان چنين نبوده
 .اول را متبوع و قسم دوم را تابع آنان خواندند

ذِينَ تابُوا وَ لِلَّ "كه در ايمان و عمل كاملند، چون مقتضاي حقيقت معنايآيد طايفه اول اشخاصي هستند از اين تقسيم برمي
همين است، لذا اول اين طايفه را ذكر كردند و از پروردگار خود خواستند تا ايشان را بيامرزد و وعده بهشت  "اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ

 .عدني كه به ايشان داده در حقشان منجز فرمايد

اند و تر از طايفه اولند. كساني هستند كه ايمان و عمل صالح خود را به حد كمال نرساندهو منزلت پايينو طايفه دوم در مقام 
ايماني ناقص و ضعيف دارند و عملي زشت. ولي به طايفه اول منسوبند، يا پدر و يا فرزند و يا همسر آنهايند لذا سپس اين 

ند كه اين طايفه را هم به طايفه اول كاملين در ايمان در جنات عدن اطايفه را ذكر كرده و از خداي تعالي درخواست كرده
 .ها حفظشان فرمايدملحق نموده، و از بدي

 وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ  "بنا بر اين بيان، آيه شريفه مورد بحث در معناي آيه
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 "ءٍبِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْبِإِيمانٍ أَلْحَقْنا 

، به شودتر است، چون شامل پدران و همسران نيز ميخواهد بود، با اين تفاوت كه آيه مورد بحث دامنه شمولش وسيع «1»
چون در آيه سوره طور ايمان ذريه  تر است،شود، و از نظر ديگر نيز وسيعمي "ذريات "خالف آيه سوره طور كه تنها شامل

 .قيد شده و در آيه مورد بحث صالحيت ذريه و آبا و ازواج، و صالحيت اعم از ايمان است

هاي خود را تعليل كنند، چيزي كه هست، مقتضاي مالئكه اين جمله را آوردند تا درخواست -"إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "
چون مغفرت و رحمت خدا را درخواست كرده بودند، ليكن به جاي  "انك انت الغفور الرحيم "ويند:ظاهر كالم اين بود كه بگ

، و اين بدان جهت است كه در آغاز مسألت خود، خدا را به رحمت و علم ستوده بودند، و الزمه "عزيز الحكيم "آن گفتند:
اهد عطا كند، و كسي جلوگيرش نباشد، و اين سعه رحمت يعني عموم اعطا اين است كه هر چه بخواهد و به هر كه بخو

 .است، چون عزت هم به همين معنا است كه قدرت بر اعطا و منع داشته باشد "عزت "همان

و الزمه سعه علم او و شمول دامنه علمش به تمامي موجودات اين است كه علم او به تمامي اقطار و نواحي فعل خودش 
كند متقن و از هر جهت باشد و الزمه داشتن چنين علمي اين است كه هر عملي مينافذ باشد و در هيچ جهت جهل نداشته 
 .درست باشد و اين همان حكمت است

در معناي شفيع قرار دادن سعه رحمت و سعه علم خداي تعالي است كه در  "إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "پس اينكه فرمود:
 .يني براي بيان حاجت يعني آمرزش و بهشت ذكر كرده بودندآغاز درخواست خود، به عنوان زمينه چ

 "... وَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ "

 .گرددبرمي "من صلح "و "لِلَّذِينَ تابُوا "به مجموع "قهم "آيد كه ضمير در كلمهاز ظاهر سياق چنين برمي

 512[ ..... ص: "وَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ ... "ر دعاي مالئكه براي تائبين و صالحين:د "سيئات "مراد از]

 "آثار گناهان است كه همان كيفر آنهاست. و اگر آثار گناهان را -«9»اند به طوري كه ديگران گفته -"سيئات "و مراد از
 خوانده، بدين مناسبت است كه كيفر بدي هم "سيئات

__________________________________________________ 

و آنان كه به خدا ايمان آوردند و فرزندانشان هم در ايمان پيرو ايشان شدند ما آن فرزندان را به آنها برسانيم و از عمل (1)
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 .«1» "وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها "كه خداي تعالي فرموده: بدي است، هم چنان

 "خود گناهان و نافرمانيها است و در كالم چيزي كه مضاف به كلمه "سيئات "اند: مراد از كلمههم گفته «2»بعضي 
ن را ه، يعني: پروردگارا ايشابود "و قهم عذاب السيئات "و يا "و قهم جزاء السيئات "بوده حذف شده، و تقدير كالم "سيئات

 .از جزاي گناهان و يا عذاب گناهان حفظ بفرما

كند بر اينكه پاداش روز قيامت خود اعمال است، هم چنان كه كيفر اعمال و ظاهرا اين آيه هم از آياتي است كه داللت مي
 إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ "كرر آمده، مانند:زشت نيز خود آن اعمال است و امثال اين گونه آيات در كالم خداي تعالي بسيار و م

 .«0» "تَعْمَلُونَ

ها و شدايدي است كه در روز اند، هراسكه مالئكه درخواست حفظ مؤمنين را از آنها كرده "سيئات "و به هر حال مراد از
دو جمله تكراري  "وَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ "ملهو ج "وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ "قيامت همه با آن مواجهند، نه عذاب جهنم، تا جمله

 .شود

هم اشاره به دنيا  "يومئذ "شود، و كلمهخود آن گناهاني است كه در دنيا واقع مي "سيئات "اند: مراد ازگفته« 0»بعضي 
 .است و معناي جمله اين است كه: پروردگارا مؤمنين را به توفيق خود در دنيا از ارتكاب گناهان حفظ فرما

روز قيامت باشد هم چنان كه  "امروز -يومئذ "ولي اين تفسير صحيح نيست، چون سياق مؤيد آن است كه مراد از كلمه
در آيه هشتم نيز شاهد بر اين است كه گفتگو  "وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ "در آيه هفتم و جمله "وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ "جمله

هول و هراسها و شدايدي است كه در  "سيئات "قيامت است، پس حق اين است كه مراد از كلمهدر اين سياق در باره روز 
 .كندروز قيامت براي مردم ظهور مي

 :شودو از اين آيات كه مشتمل بر دعاي مالئكه و درخواست ايشان براي مؤمنين است دو نكته استفاده مي

اند و ند و قبل از درخواست حاجت، خداي عزيز را حمد و ثنا گفتهااول، رعايت ادبي است كه مالئكه در دعاي خود كرده
 .اندعالوه بر اين، از اسماي حسناي او اسمايي را كه مناسب با درخواستشان بوده شفيع قرار داده

__________________________________________________ 
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اند و اين معنا يعني ذكر آمرزش قبل از ذكر بهشت در كالم دوم اينكه، درخواست آمرزش را قبل از درخواست بهشت كرده
اند مكرر آمده. و همين هم با عقل موافق است، براي اينكه به دست آمدن استعداد براي تعالي هر جا كه با هم آمدهخداي 

 .شود، يعني اول بايد موانع برطرف گردد، بعد نعمت به دست آيددرك هر نعمتي، با زوال موانع تامين مي

ئبين و مؤمنين، با اينكه بر خدا واجبست تائبين و مؤمنين را ببخشد و مؤمنان را داخل بهشت كند[ ..... ص: توضيحي در مورد عدم منافات در خواست مغفرت و بهشت براي تا]
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داللت دارد بر اينكه برداشتن و اسقاط عقاب بعد از توبه،  "... فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا "اند: جملهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
ر واجب بود ديگر احتياج نداشت مالئكه درخواست آن را بكنند، بلكه خود خداي تعالي تفضلي است از خداي تعالي، چون اگ

 .كردعقاب تائبين را اسقاط مي

ليكن اين استدالل صحيح نيست، براي اينكه واجب بودن اسقاط عقاب تائبين يا صدور هر كار ديگر از خداي تعالي منافاتي 
رَبَّنا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي  "اند:د مالئكه، كه بعد از استغفار گفتهبا صحت درخواست آن ندارد، به شهادت كالم خو

دانند كه خدا خلف بينيم با اعترافشان به اينكه خدا وعده جنات عدن داده و با اينكه مالئكه مي، چون مي«9» "وَعَدْتَهُمْ
 .داخل آن جنات بفرمايد اند كه مؤمنين راكند، با اين حال درخواست كردهوعده نمي

باشد كه مي« 0» "رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلي رُسُلِكَ وَ ال تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ ال تُخْلِفُ الْمِيعادَ "و از اين آيه صريحتر آيه:
 .حكايت دعاي خود مؤمنين است

إِنَّمَا التَّوْبَةُ  ":رده و آن را حق توبه كنندگان دانسته و فرمودهو قبول توبه از چيزهايي است كه خداي تعالي بر خود واجب ك
بنا بر اين طلب هر حقي كه خدا « 0» "عَلَي اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

است مغفرت گناه توبه كننده )و درخواست طلب روزي، و يا استجابت دعا و امثال آن( در بر خود واجب كرده، از قبيل درخو
حقيقت مراجعه به خداست براي اينكه وعده خود را انجاز كند، و نيز اظهار اشتياق براي رسيدن به رستگاري به سبب كرامت 

 .اوست

__________________________________________________ 
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 .اي داخلشان كنپروردگارا در آن جنات عدني كه به ايشان وعده داده(2)

اي، به ما بده و ما را در قيامت خوار مگردان كه تو خلف پروردگارا و آنچه كه به وسيله فرستادگانت به ما وعده داده(3)
 .120كني. سوره عمران، آيه وعده نمي

نندگان كنند، بر خدا واجب و حق توبه ككنند و بالفاصله توبه ميبه كساني كه عمل زشت ميجز اين نيست كه قبول تو(4)
 [.....] .13گذرد. سوره نساء، آيه است و ايشان )مطمئن باشند كه( خدا از گناهانشان در مي
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اجب شود بر اينكه اين رفتار بر خدا وست، دليل نميدانيم فالن رفتار خدا با بندگانش تفضل او همچنين صرف اينكه مي
نيست، چون هر عطيه از عطاياي خدا كه فرض كني، تفضل او است، چه واجب الصدور باشد و چه غير واجب، چون اگر 
صدور فعلي از افعال از خداي تعالي واجب باشد، چنان نيست كه ديگري در ايجاب آن دخالت كرده باشد و خدا را مقهور 

گذارد. و معناي وجوب صدور آن ثير خود ساخته باشد، چون مؤثر در هر چيز تنها و تنها خود او است و چيزي در او اثر نميتا
فعل اين است كه خداي عزيز، صدور آن را بر خود واجب كرده. و برگشت معناي وجوب، به اين است كه خداي عزيز قضا 

 .ه گردد و قضايش هم حتمي استرانده كه اين كار انجام شود و اين عطيه افاض

دهد، او منزه دهد به مشيتي از ناحيه خويش انجام ميپس اگر آن كار را كه فرض كرديم بر خود واجب كرده، انجام مي
 اي باشد، در عين اينكه بر حسباست از اينكه ديگري او را به كار مجبور و كاري را بر او الزام كند، بلكه اگر آن كار عطيه

ب بوده، تفضلي است كه كرده. پس فعل او تفضلي است از او هر چند كه واجب الصدور باشد و اما اگر واجب فرض واج
 .تر استالصدور نباشد، تفضل بودنش واضح

ه معناي ب "مقت "كلمه "نِ فَتَكْفُرُونَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَي الْإِيما "



اي از آثار ايمان مؤمنين را برشمرد، اينك به سراغ كفار برگشته، شديدترين مرحله خشم است. خداي تعالي بعد از آنكه پاره
 .شمارداي از آثار سويي كه از جهت كفر دارند، برميپاره

كند، ندايي است كه كفار در آخرت و بعد از داخل ين آيه حكايت ميو ظاهر اين آيه و آيه بعدش اين است كه: ندايي كه در ا
فهمند كه كفرشان در دنيا در حقيقت چشند و ميشوند. آن هنگامي كه عذاب كفر خود را ميشدن در آتش به آن نداء مي

را مسخره  شدند به سوي ايمان و آن دعوتخشم گرفتن بر خودشان بوده است، آن روزي كه از طرف انبيا دعوت مي
 .كردند، به دست خود اين آتش را براي خود افروختند و خويشتن را به هالكت دايمي دچار كردندمي

خورم كه شدت خشم خدا براي شما خيلي بزرگتر و بيشتر شنوند: سوگند ميدر آن روز از جانب خداي سبحان اين ندا را مي
اگر مضارع آورده به اعتبار حكايت حال  -شديدكه دعوت مي از شدت خشمي است كه خودتان بر خود گرفتيد، آن هنگام

 .ورزيديدكردند، و شما كفر ميبه سوي ايمان، يعني انبيا شما را بدان دعوت مي -دهدگذشته معناي گذشته را مي
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 515نشان، براي نجات يافتن از عذاب[ ..... ص: حكايت اعتراف بي حاصل كفار دوزخي به يقينشان به معاد و اقرارشان به گناها]

شعار دارد كه كفار سياق آيه و ما قبل آن ا "قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلي خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ "
فَهَلْ إِلي  "گويند:ر حالي كه در آتش قرار دارند، به دليل اينكه در آخرش ميگويند، داين سخن را بعد از شنيدن آن پاسخ مي

 ."آيا راهي هست كه ما از آتش بيرون شويم؟ -خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ

كنند و اين خود نوعي سبب خواهي و توسل است، براي نجات از عذاب، كفار قبل از اين التماس، نخست اعتراف به گناه مي
كنند كه كار از كار گذشته، براي اينكه تا چندي كه در دنيا بودند نسبت به وقتي اين تشبثات را مي "حِينَ مَناصٍ وَ التَ "اما

مساله معاد در شك بودند و ايماني به بازگشت به سوي خدا نداشتند و به همين جهت آن را انكار نموده و روز حساب را 
افسار گسيختگي ايشان در گناهان شد كه بدون هيچ پروايي به سوي  فراموش كردند. و همين فراموشي روز حساب باعث

ذِينَ إِنَّ الَّ "ها است، هم چنان كه خداي تعالي فرموده:گناهان شتافتند. آري فراموشي روز جزا كليد تمامي گناهان و گمراهي
 .«1» "سابِيَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِ

ي شان كرد، كه احياياي ديگر بود، و سپس زندهاي بعد از اماتهآن گاه وقتي خداوند قبض روحشان كرد كه به حساب اماته
بعد از احياي ديگر بود، آن وقت شك و ترديدشان در باره بعث و برگشتن به سوي خدا از بين رفت، چون بقاي بعد از مرگ 

اتُنَا الدُّنْيا إِنْ هِيَ إِلَّا حَي "گفتند:پنداشتند، و ميديدند، با اينكه در دنيا مردن را فنا و نابودي ميو حيات بعد از حيات را عينا 
 .«2» ")نَمُوتُ وَ نَحْيا( وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

مانده  انيها باقيماند، ولي گناهان و نافرمو كوتاه سخن آنكه: در آن روز با حاصل شدن يقين، شك و ترديدي برايشان نمي
شوند كه خدايا ديگر است و به همين جهت است كه براي خالصي از عذاب يك بار متوسل به اعتراف به يقين خود مي

ا وَ لَوْ تَري إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُو "كند:شك و ترديد نداريم و يقين پيدا كرديم و قرآن اين اعترافشان را چنين حكايت مي
 و باري ديگر« 0» "رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ رُؤُسِهِمْ عِنْدَ

__________________________________________________ 

 .93، آيه آنهايي كه از راه خدا گمراه شدند عذابي سخت دارند، به خاطر اينكه روز حساب را فراموش كردند. سوره ص(1)

 .92زندگي به جز همين زندگي دنيايي ما نيست، و ما هرگز مبعوث نخواهيم شد. سوره انعام، آيه (2)

 :گويندو اگر مجرمين را ببيني كه در آن روز نزد پروردگارشان سرها به زير افكنده مي(3)



 .يگر صاحب يقين شديمپروردگارا به عيان ديديم و شنيديم، حال ما را برگردان تا عمل صالح كنيم كه د

 .19سوره الم سجده، آيه 
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كند، به اينكه تا در دنيا بودند خود شوند به اعتراف به گناهان خود، هم چنان كه آيه مورد بحث آن را حكايت ميمتوسل مي
هيچ رادعي هر چيزي را بخواهند و هر كاري را  توانستند بدوندانستند، به طوري كه ميرا در اراده و افعال آزاد و مستقل مي

 .بكنند، بدون اينكه حساب و كتابي در نظر داشته باشند، و بدون اينكه صواب و خطايي بفهمند

تَنَا يْأَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَ "بر جمله "فاء "را با حرف "فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا "شود كه به چه وجهي جملهاز اين بيان روشن مي
مترتب كرد و آن را فرع اين قرار داد. آري، اعتراف در حقيقت فرع و مترتب بر يقين يافتن به معاد است، چون وقتي  "اثْنَتَيْنِ

 .شود، و آن اين است كه انحرافهايشان از راه خدا ضاللت و گناه بوداين يقين پيدا شود، يقين ديگري به دنبالش پيدا مي

 514و وجوه مختلف در اين باره[ ..... ص:  "رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ... ":دو احياء در سخن كفار در جهنم مراد از دو اماته و]

 «1»عضي ه طوري كه بب -"دو بار ما را ميراندي و دو بار زنده كردي -أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ "و مراد از اينكه گفتند:

ميراندن در آخرين روز زندگي دنيا و زنده كردن در برزخ است و سپس ميراندن از برزخ، و زنده كردن در قيامت  -اندگفته
براي حساب است. پس آيه شريفه كه سخن از دو ميراندن و دو زنده كردن دارد، اشاره به ميراندن بعد از زندگي دنيا و 

كند، چون اگر زندگي در برزخ نبود، ديگر ميراندن در برزخ، و احياي در برزخ، و احياي در قيامت مي ميراندن بعد از زندگي
دومي تصور صحيحي نداشت، چون هم ميراندن بايد بعد از زندگي باشد و هم احيا بايد بعد از مردن و هر يك از اين دو بايد 

 .شودنمي "احياء "و "اماته "مسبوق به خالفش باشد و گرنه

شود: يكي زندگي در دنيا، دوم در برزخ، سوم در قيامت، و كفار در اين كالم خود در نتيجه زندگي داراي سه مرحله مي
ا اينكه زندگي ب "و ما را سه زندگي دادي -و أحييتنا ثالثا "بايستي گفته باشند:اند، و گرنه ميمتعرض حيات دنيوي نشده

 .دگي هم بعد از مرگ يعني بعد از دوراني واقع شده، كه هنوز روح در بدن دميده نشدهدنيا هم احيا بود، براي اينكه اين زن

مرادشان از احيا آن احيايي بوده كه باعث پيدا شدن يقين به معاد گشته، و آن عبارت است از احياي  :و علتش اين است كه
و ليكن به خودي خود باعث پيدا شدن يقين به  در برزخ، و احياي در قيامت. و اما زندگي دنيا هر چند كه آن هم احيا است

 معاد نيست، به

__________________________________________________ 
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 .شهادت اينكه كفار تا چندي كه در دنيا بودند نسبت به معاد در شك و ترديد بودند

گردد كه اگر مراد از دو احيا، احيا در برزخ و احياي در قيامت فساد آن اعتراضي كه به اين بحث شده روشن مي با اين بيان
چون منظور شمردن مرگها و زندگيهايي است كه بر آنان گذشته، و آن  "امتنا اثنتين و احييتنا ثالثا "گفتند:باشد بايد مي

 .«1»عبارت است از دو اماته و سه احياء 

ها و احياءهايي كه بر آنان گذشته، نبوده، بلكه آن اماته فسادش همان است كه گفتيم: منظور تنها شمردن مطلق اماتهوجه 
 .و احيايي منظور بوده كه در حصول يقين براي آنان دخالت داشته، و احياي در دنيا چنين دخالتي نداشته

نطفگي انسان است، آن وقتي كه هنوز روح در آن دميده نشده و  حالت "اماته اولي "اند: مراد ازاز مفسرين گفته« 9»بعضي 



اماته در دنيا و قبض روح  "اماته دوم "حالت آدمي بعد از دميده شدن روح در كالبد است. و مراد از "احياء اولي "مراد از
 "گويد كه آيه شريفهاحياء براي روز قيامت و حساب است، و آيه شريفه درست همان را مي "احياي دوم "است، و مراد از

 .در مقام بيان آن است« 0» "كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

بر حالت نطفگي آدمي، يعني حالت قبل از دميده شدن  "اماته "گويندگان اين توجيه و تفسير وقتي احساس كردند كه كلمه
اند كند، چون اماته وقتي صادق است كه قبال حياتي باشد، لذا در مقام رفع و رجوع اين اشكال برآمدهدر آن، صدق نمي روح

اند، كه اگر از خوانندگان كسي بخواهد به آنها واقف شود، بايد به تفسير كشاف و و به نيرنگهاي عجيب و غريب متوسل شده
 .هاي آن مراجعه كندشرح

ها و احياءهايي كه بر آنان گذشته، همه و همه براي اشاره به اسباب خواننده عزيز متوجه شد كه نام بردن اماتهعالوه بر اين 
 .حصول يقين ايشان به مساله معاد است و زندگي دنيا و مرگ قبل از آن زندگي، هيچ اثري در پيدا شدن يقين به معاد ندارد

نيا و دومي، زنده شدن در قبر است. و موت اولي مرگ در دنيا و موت دومي اند: حيات اولي، زندگي دديگر گفته« 0»بعضي 
 مردن در قبر است. و آيه شريفه اصال متعرض زندگي در
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 .49، ص 90روح المعاني، ج (1)

تان كرد. تان كرد و سپس شما را ميراند، و آن گاه زندهندهورزيد، با اينكه امواتي بوديد، پس خدا زچگونه به خدا كفر مي(2)
 .93سوره بقره، آيه 

 .413، ص 4(مجمع البيان، ج 0و  3)

 033، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .قيامت نيست

 اشكالي كه بر اين تفسير و توجيه وارد است، اين است كه گفتيم: زندگي دنيا اصال مورد نظر نيست، و وجهي ندارد كه نام
 .آن را ببرند، به خالف زندگي در قيامت كه در حصول يقين كمال تاثير را دارد

يكي  :، احياي در بعث و احياي قبل از بعث است، و احياي بعث هم دو قسم است"احياء "اند: مراد ازديگر گفته« 1»بعضي 
نشده، ولي شامل هر دو قسم آن احياي در قبر و يكي هم در خود قيامت، چيزي كه هست آيه شريفه متعرض اين تقسيم 

 .گرددشود، در نتيجه شامل سه قسم احياء و دو اماته ميمي

بر « 9»اشكالي كه بر اين تفسير وارد است همان اشكالي است كه بر دو وجه قبلي وارد بود، عالوه بر اشكالي كه ديگران 
ر، دليل بر اين است كه تقسيم مورد نظر آيه بوده و مراد اند و آن اين است كه نام بردن اماته دومي يعني اماته در قبآن كرده

 .تعدد شخصي است نه نوعي

اند: مراد احياي نفوس در عالم ذر و سپس اماته در آن عالم و آن گاه احياي آنها در دنيا، و سپس اماته ديگر گفته« 0»بعضي 
 .هاي سابق استمان اشكالآنها در دنيا و در آخر احياي آنها در بعث است. اشكال اين توجيه هم ه

ثُمَّ  "به منظور تاكيد است، هم چنان كه در آيه "اماته "و "احياء "اند: منظور از تثنيه آوردن دو كلمهديگر گفته« 0»بعضي 
د از منظور تاكيد است، و گرنه معناي آيه اين است كه: خدايا تو ما را ميراندي، ميراندني بع« 4» "ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ

 .ميراندن، و احياء كردي احيايي بعد از احياء

را تثنيه آورده  "احياء "و "اماته "اند كه: اين حرف وقتي صحيح است كه خود كلمهبر اين توجيه اشكال كرده« 3»مفسرين 
 "دو تا آورده و گفته: ا، ولي اينطور نگفته، بلكه خود عدد ر"كرتين "و يا "أمتنا إماتتين و احييتنا إحياءين "باشد و گفته باشد:



 «3» "دو خدا -إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ "و با اين حال ديگر جايي براي احتمال تاكيد نيست، نظير جمله "دو بار ميراندي -أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ
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را  "خروج "اين جمله دعا و درخواست است، به صورت استفهام و پرسش. و اگر دو كلمه -"فَهَلْ إِلي خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ "
خواهيم ما از دوزخ خارج بشويم، به هر طريق و هر قسم خروج كه دون الف و الم آورد، براي اشاره به اين معنا است كه ميب

باشد راضي هستيم، و اين خود داللت دارد بر نهايت درجه فشار و ناراحتي، اما هيچ راهي به سوي خروج ندارند، چون روز 
اند، كه مافتد، و ديگر سببي نميها از كار ميشود و تمامي سببكفار بسته ميقيامت روزي است كه تمامي درها به روي 

 .اميد آن رود كه اثر كند و ايشان را از عذاب خالص سازد

 "... ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا "

ن اين خطاب روز قيامت است، و احتمال هم دارد كه موطنش همين دنيا باشد و به كفار است و موط "ذلكم "خطاب در
 .منظور اين باشد كه با اين خطاب ايشان را از شرك ورزيدن نهي كند و باز بدارد

م داللت بر دوام و استمرار دارد. و سياق كال "وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ "اشاره به حالت شدت و سخت كفار است. و جمله "ذلكم "و
براي بيان دشمني كفار با حق و با دين توحيد است، چون كفار چنين بوده و هستند كه به هر چيزي و هر دعوتي كه بويي از 

پذيرند، در نتيجه وضعشان چنين اي از شرك در آن باشد مياي را كه نشانهورزند، و هر عقيدهتوحيد در آن باشد كفر مي
كنند، خداي سبحان هم ايل نبوده، و جانب حق سبحان را به هيچ وجه رعايت نمياست كه براي خدا هيچ حقي و حرمتي ق

 .كندرحمت خود را بر آنان حرام كرده، در احكام خود هيچ رعايتي از جانب آنان نمي

ت نتيجه اين شود، آن وقيبه خوبي به اول آيه متصل م "فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ "و با اين معنايي كه براي آيه كرديم جمله
 :شود كه گويا خواسته است بفرمايداتصال اين مي

دارد ورزيد، و به هر چيزي كه او دوست نميكند شما كفر ميوقتي شما يكباره از خدا بريديد و به هر چيزي كه او اراده مي
تي كند هيچگونه رعاير حكمي در باره شما ميآوريد، جز اين نبايد توقع داشته باشيد كه او هم از شما ببرد، و از هايمان مي

 .نسبت به حال شما نكند

كند. آن را بيان مي« 1» "نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ "كند كه آيه شريفهو بنا بر اين آيه شريفه مورد بحث همان مطلبي را افاده مي
فار را خواهد كموميت دارد، و ليكن از نظر سياق خاص است، و مي، هر چند في نفسه ع"فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ "و جمله

 .فرمايدختم مي "كبير "و "علي "تهديد كند و به همين منظور براي تاكيد اين تهديد، آيه را با دو نام مقدس
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 519[ ..... ص: 12تا  73(: آيات 52سوره غافر )]

 اشاره

نَ وَ لَوْ كَرِهَ ( فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّي10هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ وَ يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً وَ ما يَتَذَكَّرُ إاِلَّ مَنْ يُنِيبُ )
( يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ 14) ( رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّالق10ِالْكافِرُونَ )

( الْيَوْمَ تُجْزي كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ ال ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ 13لَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ )ءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِال يَخْفي عَلَي اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ
 (17)سَرِيعُ الْحِسابِ 

( يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ ما 13يُطاعُ ) وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَي الْحَناجِرِ كاظِمِينَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ ال شَفِيعٍ
 (93ءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ )وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ال يَقْضُونَ بِشَيْ (12تُخْفِي الصُّدُورُ )

 519ترجمه آيات ..... ص: 

فرستد اما جز كساني كه به دهد و براي شما از باال رزقي ميات خود را همواره به شما نشان مياو همان خدايي است كه آي
 .(10شود )خدا رجوع پي در پي دارند كسي متذكر نمي

 .(10پس خدا را بخوانيد در حالي كه دين را خالص براي او بدانيد هر چند كه كفار بدشان آيد )

عرش است روح را كه از فرمان خودش است بر هر كس از بندگانش بخواهد نازل و  خدايي كه داراي درجاتي بلند و صاحب
 .(15)كند تا مردم را از روز ديدار بترساند القا مي

شود: امروز ماند در آن روز گفته ميافتند و از ايشان هيچ سري بر خدا پوشيده نميروزي كه همه مردم از پرده برون مي
 .(13ي واحد قهار )ملك از آن كيست؟ از آن خدا
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 .(13شود امروز ديگر ظلمي نيست چون كه خدا سريع الحساب است )امروز هر كسي به آنچه كه كرده است جزا داده مي

د يرسد و دچار ترس و اندوه شداي پيامبر ايشان را از روز آزفه بترسان، از آن وقتي كه دلها از شدت ترس به گلوگاه مي
 .(13گردد روزي كه براي ستمكاران هيچ دوست و هيچ شفيعي كه شفاعتش پذيرفته شود نيست )مي

 .(12ها نهفته است خبر دارد )داند و از آنچه در سينهاو نگاه زير چشمي چشمها را مي

ي خدا شنوا و بينا است خوانند هيچ گونه داوري ندارند، به درستكند و خداياني كه به جاي خدا ميو خدا به حق داوري مي
(93). 

 582بيان آيات ]اقامه دو حجت بر توحيد، با بيان اينكه ارسال رسل و انزال رزق فقط از ناحيه خداي سبحان است[ ..... ص: 

 اشاره

 اكند: يكي آنهايي كه به سوي خددر اين آيات بر مساله توحيد احتجاج شده، و بعد از آنكه مردم را به دو دسته تقسيم مي
نمايند، و يكي هم آنهايي كه آيات او را تكذيب نموده و در مقابل آن به باطل جدال كنند، و راه او را پيروي ميرجوع مي

 .فرمايدكنند، آن گاه اين طايفه را انذار ميمي



 "... هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ "

يل كند، به دلخداي تعالي در ربوبيت و الوهيت داللت ميهايي است كه بر وحدانيت در اينجا عاليم و حجت "آيات "مراد از
ا را حال كه چنين است پس خد -فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ "فرمايد:نمايد و ميبر آن مي -آيدبه زودي مي -تفريعي كه

م شامل آيات تكويني و ديدني عالم چون مطلق است، ه "آيات ". و كلمه"در حالي بخوانيد كه دين را خالص براي او بدانيد
شود و هم بيند و هم شامل آيات و معجزاتي كه به دست انبيا جاري ميشود، كه هر انسان صحيح االدراكي آن را ميمي

 .كردندبراهيني كه انبيا از طريق وحي اقامه مي

د باشد كه پرستش او بر انسان واجب باشو اين جمله مشتمل است بر يك برهان، به اين بيان كه اگر در واقع معبودي بوده 
خود  ها را به سويكند كه انسانو نيز در پرستش او كمال و سعادت آدمي تامين شود، تماميت و كمال تدبير او اقتضا مي

كند و انبياء و رسوالن هم با ترجمه الميزان، هدايت كند و آن معبودي كه آيات هستي بر ربوبيت و الوهيت او داللت مي
 031، ص: 13ج

سبحان است و اما آلهه مشركين كه مشركين آنها را به جاي  "خداي "كنند،دعوت خود و معجزاتشان آن آيات را تاييد مي
 "خداي "خوانند، هيچ آيات و دليلي از ناحيه آنها نيست كه بر الوهيت آنها داللت كند. پس همانپرستند و ميخدا مي

لو كان لربك شريك  ":و امير المؤمنين )ع( هم در اين كالم خود كه فرموده -كسبحان معبودي است يگانه و بي شري
 .، به اين برهان اشاره فرموده"آمدندداشت، رسوالن آن شريك هم به سويت مياگر پروردگار تو شريكي مي -ألتتك رسله

تعالي است، و اين حجت از جهت رزق اقامه شده،  هم، حجتي ديگر بر يگانگي خداي "وَ يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً "جمله
دانند كه رزق از ناحيه خداست، نه از فرمايد: رزق دادن به بندگان يكي از شؤون ربوبيت و الوهيت است و چون همه ميمي

 .ناحيه شركاي ايشان، پس تنها او رب و اله است

ود خ "رزق "اند. و بعيد نيست مراد ازت باال تفسير كردهرا به سم "سماء "در آيه را به باران و كلمه "رزق "«1»مفسرين 
كنند، و مراد از نازل شدن آن از آسمان اين باشد كه ارزاق از غيب به شهود آن ارزاقي باشد كه مردم با آن ارتزاق مي

 .كندآن را افاده مي« 9» "هُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُوَ إِنْ مِنْ شَيْ "آيند، هم چنان كه آيه شريفهمي

ن رساند كه: متذكر شداي است معترضه كه در بين احتجاجات اين معنا را مياين جمله جمله -"وَ ما يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ "
ا. و ه كنندگان رجوع كننده به سوي خداي است كه قبال نام برده شدند، يعني انابها تنها شان يكي از دو طايفهبه اين حجت

شوند، براي اينكه كفر و لجبازي استعداد تذكر به حجيت و پيروي حق را اما مجادلين كفر پيشه از اين دو طايفه متذكر نمي
 .كندبه كلي باطل مي

ق اين است كه خطاب عمومي و شامل مؤمنين و غير مناسبتر با سيا "فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ "
ين به اند، يعني تكذيب كنندگان و مجادلمؤمنين، و متفرع بر حجت قبلي باشد، ولي شامل كفاري كه در آخر آيه نامبرده شده

 .شودباطل نمي

البته  -ناگزير بر همه مردم گويا فرموده: وقتي آيات بر وحدانيت خداي تعالي داللت كرد و معلوم شد كه تنها رازق او است،
 غير آن كفاري كه آيات را تكذيب كرده، و مجادله

__________________________________________________ 
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آيد، الزم است كه او را بخوانند، در حالي كه دين را خالص براي او بدانند و اما كفاري كه از دين توحيد بدشان مي -نمودند
 .كندمين آنها مورد گفتار نيستند، چون اميدي به آنها نيست و هيچ آيت و حجتي مفيد به حالشان واقع نگشته و قانعشان

 .پس شما خدا را با اخالص بپرستيد، و كفار را به حال خودشان واگذاريد، چون از اين دين كراهت دارند

 581است[ ..... ص:  "رَفِيعُ الدَّرَجاتِ "معناي اينكه خداي تعالي]

 "... عِبادِهِ رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ "

در اين آيه شريفه سه صفت از صفات خداي تعالي را به عنوان سه خبر براي يك مبتدا ذكر فرموده، و آن مبتدا ضمير در 
 .باشد، و سياق اين آيه و آيه بعدش براي انذار استمي "هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ "جمله

است،  "رافع الدرجات "اند: معنايشگفته «1»اند: بعضي مختلفي ذكر كردهمعاني  "رَفِيعُ الدَّرَجاتِ "مفسرين براي جمله
اي است كه اند: رافع آسمانهاي هفتگانهديگر گفته« 9»برد. و بعضي يعني او درجات انبياء و اولياء را در بهشت باال مي
 .روندمالئكه از آن آسمانها به سوي عرش خدا باال مي

اند: ديگر گفته« 0»بعضي  .اين است كه نردبانهاي صعود به سوي عرشش رفيع و بلند است اند: معنايشگفته «0»و بعضي 
 .اصال معناي تحت اللفظي آن منظور نيست، بلكه اين جمله كنايه است از رفعت شان و سلطنت خداي تعالي

كند به بر خلقش را توصيف ميشود اين است كه: اين آيه و آيه بعدش ملك خدا ولي آنچه با دقت از آيه شريفه استفاده مي
شود و اوامر راجعه به خلق از اين بيان كه خداي تعالي داراي عرشي است كه زمام تمامي امور مخلوقات در آنجا جمع مي

شود، البته آن مقام هم، بر حسب مراتبي كه در خلق خدا هست، داراي مراتبي و درجاتي است متعالي، و شايد آنجا نازل مي
ارت باشد از آسمانها كه در كالم مجيدش به عنوان مسكن مالئكه معرفي شده كه امر خدا از عرش به سوي آن مراتب عب

 .اندشود و همين آسمانهايند كه بين مردم و عرش خدا حائل شدهايشان نازل مي

ابي بين خدا و مردم فرا خواهد رسيد كه در آن روز ديگر حج -كه همان روز تالقي و ديدار باشد -فرمايد: روزيآن گاه مي
شود و در همان روز است كه ها كنار زده ميشود و پردهماند، روزي است كه از جلو چشم و بصيرت مردم كشف غطا مينمي

 به دست خدا آسمانها

__________________________________________________ 
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شود كه تنها حاكم بر هر چيز او شود، آن روز براي همه روشن ميگردد و عرش خدا براي مردم هويدا ميدر هم پيچيده مي
 .كندبوده و ملكي جز ملك او نيست، در چنين روزي او در بين مردم حكم مي

رَفِيعُ  "روند و آن وقت جملهكه از آنجا به سوي عرش خدا باال مي بنا بر اين بيان، درجاتي است "درجات "پس مراد از
كنايه استعاري است از بلندي عرش ملك خدا، از افق خلق و غايب بودن آن از خلق قبل از قيامت،  "الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ

 .آنهم غايب بودن به درجاتي بس رفيع و مسافتي بس دور

 583است[ ..... ص:  "يعُ الدَّرَجاتِرَفِ "معناي اينكه خداي تعالي]



اين جمله اشاره دارد به امر رسالت كه يكي از شؤون آن انذار است. و اگر  "يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ "
 "روحي است كه در آيههمان  "روح "مقيد كرد، براي اين است كه داللت كند بر اينكه مراد از "من امره "روح را به قيد

يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ  "آمده، و همان روحي است كه در آيه «1» "قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
 .، بدان اشاره فرموده«9» "أَنْ أَنْذِرُوا

 "نازل كردن آن با مالئكه وحي است بر آن كس. و مراد از جمله "بخواهدالقاي روح بر هر كس كه خدا  "در نتيجه مراد از
رسوالني هستند كه خدا ايشان را براي رسالت خود برگزيده. و در معناي روح القاء شده بر نبي اقوال  "مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ

 .ديگري هست، كه قابل اعتنا نيستند

روز قيامت است. و بدين جهت آن را به اين نام ناميده كه در آن روز خاليق  "يوم التالق "زمنظور ا -"لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّالقِ "
الم كنند، و يا ظخورند، و يا اهل آسمان و زمين با هم تالقي ميكنند، و يا خالق و مخلوق بهم بر مييكديگر را مالقات مي

 .-البته براي هر يك از اين وجوه قائلي هست -رسدد ميرسند، و يا در آن روز هر كسي به عمل خوو مظلوم به يكديگر مي

و ممكن است قول دوم را يعني تالقي خالق و مخلوق را به مضموني كه مكرر در قرآن آمده تاييد كرد و آن مضمون عبارت 
بِلِقاءِ  "ازد آيهسبينند. يكي از آيات كه اين مضمون را خاطر نشان مياز همين است كه روز قيامت مردم پروردگار خود را مي

 .«0» "رَبِّهِمْ لَكافِرُونَ
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 .34سوره اسري، آيه (1)

د كننكند، و به او اين ماموريت را ابالغ ميمالئكه را به معيت روح كه از امر اوست بر هر كس كه او بخواهد نازل مي(2)
 .9نحل، آيه كه بايد انذار كنيد. سوره 

 .3سوره روم، آيه (3)

 030، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 "يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلي رَبِّكَ كَدْحاً فَمُالقِيهِ "است و يكي ديگر آيه« 1» "أَنَّهُمْ مُالقُوا رَبِّهِمْ "يكي ديگر آيه .است

كرد از كار ي سببهايي كه در دنيا مردم را به خود مشغول مياين است كه: در آن روز تمام "لقاء "است. و معناي «2»
شود كه تنها حق مبين خداست، و در آن روز حقيقت هر كسي نيز براي افتند و در آن روز اين حقيقت فاش و روشن ميمي

 "... ءٌيَوْمَ هُمْ بارِزُونَ ال يَخْفي عَلَي اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ "كندخدا بروز مي

ود. و شفرمايد: يوم التالق روزي است كه باطن مردم ظاهر ميكند، ميرا تفسير مي "يوم التالق "ريفه كلمهاين آيه ش
شود، بلكه اين نيست كه خدا در دنيا از باطن مردم خبر نداشت، و در آن روز خبردار مي "بروز مردم براي خدا "معناي

هاي موهوم از معرفت پروردگارشان محجوب بودند و به سبب معنايش اين است كه: مردمي كه در دنيا به خاطر اشتغال
متوجه نبودند كه ملك خدا بر آنها احاطه دارد و تنها حاكم بر آنان خداست، و يگانه در ربوبيت و الوهيت است، روز قيامت به 

 .كندهاي موهوم اين معاني برايشان بروز ميخاطر از كار افتادن آن سبب

 585راي خدا در روز قيامت[ ..... ص: مقصود از بروز مردم ب]

ال  "اشاره است به از بين رفتن هر سببي كه در دنيا حاجب و مانع از درك حقايق بود. و جمله "يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ "پس جمله
د كه دلها و فهماندهد، و ميتفسير همان بروز براي خداست و معناي آن را توضيح مي "ءٌيَخْفي عَلَي اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ

اند، همه اعمالشان همه زير نظر خدا بوده، ظاهر و باطنشان براي خدا ظاهر بوده و آنچه به ياد دارند و آنچه فراموش كرده



 .براي خدا مكشوف و هويداست

ن كه با اين سؤال و جواب اين جمله سؤال و جوابي است از ناحيه خداي سبحا -"لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ "
 .كند كه روز ظهور ملك و سلطنت خدا بر خلق است، ملك و سلطنت علي االطالقحقيقت روز قيامت را بيان مي

توصيف كرد، براي اين است كه انحصار ملك در خدا را تعليل كند كه چرا  "واحد قهار "و اگر در اين جمله خدا را به صفت
 :فرمايدخداست ميگفتيم ملك تنها و تنها براي 

بدين جهت كه ملك خدا به سبب سلب استقالل از هر چيز قاهر و مسلط بر آن چيز است، و چون خدا واحد است، پس ملك 
 .هم تنها براي اوست

__________________________________________________ 

 .92كنند. سوره هود، آيه آنها خدا را مالقات مي(1)

روي. سوره با هر رنج و مشقت در راه طاعت و عبادت حق بكوشي عاقبت به حضور پروردگار خود مي اي انسان البته(2)
 .3انشقاق، آيه 

 034، ص: 13ترجمه الميزان، ج

طالح به اص "بما كسبت "در جمله "باء "حرف "الْيَوْمَ تُجْزي كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ ال ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ "
باي صله است، و مراد بيان يكي از خصايص روز قيامت است و آن اين است كه: در آن روز به هر نفسي عين آنچه را كه 

 "فرمايد:دهند. پس جزاي هر كس همان عمل اوست، هم چنان كه در جاي ديگر ميهايش ميكرده به عنوان جزاي كرده
 .«1» "تَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَيا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَعْ

 584[ ..... ص: "إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ "و تعليل آن به "ال ظُلْمَ الْيَوْمَ "توضيحي در مورد]

فرمايد: اينكه گفتيم داد، مياز آن خبر مي "ال ظُلْمَ الْيَوْمَ "تعليل نفي ظلم است كه جمله "إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ "و جمله
در امروز هيچ ظلمي نيست، بدين علت است كه خداي تعالي در محاسبه سريع است، چنان نيست كه رسيدگي به حساب 

د، و هيك نفر او را از حساب افراد ديگر باز بدارد، تا در نتيجه به اشتباه بيفتد و جزاي اين را به آن و پاداش آن را به اين بد
 .در نتيجه ظلمي پيش بيايد

كند، و اما ظلم عمدي احتياج به نفي ندارد، براي اينكه و اين تعليل ناظر به اين است كه ظلم ناشي از اشتباه را نفي مي
 .وقتي بنا شد عين عمل انسان را به عنوان جزا به انسان بدهند، ديگر چنين ظلمي تصور ندارد

 "... آزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَي الْحَناجِرِ كاظِمِينَوَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْ "

از اوصاف روز قيامت، و به معناي نزديك است. پس معناي اين جمله آن است كه مردم را از روز نزديك انذار  "آزفه "كلمه
 .نيز آمده« 9» "باًإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَراهُ قَرِي "كن، و اين معنا يعني نزديك بودن قيامت در آيه

به معناي سر حلق است. اين جمله كنايه است از نهايت درجه ترس،  "حنجره "جمع "حناجر "-"إِذِ الْقُلُوبُ لَدَي الْحَناجِرِ "
 آيد. وشود و تا حنجره باال ميرسد كه گويي دلهايشان از جاي خود كنده ميگويا كار مردم از شدت وحشت به جايي مي

 .به معناي شدت اندوه است "كظم "است و "كظم "اسم فاعل از "كاظمين "كلمه

به معناي نزديك و خويشاوند است، و معناي جمله اين است كه  "حميم "كلمه -"ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ ال شَفِيعٍ يُطاعُ "
ال أَنْسابَ فَ "آيد. و اين معنا در جملهكفار خويشاوند و نزديكي ندارند كه به ياري آنان بپا خيزد و حميت قرابتش به هيجان 

 .«0» "بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ



__________________________________________________ 

م، دهند. سوره تحريايد جزايتان نمياي كساني كه كفر ورزيديد! امروز عذر و بهانه نياوريد، چون به غير آنچه كه كرده(1)
 .3آيه 

 .3 -3بينيم. سوره معارج، آيه بينند ولي ما آن را نزديك ميدور ميايشان قيامت را (2)

 .131امروز ديگر پيوند خويشي در بينشان نيست. سوره مؤمنون، آيه (3)

 033، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .اين است كه: كفار شفاعت پذيرفته ندارند "وَ ال شَفِيعٍ يُطاعُ "نيز آمده. و معناي جمله

 "نظير كلمه "خيانت "مصدر است، مانند "خائنة "اند: كلمهگفته «1»بعضي  "نَةَ الْأَعْيُنِ وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُيَعْلَمُ خائِ "
تمامي گناهان  "خائنة االعين "است، و مراد از "لغو "و دومي به معناي "كذب "كه اولي به معناي "الغية "و "كاذبة

كه به  "نظرسارقة ال "راي ديگران هويدا نباشد، و از آنان پوشيده باشد، مانندنيست، بلكه تنها آن گناهاني منظور است كه ب
 .آمده "و ما تخفي الصدور "با جمله "خائنة االعين "هاي زير چشمي و پنهاني است، به دليل اينكه جملهمعناي نگاه

ة خائن "است كه علم خدا به اند جمله مزبور از باب اضافه صفت به موصوف است و الزمه آن اينديگر گفته« 9»بعضي 
 :به معناي معرفت باشد و معناي آيه چنين باشد كه "االعين

 .شناسد. ولي معناي صحيح همان معناي اول استهاي خائن را ميخدا چشم

 .داشتبه معناي وجوه كفر و نفاق و گناهان است كه صاحبش آن را در نفس خود پنهان مي "وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُ "و جمله

 581كند[ ..... ص: احتجاج بر توحيد با بيان اينكه خدا قضاي به حق مي]

 "... ءٍوَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ال يَقْضُونَ بِشَيْ "

خدا در روز  اين جمله حجت ديگري است بر يگانگي خداي تعالي در الوهيت، كه آن را بعد از داستان انحصار ملك در
 .داند، آورده، تا آن دو جمله مقدمه براي جمله مورد بحث بوده باشندرا مي "خائِنَةَ الْأَعْيُنِ "قيامت، نيز بعد از ذكر اينكه خدا

و حاصل اين حجت آن است كه: يكي از لوازم ضروري و بديهي الوهيت اين است كه اله بايد در بندگان خود و در بين آنان 
كند، اما خداياني كه شما مشركين اتخاذ كند و خداي سبحان در قيامت در بين خلقش به حق داوري مي به حق داوري

كنند، نه به حق و نه به باطل، براي اينكه اين آلهه خود مملوك خدايند، و هيچ چيز را مالك ايد، هيچ حكمي نميكرده
 .نيستند

بندگان است كه از راه خلقت چيزي بعد از خلقت چيز ديگر انجام و يكي از موارد قضاي خداي تعالي تدبير جزئيات امور 
إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ  "فرمايد:دهد، آري اين تدبير خود مصداقي از حكم و قضا است، به شهادت اينكه يك جا ميمي

 به قضا كرده فرموده ، و جايي ديگر همين خلقت و تدبير را تعبير«0» "يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
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 .412، ص 3(مجمع البيان، ج 9و  1)

فرمان نافذ خدا )در عالم( چون اراده خلقت چيزي راي كند به محض اينكه گويد باش بالفاصله موجود خواهد شد. سوره (3)
 .30يس، آيه 

 033، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .و غير خداي تعالي هيچ كس و هيچ چيز سهم و نصيبي از اين قضا ندارد« 1» "ا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُإِذ "



و يكي ديگر از موارد قضاي او تشريع دين است، ديني كه آن را براي رساندن خلق به سوي خود راهي پسنديده دانسته و 
 .«9» "ا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُوَ قَضي رَبُّكَ أَلَّ "فرموده:

يعني خدا داراي حقيقت علم به مسموعات و به مبصرات است و اين علمش ذاتي اوست و  -"إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ "
را به وي  اشغير از او هيچ كس چنين نيست. و هر كس هر قدر از اين علم را دارا باشد، خدا به او تمليك كرده و اجازه

 .داده، نه اينكه خودش ذاتا چنين باشد

 581[ ..... ص: "خائنة األعين "، فاني شدن دنيا به هنگام قيامت، توبه، و"يوم التالق "بحث روايتي ])رواياتي در باره

است كه  "روح القدس "نظورگويد: ممي "يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ "در تفسير قمي، در ذيل جمله
 .«0»ص( و ائمه اهل بيت )صلوات اللَّه عليهم اجمعين( است )مخصوص رسول خدا 

روزي است كه  "يوم التالق "و در معاني االخبار به سند خود از حفص ابن غياث از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود:
 .«0»كنند اهل آسمان با اهل زمين تالقي مي

 .هم در تفسير خود آورده، با اين تفاوت كه نه سند آن را ذكر كرده و نه نام امام )ع( را برده« 4»وايت را قمي مؤلف: اين ر

و در توحيد به سند خود از ابن فضال از حضرت رضا )ع( از پدران بزرگوارش از علي )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي 
 :فرمايدفرمود: خداي تعالي مي

آن گاه خداي جل  "للَّه الواحد القهار "گويند:هايش ميدر پاسخش ارواح انبيا و رسوالنش و حجت "الْيَوْمَ لِمَنِ الْمُلْكُ "
 .«3» "الْيَوْمَ تُجْزي كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ ":فرمايدجالله مي
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رد به محض اينكه گويد موجود باش همان دم موجود شود. سوره آل عمران، آيه چون مشيت او به خلقت چيزي قرار گي(1)
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ماند، ديگر هيچ چيز با او نخواهد بود، فرمايد: خداي سبحان بعد از فناي دنيا مانند روز ازل تنها ميو در نهج البالغه مي
نه ي و ماند و نه زمانشود، در حالي كه ديگر نه وقتي ميهمانطور كه قبل از آغاز خلقت تنها بود، بعد از فناي آن نيز تنها مي

شوند، چيزي وجود ندارد به غير از حيني و نه مكاني. در آن هنگام است كه اجلها و مدتها و سالها و ساعتها همه معدوم مي
خداي واحد قهار كه بازگشت همه امور به سوي اوست. بدون قدرت خود آنها خلقتشان آغاز گشت، و بدون امتناعشان از 

 .«1»يافت داشتند بقايشان دوام مياع از نيستي ميشوند و اگر قدرت بر امتنهستي نابود مي

و در تفسير قمي به سند خود از ثوير بن ابي فاخته از علي بن الحسين )ع( روايت كرده كه شخصي از آن جناب از فاصله 
 .بين دو نفخه پرسيد كه چقدر است؟ فرمود: هر قدر كه خدا بخواهد



فرمايد: پس خلق هم چنان در اين حال و آسمان را بيان كرده، تا آنجا كه مي آن گاه امام )ع( كيفيت نفخ و مردن اهل زمين
دهد تا به راه افتند، هم چنان ها دستور ميكند تا مضطرب گردد و به كوهمانند تا خدا بخواهد، آن گاه به آسمان امر ميمي

ها پهناور شوند و زمين غير اين زمين شود، يعني يعني كوه "سَيْراً يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً وَ تَسِيرُ الْجِبالُ "كه خودش فرموده:
زميني گردد كه ديگر بر پشت آن گناهي نشود، زمين فاش گردد كه ديگر نه كوهي بماند و نه گياهي، عينا مانند آن روزي 

به سبب عظمت و قدرت  گسترد، و نيز عرش خدا هم مانند روز نخست بر آب قرار گيرد،كه زمين را براي اولين بار مي
 .خدايي

كند، خيزد، ندا ميبا صوتي بسيار بلند كه از ناحيه او برمي -جل جالله -آن گاه امام فرمود: در اين هنگام است كه جبار
و كسي جوابش  "امروز ملك از آن كيست؟ -لمن الملك اليوم "شنوند:ندايي كه همه اقطار آسمانها و زمين آن را مي

ملك از آن خداي يكتاي قهار  -لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ "گويد:پاسخ خود را چنين مي "عز و جل -ين هنگام جبارگويد. در انمي
 .«2» "است

شود، عبارت است از كند كه آنچه از خلق فاني ميمؤلف: دقت در سه روايت اخير انسان را به اين نكته راهنمايي مي
د و نيز به كني كه در بين آنها است، هم چنان كه آيات قرآني نيز اين معنا را افاده مياستقالل وجودشان و روابط و نسبتهاي

 شوداين نكته رهنمون مي
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ميرند، و بين دو نفخه هم وقت و زماني وجود ندارد، )چون وقتي آسمان متالشي شد، ديگر خورشيدي و كه ارواح نمي
 .پس از اين نكات غفلت مورز -ماند، تا از حركت آن شب و روز و صبح و شامي درست شود(حركتي نمي

شوند، و در ضمن نكاتي هست كه ظاهرش توجه آنها ميو در روايات اين باب اشارات لطيفي به كار رفته كه تنها اهل تدبر م
 .با روايات قبل مخالفت دارد

و در روضه كافي به سند خود از ابن ابي عمير، از امام موسي بن جعفر )ع( روايتي نقل كرده كه در ضمن آن فرموده: اي ابو 
گردد، و رسول شود و پشيمان ميراحت ميشود و مگر آنكه از ارتكاب آن نااحمد! هيچ مؤمني در دنيا گناهي مرتكب نمي

من سرته  "و نيز فرموده: "براي توبه همين كافي است كه گنهكار پشيمان گردد -كفي بالندم توبة ":خدا )ص( هم فرموده
بنا بر اين  "كسي كه كار نيكش خرسندش كند و كار بدش ناراحتش سازد، او مؤمن است -حسنته و ساءته سيئته فهو مؤمن

ت كه شود و او از ستمكاران اساز گناهي كه مرتكب شده پشيمان نشود، مؤمن نيست و شفاعتي برايش واجب نمي اگر كسي
براي ستمكاران نه دوست دلسوزي هست و نه  -ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ ال شَفِيعٍ يُطاعُ "شان فرموده:خداي تعالي در باره

 .«1» "شفيعي كه شفاعتش پذيرفته شود

پرسيدم:  (در معاني االخبار به سندي كه به عبد الرحمن بن سلمه جريري دارد روايت كرده كه گفت: من از امام صادق )ع و
زي بيني كه گاهي انسان به چيفرمود: مگر نمي "يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ "فرمايد:معناي اين كالم خداي تعالي چيست كه مي

 .«9»است  "خائنة االعين "بيند، اين همانكند كه آن را نميكند و چنين وانمود مينظر مي

اند كه گفت: چون روز فتح مكه شد، رسول خدا و در الدر المنثور است كه ابو داوود، نسايي و ابن مردويه از سعد روايت كرده
يد به قتلشان برسانيد، حتي اگر )ص( همه مردم را امان داد، مگر چهار مرد، و دو زن را كه در باره آنان دستور داد هر جا ديد



به پرده كعبه آويخته بودند. و يكي از آن چهار نفر عبد اللَّه بن سعد بن ابي سرح بود كه او خود را نزد عثمان بن عفان پنهان 
 .كرد

( با عبد و چون رسول خدا )ص( مردم را دعوت به بيعت فرمود، عثمان عبد اللَّه را آورد، و عرضه داشت: يا رسول اللَّه )ص
 .اللَّه بيعت كن
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تكرار كرد، و بعد از بار  رسول خدا )ص( فقط نگاهي به او كرد، و از بيعت امتناع ورزيد. بار دوم و سوم عثمان سخن خود را
سوم بيعت كرد. آن گاه رو به اصحاب خود نموده فرمود: چطور يك مرد رشيد در بين شما پيدا نشد كه وقتي ديد من از 

بيعت اين مرد خودداري كردم برخيزد و او را به قتل برساند. عرضه داشتند: يا رسول اللَّه )ص( ما چه خبر از نيت دروني شما 
داشته باشد  "خائنة االعين "با چشم به ما اشاره ننمودي؟ فرمود: براي اينكه براي يك پيغمبر شايسته نيست كه داشتيم. چرا

«1». 
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 اشاره

هُمُ هُمْ قُوَّةً وَ آثاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَأَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْ
كَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ( ذل91ِاللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ ما كانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ )

( فَلَمَّا جاءَهُمْ 90)( إِلي فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ 90( وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسي بِآياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبِينٍ )99الْعِقابِ )
 (94نَ إاِلَّ فِي ضَاللٍ )بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ وَ ما كَيْدُ الْكافِرِي

( وَ قالَ مُوسي إِنِّي 93يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ )وَ قالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسي وَ لْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ 
جاُلً ( وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ ر93َعُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ال يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ )

كُمْ إِنَّ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُأَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ 
الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا قالَ  ( يا قَوْمِ لَكُم93ُاللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ )

الْأَحْزابِ  ( وَ قالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْم92ِفِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إاِلَّ ما أَري وَ ما أَهْدِيكُمْ إاِلَّ سَبِيلَ الرَّشادِ )
(03) 

( 09وَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ ) (01مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ )
( وَ لَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ فَما 00نْ عاصِمٍ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ )يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِ

( 00مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ )لُّ اللَّهُ زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ حَتَّي إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُوالً كَذلِكَ يُضِ



 مُتَكَبِّرٍ كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلي كُلِّ قَلْبِالَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا 
 (04جَبَّارٍ )

( أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلي إِلهِ مُوسي وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً وَ 03ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ )وَ قالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ 
الَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ ( وَ ق03كَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَ ما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إاِلَّ فِي تَبابٍ )

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَال يُجْزي إِالَّ مِثْلَها وَ  (39)( يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ 03سَبِيلَ الرَّشادِ )
 (03وْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ )مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَ

لْمٌ وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ أُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِ (01وَ يا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَي النَّجاةِ وَ تَدْعُونَنِي إِلَي النَّارِ )
 لَّهِ وَ أَنَّ الْمُسْرِفِينَ( ال جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَ ال فِي الْآخِرَةِ وَ أَنَّ مَرَدَّنا إِلَي ال09إِلَي الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ )

فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا  (00ما أَقُولُ لَكُمْ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ ) ( فَسَتَذْكُرُون00َهُمْ أَصْحابُ النَّارِ )
 (04وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ )

وَ إِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ  (46)ةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ
ا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّهَ قَدْ ( قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِن03َّالضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ )

( قالُوا أَ وَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ 02( وَ قالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ )03حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ )
 (43ا فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِالَّ فِي ضَاللٍ )رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلي قالُو

يَوْمَ ال يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ  (51)إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ 
 (40( هُديً وَ ذِكْري لِأُولِي الْأَلْبابِ )40( وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْهُدي وَ أَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ )49دَّارِ )سُوءُ ال
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 593ترجمه آيات ..... ص: 

آثار  چه شد؟ آنان از اينان نيرومندتر بودند و كنند تا ببينند سرانجام كساني كه قبل از ايشان بودندآيا در زمين سير نمي
 .(21)بيشتري در زمين داشتند با اين حال، خدا به كيفر گناهانشان بگرفت و از ناحيه خدا هيچ حافظي نداشتند 

ورزيدند خدا هم ايشان را آوردند ولي كفر ميآمدند و آياتي روشن مياين بدان جهت بود كه رسوالنشان به سويشان مي
 .(99فت كه خدا قوي و شديد العقاب است )بگر

 .(90همين ما بوديم كه فرستاديم موسي را با آيات خود و سلطاني مبين )

 .(90به سوي فرعون و هامان و قارون پس گفتند: وي ساحري است دروغپرداز )

نشان را زنده نگه داريد ولي و چون حق را از ناحيه ما آورد گفتند فرزندان هر كس كه طرفدار اوست به قتل برسانيد و زنا
 .(94اي بر آب بود )هاي فرعون كيدي كور و نقشهكيد و نقشه

ترسم دين شما را دگرگون و فرعون گفت كه مرا واگذاريد تا موسي را بكشم و او بايد پروردگار خود را بخواند كه من مي
 .(93ساخته و يا در زمين فساد انگيزد )

 .(93برم از هر متكبري كه به روز حساب ايمان ندارد )دم و پروردگار شما پناه ميموسي گفت: من به پروردگار خو

گويد پروردگار من اللَّه است با كشيد كه ميداشت گفت: آيا مردي را ميو مردي از آل فرعون كه ايمان خود را پنهان مي
وغش به عهده خود اوست. ولي اگر راست بگويد: اينكه از ناحيه پروردگارتان آياتي روشن آورده؟ و اگر دروغگو باشد وزر در



آمرزد رسد. به درستي كه خدا كسي را كه اسرافگر و دروغگو باشد نميهايي كه به شما داده به شما ميبعضي از آن وعده
(93). 

د چه بياياي قوم من، امروز سلطنت و قدرت به دست شماست و در زمين نيرومند هستيد ولي اگر فردا عذابي از ناحيه خدا 
 .(92كنم )كند؟ فرعون گفت: هيچ رأي جز آنچه ارائه دادم ندارم و شما را جز به راه رشد هدايت نميكسي ما را ياري مي

 .(03ترسم از عذابي مثل عذاب روز احزاب )دوباره همان كسي كه ايمان آورده بود گفت: اي قوم من، به راستي بر شما مي

وح و عاد و ثمود و اقوام بعد از ايشان جريان يافت و خدا هرگز اراده ظلم نسبت به بندگان مثل سنتي از عذاب كه در قوم ن
  .(01ندارد )
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 .(09شود )ترسم از روز قيامت، روزي كه بانگ و فرياد مردم از هر سو بلند ميو نيز من بر شما اي قوم مي

ريد ولي از ناحيه خدا هيچ حافظي نداريد و كسي كه خدا گمراهش كند ديگر هيچ راهنما گذاروزي كه از عذاب پا به فرار مي
 .(00نخواهد داشت )

همين شما بوديد كه در گذشته يوسف به سويتان بيامد و ال يزال نسبت به ديني كه برايتان آورده بود در شك بوديد تا آنكه 
 .(34)ند ككند اينطور خدا هر اسرافگر شكاك را گمراه ميمبعوث نمياز دنيا رفت گفتيد ديگر خدا هرگز بعد از وي رسولي 

كنند و اين جدال عداوت بزرگي است نسبت به خدا و به كساني همان كساني كه بدون دليلي آسماني در آيات خدا جدال مي
 .(04زند بر هر قلبي كه متكبر و جبار باشد )اند خداوند اين چنين مهر ميكه ايمان آورده

 .(03ز آن جمله( فرعون است كه به وزيرش هامان گفت براي من قصري بلند با آجر بساز شايد به راهها دست يابم )ا)

 .پندارمگويم كه من او را دروغگو ميهاي آسمان، و در نتيجه معبود موسي را ببينم و راست ميراه

باز داشته شده بود و نقشه فرعون جز به هالكت وي و اين چنين اعمال زشت فرعون در نظرش زيبا جلوه كرده بود و از راه 
 .(03نيانجاميد )

 .(03و آنكه ايمان آورده بود گفت: اي قوم مرا پيروي كنيد تا شما را به راه رشد هدايت كنم )

 .(02اي قوم اين زندگي دنيا متاعي است و خانه آخرت خانه قرار و دائمي است )

آن خواهد داشت ولي كسي كه عملي صالح انجام دهد چه مرد و چه زن بشرطي كسي كه عمل زشتي كند تنها كيفري مثل 
 .(03حساب روزي داده خواهند شد )شوند و در آن بيكه ايمان داشته باشد چنين كساني داخل بهشت مي

 .(01كنيد )خوانم در عوض شما مرا به سوي آتش دعوت ميشود مرا كه شما را به سوي نجات ميو اي قوم من! چه مي

خوانيد كه به خدا كفر ورزم و برايش شريك قايل شوم كه هيچ دليلي بر شرك او ندارم و من شما را به سوي خداي مرا مي
 .(09كنم )عزيز آمرزنده دعوت مي

خوانيد نه در دنيا دعوتي دارد و نه در آخرت و محقق است كه بازگشت ما اين حقيقتي است كه آنچه شما مرا به سويش مي
 .(00ي خداست و محققا تنها اسرافگران اهل آتشند )به سو

كنم كه خدا داناي به بندگان است گويم خواهيد شد و من امر خود را به خدا واگذار ميپس به زودي متوجه آنچه به شما مي
(00).  
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 .(04رموده و بدترين عذاب متوجه آل فرعون شد )هاي سويي كه برايش كشيده بودند حفظ فخداي تعالي هم او را از نقشه

شود اي آل فرعون داخل شوند تا قيامت به پا شود و چون به پا شد گفته ميآتشي كه هر صبح و شام بر آن عرضه مي



 .(03شديدترين عذاب شويد )

آيا امروز  پيرو شما بوديم حالگويند ما در دنيا كنند ضعفاء به گردنكشان ميهمان روزي كه در آتش با يكديگر بگو مگو مي
 .(03توانيد مقداري از اين عذاب آتش را از ما برگردانيد؟ )مي

گويند ما و شما هر دو دسته در آتش هستيم امروز هم خدا در بين بندگانش حكم كرده )و خالصه گردنكشان در پاسخ مي
 .(03حاكم خدا بوده نه اين و آن( )

گويند پروردگارتان را بخوانيد يك روز هم كه شده عذاب را بر ما تخفيف دهد ان دوزخ ميو همه آنها كه در آتشند به خازن
(02). 

 :گويندگويند آيا همواره رسوالنتان با معجزات و آيات روشن به سويتان نيامدند؟ ميدر پاسخ مي

 .(43گويند: پس بخوانيد كه دعاي كافران جز در ضاللت نخواهد بود )بله آمدند. در پاسخ مي

شوند ياري به درستي كه ما رسوالن خود را و آنان را كه ايمان آوردند هم در دنيا و هم در روزي كه گواهان به پا خاسته مي
 .(41كنيم )كرده و مي

 .(49در آن روز ستمكاران را پشيماني و عذرخواهي سود ندهد و براي آنها خشم و لعن و منزلگاه بد )جهنم( مهياست )

 .(40ديم كه به موسي هدايت داديم و كتاب را به ارث به بني اسرائيل داديم )و همين ما بو

 .(40كتابي كه هدايت و تذكر براي خردمندان بود )

 594بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

 و هاي گذشته و داستانهاي ايشان مراجعه كنند و در آنها نظر نمودهفرمايد كه به آثار امتدر اين آيات كفار را موعظه مي
ظور از كند، و به همين منعبرت بگيرند و بدانند كه قوت اقوياء و استكبار مستكبران روزگار و مكر مكاران، خدا را عاجز نمي

 .آوردكند و در آن قصه مؤمن آل فرعون را مياي از قصص موسي و فرعون را ذكر ميباب نمونه پاره

 "... اأَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُو "

است به معناي حفظ كردن چيزي از هر چه  "وقاية "اسم فاعل از مصدر "واقي "استفهام در اين آيه انكاري است. و كلمه
 .آن را اذيت كند و به آن ضرر بزند
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ي الْأَرْضِ فِ "ايم به سيرن گسيل داشتهچرا اين مردمي كه ما پيامبر به سويشا "أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا "و معناي آيه اين است كه:
عاقبت  "كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ "گيري بنگرند كهپردازند، تا به نظر تفكر و عبرتدر زمين نمي "فَيَنْظُرُوا

 .چه سرانجامي داشتند ها در اثر تكذيب پيامبران خوداند چگونه بوده و آن امتزيستهمردمي كه قبل از ايشان مي

چون  و آثاري "و آثارا "ها از اينان نيرومندتر و داراي تمكني و تسلطي بيشتربا اينكه آن امت "كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً "
در همين  "نُوبِهِمْفِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُ "هاي عالي و پي ريزي شده داشتند،هاي محكم و كاخشهرهاي محصور به قلعه
كردند، ولي خدا ايشان را به كيفر گناهانشان بگرفت و به جرم اعمالشان هالكشان كنند زندگي ميزمين كه اينان زندگي مي

 .و از ناحيه خدا هيچ حافظي كه حفظشان كند نداشتند "وَ ما كانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ "كرد

 "... تِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْ "



 .آيات روشن است "بينات "اشاره به همان اخذ الهي است. و مراد از "ذلك "كلمه

 .و بقيه الفاظ آيه ظاهر است

 591داستان ارسال موسي )عليه السالم( به سوي فرعون و گفتگوي فرعون در باره كشتن او[ ..... ص: ]

 "بِآياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبِينٍوَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسي 

هايي باشد كه موسي با آنها به سوي فرعون فرستاده شد، از قبيل عصا، يد معجزات و خارق العاده "آيات "بعيد نيست مراد از
له آن يسلطه الهي باشد كه خدا به وسيله آن موسي )ع( را تاييد كرد، و به وس "سُلْطانٍ مُبِينٍ "بيضاء و غير آن دو. و مراد از

 .جلو فرعون را از كشتن موسي و خاموش كردن نور او بگرفت

معجزات موسي، چون عصا، يد بيضاء، و  "سلطان "براهين و دالالت است، و مراد از "آيات "اند: مراد ازگفته «1»بعضي 
 .اندغير آن دو. بعضي ديگر هم حرفهايي ديگر زده

 "و .نام جبار و ديكتاتور نژاد قبط و پادشاه ايشان است "فرعون "كلمه "لُوا ساحِرٌ كَذَّابٌإِلي فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فَقا "
نام يكي از طاغيان بني اسرائيل است كه داراي خزايني مملو از پول بوده. و اگر از ميان  "قارون "نام وزير اوست و "هامان

 ها و فسادها به اين سه نفربراي اين بوده كه تمامي فتنههمه دو امت قبطي و سبطي تنها نام اين سه نفر را ذكر كرده، 
 .شدهمنتهي مي

 "... فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ "

 اي كه آناندر اين آيه ما بين آنچه موسي برايشان آورد و بدان دعوتشان كرد، با مقابله

__________________________________________________ 
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فرمايد: موسي براي آنان حق را آورده بود و جا داشت هاي شيطاني كه ريختند، مقابله و مقايسه شده است، ميكردند و نقشه
ز به خاطر اينكه آنچه آورده بود از ناحيه خداي تعالي بود، بدين جهت الزم حق را بپذيرند، به خاطر همين كه حق است و ني

بود آن را قبول كنند و رد نكنند، ولي در عوض كيد كردند و آنچه كه گفتند بدين منظور گفتند كه كسي به موسي ايمان 
 .دگان به موسي اصابت كندنتيجه و خنثي ساخت و نگذاشت آن كيد به گروننياورد. اما خداي عزيز كيد ايشان را بي

سياق آيه اين اشعار را دارد كه يكي از گويندگان اين حرف قارون بوده كه خود از بني اسرائيل بوده است و اشكالي هم 
ندارد، چون فرمان به كشتن پسران بني اسرائيل و زنده نگهداشتن دختران از ناحيه فرعونيان و قبل از دعوت موسي )ع( 

اين آيه كه گفتيم قارون هم در آن شريك بوده، بعد از دعوت موسي و در خصوص فرزندان مؤمنين به وي بوده، و فرمان در 
بوده است و هيچ مانعي ندارد كه قارون هم در اين فرمان با فرعونيان موافقت كرده باشد، چون او با موسي و مؤمنين 

 .ورزيدهعداوت مي

اشاره است به اينكه گروندگان به موسي از آن جناب پشتيباني هم  "آمنوا به "و نفرمود: "الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ "و در اينكه فرمود:
 .نمودندكردند و در دعوتش كمكش ميمي

 "... وَ قالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسي وَ لْيَدْعُ رَبَّهُ "

وسي را بكشم، و اين خطابي است كه فرعون است، يعني مانع من نشويد و بگذاريد م "اتركوني "به معناي "ذروني "جمله
د و به انكردهاند كه با كشتن موسي مخالفت ميبه درباريان خود كرده. و در آن اين داللت است كه در برابرش مردمي بوده



 .را داردنيز اين اشاره « 1» "قالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ "اند: او را مكش و دست از او بردار، هم چنان كه آيهگفتهوي مي

 :گويدسخني است كه فرعون از روي تكبر و طغيان گفته. مي "وَ لْيَدْعُ رَبَّهُ "و جمله:

بگذاريد من موسي را بكشم، آن وقت او پروردگار خود را بخواند، تا اگر توانست از دست من نجاتش دهد و از كشتن 
 .خالصش كند

ويد: من گكند، ميتصميم خود را توجيه و تعليل مي "أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَإِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ  "و در جمله
ه براي اينك -هايعني پرستش بت -ترسم كه مبادا دين و دنياي شما را تباه كند. اما از جهت ديناز موسي بر شما مي

 ترسم كار او باالنه است. و اما از جهت دنيا چون ميترسم او دين ديگري به جاي آن رواج دهد و آن پرستش خداي يگامي

__________________________________________________ 
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ن و كار منجر به مشاجره و جنگ و از بين رفت بگيرد و نيرومند شود و پيروانش زياد گشته، به آساني سر از اطاعت ما برتابد
 .امنيت گردد

 598برد[ ..... ص: موسي )عليه السالم( از شر هر متكبر بي ايمان به روز حساب به خدا پناه مي]

ت، ه شريفه حكايت كالم موسي )ع( اساين آي "وَ قالَ مُوسي إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ال يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ "
كند، او تهديد به كشتن وي كرده بود و آن جناب تهديدش كرده كالمي كه با آن تهديد فرعون را با تهديد خود مقابله مي

 .بردبه اينكه به پروردگارش پناه مي

، چون فرعون در اين جمله رب را "دْعُ رَبَّهُوَ لْيَ "در مقابل گفتار فرعون است كه گفت: "عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ "و جمله
. و موسي )ع( در پاسخش پروردگار خود را پروردگار ايشان "موسي پروردگار خود را بخواند "اختصاص به موسي داد و گفت:

ار من دگو فهماند كه خداي تعالي همانطور كه پرور "برم به پروردگار خودم و پروردگار شمامن پناه مي "نيز خواند، و گفت:
اند تواست، پروردگار شما هم هست، همانطور كه حكمش در من نافذ است، در شما نيز نافذ است. پس چون چنين است مي

 .پناهنده خود را از شر شما حفظ كند، هم چنان كه تا كنون حفظ فرموده

 .قوم اسرائيلي خودشبه فرعون و درباريان او بوده، نه به  "ربكم "شود كه خطاب در جملهاز اينجا روشن مي

كند به فرعون و هر كس ديگري كه در دو صفت تكبر و ، اشاره مي"مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ال يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ "و در جمله
 .ايماني به روز حساب با او شركت دارد و معلوم است كسي كه اين دو صفت را داشته باشد، از هيچ شري پروا نداردبي

 "... رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ وَ قالَ "

صفت ديگري از او باشد، در  "يَكْتُمُ إِيمانَهُ "صفت آن مرد باشد و جمله "مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ "آيد كه جملهاز ظاهر سياق برمي
بوده و نيز از خواص درباريان وي بوده و  شود مؤمن آل فرعون از دودمان خود فرعون، يعني از نژاد قبطياننتيجه معلوم مي

 .نمودهكرده و تقيه ميكسي از ايمان دروني او خبردار نشده، چون ايمان خود را از آنان مخفي مي

بوده، در نتيجه مؤمن  "و قال رجل مؤمن يكتم ايمانه من ال فرعون "اند: اصل كالماز مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 
 "ونمن آل فرع "كرده. و بنا به گفته اين مفسر جملهوده و ايمان خود را از آل فرعون كتمان مينامبرده از بني اسرائيل ب

 است كه جلوتر از "يكتم "مفعول دوم
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در كار آمده، با  "من "است، پس چرا كلمه "يكتم "پاسخ از اينكه اگر جمله مزبور مفعول دومآن ذكر شده. مفسر نامبرده در 
گيرد، مفعول دوم را مي "من "، گفته است: هر چند غالبا بدون حرف"يكتم ايمانه آل فرعون "توانست بفرمايداينكه مي
شود، هم چنان كه در متعدي مي "من "شود كه با حرفمي و ليكن گاهي هم« 1» "وَ ال يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً "مانند آيه

 .مصباح به اين مطلب تصريح شده است

اي از قبيل پذيرد، براي اينكه اوال مقدم آوردن مفعول دوم حتما بايد براي افاده نكتهو ليكن سياق آيه اين تفسير را نمي
نيست، و ثانيا مؤمن نامبرده در كالم خود فرعون و  اي در كارحصر و امثال آن باشد و در جمله مورد بحث چنين نكته

 .گفتزند و اگر از دودمان فرعون نبود، نبايد چنين ميصدا مي "اي قوم من -يا قوم "فرعونيان را به عنوان

كند، از اينكه قسمت فرعونيان را نهي و توبيخ ميدر اين  "أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ "
 .اندتصميم بر قتل او گرفته

شود آن معجزات و بيناتي كه موسي )ع( آورده معجزات و بيناتي بوده را به كار برد، فهميده مي "من ربكم "و از اينكه جمله
 للَّه را رب خود گرفته. پس كشتن او كشتن مرديكه داللت داشته بر اينكه اللَّه تعالي رب ايشان نيز هست، همانطور كه او ا

 .است كه از ناحيه پروردگار فرعونيان حق را برايشان آورده

اند: فرضي كه در اين جمله كرده، تلطفي از ناحيه او بوده، نه اينكه بعضي از مفسرين گفته -"وَ إِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ "
دروغگو باشد و در راستگويي وي شك داشته، خواسته است از در مهرباني سخن گفته  داده كه موسيراستي احتمال مي

 .باشد

و  "يد:گوترين فرض تنزل داده، گويا ميدر اين جمله مخاصمه را تا آسان -"وَ إِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ "
رسد و اگر همه آن عذابها نرسد، ال اقل بعضي از اش را داده به شما مياگر صادق باشد آن وقت آن انواع عذابهايي كه وعده

 .آنها به شما خواهد رسيد

اش را داده به ايشان پس منظور تنزل دادن مخاصمه بوده، و گرنه الزمه صدقش اين است كه تمامي آن عذابهايي كه وعده
 .رسيدمي

كند و معنايش اين است كه: اگر موسي اين جمله تنها فرض دومي را تعليل مي -"ابٌإِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّ "
در ادعاي خود دروغگو باشد، همان دروغ خودش برايش بس است. و اگر راستگو باشد، آن وقت به فرضي كه همه عذابهايي 

 اش را داده بهكه وعده
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شما نرسد، ال اقل مقداري از آن به شما خواهد رسيد، چون در اين فرض شما مسرف و متجاوز هستيد كه پا از گليم خود 
د و خدا ايدا اتخاذ نمودهايد. و نيز كذاب هستيد، چون ربوبيت پروردگار خود را انكار كرده، اربابي ديگر به جاي خفراتر نهاده

كند. و اما بر فرضي كه او دروغ بگويد، در آن صورت پروردگاري كه معرفي كسي را كه مسرف و كذاب باشد هدايت نمي
 .كند ربوبيت ندارد تا آنكه در باره هدايت كردنش و نكردنش گفتگو شودمي

حرف  "تعليل هر دو فرض است و به هر دو جمله ارتباط داردجمله مزبور  "اند:گردد، اينكه بعضي گفتهاز اين بيان روشن مي



 "ظاهرين "معناي كلمه "يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا "صحيحي نيست.
اخذ خدا و عذاب اوست. و استفهام در  "باس اللَّه "ر ازسر زمين مصر و منظو "ارض "غلبه و علو در ارض است. و منظور از

 .آيه انكاري است

گويد: اي قوم و قبيله من، امروز ملك و سلطنت در دست شماست، معنايش اين است كه: مؤمن آل فرعون به فرعونيان مي
ا آيد، فردا اگر عذاب خدا به سوي مكنيد، و شما بر ساير مردم يعني بني اسرائيل غلبه داريد و در زمين علو و بلندپروازي مي

كند؟ در اين بيان خودش را هم داخل در آنان و جزو آنان قرار اش را داده، چه كسي ما را ياري ميهم چنان كه موسي وعده
داده تا در ترساندنشان از عذاب خدا مؤثرتر و در خيرخواهي آنان رساتر سخن گفته باشد و سخن بهتر در دلهايشان جاي 

 .خواهدخواهد، براي آنان نيز مي، و خالصه بفهماند كه عاقبتي را كه براي خودش ميبگيرد

فرعون در پاسخ گفت: من شما را جز به طريق صواب و  "قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلَّا ما أَري وَ ما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ "
ن كنم يقيبوده كه بگويد: خودم بدانچه مردم را به سويش راهنمايي مي كنم، و منظورش اينمطابق واقع راهنمايي نمي

دارم، و آن طريقه عالوه بر اينكه برايم معلوم است، با واقع هم مطابق است، و اين سخن از فرعون يك فريبكاري و زرنگي 
 .عجيبي است

 422دهد[ ..... ص: كند و بدانان هشدار ميميم بر آن توبيخ ميمؤمن آل فرعون، فرعونيان را از قتل موسي )عليه السالم( نهي و نسبت به تص]

همان مؤمن آل فرعون  "الَّذِي آمَنَ "مراد از جمله "وَ قالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ ... لِلْعِبادِ "
 اند، به اين دليل كه كالم كالمي است محكم، اعتناءدانسته (وسي )عكه آن را عبارت از م« 1»است و نبايد به گفته بعضي 
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اند. و ي كه بعد از ايشان بودههاي مذكور در آيه بعدي است، يعني قوم نوح، عاد، ثمود، و آنهايامت "احزاب "و مراد از .كرد
 .به معناي عادت است "دأب "، بياني است براي مثل قبلي و كلمه"مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ "جمله

و معناي آيه چنين است: مؤمن آل فرعون مجددا رو به مردم كرده گفت: اي قوم و قبيله من به راستي من بر شما از همان 
ترسم كه مانند يك عادت هميشگي بر اقوام گذشته يكي پس از گذشته آمد، من از روزي مي ترسم كه بر سر اقوامعذاب مي

 در تقدير "جزا "ديگري گذشت، به خاطر اينكه كفر ورزيدند و پيامبران خود را تكذيب كردند، ممكن هم هست كلمه
ثل جزاي عادت دائمي گذشتگان، عادت ترسم از روزي كه برسد بر شما مبگيريم، و آيه را چنين معنا كنيم: من بر شما مي
 .خواهد بر بندگان ستم كنددائميشان بر كفر و تكذيب، و خداوند هرگز نمي

 427[ ..... ص: "يوم التناد "اشاره به وجه تسميه روز قيامت به]

وز قيامت است. و تسميه قيامت به اين اسم، به ر "يوم التناد "منظور از "وَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ ... مِنْ هادٍ "
شود، زنند، و داد و فريادشان به واويال بلند ميخاطر اين است كه در آن روز ستمگران يكديگر را با صداي بلند صدا مي

 .همانطور كه در دنيا به داد و فرياد عادت كرده بودند

ر آيد و قرآن آن را داست كه بين بهشتيان و دوزخيان پيش مي نداهايي "تنادي "اند: مراد ازاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .اي در بر ندارداند، كه فايدهسوره اعراف حكايت كرده. البته وجوه ديگري نيز براي اين نامگذاري ذكر كرده



وز قيامت است و شايد مراد اين باشد كه باز همان ر "يوم "منظور از اين -"يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ "
كنند شايد كه راه نجاتي پيدا كنند، ولي از هر طرف كه كفار در آن روز در دوزخ از شدت عذاب از اين سو به آن سو فرار مي

مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها وَ  كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها "شوند، هم چنان كه در جاي ديگر قرآن كريم آمده:دوند برگردانده ميمي
 .«9» "ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ

ش ، و معناي"ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ "اين جمله به منزله تعليلي است براي جمله -"وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ "
اريد، چون اگر پناهي باشد از ناحيه خداست، و از آن ناحيه كنيد و ليكن هيچ پناهي نداين است كه شما پشت كرده و فرار مي

 هم پناهي نيست، براي
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 .اينكه خدا شما را گمراه كرده و كسي كه خدا گمراهش كرده باشد، ديگر راهنمايي نخواهد داشت

 "... وَ لَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ "

ارند، به عنوان شاهد، داستان يوسف )ع( كه در مصر مبعوث بعد از آنكه گفت خدا ايشان را گمراه كرده و ديگر راهنمايي ند
كه از  كردند، و بعد از آنكند كه ما دام در بين آنان بود، در نبوتش شك ميشد و رفتاري كه مصريان با او داشتند را ذكر مي

 .دنيا رفت گفتند: ديگر پيامبري بعد از او نيست

خورم كه قبل از اين هم يوسف به سوي شما مصريان آمد، و آياتي بينات شود: سوگند ميبنا بر اين معناي آيه چنين مي
گذاشت، ولي تا او زنده بود شما همواره در باره دعوت او در آورد، آياتي كه ديگر هيچ شكي در رسالتش براي كسي باقي نمي

ن گفتار كند، و با اين سخنمي شك بوديد و همين كه از دنيا رفت گفتيد: ديگر بعد از يوسف، خداي سبحان، رسولي مبعوث
 .خود را نقض كرديد و هيچ پروايي هم نكرديد

آري اين چنين  -كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ ":آن گاه بيان خود را تاكيد و در عين حال تعليل كرده و فرموده
 ."كندخداوند هر اسرافگر شكاكي را گمراه مي

 "... لُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْالَّذِينَ يُجادِ "

آيه قبلي است، چون كسي كه پا از گليم خود بيرون كند و از زي خود خارج شود،  "مسرف مرتاب "اين آيه توصيف همان
ني يچ سخيعني از حق اعراض نمايد و از هواي نفس پيروي كند و در نتيجه شك و ترديد در دلش جايگزين گردد، و بر ه

بندد، چنين كسي كند دل نميكند و به هيچ حجتي كه او را به سوي حق راهنمايي ميهر چه هم علمي باشد اعتماد نمي
كند و براي رد آن، به باطل آيات خدا را هم در صورتي كه با مقتضاي هواي نفسش مخالف باشد، بدون هيچ برهاني رد مي

 .نمايدجدال مي

فهماند كه دلهاي آنان مهر خورده و ديگر هيچ حرف حسابي و اين جمله مي -"لَّهُ عَلي كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍكَذلِكَ يَطْبَعُ ال "
 .كنندفهمند و به هيچ دليل قانع كننده اعتماد نميبرهاني قاطعي را نمي

 421[ ..... ص: "لِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ ...يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَ "مقصود از فرعون از اينكه به وزير خود گفت:]



دهد: برايش بناي در اين آيه فرعون به وزير خود هامان دستور مي "وَ قالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً ... فِي تَبابٍ "
 اي بگومگويش با مؤمن آلبلندي بسازد، تا به وسيله آن از اله موسي اطالعي به دست آورد، و گويا اين دستور را در اثن

 هايفرعون، و بعد از منصرف شدن از كشتن موسي داده، و به همين جهت در بين موعظه
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 .مؤمن نامبرده و احتجاجات او واقع شده

ر هم دور به معناي بنايي است كه از چشم بيننده، هر قد -گفته« 1»به طوري كه صاحب مجمع البيان  -"صرح "كلمه
است كه به معناي هر چيزي است كه به وسيله آن به مقصد و هدف  "سبب "جمع "اسباب "باشد پوشيده نماند. و كلمه

 .دور خود برسي

دهم براي به منزله تعليلي است براي دستور مزبور، و معنايش اين است كه: اگر به تو دستور مي "لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ "و جمله
بلندي بسازي، علتش اين است كه اميدوارم به وسيله آن و با صعود بر باالي آن به اسباب دست يابم. آن گاه  من برج

سي تا بر خداي مو "فَأَطَّلِعَ إِلي إِلهِ مُوسي "، و بر آن متفرع كرده كه:"اسباب السماوات "خودش اسباب را تفسير كرده، به
ن خواند، در زميكند، و موسي هم به سوي آن ميين مرد به سوي آن دعوت ميمشرف شوم. گويا خواسته بگويد: آن اله كه ا

نيست، چون در زمين، غير از من اله ديگر وجود ندارد، پس اگر باشد ال بد در آسمان است، پس برايم برجي بساز، شايد كه 
م يابم، و از راه آن اسباب كشف كنكند، دست هاي آسمان را كشف ميمن با صعود بر باالي آن، به اسباب آسماني كه نهاني

 .پندارمكه اله موسي كجا است، چون من موسي را دروغگو مي

اي بسازند و در آن رصد خانه اوضاع آسماني را اند: مراد فرعون اين بوده كه برايش رصد خانهاز مفسرين گفته« 9»بعضي 
ي آن بر وجود اله موسي استدالل كند، چون از وسايل زمينزير نظر بگيرند، باشد كه به اين وسيله به چيزي دست يابد كه با 

 .مايوس شده، و از اين راه نتوانسته دليلي پيدا كند. و اين توجيه توجيه خوبي است

به هر حال معناي سخن فرعون هر چه باشد، با هيچ يك از مذاهب وثنيت سازگار نيست و بعيد نيست كه خواسته به اين 
 .آيدو از ستمگران هر چه بگويي برمي -، و يا آنكه اصال از مذاهب وثنيت آگاهي نداشتهوسيله مردم را نوميد كند

مفاد سياق اين است كه جمله مورد بحث به منزله يك قاعده و  -"وَ كَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّبِيلِ "
زد؟ خواند اين طور دست و پا ميحقي كه موسي وي را به سوي آن ميضابطه كلي باشد و بفهماند چرا فرعون در مقابل 

براي اينكه شيطان عمل زشت او را در نظرش زيبا جلوه داده بود و او را از راه رشاد باز داشته بود، ناگزير احساس كرد كه در 
 نه كارهايبن بستي قرار گرفته است، لذا با اباطيل خود در برابر آن مجادله كرد و دست به اينگو

__________________________________________________ 

 .490، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .32، ص 90روح المعاني، ج (2)

 430، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .هاي سفيهانه زد تا شايد حق را از بين ببردناشايست و نقشه

ختم شد، يعني كيد فرعون جز به سوي هالكت و  "وْنَ إِلَّا فِي تَبابٍوَ ما كَيْدُ فِرْعَ "و به همين مناسبت آيه شريفه با جمله
 .بردنتيجگي ره نميبي

 425بيان اركان دين حق و سبيل رشاد در سخني كوتاه از مؤمن آل فرعون[ ..... ص: ]



ر ديگر قوم خود را مخاطب قرار داده و ايشان را مؤمن آل فرعون با "وَ قالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ "
يل سب "كند كه اگر پيرويش كنند هدايتشان خواهد كرد، چون پيروي او پيروي موسي است. وبه پيروي خود دعوت مي

در اينجا  "هدايت "يابد. و كلمهرساند، و به سعادت دست ميعبارت است از راهي كه سلوك آن آدمي را به حق مي "رشاد
 خواند ومي "ارشاد "، طعن بر فرعون است كه طريقه خود را"أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ "معناي نشان دادن راه است. و جملهبه 
 .. و بقيه الفاظ آيه روشن است"وَ ما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ "گفت:مي

اين مهمترين سندي است كه مؤمن آل فرعون سلوك سبيل  "الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ وَ إِنَّ "
نياز نيست و آن عبارت است از اين عقيده رشاد و تدين به دين حق را به آن مستند نموده، كه در هيچ حالي آدمي از آن بي

ه عبارت است از زندگي آخرت، و اين زندگي دنيا در آخرت كه آدمي بعد از زندگي ناپايدار دنيا زندگي ابدي و جاوداني دارد ك
اي است براي آن، و به همين جهت در بيان معناي سبيل رشاد اول اين معنا را خاطرنشان متاعي است، و در حقيقت مقدمه

 .ساخت و بعدا به ذكر عمل زشت و صالح پرداخت

 "... مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فاَل يُجْزي إِلَّا مِثْلَها "

ي كه كند، دنيايكند، نظير همان اعمالي است كه در زندگي دنيا ميرسد و با آن زندگي مييعني آنچه در آخرت به آدمي مي
 .در آخرت متاعي است، آري دنيا جاي عمل است و آخرت محل جزا

، مگر مثل آن عمل، شودكسي كه در دنيا عمل زشت انجام دهد، عملي كه داراي صفتي زشت باشد، در آخرت جزا داده نمي
يعني جزايي كه او را بد حال و گرفتار كند. و كسي كه عمل صالحي انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن، بدون هيچ فرقي 

حساب بين آن دو، البته به شرطي كه ايمان هم داشته باشد، چنين كساني در آخرت داخل بهشت گشته و در آن رزقي بي
 .خواهند داشت

اي هم به يكسان بودن زن و مرد در قبولي عمل كرده. و اگر عمل صالح را در تاثيرش مقيد به ايمان كرد، هدر اين آيه اشار
 434، ص: 13براي اين است كه عمل هر چه هم صالح باشد، بدون ترجمه الميزان، ج

و « 1» "بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُوَ مَنْ يَكْفُرْ  "شود، هم چنان كه قرآن كريم در جاي ديگر فرموده:اجر ميايمان حبط و بي
 .آياتي ديگر نظير آن

مؤمن آل فرعون در كوتاهترين عبارت، تمامي اركان دين حق و سبيل رشاد را جمع كرده و آن اين است كه آدمي حياتي 
شود، چه عمل زا داده ميبر خالف حيات ناپايدار دنيا كه در آن حيات به آنچه در دنيا كرده ج -دارد پايدار و داراي قرار
و چون چنين است، آدمي بايد عمل صالح كند و عمل زشت مرتكب نگردد. و براي مزيد بيان اين را  .زشتش و چه صالحش

 .شودهم اضافه كرد كه اگر كسي عمل صالح كند بدون حساب روزي داده مي

عد آيد كه گويا مؤمن آل فرعون باز اين كالم برمي "إِلَي النَّارِ ... الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ وَ يا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَي النَّجاةِ وَ تَدْعُونَنِي "
اش، با دعوت مردم به پرستش آلهه ايشان روبرو شده و به جاي اينكه دعوت او را بپذيرند، او را به از سخنان و نصايح قبلي

 خوانم و شما مرا به سوي آتش؟شما را به سوي نجات مي اند، لذا در پاسخ گفته: منپرستش خدايان خود دعوت كرده

ن خواهند ايورزيدند، چنين استنباط كرده كه ميكرده. و بر شرك اصرار ميممكن است از وضع مردم كه به باطل جدال مي
ن جب كرده از ايطور بگويند و خالصه زبان حالشان اين بوده، لذا اين زبان حال را به ايشان نسبت داده و آن گاه اظهار تع

 .كه با دعوت به حق او، با دعوت به باطل خود مقابله كردند

و بدين جهت گفت: اي قوم من! چرا بايد چنين باشد كه من شما را به سوي نجات يعني نجات از آتش دعوت كنم، و شما 
دم كرد و مرنجات دعوت ميآيد كه مؤمن مذكور مردم را به سوي سبب مرا به سوي آتش بخوانيد؟ در اينجا سؤال پيش مي



خوانم و نمودند، نه خود آتش، پس به چه جهت او گفت من شما را به سوي نجات مياو را به سوي سبب آتش دعوت مي
شما مرا به سوي آتش؟ جوابش اين است كه آوردن مسبب و اراده سبب متداول است. و يا براي اين است كه جزاي عمل 

 .به وجهي خود عمل است

 "مكنيد كه كفر بورزشما مرا دعوت مي -تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ "گويد:به تفسير دعوت ايشان و دعوت خود پرداخته، ميآن گاه 
يعني به خدا كفر بورزم و برايش شريكي قائل شوم كه علمي بدان ندارم، يعني دليلي ندارم كه داللت كند بر اينكه آن چيز، 

 كنم بهنيد كه بدون علم بر خدا افترا ببندم و اما من شما را دعوت ميكشريك خدا است و در نتيجه دعوتم مي
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ند است، يعني آن كس را كه توبه ك "غفار "شود وغالبي است كه هرگز مغلوب نمياست، يعني  "عزيز "پرستش خدايي كه
كنم به ايمان به خدا و تسليم شدن در آمرزد. و خالصه من شما را دعوت ميو به سويش باز گردد و به وي ايمان آورد، مي

 .برابر او

 421ي خدا، نه در دنيا و نه در آخرت دعوتي ندارد[ ..... ص: نفي شريك براي خداي سبحان با بيان اينكه شريك ادعايي فرعونيان برا]

 "... ال جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَ ال فِي الْآخِرَةِ "

ه كند بر اينكه خواهد حجت اقاماست. و مفاد آيه اين است كه: مي "ال بد "و يا به معناي "حقا "به معناي "ال جرم "كلمه
كند كه خدايان شما دعوتي ندارند. و اين خوانيد اله نيست و اين حجت را از اين راه اقامه ميآنچه شما مرا به سويش مي

كنيد براي خدا شريكي بگيرم كه علمي به شركت او ندارم، چون خود تاييد كالم سابقش نيز هست، كه گفت: مرا دعوت مي
 .كردداشتند، مؤمن آل فرعون هم به خدايي آنها علم پيدا ميياگر خدايان مشركين دعوت م

خوانيد و نامش را شريك خداي سبحان و معناي آيه اين است كه: بروشني ثابت شد كه آنچه شما مرا به سويش مي
تش او به پرسگذاريد، هيچ دعوتي در دنيا ندارد، چون سابقه ندارد كه پيغمبري به سوي مردم فرستاده باشد تا مردم را مي

 .گردددعوت كند و نيز در آخرت هم دعوتي ندارد، چون احدي از خلق به سوي او برنمي

خوانم كه هم در دنيا دعوت دارد و هم در آخرت و آن خداي سبحان است بخالف آن خدايي كه من شما را به سويش مي
ها و معجزاتند و در ثند و از ناحيه او مؤيد به حجتكه در دنيا انبيا و رسوالن متصدي ابالغ دعوت اويند و از طرف او مبعو

 :گردند، تا در بينشان فصل قضا كند، هم چنان كه در باره دعوت آخرت خودش فرمودهآخرت هم مردم به سويش باز مي

 .«1» "يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ "

گفتيم، اين معنا مسلم و معلوم است كه ربوبيت بدون دعوت در « 9» "آياتِهِهُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ  "و همان طور كه در ذيل آيه
خواند، هم دعوت شود، و چون خدايي كه مؤمن آل فرعون مردم را به سوي او ميدنيا و نظير آن دعوت در آخرت تمام نمي

خواندند، براي ا به پرستش او ميهايي كه مشركين وي ردر دنيا دارد و هم در آخرت، ناگزير اله تنها همو است، نه آن بت
 .ها نه در دنيا دعوت دارند و نه در آخرت، پس اله نيستنداينكه بت

 اين جمله عطف است بر -"وَ أَنَّ مَرَدَّنا إِلَي اللَّهِ وَ أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ "
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شود: ناگزير برگشتگاه ما به سوي خدا خواهد بود، پس بايد در برابر او ، در نتيجه معنايش اين مي"أَنَّما تَدْعُونَنِي "جمله
طريقه او را پيروي كنيم و حدود عبوديتش را رعايت نماييم و ناگزير اسرافكاران كه از زي عبوديت تجاوز  تسليم شويم و

خوانم، مايه نجات اصحاب دوزخند. پس آن خدايي كه من شما را به سويش مي -همين شما مردم هستيد -كنندمي
 .خوانيدشماست، نه آنچه كه شما مرا بدان مي

 421گانه عبوديت: توكل، تفويض و تسليم[ ..... ص: اشاره به مقامات سه ]

كند و صدر آيه شريفه ايشان را موعظه و تهديد مي "فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ "
گويد: حال كه به ناچار بايد به سوي خدا برگشت كنيم و حال كه مي "هِ ...وَ أَنَّ مَرَدَّنا إِلَي اللَّ "گيري از جملهبه عنوان نتيجه

دهيد، پس هم چنان گويم گوش نميعذاب خدا بر اسرافگران خواهد رسيد كه شما هم از آنهاييد، و هر چه امروز به شما مي
واه فهميد كه من خيرخآن وقت ميهاي من بشويد، باشيد تا به زودي وقتي كه عذاب را به چشم خود ببينيد متوجه گفته

 .شما بودم

را به معناي رد دانسته. و بنا به گفته وي تفويض امر به خدا، برگرداندن  "تفويض "راغب كلمه -"وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَي اللَّهِ "
 .لف استبارها مختشود، چيزي كه هست اعتو واگذاري امر است به او، در نتيجه تفويض با توكل و تسليم قريب المعني مي

گويند به اين اعتبار است كه بنده خدا آنچه را كه به ظاهر منسوب به خودش است، به خدا و اگر آن را تفويض مي
گرداند و حال عبد در چنين وضعي حال كسي است كه بركنار باشد و هيچ امري راجع به او نباشد و اگر توكلش برمي

گيرد، تا هر تصرفي را كه خواست در امور او بكند و خدا پروردگار خود را وكيل خود مي خوانند به اين اعتبار است كه بندهمي
اي كه خداي سبحان در نامند، به اين اعتبار است كه بنده خدا رام و منقاد محض است در برابر هر ارادهاگر تسليمش مي

كند. پس تفويض و خود نسبت دهد، اطاعت مياش بكند، و هر كاري كه از او بخواهد بدون اينكه هيچ امري را به باره
تر تر توكل است و از آن دقيقتر و باالتر و سطحياي هستند از مراحل عبوديت، از همه پايينگانهتوكل و تسليم مقامات سه

 .تر تسليم استتر و مهمتفويض و از آنهم دقيق

كند كه چرا من امور خود را به خدا واگذار كردم؟ و در به خدا را تعليل مياين جمله، واگذاري امر  -"إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ "
، براي "عبادانه بصير بال "و نام خدا را برد، با اينكه مقتضاي ظاهر عبارت و سياق اين بود كه بفرمايد: "ان اللَّه "اينكه فرمود:

عز  -ا بيناي به حال بندگان است براي اينكه اللَّهاين است كه علت بصير بودن خدا را هم بيان كرده باشد، گويا گفته: خد
 .است -اسمه
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ي امورش فرمايد: نتيجه واگذاراين جمله تفريع و نتيجه تفويض امور است به خداي تعالي، مي "فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا "
اي هم به اين معنا هاي شوم آنان را از وي بگردانيد. و در اين جمله اشارهبه خدا اين شد كه خداي سبحان شر كفار و نقشه

 .هست كه كفار نسبت به او قصد سوء داشتند

 .و ليكن خداي تعالي شر آنها را دفع كرد

ن ون نازل شد. و بنا بر اييعني به دنبال اين جريان عذابي سخت بر آل فرع "وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ ... أَشَدَّ الْعَذابِ "
توصيف كرد، و  "سوء "از باب اضافه صفت به موصوف است. و اگر موصوف مزبور را با مصدر "سوء العذاب "عبارت



براي اين است كه در تعبير مبالغه كرده باشد. و منظور از آل فرعون پيروان اوست، و چه بسا گفته  "عذاب سيئ "نفرمود
 .شودد آن شخص نيز ميشود آل فالني و شامل خومي

اهد خوآيد كه مياز ظاهر سياق برمي "النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ "
 .اي نو و ابتدايي باشدرا معنا كند، نه اينكه جمله "سوء العذاب "كلمه

 428در باره كيفيت و مراحل تعذيب فرعونيان در عالم برزخ و قيامت[ ..... ص: نكاتي ]

شود كه اول آنان را بر آتش و اين آيه شريفه در افاده چند نكته صريح است: اول اينكه: با آل فرعون اين طور معامله مي
 تر است، از اينكه انسانش شدن سختكنند و اين هم پيداست كه داخل آتكنند، و سپس آنان را در آن داخل ميعرضه مي

 .را بر آتش عرضه كنند

كنند. پس معلوم نكته دوم اينكه: عرضه آنان بر آتش قبل از روز قيامت است كه در آن روز دوزخيان را داخل دوزخ مي
ين فاصله ب گيرد، و آن عالم برزخ است كهشود عرضه كردن آل فرعون بر آتش، در عالمي قبل از عالم قيامت صورت ميمي

 .دنيا و آخرت است

ست گيرد، آنهم آتش است، چيزي كه هنكته سوم اينكه شكنجه در برزخ با شكنجه در قيامت به وسيله يك چيز صورت مي
 .گيرندبرند، و اهل قيامت در داخل آن قرار مياهل برزخ از دور از آتش رنج مي

شود، و ال ينقطع ادامه به اينكه عرضه كفار بر آتش پشت سر هم واقع مياشاره است  "غُدُوًّا وَ عَشِيًّا "و در اينكه فرمود:
 اند، مانند اهل دنيا صبح ويابد. و اي بسا اين استفاده هم بشود، كه اهل برزخ از آنجا كه به كلي از نداي منقطع نشدهمي

 .شام دارند

ا و يوم تقوم الساعة قيل ادخلو "گويي چيزي حذف شده و تقدير آناهبه منظور كوت "وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا "و در عبارت
 .است "آل فرعون اشد العذاب
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 429ص:  ..... [كنند از باب ظهور ملكات دنيويشان استاينكه در جهنم كفار زير دست )تابعان( كم كردن عذاب خود را از بزرگان و متبوعان خود سؤال مي]

كه ضمير در  كندسياق آيه اين نكته را افاده مي "وَ إِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ... بَيْنَ الْعِبادِ "
ت. و اس "وَ قالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ "گردد، دليل ديگرش هم تغيير سياق در جملهبه آل فرعون بر مي "يتحاجون "جمله

به ياد آر از  :كردند و يا اين است كهمعنايش اين است كه: عذاب سوء بر آل فرعون وقتي نازل شد كه در آتش محاجه مي
ا گويند: ما در دنيا تابع شمكنند. ضعفاي ايشان به اقوياي متكبر ميبدي عذاب آل فرعون، وقتي كه در آتش محاجه مي

مواقع حاجت به كمك ما بشتابيد و در شدايد ياريمان كنيد و هيچ حاجت و شدتي اش اين است كه شما در بوديم، و الزمه
توانيد كاري براي ما بكنيد و مقداري از اين آتش و عذاب را از ما شديدتر از وضعي كه امروز داريم نيست، حال آيا مي

 .ا قانعيمبرداريد؟ توقع نداريم كه همه اين عذاب را برداريد، بلكه مقداري را هم برداريد م

اين سخن از ايشان در حقيقت ظهور )ملكه( تملقي است كه در دنيا نسبت به اقويا و بزرگان خود داشتند كه در هر شدتي به 
با اينكه  كنند،شدند، نه به خداي تعالي و گرنه اگر ظهور قهري آن ملكه نباشد، چگونه چنين درخواستي ميآنها پناهنده مي

خورد، روزي كه امر رفتارترند و در وضعي و روزگاري قرار دارند كه هيچ كس به درد هيچ كس نميدانند كه خود اقويا گمي
همه به دست خداست، و از اينگونه ظهورها نظائري در قرآن كريم از مردم دوزخ حكايت شده، مثل اينكه در آنجا همان 



كنند و يكديگر را تكذيب اند حاشا ميكه كرده خورند، و كارهاييگيرند و سوگند دروغ ميدروغگويي دنيا را از سر مي
 .نمايند و از اين قبيل اظهارات كه همه از باب ظهور ملكات دنيوي استمي

اين د، حاصلش دهناين آيه پاسخي است كه اقويا به ضعفا مي "قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ "
اند، آن خيالهايي كه ما در دنيا در باره خود امروز روز جزا است، نه روز عمل، امروز همه اسباب از تاثير افتاده :است كه

ر بينيد كه هپنداشتيم همه بيهوده شد، امروز حال ما و حال شما يكي است، چون ميكرديم و خود را قوي و نيرومند ميمي
 .دو طايفه در آتشيم

 :مفادش اين است كه "إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ "گفتند:پس اينكه 

ظهور حكم الهي احكام ساير اسباب و تاثيرهاي آنها را باطل كرد و ما و شما در سرنوشتي برابر قرار گرفتيم، ديگر مانند دنيا 
ساخت نمانده، تا در اينجا چيزي از عذاب را از ا ما را از شما ممتاز ميما امتيازاتي از شما نداريم و آن قوت شوكتي كه در دني

  .شما برطرف كنيم
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به مطلق كفار دوزخي  "يتحاجون "اند، اين است كه: ضمير در جملهدر اين آيه زده« 1»يكي از حرفهايي كه مفسرين 
گردد، اين احتمال اند: به قريش برميديگر گفته« 9»احتمالي است بعيد. بعضي  گردد. و اين همانطور كه توجه فرموديدبرمي

 .از آن هم بعيدتر است

 472[ ..... ص: "فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَاللٍ "گويند:توضيحي در باره وعده خدا به استجابت دعا و معني و وجه اينكه خزنه جهنم در جواب التماس دعاي دوزخيان مي]

كه  -اين آيه شريفه حكايت گفتگوي دوزخيان "وَ قالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ "
رده. و اگر دوزخيان از با خازنان جهنم است، كه خداي سبحان آن را دنبال داستان آل فرعون آو -آل فرعون هم جزو ايشانند

 .كنند، چون از استجابت دعاي خود مايوسندخازنان جهنم التماس دعا مي

يك روز از روزهاي دنيا نيست، بلكه يك روز از روزهاي عالم خودشان است كه در نتيجه  "يَوْماً مِنَ الْعَذابِ "و مراد از
 .ا بر ما تخفيف دهداي از عذاب جهنم رشود: از خدا بخواهيد پارهمعنايش اين مي

ر پاسخشان خازنان دوزخ د "ي ضَاللٍقالُوا أَ وَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلي قالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِ "
گويند: چرا، آمدند. و همين جواب ميمگر پيامبران خدا با بينات و براهين و معجزات به سوي شما نيامدند؟ در  :گويندمي

خود اعترافي است از ايشان به اينكه به انبيا كفر ورزيدند، در عين اينكه به حقانيت آنان علم داشتند و اين خود كفر به مساله 
بلكه ، كنيمكنيم يا نمينبوت است و به همين جهت خازنان دوزخ ديگر در باره درخواست آنان چيزي نگفتند كه ما دعا مي

 .گفتند: خودتان دعا كنيد و در ضمن متوجهشان كردند كه دعايشان مستجاب نيست

، اين است كه دعاي كفار در جو و شرايطي است كه ضاللت و "وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَاللٍ "و معناي اينكه گفتند:
رسد. و اين جمله تتمه كالم خازنان دوزخ ابت نميفايدگي از هر سو حكمفرما است، در نتيجه چنين دعايي به هدف اجبي

 .شود و گرنه احتمال بعيدي هست كه جزو كالم خداي تعالي باشداست، البته اين چيزي است كه از سياق استفاده مي

 مادهد و حاصل معنايش اين است كه: خود شو اين جمله چه از خازنان دوزخ باشد و چه از خداي متعال، معناي تعليل را مي
 .شود، چون كافريد و دعاي كافر مستجاب شدني نيستدعا كنيد، ولي دعاي شما مستجاب نمي

__________________________________________________ 
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دارد. حال خواهي گفت: چرا دعاي كافر مستجاب  و ارتباط دادن عدم استجابت را به وصف كفر، خود اشعار به عليت كفر
گوييم: براي اينكه هر چند خداي سبحان وعده قطعي داده كه دعاي هر كس از بندگانش را كه او را بخواند شود؟ مينمي

 .شودچ وجه رد نميو دعا در صورتي كه حقيقتا دعا باشد، به هي« 1» "أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ "مستجاب كند، و فرموده:

و ليكن آنچه كه در متن اين وعده به عنوان قيد آمده اين است كه اوال دعا، دعا و طلب حقيقي باشد، نه بازي و شوخي، و 
ثانيا ارتباط آن حقيقتا به خدا باشد، يعني دعا كننده تنها از خدا حاجت بخواهد و در اين خواستنش از تمامي اسبابهايي كه به 

 .تند منقطع گرددنظرش سبب هس

تواند رفع آن را به طور جدي پوشاند، نميكند، و حقيقت آن را ميورزد و آن را انكار ميو كسي كه به عذاب آخرت كفر مي
از خدا بخواهد، چون اين خواستنش يا در دنيا است كه جدي نبودن آن خيلي روشن است و يا در آخرت است، در آنجا هم 

كند(، و از شدت آن به ناچار از هر سبب ديگر منقطع بيند، )و با همه ظاهر و باطنش لمس مييهر چند عذاب را به چشم م
شود و ليكن آن ملكه انكاري كه از دنيا به همراه خود آورده، و بال و طوق لعنتي شده، تنها متوسل به خداي سبحان مي

گذارد رفع چيزي را كه نكار است، در نتيجه نميشود، و آتشي كه در آن است جزاي همان اشده كه هرگز از او جدا نمي
 .منكرش بوده به طور جدي از خدا بخواهد

يم، اش گفتعالوه بر اين، سخن در باره انقطاعش از سببها و توسلش به خداي تعالي، همان سخني است كه در طلب جدي
ببهاي ديگر بريده و متوسل به خداي عزيز تواند بطور جدي از ستواند بطور جدي دعا كند همچنين نميهمانطور كه او نمي
 .دقت بفرماييد -تواند چنين توسلي جدي داشته باشد؟ با اينكه در دنيا آن را كسب نكرده بودگردد و چگونه مي

اند بر اينكه دعاي كافر شود كه به اين آيه استدالل كردهاز مفسرين روشن مي« 9»از اينجا پايه ضعف استدالل بعضي 
خواهد بفرمايد دعاي كافر بطور كلي مستجاب نيست بلكه اب نيست، چون توجه فرموديد كه آيه شريفه نميمطلقا مستج

 خواهد بفرمايد: دعاي او درمي

__________________________________________________ 
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خصوص آنچه كه در دنيا منكر آن بوده مستجاب نيست، و گرنه در ساير حوائج چرا مستجاب نباشد؟ با اينكه آيات بسياري 
 .كرده استسازد كه خداي سبحان در موارد اضطرار دعاي كفار را هم مستجاب از قرآن كريم اين معنا را خاطرنشان مي

د به است، البته شهي "شهيد "جمع "اشهاد "كلمه "إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ "
ه كدهد، نه وعده شخصي و براي يك يك اشخاص انبيا و تك تك وقايعي اي نوعي ميمعناي شاهد. و آيه شريفه وعده

 .در باره معناي نصرت الهي بياني گذرانديم« 1» "إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ "آيد. و در سابق در تفسير آيهبراي آنان پيش مي

. و ظاهر "يَقُومُ الْأَشْهادُ يَوْمَ "اين آيه تفسيري است براي "يَوْمَ ال يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ "
، "اينكه عذر بخواهند -ان يعتذروا "و نفرموده: "معذرتشان -معذرتهم "اينكه مصدر را بر فاعل آن اضافه كرده و فرموده

هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ وَ ال  "اين است كه در آن روز به نوعي معذرت خواهند خواست، و اما اينكه در سوره مرسالت فرموده
، مربوط به بعضي از مراحل روز قيامت است، و بايد آن را اينطور معنا كنيم، براي اينكه آيات «9» "ؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَيُ

 .زننداي حرف ميكند بر اينكه روز قيامت مردم تا اندازهديگري هست كه داللت مي



يعني و ايشان خانه بدي دارند كه عبارت  "وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ "ارند.يعني ايشان دوري از رحمت خدا را د -"وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ "
 .است از جهنم

وسي اين آيه خاتمه سرگذشتي است كه قبال از م "وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْهُدي وَ أَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ ... لِأُولِي الْأَلْبابِ "
براهين روشن و مجادله آل فرعون به باطل و احتجاج مؤمن آل فرعون، بيان كرده بود، در  )ع( و فرستادن او با معجزات و

 :فرمايداين خاتمه كه با الم قسم آغاز شده، به حقانيت ماموريت موسي و ظلم فرعونيان در مقابل او اشاره مي

ني اسرائيل اين است كه تورات را در بين ديني است كه موسي آورد. و مراد از ارث دادن كتاب به ب "الهدي "و مراد از كلمه
 آنان باقي گذاشت، تا بدان عمل كنند و به وسيله

__________________________________________________ 

 .139البته آنها بر كافران فتح و پيروزي يابند. سوره صافات، آيه (1)

 .كه معذرت خواهي كنند دهندشان نميگشايند و اجازهامروز روزي است كه زبان نمي(2)

 .03 -04سوره مرسالت، آيه 

 410، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .آن هدايت شوند

اين است كه: ما اين كتاب را در بني اسرائيل باقي گذاشتيم، در حالي كه  "هُديً وَ ذِكْري لِأُولِي الْأَلْبابِ "و معناي جمله
ذكر توانستند با آن متشوند و تذكري بود كه خواص و خردمندان آنها مي توانستند با آن هدايتهدايتي بود كه عوام آنها مي

 .گردند

: شوند([ ..... صبحث روايتي ])رواياتي در باره: تقيه، تفويض امر به خدا، و اينكه فرعونيان هر صبح و شام بر آتش عرضه مي
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امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت از امام صادق در كتاب علل به سند خود از اسماعيل بن منصور ابي زياد، از مردي از 
ع( را نكشت؟ )، پرسيدم: كه چطور شود موسي "ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسي ")ع( از كالم فرعون كه به حكايت قرآن كريم گفته بود

 .«1»كشند مگر فرزندان زنا فرمود: براي اينكه زنازاده نبود و انبيا و اوالد انبيا را نمي

فرمود: تقيه دين من و دين پدران من است. كسي كه تقيه ندارد، دين ندارد. و  (گويد: امام صادق )علبيان ميو در مجمع ا
توانست در )و ديگر نمي« 9»شد كرد كشته ميتقيه سپر خدا است در زمين، چون مؤمن آل فرعون، اگر اظهار اسالم مي

 .(چنين مجلسي حساس از موسي و دعوتش دفاع كند

، «0» "إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً "ايات از طرق شيعه در باب تقيه بسيار است، آيات قرآن هم مؤيد آنها است، مانند آيهمؤلف: رو
 .«0» "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ "و آيه

 "فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا "ده كه در ذيل آيهو در محاسن به سند خود از ايوب بن حر، از امام صادق )ع( روايت كر
خواهد بفرمايد: خدا نگذاشت آل فرعون آن مرد مؤمن را به قتل برسانند، بلكه بر او حمله كردند و او را فرموده: اين آيه نمي

دينش شكست دهند حفظ فرمود منظور آيه اين است كه خدا او را از اينكه در  !دانيد چه چيز را حفظ كردكشتند. آيا مي
«4». 

__________________________________________________ 

 [.....] .1، ح 43، ص 1علل الشرائع، ج (1)



 .491، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 .93مگر آنكه بخواهيد به نوعي از ايشان تقيه كنيد. سوره آل عمران، آيه (3)

ر به اظهار كفر كنند و او اظهار بكند، در حالي كه دلش مطمئن به ايمان باشد. مگر كسي كه مجبور شود و او را وادا(4)
 .133سوره نحل، آيه 

 .101، ح 912، ص 1محاسن برقي، ج (5)

 410، ص: 13ترجمه الميزان، ج

ا ا او رمؤلف: در معناي اين روايت روايات ديگري هست، و در بعضي از رواياتي كه از طرق اهل سنت نقل شده، آمده كه: خد
 .از كشتن نجات داد

كند و به كنم از كسي كه از چهار چيز جزع و فزع ميو در خصال از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: من تعجب مي
كند از اينكه مبادا دشمن به او مكر كند و كنم از كسي كه فزع ميو تعجب مي -تا آنجا كه فرمود -بردچهار چيز پناه نمي

داي عز و جل شنوم كه خبراي اينكه مي "وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ "برد به آيهولي پناه نمي نيرنگ بزند،
 .«1» "فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا "فرمايد:دنبالش مي

 .مؤلف: اين حديث در غير خصال نيز نقل شده

چه  "النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا "د: مردي به امام صادق )ع( عرضه داشت: شما در باره آيهگويو در تفسير قمي مي
گويند اين عذاب در آتش دوزخ است كه آتش خلد است، گويند؟ عرضه داشت: ميفرمايد؟ فرمود: بگو ببينم مردم چه ميمي

ضرت فرمود: پس ايشان از سعدا هستند. شخص ديگري عرضه داشت: شوند. حو ايشان در عين حال معذب به آن نمي
فدايت شوم پس خودتان بفرماييد، كه چگونه است؟ فرمود: اين در دنيا است و اما در آخرت كه دار خلد است داخل در عذاب 

 :شود، هم چنان كه دنبالش فرمودهمي

 .«9» "دَّ الْعَذابِيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَ "

 .مؤلف: منظور امام )ع( از دنيا زندگي برزخ است كه تعبير از آن به دنيا در بسياري از روايات اهل بيت آمده است

فرمود: هر يك از شما كه بميرد، در هر صبح و  (و در مجمع البيان از نافع از ابن عمر روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ع
دهند، اگر اهل بهشت باشد، جايگاهش از بهشت را و اگر اهل آتش باشد از آتش را نشانش نشان مي شام جايگاهش را به او

 .«0»گويند: اينجا جايگاه تو است تا وقتي كه خدا مبعوثت كند و بدينجا بيايي دهند و ميمي

 .اندبخاري و مسلم اين حديث را در صحيح خود آورده

و اين مضمون «. 0»بخاري و مسلم، از ابن ابي شيبه و ابن مردويه اين حديث را آورده سيوطي هم در الدر المنثور از  :مؤلف
در روايات ائمه اهل بيت )ع( بسيار وارد شده و بسياري از آن روايات در بحث برزخ، در جلد اول اين كتاب و مواردي ديگر 

 .نقل شد

__________________________________________________ 
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 474[ ..... ص: 12تا  44(: آيات 52سوره غافر )]

 اشاره

( إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ 44دِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ )فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْ
الْأَرْضِ أَكْبَرُ  ( لَخَلْقُ السَّماواتِ و43َيرُ )سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِالَّ كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِ

( وَ ما يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ ال 43مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ )
 (42رَيْبَ فِيها وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يُؤْمِنُونَ )( إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ال 43ءُ قَلِيالً ما تَتَذَكَّرُونَ )الْمُسِي

 (33 )وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ

 474ترجمه آيات ..... ص: 

گوي ت استغفار كن و هر صبحگاه و شبانگاه پروردگار خود را حمد و تسبيحپس صبر كن كه وعده خدا حق است، و از گناه
(44). 

اي به جز كنند هيچ انگيزهبدرستي كساني كه بدون هيچ دليلي كه از ناحيه خدا در دست داشته باشند در آيات خدا جدال مي
رسند، پس توبه خدا پناه بر كه شنواي نخوت دروني ندارند و جدالشان به جايي نخواهد رسيد و با جدال به هدف خود نمي

 .(43بينا است )

 .(43دانند )بايد بدانند خلقت آسمانها و زمين بزرگتر از خلقت مردم است و ليكن بيشتر مردم نمي

شويد نه نابينا و بينا يكسان است و نه آنهايي كه ايمان آورده و عمل صالح كردند با بدكاران برابرند اماچه كم متذكر مي
(43). 

 413، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(42آورند )قيامت بطور قطع آمدني است و هيچ شكي در آن نيست و ليكن بيشتر مردم ايمان نمي

زند به زودي ورپروردگارتان اين دعوت را كرد كه مرا بخوانيد تا استجابت كنم بدرستي كساني كه از عبادت من استكبار مي
 .(33د شد )با كمال ذلت داخل جهنم خواهن

 471بيان آيات ]استنتاج از داستان موسي و فرعون و امر پيامبر اسالم )صلي اللَّه عليه و آله( به صبر، استغفار و تسبيح[ ..... ص: 

 اشاره

بعد از آنكه داستان موسي )ع( و ارسال به حق او را به سوي فرعون و قومش بيان كرد، و نيز مجادله به باطل آل فرعون در 
خدا را، و نيرنگ بازيهايشان را خاطرنشان ساخت، و نيز بيان كرد كه چگونه خداي تعالي پيامبر خود را ياري كرد و كيد آيات 

ثمر شدن تالشهايشان و عاقبت شرشان اشاره نمود، اينك در اين آنان را باطل ساخت، و در آخر به مال كار آنان، يعني بي
دهد كه دهد كه صبر پيشه خود كند، و هشدار ميپيامبر گرامي خود را دستور مي آيات به عنوان فروع و نتيجه آن بيانات،

ها و جدال به باطل مردم و استكبارشان از قبول دعوت او به زودي باطل گشته، تمامي وعده خدا به نصرت او حق، و نيرنگ
را عاجز سازند. و به زودي قيامت موعود بپا توانند خدا دهد. بنا بر اين، كفار نميتالشهايشان جز عليه خودشان، نتيجه نمي



 .آيندگشته، با ذلت و خواري بدرون جهنم در مي

 "... فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ "

ن داد مردم از راه سير در زميسازد، كه دستور ميكه بر سر اين جمله در آمده، جمله را فرع و نتيجه بيان قبلي مي "فا "حرف
اي تاييد آن و نيز بر "أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ "فرمود:و مي عبرت بگيرند،

آمدند، و خدا حق و اهل حق را ياري كرد، بيان دستور، داستان موسي و مال امر مستكبريني كه با باطل به جنگ حق مي
 .فرمودمي

عناي آيه اين است كه: وقتي مطلب از اين قرار است، پس تو بايد در مقابل آزار مشركين و مجادله آنان به باطل صبر و م
 "فرمود:همان وعده چند آيه قبل است كه مي "وعده "كند. و مراد ازكني كه وعده خدا حق است، و به زودي به آن وفا مي

 .دادو در آن وعده نصرت مي "مَنُواإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آ

دهد، البته استغفار از عملي كه نسبت به ساحت قدس آن به آن جناب دستور استغفار مي "وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ "و در جمله
 413، ص: 13جناب گناه باشد، هر چند كه گناه به معناي معروف ترجمه الميزان، ج

آن جناب داراي عصمت است، و در سابق هم گفتاري در معناي گناه و مغفرت در  يعني مخالفت امر مولوي نباشد، چون
 .اواخر جلد ششم اين كتاب گذرانديم

در اول سوره فتح بدان اشاره خواهيم  -ان شاء اللَّه -البته گناهي كه به آن جناب منسوب شود، معناي ديگري هم دارد كه
ناه آن جناب گناه امت اوست، آن گناهاني كه ممكن باشد با شفاعت آن اند: مراد از گگفته« 1»كرد. بعضي از مفسرين 

 .جناب آمرزيده شود

يعني خداي سبحان را تسبيح بگو، تسبيحي كه همراه حمد او باشد، حمدش بر  -"وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ "
ته باشد. و يا: حمدي كه در هر صبح و شام انجام شود. و بنا بر معني نعمتهاي جميلش، حمدي كه با توالي ايام استمرار داش

 .از قبيل كنايه خواهد بود "ابكار "و "عشي "اول، دو كلمه

اند: مراد از تسبيح به حمد در صبح و شام، همان نماز صبح و عصر است، و به همين جهت بايد گفته «9»بعضي از مفسرين 
 .وره در مدينه نازل شدهگفت: اين آيه از بين همه آيات س

ليكن اين تفسير صحيح نيست، بدين جهت كه از نظر روايات و مخصوصا روايات معراج مسلم است كه نمازهاي پنجگانه 
همه در مكه و قبل از هجرت واجب شده، و بنا بر اين اگر مراد از تسبيح به حمد نماز صبح و عصر باشد، بايد آيه شريفه در 

 .دن ساير نمازها نازل شده باشدمكه و قبل از واجب ش

 471كنند، كبر آنان است[ ..... ص: علت اينكه با باطل در برابر حق مجادله مي]

 "... هِإِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِي "

كند، و ساخت تاكيد ميفرمود، و با وعده نصرت دلگرمش ميقبلي را كه به رسول خدا )ص( امر به صبر مياين آيه بيان آيه 
رسند، و هرگز نخواهند رسيد، پس تو از جدال ايشان غمناك مباش، حاصلش اين است كه: اين مجادلين به آرزوي خود نمي

 .و از اين ناحيه دلخوش دار

عاملي كه ايشان را  :فرمايدكند در كبر ايشان، و ميعلت مجادله ايشان را منحصر مي "إِلَّا كِبْرٌإِنْ فِي صُدُورِهِمْ  "پس جمله
كند، نه حس جستجوي از حق است و نه شك در حقانيت آيات ما است تا بخواهند با مجادله حق را وادار به اين جدال مي

، آن حجت را اظهار بدارند بلكه تنها عامل جدالشان آن روشن كنند، و حجت و برهاني هم ندارند، تا بخواهند با مجادله



 كبريست كه در سينه دارند. آري، آن كبر است كه ايشان را وادار كرده در برابر حق جدال
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 .يله آن حق صريح روشن را باطل جلوه دهندكنند، و به وس

گردد، به اعتبار سببي كه موجب آنست، چون كبر سبب جدال است به كبر برمي "ببالغيه "ضمير در كلمه -"ما هُمْ بِبالِغِيهِ "
خود و خواستند با آن، حق را و آورنده دعوت حقه را سركوب كنند. و معناي جمله اين است كه: ايشان به مراد دل كه مي

 .شوندرسند، جدالي كه بخاطر كبرشان مرتكب ميآرزوهايي كه از جدال خود دارند نمي

يعني پس از ايشان و كبري كه دارند به خدا پناه ببر، هم چنان كه موسي )ع( از هر متكبر جدالگري به  -"فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ "
مُوسي إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ال يُؤْمِنُ بِيَوْمِ وَ قالَ  "كند:خدا پناه برد، و خدا آن را چنين حكايت مي

 .«1» "الْحِسابِ

 .بينديعني: او شنواي دعاي بندگان و بيناي به حوائج ايشان است، و شدت و رخاي ايشان را مي -"إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ "

 "الم ابتداي آيه الم سوگند است، و مراد از "أَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَلَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْ "
كند اين است كه: مشركين به آرزوي خود مجموع عالم است، و معناي آيه بر حسب آنچه مقام افاده مي "سماوات و االرض

د عاجز كنند، چون خدايي كه قادر بر خلقت تمامي عالم است، و همه عالم با آن همه عظمت تواننرسند، و خدا را نمينمي
بتوانند او را عاجز سازند. و  -يعني انسانها -كه در آن است وي را عاجز نكرد، هرگز ممكن نيست يك جزو كوچك از آن

 اندازند، و يا با هر نيرنگدالي كه به راه ميتوانند با جكنند ميليكن بيشتر مردم جاهلند، و به خاطر جهل خود خيال مي
 .ديگر، او را عاجز و خسته كنند

 "... وَ ما يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ "

دانند، در اين جمله همين معنا را تاكيد كرد كه مردم همه يكسان نيستند، بعضي بعد از آنكه تذكر داد كه بيشتر مردم نمي
رد، و سپس را بر آن عطف ك "الَّذِينَ آمَنُوا ... "جمله "بصير "ين دو برابر نيستند. آن گاه بعد از كلمهكور و بعضي بينايند، و ا

پذيرند، و طايفه دوم كوردالن هستند كه را آورد، در نتيجه طايفه اول صاحبان بصيرتند كه آن تذكر را مي "ءمسي "كلمه
 .شوندمتذكر نمي

 اين جمله خطاب به مردم است به انگيزه توبيخ آنها و همين -"قَلِيلًا ما تَتَذَكَّرُونَ "
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برم. آورد به پروردگارم و پروردگار شما پناه ميع( گفت: من از شر هر كافر متكبري كه به روز حساب ايمان نمي)موسي (1)
 .93سوره مؤمن، آيه 
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 ."يتذكرون قليال ما "منظور باعث شده كه سياق از غيبت به حضور التفات يابد، چون اگر اين نكته نبود، جا داشت بفرمايد

دهد، يم خداي تعالي در اين آيه مردم را به آمدن قيامت تذكر "إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ال رَيْبَ فِيها وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يُؤْمِنُونَ "
كند، هم چنان كه مؤمن آل فرعون در داستان سابق آنان و در آيه بعدي با دعوت پروردگارشان به دعا و عبادت او متذكر مي

گفت آلهه شما مردم نه در داد و ميرا به آمدن قيامت، و به اينكه دعوت از ناحيه خداست نه از ناحيه آلهه ايشان، تذكر مي
 .ر آخرتدنيا دعوتي دارند، نه د



اين آيه دعوتي است از خداي تعالي به همه بندگانش، دعوتي است به دعا و خواندن  "وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "
كنيد هم دعا را مطلق آورده، و هم مستجاب كردن آن را. اي است به استجابت آنان. و به طوري كه مالحظه مياو، و وعده

در جلد دوم اين كتاب ايراد « 1» "أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ "پيرامون معناي دعا و اجابت در ذيل آيهو ما در بحثي كه 
 .كرديم پيرامون آن مفصال بحث نموديم

است كه  "دخور "مصدر جمع اسم فاعل از "داخرين "كلمه -"إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ "
 .به معناي ذلت است. در اين آيه دعاي در آيه قبلي را به عبادت مبدل كرده تا بفهماند كه دعا خود نوعي عبادت است

 479([ ..... ص: "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ... "بحث روايتي ])رواياتي در باره دعاء و استجابت آن در ذيل آيه:

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ  ": پروردگارا تو خودت فرموديدر صحيفه سجاديه است كه
و در اين كالم شريفت دعا و خواندن خود را عبادت، و ترك آن را استكبار خواندي، و تاركين را به دخول در  "جَهَنَّمَ داخِرِينَ

 .«9»فرمودي جهنم با خواري تهديد 

و در كافي به سند خود از حماد بن عيسي، از امام صادق )ع( روايت آورده كه گفت: از آن جناب شنيدم كه فرمود: دعا كن و 
 مگو مقدرات تقدير شده و دعا تغييرش
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إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  "فرمايد:دهد، براي اينكه دعا خود عبادت است، و خداي عز و جل مينمي
 .«1» "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "و نيز فرموده: "داخِرِينَ

و به آيه شريفه استشهاد كرد، در حقيقت احتجاجي است كه بر فرمايش  "د عبادت استدعا خو "اينكه امام فرمود :مؤلف
احتجاج به آن گفتار دومش است كه  "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "و اما استشهادش به آيه "دعا كن "قبلش كرده كه فرمود

 .مقدم آوردو به همين جهت در بيان خود، ذيل آيه را بر صدرش  "مگو چنين و چنان "فرمود

روايت آورده كه فرمود: اي معاويه به كسي كه سه چيز داده شده  (و در كتاب خصال از معاوية بن عمار، از امام صادق )ع
كنند، و كسي كه شود: كسي كه توفيق و حال دعايش داده باشند، از اجابت محرومش نميباشد از سه چيز محروم نمي

كنند، و كسي كه توكلش داده باشند، از كفايت امور او د كردن نعمتش دريغ نميتوفيق شكر نعمتش داده باشند، از زيا
كسي كه بر خدا  -وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ "فرمايد:چون خداي عز و جل در كتاب عزيزش مي .كنندمضايقه نمي

يادت اگر شكر بگذاريد نعمتتان را ز -نْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْلَئِ "فرمايد:و نيز مي "توكل كند او كفايت كننده امور وي است
 .«9» "مرا بخوانيد تا اجابتتان كنم -ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "، و نيز فرموده:"كنم

ع( )و در كتاب توحيد به سندي كه به امام موسي بن جعفر )ع( دارد از آن جناب روايت كرده كه فرمود: جمعي به امام صادق 
سيدش شناخوانيد كه نميشود؟ فرمود: براي اينكه كسي را ميخوانيم ولي دعايمان مستجاب نميگفتند: چرا ما خدا را مي

«0». 

 .، در جلد دوم اين كتاب تعدادي از روايات دعا را ايراد كرديم«0» "أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ "مؤلف: ما در ذيل آيه
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 417[ ..... ص: 18تا  17(: آيات 52سوره غافر )]

 اشاره

( ذلِكُمُ 31ونَ )لَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَشْكُرُاللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْ
( اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ 30كانُوا بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ )( كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ 39ءٍ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَأَنَّي تُؤْفَكُونَ )اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْ

نَ هُ رَبُّكُمْ فَتَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِيلَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَ السَّماءَ بِناءً وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللَّ
 (34يُّ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ )هُوَ الْحَ (30)

هُوَ الَّذِي  (66)لَمِينَ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعاقُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي وَ أُمِرْتُ 
مِنْ قَبْلُ   لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّيخَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفاْلً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ

 (33( هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ فَإِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )33كُمْ تَعْقِلُونَ )وَ لِتَبْلُغُوا أَجاَلً مُسَمًّي وَ لَعَلَّ

 417ترجمه آيات ..... ص: 

خدا همان كسي است كه برايتان شب را درست كرد تا در آن به استراحت پردازيد و روز را تا همه جا برايتان قابل ديدن 
 .(31گزارند )چون خدا داراي فضل مخصوصي است نسبت به مردم ولي بيشتر مردم شكر نميباشد، 

دهيد كه از همين خدا پروردگار شما است كه خالق هر موجود است، معبودي بجز او نيست، پس چگونه به خود اجازه مي
 .(39عبادت او به عبادت غير او منحرف شويد )
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 .(30شوند )كنند اين چنين دچار انحراف ميهمه آنهايي كه آيات خدا را تكذيب مي آري،

خدا همو است كه زمين را براي شما مستقر و آسمان را بنا قرار داد و شما را به بهترين شكلي صورتگري نمود و از چيزهاي 
 .(30ت است اللَّه رب العالمين )پاكيزه روزيتان نمود. همين اللَّه است كه پروردگار شما است كه چه پر برك

او زنده زندگي بخش است معبودي بجز او نيست پس تنها همو را بخوانيد و دين را خالص براي او سازيد الحمد للَّه رب 
 .(34العالمين )

راي اين ب اند چون بعد از آمدن بينات از ناحيه پروردگارم ديگر جاپرستيد نهي كردهبگو مرا از پرستش خداياني كه شما مي
 .(33ام كه تنها براي رب العالمين تسليم باشم )شرك نيست و نيز مامور شده

ند تا كخدا همو است كه شما را از خاك و سپس از نطفه و آن گاه از علقه بيافريد و آن گاه به صورت طفل شما را بيرون مي
بيرون  ميريد و نيزما قبل از رسيدن به پيري ميبه حد بلوغ برسيد و بعد از آن پير و سالخورده گرديد، ولي بعضي از ش



 .(33كند تا به اجل معين خود برسيد و شايد تعقل كنيد )مي

 و آن چيز موجود "باش "گويدميراند پس همين كه قضاي چيزي را راند تنها ميكند و مياو همان خدايي است كه زنده مي
 .(33شود )مي

 411هيت و ربوبيت با بيان او در آفاق و انفس[ ..... ص: بيان آيات ]اثبات توحيد خداوند و الو

شد، و يگانگي خداي آغاز مي "هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ "در اين آيات براي بار دوم به آيات توحيد كه در اول سوره بود و با آيه
 .كرد، برگشت شدهتعالي در ربوبيت و الوهيت را اثبات مي

 "... لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ "

يعني آن خداي يگانه كسي است كه به خاطر شما شب را تاريك كرد تا در آن از خستگي روز كه در اثر كار و كوشش و 
از پروردگارتان طلب  تالش روزي عارضتان شده، آرامش يابيد و روز را هم به خاطر شما روشن قرار داد تا از فضل خدا و

 .كنيد، و روزيتان را به دست آوريد. و اين دو از اركان تدبير زندگي انسانهاست

ناميده، از باب مجاز عقلي است، و آن طور كه  "بينا -مبصر "و با معنايي كه ما براي آيه كرديم، روشن گرديد كه اگر روز را
 .غه ندارداند، هيچ داللتي بر مبالبعضي از مفسرين ادعا كرده

نهد و در اين جمله به فضل خدا بر مشركين منت مي -"إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَشْكُرُونَ "
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دوم، ضمير بياورد،  "ناس "پرستيدند. در اين جمله جا داشت به جاي كلمهكردند او را ميياين فضل عظيم را شكرگزاري م
ا ولي چنين نكرد، بلكه دوباره اين كلمه را تكرار كرد ت "إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَشْكُرُونَ "و بفرمايد

 "إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ "ست، بدين جهت كه مردمند، هم چنان كه در جاي ديگر فرمود:بفهماند كفران نعمت طبع مردم ا
«1». 

يعني اين است آن خدايي كه امر حيات و رزق شما را تدبير  "ءٍ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّي تُؤْفَكُونَذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْ "
دهد، و او اللَّه تعالي است. و او رب شما است، مايه سكونت شما، و روز را وسيله سعي و كوشش شما قرار مي كند، شب رامي

 .چون تدبير امر شما به دست او است

يعني براي اينكه رب همه چيز است، چون خالق همه چيز است، و خلقت از تدبير جدايي پذير نيست. و  -"ءٍخالِقُ كُلِّ شَيْ "
آن است كه غير خداي تعالي هيچ ربي در عالم هستي نباشد، نه براي شما و نه براي غير شما، و به همين جهت  الزمه اين

يعني حال كه چنين است، پس هيچ معبود به حقي غير خداي تعالي نيست،  "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "دنبال جمله مورد بحث فرمود:
 .بي ديگر خواهد بود، چون الوهيت از شؤون ربوبيت استچون اگر معبود ديگري در اين ميان باشد، قهرا ر

 .شويديعني پس چگونه از پرستش او به سوي پرستش ديگري منحرف و منصرف مي "فَأَنَّي تُؤْفَكُونَ "

يز اي ديگر نهيعني نظير اين افك بود كه منكرين آيات خدا در امت "كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ "
مرتكب شدند، چون آيات خدا روشن بود، و هيچ خفايي در آن نبود، پس انصراف از مدلول آنها سببي نداشت مگر همين 

 .انكار و لجبازي

 "... اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَ السَّماءَ بِناءً "

اند به به طوري كه ديگران گفته "بناء "گيرد. و كلمهر آن قرار ميبه معناي مستقر و جايگاهي است كه آدمي ب "قرار "كلمه



زنند. خداي تعالي در اين آيه اين نعمت را به رخ معاني قبه و بارگاه است، و از آن جمله بناهايي است كه عرب بر آن قبه مي
 .گاه ايشان كردكشد كه آنان را در زمين و زير آسمان جاي داد، و اين خانه مسقف را منزلانسانها مي
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 .00گر است. سوره ابراهيم، آيه انسان ظلوم و كفران(1)
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معنا  در آمده، فاي تفسيري است، و به آيه چنين "فاحسن "كه بر سر جمله "فا "حرف -"وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ "
دهد: خداوند خلقت صورتهاي شما را نيكو كرد، و اين بدان جهت است كه خداي تعالي صورت انسان را مجهز به جهازي مي

تواند انواع كارهاي عجيب را انجام دهد، كارهايي كه ساير موجودات جاندار از بسيار دقيق كرد كه با آن جهاز و وسايل مي
 .مند است كه آن مزايا براي غير انسان ابدا فراهم نيستايي از زندگي بهرهانجام آن عاجز است. و نيز از مزاي

منظور از طيبات انواع رزقهاي گوناگوني است كه طبيعتش با طبيعت آدمي سازگار است، و با  -"وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ "
 .غير آنها، و گوشتها و باشد، مانند انواع دانهطبيعت ساير حيوانات سازگار نمي

اين  -"فَتَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ "كند.يعني اين اللَّه است كه رب شما است و امور شما را تدبير مي -"ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ "
ن ر سر ايب "فا "جمله ثنايي است بر خداي عز و جل به اينكه ربوبيت و تدبيرش تمامي عالمها را فرا گرفته، و با آوردن حرف

جمله، آن را متفرع كرد بر جمله قبلي، در نتيجه ربوبيتش براي همه عالمها را فرع ربوبيتش براي انسان قرار داد، و اين به 
منظور آن بود كه بفهماند ربوبيت خداي تعالي يكي است، و تدبيرش نسبت به امور انسان عين تدبيرش نسبت به امور همه 

جهان يكي است، و انطباق آن بر سراسر جهان عين انطباقش بر يك يك نواحي آن عالم است، چون نظام جاري در سراسر 
 .«1» "فَتَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ ":گويند "بركت "است، پس خداي سبحان منشا خير كثير است كه در لغت آن را

 "... هُوَ الْحَيُّ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ "

 .شود، نه عقال و نه نقالاطالقي است كه به هيچ وجه مقيد نمي "هو الحي "در جمله

شود كه: تنها خداي تعالي حياتي دارد كه دستخوش كند، در نتيجه معنايش اين ميعالوه بر اين، انحصار را هم افاده مي
 .احياي او داراي حيات شده شود، پس خداي تعالي حي بالذات است و هر زنده ديگري بامرگ و زوال نمي

و چون معلوم شد كه در اين ميان يك حي بالذات است و يك حي به وسيله غير، در نتيجه تنها كسي بالذات مستحق 
 عبادت است كه حياتش نيز بالذات باشد و او خداي تعالي

__________________________________________________ 

تفاده كرد كه نظام آفرينش فرع بر نظام انسانها، و خلقتش به خاطر خلقت انسانها بوده است. توان اسو از اين تفريع مي(1)
 .اين احتمال را مؤلف بزرگوار نيز پسنديد. مترجم
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 ."ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "است و به همين جهت دنبال جمله مورد بحث فرمود:

كند، البته نه خواندن خدا به طور مطلق، بلكه جمله بعدي كه در آن امر به دعا مي و اين دو جمله مقدمه است براي
خواندنش به توحيد و در حالي كه دين را براي او خالص كنند، چون تنها او حي بالذات است و نه ديگري، و چون تنها اوست 

ال  "و "هو الحي "كه بعد از دو جملهكه استحقاقش براي پرستش ذاتي است، و هيچ كس ديگري چون او نيست، لذا است 
 ."فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ "متفرع بر آن دو فرمود: "إِلهَ إِلَّا هُوَ

 اللَّهِ لَمَّا نِقُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُو "ثنايي است بر ربوبيت خداي تعالي. "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ "و جمله



معناي آيه روشن است. و در آن مشركين را براي هميشه از اينكه  "جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي وَ أُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ
نه ود، و به همين قريكند. و اين معنا در سوره زمر مكرر آمده برسول خدا موافق با آنها شود، و آلهه آنان را بپرستد، نوميد مي

 .توان احتمال راجح داد كه اين سوره بعد از سوره زمر نازل شده باشدمي

 "... هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ "

خلقت مراد از خلقت آنان از خاك، اين است كه پدر ايشان آدم را از خاك آفريد، چون خلقت غير آدم )ع( باألخره منتهي به 
شود كه از خاك بوده، در نتيجه خلقت ايشان نيز در اصل از خاك بوده است. ممكن هم هست مراد از خلقت ايشان آدم مي

 .از خاك، اين باشد كه تكوين نطفه پدرها از مواد بسيط زمين بوده

براي اشاره به حقارت آن است، و  "نطفه "اي آفريديم، و نكره آوردنيعني سپس شما را از نطفه -"ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ... "
يعني سپس شما را از شكم مادران بيرون  "ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ "."ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ "در جمله "علقه "همچنين نكره آوردن

شود، و هم بر گويند، هم بر مفرد اطالق ميبه طوري كه مي "طفل "در حالي كه طفل هستيد. و كلمه "طفال "آوريم،مي
 .بر جمع اطالق شده است« 1» "أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلي عَوْراتِ النِّساءِ "چنان كه در آيه جمع، هم

وا ثم ينشئكم لتبلغ "الم در اين جمله الم غايت است، و گويا متعلق آن حذف شده و تقديرش -"ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ "
دهد تا به حد بلوغ برسيد. و حد بلوغ اشد از عمر آدمي آن زماني است كه شو و نمو ميباشد، يعني سپس شما را ن "اشدكم

 وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّي "است، "لتبلغوا "اين جمله عطف بر جمله "ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً ".رسدنيروي بدني انسان به حد كمال مي
 "مِنْ قَبْلُ
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 .01دهند. سوره نور، آيه يا طفلي كه هنوز عورتهاي زنان راي تشخيص نمي(1)
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ميرد و به اين مراحل از عمر كه گفتيم يعني مرحله بلوغ اشد، و مرحله پيري و ساير مراحل يعني بعضي از شما قبال مي
 .رسدنمي

 دهند و آن اجلو تا برسيد به اجلي كه معين شده، و اين آخرين مهلتي است كه به آدمي مي -"ا مُسَمًّيوَ لِتَبْلُغُوا أَجَلً "
ي هر شود، حال هر كسحتمي است كه به هيچ وجه قابل تغيير نيست، و اين اجل معين غايتي است كه شامل تمام مردم مي

، و به همين جهت ديگر «1» "وَ أَجَلٌ مُسَمًّي عِنْدَهُ "فرمايد:يچه عمر كرده باشد. و در جاي ديگر از چنين اجلي خبر داده، م
 .عطف نكرد، تا از آن دو غايت مذكور در سابق متمايز شود "ثم "اين جمله را با كلمه

سان ندرك كنيد. و اين غايت خلقت ا -كه غريزه شما است -يعني تا شايد شما حق را با نيروي تعقل -"وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "
 .از نظر حيات معنوي او است، هم چنان كه رسيدن به اجل مسمي، غايت و نهايت زندگي دنيايي و صوري او است

 "... هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ "

يعني خداي تعالي كسي است كه عمل زنده كردن و ميراندن از آن اوست، و با اين عمل، زندگان را از عالمي به عالمي ديگر 
بر آن  هاهايي كه با آن نعمتكند. و هر يك از اين ميراندن و زنده كردن مبدءي است براي تصرفاتش به نعمتمي منتقل

ه در گشايد ككند تفضل نمايد، چون هر يك از ميراندن و زنده كردن عالمي را به سوي آدمي ميكس كه تدبير امرش را مي
 .كندآن عالم از انواع نعمتهاي خدايي استفاده مي

 .تفسير اين جمله مكرر بيان شد -"فَإِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "



نقل شده[ .....  "لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ "نقل و رد رواياتي كه در باره شان نزول آيه:«])1»بحث روايتي 

 411ص: 

ن نزد اند كه گفت: يهودياست كه: عبد بن حميد و ابن ابي حاتم به سند صحيح از ابي العاليه روايت كردهدر الدر المنثور ا
كند از ماست و از خصائصش اين و اين است. و رسول خدا )ص( آمده، عرضه داشتند: دجال كه در آخر الزمان ظهور مي

 .كندفتند كه چنين و چنان ميخيلي در باره او غلو كردند و امر او را بزرگ جلوه دادند و گ

إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما  "خداي تعالي در پاسخ آنان اين آيه را فرستاد:
 گويندآن گاه در معنايش گفت: اينها به آنچه مي "هُمْ بِبالِغِيهِ

__________________________________________________ 

 .9و اجلي كه نزد خدا معين شده است. سوره انعام، آيه (1)

باشد كه در الميزان عربي اشتباها در اينجا قرار گرفته و ما  33 -44رسد كه اين بحث روايتي مربوط به آيات به نظر مي(2)
 .ناشربه خاطر رعايت امانت از جابجايي آن صرفنظر كرديم. 
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 .دهد از فتنه دجال به خدا پناه ببردرسول گرامي خود را دستور مي "فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ "رسند.نمي

 .«1» "يعني از خلقت دجال "لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ "

إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ  "حاتم از كعب االحبار روايت كرده كه در ذيل آيه و نيز در همان كتاب آمده كه: ابن ابي
 .«9»گفت: اين آيه در باره يهوديان نازل شد، البته در باره اين عقيده آنها كه منتظر امر دجال هستند  "بِغَيْرِ سُلْطانٍ

لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ  "قل كرده كه در تفسير آيهو باز در همان كتاب است كه ابن منذر از ابن جريح ن
گويند يهوديان معتقد بودند كه در آخر الزمان پادشاهي خواهند داشت كه دريا تا زانويش، و ابرها تا گفته است: مي "النَّاسِ

گيرد، و با او كوهي از نان و ان و زمين با دست ميرسند، آن قدر بلند باال است كه مرغان را از بين آسمفرق سرش مي
 .«0» "لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ "نهري از آب است. در پاسخ ايشان اين آيه نازل شد

پيرامون  گو درگفت -شودبه طوري كه از سياق آياتش استفاده مي -مؤلف: در سابق توجه فرموديد كه گفتيم: غرض سوره
استكبار و مجادله كفار در آيات خدا است، آنهم مجادله به غير حق. پس در اين سوره گفتار از اين جا آغاز شد، و در چند 

 :جاي ديگر فرمود "ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ":نوبت باز به همين نكته عود كرد، مثل اينكه يك جا فرمود

، بار چهارم "الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً "بار سوم فرمود: "جادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَ "
ذِينَ أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّ "بار پنجم فرمود: "رِهِمْ إِلَّا كِبْرٌإِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُو "فرمود:

در باره  پذيرد كه بعضي از آنها. پس بنا بر اين، سياق آيات اين سوره اين معنا را نمي"يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ أَنَّي يُصْرَفُونَ
ا خواهد اين رداشته باشد، در حالي كه چند روايت باال مياي نازل شده باشد كه ساير آيات آن ربطي به آن حادثه نحادثه
 .بگويد

زيز كند، و خواننده ععالوه بر اين، مضمون اين روايات، يعني قصه خبر دادن يهود از دجال، با دو آيه مزبور هيچ تطبيق نمي
ديد  دقت بفرمايد، خواهد "أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ وَ لكِنَّ -تا جمله -إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ "اگر در مضمون اين دو آيه يعني آيه

شود اين قول كه اين دو آيه به دليل اين روايات در مدينه نازل شده كه از مضمون روايت اجنبي است. از اينجا روشن مي
 .صحيح نيست
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 418[ ..... ص: 18تا  19(: آيات 52سوره غافر )]

 اشاره

( إِذِ 33) ( الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَ بِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُون32َأَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ أَنَّي يُصْرَفُونَ )
( ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ 39( فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ )31الْأَغْاللُ فِي أَعْناقِهِمْ وَ السَّالسِلُ يُسْحَبُونَ )

(30) 

( ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي 30شَيْئاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكافِرِينَ ) مِنْ دُونِ اللَّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ
دَ اللَّهِ ( فَاصْبِرْ إِنَّ وَع33ْ( ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِينَ )34الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ )

( وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُساُلً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَ 33حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ )
يَأْتِيَ بِآيَةٍ إاِلَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنالِكَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ 

 (33الْمُبْطِلُونَ )

 418ترجمه آيات ..... ص: 

 .(32شوند )كنند چگونه از راه حق منحرف ميآيا هيچ نديدي كه آنان كه در آيات خدا جدال مي

 .(33كنند پس به زودي خواهند فهميد )را كه بوسيله رسوالن خود فرستاديم تكذيب ميكساني كه كتاب و آنچه 

 .(31هايشان افتاده باشد و كشيده شوند )آن هنگامي كه غل و زنجيرها به گردن

 492، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(39در آب داغ و سپس در آتش افروخته گردند )

 .(30پنداشتيد )ن چيزهايي كه شريك خدايش ميو آن گاه به ايشان گفته شود كجا است آ

پرستيديم، بينيم بلكه اصال ما در دنيا چيزي نميكنيم آنها را نميگويند هر چه نظر ميپرستيديد ميو به جاي خدايش مي
 .(30كند )آري خداوند اين طور كفار را گمراه مي

سرگرم  پرستيسراني( باطل بوديد و دائم به نشاط و شهوتاين قهر و عذاب بدان سبب است كه در دنيا از پي تفريح )و هو
 .(34شديد )

 .(33حال به درون دوزخ شويد در حالي كه بيرون شدن برايتان نيست پس چه بد است منزلگاه متكبران )

ه ايم بهاي از عذابهايمان را كه وعده دادپس تو اي پيامبر! صبر كن كه وعده خدا حق است پس چه اينكه در حيات تو پاره
ايشان بچشانيم و چه اينكه قبل از نشان دادن تو را قبض روح كنيم در هر حال همه آنان به سوي ما برخواهند گشت 

(77). 

مگر نه اين بود كه قبل از تو رسوالني از جنس خود اين مردم به سويشان گسيل داشتيم رسوالني كه داستانهاي بعضي از 



ي ديگر را حكايت نكرديم؟ هيچ رسولي چنين حقي نداشته كه از پيش خود آيتي بياورد آنان را برايت حكايت كرديم و بعض
 .(33آوردند به اذن خدا بوده و چون حكم حق و حتمي خدا فرا رسد كافران مبطل زيانكار شوند )هر آيتي مي

 419بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

كنند برگشت شده و متعرض سرانجام كار آنان دا مجادله ميدر اين آيات براي بار پنجم به مساله آنهايي كه در آيات خ
رمايد: خداي فكنند و ميشود. البته ما كار آنان را با بيان مال كار مجادله كنندگاني كه در امتهاي گذشته بودند بيان ميمي

با آوردن مساله دعوت  تعالي سرانجام، دين خود را حفظ و ياري نمود. و اين معنا را در اول سوره بطور اجمال، و سپس
موسي )ع( و داستانهايي از آن جناب و نصرتي كه خدا از خصوص او كرد، بيان فرمود. و آن گاه همين معنا را در ضمن امر 

 .اش به نصرت بيان كردبه پيامبر اسالم به صبر و وعده

انجامد، خاطرنشان ارشان به كجا ميكند، و مال امرشان را و اينكه كو در اين آيات براي آخرين بار بر آنان جمله مي
اش فرمايد كه صبر كند، و وعدهفرمايد كه مال امرشان عذاب جاودان است. آن گاه به رسول خدا )ص( امر ميسازد و ميمي
 .كند به اينكه وعده خدا حق استاش خواهد كرد. و دلگرمش ميدهد كه ياريمي

 403، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 432له كنندگان در آيات خدا و سر انجام سختي كه در جهنم خواهند داشت[ ..... ص: بيان حال مجاد]

 "اني "مهرساند. و كلتعجب را مي "بينيآيا نمي -أَ لَمْ تَرَ "جمله "أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ أَنَّي يُصْرَفُونَ "
آيا تعجب نكردي از امر اين  -و يا -كنيآيه اين است كه: آيا تعجب نمي است. و معناي "چگونه -كيف "به معناي

 شوند؟كنند، چگونه از حق به سوي باطل و از هدايت به سوي ضاللت منحرف مياشخاصي كه در آيات خدا مجادله مي

از حق و هدايت منحرف  و منظور از اينكه در اين آيه باز متعرض حال مجادلين شده، اين است كه اشاره كند كه اين طايفه
 .اند و اينكه سرانجام چه سرنوشتي خواهند داشتشده

نان متعرض حال آ "هِإِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِي "ولي در آيه
فرمايد: داند از كبر، و آن گاه ميشود در مقابل حق جدال كنند، و آن را عبارت ميث ميشده، از اين جهت كه چه عاملي باع

رسند. پس آيه مورد بحث تكرار آيه مزبور نيست، بلكه هر يك از آن دو يك جهت پرورانند نميبه آن كبريايي كه در سر مي
 .را متعرضند

شود، مفسر نامبرده گفته است: تكرار كردن مساله روشن مي هست« 1»از اين بيان اشكالي كه در كالم بعضي از مفسرين 
 :مجادله، بايد محمل صحيحي داشته باشد، و آن اين است كه

اند، آن مجادليني كه آيه قبلي متعرض حالشان بود، غير از آن مجادلين هستند كه در آيه مورد بگوييم مجادلين متعدد بوده
مجادله متعدد بوده، مثل اينكه مجادله در آيه سابق در مساله معاد بوده، و مجادله در  اند. و يا بگوييم موردبحث نامبرده شده

 .آيه مورد بحث در مساله توحيد بوده است

عالوه بر اين، از گفتار او پيداست كه اصال  .باشدو خواننده از بيان سابق، متوجه اشكالي كه بر اين مفسر وارد است مي
 .ستمتوجه غرض اين سوره نبوده ا



د از اين آيد اين است كه مراآنچه از سياق آيات بعدي برمي "الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَ بِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ "
ت، و يم اسهم قرآن كر "كتاب "باشد كه بگوييم: مراد ازتر اين ميمجادلين تنها مجادلين با پيامبر است بنا بر اين مناسب

اند، در نتيجه وثنيت كه قرآن و ساير آورده (كتابها و ادياني است كه ساير انبياء )ع "بِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا "مراد از جمله
 كتابهاي آسماني را منكرند در

__________________________________________________ 
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 .حقيقت مساله نبوت را منكرند

اين جمله تفريع است بر مجادله و تكذيب كفار و هم تهديد ايشان است به اينكه به زودي به حقيقت  -"فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ "
 .اين مجادله در آيات خدا، و تكذيب كتاب و رسوالن الهي پي خواهند برد

 "اغالل "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي "السَّالسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَإِذِ الْأَغْاللُ فِي أَعْناقِهِمْ وَ  "
 "اندازند، تا خواري و ذلت او را بنمايانند. و كلمهاست، و آن عبارت است از طوقي كه به گردن اشخاص مي "غل "جمع
هايي كه از و آن عبارت است از حلقه "سلسله "جمع "سالسل "كلمه :تهدر اصل به معناي داخل شدن است. و نيز گف "غل

 .(گويندگيرد. )كه در فارسي بدان زنجير ميجهت طول پشت سر هم قرار مي

به معناي كشاندن چيزي است بر روي زمين، اين معناي اصلي كلمه است. و نيز گفته  "سحب "و نيز گفته است: كلمه
معناي افكندن هيزم است در آتشي كه زياد باشد، مانند آتش تنور كه با هيزم افروخته شود  در اصل به "سجر "است: كلمه

«1». 

اند آوردن اين كلمه با اينكه مخصوص گذشته است گفته« 9»و بعضي  "فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ "ظرف است براي جمله "اذ "كلمه
منافات  "سوف "و "اذ "ينده واقع شود و بنا بر اين جمع بينبراي اين بوده كه تحقق وقوع را برساند هر چند كه جريان در آ

 .ندارد

 "و جمله "اغالل "عطف است بر "سالسل "اي است مركب از مبتدا و خبر، و كلمهجمله "إِذِ الْأَغْاللُ فِي أَعْناقِهِمْ "
 "عطف است بر جمله "ارِ يُسْجَرُونَثُمَّ فِي النَّ "نيز خبري است بعد از آن خبر ديگر. و جمله "يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ

به زودي حقيقت عمل خود را خواهند فهميد، آن وقتي كه غلها و زنجيرها در  :. و معناي آيه اين است كه"يسحبون
 «گردنشان باشد و در آبي سوزان كشيده شوند و سپس در آتش افكنده گردند. و بعضي

د گيره آن خواهناين است كه به زودي در آتش افروخته خواهند شد و آتش "جَرُونَثُمَّ فِي النَّارِ يُسْ "اند: معناي جملهگفته
 :فرمايدگشت، مؤيد اين معنا آيه ديگري است كه در وصف جهنم مي

__________________________________________________ 
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 .«9» "إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ "فرمايد:و نيز مي« 1» "وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ "

 "... عَنَّاثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالُوا ضَلُّوا  "



ند آن پس كجاي -و در حالي كه بين كشيده شدن روي زمين و سوختن در آتش قرار دارند -شوديعني به ايشان گفته مي
پنداشتيد تا شما را ياري كنند و از اين عذاب نجات دهند. و يا همان طور كه پرستيدند و شريك خدا ميخداياني كه مي

 .كرديد شفاعتتان كنندبراي آنها مي معتقد بوديد در مقابل عبادتهايي كه

ضلت  "گويند:است، مي "غاب "به معناي "ضل "گويند: آن آلهه از نظر ما غايبند، چون كلمهيعني مي -"قالُوا ضَلُّوا عَنَّا "
نَ ما أَيْ "د:شويعني حيوان ناپديد شده و مكانش معلوم نيست. اين جمله پاسخي است از آن ندايي كه به ايشان مي "الدابة

 ."كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

 شوند كهاين جمله تتمه جواب آنان و اعراض از جواب اولشان است، چون متوجه مي -"بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً "
يچ ند كه در سراسر عالم با هپنداشتند بجز اسمايي بدون مسمي نبودند. مفاهيمي بوداي كه در دنيا شركاي خدا ميآن آلهه

 :دگوينشوند و ميچيز تطبيق نداشتند، و عبادتهايي كه براي آنها كردند همه بيهوده بود، و لذا منكر عبادت خود مي

لَقَدْ  "فرمايد:و نيز مي« 0» "فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ ":فرمايدپرستيديم. در مواردي ديگر به اين معنا اشاره نموده، مياصال ما بت نمي
 .«0» "تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

لَّهِ وَ ال "كند، هم چنان كه آيهاند: جمله مورد بحث يكي از دروغهاي روز قيامت مشركين را حكايت ميهم گفته «4»بعضي 
 .دروغ ديگري از آنهاست «3» "رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ

ا كند، به خاطر اينكه كافرند، يعني حق ريعني در ساير مواردي كه خدا كافران را گمراه مي -"يُضِلُّ اللَّهُ الْكافِرِينَكَذلِكَ  "
اند بيهوده فهمند كه هر چه كردهروند و بعدا ميبينند و به طلبش ميپوشانند، شبيه به اين مورد است كه باطل را حق ميمي

 .در صورت حق، و سرابي بوده در سيماي حقيقتبوده، و سعيشان باطلي بوده 
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د مثل شود: خداوندروغي باشد از مشركين، اين مي "بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً "وجه دوم كه جمله و معناي آيه بنا بر
شود كه ناگزير شوند به دروغ گفتن در موقعي كه كند، آن وقت برگشت كارشان به اين مياين ضاللت، كافران را گمراه مي

 .الشان ندارديقين دارند كه اين دروغ گفتن سودي به ح

 .البته جمله مورد بحث به معاني ديگري نيز تفسير شده كه نزديك به يكديگرند و با تفسيري هم كه ما كرديم نزديكترند

 433[ ..... ص: "ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ... "معناي اينكه فرمود:]

 "ونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُ

به معناي افراط در  "مرح "به معناي مطلق خوشحالي است، ولي "فرح "است و "فرح "مضارع از "تفرحون "كلمه
گذر لذتي زود به معناي گشادگي دل است، به وسيله "فرح "رود. راغب گفته:خوشحالي است كه از اعمال مذموم بشمار مي



 .«9»به معناي شدت فرح و بي بند و باري در آن است  "مرح "، ولي«1»كه بيشتر در لذتهاي بدني است 

اي باي سببيت و يا ب "بما "در كلمه "با "اشاره است به عذابي كه كفار در آن قرار دارند، و حرف "ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ "و جمله
 .مقابله است

ايد به سبب )و يا در مقابل( فرحي است كه در زمين بدون حق اين عذابي كه شما در آن قرار گرفته و معنايش اين است كه:
ون كرديد، چگرفتيد. و نيز به سبب )و يا در مقابل( افراطي است كه در فرح خود ميكرديد، از لذات عاجل دنيا كام ميمي

حياي كرديد، در نتيجه به خاطر اخالف باطل شما بود دشمني ميدلهايتان شيفته لذات دنيا و زينت آن بود و با هر حقي كه م
 .كرديدباطل خود و از بين بردن حق و كوبيدن آن فرح و مرح مي

را مطلق آورد، براي اين است كه گاهي فرح به  "مرح "كرد، ولي "بغير الحق "در مجمع البيان گفته: اگر فرح را مقيد به قيد
دهد كه آن مذموم است، ولي شود كه به باطل دست ميرحي ممدوح است، گاهي هم ميدهد، و چنين فخاطر حق دست مي

 .«0»تواند باشد مرح جز مذموم و باطل نمي

اند، در يعني داخل درهاي جهنم شويد كه برايتان تقسيم كرده "ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِينَ "
 كه در آن حالي
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 "هنمابواب ج "فتيم مراد ازجاودانه باشيد، و چه بسيار بد مقامي است كه متكبرين از حق دارند. در سابق هم گذشت كه گ
 .دركات آنست

 "... فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ "

بعد از آنكه مال امر جدال كنندگان در آيات خدا را بيان كرد كه آتش دوزخ است، و نيز فرمود خدا ايشان را به كيفر كفرشان 
داند كه كند و علتش را هم اين ميرا امر به صبر ميگمراه نمود، اينك در اين جمله متفرع بر آن بيان، رسول خدا )ص( 

 .وعده خدا حق است

 .منظور از اين بعض، عذاب دنيا است -"فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ "

فرمايد: چه اينكه يخالصه م -"فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ ".و يا تو را با مرگت بگيريم و آن را نشانت ندهيم -"أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ "
مختصري از عذابي كه به آنان وعده داديم، در اين دنيا با بودن تو در حيات به ايشان بچشانيم، و تو آن را ببيني و چه اينكه 

قبل از اين نشان دادن وعده خود تو را با مرگت بگيريم، به هر حال اين كفار نزد ما خواهند برگشت و از چنگ ما بيرون 
 .كنيمآن وقت وعده خود را در حقشان عملي مي شدني نيستند،

 "... وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ "

كُلِّ أُمَّةٍ وَ لِ "كه آيه -كند كه: خداي تعالي زمام امر آن نصرت رااين آيه كيفيت نصرت مزبور در آيه قبل را چنين بيان مي
كند كه به منظور داوري بين آن را سنت خدا معرفي مي« 1» "رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ

، بل از تو نسپردبه دست هيچ رسولي از رسوالن ق -كندهر رسول و امتش و به منظور پيروز كردن حق بر باطل نازل مي
كرد و حال تو نيز مانند حال ساير انبيا است، ممكن است مند ميخواست از آن نصرت بهرهبلكه هر پيغمبري كه خود خدا مي



اي از آن عذابها كه به كفار وعده داديم بر كفار نازل كني و ما به تو اذن بدهيم كه آن نصرت را بياوري و در نتيجه گوشه
يني و ممكن هم هست قبل از نزول چنين عذابي بر كفار، ما جان تو را بگيريم، ولي به هر حال اين خودت هم آن را بب

كند و در آن صورت پيروان باطل زيانكار خواهند بود. اين مسلم است كه امر خدا وقتي بيايد، در بين آنان به حق داوري مي
 .دهدآن معنايي است كه سياق به آيه مي

 اي از خداي تعالي كه در آخرخواهد اشاره كند به سنت جاريهپس آيه مورد بحث مي
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 .03سوره يونس، آيه (1)
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 .شودسوره متعرض آن مي

اي است كه يك پيامبر براي تاييد هر چند اعم از معجزه "آيت "لمهك -"...وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  "
كن فرستد و ليآورد بالهايي كه خدا به منظور نصرت دادن به حق و داوري عملي بين هر پيامبر و امتش ميرسالت خود مي

 .منظور قسم دوم است -ايمبه طوري كه از سياق استفاده كرده -در آيه مورد بحث

يعني و چون امر خدا به عذاب صادر شود، به حق داوري  -"أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَفَإِذا جاءَ  "
نكار اند زياكردهكند و در اين هنگام است كه افرادي كه به باطل تمسك ميشود، يعني حق را غالب و باطل را رسوا ميمي
 .شوندگردند، و اما در آخرت به عذاب دائم مبتال ميآخرت، اما در دنيا دچار هالكت مي شوند، هم در دنيا و هم درمي

رآن اند كه داستانشان در قاند بر اينكه: بعضي از پيغمبران بودهاز مفسرين به اين آيه شريفه استدالل كرده« 1»بعضي 
شده و بيش از اين داللت ندارد كه تا اين تاريخ،  نيامده. و ليكن اين استدالل درست نيست، زيرا آيه شريفه در مكه نازل

ايم، ولي در سوره نساء كه بعد از سوره مورد بحث و در مدينه نازل شده، سرگذشت بعضي از انبيا را برايت شرح نداده
 :فرمايدمي

يعني سرگذشت پيغمبراني را قبال برايت گفتيم و « 9» "وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ "
هايي كه بعد از سوره نساء نازل شده، نام هيچ يك از انبيايي كه بينيم در سورهبعضي ديگر را نگفتيم، و به همين جهت مي

را  نساء اين داللت نامشان در قرآن آمده برده نشده )و خالصه اينكه آيه مورد بحث داللتي بر اين مدعا ندارد، ولي آيه سوره
 .(دارد

و در مجمع البيان است كه از علي )ع( روايت شده كه فرمود: خداي تعالي پيغمبري سياه چهره مبعوث كرد و داستان او را در 
 .«0»قرآن براي ما بيان نفرمود 

 .«0»وايت كرده و نيز الدر المنثور، نظير اين معنا را از تفسير أوسط طبراني، و از ابن مردويه، از آن جناب ر
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 431[ ..... ص: 84تا  19(: آيات 52سوره غافر )]

 اشاره

( وَ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ وَ لِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَ عَلَيْها وَ 32هُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَ مِنْها تَأْكُلُونَ )اللَّ
أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ  (81)رُونَ ( وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللَّهِ تُنْك33ِعَلَي الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ )

فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ  (39يَكْسِبُونَ )الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ أَشَدَّ قُوَّةً وَ آثاراً فِي الْأَرْضِ فَما أَغْني عَنْهُمْ ما كانُوا 
 (30بَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ )بِالْ

ا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ ( فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَو30ْفَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ )
 (34خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ )

 431ترجمه آيات ..... ص: 

 .(32خدا همان كسي است كه چارپايان را برايتان خلق كرد تا بر بعضي از آنها سوار شده و از بعضي ديگر آنها بخوريد )

. و اينكه با سوار شدن و بار كردن بنه خود بر آنها به مقاصدي كه داريد برسيد و بر آنها و بر و در آنها منافع بسيار هست
 .(33ها حمل شويد )كشتي

  .(31توانيد انكار كنيد )دهد، كدام يك از آيات او را ميو او همواره آيات خود را به شما نشان مي
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يچ سير نكردند تا ببينند عاقبت آنها كه قبل از ايشان بودند چه شد؟ با اينكه عددشان بيش از اينها و آيا اين مردم در زمين ه
 .(39تر از اينها بود و آثار بيشتري در زمين داشتند و عملكردشان هيچ سودي به حالشان نكرد )نيرويشان قوي

نبود خشنود و سرگرم دانش خود بودند و در نتيجه  آوردند گوششان بدهكارآنها نيز هر وقت رسوالنشان معجزات روشن مي
 .(30اثر استهزايشان گريبانشان را گرفت )

 .(30م )ورزيپنداشتيم كفر ميپس همين كه عذاب ما را بديدند گفتند ما تنها به خدا ايمان آورده و به آنچه شريك خدا مي

اين خود سنتي است از خدا كه همواره در بندگانش ولي ايمانشان بعد از ديدن عذاب ما هرگز سودي به حالشان نداشت 
 .(34شوند )جريان دارد در اينجاست كه كافران زيانكار مي

 431بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

 هايگيري از حال امتاي از آيات و ادله توحيد برگشت نموده مردم را به عبرتدر اين آيات براي چندمين بار به ذكر پاره
دهد. و آن سنت اين است كه نخست در بين اند و از سنتي كه در بين آنها جاري ساخته، ارجاع ميدهگذشته، كه هالك ش

راند و آن قضاء باآلخره به خسران كفار از آنان كند و سپس بين آن رسول و امتش قضاء ميهر امتي رسولي مبعوث مي
 .يابدشود و در اينجا سوره خاتمه ميمنجر مي

خداي سبحان از بين همه چيزهايي كه آدميان در زندگي از آن  "جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَ مِنْها تَأْكُلُونَاللَّهُ الَّذِي  "



برد كه مراد از آن شتر و گاو و گوسفند است، هر شوند، و تدبير امر انسانها بدانها بستگي دارد، چارپايان را نام ميمنتفع مي
 .اند: مراد از آن در اينجا تنها شتر استگفته« 1»چند كه بعضي 

در اينجا به معناي آفريدن و يا مسخر كردن است. و الم در  "جعل "-"جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَ مِنْها تَأْكُلُونَ "
خداي سبحان براي خاطر  براي تبعيض است. و معناي آيه اين است كه: "من "و حرف .الم غرض است "لتركبوا "جمله

شما چارپايان را بيافريد، )و چارپايان را براي شما مسخر كرد(. غرض از اين خلقت و يا تسخير اين است كه شما بر بعضي از 
 .آنها مانند يك قسم از شتران سوار شويد و از شير بعضي ديگر مانند قسمي از شتر و گاو و گوسفند بخوريد
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 "... وَ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ "

 .يعني براي شما در آنها منافعي است، مانند: شير، پشم، كرك، مو، پوست، و ساير منافعشان

غرض ديگر از خلقت آنها اين است كه بر پشت آنها سوار شويد و به مقاصد  يعني و -"وَ لِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ "
 .و حاجتهايي كه در سينه داريد برسيد

پيمايند اين جمله كنايه است از وسيله پيمودن بيابانها و درياها كه بيابانها را با شتران مي -"وَ عَلَيْها وَ عَلَي الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ "
 .و درياها را با كشتي

 "َ يُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ

 "معناي نشان دادن خدا آيات خود را، در تفسير اوائل اين سوره گذشت. و گويا جملهَ يُرِيكُمْ آياتِهِ

اتِ اللَّهِ  آيفرمايد:َأَيَّچيني بوده براي توبيخ كفار، كه ميمنظور اصلي نيست تا مستلزم تكرار باشد، بلكه منظور زمينه
 "تُنْكِرُونَ

ينيد بيعني كدام يك از اين آيات را كه خدا به شما نشان داده و به چشم خود مي "كنيدكدام يك از آيات خدا را انكار مي -
 .كنيد؟ انكاري كه بهانه باشد براي اعراض از توحيد خداشنويد، انكار ميو بيان ما را در باره آن مي

 "... فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُواأَ فَلَمْ يَسِيرُوا  "

 هاهاي سابق و سنت قضاي الهي كه در آن امتكند و آنان را به سرگذشت امتاين آيه شريفه مشركين را مالمت مي
دهد. و نظير اين آيه در اوائل سوره نيز گذشت و گويا غرض از آن در آنجا اين بوده كه براي آنها جريان داشت توجه مي

ها را به گناهانشان بگرفت، چون هر وقت پيغمبرشان با معجزات به سويشان آمدند، خدا هر يك از آن امتروشن سازد كه 
ولي در  "خدا ايشان را به گناهانشان بگرفت -فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ "كفر ورزيدند و به همين جهت در آنجا دنبال آيه فرمود:

ذاب خدا كند و از عنيازشان نميآورند، بيروشن كند كه آنچه در زندگي به دست مياينجا غرض اين بوده كه براي مشركين 
 .اندشان و ندامتشان از آنچه كه كردهها كه از دانش خود دارند و نه توبهنمايد، نه آن خوشحاليجلوگيري نمي

فرمود:َأَيَّ آياتِ اللَّهِ آخر آيه قبلي كه مي تفريع آورد، براي اين است كه آيه را بر جمله "فاء "و اگر در ابتداي آيه مورد بحث
 "تُنْكِرُونَ

تفريع كرده باشد، يعني اين را فرع و نتيجه آن قرار داده باشد. و اگر از خطاب در جمله قبلي )تنكرون( به غيبت )ا فلم 
كه  نكار كنند، قابل آن نيستنديسيروا( التفات كرد، براي اين است كه بفهماند مردمي كه از آيات او رو بگردانند و آن را ا

 مورد خطاب ما واقع شوند، لذا گويا از آنان رويگردانيد و متوجه
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رسول خدا )ص( گرديد. و گويا فرموده: وقتي آيات خداي تعالي ظاهر و روشن است، ديگر قابل انكار نيست، و از جمله آنها 
ر را دهد، و اين مردم آن آثازباني از هالكت صاحبانش خبر ميذشتگان هست و به زبان بييكي آن آياتي است كه در آثار گ

نگرند تا بفهمند گذشتگان با اينكه قويتر از ايشان بودند، هم از نظر مقدار و هم از اند، ولي در آن به نظر عبرت نميديده
 .، سودي به حالشان ندادجهت كيفيت، مع ذلك قدرتشان و فرحي كه از علم و قدرت خود داشتند

 "... فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ "

ما بِ "گردد. مراد از جملهضميرهاي هفتگانه جمع كه در اين آيه است، همه به اقوام قبل از مشركين معاصر رسول خدا برمي
العاتي است كه از زينت زندگي دنيا و فنون تدبيري است كه براي به دست آوردن آن داشتند، و خداي اط "عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

 :ناميده، تا بفهماند غير از آن علمي نداشتند، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده "علم "سبحان اين فنون تدبير را

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّي عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ  "و نيز فرموده:« 1» "آخِرَةِ هُمْ غافِلُونَيَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِ الْ "
 .«9» "يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

اداره زندگي خود دارند.  و مراد از فرحشان از علمي كه دارند، غرور و خودپسندي ناشي از زرنگي و علم ظاهري است كه در
شود، ها، باعث شد كه از معارف حقيقي كه به وسيله رسوالن خدا عرضه ميو خودباختگي در مقابل اين اطالعات و زرنگي

 "فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ "اعراض كنند و آن را چيزي به حساب نياورند و مسخره كنند و به همين جهت دنبال جمله
 ."وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ":فرمود

 439ايت مي كند[ ..... ص: معناي جمله فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ كه عكس العمل كفار بر خوردار از علوم مادي را در مقابل دعوت پيامبران الهي حك]

 :اقوال ديگري نيز هست "فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ "و در معناي جمله

عقايد فاسد و آراي باطلي است كه داشتند و آن را از ناداني علم ناميدند، و  "بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ "اينكه: مراد از «3»يكي 
 نمودند. ولي خواننده عزيز خودشكردند و بدين جهت علم انبيا را تحقير ميبه همان عقايد و آراي باطل خوشحالي مي

 .كندمتوجه است، كه اين مفسر تصويري براي آيه كرده كه هيچ دليلي بر آن داللت نمي

 ديگر اينكه: مراد از علم، علوم فلسفه يونان و دهري مسلكان است كه دارندگان« 0»يكي 

__________________________________________________ 

 [.....] .3از آخرت غافلند. سوره روم، آيه دانند و اما تنها ظاهري از زندگي دنيا را مي(1)

خواهند، چون علمشان همين مقدار است. اند و به جز زندگي دنيا نميپس ديگر به اينان مپرداز كه از ذكر ما رويگردانده(2)
 .03و  92سوره نجم، آيه 

 .21، ص 90(روح المعاني، ج 0و  3)

 403، ص: 13ترجمه الميزان، ج

فسير باليدند. اين تكردند و به علم خود مياعتنايي ميشنيدند، اظهار بيسماني و معارف نبوي را مياين علوم وقتي وحي آ
هاي گذشته كه قرآن كريم در اين آيات سرگذشتشان را بيان هم مانند تفسير قبلي است، به اضافه اينكه با احدي از امت

دهري مسلك بودند و نه قوم عاد، نه قوم ثمود و نه قوم  كند، چون نه امت نوح از فالسفه يونان وكند تطبيق نميمي
 .ابراهيم، و لوط و شعيب و سايرين

آمد، از آمدن علم انبيا خوشحال ديگر اينكه: اصل معناي آيه اين است كه: وقتي رسول هر امتي با بينات مي« 1»يكي 



 :شدند، چيزي كه هست به جاي اين عبارت فرمودهنمي

را آورد و  "علم "،"جهل "، و سپس از باب طعنه و تعريض به جاي كلمه"كردندشتند خوشحالي مياز جهلي كه خود دا "
. و اين تفسير عالوه بر اينكه روبراه نيست و از فهم دور است، اشكال وجه اول هم بر "فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ":فرمود

 .آن وارد است

گردد و معناي آن اين است كه: به رسوالن بر مي "عندهم "به كفار و ضمير در "حوافر "ديگر اينكه: ضمير در «2»يكي 
نمودند. اشكال اين وجه اين است كه الزمه آن كردند، يعني خنده و مسخره ميكفار به علمي كه نزد انبيا بود، خوشحالي مي

عوام به علمي كه داشتند خوشحالي  "مختل شدن ضميرهايي است كه همه در يك سياق قرار دارند، مثل اينكه عبارت
ر اين . عالوه ب"كردندعوام به علمي كه علما داشتند به عنوان مسخرگي خوشحالي مي "را معنا كنيم به اينكه "كردندمي

را در آن به كار بگيرد، و به  "خوشحالي -فرح "خنده و مسخرگي كردن خودش واژه مخصوص دارد، و معنا ندارد واژه
 .اي نيستاي در كالم بياورند و در آيه چنين قرينهر جهاتي استعمال كنند، بايد قرينهفرضي هم به خاط

گردد و معناي آيه اين است كه: رسوالن به رسل برمي "عندهم "و در "فرحوا "ديگر اين است كه: دو ضمير در« 0»يكي 
وجود خود پافشاري دارند و نيز از همين جا  وقتي به سر وقت قوم خود آمدند و ديدند كه چقدر جاهلند و تا چه حدي بر كفر

فهميدند كه چه عاقبت بدي در پي دارند، شكر خدا را كردند كه مثل ايشان نيستند و به علمي كه خود داشتند آنهم علم به 
 .حق خوشحال گشتند

يا و است، نه حال انب اشكال اين وجه آن است كه سياق آيات بهترين شاهد است بر اينكه اين آيه در مقام بيان حال كفار
ر دادند و چگونه در اثرفتند، چه عكس العملي از خود نشان ميخواهد بفرمايد: كفار بعد از آنكه انبيا به سراغشان ميمي

 نپذيرفتن دعوت انبيا
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 .كارشان به نزول عذاب كشيده شد و بعد از آمدن عذاب ديگر ايمان سودي برايشان نداشت

ارند. اي دشدند از اينكه علوم حقهاين سياق چه ربطي دارد به اينكه انبيا در مقايسه وضع خود با وضع مردم خوشحال مي
 .يك سياق، مختلف شودعالوه بر اين الزمه اين وجه نيز اين است كه مرجع ضميرهاي 

فاظ به معناي شدت عذاب است. و بقيه ال "باس "كلمه "فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ "
 .خواهدآيه تفسير نمي

 "... فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا "

 .و سود نبخشيدن ايمان بعد از ديدن عذاب، براي اين است كه چنين ايماني اختياري نيست و ارزشي ندارد

يعني آن سنتي كه خداي تعالي در گذشته در بين بندگانش باب كرده، اين است كه  -"سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ "
 .شوند، اينجاست كه كفار زيانكار مي"وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ "د.توبه بعد از ديدن عذاب را قبول نكن
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 451( ..... ص: 45سوره فصلت، مكي است و پنجاه و چهار آيه دارد )(41)



 451[ ..... ص: 71تا  7(: آيات 57سوره فصلت )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( بَشِيراً وَ نَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ ال 0( كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )9( تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ )1حم )
 (0يَسْمَعُونَ )

( قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ 4نا وَقْرٌ وَ مِنْ بَيْنِنا وَ بَيْنِكَ حِجابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ )وَ قالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَ فِي آذانِ
لزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ ( الَّذِينَ ال يُؤْتُونَ ا3مِثْلُكُمْ يُوحي إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ )

( قُلْ أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ 3( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ )3هُمْ كافِرُونَ )
 (9)مِينَ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَ

ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ وَ هِيَ  (13ينَ )وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَ بارَكَ فِيها وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِ
( فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحي فِي كُلِّ سَماءٍ 11نا طائِعِينَ )دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْ

 (19أَمْرَها وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ حِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ )

 451ترجمه آيات ..... ص: 

 به نام خداي رحمان رحيم

 .(1حم )

 .(9كتاب نازل شده از ناحيه رحمان رحيم است )اين 
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 .(0كتابي است كه آياتش از يكديگر جداست كتابي است خواندني عربي براي مردمي كه علم داشته باشند )

 .(0شنوند )يرسان است و در عين حال بيشترشان از آن رويگردانيده در نتيجه آن را نمده و بيمدر حالي كه بشارت

خوانيد در غالفهايي روي هم است و در گوشهايمان سنگيني است و گويند دلهاي ما از پذيرفتن آنچه ما را به سويش ميمي
 .(4بين ما و تو حجابي است تو كار خود كن كه ما نيز كار خود خواهيم كرد )

معبود شما معبودي است يكتا پس همه يك شود كه بگو من تنها بشري هستم مثل شما با اين فرق كه به من وحي مي
 .(3ورزند )ايد استغفار كنيد و واي به حال آنان كه شرك ميصدا به سويش رو كنيد و از شركي كه به وي ورزيده

 .(3دهند و نسبت به آخرت كافرند )همانهايي كه زكات نمي

 .(3شود )هرگز قطع نميكنند اجري دارند كه در مقابل كساني كه ايمان آورده و اعمال صالح مي

خدا  شويد با اينكه اينها قايل ميورزيد كه زمين را در دو روز خلق كرد و براي او شريكبگو راستي شما به خدايي كفر مي
 .(2رب تمامي عوالم است؟ )

 رزق هست در اش سر به آسمان كشيده و نيز در زمين آنچه قوت ودار قرار داد كه قسمت بيرونيهاي ريشهو در زمين كوه
 .(13خواران را بدهد )چهار فصل پديد آورده قوت و رزقي كه كفاف همه روزي

سپس بر آسمان كه در آن هنگام دودي بود بپرداخت و آن گاه به هر دو فرمود: چه بخواهيد و چه نخواهيد بايد تحت فرمان 



 .(11درآييد گفتند به طوع و رغبت تحت فرمانيم )

د قرار داد آنهم در دو روز و امر هر آسماني را در آن وحي كرد و ما آسمان دنيا را به فانوسهايي ها را هفت عدپس آسمان
 .(19زينت داديم ستارگاني كه هم زينت آسمانند و هم حافظ آن، اين است تقدير خدايي كه عزيز و داناست )

 453بيان آيات ]غرض اصلي اين سوره مباركه[ ..... ص: 

 اشاره

ن گويد. غرض اصلي سوره ايمون اعراض كفار از كتابي كه بر آنان نازل شده، يعني از قرآن كريم، سخن مياين سوره پيرا
كنيد كه يك قسمت از اين سوره در باره همين مساله است، از همان ابتداي سوره اين است و به همين جهت مالحظه مي

نَ تَنْزِيلٌ مِ "شود. براي اينكه اولين آيه آن آيهرا متعرض مي سازد، و بعد از هر چند آيه يك بار همانمعنا را خاطرنشان مي
 كند،است، كه تا شش آيه مساله انكار كتاب را دنبال مي "الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ...
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و براي  "تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ ...وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ال  "فرمايد:مجددا همين مطلب را متذكر شده مي "93 "سپس در آيه
و  "إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا ال يَخْفَوْنَ عَلَيْنا ... "فرمايد:همين مطلب را از سر گرفته، مي "40 "نوبت سوم در آيه

ر سوره باز سخن از خدايي بودن قرآن نموده، و در اواخ "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ ... "فرمايد:دنبالش مي
 ."... قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ "فرمايد:مي

 دهد، و آنگانه دين است كه اساس دعوت حقه اسالم را تشكيل ميو الزمه اعراض مشركين از كتاب خدا انكار اصول سه
اي در كار بود، لذا در باره اين سه اصل خدا، نبوت خاتم االنبياء )ص(، و معاد، و چون چنين الزمهعبارت است از وحدانيت 

 .دهدگويد، و در ضمن بشارت و انذار ميمفصل سخن مي

شود اين سوره در اوايل بعثت نازل شده و مضامين آياتش نيز بر اين معنا داللت دارد، و به طوري كه از روايات استفاده مي
 .در نتيجه اين سوره مكي خواهد بود پس

 455شود، معناي تفصيل قرآن[ ..... ص: استفاده مي "تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ "اي كه از جملهنكته]

خبر است براي مبتدايي كه حذف شده و اين كلمه هر چند مصدر است،  "تنزيل "كلمه "حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ "
اين كتاب نازل شده از  -هذا منزل من الرحمن الرحيم "شود:ولي به معناي اسم مفعول است، در نتيجه تقدير آيه اين مي

را برد، كه اولي رحمت  "رحيم "و "رحمان ". و اگر از بين همه اسماء و صفات خدا نام دو صفت"ناحيه رحمان رحيم است
دهد كه تنها شامل شود و دومي از رحمت خاصه خدا خبر ميفر هر دو ميكند كه شامل مؤمن و كاعامه خدا را حكايت مي

مؤمنين است، به اين منظور است كه اشاره كند به اينكه اين تنزيل مايه اصالح دنياي مردم است، هم چنان كه مايه اصالح 
 .آخرتشان است

 ". و كلمه"زيلتن "اين آيه خبري است بعد از خبر قبلي، يعني بعد از كلمه "كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ "
است. و مراد از تفصيل آيات قرآن اين است  "اجمال "و كلمه "احكام "است كه در مقابل كلمه "تفصيل "از مصدر "فصلت

خور فهم شنونده كند كه شنونده كه ابعاض و اجزاي آن را از يكديگر جدا و متمايز كند، به اينكه آن را آن قدر نازل و در 
كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ  "هاي كالم بتواند معاني آن را بفهمد و مقاصدش را تعقل كند، هم چنان كه آيهعارف به اسلوب



 و نيز آيه« 1» "فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

__________________________________________________ 

 .1ابي است كه آياتش نخست محكم بوده و سپس از ناحيه خداي حكيم خبير تفصيل داده شد. سوره هود، آيه كت(1)
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 .به آن اشاره دارند« 1» "يٌّ حَكِيمٌلَعَلِ وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا "

 454توضيحي راجع به عربي بودن قرآن و جهاني و عمومي بودن دعوت خاتم االنبياء )صلي اللَّه عليه و آله([ ..... ص: ]

تعليل و يا اختصاص  الم "لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ "باشد. و الم در جملهمي "آياته "حال از كتاب و يا از كلمه "قُرْآناً عَرَبِيًّا "و جمله
است، يعني كتابي است كه آياتش مفصل شده  "لقوم يعلمون معانيه "يا حذف شده و تقديرش "يعلمون "و مفعول .است

 .دانند، چون زبانشان همان زباني است كه قرآن با آن نازل شده، يعني زبانشان عربي استبراي مردمي كه معاني آن را مي

 .باشد "براي مردمي داراي علم "متروك شده و معنايشممكن هم هست اصال مفعول آن 

 لَوْ وَ "اند، هم چنان كه آيهالزمه معناي اول اين است كه عربي نازل شدن قرآن براي آن باشد كه نژاد عرب مورد اعتنا بوده
وَ لَوْ نَزَّلْناهُ عَلي بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ  "و نيز قريب به آن آيه« 9» "يٌّجَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ ال فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِ

 .بدين معنا اشعار دارد «0» "فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ

كند؟ يدر اينجا ممكن است كسي بپرسد: اگر معناي آيه اين باشد، آيا با عموم دعوت خاتم االنبياء )ص( منافات پيدا نم
گرفته، اولين دعوتي كه كرد نه، زيرا دعوت آن جناب هر چند جهاني بوده و ليكن مرحله به مرحله صورت مي :گوييممي

دعوت مردم در مراسم حج بود كه با انكار شديد مشركين مواجه شد. آن گاه از آن به بعد مدتي به طور سري و پنهاني 
وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ  "ه و نزديكان خود را دعوت كند، هم چنان كه آيه شريفهدعوت كرد، و در مرحله سوم مامور شد عشير

فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ  "بدان اشاره دارد. و در مرحله چهارم مامور شد همه قومش را دعوت كند، هم چنان كه آيه« 0» "الْأَقْرَبِينَ
 .به آن اشاره دارد« 4» "وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

وَ  "و نيز آيه« 3» "قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً "در مرحله پنجم، مامور شد به دعوت عموم مردم كه آيه و
 ، به آن اشاره«3» "أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ

__________________________________________________ 

 .0و  0و  9سوره زخرف، آيه (1)

گفتند: چرا آياتش روشن و شكفته نيست، اين عجمي است يا عربي. داديم عربها مياگر آن را قرآني غير عربي قرار مي(2)
 .00سوره حم سجده، آيه 

خواند، هرگز به آن ايمان ربها ميكرديم و آن غير عرب، آن را بر عاگر قرآن را بر بعضي نژادهاي غير عرب نازل مي(3)
 .122و  123آوردند. سوره شعراء، آيه نمي

 .910سوره شعراء، آيه (4)

 .20اي قيام كن و از مشركين روي برتاب. سوره حجر، آيه حال به آنچه مامور شده(5)

 .143بگو هان اي مردم به درستي من فرستاده خدا به سوي همگي شمايم. سوره اعراف، آيه (6)

 .12اين قرآن بر من نازل شده تا شما را و هر كس را كه پيام من به او برسد انذار كنم. سوره انعام، آيه (7)
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 .دارند

عالوه بر اين، اين معنا از مسلمات تاريخ است كه يكي از گروندگان به آن جناب سلمان فارسي است كه ايراني بوده، يكي 
ده كه اهل حبشه بوده است و يكي صهيب بوده كه اهل روم آن روز بوده. و نيز اين هم مسلم است كه آن ديگر بالل بو

كرده و وقايعي كه بين آن جناب و يهوديان اتفاق افتاده معروف است. و نيز اين مسلم است جناب يهوديان را هم دعوت مي
ته و همه را به اسالم دعوت كرده، همه اين شواهد داللت دارد كه آن جناب به پادشاهان ايران، مصر، حبشه، و روم نامه نوش

 .بر اينكه دعوت آن جناب جهاني و عمومي بوده است

 ."بَشِيراً وَ نَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ ال يَسْمَعُونَ "

 "ردم، به قرينه اينكه فرمود:دو حال از كتاب در آيه قبلي است. و مراد از نشنيدن بيشتر م "نذيرا "و "بشيرا "دو كلمه
 .شنيده، نشنيدن به سمع قبول است، نه اينكه گوششان نمي"فاعرض

 "... وَ قالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ "

گرفته شده و اين كلمه به معناي ظرفي است كه چيزي در آن حفظ و  "كن "از كلمه "أكنة "گويد: كلمهراغب مي
آيد: مي "اكنه "به معناي روپوشي است كه چيزي در زير آن نهفته شود، و جمع آن "كنان "گويد:اري شود. و نيز مينگهد

 "وَ جَعَلْنا عَلي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ "آيد، و در قرآن آمده، آنجا كه فرموده:مي "اغطيه "،"غطاء "هم چنان كه جمع كلمه
«1». 

اي خواهد بود از اينكه دلهاي ما وضعي به خود گرفته كه به هيچ ، كنايه"قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ "جملهو بنا بر اين 
فهمد، مثل اينكه با روپوشهايي پوشيده شده كه هيچ منفذي براي راه يافتن و رخنه كردن وجه دعوتت به دين توحيد را نمي

 .ده استچيزي از خارج در آن نمان

وَ مِنْ  "شنود.يعني در گوشهاي ما سنگيني و كري پيدا شده، ديگر گوش ما از دعوت تو چيزي نمي -"وَ فِي آذانِنا وَقْرٌ "
هاي تو گذارد ما به سويت آييم. پس ما در هيچ يك از خواستهاي است كه نمي، يعني بين ما و تو پرده"بَيْنِنا وَ بَيْنِكَ حِجابٌ

 .شويميبا تو جمع نم

 كفار با اين اعالم خود آن جناب را از قبول دعوتش به كلي مايوس كردند، چون بار

__________________________________________________ 

 ."كن "مفردات راغب، ماده(1)
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كند تا ما آن را بفهميم. و بار دوم گفتند: نمياول گفتند: دلهاي ما در ظرفي پنهان شده كه ديگر هيچ دعوتي در آن رخنه 
نمايد. و نوبت هاي ورود دعوت تو به دلهاي ما كه دو گوش ما باشد بسته شده، و هيچ انذار و بشارتي در آن نفوذ نميراه

ود خگذارد ما و تو يك جا و بر سر يك مساله جمع شويم. و اين سوم گفتند: بين ما و تو حجاب و حائلي است كه نمي
 .مايوس كردن به تمام معنا است

 دهد، و بنا بر اينهاي قبل است، و بويي هم از تهديد ميگيري از جملهاين جمله تفريع و نتيجه -"فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ "
ا را باطل ت متواني بكن و اعتقاداشود: وقتي هيچ راهي براي تفاهم بين ما و تو نمانده، ناگزير تو هر چه ميمعنايش اين مي

 .كنيمبساز ما هم هر تالشي كه داريم براي ابطال دعوت تو مي

اند: تو بر دين خودت عمل كن، ما هم بر طبق دين خود عمل خواهيم كرد. از مفسرين در معناي اين جمله گفته« 1»بعضي 
كوشيم. ولي اين دو ي تو مياند: معنايش اين است كه تو در هالك ما بكوش، ما هم در نابودديگر هم گفته« 9»بعضي 



 .باشدقول خالي از بعد و دوري از ذهن نمي

ه از سياق به طوري ك -اين آيه شريفه "قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحي إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ "
و حاصل جواب اين  "قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ ":ز اين سخن ايشان است كه گفتنددر مقام پاسخ گويي ا -آيدبرمي

كنم، آن طور كه خود شما با است كه: اي پيامبر به ايشان بگو من بشري هستم مانند شما كه در بين شما معاشرت مي
ديگري  كنيد، پس من جنسخود شما با يكديگر گفتگو ميگويم، آن طور كه كنيد و با شما سخن مييكديگر معاشرت مي

مخالف جنس شما از قبيل فرشته نيستم، تا بين من و شما حايل و حجابي باشد و يا سخنم به گوش شما نرسد و يا كالمم 
ا به ما رگويم و ششود و آنچه من به شما ميبه دلهاي شما وارد نشود. تنها تفاوت من با شما اين است كه به من وحي مي

شود و آن اين است كه معبود شما آن معبودي كه سزاوار پرستش باشد نمايم، وحيي است كه به من ميسوي آن دعوت مي
 .يكي است، نه آلهه متفرق و گوناگون

، و شركا را از م كنيدشريك وجود ندارد، پس به توحيد او قيايعني حال كه به جز يك اله بي -"فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ "
 او نفي نماييد و از او نسبت به شرك و گناهاني كه تا
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 .ايد طلب مغفرت نماييدكنون مرتكب شده

 458از اخص صفات مشركين[ ..... ص:  انفاق نكردن مال، و كفر به معاد، دو صفت]

 اين آيه شريفه مشركين را كه براي خدا شركايي اثبات "وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ ال يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ "
كي اينكه كند: يص صفاتشان توصيف ميكند و آنان را به دو صفت از اخكردند و قائل به يگانگي او نبودند، تهديد ميمي

 .ورزنددهند و يكي هم اينكه به آخرت كفر ميزكات نمي

مطلق انفاق مال در راه خدا به فقراء و مساكين است، براي اينكه زكات به معناي صدقه واجبي كه  "دادن زكات "و مراد از
شد واجب نشده بود، چون سوره مورد بحث از از احكام اسالم است آن روز يعني در روزهايي كه اين سوره نازل مي

 .هاي مكي استترين سورهقديمي

هاي گناهان است و اينكه نفس را تزكيه نفس، و تطهير آن از پليدي "دادن زكات "اند: مراد ازاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
ين تفسير تفسير خوبي است، اما در دهد، تربيت و نمو دهند. و ابا رشدي پاك كه تنها از راه عبادت خداي سبحان دست مي

 .بر تزكيه نفس اطالقي صحيح باشد "زكات دادن "صورتي كه اطالق جمله

وصف ديگري است از مشركين. وصفي است كه از لوازم مذهب آنان در انكار معاد به  "وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ "و جمله
آغاز كرد تا بفهماند كفر به آخرت از مشخصات مشرك است.  "هم "صلرود و به همين جهت جمله را با ضمير فشمار مي

«9» 

 ."إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ "

اند. و را اين طور معنا كرده "ممنون "يعني مؤمنين اجري غير مقطوع و دائمي دارند، هم چنان كه بعضي از مفسرين
 «بعضي

 .كندنيز بدان اشاره مي« 0» "يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ "اند، همان معنايي كه آيهديگر آن را به غير معدود معنا كرده



اند كه منظور از اين جمله اين باشد كه: در رزق مردم با ايمان و صالح منت و اذيت نيست و ديگر احتمال داده «5»بعضي 
 .كندمنت نهادن مكدر نمي دهنده رزق عمل خود را با

 ممكن است ما نيز اين معنا را توجيه نموده، بگوييم: اينكه اين رزق را اجر ناميده، اشعار بر
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اين معنا دارد كه رزق مزبور حق مردم با ايمان و صالح است، هر چند كه اين استحقاق را هم خدا به آنها داده، نه اينكه از 
و معلوم است « 1» "إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً "كه فرمود: پيش خود به دست آورده باشند، هم چنان

 .دارددهند، ديگر منت برنميرزقي كه به عنوان مزد به كسي مي

 "... قُلْ أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً "

دهد كه از مشركين نسبت به كفر و شركشان به خدا پرسش نمايد در اين آيه شريفه براي بار دوم به رسول خود دستور مي
ن ورزند؟ و ايكه با اينكه آيات و داليل وحدانيت خدا در خلقت آسمانها و زمين و تدبير امر آن دو روشن است، چرا شرك مي

 .داده بود "قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ "فتار مشركين كه گفتند:دستور را بعد از پاسخي فرموده كه از گ

اكيد ت "الم "و حرف "ان "و استفهام در اين آيه استفهام تعجبي است، و به همين مناسبت مطلب مورد استفهام را با حرف
خدا شوند،  ركايي برايكند كه مردمي به خدا كفر بورزند و قائل به شكرد، گويا شخص استفهام كننده به هيچ وجه باور نمي

 .با اينكه برهان و حجت بر وحدانيت او اين قدر روشن است

 "... لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ "اين جمله تفسير جمله -"وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً "

يك گرفتن براي خداست، شر "جعل انداد "دهد، و مراد ازاست كه معناي مثل را مي "ند "جمع "انداد "و كلمه .است
 .شركايي كه در ربوبيت و الوهيت مثل او باشند

كه مخصوص براي اشاره به دور است، به خداي تعالي اشاره كرد، براي  "ذلك "با كلمه "ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ "و اگر در جمله
رب العالمين است، كه تدبير امر  دور بودن ساحت مقدس او و نزاهتش از داشتن مثل و از نظاير اين اوهام است. پس او

تمامي مخلوقات به دست اوست و با اين حال ديگر هيچ مجوزي براي اين توهم نيست كه غير او ربي ديگر و معبودي 
 .ديگر باشد

 459مقصود از خلقت زمين در دو روز، خلقت آن در دو قطعه از زمان و در دو مرحله است[ ..... ص: ]

اي از زمان است، نه دو روز از روزهاي معمولي و معهود ذهن پاره "خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ "جمله در "يوم "و مراد از كلمه
ما، چون روز از نظر ما ساكنان زمين عبارت است از مقدار حركت كره زمين به دور خودش، كه يك دور آن را يك روز )و يا 

 كه مراد از دو روز در آيه چنين روزي باشد احتمالي استناميم، و احتمال اينبه عبارتي: يك شبانه روز( مي
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 .99بينيد از پيش جزاي شما بود و كوشش شما قابل تقدير بود. سوره دهر، آيه اين پاداش كه مي(1)
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اي از زمان اي از زمان است و اطالق روز بر پارهمراد از روز پاره -طور كه گفتيمهمان  -فاسد و فسادش بر همه روشن. پس
و نيز « 1» "وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ "فرمايد:بسيار شايع است، از آن جمله كالم خداي تعالي است كه مي

اي از زمان اطالق ، و امثال اين موارد كه ايام در پاره«9» "لَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْفَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ا "فرمايد:مي
 .شده است

پس مراد از دو روزي كه خدا در آن زمين را آفريده دو قطعه از زمان است كه در آن تكون زمين و زمين شدن آن تمام شده. 
براي اين است كه داللت كند بر اينكه زمين در تكون نخستينش، دو و اگر آن را دو قطعه از زمان خواند، نه يك قطعه، 

 :مرحله متغاير را طي كرده

يكي مرحله ذوب بودن، و ديگري  :يكي مرحله خامي و كالي و دوم مرحله پختگي و رسيده شدن. و يا به عبارتي ديگر
 .مرحله منجمد شدن، و امثال اين تعبيرها

 "... فَوْقِها وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ "

 :و فاصله شدن دو جمله "خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ "اين آيه شريفه عطف است بر جمله

 خواهد، بين معطوف و معطوف عليه، ضرري ندارد، براي اينكه جمله اول مي"ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ "و "وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً "
 .انگيز را توجيه نمايدخواهد استفهام شگفتو جمله دوم ميرا تفسير كند  "لتكفرون "جمله

 "اال رواسيجب "كه در كالم نيامده و تقدير كالم "جبال "صفتي است براي موصوفي تقديري، يعني براي "رواسي "و كلمه
 .دار و ثابتهايي ريشهاست، يعني: و قرار داد در زمين كوه

ري قرار داد كه موجودات زنده روي زمين از نبات و حيوان و انسان در زندگي يعني و در زمين خير بسيا -"و بارك فيها "
 .برندها را از آن خيرات ميخود انواع بهره

 442ش روز بوده، گفته شده است[ ..... ص: ها در شها در چهار روز )وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ( و جمع بين آن و اينكه خلقت زمين و آسمانوجوهي كه در باره تقدير روزي]

چيزي حذف شده  "چهار روز -اربعة ايام "اند: در ظرفگفته« 0»بعضي  -"وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ "
ي خداوند باشد، يعنمي "حين بدء الخلقو قدر االقوات في تتمة اربعة ايام من  "است و تقدير كالم "قدر "كه مربوط به كلمه

 ارزاق روزيخواران را در تتمه چهار روز از حين آغاز خلقت مقدر فرمود. در نتيجه دو روز به خلقت زمين پرداخت و
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 .به تقدير ارزاق -كه تتمه چهار روز است -دو روز هم

نيز به  "تتمه "ارزاق است، البته تقدير مضاف هم يعني كلمه متعلق به حصول "اربعة ايام "اند: ظرفگفته« 1»ولي بعضي 
يد ، يعني خداوند پد"و قدر حصول أقواتها في تتمة اربعة ايام "شود:حال خود باقي است، در نتيجه تقدير كالم چنين مي

ارزاق هر دو است.  آوردن ارزاق را در تتمه چهار روز مقدر فرمود، كه ظرف چهار روز ظرف براي خلقت زمين و پديد آوردن



و هم  ها،اند: ظرف مزبور متعلق است به حصول همه اموري كه در آيه شريفه ذكر شده، هم قرار دادن كوهبعضي ديگر گفته
دار كردن آنها و تقدير كالم اين است كه حصول همه اينها در تتمه چهار روز بوده. ولي اين توجيه مستلزم حذف بركت

 .ري استكردن و تقدير گرفتن بيشت

اند و ديگر مانند چند وجه قبلي مضافي و زمخشري در كشاف ظرف را متعلق به مبتدا و خبري گرفته كه هر دو حذف شده
، و در "همه اينها در چهار روز بوده -كل ذلك كائن في اربعة ايام "شوددر تقدير نگرفته و به گفته وي تقدير كالم چنين مي

شود، گويا فرموده: خدا زمين را در دو روز، و ارزاق گيري از كالم مياز قبيل خالصه "يَّامٍفِي أَرْبَعَةِ أَ "نتيجه جمله
 .«9»روزيخواران و ساير حيوانات را هم در دو روز آفريد، در نتيجه همه اينها در چهار روز بوده 

تقدير ارزاق در چهار روز بوده؟  ها و يامفسرين در پاسخ اين سؤال كه چرا آيه را حمل نكنيم بر اين كه قرار دادن كوه
شود كه مجموع خلقت زمين و آنچه در آن است در شش روز انجام شده باشد، و اش اين ميبراي اين كه الزمه :اندگفته

 :فرمايد كهچون بعد از اين آيه مي

ر فرموده كه مجموع شود، در حالي كه قرآن كريم مكر، در نتيجه مجموع هشت روز مي"ها در دو روز خلق شدهآسمان "
ها و زمين در شش روز بوده، ناگزير بايد اين وجه را حمل بر يكي از وجوه سابق كرد، آن وقت اشكال حذف و خلقت آسمان

 .شودتقديري كه بر آنها وارد بود بر اين نيز وارد مي

ر غير آن ظهورش د "رْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَوَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَ "و انصاف قضيه اين است كه آيه شريفه يعني جمله
كند كه مراد از تقدير اقوات زمين در چهار روز، قرائني كه در پيرامون آن هست تاييد مي :اندچيزي است كه مفسرين گفته

 تقدير آن در چهار فصل است كه
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 .آيد. پس ايام چهارگانه همان فصول چهارگانه استبر حسب ظاهر حس به دنبال ميل شمالي و جنوبي خورشيد پديد مي

ز براي خلقت زمين، و دو روز براي به پا و اما ايامي كه در اين آيات براي خلقت آسمانها و زمين آمده، چهار روز است دو رو
داشتن آسمانهاي هفتگانه، بعد از آنكه دود بود، و اما ايامي كه در آن اقوات درست شده ايام تقدير اقوات است، نه خلقت 

 جموعآنها، و آنچه كه در كالم خداي تعالي مكرر آمده اين است كه خداي تعالي آسمانها و زمين را در شش روز آفريده، نه م
آيد، و نه خلق و تقدير را. پس حق اين است كه ظرف مزبور تنها قيد براي جمله اخير است و ديگر نه حذفي الزم مي

 .تقديري، و مراد بيان تقدير ارزاق زمين در چهار فصل سال است

 441انسان است[ ..... ص:  استعداد ذاتي و احتياج طبيعي نباتات و حيوانات و "سَواءً لِلسَّائِلِينَ "مقصود از سؤال در:]

مفعول مطلق است براي فعلي تقديري، و معنايش اين است كه: اقوات تقدير شده فراهم  "سواء "كلمه -"سَواءً لِلسَّائِلِينَ "
شد، فراهم شدني مخصوص، براي محتاجان. ممكن هم هست حال باشد از اقوات و معنايش اين باشد كه: خدا اقوات را 

 .لي كه براي محتاجان يكسان و برابر بود، به طوري كه همه از آن استفاده كنند، نه زياد بيايد و نه كمتقدير كرد، در حا

انواع نباتات و حيوانات و انسان است كه همه در بقاي خود محتاج به ارزاقند و به اعتبار اين احتياج  "سائلين "و منظور از
 .خواهندبا زبان حال از پروردگار خود رزق ميخواند، چون  "درخواست كننده -سائل "ذاتي آنان را



گويد و ليكن از آن دو و مخصوصا از آري هر چند ظاهر اين دو آيه شريفه اين است كه تنها در باره صاحبان عقل سخن مي
عموميت  هاحتياج و استعداد است. و بنا بر اين كه چنين باشد، آي -همان طور كه گفتيم -آيد كه مراد از سؤالآيه دومي برمي

 .شود و اگر ضمير صاحبان عقل را آورده، از باب غلبه دادن جانب آنان استخواهد داشت و شامل نبات هم مي

نيز داللت دارد بر « 9» "وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ "و آيه« 1» "يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "هم چنان كه آيه:
 .«0» "اين درخواست، درخواست زباني نيست، بلكه درخواست طبيعت و ذات آنهاست اينكه منظور از
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 .92همه آنان كه در آسمانها و زمين هستند از او درخواست دارند. سوره رحمان، آيه (1)

 .00، آيه هر چه را كه درخواست كنيد به شما داده. سوره ابراهيم(2)

و  هستند، با اينكه به زبان از خدا سؤال "مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "بينيم كه كفار مانند سايرين مصداق جملهچون مي(3)
 .(شود منظور از اين سؤال، درخواست ذاتي محتاجان است. )مترجمكنند. پس معلوم ميدرخواست نمي
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 443تاخر زماني خلقت آسمان نيست[ ..... ص:  "ثم "و بيان اينكه مفاد كلمه "ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ "مله:معناي ج]

كه  به طوري -"استوي "كلمه "ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ "
 الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ "دهد، مانند آيهمتعدي شود معناي استيالء و تسلط را مي "علي "وقتي با كلمه -گفته« 1»راغب 
 .دهدمتعدي گردد، معناي رسيدن به چيزي را مي "الي "و چون با كلمه "رحمان بر عرش مسلط است -اسْتَوي

به معناي مشقتي است كه از خارج و به اكراه و اجبار ديگران بر  -حه كافبه فت -"كره "كلمه« 9»و نيز در مفردات گفته: 
 .به معناي مشقتي است كه از ناحيه خود انسان برسد -به ضمه كاف -"كره "آدمي تحميل شود، ولي كلمه

ظور آن بپرداخت. و مناين است كه خدا سپس متوجه آسمان شد، و به امر  "ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ "پس معناي اينكه فرمود:
از توجه به آسمان خلق كردن آن است، نه اينكه بدانجا رود، چون قصد مكاني جز با انتقال قاصد از مكاني به مكاني ديگر و 

 .از جهتي به جهت ديگر تصور ندارد، و خداي تعالي از چنين چيزي منزه است

اند قت آسمانها بعد از خلقت زمين بوده. و ليكن بعضي گفتهعطف كرد، اين است كه خل "ثم "و ظاهر اينكه جمله را با كلمه
رساند، نه بعديت به حسب وجود و تحقق را. مؤيد اين قول رساند، صرفا بعديت در خبر را ميكه بعديت را مي "ثم "كلمه

است كه خلقت زمين را « 0» "عاها وَ الْجِبالَ أَرْساهاأَمِ السَّماءُ بَناها ... وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْ "آيه
 .داندبعد از آسمان مي

اند: اين آيات سوره نازعات داللت ندارد بر اينكه خلقت زمين بعد از آسمان بوده، چون آيات مزبور گفته «4»بعضي 
، براي اينكه زمين كروي شكل است و داند، نه خلقت آن را. ولي اين اعتراض وارد نيستگستردن زمين را بعد از آسمان مي

 .تواند باشدگستردن آن به جز خلقتش به اين شكل نمي

هايش اشاره كرده و اين دار كردن كوهعالوه بر اين، آيات مزبور بعد از گستردن زمين، به اخراج آب و چراگاه زمين و ريشه
 عينا همان مطلبي است كه جمله
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 [.....] ."سوا "مفردات راغب، ماده(1)

 ."كره "مفردات راغب، ماده(2)



تر است يا آسمان كه خدا بنايش كرد ... و بعد از آن زمين راي بگسترد، آب و چراگاه آن راي آيا خلقت شما سخت(3)
 .03 -93دار در آن پديد آورد. سوره نازعات، آيه هاي ريشهبيرون نمود و كوه

 .133، ص 3تفسير منهج الصادقين، ج (4)
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كند، چون در اين آيات قرار ، در آيات مورد بحث بيان مي"وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَ بارَكَ فِيها وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها "
اق را با خلقت زمين يك جا بيان كرده و سپس خلقت آسمان را با ها در زمين و بركت دادن به زمين و تقدير ارزدادن كوه

تر: در آيات توانيم اين كلمه را به معناي بعديت زماني بگيريم. به عبارت سادهبه آن عطف كرده. پس ديگر نمي "ثم "كلمه
 "بعد ذلك "كلمه "ازعاتن "ظهور در اين دارد كه خلقت آسمانها بعد از زمين بوده و در آيات سوره "ثم "مورد بحث كلمه

نيز ظهور دارد در اينكه خلقت زمين )كه گفتيم با دحو و گستردن آن يكي است(، بعد از خلقت آسمانها بوده، ولي ظهور 
 .و خدا داناتر است -در بعديت است "ثم "روشنتر، و قويتر از ظهور كلمه "بعد ذلك "جمله

 :دهدو جمله چنين معنا مي "ماءس "اين جمله حال است از كلمه -"وَ هِيَ دُخانٌ "

ه اي بود كخداي تعالي متوجه آسمان شد، تا آن را بيافريند، در حالي كه چيزي بود كه خدا نامش را دود گذاشت و آن ماده
خدا به صورت آسمانش در آورد و آن را هفت آسمان كرد، بعد از آن كه از هم متمايز نبودند و همه يكي بودند. و به همين 

 ."الي السماوات "و نفرمود: "ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ "ت در آيه مورد بحث آن را مفرد آورد و فرمود:مناسب

 445توضيح در مورد فرمان خداوند به آسمان و زمين )ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً( و تخيير آن دو بين آمدن به طوع يا كره[ ..... ص: ]

كه همان توجه  -كه بر سر اين جمله آمده، آن را فرع ما قبل كرده "فاء "حرف -"ئْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاًفَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ا "
و چون بدون شك مورد و مقام آيه مورد تكوين است، در نتيجه اينكه به آسمان و زمين فرمان  -خدا به سوي آسمان باشد

، كلمه و فرمان تكويني است، نه اينكه خداوند "د و چه نخواهيد بايد بياييدچه بخواهي -ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً "دهد كهمي
رادَ إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَ "كند و آيهچنين سخني گفته باشد، بلكه همان امر تكويني است كه در هنگام ايجاد موجودي صادر مي

 .دهداز آن خبر مي« 1» "شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

كه اولي فرمان خدا و دومي پاسخ زمين و آسمان است، صفت ايجاد و تكوين را  "أتينا "و جمله "ائتيا "جموع دو جملهو م
شود، علم را براي تمامي كند، تا فهم مردم ساده آن را درك كند. و به طوري كه از كالم خداي تعالي استفاده ميممثل مي

دا با هر چيزي به حسب حال آن چيز و مناسب با آن است، و بنا بر اين موجودات قائل است، چيزي كه هست سخن گفتن خ
 .كند حقيقتي تحليلي خواهد بودجمله مورد بحث كه يكي از مواردي را كه خدا با موجودات سخن گفته حكايت مي

 -ان شاء اللَّه تعالي -ايم، وو ما در مباحث قبلي مقداري در باره اين مطلب بحث كرده
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 .39سوره يس، آيه (1)
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 .از همين سوره بحث خواهيم كرد 91آيه  "ءٍقالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ "مقداري ديگر در تفسير آيه

اين است كه آثار و منافع خود را ظاهر سازند، نه امر به موجود  "ائتيا "مراد از فرمان "اند:و اينكه بعضي از مفسرين گفته
و معنا ندارد قبل  كند، صحيح نيست، براي اينكه تكون آسمان را هنوز بيان نكرده و بعدا بيان مي"شدن و تكوين يافتن باشد

 .از اينكه آن را بيان كند، امر كند كه آثار و منافع خود را ظاهر سازد



آمدن را بر آن دو واجب كرده و مخيرشان كرده به اينكه به طوع بيايند و يا به كراهت، و اين  "ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً "در جمله
كه خود نوعي قبول كردن و نكردن و ماليمت و  -"كره "و "طوع "توان به وجهي توجيه كرد، به اينكه منظور ازرا مي

مان و زمين موجود شوند، چه اينكه قبال استعداد آن را داشته باشند، و چه نداشته سازگاري و عدم آن است، اين باشد كه آس
اي جز هستي پذيرفتن ندارند و هست شدن آن دو شود از اينكه چارهكنايه مي "ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً "باشند. در نتيجه جمله

هند چه درخواست داشته باشند و چه نداشته باشند، امري است كه به هيچ وجه تخلف پذير نيست، چه بخواهند و چه نخوا
بايد موجود شوند. آسمان و زمين هم اين فرمان را پذيرفتند و پاسخ گفتند كه ما امر تو را پذيرفتيم، اما نه به كراهت، يعني 

ا، استعداد پذيرفتن ميعني  "أتينا طائعين "نه بدون داشتن استعداد قبلي و قبول ذاتي، بلكه با داشتن آن و بدين جهت گفتند
 .هستي را داريم

در مقام تمثيل اين حقيقت است كه تاثير قدرت خداي  "طَوْعاً أَوْ كَرْهاً "جمله "اند:از مفسرين گفته« 1»و اينكه بعضي 
 و تعالي در آسمان و زمين حتمي است و محال است آن دو از پذيرفتن آن تاثير امتناع ورزند، نه اينكه بخواهد براي آسمان

، با آن "نَأَتَيْنا طائِعِي "گويندتفسير صحيحي نيست، براي اينكه در جمله بعدي كه مي "زمين طوع و كراهتي اثبات كند
منافات دارد، چون اگر جمله اولي در مقام اثبات كراهت و طوع براي آسمان و زمين نباشد، معنا ندارد كه آسمان و زمين در 

 .پاسخ براي خود اثبات طوع كنند

اين جمله پاسخي است از آسمان و زمين، به خطابي كه خداي تعالي به ايشان فرمود و در آن اظهار  -"قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ "
را كه مخصوص صاحبان عقل است به كار برد، با اينكه آسمان  "طائعين "دارند: ما به اختيار و طوع پذيرفتيم. و اگر كلمهمي

بدين جهت است كه مقام، مقام مخاطبه و جواب است و اين دو مقام مخصوص دارندگان عقل و زمين داراي عقل نيستند، 
 .است
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بعيد  "ما دو تن به طوع و رغبت آمديم -طائعيناتينا  "و اگر اين كلمه را به صيغه جمع آورد، با اينكه جا داشت بگويند
اند اظهار تواضع كنند و خود را از ساير مخلوقات خدا كه آنها نيز مطيع امر اويند متمايز و نيست براي اين بوده كه خواسته

 :دويگاند، نظير اينكه نمازگزار با اينكه يك نفر است، ميجدا حساب نكنند و بدين جهت به لسان جمع پاسخ داده

 .«1» "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ "

در آيات مورد بحث بعد از آنكه خلقت و تدبير امر آسمان را بيان كرده، مع ذلك در آيه مورد بحث آسمان را دو باره با زمين 
اط كه بين آن دو نوعي ارتب شركت داده، با اينكه جا داشت تنها سخن از زمين به ميان آورد، و اين خالي از اين اشعار نيست

در وجود و اتصال در نظام هست، و همين طور هم هست چون فعل و انفعال و تاثير و تاثر در بين تمامي اجزاي عالم 
 .مشهود است

 در "ثم "كه احتماالت در آن گذشت به هر حال اين اشاره را دارد كه كلمه "فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا "و در اينكه فرمود
 .رساند، نه بعديت زماني راتاخر رتبي كالم را مي "ثُمَّ اسْتَوي "جمله

 441[ ..... ص: "فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ ... "معناي اينكه در باره خلقت آسمانها فرمود:]



، جدا كردن چند چيز از يكديگر "ضاءق "معناي اصلي "فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحي فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها "
 متعلق است "في يومين "حال از ضمير است. و ظرف "سبع سماوات "گردد. و جملهبه آسمانها برمي "هن "است. و ضمير

فهماند كه آسماني كه خدا متوجه آن شد، به صورت دود بود و امر آن از نظر ، در نتيجه جمله مزبور مي"فقضاهن "به جمله
 .ن وجود مبهم و غير مشخص بود و خداي تعالي امر آن را متمايز كرد و آن را در دو روز هفت آسمان قرار دادفعليت يافت

 "سبع سماوات "در اين آيه معني گردانيدن را متضمن است و در نتيجه "قضاء "اند: كلمهاز مفسرين گفته« 9»بعضي 

 .د كه نقل آنها اهميتي نداردانمفعول دوم آن است. وجوه ديگري هم در اين آيه ذكر كرده

ا أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَت "و اين آيه شريفه با آيه قبليش ناظر به تفصيل اجمالي است كه در آيه
 .متعرض آن بود« 0» "رَتْقاً فَفَتَقْناهُما
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 .03آيا كساني كه كافر شدند نديدند كه آسمانها و زمين يكپارچه بود، ما آنها را از هم جدا كرديم. سوره انبياء، آيه (3)
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 441[ ..... ص: "وَ أَوْحي فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها "ها در جمله:ود از امر آسمانو مقص "وحي "مراد از]

 "وَ أَوْحي فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها

فرمايد: خدا به هر آسماني امر آن را وحي كرد، آثاري است كه اند: منظور از امر آسمان كه مياز مفسرين گفته« 1»بعضي  -
كرده آن آثار را داشته باشد، مثل اينكه فرشتگاني در آنجا باشند، يا و يا حكمت اقتضاء مياستعداد داشتن آن را داشته 

به معناي خلقت و ايجاد است و جمله مورد بحث عطف است بر  "وحي "اي در آن خلق شود، و يا امثال اين. و كلمهستاره
وحي در هر آسمان نيز در همان دو روز صورت خواهد اين را هم مقيد به زمان آن كند و بفرمايد: و مي "قضاهن "جمله

گرفت. و معناي جمله مورد بحث اين است كه: خداوند در همان دو روز موجودات در هر آسماني را، كه يا مالئكه بودند، يا 
 .ستاره، و يا غير آن، بيافريد

ه موجودات داخل آسمانها از قبيل ب "امر "به خلقت و معنا كردن "وحي "ولي خواننده عزيز خود متوجه است كه معنا كردن
توان از آن كلمات اين معاني را اراده كرد و همچنين فرشته و يا ستاره، عنايت بسياري الزم دارد كه بدون دليل روشن نمي

 .خواهدمقيد كردن جمله عطف شده به دو روز كه در جمله معطوف عليه مذكور بود، نيز دليل مي

از امر آسمانها، تكليف الهي متوجه به اهل هر آسمان است كه همان مالئكه ساكن در آن  اند: مرادديگر گفته« 9»بعضي 
همان معناي معروفش است. و معناي جمله اين است كه: خداي تعالي به اهل هر آسماني و  "وحي "باشد و معناي

 .اي كه در آنند اوامري در باره عبادت وحي فرمودمالئكه

 "يوح "بود، باز ممكن بود بگوييم مراد از "اوحي الي كل سماء "ه اگر عبارت آيه شريفهاشكال اين وجه هم اين است ك
 .سازدو اين عبارت با آن معنا آن طور كه بايد نمي "أَوْحي فِي كُلِّ سَماءٍ "همان وحي معمول است، ولي فرموده:

 .خواسته اند: مراد از امر آسمان، آن چيزي است كه خدا از آسمانديگر گفته« 0»بعضي 

خلق و ايجاد باشد، اين وجه به وجه  "وحي "كند، چون اگر منظور ازو اين وجه در حقيقت به يكي از دو وجه قبلي رجوع مي
 .كندگردد و اگر معناي معروفش باشد به وجه دومي برگشت مياول برمي



تر اي رفته، معنايي دقيقآسمانها اشارهپس بايد فكر ديگري كرد، و از آيات ديگر كمك گرفت، از آياتي كه در آن به امر 
 :شود. اينك آن آياتفهميده مي

__________________________________________________ 

 .130، ص 90(روح المعاني، ج 9و  1)

 .113، ص 2تفسير تبيان، ج (3)

 443، ص: 13ترجمه الميزان، ج

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ  "،«1» "ضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَي الْأَرْ "
 .«0» "وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَ ما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ "،«9» "بَيْنَهُنَّ

 شود و آيه دومشود كه آسمان مبدأ امري است كه به وجهي از ناحيه خداي تعالي به زمين نازل ميياز آيه اولي استفاده م
ايي فهماند كه آسمانها راههشود تا به زمين برسد و آيه سوم ميداللت دارد بر اينكه امر از آسماني به آسماني ديگر نازل مي
تَنَزَّلُ  "اي كه حامل امر اويند، هم چنان كه آيهد و شد مالئكههستند براي سلوك امر از ناحيه خداي صاحب عرش و يا آم

، نيز تصريح دارند به اينكه امر «4» "فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ "و آيه« 0» "الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
 .آورندخدا را مالئكه از آسمان به زمين مي

إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ  "، امر تكويني خداي تعالي باشد كه عبارت است از كلمه ايجاد، همان طور كه از آيه"امر "اگر مراد از و
شود، در اين صورت اگر آيات را به يكديگر ضميمه كنيم، و اين معنا را افاده نيز استفاده مي« 3» "شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ

شود، عبارت است از خلقت و پديد آوردن حوادث كه آن حوادث را مالئكه منظور از امر الهي كه در زمين اجرا مي كند كه:مي
كنند، تا از يك يك آسمانها عبور داده و از ناحيه خداي صاحب عرش حمل نموده و در نازل كردنش طرق آسمان را طي مي

 .به زمين برسانند

استفاده « 3» "ي إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُحَتَّ "و به طوري كه از آيه شريفه
دهد، كه در تفسير تر تحويل ميكند و به مالئكه آسمان پايينشود: امر خداي تعالي را مالئكه هر آسمان حمل ميمي

 ، و آيه شريفه«3» "وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ "ث شد. و نيز به طوري كه از آيه شريفهپيرامون اين معنا بح "سبا "سوره

__________________________________________________ 

 .4نمايد. سوره الم سجده، آيه كند، و سپس به سوي آن صعود ميخداي تعالي امر را از آسمان تا زمين تدبير مي(1)

 .19شود. سوره طالق، آيه آن كسي است كه هفت آسمان و از زمين نيز مثل آن بيافريد كه امر از بين آنها نازل مي اللَّه(2)

شويم. سوره مؤمنون، آيه با اينكه ما بر باالي سر شما هفت طريقه خلق كرديم، آن وقت چگونه ما از خلق غافل مي(3)
13. 

 [.....] .0كنند. سوره قدر، آيه رشان هر امري را نازل ميمالئكه و روح در آسمانها به اذن پروردگا(4)

 .0شود. سوره دخان، آيه در آن هر امر مقتضي تفصيل داده مي(5)

 .30سوره يس، آيه (6)

 .90سوره سبا، آيه (7)

 .93چه بسيار فرشتگان كه در آسمانهايند. سوره نجم، آيه (8)

 442، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .شود آسمانها مسكن مالئكه است، استفاده مي«1» "إِلَي الْمَلَإِ الْأَعْلي وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ ال يَسَّمَّعُونَ "



اي كه در آن ساكنند و نسبتي هم به هر فرقه از در نتيجه امر خدا يك نسبت به تك تك آسمانها دارد، به اعتبار مالئكه
مل آن امرند. و خداوند امر را به آنان تحميل كرده، يعني به ايشان وحي فرموده، هاي مالئكه دارد، به اعتبار اينكه حافرقه

 «"ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْإِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ "چون در آيه

 .امر خداي را قول خدا خوانده

اين شد كه خداي سبحان در هر  "ماءٍ أَمْرَهاوَ أَوْحي فِي كُلِّ سَ "در نتيجه از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه معناي آيه
كه كند. و اما اينآسماني امر الهي را كه منسوب و متعلق به آن آسمان است به اهلش، يعني مالئكه ساكن در آن، وحي مي

ن آ در آيه ظرف باشد، هم براي خلقت آسمانهاي هفتگانه، و هم براي اين وحي، هيچ دليلي از الفاظ آيه بر "يومين "كلمه
 .كندداللت نمي

 449آراستيم.[ ..... ص:  "مصابيح "را با "سماء دنيا "وجه اينكه فرمود]

نيا كرد و را مقيد به د "سماء "در اين آيه شريفه كلمه "وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ حِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ "
ترين ا چراغهايي زينت داديم تا داللت كند بر اينكه آن آسماني كه قرارگاه ستارگان است، نزديكفرمود: آسمان دنيا را ب

آسمانها طبقه طبقه و بعضي فوق بعض ديگر « 0» "خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً "آسمان به كره زمين است، چون به حكم آيه
 .قرار دارند

صريحا « 0» "إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ "زينت داديم، و اينكه در آيهو از ظاهر اينكه فرموده: آن را با چراغهايي 
 تر از آن قرار دارند، و براي زمينآيد كه ستارگان، همه در آسمان دنيا و پايينفرموده كه آن چراغها عبارتند از ستارگان، برمي

 .شندمانند قنديلهايي هستند كه آويزان شده با

اند: كواكب در همه آسمانها هست، ولي از آنجايي كه براي مردم روي زمين چنين به نظر از مفسرين گفته «5»بعضي 
درخشند، از اين جهت آنها را زينت آسمان دنيا خواند. و اين حرف صحيح نيست، براي اينكه رسد كه در آسمان دنيا ميمي

 اگر ستارگان در همه آسمانها

__________________________________________________ 

رسد و اگر بخواهند گوش دهند از هر طرف به قهر رانده شوند. سوره صافات، سخن مالئكه آسمانها به گوش آنان نمي(1)
 .3آيه 

 .03اش كنيم اين است كه بگوييم باش. سوره نحل، آيه قول ما در باره هر چيزي كه اراده(2)

 .0به طبقه آفريد. سوره ملك، آيه  هفت آسمان را طبقه(3)

 .3سوره صافات، آيه (4)

 .903، ص 3روح البيان، ج (5)

 433، ص: 13ترجمه الميزان، ج

، نه تنها ها زينت باشندها صاف و شفافند، بايد ستارگان براي تمامي آسمانپراكنده بودند، با در نظر گرفتن اينكه آسمان
 .آسمان دنيا

ماه و  «1» "مْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاًأَ لَ "و اما اينكه آيه
شود بر اينكه ماه و خورشيد در هفت آسمان نور و چراغند، بلكه از آنجا خورشيد را نور و چراغ هفت آسمان خوانده، دليل نمي

كنيم، آن دو را نور و چراغ ناميده. و در جاي ديگر نيز ن با ما بوده كه شب و روز از نور اين دو كره استفاده ميكه روي سخ



 .«9» "وَ جَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً "فرموده:

كُلِّ شَيْطانٍ وَ حَفِظْناها مِنْ  "يعني و ما آسمانها را از شيطانها حفظ كرديم، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده: -"و حفظا "
 .«0» "رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ

اين جمله اشاره به نظم و ترتيبي است كه در سابق )آيات اواسط سوره كه در باره آسمان و  -"ذلك تقدير العزيز العليم "
 .زمين و ستارگان بود( بحث شد

 412ها منزلگاه مالئكه است([ ..... ص: ها و اينكه آسمان)راجع به آسمانگفتاري در تكميل مطالب گذشته ]

 :از آنچه گذشت چند نكته به دست آمد

شود اين است كه آسمان دنيا استفاده مي -گوييم ظاهر نه صريحالبته فراموش نشود كه مي -اول اينكه: آنچه از ظاهر آيات
 .ايي كه اين ستارگان باالي سر ما در آن قرار دارنداز بين آسمانهاي هفتگانه عبارت است از آن فض

اند و خالصه همه در داخل طبيعت و ماده هستند، نه ما دوم اينكه: اين آسمانهاي هفتگانه نامبرده، همه جزو خلقت جسماني
يكتر زدوراي طبيعت چيزي كه هست اين عالم طبيعت هفت طبقه است كه هر يك روي ديگري قرار گرفته و از همه آنها ن

شان به ما، آسماني است كه ستارگان و كواكب در آنجا قرار دارند و اما آن شش آسمان ديگر، قرآن كريم هيچ حرفي در باره
 .نزده، جز اينكه فرموده روي هم قرار دارند

__________________________________________________ 

و  14آفريد و ماه را در آنها نور و خورشيد را چراغ كرد. سوره نوح، آيه  بينند چگونه خدا هفت آسمان را روي همآيا نمي(1)
13. 

 .10ما چراغي روشن درست كرديم. سوره نبأ، آيه (2)

ما آنها را از هر شيطاني رانده شده حفظ كرديم، مگر شيطاني كه استراق سمع كند كه بالفاصله شهابي روشن دنبالش (3)
 .13و  13كند. سوره حجر، آيه مي

 431، ص: 13ترجمه الميزان، ج

سوم اينكه: منظور از آسمانهاي هفتگانه، سيارات آسمان و يا خصوص بعضي از آنها از قبيل خورشيد و ماه و غير آن دو 
 .نيست

ي اشوند، و امر خدچهارم اينكه: اگر در آيات و روايات آمده كه آسمانها منزلگاه مالئكه است، و يا مالئكه از آسمان نازل مي
روند، و يا اينكه آسمان درهايي دارد، آورند، و يا مالئكه با نامه اعمال بندگان به آسمان باال ميتعالي را با خود به زمين مي

شود، و يا مطالبي ديگر غير اينها، كه آيات و روايات متفرق شود و يا اينكه ارزاق از آسمان نازل ميكه براي كفار باز نمي
بيش از اين داللت ندارد كه امور مزبور نوعي تعلق و ارتباط با آسمانها دارند. اما اينكه اين تعلق و ارتباط  بدانها اشاره دارد،

بينيم، بوده باشد، آيات و روايات هيچ داللتي بر آن ندارد، و نظير ارتباطي كه ما بين هر جسمي با مكان آن جسم مي
است كه محكوم به نظام مادي جاري در آنها باشد، همان طور كه  تواند هم داشته باشد، چون جسمانيت مستلزم آننمي

 .عالم جسماني محكوم به دگرگوني، تبدل و فنا و سستي است، آن امور هم محكوم به اين احكام بشود

آري امروز اين مساله واضح و ضروري شده كه كرات و اجرام آسماني هر چه و هر جا كه باشند، موجودي مادي و عنصري 
ي هستند كه آنچه از احكام و آثار كه در عالم زميني ما جريان دارد، نظيرش در آنها جريان دارد. و آن نظامي كه در جسمان

يابد، و در تفسير آيات مورد بحث آيات شريفه قرآن براي آسمان و اهل آسمان ثابت شده و آن اموري كه در آنها جريان مي



 .عنصري و محسوس در عالم زميني ما ندارد، بلكه به كلي منافي با آن است بدانها اشاره شد، هيچ شباهتي به اين نظام

 .اند و غذايشان تسبيح خدا استعالوه بر اين، اصال در روايات آمده: مالئكه از نور خلق شده

ين مو اينكه خلقتشان چگونه است، و اينكه خلقت آسمانها و آسمانيان چطور است هيچ شباهت و ربطي با نظام جاري در ز
 .ندارد

اش را پس مالئكه براي خود عالمي ديگر دارند، عالمي است ملكوتي كه )نظير عالم مادي ما( هفت مرتبه دارد، كه هر مرتبه
اي كه به اند، چون از نظر علو مرتبه و احاطهاند و آثار و خواص آن مراتب را آثار و خواص آن آسمانها خواندهآسماني خوانده

به آسمانند كه آن نيز نسبت به زمين بلند است و از هر سو زمين را احاطه كرده و اين تشبيه را بدان جهت زمين دارند، شبيه 
 .دالن آسان شوداند كه دركش تا حدي براي سادهكرده

 439، ص: 13ترجمه الميزان، ج

ه عليه و آله( در جواب فرستاده بحث روايتي ]روايتي در باره قرائت آيات اول سوره فصلت )حم سجده( توسط پيامبر )صلي اللَّ

 562 :قريش[ ..... ص

 اشاره

ابو نعيم،  ، ابن مردويه،-وي حديث را صحيح دانسته -در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه، عبد بن حميد، ابو يعلي و حاكم
روزي قريش دور  :اند كه گفتده، و ابن عساكر از جابر بن عبد اللَّه روايت آور-هر دو در كتاب خود به نام داليل -و بيهقي

هم جمع شده و گفتند: تحقيق كنيد ببينيد از همه شما داناتر به سحر و كهانت و شعر كيست، برود نزد اين مرد كه بين جمع 
شنود. كند، تا با او حرف بزند ببيند چه جواب ميما تفرقه افكنده و نظام ما را درهم و برهم كرده و به دين ما بدگويي مي

گي گفتند: ما به جز عتبة بن ربيعه كسي را داناتر از خود سراغ نداريم، رو به عتبه كردند و گفتند: اي ابو وليد، برخيز و نزد هم
 .اين مرد برو

عتبه نزد رسول خدا )ص( آمده، گفت: اي محمد! تو بهتري يا پدرت عبد اللَّه؟ تو بهتري يا جدت عبد المطلب؟ رسول خدا 
ي آنان نيز پرستپنداري كه نامبردگان از تو بهتر بودند، بايد قبول كني كه بتباره عتبه گفت: اگر ميدو  .)ص( هيچ نگفت

 .پنداري تو بهتر از آناني، پس حرف بزن تا بشنويمگويي. و اگر ميها را عيب ميدرست بوده و تو به ناحق بت

تر از تو باشد. تو جمع ما را پراكندي، امور منظم ما را از به خدا سوگند ما براي قومت هيچ فرزندي شوم سراغ نداريم كه شوم
جويي قرار دادي. تو ما را در بين عرب رسوا ساختي، تا آنجا كه در بين همه عرب هم گسيختي، دين ما را مورد حمله و عيب

خبر مانده، مگر اينكه بياي برايمان نشايع شد كه در قريش ساحر و كاهني پيدا شده و به خدا سوگند ما ديگر هيچ راه چاره
و ناگهان دست به اسلحه برده، به جان يكديگر بيفتيم. هان اي مرد! بگو تا اگر احتياجاتت فزوني گرفته برايت پول جمع 

آوري كنيم، آن قدر كه از تمامي افراد قريش توانگرتر شوي و مرد يگانه قريش گردي، و اگر شهوتت گل كرده، بگو تا هر 
 .خواهي هر چند ده زن باشد برايت بگيريمزني از قريش مي

بسم اللَّه الرحمن الرحيم حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ  "رسول خدا )ص( فرمود: تمام شد؟ گفت: بله، ديگر حرفي ندارم. فرمود:
 أَعْرَضُوا فَإِنْ "ه را خواند تا رسيد به اين آيهو هم چنان آيات اين سور "الرَّحِيمِ كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

 ."فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ

 عتبه گفت: ديگر بس است. آيا غير از اينها سخني نداري؟ فرمود: نه. عتبه نزد
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دادم شما بخواهيد به او بگوييد همه را گفتم، ديگر ه را كه احتمال ميقريش شد پرسيدند: چه خبر آوردي؟ گفت: من آنچ
هاي قبيله ما آن را نصب كردند، من از گفتار او چيزي چيزي فروگذار نكردم. پرسيدند جوابت را داد؟ گفت به آن بتي كه بچه

، گفتند: واي بر تو مگر او به غير عربي حرف "وَ ثَمُودَأَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ  "نفهميدم، جز اين جمله را كه گفت
 .«1»زد، اما من به جز قضيه صاعقه چيزي از او نفهميدم زد كه نفهميدي؟ گفت: نه به خدا سوگند عربي حرف ميمي

ه ه كمؤلف: اين روايت در الدر المنثور از چند كتاب ديگر نيز قريب به همين مضمون نقل شده و در بعضي از طرق آمد
قريش پرسيدند: ابا وليد! چه خبر آوردي؟ در پاسخ گفت: به خدا سوگند كالمي از او شنيدم كه تا كنون مثل آن را نشنيده 

خورم اين كالمي كه من از او شنيدم، به بودم. به خدا سوگند نه شعر بود، نه سحر بود، و نه كهانت، و باز به خدا سوگند مي
 .شت. و در بعضي ديگر از آن طرق مطالبي ديگر آمدهزودي موجي در دنبال خواهد دا

در  -ان شاء اللَّه -اين سوره را خواند، رواياتي هست كه -و در اينكه رسول خدا )ص( در پاسخ وليد بن مغيره نيز آيات اول
 .از نظر شما خواهد گذشت "ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ... "، در ذيل آيه"مدثر "تفسير سوره

 413ها، و بيان ضعف آنها[ ..... ص: د روايت حاكي از گفتگوي يهوديان با رسول اللَّه )صلي اللَّه عليه و آله( در باره خلقت شش روزه زمين و آسمانچن]

و در همان كتاب آمده كه: ابن جرير، از ابو بكر روايت كرده كه گفت: يهود نزد رسول خدا )ص( شدند و گفتند: اي محمد! به 
ها نبه كوهشده ببينيم خداوند در اين ايام ششگانه چه خلق كرده؟ فرمود: در روز يك شنبه و دو شنبه زمين را و در سه ما خبر

را و در چهار شنبه شهرها و ارزاق و نهرها و آباديها و خرابيها را. و در پنجشنبه تا سه ساعت از روز جمعه در ساعت اول 
اعت سوم آدم را آفريد. گفتند: اگر تكميلش كني درست گفتي. رسول خدا )ص( فهميد ها و در سها و در ساعت دوم آفتاجل

 .«9»نازل گشت  "وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلي ما يَقُولُونَ "منظورشان چيست، خشمگين شد و در نتيجه آيه

و در بعضي از اخبار شيعه «. 0»ن روايت شده قريب به اين مضمون از ابن عباس، عبد اللَّه بن سالم، مكرمة و ديگرا :مؤلف
نيز آمده. و اينكه در اين روايت يهوديان گفتند: درست گفتي اگر تكميلش كني، منظور يهود اين بوده كه آن جناب بر طبق 

 عقايد يهوديان بفرمايد: و روز

__________________________________________________ 

 .043، ص 4الدر المنثور، ج (1)

 [.....] .033، ص 4(الدر المنثور، ج 0و  2)
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 .شنبه كه خداي تعالي از كار خلقت فارغ شد استراحت كرد و به اين جهت رسول خدا )ص( ناراحت شد

 :دهد، به چند دليلو از نظر ما اين روايات بوي جعل مي

رسول خدا )ص( را پسنديد و آن را موافق عقايد خود يافت، در حالي كه موافق اول اينكه: در اين روايات آمده كه يهود پاسخ 
نيست زيرا در تورات در سفر تكوين آمده كه: خداي تعالي نور و ظلمت و شب و روز را در يكشنبه آفريد و آسمان را در 

چهار شنبه و جنبندگان دريا و مرغان را شنبه، و خورشيد و ماه و ستارگان را در دوشنبه، و زمين و درياها و گياهان را در سه
 .در پنجشنبه و حيوانات صحرا و انسان را در جمعه، و در نتيجه در روز شنبه به فراغت و استراحت پرداخت

در اينجا ممكن است كسي بگويد: از كجا كه تورات امروز و تورات زمان رسول خدا )ص( يكي بوده، ممكن است با آن فرق 
 .اين اشكال وارد نيستداشته باشد، ليكن 



دوم اينكه:پديد آمدن روزهاي هفته كه عبارت است از يك روز با شب همان روز، مولود حركت وضعي زمين به دور محور 
آيد، چون هميشه يك طرفش رو به زند، يك شب و يك روز پديد ميخودش است كه از هر يك بار كه به دور خود دور مي

خورشيد. بنا بر اين ديگر چه معنا دارد كه قبل از آنكه خداي تعالي آسمانها و آسمانيان خورشيد است و يك طرفش پشت به 
اي وجود داشته باشد؟ نظير اين اشكال در اي دوار و متحرك ساخته باشد، شنبه و يكشنبهو زمين را خلق كرده و آن را كره

 .باشد اي وجود داشتهي از آنها خورشيد است، دوشنبهآيد، كه قبل از خلقت آن و خلقت آسمانها كه يكخلقت آسمانها نيز مي

ها تدريجي بوده. و همچنين نظير ها قرار داده و حال آنكه خلقت كوهسوم اينكه:در اين روايات يك روز را براي خلقت كوه
 .اين اشكال در خلقت شهرها و نهرها و رزقها وارد است، چون آنها نيز به تدريج درست شده، نه در يك روز

 415رواياتي در باره آغاز خلقت عالم[ ..... ص: ]

و در روضه كافي به سند خود از محمد بن عطيه از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود: خداي تعالي نخست آن 
 ه، ولياي را كه تمامي اشياء را از آن درست كرده، بيافريد و آن عبارت بود از آب كه تمامي اشياء را مولود آن دانستماده

اي كه خلقتش را به آن نسبت دهد قرار نداده. و از جمله چيزهايي كه از آب خلق كرده باد ديگر براي آب نسبتي و ماده
 .است

 خداي تعالي باد را كه از آب پديد آورد، بر آب مسلط كرد، تا شكم آب را پاره كند و
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خواست كف كند، سپس از آن كف زميني سفيد و پاكيزه كه در آن هيچ قدر كه خود خدا ميآب را بر هم زند تا كف كند، آن 
 .بلندي و پستي و هيچ سوراخ و برآمدگي و هيچ درخت نبود، درست كرد و آن گاه آن را در هم پيچيده روي آب قرار داد

تا بخار و دودي از آن برخاست، آن قدر كه  و سپس از آب آتش را بيافريد، آتش نيز شكم آب را باز كرده و آن را بر هم زد،
خواست برخيزد و سپس از آن دود آسماني صاف و شفاف بيافريد، كه در آن هيچ برآمدگي و سوراخي نبود، اين خود خدا مي
 .«1» "وَ السَّماءِ وَ ما بَناها "فرمايد:است كه مي

نها را و نيز مضامين آيات را به فرضيات مسلمه علوم مؤلف: در اين معنا رواياتي ديگر نيز هست. و ممكن است مضمون آ
امروزي تطبيق كرد، فرضياتي كه در باره آغاز خلقت عالم و هيات آن دارند، چيزي كه هست از آنجايي كه حقايق قرآني را 

طعي و ق توان با حدس و فرضيات علمي محدود كرد، لذا متعرض اين تطبيق نشديم، بله اگر روزي اين فرضيات آن قدرنمي
 .مسلم شد كه به صورت برهان علمي درآمد، آن وقت ممكن است در مقام تطبيق آن با آيات قرآني برآمد

و در نهج البالغه است كه: يكي از شواهد خلقت او، آفرينش آسمانها است كه بدون پايه و ستوني استوار و پا بر جا است. 
يت اجابت كردند، در حالي كه مطيع و معترف به ربوبيتش بودند و اگر خداي سبحان آنها را دعوت كرد، بدون درنگ و به فور

 كرد، واقرار آنها به ربوبيت خداي تعالي نبود و به اطاعتش گردن ننهاده بودند، خداي تعالي آنها را محل عرش خود نمي
 .«9»ساخت مسكن فرشتگان خويش و محل صعود كلمه طيب و عمل صالح بندگانش نمي

 اي به امامال الدين به سندي كه به فضيل رسان دارد، از او روايت كرده كه گفت: محمد بن ابراهيم نامهو در كتاب كم
نوشت و در آن عرضه داشت: ما را از فضل و برتري كه شما اهل بيت داريد خبر بده. امام صادق )ع( در پاسخش  (صادق )ع

د و رساي كه به اهل آسمان داده شده فرا ميبين بروند، وعده نوشت: ستارگان امان اهل آسمان هستند، به طوري كه اگر از
گردند و رسول خدا )ص( فرمود: اهل بيت من هم امان اهل زمينند، اگر اهل بيت من از زمين رخت بربندد، آن همه نابود مي

 ايوعده



__________________________________________________ 

 .33، ح 20، ص 3روضه كافي، ج (1)

 .139نهج البالغه )صبحي الصالح(، خطبه (2)
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 .«1»كه خدا داده، به امت من خواهد رسيد 

 .مؤلف: اين معنا در روايات بسياري وارد شده

له بين فاصو در بحار از كتاب الغارات و او به سند خود از ابن نباته، روايت كرده كه گفت: از امير المؤمنين )ص( پرسيدند: 
 .«9»زمين و آسمان چقدر است؟ فرمود به قدري كه چشم كار كند و به مقداري كه نفرين مظلوم باال رود 

مؤلف: و اين پاسخ امام )ع( از لطائف كلمات آن جناب است كه هم به ظاهر آسمان اشاره كرده و هم به باطن آن كه بيانش 
 .گذشت

__________________________________________________ 

 .13، ح 934، ص 1كمال الدين، ج (1)

 .10، ح 20، ص 44بحار األنوار، ج (2)
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 411[ ..... ص: 14تا  73(: آيات 57سوره فصلت )]

 اشاره

هُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ ( إِذْ جاءَت10ْفَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ )
ا مَنْ أَشَدُّ فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قالُو (14)اللَّهَ قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَالئِكَةً فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ 

( فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ 14ونَ )مِنَّا قُوَّةً أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُ
( وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا 13الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزي وَ هُمْ ال يُنْصَرُونَ ) نَحِساتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ

 (13الْعَمي عَلَي الْهُدي فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ )

( حَتَّي إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ 12( وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَي النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ )13قُونَ )وَ نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّ
ءٍ وَ نْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ( وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أ93َسَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ )

وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ ال أَبْصارُكُمْ وَ ال جُلُودُكُمْ وَ لكِنْ  (91هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )
 (99لَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ )ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ ال يَعْ

( فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْويً لَهُمْ وَ إِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ 90وَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ )
هِمْ مِنْ قَبْلِهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ ( وَ قَيَّضْنا ل90َمِنَ الْمُعْتَبِينَ )

 (94مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ )
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 418ترجمه آيات ..... ص: 



 .(10كنم )اي چون صاعقه عاد و ثمود انذار ميين حال اگر باز هم رو گردانيدند پس بگو من شما را از صاعقهبا ا

آن زمان كه رسوالن به سويشان آمدند هم در عصر خودشان و هم بعد از ايشان و همه همين را گفتند كه بجز اللَّه نپرستيد 
ايد فرستاد به همين دليل ما به آنچه شما بدان فرستاده شدهوان رسول مياي به عنخواست فرشتهگفتند اگر پروردگار ما مي

 .(10كافريم )

اما عاد كه در زمين بدون حق استكبار ورزيدند و گفتند كيست كه نيرومندتر از ما باشد؟ )شگفتا( مگر نديدند كه آن خدا كه 
 .(14كنند )را انكار ميايشان را خلق كرد نيرومندتر از ايشان است؟ كه )اينچنين( آيات ما 

نتيجه اين انكارشان آن شد كه ما بادي سموم و تند بر آنان فرستاديم آن هم در ايامي نحس تا بچشاند به ايشان عذاب 
 .(16)تر است و ديگر ياري نخواهند شد خواري را در زندگي دنيا در حالي كه عذاب آخرت خواركننده

اش هم اين شد كه عذاب يم اما به اختيار خود كوري را بر هدايت ترجيح دادند نتيجهو اما ثمود؟ ما آنها را نيز هدايت كرد
 .(13كردند )خواري، ايشان را بگرفت به خاطر آن اعمالي كه مي

 .(13البته در بين آنان كساني را كه ايمان آوردند و پرهيز داشتند نجات داديم )

 .(12ها ملحق شوند )ها به قبليگردند تا بعدير يك جا جمع ميشوند دو روزي كه اعداي خدا به طرف آتش محشور مي

 .(93دهند )اند شهادت ميتا آنكه نزديك آتش آيند آنجا گوش و چشم و پوست بدنشان به آنچه كرده

رد و وآورد ما را به زبان آگويند خدايي كه هر چيز را به زبان ميگويند چرا عليه ما شهادت داديد ميبه پوست بدن خود مي
 .(91كنيد )همو است كه شما را در اولين بار در دنيا خلق كرد و به سوي همو بازگشت مي

كرديد از اين جهت نبود كه از شهادت گوش و چشم و پوست خود پروا داشتيد بلكه خيال و شما كه گناه خود را پنهان مي
 .(99خبر است )كرديد كه خدا از بسياري از كارهايتان بيمي

 .(90پندار كه نسبت به پروردگار خود داشتيد شما را هالك كرد و از زيانكاران ساخت ) و همين
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حال اگر مرد آن هستند كه تحمل عذاب كنند جايشان آتش است تحمل آن بكنند و اگر به التماس و استرضا بيفتند خدا 
 .(90هرگز از ايشان راضي نخواهد شد )

توانستند داشته باشند به قرينان بدي تبديل كرديم تا آنچه را دارند و آنچه را كه آرزويش را دارند خوبي را كه مي ما قرينان
هاي گذشته از جن و انس حتمي شد چون در نظرشان جلوه دهند و فرمان عذاب خدا بر آنان حتمي شد آن چنان كه در امت

 .(94ها زيانكار بودند )كه اينگونه امت

 419آيات ]انذار به عذاب دنيوي، عذابي مثل صاعقه عاد و ثمود كه پيامبران به سويشان رفتند و ...[ ..... ص: بيان 

 اشاره

اين آيات هم متضمن انذار به عذاب دنيوي است كه قوم عاد و ثمود به كيفر كفرشان به پيغمبران و انكارشان به آيات خدا 
زودي دشمنان خدا از اهل جحود كه كلمه عذاب در حقشان محقق شده به آن  به آن مبتال شدند و هم عذاب اخروي كه به

اي هم به اين معنا هست كه چگونه خداوند در دنيا گمراهشان كرد و چگونه در آخرت اعضاي شوند. و در آن اشارهمبتال مي
 .آوردبدنشان را به زبان مي

به معناي هالك  "صاعقه "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي "ثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَفَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِ "



 .«1»كننده از هر چيز است 

فَصَعِقَ مَنْ  "دهد: يكي مرگ كه در جملهسه جور معنا مي "صاعقه ":اندو راغب از بعضي از اهل لغت نقل كرده كه گفته
 .به اين معنا است "الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْهُمُ "، و جمله"فِي السَّماواتِ

وَ يُرْسِلُ الصَّواعِقَ  "به اين معنا آمده. سوم آتش كه در آيه "أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ "دوم عذاب كه در آيه
 .«9»به اين معنا آمده است  "فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ

 "دانسته، معناي آن نيست، بلكه آثاري است از معناي آن، چون معناي "صاعقة "ليكن آنچه را كه راغب معناي كلمه
صداي بسيار شديدي است كه در فضا بپيچد و به دنبالش يا آتش باشد، يا مرگ، و يا عذاب. پس صاعقه يك چيز  "صاعقه

 .است، و آن سه معنا از آثار آن است

شود، چون يكي از آن دو باد سخت بود و و ثمود نازل شد منطبق ميو بنا بر آنچه گذشت صاعقه بر دو عذابي كه بر عاد 
 شما را انذار -أنذرتكم "ديگري صداي بلند. و اگر فرمود:

__________________________________________________ 
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 ."صعق "مفردات راغب، ماده(2)
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 .كنم، براي اين است كه حتمي بودن آن عذاب را برساندفرمود: شما را انذار ميينكه بايد ميبا ا "كردم

 412ياد كرد[ ..... ص:  "الرسل "وجه اينكه از هود و صالح )عليه السالم( با صيغه جمل]

 "... إِلَّا اللَّهَإِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا  "

ظرف است براي صاعقه دوم، چون انذار به صاعقه در حقيقت انذار به وقوع و فرا رسيدن آن است، در  "زماني كه -اذ "كلمه
 ... اي كه در قوم عاد و ثمود بيامداي، مانند صاعقهدهم از صاعقهنتيجه معناي آيه اين است: من شما را هشدار مي

نسبت داده كه صيغه جمع است، با اينكه رسول عاد و رسول ثمود دو تن بودند، يكي هود و يكي  "لرس "و اگر آمدن را به
كنند، در نتيجه هر كدام را كه ، به اين اعتبار است كه رسوالن خدا همه به يك دين دعوت مي"عليهما السالم "هم صالح

 .در همه بشر مبعوث شده استدر نظر بگيريم، هر چند در يك قوم خاصي مبعوث شده، ولي در حقيقت 

در  بينيم خداي عز و جلو بر همين حساب كسي كه يك پيغمبر را تكذيب كند، در حقيقت همه را تكذيب كرده، و لذا مي
و نيز آياتي « 0» "ينَكَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِ "و آيه« 9» "كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ "و آيه« 1» "كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ "آيه

 .ديگر تكذيب يك پيغمبر را تكذيب همه انبيا دانسته است

كه جمع است بر هود و صالح )ع( از باب اطالق صيغه جمع بر  "رسل "اند: اطالق كلمهاز مفسرين گفته« 0»و اينكه بعضي 
ضمير جمع را به دو قوم  "إِذْ جاءَتْهُمُ "كمتر از سه نفر است، و اين رقم اطالق شايع است، و از همين باب است كه در جمله

 "حرف درستي نيست، براي اينكه اطالق كلمه جمع بر دو نفر صحيح نيست، و برگرداندن ضمير جمع در جمله "برگردانده
وم به دو قوم عاد و ثمود، هم از اين باب نيست، بلكه از اين جهت است كه دو قوم عاد و ثمود هر چند دو ق "إِذْ جاءَتْهُمُ

 .دادند، و به اين جهت بايد ضمير جمع به آنها برگرددبودند، ولي جمعيتي را تشكيل مي

منظور از آمدن پيامبران از پيش رو، و از پشت سر اين است كه: پيامبران از هر سو به  -"مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ "
 "بين ايديهم "اند كه مراد ازات شايع است. و بعضي جايز دانستهسوي ايشان آمدند. و استعمال اين دو جهت در همه جه



 "و من خلفهم "آينده و مراد از
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 .190قوم عاد همه مرسلين را تكذيب كردند. سوره شعراء، آيه (1)

 .101قوم ثمود همه مرسلين را تكذيب كردند. سوره شعراء، آيه (2)

 .133قوم لوط مرسلين را تكذيب كردند. سوره شعراء، آيه (3)
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، كنايه باشد از اينكه انبيا اين دو قوم را از هر راهي كه "جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ "گذشته باشد و جمله
كن بود دعوت كردند، گاهي در خلوت و گاهي در جلوت، گاهي تك تك و گاهي در مجلس عمومي، گاهي به دادن مم

كردند و به همين جهت آمدن اينطوري آنان در بشارت و گاهي به دادن اندرز و هشدار اما همه آنان به يك چيز دعوت مي
 .يعني به دين توحيد "أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ "جمله بعد تفسير شده به

ولي خواست رساند كه اگر خدا مياين جمله پاسخي است كه مردم به رسالت انبيا داده -"قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَالئِكَةً "
اسي به سفرستاد. در سابق هم نظير اين پاسخ از كفار به انبياء )ع( مكرر گذشت و اين پاسخ ااي را مينزد ما بفرستد، فرشته

 .جز انكار پيامبر شدن بشر ندارد

كه بر سر آن آمده، فرع و نتيجه نفيي است كه از جمله قبلي  "فا "اين جمله به خاطر حرف -"فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ "
به  تاد، ناگزير مااي به عنوان رسول براي ما نفرسشد و معنايش اين است كه: حال كه خدا نخواست و فرشتهاستفاده مي

 .ايد، يعني به دين توحيد، كافريمآنچه شما بدان ارسال شده

 "... فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ "

دهد كه در اثر كفر چه وزر و وبالي گريبانشان را گرفت. و در اين آيه شريفه حال هر يك از دو طايفه را جداگانه شرح مي
قيدي توضيحي است، چون استكبار در زمين دو جور نيست، يكي به حق و يكي به غير حق، پس آوردن  "بغير الحق "مهكل

 .تواند باشد. و بقيه الفاظ آيه روشن استآن جز براي توضيح نمي

 ."... فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ "

ت و سمي تفسير شده و هم به باد بسيار سرد، و هم به باد پر سر و صدا، كه قهرا مستلزم هم به باد سخ "صرصر "كلمه
 "است. و "سعد "است، كه ضد "نحس "صفت مشبهه از ماده -به كسره حاء -"نحسات "سخت وزيدن نيز هست. و كلمه

 .يعني ايام شوم "ايام نحسات

آلود است، به طوري كه مردم يكديگر را نبينند. آيه غباري و خاكبه معناي روزهاي  "ايام نحسات "اند:هم گفته« 1»بعضي 
 .«9» "يها عَذابٌ أَلِيمٌفَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِ "شريفه

__________________________________________________ 

 .110، ص 90روح المعاني، ج (1)

چنين  آيد تا بر ما باران ببارد، وليآيد، گفتند: اين باد ميهمين كه آن را ديدند كه از كرانه بيابانهايشان به طرفشان مي(2)
 .تاك اسگفتيد پس چه شد آن عذاب؟ اين بادي است كه در آن عذابي دردننيست، اين همان عذابي است كه تا كنون مي

 .90سوره احقاف، آيه 
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اي نيست كه نجاتشان دهد، و هيچ شفيعي نيست تا شفاعتشان كند. و بقيه يعني هيچ نجات دهنده -"وَ هُمْ ال يُنْصَرُونَ "
 .الفاظ جمله روشن است

 "... هُديوَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمي عَلَي الْ "

مراد از هدايت ثمود، نشاندادن راه سعادت و داللتشان بر حق است، به اينكه اعتقاد حق و عمل به آن اعتقاد را برايشان بيان 
اين است كه آن را بر اين مقدم داشتند و از بين اين دو،  "كوري را بر هدايت استحباب كردند "كرد. و مراد از اينكه فرمود:

 "علي "متضمن اين معاني باشد و به همين جهت به وسيله كلمه "استحباب "دند. و بعيد نيست كه كلمهكوري را اختيار كر
 .كردمعناي اختيار و ايثار را افاده نمي "استحباب "مفعول دوم را گرفته و گرنه اگر متضمن نبود، كلمه

اي كه در مقابل كوري هدايت را قرار داده، اشاره، گمراهي است، كه به استعاره آن را كوري ناميده. و در اين"عمي "و مراد از
مصدر و به معناي ذلت  "هون "است كه هدايت خود براي انسان بينايي است، هم چنان كه ضاللت كوري است. و كلمه

ه ، براي اين است ك"عذاب خوار كننده -عذاب المهين "فرمود:است، و اگر عذاب را با اين كلمه وصف كرد، با اينكه بايد مي
فاخذتهم صاعقة العذاب  "در تقدير گرفته، بگوييم تقدير آيه "ذي "ممكن هم هست كلمه .مبالغه در خواري را افاده كند

 .باشدمي "پس صاعقه عذاب داراي مذلت ايشان را بگرفت -ذي الهون

با جدا كردنش از ضاللت و معناي آيه اين است كه: اما قوم ثمود، پس ما ايشان را بر طريق حق داللت كرديم و هدايت را 
به ايشان شناسانديم، پس ايشان ضاللت را كه در حقيقت كوري است بر هدايت كه خود بينايي براي انسانهاست، ترجيح 

ناي به مع "صاعقه "البته در صورتي كه -دادند، پس صيحه عذاب داراي مذلت ايشان را گرفت، و يا عذاب ايشان را گرفت
 .و اين عذاب به خاطر اعمال و كفري است كه مرتكب شدند -بيانيه باشد "عذاب "عذاب و اضافه آن بر كلمه

كه به خاطر  "وَ كانُوا يَتَّقُونَ "ضميمه نمودن تقوي به ايمان و تعبير از تقوي به عبارت "وَ نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ "
كردند، هم آن را ت كه بفهماند اين دسته بين عمل صالح و ايمان جمع ميرساند، براي آن اساستمرار را مي "كانوا "كلمه

اي كه خداي تعالي داد و فرموده داشتند و هم اين را، و اين جمع كردن سبب نجاتشان ازعذاب انقراض شد، طبق آن وعده
 "بودَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
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آيد كه آيه شريفه مربوط به هر دو داستان و متمم هر دو باشد، هر چند كه از ظاهر كالم از ظاهر امر چنين برميو  «1»
 .اندآيد كه تنها مربوط به داستان دوم دانستهمفسرين برمي

 413مراد از حشر دشمنان خدا به سوي آتش[ ..... ص: ]

به طوري كه راغب  -است و "حشر "مضارع مجهول از "يحشر "كلمه "ارِ فَهُمْ يُوزَعُونَوَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَي النَّ "
به معناي آن است كه جمعيتي را از خانه و يا قرارگاهشان به زور بيرون كنند براي رفتن به جنگ و يا امثال  -«2»گفته 

ه معناي آن است كه جلو جمعيت را بگيري تا و اين كلمه ب "وزع "نيز مضارع مجهول است، از ماده "يوزعون "آن. و كلمه
 .آخرش به آن ملحق شود، و همه يك جا جمع شوند

اند: مراد از حشر دشمنان خدا به سوي آتش اين است كه ايشان را از قبرها به سوي محشر از مفسرين گفته« 0»بعضي 
ش را هدف اين حشر قرار داده، براي اين است بيرون كنند تا در آنجا بازخواست شوند و به حسابشان رسيدگي شود. و اگر آت
اند معلوم است كه چه سرانجامي دارند( و دليل كه عاقبت بازخواست و حسابشان آتش است، )و خالصه از اعمالي كه كرده

 بر معناي مزبور اين است كه دنبالش مساله شهادت دادن اعضاي بدن ايشان را آورده، و گواهي خواستن از اعضاي بدن كفار



 .قبل از دستور به داخل شدن در آتش است

اند: مراد از حشر آنها به سوي آتش، خود آتش است و ممكن است مساله شاهد گرفتن اعضا دو جا ديگر گفته« 0»بعضي 
 .تبينيد بي اشكال نيسيكي در موقف حساب و يكي هم در پرتگاه جهنم. ولي اين تفسير همان طور كه مي .صورت بگيرد

مشركين هستند كه رسول خدا )ص( را تكذيب كردند،  -شده« 4»به طوري كه گفته  -"دشمنان خدا -أَعْداءُ اللَّهِ "و مراد از
دانيم كه و ما مي« 3» "وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ "فرمايد:نه مطلق كفار، به دليل اينكه دنبالش مي

 .رسول خدا )ص( هالك نشدند، بلكه تنها از مشركين و آن هم تكذيب كنندگان بودند كه هالك شدند تمامي كفار معاصر
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 415توضيح راجع به شهادت اعضاء و پوست بدن آدمي عليه او در قيامت، و وجوهي كه در اين باره گفته شده است[ ..... ص: ]

زايده  "إِذا ما جاؤُها "در جمله "ما "كلمه "حَتَّي إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ "
 .گردددر آن جمله به آتش برمي "ها "است، كه تنها خاصيت تاكيد را دارد، و ضمير

ي بدن آدمي در روز قيامت به اين است كه آنچه از اعمال زشت كه از صاحبش ديده، و شهادت دادن اعضاي بدن، و يا قوا
بشمارد و از آن خبر دهد، چون اگر تحمل شهادت، يعني ديدن اعمال صاحبش در حين عمل و تشخيص اينكه اين عمل 

نوعي درك و علم و بينايي  شود در دنيا اعضاي بدن آدمي،گناه است، نباشد، شهادت در قيامت معنا ندارد. پس معلوم مي
دارند و اگر تحمل شهادت در هنگام عمل نداشته باشند و تنها خدا در روز قيامت چنين شعوري و نطقي به اعضا بدهد و در 

آن روز عالم شود به اينكه صاحبش چه كارهاي زشتي كرده و يا در آن روز خداي تعالي زباني و صوتي براي اعضا قرار دهد، 
ادت دهد هر چند شعور نداشته باشد، چنين چيزي )هر چند در جاي خود ممكن است(، اما اطالق شهادت بر آن تا بتواند شه

شود پس همان طور كه گفتيم، از كلمه شهادت صحيح نيست، و در قيامت با اين چنين شهادتي حجت بر بنده خدا تمام نمي
 .ندشود اعضاي بدن آدمي نوعي درك و شعور و زبان دارفهميده مي

خداي تعالي در روز قيامت براي اعضاي بدن انسانها علم و قدرت بر حرف زدن  "اند:از مفسرين گفته« 1»و اينكه بعضي 
ه و نيز اينك "دهند كه صاحبشان چه گناهاني كرده و شهادت در آيه به اين معنا استكند، و در نتيجه خبر ميخلق مي
كند كه معناي آن آواز شهادت به رفتار كنار اعضاي بدن صدايي خلق ميخداي تعالي در  "اند:ديگر گفته «2»بعضي 

اصال كلمه شهادت در اين آيه به معناي داللت حال است،  "اند:ديگر گفته« 0». و نيز اينكه بعضي "صاحب عضو است
 .(گويندشهادت نميدرست نيست، )زيرا اين معاني را  "دهد كه او فالن گناه را كردهيعني حال و روز هر كس شهادت مي

آيد كه شهادت گوش و چشم عبارت است از گواهي دادن به آن مشهوداتي كه در دنيا تحمل كرده و از ظاهر آيه برمي
دهد كه خواهد بفرمايد هر عضوي به گناهاني شهادت ميبودند، هر چند كه معصيت خود آن اعضا نباشد. و خالصه نمي



دهد، مثال گوش ده، بلكه هر عضوي به گناهان ساير اعضا نيز شهادت ميصاحبش به وسيله خود آن عضو مرتكب ش
 شد شنيدم، ولي صاحب من از آن اعراض كرد و يادهد كه من آيات خدا را كه تالوت ميشهادت مي
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دهد كه من آيات داله بر وحدانيت خداي تعالي را ديدم، گفت. و نيز چشم شهادت ميمن از زبان صاحبم شنيدم كه كفر مي
داد و يا به ساير چيزهايي كه شنيدنش حرام اما صاحبم آنها را نديده گرفت. و يا من از صاحبم ديدم كه به غيبت گوش مي

إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ  "فرمايد كه آيه شريفهين آيه مورد بحث همان را ميداد. بنا بر ااست گوش مي
 .در مقام بيانش است« 1» "عَنْهُ مَسْؤُلًا

توانند عليه ساير اعضا شود، چون گوش و چشم ميو بر اين اساس، شهادت گوشها و چشمها با شهادت پوستها مختلف مي
يز شهادت دهند، هر چند كه خود آنها مباشرتي در آن گناه نداشته باشند، ولي پوست به خاطر نداشتن شنوايي و بينايي تنها ن

تواند به گناهي شهادت دهد كه خودش آلت و ابزار انجام آن بوده باشد و به همين جهت است كه در آيه بعدي، اشخاص مي
را عليه من شهادت دادي؟ يعني تو كه چشم و گوش نيستي كه گناهان ساير اعضا كنند كه تو چتنها به پوستها اعتراض مي

 .را هم ببيني و بشنوي

د به خيلي تواناز آنجايي كه در آيه شريفه قيدي برايش ذكر نشده، مطلق پوست بدن است كه مي "پوستها -جلود "و مراد از
شود، مانند زنا و امثال آن. البته ممكن هم هست در جام نمياز گناهان شهادت دهد، گناهاني كه جز با داشتن پوست بدن ان

الْيَوْمَ نَخْتِمُ  "اين صورت شهادت جلود را عموميت داده، بگوييم: همين يك شهادت شامل شهادت دستها و پاها كه در آيه
 .شود هر چند كه اين احتمال بعيد استنيز مي« 9» "بُونَعَلي أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِ

اند: هر چند كه قيدي براي جلود نياورده و نفرموده پوست كداميك از اعضا ولي مطلق پوست از مفسرين گفته «0»بعضي 
 .هم مراد نيست، بلكه تنها پوست آلت تناسلي منظور بوده، كه به خاطر رعايت ادب نام آن را نبرده

اين جمله عتاب و اعتراضي است از گنهكاران به پوست بدنشان كه چرا عليه ما شهادت  "لُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْناوَ قا "
 اند: اعتراض نيست، بلكه استفهام تعجبي است، وگفته «0»داديد. بعضي از مفسرين 
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زبان دارد، سبب آن را بپرسند. و اگر اين سؤال را تنها از پوست خواهند براي رفع تعجب خود از اينكه پوست بدن هم مي
اند، براي اين است كه شهادت دادن كنند، نه از گوش و چشم خود، با اينكه آن دو نيز عليه ايشان شهادت دادهبدن خود مي

اير گوش هم عليه سچشم و گوش خيلي تعجب آور نيست، چون عينا نظير شهادت دادن گواهان عليه ديگران است. چشم و 
دهند. اين عجب است كه پوست بدن عليه خودش شهادت دهد، و آن گناهي را كه به وسيله خودش اعضاء شهادت مي

 .ارتكاب شده برمال بسازد



 «بعضي

اند: بدين جهت تنها نام جلود را آورده كه گنهكاران را بيشتر رسوا كند، مخصوصا اگر مراد از جلود پوست از مفسرين گفته
 .اندآلت تناسلي باشد. مفسرين ديگر وجوه ديگري را نيز ذكر كرده

 411باشد[ ..... ص: مي "لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا؟ "گويند:كه جواب اعضاء و پوست بدن در جواب آدميان كه مي "ءٍأَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ "توضيح جمله:]

 "... ءٍهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْقالُوا أَنْطَقَنَا اللَّ "

برگرداندن ضمير عقالء به اعضاء و جوارح، براي اين است كه مقام، مقامي است كه اعضاء و جوارح جزء عقالء حساب 
 ، و"گفتند -قالوا "اند، چون نسبت شهادت و نطق به آنها داده و اين دو از شؤون عقالء است، و بدين جهت فرموده:شده

 ."قالت "فرمودايد ميگرنه ب

چيست؟ آنچه از معناي اين كلمه قدر متيقن است، اين است كه هر جا بطور حقيقت استعمال  "نطق "حال ببينيم معناي
شود، نه بطور مجاز، معنايش اظهار ما في الضمير است از راه زبان و سخن گفتن. و چنين معنايي محتاج به اين است كه 

هيچ وقت در غير انسان  "نطق "گويد كلمهواهند آن را براي غير خود فاش سازد. راغب ميناطق علمي داشته باشد و بخ
 "،"شهادت "،"تكلم "،"قول "و از ظاهر سياق آيات و الفاظ«. 9»شود، مگر به طور تبعي و به نوعي از تشبيه استعمال نمي

 .يقي كلمه است، نه به معناي مجازيكه در آنها آمده، اين است كه مراد از اين الفاظ نطق به معناي حق "نطق

پس شهادت اعضاي يك مجرم، در حقيقت نطق و تكلم واقعي است كه از علمي ناشي شده كه قبال آن را تحمل كرده 
جوابي  "أَنْطَقَنَا اللَّهُ ". و از سوي ديگر جمله"خدا ما را به زبان آورد -أَنْطَقَنَا اللَّهُ "گويند:است، به دليل اينكه خود اعضاء مي

؟ و در اين جواب "چرا عليه ما شهادت داديد -لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا "دهند، كه پرسيده بودند:است كه اعضاء به مجرمين مي
 خواهند آن سببي را كه باعث شد به زبان بيايند نشان دهند، و بگويند: ما درمي
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دنيا داراي علم بوديم، علمي پنهان و ذخيره شده در باطن ما، اين باعث شده كه خدا ما را به زبان آورد، اگر ما علمي 
ه آنچه اي نداشتيم جز اينكهت به زبان درآورد، ما چارهاي نداشت كه به زبان بياييم، وقتي بدين جداشتيم جهت و فايدهنمي
 .دانيم بگوييممي

كند، و به همين جهت نافذ هم نيست، براي اينكه شهادتي است اجباري. در خواهيد گفت: چنين شهادتي حجت را تمام نمي
غ ف را مجبور كنند دروشود كه بر خالف باشد، يعني طرگوييم: شهادت اجباري وقتي نافذ نيست و حجت نميپاسخ مي

پوشي و انكار كند، و اما اگر مجبور كنند كه آنچه در ضمير دارد بگويد، هيچ ضرري به نفوذ و بگويد، و يا جرمي را پرده
 .زندحجيتش نمي

ن را به زبا ستايند به اينكه او است كه تمامي موجوداتدر اين جمله اعضاي مجرمين خدا را مي -"ءٍالَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ "
كند به اينكه مساله نطق اختصاص به اعضاي بدن ندارد، تا تنها از آنها بپرسند كه چرا شهادت داديد، آورد. و نيز اشاره ميمي

 .شود، و علت آن هم خداي سبحان استبلكه عمومي است، و شامل تمام موجودات مي

اين جمله تتمه كالم سابق و از كالم خداي تعالي است، نه از اعضاي بدن. در اين  -"عُونَوَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَ "



كند بر اينكه خداي تعالي عالم به اعمال مردم است، و چگونه نباشد و حال آنكه او اعضاي بدن شما را به جمله احتجاج مي
 .دانند بگويندآورد تا آنچه ميزبان مي

 و -آورديدپذيرد. آن روزي كه از كتم عدم سر درميشود و به سوي او انجام مياي تعالي آغاز ميفرمايد: وجود شما از خدمي
هستي را او به شما داد، و صفات و اعمالتان را او به شما تمليك كرد، ولي شما آنها را به  -خدا براي اولين بار خلقتان كرد

آنهايي كه به شما داده بود و بر حسب ظاهر ملك شما كرده  داديد، ولي وقتي به سوي او برگرديد همهخودتان نسبت مي
 .ماند، مگر آنكه از خداي سبحان استگردد، در نتيجه ديگر ملكي باقي نميبود، باز به خود او برمي

تان نزد شما پس خداي سبحان مالك همه چيزهايي است كه نزد شما است، هم در اول و هم در آخر. آنچه در اول هستي
به شما داده، و تمليك كرده بود، و او داناتر از هر كس ديگري است كه چه چيزهايي به شما داده، و در شما به وديعت بود او 

شود، با اين گيرد، و مالكش ميسپرده، آنچه را هم كه در هنگام بازگشت به سوي او نزدتان هست، آن را هم او از شما مي
شد؟ پس همين انكشاف اعمال شما براي او، در هنگامي كه به سويش خبر باحال ديگر چگونه ممكن است از آن بي

 .گرديد، خود به زبان آوردن شما، و شهادت دادن شما عليه خودتان استبرمي
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شود كه مراد از اين مي و معلوم "اول مرة "را مقيد كرد به جمله "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ "شود كه چرا جملهبا اين بيان روشن مي
 .پذيرنداي است كه انسانها هستي ميقيد، اولين لحظه

شَهِدَ  "و اينكه معناي به زبان آوردن پوست بدن چيست؟ همان اقوالي را كه در تفسير "أَنْطَقَنَا اللَّهُ "مفسرين در تفسير جمله
كند، در نتيجه به زبان علم و قدرت بر نطق براي آنها خلق مياند: خداوند در آن روز گفته« 1»داشتند دارند. بعضي  "عَلَيْهِمْ
 .آينددرمي

كند، شبيه به صداي نطق گويندگان. و مراد از نطق اعضاء اند: در كنار هر عضوي صدايي خلق ميديگر گفته «2»بعضي 
 .ن گناه را كردهاند: مراد از نطق، داللت ظاهر حال است بر اينكه مثال فالديگر گفته« 0»آن صداست. بعضي 

اند: اين عموميت تخصيص گفته «0»اند. بعضي وجوهي ذكر كرده "ءٍأَنْطَقَ كُلَّ شَيْ "و همچنين در تفسير اينكه فرمود:
خورده به موجودات زنده، و داراي نطق، چون تمامي موجودات و حتي تمامي موجودات زنده، نطق به معناي حقيقي كلمه 

تُدَمِّرُ  "در كالم خداي تعالي شايع است، مثل اينكه در باره بادي كه به قوم عاد فرستاد، فرموده ندارند، و نظير اين تخصيص
 .با اينكه منظور همه انسانها است، نه همه چيزها« 4» "و همه چيز را نابود كرد -"ءٍكُلَّ شَيْ

لَّ أَنْطَقَ كُ "معناي حقيقي كلمه است، ولي در جملههمان  "أَنْطَقَنَا اللَّهُ "در جمله "نطق "اند: مراد ازديگر گفته« 3»بعضي 
 .آيدماند و تخصيصي در كار نميبه معناي داللت است، و در نتيجه اطالق جمله باقي مي "ءٍشَيْ

اشكالي كه متوجه اين دو تفسير است، اين است كه: تخصيص زدن به آيه، و يا حمل آن بر معناي مجازي )داللت(، وقتي 
ما اين معنا را مسلم بدانيم كه غير انسان و حيوان و فرشته و جن كه حيات و نطق دارند، بقيه موجودات درست است كه 
 .اندفاقد علم و نطق

شود بر اينكه غير از آن چهار طبقه ديگر هيچ موجودي اراده و بينيم دليل نميليكن صرف اينكه ما موجودات را اين طور مي
در پس پرده، و نه در باطن ذاتشان، چون ما دسترسي به باطن ذات موجودات نداريم، تا ببينيم شعور ندارد، نه در ظاهر، و نه 

 آنجا چه خبر است؟ علم و

__________________________________________________ 

 .2، ص 2(مجمع البيان، ج 0و  9و  1)



 .113، ص 90روح المعاني، ج (4)

 [.....] .94سوره احقاف، آيه (5)

 .113، ص 90روح المعاني، ج (6)
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شعوري هست يا نه؟ ماييم و آيات قرآني كه آنهم و مخصوصا آياتي از آن كه متعرض شؤون روز قيامت است، ظهور در اين 
 .دارد كه علم عموميت دارد، و تمامي موجودات از آن سهمي را دارا هستند

 419يات قرآني كه داللت دارند بر اينكه تمامي موجودات داراي علم هستند([ ..... ص: بحث اجمالي قرآني ])قسمتي از آ

شود كه تمامي موجودات داراي علم هستند، از آن هاي گذشته مكرر گفتيم كه از كالم خداي تعالي چنين ظاهر ميدر بحث
و لكن ال  "بود، كه گفتيم جمله« 1» "لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَوَ إِنْ مِنْ شَيْ "جمله در تفسير آيه

بهترين دليل است بر اينكه منظور از تسبيح موجودات، تسبيح ناشي از علم و به زبان  "فهميدتسبيح آنها را نمي -تفقهون
عنا نداشت بفرمايد: شما تسبيح آنها را قال است، چون اگر مراد زبان حال موجودات و داللت آنها بر وجود صانع بود، ديگر م

 .فهميدنمي

 .گذشت كه بيان ما در تفسيرش "فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ "و از اين قبيل است آيه شريفه

ونِ اللَّهِ مَنْ ال يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعائِهِمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُ "باز از اين قبيل است اين آيه:
و به طور قطع سنگ و چوب جزو اين معبودها « 9» "غافِلُونَ وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَ كانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ

 .«0»يا با ساير معبودها هستند، حال يا به تنهايي منظورند، و 

 .«0» "يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحي لَها "فرمايد:و نيز مي

__________________________________________________ 

 .00سوره اسري، آيه (1)

تواند دعايش را مستجاب قيامت نميخواند، معبودي كه تا روز تر از آن كسي كه معبودي غير از خدا ميكيست گمراه(2)
كند، معبودهايي كه اصال از دعاي آنان خبر ندارند، و چون مردم محشور شوند، همان معبودها دشمن ايشان خواهند بود، 

 .3و  4چون در دنيا هم به عبادت آنان كافر بودند. سوره احقاف، آيه 

شوند، در همين دنيا به اين عمل كافرند، و اين مستلزم آن شود سنگ و چوبي كه بعنوان خدا پرستش ميپس معلوم مي(3)
 .(شود. )مترجماست كه علم و اطالعي و كفر و ايماني در آنها تصور مي

 .4و  0گذارد، چون پروردگار تو به او وحي كرده است. سوره زلزال، آيه در اين روز كره زمين اخبار خود را در ميان مي(4)
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كند بر شهادت دادن اعضاي بدن انسانها و به زبان آمدن و سخن گفتنشان با و نيز از اين قبيل است آياتي كه داللت مي
أَنْطَقَنَا  ":گويندخدا، و پاسخ دادن به سؤاالت او، مخصوصا ذيل آيات مورد بحث كه در همين نزديكي گذشت كه اعضا مي

 "... ءٍاللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ

در اينجا ممكن است كسي بگويد: اگر غير از انسان و حيوان، ساير موجودات از نباتات و جمادات هم شعور و اراده داشته 
 دهند، آنها نيز نشانباشند، بايد آثار اين شعور از آنها نيز بروز كند و همان آثاري كه انسانها و حيوانات از خود نشان مي



 دانيم ندارند؟ند، و فعل و انفعالهاي شعوري دارند، آنها نيز بايد داشته باشند، و حال آنكه ميدهند، اينها داراي علم

ور گوييم: نباتات و جمادات هم شعگوييم: هيچ دليلي نداريم بر اينكه علم داراي يك سنخ است تا وقتي ميدر پاسخ مي
ممكن است شعور هم براي خود مراتبي داشته باشد و به خاطر  .دارند، آثار شعور واقع در انسان و حيوان نيز از آنها بروز كند

 .اختالف مراتب، آثارش نيز مختلف گردد

عالوه بر اينكه آثار و اعمال عجيب و متقني كه از نباتات و ساير انواع موجودات طبيعي در عالم مشهود است، هيچ دست 
 .باشد، نداردد انسان و حيوان ميكمي از اتقان و نظم و ترتيبي كه در آثار موجودات زنده مانن

 482بحث اجمالي فلسفي ])در باره علم داشتن موجودات مادي و غير مجرد([ ..... ص: 

 اشاره

در فلسفه در مباحث علم اين معنا محقق شده كه اوال علم عبارت است از حضور چيزي براي چيز ديگر، و ثانيا علم با وجود 
ت كه آنچه از كمال كه براي او فعليت يافته، نزدش حاضر باشد، و ديگر چيزي مجرد مساوي است، چون مجرد چيزي اس

براي او بالقوه و فعليت نيافته نباشد، و عين اين تعريف در مورد علم نيز صادق است، پس هر وجود مجردي كه ممكن باشد 
، و خالصه آنچه كه براي يك وجود پيدا كند، براي ساير مجردات حاضر است، و نيز ساير مجردات هم براي او حاضرند

 .مجرد ممكن به امكان عام باشد، براي مجرد مفروض ما بالضروره هست

كه شود، به اينپس هر عالمي مجرد است، و همچنين هر معلوم نيز مجرد است، و اين دو قضيه به عكس نقيض منعكس مي
 .ومتواند عالم باشد، نه معلماده و آنچه كه از ماده تركيب يافته، نه مي
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شود، و نه آنها به چيزي پس علم مساوي و مساوق است با وجود مجرد، در نتيجه وجودهاي مادي نه علمي بدانها متعلق مي
د، اند و متغير و متحركند و بر هيچ حالي استقرار ندارند، ثبوت دارنكنند، ليكن بر همين حال، يعني بر اينكه ماديعلم پيدا مي

 .دكننو دائما بر اين حال هستند، و اين حال در آنها دستخوش دگرگوني و تحول نگشته، هرگز از آن انقالب پيدا نمي

و بنا بر اين، پس موجودات مادي از همين جهت كه ثابت در وضع خود هستند، تجرد و علم دارند، و علم در آنها نيز مساوي 
 .دقت بفرماييد -ت مثالي جاري استاست، هم چنان كه در مجردات محض و عقليا

 487و بيان اينكه اعمال بندگان از آفريدگار پوشيده نبوده، خدا بر هر چيزي شهيد و رقيب است[ ..... ص:  "وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ ... "تفسير آيه:]

 "... كُمْ وَ ال جُلُودُكُمْوَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ ال أَبْصارُ "

هيچ شكي نيست در اينكه خداي سبحان خالق هر چيزي است، و به جز او هيچ چيزي پديد آورنده نيست. و معلوم است كه 
 سازد، پس در نتيجه او با يكخبر و غافل نميشود، و او را از خلقش بيهايي كه پديد آورده چيزي حائل نميبين او و پديده

و نيز « 1» "ءٍ شَهِيدٌإِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ "ت در هر حال و در هر جا هست، هم چنان كه خودش فرموده:يك موجودا
 .«9» "ءٍ رَقِيباًوَ كانَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ "فرموده:

دهد خدا با پس انسان هم كه يكي از موجودات است هر جا و به هر حال كه باشد خدا با اوست، و هر عملي كه انجام 
اي را هم عملش هم هست و هر عضوي از اعضاي خود را كه بكار بزند، و هر سبب و ابزاري هم كه بكار ببندد، و هر طريقه

وَ هُوَ  "فرمايد:كه اتخاذ بكند، خداي عز و جل با آن عضو و آن سبب و آن طريقه نيز هست، و بدين جهت است كه مي



 :و نيز فرموده« 0» "أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلي كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ "و نيز فرموده: «0» "مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ

 .«4» "إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ "

هاي بسياري قرار دارد، و پروردگارش در بين كمينگاه -دهدكه همواره اعمالي انجام مي -گيريم كه انساناز اينجا نتيجه مي
 بيند و مراقب و ناظر اومياز هر سو او را 

__________________________________________________ 

 .13خدا بر هر چيزي ناظر است. سوره حج، آيه (1)

 .49و خدا همواره مراقب تمامي موجودات است. سوره احزاب، آيه (2)

 .0و او با شما هست هر جا كه باشيد. سوره حديد، آيه (3)

 .00سوره رعد، آيه (4)

 .10به درستي پروردگار تو در كمينگاه است. سوره فجر، آيه (5)
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شود، در همان حالي كه سرگرم كار زشت خويش است، و از خداي خود غافل، و نسبت است، پس كسي كه مرتكب گناه مي
كند در همان حال پروردگارش او را نايي ميبه مقام پروردگارش در جهلي عظيم فرو رفته و دارد به ساحت قدس او بي اعت

 .اش به مقام ربوبيتش را ناظر و مراقب استاعتناييبيند، گناهش را، و غفلتش را، و بيمي

 .كندالبته به كمك سياق، آن را افاده مي "وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ ... "و اين حقيقت همان مطلبي است كه جمله

فرمايد: در آن كند و مياستتار و پوشيدگي بندگان را كه در دنيا در حال معصيتند، نفي مي "تَسْتَتِرُونَ وَ ما كُنْتُمْ "پس جمله
منصوب به حذف حرف جر است، و  "أَنْ يَشْهَدَ ... "توانيد خود را از نظر خدا بپوشانيد. و جملهحال به هيچ وجه نمي

 .است "من أن يشهد ... "تقديرش

اين جمله استدراك در معناي اعراض است، و از چيزي كه حذف شده و در صدر آيه بر  -"مْ أَنَّ اللَّهَ ال يَعْلَمُوَ لكِنْ ظَنَنْتُ "
ا گمان شم -و لم تظنوا انها ال تعلم اعمالكم و لكن ظننتم ان اللَّه ال يعلم "و تقدير كالم .كندكرده اعراض ميآن داللت مي

 ."كرديد حتي خدا هم از اعمالتان خبر نداردال شما خبر ندارند، بلكه گمان مينكرده بوديد كه اعضاي بدنتان از اعم

 .شودو اين بيان توبيخ مشركين و يا عموم گنهكاران مجرم است كه در روز قيامت از ناحيه خدا به آنان گفته مي

ار نتان كه آنها را در معصيت به كو حاصل معنا اين است كه: شما در دنيا در هنگام معاصي پروا نداشتيد از اينكه اعضاي بد
پنداشتيد اعضاي بدنتان درك و شعور زديد عليه شما شهادت دهند، و اين پروا نداشتن شما براي اين نبود كه شما ميمي

خالصه  خبر است. وپنداشتيد خدا از بسياري از كارهاي شما بيبينند، بلكه براي اين بود كه ميندارند، و اعمال شما را نمي
 .نموديدكرديد بلكه به شهادت ما بي اعتنايي مير هنگام معصيت به اعضاي بدن خود بي اعتنايي نميد

مَيْتَ إِذْ وَ ما رَ "در اين آيه شريفه، نظير استعمال آن در آيه "بل "به معناي كلمه "لكن "توان گفت كه آمدن كلمهپس مي
 .«0»است « 9» "وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ "و نيز در آيه« 1» "رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمي

__________________________________________________ 

 .13سوره انفال، آيه (1)

 .43سوره بقره، آيه (2)

م همه آمدند ليكن ييكارش اين است كه قسمتي از مطلب قبل را استثناء كند مثل اينكه بگو "لكن "توضيح اينكه كلمه(3)
ر آيه مورد اند و دگوييم مردم اين قريه عرب نيستند بلكه عجمكند مثل اينكه ميهمه را انكار مي "بل "رضا نيامد. و كلمه



 .(آمده است. )مترجم "بل "به معناي كلمه "لكن "بقره كلمه 43سوره انفال و  13بحث و آيه 
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آيد كه داند. در اينجا اين سؤال پيش مييعني گمان كرديد كه خداي تعالي بيشتر كارهاي شما را نمي -"مَّا تَعْمَلُونَكَثِيراً مِ "
را آورد؟ شايد جهتش اين بوده كه مشركين  "كثيرا "و چرا كلمه "داندگمان كرديد خدا كارهاي شما را نمي "چرا نفرمود

 اي علم دارد، ولي حالشان دراز آنها علم است داشتند، و معتقد بودند كه تا اندازه اعتقاد به خدا و صفات علياي او كه يكي
 .ارتكاب گناهان حال كسي بود كه معتقد است خدا به بيشتر كارهايش اطالع ندارد

 شود كه شهادت شهود به وجهي شهادت خداي تعالي نيز هست، و اين معنا صريح آيهاز آيه شريفه مورد بحث استفاده مي
 .باشدمي« 1» "وَ ال تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ "شريفه

 .مفسرين در توجيه معناي آيه اقوال ديگري دارند كه سياق آيات مساعد با آن نيست

 .ض نقل آن نشديمشود، و بدين جهت متعرعالوه بر اين، توجيهاتي است كه با تكلف و زحمت تمام مي

عال است كه باب اف "ارداء "از مصدر "أرداكم "كلمه "وَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ "
 .آن مبتدا است خبر دوم "ارديكم "مبتدا و خبر است، و جمله "ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ "به معناي هالكت است. جمله "ردي "از

 ."ذلكم "بدل باشد از كلمه "ظنكم "ممكن هم هست جمله

يد، ايد، ظني بود كه شما آن را پنداشتو معناي آيه شريفه بنا بر احتمال اول اين است كه: اين ظني كه گفتيم شما داشته
گرفت، و همين ظن شما را هالك كرد، و جلو علم و شهادت خدا را نظني بود كه شما را به هيچ مقداري از حق بي نياز نمي
 .ايدكرد، يك وقت به خود آمديد و فهميديد كه زيانكار شده

و بنا بر احتمال دوم، اين است كه: اين ظني كه شما در باره پروردگارتان پنداشتيد كه او از بيشتر اعمالتان اطالعي ندارد، 
دد، و گناه بسيار هم كارتان را به كفر كشانيد، در نتيجه شما را هالك كرد، براي اينكه باعث شد گناه در نظرتان آسان گر

 .زيانكار شديد

__________________________________________________ 

شويد شاهد بر شما است. سوره يونس، آيه دهيد مگر آنكه او در همان آني كه وارد آن عمل ميهيچ عملي انجام نمي(1)
31. [.....] 
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 "مثوي "كه كلمه "ثواء "گويد: كلمهدر مفردات مي "فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْويً لَهُمْ وَ إِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ "

واهد بود ، به معناي محل چنين اقامتي خ"مثوي "اسم مكان از آن است، به معناي اقامت بطور استقرار است، در نتيجه كلمه
گفته مصدر استعتاب به معناي طلب عتبي يعني رضايت  "يستعتبوا "اين بود گفتار راغب، و در مجمع در معناي جمله« 1»

جمع اسم فاعل از آن است به معناي ارضا است، و  "معتبين "است، در نتيجه استعتاب به معناي استرضا، و اعتاب كه كلمه
بوده كه پوستي را كه درست دباغي نشده، دو باره دباغي كنند، تا اصالح شود، سپس اصل اعتاب در نزد عرب به اين معنا 

اين كلمه را بطور استعاره در هر عملي كه باعث عطف نظر و توجه و عالقه و الفت كسي انجام شود استعمال كردند، اين 
 .«9»بود گفتار صاحب مجمع 

كنند، كه آتش منزلگاه و قرارگاهشان است، و اگر هم از خدا و معناي آيه شريفه اين است كه اگر به همين حال صبر 
بخواهند تا از ايشان راضي شود، و اعتذار جويند، تا از عذاب رهايي يابند، از آنهايي كه خدا از ايشان راضي شود نخواهند بود، 

 "اصْبِرُوا أَوْ ال تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْاصْلَوْها فَ "و اعتاب و اعتذارشان پذيرفته نخواهد شد، در نتيجه آيه شريفه در معناي آيه



 .خواهد بود« 0»

 "... وَ قَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ "

 "و كلمه ،از مصدر تقييض است، و تقييض به طوري كه در مجمع البيان آمده، در اصل به معناي تبديل بوده "قيضنا "كلمه
 .جمع قرين است، كه معنايش معروف است "قرناء

اشاره به اين است كه كفار استعداد اين را داشتند كه ايمان بياورند، و تقوا پيشه كنند، و در  "قَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ "پس جمله:
 "ه:يت كنند، هم چنان كه آيهايي برايشان معين كند، كه ايشان را بيش از پيش تسديد و هدانتيجه خداي تعالي قرين

 .دهد، از اين تاييد خبر مي«0» "أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ

 ولي با داشتن چنين استعدادي كفر ورزيدند، و مرتكب فسق شدند، و خداي تعالي به

__________________________________________________ 

 ."ثوي "مفردات راغب، ماده(1)

 .2، ص 2مجمع البيان، ج (2)

 .13درون آتش شويد كه چه صبر كنيد و چه نكنيد به حالتان يكسان است. سوره طور، آيه (3)

 .99خدا ايمان را در دلهاي ايشان نوشته بود، و بر وحي هم از ناحيه خود تاييدشان فرمود. سوره مجادله، آيه (4)
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هاي ديگر از شيطانها برايشان قرار داد، تا مالزم آنان باشند، و اين را به عنوان مجازات در مقابل كفر ها، قرينجاي آن قرين
 .شان كردو فسوق

هاي صدق، كه مامور بودند با آنها همنشين اند: معناي آيه اين است كه ما به جاي آن قريناز مفسرين گفته «1»بعضي 
 .هاي بدي از جن و انس برايشان معين كرديم ولي شايد معنايي كه ما كرديم بهتر باشدد، و نشدند، قرينباشن

 484را زيبا جلوه دادند[ ..... ص:  "ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ "هاي سوء براي مشركينمعناي اينكه قرين]

يعني آن قرينان سوء در نظر ايشان جلوه داد پيش رو و پشت سرشان را، و شايد  "خَلْفَهُمْفَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما  "
هاي مادي را كه داشتند در نظرشان جلوه داد، و هم آنها را كه آرزومند بودند داشته باشند، و در مراد اين باشد كه هم لذت

 .آينده بدست آورند

د، و ها مرتكب شدنگناهاني است كه در اثر زينت دادن آن قرين "بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ما "اند: منظور ازاز مفسرين گفته« 9»بعضي 
هاي زشتي است كه در مردم و براي بعد از خود باب كردند، و ممكن است اين وجه را در وجه ، سنت"وَ ما خَلْفَهُمْ "منظور از

 .قبلي درج نمود

زندگي دنياي ايشان است كه بدان اقبال نموده و آن را مقدم بر آخرت  "يهِمْما بَيْنَ أَيْدِ "اند: مراد ازديگر گفته« 0»بعضي 
امر آخرت است كه قرينان سوء ايشان را به انكار آن  "وَ ما خَلْفَهُمْ "داشتند، و همه براي آن سعي و تالش كردند. و مراد از

. ولي اين وجه، وجه بعيدي است، براي دعوت نموده گفتند: قيامتي و نشوري و حسابي و بهشتي و دوزخي در كار نيست
 .اينكه انكار قيامت و حساب، زينت دادن زندگي آخرت نيست

يعني كلمه عذاب عليه ايشان ثابت و واجب شد، در  -"وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ "
زيستند. و منظور از كلمه عذاب، هايي از جن و انس كه قبل از ايشان ميه به خود بودند، امتهايي شبيحالي كه در امت

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ  "است، و نيز آيه «0» "وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ "آيه



تعليل واجب شدن كلمه عذاب، و يا  "إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ "باشد و در آيه مورد بحث جملهمي« 4» "مِنْهُمْ أَجْمَعِينَتَبِعَكَ 
 .تعليل همه مطالب قبل است

__________________________________________________ 
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 .يان مانند آدميان حكم مرگ در ميان آنها جاري استآيد كه جنو از آن آيه شريفه برمي

 481بحث روايتي ])رواياتي راجع به حسن ظن به خدا، و مراد از گواهي دادن پوست بدن در قيامت([ ..... ص: 

در كتاب فقيه از امير المؤمنين )ع( روايت آورده كه در وصيتش به فرزندش ابن حنفيه اين آيه را آورد كه خداي تعالي 
 و سپس فرمود: منظور از جلود آلت "وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ ال أَبْصارُكُمْ وَ ال جُلُودُكُمْ "فرمايد:مي

 .«1»تناسلي است 

ز مود: منظور او در تفسير قمي به سند خود از ابي عمر و زبيري از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير همين آيه فر
 .«9»جلود آلت تناسلي و ران آدمي است 

گويد: امام صادق )ع( فرمود: براي مؤمن سزاوار آن است كه از خدا آن طور بترسد كه گويا خود را و در مجمع البيان مي
 الي در مذلتبيند، و آن طور اميد رحمت از او داشته باشد كه گويا از اهل بهشت است، چه خداي تعمشرف به آتش دوزخ مي

و در باره حسن ظن و اميدواري به رحمتش در  "وَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ "فرمايد:كفار كه ترس از او نداشتند، مي
كنم، اگر حسن ظن داشته باشد، همان ظنش را محقق فرمايد: من بر طبق ظن بنده مؤمن خود رفتار ميحديث قدسي مي

 .«0»كنم اگر هم سوء ظن داشته باشد، مطابق ظنش با او رفتار مي سازم، ومي

و در تفسير قمي به سند خود از عبد الرحمن بن حجاج، از امام صادق )ع( روايت آورده كه در ضمن حديثي فرمود: رسول 
ابق ظن خود اي نيست كه به خداي عز و جل حسن ظن داشته باشد، مگر آنكه خدا را مطص( فرموده: هيچ بنده)خدا 

 .«0» "ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ "فرمايد:خواهد يافت، و اين همان قول خداي عز و جل است كه مي

و در الدر المنثور است كه احمد، طبراني، عبد بن حميد، مسلم، ابو داوود، ابن ماجه، ابن حبان، و ابن مردويه همگي از جابر 
ه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: زنهار هيچ يك از شما از دنيا نرود مگر اينكه نسبت به خداي تعالي حسن اند كروايت كرده

وَ  "شان فرمود:ظن داشته باشد، چون مردمي بودند كه خداي تعالي به خاطر سوء ظنشان به خدا، هالكشان كرد، و در باره
 «"اكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْد

در شان نزول بعضي از آيات مورد بحث، رواياتي وارد شده كه آن طور كه بايد و شايد با سياق آيات سازگاري ندارد،  :مؤلف.
 .و به همين جهت از نقل آنها صرفنظر كرديم
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 481[ ..... ص: 39تا  11(: آيات 57سوره فصلت )]

 اشاره

( فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ 93ا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ )وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَسْمَعُوا لِهذَ
( وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا 93وا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ )( ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءً بِما كان93ُالَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ )

( إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا 92) رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَالَّنا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ
 (03لُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِكَةُ أاَلَّ تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ )تَتَنَزَّ

نُزُالً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ  (01) تَدَّعُونَنَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ لَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيها ما 
وَ ال تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ ال السَّيِّئَةُ  (33)( وَ مَنْ أَحْسَنُ قَواْلً مِمَّنْ دَعا إِلَي اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 09)

( وَ ما يُلَقَّاها إِالَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقَّاها إِالَّ ذُو حَظٍّ 00وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ )ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ 
 (04عَظِيمٍ )

نْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ال ( وَ م03ِوَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )
( فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ 03تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ ال لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ )

( وَ مِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَي الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ إِنَّ الَّذِي 03يْلِ وَ النَّهارِ وَ هُمْ ال يَسْأَمُونَ )لَهُ بِاللَّ
 (02ءٍ قَدِيرٌ )أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتي إِنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ
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كردند كه هنگام شنيدن صداي قرآن به آن گوش ندهيد و جار و جنجال كنيد و آنان كه كفر ورزيدند به يكديگر سفارش مي
 .(93به طوري كه صداي شما بر صداي قرآن غلبه كند و در نتيجه كسي آن را نشنود )

 .(93يم )دهكردند كيفر ميچشانيم و به بدتر از آنچه ميذاب سختي ميما هم به طور يقين به كساني كه كفر ورزيدند ع

اي جاودانه دارند به كيفر اينكه همواره آيات ما را انكار اين چنين است كه كيفر دشمنان خدا آتش است در شكم آتش خانه
 .(93كردند )مي

پروردگارا گمراه كنندگان جني و انسي را به  :گويندكردند( در آخرت ميهمين كفار كه در دنيا آن سفارش را به يكديگر مي)
 .(92ما نشان بده تا آنان را زير پا گذاريم تا خوارتر از خود ما شوند )

اما آنهايي كه گفتند پروردگار ما اللَّه است و بر گفته خود پافشاري و استواري هم كردند مالئكه بر آنان نازل گشته و 



را به شما  اشبه بهشت بشارت و خوشوقتي داشته باشيد بهشتي كه در دنيا همواره وعده گويند نترسيد و غم مخوريد ومي
 .(03دادند )مي

آري، ماييم اولياي شما هم در دنيا و هم در آخرت و شما در بهشت هر چه دلتان بخواهد و بلكه هر چه طلب كنيد در اختيار 
 .(01خواهيد داشت )

 .(09پذيرايي شما از ناحيه خداي آمرزنده رحيم فراهم شده ) اينها همه مراسمي است كه قبال براي

از  گويد: من به يقيندهد و ميكند و عمل صالح انجام ميراستي خوش گفتارتر از كسي كه بشر را به سوي خدا دعوت مي
 .(00تسليم شدگانم كيست؟ )

هترين عكس العمل دفع كن تا آن كسي هاي مردم را بو چون معلوم است كه خوبي و بدي يكسان نيست ال جرم تو بدي
 .(00كه بين تو و او دشمني هست چنان از دشمني دست بردارد كه گويي دوستي مهربان است )

د پذيرد مگر آنكه بهره عظيمي از سعادت داشته باشپذيرند مگر كساني كه خويشتن دارند و نيز نمياما اين نصيحت را نمي
(04). 

 .(03وي تحريك شدي پناه به خدا بر كه او شنواي دانا است )و اگر از ناحيه شيطان به نح

و يكي از آيات او شب و روز و خورشيد و ماه است، پس ديگر معنا ندارد كه براي خورشيد و ماه سجده كنيد بلكه بايد براي 
 .(03خواهيد عبادتي كنيد )خدايي سجده كنيد كه آنها را آفريده اگر به راستي مي
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گويند و كنند غمگين مباش كه آنان كه نزد پروردگار تواند شب و روز او را تسبيح ميو اگر ديدي كه باز كفار استكبار مي
 .(03شوند )خسته نمي

م به كنيجنب و جوش است ولي وقتي ما باران بر آن نازل ميبيني مرده و بيو يكي از آياتش اين است كه زمين را مي
ه كند ككند همان كسي است كه زمين را زنده ميآيد، آري، آن كس كه مردگان را زنده ميافتد و باال ميجوش مي جنب و

 .(02او بر هر چيزي قادر است )

 489بيان آيات ..... ص: 

 اشاره

ده كه هايي شدر اين آيات به ايمان نياوردن كفار به قرآن كريم كه در صدر سوره آمده بود، برگشت شده، و متعرض نقشه
اي از كشيدند. و در اين آيات بين كفار و مؤمنين با استقامت مقابله شده، كفار و پارهآنان به منظور ابطال حجت قرآن مي

اي از پاداشهاي آخرتي ايشان را، از سوي ديگر آورده. و نيز عواقب ضاللت آنان را، از يك سو، و مؤمنين با استقامت و پاره
 .شودقه ديگري ميمتعرض مطالب متفر

به معناي  است، و لغو "لغو "امر از مصدر "الغوا "كلمه "وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ "
ته داشته باشد. وقتي گفاي نداشته باشد، و در كالم به معناي آن گفتاري است كه معنا نهر چيزي است كه اصل و ريشه

كه اشاره به قرآن است، و دو  "هذا "كند. و كلمهمعنايش اين است كه كار لغو كرد، و مي "لغوا "،"يلغو "، و"لغي "شودمي
 .اند، دليل بر اين است كه كمال عنايت را به قرآن و از بين بردن آن داشته"اين قرآن "باره نام قرآن را آوردن،

كند بر نهايت عجز كفار در مبارزه عليه قرآن، به طوري كه بعد از آنكه نتوانستند كالمي مثل آن را يو اين آيه داللت م



بياورند، و يا اقامه برهاني عليه آن بكنند، كارشان در بيچارگي به اينجا كشيد كه به يكديگر سفارش كنند كه گوش به قرآن 
ا در آورند، تا صداي آن شخص به گوش كسي نرسد، و در نتيجه ندهند، و هر جا قرآن خوانده شود سر و صداهاي بي معن

 .اين غلبه است "باشد كه شما غالب شويد "اثرش لغو گردد. و منظور از جمله

 489رواياتي راجع به حسن ظن به خدا، و مراد از گواهي دادن پوست بدن در قيامت([ ..... ص: )]

 "... دِيداًفَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَ "

به حسب مورد آيه، همان كساني است كه گفته بودند: به  "الذين كفروا "الم سوگند است. و مراد از "لنذيقن "الم در جمله
 .قرآن گوش ندهيد. هر چند كه صرفنظر از مورد، آيه شريفه بر حسب لفظ مطلق است
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همه اعمال زشت آنان  "أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ "اند: مراد ازگفته «1»بعضي  -"الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَوَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ  "
بعضي  "ربدت "شده، نه "بد "در اينجا از معناي أفعل تفضيلي خود افتاده، در نتيجه به معناي "بدتر -أسوء "است، و كلمه

 :انداز مفسرين گفته« 9»

 .است كه به عنوان مبالغه در نهي و زجر، جزاي بدترين اعمالشان را ذكر كند، و از بقيه اعمال بدشان سكوت نمايدمراد اين 

 "... ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ النَّارُ "

، و يا عطف بيان براي آن است. ممكن هم هست "ذلك "بدل از كلمه "النار "مبتدا و خبر است، و كلمه "ذلك جزاء "جمله
باشد، يعني اين است جزاي دشمنان  "ذلك جزاء اعداء اللَّه هي النار "خبري باشد براي مبتدايي كه حذف شده، و تقدير آن

اي هيعني آتش براي آنان خان "لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ "فرمايد:خدا كه عبارت است از آتش. و يا مبتدا باشد براي اين خبر كه مي
 .است جاودانه

اي مخصوص به خود دارد، يعني آتش به همه آنان احاطه دارد، هر يك از ايشان در درون آتش خانه -"فِيها دارُ الْخُلْدِ لَهُمْ "
 .كه در آن جاودانند

يجزون  "مفعول مطلق است براي فعلي تقديري، و تقدير كالم چنين است "جزاء "كلمه -"جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ "
 .شوند جزايي مخصوصعني جزاء داده ميي "جزاء

فَإِنَّ  "د:فرماينظير اين آيه كه مي "ذلك جزاء "و ممكن است مفعول مطلق باشد براي مصدري كه قبال در كالم بود، يعني
 ."جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً

گويند، اين آيه حكايت كالمي است كه كفار در داخل آتش مي "نَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِوَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِ "
 شان را نشان ايشان بدهد تا آنان را زيركنند كه متبوعين و پيشوايان ضاللت جني و انسيو از خداي تعالي درخواست مي

نَجْعَلْهُما تَحْتَ  "گويندبه شهادت اينكه دنبالش مي پاي خود لگدمال و ذليل كنند، و به همين مقدار عذابشان را بيشتر سازند،
 .«0» "ترين مردم شوندزير پاي خود قرارشان دهيم تا از پست -أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ

 "... إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِكَةُ "

 رفته كه بهگويد: كلمه استقامت در اصل در خصوص طريقي به كار ميب ميراغ

__________________________________________________ 

 .11، ص 2(مجمع البيان، ج 9و  1)

 .30چون براستي جهنم جزاي شما است، جزايي فراوان. سوره اسري، آيه (3)
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گويد: حق را به چنين راهي تشبيه كرده. سپس مي "اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ "ه شده باشد، و در آيه شريفهخط مستقيم كشيد
 "و استقامت انسان به اين معني است كه همواره مالزم طريقه مستقيم باشد كه خداي تعالي در باره چنين انسانهايي فرموده:

 "ندگويولي در صحاح اللغة استقامت را به معناي اعتدال گرفته، و گفته: وقتي مي« 1» "هُ ثُمَّ اسْتَقامُواإِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّ
 .«9»معنايش اين است كه اين امر براي او در حد اعتدال بود  "استقام له االمر

نگردند، و بر سخني كه گفته استوار اين است كه مالزم وسط راه باشند، و دچار انحراف  "ثُمَّ اسْتَقامُوا "پس مراد از جمله
معنايش اين است كه ما دام كفار با شما معتدل بودند، شما « 0» "فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ "باقي بمانند. مثال در آيه

« 0» "رْتَ وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْوَ اسْتَقِمْ كَما أُمِ "هم براي آنان اعتدال داشته باشيد و از وسط راه منحرف نگرديد. و در آيه
اي عمل كن، يعني راه ميانه را پيش بگير، و هواهاي ايشان را پيروي مكن. معنايش اين است كه: آن طور كه مامور شده

 .گردداند به همين معنا كه ما گفتيم برميهمه تفسيرهاي مختلفي كه براي اين آيه كرده

 497پيشه و آينده نيكويي كه در انتظارشان است[ ..... ص: بيان حسن حال مؤمنين استقامت ]

 .كردكند، هم چنان كه آيات قبلش بدي حال كفار را بيان ميو اين آيه و آيه بعدش حسن حال مؤمنين را بيان مي

اي كه در انتظار اين آيه شريفه از آينده -"لَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ ا "
دهد. و آن تقويت دلها و دلگرمي آنان و بشارت به كرامت آيند، خبر ميمؤمنين است، و مالئكه با آن به استقبال ايشان مي

 .است

است كه احتمال پيش آمدن دارد، و در دهند. و ترس هميشه از مكروهي پس مالئكه ايشان را از ترس و اندوه ايمني مي
ترسند، و يا محروميت از بهشت است كه باز از آن بيم دارند. و حزن و اندوه هم، مورد مؤمنين يا عذابي است كه از آن مي

همواره از مكروهي است كه واقع شده، و شري كه پديد آمده، مانند گناهاني كه از مؤمنين سر زده و از آثارش غمنده 
گردند، و مالئكه ايشان را انگاري از آنها فوت شده، و از فوت آن اندوهگين ميد و يا خيراتي كه باز به خاطر سهلشونمي

دهند به اينكه ايشان از چنان خوف و چنين اندوهي در امانند، چون گناهانشان آمرزيده شده، و عذاب از ايشان دلداري مي
 .برداشته شده است

__________________________________________________ 

 ."قوم "مفردات راغب، ماده(1)

 .9313، ص 4صحاح اللغة، ج (2)

 .3سوره توبه، آيه (3)

 .14سوره شوري، آيه (4)
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 ". و اينكه گفتند"تُمْ تُوعَدُونَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْ ":گوينداند، ميدهند به بهشتي كه وعده داده شدهآن گاه بشارتشان مي

داللت دارد بر اينكه نازل شدن مالئكه بر مؤمنين به اين بشارت، بعد از زندگي دنيا است، چون معناي  "كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
ةِ فِي الْحَيا نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ "دادند.اش را به شما ميعبارتشان اين است كه: مژده باد شما را به آن بهشتي كه همواره وعده

 "... الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ

شما  گويند: ما در زندگي دنيا اولياياين آيه شريفه تتمه بشارت مالئكه است. و بنا بر اين، اينكه در آخرت به مؤمنين مي



چيني است، براي هدر حقيقت مقدمه و زمين -با اينكه همانطور كه گفتيم اين گفتگو بعد از انقضاي زندگي دنيا است -بوديم
اند: ما تا اشاره كنند به اينكه واليت در آخرت فرع و نتيجه واليت در دنيا است، پس كانه گفته "و في اآلخرة "آوردن جمله

اولياي شما در آخرتيم همانطور كه در دنيا بوديم، و يا بدان جهت كه در دنيا بوديم، و به زودي متولي امور شما خواهيم شد، 
 .در دنيا بوديم همانطور كه

و اوليا بودن مالئكه براي مؤمنين منافات با اين ندارد كه خدا هم ولي ايشان باشد، چون مالئكه واسطه رحمت و كرامت 
اويند، نه اينكه از پيش خود اختياري داشته باشند. و اي بسا اينكه در آيه شريفه واليت مالئكه را ذكر كرده نه واليت خدا را، 

ضينا لهم و ق "باشد كه بين اولياي خدا و دشمنان او مقابله و مقايسه كند، چون در حق دشمنانش فرموده بود:براي اين بوده 
ا م "فرمايد:اش ميها، از قول مالئكهو در آيه مورد بحث در مقابل آن قرين "هاي بدي قرار داديمما براي كفار قرين -قرناء

 ."اولياي شما هستيم

است كه معلوم شود كه مراد از واليت مالئكه براي مؤمنين، تسديد و تاييد مؤمنين است، چون و نتيجه اين مقابله آن 
اي كه حارس و نگهبان خلقند، و يا آنهايي كه موكل بر مالئكه مؤيد آنهايند كه مختص به اهل واليت خدايند، و اما مالئكه
 .دارند، بلكه مؤمن و كافر برايشان يكسان استارزاق و اجلهاي مردم و ساير شؤون آنهايند، اختصاصي به مؤمنين ن

 .اند: اصال اين آيه شريفه كالم خدا است نه كالم مالئكهگفته« 1»بعضي از مفسرين 

 "وَ لَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ "

است. و  "اشتهاء "مضارع از مصدر "تشتهي "و كلمهگردد. برمي "اخرة "ي اول و دوم هر دو به كلمه "فيها "ضمير در -
اي باشد، خواستهاش مياست كه به معناي از جا كنده شدن يكي از قواي آدمي بطرف خواسته "شهوت "اصل آن نيز كلمه
 برد، مانند شهوت طعام و نوشيدني، وكه از آن لذت مي
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 .191، ص 90ح المعاني، ج رو(1)

 420، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .شهوت جنسي

بود كه بر حسب قواعد علم صرف، به اين صورت درآمده. و اين  "تفتعلون "بر وزن "تدتعيون "در اصل "تدعون "كلمه
تيجه جمله دوم يعني كنيد. در نباشد، يعني طلب دعا ميمي "تطلبون الدعوة "كلمه از باب افتعال از دعا است، و معنايش

 "وَ لَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ "جمله

 "لَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ "تر از جمله اول، يعني جملهدامنه شمولش وسيع

 .است، چون شهوت طلب مخصوص است، و طلب اعم از آن است

خير و لذتي را كه تصور بشود، و براي شهوتشان دهد به اينكه در آخرت هر و بنا بر اين، آيه شريفه به ايشان بشارت مي
بلكه از  .ممكن باشد كه اشتهاي آن كند، دارا هستند، چه از خوردنيها و چه نوشيدنيها، و چه لذتهاي جنسي، و چه غير آن

لَهُمْ ما  "تر و باالتر دارند، و آن اين است كه هر چه را بخواهند بيش از آن را دارند، هم چنان كه فرمود:اين هم وسيع
 .«1» "يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ

 493دعوت پيامبر اسالم )صلي اللَّه عليه و آله( احسن القول است[ ..... ص: ]



ق كه به آيه ساباين آيه شريفه متصل است  "وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَي اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ "
براي اينكه كفار همانطور كه در مقام دشمني با قرآن  "وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِيهِ "فرمود:مي

 "ند:تگفكردند، هم چنان كه بخاطر داريد كه در اوايل اين سوره به آن جناب ميبودند، با رسول خدا )ص( نيز دشمني مي
ه اينكه سخن كند، ببنا بر اين، خداي تعالي در آيه شريفه مورد بحث آن جناب را تاييد مي "قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ ...

 .تو، يعني دعوتت، بهترين سخن است

رسول خدا )ص( است، هر چند كه لفظ آيه عموميت  "وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَي اللَّهِ "پس در آيه مورد بحث مراد از
كنند، چيزي كه هست چون در بين اين داعيان به سوي خدا شود كه به سوي خدا دعوت ميدارد و شامل همه كساني مي

ممكن است كسي يافت شود كه بخاطر رسيدن به غرض فاسد به سوي خدا دعوت كند، و معلوم است كه چنين دعوتي 
بشرطي كه خودش هم  "وَ عَمِلَ صالِحاً "تواند باشد، لذا دنبال جمله نامبرده اين شرط را اضافه كرد كهاحسن القول نمي

 .كند از اينكه صاحبش نيتي صالح داردعمل صالح كند، چون عمل صالح كشف مي

 و نيز از آنجايي كه عمل صالح داللت بر اعتقاد حق، و التزام به آن ندارد، و اين نيز
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 .04هر چه بخواهند دارند و نزد ما بيش از آنهم هست. سوره ق، آيه (1)

 420، ص: 13ترجمه الميزان، ج

كند، و عمل صالح هم دارد، ولي ايماني به حق نداشته، و التزامي معلوم است كه سخن آن كسي كه دعوت به سوي خدا مي
الَ وَ ق "ن القول نيست، به همين جهت دو جمله گذشته را مقيد به شرطي ديگر كرد، و آن اين است كهبه آن ندارد، احس

به معناي  آيد در اينجابه طوري كه از سياق برمي "قال "، يعني اعتقاد به اسالم داشته باشد. چون كلمه"إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
 .رأي و اعتقاد است

سالم و عمل صالح داشت، آن گاه به سوي خدا دعوت كرد، سخنش احسن القول خواهد بود، براي پس اگر كسي اعتقاد به ا
تر و ديكاي به حق نزاينكه احسن القول عبارت است از سخني كه به حقيقت نزديكتر، و نيز سودمندتر باشد، و هيچ كلمه

 .شودي حاق سعادتش رهنمون مينيز سودمندتر از كلمه توحيد نيست، براي اينكه اين كلمه آدمي را به سو

 ."... وَ ال تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ "

بعد از آنكه احسن القول را خاطرنشان كرد، فرمود كه احسن القول عبارت است از دعوت به سوي خدا، و چون قائم به چنين 
ر برده، روي سخن را متوجه آن جناب كرد تا بهترين دعوت در درجه اول رسول خدا )ص( بود، لذا در آيه شريفه التفاتي بكا

ترين راه دعوت به سوي خدا، ترين راه رسيدن به هدف را برايش بيان كند، و نزديكطريق در دعوت به سوي خدا و نزديك
ه، ودو مؤثرترين آن عبارت از طرز دعوتي است كه بيشتر در دلها اثر بگذارد، و به اين منظور روي سخن به آن جناب نم

 ."... ال تستوي "فرمود:

معنايش اين است كه: دعوت به سوي خدا با داشتن خصلت نيك، و با نداشتن  "ال تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ "پس جمله
است كه تنها  هزايد "وَ لَا السَّيِّئَةُ "در جمله "ال "آن، و داشتن خصلت بد يكسان و تاثيرش در نفوذ برابر با هم نيست. و كلمه

 .كندخاصيت تاكيد را دارد، و نفي را تاكيد مي

 495[ ..... ص: "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "معناي جمله:]



نمايد. گويا اين جمله استينافي و سخني نو است كه توهمي را كه ممكن است كسي بكند دفع مي "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "
 بدي را به بهترين راهش دفع "فرمايدپرسد: چه بايد كرد؟ در جواب ميشنود، ميرا مي "ال تَسْتَوِي ... "وقتي شنونده جمله

. و معناي آن اين است كه: بدي را با خصلتي كه مقابل آن است دفع نما، مثال باطل آنان را با حقي كه نزد تو است "كن
يهايشان را با عفو، و همچنين هر بدي ديگرشان را با خوبي مناسب دفع كن، نه به باطلي ديگر، و جهل آنان را با حلم و بد

 .آن دفع كند

اين قسمت از آيه مورد بحث، اثر دفع به احسن و نتيجه آن را بيان  -"فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ "
 424، ص: 13ها را ترجمه الميزان، جباطلكند. و مراد اين است كه: وقتي تو همه بديها و مي

شود كه گويي عالوه بر دوستي شفقت به بهترين وجه دفع كردي، ناگهان خواهي ديد همان دشمنت آن چنان دوست مي
و به  "تدشمن -عدوك "بليغتر از آن است كه بفرمايد "الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ "اند: تعبير بهگفته« 1»هم دارد. بعضي 

 .همين جهت با اينكه دومي مختصرتر بود، تعبير اولي را آورد

ا الَّذِينَ وَ ما يُلَقَّاها إِلَّ "آن گاه خداي سبحان دفع به أحسن را تعظيم و مدح كرده، به بهترين نقطه و بليغترين مدح، و فرموده:
پذيرد، مگر تنها آنهايي كه داراي صفت صبرند، و سفارش را نمي، يعني كسي اين "صَبَرُوا وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

 .اي عظيم از كمال انسانيت و خصال نيك دارندآنهايي كه بهره

 .ودشو در آيه شريفه عالوه بر مطالب باال، اين داللت را هم به روشني دارد كه حظ عظيم تنها نصيب صاحبان صبر مي

 494[ ..... ص: "مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ... وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ "معناي آيه:]

 ."وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "

تر عقب آن تا تحريك شود و تنداست، يعني سيخ و يا تازيانه زدن به پهلوي حيوان و يا به  "نخس "به معناي "نزغ "كلمه
 .باشدمي "و ان ينزغنك "زايده است، و اصل آن "إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ "در جمله "ما "برود و كلمه

او  هايها و وسوسهحال بايد ديد نازغ )تحريك كننده( كيست؟ ممكن است خود شيطان باشد. و ممكن هم هست تسويل
ا )ص( است، مناسبتر به مقام شامخ آن جناب احتمال اول است، چون تسويالت باشد، ولي چون خطاب در آيه به رسول خد

 .و وساوس شيطاني در آن جناب راه ندارد

ي كرده، امور را عليه وبله، اين امكان دارد كه آن خبيث با وسوسه مردم، يعني كفار و معانديني كه آن جناب دعوتشان مي
نموده، كفر و جحود را در كفار و منكرين بيشتر سازد، و در دشمني و آزار دگرگون سازد، مثال زحمات آن جناب را خنثي 

اش اين شود كه دفع به احسن آن جناب كمتر مؤثر بيفتد. و بنا بر اين، برگشت اين نزغ پيامبر آتششان را تيزتر كند، و نتيجه
نْ مِنْ بَعْدِ أَ "خواهد بود كه آيه شريفهشود. و خالصه همان نزغي از شيطان به افكندن دشمني در بين آن جناب و مردم مي

 برد، و همان چيزي خواهد بود كه آيه شريفهنام مي« 9» "نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي
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 .190، ص 90روح المعاني، ج (1)

 .133نم دشمني افكند. سوره يوسف، آيه بعد از آنكه شيطان بين من و برادرا(2)

 423، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .خوانده "القاء در امنية "آن را« 1» "وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّي أَلْقَي الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ "

اي جز اين نيست كه آيه را حمل كنيم بر مطلق دستور، تا متمم امر باشد، و آن وقت و اما اگر احتمال دوم را بگيريم، چاره



 .شودمي "گويم عروسم تو بشنودخترم به تو مي "آيه شريفه به وجهي شبيه به مثل معروف

، "تعاذهاس "، و همچنين"معاذ "نيز و -به كسره عين -"عياذ "و نيز "عوذ "كلمه -"فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "
دهند، و آن عبارت است از پناه بردن. و معناي جمله مورد بحث اين است كه: هر وقت ديدي شيطان در همه يك معنا را مي

كند، پناه ببر به خدا از شيطنت او، كه خدا شنواي مسألت تو، و داناي به حال تو است. و يا: شنواي سخنان كارت وسوسه مي
 .و داناي به اعمال تو است تو،

 "... وَ مِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ "

خداي سبحان بعد از آنكه روشن كرد كه دعوت رسول اسالم )ص( احسن القول است، و آن گاه به او سفارش كرد به اينكه 
اصل دعوت برگشته، بر وحدانيت خدا و بر مساله معاد احتجاج  بديها را به احسن الخصال دفع كند در اين آيه دو باره به

 .كندمي

 .آورداحتجاج بر مساله توحيد را در اين آيه و آيه بعديش، و بر مساله معاد را در آخرين آيات مورد بحث مي

پيوستگي آن بر وحدت رب مدبر. و احتجاجي است از راه وحدت تدبير سراسر عالم و  "وَ مِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ "پس جمله
و براي  "باز احتجاجي است از راه وحدت رب، بر پرستش او به تنهايي. و به همين جهت دنبال جمله مورد بحث فرمود:

 ."... خورشيد و قمر سجده مكنيد

و و يكي از آيات ا "پس كالم در اين آيه در واقع دفع دخلي است از توهمي كه ممكن است بشود، گويا بعد از آنكه فرمود:
و با اين جمله يگانگي خداي تعالي در ربوبيت را اثبات كرد، كسي پرسيده پس حال چه بايد كرد؟ در  "شب و روز است ...

پاسخ فرموده: براي خورشيد و ماه سجده مكنيد، كه آن دو مخلوق خدا و مدبر به تدبير اويند، بلكه تنها خداي را سجده كنيد، 
ين پرستيدند، تنها صابئكردند، ولي آنها را نميت كنيد. و عموم وثني مذهبان خورشيد و ماه را تعظيم ميو تنها او را عباد

 اين دو -گويندكه به طوري كه مي -بودند
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وره زد. سرد شيطان آرزويش را بر هم ميكهيچ رسولي و پيامبري قبل از تو نفرستاديم مگر آنكه هر وقت آرزويي مي(1)
 .49حج، آيه 

 423، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .گرددبه ليل و نهار و شمس و قمر برمي "خلقهن "كردند. و ضمير دررا عبادت مي

دت كنيد، بايد اين خواهيد خدا را عباسازد. اگر مييعني عبادت خدا با عبادت غير خدا نمي -"إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ "
 .موجودات نامبرده را عبادت نكنيد

است كه  "سامة "از مصدر "يسئمون "كلمه "فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُمْ ال يَسْأَمُونَ "
، مالئكه و مخلصين از "آنها كه نزد پروردگار تواند -نَ عِنْدَ رَبِّكَفَالَّذِي "به معناي مالل و آزردگي است. و مراد از جمله

بحثي در « 1» "إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ ال يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ "بندگان خدا است كه در تفسير آيه
 .باره اين جمله گذشت

ر و و اين بدان جهت است كه خواست حص "يسبحونه "با اينكه ممكن بود بفرمايد "يُسَبِّحُونَ لَهُ "وده:در اين آيه شريفه فرم
است كه دائما  اين "بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ "گويند. و منظور ازاختصاص را برساند، و بفهماند فرشتگان تنها و تنها خدا را تسبيح مي

 .در حال تسبيح اويند

است كه: اگر اين كفار عارشان آمد از اينكه براي خداي يگانه سجده كنند، بايد بدانند كه با تكبر آنان چنان  و معناي آيه اين



نيست كه در عالم وجود كسي يافت نشود كه براي او سجده كند، بلكه كساني هستند كه دائما و ال ينقطع و بدون خستگي 
 .كه نزد پروردگار تواندگويند، و آنها كساني هستند و مالل او را تسبيح مي

 "... وَ مِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَي الْأَرْضَ خاشِعَةً "

است كه به معناي  "اهتزاز "از مصدر "اهتزت "از خشوع است كه به معناي اظهار ذلت است. و كلمه "خاشعة "كلمه
ت. و منظور از اهتزاز زمين و ربوه است كه به معناي نشو و نما و علو اس "ربوه "از مصدر "ربت "حركت شديد است. و كلمه

 .شوندآورند، و بلند ميآن، به حركت در آمدنش به وسيله گياهاني است كه از آن سر درمي

اي تمثيلي به كار رفته، يعني خشكي و بي گياهي زمين در زمستان، و سپس سرسبز شدن و باال در اين آيه شريفه استعاره
هاي پاره و كهنه بوده، و خواري و ذلت از سر و قبل افتاده حال و داراي لباس آمدن گياهانش، به كسي تشبيه شده كه

هاي گرانبها بر تن نموده، و باريده، و سپس به مالي رسيده كه همه نارساييهاي زندگيش را اصالح كرده، و جامهرويش مي
 .داراي نشاطي و تبختري شده است كه خرمي و ناز و نعمت از سر و رويش هويداست

 اين آيه شريفه همانطور كه گفتيم در مقام اثبات معاد، و احتجاج بر آن است كه و
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 .پردازيمچون بحث در پيرامون مضمون آن مكرر شده، ديگر به تفسير بيشتر آن نمي

 498[ ..... ص: "وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ... "وايتي ]معناي آيه:بحث ر

اند ابليس گويد: منظور اهل جهنم از كساني كه گمراهشان كردهمي "أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا "در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه
ا( و قابيل پسر آدم است كه براي اولين بار گناه را به بشر ياد داد و اين معنا از علي )ع( روايت پدر همه شيطانه)االبالسة 

 .«1»شده 

 .مؤلف: شايد اين روايت نوعي جري، يعني تطبيق آيه بر يكي از مصاديقش باشد، چون آيه شريفه عموميت دارد

گويد: از انس روايت شده كه گفته است: رسول مي "نَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُواإِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّ "و نيز در همان كتاب در ذيل آيه
ولي بيشترشان به گفته خود كفر  "رَبُّنَا اللَّهُ "آيه مزبور را بر ما قرائت كرد، و سپس فرمود: بسياري از مردم گفتند (خدا )ص

 .«9»مرگش آن را بگويد ورزيدند، پس تنها آن كس بر اين گفتار استقامت ورزيده كه تا دم 

نقل  -شود،گفته است، يعني در دم مرگشان مالئكه بر آنان نازل مي "تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِكَةُ "باز در همان كتاب در ذيل آيه
 .«0»و اين معنا از امام صادق )ع( نيز روايت شده  -از مجاهد و سدي

 "لِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيانَحْنُ أَوْ "و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه

 "وَ فِي الْآخِرَةِ "كنيم. و در ذيل جملهفرمود: ما شما را از شر شيطانها حفظ مي

 .«0»فرمود: يعني در دم مرگ 

 "نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا "اند معنايگويد: بعضي گفتهو در مجمع البيان در ذيل اين آيه مي

 .«4»كنيم ست كه ما فرشتگان، شما را در دنيا و در هنگام مرگ در آخرت حفظ مياين ا

كند با حسنه هاي هر كسي را كه به تو بدي ميبدي :فرموده "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه



 .«3»ي مهربان است خود دفع كن تا در نتيجه آن كس كه بين تو و او دشمني است كانه دوست
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 499..... ص:  [45تا  52(: آيات 57سوره فصلت )]

 اشاره

نَّهُ بِما يَوْمَ الْقِيامَةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِإِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا ال يَخْفَوْنَ عَلَيْنا أَ فَمَنْ يُلْقي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً 
( ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ 01كْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ )إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّ (03تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )

( وَ لَوْ 00ابٍ أَلِيمٍ )( ما يُقالُ لَكَ إاِلَّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِق09تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ )
هُديً وَ شِفاءٌ وَ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ ال فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا 

 (00نَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ )وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًي أُولئِكَ يُنادَوْ

( مَنْ عَمِلَ 04مْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ )وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُ
( إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ ما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها وَ ما 03بُّكَ بِظَالَّمٍ لِلْعَبِيدِ )صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَ ما رَ

وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا ( 03هِيدٍ )تَحْمِلُ مِنْ أُنْثي وَ ال تَضَعُ إاِلَّ بِعِلْمِهِ وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَ
 (02( ال يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَ إِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ )03يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَ ظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ )

ولَنَّ هذا لِي وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلي رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْني وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُ
أي بِجانِبِهِ وَ إِذا مَسَّهُ وَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَي الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَ نَ (50)فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ 

( سَنُرِيهِمْ 49( قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ )41الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ )
( أَال إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ 40ءٍ شَهِيدٌ )لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّي يَتَبَيَّنَ

 (54)ءٍ مُحِيطٌ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَال إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ
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كنند بهتر است افورزند امرشان بر ما پوشيده نيست آيا كسي كه به آتشش مير آيات ما الحاد و كفر ميبه يقين كساني كه د
نچه خواهد بكنيد كه او به آآيد با اين حال باز اختيار با خود شما است هر چه دلتان ميو يا كسي كه روز قيامت با ايمني مي

 .(03كنيد بينا است )مي

زيدند يعني مشركين عرب كه قرآن به زبان آنان نازل شده در آتشند براي اينكه به كتابي ناياب كساني كه به قرآن كفر ور



 .(01كفر ورزيدند )

 .(09كند و نه تا قيامت كتابي كه از ناحيه خداي حكيم حميد نازل شده )كتابي كه نه در عصر نزولش باطلي در آن رخنه مي

داراي  گفتند كه پروردگار تون سخناني است كه به رسوالن قبل از تو نيز ميگويند همااين سخنان وهن آوري كه به تو مي
 .(43)آمرزش و هم داراي عقابي است دردناك 

گفتند چرا آياتش جداي از هم نيست و چرا با عرب به زبان كرديم آن وقت عربها ميو اگر ما قرآن را غير عربي نازل مي
گو اين قرآن براي كساني است كه ايمان بياورند كه اگر عرب باشند و يا غير كند. بغير عربي و يا غير فصيح صحبت مي

آورند در حقيقت گوششان دچار سنگيني شده و همين عرب قرآن براي آنان هدايت و شفاء است و كساني كه ايمان نمي
 .(00شوند )اي دور ندا ميقرآن مايه كوري آنان است و به همين جهت در قيامت از فاصله

چنان كه ما به موسي كتاب داديم و قومش در آن اختالف كردند و اگر از سابق قلم قضاي پروردگارت ننوشته بود هم 
 .(04آور قرار داشتند )شان هالك شده بودند. آري، ايشان نيز در باره تورات در شكي حيرتهمه

ستمگر بر بندگانش  -پروردگار تو هر كس عمل صالحي كند به نفع خود كرده و هر كس بدي كند به ضرر خود كرده و
 .(03نيست )

زايند و آيد و جانداران ماده چه فرزندي مياي از غالفش بيرون ميداند قيامت كي است و چه ميوهتنها خدا است كه مي
ن شريكا پرسد كجايندگذارد مگر با علم خدا و روزي كه از راه دور از ايشان ميهيچ مادري تنها فرزند خود را به زمين نمي

 .(03دهد )داريم كه هيچ يك از ما به داشتن شريك براي تو گواهي نميگويند ما اعالم ميمن، در پاسخ مي
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 .(03كنند كه ديگر راه فراري ندارند )يابند و يقين ميپرستيدند نميدر آن روز خداياني را كه در دنيا مي

 .(02گردد )شود خيلي زود نوميد و مايوس ميشود و همين كه دچار شر ميسته نميآري، انسان از طلب خير خ

من  گويند اين از كارداني خودم بود واگر رحمتي از خود به او بچشانيم مخصوصا بعد از باليي كه به او رسيده باشد حتما مي
اينك )ز محترم و داراي امتياز خواهيم بود كنم قيامتي بپا شود و به فرض هم كه بپا شود در آن روز نياصال گمان نمي

كردند خبر خواهيم داد و به آنها از عذابي غليظ خواهيم چشانيد داريم كه( به زودي كفار را به نتيجه آنچه مياعالم مي
(43). 

ني دارد شود دعاهايي طوالكند و چون به شري مبتال ميگرداند و دوري ميو چون به انسان نعمتي ارزاني داريم روي مي
(41). 

بگو مرا خبر دهيد اگر فرضا اين قرآن از ناحيه خدا باشد و شما به آن كفر ورزيده باشيد در اين صورت گمراهتر از خود سراغ 
 .(49ايد؟ )دار قرار گرفتهداريد كه در خالفي ريشه

واهيم داد تا روشن گردد كه خدا به زودي آيات خود را هم در آفاق و خارج از وجود آنان و هم در داخل وجودشان نشان خ
 .(40حق است آيا اين شهادت براي پروردگار تو بس نيست كه او ناظر و گواه بر هر چيزي است )

جوييها اين است كه در مساله معاد در شكند و بدان كه خدا به هر چيزي احاطه دارد ولي تو بدان كه منشا همه اين بهانه
(40). 
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 ارهاش



شده و  برگشت -با اينكه آياتش روشن و مقامش بلند است -در اين آيات بار ديگر به مساله قرآن و كفر مشركين بدان
اش زدند، و لجبازيهايي كه در برابر حق نموده، هايي كه به آورندههايي كه در باره آن كردند و تهمتها و كوتاهيانصافيبي

 .دهدد، و آثار و توابعي كه اين رفتارهايشان داشت، برشمرده و سوره را پايان ميو كفري كه نسبت به آيات آن ورزيدن

 به منزله برزخ و رابطي است  "إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا ... "و آيه اولي يعني آيه
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إِنَّ  "فرمايدد، چون اين آيه در وسط آيه بعدش كه ميدهكه اين فصل از آيات سوره را با فصل قبلي ارتباط و اتصال مي
و آيه  "وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ ... "فرمود، و آيه اول از فصل قبل كه مي"الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ ...

ين تواند برزخ و رابطي ب، قرار گرفته است، پس همانطور كه گفتيم مي"وَ النَّهارُ ...وَ مِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ  "فرموداواخر آن كه مي
 .دو دسته آيات باشد

 "... إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا ال يَخْفَوْنَ عَلَيْنا "

الحاد به  كند. وتاييد ميسياق اين آيه شريفه سياق تهديد ملحدين اين امت است، هم چنان كه آيه بعدي نيز اين معنا را 
 .معناي انحراف است

شود، چه الحاد در آيات تكويني خدا، از مطلق آمده، شامل همه الحادها مي "آياتنا "و نيز كلمه "يلحدون "و چون كلمه
ب پرستند و مرتكشمارند و در عين حال آنها را ميقبيل خورشيد و ماه و غير آن دو، كه مشركين آنها را آيات خدا مي

شوند، و چه الحاد در آيات وحي و نبوت كه باز مشركين، قرآن كريم را افتراء بر خدا و گفتار پيامبر اسالم انحراف و الحاد مي
اندازند. و يا غير مشركين از فرق ضاله آن را از پيش خود تفسير معنا براه ميدانسته، و يا براي نشنيدنش سر و صداهاي بي

كنند، كه تمامي اينها الحاد در آيات خدا است كه بيان جامعش ه انگيزي در بين مسلمين تاويلش مينموده و يا به منظور فتن
 .برندكنند و از جايي كه دارد به جاي ديگر مياين است كه آيات الهي را در غير آن موضعي كه دارد وضع مي

ت است كند كه عباراين آيه شريفه جزاي روز قيامت را اعالم مي -"مَ الْقِيامَةِأَ فَمَنْ يُلْقي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْ "
از اينكه اهل جهنم را به زور و بدون اينكه دستشان به مامني برسد و انتظار مامني از قبيل شفيع يا ناصر و يا عذر مقبول 

 مَنْ أَمْ "چ سرنوشت ديگري ندارند. و ظاهرا جملهاندازند. در نتيجه به غير از افتادن در آتش هيداشته باشند، در آتش مي
اي كه در اند، و طايفه سومي ندارند. اول، طايفهدر اين مقام باشد كه بفرمايد مردم در قيامت دو طايفه "يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ

شود و با اين تقسيم روشن مي .ورزندراف مياي كه در آيا خدا الحاد و انحايمان به خدا و به آيات او استوارند. و دوم، طايفه
 .كه اهل استقامت در روز قيامت در ايمني قرار دارند

كنيد بينا است. و اين جمله خواهيد بكنيد كه خدا به آنچه مييعني هر چه مي -"اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "
 .كندتهديد قبلي را تشديد مي

قرآن كريم است، چون قرآن مشتمل بر ذكر  "ذكر "مراد از "الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ ... مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍإِنَّ  "
 خداست. و اينكه جمله را 
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مشركين عربند كه معاصر با نزول قرآن بودند،  "واالَّذِينَ كَفَرُ "كرده، داللت دارد بر اينكه مراد از "لَمَّا جاءَهُمْ "مقيد به قيد
 .چه قريش و چه غير آنان

  123[ ..... ص: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ ... "در آيه: "ان "وجوه مختلف در باره خبر]



بر آن آيد كه خوييم: از سياق برمياند، و از نظر ما ممكن است بگچيست اختالف كرده "ان "مفسرين در اينكه خبر كلمه
كرده، و لذا خود خبر در آيه نيامده، و احتياجي نبوده كه بيايد. و بنا بر آن داللت مي "آيات اللَّه "حذف شده باشد، چون كلمه
ا كه به ذكر هبدرستي كه آن -ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يلقون في النار يوم القيامة "شود:بر اين، تقدير آيه چنين مي

و اگر اين خبر را نياورد، براي اين بود كه ذهن شنونده  "خدا بعد از آمدنش كافر شدند در روز قيامت در آتش خواهند افتاد
همه جا برود و هر احتمالي را كه ممكن است بدهد، و در نتيجه بيشتر دلواپس شود. غرض از كالم هم كه گفتيم، تهديد و 

كرده، لذا آن را نياورده. معنايي هم كه زمخشري در نياوردن خبر اين غرض را بهتر تامين ميايجاد دلواپسي است. پس 
به همان معناي ما برگشت  "إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا "بدل است از جمله "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ... "كشاف آورده كه جمله

 .«1»كند مي

است، كه در ضمن چند آيه بعد قرار  "أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ "جمله: "ان "خبر كلمه اند.از مفسرين گفته« 9»بعضي 
 .دارد

: در اين است. و اگر بگويي "ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ "اند: خبر كلمه مذكور جملهديگر گفته «3»بعضي 
آنهايي كه به ذكر كافر شدند بعد از آنكه به سويشان نازل  "تا معنا چنين شود "ال ياتيه منهم باطل "فرمودصورت بايد مي

 :گوييمدر پاسخ مي "تواند آن را باطل كند و آنان قادر به اينكار نيستندشد بايد بدانند كه از ناحيه آنان هيچ چيزي نمي

ذف شده است. و ممكن هم هست بگوييم الف و المي كه بر سر ولي اين ضمير از كالم ح "باطلهم "فرمودبله، بايد مي
 .باشدمي "باطلهم "،"الباطل "آمده عوض همان ضمير است، و معناي "باطل "كلمه

ان الذين كفروا  "قائم مقام خبر است، و تقدير كالم چنين است "وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ... "جمله :اندديگر گفته« 0»بعضي 
 ."كساني كه به ذكر كافر شدند در حالي كه آن ذكر كتابي است عزيز -ا به و انه لكتاب عزيزبالذكر كفرو

 است، چيزي كه هست "ما يُقالُ لَكَ ... "جمله "ان "اند: خبرديگر گفته« 4»بعضي 
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 :است. و معناي آيه چنين است "فيهم ما يقال لك "ضميري در آن حذف شده، و تقدير كالم

شود مگر همان حرفهايي كه در باره رسوالن قبل از تو گفته در بين كساني كه به ذكر كافر شدند، در باره تو گفته نمي
 ."نان در دنيا عذابي منقرض كننده دارند، و در آخرت عذاب آتششد، بدرستي كه آمي

 .و خواننده عزيز جهات تكلف در اين وجوه را متوجه است اگر كسي بينا باشد و دقت كند برايش پوشيده نيست

 604 :[ ..... ص"مِنْ خَلْفِهِال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال  "مراد از اينكه در باره قرآن فرمود كتاب عزيز است و]

به معناي بي نظير و يا منيع است،  "عزيز "گردد كه همان قرآن باشد. وبه ذكر برمي "انه "ضمير -"وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ "
 بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لُ مِنْال يَأْتِيهِ الْباطِ "فرمايديعني از اينكه مغلوب چيزي شود امتناع دارد. و البته معناي دوم با جمله بعدي كه مي

 .تر استمناسب "ال مِنْ خَلْفِهِ

آمدن باطل به سوي قرآن، به اين معنا است كه باطل در آن راه پيدا كند،  -"ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ "
ري كه بعضي از حقايق و معارف حقه آن غير حقه شود، اش، به طويا بعضي از اجزاي آن از بين برود و باطل شود، و يا همه



و يا بعضي از احكام و شرايع آن، و توابع آن احكام از معارف اخالقي، و يا همه اين موارد ذكر شده لغو گردد، به طوري كه 
 و عمليش تا هاي قرآن و معارف اعتقادي و اخالقيديگر قابل عمل نشود، )و چنين چيزي محال است بشود. و آيات و سوره

 .(ماندقيامت به اعتبار خود باقي مي

 .زمان نزول قرآن و عصرهاي بعد از آن است تا روز قيامت "مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ "و بنا بر اين مراد از جمله

و  صبح "ات است، هم چنان كه دو كلمهتمامي جه "مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ "اند: مراد ازاز مفسرين گفته «1»بعضي 
خواهد بفرمايد: قرآن كريم از هر جهت مصون از اين است كه دستخوش كنايه از همه زمانها است. و بنا بر اين مي "شام

 .شوداستفاده مي "ال ياتيه "بطالن گردد، و اين عموميت بنا بر وجه اول كه نظريه ما بود از اطالق نفي در جمله

 :چه بنا به گفته ما، و چه بنا بر گفته آن مفسر، مضمون آيه اين است كهبه هر حال، 

در بيانات قرآن تناقضي، و در خبرهايي كه داده دروغي، و در معارفش و حكمتها و شرايع و احكامش هيچ بطالني نيست، نه 
 از قرآن نيست در قرآن راهگردد. و ممكن نيست چيزي كه شود، و نه دستخوش دگرگونگي ميمورد معارضه چيزي واقع مي

 يابد، مثال آياتش را تحريف

__________________________________________________ 

 .193، ص 90روح المعاني، ج (1)

 334، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .كنند، و جاي آنها را تغيير دهند و يا كم و زياد كنند

 .باشددر صدد بيانش مي« 1» "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ "شريفهگويد كه آيه بنا بر اين، آيه شريفه همان را مي

يچ كند كه چگونه باطل از هاين جمله به منزله تعليل است براي عزيز بودن قرآن، و بيان مي -"تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ "
تي كار نازل شده حكيمي كه سسه چنين نباشد با اينكه از ناحيه حكيمي محكمفرمايد: و چگونجهتي به قرآن راه ندارد، مي

 .در عمل او راه ندارد، حكيمي كه ستوده علي االطالق است

 "... ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ "

كفاري هستند كه آن جناب را ساحر يا مجنون يا شاعر  نافيه است. مراد از اين گويندگان "ما يُقالُ لَكَ "در جمله "ما "كلمه
لغوگوي خواندند. و يا گفتند همه حرفهايش بهانه است كه بر ما آقايي و سروري كند، و گويندگاني كه اين حرفها را به 

 .هاي آن انبياء بودندانبياي گذشته گفتند، امت

ر همان گويند مگكني، به تو نميه شدي و ايشان را دعوت ميو معناي آيه اين است كه: كفاري كه تو به سوي آنها فرستاد
 .گفتندحرفهايي را كه به انبياي قبل از تو مي

فرمايد پروردگار شما همانطور كه داراي اين جمله در مقام تهديد و وعيد است، مي -"إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقابٍ أَلِيمٍ "
دناك نيز هست، يعني منتظر باش، و يا اينان منتظر باشند، تا ببينند از ناحيه پروردگارشان چه مغفرت است، داراي عقابي در

زنند خدا با مغفرتش با ايشان زدند و اينان نيز ميهاي گذشته ميآيد، آيا با اينكه همان حرفهايي كه امتبر سرشان مي
باشد، يعني يم "اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "معناي آيهكند، و يا با عقابش؟ و بنا بر اين، آيه شريفه در معامله مي

 .رسدآنچه از نيكي و بدي انجام دهيد جزايش عينا به شما مي

گر شود ماند: معناي آيه اين است كه: به تو در باره اينهايي كه به ذكر كافر شدند وحي نميگفته« 9»بعضي از مفسرين 
شد، و آن اين بود كه پروردگار تو داراي مغفرت و عقابي دردناك است. پس مراد رسوالن قبل از تو وحي مي همان كه به

 .است "ما قد قيل "بيان "إِنَّ رَبَّكَ ... "وحي است. و جمله "قول "از
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 121[ ..... ص: "وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا ... "توضيح آيه:]

 -ابانه "در مقابل "عجمه "گويد كلمهراغب مي "وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ ال فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ "
به معناي غير عرب است، و غير  "عجم "گويد:گويند(. و نيز مياست )كه به فارسي آن را كالم گنگ مي "گوييروشن

گويند كه در زبانش لكنت باشد، حال چه اينكه عرب باشد يا غير عرب، چون گويند، و اعجم به كسي ميعرب را عجمي مي
«. 1»فهمد، و لو اينكه عربي حرف بزند ان چنين كسي را هم دير ميفهمد، زبعرب همان طور كه زبان غير عربي را نمي

به معناي غير عربي و غير بليغ است، چه اينكه اصال عرب نباشد، يا آنكه عرب باشد ولي لكنتي در  "اعجمي "پس كلمه
شده،  قصفت چنين شخصي است، نه صفت كالم، و اگر در آيه شريفه بر كالم اطال "أعجمي "زبانش باشد. پس كلمه

 .مانند اطالق عربي بر كالم، مجازي است

غ رساند، و نظمش بليكرديم، يعني كالمي بود كه مقاصدش را نميپس معناي آيه اين است كه: اگر ما قرآن را أعجمي مي
عجمي و أ گفتند چرا آياتش را روشن و مبين نكردي، و چرا مطالبش را از هم جدا نساختي، آيا كتابينبود كفار از قوم تو مي

 .شود؟ و اين دو با هم منافات داردگنگ بر مردمي عربي نازل مي

با اينكه كتاب به جمعيتي كه همان عرب باشد نازل شده، براي اين  "عربية "و يا "عربيون "و نفرمود "عربي "و اگر فرمود
ايد بين بيان اين نكته است كه نببود كه منظور صرف عربيت بود، و كاري به يك نفر و چند نفر نداشت، بلكه تنها منظور 

 .كالم و مخاطب به آن تنافي باشد، حال چه مخاطب يكي باشد و چه بسيار

مردمي باشد كه قرآن براي آنان نازل شده و اين  "عربي "در كشاف گفته: اگر بپرسي چطور ممكن است منظور از كلمه
گوييم: اين اطالق در اين مقام بايد همين طور بر امت عرب اطالق شود، در جواب مي "عربي "صحيح نيست كه كلمه

اي گنگ و غير مفهوم را انكار و مذمت كند، هر چند كه نامه به قومي از عرب خواهد نامهباشد، چون در مقامي كه منكر مي
ن حال نامه بودنويسد؟ براي اينكه مقام، مقام نامناسب اي أعجمي ميگويد: آيا براي خواننده عربي نامهنوشته شده باشد، مي

با حال خواننده آن است، نه بيان اينكه خواننده يك نفر است يا يك جمعيت، و به همين جهت بايد عبارت از هر خصوصيت 
 .ديگري كه ممكن است ذهن شنونده را متوجه آن كند، و از غرض باز بدارد مجرد سازد

 گويندبينند، ميميقامت بيني كه اشخاص وقتي لباس بلند بر تن زني كوتاهو لذا مي
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اند، و ردهاست، در حقيقت لكنتي در كالم آو "لباس بلند و البسه قصيره ". و اگر بگويند"لباس بلند و البس قصير است "
اند، براي اينكه گفتگو در باره مذكر بودن البس يا مؤنث بودن او نبود، بلكه گفتگو در باره زدهبه اصطالح زيادي حرف 
 .«1»غرضي بود ما وراي آن 

كند كه اثر و خاصيت قرآن دائر مدار واژه عربيش اين جمله اين نكته را بيان مي -"قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُديً وَ شِفاءٌ "



ايمانند، و گرنه قرآن هدايت و اي ديگر بياي با ايمان و طايفهمند كه در مقابل آن دو جورند، طايفهنيست، بلكه اين مرد
كند. و بيماريهاي دروني را، از قبيل شك و شفاء است براي هر كس كه داراي ايمان باشد، و او را به سوي حق هدايت مي

آورند ضاللت و كوري است، و باعث آن است كه حق و راه دهد. و در عين حال براي كساني كه ايمان نميريب، شفا مي
 .رشاد را تشخيص ندهند

و سنگيني دارند، اشاره است به اعترافي كه خود  "وقر "ايمان را چنين توصيف كرده كه در گوشهايشانو در اينكه مردم بي
 ."انِنا وَقْرٌوَ فِي آذ "آنان كرده بودند، و در اول همين سوره از ايشان حكايت كرد كه گفتند

شنوند، و نه صاحب منظور از ندا شدنشان از محلي دور اين است كه نه صدايي را مي -"أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ "
 .كنندپذيرند، و نه حجتي را تعقل ميبينند، و اين خود تمثيلي است از حال كفار كه نه موعظتي را ميصدا را مي

 121گويند ما در دنيا و آخرت اولياء شما هستيم[ ..... ص: ه به مؤمنين ميمعناي اينكه مالئك]

 "... وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ "

 .دهدورزند، تسليت ميكنند و به كتابش كفر مياين آيه شريفه رسول خدا )ص( را از اينكه قومش لجبازي مي

 اگر از ناحيه پروردگار متعال قبال نگذشته بود به "منظور از اين كلمه كه -"تْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْوَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَ "
است كه در آغاز خلقت « 9» "وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ "همان جمله "شدزندگي كفار خاتمه داده مي

 .بودخطاب به بني نوع آدم فرموده 

آور بودند، اين را بدان ع( نسبت به كتاب موسي در شكي ريب)يعني قوم حضرت موسي  -"وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ "
 .بيند تسليت دهدفرمايد تا خاطر خطير رسول خدا )ص( را نسبت به آنچه از قوم خود ميجهت مي

 "... اءَ فَعَلَيْهامَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَس "

 يعني عمل، قائم به صاحب عمل است، و بيانگر حال او است. اگر عمل صالح و
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 .گرددر و بد باشد، خودش از آن متضرر ميبرد، و اگر مضمفيد باشد خود او هم از آن سود مي

دهد، و ضرر عمل بد را نيز به رساند و او را ثواب ميپس اين رفتار خداي تعالي كه نفع عمل صالح را به صاحبش مي
 .ء در غير موضعش باشدكند، اصال ظلمي نيست، و چنان نيست كه وضع شيرساند و عقابش ميصاحبش مي

تعالي ظلم باشد، بايد در ثواب دادن ميليونها بنده و عقاب كردن ميليونها ديگر، در برابر ميلياردها و اگر اين روش از خداي 
عمل نيك و بد، ظالم بندگان باشد، ولي از آنجايي كه گفتيم اين روش ظلم نيست، پس خداي تعالي ظالم بندگان 

م به پروردگار تو ظال "و نفرمود: "الم بندگان نيستپروردگار تو ظ "شود كه چرا فرمودباشد، و با اين بيان روشن مينمي
 .«1» "بندگان نيست

برگشتن علم به قيامت به سوي خدا، به معناي آن است كه اين علم مختص به او است،  "إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ... إِلَّا بِعِلْمِهِ "
 .مجيدش مكرر آمدهو احدي به جز او اطالعي از آن ندارد. و اين معنا در كالم 

كه بر سر آن آمده  "من "است. و حرف "تخرج "در اين جمله فاعل "ثمرات "كلمه -"وَ ما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها "



 "كم "جمع "أكمام "و كلمه« 9» "وَ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً "در جمله "باء "زايده است و تنها خاصيت تاكيد را دارد، مانند حرف
اي از ظرف و غالفش بيرون هيچ ميوه :ست كه به معناي غالف و پوسته روي ميوه است، و معناي جمله اين است كها

كند، مگر با علم خدا، يعني خداي تعالي به تمام جزئيات احوال هر شود و وضع حمل نمياي حامله نميآيد و هيچ مادهنمي
 .چيزي دانا است

__________________________________________________ 

مؤلف در هنگام مقابله، اين احتمال را هم دادند كه آوردن صيغه مبالغه به منظور اين بوده كه بفهماند انواع عذابها در (1)
 .قيامت بسيار است

 را اين بگيريم كه خواسته است به كيفيت ظلم اشاره كرده باشد، نه به "ظالم "ممكن هم هست علت آوردن صيغه مبالغه
كه از  فرسا استكميت آن كه در وجه قبلي گذشت. به اين بيان كه: اشاره كند به اينكه عذاب دوزخ آن قدر شديد و طاقت

دانستند، چون هيچ ستمگري حاضر مي "بسيار ستمگر -ظالم "زند، مردم او راهر كسي نسبت به هر كس ديگري سرمي
ال چنين عذابي در اختيار احدي نيست، چون آتشي است كه دست خدا نيست دشمن خود را به چنين عذابي گرفتار كند، و اص

افروخته، نه آتش معمولي، ولي چون عذاب مذكور اثر و خاصيت اعمال خود مردم است، و به عبارتي: عين اعمال ايشان 
 .توان گفت خدا ظالم به بندگان است. مترجمآيد، لذا نمياست كه در آخرت به اين صورت در مي

 .32نساء، آيه  سوره(2)
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پس خداي سبحان بدان جهت كه آفريدگار اشياء است، و گرداننده احوال آنها است، عالم به آنها و به جزئيات حاالت آنها، و 
 .مراقب وضع آنها نيز هست، و اين بهترين تدبير است و به همين جهت تنها او رب و معبود است

شريفه در مقام اشاره به يگانگي خداي تعالي در ربوبيت و الوهيت است، و به همين جهت است كه در ذيل بنا بر اين، آيه 
 ."... وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي "اين صدر فرموده:

بعضي  ."قالوا "متعلق است به جمله "يوم "فظر "وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ... مِنْ مَحِيصٍ "
شود بيان نمود و بدين جهت عمدا نام آن را نبرد تا اعالم كند اند: ظرف است براي مطلبي تقديري كه فعال نميگفته« 1»

 "يوم "ز ظرفني "يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ "كه آن قدر مهم است كه بيان، قاصر از معرفي آن است، هم چنان كه در جمله
 .«9»متعلق به چنين مظروفي است 

 .و امثال آن "بياد آر "اند: متعلق است به چيزي كه حذف شده، از قبيلديگر گفته« 0»بعضي 

تر باشد، البته به شرطي كه صدر آيه را به همان معنايي بگيريم كه ما احتمالش و بعيد نيست كه وجه اول با صدر آيه مناسب
ن صورت آيه شريفه در مقام نفي شركاء خواهد بود، از اين راه كه تدبير عالم قائم به خداي تعالي است، و را داديم كه در اي

 .كنندخود مشركين هم در قيامت به آن اعتراف مي

 كنيم كهگويند: ما به تو اعالم ميباشد. و مراد از اينكه مياست كه به معناي اعالم مي "ايذان "از مصدر "آذناك "كلمه
دهد. و يا شهيد به معناي رؤيت حضوري است كه بنا چ يك شهيد نيستيم، اين است كه هيچ يك از ما شهادت زباني نميهي

 .كندشود كه علت انتفاي شهادت را بيان ميعطف تفسيري مي "وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ "بر معناي دوم جمله

ه ب "محيص "گويند در اينجا به معناي يقين است. و كلمهبه طوري كه مي "ظن "كلمه -"مَحِيصٍوَ ظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ  "
 :معناي مفر و گريزگاه است. و معناي آيه اين است كه
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د شوكند چه ميشوند و يا روزي كه خدا رسوالن را جمع ميكه ندا مي فرمايد روزيتوضيح اينكه در اين دو آيه نمي(2)
 .براي اينكه اشاره كند به عظمت مطلب و اينكه بيان قاصر از ايفاي آن است

 [.....] .مترجم

 .0، ص 94روح المعاني، ج (3)
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يعني آن سنگ و چوبهايي كه شما شريك  -ستند شريكان من؟زند: كجا هروزي كه خداي تعالي مشركين را از دور صدا مي
كنيم كه احدي از ما نيست كه عليه تو به وجود شركايي شهادت و گواهي گويند: اينكه به تو اعالم ميپنداشتيد؟ ميمن مي

 :و يا اين است كه .دهد

 خواندند از نظر ايشاندنيا به جاي خدا مياحدي از ما نيست كه شركايي براي تو ببيند. آري در آن روز آن خداياني كه در 
 .كنند كه ديگر هيچ گريزگاهي از عذاب ندارندشوند، و يقين ميغايب مي

و  است كه به معناي مالل "سامه "از مصدر "يسئم "كلمه "ال يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَ إِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ "
 .به معناي طلب است "دعا "هر دو به معناي قطع شدن اميد است، و كلمه "قنوط "و "يؤس "ت، و كلمهآزردگي اس

كند، و از اين آيه شريفه شروع به پايان دادن سوره شده و علت جحود و لجبازي كفار در مقابل حق صريح را بيان مي
ماند، از هر خيري مايوس گشته، ز دفعش عاجز ميرسد كه افرمايد: انسان به خودش مغرور است، وقتي شري به او ميمي

د، و شوشود. و اگر خيري به او برسد به آن خير مشغول و سرگرم ميمتوسل به دعاء و درخواست و توجه به پروردگارش مي
 .برددچار خودبيني و خودپسندي شده، و همان خير، هر حق و حقيقتي را از ياد او مي

خيزد، و شود، هر چه را كه براي زندگيش نافع ببيند در طلبش برميان از طلب خير خسته نميو معناي آيه اين است كه: انس
بيند اسبابي را كه به آنها تكيه داشت همه از كار گردد، چون مياگر شري به او برسد بيش از اندازه دچار نوميدي و ياس مي

 .با اينكه در همين حال به خدا اميد ببندد اش به بياني كه خواهد آمد منافات نداردافتاده. و اين نوميدي

 172پردازد[ ..... ص: نكوهش انسان از جهت اينكه در حال تنعم از خدا غافل و روي گردان است و در سختي و تنگي به دعا مي]

 "... وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي "

 "رمودف "ذاق "و ليكن اينطور نفرمود، و به جاي "و ان ذاق خيرا قال هذا لي "نظر گرفتن آيه قبلي، جا داشت بفرمايد با در
، بدان جهت كه بفهماند خيري كه چشيده رحمتي از ناحيه خدا بود، و خدا آن "رحمة منا "فرمود "خيرا "و به جاي "أذقناه

توانست آن خير را به سوي خود جلب كند، چون مالك آن نيست. اگر مالكش يخير را به كامش ريخته، و گرنه او خودش نم
 "را مقيد كرد به جمله "وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ "گشت. و به همين منظور جملهنمي "ضراء "شد، و گرفتاربود هيچ وقت از او جدا نمي

 ."مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ

د: خود، مالك اين خير هستم، و به همين جهت اختيار آن را دارم كه هر كاري بخواهم با گوييعني مي -"لَيَقُولَنَّ هذا لِي "
 آن بكنم، و هر جور كه بخواهم در آن تصرف نمايم و 
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ل انسان در احدي حق ندارد مرا از هيچ جهت از آن منع كند، و يا بر سر كاري از كارهايم از من حساب بكشد. و چون زبانحا
، و من اصال ايماني به قيام قيامت كه روز حسابرسي "وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً "چنين حالي اين است لذا دنبالش اضافه كرد:



 .است ندارم

نزد او  اشم، تازهيعني و به فرض هم كه بازگشتي به سوي خدا داشته ب -"وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلي رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْني "
اي است كه انسان خودپسند در باره خود مثوبتي حسني و سرانجامي نيك خواهم داشت. و اين زبان حال هم ناشي از عقيده

گويد: آنچه از خير كه بدستم آمده )اگر از ناحيه پندارد، گويا ميداند، و مستحق خير ميدارد، يعني خود را داراي كرامت مي
شود من نزد خدا كرامت و كشي از مرا ندارد(، و اگر از ناحيه خدا بوده، پس معلوم ميحق حساب خودم بوده كه كسي

احترامي دارم، و همين خود دليل است بر اينكه اگر قيامتي هم باشد، و به سوي پروردگارم برگردم، نزد او نيز سرانجامي 
 .نيك خواهم داشت

خورم بر اينكه اگر به انسان از ناحيه خود رحمتي بچشانيم، رحمتي كه از يشود: سوگند مبنا بر اين، معناي آيه چنين مي
ناحيه ما است، و او نه مالك آن است و نه استحقاقش را دارد )براي اينكه من اين رحمت را بعد از ضرائي كه به او رسيده 

يش اي پبود، و ديگر لحظهاز اول مي بود چشاندم، و او بايد بفهمد كه مالك و مستحق آن خير و رحمت نيست، زيرا اگر بود
 .بدين جهت كه حال و روز سابقش را فراموش كرده "اين خير از آن من است -هذا لِي "گويد:شد( ميدچار ضراء نمي

گويد اين رحمت از آن من است، چون اگر بگويد اين رحمت، در كند، نمياشاره به خود نعمت مي "هذا لِي "و در جمله
ارد و احدي حق ند "اين از آن من است "گويدكرده به اينكه از ناحيه خداست، بلكه از روي تكبر و غرور ميحقيقت اعتراف 

اب و در آن به حس -كنم قيامتي بپا شود،كنم منع نمايد، و از من حساب بكشد، و من گمان نميمرا از هر كاري كه با آن مي
سوي پروردگارم برگردم، و قيامت قيام كند، تازه نزد پروردگارم  خورم كه به فرض هم كه بهو سوگند مي -اشخاص برسند

 .ها كه به من ارزاني داشتعاقبت خوبي دارم، چون من در درگاه او حرمتي دارم، به شهادت آن نعمت

 "رُدِدْتُ إِلي رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباًما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ  "اين آيه شريفه نظير آيه
 است، كه راجع به داستان آن مردي است كه باغي بزرگ« 1»

__________________________________________________ 

 .03و  04سوره كهف، آيه (1)

 319، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .ه كهف گذشتاي در تفسير سورداشت، و شرحش تا اندازه

 .اين آيه شريفه تهديد و وعيدي است به كفار -"فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ "

است كه به  "ناي "از ماده "نا "كلمه "يضٍوَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَي الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَ نَأي بِجانِبِهِ وَ إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِ "
 "پهلو است، و ممكن است مراد از آن جهت و مكان باشد، پس اينكه فرمود: "جانب "معناي دور شدن است. و مراد از كلمه

اي دع "كنايه است از دور شدن و خود را كنار كشيدن، و اين هم كنايه است از تكبر و نخوت، و مراد از "وَ نَأي بِجانِبِهِ
دعاي وسيع و طوالني است، و اين خود كنايه است از استمرار و اصرار دعا كننده در دعاي خود. و آيه شريفه در  "عريض

گرداند، و تكبر دهد او از خدا روي ميمقام مذمت انسان و توبيخ وي است به اينكه وقتي خداي تعالي به او نعمتي مي
آورد، و بطور دايم دست به دعا افتد و به سويش روي مي، باز به ياد خدا ميكندكند. و چون نعمتي را از او سلب ميمي

 .ورزددارد، و در دعايش اصرار ميبرمي

كه از  ي)بر خالف معناي "أ رأيتم "كلمه "قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ "
ف و به معناي خال "مشاقه "و نيز كلمه "شقاق "باشد. و كلمهمي "خبر دهيد مرا "رسد( به معنايماده و هيئتش به نظر مي

 "عِيدٍمِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَ "به معناي اختالف شديد است كه قابل اتفاق نيست و جمله "شقاق بعيد "مخالفت است. و كلمه



با اينكه خطاب به مشركين بود، بلكه به جاي آن موصولي )من(  "از شما -منكم "اگر نفرمود كنايه است از مشركين. و
دهد، و خواست تا به اين وسيله را آورد، براي اين است كه صله و موصول معناي صفت را مي "هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ "ايوصله

ه باشد، و بفهماند بدين جهت كسي گمراهتر از شما داللت كرد -يعني اينكه از شما گمراهتر كسي نيست -بر علت حكم
 .نيست كه شما در شقاقي بعيد هستيد، بعيد از حق، آن حقي كه ديگر ما فوق ندارد

 171اعراض از قرآن حتي با احتمال اينكه از ناحيه خدا باشد، بر خالف حكم عقل است[ ..... ص: ]

 دارد كه از ناحيه خداست، پسخواند، و به بانك بلند اعالم ميخدا مي در نتيجه مفاد آيه اين است كه: قرآن شما را به سوي
گويد، چون همين كه اين احتمال عقاليي را بدهيد، كافي است حد اقل، احتمال اين را بدهيد كه در ادعاي خود راست مي

داند، و چه ضرري اجب ميكه به حكم عقل نظر كردن در امر آن برايتان واجب شود، زيرا عقل دفع ضرر احتمالي را هم و
دهد؟ پس به حكم عقل ديگر معنا ندارد كه به كلي از آن خطرناكتر از هالكتي ابدي كه اين قرآن شما را از آن هشدار مي

  .اعراض كنيد

 310، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 "... نَّهُ الْحَقُّسَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَ "

به معناي شاهد، و يا به معناي مشهود است، و البته  "شهيد "جمع افق است كه به معناي ناحيه است. و كلمه "آفاق "كلمه
كه  گردد. آيه قبلي همآيد به قرآن برميبه طوري كه از سياق برمي "انه "تر است. و ضميرمعناي دوم با سياق آيه مناسب

دهد كه خداي سبحان كرد مؤيد آن است. و بنا بر اين، پس آيه مورد بحث اين وعده را ميآن را ذكر ميكفر مشركين در قر
 .دهد، تا براي همه روشن گردد كه قرآن حق استبه زودي آياتي در آفاق و در نفس خود بشر نشان مي

 173[ ..... ص: "قِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ ...سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفا "در آيه: "آيات "سه احتمال در باره مراد از]

 دهد كه بههايي خبر ميو آياتي كه بتواند حقانيت قرآن را اثبات كند، آياتي از خود قرآن خواهد بود كه از حوادث و وعده
 و زمينكند، دهد كه به زودي خداي سبحان پيامبرش و مؤمنين را ياري ميزودي واقع خواهد شد، مانند آياتي كه خبر مي

 .گيرددهد و از مشركين قريش انتقام ميرا در اختيار آنان قرار داده، دين آنان را بر تمامي اديان غلبه مي

هم چنان كه ديديم اينطور شد، نخست پيامبر خود را دستور داد تا از مكه به مدينه هجرت كند، چون ديگر كارد به استخوان 
ر نهايت شدت قرار گرفته بودند، نه كسي ما فوق خود داشتند تا در زير سايه رسيده بود، و آن جناب و مؤمنين به وي د
توانستند درنگ كنند، و بعد از هجرت، صناديد و بزرگان قريش را در بدر شكست قدرت او ايمن باشند، و نه در خانه خود مي

به جزيره عرب بفرمانش در آمد، و گرفت تا آنكه مكه بدست حضرتش فتح شد، و همه شداد، و مدام امر آن جناب باال مي
بعد از آن كه خود آن جناب از دنيا رفت، بيشتر آبادي كره زمين به دست مسلمانان فتح گرديد، و خداي سبحان آيات خود را 

در آفاق و نواحي زمين به مشركين نشان داد، و هم آيات خود را در نفس مشركين نشان داد، و همه آنان را در بدر به 
 .انيدهالكت رس

البته اين حوادث تاريخي از اين جهت كه حوادثي تاريخي بودند آيت خدا بر حقانيت قرآن نبودند، بلكه از اين جهت آيت 
 .بودند كه قبل از اينكه واقع شوند قرآن كريم از وقوع آنها خبر داده بود، و درست همانطور كه قرآن خبر داده بود واقع شد

، و شودو روشن شدن حق به وسيله آن آيات، آن مطلبي باشد كه از آيات ديگر استفاده مي "آيات "احتمال هم دارد مراد از
سازد، به طوري كه ديگر در آن اينكه خداي تعالي به زودي دين خود را به تمام معناي كلمه ظاهر، و بر همه اديان غالب مي



ر سر تمامي افراد نوع بشر بال بگستراند كه روي زمين غير از خداي يگانه هيچ چيزي پرستش نشود، و هماي سعادت ب
 310، ص: 13رسيدن چنين روزي غايت و هدف از خلقت بشر بود. و ما اگر به خاطر داشته ترجمه الميزان، ج

، و آياتي ديگر «1» "فِي الْأَرْضِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ "باشيد اين معنا را از آيه شريفه
 .استفاده كرديم، و با دليل عقلي هم تاييدش نموديم

و فرقي كه بين اين وجه با وجه قبلي است، اين است كه بنا بر وجه اول روي سخن در آيه مورد بحث تنها به مشركين مكه 
ه هر حال خطاب در آن عمومي و اجتماعي است، و پيروان ايشان است. و بنا بر وجه دوم به عموم مشركين امت است، ولي ب

 .و ممكن هم هست بين هر دو وجه جمع كرد

كند، كه همه پندارهايش نقش بر آب شده، و احتمال هم دارد مراد آن حالتي باشد كه انسان در لحظات آخر عمر پيدا مي
داي عز و جل چيزي برايش نمانده است، ادعاءهايي كه داشت از بين رفته، و ديگر دستش از همه جا بريده، به غير از خ

 .گرددبه خداي سبحان برمي "أَنَّهُ الْحَقُّ "مؤيد اين معنا ذيل آيه و آيه بعد از آن است. و بنا بر اين، احتمال ضمير در

 .البته مفسرين در معناي آيه اقوالي ديگر دارند كه از نقل آنها صرفنظر كرديم

در آن زايد، است، و  "با "است، چون حرف "بربك "جمله "لم يكف "فاعل "ءٍ شَهِيدٌنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْأَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَ "
بدل از فاعل است، و استفهام در جمله استفهام انكاري است، و معناي جمله اين است كه:  "ءٍ شَهِيدٌأَنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ "جمله

ردگار تو مشهود بر هر چيز است؟ آري كافي است براي اينكه هيچ موجودي آيا براي روشن شدن حق كافي نيست كه پرو
نيست مگر آنكه از جميع جهاتش محتاج به خدا و وابسته به او است، و او قائم بر آن و قاهر و ما فوق آن است، پس خداي 

 .تعالي براي هر چيزي مشهود و معلوم است، هر چند كه بعضي او را نشناسند

بنا بر وجه سوم از وجوه گذشته روشن است، ولي بنا بر دو وجه اول وجه  "سَنُرِيهِمْ ... "ورد بحث به جملهو اتصال جمله م
اتصالش خيلي روشن نيست، و شايد اين باشد كه مشركين اگر به قرآن كفر ورزيدند، براي اين بود كه به توحيد دعوت 

كرد بر حقانيت قرآن، ناگهان به حقانيت دعوتش منتقل شده، كرده، و به همين جهت در صدر آيه شريفه كه استدالل ميمي
 .اي قرار دهد در ذيل آيه مستقيما به استدالل بر آن پرداختهو بدون اينكه واسطه

نمايانيم تا برايشان روشن گردد كه قرآن حق است، و در نتيجه از اين راه گويا فرموده: به زودي آيات خود را به ايشان مي
 شود كه پروردگار تو يكي است و شريك برايشان محقق

__________________________________________________ 

 .44خدا به كساني كه ايمان آورده و عمل صالح كردند وعده داده كه ايشان را جانشين در زمين كند. سوره نور، آيه (1)

 314، ص: 13ترجمه الميزان، ج

آيا  "تر هست، و آن اين است كه بگوييم:راه دوري است، و در اين ميان راهي نزديك ندارد، آن گاه فرموده: نه، اين راه،
 ؟"براي ايشان كافي نيست كه پروردگار تو معلوم براي هر چيز است

 "... أَال إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ "

هد به اينكه مشركين از اجتماع بر وحدانيت خداي دشود اين است كه در آيه شريفه هشدار ميآنچه از سياق استفاده مي
وحيد ترين برهان بر مساله تكنند، با اينكه اين طريق روشنتعالي از اين طريق كه او شهيد بر هر چيز است استفاده نمي

 .است، اگر كسي تعقل كند

ريب است، و بدين جهت است كه و اين بدان جهت است كه دلهايشان در باره مساله معاد و لقاي خدا دچار بيماري شك و 
 .توانند بفهمند خداي تعالي شهيد بر هر چيز است، و او و صفات و افعالش محجوب از هيچ يك از مخلوقات خود نيستنمي



ن كتا به وسيله آن اين شك و ريب از دلهايشان برطرف و ريشه "ءٍ مُحِيطٌأاَل إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ "دهد به اينكهآن گاه هشدار مي
اي كه ما به چيزي داريم، بلكه شود، و آن هشدار عبارت است از اينكه: خداي تعالي به هر چيزي احاطه دارد، البته نه احاطه

اي كه اليق به ساحت قدس و كبريايي او باشد، پس هيچ مكان و مكيني از خدا خالي نيست، و هيچ چيز از نظر او احاطه
 .نيستپنهان نيست، و داخل در هيچ چيزي هم 

 .مفسرين در معناي اين آيه اقوالي دارند، كه اگر به آنها مراجعه كني قطعا تعجب خواهي كرد

 174بحث روايتي ])رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته([ ..... ص: 

أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ  أَ فَمَنْ يُلْقي فِي النَّارِ خَيْرٌ "در الدر المنثور است كه ابن عساكر از عكرمة روايت كرده كه در تفسير آيه
 .«1»گفته است: اين آيه شريفه در باره عمار بن ياسر )رضوان اللَّه عليه( و ابي جهل نازل شده  "الْقِيامَةِ

مؤلف: و نيز الدر المنثور اين روايت را از تعدادي از كتب از بشر بن تميم روايت كرده. ابن مردويه هم از ابن عباس نقل كرده 
ديق ابو بكر ص "أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ "ابي جهل بن هشام، و منظور از "أَ فَمَنْ يُلْقي فِي النَّارِ "گفت منظور ازكه: 

 است. ولي همه اين

__________________________________________________ 

 .033، ص 4الدر المنثور، ج (1)

 313، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .روايات از باب تطبيق است

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا  "و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از حضرت ابي جعفر )ع( روايت كرده، كه در معناي آيه
ي نه از راه تورات باطلي به قرآن فرموده: يعن "ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ "فرموده: يعني قرآن. و در ذيل جمله "جاءَهُمْ
و «. 1»شود كه آن را باطل كند يعني و نه بعد از آن كتابي پيدا مي "وَ ال مِنْ خَلْفِهِ "يابد، و نه از طريق انجيل و زبور،راه مي

يه ت كه آگويد: قول سوم اين اسدر مجمع البيان در ذيل همين آيه گفته است: در معناي آن اقوالي است. تا آنجا كه مي
خواهد بفرمايد: در خبرهايي كه قرآن از گذشته داده باطلي نيست، و در خبرهايي هم كه از آينده داده باطلي شريفه مي

اش مطابق با واقع است، و اين معنا از حضرت ابي جعفر باقر و امام صادق )ع( نيز روايت شده نيست، بلكه اخبار قرآن همه
گفتند: چطور ما آن را اگر اين قرآن اعجمي بود مي :فرموده "ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ "يهو در تفسير قمي در ذيل آ«. 9»

بياموزيم، در حالي كه زبان ما عربي است، و چرا آن را عربي نياوردي، لذا خداي تعالي خواست آن را به زبان ايشان نازل 
 .«0» "هيچ رسولي نفرستاديم مگر به زبان قوم خودش -لَّا بِلِسانِ قَوْمِهِوَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِ "كند، هم چنان كه فرموده:

سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ  "و در روضه كافي به سند خود از طيار از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه
ور فرو رفتن در زمين، و مسخ شدن، و هدف سنگهاي آسماني قرار گرفتن است. فرموده: منظ "حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

 :گويدراوي مي

 .«0»يعني چه؟ فرمود: اين را فعال رها كن، اين مربوط به قيام قائم است  "حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ "پرسيدم

آورده كه در ذيل آيه شريفه باال فرمود:  و در ارشاد مفيد از علي بن ابي حمزه، از ابي الحسن موسي بن جعفر )ع( روايت
 .«4»كند دهد و مسخي كه دشمنان حق را نابود ميهايي است كه در آفاق زمين رخ ميمنظور فتنه

و در روضه كافي به سند خود از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت آورده كه فرمود: آيت در انفس، مسخ، و آيت در آفاق 



حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ  "تا قدرت خداي عز و جل را هم در نفس خود ببينند و هم در آفاق. عرضه داشتم:ناسازگاري روزگار است 
شود و چه معنا دارد؟ فرمود: منظور خروج قائم است، چون آن حقي كه نزد خدا است و روزي براي خلق هويدا مي "أَنَّهُ الْحَقُّ

 «3»بينند، همان قائم )ص( است. خلق او را مي

 و الحمد للَّه رب العالمين

__________________________________________________ 

 .933، ص 9تفسير قمي، ج (1)

 .14، ص 2مجمع البيان، ج (2)

 .933، ص 9تفسير قمي، ج (3)

 .113، ح 133، ص 3كافي، ج (4)

 .042ارشاد مفيد، ص (5)

 .434، ح 031، ص 3روضه كافي، ج (6)

 اي قائميه اصفهانيقات رايانهدرباره مركز تحق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (01جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )سوره توبه آيه 

حضرت رضا )عليه السّالم(: خدا رحم  با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد
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

 نندى كنيكوى ما را )بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند( بدانند هر آينه از ما پيروى )و طبق آن عمل( م

 142ترجمه 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 
امام عصر )عجل  بخصوص حضرت علي بن موسي الرضا )عليه السالم( و (بودند كه در دلدادگي به اهلبيت )عليهم السالم

هجري شمسي بنيانگذار مركز و راهي شد كه  1003اهلل تعالي فرجه الشريف( شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال 
 .هيچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوي تر و بهتر راهش را ادامه مي دهند

ضرت آيت اهلل حاج سيد حسن امامي )قدس هجري شمسي تحت اشراف ح 1034مركز 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 

 .مختلف مذهبي، فرهنگي و علمي آغاز نموده است

 و اهل البيت عليهم السالم( تقويت انگيزه جوانان دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلين )كتاب اهلل:اهداف 
و عامه مردم نسبت به بررسي دقيق تر مسائل ديني، جايگزين كردن مطالب سودمند به جاي بلوتوث هاي بي محتوا در 

ه نشر زتلفن هاي همراه و رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتي بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّالم با انگي
معارف، سرويس دهي به محققين و طالب، گسترش فرهنگ مطالعه و غني كردن اوقات فراغت عالقمندان به نرم افزار 
هاي علوم اسالمي، در دسترس بودن منابع الزم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعي: با 



شر و پخش آن همت گمارد و از طرفي عدالت اجتماعي در تزريق امكانات استفاده از ابزار نو مي توان بصورت تصاعدي در ن
 .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

 ...ج(توليد نمايشگاه هاي سه بعدي، پانوراما ، انيميشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماكن مذهبي، گردشگري و

فزار هاي تلفن همراه و چندين جهت دانلود رايگان نرم ا www.ghaemiyeh.com د(ايجاد سايت اينترنتي قائميه
 سايت مذهبي ديگر

 ه(توليد محصوالت نمايشي، سخنراني و ... جهت نمايش در شبكه هاي ماهواره اي 

 (9043490و(راه اندازي و پشتيباني علمي سامانه پاسخ گويي به سواالت شرعي، اخالقي و اعتقادي )خط 

 ...و SMSساز ، سامانه خودكار و دستي بلوتوث، وب كيوسك ، ز(طراحي سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل 

ح(همكاري افتخاري با دهها مركز حقيقي و حقوقي از جمله بيوت آيات عظام، حوزه هاي علميه، دانشگاهها، اماكن مذهبي 
 ... مانند مسجد جمكران و

 در جلسه ط(برگزاري همايش ها، و اجراي طرح مهد، ويژه كودكان و نوجوانان شركت كننده

 ي(برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه عموم و دوره هاي تربيت مربي )حضوري و مجازي( در طول سال

دفتر مركزي: اصفهان/خ مسجد سيد/ حد فاصل خيابان پنج رمضان و چهارراه وفائي / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه 
 اصفهان

  13333149393شناسه ملي :  9030شماره ثبت :  1034تاريخ تأسيس: 

 :فروشگاه اينترنتي Info@ghaemiyeh.com :ايميل www.ghaemiyeh.com :وب سايت

www.eslamshop.com 

 32109333132( بازرگاني و فروش 391) 33013399( دفتر تهران 3011) 9043399( فكس 3011) -9043390-94تلفن 
 (3011)9000304امور كاربران 

ردمي ، غير دولتي و غير انتفاعي با همت عده اي خير انديش اداره و تامين گرديده نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ م
و لي جوابگوي حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبي و علمي حاضر و طرح هاي توسعه اي فرهنگي نيست، از اينرو اين 

رجه يه اهلل االعظم عجل اهلل تعالي فمركز به فضل و كرم صاحب اصلي اين خانه )قائميه( اميد داشته و اميدواريم حضرت بق
 .الشريف توفيق روزافزوني را شامل همگان بنمايد تا در صورت امكان در اين امر مهم ما را ياري نمايندانشااهلل

-IR90-0180-0000 : و شماره حساب شبا1230-0304-4001-3930، شماره كارت : 391333240شماره حساب 

 خيابان –حقيقات رايانه اي قائميه اصفهان نزد بانك تجارت شعبه اصفهان به نام مركز ت0000-0621-0609-53
 سيد مسجد

 ارزش كار فكري و عقيدتي

: هر كس عهده دار يتيمي از ما شود كه محنتِ غيبت ما، او را از ما جدا -به سندش، از امام حسين عليه السالم  -االحتجاج 
ده اي بن»فرمايد: و سهمي دهد تا ارشاد و هدايتش كند، خداوند به او ميكرده است و از علوم ما كه به دستش رسيده، به ا

فرشتگان من! براي او در بهشت، به عدد هر حرفي كه  .بزرگوار شريك كننده برادرش! من در كَرَم كردن، از تو سزاوارترم



 .«به آنها ضميمه كنيدها، آنچه را كه اليق اوست، ياد 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 داري: مردي اراده كشتن بينوايي ضعيف را دارد و تو او را از دستش ميمي

با  دارد وگشايي كه آن بينوا، خود را بِدان، نگاه مياي ]از علم[ را بر او مييروان ما را دارد، امّا تو دريچهبينوا و ضعيف از پ
 .«شكند؟سازد و او را ميهاي خداي متعال، خصم خويش را ساكت ميحجّت

و هر كه او را زنده »مايد: فرگمان، خداي متعال ميحتماً رهاندن اين مؤمن بينوا از دست آن ناصبي. بي»فرمود:  [سپس]
؛ يعني هر كه او را زنده كند و از كفر به ايمان، ارشاد كند، گويي همه مردم را زنده «كند، گويي همه مردم را زنده كرده است

 .«كرده است، پيش از آن كه آنان را با شمشيرهاي تيز بكشد

مراهي به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجري هر كس انساني را از گ»مسند زيد: امام حسين عليه السالم فرمود: 
 .«مانند آزاد كردن بنده دارد

 


