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 131 ...................... 919: ص[..... "الْإِحْسانُ إِلَّا الْإِحْسانِ جَزاءُ هَلْ "آيه، ذيل در رواياتي]

 134 .... 915: ص[..... بهشتي همسران باره در و بهشت قسم دو وجود باره در روايت چند]

 133 ............................. 912: ص(..... 76) دارد آيه شش و هفتاد و است مكي واقعه سوره(56)

 133 ..................................................... 919: ص[..... 91 تا 9 آيات(: 26) الواقعة سوره]

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

 133 ............................................................................... 919: ص..... آيات ترجمه

 133 .................................................................................. 912: ص..... آيات بيان

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

 133 .................................. 912: ص[..... فرمود تعبير "واقعه "به قيامت از اينكه وجه]

 133 ......................................................... 918: ص[..... الميمنة اصحاب از مقصود]

 133 ....918: ص[..... سابقين از مراد باره در مختلف اقوال و "السَّابِقُونَ ونَالسَّابِقُ "معناي]

 السَّابِقُونَ "از مراد و "...الْواقِعَةُ وَقَعَتِ إِذا ": آيه ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 133 ................................................................................ 511: ص[..... "السَّابِقُونَ



 133 ................................................... 513: ص[..... 26 تا 99 آيات(: 26) الواقعة سوره]

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

 134 ............................................................................... 519: ص..... آيات ترجمه

 131 .................................................................................. 512: ص..... آيات بيان

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

 ترينمرتبه بلند مقربون اينكه و خدا به تقرب معناي و "قرب "كلمه استعمال موارد]

 134 ................................................................. 516: ص[..... سعادتند اهل طبقات

 هاينعمت وصف و "الْآخِرِينَ مِنَ قَلِيلٌ وَ الْأَوَّلِينَ مِنَ ثُلَّةٌ ": آيه در آخرين و اولين از مراد]

 133 ........................................................... 518: ص[..... ايشان از مقربان بهشتي

 133 ............................................... 599: ص[..... اليمين اصحاب بهشتي نعم وصف]

 مترف آنان اينكه به عذاب در شمال اصحاب استقرار تعليل در "اتراف "از مقصود]

 133 .................................................................................... 599: ص[..... بودند

 اصرار آن بر شمال صحابا كه "عظيم حنث "از مقصود باره در مختلف اقوال]

 133 .............................................................................592: ص[..... ورزيدندمي

 134 ............................................................................... 597: ص..... روايتي بحث

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

 ": آيه اب "الْآخِرِينَ مِنَ قَلِيلٌ وَ الْأَوَّلِينَ مِنَ ثُلَّةٌ ": آيه نسخ بر كه روايتي به راجع توضيحي]

 134 ................................ 598: ص[..... دارد داللت "الْآخِرِينَ مِنَ ثُلَّةٌ وَ الْأَوَّلِينَ مِنَ ثُلَّةٌ

 131 ............... 551: ص[..... بهشتي هاينعمت و بهشت به مربوط آيات ذيل در رواياتي]

 133 ................................................... 559: ص[..... 16 تا 27 آيات(: 26) الواقعة سوره]

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

 133 ............................................................................... 552: ص..... آيات ترجمه

 133 .................................................................................. 556: ص..... آيات بيان

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



 فَلَوْ مْخَلَقْناكُ نَحْنُ) است معاد و قيامت تصديق آفريدگان به اعتقاد الزمه اينكه جهت بيان]

 133 ........................................................................... 557: ص([..... تُصَدِّقُونَ ال

[..... نيست خداوند اراده و قدرت بر زوال اسباب غلبه از ناشي و است شده تقدير مرگ]

 133 ................................................................................................. 551: ص

 133 ....... 531: ص[..... اموات مجدد انشاء و امثال، تبديل: مرگ تقدير از غرض و حكمت]

: ص[..... است معاد به اذعان مستلزم آن خصوصيات و دنيا به علم چگونه اينكه توضيح]

539 ....................................................................................................... 444 

[..... يستن قياس بر مبتني "تَذَكَّرُونَ ال فَلَوْ الْأُولي النَّشْأَةَ عَلِمْتُمُ لَقَدْ وَ ": آيه اينكه بيان]

 444 ................................................................................................. 535: ص

 و آب زراعت،: مردم حوائج مهمترين از تا سه شمردن بر با پروردگار ربوبيت اثبات]

 444 .................................................................................... 533: ص[..... آتش

 443 ....................................... 532: ص[..... "الْعَظِيمِ رَبِّكَ بِاسْمِ فَسَبِّحْ ": آيه معناي]

 443 .................................................... 536: ص[..... است كريم قرآن اينكه معناي]

 443 ........ 537: ص[..... "الْمُطَهَّرُونَ إِلَّا يَمَسُّهُ ال ": آيه در "مطهرون "و "مس "از مراد]

 443 ..................... 531: ص[..... دهيدمي قرار تكذيب را خود روزي: فرمود اينكه معناي]

591 :ص![..... گردانيد؟نمي بر را رسيده گلوگاه به جان چرا پس نيست كار در قيامتي اگر]

 ............................................................................................................. 443 

 از پس و مرگ حال در( الشمال اصحاب و اليمين اصحاب مقربون،) گانه سه طوائف وضع]

 443 .................................................................................... 599: ص[..... مرگ

 443 .............................. 599: ص([..... گذشته آيات برخي ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 443 ...................................................................................................... اشاره

 414 ......................... 592: ص[..... طهارت بدون قرآن مس از نهي باره در روايت چند]

 414 ............................... 591: ص(..... 51) دارد آيه نه و بيست و است مدني حديد سوره(57)

 414 ....................................................... 591: ص[..... 6 تا 9 آيات(: 27) الحديد سوره]



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

 413 ............................................................................... 591: ص..... آيات ترجمه

521: ص...[..... و انفاق به مؤمنين تشويق و تحريك: حديد سوره غرض بيان] آيات بيان

 ................................................................................................................ 413 

 413 ...................................................................................................... اشاره

 به و مجازي نه است حقيقي سبيحت است زمين و هاآسمان در آنچه تسبيح اينكه بيان]

 413 ............................................................................... 529: ص[..... حال زبان

523: ص[..... سبحان خداي بودن "باطن "و "ظاهر "،"آخر "،"اول "از مقصود توضيح]

 ............................................................................................................. 413 

 413 .................. 526: ص[..... كس همه و چيز همه بر خداوند مطلق علم و ملك احاطه،]

 413 ............................................................................... 528: ص..... روايتي بحث

 413 ...................................................................................................... اشاره

 444 .. 521: ص[..... تعالي خداي بودن باطن و ظاهر و آخر و اول باره در روايت چند شرح]

 444 ............................................... 569: ص[..... خداوند علم به راجع روايتي شرح]

 444 ..................................................... 563: ص[..... 92 تا 7 آيات(: 27) ديدالح سوره]

 443 ......................................................................................................... اشاره

 443 ............................................................................... 569: ص..... آيات ترجمه

 443 .................................................................................. 562: ص..... آيات بيان

 443 ...................................................................................................... اشاره

 انايم آثار به امر و مؤمنين به خطاب "...أَنْفِقُوا وَ رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ آمِنُوا ": آيه اينكه بيان]

 443 .................................................................................... 562: ص[..... است

: ص[..... كنيد انفاق كرده جانشين آن در را شما خدا كه آنچه از فرمود اينكه نكته و وجه]

566 ....................................................................................................... 443 

 443 ................................ 567: ص[..... است شده گرفته مؤمنين از كه ميثاقي از مراد]



 :ص[..... ورزندمي بخل آنست وارث تنها خدا كه مالي انفاق از كه كساني شديد توبيخ]

568 ....................................................................................................... 443 

 443 ........................561: ص[..... فتح از بعد انفاق با جنگ زمان در انفاق تساوي عدم]

 دهدمي عبد عمل مقابل در خدا كه اجري اينكه و بنده به خدا دادن اجر باره در توضيحي]

 443 ........................................................ 579: ص[..... جل و عز او از است تفضلي

 چند به كه ناميد خدا به دادن قرض را آن اينكه به خدا، راه در انفاق به تشويق اعالي حد]

 443 ........................................................... 575: ص[..... شودمي پرداخت باز برابر

 و دبرگردي دنيا به: شودمي داده آنان به كه جوابي و قيامت، در مؤمنان از منافقان تقاضاي]

 434 ................................................................... 573: ص[..... آوريد دست به نور

 الح بيان در تمثيل اين مفاد و شودمي زده مؤمنان و منافقان بين كه ديواري از مقصود]

 434 ............................................................. 572: ص[..... آخرت و دنيا در منافقان

 433 ........................... 576: ص[..... آنها به ايشان جواب و مؤمنان از منافقان استمداد]

 نافقانم گفتگوي فتح، از بعد و فتح از قبل انفاق به مربوط آيه ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 433 ................................. 578: ص([..... دراز آرزوي باره در روايتي و قيامت در مؤمنان و

 433 ................................................... 589: ص[..... 59 تا 96 آيات(: 27) الحديد سوره]

 433 ......................................................................................................... اشاره

 433 ............................................................................... 585: ص..... آيات ترجمه

 داخ ذكر مقابل در و گرفته را هايشاندل كه قساوتي جهت به مؤمنين به عتاب] آيات بيان

 433 .......................................................................... 583: ص[..... شودنمي خاشع

 433 ...................................................................................................... اشاره

... [..شهدايند و صديقين روردگارشانپ نزد رسل و خدا به مؤمنان فرمود اينكه از مقصود]

 433 ................................................................................................. 582: ص

 اين رد بهايي شيخ از سخني و تكاثر و تفاخر زينت، لعب، لهو،: دنيا زندگي خصلت پنج]

 431 ...................................................................................... 588: ص[..... باره

 434 .................................................... 581: ص[..... دنيا فريبندگي بيان براي مثلي]



 إِلي سارِعُوا وَ ": آيه با "رَبِّكُمْ مِنْ مَغْفِرَةٍ إِلي سابِقُوا ": آيه مفاد و معنا اختالف]

 434 .............................................................................. 511: ص[..... "...مَغْفِرَةٍ

 433 ............. 519: ص[..... است زمين و آسمان عرض مانند بهشت عرض اينكه از مراد]

 عمل با توأم ايمان "رُسُلِهِ وَ بِاللَّهِ آمَنُوا لِلَّذِينَ أُعِدَّتْ... ": جمله در ايمان از مقصود]

 433 ..................................................................................... 512: ص[..... است

 فِي إِلَّا أَنْفُسِكُمْ فِي ال وَ الْأَرْضِ فِي مُصِيبَةٍ مِنْ أَصابَ ما ": آيه معناي در متعدد وجوه]

 433 ............................................................................... 513: ص[..... "...كِتابٍ

 ادند دست از در كه است اين مقدرند و مكتوب دنيا حوادث اينكه دانستن فايده و حكمت]

 433 ................................ 294 :ص[..... مكنيد شادي آوردن دست به در و مخوريد اندوه

 وَ الصِّدِّيقُونَ هُمُ أُولئِكَ "و "...آمَنُوا لِلَّذِينَ يَأْنِ لَمْ أَ ": آيه ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 433 ....................................................... 516: ص([..... زهد حد باره در و "...الشُّهَداءُ

 433 ................................................... 511: ص[..... 51 تا 52 آيات(: 27) الحديد سوره]

 433 ......................................................................................................... اشاره

 433 ............................................................................... 511: ص..... آيات ترجمه

 433 .................................................................................. 311: ص..... آيات بيان

 434 ...................................................................................................... رهاشا

 وَ كِتابَالْ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ بِالْبَيِّناتِ رُسُلَنا أَرْسَلْنا لَقَدْ ": آيه در "ميزان "و "كتاب "از مقصود]

 434 ............................................................................. 319: ص[..... "...الْمِيزانَ

 431 ............................. 315: ص[..... "الْحَدِيدَ أَنْزَلْنَا وَ ": در حديد انزال به تعبير وجه]

313: ص([..... السالم عليه) عيسي پيروان هايدل در رحمت و رأفت دادن قرار از منظور]

 ............................................................................................................. 434 

 آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا ": آيه در (سلم و آله و عليه اللَّه صلي) رسول به ايمان به امر معناي]

 433 ........................................................ 312: ص[..... "...بِرَسُولِهِ آمِنُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا

 يَعْلَمَ لِئَلَّا ": آيه معناي و روند راه بدان كه دهدمي قرار مؤمنين براي خدا كه نوري از مراد]

 433 ....................................................................... 316: ص[..... "...الْكِتابِ أَهْلُ



.[..... ..و انفاق نصرانيت، در رهبانيت بدعت حديد، انزال ميزان، باره در رواياتي] روايتي بحث

 433 .................................................................................................... 317: ص

 433 ............................. 391: ص(..... 55) دارد آيه دو و بيست و است مدني مجادله سوره(58)

 433 ..................................................... 391: ص[..... 6 تا 9 آيات(: 28) المجادلة سوره]

 433 ......................................................................................................... اشاره

 433 ............................................................................... 391: ص..... آيات ترجمه

 433 .................................................................................. 399: ص..... آيات بيان

 433 ...................................................................................................... اشاره

 يُظاهِرُونَ الَّذِينَ: آيه در آن ردنك اعالم دروغ و منكر و الغاء و "ظهار "جاهلي سنت]

 433 ................................................................................. 395: ص...[..... مِنْكُمْ

 433 ................... 393: ص[..... "...قالُوا لِما يَعُودُونَ ثُمَّ "جمله معناي و ظهار كفاره بيان]

 431 .............. 396: ص([..... ظهار به مربوط آيات نزول شان باره در رواياتي]) روايتي بحث

 433 ................................................... 391: ص[..... 93 تا 7 آيات(: 28) المجادلة سوره]

 433 ......................................................................................................... اشاره

 433 ............................................................................... 351: ص..... آيات ترجمه

 433 .................................................................................. 351: ص..... آيات بيان

 433 ...................................................................................................... اشاره

 نجوي پنج براي او بودن ششمي و كننده نجوي سه براي خدا بودن چهارمي از مقصود]

 433 .................................................................................... 359: ص[..... كننده

 نجوي هم باز نجوي، از شدن نهي وجود با كه دالني بيمار و منافقان توبيخ و مذمت]

 433 ............................................................................... 353: ص[..... كردندمي

 433 ................................................................. 357: ص[..... امت علماء از تجليل]

 علت ،(سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر يا نجوي از قبل توانگران بر صدقه دادن وجوب]

 433 ..................................... 328 :ص[..... حكم اين شدن نسخ سپس و آن، حكمت و



 صلي) برپيام بر منافقين مغرضانه تحيت نجوي، به مربوط آيات ذيل در رواياتي] روايتي بحث

 431 ........................................ 331: ص[..... علماء درجات رفع و ،(سلم و آله و عليه اللَّه

 431 ...................................................................................................... اشاره

 دقهص حكم به كه بود كسي تنها( السالم عليه) المؤمنين امير اينكه از حاكي روايت چند]

 434 ....... 339: ص[..... نمود عمل( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر با نجوي از قبل دادن

 433 ................................................. 333: ص[..... 55 تا 99 آيات(: 28) المجادلة سوره]

 433 ......................................................................................................... اشاره

 433 ............................................................................... 333: ص..... آيات ترجمه

 433 .................................................................................. 339: ص..... آيات بيان

 433 ....... 339: ص...[..... و كردن ياد دروغ سوگند يهود، تولي: منافقان حال و وصف بيان]

 عادات و ملكات بروز باب از است حقائق كشف روز كه قيامت در منافقين گويي دروغ]

 433 .................................................................................... 336: ص[..... است

 433 ... 338: ص([..... رُسُلِي وَ أَنَا لَأَغْلِبَنَّ اللَّهُ كَتَبَ) او رسوالن و خدا غلبه مختلف هايجنبه]

 ابلق ايمان داشتن با( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) رسول و خدا دشمنان با دوستي هرگز]

 433 ............................................................................ 391: ص[..... نيست جمع

 اتحي از طبيعي حيات بر عالوه مؤمنان اينكه بيان و او از روحي به مؤمنين تاييد از مراد]

 433 ...................................................................... 391: ص[..... برخوردارند طيبه

 يف بغض و حب ،"رُسُلِي وَ أَنَا لَأَغْلِبَنَّ اللَّهُ كَتَبَ ": آيه نزول باره در رواياتي] روايتي بحث

 434 ......................................................................... 393: ص .....[ايمان روح و اللَّه،

 434 ............................ 396: ص(..... 59) دارد آيه چهار و بيست و است مدني حشر سوره(59)

 434 ..................................................... 396: ص[..... 91 تا 9 آيات(: 21) الحشر سوره]

 434 ......................................................................................................... اشاره

 433 ............................................................................... 397: ص..... آيات ترجمه

 433 .................................................................................. 398: ص..... آيات بيان



 433 ...................... 398: ص[..... سرزمينشان از النضير بني اخراج به مربوط آيات بيان]

 433 ...... 391: ص[..... "الْمُؤْمِنِينَ أَيْدِي وَ بِأَيْدِيهِمْ بُيُوتَهُمْ يُخْرِبُونَ ": فرمود اينكه معناي]

 433 ................................................................. 325: ص[..... ءفي "مصرف موارد]

 نداشتنشان چشم در انصار مدح متضمن كه "...الْإِيمانَ وَ الدَّارَ تَبَوَّؤُا الَّذِينَ وَ ": آيه شرح]

 433 ............................... 322: ص[..... باشدمي شد تقسيم مهاجران بين كه اموالي به

 از انصار پوشي چشم و النضير، بني تبعيد و اخراج ماجراي باره در رواياتي] روايتي بحث

 431 .............................................. 328: ص[..... مهاجرين بين تقسيم براي آنان غنائم

 431 ...................................................................................................... اشاره

 الرَّسُولُ آتاكُمُ ما "آيه ذيل در و آن، مصرف موارد و ءفي باره در روايت چند]

 433 ............................................................................. 365: ص[..... "...فَخُذُوهُ

 "رذيله صفت باره در و است دين حب و حب، دين اينكه و ايمان باره در روايت چند]

 433 ................................................................................... 363: ص[..... "شح

 433 ................................................... 369: ص[..... 97 تا 99 آيات(: 21) الحشر سوره]

 433 ......................................................................................................... اشاره

 433 ............................................................................... 369: ص..... آيات ترجمه

 شانكافر برادران با كه قرارهايي و هاوعده در منافقين شكني پيمان و دروغگويي] آيات بيان

 433 ................................................................................. 362: ص[..... گذارندمي

 433 ...................................................................................................... اشاره

 زاريبي او از سپس و كشاندمي كفر مرز تا را انسان كه شيطان به منافقين حال تمثيل]

 433 ................................................................................ 367: ص[..... جويدمي

 داستان و آنان با منافقان شكني عهد النضير، بني تبعيد به راجع روايت چند]) روايتي بحث

 433 .......................................... 370 :ص([..... انجاميد كفر به كارش كه عابد برصيصاي

 341 ................................................... 375: ص[..... 59 تا 98 آيات(: 21) الحشر سوره]

 341 ......................................................................................................... اشاره



 341 ............................................................................... 375: ص..... آيات ترجمه

 341 ..... 373: ص[..... شودمي برداشت آيات اين مضامين از كه مواعظي و معارف] آيات بيان

 341 ...................................................................................................... اشاره

 اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا ": آيه در اعمال، در نظر و محاسبه به امر و اعمال در تقوي به امر]

 343 .................................................. 372: ص[..... "لِغَدٍ قَدَّمَتْ ما نَفْسٌ لْتَنْظُرْ وَ اللَّهَ

 كَالَّذِينَ تَكُونُوا ال وَ) خود كردن فراموش و خدا كردن فراموش بين مالزمه و رابطه بيان]

 343 ..................................................... 377: ص...([..... أَنْفُسَهُمْ فَأَنْساهُمْ اللَّهَ نَسُوا

 343 ......................................... 381: ص[..... قرآن قدر جاللت و عظمت گوياي مثلي]

 اسماء از ايپاره معاني و. است شهادت و غيب عالم خداوند اينكه مورد در توضيحي]

 343 .................................................................... 389: ص[..... خدا ديگر حسناي

 ظرن و نفس محاسبه باره در و خداوند، صفات و اسماء بعضي باره در رواياتي]) روايتي بحث

 314 ................................................................................ 389: ص(.[..... اعمال در

 311 .................................. 386: ص(..... 93) دارد آيه سيزده و است مدني ممتحنه سوره(60)

 311 .................................................... 386: ص[..... 1 تا 9 آيات(: 61) الممتحنة سوره]

 311 ......................................................................................................... اشاره

 314 ............................................................................... 387: ص..... آيات ترجمه

[..... كندمي نهي مشركين و كفار با مؤمنين دوستي از سختي به كه آياتي بيان] آيات بيان

 313 .................................................................................................... 388: ص

 313 ...................................................................................................... اشاره

 تدس شما به اگر و كاهدنمي شما به نسبت آنها عداوت و بغض از كفار با كردن دوستي]

 313 .................................................................................. 319: ص...[..... يابند

 فرمود اينكه از مراد و داشت نخواهد وجود انساب و اسباب رابطه قيامت در اينكه بيان]

 313 ............ 315: ص[..... اندازدمي جدايي قيامت در اوالدتان و ارحام و شما بين خداوند

 313 ........ 313: ص[..... است شده گفته "بَيْنَكُمْ يَفْصِلُ "جمله معناي در كه ديگري وجوه]



 باره در توضيح و مشركين از تبري در پيروانش و( السالم عليه) ابراهيم بودن اسوه]

 متصل "...لِأَبِيهِ إِبْراهِيمَ قَوْلَ إِلَّا "ثناياست اينكه و پدر براي( السالم عليه) ابراهيم استغفار

 313 ......................................................................... 319: ص .....[منقطع يا است

 حربي غير كفار با رفتاري خوش و عدالت از نهي معناي به كفار با دوستي از نهي]

 341 ................................................................................... 311: ص[..... نيست

 ماجراي در مشركين و كفار با دوستي از نهي آيات نزول به راجع روايت چند] روايتي بحث

 344 ............................ 911: ص[..... مكه مشركين براي بلتعه ابي بن حاطب نوشتن نامه

 344 ...................................................................................................... اشاره

 تهگف بدر جنگ در كنندگان شركت به خداوند شايد: است آمده آن در كه روايتي رد و نقد]

 343 .................................................. 915: ص...![..... بكنيد خواهيدمي چه هر باشد

 و حب باره در و محارب غير كفار با رفتاري خوش و معاشرت تجويز باره در روايت چند]

 343 ..................................................................... 916: ص[..... خدا بخاطر بغض

 343 ................................................ 917: ص[..... 93 تا 91 آيات(: 61) الممتحنة سوره]

 343 ......................................................................................................... اشاره

 343 ............................................................................... 917: ص..... آيات ترجمه

 رتهج( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر سوي به وردهآ ايمان كه زناني حكم] آيات بيان

 343 ............................................................918: ص...[..... و آنها با ازدواج كردندمي

 343 ...................................................................................................... اشاره

 343 .................... 991: ص[..... "...أَزْواجِكُمْ نْمِ ءٌشَيْ فاتَكُمْ إِنْ وَ ": شريفه آيه معناي]

: ص[..... آن شرايط و( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) خدا رسول با مؤمن زنان بيعت حكم]

999 ....................................................................................................... 334 

: ص[..... آنان با دوستي از نهي و( عليهم مغضوب) يهود ابدي هالكت و شقاوت آوري ياد]

995 ....................................................................................................... 331 

 اللَّه صلي) پيامبر با بيعتشان آنها، ايمان امتحان مهاجر، زنان باره در رواياتي] روايتي بحث

 331 ......................................... 993: ص...[..... و آنها با ازدواج حكم ،(سلم و آله و عليه



 331 ...................................................................................................... اشاره

 333 ........................ 992: ص[..... دپيوستن كفار به و شدند خارج اسالم از كه هاييزن]

 تُمْسِكُوا ال وَ ": آيه بين جمع باره در توضيحي و كافر زنان با ازدواج باره در روايت چند]

 333 ........... 992: ص[..... "...الْكِتابَ أُوتُوا الَّذِينَ مِنَ الْمُحْصَناتُ وَ "آيه و "الْكَوافِرِ بِعِصَمِ

 333 ..................................... 998: ص(..... 99) دارد آيه چهارده و است مدني صف سوره(61)

 333 ........................................................ 998: ص[..... 1 تا 9 آيات(: 69) الصف سوره]

 333 ......................................................................................................... اشاره

 333 ............................................................................... 998: ص..... آيات ترجمه

 333 ..................................... 991: ص[..... مباركه سوره اين مطالب به اشاره] آيات بيان

 333 ...................................................................................................... اشاره

 و اقسي به توجه با "كنيدنمي عمل كه را آنچه گوييدمي چرا ": توبيخي خطاب از مقصود]

 333 ............................................................................. 951: ص[..... كالم زمينه

 اينكه از لمانانمس نهي و را (السالم عليه) موسي پيامبرشان اسرائيل بني ايذاء از مراد]

 333 ................ 955: ص[..... بيازارند را( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) اللَّه رسول آنها مانند

 اضالل و ازاغه از مقصود اينكه بيان و "...قُلُوبَهُمْ اللَّهُ أَزاغَ زاغُوا فَلَمَّا ": جمله معناي]

 333 ........................................................................ 953: ص[..... چيست خداوند

 به بشارت و خود، از پيش پيامبر تصديق(: السالم عليه) عيسي رسالت و دعوت بخش دو]

 334 ............................................................. 952: ص[..... خود از بعد پيامبر آمدن

 اللَّه ليص) اسالم پيامبر آمدن به( السالم عليه) عيسي دادن بشارت مفهوم اينكه توضيح]

 331 ............... 956: ص[..... است اكمل و اتم اسالم دين كه است اين( سلم و آله و عليه

 334 ............. 958: ص[..... احمد نام به( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر بودن معروف]

 333 ................... 951: ص[..... است "ظالمترين "اسالم به دعوت كننده رد اينكه وجه]

 333 ............................................. 939: ص[..... اديان همه بر حق دين اظهار معناي]



 بشارت ،(سلم و آله و عليه اللَّه صلي) اكرم پيامبر هاينام باره در رواياتي]) روايتي بحث

 333 ...... 935: ص([..... سلم و آله و عليه اللَّه صلي) اسالم پيامبر و عيسي بين فاصله عيسي،

 333 .................................................... 932: ص[..... 99 تا 91 آيات(: 69) الصف سوره]

 333 ......................................................................................................... اشاره

 333 ............................................................................... 932: ص..... آيات ترجمه

 333 .................................................................................. 936: ص..... آيات بيان

 333 ...................................................................................................... اشاره

 پي در فتح و نصرت و جنت و فرتمغ و دهدمي نجات اليم عذاب از را شما كه تجارتي]

 333 ..................................................................................... 936: ص[..... دارد

 334 ..................................... 931: ص[..... "...اللَّهِ أَنْصارَ كُونُوا ": فرمود اينكه معناي]

( السالم عليه) عيسي حواريون دهنده، نجات تجارت باره در روايت چند] روايتي بحث

 331 ........................................................................................ 991: ص...([..... و

 334 ...................................... 995: ص(..... 99) دارد آيه يازده و است مدني جمعه سوره(62)

 334 ....................................................... 995: ص[..... 8 تا 9 آيات(: 65) الجمعة سوره]

 334 ......................................................................................................... اشاره

 333 ............................................................................... 995: ص..... آيات ترجمه

 333 ........................................... 993: ص[..... جمعه سوره مطالب به اشاره] آيات بيان

 333 ...................................................................................................... اشاره

 333 ........ 999: ص[..... كنندمي تسبيح را خدا است زمين و آسمان در آنچه اينكه معناي]

 333 ..................... 999: ص[..... حاجت و نقص هر از تعالي خداي بودن منزه مقتضيات]

 و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر بودن امي بين منافات عدم به اشاره و "اميين "از مقصود]

 333 ........ 992: ص[..... جناب آن دعوت بودن جهاني با اميين، در شدنش مبعوث و( سلم

 وَ يُزَكِّيهِمْ وَ ": جمله در تزكيه آوردن مقدم وجه و حكمت و كتاب تعليم و تزكيه از مراد]

 333 ......................................................... 997: ص[..... "الْحِكْمَةَ وَ الْكِتابَ يُعَلِّمُهُمُ



 اللَّه صلي) اسالم پيامبر بعثت به مربوط آيه با اسفار حامل حمار به يهود تشبيه ارتباط وجه]

 333 .....................................................................998: ص([..... سلم و آله و عليه

 333 ... 921: ص[..... كنيد مرگ آرزوي گوييد راست اگر كه بيان اين با يهود عليه استدالل]

 تحصيل و فارس اهل ،"...الْأُمِّيِّينَ فِي بَعَثَ الَّذِي هُوَ ": آيه ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 334 ................................................................................925: ص...([..... و ايمان،

 با ليعم هايسنت رابطه باره در توضيحي] چيست حكمت تعليم از منظور اينكه در گفتاري

 331 ........................................................................... 929: ص[..... اعتقادي مباني

 331 ...................................................................................................... اشاره

 بدان اسالم كه فطرت، از گرفته چشمه سر و حق عمل و علم از است عبارت حكمت]

 333 ......................................................................... 926: ص[..... كندمي دعوت

 333 ..................................................... 961: ص[..... 99 تا 1 آيات(: 65) الجمعة سوره]

 333 ......................................................................................................... اشاره

 333 ............................................................................... 961: ص..... آيات ترجمه

 باز كاري هر كردن رها و بدان شتاب به امر جمعه، مازن به مربوط آيات بيان] آيات بيان

 333 .............................................................................. 961: ص[..... آن از دارنده

 333 ...................................................................................................... اشاره

: ص[..... "...است تجارت و لهو از بهتر است خدا نزد آنچه بگو ": فرمود اينكه معناي]

965 ....................................................................................................... 333 

 بعد زمين در انتشار كارها، تعطيل و جمعه نماز سوي به شتاب باره در رواياتي]) روايتي بحث

 333 ............................................................... 969: ص...([..... و رزق، طلب و نماز از

 333 ...................................................................................................... اشاره

 اليح در( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر نزد از مردم شدن پراكنده باره در روايت چند]

: ص[..... "...إِلَيْها انْفَضُّوا لَهْواً أَوْ تِجارَةً رَأَوْا إِذا " :آيه نزول و خواند،مي جمعه خطبه كه

966 ....................................................................................................... 331 

 334 ................................... 968: ص(..... 99) دارد آيه يازده و است مدني منافقون سوره(63)



 334 .................................................... 968: ص[..... 8 تا 9 آيات(: 63) المنافقون سوره]

 334 ......................................................................................................... اشاره

 334 ............................................................................... 968: ص..... آيات ترجمه

 333 .................................................................................. 961: ص..... آيات بيان

 333 ...................................................................................................... اشاره

 كذب باب از( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر رسالت به شهادت در منافقان بودن كاذب]

 333 ................................................................... 961: ص[..... است بوده مخبري

: ص[..... "...قُلُوبِهِمْ عَلي فَطُبِعَ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ": فرموده منافقين باره در اينكه از منظور]

979 ....................................................................................................... 333 

 333 ............................. 975: ص[..... زده مهر منافقين هايدل بر خداوند اينكه معناي]

 333 ................................................ 979: ص[..... منافقين از ديگر احوالي و اوصاف]

 ياتآ نزول و ابي ابن اللَّه عبد منافقانه گفتار و رفتار ماجراي باره در رواياتي]) روايتي بحث

 333 ................................................................................... 976: ص([..... مربوطه

 و اهانگيزي فتنه و منافقين خطر به اشاره] اسالم صدر در نفاق مساله پيرامون گفتاري

 334 ......................................................... 983: ص[..... اسالم صدر در هايشانتوطئه

 334 ...................................................................................................... اشاره

 آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر رحلت از قبل و آمد پديد هجرت از بعد نفاق كه سخن اين رد]

 و لهآ و عليه اللَّه صلي) پيامبر از بعد و هجرت از قبل اينكه اثبات و! شد برچيده( سلم و

 333 ................................... 982: ص[..... است داشته وجود نفاق هايانگيزه نيز( سلم

 333 .................................................. 981: ص[..... 99 تا 1 آيات(: 63) المنافقون سوره]

 333 ......................................................................................................... اشاره

 333 ............................................................................... 981: ص..... آيات ترجمه

981: ص[..... ورزي بخل و اوالد، و مال به گرمي سر: آور نفاق صفت دو از نهي] آيات بيان

 ................................................................................................................ 333 



 333 ...................................................................................................... اشاره

911: ص[..... شودنمي اجابت گشت باز آرزوي آمد اجل چون كه كنيد انفاق مرگ از پيش]

 ............................................................................................................. 333 

 333 ......................... 915: ص([..... گذشته آيات برخي ذيل در روايت چند]) روايتي بحث

 333 ..................................... 913: ص(..... 98) دارد آيه هجده و است مدني تغابن سوره(64)

 333 ..................................................... 913: ص[..... 91 تا 9 آيات(: 69) التغابن سوره]

 333 ......................................................................................................... اشاره

 334 ............................................................................... 913: ص..... آيات ترجمه

 334 .................................................................................. 919: ص..... آيات بيان

 را جزا و بعث و قيامت وجود كه تعالي خداي علياي اتصف و حسني اسماء از ايپاره ذكر]

 334 ........................................................................... 919: ص[..... دارند اقتضاء

 333 ........ 211: ص[..... سبحان خداي استغناي از مراد و "اللَّهُ اسْتَغْنَي وَ ": جمله معناي]

219: ص[..... است شده ياد قسم قيامت تحقق و وقوع براي آنها در كه آياتي به اشاره]

 ............................................................................................................. 333 

 333 219: ص[..... كنندمي داللت قضاء فصل براي قيامت در مردم شدن جمع بر كه آياتي]

 333 ................. 212: ص[..... "التغابن يوم "به قيامت روز تسميه وجه درباره وجه چند]

: ص...[..... و آن بودن "التغابن يوم "و قيامت روز هاينام باره در روايت چند]) روايتي بحث

217 .......................................................................................................... 344 

 344 ................................................... 218: ص[..... 98 تا 99 آيات(: 69) التغابن سوره]

 344 ......................................................................................................... اشاره

 341 ............................................................................... 218: ص..... آيات ترجمه

 341 .................................................................................. 211: ص..... آيات بيان

 341 ...................................................................................................... اشاره



 اذن هن است تكويني اذن خدا، اذن هب مگر رسدنمي مصيبتي هيچ فرمود كه اذن از مقصود]

 341 ............................................................ 211: ص[..... تشريعي اذن نه و لفظي

 خدا مشيت و علم عموميت به اعتقاد بين رابطه و "قَلْبَهُ يَهْدِ بِاللَّهِ يُؤْمِنْ مَنْ وَ ": جمله مفاد]

 343 ............................................................. 299: ص .....[قلبي آرامش و سكون با

.... [.است او نافرماني نافرمانيش و خدا اطاعت( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) رسول اطاعت]

 343 ................................................................................................. 295: ص

 د،شو اطاعت اشفرستاده و خدا از بايد فقط و است عبوديت نحوه يك اطاعت اينكه بيان]

 343 ........................ 299: ص[..... است او بر توكل نوع يك او اطاعت و خدا به ايمان و

 د،شماين دشمن فرزندانتان و همسران از برخي: فرمود مؤمنين به خطاب اينكه از مقصود]

 343 ........................................................... 292: ص...[..... و باشيد حذر بر آنان از

[..... "هِتُقاتِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا "آيه با آن جمع و "اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا ": فرمود اينكه معناي]

 343 ................................................................................................. 297: ص

298: ص[..... "خيرا "كلمه بودن منصوب وجه و "لِأَنْفُسِكُمْ خَيْراً أَنْفِقُوا وَ ": جمله معناي]

 ............................................................................................................. 343 

: هآي نزول و مؤمنين فرزندان و همسران از بعضي بودن دشمن باره در روايتي] روايتي بحث

 343 ........................................ 291: ص[..... "...لَكُمْ عَدُوًّا أَواْلدِكُمْ وَ أَزْواجِكُمْ مِنْ إِنَّ "

 343 ...................................................................................................... اشاره

 حب هب راجع( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر اينكه از حاكي روايت چند بر وارد اشكال]

 343 ..... 251: ص[..... است نموده قرائت را "فِتْنَةٌ أَوْالدُكُمْ وَ أَمْوالُكُمْ نَّماآيهِ را حسنين خود

 باره در روايتي و "اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا "و "تُقاتِهِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا ": آيه ذيل در روايتي]

 314 ........................................................................... 259: ص .....[ورزيدن بخل

 311 ..................................... 255: ص(..... 95) دارد آيه دوازده و است مدني طالق سوره(65)

 311 ....................................................... 255: ص[..... 7 تا 9 آيات(: 62) الطالق سوره]

 311 ......................................................................................................... اشاره

 311 ............................................................................... 253: ص..... آيات ترجمه



 314 .................... 259: ص...[..... و رجوع عده، طالق، حكم به راجع آيات بيان] آيات بيان

 314 ...................................................................................................... اشاره

 موضع و سياق به توجّه با...« مَخْرَجاً لَهُ يَجْعَلْ اللَّهَ يَتَّقِ مَنْ وَ» شريفه آيه جمالت معناي]

 313 ....................................................................................... 256: ص[..... آن

 313 ......................................................... 257: ص[..... فوق كريمه آيه مفاد شرح]

 313 ......................................................................231: ص.. [...طالق عده مدت]

 313 ..................................................235: ص[..... مطلقه زن خوار شير بچه تكليف]

: ص...([..... و رجوع عده، طالق، احكام به راجع طالق، آيات ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

233 .......................................................................................................... 313 

 313 ...................................................................................................... اشاره

 اللَّهَ يَتَّقِ مَنْ وَ ": شريفه آيه ذيل در خداوند، كفايت و توكل تقوي، باره در روايت چند]

 341 ................................................................... 536 :ص[..... "...مَخْرَجاً لَهُ يَجْعَلْ

 343 ..................................................... 299: ص[..... 95 تا 8 آيات(: 62) الطالق سوره]

 343 ......................................................................................................... اشاره

 343 ............................................................................... 299: ص..... آيات ترجمه

 343 .. 295: ص[..... "شَدِيداً حِساباً فَحاسَبْناها "جمله در حساب شدت از مقصود] آيات بيان

 343 ...................................................................................................... اشاره

299 :ص[..... است نقل و عقل مقتضاي او برابر در استكبار و عتو وبال از بيم و خدا تقواي]

 ............................................................................................................. 343 

 به تعبير او بعثت از و ناميد "ذكر "را( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) خدا رسول اينكه وجه]

 343 ............................................................................ 292: ص[..... فرمود انزال

 343 .............296: ص[..... آفريد تا هفت هاآسمان مانند را زمين خداوند اينكه از مقصود]

: ص[..... "...بَيْنَهُنَّ الْأَمْرُ يَتَنَزَّلُ ": جمله در زمين و هاآسمان بين آن نزول و امر از مراد]

297 ....................................................................................................... 343 



 خلقت باره در و "...رَسُولًا ذِكْراً إِلَيْكُمْ اللَّهُ أَنْزَلَ قَدْ "جمله ذيل در روايت دو]) روايتي بحث

 334 ........................................................................ 548 :ص([..... ارضين و سماوات

 331 ................................... 221: ص(..... 95) دارد آيه دوازده و است مدني تحريم سوره(66)

 331 ...................................................... 221: ص[..... 1 تا 9 آيات(: 66) التحريم سوره]

 331 ......................................................................................................... اشاره

 334 ............................................................................... 229: ص..... آيات ترجمه

 333 .................................................................................. 225: ص..... آيات بيان

 333 ...................................................................................................... اشاره

 ردهك حالل برايش خدا كه را آنچه( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر تحريم از مقصود]

 333 ......................................................... 225: ص([..... لَكَ اللَّهُ أَحَلَّ ما تُحَرِّمُ لِمَ)

 مسرانشه از يكي توسط( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر سر افشاي كه آياتي توضيح]

 از و كندمي حكايت را( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر شدن آزار و( عمر دختر حفصه)

229: ص[..... دهدمي خبر جناب آن از مالئكه و مؤمنين صالح و جبرئيل و خدا پشتيباني

 ............................................................................................................. 333 

 آله و عليه هاللَّ صلي) اللَّه رسول تاييد و پشتيباني متضمن آيات در كه عجيبي بيان و لحن]

 333 ........................................................... 227: ص[..... است رفته كار به( سلم و

 اندبودهن ماجور و نيكوكار( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر همسران همه اينكه به اشاره]

[..... است( اطاعت) قوت و توبه "مِنْكُنَّ خَيْراً أَزْواجاً "مفاد برتري و بهتر مالك اينكه بيان و

 333 ................................................................................................. 228: ص

 ما هَاللَّ يَعْصُونَ ال ": اينكه و بودن شداد و غالظ به جهنم بر موكل مالئكة توصيف از مراد]

 333 ...................................................... 261: ص[..... "يُؤْمَرُونَ ما يَفْعَلُونَ وَ أَمَرَهُمْ

 333 ...........................................269: ص[..... مالئكه بودن مكلف به راجع توضيحي]

: ص[..... است اثر بال روز آن در خواهي عذر و عمل خود از است عبارت جزا قيامت در]

265 ....................................................................................................... 334 



263: ص[..... "...مَعَهُ آمَنُوا الَّذِينَ وَ النَّبِيَّ هُاللَّ يُخْزِي ال يَوْمَ ": جمله معناي در احتمال دو]

 ............................................................................................................. 331 

 با جهاد به امر از مراد و "...نُورَنا لَنا أَتْمِمْ رَبَّنا ": قيامت در مؤمنين دعاي از مقصود]

 333 .......................... 262: ص([..... سلم و آله و عليه اللَّه صلي) اكرم پيامبر به منافقين

: ص[..... آيات آن نزول شان و تحريم سوره نخست آيات ذيل در رواياتي] روايتي بحث

266 .......................................................................................................... 333 

 333 ...................................................................................................... اشاره

 اينكه و است( السالم عليه) علي "المؤمنين صالح "از منظور اينكه به راجع رواياتي]

 333 .......275: ص...([..... ناراً أَهْلِيكُمْ وَ أَنْفُسَكُمْ قُوا) كنيم حفظ آتش از را خود اهل چگونه

273: ص[..... قيامت روز در مؤمنين نور به راجع و نصوح توبه از مراد مونپيرا روايت چند]

 ............................................................................................................. 333 

 333 ................................................. 279: ص[..... 95 تا 91 آيات(: 66) التحريم سوره]

 333 ......................................................................................................... اشاره

 334 ............................................................................... 279: ص..... آيات ترجمه

 اينكه بيانگر مثل دو ذكر با( عايشه و حفصه) پيامبر همسر دو به شديد تعريض] آيات بيان

 334 ................................. 272: ص .....[.نيست برتري و كرامت مالك نسبي و سبب هيچ

 334 ...................................................................................................... اشاره

 امبرپي همسر اينكه با( السالم عليه) لوط همسر و( السالم عليه) نوح همسر بد انجام سر]

 331 .................................................................................... 272: ص[..... بودند

 334 ......... 277: ص[..... متعال پروردگار از هايشدرخواست و فرعون همسر دعاي شرح]

 333 .......................................... 278: ص([..... السالم عليها) مريم فضائل و اوصاف]

 در و آسيه و مريم خديجه، ،(السالم عليها) فاطمه فضيلت پيرامون رواياتي]) روايتي بحث

 333 .............................................. 281: ص([..... فرعون همسر شدن كشته نحوه باره

 333 .......................................... 285: ص(..... 31) دارد آيه سي و است مكي ملك سوره(67)



 333 ...................................................... 285: ص[..... 99 تا 9 آيات(: 67) الملك سوره]

 333 ......................................................................................................... اشاره

 333 ............................................................................... 285: ص..... آيات ترجمه

 333 .................................... 283: ص[..... ملك مباركه سوره غرض به اشاره] آيات بيان

 333 ...................................................................................................... اشاره

 333 ...................... 289: ص[..... "الْمُلْكُ بِيَدِهِ "جمله در ملك بر خدا تسلط كمال افاده]

 333 ............................................. 282: ص[..... "...الْمَوْتَ خَلَقَ ": فرمود اينكه وجه]

: ص. [...."عَمَلًا أَحْسَنُ أَيُّكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ ": فرمود حيات و موت آفرينش تعليل در اينكه مفاد]

282 ....................................................................................................... 333 

 نظام وحدت و عالم اجزاء اتصال و ارتباط خلق در تفاوت نبودن از مقصود اينكه بيان]

 333 .................................................................... 287: ص[..... است آن در جاري

281: ص[..... داديم قرار شياطين براي رجوم را ستارگان فرمود اينكه از مراد به اشاره]

 ............................................................................................................. 334 

 331 . 211: ص[..... دوزخيان با دوزخ بر موكل مالئكه جواب و سؤال حكايت و جهنم وصف]

 مَعُنَسْ كُنَّا لَوْ ": گفتند فرشتگان جواب در دوزخيان اينكه وجه و "سمع "استعمال موارد]

 333 ............................................................................ 215: ص[..... "...نَعْقِلُ أَوْ

 و اعمال بر خداوند مطلق احاطه و فراگير علم بيان با معاد، باره در ايشبهه به جواب]

 333 ...................................................................... 213: ص[..... موجودات احوال

 از رديگ برخي ذيل در و "عَمَلًا أَحْسَنُ أَيُّكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ ": جمله ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 333 ............................................................................. 212: ص([..... گذشته آيات

 333 .................................................... 217: ص[..... 55 تا 92 آيات(: 67) الملك سوره]

 333 ......................................................................................................... اشاره

 333 ............................................................................... 217: ص..... آيات ترجمه

 333 ....................................... 218: ص[..... الهي تدبير هاينشانه از ايپاره] آيات بيان



 333 ...................................................................................................... اشاره

 كسي خدا جز فرمود اينكه وجه بيان و "...الطَّيْرِ إِلَي يَرَوْا لَمْ وَ أَ) پرندگان پرواز آيت ذكر]

 333 ....................................................... 619: ص[..... داردنمي نگه فضا در را طيور

 331 ........ 613: ص[..... لجوج و جاهل كافر و بصيرت طالب مؤمن حال بيان براي تمثيلي]

 كِبًّامُ يَمْشِي فَمَنْ أَ "آيه ذيل در است، قسم چهار بر قلب اينكه بر دال روايتي]) روايتي بحث

 334 .......................................................................... 619: ص([..... "...وَجْهِهِ عَلي

 333 .................................................... 616: ص[..... 31 تا 53 آيات(: 67) الملك سوره]

 333 ......................................................................................................... اشاره

 333 ............................................................................... 616: ص..... آيات ترجمه

 333 .................................................................................. 617: ص..... آيات بيان

 333 ...................................................................................................... اشاره

 333 ..................................... 617: ص...([..... أَنْشَأَكُمْ الَّذِي هُوَ) بشر انشاء از مقصود]

 333 ................................... 693: ص(..... 25) دارد آيه دو و پنجاه و است مكي قلم سوره(68)

 333 ........................................................ 693: ص[..... 33 تا 9 آيات(: 68) القلم سوره]

 333 ......................................................................................................... اشاره

 333 ............................................................................... 699: ص..... آيات ترجمه

 333 ......................... 692: ص[..... آن نزول محل و قلم مباركه سوره محتويات] آيات بيان

 333 ...................................................................................................... اشاره

 334 ... 696: ص[..... است شده گفته "يسطرون ما "و "قلم "به سمق باره در كه وجوهي]

 331 ........................ 697: ص[..... "بِمَجْنُونٍ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَنْتَ ما ": آيه در نعمت از مراد]

 331 698: ص[..... است "عظيم خلق "بر و دارد ممنون غير اجر پيامبر فرمود اينكه معناي]

 للَّها صلي) پيامبر خدا و هستند فرزند و مال داراي كه دين دشمنان از برخي رذيله صفات]

[..... است فرموده نهي آنها با مماشات و مداهنه از و آنها اطاعت از را( سلم و آله و عليه

 333 ................................................................................................. 659: ص



 حبانصا داستان ذكر با( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر زمان متمول مكذبان تهديد]

 شد نابود باغشان و كردند دريغ فقرا از و گشتند غافل خدا از و بستند دل مال به كه باغي

 333 .......................................................................................653: ص...[..... و

 334 ....... 651: ص[..... "يسطرون ما "و "قلم "،"ن "از مراد باره در رواياتي] روايتي بحث

 334 ...................................................................................................... اشاره

 334 631: ص...[..... و "...مَهِينٍ حَلَّافٍ كُلَّ "از مراد ،"عَظِيمٍ خُلُقٍ "از مراد باره در رواياتي]

 334 ....................... 635: ص[..... گشت نابود الهي عذاب به كه باغي صاحبان ماجراي]

 333 ...................................................... 632: ص[..... 25 تا 39 آيات(: 68) القلم سوره]

 333 ......................................................................................................... اشاره

 333 ............................................................................... 632: ص..... آيات ترجمه

 333 .................................................................................. 637: ص..... آيات بيان

 333 ...................................................................................................... اشاره

 محك نفي مقام در كه آن از بعد آيات و "كَالْمُجْرِمِينَ الْمُسْلِمِينَ فَنَجْعَلُ أَ "آيه مفاد شرح]

 333 ..... 637: ص[..... باشدمي برابرند مسلمانان با قيامت، وجود فرض بر اينكه به مكذبان

 333 695: ص[..... "...بِشُرَكائِهِمْ فَلْيَأْتُوا شُرَكاءُ لَهُمْ أَمْ ": آيه در مشركين شركاي از مراد]

 333 .............. 693: ص[..... "ساقٍ عَنْ يُكْشَفُ يَوْمَ ": آيه در مشركين شركاي از معناي]

 344 ...... 699: ص([..... يَعْلَمُونَ ال حَيْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ) مكذبان و كفار استدراج معناي]

 ليهع) يونس چون اينكه از نهي و صبر به( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) اللَّه رسول به امر]

 344 ............................................................... 696: ص[..... باشد ناشكيبا( السالم

 نَمِ كانَ أَنَّهُ ال فَلَوْ ": آيه با "...رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ أَنْ ال لَوْ ": آيه بين منافات عدم بيان]

 344 .........................................................................697: ص[..... "...الْمُسَبِّحِينَ

 343 ........ 698: ص[..... نيست آن بودن خرافي و زخم چشم نفي بر دليلي اينكه به اشاره]

 343 ............... 691: ص[..... "...ساقٍ عَنْ يُكْشَفُ يَوْمَ ": آيه ذيل در رواياتي] روايتي بحث

 343 ...................................................................................................... اشاره



 343 ................ 629: ص...[..... و زخم، چشم گنهكاران، استدراج و امالء باره در رواياتي]

 343 ............................... 625: ص(..... 25) دارد آيه دو و پنجاه و است مكي الحاقه سوره(69)

 343 ..................................................... 625: ص[..... 95 تا 9 آيات(: 61) الحاقة سوره]

 343 ......................................................................................................... اشاره

 343 ............................................................................... 625: ص..... آيات ترجمه

 تكذيب را آن كه اقوامي هالكت به اشاره و "قارعه "و "حاقه "به قيامت تسميه] آيات بيان

 343 ...................................................................................... 623: ص[..... كردند

 343 ...................................................................................................... اشاره

 انسان و است موجودات همه رساندن كمال به الهي سنن از يكي اينكه باره در توضيحي]

627: ص[..... است شده هدايت كمال سوي به تشريع سنت با تكويني، كمال بر عالوه

 ............................................................................................................. 314 

 ودهب "واعِيَةٌ أُذُنٌ "(السالم عليه) المؤمنين امير اينكه بر دال متعدد رواياتي]) روايتي بحث

 314 ...................................................................................... 621: ص([..... است

 313 ................................................... 669: ص[..... 37 تا 93 آيات(: 61) الحاقة سوره]

 313 ......................................................................................................... اشاره

 313 ............................................................................... 669: ص..... آيات ترجمه

 زمين، شدن كوبيده صور، در نفخ: قيامت وقايع و مقدمات ها،نشانه از ايپاره] آيات بيان

 313 ............................................................ 663: ص...[..... و آسمان، انشقاق ها،كوه

 313 ...................................................................................................... اشاره

 آن در است حقايق افشاي و بروز شويد،مي عرضه قيامت در فرمود اينكه از مقصود]

 313 ...................................................................................... 662: ص[..... روز

 هب كتابش آنكه و شودمي داده راستش دست به كتابش روز آن در كه كس آن حال وصف]

 313 ............................... 666: ص[..... گويندمي آنچه نقل و شود،مي داده چپش دست



 يا تراس دست به كتابشان كه كساني قيامت، در عرش حمله به راجع رواياتي]) روايتي بحث

 313 ................................................................. 661: ص...([..... و شود،مي داده چپ

 344 ................................................... 675: ص[..... 25 تا 38 آيات(: 61) الحاقة سوره]

 344 ......................................................................................................... اشاره

 341 ............................................................................... 675: ص..... آيات ترجمه

 چند. تاس خالئق مجموع به سوگند "بينيدنمي آنچه و بينيدمي آنچه "به قسم] آيات بيان

 341 ........................................................... 673: ص[..... قسم اين باره در ديگر وجه

 341 ...................................................................................................... اشاره

 344 ................................... 679: ص[..... خواند كريم رسولي قول را قرآن اينكه وجه]

 الْأَقاوِيلِ بَعْضَ عَلَيْنا تَقَوَّلَ لَوْ وَ "اينكه به( سلم و آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر تهديد مفاد]

 343 ............................................................... 672: ص[..... "...بِالْيَمِينِ مِنْهُ لَأَخَذْنا

 343 .................................................................. اصفهان قائميه ايرايانه تحقيقات مركز درباره
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 ، مترجم - 1344شناسه افزوده: موسوي محمدباقر، 

 رسين حوزه علميه قم دفتر انتشارات اسالمي شناسه افزوده: جامعه مد

 1333 3431م43ط/BP33 :رده بندي كنگره

 433/133رده بندي ديويي: 

 3334-33شماره كتابشناسي ملي: م

 جلد نوزدهم

 3(..... ص: 91سوره طور مكي است و چهل و نه آيه دارد )(52)

 3[..... ص: 91تا  9(: آيات 25سوره الطور )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (3( وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ )3( فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ )4( وَ كِتابٍ مَسْطُورٍ )1وَ الطُّورِ )

 (3تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً )( يَوْمَ 3( ما لَهُ مِنْ دافِعٍ )3( إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ )3( وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ )3وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ )

 (14وَ تَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً )

 3ترجمه آيات..... ص: 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1سوگند به كوه طور )

 .(4و كتاب نوشته شده )اي كه در اين كوه نازل شد( )

 .(3شود )كتابي كه در اوراق استنساخ و منتشر مي

 .(3همواره( آباد است )اي )كه و سوگند به خانه

 .(3و سوگند به )آسمان كه( سقف بلند است )

 .(3و به دريايي كه ماالمال از آتش افروخته است )

 .(3كه محققا عذاب پروردگارت واقع خواهد شد )

 .(3تواند باشد )و هيچ چيز جلوگيرش نمي

 .(3آيد )شود كه آسمان )چون دود( به حركت در ميو اين عذاب در( روزي واقع مي)



 .(14هاي شديد به راه خواهند افتاد )ها در اثر زلزلهو كوه

 3، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 9[..... ص: "طور "بيان آيات ]اشاره به مفاد كلي سوره مباركه طور و بيان مقصود از

 اشاره

خواهد اينگونه ورزند. مياد ميغرض اين سوره تهديد و انذار كساني است كه هر آيتي را تكذيب نموده و همواره با حق عن
كفار را به عذابي كه براي روز قيامتشان آماده كرده بيم دهد و به همين منظور با سوگندهايي غليظ، از وقوع چنين عذابي و 

 فرمايد: عذاب آن روز، ايشان را رها نخواهد كرد تا بر آنان واقع شود، و هيچ گريزي ازدهد و ميتحقق آن در قيامت خبر مي
 .آن ندارند

كند، و در مقابل، قسمتي از اي از صفات آن عذاب و آن ويل را كه عذابي است عمومي و جدا ناشدني بيان ميسپس پاره
دهد، همانهايي كه در دنيا در ميان اهل خود به شفقت رفتار نعمتهاي اهل نعيم آن روز را كه همان متقين هستند شرح مي

 .ستودندخواندند، و به يكتايي مييكردند، و خدا را به ايمان ممي

هاي ناروايي به رسول خدا )ص( و به قرآن و دين حقي كه بر آن جناب كند به توبيخ مكذبين، كه نسبتو آن گاه شروع مي
 .دادندنازل شده مي

 وردگار خود را تسبيحدهد به اينكه پرو در پايان، سوره را با تكرار همان تهديدها ختم نموده، رسول گرامي خود را دستور مي
 .گويد. و اين سوره به شهادت سياق آياتش، در مكه نازل شده است

گويند، و ليكن به معناي مطلق كوه است، و هر كوهي را طور مي "طور "اند: از مفسرين گفته« 1»بعضي  "و الطور "
ه مورد بحث هم مناسبتر آن است كه استعمالش در آن كوهي كه موسي )ع( با خداي تعالي سخن گفت غلبه يافته، و در آي

ها اين كوه خورند كه نوعي قداست داشته باشد، و از ميان كوههمان كوه منظور باشد، چون سوگند همواره به چيزي مي
نيز به آن « 4» "وَ طُورِ سِينِينَ "است كه خداي تعالي مقدسش دانسته، و پر بركتش ساخته است، هم چنان كه در آيه

 از آن نام« 3» "وَ نادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ "ده و در آيهسوگند ياد كر

__________________________________________________ 

 .43، ص 41روح المعاني، ج (1)

 [.....] .4سوره تين، آيه (2)

 .34سوره مريم، آيه (3)

 3، ص: 13ترجمه الميزان، ج

نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ  "آن را وادي مقدس خوانده، و در آيه «1» "نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُويًفَاخْلَعْ  "برده، و در آيه
 .اي مبارك دانسته كه در كرانه دست راست وادي، قرار داردآن را بقعه« 4» "الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ

ها انواع ها سوگند ياد كرده از اين جهت كه در كوهها است و خدا به همه كوهمراد مطلق كوه "اند: گفتههم  «3»بعضي 
خداوند در زمين و بر باالي آن  -وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَ بارَكَ فِيها "ها را قرار داده و در باره آنها فرموده: نعمت

 ."ها در آن نهادهو بركت هايي پا بر جا قرار دادهكوه

 2و مراد از كتابي كه مسطور و در رقي منشور است[..... ص:  "رق "اقوال مختلف در معناي]



به معناي مطلق چيزهايي است كه در آن چيزي نوشته  "رق "اند: كلمهگفته« 3»بعضي  "وَ كِتابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ "
 .شود، مانند كاغذ

 .اند: به معناي و رق استگفتهديگر « 3»بعضي 

 .كردنداند: به معناي خصوص ورقهايي است كه از پوست حيوانات درست ميگفته« 3»و بعضي 

 .است به معناي گستردن و متفرق كردن است "منشور "كه مصدر كلمه "نشر "و كلمه

ست كه خدا تمامي حوادث عالم را لوح محفوظ ا« 3»به گفته بعضي  "كتابي كه مسطور و در رقي منشور است "و مراد از
 .(كنندخوانند )و اجراء ميآنچه بوده و هست و خواهد بود در آن نوشته، و مالئكه آسمان، آن را مي

 .اند: مراد از آن قرآن كريم است كه خدا آن را در لوح محفوظ نوشتههم گفته« 3»بعضي 

وله خواستند آن را بخوانند لشد، و هر وقت ميوستي نوشته مياند: تورات است كه در سابق در كاغذهاي پگفته« 3»و بعضي 
 .خواندندكردند و ميكاغذ را باز مي

 تر با آيه قبلي آن است كه بگوييم: منظور از آن همان قول اخيرو به نظر ما مناسب

__________________________________________________ 

 .14سوره طه، آيه (1)

 .34 سوره قصص، آيه(2)

 .133، ص 3مجمع البيان، ج (3)

 .133، ص 3(مجمع البيان، ج 3و  4)

 .43، ص 43روح المعاني، ج (6)

 .133، ص 3(مجمع البيان، ج 3و  3و  7)

 3، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .است

 6مقصود از بيت معمور و بحر مسجور[..... ص: ]

اي بود كه براي كعبه مشرفه است، چون كعبه اولين خانه "بيت معمور "ازاند: مراد گفته« 1»بعضي  "وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ "
اش عبادت مردم بنا شد، و همواره از اولين روز بنايش تا كنون آباد و معمور بوده است، هم چنان كه قرآن كريم در باره

 . «4» "وَ هُديً لِلْعالَمِينَإِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً  "فرمايد: مي

 .اي است در آسمان، برابر كعبه كه محل زيارت مالئكه استخانه "بيت معمور "ولي، در روايات وارده، آمده كه

نياز از در اين آيه نكره و بدون الف و الم آمده براي اين است كه اشاره كند به اينكه چنين كتابي بي "كتاب "و اگر كلمه
 .اين قسم نكره آوردن، خود نوعي تعريف و مستلزم آن استتعريف است، و 

 .، آسمان است"سقف برافراشته "منظور از "وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ "

ز ور كردن و تيكه مسجور از آن گرفته شده به معناي شعله "سجر "گويد: كلمهراغب در مفردات مي "وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ "
 . «3»كردن آتش است 

، معنايش اين "سجرت التنور " :شودمسجور به معناي مملو است، مثال وقتي گفته مي "ي صاحب مجمع البيان گفته: ول
 . «3» "است كه من تنور را پر از آتش كردم



در روز است، و در حديث آمده كه « 3» "وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ "و آيه شريفه به هر دو معنا تفسير شده، مؤيد معناي اول آيه
 .شوندقيامت درياها آتشي افروخته مي

 دريايي است كه آبش خشك شده و در "بحر مسجور "اند: مراد ازهم گفته« 3»بعضي 

__________________________________________________ 

 .133، ص 3مجمع البيان، ج (1)

اي است مبارك كه در مكه بنا شده، و سبب هدايت اي كه براي عبادت مردم بنا شد همان خانهبه درستي اولين خانه(2)
 .33عالميان است سوره آل عمران، آيه 

 ."سجر "مفردات راغب، ماده(3)

 .134، ص 3مجمع البيان، ج (4)

 .3شود. سوره تكوير، آيه وقتي كه درياها افروخته مي(5)

 .31ص  13تفسير قرطبي، ج (6)

 3، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .شودته ميبسترش آتش افروخ

دهد اين آيه، جواب سوگند سابق است، و مراد از عذابي كه از واقع شدنش خبر مي "إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ ما لَهُ مِنْ دافِعٍ "
كرد، هم چنان كه آيه بعدي هم عذاب روز قيامت است، همان عذابي كه كفار تكذيب كننده آيات خداي را، به آن تهديد مي

داللت دارد بر  "ما لَهُ مِنْ دافِعٍ "آيد، و جملهفرمايد: روزي كه آسمان به سرعت به حركت در ميكند و ميمي به آن اشاره
اينكه اين عذاب از اموري است كه قضايش رانده شده و گريزي از وقوعش نيست، هم چنان كه در جاي ديگر، همين معنا 

 . «1» " رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِوَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ال "فرمايد: آمده مي

توانست ، با اينكه مي"عذاب پروردگارت "اگر عذاب را به رب رسول خدا )ص( نسبت داده و فرموده است -"عَذابَ رَبِّكَ "
كه دعوتش را تكذيب كردند تاييد براي اين است كه رسول خدا )ص( را عليه آنهايي  "عذاب خدا -عذاب اللَّه "بفرمايد: 

گذارد. هم چنان كه ياورش نميسازد، و بينمايد و آن جناب را دلگرم كند كه پروردگارش در چنين روزي خوارش نمي
 . «4» "يَوْمَ ال يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ "فرمايد: همين مضمون را در جاي ديگر آورده مي

 7در وصف روز قيامت[..... ص:  "تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً... "ي جملهمعنا]

فرمايد عذاب ، مي"إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ "ظرف است براي جمله "يوم "كلمه "يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً وَ تَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً "
 .شودمذكور در چنين روزي و در چنين ظرفي محقق مي

به معناي تردد و آمد و رفت چيزي چون دود است، هم چنان كه  -آمده« 3»به طوري كه در مجمع البيان  -"مور "كلمه و
 .كند تا از بين برودپيچد و آمد و شد ميدود در فضا مي

 . «3» "به معناي جريان سريع است "راغب هم قريب به اين معني را بيان كرده و گفته: 

إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ وَ إِذَا  "اي است به درهم پيچيده شدن عالم آسمانها كه در آيه شريفهشريفه، اشاره به هر حال در اين آيه
 و آيه شريفه« 3» "الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ

__________________________________________________ 

درستي خدا همه آنهايي را كه در قبورند مبعوث خواهد به درستي كه قيامت آمدني است، هيچ شكي در آن نيست، و به (1)



 [.....] .3كرد. سوره حج، آيه 

 .3سازد. سوره تحريم، آيه روزي كه خداي تعالي پيغمبر و همراهانش و پيروانش راي خوار نمي(2)

 .133، ص 3مجمع البيان، ج (3)

 ."مور "مفردات راغب، ماده(4)

 .4و  1شوند. سوره انفطار، آيه ن غباري پراكنده ميهنگامي كه آسمان شكافته و ستارگا(5)

 3، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .نيز آمده« 4» "وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ "و آيه« 1» "يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ "

و  دهد،به آن زلزله عظيمي كه قبل از قيام قيامت در زمين رخ مياشاره است  "وَ تَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً "هم چنان كه جمله
و « 3» "إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا "قرآن كريم در چند جا از آن ياد كرده، مانند آيه شريفه

 . «3» "وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً "آيه

 8بحث روايتي ])رواياتي در باره مراد از طور، بيت معمور و... كه بدانها قسم ياد شده است([..... ص: 

)و به گفته وي معلوم « . 3»طور كوهي است در طور سيناء  :گويدمي "وَ الطُّورِ وَ كِتابٍ مَسْطُورٍ "در تفسير قمي در ذيل آيه
 .(كوه طور در آن واقع شده شود در سيناء سرزميني است به نام طور كهمي

 اي است در آسمانگويد: بيت معمور خانهبه نقل از ابن عباس و مجاهد مي "وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
چهارم، و درست مقابل كعبه، و از بس مالئكه براي عبادت در آن آمد و شد دارند هميشه معمور و آباد است. و از امير 

گردند ديگر تا ابد شوند، و چون بر ميالمؤمنين )ص( هم روايت شده كه فرموده: در هر روز هفتاد هزار فرشته داخل آن مي
 . «6»كنند آنجا را زيارت نمي

كنند، در روايات شيعه و سني اي است در آسمان كه مالئكه پيرامون آن طواف ميمؤلف: اين مطلب را كه بيت معمور خانه
ده، اما اين روايات در تعيين محل خانه مذكور اختالف دارند، در بيشتر آنها آمده كه در آسمان چهارم واقع است هر دو آم

 . «3»و بعضي ديگر محل آن را آسمان هفتم دانسته « . 3»و در بعضي آمده كه در آسمان اول است « . 3»

 و نيز صاحب مجمع البيان از علي )ع( نقل كرده كه در تفسير آيه

__________________________________________________ 

 .143كنند. سوره انبياء، آيه پيچيم آن طور كه كاغذ راي لوله ميروزي كه آسمان راي در هم مي(1)

 .33اند. سوره زمر، آيه آسمانها به دست قدرت او درهم پيچيده(2)

 .3 -3وند و غباري پراكنده گردند. سوره واقعه، آيه ها ريز ريز و نرم شزماني كه زمين به شدت بلرزد و كوه(3)

 .44آورند تا در آخر سرابي شود. سوره نبا، آيه ها راي به حركت در ميكوه(4)

 .331، ص 4تفسير قمي، ج (5)

 .133، ص 3(مجمع البيان، ج 3و  3و  6)

 .113، ص 3الدر المنثور، ج (9)

 3، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 . «1»فرموده: سقف مرفوع، همان آسمان است  "مَرْفُوعِوَ السَّقْفِ الْ "



و در تفسير قمي از امام )ع( نقل كرده كه فرمود: سقف مرفوع، آسمان، و بحر مسجور، درياها است، كه در روز قيامت 
 . «4»شود افروخته مي

اند: يعني افروخته و سرخ ضي گفتهو بع .نقل از قتاده -و در مجمع البيان در معناي بحر مسجور گفته: يعني دريايي مملو
 شود و چوناند: درياها در روز قيامت آتش مينقل از مجاهد و ضحاك و اخفش و ابن زيد. بعضي هم گفته -شده مانند تنور
 . «3»دهند گردد، آن گاه همه را به هم راه داده و به آتش دوزخ راه ميآهن سرخ مي
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 .133، ص 3مجمع البيان، ج (1)
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 اشاره

( هذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِها 13( يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلي نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا )14يَلْعَبُونَ )( الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ 11فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ )
 (13( أَ فَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ ال تُبْصِرُونَ )13تُكَذِّبُونَ )

( فاكِهِينَ بِما 13( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَعِيمٍ )13تُمْ تَعْمَلُونَ )اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ ال تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْ
( مُتَّكِئِينَ عَلي سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَ 13( كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )13آتاهُمْ رَبُّهُمْ وَ وَقاهُمْ رَبُّهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ )

 (44ناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ )زَوَّجْ

( 41ءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ )لِهِمْ مِنْ شَيْوَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَ
( وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ 43( يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً ال لَغْوٌ فِيها وَ ال تَأْثِيمٌ )44يَشْتَهُونَ ) وَ أَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ وَ لَحْمٍ مِمَّا

 (25)( وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ 43كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ )

( إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ 43فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا وَ وَقانا عَذابَ السَّمُومِ ) (43فِقِينَ )قالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْ
(43) 

 91ترجمه آيات..... ص: 

 .(11پس در آن روز واي به حال تكذيب كنندگان )

 .(14دهند )مي كه هر آيتي روشن را بازيچه و مورد بگو مگو قرار
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 .(13شوند )روزي كه آنان به شدتي وصف ناپذير، به سوي جهنم رانده مي

 .(13كرديد )شود اين همان آتشي است كه در دنيا همواره آن را تكذيب ميو به ايشان گفته مي

ندند( يا امري است ديدني ولي شما بينايي خواحال آيا باز هم اين آتش سحر است؟ )هم چنان كه در دنيا سحرش مي



 .(13نداريد؟ )

الي شود همان اعمبچشيد سوزش آن را چه صبر بكنيد و چه نكنيد برايتان يكسان است، چون جزايي كه به شما داده مي
 .(13كرديد )است كه مي

 .(13ها و در نعيمند )به درستي كه مردم با تقوا در بهشت

زخ برند، و پروردگارشان از عذاب دوكنند و لذت ميباره آنچه پروردگارشان به آنان داده گفتگو مي در حالي كه با يكديگر در
 .(13محفوظشان داشت )

 .(13كرديد )شود بخوريد و بنوشيد، گوارايتان باد به خاطر آن اعمال خيري كه ميو به ايشان گفته مي

اند، و ما ايشان را با حور العين تزويج بهم پيوسته تكيه داده هاينوشند كه بر كرسيخورند و ميبهشتيان در حالي مي
 .(44ايم )كرده

، ملحق به ايشان شدند -تر از ايمان پدرانشان باشدهر چند ضعيف -شان هم با ايمان خودو كساني كه ايمان آوردند و ذريه
، براي اينكه هر كس در گرو عملي است كه كنيمشان را به ايشان ملحق نموده، چيزي از پاداش آنان كم نميما نيز ذريه

 .(41كرده )

 .(44دهيم )در بهشت آنچه از ميوه و گوشت كه هوس كنند پي در پي در اختيارشان قرار مي

 .(43گردد، شرابي كه نه مانند شراب دنيا لغوي در آن است و نه گناه )قدح شراب در بينشان دست به دست مي

 .(43اند پيرامون ايشان و در خدمتگزاريشان آمد و شد دارند )فا چون لؤلؤ دست نخوردهو غالمان بهشتي كه در حسن و ص

 .(43پرسند )و بهشتيان به يكديگر روي آورده احوال هم را مي

داديم گويند: ما قبل از اين كه در دنيا بوديم نسبت به خويشاوندان خود خيرخواه بوديم، و از خطر هالكت زنهارشان ميمي
(43). 

 .(43و به خاطر همين خيرخواهي( خداي تعالي بر ما منت نهاد، و از عذاب درون سوز جهنم، حفظمان فرمود ))

 .(43دانستيم كه او نيكوكار مهربان است )خوانديم، چون ميآري روش ما قبل از اين چنين بود كه همواره او را مي
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 95بيان آيات..... ص: 

 اشاره

توان كند، عذابي كه در آن و در وقوعش هيچ شكي نميآيد بيان مياين آيات نشانه كساني را كه اين عذاب بر سرشان مي
هم چنان كه قبال هم خاطر  -كند، و غرض اصلي اين سوره همين استكرد، و حال آن اشخاص را در آن روز بيان مي

است، و « 1»كند از باب تطفل برد و شرح حالي از آنان بيان ميين مياما اينكه در اين ميان نامي هم از متق -نشان كرديم
 .خواهد انذار و تهديد كفار را تاكيد كندمي

گفت، گيري از آيات قبل است كه از وقوع حتمي عذاب قيامت سخن مياين جمله تفريع و نتيجه "فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ "
قرار بود، و هيچ مفري از وقوع عذاب نبود، پس واي به حال كسي كه اين عذاب بر سرش آيد  فرمايد: وقتي مطلب از اينمي

ها كند، كه قدر متيقن از جهنميان، همينكه مسلم آنها دروغگويانند يعني واي به حال كسي كه آيات خداي را تكذيب مي
روز قيامت مكذبين در دنيا هستند، و به داللت هاي هستند. پس، اين جمله به داللت التزامي داللت دارد بر اينكه معذب



ذبين فرمايد مكتر اينكه آيه شريفه صريحا نميمطابقي داللت دارد بر اينكه حال آن روزشان واويالست. )به عبارت ساده
 اش دخول در آتش است، و آن اين است كه واي به حالگويد كه الزمهشوند، ليكن چيزي در باره آنان ميداخل آتش مي

 .(مكذبين

ممكن هم هست تقدير كالم را اينطور بگيريم كه وقتي مسلم شد كه اين عذاب واقع شدني است، و مسلم نخست شامل 
كنند، پس واي به حال ايشان از ورزند و روز قيامت را تكذيب ميشود، چون آنها هستند كه به خدا كفر ميحال مكذبين مي

است، براي اينكه عذاب خدا كسي را  "عذاب ربك "كند بر عذاب مكذبين جملهاي كه داللت ميآن روز، در نتيجه جمله
 .گيرد كه خدا او را دعوت كند، و او اجابت ننمايد و دعوتش را تكذيب كندمي

گويد: خوض عبارت است از به معناي دخول در سخن باطل است. راغب مي "خوض "كلمه "الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ "
 د در آب و عبور كردن در آن، ولي به طور استعاره در ورود در امور و كارها نيزورو

__________________________________________________ 

 .تطفل اين است كه مطلبي را كه خيلي مربوط به غرض از كالم نيست به مناسبتي در كالم بياورند(1)
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و اگر « . 1»، و بيشتر مواردي كه در قرآن استعمال شده در مورد اموري است كه شروع در آن مذموم است شوداستعمال مي
 آورده، براي اين است كه بفهماند اين كلمه صفتي "خوض "كلمه مذكور را در آيه شريفه بدون الف و الم و با تنوين تنكير

 .است "خوضي عجيب "دارد كه حذف شده و تقدير آن

دهد، و به جز نتايج خيالي كه قوه وهم آن را براي خوض كننده زينت ايي كه اشتغال به سخن باطل نتيجه حق نميو از آنج
اي ندارد. لذا چنين خوضي را لعب و بازيچه خواند، چون عملي كه بازيچه باشد آن عملي است كه آرايد فايدهدهد و ميمي

 .غير از آثار خيالي اثري ندارد

كنند، و سرگرم مجادله در آيات خدا و آنهايي كه به طور مستمر در خوضي عجيب بازي مي "ن است كه: و معناي جمله اي
 ."انكار آن و استهزاي به آن هستند، ويل بر آنان باد

 "ها كلمبه معناي دفع و پرت كردن به شدت است، و ظاهر -با تشديد عين -"دع "كلمه "يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلي نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا "
 ."يومئذ "بيان باشد براي كلمه "يوم

كرديد، كه البته شود: اين همان آتشي است كه به آن تكذيب مييعني به ايشان گفته مي "هذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ "
فرموده: به داده و مييمنظور از تكذيب آتش، تكذيب خبرهايي است كه رسول خدا )ص( به وحي الهي از وجود آن خبر م

 .شوندزودي مجرمين با آن آتش معذب مي

ان دادند، و شما تكذيبشبينيد مصداق همان آتشي است كه انبياء از وجودش خبر ميو خالصه، معناي آيه اين است كه: مي
 .(كرديدكرديد، )و يا آن آتش را تكذيب ميمي

گيري از آيه قبل است، و استفهام در آن استفهام انكاري است، اين جمله، تفريع و نتيجه "أَ فَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ ال تُبْصِرُونَ "
استفهامي است به منظور تفريع و سرزنش آنان، و معنايش اين است كه: وقتي اين آتش همان آتش است كه تكذيبش 

ر ايد و اخبار انبيا را سحما پنداشتهتواند سحر باشد، هم چنان كه شدهد نميكرديد، پس ديگر اين خبري كه قرآن ميمي
 آورديد،كرديد و به زبان ميتواند امري موهوم و خرافي باشد، آن طور كه شما بدان تفوه ميخوانديد. و نيز نمي

__________________________________________________ 

 ."خوض "مفردات راغب، ماده(1)
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« 1» "وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَي النَّارِ أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ "است روشن و عيان، پس آيه شريفه در معناي آيهبلكه امري 
 .خواهد بود

 أم متصله است "أَمْ أَنْتُمْ ال تُبْصِرُونَ "در جمله "أم "و به بياني كه گذشت و معنايي كه براي آيه كرديم روشن شد كه كلمه
 .خالي از بعد نيست "است "لكن "ام منقطعه و به معناي "اند: گفته «4»و اينكه بعضي 

كه  -به فتحه صاد و سكون الم -"صلي "ماده "اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ ال تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "
 "، به معناي چشيدن و تحمل كردن حرارت آتش است، و در نتيجه معناي جملهو اين امر از آن است "اصلوا "مصدر

 .يعني بچشيد و تحمل كنيد حرارت آتش دوزخ را "بچشيد آن را "اين است كه:  "اصلوها

رارت بچشيد ح "اي است كه از دستوربه خاطر اينكه فاي تفريع بر سرش در آمده نتيجه "فَاصْبِرُوا أَوْ ال تَصْبِرُوا "و جمله
واسته است به خ "صبر بكنيد و يا نكنيد "گرفته، و اگر اين نتيجه را با ترديد بين امر و نهي بيان كرده، و فرموده:  "آتش را

سَواءٌ  "طور كنايه بفهماند صبر كردن و نكردن شما يكسان است. و به همين جهت دنبال اين جمله به طور صريح فرموده: 
آتش برايتان حتمي است و از شما جدا شدني نيست، چه صبر بكنيد و چه نكنيد، نه اينكه صبر  ، يعني اين چشيدن"عَلَيْكُمْ

صبري و جزع و فزع سودي به حالتان دهد، و نه اينكه بيدارد و يا حد اقل آن را تخفيف ميكردن، عذاب را از شما بر مي
 .دارد

 "آن دو بر شما يكسانند -هما سواء عليكم "و تقدير كالم خبري است براي مبتدايي تقديري، "سَواءٌ عَلَيْكُمْ "و جمله
را مفرد آورد، با اينكه در كالم دو چيز بودند كه با هم يكسان بودند، يكي صبر و يكي  "سواء "باشد، و اگر كلمهمي
 .آيددر اصل مصدر است، و مصدر همه جا مفرد مي "سواء "صبري، از اين جهت است كه كلمهبي

 99تابي از آن جدا شدني نيست[..... ص: عين عمل آنها است و چه صبر كنند و چه بيعذاب مكذبان ]

، در مقام تعليل براي الزم بودن عذاب مذكور، و يكسان بودن صبر و جزع است، و "إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "و جمله
، و از شما جدا شدني نيست، براي اين بود كه ما اين عذاب معنايش اين است كه: اينكه گفتيم اين عذاب برايتان حتمي است

كرديد، و معقول نيست ميان عمل و ايم، بلكه عين عمل خود شما است، همان كارهايي است كه ميرا از جاي ديگر نياورده
 صاحب عمل سلب نسبت شود، و همواره اين نسبت برقرار است، يعني الي

__________________________________________________ 

 .33شود: آيا اين حق نبود؟. سوره احقاف، آيه شوند از ايشان پرسيده ميو روزي كه كفار بر آتش عرضه مي(1)

 .34، ص 43روح المعاني، ج (2)
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جلوه كند، تا ابد به جان االبد اين عمل، عمل آن عامل است، پس به همين جهت اگر در ظرف قيامت عمل به صورت آتش 
است، باز هم اين مالزمه صحيح است،  "انما تجزون جزاء ما كنتم تعملون "افتد، و اگر هم بگوييم تقدير كالمعامل خود مي

ايم، و اين آتش جزاي اعمال شما و آثار همان كارهايي است كه و معنايش اين است كه ما از جايي ديگر آتش نياورده
به معناي بستاني است كه درختان، آن را پوشانده باشد، )چون از  "جنت "كلمه "الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَعِيمٍ إِنَّ "كرديد.مي

 .به معناي نعمت بسيار است "نعيم "گرفته شده كه به معناي ستر است(، و كلمه "جن "ماده



د، و كننوا دارند در روز قيامت در بستانها سكونت ميو معناي آيه اين است كه: مردم با تقوا و آنها كه در زندگي از خدا پر
 .نعمتي فراوان بر آنان احاطه دارد

 92[..... ص: "فاكِهِينَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ... "معناي اينكه در وصف متقين بهشتي فرمود: ]

از آن گرفته شده، به معناي مطلق  "فاكهين "كه "اكههف "كلمه "فاكِهِينَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ وَ وَقاهُمْ رَبُّهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ "
 .ميوه است

هم  "فالن تفكه و يا فالن فكه "شودها، به جز انگور و انار است، وقتي گفته مياند: به معناي همه ميوهگفته« 1»و بعضي 
 شريفه به هر دو معنا تفسير معنايش اين است كه ميوه را به يكديگر دادند، و هم اين است كه آن را تناول كرد، و در آيه

 .شده

 .كنندهايي كه خداي تعالي به ايشان داده با هم گفتگو مياند: يعني اهل بهشت با يكديگر در باره نعمتگفته« 4»بعضي 

 .گيرندهايي را كه خدا به ايشان داده مياند به اينكه: ميوه و فاكههديگر معنا كرده« 3»و بعضي 

ت برند. و برگشكند لذت ميمعنايش اين است كه: از آن احسانها كه پروردگارشان به ايشان مياند: هم گفته «4»بعضي 
 .اين معنا به همان معناي اول است

كنند. كه شايد برگشت اين هم به اند: معنايش اين است كه: از آن چه خدا به ايشان داده شگفتي ميهم گفته« 3»بعضي 
 .معناي دوم باشد

 .اي كوتاه دوباره آورد، براي اين است كه بفهماند پروردگارشان به ايشان عنايتي داردرا در جمله "ربهم "و اگر كلمه
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ه در شود بخوريد و بنوشيد، خوردني و نوشيدني گوارا، كيعني به ايشان گفته مي "كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "
يا  "بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "صفت است كه در جاي مفعول مطلق نشسته، و يا مفعول به است. و جمله "هنيئا "حقيقت كلمه

 ."هنيئا "، و يا به كلمه"كُلُوا وَ اشْرَبُوا "است به جملهمتعلق 

جمع اسم فاعل از باب افتعال است كه مصدر آن اتكاء  "متكئين "كلمه "مُتَّكِئِينَ عَلي سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ "
و  جمع سرير است، )كه به معناي تخت "سرر "لمهبه معناي تكيه دادن به پشتي و يا مثل آن است. و ك "اتكاء "باشد، ومي

است، كه به معناي رديف قرار گرفتن چند نفر در يك  "صف "از ماده "مصفوفة "است(. و كلمه "مبل "به اصطالح امروز
خط است، )مانند صف لشكر و يا صف نماز(، پس معناي مصفوفه اين است كه: اهل بهشت به يكديگر وصلند و اتصال 

 .دارند

 .ها تكيه دارند، در حالي كه بر روي مبلهاي رديف هم، قرار گرفته باشندها و بالشعناي آيه اين است كه: ايشان بر پشتيو م

قرين شدن دو نفر با همند. و معناي جمله اين است كه: ما ايشان را قرين  "تزويج "منظور از -"وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ "
ج را با و تزوي "بحور عين "ميان آنان عقد زناشويي برقرار ساختيم، به دليل اينكه فرموده:  حور العين كرديم، نه اينكه

متعدي كرده و اگر منظور از تزويج نكاح به عقد بود احتياج به حرف باء نبود، هم چنان كه در جاي ديگر قرآن  "باء "حرف



معنايش « 4» -اندبه طوري كه گفته -است، كه« 1» "هازَوَّجْناكَ "بدون حرف مذكور مفعول خود را گرفته از آن جمله آيه
 .اين است كه ما زينب را به ازدواج تو در آورديم

 96و چند وجه در معناي آن[..... ص:  "وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ... "توضيح آيه: ]

 "...ءٍنْ شَيْينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِوَ الَّذِ "

اين است كه در اتباع بايد تابع و  -با اينكه در هر دو تقدم و تاخر هست، "لحوق "و "اتباع "اند: فرق ميانگفته« 3»بعضي 
كند تابع هم برود و بكند، آن وقت رود و هر كاري كه او ميوع هر دو در مورد اتباع مشترك باشند، هر جا كه متبوع ميمتب

گوييم فالني از فالن كس تبعيت كرد، به خالف لحوق كه الزم نيست در كار و راه ملحوق، شركت داشته است كه مي
 .باشد
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 "أالت "و باب افعالش "الت "است كه به معناي نقص است، ماضي ثالثي مجردش "لوت "از ماده "ألتناهم "كلمه
ما با الحاق ذريه مؤمنين به مؤمنين، چيزي از عمل خود آنان ناقص اين است كه  "ما التناهم "شود، پس معنايمي

 .كنيمنمي

گذارد كه به زودي ذريه آيد كه در مقام منت نهادن است، خداي سبحان بر مؤمنين منت ميو از ظاهر آيه شريفه بر مي
ا كند. و بدين وسيله چشم پدران رق ميبه خود آنان ملح -البته آنهايي را كه در ايمان از پدران خود پيروي كردند -ايشان را

براي اين است كه بر نوعي غير مشخص  "بايمان "اي است بر اينكه تنوين در كلمهسازد، و همين معنا خود قرينهروشن مي
 .از ايمان داللت كند، نه براي تعظيم ايمان

كه در ايمان به خدا به نوعي از پدران پيروي  هاي مؤمنين، آنهايي راشود كه: ما از ميان ذريهدر نتيجه معناي آيه اين مي
ه پدران اي را بكنيم، هر چند كه ايمانشان به درجه ايمان پدرانشان نرسد. چون اگر تنها آن ذريهكنند به پدرانشان ملحق مي

 .مؤمن ملحق كند كه ايمانشان يا مساوي و يا كاملتر از ايمان پدران باشد، ديگر منت نهادن معنا ندارد

گزير شود، ناقيد آورد، و همواره كالم مطلق منصرف به فرد روشنش ميسوي ديگر، از اينكه اتباع در ايمان را مطلق و بياز 
يمانشان هنوز اند، ابايد بگوييم منظور از اين اتباع، اتباع فرزندان بالغ است، چون خردساالني كه هنوز به حد تكليف نرسيده

از ذريه، فرزندان كبيرند كه مكلف به ايمان هستند. بنا بر اين، آيه شريفه، شامل صغار از ايمان صحيح نشده، پس قهرا مراد 
شود، و اين منافات ندارد با اينكه اوالد صغار مؤمنين هم شرعا محكوم به ايمان روند نمياوالد كه قبل از بلوغ از دنيا مي

 .باشند

  :شودند، و معنا چنين ميرسامگر اينكه بگوييم: نكره آمدن ايمان عموميت را مي

اند، حال چه اينكه آن ايمان، ايمان واقعي باشد، يا ايمان به حسب حكم ذريه ايشان در ايمان، كه از پدران خود پيروي كرده
 .شرع باشد

 "وان امنالذي "به "من عملهم "و در "ما التناهم "مطلب ديگر اينكه سياق امتنان، قرينه است بر اينكه ضمير جمع در جمله



ه ما اينان را ب "گردد، چون وقتي فرمود: به ايشان بر مي "ذريتهم "و در "اتبعتهم "گردد، هم چنان كه دو ضمير دربر مي
وَ  "خواهد از پاداش پدران كم نموده به فرزندان بدهد، لذا با جمله، جاي اين توهم بود كه نكند خدا مي"كنيمآنان ملحق مي

  :خواست اين توهم را دفع كند و بفرمايد "ءٍلِهِمْ مِنْ شَيْما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَ

كم كردن از پاداش پدران با امتنان منافات دارد، و معلوم است كه آنچه با امتنان منافات دارد اين است كه از ثواب پدران كم 
هم به همان پدران مؤمن بر  "من عملهم "و "ما التناهم "پس اين بهترين دليل است كه دوضمير .كند نه از ثواب فرزندان

 .گرددمي

 13، ص: 13ترجمه الميزان، ج

اي است استينافي كه خداي تعالي در آن بر مؤمنين منت جمله "وَ الَّذِينَ آمَنُوا... "پس حاصل كالم اين شد كه: جمله
كند، هر چند كه پدران ملحق مي اند بهگذارد كه به زودي اوالدشان را كه به نوعي از ايمان، پدران خود را پيروي كردهمي

كند كه پدران خشنود گشته چشمشان روشن ايمان فرزندان به درجه ايمان پدران نرسيده باشد. و اين كار را بدان جهت مي
دهد، كه مزاحم حق پدران كند، و از ثواب پدران چيزي به فرزندان نميشود، و در عين حال از پاداش پدران چيزي كم نمي

 .داند كه چه جور بدهدخدا خودش بهتر مينباشد، و 

 .و در معناي آيه مورد بحث، اقوال ديگري هست كه هيچ يك خالي از سخافت و سستي نيست

، و معنايش اين است كه: ما "حور عين "عطف است بر كلمه "وَ الَّذِينَ آمَنُوا "اند: جملهگفته« 1»مثل اين قول كه بعضي 
تا از رفاقت و  "الَّذِينَ آمَنُوا "كنيم يكي با حور العين تا از عروسي با آنان لذت ببرند، و دوم بامي مؤمنين را با دو طايفه تزويج

 .مند شوندهمنشيني با آنان بهره

 .تنها اوالد صغار است "ذريه "اند: مراد از كلمهديگر گفته« 4»بعضي 

گردد، و معنايش اين است كه: ما با به ذريه بر مي "ممن عمله "و در "ما ألتناهم "اند: ضمير در جملهگفته« 3»و بعضي 
د دهيم، چه خير باشكنيم، بلكه اعمال ذريه را تمام و كامل به او ميملحق كردن ذريه به پدران چيزي از عمل ذريه كم نمي

 .كنيمو چه شر، آن گاه ملحق به پدرش مي

 98[..... ص: "كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ "آن با آيهو جمع  "كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ "معناي جمله: ]

وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ  "آيد تعليل است براي جملهاين جمله به طوري كه از سياق بر مي -"كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ "
به طوري كه راغب گفته هر سه به معناي آن چيزي است كه به عنوان  "مرهون "و "رهين "و "رهن "، و كلمه"ءٍمِنْ شَيْ

گويد: و چون هر جا اين كلمه به چشم بخورد تصوري كني. راغب ميدهي و از او چيزي قرض ميوثيقه و گرو به كسي مي
كردند، هر چند كه ربطي به  رسد، لذا اين كلمه را در حبس هر چيزي نيز استعمالاز معناي حبس و نگهداري به ذهن مي

 . «3»وثيقه نداشته باشد 
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همين معناي استعاري در آيه مورد بحث، منظور باشد، و خود انسان رهني باشد محفوظ و حبس شده نزد خداي و چه بسا 
سبحان در مقابل عملي كه از نيك و بد كرده، تا جزاي آن را كه يا ثواب است و يا عقاب به او بدهد، و اگر از عمل او چيزي 

شود، بلكه گرو بعضي از هرا خود انسان وثيقه و گرو همه اعمالش نميكم كرده باشد و تمامي اعمالش را جزا نداده باشد، ق
 .اي كه به او ملحق شده تملك كرده استشود، و بعضي ديگر از اعمالش را ديگران، يعني همان ذريهاعمالش مي

آيد و به به طوري كه از سياق بر مي« 1» "كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ "و اينكه در جاي ديگر فرموده: 
مراد اين است كه هر كس در گرو عذاب  «2» "فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ "فرمايد: شهادت دو آيه بعدش كه مي

 .روز قيامت است

در گرو عمل زشت خويش اند: مراد از اينكه فرمود هر كس بدانچه كرده رهين است، اين است كه: هم گفته« 3»بعضي 
نمود، و آيه مورد بحث، كرد، چون اصحاب يمين را استثناء مياست، هم چنان كه آيه سوره مدثر هم به همين داللت مي

 .اي است از صفات اهل عذاب كه در بين صفات اهل بهشت قرار گرفتهجمله معترضه

ره و مجاز گويي كرده، و به اين وسيله تنافي بين آيه مورد بحث را حمل بر نوعي استعا -صاحب تفسير كشاف -زمخشري
. و آيه سوره مدثر كه "هر كس در گرو اعمال خويش است، چه نيك باشد و چه بد "فرمايد: آيه مورد بحث كه مي

گويا نفس عبد نزد خدا در گرو اعمال صالحي است  "برداشته و گفته:  "هر كس در گرو اعمال بد خويش است "فرمايد: مي
گيرد تا عملي كه از او خواسته تمام كند، اگر تمام كرد ز او خواسته، هم چنان كه يك انسان، كارگر خود را گرو ميكه ا

گيرد، اگر آنچه از ايشان خواسته بود انجام داده كند، خدا هم تمامي بندگان را چه نيكان و چه بدان را گرو ميرهايش مي
 . «4» "دهدش مياكند، و گر نه، شكنجهبودند، رهاشان مي

 را به ما قبلش توجيه "كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ "تواند اتصال جملهولي خواننده محترم توجه دارد صرف اين بيان نمي
 .كند
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هاي اهل بهشت را كه به طور اجمال در آيه قبلي و نعمتاي از لذات اين آيه پاره "وَ أَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ وَ لَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ "
 .كندبطور تفصيل بيان مي "كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئاً... "نام آنها را برد و فرمود: 

شود، مانند آيه به معناي آوردن چيزي است به طور دائم و پشت سر هم، كه البته هم در خير استعمال مي "امداد "و كلمه
فرستيم، و هم در پشت سر هم و ال ينقطع ميوه و گوشت از هر نوعش كه بخواهند برايشان مي :فرمايدميمورد بحث كه 

 . «1» "وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا "شود، مانند آيه شريفهشر و عذاب استعمال مي

 دهيم، يك روزي پشت سرد روزي ميو معناي آيه اين است كه: ما اهل بهشت را به ميوه و هر گوشتي كه ميل داشته باشن
 .هم و ساعت به ساعت و ال ينقطع

به معناي به يكديگر تعارف نمودن و اجتماع كردن بر تناول  "تنازع در كاس ""يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً ال لَغْوٌ فِيها وَ ال تَأْثِيمٌ "
، "لغو "شود كه در آن شراب باشد. و مراد ازمي به معناي قدح است، كه البته وقتي به قدح كاس گفته "كاس "آن است، و



به معناي آن است كه شخصي را گناهكار كني، كه اين نيز از  "تاثيم "زند. وسخن لغوي است كه از شرابخواران دنيا سر مي
ه است ، قرين"در آن قدحها لغو و تاثيم نيست "كند. و همين كه فرمود: آثار شرابهاي دنيا است كه شرابخوار را گناهكار مي

 .كنند قدح شراب است، اما شرابي كه آثار زشت شراب دنيا را نداردبر اينكه منظور از كاس كه بر سر آن تنازع مي

آمد و شد آنان براي  "طواف كردن غلمان در پيرامون بهشتيان "مراد از "وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ "
 .است خدمت

  :و نفرمود "غلماني كه دارند -غلمان لهم "اند: اينكه بطور نكره فرمود: از مفسرين گفته« 4»بعضي 

، براي اين است كه شنونده توهم نكند مراد از آن غلمان همان خدمتكاراني هستند كه در دنيا "غلمانشان -غلمانهم "
بهشتيند، كه از شدت زيبايي و صفا و حسن مانند لؤلؤاي هستند كه داشتند، و بفهماند كه غلمان نيز مانند حور از مخلوقات 

 .دهنداش جاي مياز ترس دستبرد اجانب در گنجينه
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ي پرسند در دنيا چه حالآورند و هر يك از ديگري مييعني به يكديگر روي مي "وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ "
 داشته و چه عملي او را به سوي بهشت و نعيم الهي كشانيده؟

 59[..... ص: "مان مشفق بوديمما در خانواده "گويند: معناي اينكه بهشتيان مي]

به معناي عنايتي آميخته با ترس است، چون مشفق نسبت  "اشفاق " :گويدراغب مي "قالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ "
ن آمده، ترسد كه مبادا باليي متوجه او گردد، و اين كلمه در قرآبه كسي كه به او اشفاق دارد هم محبت دارد و هم مي

متعدي شود  "من "پس اين كلمه هر وقت با حرف "ايشان از قيامت بيمناكند -وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ "فرمايد: مي
متعدي گردد معناي عنايت و محبت در آن روشنتر از ترس  "في "معناي ترس در آن روشنتر از محبت است، و اگر با حرف

 . «1» "إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ " :قرآن فرموده رسد، هم چنان كه دربه ذهن مي

عادت داشتيم و به سشود كه: ما در دنيا نسبت به خانواده خود اشفاق داشتيم، هم آنان را دوست ميپس معناي آيه چنين مي
ه ترسيديم، و به همين منظور بشوند مي ها عنايت داشتيم، و هم از اينكه مبادا گرفتار مهالكو نجاتشان از مهالك و ضاللت

 .داشتيمكرديم، و نصيحت و دعوت به سوي حق را از ايشان دريغ نميبهترين وجهي با آنان معاشرت مي

به طوري كه راغب گفته: به معناي انعام كردن به نعمت پر ارج و  "من "كلمه "فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا وَ وَقانا عَذابَ السَّمُومِ "
و اين منت اگر با عمل انجام گيرد از كارهاي نيك است، و اگر با زبان انجام شود از كارهاي زشت « . 4»نمايه است گرا

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ ال  "خواهد بود، مگر از خداي تعالي كه منت نهادن قولي او هم نيكو است، كه در آيه شريفه
هم از منت نهادن مردم سخن رفته، و « 3» "مْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَتَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْالمَكُ

 .هم از منت نهادن خدا

و منت نهادن خدا بر اهل بهشت اين است كه ايشان را با داخل شدن در بهشت سعادتمند كرد، و با نگهداري از عذاب 
به طوري كه طبرسي در مجمع البيان گفته به معناي حرارتي است كه  "سموم "ول رحمت خود قرار داد. و كلمهسموم مشم

 تا داخل سوراخهاي رگ



__________________________________________________ 

 ."شفق "مفردات راغب، ماده(1)

 ."من "مفردات راغب، ماده(2)

گذارد كه اند بگو منت نگذاريد بر من اسالمتان را، بلكه خدا بر شما منت مياسالم آوردهگذارند بر تو از اينكه منت مي(3)
 .13گو هستيد. سوره حجرات، آيه هدايت كرده شما را به ايمان، اگر راست

 44، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 . «1»اند تهگردد، و ريح سموم را هم از همين جهت سموم گفرود، و بدن از آن متالم ميبدن فرو مي

كند، و در آن اهل بهشت به را تعليل مي "فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا "اين آيه شريفه، جمله "إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ "
بَرُّ إِنَّهُ هُوَ الْ "خوانديم، و جملهيگويند: اينكه خداوند بر ما منت نهاد، براي اين بود كه ما در دنيا همواره او را ميكديگر مي

خوانديم بدين جهت بود كه او پروردگاري گويند: و اگر همواره او را ميكند كه ميهم اين تعليل را تعليل مي "الرَّحِيمُ
 .نيكوكار و مهربان بود

خواندند، يعني تنها او را ايي ميفهماند كه اهل بهشت در دنيا خداي را به يكتاين آيه با دو آيه قبلش، اين معنا را مي
كردند، و پرستيدند و تسليم امر او بودند، و نسبت به خانواده خود دلسوز بودند و آنها را به حق نزديك و از باطل دور ميمي

كردند اين بود كه خداي همين علت شد كه خدا بر آنان منت نهد و از عذاب سموم حفظشان كند، و علت اينكه چنين مي
 .كردخواند احسان و رحم ميي نيكوكار و مهربان بود و به هر كس كه او را ميتعال

إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا  "گانه در معناي آيات شريفهپس آيات سه
د، كننداند كه به خدا ايمان دارند و اعمال نيك ميآيات نيز اهل بهشت را منحصرا كساني مياست چون اين « 4» "بِالصَّبْرِ

 .كنندداري در انجام فرامين حق سفارش ميو ديگران را به حق و به خويشتن

اي نگرفته شده، كه به مع -به كسره باء -يكي از اسماي حسناي خداي تعالي است، و از بر -به فتحه باء -"بر "و كلمه
 .انداز مفسرين آن را به لطف تفسير كرده« 3»احسان است. و بعضي 

در باره ملحق گشتن فرزندان مؤمنين به ايشان در قيامت([..... ص:  "أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ..... "بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيه: 

55 

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ  "كرده كه در تفسير آيه در كافي به سند خود از ابن بكير از امام صادق )ع( روايت
 فرمود: مربوط به آن "أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

__________________________________________________ 

 .133، ص 3مجمع البيان، ج (1)

ن و زيان هستند، مگر آنهايي كه به خدا ايمان آورده و عمل صالح انجام دهند و قسم به عصر، كه همه انسانها در خسرا(2)
 3 -1به درستي و راستي و پايداري در دين، يكديگر را سفارش كنند. سوره عصر، آيات 

 .33، ص 43روح المعاني، ج (3)

 43، ص: 13ترجمه الميزان، ج

برسند، خداي تعالي براي اينكه چشم پدران روشن شود آن فرزندان  فرزنداني است كه در عمل صالح نتوانستند به پايه پدران
 . «1»سازد را به پدران ملحق مي



 . «4»مؤلف: اين روايت را صاحب كتاب توحيد هم به سند خود از ابو بكر حضرمي از آن جناب نقل كرده 

رايم حديث كرد كه آن جناب فرمود: اطفال ب (و در تفسير قمي است كه پدرم از سليمان ديلمي از ابو بصير از امام صادق )ع
 "أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ "كند، و اينكه خداي تعالي فرمود: شيعيان ما نيز از مؤمنين هستند، فاطمه )ع( آنان را تربيت مي

 . «3»كند معنايش اين است كه: روز قيامت آن اطفال را به سوي پدران خود هدايت مي

و در كتاب توحيد به سند « 3»از آن جناب نقل كرده  -البته بدون ذكر سند -البيان ذيل اين حديث رامؤلف: و در مجمع 
رود، يك منادي در خود از ابو بصير روايت آورده كه گفت: امام صادق )ع( فرمود: وقتي طفلي از اطفال مؤمنين از دنيا مي

گر قبل كنند، اي پسر فالن شخص از دنيا رفت، آن گاه وارسي ميدهد كه: آگاه باشيد فالنملكوت آسمانها و زمين ندا در مي
ا سپارند تاز آن طفل پدر و مادرش و يا يكي از آن دو و يا بعضي از خويشاوندان طفل قبال مرده بودند، طفل را به او مي

ا پدر و مادرش و يا يكي از آن دو دهند تا او غذايش دهد، تاش كند، و گرنه، او را به دست فاطمه )سالم اللَّه عليها( ميتغذيه
 . «3»پارد سو يا يكي ديگر از بستگانش كه از مؤمنين باشد از راه برسد، آن وقت فاطمه )سالم اللَّه عليها( طفل را به او مي

 آمده كه فرمود: خداي تبارك و تعالي (و در فقيه است كه در روايت حسن بن محبوب، از علي، از حلبي، از امام صادق )ع
ابراهيم و ساره را به كفالت اطفال مؤمنين مامور كرده تا ايشان را در قصري از در نگهداري نموده و از درختي كه در بهشت 

هايي مانند سر پستان گاو دارد غذا دهند، و چون روز قيامت شود لباس نو در تن ايشان كنند، و به بوي خوش است و لوله
نشان بفرستند، پس اين اطفال با پدرانشان در بهشت پادشاهانند، و اين همان معنايي معطر ساخته به عنوان هديه نزد پدرا

 است كه آيه شريفه

__________________________________________________ 
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 . «1»در صدد بيان آن است  "وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ "

ود: مؤمنين با فرزندانشان در ص( فرم)و در مجمع البيان است كه زاذان از علي )ع( روايت كرده كه فرمود: رسول خدا 
 . «2»بهشتند، آن گاه اين آيه را تالوت فرمود 

اند كه او بدون ذكر واسطه از رسول خدا )ص( روايت و در الدر المنثور است كه بزاز و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده
پدرش برسد، هر چند كه در عمل به پايه پدر برد تا به درجه كرده كه فرمود: خداي تعالي ذريه مؤمن را آن قدر باال مي

هِمْ لِوَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَ "نباشد، آن گاه اين آيه را تالوت فرمود: 
 . «3»كنيم فرزندان بدهيم از سهم پدران كم نمي ، آن گاه فرمود: يعني و هر چه به"ءٍمِنْ شَيْ

و نيز در آن كتاب است كه طبراني و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: وقتي آدمي 
جه ا به درگويند: آنهكند. به او ميگيرد، و از ذريه و فرزندان خود پرسش ميشود از پدر و مادر خود سراغ ميداخل بهشت مي

گويد: پروردگارا من اگر عمل كردم به نيت خودم و آنان عمل كردم، آن وقت دستور تو نرسيدند، و عمل تو را نداشتند. مي
وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ  "رسد: ايشان را هم به وي ملحق كنند، آن وقت ابن عباس اين آيه را تالوت كرد: مي



 . «3» "مانٍ...بِإِي

ذريه مؤمنين را به ايشان  :فرمايدشود، چون تنها ميمؤلف: اين آيه پدراني را كه در حديث نامشان برده شده شامل نمي
ا وَ رَبَّن "تر آن بود كه ابن عباس دعاي مالئكه را بخواند كه گفتند: كنيم، و براي شامل شدن پدران مناسبملحق مي

 . «3» "دْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَ

گويد: امام )ع( فرمود: در بهشت غناء و فحش نيست، مؤمن ، مي"ال لَغْوٌ فِيها وَ ال تَأْثِيمٌ "و در تفسير قمي در ذيل جمله
ؤال فرمود: يعني در بهشت اين س "وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ "جملهكند. و در ذيل نوشد ولي گناه نميشراب مي

 . «3»كنند را مي

__________________________________________________ 
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شان داده بودي، و همچنين پدران صالح و همسران و ذرياتشان را. ان را داخل جنات عدني كن كه وعدهپروردگارا ايش(5)
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 52[..... ص: 99تا  51(: آيات 25سوره الطور )]

 اشاره

( قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ 34أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ) (29)اهِنٍ وَ ال مَجْنُونٍ فَذَكِّرْ فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِك
 (33يُؤْمِنُونَ )( أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ ال 34( أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْالمُهُمْ بِهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ )31مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ )

( أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بَلْ ال 33ءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ )( أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَي33ْفَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقِينَ )
 (33( أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ )33ونَ )( أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِر33ُيُوقِنُونَ )

أَمْ يُرِيدُونَ  (41)( أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ 34( أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ )33أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَ لَكُمُ الْبَنُونَ )
 (33أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) (42)كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ 

 (33وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ )

 52ترجمه آيات..... ص: 

دهي به حق است، و كه جهنمي و بهشتي چنين در پي دارند( تو به دعوت خود ادامه بده، چون تو هر تذكري ميپس )حال 
 .(43خوانند نيستي )دهند و كاهن و مجنونت ميآن طور كه تكذيب گران به تو نسبت مي

  (34گرديم )گويند شاعري است كه اميدواريم و منتظريم مرگش برسد، و از مزاحمتش آسوده و يا مي
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 .(31بگو: منتظر باشيد، كه من هم با شما از منتظرانم )

هم  كند؟ )كه عقلتوانند حق را باطل سازند، پس مدركشان چيست( آيا عقلشان اينطور حكم ميها كه نميبا اين تهمت)
 .(34و ياغي هستند )كند( يا اينها مردمي سركش هرگز حق را با اين اباطيل باطل نمي

دهد )همه اينها بهانه است، علت اصلي اين است كه( اينان ايمان گويند: اين قرآن را به دروغ به خدايش نسبت ميو يا مي
 .(33ندارند )

 .(33گويند خودشان سخني نظير آن را بياورند )آورند در صورتي كه درست ميخوب، اگر به اين قرآن ايمان نمي

د اند غير آن چيزي كه ساير افراد بشر از آن پديگران از چيز ديگري خلق شدهكنيم كه( آيا اين تكذيبؤال مينه، اينطور س)
 .(33اند؟ و يا آنكه اصال خودشان خالقند؟ )آمده

نشا ماند؟ نه، كنيم( آيا بر فرض كه خود خالق خويشند، آيا آسمانها و زمين را هم ايشان آفريدهباز هم طور ديگر سؤال مي)
 .(33شوند )تكذيبشان اينها نيست، بلكه منشا اين است كه داراي يقين نمي

هاي رحمت پروردگارت نزد ايشان است؟ كه به هر كس خواستند نبوت بدهند و يا پرسيم كه( آيا خزانهاين بار اينطور مي)
 .(33نه، بلكه اصال غالب بر خدا و خدا مغلوب ايشان است؟ )

 .(33شنوند؟ )اگر چنين است( پس شنونده ايشان دليلي روشن بياورد )است )به سوي آسمان( كه بدان مييا آنها را نردباني 

 .(33دانند؟ )عقلي پسران را از خود و دختران را از آن خدا ميو يا نه، بلكه از شدت بي

 .(34ده؟ )اي، و سنگيني پرداخت آن وادار به تكذيبشان كرو يا نه، بلكه تو از ايشان مزدي خواسته

 .(31نويسند؟ )و يا نه، بلكه لوح محفوظ نزد ايشان است و از روي آن مي

 .(34هايشان عليه خودشان نتيجه خواهد داد )اي دارند؟ اگر اين است كفار بدانند كه نقشهو يا نه، بلكه نقشه

 .(33ورزند )و يا نه، بلكه معبودي بغير خدا دارند خدا منزه از شركي است كه مي

ت، گويند: چيزي نيساي از آسمان كه نشانه عذاب است ببينند ميي تكذيبشان آن قدر قوي است كه حتي اگر قطعهخو
 .(33ابري متراكم است )

 56بيان آيات ]نفي عذرها و دستاويزهاي تكذيب كنندگان[..... ص: 

 اشاره

 خداي را بعد از آنكه از عذاب روز قيامت خبر داد كه به زودي تكذيب كنندگان آيات 
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خواهد گرفت، در حالي كه مردم متقي در بهشتها با چشمي روشن و دلي خرسند قرار دارند، اينك در اين آيات به رسول 
كند به اينكه آن جناب دهد دعوت خود را هم چنان ادامه دهد و تذكر خود را متوقف نسازد، و اشاره ميگراميش دستور مي

اقامه دعوت حقه را دارد، و اين تكذيب كنندگان در تكذيب او و رد دعوتش هيچ عذري ندارند. و آنچه را كه عذر  صالحيت
است،  (شود همه را نفي كرده. و آن عذرها، شانزده عذر است كه بعضي از آنها مربوط به رسول خدا )صبراي آنان تصور مي

الحيت براي پيروي ندارد، عذرهايي است كه از قبول سخن او كه اگر موجه باشد معنايش اين است كه: آن جناب ص
پرداز بر خدا باشد، و يا خواسته باشد با دعوتش كند، مانند اينكه آن جناب كاهن، يا جن زده يا شاعر و يا دروغجلوگيري مي

جود آمده بدون خالق به و كنندگان است، مثل اينكه ايشانمردم را سرگرم كند. و قسمتي ديگر از آنها مربوط به خود تكذيب



باشند، و يا خود، خالق خويشتن باشند، و يا عقلشان حكم كند به اينكه بايد دعوت آن جناب را تكذيب كنند، و از اين قبيل 
 .كندعذرهايي ديگر، و آيات مورد بحث عالوه بر رد اين اعذار، كفار را بر تكذيبشان شديدا توبيخ مي

اي است كه از اخبار مؤكد به وقوع عذاب الهي در روز اين آيه نتيجه "عْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَ ال مَجْنُونٍفَذَكِّرْ فَما أَنْتَ بِنِ "
 .شودقيامت، و از اينكه فرموده بود متقين از آن عذاب محفوظ و در جنات نعيم كاميابند، گرفته مي

ار حق است، پس تو به كار تذكر دادن خود بپرداز و پس اين آيه شريفه در معناي اين است كه گفته شود: حال كه آن اخب
 .دهند كاهن و مجنون نيستيكني، و آن طور كه به تو نسبت ميدهي و انذار ميبدان كه تو به حق تذكر مي

 .، خواست تا بر خصوص آن جناب منت گذارد"بنعمة ربك "و اينكه كاهن نبودنش را مقيد كرد به قيد

هن نبودن و مجنون نبودن، اختصاص به تو ندارد، بيشتر مردم همينطورند، ولي در تو نعمت و خالصه، خواست بفرمايد كا
گذارد در معرض چنين صفاتي قرار بگيري. و كوتاه سخن اينكه: كهانت و ديوانگي و امثال آن از تو خاصي است كه نمي

 .محال است، بخالف ساير مردم كه در معرض آن هستند

. و "و يا "است، نه متصله و به معناي "بلكه "منقطعه و به معناي "أم "كلمه "شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِأَمْ يَقُولُونَ  "
 .به معناي انتظار است "تربص "كلمه

 گويد: تربص به معناي انتظار مخصوص است، و آن اينكه فالن در مجمع البيان مي
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 "مهو نيز كل "منون "رد تربص ما است دچار انقالب و دگرگوني شده، حالش به حالي مخالف، برگردد، و كلمهچيزي كه مو
به معناي قلق و اضطراب است، و در نتيجه ريب المنون به معناي  "ريب "، هر دو به معناي مرگ است، و كلمه"منية

 . «1»اضطراب مرگ است 

ص( شاعر است و ما منتظر مرگ او هستيم، تا بعد از مردنش )او يعني رسول خدا  گويندو حاصل معنا اين است كه: بلكه مي
 .يادش از دلها برود و اسم و رسمش فراموش شود، و ما از دست او راحت شويم

كه  بگو: همانطور دهد كه به ايشاندر اين آيه، رسول گرامي خود را دستور مي "قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ "
د اي هست كه جا داررساند كه در اين ميان آيندهايد، منتظر باشيد. و اين امري است تهديدي و ميخود براي خود پسنديده

آيد، عليه شما و به نفع من است، و آن عبارت است منتظر وقوعش باشند. و من نيز مثل شما منتظر آن هستم، اما آنكه مي
 .عذاب بر شما از هالكت شما و وقوع

در اينجا منقطعه  "أم "است كه به معناي عقل است، و كلمه "حلم "جمع "أحالم "كلمه "أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْالمُهُمْ بِهذا "
 .گفتند و منتظرش بودندمي (به سخناني است كه به رسول خدا )ص "هذا "است، و استفهامي در تقدير است، و اشاره

دهد چنين چيزي را بگويند و منتظر مرگ خود باشند؟ ه آيا عقول خود آنان به ايشان دستور ميو معنايش اين است كه: بلك
يعني، نه، عقل ايشان  "أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ "!دهد آن را دفع كند؟كند و به اينگونه أباطيل اجازه ميكدام عقلي حق را رد مي

 .اين است كه ايشان مردمي طاغي هستنددهد، بلكه داعي آنان در اين سخنان چنين دستوري نمي

به معناي اين است كه آدمي بخواهد چيزي را به  "تقول "كلمه :گويددر مجمع البيان مي "أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ ال يُؤْمِنُونَ "
صورت حق جلوه  خواهد به زحمت، باطل را بهشود، چون دروغگو ميزحمت بگويد، و تنها در مورد دروغگويي استعمال مي

 . «4»اندازد دهد، و به اين منظور خود را به زحمت مي

 گويند: قرآن، ساخته و پرداخته خود او است، كهو معناي آيه اين است كه بلكه مي

__________________________________________________ 
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بندد، نه، بلكه از آنجا كه ايمان ندارند قرآن را با چنين سخناني منسوب دهد، و به او افتراء ميبه دروغ به خدا نسبت مي
 .دارندمي

رمايد: اگر اين ف، مي"تقوله "گفتند: اين جمله، پاسخ از سخن ايشان است كه مي "فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقِينَ "
بود، و ساير كالمها مثل آن بودند، در نتيجه بايد قرآن، كالم رسول خدا )ص( بود، بايد كالمي بشري و نظير ساير كالمها مي

بحثي پيرامون اعجاز قرآن  -سوره بقره 43در تفسير آيه  -ساير مردم هم بتوانند سخني مثل آن بياورند، و ما در سابق
 .ا مفصل صحبت كرديمگذرانديم، و در آنج

گفتند رسول خدا )ص( مجنون يا شاعر است، يا ممكن هم هست آيه شريفه را رد همه مطالب گذشته كفار بگيريم كه مي
دهد، و آن وقت بگوييم آيه شريفه در رد اين سخنان گفتند: اين سخنان را خود او درست كرده و به خدا نسبت ميمي
دهد كه قرآن كالم غير خدا باشد. ولي ظهور آيه در آنچه به نظر ما رسيد آن اجازه نميگويد، عجز بشر از آوردن مثل مي

 .بيشتر است

 51[..... ص: "ءٍ...أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْ "چند وجه در معناي آيه: ]

دون الف و الم و به اصطالح، نكره آمده، به ب "ءشي "اينكه در اين آيه كلمه "ءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْ "
ه ديگران و يا ايشان از غير آن چيزي ك "تقدير صفتي است كه مناسب با مقام باشد، مثال بگوييم تقدير كالم اينطور است: 

 ."انداند، خلق شدهاز آن خلق شده

اند، هزي كه ساير افراد بشر از آن آفريده شدپرسيم: آيا اين تكذيب كنندگان از غير آن چيو معناي آيه چنين است: بلكه مي
اند؟ و در نتيجه ساير افراد بشر صالحيت دارند كه خدا رسوالني به سويشان بفرستد و آن رسوالن به سوي حق خلق شده

ز ادعوتشان بكنند و ايشان با عبوديت خدا به كمال مطلوب خود برسند، و اما اين تكذيب كنندگان به خاطر اينكه خلقتشان 
 شود و ثواب و عقابي در كارشان نيست؟چيزي ديگر است اصال تكليفي ندارند، و امر و نهيي متوجهشان نمي

  :گذردمفسرين در معناي آيه، أقوالي ديگر دارند، كه ذيال از نظر خواننده مي

اند تا عقول به خود گرفتهاند و بدون مقدري اين چنين تقديري بديع و محير الآيا اين مكذبين، بدون خالقي خلق شده -1
 . «1»احتياجي به خالق و مدبري كه امورشان را تدبير كند نداشته باشند؟ 

__________________________________________________ 
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 . «1»اند تا امر و نهي و تكليفي متوجهشان نباشد؟ خلق شدهآيا اين تكذيب كنندگان، بدون مبدأ حياتي و مثل جمادات  -2

اند كه به سخنان قرآن اي، و بدون غرض و هدفي، و بدون ثواب و عقابي خلق شدهآيا اينان بدون علت و پديد آورنده -3
 . «4»دهند؟ گوش نمي

 . «3»باشد؟ اند تا حساب و كتاب و امر و نهيي در كارشان نآيا اينان به باطل خلق شده -4

ت، تر اساند، ولي وجهي كه ما آورديم هم به لفظ آيه نزديكتر است، و هم عمومياين وجوهي بود كه در معناي آيه ذكر كرده



 .شونداي جدا تافته، فرض ميچون تكذيب كنندگان، نسبت به عموم بشر بافته

و در نتيجه مخلوق خداي سبحان نيستند تا خدا به تربيت آنان  اند؟و يا اينكه خودشان خود را آفريده -"أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ "
 پرداخته با اوامر و نواهي خود، امورشان را تدبير كند؟

اند؟ و پرسيم كه: مگر اين آقايان همه عالم را آفريدهيعني نه، بلكه اينطور مي "أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بَلْ ال يُوقِنُونَ "
دشان ارباب و آلهه عالم هستند، و در نتيجه شانشان أجل از اين شده كه كس ديگري را بندگي كنند و زير بار در نتيجه خو

 .يقين هستندتكاليف عبوديت بروند، نه، هيچ يك از اينها نيست، بلكه تنها مرضشان اين است كه مردمي بي

گوييم: نكند پرسيم، و آن اين است كه مييعني نه، باز هم طور ديگر مي "أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ "
دانند تو هاي پروردگار تو نزد ايشان است كه هر كسي را كه ايشان پيغمبر كنند پيغمبر است، و چون تو را پيغمبر نميخزانه

 است، چيزي كه هست گاهي سين -با سين -از سيطره "مصيطرون "اصل كلمه -"أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ "پيغمبر نيستي؟!
گوييم نكند نه، اين بار مي :به معناي غلبه و قهر است، و معناي جمله اين است كه "سيطره "كنند وآن را به صاد قلب مي

كه اين تكذيب كنندگان بر خدا هم غالبند، و آن چنان بر او سيطره دارند كه اگر او نبوت و رسالت به تو روزي كرده 
 انند آن را از تو سلب كنند؟تومي
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له آن به معناي نردبان چند پله است كه به وسي "سلم "هكلم "أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ "
به  "سلطان "در اينجا متضمن معناي صعود هم هست، و كلمه "استماع "روند. و كلمهاي بلند، باال ميبه بام و يا هر نقطه

 .معناي حجت و برهان است

ند، و با صعود كنرند كه با آن به آسمان صعود ميگوييم نكند اينان نزد خود نردباني داو معناي آيه اين است كه: نه، بلكه مي
د و كننگيرند و آنچه به تو و به ديگران وحي شده رد ميشود ميشنوند، آنچه به خودشان وحي ميخود، وحي آسمان را مي

ل خود را يپذيرند، پس اگر چنين نردباني دارند، بگو آن شخصي كه با آن نردبان باال آمده و مدعي شنيدن وحي است، دلنمي
 .بياورد

عقلي ايشان است كه همان چيزي را كه از اند: منظور از اين جمله اثبات بيگفته« 1»بعضي  "أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَ لَكُمُ الْبَنُونَ "
 .دهندكردند به او نسبت ميخدا نفي مي

ضرر و خسارتي است  -به ضمه غين و سكون راء -"غرم ": كلمهگويدراغب مي "أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ "
كه انسان بدون اينكه جنايت و يا خيانتي مرتكب شده باشد، از مال خود بپردازد )در نتيجه كلمه مغرم به معناي چنين كسي 

 "مع اين كلمهو ج "مثقل "مصدر باب افعال است كه اسم مفعول آن -به كسر همزه -"اثقال "و كلمه« . 4»خواهد بود( 
 .آيد و اثقال به معناي تحميل ثقل، و كنايه است از مشقتمي "مثقلون

اي، و ايشان پرسيم نكند تو از ايشان دستمزدي در مقابل تبليغ رسالتت مطالبه كردهو معناي آيه اين است كه: نه، بلكه مي
 اند؟براي تحمل اين خسارتي كه بدون جرم بايد بپردازند به زحمت افتاده

 39ص:  .....["...أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً "و "أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ "معناي آيه: ]



آن  -، لوح محفوظ است، كه همه غيبها در"غيب "اند: مراد ازاز مفسرين گفته« 3»بعضي  "أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ "
نموده به  برداريگوييم نكند لوح محفوظ نزد ايشان باشد، و از آن نسخهست كه: نه، بلكه مينوشته شده، و معنايش اين ا

 دهند، و از آن جمله اين حرفهايي است كه به تومردم خبر مي
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 .هايي است كه هيچ ترديدي در آن نيستزنند؟ و خالصه شاعر و يا مجنون بودن تو هم از غيبمي

، اثبات است، و معناي جمله اين است كه: نه، بلكه "كتابت "اند: مراد از غيب، علم غيب، و مراد ازديگر گفته «1»بعضي 
است  كنند، و بر مردم واجبدانند به عنوان شرع براي مردم اثبات ميييم نكند علم غيب نزد ايشان باشد، و آنچه را ميگومي

 .اند اطاعت كنندكه ايشان را در آنچه اثبات كرده

 .دكنندانند حكم مياست، يعني بدانچه از غيب مي "يحكمون ""يكتبون "اند: معناي جملهديگر گفته« 4»و بعضي 

گري است گويد: به معناي نوعي حيلهبه طوري كه راغب مي "كيد "كلمه "أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ "
اند: كيد به معناي هر عملي است كه مايه خشم ولي صاحب مجمع البيان آن را به مكر معنا كرده. بعضي ديگر گفته« . 3»

 . «3»پنهاني گردد 

آن  هايي است كه بهكردند، و نسبتآيد كه مراد از كيد مكذبين، مكري است كه با رسول خدا )ص( مياز ظاهر سياق بر مي
دادند، از قبيل: كهانت، جنون، شاعر بودن، و تقول، تا به اين وسيله مردم را از روي آوردن به وي روگردان كنند، و جناب مي

اثر و نورش خاموش شود، و اين كيد )با همه ماهرانه بودنش( كيد به دعوتش باطل و بي از او دور سازند، و به اين وسيله
توان گفت: )هر سازند، بلكه ميخودشان بود، چون در مرحله اول خود را از سعادت ابدي و از افتادن به راه حق محروم مي

ق ند كه( اين خداست كه به دست خودشان توفيريزند ولي خبر نداركنند كه عليه آن جناب نقشه ميچند پيش خود خيال مي
 .زندرا از ايشان سلب نموده، دارد مهر بر دلهايشان مي

اند: مراد از كيدي كه در اين آيه آمده، خصوص آن عملي است كه در دار الندوه انجام دادند، و از مفسرين گفته« 3»بعضي 
اند كه خدا كيدشان را درست عليه خود ن تعبير فرموده، همان افراد دار الندوههم كه از آنان به مكذبي "فَالَّذِينَ كَفَرُوا "مراد از

 .آنان به جريان انداخت، و در جنگ بدر به كشتنشان داد

 شود، چون سوره طورو بنا به گفته اين مفسر، آيه شريفه يكي از پيشگوييهاي قرآن مي
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 .خيلي قبل از جنگ بدر نازل شده، ولي چه كنيم كه از سياق آيات دور است

 -سبحان اللَّه -گوييم: نكند معبودي به غير از خدا سراغ دارنده، بلكه مين "أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ "



داشتند بايد همان معبود، كنند، چون اگر غير از خدا معبودي ديگر ميخدا منزه است از آنچه مشركين برايش درست مي
وت اينكه محتاج به پذيرفتن دعخالق و مدبر ايشان باشد، و ديگر احتياجي به خداي سبحان نداشته باشند، تا چه رسد به 

 .رسول او باشند، و بايد آلهه آنان عذابي را كه خدا مكذبين را با آن تهديد كرده و رسولش بدان انذار كرده از ايشان دفع كنند

ادعا  ن، تنزيه خداي تعالي است از اينكه شريكي برايش باشد، آن چنان كه مشركي"سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ "و جمله
دهد: خداي تعالي منزه از شرك ، مصدريه است، و به جمله چنين معنا مي"ما يشركون "در جمله "ما "كنند، و كلمهمي

 .ايشان است

 33مثالي براي بيان ميزان عناد كفار و اصرارشان بر تكذيب دعوت حق[..... ص: ]

قطعه  به معناي -به كسره كاف و سكون سين -"كسف "كلمه "حابٌ مَرْكُومٌوَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَ "
  :به معناي غليظ و متراكم است كه روي هم افتاده باشد. و معناي آيه اين است كه "مركوم "است، و كلمه

رد بر ببينند كه دااي از آسمان را ورزند، به حدي رسيده كه اگر قطعهكفري كه دارند و اصراري كه بر تكذيب دعوت حقه مي
گويند: نه، اين آسمان نيست، بلكه ابري است غليظ و روي هم افتاده، به هيچ وجه نشانه عذاب آيد ميسرشان فرود مي

 "كِّرَتْ أَبْصارُناما سُوَ لَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقالُوا إِنَّ "نيست. بنا بر اين، آيه مورد بحث نظير آيه
 .خواهد بود« 1»
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آورند و و اگر دري از آسمان به رويشان باز كنيم، و شروع كنند از آن در به آسمان باال روند، باز هم ايمان نمي (1)
 .13و  13سوره حجر، آيه  .بيندگويند قطعا چشم ما عوضي ميمي
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 39[..... ص: 91تا  92(: آيات 25سوره الطور )]

 اشاره

وَ إِنَّ لِلَّذِينَ  (46)يَوْمَ ال يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ  (33فَذَرْهُمْ حَتَّي يُالقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ )
( وَ 33( وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ )33عَذاباً دُونَ ذلِكَ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ )ظَلَمُوا 

 (33مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ )

 33ترجمه آيات..... ص: 

 .(33شوند )آيند رهايشان كن، تا روز خود را ديدار كنند، روزي كه در آن هالك ميرهاني به راه نميحال كه با هيچ ب

 .(33روزي كه نقشه آنان دردي از ايشان را دوا نخواهد كرد، و نه كسي را دارند كه ياريشان كند )

 .(33دانند )بيشترشان نميو به درستي براي كساني كه ظلم كردند عذابي جلوتر از عذاب قيامت هست، و ليكن 

بيح خيزي با حمدش تسو تو در برابر حكم پروردگارت صبر كن، كه تو در تحت نظر مايي و پروردگارت را هنگامي كه بر مي



 .(33گوي )

 .(33شوند )اي از شب و هنگام صبح كه ستارگان پنهان ميو )همچنين( پاره

 39[..... ص: "فَذَرْهُمْ حَتَّي يُالقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ": بيان آيات ]توضيحي در باره تهديد مكذبين در آيه

 اشاره

دهد كه مكذبين را به حال خودشان واگذارد و كند، و در آن رسول خدا )ص( را دستور مياين آيات، سوره را ختم مي
حمد تسبيح گويد. و در عين حال در بين اين مطالب متعرض ايشان نشود، و در برابر حكم پروردگار خود صبر كند و او را با 

كرد، و آن عبارت بود از عذابي واقع كه دافعي كند به همان عذابي كه در آغاز سوره با آن تهديد ميمكذبين را تهديد مي
 .برايش نيست، و در اين آيات، يك تهديد ديگر هم بر آن تهديد اضافه كرده براي ستمكاران

 33، ص: 13ترجمه الميزان، ج

دهد، يعني رهايشان را مي "اتركهم "امر است، و معناي "ذرهم "كلمه "فَذَرْهُمْ حَتَّي يُالقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ "
يعني ماضي و مضارع و امر و نهي و جحد و نفي  -كن، و فعل مذكور فعلي است كه از ميان همه مشتقاتي كه يك ماده دارد

 "، مجهول مضارع از مصدر"يصعقون "تنها مضارع و امر دارد، و بقيه را ندارد، و كلمه -و اسم فاعل و اسم مفعولو استفهام 
 .به معناي ميراندن است "اصعاق

دهد، و كلمه مورد بحث از همين ثالثي نيز معناي ميراندن را مي "صعق "اند: ثالثي مجرد آن يعنيهم گفته« 1»بعضي 
 .مجرد است

آورند و يا سبحان بعد از آنكه مكذبين دعوتش را به عذابي واقع و بدون شك انذار كرد، و تمامي عذرهايي كه ميخداي 
ممكن بود آنها را بهانه قرار دهند رد نمود، و نيز بعد از آنكه به رسول گراميش فرمود: اينان در اصرار بر باطل به حدي 

ايشان دهد رهكنند، اينك در اين آيه به آن جناب دستور مياز هم تاويل مياند كه اگر آيت حق را به چشم ببينند برسيده
كند و به حال خودشان وابگذارد، و اين خود به طور كنايه تهديدي است به اينكه اگر به همين حال بمانند عذاب شاملشان 

 .خواهد شد

ميرند، و موجودات زنده در آسمانها و زمين ميشوند، روز نفخه صور است كه تمامي و مراد از يومي كه در آن يوم هالك مي
وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ  "خود يكي از عالمتهاي قيامت است، هم چنان كه در جايي ديگر فرموده: 

 . «4» "فِي الْأَرْضِ

اري روزي كه كيدشان ك -مْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَيَوْمَ ال يُغْنِي عَنْهُ "فرمايد: مؤيد اين معنا آيه بعدي است كه مي
چون به درد نخوردن كيد، و نيز ياور نداشتن از خواص روز  "سازد و هيچ كس هم ندارند كه ياريشان كندبرايشان نمي

 .استافتند، و امر در آن روز تنها به دست خدا قيامت است كه در آن روز تمامي سببها از كار مي
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 ميرند كه زنده باشند، و مكذبين معاصرفخه صور كساني مياند كه در روز ناز مفسرين به اين آيه اشكال كرده «1»بعضي 



 .رسول خدا )ص( آن روز زنده نيستند تا بميرند

ميرند، و اين مكذبين در آن روز اگر روي جواب اين اشكال اين است كه در آن روز همه زندگان در زمين و در عالم برزخ مي
 .زمين زنده نيستند در عالم برزخ زنده هستند

را به زندگان آن روز برگردانيم و تهديد را عبارت بدانيم از عذابي كه در  "يصعقون "ر اين ممكن است ضمير درعالوه ب
 .همين دنيا بر سرشان آمد

 .، ولي اين احتمال بعيد است"مراد از اين روز، روز بدر است "اند: هم گفته« 4»بعضي 

اين نيز درست نيست، زيرا با سياق آيه كه ظاهر است در تهديد  ."مراد از آن، روز مرگ است "اند: ديگر گفته «3»بعضي 
توانيم بگوييم مراد از آن سازد، و نميبه همان عذابي كه در اول سوره تهديد كرده بود كه همان عذاب روز قيامت باشد نمي

 .عذاب روز مرگ است

ر ، عذاب قب"عذاب غير از آن عذاب "بعيد نيست كه مراد از "رَهُمْ ال يَعْلَمُونَوَ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلِكَ وَ لكِنَّ أَكْثَ "
نيت دعوت اند كه به حقااشعاري دارد به اينكه در بين كفار و مكذبين كساني بوده "وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ "باشد و جمله

، اين بود ورزيدنديكن در عين آگاهي، بر كفر و تكذيب خود اصرار مياسالم و به اينكه ستمكاران عذاب دارند، آگاه بودند، و ل
 .نظر ما در باره عذاب ديگر

  :فرمايداند: مراد از آن عذاب روز بدر است، و ليكن ذيل آيه كه ميهم گفته« 3»بعضي 

جنگ بدري پيش  دانستنمي دانند آن طور كه بايد با اين تفسير سازگار نيست، )براي اينكه از كفار هيچ كسبيشترشان نمي
 .(شوندآيد و فالني و فالني كشته ميمي

 36[..... ص: "فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا "امر به پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( به صبر )وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ( و تاكيد آن به اينكه فرمود: ]

آيد كه مراد از حكم، و از ظاهر سياق بر مي "فذرهم "اين آيه عطف است به جمله "بِأَعْيُنِناوَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ  "
حكم خداي تعالي در باره مكذبين است كه ايشان را مهلت داد و بر دلهايشان مهر نهاد، و حكم خداي تعالي در باره رسول 

ها و آزارها است در راه خدا، مستلزم تحمل اذيتخدا )ص( كه مامورش كرده مردم را به سوي حق دعوت كند، دعوتي كه 
 پس مراد از
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ا بينيم به طوري كه هيچ چيزي از حالت بر ماين است كه: تو زير نظر ما هستي، ما تو را مي "نافَإِنَّكَ بِأَعْيُنِ "اينكه فرمود: 
پوشيده نيست و ما از تو غافل نيستيم. پس اينكه دستور به صبر را با چنين بياني تعليل كرده، در حقيقت آن دستور را تاكيد 

 .كندو آن خطاب را تشديد مي

 -عين "اين است كه تو در حفظ و حراست مايي، چون كلمه "فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا "اد از جملهمر " :اندهم گفته« 1»بعضي 
 ."شودبه طور مجاز و كنايه در حفظ استعمال مي "چشم

ست، آيد كه اذيت و آزار حتمي و قهري اتر باشد )چون از زمينه كالم بر ميولي بعيد نيست كه معناي قبلي با سياق مناسب



كرد، ديگر امر به صبر آن طور كه و اگر خداي تعالي او را از اذيت دشمن حفظ مي "صبر كن "جهت فرموده: و به همين 
 .(داشتبايد معنا نمي

 37[..... ص: "وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ "وجود متعدد در معناي آيه: ]

، باء مصاحبت است "بحمد ربك "در جمله "باء "حرف "وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ "
 .دهد: و پروردگارت را تسبيح گوي، و او را منزه بدار، اما در حالي كه تسبيحت مقارن با حمد خدا باشدو آيه را چنين معنا مي

خواب  اند: منظور برخاستن ازهنگام برخاستن از خوابست. و بعضي ديگر گفته -به قول بعضي -"حين تقوم "و مراد از جمله
خيزي، نماز ظهر خواهد قيلوله، يعني خواب قبل از ظهر است، و در نتيجه منظور از تسبيح در هنگامي كه از خواب برمي

عضي اند: مراد مطلق برخاستن است. و بدر آيه، برخاستن از مجلس است، بعضي گفتهاند: مراد از قيام بعضي ديگر گفته .بود
  :انداند: مراد برخاستن براي نماز واجب است. بعضي هم گفتهديگر گفته

اند: مراد از آن، دو ركعت نافله نماز صبح است كه قبل از نماز آن مراد از آن برخاستن براي هر نماز است. بعضي ديگر گفته
 . «2»خوانند. و اين هفت قول است كه مرحوم طبرسي آن را نقل كرده ا مير

. و نماز شب است "تسبيح "اي از شب، پروردگار خود را تسبيح گوي. و مراد از اينيعني در پاره -"وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ "
 .اند: مراد از آن نماز مغرب و عشاء استهم گفته «3»بعضي 

اند: مراد از اين جمله، وقت إدبار نجوم است، و آن هنگامي است كه ستارگان در اثر گفته« 3»بعضي  -"جومو ادبار الن "
شوند، و مراد از تسبيح در اين هنگام دو ركعت نماز مستحبي است كه قبل از نماز صبح روشني صبح از نظر ناپديد مي

  :اندگفته «5»شود. بعضي خوانده مي

 اند: مراد اين است كه صبح و شام وديگر گفته« 3»ز صبح است. بعضي مراد از آن، خود نما
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 .31، ص 43روح المعاني، ج (1)

 .134، ص 3(مجمع البيان، ج 3و  3و  3و  3و  2)

 33، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .بدون غفلت خداي تعالي را تسبيح گويد

 38([..... ص: "وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ... "يتي ])رواياتي در باره مراد از آيه: بحث روا

آمده كه امام فرمود: منظور از آن، تسبيح در نماز شب، و  "وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ "در تفسير قمي در ذيل جمله
 . «1»خود نماز شب است  "فسبحه "منظور از جمله

  «4»مؤلف: اين معنا در مجمع البيان از زرارة و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر و از امام صادق )ع( روايت شده. 

 اي استو نيز در همان كتاب به سند خود از حضرت رضا )ع( روايت كرده كه فرمود: منظور از ادبار سجود، چهار ركعت نافله
 شوداي است كه قبل از نماز صبح خوانده ميشود، و منظور از ادبار نجوم دو ركعت نافلهكه بعد از نماز مغرب خوانده مي

«3» . 

و قمي هم آن را به سند خود از زراره از امام « 3»مؤلف: ذيل اين روايت در مجمع البيان از امام باقر و امام صادق )ع( آمده 



 . «3»آورده است  (باقر )ع

خاست خدا را حمد و اي از روايات آمده كه: رسول خدا )ص( هر وقت از جاي خود برميو از طرق اهل سنت هم در عده
 .، ليكن تفسير بودن اين معنا براي آيه خيلي روشن نيست« 3»فرمود: اين كفاره مجلس است كرد و ميتسبيح مي
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 [.....] .333، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 .134، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 .333، ص 4تفسير قمي، ج (3)

 .134، ص 3مجمع البيان، ج (4)

 .، ط تهران333، ص 3فروع كافي، ج (5)

 .144، ص 3الدر المنثور، ج (6)

 33، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 31(..... ص: 65سوره نجم مكي است و شصت و دو آيه دارد )(53)

 31[..... ص: 98تا  9آيات (: 23سوره النجم )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (3( إِنْ هُوَ إاِلَّ وَحْيٌ يُوحي )3( وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي )4( ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوي )1وَ النَّجْمِ إِذا هَوي )

 (3( فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْني )3( ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّي )3وَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلي )( وَ ه3ُ( ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوي )3عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوي )

( عِنْدَ 13( وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْري )14( أَ فَتُمارُونَهُ عَلي ما يَري )11( ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأي )14فَأَوْحي إِلي عَبْدِهِ ما أَوْحي )
 (13مُنْتَهي )سِدْرَةِ الْ

 (13( لَقَدْ رَأي مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْري )13( ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغي )13( إِذْ يَغْشَي السِّدْرَةَ ما يَغْشي )13عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوي )

 31ترجمه آيات..... ص: 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1نند )كسوگند به اجرام آسماني هنگامي كه غروب مي

 .(4كه هرگز همنشين و دوست شما )محمد( نه عمدا از صراط مستقيم منحرف شده، و نه به خطا )

 .(3گويد )و هرگز از روي هوي و هوس سخن نمي

 .(3باشد )شود نميگويد به جز وحيي كه به وي ميآنچه مي

 .(3اسراري است كه جبرئيل شديد القوي به وي آموخته است )

 .(3ر رأي و عقل كاملش بر چنين مقامي رسيده )كسي كه به خاط

 .(3و در بلندترين افق جاي گرفته )



 .(3تر شده )اش به خدا نزديك و نزديكو در عين بلندي رتبه

 34، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(3او رسول را آن قدر باال برد كه بيش از دو كمان و يا كمتر فاصله نماند )

 .(14بنده خدا وحي كرد آنچه را كه كرد )در آنجا بود كه جبرئيل به 

 .(11قلب پيامبر آنچه كه ديده بود صادق بود )

 .(14خواهيد با اصرار خود او را در آنچه ديده در شك بيندازيد؟! )دهد شما مشركين ميبا اينكه خدا بر صدق او شهادت مي

 .(13با اين كه او را يك بار ديگر ديده بود )

 .(13نزد سدره منتهي )

 .(13كه جنت الماوي آنجاست )

 .(13و هنگامي ديده بود كه آنچه بر سدره احاطه داشت آن را پوشانده بود )

چشم او نه به كجي گراييده بود، و نه در ديدن طغيان كرده بود، )تا در نتيجه چيزي را ديده باشد كه حقيقت نداشته باشد( 
(13). 

ن شده باشد با اينكه آيات چندي از آيات كبراي پروردگارش را ديده بود و چطور ممكن است چشم او دچار كژبيني و طغيا
(13). 

 91بيان آيات ]اشاره به غرض و محتويات سوره مباركه نجم و مكي بودن آن[..... ص: 

 اشاره

مساله  هگانه اسالم، يعني وحدانيت خداي تعالي در ربوبيت، معاد و نبوت است، ولي اول بغرض اين سوره يادآوري اصول سه
ها بت شود، ونبوت پرداخته، وحيي را كه به رسول خدا )ص( شده تصديق و توصيف نموده، آن گاه متعرض مساله توحيد مي

كند، آن گاه به مساله سوم پرداخته وضع منتهي شدن خلقت و تدبير عالم ترين وجهي نفي ميو شركاي مشركين را به بليغ
و خنداندن و گرياندن و اغناء و اقناء و تعذيب و دعوت و انذار را توصيف نموده، گفتار به خداي تعالي و زنده كردن مردگان 

 .كندرا با اشاره به مساله معاد و امر به سجده و عبادت ختم مي

اند: بعضي از آياتش و يا همه كه گفته« 1»و اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده، و نبايد به سخن بعضي 
اي است كه اند: اين سوره اولين سورهگفته« 4»مدينه نازل شده، گوش داد. اين حرف كجا و آن كجا كه بعضي  آنها در

 (رسول خدا )ص

__________________________________________________ 
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 .ن را علني بخواند، و آن جناب آن را براي مؤمنين و هم براي مشركين قرائت كردمامور شد آ

گانه آيات سوره است آياتي است كه وحيي را كه به رسول خدا ايم فصل اول از فصول سهو آياتي كه از اين سوره آورده
 هل بيت )ع( صادر شده كه به صراحتكند، ليكن در اينجا روايات بسيار زيادي از ائمه اشود تصديق و توصيف مي)ص( مي



اند: مراد از اين آيات اين نيست كه مطلق وحي را بيان و توصيف كند، بلكه مراد بيان يك قسم وحي است، و آن فرموده
 .وحي بطور مشافهه و رو در رو است، كه در شب معراج خداي سبحان با رسول گراميش داشت

يان كند، و ظاهر آيات هم خالي از تاييد اين روايات نيست، و از كلمات بعضي از خواهد داستان معراج را بپس اين آيات مي
نيز همين معنا  -به طوري كه از ايشان نقل شده -اصحاب از قبيل ابن عباس و انس و ابي سعيد خدري، و غير ايشان

الفي مفردات و جمالت اين آيات اختشود، و بنا بر همين معنا گفتار مفسرين جريان يافته، هر چند كه در تفسير استفاده مي
 .شديد دارند

 99[..... ص: "وَ النَّجْمِ إِذا هَوي "در آيه:  "نجم "چند قول در باره مراد از]

مطلق جرمهاي روشن آسماني است، و خداي تعالي در  "نجم "نمايد كه مراد ازظاهر اين آيه چنين مي "وَ النَّجْمِ إِذا هَوي "
از مخلوقات خود سوگند خورده، از آن جمله به چند عدد از اجرام سماوي از قبيل خورشيد، ماه، و  كتاب مجيدش به بسياري

 .، سقوط و افتادن آن در كرانه افق براي غروب است"هوي نجم "ساير ستارگان سوگند خورده، و بنا بر اين، مراد از

اند: گفته« 4»نجومي )تدريجي( نازل شده. و بعضي است چون قرآن به طور  "قرآن "اند: مراد از نجم،گفته «1»و بعضي 
 .است "شعري "اند: مراد از آن ستارهديگر گفته« 3»است و بعضي  "ثريا "مراد از نجم، ستاره

منظور از اين نجم، ستارگان نيستند، بلكه شهابي است كه به وسيله آنها شياطين جن  :انداز مفسرين گفته« 3»و بعضي 
سازد، و هم با قول قبلي، ولي لفظ آيه هم با اين قول مي "هوي "نامد. و كلمهرب اين شهاب را نجم ميشوند، و عرانده مي

 .با هيچ يك از معاني مساعد نيست

__________________________________________________ 
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معنايي  "غي "به معناي خروج و انحراف از صراط مستقيم است، و كلمه "ضالل "كلمه "ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوي "
و چون رشد به معناي آن است كه انسان به واقع مسائل برسد، در نتيجه غي عبارت  "رشد "دارد مخالف با معناي كلمه

 .نكه انسان به خالف واقع بيفتداست از اي

به معناي جهلي است كه ناشي از اعتقاد فاسد باشد، چون گاهي اوقات جهل آدمي ناشي از نداشتن  "غي "گويد: راغب مي
به  "غي "شود از اعتقاد به چيزي كه فاسد است، و كلمهعقيده است، چه عقيده صحيح و چه فاسد، و گاهي هم ناشي مي

 ما ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ "اعتقادي، و در قرآن كريم آمده: ت كه ناشي از داشتن عقيده فاسد باشد، نه از بيمعناي آن جهلي اس
 . «1» "غَوي

 .رسول خدا )ص( است "رفيقتان -صاحبكم "و مراد از كلمه

اد و نشده، و در اعتقو معناي آيه اين است كه: همنشين شما از آن طريقي كه او را به غايت و هدف مطلوبش برساند بيرون 
رأيش از آن طريقه خطا نرفته. و خالصه كالم اينكه او نه در آن هدف مطلوب يعني سعادت بشري كه همان عبوديت خداي 

 .شودتعالي است خطا رفته، و نه در طريقي كه به آن هدف منتهي مي



 95[..... ص: "وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي... "مقصود از اينكه فرمود: ]

 "ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحي وَ

هر چند مطلق است، و در آن نطق به  "ما ينطق "هواي نفس و رأي و خواسته آن است، و جمله "هوي "منظور از كلمه
ن آ طور مطلق نفي شده، و مقتضاي اين اطالق آن است كه هواي نفس از مطلق سخنان پيغمبر نفي شده باشد )حتي در

به مشركين است،  "صاحبتان "اش دارد(، و ليكن از آنجايي كه در اين آيات خطاباي كه در داخل خانهسخنان روزمره
 پنداشتند، لذا بايد به خاطر اينخواند دروغ و تقول و افتراي بر خدا ميمشركيني كه دعوت او را و قرآني را كه برايشان مي

خواند، و آنچه كه از قرآن كه آن جناب در آنچه كه شما مشركين را به سوي آن مي قرينه مقامي بگوييم: منظور اين است
گويد، بلكه هر چه در اين باب كند، سخنانش ناشي از هواي نفس نيست، و به رأي خود چيزي نميبرايتان تالوت مي

 .كندگويد وحيي است كه خداي تعالي به او ميمي

 گردد، كه در اينبه رسول خدا )ص( برمي "علمه "درضمير  "عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوي "
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ا ر قرآن يا وحي -علمه القرآن او الوحي "صورت مفعول دوم تعليم كه يا قرآن است و يا مطلق وحي حذف شده، و تقدير آن
باشد، ممكن هم هست ضمير در جمله مذكور به قرآن و يا مطلق وحي برگردد، و در نتيجه مفعول اول مي "به او تعليم كرده

. يعني "علم الوحي اياه "و يا "علم القرآن "كه ضميري است راجع به رسول خدا )ص( حذف شده تقدير آن چنين باشد
 .ليم كردهخداي تعالي قرآن و يا وحي را به آن جناب تع

جبرئيل است، چون خداي سبحان او را در كالم مجيدش به  -« 1»اند به طوري كه گفته -"شديد القوي "و مراد از كلمه
اند: مراد هم گفته« 3»، بعضي « 4» "إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ " :اين صفت ياد كرده و فرموده

 .ن خود خداي سبحان استاز آ

 93[..... ص: "ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوي وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلي ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّي... "وجوه مختلف در معناي آيات: ]

به معناي شدت و يا پختگي عقل و رأي است، و يا از ماده  -به كسره ميم و تشديد راء -"مرة "كلمه "ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوي "
يي كه آيه را اند، البته آنهارور گرفته شده، و قيافه كلمه، قيافه بناي نوع است، و مفسرين آيه را به هر سه معنا تفسير كردهم

ن دهد، يا آهمان جبرئيل كه در راه خدا شدت به خرج مي "اند: اند، در نتيجه اين طور معنايش كردهوصف جبرئيل دانسته
كند، با اينكه خودش در ا آن جبرئيلي كه به نوعي از رسول خدا )ص( مرور و عبور ميجبرئيلي كه عقلي پخته دارد، ي

 ."هواست

خود رسول خدا )ص( است، او است كه در مقابل دستورات الهي شديد و سخت  "ذو مرة "اند: مراد ازهم گفته« 3»بعضي 
 .تواند به معراج برودت كه با داشتن آن مياست، و يا داراي عقل و رأيي محكم است. و يا داراي نوعي مرور و عبور اس

اين كلمه به معناي استقامت و مسلط شدن بر كار است، و فاعل اين فعل جبرئيل است، و ضمير فاعل آن به  -"فاستوي "
گردد، و معنايش اين است كه: جبرئيل به همين صورت اصليش كه به آن صورت خلق شده در آمده. هم چنان وي بر مي
شد، و تنها دو نوبت به صورت يت هم آمده كه جبرئيل براي رسول خدا )ص( به صورتهاي مختلفي ظاهر ميكه در روا



 اصليش خود را به آن جناب نشان داد. ممكن هم هست معنايش اين باشد
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 .كه جبرئيل با قوت خود مسلط شد بر آنچه مامور انجامش شده بود

شود فاعل جمله را جبرئيل بدانيم، و اگر فاعل آن را رسول خدا )ص( بدانيم، معنايش اين ميهمه اينها در صورتي است كه 
 .كه رسول خدا )ص( استقامت ورزيد و بر انجام ماموريت خود مستقر شد

 .كلمه افق به معناي ناحيه است "وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلي "

از آسمان است، براي اينكه در كره زمين افق مشرق ما فوق و بلندتر از  اند: مراد از افق اعال، ناحيه شرقيگفته «1»بعضي 
 .افق مغرب است، اينكه گفتيم در كره زمين براي اين بود كه در فضا مشرق و مغرب يكسانند

 .ولي اين حرف درست نيست، و ظاهرا مراد از آن افق اعالي آسمان است، بدون اعتبار اينكه طرف شرقي آن باشد

 .است "استوي "گردد، و جمله حال از ضمير دردر اين آيه به جبرئيل و يا به رسول خدا )ص( بر مي "هو "ضمير

 "تدلي "كه مصدر فعل "تدلي "است به معناي نزديكي است، و كلمه "دني "كه مصدر فعل "دنو "كلمه "ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّي "
 .دشوبه طور كنايه در شدت نزديكي استعمال مياست، به معناي بسته شدن و آويزان گشتن به چيزي است، ولي 

رفته گ -كه براي انداختن در چاه ساخته شده -"دلو "اند: به معناي امتداد به طرف پايين است، چون از واژهگفته« 4»بعضي 
 .شده است

د و به دامن ص( شو معناي آيه بنا بر اينكه هر دو ضمير به جبرئيل برگردد اين است كه: جبرئيل سپس نزديك رسول خدا )
 .وي دست آويخت تا با آن جناب به آسمانها عروج كند

اند: معنايش اين است كه: جبرئيل از افق اعال پايين آمد و به رسول خدا )ص( نزديك شد تا آن جناب را گفته« 3»و بعضي 
 .به معراج ببرد

 و اما بنا بر اينكه دو ضمير به رسول خدا )ص( برگردد معنايش
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 .شود كه: رسول خدا )ص( به خداي تعالي نزديك شد، و قرب خود را زياد كرداين مي

ه معناي ب "قيد "و "قاد "مانند كلمه "قيب "و كلمه "قاب "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي "قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنيفَكانَ قابَ  "
 . «1»مقدار هر چيز است 



در  -« 4»اند به طوري كه گفته -شود، البته اين كلمهبه معناي كمان است كه در تيراندازي استعمال مي "قوس "و كلمه
شود، و معناي جمله اين است كه دوري او بقدر دو قوس و يا بقدر دو ذراع و يا كمتر از ع اطالق ميلغت اهل حجاز بر ذرا

 .آن بود

به معناي فاصله ميان دستگيره كمان و زه آن است، پس در كالم قلب شده، معناي  "قاب "اند: كلمههم گفته« 3»بعضي 
 .اصلي آن دو قاب قوس بوده

اند كه: دو قاب قوس و قاب دو قوس فرقي با هم ندارند، هر دو به يك معنا تراض كردهديگر به اين سخن اع «4»بعضي 
 .هستند، پس ديگر جهت ندارد بگوييم قلب شده

 "فَأَوْحي إِلي عَبْدِهِ ما أَوْحي "

ن آ گردد، البته اين در آن فرضي است كه ضميرهاي گذشته هم به او برگردد،به جبرئيل بر مي "أوحي "ضمير در هر دو
 .شود كه: جبرئيل وحي برد نزد بنده خدا كه همان رسول خدا )ص( باشد، آنچه را كه وحي بردوقت معناي جمله چنين مي

اند: هيچ مانعي ندارد كه ما اين دو ضمير را به خداي تعالي برگردانيم، و اگر كسي بگويد: آخر بايد قبال گفته «5»بعضي 
م اين در جايي است كه مخاطب و يا خواننده به اشتباه بيفتد اما در جايي كه واضح گوييمي .نامي از خدا برده شده باشد

باشد كه مرجع ضمير كيست الزم نيست آن مرجع قبال ذكر شده باشد، ممكن هم هست هر سه ضمير را به خداي تعالي 
رد. هم ه خود آنچه را كه وحي كبرگردانيم و بگوييم معناي آيه اين است كه خداي تعالي به توسط جبرئيل وحي كرد به بند

گردد، و معناي عبارت اين است كه: چنان كه ممكن است بگوييم: ضمير اول به جبرئيل و دومي و سومي به خدا بر مي
 .جبرئيل آنچه را كه خدا به وي وحي كرده بود به سوي بنده خدا وحي كرد

 (و اما بنا بر آن فرض ديگر كه ضمائر قبلي به رسول خدا )ص
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اش آنچه حي كرد به بندهخداي تعالي و :گردد، و معناي عبارت اين است كهبرگردد، بايد بگوييم: اين سه ضمير به خدا برمي
پسندد، هر چند كه تر است، چون آن معنا را ذوق سليم نميرا كه وحي كرد، و اين معنا از معناي سابق به ذهن نزديك

 .صحيح هم باشد

 96[..... ص: "ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأي "شرح مفاد آيه: ]

 فالني در -كذب فالن في حديثه "شوددهد، گفته ميرا معنا مي "صدق "مخالف "كذب "كلمه "ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأي "
ارت ، كه در اين عب"به او سخني دروغ گفت -كذبه الحديث "شود: ، به اين عبارت هم گفته مي"سخنش مرتكب كذب شد

ار ه كشود در خطاي قواي مدركه هم بدو مفعول گرفته است، و كلمه كذب همانطور كه در سخن استعمال مي "كذب "فعل
 .، و منظور اين است كه ديدش به خطا رفت"چشم او به وي دروغ گفت -كذبته عينه "شود: رود، مثال گفته ميمي

و در جمله مورد بحث هم كه از قلب نفي كذب كرده به همين عنايت بوده، حال چه اينكه كلمه كذب را الزم بگيريم و 
دروغ نگفت، كه در اين صورت هيچ مفعول نگرفته، و يا آن را متعدي  بگوييم معنايش اين است كه فؤاد در آنچه ديده بود



و مفعول اولش رسول خدا )ص( باشد، و معنا چنين باشد كه فؤاد رسول  "ما "به دو مفعول بگيريم كه مفعول دومش كلمه
آنچه كه ديد خدا )ص( دروغ نگفت به رسول خدا )ص( آنچه را كه ديده بود. و خالصه رؤيت فؤاد رسول خدا )ص( در 

 .رؤيتي صادق بود

گردد، و رؤيت هم هم به فؤاد آن جناب برمي "رأي "و بنا بر اين، مراد از فؤاد، فؤاد رسول خدا )ص(، و ضمير فاعلي در
 .رؤيت فؤاد او خواهد بود

وع سان يك نو اين تازگي ندارد كه رؤيت را كه در اصل به معناي ديدن چشم است به فؤاد نسبت داده شود، چون براي ان
ادراك شهودي هست كه وراي ادراكهايي است كه با يكي از حواس ظاهري و يا باطني خود دارد، ادراكي است كه نه چشم 

كنيم كه ما اند، و نه تخيل و فكر و ساير قواي باطني، مانند اين كه مشاهده ميو گوش و ساير حواس ظاهري واسطه
ك عياني و شهودي نه چشم ما واسطه است و نه فكر ما، و همچنين از خود بينيم كه در اين درموجودي هستيم كه مي

از اين  كنيم، كه در هيچ يككنيم و فكر ميكنيم و خيال ميچشيم و لمس ميبوييم و ميشنويم و ميبينيم كه ما ميمي
 .اهري و باطني ديگرادراكهاي شهودي ما با اينكه رؤيت و شهود است، اما نه چشمي در كار است و نه هيچ حواس ظ

 33، ص: 13كنيم ترجمه الميزان، جآري ما همانطور كه محسوسات هر يك از اين حواس ظاهري و باطني را درك مي

كنيم، و اين درك ديگر ربطي به آن حس ندارد، بلكه كنيم كه فالن محسوس را با فالن حس درك مياين را هم درك مي
 .بير به فؤاد فرمودهكار نفس است كه قرآن كريم از آن تع

و در آيه شريفه هيچ دليلي كه داللت كند بر اينكه متعلق رؤيت خداي سبحان است و خدا بوده كه مرئي براي آن جناب 
واقع شده، نيست بلكه آنچه مرئي آن جناب واقع شده همان افق اعلي و دنو و تدلي بوده است. و نيز اين بوده كه آنچه به 

اش از سنخ آيات ها همانهايي است كه در آيات قبلي آمده بود كه همهكرده، و اين نامبرده شود خدا وحيوي وحي مي
ت، كه اس "ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغي لَقَدْ رَأي مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْري "خدايي براي آن جناب بوده، مؤيد اين گفتار ما آيه شريفه

 .پروردگارش بودفرمايد آنچه ديده بود، از آيات كبراي مي

عالوه بر اين اگر هم فرض كنيم كه منظور ديدن خود خداي تعالي است باز اشكالي ندارد، چون ديدن خدا را به قلب نسبت 
داده، و ديدن قلب غير از ديدن چشم است، كه تنها مربوط به اجسام است و تعلقش به خداي تعالي محال است، و ما در 

 .باره رؤيت قلب گذرانديم گفتاري در 133سوره اعراف آيه 

گردد نه به فؤاد، و معناي آيه اين است به رسول خدا )ص( برمي "ما راي "اند: ضمير در جملهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
شناسم، چون اگر كه: فؤاد رسول خدا )ص( بعد از آنكه آن جناب با چشم خود ديد آنچه را كه ديد، نگفت من تو را نمي

بود. براي اينكه آن جناب همانطور كه چشمش ديد قلبش هم شناخت، و خالصه كالم اين مفسر آن  گفت دروغ گفتهمي
 .ص( چشم آن جناب را در آنچه ديد تصديق كرد)است كه فؤاد رسول خدا 

معنايش اين است كه قلب آن جناب چشمش را تكذيب نكرد بلكه چشم او را در آنچه ديد  :اندديگر گفته« 4»بعضي 
 -با تشديد ذال -"ما كذب "د، و بدان معتقد شد، مؤيد اين معنا قرائت آن كسي است كه آيه را به صورتتصديق كر

 .خوانده

آيد اين است كه خداي تعالي خواسته است و اشكالي كه متوجه اين دو مفسر است اين است كه: آنچه از سياق آيات برمي
ه ب "ما رأي "ت آيات كبراي خدا تاييد كند، و اگر ضمير در جملهكند يعني وحي و رؤيصدق آن جناب را در آنچه ادعا مي

 خواهد بر صدق رؤيت آن جنابشود كه ميرسول خدا )ص( برگردد حاصل معنا اين مي

__________________________________________________ 



 .33، ص 43(روح المعاني، ج 4و  1)

 33، ص: 13ترجمه الميزان، ج

اينكه چون قلبش به آنچه چشمش ديده بود معتقد شد، و اين معنا از دأب قرآن بعيد است، چون دأب قرآن  احتجاج كند، به
 .همواره اين است كه: خدا را شاهد و مصدق دعوت انبياء بگيرد، نه فؤاد و مثل آن را

تصديق خدا خواهد بود  را به فؤاد برگردانيم، كه در اين صورت حاصل معنايش "ما رأي "به خالف اينكه ضمير در جمله
فؤاد رسول خدا )ص( را در آنچه كه ديده، نه تصديق فؤاد رؤيت آن جناب را، و كالم هم بر طبق همان سياق سابقش كه از 

شد جاري شده است، كه همواره خدا آن جناب را شروع مي "ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوي... إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحي... "جمله
 .كرده استيق ميتصد

حال اگر بگويي: خير، همين ادعا را قبول نداريم، براي اينكه در آيه بعدي براي اثبات صدق ادعاي آن جناب استدالل 
 .كند به رؤيت خود آن جناب، چه مانعي دارد كه در آيه مورد بحث هم استدالل كند به اعتقاد فؤادشمي

واهد خخواهد صدق ادعاي آن جناب را اثبات كند، بلكه ميكار نيست و نميگوييم: در آيه بعدي احتجاجي در در پاسخ مي
ام، و شما گويد: من به چشم خود ديدهمشركين را در بگو مگو كردن مالمت كند، و بفرمايد: در باره چيزي كه او مي

د در اگر كار درستي باش -اشدكه همان بگو مگو كردن ب -كنيد؟ آخر، ممارات و مجادلهتوانيد ببينيد، چرا بگو مگو مينمي
جايي درست است كه در مساله فكري و نظري باشد، و اما در مساله ديدنيها، جايي براي ممارات و بگو مگو نيست، و پيامبر 

 .دهد كه من آن را به عيان و با دو چشم خود ديدم، نه اينكه فكرم و عقلم چنين حكم كرد)ص( دارد خبر مي

اين استفهام توبيخي است، و خطابش به مشركين است، و ضمير در آن به رسول خدا )ص( بر  "ي ما يَريأَ فَتُمارُونَهُ عَل "
 .گردد و ممارات به معناي اصرار ورزيدن بر مجادله استمي

كند ورزيد كه آن جناب به خالف آنچه ادعاي ديدنش را ميو معناي آيه اين است كه: آيا براي اين در جدال خود اصرار مي
 دهد معتقد شود؟از ديدنش به شما خبر ميو 

 48 :[..... ص"وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْري "و رؤيت رسول خدا )صلي اللَّه عليه و آله و سلم(، در آيه:  "نَزْلَةً أُخْري "مقصود از]

كند ل واحد است، و اين آيه داللت ميبه معناي يك دفعه نزول است، و معناي آن نزو "نزلة "كلمه "وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْري "
 .خواهد از يك نزول ديگر غير آن نزولي كه در آيات سابق حكايت شده بود خود خبر دهدبر اينكه از اين آيه به بعد مي

 (را رسول خدا )ص "رآه "و با در نظر داشتن اينكه مفسرين فاعل

 33، ص: 13ترجمه الميزان، ج

نازل شدن جبرئيل بر آن جناب خواهد بود،  "نزلة "اند، قهرا منظور ازرا به جبرئيل برگرداندهدانسته و ضمير مفعولي در آن 
ظرف براي رؤيت است، نه براي نازل  "عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهي "نازل شدنش براي اينكه آن جناب را به معراج ببرد. و جمله

صورت اصليش. و معناي جمله اين است كه: جبرئيل يك بار شدن، و مراد از رؤيت هم رؤيت آن جناب است جبرئيل را به 
 .ديگر به صورت اصليش در برابر رسول خدا )ص( در آمد، تا به معراجش ببرد، و اين جريان كنار سدرة المنتهي واقع شد

ؤيت رپس از آنچه كه گذشت صحت اين نظريه هم روشن شد كه بگوييم ضمير مفعولي به خداي تعالي برگردد. و مراد از 
هم رؤيت قلبي، و مراد از نزله اخري هم نازل شدن رسول خدا )ص( در معراج در كنار سدرة المنتهي باشد، آن وقت مفاد آيه 

در آن  رفت، وشود كه: رسول خدا )ص( يك بار ديگر نزد سدرة المنتهي نازل شد، و اين وقتي بود كه به معراج ميچنين مي
 .قلب خود ديدار كردنزله خدا را مانند نزله اول با 



 "به معناي جنس درخت سدر، و كلمه "سدر "كلمه "عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهي عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوي إِذْ يَغْشَي السِّدْرَةَ ما يَغْشي "
اشد ب نام مكاني است، و شايد مراد از آن، منتهاي آسمانها -گويا -"منتهي "به معناي يك درخت سدر است، و كلمه "سدرة

 "دانيم كه جنت ماوي در آسمانها است، چون در آيه فرموده: فرمايد: جنت ماوي پهلوي آن است، و ما ميبه دليل اينكه مي
 . «1» "وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ

نكه فتيم، و مثل ايو اما اينكه اين درخت سدره چه درختي است؟ در كالم خداي تعالي چيزي كه تفسيرش كرده باشد نيا
رَةَ ما إِذْ يَغْشَي السِّدْ "بناي خداي تعالي در اينجا بر اين است كه به طور مبهم و با اشاره سخن بگويد، مؤيد اين معنا جمله

است، كه در آن سخن از مستوري رفته است، در روايات هم تفسير شده به درختي كه فوق آسمان هفتم قرار دارد، و  "يَغْشي
 .رود، كه بزودي بعضي از اين روايات از نظر خواننده خواهد گذشتدگان خدا تا آنجا باال مياعمال بن

كنند، چون بهشت ديگري هست موقت، و يعني بهشتي كه مؤمنين براي هميشه در آن منزل مي -"عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوي "
  :بعد از قيامت است. هم چنان كه فرموده "يجنت ماو "شود، وآن بهشت برزخ است كه مدتش تا روز قيامت تمام مي
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 .44ايد. سوره ذاريات، آيه هم رزق شما در آسمان است و هم آن بهشتي كه وعده داده شده(1)

 34، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 "فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْري... فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوي "، و نيز فرموده: « 1» "مَلُونَفَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوي نُزُلًا بِما كانُوا يَعْ "
از « 3»كرد، در آسمان واقع است. ولي بعضي سوره ذاريات داللت مي 44، و اين جنت الماوي به طوري كه آيه « 4»

 .اندمفسرين آن را به جنت برزخي تفسير كرده

 .در اين آيه موصوله است "ما "مصدر غشيان به معناي احاطه است، و كلمه "إِذْ يَغْشَي السِّدْرَةَ ما يَغْشي "ملهو در ج

 .يابديابد به سدره، آنچه احاطه ميو معناي آيه اين است كه: آن زمان كه احاطه مي

يابد، چون گفتم بناي خداي تعالي بر مي در اينجا هم خداي تعالي مطلب را مبهم گذاشته نفرموده چه چيز به سدره احاطه
 .ابهام است

است به معناي انحراف از حالت تعادل و استقامت است، و  "زاغ "كه مصدر فعل "زيغ "كلمه "ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغي "
به اين  "زيغ بصر "است، در هر عملي به معناي تجاوز از حد در آن عمل است، و "طغي "كه مصدر فعل "طغيان "كلمه

ست كه به اين معنا ا "طغيان بصر "معنا است كه چشم آدمي چيزي را به آن صورت كه هست نبيند، و طوري ديگر ببيند، و
 .چشم رسول خدا )ص( است "بصر "چيزي را ببيند كه اصال حقيقت ندارد، و منظور از

يقيش نديد، و چيزي را هم كه حقيقت و معناي آيه اين است كه: چشم رسول خدا )ص( آنچه را كه ديد بر غير صفت حق
از  دانيم منظورندارد نديد، بلكه هر چه ديد درست ديد، و مراد از اين ديدن رؤيت قلبي است نه رؤيت با ديده سر، چون مي

ن نزله كه رؤيت در اي :فرمايدمنظور است، چون صريحا مي "وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْري "اين ديدن همان حقيقتي است كه در آيه
ؤادُ ما ما كَذَبَ الْفُ "اش فرمود: نزله دومي است مثل رؤيت در نزله اولي بود، و رؤيت نزله اولي رؤيت با با فؤاد بود، كه در باره

 .دقت بفرماييد و غفلت نورزيد -"رَأي أَ فَتُمارُونَهُ عَلي ما يَري

 خورم كه اورساند، و معناي آيه اين است كه: سوگند ميعيض را ميتب "من "كلمه "لَقَدْ رَأي مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْري "
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 .شونداند در آنجا نازل ميكردهمؤمنين جنت ماوي دارند و به پاداش كارهاي نيكي كه مي(1)

 .13سوره سجده، آيه 



 .31 -33(، پس به درستي جنت، منزلگاه خواهد بود. سوره نازعات، آيه شودو چون قيامت بيايد )چنين و چنان مي(2)

 .133، ص 3مجمع البيان، ج (3)

 31، ص: 13ترجمه الميزان، ج

بعضي از آيات پروردگارش را ديد، و با ديدن آنها مشاهده پروردگارش برايش تمام شد. چون مشاهده خدا به قلب با مشاهده 
كند، و از خودش هيچ حكايتي ت بدان جهت كه آيت است به جز صاحب آيت را حكايت نميدهد، زيرا آيآيات او دست مي

 .شودندارد، و گرنه از جهت خودش اگر حكايت كند ديگر آيت نمي

وَ ال  "و اما ديدن ذات متعاليه حق بدون حجاب، يعني بدون وساطت آيت، امري است محال، هم چنان كه خودش فرمود: 
 . «1» "لْماًيُحِيطُونَ بِهِ عِ

صلي )، و رواياتي در ذيل آيات مربوط به معراج پيامبر اسالم "وَ النَّجْمِ إِذا هَوي "بحث روايتي ]چند روايت در باره مراد از نجم در

 29اللَّه عليه و آله و سلم([..... ص: 

 اشاره

 "إِذا هَوي "رسول خدا )ص( است، و منظور از جملهنجم،  :، امام )ع( فرموده"وَ النَّجْمِ إِذا هَوي "در تفسير قمي در ذيل آيه
 . «4»سرازير شدن آن جناب است در هنگامي كه به معراج رفته بود 

مؤلف: قمي روايتي ديگر به سند خود از پدرش از حسين بن خالد از حضرت رضا )ع( نقل كرده كه در آن هم نجم به رسول 
 . «3»است نه اينكه به معناي نجم بودن آن جناب باشد  خدا )ص( تفسير شده، و البته اين تفسير به باطن

و در كافي از قمي از پدرش از ابن ابي عمير از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت: به امام باقر )ع( عرضه داشتم: معناي 
عز و جل به هر چه از مخلوقات  است چيست؟ فرمود: خداي "وَ النَّجْمِ إِذا هَوي "و "وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشي "آياتي كه نظير آيه

 . «3»خود خواسته سوگند ياد كرده، ولي بندگان او جز به خود او نبايد سوگند ياد كنند 

 . «3»مؤلف: و در كتاب فقيه از علي بن مهزيار از ابي جعفر دوم امام جواد )ع( نظير اين حديث آمده 

  :اند كه فرمودايت كردهو در مجمع البيان گفته: عامه از جعفر بن محمد الصادق رو

 محمد )ص( در شب معراج از آسمان هفتم نازل شد، و وقتي اين سوره
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 .114يابند. سوره طه، آيه به هيچ وجه به او احاطه علمي نمي(1)

 [.....] .333، ص 4تفسير قمي، ج (2)

 .333، ص 4تفسير قمي، ج (3)

 .1، ح 333، ص 3فروع كافي، ج (4)

 .31، ح 433، ص 3الفقيه، ج (5)

 34، ص: 13ترجمه الميزان، ج

نازل شد و خبر معراج بگوش عتبة بن ابو لهب رسيد، نزد آن جناب آمده، دختر آن جناب را طالق داد، و آب دهان به روي 
دا )ص( او را نفرين كرد و عرضه داشت: بار حضرتش انداخت و گفت: به رب نجم سوگند كه به نجم كافر شدي، رسول خ

 .الها سگي از سگها را بر او مسلط كن



اين بود تا آنكه عتبه به شام سفر كرد، در يكي از منزلها پياده شد، و خداي تعالي وحشتي در دلش بيفكند، به رفقايش گفت: 
ها در نيمه شب شيري آمد و او را كه ين مراقبتشب هنگام مرا در وسط خود بخوابانيد، آنان نيز چنين كردند، ولي با همه ا

  «در بين رفقايش بود پاره پاره كرد

كند. الدر المنثور هم اين قصه را به مؤلف: طبرسي بعد از نقل اين حديث اشعاري را كه حسان در اين باره سروده نقل مي.
 . «2»طرقي مختلف روايت كرده 

اند: از امام صادق )ع( شنيديم كه فرمود: حديث من يره روايت كرده كه گفتهو در كافي به سند خود از هشام و حماد و غ
حديث پدر من است، و حديث پدرم حديث جد من است، و حديث جدم )زين العابدين( حديث حسين بن علي است، و حديث 

، دا )ص( استحسين حديث حسن است، و حديث حسن حديث امير المؤمنين است، و حديث امير المؤمنين حديث رسول خ
 . «3»و حديث رسول خدا )ص( سخن خداي عز و جل است 

 25رواياتي در باره رؤيت قلبي رسول اللَّه )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( خداوند سبحان را[..... ص: ]

  :و در تفسير قمي به سند خود از ابن سنان روايت آورده كه در ضمن آن گفته است

ترين خالئق بود به خدا، و ص(، نزديك)فرمود: چون آن جناب، يعني رسول خدا  "ابَ قَوْسَيْنِق "امام صادق )ع( در معناي/
 گفت: جلوتر برو اي محمد، برو كه دررفتند جبرئيل مرتب ميآن قدر نزديك بود كه در شب معراج وقتي به آسمان باال مي

اي از آن ي مرسل. و اگر روح و جان آن حضرت نمونهاي كه نه هيچ ملكي مقرب قدم نهاده و نه هيچ رسولجايي قدم نهاده
قابَ  " :اش فرمودتوانست به آنجا برسد، و در نزديكي به خدا به حدي رسيد كه خداي تعالي در بارهعالم نبود، هرگز نمي

 . «3»يعني بلكه كمتر از دو قوس  "قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْني
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 .134، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .141، ص 3الدر المنثور، ج (2)

 .13، ح 33، ص 1اصول كافي، ج (3)

 .133، ص 3تفسير نور الثقلين، ج (4)

 33، ص: 13ترجمه الميزان، ج

مرتبه بود، من فرزند كسي هستم كه بلند  :و در احتجاج از علي بن الحسين )ع( روايتي طوالني آورده كه در ضمن آن فرمود
شد، تا آنجا كه از سدرة المنتهي گذشت و نسبت به خداي تعالي آن قدر نزديك شد كه بيش از دو قوس و تر ميو بلند مرتبه

 . «1»بلكه كمتر فاصله نماند 

 .مؤلف: اين معنا در روايات ائمه اهل بيت )ع( بسيار آمده

اند كه گفت: آن هنگام كه رسول خدا بي سعيد خدري روايت كردهو در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن مردويه، از ا
تر شد، اش قاب دو قوس و بلكه نزديك)ص( را شبانه به معراج بردند، آن قدر به پروردگارش نزديك شد كه فاصله نزديكي

 . «4»تر شد آن چقدر نزديك است، بلكه از آن هم نزديك "زه "داني كه قوس بهو آيا مي

ثُمَّ دَنا  "اند كه در تفسير آيهان كتاب است كه ابن ابي حاتم و طبراني و ابن مردويه، از ابن عباس روايت كردهو نيز در هم
 . «3»فرمود: منظور رسول خدا )ص( است كه به پروردگارش نزديك شد، و سپس سرازير گرديد  "فَتَدَلَّي

  :شده گفته استو در مجمع البيان است كه انس در روايتي كه اوائل سندش ذكر ن



 . «3»فرمود: يعني بقدر دو ذراع يا كمتر از دو ذراع  "قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْني "رسول خدا )ص( در ذيل آيه

 "فَأَوْحي إِلي عَبْدِهِ ما أَوْحي "و در تفسير قمي ذيل آيه

 . «3»بود( فرمود: اين وحي، وحي رو در رو بود، )به اين معنا كه كسي بين خدا و آن جناب واسطه ن

و در توحيد به سند خود از محمد بن فضيل روايت كرده كه گفت: من از حضرت ابي الحسن )ع( پرسيدم: آيا رسول خدا 
ا م "فرمايد: )ص( پروردگارش عز و جل را ديد؟ فرمود: بله اما با قلب خود ديد، مگر كالم خداي عز و جل را نشنيدي كه مي

 . «3»ه حكم اين آيه خدا را با چشم نديد، بلكه با قلب ديد پس ب "كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأي

و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد و ابن منذر و ابن ابي حاتم، از محمد بن كعب قرظي از بعضي از اصحاب رسول خدا 
 اند كه)ص( روايت كرده
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گاه اين آيه را  اي؟ فرمود: با چشم خود نديدم، ولي با فؤادم دو بار ديدم، آنيا رسول اللَّه آيا پروردگار خود را ديده :پرسيدند
 . «1» "ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّي "تالوت كرد: 

ا رسول خد "نقل كرده، و عبارتش چنين است:  -به طوري كه در الدر المنثور آمده -مؤلف: اين معنا را نسايي هم از ابو ذر
 . «4» ")ص( پروردگار خود را با قلب خود ديد نه با چشم خود

دويه، از ابو ذر روايت كرده كه گفت: من از رسول خدا )ص( پرسيدم: آيا پروردگار خود و از صحيح مسلم و ترمذي و ابن مر
 . «3» "بينم او رانوراني مي "اي؟ فرمود: را ديده

 "نينورا "ولي بر خالف قاعده و قياس "نوري "منسوب به نور است كه بر طبق قاعده بايد بشود "نوراني "كلمه :مؤلف
 .ه منسوب به جسم استگويند، مانند جسماني كمي

اند، دهخوان -با تنوين و كسره همزه و تشديد نون و سپس ياي متكلم -"نور اني أراه "ها عبارت مذكور را به صورتبعضي
بينم، ولي ظاهرا عبارت روايت دست خورده شده باشد، هر چند كه روايتي ديگر كه ذيال نقل يعني نوري كه من آن را مي

ول اند كه از رسكند، و آن روايت اين است كه: مسلم در صحيح خود، و ابن مردويه از ابو ذر نقل كردهكنيم آن را تاييد مي
 . «3»اي؟ فرمود: نوري را ديدم خدا )ص( پرسيده: آيا پروردگارت را ديده

ؤيت، ه نه رچون به هر تقدير ظاهر روايت قابل قبول نيست، مگر اينكه بگوييم مراد از رؤيت، رؤيت قلب است، در نتيج
 .رؤيت حسي است و نه نور، نور حسي است

و در كافي به سند خود از صفوان بن يحيي روايت كرده كه گفت: ابو قره محدث از من خواهش كرد او را نزد ابي الحسن 
د و رضا )ع( ببرم، من از آن جناب براي وي اجازه مالقات خواستم، آن حضرت اجازه دادند، ابو قره بر آن حضرت وارد ش

وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً  " :مسائلي از حالل و حرام در احكام از او پرسيد تا رسيد به اينجا كه ابو قره گفت: خداي تعالي فرموده
فهماند آن جناب اي ديگر هست كه ميپاسخ دادند كه بعد از اين آيه، آيه (اين چه معنا دارد؟ حضرت ابو الحسن )ع "أُخْري



فرمايد: فؤاد محمد آنچه را كه چشمهايش ديد و زبانش از آنچه ديد است، مي "ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأي "چه ديده، و آن آيه
 خبر داد تكذيب نكرد، و
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 .143، ص 3(الدر المنثور، ج 3و  4و  1)

 [.....] .143، ص 3الدر المنثور، ج (4)

 33، ص: 13زان، جترجمه المي

ود شدهد، و معلوم ميپاسخ مي "از آيات كبراي پروردگارش بديد -لَقَدْ رَأي مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْري "اما اينكه چه ديده؟ آيه
 . «1»آيات پروردگار است، و آيات پروردگار غير خود اوست  "ما رأي "كه منظور از جمله

كند كه منظور از اين ديدن، ه كه ابو قره را ساكت كرده باشد، چون در آغاز قبول ميمؤلف: علي الظاهر منظور امام اين بود
كند كه منظور از آن، ديدن آيات خدا است، و آيات خدا غير خدا است، و بنا ديدن حسي است، آن گاه اين چنين ساكتش مي

ت، با اينكه ديدن آيات خدا بدان جهت كه آيات بر اين ديگر نبايد به روايت اشكال كرد كه چرا فرموده آيات خدا غير خدا اس
اي از روايات هم آمده بود ديدن خدا مربوط به قلب او است در حقيقت ديدن خود او است، زيرا همانطور كه گفتيم و در عده

 .است، و ديدن آياتش مربوط به چشم

( برايم حديث كرد كه فرمود: رسول خدا )ص( گويد: پدرم از ابن ابي عمير از هشام از امام صادق )عو صاحب تفسير قمي مي
ها دارد، آنجا بود كه فرموده: من )در شب معراج( به سدرة المنتهي رسيدم، و ديدم كه هر يك برگش سايه بر امتي از امت

 . «4»نسبت به مقام پروردگارم مانند فاصله دو قوس يا كمتر قرار گرفتم 

ص( فرمود: به سدرة المنتهي )اند كه گفت: رسول خدا ر از انس روايت كردهو در الدر المنثور است كه احمد و ابن جري
اي از امر خدا آن را رسيدم، ديدم كه بارش مانند ملخ درشت و پر پشت و برگهايش چون گوش فيل است، همين كه جلوه

 . «3»پوشاند بصورت ياقوت و زمرد و مثل آن در آمد 

جعفي از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي طوالني فرمود: و  و در تفسير قمي به سند خود از اسماعيل
چون آن جناب را به سدرة المنتهي رساندند جبرئيل ديگر همراهيش نكرد، رسول خدا )ص( فرمود: آيا در چنين مقامي مرا 

حدي از خلق خدا كه قبل از تو اي كه اگذاري؟ گفت: تو هم چنان پيش برو، به خدا سوگند تو به حدي پيش رفتهتنها مي
 .بودند، به اين حد پيش نرفتند، در آنجا بود كه نوري از ناحيه پروردگارم ديدم، و سبحه بين من و او حائل گرديد

چيست؟ حضرت روي خود را به طرف زمين خم كرد با دست به آسمان  "سبحه "گويد: عرضه داشتم: فدايت شومراوي مي
 مود: جالل پروردگارم، جاللاشاره نموده سه مرتبه فر
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 . «1»پروردگارم 

جالل، و چيزي است كه بر تنزه خداي تعالي از نواقص  سبحه همانطور كه در حديث تفسير شده عبارت است از :مؤلف
كند كه برگشت اين نيز به همان جالل است، و حاصل ذيل روايت اين است كه: آن حضرت پروردگار خود خلقش داللت مي



 .را از راه مشاهده آياتش بديد

 . «4»آمده كه امام فرمود در آسمان هفتم  "ةِ الْمُنْتَهيوَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْري عِنْدَ سِدْرَ "و نيز در همان كتاب در ذيل آيه

امام فرمود: وقتي حجاب از بين خداي تعالي و بين رسول گراميش  "إِذْ يَغْشَي السِّدْرَةَ ما يَغْشي "باز در آن كتاب در ذيل آيه
 . «3»برداشته شد، نور سدره پوشيده گشت 

 26بر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( جسماني و روحاني يا فقط روحاني بوده[..... ص: اشاره به اختالف در باره اينكه معراج پيام]

مؤلف: و در مطالب گذشته رواياتي ديگر نيز هست، و ما در اول تفسير سوره اسراء رواياتي را كه جامع داستان معراج است 
 .نقل كرديم

 اند: در خواباند نقل نموديم كه: بعضي گفتهاج آن حضرت كردهو در آنجا در ذيل همان روايات اختالفي را كه علماء در معر
ا روح و بدن اند كه آيا باند در بيداري بوده، اختالف كردهاند: در بيداري بوده، آنهايي هم كه گفتهصورت گرفته، و بعضي گفته

كرديم كه گفته است: اعتقاد شيعه ماديش هر دو به معراج رفته و يا تنها با روحش، و از ابن شهرآشوب )صاحب مناقب( نقل 
اين است كه معراج از مسجد الحرام تا مسجد اقصي با روح و جسم هر دو بوده، و آيه اسراء هم بر همين مقدار داللت دارد، 

اند: آن نيز با جسم و روح هر دو بوده، و بسياري از علماي و اما از مسجد اقصي تا آسمانها، بعضي از علماي اسالم گفته
اند كه: از مسجد اقصي تا آسمان تنها روحاني بوده، و بعضي از اند، و بعضي ديگر گفتهه نيز با ايشان موافقت كردهشيع

 .اندعلماي متاخر نيز متمايل به اين قول شده

هست ه چيزي ك -البته اگر قرائني كه همراه با آيات و روايات هست آن را تاييد كند -و به نظر ما عيبي در اين قول نيست
را حمل بر جنت برزخ كنيم، و بگوييم: منظور از اينكه  "عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوي "در اين صورت الزم است جنت الماوي در آيه

فرمود: جنت الماوي نزد سدره بود، اين است كه بهشت برزخي با سدرة المنتهي نوعي ارتباط و بستگي دارد، هم چنان كه در 
 هاي دوزخاي از حفرهها يا باغي از باغهاي بهشت، و يا حفرهروايات آمده كه قبر انسان
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نوعي ارتباط يا با بهشت و يا با دوزخ است( و يا باألخره آيات معراج را طوري  فهميم منظور وجودكه از آن مي) «1»است 
 .توجيه كنيم كه با روحاني بودن معراج به آسمان منافات پيدا نكند

 .و اما اينكه معراج در خواب بوده باشد، در تفسير سوره اسراء گفتيم: سخني است كه اصال نبايد به آن توجه شود

اند معراج به آسمانها را تطبيق دهند با گردش شبانه در كرات ديگر آسمان، كراتي كه اند، و خواستهدهبعضي هم احتمال دا
هاي ديگرند، و يا كراتي كه در كهكشاني غير از كهكشان ما قرار جزو منظومه شمسي ما هستند، يا آنهايي كه در منظومه

 سازد، بلكه با مفاد آيات قبلياين داستان وارد شده به هيچ وجه نميها با اخباري كه در باره جزئيات دارند. ولي اين احتمال
 .دهدهمين سوره نيز وفق نمي
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 28[..... ص: 35تا  91(: آيات 23سوره النجم )]

 اشاره

( إِنْ هِيَ إاِلَّ 44( تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزي )41( أَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنْثي )44( وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْري )13فَرَأَيْتُمُ الالَّتَ وَ الْعُزَّي )أَ 
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِالَّ الظَّنَّ وَ ما تَهْوَي الْأَنْفُسُ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ 

 (43الْهُدي )

نْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ( وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ ال تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِالَّ م43ِ( فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَ الْأُولي )43أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّي )
( وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ 43( إِنَّ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَالئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثي )43اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضي )

 (43الْحَقِّ شَيْئاً ) يَتَّبِعُونَ إاِلَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ ال يُغْنِي مِنَ

( ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ 43فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّي عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إِالَّ الْحَياةَ الدُّنْيا )
ي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا ( وَ لِلَّهِ ما ف34ِوَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدي )

 وَ مْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِبِكُ ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِالَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَم31ُبِالْحُسْنَي )
 (34إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ فَال تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقي )

 28ترجمه آيات..... ص: 

 33، ص: 13الميزان، ج(. ترجمه 13و با اينكه دعوت او حق و نبوتش صدق است آيا هنوز هم معتقديد كه الت و عزي )

 .(44و سومي يعني منات )به گمان شما دختران خدايند( )

 .(41آيا پسران مال شما و براي خدا دختران است؟ )

 .(44اي )چه تقسيم جائرانه و غير عادالنه

ي تعالي هيچ مدرك هايي از طرف شما و پدرانتان بر آنها نهاده شده، و خدايها هيچ حقيقتي به جز اين ندارند كه ناماين بت
ان كنند. با اينكه از ناحيه پروردگارشبر الوهيت آنها نازل نكرده، اي پيامبر اينان به جز خيال و پنداري دلخواه را پيروي نمي

 .(43هدايت برايشان آمده )

 .(43راستي انسانها چنين قدرتي دارند كه هر چه را آرزو كنند به صرف آرزو مالك شوند؟ )

 .(43رت تنها ملك خدا است )نه، دنيا و آخ

كند، مگر بعد از آنكه خدا اذن دهد، و براي هر كس كه و چه بسيار فرشته در آسمان كه شفاعتشان هيچ دردي را دوا نمي
 .(43بخواهد و بپسندد اجازه دهد )

 .(43) پندارندگذارند و آنان را زن ميآورند براي مالئكه نامهاي زنان ميكساني كه به آخرت ايمان نمي

كنند، در حالي كه خيال و گمان هيچ دردي را با اينكه هيچ دليلي علمي بر گفته خود ندارند، و جز خيال و گمان دنبال نمي
 .(43گيرد )دوا ننموده، در تشخيص حق جاي علم را نمي

 (43) خواهد روي بگردانپس تو اي پيامبر از هر كسي كه از ياد ما روگردان است و جز زندگي دنيا نمي

داند كه چه كسي از راه او گمراه شده، و چه كسي راه يافته علمشان تا همين جا كارگر است، و تحقيقا پروردگار تو بهتر مي
 .(34است )



و براي خدا است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين هست )آن وقت چگونه ممكن است حال اين دو طايفه را نداند، و اينكه 
هاي خود گردان براي اين بود كه( تا خدا آنهايي را كه با اعمال خود بدي كردند، و آنهايي را كه با نيكيگفتيم از آنان روي ب

 .(31نيكي نمودند، جزا بدهد )

يع اند، پروردگار تو مغفرتي وساند، و گناهاني كوچك مرتكب شدهو اما كساني كه از گناهان كبيره و خيلي زشت پروا كرده
آورد، و چه آن زماني كه در شكم مادرانتان چنين آگاه است، چه آن زماني كه شما را از زمين پديد مي دارد، او به وضع شما

 .(34داند چه كسي با تقوا است )بوديد، پس بيهوده خويشتن را نستاييد كه او بهتر مي

 21ص:  بيان آيات ]احتجاج عليه بت پرستي و اعتقاد به اينكه مالئكه دختران خدا و شفعايند[.....
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د كه زنها پرداخته به شديدترين وجه ريشه اين ادعا را ميپرستيها و بتشود، خداي تعالي در اين آيات به مساله بتمي
اي هم به مساله معاد كه از مطالب فصل سوم سوره است و در اين آيات اشارهكنند، ها به زودي ايشان را شفاعت ميبت
 .دارد

بعد از آنكه در آيات قبلي راستگويي رسول خدا )ص( را مسجل كرد، و ثابت  "أَ فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّي وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْري "
شود، و از آن حقانيت نبوتش را نتيجه گرفت، نبوتي كه بر وي وحي مي نمود كه سخنان او حقايقي است آسماني كه به

 "و "عزي "و "الت "ها پرداختگيري به مساله بتريزي شده به عنوان تفريع و نتيجهاساس توحيد و نفي شركاء پي
طور كلي  ند كه مالئكه بهكردپنداشتند، و ادعا ميهاي مشركين بودند، و مشركين آنها را تمثالي از مالئكه ميكه بت "منات

ند، چون دانستها را تمثال مالئكه بعضي ديگر را تمثالي از انسانها مياز جنس زنانند، و بعضي از مشركين بعضي از بت
ها بودند، بلكه ارباب آنها را كه همان مالئكه باشد مستقل در الوهيت و ربوبيت پرستان قائل به الوهيت و ربوبيت خود بتبت

 .دانستند، آيات مورد بحث اشاره به حقايقي ديگر كه منتج معاد و جزاي اعمال است داردو شفاعت مي و انوثيت

نام سه بت است كه معبود عرب جاهليت بودند، و در اينكه اين سه بت چه شكلهايي  "منات "و "عزي "و "الت "و كلمات
بود و در اينكه چه چيز باعث شد كه آن بتها مورد داشتند و در كجا منصوب بودند و هر يك معبود كدام طايفه از عرب 

ها توان اعتماد كرد، تنپرستش قرار گيرند؟ اقوال علماء مختلف و متناقض است، به طوري كه به هيچ يك از آن اقوال نمي
 .ها اتفاق كلمه هست همينهايي است كه ما آورديمچيزي كه در باره اين بت

بدين قرار بود كه گفتيم، يعني دعوت پيامبر حق، و گفتارش كه همه وحي و رسالت  و معناي آيه اين است كه: وقتي مطلب
و از ناحيه خداي سبحان است صدق بود، پس، از الت و عزي و منات كه سومي آن دو بت است و از ساير بتها به من خبر 

 .گوييد دختران خداينده مياي كخوانيد، مالئكهها و تمثالهاي مالئكه ميهايي كه آنها را صنمدهيد، همان بت

)آيا راستي پسران از شما و دختران از خدايند، در اين صورت چه تقسيمي  "أَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنْثي تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزي "
النه نه و غير عادبه معناي قسمت جائرا "قسمة ضيزي "ظالمانه داريد( استفهام در آيه انكاري و آميخته با استهزاء است، و

  .است
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ها يعني مالئكه دختران خدا باشند، با اينكه خود و معناي آيه اين است كه: وقتي مطلب از اين قرار باشد، و ارباب اين بت
ل شما و دهيد، آيا اين قسمت درست است كه پسران ماپسنديد و جز به پسر رضايت نميشما دختر را براي خود نمي

دختران مال خدا باشد؟ چه قسمتي جائرانه و غير عادالنه )البته فراموش نشود كه گفتيم اساس اين استفهام استهزاء است، و 
 "...إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ "گرنه خدا نه پسر دارد و نه دختر(.

گردد، و يا به آنها از اين جهت كه اصنامند، )تا شامل همه هاي مذكور يعني الت و عزي و منات برميبه بت "هي "ضمير
به معناي اسم قرار دادن آنها است، و منظور  "تسميه أسماء "گردد، وبه اسماء بر مي "سميتموها "ها شود( و ضمير دربت
 .، برهان و دليل است"سلطان "از

ايد چيزي به جز مشتي اسماء نيستند، كه شما و پدرانتان آن ني آيه اين است كه: اين اصنام كه شما الهه خود گرفتهو مع
ايد، و ما وراي اين أسماء مصاديق و مسميات واقعي كه خداي تعالي برهاني ها را به آن اسماء نامگذاري كردهسنگ و چوب

 .ندارند بر اله بودن و ربوبيت آنها نازل كرده باشد

 "خواهد گفتار مشركين را به اين دليل كه مدركي بر الوهيت آلهه خود ندارند رد كند. و كلمهو حاصل آيه اين است كه: مي
موصول است، و ضميري كه بايد از جمله به آن برگردد حذف شده،  "إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ ما تَهْوَي الْأَنْفُسُ "در جمله "ما

 .است "كنندو آنچه نفسها هوسش را مي -و ما تهواه االنفس "شتقدير

ان  "آورد، و تقدير كالم: اند: ما مصدريه است، كه جمله بعد را به صورت مصدر در مياز مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 
 به معناي "هوي "باشد، و كلمهمي "كنند مگر پندار و خواسته نفس راپيروي نمي -يتبعون اال الظن و هوي االنفس

كنند، و هم هاي شهواني نفس است و جمله مورد بحث هم در مقام مذمت مشركين است كه باطل را پيروي ميخواهش
 .فرمود: برهاني بر عقايد خود ندارندتاكيد مطالب قبل است كه مي

كند، و معنايش اين است كه: را تاكيد مياي است حاليه، آن مطالب هم كه جمله "وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدي "و جمله
اين مشركين در امر خدايان خود به جز باطل متابعتي ندارند تنها پيرو باطل و هواهاي شهوي نفس هستند، آري اينها را 

 كنند در حالي كهپيروي مي
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از ناحيه خدا كه پروردگارشان است هدايتي به سويشان آمد و آن عبارت بود از دعوت حقه پيامبر و يا قرآني كه به سوي حق 
 .كندهدايت مي

تر از آنند مفهدر اين آيه التفاتي از خطاب قبلي به كار رفته تا به اين نكته اشاره كرده باشد كه مردمي كه چنين هستند كوتاه
كه مخاطب به اين كالم قرار گيرند، عالوه بر اين استعداد آن را ندارند كه در كالمي برهاني مخاطب قرار گيرند، و كساني 

 .فهمند كه برهان چيستكه پيروان ظن و هوي هستند چه مي

است، و سياق گفتار سياق نفي اين معنا است  منقطعه است، و استفهام در جمله انكاري "أم "كلمه "أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّي "
ين شود، تا مشركفرمايد صرف اينكه انسان آرزويي در سر بپروراند مالك آن آرزو نميكه انسان مالك آرزوهايش باشد، مي

نام اي كه به گمان آنها ارباب اصهم به صرف اينكه آرزوي شفاعت مالئكه را داشته باشند مالك شفاعت آنها بشوند مالئكه
 .و دختران خدا هستند. و يا به صرف اينكه آرزوي الوهيت آلهه خود كنند به آرزوهايشان برسند

اي هم به اين نكته هست كه مشركين به جز اين آرزو هيچ دليل قابل قبولي بر الوهيت آلهه خود و البته در اين كالم اشاره



 .شودشفاعت آنها ندارند، و با آرزو هم كسي مالك چيزي نمي

سازد كند و آن را علت همان معلول ميحرف فاء كه بر سر جمله آمده جمله را فرع جمله سابقش مي "فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَ الْأُولي "
رف فهماند كه انسان به صتا بفهماند بين دو جمله ارتباط مستقيم هست. و اين جمله علت مضمون جمله قبل است، و مي

به خاطر اينكه دنيا و آخرت تنها و تنها از آن خداي سبحان است، و او هيچ شريكي در ملك شود، آرزو مالك آرزويش نمي
 .خود ندارد تا آرزوهاي خام شما هم يكي از آن شركاء باشد

 65شفاعت مالئكه مشروط به اذن و رضاي خداي سبحان است[..... ص: ]

 "و "ذنا "فرق ميان "مْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضيوَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ ال تُغْنِي شَفاعَتُهُ "
اين است كه رضا امري است باطني، و عبارت است از حالت ماليمت نفس راضي، با آنچه از آن راضي است، ولي اذن  "رضا

الم كند از قبل من هيچ مانعي نيست كه تو فالن كار خواهد اعأمر ظاهري است و اعالم صاحب اذن است، صاحب اذن مي
سازد، حال چه رضاي بالقوه سازد و هم با نبودن آن، ولي رضا بدون اذن نميرا بكني، و اين، هم با داشتن رضاي باطني مي

  .و چه بالفعل
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مالك هيچ شفاعتي نيستند، به طوري كه در شفاعت كردن  و اين آيه در صدد اين است كه بفرمايد: مالئكه از ناحيه خود
پرستان معتقدند، چون تمامي امور به دست خداست، پس اگر هم شفاعتي نياز از خداي سبحان باشند، آن طور كه بتبي

 .اي باشد، بعد از آن است كه خدا به شفاعتش راضي باشد و اذنش داده باشدبراي فرشته

مالئكه است، و معناي آيه اين است كه: چه بسيار از فرشته در آسمانها هستند كه  "لمن يشاء "جملهو بنا بر اين مراد از 
 .شفاعتشان هيچ اثري ندارد، مگر بعد از آنكه خدا به هر يك از ايشان كه بخواهد و راضي باشد اجازه شفاعت داده باشد

كنند است، و معناي آيه اين است كه: مالئكه شفاعت نمياند: مراد از جمله مذكور انسان از مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 
شود و اجازه شفاعت به مالئكه مگر انساني را كه خدا خواسته باشد شفاعت شود، و به آن راضي باشد چگونه راضي مي

 پرستند؟ورزند و غير او را ميدهد در باره كساني كه به وي كفر ميمي

آيد كه براي مالئكه شفاعتي قائل است، چيزي كه هست شفاعت طور مسلم بر ميو به هر حال از اين آيه اين معنا به 
 .مالئكه را مقيد به اذن و رضايت خداي سبحان كرده است

جنس زنانند رد  زاين آيه عقيده مشركين را بر اينكه مالئكه ا "إِنَّ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَالئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثي "
تسميه مشركين مالئكه را  "كرد، و مراد ازكند، همانطور كه در آيه قبلي اعتقاد به شفاعت مالئكه به طور مطلق را رد ميمي

گفتند: مالئكه دختران خدايند، پس مراد از كلمه انثي جنس زن است كه اعم از يكي و همين است كه مي "تسميه انثي
 .بيشتر است

ل واحد ليسمون ك "در معناي استغراق مفرد است، در نتيجه تقدير كالم "مالئكه "اند: كلمهمفسرين گفته از «2»بعضي 
تر كنند، يعني آنها را دخاست، يعني مشركين تك تك مالئكه را به نام زن نامگذاري مي "من المالئكة تسمية االنثي

عني به يك ي "امير به ما خلعت پوشانيد -كسانا االمير حلة "گوييم: نامند، پس اين كالم بر وزن اين جمله است كه ميمي
 .يك ما پوشانيد

اند: اينكه نامگذاري مشركين را وابسته به نداشتن ايمان به آخرت دانسته و فرموده: آنهايي كه از مفسرين گفته« 3»بعضي 
تي اين عمل، و اينكه چنين عملي مستتبع اي است به شناعت و زشايمان به آخرت ندارند چنين نامگذاريها دارند، خود اشاره



 عقوبت است، و
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 .شود مگر آنكه از بيخ و بن ايماني به آخرت و عقوبت در آن نداشته باشدكسي مرتكب آن نمي

 69كنند...[..... ص: را پيروي نمي "ظن "گويند علم ندارند و جزز اينكه فرمود مشركين بدانچه ميمقصود ا]

د در به معناي تصديقي است ص "علم "كلمه "وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ ال يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً "
كه به معناي تصديق مثال شصت درصد است، كه چهل  "ظن "از تصديق به ضدش باشد، به خالف كلمه صد كه مانع

گويند )و اما احتمالي كه با احتمال مخالفش درصد احتمال خالف آن نيز هست، كه اين چهل درصد و يا كمتر را وهم مي
انطور كه براي مشركين معلوم و تصديقي صد در پنجاه، پنجاه باشد شك و ترديد است(، و اعتقاد به زن بودن فرشتگان هم

خواهد، كه نداشتند، ولي از آنجايي صد نيست، همچنين مظنون و شصت درصد هم نيست، زيرا ده درصد اضافي دليل مي
كه اين اعتقاد موافق با هواي نفسشان بوده همين هواي نفس آن را در دلهايشان رسوخ داده، و زينت داده بود و همين 

د كه متوجه خالف آن نشوند و هر قدر احتمال خالف آن به ايشان گوشزد شود از آن اعراض كنند و به همان باعث ش
داشتند بچسبند، و به همين جهت قرآن كريم آن را ظن ناميده و گرنه )اگر به واقع مطلب بنگري چيزي كه دوست مي

صد نيست، و نه تنها مظنه و احتمال شصت درصد و باالتر اعتقاد به شرك اصال اعتقاد نيست، نه تنها علم و احتمال صد در 
ست، بلكه تر نينيست، و نه تنها احتمال مساوي يعني شك نيست، و نه تنها احتمال مرجوح يعني وهم و چهل درصد و پائين

 .فقط و فقط( تصوري است بدون تصديق

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ ما  "فرمود: آيه سابق كه ميكه گفته: ظن در اين آيه و در « 1»با اين بيان درستي گفتار آن مفسر 
آيد شود. و گفتار خود را به آنچه از كالم راغب به دست ميبه معناي توهم است نه اعتقاد راجح، روشن مي "تَهْوَي الْأَنْفُسُ

 . «4»شود ميبر توهم هم اطالق  "ظن "شود كه كلمهتاييد كرده است، چون راغب گفته: بسيار مي

دانيم كه واقعيت هر چيزي جز به معني واقعيت هر چيز است، و همه مي "حق "كلمه -"إِنَّ الظَّنَّ ال يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً "
شود، و غير علم كه يا ظن است و يا به علم يعني اعتقاد مانع از نقيض، و يا به عبارت ديگر احتمال صد در صد درك نمي

دهد، پس هيچ مجوزي نيست كه انسان در درك حقايق به آن اعتماد كند، هم، واقعيت چيزي را نشان نميشك و يا و
 . «3» "وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ "خداي تعالي هم فرموده: 

 كنيم، از اين جهت است كه درو اما اينكه در احكام عملي ديني به مظنه عمل مي
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چ يك مورد گذشته در هي خصوص اين مورد دليلي از ناحيه شارع رسيده، كه اطالق آيه شريفه را مقيد كرده، از خصوص اين
 .توانيم ظن را پيروي كنيم، چون اطالق آيه در آن باره محفوظ استيك از امور اعتقادي نمي



توانست اند: اينكه در آيه مورد بحث به جاي اكتفاء به ضمير، اسم ظاهر را آورده، و با اينكه مياز مفسرين گفته« 1»بعضي 
را آورده براي اين بود كه جمله مذكور به عنوان مثلي آورده  "ظن "دو باره كلمه "انه ال يغني من الحق شيئا "بفرمايد: 

 .شود

گيري اين جمله بخاطر حرف فاء كه بر سر دارد، تفريع و نتيجه "فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّي عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا "
دهد از آنان اعراض كن نتيجه همانست كه باشد، پس اينكه دستور ميي نفس مياز پيروي مشركين از ظن و از هوا

 "، و بجاي آن فرمود: "از ايشان اعراض كن -فاعرض عنهم "اند، و اگر نفرمود: مشركين تابع و پيرو حق و علم نبوده
براي اين بوده كه بفهماند علت اين  "راض كناز كسي كه از ذكر ما رويگردان است اع -فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّي عَنْ ذِكْرِنا

اند، و تابع هواي نفس خويشند و اگر دستور چيست، پس گويا فرموده: اين مشركين علم را رها كرده دنبال ظن را گرفته
علم ن از شاشان زندگي دنيا است و بس، بنا بر اين، بهرهچنينند براي اين است كه از ذكر ما رويگردان هستند، و تنها هم

 .منحصر به مسائل مادي دنيوي است، و چون چنين است تو نيز از آنان اعراض كن، براي اينكه ايشان گمراهند

هاي قاطع و در اين آيه، يا قرآن است كه پيروان حق را به سوي حق صريح هدايت نموده و با حجت "ذكر "و مراد از
 .نمايدانه آخرت كه وراي دنيا است ارشاد ميبراهين روشن كه جاي ترديد در آنها نيست به سوي سعادت خ

رود، و از كسي كه از چنين ذكري رويگردان است نيز بايد و يا مراد از آن ياد خدا است كه در مقابل غفلت از او به كار مي
ر را به ا، بشاعراض كرد، براي اينكه ياد خدا به نحوي كه اليق به ذات متعاليه او باشد، يعني ياد خدا به اسماء و صفات خد

 .گذاردكند، هدايتي علمي كه باز جاي ترديد باقي نميسوي حقايقي علمي در باره مبدأ و معاد هدايت مي

يا امر دنبه  "ذلك "اشاره با كلمه "ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدي "
 است كه هر چند كلمه امر دنيا در آيه سابق نيامده
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سايي علم اين است مقدار ر "شد، و تعبير به اينكهآمده بود، ولي امر دنيا از آن آيه استفاده مي "حياة الدنيا "بود، بلكه كلمه
رسد، رود تا به آن برسد، و علم مشركين در مسير خود به دنيا مياي، گويا علم به سوي معلوم ميتعبيري است استعاره "آنان

رود، و الزمه اين توقف علم، آن است كه تنها دنيا هدف ماند، و ديگر از آنجا به طرف آخرت نميو همانجا از حركت باز مي
شان تا همانجا پيش برود، و ديگر دل بغير دنيا نبندند، و جز به سوي آن روي اراده و طلب آنان باشد، و توسن هم نهايي
 .نياورند

 .كند، و شهادتي است از خداي تعالي بر صحت آناين جمله مضمون جمله قبلي را تاكيد مي -"إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ... "

 66نكو كاران بر مالكيت خداي سبحان[..... ص: وجه تفريع جزاء بد كاران و ]

گوييم: ممكن است ب "بِالْحُسْنَي وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا "
 " :در ابتداي آن واو حاليه و معنا چنين باشد "واو "ود، و كلمهكه در آيه قبلي ب "أعلم "صدر آيه شريفه حال باشد از جمله

به درستي پروردگار تو أعلم و داناتر به حال دو طايفه ضالين و مهتدين است، در حالي داناتر است كه مالك همه چيزهايي 
ينكه مالك ايشان است كه در آسمان و زمين است، ديگر چگونه ممكن است كه أعلم به حال آن دو طايفه نباشد، با ا

 ."است



فَأَعْرِضْ  "فرمود: متعلق به جمله سابق باشد كه مي "ليجزي... "رسد كه: جملهو بنا بر اين احتمال، ظاهر چنين به نظر مي
شود كه از ايشان اعراض كن و امرشان را به خدا واگذار نما تا آن وقت معناي مجموع دو جمله چنين مي "عَنْ مَنْ تَوَلَّي...

 .يي چنين و چنانشان داده و تو را و نيكوكاران را چنين و چنان پاداش دهدجزا

كالمي استينافي باشد و بخواهد بفهماند دستوري كه به تو داديم  "وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ... "ممكن هم هست بگوييم جمله
ايم، بلكه براي اين بود كه رهايشان كردهايم و كه از ايشان اعراض كن، براي اين نبود كه ما دست از ايشان برداشته

خواستيم هر طايفه را در برابر عملش جزا دهيم، اگر عملش بد بوده جزاي بد، و اگر خوب بوده جزاي خوب دهيم. و اگر با 
ه از ود كرا آورد، براي اين ب "اللَّه "به جاي ضمير دوباره اسم جالله "و له ما في السماوات... "توانست بفرمايد: اينكه مي

 .كمال عظمت خداي سبحان خبر داده باشد

عنايش كند، و ماين جمله به مالكيت خداي تعالي نسبت به تمامي عالم اشاره مي -"وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ "
 ا است، پس ملكيت ناشياين است كه: هستي تمامي موجودات قائم به خداي تعالي است، چون خدا خالق و پديد آورنده آنه

از خلقت او خود عالوه بر اين، منشا تدبير هم هست. بنا بر اين جمله مورد بحث بر خلقت و تدبير داللت دارد، گويا فرموده: 
 .خلقت و تدبير عالم از خداست
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معنايش اين است كه خلقت و تدبير عالم هم كه المش الم غايت است متعلق به همين مطلب است، و  "ليجزي... "جمله
كنند جزا دهد...، و مراد از جزا همان شؤون و اش هم اين است كه كساني را كه بد مياز آن خداست، غايت و نتيجه

ا م "خصوصيات قيامت است، كه قرآن كريم از آن خبر داده، و مراد از اسائه و احسان، معصيت و طاعت است و تقدير جمله
باشد، و معنا چنين باشد كه جزاي اعمالشان را خود  "ما عملوا "است، ممكن هم هست خود "جزاء ما عملوا "لهجم "عملوا

 .(دهد، و مراد از حسني هم همين طور، يعني )يا( مثوبت حسني است )و يا خود حسنيهمان اعمال را مي

اني شان، و يا به جزاي معصيتشان كيفر دهد، و كساند به معصيتو معناي آيه اين است كه: تا خدا كساني را كه معصيت كرده
د كه انرا كه اطاعت كردند به مثوبتي حسني )و يا به خود حسني( پاداش دهد، مفسرين در اين آيه احتماالت ديگري داده

 .تر استرسد و روشناحتمال ما از همه بهتر به ذهن مي

 67[..... ص: "جْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ...الَّذِينَ يَ "در آيه:  "اال اللمم "مقصود از استثناي]

 "...الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ "

به معناي عملي بوده كه دير به نتيجه و ثواب  -فتهگ« 1»به طوري كه راغب  -به معناي گناه است، و اصل آن "اثم "كلمه
 .برسد

، گناهان كبيره است كه به طوري كه در روايات ثواب االعمال از عباد بن كثير النوا از امام ابي "كَبائِرَ الْإِثْمِ "و منظور از
و در تفسير آيه « . 4» جعفر )ع( آمده، عبارت از هر گناهي است كه قرآن مرتكبش را تهديد به آتش دوزخ كرده باشد

 .ايمبحثي پيرامون آن كرده« 3» "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ... "شريفه

به معناي گناهاني است كه خيلي شنيع و رسوا باشد، از آن جمله خداي تعالي زنا و لواط را دانسته، ولي  "فواحش "و كلمه
 .يد نيست از ظاهر آيه برآيد كه در اينجا فواحش و كبائر يكي باشدبع

  :انداختالف كرده "لمم "و اما در باره معناي كلمه
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  :اند: منظور از آن گناهان صغيره است. و اگر منظور اين باشد بايد گفتگفته« 1»بعضي 

 .است "همه پسرانم آمدند مگر پسر همسايه "استثناء در آيه منقطع و نظير استثناي

ز ندهد. كه در اين صورت نيعبارت از اين است كه كسي تصميم بر گناه بگيرد ولي انجام  "لمم "اند: گفته «2»بعضي 
 .استثناء منقطع خواهد بود

اند: لمم، گناهي است كه گهگاه ارتكاب شود، و مرتكب آن عادت بر آن نكرده باشد. كه در اين صورت گفته «3»بعضي 
مُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَ وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا "شود و هم صغيره، و مضمون آيه با مضمون آيه شريفهلمم هم شامل گناهان كبيره مي

كه در وصف « 3» "ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلي
اني متقين و نيكوكاران كس "فرمايد: ون اين آيه ميگويد، چشود، و مضمون همان را ميمتقين و محسنين است منطبق مي

 افتند، و براي گناهان خود طلبدارند، بسيار به ياد خدا ميكنند، و يا به خود ستمي روا ميهستند كه اگر عمل زشتي مي
اند ردهچه كدانند غير از خدا كسي نيست كه گناهان را بيامرزد، و كساني هستند كه هرگز بر آنكنند، چون ميمغفرت مي

 ."اندعالما عامدا اصرار نورزيده

و در روايات اهل بيت )ع( به معناي سوم تفسير شده، مثال در اصول كافي از ابن عمار از امام صادق )ع( روايت آمده كه 
 . «3»فرمود: لمم اين است كه كسي بر گناهي تصميم بگيرد و بعد استغفار كند 

و نيز به سند خود از محمد بن مسلم از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: لمم اين است كه انسان گاهي گناهي را 
 . «6»مرتكب شود، و ديگر تا مدتي پيرامون آن نگردد، و باز بار ديگر مرتكبش شود 

د، كناي است كه پشت سر هم گناه ميبنده و باز به سند خود از ابن عمار از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: لمام آن
 .()در هيچ يك از اين سه روايت كلمه لمم به گناه صغيره معنا نشده« 3»اما طبعش خواهان آن نيست 
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 فرمايد: همينها هستند كه از گناهانكند و ميتفسير مي "الَّذِينَ أَحْسَنُوا "فرمود: و آيه شريفه مطلب آيه قبلي را كه مي
 .كنند، و در عين حال ممكن هم هست از ايشان سر بزندجتناب دارند و از فواحش دوري ميكبيره ا

 .كند تا به اميد آمرزش خدا توبه كنندايشان را تطميع مي "إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ "و جمله

  «به معناي احداث چيزي و تربيت آن است "نشاة "و "نشا "گويد: مادهراغب مي -"هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ "



پس بنا بر اين، اينكه فرمود: او شما را از زمين انشاء كرد، معنايش اين است كه: او بود كه شما را در آغاز خلقتتان به  .
ها وارد ر داخل رحمتان در آورده، دحالهاي گوناگون متحول كرد، از مواد عنصري زمينتان بگرفت و در آخر به صورت نطفه

 .كرد

است، و اين جمله عطف است بر جمله قبلي، چون بر  "جنين "جمع "أجنة "كلمه -"وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ "
ما آمده، و معنايش اين است كه او داناتر به شما است، آن زمان كه چه و چه بوديد و اين زمان كه ش "اذ "سر هر دو كلمه

داند حقيقت شما چيست، و چه حال و وضعي داريد، و چه اسراري در نهانتان هايي در رحم مادرانتان هستيد، او ميجنين
فرمايد: وقتي كه تفريع بر همان علم خداست، مي "فَال تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ "انجامد. و جملههست، و مال كارتان به كجا مي
شناسد، و از آغاز خلقتتان و سرانجام آن با خبر است، پس ديگر بيهوده خود را به كس ميخداي تعالي شما را بهتر از هر 

 .داند پاك و با تقوا كيستپاكي نستاييد، و او بهتر مي

__________________________________________________ 

 ."نشا "مفردات راغب، ماده(1)
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 71[..... ص: 65تا  33آيات  (:23سوره النجم )]

 اشاره

( أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسي 33أَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَري ) (33( وَ أَعْطي قَلِيالً وَ أَكْدي )33أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّي )
 (33( وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّي )33)

( وَ 31( ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفي )34( وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُري )33( وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إاِلَّ ما سَعي )33زْرَ أُخْري )أَالَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِ
 (34أَنَّ إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي )

( وَ 33( مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْني )33وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثي ) (33( وَ أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أَحْيا )33وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكي )
 (33أَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْري )

( وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ 31مُودَ فَما أَبْقي )( وَ ث34َوَ أَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولي ) (33( وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْري )33وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْني وَ أَقْني )
 (34قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغي )

 (33( أَزِفَتِ الْآزِفَةُ )33( هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولي )33( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكَ تَتَماري )33( فَغَشَّاها ما غَشَّي )33وَ الْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوي )

( 31وَ أَنْتُمْ سامِدُونَ ) (60)( وَ تَضْحَكُونَ وَ ال تَبْكُونَ 33( أَ فَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ )33لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ )
 (34فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَ اعْبُدُوا )

 71ترجمه آيات..... ص: 

 .(33مشاهده كردي؟ )گردان شد آيا آن كس را كه از انفاق روي

، ص: 13مختصري انفاق كرد و )به خاطر گفتار رفيقش كه گفت اگر ترك انفاق كردي گناهت به گردن ترجمه الميزان، ج
31 



 .(33من( ترك انفاق نمود )

 .(33گيرد( )داند )كه رفيقش گناهش را گردن ميآيا او علم غيب دارد و مي

 .(33ه دادن حق شده با خبر نشده؟ )ها كه در تورات در باريا از آن سفارش

 .(33و در صحف ابراهيمي كه حق را به حد تمام ادا كرد )

 .(33گيرد؟ )كند، و به گردن نميداند كه هيچ گنهكاري گناه ديگري را تحمل نميو نمي

 .(33اي ندارد؟ )و اينكه انسان به جز كار و تالشش سرمايه

 .(34) و اينكه نزد وي سعي خود را خواهد ديد؟

 .(31شود )و سپس جزاي آن به كاملترين وجهش داده مي

 .(34و اينكه انتهاي سيرشان به سوي پروردگار تو است )

 .(33و اينكه او است كه اسباب خنديدن و گريستن را فراهم كرده )

 .(33كند )ميراند و زنده ميو اينكه او است كه مي

 .(33) و اينكه او است كه جفت نر و ماده را آفريده

 .(33شود )اي كه در رحم ريخته مياز نطفه

 .(33و اينكه بر خداست كه نشاه آخرت را پديد آورد )

 .(33كند )نياز ميو اينكه خود او است كه با اموال منقول و غير منقول بندگان خود را بي

 .(33پندارند )است كه بعضي آن را رب خود مي "كوكب شعري "و اينكه او رب

 .(34او نسل پيشين عاد را هالك كرد )و اينكه 

 .(31و ثمود را كه حتي يك نفر از ايشان باقي نگذاشت )

 .(34تر از آنان بودند )و قوم نوح را كه قبل از آنان، و ستمكارتر و ياغي

 .(33و شهرهاي قوم لوط را كه زير و رو كرد و از عذاب آنچه متوجه آنان ساخت )

 .(33شان كرد )از هر سو احاطه

 .(33تواني ترديد كني )هاي پروردگارت ميپس ديگر در كدام يك از نعمت

 .(33رساني است از سنخ بيم رسانان گذشته )اين پيامبر، بيم

 .(33قيامت نزديك شد )

 .(33و براي آن به غير از خدا پرده برداري نيست )

 .(33كنيد؟ )آيا از اين مطالب تعجب مي

 .(34) كنيد؟خنديد و گريه نميو مي

 .(31و هم چنان سرگرم بازي خود هستيد؟ )

 34، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(34پس براي خدا سجده كنيد و به عبادت او بپردازيد )

 75بيان آيات ]اشاره به مطالب و محتويات اين قسمت از سوره مباركه نجم[..... ص: 

 اشاره



كند، در آن روايات آمده كه مردي از ن نزول وارد شده تصديق ميسياق نه آيه از آيات اول اين فصل رواياتي را كه در شا
مسلمانان اموال خود را در راه خدا انفاق كرد، مردم او را سرزنش كردند كه انفاق در راه خدا هم حدي دارد و او را از فناي 

ردن اگر ترك انفاق گناه داشت به گ رفت گفتند:مالش زنهار داده و از گرفتار شدن به فقر ترساندند، و به او كه زير بار نمي
 .گانه مذكور نازل شدما، آن مرد هم پذيرفت و ديگر انفاق نكرد، و به مناسبت اين واقعه آيات نه

كه خداي سبحان به طور اشاره به اين داستان متعرض آن شده، و به منظور بيان حقيقت مطلب در اين مساله مطالبي از 
و نيز حق صريح و پوست كنده را در رد اباطيل مشركين كه در آيات گذشته بود بيان  صحف ابراهيم و موسي نقل كرده،

ها تمثالهاي فرشتگان است كه دختران پرستيم براي اين است كه بتها را ميگويند: اگر ما بتنموده، فرمود: آنها مي
ال كرده ترين بيان اين مساله را ابطا روشنپرستيم تا ما را نزد خداي سبحان شفاعت كنند. آيات فصل قبلي هم بخدايند، مي

 .بود

  :فرمايدولي در اين آيات حق مطلب در مساله ربوبيت و الوهيت را روشن كرده مي

شود، و خداي سبحان هر چه خلق كرده و تدبير نموده خلقت و تدبير تنها از آن خدا است، و تمامي آن به خدا منتهي مي
اي ديگر را دنبال داشته باشد، تا در آن نشاه جزاي كافر و مؤمن و مجرم و متقي را بدهد، طوري خلق و تدبير كرده كه نشاه

و الزمه چنين خلقتي تشريع دين است، بايد بندگان را به تكاليفي مكلف كند، و كرده، و شاهدش هم همين است كه 
تند هالك كرد، مانند قوم نوح و عاد و ثمود هاي گذشته را كه يكي پس از ديگري آمدند و زير بار دين و تكاليف او نرفامت

 .و مؤتفكه

هم از همان  -رسول خدا )ص( -آن گاه بعد از نقل اين داستانها از صحف انبياي گرامي خاطر نشان كرده كه اين نذير
ه كهاي گذشته است، و اينكه قيامت نزديك است، و سپس در آخر سوره روي سخن را متوجه به ايشان نموده نذيران امت

 .براي خدا سجده و عبادت كنيد

 33، ص: 13اش آيه ترجمه الميزان، جو اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده، و از جمله آيات برجسته

 .است "وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي "، و آيه شريفه"وَ أَنَّ إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي "شريفه

 73به شخصي كه از انفاق در راه خدا اعراض كرد و دست نگه داشت[..... ص:  بيان آيات مربوط]

)با ياء كه مصدر فعل تولي، با الف، است( به معناي اعراض  "تولي "كلمه "أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّي وَ أَعْطي قَلِيلًا وَ أَكْدي "
 "به معناي انفاق و كلمه "اعطاء "در راه خداست، و كلمهاست، و مراد از آن در اينجا بقرينه آيه بعدي اعراض از انفاق 

در آمده به  "أ فرأيت "كه بر سر جمله "فاء "به معناي قطع اعطا و ترك انفاق است، و حرف -مصدر فعل أكدي -"اكداء
بلي ق گيري از آيات فصلخاطر همان مطلبي است كه قبال خاطر نشان ساختيم و گفتيم كه آيات اين فصل فرع و نتيجه

 .است

و معناي آيه مورد بحث اين است كه: به من خبر ده از آن كسي كه از انفاق اعراض كرد، و مال اندكي انفاق نموده و ديگر 
 .از انفاق دست برداشت

تفهام گردد، و اسضميرهاي اين جمله به همان شخص كه از انفاق اعراض كرده بود بر مي "أَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَري "
در آيه انكاري است، و معنايش اين است كه آيا او علم غيب دارد كه در نتيجه بداند رفيقش كه گناهش را گردن گرفته در 

اند، ولي از ظاهر آيه بر جمله را اينطور معنا كرده« 1»كشد؟ مفسرين قيامت اگر وي عذابي داشته باشد بجاي او عذاب مي
اش در دنيا علم غيب ندارد، و معنايش اين است كه آيا او كه مايد: او نسبت به حال آيندهآيد كه منظور اين است كه بفرمي



كه گردد؟ و اينشود و به فقر مبتال ميدست از انفاق كشيده علم غيب دارد كه اگر به انفاق خود ادامه دهد اموالش تمام مي
ازِرَةٌ وِزْرَ أَلَّا تَزِرُ و "رائه داده بودند معنايي است كه آيهگفتيم ظاهر آيه اين است براي اين بود كه آن معنايي كه مفسرين ا

 .متعرض آن است "أُخْري

همان  "صحف ابراهيم "تورات و از "صحف موسي "منظور از "أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسي وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّي "
به صيغه جمع از آن تعبير كرد، براي اين است كه صحف هر يك از اين دو كتابي است كه بر ابراهيم نازل شده بود، و اگر 

 .بزرگوار يكي دو تا نبوده بلكه اجزايي بسيار داشته است

است به معناي آن است كه حق صاحب حق را تمام و كمال بپردازي، و توفيه  "وفي "كه مصدر فعل "توفيه "و كلمه
دگي كه به عهده داشت تمام و كامل ادا كرد و به بهترين وجه هم ادا كرد، كه ابراهيم )ع( اين بود كه آن جناب هر حق بن

 خداي تعالي در

__________________________________________________ 
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 . «1» "أَتَمَّهُنَّوَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَ "ستايشش فرموده: 

آورد، هر چند كه در قرآن و قبل از اين آيات به عنوان و اما مطالبي را كه در چند آيه بعد از صحف ابراهيم و موسي مي
 .اينكه اينها در صحف آن دو بزرگوار بوده نيامده. و ليكن به عنوان حكمت و موعظه و قصص و عبرت آمده

ين شخص كه دست از انفاق كشيده اين اموري را كه در صحف ابراهيم و موسي آمده پس معناي دو آيه اين شد كه: آيا ا
 نديده؟

به  "وازرة "به معناي ثقل است، ولي استعمالش بيشتر در گناه رواج يافته، و كلمه "وزر "كلمه "أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري "
خواهد همان مطلبي را كه در صحف ابراهيم و موسي اين آيه مي معناي گنهكار است كه بايد سنگيني گناه را تحمل كند، و

 "شود و تا چند آيه ادامه دارد، و همه آن آيات در اولشان كلمهآمده حكايت كند، كه البته اين حكايت از اين آيه شروع مي
 .در آمده كه تمام هفده آيه است "أن "و كلمه "أن

كند، ر آمده بوده، اين بوده كه: هيچ انساني گناه انساني ديگر را تحمل نميو آن معنا و مطلبي كه در صحف آن دو بزرگوا
شود، و قهرا هيچ كس هم به گناهي كه ديگري كرده عقوبت و يعني نفس هيچ كس به گناهي كه ديگري كرده آلوده نمي

 .شودمؤاخذه نمي

 79ص:  .....[و اينكه عمل انسان چه خوب و چه بد با او خواهد بود "يوَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَع "شرحي در باره مفاد آيه: ]

 "وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي

به معناي راه رفتن تند و سريع است، اما نه به حدي كه دويدن بر آن صدق كند، ولي در  "سعي "گويد: كلمهراغب مي
« 4» "وَ سَعي فِي خَرابِها "شود، از آن جمله در قرآن آمده: استعمال ميمطلق جد و جهد در هر كاري چه خير و چه شر نيز 

 .تاي اسكه البته بايد اضافه كنيم كه استعمالش در جد و كوشش در هر كار استعمال لغوي نيست، بلكه استعاره

مانند  عضايش، نهالم ملك حقيقي است، مانند ملكيت انسان نسبت به چشم و گوش و ساير ا "لالنسان "و الم در كلمه
ملكيتش نسبت به خانه و فرش كه ملكيتي است اعتباري و به معناي جواز تصرف. و چون انسان به ملكيت حقيقي، مالك 
اعمال خويش است پس مادامي كه انسان هست آن عمل هم هست، و هرگز به طبع خود از انسان جدا نخواهد شد، بنا بر 



 ، تمامي اعمالش چه خير و چه شر چه صالح واين بعد از انتقال آدمي به سراي ديگر
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 ."سعي "مفردات راغب، ماده(2)
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پندارد، مال و فرزندان و زخارف با او خواهد بود، اين معناي ملك حقيقي است، و اما آنچه كه انسان ملك خود مي چه طالح
بيند، هيچ يك اي ميان آنها و غير خود نميداند، و رابطههاي زندگي دنيا و جاهي كه در ظرف اجتماع از آن خود ميو زينت

سوزد صاحبش هم چنان هست، هستيش به هستي آدمي نيست، فرش مياز اينها ملك حقيقي آدمي نيست )چون قوام 
ميرد فرش هم چنان هست(، بلكه ملكي است وهمي و اعتباري )كه زندگي در اجتماع ناگزيرش كرده چنين صاحبش مي

ه ل شود بهايي را قائل شود( و اين ملك تا دم مرگ با آدمي هست، همين كه خواست به دار الخلود و عالم آخرت منتقرابطه
 .سپارددست ديگري مي

هيچ انساني هيچ چيزي را به ملكيت واقعي مالك نيست، تا اثر آن ملكيت كه يا خير است يا  :پس معناي آيه چنين شد كه
شر يا نفع است يا ضرر عايدش شود، مگر آن عملي را كه كرده و جد و جهدي كه نموده، تنها آن را داراست، و اما آنچه 

 .شودند اثر خير يا شرش عايد انسان نمياديگران كرده

براي اين بود كه مساله شفاعت را استثناء كرده باشيم،  "شودو هرگز به طبع خود از انسان جدا نمي "اينكه در باال گفتيم: 
هر چند كه شفاعت هم باز اثر اعمال خود آدمي است، چون شفاعت از آن گنهكاران اين امت است كه با سعي جميل خود 

مندي گشتند. و همچنين بهرهشدند مشمول شفاعت نمياند و اگر مؤمن نمير حظيره ايمان به خدا و آياتش وارد شدهد
فرستند آن نيز مربوط به سعي جميل خود انسان بعد از مردنش از استغفار مؤمنين و اعمال صالح و خيراتي كه برايش مي

و سياهي لشكر آنان گرديد، و ايمانشان را تاييد كرد، و اثرش اين شد  آدمي است، كه در زندگي داخل در زمره مؤمنين شد،
 .كه هر چه عمل خير كردند، او نيز به قدر دخالتش سهيم گرديد

روند. و مادامي كه در روي زمين اشخاص به آن سنت كنند و مياي باب ميو همچنين كساني كه در زندگي سنت حسنه
من سن سنة حسنة فله ثوابها و ثواب من عمل بها و من سن سنة سيئة  " :فرمودندكنند او نيز شريك است، كه عمل مي

 . «1» "كان له وزرها وزر من عمل بها الي يوم القيامة

 براي اينكه بر حسب فرض شخص باب كننده از همين جهت كه سنتي را باب كرده

__________________________________________________ 

وبي باب كند، حسنه آن را دارد، و ثواب هر كس هم كه به آن عمل كند دارد، و هر كس سنت بدي را هر كس سنت خ(1)
باب كند هم گناه آن عمل را دارد و هم گناه هر كس كه آن گناه را مرتكب شود، و اين جريان تا روز قيامت ادامه دارد. 

 .34، ص 1ثواب االعمال، ج 
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دادند، و يا كمتر انجام كرد، ديگران هم آن را انجام نميديگران سهيم است، )چون اگر او آن عمل را باب نميدر عمل 
وَ لْيَخْشَ  "نيز گذشت، و همچنين در تفسير آيه« 1» "وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ "دادند(، هم چنان كه در تفسير آيهمي

گفتار نافعي « 3» "لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ "و در تفسير آيه« 4» "لْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْالَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَ
 .در اين مقام گذشت



 "رؤيت "، آن عملي است كه در انجامش جد و جهدي كرده، و منظور از"سعي "منظور از "وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُري "
مشاهده است، و ظرف اين مشاهده روز قيامت است، به دليل اينكه دنبالش مساله جزا را ذكر فرموده، پس آيه شريفه از نظر 

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا  "و آيه شريفه« 3» "يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً "معنا قريب به آيه
 .باشدمي« 3» "أَعْمالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

را به صيغه مجهول آورده، خالي از اين اشاره نيست كه در قيامت كساني هستند كه اعمالي به  "سوف يري "و اگر جمله
 .اندآن عمل را انجام نداده شود كه خودشانايشان ارائه مي

به معناي تمام است، چون هر چيزي كه تمام باشد وافي به تمامي صفات مطلوبش  "وفاء "كلمه "ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفي "
گردد، و به سعي كه همان عمل باشد بر مي "يجزيه "به معناي جزاي اتم است، و ضمير در جمله "جزاء أوفي "هست، و

 .شود جزايي اتمجزا داده مي -يعني به عملش -ش اين است كه سپس انسان عملشمعناي

 76شدن خلقت و تدبير به خداي سبحان است[..... ص:  "وَ أَنَّ إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي "مقصود از اينكه فرمود: ]

 "وَ أَنَّ إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي

 ، و در اين آيه مطلق آورده شده،مصدر ميمي و به معناي انتهاء است "منتهي "كلمه

__________________________________________________ 

 .14كنيم. سوره يس، آيه شان را ثبت ميو ما كردار گذشته و آثار آينده(1)

ان مردم بپرهيزند و بايد از ستم در باره يتيم)ترسند آنها كه اگر فرزندان ناتواني از خود به يادگار بگذارند از آينده آنان مي(2)
 [.....] .3از خدا بترسند(. سوره نساء، آيه 

 .33تا خداوند ناپاك را از پاك جدا سازد، سوره انفال، آيه (3)

 .34بينند. سوره آل عمران، آيه روزي كه هر انساني آنچه از خير و شر كرده حاضر مي(4)

ا اعمالشان نشانشان داده شود، هر كس كه به وزن يك ذره شوند تامروز است كه مردم گروه گروه از گورها بيرون مي(5)
 -3ه بيند. سوره زلزال، آيبيند و هر كس كه به سنگيني يك ذره شري كرده باشد آن را ميعمل خيري كرده باشد آن را مي

3. 
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جود كه در عالم وجود است در هستي و در آثار فهماند مطلق انتهاء به سوي پروردگار تو است، پس آنچه مودر نتيجه مي
گردد، البته به خود خداوند، حال يا با وساطت چيزي و يا بدون واسطه، و نيز هيچ تدبير هستيش به خداي سبحان منتهي مي

و نظامي كلي يا جزيي در عالم جريان ندارد، مگر آنكه آن هم منتهي به خداي سبحان است، چون تدبيري كه بين 
ات عالم است چيز ديگري جز اين نيست كه بين آنها روابطي برقرار كرده كه هر موجودي به خاطر آن روابطي كه با موجود

ساير موجودات دارد سر پا ايستاده و هستيش حفظ شده، و معلوم است كه پديد آورنده روابط موجودات همان پديد آورنده 
نتهاي تمامي موجودات عالم است تنها و تنها خداي سبحان است خود موجودات است، پس يگانه كسي كه به طور اطالق م

و « 1» "ءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِءٍ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "هم چنان كه در جاي ديگر فرموده: 
 . «4» "أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ "نيز فرموده: 

شود ه مورد بحث از آنجايي كه منتهاي هر چيزي را به طور مطلق خدا دانسته، و اين اطالق شامل تمامي تدبيرها نيز ميآي
شود. يكي انتها از حيث آغاز خلقت كه وقتي در باره خلقت هر ناگزير بايد گفت كه آيه شريفه شامل دو انتها در هر چيز مي



شود و ديگري از حيث معاد كه وقتي از طرف آينده پيش برويم خواهيم ديد هي ميچيز به عقب برگرديم به خداي تعالي منت
 .شوندكه تمامي موجودات دوباره به سوي او محشور مي

« 3»اند متوجه شود، مثال يكي تواند به اشكال وجوهي كه در تفسير آيه آوردهو از آنچه گذشت خواننده محترم خودش مي
گفته: معنايش اين است كه آخر امر به « 3»لق به خداي سبحان است در روز قيامت. ديگري گفته مراد از اين آيه رجوع خ

« 3»گفته: منتهاي مردم به سوي حساب پروردگار تو است. و چهارمي « 3»شود سومي ثواب و عقاب پروردگارت منتهي مي
 ماند. وليآنجا ديگر از جوالن باز ميكند تا به خداي سبحان منتهي شود، كند و ميگفته افكار بشر همه جا جوالن مي

 .خواهدخواننده عزيز توجه دارد كه هر يك از اين وجوه، اطالق آيه را به نحوي تقييد كرده، با اينكه تقييد، دليل مقيد مي

 77ن و به اسباب خنده و گريه[..... ص: مراد از اينكه فرمود خدا است كه خنداند و گرياند، و توضيح عدم منافات بين آن و اسناد خنده و گريه به خود انسا]

 اين آيه و آيات بعدش تا دوازده آيه، مواردي از منتهي شدن خلقت و تدبير به خداي "وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكي "

__________________________________________________ 

و  34ليدهاي آسمانها و زمين از آن او است. سوره زمر، آيه آفريدگار هر چيزي خداست، و او وكيل بر هر چيز است و ك(1)
33. 

 .33آگاه، كه هم خلق از آن او است و هم امر. سوره اعراف، آيه (2)

 .33، ص 43(روح المعاني، ج 3و  3و  3و  3)
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اند كه ربوبيت منحصر در خداي تعالي است. و فهمشمارد، و سياق در همه اين آيات سياق انحصار است، ميسبحان را بر مي
مانند  .براي او شريكي در ربوبيت نيست، و اين انحصار منافات با وساطت اسباب طبيعي و يا غير طبيعي در آن امور ندارد

 دهد در تحقق خنده و گريه، و يا واسطهواسطه بودن مسرت و اندوه دروني و اعضايي كه اين مسرت و اندوه را نشان مي
شدن اسباب طبيعي و غير طبيعي متناسب در احياء و اماته، و در خلقت نر و ماده، و پديد آمدن غني و فقر، و يا نابود كردن 

هاي هالك، چون وقتي اين اسباب هم همه مسخر امر خدا باشند و هيچ استقاللي از خود نداشته و از ما فوق خود امت
شود ملك خداي تعالي خواهد بود، و كسي و وديشان و آنچه كه بر آنها مترتب ميمنقطع نباشند، قهرا وجود آنها و آثار وج
 .چيزي شريك خدا در اين ملك نيست

پس معناي جمله اين است كه خداي تعالي تنها كسي است كه خنده را در شخص خندان و گريه را در شخص گريان ايجاد 
يم، براي دهبا اينكه ما خنده و گريه را به خود انسانها نسبت مي كرده، و كسي در آن شريك خدا نيست. و اين منافات ندارد

اينكه نسبت خنده و گريه و هر كار ديگر به انسان به خاطر اين است كه قائم به انسان است ولي نسبت دادن آن به خداي 
 .تعالي به خاطر اين است كه خدا آن را ايجاد كرده، و بين اين دو نسبت فرق بسيار است

منافاتي نيست بين اراده الهي به خنده و گريه انسان، با اراده خود انسان به خنديدن و گريستن، و اراده الهي باعث و باز 
شود كه اراده خود انسان باطل شود و شخص خندان مجبور به خنده باشد، براي اينكه اراده الهي به مطلق خنده تعلق نمي

اي كه از اراده گيرد، بلكه تعلق گرفته است به خنده ارادي و به اختيار، خندهنگرفته، كه به هر صورت كه بوده باشد صورت ب
زند، نه هر خنده و لو به اجبار، پس اراده خود انسان سبب خنديدن او است سببي كه در طول انسان و اختيارش سر مي

دو دخالت داشته باشند و اشكال سببيت اراده خداي سبحان است، نه در عرض آن، تا تزاحم و منافاتي پيش آيد، و يا هر 
  :شود كه دو سبب چگونه يك مسبب را ايجاد كنند، و در نتيجه ناگزير شويم براي رفع اشكال بگوييم



اند، و يا به افعال اختياري انسان هم مخلوق خداست، و خود انسان در آن دخالتي ندارد، هم چنان كه جبري مذهبان گفته
 .گوينداست، و خداي تعالي در آنها هيچ دخالتي ندارد كه معتزلي مذهبان آن را ميعكس بگوييم: مخلوق خود انسان 

  :اندشود كه گفتهاز مفسرين روشن مي« 1»هاي بعضي از آنچه گذشت فساد گفته

__________________________________________________ 
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اند: معنايش اين ديگر گفته« 1»اي آيه اين است كه: خداي تعالي قوه خنده و گريه را در انسان خلق كرده. و يا بعضي معن
خداوند  :اند: معناي آيه اين است كهگفته« 4»است كه خداوند منشا خنده و گريه يعني مسرت و اندوه را آفريده. و يا بعضي 

اند: معنايش اين است كه: اهل ديگر گفته« 3»آسمان را با باريدن گريانده. و يا بعضي  زمين را با روياندن گياهان خندانده و
 .بهشت را خندانده و اهل دوزخ را گريانده

 71ذكر مصاديق ديگر از انتهاء خلقت و تدبير به خداوند: اماته، احياء، خلق زوجين و...[..... ص: ]

اين آيه كه موت و حيات را به خداي سبحان نسبت داده، با اينكه ارتباطي هم با اسباب  گفتار در "وَ أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أَحْيا "
طبيعي و غير طبيعي مانند مالئكه دارند، نظير همان گفتاري است كه در باره خنده و گريه گذرانديم، و همچنين عين اين 

 .كندبحث در آيات بعدي هم جريان پيدا مي

به معناي آبي است در مرد و زن كه مبدأ پيدايش  "نطفه "كلمه "يْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثي مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنيوَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَ "
 .معنايش اين است كه فالن مرد مني خود را ريخت "امني الرجل "گوييم: فرزند است، و وقتي مي

 .است "زوجين "بيان كلمه "الذكر و االنثي ". و جمله"دمقدر شده باش "اين است كه:  "تمني "اند: معنايگفته« 3»بعضي 

براي اين بود كه در مساله خلقت  "و أنه هو "اند: اينكه در آيه مورد بحث مانند آيه قبلي نفرمود: هم گفته «5»بعضي 
 .كند منسوب به غير خداي تعالي باشدزوجين، كسي تصور نمي

به معناي خلقت اخري است كه همان خلقت دوم باشد، و ظرفش آخرت  "نشاه اخري "كلمه "وَ أَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْري "
است كه دار جزاء است، و اگر فرمود پيش آوردن اين نشاه به عهده خداست، براي اين بود كه قضاي حتمي الهي بود، و نيز 

 .كنداش را داده بود، و او خلف وعده نميبراي اين بود كه وعده

به معناي اموال ماندني از قبيل خانه و باغ  "قنيه "دهد، ويعني و او كسي است كه غني و قنيه مي "هُوَ أَغْني وَ أَقْني وَ أَنَّهُ "
از باب ذكر خاص بعد از عام است، به خاطر نفاست و  "أغني "بعد از جمله "أقني "و حيوان است، و بنا بر اين، ذكر جمله

 .شرافتي كه در خاص است

__________________________________________________ 
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 .ري استاند: اغناء به معناي مالدار كردن، و اقناء به معناي راضي كردن از جهت مالدااز مفسرين گفته« 1»بعضي 

 .كندنياز و فقير مياند: معناي آيه اين است كه: خدا است كه بيديگر گفته« 4»بعضي 



ستاره شعراي يمانيه باشد كه يكي از ستارگان ثابت و پر نوري است كه در  "شعري "گويا مراد از "وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْري "
 .درخشدشرق آسمان به صورت جباري آسماني مي

بشه يكي پرستيده، ابو كپرستيدند، و نيز يكي از كساني كه آن را ميدو قبيله خزاعه و حمير اين ستاره را مي« : 3»يند گومي
از اجداد رسول خدا )ص( بوده، كه البته جد مادري آن جناب بوده، و مشركين به اين مناسبت رسول خدا )ص( را پسر ابو 

 .پرستش شعري راه خود را از قوم خود جدا كرده بود ناميدند، چون گفتيم ابو كبشه باكبشه مي

ناميده، براي اين بوده كه قوم عاد دو  "عاد اولي "عاد همان قوم هود پيغمبر است، و اگر آنان را "وَ أَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولي "
 .(نسل بودند، نسل اول آنان قوم هود پيغمبر بودند )و هالك شدند

ثمود قوم صالح پيغمبر است، كه خداي تعالي كفار ايشان را تا آخرين نفر به هالكت رسانيد، هم چنان  "بْقيوَ ثَمُودَ فَما أَ "
 . «3» "وَ نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ "كه در جاي ديگر در باره آنان فرمود: 

، و اينكه در "عادا "اين جمله مانند جمله قبليش عطف است بر كلمه "وَ أَطْغيوَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ  "
ر تتر و طاغيظالم -آيدبه طوري كه از سياق بر مي -فرمايد: قوم نوح از دو قوم عاد و ثموداين آيه به اصرار و تاكيد مي

او پند نگرفتند، و با اينكه نزديك هزار سال بودند، براي اين است كه: قوم نوح دعوت آن جناب را نپذيرفتند، و از موعظه 
 .اي بسيار كم دعوتش را نپذيرفتندكرد، به جز عدهايشان را دعوت مي

اند: مؤتفكه عبارت است از قراء و آباديهاي قوم لوط كه از مفسرين گفته« 3»بعضي  "وَ الْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوي فَغَشَّاها ما غَشَّي "
 اهل
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 .است به معناي اسقاط است "أهوي "كه مصدر فعل "اهواء "رد. و كلمهخود را ائتفاك كرد، يعني زير و رو ك

و معناي آيه اين است كه: قراي قوم لوط )مؤتفكة( را به اين وسيله به زمين كوبيد و ساقط كرد، كه سرزمينشان را زير و رو 
اش كرد، آن مقدار كه شاملش در نتيجه عذاب خدا شاملش شد و احاطه "فَغَشَّاها ما غَشَّي "نموده دستخوش خسف نمود،

 .اش كردشد و احاطه

هايي باشد كه سكنه آنها در تاريخ بشريت دچار اعم از قراي قوم لوط و تمامي قريه "مؤتفكة "اند كه مراد ازاحتمال هم داده
 .ها و عالمتهايي از آنها بجاي ماندههاي آن قريهعذاب شده و منقرض شدند، و خرابه

به معناي تشكك و خود را به  "تماري "به معناي نعمت است و كلمه "الي "جمع "آالء "كلمه "رَبِّكَ تَتَماريفَبِأَيِّ آالءِ  "
 .دادطور مصنوعي مردد جلوه دادن است، و جمله متفرع بر ما قبل است كه افعالي را به خداي تعالي نسبت مي

نظام بديع را پديد آورده و اين عالم را ايجاد كرده، و  و معناي آن اين است كه: وقتي خداي تعالي همان كسي باشد كه اين
هاي پروردگارت خود را تدبير نموده، در انسانها خنده و گريه و مرگ و حيات و هالكت قرار داده. ديگر به كداميك از نعمت

 كني؟دهي، و در كدامش شك ميمردد جلوه مي

ت خوانده، با اينكه علي الظاهر اينها نقمت و ناگواري است، براي هاي طاغيه را هم نعمو اگر مساله هالكت و گرياندن امت
اين بوده كه هر چند براي طاغيان نقمت است ولي از آنجايي كه در پديد آمدن نظام اتم و عمومي كه در عالم جريان دارد، 



 .عمت استاندازد، دخالت دارد، ننظامي كه امور را به سوي استكمال خلق و رجوع كل به سوي خدا راه مي

و خطاب در آيه به همان كسي است كه اعراض كرد، و اندكي انفاق نموده سپس از ادامه انفاق خودداري نمود، ممكن هم 
بوده باشد، و به هر حال استفهام در اين  "گويم همسايه تو بشنوپسرم به تو مي "هست خطاب به رسول خدا )ص( از باب

 .جمله استفهام انكاري است

 تواند مصدر و به معناي انذار باشد،هم مي "نذير "اند: كلمهاز مفسرين گفته« 1»بعضي  "رٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُوليهذا نَذِي "
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شود، و اشاره با جمع بسته مي -به دو ضمه -"نذر "باشد، و در هر دو معنا به صورتو هم وصف و به معناي انذار كننده 
 .(يا به قرآن است و يا به رسول خدا )ص "هذا "كلمه

 85گرييد؟![..... ص: خنديد و نميقيامت نزديك شد... آيا باز هم مي]

 "اسماي قيامت است، هم چنان كه در جاي ديگر آمده: يكي از  "آزفه "يعني قيامت نزديك شد، چون كلمه "أَزِفَتِ الْآزِفَةُ "
 . «1» "وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ

است، يعني غير خدا كسي نيست كه گرفتاري آن روز  "نفس كاشفه "،"كاشفه "منظور از "لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ "
 .است را بر دارد، چون مراد از كشف، ازاله شدايد و هراسها

پس معنايش همانطور كه گفتيم اين است كه: هيچ كسي نيست كه بتواند شدايد و هراسهاي آن روز را بردارد، مگر آنكه 
 .خداي سبحان بردارد

 ه است، وبه بيان گذشت "هذا "اشاره با كلمه "أَ فَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَ تَضْحَكُونَ وَ ال تَبْكُونَ وَ أَنْتُمْ سامِدُونَ "
كه مصدر سامدون است به معناي لهو است، و آيه شريفه متفرع بر بيان گذشته، و استفهام در آن توبيخي  "سمود "كلمه
 .است

شود، و آوردن نشاه ديگر به و معنايش اين است كه: وقتي خداي تعالي پروردگار شما است كه همه امور به او منتهي مي
تر هست و بغير از خدا كسي نيست كه عذاب و گرفتاريهايش را از شما برطرف سازد، ديكعهده او است، و آمدن آن نشاه نز

هايي كه نسبت به خداي تعالي كرده و خود را در معرض شقاوت خنديد، و از كوتاهيآيا با چنين وضعي كه داريد هنوز مي
كنيد؟ و از در استهزا به آن ند تعجب و انكار ميخواگرييد؟ آيا از اين بيانات كه شما را به نجات ميدائمي قرار داديد نمي

 كنيد؟خنديد و گريه نميمي

اي است كه از بيان سابق گرفته شده، و معنايش اين است كه وقتي برايتان اين جمله نيز نتيجه "فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَ اعْبُدُوا "
جده نموده تنها او را بپرستيد، تا مخاطره مذكور را كه اي قرار داريد، پس بايد كه براي او سمعلوم شد كه در چنين مخاطره

 .اي ندارد از شما برطرف سازدغير از خدا برطرف كننده

__________________________________________________ 
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 83[..... ص: "أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّي... "راجع به شان نزول آيات: بحث روايتي ]چند روايت 

 اشاره

 كرد، عبد اللَّه بن سعدروايت كرده كه عثمان مال خود را در راه خير انفاق مي "أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّي... "در كشاف در ذيل آيه
اي بيم آن هست كه مالي برايت نماند. عثمان گفت: من خطايا رفتهبن ابي سرح برادر رضاعيش به او گفت: اينطور كه تو گ

خواهم با اين عمل خود رضاي خدا را جلب كنم، اميد عفو او را دارم. عبد اللَّه گفت: تو اين ماده شتر خود و گناهاني دارم، مي
رد و چند نفر را شاهد معامله گرفت، گيرم، عثمان هم همين كار را كو بارش را به من بده، من همه گناهانت را به عهده مي

اين است كه  "تولي "و از آن پس ديگر در راه خير چيزي نداد، بدين مناسبت بود كه آيه مورد بحث نازل شد. و معناي جمله
 . «1»در روز احد مركز را ترك كرد. بعد از آنكه اين آيات نازل شد، عثمان بهتر و بيشتر به عمل خير خود برگشت 

اين قصه را نقل كرده و روايت آن را به ابن عباس و سدي و كلبي و جماعتي از مفسرين  «2»حب مجمع البيان مؤلف: صا
مربوط به جنگ احد باشد، با اينكه اين سوره در مكه نازل شده جاي خدشه و نظر  "تولي "نسبت داده، ولي در اينكه جمله

 .است

سير اند كه در تفابن جرير، ابن منذر و ابن ابي حاتم از مجاهد روايت كرده و در الدر المنثور است كه فاريابي، عبد بن حميد،
آمد و به اين آيات راجع به وليد بن مغيره است كه نزد رسول خدا )ص( و ابو بكر مي :گفته "أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّي "آيه

اين است كه وليد اين  "و اكدي "ظور از جملهداد، و منظور از اعطاء همين گوش دادن است، و منگفتگوي آن دو گوش مي
  :عطاي خود را ترك كرد، آن وقت اين جمله نازل شد

گويد: منظور از غيب، قرآن است، آيا در آن باطلي ديده، و در اثر آمد و شدش به حضور پيامبر و ابو مي "أَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ "
 . «3»بكر چنين ديدي پيدا كرده؟ 

كند، و اين هم نده عزيز توجه دارد كه ظاهر آيات مورد بحث به هيچ وجه با آنچه در اين روايت آمده تطبيق نميمؤلف: خوان
 . «3»روايت شده كه آيات در باره عاص بن وائل، و در روايتي ديگر در باره مردي كه نامش را نبرده نازل شده است 

 گويد امام فرموده: يعنيمي "ي وَفَّيوَ إِبْراهِيمَ الَّذِ "و در تفسير قمي در ذيل جمله
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 .343، ص 3تفسير كشاف، ج (1)

 .133، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 .143، ص 3(الدر المنثور، ج 3و  3)

 33، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 . «1»فا كرد، و به طور كامل اطاعت نمود ابراهيم به تمامي اوامر و نواهي خدا و حتي به ذبح پسرش و

 89مند شدن از اعمال ديگران[..... ص: چند روايت راجع به بهره]

و در كافي به سند خود از اسحاق بن عمار از امام ابو ابراهيم موسي بن جعفر )ع( روايت كرده كه گفت: از آن جناب از 
ه دهد، در حالي كطوافهايش را به نيت بعضي از افراد خاندانش انجام مياش را يا بعضي از شخصي پرسيدم كه حج و عمره

گويد: اين را هم پرسيدم كه: در اين فرض آيا از ثواب عمل خودش آن فرد از او غايب است و در شهري ديگر قرار دارد، مي
  :شود يا نه؟ فرمودچيزي كم مي



ب آن فرد، عالوه بر اين ثوابي هم به عنوان صله رحم به او شود و هم به حسااين عمل هم به حساب خود او نوشته مي
آري حتي اگر  :شود؟ فرموددهند. پرسيدم: در صورتي كه آن فرد از دنيا رفته بود، آيا اين ثواب به حساب او ملحق ميمي

و اگر در مضيقه گردد، اي مشمول مغفرت خدا ميمشمول غضب خدا باشد به خاطر اين عملي كه تو به نيت وي انجام داده
امه شود كه اين ثوابي كه به نيابد، پرسيدم: آيا آن فرد در آنجايي كه هست متوجه ميباشد به خاطر اين عمل گشايش مي

  :عمل او ملحق شد از ناحيه چه كسي است؟ فرمود

 رمود: بلي، باعثآري. پرسيدم: اگر آن فرد ناصبي يعني دشمن علي )ع( باشد اين عمل سودي به حالش دارد يا خير؟ ف
 . «4»شود تخفيف او مي

 .شودمؤلف: مورد روايت هديه دادن ثواب عمل است، نه عملي كه به نيابت از طرف ميت انجام مي

و در همان كتاب به سند خود از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: خداي 
دهد اگر آن مؤمن مريض شود آنچه در حال سالمتي انجام كه موكل بر هر مؤمن است دستور مياي عز و جل به آن فرشته

داد و فعال به خاطر بيماري از آن عمل خير بازمانده برايش بنويس، براي اينكه اين منم كه او را در پناه و وثاق خود قرار مي
 . «3»ام داده

آيد، مگر از رمود: انسان بعد از مردنش ديگر هيچ أجر و ثوابي دنبالش نميو در خصال از امام صادق )ع( روايت آورده كه ف
 شود. دوماي پايدار تاسيس كرده باشد كه تا روز قيامت ثواب آن عايد وي ميچند راه: يكي اينكه در زندگيش صدقه

 اي كه بهصدقه
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اش آن را به ارث نبرند. سوم سنت هدايتي كه باب كرده باشد و بعد از مرگش صورت وقف در آورده باشد كه ديگر ورثه
رزند صالحي كه بعد از مردن خود او براي پدر استغفار كند مردم به آن سنت عمل كنند و راه درست را بروند. و چهارم ف

«1» . 

عي در در حقيقت، س -كه البته در اين معنا روايات بسيار زياد ديگري نيز از ائمه اهل بيت )ع( هست -مؤلف: اين سه روايت
 .آن اشاره كرديم دهد، كه قبال هم بهرا توسعه مي "وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي "آيه شريفه

 82[..... ص: "وَ أَنَّ إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي "رواياتي در باره انديشه كردن در باره خدا، در ذيل آيه: ]

وَ  "فرمايد: و در اصول كافي به سند خود از سليمان بن خالد روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع( فرمود: خداي تعالي مي
، پس بايد از اين كالم اين نتيجه را هم گرفت كه وقتي رشته بگومگوها به خداي تعالي كشيده شد، "تَهيأَنَّ إِلي رَبِّكَ الْمُنْ

 . «4»ديگر بايد دم فرو بست، و در آن وادي قدم نگذاشت 

 .اي است كه در معناي انتهاء داده استاي كه امام از آيه مذكور كرده، در حقيقت توسعهمؤلف: اين استفاده

مان كتاب به سند خود از ابي عبيده حذاء روايت كرده كه گفت: امام ابو جعفر )ع( به من فرمود: اي زياد زنهار از و نيز در ه
سازد، و صاحبش را اثر ميكند، و عمل انسان را حبط و بيخصومتها بپرهيز، كه خصومت آدمي را به مرض شك مبتال مي



د، كه به جرم آن ديگر آمرزيده نشود، آري در گذشته نيز مردمي بودند كه كند، و اي بسا يك كلمه از زبان او در آيهالك مي
علم آن وظايفي كه داشتند رها كردند، و به طلب علمي برخاستند كه ربطي به وظائفشان نداشت، و در نتيجه 

د او زدنجلو صدا ميبگومگوهايشان به خدا منتهي شد، و در آن مساله دچار حيرت شدند، به طوري كه اگر يكي از آنها را از 
ه پيش زدند، او به شخصي كزند، و يا از عقب سر صدايش ميگشت كه ببيند كيست كه صدايش ميبه عقب سر خود بر مي

و در الدر المنثور است كه: ابو « 3»گويد: در روايتي ديگر فرمود: در زمين سرگردان شدند داد، و نيز ميرويش بود پاسخ مي
خواهيد( تفكر ت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: در خلقت )كه آثار صنع خدا است هر چه ميالشيخ از ابو ذر رواي

 . «3»شويد بكنيد، ولي در خود خدا تفكر مكنيد، كه هالك مي
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و در نهي از تفكر در خداي تعالي روايات بسياري ديگر هست كه هم در جوامع حديث شيعه آمده و هم در جوامع  :مؤلف
اني است كه راه ورود به مسائل حديث اهل سنت، و البته بايد دانست كه اين نهي ارشادي است، و متوجه خصوص كس

عقلي و عميق را بلد نيستند و استعداد آن را ندارند، در نتيجه فرو رفتن در آن مسائل در حقيقت، خويشتن را در معرض 
 .هالكت افكندن است، آن هم هالكت دائم

 86وَ...[..... ص:  "ني وَ أَقْنيوَ أَنَّهُ هُوَ أَغْ "،"وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكي "چند روايت در ذيل آيات: ]

گويد: امام فرمود: يعني آسمان را با باريدن به گريه واداشته و مي "وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكي "و در تفسير قمي در ذيل آيه
  «زمين را با شكفتن به خنده در آورده است

 .ياندن و خنداندن استمؤلف: اين طرز استفاده كردن از آيه توسعه دادن در معناي گر.

ع( روايت آورده كه امير المؤمنين )ع( در )و در معاني االخبار به سند خود از سكوني از جعفر بن محمد از پدران بزرگوارش 
ر دنياز كرد و او را به كسبي كه فرمود: يعني هر انساني را در زندگي خود اغناء و بي "وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْني وَ أَقْني "معناي آيه

 . «4»مند است دست دارد اقناء و راضي ساخت، به طوري كه به كسب و كارش هر قدر هم پست باشد عالقه

  :از امام نقل كرده كه فرموده "وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْري "و در تفسير قمي در ذيل آيه

ند كاي است كه در آخر شب طلوع ميهپرستيدند، ستاراي است كه قريش و قومي از عرب آن را ميمنظور از شعري ستاره
«3» . 

كند تعريف آن ستاره از نظر زمان صدور اين حديث است كه ال بد در تابستان اينكه فرمود: در آخر شب طلوع مي :مؤلف
 .بوده و گرنه اين ستاره در تمامي سال و در تمام بيست و چهار ساعت شبانه روز در جاي خود قرار دارد

 . «3»فرموده: يعني قيامت نزديك شد  "أَزِفَتِ الْآزِفَةُ "در ذيل آيه و نيز در آن كتاب

گويد: منظور از اين حديث همان خبرهايي است كه قبال مي "أَ فَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
 . «3»داده بود 



 أَ فَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَ "كرده كه گفت: وقتي آيه شريفه و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت
 . «3»نازل شد، ديگر كسي آن جناب را خندان نديد تا از دنيا رفت  "تَضْحَكُونَ وَ ال تَبْكُونَ
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 87(..... ص: 22سوره قمر مكي است و پنجاه و پنج آيه دارد )(54)

 87[..... ص: 8تا  9(: آيات 29سوره القمر )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( وَ كَذَّبُوا وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ 4( وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ )1اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ )
 (3نَ الْأَنْباءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ )( وَ لَقَدْ جاءَهُمْ م3ِ)

( خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ 3ءٍ نُكُرٍ )( فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلي شَي3ْحِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرُ )
 (8)اعِ يَقُولُ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَي الدَّ (7)مُنْتَشِرٌ 

 87ترجمه آيات..... ص: 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1قيامت بسيار نزديك شد، و قرص ماه دو نيم گشت )

 .(4گويند سحري است پي در پي )گردانند و ميولي آنان كه كافر دلند هر آيتي ببينند روي مي

را تكذيب كردند، و هواهاي نفساني خود را پيروي نمودند، اما به زودي هر امري در مستقر خود  پيامبر و آنچه او آورده است
 .(3قرار خواهد گرفت )

 .(3داد آمده بود )با اينكه در كتاب او اخباري كه بقدر كافي هشدار مي

 .(3هاي بالغه الهي است اما اين هشدارها مؤثر نيفتاد )اين آيات حكمت

روي از ايشان بگردان، كه اينان منتظر روزي هستند كه داعيان مردم را به سوي داهيه و عذابي سخت پس تو اي رسول! 
 .(3خوانند )مي

هاي پراكنده به هر سو در حالي كه از شدت شرمساري و خشوع ديدگان خود پايين انداخته از گورها در آيند، و همچون ملخ



 .(3دوند )مي

 33، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(3حالي كه به سوي دعوت كننده به سرعت بدوند، آن روز كافران بگويند اين روز چه روز سختي است ) در

 88بيان آيات ]اشاره به مطالب سوره مباركه قمر[..... ص: 

 اشاره

ط ودهد بقيه آياتش يكسره مرباين سوره به جز دو آيه از آخرش كه متقين را وعده بهشت و حضور در نزد خداي تعالي مي
كند، كه رسول خدا )ص( آن را به خاطر مطالبه به انذار و تهديد است، نخست در اين سوره به معجزه شق القمر اشاره مي

فرمايد كه: همان قوم او را ساحر خواندند، و نبوتش را تكذيب نموده هم چنان هواهاي نفساني را قومش آورد. و سپس مي
 .اي از اخبار روز قيامت و از داستانهاي امم منقرضه در گذشته بگوششان خورددهپيروي كردند، با اينكه خبرهاي تكان دهن

ان در كند و بد حاليشگردد، اما پيداست كه با خشم و عتاب آنها را نقل مياي از آن داستانها بر ميآن گاه دوباره به نقل پاره
 .سازدشان ميروز قيامت هنگام بيرون شدن از قبرها و حضورشان را براي حساب خاطرن

و سپس به داستانهايي از قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، و دودمان فرعون، و عذابهاي دردناكي كه به خاطر تكذيبشان 
فرمايد: قوم پيامبر اسالم نزد خدا عزيزتر از آنان نيستند، و ايشان هم مانند آنها پيامبران را بر سر آنان آمد، پرداخته، مي

 .كنداجز سازند، و در آخر همانطور كه گفتيم سوره را با بشارت به متقين ختم ميتوانند خدا را عنمي

در جنگ بدر نازل شده، و يا « : 1»اند و اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده، و نبايد به گفته آنان كه گفته
اش آيات راجع به قدر است و از جمله آيات برجستهبعضي از آياتش در مدينه نازل شده، اعتناء كرد. « : 4»اند آنها كه گفته

 .كه در آخر سوره قرار دارد

 88مقصود از انشقاق قمر و وجوه مختلف در اين باره[..... ص: ]

 "السَّاعَةُ اقْتَرَبَتِ "به معناي بسيار نزديك شدن است، پس اينكه فرمود:  "اقتراب "كلمه "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ "

 .شودمعنايش اين است كه: ساعت خيلي نزديك شده، و ساعت عبارت است از ظرفي كه در آن ظرف قيامت بپا مي
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اين است كه اجزاي قرص قمر از هم جدا شده، دو قسمت گرديد، و اين آيه به  "الْقَمَرُوَ انْشَقَّ  "و معناي اينكه فرمود: 
معجزه شق القمر كه خداي تعالي به دست رسول خدا )ص( در مكه و قبل از هجرت و به دنبال پيشنهاد مشركين مكه 

همه اهل حديث و « 1»گويند كند. روايات اين داستان هم بسيار زياد است، و به طوري كه ميجاريش ساخت اشاره مي
د: معناي انمفسرين بر قبول آن أحاديث اتفاق دارند، و كسي از ايشان مخالفت نكرده به جز حسن، عطاء و بلخي كه گفته

شود، و اگر فرموده: دو نيم شده، از اين است كه به زودي در هنگام قيام قيامت قمر دو نيم مي "انْشَقَّ الْقَمَرُ "اينكه فرمود: 
 .شودباب اين است كه بفهماند حتما واقع مي

آن را رد  "وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ "فرمايد: پايه است، و داللت آيه بعدي كه ميليكن اين معنا بسيار بي



معجزه به قول مطلق است، كه شامل دو  "آية "ترين شاهد است بر اينكه منظور ازكند، براي اينكه سياق آن آيه روشنمي
گويند سحري است پشت سرهم، و معلوم است شود، يعني حتي اگر دو نيم شدن قمر را هم ببينند مينيم كردن قمر هم مي
كند، و در آن روز همه در بدر دنبال معرفت پوشي نيست، روزي است كه همه حقايق ظهور ميكه روز قيامت روز پرده

ه آن پناهنده شوند، و معنا ندارد در چنين روزي هم بعد از ديدن شق القمر باز بگويند اين سحري است گردند، تا بمي
اي بوده كه واقع شده تا مردم را به سوي حق و اي نيست جز اينكه بگوييم شق القمر آيت و معجزهمستمر، پس هيچ چاره

 .ند سحر استصدق داللت كند، و چنين چيزي را ممكن است انكار كنند و بگوي

دانان اين اضياشاره است به آن مطلبي كه ري "آية "اند: كلمهپايگي گفتار بعضي ديگر است كه گفتهنظير تفسير باال در بي
اند، و آن اين است كه كره ماه از زمين جدا شده، همانطور كه خود زمين هم از خورشيد جدا شده، پس بردهعصر به آن پي

 ها قرن كشفاشاره است به يك حقيقت علمي كه در عصر نزول آيه كشف نشده بود، و بعد از ده "مَرُوَ انْشَقَّ الْقَ "جمله
 .شد

وَ إِنْ يَرَوْا  "د: فرمايدانان صحيح باشد آيه بعدي كه ميپايگي اين تفسير اين است كه: در صورتي كه گفتار رياضيوجه بي
سازد، براي اينكه از احدي نقل نشده كه گفته باشد خود قمر سحري است با آن نمي "آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

 .مستمر

 عالوه بر اين جدا شدن قمر از زمين اشتقاق است، و آنچه در آيه شريفه آمده انشقاق
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كنند، و هرگز جدا شدن چيزي از چيز ديگر كه قبال است، و انشقاق را جز به پاره شدن چيزي و دو نيم شدن آن اطالق نمي
 .گويندبا آن يكي بوده را انشقاق نمي

شدن ظلمت  انشقاق قمر به معناي برطرف :انداختيار كرده و گفته« 1»پايگي اين وجه است كه بعضي نظير وجه باال در بي
 .اند: انشقاق قمر كنايه است از ظهور امر و روشن شدن حقديگر گفته« 4»شب، هنگام طلوع قمر است. و نيز اينكه بعضي 

 .البته اين آيه خالي از اين اشاره نيست كه انشقاق قمر يكي از لوازم نزديكي ساعت است

 11[..... ص: "أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَ كُلُّ "و "وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ "معناي جمله]

استمرار از هر چيزي به معناي عبور از آن است، البته عبوري پي در پي، و به  "وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ "
ي در پي و دائمي به معناي سحرهايي پ "سحر مستمر "شود، پسهمين جهت بر دوام و عموميت هر چيزي هم اطالق مي

 .است

اي شرطيه قرار گرفته، و بر نكره در سياق شرط است، يعني كلمه مذكور بدون الف و الم و هم در جمله "آية "و كلمه
اش فهماند مشركين هر آيتي كه ببينند در بارهاست، پس مي "هر آيتي "فهماند، و معنايشحسب قواعد ادبي عموميت را مي

 .حرهايي است پشت سرهمگويند: اينها همه سمي

 .انداز مفسرين، مستمر را به محكم و مورد وثوق تفسير كرده« 3»و بعضي 

اند. ولي اين ديگر آن را به زشت و منفور معنا كرده« 3»ديگر آن را به از بين رفتني و زائل شدن، و بعضي « 3»و بعضي 
 .معاني بعيد است



 كنند، ولي به قرينه ذيلدر اين جمله صريحا نفرموده چه چيز را تكذيب مي "وَ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّوَ كَذَّبُوا وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ  "
 .فهميم كه منظور تكذيب رسول خدا )ص( و آياتي است كه آوردهآيه مي

و در مجراي و معناي آيه اين است كه: رسول خدا )ص( و آياتي را كه آورده تكذيب كردند، در حالي كه همه امور مستقر 
شود كه آن امر حق است يا باطل، راست است يا دروغ؟ پس به زودي خواهند دانست گيرد، آن وقت فهميده ميخود قرار مي

وَ  "در معناي آيه "وَ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ "كه رسول خدا )ص( بر حق و صادق، و يا بر باطل و كاذب است. بنا بر اين جمله
 .باشدمي« 3» "هُ بَعْدَ حِينٍلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَ
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 31، ص: 13ترجمه الميزان، ج

اند: تكذيب در آيه مورد بحث مربوط به انشقاق قمر است و معناي آيه اين است كه: مشركين از مفسرين گفته «1»بعضي 
د با آن طور كه باي "وَ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ "انشقاق قمر را تكذيب نموده باز هم هواهاي نفساني خود را پيروي كردند، ولي جمله

 .سازددهد و نمياين تفسير معنا نمي

يان ب "من االنباء "مصدر ميمي و به معناي پندگيري است، و جمله "مزدجر "كلمه "ءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌوَ لَقَدْ جا "
اي است كه هاي گذشته، اخبار امت"انباء "همان چيزي است كه در آن عبرت و پندگيري و مزدجر است، و مراد از آن

اند، و از ظاهر اينكه آيت را با بيان خبرهاي روز ت است، و هر دو وجه را احتمال دادههالك شدند، و يا مقصود اخبار روز قيام
آيد كه مراد از اخباري كه در آن عبرت و هاي هالك شده تعقيب كرده، بر مياي از امتقيامت و سپس با خبرهاي عده

 .مزدجر هست، همه اخبار مذكور است

لوغ از ماده ب "بالغه "برداري شود، و كلمهبه معناي كلمه حقي است كه از آن بهره "حكمت ""رُحِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُ "
اي است به آخرين حد مسافت، ولي به طور كنايه در تماميت و كمال هر چيزي هم است كه به معناي رسيدن هر رونده

حيه خودش نقصي و از جهت اثرش كمبودي آن حكمتي است كه كامل باشد، و از نا "حكمت بالغه "شود، پساستعمال مي
 .نداشته باشد

رع دهد، جزئياتي كه گفتار متففاي فصيحه است كه از حذف شدن جزئياتي خبر مي "فما تغن النذر "در جمله "فاء "و حرف
ت، و رساندن اسرسان است، و يا به معناي انذار و بيم جمع نذير و نذير يا به معناي منذر و بيم "نذر "بر آنها است، و كلمه

 .تر استهر دو معنا صحيح است، هر چند معناي اول به فهم نزديك

كند، حكمتي است بالغ، ولي آن را تكذيب كرده دنبال و معناي آيه اين است كه: اين قرآن و يا آنچه به سوي آن دعوت مي
 .نبخشيد هواهاي نفساني خود را گرفتند، و در نتيجه منذرين و يا انذارها سودي به حالشان

 19[..... ص: "فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ... "در آيه:  "يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ... "مفاد جمله]

است به معناي اعراض است، و حرف فاء  "تول "كه مصدر فعل "تولي "كلمه "ءٍ نُكُرٍفَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلي شَيْ "
 فهماند جمله فرع و نتيجه مطالب قبلي است كه حال كفاردر آمده فاي تفريع است، ميكه بر سرش 
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دهد ، و در نتيجه انذارها سودي به حالشان نفرمايد: وقتي مكذبين به تو، پيرو هواهاي نفساني باشندكرد، و ميرا توصيف مي
 .ها و مواعظ به خرجشان نرود، تو هم از ايشان روي بگردان و اصراري بر دعوتشان مورزو عبرت

، و "أنكرت فالنا "شود: شناسم، هم گفته ميگويد: انكار، ضد عرفان است، و براي اظهار اينكه من فالني را نميراغب مي
، و اصل معناي اين كلمه اين است كه چيزي وارد بر قلب شود كه قلب تصورش را نكرده "نكرت فالنا "شود: هم گفته مي

وقتي ديد دستشان به  -فَلَمَّا رَأي أَيْدِيَهُمْ ال تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ "باشد، و اين خود نوعي جهل است، و در قرآن كريم آمده: 
هم به معناي زيركي است و هم به معناي امري دشوار  "نكر "گويد: كلمهز مي. و ني"رسد ناشناس تشخيصشان دادغذا نمي

 . «1»شناسد است، كه اذهان آن را نمي

شود، و مواعظي كه به عنوان انذار گوشزدشان اي كه به ايشان القاء ميگفتار در بيان حال مكذبين در برابر حكمت بالغه
مجددا به قسمتي ديگر از آن مواعظي كه قبال  "يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ "شود، و از جملهمي تمام "فَتَوَلَّ عَنْهُمْ "گردد در جملهمي

هاي مكذب گذشته را در لحن عتاب و توبيخ شديد ذكر داشت پرداخته حال و وضع مكذبين در قيامت و حال و روز امت
 .گذاردراض اعراض كنندگان باقي نميدهد، و ديگر عذري براي اعكند، در لحني كه دلها را براي تنبه تكان ميمي

خواهد دوباره آن مواعظي را كالمي است جداي از ما قبل خود، كالمي است كه مي "يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ... "پس بنا بر اين جمله
پرسيده:  شخصي "مْفَتَوَلَّ عَنْهُ "كه قبال ذكر كرده بود در مقام جواب از سؤالي تقديري از سر گيرد، گويا بعد از آنكه فرمود: 

، يعني حال عاقبت دنيايشان را كه "يَوْمَ يَدْعُ... "خوب وقتي پيامبر از ايشان روي بگردانيد مال كار آنان چه بود؟ فرمود: 
گفتيم كه همان حال امثال آنان از قوم نوح و عاد و ثمود و ديگران بود، چون اينها بهتر از آنها نيستند، و اما حال آخرتشان 

 ...كندزي كه دعوت كننده دعوت ميدر رو

و معنايش  "يخرجون "فرمايد: آيد، و مياي كه به زودي ميمتعلق است به جمله "يوم يدع "و بنا بر اين ظرف در جمله
شوند... و ممكن هم كند، همه از قبرها خارج مياين است كه: روزي كه دعوت كننده به چيزي نديده و نشناخته دعوت مي

بياد آر روزي را كه دعوت كننده دعوت  -اذكر يوم يدع الداعي "اي تقديري باشد، و تقدير كالمبه جملههست متعلق 
 و حاصل كالم اين باشد كه بياد آر آن روز را و حال ايشان را در آن "كندمي
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 ."نكر "مفردات راغب، ماده(1)

 33، ص: 13ن، جترجمه الميزا

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ  "و آيه شريفه« 1» "هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ "و اين آيه در معناي آيه شريفه .روز
 .باشدمي« 4» "الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ

كيست، چيزي كه هست در جاي ديگر اين دعوت را به خود نسبت داده و  در اين آيه شريفه نام دعوت كننده را نبرده كه
 . «3» "يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ "فرموده: 

و اگر از ميان همه خبرهاي مربوط به قيامت مساله دعوت براي خروج از قبرها و حضور براي فصل قضا و خروجشان از قبر 
نشان به سوي داعي را يادآور شده، براي اين بود كه اين دعوت مقابل دعوت آنان در دنيا قرار در حال خشوع و سرعت گرفت

گفتند: اينها همه سحرهايي است كرد و ايشان اعراض نموده ميگيرد، كه ايشان را به سوي ايمان به آيات دعوت مي
 .مستمر

كند، و آن امر دشوار ن را به امري بس دشوار دعوت ميو معناي آيه اين است كه: به ياد آر روزي را كه دعوت كننده ايشا



 .همان داوري و پاداش و كيفر است

جمع خاشع است كه مصدر آن خشوع به معناي  "خشع "كلمه "خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ "
نسبت داده، از اين جهت است كه حالت خشوع و ذلت بيش از هر چيز در نوعي ذلت است، و اگر اين خشوع را به ديدگان 

 .كندديدگان ظهور مي

جمع جدث به معناي قبر است، و جراد )ملخ( حيواني معروف است، و اگر مردم را در بيرون شدن از قبر  "أجداث "و كلمه
شود و با هر دسته داخل در دسته ديگر مي شودهاي منتشر، از اين جهت است كه ملخ وقتي منتشر ميتشبيه كرده به ملخ

شوند، با اينكه به ظاهر هر يك از آنها جهتي مخالف جهت ديگر دارد، در روز قيامت هم مردم اينچنين درهم هم مخلوط مي
لي نُصُبٍ يُوفِضُونَ خاشِعَةً يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً كَأَنَّهُمْ إِ "فرمايد: شوند، قرآن كريم در جاي ديگر ميو برهم مي

 . «3» "أَبْصارُهُمْ
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 .33آيا جز اين را منتظرند كه ساعت قيامشان فرا رسد؟. سوره زخرف، آيه (1)

آمد؟. سوره يونس، آيه  هاي گذشتهآيا منتظر غير اين هستند كه بر سرشان روزي آيد مانند روزهايي كه بر سر امت(2)
144. 

 .كنيدكند، و شما او را همراه با حمدش اجابت ميروزي كه خداي تعالي شما را دعوت مي(3)

 .34سوره اسري، آيه 

دوند در حالي كه ديدگانشان از خشوع افتاده است. سوره روزي كه شتابان از قبرها بيرون شوند گويي به سوي علمي مي(4)
 .33و  33معارج، آيه 

 33، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 ."مُهْطِعِينَ إِلَي الدَّاعِ يَقُولُ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ "

كنند، آن روز دوند و دعوتش را اجابت ميشوند كه به سرعت به سوي صاحب دعوت مييعني در حالي از گورها بيرون مي
 .كافران گويند امروز روزي بس دشوار است

 19([..... ص: "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ "واياتي راجع به معجزه شق القمر در ذيل آيه: بحث روايتي ])ر

آمده كه: يعني قيامت نزديك شد، چون بعد از پيامبر اسالم ديگر پيامبري تا  "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ "در تفسير قمي در معناي
 .رسالت برچيده شدقيامت نخواهد آمد، و طومار نبوت و 

اي برايشان بياورد، رسول خدا )ص( دعا آمده كه قريش از رسول خدا )ص( خواست تا معجزه "انْشَقَّ الْقَمَرُ "و در معناي
كرد، و از خدا خواست قرص قمر را برايش دو نيم كند، و خداي تعالي اين كار را كرد، به طوري كه مشركين همه آن را 

 . «1»قسمت به هم چسبيدند، با اين حال گفتند: سحري است مستمر يعني صحيح  ديدند، و دوباره آن دو

ع( روايت آورده كه فرمود: در )اش از علي و در امالي شيخ به سند خود از عبيد اللَّه بن علي از حضرت رضا از آباء گرامي
 . «4» "شاهد باشيد، شاهد باشيد " :مكه قرص قمر دو نيم شد، رسول خدا )ص( فرمود

ص( در روايات شيعه از ائمه اهل بيت )ع( در رواياتي بسيار آمده، و علما و )مؤلف: مساله انشقاق قمر براي رسول خدا 
 .اندمحدثين ايشان آنها را بدون هيچ توقفي پذيرفته



ويه، و بيهقي )در و در الدر المنثور است كه: عبد الرزاق، احمد، عبد بن حميد، مسلم، ابن جرير، ابن منذر، ترمذي، ابن مرد
اي خواستند، خداي تعالي قرص ماه را دو نيم اند كه گفت: مردم مكه از رسول خدا )ص( معجزهدالئل(، از انس روايت كرده

 . «3»يعني سحري از بين رفتني  "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ... سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ "كرد، و به دنبالش اين آيه نازل شد: 

 و در همان كتاب است كه ابن جرير، ابن منذر، ابن مردويه، ابو نعيم، و بيهقي، هر
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اند كه گفت: در عهد رسول خدا )ص( قرص قمر دو نيم ر كتاب دالئل خود از طريق مسروق از ابن مسعود روايت كردهدو د
شد، و قريش گفتند: اين سحر ابن ابي كبشه بود، آن گاه به يكديگر گفتند: منتظر باشيم تا مسافران از خارج بيايند، ببينيم آيا 

تواند تمام مردم عالم را سحر كند، مسافران يكي پس از ديگري از راه چون محمد نمي اند يا نه،آنها هم اين جريان را ديده
رسيدند، و قريش جريان را از ايشان پرسيدند، گفتند: آري ما هم ديديم كه ماه دو نيم شد، راجع به اين جريان بود كه خداي 

 . «1» "قَمَرُاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْ "تعالي اين آيه را نازل كرد

و نيز در آن كتاب است كه مسلم، ترمذي، ابن جرير، ابن منذر، ابن مردويه، حاكم، بيهقي و ابو نعيم، در دالئل از طريق 
 هگفته: اين آيه مربوط به جرياني است ك "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ "اند كه: در تفسير آيهمجاهد از ابن عمر روايت كرده

در عهد رسول خدا )ص( پيش آمد، يعني قرص ماه دو نيم شد، يك نيمه آن جلو كوه و نيم ديگرش پشت كوه قرار گرفت، و 
  :رسول خدا )ص( عرضه داشت

 . «4»پروردگارا شاهد باش 

عم روايت و باز در همان كتاب آمده كه احمد، عبد بن حميد، ترمذي، ابن جرير، حاكم، ابو نعيم، و بيهقي از جبير بن مط
  :گفته "وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ "اند كه در شان نزول آيهكرده

ما در عهد رسول خدا )ص( در مكه بوديم كه قرص ماه دو نيم شد، نيمي باالي اين كوه قرار گرفت، و نيمي ديگر بر باالي 
حر تواند براي ما سر باشد تنها مياين كوه ديگر ايستاد، مردم گفتند: محمد ما را سحر كرد، در آن ميان مردي گفت اگر سح

 . «3»تواند تمام مردم را سحر كند باشد، و او نمي

ير اند كه در تفسو نيز در آن كتاب آمده كه ابن جرير و ابن مردويه و ابو نعيم )در كتاب دالئل( از ابن عباس روايت كرده
ريان قبل از هجرت اتفاق افتاده بود، و آن از اين قرار بود كه ماه دو نيم شد، گفته: اين ج "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ "آيه

 . «3»به طوري كه همه هر دو نيمه آن را ديدند 

، و ابن جرير و ابن "زوائد الزهد "و نيز در آن كتاب است كه ابن ابي شيبه، عبد بن حميد، عبد اللَّه بن احمد، در كتاب
روزي در مدائن حذيفة بن يمان براي ما خطبه خواند،  :اند كه گفتبد الرحمن سلمي روايت كردهمردويه و ابو نعيم، از ابي ع

 بعد از حمد خدا و
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، آگاه باشيد كه ساعت قيامت نزديك شد، آگاه باشيد كه قرص ماه در عهد "ةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُاقْتَرَبَتِ السَّاعَ "ثناي او گفت: 
رسول خدا )ص( پاره شد، آگاه باشيد كه دنيا فراق خود را اعالم نمود آگاه باشيد كه امروز مسابقه و فردا روز پيروزي است 

«1» . 

اين چند نفر از صحابه يعني انس، عبد اللَّه بن مسعود، ابن عمر، جبير  از (مؤلف:مساله انشقاق قمر به دعاي رسول خدا )ص
 .بن مطعم، ابن عباس، و حذيفة بن يمان، به طرق بسيار مختلفي نقل شده

اي كه اين جريان از ايشان نقل شده علي )ع( را شمرده، و آن گاه از سيد شريف نقل كرده و در روح المعاني از جمله صحابه
ب خود )شرح المواقف( از ابن سبكي نقل كرده كه او در كتاب خود )شرح مختصر( گفته: اين حديث متواتر كه او در كتا

 . «4»است، و نبايد در تواترش ترديد كرد 

 .خوب اين حال حديث بود از نظر اهل سنت، وضع آن را از نظر شيعه نيز دانستي، حال به بحث پيرامون اين جريان بپردازيم

 16پيرامون مساله شق القمر..... ص: گفتاري اجمالي 

 اشاره

اي است كه مورد قبول معجزه شق القمر به دست رسول خدا )ص( در مكه و قبل از هجرت و به پيشنهاد مشركين، مساله
 .همه مسلمين است، و كسي از ايشان در آن ترديد نكرده

مَرُ وَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَ "و از قرآن كريم آياتي كه به روشني بر آن داللت دارد يكي آيه مورد بحث است كه فرموده: 
 كه هماندر آيه دوم جز اين "آيت "، چون همانطور كه قبال اشاره كرديم كلمه"إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

ا نزول ترين معجزه باز آن خبر داده، با هيچ آيتي ديگر منطبق نيست، براي اينكه نزديك "انْشَقَّ الْقَمَرُ "باشد كه در جمله
  :اين آيه همان معجزه شق القمر بوده كه مشركين از آن مانند ساير آيات اعراض كردند و گفتند

 .سحري است مستمر

 شماري بر آن داللت دارد كه شيعه و سنيروايات بي و اما از حديث بايد دانست كه
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 .روايتي گذشته چند روايت از آنها را نقل كرديم اند، كه در بحثاند، و محدثين هر دو طايفه آنها را پذيرفتهآنها را نقل كرده

اي داللت دارد و هم سنت، و اما اينكه يك كره آسماني دو نيم شود، چنين چيزي في پس هم كتاب بر وقوع چنين معجزه
نفسه ممكن است و عقل دليلي بر محال بودن آن ندارد، از سوي ديگر معجزه هم امري است خارق العاده، و وقوع حوادث 

خارق العاده نيز ممكن است، عقل دليلي بر محال بودن آن ندارد، و ما در جلد اول اين كتاب به طور مفصل در اين باره 
ترين شواهد بر وقوع شق القمر، قرآن كريم بحث نموده، هم امكان معجزه را اثبات كرديم و هم وقوع آن را، و يكي از روشن

 .از ضروريات دين نباشداست، پس بايد آن را بپذيريم هر چند كه 

 17اند و پاسخ آن[..... ص: سخن كساني كه با استناد به چند آيه قرآني به وقوع معجزه شقّ القمر اشكال كرده]



اند: اينكه معجزات پيامبر )ص( با اقتراح و پيشنهاد مردم انجام اي اشكال كرده و گفتهها به وقوع چنين معجزهولي بعضي
الْآياتِ إِلَّا ها وَ ما نُرْسِلُ بِنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَ آتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِوَ ما مَ "شود، با آيه

رستيم فامت معجزاتي نمي شود كه ما ديگر براي اينمنافات دارد، براي اينكه از اين آيه يا چنين استفاده مي« 1» "تَخْوِيفاً
ها و داراي هاي سابق فرستاديم همه را تكذيب كردند، و اين امت هم مثل همان امتبراي اينكه هر چه معجزه براي امت

طبيعت همانها هستند، و در نتيجه اينان نيز معجزات ما را تكذيب خواهند كرد، و وقتي معجزه اثر نداشته باشد، ديگر چه 
 تادن آن است؟اي در فرسفايده

فرستيم، براي اينكه اگر بفرستيم اين امت اي براي اين امت نميما هيچ معجزه :خواهد بفرمايدكنيم كه ميو يا استفاده مي
ت خواهيم اين امشوند، و ما نميكنند، و در اثر تكذيب معذب و هالك ميهاي گذشته آن را تكذيب مينيز مانند ساير امت

 .استيصال گرفتار آيدمنقرض گشته به عذاب 

 فرستد، آن طور كه دراي به اقتراح و پيشنهاد اين امت نميپس به هر حال آيه فوق داللت دارد كه خداي تعالي هيچ معجزه
 .فرستادهاي گذشته ميامت

زاتي معجالبته اين اشكال همانطور كه اشاره شد در خصوص معجزاتي است كه با اقتراح و پيشنهاد مردم جاري شود، نه آن 
كند، مانند معجزه قرآن براي پيامبر كه خود خداي تعالي و بدون اقتراح مردم به منظور تاييد رسالت يك پيامبر جاري مي

 اسالم، و دو معجزه عصا و يد )بيضا( براي موسي )ع( و معجزه زنده كردن مردگان و غيره براي عيسي
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ع(و همچنين آيات نازله ديگر كه همه لطفي است از ناحيه خداي تعالي، و نيز مانند معجزاتي كه از پيامبر اسالم سر زد )
 .بدون اينكه مردم از او خواسته باشند

ق توانيم معجزه شد مردم معجزه بياورد، پس ما هم نميتواند به پيشنهاسوره اسري هيچ پيغمبري نمي 33پس به حكم آيه 
ر و هم اينكه مشركين به آن ايمان نياوردند. و نظي -البته اگر بوده -القمر را قبول كنيم چون هم به پيشنهاد مشركين بوده

بِّي لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً... قُلْ سُبْحانَ رَوَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّي تَفْجُرَ  "فرمايد: آيه سوره اسري آيه شريفه زير است كه مي
آيد وقتي از آن جناب خواستند تا به و آياتي ديگر غير آن، چون از آيه مذكور نيز به دست مي «1» "هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا

من كه به جز يك انسان فرستاده شده  اي از زمين برايشان بجوشاند، در پاسخ خداي را تسبيح كرد، و فرمود:معجزه چشمه
تواند از پيش خود و به دلخواه مردم معجزه بياورد؟( در پاسخ با ذكر نيستم )ال بد معنايش اين است كه بشر رسول نمي

كنيم كه اوال هيچ فرقي ميان معجزات پيشنهادي و غير آن نيست، و در صورت وجود دليل محكم نقلي اي ثابت ميمقدمه
قابل قبول است، و ثانيا نازل نشدن عذاب بر مشركين عرب علتي ديگر داشته، كه با كنار رفتن آن علت عذاب  هر دو قسم

 .هم بر آنان نازل شد

رسول خدا )ص( بر مشركين عرب به تنهايي مبعوث نبود، و امت او همه جهانيان تا روز قيامت  :توضيح مقدمه اين است كه
وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ  "، و آيه شريفه« 4» "يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاًقُلْ  "هستند، به دليل آيه شريفه

 .و آياتي ديگر« 3» "وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النبيين "و آيه شريفه« 3» "لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ

وت خود را از مكه و از ميان قوم خودش كه مردم مكه و اطراف آن بودند شروع كرد و چيزي كه هست آن جناب دع
جمعيت بسياري دعوتش را پذيرفتند، ولي عامه مردم بر كفر خود باقي مانده تا آنجا كه توانستند دعوتش را با دشمني و 



 ينكه از آن شهر بيرون كنند كه خداي تعالياذيت و استهزاء مقابله نموده، تصميم گرفتند يا او را به قتل برسانند و يا ا
 .دستورش داد كه هجرت كند

 و آنهايي كه به آن جناب ايمان آوردند هر چند نسبت به مشركين كم بودند، و در
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  :شان فرمودهاند كه قرآن در بارهداشتند، اما براي خود جمعيتي بوده تحت شكنجه آنان قرار

حتي آن قدر زياد بودند كه از رسول خدا )ص( اجازه « 1» "أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ "
به روايات وارده در شان نزول آيه فوق مراجعه )داي تعالي اجازه نداد، خواستند تا با مشركين مبارزه و نبرد كنند، ولي خمي

 .(فرماييد

شده، تا آنكه رسول خدا اند، و روز به روز به جمعيتشان اضافه مياي داشتهشود مسلمانان مكه عده و عدهپس معلوم مي
قبائل اطرافش را تا يمن و ساير اطراف  )ص( به مدينه مهاجرت كرد و در آنجا دعوتش گسترش و اسالم نشر يافت، مدينه و

شبه جزيره عربستان را گرفت، و از اين سرزمين پهناور تنها مكه و اطراف آن باقي ماند، و اين گستردگي هم چنان ادامه 
هايي به پادشاهان و بزرگان فارس و روم ص( در سال ششم هجرت نامه)يافت تا از مرز عربستان هم گذشت، و رسول خدا 

نوشت، و در سال هشتم هجرت مكه را هم فتح كرد، و در اين فاصله يعني فاصله هجرت تا فتح مكه عده زيادي از  و مصر
تا آنكه رسول خدا )ص( از دنيا رحلت نموده و انتشار اسالم به جايي رسيد كه  .أهالي مكه و اطرافش به دين اسالم در آمدند

تر شد، تا امروز كه يك پنجم جمعيت دنيا را تشكيل اش گستردهآوازه دانيم، و به طور مداوم جمعيتش بيشتر وهمه مي
 .اندداده

اي بود پيشنهادي كه گوييم: آيه مورد بحث يعني مساله دو نيم شدن قرص ماه، معجزهحال كه اين مقدمه روشن شد مي
، دنبالش عذاب بود، و تكذيبش كردنداي كه اگر تكذيبش ميمشركين مكه آن را از رسول خدا )ص( خواسته بودند، معجزه

امت  شد كه خداي تعالي تماميهم كردند، براي اينكه گفتند سحري است مستمر و ليكن تكذيب مشركين باعث آن نمي
اسالم را كه پيامبر اسالم رسول ايشان است هالك كند، آري امت اسالم تمامي ساكنان روي زمين هستند، و در آن ايامي 

ا تكذيب كردند حجت بر تمامي مردم روي زمين تمام نشده بود، چون اين معجزه پنج سال قبل از كه مشركين شق القمر ر
 . «4» "لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ "هجرت اتفاق افتاد، و خداي تعالي خودش فرموده: 

مسلمين بودند، و به همين شد كه تمامي اهل مكه را هالك كند، چون در ميان آنان جمعي از و حتي باعث اين هم نمي
جهت ديديم كه در صلح حديبيه خداي تعالي مقابله مسلمانان با مشركين را به صلح انجام داد، و وقتي مسلمانان از اينكه 

 نتوانستند داخل مكه شوند
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وهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ وَ لَوْ ال رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُ "ناراحت شدند، فرمود: 
 . «1» "اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً

مكه را هالك نموده مؤمنين ايشان را نجات دهد، چون  عالوه بر اين اين فرض هم صحيح نبود كه خداي تعالي تنها كفار
جمع بسياري از همان كفار نيز در فاصله پنج سال قبل از هجرت و هشت سال بعد از هجرت و تمامي آنان در فتح مكه 

مسلمان شدند، هر چند كه اسالم بسياري از آنها ظاهري بود، زيرا دين مبين اسالم در مسلماني اشخاص به اقرار به 
 .كندشهادتين هر چند به ظاهر باشد اكتفاء مي

از اين هم كه بگذريم عموم اهل مكه و حوالي آن اهل عناد و لجاج نبودند، و تنها صناديد و بزرگان ايشان عناد داشتند، و 
جزه دادند و عليه رسول خدا )ص( اقتراح )پيشنهاد( معكردند و مسلمانان را شكنجه ميرسول خدا )ص( را استهزاء مي

همين طبقه بوده است و « 4» "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "دادند. و منظور از آيهمي
ان و به كردند در چند جا از كالم خود تهديد كرد به محروميت از ايمخداي تعالي همين لجبازان را كه اقتراح معجزه مي

وَ تَمَّتْ  "هالكت، و به همين تهديد خود وفا هم نمود، هيچ يك از آنان ايمان نياوردند، و در واقعه جنگ بدر هالكشان كرد،
 . «3» "كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا

فرستد. در مياز سوره اسري براي اينكه خداي تعالي مطلقا معجزه ن 33و اما اينكه صاحب اشكال تمسك كرد به آيه 
كند گوييم آيه شريفه همان طور كه خود او نيز اقرار كرد شامل آن معجزات كه رسالت يك پيامبر را تاييد ميپاسخش مي

اداتي شود از قبيل خوارق عشود، مانند قرآن براي تاييد رسالت رسول اسالم، و نيز شامل آياتي كه جنبه لطف دارد نمينمي
 .يافتند و )صدها( مانند آنداد و بيماراني كه به دعايش شفا مياز غيب خبر مي زد،كه از آن جناب سر مي
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شد آنان را ندانسته به قتل برسانيد و اگر مردان و زناني مؤمن ناشناخته در ميان اهل مكه نبودند و جنگ شما باعث مي(1)
خواست هر كه را بخواهد داخل رحمت خود كند، و نيز اگر آن مؤمنين جداي از كفار ن شويد، و خدا ميگرفتار بيامد سوء آ

 .25كرديم. سوره فتح، آيه بودند، هر آينه كفار ايشان را عذابي دردناك مي

 [.....] .3آنان كه كافر شدند چه انذارشان بكني و چه نكني ايمان نخواهند آورد. سوره بقره، آيه (2)

 .113و كالم پروردگار تو با صدق و عدل به انجام رسيد. سوره انعام، آيه (3)
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ظير شود كه اقتراحاتشان نبنا بر اين بر فرض هم كه آيه مذكور مطلق باشد، تنها شامل معجزات اقتراحي مشركين مكه مي
دن معجزه ايمان بياورند، بلكه براي اين بود كه آن را تكذيب كنند، و هاي گذشته بود، براي اين نبود كه با دياقتراحات امت

هاي گذشته بود، و الزمه آيه خالصه سر به سر پيغمبر خود بگذارند، چون طبع مشركين مكه طبع همان مكذبين از امت
 .مزبور هم اين است كه مشركين مكه را معذب كند، و خدا نخواست فوري آنان را عذاب كند

ده زاي "و ما نرسل بااليات "در جمله "باء "ين را هم بگوييم كه در آيه مذكور دو احتمال هست. يكي اينكه حرفالبته ا
 فرستيم مگر براي تخويف، و احتمالباشد، و معنا اين باشد كه ما آيات را نمي "نرسل "مفعول جمله "آيات "باشد، و كلمه

اي رسول تقديري است، و معن "نرسل "اشد، در اين صورت مفعول جملهب "باي فارسي "دوم اينكه باي مصاحبه و به معناي
 .فرستيم مگر براي تخويفآيه اين است كه: ما هيچ پيغمبري را با آيات نمي



و اما اينكه گفتيم خدا نخواست فوري آنان را عذاب كند، علت آن را خود خداي تعالي در جاي ديگر توضيح داده و فرموده: 
آيد كه علت پس، از اين آيه بر مي« 1» "هُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَ ما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَوَ ما كانَ اللَّ "

ه اي بفرستد، بلكه علت اين بوده كنفرستادن آيت و به دنبال تكذيب آن عذاب اين نبوده كه خدا نخواسته آيت و معجزه
وَ إِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ  "ين آنان مانع فرستادن آيت بوده، هم چنان كه از آيه شريفهرسول خدا )ص( در ب

 .شودنيز همين معنا استفاده مي« 4» "لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَ إِذاً ال يَلْبَثُونَ خِالفَكَ إِلَّا قَلِيلًا

نَ وَ وذِّبَهُمُ اللَّهُ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ ما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُوَ ما لَهُمْ أَلَّا يُعَ "از سوي ديگر فرموده: 
 . «3» "ما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ وَ ما كانَ صَالتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِ

__________________________________________________ 

كنند عذاب نخواهد كند و نيز مادامي كه استغفار ميخدا هرگز ايشان را در حالي كه تو در بينشان هستي عذاب نمي(1)
 .33كرد. سوره انفال، آيه 

د. سوره ماندنكه از آن بيرونت كنند و از پس رفتن تو جز مدت كمي نمي و نزديك بود تو را از اين سرزمين بكشانند(2)
 .33اسري، آيه 

 كنند با اينكه صاحب اختيار آنمگر چه خصوصيتي دارند كه خدا عذابشان نكند، اينكه از مسجد الحرام جلوگيري مي(3)
ان نزد دانند، و نماز خواندنشبيشترشان نمي تواند باشد، امانيستند، چون صاحب اختيار آن مسجد الحرام به جز متقين نمي

 ورزيديد. سوره انفال، آيهمسجد الحرام به جز سوت زدن و كف زدن نيست پس بايد عذاب را بچشيد، به جرم كفري كه مي
 .33و  33
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از طرف كفار هيچ مانعي از نزول عذاب نيست،  كند كهو اين آيات بعد از جنگ بدر نازل شد و اين آيات اين معنا را بيان مي
شود، هم چنان كه بعد در بين ايشان است، وقتي مانع بر طرف شود عذاب هم نازل مي (تنها مانع آن وجود رسول خدا )ص

 .از خارج شدن آن جناب از بين مشركين قريش خداي تعالي ايشان را در جنگ بدر به آن وضع عجيب از بين برد

هاي گذشته و هم در اين امت، چون مشركين در آنكه مانع از فرستادن آيات، تكذيب بود، هم در امت و كوتاه سخن
بود، همين كه مقتضي عذاب  (هاي گذشته بودند، و مانع از فرستادن عذاب، وجود رسول خدا )صخصيصه تكذيب مثل امت

ت بود از وجود رسول خدا )ص( در بين آنان از قبيل سوت زدن و كف زدن موجود شد، و يكي از دو ركن مانع كه عبار
برطرف گرديد، ديگر نه مانعي براي فرستادن آيت و معجزه باقي ماند، و نه مانعي براي فرستادن عذاب، چون بعد از تكذيب 

 .معجزه، و به خاطر مقتضيات عذاب كه همان سوت و كف زدن و امثال آن بود حجت بر آنان تمام گرديد

يكي از دو احتمال است، يا اين است كه:  "وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ... "گوييم مفاد آيه شريفهيپس به طور خالصه م
كند، كه در اين فرض آيه شريفه مادامي كه رسول خدا )ص( در بين ايشان است خداي تعالي از فرستادن معجزه امتناع مي

اخير عذاب تا آن جناب از ميان آنان بيرون شود منافاتي نداشته، و داللتي و ت "پيروزي بدر "و "شق القمر "با فرستادن آيت
بر امتناع از آن ندارد، و چگونه ممكن است بر آن داللت كند با اينكه خداي سبحان تصريح كرده به اينكه داستان بدر خود 

 .آيتي بوده، و كشته شدن كفار در آن واقعه هم عذابي بوده است

مود، و چون نستادن آيت وقتي است كه لغو نباشد، و اگر لغو بود خداي تعالي از فرستادن آن امتناع ميو يا اين است كه فر
كفار مكه مجبول و سرشته بر تكذيب بودند، لذا براي آنان آيت و معجزه نخواهد فرستاد، كه در اين هم آيه شريفه با 

)ص( منافاتي ندارد، چون در اين فرض فرستادن آيت لغو فرستادن معجزه و تاخير عذاب كفار تا بعد از هجرت رسول خدا 



نيست، بلكه فايده احقاق حق و ابطال باطل دارد، پس چه مانعي دارد كه آيت شق القمر هم از آيات و معجزاتي باشد كه خدا 
باشد،  بر طرف شده اش اين باشد كه كفار را به جرم تكذيبشان عذاب كند، البته بعد از آنكه مانع عذابنازل كرده، و فايده

، ص: 13يعني رسول خدا )ص( از ميان آنان بيرون رفته باشد، آن وقت ايشان را در جنگ بدر نابود كند. ترجمه الميزان، ج
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ردم م اي به پيشنهادبر اينكه هيچ معجزه "قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا "و اما اينكه استدالل كردند به آيه
گوييم: مفاد آيه شريفه اين نيست كه خداي سبحان نبوت رسول خدا )ص( را به وسيله معجزه گيرد، در پاسخ ميصورت نمي

حيه خود ام، از ناكند، چون مفاد آن اين است كه: بگو من از آنجا كه يك بشر هستم كه از ناحيه خدا فرستاده شدهتاييد نمي
 .قدرتي بر آوردن معجزه ندارم

ون اگر مفاد آن انكار معجزات از رسول خدا )ص( باشد انكار معجزه همه انبياء هم خواهد بود، زيرا همه انبياي بشري چ
رسول بودند، و حال آنكه قرآن كريم در ضمن نقل داستانهاي انبياء معجزاتي بسيار براي آنان اثبات كرده، و از همه آن 

كند، براي اينكه آيه شريفه يكي از آيات قرآن است كه خود معجزه است، و تر خود اين آيه خودش را رد ميمعجزات روشن
كند اگر قبول نداريد يك آيه به مثل آن بياوريد، پس چگونه ممكن است اين آيه معجزه را انكار كند به بانگ بلند اعالم مي

 با اينكه خودش معجزه است؟

تاده شده، خودش از اين جهت كه بشر است قادر بر هيچ چيز بلكه مفاد آيه اين است كه رسول خدا )ص( بشري است فرس
كند، و نيست، تا چه رسد به آوردن معجزه، تنها امر به دست خداي سبحان است، اگر بخواهد به دست او معجزه جاري مي

ئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَ " :كند هم چنان كه در جاي ديگر فرمودهاگر نخواهد نمي
قالُوا يا نُوحُ قَدْ  "و نيز از قوم نوح حكايت كرده كه گفتند: « 1» "الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ ما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ ال يُؤْمِنُونَ

وَ ما كانَ  "و نيز فرموده: « 4» "إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاءَجادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا 
 .و آيات در اين معنا بسيار است« 3» "لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

 913جواب به دو شبهه ديگر پيرامون معجزه شق القمر[..... ص: ]

 اين« 3» -به طوري كه نقل شده -يكي ديگر از اعتراضاتي كه به آيت شق القمر شده

__________________________________________________ 

زد خدا آورند، بگو آيات تنها ناي برايشان بيايد به آن ايمان ميتا آنجا كه توانستند سوگند خوردند كه اگر آيت و معجزه(1)
 .143آورند. سوره انعام، آيه اي بيايد ايمان نميدانيد كه چون معجزهه مياست و شما چ

ي ترسانگويي آن عذابي كه ما را از آن مياي نوح! تو با ما جدال كردي، و خيلي سر به سر ما گذاشتي، اگر راست مي(2)
 .33و  34 تواند آن را اگر خواست بياورد. سوره هود، آيهبياور، نوح گفت: تنها خداست كه مي

 .33اي بياورد مگر به اذن خدا. سوره مؤمن، آيه تواند آيت و معجزههيچ رسولي نمي(3)

 .33، ص 43روح المعاني، ج (4)
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 مگويند قرص ماه دو نيم شده باشد بايد تمام مردم دنيا ديده باشند، و رصدبندان شرق و غرب عالاست كه اگر اينطور كه مي
ترين آيات آسماني است، و تاريخ تا آنجا كه در دست اين حادثه را در رصدخانه خود ضبط كرده باشند، چون اين از عجيب

 دهد، و قطعا اگركند نظيري براي آن سراغ نمياست و همچنين كتب علمي هيئت و نجوم كه از اوضاع آسماني بحث مي



 بينيم كه نه در تاريخ اززدند، و ميو اعتنا را در شنيدن و نقل آن بكار مياي رخ داده بود اهل بحث كمال دقت چنين حادثه
 .آن خبري هست و نه در كتب علمي اثري

  :اندگذرد، گفتهاش از نظر خواننده مياند كه خالصهبعضي هم پاسخي از اين اعتراض داده

دهد كه مردم از آن وادث جوي و زميني رخ مياوال ممكن است مردم آن شب از اين حادثه غفلت كرده باشند، چه بسيار ح
اي رخ دهد مردم بفهمند و آن را نزد خود محفوظ نگهداشته، و سينه به سينه تا عصر ما غافلند، اينطور نيست كه هر حادثه

 .باقي بماند

ضبط كنند،  اي نداشتند تا حوادث جوي رانشين و غيره رصد خانهو ثانيا سرزمين حجاز و اطراف آن از شهرهاي عرب
هايي كه در آن ايام بر فرض كه بوده باشد در شرق در هند، و در مغرب در روم و يونان و غيره بوده، در حالي كه رصدخانه

هايي در اين نواحي و در ايام وقوع حادثه هم خبر نداده و اين جريان به طوري كه در بعضي از تاريخ از وجود چنين رصدخانه
 .شب چهاردهم ذي الحجة سال ششم بعثت يعني پنج سال قبل از هجرت اتفاق افتادهروايات آمده در اوائل 

البته اگر در آن تاريخ چنين اعتنايي داشته بودند( با مكه )اند عالوه بر اين بالد مغرب كه اعتنايي به اينگونه مسائل داشته
ن را نبينند، چون به طوري كه در بعضي از شد آن بالد جريااند، اختالف زماني زيادي كه باعث مياختالف افق داشته

روايات آمده قرص ماه در آن شب بدر بوده، و در حوالي غروب خورشيد و اوائل طلوع ماه اتفاق افتاده، و ميان انشقاق ماه و 
 اند كه اتصال يافتهدوباره متصل شدن آن زماني اندك فاصله شده است، ممكن است مردم آن بالد وقتي متوجه ماه شده

 .بوده

هاي غير مسلمان يعني اهل كليسا و بت خانه را در امور ديني و مخصوصا حوادثي كه به نفع از اين هم كه بگذريم، ملت
 .دانيماسالم باشد متهم و مغرض مي

 اند: دو نيمگفته« 1»اعتراض سومي كه به مساله شق القمر شده اين است كه بعضي 

__________________________________________________ 
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شدن ماه به هيچ وجه ممكن نيست، مگر وقتي كه جاذبه ميان دو نيمه آن از بين برود، و اگر از بين برود ديگر ممكن نيست 
 .صورت باقي بمانددوباره به هم بچسبند، پس اگر انشقاقي اتفاق افتاده باشد بايد تا ابد به همان 

جواب از اين اشكال اين است كه: قبول نداريم كه چنين چيزي محال عقلي باشد، بله ممكن است محال عادي يعني خارق 
عادت باشد، و اين محال بودن عادي اگر مانع از التيام بعد از انشقاق باشد مانع از انشقاق بعد از التيام هم خواهد بود، به اين 

گرفت، و حال آنكه انشقاق به حسب فرض صورت گرفته، و در حقيقت اساس اين اول انشقاق صورت نمي معنا كه از همان
 .كنداعتراض انكار هر امر خارق العاده است، و گرنه كسي كه خرق عادت را جايز و ممكن بداند، چنين اعتراضي نمي
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 916ص:  [.....95تا  1(: آيات 29سوره القمر )]

 اشاره



فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ  (10)( فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ 3كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا وَ قالُوا مَجْنُونٌ وَ ازْدُجِرَ )
 (13( وَ حَمَلْناهُ عَلي ذاتِ أَلْواحٍ وَ دُسُرٍ )14الْماءُ عَلي أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ )( وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَي 11مُنْهَمِرٍ )

( وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا 13( فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ )13( وَ لَقَدْ تَرَكْناها آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )13تَجْرِي بِأَعْيُنِنا جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ )
 (13( كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ )13آنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )الْقُرْ

ي وَ نُذُرِ ( فَكَيْفَ كانَ عَذاب44ِ( تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ )13إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ )
 (43( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ )44( وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )41)

سَيَعْلَمُونَ غَداً  (43بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ )( أَ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا 43فَقالُوا أَ بَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَاللٍ وَ سُعُرٍ )
( وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ 43( إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَ اصْطَبِرْ )43مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ )

(28) 

( 31( إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً فَكانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ )34( فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ )43هُمْ فَتَعاطي فَعَقَرَ )فَنادَوْا صاحِبَ
 (33)( كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ 34وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )

( وَ لَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنا 33( نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ )33إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً إِالَّ آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ )
( وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ 33نَهُمْ فَذُوقُوا عَذابِي وَ نُذُرِ )وَ لَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنا أَعْيُ (36)فَتَمارَوْا بِالنُّذُرِ 

(33) 

ياتِنا كُلِّها ( كَذَّبُوا بِآ31( وَ لَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ )34( وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )33فَذُوقُوا عَذابِي وَ نُذُرِ )
 (34فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ )
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 917ترجمه آيات..... ص: 

 .(3قبل از ايشان قوم نوح به تكذيب پرداخته، بنده ما نوح را تكذيب كرده و گفتند: جن زده شده و مضرت ديده است )

 .(14خواهم )ام، از تو ياري ميعرضه داشت: پروردگارا من مغلوب و شكست خوردهتا جايي كه پروردگار خود را خواند و 

 .(11ما نيز درهاي آسمان را به آبي رگبار و تند بگشوديم )

 .(14هايي جوشان بشكافتيم، اين دو آب به منظور اجراي فرماني كه رانده بوديم بهم برخوردند )و زمين را به صورت چشمه

 .(13اي كه در كشتي بكار رفته بود سوار كرديم )بي تختهو ما نوح را بر مرك

 .(13و اين كشتي زير نظر ما به حركت در آمد، و بقيه غرق شدند، و جزاي يك عمر كيفر خود را ديدند )

 .(13اي هست؟ )ما آن كشتي را حفظ كرديم تا آيتي باشد، حال آيا عبرت گيرنده

 .(13ست )اكنون بنگريد( عذاب و انذار من چگونه ا)

 .(13ايم آيا كسي هست متذكر شود؟ )و با اينكه ما قرآن را براي تذكر آسان كرده

 .(13قوم عاد هم )پيامبر خود را( تكذيب كرد )اكنون بنگريد( كه عذاب و انذار من )در باره آنان( چگونه بود؟ )

 .(13ما بادي سخت طوفاني در روزي نحس مستمري بر آنان گسيل داشتيم )

 .(44كه مردم را مانند نخلي كه از ريشه در آيد از زمين بركند )بادي 

 .(41ببين كه عذاب و انذار من چگونه بود؟ )



 .(44ايم آيا كسي هست كه متذكر شود؟ )و با اينكه ما قرآن را براي تذكر آسان كرده

 .(43طايفه ثمود هم پيامبران را تكذيب كردند )

 .(43ايم )است پيروي كنيم؟ در اين صورت خيلي گمراه و ديوانهگفتند آيا يك بشر را كه از خود ما 
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 .(43پردازي است جاه طلب )چطور شده كه از ميان همه ما قرآن بر او نازل شده؟ نه، بلكه او دروغ

 .(43فردا به زودي خواهند فهميد كه دروغ پرداز جاه طلب كيست )

 .(43زمايش آنان خواهيم فرستاد، صبر كن و منتظر باش )ما ماده شتر را براي آ

 .(43و به ايشان خبر بده كه آب محل، بين آنان و شتر تقسيم است هر روز صاحب قسمت حاضر شود )

 .(43مردم داوطلب كشتن شتر را صدا زدند، و او متصدي كشتن آن شد )

 .(34پس ببين كه عذاب و انذار من در باره آنان چگونه بود؟ )

 .(31كند رويهم انباشته شدند )ما فقط يك صيحه بر آنان فرستاديم، همگي چون هيزمي كه باغبان جمع مي

 .(34با اينكه ما قرآن را براي تذكر آسان كرديم، آيا كسي هست متذكر شود )

 .(33قوم لوط هم انذار را تكذيب كردند )

 .(33ط كه در سحرگاهان نجات داديم همه را هالك كرديم )و ما بادي سنگ آور بر آنان فرستاديم، و به جز خاندان لو

 .(33دهيم )و نجات ايشان نعمتي بود از ما تا همه بدانند بندگان شكرگزار را اينچنين جزا مي

 .(33با اينكه لوط ايشان را از عذاب ما انذار كرده بود، ولي هم چنان در جدال خود اصرار ورزيدند )

د سوء و منافي عفت كردند، ما چشمهايشان را كور كرديم، و گفتيم بچشيد عذاب و انذار مرا و نسبت به ميهمانان او قص
(33). 

 .(33سرانجام صبحگاهان عذاب پيوسته به ايشان رسيد )

 .(33و گفتيم بچشيد عذاب و انذار مرا )

 .(34ايم آيا كسي هست متذكر شود؟ )و با اينكه ما قرآن را براي تذكر آسان كرده

 .(31رسان فرستاديم )ي آل فرعون هم بيمما برا

 .(34اما همه آيات ما را تكذيب كردند، و ما آنها را گرفتيم و مجازات كرديم گرفتن شخصي قدرتمند و توانا )

 918بيان آيات..... ص: 

 اشاره

 143، ص: 13ن، جاي از حوادث گذشته كه در آن مزدجر و اندرز هست اشاره شده، و ترجمه الميزادر اين آيات به پاره

از ميان اين دسته از اخبار سرگذشت قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و آل فرعون را اختصاص به ذكر داد، و مشركين عرب 
هد، تا درا با ياد آن اقوام تذكر داد، و بار ديگر اجمالي از آنچه سابقا از وضع آنان و سرانجام امرشان بيان كرده بود تذكر مي

 جاءَهُمْ وَ لَقَدْ "هايي در پي دارند، تا آيه شريفهاثر تكذيبشان به آيات خدا و فرستادگان او چه عذاب اليم و عقاببدانند در 
 .را بيان كرده باشد "مِنَ الْأَنْباءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ

ار گرفته، و اين ر تحت تاثير قرگيري از آنها را تاكيد كرده باشد، و شنوندگان بيشتو به منظور اينكه تقرير داستانها و نتيجه



، و "فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ "ها اين جمله را تكرار كرد كه: گير شود، دنبال هر يك از قصهاندرزها بيشتر در دلها جاي
 ."كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍوَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ "همين تاكيد را با ذكر غرض از انذار و تخويف دو برابر نموده، فرمود: 

 911[..... ص: "كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا... "وجه تكرار تكذيب در آيه: ]

م دادن لي به منزله انجادر اين آيه كلمه تكذيب دو بار آمده، او "كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا وَ قالُوا مَجْنُونٌ وَ ازْدُجِرَ "
 "ير در آيهكند، و اين تعبير نظير تعبآن را تفسير مي "فَكَذَّبُوا عَبْدَنا "است، و جمله "فعلت التكذيب "دومي است، و معنايش

 ...فرمايد پس بگفتفرمايد نوح پروردگار خود را صدا زد، و بار دوم مياست، كه اول مي« 1» "وَ نادي نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ

اند: مراد از تكذيب اول تكذيب مطلق پيامبران، و مراد از تكذيب دوم تكذيب خصوص نوح از مفسرين گفته« 4»بعضي 
كردند، بنا بر آيد كه قوم نوح مطلق پيامبران را تكذيب ميبر مي« 3» "كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ "است، چون از آيه شريفه

كردند، و در نتيجه نوح را هم تكذيب كردند، و ين است كه قوم نوح همه رسوالن را تكذيب مياين معناي آيه مورد بحث ا
تكذيب دوم را متفرع بر تكذيب اول  "فاء "مراد از اينكه با حرف :اندديگر گفته« 3»اين سخن توجيه خوبي است. بعضي 

و در تمامي طول زمان دعوت آن جناب بوده، هر كرد، اين است كه اشاره كند به اينكه تكذيب قوم نوح يكي پس از ديگري 
كردند. ليكن اين معنا از ظاهر آيه آمد، آنها نيز وي را تكذيب ميشد و قرني ديگر روي كار ميقرني كه از آنان منقرض مي

 .بعيد است

 اند: مراد ازديگر است كه گفته« 3»نظير اين توجيه در دوري از ظاهر آيه گفتار بعضي 
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 .تكذيب اول، قصد تكذيب، و از تكذيب دوم، خود تكذيب است

به منظور تجليل از آن جناب و تعظيم  "فَكَذَّبُوا عَبْدَنا " :و فرمود "بنده ما "ح تعبير كرد بهو اگر در چنين مقامي از جناب نو
امر او، و نيز اشاره به اين نكته بود كه برگشت تكذيب او به تكذيب خداي تعالي است، چون او بنده خدا بود و خودش چيزي 

 .نداشت، هر چه داشت از خدا بود

اين است كه: جن او را آزار رسانده و در او اثري از جنون است، و معنايش اين  "ازدجار "مراد از -"ازْدُجِرَ وَ قالُوا مَجْنُونٌ وَ "
كه اثري از  اي استاست كه: قوم نوح تنها به تكذيب او اكتفاء نكردند، بلكه نسبت جنون هم به او دادند، و گفتند او جن زده

گويد، مگر آنكه اثري از آن حالت در آن سخنش هست، تا چه رسد به اينكه ميآزار جن در او هست، در نتيجه هيچ سخني ن
 .سخنش وحي آسماني باشد

جن نيست، بلكه قوم نوح است، كه آن جناب را از دعوت و تبليغ  "ازدجر "اند: فاعل فعل مجهولديگر گفته« 1»بعضي 
 .تر باشداي اول شايد روشنها مانع كارش شدند، ولي معنها و تخويفزجر داده، با انواع اذيت

من  "وبٌأَنِّي مَغْلُ "به معناي انتقام است، و منظور آن جناب از اينكه گفت "انتصار "كلمه "فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ "
و  ام،هشكست خورده شدم اين است كه از ظلم و قهر و زورگويي به تنگ آمدم، نه اينكه از نظر حجت و دليل محكوم شد



وره هايش در ساين جمله كوتاه خالصه نفريني است كه كرده، و تفصيل آن در سوره نوح آمده، هم چنان كه تفصيل حجت
 .هود و غير آن حكايت شده

ن تمصدر ثالثي مجرد است و به معناي ريخ "همر "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي "فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ "
فتح آسمان )جو باالي سر( به آبي منهمر و  "و« . 4»اشك و باران به شدت، و انهمار به معناي انصباب و روان شدن است 

توانسته اي است تمثيلي از شدت ريختن آب و جريان متوالي باران، گويي باران در پشت آسمان انبار شده، و نميكنايه "روان
 .ز شده به شدت هر چه تمامتر فرو ريخته استپايين بريزد همين كه درب آسمان با
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 "ت، وبه معناي شكافتن اس "تفجير "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي "دِرَوَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَي الْماءُ عَلي أَمْرٍ قَدْ قُ "

را  جمع عين است، و عين، آن آبي "عيون "به اين معنا است كه زمين را بشكافند تا آب از آن بجوشد. و كلمه "تفجير زمين
مه در لغت هم به معناي چشم )و به همين مناسبت اين كل« 1»گويند كه از زمين بجوشد و مانند چشم جانداران بچرخد 

 .(است و هم چشمه

 "هاي شكافته شده كرديم كه از تمامي شكافهايش آب جوشيدن گرفتو معناي جمله اين است كه: ما زمين را چشمه
در نتيجه آب آسمان و آب زمين بهم متصل شدند، و در به كرسي نشاندن امري كه تقدير شده بود دست به  "فَالْتَقَي الْماءُ

هم دادند، يعني به همان مقداري كه خدا خواسته بود بدون كم و زياد، و بدون تندي و كندي اين معاضدت را انجام  دست
 .دادند

 "اسم جنسي است كه در اينجا آب آسمان و آب زمين از آن اراده شده، و به همين جهت نفرمود:  "ماء "بنا بر اين، كلمه
 .آن صفتي است كه خدا براي طوفان مقدر كرده بود "ر شده بودامري كه مقد "، و مراد از"دو آب -ماءان

جمع لوح و به معناي  "ألواح "كشتي است و كلمه "ذاتِ أَلْواحٍ وَ دُسُرٍ "منظور از "وَ حَمَلْناهُ عَلي ذاتِ أَلْواحٍ وَ دُسُرٍ "
هايي است، كه به معناي ميخ جمع دسار "دسر "كنند، و كلمههايي است كه در ساختن كشتي به يكديگر متصل ميتخته

 .كوبندهاي كشتي را به يكديگر مياست كه با آن تخته

 .اند، ولي آن طور كه بايد با آيه سازگاري ندارداز مفسرين در خصوص اين آيه معاني ديگري ذكر كرده« 4»بعضي 

چرخيد، و بر روي آبي كه محيط بر زمين شده بود مييعني كشتي مذكور زير نظر ما  "تَجْرِي بِأَعْيُنِنا جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ "
 .خالصه ما مراقب و حافظ آن بوديم

فرمايد را جمع آورده، ديدگان اولياي خدا بوده، مي "چشم -عين "اند: منظور از اينكه كلمهاز مفسرين گفته« 3»بعضي 
 .دچرخياي كه ايشان را موكل بر آن كشتي كرده بوديم ميكشتي زير نظر مالئكه
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د كه كفر يفر كساني هم بويعني جريان كشتي مذكور در عين اينكه باعث نجات سرنشينان بود، ك -"جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ "
ورزيدند، جزايي بود عليه كفار و به نفع كسي كه نبوتش انكار شده بود، و آن نوح بود كه قومش به دعوتش كفر ورزيد. بنا بر 

 .باشدمي «1» "ينَوَ نَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ... إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِ "اين، آيه شريفه در معناي آيه

 995[..... ص: "وَ لَقَدْ تَرَكْناها آيَةً... "توضيحي در باره اينكه راجع به كشتي نوح )عليه السالم( فرمود: ]

گردد، چون هر چند اين كلمه قبال ذكر نشده به سفينه بر مي "تركناها "ضمير در جمله "وَ لَقَدْ تَرَكْناها آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ "
 .شد و الم در اول جمله الم قسم استبود ولي از سياق فهميده مي

خورم كه ما آن كشتي كه نوح و مؤمنين همراه او را كه در آن بودند نجات داديم، هم و معناي آيه اين است كه: سوگند مي
ي ه وحدانيت خداي تعالچنان نگه داشتيم و آن را آيتي كرديم مايه عبرت، حال آيا متذكري هست كه از آن عبرت گرفته ب

پي ببرد و بفهمد كه دعوت انبياي او حق است؟ و اينكه عذاب او دردناك است؟ و الزمه اين آيه آن است كه كشتي نوح تا 
شده محفوظ مانده باشد، تا عالمتي باشد كه به وقوع طوفان داللت كند و آن را يادآور شود. و ايامي كه اين آيات نازل مي

خداي سبحان كشتي نوح را بر فراز  :انددر تفسير اين آيه گفته -كنندبه طوري كه نقل مي -از مفسرين «4»اتفاقا بعضي 
كوه جودي محفوظ داشته بود، حتي مردم دست اول اين امت آن را ديده بودند، اين جريان را الدر المنثور از عبد الرزاق، عبد 

 .بن حميد، ابن جرير و ابن منذر از قتاده روايت كرده

گفت: هايي كه پيرامون داستان كشتي نوح داشتيم خبري را نقل كرديم كه راوي ميو ما در تفسير سوره هود در آخر بحث
هاي كوه آرارات كه نامش جودي است قطعاتي از چوبهاي كشتي نوح را ديديم كه متالشي شده بود، ما در بعضي از قله

 .خواننده محترم بدانجا مراجعه كند

قصه را  گردد، و اينكه فرموده ما آنگردد، بلكه به قصه بر مياند: ضمير مذكور به سفينه بر نميز مفسرين گفتها« 3»بعضي 
 .باقي گذاشتيم بدين جهت است كه بقاي خاطره نوح، كار خداي تعالي است

__________________________________________________ 

 -33دهيم. سوره صافات، آيه نجات داديم... و ما اين چنين نيكوكاران را جزا مي ما نوح و اهل او را از اندوهي عظيم(1)
34. 

 .133، ص 3الدر المنثور، ج (2)

 .133، ص 3مجمع البيان، ج (3)

 113، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .باشدبه معناي انذار مي "نذير "جمع نذير است و "نذر "كلمه "فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ "

ناقصه و داراي اسم و خبر  "كان "اند: كلمه مذكور خودش مصدر و به معناي انذار است، و ظاهرا كلمهگفته «1»بعضي 
باشد، ممكن هم هست تامه باشد و ديگر خبر نخواهد، و فاعلش  "فكيف "و خبرش كلمه "عذابي "باشد، اسمش كلمه

 .حالي از آن باشد "فكيف "و كلمه "عذابي "كلمه

خواهد با آن استفهام، شدت عذاب و صدق انذار استفهام در آن استفهام تهويل و ايجاد هول و هراس است، و مي به هر حال
 .را برساند

 993و مقصود از تيسير قرآن براي ذكر[..... ص:  "ذكر "معناي]



ع الغير از ماضي است، و مصدر آن تيسير است كه به متكلم م "يسرنا "كلمه "وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ "
اين است كه آن را طوري به شنونده القاء كند، و به عباراتي در  "آسان كردن قرآن براي ذكر "معناي آسان كردن است، و

آن هاي ساده و عميق آسان باشد، هر يك به قدر فهم خود چيزي از آورد كه فهم مقاصدش براي عامه و خاصه براي فهم
 .بفهمد

هاي عادي است در مرحله ممكن هم هست مراد از آن اين باشد كه حقايق عاليه و مقاصد بلندش را كه بلندتر از افق فهم
إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا  "القاء در قالب عباراتي عربي آورديم تا فهم عامه مردم آن را درك كند، هم چنان كه اين معنا از آيه

 .شوداستفاده مي« 4» "كُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌلَعَلَّ

ود و از شگويد: گاهي كلمه ذكر گفته مي، ذكر خداي تعالي است به أسماء و صفات و افعالش. در مفردات مي"ذكر "و مراد از
ير آورد ضبط كند، و تقريبا نظتواند هر شناختي را كه به دست ميشود كه با بودش آدمي ميآن هيئتي نفساني اراده مي

گويند كه معرفتي است به دست آمده، و به اين اعتبار آن را ذكر اش ميحافظه است با اين تفاوت كه به اين اعتبار حافظه
اشد ولي اآلن در ياد گويند كه همين اآلن در نظر است، )چون ممكن است بسياري مطالب و اسامي در حافظه ب)ياد( مي

 .(آدمي و حاضر در ذهن نباشد

اند شود و منظور از آن حضور چيزي است يا در قلب و يا در زبان، و به همين جهت گفتهگفته مي "ذكر "و گاهي ديگر كلمه
 ذكر دو جور است يكي به قلب، و يكي هم به زبان، و
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ا نسيان و فراموشي، يكي هم ذكر بدون فراموشي و با ادامه حفظ، هر يك از اين دو قسم ذكر خود دو قسم است، يكي ذكر ب
 . «1»گويند البته به هر قولي هم ذكر مي

خورم كه ما قرآن را آسان كرديم تا به وسيله آن متذكر شوند، و خداي تعالي و شؤون و معناي آيه اين است كه: سوگند مي
تدين كند مگشته به خدا ايمان آورد، و به دين حقي كه به آن دعوت مي او را ياد آورند، آيا متذكري هست كه با قرآن متذكر

شود؟! پس آيه شريفه دعوتي است عمومي به تذكر به قرآن بعد از مسجل كردن صدق انذار و شدت عذابي كه از آن انذار 
 .كرده

، و اگر كندنهايي كه در آن ازدجار و انذار است آغاز مياز اينجا داستاني ديگر از داستا "كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ "
هاي بعدي را هم بدون واو عاطفه ، و همچنين قصه"كذبت " :فرمود "واو "اين قصه را عطف به سابق نكرده و بدون كلمه

، ازدجار و انذارآورد، براي اين بود كه هر يك از اين داستانها مستقل و جداي از ديگري است، و خودش به تنهايي كافي در 
 .و رساندن عظمت عذاب است، اگر كسي با آن پند پذيرد

ارت كند، و آن عبدر مقام توجيه دادن دلهاي شنونده به چيزي است كه به ايشان القاء مي "فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ "جمله
شود، و اين جمله مانند جمله قبليش در مقام ميشروع  "إِنَّا أَرْسَلْنا... "است از كيفيت عذاب هولناكي كه بيانش با جمله

باشد، و اين وجه خوبي است  "فَكَيْفَ كانَ... "انگيزي و تسجيل شدت عذاب و تصديق انذار نيست تا تكرار جملههول
 .اندنيز گفته «2»همانطور كه ديگران 



اين جمله بيان همان مطلبي است كه در جمله قبلي از آن استفهام  "مِرٍّإِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَ "
به  -« 3»به طوري كه در مجمع البيان آمده  -"صرصر ". و كلمه"پس عذاب من چگونه بود؟ "فرمود: كرد و ميمي

وم به معناي شمصدر و  "نحوست "مانند كلمه -به فتحه نون و سكون حاء -"نحس "معناي باد سخت و تند است، و كلمه
صفتي است براي نحس، و معناي فرستادن باد در روزي نحس مستمر اين است كه خداي تعالي آن  "مستمر "است، و كلمه

 باد را در روزي فرستاد كه نسبت به ايشان نحس و شوم بود، و نحوستش مستمر بود، چون ديگر اميد خير و نجاتي
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 .برايشان نبود

فَأَرْسَلْنا  "اي از زمان است، نه روز لغوي كه يك هفتم هفته است، چون در جاي ديگر فرموده: قطعه "يوم "و مراد از كلمه
سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَ  " :و باز در جاي ديگر در باره همين قوم فرموده« 1» "هِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍعَلَيْ

 . «4» "ثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً

 .اندهم كلمه نحس را به سرد معنا كرده« 3»بعضي 

گردد، و معنايش اين بر مي "ريح "ضميري است كه به كلمه "تنزع "فاعل فعل "خْلٍ مُنْقَعِرٍتَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَ "
كند، و آنها يعني از پايين آنها مي "أعجاز "هاي درخت خرما را ازكند، و همچنين تنهاست كه باد انسانها را از زمين مي

ود و شاي آيه روشن است، چيزي كه از آيه استفاده ميبه معناي چيزي است كه از ريشه كنده شود، و معن "منقعر "كلمه
  :بايد خاطرنشان كرد اين است كه

 .اندقوم عاد مردمي قوي هيكل بوده

 .تفسير اين دو آيه قبال گذشت "فَكَيْفَ كانَ عَذابِي... مُدَّكِرٍ "

 992و فال..... ص: « 9»گفتاري در چند فصل پيرامون سعادت و نحوست ايام و طيره 

 992ادت و نحوست ايام )از نظر عقل، قرآن و سنت([..... ص: سع]

 113در سعادت و نحوست ايام:..... ص:  -1

 اشاره

اي رخ ندهد، و اعمال آدمي و يا نحوست روز و يا مقداري از زمان به اين معنا است كه در آن زمان بغير از شر و بدي حادثه
بركت و نتيجه خوبي نداشته باشد، و سعادت روز درست بر خالف اين حد اقل نوع مخصوصي از اعمال براي صاحب عمل 

 .است

توانيم بر سعادت روزي از روزها، و يا زماني از ازمنه و يا نحوست آن اقامه برهان كنيم، چون طبيعت و ما به هيچ وجه نمي
 زمان از نظر مقدار، طبيعتي است كه اجزا و
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ابعاضش مثل هم هستند، و خالصه يك چيزند، پس از نظر خود زمان فرقي ميان اين روز و آن روز نيست، تا يكي را سعد و 
ديگري را نحس بدانيم، و اما عوامل و عللي كه در حدوث حوادث مؤثرند، و نيز در به ثمر رساندن اعمال تاثير دارند، از 

توانيم تكه تكه زمان را با عواملي كه در آن زمان دست در كارند بسنجيم، تا بفهميم ما نميحيطه علم و اطالع ما بيرونند، 
كند يا آن عوامل در اين تكه از زمان چه عملكردي دارند، و آيا عملكرد آنها طوري است كه اين قسمت از زمان را سعد مي

ا باشد، چون تجربه وقتي مفيد است كه ما زمان را گشتواند راهنحس، و به همين جهت است كه تجربه هم بقدر كافي نمي
جداي از عوامل در دست داشته باشيم، و با هر عاملي هم سنجيده باشيم، تا بدانيم فالن اثر، اثر فالن عامل است، و ما زمان 

 .جداي از عوامل نداريم، و عوامل هم براي ما معلوم نيست

توانيم بر نبودن چنين چيزي اقامه برهان ت و نحوست هم نداريم، و نميو به عين همين علت است كه راهي به انكار سعاد
توانستيم بر اثبات آن اقامه برهان كنيم، هر چند كه وجود چنين چيزي بعيد است، ولي بعيد بودن، كنيم، همانطور كه نمي

 .غير از محال بودن است، اين از نظر عقل

إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً  " :فرموده 13نحوست ايام آمده، در همين سوره آيه  و اما از نظر شرع در كتاب خداي تعالي نامي از
 . «1» "فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ "و جايي ديگر فرموده:  "صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ

شود كه نحوست و شئامت مربوط به خود آن دو آيه مربوط بدانست استفاده ميو هر چند از سياق داستان قوم عاد كه اين 
زماني است كه در آن زمان باد به عنوان عذاب بر قوم عاد وزيد، و آن زمان هفت شب و هشت روز پشت سر هم بوده، كه 

ها حوي بوده كه با گردش هفتهآيد كه اين تاثير و دخالت زمان به نشده اما بر نميعذاب به طور مستمر بر آنان نازل مي
 بود، بدون اينكه دائرشود، و گرنه همه زمانها نحس ميدوباره آن زمان نحس برگردد. اين معنا به خوبي از آيات استفاده مي

 .مدار ماهها و يا سالها باشد

و « 4» "إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ "در مقابل زمان نحس نامي هم از زمان سعد در قرآن آمده و فرموده: 
  :مراد از آن شب، شب قدر است، كه در وصف آن فرموده
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، و اين پر واضح است كه مبارك بودن آن شب و سعادتش از اين جهت بوده كه آن « 1» "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ "
ي بزرگ و مهم از سنخ افاضات باطني و الهي، و تاثيرهاي معنوي، از قبيل حتمي كردن شب به نوعي مقارن بوده با امور

« 4» "فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ "قضاء و نزول مالئكه و روح و سالم بودن آن شب، هم چنان كه در باره اين امور فرموده: 
 . «3» "ا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَالمٌ هِيَ حَتَّي مَطْلَعِ الْفَجْرِتَنَزَّلُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيه "و نيز فرموده: 

و برگشت معناي مبارك بودن آن شب و سعادتش به اين است كه عبادت در آن شب داراي فضيلت است، و ثواب عبادت در 



ي ندگاني كه متوجه ساحت عزت و كبريايآن شب قابل قياس با عبادت در ساير شبها نيست، و در آن شب عنايت الهي به ب
 .اند نزديك استشده

بيان اينكه منظور از سعادت و نحوست بعضي ايام در روايات، وقوع حوادث خاصي در آن روزها است نه سعادت و نحوست ]
 113ذاتي و تكويني[..... ص: 

سنت، روايات بسيار زيادي در باره سعد و نحس اين بود آن مقدار از معناي سعادت و نحوست كه در قرآن آمده بود، و اما در 
ايام هفته و سعد و نحس ايام ماههاي عربي و نيز از ماههاي فارسي و از ماههاي رومي رسيده، كه در نهايت كثرت است، و 

يا  ندر جوامع حديث نقل شده، و در كتاب بحار االنوار احاديث زيادي از آنها نقل شده، و بيشتر اين احاديث ضعيفند، چو
مرسل و بدون سندند، و يا اينكه قسمتي از سند را ندارند، هر چند كه بعضي از آنها سندي معتبر دارد البته به اين معنا كه 

 . «3»خالي از اعتبار نيست 

شمارد، و از آن جمله چهارشنبه هر هفته، و چهار شنبه آخر ماه، و هفت روز از هر ماه و اما رواياتي كه ايام نحس را مي
برد، در بسياري از آنها و مخصوصا رواياتي كه نحوست ايام هفته و عربي، و دو روز از هر ماه رومي، و امثال آن را نام مي

برد، علت اين نحوست هم آمده، و آن عبارت است از اينكه در اين روزهاي نحس حوادث ايام ماههاي عربي را نام مي
ناگوار از نظر مذاق ديني، از قبيل رحلت رسول خدا )ص( و شهادت سيد الشهداء ناگواري به طور مكرر اتفاق افتاده، آن هم 

 .ع( و انداختن ابراهيم )ع( در آتش، و نزول عذاب بر فالن امت، و خلق شدن آتش و امثال اينها)

 و اين ناگفته پيداست كه نحس شمردن چنين ايامي استحكام بخشيدن به روحيه
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هاي زمان شكنان تاريخ، ابراهيم و حسين )ع( گرفتار دست بتتقوي است، وقتي افرادي فقط به خاطر اينكه در اين ايام بت
پوشند، چنين افرادي روحيه دينيشان قوي هداف و لذتهاي خويش چشم ميزنند، و از ااند، دست بكاري نميخود شده

گردد، بر عكس، اگر مردم هيچ حرمتي براي چنين ايامي قائل نباشند و اعتنا و اهتمامي به آن نورزند، و هم چنان افسار مي
ه ز چه روزي است و ديروز چهاي نفساني خود باشند، بدون توجه به اينكه امروگسيخته سرگرم كوشش در برآوردن خواسته

ند توانروزي بود، و بدون اينكه اصال روز برايشان مطرح باشد، چنين مردمي از حق رويگردان خواهند بود، و به آساني مي
حرمت دين را هتك كنند و اولياي دين را از هدايت خود نوميد و در نتيجه ناراحت سازند. بنا بر اين، برگشت نحوست اين 

گيرد، كه به نوعي از ارتباط، مرتبط به اين ي از شقاوتهاي معنوي است، كه از علل و اسباب اعتباري منشا ميايام به جهات
 .شوداعتنايي به آن علل و اسباب باعث نوعي شقاوت ديني ميايام است، و بي

روزه گرفت يا دعا كرد، يا مقداري  اي از اين روايات آمده كه براي دفع نحوست اين ايام بايد به خدا پناه برد. ياو نيز در عده



 .اي داد، و يا كاري ديگر از اين قبيل كردقرآن خواند، و يا صدقه

مانند روايت ابن الشيخ كه در كتاب مجالس به سند خود از سهل بن يعقوب ملقب به ابي نواس، از امام عسكري )ع( نقل 
: اي سيد من در بيشتر اين ايام به خاطر آن نحوستها كرده كه در ضمن حديثي گفته است: من به آن حضرت عرضه داشتم

گذارد انسان به مقاصد خود برسد، كه دارند، و براي دفع وحشتي كه انسان از اين روزها دارد، و اين نحوست و وحشت نمي
، كه بايد دآيچه كند؟ لطفا مرا به چيزي كه رفع اين نگراني كند داللت بفرما، براي اينكه گاهي حاجتي ضروري پيش مي

 فورا در رفع آن اقدام كرد، و وحشت از نحوست، دست و پا گير آدم است، چه بايد كرد؟

به من فرمود: اي سهل! شيعيان ما همان واليتي كه از ما در دل دارند حرز و حصنشان است، آنها اگر در لجه درياهاي 
گان و دشمنان جني و انسي قرار گيرند از خطر آنها كران و يا وسط بيابانهاي بي سر و ته و يا در بين درندگان و گربي

ايمنند، به خاطر اينكه واليت ما را در دل دارند، پس بر تو باد كه به خداي عز و جل اعتماد كني و واليت خود را نسبت به 
 . «1»امامان طاهرينت خالص گرداني، آن وقت هر جا كه خواستي برو، و هر چه خواستي بكن، )تا آخر حديث( 
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دهد به خواندن مقداري از قرآن و دعا، تا به اين وسيله نحوست و شومي را از خود دفع و سپس در آخر او را دستور مي
 .خواهد برودنموده، به دنبال هر هدفي مي

و در خصال به سند خود از محمد بن رياح فالح روايت آورده كه گفت: من امام ابو ابراهيم موسي بن جعفر )ع( را ديدم كه 
ام، تو كنيد؟ فرمود: من آية الكرسي خواندهفدايت شوم، چرا روز جمعه حجامت مي :كرد، عرضه داشتمروز جمعه حجامت مي

 . «1»ت چه شب باشد و چه روز آية الكرسي بخوان و حجامت كن هم هر وقت خونت هيجان ياف

اي به امام ابو الحسن دوم )ع( نوشتم، و از باز در خصال به سند خود از محمد بن احمد دقاق روايت كرده كه گفت: نامه
اهل طيره )و مسافرت در روز چهارشنبه آخر ماه پرسيدم، در پاسخم نوشتند: كسي كه در چهارشنبه آخر ماه علي رغم 

 .آوردپرستان( مسافرت كند، از هر آفتي ايمن خواهد بود، و از هر گزندي محفوظ مانده، خدا حاجتش را هم بر ميخرافه

ع( در پاسخش نوشته )همين شخص نوبتي ديگر نامه به آن جناب نوشته از حجامت در چهارشنبه آخر ماه پرسيد، و امام 
گويند: النفوس كالنصوص( حجامت كند، خداوند از هر آفتي به نفوس معتقدند و مياست: هر كس علي رغم اهل طيره )كه 
اي )اين جمله اشاره است به رد پاره« 4»شود كند، و محل حجامتش كبود هم نميعافيتش داده، از هر گزندي حفظش مي

شود و ت كند محل حجامتش كبود مياز روايات كه در آنها آمده: هر كس در روز چهارشنبه آخر ماه و يا هر چهارشنبه حجام
 .(كند و در بعضي ديگر آمده كه ترس آن هست كه محل حجامتش عفونت پيدا كندخالصه عفونت پيدا مي

و در معناي اين حديث روايتي است كه در تحف العقول آمده، كه حسين بن مسعود گفت: روزي خواستم به حضور ابي 
اي به سرعت از من گذشت، و به ن روز هم انگشتم به سنگ خورد، و هم سوارهالحسن امام هادي )ع( شرفياب شوم، در آ

خواستم وارد شوم از بس شلوغ بود لباسم را پاره كردند، با خود گفتم: ام صدمه ديد، و هم اينكه وقتي ميام زد و شانهشانه
  :خدا مرا از شرت حفظ كند چه روز شومي هستي، و چون شرفياب شدم حضرت فرمود

 .حسن اين چه پنداري است؟ تو كه همواره دور و بر ما هستي نبايد گناهت را گردن كسي كه بيگناه است بگذاري اي
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  :ام، عرضه داشتمامام با اين گفتار خود عقل مرا بيدار كرد، و فهميدم كه خطا رفته

اي موالي من، از خدا برايم طلب مغفرت كن، فرمود: اي حسن روزها چه گناهي دارند كه شما هر وقت به كيفر اعمالتان 
خوانيد؟ عرضه داشتم: من به نوبه خود از اين گناه و شوم ميرسيد آن ناراحتي را به گردن روز گذشته، آن روز را روزي مي

 .كنم، و همين توبه من است يا بن رسول اللَّهخطا براي ابد استغفار مي

اين تنها كافي نيست كه شما از تفال به ايام دست برداريد و سودي به حالتان ندارد، چون خدا شما را از اين جهت  :فرمود
داي اي كه اين خاند، اي حسن تا حاال متوجه اين معنا نشدهبه جرمي مذمت كنيد كه مرتكب نشده كند كه ايام راعقاب مي

تعالي است كه ثواب و عقاب در دست او است، و اوست كه ثواب و عقاب بعضي از كارها را فوري و در همين دنيا داده، و 
والي من، فرمود: هيچ وقت تندروي نكنيد، و براي دهد؟ عرضه داشتم: بله اي مثواب و عقاب بعضي ديگر را در آخرت مي

 . «1»ايام هيچ دخالتي در حكم خداي تعالي قائل مشويد، عرضه داشتم: چشم اي موالي من 

شود كه مالك در نحوست ايام نحس صرفا تفال زدن خود مردم است، استفاده مي -كه نظايري دارد -و از روايات قبلي هم
آيد، ان شاء اللَّه. و اين روايات در مقام نجات دادن مردم از شر تفال )و ني دارد، كه بيانش ميچون تفال و تطير اثري نفسا

خواهد بفرمايد اگر قوت قلبت به اين حد هست كه اعتنايي به نحوست ايام نكني كه چه بهتر، و اگر چنين نفوس( است، مي
 .بكنقوت قلبي نداري دست به دامن خدا شو، و قرآني بخوان و دعايي 

رواج عقيده به سعادت و نحوست ايام در بين اهل سنت و حمل روايات وارده از طرق شيعه در اين باره بر تقيه[..... ص: ]
144 

براي  اند، و خيلي هم بعيد نيست،بعضي از علما آن رواياتي را كه نحوست بعضي از ايام را مسلم گرفته حمل بر تقيه كرده
ها و اوضاع و احوال، و شوم دانستن آنها از خصايص عامه است، كه خرافاتي بسيار نزد عوام از اينكه تفال به زمانها و مكان

شود، و از قديم االيام تا به امروز اين خرافات در بين مردمان مختلف رايج بوده، و ها و طوايف مختلف آنان يافت ميامت
 دادند، در حالي كهه آنها را به رسول خدا )ص( نسبت ميحتي در بين خواص از اهل سنت در صدر اول اسالم رواياتي بوده ك

احدي جرأت نكرده آنها را رد كند، هم چنان كه در كتاب مسلسالت به سند خود از فضل بن ربيع روايت كرده كه گفت: 
ت، ه اسروزي با مواليم مامون بودم، خواستيم به سفري برويم، چون روز چهارشنبه بود مامون گفت امروز سفر كردن مكرو

 گفت، ازگفت: از مهدي شنيدم كه ميزيرا من از پدرم رشيد شنيدم مي
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ن گفت، من از پدرم عبد اللَّه بيگفت، من از پدرم علي شنيدم مگفت، از پدرم محمد بن علي شنيدم ميمنصور شنيدم مي
 . «1»فرمود: آخرين چهارشنبه هر ماه روز نحسي است مستمر شنيدم مي (گفت، از رسول خدا )صعباس شنيدم مي

و اما رواياتي كه داللت دارد بر سعادت ايامي از هفته و يا غير هفته، توجيه آنها نيز نظير اولين توجيهي است كه قبال در 
ر نحوست ايام بدان اشاره كرديم، براي اينكه در اين گونه روايات سعادت آن ايام و مبارك بودنش را چنين تعليل اخبار داله ب



كرده كه چون در فالن روز حوادثي متبرك رخ داده، حوادثي كه از نظر دين بسيار مهم و عظيم است، مانند والدت رسول 
جناب دعا كرد و عرضه داشت: بار الها روز شنبه و پنجشنبه را از  خدا )ص( و بعثتش، هم چنان كه روايت شده كه خود آن

 . «4»همان صبح براي امتم مبارك گردان 

 . «3»شنبه براي داوود نرم كرد و نيز روايت شده كه خداي تعالي آهن را در روز سه

 . «3»رفت و اينكه رسول خدا )ص( روز جمعه به سفر مي

 . «3»از اسماي خداي تعالي است يكي  "يكشنبه -أحد "و اينكه كلمه

پس از آنچه گذشت هر چند طوالني شد اين معنا روشن گرديد كه اخباري كه در باره نحوست و سعادت ايام وارد شده بيش 
از اين داللت ندارد كه اين سعادت و نحوست به خاطر حوادثي ديني است، كه بر حسب ذوق ديني و يا بر حسب تاثير نفوس 

ز ايجاد حسن كرده، و يا باعث قبح و زشتي آن شده، و اما اينكه خود آن روز و يا آن قطعه از زمان متصف به يا در فالن رو
ميمنت و يا شئامت شود، و تكوينا خواص ديگري داشته باشد، كه ساير زمانها آن خواص را نداشته باشد، و خالصه علل و 

آيد، و هر روايتي كه بر ر زمانها كرده باشد از آن روايات بر نمياسباب طبيعي و تكويني آن قطعه از زمان را غير از ساي
 .خالف آنچه گفتيم ظهور داشته باشد، بايد يا حمل بر تقيه كرد و يا به كلي طرح نمود

 141در سعادت و نحوست كواكب ]سعادت و نحوست كواكب )از نظر عقل و شرع([..... ص:  -2

 اشاره

كنيم كه آيا اوضاع كواكب آسماني در سعيد بودن و يا نحس بودن حوادث زمين بحث ميدر اين فصل راجع به اين مطلب 
 تاثير دارند يا خير؟
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و گفتار در اين بحث از نظر عقل همان گفتاري است كه در مساله سعادت و نحوست ايام گذشت، در اينجا نيز راهي براي 
ران سعدين را اثبات كنيم، و نه توانيم با برهان، سعادت خورشيد و مشتري و قاقامه برهان بر هيچ طرف نداريم، نه مي

 .(نحوست مريخ و قران نحسين و قمر در عقرب را، )و نه نفي اينها را

بله منجمين قديم هند معتقد بودند كه حوادث زمين ارتباطي با اوضاع سماوي دارند، و به طور مطلق چه ثوابت آسمان و چه 
غير هند اين ارتباط را تنها ميان اوضاع سيارات هفتگانه آن روز سياراتش در وضع زمين اثر دارند. و بعضي ديگر از منجمين 

ند، گوياند كه به آنها احكام نجوم ميو حوادث زمين قائل بودند، نه ثوابت، و آن گاه براي اوضاع مختلف آنها آثاري شمرده
 .شودگويند به زودي در زمين چنين و چنان ميكه هر يك از آن اوضاع پيش آيد مي

اند: اين اجرام موجوداتي هستند داراي نفوسي زنده، و اند: بعضي گفتهنجمين در باره خود ستارگان اختالف كردهو همين م



س، اند: اجرامي هستند بدون نفكنند. و بعضي ديگر گفتهكنند به عنوان يك علت فاعلي ميداراي اراده، و كارهايي كه مي
 اند: اصالدهند. بعضي ديگر گفتهند به عنوان يك علت فاعلي بروز ميدهولي در عين حال هر اثري كه از خود بروز مي

 :اندعلت فاعلي آثار خود نيستند، بلكه زمينه فراهم ساز فعل خدايند و فاعل حوادث خداي تعالي است. جمعي ديگر گفته

دث نه فعل آنها است و نه آنها اند، و حواكواكب و اوضاع آن صرفا عالمتهايي هستند براي حوادث، و اما خود آنها هيچ كاره
اند: اصال هيچ ارتباطي ميان اوضاع كواكب و حوادث زميني نيست، حتي زمينه چين فعل خدا در آن حوادثند. بعضي هم گفته

آن اوضاع عالمت حدوث آن حوادث هم نيستند، بلكه عادت خدا بر اين جاري شده كه فالن حادثه زميني را مقارن با فالن 
 .پديد آوردوضع آسماني 

و هيچ يك از اين احكام كه گفته شد دائمي و عمومي نيست، و چنان نيست كه در هنگام پديد آمدن فالن وضع آسماني 
م دروغ آيد، و گاهي هشود، گاهي اين پيشگوييها درست در ميبتوان حكم قطعي كرد به اينكه فالن حادثه زميني حادث مي

كند كه ايات غريبي كه از استخراجات اين طائفه به ما رسيده، اين معنا را مسلم ميشود، و ليكن داستانهاي عجيب و حكمي
اي نباشد، بلكه رابطه جزئي هست، اما همانطور كه چنان هم نيست كه ميان اوضاع آسماني و حوادث زميني هيچ رابطه

 گفتيم رابطه جزئي، نه رابطه صد در صد، و

 144اند[..... ص: دهاقسام رواياتي كه در اين باره وارد ش]

 .اتفاقا در رواياتي هم كه از ائمه معصومين )ع( در اين باب آمده، اين مقدار تصديق شده است
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توان حكم قطعي كرد به اينكه فالن كوكب يا فالن وضع آسماني سعد است يا نحس، و اما اصل ارتباط بنا بر اين، نمي
تواند انكارش كند، و اين مقدار، از نظر دين ضرري به جايي ضاع آسماني را هيچ دانشمند اهل بحثي نميحوادث زميني با او

رساند حال چه اينكه بگويند اين اجرام داراي نفس ناطقه هم هستند، يا اين را نگويند، علي اي حال با هيچ يك از نمي
 .ضروريات ديني مخالفت ندارد

عتقاد به چنين تاثيري شرك است، چون در حقيقت كسي كه ستارگان را در پديد آوردن مگر اينكه كسي توهم كند كه ا
تواند خلقت حوادث را منتهي به خداي تعالي نسازد. ليكن شمارد، و ميداند آنها را خالق آن حوادث ميحوادث زمين مؤثر مي

دعايي پرستند چنين اه كه كواكب را مياين توهم صحيح نيست، چون احدي چنين حرفي نزده، حتي وثني مذهبان از صابئ
 .اندنكرده

ممكن است كسي اشكال كند كه وقتي ستارگان پديد آورنده حوادث زمينند پس در حقيقت مدبر نظام كون و مستقل در 
تدبير آن هستند، در نتيجه داراي ربوبيت هستند، كه خود مستوجب معبوديت نيز هست، و اين همان شرك در پرستش 

 .پرست بر آنندصابئه ستارهاست، كه 

 143اقوال منجمين در باره ارتباط كواكب با حوادث زميني[..... ص: ]

  :و اما روايات وارده در اينكه اوضاع ستارگان در سعادت و نحوست اثر دارند و يا ندارند بسيار زياد و بر چند قسمند

مانند روايتي كه صاحب رسالة الذهبيه در كتاب خود از  بعضي از آن روايات به ظاهرش مساله سعادت و نحوست را پذيرفته،
 (حضرت رضا )ع( نقل كرده، كه فرمود: بدان كه جماع با زنان در وقتي كه قمر در برج حمل )فروردين( و يا برج دلو )بهمن



 . «1»است بهتر است، و از آن بهتر وقتي است كه قمر در برج ثور )ارديبهشت( باشد، كه شرف قمر است 

در بحار از نوادر و او به سند خود از حمران از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: كسي كه مسافرت و يا ازدواج كند، در و 
 . «4»حالي كه قمر در عقرب باشد، هرگز خوبي نخواهد ديد )تا آخر حديث( 

ماه وقتي كه قمر در محاق است، و و ابن طاووس در كتاب نجوم از علي )ع( روايت كرده كه فرمود: مسافرت كردن در هر 
 همچنين وقتي كه در عقرب است خوب
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 . «1»نيست 

نحس بودن بعضي كواكب داللت دارند بر تقيه و وجوهي ديگر در اين باره[..... ص: حمل آن دسته روايات كه بر سعد و ]
143 

اند، و نيز ممكن است حمل و ممكن است امثال اين روايات را حمل كنيم بر تقيه كه البته ديگران هم اينطور حمل كرده
روايات نيز به آن اشعار دارد، چون در آن روايات اي از زنند، هم چنان كه عدهشود بر مقارنه اين اوقات با تفالي كه عامه مي

اند براي دفع نحوست صدقه دهيد، مانند روايتي كه راوندي به سند خود از موسي بن جعفر از پدرش از جدش دستور داده
اي تصدق ده تا نحوست آن روز از تو بر طرف شود، و در هر نقل كرده كه در حديثي فرمود: در هر صبحگاه به صدقه

 . «4»اي تصدق ده تا نحوست آن شب از تو دور گردد، )تا آخر حديث( مگاه به صدقهشا

ممكن هم هست بگوييم: اين روايات نظر به ارتباط خاص دارد كه بين وضع آسمان و حادثه زميني به نحو اقتضا هست، نه 
 .به نحو عليت

ادث را انكار و تكذيب نموده و به شدت از اعتقاد بدان دسته دوم از روايات آن رواياتي است كه به كلي تاثيرات نجوم در حو
و  و المنجم كالكاهن "فرمايد: كند، مانند كالم امير المؤمنين در نهج البالغه كه ميو نيز اشتغال به علم نجوم نهي مي

 . «3» "الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر في النار

اند: نهي از اشتغال به علم تصديق كرده، و اجازه داده كه در نجوم نظر كنند و فرمودهآيد كه آن را و از اخباري ديگر بر مي
 .نجوم براي اين است كه مبادا كسي آنها را مستقل در تاثير بپندارد، و كارش منجر به شرك شود

هست اندك از اين دسته سوم از آن روايات، احاديثي است كه داللت دارد بر اينكه نجوم در جاي خود حق است چيزي كه 
آيد، هم چنان كه در كافي به سند خود از عبد الرحمن بن سيابه روايت علم فايده ندارد و زيادش هم به دست كسي نمي

گويند تحصيل علم نجوم حالل نيست، و من اين به امام صادق )ع( عرضه داشتم: فدايت شوم، مردم مي :كرده كه گفت
ي مضر به دين من است، دنبالش نروم، چون مرا به چيزي كه مضر به دينم باشد حاجتي دارم، اگر به راستعلم را دوست مي

مندم، و خيلي اشتهاي تحصيل آن را دارم؟ نيست، و اگر مضر به دينم نيست بفرما، كه به خدا قسم خيلي به آن عالقه
 فرمود: اينطور كه مردم
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يعني:منجم مثل كاهن است، و كاهن چون ساحر، و ساحر چون كافر، و كافر هم در آتش است. نهج البالغه فيض (3)
 .133، ص 33االسالم، خطبه 
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و  توانيد مختصري از اين علم را به دست آوريدزند، آن گاه فرمود: ليكن شما ميميگويند نيست، نجوم ضرري به دينت نمي
توانيد به دست آوريد، و اندكش هم به دردتان يك قسمت از آن را تحصيل كنيد، كه تازه زياد همان قسمت را هم نمي

 . «1»خورد )تا آخر حديث( نمي

حكيم از محمد بن زياد از محمد بن يحيي خثعمي روايت كرده كه و در بحار از كتاب نجوم ابن طاووس از معاوية بن 
من از امام صادق )ع( از علم نجوم پرسيدم، كه آيا حق است يا نه؟ فرمود: بله حق است. عرضه داشتم: آيا در روي  :گفت

 . «4»داند زمين كسي را سراغ داريد كه اين علم را دارا باشد؟ فرمود: بله، در روي زمين كسي هست كه آن را مي

 . «3»اي از عرب از آن آگهي ندارد اي از روايات آمده كه كسي به جز يك خانواده هندي و خانوادهو در عده

 .اي از قريش آمدهاي از عرب خانوادهو در بعضي از آن روايات به جاي خانواده

 .دث زمين ارتباطي جزئي هستكند كه گفتيم بين اوضاع كواكب و حواو اين روايات مطلب سابق ما را تاييد مي

بله در بعضي از اين روايات آمده كه خداي تعالي مشتري را به صورت مردي به زمين فرستاد، و او در زمين به مردي از 
حاال ببين  :عجم )غير عرب( برخورد، و علم نجوم را به او تعليم كرد، تا آنجا كه پنداشت كه كامال فرا گرفته، بعد از او پرسيد

دانم كجا است، مشتري فهميد كه او درست بينم، و نميكجا است؟ آن مرد گفت: من ستاره مشتري را در فلك نمي مشتري
نياموخته او را عقب زد، و دست مردي از هند را گرفته علم نجوم را به او تعليم داد، تا جايي كه پنداشت كامال ياد گرفته، آن 

؟ او گفت محاسبات من داللت دارد بر اينكه مشتري خود تو هستي، همين كه گاه پرسيد: حاال بگو ببينم مشتري كجا است
ولي اين « . 3»اي زد و مرد، و علم او به اهل بيتش به ارث رسيد، و علم نجوم در آن خانواده است اين را گفت صيحه

 .روايت خيلي شباهت دارد به روايات جعلي

 143در تفال خوب و بد..... ص: 

اي خوانند، عبارت است از استدالل به يكي از حوادث به حادثهاگر خير باشد تفال، و اگر شر باشد تطير مي و اين تفال را كه
 ديگر، كه بعدا پديد
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آيد، چه خير و چه شر، چيزي شود، و آنچه را كه انتظارش دارند پيش ميآيد، و در بسياري از مواردش مؤثر هم واقع ميمي
 زنند نيست، مثالبه آن چيزي كه با آن فال ميكه هست فال بد زدن مؤثرتر از فال خير زدن است )و اين تاثير مربوط 



صداي كالغ و جغد نه اثر خير دارد و نه اثر شر بلكه(، اين تاثير مربوط است به نفس فال زننده، حال ببينيم در شرع در باره 
 اين مطلب چه آمده؟

بزنند، و  اده مردم همواره فال نيكقبل از اين رسيدگي بايد بگوييم كه: اسالم بين فال خوب و فال بد فرق گذاشته، دستور د
بينيم از تطير يعني فال بد زدن نهي كرده، و خود اين دستور شاهد بر همان است كه گفتيم اثري كه در تفال و تطير مي

 .مربوط به نفس صاحب آن است

همواره فال نيك  -جدوهتفالوا بالخير ت "اما در باره تفال در رواياتش اين جمله از رسول خدا )ص( نقل شده كه فرموده: 
 ."بزنيد تا آن را بيابيد

زده، هم چنان كه در داستان حديبيه ديديم كه وقتي سهيل بن عمرو از و نيز از آن بزرگوار نقل شده كه بسيار تفال مي
 . «1»طرف مشركين مكه آمد رسول خدا )ص( فرمود: حاال ديگر امر بر شما سهل و آسان شد 

شتنش به خسرو پرويز آمده كه وي را دعوت به اسالم كرد، و او نامه آن جناب را پاره كرد و در و نيز در داستان نامه نو
جواب نامه مشتي خاك براي آن حضرت فرستاد، حضرت همين عمل را به فال نيك گرفت و فرمود: به زودي مسلمانان 

 .اشتهها را در بسياري از مواقفش دو اين گونه تفال« 4»شوند خاك او را مالك مي

د ها به پيامبر خود گفتنهاي گذشته نقل كرده كه آن امتو اما تطير و فال بد زدن را در بسياري از موارد، قرآن كريم از امت
آوريم، و آن پيامبر در پاسخشان گفته كه: زنيم و به همين جهت به تو ايمان نميدانيم، و فال بد به تو ميما تو را شوم مي

كند و كارها همه به دست خداي سبحان است، نه به دست فال، كه خودش مالك باطل را حق نميتطير، حق را ناحق و 
خودش نيست تا چه رسد به اينكه مالك غير خودش باشد و اختيار خير و شر و سعادت و شقاوت ديگران را در دست داشته 

 "مْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْقالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَ "باشد، از آن جمله فرموده: 
 يعني آن چيزي كه شر را به سوي «3»

__________________________________________________ 
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شما  كنيم، و به طور قطع از ما بهايم، اگر دست از دعوت خود بر نداريد سنگسارتان ميگفتند ما شما را به فال بد گرفته(3)
 .13و  13عذابي دردناك خواهد رسيد. گفتند: اين شئامت با خود شما است. سوره يس، آيه 
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يعني آن « 1» "قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ "با ما، و نيز فرموده:  كشاند با خود شما است نهشما مي
را كه  كند آنچهرسد نزد خداست، و اين خداست كه در ميان شما تقدير ميچيزي كه خير و شر شما به وسيله آن به شما مي

 .لك هيچ چيزي نيستيم. اين چند شاهد از قرآن كريم بودكند، نه من و نه اين همراه من، ما مامي

 143كند[..... ص: بيان اينكه تاثير تفال و تطير مربوط به حالت نفساني كسي است كه تفال و تطير مي]

ه دعا باعتنايي نموده و به خدا توكل كنيد، و و اما در روايات اخبار بسيار زيادي در نهي از آن و اينكه براي دفع شومي آن بي
صاحب  كند، كه گفتيم: تاثير تفال و تطير مربوط به نفسمتوسل شويد، رسيده، و اين روايات نيز بيان گذشته ما را تاييد مي

آن است، از آن جمله در كافي به سند خود از عمرو بن حريث روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع( فرمود: طيره و فال بد 



« 4»شود، و اگر آن را محكم بگيري محكم اعتنا باشي و چيزي نشماري سست ميبي زدن را اگر سست بگيري و به آن
 .پس داللت اين حديث بر اينكه فال چيزي نيست هر چه هست اثر نفس خود آدمي است بسيار روشن است« . 3»گردد مي

 از آن سالم نيست، يكي و نظير اين روايت حديثي است كه از طرق اهل سنت نقل شده كه فرمود: سه چيز است كه احدي
رو، و اعتنايي كن و بطيره است، و دوم حسد و سوم ظن. پرسيدند: پس ما بايد چه كار كنيم؟ فرمود: وقتي فال بد زدي بي

چون دچار حسد شدي در درون بسوز ولي ترتيب اثر عملي مده و ظلم مكن، و چون ظن بد به كسي بردي در پي تحقيق 
 . «3»پذير( برميا، )و يا ظن خودت را م

 143نهي از فال بد زدن و توصيه به توكل بر خدا در موارد تطير[..... ص: ]

و نيز در اين معنا روايت كافي است كه از قمي از پدرش از نوفلي از سكوني از امام صادق )ع( نقل كرده كه فرمود: رسول 
 خدا )ص( فرمود: كفاره

__________________________________________________ 

 .33ايم، او گفت طائر و سرنوشت بدتان نزد خداست. سوره نمل، آيه گفتند ما به تو و به آنكه همراه تو است فال بد زده(1)

 .433، ح 133، ص 3روضه كافي، ج (2)

د، و يا خورندانند اگر سيزده بدر نروند به طور جدي صدمه ميام كساني كه سيزده را نحس ميخود اينجانب تجربه كرده(3)
خواهند شروع كنند كسي عطسه بزند، و اين را بطور جدي عالمت آن بدانند كه اين كار صدمه دارد، اگر اگر در كاري كه مي

 "بينند.خورند، و كساني كه هيچ اعتنايي به سيزده و عطسه ندارند هيچ ضرري نميبه آن كار اقدام كنند سخت صدمه مي
 ."مترجم

 .134ص  ،3نهايه ابن اثير، ج (4)

 143، ص: 13ترجمه الميزان، ج

)تا آخر حديث( و جهتش روشن است، براي اينكه معناي توكل اين است كه تاثير امر را « 1»فال بد زدن توكل به خداست 
رر ماند تا از آن متضبه خداي تعالي ارجاع دهي، و تنها او را مؤثر بداني، و وقتي چنين كردي ديگر اثري براي فال بد نمي

 .ويش

و در معناي اين حديث روايتي است كه از طرق اهل سنت نقل شده، و به طوري كه در كتاب نهايه ابن اثير آمده فرموده: 
 . «4»كند طيره شرك است، و هيچ يك از ما خالي از طيره نيستيم، و ليكن خداي تعالي اثر آن را به وسيله توكل خنثي مي

كه از موسي بن جعفر )ع( نقل شده كه فرمود: آنچه براي مسافر در راه سفرش  و باز در معناي حديث سابق روايتي است
اينكه سگي جلو او در آيد و دم خود  -4اينكه كالغي از طرف دست راستش بانگ بر آورد  -1شوم است هفت چيز است: 

ه باشد، و سپس سه مرتبه اينكه گرگي گرسنه و درنده در روي او زوزه بكشد، در حالي كه روي دم نشست -3افراشته باشد 
اينكه جغدي بانگ  -3اينكه آهويي پيدا شود، و از طرف راست او به طرف چپش بگريزد  -3دم خود را بلند كند و بخواباند 

اينكه االغ عضبان يعني گوش  -3اينكه زني با موي جو گندمي در برابرش قرار گيرد و چشمش بصورتش افتد  -3بر آورد 
اعتصمت بك يا رب من شر  "اي ببيند، پس اگر از ديدن اينها در دل احساس دلواپسي كرد بگويد:  (يدهبريده )و يا بيني بر

كه اگر اين را بگويد از شر آن  "برمكنم به تو پناه ميپروردگارا از شر آنچه در دل خود احساس مي -ما اجد في نفسي
 . «3»ماند محفوظ مي



نيز « 3»و فقيه « 3»و محاسن « 3»و خصال  «3»مده به همان عبارت در كافي و اين خبر آن طور كه در بحار االنوار آ
 .هاي فقيه آمده استآمده، ولي با عبارتي كه ما نقل كرديم در بعضي از نسخه

هايي است كه گذشت و همه حرفهايي كه زده شد در آن بحث نيز بحث ديگري هست كه آن نيز ملحق به اين بحث
 ير اموري است كه در نظر عامهآيد، و آن بحث از سامي
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 .433، ح 134، ص 3روضه كافي، ج (1)

 .134، ص 3نهايه ابن اثير، ج (2)

 .13، ح 343، ص 33بحار االنوار، ج (3)

 .333، ح 431روضه كافي، ص (4)

 .13، ح 434خصال، ص (5)

 .41، ح 333محاسن، ص (6)

 .13، ح 133، ص 4قيه، ج ف(7)

 143، ص: 13ترجمه الميزان، ج

، و در روايات از تطير « 1»مردم، شوم و نحس است، مانند شنيدن يك بار عطسه در هنگام تصميم گرفتن بر كاري از كارها 
ت، واب مختلفي متفرق اساند كه در برخورد با آنها به خدا توكل كنيد، و روايات اين امور در اببه آنها نهي شده، و دستور داده

ص( فرمود: عدوي، طيره، هامه، شوم، صفر، )مثال در حديثي نبوي كه از طريق شيعه و سني نقل شده آمده كه: رسول خدا 
رضاع بعد از فصال، تعرب بعد از هجرت، روزه از سخن در يك شبانه روز، طالق قبل از نكاح، عتق قبل از ملك و يتيمي 

 . «4»نيست بعد از بلوغ، در اسالم 

 "اعداء "سرايت مرضهاي مسري مانند جرب، وبا، آبله و امثال آن است، چون كلمه عدوي مانند كلمه "عدوي "و مراد از
  :مصدر و به معناي تجاوز است، و منظور از اينكه فرموده

ا عامل مستقل بيماري شود اين است كه: ما خود واگيري رعدوي در اسالم نيست، به طوري كه از مورد روايت استفاده مي
 .بدانيم، به طوري كه خداي تعالي و مشيت او در آن هيچ دخالتي نداشته باشد

يك اعتقاد خرافي در بين مشركين و اهل جاهليت است كه معتقد بودند اگر كسي كشته شود روحش به  "هامه "و مراد از
كند، تا انتقامش را از قاتلش بگيرند. و از عطش شكوه مي نالد،كند، و همواره ميآيد، و در قبر او النه ميشكل مرغي در مي

يعني طفل را بعد از آنكه از شير  "رضاع بعد از فصال "، سوت زدن در هنگام آب دادن به حيوان است، و"صفر "و مراد از
آنجا  كه ازبه معناي بازگشتن به زندگي بدوي است بعد از آن "تعرب بعد از هجرت "گرفتند دوباره شيرخوارش كنند. و

 .(مهاجرت كرده )و اين كنايه است از كفر بعد از اسالم

 951بيان[..... ص: ]

 143[..... ص: "نذر "مقصود از تكذيب قوم ثمود به]

  :سه احتمال هست "نذر "در كلمه "كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ "

شود كه: قوم ثمود انذار پيامبرشان آيه اين ميها مصدر باشد كه در اين صورت معناي احتمال اول اينكه: به قول بعضي



 .صالح )ع( را تكذيب كردند

 شود: قوم ثمود همه منذراناحتمال دوم اينكه: جمع نذير باشد، البته نذير به معناي منذر، كه در اين صورت معنا چنين مي
ست، و خاطر اينكه رسالت همه يكي ايعني همه انبيا را تكذيب كردند، چون تكذيب يك پيامبر تكذيب همه انبيا است، به 

 اختالفاتي در رسالت آنان
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اي و اهل هر محلي براي خود تطيرهايي دارد، كه شايد در بين كه اينگونه امور از حد شمار بيرون است، زيرا هر طايفه(1)
 ."مترجم "مردم ساير محلها نباشد.

 [.....] .433، ح 133، ص 3ه كافي، ج روض(2)

 134، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .خواهد بود« 1» "كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ "نيست و بنا بر اين، آيه مورد بحث در معناي آيه

صورت  ا در ايناحتمال سوم اينكه: جمع نذير به معناي انذار باشد، كه برگشت آن به يكي از دو معناي قبلي خواهد بود، زير
قوم  :مگوييكنيم به اينكه ثمود انذارهاي صالح را تكذيب كردند، كه اين همان معناي اول است. و يا مييا آيه را معنا مي

ثمود انذار صالح و انذار آن پيامبر ديگر و آن ديگر و باألخره انذارهاي همه انبيا را تكذيب كردند، كه در اين صورت همان 
 .بود معناي دوم خواهد

، و گيري از تكذيب در جمله قبلي استاين جمله تفريع و نتيجه "فَقالُوا أَ بَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَاللٍ وَ سُعُرٍ "
ور است، احتمال هم دارد به معناي جنون باشد، و اين احتمال با سياق جمع سعير به معناي آتش شعله "سعر "كلمه

واحد عددي باشد، و معناي آيه اين است كه: قوم ثمود پيامبر خود صالح را  "واحد "تر است، و ظاهرا مراد از كلمهمناسب
تكذيب كرده، گفتند: آيا بشري را كه از نوع خود ما يك نفر تك و تنها است، نه نيرويي دارد و نه جمعيتي با او است، پيروي 

 .ايملي بيچاره هستيم، و به ضاللتي عجيب و جنوني غريب دچار گشتهكنيم؟ راستي اگر كار ما بدينجا بكشد خي

آيد كه قوم نامبرده عادت كرده در نتيجه اين سخن توجيهي است از قوم ثمود براي پيروي نكردن از صالح، و از آن بر مي
عده بود  عده ويك نفر بيبودند از كسي پيروي كنند كه مانند ملوك و اعاظم قوم داراي نيرو و جمعيت باشند و صالح كه 

كرد به اينكه او را اطاعت كنند، و اطاعت عظما و بزرگان خود را رها سازند، هم چنان كه همين معنا را ايشان را دعوت مي
 . «4» "ينَفَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ وَ ال تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِ "در جاي ديگر از قول خود صالح )ع( حكايت كرده كه گفت: 

شود: آيا بشري را كه خود يكي از ما است، يعني او را به معناي واحد نوعي بگيريم، معناي آيه چنين مي "واحد "و اگر كلمه
 .شودنيز مثل ما و از نوع ما است پيروي كنيم؟ كه در اين صورت آيه بعدي مفسر اين آيه مي

اين استفهام نيز مانند استفهام سابق انكاري است، و معناي آيه اين است  "لْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌأَ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا بَ "
 كه: آيا از ميان همه ما وحي تنها بر او نازل شده، و او به اين امتياز مختص گشته، با اينكه هيچ فضيلتي
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 .131والن )خدا( را تكذيب كردند. سوره شعراء، آيه قوم ثمود رس(1)

 .131و  134پس از خدا پروا كنيد، و به اطاعت من درآييد، و دستور اسرافگران را پيروي مكنيد. سوره شعراء، آيه (2)

 131، ص: 13ترجمه الميزان، ج

و يا تعبيري  "ا انزل الذكر عليه "، و نفرمودبر ما ندارد؟ نه، چنين چيزي هرگز شدني نيست، و اينكه تعبير به القاء ذكر كرد
 . «1»اند اينطور گفته -نظير آن، براي اين بوده كه بفهماند چطور يك مرتبه و به عجله چنين شد



اي اختصاص يافته، بلكه منظور اين باشد كه چرا ما مثل او احتمال هم دارد منظور اين نباشد كه چرا او به چنين خصيصه
گيريم؟ وقتي بنا باشد كه وحي به يك انسان كه مانند ساير انسانها است ممكن باشد، بايد نزول آن بر همه مورد وحي قرار ن

تواند بر همه نازل گردد، در نتيجه آيه شريفه جايز و ممكن باشد، پس چه معنا دارد كه تنها بر او چيزي نازل شود، كه مي
 . «4» "أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُناما  "فرمايد: نظير آيه در سوره شعراء است، كه مي

 .يعني پر افاده و متكبر "أشر "پرداز، ويعني دروغ "كذاب "-"بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ "

 .خواهد بدين وسيله بر ما بزرگي كندگويند: او ميمي

به صالح )ع( همانطور كه دو آيه بعد هم دنبال  اين جمله حكايت كالم خداي تعالي است "سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ "
 .همين كالم است

شود در گوييم فردا كه پير شدي چنين و چنان ميعاقبت است، )مثل اينكه به فارسي هم مي "فردا -غد "و منظور از كلمه
ه زودي بر آنان نازل كند به عذابي كه بگويند با امروز فردايي است( و خداي تعالي در اين جمله اشاره ميعربي هم مي

 "إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَ اصْطَبِرْ "دانند كه كذاب و أشر، صالح است يا ايشان؟!شود، و آن وقت به عيان ميمي
اد اين تعليل اين است شود، و مفاين آيه در مقام تعليل همان خبري است كه داد، و فرمود: به زودي عذاب بر آنان نازل مي

 "فتنه "شود، علتش اين است كه ما بنا داريم چنين و چنان كنيم، و كلمهكه: اينكه گفتيم به زودي عذاب بر ايشان نازل مي
 .به معناي امتحان و ابتالء است

اند خواهيم كردهو به عنوان امتحان ايشان، ماده شتري را كه درخواست  -بر طريقه اعجاز -و معناي آيه اين است كه: ما
 .فرستاد، ايشان را منتظر بگذار، و بر آزار و اذيتشان صبر كن
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 ": گردد، و اگر نفرمودضمير جمع اولي به قوم ثمود و ناقه هر دو بر مي "ماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌوَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْ "
به معناي سهمي از  "شرب "به معناي مقسوم است، و كلمه "قسمت "از باب غلبه دادن جانب قوم بوده، و كلمه "نبئهما

 .نوشيدن آب است

كه: به قوم خود خبر بده كه بعد از آنكه ما ناقه را فرستاديم آب محل بين قوم و بين ناقه تقسيم شده  و معناي آيه اين است
است، هر يك از دو طرف از سهم خودش بهره بگيرد، مردم در هنگام شرب خود بر سر آب حاضر شوند، و ناقه هم در 

 "قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ "هنگام شرب خودش حاضر شود، و در اين باره در جاي ديگر فرموده: 
«1» . 

ه ك "تعاطي "منظور از صاحب قوم ثمود، همان شخصي است كه ناقه را كشت، و كلمه "فَنادَوْا صاحِبَهُمْ فَتَعاطي فَعَقَرَ "
 .است به معناي دست بكار شدن است "تعاطي "مصدر فعل

 .قوم ثمود قاتل ناقه را صدا زدند، پس او دست بكار شد، و ناقه را پي كرد و كشت و معناي آيه اين است كه:

ظيره به معناي صاحب ح "محتظر "كلمه "فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً فَكانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ "
 هشيم "شود )و به زبان فارسي آن را قلعه و يا بهاربند گويند( ومداري ساخته مياست، يعني چهار ديواري كه براي دا

 .كنددرختهاي خشكيده و مانند آن است، كه صاحب حظيره آن را براي مصرف كردن در قلعه خود جمع مي "محتظر



 .ويهم ريختندفرمايد فقط يك صيحه بر آنان فرستاديم، و همگي مانند چوب خشك رو معناي آيه روشن است، مي

 "...وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا "

 .تفسير اين آيه گذشت

 .تفسير اين آيه نيز در نظير آن گذشت "كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ "
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به معناي بادي است كه با خود، ريگ و سنگ بياورد،  "حاصب "كلمه "إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ "
 .منضود بر سر آنان ريختو مراد از آن، بادي است كه بر قوم لوط مسلط شد، و سجيل 

زماني كه نكره باشد )و با تنوين استعمال شود( به معناي سحري از سحرها است،  "سحر "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي
ولي هنگامي كه منظورت  "من زيد را در سحري از سحرها ديدم -رأيت زيدا سحرا من االسحار "شوددر اين حال گفته مي

و معناي « . 1» "أتيته سحر "و "أتيته بسحر "گوييشود( مثال ميباشد )بدون تنوين استعمال مياز آن سحر همين امروز 
 .آيه روشن است

است، و معني مجموع فعل و  "نجيناهم "مفعول له براي فعل "نعمة "كلمه "نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ "
اديم، براي اينكه اين نجات نعمتي باشد از ناحيه ما، نعمتي كه ايشان را بدان مفعولش اين است كه: ما ايشان را نجات د

 .اختصاص داديم، چون ايشان نسبت به ما شاكر بودند، و جزاي شكر در درگاه ما نجات است

  :ردد، و معناي جمله اين است كهگبه لوط بر مي "أنذرهم "ضمير فاعلي در جمله "وَ لَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنا فَتَمارَوْا بِالنُّذُرِ "

 "در فعلكه مص "تماري "به معناي گرفتن و دستگير كردن با شدت است، و كلمه "بطشه "لوط ايشان را انذار كرد. و كلمه
 .به معناي انذار است "نذر "است به معناي اصرار بر جدال، و طرف را به شك انداختن است، و كلمه "تماري

خورم كه لوط قوم خود را از دستگير كردن به شدت ما زنهار داد، ولي آنها با وي در : سوگند ميو معناي آيه اين است كه
 .انذار و زنهارش مجادله كردند

ز او ه ااين است ك "مراوده قوم لوط از ميهمانان او "منظور از "وَ لَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذابِي وَ نُذُرِ "
دگان محو دي "طمس ديدگان ايشان "اند ميهمانان خود را كه همان فرشتگان باشند تسليم ايشان كند، و منظور ازخواسته

التفاتي از غيبت به خطاب شده، چون در اول آيه قوم لوط غايب فرض شده بودند، و در  "فَذُوقُوا... "ايشان است، و در جمله
  :فرمايدكرده، مي اين جمله روي سخن به خود آنان

 پس بچشيد عذاب مرا، و غرض از اين التفات اين بوده كه بيشتر توبيخشان كرده باشد، و كلمه
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 كنند، و آن عبارتول به( يعني آن چيزي كه مردم را با آن انذار ميمصدري است به معناي اسم مفعول )البته مفع "نذر "
 .است از عذاب، و معناي آيه روشن است

ظرف زمان است، حال اگر ظرفي معين و  "بكرة "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي "وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ "
هر  -وينبدون تن "أتيته بكرة و غدوة "گويي: كلمه، صبح همين امروزت باشد، مي شناخته شده باشد، مثال منظورت از اين



وقوع عذاب بر ايشان و دست بر نداشتن از  "استقرار عذاب "دهند. و مراد ازچند كه گاهي همين نكره را نيز تنوين مي
 . «1»ايشان است 

 .ات در سابق گذشتتفسير اين آي« 4» "فَكَيْفَ كانَ عَذابِي... مِنْ مُدَّكِرٍ "

انذار است نه  "نذر "در اينجا نيز منظور از كلمه "وَ لَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآياتِنا كُلِّها فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ "
ه عطف به ما قبل نكرد، براي اين بود كه اين را بدون واو آورد، و در نتيج "كَذَّبُوا بِآياتِنا "اينكه جمع نذير باشد، و اگر جمله

، كسي پرسيده: خوب آنها چه "آل فرعون هم انذار شدند "جمله پاسخي بود از سؤالي تقديري، گويا بعد از آنكه فرمود: 
ا ايشان را مبه همين جهت  "و آن گاه نتيجه گرفته كه "آيات ما را تكذيب كردند -كَذَّبُوا بِآياتِنا "كردند؟ در پاسخ فرموده: 

 ."بگرفتيم، گرفتن سلطاني عزيز و مقتدر

 939بحث روايتي ])چند روايت در ذيل برخي آيات گذشته([..... ص: 

گويد: ابن ابي حاتم از ابن عباس روايت كرده كه گفت: اگر نبود مي "وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ "در روح المعاني در ذيل آيه
توانست لب به كالم خدا بگشايد خواندن قرآن را بر زبان آدميان آسان كرد، هرگز احدي از خاليق نميكه خداي تعالي 

«3» . 

و نيز گفته: ديلمي در روايتي كه سند آن را تا انس ذكر نكرده، نظير اين معنا را از انس نقل كرده، آن گاه خود ديلمي گفته: 
 . «3»يه نبوده، بلكه مطلبي بوده كه خودش در ذيل اين آيه گفته است بعيد نيست كه خبر انس اگر صحيح باشد تفسير آ
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)فذوقوا عذابي... من  34و  33تفسير آيات  -در اينجا ظاهرا خطاي قلمي رخ داده و مرحوم عالمه به جاي اين كه به(2)
 را تكرار نموده در صورتي كه تفسير اين آيات در سابق ذكر شده 13و  13بپردازد، آيات مدكر( 

 .33، ص 43(تفسير روح المعاني، ج 3و  3)
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 .مؤلف: بعيد هم نيست كه مراد همان معناي دومي باشد كه ما در تفسير آيه ذكر كرديم

به معناي ريختن آب است، نه  "منهمر "گويد: كلمهمي "حْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍفَفَتَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
گفته يعني آب آسمان و آب زمين بهم  "وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَي الْماءُ "هاي باران، و در ذيل جملهباراندن قطره

ود ها و ميخها ببر آن مركبي كه داراي تخته "عَلي ذاتِ أَلْواحٍ وَ دُسُرٍ "يعني ما نوح را "مَلْناهُعَلي أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَ حَ "پيوستند،
 . «1»سوار كرديم، يعني بر كشتي نشانديم 

گفته يعني قدار، همان كسي كه ناقه را پي كرد. و در معناي هشيم گفته  "فَنادَوْا صاحِبَهُمْ "و نيز در همان كتاب در ذيل آيه
 . «4»ني گياه خشك و تر يع

 :و در كافي به سند خود از ابي يزيد از ابي عبد اللَّه روايت كرده كه در ضمن حديثي كه داستان لوط را نقل كرده فرموده

اش شدند، جبرئيل به لوط بانگ زد كه رهاشان كن، پس قوم لوط با او به مكابره و زورگويي پرداختند، تا آنكه داخل خانه
 "ايد: فرماي به آنان كرد، همه كور شدند، اينجاست كه خداي تعالي ميل شدند جبرئيل با انگشت خود اشارههمين كه داخ

 . «3» "فطمسنا اعينهم
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 .331، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 .334، ص 4تفسير قمي، ج (2)
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 936[..... ص: 22تا  93(: آيات 29سوره القمر )]

 اشاره

( 33( سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ )33( أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ )33أَ كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِ )
 (33( إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَاللٍ وَ سُعُرٍ )33بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ السَّاعَةُ أَدْهي وَ أَمَرُّ )

واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ( وَ ما أَمْرُنا إاِلَّ 33ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ )( إِنَّا كُلَّ شَي33ْيَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلي وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ )
 (34ءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ )( وَ كُلُّ شَي31ْ( وَ لَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )34)

 (33نْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ )( فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ ع33ِ( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ )33وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ )

 936ترجمه آيات..... ص: 

ائتي شوند(؟ و يا راستي در كتب آسماني بركنيد كفار شما بهتر از آن كفارند )و به همين جهت گرفتار آن جزا نميآيا فكر مي
 .(33براي شما آمده؟ )

 .(33گيريم )ابمان كند انتقام ميگويند چون در كفر خود اتحاد داريم، از هر كس بخواهد عذو يا نه بلكه مي

ي گذارند )اين شكست دنيايي كه چيزخورند و پا به فرار ميولي بدانيد كه( اين جمع متحد به زودي در جنگي شكست مي)
 .(33نيست( )

 .(33تر است )تر و تلخبلكه قيامت موعدشان است، و قيامت باليي بس عظيم

 .(33بهشت گمراه و در آتش افروخته قرار دارند ) به درستي مجرمين از موطن سعادت يعني از
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 .(33شود( بچشيد حرارت دوزخ را )شوند، )و به آنها گفته ميها كشيده ميدر روزي كه به سوي آتش با رخساره

 .(33گيري قبلي آفريديم )كه ما هر چيزي را با اندازه

 .(34ت چشم گرداندن است )و أمر ما تنها يكي، آن هم به سرع

 .(31و با اينكه ما امثال شما را هالك كرديم باز هم كسي نيست كه متذكر شود )

 .(34ها ضبط است )اند در نامهبدانند كه آنچه كرده

 .(33و هر كوچك و بزرگي در آن نوشته شده )

 .(33ها و در وسعتند )به درستي مردم با تقوا در بهشت

 .(33رب و نعمت و سرور و بقا است، قرب مالكي مقتدر )در جايگاهي كه همه ق

 937بيان آيات..... ص: 



 اشاره

انگيزي است كه جلوتر آن را مكرر ذكر كرده بود، و آن اخبار نخست گيري از مطالب و اخبار عبرتاين آيات به منزله نتيجه
در حقيقت اين آيات در درجه اول انعطافي به اخبار هاي هالك بود، پس راجع به قيامت بود، و بار دوم راجع به داستان امت

هاي طاغي و جبار هاي هالكه دارد، و در نتيجه خطابي است به قوم رسول خدا )ص(، كه كفار شما بهتر از كفار امتامت
فار شما ك كند، وگذشته نيستند، و همانطور كه خداي تعالي آنها را به ذلت بارترين وجه هالك كرد، اينان را نيز هالك مي

ده هاي گذشته فرق داشته باشند، عده و عبرائتي از آتش دوزخ ندارند، و چنين مدركي برايشان نوشته نشده، تا با كفار امت
 .شان هم در جلوگيري از عقاب خدا سودي به حالشان نخواهد داشت

  :فرمايدو در درجه دوم به اخبار مربوط به قيامت كه در سابق گذشت انعطاف دارد، مي

اي تر خواهد بود، و در آخر اشارهتر و تلخاگر هم چنان مرتكب جرم شوند، و دعوت تو را تكذيب كنند، بالي قيامتشان عظيم
 .كندبه منزلگاه متقين در آن روز نموده، سوره را ختم مي

 937[..... ص: "أَ ُكفَّارُكُمْ خَيْرٌ... "مقصود از خطاب در]

ظاهرا خطاب در اين آيه به قوم رسول خدا )ص( است، چه مسلمانشان و  "نْ أُولئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِأَ كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِ "
، و منظور از بهتري، بهتري در وضع دنيا و "آيا كفار شما بهترند... "چه كفارشان، چون كفار را به ايشان نسبت داده فرموده: 

دان است، ممكن هم هست منظور بهتري از حيث اخالق عمومي و اجتماعي از قبيل زخارف زندگي آن از مال و فرزن
به اقوامي است كه اخبارشان ذكر شده، يعني قوم نوح و  "اولئكم "سخاوت وشجاعت و شفقت بر ضعفا باشد و اشاره با كلمه

 .عاد و ثمود و قوم لوط و آل فرعون. و استفهام در آيه انكاري است
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ها كه به عذاب خدا هالك شدند نيستند، تا آنان ورزند بهتر از اين امتو معناي آيه چنين است: آنهايي كه از شما كفر مي
 .مشمول عذاب بشوند، و اينان نشوند

ت كه كفار، ايبه عموم مسلمانان و كفار نباشد، بلكه تنها به كفار باشد، به اين عن "ا كفاركم "و ممكن است خطاب در جمله
اند، و از اين جهت فرموده: كفار قوم رسول خدا )ص( بودند، و معلوم است كه كفار در ميان كفار بودند، چون خود آنان بوده

 .شما

جمع  "زبر "نيز اين است كه: خطاب در آن به عموم مسلمانان و كفار باشد، و كلمه "أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِ "و ظاهرا جمله
اند: مراد از زبر كتابهاي آسماني است، كه بر انبيا )ع( نازل گفته« 1»ها بور است، و زبور به معناي كتاب است. ولي بعضيز

 .شد

پرسيم آيا در كتب آسماني از ناحيه خدا سندي نوشته شده كه پرسيم، بلكه ميو معناي آيه اين است كه: نه، آن طور نمي
أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ  "ستيد هر چند كه كافر باشيد و هر جرمي را مرتكب شويد؟!شما ايمن از عذاب و بازخواست ه

 "به معناي مجموع است، و مراد از آن يكي شدن مجتمع آنان از حيث اراده و عمل است، و كلمه "جميع "كلمه "مُنْتَصِرٌ
چنان كه در قرآن آنجا كه گفتگوي مردم در قيامت را به معناي انتقام، و يا به معناي ياري كردن يكديگر است، هم  "انتصار

 . «4» "ما لَكُمْ ال تَناصَرُونَ "كند فرموده: حكايت مي

گويند ما مردمي هستيم مجتمع و متحد كه از هر كسي كه بخواهد پرسيم آيا كفار ميو معناي آيه اين است كه: نه، بلكه مي



 خوريم؟كنيم و شكست نمييا اين است كه ما يكديگر را ياري مي گيريم؟ واي وارد آورد انتقام ميبه ما صدمه

فهماند گفتار در باره همان الف و الم عهد ذكري است، مي "الجمع "الف و الم در كلمه "سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ "
 سالف و الم جن "الدبر "جمعي است كه قبال ذكر شده بود، و الف و الم در كلمه

__________________________________________________ 
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ه آن جمعيتي كه ب پشت به جنگ كردن و عقبگرد كردن است، و معناي آيه اين است كه: همين "تولي دبر "است، و معناي
 .گذارندكنند و پا به فرار ميبالند به زودي شكست خورده و عقبگرد ميمي

ر كند، و داللت دارد بر اينكه اين شكست و مغلوبيت ايشان دو در اين آيه از شكست كفار و تفرق جمعيت آنان پيشگويي مي
م شد، يعني جنگ بدر پيش آمده و كفار شكست اندازند، و همين طور هجنگي واقع خواهد شد كه خودشان به راه مي

 .خوردند، و اين خود يكي از پيشگوييهاي قرآن كريم است

عبارت است از بالي  "دهاء "اسم تفضيل از دهاء است، و "أدهي "كلمه "بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ السَّاعَةُ أَدْهي وَ أَمَرُّ "
اسم  "أمر "تر، و همچنين كلمهبه معناي باليي است عظيم "ادهي "شد، پسعظيم و سختي كه راهي براي نجات از آن نبا

تلخي( است، كه ضد حالوت )شيريني( است، و در آيه شريفه از تهديد به شكست و عذاب دنيوي اعراض )تفضيل از مرارت 
ال هم در خواهد آمد، و قب تر از شكست به سرشانتر و تلخكند به اينكه به زودي در قيامت باليي عظيمشده، تهديدشان مي

 .رساندآغاز خبرهاي تهديدآميز مساله قيامت ذكر شده بود، و گفتار در اين جمله ترقي او را مي

 شود، بلكه عقوبتي كه در قيامت دارندو معناي آيه اين است كه: تمامي عقوبت آنان در شكست و عذاب دنيوي خالصه نمي
 .تر از هر تلخي ديگر استتر از هر داهيه و عذاب، و تلخوعد ايشان است عظيمو قبال هم بدان اشاره كرده بوديم كه م

ور است، و در اين آيه به معناي آتش شعله "سعير "جمع سعير است، و "سعر "كلمه "إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَاللٍ وَ سُعُرٍ "
تر تر و تلخعلت اينكه گفتيم قيامت باليي عظيم شود:مطلب آيه قبل تعليل شده، و در نتيجه معناي مجموع دو آيه چنين مي

ور است اين است كه ايشان مجرمند، و مجرمين از نظر موطن سعادت يعني بهشت در ضاللتند، و در عوض در آتشي شعله
 .قرار دارند

 است به معناي "يسحبون "مجهول كه مصدر فعل "سحب "كلمه "يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلي وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ "
 "، و كلمه"فِي ضَاللٍ وَ سُعُرٍ "ظرفي است براي جمله "يوم "اين است كه انساني را با صورت روي زمين بكشند، و كلمه

 .به اين است كه: سقر با حرارت و عذابش به ايشان برسد "مس كردن سقر "يكي از اسامي جهنم است، و "سقر

 134، ص: 13اينكه گفتيم مجرمين از نظر رسيدن به منزلگاه سعادت در ترجمه الميزان، ج و معناي آيه اين است كه:

وند، شگيرد كه با صورت در آتش كشيده ميضاللتند، و در عوض راه آتش را در پيش دارند، اين جريان در روزي صورت مي
 .دهدش به شما ميشود: بچشيد آنچه را كه جهنم با حرارت و عذابو آن وقت به ايشان گفته مي

 991آفريديم[..... ص:  "قدر "وجه اينكه در تعليل معذب ساختن مجرمين فرمود: ما هر چيز را به]

بر آن  "اهخلقن "منصوب به فعل مقدر است، فعلي كه جمله -با فتحه الم -"ءكل شي "كلمه "ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍإِنَّا كُلَّ شَيْ "
باء آن  ، و"خلقناه "متعلق است به جمله "بقدر "است، و جمله "ء خلقناهانا خلقنا كل شي "كند، و تقدير كالمداللت مي



 .رساندمصاحبت را مي

 .خلق كرديم "گيريتوأم با اندازه "و معناي آيه اين است كه: ما هر چيزي را با مصاحبت قدر

ند، نه از جهت زيادي و نه از جهت كمي، و نه از كاي كه از آن تجاوز نميو قدر هر چيز عبارت است از مقدار و حد و هندسه
پس « 1» "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَ إِنْ مِنْ شَيْ "فرمايد: هيچ جهت ديگر، خداي تعالي در اين باره مي

و در هستيش صراطي است كشيده شده كه از آن كند، براي هر چيزي در خلقتش حدي است محدود، كه از آن تجاوز نمي
 .نمايدكند، و تنها در آن راه سلوك ميتخطي نمي

گفت، گويا شخصي پرسيده: و آيه مورد بحث در مقام تعليل عذاب مجرمين در قيامت است كه دو آيه قبل از آن سخن مي
فرموده: براي اينكه ما هر چيزي را به قدر چرا كيفر مجرمين ضاللت و سعير در قيامت و چشيدن مس سقر، شد؟ در پاسخ 

ايم، و حاصلش اين است كه: براي هر چيزي قدري است، و يكي از قدرها كه در انسان معين شده اين است كه خلق كرده
خداي سبحان او را نوعي كثير االفراد خلق كرده، طوري خلق كرده كه با ازدواج و تناسل، افرادش زياد شود، و نيز مجبور 

شد در زندگي دنيائيش اجتماعي زندگي كند، و از زندگي دنياي ناپايدارش براي آخرت پايدارش زاد و توشه جمع كند، و نيز با
يكي ديگر از قدرها اين است كه در هر عصري رسولي به سوي ايشان بفرستد، و به سوي سعادت دنيا و آخرت دعوتشان 

د و سعادتمند شود، و داخل بهشت و در جوار پروردگارش قرار گيرد، و كند، هر كس دعوت آن رسول را بپذيرد رستگار گرد
 هر كس آن را رد كند و مرتكب جرم شود در ضاللت و آتش قرار گيرد

__________________________________________________ 

كنيم. سوره حجر، ازه نازل نميهايش نزد ما است، و ما هيچ چيز را جز بقدر و به اندو هيچ چيز نيست مگر آنكه خزانه(1)
 .41آيه 
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اند كه: به اين نحو جواب دادن مصادره به مطلوب )و عين ادعا را دليل قرار دادن( است، و اين اشتباه است كه بعضي پنداشته
خداوند ايشان را به خاطر  كه در قواعد استدالل ممنوع است، بيان اين مصادره چنين است كه سؤال از اين كه چرا

دهد؟ كه در حقيقت سؤال از علت چنين تقدير است، در معنا اين است كه سؤال شده باشد: چرا جرائمشان با آتش كيفر مي
فرمايد: خدا آتش را خداوند مجازات با آتش را براي مجرمين تقدير كرد؟ و معناي جواب عين همين سؤال است، چون مي

 .مقدر كردهبراي مجازات مجرمين 

كند؟ و معناي جواب اين است كه: براي اينكه خدا آنان را و يا معناي سؤال اين است كه: چرا خدا مجرمين را داخل آتش مي
 .كند، و اين همان مصادره و عين مدعا را دليل و عين سؤال را جواب قرار دادن استداخل آتش مي

اي ما و كارهاي خداي تعالي فرق هست، ما در كارهاي خود تابع اصول و و بيان خطا بودن اين پندار اين است كه: بين كاره
اي هستيم كه از عالم خارج و وجود عيني موجودات انتزاع شده، و اين قوانين حاكم بر ما هستند، و اراده و افعال قوانين كليه

يم، منظورمان از خوردن سير شدن، و خورما را محكوم خود دارند، اما وقتي به علت گرسنگي، غذا و به علت تشنگي، آب مي
يدن كند، و آب نوشايم، كه غذا خوردن انسان را سير مياز نوشيدن سيراب شدن است چون اين قانون كلي را از خارج گرفته

 .خواهم سير شومخوري جواب همين خواهد بود كه ميسيرابي در پي دارد، و وقتي هم بپرسيم چرا مي

 999و ضوابط عمومي منتزع از خارج است ولي اعمال خداوند علتي جز مشيت او ندارد[..... ص:  اعمال ما تابع قواعد كلي]



شود، و اما افعال و كوتاه سخن اينكه: افعال ما تابع قواعدي كلي و ضوابطي عمومي است، كه از وجود خارجي انتزاع مي
اصول و ضوابط كلي عقلي از فعل او گرفته خداي تعالي اينطور نيست، بلكه فعل او عين وجود عيني خارجي است، و 

 .شود، و بعد از فعل او استمي

ين كنيم، پس قوانو خالصه بعد از آنكه خدا عالمي آفريد، و نظامي در آن جاري ساخت، ما از آن نظام قوانيني كلي اتخاذ مي
فعل خدا، و جلوتر از آن باشد، و به  ما بعد از فعل خدا و محكوم به حكم خدا است، نه اينكه آن ضوابط و قوانين حاكم بر

و نيز « 4» "إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ " :و نيز فرموده« 1» "ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ " :همين جهت است كه فرموده
 . «3» "الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ "فرموده: 

__________________________________________________ 

 .43شود، بلكه اين مردمند كه بازخواست خواهند شد. سوره انبياء، آيه كند بازخواست نمياز آنچه او مي(1)

 .13كند. سوره حج، آيه خدا هر چه بخواهد مي(2)

 .34حق از ناحيه پروردگار تو است. آل عمران، آيه (3)
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عل خدا چون و چرا كرد، به اين معنا كه علت خارجي آن را پرسش كرد، چون غير از خود خدا علت بنا بر اين ديگر نبايد در ف
ديگري براي كار او نيست، تا آن علت، وي را در كارش مساعدت كند، و نه به اين معنا كه از اصلي كلي و عقلي جستجو 

 .از فعل او است نه جلوتر از فعل او كرده پرسيد: مصحح و مجوز فعل خدا چيست؟ چون گفتيم: اصول عقلي منتزع

 995سه گونه تعليل افعال خدا در آيات قرآن[..... ص: ]

  :بله، در كالم خود خداي سبحان فعل خدا به يكي از سه وجه تعليل شده

ن ليكن ايگردد، نه خود او، مند ميشود، و فوايدي كه خلق از آن بهرهاي كه از فعل او عايد خلق ميبه غايت و نتيجه :اول
ه چرا خدا كند، نه علت اينكقسم تعليل در حقيقت تعليل اصل فعل است، نه تعليل فعل خدا، خالصه علت فعل را بيان مي

هاي زنجير علل و معلول است، و حلقه دوم اين فعل فالن خواهد بيان كند كه اين فعل هم يكي از حلقهچنين كرد، بلكه مي
 وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصاري ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَ " :خاصيت است، هم چنان كه فرموده

 «4» "عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَوَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ... ذلِكَ بِما  "و نيز فرموده: « 1» "رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ ال يَسْتَكْبِرُونَ

. 

 "هاي بسيار كه در كالمش به مثلدوم: به يكي از اسما و صفات خدا كه مناسب با آن فعل است تعليل كرده، مانند تعليل
 به كار برده و تعليل فعل خدا به اسماءو امثال اين اسماء  "هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ "و "هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "و "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

در قرآن كريم شايع است، كه اگر در موارد آنها خوب دقت كني خواهي ديد كه در حقيقت صفت جزئي در فعل، فعل جزئي 
كند، و اسمي از اسماي خداي تعالي وجه خاص در فعل جزئي را به وجه عام در آن را به صفت عمومي فعل خدا تعليل مي

به « 3» "وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ ال تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُها وَ إِيَّاكُمْ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "مايد، و اين جريان در آيهنتعليل مي
كنند خورد، چون بر آوردن حاجت جنبندگان و انسان به غذا و رزق را كه به زبان حاجت درخواست ميروشني به چشم مي

 كند به اينكه خدا شنواي دانا است، يعني او هر چيزي را خلق كرده ومي تعليل

__________________________________________________ 

تر از ديگرانند، و علت اين مودت آن است كه جمعي از تو به يقين خواهي ديد كه در مودت با مؤمنين، مسيحيان نزديك(1)



 .34بيني ندارند. سوره مائده، آيه ها بناي تكبر و خود بزرگاين قسيس اين مسيحيان قسيس و رهبانند، و

ذلت و مسكيني سرنوشت حتمي يهود است... و اين به خاطر آن است كه يهود عصيانگر است، و تا بوده سركش بوده (2)
 .31است. سوره بقره، آيه 

دهد، و او شنوا و داناست. سوره عنكبوت، رزق شما را ميدهي، و خدا رزق او و و چه بسيار جنبنده كه تو رزق آنها را نمي(3)
 .34آيه 
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دو صفت از  "دانايي "و "شنوايي "هاي همه مخلوقات براي او شنيده شده و احوال آنها دانسته شده است، و ايندرخواست
 .صفات عمومي فعل خدا است

بينيد توبه آدم را تعليل است كه مي« 1» "رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَتَلَقَّي آدَمُ مِنْ "و باز نظيرش آيه
 .كرده به اينكه خدا به طور كلي تواب و رحيم است، يعني صفت فعل او توبه و رحمت است

انند آيه مورد بحث كه ضاللت دنيايي ها به همان وجه دوم است، مبه فعل عموميش، و برگشت اين قسم تعليل :سوم
كند به يك مساله عمومي، و آن اين است كه: به طور كلي هر چيزي را با مجرمين و آتش دوزخشان را تعليل مي

قدر كه در هر چيز  ، چون"ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍإِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَاللٍ وَ سُعُرٍ... إِنَّا كُلَّ شَيْ "فرمايد: گيري آفريده، مياندازه
عبارت از اين است كه محدود به حدي باشد كه در مسير هستيش از آن تجاوز نكند، فعل عمومي خداي تعالي است، هيچ 

يك از موجودات خالي از اين فعل و از اين نظام نيست، پس تعليل عذاب به قدر، تعليل فعل خاص خداست به فعل عام او، و 
نا است كه اين فعل خاص من مصداقي از مصاديق فعل عام ما، يعني قدر است، آري همانطور در حقيقت بيان كننده اين مع

كه تمامي موجودات را با قدر خود آفريده، در باره انسان نيز چنين تقديري كرده، كه اگر دعوت نبوت را رد كند روز قيامت 
 .معذب گشته داخل آتش شود

كند به قضا، كه ورود در جهنم را تعليل مي« 4» "إِلَّا وارِدُها كانَ عَلي رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّاوَ إِنْ مِنْكُمْ  "و نيز مانند آيه شريفه
 .كه خود فعل عام خداي تعالي است، و ورود در جهنم يكي از مصاديق آن است

ه ديگر خدا ك شود تعليل فعلي از افعال خدا است به فعلپس روشن شد كه آنچه در كالم خداي تعالي تعليل ديده مي
ر مقام آورد علت دتر از آن است، تعليل فعل خاصي است به صفتي عام، و خالصه و به عبارتي ديگر علتي را كه ميعمومي

اثبات است، نه در مقام ثبوت، بنا بر اين اشكالي كه كردند وارد نيست، و تعليل تقدير آتش براي مجرمين به تقدير آتش 
 .باشدبه هيچ وجه از باب اتحاد مدعا و دليل نمي براي مجرمين مصادره نيست، و
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ن قضايي است حتمي كه از ناحيه پروردگارت رانده شده. سوره احدي از شما نيست مگر آنكه وارد دوزخ خواهيد شد و اي(2)
 .31مريم، آيه 
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 999بيان مراد از اينكه فرمود: امر ما يكي است چون چشم برهم زدن[..... ص: ]

به معناي نظر كردن فوري و به عجله است، كه  "لمح "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي "وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ "
 . «1»گويند نيز مي "خطف البصر "آن را



همان معناي فرمودن است، كه مقابلش كلمه نهي است، چيزي كه هست همين فرمودن دو جور  "أمر "و مراد از كلمه
ود كويني، كه عبارت است از اراده وجكنند(، و يكي هم تاست: يكي تشريعي )مانند اوامري كه بزرگتران به كوچكتران مي

پس « 4» "إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "اش فرموده: يافتن چيزي كه خداي تعالي در جاي ديگر در باره
ا در آيه مورد بحث است صفت آن ر "كن "، و شايد به همين اعتبار كه امر او كلمه"كن "امر خدا عبارت است از كلمه

 ."واحدة "مؤنث آورده، فرموده: 

خواهد به اين معنا كه وقتي كند كه امر خدا واحد است منظور اين است كه: امر او تكرار نميآنچه كه سياق كالم افاده مي
، بلكه ند نداردتحقق و هستي چيزي را اراده كند هست شدن آن چيز احتياجي به اينكه بار ديگر و بار ديگر امر را تكرار ك

شود، آن هم به فوريت، مانند نگاه كردن بدون تاني و درنگ، را القاء كند متعلق آن هست مي "كن "همين كه يك بار كلمه
 .شود ديگر احتياجي به تكرار امر نيستو معلوم است وقتي به فوريت محقق مي

راي اين نبوده كه بفهماند زمان تاثير امر كوتاه، و كرده ب "لمح بصر "و اگر محقق شدن متعلق امر به فوريت را تشبيه به
خواهد بفهماند تاثير امر اصال احتياج به زمان هر چند كوتاه ندارد، آري تشبيه به لمح نظير كوتاهي لمح بصر است، بلكه مي

اجي نه به زمان زماني است، پس أمر خداي تعالي كه همان ايجاد و اراده وجود است احتيبصر در كالم كنايه از همين بي
دارد و نه به مكان، و نه به حركت، و چگونه ممكن است محتاج به اينگونه امور باشد با اينكه زمان و مكان و حركت همه به 

 .اندوسيله همان امر موجود شده

هستي  ندفهماو آيه شريفه هر چند بر حسب مؤدايش في نفسه حقيقتي عمومي در مساله خلقت موجودات را افاده نموده، مي
موجودات از آن جهت كه فعل خدا است چون لمح بصر فوري است، هر چند كه از حيث اينكه وجود موجودي زماني و 

آيد، اال اينكه بر حسب وقوع اين آيه در سياق تهديد كفار به عذاب روز قيامت، بايد تدريجي است، و كم كم به وجود مي
  :گفت

__________________________________________________ 

 .133، ص 3مجمع البيان، ج (1)
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محض اينكه امر كند خاليق همه  خواهد بفرمايد: براي قيام قيامت يك امر او كافي است، بهناظر به آمدن قيامت است، مي
 إِنَّا كُلَّ "گردد، پس اين آيه شريفه متمم همان حجتي است كه با جملهشوند، و بعث و نشور محقق ميدوباره موجود مي

 .اقامه كرده بود "ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍشَيْ

 و از نظر اراده الهي به هيچ وجه تغيير پذيرشود كه: عذاب كفار به آتش بر وفق حكمت است، در نتيجه مفاد آيه اولي اين مي
 .نيست، چون اين نيز يكي از مصاديق قدر است

شوند، و يا به عبارتي به كرسي نشستن اراده و مفاد آيه مورد بحث اين است كه: تحقق قيامت كه كفار در آن معذب مي
ندارد، چون در اين جريان همين مقدار كافي  اي براي خداي سبحانالهي و تحقق متعلق اراده او در اين باره هيچ هزينه

 .است كه خدا يك بار امر كند، آري امر او چون لمح به بصر است

اشباه  -« 1»اند به طوري كه گفته -جمع شيعه است، و مراد از آن "اشياع "كلمه "وَ لَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ "
هاي گذشته است، و مراد از اين آيه و دو آيه بعدش تاكيد حجت سابق است، كه بر بياء از امتو امثال در كفر و تكذيب ان

 .شوداين معنا اقامه كرده بود كه عذاب خدا به طور قطع شامل ايشان مي



و حاصل معناي آيه اين است كه: آن انذاري كه شما را از عذاب دنيا و آخرت كرديم صرف خبري نبود كه به شما داده 
ر در اند كه اين انذاهاي گذشتهباشيم، و از اين باب نبود كه با شما حرفي زده باشيم، اين امثال و هم مسلكان شما از امت

آنان شروع شد، و ما هالكشان كرديم، و به عذاب دنيائيشان مبتال ساختيم، و به زودي عذاب آخرت را خواهند ديد، چون 
سيم، رها به حسابشان ميي محفوظ نزد ما ضبط گرديده، به زودي بر طبق آن نوشتههااعمالشان همه نوشته شده و در نامه

 .دهيماند جزاشان ميو به آنچه كرده

وح هاي اعمال است، و تفسير آن به لبه معناي نامه "زبر "كلمه "ءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌوَ كُلُّ شَيْ "
اعمال صغير و كبير است از سياق آيه همين استفاده  "كبير "و "صغير "معنا است، و مراد ازبسيار سخيف و بيمحفوظ 

 .شودمي

 .هايي عظيم الشان و وصف ناپذير و نهري اين چنين قرار دارنديعني پرهيزكاران در بهشت "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ "
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 .جنس نهر است "نهر "اند: مراد ازگفته« 1»بعضي 

 .اند: نهر به معناي سعه و فراخي استديگر گفته« 4»و بعضي 

صيغه  -« 3»اند به طوري كه گفته -"مليك "مجلس است، و به معناي "مقعد "كلمه "فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ "
مبالغه از ملك است، نه اينكه از ملك به كسره الم باشد، و كسره مذكور را اشباع كرده باشند از اشباع آن يايي پديد آمده 

 .به معناي قادري عظيم القدرة است، كه همان خداي سبحان است "مقتدر "باشد، و كلمه

راستي عمل و ايمان متقين، )و يا به عبارتي ديگر راستگويي متقين در عمل و در ادعاي ايمان  "صدق "و مراد از كلمه
از اين بابت است كه ميان مجلس آنان و صدق عمل و  "صدق "بر كلمه "مقعد "، بنا بر اين اضافه شدن كلمه(است

تقين و هر چه در آن مقام دارند صدقي است اي هست، ممكن هم هست مراد از صدق اين باشد كه مقام مايمانشان رابطه
خالص و نياميخته با كذب، حضوري است نياميخته با غيبت، قربي است كه بعدي با آن نيست، نعمتي است كه نقمت با آن 

باشد، و بقايي است كه فنايي با آن نيست. ممكن هم هست مراد از صدق، صدق نيست، و سروري است كه غمي با آن نمي
ها كه داديم مجلسي فرمايد: اين وعدهباشد، چون جمله در مقام بشارت دادن و وعده جميل به متقين است، ميهمين خبر 

 .است صدق و تخلف ناپذير

و بنا بر اين در آيه شريفه نوعي مقابله ميان مشخصات عاقبت متقين و مجرمين شده است، زيرا مجرمين را به عذاب آخرت 
و آن گاه چنين تقريرش نمود كه: اين عذاب يكي از مصاديق قدر است، و به همين جهت كرد، و ضاللت دنيا تهديد مي

ه داد، و آن گاپذيرد، و از سوي ديگر متقين را به ثواب و حضور نزد پروردگارشان خداي مليك مقتدر وعده ميتخلف نمي
 .ن نيستكرد كه: اين وعده و اين مجلس، مجلس صدقي است كه دروغ در آاينطور تقريرش مي

 996مجوس اين امتند و...([..... ص:  -منكران قدر -بحث روايتي ])رواياتي در باره قدر و اينكه قدريه

 در كمال الدين به سند خود از علي بن سالم از امام صادق )ع( روايت كرده
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 .تواند چيزي از قدر را دفع كند؟ فرمود: خود افسون نيز از قدر استكه گفت: از حضرتش پرسيدم: آيا افسون مي

ردند سلطنتش عزل كو فرمود: قدريه، مجوس اين امتند، همان كساني هستند كه خواستند خدا را به عدالت بستايند، او را از 
ءٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلي وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْ ")و قدرتش را محدود ساختند(، در باره همينها بود كه آيه

 . «1»نازل گرديد  "خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ

گويند خدا بعد مسلك معتزله است، كه قائل به تفويضند )ميكساني هستند كه منكر قدرند، و اين  "قدريه "مؤلف: منظور از
ند: گوياز خلقت ديگر دخالتي در امور عالم ندارد(، و اينكه فرمود: قدريه، مجوس اين امتند بدين جهت است كه قدريه مي

 له شدند، همانطور كهخالق افعال اختياري انسانها خود انسانهايند، و خدا خالق چيزهاي ديگر است، در نتيجه قائل به دو ا
 .مجوس قائل به دو اله بودند، يكي خالق خير و يكي هم خالق شر

، از اين نظر بود كه قدريه براي فرار از "خواستند خدا را به عدالت بستايند او را از سلطنتش خارج كردند " :و اينكه فرمود
را نسبت به اعمال اختياري بندگان سلب كردند و  جبر كه منافات با عدالت دارد و به منظور اثبات عدالت خدا سلطنت او

 .اي ميان افعال بندگان و خدا وجود نداردهيچ رابطه :گفتند

منظور اين بوده كه آيات مذكور نسبت به اين قوم هم صادق است، نه  "آيه مذكور در باره آنان نازل شده... "و اينكه فرمود: 
ايشان مورد نزول آنند، براي اينكه در تفسير آن توجه فرموديد كه گفتيم بيان  اينكه آيات در باره ايشان نازل شده باشد، و

آيه از نظر سياق بياني است عمومي، البته در اين باره كه آيات مذكور در باره قدريه نازل شده به جز روايت باال رواياتي ديگر 
ل سنت رواياتي در اين معنا از ابن عباس و ابن عمر و نيز هست، كه از امام ابي جعفر باقر و امام صادق )ع( و نيز از طرق اه

 .محمد بن كعب و ديگران نقل شده

و در الدر المنثور است كه احمد از حذيفة بن يمان روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: براي هر امتي مجوسي 
 . «4»گويند قدري در كار نيست... است و مجوس اين امت كساني هستند كه مي

 (لف: اين روايت را صاحب ثواب االعمال به سند خود از امام صادق )عمؤ
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از علي )ع( روايت كرده، ولي عبارت آن چنين است: براي هر امتي مجوسي است، و مجوس اين امت  اشاز آباي گرامي
 . «1»گويند قدري در كار نيست كسانيند كه مي

و نيز در همان كتاب است كه: ابن مردويه به سندي كه از ابن عباس روايتش كرده آمده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: 
 . «4»ضا و وسعت است، نه نهر آب ف "نهر "منظور از كلمه

و نيز در همان كتاب آمده كه ابو نعيم از جابر روايت كرده كه گفت: روزي در وقتي كه رسول خدا )ص( در مسجد مدينه 
اي )نشسته( بود بعضي از اصحابش سخن از بهشت به ميان آوردند، رسول خدا )ص( فرمود: اي أبا دجانه مگر متوجه نشده

ا دوست بدارد و با محبت ما آزمايش شده باشد خداي تعالي او را با ما محشور خواهد كرد؟ آن گاه اين آيه را كه هر كس ما ر
 . «3» "فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ " :تالوت فرمود



نه( در اين باره فرموده: معناي گفته: جعفر صادق )رضي اللَّه ع "فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ... "و در كتاب روح المعاني در ذيل جمله
ستوده اين است كه: در آن مجلس به جز اهل صدق كسي  "صدق "اينكه خداي تعالي در اين آيه مكان و مجلس را با كلمه

 . «3»نخواهد نشست 

 998گفتاري پيرامون قدر ])و اينكه مقصود از آن هندسه و حد وجودي هر چيز است([..... ص: 

 اشاره

است از هندسه و حد وجودي هر چيز، از كلماتي است كه ذكرش در كالم خداي تعالي مكرر آمده، و غالبا كه عبارت  "قدر
 "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَ إِنْ مِنْ شَيْ "در آياتي آمده كه سخن از خلقت دارد، از آن جمله آيه شريفه

آيد كه قدر، امري است كه جز با انزال از خزائن اش در خالل همين فصل گذشت، و از ظاهر آن بر ميمهاست كه ترج« 3»
گيرد، و اما خود خزائن كه ناگزير از ابداع خداي تعالي است محكوم به قدر نيست، چون موجود نزد خداي تعالي صورت نمي

گردد بعد از تقدير و ب خدا نازل و در خور عالم ماده ميگفتيم تقدير مالزم با انزال است )هر چيزي كه از خزانه غي
 شود(، و نازل شدن عبارت است از همان درخور گشتن براي عالم ماده و مشهود، به شهادت اينكه تعبيرگيري نازل مياندازه
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 .41سوره حجر، آيه (5)

 133، ص: 13ترجمه الميزان، ج

وَ  "فرمايد: و يا مي« 1» "وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ " :فرمايدرود، مثال ميبه انزال، همواره در باره موجودات طبيعي و مادي بكار مي
 . «4» "عامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْ

مؤيد اين معنا رواياتي است كه كلمه قدر را به طول و عرض و ساير حدود و خصوصيات طبيعي و جسماني تفسير كرده، 
دهد اي رخ نميآورده، كه فرمود: هيچ حادثه (مانند روايتي كه صاحب محاسن از پدرش از يونس از ابي الحسن الرضا )ع

 "تخواس "واسته باشد و اراده كرده باشد، و تقدير نموده، قضايش را رانده باشد. عرضه داشتم: پس معنايمگر آنچه خدا خ
چيست؟ فرمود: پايداري بر همان مشيت و ادامه  "اراده كرد "چيست؟ فرمود: ابتداي فعل است. عرضه داشتم: پس معناي

گيري كرد. ني طول و عرض آن را معين و اندازهكدام است؟ فرمود: يع "تقدير كرد "فعل است. پرسيدم: پس معناي
  :پرسيدم

 . «3»اي است كه ديگر برگشت ندارد معناي قضا چيست؟ فرمود: وقتي خدا قضايي براند آن را امضا كرده و اين آن مرحله

آن آمده كه و اين معنا را از پدرش از ابن ابي عمير از محمد بن اسحاق از حضرت رضا )ع( در خبري مفصل آورده، و در 
 داني قدر چيست؟فرمود: هيچ مي

 . «3»عرضه داشت: نه، فرمود: قدر به معناي هندسه هر چيز، يعني طول و عرض و بقاء )و فناء( آن است )تا آخر خبر( 

ءٍ إِنَّا كُلَّ شَيْ "و آيه« 3» "ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراًوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ "در آيه "ءكل شي "شود مراد از جملهو از اينجاست كه معلوم مي
تنها « 3» "ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديالَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ "، و آيه «7» "ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍوَ كُلُّ شَيْ "، و آيه« 3» "خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ



جودات بسيطه كه از و اما مو)گيرند، موجودات عالم مشهود است، موجودات طبيعي كه تحت خلقت و تركيب قرار مي
 .(اند مشمول اين گونه آيات نيستندابعاضي مركب نشده

__________________________________________________ 

 .43و فرستاديم آهن را، سوره حديد، آيه (1)

 .3و براي شما هشت زوج از چهار پايان نازل كرديم. سوره زمر، آيه (2)

 .433و  433، ح 433(المحاسن، ص 3و  3)

 .4گيري كرد. سوره فرقان، آيه و همه چيز را آفريد و دقيقا اندازه(5)

 .33ما هر چيزي را به اندازه آفريديم. سوره قمر، آيه (6)

 .3و هر چيز نزد او مقدار معين دارد. سوره رعد، آيه (7)

 .34ه طه، آيه كسي كه به هر موجودي آنچه الزمه آفرينش او بود داده، سپس رهبريش كرده است. سور(8)

 134، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 921باشد[..... ص: قدر غير قضايي است كه قطعي و غير قابل برگشت مي]

ممكن هم هست بگوييم: تقدير دو مرحله دارد، يك مرحله از آن تمامي موجودات عالم طبيعت و ما وراي طبيعت و خالصه 
اين مرحله عبارت است از تحديد اصل وجود به حد امكان و حاجت، و معلوم  شود، و اين تقدير درما سوي اللَّه را شامل مي

شود، و تنها موجودي كه حد امكان و حاجت ندارد خداي سبحان است، كه است كه اين تقدير شامل تمامي ممكنات مي
وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ  "واجب الوجود و غني بالذات است، و هستيش از چهار چوب حد بيرون است، هم چنان كه خودش فرمود: 

 . «1» "ءٍ مُحِيطاًشَيْ

يك مرحله ديگر تقدير مخصوص به عالم مشهود ما است، كه تقدير در اين مرحله عبارت است از تحديد وجود اشياي 
موجود در آن، هم از حيث وجودش و هم از حيث آثار وجودش و هم از حيث خصوصيات هستيش، بدان جهت كه هستي و 

ش با امور خاصه از ذاتش يعني علل و شرايط ارتباط دارد، و به خاطر اختالف همين علل و شرايط هستي و احوال آثار هستي
 هايي از داخل و خارجشود، پس هر موجود كه در اين عالم فرض كنيم و در نظر بگيريم به وسيله قالباو نيز مختلف مي

ر احوال و افعالش مطابق و مناسب آن علل و شرايط و آن گيري و تحديد شده، عرض، طول، شكل، قيافه و سايقالب
 .باشدهاي خارجي ميقالب

رده گيري كپس تقدير الهي موجودات عالم ما را كه عالم مشهود است به سوي آنچه در مسير وجودش برايش تقدير و قالب
يعني آنچه را خلق كرده به سوي آنچه « 4» "فَهَدي الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّي وَ الَّذِي قَدَّرَ "كند، هم چنان كه فرمود: هدايت مي

كه برايش مقدر نموده هدايت فرمود، و سپس همين تقدير و هدايت را با امضاي قضا تمام و تكميل كرد، و در معناي همين 
ثُمَّ السَّبِيلَ  "كه با جمله« 3» "يَسَّرَهُمِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ  "فرمايد: تقدير و هدايت آيه شريفه زير است كه مي

 .كند به اينكه تقدير منافاتي با اختياري بودن افعال اختياري ندارداشاره مي "يَسَّرَهُ

حكم قطعي خداي تعالي به وجود يافتن چيزي، همان حكمي  :و اين نوع از قدر في نفسه غير قضايي است كه عبارت است
 آن را« 3» "كُمُ ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِوَ اللَّهُ يَحْ "كه در آيه

__________________________________________________ 

 [.....] .143خدا همواره بر همه چيز محيط بوده است. سوره نساء، آيه (1)



دايت هگيري و سپس تسبيح كن پروردگارت را كه هر چه آفريد بدون نقص آفريد، و هر چه را خلق كرد نخست قالب(2)
 .3و  4نمود. سوره اعلي، آيه 

 .44و  13گيريش نمود، و سپس راه را برايش هموار كرد. سوره عبس، آيه او را از نطفه آفريد، پس اندازه(3)

 .31كند و هيچ كس را ياراي جلوگيري يا رد احكام او نيست. سوره رعد، آيه و خداوند حكومت مي(4)

 131، ص: 13ترجمه الميزان، ج

قدري  راند، مانندكند ولي دنبال تقدير قضايش را نميشود كه خدا چيزي را تقدير ميسازد، چون بسيار مينشان ميخاطر 
گر و شود، و يا سببي ديكه بعضي از علل و شرايط خارج آن را اقتضا داشته، ولي به خاطر مزاحمت مانعي، آن اقتضا باطل مي

و نيز « 1» "يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ "، چون خود خداي تعالي فرموده: گيرديا اقتضايي ديگر جاي سبب قبلي را مي
  :فرموده

، و چه بسا چيزي مقدر بشود و قضاي آن نيز رانده شده باشد، « 4» "ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها "
م از جهت وجود علل و شرايط، و هم از جهت نبودن موانع تقدير شده باشد كه در اين مثل اينكه از جميع جهات يعني ه

 .شودصورت آن چيز محقق مي

كند، و چون قضايي براند آن را امضا مي "كند اين جمله كه در روايت محاسن آمده بود كه فرمود: و به همين نكته اشاره مي
ر اي از اخبار قضا و قدر آمده كه قدبه اين عبارت عبارتي است كه در عده، و نزديك "و چنين قضايي است كه برگشت ندارد

 .ممكن است تخلف كند، اما براي قضا برگشتي نيست

روزي امير المؤمنين  :و از علي )ع( به طرق مختلف و از آن جمله در كتاب توحيد به سند صدوق از ابن نباته روايت آمده كه
كنار ديواري ديگر رفت، شخصي از آن جناب پرسيد: يا امير المؤمنين آيا از قضاي خدا  از كنار ديواري مشرف به خرابي به

  :گريزي؟ فرمودمي

 . «3»گريزم مي« 3»آري از قضاي خدا به سوي قدر خداي تعالي 

رايط و شكند، براي اينكه اموري كه علل مركب دارند يعني فاعل و ماده و و بحث عقلي نيز مسائلي را كه گفتيم تاييد مي
معدات و موانع دارند، قطعا براي هر يك از اينها تاثيري در آن امر هست، تاثيري هم سنخ خودش، تاثير شرط هم سنخ 

 خودش، تاثير فاعل همين طور، و تاثير ماده همين طور، پس مجموع اين تاثيرها در حقيقت قالب و چارچوبي است كه

__________________________________________________ 

 .33كند. سوره رعد، آيه خدا هر چه بخواهد محو و )هر چه را بخواهد( اثبات مي(1)

 .143آوريم. سوره بقره، آيه كنيم مگر آنكه بهتر از آن و يا مثل آن را ميهيچ آيتي را نسخ نمي(2)

 .3ح  333توحيد صدوق، ص (3)

ر قضا و حكم قطعي است، و اما نوع اول از قدر كه عبارت بود پس حاصل كالم اين شد كه نوع دوم از قدر في نفسه غي(4)
از قدر حاكم بر تمامي موجودات چه موجودات عالم مشهود ما و چه غير آن كه هستي آنها را محدود به امكان و حاجت 

در به يم قكند و بس، قدر در آنها با قضا يكي است، چون قدر آنها ممكن نيست از تحقق جدا باشد، براي اينكه گفتمي
معناي اول عبارت است از حد امكان و حاجت هر چيز، و چون هر چيزي غير خدا اين محدوديت را دارد، پس قضاي اين 

 ."مترجم "محدوديت نيز رانده شده، بنا بر اين، قضاء و قدر در آنها همواره با همند.

 134، ص: 13ترجمه الميزان، ج

مري و هر موجودي هيئت و خصوصيات قالب خود را دارد، و اين همان قدر است، و شود، و هر اگيري ميامور در آنها قالب



اما علت تامه كه عبارت است از وجود تمامي آنها، يعني وجود و اجتماع فاعل و ماده و شرط و معد و نبودن مانع، وقتي 
ندارد، و ما در تفسير آيات دهد، و اين همان قضايي است كه برگشت محقق شد آن وقت به معلول خود ضرورت وجود مي

اول سوره اسراء گفتاري در باره قضاء داشتيم، كه مطالعه آن براي بهتر فهميدن بحث اينجا خالي از فايده نيست، پس بدانجا 
 .نيز مراجعه كنيد
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 923(..... ص: 78سوره الرحمن مكي است و هفتاد و هشت آيه دارد )(55)

 923[..... ص: 31تا  9(: آيات 22الرحمن )سوره ]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (3( عَلَّمَهُ الْبَيانَ )3( خَلَقَ الْإِنْسانَ )4( عَلَّمَ الْقُرْآنَ )1الرَّحْمنُ )

( وَ 3( أَالَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ )3ءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِيزانَ )( وَ السَّما3( وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ )3الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ )
 (3أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ ال تُخْسِرُوا الْمِيزانَ )

( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما 14الرَّيْحانُ ) ( وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ و11َ( فِيها فاكِهَةٌ وَ النَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ )14وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ )
 (13( خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ )13تُكَذِّبانِ )

بِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما ( ف13َ( رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ )13( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )13وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ )
 (13( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ )13تُكَذِّبانِ )

 (43( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )44يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ ) (41( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )44بَيْنَهُما بَرْزَخٌ ال يَبْغِيانِ )
 (43وَ لَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْالمِ )

( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ 43( وَ يَبْقي وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَاللِ وَ الْإِكْرامِ )43( كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ )43فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )
 (43فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ )( يَسْئَلُهُ مَنْ 43)

 (34فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )

 923ترجمه آيات..... ص: 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1همان رحمان )
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 .(4كه قرآن را تعليم كرد )

 .(3انسان را بيافريد )

 .(3ياموخت )و بيانش ب



 .(3خورشيد و قمر با نظم و حسابي كه او مقرر كرده در حركتند )

 .(3كنند )ساقه و با ساقه برايش سجده ميهاي بيروييدني

 .(3آسمان را بر افراشته و ميزان نهاده )

 .(3تا شما هم در سنجيدنها خيانت نكنيد )

 .(3زياد نكنيد )و بايد كه وزن را با رعايت عدالت برقرار نموده و كم و 

 .(14و زمين را براي مردم گسترده كرد )

 .(11ها و نخل داراي غالف هست )زميني كه در آن ميوه

 .(14هاي داراي سبوس و گياهان معطر است )و دانه

 .(13كنيد؟ )هاي پروردگارتان را كفران ميپس اي جن و انس! ديگر كداميك از نعمت

 .(13سفال آفريد )اي چون انسان را از اليه خشكيده

 .(13اي از آتش خلق كرد )و جن را از شعله

 .(13كنيد؟ )هاي پروردگارتان را كفران ميپس اي جن و انس! ديگر كداميك از نعمت

 .(13پروردگاري كه پروردگار دو مشرق و دو مغرب )تابستاني و زمستاني( است )

 .(13كنيد؟ )ا كفران ميهاي پروردگارتان رپس اي جن و انس ديگر كداميك از نعمت

 .(13ها( را بهم متصل كرد )دو دريا )يكي شيرين در مخازن زير زميني و يكي شور در اقيانوس

 .(44اي قرار داد تا به يكديگر تجاوز نكنند )و بين آن دو فاصله

 .(41كنيد؟ )هاي پروردگارتان را تكذيب ميپس اي جن و انس ديگر كداميك از نعمت

 .(44آيد )ؤلؤ و مرجان بيرون ميو از آن دو ل

 .(43كنيد؟ )هاي پروردگارتان را تكذيب ميپس ديگر كداميك از نعمت

 .(43هايي كه در دريا چون كوه پديد آمده )و براي او است كشتي

 .(43كنيد؟ )هاي پروردگارتان را تكذيب ميديگر كداميك از نعمت

 .(43شود )هر چه بر گرده زمين است نابود مي

 .(43ماند، چون او داراي صفات جالل و جمال است )نها ذات پروردگارت باقي ميت

 .(43كنيد؟ )هاي پروردگارتان را تكذيب ميپس ديگر كداميك از نعمت

 .(43كنند، و او همه روزه مشغول كاري نو است )همه كساني كه در آسمانها و زمينند از او درخواست مي
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 .(34كنيد )هاي پروردگارتان را تكذيب ميپس ديگر كداميك از نعمت

 922بيان آيات ]غرض و مفاد سوره مباركه الرحمن[..... ص: 

 اشاره

ها و اين سوره در اين مقام است كه خاطر نشان سازد كه خداي تعالي عالم و اجزاي آن از قبيل زمين و آسمان و خشكي
آفريده و نيز اجزاي هر يك را طوري نظم داده كه جن و انس بتوانند در زندگي خود از آن درياها و انس و جن را طوري 



شود، يكي نشاه دنيا كه به زودي خودش با اهلش فاني مند شوند، و قهرا عالم به دو قسمت و دو نشاه تقسيم ميبهره
 .گرددشقاوت و نعمت از نقمت متمايز ميشود، و يكي ديگر نشاه آخرت كه هميشه باقي است، و در آن نشاه سعادت از مي

شود كه عالم هستي از دنيايش گرفته تا آخرتش نظامي واحد دارد، تمامي اجزا و ابعاض اين عالم با با اين بيان روشن مي
ء، زكنند، اين جاجزا و ابعاض آن عالم مرتبط است، و اجزاي عالم هستي اركاني قويم دارد، اركاني كه يكديگر را اصالح مي

 .مايه تماميت آن جزء ديگر، و آن مايه تماميت اين است

ها و آالي خداي تعالي است، و به همين جهت پشت سر هم از پس آنچه در عالم هست چه عينش و چه اثرش از نعمت
 "كنيد؟تان را تكذيب ميكداميك از آالي پروردگار -فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ "پرسد كه: پرسد و با عتاب هم ميخاليق مي

 .آميز در اين سوره سي و يك مرتبه تكرار شده استو اين خطاب عتاب

و باز به همين مناسبت است كه اين سوره با نام رحمان آغاز گرديد، كه صفت رحمت عمومي و همگاني خداست، رحمتي 
ختم  "تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَاللِ وَ الْإِكْرامِ "كه مؤمن و كافر و دنيا و آخرت را در بر دارد، و در آخر نيز، سوره با آيه

 .شودمي

تر است، و در قرآن و اين سوره از نظر مكي بودن و مدني بودن دو احتمال دارد، هر چند كه سياق آن به مكي بودن شبيه
 .كريم اين تنها سوره است كه بعد از بسم اللَّه با يكي از اسماي خداي عز و جل آغاز شده

از رسول خدا )ص( روايت آورده كه فرموده: براي هر  (اش )عاز امام موسي بن جعفر از آباي گرامي« 1»و در مجمع البيان 
 گاه حسنيچيزي عروسي و جلوه
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 .س قرآن سوره الرحمن استهست، و عرو

 . «1»سيوطي هم اين روايت را در الدر المنثور از بيهقي از علي )ع( از رسول خدا )ص( نقل كرده 

 926هاي مادي و معنوي، تعليم قرآن را ذكر فرمود[..... ص: و اشاره به وجه اينكه در آغاز شمارش نعمت "رحمن "معناي]

همانطور كه در تفسير سوره حمد گفتيم صيغه مبالغه از رحمت است، و بر زيادي  "الرحمن "لمهك "الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ "
هاي عمومي را به كند، رحمت به وسيله بذل نعمت، و به همين جهت مناسب آمد كه در اين سوره نعمترحمت داللت مي

ا، و چون نام رحمان داللت بر رحمت هاي آخرتي مؤمن رهاي دنيايي مؤمن و كافر را و چه نعمترخ بكشد، چه نعمت
عمومي خدا داشت در اول اين سوره واقع شد كه در آن انواع نعمتهاي دنيوي و اخروي كه مايه انتظام عالم انس و عالم جن 

 .است ذكر شده است

د، به خالف نام نامناند: نام رحمان از اسامي خاص به خداي تعالي است، غير خدا را رحمان نمياز مفسرين گفته« 4»بعضي 
 .شودرحيم و راحم، كه بر ديگران نيز نهاده مي

هاي الهي بود و در ترين نعمتهاي الهي است، و از آنجايي كه قرآن كريم عظيمآغاز شمارش نعمت "عَلَّمَ الْقُرْآنَ "جمله
كند، و مستقيم را ترسيم مي ها داشت، چون كالمي است از خداي تعالي كه صراطتر از ساير نعمتقدر و منزلت مقامي رفيع

هاي سعادت است، سعادتي كه آرزوي تمامي آرزومندان و هدف تمامي جويندگان است، لذا آن را جلوتر از متضمن بيان راه
 .ها قرار داد، و تعليم آن را حتي از خلقت انس و جني كه قرآن براي تعليم آنان نازل شده جلوتر ذكر كردساير نعمت



س و علم االن "و يا "و آن را به انسان بياموخت -علم االنسان القرآن "ل اول تعليم حذف شده، و تقدير آن: در اين آيه مفعو
باشد، و احتمال دومي هر چند در كلمات مفسرين نيامده، ليكن به نظر ما مي "قرآن را به انس و جن بياموخت -الجن القرآن

دهد، و اگر تعليم اين سوره هر چند يك بار، جن و انس را مخاطب قرار ميآيد، چون در تر مياز احتمال اولي به ذهن نزديك
 .شد صحيح نبود مرتب جن و انس هر دو را مخاطب كندقرآن مخصوص انسانها بود، و شامل جن نمي
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اند: مفعول اول آن كه گفتيم حذف شده رسول خدا )ص( و يا جبرئيل است، يعني خدا قرآن را به هم گفته «1»بعضي 
 .تر استمحمد )ص( و يا به جبرئيل آموخته. ولي آنچه به نظر ما رسيد به سياق آيه نزديك

 927موخت و اهميت بيان در زندگي بشر[..... ص: آ "بيان "مقصود از اينكه خداوند به انسان]

 "خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ

در اين جمله از ميان همه مخلوقات نخست خلقت انسان را ذكر كرده، انساني كه در آيات بعد خصوصيت خلقتش را بيان 
و اين به خاطر اهميتي است كه انسان بر ساير مخلوقات دارد، آري  "خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ "فرمايد: نموده، مي

تي تر بودن وقتر است، كه البته اين عجيبترين مخلوقات است، و يا از تمامي مخلوقات عجيبانسان يا يكي از عجيب
يم وص او ترسشود كه خلقت او را با خلقت ساير مخلوقات مقايسه كني، و در طريق كمالي كه براي خصكامال روشن مي

گردد، از دنيايش آغاز شده به اند دقت به عمل آوري، طريق كمالي كه از باطنش شروع شده، به ظاهرش منتهي ميكرده
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ  "گردد، هم چنان كه خود قرآن در اين باره فرمود: آخرتش ختم مي

برداري از هر چيز است، و در جمله مورد بحث به معناي پرده "بيان "و كلمه« 4» "افِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِس
هاي الهي است، ترين نعمتدارد، و خود اين از عظيممراد از آن در اينجا كالمي است كه از آنچه در ضمير هست پرده بر مي

بيان از بزرگترين عنايات خدايي به انسانها است، )آري اينكه خداي سبحان ابزار سخن گفتن را به ما داده، و  و تعليم اين
خواهيم و چه طرز آن را به ما آموخته، تا آنچه در دل خود داريم به ديگران منتقل كنيم، و به آنها بفهمانيم كه چه مي

پس كالم، صرف آواز نيست، كه ما آن را با بكار بردن ريه و قصبه آن و ها است( ترين نعمتفهميم، به راستي از عظيممي
دهند، و نيز صرف تنوع دادن به صوتي كه از حلقوم بيرون حلقوم از خود سر دهيم، همانطور كه حيوانات از خود سر مي

هن صدا در آورده، و در فضاي د توانيم از حلقوم خودشود نيست، كه در نتيجه فرق ما با ساير حيوانات اين باشد كه ما ميمي
 .آن را تكه تكه نموده به اشكال مختلف در آوريم

ن كه آن دار بر مخرج دهابلكه انسان با الهامي طبيعي كه موهبتي است از ناحيه خداي سبحان با يكي از اين صوتهاي تكيه
كند كه آن عالمت به مفهومي ي درست ميكند عالمتنامند، و يا با چند حرف از اين حروف كه با هم تركيب ميرا حرف مي

 از مفاهيم اشاره
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را  ها برگردانديم مگر آنهاييترين پستيهمانا ما انسان را در بهترين قوام خلق كرديم و آن گاه همان انسان را به پست(2)
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ار تواند بر احضسازد، و شنونده ميكند، و به اين وسيله آنچه از حس شنونده و ادراكش غايب است را براي او ممثل ميمي
اش و تمامي اوضاع عالم مشهود چه روشن و درشت آن و چه باريك و دقيقش، چه موجودش و چه معدومش، چه گذشته

كه تنها راه )مفاهيم به هر وضعي از اوضاع معاني غير محسوس اش در ذهن خود توانا شود، و پس از حضور چه آينده
دركش نيروي فكر آدمي است و حس ظاهري راهي بدان ندارد( دست يابد، و خالصه گوينده با صدايي كه از خود در 

ر پيش د اش تمامي اينها را كه گفتيم در ذهن شنونده خود حاضر سازد، وآورد، با حروف تركيب نيافته و تركيب يافتهمي
 .بيند، هم اعيان آنها را و هم معاني راچشم دلش ممثل سازد، به طوري كه گويي دارد آنها را مي

يان دانيم زندگي آدمو مقدار دخالت اين نعمت، يعني نعمت سخن گفتن در زندگي انسان حاجت به بيان ندارد، چون همه مي
صورت نگرفت، و به ترقي و تكامل امروزيش نرسيد مگر از همين اجتماعي و مدني است، و اين زندگي در آغاز پيدايش بشر 

راه كه براي هر چيزي نامي نهاد، و بدين وسيله باب تفهيم و تفهم )فهميدن و فهماندن( را به روي خود بگشود، و اگر اين 
 .دمانزبان نبود، زندگي او نيز مانند حيوانات جامد و راكد مينبود هيچ فرقي ميان او و حيوان بي

ترين دليل بر اينكه الهام الهي بشر را به سوي بيان هدايت نموده، و اينكه مساله بيان و سخن گفتن ريشه و بهترين و قوي
 بينيم كههاي مختلف و حتي طوايف مختلف از يك امت است، چون ميها و زبانها در امتاز اصل خلقت دارد، اختالف لغت

ي و اخالق نفساني و نيز اختالف آنان به حسب مناطق طبيعي كه در آن زندگي ها و طوايف در خصايص روحاختالف امت
وَ  "د: فرمايكنند اثر مستقيم در اختالف زبانهايشان دارد، هم چنان كه قرآن كريم به اين نعمت عظمي اشاره نموده ميمي

 . «1» "أَلْوانِكُمْ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ

اين نيست كه خداي سبحان لغات را براي بشر وضع كرده، و سپس به وسيله وحي  "عَلَّمَهُ الْبَيانَ "و منظور از اينكه فرمود: 
به پيغمبري از پيامبران و يا به وسيله الهام به همه مردم، آن لغات را به بشر تعليم داده باشد، براي اينكه خود انسان بدان 

 ت كه به حكم اضطرار در ظرف اجتماع قرار گرفت طبعا به اعتبار تفهيم و تفهم وادار شد، نخست با اشاره و سپس با صداجه
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و در آخر با وضع لغات يعني قرارداد دسته جمعي به اين مهم خود بپرداخت، و اين همان تكلم و نطق است، كه گفتيم 
 .شداجتماع مدني بشر بدون آن تمام نمي

مور اعتباري شود، چون اعالوه بر اين فعل خداي تعالي عبارت است از تكوين و ايجاد، و قهرا شامل امور اعتباري نمي
و اين امر اعتباري حقيقت خارجي ندارد، تا خلقت و تكوين خداي تعالي شامل آن « . 1»عبارت است از قرارداد دسته جمعي 

نيز شده باشد و بگوييم زبانهاي مختلف را خدا خلق كرده، آنچه خدا خلقت كرده انسان و فطرت او است، فطرتي كه او را به 
به وضع لغات واداشت، و او را به اين معنا رهنمون شد كه الفاظي را عالمت معاني قرار دهد  تشكيل اجتماع مدني، و سپس

كند ذهن شنونده منتقل به فالن معنا شود، مثل اينكه گوينده خود معنا را به طوري كه وقتي فالن كلمه را به شنونده القا مي
ال مخصوصي از خط را عالمت آن الفاظ قرار دهد، پس خط خود به او نشان داده باشد. و نيز او را رهنمون شد به اينكه اشك

 .ساختسازد، همانطور كه كالم معنا را مجسم ميمكمل غرض كالم است، و كالم را ممثل مي



و كوتاه سخن اينكه: بيان قدرت بر سخن از اعظم نعمت و آالي رباني است، كه براي بشر موقف انسانيش را حفظ نموده، 
 .كندهدايتش ميبه سوي هر خيري 

 921[..... ص: "خَلَقَ الْإِنْسانَ، عَلَّمَهُ الْبَيانَ "چند قول ديگر در معناي آيات: ]

كند، ولي مفسرين ديگر در معناي آن دو اقوالي ديگر اين بود آن معنايي كه به نظر ما از دو آيه مورد بحث به ذهن تبادر مي
  :دارند

همان  "عَلَّمَهُ الْبَيانَ "در جمله "بيان "آدم، و منظور از "خَلَقَ الْإِنْسانَ "در جملهاند: منظور از انسان گفته «2»بعضي 
 .("وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها "اسمايي است كه به آدم تعليم داد، )و در سوره بقره داستان را حكايت نموده فرمود: 

م، و منظور از بياني كه به وي تعليم كرد قرآن است، كه آن را به آن اند: منظور از انسان پيامبر اسالديگر گفته« 3»بعضي 
 .جناب تعليم كرد، و يا منظور تعليم آن جناب قرآن را به مؤمنين است

 .اند: منظور از بيان، خير و شر است، كه خداي تعالي تشخيص آن دو را به انسان ياد دادهديگر گفته« 3»بعضي 

 د از آن راه هدايت و راه ضاللت است. و از اين قبيل اقوالياند: مراديگر گفته« 3»بعضي 
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 .اند، كه همه آنها اقوالي است دور از فهمديگر كه در آيه مورد بحث گفته

 "مبتداء و كلمه "الشمس "دن است، و كلمهمصدر و به معناي حساب كر "حسبان "كلمه "الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ "
خبر آن است، و اين جمله يعني اين دو مبتدا يا خبرش خبر  "بحسبان "عطف است بر آن، و آن نيز مبتداء و كلمه "قمر

  :، و تقدير كالم چنين است"الرحمن "دومي است براي

و كنند كه خداي تعالي براي آن دنحوي حركت مي خورشيد و ماه با حسابي از خداي تعالي در حركتند، يعني در مسيري و به
 .تقدير فرموده

 961اند[..... ص: مراد از سجده گياه و درخت براي خدا و وجه اينكه آيات دوم و سوم سوره عطف نشده]

 "وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ

 به معناي روييدنيهايي "شجر "ساقه ندارد، و كلمهآورد و هر روييدني است كه از زمين سر بر مي "نجم "گويند: مراد ازمي
است كه ساقه دارند، و اين معناي خوبي است، مؤيدش اين است كه كلمه نجم را با كلمه شجر جمع كرده، هر چند كه 

 .اندازد كه نكند مراد از نجم ستاره باشدآمدن نام شمس و قمر قبل از اين آيه چه بسا آدمي را به اين توهم مي

كنند، منظور از اين سجده خضوع و انقياد اين دو موجود است، براي امر اينكه فرمود: گياه و درخت براي خدا سجده مي و اما
در چهارچوبي  -« 1»ها به قول بعضي -كنند، آن همآورند، و به امر او نشو و نما ميخدا، كه به امر او از زمين سر بر مي

تر اينكه نجم و شجر رگ و ريشه خود را براي جذب مواد در كرده، و از اين دقيقكنند كه خدا برايشان مقنشو و نما مي



دوانند، و همين خود سجده آنها است، براي اينكه با اين عمل خود خدا را عنصري زمين و تغذي با آن در جوف زمين مي
آورد، و او در حقيقت را بر مي نمايند كه حاجتشانكنند، و با سقوط در زمين اظهار حاجت به همان مبدئي ميسجده مي

 .كندخدايي است كه تربيتشان مي

الشَّمْسُ وَ  "با در نظر داشتن اينكه اين آيه عطف است بر آيه "وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ "و اما اعراب اين كلمات، يعني
شجر عطف بر آن، و يسجدان خبر مبتدا است( و تقدير  اعرابش نيز مانند اعراب آن است )يعني نجم مبتدا، و "الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ

 .كنندباشد، يعني گياه و درخت براي او سجده ميمي "و النجم و الشجر يسجدان له "كالم

ا گويد: اگر بپرسي چطور اين دو جمله بسؤالي پيش كشيده، مي "الرحمن "در كشاف در خصوص ارتباط اين دو آيه با كلمه
  :گويدآن گاه در پاسخ ميشود، الرحمن متصل مي

 نياز بودند از اينكهداشتند، بي "الرحمن "از آنجايي كه اين جمالت اتصال معنوي با كلمه
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، چون "و النجم و الشجر يسجدان له "الشمس و القمر بحسبانه "فظ نفرمود: اتصال لفظي هم داشته باشند، لذا در ظاهر ل
 .دانستند. حسبان، حسبان خداست و سجده هم براي او است نه براي غير اوهمه مي

الرحمن علم القرآن و خلق  "كشد كه: چرا جمالت مذكور با حرف عطف نيامد؟ و نفرمود: آن گاه سؤالي ديگر پيش مي
هاي اول كه بدون دهد اين است كه: در جمله؟ و حاصل پاسخي كه مي"مه البيان و الشمس و القمر يسجداناالنسان و عل

اشد ها مستقل در توبيخ كساني بشماري را پيش گرفته باشد، تا هر يك از جملهواو عاطفه آورده خواسته است حساب انگشت
خواهي شخص ناسپاسي را سرزنش كني واننده وقتي ميهاي رحمان و خود رحمانند، مثل اينكه شما خكه منكر نعمت

  :گوييانگشتان خود را يكي يكي تا كرده مي

اين يكي(، و تو را كه مردي خوار و خفيف بودي عزت و )نياز كرد آخر فالني تو را كه مردي فقير و تهي دست بودي بي
و كار و فاميل و فرزندت كرد )اين هم يكي( و با كس و كار بودي صاحب كس آبرو داد )اين هم يكي( و تو را كه مردي بي

 كني؟كند، آن وقت چگونه احسان او را انكار ميتو رفتاري كرد كه احدي با احدي نمي

در آيات اول اين روش را پيش گرفت، و سپس كالم را بعد از آن توبيخ دوباره به روش اولش برگرداند، تا آنچه كه به خاطر 
وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ  "ب است وصل كرده باشد، و به اين منظور واو عاطفه را بر سر جملهتناسب و تقارب وصلش واج

 . «1»در آورد  "وَ السَّماءَ رَفَعَها... "و جمله "يَسْجُدانِ

 969منظور از رفع سماء و وضع ميزان[..... ص: ]

جهت بلندي و باال باشد معناي رفع آن عبارت  "سماء "كلمه در صورتي كه مراد از "وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِيزانَ "
شود از اينكه سماء را در اصل بلند و باال آفريد، نه اينكه بعد از خلقت آن را بلند كرد و به باال برد، و در صورتي كه مراد از مي

رفع آن تقدير محلهاي آنها خواهد  آن خود جهت باال نباشد، بلكه أجرامي باشد كه در جهت باال قرار دارند، آن وقت معناي
بود، و معناي جمله اين خواهد بود كه: خداي تعالي محل ستارگان را نسبت به زمين بلند قرار داد، و اين تقدير را آن روز كرد 

  :كه زمين و آسمان همه يكپارچه بود، بعدا آنها را فتق و جداي از هم كرد، هم چنان كه فرمود

 و به هر تقدير چه آن باشد« 4» "ذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُماأَ وَ لَمْ يَرَ الَّ "
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 .و چه اين، منظور از رفع، رفع حسي است نه معنوي

و اگر منظور از رفع سماء، منازل مالئكه و مصادر امر الهي و از آن جمله وحي بوده باشد، در اين صورت مراد از رفع، رفع 
 .بته ممكن هم هست منظور از رفع را اعم از حسي و معنوي بگيريممعنوي خواهد بود، ال

سنجند و همان چيزي است كه به وسيله آن هر چيزي را مي "ميزان "مراد از "وَ وَضَعَ الْمِيزانَ " :و اما اينكه فرمود
گين را يزاني است كه اشياي سنكنند اعم از اينكه ميزان براي عقيده باشد يا فعل و يا قول و از مصاديق آن مگيري مياندازه

مثال ميزان حرارت، چيزي است )كنند، چيزي كه هست ميزان هر چيزي به حسب خود آن چيز است، به وسيله آن وزن مي
و ميزان طول چيزي ديگر، ميزان كاه چيزي است و ميزان طال چيزي ديگر و ميزاني كه با آن عقايد و اخالق و گفتار و 

نا لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَ "چيزي ديگر است( و در آيه مورد بحث منظور از ميزان همان معنايي است كه در آيهسنجند كردارها را مي
 .منظور است «1» "بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

است كه به وسيله آن حق از باطل و راست از دروغ و عدل از ظلم و  آيد كه منظور از آن هر چيزيو از ظاهر آن بر مي
 .فضيلت از رذيلت تميز داده شود، چون شان رسول همين است كه از ناحيه پروردگارش چنين ميزاني بياورد

ار كرد تا اند: مراد از ميزان، عدالت است، و معناي جمله اين است كه: خداوند عدالت را در بين شما برقرگفته« 4»بعضي 
 .مساوات را ميان اشياء برقرار سازيد، و هر چيزي را در جاي خودش بكار بسته، حق هر چيزي را به آن بدهيد

كنند، ولي معناي اول ها را با آن معين مياند: مراد از ميزان همين ترازوي معمولي است كه وزنديگر گفته« 3»بعضي 
 .تر استتر و عموميوسيع

در اين آيه غير از ميزان در آيه  "ميزان "ظاهرا مراد از "ا فِي الْمِيزانِ وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ ال تُخْسِرُوا الْمِيزانَأَلَّا تَطْغَوْ "
قبلي است، در آنجا گفتيم منظور مطلق هر چيزي است كه وسيله سنجش باشد، ولي در اين آيه منظور خصوص ترازوهاي 

ك در حقيقت خواسته است از ي "أَلَّا تَطْغَوْا... "سنجند، و بنا بر اين اينكه فرمود: ها را با آن مينيمعمولي است، كه سنگي
 حكمي جزئي بيرون "وَ وَضَعَ الْمِيزانَ "حكم كلي يعني حكم
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بكشد، و معنايش اين است كه الزمه اينكه ما با وضع ميزان حق و عدل را در بين شما تقدير كرديم، اين است كه در 
 .سنجش اجناس خود نيز رعايت درستي ترازو و سنجش را بكنيد

گفت: منظور از وضع ميزان همان ترازوي معمولي است، اين آيه شريفه بيانگر و اما بنا بر آن تفسيري كه در جمله قبلي مي
ين ع كرده معنايش ادهد: اينكه در آيه قبلي گفتيم خداوند ميان شما ميزان وضشود، و چنين معنا ميهمان وضع ميزان مي



ها رعايت عدالت را بكنيد، و در آن طغيان روا مداريد، )كه وقتي جنسي را است كه شما بايد در كشيدن و سنجيدن سنگيني
شد، و تر بفروشيد( و به هر حال چه آن معنا منظور بافروشيد با سنگي سبكتر بكشيد، و چون ميخريد با سنگي سنگينمي

نهي از طغيان در وزن  "ال تطغوا "اين است كه تفسيري باشد، و جمله "أَلَّا تَطْغَوْا "در جمله "نأ "چه اين، ظاهر كلمه
به معناي عدل است،  "قسط "امري است كه به آن نهي عطف شده، و كلمه "وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ "كردن است، و جمله

را بيان  "أَلَّا تَطْغَوْا "ري است كه به آن امر عطف شده، و نهي قبلي يعني جملهنيز نهي ديگ "وَ ال تُخْسِرُوا الْمِيزانَ "و جمله
است در مورد سنجيدن به معناي كم فروختن و زياد خريدن  "ال تُخْسِرُوا "كه مصدر فعل "اخسار "كند، و كلمهو تاكيد مي

 .است، به نحوي كه باعث خسارت فروشنده يا خريدار شود

ال لئ "اند، و تقدير كالم رارا ناصبه گرفته "أن "نافيه، و حرف "أَلَّا تَطْغَوْا "را در جمله "ال "حرفاز مفسرين « 1»بعضي 
اند. آن گاه به ايشان اشكال شده كه چگونه ممكن است جمله انشايي عطف بر دانسته "براي اينكه طغيان نكنيد -تطغوا

كه خداي تعالي چنين و چنان كرد تا شما طغيان نكنيد، چگونه ممكن دهد از اينجمله خبري شود و با اينكه در اينجا خبر مي
 .انداست يكباره بگويد: وزن را به عدالت بپا داريد؟ در پاسخ از اين اشكال دچار زحمت و تكلف شده

 .است "مردم "به معناي كلمه "انام "كلمه "وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ "

 .اي جن و انس استاند: به معنگفته« 4»ولي بعضي 

 .اي است كه روي زمين راه بروداند: به معناي هر جنبندهديگر گفته« 3»بعضي 

 و اگر از خلقت زمين تعبير كرده به وضع، براي اين بود كه در باره آسمان تعبير كرده
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ين خود گويند، و ابود به رفع، خواست تا بفهماند زمين پايين و آسمان باال است، چون در عرب هر افتاده و پست را وضيع مي
 .لطافتي در تعبير است

به ضمه كاف  -"كم "جمع "اكمام "هاي غير خرما است، و كلمهميوه "فاكهة "مراد از "فِيها فاكِهَةٌ وَ النَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ "
گويند، و اما آستين پيراهن و هر است كه منظور از آن غالف خرما است، كه آن را طلع نيز مي -و كسره آن و تشديد ميم

 -آيدا نميين معنشود، و به كسره كاف به اگويند تنها به ضمه كاف و تشديد ميم تلفظ ميجامه ديگر كه آن را نيز كم مي
 . «1»اند اينطور گفته

 "و فيها الحب و الريحان "و تقدير كالم "فاكهة "عطف است بر كلمه "دانه -حب "كلمه "وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحانُ "
مانند گندم و  است، يعني در زمين دانه و ريحان نيز هست، و منظور از دانه هر چيزي است كه قوت و غذا از آن درست شود،

هاي مذكور است، كه در فارسي آن را سبوس گويند. البته به معناي غالف و پوسته دانه "عصف "جو و برنج و غيره، و كلمه
به  "ريحان "اند، و كلمهديگر به برگ خشك زراعت تفسير كرده« 3»آن را به برگ مطلق زراعت و بعضي « 4»بعضي 

 .و مرزه و ريحان فارسي و آويشن و پونه و امثال اينها( استمعناي همه گياهان معطر )چون نعناء 

 969جن و انس است[..... ص:  "فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ "مخاطب در آيه: ]



ه ججمع الي )بر وزن شني( است، كه به معناي نعمت است، و خطاب در آيه متو "آالء "كلمه "فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ "
 "...وا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ "سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَالنِ "فرمايد: عموم جن و انس است، به دليل اينكه در آيات بعد كه مي

 .، صريحا خطاب را متوجه جن و انس كرده"يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ... "، و

اند: خطاب در آيه متوجه مرد و زن از بني آدم است. و يا بعضي كه گفته از مفسرين گوش داد« 3»پس نبايد به گفته بعضي 
 "در حقيقت دو خطاب به يك طايفه است، و دو بار انسان را خطاب كرده فرموده "ربكما "اند: خطاب درديگر گفته« 3»

 اينكه به دو پليسكني. مثل هاي پروردگارت پروردگارت تكذيب مييعني اي انسان به كدام يك از نعمت "ربك ربك
 كه در حقيقت به منزله آن است كه گفته "بزنيد گردنش را -اضربا عنقه "دستور دهند: 
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 ."عنقه اضرب عنقه اضرب "باشي: 

 962هاي قيامت خبر داده شده است[..... ص: وجه اينكه در ضمن شمارش نعم الهي از شدائد و نقمت]

ها و آالي رحمان از شدايد و به خاطر همين كه خطاب را متوجه كل جن و انس نموده توانسته در خالل بر شمردن نعمت
دهد، و آنها را هم جزو نعمتها بر شمارد، آري همين شدايد و عقوبتها وقتي روز قيامت و عقوبتهاي مجرمين و اهل آتش خبر 

شود، چون در نظام هستي )بين دوغ و دوشاب فرق نهادن و( بدكاران و اهل با كل انس و جن مقايسه شود نعمت مي
ح و نظام عام جاري در شقاوت را به سرنوشتي كه مقتضاي عمل ايشان و اثر كردار خود آنان باشد سوق دادن، از لوازم صال

ني اي خاص يعكل و حاكم بر جميع است، و خود نعمتي نسبت به كل عالم جن و انس است، هر چند كه نسبت به طايفه
 .مجرمين نقمت و عذاب باشد

د نبينيم در جوامع بشري جريان دارد، و همه جوامع در اين معنا اذعان دارها و قوانيني است كه ميو اين نظير همان سنت
گيري در باره اهل بغي و فساد شرط قوام زندگي جامعه و بقاي آن است، و فايده اين كار تنها عايد اهل صالح كه سخت

شود، بلكه مايه قوام شود و همچنين عكس قضيه، يعني فايده مدح و پاداش اهل صالح تنها عايد اهل صالح نمينمي
 .زندگي كل جامعه و بقاي آن است

و عقاب كه در آتش براي اهل آتش است، و آنچه از كرامت و ثواب كه در بهشت براي اهلش آماده شده،  پس آنچه از عذاب
هر دو نوع آالء و نعمتهاي خدا است براي كل جن و انس همانطور كه خورشيد و قمر و آسمان بلند و زمين پست و نجم و 

 .شجر و غير اينها آالء و نعمتهايي است براي اهل دنيا

بايست شود، چون اگر چنين نبود نميمند ميآيد كه جن هم مانند انس في الجمله از نعمتهاي مذكور بهرهآيه بر مي و از اين
 "جن را هم در مالمتهايي كه كرده شريك انسانها نموده، هر دو را مالمت كند، و از اول سوره تا به آخر يكسره بفرمايد: 

 ."فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

كند، دا ميماند صاي است كه وقتي زير پا ميبه معناي گل خشكيده "صلصال "كلمه "خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ "
 .به معناي سفال است "فخار "و كلمه

قت بشر اين است كه: خل "خلقت انسان از صلصالي چون سفال "در اينجا نوع آدمي است، و منظور از "انسان "و مراد از



 .شودباألخره منتهي به چنين چيزي مي

 .اند: مراد از انسان شخص آدم )ع( استهم گفته« 1»بعضي 
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 .به معناي زبانه خالص و بدون دود از آتش است "رجما "كلمه "وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ "

 .اند: به معناي زبانه آميخته با سياهي استگفته« 1»و بعضي 

نيز مانند انس نوع جن است، و اگر جن را مخلوق از آتش دانسته به اعتبار اين است كه خلقت جن منتهي  "جان "و مراد از
 .به آتش است

 .(پدر جن است، )همانطور كه گفتند: مراد از انس، پدر انسانها، آدم )ع( است "جان "مهاند: مراد از كلگفته« 4»و بعضي 

 966[..... ص: "مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ... "مقصود از مشرقين و مغربين و معناي آيه: ]

مشرق زمستان است، كه به خاطر دو جا بودن آن  ، مشرق تابستان و"دو مشرق "منظور از "رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ "
 .پذيردخواران انتظام ميآيد، و ارزاق روزيدو چهار فصل پديد مي

 .اند: مراد از دو مشرق، مشرق خورشيد و مشرق ماه است، و مراد از دو مغرب هم دو مغرب آن دو استهم گفته« 3»بعضي 

است به معناي  "مرج "كه مصدر فعل ماضي -با سكون راء -"مرج "كلمه "ما بَرْزَخٌ ال يَبْغِيانِمَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ بَيْنَهُ "
خواهي به طرف بفهماني كه فالني فالن چيز را مخلوط كردن و نيز به معناي رها و روانه كردن است، هم موقعي كه مي

، "مرجه "گوييچيز را رها و يا روانه كرد، مي خواهي بفهماني فالن، و هم هنگامي كه مي"مرجه "گوييمخلوط كرد، مي
دريايي شيرين و گوارا، و  "دو دريا -بحرين "رسد و ظاهرا مراد ازتر به ذهن ميولي در آيه مورد بحث معناي اول روشن

  :دريايي شور و تلخ است، هم چنان كه در جايي ديگر از اين دو دريا ياد كرده فرموده

يَةً رانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْوَ ما يَسْتَوِي الْبَحْ "
 . «4» "تَلْبَسُونَها

كه دو نوع بلاند اين است كه: مراد از دو دريا دو درياي معين نيست، ترين تفسيري كه در باره اين دو آيه كردهو قابل قبول
 دريا است، يكي شور كه قريب سه چهارم كره زمين را در
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ا اينكه يكي ديگر شور و تلخ است و ب اين دو دريا يكسان نيستند كه يكي شيرين و گوارا و نوشيدنش بال مانع، و اين(4)
خوريد، و مرواريد و مرجان استخراج نموده آرايش خود شويد، گوشت تازه ميمند مييكسان نيستند شما از هر دو بهره

 .14كنيد. سوره فاطر، آيه مي
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و يكي هم درياهاي شيرين است كه خداي تعالي آنها را در دهد، خود فرو برده، كه بيشتر اقيانوسها و درياها را تشكيل مي
دهد، و مجددا به درياها جوشد، و نهرهاي بزرگ را تشكيل ميها از زمين ميزير زمين ذخيره كرده و به صورت چشمه



ير زمين و ريزد، اين دو جور دريا يعني درياهاي روي زمين و درياهاي داخل زمين همواره به هم اتصال دارند، هم در زمي
 برد و نه آن شيرينينه اين شوري آن را از بين مي "برخورد و اتصال دارند -يلتقيان "هم در روي زمين، و در عين اينكه

گذارد در وضع يكديگر تغييري بدهند، و آن مانع، خود مخازن زمين و اين را، چون بين آن دو حاجز و مانعي است كه نمي
رد درياي شور به درياي شيرين تجاوز نموده، و آن را مثل خود شور كند، و در نتيجه زندگي گذاهاي آن است، كه نه ميرگه

جانداران را تهديد نمايد، و نه درياي شيرين به درياي شور تجاوز نموده بيش از اندازه از زمين بجوشد، و زياده از اندازه به 
ه در شوري آب درياها است كه يا تصفيه هوا است و يا مصالحي دريا بريزد، و دريا را شيرين سازد، و در نتيجه مصلحتي را ك

 .ديگر از بين ببرد

كند، كه آب خود را به ابرها داده، و ابرها آن را بر و نيز به طور دائم درياهاي شور، درياهاي شيرين را از اين راه كمك مي
نند، و همين مخازن هم درياهاي شور را كمك نموده، كبارد، و زمين باران را در خود فرو برده مخازن خود را پر ميزمين مي

 .ريزدجوشد و به صورت نهرهاي كوچك و بزرگ به دريا ميهمانطور كه گفتيم از زمين مي

اين است كه: خداي تعالي دو درياي شيرين و گوارا و شور و تلخ را مخلوط  -و خدا داناتر است -پس معناي اين دو آيه
گذارد كه يكديگر را در خود آن دو دائمي است، به وسيله مانعي كه بين آن دو قرار داده نمي كرده، در عين اينكه تالقي

مستهلك كنند، و اين صفت گوارايي آن را از بين ببرد و آن صفت شوري اين را، و در نتيجه نظام زندگي جانداران و بقاي 
 .آن را تهديد كنند

آيد، و اين خود يكي از بيرون مي "مرجان "و "لؤلؤ "يعني از اين دو درياي گوارا و شور، "نُيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجا
از سوره  14شود، و ما در باره تفسير اين آيه آنچه را كه گفتني است در تفسير آيه مند ميفوايدي است كه انسان از آن بهره

 .ايمفاطر گفته

 "شئاتمن "جمع جاريه است، كه به معناي كشتي است، و كلمه "جواري "كلمه "بَحْرِ كَالْأَعْالمِوَ لَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْ "
 -"علم "جمع "أعالم "اسم مفعول از ماده انشاء است، و انشاء هر چيز به معناي احداث و ايجاد و تربيت آن است، و كلمه

 .است كه به معناي كوه است -به فتحه عين و الم
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هايي كه در سازند، بدين جهت است كه تمامي سببها را ملك خداي تعالي دانسته با اينكه كشتي را انسانها ميو اگر كشتي
 يابد، و انساني كه اين اجزا را تركيبساختن كشتي دخالت دارند، از چوب و آهن و ساير اجزايي كه كشتي از آن تركيب مي

اش همه مخلوق خدا و مملوك اوست، قهرا دهد، و نيز شعور اين انسان و فكر و ارادهآن مي كند، و صورت كشتي بهمي
 .نتيجه عمل انسان هم كه يا كشتي است و يا چيز ديگر ملك خداي تعالي است

ه چ ها به انسان، خدا است، چون خداي تعالي به انسانها الهام كرد كه چگونه كشتي بسازند و اينكهپس منعم حقيقي كشتي
 .منافع و آثاري مترتب بر اين صنع هست، و نيز راه استفاده از منافع بسيار آن را او الهام فرمود

 968هاي الهي شمرده است[..... ص: مراد از فناي هر كه بر زمين است و وجه اينكه آن را از جمله نعمت]

 گردد، و معناي آيه اين است كه:به زمين بر مي "عليها "ضمير "وَ الْإِكْرامِكُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَ يَبْقي وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَاللِ  "
هر جنبنده داراي شعوري كه بر روي زمين است به زودي فاني خواهد شد، و اين آيه مساله زوال و فناي جن و انس را 

هر چيز كه بر روي  -كل ما عليها "دو نفرمو "هر كس بر روي زمين است -كُلُّ مَنْ عَلَيْها "كند، و اگر فرمود: مسجل مي
ر شعوو خالصه اگر مساله فنا و زوال را به صاحبان شعور اختصاص داد، نه از اين جهت بوده كه موجودات بي "زمين است



 هايي است كه به صاحبان شعور ارزاني داشته،شوند، بلكه از اين بابت بوده كه زمينه كالم زمينه شمردن نعمتفاني نمي
 .اي مناسب همان است كه در باره فناي اين طبقه سخن بگويددنيايي و آخرتي، و معلوم است كه در چنين زمينه نعمتهاي

اي خبر ظهور در آينده دارد، و سياق آيه نيز ظهور در اين دارد كه از آينده "فاني -فان "در ضمن با توجه به اينكه كلمه
شود كه مدت و أجل نشاه دنيا با فناي جن و ين نكته هم به طور اشاره استفاده ميا "كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ "دهد، از جملهمي

كند، و هر دو مطلب يعني فناي جانداران صاحب شعور پذيرد، و نشاه آخرت طلوع ميآيد و عمرش پايان ميانس به سر مي
ون زندگي دنيا حياتي است مقدمي براي زمين، و طلوع نشاه آخرت كه نشاه جزا است، از نعمتها و آالي خداي تعالي است، چ

 .غرض آخرت و معلوم است كه انتقال از مقدمه به غرض و نتيجه، نعمت است

اند: فناء چه نعمتي هست كه آيه شريفه آن را از آالء و شود كه گفتهاز مفسرين پاسخ داده مي« 1»با اين نكته گفتار بعضي 
  :هنعمتهاي الهي شمرده؟ و حاصل جواب اين است ك
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حقيقت اين فنا انتقال از دنيا به آخرت، و رجوع به خداي تعالي است، هم چنان كه در بسياري از آيات كريمه قرآن اين فناء 
 .نده كه منظور از آن فناي مطلق و هيچ و پوچ شدن نيستبه انتقال مذكور تفسير شده و فهما

 961[..... ص: "ذُو الْجَاللِ وَ الْإِكْرامِ "مقصود از وجه خدا و بقاي آن، و معناي]

و از آنجايي كه خداي تعالي منزه است از )وجه هر چيزي عبارت است از سطح بيروني آن،  -"وَ يَبْقي وَجْهُ رَبِّكَ "
حجم و سطح، ناگزير معناي اين كلمه در مورد خداي تعالي بعد از حذف محدوديت و نواقص امكاني جسمانيت و داشتن 

اند، و بركات و فيض او به شود از نمود خدا( و نمود خدا همان صفات كريمه او است، كه بين او و خلقش واسطهعبارت مي
شوند، و آن صفات عبارتند از علم و قدرت و شنوايي شود، و خاليق آفرينش و تدبير ميوسيله آن صفات بر خلقش نازل مي

ض هاي فيو بينايي و رحمت و مغفرت و رزق و امثال اينها، و ما در تفسير سوره اعراف در اينكه صفات خداي تعالي واسطه
 .اويند بحثي گذرانديم

ار رفعت خوابيده، البته رفعت و اعتالي چيزي از معناي اعتال و اظه "جالل "در معناي كلمه -"ذُو الْجَاللِ وَ الْإِكْرامِ "
معنوي در نتيجه جاللت با صفاتي كه در آن بويي از دفع و منع هست سر و كار و تناسب دارد، مانند صفت علو، تعالي، 

 .عظمت، كبرياء، تكبر، احاطه، عزت، و غلبه

ماند؟ براي اين كلمه از چه باقي مي "اكرام "خوابيده، بايد ديد براي كلمه "جالل "خوب وقتي همه اين معاني در كلمه
كند، دهد، بهاء و حسني كه ديگران را واله و مجذوب ميماند كه بويي از بهاء و حسن ميميان صفات، آن صفاتي باقي مي

علم، قدرت، حيات، رحمت، جود، جمال، حسن، و از اين قبيل صفات كه مجموع آنها را صفات جمال  :مانند صفات زير
نامند، و اسماي خدايي را به اين دو قسمت تقسيم نموده، هر يك از م چنان كه دسته اول را صفات جالل ميگويند، همي

 .نامندآنها كه بويي از اعتال و رفعت دارد صفت جالل، و هر يك كه بويي از حسن و جاذبيت دارد صفات جمال مي

اي حسناي خدا است، كه به مفهوم خود تمامي اسماي جالل و اسماي نامي از اسم "ذُو الْجَاللِ وَ الْإِكْرامِ "بنا بر اين، كلمه
 .گيردجمال خدا را در بر مي

و مسماي به اين نام در حقيقت ذات مقدسه خدايي است، هم چنان كه در آخر همين سوره خود خداي تعالي را به اين اسم 



، و ليكن در آيه مورد بحث نام وجه خدا شده، حال يا به خاطر "كْرامِتَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَاللِ وَ الْإِ "ناميده و فرموده: 
اين بوده كه در خصوص اين جمله از معناي وصفيت افتاده، و صفت وجه واقع نشده، و بلكه مدح و ثناي رب قرار گرفته، و 

و اكرام است باقي  و تنها وجه پروردگارت كه او داراي جالل -و يبقي وجه ربك هو ذو الجالل و االكرام "تقديرش
باشد، و يا اينكه مراد از وجه همانطور كه گفتيم صفت كريمه و اسم مقدس خداي تعالي است، و معلوم است كه مي "ماندمي

 .برگشت اجراي اسم بر اسم، اجراي آن بر ذات است
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شد، و با در نظر گرفتن اينكه بقاي اسم يعني آن ظهوري كه اسم و معناي آيه شريفه بنا بر اينكه منظور از وجه اسم بوده با
با همه جالل و اكرامش  -عز اسمه -و پروردگارت "شود: كند فرع بقاي مسمي است چنين ميلفظي، از آن حكايت مي

 ."ماند، بدون اينكه فناي موجودات اثري در خود او و يا دگرگوني در جالل و اكرام او بگذاردباقي مي

شود از تمامي نا بر اينكه مراد از وجه خدا هر چيزي باشد كه ديگران رو به آن دارند كه قهرا مصداقش عبارت ميو ب
گردد، مانند انبيا و اولياي خدا و دين او و ثواب و قرب او و چيزهايي كه به خدا منسوبند، و مورد نظر هر خداجويي واقع مي

ه نزد او گردند، و بعد از فناي دنيا آنچهمه زمينيان فاني مي "شود: ي آيه چنين ميساير چيزهايي كه از اين قبيل باشند معنا
ما  "ماند، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده: است و از ناحيه او است، از قبيل انواع جزا و ثواب و قرب به او باقي مي

 . «1» "عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ

 .خورد، مطالبي گفتيم كه به درد اينجا هم مي« 4» "ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُكُلُّ شَيْ "تفسير آيه شريفهدر سابق هم در 

 971منظور از سؤال هر كه در آسمان و زمين است از خدا، و معناي اينكه خدا در هر روز در شاني است[..... ص: ]

منظور از درخواست تمامي آسمانيان و زمينيان درخواست به زبان  "يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلَّ "
نيست، بلكه درخواست به احتياج است، چون احتياج خودش زبان است، و معلوم است كه موجودات زمين و آسمان از تمامي 

تُمُ أَنْ "وجود اويند، هم چنان كه فرمود:  جهات وجودشان، محتاج خدايند، هستيشان بسته به خدا، و متمسك به ذيل غناي
و نيز در اينكه منظور از درخواست، درخواست زباني نيست، بلكه درخواست حاجتي « 3» "الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ

 . «3»، « 3» "وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ " :است، فرموده

__________________________________________________ 

 .33ماند. سوره نحل، آيه گردد، و هر چه نزد خدا است باقي ميهر چه نزد شما است فاني مي(1)

 .33سوره قصص، آيه (2)

 .13همه شما محتاج خداييد، و تنها كسي كه محتاج كسي نيست خداست. سوره فاطر، آيه (3)

 .33ا داد. سوره ابراهيم، آيه از هر چه كه درخواست كرديد به شم(4)

چون ما سراپاي وجودمان حاجت است، و اين حوايج را با زبان سر از خدا نخواستيم، از او چشم و گوش و كبد و معده و (5)
چه و چه نخواسته بوديم، پس منظور از اين سؤال، سؤال به زبان حاجت است، و معناي آيه سوره ابراهيم اين است كه از هر 

 ."مترجم "بوديد چيزي و مقداري به شما داد. چه محتاج
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را در اينجا نكره يعني بدون الف و الم آورد، براي اين بود كه تفرق و اختالف  "شان "اگر كلمه -"كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ "
ي دارد، غير آن كاري كه در روز قبل داشت، و غير را برساند در نتيجه معناي جمله چنين شود: خداي تعالي در هر روزي كار



آن كاري كه روز بعدش دارد، پس هيچ يك از كارهاي او تكراري نيست، و هيچ شاني از شؤون او از هر جهت مانند شان 
ه ككند، و به همين جهت است كند، بلكه به ابداع و ايجاد ميكند بدون الگو و قالب و نمونه ميديگرش نيست، هر چه مي

 "در جمله "يوم "البته اين را هم بگوييم كه: منظور از كلمه« 1» "بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "خود را بديع ناميده، فرموده: 

احاطه خداي تعالي در مقام فعل و تدبير اشياء است، در نتيجه او در هر زماني هست ولي در زمان نيست،  "هر روز -كل يوم
 .گنجد، و با هر چيزي هست ليكن نزديك به چيزي نيستيكن در مكان نميو در هر مكاني هست ل

 979بحث روايتي ])رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته([..... ص: 

گويد: محمد بن منكدر از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت: وقتي رسول خدا )ص( سوره الرحمن را براي در كافي مي
نگفتند، حضرتش فرمود: پاسخ و عكس العمل جن در برابر اين سوره بهتر بود از عكس العمل شما، مردم خواند، مردم چيزي 

نه، به هيچ  -ء من االء ربنا نكذبال و ال بشي "گفتند:  "فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ "براي اينكه وقتي جن اين آيه را شنيد: 
 . «4» "كنيميك از آالي پروردگارمان تكذيب نمي

اي از اصحاب حديث و صاحبان جوامع اخبار روايت شده، و صاحب الدر المنثور نقل مؤلف: اين معنا در الدر المنثور هم از عده
 . «3»آن را از پسر عمر از رسول خدا )ص( نقلي صحيح دانسته 

ي كه از علي )ع( كرد و در عيون به سند خود از حضرت رضا )ع( روايت كرده كه فرمود: مردي شامي در ضمن سؤاالت
 پرسيد: نام پدر بزرگ طايفه جن

__________________________________________________ 

 .113بخش آسمانها و زمين او است. سوره بقره، آيه هستي(1)

 .به نقل از كافي 133، ص 3نور الثقلين، ج (2)

 .134، ص 3الدر المنثور، ج (3)
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 . «1»و اين شخص همان كسي است كه خداي تعالي او را از آتشي خالص بيافريد  "شومان "يست؟ فرمود: چ

 "رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ "و در احتجاج از علي )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود: و اما اينكه فرموده: 
تابستان عليحده است، آيا اين )مطلب( را از دوري و نزديكي خورشيد  منظور از آن مشرق زمستان عليحده، و مشرق

مؤلف: اين معنا را قمي هم در تفسير خود آورده، و ليكن سند آن را ذكر نكرده، و نام علي )ع( را نبرده، « 4»شناسي؟ نمي
 . «3» "از آن جناب " :بلكه فرموده

منظور از دو  :گفته "مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ "روايت كرده كه در تفسير آيه و در الدر المنثور است كه: ابن مردويه از ابن عباس
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ  "دريا علي و فاطمه است، و منظور از برزخ و حائل ميان آن دو رسول خدا )ص( است، و در تفسير آيه

 . «3»حسين است  گفته است: منظور از لؤلؤ و مرجان حسن و "الْمَرْجانُ

از سلمان فارسي « 3»از ابن مردويه از انس بن مالك و نيز صاحب مجمع البيان « 3»نظير اين حديث را الدر المنثور  :مؤلف
اند، چيزي كه هست بايد دانست كه اين تفسير، تفسير به باطن است نه اينكه و سعيد بن جبير و سفيان ثوري روايت كرده

 .بحرين و برزخ و لؤلؤ و مرجان اين است بخواهد بفرمايد: معناي

فرموده: يعني هر كس  "كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ "آمده كه امام در بيان جمله "كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ "و در تفسير قمي در ذيل آيه



ردگار دين او است، و امام علي فرموده: منظور از وجه پرو "وَ يَبْقي وَجْهُ رَبِّكَ "كه بر روي زمين قرار دارد، و در معناي جمله
 . «3»آيند ماييم بن الحسين فرموده: وجه خدا كه مردم رو به سوي آن مي

 . «3»آمده كه: امام صادق )ع( فرمود: وجه اللَّه ماييم  "وَ يَبْقي وَجْهُ رَبِّكَ "و در مناقب ابن شهراشوب در ذيل آيه

__________________________________________________ 

 .434، باب ما جاء عن الرضا من خبر الشامي، ص 4عيون اخبار الرضا، ج (1)

 .، ط نجف333، ص 1احتجاج، ج (2)

 .333، ص 4تفسير قمي، ج (3)

 [.....] .134، ص 3الدر المنثور، ج (4)

 .133، ص 3الدر المنثور، ج (5)

 .441، ص 3مجمع البيان، ج (6)

 .333، ص 4تفسير قمي، ج (7)

 .434، ص 3ب، ج مناق(8)
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و در معناي اين دو روايت رواياتي ديگر نيز هست، و ما در سابق بياني داشتيم كه تفسير وجه اللَّه، به دين و امام را  :مؤلف
 .كندتوجيه مي

وت و ال ينقضي عجائبه النه كل الحمد للَّه الذي ال يم "اي كه از علي )ع( نقل كرده آمده كه فرمود: و در كافي در خطبه
 . «1» "يوم هو في شان من احداث بديع لم يكن

آورد كند و كمي و نقصان ميميراند زياد ميكند و ميو در تفسير قمي در ذيل همين آيه آمده كه امام فرمود: يعني زنده مي
«4» . 

فرمود: يك شان او  "كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ "يل جملهو در مجمع البيان از ابو درداء از رسول خدا )ص( روايت آورده كه در ذ
د، ها فرج و گشايش دهد، يكي اينكه مردمي را بلند كناين است كه گناهاني را بيامرزد، يكي ديگر اينكه در اندوه و گرفتاري

 . «3»مردمي ديگر را از باال به پايين آورد 

ب نقل كرده، و در معناي آن حديثي از ابن عمر از آن جناب به اين عبارت اين روايت را الدر المنثور هم از آن جنا :مؤلف
 . «3»آورده كه فرمود: گناهي را بيامرزد و اندوهي را برطرف سازد 

__________________________________________________ 

ر روزي كاري دارد اموري نوظهور ايجاد پذيرد، و براي اينكه او در هميرد، و عجائبش پايان نميسپاس خدايي را كه نمي(1)
 .3، ح 131، ص 1كند، كه سابقه و الگو ندارد اصول كافي، ج مي

 .333، ص 4تفسير قمي، ج (2)

 .444، ص 3مجمع البيان، ج (3)

 .133، ص 3الدر المنثور، ج (4)
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 979[..... ص: 78تا  39(: آيات 22سوره الرحمن )]



 اشاره

( يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ 34( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )31سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقاَلنِ )
يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٌ  (34)الءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ( فَبِأَيِّ آ33السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا ال تَنْفُذُونَ إِالَّ بِسُلْطانٍ )

 (35)فَال تَنْتَصِرانِ 

وْمَئِذٍ ال يُسْئَلُ ( فَي33َ( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )33( فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ )33فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )
 (34( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )33عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ ال جَانٌّ )

بُ بِهَا ( هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذ34ِّفَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ) (31يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَ الْأَقْدامِ )
 (33( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )33( يَطُوفُونَ بَيْنَها وَ بَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ )33الْمُجْرِمُونَ )

( فِيهِما عَيْنانِ 33كَذِّبانِ )( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما ت33ُ( ذَواتا أَفْنانٍ )33( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )33وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ )
 (34تَجْرِيانِ )

( مُتَّكِئِينَ عَلي فُرُشٍ بَطائِنُها 33فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ) (34( فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ )31فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )
 (33( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )33انٍ )مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَ جَنَي الْجَنَّتَيْنِ د

 (33( كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَ الْمَرْجانُ )33( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )33فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ ال جَانٌّ )

 (34( هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِالَّ الْإِحْسانُ )33انِ )فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّب

( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما 33مُدْهامَّتانِ ) (63)( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ 34( وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ )31فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )
 (33تُكَذِّبانِ )

( 33( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )33فِيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ ) (33( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )33ضَّاخَتانِ )فِيهِما عَيْنانِ نَ
 (34فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ )

( لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ ال 33فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ) (34( حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ )31فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )
 (33( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )33جَانٌّ )

 (33سْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَاللِ وَ الْإِكْرامِ )( تَبارَكَ ا33( فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )33مُتَّكِئِينَ عَلي رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَ عَبْقَرِيٍّ حِسانٍ )
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 972ترجمه آيات..... ص: 

 .(31به زودي اي جن و انس به حسابتان خواهيم رسيد )

 .(34كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

و زمين راه فراري يافته بگريزيد اين كار را بكنيد، ليكن از حساب ما هاي آسمان توانيد از كرانهاي گروه جن و انس اگر مي
 .(33و عذاب ما گريزي نداريد، مگر با حجت و عذر موجه )

 .(33كنيد؟ )هاي پروردگار خود را تكذيب ميپس ديگر كداميك از نعمت

 .(33گر را ياري كنيد )توانيد يكديكند، و ديگر نميآتشي بدون دود و آتشي ديگر با دود بر شما مسلط مي

 .(33كنيد؟ )هاي پروردگارتان را تكذيب ميپس كداميك از نعمت

 .(33گردد )پس روزي كه آسمان شكافته شود، آن وقت مانند روغن مذاب سرخ مي



 .(33كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

 .(33ن )شود و نه از جدر آن روزنه ز انس و گناهش سؤال مي

 .(34كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

 .(31افكنند )گيرند و در آتش ميشوند، و موي سر و پاهايشان را ميشان شناخته ميمجرمين از چهره

 .(34كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

 .(33كردند )مياين همان جهنمي است كه مجرمين تكذيبش 

 .(33بين آن و بين آبي در نهايت جوش، آمد و شد دارند )
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 .(33كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

 .(33و آن كسي كه از مقام پروردگارش بيمناك است دو بهشت دارد )

 .(33كنيد )يب ميهاي پروردگارتان را تكذديگر كداميك از نعمت

 .(33ها دارند )هايي كه انواع ميوهبهشت

 .(33كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

 .(34در آن دو بهشت دو چشمه جاري است )

 .(31كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

 .(34هست )در آن دو از هر ميوه دو صنف شناخته و ناشناخته 

 .(33كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

 .(33رس است )هاي رسيده آن دو باغ در دستاند كه آسترش از ابريشم است و ميوهدر حالي كه بر فرشهايي تكيه كرده

 .(33كنيد؟ )ديگر كدام يك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

 .(33ه چشم به غير از شوهران نيفكنده نه انسي قبال با آنان تماس گرفته و نه جني )در آنها همسراني هست ك

 .(33كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

 .(33آنها همچون ياقوت و مرجانند )

 .(33كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

 .(34تواند باشد؟ )مي آري مگر جزاي احسان جز احسان

 .(31كنيد؟ )هاي پروردگارتان را تكذيب ميديگر كداميك از نعمت

 .(34قبل از آن دو بهشت، دو بهشت ديگر دارند )

 .(33كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

 .(33ها كه از شدت سبزي ميل به سياهي دارند )بهشت

 .(33كنيد؟ )پروردگارتان را تكذيب ميديگر كداميك از نعمتهاي 

 .(33در آن دو نيز دو چشمه چون فواره هست )

 .(33كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

 .(33در آن دو ميوه و نخل و انار است )

 .(33كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي



  .(34و نيكو سيرت است ) در آنها همسراني خوش صورت
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 .(31كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

 .(34شوند )ها بيرون نميسياه چشماني كه هرگز از خيمه

 .(33كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

 .(33اس گرفته و نه جني )زناني كه قبال نه انساني با آنها تم

 .(33كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

 .(33اند كه بهترين بافت را دارد و بسيار زيبا است )هاي سبز رنگ ابريشمين تكيه كردهدر حالي كه بر بالش

 .(33كنيد؟ )ديگر كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي

 .(33نام رحمان خدا كه پروردگار تو و داراي صفات جالل و جمال است ) چه پر بركت است

 977[..... ص: "ال يشغله شان عن شان "و عدم منافات آن با "سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَالنِ "بيان آيات ]معناي جمله

 اشاره

ردند و گاي كه به سوي خدا بر ميكند، نشاهمياين آيات فصل دوم از آيات سوره است، كه نشاه دوم جن و انس را توصيف 
شمارد، هم چنان كه در دارد بر ميرسند و آالء و نعمتهايي را كه خدا در آن نشاه به ايشان ارزاني ميبه جزاي اعمال خود مي

 .شمردكرد، آالي خدا در آن نشاه را بر ميفصل گذشته نشاه اول را توصيف مي

ده، آن فهماند كه قبال مشغول كاري ديگر بوگويند: فالني براي فالن كار فارغ شد ميوقتي مي "هَ الثَّقَالنِسَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّ "
 .تر دانستهرا به خاطر اين كار رها كرده، چون اين كار را مهم

ار پيچيم، و به كهم ميشود كه ما به زودي بساط نشاه اول خلقت را در اين مي "سَنَفْرُغُ لَكُمْ "و بنا بر اين، معناي جمله
كند كه منظور از مشغول شدن خدا به كار جن و انس اين است كه ايشان شويم. آن گاه آيات بعدي بيان ميشما مشغول مي

دهد، خير باشد خير و شر باشد شر، پس را مبعوث نموده، و به حسابشان رسيدگي نموده، و بر طبق اعمالشان جز ايشان مي
 .تعبيري است استعاره به كنايه از تبدل نشاه دنيا به نشاه آخرتفراغ براي جن و انس 

اي ممكن است در اينجا اين شبهه به ذهن خواننده عزيز برسد كه اگر منظور از فراغ چنين معنايي باشد، آيه شريفه با آيه
اين شبهه وارد نيست، براي  منافات خواهد داشت، ولي "داردهيچ كاري خدا را از كار ديگر باز نمي "فرمايد: ديگر كه مي

و را از هيچ كاري ا -ال يشغله شان عن شان "فرمايد: اينكه فراغ مذكور تنها ناظر به تبدل نشاه است، و اما آن دليل كه مي
ناظر است به اينكه قدرت خداي تعالي مطلق و وسيع است، و اين دو مطلب ربطي به هم ندارد، تا  "داردكار ديگر باز نمي

 .داشته باشدمنافات 
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هيچ كاري او را از كار ديگر باز  "گفت: با دليل مذكور كه مي "كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ "و همچنين هيچ منافاتي ميان جمله
 .وجود ندارد "داردنمي

و غير اين دو كلمه به همان  "استطعتم "و كلمه "لكم "جن و انس است، و ضمير جمع در كلمه "ثقالن "و منظور از
 "و "لكما "گردد، با اينكه كلمه مزبور تثنيه است، و علي القاعده بايد ضمير تثنيه به آن برگردد، و بفرمايد: ثقالن بر مي



، و اگر ضمير جمع برگردانده، بدين جهت است كه هر چند جن و انس دو طايفه از خلقند، ليكن افراد اين دو "استطعتما
 .يارندطايفه بس

 978توانيد بگريزيد جز به سلطان[..... ص: معناي اينكه خطاب به جن و انس فرمود نمي]

 "...يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا "

شود از خطابهاي روز قيامت است، و خطابي وري كه از سياق استفاده ميخطاب به گروه جن و انس در اين آيه شريفه به ط
 .توانيد بكنيدخواهد بفرمايد: روز قيامت هيچ كاري نمياست تعجيزي، يعني مي

هاي محشر است، چون كلمه اقطار جمع قطر است كه به و مراد از استطاعت، قدرت، و مراد از نفوذ از اقطار، فرار از كرانه
در ضمن بايد دانست اينكه جن را جلوتر از انس آورد،  -يه است و معناي آيه اين است كه: اي گروه جن و انسمعناي ناح

ا اگر توانستيد از حساب و كتاب قيامت بگريزيد، اين شم -براي اين بود كه طايفه جن در حركات سريع تواناتر از انسان است
توانيد از ملك خدا ايد، و شما نميزيد باألخره به ملك خدا گريختهو اين نواحي آسمانها و زمين، ولي به هر طرف بگري

 .درآييد، و از مؤاخذه او رها شويد

يعني قادر بر نفوذ نخواهيد بود، مگر با نوعي سلطه كه شما فاقد آن هستيد. و منظور از سلطان،  -"ال تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ "
 .هان و يا مطلق حجت است، و سلطان به معناي ملك نيز هستقدرت وجودي است، و سلطان به معناي بر

ه اقطار يابي باند: مراد از نفوذي كه در اين آيه نفي شده نفوذ علمي در آسمانها و زمين، و دستاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
كند، و به يعلمي پيدا ماند كه آيه شريفه پيشگويي از اين آينده است كه روزي بشر قدرت نفوذ آن دو است )و نتيجه گرفته

 اقطار آسمانها دست

__________________________________________________ 
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مت اليكن همانطور كه مالحظه فرموديد: سياق آيه با اين معنا سازگار نيست )چون در اين آيات گفتگو در باره قي (يابدمي
 .(رسداي از مسائل دنيا پرداختن درست به نظر نمياست، و در وسط چنين گفتگويي ناگهان به مساله

دود به معناي شعله بي« 1»به طوري كه راغب گفته  "شواظ "كلمه "يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٌ فاَل تَنْتَصِرانِ "
خيزد، و اين معنا نزديك به همان شعله سبز رنگي معنا كرده كه از آتش برمي هم آن را به« 4»آتش است. مجمع البيان 

فرمايد: دود معنا كرده، ميبه معناي دود است، و راغب آن را به شعله بي "نحاس "معنايي است كه راغب كرده، و كلمه
 اهيد توانست يكديگر را ياريكند، و آن وقت ديگر نخوآتشي سبز رنگ و بدون دود، و يا به شكل دود بر شما مسلط مي

 .كنيد

دهد، را مي "رتناص "شود معناي باب تفاعلاين كلمه از باب افتعال است، كه وقتي تثنيه و دو طرفي مي -"فَال تَنْتَصِرانِ "
ني دهد، يعيرا م "ال تتناصران "معناي "ال تنتصران "كه اصال بر اين بنا شده، كه عملي طرفيني را تفهيم كند، پس جمله

توانيد يكديگر را نصرت دهيد، و بال را از يكديگر برطرف نموده، در نتيجه همگي از رنج آن رهايي يابيد، براي اينكه آن نمي
 .افتند، و هيچ حافظي از امر خدا وجود نداردروز همه اسباب از كار مي

 .شودشود، و چون چرمي سرخ رنگ قرمز مين آسمان شكافته مييعني ناگها "فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ "



 971و امثال آن منافات ندارد[..... ص:  "وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ "كند و با آيه،سرعت حساب را افاده مي "فَيَوْمَئِذٍ ال يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ ال جَانٌّ "آيه]

از اين آيه تا به آخر سوره وضع حساب و جزا و حال مجرمين و متقين را كه در  "عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ ال جَانٌّ فَيَوْمَئِذٍ ال يُسْئَلُ "
 .كنددنيا از مقام پروردگار خود پروا داشتند و نيز مال كار آنان را بيان مي

ريع است كه از هيچ جن و انسي رسي او اين قدر سفرمايد: حسابكند، )و ميسپس آيه شريفه سرعت حساب را بيان مي
روز  "يومئذ "و مراد از كلمه« 3» "وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ "اي( و در جاي ديگر صريحا فرموده: پرسند چه گناهي كردهنمي

 .قيامت است

انسانها  سؤال به طور معمول و مالوف در بين خود ما "شوداز كسي سؤال نمي "و سؤالي كه در آيه نفي شده و فرموده: 
 است، چنين سؤالي را نفي كرده، پس اين آيه منافاتي با آيه

__________________________________________________ 
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ندارد، براي اينكه روز قيامت مواقف مختلفي دارد، « 4» "فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ "و آيه« 1» "إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ وَ قِفُوهُمْ "
شود، و در عوض اعضاي شوند، و در بعضي ديگر مهر بر دهانهايشان زده ميدر بعضي از آن مواقف مردم بازخواست مي

 .شونددر بعضي مواقف ديگر از سيماشان شناخته ميگويد، و بدنشان سخن مي

پرسد: اين آيه در مقام پاسخ از پرسشي تقديري است، گويا كسي مي "يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَ الْأَقْدامِ "
ن مجرمين از سيمايشا "سخ فرموده: شود گنهكارند؟ در پاشوند پس از كجا معلوم ميخوب وقتي از گناهشان پرسش نمي

در آن روز كسي  "، و به همين خاطر جمله مورد بحث را با واو عاطفه عطف به ما قبل نكرد، و نفرمود: "شوند...شناخته مي
 "بلكه بدون واو عاطفه فرمود:  "شوندشود، و مجرمين از سيمايشان شناخته مياز جن و انس از گناهش سؤال نمي

اي است كه از چهره ا بفهماند اين جمله پاسخ از سؤالي است كه در كالم نيامده، و منظور از سيما نشانهت "مجرمين...
 .مجرمين نمودار است

بر سرش در آمده، فرع و نتيجه شناسايي مذكور است،  "فاء "اين جمله به خاطر اينكه حرف -"فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَ الْأَقْدامِ "
 "بالنواصي "جمع قدم است، و جمله "اقدام "ناصيه است، كه به معناي موي جلو سر است، و كلمه جمع "نواصي "و كلمه

 .است "شودموي جلو سرها گرفته مي "است، معناي تحت اللفظي آن "يؤخذ "نائب فاعل جمله

گردد ر ميمجرمين با عالمتي كه در چهرههاشان نمودا -شودو معناي آيه اين است كه: احدي از گناهش پرسش نمي
 .اندازندگيرند و در آتش ميشوند، در نتيجه موي جلو سرشان و پاهايشان را ميشناخته مي

اين دو آيه حكايت گفتاري است كه در آن روز به  "هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَها وَ بَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ "
ذه يقال ه "از ابتداي آن حذف شده، و تقدير كالم "شودگفته مي -يقال "چيزي كه هست جمله شود،مجرمين گفته مي

 .كردندشود: اين است آن جهنمي كه مجرمين تكذيبش مياست، يعني آن روز به مجرمين گفته مي "جهنم التي...

 مرحوم طبرسي در مجمع البيان گفته: ممكن است خطاب در اين جمله به رسول خدا
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 .43ايشان را نگهداريد كه بايد بازخواست و سؤال شوند. سوره صافات، آيه (1)



 [.....] .34پس به پروردگارت سوگند كه به طور حتم از ايشان از همگيشان سؤال خواهيم كرد. سوره حجر، آيه (2)
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شوند، و موي پيشاني و پاهايشان را گرفته در آتش ، بعد از آنكه خبر داد كه مجرمين به زودي بازخواست ميباشد (ص)
اندازند، در اين آيه روي سخن به رسول گرامي خود كرده فرموده باشد، اين آن جهنمي است كه مجرمين از قوم تو آن را مي

 . «1»اهميت باشد ايد كه سرنوشت آنان در نظرت بيكردند، و به زودي وارد آن خواهند شد، و بتكذيب مي

است به معناي داغي است كه داغيش به نهايت  "اني "كه اصلش "ان "به معناي آب داغ است، و كلمه "حميم "و كلمه
رسيده باشد. و بقيه الفاظ آيه روشن است )و معنايش اين است كه: اين است آن جهنمي كه مجرمين آن را دروغ 

 .(روندآيند و مياينك بين اين آتش و بين آبي به نهايت داغ مي شمردند،مي

 989[..... ص: "وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ "مراد از مقام پروردگار در آيه: ]

 "وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ

دهد كه از مقام موضوع بحث كساني را قرار مياز اين آيه به بيان اوصاف و احوال سعداي از جن و انس شروع نموده، 
اضافه  "رب "مصدر ميمي و به معناي قيام است، كه به فاعل خودش يعني كلمه "مقام "پروردگارشان پروا داشتند، و كلمه

 دهد باالي سرشاش عملي انجام ميشده، و مراد از قيام خداي تعالي عليه وي، اين است: كه خداوند در هنگامي كه بنده
ايستاده و ناظر عمل او است، اما نه ايستادن يك كارفرما و سركارگر باالي سر كارگر، بلكه معناي قيام خدا احاطه و علم 

أَ فَمَنْ هُوَ  "كند، و ضبط عمل بنده و جزا دادن به وي است، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده: خداست به آنچه بنده مي
 . «4» "سَبَتْ...قائِمٌ عَلي كُلِّ نَفْسٍ بِما كَ

كه  را الميه بدانيم، "رب "را اسم مكان و به معناي محل قيام بگيريم، و اضافه شدن آن بر كلمه "مقام "ممكن است كلمه
شود، و بگوييم منظور از مقامي كه براي رب است مقامي است كه خداي تعالي نسبت به مي "مقام براي خدا "معنايش

 كند، و يكي از تدابير او اين استاست كه خدا رب او است، كسي است كه امر بنده را تدبير مياش دارد، و آن مقام اين بنده
كند، و چنين قضا رانده كه او را بر طبق عملش جزا كه وي را به زبان رسوالنش به سوي ايمان و عمل صالح دعوت مي

و  شنود،گويد او ميو با او است، و آنچه وي مي دهد، خير باشد خير و شر باشد شر. عالوه بر اين خداي تعالي محيط به او
 دهد اوآنچه وي انجام مي
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 .د، و او لطيف و با خبر استبينمي

 985مخلصين است[..... ص:  "وَ لِمَنْ خافَ... "اشاره به اقسام و مراحل خوف از مقام پروردگار و بيان اينكه مقصود از خائفان در آيه: ]

ا ها از عقاب خدو اما اينكه خوف از مقام پروردگار چيست؟ بايد بگوييم: خوف هم مانند عبادت مراحلي دارد، بعضي
كنند، قهرا الزمه چنين خوفي اين است كه عبادت صاحبش عبادت ورزند و گناه نميترسند، و از ترس عذاب او كفر نميمي

كند تا گرفتار عذاب او نگردد، در نتيجه عبادتش محضا براي خدا نباشد، و ترسد، عبادت ميكسي باشد كه از عذاب خدا مي



ر كنند، هم چنان كه بعضي ديگالي خود را از ترس سياست و شكنجه اطاعت مياين قسم عبادت عبادت بردگان است كه مو
كنند تا به رسيدن به آنچه دلخواهشان است رستگار گردند، اينان كنند، عبادت مياو را به طمع ثواب و پاداشش بندگي مي
كه در رواياتي هم آمده، و بعضي دهند، عبادتشان يك قسم تجارت است، هم چنان هم عبادت خدا را محضا للَّه انجام نمي

 .از آنها در سابق نقل شد

ظهور در هيچ يك از اين دو قسم خوف، يعني خوف از عذاب و خوف از فوت  "وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ "و خوف در جمله
بندگان است، و  لذتهاي نفساني در بهشت ندارد، چون اين دو نوع خوف غير از خوف از قيام و آگاهي خدا نسبت به اعمال

اش دارد، چون خوف از آگهي خدا و نيز خوف مقام پروردگار نيز غير از خوف از مقامي است كه خداي تعالي نسبت به بنده
تاثر خاصي است كه براي بنده بدان جهت كه بنده است، در برابر ساحت عظمت و كبريايي مواليش حقير و ذليل است 

از مذلت و خواري و اندكاك در قبال عزت و جبروت مطلقه خداي تعالي از او ظهور شود آثاري دهد، و باعث ميدست مي
 .كند

عبارت است از خضوع در برابر او بدين جهت كه او اللَّه است، ذو  -البته ترس به اين معنا -و عبادت خداي تعالي از ترس او
بهشت دارد، وقتي عبادت به اين انگيزه انجام الجالل و االكرام است، نه بدين جهت كه جهنم دارد، و نه بدين جهت كه 

 .گيردشود خالصا لوجه اللَّه صورت مي

و اين معناي از خوف، همان خوفي است كه خداي تعالي مالئكه مكرمين خود را بدان ستوده، و گرنه اگر خوف منحصر در 
از عذاب مخالفت و تبعات معصيتند نبايد بود، با در نظر داشتن اينكه مالئكه معصوم و ايمن خوف از عذاب و ترك ثواب مي

 . «1» "يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ "بينيم ستوده و فرموده: آنان را به داشتن خوف بستايد، ولي مي

 "و لمن خاف "پس از آنچه گذشت روشن گرديد آن كساني از جن و انس كه جمله
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اشاره به ايشان است، عبارتند از اهل اخالص، آنهايي كه خاضع در برابر جالل خداي تعالي هستند، و او را بدين جهت 
 دهد، و بعيدجهنم دارد، و نه به طمع بهشت و ثوابي كه مي كنند كه او اللَّه )عز اسمه( است، نه بدين جهت كهعبادت مي

فرمايد: كند، در باره دسته سوم مينيست اين طايفه همان كساني باشند كه در سوره بعدي بعد از آنكه مردم را سه دسته مي
 . «1» "وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ "

 983اينكه خائف از مقام رب دو بهشت دارد[..... ص: اقوال مختلف در باره ]

  :اندو اما اينكه فرموده: اين خائفان دو بهشت دارند، مفسرين در معنايش حرفها زده

كنند، و يكي هم منزل اند: يك بهشت منزل شخصي او است، كه دوستانش در آنجا زيارتش ميگفته «2»بعضي 
 .(تر منظور از دو بهشت بيروني و اندروني استساده خدمتكاران و همسران او است )به عبارت

اند: منظور از دو بهشت باغي است كه بيرون قصر دارد، و باغي كه داخل قصرش دارد )باز نظير ديگر گفته« 3»بعضي 
آنجا  كه دركنند، و باغي در بيرون شهر و در ييالق دارند، توانگران دنيا كه يك باغچه در منزل دارند، و در آن گلكاري مي

 .(كنندزارها درست ميها و چمنانواع ميوه

اند: معنايش اين است كه: در آخرت دو بهشت جداي از هم دارد، تا هر گاه از اين بهشت خسته شد ديگر گفته« 3»بعضي 



 .به آن بهشت ديگر رود، تا لذتش به حد كمال برسد

دهند، و بهشتي ديگر در برابر اعمال صالحي كه ش به او ميااند: يك بهشت در برابر عقايد حقهديگر گفته« 3»بعضي 
 .كرده

اند: يك بهشت در برابر اعمال صالحه و اطاعتهايي كه كرده، و يك بهشت ديگر در برابر ترك ديگر گفته «6»بعضي 
 .توانسته است مرتكب شودگناهاني كه مي

والي فرماييد اقو اين اقوال به طوري كه مالحظه مياند: يك بهشت جسماني است و يكي روحاني، ديگر گفته «7»بعضي 
است كه هيچ دليلي در آيه مورد بحث و يا در سراسر قرآن كريم بر آنها وجود ندارد، )و در حقيقت از مقايسه آخرت با وضع 

 .(دنيا ناشي شده است

بهشت ديگر را فقط به عنوان  دهند، و يكاند: يك بهشت را به خاطر استحقاقي كه دارد به او ميهم گفته« 3»بعضي 
 دارد. در بين همه أقوالي كه مالحظه كرديد ممكن است بگوييم اين قول بهتر است، چون آيه شريفهتفضل ارزانيش مي
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 .هم اشعاري بدان دارد، البته آن طور كه ما تفسيرش كرديم اين اشعار را دارد« 1» "لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ "

 989هشت[..... ص: وصف آن دو ب]

 "فن "دو احتمال هست يكي اينكه جمع "افنان "تثنيه ذات )داراي( است، و در خصوص كلمه "ذواتا "كلمه "ذَواتا أَفْنانٍ "
ها و ساير لذاتند. و يكي ديگر دهد، و معناي جمله اين است كه: آن دو بهشت داراي انواعي از ميوهباشد كه معناي نوع را مي

شود كه: آن دو بهشت داراي درختاني يعني شاخه تر و نرم باشد، كه در اين صورت معناي جمله اين مي "نفن "اينكه جمع
 .نرم هستند

نكره و بدون الف و الم و بدون توضيح آمده، تا داللت كند بر عظمت  "عينان "در اين جمله كلمه "فِيهِما عَيْنانِ تَجْرِيانِ "
 .ستامر آن دو چشمه كه در آن دو بهشت ا

 .دو صنف است "دو زوج "اي دو زوج هست، و منظور ازيعني در آن دو بهشت از هر ميوه "فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ "

نها شناسند، چون آهايي است كه آن را مياند: يك صنف از آن ميوهاز مفسرين در باره اين دو صنف ميوه گفته« 4»و بعضي 
ديگر  «3»شناسند، چون در دنيا نبوده و نديده بودند. بعضي صنف ديگري هست كه آن را نمي را در دنيا ديده بودند، و

 .اند ولي در خود آيه شريفه هيچ دليلي بر هيچ يك از آن وجوه نيستوجوهي ديگر گفته

 "...مُتَّكِئِينَ عَلي فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ "

جمع بطانه است، كه به معناي باطن و جوف هر چيز  "بطائن "راش است، و كلمهجمع ف -به ضمه فاء و راء -"فرش "كلمه
است، در مقابل آن ظهائر كه جمع ظهاره است به معناي ظاهر و سطح بيروني آن است. )و لذا آستر جامه را بطانه و رويه آن 

 .باف استبه معناي پارچه ابريشمين درشت "استبرق "گويند(، و كلمهرا ظهاره مي

گويد: اگر در آيه شريفه بطانه يعني آستر فراش را نام برد، و از ظهاره يعني رويه آن نامي نبرد، براي اين مجمع البيان مي در



همد كه فتر است از رويه آن، و وقتي فراشي آسترش از ابريشم باشد هر كسي ميبود كه معموال آستر جامه و فراش پست
 رويه آن گرانبهاتر و
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 . «1»اي ابريشمين ريزبافت( ما فوق استبرق است )مثال حرير است يعني جامه

ه در )ك "دان "اي است كه وقت چيدنش شده باشد، و كلمهبه معناي ميوه رسيده "جني "كلمه -"ي الْجَنَّتَيْنِ دانٍوَ جَنَ "
است، كه به معناي نزديكي است، پس داني  -با ضمه دال و نون و تشديد واو -"دنو "اصل داني بوده( اسم فاعل از مصدر

 .چيدني درختان بهشتي نزديك و در دسترس است هاييعني نزديك، و معناي جمله اين است كه ميوه

 "...فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ "

« 4»گردد، و معنايش اين است كه: در آن بسترها همسراني چنين و چنان هستند. بعضي ضمير جمع مؤنث به فراشها بر مي
قبال در سخن نيامده بود، ولي وقتي براي  ها برگردد، هر چند كلمه جناناند ضمير مذكور به جنان يعني جنتهم احتمال داده

شود ضمير جمع هاي بسياري خواهد بود، پس به اين قرينه ميهر يك از اولياي خدا دو تا جنت باشد، قهرا در آخرت جنت
اين است كه: همسران بهشتي به  "كوتاهي طرف "به معناي كاسه چشم است، و مراد از "طرف "به آن برگردانيد، و كلمه

 .كنند، و چشم داشتي به ديگران ندارندخود اكتفاء مي شوهران

از آن مشتق شده، به معناي ازاله بكارت و  "لم يطمث "كه فعل "طمث "كلمه -"لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ ال جَانٌّ "
 .نكاحي است كه با خونريزي همراه باشد

 .اند، و قبل از همسران هيچ جن و انسي ازاله بكارت از ايشان نكردهو معناي آيه اين است كه: حوريان بهشتي دست نخورده

همسران نامبرده در صفاي رنگ و بهاء و تأللؤ چون ياقوت و مرجانند، )لبها چون ياقوت و  "كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَ الْمَرْجانُ "
 .(چهره چون مرجان

خواهد احساني را كه خدا با دادن دو بهشت به اولياي خود فهام انكاري است، و مياين است "هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ "
ها قرار داده بود تعليل كند، و بفرمايد علت اين احسانها آن بود كه ايشان هاي گوناگوني كه در آن بهشتكرده بود و نعمت

 .احسان بودكردند نيز اهل احسان بودند، يعني با ترس از مقام پروردگارشان هر چه مي
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ا به رشود كه احسان بنده بدون تالفي و جبران نيست، خداوند پاداش آن البته از اين آيه شريفه تنها اين مقدار استفاده مي
شود كه احسان خدا بيش از احسان بنده است، و دهد. و اما نكته ديگري كه از آيات ديگر استفاده مياحساني نظير آن مي

اضافه بر جزاي اعمال او است، در اين آيات متعرضش نشده، مگر اينكه بگوييم: احسان از ناحيه خداي تعالي وقتي تمام 
داللت بر اين  "اال االحسان "كنند، پس جملهمحسنين و نيكوكاران در راه او ميشود كه بيشتر از احساني باشد كه مي

 .زيادتي هم دارد



 986[..... ص: "وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ "مراد از]

 "ونهمامن د "گردد كه در آيات گذشته توصيف شد، و معناي جملهضمير تثنيه به دو جنتي بر مي "وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ "
اين است كه: دو بهشت ديگر نيز هست كه هر چند محتوي و نعمتهايي كه در آنها است شبيه دو بهشت اول است، ولي از 

تر از آن دو است، در سابق هم گفتيم كه: آن دو بهشت مخصوص اهل اخالص است، كه نظر درجه فضل و شرف پايين
مقام او است، پس اين دو بهشت مخصوص مؤمنيني است كه ترسشان از عذاب خدا و از فوت ثوابهاي او نيست، بلكه از 

ز كنند كه اتر از درجه ايمان اهل اخالص است، مؤمنيني كه خداي سبحان را به اين جهت عبادت ميدرجه ايمانشان پايين
 .اندعهترسند، و يا به ثواب و بهشت او طمع دارند، و اين دسته از مؤمنين همان اصحاب يمين در سوره واقآتش او مي

اند، و اگر چنين باشد از سياق استفاده را به نزديكي دو بهشت اول معنا كرده "من دونهما "از مفسرين جمله «1»بعضي 
اند كه اين دو بهشت افضل و ادعا كرده« 4»شود كه اين دو بهشت هم از آن صاحبان دو بهشت اول است. بلكه بعضي مي

 .تري در اين دو بهشت هستدر آن دو بود به درجه عاليبهتر از دو بهشت سابقند، و صفاتي كه 

وره داشتيم دقت فرمايد، و نيز آيات س "وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ "ليكن خواننده عزيز اگر در بيان سابق ما كه در ذيل آيه
د، و يكي هم اصحاب يمين، آن كند، يكي مقربين كه اهل اخالصنواقعه را در نظر بگيرد، كه اهل بهشت را دو صنف مي

 .تر استشود كه وجه قبلي قويوقت متوجه مي

گرفته شده، و دهمة به معناي سبز پر  "دهمة "كه مصدر باب افعيالل است، از ثالثي مجرد "ادهيمام "كلمه "مُدْهامَّتانِ "
 رنگ است، به طوري كه از شدت سبزي رنگش متمايل به سياهي شده
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فرمايد: آن و شايد در فارسي بتوان رنگ يشمي را مصداق آن دانست(، در اين جمله در وصف دو بهشت مذكور مي)باشد 
 .ها متمايل به سياهي شده، و برگقدر سبز است كه سبزيش و غرور و ابتهاج درختانش به نهايت رسيده

 "ِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ

 .جوشنديعني در آن دو بهشت دو چشمه هست كه چون فواره با شدت مي

)ميوه و انار( درخت آن دو است، چون بين فاكهه و رمان نخل را  "رمان "و "فاكهه "مراد از "فِيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ "
 .ه به معناي درخت خرماست نه خود خرماآورده، ك

خرت ها كه در آگردد به اعتبار اينكه دو بهشت دو بهشتها( بر ميبه جنان )بهشت "فيهن "ضمير "فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ "
 .شود، در نتيجه صحيح است كه ضمير جمع را به دو بهشت برگردانيداست تعداد بسياري بهشت مي

 .اند كه ذكرش در آيات آمدهين مرجع ضمير را همين چهار بهشتي دانستهاز مفسر« 1»ولي بعضي 

 .ها خيرات استاند: در اين ميوهديگر ضمير را به فاكهه و نخل و رمان برگردانيده، گفته« 4»و بعضي 

در  "حسن "بايد دانست كه مورد استعمال بيشترش در معاني است، هم چنان كه مورد استعمال بيشتر كلمه "خير "اما كلمه
شود كه: همسران بهشتي هم اخالق خوبي دارند، و هم نقشها و صورتها است، و بنا بر اين معناي خيرات حسان اين مي

 .صورتهاي زيبا، و به عبارتي ديگر سيرت و صورتشان هر دو خوب است

  :خيمه گويند، و اينكه فرمودهجمع خيمه است، كه فارسيان هم آن را  "خيام "كلمه "حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ "



، معنايش اين است كه: از دستبرد اجانب محفوظند، زناني مبتذل نيستند، كه غير شوهران "هايندحوريان مقصور در خيمه "
 .نيز ايشان را تماشا كنند

 .عين اين آيه در سابق گذشت، و معنايش كرديم "لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ ال جَانٌّ "

__________________________________________________ 

 .411، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .133، ص 43تفسير فخر رازي، ج (2)

 133، ص: 13ترجمه الميزان، ج

كه با  تبه معناي پارچه سبزي اس "رفرف "گويد: كلمهدر كتاب صحاح مي "مُتَّكِئِينَ عَلي رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَ عَبْقَرِيٍّ حِسانٍ "
 . «1»كنند آن مجلس آذين درست مي

خضر جمع أ "خضر "اند. و كلمهاند: به معناي بالش يا متكا است. و بعضي ديگر معناي ديگر گفتههم گفته« 4»بعضي 
 .)سبز( است كه صفت رفرف قرار گرفته

ديگر به معناي طنفسه )نوعي « 3»هاي بافت حيره، و به گفته بعضي به معناي جامه« 3»به گفته بعضي  "عبقري "و كلمه
ديگر به معناي  «3»هاي بافته از مخلوط پشم و نخ، و به گفته جمعي ديگر به معناي جامه «5»جامه( و به گفته جمعي 

 .ديبا است

اين آيه ثنايي است جميل براي خداي تعالي، كه چگونه دو نشاه دنيا و آخرت  "اللِ وَ الْإِكْرامِتَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَ "
ها و آالء و بركات نازله از ناحيه او شده و رحمتش سراسر دو جهان را فرا گرفته، با همين بيان روشن ماالمال از نعمت

به ضمه  -"تبارك "، كه سوره با آن آغاز شده، و كلمههمان رحمان است "اسم متبارك خداي تعالي "شود كه مراد ازمي
 .دهدمصدر باب تفاعل است، و كثرت خيرات و بركات صادره را معنا مي -راء

شود كه: متبارك است اللَّه كه به رحمان ناميده شد، بدان جهت معنايش اين مي "تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ "پس اينكه فرمود: 
 .ها ارزاني داشته، و افاضه فرمودهء و نعمتمتبارك است كه اين همه آال

گذاري كرده، و به مدلول اشاره به اين است كه: خداي سبحان خود را به اسمايي حسني نام "ذِي الْجَاللِ وَ الْإِكْرامِ "و جمله
ت كه آن اسماي حسني متصف هم هست، و معاني وصفي و نعوت جالل و جمال را واقعا دارا و واجد است، و معلوم اس

دهد، و همين صفات است كه فعل را به فاعلش صفات فاعل در افعالش ظهور و أثري دارد، و از اين دريچه خود را نشان مي
دهد، پس خداي تعالي هم اگر خلقي را بيافريد و نظامي در آن جاري ساخت بدين جهت بود كه داراي صفتي بود ارتباط مي

اين بود كه او خالق و مبدي و بديع بود، و اگر كارهايش هم متقن و بدون نقطه كه اقتضاي چنين افعالي را داشت، براي 
 كند، و آن صفات اين است كهضعف است، باز براي اين است كه او داراي صفاتي است كه فعل متقن را اقتضا مي
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دهد، اين عملش ترشح و نمودي از صفتي در او است، كه چنين او عليم و حكيم است، و اگر اهل اطاعت را جزاي خير مي
دهد، باز براي اين حيم است، و اگر اهل فسق را جزاي شر مياقتضايي دارد، و آن اين است كه او ودود، شكور، غفور و ر



 .است كه در او صفتي وجود دارد كه چنين قسم جزا دادن را اقتضا دارد، و آن صفت منتقم و شديد العقاب است

لِ ذِي الْجَال "به سعه رحمت ستايش شده بود در اينجا به صفت "وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ "را كه در آيه "رب "پس اگر كلمه
ستوده، براي اين بود كه بفهماند اسماي حسناي خدا و صفات عليايش در نزول بركات و خيرات از ناحيه او  "وَ الْإِكْرامِ

 .ها و آالي او همه به مهر اسماي حسني و صفات علياي او مارك خوردهدخالت دارند، و اشاره كند به اينكه نعمت

 981[..... ص: "وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ "ل آيه: بحث روايتي ]چند روايت در ذي

 اشاره

رسد مالئكه و آتش مردم را در محاصره خود بگيرند و با گويد: در خبر هم آمده در آن روز دستور ميدر مجمع البيان مي
مؤلف: اين معنا از مسعدة بن  «1» "يْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍيا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ... يُرْسَلُ عَلَ "زباني از آتش ندايشان دهند: 

 . «2»صدقه از كليب از امام صادق )ع( روايت شده 

: فرمود "وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ "و در كافي به سند خود از داوود رقي از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير آيه
كند چه خير و چه شر اطالع دارد، همين علم او را از شنود، و آنچه ميگويد ميبيند و آنچه ميكسي كه بداند خدا او را مي

دارد، و همين است آن كسي كه از مقام پروردگارش خائف است، و نفس خود را از پيروي هوي نهي اعمال زشت باز مي
 . «3»الْهَوي فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوي(  وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَي النَّفْسَ عَنِ)كند مي

و در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه، احمد، ابن منيع، حكيم )در كتاب نوادر االصول(، نسايي، بزار، ابو يعلي، ابن جرير، 
 (خدا )ص اند كه گفت: رسولابن ابي حاتم، ابن منذر، طبراني، و ابن مردويه، از ابي الدرداء، روايت كرده
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نا كرده باشد و مرتكب من عرضه داشتم: يا رسول اللَّه هر چند ز "وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ "وقتي اين آيه را خواند كه
من نيز براي بار دوم پرسيدم: هر چند زنا  "وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ "سرقت شده باشد؟ رسول خدا )ص( بار ديگر خواند: 

قت كرده باشد؟ ، من نيز پرسيدم: هر چند زنا و سر"وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ " :و سرقت كرده باشد؟ بار سوم خواندند
 . «1»و او مخالف باشد( )فرمود: بله، هر چند بيني ابي الدرداء به خاك ماليده شود، 

مؤلف: اين روايت خالي از اشكال نيست، براي اينكه در سابق خائف از مقام رب را معرفي كرديم، و كسي كه چنين باشد 
خود همين ابي الدرداء روايتي نقل شده كه خط بطالن بر شود، عالوه بر اين، از چگونه مرتكب اينگونه گناهان مهلك مي

كشد، و آن روايت را الدر المنثور چنين آورده: ابن جرير، ابن منذر، از يسار موالي آل معاويه از ابي الدرداء اين حديث مي
يد: خوانده شد شخصي از ابي الدرداء پرس گفت: وقتي اين آيه "وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ "اند كه در تفسير آيهروايت كرده

  :هر چند زنا و سرقت كرده باشد؟ در پاسخ گفت

 . «4»كسي كه از مقام پروردگار خود پروا دارد، هرگز زناكار و سارق نبوده است 

است كه  از امام نقل كرده كه فرمود: حور العين آن قدر نورش روشن "قاصِراتُ الطَّرْفِ "و در تفسير قمي در ذيل جمله
 . «3»شود بدو خيره شد زند، و نميچشم را مي



و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از جعفر بن محمد از پدرش از جدش از رسول خدا )ص( روايت كرده كه در معناي 
  :فرموده "قاصِراتُ الطَّرْفِ "جمله

 . «3»افكنند يعني جز به همسران خود نظر نمي

گويد: در حديث آمده كه زنان بهشتي آن قدر لطيفند كه مغز مي "كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَ الْمَرْجانُ "يل آيهو در مجمع البيان در ذ
 . «3»شود، هر چند كه هفتاد جامه از حرير پوشيده باشند استخوان ساقشان ديده مي

 .اي از روايات وارد شدهمؤلف: اين معنا در عده

اي در هآي "فرمود: علي بن سالم روايت كرده كه گفت: من از امام صادق )ع( شنيدم مي و در تفسير عياشي به سند خود از
 كتاب خداست كه اين مطلب را مسجل
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، چون "هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ "فرمايد: پرسيدم: كدام آيه است؟ فرمود: اين كالم خداي عز و جل كه مي "كندمي
هم در فاجر، پس بنا بر اين،  اين آيه مساله لزوم جبران احسان را هم در مؤمن جاري دانسته و هم در كافر، هم در نيك و

هر كس كه به وي احساني شد، بايد در مقام تالفي و جبرانش برآيد، و جبران احسان مردم به اين نيست كه به اندازه 
احسان به او احسان كني، چون در اين صورت باز احسان او افضل از احسان تو است، زيرا احسان او ابتدايي بود، و احسان تو 

 . «1»د، پس بايد تو احسان خود را زياد كني، تا درست مطابق آن شود تالفي آن بو

 919[..... ص: "هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ "رواياتي در ذيل آيه،]

 گفت: وقتيگويد: روايتي از انس بن مالك رسيده كه مي "هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
خواهد چه بفرمايد: اصحاب عرضه داشتند: دانيد پروردگارتان ميص( اين آيه را خواند، و سپس فرمود: هيچ مي)رسول خدا 

ي ايم، چيزفرمايد: آيا جزاي كسي كه ما او را از نعمت توحيد برخوردار كردهخدا و رسولش داناترند. فرمود: پروردگارتان مي
 . «4» تواند باشد؟جز بهشت مي

ام چه گويد: امام فرمود: جزاي كسي كه من او را از نعمت معرفت برخوردار كردهو در تفسير قمي در ذيل همين آيه مي
 . «3»تواند باشد چيزي جز بهشت مي

ص( نقل شده، و هم از ائمه اهل بيت )ع(. در كتاب توحيد آن را به جعفر بن محمد )مؤلف: اين روايت هم از رسول خدا 
روايت كرده، و عبارت آن چنين است: خداي عز  (اش از علي )ع( از رسول خدا )صت داده، كه آن جناب از آباي گرامينسب

 . «4»تواند باشد ام چه چيزي به جز بهشت ميمند كردهفرمايد: جزاي كسي كه من او را از نعمت توحيد بهرهو جل مي

)ص( نقل كرده و عبارت آن در اين نقل چنين است: آيا جزاي كسي  و در كتاب علل آن را از حسن بن علي از رسول خدا
 . «3»تواند باشد چه چيزي جز بهشت مي "ال اله اال اللَّه "گويد: كه مي

 و الدر المنثور اين روايت را به الفاظ مختلف و سندهايي گوناگون نقل كرده، و جمله



__________________________________________________ 

 .به نقل از عياشي 133، ص 3نور الثقلين، ج (1)

 .443، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 .333، ص 4تفسير قمي، ج (3)

 .13، ح 44توحيد، ص (4)

 .3، ح 431، ص 134علل الشرائع، ب (5)

 134، ص: 13ترجمه الميزان، ج

احسان خدا است به او، كه او را موفق به كار اشاره است به اينكه احسان عبد در حقيقت  "مندش كردمبهره -انعمت عليه "
 . «1»نيك كرد 

 915چند روايت در باره وجود دو قسم بهشت و در باره همسران بهشتي[..... ص: ]

از عالء بن سيابه از ابي عبد اللَّه امام صادق )ع( روايت كرده كه عالء  "وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
گوييم بعضي از مردم از آتش دوزخ در كنند، كه ميت: به آن جناب عرضه داشتم: مردم از اين اعتقاد ما تعجب ميگف

گويند: ال بد اين دوزخيان با اولياي خدا محشور و همنشين هم شوند، آري مردم به ما ميآيند، و داخل بهشت ميمي
الي تر نيز بهشت هست، خداي تعنيست، از بهشت ايشان پايين شوند؟ حضرت فرمود: اي عالء بهشت تنها بهشت اوليامي
، پس الزمه بيرون شدن گنهكاران از دوزخ اين نيست كه با اولياي خدا محشور هم باشند "وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ "فرمايد: مي
«4» . 

سير اند كه در تفز رسول خدا )ص( روايت كردهو در الدر المنثور است كه ابن جرير، ابن ابي حاتم و ابن مردويه، از ابو موسي ا
فرموده: دو بهشت اول از طال، و براي مقربين، و دو بهشت  "وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ "و "وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ "دو آيه

 . «3»دوم از نقره و براي اصحاب يمين است 

 .كندر دو آيه مذكور را تاييد ميمؤلف: اين دو روايت بيان گذشته ما در تفسي

 "اند كه گفت: از رسول خدا )ص( معناي آيهو نيز در آن كتاب است كه طبراني و ابن مردويه از ابي ايوب روايت كرده
  :را پرسيدم، فرمود "مُدْهامَّتانِ

 . «3»يعني دو بهشت سر سبز 

 "تاننضاخ "ادق )ع( روايت كرده كه در تفسير جملهو قمي در تفسيرش به سندي كه به يونس بن ظبيان دارد از امام ص
 . «3»فرمود: يعني دو چشمه فوار و جوشان 

  :آمده كه: معصوم فرمود "فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ "و باز در همان كتاب در معناي جمله

 . «3»رويد جايش مي رويند، هر قدر از آنها گرفته شود دوباره بهمنظور دختراني است كه چون گياه بر لب شط كوثر مي

 (از ام سلمه از رسول خدا )ص "خيرات حسان "و در مجمع البيان در ذيل جمله

__________________________________________________ 

 .133، ص 3الدر المنثور، ج (1)

 [.....] .414، ص 3مجمع البيان، ج (2)

 .133، ص 3الدر المنثور، ج (3)



 .133ص ، 3الدر المنثور، ج (4)

 .333، ص 4(تفسير قمي، ج 3و  5)

 133، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 . «1»نقل كرده كه فرموده: زنان بهشتيند كه خيرات در اخالق، و حسان در رخسارند 

و در فقيه از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: خيرات حسان از جنس زنان اهل دنيايند، كه از حور العين هم زيباترند 
«4» . 

معناي اين كالم خداي عز و جل را پرسيدم  (و در روضه كافي به سند خود از حلبي روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع
 . «3»فرمود: منظور از آن بانوان صالحه و با ايمان و معرفت است  "فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ "فرمايد: كه مي

سياق آن، بر مورد اين دو روايت ابهام دارد، و آن طور كه بايد انطباقش مؤلف: منطبق شدن آيه شريفه با در نظر داشتن 
 .روشن نيست

__________________________________________________ 

 .411، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .13، ح 433، ص 3فقيه، ج (2)

 .133، ح 133، ص 3روضه كافي، ج (3)

 133، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 912(..... ص: 76واقعه مكي است و هفتاد و شش آيه دارد )سوره (56)

 919[..... ص: 91تا  9(: آيات 26سوره الواقعة )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (3) ( إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا3( خافِضَةٌ رافِعَةٌ )4( لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ )1إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ )

( وَ أَصْحابُ 3( فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ )3( وَ كُنْتُمْ أَزْواجاً ثَالثَةً )3( فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا )3وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا )
 (9)الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ 

 (14وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ )

 919آيات..... ص: ترجمه 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1شوند( )وقتي قيامت واقع شود )مؤمنين رستگار، و كفار زيانكار مي

 .(4وقوع قيامت دروغ نيست )

 .(3كند )اين واقعه تمامي روابط و معيارها را زير و رو مي

 .(3دهد )شود كه زمين را به شدت تكان مياي واقع ميو با زلزله



 .(3ها چون آرد خرد شوند )ري كه كوهبه طو

 .(3و سپس به صورت غباري در فضا پراكنده گردند )

 .(3و شما در آن روز سه طايفه خواهيد بود )

 .(3داني كه اصحاب ميمنه چه شان عظيمي دارند )و تو چه مي "اصحاب ميمنه "اول

 .(3چه شقاوتي عظيم دارند )داني اصحاب مشئمه )شامت و نحوست( و تو چه مي "اصحاب مشئمه "دوم

 133، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(14گيرند )سوم آنهايي كه در دنيا به سوي خيرات و در آخرت به سوي مغفرت و رحمت سبقت مي

 912بيان آيات..... ص: 

 اشاره

شوند شرح داده ميشوند و به حسابشان رسيدگي شده جزا اين سوره، قيامت كبري را كه در آن مردم دوباره زنده مي
به  ترتر به زندگي دنيايي انسان، و نزديككند، حوادث نزديكدهد، نخست مقداري از حوادث هول انگيز آن را ذكر ميمي

گردد، شود و زمين باال و پايين و زير و رو ميفرمايد: اوضاع و احوال زمين دگرگون ميكرده، ميزميني كه در آن زندگي مي
ن وار به سه دسته سابقيسازد، آن گاه مردم را به طور فهرستها را متالشي، و چون غبار ميين زمين كوهزلزله بسيار سهمگ

 .كندو اصحاب يمين و اصحاب شمال، تقسيم نموده، سرانجام كار هر يك را بيان مي

و ايمان  بشر را به توحيدآن گاه عليه اصحاب شمال كه منكر ربوبيت خداي تعالي و مساله معاد و تكذيب كننده قرآنند كه 
كند استدالل نموده، در آخر گفتار را با يادآوري حالت احتضار و فرا رسيدن مرگ و سه دسته شدن مردم به معاد دعوت مي

 .دهدخاتمه مي

 .و اين سوره به شهادت مضمون و سياق آياتش در مكه نازل شده است

 912ص: تعبير فرمود[.....  "واقعه "وجه اينكه از قيامت به]

اي را با صفتي است كه هر حادثه "واقعه "وقوع حادثه عبارت است از حدوث و پديد آمدن آن، و كلمه "إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ "
در آيه مورد بحث واقعه  "واقعه "اي پديد شده( و مراد ازاي رخ داده، يعني حادثهگويند: واقعهمي)كنند، آن توصيف مي

چون واقعه رخ  "اينجا به طور مطلق و بدون بيان آمده، و نفرموده آن واقعه چيست، تنها فرموده:  قيامت است، و اگر در
، بدين جهت بوده كه بفهماند واقعه قيامت آن قدر "هر وقت زيد آمد چنين و چنان كن "مثل اينكه شما بگوييد:  "دهدمي

هر وقت زيد بقال آمد چنين و چنان  "ثال باال بگوييماند كه در ممعروف است كه توضيح آن و ذكر موصوفش مثل اين مي
يكي از  "واقعه "اصال كلمه :اندشناسد، و به همين جهت است كه گفتهبا اينكه شنونده شما زيد را به خوبي مي "كن

بر  "ةغاشي "، و"قارعة "، و"حاقة "هاي ديگري چوننامهاي قيامت است، كه قرآن اين نامگذاري را كرده، هم چنان كه نام
 133، ص: 13آن نهاده است. ترجمه الميزان، ج

به طور ضمني بر معناي شرط هم داللت دارد، و جا داشت جزاي آن شرط را بيان كند، و  "إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ "و جمله
ه م و مهم است كه بشود آن قدر عظي، ولي جزا را نياورد، تا بفهماند آنچه مي"شودشود چه ميچون قيامت بپا مي "بفرمايد: 
 شود كه آن جزا چهگنجد، ولي به هر حال از سياق آياتي كه در اين سوره اوصاف قيامت را ذكر كرده فهميده ميبيان نمي



اذا وقعت الواقعة فاز المؤمنون و  "شود گفت كه مثال تقدير كالم: چيز است، و مردم در آن روز چه وضعي دارند، پس مي
 .باشدمي "شوندامت بپا شود مؤمنين رستگار و كفار زيانكار ميچون قي -خسر الكافرون

 . «1»مصدر است  "عاقبة "و كلمه "عافية "مانند كلمه "كاذبة "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي "لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ "

 ."در وقوع و تحقيق قيامت هيچ دروغي نيست "شود: و بنا به گفته وي معناي آيه چنين مي

اند: كلمه مذكور همان اسم فاعل است، چيزي كه هست در اينجا صفتي است براي موصوفي كه ديگر گفته« 4»ولي بعضي 
باشد، يعني براي وقوع قيامت هيچ عامل كه اقتضاي دروغ شدنش مي "ليس لوقعتها قضية كاذبة "حذف شده، و تقدير كالم

 .را داشته باشد و آن را دروغ كند وجود ندارد

 "هي خافضة و هي رافعة "گردد، و تقدير كالماين دو كلمه دو خبر است براي ضميري كه به واقعه بر مي "خافِضَةٌ رافِعَةٌ "
دهد، و اما اينكه به چه حساب قيامت پايين است، يعني قيامت خافض و رافع است. و خفض درست معناي خالف رفع را مي

  :آورنده و باال برنده است بايد گفت كه

كند، و كند، مثال باطن دلها را كه در دنيا پنهان بود ظاهر ميين تعبير كنايه است از اينكه قيامت نظام عالم را زير و رو ميا
 شود، يعني اسبابدانستند آب چه اثري و آتش چه اثري دارد، در قيامت پنهان ميآثار اسباب كه در دنيا ظاهر بود، همه مي

گردد، در دنيا جمعي داراي عزت بودند، و آنان وابط جاري ميان اسباب و مسببات به كلي قطع ميافتد، و ربه كلي از اثر مي
 اهل كفر و فسق بودند، كه عزتشان همه جا ظاهر بود، و همچنين جمعي ديگر يعني اهل تقوا

__________________________________________________ 

 .413، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .413، ص 3لبيان، ج مجمع ا(2)

 133، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .مانداي از ذلت متقين نميذلتشان هويدا بود، ولي در قيامت اثر از عزت كفار و فساق و نشانه

است، به معناي تكان دادن به شدت چيزي است، و در اين  "راء، جيم، جيم "كه از ماده "رج "كلمه "إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا "
آن را بس عظيم توصيف « 1» "ءٌ عَظِيمٌإِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ "آيه منظور از آن زلزله قيامت است، كه خداي سبحان در آيه

همين عظمت را فهمانده، چون معموال آوردن مفعول مطلق براي  "رجا "كرده، در خود آيه مورد بحث نيز با آوردن كلمه
گويي: من فالن كس را زدم و چه زدني معنايش اين است كه نحوه زدنم طوري بود كه وقتي ميها است )افاده اينگونه نكته

ت، و اي كه شدتش قابل وصف نيسشود زلزلهفرمايد: چون زمين زلزله ميديگر قابل بيان نيست( در آيه مورد بحث نيز مي
 .ان براي آن است، به هر حال در مقام توضيح آن است، و يا عطف بي"إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ "جمله مورد بحث بدل از جمله

به معناي  -با تشديد سين -"بس "، و كلمه"رجت "اين آيه عطف است بر كلمه "وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا "
 .تي در آيدخرد كردن است، يعني جسمي را كه داراي حجمي بوده آن قدر بكوبي تا مانند آرد به صورت ذرا

، همان معنايي را "بس جبال "به معناي به راه انداختن چيزي است، در حقيقت "بس "اند: كلمههم گفته« 4»بعضي 
 .رساندمي «3» "وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ "رساند كه آيه شريفهمي

 .به معناي غبار است "هباء "و كلمه

ها تابد اين دانهاست، كه وقتي نور آفتاب از پنجره به درون خانه مي به معناي يك دانه ذره از غبار :اندهم گفته« 3»بعضي 
بثاث به است، و ان "انبثاث "اسم فاعل و يا مفعول از مصدر باب انفعال، يعني "منبث "شوند. و كلمهدر شعاع آن نور ديده مي

 .معناي متفرق شدن، و متالشي شدن چيزي است، و معناي آيه روشن است



 گانه، و خطاب در اين جملهگانه يعني اصناف سهبه معناي صنف است، پس ازواج سه "زوج "كلمه "أَزْواجاً ثاَلثَةًوَ كُنْتُمْ  "
 به عموم "گانه خواهيد بوددر آن روز شما اصنافي سه "فرمايد: كه مي

__________________________________________________ 

 .1ت. سوره حج، آيه همانا زلزله رستاخيز امر عظيمي اس(1)

 .131، ص 43روح المعاني، ج (2)

 .44ها رانده شود. سوره نبا، آيه و كوه(3)

 .131، ص 43روح المعاني، ج (4)

 133، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .بشر است

 918مقصود از اصحاب الميمنة[..... ص: ]

بر سر دارد فرع و نتيجه جمالت قبل است،  "فاء "ه خاطر اينكه حرفاين جمله ب "فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ "
 .گانه مذكور استفرعيتي كه بيان بر مبين دارد، پس اين آيه و دو آيه بعدش بيانگر اصناف سه

اصحاب و  "اصحاب ميمنة "است كه مقابل شوم است و معنايي بر خالف آن دارد پس "يمن "از ماده "ميمنة "و كلمه
 .هستند، كه اصحاب و دارندگان شقاوت و شئامتند "اصحاب مشئمة "يمن و سعادتند، و در مقابل آناندارندگان 

  :انداز مفسرين ميمنه را به يمين يعني دست راست معنا كرده و گفته« 1»و اينكه بعضي 

ه در اين ، براي اينكشود، به خالف ديگران، تفسير صحيحي نيستاصحاب ميمنه نامه اعمالشان به دست راستشان داده مي
آيه در مقابل اصحاب ميمنه أصحاب مشئمه قرار گرفته، و اگر ميمنه به معناي دست راست بود بايد در مقابلش اصحاب 

ميسره يعني طرف دست چپ قرار گيرد، هم چنان كه در آيات بعدي در مقابل اصحاب يمين اصحاب شمال آمده، و 
 .نادرستي اين تفسير روشن است

است، و  "أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ "استفهامي است، و مبتدايي است كه خبرش جمله "ما أصحاب الميمنة "در جمله "ما "كلمه
 .، و منظور از اين استفهام بزرگداشت و تعظيم شان ايشان است"فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ "مجموع جمله خبر است براي جمله

مصدر  -به ضمه شين و سكون همزه -"شؤم "مانند كلمه "مشئمه "كلمه "مَشْئَمَةِوَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْ "
 .مصدر است، و ميمنه و مشئمه به معناي سعادت و شقاوت است "يمن "است، همانطور كه ميمنه مانند كلمه

 918و اقوال مختلف در باره مراد از سابقين[..... ص:  "السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ "معناي]

نْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ فَمِ "اي كه صالحيت تفسير سابقون اول را داشته باشد آيه شريفهدر قرآن كريم آيه "السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ وَ "
 و آيه شريفه «2» "وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ

__________________________________________________ 

 .131، ص 43روح المعاني، ج (1)

 باشند و بعضي از آنان به اذن خداوندرو ميپس بعضي از آنان ستم كننده به نفس خود هستند و بعضي از آنان ميانه(2)
 [.....] .34ها هستند. سوره فاطر، آيه پيشي گيرنده به خيرات و خوبي

 133، ص: 13ترجمه الميزان، ج



 "وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ َ لِكُلٍّ

 .است« 4» "أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُونَ "و آيه شريفه «1»

 گيرند، و قهرا وقتي به اعمال خيرآيد مراد از سابقون، كساني هستند كه در خيرات سبقت ميكه از اين آيات به دست مي
نْ سابِقُوا إِلي مَغْفِرَةٍ مِ "اند. و لذا در آيهگيرند، به مغفرت و رحمتي هم كه در ازاي آن اعمال هست سبقت گرفتهسبقت مي

به جاي امر به سبقت در اعمال خير، دستور فرموده: به مغفرت و جنت سبقت گيرند، پس سابقون به « 3» "رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ
مراد از سابقون اول،  "السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ "فرمايد: ، در آيه مورد بحث هم كه ميخيرات، سابقون به رحمت و مغفرتند

 .سابقين به خيرات، و مراد از سابقون دوم سابقين به اثر خيرات يعني مغفرت و رحمت است، اين نظريه ما بود

است و اين تعبير نظير تعبير شاعر است كه اند: مراد از سابقون دوم هم همان سابقون اول از مفسرين گفته« 3»ولي بعضي 
 ."من ابو النجم هستم كه شعر من شعر من است -أنا ابو النجم و شعري شعري "گويد: مي

بنا به گفته ما كه هر يك سبقت در چيزي ديگر است، مبتدا و خبرند، اولي مبتدا و دومي خبر  "السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ "و جمله
ه هر دو گيرندگان به مغفرتند، و بنا به گفته مفسريني كگيرندگان به اعمال خير سبقتاست كه: سبقت است، و معنايش اين

 .شودخبر مبتدا واقع مي "أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ "شود، و جملهاند، دومي تاكيد اولي ميرا يكي دانسته

  :و مفسرين در تفسير سابقين اقوال ديگري دارند

 .منظور سبقت گيرندگان به هر عمل و اعتقادي است كه خدا بدان دعوت كرده اند:گفته« 3»بعضي 

 .اند: منظور كساني هستند كه به ايمان و اطاعت سبقتي خستگي ناپذير دارند، و در آن كاهلي ندارندديگر گفته« 3»بعضي 

 .اند: منظور انبياء )ع( هستند كه پيشگامان اهل هر دين هستندديگر گفته« 3»بعضي 

__________________________________________________ 

 .هاو براي هر يك جانبي است كه به سوي آن رو آورنده هستند، پس سبقت بگيريد در خوبي(1)

 .133سوره بقره، آيه 

 .31گيرنده هستند. سوره مؤمنون، آيه ها و ايشان براي آن سبقتشتابند در خوبيآنها مي(2)

 .41جنتي از پروردگارتان سبقت گيريد. سوره حديد، آيه به سوي مغفرت و (3)

 .134، ص 43روح المعاني، ج (4)

 .134، ص 43(روح المعاني، ج 3و  3و  5)

 444، ص: 13ترجمه الميزان، ج

اند: مراد مؤمن آل فرعون و حبيب نجار است كه داستانش در سوره يس آمده، و نيز علي )ع( است ديگر گفته «1»بعضي 
 .ايمان به رسول خدا از ديگران سبقت داشت، و از آنان أفضل بودكه در 

اند: منظور از سابقين كساني هستند كه در مكه مسلمان شدند، و بعد از هجرت رسول خدا )ص( ديگر گفته« 4»بعضي 
 .هجرت كردند

 .انداند: منظور سبقت گيرندگان در نمازهاي پنجگانهگفته« 3»بعضي ديگر 

« 3»اند: كساني كه به دو قبله نماز گزاردند )يعني قبل از سال اول هجرت به اسالم در آمدند(. بعضي گفته« 3»و بعضي 
سبقت  :تگفاند سبقت گيرندگان به جهادند. و بعضي ديگر حرفهايي ديگر دارند. و دو قول اول )كه يكي ميديگر گفته

گفت كساني هستند كه به ايمان و اطاعت ديگري مي گيرندگان به هر عمل و اعتقادي است كه خدا بدان دعوت كرده، و
و گفت: )گردد، و سوم و چهارم را بايد به تمثيل حمل كرد سبقتي خستگي ناپذير دارند( به همان معنايي كه ما گفتيم بر مي



ب )ع( بي طالاند بگويند: سابقون اولون فقط افرادي مانند انبياء و مؤمن آل فرعون و حبيب نجار و علي بن اخواستهنمي
 .هستند( و بقيه وجوه اصال ربطي به آيه ندارد، مگر اينكه آنها را هم به نحوي حمل بر تمثيل كنيم

 511[..... ص: "السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ "و مراد از "إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ... "بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيه: 

فرمود: كسي كه بين خود و خدا نسبت و گفت: از علي بن الحسين )ع( شنيدم مي در كتاب خصال از زهري روايت آورده كه
شود، به خدا سوگند دنيا و گذرد، و دلش از حسرت پاره پاره مياي برقرار نكرده باشد در دنيا عمرش به حسرت ميرابطه

 به هر مقدار سنگين شود، كفه ديگرتوان به دو كفه ترازو تشبيهش كرد، هر يك از دو كفه آخرت وضعي دارند كه تنها مي
 "إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ "فرمايد: شود، آن گاه اين كالم خداي عز و جل را تالوت كرد كه ميبه همان مقدار ناديده گرفته مي

 "يْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ خافِضَةٌمنظور از واقعه قيامت استَ

تان خدا را كند دوسقسم به پروردگار: قيامت بلند مي "رافعة "ن خدا را در آتشبرد دشمناقسم به پروردگار: قيامت پايين مي
 . «3»به سوي بهشت 

__________________________________________________ 

 .134، ص 43(روح المعاني، ج 3و  3و  3و  4و  1)

 .33، ح 33، ص 1خصال، ج (6)

 441، ص: 13ترجمه الميزان، ج

  :فرمود "إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ "است كه راجع به آيهو در تفسير قمي 

اولياي خدا را بلند  "رافعة "آورد ودشمنان خدا را پايين مي "خافضة "در وقوع قيامت كذبي نيست بلكه حق است، و
ها از وه، يعني ك"وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا "شودكديگر كوفته مي، فرمود: يعني ابعاض زمين به ي"إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا "كند،مي

هايي است كه هنگام تابش نور خورشيد از پنجره به درون آن ذره "هباء "فرمود:  "شوند، فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّاريشه كنده مي
در روز قيامت شما مردم سه دسته خواهيد بود، اول ، يعني "وَ كُنْتُمْ أَزْواجاً ثاَلثَةً "شود،خانه، در ستون نورش ديده مي

اي، و سابقين )در عمل خير كه سابقين اي، و دوم اصحاب مشئمه، و چه اصحاب مشئمهاصحاب ميمنه، و چه اصحاب ميمنه
 . «1»آيند در مغفرت و رحمتند، و( جلوتر از هر كس ديگر به بهشت در مي

 .تفسير سابقين دوم است "آيندديگر به بهشت در ميجلوتر از هر كس  "مؤلف: اينكه فرمود: 

اء هب "و در الدر المنثور است كه: عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر، از علي بن ابي طالب )ع( روايت كرده كه فرمود: 
ده از ابيبه معناي غباري است كه در ستون شعاع خورشيد ت "هباء منثور "عبارت است از ذرات سرگردان در فضا و "منبث

 . «4»شود پنجره ديده مي

گفته: اين آيه  "وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ "و نيز در همان كتاب آمده كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير جمله
 ده، كه هردر باره حزقيل مؤمن آل فرعون، و حبيب نجار، كه داستانش در سوره يس آمده، و علي بن ابي طالب )ع( نازل ش

 . «3»يك از آنان پيشگام امت خود بوده، و علي از همه آنان افضل است 

و در مجمع البيان از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود: سابقين چهار كس هستند: اول پسر آدم، كه به دست برادرش 
مت عيسي، يعني حبيب نجار كشته شد، و دوم پيشگام امت موسي بود، كه همان مؤمن آل فرعون است، سوم پيشگام ا

 . «3»است، و چهارم پيشگام امت اسالم، يعني علي بن ابي طالب )ع( است 



 . «3»مؤلف: اين معنا در روضة الواعظين از امام صادق )ع( نيز روايت شده 

 و شيخ طوسي در امالي خود به سندي كه از ابن عباس دارد از او روايت كرده كه

__________________________________________________ 

 .333، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 .133، ص 3(الدر المنثور، ج 3و  2)

 .413، ص 3مجمع البيان، ج (4)

 .143روضة الواعظين، ص (5)

 444، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 :مودرا پرسيدم، فر "ونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِوَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُ "از رسول خدا )ص( معناي آيه شريفه :گفت

آيند و جبرئيل به من گفت: اينان عبارتند از علي، و شيعيان او، آري علي و شيعيانش جلوتر از هر كس ديگر به بهشت در مي
 . «1»به كرامت و احترامي كه نزد خدا دارند مقرب درگاه خدايند 

السَّابِقُونَ  " :عفي از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمودو در كمال الدين به سند خود از خيثمه ج
 . «4»ما هستيم  "وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ " :اش فرمودهماييم، و آخرون هم كه در باره "السَّابِقُونَ

روايت آورده كه فرمود: آيه  به سند خود از علي )ع( "ما جاء عن الرضا )ع( من االخبار المجموعة "و در عيون در باب
 . «3»در باره من نازل شده است  "وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ "شريفه

و در مجمع البيان در ذيل همين آيه از علي )ع( نقل كرده كه فرمود: منظور سبقت گرفتن به انجام نمازهاي پنجگانه 
  «است

 .ق هم گفتيم، بايد اين احاديث را حمل بر تمثيل كردمؤلف: همانطور كه در ساب.

__________________________________________________ 

 .34، ص 1امالي شيخ طوسي، ج (1)

 .44، ضمن ح 443، ص 1كمال الدين، ج (2)

 [.....] .433، ح 33، ص 31، ب 4عيون اخبار الرضا، ج (3)

 .413، ص 3مجمع البيان، ج (4)

 443، ص: 13ميزان، جترجمه ال

 513[..... ص: 26تا  99(: آيات 26سوره الواقعة )]

 اشاره

 (13( عَلي سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ )13( وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ )13( ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ )14( فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ )11أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ )

( ال يُصَدَّعُونَ عَنْها وَ 13( بِأَكْوابٍ وَ أَبارِيقَ وَ كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ )13( يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ )13مُتَقابِلِينَ )مُتَّكِئِينَ عَلَيْها 
 (44( وَ فاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ )13ال يُنْزِفُونَ )

( ال يَسْمَعُونَ فِيها 43جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ) (23)( كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ 44) ( وَ حُورٌ عِين41ٌوَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ )
 (43لَغْواً وَ ال تَأْثِيماً )



( وَ ظِلٍّ 43مَنْضُودٍ ) ( وَ طَلْح43ٍ( فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ )43( وَ أَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ )43إِالَّ قِيالً سَالماً سَالماً )
 (34مَمْدُودٍ )

 (33( إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً )33( وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ )33( ال مَقْطُوعَةٍ وَ ال مَمْنُوعَةٍ )34وَ فاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ) (31وَ ماءٍ مَسْكُوبٍ )

 (34( وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ )33ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ) (33الْيَمِينِ ) ( لِأَصْحاب33ِ( عُرُباً أَتْراباً )33فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً )

( إِنَّهُمْ 33( ال بارِدٍ وَ ال كَرِيمٍ )33وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ) (42)( فِي سَمُومٍ وَ حَمِيمٍ 31وَ أَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ )
 (33نَ )كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِي

( أَ وَ آباؤُنَا الْأَوَّلُونَ 33( وَ كانُوا يَقُولُونَ أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ )33وَ كانُوا يُصِرُّونَ عَلَي الْحِنْثِ الْعَظِيمِ )
 (34يقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ )لَمَجْمُوعُونَ إِلي مِ (33( قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ )33)

( فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ 33( فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ )34( لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ )31ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ )
 (33( فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ )33)

 (33وْمَ الدِّينِ )هذا نُزُلُهُمْ يَ

 443، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 519ترجمه آيات..... ص: 

 .(11سابقين همان مقربين درگاه خدايند )

 .(14در باغهاي پر نعمت بهشت جاي دارند )

 .(13اين طايفه در گذشتگان بيشتر هستند )

 .(13و در آيندگان كمتر )

 .(13اينان بر تختهايي به هم پيوسته قرار دارند )

 .(13زنند )رو به روي هم تكيه مي

 .(13پردازند )وار به خدمتشان ميو غالماني بهشتي پروانه

 .(13آورند )با ظرفهايي چون تنگ و آفتابه، و قدح شراب معين مي

 .(13سازد )آورد و نه عقلشان را زايل ميشرابي كه نه سر درد مي

 .(44ها هر چه اختيار كنند )و از ميوه

 .(41ت مرغ از هر نوع كه اشتها كنند )و از گوش

 .(44هايي )دارند( )و حور العين

 .(43اند )كه از شدت صفا چون لؤلؤ دست نخورده

 .(43كردند )همه اينها پاداش كارهايي است كه همواره مي

 .(43شنوند، و نه تهمت و گناه )در بهشت نه سخن بيهوده مي

 .(43هر چه هست سالم است و سخن سالم )

 .(43شود و وصفي ناگفتني دارند )ما اصحاب يمين نامه اعمالشان به دست راستشان داده ميا

 .(43خار )در سايه سدري بي



 .(43هايش رويهم چيده شده )و موزي كه ميوه

 .(34اي گسترده و هميشگي )و سايه

 .(31و آبشاري ال ينقطع )

 .(34هايي بسيار )و ميوه

 .(33شود )حالي ممنوع نمي كه در هيچ فصلي قطع و در هيچ

 .(33و جايگاهي بلند )و يا در جوار همسراني بلند مرتبه( قرار دارند )
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 .(33ما آنان را به وصفي ناگفتني ايجاد كرديم )

 .(33و هميشه بكر قرارشان داديم )

 .(33و نيز شوهر دوست و هم سن شوهران )

 .(33يمين است ) اين سرنوشت مخصوص اصحاب

 .(33كه هم در گذشتگان بسيارند )

 .(34و هم در آيندگان )

 .(31شود( )و اما اصحاب شمال چه اصحاب شمالي؟ )نامه اعمالشان به نشانه جرم به دست چپشان داده مي

 .(34كه در آتشي نافذ و آبي جوشان )

 .(33اي از دود سياه قرار دارند )و در سايه

 .(33بخشد )نه سودي مي كه نه خنكي دارد، و

 .(33چون ايشان قبل از اين در دنيا عياش و طاغي بودند )

 .(33ورزيدند )و بر شكستن سوگند محكم و عظيم، اصرار مي

 .(33گرديم؟ )گفتند آيا اگر بميريم و خاك و استخوان شويم دوباره زنده و مبعوث ميو بارها مي

 .(33شوند )آيا پدران گذشته ما نيز مبعوث مي

 .(33بگو انسانهاي اولين و آخرين )

 .(34به طور قطع براي اجتماع در ميقات روزي معلوم جمع خواهند شد )

 .(31گر )آن گاه شما اي گمراهان تكذيب

 .(34از درختي از زقوم خواهيد خورد )

 .(33ها را از آن پر خواهيد ساخت )و شكم

 .(33يد )و آن گاه از آب جوشان متعفن روي آن خواهيد نوش

 .(33كند )نوشد، و رفع عطش ميپس از آن باز هم خواهيد نوشيد، آن چنان كه شتر هيماء و دچار بيماري استسقاء مي

 .(33تازه همه اينها پذيرايي ابتدايي ورودشان به قيامت است )

 512بيان آيات..... ص: 

 اشاره



  .دهددارند شرح مياين آيات حال و وضعي كه هر يك از آن سه طايفه در قيامت 
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 516ترين طبقات اهل سعادتند[..... ص: و معناي تقرب به خدا و اينكه مقربون بلند مرتبه "قرب "موارد استعمال كلمه]

مبتدا و خبر، و  "ك المقربوناولئ "به سابقين است، و جمله "اولئك "اشاره با كلمه "أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ "
 .اي استينافي و ابتدايي است و ربطي به ما قبل نداردجمله

 .اند: جمله مذكور كه مركب از مبتدا و خبر است، خود خبري است براي كلمه سابقوناز مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 

كه است، )بنا بر اين "ي جنات النعيمف "مبتدا، و مقربون صفت آن، و خبرش جمله "اولئك "اند: ديگر گفته «2»بعضي 
شود كه اينان مقربان درگاه خدايند، و در جنات نعيم هستند، و بنا بر وجه دوم معنايش اين مبتدا و خبر باشد معنايش اين مي

ن در شود كه اين مقربيشود كه سابقون همين مقربين هستند كه در جنات نعيمند. و بنا بر وجه سوم معنايش اين ميمي
 كند، و سپس مال كار هر يكنات نعيمند(، ولي از اين سه احتمال اولين وجه از نظر سياق كه نخست مردم را سه قسم ميج

 . «3»تر است دهد سازگارتر و موجهرا به تفصيل شرح مي

فالن  يمگويشوند، )ميو مساله قرب و بعد دو معناي نسبي هستند كه اجسام به حسب نسبت مكاني به آن دو متصف مي
اي داده، در زمان و غير زمان هم استعمال چيز به ما نزديك و آن ديگري از ما دور است(، ولي در استعمال آن توسعه

تا عدد  تر استگويند عدد چهار به عدد سه نزديكتر است تا پس فردا، و يا ميگويند فردا به امروز نزديكاند، مثال ميكرده
تر از رنگ قرمز است، و باز توسعه بيشتري به استعمال آن داده، از اجسام و ه نزديكپنج، و يا رنگ سبز به رنگ سيا

اند مسلمان بخيل دورتر از كافر سخي مثال فرموده)اند جسمانيات تجاوز كرده معاني و حقايق را هم با آن دو توصيف كرده
 .(تر به نجات است از مسلمان بخيلاست به نجات، و به عكس كافر سخي نزديك

وَ  "اي كه به هر چيز دارد، استعمال شده، خود خداي تعالي فرموده: در مورد خداي تعالي به خاطر احاطه "قرب "حتي كلمه
  :و يا فرموده «4» "إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

__________________________________________________ 

 .134، ص 3(تفسير ابي السعود، ج 4و  1)

چون گفتيم از جمله مورد بحث شروع به تفصيل مال كار هر يك از آن سه طايفه شده، پس بايد جمله را استينافي و (3)
گرفت، كه در فراز قبل ابتدايي گرفت، كه وجه اول هم همين است، به خالف وجه دوم كه جمله را خبر براي مبتدايي مي

 ."مترجم "گرفت كه گويا قبال آغاز شده.نيز جمله را تتمه مطلبي ميقرار داشت، و به خالف وجه سوم كه آن 

 .133گيرند من نزديكم. سوره بقره، آيه و چون بندگانم سراغ مرا از تو مي(4)
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تر بودن و اين معنا يعني نزديك« 4» "حَبْلِ الْوَرِيدِوَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ  "و نيز فرموده: « 1» "وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ "
 شود، وترين معنايي است كه از مفهوم قرب تصور ميخداي تعالي به من از خود من، و به هر چيزي از خود آن چيز، عجيب

 .به تصوير آن اشاره كرديم "ق "از سوره 13ما در تفسير آيه 

وي استعمال شده مورد بندگان در مرحله بندگي و عبوديت است، و چون نزديك و نيز از مواردي كه كلمه قرب در امور معن
آيد، كلمه را در اين شدن بنده به خداي تعالي امري است اكتسابي، كه از راه عبادت و انجام مراسم عبوديت به دست مي

د، ي و يا كسي نزديك شوكنند، چون تقرب به معناي آن است كه كسي بخواهد به چيزمورد در صيغه تقرب استعمال مي



خواهد به خدا نزديك گردد، و اين نزديكي عبارت است از اينكه در معرض شمول رحمت بنده خدا با اعمال صالح خود مي
 .الهي واقع شود، و در آن معرض شر اسباب و عوامل شقاوت و محروميت را از او دور كنند

كند كند، معنايش اين است كه: او را در منزلتي نازل ميود نزديك ميگوييم: خداي تعالي بنده خود را به خو نيز اينكه مي
رسد، و آن سعادتها عبارت كه از خصايص وقوع در آن منزلت رسيدن به سعادتهايي است كه در غير آن منزلت به آن نمي

وَ  "و نيز فرموده: « 3» "مُقَرَّبُونَكِتابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْ "است از اكرام خدا، و مغفرت و رحمت او، هم چنان كه فرمود: 
 . «3» "مِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

نيز به  "وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ "ترين طبقات اهل سعادتند، هم چنان كه آيه شريفهپس مقربون بلند مرتبه
شود مگر از راه عبوديت و رسيدن به حد كمال اي براي كسي حاصل نميرد، و معلوم است كه چنين مرتبهاين معنا اشاره دا

 "آن، هم چنان كه فرمود: َنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَالئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ

محض باشد، و اراده و عملش را تابع اراده مواليش كند، هيچ  شود مگر وقتي كه عبد تابعو عبوديت تكميل نمي «5»
 چيزي

__________________________________________________ 

 .33و ما از شما به او نزديكتريم. سوره واقعه، آيه (1)

 .13تر به او هستيم از رگ گردن. سوره ق، آيه و ما نزديك(2)

 .44كنند. سوره مطففين، آيه مشاهده مي كتابي مرقوم كه تنها مقربين آن را(3)

 .43و  43نوشند. سوره مطففين، آيه اي است كه مقربان ميچاشني آن از تسنيم است يعني از چشمه(4)

 .134ورزد، و نه مالئكه مقرب. سوره نساء، آيه اي براي خدا باشد استنكاف مينه مسيح از اينكه بنده(5)
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واهد، و هيچ عملي نكند، مگر بر وفق اراده مواليش، و اين همان داخل شدن در تحت واليت خدا است، پس چنين نخ
 .اندكساني اولياء اللَّه نيز هستند، و اولياء اللَّه تنها همين طايفه

نتيجه همه آنان در جنات النعيم يعني هر يك نفر از اين مقربين در يك جنت نعيم خواهد بود، در  -"فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ "
به صيغه جمع به اين اعتبار بوده، ممكن هم هست به اين اعتبار باشد كه هر يك نفر از مقربين در  "جنات "هستند، آوردن

 فرمايد: مقربين هر يك در يكهاي نعيم باشد، و ليكن اين احتمال از اين نظر بعيد است كه در آخر سوره صريحا ميجنت
 . «1» "فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ "جنتند: 

در سابق هم مكرر گفتيم كه نعيم عبارت است از واليت و جنت نعيم عبارت است از جنت واليت، و اين نكته با مطلب چند 
 ."يت خدا استو اين همان داخل شدن به وال "سطر قبل ما هم تناسب دارد كه گفتيم: 

 518هاي بهشتي مقربان از ايشان[..... ص: و وصف نعمت "ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ "مراد از اولين و آخرين در آيه: ]

ي جماعت بسيار انبوه است، و مراد به معنا -« 4»اند به طوري كه گفته -"ثلة "كلمه "ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ "
امت اسالم است، چون معهود از كالم خدا  "آخرين "هاي گذشته انبياي سلف است، و مراد از كلمهامت "اولين "از كلمه

هاي گذشته، و از آخرين امت اسالم است، مانند همين است، كه هر جا سخن از اولين و آخرين گفته منظورش از اولين، امت
أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَ وَ آباؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلي  "فرمايد: آيد و ميدر همين سوره مي اي كهآيه

د، و از اين ودنهاي گذشته جمعيت بسياري ب، بنا بر اين معناي آيه مورد بحث اين شد كه: مقربين از امت"مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ



 .امت جمعيت كمتري

اند مراد از اولين مسلمانان صدر اول اسالم، و مراد از مفسرين گفته« 3»با بياني كه گذشت اين معنا روشن شد اينكه: بعضي 
 .از آخرين مسلمانان آخر اين امت است تفسير صحيحي نيست

اند: هر بافتني را هم گفته «4»به معناي بافتن است. بعضي  "وضن "كلمه "ينَعَلي سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابِلِ "
 تخت را وضن "گويند، و اگر در اينجا بافتنگويند، بلكه تنها بافتن زره را وضن ميوضن نمي

__________________________________________________ 

 .33سوره واقعه، آيه (1)

 .133، ص 43روح المعاني، ج (2)

 .133، ص 43(روح المعاني، ج 3و  3)
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 . «1»از باب استعاره است، خواسته است از محكمي بافت آن خبر داده باشد  "خوانده

 "لمهك "عليها "گردد و مرجع ضميراين دو جمله دو تا حال براي ضميري است كه به مقربين بر مي -"مُتَّكِئِينَ عَلَيْها "
حالي كه  اند، و دراي قرار دارند، در حالي كه بر آنها تكيه كردهاست، و معنايش اين است كه: مقربين بر تختهاي بافته "سرر

اند. ممكن هم هست جمله اول حال براي مقربين و جمله دوم حال براي ضمير جمله اول باشد، كه رو به روي هم نشسته
بر آن  اند، و در حالياي قرار دارند كه بر آن تكيه كردهحالي بر تختهاي بافته شود: مقربين دردر اين صورت معنا چنين مي

اند، و اما اينكه رو به روي هم نشستن چه معنا دارد؟ بايد گفت معناي تحت اللفظي اند كه رو به روي هم نشستهتكيه كرده
  :خواهد بفرمايدايشانست، مي آن منظور نيست، بلكه كنايه از نهايت درجه انس و حسن معاشرت و صفاي باطن

رند رو به روي كنند، بلكه هر چه داكنند، و پشت سر آنان عيبگويي ندارند، غيبت نميمقربين به پشت سر يكديگر نظر نمي
 .گويندهم مي

ر پيرامون مقربين است، و طواف كردن پسراني بهشتي ب -فرزند -جمع ولد "ولدان "كلمه "يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ "
اسم مفعول از باب تفعيل از ماده خلود است، كه به معناي دوام  "مخلدون "كنايه است از حسن خدمتگزاري آنان، و كلمه
كنند كه تا ابد به همان قيافه پسري و جواني باقيند، و گذشت زمان اثري در است، يعني پسراني بهشتي به آنان خدمت مي

 .گذاردآنان نمي

است كه به معناي گوشواره است و مراد اين  -به فتحه خاء و الم -"خلد "اند: مخلدون از مادهاز مفسرين گفته «2»بعضي 
 .است كه خدمتكاران نامبرده گوشواره بگوشند

ه جمع كوب است، كه در عرب به معناي ظرفي است كه نه دست "اكواب "كلمه "بِأَكْوابٍ وَ أَبارِيقَ وَ كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ "
داشته باشد و نه لوله به خالف اباريق كه جمع ابريق است و به معناي ظرفي است كه هم دسته دارد، و هم لوله، و در 

 .گويندفارسي به آن آفتابه مي

 .اند: ابريق به معناي ظرفي است كه تنها لوله داشته باشدگفته« 3»و بعضي 

 .همان كاسه فارسي است "كاس "و كلمه

 رين در پاسخ از اين سؤال كه چرا اكواب و اباريق را جمع آورد، و دراز مفس« 3»بعضي 
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بافند، و بافند، هم چنان كه در غير عرب آن را از سيم ميها را با ليف خرما ميدر عرب معمول است كه كف نيمكت(1)



 ."مترجم "گذارندنامش را تخت فنري مي

 [.....] .133، ص 43(روح المعاني، ج 3و  3و  2)
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ود شاند: جهتش اين است كه كلمه كاس تنها در موردي بر ظرف اطالق ميخصوص كاس آن را به صيغه مفرد آورد، گفته
 .گويندكه پر باشد، و كاسه خالي را كاس نمي

 .شرابي كه پيش روي آدمي جريان داشته باشدخمر معين است، يعني  "معين "و مراد از

شوند، ها دچار صداع و خماري كه دنبال خمر هست نمييعني مقربين از نوشيدن آن كاسه "ال يُصَدَّعُونَ عَنْها وَ ال يُنْزِفُونَ "
شود زايل ميو شراب بهشت مانند شراب دنيا خمارآور نيست، و عقل آنان به خاطر سكري كه از نوشيدن شراب حاصل 

 .دهندشوند عقلشان را هم از دست نميگردد، در عين اينكه مست مينمي

، و "اكواب "كلمه فاكهه و طير در اين آيه شريفه عطف است بر كلمه "وَ فاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ "
رده اي كه خود او اختيار كآورد هر ميوهن در آمد و شدند، يكي ميوه ميمعناي آن اين است كه پسران بهشتي پيرامون مقربي

 .آورد هر مرغي كه خود او هوس كرده باشدباشد، ديگري مرغ بريان مي

ل اي كه حاماي كنند شاخهدر اينجا ممكن است كسي اشكال كند كه در روايات آمده كه اهل بهشت هر وقت اشتهاي ميوه
چيند، و چون اشتهاي گوشت مرغي كنند خود آن مرغ شود و ايشان ميوه را ميوي ايشان خم ميآن ميوه است خودش به س

 .كندخورند، دوباره مرغ زنده شده پرواز ميافتد، و هر چه بخواهند از آن ميدر حالي كه بريان شده در دست ايشان مي

واهد ختيار دارند، يكي از چيزهايي كه انسان ميولي اين اشكال وارد نيست، براي اينكه اهل بهشت هر چه بخواهند در اخ
خواهد حاضر كنند، و مخصوصا در گزارانش برايش آنچه ميخواهد خدمتتنوع و تفنن در زندگي است، گاهي انسان مي

دارد خدمتكاران از دوستانش پذيرايي كنند، هم چنان كه وقتي كه آدمي با دوستان خود مجلسي فراهم كرده دوست مي
 .كند بدون وساطت خدمتكاران خودش برخيزد و از درخت ميوه بچيندم هوس ميگاهي ه

آيد، و مبتدايي است كه خبرش حذف شده، از سياق چنين بر مي "حور عين "كلمه "وَ حُورٌ عِينٌ كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ "
ور العين نام زنان بهشت است، و در سابق در تفسير است. و ح "و فيها حور عين... "است، و يا "لهم حور عين... "تقدير آن

سوره دخان معناي حور العين گذشت، و اين حور العين مانند لؤلؤ مكنون است يعني لؤلؤيي كه در صدف خود مخزون و 
 .محفوظ و دست نخورده است، و اين تعريف نشان دهنده منتهاي صفاي حور است
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 .مفعول له و بيانگر علت است "جزاء "اين آيه شريفه قيدي است براي همه مطالب قبل، و كلمه "ما كانُوا يَعْمَلُونَجَزاءً بِ "

و معناي آيه اين است كه: همه آنچه كه با اهل بهشت كرديم براي اين بود كه پاداشي باشد در قبال آن اعمال صالحي كه 
 .دادندبه طور مستمر انجام مي

به معناي  "تاثيم "آن سخني است كه فايده و اثري بر آن مترتب نشود، و "سخن لغو ""عُونَ فِيها لَغْواً وَ ال تَأْثِيماًال يَسْمَ "
 .گناه( به كسي بدهي)آن است كه نسبت اثم 

شنود، و كسي نيست كه ايشان را به سخني مخاطب و معناي آيه اين است كه: در بهشت كسي لغو و تاثيم از ديگري نمي
 .اي بر آن مترتب نباشد، و كسي نيست كه ايشان را به گناهي نسبت دهد، چون در بهشت گناهي نيستسازد كه فايده

 .اند به دروغاز مفسرين كلمه تاثيم را تفسير كرده« 1»بعضي 

در است، و مص "قول "لمهمانند ك "قيل "اين جمله استثنايي است منقطع از لغو و تاثيم، و كلمه "إِلَّا قِيلًا سَالماً سَالماً "



 .است، و تكرار آن صرفا براي تاكيد وقوع آن است "قيل "بيان كلمه "سالما "كلمه

 .شنوند، مگر سخني كه سالم است و سالمو معناي آيه اين است كه: اهل بهشت لغو و تاثيمي نمي

اين  يعني صفت قيال باشد، كه در مصدر به معناي وصف باشد، "سالما "اند: ممكن است كلمهاز مفسرين گفته «2»بعضي 
 ."مگر سخني كه اين صفت دارد سالم است "شود: صورت معنايش چنين مي

 599وصف نعم بهشتي اصحاب اليمين[..... ص: ]

ه بشود به تفصيل مال حال اصحاب ميمنه، و اگر به جاي تعبير از اين آيه شروع مي "وَ أَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ "
اصحاب ميمنه تعبير كرد به اصحاب يمين، براي اين بود كه بفهماند هر دو تعبير در باره يك طايفه است، و آن يك طايفه 

 كساني هستند كه نامه اعمالشان به دست راستشان داده
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شود، و جمله دوم استفهامي است كه در مقام بزرگداشت امر آنان و به شگفت آوردن شنونده از حال ايشان است، و اين مي
 ."وَ أَصْحابُ الْيَمِينِ "جمله استفهامي خبر است براي جمله اول يعني

اي است هر شاخه "مخضود "نامد وفارس كنار مي نام درختي است كه بارش را عرب نبق و "سدر ""فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ "
 .كه تيغش بريده شده باشد، و ديگر خار در آن نباشد

 .نام درخت موز است "طلح "كلمه "وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ "

 .اي خنك و مرطوب دارداند: طلح، موز نيست، بلكه درختي است كه سايهگفته« 1»بعضي 

 .بو داردهايي خوشالن است، كه شكوفهاند: درخت ام غيديگر گفته« 4»بعضي 

 .است، پس منضود از هر چيز، رويهم چيده شده آن است "چيدن به رديف "اسم مفعول از مصدر نضد "منضود "و كلمه

هايش روي هم چيده شده از پايين و معناي آيه مورد بحث اين است كه: اصحاب يمين در درختان موز هستند كه ميوه
 .درخت تا باالي آن

اي است كه: هميشگي باشد آن سايه "هاممدود از سايه " :انداز مفسرين گفته« 3»بعضي  "وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ وَ ماءٍ مَسْكُوبٍ "
 .آبي است كه دائما در جريان باشد و هرگز قطع نگردد "ماء مسكوب "و نور خورشيد آن را از بين نبرد و

هايش فصلي نيست و مانند درختان دنيا نيست كه در يعني درختاني كه ميوه "ال مَمْنُوعَةٍوَ فاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ال مَقْطُوعَةٍ وَ  "
زمستان بار نداشته باشد، ممنوعه هم نيست نه از ناحيه خود بهشتيان، كه مثال از آن سير و خسته شده باشند، و نه از ناحيه 

 .گذارد ميوه آن را بچينند و يا مانعي ديگرخارج از خودشان، كه مثال دوري محل و يا وجود خارهاي شاخه كه ن

 "مرفوعة "ها است، و كلمهجمع فراش است، كه به معناي گستردني "فرش "كلمه "وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ "
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 .اي عالي و بلند استبه معن

اند كه در عقل و جمال و كمال قدر و منزلتي بلند از مفسرين مراد از فرش مرفوعه را زنان ارجمندي دانسته «1»بعضي 



إِنَّا  " :فرمايداند به اينكه: كلمه فراش در مورد زنان نيز استعمال دارد، و اتفاقا آيه بعدي هم كه ميدارند، و استدالل كرده
 .با اين وجه تناسب دارد "ناهُنَّ إِنْشاءً...أَنْشَأْ

يعني ما آن زنان را ايجاد و تربيت كرديم، ايجادي خاص و تربيتي  "إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً عُرُباً أَتْراباً "
 اني و پيري و زيبايي و زشتي اختالفاي هم به اين نكته هست كه وضع زنان بهشتي از نظر جومخصوص. در اين آيه اشاره
ايم، به طوري كه هر اين است كه: ما زنان بهشتي را هميشه بكر قرار داده "فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً " :ندارد، و معناي اينكه فرمود

 .بار كه همسران ايشان با آنان بياميزند ايشان را بكر بيابند

ورزد، و يا حد اقل او را دوست بدارد ي زني است كه به شوهرش عشق ميجمع عروب است، و عروب به معنا "عرب "كلمه
به معناي مثل است،  -به كسره تاء و سكون راء -جمع ترب "اتراب "و در برابرش ناز و كرشمه داشته باشد، و كلمه

 .مفرمايد: ما زنان بهشتي را امثال يكديگر كرديم، و يا از نظر سن و سال، هم سن شوهرانشان كرديمي

يح مكرر شود، احتياج به توضمعناي اين آيه از آنچه گذشت استفاده مي "لِأَصْحابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ "
ر يشود اصحاب يمين در اولين و آخرين جمعيتي كثندارد، چيزي كه در اينجا بايد گفت اين است كه: از اين آيات استفاده مي

 .اي كمترهستند، به خالف سابقين مقربين كه در اولين، بسيار بودند، و در آخرين وعده

ما أَصْحابُ  "، و خير"أَصْحابُ الشِّمالِ "اين جمله مركب است از مبتداي "وَ أَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ "
انگيزي است، و اگر اصحاب مشئمه در آيات قبل را در اين ولانگيزي و ه، و استفهام در جمله دوم استفهام شگفت"الشِّمالِ

هاي اعمالشان به دست آيات اصحاب شمال خواند، براي اين بود كه اشاره كند به اينكه اصحاب مشئمه در قيامت نامه
 .شود، هم چنان كه نظيرش در اصحاب يمين گذشتچپشان داده مي
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به معناي  -آمده« 1»به طوري كه در كشاف  -"سموم "كلمه "فِي سَمُومٍ وَ حَمِيمٍ وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ال بارِدٍ وَ ال كَرِيمٍ "
اي آب بسيار داغ است، و تنوين در آخر سموم به معن "حميم "فرو رود، و كلمه« 4» "مسام بدن "حرارت آتش است، كه در

يم: گويخواهيم بفهمانيم فالني شجاعت عجيبي به خرج داد، ميرساند. )در فارسي هم وقتي ميو حميم عظمت آن دو را مي
وَ   بارِدٍال "به معناي دود سياه است، و ظاهرا دو كلمه "يحموم "فالني شجاعتي كرد، يعني شجاعتي وصف ناپذير(، و كلمه

رود، و مردم بدان جهت خود دو صفت باشد براي ظل نه براي يحموم، چون ظل است كه از آن انتظار برودت مي "ال كَرِيمٍ
كشانند، كه خنك شوند، و استراحتي كنند و هرگز از دود انتظار برودت ندارند، تا بفرمايد يحمومي كه نه را به طرف سايه مي

 .خنك است و نه كريم

 599در تعليل استقرار اصحاب شمال در عذاب به اينكه آنان مترف بودند[..... ص:  "اتراف "مقصود از]

به  "ذلك "كند، و اشاره با كلمهاين آيه علت استقرار اصحاب شمال در عذاب را بيان مي "إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ "
است به معناي آن است كه نعمت،  "مترفين "كه مصدر كلمه "اتراف "همان عذاب آخرتي است كه قبال ذكر كرده بود، و

 گويند او اتراف شده، يعني سرگرمي به نعمت آنصاحب نعمت را دچار مستي و طغيان كند، كسي كه نعمت چنينش كند مي
هاي چنان او را مشغول كرده كه از ما وراي نعمت غافل گشته، پس مترف بودن انسان به معناي دل بستگي او به نعمت

 . «3»باشد، چه اندكش و چه بسيارش دنيوي است، چه آن نعمتهايي كه دارد، و چه آنهايي كه در طلبش مي



سيار هاي باين را بدان جهت گفتيم كه ديگر اشكال نشود به اينكه بسياري از اصحاب شمال از متمولين و داراي نعمت
ها است، و آدمي غرق در انواع شود، مال يكي از آن نعمتهاي الهي همه در داشتن مال خالصه نمينيستند، چون نعمت

 .ها دچار طغيان بشوددست به يكي ديگر از آن نعمتهاي خدايي است، ممكن است مردي تهينعمت

كنيم، علتش اين است كه و به هر حال معناي آيه اين است كه: اگر گفتيم ما اصحاب شمال را به فالن عذاب گرفتار مي
 .هاي خدا اتراف شده بودنداين در دنيا دچار طغيان بودند، و به نعمتآنان قبل از 
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 .شودسوراخهاي ريز پوست بدن كه عرق از آنها دفع مي(2)

كه افرادي  شودخوش اتراف نگردند، و چه بسيار ميهاي مادي بسيار، دستشود كه كساني با داشتن نعمتپس بسيار مي(3)
 ."مترجم "با داشتن مختصر نعمتي دستخوش اتراف شوند.
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 592ورزيدند[..... ص: كه اصحاب شمال بر آن اصرار مي "حنث عظيم "اقوال مختلف در باره مقصود از]

به معناي شكستن عهد و پيمان مؤكد به  "حنث "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي "الْعَظِيمِوَ كانُوا يُصِرُّونَ عَلَي الْحِنْثِ  "
سوگند است، و اصرار در شكستن چنين عهدي به اين است كه: به اين عمل ناستوده هم چنان ادامه دهد، و به هيچ وجه 

 . «1»دست از آن برندارد 

بر حنث عظيم عبارت است از اينكه استكبار از پرستش و بندگي پروردگار و شايد اين معنا از سياق استفاده بشود كه اصرار 
خود دارند، عبادتي كه بر حسب فطرت بر آن پيمان بسته بودند، و در عالم ذر بر طبق آن ميثاق داده بودند، و در عين 

 .سپردن چنين پيماني فطري غير پروردگار خود را اطاعت كنند، و اين پيمان شرك مطلق است

به معناي گناه عظيم است، و اگر با اين حال كلمه مذكور را به وصف عظيم  "حنث "اند: اصال كلمههم گفته« 4»ي بعض
 .توصيف كرده، با اينكه عظيم در معناي خود كلمه خوابيده، براي مبالغه است، و منظور از حنث عظيم شرك به خدا است

 .عناي هر گناه كبيره استاند: حنث عظيم به طور كلي به مديگر گفته« 3»بعضي 

اللَّهِ وَ أَقْسَمُوا بِ "اند: سوگند خوردن بر اين ادعا است كه قيامت دروغ است، و اين سوگند در آيه شريفههم گفته «4»بعضي 
خورند ا ميفرمايد: مشركين سوگندهاي غالظ و شدادي به خدحكايت شده مي« 3» "جَهْدَ أَيْمانِهِمْ ال يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ

كند، ولي لفظ آيه مورد بحث مطلق است، نه از آن خصوص عهدشكني متبادر است، و نه شرك كه خدا مردگان را زنده نمي
تيم: سازد كه گفبه خدا، و نه گناهان كبيره، و نه سوگند بر نبودن معاد، و چون آيه مطلق است پس با احتمال ما بهتر مي

 .شوداين نيز مطلق است و شامل همه آن احتماالت مي عبارت است از اطاعت غير خدا كه

سخني است از منكرين معاد كه ريشه و  "وَ كانُوا يَقُولُونَ أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَ وَ آباؤُنَا الْأَوَّلُونَ "
ر خود را با حشر پدران خود تاكيد كردند، چون حشر پدران پوسيده اساسي به جز استبعاد ندارد، و به همين علت استبعاد حش

 شوند؟است، يعني آباء و پدران گذشته ما نيز مبعوث مي "او آباؤنا االولون مبعوثون "به نظر آنان بعيدتر است، و تقدير كالم
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دهد در اين آيه خداي تعالي به رسول گرامي خود دستور مي "قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلي مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ "
اسخ داده، آن را تثبيت كند، و آن گاه به ايشان خبر دهد كه در روز قيامت چه زندگيي دارند، از استبعاد آنان نسبت به معاد پ

 .طعام و شرابشان چيست؟ طعامشان زقوم و شرابشان حميم است

شوند، و اينكه بين خود و و حاصل پاسخ اين است كه: اولين و آخرين هر دو دسته به سوي ميقات روزي معلوم جمع مي
 .اشتند بعث خود را امري بعيد و بعث آنان را بعيدتر دانستند صحيح نيستاولين فرق گذ

ه روز قيامت است ك "يوم معلوم "به معناي وقت معيني است، كه امري را با آن تحديد كنند، و منظور از "ميقات "و كلمه
اي افهمعناي وقت معين است اض با اينكه گفتيم خود ميقات به "يوم معلوم "نزد خدا معلوم است، پس اضافه ميقات به كلمه

 .است بياني

م اين آيات تتمه كالمي است كه گفتي "ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ "
اين آيات از مال كار آنان در روز قيامت و وضعي كه آن  رسول خدا )ص( مامور بوده با منكرين معاد در ميان بگذارد، و در

 .دهدروز دارند، و طعام و شرابي كه دارند خبر مي

و اگر آنان را به خطاب ضالين و مكذبين مخاطب كرد، براي اين بود كه به علت شقاوت و مالك خسرانشان در روز قيامت 
  :اشاره كرده باشد، و آن مالك اين است كه

يق حق گمراه بودند، و اين گمراهي در اثر استمراري كه در تكذيب و اصراري كه بر حنث داشتند در دلهايشان ايشان از طر
رفت كه نجات يابند، و هالك نگردند اما دردشان داشتند، اميد آن ميرسوخ كرده، و اگر تنها گمراه بودند و ديگر تكذيب نمي

 .تنها گمراهي نبود

 .بيانيه است "من زقوم "ابتدايي است، و در جمله "رمن شج "در جمله "من "و كلمه

گردد، و اين دو نام هم به شجر و يا به ثمر بر مي "منها ". و ضمير"من شجر "بدل باشد از "من زقوم "احتمال هم دارد
ه در آيجايز است ضمير مؤنث به آن برگردد و هم ضمير مذكر، و بخاطر همين در اينجا ضمير مؤنث به آن برگردانيده، و 

فرمايد: سپس شما اي گمراهان ، و بقيه الفاظ آيه روشن است. مي"فَشارِبُونَ عَلَيْهِ "بعدي ضمير مذكر آورده، فرموده: 
 .تكذيب كننده از درختي )و يا از ميوه درختي( از زقوم خواهيد خورد، و شكمها از آن پر خواهيد كرد

رساند در مورد اين آيه كه استعالء را مي "عليه "در "علي "كلمه "بُونَ شُرْبَ الْهِيمِفَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشارِ "
 فهماند منظور مي
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 "جمع هيماء است، و "هيم "گوييم روي غذا آب نوشيد( و كلمهنوشيدن بالفاصله بعد از خوردن است، )در فارسي هم مي
بدان  آفتي است كه شتران "هيام "شده باشد، و بيماري -به ضمه هاء -كه مبتال به بيماري هيام آن شتري را گويند "هيماء

 شود، و همخورد، ولي رفع عطش نميشوند، مانند بيماري استسقاء )در آدميان( كه حيوان از شدت عطش آب ميمبتال مي
 .ميردگردد، و از شدت درد مي مينوشد تا بميرد، و يا به معناي درد شديدي است كه بدان مبتالچنان مي

 .شوداند: منظور از هيم، ريگزار است كه هيچ وقت از آب سير نميگفته« 1»بعضي 

و معناي آيه اين است كه: شما اي گمراهان تكذيب كننده، پس از خوردن از درخت زقوم از آبي جوشان خواهيد نوشيد، 
كه  اي استشود. اين جمله آخرين جملههرگز از نوشيدن سيراب نمي مانند نوشيدن شتر هيماء، و يا نوشيدن ريگزار كه



 .رسول خدا )ص( مامور شد كفار را به آن مخاطب سازد

به معناي هر خوردني و  "نزل "اين است پذيرايي از ايشان در روز دين، يعني روز جزا، و كلمه "هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ "
 .داردكند و حرمتش را پاس ميله آن از ميهمان خود پذيرايي مينوشيدني است كه ميزبان به وسي

عذاب  گر است. پس در اينكهو معناي آيه اين است كه: اينها كه در باره طعام و شراب آنان گفتيم، پذيرايي گمراهان تكذيب
الي است خطاب به رسول آماده شده آنان را، پذيرايي خوانده، نوعي تهكم و طعنه زدن است، و آيه شريفه كالم خداي تع

اين  -هذا نزلكم "فرمود: گراميش، چون اگر اين جمله نيز كالم رسول خدا )ص( بود، و خطاب در آن به ضالين بود، بايد مي
 ."اين است پذيرايي از ايشان " :بينيم كه فرمودهولي مي "است پذيرايي از شما

 597بحث روايتي..... ص: 

 اشاره

ابن مردويه و ابن عساكر از طريق عروة بن رويم از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت: وقتي  در الدر المنثور است كه
 "ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ "سوره واقعه نازل شد و در آن آمده: 
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عمر عرضه داشت: يا رسول اللَّه جمعي كثير از اولين، و اندكي از آخرين؟ رسول خدا )ص( فرمود: بيا و بشنو كه اين آيه هم 
 ."ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ "نازل شده: 

 ايم، وقتيست، و امت من ثله آخرين است، و ما هنوز ثله خود را تكميل نكردهآگاه باش كه از آدم تا من جزء ثله اولين ا
شود كه بتوانيم شتران خود را در بيابانهاي سودان بچرانيم. )و يا سودانيان ما را در چراندن شتران كمك كنند( در تكميل مي

سيوطي بعد از نقل اين حديث  .شريكي نيستحالي كه از گويندگان ال اله اال اللَّه باشند، و شهادت دهند كه براي خدا 
 . «1»گويد: ابن ابي حاتم اين حديث را به وجهي ديگر و بدون سند از عروة بن رويم نقل كرده است مي

 598داللت دارد[..... ص:  "لِينَ وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّ "با آيه:  "ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ "توضيحي راجع به روايتي كه بر نسخ آيه: ]

 "ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ "وقتي آيه :و در همان كتاب آمده كه ابن مردويه از ابو هريره روايت كرده كه گفت
كه به جز اندكي از ما از امت محمد نيست نازل شد، اصحاب رسول خدا )ص( اندوهناك شدند، و پيش خود فكر كردند 

فرمايد: مقربون جمع كثيري از گذشتگان، و اندكي از آيندگانند، و ما آيندگان آن گذشتگانيم( و به همين جهت )چون مي
 آخرين به اندازه هم و مقابل هم ، تا ثله اولين و ثله"ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ "ظهر همان روز اين آيه نازل شد كه: 

 . «4»نسخ شد  "ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ "شوند، در نتيجه آيه

گويد: اگر بگويي كه در حديث آمده همين كه اين آيه نازل شد مسلمانان مؤلف: زمخشري در كشاف در تفسير اين آيه مي
 "كرد، تا آيهكردند، رسول خدا )ص( به طور مداوم به پروردگار خود مراجعه مياراحتي ميناراحت شدند، و هم چنان اظهار ن
گويم: اين حديث به دو دليل درست نيست، اول اينكه اين آيه نازل شد، در پاسخ مي "ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ

فرمايد: در اولين زياد بودند، و در آخرين كمتر. و آيه دوم كه مصاديق يشريفه با كمال وضوح در باره سابقين است، كه م



به  اي را كهبينيد كه اين طبقه را و وعدهخود را در اولين و آخرين بسيار دانسته مربوط به اصحاب يمين است، و لذا مي
ت )و اگر هر دو آيه راجع به يك اي كه به ايشان داده عطف كرده اسبر طبقه سابقين و وعده "واو "ايشان داده با حرف

 طايفه بود، حاجت به عطف نداشت، و ذكر آن طايفه به عنوان اصحاب
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 .(بوديمين تقريبا تكراري مي

ليل دوم اين است كه: نسخ در مورد احكام است، كه ممكن است حكمي از احكام تا مدتي موقت مصلحت داشته باشد، و د
بعد از آن مدت حكمي ديگر آن را نسخ كند، و اما خبر دادن از يك جريان و يا يك داستان چيزي نيست كه نسخ بپذيرد، و 

 . «1»دهد، اينجا چه جاي نسخ است؟ ن خبرهايي ميآيات مورد بحث دارد از آينده سابقين و اصحاب يمي

اند كه: ممكن است روايت را حمل كرد بر اينكه وقتي اصحاب، آيه اولي را كه بين ديگر از اين اشكال پاسخ داده« 4»بعضي 
مت اگذاشت شنيدند، گمان كردند امت اسالم هم چنين وضعي دارند، يعني اصحاب يمين از اين اولين و آخرين فرق مي

 "فههاي گذشته است، لذا آيه شرياندكي از ايشان است، در نتيجه رستگاران به بهشت در اين امت كمتر از بهشتيان در امت
نازل شده، اندوه آنان را از بين برد، و اينكه در حديث آمده كه آيه بعدي آيه قبلي را نسخ  "ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ

 .رد، منظورش همين بوده كه آيه دوم آن پنداري را كه مسلمانان نامبرده از آيه اول داشتند از بين بردك

ليكن خواننده عزيز توجه دارد كه حمل مذكور هيچ شاهد و دليلي در لفظ آيه ندارد، عالوه بر اين، لفظ آيه با آن منافات 
كند، حال روايت اولي هم ار، عبارت خود حديث آن را تحمل نميدارد، و مخصوصا اينكه حمل كردند نسخ را بر ازاله پند

 .مخصوصا از جهت ذيلش حال همين روايت است

اند همان گويد در معناي ولدان اختالف است، بعضي گفتهمي "يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
كوچكي سن( نه حسناتي دارند تا مستقال براي خود پاداشي داشته باشند، و نه  فرزندان اهل دنيا هستند، كه )به خاطر

 .اندگناهاني تا عقاب شوند، ناگزير اين پست را به آنان محول كرده

گويد: از رسول خدا )ص( هم روايت شده كه وقتي پرسيدند اطفال مشركين در آخرت چه وضعي دارند؟ فرمود: آن گاه مي
 . «3»تند خدمتگزاران اهل بهش

 . «3»مؤلف: اين روايت را الدر المنثور هم از حسن نقل كرده، ليكن روايتش ضعيف و غير قابل اعتماد است 
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 551هاي بهشتي[..... ص: رواياتي در ذيل آيات مربوط به بهشت و نعمت]



از عبد اللَّه  ،"البعث "، و بزار، ابن مردويه، و بيهقي در كتاب"صفة الجنة "و در الدر المنثور است كه ابن ابي الدنيا در كتاب
اند كه گفت: رسول خدا )ص( به من فرمود: همين كه در بهشت نگاهت به مرغي بيفتد و هوس كردهبن مسعود روايت 

 . «1»افتد بريان شده آن را بكني، همان مرغ در حالي كه بريان شده پيش رويت مي

، و شودضر ميمؤلف: در اين معنا روايات بسياري رسيده و در بعضي از آنها آمده كه مؤمن هوس هر چيز را بكند برايش حا
كند، و تازه گردد، مثال اگر مرغ باشد به سوي محل خود پرواز مياش به همان حالت اول بر ميخورد، و بقيهاو از آن چيز مي

 .كنددر بين مرغان افتخار هم مي

روغ و تاثيم عبارت است از فحش و دامام فرموده: لغو  "ال يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ ال تَأْثِيماً "و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه
 . «4»و غنا 

باشد، يعني ناقل حديث آن را  "خناء "، لهو باشد، و ممكن هم هست كلمه غنا تصحيف شده"غنا "شايد مراد از :مؤلف
 .درست ننوشته باشد و خناء به معناي ناسزاگويي و فحش است

كند كه امام فرمود: اصحاب يمين عبارتند از نقل مي "ا أَصْحابُ الْيَمِينِوَ أَصْحابُ الْيَمِينِ م "و نيز در همان كتاب در ذيل آيه
 . «3»علي بن ابي طالب و شيعيان او 

  «"يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ "مؤلف: اين روايت نظر دارد به رواياتي كه در تفسير آيه

شود كه: يمين، علي )ع( است، و ن روايات كلمه يمين به امام حق معنا شده. و معناي روايت قمي اين ميوارد شده، كه در آ
اصحاب يمين اصحاب آن جناب و شيعيان او هستند. و به هر حال روايت از باب نشان دادن مصداق بارز آيه است، نه اينكه 

 .ل شدهع( و شيعيانش ناز)بخواهد بفرمايد آيه شريفه در خصوص علي 

آمده كه اين سدر درختي است كه نه برگ دارد و نه خار، و وقتي امام صادق  "فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ "باز در آن كتاب در ذيل آيه
 . «3»را تالوت كرد، در معنايش فرمود يعني رويهم چيده شده  "وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ ")ع( آيه
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زنيم، پس هر كس نامه عملش به دست راستش داده شود. سوره روزي كه ما هر جمعيتي را به نام امامش صدا مي(4)
 .31اسراء، آيه 
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 441، ص: 13ترجمه الميزان، ج

اند كه ، از ابي امامه روايت كرده"البعث "ه حاكم )وي حديث را صحيح دانسته(، و بيهقي در كتابو در الدر المنثور است ك
 ها بهرساند، دهاتيها سود ميگفتند خداي تعالي هميشه ما را به وسيله دهاتيگفت: اصحاب رسول خدا )ص( همواره مي

كنيم، هم چنان كه روزي يك اعرابي نزد رسول خدا يپرسند و ما استفاده مآيند و از رسول خدا )ص( مسائلي ميشهر مي
)ص( شد و عرضه داشت: يا رسول اللَّه قرآن كريم نام درختي موذي را برده، و ما انتظار نداشتيم كه در بهشت درختي موذي 

ت. ر اسوجود داشته باشد، و صاحبش را اذيت كند. حضرت پرسيد: كدام درخت است؟ اعرابي گفت: درخت سدر، كه داراي خا
كند، يعني خارش ؟ خودش فرموده كه خدا آن را خضد مي"فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ "رسول خدا )ص( فرمود: مگر قرآن نفرموده: 

آورد وقتي آن را اي ميدهد، آري سدر بهشتي ميوههاي خارش ميوه به آن ميگيرد، و به جاي دانه دانهرا از آن مي
 . «1»ل آن است، طعامهايي كه هيچ يك به رنگ ديگري نيست شكافند هفتاد و دو رقم طعام داخمي



 "و طلح منضود "اند كه شخصي نزد آن جناب اين آيه را خواندگويد: عامه از علي )ع( روايت كردهو در مجمع البيان مي
وَ نَخْلٍ طَلْعُها  "است، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:  "طَلْحٍ مَنْضُودٍ "حضرت فرمود: طلح نيست بلكه آيه شريفه

؟ فرمود: قرآن امروز به هم خورده "و طلع "دهيد، تا همه بخوانند، شخصي عرضه داشت: چرا پس قرآن را تغيير نمي"هَضِيمٌ
 . «2»اند آن جناب نقل كرده شود، اين روايت را فرزند آن جناب حسن بن علي )ع( و قيس بن سعد نيز ازنمي

اند كه در و در الدر المنثور است كه: عبد الرزاق، فاريابي، هناد، عبد بن حميد، و ابن مردويه، از علي بن ابي طالب روايت كرده
 . «3»فرمود: منظور موز است  "و طلح منضود "ذيل آيه

يك نفر سواره اگر بخواهد سايه آن را طي كند، و صد و در مجمع البيان گفته: در خبر آمده كه در بهشت درختي است كه 
. و نيز در خبر آمده كه هواي "وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ "سال راه برود باز هم آن را طي نخواهد كرد، و شما اگر خواستيد بخوانيد
 . «3»بهشت همواره مانند هواي صبحگاهان تابستان نه سرد است و نه گرم 
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 . «1»مؤلف: روايت اولي در الدر المنثور از ابي سعيد و انس و غير آن دو از رسول خدا )ص( نقل شده 

و در روضه كافي به سندي كه به علي بن ابراهيم دارد، از او، از ابن محبوب، از محمد بن اسحاق مدني، از امام ابي جعفر 
)ع( از رسول خدا )ص( روايت كرده كه در ضمن حديثي كه در آن وصف بهشت و اهل بهشت را توصيف كرده، فرموده: 

اي كه هوايش و روشنيش مانند هوا هاي كشيده شدههمگي در زير سايه روند، و در بهشتاهل بهشت به زيارت يكديگر مي
 . «4»شوند تر از آن است متنعم ميو روشني ما بين طلوع فجر و طلوع خورشيد، و بلكه پاكيزه

فرمود:  "اهُنَّ أَبْكاراً عُرُباًفَجَعَلْن "فرموده: منظور حور العين در بهشت است، "إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 . «3»گويند يعني جز به زبان عربي سخن نمي

و در الدر المنثور است كه: ابن ابي حاتم، از جعفر بن محمد، از پدرش روايت كرده كه فرمود: رسول خدا )ص( در معناي 
 . «3»فرمود: كالم حوريان بهشت عربي است  "عربا "كلمه

 . «3»جمع عروب است، كه به معناي زن با ناز و كرشمه است  "عرب "آمده كه كلمه مؤلف: و در رواياتي ديگر

و نيز در همان كتاب است كه مسدد در مسند خود، و ابن منذر و طبراني و ابن مردويه، به سند حسن از ابي بكره از رسول 
فرمود: اين دو گروه هر دو در اين امتند و  "ةٌ مِنَ الْآخِرِينَثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ ثُلَّ "اند كه در تفسير آيهخدا )ص( روايت كرده

 . «3»منظور، اولين اين امت و آخرين آنند 

شر بندي آن مربوط به تمام بمؤلف: اين معنا در روايات بسياري وارد شده و ليكن ظاهر آيات اين سوره اين است كه تقسيم
ايات اين باشد كه در اين امت نيز از هر قسمي مصداقي هست، هر چند است، نه مخصوص به اين امت و شايد مراد اين رو

 كه اين احتمال از ظاهر
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روايات بعيد است، و همچنين مراد از رواياتي كه وارد شده كه اصحاب يمين اصحاب امير المؤمنينند، و رواياتي كه دارد 
 .كننداند بيان مصداق اصحاب شمال دشمنان آل محمدند، خواسته

ع( روايت كرده كه گفت: از آن جناب از نوشيدن به يك نفس )و در محاسن به سند خود از معاوية بن وهب از امام صادق 
 . «1»پرسيدم، حضرتش آن را مكروه دانست و فرمود: اين شرب، شرب هيم است، پرسيدم هيم چيست؟ فرمود شتر 

)ع( روايت آورده كه گفت: آن جناب كراهت داشت از اينكه مردم شبيه  و نيز در آن كتاب به سند خود از حلبي از امام صادق
 . «4»به هيم باشند، و آن گاه گفت: پرسيدم: هيم چيست؟ فرمود: ريگ 

 . «3»مؤلف: اين هر دو معنا در رواياتي ديگر نيز آمده 
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 559[..... ص: 16تا  27(: آيات 26سوره الواقعة )]

 اشاره

نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ  (33الْخالِقُونَ )( أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ 33( أَ فَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ )33نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْ ال تُصَدِّقُونَ )
 (61)عَلي أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما ال تَعْلَمُونَ  (34ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ )

( لَوْ نَشاءُ 33( أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ )33حْرُثُونَ )أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَ (62)وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولي فَلَوْ ال تَذَكَّرُونَ 
 (33( إِنَّا لَمُغْرَمُونَ )33لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ )

( لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ 33لْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ )( أَ أَنْتُمْ أَنْز33َأَ فَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ) (67)بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ 
 (31( أَ فَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ )34أُجاجاً فَلَوْ ال تَشْكُرُونَ )

( فَال 33( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ )33ةً وَ مَتاعاً لِلْمُقْوِينَ )( نَحْنُ جَعَلْناها تَذْكِر34َأَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ )
 (33( وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ )33أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ )

( أَ فَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ 34( تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ )33نَ )ال يَمَسُّهُ إاِلَّ الْمُطَهَّرُو (78)( فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ 33إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ )
 (31مُدْهِنُونَ )

هِ مِنْكُمْ وَ لكِنْ ( وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَي33ْ( وَ أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ )33( فَلَوْ ال إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ )34وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ )



 (33( فَلَوْ ال إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ )33ال تُبْصِرُونَ )

( وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ 33( فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ )33( فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ )33تَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ )
 (31( فَسَالمٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ )34لْيَمِينِ )ا

فَسَبِّحْ  (33( إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ )33وَ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ) (93)( فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ 34وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ )
 (33بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ )

 443، ص: 13مه الميزان، جترج

 552ترجمه آيات..... ص: 

 .(33كنيد )ايم، پس چرا تصديق نميما شما را آفريده

 .(33ريزيد )اي كه در رحمها ميبه من خبر دهيد آيا نطفه

 .(33آفرينيد و يا ما خالق آنيم؟ )آيا شما آن را مي

 .(34كه از تقدير ما سبقت بگيرد )ايم، و كسي نيست اين ماييم كه مرگ را بين شما مقرر كرده

ايم كه جماعتي مثل شما جايگزين شما شوند، و شما را به خلقتي ديگر كه از آن خبر نداريد ما بر اين اساس مقدر كرده
 .(31ايجاد كنيم )

 .(34شويد؟! )و شما با اينكه نشاه نخستين را ديديد، چرا متذكر نمي

 .(33ايد؟ )ديشيدهكنيد انآيا هيچ در باره آنچه كشت مي

 .(33اش ماييم؟ )رويانيد، و يا رويانندهآيا شما آن را مي

 .(33توانيم آن را بوته خشكي كنيم، و شما از شدت حادثه تعجب كنيد )و اگر بخواهيم مي

 .(33و به يكديگر بگوييد( در خسارت سنگيني قرار گرفتيم ))

 .(33بلكه به كلي از رزق محروم شديم )

 .(33ايد؟ )نوشيد انديشيدهه اين آب )تصفيه شده و شيرين آسماني( كه ميآيا در بار

 .(33اش ماييم؟ )كنندهشما آن را از تصفيه خانه ابر نازل كرديد، و يا نازل

اريد گزكرديم، پس چرا هنوز هم شكر نميخواستيم )مانند قبل از تصفيه و همانند آب درياها( تلخ و شورش ميو اگر مي
(34). 

 .(31ايد؟ )افروزيد فكر كردهآيا در باره آتشي كه مي

 .(34اش ما بوديم؟ )آيا درختش را كه بعدا هيزم شد شما ايجاد كرديد، و يا پديد آورنده

 .(33كس قرار داديم )دست بيما آن را مايه تذكر و وسيله زندگي شما مردم تهي

 .(33پس به نام پروردگار عظيمت تسبيح كن )

 .(33ر روشن است كه حاجت نيست به اينكه به سقوط ستارگان سوگند ياد كنيم )مطلب آن قد

 .(33كنيم( و اين سوگند اگر بدانيد بسيار عظيم است )ولي ياد مي)

  .(33كه اين قرآني است ارجمند )
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 .(33كه قبال( در كتابي پنهان از بشر بود ))

 .(33گاه نيست )كه جز پاكان كسي از آن آ

 .(34تنزيلي از ناحيه رب العالمين است )

 .(31كنيد؟ )انگاري مياعتنايي و سهلآيا هنوز هم به اين امر مهم بي

 .(34دهيد )و بهره خود را در تكذيب آن قرار مي

 .(33رسد )توانايي بازگرداندن آن را نداريد؟( )پس چرا وقتي جان يكي از شما به حلقوم مي

 .(33رود )و كاري از دستتان ساخته نيست( )كنيد كه او دارد از دستتان ميهنگام همه تماشا ميو در آن 

 .(33بينيد )تريم، ولي شما نميدر حالي كه ما از شما به او نزديك

 .(33پس چرا اگر روز جزايي نداريد )

 .(33گوييد؟ )گردانيد اگر راست ميجان او را بر نمي

مقربين و اصحاب يمين و مكذبين(، اگر آنكه  .يي داريد، و شما مردم در آن روز هم سه طايفه هستيدپس بدانيد كه روز جزا)
 .(33جانش به حلقوم رسيده از مقربين باشد )

 .(33راحتي و رزق و جنت نعيم دارد )

 .(34و اما اگر از اصحاب يمين باشد )

 .(31اي پيامبر! در آن روز به تو سالم خواهد كرد )

 .(34گران و گمراهان باشد )ر از تكذيبو اما اگ

 .(33پذيرايي وي از آب جوشان )

 .(33و حرارت آتش خواهد بود )

 .(33به درستي كه اين همان حق اليقين است )

 .(33پس به نام پروردگار عظيمت تسبيح گوي )

 556بيان آيات..... ص: 

 اشاره

گانه، كه آخرين ايشان اصحاب شمال بود، و بعد از آنكه رشته كالم خداي سبحان منتهي شد به بيان عاقبت امر طوايف سه
فرمود: عاملي كه ايشان را به چنين سرنوشتي سوق داد يكي شكستن عهدي بود كه در ازل سپرده بودند كه به مراسم 

 و نيز بعد از آنكه رسول گرامي خود را دستور داد به اينكه گفتار آنان را  عبوديت قيام كنند، و ديگري تكذيب بعث و جزا بود،
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با تقرير بعث و جزا و بيان كيفرها و پاداشهاي قيامت رد كند، اينك در اين آيات ايشان را بر سر اينكه معاد و جزا را انكار 
عث و جزا خدا است، كه آفريدگار ايشان و مدبر امر ايشان و كسي است كه مرگ كند، به اينكه آورنده خبر بكردند توبيخ مي

داند كه از آغاز خلقتشان تا منتها اليه امرشان چه حوادثي بر آنان جريان و ايجاد بعد از مرگ را برايشان مقدر كرده، او مي
دهد قرآن كريم است، كه از بازيچه دست ميكند به اينكه آن كتابي كه ايشان را از معاد خبر يابد، و نيز توبيخ ميمي

 .شيطانها شدن و اولياي گمراه آنان مصون است



الي سازد كه اختالف احوكند، و خاطر نشان ميگانه را يك بار ديگر بيان ميسپس دوباره بر سر سخن شده حال طوايف سه
 .شودكه اين طوايف دارند، از روز مرگشان شروع مي

 .يابده ميو در اينجا سوره خاتم

 557بيان جهت اينكه الزمه اعتقاد به آفريدگان تصديق قيامت و معاد است )نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْ ال تُصَدِّقُونَ([..... ص: ]

ويد كه گاي سخن ميسياق اين آيه سياق گفتگو در باره قيامت و جزا است، در زمينه "نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْ ال تُصَدِّقُونَ "
ه تحريك و تشويق ب "فَلَوْ ال تُصَدِّقُونَ "اي جملهشركين قيامت و جزا را انكار و تكذيب كرده بودند، و در چنين زمينهم

ود شكه بر سر جمله مذكور درآمده استفاده مي "فاء "تصديق مساله معاد و ترك تكذيب آن است، و به طوري كه از حرف
از  كنيم به تصديق معاد، و دست برداشتنفهماند اينكه شما را تشويق ميميجمله قبلي تعليل اين جمله است، و خالصه 

ايم، پس چرا گفته ما را در باره معاد تكذيب و انكار آن، علتش اين است كه آخر ما خالق شما هستيم، )ما شما را آفريده
 .(كنيد؟تصديق نمي

آمدن قيامت و وجود معاد را تصديق كنند؟ جواب كند كه مردم جزا و خواهيد گفت: به چه جهت خلقت خدا ايجاب مي
  :گوييم به دو جهتمي

تواند براي بار دوم هم ايشان را خلق كند، هم اول اينكه: وقتي خداي تعالي پديد آورنده انسانها از هيچ و پوچ باشد او مي
  :فرمايدچنان كه در جاي ديگر همين مطلب را آورده مي

 . «1» "وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ "

كند گيري ميجهت دوم اينكه: وقتي پديد آورنده مردم و مدبر امورشان و كسي كه خصوصيات و امرشان را او تقدير و اندازه
 كند وميخداي تعالي است، پس او به آنچه با آنها 

__________________________________________________ 

ولين كند كه براي اكند؟ بگو: همان كسي زنده ميآن منكر معاد پرسيد: چه كسي اين استخوانهاي پوسيده را زنده مي(1)
 .33و  33بار و بدون سابقه و الگو آنها را بيافريد، و او به هر خلقي دانا است. سوره يس، آيه 
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دهد كه به زودي مبعوثشان آورد داناتر است، و چون داناتر است وقتي به ايشان خبر ميحوادثي كه برايشان پيش مي
اي جز تصديقش دهد، ديگر چارهشان نموده جزاي اعمالشان را چه خير و چه شر ميكند، و بعد از مردن بار ديگر زندهمي

ا ماند، و يكي از آن خبرها بعث و جزعذري براي تكذيب كنندگان خبرهايي كه او در كتابش داده باقي نمي ندارند، پس هيچ
  :و نيز فرموده« 1» "أَ ال يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ "است، هم چنان كه خودش فرمود: 

 . «4» "يْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَكَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَ "

كنيم، و به زودي آنچه بنا داريم در دانيم كه با شما چه ميايم، و ميپس حاصل مفاد آيه اين شد كه: ما شما را خلق كرده
تان جزايكرديد كنيم، و در برابر آنچه ميتان ميدهيم كه به زودي زندهباره شما انجام خواهيم داد، و اينك به شما خبر مي

 كنيد؟دهيم تصديق نميخواهيم داد، با اين حال چرا خبرهايي را كه در كتاب نازل بر شما به شما مي

هذا  " :فرموددر اين آيه و آيات بعديش التفاتي از غيبت به خطاب بكار رفته، چون قبال مردم غايب فرض شده بودند، مي
اند، ، ولي در ابتداي آيات مورد بحث مردم مخاطب قرار گرفته"ن است در روز جزااين پذيرايي از ايشا -نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ

، و اين دگرگون كردن سياق براي اين بوده كه در آيات مورد بحث "نَحْنُ خَلَقْناكُمْ "فرمايد: روي سخن به ايشان كرده مي



ايشان  ن اينكه شما چنين و چنانيد مؤثرتر از گفتنبناي توبيخ آنان را داشته، و در توبيخ، خطاب مؤكدتر از غيبت است، و گفت
 .باشدچنين و چنانند مي

به معناي ريختن نطفه است، كه  "امناء "مضارع جمع حاضر از مصدر امناء است، و "تمنون "كلمه "أَ فَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ "
ه من خبر دهيد در خلقت انسانها شما پدران و منظور از آن در اينجا ريختن در رحم زنان است، و معناي آيه اين است كه: ب

 مادران غير از ريختن نطفه چه نقشي داريد؟

لش آوريد، يا خالق آن ماييم و تبديآيا شما آن نطفه را به صورت انساني مثل خود در مي "أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ "
 گيرد؟به صورت بشر به دست ما صورت مي

__________________________________________________ 

 .13داند؟. سوره ملك، آيه آيا كسي كه آفريده و با اينكه اين آفريننده لطيف و با خبر است نمي(1)

اي است كه وفاي به آن را بر دهيم، اين وعدههمانطور كه ما انسان را براي اولين بار خلق كرديم، او را دوباره اعاده مي(2)
 .143ايم. سوره انبياء، آيه ايم كردهايم، و ما هر چه گفتهخود واجب كرده
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 551مرگ تقدير شده است و ناشي از غلبه اسباب زوال بر قدرت و اراده خداوند نيست[..... ص: ]

تدبير امور خلق به جميع شؤون و خصوصياتش از لوازم خلقت و « 1»ي آر "نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ "
دهد، از همان اولين لحظه تكوينش تا دهد، هستي محدود ميافاضه وجود است، وقتي خداي تعالي به انسان هستي مي

 از لوازم آن كند، همهگيرد و رها ميآخرين لحظه زندگي دنيائيش، و تمامي خصوصياتي كه در طول اين مدت به خود مي
گيري و تحديد خالق عز و جلش است، كه يكي از آن خصوصيات محدوديت است، و جز و آن حد است و به تقدير و اندازه

هم مرگ او است، پس مرگ انسان مانند حياتش به تقديري از خدا است، نه اينكه خدا نتوانسته انسان را براي هميشه 
اش مثال هفتاد سال دوام داشته باشد، عاجز بوده، و قدرتش همين قدر بوده كه آفريدهآفريده باشد، و چون او از چنين خلقتي 

 .(قهرا بعد از هفتاد سال دستخوش مرگ شود )العياذ باللَّه

و نه اينكه خدا او را براي هميشه زنده ماندن خلق كرده باشد، و ليكن اسباب و عوامل مخرب و ويرانگر بر اراده خداي عز و 
كرده، و مخلوق او را بميراند، چون الزمه اين دو فرض اين است كه: قدرت خداي تعالي محدود و ناقص باشد، در جل غلبه 

اش بدهد، و در فرض دوم نتوانسته باشد از هجوم عوامل ويرانگر فرض اول نتوانسته باشد دوام بيشتري به مخلوق زنده
 .ناپذير استاش شكستاي اينكه قدرت او مطلق و ارادهجلوگيري كند، و اين در مورد خداي تعالي محال است، بر

اين است كه بفهماند اوال مرگ حق است، و در ثاني  "نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ "از اين بيان روشن شد كه منظور از جمله
آن را براي اين موجود مقدر  مقدر از ناحيه او است، نه اينكه مقتضاي نحوه وجود يك موجود زنده باشد، بلكه خداي تعالي

 .كرده، يعني او را آفريده تا فالن مدت زنده بماند، و در رأس آن مدت بميرد

با در نظر گرفتن اينكه كلمه سبق به معناي غلبه و مسبوق به  -"و ما نحن بمسبوقين "و نيز روشن گرديد كه مراد از جمله
 اين است كه: ما در عروض مرگ بر -معناي مغلوب است

__________________________________________________ 

رمود ما كنيم، فآيد كه: چرا به جاي اينكه در پاسخ از آن سؤال بفرمايد: ما نطفه را انسان ميدر اينجا اين سؤال پيش مي(1)
خ ي كه بعد از شنيدن پاسگوييم: از آنجايكند؟ در پاسخ ميايم، و هيچ چيز ما را مغلوب نميمرگ را در بين شما مقدر كرده



رسيد كه وقتي خلقت به دست خدا است، پس بايد اين خلقت هم چنان باقي بماند، و دستخوش مرگ و مذكور به ذهن مي
گردد ال بد عوامل مرگ بر اراده خدا چيره و غالبند، لذا براي رفع اين توهم فرمود: مرگ را هم خود ما مير نگردد، و اگر مي

 .ايمدادهدر بين شما قرار 

 ."مترجم "
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خوريم، و چنان نيست كه حياتي دائمي به شما افاضه كنيم، ولي آن اسباب يك مخلوق زنده از عوامل ويرانگر شكست نمي
 .ايم هميشه باشد، باطل سازندبر اراده ما غلبه كنند، و حياتي را كه ما خواسته

 531بديل امثال، و انشاء مجدد اموات[..... ص: حكمت و غرض از تقدير مرگ: ت]

و  "ليع "، و جمله جار"قدرنا "متعلق است به جمله "علي "كلمه "عَلي أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما ال تَعْلَمُونَ "
شما مقدر كرديم، در حالي كه ، و معنايش اين است كه: ما مرگ را بين "قدرنا "در واقع حال است براي "ان نبدل "مجرور

آن مرگ بر اين اساس تقدير شد كه جا براي امثال شما باز شود، و ديگران جاي شما را بگيرند، و شما را در خلقتي ديگر كه 
 .دانيد در آوريمنمي

ن با آاست، و مثل هر چيزي عبارت است از چيزي كه در نوعيت  -به كسره ميم و سكون ثاء -جمع مثل "امثال "و كلمه
تر بگويم: فردي ديگر از نوع آن باشد مانند زيد كه مثل عمرو است، يعني فردي ديگر از نوع انسان است، يكي باشد، و ساده

 "أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ "و مراد از جمله

ن اين ر حال معناي آاين است كه: شما را با امثالي از بشر تبديل كنيم، و يا امثال شما را بجاي شما تبديل كنيم، و به ه
جماعتي از بشر را با جماعتي ديگر، نسلي را با نسلي ديگر عوض و تبديل كنيم، اخالف بيايند و جاي اسالف را  :است كه

 .بگيرند

 "وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما ال تَعْلَمُونَ "در جمله "ما "كلمه

علي ان نبدل  "، و تقدير كالم چنين است: "نبدل "موصوله است، و مراد از آن خلقت است، و جمله عطف است بر جمله
يعني ما مرگ را بر اين اساس مقدر كرديم كه نسلي ديگر مثل شما را جايگزين شما كنيم، و بر  "امثالكم و علي ان ننشئكم

دانيد چگونه است، و آن خلقت ديگر عبارت است از هستي آخرتي كه از اين اساس كه به شما خلقتي ديگر دهيم كه نمي
 .س هستي ناپايدار دنيا نيستجن

و حاصل معناي دو آيه اين است كه: مرگ در بين شما به تقديري از ما مقدر شده، نه اينكه ناشي از نقصي در قدرت ما 
باشد، به اين معنا كه ما نتوانيم وسيله ادامه حيات را براي شما فراهم كنيم و نه اينكه اسباب ويرانگر و مرگ و ميرآور بر 

غالب شده، و ما را در حفظ حيات شما عاجز كرده باشد، بلكه خود ما شما را بر اين اساس آفريديم كه پس از أجلي  اراده ما
اسالف را  اي ديگر باز كنند،اي بميرند، و جا براي طبقهمعين بميريد، چون خلقت ما بر اساس تبديل أمثال است يعني طبقه

و نيز بر اين اساس است كه بعد از مردن شما خلقتي ديگر وراي خلقت ناپايدار  بميرانيم و اخالف را به جاي آنان بگذاريم،
اي ديگر، و از خلقتي به خلقتي بهتر، نه اينكه اي به خانهدنيوي به شما بدهيم، پس مرگ عبارت است از انتقال از خانه

 .عبارت باشد از انعدام و فناء
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باشد، كه به معناي وصف  -به دو فتحه -در آيه شريفه جمع مثل "امثال "اند كلمهن احتمال دادهاز مفسري «1»بعضي 



 "عَلي أَنْ نُبَدِّلَ "است، و در نتيجه دو جمله

 "...نُنْشِئَكُمْ "و

 سازيم، وايم كه اوصافتان را دگرگون هر دو يك معنا را افاده كنند، و آن اين است كه ما مرگ را بر اين اساس مقدر كرده
دانيد، مثال بعضي از شما را به صفت و شكل سگ محشور كنيم، در آخرت به خلقتي شما را مبعوث كنيم كه خودتان نمي

تر بعضي ديگر را به صورت خوك و يا اشكال و صور ديگر، بعد از آنكه در دنيا بر صفت انسان بوديد، ولي معناي قبلي جامع
 .تر استو پرفايده

 539گونه علم به دنيا و خصوصيات آن مستلزم اذعان به معاد است[..... ص: توضيح اينكه چ]

، علم به خصوصيات آن "علم به آن "دنيا است، و مراد از "نشاه اولي "مراد از "وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولي فَلَوْ ال تَذَكَّرُونَ "
دهند، براي اينكه از نظام اي كه در آن به اعمال جزا ميت، نشاهاي ديگر و جاودانه اساست، كه مستلزم اذعان به نشاه

آيد كه لغو و باطلي در عالم هستي نيست، و قطعا براي اين نشاه انگيز عالم دنيا اين معنا به طور يقين به دست ميحيرت
اش به سوي سعادت نوعيهبينيم هر موجودي فاني غايت و هدفي است باقي، و نيز از ضروريات نظام دنيا اين است كه مي

هدايت شده، و انسانها هم بايد از طريق بعث رسل و تشريع شرايع و توجيه امر و نهي به سوي سعادتشان هدايت شوند، و 
گيرد مگر اينكه در برابر اعمال نيك پاداشي و در مقابل اعمال زشت كيفري مقرر شود، و چون دنيا براي اين نيز صورت نمي
از سوره  28و  43است، ناگزير بايد در عالمي ديگر كه همان نشاه آخرت است صورت بپذيرد )به آيه  پاداش و كيفر تنگ

 .(ص مراجعه شود

و اما اينكه چگونه ممكن است انسانها يك بار ديگر زنده شوند، دليل اين امكان نيز در همين نشاه دنيا است، چون در اين 
عالم را از كتم عدم به هستي آورد، و چنين قدرتي داشت، او بر ايجاد بار دومش نشاه ديدند و فهميدند كه آن خدايي كه اين 

و اين خود برهاني است بر امكان معاد، و بر طرف كردن استبعاد « 4» "قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ "نيز قادر است: 
 .منكرين آن

ن بعث را شود، برهاني كه امكاي انسانها علمي نيز به مبادي اين برهان پيدا ميو كوتاه سخن اينكه: با علم به نشاه دنيا برا
 كند، و استبعادي را كه منكرين نسبت بهاثبات مي
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 .سازد، پس با اثبات امكان ديگر استبعاد معنايي نداردآن دارند برطرف مي

 535مبتني بر قياس نيست[..... ص:  "وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولي فَلَوْ ال تَذَكَّرُونَ "بيان اينكه آيه: ]

برهان بر امكان حشر بدنها است، و حاصلش اين است كه: بدني كه در قيامت  -به طوري كه مالحظه كرديد -برهان و اين
بيند مثل بدن دنيوي است، و وقتي جايز باشد بدني دنيايي خلق شود و زنده گردد، بدني شود، و پاداش يا كيفر ميزنده مي

 .دن مثل آن بدن است، و حكم امثال در جواز و عدم جواز، يكي استاخروي نيز ممكن است خلق و زنده گردد، چون اين ب

و تعجب از زمخشري است كه در تفسير اين آيه گفته است: اين آيه داللت دارد بر اينكه قياس، عملي است صحيح، براي 



نبرديد؟  امكان آن پي كند كه چرا قياس نكرديد، و با مقايسه نشاه آخرت به نشاه دنيا بهاينكه منكرين معاد را توبيخ مي
«1» . 

و تعجب ما از اين جهت است كه وي ميان قياس برهاني و قياس فقهي فرق نگذاشته، آنچه در آيه شريفه آمده قياسي است 
برهاني و منطقي، و آنچه وي برايش استدالل كرده قياسي است فقهي كه )اوال آيه شريفه هيچ داللتي بر حجيت و اعتبار 

 .ا قياس برهاني مفيد علم است، و قياس فقهي( مفيد ظن است، و هيچ ربطي بهم ندارندآن ندارد، و ثاني

شويد، كه آن كس كه قادر بر گويد: چرا متوجه نميمي "فَلَوْ ال تَذَكَّرُونَ "در روح المعاني در ذيل آيه شريفه كه فرموده: 
نشاه اول  برد، زيرا درآن كمتر است و كار كمتري مي خلقت نشاه اول است نسبت به نشاه دوم قادرتر است، براي اينكه صنع

چيزي در دست نبود، ولي در نشاه دوم مواد اصلي در دست است، و هر موجودي فرمولش معين شده و الگويش مشخص 
د كه انردهشود، و ليكن بعضي اشكال كاند براي اعتبار قياس درست ميگشته، و بنا بر اين استداللي كه با آيه شريفه كرده

ه: آيه تر اينكآيه تنها داللت دارد بر قياس اولويت، نه بر قياس اصطالحي، چون آنچه در آيه آمده قياس اولويت است. ساده
 . «4»فرمايد خدا به طريق اولي قادر بر بعث است تنها مي

آيه، قياس اولويت هم همان اشكالي كه به زمخشري وارد بود به وي نيز وارد است، به اضافه اين اشكال كه قياس در 
  :نيست، زيرا جامع بين نشاه اولي و نشاه آخرت اين است كه

 .اين دو نشاه مثل همند، و مبدأ قياس اين است كه حكم امثال در جواز و عدم جواز يكي است
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برد، چون مواد اصلي و فرمول هر موجود در دست است، اين نيز و اما اينكه گفت بپا كردن نشاه قيامت كار كمتري مي
 ممنوع است، چون مواد اصلي همانطور كه پديد آمدنش احتياج به افاضه وجود دارد، بقايش نيز محتاج به افاضه وجود است،

اش احتياج به افاضه الهي دارد، بقايش نيز محتاج افاضه او است، پس و همچنين فرمول هر موجود همانطور كه اصل پديده
 .شودبراي خداي تعالي نشاه اول و دوم هيچ فرقي ندارد، اينجاست كه بطالن قياس اولويت هم روشن مي

و دارد، اين نيز صحيح نيست، و در حقيقت ميان مثل و مثال خلط و اما اينكه گفت: نشاه اول بدون الگو بود، و نشاه دوم الگ
شود كه همه آن كرده، چون بدن آخرتي از اين نظر كه بدن است مثل بدن دنيوي است، نه مثال آن، وقتي مثال آن مي

 بدن اخرويخصوصيات و اجزا كه بدن دنيوي داشت از سلولها و گلبولها و ساير مواد داشته باشد، و در آن صورت ديگر 
شود، بلكه همان بدن دنيوي است، و فرض ما اين است كه بدن در آن روز بدني است اخروي، چيزي كه هست مثل نمي

 .بدن دنيوي است

حال اگر بگويي: اگر بدن اخروي مثل بدن دنيوي باشد، با در نظر گرفتن اينكه مثل هر چيزي غير آن چيز است بايد انسان 
 .نيا باشد، چون مثل آن است نه عين آندر آخرت غير انسان در د

گوييم: در مباحث سابق مكرر گذشت كه شخصيت انسان به روح او است، نه به بدنش، و روح هم با مرگ در پاسخ مي
گردد، پس اگر همين بدن براي نوبت دوم شود بدن است، كه اجزايش متالشي ميشود، آنچه با مرگ فاسد ميمنعدم نمي

شد، مثل همان بدني كه در دنيا بود، و روح آدمي بدان متعلق گشت، انسان عين انساني خواهد شد كه در ساخته و پرداخته 
بينيم زيد در حال پيري عين زيد در حال جواني است، با اينكه از دوره جوانيش تا دوره زيست، هم چنان كه ميدنيا مي



، و اين وحدت شخصيت را همان روح او حفظ كرده پيريش چند بار بدنش عوض شده و هر لحظه در حال عوض شدن است
 .است

 533اثبات ربوبيت پروردگار با بر شمردن سه تا از مهمترين حوائج مردم: زراعت، آب و آتش[..... ص: ]

ان تذكر داد، بينشبعد از آنكه منكرين معاد را به كيفيت خلقتشان و تقدير مرگ و مير در  "أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ... مَحْرُومُونَ "
و فرمود كه: همه اينها مقدمه است براي معاد و جزا، و نيز همه اينها از لوازم ربوبيت خداي تعالي است، از اين آيه به بعد 

كند به شمردن سه تا از مهمترين حوايج زندگيشان: يكي مساله زراعتي است كه با آن قوت خود را فراهم شروع مي
شوند و بسياري از حوايج خود را به وسيله آن نوشند، و سوم آتش است كه با آن گرم ميآن را ميكنند، دوم آب است كه مي

كند، پس ربوبيت چيزي، به جز تدبير مالك امور ملك سازند، و به اين وسيله ربوبيت خود را براي آنان اثبات ميفراهم مي
 .باشدخود را نمي
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است به معناي كار كردن در زمين  "تحرثون "كه مصدر فعل "حرث "كلمه "أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ " :يدفرمانخست مي
دهيد به حدي كه دانه رويانيد و رشد ميآيا اين شماييد كه آن را مي "أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ "يعني شخم و پاشيدن بذر است.

گردد، و در سابق به بذر و يا به زراعت بر مي "تزرعونه "در جمله "ها "ت(، و ضميربدهد؟ )يا كار شما تنها افشاندن تخم اس
كلمه بذر و نيز كلمه زراعت ذكر نشده بود، تا ضمير به آن برگردد، ولي از زمينه كالم معلوم است )و اين تنها در اينجا نيست 

ينكه ما ، و يا ا"أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ "ير آن بسيار است(كه ضمير به چيزي برگشته كه در كالم نيامده، در قرآن كريم موارد نظ
و اگر  "لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً "دهيم، تا به حدي كه كامل شود، و دانه دهد،رويانيم و نمو ميافشانده شما را مي

ه ي به درد نخور كرده، قبل از رسيدن بتوانستيم آن را گياهخواستيم شما را روزي دهيم، و زراعت را به ثمر برسانيم، مينمي
ب تعج "تفكهون "آن وقت است كه از سرنوشت خود "فظلتم "ثمر بخشكانيم، و با وزش بادها خرد و متالشي كنيم،

إِنَّا  "گفتيد: خورديد، و ماجرا را براي يكديگر بازگو نموده ميكرديد، و از آفتي كه به زراعتتان رسيده افسوس ميمي
، به راستي در غرامت و خسارت سنگيني واقع شديم، مالمان از دست رفت، و وقتمان تلف شد، و زحماتمان هدر "ونَلَمُغْرَمُ

، همه اينها به جهنم، اين را چه كنيم كه ديگر چيزي نداريم بخوريم، و يا بفروشيم و حوايج "بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ "گشت،
 .زندگي خود را فراهم سازيم

آيد كه: چطور در اين آيه زراعت را از مردم نفي كرده و به خدا نسبت داده، با اينكه دخالت مردم سؤال پيش ميدر اينجا اين 
 و اسباب طبيعي در رويش و نمو زرع قابل انكار نيست؟

گوييم هم آن درست است، و هم اين، و هيچ منافاتي در بين نيست، چون زمينه گفتار اين نيست كه بخواهد در پاسخ مي
خواهد بفرمايد: آيا تاثير اين اسباب از خود آنها است و يا از خدا است؟ و اثبات كند تاثير عوامل طبيعي را انكار كند، بلكه مي

كه اگر اسباب طبيعي سببيت و تاثيري دارند، خدا اين موهبت را به آنها داده، و همچنين خود اسباب را خدا آفريده، و نيز 
آورند، هم خودشان و هم اثرشان آفريده خدا هستند، و باألخره سر نخ تمامي باب را پديد مياسباب و عواملي كه اين اس

 .گردداثرها و مؤثرها به خدا منتهي مي

چرا پس  -فَلَوْ ال تَشْكُرُونَ "به معناي ابر است، و جمله "مزن "كلمه "أَ فَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ... فَلَوْ ال تَشْكُرُونَ "
ها تحريك بر شكرگزاري است، و شكرگزاري خدا به اين است كه به زبان و عمل اظهار كني كه اين نعمت "گزاريدشكرنمي

 .از خداست، و اين همان عبادت است، و بقيه الفاظ آيه روشن است
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 "بوده، و "تورءون "در اصل "تورون "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي "لْمُقْوِينَأَ فَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ... وَ مَتاعاً لِ "
 -أوري "شود: است، و ايراء به معناي روشن كردن آتش و اظهار آن است، گفته مي "ايراء "مضارع از باب افعال "تورءون

كبريت زد و آتش را بر افروخت و ظاهر ، معنايش اين است كه فالني "فالن قدح فاوري "گويند: و نيز وقتي مي "يوري
)كه در  "مقوين ". و نيز صاحب مجمع البيان گفته كلمه"قدح فاكبي "گويند: ساخت، و اگر كبريت بزند ولي آتش نگيرد مي

است، و اقواء به معناي وارد شدن و ماندن در بياباني است كه  "اقواء "اصل مقوئين بوده است( جمع اسم فاعل از باب افعال
 . «1»، معنايش اين است كه خانه از اهلش خالي شد "أقوت الدار "گويند: احدي در آن نباشد، وقتي مي

كنيد خود شما چوبش را پديد آورده درختش را خواهد بفرمايد آيا اين آتشي كه شما روشن ميو معناي آيه روشن است )مي
يم كه آن را وسيله تذكر و مايه زندگي شما كرديم شمايي كه اگر اش ما بوديم؟ اين ما بودايد و يا پديد آورندهايجاد كرده

 .(دستگيري ما نبود سرگردان و بيچاره بوديد

 532[..... ص: "فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ "معناي آيه: ]

اهد ربوبيت خود را براي كفار ذكر ص( است، بعد از آنكه شو)خطاب در اين آيه به رسول خدا  "فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ "
ا كند، تا جزاي اعمالتان ركرد و فرمود: او كسي بود كه شما را خلق كرد و امورتان را تدبير نمود، و او به زودي مبعوثتان مي

 بدهد، و چون كفار با شنيدن اين بيانات هم چنان به تكذيب خود ادامه دادند، روي سخن را از ايشان برگردانيده متوجه
دهد تا آن جناب خدا را از شركي كه رود، لذا دستور ميرسول گرامي خود كرد، تا بفهماند اين مردم حرف به خرجشان نمي

 .ورزند و نيز از تكذيبي كه در باره بعث و جزا دارند منزه بداردمردم مي

ابق اند دستور به تسبيح نتيجه و فرع بيان سفهمرساند، و ميآمده تفريع را مي "فَسَبِّحْ بِاسْمِ "پس حرف فاء كه بر سر جمله
 باي استعانت و "باسم "در كلمه "باء "است، و حرف

__________________________________________________ 
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ن است پس تو خداي را با استعانت به نام او تسبيح گوي و يا باي مالبست است، و معناي جمله اين است كه: حال كه چني
منزه بدار، ممكن هم هست مراد از اسم نامبرداري و ذكر خدا باشد، چون اسم خدا را بردن ذكر او نيز هست، هم چنان كه 

زيه خدا است، و اند، و نيز ممكن است حرف باء براي تعديه باشد، چون تنزيه اسم خدا تنديگران نيز اين احتمال را داده
معنايش اين است كه: اسم پروردگارت را از اينكه برايش شريكي ذكر شود، و يا بعث و جزايش انكار گردد منزه بدار، و 

 .است "رب "و يا براي كلمه "اسم "صفت براي كلمه "عظيم "كلمه

 .رويهم سوگند است "ال اقسم "كلمه "فَال أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ "

 به "اقسم "معنا است، )و تنها به منظور تاكيد آورده شده(، و كلمهدر آن زيادي و بي "ال "اند: كلمهگفته «1»بعضي 
 .است "خورمسوگند مي "معناي

 .خورمخواهد بفرمايد: من سوگند نمينافيه است، و مي "ال "اند: كلمهديگر گفته« 4»بعضي 

خورم به محلهاي محل است و معناي آيه چنين است كه: من سوگند مياست، كه به معناي  "موقع "جمع "مواقع "و كلمه
 .ستارگان، به آن جايي كه هر ستاره در آسمان دارد



هست ليكن موقع مصدر ميمي و به معناي وقوع و سقوط  "موقع "جمع "مواقع "اند: كلمهاز مفسرين گفته« 3»بعضي 
ها بر سر شيطانها، و يا به محل سقوط ستارگان و يا به افتادن شهاب خواهد به سقوط ستارگان در روز قيامت،است، و آيه مي

 .روددر هنگام غروب اشاره كند. ولي وجه اول بهتر است و به ذهن زودتر مي

د نخواهد سوگند قبلي را بزرگ جلوه دهد، و مطلبي را كه با آن سوگاين آيه شريفه مي "وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ "
 .كرد بيشتر تاكيد كندتاكيد و اثبات مي

 536معناي اينكه قرآن كريم است[..... ص: ]

دا از آنجايي كه كفار مساله وحدانيت خ "إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ "
يت و همچنين مساله بعث و جزا را انكار داشتند، و انكار خود را با انكار قرآن كه به رسول اسالم نازل را در ربوبيت و الوه

 شده و در آن
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شد، اول انكار اصل توحيد و بعث، داشتند، در حقيقت انكارشان منشعب به دو انكار مييداستان توحيد و معاد آمده اظهار م
دهد، به دوم انكار قرآني كه مشتمل بر مساله توحيد و بعث است، و يا به عبارت ديگر توحيد و بعثي كه قرآن از آن خبر مي

ه با ذكر شواهدي از آيات و ادله توحيد و بعث همين جهت خداي تعالي در اين سوره دو جور با آنان صحبت كرد اول اينك
ختم  "مَتاعاً لِلْمُقْوِينَ "شروع شده، و در جمله "نَحْنُ خَلَقْناكُمْ "اين دو مساله را اثبات نمود، كه اين استدالل از جمله

 .شودمي

سازد كه كند، و مسجل مياثبات مي نوع دوم به بياني آن را اثبات نمود كه در عين اثبات مطلب، كالم اللَّه بودن قرآن را نيز
 .قرآن كالم خدا و محفوظ نزد او و نازل شده از ناحيه او است، و باألخره آن را به بهترين وصفي توصيف كرد

ردد، و از گشود بر ميجواب قسم سابق است، و ضمير در آن به قرآني كه از سياق استفاده مي "إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ "پس جمله
چنين بر  -البته با در نظر داشتن اينكه مقام آيه مقام مدح است -ف خداي تعالي قرآن را به لفظ كريم و بدون هيچ قيدتوصي

آيد كه قرآن به طور مطلق كريم و محترم است، و هم نزد خدا كريم و عزيز است، و هم بدين جهت كريم است كه مي
گيرد، چون اي خلق است، سودي كه هيچ چيز جاي آن را نميصفاتي پسنديده دارد، و هم بدين جهت كه سودرسان بر

 .كندمشتمل بر اصول معارفي است كه سعادت دنيا و آخرت بشر را تضمين مي

فرمايد: قرآن محفوظ و مصون از هر دگرگوني و تبديل است، چون توصيف دوم قرآن است، مي "فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ "و جمله
لْ بَ "طور است و آن كتاب عبارت است از لوح محفوظ، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده: در كتابي است كه آن كتاب اين
 . «1» "هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

 537[..... ص: "ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ "در آيه:  "مطهرون "و "مس "مراد از]

صفت كتاب مكنون و لوح محفوظ است، البته احتمال اين نيز هست كه صفت سومي  "الْمُطَهَّرُونَال يَمَسُّهُ إِلَّا  "و جمله
 .در آن الي نافيه باشد برگشت هر دو احتمال به يك معنا است "ال "براي قرآن باشد، و بنا بر اينكه حرف

تاب است، از دسترس اغيار و ناپاكان و معنايش اين است كه: آن كتاب مكنون كه قرآن در آن است و يا قرآني كه در آن ك



 .محفوظ است، و به جز پاكان كسي با آن مساس ندارد
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 فهميم كه منظور ازخواهد قرآن را تجليل كند، و از همين جا ميبزرگداشت امر قرآن است، مي و به هر تقدير كالم در سياق
مس قرآن دست كشيدن به خطوط آن نيست، بلكه علم به معارف آن است، كه جز پاكان خلق كسي به معارف آن عالم 

ا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ إِنَّ "شود، چون فرموده: قرآن در كتابي مكنون و پنهان است، و آيه شريفهنمي
 .كندنيز به آن اشاره مي« 1» "الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

كساني هستند كه خداي تعالي دلهايشان  "مطهرون "اسم مفعول از باب تفعيل تطهير است، و منظور از "مطهرون "و كلمه
تر و ر رجس و پليدي يعني از رجس گناهان و پليدي ذنوب پاك كرده، و يا از چيزي كه از گناهان هم پليدتر و عظيمرا از ه
اي علم كه گفتيم به معن "مس "تر است، و آن عبارت است از تعلق به غير خداي تعالي، و اين معناي از تطهير با كلمهدقيق

 .ث و يا خبث است، و اين خيلي روشن استتر از طهارت به معناي پاكي از حداست مناسب

پس مطهرون عبارتند از كساني كه خداي تعالي دلهايشان را پاك كرده، مانند مالئكه گرامي و برگزيدگاني از بشر كه در 
از مفسرين كه « 3»ولي بعضي « 4» "هِيراًإِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْ "باره آنان فرموده: 

 .اندباشند بدون هيچ دليلي آيه را مختص مالئكه كردهمتاسفانه بيشتر ايشان مي

اند: مراد از مس، دست كشيدن به قرآن است، و را الي ناهيه گرفته، و گفته "ال يَمَسُّهُ "در جمله "ال "هم كلمه« 3»بعضي 
اند، را هم با دو تشديد قرائت كرده "مطهرون "و خبث، و يا تنها از حدث است، و كلمه مراد از طهارت هم طهارت از حدث

د خواهد بفرمايد: كسي نباييعني تشديد طاء و تشديد هاء و كسره هاء كه در اصل متطهرون بوده. و خالصه آيه شريفه مي
 .و هم بدنش پاك باشددست به خطوط قرآن بكشد، مگر آنكه وضو گرفته باشد، و يا هم با وضو باشد 

ت خبري، اي اسشود حمل بر اين معنا كرد، و گفت كه: جمله مذكور جملهنافيه باشد نيز مي "ال "آيه را با فرض اينكه كلمه
 كه منظور از آن انشاء است و اين مسلم است كه انشاء
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ي و عربي كرديم، تا شايد شما تعقل كنيد، و گرنه قرآن در ام الكتاب است كه نزد ما مقامي بلند و ما آن را كتابي خواندن(1)
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تر است، )مثال اگر بجاي اينكه به بيمار بگوييم: دوايت را بخور و ترشي مخور، بگوييم: دوايت را به صورت اخبار بليغ
 .(تر و مؤكدتر استخوري، بليغخوري و ترشي هم نميمي

شود كه: سزاوار نيست را صفت قرآن بگيري، معنايش اين مي "هَّرُونَال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَ "گويد: و اگر جملهدر كشاف مي
 . «1»هاي قرآن دست بكشد تواند به نوشتهكسي قرآن را لمس كند، مگر آنكه با طهارت باشد، چنين كسي مي

 ه صفتو خواننده عزيز توجه فرمود كه اين نيز صحيح است كه منظور از مس، علم و اطالع باشد، هم در صورتي كه آي
 .قرآن باشد، و هم در صورتي كه توصيف كتاب مكنون باشد



وصف ديگري است براي قرآن، و كلمه تنزيل مصدري است به معناي اسم مفعول، يعني  "تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ "جمله
شما كرد، تا آن را بفهميد و  نازل شده، پس قرآن كتابي است نازل شده از ناحيه خدا به سوي شما، آن را نازل و در خور فهم

 .تعقل كنيد، بعد از آنكه كتابي بود مكنون كه جز پاكان كسي با آن مساس نداشت

و تعبير از خداي تعالي به رب العالمين به اين منظور است كه اشاره كند به اينكه ربوبيت او گسترده بر سراسر همه عوالم 
پس خداي تعالي رب ايشان نيز هست، و وقتي رب ايشان باشد، بر ايشان  است، كه اين منكرين معاد جزئي از آن عوالمند،

 .است كه به كتاب او ايمان آورده كالمش را بشنوند، و بدون تكذيب تصديقش كنند

ل از جمع اسم فاع "مدهنون "به قرآن كريم است، و كلمه "هذا الحديث "اشاره با كلمه "أَ فَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ "
انگاري است، كه البته در اصل به معناي روغن مالي به منظور نرم كردن است، و ادهان به معناي سهل "ادهان "مصدر

انگاري استعمال شده است، و استفهام در آيه استفهام سرزنشي است، ايشان را چيزي بوده، و به عنوان استعاره در سهل
 .فتند، و آن را چيزي غير قابل اعتناء دانستندكند به اينكه قرآن را يك دستي گرسرزنش مي

 531دهيد[..... ص: معناي اينكه فرمود: روزي خود را تكذيب قرار مي]

بهره از خير است، و معناي آيه اين است  "رزق "اند: مراد ازاز مفسرين گفته« 4»بعضي  "وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ "
 ايد كهندگان قرآن و منكرين معاد حظ و بهره خود را از قرآن اين قرار دادهكنشما تكذيب :كه
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 .در موقعيتي كه دارد، قرار دهيد، و خير بسياري از آن عايدتان گردد توانستيد آن راآن را تكذيب كنيد، با اينكه مي

اند: مراد از رزق بودن قرآن اين است كه: خداي تعالي قرآن را روزيشان كرد، و معناي آيه اين است ديگر گفته «1»بعضي 
 .كنيد؟كه: آيا شما اين رزقي را كه خدا روزيتان كرده با تكذيب معاوضه مي

 "اند: در كالم چيزي كه مضاف بر رزق است، و كلمه رزق مضاف اليه آن است حذف شده، و تقدير كالمگفته« 4»و بعضي 
است، يعني خداوند به شما نعمتي ارزاني داشت، و شما به جاي اينكه شكر آن را به  "و تجعلون شكر رزقكم انكم تكذبون

 .تكذيب را به جاي شكر بكار بستيد جاي آريد شكر آن را اين قرار داديد كه تكذيبش كنيد، خالصه

 591گردانيد؟![..... ص: اگر قيامتي در كار نيست پس چرا جان به گلوگاه رسيده را بر نمي]

فرمايد: اگر فهماند كه به اول گفتار برگشته، ميتفريع مي "فاء "در اينجا با بكار بردن "فَلَوْ ال إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ... صادِقِينَ "
دهد روش درستي داريد، جان ايد، و در انكار اين قرآن كه شما را از بعث خبر ميدر نفي بعث راه صحيحي رفته شما

گوييد مرگ به تقدير خداي ميرد و تا حلقوم او رسيده، به او برگردانيد، مگر جز اين است كه ميمحتضري را كه دارد مي
كه مساله مرگ و مير امري تصادفي و اتفاقي است، پس بايد بتوانيد تعالي نيست؟ و مگر معناي اين گفتارتان اين نيست 

براي يك بار هم كه شده جان يك محتضر را به او برگردانيد، چون امر تصادفي همانطور كه پيش آمدنش تصادفي است، 
يد بگيريد، تواننميجويي آن را برگردانيد، و از تحققش جلوگيري كرد، و اگر شود با چارهبرگشتنش هم تصادفي است، و مي

 .اي است حساب شده و مقدر از ناحيه خدا، تا جانها را به وسيله آن به سوي بعث و جزا سوق دهدپس بدانيد كه مرگ مساله



 تفريع بر تكذيب كفار به قرآن است، و به آنچه قرآن از آن خبر داده، كه "فَلَوْ ال إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ "بنا بر اين بيان، جمله
ك در فارسي(، البته تحري "پس چرا "رساند، )نظير كلمهتحريك را مي "لو ال "يكي از آنها مساله بعث و جزا است، و كلمه

آيد، تا به اين وسيله او را وادار به تسليم در برابر ادعاي خود كني، و ضمير مؤنث در به كاري كه شنونده از عهده آن بر نمي
 .، و رسيدن جان به حلقوم كنايه است از مشرف شدن به مرگگرددبه نفس برمي "بلغت "جمله

 اين است كه: شما محتضر را تماشا "وَ أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ "و معناي اينكه فرمود: 
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وَ  "توانيد بكنيد، و معناي اينكه فرمود: ميرد، و شما هيچ كاري نميرود و پيش رويتان ميكنيد كه دارد از دستتان ميمي
تريم، كنيد، در حالي كه ما از شما به وي نزديكاين است كه: شما او را تماشا مي "نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لكِنْ ال تُبْصِرُونَ

ترند، اما ما به سراسر وجود او احاطه داريم، و فرستادگان ما كه مامور قبض روح او هستند نيز از شما به وي نزديك چون
 .بينيد و نه فرستادگان ما راشما نه ما را مي

ا ر و اينكه مساله قبض روح را هم به خدا نسبت داديم و هم به فرستادگان او، به خاطر اين است كه قرآن كريم اين كار
، و در جاي ديگر آن « 1» "اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها "فرمايد: كرده، يك جا مساله قبض روح را به خدا نسبت داده، مي

به رسوالن  ، و جاي ديگر آن را« 4» "قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ "را به ملك الموت نسبت داده، و فرموده: 
 . «3» "حَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا "فرمايد: خدا نسبت داده مي

 "اي است كه گذشت، و اين تكرار به خاطر تاكيد است، و كلمه "لوال "تكرار همان "فَلَوْ ال إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ "و جمله
دهد، را مي "يجزي -جزي "است، كه معناي "يدين -دان "است، از ماده "شدگانا دادهجز -مجزيين "به معناي "مدينين

 .شويد، و ثواب و عقابي نداريدگردانيد اگر جزايي در كار نيست و شما جزا داده نميفرمايد: پس چرا او را بر نميمي

دعاي خود كه بعث و جزايي نيست، صادقيد، چرا او را بر گوييد و در ايعني اگر راست مي -"تَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ "
جعونها فلوال تر "است، و تقدير كالم چنين است:  "لوال "مدخول "ترجعونها "گردانيد؟ پس معلوم شد كه در واقع جملهنمي

 ."ردانيدگگوييد پس چرا جان او را كه به حلقوم رسيده بر نمياگر راست مي -اذا بلغت الحلقوم، ان كنتم صادقين

 599وضع طوائف سه گانه )مقربون، اصحاب اليمين و اصحاب الشمال( در حال مرگ و پس از مرگ[..... ص: ]

گانه كه در اول سوره به طور در اينجا به بيان حال طوايف سه "فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ "
ضر به شخص محت "كان "كند. و ضميرگذشت برگشته، وضع آنان در حال مرگ و بعد از مرگ را بيان مياجمال و تفصيل 

 ميرد، و مردنش از سياق كالم فهميدهگردد، كه بعد از حالت احتضار ميبر مي

__________________________________________________ 

 .34، آيه گيرد. سوره زمرخدا جانها را در حين مردنش مي(1)

وره گيرد. سشويد بلكه( ملك الموتي كه موكل بر شما است جان شما را تمام و كامل ميبگو )شما در زمين گم نمي(2)
 .11سجده، آيه 

 .31گيرند. سوره انعام، آيه تا آنكه مرگ يكي از شماها برسد آن وقت فرستادگان ما او را تمام و كامل مي(3)
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  :فرمودشود، و مراد از مقربين همان سابقون مقربون است كه در اول سوره در باره آنان ميمي

 .به معناي رزق است "ريحان "به معناي راحت، و كلمه "روح "و كلمه "وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ "

بو است، اما بهشتي آن، كه در هنگام مرگ آن را براي مقربين اند: ريحان به معناي همان گياه خوشگفته «1»بعضي 
 .رودآورند همين كه آن را بوييد از دنيا ميمي

و معناي آيه اين است كه: اما آن محتضر اگر از مقربين باشد جزاي خوبيهايش اين است كه از هر هم و غمي و درد و المي 
 .از مردن هم جنت نعيم را داردهاي بهشتي دارد، و بعد راحت است، و رزقي از رزق

چند احتمال هست،  "لك "در كلمه "الم "در باره "وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ فَسَالمٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ "
رينان قاين باشد كه: تو در ميان اصحاب يمين كه همه  "سالم لك "يكي اينكه الم اختصاص ملكي باشد، و معناي جمله

 .تو و رفقاي تو هستند داراي سالمت هستي، و از آنان به تو جز خير و سالمت نخواهد رسيد

اند اين است كه: الم به معناي علي باشد، و معناي جمله اين باشد كه: اصحاب يمين بر تو داده« 4»احتمال دوم كه بعضي 
 .كنيممي اند كه از نقلش صرفنظرفرستند، احتماالت ديگري دادهسالم مي

در اين آيه التفاتي از غيبت به خطاب بكار رفته، چون تا اينجا خطاب به منكرين معاد بود، و رسول خدا )ص( گويا غايب 
خواست سالم اصحاب يمين را براي او نقل حساب شده بود، و در اينجا روي سخن به شخص آن جناب كرد، براي اينكه مي

 ""وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ""ب اليمينسالم لك من اصحا " :كند، و بفرمايد
 .به معناي آن است كه چيزي را در آتش داخل كني "تصليه آتش

 .اند: به معناي چشيدن حرارت و عذاب آن استگفته« 3»بعضي 

نانچه آن مرده از اهل تكذيب و ضاللت باشد، پذيرايي و ضيافتي از آب سخت داغ و و معناي آيه اين است كه: و اما اگر چ
نوش جاني از حرارت آتش خواهد داشت، خداي تعالي دوزخيان را به مكذبين و ضالين توصيف كرده، و تكذيب را جلوتر از 

 عنادشان با حق بود، چشند همه به خاطر تكذيب وضاللت ذكر فرموده، و اين بدان جهت است كه عذابي كه مي

__________________________________________________ 

 .134، ص 43(روح المعاني، ج 4و  1)

 ."صال "مفردات راغب، ماده(3)
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ردمي در م داشتند، عذاب نداشتند، براي اينكه چنينچون اگر تنها دچار ضاللت بودند، و هيچ تكذيبي نسبت به حق نمي
ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ  "و اگر در آيات قبل فرمود: « . 1»داند حقيقت مستضعف هستند، كه قرآن آنان را دوزخي نمي

ذكر كرد، از جهت مقام و موقعيت آيه بود، چون آيه مذكور در  "مكذبون "را جلوتر از كلمه "ضالون "و كلمه "الْمُكَذِّبُونَ
ديم، يعني آيا وقتي مرديم و خاك ش "أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ... "گفتند: ته كفار است كه ميمقام رد گف

تر آن است كه اول ضاللت آنان به شويم؟ هرگز چنين چيزي ممكن نيست، و در چنين مقامي مناسبدوباره ما مبعوث مي
 . «4»تكذيبشان ميان آورده شود، بعد 

به معناي علم است، اما نه تنها علم، بلكه علم به چيزي از آن جهت كه علم با  "حق "كلمه "إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ "
خارج و واقعيت مطابق است، )پس هر علمي حق نيست، آن علمي حق است كه معلوم آن با واقعيت خارجي مطابق باشد، 

عبارت است از علمي كه در آن نقطه ابهام و ترديدي نباشد، )بسا  "يقين "حد نصف دو تا است( ومانند علم به اينكه وا
به  توان علمشان را مبدلكنند، و ليكن با مختصر تشكيك و وسوسه ميشود افرادي ساده لوح به چيزي علم پيدا ميمي



اين اضافه به  "يقين "را اضافه كرد به كلمه "حق "شك كرد، چنين علمي علم اليقين نيست( پس اينكه در آيه شريفه كلمه
 .خواهد وضع مضاف را بيان كندحسب اصطالح اضافه بيانيه است، كه خاصيت تاكيد را دارد، و مي

گانه مردم كرديم حقي است كه هيچ نقطه ابهام و و معناي آيه اين است كه: اين بياني كه ما در باره حال طوايف سه
 .توان آن را مبدل به شك و ترديد كردلمي است كه با هيچ دليل و بياني نميترديدي در آن نيست، و ع

 تفسير اين جمله گذشت، چون در چند آيه قبل هم عين اين عبارت آمده بود، تنها "فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ "

__________________________________________________ 

اي اينكه افراد مستضعف يا اصال نيروي درك حقيقت را ندارند، چون افرادي بسيار ساده لوح و عامي و نبايد هم بداند، بر(1)
از  اند كسي نبوده كه آنان را رشد فكري بدهد، و بغير از تقليدهستند، و يا كساني هستند كه اگر داراي چنين نيرويي هم بوده

 "ردمي داراي ضاللت هستند، و در عين حال دوزخي هم نيستند.اند، چنين مآداب و رسوم خانوادگي مربي ديگري نداشته
 [.....] ."مترجم

كنيد عين گمراهي است، و نادرست و باطل است، بعد فهماند كه اين دليل شما را به بايد اول فهماند استداللي كه مي(2)
 ."مترجم ".انكار معاد وا نداشته، بلكه واقع مطلب اين است كه شما خوي دشمني با حق را داريد
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يري از گفهماند اين جمله تفريع و نتيجهرساند، و ميآن را مي "فاء "اي است كه حرفچيزي كه در اينجا بايد گفت نكته
 .گانه در قيامت داشتيمبيان سابق است، كه در باره قرآن و شرح حال طوايف سه

، داد صادق بودي چنين صفاتي بود، و در آنچه از حال مردم بعد از مرگشان خبر ميو معنايش اين است كه: وقتي قرآن دارا
پس پروردگارت را كه چنين كتابي بر تو نازل كرده تسبيح گوي، و او را از هر عيبي منزه بدار، در حالي كه از نام او استقامت 

 .ضالين دارند اعراض نمايي بجويي، و يا مظهر نام او باشي، و از عقيده و ادعايي كه اين مكذبين و

 599بحث روايتي ])رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته([..... ص: 

 اشاره

گويد: از رسول خدا )ص( روايت شده كه فرمود: هيچ مي "أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ "در مجمع البيان در ذيل آيه
 . «1»من حرث كردم  وقت نگوييد من زراعت كردم، بلكه بگوييد

 . «4»اي از صاحبان كتب حديث از ابو هريره از آن جناب نقل كرده مؤلف: اين روايت را الدر المنثور هم از عده

ابر است و در  "مزن "گويد: از معصوم روايت شده كه فرمود: مي "أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
رمود ف "وَ مَتاعاً لِلْمُقْوِينَ "فرمود: يعني آتش را وسيله يادآوري آتش روز قيامت كرديم، "نَحْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً "ملهذيل ج

 . «3»يعني وسيله زندگي محتاجان 

 رسول خدا )ص( آمده كهگويد: در روايتي صحيح از مي "فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ "و در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه
 . «3»وقتي اين آيه نازل شد، فرمود: همين آيه را ذكر ركوع خود كنيد )و بگوييد سبحان ربي العظيم( 

 نيز به طور مرسل، يعني بدون ذكر سند آورده، و« 3»مؤلف: اين روايت را كتاب فقيه 
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 . «1»الدر المنثور هم آن را از جهني از رسول خدا )ص( نقل كرده است 

است كه نسايي و ابن جرير و محمد بن نصر و حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( و ابن مردويه و بيهقي  و در الدر المنثور
اند كه گفت: قرآن كريم در شب قدر از آسمان باال به آسمان دنيا يكباره )در كتاب شعب االيمان( از ابن عباس روايت كرده

ثم نزل من  "ازل گرديد. و در عبارتي دگر آمده كه گفت: نازل شد، و پس از آن )در طول بيست و سه سال( تكه تكه ن
، آن گاه "سپس از آسمان دنيا تكه تكه بر زمين نازل گرديد -السماء الدنيا الي األرض نجوما ثم قرء فاَل أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ

 . «4» "فَال أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ "اين آيه را قرائت كرد: 

ند، هاي قرآن تفسير كر اين روايت اين است كه: ابن عباس خواسته است مواقع نجوم را به اوقات نزول تكه تكهمؤلف: ظاه
سپس از آسمان دنيا نازل شد به زمين نجوما يعني  -ثم نزل من السماء الدنيا الي األرض نجوما "چون در گفتارش داشت: 

 ."قطعه قطعه

ست، و ا "اقسم ""ال اقسم "از امام )ع( نقل كرده كه فرمود: معناي "سِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِفَال أُقْ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 . «3»كلمه ال به معناي نفي نيست 

ص( روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( )و در الدر المنثور است كه: ابن مردويه به سند خود از ابن عباس از رسول خدا 
 إِلَّا ال يَمَسُّهُ "فرمود: قرآن نزد خدا در مصحفي مطهر بود، و در معناي آيه "آنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍإِنَّهُ لَقُرْ "در معناي آيه

 . «3»فرمود: كسي به جز مقربين با آن تماس ندارد  "الْمُطَهَّرُونَ

يْكُمْ هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَ "مؤلف: تفسير مطهرون به مقربين مؤيد همان بيان گذشته ما است، و ما در تفسير آيه شريفه
 . «3»ايم حديثي از امام صادق )ع( در معرفي كتاب مكنون نقل كرده« 3» "بِالْحَقِّ...

 592چند روايت در باره نهي از مس قرآن بدون طهارت[..... ص: ]

اند كه براي شخص جنب و زن حائض و كسي تهگفته است: علما گف "ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
كند از او سر زده، و بعد از آن وضو نگرفته( نبايد با كه حدثي از او سر زده )يعني يكي از چيزهايي كه وضو را باطل مي

 خطوط قرآن تماس بگيرد،
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 . «1»نقل از محمد بن علي )ع( )

 .استمؤلف: منظور از تماس مصحف به دليل رواياتي ديگر تماس كتابت و خطوط مصحف 

از آن جناب از تعويذ )حرز( پرسيدم: كه  :و در كافي به سند خود از داوود بن فرقد از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت
 حائض بر خود آويزان كرده آيا جائز است؟

 . «4»تواند قرآن را بخواند و يا بنويسد، و دست به آن نكشد فرمود: عيبي ندارد، و اضافه كرد كه حتي مي

اند كه الدر المنثور است كه: عبد الرزاق و ابن ابي داود و ابن منذر، از عبد اللَّه بن ابو بكر از پدرش ابو بكر روايت كرده و در
 . «3»اي كه رسول خدا )ص( به عمرو بن حزم نوشته آمده است: قرآن را مس نكن مگر با داشتن طهارت گفت: در نامه

 .شيعه و هم از طرق اهل سنت بسيار استمؤلف: روايات در اين باب هم از طرق 

اند كه در عهد رسول خدا )ص( باراني و باز در الدر المنثور است كه مسلم و ابن منذر و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده
في طاند بعضي شاكر و بعضي كافر، آنها كه نعمت خداي را كفران كردند گفتند اين باران لآمد حضرت فرمود مردم دو دسته

 ...فاَل أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ "است كه فالن ستاره به ما كرده در اينجا بود كه آيات

 . «3»نازل شد  "وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ

ها اين حديث به طرق زيادي از طرق اهل سنت نقل شده، و به اصطالح علماي حديث مستفيض است، و در همه آن :مؤلف
 نازل شده، گو اينكه« 3» "انواء "آمده كه اين آيات در باره

__________________________________________________ 
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واج داشت كه حوادث جوي از قبيل باران و باد و حرارت و سردي هوا را قبل از اسالم در بين عرب جاهليت اين اعتقاد ر(5)
 شناختند كه هر يك از آنها سيزده شب در آسماندادند و بيست و هشت ستاره به نامهايي معين ميبه ستارگاني نسبت مي

گفتند نوء آورد مييكرد و در همان ساعت ستاره دوم از مشرق طلوع نموده سر بر مبوده و در شب چهاردهمش غروب مي
فالن غروب كرد و نوء فالن سر بر آورد و معتقد بودند حوادث جوي در همين هنگام يعني در هنگام غروب يك نوء و طلوع 

گفتند ستاره فالني به ما باران داد و همچنين حوادث ديگر را به يكي از آن آيد ميدهد در نتيجه اگر باران ميديگري رخ مي
دادند. و نيز معتقد بودند كه ماه هر شب در يكي از آن بيست و هشت منزل قرار دارد و هر منزلي را هم به انواء نسبت مي

نامي مسمي كرده بودند زجاج در امالي خود نقل كرده كه رسول خدا )ص( فرمود: هر كس بگويد به وسيله ستاره باران آمد 
ي كافر شده است و كسي كه بگويد خدا مشروبمان كرد به خدا و ما مشروب شديم به ستاره ايمان آورده و به خداي تعال

 .ايمان آورده و به ستاره كفر ورزيده
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 لظاهر آيات اين است كه: در مدينه نازل شده باشد، اال اينكه سياق آياتش با اين معنا سازگار نيست، هم چنان كه در او
 .دهد بر اينكه در مكه نازل شده باشدسوره گفتيم كه سياق آيات آن شهادت مي

وَ تَجْعَلُونَ  "و در مجمع البيان آمده كه در قرائت علي )ع( و ابن عباس و در روايتي كه از رسول خدا )ص( نقل شده به جاي



 . «1» "و تجعلون شكركم "آمده "رِزْقَكُمْ

 . «4»البيان اشاره كرده الدر المنثور از رسول خدا )ص( و از علي )ع( نقل كرده است مؤلف: اين روايتي را كه مجمع 

امام فرموده معنايش اين است كه: اگر شما در برابر اعمالتان جزا داده  "غَيْرَ مَدِينِينَ "و در تفسير قمي در ذيل جمله
د اگر در عقيده خو "إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ "رگردانيد،آن را يعني روحي را كه تا حلقوم آمده به بدن ب "ترجعونها "شويدنمي

 . «3»راستگوييد 

فرمود: منظور از روح و و نيز در همان كتاب به سند خود از ابو بصير روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( شنيدم مي
 . «3»رت است روح و ريحان در قبر است، ولي جنت نعيم در آخ "فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ "ريحان در آيه

گفته: رسول خدا )ص( فرمود:  "االحوال و االيمان بالسؤال عن سلمان "و در الدر المنثور است كه: قاسم بن منده در كتاب
لين گويند، و اودهند اين است كه: در دم مرگش او را به روح و ريحان و جنت نعيم بشارت مياولين بشارتي كه به مؤمن مي

گويند: مژده باد تو را كه خدا از تو راضي است، و مژده شود اين است كه: به او ميشارت داده ميچيزي كه مؤمن در قبرش ب
باد تو را در بهشت آمدي و چه خوش آمدي، خدا همه آنهايي را كه تا قبرت مشايعتت كردند بيامرزيد، و شهادت همه آنهايي 

 ا كه براي تو طلب مغفرت نمودند مستجابرا كه به خوبي تو شهادت دادند، پذيرفت، و دعاي همه كساني ر
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 . «1»كرد 

 "فَسَالمٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ "ز ابن عباس روايت كرده كه در ذيل آيهو در همان كتاب است كه ابن جرير و ابن منذر ا
زو دهند كه جرسانند، و به او خبر ميآيند، سالم خدا را به او ميآيند، و با سالمي از ناحيه خدا ميگفته: مالئكه نزد او مي

 . «4»اصحاب يمين است 

ده مبني بر اين است كه آيه شريفه حكايت و نقل كالم مالئكه باشد، و تقدير مؤلف: اين معنايي كه ابن عباس براي آيه كر
 مالئكه گفتند سالم بر تو در حالي كه از اصحاب -قالت المالئكه سالم لك حالكونك من اصحاب اليمين "آيه چنين باشد

 .در اين صورت آيه شريفه هم سالم مالئكه است و هم بشارت "يمين هستي
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 591(..... ص: 51سوره حديد مدني است و بيست و نه آيه دارد )(57)

 591[..... ص: 6تا  9(: آيات 27سوره الحديد )]

 اشاره



 الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ 

ءٍ ( لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَي1ْسَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )
( هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ 3ءٍ عَلِيمٌ )هُوَ بِكُلِّ شَيْ ( هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ و4َقَدِيرٌ )

مْ وَ نَ ما كُنْتُيها وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْاسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِ
 (3اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )

( يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ 3لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ )
(3) 

 591: ترجمه آيات..... ص

 .به نام خداي رحمان و رحيم

 .(1گويند به خاطر اينكه او عزيز و حكيم است )آنچه در آسمانها و زمين است براي خدا تسبيح مي

 .(4ميراند و او بر هر چيزي توانا است )كند و ميملك آسمانها و زمين از آن او است، او زنده مي

 .(3يزي دانا است )او اول و آخر و ظاهر و باطن است، و او به هر چ

او كسي است كه آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد، و سپس بر عرش )مقام صدور اوامر( مستولي گشت، و به تدبير امر 
داند چه قطره آبي، و چه تخم گياهي داخل زمين شد و چه گياهي سر از زمين بدر آورد، چه شعاعي از عالم پرداخت، او مي
اي از زمين برگشت، چه بخاري از زمين باال رفت و چه عملي از اي نازل و چه فرشتهو چه فرشته آفتاب به زمين تابيد،

 (3كنيد بينا است )بندگان صعود كرد، و او با شما است، هر جا كه باشيد، و خدا به آنچه مي
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 .(3سوي خداست )ها و زمين از آن او است، و بازگشت همه امور به ملك آسمان

 .(3كند، و او بدانچه در خاطرها و دلها است آگاه است )برد، و روز را داخل در شب مياو است كه شب را در روز فرو مي

 521بيان آيات ]بيان غرض سوره حديد: تحريك و تشويق مؤمنين به انفاق و...[..... ص: 

 اشاره

راه خداست، هم چنان كه تكرار امر صريح به اين معنا در خالل غرض اين سوره تحريك و تشويق مؤمنين به انفاق در 
 و جاي ديگر "آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ... "فرمايد: آياتش اشعار بدان دارد، يك جا مي

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَ الْمُصَّدِّقاتِ وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ  " :فرمايدو باز جاي ديگر مي "سَناً...مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَ "فرمايد: مي
و در تشويق مردم به اين عمل همين بس كه انفاق مردم را قرض دادن آنان به خداي عز اسمه دانسته، و  "قَرْضاً حَسَناً

ان شكند، و او وعدهين و بهترين مطلوبست، او هرگز خلف وعده نميترترين و مقدسمعلوم است كه خداي عز و جل عالي
گرداند، و نيز وعده داده كه در عوض انفاقشان اجري كريم و داده كه اگر به وي قرض بدهند مضاعف و چند برابر بر مي

 .بسيار زياد بدهد

ثر آمرزش گناهان و داشتن دو برابر از رحمت و و نيز اشاره كرده به اينكه اين انفاق منشاش تقوا و ايمان به رسول است، و ا
 .مالزمت با نور، و بلكه ملحق شدن به صديقين و شهداء در نزد خداي سبحان است



و در خالل آيات سوره معارفي هم راجع به مبدأ و معاد آمده، و دعوت به تقوا و اخالص ايمان و زهد دارد، و نيز مشتمل بر 
 .مواعظي است

 .دت سياق آياتش در مدينه نازل شدهو اين سوره به شها

 .اند كه مدني بودن اين سوره اجماعي استاز مفسرين ادعا كرده« 1»و بعضي 

كند كه مگر خدا به و چون تشويق و تحريك مردم به انفاق، و اينكه انفاق قرض دادن به خدا است اين توهم را ايجاد مي
لين كلمه سوره مساله نزاهت خدا از احتياج را خاطر نشان نموده، فرموده: مال ما محتاج است، لذا از همان آغاز سخن يعني او

 اي از اسماي حسناي خدا را كه رساننده اين نزاهت. و نيز عده"گويندآنچه در زمين و آسمانها است خدا را تسبيح مي "
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 "هايي كه با تسبيح خدا آغاز شده، يعني سوره حشر، صف، جمعه و تغابن، كه بعضي با كلمهاست ذكر كرد، و همه سوره
 .اند، نظير سوره مورد بحث استآغاز شده "يسبح "و بعضي ديگر با كلمه "سبح

 529حقيقي است نه مجازي و به زبان حال[..... ص: ها و زمين است تسبيح بيان اينكه تسبيح آنچه در آسمان]

ست، است، به معناي منزه داشتن ا "سبح "تسبيح كه مصدر فعل "سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "
با ساحت كمال او باشد از ساحت او و منزه داشتن خدا به اين است كه هر چيزي را كه مستلزم نقص و حاجت و ناسازگاري 

در جمله مورد بحث موصوله  "ما "نفي كني، و معتقد باشي كه خداي تعالي داراي چنين صفات و اعمالي نيست، و كلمه
است، و مراد از آن تمامي موجوداتي است كه در آسمانها و زمين هستند، چه آنها كه مانند مالئكه و جن و انس داراي عقل 

راجع به موجودات فاقد عقلند، )و در فارسي  "ما "چه آنهايي كه چون جمادات فاقد عقلند، و اگر بگويي كلمه و شعورند، و
گوييم: بلي همين طور است، ليكن در جايي شود(، و علي القاعده بايد شامل عقال نشود، در پاسخ ميترجمه مي "چيزي "به

اي قال و غير عقال هر دو است، اشكالي ندارد، و در آيه مورد بحث قرينهع "ما "اي باشد كه بفهماند منظور از كلمهكه قرينه
كه داللت كند بر اينكه منظور عموم موجودات است چه عقال و چه غير عقال وجود دارد، و آن قرينه اين است كه اسمايي از 

هايي ني علم و آگاهي به نيت، يع"علم بذات الصدور "و "احياء "شمارد كه مخصوص عقال است، مانندخداي سبحان بر مي
 .كه در درون دلها است و معلوم است كه اين دو صفت مربوط به موجودات داراي شعور، و صفت دوم مربوط به عقال است

پس معناي آيه اين شد كه: تمامي موجوداتي كه در آسمانها و زمين است، و خالصه تمامي عالم، خداي سبحان را منزه 
بيح خداي تعالي حقيقت معناي تسبيح است، نه اينكه خواسته باشد به طور مجاز نسبت تسبيح به آنها دارد. و مراد از تسمي

ديد كند بر اينكه پداده باشد، يعني خواسته باشد بفرمايد: هر موجود كه در آسمانها و زمين است با هستي خود داللت مي
نكه خواسته باشد به طور عموم مجاز نسبت تسبيح به آنها اي منزه از هر نقص و متصف به كل كمال دارد، و نه ايآورنده

داده باشد، يعني بفهماند كه تمامي موجودات داللت دارند بر نزاهت خداي تعالي از هر نقص و عيب. چيزي كه هست 
 :گويندفارسي مي و يا به "سبحان اللَّه سبحان اللَّه "گويند: كنند و ميعقالي از موجودات اين داللت را با زبان سر ايفا مي

كنند، بلكه همانطور كه گفتيم معناي و غير عقال اين داللت را به لسان حال ايفا مي "خدا منزه از هر نقص و حاجت است "
حقيقي كلمه منظور است، و موجودات چه عقال و چه غير عقال همه خدا را به تمام معني الكلمه و به حقيقت معني الكلمه 

 ل اينكه در جاي گويند، بدليتسبيح مي
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ا ءٍ إِلَّوَ إِنْ مِنْ شَيْ "ديگر به طور صريح و به بياني كه نه ميتوان حمل بر مجازش كرد، و نه حمل بر عموم مجاز، فرموده: 
ح مجازي بود، ديگر جا نداشت بفرمايد: شما چون اگر منظور از تسبيح، تسبي« 1» "يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

فهميد، زيرا تسبيح مجازي اين است كه: موجودي با هستي خود داللت كند بر وجود خالق و صانعش و تسبيح آنها را نمي
اين داللتش حجتي باشد عليه منكرين صانع، و يا اين است كه هر موجودي با زبان حال تسبيح و حمد خدا بگويد، و اين دو 

 ."فهميدو ليكن شما تسبيح آنها را نمي "بايست بفرمايد: فهمد، و نميوع داللت را همه كس مين

پس تسبيح تمامي موجوداتي كه در آسمانها و زمين هست تسبيح با زبان، و تنزيه به حقيقت معناي كلمه است، هر چند كه 
مادات زبان ندارند، قرآن كريم تصريح دارد بر اينكه تمامي ما زبان آنها را نفهميم، نفهميدن ما دليل بر اين نيست كه مثال ج

 . «4» "ءٍقالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ "موجودات زبان دارند و فرموده: 

شكند، و مييعني خداي سبحان داراي مقامي منيع است، به طوري كه تمامي قدرتها را در هم  -"وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "
هيچ قدرتي نيست كه او را شكست دهد، و حكيم است، يعني فعل او متقن و محكم است، آن قدر محكم است كه هيچ 

و چون افعال ما در معرض فساد و تباهي نيست(، و نيز آن قدر متقن است كه جاي هيچ )كند، اي فعل او را فاسد نميعارضه
 .اعتراض كردني در آن نيست

از آنجايي كه در ابتداي آيه خبر مقدم بر مبتدا ذكر  "ءٍ قَدِيرٌالسَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْ لَهُ مُلْكُ "
  :شده و حق كالم اين بود كه بفرمايد

از آن خدا است  "ولي چنين نفرمود، بلكه فرمود:  "ملك آسمانها و زمين از آن خدا است -ملك السماوات و األرض له "
فهماند كه: مالك آسمانها و زمين تنها خداست، او به رساند، در نتيجه مي، و اين عبارت انحصار را مي"ملك آسمانها و زمين

راند، براي اينكه پديد آورنده همه او است، پس آنچه در آسمانها و زمين تنهايي است كه هر حكمي بخواهد در عالم مي
ر وجودش به خداست، پس هيچ حكمي نيست مگر اينكه حاكم در آن خداست، و هيچ ملك و هست قيام و وجود آثا

 .سلطنتي نيست مگر آنكه صاحبش او است

__________________________________________________ 

 .33ه سري، آيفهميد. سوره اگويد، ولي شما تسبيح آنها را نميهيچ موجودي نيست مگر آنكه خدا را تسبيح و حمد مي(1)

 .44در پاسخ گفتند: ما را آن خدايي به زبان در آورد كه تمامي موجودات را به زبان در آورده. سوره حم سجده، آيه (2)
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يت( ماين دو جمله اشاره است به دو نام از نامهاي خداي تعالي يعني زنده كننده و ميراننده، )محيي و م -"يحيي و يميت "
و اگر خود اسم را نياورد، و به جاي آن فعل مضارع آورد، براي اين بود كه اشاره كرده باشد به شمول و عموميت آن نسبت 

به هر احياء و هر اماته، تا در نتيجه شامل ايجاد مالئكه هم بشود، چون حيات مالئكه مسبوق به مرگ نيست، و نيز زنده 
ردن مردگان در روز قيامت، و پديد آوردن جمادات مرده كه قبال زنده نبودند، تا كردن جنين در شكم مادرش، و زنده ك

حْيَيْتَنَا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَ "ميراندن در باره آنها صادق باشد، و ميراندن انسان در دنيا و براي بار دوم در برزخ كه آيه شريفه
 .بر اين، در تعبير به مضارع داللت بر استمرار نيز هستبه آن اشاره دارد، عالوه « 1» "اثْنَتَيْنِ

اين جمله اشاره دارد به صفت قدرت خداي تعالي، و اينكه قدرت او مطلق است، و مقيد به  -"ءٍ قَدِيرٌوَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْ "
با مساله احياء و اماته  چيزي دون چيزي نيست، و اگر در آخر آيه مورد بحث اين جمله را گنجاند، براي مناسبتي بود كه



اي را كه نه عيني از آن بجا مانده و نه داشت، چون ممكن بود كسي توهم كند كه چطور ممكن است خداي تعالي مرده
 .فرمايد: او بر هر چيزي قادر استاثري، زنده كند؟ و جمله مذكور اين توهم را دفع نموده مي

 523بودن خداي سبحان[..... ص:  "نباط "و "ظاهر "،"آخر "،"اول "توضيح مقصود از]

 "ءٍ عَلِيمٌهُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ

بعد از آنكه معلوم شد كه خداي تعالي بر هر چيزي كه فرض شود قادر است، قهرا با احاطه قدرتش به هر چيزي از هر جهت 
فرض شود اول باشد خدا قبل از آن چيز بوده، پس او نسبت به تمام ماسواي خود اول محيط هم هست، پس هر چيزي كه 

است، نه آن چيزي كه ما اولش فرض كرديم، و همچنين هر چيزي كه ما آخرينش فرض كنيم خداي تعالي بعد از آن هم 
پس آخر خدا است، نه آن چيزي خواهد بود، چون گفتيم قدرتش احاطه به آن چيز دارد، هم به ما قبلش و هم به ما بعدش، 

اي كه قدرتش كه ما آخرينش فرض كرديم، و هر چيزي را كه ما ظاهر فرض كنيم خدا ظاهرتر از آن است به خاطر احاطه
بر آن چيز دارد، و چون احاطه دارد پس از جهت ظهور هم ما فوق آن است، پس خدا ظاهر است، نه آن چيزي كه ما 

تر از آن است، و هر چيزي كه باطن فرض شود خدا به خاطر احاطه قدرتش بر آن باطن ظاهرش فرض كرديم، و همچنين
 ما وراي آن قرار دارد، چون او است كه آن چيز را باطن كرده، پس باطن هم

__________________________________________________ 

 .11راندي و دو بار زنده كردي. سوره مؤمن، آيه كافران در روز قيامت گويند:( پروردگارا! تو ما را دو بار مي)(1)
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خداست، نه آن چيزي كه ما باطنش فرض كرديم، پس معلوم شد كه خدا اول و آخر و ظاهر و باطن علي االطالق است، و 
 . «1»از اين صفات آنچه در غير خدا هست نسبي است نه علي االطالق 

يد بدانيم كه اوليت خداي تعالي و آخريتش و همچنين ظهور و بطونش زماني و مكاني نيست، و چنين البته اين را هم با
نيست كه در ظرف زمان اول و آخر باشد، و گرنه بايد خود خدا جلوتر از زمان نباشد، و از زماني و مكاني بودن منزه نباشد، و 

به تمامي موجودات است، بلكه منظور از اوليت و آخريت و حال آنكه منزه از آن است، چون خالق زمان و مكان و محيط 
همچنين ظاهر و باطن بودنش اين است كه: او محيط به تمام اشياء است، به هر نحوي كه شما اشياء را فرض و به هر 

 رترتر از آن است، اگر آخر فرض كني او آخاش اولصورت كه تصور بكني )اگر فالن چيز را اول فرض كني او به احاطه
 .(تر است، به همان دليلي كه گذشتاست، اگر چيزي را ظاهر فرض كني او ظاهرتر، و اگر باطن فرض كني او باطن

 "پس از آنچه گذشت روشن گرديد كه اين اسماي چهارگانه يعني اول و آخر و ظاهر و باطن چهار شاخه و فرع از نام
چون قدرتش محيط به هر چيز است، ممكن هم هست  اي از اطالق قدرت او است،است، و محيط هم شاخه "محيط

هايي از احاطه وجود او بگيريم، چون وجود او هايي از احاطه قدرتش ندانيم، بلكه شاخهنامهاي چهارگانه مورد بحث را شاخه
اراي كه هر چيز دقبل از وجود هر چيز و بعد از وجود هر چيز است، او قبل از آنكه چيزي ثبوت پيدا كند ثابت بود، و بعد از آن

تر و ظاهرتر است، و از ديد و درك اوهام و عقول هر ثبوتي فاني گردد باز هم ثابت است، او از هر چيز ديگري نزديك
 .تر استتر و پنهانصاحب عقلي از چيز ديگري باطن

همين مناسبت است كه  و به« . 4»و همچنين اسامي چهارگانه نامبرده به نوعي بر علم خداي تعالي بستگي و تفرع دارند 
  :فرمايدبينيم در ذيل آيه علم خدا را هم آورده ميمي

__________________________________________________ 



فالن چيز نسبت به فالن چيز ديگر اول است، و آن ديگري نسبت به سومي آخر است، و آن سومي نسبت به چهارمي (1)
جمي باطن است، هيچ موجودي در عالم سراغ نداريم كه علي االطالق اول و يا آخر و ظاهر است، و آن چهارمي نسبت به پن

 ."مترجم "يا ظاهر و يا باطن باشد.

براي اينكه هر چيزي راي كه ما اول فرض كنيم، قبل از وجودش خداي تعالي احاطه علمي به او داشته، پس خدا اول (2)
يم بعد از فنايش هم خدا احاطه علمي به آن دارد، پس باز خدا آخر است است نه آن چيز، و هر چه راي كه ما آخر فرض كن

نه آن، و هر چه راي كه ما ظاهر فرض كنيم، خداي تعالي ظاهرتر از آن است، چون ظهور آن از خداست، و چگونه ممكن 
 ."مترجم "است از خود خدا ظاهرتر باشد و همچنين.
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 ."ءٍ عَلِيمٌلِّ شَيْوَ هُوَ بِكُ "

اند كه: او اول است، براي اينكه قبل از هر چيز بوده، و آخر از مفسرين اسماي چهارگانه را اينطور معنا كرده «1»بعضي 
كند، و باطن است اي بسيار بر وجودش داللت مياست چون بعد از هالك و فناي هر چيز هست، و ظاهر است چون ادله

 .ياء هست، و احدي نيست كه از او داناتر باشدچون عالم به تمامي اش

انتها، و ظاهر يعني بدون اقتراب، و باطن يعني بدون احتجاب ابتدا، و آخر يعني بياند: اول يعني بيديگر گفته« 4»بعضي 
«3» . 

 .البته در اين ميان اقوال ديگري نيز هست كه دلچسب نيست و لذا از نقل آنها صرفنظر كرديم

 .تفسير اين آيه در سوره اعراف و يونس و هود و فرقان و قاف گذشت "ذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍهُوَ الَّ "

تفسير و بحث  "ارُجُ فِيهثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْ "
كنايه است از شروع  "استواي بر عرش "گذشت، و در آنجا گفتيم كه 33مفصل پيرامون معناي عرش در سوره اعراف آيه 

، و به همين جهت است كه دنبال استواي بر عرش مساله علم به جزئيات احوال موجودات آسماني « 3»در تدبير ملك وجود 
 .وازم تدبير استو زمين را ذكر كرده، چون علم از ل

 "كه مصدر فعل مضارع "ولوج "كلمه -"يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها "
به معناي  "عروج "به معناي داخل شدن چيزي در محلي تنگ است، و كلمه« 3» -به طوري كه راغب گفته -است "يلج

 باال رفتن است، و معناي آيه اين

__________________________________________________ 
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شود به خاطر حجاب است، و خدا شود به خاطر نزديك شدن است، و هر چيزي كه باطن ميهر چيزي كه ظاهر مي(3)
 ."مترجم ".دن باطن استبدون نزديك شدن ظاهر و بدون در پرده ش

دانيم كه همه اوامر مربوط به اداره كشور از آنجا چون ما در عرف بشري خود تخت سلطنتي را عبارت از مكاني مي(4)
ان به زب "چون كه با كودك سر و كارت فتاد... "رسد، قرآن نيز به حكمها در آنجا به توشيح ميصادر، و همه لوائح و نامه

ام تدبير خداي تعالي و مصدريت اوامرش را عرش خوانده، نه اينكه خواسته باشد العياذ باللَّه براي او بشري سخن گفته، مق
 ."مترجم "دار اثبات كند.تختي پايه

 ."ولج "مفردات راغب، ماده(5)
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باران و تخم گياهان و غير اينها آگاه است، و كند از قبيل آب رود و نفوذ مياست كه: خداي تعالي از آنچه در زمين فرو مي
ا شود چون بارانهآورد چون نباتات و حيوانات و آب خبر دارد، و از آنچه كه به زمين نازل مينيز از آنچه كه از زمين سر بر مي

مانند دودها و بخارها  رودو اشعه اجرام نوراني و مالئكه و غيره با اطالع است، و از آنچه كه از زمين به طرف آسمان باال مي
 .و مالئكه و اعمال بندگان با خبر است

 526احاطه، ملك و علم مطلق خداوند بر همه چيز و همه كس[..... ص: ]

او هر جا كه باشيد با شما است، براي اينكه به شما احاطه دارد، و در هيچ مكان و پوششي از او  "وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ "
آيد، و آن اين است كه: خداي تعالي در هر حال بر ما احاطه دارد، و در هر زمان و در اينجا سؤالي پيش مي .نيستيدغايب 

و هو معكم اينما كنتم و في اي زمان و  "مكان محيط به ما است، با اين فرض چرا تنها مساله مكان آمده، و چرا نفرمود: 
 ؟"ان و در هر حال كه باشيداو با شما است هر جا و هر زم -اي حال كنتم

گوييم: درست است كه احاطه خداي تعالي به ما تنها احاطه مكاني نيست، بلكه در همه احوال و اوقات نيز به ما در پاسخ مي
ترين مالك در جدايي چيزي از چيزي ديگر و غايب شدنش از آن جدايي مكاني احاطه دارد، ليكن از آنجايي كه معروف

كند، از اين جهت تنها معيت مكاني را ذكر كرد، و واهد از كسي ديگر جدا شود، مكان خود را عوض مياست، و هر كس بخ
 .گرنه نسبت خداي تعالي به مكانها و زمانها و احوال يك نسبت است

 .اند: مراد از اين معيت، معيت مجازي است، كه منظور از آن احاطه علمي استهم گفته« 1»بعضي 

او با شما  فرمود:شود، كه مياي است كه بر مطالب قبل مترتب مياين آيه نظير فرع و نتيجه "تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَ اللَّهُ بِما "
است هر جا كه باشيد، و او به هر چيزي عالم است، چون نتيجه حاضر بودن او نزد مردم و جدا نشدنش از ايشان و عالم 

ها و يشان نيز باشد، ظاهر اعمالشان را ببيند و باطن آن را كه همان نيتبودنش به هر چيز اين است كه بيناي به اعمال ا
 .مقاصد دروني ايشان است، ناظر باشد

، "لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "با اينكه در سه آيه قبل فرموده بود:  "لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ "
 ر اينجا نيز آن راد

__________________________________________________ 
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خاطر نشان كرد، و اين تكرار براي اين بود كه بهتر بفهماند مساله بازگشت به خدا مبتني بر عموميت ملك او است، بار اول 
بينيم اي ديگر ميت خدا را افاده كند، و در نوبت دوم خواست اين ابتناء را بفهماند، هم چنان كه در آيهخواست مالكيتنها مي

ءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ ال يَخْفي عَلَي اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ " :فرمايدمساله معاد را با مالكيت خداي تعالي با هم آورده، مي
 . «1» "الْواحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ لِلَّهِ

جمع است، و چون الف و الم بر سر دارد و به اصطالح ادبي جمع محلي به  "امور "كلمه "وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ "در جمله
چنين است، در نتيجه هيچ  نيز «4» "أَال إِلَي اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ "كند، همانطور كه در جملهالف و الم است، افاده عموميت مي

تواند او را از برگشتن به سوي خداي تعالي باز بدارد، و هيچ گردد، و هيچ كس نميچيز نيست مگر آنكه به سوي خدا برمي
تر بگويم: تنها عاملي كه امور را به ساده .گرداند به جز اختصاص ملك به خدا نيستعاملي كه آن چيز را به سوي خدا برمي

 .گرداند، اين است كه ملك عالم مختص به او است، پس امر و فرمان و حكمراني هم تنها از آن او استمي سوي خدا بر



 "ع االمورو اليه ترج "كه قبال بود با اينكه ممكن بود بفرمايد:  "وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "در اين جمله و همچنين در جمله
ه را ذكر كرد، و شايد وجه آن اين بوده باشد كه اين دو جمله مانند يك مثل معروف لفظ اللَّ "و هو بما تعملون بصير "و

دهند، و دلنشين شود، و دلها را براي تاثر از ياد روز قيامت و پاداشهاي بزرگي كه در قيامت به انفاق كنندگان در راه خدا مي
 .تر سازدآيد آمادهدر آيات بعد ذكرش مي

به  "ايالج روز در شب "و "ايالج شب در روز ""النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي "
معناي اختالفي است كه شب و روز در كوتاهي و بلندي دارند، و اين اختالف در دو نيم كره شمالي و جنوبي درست به 

ها بلند است، در نيم كره جنوبي كوتاه است، و در فصلي كه در نيم كره ه شمالي شبعكس همند، در فصلي كه در نيم كر
ها كوتاه و روزها بلند است، در نيم كره جنوبي به عكس آن است، و مساله اختالف شب و روز را در كالم خداي شمالي شب

 .تعالي چند بار ديديم

 ها جا گرفتهاست كه در سينه ايافكار پنهاني و نيات نهفته "ذات الصدور "و مراد از

__________________________________________________ 

ماند و نه باطني، در آن روز پرسيده شوند، و از ايشان نه ظاهري بر خدا پوشيده ميروزي كه خاليق همه آشكار مي(1)
 .13 شوند: ملك در امروز از آن كيست؟ از آن خداي واحد قهار. سوره مؤمن، آيهمي

 .33گردد. سوره شوري، آيه آگاه باش كه كارها به سوي خدا برمي(2)
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ها قرار دارد، و اين جمله يعني آيد، چون اين نيات منسوب به دلها است، و دلها هم در قفسه سينهو از آنجا به بيرون نمي
وَ اللَّهُ بِما  "كند، هم چنان كه جملهلم خداي تعالي به نيات دروني را بيان مياحاطه ع "وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ "جمله

 .كرداحاطه بينايي آن جناب به ظواهر اعمال آنان را بيان مي "تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

 528بحث روايتي..... ص: 

 اشاره

نسايي، ابن مردويه، و بيهقي )در كتاب شعب  (در الدر المنثور است كه احمد، ابو داوود، ترمذي )وي حديث را حسن دانسته
هايي كه در آغازش اند كه گفت: رسول خدا )ص( همواره قبل از خواب سورهااليمان(، از عرباض بن ساريه روايت كرده

 . «1»اي است كه از هزار آيه بهتر است ها آيهفرمود: در اين سورهخواند و ميمساله تسبيح ذكر شده مي

 . «4»روايت را از ابن ضريس از يحيي بن ابي كثير نيز از آن جناب نقل كرده مؤلف: اين 

و در كافي به سند خود از عاصم بن حميد روايت كرده كه گفت: شخصي از علي بن الحسين )ع( از توحيد سؤال كرد، 
قُلْ  "به همين جهت سوره داند كه در آخر الزمان مردمي خواهند آمد اهل تعمق و تحقيق، وحضرت فرمود: خداي تعالي مي

را نازل كرد، و اگر كسي بخواهد در معارف توحيد بيش از  "عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ "و آيات سوره حديد تا جمله "هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
 . «3»شود اين كنجكاوي كند هالك و گمراه مي

امام فرمود: اين همانست  :آمده كه "وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُسَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ  "و در تفسير قمي در ذيل آيه: 
هُوَ  "و در معناي جمله« 3» "اندكلمات جامع را به من داده -اوتيت جوامع الكلم "اش فرمود: كه رسول خدا )ص( در باره

وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ  "بعد از فناي هر چيز باقي است،يعني او  "و اآلخر "فرمود: يعني او قبل از هر چيز بوده است، "الْأَوَّلُ



 . «3»يعني او به ضميرها آگاه است  "الصُّدُورِ

__________________________________________________ 

 .134، ص 3(الدر المنثور، ج 4و  1)

 .3، ح 31، ص 1اصول كافي، ج (3)

 .اض نيز همين آيه باشداحتمال دارد نظر رسول خدا )ص( در روايت عرب(4)

 ."مترجم "هايي كه در آغازش مساله تسبيح ذكر شده.و همچنين در ساير سوره

 .334، ص 4تفسير قمي، ج (5)
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 521شرح چند روايت در باره اول و آخر و ظاهر و باطن بودن خداي تعالي[..... ص: ]

  :ناب يعني از علي )ع( پرسيدندو در كافي آمده كه در روايتي از آن ج

سؤال از مكان است، و در مورد  "كجا بود "پروردگار ما قبل از اينكه آسمان و زمين را خلق كند كجا بود؟ فرمود: كلمه
 . «1»خداي تعالي صحيح نيست، زيرا خداي تعالي )كه خالق مكان است( بود در حالي كه مكاني نبود 

  :علي )ع( نقل كرده كه در آن فرمودهاي از حسن بن و در توحيد خطبه

الحمد للَّه الذي لم يكن له اول معلوم و ال اخر متناه و ال قبل مدرك و ال بعد محدود فال تدرك العقول و اوهامها و ال  "
 . «2» "ء مما و ال ظاهر علي ما و ال باطن فيماالفكر و خطراتها و ال االلباب و أذهانها صفته فتقول متي و ال بدي

خواهد بفرمايد: اول دارد، ولي براي ما معلوم مؤلف: اينكه فرمود: اولي معلوم ندارد، )قيد معلوم احترازي نيست، يعني نمي
  :خواهد بفرمايدنيست، بلكه( قيدي توضيحي است، مي

دن اول او ندارد، و داشت تعلق علم به آن اول ممكن بود، و چون علم راهي براي پيدا كراول ندارد براي اينكه اگر اول مي
قيد متناهي نيز در اينجا مانند قيد معلوم در جمله قبل توضيحي  "و ال آخر متناه "داند، لذا اول ندارد.بلكه آن را جايز نمي

 . «3»شد داشت متناهي و محدود مياگر آخر مي :خواهد بفرمايداست، مي

بعدي هم ندارد، چون اگر  "و ال بعد محدود "بود،رك ميداشت قابل ديعني قبل ندارد چون اگر مي "و ال قبل مدرك "
و ال ظاهر علي  "، يعني خداي تعالي از چيزي آغاز نشده، تا اول داشته باشد،"ء مماو ال بدي "شود،داشته باشد محدود مي

درست است كه  .، يعني تفوق او بر عالم مانند تفوق يك موجود مادي بر موجود ديگر كه باالي آن قرار بگيرد نيست"ما
يعني خدا خود را در داخل چيزي پنهان نكرده، و در  "و ال باطن فيما "تفوق دارد اما نه چون تفوق جسمانيات بر يكديگر،

 .چيزي مستتر نگشته

 كل ظاهر غيره غير باطن و كل باطن غيره غير "و در نهج البالغه آمده: 

__________________________________________________ 

 .3، ذيل ح 34، ص 1اصول كافي، ج (1)

اش اولي معلوم و آخري متناهي و قبلي قابل درك و بعد محدود، صادق نيست، در حمد خدايي را كه در باره :يعني(2)
ها و تصوراتش تا بتوانند بپرسند كنند، و نه فكرها و جوالن آن، و نه باطننتيجه نه عقول و اوهام آن صفت او را درك مي

از چه وقت بوده، آخر خداي تعالي از هيچ چيز آغاز نگشته، و بر هيچ چيز ظاهر و قاهر نشده و در هيچ چيز نهان  كي و
 .3، ح 33نگشته. توحيد، ص 



شود كه او را تحديد كرده باشد، و ثانيا در خارج و محال است واجب الوجود محدود باشد، زيرا اوال محتاج به ما فوقي مي(3)
 ."مترجم "اشته باشد.از حد، وجود ند
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 . «1» "ظاهر

و معناي آن اين است كه: حيثيت و نحوه ظهور در غير خداي تعالي، غير نحوه بطون و پنهاني آن است، هر چيزي  :مؤلف
ز به عكس اگر اغير خداي تعالي اگر از جهتي ظاهر است از عين آن جهت باطن نيست، بلكه از جهت ديگري باطن است، و 

حيثي و جهتي پنهان است، به عين آن جهت ظاهر نيست، بلكه به غير آن جهت ظاهر است، و اما خداي تعالي به خاطر 
اينكه احدي الذات است، مانند ما مخلوقاتش متقسم و متجزي به جهات مختلف نيست )توضيح اينكه اگر ما عالم هستيم 

اي علم هست، و اگر قادريم به خاطر داشتن آن ابزار نيست، بلكه به خاطر داشتن بدين جهت است كه در وجود ما ابزاري بر
ابزاري ديگر است، پس ما بدان جهت كه عالميم قادر نيستيم، و بدان جهت كه قادريم عالم نيستيم، اما خداي تعالي به عين 

باطن نيز هست، و به عين آن  آن جهت كه عالم است قادر وحي است(، لذا خداي تعالي به همان جهت كه ظاهر است
جهت كه باطن است ظاهر است، پس خداي تعالي از شدت و كمال ظهورش باطن است، و از كمال بطونش ظاهر است 

)مثالي كه تا حدي ذهن را به مطلب نزديك كند قرص خورشيد و سرچشمه نور است، با اينكه ظاهر است، و نه تنها ظاهر 
تواند به خود قرص، نگاه بواسطه نور آن است، در عين حال از شدت ظهور، كسي نمياست بلكه ظهور هر چيز ديگر هم 

 .(كند

باطن ء فوقه و الء بعده و الظاهر فال شيء قبله و اآلخر فال شيالحمد للَّه األول فال شي "و در آن كتاب اين جمله نيز آمده: 
 . «4» "ء دونهفال شي

خواهد يك امتداد زماني در اين بين فرض كند، كه ، قبليت و بعديت زماني نيست، نمي"قبليت و بعديت "مؤلف: و مراد از
اي از اش غير متناهي باشد، و هم در آينده، و عالم هستي در وسط اين دو طرف قرار گرفته باشد، در قطعههم در گذشته

متناهي، در نتيجه وجود خداي تعالي منطبق بر سراسر  زمان كه هر دو طرف آن غير متناهي است و خود عالم هر دو طرفش
زمان غير متناهي باشد، به طوري كه هيچ يك از دو طرفش خالي از خدا نباشد، هر چند كه هر دو طرف آن غير متناهي 

 باشد، و باز در نتيجه هستي خدا از حيث زمان مقدم بر عالم و مؤخر

__________________________________________________ 

غير از خدا هر چيزي كه ظاهر و پيداست نهان نيست، و هر چيزي كه پنهان است ظاهر نيست. نهج البالغه فيض (1)
 [.....] .33االسالم، خطبه 

حمد آن خدايي را كه اول است، و در نتيجه چيزي قبل از او نيست، و آخرست و در نتيجه چيزي بعد از او نيست و ظاهر (2)
 .چيزي فوق او نيست، و باطن است پس هيچ چيزي دون او نيست است، پس هيچ

 .33، خطبه 434نهج البالغه فيض االسالم، ص 
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از آن باشد، چون اگر خداي سبحان ازلي و ابدي زماني بود، بايد ذات مقدس او هم مانند همه زمانيات، هم در ذاتش و هم 
 شود، عالوه بر اين اشكال، قبليت و بعديت او بهون زمان متغير است، و نسبت به او نيز متجدد ميدر احوالش متغير باشد، چ

 .تبع قبليت و بعديت زمان خواهد بود، پس در حقيقت زمان، اول و آخر اصلي است، نه ذات مقدس او

 -ر اوليت و آخريت گفتيمبه همان بياني كه د -و همچنين مساله ظاهريت و باطنيت خداي تعالي به حسب مكان نيست



اش بر هر چيزي كه فرض شود سبقت دارد، و به نفس ذاتش از هر امري كه آخر بلكه خداي تعالي به نفس ذات متعاليه
 .فرض شود مؤخر است، و به همين معنا ظاهر و باطن است و زمان )و مكان( مخلوق او و متاخر از او است

ر كتاب عظمت( از ابن عمر و ابو سعيد از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود: د)و در الدر المنثور است كه ابو الشيخ 
چيز بوده،  گوييد قبل از هرپرسند تا برسند به اينكه بپرسند: اين خدا كه شما ميناگزير مردم از شما در باره خدا چيزهايي مي

ز هر چيز اول بوده، و نيز بعد از هر چيز آخر است، پس قبل از او چه بوده؟ اگر سؤالشان به اينجا منتهي شد، بگوييد: او قبل ا
تر از هر نهان است، و او به هر چيز دانا ديگر چيزي بعد از او نخواهد بود، و او ظاهر و ما فوق هر چيزي، و باطن و نهان

 . «1»است 

 569شرح روايتي راجع به علم خداوند[..... ص: ]

فرمود: همواره خداي عز و جل شنيدم مي (ت كرده كه گفت: از امام صادق )عو در توحيد به سند خود از ابو بصير رواي
پروردگار ما بوده، و علم ذات او بود، بدون اينكه معلومي داشته باشد، و بعد از آنكه موجودات را آفريد آن وقت علمش بر آن 

 . «4»مخلوقات تعلق گرفت، و علمش داراي معلوم شد 

ي نظير علم ما كه عبارت است از صورتهاي ذهني، نيست، و علم او به عالمي كه بعدها آفريد مؤلف: مراد از اين علم، چيز
ي اي را بسازد صورتخواهد خانهخواهد بسازد نيست، يك معمار وقتي مياي كه بعدها مينظير علم يك معمار به قيافه خانه

زد، به طوري كه اگر بعد از ساختنش خرابش كرد، باز آن سااز آن خانه را در ذهن خود ترسيم نموده، طبق آن نقشه بنا را مي
نامند، كه در مورد خداي تعالي صدقش محال است، بلكه صورت ذهني به حال خود باقي است، چنين علمي را علم كلي مي

ذات آن  يابدعلم او عبارت است از ذات او، و ذاتش عين علم او به معلومات است، و وقتي هم كه معلوم در خارج تحقق مي
 معلوم عين علم

__________________________________________________ 

 .131، ص 3الدر المنثور، ج (1)

 .133توحيد صدوق، ص (2)
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خداي تعالي به آن است چيزي كه هست علم اولي علم ذاتي و صفت ذات اوست، و علم دومي علم فعلي و صفت فعل 
 .اوست

اي از امير المؤمنين )صلوات اللَّه عليه( نقل كرده، و در آن آمده كه علم خدا به وسيله ابزار و آالت در همان كتاب خطبه و
 . «1»باشد، و بين او و معلوماتش علمي كه غير ذات او باشد واسطه نيست نيست، و جز به ذات او نمي

 اي زايد بر ذات او واسطهي عين علم او است، نه اينكه صورت علميهمؤلف: منظور از اين كالم اين است كه: ذات خداي تعال
 .باشد

__________________________________________________ 

 .43، ح 34توحيد صدوق، ص (1)

 433، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 563[..... ص: 92تا  7(: آيات 27سوره الحديد )]



 اشاره

( وَ ما لَكُمْ ال تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 3وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ )آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ 
( هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلي عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ 3مِنِينَ )وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَ قَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْ

تَوِي يَسْ( وَ ما لَكُمْ أَالَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ال 3الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ وَ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ )
ما تَلُوا وَ كاُلًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْني وَ اللَّهُ بِمِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قا

 (11ضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ )مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْ (14تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )

يها اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيَوْمَ تَرَي الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعي نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّ
مْ ءَكُ( يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرا14زُ الْعَظِيمُ )ذلِكَ هُوَ الْفَوْ

( يُنادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلي 13لِهِ الْعَذابُ )فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَ
مِنْكُمْ  ( فَالْيَوْمَ ال يُؤْخَذ13ُوَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ )وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ حَتَّي جاءَ أَمْرُ اللَّهِ 

 (13فِدْيَةٌ وَ ال مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْالكُمْ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ )
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 569ترجمه آيات..... ص: 

مان ي كه از شما ايبه خدا و رسولش ايمان آوريد، و از آنچه ما از دست ديگران گرفته به شما داديم انفاق كنيد، پس كسان
 .(3بياورند و انفاق كنند اجري بزرگ خواهند داشت )

خواند به اينكه به پروردگارتان ايمان بياوريد، و با اينكه او از و چرا به خدا و رسول ايمان نياوريد، با اينكه رسول شما را مي
 .(3شما پيمان گرفته بود، اگر به پيمان خود ايمان داريد )

ها به سوي نور بيرون كند، و به درستي خدا نسبت آياتي روشن بر بنده خود نازل كرد، تا شما را از ظلمتاو كسي است كه 
 .(3به شما رؤوف و رحيم است )

و چرا بايد در راه خدا انفاق نكنيد؟! با اينكه ميراث آسمانها و زمين از آن خدا است، و از شما آنان كه قبل از فتح انفاق كردند 
تر دارند، تا كساني كه بعد از فتح انفاق نموده و كارزار كردند، اي عظيمودند با ديگران برابر نيستند، آنان درجهو كارزار نم

 .(14كنيد آگاه است )البته خدا به هر دو طايفه وعده احسان داده، و خدا به آنچه مي

 .(11ري ارجمند دارد )آن كيست كه قرض خوبي به خدا دهد، و خدا آن را برايش مضاعف كند، و خدا اج

بيني كه نورشان از پيش رو و از دست راستشان در حركت است، بشارت و آن در روزي است كه مردان و زنان مؤمن را مي
اش روان است، و شما در آن جاودانيد، و اين خود رستگاري عظيم است باد شما را در امروز به جناتي كه نهرها از دامنه

(12). 

كمي مهلت دهيد تا برسيم، و از نور شما اقتباس كنيم. به  :ه مردان و زنان منافق به مردم با ايمان بگويندو در روزي است ك
شود به عقب برگرديد، به زندگي دنيايتان، و از آنجا نور بياوريد، در همين هنگام است كه ديواري ميان اين ايشان گفته مي

 .(13رحمت و در ظاهرش )سمت منافقين( عذاب است ) شود كه در باطنش )طرف مؤمنين(دو طايفه زده مي

دهند: چرا بوديد و ليكن شما خود را فريفتيد و هالك گويند كه مگر ما با شما نبوديم؟ جواب ميمنافقين به مؤمنين مي
ه به زودي نككرديد، چون همواره در انتظار گرفتاريها براي دين و متدينين بوديد، و در حقانيت دين شك داشتيد، و آرزوي اي



 .(13شود شما را مغرور كرد، تا آنكه مرگتان رسيد، و باألخره شيطان شما را به خدا مغرور كرد )نور دين خاموش مي

شود، منزلگاهتان آتش و سرپرست شما همان است، كه در نتيجه ديگر امروز از شما و از كفار فديه و عوض پذيرفته نمي
 .(13بازگشت گاهي بس بد است )

 433، ص: 13ه الميزان، جترجم

 562بيان آيات..... ص: 

 اشاره

تَوِي ال يَسْ "دهد به اينكه مسلمين در راه خدا و مخصوصا در جهاد انفاق كنند، و از آيه شريفهدر اين آيات دستور مؤكد مي
جهاد مؤكدتر است، و همين خود مؤيد آن قولي آيد كه دستور مذكور در مورد به خوبي برمي "مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ

 .در جنگ تبوك نازل شد "آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا... "گويد: آيه شريفهاست كه مي

 562خطاب به مؤمنين و امر به آثار ايمان است[..... ص:  "آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا... "بيان اينكه آيه: ]

 "...آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ "

د، تا شواند، و شامل كفار نميآيد كه خطاب در اين آيه به كساني است كه به خدا و رسول ايمان آوردهاز سياق آيات برمي
 .چه رسد به اينكه خطاب متوجه كفار باشد

  :شود درست نيست. خواهي گفتاند: شامل هر دو طايفه ميگفته« 1»و اينكه بعضي 

 .آخر در اين آيه امر به ايمان كرده، و معنا ندارد مؤمنين را امر به ايمان كند

خواهد گوييم: معناي امر مؤمنين به ايمان اين است كه آثار ايماني را كه دارند بر ايمان خود مترتب كنند، ميدر پاسخ مي
شود كه آثار آن را بر آن مترتب كنند، چون اگر ايمان و يا صفتي ديگر از صفات نفس چون : ايمان وقتي متحقق ميبفرمايد

شود، و اگر از يكي از اين صفات سخاوت و عفت و شجاعت در نفس آدمي ثابت باشد، و حقيقتا ثابت باشد، اثرش ظاهر مي
مذكور آن طور كه بايد در نفس جاي خود را نگرفته و ثابت نشده،  شود صفتمذكور اثر خاص به آن ظاهر نشود، معلوم مي

 .اندو يكي از آثار ايمان به خدا و رسول او اطاعت از دستوراتي است كه خدا و رسول داده

گردد اوال امر كردن خداي تعالي مؤمنين را به ايمان در حقيقت امر كردن به افرادي است و از همين جا است كه روشن مي
اي باالتر از آن را دارا شوند، و اين نوع امر كردن اشاره به اين است كه آن اي از ايمان را دارند، به اينكه مرتبهرتبهكه م

آور نيست، مامور بايد مرتبه باالتري را كسب كند، و ثانيا اينكه مقدار ايماني كه مامور دارد براي آمر قانع كننده و رضايت
امر به انفاق است، با اشاره به اينكه انفاق اثر صفتي است كه ايشان متصف به آنند، پس  "رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ "جمله

  :بايد به خاطر همان صفت باز انفاق كنند، در نتيجه بايد گفت

 .خواهد انفاق مؤمنين را با ايمان آنان تعليل كندبرگشت جمله مورد بحث به اين است كه مي
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 566وجه و نكته اينكه فرمود از آنچه كه خدا شما را در آن جانشين كرده انفاق كنيد[..... ص: ]



 "انسان خليفه كردن "به معناي خليفه كردن او است، و مراد از "انساناستخالف  "-"وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ "
 "إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً "يا اين است كه خداي سبحان انسان را در زمين جانشين خود كند، هم چنان كه آيه شريفه

 .كندبه آن اشاره مي« 1»

ي كه در دست مؤمنين است تعبير كرده به چيزي كه خدا ايشان را در حال بايد ديد بنا بر اين فرض به چه مالحظه از اموال
 آن خليفه خود كرده؟

كند، چون واقعا آدمي در آنچه كه دارد خليفه خداست، )چون جواب اين سؤال اين است كه: اين تعبير هم واقعيتي را بيان مي
نمايد، چون وقتي مؤمنين متوجه و شويق ميهم خودش و همه اموالش ملك خدا است(، و هم ايشان را در انفاق كردن ت

متذكر شوند كه مال ايشان ملك خدا است، و ايشان در آن اموال خليفه خدا و وكالي از ناحيه اويند، هر تصرفي بكنند به 
 .كنندشود، و در اين عمل خير، احساس سنگيني نميكنند قهرا انفاق كردن بر آنان آسان مياذن او مي

يفه كردن انسان اين است كه: خدا ايشان را جانشين پيشينيان خود در آن اموال كرده، قبال اين اموال در و يا مراد از خل
دست ديگران بود، بعد از درگذشت آنان به ايشان منتقل گرديد، و در چنين فرضي اگر از اموال اينطور تعبير كرده، براي اين 

ه باشد، چون وقتي بياد آورند كه اين اموال قبال در دست ديگران بوده، و بوده كه باز به بياني ديگر تشويقشان به انفاق كرد
شوند كه به ايشان نيز وفا نخواهد كرد، و به زودي آن را براي ديگران خواهند گذاشت، و با به آنان وفا نكرده، متوجه مي

خود بفرستند، و معلوم است كه  دست تهي خواهند رفت، پس چه بهتر كه تا اختيار آن را در دست دارند برگ عيشي بگور
ند، و در كتر دل از مال دنيا بر ميشود، و آسانانسان با داشتن طرز تفكري اين چنين در مساله انفاق دست و دل بازتر مي

 .كندراه خدايش خرج مي

ي دهد، تا مؤمنين را به بيانزرگ در برابر انفاق ميدر اين جمله وعده اجري ب -"فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ "
 . «4»در اينجا ايمان به خدا و رسول است  "ايمان "هاي قبلي را تاكيد كند. و مراد ازديگر تشويق به انفاق نموده، تشويق

__________________________________________________ 

 .34خواهم داد. سوره بقره، آيه  همانا من در روي زمين جانشين و حاكمي قرار(1)

رساند اين معنا را افاده كند كه بنا بر آنچه گفته شد كه شما گيري را ميكه تفريع و نتيجه "فاء "و بعيد نيست حرف(2)
 خليفه خدا و يا خليفه نياكان خود در اموال هستيد، بايد بدانيد كه انفاق بدون ايمان به خدا ارزش و اجري ندارد آن انفاقي

 ."مترجم "اجر و ارزش دارد كه توأم با ايمان به خدا باشد.
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 "...وَ ما لَكُمْ ال تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ "

مراد  -و اگر خواستي اينطور بگو -خدا استايماني است كه داراي اثر باشد، كه يكي از آثار آن انفاق در راه  "ايمان "مراد از
 .از ايمان اين است كه: آثار آن مقدار ايماني را كه دارند مترتب كنند

افه اض "شما -كم "كرده، و رب را به ضمير "رب "از خداي تعالي تعبير به "وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ "در جمله
مر اشاره كرده باشد، گويا فرموده: شما را به اين علت دعوت به ايمان به خدا كرده كه خدا رب كرده، تا به علت دعوت و ا

 .شما است، و واجب است كه به وي ايمان آوريد

 567مراد از ميثاقي كه از مؤمنين گرفته شده است[..... ص: ]



 -اخذ "ركند، و ضمير دشد تاكيد ميي را كه از اول آيه فهميده مياين جمله توبيخ -"وَ قَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "
چون رسول خدا )ص( هم از )گردد، البته ممكن هم هست كه به رسول خدا )ص( برگردد، به خداي سبحان برمي "گرفت

لماني هر مس گرفت( و به هر حال منظور از ميثاقي كه گرفته شده همان چيزي است كه شهادتمسلمانان بيعت و ميثاق مي
آورد داللت داشت بر بر آن داللت دارد، آري شهادت مسلمان بر وحدانيت خدا و رسالت رسول او در آن روزي كه اسالم مي

 .اينكه از همين روز تسليم و مطيع خدا و رسول است

ر اند، و بنا بنساني گرفتهاند: مراد از ميثاق آن عهدي است كه در روز ا لست در عالم ذر از هر ااز مفسرين گفته« 1»بعضي 
تواند به خداي سبحان برگردد، و ليكن اين احتمال از سياق كه سياق احتجاج عليه تنها مي "اخذ "اين احتمال ضمير در

مؤمنين است بدور است، براي اينكه مؤمنين به ياد چنين ميثاقي نبودند. عالوه بر اين، ميثاق در عالم ذر اختصاص به 
 .اندار و منافقين هم، چنين ميثاقي سپردهمؤمنين ندارد، كف

 "...هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلي عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ "

رجتان تا خا -لِيُخْرِجَكُمْ "كند، و فاعلآيات قرآن كريم است، كه فرائض ديني را براي آنان بيان مي "آيات بينات "مراد از
گردد، گو اينكه برگشت احتمال دوم هم به همان احتمال اول ضميري است كه به خدا و يا به رسول خدا )ص( برمي "كنند

كند و رسول او واسطه است( پس ميثاق هم ميثاق او است، كه يا است، )چون به هر حال خداست كه انسانها را هدايت مي
 رسولش گرفتهآن را بدون واسطه گرفته، و يا به وساطت 
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چرا به خدا ايمان  "است، هم چنان كه ايمان به او و به رسولش نيز ايمان به او است و به همين جهت در صدر آيه فرمود: 
 .نبرد، تا اشاره كرده باشد كه ايمان به رسولش نيز ايمان به او است ، و نام رسولش را"آوريدنمي

 اي است به اينكه آن ايمانيدر اينكه آيه شريفه را با ذكر رأفت و رحمت خدا ختم كرد اشاره -"وَ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ "
شان است، چون تنها كساني كه از آن ايمان خواند خير ايشان و صالح ايكه رسول خدا )ص( ايشان را به سويش مي

برد و نه رسولش، پس در اين خاتمه آن ترغيب و تشويق بر ايمان و شوند خود ايشانند، نه خدا از آن سودي ميمند ميبهره
 .انفاق كه در صدر بود تاكيد شده است

 568.... ص: ورزند[.توبيخ شديد كساني كه از انفاق مالي كه خدا تنها وارث آنست بخل مي]

از  به معناي مالك شدن مالي است كه "ميراث "كلمه "وَ ما لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "
ها ايد آسمانمخواهد بفرشود، و اضافه ميراث به آسمانها و زمين اضافه بيانيه است، يعني ميميت به بازماندگانش منتقل مي

و زمين با آنچه در آن دو است همان ميراث است، پس آنچه خدا در آسمانها و زمين خلق كرده و صاحبان عقل چون انسان 
ها و زمين شامل موجوداتي هم كه خواهيم بگوييم كلمه آسمانآنها را ملك خود پنداشته ملك خدا است. خالصه اينكه مي

شود، و اختصاص كنند مياند و انسانها آنها را به خود اختصاص داده و در آن تصرف ميهاز مواد آسمانها و زمين خلق شد
مذكور ملكي است اعتباري، كه خدا ايشان را هدايت كرد به اينكه آن را اعتبار كنند، و با اعتبار آن جهات زندگي دنياي خود 

 .را نظم بخشند

د و آن ميرنماند، بلكه انسانها ميهاي اعتباري برايشان باقي ميلكمانند، و نه آن مچيزي كه هست نه انسانها باقي مي



گر گردد تا باقي نماند مميرند، و اموال دست به دست ميشود، و همچنين انسانها ميملكها به افراد بعد از ايشان منتقل مي
 .خداي سبحان

ماليت دارد يكپارچه و هميشه ميراث است،  پس مثال زمين و آنچه در آن است و آنچه بر روي آن است و براي بشر جنبه
برد، در نتيجه ميراثي دائمي است، كه دست به دست چون هر طبقه از طبقات ساكنين زمين آنها را از طبقه قبل ارث مي

 روند، و براي آنچرخد، از جهت ديگري نيز ميراث است، براي اينكه روزگاري خواهد رسيد كه تمامي انسانها از بين ميمي
 .ماند مگر خدايي كه انسانها را خليفه خود بر زمين كرده بودمين

پس به هر دو جهت و هر دو معنا ميراث آسمانها و زمين براي خدا است، اما به معناي اول، به خاطر اينكه خداي تعالي مال 
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وَ لِلَّهِ مُلْكُ  "و نيز فرموده: « 1» "لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "ن حال خودش باز مالك بود و هست، و لذا فرموده: در عي
 . «3» "وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ "و باز فرموده: « 4» "السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

آيد كه همه و غير آن بر مي« 3» "كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ "از ظاهر آيات قيامت از قبيل آيهو اما به معناي دوم، براي اينكه 
رسد اين است كه مراد از ميراث بودن شوند، و آنچه از آيه مورد بحث زودتر به ذهن ميانسانهاي روي زمين فاني مي

 .آسمانها و زمين همين معناي دوم باشد

كنند، با اينكه وارث حقيقي ها شده، كه از مال خدا در راه خدا انفاق نميبيخ سختي از بخيلو به هر حال در آيه شريفه تو
و له ميراث السماوات و  "ماند، و نه براي غير ايشان، و اگر نفرمود: اموال خداي تعالي است، و اموال نه براي آنان باقي مي

م اللَّه برده شده بود، و اگر به جاي ضمير دوباره اسم ظاهر اللَّه را توانست اينطور بفرمايد، چون قبال نا، با اينكه مي"األرض
 .براي اين بود كه در توبيخ آنان تشديد كرده باشد "وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "آورده فرمود: 

 561عدم تساوي انفاق در زمان جنگ با انفاق بعد از فتح[..... ص: ]

 "...مْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُواال يَسْتَوِي مِنْكُ "

خواهد بفرمايد: بين اين دو است به معناي همان تساوي معروف است، مي "ال يَسْتَوِي "كه مصدر فعل "استواء "كلمه
  :اين دو طايفه عبارتند ازطايفه تساوي نيست، و 

كساني كه بعد از پايان جنگ انفاق كردند و  -4كساني كه قبل از جنگ انفاق كردند، و در جنگ شركت هم جستند.  -1
 "واقاتَلُ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ "قتال نمودند، و اين طايفه دوم در آيه شريفه حذف شده، چون جمله

 .كردبر آن داللت مي

فتح مكه و يا فتح حديبيه است، و اينكه قتال را عطف بر انفاق كرده، خالي از « 3» -اندبه طوري كه گفته -و مراد از فتح
اد هاين اشاره و بلكه داللت نيست كه مراد از انفاق در راه خدا كه در اين آيات مردم را به انجام آن تشويق كرده انفاق در ج

 .است

 و گويا آيه شريفه در اين مقام است كه اين معنا را بيان كند كه در انفاق در راه خدا
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انها تربيت انستر و منزلت و اجرش بيشتر است، )و خالصه آيه شريفه در مقام هر قدر بيشتر عجله شود نزد خدا محبوب
خواهد توصيه كند عمل خير و از آن جمله انفاق را كه به خاطر اينكه خير است و مرضي خداست دوست بدارند، است، و مي

كنند كنند تا وقتي پيروزي قطعي شد آن وقت دست به جيب ميو در آن عجله كنند، و چون فرصت طلباني كه صبر مي
ن نبود، گفتن اينكه در حوادث گذشته و انفاق كنندگان دو طايفه بودند، آنها كه قبل از نباشند(، و گرنه اگر اين نكته در بي

دانند كه جنگ و فتح انفاق كردند اجر بيشتري دارند، تا آنهايي كه بعد از فتح انفاق كردند، مطلبي روشن بود، چون همه مي
مودند، و بعضي جنگها كه بعد از فتح مكه رخ داد نازل اين آيات بعد از فتح مكه و جنگ محتملي كه مسلمانان اقدام به آن ن

 .شده

يعني خداي تعالي وعده اجري نيكو به هر دو طايفه داده، چه آنهايي كه قبل از فتح قتال و  -"وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْني "
فه دوم تر از طاياي عظيماول اجر و درجهكنند، هر چند كه طايفه كنند، و چه آنهايي كه بعد از فتح انفاق و قتال ميانفاق مي

شوند، و خواهد طايفه دوم را كه دير جنبيدند دلخوش سازد، و بفرمايد: آنها نيز مشمول رحمت خدا ميدارند، اين وعده مي
 .چنان نيست كه از آن محروم شوند، پس جاي آن نيست كه از رحمت خدا نوميد باشند، هر چند كه دير جنبيدند

خواهد هم توبيخ قبلي را شدت بخشد، و هم اين ذيل مربوط به همه مطالب گذشته است، و مي -"هُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌوَ اللَّ "
برابر نبودن دو طايفه از انفاقگران و وعده حسناتي كه خدا به هر دو طايفه داده را تثبيت كند، ممكن هم هست تنها مربوط 

 .تر داردباشد، ولي تعلقش به همه مطالب گذشته فايده عمومي "ا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنيوَ كُلًّ "به جمله اخير يعني جمله

دهد گويد: آن مالي را كه آدمي به ديگري ميراغب مي "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ "
 . «1»نامند قرض مي به شرط آنكه مثل آن را پس بدهد

ه اين اند بگويد: معناي اصلي اين كلمه قطع است، و اگر عمل قرض گيرنده را هم قرض خواندهولي صاحب مجمع البيان مي
بريده، و شرط كرده كه عوض آن را به وي بدهد، و سپس در  -البته با اذن او -مناسبت بوده كه او آن مال را از صاحبش

: اين كلمه به معناي دو چندان و يا چند برابر هر چيز است، )مثال عدد بيست مضاعف و چند برابر معناي مضاعفه گفته است
 . «4»عدد چهار است( 
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راغب گفته: كلمه اجر و اجرت عبارت است از پاداش و ثوابي كه در مقابل عمل ما به خودمان  "اجر "باره كلمه و در
مانند اجرت خياطت و زراعت و امثال اينها(، و يا اجر اخروي باشد. و سپس اضافه )گردد، حال چه اينكه دنيايي باشد برمي

يده شود اجر نامشود، يعني اثر بدي كه از عمل بد من عايدم ميعمال نميكند كه اين كلمه جز در مورد سود و فايده استمي
نامند، و رود، و هم در ضرر، )هم عذاب دوزخ را جزاي تبهكاران ميكه هم در نفع بكار مي "جزا "شود، به خالف كلمهنمي

  «اين بود خالصه گفتار وي -هم نعيم بهشت را جزاي نيكوكاران(



 579دهد تفضلي است از او عز و جل[..... ص: ادن خدا به بنده و اينكه اجري كه خدا در مقابل عمل عبد ميتوضيحي در باره اجر د]

است  دهد تفضليالبته در مورد عطاياي خدايي بايد دانست كه آنچه خدا به عنوان پاداش در برابر اعمال خير به بندگان مي
كند همه ملك طلق خداي سبحان است، ملكي كه د، چون عبد و آنچه مياز او، نه اينكه بنده از او طلبكار و مستحق آن باش

قابل نقل و انتقال نيست، )ملكي كه بعد از تمليك به غير، باز باقي است(، چيزي كه هست خداي تعالي خودش به اعتبار 
ل خويش از قبيل كيفر و قانوني، عبد را مالك اجر و ثواب اعتبار كرده، و او را نخست مالك عمل خود و سپس مالك آثار عم

پاداش دانسته، و اين معنا با اينكه مالك عبد و عمل خود او است، تفضل ديگري است از او، آن گاه از ميان همه اعمال عبد 
آنچه محبوب او است و خير است انتخاب نموده، وعده ثوابي در برابرش داده، و اين ثواب را خود او اجر خوانده )با اينكه در 

ند، نه كو جزا نيست( و اين هم تفضل ديگري است از او، چون خود خداي تعالي از اينگونه اعمال عبد استفاده نمي واقع اجر
شود، مع ذلك پاداش آن را اجر مند ميدر دنيا و نه در آخرت، بلكه تنها خود عبد است كه از پاداش اعمال نيكش بهره

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ  "، و نيز فرموده: « 4» "هُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْ "خوانده و فرموده: 
إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَ كانَ سَعْيُكُمْ  " :فرمايدو در جايي ديگر بعد از توصيف بهشت و نعيم آن مي« 3» "غَيْرُ مَمْنُونٍ

 ، و از سوي ديگر همين كه اين تفضل خود را شكري از ناحيه« 3» "مَشْكُوراً
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 .تخود نسبت به بنده خواند، و آن را عطايي بدون منت ناميد، نيز تفضلي ديگر اس

 575شود[..... ص: حد اعالي تشويق به انفاق در راه خدا، به اينكه آن را قرض دادن به خدا ناميد كه به چند برابر باز پرداخت مي]

در آيه مورد بحث تشويقي بالغ به انفاق در راه خدا شده، كه ما فوق آن تصور ندارد، چون از يك سو سؤال كرده كه آيا كسي 
خدا دهد؟ و از سوي ديگر انفاق او را قرض دادن به خداي سبحان ناميده، كه پرداخت آن بر هست كه چنين قرضي به 

دهد، بلكه به قرض گيرنده واجب است، و از سوي سوم چنين مقاطعه و طي كرده كه هرگز عين آنچه گرفته پس نمي
  :رمودهدهد، و به اين هم اكتفاء ننموده اجري كريم بر آن اضافه كرده، فاضعاف مضاعف مي

دهد و اجر كريم، اجري است كه در نوع كند، و اجري كريم هم ميخدا در آخرت قرض خود را به اضعاف مضاعف ادا مي
ترين باشد و اجر اخروي همين طور است، چون اجري است ما فوق آنچه ممكن است به تصور در آيد، و در خودش پسنديده

 .تصور شود ترين هنگام حاجتي كههنگام حاجتي است حياتي

 "...يَوْمَ تَرَي الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعي نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ "

، يعني در روز چنين و چنان اجري كريم دارد، و مراد روز قيامت است، و "لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ "ظرف است براي جمله "يوم "كلمه
به رسول خدا )ص( و يا به تمامي افرادي است كه حس شنوايي دارند، و خطاب به آنان  "نيبيمي -تري "خطاب در جمله

 .باشد "في "به معناي حرف "بايمانهم "صحيح است، )و مانند خطاب به ديوانگان لغو نيست(، و ظاهرا حرف باء در جمله



تو اي پيامبر و يا تو اي  -روزي كه و معناي آيه اين است كه: هر كس قرضي نيكو به خدا بدهد اجري كريم دارد، در
بيني دارندگان ايمان به خدا از مرد و زن نورشان پيشاپيش جلوتر از آنان و بدان سوي كه سعادت مي -شنونده و بيننده عاقل

 .دودآنان آنجاست مي

تعبير  "تابيدن نور "زشود، و اختصاصي به امت اسالم ندارد، و اگر ااين آيه شريفه مطلق است، شامل مؤمنين هر امتي مي
كرده براي اين بود كه اشاره كرده باشد به اينكه چنين كساني به سوي درجاتي از بهشت كه خداوند  "سعي و دويدن "به

شتابند، در حالي كه هر لحظه و يكي پس از ديگري درجات و جهات سعادت و مقامات قرب برايشان برايشان تهيه ديده مي
 وَ سِيقَ الَّذِينَ "ه ديگر نورشان به حد تمام و كمال برسد، هم چنان كه در جايي ديگر فرموده: گردد، تا جايي كروشن مي

  :و نيز فرموده« 1» "اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَي الْجَنَّةِ زُمَراً
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يَوْمَ ال يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعي بَيْنَ  "و باز فرموده: « 1» "يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَي الرَّحْمنِ وَفْداً "
 . «4» "أَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَناأَيْدِيهِمْ وَ بِ

دليل بودن آنها در لفظ خود آيه، از نقلش صرفنظر مفسرين در تفسير مفردات اين آيه اقوالي مختلف دارند، كه به خاطر بي
 .گذشت كرديم، و به زودي تفسيري كه در روايات از آنها شده در بحث روايتي آينده از نظرتان خواهد

اين قسمت از آيه حكايت بشارتي است كه در روز قيامت به  -"بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها "
 يگويند: بشارتتان امروز جناتدهند، و دهنده آن مالئكه است، كه به دستور خداي تعالي و تقدير او ميمؤمنين و مؤمنات مي

است كه از دامنه آنها نهرها جاري است، و شما در آن جاودانيد. و مراد از بشارت مژده خوشحال كننده است، كه در آيه 
 .همان بهشت است. و بقيه الفاظ آيه روشن است

ت ب گذشته اسبه مطال "ذلك "اين جمله حكايت كالم خود خداي تعالي است، و اشاره با كلمه -"ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ "
كه عبارت بود از پيش رفتن نور آنان و بشارتشان به بهشت، ممكن هم هست جمله مورد بحث را تتمه كالم مالئكه گرفته 

 .و اشاره مذكور را به همان جنات و خلود در آنها دانست

 573نور به دست آوريد[..... ص: شود: به دنيا برگرديد و تقاضاي منافقان از مؤمنان در قيامت، و جوابي كه به آنان داده مي]

 "...يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ

مفعول بگيرد، معناي انتظار و نيز معناي مهلت  "الي "است، اگر بدون وسيله حرف "انظرونا "كه مصدر فعل "نظر "كلمه
اه ، معناي نگ"فالني به آن نظر كرد -فالن نظر اليه "متعدي شود، مثال گفته شود:  "الي "د، و اگر با حرفدهدادن را مي

 "كه مصدر فعل "اقتباس "دهد، و كلمهمتعدي شود معناي دقت و تامل را مي "في "دهد، و اگر با حرفكردن را مي
 .اي( از آتش استاست به معناي گرفتن قبسي )قطعه "نقتبس

انند شان كرده و مآيد كه منافقين و منافقات در روز قيامت در ظلمتي هستند كه از هر سو احاطهسياق آيه چنين بر مي و از
آيد كه مردم در آن روز مجبور به رفتن به سوي خانه جاودانه خويشند. چيزي كه شان نموده. و نيز برمياي محاصرهخيمه

 كنند، نوري كه از جلو ايشان و به سوي سعادتشان در حركت است،خود طي مي هست مؤمنين و مؤمنات اين مسير را با نور
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 .33كنيم. سوره مريم، آيه روزي كه مردم با تقوا را براي ورود به درگاه رحمان محشور مي(1)

كند، بلكه نورشان از پيش و به سوي اند خوار نميمان آوردهروزي كه خداي تعالي پيامبر و آنان را كه به وي اي(2)
 .3پروردگارا نورمان را تكميل كن. سوره تحريم، آيه  :گويندآيد، ميسعادتشان به حركت در مي
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ه اما منافقين و منافقات كه فرو رفتروند تا به مقامات عاليه خود برسند، و بينند، و هر جا آن نور رفت ميدر نتيجه راه را مي
ود اين شدانند به كدام طرف بروند. )و نكته مهمي كه از آيه استفاده ميتوانند راه خود را طي كنند، و نميدر ظلمتند نمي

 است كه: اين دو طايفه كه يكي غرق در نور و ديگري غرق در ظلمت است در قيامت با همند(، منافقين همانطور كه در دنيا
شمردند، در قيامت نيز با مؤمنين هستند، اما مؤمنين و با مؤمنين و در بين آنان بودند، و بلكه مردم آنان را جزو مؤمنين مي

شان گيرند، و منافقين و منافقات در ظلمتي كه از هر سو احاطهروند، و به سوي بهشت راه خود را پيش ميمؤمنات پيش مي
كنند قدري مهلتشان دهند، و در انتظارشان بايستند تا ايشان هم و مؤمنات درخواست ميمانند، از مؤمنين كرده عقب مي

 .برسند، و مختصري از نور آنان گرفته راه پيش پاي خود را با آن روشن سازند

نده اين به دست آوريد، گويشود به دنيا برگرديد، و براي خود نوري به ايشان گفته مي -"قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً "
 .اي از بزرگان و نخبگان مؤمنين از قبيل اصحاب اعرافاند. و يا طايفهپاسخ يا مالئكه

 "به وراي خود برگرديد و نوري جستجو نماييد "به هر حال از هر كه باشد به اذن خدا و از طرف او است و خطاب به اينكه
آميز و استهزايي، و اين عكس العمل همان استهزايي است كه در دنيا به از مفسرين خطابي است طعنه« 1»به قول بعضي 

اصل معنا دنيا باشد، و ح "وراء "رسد كه: مراد از كلمهتر چنين ميكردند، و بنا به گفته اين مفسرين به نظر روشنمؤمنين مي
 كرديد، برگرديد، و از آن اعمالي كهاين باشد كه: به دنيايي كه پشت سر گذاشتيد، و در آن هر چه كرديد بر اساس نفاق 

كرديد نوري بگيريد، چون نور امروز كه روز قيامت است يا از اعمال است، و يا از ايمان، و شما در دنيا نه ايمان داشتيد و مي
 .نه عمل

ه اينكه د، بالبته ممكن است همين وجه را طور ديگري توجيه كرد كه هم وجهي جداگانه باشد، و هم مشتمل بر استهزا نباش
كند به اينكه به دنيا برگردند، و در آنجا ايمان واقعي و اعمال صالح كسب بكنند، و ليكن امر مي "ارجعوا "بگوييم: جمله

ار گذشته و خواهد بگويد: كار از كخواهد منافقين و منافقات را استهزا كند، بلكه ميتوانند برگردند، در نتيجه گوينده نمينمي
 .بند نيستدستتان بجايي 

  :فرمايدهم چنان كه نظير اين امر در آيه زير كه آن نيز مربوط به قيامت است آمده، مي

 ...يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ فَال يَسْتَطِيعُونَ "
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 . «1» "وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ

كردند بر گرديد، و براي خود نوري اند: منظور اين است كه: به آن محلي كه نور را تقسيم ميديگر گفته «2»بعضي 
ه ديواري بر آيند، اما بند، دو مرتبه به سراغ مؤمنين و مؤمنات مييابگردند، و اثري از نور نميبگيريد، و منافقين بدانجا برمي

 كند، همانطور كهاي است از خداي تعالي، كه با منافقين ميخورند كه بين ايشان و مؤمنين زده شده، و اين خود خدعهمي



 "نافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْإِنَّ الْمُ "كردند، و قرآن در باره نيرنگشان فرموده: منافقين در دنيا با خدا نيرنگ مي

«3» . 

 572شود و مفاد اين تمثيل در بيان حال منافقان در دنيا و آخرت[..... ص: مقصود از ديواري كه بين منافقان و مؤمنان زده مي]

به معناي ديوار دور شهر است كه در  "سور شهر ""مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُفَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ  "
، "فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ "در جمله "هم "و ضمير .نمودندكشيدند، و ارتباط شهر را با خارج قطع ميقديم دور هر شهري مي

ود كه اين شين و منافقين ديواري كشيده ميگردد، و معناي جمله اين است كه: بين مؤمنبه مؤمنين و منافقين هر دو برمي
 .شودكند، و مانع ارتباط آن دو با يكديگر ميدو طايفه را از هم جدا مي

 و در اينكه اين ديوار چيست؟

وَ بَيْنَهُما  "اند: اعراف است. اين احتمال بعيدي نيست هم چنان كه ما نيز در تفسير آيه شريفهاز مفسرين گفته« 3»بعضي 
 .اين احتمال را داديم« 3» "وَ عَلَي الْأَعْرافِ رِجالٌ...حِجابٌ 

 .اندديگر منظور از آن ديوار را غير اعراف دانسته« 3»و بعضي 

اين است كه: ديوار مذكور دري دارد، و اين، در حقيقت تشبيهي است از حالي كه منافقين  "له باب "و معناي اينكه فرمود: 
 ر دنيا با مؤمنيندر دنيا داشتند، چون منافقين د
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. و توانند سجده كنند..شوند، اما نميگردد، و دعوت به سجود ميشود و قيامت بپا ميروزي كه بساط خلقت برچيده مي(1)
 شدند امتناعسجده دعوت مي توانستند سجده كنند وقتي بهها بودند كه در دنيا در حالي كه سالم بودند و ميهمين

 .33و  34ورزيدند. سوره قلم، آيه مي

 .133، ص 43روح المعاني، ج (2)

 .134كنند، و خدا هم با آنان نيرنگ خواهد كرد. سوره نساء، آيه منافقين با خدا نيرنگ مي(3)

 .133، ص 43روح المعاني، ج (4)

 [.....] .33سوره اعراف، آيه (5)

 .133، ص 43روح المعاني، ج (6)
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اتصال و ارتباط داشتند )و مانند كفار يكسره رابطه خود را با مؤمنين قطع نكرده بودند(، و با اينكه با مؤمنين ارتباط داشتند، 
مال ين حتي احتدر عين حال با حجابي خود را از مؤمنين پنهان كرده بودند، )يعني واقعيت خود را پنهان كرده بودند، و مؤمن

دادند كه اين افراد ظاهر الصالح گرگاني در لباس ميش بوده باشند( و عالوه بر اين كه در و ديوار مذكور وضع هم نمي
رت بينند، و بيشتر حسكند، اين فايده را هم دارد كه منافقين از آن در، وضع مؤمنين را ميممثل مي -دنيايي منافقين را

 .گزندامت ميخورند، و سر انگشت ندمي

مبتدا و خبر، و جملگي خبر  "فِيهِ الرَّحْمَةُ "مبتدا، و جمله "باطنه "كلمه -"باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ "
. و "ظاهره "مبتدا و خبر و جملگي خبر "مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ "مبتدا، و جمله "ظاهره ". و همچنين كلمه"باطنه "است براي
گردد، و از اينكه فرمود: باطن ديوار در آن رحمت و ظاهر ديوار از ناحيه به باطن و ظاهر برمي "قبله "و در "فيه "ضمير در

آيد كه ديوار محيط به مؤمنين است، و مؤمنين در داخل ديوار، و منافقين در خارج آن قرار ديوار عذاب است، چنين برمي



 .دارند

ذكور داخلش كه به طرف مؤمنين است طوري است كه مشتمل بر رحمت است، و ظاهرش كه به طرف و اينكه ديوار م
منافقين است مشتمل بر عذاب است، با وضعي كه ايمان در دنيا دارد مناسب است، چون ايمان هم در دنيا نظير همان ديوار 

بردند، و همين كردند و لذت ميو مسرت مي آخرت، براي اهل اخالص از مؤمنين نعمت و رحمت بود، و از داشتن آن شادي
 . «1»كردند، و اصال از آن ناراحت و متنفر بودند ايمان براي اهل نفاق عذاب بود، از پذيرفتنش شانه خالي مي

 576استمداد منافقان از مؤمنان و جواب ايشان به آنها[..... ص: ]

 "...يُنادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ

سيده: كند، گويا شخصي بعد از شنيدن آيه قبلي پربي استينافي را به عنوان پاسخ از سؤالي تقديري بيان مياين آيه مطل
نمايند چه تدبيري كنند، و آن عذاب را از پشت ديوار مشاهده ميمنافقين و منافقات بعد از آنكه با آن ديوار برخورد مي

 ."آورندفرياد بر مي -ونهميناد "كنند؟ در پاسخ فرموده: انديشند و چه ميمي

 زنند كهو معناي آيه اين است كه: منافقين و منافقات، مؤمنين و مؤمنات را بانگ مي
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پس ديوار مذكور تجسم ايمان در دنيا است، كه براي متحصنين به آن حصن، رحمت، و براي كساني كه خارج آن (1)
ال  كلمة "افتيم كه خداي تعالي در آن فرمود: ن بودند عذاب و نفرت است، در اينجا بياد آن حديث قدسي معروف ميحص

 .33، ص 4، عيون اخبار الرضا، ج "اله اال اللَّه حصني فمن دخل حصني امن من عذابي

 433، ص: 13ترجمه الميزان، ج

سخن اين است كه: در دنيا در ظاهر دين با مؤمنين و مؤمنات بودند، )آنان  مگر ما در دنيا با شما نبوديم؟ و منظورشان از اين
نين كردند، با اين تفاوت كه مؤمكردند اينان نيز ميخواندند، و هر كار ديگري كه مؤمنين ميخواندند و اينان نيز مينماز مي

 كردند كه باكردند به اين انگيزه ميچه ميكردند، و اينان هر كردند براي رضاي خدا و تقرب بدو ميو مؤمنات هر چه مي
 .(زبان شكار، سخن گفته باشند، تا زودتر شكار را در دام خود بيفكنند

و ليكن  "وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ "تا آخر آيه پاسخ مؤمنين و مؤمنات است به ايشان، كه بله، شما با ما بوديد، "قالُوا بَلي "و جمله
و همواره منتظر بوديد و آرزو داشتيد دعوت ديني و  "وَ تَرَبَّصْتُمْ "خود را، "انفسكم "فكنديدشما در امتحان به هالكت ا

آرزوهاي  ، و"وَ غَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ "، و در دين خود در شك و ترديد بوديد،"وَ ارْتَبْتُمْ "متدينين گرفتار بال و مصيبتي شوند،
، تا "حَتَّي جاءَ أَمْرُ اللَّهِ "ر دين و برگشتن متدينين از دين، شما را مغرور كرد،گوناگون و از آن جمله آرزوي خاموش شدن نو

به معناي شيطان است، و معناي  -به فتحه غين -"غرور "كلمه "وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ "آنكه امر خدا يعني مرگ فرا رسيد،
 .جمله اين است كه شيطان شما را به خدا مغرور ساخت

كند كه زنان و مردان منافق در روز قيامت از زنان و فرماييد اين معنا را افاده مياين آيه شريفه به طوري كه مالحظه ميو 
ت كه شان اين اسآويز و بهانهطلبند، تا شايد به كمك آنان از ظلمتي كه در آنند نجات يابند، و دستمردان مؤمن كمك مي

گويند: درست است كه با ما بوديد، فهماند كه مردان و زنان مؤمن در پاسخشان ميپس ميآخر ما در دنيا با شما بوديم، و س
ولي دلهايتان مطابق با ظاهر حالتان نبود، چون شما دلهاي خود را گمراه و مفتون كرده بوديد و همواره در انتظار بال و 

رديد داشتيد، آرزوهاي خام و شيطان، شما را داشتيد شك و تگرفتاري براي مسلمانان بوديد، و در ديني كه اظهارش مي
فريب داد، و اين صفات خبيثه همه آفات قلب است، پس دلهاي شما سالم نبود، و در امروز كه روز قيامت است تنها كساني 



نْ أَتَي بَنُونَ إِلَّا مَ يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَ ال "برند كه از دنيا با قلبي سالم آمده باشند، هم چنان كه قرآن كريم فرمود: سود مي
 . «1» "اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

 "...فَالْيَوْمَ ال يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ ال مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا "

 اين آيه تتمه گفتار مردان و زنان با ايمان است، كه در خطاب به منافقين و منافقات
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 نكنند، چون منافقين هم در واقع كافرند، و تنها فرقي كه كفار با ايشاگويند، و در اين خطاب خود كفار را هم اضافه ميمي
گويند امروز هر كسي در گرو عمل خويش كنند، و مؤمنين در اين خطاب ميدارند اين است كه كفر خود را علني و اظهار مي
اينجا مثل دنيا نيست كه بتوانيد با دادن « 1» "كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ "است، هم چنان كه در قرآن كريم فرموده بود: 

توانيد از اين راه خود را از عذاب خالص كنيد، گيرند، و شما نمي، امروز از كسي فديه و عوض نميرشوه جرم خود را بخريد
چون راه نجات يافتن از هر گرفتاري يا دادن عوض است، كه انسان بدهد و خود را از گرو آن عذاب درآورد، و يا پارتي و 

نفي كردند، و دومي را با  "فَالْيَوْمَ ال يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ... "ياري ياوران است كه شما هيچ يك را نداريد، اولي را با جمله
 ."مَأْواكُمُ النَّارُ "جمله

در اين جمله به طور كلي هر نوع ناصري كه بتواند منافقين و كفار را ياري  -"مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْالكُمْ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ "
تنها آتش ياور شما  -هِيَ مَوْالكُمْ "فرمايد: ده، مگر يك ياور را، آن هم خود آتش است، كه ميدهد و از آتش برهاند نفي كر

همان ناصر است، و جمله مذكور نوعي طعنه زدن است،  "مولي "رساند، و منظور از، چون جمله مذكور انحصار را مي"است
 .(دار است)مثل اينكه به جنايت كاري بگويند: راه نجات و تنها ياورت چوبه 

در اينجا به معناي متصدي امر باشد، چون كفار در دنيا براي برآوردن حوايج زندگيشان از  "مولي "ممكن هم هست كلمه
خواندند، و حقيقت غير خدا همان آتش است، پس همانطور كه خوردني و نوشيدني و جامه و همسر و مسكن غير خدا را مي

آخرت هم مواليشان آتش خواهد بود، چون همين آتش است كه حوائج آنان را بر  موالي ايشان در دنيا غير خدا بود، در
اي بريده از آتش، و همسراني از شيطانها، و مسكني در درون دوزخ آورد، طعامي از زقوم، و شرابي از حميم، و جامهمي

 .بر دادهكند، و خداي سبحان در جاهاي ديگر كالمش، در آياتي بسيار از آن خبرايشان فراهم مي

بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيه مربوط به انفاق قبل از فتح و بعد از فتح، گفتگوي منافقان و مؤمنان در قيامت و روايتي در باره 

 578آرزوي دراز([..... ص: 

اسلم، از عطاء بن  در كتاب دالئل( از طريق زيد بن)در الدر المنثور است كه ابن جرير، ابن ابي حاتم، ابن مردويه، و ابو نعيم 
  :يسار، از ابي سعيد خدري، روايت كرده كه گفت
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ه عسفان رسيديم، در آنجا رسول خدا )ص( فرمود: در سال حديبيه در ركاب رسول خدا )ص( از مدينه بيرون شديم تا ب
 .ممكن است مردمي نيايند كه شما وقتي اعمال خود را با اعمال آنان مقايسه كنيد اعمال خود را ناچيز بشماريد



  :پرسيديم: يا رسول اللَّه )ص( آن مردم چه كسانيند آيا از قريشند؟ فرمود

تر دارند، پرسيديم: آيا آنها بهتر از ما هستند يا رسول اللَّه؟ فرمود: اگر قلوبي نرم تر ونه، و ليكن اهل يمنند، كه دلهايي رقيق
رسند، و همين هر يك از آنان كوهي از طال در راه خدا انفاق كنند هرگز به يك چهارم اجر شما و بلكه به نصف آن هم نمي

 أَنْفَقَ ال يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ "ه در راه خدا انفاق كرديم،فصل مميز ميان ما و ساير مسلمانان آينده است، كه ما قبل از فتح مك
  «1» "مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ...

مؤلف: اين معنا به چند طريق و با عبارتي قريب به هم روايت شده، ولي اين اشكال متوجه آن هست كه از سياق آيات مورد 
گويند: ر از آن فتح، فتح حديبيه است و يا فتح مكه است، و اين روايات ميآيد كه بعد از فتح نازل شده كه منظوبحث برمي

 .آيه قبل از فتح نازل شده، پس با آيه انطباق ندارد

تَوِي ال يَسْ "اند كه گفت: وقتي آيه شريفهو نيز در همان كتاب است كه عبد بن حميد و ابن منذر از عكرمه روايت كرده
نم، تا درجه كنازل شد ابو دحداح گفت: به خدا سوگند امروز مبالغ هنگفتي انفاق مي "قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَمِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ 

 .آن كساني را دريابم كه قبل از فتح انفاق كرده بودند، و بعد از من هم كسي نتواند اين ركورد مرا بشكند

ش در راه تو باشد، و تمامي اموالش را نصف كرد، تا رسيد به آن گاه گفت بارالها هر چه را كه ابو دحداح مالك است نصف
 . «4»لنگه كفشش گفت: حتي اين هم 

يامت گويد: در روز قمي "يَوْمَ تَرَي الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعي نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
را رسد تنها بين انگشت ابهام پاي چپش را فشود، و نوري كه به منافق ميدرجات ايمانشان تقسيم مي نور در بين مردم طبق

گويد: بايستيد تا من از نور شما اقتباس كنم. مؤمنين به ايشان نگرد، و سپس به مؤمنين ميگيرد، منافق به نور خود ميمي
كنيد، در اين هنگام است كه بين اين دو طايفه ديواري زده  گويند: به عقب برگرديد و در آنجا براي خود كسب نورمي
ند: بله گويزنند كه مگر ما در دنيا با شما نبوديم؟ ميشود، ديواري كه داراي دري است، از پشت ديوار مؤمنين را صدا ميمي

 بوديد، و ليكن شما خود را
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در  فرمود: يعني همواره "و تربصتم و ارتبتم "مفتون و هالك كرديد، امام فرمود: يعني با نافرماني خدا خود را هالك كرديد
 .انتظار بوديد و شك داشتيد

ود: به خدا سوگند منظور يهود و نصاري نيست، بلكه همين مسلمان فرم "فَالْيَوْمَ ال يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ "و سپس در باره جمله
 . «1»فرمود يعني آتش اولي و سزاوارتر است براي شما  "مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْالكُمْ " :اهل قبله است

 .مؤلف: منظور امام از اهل قبله، منافقين از مسلمانان هستند

فرمود: زنهار، از آرزوي ع( شنيدم مي)تغلب روايت كرده كه گفت: از امام صادق و در كتاب كافي به سند خود از ابان بن 
اند در نظرتان خرم و برد، و ديگر هيچ يك از نعمتهايي كه به شما داده)دور و دراز( بپرهيزيد، كه خرمي زندگي شما را مي

ز و جل به شما ارزاني داشته در نظرتان شود آنچه موهبت و عطا كه خداي عشود، همين آرزوها باعث ميقانع كننده نمي
د آوريپرورانيد به دست نميارزش شد، و آنچه نداريد و آرزويش را ميارزش شود، و چون آنچه داريد ناچيز و بيكوچك و بي

 . «4»گذرد سراسر عمرتان به حسرت مي

__________________________________________________ 



 .331، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 .به نقل از كافي 434، ص 3تفسير نور الثقلين، ج (2)

 431، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 589[..... ص: 59تا  96(: آيات 27سوره الحديد )]

 اشاره

 كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُأَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا 
( 13( اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )13الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ )

وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ  (13دِّقِينَ وَ الْمُصَّدِّقاتِ وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ )إِنَّ الْمُصَّ
اعْلَمُوا  (19)ينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ وَ الَّذِ

هِيجُ فَتَراهُ يَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْالدِ كَ
 (44نْيا إِالَّ مَتاعُ الْغُرُورِ )مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَياةُ الدُّ

وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ  سابِقُوا إِلي مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ
ا إِنَّ ( ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي أَنْفُسِكُمْ إِالَّ فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَه41يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ )

( الَّذِينَ 43( لِكَياْل تَأْسَوْا عَلي ما فاتَكُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ )44ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ )
 (43غَنِيُّ الْحَمِيدُ )يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْ
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 585ترجمه آيات..... ص: 

اند دلهايشان به ذكر خدا و معارف حقي كه نازل كرده نرم شود؟ و مانند اهل كتاب كه آيا وقت آن نشده آنان كه ايمان آورده
 .(16)شده بيشترشان فاسق شدند  زيستند نباشند، ايشان در اثر مهلت زياد دچار قساوت قلبپيش از اين مي

 .(13كند، ما آيات را برايتان بيان كرديم تا شايد تعقل كنيد )بدانيد كه خدا است كه زمين را بعد از مردنش زنده مي

دهند پاداششان مضاعف خواهد شد، و اجري ارجمند دهند و به خدا قرضي نيكو ميبه درستي مردان و زناني كه صدقه مي
 .(13دارند )

و كساني كه به خدا و رسوالن او ايمان آوردند ايشان نزد پروردگارشان همان صديقين و شهدا هستند، و اجر و نور آنان را 
 .(13دارند، و كساني كه كافر شده آيات ما را تكذيب كردند، ايشان اصحاب دوزخند )

موال و اوالد است مثل آن باراني است كه كفار از بدانيد كه زندگي دنيا بازيچه و لهو و زينت و تفاخر بين شما و تكاثر در ا
شوند، روييدن گياهانش به شگفت درآيند، و گياهان به منتها درجه رشد برسند، در آن هنگام به زردي گراييده خشك مي

ز جدنياي كفار نيز چنين است، البته در آخرت عذاب شديدي است، و هم مغفرت و رضواني از ناحيه خداست، و زندگي دنيا 
 .(44باشد )متاعي فريبنده نمي

به سوي مغفرتي از پروردگارتان و بهشتي كه عرض آن چون عرض آسمان و زمين است بشتابيد، كه براي كساني آماده 



دهد، و خدا داراي فضلي شده كه به خدا و رسوالن او ايمان آوردند، و اين فضلي است از خدا كه به هر كس بخواهد مي
 .(41عظيم است )

رسد مگر آنكه قبل از اينكه آن را حتمي و عملي كنيم در كتابي چ مصيبتي در زمين و نه در نفس خود شما به شما نميهي
 .(22)نوشته شده بود، اين براي خدا آسان است 

د ردگرود غمگين نشويد، و به آنچه به شما عايد مياين را بدان جهت خاطر نشان ساختيم تا ديگر از آنچه از دستتان مي
 .(43دارد )خوشحالي مكنيد، كه خدا هيچ متكبر و فخرفروش را دوست نمي

دارند، و كسي كه از انفاق اعراض كند بايد بداند كه خداي تعالي ورزند، و مردم را هم به بخل وا ميهمانهايي كه بخل مي
 (43نيازي است كه تمامي اعمالش ستوده است )بي
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 583شود[..... ص: هايشان را گرفته و در مقابل ذكر خدا خاشع نميآيات ]عتاب به مؤمنين به جهت قساوتي كه دلبيان 

 اشاره

كرد، و آن تشويق و ترغيب به كند كه قسمت قبلي دنبال مياين قسمت از آيات سوره همان هدف و غرضي را دنبال مي
ي از هايكند كه چرا بايد عالئم و نشانهبود، البته در ضمن، مؤمنين را عتاب ميايمان به خدا و رسول او و انفاق در راه خدا 

قساوت قلب از ايشان بروز كند، و به منظور تاكيد در تحريك و تشويق به انفاق درجه انفاقگران نزد خدا را بيان نموده، و با 
ردم را ورزند، و منيز دنيا و اهل دنيا را كه بخل ميدهد. كه: هان! بشتابيد به مغفرت و جنت. و اين لحن دستور به انفاق مي

 .كندخوانند مذمت ميهم به بخل مي

و در خالل آيات، ناگهان سياق را كه مخصوص مسلمانان بود به سياقي تغيير داده كه شامل مسلمين و اهل كتاب هر دو 
 .بشود، و به زودي توضيحش خواهد آمد

 "...ا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّأَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُو "

از آن افتاده، و  "ياء "كه كارش جزم دادن است حرف "لم ")مضارع أني( بوده، به خاطر حرف "ياني "در اصل "يان "كلمه
دمي در قبال مشاهده عظمت و اين ماده به معناي رسيدن وقت هر چيز است، و خشوع قلب آن تاثيري است كه قلب آ

 مِنَ ما نَزَلَ "گيرد، و منظور از ذكر خدا هر چيزي است كه خدا را به ياد آدمي بيندازد، و منظور ازكبريايي عظيمي به خود مي
براي بيان آن نازل شده است، و آيه شريفه  "من الحق "قرآن است، كه از ناحيه خداي تعالي نازل شد، و كلمه "الْحَقِّ

خواهد بفرمايد: شان ياد خدا چنين شاني است، كه هر گاه نزد مؤمن به ميان آيد بالدرنگ دنبالش خشوعي در دل مؤمن مي
آيد، هم چنان كه حق نازل از ناحيه خدا هم، چنين شاني دارد، كه در دل كساني كه به خدا و رسوالن او ايمان دارند مي

 .كندايجاد خشوع مي

از ذكر خدا و آن حقي كه نازل شده قرآن است، و بنا به گفته وي بردن نام قرآن با وصف حق  اند: مرادگفته« 1»بعضي 
بودنش و ذكر خدا بودنش اشاره به اين است كه هر يك از اين دو وصف قرآن كافي است كه مؤمن را به خشوع وادارد، پس 

حق است و از ناحيه خدا نازل شده قرآن بدين جهت كه ذكر خداست مقتضي خشوع است، هم چنان كه بدين جهت كه 
 .مقتضي خشوع است

__________________________________________________ 
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شود، يشع نمو در اين آيه شريفه عتابي است به مؤمنين به خاطر قساوتي كه دلهايشان را گرفته، و در مقابل ذكر خدا خا
دا كند، كه كتاب خكند، و در آخر حال ايشان را به حال اهل كتاب تشبيه ميحقي هم كه از ناحيه او نازل شده آن را نرم نمي

 .بر آنان نازل شد، و در اثر آرزوهاي طوالني دلهايشان دچار قساوت گرديد

أَنْ  "اين قسمت از آيه عطف است بر جمله -"طالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْوَ ال يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَ "
مانند  و "وَ ال يَكُونُوا "دلهايشان خاشع شود "تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ "و معناي آيه اين است كه: آيا وقت آن نرسيده كه "تَخْشَعَ...

 .ان استبه معناي زم "أمد "اهل كتاب نباشند...، و كلمه

اين است كه زمان عام است ولي أمد به معناي زمان خاصي است، أمد عبارت  "أمد "و "زمان "گويد: فرق بينراغب مي
رسد، ولي زمان به معناي از آغاز تا انجام عمر آن است. و لذا بعضي اي كه عمر و مهلت چيزي به سر مياست از لحظه

 . «1»يي نزديك بهم دارند معنا "أمد "و "مدي "اند: كه دو كلمهگفته

خداي تعالي با اين كالم خود به اين حقيقت اشاره نموده كه دلهاي مسلمانان مانند دلهاي اهل كتاب دچار قساوت شده، و 
قلب قاسي از آنجا كه در مقابل حق خشوع و تاثر و انعطاف ندارد، از زي عبوديت خارج است، و در نتيجه از مناهي الهي 

 "سَتْ قُلُوبُهُمْفَقَ "شود، و به همين مناسبت در آيه شريفه در رديف جملهباكي مرتكب گناه و فسق ميو با بي شود،متاثر نمي
 .را آورد "وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ "جمله

 "...اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها "

بر قساوت قلب مالمتشان نمود اين تمثيل را آورده كه خدا زمين مرده را زنده  در اينكه دنبال آن عتاب كه به مؤمنين كرد، و
 .كند، تقويتي است از حس اميد مؤمنين و ترغيبي است به خشوعمي

خواهد مؤمنين را متوجه كند به اينكه ممكن هم هست اين جمله را تتمه همان عتاب سابق گرفت، و گفت: اين جمله مي
گذارد، كه مردم هر عكس العملي نشان دادند خداي تعالي عكس العملي نشان به حال خود وا نمي خداي تعالي اين دين را

اند، و ديگر در برابر اوامر او خاشع و ندهد، بلكه همواره مراقب آن است اگر ببيند جمعي از مؤمنين دچار قساوت قلب شده
 خواهدطور كه خودش ميآورد تا او را آن تسليم نيستند، دلهايي زنده و خاشع پديد مي

__________________________________________________ 

 ."أمد "مفردات راغب، ماده(1)
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كند، براي او آوردن دلهايي و در برابر اوامرش خاشع باشند، آري اين همان خدايي است كه زمين مرده را زنده مي)بپرستند 
 .(زنده كاري ندارد

ها أَنْتُمْ هؤُالءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَ مَنْ يَبْخَلْ  "باشد: در نتيجه آيه شريفه در معناي آيه زير مي
 . «1» "سْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ ال يَكُونُوا أَمْثالَكُمْفَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَ

ما آيات را  -قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "اي نازل شده بود در ذيل آيه فرمود: و باز به همين مناسبت كه قبال چنين آيه
 ."برايتان بيان كرديم تا شايد تعقل كنيد

 "ريماجر ك "اين آيه شريفه داستان "الْمُصَّدِّقِينَ وَ الْمُصَّدِّقاتِ وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ إِنَّ "
ان را ررا دوباره خاطر نشان كرد، تا به اين وسيله نيز ترغيب در انفاق در راه خدا كرده باشد، در سابق انفاقگ "مضاعف "و



 "خواند، و در اين آيه صدقه دهندگان را نيز )قرض دهندگان به خدا( خوانده، و اصل دو كلمهقرض دهندگان به خدا مي
كه هم حرف صاد در آنها تشديد دارد، و هم حرف دال، در اصل متصدقين و متصدقات، و از باب  "مصدقات "و "مصدقين

 عطف است بر مدخول الف "وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ "ء مبدل به صاد شده. و جملهتفعل هستند، و بر حسب يك قاعده صرفي حرف تا
د آي، و اينكه گفتيم مدخول الف و الم براي اين بود كه الف و المي كه بر سر اسم فاعل در مي"المصدقين "و الم در

 .دهدرا مي "الذي "معناي

د چند انپردازند، خداوند آنچه را كه دادها قرضي نيكو ميدهند و به خدپس معناي آيه چنين است: آن كساني كه صدقه مي
 .برابر نموده أجري كريم هم دارند

 582مقصود از اينكه فرمود مؤمنان به خدا و رسل نزد پروردگارشان صديقين و شهدايند[..... ص: ]

 "...هَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْوَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّ "

  :فرمودهمانطور كه در اول سوره مي "امنوا باللَّه و رسوله "در اين آيه شريفه نفرمود: 

، بلكه "آمِنُوا بِرَسُولِهِيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ  "فرمايد: ، و همان طور كه در آخر سوره مي"آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا "
 ، و اين به خاطر"و رسله "كلمه رسول را جمع آورده، فرمود: 

__________________________________________________ 

دانند ورزند، بايد بشويد به اينكه در راه خدا انفاق كنيد، و بعضي از شما بخل مياينك شما مسلمانان حاضر، دعوت مي(1)
نياز است، و شما محتاجانيد، و اگر روي بگردانيد و از دستورات خل بورزد از سود خودش بخل ورزيده، و خدا بيكه هر كس ب

 .33كند، كه مثل شما نباشند. سوره محمد، آيه خدا متاثر نشويد، خداوند شما را با قومي ديگر عوض مي
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وَ ال يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ  " :فرموداهل كتاب هم به ميان آمده بود، و مي آن بود كه قبل از آيه مورد بحث پاي
ناگزير به سياق سابق كه سياقي عمومي بود، هم مسلمين مورد گفتگو بودند و هم اهل كتاب برگشته، در آيه مورد  "قَبْلُ

أُعِدَّتْ  " :فرمايدگويد، )يك جا ميت بعد از آن نيز همه جا سخن از رسوالن مي، و در آيا"آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ "بحث فرمود
مَنْ يَنْصُرُهُ  "و "لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ "فرمايد: و جاي ديگر يعني در اولين آيه فصل بعدي( مي "لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ

را مفرد آورده بدين جهت بوده كه خطاب در آن دو به خصوص  "رسول "يه اول و آخر سوره كه كلمه، و اما دو آ"وَ رُسُلَهُ
 .مؤمنين اين امت بود

 "و مراد از ايمان به خدا و پيامبران خدا ايمان خالص است كه طبيعتا جداي از اطاعت و پيروي نيست، همانطور كه در آيه
ن اين است كه مؤمنين را به صديقي "أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ "ه كرديم، و مراد از جملهنيز اشار "آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ

يعني اينان نزد  "عند ربهم "پيوندند، به قرينه اينكه فرمود: و شهداء ملحق سازد، و بفرمايد: اينان نيز به آنان مي
يعني اينان نيز اجر و نور آنان را دارند، پس معلوم  "مْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْلَهُ "پروردگارشان صديق و شهيدند، و نيز فرمود: 

فهميم كه منظور اين است شود هر چند در ظاهر آيه مؤمنين را صديق و شهيد خواند، ولي به قرينه دو جمله مذكور ميمي
ز دهند به اينان نيور و اجري كه به آنان ميكنند، و نكه ملحق به صديقان و شهداء هستند، و با ايشان معامله آنان را مي

 .دهندمي

وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ  "و ظاهرا مراد از صديقين و شهدا همانهايي باشند كه در آيه شريفه
اند، و ما در تفسير آن گفتيم: مراد ذكر شده« 1» "وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاًعَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ 



گويند انجام هم كساني هستند كه ملكه صدق در گفتار و كردارشان سرايت كرده، در نتيجه آنچه مي "صديقين "از
واهان اعمال مردم در روز قيامتند، نه كشته شدگان در عبارتند از كساني كه گ "شهدا "گويند، وكنند ميدهند، و آنچه ميمي

 .راه خدا

پيوندند، و نزد خدا منزلتي چون فهميم كساني كه ايمان به خدا و رسوالن خدا دارند به صديقان و شهدا ميدر نتيجه مي
و  ند، بلكه به حكم خدا( پاداشدهند، و به حكم خدا )نه اينكه خودشان از نظر مقام با آنان برابر باشمنزلت آنان به ايشان مي

 .نوري نظير پاداش و نور آنان خواهند داشت

__________________________________________________ 

و كساني كه اطاعت كنند خدا و رسول را پس اينها با كساني هستند كه خداوند به آنان نعمت داده است از پيامبران و (1)
 .33و اينها خوب رفيقي هستند. سوره نساء، آيه راستگويان و شهدا و صالحان، 
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گردد، و به صديقين و شهدا برمي "نورهم "و "اجرهم "به مؤمنين و دو ضمير "لهم "ضمير در -"لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ "
و همين معنا منظور كسي  "ديقين و شهداءبراي مؤمنين است اجر و نوري از نوع اجر و نور ص " :معناي جمله اين است

 ."مؤمنين اجر و نوري دارند نظير اجر و نور آنان "است كه آيه را معنا كرده به اينكه

خواهد اين معنا را بيان كند كه مؤمنين، همان صديقين و شهداي حقيقي باشند كه: آيه شريفه مي« 1»و چه بسا گفته 
، و معامله آنان را با ايشان بكنند، پس مؤمنين، خود صديقين و شهدايند، و اجر و نور هستند، نه اينكه ملحق به آنان باشند

 .خودشان را دارند، ولي بعيد نيست بگوييم سياق با اين معنا مساعدت ندارد

فهماند، نيست، بلكه مطلبي نو را مي "صديقون "عطف بر كلمه "شهدا "ديگر گفته باشند: كلمه« 4»و چه بسا بعضي 
وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ  "است، پس در جمله "لَهُمْ أَجْرُهُمْ "و خبر ديگرش "عند اللَّه "يي است كه يك خبرش جملهمبتدا

وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ  "فرمايد: آغاز كرده مي "شهدا "شود، و مطلبي از نو از كلمهمطلب تمام مي "رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ
  :همانطور كه در جاي ديگر فرموده "شهدا نزد پروردگارشان هستند... -مْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْرَبِّهِ

 "و در نتيجه منظور از شهدا همان كشتگان در راه خدا خواهند بود، و آن گاه كالم را با جمله« 3» "بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ "
 .مام كرده استت "لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ

يعني و آنهايي كه كفر ورزيدند و آيات ما را تكذيب كردند  -"وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ "
 .اين است كه از آن جدا نخواهند شد، و دائما در آن هستند "اصحاب دوزخ بودن "باشند، و منظور ازاصحاب دوزخ مي

بحان در آيه مورد بحث متعرض حال دو طايفه از مردم شده، يكي آنان كه ملحق به صديقين و شهدا هستند، يعني خداي س
برجستگان از مردم، و به طور قطع اهل نجاتند، و يكي ديگر كفاري كه آيات او را تكذيب كرده، و به طور قطع اهل 

ماند طايفه سومي كه نه نجاتشان قطعي آيند، باقي ميراه خدا نميهالكتند، و آنان عبارتند از شرار مردم كه به هيچ وجه به 
ته شوند، كه الباست و نه هالكتشان، و آن طايفه عبارتند از: مردمي كه ايمان دارند، و در عين حال مرتكب گناهاني هم مي

ختلف است. و اين كه دو اينان هم در بين خود طبقاتي هستند و درجه گناهكاري و تمردشان از اطاعت خدا و رسول او م
 طايفه را نام برد و وضع آنان را

__________________________________________________ 
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بيان كرد، و طايفه سوم را نام نبرد، دأب قرآن و رسم آن است، كه در بسياري از مواردي كه متعرض بيان حال مردم در 
 .كند، كه اين طبقه چه وضعي دارندبرد و بيان نميشود طبقه سوم را نام نميقيامت مي

آنان را تحريك كند، تا به اين وسيله تشويق و  خواهد اين طايفه را در ميان خوف و رجاء نگه دارد، و خوف و رجايچون مي
 .تحريك شوند به اطاعت از خدا و رسول و به دست آوردن سعادت خود، و اجتناب بورزند از تمرد، و در نتيجه از هالكت

خدا  اي را وادار كرد از انفاق در راهو به همين جهت دنبال آيه مورد بحث به مذمت زندگي دنيا پرداخته، دنيايي كه عده
امتناع بورزند، و بعد از مذمت دنيا دعوتشان كرده به اينكه به سوي مغفرت و جنت سبقت گيرند، و سپس اشاره كرده به 

هاي مالي و چه جاني همه در كتابي از سابق نوشته شده، و قضايش رانده آيد چه مصيبتاينكه آنچه مصيبت بر سرشان مي
نترسند، و ترس از فقر ايشان را از انفاق در راه خدا باز ندارد، و به بخل و امساك شده بود، پس جا دارد كه هيچگاه از فقر 

واندارد، و نيز از مرگ و كشته شدن در راه خدا نهراسند، و ترس از آن، ايشان را به تخلف از جنگ و تقاعد ورزيدن از پيكار 
 .واندارد

 588خني از شيخ بهايي در اين باره[..... ص: پنج خصلت زندگي دنيا: لهو، لعب، زينت، تفاخر و تكاثر و س]

 "...وْالدِاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَ "

دولك و نظاير آن( كه به معناي بازي نظامداري است )كه دو طرف بازي به نظام آن آشنايي دارند، مانند الك "لعب "كلمه
ه اي است كبه معناي هر عمل سرگرم كننده "لهو "دهند. و كلمهاطفال به منظور رسيدن به غرضي خيالي آن را انجام مي

عني است، ي "بناي نوع "به اصطالح علم صرف "زينت "از بدارد. و كلمهاي واجب بانسان را از كاري مهم و حياتي و وظيفه
فهماند كه مثال فالني به نوعي مخصوص خود را آراسته، و چه بسا منظور از آن وسيله آرايش باشد، و به اين منظورش مي

به خاطر جمالي كه از ، عبارت از آن است كه چيز مرغوبي را ضميمه چيز ديگري كني تا مردم "آرايش "استعمال كنند و
اين ضميمه حاصل شده مجذوب آن چيز شوند، )مثال آرايش زنان عبارت از اين است كه زن با طال و جواهرات و يا رنگهاي 

سرخ و سفيدي خود را جلوه دهد، و از ضميمه كردن آنها به خود جمالي كسب كند، به طوري كه بيننده مجذوب جمال او 
به اين معنا است كه شخصي  "تكاثر در اموال و اوالد "مباهات كردن به حسب و نسب است. وبه معناي  "تفاخر "شود(. و

 .به ديگري فخر بفروشد كه من مال و فرزند بيشتري دارم

 و زندگي دنيا عرضي است زائل، و سرابي است باطل كه از يكي از خصال پنجگانه 
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بازي است، يا لهو و سرگرم كننده، يا زينت است، )كه حقيقتش جبران نواقص دروني خود با زير خالي نيست: يا لعب و 
گري است(، يا تفاخر است، و يا تكاثر، و همه اينها همان موهوماتي است كه نفس آدمي بدان و يا به بعضي تجمل و مشاطه

ماند، و هيچ يك از آنها براي انسان كمالي نفساني ميبندد، اموري خيالي و زائل است كه براي انسان باقي ناز آنها عالقه مي
 .كندو خيري حقيقي جلب نمي

و از شيخ بهايي )رحمه اللَّه( نقل شده كه گفته است: اين پنج خصلتي كه در آيه شريفه ذكر شده، از نظر سنين عمر آدمي و 
د و رست، و همين كه به حد بلوغ ميمراحل حياتش مترتب بر يكديگرند، چون تا كودك است حريص در لعب و بازي اس

شود، و پس از آنكه بلوغش به حد نهايت رسيد، به آرايش ها ميمند به لهو و سرگرميشود عالقهبنديش محكم مياستخوان



پردازد و همواره به فكر اين است كه لباس فاخري تهيه كند، مركب جالب توجهي سوار شود، منزل خود و زندگيش مي
ر رسد آن وقت است كه )ديگ، و همواره به زيبايي و آرايش خود بپردازد، و بعد از اين سنين به حد كهولت ميزيبايي بسازد

افتد، و چون كند، و برايش قانع كننده نيست، بلكه( بيشتر به فكر تفاخر به حسب و نسب ميبه اينگونه امور توجهي نمي
 .شوداوالد صرف مي سالخورده شد همه كوشش و تالشش در بيشتر كردن مال و

 581مثلي براي بيان فريبندگي دنيا[..... ص: ]

ب اين قسمت از آيه، زندگي دنيا را كه انسان فري -"كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً "
 .كنددهد، با مثالي تشريح و بيان ميبه حكم اجبار همه را از كف ميگذرد كه بندد، و چيزي نميخورده دل به آن مي

از هيجان  "يهيج "و كلمه« 1»جمع كافر به معناي زراعت كار است  "كفار "به معناي باران است، و كلمه "غيث "كلمه
 .شكندبه معناي گياهي است كه از شدت خشكيدگي مي "حطام "است، كه به معناي حركت است، و كلمه

معناي آيه اين است كه: مثل زندگي دنيا در بهجت و فريبندگيش و سپس در زوال و از دست رفتنش، مانند باراني است  و
شوند، و آن كاران از روييدن آنها خوشحال ميشود و زراعتها ميبارد، و باعث روييدن گياهان و زراعتكه به موقع مي

هايي نموش برسد، و رفته رفته رو به زردي بگذارد، و سپس گياهي خشكيده كند تا به حد نزراعت و گياه هم چنان رشد مي
 .و شكسته شود، و بادها از هر سو به سوي ديگرش ببرند

__________________________________________________ 

افر را كند، و اين كه كميگويند به خاطر اين است كه بذر را در زير خاك پنهان اينكه گفته به زارع و كشاورز، كافر مي(1)
 .كندگويند به خاطر اين است كه حق را پنهان ميهم كافر مي
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آمده، براي اينكه  "رضوان "قبل از "مغفرت "در اين قسمت از آيه -"وَ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ "
و نيز در اين جمله  .اهد به رضوان خدا درآيد، بايد قبال به وسيله مغفرت خدا شستشو و تطهير شده باشدخوكسي كه مي

اشاره كرده « 1»ها مغفرت را توصيف كرد به اينكه از ناحيه خداست، ولي عذاب را چنين توصيفي نكرد، تا به قول بعضي
بوده مغفرت است نه عذاب، و اين خود انسان است كه باشد به اينكه مطلوب اصلي و آن غرضي كه خلقت به خاطر آن 

 .آوردشود، و با خروجش از زي بندگي و عبوديت آن را پديد ميباعث عذاب مي

و  گردند،مند ميشود و از آن بهرهيعني دنيا جز متاعي نيست كه با آن تمتع مي -"وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ "
 .از آن همان فريب خوردن با آن است، البته اين فريب خوردن مخصوص كساني است كه به دنيا دل بسته باشند منديبهره

كند، تا به دو روي زندگي آخرت اشاره مي "وَ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ "و اين كالم يعني جمله
فرت و رضوان كه يك روي آخرت است، و عذاب كه روي ديگرش است، مغفرت و رضوان را شنونده بر حذر شود، و از مغ

خواهد شنونده را بيدار و هوشيار كند، تا مبادا زندگي دنيا با آن غرور مي "وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ "اختيار كند. و جمله
 .خاص به خود مغرورش سازد

 511[..... ص: "وَ سارِعُوا إِلي مَغْفِرَةٍ... "با آيه:  "سابِقُوا إِلي مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ "مفاد آيه: اختالف معنا و ]

 "...سابِقُوا إِلي مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ "

جويي در رسيدن به هدف است، به اينكه هر يك از دو ي غلبهاست به معنا "سابقوا "كه مصدر فعل امر "مسابقه "كلمه



تر از حركت حريفش كند، پس در معناي مسابقه چيزي زيادتر از معناي مسارعت هست، طرف مسابقه حركت خود را سريع
را رساند و هم اين چون مسارعت تنها به معناي كوشش در سرعت دادن به حركت است، ولي مسابقه هم اين معنا را مي

 .فهماند كه سرعت دادن بايد طوري باشد كه زيادتر از سرعت حريف شودمي

فِرَةٍ وَ سارِعُوا إِلي مَغْ "رساند كه زايد بر تكليفي است كه آيه شريفهتكليفي را مي "...سابِقُوا إِلي مَغْفِرَةٍ "و بنا بر اين، جمله
 .كندافاده مي« 4» "رْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَمِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَ
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 .133، ص 43روح المعاني، ج (1)

و بشتابيد به سوي آمرزش از پروردگارتان و بهشتي كه عرض آن آسمانها و زمين است و آماده شده براي پرهيزكاران. (2)
 .133سوره آل عمران، آيه 
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اند: آيه آل عمران در باره سابقين مقربين است، )كه در گفته« 1»شود كه بعضي و با اين بيان، نادرستي اين قول روشن مي
 باره عموم مؤمنين است. و ( و آيه مورد بحث در"وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ "فرمود: سوره واقعه در باره آنان مي

  :اند به دو دليلاستدالل كرده

هاي اول به اينكه:در آيه مورد بحث تنها ايمان به خدا و رسوالن او ذكر شده، به خالف آيه آل عمران كه آيات بعدش نشانه
 .كندايمان را كه همان اعمال صالح است بيان مي

 519زمين است[..... ص: مراد از اينكه عرض بهشت مانند عرض آسمان و ]

ولي در آيه مورد  "عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ "كند كهو دوم به اينكه: در آنجا بهشت موعود را به اين وصف توصيف مي
و  ند،كآنجا پهناي بهشت را به پهناي همه آسمانها و زمين تشبيه مي "عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ " :فرمايدبحث مي

 .شود بهشت سابقين مقربين پهناورتر از بهشت عموم مؤمنين استاينجا به پهناي يك آسمان و زمين، پس معلوم مي

وجه نادرستي اين استدالل همان است كه گفتيم، و توجه كرديد كه )درست مطلب به عكس است، يعني مشمولين آيه مورد 
ه آل عمران براي اينكه( سبقت معنايي زايد بر معناي سرعت را افاده بحث از نظر رتبه و مقام بلندترند از مشمولين آي

در اين آيه به معناي يك آسمان نيست، تا بگويي پس بهشت مشمولين آيه آل عمران پهناورتر از  "سماء "كند، و كلمهمي
ر جنس است، پس سماء دبهشت مشمولين اين آيه است، بلكه به معناي تمامي آسمانها است، چون الف و الم آن الف و الم 

 .اين آيه با سماوات در آن آيه منطبق است

وَ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ  "و اگر در اين آيه مغفرت را جلوتر از جنت ذكر كرده به خاطر )همان وجهي است كه در جمله
ت از رضوان براي( اين است كه زندگي در بهشت ، خاطرنشان كرديم، و گفتيم جلوتر آوردن مغفر"مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ

ها و قذارتهاي گناهانش ريخته شود كه قبال آلودگييك زندگي طيب و طاهر در عالمي طاهر است، و كسي موفق به آن مي
 .شده باشد

ويا گ گشادي و وسعت بهشت است، نه عرض در مقابل طول و اين استعمال استعمالي شايع است، و "عرض "و مراد از كلمه
 .خواسته است نهايت درجه وسعت را بفهماند

اند: مراد از عرض همان عرض مقابل طول است و اگر تنها عرض بهشت را ذكر كرد، و نامي از طول گفته« 4»ولي بعضي 
 دآن نبرد براي اين بود كه اين كلمه به معناي خط كوتاهتر از دو خط امتداد است، و معلوم است كه وقتي عرض بهشت مانن



 عرض آسمان و زمين باشد قهرا
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 .طول آن بيشتر از طول آسمان و زمين خواهد بود

 لي نداريم كه طول و عرض آسمان وليكن اين وجه خالي از تحكم و بدون دليل سخن گفتن نيست، براي اينكه هيچ دلي
اش اين باشد كه وقتي عرض بهشت برابر عرض آسمان و زمين برابرند، و طول بهشت از عرض آن زيادتر است، تا الزمه

زمين بود طولش از طول آن دو بيشتر باشد، چون ممكن است گاهي طول و عرض برابر هم باشند، مانند طول و عرض در 
 .شود كه طول بيشتر از عرض باشدح كره و غيره، گاهي هم ميمربع و دائره و در سط

 512ايمان توأم با عمل است[..... ص:  "... أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ"مقصود از ايمان در جمله: ]

 "گفتيم كه مراد از "وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ "و آيه "وَ رُسُلِهِ آمَنُوا بِاللَّهِ "در ذيل آيه -"أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ "
مرتبه عالي از ايمان است، كه همواره آثارش بر آن مترتب است، يعني كسي كه داراي چنين  "ايمان به خدا و رسوالن او

 .ورزداجتناب مي كند، و از فسوق و گناهاي از ايمان باشد، همواره اعمال صالح ميمرتبه

اند: در اين آيه بشارتي است براي عموم مؤمنين، )هر چند كه شود كه گفتهروشن مي« 1»و با همين بيان فساد گفتار بعضي 
بعضي از ايشان فسق و فجور هم مرتكب بشوند(، براي اينكه فرموده: چنين بهشتي آماده شده براي كساني كه به خدا و 

 .اشند، و اين ايمان را مقيد به عمل صالح و يا ترك گناه نكردهرسوالن او ايمان داشته ب

هر چند ظاهر آيه خطاب به عموم كافران و مؤمنين صالح و طالح است، ليكن روي  :و وجه فساد اين گفتار آن است كه
سب بلكه ايماني ك كند كه به آن مقدار از ايمان كه دارند اكتفاء نكنند،سخن در آن به مؤمنين است، و ايشان را دعوت مي

كنند كه مالزم با عمل صالح باشد، و اگر منظور از ايمان به خدا و رسوالن او صرف ايمان باشد هر چند كه توأم با عمل 
صالح نبوده باشد، و بهشت آماده شده نيز براي عموم مؤمنين، حتي مؤمنين نامبرده باشد، با در نظر داشتن اينكه آيه شريفه 

از  متوجه كفار باشد، چون مؤمنين "سابقوا "كند به اينكه به مغفرت و جنت سبقت گيرند، بايد خطابايشان را دعوت مي
همان روز اولي كه ايمان آوردند چنين سبقتي را گرفتند، ديگر معنا ندارد باز هم به ايشان گفته شود كه سبقت بجوييد، و 

 .دانيم سياق آيه با اين وجه سازگار نيستحال آنكه مي

و خدا خواسته است اين فضل خود را به كساني بدهد كه به خدا و رسوالنش ايمان  -"كَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُذلِ "
آورده باشند، و اينكه چرا پاداش خدا به مؤمنين را فضلي از ناحيه خدا دانسته؟ بيانش در سابق گذشت، و در آنجا گفتيم كه 

 بندگان مستحق و طلبكار
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 .هيچ پاداشي از خداي تعالي نيستند

اين جمله اشاره است به عظمت فضل او، و اينكه مغفرت و جنتي كه خدا به عنوان پاداش به  -"وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ "
 .دهد فضل عظيمي است از اوايشان مي



 513[..... ص: "ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ... "وجوه متعدد در معناي آيه: ]

 "...نَبْرَأَها ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ "

اي است كه به انسان يا هر چيز اصابت كند، و اسم فاعل از مصدر اصابت است، و به معناي واقعه و حادثه "مصيبت "كلمه
م شود و هاز اصابه تير به هدف منشا گرفته، و هر چند اصابه حادثه از نظر مفهوم اعم است، هم شامل اصابه حوادث خير مي

اطالق شود بالء و گرفتاري به  "مصيبت "ليكن استعمال آن در شر غلبه دارد، در نتيجه هر وقت كلمهاصابه حوادث شر، و 
مصيبتي كه در زمين و از ناحيه آن به انسانها  "كند، و در آيه مورد بحث هم به همين معنا است، و مراد ازذهن تبادر مي

 "آوردمصيبتي كه به جان آدمي روي مي "آن است، و مراد ازهاي ويرانگر و امثال ها و زلزلهقحطي و آفت ميوه "رسدمي
 "نبرأها "كه مصدر فعل "برء "بيماري و جراحت و شكستن استخوان و مردن و كشته شدن و امثال آن است، و مراد از

 .گردداست خلقت از عدم است، و ضمير در فعل مذكور به مصيبت بر مي

  «ولي بعضي

 .گرددبرمي "انفس "كور بهاند: ضمير مذاز مفسرين گفته

  «و بعضي

 ."ارض "اند: به كلمهديگر گفته

  «و بعضي

 .گرددبرمي "مصيبت "و "انفس "و "ارض "اند: به همه اين سه كلمه، يعنيديگر گفته

مؤيد احتمال اول كه همان برگشتن ضمير به مصيبت باشد اين است كه مقام آيه مقام بيان مصائبي است كه در دنيا واقع 
شود كه مردم از انفاق دست برداشته از شركت در گردد، و اين نيز باعث ميشود، و باعث نقصي در اموال و انفس ميمي

 .جهاد تخلف كنند

لوحي است كه در آن همه آنچه بوده و هست و تا قيامت خواهد بود نوشته شده، هم چنان كه آيات و  "كتاب "و مراد از
شود اكتفاء كرد و اگر از ميان مصائب تنها به آنچه از زمين و از وجود خود انسانها ناشي ميروايات هم بر آن داللت دارد، 

 .براي اين بود كه گفتگو در باره آنها بود

  «بعضي

 اند: اگر مصيبتي را مقيد كرد به قيد در زمين و در انفس،از مفسرين گفته
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براي اين بود كه مطلق مصائب در لوح محفوظ نوشته نشده، چون لوح متناهي است، ولي حوادث نامتناهي است، و معلوم 
 .است كه متناهي گنجايش آن را ندارد كه ظرف غير متناهي شود

است،  اي از نواحي جو آويزانگفتار لوح را يك لوحي فلزي و امثال آن گرفته، كه در ناحيهو از اين گفتار پيداست كه صاحب 
اند كه ما مقاصد خودمان را با آن اند، و با خطي نوشتهحوادث را با يكي از لغات )يا فارسي يا عربي يا غير آن( در آن نوشته

 .اي نيز از نظر خواننده خواهد گذشتودي تتمهنويسيم، ولي ما در سابق لوح و قلم را معنا كرديم و به زمي

اند كه: مراد از آن علم خداي تعالي است، ولي اين معنا خالف ظاهر است، مگر اينكه هم در باره كتاب گفته« 1»بعضي 



 .منظورشان از علم همان كتابي باشد كه حوادث كه مراتبي از علم فعلي خداست در آن نوشته شده است

ختم شده، تا داللت كند بر اينكه تقدير حوادث قبل از وقوع آن، و راندن  "إِنَّ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ "هآيه شريفه با جمل
 .قضاي حتمي آن براي خداي تعالي صعوبتي ندارد

 294 :ن شادي مكنيد[..... صحكمت و فايده دانستن اينكه حوادث دنيا مكتوب و مقدرند اين است كه در از دست دادن اندوه مخوريد و در به دست آورد]

 "...لِكَياْل تَأْسَوْا عَلي ما فاتَكُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ "

اين جمله بيانگر علت مطلبي است كه در آيه قبل بود البته اشتباه نشود كه در آيه قبل دو چيز بود يكي خبري كه خدا 
حوادث، و آيه مورد بحث بيانگر خبر دادن خدا است، نه خود داد از نوشتن حوادث قبل از وقوع آن، و يكي هم خود مي

نعمت  "ما اتي "و نيز از "ما فات "است به معناي اندوه است، و منظور از "تاسوا "كه مبدأ فعل "أسي "حوادث، و كلمه
 .فوت شده، و نعمت داده شده است

ايم، براي اين خبر از اينكه حادث شود نوشتهدهيم كه حوادث را قبل و معنايش اين است كه: اينكه ما به شما خبر مي
رود اندوه مخوريد، و به خاطر نعمتي كه خدا به شما دهيم كه از اين به بعد ديگر به خاطر نعمتي كه از دستتان ميمي
 ، وشد، و ممكن نبود كه فوت نشوددهد خوشحالي مكنيد، براي اينكه انسان اگر يقين كند كه آنچه فوت شده بايد ميمي

اي است كه خدا به او سپرده چنين كسي نه در هنگام فوت شد و ممكن نبود كه نشود، وديعهآنچه عايدش گشت بايد مي
ي هايماند كه سر برج حقوقي دارد و بدهيخورد، و نه در هنگام فرج و آمدن نعمت، )مثل كارمندي مينعمت خيلي غصه مي

 .(گرددشود و نه از دادن بدهي غمناك ميهم بايد بپردازد نه از گرفتن حقوق شادمان مي
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 -ما فاتَكُمْ "ها نسبت داد و فرمود: از مفسرين در پاسخ اين سؤال كه چرا فوت شدن را به خود فوت شدني «1»بعضي 
آنچه خدا به شما  -ما اتيكم "هاي تازه رسيده را به خدا نسبت داده، و فرمود: ولي نعمت "شوداز شما فوت مي آنچه
اند: علتش اين است كه آمدن نعمت احتياج به علت دارد، ولي فوت آن احتياجي به مفوت )كسي كه آن را ؟ گفته"دهدمي

ماند، به شود و باقي نمياگر به طبع خودش واگذار شود فوت ميفوت كند( ندارد، چون فوت و فنا، ذاتي هر چيز است، 
خواهد، و آن خداست، پس بايد بقاي نعمت و خود نعمت را به خدا نسبت خالف حاصل شدن نعمت و بقاي آن كه علت مي

 .داد

تكبر شده باشد، و تكبر را از اين جهت گويند كه دچار خيالء و به كسي مي "مختال "-"وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ "
 "و« 4»راغب چنين گفته.  -كندگويند كه متكبر چيزي را كه در خود سراغ دارد فضيلتي براي خود خيال ميخيالء مي

كند، و اختيال )كه مصدر است براي كلمه مختال(، و نيز افتخار به معناي كسي است كه زياد افتخار و مباهات مي "فخور
شود كه انسان توهم كند كه آنچه نعمت دارد به خاطر استحقاق خودش است، و اين بر خالف حق است، اين ميناشي از 

چون او فعلي را كه بايد مستند به تقدير خدا كند به استقالل نفس خود كرده، و اين اختيال و افتخار هر دو از رذائل نفسند، 
 .داردكه خدا آن را دوست نمي

 "...لُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِالَّذِينَ يَبْخَ "

دارد، براي دارد، چرا نميفهماند كه اگر خدا آن دو را دوست نميدهد، و مياين جمله صفت و نشاني كل مختال فخور را مي



دهند، و ت از دست نگاه آنان در اين اختيال و افتخار اسشان اين است كه مال خود را كه تكيهورزند انگيزهاينكه اگر بخل مي
خواهند براي ديگران كنند كه آنها هم بخل بورزند براي اين است كه هر چه را براي خود مياگر به مردم هم سفارش مي

خواهند كه سخاوت و بذل و بخشش در مردم شايع نشود، چون اگر شايع شود بخل آنان بيشتر نمود خواهند، و نيز مينيز مي
 .فهمند كه فالني بخيل استميكند، و مردم بيشتري مي

ه گيرند كيعني كساني از انفاق در راه خدا رو گردانند، و از مواعظ او پند نمي -"وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ "
ر ندارند مچنين باوشود، كه صفت دنيا و نعمت بهشت همان است كه خدا بيان كرده، و هاطمينان قلبي برايشان حاصل نمي

 كه تقدير امور به دست او
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 .ند محمود و ستوده استكاست، چون او غني است و احتياجي به انفاق آنان ندارد، و حميد هم هست، در آنچه مي

ه گردد، به طوري كختم مي "الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ "شود، و در جملهشروع مي "ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ "گانه كه از جملهاين آيات سه
بر خواهد تا مردم از اندوه كند، و ميفرماييد مردم را به انفاق و مبارزه با بخل و امساك دعوت و تشويق ميمالحظه مي

رسد زهد بورزند، براي اينكه امور از ناحيه خدا مقدر است، و شود و شادي به آنچه به ايشان ميآنچه از ايشان فوت مي
 .قضايش از ناحيه او رانده شده، و در كتابي نوشته شده، كتابي كه هر چيزي را قبل از قطعي شدنش نوشته است

و در باره حد زهد([..... ص:  "أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ... "و "أْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا...أَ لَمْ يَ "بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيه: 

516 

 اند كه گفت: وقتيآمده كه: ابن مبارك، عبد الرزاق و ابن منذر از اعمش روايتي آورده "أَ لَمْ يَأْنِ "در الدر المنثور در ذيل آيه
 باري دچار گشته، درمدينه آمدند، و از زندگي مرفهي كه در مكه داشتند به يك زندگي فالكتص( به )اصحاب رسول خدا 
اي وظايف سست شدند، در اين آيه مورد عتاب قرار گرفتند، كه مگر وقت آن نشده كساني كه ايمان نتيجه نسبت به پاره

 . «1»اند دلهايشان براي ذكر خدا نرم شود آورده

ترين روايات وارده در شان نزول سوره است، و گرنه روايتي ديگر از ابن مسعود نقل شده كه گفت: لمؤلف: اين روايت معتد
سال  به ما كرد بيش از چهار "أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ "بين اسالم ما و بين عتابي كه خدا با آيه

 . «4»فاصله نشد 

 .آيد كه اين سوره در مكه نازل شدهر اين روايت برمياز ظاه

كه اين نيز داللت « . 3»و باز در معناي آن روايتي است كه نقل شده مشعر بر اينكه عمر بعد از نزول اين سوره مسلمان شد 
چ آيات سوره به هيدارد بر اينكه سوره در مكه نازل شده، چون اسالم عمر در مكه بود، ليكن خواننده توجه فرمود كه سياق 

، و "أَ لَمْ يَأْنِ... "وجه با نزول آن در مكه سازگار نيست، و ممكن است روايت ابن مسعود را حمل كرد بر اينكه خصوص آيه
 .يا آن آيه و آيه بعدش در مكه نازل شده، و بقيه در مدينه
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و در روايتي كه از رسول خدا )ص( نقل شده آمده كه مهاجرين بعد از نزول قرآن هفده سال در انتظار بودند، و خداوند 
. و الزمه اين روايت اين است كه سوره  «1»نازل شد  "أَ لَمْ يَأْنِ... "دلهايشان را هم چنان منتظر نگهداشت، تا آنكه آيه

 .مورد بحث سال چهارم و يا پنجم از هجرت نازل شده باشد

و در روايتي ديگر از ابن عباس آمده كه خداي تعالي دلهاي مهاجرين را به انتظار گذاشت، تا بعد از سيزده سال از نزول قرآن 
اين است كه سوره مورد بحث در ايام هجرت نازل شده باشد، و اين دو و الزمه اين روايت « . 4» "أَ لَمْ يَأْنِ... "فرمود: 

 .سازدروايت نيز با سياق آيات سوره نمي

فرمود: مؤمنين شنيدم مي (و نيز در الدر المنثور است كه: ابن جرير از براء بن عازب روايت كرده كه گفت: از رسول خدا )ص
 "وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ " :مودامت من شهيدانند، آن گاه اين آيه را تالوت فر

«3» . 

و در تفسير عياشي به سند خود از منهال قصاب روايت كرده كه گفت: به امام صادق )ع( عرضه داشتم: دعا بفرما خدا 
 . «3»د شهيد است، و آن گاه اين آيه را خواند شهادت را روزيم كند. فرمود: مؤمن خو

خواهد شهادت را به كشته مؤلف: در اين معنا روايتي ديگر است، و ظاهر بعضي از آنها مانند همين روايت اين است كه مي
 .شدن در راه خدا تفسير كند

عرضه داشتم: فدايت شوم حد زهد  و در تفسير قمي به سند خود از حفص به غياث روايت آورده كه گفت: به امام صادق )ع(
لِكَيْال تَأْسَوْا عَلي ما فاتَكُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما  "حد آن را خداي تعالي در كتابش بيان كرده، فرموده:  :در دنيا چيست؟ فرمود

 . «3» "آتاكُمْ

ا لِكَياْل تَأْسَوْا عَلي م "فرمايد: ه ميو در نهج البالغه امام )ع( فرموده: زهد تماميش بين دو كلمه از قرآن خالصه شده، آنجا ك
 ، و كسي كه"فاتَكُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ

__________________________________________________ 
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 . «1»بر گذشته تاسف نخورد، و به آينده نيز خوشحال نباشد، هر دو طرف زهد را گرفته است 

 "است، هم چنان كه در حديثي معروف آمده:  آن اساسي كه دو طرف زهد بر آن اساس بنا شده، دل نبستن به دنيا :مؤلف
  «4» "حب الدنيا رأس كل خطيئة

__________________________________________________ 

 .333، ح 333نهج البالغه صبحي صالح، ص (1)

دين ، ولي در اصول كافي حديث ب313، ص 4عالقه به دنيا ريشه و اساس هر خطا و گناه است. اصول كافي، جلد (2)



 ."رأس كل خطيئة حب الدنيا "شكل است: 
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 511[..... ص: 51تا  52(: آيات 27سوره الحديد )]

 اشاره

دٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِينْزَلْنَا الَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَ
( وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَ إِبْراهِيمَ وَ جَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ 43لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ )

( ثُمَّ قَفَّيْنا عَلي آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَ قَفَّيْنا بِعِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ وَ جَعَلْنا فِي 43هُمْ مُهْتَدٍ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ )فَمِنْ
تَبْناها عَلَيْهِمْ إِالَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَ

يْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْل43َآمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ )
ءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ أَنَّ ( لِئاَلَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أاَلَّ يَقْدِرُونَ عَلي شَي43ْلَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )

 (43وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ

 511ترجمه آيات..... ص: 

كنيد؟( با اينكه ما رسوالن خود را همراه با معجزات روشن گسيل داشتيم، و با ايشان كتاب و چگونه از انفاق شانه خالي مي)
است و منافع بسياري ديگر براي  و ميزان نازل كرديم تا مردم را به عدالت خوي دهند، و آهن را كه نيروي شديد در آن

مردم دارد نازل كرديم، تا با سالحهاي آهنين از عدالت دفاع كنند، و تا خدا معلوم كند چه كسي خدا و فرستادگان او را نديده 
 .(43كند، آري خدا خودش هم نيرومند و عزيز است )ياري مي
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فرستاديم، و نبوت و كتاب را در ذريه او قرار داديم، در عين حال بعضي از آنان راه يافته و و با اينكه نوح و ابراهيم را 
 .(26)بسياري از ايشان فاسق شدند 

به دنبال آن رسوالن خود را گسيل داشتيم، و عيسي بن مريم را فرستاديم، و به او انجيل داديم، و در دل پيروانش رأفت و 
كه خود آنان بدعتش را نهاده بودند، و ما بر آنان واجب نكرده بوديم، اما منظور آنان هم جز رحمت و رهبانيتي قرار داديم 

رضاي خدا نبود، اما آن طور كه بايد رعايت آن رهبانيت را نكردند، و در نتيجه به كساني كه از ايشان ايمان آورده بودند، 
 .(43اجرشان را داديم و بسياري از ايشان فاسق شدند )

ايد، به اين پايه از ايمان اكتفاء نكنيد، تقوا پيشه كنيد، و به رسول او ايمان بياوريد، تا دوباره ي كه ايمان آوردهاي كسان
رحمت خود را به شما بدهد، و برايتان نوري قرار دهد كه با آن زندگي كنيد، و شما را بيامرزد و خدا آمرزگار و رحيم است 

(28). 

ب نپندارند كه مؤمنين به اسالم، راهي به فضل خدا ندارند، و اينكه بدانند كه فضل به دست اين بدان جهت بود كه اهل كتا
 .(43دهد، و خدا داراي فضلي عظيم است )خداست، آن را به هر كس بخواهد مي

 311بيان آيات..... ص: 



 اشاره

اق در امتثال تكاليف ديني و مخصوصا انفخداي تعالي پس از اشاره به قساوتي كه دلهاي مؤمنين را فرا گرفته، و در نتيجه 
در راه خدا كه مايه قوام امر جهاد است تثاقل ورزيدند، و آن گاه ايشان را به اهل كتاب تشبيه كرد كه در اثر طوالني شدن 
 مهلت خدا به آنان دلهايشان دچار قساوت گرديد، اينك در اين آيات غرض الهي از فرستادن رسوالن و نازل كردن كتاب و

فرمايد: غرض از اين ارسال رسل و انزال كتب اين بود كه انبيا مردم را به عدالت عادت ميزان همراه ايشان را بيان كرده، مي
دهند، تا در مجتمعي عادل زندگي كنند، و آهن را نازل كرد تا بندگان خود را در دفاع از مجتمع صالح خود و بسط كلمه حق 

 .شوندمند ميافع ديگري كه آهن دارد، و مردم از آن بهرهدر زمين بيازمايد، عالوه بر من

آن گاه فرمود كه نوح و ابراهيم )ع( را فرستاد، و نبوت و كتاب را در ذريه آن دو بزرگوار قرار داد، و يكي پس از ديگري 
اي از بود كه عدهها استمرار يافت، و نتيجه كار همواره اين رسوالني گسيل داشت، و اين سنت هم چنان در تمامي امت

مه كند كه ترجمردم راه حق را يافته، اكثريتي از ايشان فاسق شدند، و سپس سوره را با دعوت مردم به اين معنا ختم مي
 301 :، ص13الميزان، ج

 .ايمان خود را تكميل كنند، تا از رحمت خدا دو چندان عايدشان گردد

 319[..... ص: "رْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ...لَقَدْ أَ "در آيه:  "ميزان "و "كتاب "مقصود از]

 "...لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

ند و كو با آن معناي تشريع دين از راه ارسال رسل و انزال كتاب و ميزان را بيان مياي از سر گرفته، اين آيه مطلب تازه
فرمايد كه: غرض از اين كار اين است كه مردم به قسط و عدالت عادت كرده و خوي بگيرند، و نيز به اين وسيله و با مي

كند، و چه كسي از ياري او مضايقه ياري ميانزال حديد امتحان شوند، و برايشان معلوم شود كه چه كسي خداي ناديده را 
نمايد، و نيز بيان كند كه امر رسالت از آغاز خلقت مستمرا در بشر جريان داشته، و به طور مداوم از هر امتي جمعي مي

 .اندهدايت يافته، و بسياري فاسق شده

كند كه آيات بينات است، آياتي كه به وسيله آن بيان مي "ناتِلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّ "در جمله "بينات "پس منظور از كلمه
 .هاي قاطعرسوالن، فرستاده از جانب اويند، و آن آيات يا عبارت است از معجزات باهره، و يا بشارت واضح، و يا حجت

 ود و به صورت كتاب در آيد، )نهمنظور از كتاب وحيي است كه صالحيت آن را دارد كه نوشته ش -"وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ "
في شود آن را نوشت، دستوراتي كه مشتمل است بر معاراينكه كتاب جلد شده از آسمان بفرستد( بلكه دستوراتي است كه مي

كتاب نوح،  -1ديني، از قبيل عقايد حق و اعمال صالح، و اين كتابهاي آسماني كه معنايش معلوم شد، عبارتند از پنج كتاب 
 .كتاب قرآن -3كتاب انجيل،  -3كتاب تورات،  -3ابراهيم،  كتاب -4

 ها را با آنرا به همان ترازو كه داراي دو كفه است و سنگيني "ميزان "مفسرين، -"وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ "
مله اين اند: معناي جانزال ميزان گرفته، گفتهرا غايت و غرض  "لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ "اند، و جملهسنجند تفسير كردهمي

است كه: ما ترازو را نازل كرديم تا مردم را به عدالت در معامالت خود عادت دهيم، و در نتيجه ديگر خسارت و ضرري 
ام وها پديد نيايد، و نسبت ميان اشياء مضبوط شود، چون قوام زندگي بشر به اجتماع است، و قنبينند، و اختاللي در وزن

اجتماع هم به معامالتي است كه در بين آنان دائر است، و يا مبادالتي كه با دادن اين كاال و گرفتن آن كاال صورت 
گيرد، و معلوم است كه قوام اين معامالت و مبادالت در خصوص كاالهايي كه بايد وزن شود به اين است كه نسبت مي



 .دهدام ميميان آنها محفوظ شود، و اين كار را ترازو انج

  :اين است كه -و خدا داناتر است -شود براي ميزان كردتفسير ديگري كه احتماال مي

شود، و اين سنجش منظور از ميزان، دين باشد، چون دين عبارت است از چيزي كه عقايد و اعمال اشخاص با آنسنجيده مي
تمال با سياق كالم كه متعرض حال مردم از حيث هم مايه قوام زندگي سعيده انسان اجتماعي و انفرادي است، و اين اح

 .انگاريشان در امر دين است سازگارتر استخشوع و قساوت قلب و جديت و سهل

 .اند: مراد از ميزان، عقل استبعضي هم گفته
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 315[..... ص: "وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ "وجه تعبير به انزال حديد در: ]

باشد، و ما در تفسير سوره « 1» "وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ "ظاهرا اين انزال نظير انزال در آيه -"وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ "
بعد از  ازمر گفتيم: اگر خلقت مخلوقات زميني را انزال ناميده، به اين اعتبار است كه خداي تعالي ظهور اشيا در عالم هستي ر

ها دارد، و آن موجود پس از آنكه عدم انزال خوانده، به اين اعتبار كه هر موجودي از موجودات نزد خدا و در عالم غيب خزينه
 وَ "گيري شده، و در خور عالم شهادت شده به ظهور پيوسته است، و اين خود نوعي نزول است، هم چنان كه فرموده: اندازه

 . «4» "ا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍءٍ إِلَّإِنْ مِنْ شَيْ

به معناي تاثير شديد است، ليكن غالبا در شدت در دفاع و جنگ استعمال  "باس "كلمه -"فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ "
ها و مقاتالت و انواع دفاعها نياز به آهن داشته، م جنگشود، و بدين جهت فرموده در آهن باسي شديد است، كه بطور مدامي

اند از آهن بوده، و بشر از دير باز به اين فلز دست يافته، و متوجه منافعش شده، و كردهچون اقسام سالحهايي كه درست مي
 .آن را استخراج كرده است

بينيم كه آهن در تمامي شعب زندگي و صنايع چون ميو اما منافع ديگري كه اين فلز براي مردم دارد احتياج به بيان ندارد، 
 .مربوط به آنها و دخالت دارد

 "اين جمله غايتي است عطف بر غايتي كه حذف شده، و تقدير كالم چنين است -"وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ "
نازل كرديم، و نيز براي اينكه خدا معلوم كند  ...، يعني ما آهن را براي اين و"و انزلنا الحديد لكذا و ليعلم اللَّه من ينصره...

 ...كنداو را ياري مي -چه كسي او و رسوالن

جهاد در راه او است، تا از مجتمع ديني دفاع نموده، كلمه حق را بسط دهند، و منظور  "ياري كردن پيامبران خدا "و مراد از
ل از كنند، حال يا غيبت رسوكنند، اين است كه در حال غيبت رسول او را ياري ميبه غيب مياز اينكه فرمود: اين نصرت را 

 اين است كه خدا ياوران خود و "تا خدا بداند... "ايشان، و يا غيبت ايشان از رسول، و مراد از اينكه فرمود: 
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 .كنند، متمايز و جدا سازدفرستادگان خود را از آنهايي كه ياري نمي

اين جمله خاتمه آيه است، و ختم كردن آيه با اين جمله گويا اشاره باشد به اينكه دستور خداي تعالي  -"نَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌإِ "



به جهاد براي همين بوده كه امتثال كنندگان را از ديگران جدا كند، نه اينكه خداي تعالي احتياجي به نصرت ناصري داشته 
 .يابدست كه به هيچ وجه ضعف در او راه ندارد، و عزيزي است كه ذلت به سويش راه نمياي اباشد، چون خدا قوي

بيان اين  از اينجا به "ثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَوَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَ إِبْراهِيمَ وَ جَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ كَ "
هاي گذشته نيز همواره جريان داشته، و تا امروز جريان دارد، پس اينطور نيست كه ته شروع شده كه اهتدا و فسق در امتنك

ها با تمامي افرادش به صالح گراييده باشند و يا بگروند، بلكه همواره چنين بوده و چنين خواهد اين امت و يا امتي از امت
 .انده فسق گراييدهبود، كه عده بسياري از افراد امت ب

 .گردد، و بقيه الفاظ آيه روشن استبه ذريه بر مي "منهم "و نيز در "فمنهم "و ضمير در

 313هاي پيروان عيسي )عليه السالم([..... ص: منظور از قرار دادن رأفت و رحمت در دل]

 "...مَرْيَمَ وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَثُمَّ قَفَّيْنا عَلي آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَ قَفَّيْنا بِعِيسَي ابْنِ  "

است، به معناي اين است كه چيزي را به طور مستمر دنبال  "قفينا "كه مصدر فعل "تقفيه "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي
گويند، چون همه شعرها به دنبال شعر اول و از نظر چيزي ديگر قرار دهي، و به همين جهت آخرهاي شعر را قافيه شعر مي

 . «1»قيافه و وزن تابع آن هستند 

گردد، به دليل اينكه بعد از نوح هيچ به نوح و ابراهيم و سابقين از ذريه آن دو بزرگوار بر مي "عَلي آثارِهِمْ "و ضمير در جمله
يسي عپيامبري مبعوث نشد مگر آنكه از ذريه آن جناب بود، چون نسل بعد از نوح نسل خود آن جناب بود، به شهادت اينكه 

« 4» "وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ " :بن مريم با اينكه از ذريه ابراهيم )ع( است مع ذلك خداي تعالي در باره نوح )ع( فرموده
نا عَلي آثارِهِمْ ثُمَّ قَفَّيْ "شود منظور از جمله، پس معلوم مي« 3» "وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ... وَ عِيسي "و باز فرموده: 

 در پي آوردن الحقين از ذريه آن دو "بِرُسُلِنا...
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اي كه بشر اي است به اينكه طريقهاشاره "علي اثارهم "بزرگوار است بعد از آن دو، كه سابقين ذريه آن دو بودند، و در جمله
 .بايد در پيش بگيرد يك طريقه است، كه آيندگان بايد آن را به دنبال گذشتگان پيش بگيرند

ري كه به طو -"رأفت "واژه -"مَةًوَ قَفَّيْنا بِعِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ وَ جَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْ "
 .با واژه رحمت مترادفند -« 1»اند گفته

اند: رأفت در مورد دفع شر، و رحمت در مورد جلب ديگر نقل شده كه ميان آن دو فرق گذاشته و گفته« 4»ولي از بعضي 
 .شودخير استعمال مي

و ظاهرا مراد از قرار دادن رأفت و رحمت در دلهاي پيروان عيسي )ع( اين باشد كه خدا آنان را موفق به رأفت و رحمت در 
ز به اين ياران پيامبر اسالم را ني كردند، هم چنان كهبين خود كرده، در نتيجه بر پايه كمك به يكديگر و مسالمت زندگي مي

 . «3» "رُحَماءُ بَيْنَهُمْ "خصلت ستوده و فرموده: 

اند: مراد از قرار دادن رأفت و رحمت در دلهاي آنان اين است كه ايشان را امر بدان نموده، و تشويق در هم گفته« 3»بعضي 



 .آن فرموده، و وعده ثواب در مقابل آن داده است

به معناي خشيت و ترس است، و عرفا اطالق  "رهبت "از ماده "رهبانيت "كلمه -"ةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْوَ رَهْبانِيَّ "
اين كار  اش ازشود، به اينكه كسي رابطه خود را از مردم قطع كند و يكسره به عبادت خدا بپردازد، و انگيزهبر ترك دنيا مي

به معناي اين است كه انسان چيزي را جزو دين كند كه جزو دين نباشد، سنت و عملي  "تداعاب "خشيت از خدا باشد. و كلمه
در معناي پاسخ از سؤالي تقديري است. گويا كسي  "ما كتبناها عليهم "را باب كند كه در هيچ ديني نبوده باشد، و جمله

  :گذاري آنان چيست؟ فرمودهپرسيده: معناي بدعت

 .ايمكنند كه ما بر آنان ننوشتهاينكه چيزي را جزو دين 

 .و معناي آيه اين است كه: پيروان مسيح )ع( از پيش خود رهبانيتي بدعت نهادند كه ما آن را براي آنان تشريع نكرده بوديم

بل اين معنايش با جمله قاين استثنا به اصطالح استثنايي است منقطع، و  -"إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها "
 است كه ما آن رهبانيت را بر آنان واجب نكرده بوديم،
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نودي خدا و به دست آوردن رضوان او آن را بر خود واجب كردند، ولي آن طور كه بايد همان ليكن خود آنان براي خوش
 .رهبانيت خود ساخته را حفظ نكردند، و از حدود آن تجاوز كردند

اي است به اينكه آن رهبانيتي كه ياران مسيح از پيش خود ساختند، هر چند خداي تعالي تشريعش و در اين گفتار اشاره
 .د، ولي مورد رضايت خداي تعالي بودهنكرده بو

بق هاي رسوالن سااين آيه اشاره است به اين كه آنها مانند امت -"فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ "
 .ا فسق استهستند، برخي مؤمنند و بر اساس ايمان خودشان ماجورند و بيشتر آنها فاسقند، و غلبه ب

 312[..... ص: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ... "در آيه:  (معناي امر به ايمان به رسول )صلي اللَّه عليه و آله و سلم]

 "...كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ  "

كند به تقوا و به ايمان به رسول، با اينكه اين اشخاص دعوت ديني را اند امر ميدر اين آيه كساني را كه ايمان آورده
 اند، پس همين امر مجدد به ايمان به رسول دليل بر اين است كه مراداند، و قهرا به خدا و نيز به رسول ايمان آوردهپذيرفته

از اين ايمان، پيروي كامل و اطاعت تام از رسول است، چه اينكه امر و نهي رسول مربوط به حكمي از احكام شرع باشد، و 
فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّي  "چه اعمال واليتي باشد كه آن جناب بر امور امت دارد، هم چنان كه در جاي ديگر فرمود: 

 . «1» "بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماًيُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ 

ه اي كاي است از ايمان، باالتر از مرتبهپس ايماني كه در آيه مورد بحث بدان امر شده ايماني است بعد از ايمان، و مرتبه
، و به كنداي است كه به خاطر اينكه قوي است اثرش از آن تخلف نميمرتبهقبال داشتند، و تخلف از آثارش ممكن بود، 

  :همين مناسبت فرمود

، و كفل به معناي حظ و نصيب است پس كسي كه داراي اين مرتبه باالي از ايمان باشد ثوابي "يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ "



 .ردروي ثواب دارد، هم چنان كه ايماني روي ايمان دا

اش داده، اند: مراد از دادن دو كفل از رحمت، دادن دو أجري است كه به اهل كتاب هم وعدهاز مفسرين گفته« 4»بعضي 
دهد، همان دو اجري كه به مؤمنين اهل كتاب وعده داده بود، چون شما هم در ايمان گويا فرموده به شما هم دو اجر مي

 آوردن به رسوالن گذشته خدا و
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ند، و شود حاكم بداننه، به پروردگارت سوگند، ايمان نخواهد آورد، مگر وقتي كه تو را در مشاجراتي كه بينشان واقع مي(1)
 .33چون حكم كردي به هيچ وجه در دل ناراحت نشوند، و بلكه به طور كلي تسليم باشند. سوره نساء، آيه 
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 .گذاريدبه آخرين رسول او مثل ايشانيد، شما هم ميان احدي از رسوالن او فرق نمي

دهد منظور اين است كه در روز قيامت نوري به آنان مي :انداز مفسرين گفته« 1»بعضي  -"وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ "
ه آن ب "يَسْعي نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ "كنند. و اين همان نوري است كه در آيهآن در بين مردم آمد و شد مي كه با

 .كردتصريح مي

ليكن اين حرف درست نيست، چون مقيد كردن آيه است به قيدي كه هيچ دليلي بر آن نيست، و اطالق آيه داللت دارد كه 
أَ  "هم در دنيا نور دارند و هم در آخرت، هم چنان كه در باره نور دنيايي آنان آيه شريفه زير بر آن داللت دارد:  اين مؤمنين،

در باره نور و « 4» "بِخارِجٍ مِنْهاوَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ 
 . «3» "يَوْمَ تَرَي الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعي نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ "كند: آخرتشان آيه شريفه زير داللت مي

 .ه آنان داده تكميل كرده استاي را كه از رحمت خود و نور دادن بدر اين جمله وعده -"وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ "

 316[..... ص: "لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ... "دهد كه بدان راه روند و معناي آيه: مراد از نوري كه خدا براي مؤمنين قرار مي]

 "...ءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِلِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلي شَيْ "

بود به خطاب به شخص رسول  "يَجْعَلْ لَكُمْ "آيد كه در آيه شريفه التفاتي از خطاب به مؤمنين كه درر سياق برمياز ظاه
 "علم "خدا )ص( به كار رفته باشد، و خطاب در آيه و روي سخن در آن متوجه شخص شخيص آن جناب باشد. و مراد از

 "يقدرون "است، و ضمير "أن "مخفف "ان "معنا است و كلمههم به همين  "زعم "مطلق اعتقاد است هم چنان كه كلمه
 .گردد، و در اين كالم تعليلي است براي مضمون آيه قبليبه مؤمنين بر مي

و شان داديم كه داي از ايمان داشتند امر به ايمان كرديم، و وعدهو معناي آيه اين است كه: اگر ما ايشان را با اينكه مرتبه
داريم، همه براي اين بود كه اهل كتاب خيال نكنند مؤمنين دهيم و نور و مغفرتشان ارزاني ميمي كفل از رحمت به آنان
 هيچ قدرتي ندارند، و
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د، كنداديم كه با آن در بين مردم آمد و شد مي آيا كسي كه مرده بود، سپس ما او را زنده كرديم، و برايش نوري قرار(2)
 برد كه بيرون شدني برايشان نيست؟مانند كسي است كه در ظلمتهايي بسر مي

 .144انعام، آيه 



 .14بيني كه نورشان پيشاپيش آنان در حركت است. سوره حديد، آيه روزي كه مؤمنين و مؤمنات را مي(3)
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رسد، و تنها مؤمنين اهل كتابند كه اگر ايمان داشته باشند اجرشان دو چندان داده وجه دستشان به فضل خدا نمي به هيچ
 .شودمي

گردد، و به اهل كتاب بر مي "يقدرون "زايده است، و ضمير در جمله "لئال "در "ال "اند: از مفسرين گفته «1»بعضي 
گر گويند: اها را داديم، براي اين بود كه اهل كتاب كه معتقدند و ميآن وعده معناي آيه چنين است كه: اگر ما به مؤمنين

مؤمنين ما به كتاب اسالم ايمان بياورند دو اجر دارند، و اگر نياورند يك اجر )پس واجب نيست ايمان بياورند(، بدانند كه در 
يابند، اين يست، و به هيچ فضلي از خدا دست نمياشتباهند، و اگر به كتاب اسالم ايمان نياورند دستشان به هيچ جا بند ن

 .گفته آن مفسر است، ليكن اينطور معنا كردن، لقمه را از پس گردن به دهان بردن است

، و "علم يان ال "اين قسمت از آيه عطف است بر جمله -"وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ "
ها را داديم، براي اين بود كه چنين و چنان شود، و نيز براي اين بود كه فضل به معنايش اين است كه: اگر ما آن وعده

 .دست خدا است و خدا داراي فضلي عظيم است

 .اي نيستالبته در آيه شريفه اقوال و احتماالت ديگري نيز هست، كه در نقل و بحث پيرامون آنها فايده

 317ث روايتي ]رواياتي در باره ميزان، انزال حديد، بدعت رهبانيت در نصرانيت، انفاق و...[..... ص: بح

اند كه گفته است: جبرئيل ميزان را نازل كرد و آن را به نوح )ع( داده گفت: به قوم خود دستور بده از جوامع الجامع نقل كرده
 . «4»اجناس خود را با اين وزن كنند 

 خلقت "وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ "ج از علي )ع( روايت كرده كه در حديثي فرمود: معناي انزال در جملهو در احتجا
 . «3»است، پس معناي جمله اين است كه: ما آهن را خلق كرديم، )نه اينكه از آسمان نازل كرده باشيم( 

فت: من در پشت سر رسول خدا )ص( سوار بر االغ بودم، به من فرمود: و در مجمع البيان از ابن مسعود روايت كرده كه گ
 داني بنياي ابن ام عبد! هيچ مي
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 .داننداسرائيل مساله رهبانيت را از كجا بدعت كردند؟ عرضه داشتم: خدا و رسولش بهتر مي

ها را رواج دادند، اهل ايمان به خشم آمده با آنان به سالطين جور بعد از عيسي )ع( بر آنان مسلط شدند، و معصيت :فرمود
رت گرفت، و در هر سه نوبت شكست نصيب آنان شد، و جنگ برخاستند، و در آخر شكست خوردند و اين كار سه نوبت صو

 .اي اندك نمانددر نتيجه از مؤمنين به جز عده

اين بار گفتند: اگر دشمنان، ما را بشناسند و ما خود را به آنان نشان دهيم تا آخرين نفر ما را نابود خواهند كرد، و ديگر احدي 
د در روي زمين پراكنده و پنهان شويم، تا خداي تعالي پيغمبري را كه ماند كه به سوي دين دعوت كند، پس بياييباقي نمي



اش را داده مبعوث كند، و منظورشان از آن پيغمبر، من )محمد( بودم، ناگزير متفرق شده به غارهاي كوه پناه عيسي وعده
گاه  گر به كلي كافر شدند، آنبرده، از آن موقع رهبانيت را پي نهادند. بعضي از آنان متمسك به دين خود شده، و بعضي دي

 ."...وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ "ص( اين آيه را خواند: )رسول خدا 

  :داني رهبانيت امت من چيست؟ عرضه داشتمآن گاه فرمود: اي ابن ام عبد! آيا مي

 . «1»از و روزه و حج و عمره است خدا و رسولش داناترند، فرمود: رهبانيت امت من هجرت و جهاد و نم

كنم( خداي ع( عرضه داشتم: )من فكر مي)و در كافي به سند خود از ابي الجارود روايت كرده كه گفت: به امام ابي جعفر 
 .تعالي به اهل كتاب خير بسياري داده

الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ... أُولئِكَ  الَّذِينَ آتَيْناهُمُ "چه خيري؟ عرضه داشتم: همين كه در باره آنان فرموده:  :پرسيد
  :گويد: امام در پاسخ فرمود. مي"يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا

  :خداي تعالي به شما مسلمانان نيز همان را داده كه به ايشان داده بود، و اين آيه را تالوت كرد

ز نوري كه ، كه منظور ا"نُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ "
 . «4»با آن آمد و شد كنيد امامي است كه به وي اقتدا كنيد 

سول خدا )ص( جعفر )طيار( را با هفتاد سوار به سوي نجاشي و در مجمع البيان از سعيد بن جبير روايت كرده كه گفت: ر
 (روانه كرد تا او را دعوت كند، جعفر به نجاشي وارد شد و دعوتش كرد، و او دعوت وي را پذيرفت، و به رسول خدا )ص
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ايمان آورد، همين كه جعفر خواست برگردد جمعي از افرادي كه به دعوت اسالم ايمان آورده بودند و از اهل مملكت نجاشي 
سالم ا رسيد به نجاشي گفتند: به ما اجازه بده به ديدن اين پيامبر برويم و به دست ويشان به چهل نفر ميبودند و عده

 .آوريم

اين جمع به اتفاق جعفر آمدند، و از نزديك، شدت فقر و تنگدستي مسلمين را ديدند، و از رسول خدا )ص( اجازه ديدار 
خواسته به شرف حضورش نايل شده گفتند: يا نبي اللَّه ما داراي ثروت بسياري هستيم، و ما شدت فقر مسلمانان را ديديم، 

رگرديم و اموال خود را با خود آورده با مسلمانان در آن اموال مواسات كنيم، رسول خدا )ص( اگر اجازه دهي به وطن خود ب
اجازه داده نامبردگان برگشته اموال خود را با خود آوردند، و در بين مسلمانان تقسيم كردند، و خداي تعالي اين آيه را در باره 

كه منظور از انفاق همان  "مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ... وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ "عمل آنان نازل كرد: 
 .مواساتي است كه با مسلمانان كردند

ه بودند دبگوش بقيه اهل كتاب كه به اسالم ايمان نياور "أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا "اين آيه و مخصوصا جمله
اي به دست آورده به مسلمانان روي آوردند كه به حكم اين آيه هر كس از ما به كتاب شما ايمان رسيد، به اصطالح سوژه

بياورد دو تا اجر دارد، يكي اجر ايمان به قرآن، و يكي هم اجر ايمان به كتابهاي آسماني قبل از قرآن، و هر كس ايمان 
ايم يك اجر داريم، و شما هم كه قبال اهل كتاب نبوديد و تنها اسالم را ا كه اسالم نياوردهنياورد تنها يك اجر دارد، پس م

 ايد يك اجر داريد، پس ديگر چه مزيتي بر ما داريد؟قبول كرده

ه حكم آن ، و ب"نُوا بِرَسُولِهِ...يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِ "فرمايد: در پاسخ اين گفتار اهل كتاب آيه زير نازل شد كه مي



د كه تا اهل كتاب بدانن "لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ "براي مسلمانان نيز دو اجر قرار داد، به اضافه نور و مغفرت، و در آخر فرمود: 
 . «1»اند اشتباه كرده
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 391(..... ص: 55سوره مجادله مدني است و بيست و دو آيه دارد )(58)

 391[..... ص: 6تا  9(: آيات 28سوره المجادلة )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( الَّذِينَ يُظاهِرُونَ 1اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ )قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ 
ي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إاِلَّ الالَّئِ

تَعْمَلُونَ  هِ وَ اللَّهُ بِمامْ تُوعَظُونَ بِوَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُ (2)
 لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ نَ مِسْكِيناً ذلِكَ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّي3خَبِيرٌ )

 (3كافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ )رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْ

( يَوْمَ 3ناتٍ وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ )إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ قَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّ
 (3ءٍ شَهِيدٌ )مِلُوا أَحْصاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْيَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَ

 391ترجمه آيات..... ص: 

 .به نام خداي رحمان و رحيم

برد شنيد و خدا گفتگوي شما كرد و به خدا شكايت ميخداي تعالي سخن آن كس را كه با تو در مورد همسرش مجادله مي
 .(1دانا است )شنود كه خدا شنواي را مي

گويند: تو نسبت به من به منزله مادرم هستي( به صرف اين كنند )و به ايشان ميكساني از شما كه زنان خود را ظهار مي
اند و اين مردان سخني ناپسند و خالف شوند. مادران تنها همانهايند كه ايشان را زاييدهگفتار همسرانشان، مادر ايشان نمي

 .(4ا داراي عفو و مغفرت است )گويند و خدحقيقت مي
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 شوند كفاره عملشان آزاد كردن يكاند پشيمان ميكنند و سپس از آنچه گفتهو كساني كه بعضي از زنان خود را ظهار مي
 .(3ا خبر است )كنيد بشويد و خدا بدانچه ميبرده قبل از تماس با زنان است. اين اندرزي است كه با آن موعظه مي

اش دو ماه روزه پشت سر هم و قبل از تماس با آن همسر است. پس اگر كسي حال اگر كسي نتوانست برده آزاد كند كفاره
اش اطعام شصت مسكين است و اين بدان جهت است كه به خدا و رسولش ايمان آوريد. و توانايي اين را هم نداشت كفاره

 .(3فران عذابي دردناك دارند )آنچه گفته شد حدود خدا است و كا



ون شوند هم چنان كه پيشينيان آنان ذليل شدند چكنند خوار و ذليل ميبطور يقين كساني كه با خدا و رسولش مخالفت مي
 .(3اي براي مخالفت ندارند و كافران عذابي خوار كننده دارند )با اينكه ما آياتي روشن نازل كرديم هيچ بهانه

دهد چون خدا اعمال آنان را شمرده اند خبر ميكند و بدانچه كردهزي است كه خدا همه آنان را مبعوث ميو اين عذاب در رو
 .(3اند و خدا بر هر چيزي ناظر و گواه است )و خود آنان فراموش كرده

 399بيان آيات..... ص: 

 اشاره

آن مربوط به حكم ظهار است، قسمتي هم اين سوره متعرض مطالب گوناگون از احكام و آداب و صفات است. قسمتي از 
 .مربوط به نجوي و بيخ گوشي سخن گفتن است

قسمتي هم مربوط به آداب نشستن در مجلس. و قسمتي راجع به اوصاف كساني است كه با خدا و رسولش مخالفت 
اي ند معرفي نموده، به وعدهكنورزند، و كساني را كه از دوستي با آنان احتراز ميكنند، و يا با دشمنان دين دوستي ميمي

 .سازدجميل در دنيا و آخرت دلخوش مي

 .اين سوره به شهادت سياق آياتش در مدينه نازل شده

 "...قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما "

 "است، به معناي اظهار ناراحتي است، و فرقش با كلمه "تشتكي "كه مصدر فعل "اشتكاء "د: كلمهگويدر مجمع البيان مي
 اين است كه شكايت به معناي  "شكايت

 314، ص: 19ترجمه الميزان، ج

 "هايي است كه خودش پيش آمده. و كلمهاظهار ناراحتي "اشتكاء "ناماليماتي است كه ديگري براي آدمي فراهم ساخته، و
حاوره،  "شودگويند. وقتي گفته مينيز مي "محاوره "به معناي مراجعه به يكديگر در سخن گفتن است، كه آن را "حاورت

 . «1»معنايش اين است كه فالني با فالن كسي گفتگو كرد  "محاورة

الق بوده، به اين گانه اول سوره در باره ظهار نازل شده، كه در عرب جاهليت يكي از اقسام طآيات چهارگانه و يا شش
تو نسبت به من مانند پشت مادرم  -انت مني كظهر امي "گفته: خواسته زنش را بر خود حرام كند ميصورت كه وقتي مي

شده. بعد از ظهور اسالم يكي از مسلمانان مدينه )انصار( . با گفتن اين كالم زنش از او جدا و تا ابد بر او حرام مي"هستي
، و بعدا از كار خود پشيمان شد. همسرش نزد رسول خدا )ص( رفته جريان را عرضه داشت، و راه همسر خود را ظهار كرد

نمود. در اينجا بود كه كرد و به درگاه خدا شكوه مياي خواست تا دوباره شوهرش به او برگردد و با آن جناب مجادله ميچاره
 .آيات شريفه مورد بحث نازل گرديد

استجابت دعا و برآوردن حاجت است. و كنايه آوردن از برآوردن حاجت و  "قَدْ سَمِعَ اللَّهُ "در جمله "سمع "و مراد از
 .در گفتگوها شايع است "سمع "استجابت دعا به كلمه

است كه ظهورش در اين است كه زن نامبرده در تالش پيدا  "تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَي اللَّهِ "دليل اين معنا جمله
 اللَّهُ وَ "در جمله "سمع "بود. اما "قَدْ سَمِعَ اللَّهُ "كردن راهي بوده كه از شوهرش جدا نشود، اينها كه گفته شد راجع به جمله

 .به همان معناي معروفش )شنيدن( است "يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما

كرد مستجاب كرد، زني مجادله ميو معناي آيه اين است كه: خداي تعالي درخواست آن زن را كه با تو در مورد شوهرش 



كرد و خدا گفتگوي تو را با او و او را با تو شنيد، كه شوهرش او را ظهار كرده بود، و او از اندوه و بدبختي خود شكايت مي
 .ها استكه خدا شنواي صوتها و بيناي ديدني

 395يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ...[..... ص:  و الغاء و منكر و دروغ اعالم كردن آن در آيه: الَّذِينَ "ظهار "سنت جاهلي]

 "...الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ "

شود. مادرشان نمي كنند، با اين عمل، همسرشان مانند مادرشانفرمايد: كساني كه همسران خود را ظهار ميدر اين آيه مي
 تنها آن كسي است كه ايشان را زاييده. و با
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 نموده، اثر ديگرشاين بيان، حكم ظهار كه در جاهليت بين مردم عرب معروف بود لغو و اثرش را كه حرمت ابدي بود نفي 
 .نمايدرا كه مادر شدن همسر براي شوهر باشد انكار مي

اين است كه: از نظر اعتبار شرع همسران به مادران ملحق نگشته، و ظهار، آنان را براي  "ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ "پس معناي جمله
يعني همسرانشان مادران ايشان  "هُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْإِنْ أُمَّهاتُ "سازد. آن گاه براي تاكيد اين معنا فرموده: ابد حرام نمي

 .اندشوند، بلكه مادران تنها همان زناني هستند كه ايشان را زاييدهنمي

ياق جمله ستاكيد فرموده، چون سياق اين  "وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً "سپس براي بار دوم مطلب را با جمله
كنند با گفتار خود )كه پشت تو مثل پشت مادرم است( هم سخن فرمايد: اينان كه زنان خود را ظهار ميتاكيد است، مي

گويند و هم دروغي آشكار. اما سخنشان ناپسند است، براي اينكه شرع )كه مالك هر پسند و ناپسندي است( ناپسندي مي
عش نكرد، و تشريع جاهالنه مردم جاهليت را صحه نگذاشت. و اما دروغ است، براي داند، و بدين جهت تشريآن را منكر مي

فهماند اينكه با آنچه در خارج و واقع است مخالفت دارد، )زيرا در خارج، مادر مادر است و همسر همسر(. پس آيه شريفه مي
زيرا ممكن است چنين زني مانند قبل از ظهار، كند، و اين با وجوب دادن كفاره منافات ندارد، كه عمل ظهار افاده طالق نمي

 .زن ظهار كننده و محرم او باشد، ولي نزديكي با وي قبل از دادن كفاره حرام باشد

اگر داللتي روشن بر گناه بودن عمل ظهار نداشته باشد، خالي از داللت هم نيست، اال اينكه  "وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ "جمله
بعد از آن چه بسا داللت  "وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ "و جمله "وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ "آيه بعد و سپس آوردن جمله ذكر كفاره در

 .كند بر اينكه آمرزش گناه ظهار مشروط به دادن كفار است

 393[..... ص: "ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا... "بيان كفاره ظهار و معناي جمله]

 "...ينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّاوَ الَّذِ

بر سر جمله خبريه در آمده، چون در معناي جزاء است. و  "فاء "اين كالم در معناي شرط است، و به همين جهت حرف
 .كنند به او برگردند، بايد يك برده آزاد كنندكنند و آن گاه اراده ميظهار ميحاصل آن اين است: كساني كه زنان خود را 

داللت دارد بر اينكه حكم در آيه، مخصوص كسي است كه ظهار كرده و سپس اراده  "مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا "و اينكه فرمود: 
قرينه است بر اينكه مراد از برگشتن به آنچه كرده به آن وضعي كه قبل از ظهار با همسرش داشت برگردد، و اين خود 
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 .اندپيماني است كه با ظهار بسته

ه كه به گيرند برگردند به آنچكنند و سپس تصميم ميشود: كساني كه بعضي از زنان خود را ظهار ميو معناي آيه چنين مي
ي به كلمه ظهار(، و آن را نقض نموده با همسر خود همخوابگي كنند، بايد قبل از تماس يك برده آزاد اند، )يعنزبان آورده

 .كنند

اند ندامت از ظهار است. و اين تفسير درستي نيست، زيرا اند: مراد از برگشتن به آنچه گفتهگفته« 1»بعضي از مفسرين 
 .اندي برگشتن بدانچه گفتهندامت از ظهار الزمه برگشت است، نه معناي تحت اللفظ

اند، و اند، برگشتن به همان صيغه ظهار است كه به زبان جاري كردهاند: مراد از برگشتن بدانچه گفتهديگر گفته «4»بعضي 
 .منظور اين است كه بخواهند دوباره آن را به زبان بياورند

اره، مخصوص ظهار دوم باشد اما ظهار اول كفاره اش اين است كه هميشه كفاين معنا هم درست نيست، براي اينكه الزمه
 .فهماند، و سنت هم صرف تحقق ظهار را باعث كفاره دانسته، نه تعدد آن رانداشته باشد، و آيه شريفه چنين چيزي را نمي

تا اعالم كرده باشد به اينكه  "يرٌذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِ "سپس اين دنباله را براي جمله مورد بحث آورده كه
اي است از خداي تعالي، ناشي از آگاهي او به عمل شما، چون خدا عالم به اعمال انسانها است. دستور آزاد كردن برده توصيه

 .بردپس كفاره، اين خاصيت را دارد كه آثار سوء ظهار را از بين مي

 "...ابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّافَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَت "

گانه كفاره است كه مترتب بر خصلت اول است، يعني كسي اين وظيفه را دارد كه اين جمله بيانگر خصلت دوم از خصال سه
ز دو اتواند به جاي آن، دو ماه پي در پي روزه بگيرد كه بعد قدرت بر آزاد كردن برده نداشته باشد، چنين كسي است كه مي

را آورده تا كسي خيال نكند  "مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا "شود. در اين جمله هم براي بار دوم قيدماه روزه، جماع برايش حالل مي
 .اين قيد مخصوص خصلت اولي است

ت برده د: اگر ظهار كننده نتوانسفرماياين جمله خصلت سوم را بيان نموده مي -"فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً "
آزاد كند، و در مرحله دوم نتوانست دو ماه روزه بگيرد، در مرحله سوم شصت مسكين را طعام دهد كه تفصيل هر يك از اين 

 .گانه در كتب فقه آمده استخصال سه
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، و به اين هايي واجب كرديميعني اين كه چنين حكمي تشريع نموده، و اين كه چنين كفاره -"ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ "
ين ا به اوسيله رابطه همسري را حفظ نموديم، تا هر كس بخواهد بتواند به همسر خود برگردد. و از سوي ديگر اينكه او ر

هاي دوران جاهليت برنگردد، همه اينها براي اين است كه شما به خدا و رسولش كفارات جريمه كرديم تا ديگر به سنت
 .ايمان آورده، رسوم جاهليت را كنار بگذاريد

اي است كه آن چيز بدان منتهي در هر چيزي به معناي آن نقطه "حد "كلمه -"وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ "
رود، اين كلمه در اصل به معناي منع بوده. و منظور از جمله مورد بحث اين است كه خصال شود. و از آن فراتر نميمي
گانه باال را بدين جهت واجب كرديم، و يا به طور كلي احكامي كه در شريعت مقرر نموديم همه حدود خدايند و با سه

تعدي نكنيد، و كفار كه حدود ظهار و يا همه حدود و احكام تشريع شده ما را قبول ندارند عذابي دردناك  مخالفت خود از آن
 .دارند



كنند و ظهار را به عنوان يك سنت مؤثر و مقبول و ظاهرا مراد از كفار، همان كساني هستند كه حكم خدا را رد مي
فرمايد: اين سخن را بدان جهت گفتيم تا اذعان و است كه مي "بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِذلِكَ لِتُؤْمِنُوا  "پذيرند. مؤيد اين ظهور جملهمي

وَ تِلْكَ  "يقين كنيد، كه حكم خدا حق است، و رسول او صادق و امين در تبليغ است، عالوه بر تاكيدي كه كرده و فرموده: 
نَّ الَّذِينَ إِ "نباشد، بلكه كفر عملي يعني نافرماني باشد. . البته احتمال هم دارد كه مراد از كفر، كفر عقيدتي"حُدُودُ اللَّهِ

 "...يُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

به معناي اذالل و خوار  "كبت "است به معناي ممانعت و مخالفت است. و كلمه "يحادون "كه مصدر فعل "محادة "كلمه
 .كردن است

و اين آيه شريفه و آيه شريفه بعدش هر چند ممكن است مطلبي جديد و از نو بوده باشد، و بخواهد بفهماند كه مخالفت خدا 
خواهد ذيل آن را تعليل آيد كه به آيه قبل نظر دارد و ميو رسول او چه عواقبي در پي دارد، و ليكن از ظاهر سياق برمي

عدي از حدود خدا نهي كرديم، و دستور داديم كه به خدا و رسول ايمان بياوريد، براي نموده، بفهماند كه اگر از مخالفت و ت
هاي قبل از اين امت، به همين شود هم چنان كه امتاين بود كه هر كس با خدا و رسول مخالفت كند ذليل و خوار مي

 .خاطر ذليل شدند

هيچ شكي در اين نيست  :فرمايدتاكيد نموده، مي "وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ وَ قَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ "آن گاه مطلب را با جمله
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 .كنند عذابي خوار كننده دارندما در تبليغ رسالت ما صادق و امين است، و آنهايي كه اين دستورات را رد مي

 "...مَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوايَوْ "

يعني در چنين روزي اين عذاب را دارند، در روزي كه خدا  "و كافران عذابي اليم دارند "ظرف است براي جمله "يوم "كلمه
 .سازداند با خبر ميكند كه روز حساب و جزاء است، و آن گاه آنان را از حقيقت همه آنچه كردهمبعوثشان مي

به معناي احاطه داشتن به عدد هر چيز است، به طوري كه حتي يك عدد از آن از  "احصاء "كلمه -"أَحْصاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ "
. و اصل اين "أحصيت كذا "گوينداحصاء به معناي به دست آوردن عدد واقعي هر چيز است، مي :گويدقلم نيفتد. راغب مي

اند، براي اين بوده كه عرب در است كه به معناي سنگريزه است. و اگر شمردن را از اين ماده ساخته "حصا "كلمه از ماده
 . «1»شماريم كرده، هم چنان كه ما با انگشتان خود چيزي را ميشمردن هر چيزي به سنگريزه اعتماد مي

فرمايد: اگر گفتيم خدا عمل آنان را مي "احصيه اللَّه "ي جملهاين جمله تعليل است برا -"ءٍ شَهِيدٌوَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ "
 .اند، براي اين است كه خدا ناظر و شاهد بر هر چيز استشمرده دارد، و خود آنان فراموش كرده

 .و ما در تفسير آخر سوره حم سجده معناي شهادت خدا بر هر چيز را بيان كرديم

 396آيات مربوط به ظهار([..... ص: بحث روايتي ])رواياتي در باره شان نزول 

و ابن مردويه، و بيهقي از  -وي حديث را صحيح دانسته -در كتاب الدر المنثور است كه: ابن ماجه، ابن ابي حاتم، و حاكم
شنود، بزرگ است آن خدايي كه شنوائيش به وسعت جهان وسيع است، و هر چيزي را مي :اند كه گفتعايشه روايت آورده

اش را اما در عين حال همه -شنيدمكه خوله دختر ثعلبه به رسول خدا )ص( مراجعه كرده بود كالمش را مي من آن روز
داشت: يا رسول اللَّه! شوهرم از جواني من كرد، عرضه ميكه داشت در باره همسرش به آن جناب شكايت مي -نفهميدم

آورم مرا ظهار كرده، امروز كه پير شدم و ديگر فرزند نمي استفاده كرد، و من رحم خود را در اختيارش گذاشتم، تا اينكه



 خدايا،
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  :آورم. هنوز از جا برنخاسته بود كه جبرئيل اين آيات را آوردمن از دست او نزد تو شكايت مي

 . «1»و همسرش اوس بن صامت بود  "قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها "

البته رواياتي كه در شان نزول اين آيات از طرق اهل سنت رسيده بسيار زياد است، و در اينكه نام آن زن و نام  :مؤلف
تر همين است كه نام او خوله و نام پدرش ثعلبه و ه معروفپدرش و نام همسر و پدر همسرش چه بوده اختالف دارند. از هم

نام همسرش اوس بن صامت انصاري بوده. قمي هم اجمال داستان را در تفسير خود آورده، البته روايت ديگري نقل كرده 
 .كه به زودي از نظرتان خواهد گذشت

يت گفته: و اما نظريه ائمه اهل ب "نْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُواوَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِ "و در مجمع البيان در تفسير آيه شريفه
اند، اين است كه بخواهند با همين زن همخوابگي نموده، ظهاري را كه كرده ع( اين است كه مراد از برگشتن به آنچه گفته)

 . «4»شود مگر بعد از كفاره طل نميبودند نقض كنند، چون وطي چنين زني قبل از كفاره جائز نيست، و حكم ظهار با

و در تفسير قمي آمده كه: علي بن الحسين براي ما حديث كرد و گفت: محمد بن ابي عبد اللَّه، از حسن بن محبوب از ابي 
ع( برايم نقل كرد كه فرمود: زني از مسلمانان نزد رسول خدا )ص( رفت و عرضه داشت: يا )والد از حمران از امام باقر 

اللَّه! فالني همسر من است كه عمري رحم خود را در اختيارش گذاشتم، و در امور دنيا و آخرتش ياريش كردم، و هيچ رسول 
خواهم از او شكايت كنم. فرمود: از چه شكايت كني؟ عرضه داشت: به من گفته تو بر من حرامي، ناماليمي از من نديده مي

  :اي بينديش. حضرت فرمودام بيرون كرده، حال در كار من چارهانههمان طور كه پشت مادرم حرام است، و مرا از خ

خواهم از كساني اي نازل نفرموده تا طبق آن ميان تو و شوهرت حكم كنم، و من نميخداي تعالي در باره اين مساله آيه
جل، و از نزد رسول خدا دهند. زن شروع كرد به گريه كردن، و شكوه نمودن به درگاه خداي عز و باشم كه پاسخ روشن نمي

 .بيرون رفت

 "گويد: خداي تعالي گفتگوي او با رسول خدا )ص( و شكايتش در امر شوهرش را شنيد، و اين آيات را نازل كرد: راوي مي
 ."اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌوَ إِنَّ  -تا جمله -بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها

__________________________________________________ 
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بياور. زن شوهرش را آورد. سپس اضافه كرده است: رسول خدا )ص( فرستاد به دنبال آن زن، و به وي فرمود برو شوهرت را 
ام تو بر من حرامي همانطور كه پشت اي؟ عرضه داشت: بله گفتهحضرت به او فرمود: آيا تو به همسرت چنين و چنان گفته

مادرم حرام است. رسول خدا )ص( فرمود خداي تعالي در باره كار تو و همسرت، قرآني )آياتي( نازل كرده، و آيات را برايش 
ن . بنا بر اي"إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ -تا جمله -مِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِهابِسْ "خواند: 

 .اي، و خدا از جرمت گذشت، و ديگر چنين كاري را تكرار مكنهمسرت را به خانه ببر، زيرا تو سخني منكر و نامشروع گفته

گويد: مرد برگشت، در حالي كه از آنچه به همسرش گفته بود پشيمان بود، و خداي تعالي براي اينكه مؤمنين دچار راوي مي



ين به بعد، يعني از ا "شوند...كنند، و پشيمان ميكساني كه همسر خود را ظهار مي "چنين ندامتي نشوند، اين آيه را فرستاد: 
شود قبل از همخوابگي با رد و خدا او را عفو فرمود، اگر كسي چنين كند، بر او واجب ميو بعد از آنكه اين مرد چنين ك

دو  تواند برده آزاد كند، قبل از تماس، و اگر كسي نمي"ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "اي آزاد كند.همسرش برده
اعت اين را هم ندارد شصت مسكين را طعام دهد. آن گاه فرمود: خداي تعالي ماه پي در پي روزه بگيرد، و كسي كه استط

 "ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ "عقوبت كسي را كه بعد از اين نهي ظهار كند اين خصال قرار داده و فرموده: 
 . «1»تا آخر حديث  -يعني اين است حد ظهار

ن آيه با در نظر گرفتن سياقش و مخصوصا مضمون جمله آخرش كه مساله عفو و مغفرت را آورده، با مضمون اين مؤلف: اي
وَ  "فرمايد: حديث بهتر مطابقت دارد، و حديث از حيث سند هم عيبي ندارد، چيزي كه هست با ظاهر خود عبارت آيه كه مي

ده، آيد كه شوهرش پشيمان شسازگار نيست، براي اينكه از ظاهر آيه برمي "ونَ لِما قالُواالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُ
 .گويد: شوهرش پشيمان نشد، بلكه زن او اعتراض كردهو روايت مي

__________________________________________________ 
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 اشاره

هُمْ وَ ال خَمْسَةٍ إاِلَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوي ثَالثَةٍ إاِلَّ هُوَ رابِعُ
( أَ لَمْ تَرَ إِلَي 3ءٍ عَلِيمٌ )هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ال أَدْني مِنْ ذلِكَ وَ ال أَكْثَرَ إِالَّ

نِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَ إِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوي ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَ يَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوا
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا 3نَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ )يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ ال يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِما نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْ

( إِنَّمَا النَّجْوي 3ا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ )جَيْتُمْ فاَل تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَ تَناجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوي وَ اتَّقُوتَنا
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا 14يْئاً إِالَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ )مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَ

 وَ الَّذِينَ أُوتُوا نَ آمَنُوا مِنْكُمْهُ الَّذِيقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَ إِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّ
 (11الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )

فُورٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ
اةَ وَ أَطِيعُوا يمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّك( أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَق14ِرَحِيمٌ )

 (13عْمَلُونَ )اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَ
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داند. هيچ نجواي سه نفري نيست مگر آنكه او چهارميشان داني كه خدا آنچه را كه در آسمانها و زمين است ميمگر نمي
شان است هر كه او با اياست و هيچ پنج نفري نيست مگر اينكه او ششمي آنها است و هيچ كمتر و بيشتري نيست مگر اين

 .(3دهد كه چه كردند، چون خدا به هر چيزي دانا است )جا كه باشند. آن گاه در روز قيامت به ايشان خبر مي

آيا نديدي كساني را كه از نجوي نهي شدند و باز بدانچه نهي شدند برگشتند و به گناه و دشمني و نافرماني رسول نجوي 
دهند كه خداي تعالي آن طور تحيتي به تو نداده و در دل خود و يا نزد يتي به تو ميآيند تحكردند و چون نزدت مي

گوييم عذابمان كند، ايشان را مگر همان جهنم چاره كنند كه نكند خدا به جرم آنچه ميهمفكران خود اظهار دلواپسي مي
 .(3كند و در آن خواهند افتاد و چه بد محل بازگشتي است )

 كنيد به گناه و دشمني و نافرماني رسول نجوي مكنيد بلكه بهايد وقتي با يكديگر نجوي ميايمان آورده هان! اي كساني كه
 .(3شويد بترسيد )احسان و تقوا نجوي كنيد و از خدايي كه به سويش محشور مي

زند مگر ي به ايشان نمياند اندوهگين شوند ولي هيچ ضررنجوي تنها و تنها از ناحيه شيطان است تا كساني كه ايمان آورده
 .(14به اذن خدا و مؤمنين بايد بر خدا توكل كنند )

شود در مجالس به يكديگر جا بدهيد جا دهيد تا خدا هم جاي شما ايد وقتي به شما گفته ميهان! اي كساني كه ايمان آورده
ه خيزيد خداي تعالي مؤمنين را بشود برخيزيد تا شخص محترمي بنشيند بررا در بهشت وسعت دهد، و وقتي هم گفته مي

 .(11)كنيد با خبر است يك درجه، و علم داده شدگان را به چند درجه برتري داده و خدا بدانچه مي

كنيد قبال صدقه بدهيد اين براي شما بهتر و به پاكي نزديكتر است، ايد وقتي با رسول نجوي مياي كساني كه ايمان آورده
 .(14ار رحيم است )حال اگر نداشتيد خدا آمرزگ

دهيد و خدا هم از نافرمانيتان گذشت پس به گويا از دادن صدقه قبل از هر نوبت نجوي دريغ داشتيد حال كه صدقه نمي
 .(13كنيد با خبر است )نماز و زكات و اطاعت خدا و رسول بپردازيد و خدا از آنچه مي

 351بيان آيات..... ص: 

 اشاره

 .اي آداب مجالست استارهاين آيات راجع به نجوي و پ
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استفهام در اين آيه انكاري است. و منظور از رؤيت، علم يقيني  "أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ "
كند. و ه مضمون جمالت بعدي را تعليل مياي است كاست، كه بر اساس استعاره آن را رؤيت خوانده. و اين جمله مقدمه

حاصل مجموع آيه اين است كه: اگر گفتيم اهل نجوي هر چند نفر باشند خدا هم يك نفر است با ايشان، براي اين است كه 
 .داندخدا آنچه را در آسمانها و زمين است مي

 359نجوي كننده[..... ص:  مقصود از چهارمي بودن خدا براي سه نجوي كننده و ششمي بودن او براي پنج]

 "...ما يَكُونُ مِنْ نَجْوي ثَالثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَ ال خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ "

يعني با يكديگر بيخ گوشي سخن گفتن است. و ضميرهاي مفرد در آيه همه به  "تناجي "مصدر و به معناي "نجوي "كلمه
كسي است كه با شركت خود عدد سه را چهار و عدد  "سادسهم "و "رابعهم "از دو جملهگردد. و مراد خداي سبحان برمي



 .سازدپنج را شش مي

فرمايد: اگر اهل نجوي سه نفر باشند چهارميشان خدا است، و اگر پنج نفر باشند ششمي آنها خدا است، چون خدا با مي
لَّهَ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ ال "اول آيه مساله آگاهي خدا را ذكر كرد، و فرمود: ايشان و عالم به اسرار ايشان است. همان طور كه گفتيم در 

 ."ءٍ عَلِيمٌإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ "فرمايد: ، و در آخر آيه براي بار دوم مي"يَعْلَمُ...

ين دو كلمه اطالقي به كالم داد كه شامل با آوردن ا .يعني و نه كمتر از اينها و نه بيشتر -"وَ ال أَدْني مِنْ ذلِكَ وَ ال أَكْثَرَ "
شامل كمتر از سه نفر يعني دو نفر و شامل كمتر از پنج نفر يعني چهار نفر  "أدني "تمامي اعداد اهل نجوي بگردد. اما كلمه

 .شودشامل عدد شش و باالتر مي "اكثر "شود. و اما كلمهمي

هار، پنج، و شش، ترتيب اعداد را رعايت كرده، بدون اينكه يكي از و از لطف سياق اين آيه آن است كه با آوردن عدد سه، چ
آنها را تكرار كرده باشد، چون ممكن بود بفرمايد: هيچ نجواي سه نفري نيست مگر آنكه خدا چهارمي آنان است، و هيچ 

 .است ششمي ايشاننجواي چهار نفري نيست، مگر آنكه او پنجمي آنان است، و هيچ نجواي پنج نفري نيست، مگر آنكه او 

با ايشان بودن از حيث علم و آگاهي به سخناني است كه بيخ  "با ايشان بودن خدا "منظور از -"إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا "
 .خداي تعالي در اين نجوي شريك ايشان است :فرمايدگويند، ميگوش يكديگر مي

دن خدا براي سه نفر اهل نجوي و ششم بودن براي پنج نفر اهل نجوي شود كه منظور از چهارم بوبا اين بيان روشن مي
همين است كه: خدا با ايشان است در علم، و مشترك با آنان است در اطالع بر سخنان سري آنها، نه اينكه خداي تعالي 

 .ري از ماديت استعدد سه نفر آنان را به صورت يك انساني مجسد چهار نفر كند، زيرا خداي سبحان منزه از جسميت و ب
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ز باشد، يك چي "إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ "و "إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ "توضيح اينكه: مقتضاي وحدت سياق اين است كه: منظور از دو استثناي
ناء است، تثناء به يك استثو در هر دو بخواهد بفهماند چيزي بر خدا پوشيده نيست. پس در حقيقت برگشت معناي اين دو اس

است. و اين معيت يا معيت علمي است، و معنايش اين است كه: خدا در هر حال مشارك ايشان است  "إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ "و آن
در آگاهي. و يا معيت وجودي است، و معنايش اين است كه: هر جا قومي فرض شود كه مشغول نجوي هستند، خداي تعالي 

 .نوا و داناي به سخنان ايشان استهمانجا هست، و ش

اين است كه مطلب را از نظر مكان عموميت دهد، و بفهماند وقتي معيت خدا با اهل نجوي  "أَيْنَ ما كانُوا "و منظور از جمله
كند كه آن مكان نزديك باشد يا دور. پس هيچ مكاني از خداي معيت علمي است، نه نزديكي جسماني، ديگر تفاوت نمي

 .گنجدالي نيست، در عين اينكه او در مكان نميسبحان خ

يعني چهارمي بودن خدا براي سه نفر اهل نجوي، و  -شود كه مفاد آيه مورد بحثاز آنچه گذشت اين معنا هم روشن مي
كه « 1» "ثاَلثَةٍلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ  "منافاتي با آيه شريفه -ششمي بودنش براي پنج نفر اهل نجوي

ندارد، چون در ذيل اين آيه مفصال بيان كرديم كه  "آنها كه معتقدند خدا سومي سه خدا است كافر شدند " :فرمايدمي
شوند سه خدا، و حال آنكه منظور صاحبان اين عقيده اين بوده كه خدا واحدي است عددي كه با انضمام دو خداي ديگر مي

ي الذات است، و محال است چيزي غير او با او فرض شود تا دوم او باشد. پس مراد از وحدت خدا عددي نيست، او احد
چهارمي بودن خدا براي سه نفر اهل نجوي و ششمي بودنش براي پنج نفر، همين است كه گفتيم: او عالم به سخنان سري 

 .ايشان است

است. منظور اين است، نه اينكه خدا مانند اهل شود براي خدا عز و جل مكشوف و ظاهر آنچه از نظر آنان سري شمرده مي
شود، تا بپرسي چرا در آيه سوره مائده نجوي وجودي محدود دارد، وجودي كه دومي و سومي هم برايش فرض مي



گويندگان به اينكه خدا ثالث ثالثه است را كافر خوانده، و آن گاه خودش را در اين آيه چهارمي سه نفر اهل نجوي، و 
 .فر آنان معرفي كرده استششمي پنج ن

 يعني روز قيامت اهل نجوي را به حقيقت هر -"ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ "

__________________________________________________ 
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 .دهدخبر مي -جوي استكه يكي از آنها ن -اندعملي كه كرده

 -كند، و نيز علم خدا را به آنچه كه در آسمانها و زمين استاين جمله، جمله قبلي را تعليل مي -"ءٍ عَلِيمٌإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ "
 .كند كه چگونه خدا با اهل نجوي استنمايد. و نيز تاكيد ميتاكيد مي -كه در اول آيه مورد بحث بود

چيني براي آيات بعد هم باشد، و ذيل آن كه لحني شديد واند در عين تاييد و تاكيد مطالب قبل تمهيد و زمينهتاين آيه مي
 .ارتباط با آيات بعد كه در مقام مذمت و تهديد است نباشددارد بي

 353كردند[..... ص: مذمت و توبيخ منافقان و بيمار دالني كه با وجود نهي شدن از نجوي، باز هم نجوي مي]

 "...أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوي ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ "

سياق آيات داللت دارد بر اينكه در بين جمعي از منافقين و بيماردالن از مؤمنين نجوي كردن عليه رسول خدا )ص( و 
له ن گناه و دشمني و نافرماني از آن جناب بوده تا به اين وسيمؤمنين حقيقي شايع شده بوده، و سخنان بيخ گوشيشان پيرامو

ورزيدند، حتي از نهي خدا هم منتهي مؤمنين واقعي را آزار دهند، و آنها را محزون كنند، و گويا بر اين عمل اصرار هم مي
 .نشدند، لذا اين آيات نازل شد

و در آن روي سخن را متوجه رسول خدا )ص( كرد، و  بنا بر اين، آيه مورد بحث مذمت و توبيخ غيابي از ايشان است،
مستقيما با خود آنان سخن نگفت، تا بيشتر تحقيرشان كرده باشد و بفهماند اهل نجوي لياقت آن را ندارند كه به شرف 

همكالسي و خطاب خدا مشرف شوند، و امرشان هم آن قدر اهميت ندارد كه خداي تعالي به خاطر آن روي سخن با ايشان 
 .ندك

و معناي آيه اين است كه: آيا نديدي چگونه آنها كه از نجوي نهي شدند دوباره عمل نكوهيده خود را تكرار كردند، و هم 
  :كنند. و در اينكه فرمودچنان مؤمنين را محزون مي

ود ينكه ممكن بو به صيغه مضارع تعبير آورد براي اين است كه استمرار را برساند، و اگر با ا "گردندبرمي -يعودون "
دوباره از نجوي تعبير به موصول و صله آورد، براي اين است كه به علت مذمت و توبيخ خود اشاره  "يعودون اليها "بفرمايد

كنند كه قبال از آن نهي شده كنم به خاطر اين است كه عملي را تكرار ميكرده باشد، و بفهماند اگر ايشان را مذمت مي
 .بودند

اي كه در اين آيه شريفه بين اثم و عدوان و معصيت رسول واقع شده مقابله -"بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِيَتَناجَوْنَ  "
آن قسم اعمالي است كه اثر سوء دارد، ولي اثر سوئش از مرتكب آن به ديگران تجاوز  "اثم "فهماند كه منظور ازمي

ي آن اعمال زشت "عدوان "نمازي كه صرفا مربوط به حق اللَّه است. و منظور از كلمهبي كند، نظير ميگساري و قمار ونمي
 است 
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شوند. و اين شود، و گناهان مربوط به حق الناس است كه مردم از آن متضرر و متاذي ميگير ديگران ميكه ضررش دامن
است. و سومي كه معصيت الرسول باشد عبارت است از اعمالي كه مخالفت با خدا دو قسم هر دو از موارد معصيت اللَّه 

نيست، اعمالي كه از نظر شرع جائز است، و رسول خدا )ص( از طرف خداي تعالي در باره آنها نه امري فرموده و نه نهيي 
وايي كه مشتمل بر معصيت خدا كرده، ليكن از طرف خودش و به منظور تامين مصالح امت دستوري صادر فرموده، مانند نج

نيست، ليكن رسول خدا )ص( كه ولي امت است، و از خود امت اختياراتش در امور مربوط به امت بيشتر است، دستور داده 
 .كه از آن اجتناب ورزند

 "يه شريفهآتواند باشد، يكي اصل اين عمل، صرفنظر از اينكه معصيت خدا باشد يا نباشد، كه بنا بر اين، نجوي دو قسم مي
 فرمود كه مسلمين از اين عملكرد، و ميمرتكبين آن را مذمت و توبيخ مي "الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوي ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ

 و اند. و دوم آن نجوايي كه مشتمل بر انواعي از گناهان باشد كه آيه مورد بحث از آن نهي و مرتكبين آن را مذمتنهي شده
ل خود كردند، و با اين عمكند، و اين مرتكبين عبارتند از منافقين و بيماردالن از مؤمنين كه بسيار نجوي ميتوبيخ مي

 .ساختندمؤمنين را ناراحت و اندوهگين مي

ن، و هگيكردند، و با اين عمل خود مؤمنين را اندواند: منافقين با يهوديان نجوي و رازگويي ميگفته« 1»بعضي از مفسرين 
كردند. اما به نظر ما اين نظريه درست نيست، هاي آنان وهن و سستي ايجاد مينمودند، و در تصميمايجاد دلهره و فزع مي
 .اند، اين است كه منظور مسلمين هستند، كه از نجوي نهي شده"الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوي... "براي اينكه ظاهر آيه

فرستند كه خدا آن طور درودي آيند درودي به تو مييعني و چون نزد تو مي -"كَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُوَ إِذا جاؤُكَ حَيَّوْ "
كردند، به تو نفرستاده، چون درود و تحيت خدا سالم است، كه تحيتي است مبارك و طيب، ولي آنها )يهوديان( سالم نمي

به معناي مرگ است، و طوري وانمود  "سام "و كلمه "سام عليكال "گفتندآمدند ميوقتي نزد رسول خدا )ص( مي
اين نظريه جمعي از مفسرين است. ولي با ظاهر آيه خيلي سازگار نيست، براي  -"السالم عليك "اند: كردند كه گفتهمي

است، و خواننده توجه  "يالَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْو "گردد كه در جملهبه موصولي برمي "حيوك "و "اذا جاءوك "اينكه ضمير
 .تواند شامل يهود باشدفرمود كه اين جمله به روشني نمي

__________________________________________________ 
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از  ، و ممكن است حال باشد. و"حيوك "اين جمله عطف است بر جمله -"وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ ال يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِما نَقُولُ "
اين جمله  گفتند، وآيد كه اين گفتار، گفتار زباني ايشان نبوده، بلكه حديث نفس بوده كه در دل با خود ميظاهر آن برمي

س اين زني؟(. پرا نميگويي همين حاال بزن چكند ميتحريك است به صورت طعنه )مثل اينكه به كسي كه تهديدت مي
دهند سخن از منافقين انكار رسالت رسول خدا )ص( بر اساس كنايه است، و معنايش اين است كه: اينان به تو تحيتي مي

گويند كه: تو پيامبر خدا نيستي، اگر بودي ايشان را به خاطر آن كه خدا چنان تحيتي به تو نفرستاده، و در دل با خود مي
 .كرديتحيت عذاب مي

 گفتند، بلكه اين استاين نيست كه در دل با خود مي "وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ "اند: مراد از جملهگفته« 1»بعضي از مفسرين 
 .گفتند، و اين معنا كمي از سياق آيه به دور استكه در بين خود و براي يكديگر مي

پاسخ  "حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ "لي اين احتجاج منافقين را با جملهخداي تعا -"لَوْ ال يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِما نَقُولُ "
فرمايد: منافقين در اينكه عذاب خدا را انكار كردند اشتباه كردند، و به طور قطع به آن عذابي كه به آن تهديد داده، مي



واهند شد، و حرارتش را خواهند چشيد، و همين جهنم براي اند خواهند رسيد، و آن عذاب جهنم است كه داخلش خشده
 .عذابشان بس است

شان گويا همين منافقين و بيماردالن بودند كه بعد از آنكه از مناهي و گناهان خدا دست برنداشتند آيه سوره احزاب در باره
ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ ال لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِ "فرمايد: نازل شد كه مي

 . «4» "يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا

 "...اجَوْا بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَال تَتَن "

سياق آيات خالي از اين داللت نيست كه آيه شريفه در مقام تخفيف و رخصت نازل شده، و در آن خطاب را متوجه مؤمنين 
 توانيد نجوي كنيد، بهفرمايد: شما ميواقعي كرده، مي

__________________________________________________ 
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كنند اگر منافقان از توطئه و كساني كه در دلهايشان بيماري است و آناني كه خبرهاي اراجيف در شهر مدينه پخش مي(2)
ا يافت جدست برندارند هر آينه تو را بر دفع آنان بگماريم تا ديگر مجاور تو نباشند مگر زماني اندك، اينان ملعونند هر ك

 .31و  34شوند بايد به خواري كشته شوند. سوره احزاب، آيه 

 343، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .شرطي كه نجوايتان توأم با اثم و عدوان و معصيت رسول نباشد، بلكه تناجي به بر و تقوا باشد

 "آن عملي است كه "تقوي "ر ازقرار گرفته، و منظو "عدوان "تمامي كارهاي خير است كه در مقابل كلمه "بر "منظور از
وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ  "فرمايد: نباشد. آن گاه مطلب را با أمر به مطلق تقوا و تهديد از قيامت تاكيد نموده، مي "اثم

 ."تُحْشَرُونَ

 "...شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّمَا النَّجْوي مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ "

نجوايي است كه آن روز در بين منافقين و بيماردالن جريان  -شودبه طوري كه از سياق استفاده مي -"نجوي "مراد از
داشته، نجوايي كه از ناحيه شيطان بوده. به اين معنا كه شيطان اين عمل را در دلهايشان جلوه داده بود و تشويقشان كرده 

رشان خواهد باليي بر سود كه با يكديگر نجوي كنند تا مسلمانان را اندوهگين و پريشان خاطر كنند، تا خيال كنند ميب
 .بيايد

خداي سبحان بعد از آنكه نجوي را با آن شرايط براي مؤمنين تجويز كرد، مؤمنين را دلگرم و خاطر جمع كرد كه اين 
، مگر به اذن خدا، چون زمام امور همه به دست خدا است، پس بر خدا توكل كنيد، تواند به شما گزندي برساندها نميتوطئه

و وعده « 1» "وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ "و از ضرر نجواي منافقين اندوهگين نشويد كه خدا تصريح كرده به اينكه: 
كه توكل از  :فرمايدكند بر توكل و مياين وعده وادارشان مي داده كه هر كس بر او توكل كند خدا برايش كافي است، و با

وَ  "لوازم ايمان مؤمن است، اگر به خدا ايمان دارند بايد بر او توكل كنند كه او ايشان را كفايت خواهد كرد. اين بود معناي
 ."الْمُؤْمِنُونَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

 "...يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ "

است كه به معناي مكان  "مجلس "جمع "مجالس ". و كلمه"فسح "به معناي فراخي است. همچنين كلمه "تفسح "مصدر
اين است كه آدمي خود را جمع و جور كند تا جاي آن ديگري فراخ  "فراخي دادن در مجالس "جلوس است. و منظور از

 .به اين معنا است كه جاي او را در بهشت وسعت دهد "فسحت دادن خدا به چنين كس "شود، و



جلس ي اصحاب در مآيد كه قبل از اين دستور وقتكند، و از سياق آن برمياين آيه شريفه ادبي از آداب معاشرت را بيان مي
 شدند،رسول خدا )ص( حاضر مي

__________________________________________________ 
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فه ايشان را يافتند كه آيه شرين نميگذاشتند، و واردين جايي براي نشستنشستند كه جا براي سايرين نميبه صورتي مي
ادب آموخت. البته اين دستور اختصاص به مجلس رسول خدا )ص( ندارد، هر چند آيه شريفه در آن مورد نازل شده، ليكن 

 .دستور عمومي است

ا بدهيد تشود جمع و جور بنشينيد و جا ايد وقتي به شما گفته مياي كساني كه ايمان آورده :و معناي آيه اين است كه
 .ديگران هم بتوانند بنشينند، وسعت بدهيد تا خدا هم در بهشت به شما وسعت دهد

به معناي بلند  -اندبه طوري كه گفته -"نشوز "اين جمله متضمن يك ادب ديگر است. كلمه -"وَ إِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا "
ين است كه آدمي از مجلس برخيزد تا ديگري بنشيند، و شدن از سر چيزي و برگشتن از آن است، و نشوز از مجلس به ا

 .بدين وسيله او را تواضع و احترام كرده باشد

واتر تر و با تقشود كه از جاي خود برخيزيد تا ديگري كه افضل و عالماگر به شما پيشنهاد مي :و معناي جمله اين است كه
 .از شما است بنشيند، بپذيريد و جاي خود را به او بدهيد

 357تجليل از علماء امت[..... ص: ]

در اين معنا هيچ ترديدي نيست كه الزمه ترفيع خدا درجه  -"يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ "
اي از بندگانش را باعث زيادتر شدن قرب او به خداي تعالي است، و اين خود قرينه و شاهدي است عقلي بر اينكه مراد بنده

ن دو كند بر اينكه مؤمنياند، علمايي از مؤمنين است. بنا بر اين، آيه شريفه داللت ميايي كه موهبت علمشان دادهاز اينه
طايفه هستند، يكي آنهايي كه تنها مؤمنند، دوم آنهايي كه هم مؤمنند و هم عالم، و طايفه دوم بر طايفه اول برتري دارند، 

 . «1» "يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ هَلْ "هم چنان كه در جاي ديگر فرموده: 

با اين بيان روشن گرديد كه مساله باال بردن درجاتي كه در آيه شريفه مورد بحث آمده، مخصوص علماي از مؤمنين است. 
ها به ه چند درجه نيست، بلكه تندر موردشان صادق است، و اما بقيه مؤمنين ارتقائشان ب "رفع درجات "آنها هستند كه كلمه

 .يك درجه است

و در اين  "يرفع اللَّه الذين امنوا منكم درجة و يرفع الذين اوتوا العلم منكم درجات "بنا بر اين، تقدير آيه شريفه چنين است: 
مضمون  "تَعْمَلُونَ خَبِيرٌوَ اللَّهُ بِما  "آيه شريفه تعظيم و احترامي از علماي امت شده كه بر هيچ كس پوشيده نيست. و جمله

 .كندآيه را تاكيد مي
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 328 :لَّه عليه و آله و سلم(، علت و حكمت آن، و سپس نسخ شدن اين حكم[..... صوجوب دادن صدقه بر توانگران قبل از نجوي يا پيامبر )صلي ال]



 "...يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً "

فرمايد: هر وقت است. مي "نيدخواهيد با رسول نجوي كوقتي مي "،"كنيدوقتي با رسول نجوي مي "منظور از جمله
 .اي بدهيدخواستيد با آن جناب گفتگوي سري بكنيد، قبل از آن صدقه

 "كُمْوَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَ "كند، نظير جملهاين جمله علت تشريع صدقه قبل از نجوي را بيان مي -"ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ "
ند. و در اينكه منظور از جمله مورد بحث خير بودن و أطهر بودن براي نفوس و ككه مطالب قبل خود را تعليل مي« 1»

كردند، قلوب است، هيچ شكي نيست، و شايد وجهش اين باشد كه ثروتمندان از مسلمين زياد با رسول خدا )ص( نجوي مي
قراء خود را از خصيصين رسول خواستند اين را براي خود نوعي امتياز و تقرب به رسول به حساب آورده، در برابر فو مي

شكست، لذا خداي تعالي به آنها دستور داد هر شدند، و دلهايشان ميوانمود كنند، در نتيجه فقراء از اين بابت ناراحت مي
هم  شود اوال دلها بهوقت خواستند با آن جناب در گوشي سخن بگويند، قبال به فقراء صدقه دهند، كه اين عمل باعث مي

 .هاي دروني زدوده گرددها و خشمو ثانيا حس رحمت و شفقت و مودت و پيوند دلها بيشتر گشته، كينهنزديك شود 

التفاتي به كار رفته، چون قبال خطاب به عموم مؤمنين بود، و در اين كلمه خطاب را متوجه شخص رسول  "ذلك "در كلمه
ون حكم صدق مربوط به نجواي با آن جناب بود، و اگر )ص( كرد، و با اين تغيير لحن، تجليلي لطيف از آن جناب نمود، چ

 .كندالتفات را متوجه آن حضرت كند، افاده عنايت بيشتري نسبت به آن جناب مي

يعني اگر چيزي نيافتيد كه آن را صدقه دهيد، در اين صورت تكليف صدقه قبل از  -"فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
دهد كه با آن جناب نجوي كنيد، و از شما عفو كرد كه او غفور و شود، و خداي تعالي به شما رخصت ميقط مينجوي سا

از باب به كار بردن سبب در جاي مسبب است، )زيرا مسبب كه  "فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "رحيم است. بنا بر اين بيان، جمله
كرد، ولي مسبب را ذكر ن "فان لم تجدوا عفي اللَّه عنكم و غفر لكم و رحمكم "يد: شد اين بود كه بفرمابايد در آيه ذكر مي

 .(سبب را كه همان غفور و رحيم بودن خدا است ذكر نمود

 در اين آيه شريفه داللتي هست بر اينكه تكليف دادن صدقه مخصوص توانگران است،
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دقه بر وجوب ص "فقدموا "نوايان مكلف بدان نيستند، هم چنان كه همين معنا قرينه است بر اينكه منظور از وجوب درو بي
 .توانگران است

 "...أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ "

حكم صدقه در آيه قبلي را نسخ كرده، و در ضمن عتاب شديدي به اصحاب رسول خدا )ص( و مؤمنين اين آيه شريفه 
فرموده كه به خاطر ندادن صدقه به كلي از نجواي با رسول خدا )ص( صرفنظر كردند، و به جز علي بن ابي طالب احدي 

ي كرد. و به همين جهت اين آيه نازل شد، و صدقه نداد و نجوي نكرد، و تنها آن جناب بود كه ده نوبت صدقه داد و نجو
 .حكم صدقه را نسخ كرد

مفعول اين كلمه است، و معناي آيه اين است كه: آيا ترسيديد  "أَنْ تُقَدِّمُوا "به معناي ترس است، و جمله "اشفاق "كلمه
ء اشفقتم  "ير كالمصدقه دهيد كه نجوي را تعطيل كرديد؟ احتمال هم دارد كه مفعول كلمه مذكور حذف شده و تقد

 .باشد، يعني آيا از فقر ترسيديد كه به خاطر صدقه ندادن نجوي نكرديد "الفقر...

براي اين است كه ترس  "صدقات "را به صيغه جمع آورد و فرمود "صدقه "اند: اگر كلمهگفته «1»بعضي از مفسرين 



كند، بلكه ترسشان از دادن صدقات بسيار ير نميصحابه از يك بار صدقه دادن نبود، چون يك بار صدقه دادن كسي را فق
 .براي نجواهاي بسيار بوده

يعني حال كه از عمل بدانچه مكلف شديد سر باز زديد، و  -"فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ... "
به عفو و مغفرت خود به شما رجوع نمود، اينك رجوع او را غنيمت شمرده در خدا هم از اين سرپيچيتان صرفنظر نموده، 

 .امتثال ساير تكاليفش چون نماز و روزه كوشش كنيد

داللتي بر اين معنا هم دارد كه ترك نجوي به خاطر ندادن صدقه گناه بوده، چيزي كه  "وَ تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ "بنا بر اين، جمله
 .ان را آمرزيدههست خداي تعالي ايش

ست بر داللتي ا "فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا... "بر سرش، متفرع كرد بر جمله "فاء "را با آوردن حرف "فَأَقِيمُوا الصَّالةَ "و در اينكه جمله
 .اينكه حكم وجوب صدقه قبل از نجوي نسخ شده

اطاعت نسبت به اين تكليف و ساير تكاليف، و اينكه  داللتي هست بر عموميت حكم "وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ "و در جمله
نوعي تشديد هست كه حكم وجوب اطاعت خدا و  "وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ "اطاعت به طور مطلق واجب است. و در جمله

 .كندرسول را تاكيد مي
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بحث روايتي ]رواياتي در ذيل آيات مربوط به نجوي، تحيت مغرضانه منافقين بر پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم(، و رفع درجات 

 331علماء[..... ص: 

 اشاره

 "و بقيه قاريان به صورت "ينتجون "صورتاند كه: يعقوب آيه را به در مجمع البيان آمده كه: حمزه و رويس روايت كرده
اند. شاهد قرائت حمزه كالم رسول خدا )ص( است، كه در باره علي )ع( در پاسخ كساني كه پرسيدند: قرائت كرده "يتناجون

كردم، ن من به دستور خود با او نجوي "ما انا انتجيته، بل اللَّه انتجاه "كني؟ فرمود: كني و با ما نميچرا با علي تناجي مي
 . «1»بلكه خدا دستور داد نجوي كنم 

به  -كتاب شعب االيمان -و در الدر المنثور است كه احمد، عبد بن حميد، بزار، ابن منذر، طبراني، ابن مردويه، و بيهقي در
  :اند كه گفتسندي خوب از ابن عمر روايت آورده

نظورشان ناسزاگويي به آن جناب بود، آن گاه در دل و در و م "سام عليك "گفتند: يهوديان همواره به رسول خدا )ص( مي
كردند كه نكند خدا به خاطر اينگونه سالم كردن عذابمان كند. در اين زمينه بود كه آيه بين خودشان اظهار نگراني مي

 . «4»نازل شد  "وَ إِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ "شريفه

ست كه عبد الرزاق، ابن ابي حاتم، و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در باره آيه مذكور گفته و در همان كتاب ا
 . «3»و بدين جهت آيه نازل شد  "سام عليك "گفتندرسيدند، مياست: منافقين وقتي به رسول خدا مي

د تفسيرش گفتيم اين آيات آن طور كه بايتر از روايت قبلي است، براي اينكه در مؤلف: اين روايت به باور كردن، نزديك
 "تندگفها ميصبح "السالم عليك "تواند باشد. و در روايت قمي كه در تفسير خود آورده آمده كه به جايشامل يهود نمي



 . «3»و اين تحيت مشركين و اهل جاهليت بود  "انعم مساء "گفتندو بعد از ظهرها مي "انعم صباحا

ا هم گفته است: در حديث اين معن "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ "فسير آيهو در مجمع البيان در ت
آمده كه رسول خدا )ص( فرمود: عالم يك درجه بر شهيد برتري دارد، و شهيد يك درجه بر عابد، و نبي يك درجه بر عالم. 

 تارها نظير برتري خدا بر ساير مخلوقاتش است. و برتري عالم برو برتري قرآن بر ساير گف
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 . «1»ترين آنان است. اين روايت را جابر بن عبد اللَّه از آن جناب نقل كرده ساير مردم نظير برتري من بر پست

اين است كه ضمير به  "ترين آنانپست -أدناهم "ولي ذيل روايت خالي از اشكال نيست، براي اينكه ظاهر جمله :مؤلف
اتبي قائل شود، بعضي در برگردد، و ظاهر اين برگشتن اين است كه روايت خواسته براي مردم مر "مردم -ناس "كلمه

با فرض  -تر، و وقتي برتري عالم بر ساير مردماي متوسط، و بعضي پست، و بعضي پستبلندترين مرتبه، و بعضي در مرتبه
شود اش اين ميترين مردم باشد، نتيجهنظير برتري پيغمبر بر پست -اينكه در بين آنان دارندگان بلندترين مرتبه نيز هست

ترين مردم افضل است، و ول خدا )ص( افضل باشد، براي اينكه به حكم اين حديث رسول خدا )ص( از پستكه عالم از رس
 .ترين آنان. و اين قطعا درست نيستترين و چه بلند مرتبهعالم از همه مردم چه پست

ول خدا ين مردم به رسترترين است، يعني نزديكترين نيست، بلكه نزديكپست "أدني "منظور از كلمه :مگر آنكه بگوييم
نيز همين معنا  "و پيغمبر از عالم يك درجه برتري دارد ")ص( كه قهرا همان علماء خواهند بود، هم چنان كه از جمله

شود كه: فضل عالم بر سائر مردم نظير برتري من است بر نزديكترين مردم به شود، در نتيجه مفاد روايت اين مياستفاده مي
 .اشدمن، كه همان عالم ب

 339آله و سلم( عمل نمود[..... ص:  چند روايت حاكي از اينكه امير المؤمنين )عليه السالم( تنها كسي بود كه به حكم صدقه دادن قبل از نجوي با پيامبر )صلي اللَّه عليه و]

ردويه، و ن ابي حاتم، ابن مو در الدر المنثور است كه سعيد بن منصور، ابن راهويه، ابن ابي شيبه، عبد بن حميد، ابن منذر، اب
اي است كه احدي اند كه گفت: در كتاب خدا آيهاز علي بن ابي طالب روايت كرده -وي حديث را صحيح دانسته -حاكم

فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ  "كند، و آن آيهقبل از من و بعد از من به آن آيه عمل نكرده، و نمي
است، كه من يك دينار داشتم، آن را به ده درهم فروختم، هر بار كه با رسول خدا )ص( نجوي كردم قبل از  "نَجْواكُمْ صَدَقَةً

 أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ "نجوي يك درهم صدقه دادم، و بعد از آن آيه نسخ شد، پس احدي به جز من به آن عمل نكرد، و آيه شريفه
 . «4»نازل شد، و حكم صدقه را نسخ كرد  "تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ...

 (و در تفسير قمي به اسنادي كه به ابي بصير دارد از حضرت ابي جعفر )ع
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إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ  " :فرمايدروايت كرده كه گفت: من از آن جناب از كالم خداي عز و جل پرسيدم، كه مي
أَ  "د، و پس از آن به وسيلهفرمود: علي بن ابي طالب )ع( تنها كسي بود كه قبل از نجوي صدقه دا "يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً

 . «1»نسخ شد  "أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ

 .مؤلف: در اين معنا روايات ديگري نيز از طرق شيعه و سني وارد شده است

__________________________________________________ 

 .333، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 333، ص: 13لميزان، جترجمه ا

 333[..... ص: 55تا  99(: آيات 28سوره المجادلة )]

 اشاره

مْ ( أَعَدَّ اللَّهُ لَه13ُي الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ )أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَ ال مِنْهُمْ وَ يَحْلِفُونَ عَلَ
( لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ 13( اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ )13عَذاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ )

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما  (13هُمْ فِيها خالِدُونَ ) أَمْوالُهُمْ وَ ال أَوْالدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ
 (13ءٍ أَال إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ )يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلي شَيْ

( إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ 13حِزْبُ الشَّيْطانِ أَال إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ )اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ 
مِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ ( ال تَجِدُ قَوْماً يُؤ41ْ( كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ )44اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ )

تَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَ
نَّ إِاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أاَل أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّ

 (44حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )

 333ترجمه آيات..... ص: 

رد، آنان نه از شمايند و نه ازايشان سوگند به دروغ آيا نديدي مردمي را كه روي از حق گرداندند و خدا بر آنان غضب ك
 .(13دانند )خورند با اينكه ميمي
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 .(13دهند بد است )خداي تعالي براي آنان عذابي سخت آماده كرده چون اعمالي را كه انجام مي

 .(13ين جهت عذابي خوار كننده دارند )سوگندهاي خود را سپر قرار داده از راه خدا جلوگيري كردند به هم

 .(13كند ايشان ياران دوزخ و در آن جاودانند )نيازشان نميمالها و فرزندان )به اندازه خردلي( از خدا بي

خوردند و گمان خورند همانطور كه براي شما سوگند ميكند براي او هم سوگند ميروزي كه خدا همگيشان را مبعوث مي
 .(13گاهي محكم دارند آگاه باشيد كه آنان دروغگويند )كنند كه تكيهمي

 .(13شيطان بر آنان مسلط شده ياد خدا را از دلهايشان برده اينان حزب شيطانند آگاه كه حزب شيطان زيانكارند )

 .(44كنند در زمره خوارترينند )به طور قطع كساني كه با خدا و رسولش مخالفت و دشمني مي



 .(41تقدير كرده كه من و رسوالنم سرانجام غالبيم، آري خدا قوي و عزيز است )خداي تعالي چنين 

هيچ قومي نخواهي يافت كه ايمان به خدا و روز جزاء داشته باشد و در عين حال با كساني كه با خدا و رسولش دشمني 
ينكه شان باشد، براي اا قوم و قبيلهكنند دوستي كند هر چند دشمن خدا و رسول پدران و يا فرزندان و يا برادرانشان و يمي

خداوند در دلهايشان ايمان را نوشته و به روحي از خودش تاييدشان كرده و در جناتي كه نهرها در زير درختانش جاري است 
كند تا جاودانه در آن باشند خدا از ايشان راضي شد و ايشان از خدا راضي شدند اينان حزب خدايند، آگاه! كه داخلشان مي

 .(44تنها حزب خدا رستگارند )

 339بيان آيات..... ص: 

 339بيان وصف و حال منافقان: تولي يهود، سوگند دروغ ياد كردن و...[..... ص: ]

كند كه با يهوديان دوستي و مودت و با خدا و رسولش دشمني داشتند، و اي از منافقين را ذكر مياين آيات سرگذشت دسته
كند، تهديدي بسيار شديد. و در آخر به عنوان انحراف مذمت نموده، به عذاب و شقاوت تهديد ميايشان را به خاطر همين 
گذارد انساني با دشمنان خدا و رسولش دوستي كند، حال اين فرمايد: ايمان به خدا و روز جزا نميحكمي قطعي و كلي مي

نكه از دشمنان دين بيزارند، و ايشان را وعده ايمان كند به ايخواهند باشند. و سپس مؤمنين را مدح ميدشمنان هر كه مي
  .دهددهد، ايماني مستقر در روح و جانشان، ايماني از ناحيه خدا و نيز وعده بهشت و رضوان ميمي
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 "...أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ "

مَنْ  "شان فرموده: دارند يهود است، كه در بارهقومي كه خدا بر آنان غضب فرموده و منافقين آنان را دوست مي منظور از
 . «1» "لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِيرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ

خواهد بفرمايد: اين گردد، ميبه يهود بر مي "منهم "به منافقين و ضمير در "هم "ضمير -"ما هُمْ مِنْكُمْ وَ ال مِنْهُمْ "
رسند رسند اظهار مسلماني، و وقتي به يهود ميمنافقين به خاطر تحير و سرگردانيشان بين كفر و ايمان وقتي به شما مي

 "بْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ ال إِلي هؤُالءِ وَ ال إِلي هؤُالءِمُذَ "كنند، اينان نه از شما مسلمانان هستند و نه از يهود: اظهار دوستي مي
«4» . 

و اين صفت منافقين بر حسب ظاهر حالشان است، و گرنه واقعيت حالشان اين است كه ملحق به يهودند، چون خداي تعالي 
 "با جمله "ما هُمْ مِنْكُمْ وَ ال مِنْهُمْ "ين منافاتي ميانبنا بر ا« 3» "وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ "در جاي ديگر فرموده: 

 .نيست، اولي بر حسب ظاهر حالشان است، و دومي بر حسب واقعيتشان "فانه منهم

به  "منهم "به قوم برگردد، و منظور از قوم، يهود باشد، و ضمير در "هم "اند ضميراحتمال داده« 3»بعضي از مفسرين 
را كه  بيني كسانيشود: آيا نميد، و مراد از موصول منافقين باشد كه در اين صورت معنا چنين ميبرگرد "الذين "موصول

دوستدار يهود شدند، با اينكه يهود از شما نيستند، چون شما مؤمنيد، و از خود منافقين هم نيستند، بلكه اجنبي و بيزار از هر 
 .ي بعيدي استاند، و اين تعبير نوعي مذمت است، ولي معنادو طائفه

خورند كه از شمايند، و مثل شما ايمان دارند، يعني براي شما به دروغ سوگند مي -"وَ يَحْلِفُونَ عَلَي الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ "
 .گوينددانند كه در سوگندشان دروغ ميبا اينكه خودشان خوب مي

است به معناي تهيه كردن  "أعد "كه مصدر فعل "اعداد "كلمه "ما كانُوا يَعْمَلُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ ساءَ "



 داللتي هست بر اينكه منافقين در اين "كانُوا يَعْمَلُونَ "تعليل اعداد است. و در جمله "إِنَّهُمْ ساءَ... "است. و جمله

__________________________________________________ 

خدا لعنتشان كرده، و بر آنان غضب فرموده و بعضي از ايشان را به صورت ميمون و خوك مسخ نموده، و  كساني كه(1)
 .60بعضي را پرستندگان طاغوت كرد. سوره مائده، آيه 

 .133سرگردان بين دو گروه، نه به سوي اينان و نه به سوي آنان. سوره نساء، آيه (2)

 .31، از همانان خواهد بود. سوره مائده، آيه هر كس از شما يهوديان را دوست بدارد(3)

 .34، ص 43روح المعاني، ج (4)
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اند. و معناي آيه اين است كه: خداي تعالي براي آنان عذابي سخت تهيه ديده، به علت عمل خود مداومت و استمرار داشته
 .اينكه در عمل زشت خود مداومت دارند

 "سوگند -يمين "جمع -به فتح همزه -"أيمان "كلمه "أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌاتَّخَذُوا  "
كنند، سپر را هم به به معناي پرده و پوششي است كه با آن خود را از شر حفظ مي -به ضم جيم -"جنة "است. و كلمه
اسم فاعل از مصدر اهانت و به معناي اذالل و خوار نمودن  -به ضم ميم -"مهين "هنامند. و كلممي "جنة "همين جهت

 .است

و معناي آيه اين است كه: منافقين سوگندهاي خود را پرده و پوشش خود كردند تا به وسيله آن، تهمت و سوء ظن را از خود 
ترديد انداخته آنان را مثل خود از راه خدا كه  دفع كنند. هر جا عملي از آنان سر زد كه مؤمنين را در عقايدشان به شك و

 .كردند، و به همين جهت عذابي خوار كننده دارندهمان اسالم است منصرف سازد، و با سوگندهاي دروغ خود را تبرئه مي

ان اي كه وادارشيعني آن انگيزه "هُمْ فِيها خالِدُونَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَوْالدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ "
كرد چنين وضعي به خود بگيرند متاع زندگي دنيا است كه همان اموال و اوالد است، و ليكن با در نظر داشتن عذاب مي

ه ارند، آن متاع دنيا باي كه دارند، و خداي تعالي آن را برايشان معين فرموده، و اينكه چقدر احتياج به خالصي از آن دجاودانه
 .تواند در خالصي آنان مؤثر باشد، پس تا دير نشده به خدا ايمان بياورند، و او را بپرستندهيچ وجه نمي

 336دروغ گويي منافقين در قيامت كه روز كشف حقائق است از باب بروز ملكات و عادات است[..... ص: ]

 "...ءٍلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلي شَيْيَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْ "

. و "أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ "، و يا براي مضمون جمله"أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً "ظرف است براي مضمون جمله "يوم "كلمه
اين است كه: در روز قيامت هم براي خدا سوگند خواهند خورد، همان طور كه  "لَكُمْ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ "معناي جمله

 .خورنددر دنيا براي شما سوگند مي

نشان گفتيم كه سوگند دروغ خورد« 1» "ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ "و ما در تفسير آيه شريفه
 در روز قيامت با اينكه آن روز روز كشف حقايق است، از

__________________________________________________ 

 .43سوره انعام، آيه (1)
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ه دروغ شود، و مساله دروغگويي در دلهاي آنان ملكه شده، در دنيا باين باب است كه ملكات آنان در آن روز كشف مي



عادت كرده بودند، هميشه بنا را بر اين داشتند كه باطل را سرپوشي براي حق كنند، و آن را با سوگند دروغين به صورت 
ميرند، و آن طور كه كنند مياي ديگر آن طور كه زندگي ميحق جلوه دهند. پس منافقين هم مانند هر صاحب ملكه

 .شوندميرند زنده ميمي

خواهند از آتش در كنند، و يا از خدا ميغهايشان اين است كه در آن روز درخواست برگشتن به دنيا ميو يكي از همان درو
آيند. و يكي ديگر گفتگوهايي است كه در آتش دارند، و امثال اينها همه مظاهر دروغگوييهاي ايشان است كه قرآن آنها را 

يست، چون قيامت عالم مشاهده حقايق است، روز جزاء است، نه بيان كرده است، و هيچ يك از آنها با وضع قيامت سازگار ن
 .ندكروز عمل، و در چنين روزي جاي اين حرفها نيست، و ليكن همانطور كه گفتيم اين سخنان از ملكات آنان تراوش مي

وضعي استوارند كه در آن وضع كنند بر گمان مي :معنايش اين است كه "ءٍوَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلي شَيْ "و اما اينكه فرمود: 
توانند براي هميشه حق را بپوشانند، و از بر مال شدن دروغ خود جلوگيري به عمل آورند، و با انكار و دروغگويي و امثال مي

 .اينها دروغ خود را حفظ كنند

ه اي خواهد بود بفرض اشاره كه در اين "كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ "بنا بر اين، ممكن است جمله مذكور قيدي باشد براي جمله
أَال  "كند. و جملهكردند سوگند دروغشان سودي براي آنان دارد، و شما را راضي ميوضعي كه در دنيا داشتند، و گمان مي

ان خداي تعالي در باره آنان چنين داوري كرده كه ايش :فرمايدقضاء و داوري خدا در حق آنان است، مي "إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ
 .دروغگويند، و نبايد به هذيانهايشان توجه كرد و به سوگندهايشان اعتناء نمود

كه در اين فرض از قبيل ظهور ملكات در قيامت خواهد بود كه  "فَيَحْلِفُونَ لَهُ "ممكن هم هست قيدي باشد براي جمله
داوري خداي  " إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَأاَل "بيانش در چند سطر قبل در معناي سوگند خوردن منافقين گذشت. آن وقت جمله

 .شودتعالي به دروغگويي آنان در روز قيامت و يا در دنيا و آخرت مي

 "تحواذاس "كلمه "الْخاسِرُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَال إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ "
  .به معناي استيالء و غلبه است. و بقيه الفاظ آيه روشن است
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طان و منافقين از حزب شي "فرموداين آيه مضمون آيه قبلي را كه مي "إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ "
فرمايد: به اين علت از خاسرينند كه با مخالفت و لجبازي خود با خدا و رسولش دشمني كند، مييتعليل م "از زيانكارانند

 .كنند، و دشمنان خدا و رسول در زمره خوارترين خلق خدايندمي

آورد، اين بوده كه به طور كلي ذلت يكي از دو متخاصم به  "اذلين "اند: علت اينكه تعبير بهگفته« 1»بعضي از مفسرين 
قدار عزت طرف ديگر است، و وقتي يك طرف متخاصم خداي عز و جل است، كه همه عزتها از او است، قهرا براي طرف م

 .ماند مگر ذلتديگر كه دشمن او است چيزي نمي

 338هاي مختلف غلبه خدا و رسوالن او )كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي([..... ص: جنبه]

 .راندمنظور از كتابت خدا قضايي است كه مي "لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ كَتَبَ اللَّهُ "

و ظاهر اطالق غلبه و بدون قيد آوردنش اين است كه خدا از هر جهت غالب باشد، هم از جهت استدالل و هم از جهت 
 .تاييد غيبي، و هم از جهت طبيعت ايمان به خدا و رسول

اما از حيث استدالل، براي اينكه درك حق و خضوع در برابر آن فطري انسان است، اگر حق را برايش بيان كنند، و 
فهمد، و وقتي فهميد فطرتش به آن اعتراف مخصوصا از راهي كه با آن راه مانوس است روشن سازند، بدون درنگ آن را مي



چند كه عمال خاضع نشود، و پيروي از هوي و هوس و يا هر مانع ديگر گردد، هر كند، و ضميرش در برابر آن خاضع ميمي
 .از خضوع عمليش مانع شود

 اش انواع عذابهايي است كه خدايو اما غلبه از حيث تاييد غيبي، و به نفع حق و به ضرر باطل قضاء راندن، بهترين نمونه
د، مانند قوم نوح كه همه را غرق كرد، و قوم هود كه زنده هاي گذشته كه دعوت انبياء را تكذيب كردند آورتعالي بر سر امت

زنده در زير سنگ و خاك دفنشان نمود، و قوم صالح و لوط و شعيب و آل فرعون و ديگران كه هر يك را به عذابي دچار 
جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا  ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا كُلَّ ما "فرمود. و در كالم مجيدش در باره همين نوع تاييد فرموده: 

و سنت الهي به همين منوال جريان يافته كه آيه زير آن را به « 4» "بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ ال يُؤْمِنُونَ
 طور اجمال خاطرنشان ساخته،

__________________________________________________ 
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سپس رسوالن خود را يكي پس از ديگري فرستاديم، هر رسولي كه به سوي امتي آمد تكذيبش كردند، و ما يكي پس (2)
ون، آيه آورند. سوره مؤمناز ديگر هالكشان ساخته، براي آيندگان سرگذشت كرديم، و گفتيم دور باشند مردمي كه ايمان نمي

33. 
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 . «1» "وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ "فرمايد: مي

و اما غلبه از حيث طبيعتي كه ايمان به خدا و رسول دارد، دليلش اين است كه ايمان مؤمن به طور مطلق و بدون هيچ 
گردد، كند، چنين كسي معتقد است كه اگر كشته شود رستگار مييدي او را به دفاع از حق و قيام در برابر باطل دعوت ميق

شود، و ثبات و مقاومت او در دفاع از حق مقيد به هيچ قيدي، و محدود به هيچ حدي نيست، به و اگر هم بكشد رستگار مي
ان جهت است كه حق است، بلكه بدان جهت است كه هدفي از اهداف دنيايي كند نه بدخالف كسي كه اگر از حق دفاع مي

كند، چنين كسي در حقيقت از خودش دفاع كرده، و به همين دليل اگر ببيند كه مشرف به هالكت شده، و يا او را تامين مي
آن شرط سالمتي نفس و آن گذارد. پس دفاع او از حق شرط و حدي دارد، و نزديك است گرفتار خطري شود، پا به فرار مي

شود. قيد و شرط، بر چنين عزيمتي مقيد و مشروط، غالب ميحد تامين منافع خودش است، و اين واضح است كه عزيمت بي
 كردند، و جنگها جزيكي از شواهدش جنگهاي پيامبر اسالم است كه مسلمانان در عين نداشتن عده و عده همواره غلبه مي

 . «4»يافت تمه نميبه پيشرفت مسلمانان خا

و اين غلبه و فتوحات اسالمي متوقف نشد، و جمعيت مسلمين به تفرقه مبدل نگشت، مگر وقتي كه نياتشان فاسد، و سيرت 
طلبي و گسترش و توسعه مملكت )و در نتيجه حكمراني بر انسانهايي تقوا و اخالصشان در گسترش دين حق، به قدرت

آري، خداي تعالي هرگز نعمتي را كه  .ادتر( مبدل شد، در نتيجه آن فتوحات متوقف گرديدبيشتر، و به دست آوردن اموال زي
دهد، مگر وقتي كه مردمي نياتشان را تغيير دهند، و خداي تعالي در آن روزي كه دين مسلمانان را به مردمي داده تغيير نمي

 تكميل نمود و از شر دشمنان ايمنشان ساخت، با آنان شرط كرد

__________________________________________________ 

براي هر امتي رسولي است همين كه رسولشان بيايد، خداي تعالي در بينشان به عدالت حكم راند، و ستمي نبينند. سوره (1)
 .33يونس، آيه 

كند، اي را افاده ميدر آيه مورد بحث چه نكته "رسلي "و به دنبال آن كلمه "أنا "شخصي از مترجم پرسيد آوردن ضمير(2)



د اين بود اي كه به ذهنم رسينكته "لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي "چرا فرمود:  "من و رسوالنم غالبيم "توانست بفرمايد: و با اينكه مي
ن م "خواست بفرمايد اينكه گفتم "أنا "گرفتند با آوردن ضميركه در عبارت اول رسوالن در مقابل خداي تعالي قرار مي

تواند بدل باشد از ضميري كه در احتماال مي "أَنَا وَ رُسُلِي "منظورم من و همه كارگردانان درگاهم است، پس جمله "غالبم
گفت  توانمستتر است و بخواهد اتصال رسوالن به خداي تعالي را برساند. و به همين جهت باز احتماال مي "أغلبن "كلمه

ان بشري خدا نباشد بلكه معنايش همه فرستادگان خدا باشد چه بشري و چه ملكي منحصر در فرستادگ "رسلي "كه معناي
 .و خالصه بخواهد بفرمايد من و كارگردانان درگاهم بطور قطع غالبيم مترجم
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و در مسلم بودن اين غلبه « 1» "تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَال "كه تنها از او بترسند، و فرمود: 
وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ  " :فرمايد، در سوره آل عمران مؤمنين را خطاب نموده مي133كافي است كه در آيه 

 . «4» "إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

 391صلي اللَّه عليه و آله و سلم( با داشتن ايمان قابل جمع نيست[..... ص: هرگز دوستي با دشمنان خدا و رسول )]

هُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ ال تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَ "
 "...مْعَشِيرَتَهُ

ز فرمايد: چنين مؤمنيني نخواهي يافت. و اين كنايه است ادر اين آيه شريفه يافتن قومي با چنين صفتي را نفي نموده، مي
سازد آن كس كه واقعا به خدا و رسول و روز جزا ايمان دارد، اينكه ايمان راستين به خدا و روز جزا با چنين صفاتي نمي

ي كند، هر چند كه همه قسم سبب و انگيزه دوستي در آنان وجود داشته باشد، مثل اينكه ممكن نيست با دشمنان خدا دوست
 .پدرش يا پسرش يا برادرش باشد، و يا قرابتي ديگر داشته باشد، براي اينكه اين چنين دوستي با ايمان به خدا منافات دارد

ب مودت اشاره دارد. و اگر تنها مودت ناشي از قرابت را ذكر به مطلق اسبا "وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ... "پس روشن گرديد كه جمله
ترين آن است و زوالش از دل به آساني ترين محبت، و هم با ثباتكرد، به خاطر آن است كه مودت خويشاوندي قوي

 .گيردصورت نمي

خاطر ايماني كه به خدا و روز جزا دارند با  اشاره به مردمي است كه به "اولئك "كلمه -"أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ "
 به معناي اثبات غير قابل زوال است. و "كتابت "كنند. ودشمنان خدا هر چند پدر و يا پسر يا برادرشان باشد دوستي نمي

 .گردد. و اين آيه تصريح و نص در اين است كه چنين كساني مؤمنين حقيقي هستندبه خداي تعالي برمي "كتب "ضمير در

 391مراد از تاييد مؤمنين به روحي از او و بيان اينكه مؤمنان عالوه بر حيات طبيعي از حيات طيبه برخوردارند[..... ص: ]

 "وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ

. "منه "گردد، و همچنين ضمير دربرمي "اللَّه "به "ايدهم "به معناي تقويت است. و ضمير فاعل در جمله "تاييد "كلمه -
ابتدائيه است. و معناي جمله اين است كه: خداي تعالي اين گونه انسانها را به روحي از خود تقويت نمود. و  "من "كلمه و

 گردد، و معناي جمله اين است كه: خداي تعالي آناناند: ضمير به ايمان برميگفته« 3»بعضي 

__________________________________________________ 

 .3يگر كفار از دين شما مايوس گشتند، پس از ايشان نترسيد، و از من بترسيد. سوره مائده، آيه امروز د(1)

 .133سست مشويد، و اندوهگين نگرديد كه شما باالترين هستيد ما دام كه مؤمن باشيد. سوره آل عمران، آيه (2)
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 .از جنس ايمان تقويت كرد، و دلهايشان را با آن روح زنده ساخت. اين معنا هم عيبي نداردرا به روحي 

 .اند: قرآن استگفته« 4»جبرئيل است. و بعضي  "روح "اند: مراد ازهم گفته« 1»بعضي 

 .ندارد اند حجت و برهان است. و همه اين اقوال وجوهي ضعيف است كه از جهت لفظ آيه شاهديديگر گفته« 3»بعضي 

كند عبارت است از مبدأ حيات، به طوري كه از معناي آن به ذهن تبادر مي "روح "اي كه در اينجا هست اين است كهنكته
را بر ظاهرش باقي بگذاريم، اين معنا را  "وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ "شود. بنا بر اين، اگر عبارتكه قدرت و شعور از آن ناشي مي

ه در مؤمنين به غير از روح بشريت كه در مؤمن و كافر هست، روحي ديگر وجود دارد كه از آن حياتي ديگر كند كافاده مي
أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً  "آورد، و به همين معنا است كه آيهشود، و قدرتي و شعوري جديد ميناشي مي

به آن اشاره نموده. و نيز آيه شريفه زير به آن اشاره « 3» "مَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْهايَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَ
 . «3» "مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً "فرمايد: نموده، مي

در زندگي طيب، طيب خواهد  -كه قدرت و شعور است -ت مالزم با اثر طيب است. اثر حياتو حيات طيبي كه در آيه اس
زند، همه بود، و وقتي قدرت و شعور طيب شد، آثاري كه متفرع بر آن است يعني اعمالي كه از صاحب چنين حياتي سر مي

ام كه چند سطر پيش گذشت از آن تعبير طيب و صالح خواهد بود، و اين قدرت و شعور طيب، همان است كه در آيه سوره انع
وراً تَمْشُونَ  نُيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ "به نور كرد، و همچنين آيه

 . «3» "بِهِ

ي خاص و مالزم با سعادت ابدي انسان دارد. حياتي است وراء حياتي كه و اين حيات، زندگي خاصي است كريم كه آثار
 مشترك بين مؤمن و كافر است، و آثارش هم

__________________________________________________ 

 [.....] .433، ص 3(مجمع البيان، ج 3و  4و  1)

قرار داديم تا با آن در بين مردم زندگي كند، مثل كسي  آيا كسي كه مرده بود، و ما او را زنده كرديم، و برايش نوري(4)
 .144است كه در ظلمتهايي قرار دارد كه بيرون شدن از آن برايش ممكن نيست. سوره انعام، آيه 

، كنيم. سوره نحلهر كس از مرد و زن عملي صالح كند در حالي كه ايمان داشته باشد، او را به زندگي طيبي زنده مي(5)
 .33آيه 

 .43سوره حديد، آيه (6)
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مشترك بين هر دو طايفه است. پس اين زندگي مبدئي خاص دارد، و آن روح ايماني است كه آيه شريفه آن را روحي سواي 
 .داندروح مشترك بين مؤمن و كافر مي

بپذيريم و بگوييم: مراد از روح نورانيت قلب  اند،و بر اين اساس ديگر اجباري نداريم وجهي را كه در اين باب ذكر كرده
شود، و اگر اين نور قلب را روح خوانده كه به وسيله آن آرامش و اطمينان حاصل مي -كه همان نور علم باشد -است

چون همين آرامش قلبي است كه مايه حيات طيب و ابدي است. و يا از « . 1»اي است مجازي، از باب مجاز مرسل تسميه
شود. و معروف است كه تعاره است چون نور قلب همواره مالزم با وجوهي از علم است، كه بر قلب آدمي افاضه ميباب اس

ود، شجان افاضه ميعلم مايه حيات قلب، و جهل، مرگ قلب است. پس علم شبيه روحي است كه به جسمي بي :گويندمي



 .اندوح ذكر كردهاين بود آن وجهي كه گفتيم در معناي ر« . 4»تا زنده گردد 

اين جمله وعده جميلي است كه به مؤمنين واقعي داده، و در آن  -"وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها "
 .اوصاف حيات طيبه آخرت ايشان را ذكر نموده است

 خواهد جمله قبلي را تعليل نموده، بفرمايد: به اينينافي و ابتدايي است، مياين جمله است -"رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ "
آورد كه از ايشان راضي بوده است، و رضايت خدا عبارت است از علت خدا ايشان را به چنان بهشتي كه گفته شد در مي

اضيند، براي اينكه با رسيدن رحمت او كه مخصوص افرادي است كه در ايمانشان به خدا خالص باشند. ايشان هم از خدا ر
 .گردندبه آن زندگي طيب و آن بهشت، شادمان و خرسند مي

اين جمله تشريف و بزرگداشتي است از همان افراد مخلص،  -"أُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أاَل إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "
ند، كناليند، هم چنان كه آن منافقين كه در ظاهر اظهار اسالم ميفرمايد: اينها كه داراي ايماني خالصند حزب خداي تعامي

 .دارند، حزب شيطانند، اينها رستگارند هم چنان كه آنها زيانكارندو در باطن كفار و دشمنان خدا را دوست مي

 "اال انهم هم المفلحون "فرمايدتوانست بقبال ذكر شده بود، و مي "حزب اللَّه "با اينكه كلمه "أَال إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ "در جمله
 .را به جاي ضمير ذكر كرد، تا كالم جنبه مثلي معروف بخود بگيرد "حزب اللَّه "دوباره اسم ظاهر

__________________________________________________ 

و اگر صرف شباهت  "مرسل "توضيح اينكه: اگر ارتباط بين حقيقت و مجاز، سببيت و يا مجاورت باشد آن مجاز را(1)
 .نامند. مترجممي "استعاره "باشد

 .33، ص 43روح المعاني، ج (2)
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 393ص:  .....[، حب و بغض في اللَّه، و روح ايمان"كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي "بحث روايتي ]رواياتي در باره نزول آيه: 

ي گويد: روايت شده كه مسلمانان وقتي ديدند كه خداي تعالمي "كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي "فسير آيهدر مجمع البيان در ت
فتوحاتي نصيبشان كرد، به يكديگر گفتند: به زودي خدا روم و فارس را هم برايمان فتح خواهد نمود. منافقين گفتند: شما 

ايد؟ و خداي تعالي در پاسخشان اين آيه را ديگر شهرهايي است كه بر آنها غلبه يافته ايد كه روم و فارس مانندخيال كرده
 . «1»نازل كرد 

باشد، نه اينكه آيه در خصوص اين داستان نازل شده باشد. و مؤلف: ظاهرا اين حديث از باب تطبيق آيه بر داستان مذكور مي
ال  "بسيار است، و از همين باب است كه در روايات آمده آيه شريفهنظائر اين تطبيق در ميان احاديث مربوط به شان نزول 

و در « . 4»در باره ابي عبيدة بن جراح نازل شده، كه پدرش را در جنگ بدر كشت  "تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ
رسول خدا )ص( ناسزا گفت پسرش ابو بكر چنان بر بعضي از روايات آمده كه در شان پدر ابو بكر نازل شده كه وقتي به 
و در بعضي ديگر آمده كه: در شان عبد الرحمن بن « . 3»سرش كوبيد كه به زمين افتاد، و آيه نامبرده در شان وي نازل شد 

 اش كه از مشركين بود برود، وص( اجازه خواست به زيارت دايي)ثابت بن قيس بن شماس نازل شده كه از رسول خدا 
اش داد. همين كه برگشت و رسول خدا )ص( وارد شد حضرت و مسلماناني كه در اطراف آن جناب بودند اين حضرت اجازه

 . «3»آيه را برايش خواندند 

سازد، براي اينكه آيه مورد بحث جداي از ساير آيات ليكن هيچ يك از اين روايات با سياق و مضمون آيات مورد بحث نمي



 .و اتصالي روشن به آنها داردقبل و بعدش نيست، 

اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: و در الدر المنثور است كه طيالسي و ابن ابي شيبه از براء بن عازب، روايت كرده
 . «3»ترين و مورد اعتمادترين دستاويزهاي ايمان، حب در راه خدا، و بغض در راه خدا است محكم

 غلب از امام صادق )ع( روايت كرده كهو در كافي به سند خود از ابان بن ت

__________________________________________________ 
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گوش هست، در يكي از آن دو شيطان وساوس خود را بر او هيچ مؤمني نيست مگر آنكه در باطن قلبش دو  :فرمود
ن همان كند، و ايخواند، و خداي تعالي بنده مؤمنش را به وسيله فرشته تاييد ميخواند، و در يكي ديگر فرشته خدا ميمي

 . «1» "وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ "فرمايد: است كه قرآن مي

خواهد بفرمايد فرشته همواره با روح بگويد روح به معناي فرشته است، بلكه ميمؤلف: معناي اين حديث اين نيست كه 
يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ  "كند: كند، هم چنان كه قرآن هم فرموده خدا همواره فرشته را با روح نازل مياست، و با آن كار مي

 . «4» "مِنْ أَمْرِهِ

ص( )ير روايت كرده كه گفت: به امام باقر )ع( عرضه داشتم: معناي اينكه رسول خدا و در همان كتاب به سند خود از ابن بك
چيست؟ فرمود: اين كالم ناظر به همان كالم  "شودكند و جدا مياگر مردي زنا كند روح ايمان از او قهر مي "فرموده: 

 . «3»شود ايي است كه از مرد زناكار جدا مياين روح خد "وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ " :فرمايدخداي تعالي است كه مي

  :باز در همان كتاب است كه محمد بن سنان از ابي خديجه روايت كرده كه گفت

كند كه همواره در هر عمل نيكي كه داخل شدم بر ابي الحسن )ع( به من فرمود: خداي تعالي مؤمن را به روحي تاييد مي
آيد، و هر وقت عمل زشتي مرتكب شود و يا تجاوزي بكند، از او غايب راغش ميدهد به سكند و تقوايي كه به خرج ميمي
آيد، و در هنگام گناه و عمل زشتش به زمين شود. پس روح خدا در هنگام عمل خير مؤمن از خوشحالي به اهتزاز درميمي

را اصالح كنيد تا يقين شما زياد هاي خدا را بدانيد، و دل خود رود. حال كه چنين است اي بندگان خدا قدر نعمتفرو مي
گشته، سود نفيس و پر قيمت ببريد، خدا رحمت كند شخصي را كه تصميم بر عمل خيري بگيرد، و آن را انجام دهد، و چون 

گيرد از آن صرفنظر كند. آن گاه فرمود: ما روح را با اطاعت خدا و عمل براي او كمك و تاييد تصميم بر عمل زشتي مي
 . «3»كنيم مي

مؤلف: از آنچه در ذيل آيه گذشت روشن شد كه اين روح يكي از مراتب روح انساني است كه تنها مؤمن آن هم بعد از آنكه 
 ايمان خود را به حد كمال رسانيد به آن مرتبه

__________________________________________________ 
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شود، همانطور كه روح نباتي و حيواني و انساني كه بين مؤمن و كافر مشترك است، از مراتب رسد، و ديگر از آن جدا نميمي
تبه از روح بعد از آنكه در نفس پيدا شد، گاهي هم گردد. چيزي كه هست اين مرروح آدمي است، و هرگز از آن جدا نمي

آورد. و گاهي دچار هيئت گذارد، و در نفس هيئتي و صورتي خوب پديد ميماند، و رو به رشد ميچنان در نفس باقي مي
صي خالكند، و پس از توبه يا عوامل ديگر از شر آن شود، هيئتي كه در اثر گناه پيدا شده، و با آن معارضه ميزشتي مي

رود، تا آنكه خودش در نفس مستقر گشته، آن صورت نيكو در نفس رسوخ يابد، و ديگر يافته، موانع ناسازگارش از بين مي
 .دستخوش زوال و دگرگونگي نشود

اين روح همواره با او  "و اينكه فرمود:  "آيدروحي كه به سراغش مي "شود كه مراد امام )ع( ازبا اين بيان روشن مي
شود، چون اين صورت است كه گاهي در اثر برخورد با صورتي زشت اين است كه صورت آن روح در نفس پيدا مي "هست

اين است كه بطور كنايه  "روددر زمين فرو مي " :رود، نه اصل روح. و نيز روشن شد كه مرادش از اينكه فرموداز بين مي
روح ايمان از او جدا  "فرمود: دش در روايت قبلي كه ميرود. و همچنين است مرابفهماند آن صورت خوب از بين مي

 ."شودمي
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 396(..... ص: 59سوره حشر مدني است و بيست و چهار آيه دارد )(59)

 396[..... ص: 91تا  9(: آيات 21سوره الحشر )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ 1فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) سَبَّحَ لِلَّهِ ما
هِ فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّ

فِي  ( وَ لَوْ ال أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجاَلءَ لَعَذَّبَهُم4ْالرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ )
 (3( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ )3الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ )

( وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما 3هِ وَ لِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ )ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلي أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّ
ولِهِ ( ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَس3ُءٍ قَدِيرٌ )يْأَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ ال رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلي مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَ

 مِنْكُمْ وَ ما ونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِمِنْ أَهْلِ الْقُري فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ ال يَكُ
لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ  (7)لَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا ال

ؤُا الدَّارَ وَ ( وَ الَّذِينَ تَبَو3َّصَّادِقُونَ )دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضاْلً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ ال
ونَ عَلي أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ الْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ ال يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُ

 (3خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )

نا إِنَّكَ جْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِالًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّوَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ ال تَ



 (14رَؤُفٌ رَحِيمٌ )
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 397 ترجمه آيات..... ص:

 به نام خداي رحمان و رحيم،

 .(1گويد و او عزيز و حكيم است )آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است براي خدا تسبيح مي

داديد و او كسي است كه براي اولين بار كافراني از اهل كتاب را از ديارشان بيرون كرد با اينكه شما احتمالش را هم نمي
شود كه خدا به ايشان دست يابد ولي عذاب خداي ه دارند جلوگير هر دشمن و مانع آن ميپنداشتيد دژهاي محكمي كمي

هاي خود رسيد به سراغشان رفت و خدا رعب و وحشت بر دلهايشان بيفكند چنان كه خانهتعالي از راهي كه به فكرشان نمي
 .(4ريد )را به دست خود و به دست مؤمنين خراب كردند، پس اي صاحبان بصيرت عبرت بگي

كرد و به هر حال در آخرت و اگر نه اين بود كه خدا جالي وطن را براي آنان مقدر كرده بود هر آينه در دنيا عذابشان مي
 .(3عذاب آتش دارند )

اين بدان جهت است كه ايشان با خدا و رسولش دشمني كردند و هر كس با خدا دشمني كند )همين سرنوشت را دارد( چون 
 .(3قاب است )خدا شديد الع

گذاريد مگر به اذن خدا و همه اينها براي اين است كه كنيد و هيچ يك را سر پا نميشما مسلمانان هيچ نخلي را قطع نمي
 .(3خدا فاسقان را خوار كند )

 نخدا هر غنيمتي از آنان به رسول خود رسانيد بدون جنگ شما رسانيد شما بر اموال آنان هيچ اسب و شتري نتاختيد ليك
 .(3كند كه او بر هر چيزي قادر است )اين خدا است كه رسوالن خود را بر هر كس كه خواهد مسلط مي

آنچه خدا از اموال اهل قري به رسول خود برگردانيد از آن خدا و رسول او و از آن خويشان رسول و فقيران و مسكينان و 
چرخد. و هر دستوري كه رسول به شما داد بگيريد و از هر درماندگان در راه است تا اموال بين توانگران دست به دست ن

 .(3گناهي نهيتان كرد آن را ترك كنيد و از خدا بترسيد كه خدا عقابي سخت دارد )

هاي خود بيرون شدند، و به اميد از غنائم سهمي براي فقراي مهاجرين است، آنان كه به دست دشمن از اموال و خانه
 .(3دهند اينان همان صادقانند )ترك وطن كردند و همواره خدا و رسولش را ياري ميرسيدن به فضل و رضوان خدا 
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و نيز سهمي از آن غنائم از آن كساني از اهل مدينه است كه در مدينه و در قلعه ايمان جاي دارند و قبل از مهاجرين ايمان 
دارند و وقتي اسالم به آنان چيزي كند دوست ميك به سويشان هجرت ميآورده بودند و هر مؤمني را كه از ديار شر

دارند هر چند كه كنند و مهاجرين را بر خود مقدم ميدهد در دل خود نيازي به آنچه به مهاجران داده شده احساس نميمي
 .(3رستگارند )گيرند خود نيز محتاج باشند. و كساني كه بخل دروني خود را به توفيق خداي تعالي جلو مي

گويند: پروردگارا ما را و برادران ايمانيمان را كه در ايمان از ما آيند ميو سهمي از آن كساني است كه بعدها به اسالم در مي
 .(14هاي ما ميفكن كه تو رؤوف و رحيمي )سبقت گرفتند بيامرز و كينه كساني را كه ايمان آوردند در دل

 398بيان آيات..... ص: 



 398آيات مربوط به اخراج بني النضير از سرزمينشان[..... ص: بيان ]

اين سوره به داستان يهوديان بني النضير اشاره دارد كه بخاطر نقض پيماني كه با مسلمين بسته بودند محكوم به جالي 
د كه ايشان وعده دادنوطن شدند. و نيز به اين قسمت از داستان اشاره دارد كه سبب نقض عهدشان اين بود كه منافقان به 

د وفا اي كه داده بودنكنيم، ولي همين كه ايشان نقض عهد كردند، منافقين به وعدهاگر نقض عهد كنيد ما شما را ياري مي
 .ننمودند. و در ضمن اين اشارات مطالبي ديگر نيز در اين سوره آمده، و از آن جمله مساله حكم غنيمت بني النضير است

دهد به اينكه از اين سوره هفت آيه آخر آن است كه خداي سبحان در آنها بندگان خود را دستور ميو از آيات برجسته 
طريق مراقبت نفس و محاسبه آن آماده ديدارش شوند، و عظمت كالم و جاللت قدر خود را در قالب بيان عظمت ذات 

 .ادت سياقش در مدينه نازل شدهفرمايد. و اين سوره به شهمقدسش، و اسماي حسني و صفات عليايش، بيان مي

ه باشد و سوره با مضموني افتتاح شداين آيه آغاز سوره مي "سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "
 " گويد:زمين رفته، مي شود، چون در آخر سوره باز سخن از تسبيح تمامي موجودات آسمانها وكه با همان مضمون ختم مي

 ."يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

 -همان طور كه گفتيم -و اگر سوره را با مساله تسبيح افتتاح نمود، به خاطر مطالبي است كه در خالل سوره آمده، و آن
 333، ص: 13ين ترجمه الميزان، جخيانت يهود و نقض عهدش، و وعده فريبكارانه منافق

 "و "زيزع "نشاند. و اگر آيه را با جملهبه يهوديان است، خواسته بفهماند اين گونه مكرها بر دامن كبريايي خدا گردي نمي
ختم كرد، براي اين است كه باز در اين سوره سرانجام كار يهود و منافقين را تشبيه كرده به اقوامي كه در قرنهاي  "حكيم

زديك به عصر يهوديان و منافقين وبال فريبكاريهاي خود را چشيدند، و اين خود شاهد عزت و اقتدار خداست. و نيز اگر ن
 .دچار عذاب شدند، بدين جهت بوده كه عذابشان بر طبق حكمت و مصلحت بوده، و اين خود شاهد حكمت خدا است

اين آيه تسبيح موجودات و عزت و حكمت خداي را  "الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ "
له بني قبي "آنان كه از اهل كتاب كافر شدند و خدا بيرونشان كرد "كند، و مراد از جملهكه در آيه قبلي آمده بود تاييد مي

عهدي بر  (شهر مدينه منزل داشتند، و بين آنان و رسول خدا )صالنضير است كه يكي از قبائل يهود بودند، و در بيرون 
قرار شده بود كه همواره با هم به مسالمت زندگي كنند، دشمنان هر يك دشمنان ديگري و دوستان هر يك دوستان ديگري 

شرح  -اللَّه ان شاء -باشد. ولي بني النضير اين پيمان را شكستند، و رسول خدا )ص( دستور داد تا جالي وطن كنند كه
 .آيدداستانشان در بحث روايتي آينده مي

به معناي بيرون كردن است اما نه بيرون كردن يك نفر، بلكه يك جمعيت، و نه به اختيار، بلكه به اجبار. و  "حشر "كلمه
است،  "در -في "به معناي "الول "اضافه صفت به موصوف، و به معناي حشر اولي است. و الم در "اول الحشر "اضافه

نماز بخوان در هنگام دلوك  "آمده، يعني« 1» "أَقِمِ الصَّالةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ "در جمله "دلوك "نظير المي كه بر سر كلمه
 ."شمس

و معناي آيه اين است كه: خداي تعالي همان كسي است كه يهوديان بني النضير را براي اولين بار از جزيرة العرب از خانه و 
 .ون كردزندگيشان بير

 391[..... ص: "يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ "معناي اينكه فرمود: ]



  :يعني "ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا "فرمايد: آن گاه به اهميت اين جريان اشاره نموده، مي

ون شما از اين قبيله قوت و شدت و نيرومندي سابقه داديد كه دست از وطن خود كشيده بيرون روند، چهيچ احتمال نمي
ردند كدادند، آنها پيش خود فكر ميخود آنها هم هرگز چنين احتمالي نمي "وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ "داشتيد.

متحصن هستند، مسلمانان بر آنان غلبه ها گذارد خدا آسيبشان برساند، و ما دام كه در آن قلعههاي محكمشان نميقلعه
 يابند. درنمي

__________________________________________________ 
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يه آ و اين بدان جهت است كه در "من اللَّه "فرمود "مانعتهم حصونهم من المسلمين "توانست بفرمايداين آيه با اينكه مي
از لحن  .قبلي اخراج آنان را به خدا نسبت داده بود. و همچنين در ذيل آيه، القاي رعب در دلهاي آنان را به خدا نسبت داد

 ."حصونهم "شود كه بني النضير چندين قلعه داشتند، نه يكي، چون فرمودهاين آيه استفاده مي

خداي تعالي از  "فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا "فرمايد: مي آن گاه به فساد پندار آنان، و خبط و اشتباهشان پرداخته،
 .كردندجايي و از دري به سراغشان آمد كه هيچ خيال نمي

كه همان دژها و درها  -كردندنفوذ اراده او در ميان آنان است، اما نه از راهي كه آنان گمان مي "آمدن خدا "و منظور از
 ". و كلمه"وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ "فرمايد: ريق باطنشان كه همان راههاي قلبيشان است، لذا ميبلكه از ط -است
دند كه كرهايشان را به دست خود ويران مي، خانه"يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ "به معناي خوفي است كه دل را پر كند، "رعب

اي بود كه خداي تعالي بر آنان داشت، براي اينكه خانمانشان را به دست خود از قوت سيطره به دست مسلمانان نيفتد. و اين
بدين جهت است كه خدا به مؤمنان دستور داده، و  "و به دست مؤمنان "و اينكه فرمود:  .آنان و به دست مؤمنان ويران كرد

، پس پند بگيريد اي صاحبان بصيرت "فَاعْتَبِرُوا "بود.اش موفق فرموده آنان را به امتثال دستور و به كرسي نشاندن اراده
 .بينيد كه خداي تعالي يهوديان را به خاطر دشمنيشان با خدا و رسول چگونه در بدر كردچون مي

هاي هايشان را خراب كردند، تا بهتر بتوانند فرار كنند، و مؤمنين خانهاند: خود يهوديان خانهگفته« 1»بعضي از مفسرين 
 .ن را خراب كردند تا به آنان برسندايشا

ا هاي خود رها اختالل نظام زندگي است. يهوديان به خاطر نقض عهد، خانهاند: منظور از تخريب خانهديگر گفته« 4»بعضي 
 .خراب كردند. و منظور از خراب كردن آن به دست مؤمنين، اين است كه مؤمنين مامور شدند با ايشان قتال كنند

اين است كه بيان باشد براي  "يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ... "رسد، زيرا ظاهر جملهاز اين دو قول به نظر درست نميولي هيچ يك 
شود كه تخريب بيوت اثر نقض عهد است، و بعد از آن واقع شده و معلوم مي "فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا "جمله

خواست بگويد: ها به نقشه خود يهود بود، نه نقشه الهي. و وجه دوم ميد: تخريب خانهخواست بگوياست، و وجه اول مي
 ها را خرابها عين نقض عهد است، نه اينكه به راستي خانهتخريب خانه

__________________________________________________ 
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 .كرده باشند

 گفتيم جالء به معناي ترك وطن است. "وَ لَوْ ال أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَالءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ "



عذاب انقراض و يا كشته شدن و يا به معناي راندن قضاء آن است، و مراد از عذاب دنيوي آنان،  "نوشتن جالء عليه يهود "و
 .اسير گشتن است

و معناي آيه اين است كه: اگر خداي تعالي اين سرنوشت را براي آنان ننوشته بود كه جان خود را برداشته و جالي وطن 
ر حال در ه كرد، همانطور كه با بني قريظه چنين كرد، ولي دركنند، در دنيا به عذاب انقراض يا قتل يا اسيري گرفتارشان مي

 .سازدآخرت به عذاب آتش معذبشان مي

ي به معناي مخالفت از روي دشمن "مشاقة "كلمه "ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ "
نضير، و استحقاق عذاب آنان در صورت عدم جالء است. به همان مساله بيرون راندن بني ال "ذلك "است. و اشاره با كلمه

در اين آيه شريفه نخست مشاقه با خدا و رسول را ذكر نموده، سپس خصوص مشاقه با خدا را آورده، و اين اشاره است به 
 .اينكه مخالفت با رسول خدا )ص( هم مخالفت با خداست. و بقيه الفاظ آيه روشن است

به معناي  "ةلين "گويد: كلمهراغب مي "ةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلي أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَ "
روايت هم شده كه رسول خدا دستور داده بودند كه  . «1»درخت خرماي خرم و پر بار است، حال هر نوع خرما كه باشد 

طع كنند، همين كه دست به قطع چند درخت زدند، يهوديان فرياد زدند: اي محمد تو همواره مردم نخلستان بني النضير را ق
شوند. به دنبال اين جريان بود كه آيه مورد كردي، حال اين درختان خرما چه گناهي دارند كه قطع ميرا از فساد نهي مي

  :بحث نازل شد، و پاسخ آنان را چنين داد كه

گذاريد مگر به اذن خدا، و خدا در اين فرمانش نتائجي حقه كنيد، و يا آن را باقي نمياري را قطع نميهيچ درخت خرم و پرب
 .هايي بالغه در نظر دارد كه يكي از آنها خوار ساختن فاسقان، يعني بني النضير، استو حكمت

 اين جمله كهالم تعليل است. و  "وَ لِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ "در جمله "الم "بنا بر اين حرف

__________________________________________________ 
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  :اي محذوف، و تقدير آن اين است كهبر سر آن آمده عطف است بر جمله "واو "حرف عطف

و چنان كند، و تا فاسقان را خوار سازد. بنا بر اين، عطف در قطع كردن و نكردن درختان بني النضير به اذن خدا بود، تا چنين 
است، كه « 1» "وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ "اين آيه نظير عطف در آيه

داديم تا چنين و چنان شود، و تا از صاحبان يقين فرمايد: و ما اين چنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان مي
 .گردد

 "...رُسُلَهُ عَلي مَنْ يَشاءُوَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ ال رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ  "

 "به معناي ارجاع است، چون خود آن مصدر از مصدر ثالثي مجرد مشتق از آن است، "أفاء "كه فعل ماضي "افائه "مصدر
ست، گردد، كه البته منظور خود آنان نيبه بني النضير برمي "منهم "گرفته شده، كه به معناي رجوع است. و ضمير در "ءفي

 .بلكه اموال ايشان است

شود، معناي راندن حيوان ت سواري استعمال مياز آن گرفته شده وقتي در مورد حيوانا "اوجفتم "كه فعل "ايجاف "و مصدر
مِنْ خَيْلٍ وَ ال  "به معناي شتران است. و جمله "ركاب "به معناي اسبان، و كلمه "خيل "به سرعت و به اجبار است. و كلمه

 .كنددر آن زائده است كه كليت را افاده مي "من "و كلمه "اوجفتم "مفعول فعل "رِكابٍ

ا و ملك آن را به رسول خد -ه: آنچه خداي تعالي از اموال بني النضير به رسول خدا )ص( برگردانيدو معناي آيه اين است ك



بدين جهت به آن جناب اختصاص داد و شما مسلمانان را در آن سهيم نكرد كه در گرفتن قلعه آنان  -)ص( اختصاص داد
 ياده بدانجا رفتيد، و خداي تعالي پيامبران خود را بر هرمركبي سوار نشديد، و به خاطر اينكه راه قلعه تا مدينه نزديك بود پ

سازد، و خدا بر هر چيزي قادر است. و اينك رسول اسالم را بر بني النضير مسلط ساخته، در نتيجه كس بخواهد مسلط مي
 .كندال ميء )غنيمت( و اموالي كه از اين دشمنان به دست آمده خاص آن جناب است، هر كاري كه بخواهد در آن اموفي

 325ء[..... ص: في "موارد مصرف]

 "...وَ ابْنِ السَّبِيلِ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُري فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ "

بني  ءء در آن آيه را كه خصوص فيلي را بيان كند. و فيء در آيه قبخواهد موارد مصرف فيآيد كه مياز ظاهر اين آيه برمي
 ءهاي ديگر عموميت دهد، والنضير بود به همه في
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 .ءها همين حكم را داردء بني النضير نيست، بلكه همه فيء مخصوص فيبفرمايد حكم في

ء مخصوص خدا و قسمتي از آن مخصوص رسول خدا است. و منظور از اينكه گفتيم يعني قسمتي از في -"فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ "
مخصوص خداست، اين است كه بايد زير نظر رسول خدا )ص( در راه رضاي خدا صرف شود، و آنچه سهم رسول خدا است 

ذكر نام خدا در بين صاحبان سهم تنها به  "اند: گفته« 1»شود. پس اينكه بعضي اب مصرف ميدر مصارف شخصي آن جن
 .سخن درستي نيست، و نبايد بدان توجه كرد "منظور تبرك بوده

ت بمنظور از ذي القربي، ذي القرباي رسول خدا و دودمان آن جناب است، و معنا ندارد كه ما آن را به قرا -"وَ لِذِي الْقُرْبي "
ايتام فقيرند، نه مطلق هر كودكي كه پدرش را از دست  "يتامي ". و مراد از كلمه-دقت فرماييد -عموم مؤمنين حمل كنيم

داده باشد. خواهي گفت: اگر منظور اين بود كافي بود تنها مساكين را ذكر كنند، چون يتيم فقير هم مسكين است، جواب اين 
اين كه ايتام را جداگانه ذكر كرد براي اين بوده كه اهميت رسيدگي به اين  است كه: بله اين سخن درست است، ليكن

 .طايفه را برساند

اند: منظور از ذي القربي، اهل بيت، و مراد از يتامي و مساكين و ابن السبيل ع( روايت شده كه فرموده)و از ائمه اهل بيت 
 .هم يتيمان و مساكين و ابن السبيل آنها است

ه ء كرديم، تنها براي اين بود كه اين گونيعني حكمي كه ما در باره مساله في -"يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْكَيْ ال  "
 .گرددچيزي را گويند كه در بين مردم متداول است و دست به دست مي "دولة "ميان اغنياء نشود، و "دولة "درآمدها

هم چنان  -دهدء به شما مييعني آنچه را كه رسول خدا )ص( از في -"وهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواوَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُ "
بگيريد، و آنچه نداد و شما را از آن نهي فرمود شما هم دست  -كه به هر يك از مهاجرين و بعضي از اصحاب مقداري داد

ء را در بين همه مؤمنان تقسيم كند. پس روشن شد كه چرا ه همه فيبرداريد، و مطالبه نكنيد، پس هرگز پيشنهاد نكنيد ك
ء ناميد و چرا در آيه فرمود: امر آن را به رسول ارجاع داد، و معناي ارجاع دادن اين شد كه بايد زير ها را فياينگونه غنيمت

 .نظر آن جناب مصرف شود

شود، و تنها منحصر به دادن و و نواهي رسول خدا )ص( ميو اين آيه با صرفنظر از سياقي كه دارد، شامل تمامي اوامر 
 .فرمايد هستكند و نواهيي كه صادر ميء نيست، بلكه شامل همه اوامري كه ميندادن سهمي از في
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دارد و در عين حال، اين جمله مسلمانان را از مخالفت دستورات آن جناب بر حذر مي -"قُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِوَ اتَّ "
 .كندرا تاكيد مي "ما آتاكُمُ الرَّسُولُ... "جمله

 "...بْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناًلِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ يَ "

 "اللَّه "اش. و آوردن نامو جمالت بعدي "ذي القربي "بدل است از جمله "للفقراء "كلمه :اندگفته« 1»بعضي از مفسرين 
 و فقراي آمده، مخصوص رسول اللَّه )ص(ء كه در اسالم آن روز به دست ميصرفا به منظور تبرك است، در نتيجه هر في

ء بني النضير را بين مهاجران تقسيم نمود، و به انصار نداد، اال به مهاجرين بوده. در روايت هم آمده كه رسول خدا )ص( في
 .دو نفر، و يا سه نفر از فقراي ايشان

سول خدا از راند اند: بدل است از يتامي و مساكين و ابن سبيل، در نتيجه صاحبان سهم عبارت بودهديگر گفته« 4»بعضي 
و فقراي مهاجرين و ايتام و مساكين آنان، و در راه ماندگان ايشان. و  -چه اينكه فقير باشند و يا غني -)ص(، و ذي القربي

 .بيان مساكين در آيه قبلي است، نيز همين باشد "لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ "شايد مراد از قول آن كس كه گفته: جمله

لِلْفُقَراءِ  "تر است، اين است كه بگوييم جملهكه ما قبال از ائمه اهل بيت )ع( نقل كرديم مناسبولي آنچه با رواياتي 
بدان اشاره است، نه اينكه فقراي مهاجرين يكي از  "فلله "ء در راه خداست، كه كلمه، بيان مصداق و موارد في"الْمُهاجِرِينَ...

 .اگر در مورد آنان صرف شود در راه خدا صرف شده است ء باشند، بلكه به اين معنا است كهسهامداران في

ء را به رسول خود ارجاع داد، او به هر نحو كه شود: خداي عز و جل امر فيدر اين صورت حاصل معناي آيه چنين مي
اه خدا ء فرموده: يكي از موارد آن رآن گاه به عنوان راهنمايي آن جناب به موارد صرف في -تواند مصرف كندبخواهد مي

است، و يكي هم سهم رسول است، و يكي ذي القربي، و چهارم يتامي، و پنجم مساكين، و ششم ابن السبيل. و سپس موارد 
فرمايد: يكي از موارد سبيل اللَّه فقراي مهاجرين است كه رسول هر مقدار كه راه خدا و يا بعضي از آن موارد را نام برده، مي

 .دهدمصلحت بداند به آنان مي
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ء بني النضير را در بين مهاجرين تقسيم گويد: رسول خدا )ص( فيبنا بر اين، مناسب آن است كه آن رواياتي را هم كه مي
و به انصار چيزي نداد، اال به سه نفر از فقراي آنان: ابو دجانه سماك ابن خرشه، و سهل بن حنيف، و حارث ابن صمه، كرد، 

داشتند،  ءبه اين وجه حمل نموده، بگوييم اگر در بين مهاجرين تقسيم كردند نه از اين باب بوده كه مهاجرين سهمي از في
 .مورد رضاي خدا بوده، و از مصاديق سبيل اللَّه بوده است بلكه از اين باب بود كه صرف در بين آنان

مسلماناني  "لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ "فرمايد: و به هر حال منظور از فقراي مهاجرين كه مي
تنها كساني هستند كه كفار مكه مجبورشان كردند از  هستند كه قبل از فتح مكه از مكه به مدينه هجرت كردند، و آنان

 .شهر و وطن خود بيرون شده خانه و اموال خود را بگذارند، و به مدينة الرسول كوچ كنند

فرمايد از خانه و ديار خود بيرون شدند تا از خدا كلمه فضل به معناي رزق است، مي -"يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً "



 .رزقي براي دنيا و رضواني براي آخرتشان طلب كنند

 .يعني خدا و رسولش را با آن اموال و با جانهايشان ياري كنند -"وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ "

 .كندمي ديقاند تصاينهايند راستگويان. اين جمله راستگويي مهاجريني را كه چنين صفاتي داشته -"أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ "

 322باشد[..... ص: كه متضمن مدح انصار در چشم نداشتنشان به اموالي كه بين مهاجران تقسيم شد مي "وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ... "شرح آيه: ]

 "...هِمْوَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْ "

ء سهم نخواستند مدح خواهد انصار را كه از فيكند، مياند: اين آيه مطلبي جديد را بيان ميگفته« 1»بعضي از مفسرين 
باشد، و منظور از اين كسان مي "يحبون "مبتداء است، و خبر آن جمله "الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ "فرمايد، تا دلگرم شوند. و جمله

تعمير خانه گلي نيست، بلكه كنايه است از تعمير بناي مجتمع ديني، به طوري كه همه  "تبوي دار "انصارند، و مراد ازهمان 
و تعمير آن،  "تبوي ايمان ". و منظور از"الدار "عطف است بر كلمه "ايمان "صاحبان ايمان در آن مجتمع گرد آيند. و كلمه
كند، و اگر جو زندگي جوي باشد كه مان دعوت به سوي عمل صالح ميرفع نواقص ايمان از حيث عمل است، چون اي

ده شود كه قبال جوي درست شصاحب ايمان نتواند عمل صالح كند، چنين ايماني در حقيقت ناقص است، و وقتي كامل مي
 باشد كه هر صاحب ايماني بتواند دعوت ايمان خود را لبيك گويد، و مانعي بر سر
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 .راهش نباشد

نباشد، بلكه عطف باشد بر مساله تبوي دار، و فعلي  "دار "اند كه ايمان عطف بر كلمهاحتمال داده« 1»بعضي از مفسرين 
 ."و الذين تبوؤا الدار و آثروا االيمان "باشد:  كه عامل در آن است حذف شده، و تقدير آيه چنين

 ."مهاجرين "عطف است بر كلمه "وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا... "اند: جملهديگر گفته« 4»بعضي 

ء شريك مهاجرين خواهند بود. اين مفسر سپس گفته اگر كسي اشكال كند كه در روايت بنا بر اين نظريه، انصار هم در في
پاسخ  در "ء بني النضير را تنها به مهاجرين داد، و به انصار نداد، مگر به سه نفر از فقراي ايشانص( فيرسول خدا ) "آمده
گوييم اين روايت خود دليل بر عطف است، نه استيناف، براي اينكه اگر جائز نبوده به انصار بدهد، به آن سه نفر هم مي

چيزي كه  .بعضي داده خود دليل بر شركت انصار با مهاجرين استداد، پس اينكه به داد، و حتي به يك نفر هم نمينمي
توانسته به هر نحو كه صالح بداند به مصرف برساند، و آن ء ارجاع به رسول اللَّه )ص( شده، او ميهست از آنجا كه امر في

 .روز و در شرايط آن روز مصلحت ديده آن طور تقسيم كند

وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ  " :فرمايدو همچنين جمله بعدي را كه مي "وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا... "هتر آن است كه جملاز نظر ما هم مناسب
 .لَّه استبيان مصاديق سهم سبيل ال "للفقراء "بگيريم، نه استيناف، براي اينكه كلمه "المهاجرين "عطف بر كلمه "بَعْدِهِمْ

همان طور كه آن مفسر گفت خود مؤيد اين نظريه است،  "سهم داد به سه نفر از انصار "فرمايد: بلكه روايتي هم كه مي
داد، و اگر فقراي انصار هم مانند ء تنها مهاجرين بودند و بس، به سه نفر از انصار سهم نميبراي اينكه اگر سهيم در في

نصار سهم بايد به همه فقراي ابردند، با در نظر گرفتن اينكه به شهادت تاريخ بسياري از انصار فقير بودند مهاجرين سهم مي
ء داد، نه فقط به سه نفر، و همان طور كه ديديم به تمامي مهاجرين سهم داد، )و خالصه كالم اين شد كه اوال اختيار فيمي

اند، به رسول خدا )ص( سپرده شد، و در ثاني ذكر مهاجرين صرفا به منظور بيان مصداق بوده، نه اينكه مهاجرين سهم داشته



 .(اي جديد نيستعطف به ما قبل است، و جمله "و الذين... "لثا جملهو ثا

 به "وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ "در جمله "هم "پس بنا بر اين، ضمير
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 .گردد. و مراد، قبل از آمدنشان و هجرتشان به مدينه استمهاجرين برمي

ه كنند به خاطر اينكه از دار كفر بيعني مردم مدينه كساني را كه از مكه به سويشان هجرت مي -"يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ "
 .دارندكنند دوست ميلمين هجرت ميدار ايمان و به مجتمع مس

فرمايد: گردد، ميبه انصار برمي "صدورهم "و در "ال يجدون "ضمير در -"وَ ال يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا "
جرين دادند، گردد، و منظور از حاجت بدانچه به مهابه مهاجرين برمي "أوتوا "يابند. و ضميرانصار در باطن خود حاجتي نمي

بيانيه، و به قول « 1»به قول بعضي  "مما أوتوا "در "من "ء بني النضير نداشتند. و كلمهاين است كه چشم داشتي به في
ديگر تبعيضي است. و معناي جمله اين است كه: انصار حتي به خاطرشان هم نگذشت كه چرا رسول خدا )ص( « 4»بعضي 
 .و به ايشان نداد، و از اين بابت نه دلتنگ شدند، و نه حسد ورزيدندء بني النضير به مهاجرين داد از في

سازد، يعني اند: مراد از حاجت، معلول حاجت است و آن حالتي است كه حاجت انسان را دچار آن ميهم گفته« 3»بعضي 
 .كنندحالت غيظ. و معناي جمله اين است كه: انصار در دل خود از اين بابت خشمي احساس نمي

 "به معناي اختيار و انتخاب چيزي بر غير آن است. و كلمه "ايثار "-"يُؤْثِرُونَ عَلي أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ "
 "به معناي شكاف خانه است، و اگر فقر را "خصاص البيت "به معناي فقر و حاجت است. راغب گفته: كلمه "خصاصة
تواند شكاف حاجت را پر كند، و به همين جهت است كه از آن به ه فقر نميخوانده است، بدين جهت است ك "خصاصه

 . «3»كنند نيز تعبير مي "خلة "كلمه

دارند، هر چند كه خود مبتال به فقر و حاجت باشند. و اين و معناي آيه اين است كه: انصار، مهاجرين را بر خود مقدم مي
 " :تر از آن است. پس در حقيقت اين آيه در معناي اين است كه بفرمايدتوصيف از توصيف سابق در مدح رساتر، و گرانقدر

 .نه تنها چشمداشتي ندارند

 ."دارندبلكه مهاجرين را مقدم بر خود مي

ر دبه معناي بخل توأم با حرص است، البته نه  "شح "گويد: كلمهراغب مي -"وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "
 . «3»يك مورد، بلكه در صورتي كه عادت شده باشد 
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است كه به معناي حفظ كردن است. و معناي  "وقايه "ارع مجهول از مصدربوده، مض "يوقي "كه در اصل "يوق "و كلمه
آيه چنين است: هر كس كه خدا او را از شر تنگ چشمي و بخل حفظ فرموده، در نتيجه نه خودش از بذل مال مضايقه دارد، 



 .شود، چنين كساني رستگارندو نه از اينكه ديگران مالدار شوند ناراحت مي

ل باشد، تواند عطف به آيه قباين آيه هم مي "اؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِوَ الَّذِينَ ج "
دو احتمال داشت. و بنا بر اين  "وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ "و هم استينافي و جديد، همان طور كه آيه

خبر آن خواهد بود، و منظور از آمدن اين طايفه بعد از  "يَقُولُونَ رَبَّنَا... "مبتداء، و جمله "الذين "كه استينافي باشد موصول
از فتح  بعدآمدن آن طايفه، اين است كه اين طايفه، يعني انصار، بعد از مهاجرين و بعد از پايان يافتن دوران هجرت، يعني 

 .آينداند: مراد مردمي است كه بعد از مسلمانان صدر اول ميهم گفته «1»مكه به اسالم در آمدند. بعضي 

دعايي است به جان خودشان، و به جان مؤمنيني كه قبل از ايشان  "رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ "و جمله
براي اين بود كه اشاره كنند به اينكه  "اخوان "ئي است به مغفرت. و اگر از مسلمانان قبل از خود تعبير كردند بهبودند، دعا

پس مسلمانان  «4» "بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ "دانند، هم چنان كه قرآن در باره همه مسلمانان فرموده: ايشان را از خود مي
دارند، آنچه را كه براي خود دارند، و براي يكديگر دوست ميود را دوست ميدارند، همان طور كه خيكديگر را دوست مي

 .دارنددوست مي

دا از خ "وَ ال تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ "و به همين جهت انصار بعد از آن دعاي خود گفتند: 
همه مساله را نسبت به همه  "لِلَّذِينَ آمَنُوا "تي، از مؤمنين در دلشان قرار ندهد. و در جملهخواستند كه هيچ غلي، يعني عداو

مؤمنين تعميم دادند، چه مؤمنين از بين خودشان، يعني انصار، و چه از مهاجرين، كه قبل از ايشان ايمان آورده بودند. و هم 
 .اشاره كردند كه به جز ايمان هيچ غرض و هدفي ندارند

بحث روايتي ]رواياتي در باره ماجراي اخراج و تبعيد بني النضير، و چشم پوشي انصار از غنائم آنان براي تقسيم بين مهاجرين[..... 

 328ص: 

 اشاره

 "هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ "در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه
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ود، و كردند، يكي بني النضير بسبب نزول اين آيه چنين بود كه در مدينه سه طايفه و دودمان از يهوديان زندگي مي :گفته
و يكي بني قينقاع. و اين سه طايفه با رسول خدا )ص( عهدي داشتند كه تا مدتي مورد احترام بود، و بعدا  يكي بني قريظه،

 .يهوديان آن عهد را شكستند

و سبب اين عهدشكني در بني النضير اين بود كه مردي از اصحاب آن جناب دو نفر را ترور كرده بود، و قرار شد كه به 
ردازند، رسول خدا )ص( به ميان بني النضير آمد تا از آنان مقداري پول براي اين منظور قرض صاحبان خون، ديه و خونبها بپ

كند. در بين افراد بني النضير كعب بن اشرف بود كه رسول خدا )ص( بر وي در آمد. كعب گفت: مرحبا اي ابو القاسم، خوش 
ريخت، و در لي در دل نقشه كشتن آن جناب را ميخواهد طعامي درست كند، وآمدي. و برخاست و چنين وانمود كرد كه مي

پروراند كه بعد از كشتن آن جناب بر سر اصحابش بتازد. در همين حال جبرئيل نازل و جريان را به آن جناب اطالع سر مي



نجا بگو آداد. حضرت برخاست و به مدينه برگشت، و به محمد بن مسلمه انصاري فرمود: برو در قبيله بني النضير، و به مردم 
كه خداي عز و جل توطئه شما را به من خبر داد، يا از سرزمين ما بيرون شويد، و يا آماده جنگ باشيد. آنان گفتند از بالد تو 

 .شويمبيرون مي

از سوي ديگر عبد اللَّه بن ابي شخصي را نزد ايشان فرستاد كه بيرون نرويد، و هم چنان در محل خود بمانيد، و با محمد 
يد كه اگر چنين كنيد من با قوم خود و هم سوگندانم شما را ياري خواهم كرد، و اگر هم بيرون برويد من نيز با شما جنگ كن

شوم. قبيله بني النضير چون اين وعده را شنيدند دلگرم شده، آيم، و اگر قتال كنيد با شما در قتال همدست ميبيرون مي
پرداخته آماده جنگ شدند، و شخصي را نزد رسول خدا )ص( فرستادند كه ما از ها تصميم گرفتند بمانند، و به اصالح قلعه

صدا تكبير برخاست و تكبير گفت، اصحابش يك (خواهي بكن. رسول خدا )صرويم، هر كاري كه ميديار خود بيرون نمي
به راه  ن بيرق جنگ را برداشت، وتو پيشاپيش لشكر به قبيله بني النضير برو. امير المؤمني :گفتند. به امير المؤمنين فرمود

 .افتاد، و رسول خدا )ص( قلعه آنان را محاصره كرد، و عبد اللَّه بن ابي به كمك آنان نيامد، و بدينسان ايشان را فريب داد

كردند، و به قلعه بعدي منتقل شد آن قلعه را خراب ميهاي ايشان كه نزديك ميرسول خدا )ص( به هر يك از قلعه
 هاي گران بها داشتند، رسول خدا )ص( دستور داد درختانو با اينكه بعضي از يهوديان خانه شدند.مي
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خرماي آنان را قطع كنند. يهوديان به جزع در آمدند، و گفتند: اي محمد! مگر خداي تعالي تو را امر به فساد كرده، اگر اين 
 .كنيآن تو باشد، و اگر از ما است چرا قطع ميدرختان از تو شد بگذار سالم از 

يهوديان وقتي چنين ديدند گفتند: اي محمد! ما حاضريم از سرزمين تو بيرون شويم، به شرطي كه اموال ما را به ما بدهي. 
د با خود دهم از اموالتان آن مقدار را كه شتران شما حمل كنكنم، و ليكن به شما اجازه ميحضرت فرمود: اين كار را نمي

م. بريرويم، و به مقدار بار شتران از اموال خود مييهوديان قبول نكردند، و چند روزي هم ماندند، آن گاه گفتند مي .ببريد
 .برد او را خواهيم كشتفرمود: نه بايد برويد و هيچ چيز با خود نبريد، هر كس از شما را ببينيم كه با خود چيزي مي

بيرون شده، جمعي از ايشان به فدك، و جمعي به وادي القري، و گروهي به شام رفتند. در اين باره هاي خود يهوديان از قلعه
. و در باره اعتراضي كه يهوديان به آن "هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا... فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ "بود كه آيات زير نازل شد: 

 ...ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلي أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ "ده بودند، فرمود: جناب در مورد قطع اشجار كر

 ."رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ

 ...أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ نافَقُوا "و در باره عبد اللَّه بن ابي، و همفكرانش اين آيه نازل شد: 

 . «1» "صَرُونَثُمَّ ال يُنْ

و در مجمع البيان از ابن عباس روايت آورده كه گفت: رسول خدا )ص( مردم بني النضير را محاصره كرد، به طوري كه 
كامال در چنگال او قرار گرفتند، و به ناچار حاضر شدند هر چه آن جناب خواست بدهند، و در آخر اين طور با ايشان مصالحه 

رگرفته از سرزمين و وطن خود بيرون شوند، و ايشان را به اذرعات شام گسيل بدارد. و براي هر كرد كه جان خود را سالم ب
 .سه نفر از ايشان يك شتر و يك مشك آب داد

يهوديان به اذرعات شام، و به اريحا رفتند، مگر دو خانواده از آنان يكي خانواده ابي الحقيق، و يكي خانواده حي بن اخطب، 
 . «4»اي هم خود را به حيره رساندند . و طايفهكه به خيبر رفتند

 (و نيز در همان كتاب از محمد بن مسلمه روايت آورده كه گفت: رسول خدا )ص
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مرا به سوي طايفه بني النضير فرستاد و دستور داد تا به ايشان سه شب مهلت دهم تا در اين سه شب از سرزمين خود كوچ 
 . «1»كنند 

هايشان بعد از مراجعت رسول خدا )ص( از و نيز از محمد بن اسحاق روايت آورده كه گفت: بيرون كردن بني النضير از قلعه
فتح بني قريظه بعد از مراجعتش از جنگ احزاب رخ داد، ولي نظر زهري اين است كه اخراج بني  جنگ احد اتفاق افتاد، و

 . «4»النضير شش ماه بعد از واقعه بدر، و زماني اتفاق افتاد كه هنوز جنگ احد واقع نشده بود 

اهل  "در باره اموال كفار "أَهْلِ الْقُري... ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ "باز از ابن عباس روايت كرده كه گفت: آيه شريفه
نازل شد. و اهل قري عبارت بودند از بني النضير و بني قريظه كه در مدينه بودند، و اهل فدك كه سرزميني است در  "قري

تا به هر  سپرد، (سه ميلي مدينه، و اهل خيبر و دهات عرينه و ينبع كه خداي تعالي اختيار اموال اينان را به رسول خدا )ص
اي اعتراض كردند كه نحوي كه خواست در آن حكم كند، و خبر داد كه تمامي اين اموال ملك شخصي او است، و لذا عده

 . «3»كند، در پاسخشان آيه مذكور نازل شد چرا اين اموال را تقسيم نمي

د النضير به انصار فرمود: اگر ميل داريو نيز در مجمع البيان از ابن عباس نقل شده كه گفت: رسول خدا )ص( در حادثه بني 
آنچه از مال و خانه و زمين داريد با مهاجرين تقسيم كنيد، و در غنائم بني النضير هم با آنان شريك باشيد، و اگر بخواهيد 

ر پاسخ د توانيد مال و خانه و زمين شما مال خودتان باشد، و غنائم بني النضير تنها در بين مهاجرين تقسيم گردد. انصارمي
ز آن نماييم، و اكنيم، و هم غنائم بني النضير را به آنان واگذار ميهاي خود را با آنان تقسيم ميگفتند: هم اموال و زمين

 . «3»نازل گرديد  "وَ يُؤْثِرُونَ عَلي أَنْفُسِهِمْ... "خواهيم. در اين مورد بود كه آيه شريفهسهم نمي

ه شريفه در باره آن نازل شده داستانهايي ديگر روايت شده. و ظاهرا همه اين روايات از باب مؤلف: در ايثار انصار و اينكه آي
تطبيق آيه بر يك واقعه و داستان بوده، نه اينكه آيه تنها در باره فالن قصه نازل شده باشد. معاني سابق در الدر المنثور به 

 . «3»طرق بسيار مختلف نيز نقل شده 
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فَأَتاهُمُ  "و در كتاب توحيد از علي )ع( روايت شده كه در پاسخ شخصي كه آياتي از قرآن برايش مشتبه شده بود در مورد آيه
 . «1»كه معناي آمدن خدا چيست؟ فرمود: يعني عذابي بر آنان فرستاد  "اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ا

  :ع( روايت آورده كه فرمود) سند خود از حلبي از امام صادق و در تهذيب به

عبارت است از آن اموالي كه بدون جنگ و خونريزي از  "ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ "ء در آيه شريفهفي



 . «4»ء به منزله انفال است ود، و در حقيقت فيششامل اين قسم غنيمت هم مي "أنفال "دشمن گرفته شده باشد. و كلمه

و در مجمع البيان آمده كه منهال بن عمر از علي بن الحسين )ع( روايت كرده كه فرمود: منظور از ذي القربي و يتامي و 
ن السبيل ما ما، و مسكينان ما، و اب قرباي "وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ "مساكين و ابن السبيل در آيه

 . «3»است 

ع( نيز روايت شده. و در مجمع البيان بعد از نقل روايت منهال )مؤلف: اين معنا در تهذيب از سليم بن قيس از امير المؤمنين 
عنا از ائمه اين م اند كه منظور آيه، يتاماي عموم مردم است، و همچنين مساكين و ابناي سبيل. وگفته است: همه فقهاء گفته

 . «3»)ع( هم روايت شده 

و در كافي به سند خود از زراره نقل كرده كه از حضرت باقر و حضرت صادق )ع( شنيده كه فرمودند: خداي تعالي امور خلق 
مُ ما آتاكُ "خود را به پيامبرش تفويض نموده تا معلوم كند اطاعتشان چگونه است، آن گاه اين آيه را تالوت فرمودند: 

 . «3» "الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

به طوري كه از روايات  "واگذار نمودن امور خلق "روايات در اين معنا از ائمه اهل بيت )ع( بسيار وارد شده، و مراد از :مؤلف
ن جناب را در آن تشريعات واجب آيد، امضايي است كه خداي تعالي از تشريعات رسول خدا )ص( نموده، و اطاعت آبرمي

ساخته، و واليت و سرپرستي مردم را به آن جناب واگذار نموده. اين است معناي تفويض نه اينكه از خود سلب اختيار نموده، 
 و امور را به كلي به آن جناب واگذار كرده

__________________________________________________ 

 .433التوحيد، ص (1)

 .3، ح 133، ص 3ذيب االحكام، ج ته(2)

 .431، ص 3مجمع البيان، ج (3)

 .3، ح 143، ص 3تهذيب، ج (4)

 .3، ح 433، ص 1اصول كافي، ج (5)
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 .باشد، چون چنين چيزي عقال محال است

 363[..... ص: "شح "چند روايت در باره ايمان و اينكه دين حب، و حب دين است و در باره صفت رذيله]

و نيز در همان كتاب به سند خود از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود: ايمان اجزايي دارد كه به هم 
گويند: فالن جا دار متصلند، پس ايمان خود يك خانه است، هم چنان كه اسالم يك خانه، و كفر يك خانه است )و لذا مي

 . «1»ر است( االيمان است، يا دار الكف

و در كتاب محاسن به سند خود از ابي عبيده از امام باقر )ع( روايت شده كه در ضمن حديثي فرمود: اي زياد! واي بر تو، 
كُمُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْ "فرمايد: بيني كالم خداي را كه ميمگر دين بجز حب چيز ديگري است. مگر نمي

إِيمانَ وَ زَيَّنَهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْ "كنيد كه به محمد )صلوات اللَّه عليه( فرموده: . آيا به كالم خدا نظر نمي"اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وست د -مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ يُحِبُّونَ ". و نيز فرموده: "ايمان را محبوب دلهايتان كرد، و آن را در دلهايتان بياراست -فِي قُلُوبِكُمْ

. آن گاه فرمود: پس دين همان حب است، و حب هم دين است "كننددارند مسلماناني را كه به سويشان هجرت ميمي
«4» . 



شود، و همچنين غبار در راه گويد: در حديثي آمده كه بخل و ايمان در قلب هيچ مسلماني جمع نميو در مجمع البيان مي
 . «3»شود نم در جوف مرد مسلماني جمع نميخدا و دود جه

كيست؟  "شحيح "دانيو در كتاب فقيه آمده كه: فضل بن ابي قره سمندي گفته است: امام صادق )ع( به من فرمود: آيا مي
فرمود: نه، شحيح از بخيل بدتر است، براي اينكه بخيل به معناي كسي است كه از  .عرضه داشتم: شحيح همان بخيل است

دهد، ولي شحيح كسي است كه حتي از آنچه در دست مردم است بخل ورزد، و در راه خدا نميخودش دارد بخل مي آنچه
بيند، مگر گذارد ديگران بدهند، و حتي هيچ چيزي در دست مردم نميدهد، و نه ميورزد، نه خودش به كسي چيزي ميمي

 . «3»شود ز حرام، و به هيچ رزقي از خداي عز و جل قانع نميبود، چه از حالل و چه اكند از آن او مياينكه آرزو مي

__________________________________________________ 

 .1، ح 43، ص 1اصول كافي، ج (1)

 .343، ح 434، ص 1محاسن برقي، ج (2)

 .434، ص 3مجمع البيان، ج (3)

 [.....] .3، ح 33، ص 4من ال يحضره الفقيه، ج (4)

 333، ص: 13يزان، جترجمه الم

 369[..... ص: 97تا  99(: آيات 21سوره الحشر )]

 اشاره

 أَبَداً لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَ ال نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداًأَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ 
لَئِنْ أُخْرِجُوا ال يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا ال يَنْصُرُونَهُمْ وَ لَئِنْ  (11)كاذِبُونَ وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَ

( ال 13فْقَهُونَ )( لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ال ي14َنَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ ال يُنْصَرُونَ )
مٌ ال يعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّي ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْيُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إاِلَّ فِي قُريً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِ

 (15)اً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ( كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيب13يَعْقِلُونَ )

( فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي 13ءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ )كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي
 (13يها وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ )النَّارِ خالِدَيْنِ فِ

 369ترجمه آيات..... ص: 

گويند: آيا به وضع كساني كه نفاق ورزيدند نينديشيدي كه به برادران خود، يعني به آنهايي كه از اهل كتاب كافر شدند، مي
در باره شما احدي را ابدا اطاعت اگر مسلمانان شما را از ديارتان بيرون كنند ما نيز مطمئنا با شما بيرون خواهيم شد و 

دهد به اينكه ايشان نخواهيم كرد و اگر با شما جنگ كنند بطور يقين و حتما ياريتان خواهيم نمود و خدا شهادت مي
 .(11دروغگويند )
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اريشان ند رفت و اگر با ايشان بجنگند يو مسلما اگر بني النضير از ديارشان بيرون شوند اين منافقين با آنان بيرون نخواه



نخواهند نمود و بر فرض هم كه ياريشان كنند در وسط كارزار فرار خواهند كرد و آن وقت خودشان هم ياري نخواهند شد 
(14). 

 .(13شما مسلمانان در نظر آنان ترسناكتريد از خدا و اين بدان جهت است كه ايشان مردمي نفهمند )

هاي محكم و يا از پس ديوارها. شجاعتشان بين خودشان شديد است جنگند مگر در داخل قريها شما نمياينها دسته جمعي ب
 .(13اند )تعقلبيني ولي دلهايشان پراكنده است و اين بدان جهت است كه مردمي بيتو آنان را متحد مي

كار خود را چشيدند و عذابي اليم هم در وضع آنان درست مثل كساني است كه قبل از ايشان در همين سالهاي نزديك وبال 
 .(13پي دارند )

مين ترسم كه رب العالدرست مثل شيطان كه به انسان گفت كافر شو و چون كافر شد گفت من از تو بيزارم من از خدا مي
 .(13است )

 .(13ر ستمكاران )در نتيجه عاقبت آن شيطان و آن انسان كافر اين شد كه هر دو براي ابد در آتشند و همين است كيف

 362گذارند[..... ص: ها و قرارهايي كه با برادران كافرشان ميبيان آيات ]دروغگويي و پيمان شكني منافقين در وعده

 اشاره

كنيم، و اگر هايي كه به مردم بني النضير دادند كه اگر با مسلمين بجنگيد كمكتان مياين آيات به حال منافقين و وعده
 .كندشان اشاره ميآييم، و نيز به خلف وعدهشما ميبيرون برويد با 

 "...أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ "

به  -اءبه ضم همزه و ضم خ -"اخوة "است. و كلمه "برادر -أخ "جمع "اخوة "است، و كلمه "اخوة "جمع "اخوان "كلمه
معناي مشترك بودن دو نفر در انتسابشان به يك پدر است. اين معناي اصلي اخوت است، ولي بعدها در معنايش توسعه 

ر در بيشت "اخوة "داده، در افراد مشترك در يك عقيده، و يا مشترك در صداقت و امثال آن نيز استعمال شده، البته كلمه
اشتراك در اعتقاد و امثال آن  "اخوان "اند: بيشتر مورد استعمالوري كه گفتهرود. و به طهمان معناي اصلي به كار مي

 .است

 "الَّذِينَ نافَقُوا "استفهامي كه در ابتداي آيه آمده استفهام تعجبي است. و منظور از جمله
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دهد همان يهوديان به طوري كه سياق شهادت مي "ل كتاببرادران ايشان از اه "عبد اللَّه بن ابي و ياران او است. و مراد از
اند كه ودهاند مردمي ببني النضير است، براي اينكه مفاد آيات اين است كه اين كفار از اهل كتاب كه برادران منافقين بوده

مان ن مردمي جز هامرشان دائر شده بين ماندن و جنگيدن بعد از جنگيدن قومي ديگر، و يا ترك وطن كردن و رفتن. و چني
 .توانند باشند، چون تنها آنها بودند كه بعد از بني قينقاع چنين سرنوشتي پيدا كردندمردم بني النضير نمي

ن است، و م منافقياين آيه حكايت كال -"لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَ ال نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ "
خوريم كه هر گاه مسلمانان شما را الم قسم است. و معنايش اين است كه: ما سوگند مي "لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ "حرف الم در جمله

آييم، نه از شما جدا شويم، و نه در جدا شدن از شما از ديارتان بيرون كنند ما نيز از ديار خود بيرون شده، همه جا با شما مي
 .سي را گوش دهيم. و اگر مسلمانان به جنگ شما آيند به ياريتان آييمسخن ك

 .فرمايد: منافقين به اين وعده خود وفا نخواهند كرددر اين جمله آشكار و صريح مي -"وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ "



 .كرددر جمله قبلي به طور اجمال وعده منافقين را تكذيب مي "نْصُرُونَهُمْلَئِنْ أُخْرِجُوا ال يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا ال يَ "

ين است كند. و معنايش او در اين قسمت از آيه به طور تفصيل آن را تكذيب نموده، الم سوگند را به منظور تاكيد تكرار مي
 ايشان بيرون نخواهند رفت. و باز سوگندخورم، كه اگر بني النضير از ديارشان بيرون شوند، منافقين با كه: سوگند مي

 . «1»خورم كه اگر به جنگ مبتال شوند ياريشان نخواهند كرد مي

كه ابدا واقع  -اين جمله اشاره است به اينكه: بر فرضي كه جنگي واقع شود "وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ ال يُنْصَرُونَ "
ا دوام نخواهد بود، و ياري منافقين سودي به حال يهوديان نخواهد داشت، بلكه خود آنان پا به فرار جنگي ب -شود و نشدنمي

 .خواهند گذاشت، و بدون اينكه كسي ياريشان كند همه هالك خواهند شد

__________________________________________________ 

براي اينكه هم در عصر نزول به صحت رسيد و منافقين با همه اين آيه شريفه را بايد از اخبار غيبي قرآن شمرد، (1)
تاكيدي كه در حمايت خود از بني النضير نمودند در هنگام كوچ كردن بني النضير حمايتي از آنان نكردند و حتي يك نفر هم 

ته به صحت م در قرون گذشاز ايشان با بني النضير كوچ نكرد با اينكه بسياري از آنان خود از قبيله بني النضير بودند، و ه
 .هاي پوچ خود وفا نكردندرسيده كه هيچگاه به وعده

 .مترجم
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 "...لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ "

 لَئِنْ وَ "شريفه جملهبه معناي خشيت و ترس است. و اين آيه  "رهبة "گردد. و كلمههمه ضميرهاي جمع به منافقين برمي
ست فرمايد: علتش اين اكنند. ميكند كه چرا در فرض ياري دادن فرار ميرا تعليل نموده، بيان مي "نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ

ومت اترسند تا از خدا، و به همين جهت اگر به جنگ شما آيند در مقابل شما تاب مقكه منافقين از شما مسلمانان بيشتر مي
 "فرمايد: علت بيشتر ترسيدنشان اين است كه مردمي نادان هستند: آورند. اين علت را با علتي ديگر تعليل نموده، مينمي

به بيشتر ترسيدنشان از مؤمنين است، و معنايش چنين است: اينكه  "ذلك ". و اشاره با كلمه"ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ال يَفْقَهُونَ
همند. و اگر فشعورند، يعني آن طور كه بايد نميترسند تا از خدا، علتش اين است كه مردمي بير ميگفتيم از شما بيشت
شد كه زمام امر به دست خداست، نه به دست غير خدا، حال اين غير خدا چه فهميدند، دستگيرشان ميحقيقت امر را مي

يچ عمل خير يا شر و نافع و ضاري نيست مگر به حول و مسلمانان باشند، و چه ديگران غير از خداي تعالي كسي قادر بر ه
 .قوه او

 .پس منافقين نبايد از كسي جز خدا بترسند

 "...ال يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُريً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ "

ر و فرمايد: بني النضيي يهوديان را. ميكند، و هم اثر بزدلاين آيه شريفه هم اثر رهبت منافقين از مسلمين را بيان مي
هاي محكم و يا از پس و پشت كنند، و جز در قلعهمنافقين هر دو طايفه از جنگيدن با شما در فضاي باز خودداري مي

 .كنندديوارها با شما كارزار نمي

شوند خداي اما همين كه با شما روبرو مييعني شجاعت و دالوريشان در بين خودشان شديد است،  -"بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ "
 .ترسندافكند، و در نتيجه از شما سخت ميتعالي رعبي از شما به دلهايشان مي

تحاد پنداري كه با هم الفت و ابيني، و ميتو اي پيامبر! ايشان را متحد و متشكل مي -"تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّي "



يست، دلهايشان متفرق و پراكنده است، و همين عامل قوي براي خواري و بيچارگي ايشان است. و علت دارند، ولي اينطور ن
 .ردندكداشتند متحد گشته آراي خود را يكي ميآن پراكندگي هم اين است كه مردمي فاقد تعقلند، چون اگر تعقل مي

 367جويد[..... ص: پس از او بيزاري ميكشاند و ستمثيل حال منافقين به شيطان كه انسان را تا مرز كفر مي]

 "قريبا "به معناي عاقبت بد است. و كلمه "وبال "كلمه "كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ "
 ."در زماني نزديك "قائم مقام ظرف است، و به همين جهت منصوب شده، يعني
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مثل  :است. و معناي آيه اين است كه "مثلهم كمثل... "خبري است كه مبتداي آن حذف شده، تقديرش "كمثل "و جمله
يهوديان بني النضير در عهدشكني، و در اينكه منافقين وعده دروغي نصرت به آنان دادند، و سرانجام كارشان به جالي 

ه تيره است ك "بني قينقاع "ها قبل از ايشان بودند. و منظور از آن اقوامت كه در اين نزديكيوطن انجاميد، مثل اقوامي اس
ديگري از يهوديان مدينه بودند، آنها هم بعد از جنگ بدر عهدشكني كردند، و رسول خدا )ص( از سرزمين مدينه بيرونشان 

وعده داده بودند كه در باره آنان با رسول خدا )ص(  كرد، و به سرزمين اذرعات فرستاد. منافقين به آنها هم نيرنگ زدند
گذارند آن جناب بيرونشان كند. و بني قينقاع فريب آنان را خورده سرانجام از مدينه بيرون شدند، و كنند و نميصحبت مي

 .وبال كار خود را چشيدند، و در آخرت عذابي اليم دارند

كفار مكه است كه در جنگ بدر وبال كفر خود را  "الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ "منظور از جمله :اندگفته« 1»بعضي از مفسرين 
 .سازدچشيدند. ولي بيان قبلي با سياق آيه بهتر مي

به هر حال مثلي كه در آيه شريفه زده شده براي قوم بني النضير است، نه براي منافقين، چون از سياق اين طور استفاده 
 .شودمي

 "...ءٌ مِنْكَإِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي كَمَثَلِ الشَّيْطانِ "

آيد كه اين مثل بيانگر حال منافقين باشد، كه بني النضير را فريب داده، وعده نصرتشان دادند، و به آن از ظاهر سياق برمي
 .عمل نكرده، در هنگام حاجت و سختي تنهايشان گذاشتند

شود كه منظور از شيطان، ابليس، و منظور از انسان، آدم ابو البشر نيست، بلكه منظور از اولي هر سياق استفاده ميو باز از ظا
جنس شيطان، و از دومي جنس آدميان است كه شيطان هر انساني او را به سوي كفر دعوت نموده و براي اينكه دعوتش را 

هاي دروغي و آرزوهاي بيجا در نظر وي ه، و روگرداني از حق را با وعدهبپذيرد متاعهاي زندگي دنيا را در نظرش زينت داد
هاي كند تا آنكه نشانهسازد، به طوري كه در طول عمر از كفر خود خرسندي هم ميدهد، و او را گرفتار كفر ميجلوه مي

وده و نده سرابي بيش نبفهمد آرزوهايي كه شيطانش در دلش افكمردن يكي پس از ديگري برسند، آن وقت به تدريج مي
 يك عمر فريب آن
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 و گويد: من از تو و رفتار تو بيزارم،كرده، آن وقت همان شيطان خود را كنار كشيده، ميسراب را خورده، و با خيال بازي مي
 ."ءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَإِنِّي بَرِي "گذارد كهكند، بلكه اين سوز را هم به او ميهايش عمل نمينه تنها به وعده

و كوتاه سخن آنكه: مثل منافقين در اينكه مردم بني النضير را به مخالفت با رسول خدا )ص( واداشته، و وعده نصرتشان 



خواند، و وفايي كرده، وعده خود را خلف نمودند، نظير مثل شيطان است در اينكه انسان را به سوي كفر ميو سپس بيدادند، 
كند. و در آخر از او بيزاري جسته، بعد از يك عمر كفر ورزيدن، در اش فريبش داده، به كفر وادارش ميهاي دروغيبا وعده

 .گذاردمي روزي كه بسيار به كمك نيازمند است تنهايش

اند: مراد از آوردن اين مثل، اشاره به داستان برصيصاي عابد است كه شيطان زناي با زني را در گفته« 1»بعضي از مفسرين 
 .خواهد آمد -ان شاء اللَّه تعالي -نظرش جلوه داد، و در آخرش به كفرش هم كشانيد كه داستانش در بحث روايتي آينده

 بيان حال كفار مكه در روز جنگ "كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً "منظور از اين مثل كه فرموداند: ديگر گفته «2»بعضي 
در اين مثل ابو جهل است. و منظور از اينكه  "انسان "بدر است كه نقل اين قول در سابق هم گذشت. و مراد از كلمه

نَ وَ إِذْ زَيَّ "كه خداي تعالي در اين خصوص نقل نموده است: همان داستاني است  "شيطان به او گفت كفر بورز "فرموده
 ئَتانِ نَكَصَ عَلي عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّيلَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ ال غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِ

 . «3» "ري ما ال تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَبَرِي

مان ترسيده هكالمي جدي بوده است، چون مي "إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ "بنا بر اين احتمال، گفتار شيطان كه گفت
و را عذاب كنند. و اما بنا بر دو وجه قبلي، گفتار مذكور جدي فرشتگاني كه در بدر نازل شده بودند تا مؤمنين را ياري كنند، ا

 .نبوده، بلكه نوعي استهزاء و خوار داشتن بوده است
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دي از مردم نيست كه بتواند شما را شكست زماني كه شيطان براي ايشان اعمالشان را جلوه داد و گفت كه امروز اح(3)
دهم، ولي همين كه دو صف در برابر هم قرار گرفتند، پاي خود را عقب كشيد و گفت من از دهد، و من به شما تامين مي
 .33ترسم كه خدا شديد العقاب است. سوره انفال، آيه بينيد، و من از خدا ميبينم كه شما نميشما بيزارم، من چيزهايي مي
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 آيد كه ضميرهاي تثنيه به شيطان واز ظاهر آيه برمي "فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ "
عاقبت  اش ودر فريبكاريگردد كه نامشان در ضمن مثل گذشته آمده بود. در نتيجه در اين آيه عاقبت شيطان انسان برمي

هاي انسان در فريب خوردن و گمراه شدنش بيان شده، و در آن اشاره شده كه اين عاقبت هم عاقبت منافقين است در وعده
هاي دروغي منافقين، و در دروغين كه به بني النضير دادند، و هم عاقبت بني النضير است در فريب خوردنشان از وعده

 .ا رسول خدا )ص(. و معناي آيه روشن استاصرارشان بر مخالفت ب

بحث روايتي ])چند روايت راجع به تبعيد بني النضير، عهد شكني منافقان با آنان و داستان برصيصاي عابد كه كارش به كفر 

 370 :انجاميد([..... ص

يله اند كه گروهي از قبايت كردهاز ابن عباس رو -در كتاب دالئل -در الدر المنثور است كه ابن اسحاق، ابن منذر، و ابو نعيم
زد شخصي را ن -كه عبد اللَّه بن ابي بن سلول، و وديعة بن مالك، و سويد، و داعس از ايشان بودند -بني عوف بن حارث

كنيم، و اگر هاي خود را خالي نكنيد، و ايستادگي كنيد و ما به آساني شما را تسليم دشمن نميبني النضير فرستادند كه قلعه
آييم، و ما نيز جالي وطن جنگيم، و اگر به جالي وطن بكشد، با شما ميتان به جنگ بيانجامد با دشمن شما ميكار
كنيم. بني النضير به اميد ياري آنان تن به جنگ دادند، ولي منافقين ياريشان نكردند، براي اينكه خدا ترس از مسلمانان مي

 .را در دلهايشان بيفكند



از رسول خدا )ص( خواهش كردند به ريختن خون ايشان نپردازد، و به جالي وطن ايشان رضايت دهد،  به ناچار بني النضير
و قبول كردند كه بيش از بار يك شتر از اموال خود نبرند، و هر چه حلقه )گويا منظور طال آالت باشد( دارند نيز با خود نبرند. 

هايشان سالم به دست مسلمين نيفتد( آنها را )براي اينكه خانهرسول خدا )ص( هم اين تقاضا را پذيرفت. و بني النضير 
 . «1»خراب كردند، و آن را )گويا منظور اثاث است( بر پشت شتر خود نهاده روانه خيبر شدند، و بعضي هم به شام رفتند 

ت يك شتر نبرند، منافاگفت رسول خدا )ص( در آغاز شرط كرد كه بيش از بار مؤلف: اين روايت با تعدادي از روايات كه مي
دارد، چون در آن روايات آمده كه بني النضير اول اين پيشنهاد را نپذيرفتند، و در آخر وقتي از روي ناچاري پذيرفتند، رسول 

 خدا )ص( قبول نكرد، و فرمود: اجازه نداريد به غير از زن و بچه خود
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چيزي ببريد. و آنها ناگزير شدند دست خالي بيرون شوند، و رسول خدا )ص( به هر سه نفر از آنان يك شتر و يك مشك آب 
 .داد

گفته  "اإِلَي الَّذِينَ نافَقُو أَ لَمْ تَرَ "و نيز در همان كتابست كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير آيه شريفه
« 1»است: اينها عبارت بودند از عبد اللَّه بن ابي بن سلول، رفاعة بن تابوت، عبد اللَّه بن نبتل، اوس بن قيظي، و برادرانشان 

 . «4»از بني النضير 

گري را روايت قبلي كه افراد دياند، پس با مؤلف: منظور روايت اين نيست كه تنها اين نامبردگان، در اين توطئه دست داشته
 .برد منافات نداردنام مي

از  -كتاب شعب االيمان -و ابن مردويه، و بيهقي در -در كتاب مكائد الشيطان -و باز در الدر المنثور است كه ابن ابي الدنيا
در بني اسرائيل راهبي  كه راوي گفت، رسول خدا )ص( فرمود: -رساند به رسول خداو او سند را مي -عبيد بن رفاعة دارمي

اش انداخت كه دواي درد دخترتان نزد فالن راهب است. دختر را نزد بود. شيطان، دختري را بيمار كرد، و به دل خانواده
 .كردند تا سرانجام قبول كرد، و دختر نزد راهب بماندكرد، و ايشان اصرار ميراهب بردند، او از نگهداري دختر امتناع مي

گيري از او را در نظر وي زينت داد، و هم چنان او را وسوسه كرد تا آنكه دختر را اهب را وسوسه كرد، و كامروزي شيطان ر
اش حامله كرد، بعد از آنكه دختر حامله شد، شيطان به دلش انداخت كه هم اكنون رسوا خواهي شد او را بكش، و اگر خانواده

دختر را كشت، و دفن كرد. از سوي ديگر شيطان نزد خانواده دختر رفت،  آمدند كه دختر ما چه شد بگو دخترتان مرد. راهب
و گفت: راهب دخترتان را حامله كرد و سپس او را كشت، خانواده دختر نزد راهب آمدند كه دختر ما چه شد؟ گفت دخترتان 

 .مرد، خانواده دختر، راهب را دستگير كردند

نايت تو را به خانواده دختر گزارش دادم، و من بودم كه تو را به اين شيطان به سوي او برگشت، و گفت: من بودم كه ج
يابي، راهب قبول كرد. گفت: بايد دو نوبت برايم سجده گرفتاري دچار ساختم، حال اگر هر چه گفتم اطاعت كني نجات مي

ان دارد اشاره به اين داست "لْإِنْسانِ اكْفُرْ...كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِ "كني. راهب دو بار براي شيطان سجده كرد. و آيه شريفه
«3» . 

 .مؤلف: اين قصه معروف است، و به طور مختصر و يا مفصل در روايات بسياري آمده است

__________________________________________________ 

شده بودند، و در اين جريان از اي از همان بني النضير بودند كه به ظاهر مسلمان شود منافقين عدهمعلوم مي(1)



 .كردند. مترجمخويشاوندان يهودي خود حمايت مي
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 اشاره

( وَ ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ 13يرٌ بِما تَعْمَلُونَ )يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِ
لَوْ  (20)يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ ( ال 13فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ )

( هُوَ اللَّهُ 41نَ )رُوها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّأَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلي جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُ
 (22)الَّذِي ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ 

( هُوَ 43سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) مُتَكَبِّرُهُوَ اللَّهُ الَّذِي ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّالمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْ
 (43عَزِيزُ الْحَكِيمُ )اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْ

 375ترجمه آيات..... ص: 

بترسيد. و هر انساني منتظر رسيدن به اعمالي كه از پيش فرستاده باشد. و از خدا ايد! از خدا اي كساني كه ايمان آورده
 .(13كنيد )بترسيد چون خدا با خبر است از آنچه مي

و مانند آن كساني مباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا هم خود آنان را از ياد خودشان ببرد و ايشان همان فاسقانند 
(13). 

 .(44بهشت يكسان نيستند و معلوم است كه بهشتيان رستگارند ) اصحاب دوزخ و اصحاب

شود. اين مثلهايي ديدي كه خاشع و از ترس خدا متالشي مياگر، اين قرآن را بر كوهي نازل كرده بوديم مسلما او را مي
 .(41زنيم تا شايد به فكر بيفتند )است كه براي مردم مي

 .(44نيست عالم به غيب و آشكار است او رحمان و رحيم است )او اللَّه است كه هيچ معبودي به جز او 
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او اللَّه است كه هيچ معبودي جز او نيست ملك و منزه است، سالم و ايمني دهنده است مسلط و مقتدر است جبار و متكبر 
 .(43ورزند )ها كه برايش مياست، آري اللَّه منزه است از آن شرك

گوي اللَّه است كه آفريننده و پديد آورنده و صورتگر است او اسمايي حسني دارد آنچه در آسمانها و زمين است تسبيحاو 
 .(43اويند و او عزيزي است حكيم )

 373شود[..... ص: بيان آيات ]معارف و مواعظي كه از مضامين اين آيات برداشت مي

 اشاره



 شود. در سوره به مخالفت و دشمنياي است كه از آيات سوره گرفته ميمنزله نتيجهمضموني كه اين آيات شريفه دارد به 
يهوديان بني النضير و عهدشكني آنان اشاره شده كه همين مخالفتشان آنان را به خسران در دنيا و آخرت افكند. و نيز در 

كردند، و همين باعث هالكتشان شد، و ميتحريك  (سوره آمده كه منافقين، بني النضير را در مخالفت با رسول خدا )ص
كردند و او را فراموش نموده، و خدا هم سبب حقيقي در اين جريان اين بود كه اين مردم در اعمال خود، خدا را رعايت نمي

 راش اين شد كه خير خود را اختيار نكردند، و آنچه مايه صالح دنيا و آخرتشان بود بايشان را به فراموشي سپرد، نتيجه
 .نگزيدند، و در آخر سرگردان و هالك شدند

پس بر كسي كه ايمان به خدا و رسول و روز جزا دارد واجب است كه پروردگار خود را به ياد آورد، و او را فراموش ننمايد، و 
ه د كگردد. و بدانخورد كه به سوي پروردگارش برميببيند چه عملي مايه پيشرفت آخرت او است، و به درد آن روزش مي

رسد، و او را بر طبق آن محاسبه و جزا شود، و خداي تعالي در آن روز به حساب آن ميعمل او هر چه باشد عليه او حفظ مي
 .دهد، جزائي كه ديگر از او جدا نخواهد شدمي

دنبال نموده، مؤمنين را وادار  "ا قَدَّمَتْ لِغَدٍيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ م "و اين همان هدفي است كه آيه
م، و كنند، صالح آنها كداكند كه به ياد خداي سبحان باشند، و او را فراموش نكنند، و مراقب اعمال خود باشند، كه چه ميمي

لح انجام طالحش كدام است، چون سعادت زندگي آخرتشان به اعمالشان بستگي دارد. و مراقب باشند كه جز اعمال صا
ندهند، و صالح را هم خالص براي رضاي خدا به جاي آورند، و اين مراقبت را استمرار دهند، و همواره از نفس خود حساب 

 هاي خود بكشند، و هر عمل نيكي كه در كرده
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ا مورد مؤاخذه قرار دهند، و از خداي تعالي يافتند خدا را شكرگزارند، و هر عمل زشتي ديدند خود را توبيخ نموده، نفس ر
طلب مغفرت كنند. و ذكر خداي تعالي به ذكري كه اليق ساحت عظمت و كبريايي او است يعني ذكر خدا به اسماي حسني 

رساند، كمالي كه انسان، ما فوق و صفات علياي او كه قرآن بيان نموده تنها راهي است كه انسان را به كمال عبوديت مي
 .ديگر كمالي ندارد آن،

و اين بدان جهت است كه انسان عبد محض، و مملوك طلق براي خداي سبحان است، و غير از مملوكيت چيزي ندارد، از 
هر جهت كه فرض كني مملوك است و از هيچ جهتي استقالل ندارد. هم چنان كه خداي عز و جل مالك او است، از هر 

 .جهت كه فرض شود

ي استقالل است. و معلوم است كه كمال هر چيزي خالص بودن آنست، هم در ذاتش و هم در آثارش. و او از هر جهت دارا
اي خالص، و مملوكي براي خدا بداند، و براي خود هيچگونه استقاللي پس كمال انساني هم در همين است كه خود را بنده

عبوديت است، نظير خضوع و خشوع و ذلت و قائل نباشد، و از صفات اخالقي به آن صفتي متصف باشد، كه سازگار با 
استكانت و فقر در برابر ساحت عظمت و عزت و غناي خداي عز و جل. و اعمال و افعالش را طبق اراده او صادر كند، نه هر 

 .چه خودش خواست. و در هيچ يك از اين مراحل دچار غفلت نشود، نه در ذاتش، و نه در صفاتش و نه در افعالش

گر با دهد مذات و افعالش نظير تبعيت محض و مملوكيت صرف داشته باشد، و داشتن چنين نظري دست نميو همواره به 
هر كس هر چه بكند او ناظر  .توجه باطني به پروردگاري كه بر هر چيز شهيد و بر هر چيز محيط، و بر هر نفس قائم است

 .كندعمل او است و از او غافل نيست، و فراموشش نمي

  :كند، هم چنان كه فرمودهگام است كه قلبش اطمينان و سكونت پيدا ميدر اين هن

شناسد، آن صفاتي ، و در اين هنگام است كه خداي سبحان را به صفات كمالش مي« 1» "أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "



ردد، هر گجهات نقصش برايش آشكار ميكه اسماي حسنايش حاكي از آن است. و در قبال اين شناسايي صفات عبوديت و 
 .شودتر، و فقيرتر، و حاجتمندتر ميتر، ذليلتر، خاشعقدر خدا را به آن صفات بيشتر بشناسد خاضع

گردد و ممكن نيست عمل طالحي از او سر بزند، و معلوم است كه وقتي اين صفات در آدمي پيدا شد، اعمال او صالح مي
  :داند، و همواره به ياد خداست، هم چنان كه خداي تعالي فرمودهخود را حاضر درگاه مي براي اينكه چنين كسي دائما

__________________________________________________ 

 .43سوره رعد، آيه (1)
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مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ وَ ال تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ  وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ "
ونَ لَهُ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُ " :، و نيز فرموده« 1» "ال يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ

 . «4» "بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُمْ ال يَسْأَمُونَ

با در نظر گرفتن سياقي كه دارند، به همين معارفي كه ما  -تا آخر آيات مورد بحث -"لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ "و آيه شريفه
يگر: به قابل آن صفات، و به عبارتي ديعني شناختن خدا به صفات كمالش، و شناختن نفس به صفاتي م -خاطرنشان كرديم

 .كننداشاره مي -صفات نقص و حاجت

 372[..... ص: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ "امر به تقوي در اعمال و امر به محاسبه و نظر در اعمال، در آيه: ]

 "...آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ يا أَيُّهَا الَّذِينَ "

دهد كه در اعمال خود نظر كنند، در اين آيه شريفه مؤمنين را به تقوي و پرواي از خدا امر نموده، و با امري ديگر دستور مي
ا را فرستند صالح است، تا اميد ثواب خدكه ميفرستند. و متوجه باشند كه آيا اعمالي اعمالي كه براي روز حساب از پيش مي

 .داشته باشند، و يا طالح است. و بايد از عقاب خدا بهراسند، و از چنان اعمالي توبه نموده نفس را به حساب بكشند

م به هاما امر اول، يعني تقوي، كه در احاديث به ورع و پرهيز از حرامهاي خدا تفسير شده، و با در نظر گرفتن اينكه تقوي 
 .شود از: اجتناب از ترك واجبات، و اجتناب از انجام دادن محرماتواجبات ارتباط دارد، و هم به محرمات، ال جرم عبارت مي

فرستد، امري ديگري است غير از تقوي. و و اما امر دوم، يعني نظر كردن در اعمالي كه آدمي براي فردايش از پيش مي
يك نظر اصالحي از ناحيه صنعتگري در صنعت خود براي تكميل آن صنعت دارد،  نسبتش با تقوي نظير نسبتي است كه

كند، ببيند آيا عيبي دارد يا نه، تا اگر همان طور كه هر صاحب عملي و هر صانعي در آنچه كرده و آنچه ساخته نظر دقيق مي
كند، همچنين يك مؤمن نيز بايد در آنچه اي غفلت كرده آن را جبران عيبي در آن ديد در رفع آن بكوشد، و يا اگر از نكته

 .كرده دوباره نظر كند، ببيند اگر عيبي داشته آن را برطرف سازد

پس بر همه مؤمنين واجب است از خدا پروا كنند، و تكاليفي كه خداي تعالي متوجه ايشان كرده به نحو احسن و بدون نقص 
 هاي خودرهيزند، و بعد از آنكه اطاعت كردند، دوباره نظري به كردهانجام دهند، نخست او را اطاعت نموده، از نافرمانيش بپ

 بيندازند، چون اين

__________________________________________________ 

پروردگارت را در نفس خود و از روي تضرع و ترس و بدون سر و صدا صبح و شام بياد آر، و از غافالن مباش. آنان كه (1)
و  443كنند. سوره اعراف، آيه گويند، و برايش سجده ميند از عبادت او سرپيچي نداشته، تسبيحش مينزد پروردگار توا

443. 



حال اگر استكبار ورزيدند باكي نيست، براي اينكه آنان كه نزد پروردگار تواند او را شب و روز تسبيح گفته، و خسته (2)
 .33شوند. سوره حم سجده، آيه نمي
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الح رسند تا معلوم كنند آيا صفرستند، با همين اعمال به حسابشان مياعمال مايه زندگي آخرتشان است كه امروز از پيش مي
بوده يا نه. پس خود آنان بايد قبال حساب اعمال را برسند تا اگر صالح بوده اميد ثواب داشته باشند، و اگر طالح بوده از 

 .گاه خدا توبه برده، از او طلب مغفرت كنندعقابش بترسند، و به در

و اين وظيفه، خاص يك نفر و دو نفر نيست، تكليفي است عمومي، و شامل تمامي مؤمنين، براي اينكه همه آنان احتياج به 
عمل خود دارند، و خود بايد عمل خود را اصالح كنند، نظر كردن بعضي از آنان كافي از ديگران نيست. چيزي كه هست در 

و لتنظر  "اند. و جملهتوان گفت ناياباند، به طوري كه ميبين مؤمنين كساني كه اين وظيفه را انجام دهند، بسيار كمياب
 .كه كلمه نفس را مفرد و نكره آورده، به همين نايابي اشاره دارد "نفس

مؤمنين، و ليكن از آنجا كه عامل به اين دستور در خطابي است به عموم  "وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ "پس اينكه فرمود: 
 توان گفت وجود ندارد، براي اينكه مؤمنينبين اهل ايمان و حتي در بين اهل تقوي از مؤمنين در نهايت قلت است، بلكه مي

يشت و ير معو حتي افراد معدودي كه از آنان اهل تقوي هستند، همه مشغول به زندگي دنيايند، و اوقاتشان مستغرق در تدب
اصالح امور زندگي است، لذا آيه شريفه خطاب را به صورت غيبت آورده، آن هم به طور نكره و فرموده: نفسي از نفوس بايد 

كند نظر بيفكند. و اين نوع خطاب با اينكه تكليف در آن عمومي است، به حسب طبع داللت بر عتاب و كه بدانچه مي
 .ارد بر اينكه افرادي كه شايسته امتثال اين دستور باشند در نهايت كمي هستندسرزنش مؤمنان دارد. و نيز اشاره د

 "ظرن "كند، و هم بيانگر كلمهاين جمله استفهامي از ماهيت عملي است كه براي فرداي خود ذخيره مي -"ما قدمت لغد "
 .علق به نظر استاش مترا در آن موصوله بگيريم، و بگوييم موصول وصله "ما "است. ممكن هم هست كلمه

. و بنا بر "بايد نفسي از نفوس نظر كند چه عملي براي فرداي خود از پيش فرستاده "شود: در صورت استفهام معنا چنين مي
 ."بايد نفسي از نفوس نظر كند در آنچه براي فرداي خود از پيش فرستاده "شود: اين كه موصول وصله باشد معنا چنين مي

تعبير كرده براي  "فردا "روز قيامت است، كه روز حسابرسي اعمال است. و اگر از آن به كلمه "فردا -غد "و مراد از كلمه
هُمْ إِنَّ "اين است كه بفهماند قيامت به ايشان نزديك است، آن چنان كه فردا به ديروز نزديك است، هم چنان كه در آيه

 .ي تصريح كرده استبه اين نزديك« 1» "يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَراهُ قَرِيباً

__________________________________________________ 

 .3بينيم. سوره معارج، آيه پندارند، ولي ما نزديكش ميايشان آن را دور مي(1)
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اطاعت در جميع اوامر و ايد با اطاعت از خدا تقوي به دست آوريد، و معناي آيه چنين است: اي كساني كه ايمان آورده
فرستد، آيا كند نظر افكند، و ببيند چه عملي براي روز حسابش از پيش مياش، و نفسي از نفوس شما بايد در آنچه مينواهي

 عمل صالح است، يا عمل طالح. و اگر صالح است عمل صالحش شايستگي براي قبول خدا را دارد، و يا مردود است؟

از خدا  گويمفرمايد: علت اينكه مي، براي بار دوم امر به تقوي نموده، مي"اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَوَ اتَّقُوا  "و در جمله
ا خبر كنيد. و تعليل امر به تقوي به اينكه خدا باو با خبر است از آنچه مي "إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ "پروا كنيد اين است كه

ال است، خود دليل بر اين است كه مراد از اين تقوي كه بار دوم امر بدان نموده، تقواي در مقام محاسبه و نظر در از اعم
 ."اتَّقُوا اللَّهَ " :فرمودنمود، و مياعمال است، نه تقواي در اعمال كه جمله اول آيه بدان امر مي



فرمايد عمل شما بايد منحصر در ي در مقام عمل نموده، ميپس حاصل كالم اين شد كه: در اول آيه مؤمنين را امر به تقو
كند، به اين وظيفه دستور داده كه هنگام نظر و اطاعت خدا و اجتناب گناهان باشد، و در آخر آيه كه دوباره امر به تقوي مي

ي غير خالص خود را به ايد از خدا پروا كنيد، چنان نباشد كه عمل زشت خود را و يا عمل صالح ولمحاسبه اعمالي كه كرده
 .خاطر اينكه عمل شما است زيبا و خالص به حساب آوريد

گردد كه مراد از تقوي در هر دو مورد يك چيز نيست، بلكه تقواي اولي مربوط به جرم اينجاست كه به خوبي روشن مي
مي راجع به بعد از عمل. و عمل است، و دومي مربوط به اصالح و اخالص آن است. اولي مربوط به قبل از عمل است، و دو

 "اولي راجع به توبه از گناهان گذشته، و دومي مربوط به گناهان آينده است "اند: گفته« 1»گردد اينكه بعضي نيز روشن مي
 .اند: امر دومي تاكيد امر اولي است و بسديگر است كه گفته« 4»صحيح نيست. و نظير اين قول گفتار بعضي 

 377بين فراموش كردن خدا و فراموش كردن خود )وَ ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ...([..... ص: بيان رابطه و مالزمه ]

 "...وَ ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ

معلوم از صفحه خاطر است، البته بعد از آنكه در  است به معناي زايل شدن صورت "نسوا "كه مصدر فعل "نسيان "كلمه
است، ولي در استعمال آن توسعه دادند، و در مطلق روگرداني از  "نسيان "صفحه خاطر نقش بسته بود. اين معناي اصلي

ذا وَ مَأْواكُمُ قاءَ يَوْمِكُمْ هوَ قِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِ "چيزي كه قبال مورد توجه بوده نيز استعمال نمودند. آيه شريفه
 ، در معناي دوم استعمال« 3» "النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ
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ديدار امروزتان را فراموش كرده بوديد، در  كنيم، همان طور كه شما در دنياشود: امروز ما شما را فراموش ميو گفته مي(3)
 [.....] .33نتيجه منزلگاهتان آتش است، و از ياوران هيچ قسم ياوري نخواهيد داشت. سوره جاثيه، آيه 

 333، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .شده

اب و براي روز حس آيه شريفه مورد بحث به حسب لب معنا، به منزله تاكيدي براي مضمون آيه قبلي است، گويا فرموده:
جزاء عمل صالح از پيش بفرستيد، عملي كه جانهايتان با آن زنده شود، و زنهار زندگي خود را در آن روز فراموش مكنيد. و 

چون سبب فراموش كردن نفس فراموش كردن خدا است، زيرا وقتي انسان خدا را فراموش كرد اسماي حسني و صفات 
كند، يعني فقر و حاجت ذاتي خود را از ياد ارتباط مستقيم با آن دارد نيز فراموش ميعلياي او را كه صفات ذاتي انسان 

رسد كه حيات و قدرت و علم، و ساير پندارد، و به خيالش چنين ميبرد، قهرا انسان نفس خود را مستقل در هستي ميمي
خيال  پندارد، وا صاحب استقالل در تاثير ميكماالتي كه در خود سراغ دارد از خودش است، و نيز ساير اسباب طبيعي عالم ر

 .شوندكنند و يا متاثر ميكند كه اين خود آنهايند كه يا تاثير ميمي

كند، با اينكه بايد بر پروردگارش اعتماد نموده، اميدوار او و ترسان از او باشد، نه اينجا است كه بر نفس خود اعتماد مي
 .از آنها، و به غير پروردگارش تكيه و اطمينان نكند، بلكه به پروردگارش اطمينان كند اميدوار به اسباب ظاهري، و نه ترسان

كند، و از توجه به خدا اعراض نموده، و كوتاه سخن اينكه: چنين كسي پروردگار خود و بازگشتش به سوي او را فراموش مي
اموش كند، براي اينكه او از خودش تصوري دارد شود كه خودش را هم فركند، نتيجه همه اينها اين ميبه غير او توجه مي

 .داندكه آن نيست. او خود را موجودي مستقل الوجود، و مالك كماالت ظاهر خود، و مستقل در تدبير امور خود مي



كند، در حالي كه انسان اين نيست، بلكه موجودي پندارد كه از اسباب طبيعي عالم كمك گرفته، خود را اداره ميموجودي مي
است وابسته، و سراپا جهل و عجز و ذلت و فقر، و امثال اينها. و آنچه از كمال از قبيل وجود، علم، قدرت، عزت، غني و 
امثال آن دارد كمال خودش نيست، بلكه كمال پروردگارش است، و پايان زندگي او و نظائر او، يعني همه اسباب طبيعي 

 .عالم، به پروردگارش است

لت فراموش كردن خويش فراموش كردن خدا است. و چون چنين بود آيه شريفه نهي از فراموشي ع« : 1»حاصل اينكه 
ر است، و تر و مؤكدتخويشتن را به نهي از فراموش كردن خداي تعالي مبدل كرد، چون انقطاع مسبب به انقطاع سببش بليغ

زنهار  -مو ال تنسوا اللَّه فينسيكم انفسك "رمايد: به اين هم اكتفاء نكرد كه از فراموش كردن خدا نهيي كلي كند، و مثال بف
 خدا را

__________________________________________________ 

چون فراموشي واقعي از جانب خدا محال است، و منظور از اين فراموشي همين است كه شما كه مخلوق ما و مورد (1)
 .يد. مترجمتوجه ما بوديد، امروز ديگر مورد اعراض ما قرار دار
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بلكه مطلب را به بياني اداء كرد كه نظير اعطاي حكم به  "بردفراموش نكنيد، كه اگر بكنيد خدا خود شما را از يادتان مي
كساني  زتر باشد، لذا ايشان را نهي كرد از اينكه اوسيله مثال باشد، و در نتيجه مؤثرتر واقع شود، و به قبول طرف نزديك

اي هم به سرنوشت يهودياني كرد كه قبل از اين آيه سرگذشتشان را باشند كه خدا را فراموش كردند. و در اين تعبير اشاره
بيان نموده بود، يعني يهوديان بني النضير، و بني قينقاع. و نيز منافقيني كه حالشان در دشمني و مخالفت با خدا و رسولش 

 .حال همان يهوديان بود

  :گيري فرمودو دنبالش به عنوان نتيجه "وَ ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ "لذا فرمود: و 

  :گيري مسبب است از سبب. آن گاه دنبالش فرمودكه در حقيقت نتيجه "فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ "

كساني فاسقان حقيقي هستند، يعني از زي عبوديت و با اين جمله راهنمايي كرد بر اينكه چنين  "أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ "
 .خارجند

و آيه شريفه هر چند از فراموش كردن خداي تعالي نهي نموده، و فراموش كردن خويشتن را فرع آن و نتيجه آن دانسته، 
تر بگويم: و. سادهكند بر امر به ذكر خدا، و مراقبت اليكن از آنجا كه آيه در سياق آيه قبلي واقع شده، با سياقش داللت مي

ال يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ  "نمايد.كند ولي سياق به ذكر خدا امر ميلفظ آيه از فراموش كردن خدا نهي مي
و سياق « 1»به معناي دست يافتن به خير با حصول سالمت است  "فوز "گويد كلمهراغب مي "أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ

 "اصحاب جنت "اند. و مراد ازهمان كساني هستند كه خدا را از ياد برده "اصحاب نار "دهد به اينكه مراد ازآيه شهادت مي
 .آنهايند كه به ياد خدا و مراقب رفتار خويشند

 و مراقبين اعمالكند كه بر هر كس واجب است به دسته يادآوران خدا و اين آيه شريفه حجتي تمام بر اين معنا اقامه مي
يعني يادآوران خدا و  -بپيوندد، نه به آنهايي كه خدا را فراموش كردند. بيان اين حجت آن است كه اين دو طائفه

و سايرين باألخره بايد به يكي از اين دو طائفه ملحق شوند، و اين دو طائفه يكسان  -فراموشكاران خدا و سومي ندارند
ه ر پيوستن به ديگري باشد، و آدمي از اينكه به هر يك ملحق شود پروايي نداشته باشد، بلكنيستند تا پيوستن به هر يك نظي

كند كه انسان طرف راجح را بگيرد، و آن را بر مرجوح يكي از اين دو طائفه راجح، و ديگري مرجوح است، و عقل حكم مي
يگران، پس ترجيح در جانب ايشان است، در ترجيح دهد و آن طرف يادآوران خدا است، چون تنها ايشان رستگارند، نه د



 .نتيجه بر هر انساني واجب است پيوستن به آنان را اختيار كند
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 ."فوز "مفردات راغب، ماده(1)
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 381مثلي گوياي عظمت و جاللت قدر قرآن[..... ص: ]

 "...أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلي جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَوْ "

 .به معناي پراكنده شدن بعد از التيام است "تصدع "در مجمع البيان گفته: كلمه

 . «1»هم به همين معنا است  "تفطر "كلمه

 "فرمايد: ست، مثلي كه اساسش تخيل است، به دليل اينكه در ذيل آيه ميبايد دانست كه زمينه آيه شريفه زمينه مثل زدن ا
 "...وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ

و منظور آيه شريفه تعظيم امر قرآن است، به خاطر استعمالش بر معارف حقيقي و اصول شرايع و عبرتها و مواعظ و وعد و 
ر اينكه كالم خدا عظيم است. و معناي آيه اين است كه: اگر ممكن بود قرآن بر وعيدهايي كه در آن است، و نيز به خاط

كرديم، قطعا كوه را با آن همه صالبت و غلظت و بزرگي هيكل و نيروي كوهي نازل شود، و ما قرآن را بر كوه نازل مي
شود، و وقتي حال كوه در برابر ميديدي كه از ترس خداي عز و جل متاثر و متالشي مقاومتي كه در برابر حوادث دارد، مي

 كند قلبششود و يا خودش آن را تالوت ميقرآن چنين است، انسان سزاوارتر از آن است كه وقتي قرآن بر او تالوت مي
، و دچار گردندخاشع گردد. بنا بر اين، بسيار جاي تعجب است كه جمعي از همين انسانها نه تنها از شنيدن قرآن خاشع نمي

 .آيندشوند، بلكه در مقام دشمني و مخالفت هم برميلواپسي نميترس و د

در اين آيه شريفه التفاتي از تكلم مع الغير به غيبت به كار رفته، و اين بدان جهت است كه بر علت حكم داللت كرده، 
 .استشود، علتش اين است كه قرآن كالم خداي عز و جل بفهماند اگر كوه با نزول قرآن متالشي و نرم مي

اين جمله از باب به كار بردن حكمي كلي در موردي جزئي است تا  -"وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ "
 .اردجريان د -كه بسيار هم هست -داللت كند بر اينكه حكم اين مورد حكمي نو ظهور نيست، بلكه در همه موارد ديگري

مثلي است كه خداي تعالي براي مردم در امر قرآن زده تا عظمت و  "لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلي جَبَلٍ " :پس اينكه فرمود
جاللت قدر آن را از اين نظر كه كالم خدا است و مشتمل بر معارفي عظيم است به ذهن مردم نزديك سازد تا در باره آن 

آن برخورد كنند، و در صدد تحقيق محتواي آن كه حق صريح است برآمده، تفكر نموده، و آن طور كه شايسته آن است با 
به هدايتي كه از طريق عبوديت پيشنهاد كرده مهتدي شوند، چون انسانها براي رسيدن به كمال و سعادتشان طريقي بجز 

 .كردقرآن ندارند، و از جمله معارفش همان مساله مراقبت و محاسبه است كه آيات قبلي بدان سفارش مي
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 389اي از اسماء حسناي ديگر خدا[..... ص: توضيحي در مورد اينكه خداوند عالم غيب و شهادت است. و معاني پاره]



اين آيه با دو آيه بعدش هر چند در مقام شمردن  "هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُهُوَ اللَّهُ الَّذِي ال إِلهَ إِلَّا  "
اي از اسماي حسناي خداي تعالي و اشاره به اين نكته است كه او داراي بهترين اسماء و منزه از هر نقصي است، و طائفه

كرد گيرد، و ليكن اگر آن را با مضمون آيات قبل كه امر به ذكر ميبر اين معنا ميآنچه را كه در آسمانها و زمين است شاهد 
نند، و به كشود كه افرادي كه يادآور خدايند او را با اسماي حسنايش ذكر ميدر نظر بگيريم، از مجموع، اين معنا استفاده مي

 .ددقت فرمايي -برندمقابل آن كمال است پي ميخورند، به نقصي كه در خويشتن در هر اسمي از اسماي كمال خدا بر مي

در نظر بگيريم، به علت خشوع كوه و متالشي شدن آن  "مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ "و اگر آن را با مضمون آيه قبلي و مخصوصا جمله
 ه او خداييها از ترس او متالشي نشود، با اينكشود: چگونه كوهبريم. و معناي مجموع آنها چنين مياز ترس خدا پي مي

 .است كه معبودي بجز او نيست، و عالم به غيب و آشكار و چنين و چنان است

دهد، و آن وحدانيت خدا وصله آن، مجموعا اسمي از اسماي خدا را معنا مي "الذي "موصول -"هُوَ اللَّهُ الَّذِي ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "
 إِلهَ وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ ال "اجع به معناي تهليل در تفسير آيه شريفهاي مطالب ردر الوهيت و معبوديت است. در سابق هم پاره

 .آورديم« 1» "إِلَّا هُوَ

به معناي چيزي است كه مشهود و حاضر در نزد مدرك باشد، هم چنان كه  "شهادت "كلمه -"عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ "
ي اضافي و نسبي است، به اين بيان كه ممكن است يك چيز براي كسي دهد. و اين دو، معنايغيب معناي مخالف آن را مي

يا چيزي غيب و براي شخصي و يا چيزي ديگر شهادت باشد. در شهود، امر دائر مدار نوعي احاطه شاهد بر موجود مشهود 
 .است، يا احاطه حسي، يا خيالي، يا عقلي، و يا وجودي. و در غيب دائر مدار نبودن چنين احاطه است

و هر چيزي كه براي ما غيب و يا شهادت باشد، از آنجا كه محاط خداي تعالي و خدا محيط به آنست، قهرا معلوم او، و او 
عالم به آن است. پس خداي تعالي هم عالم به غيب و هم عالم به شهادت است، و غير او هيچ كس چنين نيست، براي 

اطه ندارد مگر بدانچه خدا تعليمش كرده، هم چنان كه قرآن كريم اينكه غير خدا هر كه باشد وجودش محدود است، و اح
و اما خود خداي تعالي غيب علي االطالق « 4» "عالِمُ الْغَيْبِ فاَل يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ "فرموده: 

 تواند به او احاطه يابد،است، و احدي و چيزي به هيچ وجه نمي
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و  43دهد، مگر رسولي را كه بپسندد. سوره جن، آيه خدايي كه عالم به غيب است پس كسي را بر غيبش احاطه نمي(2)
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 . «1» "ال يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً وَ "هم چنان كه باز قرآن كريم در اين باره فرموده: 

 .كنيماز آنجا كه در سوره فاتحه در تفسير اين دو اسم سخن رفت، ديگر تكرار نمي "هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ "و اما جمله

 "...الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُهُوَ اللَّهُ الَّذِي ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّالمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ  "

 "دوسق "به معناي مالك تدبير امور مردم، و اختياردار حكومت آنان است. و كلمه -به فتح ميم و كسره الم -"ملك "كلمه
د ربه معناي كسي است كه با سالم و عافيت با تو برخو "سالم "كند. و كلمهمبالغه در قدس و نزاهت و پاكي را افاده مي

به معناي كسي است كه به تو امنيت بدهد، و تو را در امان خود  "مؤمن "كند، نه با جنگ و ستيز، و يا شر و ضرر. و كلمه
 .به معناي فائق و مسلط بر شخصي و يا چيزي است "مهيمن "و كلمه .حفظ كند

ست آيد. و يا به معناي كسي اب نميپذيرد، و كسي بر او غالبه معناي آن غالبي است كه هرگز شكست نمي "عزيز "و كلمه



يعني  "جبر "صيغه مبالغه از "جبار "كه هر چه ديگران دارند از ناحيه او دارند، و هر چه او دارد از ناحيه كسي نيست. و كلمه
اش نافذ است. و اراده خود را بر هر كس كه كسي است كه اراده "جبار "شكسته بند و اصالح كننده است، و بنا بر اين

 .آن كسي است كه با جامه كبريايي خود را بنماياند "متكبر "كند. وخواهد به جبر تحميل ميب

 سوره بقره بعد از نقل اين مطلب كه -اين جمله ثنائي است بر خداي تعالي، هم چنان كه در -"سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ "
 . «4» "سبحانه "كفار گفتند خدا فرزند گرفته، فرمود: 

 "...هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ "

ا نيز همان معنا را دارد، ب "بارئ "گيري پديد آورده باشد. و كلمهبه معناي كسي است كه اشيايي را با اندازه "خالق "كلمه
كسي  به معناي "مصور "اي است كه اشيايي را كه پديد آورده از يكديگر ممتازند. و كلمهپديد آورنده "بارئ "اين فرق كه

گانه هر سه هاي خود را طوري صورتگري كرده باشد كه به يكديگر مشتبه نشوند. بنا بر اين، كلمات سهاست كه پديد آورده
متضمن معناي ايجاد هستند، اما به اعتبارات مختلف كه بين آنها ترتيب هست، براي اينكه تصوير فرع اين است كه خداي 

 .ات را متمايز از يكديگر خلق كند، و اين نيز فرع آنست كه اصال بخواهد موجوداتي بيافريندتعالي بخواهد موجود

 "اللَّه "آيد، و آن اين است كه چرا در دو آيه قبل بعد از نامدر اينجا سؤالي پيش مي
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به  "لَّهال "را ذكر نمود و سپس اسماي خدا را شمرد، ولي در آيه مورد بحث بعد از نام "ال اله اال اللَّه "بالفاصله كلمه توحيد
ي كه در آن دو آيه شمرده شده كه يازده شمردن اسماء پرداخت، و كلمه توحيد را ذكر نكرد؟ جوابش اين است كه بين صفات

صفت، و يا يازده نام است، با نامهايي كه در آيه مورد بحث ذكر شده فرق است، و اين فرق باعث شده كه در آن دو آيه 
كلمه توحيد را بياورد و در اين آيه نياورد، و آن فرق اين است كه صفات مذكور در دو آيه قبل الوهيت خدا را كه همان 

دي به جز خدا معبو "ال إِلهَ إِلَّا اللَّهُ "ماند كه فرموده باشد: كند، و در حقيقت مثل اين ميكيت توأم با تدبير است اثبات ميمال
نيست، به دليل اينكه او عالم به غيب و شهادت، و رحمان و رحيم و... است. و اين صفات به نحو اصالت و استقالل خاص 

ر اين استقالل نيست، چون غير او هر كس هر چه از اين صفات دارد، خدا به وي داده، پس خدا است، و شريكي براي او د
سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا  "قهرا الوهيت و استحقاق معبود شدن هم خاص او است، و به همين جهت در آخر آيه دوم فرمود: 

 .د. و با اين جمله اعتقاد شرك را كه مذهب مشركين است رد نمو"يُشْرِكُونَ

تواند اختصاص الوهيت به خدا را اثبات كند، چون و اما صفات و اسمايي كه در آيه مورد بحث آمده صفاتي است كه نمي
صفات مذكور عبارتند از: خالق، بارئ و مصور، كه مشركين هم آنها را قبول دارند. آنان نيز خلقت و ايجاد را خاص خدا 

 .غير خدا ارباب و الهه ديگر هست كه در استحقاق معبوديت شريك خداينددانند، و در عين حال مدعي آنند كه به مي

آمده، به منظور تاكيد و تثبيت مقصود بوده، چون اين كلمه علم )اسم  "اللَّه "و اما اينكه در ابتداي هر سه آيه اسم جالله
ي الهي از آن سرچشمه خاص( است براي خدا، و معنايش ذات مستجمع تمامي صفات كمال است، و قهرا تمامي اسما

 .گيردمي

هم جمع است، و هم الف و الم  "االسماء "اين جمله اشاره به بقيه اسماي حسني است، چون كلمه -"لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "
 .كندبر سرش آمده، و از نظر قواعد ادبي جمع داراي الف و الم افاده عموم مي



اويند.  گوييعني هر آنچه مخلوق كه در عالم است حتي خود آسمانها و زمين تسبيح -"الْأَرْضِيُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ  "
 .و ما در سابق مكرر پيرامون اينكه تسبيح موجودات چه معنا دارد بحث كرديم

فعالش ي است كه اختم شده يعني او غالبي است شكست ناپذير، و كس "وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "گانه با جملهاين آيات سه
 متقن است، نه گزاف و بيهوده. پس نه معصيت
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سازد، و نه مخالفت معاندان، و نه پاداش مطيعان خواند عاجز ميكاران او را در آنچه تشريع كرده و بشر را به سويش ميگناه
 .گرددو اجر نيكوكاران در درگاهش ضايع مي

ختم شود، و به طور اشاره بفهماند كه  "حكيم "و "عزيز "فتيم باعث شد گفتار در سه آيه با ذكر اسمو همين عنايت كه گ
كالم او هم عزيز و حكيم است، باعث شد كه در آغاز هر سه آيه نام اللَّه تكرار شده، و مقدم بر ساير اسماء ذكر شود. و نيز 

 .اينكه در وسط آيه دوم ذكر شده بود باعث شد كه اسم عزيز با اسم حكيم دوباره ذكر شود، با

و اينكه گفتيم توصيف خدا به دو وصف عزيز و حكيم اشاره دارد به اينكه كالمش هم، عزيز و حكيم است، از اين بابت بود 
ر فرموده: ، و جايي ديگ« 1» "وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ " :كه در قرآن كريم كالم خود را هم عزيز و حكيم خوانده، يك جا فرموده

 . «4» "وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ "

 389بحث روايتي ])رواياتي در باره بعضي اسماء و صفات خداوند، و در باره محاسبه نفس و نظر در اعمال(.[..... ص: 

غيب عبارت است از از امام ابي جعفر )ع( روايت آورده كه فرمود:  "عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ "در مجمع البيان در تفسير جمله
 . «3»چيزي كه تا كنون نبوده، و شهادت چيزهايي است كه بوده 

مؤلف: البته اين تفسير تفسير به بعضي از مصاديق است، نه اينكه معناي غيب و شهادت تنها همين باشد كه در روايت آمده. 
 .ه فاتحه آورديمو ما رواياتي را كه در تفسير اسم جالله و دو اسم رحمان و رحيم آمده در سور

و در توحيد به سند خود از ابي بصير از امام ابي جعفر باقر )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود: خداي تعالي از ازل 
حي و زنده بوده، اما حي بدون حيات. و از ازل ملك و قادر بوده، حتي قبل از اينكه چيزي را ايجاد كرده باشد، و بعد از آنكه 

 . «4»يد ملكي جبار شد خلق را بيافر

معنايش اين است كه حيات او مانند حيات موجودات زنده چيزي غير از ذات و زائد  "حي بدون حيات "مؤلف: اينكه فرمود: 
 بر ذاتش نيست، بلكه حياتش عين ذات او
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ه در حقيقت خواسته است ملك را ك "قبل از خلقت عالم ملكي قادر بود و بعد از خلقت ملكي جبار شد "و اينكه فرمود .است
 .تحققش قبل از ايجاد فرض داشته باشداز صفات فعل است، به قدرت ارجاع دهد، كه از صفات ذات است تا 



 "فرمايد: و در كافي به سند خود از هشام جواليقي روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( از معناي كالم خدا كه مي
 . «1»پرسيدم كه منظور از آن چيست؟ فرمود: منظور منزه بودن خدا )از نواقص( است  "سُبْحانَ اللَّهِ

 . «4»كه: خداي تعالي خالق است، اما نه با حركت و رنج  و در نهج البالغه است

مؤلف: ما تعدادي از روايات وارده در اسماي حسناي خدا و شمار آنها را در بحث از اسماي حسني در جلد ششم اين كتاب 
 .آورديم

از نفس  -وا للعرض االكبرحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا و تجهز "و در روايت نبوي معروف آمده كه: 
خود حسابكشي كنيد، قبل از آن كه از شما حساب بكشند، و خود را بسنجيد، قبل از آن كه شما را بسنجند، و براي روز 

 . «3» "قيامت آماده شويد

  :و در كافي به سند خود از ابي الحسن ماضي )ع( روايت آورده كه فرمود

كند از ما نيست )آن كس از ما است كه روز به روز به حساب خود يدگي نميكسي كه روز به روز به حساب نفس خود رس
برسد( اگر عمل نيكي داشت شكرش نسبت به خدا بيشتر شود و اگر عمل زشتي داشت از خدا طلب مغفرت نموده، توبه كند 

«3» . 

 "ناي ذكر خدا در ذيل تفسير آيهقريب به اين معنا رواياتي ديگر است، و ما رواياتي از ائمه اهل بيت )ع( در مع :مؤلف
تواند نقل كرديم، اگر كسي بخواهد مي «6» "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً "و آيه« 3» "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ...
 .بدانجا مراجعه كند
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 386(..... ص: 93سوره ممتحنه مدني است و سيزده آيه دارد )(60)

 386[..... ص: 1تا  9(: آيات 61سوره الممتحنة )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَ
مْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُ

طُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَ أَلْسِنَتَهُمْ ( إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَ يَبْس1ُما أَعْلَنْتُمْ وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ )



( قَدْ كانَتْ 3) ( لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَ ال أَوْالدُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِير4ٌبِالسُّوءِ وَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ )
نَنا وَ  كَفَرْنا بِكُمْ وَ بَدا بَيْفِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِلَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

ءٍ رَبَّنا لَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ ما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّي تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إاِلَّ قَوْ
 (4)عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ 

( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ 3نْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )رَبَّنا ال تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ اغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَ
يْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَ اللَّهُ عَسَي اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِينَ عادَ (6)وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ 

سِطُوا  وَ تُقْ( ال يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُم3ْقَدِيرٌ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )
( إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلي 3طِينَ )إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِ

 (3إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
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 387... ص: ترجمه آيات..

 .به نام خداوند رحمان و رحيم

ايد دشمن مرا و دشمن خودتان را دوستان خود مگيريد، آيا مراتب دوستي خود را به ايشان تقديم اي كساني كه ايمان آورده
 ورزند و نيز رسول و شما را به جرم اينكه به خدا،كنيد با اينكه به شريعتي كه براي شما آمده و حق است كفر ميمي

ايد نبايد آنان را دوست كنند؟! اگر براي رضاي من و جهاد در راه من مهاجرت كردهايد بيرون ميپروردگارتان ايمان آورده
داريد و چه دانم چه چيزهايي را پنهان ميخود بگيريد و پنهاني با ايشان دوستي كنيد چون من بهتر از هر دانايي مي

 .(1شما چنين كند راه مستقيم را گم كرده ) كنيد و هر كس ازچيزهايي را اظهار مي

اگر كفار به شما دست پيدا كنند دشمنان شما خواهند بود و دست و زبان خود را به آزار شما دراز خواهند كرد و آرزومند آنند 
 .(4كه شما هم كافر شويد )

امت خورند روز قيقيامت به درد شما نميكنيد( در روز خويشاوند و اوالد شما )كه به خاطر سالمتي آنان با كفار دوستي مي
 .(3كنيد بينا است )مانيد و عملتان، و خدا بدانچه ميشود، شما ميهمه اين روابط عاطفي قطع مي

شما الگوي خوبي در ابراهيم و پيروان او داريد، به ياد آريد آن زمان را كه به قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه به جاي خدا 
كنيم بيزاريم، به شما كافريم و از همين امروز براي ابد اعالم قطع رابطه خويشاوندي و اعالم دشمني و كينه ميپرستيد مي

وانم از تماند سخني كه ابراهيم به پدرش گفت، و آن بود كه من فقط ميتا روزي كه به خداي يگانه ايمان آوريد. باقي مي
توانم صورت دهم. و همگي گفتند پروردگارا بر تو توكل و كار ديگري نمي خدا برايت طلب مغفرت كنم و از ناحيه خدا هيچ

 .(3به سوي تو انابه نموديم كه بازگشت به سوي تو است )

 .(3پروردگارا تو ما را مايه امتحان و فتنه كساني كه كافر شدند قرار مده و ما را بيامرز كه تو، آري، تنها تو عزيز و حكيمي )

اند و اما آنهايي كه از شما هنوز كه اميدوار به خدا و روز جزايند همواره در ابراهيم و يارانش الگو داشته از ميان شما آنهايي
 .(3نياز و ستوده است )دارند خداي تعالي بيهم كفار را دوست مي

نا سازد و خدا توااميد است كه خداي سبحان بين شما و همان كفار )كه به خاطر خدا با ايشان دشمني كرديد( مودت برقرار 
 .(3است و خدا آمرزگار رحيم است )



اين فرمان تنها مربوط به كفاريست كه شما را بيرون كردند و با شما جنگيدند( و اما آنهايي كه چنين نكردند خدا شما را از )
 .(3دارد )كاران را دوست مياحسان به آنان و رفتار عادالنه با ايشان نهي نكرده زيرا خدا عدالت
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خدا تنها از دوستي كساني نهي كرده كه با شما سر جنگ دارند و تنها بر سر مساله دين با شما جنگيدند و شما را از ديارتان 
بيرون كردند و در بيرون كردنتان پشت به پشت هم دادند خدا شما را از اينكه آنان را دوست بداريد نهي فرموده و هر كس 

 .(3ان بدارد پس آنها ستمكارند )دوستش

 388كند[..... ص: بيان آيات ]بيان آياتي كه به سختي از دوستي مؤمنين با كفار و مشركين نهي مي

 اشاره

كند، هم در ابتداي سوره متعرض آنست، و اين سوره متعرض مساله دوستي مؤمنين با كفار است، و از آن به سختي نهي مي
آياتش متعرض احكامي در باره زنان مهاجر و بيعت زنان شده، و مدني بودن اين سوره روشن هم در آخرش، و در خالل 

 .است

 "...يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ "

شان در هاند، و انگيزهاجر در خفا با مشركين مكه رابطه دوستي داشتهشود كه بعضي از مؤمنين ماز زمينه آيات استفاده مي
اين دوستي جلب حمايت آنان از ارحام و فرزندان خود بوده، كه هنوز در مكه مانده بودند. اين آيات نازل شد و ايشان را از 

 .اين عمل نهي كرد

كند، چون در آن روايات آمده كه حاطب بن ابي بلتعة ميرواياتي هم كه در شان نزول آيات وارد شده اين استفاده را تاييد 
اي سري به مشركين مكه فرستاد، و در آن از اينكه رسول خدا )ص( تصميم دارد مكه را فتح كند به ايشان گزارش داد، نامه

رده ن حفظ كو منظورش اين بود كه منتي بر آنان گذاشته و بدين وسيله ارحام و اوالدي كه در مكه داشت از خطر مشركي
ر شرح اين داستان د -ان شاء اللَّه -اش خبر داد، و اين آيات را فرستاد. وباشد. خداي تعالي اين جريان را به پيامبر گرامي

 .گذردبحث روايتي آينده از نظر خواننده مي

ه شريفه جمع آن شود، و هم بر جمع دشمنان، و مراد آيبه معناي دشمن است كه هم بر يك نفر اطالق مي "عدو "كلمه
 و قرائن ديگر. و منظور از اين "اليهم "و نيز به قرينه ضمير جمع در "اولياء خود نگيريد "است، به قرينه اينكه فرموده

اند، و دشمن بودنشان براي خدا به خاطر مشرك بودنشان است، به اين علت كه براي خدا شركائي دشمنان مشركين مكه
كردند. و دشمن بودنشان براي پذيرفتند، و رسول او را تكذيب ميستيدند، و دعوت او را نميپرقائل بودند، و خدا را نمي

كردند، و معلوم است مؤمنين به خاطر اين بود كه مؤمنين به خدا ايمان آورده بودند، و مال و جان خود را در راه خدا فدا مي
 .كساني كه با خدا دشمني دارند، با مؤمنين هم دشمن خواهند بود
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خواهي گفت: در آيه شريفه ذكر دشمني مشركين با خدا كافي بود، چه حاجت بود به اينكه دشمني با مؤمنين را هم ذكر 
گوييم: از آنجا كه زمينه آيه زمينه نهي مؤمنين از دوستي با مشركين بود، يادآوري دشمني آنان با ايشان كند. در پاسخ مي

كند، گويا فرموده: كسي كه با خدا دشمني كند، با خود شما هم دشمن است، ديگر چه جا دارد كه تحذير را تاكيد مينهي و 
 .با آنان دوستي كنيد



وَ ال تُلْقُوا  "كه بر سر آن در آمده زائد است، همان طور كه در آيه "باء "است، و حرف "تلقون "مفعول كلمه "مودت "كلمه
اظهار مودت و يا ابالغ آن به مشركين است، و اين جمله،  "القاء مودت "چنين است. و مراد از «1» "التَّهْلُكَةِ بِأَيْدِيكُمْ إِلَي
 .است "ال تَتَّخِذُوا "صفت و يا حال از فاعل "تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ "يعني جمله

دين حق است، كه كتاب خدا آن را توصيف نموده، و رسول خدا )ص(  "قح "منظور از -"وَ قَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ "
 .اي است حاليهكند، و اين جمله جملههم به سوي آن دعوت مي

ن ياين جمله نيز حاليه است. و منظور از اخراج رسول و اخراج مؤمنين ا -"يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ "
أَنْ  "است كه با بد رفتاري خود رسول و مؤمنين را ناچار كردند از مكه خارج شوند، و به مدينه مهاجرت كنند. و در جمله

كند، و معنايش اين است كه: رسول و شما را مي "يخرجون "المي در تقدير است، و جمله را متعلق به "تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ
 .ايدكنند، به خاطر اينكه به پروردگارتان ايمان آوردهكه ميمجبور به مهاجرت از م

نند كه كتوصيف كرده تا بفهماند مشركين مكه مؤمنين را بر امري مؤاخذه مي "ربكم "را با كلمه "اللَّه "در اين جمله نام
 .رم قابل مؤاخذهحق و واجب است، و جرم نيست، براي اينكه ايمان هر انساني به پروردگارش امري است واجب، نه ج

رتتان يعني اگر مهاج "ال تتخذوا "اين جمله متعلق است به جمله -"إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِي "
جهاد در راه من، و به منظور خشنودي من است، ديگر دشمنان مرا دوست مگيريد. و در اين جمله جزاي شرط حذف شده، 

مصدر  "جهادا "ي ديگر است. و كلمه "ال تتخذوا "فهماند جزائي كه حذف شده يكمي "ال تتخذوا "ينكه همانبراي ا
 به معناي طلب است. و كلمه "ابتغاء "است، و در اينجا مفعول له واقع شده. و كلمه
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  :مصدر و به معناي خشنودي است. و معناي جمله اين است كه "رضا "مانند كلمه "مرضاة "

 .اگر در راه رضاي من و جهاد در راه من بيرون شديد، ديگر دشمن مرا و دشمن خودتان را دوست مگيريد

 كند، و هم مالزمهت، كه هم نهي را تاكيد ميشرطي كه در آيه شريفه كرده از باب اشتراط حكم به امري محقق الوقوع اس
اگر پسر من هستي فالن كار را  "ماند كه پدري به فرزند خود بگويددارد، مثل اين ميميان شرط و مشروط را اعالم مي

فهماند ميان شرط و مشروط مالزمه است، و كسي كه فرزند من كند، و هم ميكه اين تعبير هم نهي را تاكيد مي "مكن
 .ممكن نيست فالن كار را بكند است

ن است كه ، معنايش اي"أسررت اليه حديثا "شودوقتي گفته مي -"تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَ ما أَعْلَنْتُمْ "
 اين است كه در خفا به مشركين اطالع "لْمَوَدَّةِتُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِا "من فالن قصه را پنهاني به فالن كس رساندم، پس معناي

ضد اخفاء و به معناي آشكار ساختن است. و  "اعالن "اين طور معنا كرده. و كلمه« 1»راغب  -دهيد كه دوستشان داريدمي
ن ز مفسرياسم تفضيل است، )يعني من داناترم(. بعضي ا "أعلم "است. و كلمه "تسرون "حال از فاعل "أَنَا أَعْلَمُ "جمله

 "علم "متعدي شده است، چون ماده "باء "صيغه متكلم وحده از مضارع باشد، كه با حرف "اعلم "اند كهاحتمال داده« 4»
 .شود، و گاهي بدون آنمتعدي مي "باء "گاهي با حرف

نونده وقتي آيه گويا شاين جمله استينافيه است، اما نه به طوري كه ربطي به ما قبل نداشته باشد، بلكه بيان ما قبل است، 
ه ما دهيد كدهد: شما پنهاني به مشركين اطالع ميايم؟ در اين آيه پاسخ ميقبلي را شنيده، پرسيده: مگر ما چكار كرده

د، دهيدانم، و بهتر خبر دارم آنچه را كه پنهاني و يا آشكارا انجام ميدوستتان داريم، و حال آنكه من از هر كسي بهتر مي



 .دانم كه اخفاء و اظهار شما نسبت به آن يكسان استار و كردار شما را به علمي مييعني من گفت

رساند، و آن اين است كه اخفاء و اظهار نزد يك معنا را مي "بِما أَخْفَيْتُمْ وَ ما أَعْلَنْتُمْ "شود مجموع دو جملهپس معلوم مي
 "بِما أَخْفَيْتُمْ "، پس ديگر نبايد ايراد كرد كه آوردن جملهخدا يكسان است، چون او به آشكار و نهان يك جور احاطه دارد

 كافي بود، و احتياج به آن
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 .انها آگاه است، به طريق أولي به آشكارها عالم استجمله ديگر نبود، براي اينكه كسي به نه

اشاره است به پنهان ساختن مودت با كفار، و به تعبير  "ذلك "كلمه "وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ "و در جمله
 "بيل السواءس "موصوف است، و معنايشاز باب اضافه صفت به  "سواء السبيل "ديگر: اشاره است به دوستي با آنان. و كلمه

است البته احتمال اين نيز هست كه منصوب به حذف حرف جر  "ضل "يعني طريق مستقيم است. و كلمه مذكور مفعول
 .است "سبيل اللَّه "،"سبيل "بوده باشد. و منظور از كلمه "فقد ضل عن سواء السبيل "باشد، و تقدير آن

 319كاهد و اگر به شما دست يابند...[..... ص: عداوت آنها نسبت به شما نميدوستي كردن با كفار از بغض و ]

 "...إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً

به معناي حذاقت در ادراك و انجام چيزي است. و اضافه  -به فتحه حرف اول، و سكون حرف دوم -"ثقف "راغب گفته
معنايش اين است كه من آن را با حذاقتي كه در ديد دارم ديدم. اين معناي  "كذاثقفت  "شود: كرده كه وقتي گفته مي

« . 1»شود، هر چند كه ثقافت و حذاقتي در بين نباشد لغوي كلمه است، ولي به عنوان مجاز در همه ادراكها هم استعمال مي
اند، و نا را به كمك مناسبت مقام آيه فهميدهاند، و شايد اين معكلمه مذكور را به ظفر و دستيابي معنا كرده« 4»و ديگران 

 .هر دو معنا بهم نزديكند

زمينه اين آيه بيان اين نكته است كه پنهان كردن دوستي با كفار به منظور جلب محبت آنان، و رفع عداوتشان هيچ سودي 
ر به ايشان دست يابند دشمني دارند، اگبه حالشان ندارد، و مشركين علي رغم اين مودتها كه بعضي از مؤمنين اعمال مي

 .هاي مؤمنين تغييري در دشمني آنها داده باشدكنند، بدون اينكه دوستيخود را اعمال مي

ونُوا يَكُ "اين جمله به منزله عطف تفسير است، براي جمله -"وَ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ "
به  هايي كه يك دشمن غالب نسبتكنايه است از كشتن و اسير كردن و ساير شكنجه "بسط أيدي بالسوء "و ."لَكُمْ أَعْداءً

 .كنايه است از ناسزا و بدگويي "بسط زبانها به سوء "دارد. ومغلوب روا مي

معناي مضارع را  "ودوا "، و ماضي"يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً "عطف باشد بر جزاء يعني جمله "وَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ "و ظاهرا جمله
 دهد، چون شرط و جزاء اقتضاء دارد كه ماضيمي
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باشد. و معناي آيه اين است كه: اگر مشركين به شما دست يابند، دشمن شما خواهند بود، و دست و  مزبور به معناي مضارع
دارند كه شما كافر شويد، هم چنان كه در مكه مؤمنين را كنند، و دوست ميزبان خود را به بدي به سوي شما دراز مي

 .ا داناتر استو خد -دادند، و به اين اميد كه شايد از دينشان برگردندشكنجه مي

 315اندازد[..... ص: يي ميبيان اينكه در قيامت رابطه اسباب و انساب وجود نخواهد داشت و مراد از اينكه فرمود خداوند بين شما و ارحام و اوالدتان در قيامت جدا]

د، و آن كنه ممكن است به ذهن كسي برسد، دفع مياين آيه توهمي را ك "لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَ ال أَواْلدُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ "
توهم اين است كه پيش خود خيال كند دوستي با مشركين مكه به خاطر حفظ ارحام و اوالد شرعا اشكالي نبايد داشته باشد. 

وزخ د بود عيبي نداشت، اما اگر حفظ ارحام به قيمت عذاباي ميدهد: اگر اين تشبثات داراي فايدهآيه شريفه پاسخ مي
برايتان تمام شود چطور؟ قطعا و عقال نبايد در صدد حفظ آنان برآييد، براي اينكه ارحام و اوالد كه به خاطر حفظ آنان امروز 
با دشمنان خدا دوستي كرديد، در روزي كه كيفر معصيت و اعمال زشت خود را كه يكي از آنها همين دوستي با كفار است 

 .كنندد، و دردي از شما دوا نميخورنبينيد به درد شما نميمي

ان كه در اندازد، هم چنيعني روز قيامت خداي تعالي با از كار انداختن اسباب دنيوي، ميان شما جدايي مي -"يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ "
و از آن جمله خويشاوندي و علت سقوط اسباب « 1» "فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فاَل أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ "جاي ديگر فرموده: 

ظاهري اين است كه خويشاوندي كه معنايش منتهي شدن نسبت دو نفر يا بيشتر به يك رحم )و يا يك صلب( است، تنها 
دهد، و باعث مودت و الفت و معاضدت و عصبيت، و يا خدمت آثارش را در ظرف دنيا كه ظرف حيات اجتماعي است بروز مي

 سازد، آراء وف اجتماع است كه بالطبع و بر حسب آراء و عقائد، انسان را محتاج به اين امور ميگردد، چون ظرو امثال آن مي
كند، و در خارج از ظرف حيات اجتماعي خبري از اين آراء و عقائد عقائدي كه آن را هم فهم اجتماعي در انسان ايجاد مي

 .نيست

ماند، اثري از آراء و پندارهاي دنيايي نمي -شود،كشف غطاء مي كند، و رفع حجاب ودر قيامت وقتي حقائق آشكارا جلوه مي
داشتيم، به پنو رابطي كه ميان اسباب و مسببات بود، و آن استقاللي كه ما در دنيا براي اسباب و تاثيرش در مسببات مي

 كلي از بين
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و نيز « 1» "لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ "رود، هم چنان كه قرآن كريم در جاي ديگر فرموده: مي
 . «4» "ذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُوَ رَأَوُا الْعَ "فرموده: 

 شود، پس سزاوار انسانمند نمياش بهرهپس در قيامت رابطه اسباب و انساب وجود ندارد، و هيچ خويشاوندي از خويشاوندي
دوا عاقل نيست كه به خاطر خويشاوندان و فرزندان، به خدا و رسولش خيانت كند، چون اينان در قيامت دردي از او 

 .كنندنمي

 313گفته شده است[..... ص:  "يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ "وجوه ديگري كه در معناي جمله]

كند كه هر كس از اي هول انگيز به پا مياند: مراد اين است كه روز قيامت خداي تعالي صحنهگفته« 3»بعضي از مفسرين 
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ وَ صاحِبَتِهِ  "فرموده:  كند، هم چنان كه قرآن كريم در جاي ديگرهر كس ديگر فرار مي



 .تر است، ليكن وجه سابق با مقام مناسب« 3» "وَ بَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

سازد، اهل ايمان و اطاعت شما را از يكديگر جدا مي اند: مراد آيه اين است كه روز قيامت خداي تعاليديگر گفته« 3»بعضي 
كند، در نتيجه يك خويشاوند بهشتي، خويشاوند دوزخي خود را را داخل بهشت، و اهل كفر و معصيت را داخل جهنم مي

 .بيند، چون در آتش استنمي

ا مقام آيه تناسب ندارد، اين وجه هر چند در جاي خود سخن صحيحي است، ليكن )همان طور كه در وجه قبل گفتيم( ب
 .براي اينكه در آيه شريفه سخني از كفر ارحام و اوالد مؤمنين نرفته

اند: مراد از اين فصل و جدا سازي، فصل قضاء است، و معناي آيه اين است كه: خداي تعالي در روز ديگر گفته« 3»بعضي 
 .كندقيامت بين شما داوري مي

رود كه مورد اختالف باشد، و وجه قبلي داشت، براي اينكه در جايي سخن از داوري مي اين وجه هم همان اشكال را دارد كه
به « 3» "إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ "مقام آيه چنين مقامي نيست، و لذا در آيه شريفه

 خاطر اينكه سخن از اختالف
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 .33پنداشتيد نخواهيد يافت. سوره انعام، آيه ها در بينتان از هم گسيخت، و آنچه را ميرشته(1)

 .133ها را گسيخته يافتند. سوره بقره، آيه عذاب را ديدند و رشته(2)

 .33، ص 43روح المعاني، ج (3)

گريزد، براي هر انساني وصفي است كه روزي كه هر كس از برادرش، و مادر و پدرش، و رفيق و فرزندانش مي(4)
 .37 -34گذارد به سايرين توجهي داشته باشد. سوره عبس، آيه نمي

 [.....] .434، ص 3(مجمع البيان، ج 3و  5)

 .44سوره سجده، آيه (7)
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  :گوييم معنايش اين است كهكنيم، و ميرا به داوري معنا مي "يفصل "رفته، كلمه

 .كنند داوري خواهد كرداش اختالف ميپروردگار تو در قيامت بين آنان در آنچه در باره

ه: روز ش اين است كو به منزله تاكيد آن است، و معناي "لَنْ تَنْفَعَكُمْ "اين جمله متمم جمله -"وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "
ا كنيد بينقيامت أرحام و اوالد، شما را در برطرف كردن آثار اين خيانت و امثال آن سودي نخواهند داشت، و خدا بدانچه مي

 .است و چيزي بر او پوشيده نيست، و به عظمت اين خيانت شما آگاه است، و خواه ناخواه شما را بر آن مؤاخذه خواهد نمود

متصل است  "هِ...إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِي "هيم )عليه السالم( و پيروانش در تبري از مشركين و توضيح در باره استغفار ابراهيم )عليه السالم( براي پدر و اينكه استثناياسوه بودن ابرا]

 319ص:  .....[يا منقطع

در اين جمله خطاب را متوجه مؤمنين كرده. و  "مَعَهُ... أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ "
ارد به ظاهرش داللت د "وَ الَّذِينَ مَعَهُ "معنايش اتباع و اقتداء نيكو به ابراهيم است. و جمله "أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ "جمله

 .ديگر نيز به وي ايمان آورده بودندبر اينكه غير از لوط و همسر ابراهيم كساني 

هاي شما بيزاريم، و اين بيان همان يعني ما از شما و از بت -"إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ "
 .چيزي است كه بايد در آن اسوه و اقتداء داشته باشند



معنا  اين قسمت از آيه برائت را به آثارش -"بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّي تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُكَفَرْنا بِكُمْ وَ  "
كند، و آثار برائت همين است كه به عقيده آنان كفر بورزند، و ما دام كه مشركند با آنان دشمني كنند تا روزي كه خداي مي
 .حد سبحان را بپرستندوا

ا زماني ت -حَتَّي تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ "و مراد از كفر ورزيدن به آنان، كفر ورزيدن به شرك آنان است، به دليل اينكه فرموده: 
و معناي كفر به شرك آنان اين است كه با شرك آنان عمال مخالفت شود، هم چنان كه  "كه به خداي واحد ايمان بياوريد

 .عداوت مخالفت و ناسازگاري قلبي است

اند: اول مخالفت عملي با شرك آنان، دوم عداوت قلبي با ايشان، و خود آنان برائتشان از مشركين را به سه امر تفسير كرده
 .اند. مگر اينكه دست از شرك برداشته، به خداي واحد ايمان آورندسوم استمرار اين وضع ما دام كه بر شرك خود باقي

هاي اين جمله استثنايي است از كليتي كه جمله -"ءٍإِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ ما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ "
ق، لكرد، و آن اين بود كه ابراهيم و مؤمنيني كه با وي بودند، از قوم مشرك خود به طور كلي و مطقبل بر آن داللت مي

اي كه ايشان را به آنان پيوسته كند قطع نمودند، به جز يك رابطه، و آن گفتار ابراهيم به پدرش تبري جستند، و هر رابطه
  ."...لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ "بود كه گفت: 
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است كه به وي داده، تا شايد از شرك توبه اي و اين جمله معنايش اظهار دوستي ابراهيم نسبت به پدر نيست، بلكه وعده
 وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ "كند، و به خداي يگانه ايمان آورد، به دليل اينكه قرآن كريم در جاي ديگر فرموده: 

شود وقتي ابراهيم به پدرش وعده استغفار كه از آن استفاده مي« 1» "رَّأَ مِنْهُمَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَ
داده كه برايش روشن نبوده كه وي دشمن خدا است، و دشمني با خدا در دلش رسوخ يافته، و در شرك ثابت قدم است، 

ش معلوم شد كه عداوتش با خدا در بدين جهت اميدوار بوده كه از شرك به سوي خدا برگردد، و ايمان بياورد. و وقتي براي
 .دلش رسوخ يافته، و در نتيجه از ايمانش مايوس شد، از او بيزاري جست

كَ قالَ سَالمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَ "فرمايد: كند، و مياي كه داستان احتجاج ابراهيم با پدرش را نقل ميعالوه بر اينكه از آيه
شود كه در همان مجلسي كه وعده استغفار به استفاده مي« 4» "ا وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِرَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّ

كنم، و اگر وعده استغفار از روي گيري ميخوانيد كنارهگويد: من از شما و آنچه به جاي خدا ميدهد، بالفاصله ميپدرش مي
من از همه شما  "نه اينكه بفرمايد:  "كنمگيري ميو من از قوم كناره "گويدمحبت و دوستي پدر بود، جا داشت ب

 .گيري كند كه همان تبري استو پدر را هم داخل قوم كند، و از همه كناره "كنمگيري ميكناره

خني نگفتند، س بنا بر آنچه گفتيم استثناء در آيه، استثناء متصل است، و مستثني منه آن اين است كه نامبردگان با مشركين
  :شود كهمگر در باره تبري، در نتيجه معنايش اين مي

مؤمنين و ابراهيم به غير از تبري هيچ سخني با مشركين نداشتند، اال سخني كه ابراهيم فقط با پدرش داشت، و آن اين بود 
به  اي است كه به پدر داده،بلكه وعده، و معلوم است كه اين سخن نه تبري است و نه تولي، "لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ "كه گفت: 

 .اين اميد كه شايد به خدا ايمان بياورد

شويم استثناء را منقطع بگيريم، و آن اين است كه از آيه اي هست كه با در نظر گرفتن آن ناگزير ميليكن در اينجا نكته
ده كه به او وعده استغفار داده، و بعد از آنكه شود كه تبري جازم و قاطع ابراهيم بعد از آن زماني بوسوره توبه استفاده مي

ين و آيه مورد بحث از هم "فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ "فهميد پدرش دشمن خداست، به طور قاطع از او تبري جسته
 پس معلومكند. دهد، و در آخر وعده ابراهيم به پدر را استثناء ميتبري قاطع خبر مي
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اي بود كه به وي داده بود، ولي وقتي برايش روشن استغفار ابراهيم براي پدرش از در دوستي نبود، بلكه ناشي از وعده(1)
 .113سوره توبه، آيه  .شد كه او دشمن خدا است از او بيزاري جست

 .33و  33سوره مريم، آيه (2)
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 .شود جمله آخر آيه، يعني جمله استثناء، غير از جنس جمله مستثني منه است، و استثناي منقطع هم همين استمي

قَدْ  "استثناء از مضمون همه آيه است يعني از اينكه فرمود:  "إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ "و بنا بر اين فرض، ممكن است بگوييم جمله
 إِنَّا بُرَآؤُا إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ "با در نظر داشتن قيدي كه به آن خورده، يعني قيد "انَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُك

ودند در با او ب شود: به تحقيق براي شما اقتدايي نيكو است از ابراهيم، و آنان كهو در نتيجه معناي آيه چنين مي "مِنْكُمْ
 .(اي چنين و چنان داداينكه از قوم مشرك خود تبري جستند )مگر قول ابراهيم كه به پدرش وعده

در وجه « 1»و اما بر فرض اينكه استثناء متصل باشد، وجه اتصالش همانست كه ما در سابق بيان كرديم. بعضي از مفسرين 
ست است، و معناي مجموع آيه اين ا "قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ "اند كه: مستثني منه، جملهاتصال چنين گفته

كه: شما مسلمانان در ابراهيم و مؤمنين به وي اقتدايي نيكو داريد، و بايد در همه رفتار و صفات او اقتداء كنيد، اال در يك 
 .خصلتش و آن اين است كه به پدرش چنين و چنان گفت

واهد اين نيست كه بخ "لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ "فرمايدوجه درست نيست، چون زمينه آيه مورد بحث كه ميولي اين 
تاسي به ابراهيم )ع( را در تمامي خصالش بر مسلمانان واجب كند و استغفار يا وعده استغفار را استثناء كند، تا اين يك 

از قوم  اش، بلكه زمينه آيه اين است كه تنها مردم مسلمان را در خصوص بيزاريخصلت از خصال ابراهيم مستثني باشد
مشرك خود وادار به تاسي كند، و اما وعده به استغفار در صورتي كه اميد توبه و ايمان در بين باشد، از مصاديق تبري و 

 ستثناي متصل باشد، هر چند كه ازبيزاري جستن نيست، تا استثناي آن از بيزاري جستن ابراهيم )ع( از قوم مشركش ا
 .مصاديق تولي نيز نيست

ع( و بيان حقيقت امر در مساله طلب مغفرت است، و )اين جمله تتمه گفتار ابراهيم  -"ءٍوَ ما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ "
ود، بلكه منشا آن فقر عبوديت، و اينكه اگر از خدا جهت پدر طلب مغفرت كردم، نه چون طلب هر طلبكار از بدهكار خويش ب

اش ذلت آن در برابر غناي ربوبيت و عزت او است. و اين خداي تعالي است كه يا به وجه كريمش اقبال نموده و بر بنده
 دارد، چون احدي ازكند، و يا اعراض نموده از رحمت دريغ ميترحم مي
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 "قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً "خدا مالك و طلبكار چيزي نيست، و او مالك هر چيز است، هم چنان كه خودش فرموده: 
«1» . 

 "ه ممكن است كسي از شنيدن، يك نوع اعتراف به عجز در مقامي است ك"ما أَمْلِكُ... "و كوتاه سخن اينكه: جمله
بويي از اثبات قدرت استشمام كند، لذا براي دفع اين توهم بالفاصله به عجز خود اعتراف كرد، نظير كالم  "الستغفرن لك

 "خواهم كه تا آنجا كه بتوانم اصالح كنممن جز اين نمي -إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصاْلحَ مَا اسْتَطَعْتُ "شعيب كه بعد از گفتن
تا اصالت و استقاللي را كه ممكن است كسي از جمله اولش استفاده كند از خود  "وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ "بالفاصله گفت: 



 .نفي كرده باشد، و بفهماند كه هيچ گونه قدرت و استطاعتي از خود ندارد

اين جمله نيز تتمه كالمي است كه قرآن كريم از ابراهيم و مؤمنين به  -"مَصِيرُرَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنا وَ إِلَيْكَ الْ "
داشت. و اين جمله دعائي است از نامبردگان به درگاه پروردگارشان، وي نقل كرده بود، و مسلمانان را به تاسي به وي وا مي

ه آن شدت، ممكن است اثار سويي به بار و مناجاتي است دنبال آن تبري كه از قوم خود كردند، چون تبري جستن آنهم ب
ازگشت آوريم، و بكنيم، و به سوي تو توبه ميآورد، و ايمان را از آدمي سلب كند، لذا دعا كردند كه پروردگارا به تو توكل مي

 .به سوي تو است

تاح كردند، و در آن مقدمه آيد، در حقيقت دعاي خود را با اين مقدمه افتاي است براي دعائي كه بعدا ميجمله مذكور مقدمه
و  "مگرديپروردگارا توكل ما بر تو است، و به سوي تو برمي "موقعيتي را كه در بيزاري از اعداء دارند ذكر نموده، گفتند

منظورشان اين بوده كه ما در موقعيتي از زندگي قرار داريم كه ممكن است فكر كنيم زمام نفس ما در دست خود ما است، و 
آوريم، و آن را به تو رجوع كنيم، ولي ما نسبت به نفس خود به تو رو ميهستيم كه امور خود را تدبير مي اين خود ما

گذاريم، و خالصه مشيت تو را جايگزين دهيم، و نسبت به امورمان كه بايد تدبيرش كنيم، آن را هم به خود تو وا ميمي
 .خواهي تدبير فرماهر گونه كه خودت ميسازيم، تويي وكيل ما در امور، آن را به مشيت خود مي

و منظورشان اين بوده كه بازگشت هر چيز چه فعل و چه فاعل فعل به سوي تو است. و  "وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ "آن گاه گفتند: 
وديم، ذار نمخالصه اگر در انابه آوردنمان به سوي تو خود را به تو سپرديم، و در توكلمان بر تو تدبير امورمان را به تو واگ

 راهي را پيش گرفتيم كه مطابق با
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 .ه تو استحقيقت امر است، چون حقيقت امر اين است كه بازگشت همه امور ب

اين قسمت از آيه متن دعاي ايشان است، و جمالت قبلي همان طور كه  -"رَبَّنا ال تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ اغْفِرْ لَنا رَبَّنا "
 .ديامرزخواهند كه از آثار سوء تبريشان از كفار پناهشان دهد، و ايشان را بگفتيم مقدمه بود. در اين دعاي خود از خدا مي

ان مسلط اين است كه كفار بر آن "فتنه براي كفار قرار گيرند "به معناي وسيله امتحان است، و معناي اين كه "فتنة "كلمه
شوند، تا مورد امتحان قرار گرفته، آنچه فساد در وسع خود دارند بيرون بريزند، ابراهيم و مؤمنين را به انواع آزارها شكنجه 

 .ايدايد، و خدايان ما را رها كرده، از آنها و از عبادتشان بيزاري جستهمان آوردهكنند كه چرا به خدا اي

 .اند تا به اين وسيله رحمت الهي را به جوش آورندرا پي در پي تكرار كرده "ربنا "ابراهيم )ع( و يارانش در دعاي خود نداي

هرگز مغلوب نشود، و كسي كه همه افعال او متقن است، و از  يعني تويي آن غالبي كه -"إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "
ي داني از چه راهتواني ما را از كيد دشمنان خود حفظ كني، و مياستجابت دعاي ما عاجز نگردد تويي. و تنها تويي كه مي

 .حفظ كني

ي ت اختصار از نقلش خوددارمفسرين در تفسير اين دو آيه نظرهاي مختلفي غير آنچه ما گفتيم دارند كه به منظور رعاي
 .نموديم، اگر كسي بخواهد بايد به تفاسير مطول مراجعه كند

 "...لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ "

معنا را هم بيان كرده باشد كه اين اسوه تنها  در اين آيه به منظور تاكيد، مساله اسوه را تكرار كرده تا عالوه بر تاكيد، اين
براي كساني است كه به خدا و روز جزا اميد داشته باشند، و نيز تاسي اين گونه افراد به ابراهيم )ع( تنها در بيزاري جستن از 



 .كنندكفار نيست، بلكه در دعا و مناجات هم از آن جناب تاسي مي

خدا در برابر ايمان به او است. و مراد از اميد آخرت، اميد پاداشهايي است كه خدا وعده  و ظاهرا مراد از اميد خدا، اميد ثواب
 .آن را به مؤمنين داده، پس اميد به آخرت كنايه است از ايمان به آخرت

د بيزاري فرمايرساند، ميگان را مينيازي خداي تعالي از امتثال بنداين جمله بي -"وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ "
شود، چون خداي تعالي از مردم و از اطاعتشان غناي ذاتي مند نميجستن از كفار به نفع خود شما است، و خدا از آن بهره

 كند براي اصالح حالاش حميد، و داراي منت است، اگر امر و نهي ميكند و در نواهيدارد، و او در اوامري كه به ايشان مي
 .خود مردم و براي سعادت زندگيشان است، نه براي خودش
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فاري به ك "منهم "ضمير در " رَحِيمٌعَسَي اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَ اللَّهُ قَدِيرٌ وَ اللَّهُ غَفُورٌ "
اميد است  "فرمايد: اند با آنان دشمن باشند، و ايشان كفار مكه بودند. و مراد از اينكه ميلمانان موظف شدهگردد كه مسبرمي

اين است كه خداي تعالي آن كفار را موفق به  "خداوند بين شما مؤمنين و آنهايي كه شما دشمنشان داشتيد مودت قرار دهد
ن كرد، پس منظور آيه اين نيست كه خواسته باشد حكم دشمني و اسالم كند، هم چنان كه در جريان فتح مكه موفقشا

 .تبري را نسخ كند

يعني  -و معناي آيه اين است كه: از درگاه خداي تعالي اين اميد هست كه بين شما مؤمنين و كفاري كه دشمنشان داشتيد
لوم است كه وقتي مسلمان شدند آن مودت ايجاد كند، به اين طريق كه آنان را موفق به اسالم بفرمايد، و مع -كفار مكه

دشمني مبدل به مودت خواهد شد، و خداي تعالي قدير بر اين كار هست. و نيز آمرزگار گناهان بندگان خويش، و رحيم به 
س بر گذرد، پهايشان ميايشان است. و در صورتي كه از گناهان خود توبه كنند، و به اسالم در آيند خداي تعالي از گذشته

است كه از خدا اين اميد را داشته باشند، و بخواهند تا به قدرت و مغفرت و رحمت خود اين دشمني را مبدل به مؤمنين 
 .دوستي و برادري كند

 311نهي از دوستي با كفار به معناي نهي از عدالت و خوش رفتاري با كفار غير حربي نيست[..... ص: ]

 "...يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْال يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ  "

دهد. و مراد از آن كفاري كه با مؤمنين بر سر دين قتال در اين آيه شريفه و آيه بعدش نهي وارد در اول سوره را توضيح مي
يرون نساختند، كفار نقاط ديگر و غير مكه است، مشركيني است كه با مسلمانان معاهده نكردند و مؤمنين را از ديارشان ب

 "تقسطوا "كه مصدر فعل "اقساط "است، به معناي احسان است. و كلمه "تبروهم "كه مصدر فعل "بر "داشتند. و كلمه

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  ". و جمله"الذين... "بدل است از كلمه "أن تبروهم "است، به معناي معامله به عدل است. و جمله
 ."...ال يَنْهاكُمُ "تعليل است براي جمله "الْمُقْسِطِينَ

ا نخواسته است شما ر "دشمن مرا و دشمن خود را دوست نگيريد "و معناي آيه اين است كه: خدا با اين فرمانش كه فرمود: 
ن قتال نكردند، و از ديارتان اخراج نكردند، نهي كرده باشد، براي اينكه از احسان و معامله به عدل با آنهايي كه با شما در دي

 .داردكاران را دوست مياحسان به چنين كفاري خود عدالتي است از شما، و خداوند عدالت
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نسخ شده. ليكن اين نظريه « 4» "يْثُ وَجَدْتُمُوهُمْفَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَ "اند: اين آيه شريفه با آيهگفته« 1»بعضي از مفسرين 
شود، و كفاري كه با درست نيست، براي اينكه آيه مورد بحث با اينكه مطلق است، شامل غير اهل ذمه و اهل معاهده نمي



ي و حرب اسالم سر جنگ دارند مشمول اين آيه نيستند، تا آيه سوره توبه ناسخ آن باشد، چون آيه مذكور تنها به كفار
 .تواند ناسخ آيه مورد بحث باشد، با اينكه هيچ مزاحمتي بين آن دو نيستمشركين نظر دارد، با اين حال چطور مي

 "...هُمْكُمْ أَنْ تَوَلَّوْإِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلي إِخْراجِ "

اين است كه يكديگر را در بيرون كردن  "ظاهَرُوا عَلي إِخْراجِكُمْ "اند. و معنايمشركين مكه "الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ... "منظور از
 ."الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ "بدل است از جمله "أَنْ تَوَلَّوْهُمْ "شما كمك كردند. و جمله

، را كه به "ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّي... "يعني حكم كلي)قصر افراد به كار رفته  "لئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَوَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُو "و در جمله
شد، منحصر كرد در يك طائفه از كفار، يعني كفار مشرك مكه و ياوران ايشان(، در اطالقش شامل دوستي با همه كفار مي

ه و دوستداران ياران مشركين كه عليه مسلمين آنها را كمك كردند، شود: دوستداران مشركين مكنتيجه معناي آيه چنين مي
تنها آنان ستمكار و متمردان از نهي خدايند، نه مطلق دوستداران كفار. ممكن هم هست جمله مورد بحث از باب قصر و 

 .باشد "ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّي... "حصر نباشد، بلكه تنها براي تاكيد نهي

يت راجع به نزول آيات نهي از دوستي با كفار و مشركين در ماجراي نامه نوشتن حاطب بن ابي بلتعه براي بحث روايتي ]چند روا

 911مشركين مكه[..... ص: 

 اشاره

اطب در شان ح گويد: اين آيهمي "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ... "در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه
ابن ابي بلتعه نازل شده، هر چند لفظ آيه عام است، و ليكن معنايش خاص به اين شخص است، و داستانش بدين قرار بود 

از سوي  .كه: حاطب ابن ابي بلتعه در مكه مسلمان شد، و به مدينه هجرت كرد، در حالي كه عيالش در مكه مانده بودند
 (كه لشگر رسول خدا )ص ديگر كفار قريش ترس آن را داشتند
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د )ص( محم اي به حاطب بنويسند، و از وي خبربر سر آنان بتازد، ناچار نزد عيال حاطب رفته، از اين خانواده خواستند تا نامه
 را بپرسند كه آيا تصميم دارد با مردم مكه جنگ كند يا نه؟

اي به او نوشته، جوياي وضع شدند. او در پاسخ نوشت: آري رسول خدا )ص( چنين قصدي دارد، و نامه را خانواده حاطب نامه
اد. در همين ميان جبرئيل نازل شد، و به دست زني به نام صفيه داد، و او نامه را در الي گيسوان خود پنهان نموده به راه افت

 .رسول خدا )ص( را از ماجرا خبر داد

رسول خدا )ص( امير المؤمنين علي )ع( و زبير بن عوام را به طلب آن زن فرستاد، اين دو تن خود را به او رساندند. امير 
همراه  ا تفتيش كردند، و چيزيالمؤمنين پرسيد: نامه كجاست؟ صفيه گفت: نزد من چيزي نيست. حضرت علي و زبير زن ر

او نيافتند. زبير گفت: حال كه چيزي نيافتيم برگرديم. امير المؤمنين فرمود: به خدا سوگند رسول خدا )ص( به ما دروغ نگفته، 
ا بندد، و به خدبندد، و جبرئيل هم به خدا دروغ نميو جبرئيل هم به آن جناب دروغ نگفته، و او هم به جبرئيل دروغ نمي

صفيه گفت: پس از من  .برمات را نزد رسول خدا )ص( ميدهي، و يا سر بريدهآوري و ميوگند اي زن يا نامه را در ميس



 .دور شويد تا در آورم. آن گاه نامه را از الي گيسوانش درآورد. امير المؤمنين نامه را گرفت و نزد رسول خدا )ص( آورد

است؟ حاطب عرضه داشت: يا رسول اللَّه! به خدا سوگند اين كار را از روي ص( از حاطب پرسيد: اين چكاري )رسول خدا 
دهم به اينكه جز خدا معبودي نيست، و اينكه تو رسول بر حق نفاق نكردم، و چيزي تغيير و تبديل ندادم، و من شهادت مي

من خواستم در حقيقت حسن  كنند،اويي، و ليكن اهل و عيال من از مكه به من نوشتند كه قريش با ما خوشرفتاري مي
ال  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "معاشرت آنان را با خدمتي تالفي كرده باشم. بعد از سخنان حاطب خداي تعالي اين آيه را فرستاد: 

 . «1» "تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ... وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

ور است كه احمد، حميدي، عبد بن حميد، بخاري، مسلم، ابو داوود، ترمذي، نسايي، ابو عوانه، ابن حيان، ابن و در الدر المنث
رمود: اند كه فاز علي )ع( روايت كرده -هر دو در كتاب دالئل -جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم، ابن مردويه، بيهقي، و ابو نعيم

 رسول خدا
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، در آنجا به زن مسافر « 1»من و زبير و مقداد را ماموريت داد، و فرمود: راه بيفتيد تا برسيد، به روضه خاخ  (ص)
 .اي با او است از او بگيريد و برايم بياوريدخوريد، نامهبرمي

اي با بيرون شديم، و تا روضه رفتيم، در آنجا به آن زن مسافر برخورديم، و گفتيم نامه را بيرون بياور، گفت: نامهما از مدينه 
 .كنيم لباسهايت را بكني. او نامه را از الي گيسوي خويش در آوردمن نيست. گفتيم نامه را بيرون بياور و گرنه مجبورت مي

اي از تصميمات رسول خدا )ص( را به جمعي از مشركين اش پارهيم حاطب در نامهآورديم، ديد (نامه را نزد رسول خدا )ص
 گزارش داده. رسول خدا )ص( به حاطب فرمود: اين چكاري بود كه كردي؟

عرضه داشت: عليه من اقدام فوري مفرما يا رسول اللَّه! من مردي هستم كه با قريش سخت پيوستگي دارم، ولي از آنان 
ن مهاجريني كه با تو هستند افرادي هستند كه در مكه خويشاونداني مشرك دارند، و به وسيله آنان از مال و نيستم، و در ميا

كنند، من نيز خواستم اين موقعيت را از دست ندهم، و به خويشاوندان مشركم احساني اوالدي كه در مكه دارند حمايت مي
فر و يا اش كدهند، اين نامه به اين انگيزه نوشته شده، نه اينكه انگيزهام را مورد حمايت قرار كنم تا آنان متقابال خانواده

 .گويدارتداد من از دينم باشد. رسول خدا )ص( او را تصديق كرد، و فرمود راست مي

د داني، شايعمر گفت: يا رسول اللَّه اجازه بده تا گردنش را بزنم، حضرت فرمود: او در جنگ بدر شركت داشت، و تو چه مي
ام، خواهيد بكنيد، كه شما را آمرزيدهداي تعالي نسبت به اهل بدر عنايت خاصي داشته باشد، و فرموده باشد: هر چه ميخ

 . «4»نازل شد  "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ "پس آيه شريفه

 915خواهيد بكنيد...![..... ص: قد و رد روايتي كه در آن آمده است: شايد خداوند به شركت كنندگان در جنگ بدر گفته باشد هر چه مين]

مؤلف: اين معنا در تعدادي از روايات از چند نفر از صحابه مانند انس، جابر، عمر، ابن عباس، و جمعي از تابعين از قبيل 
 .از نظر متن خالي از اشكال نيست حسن، و غيره آمده. ليكن

آيد كه حاطب ابن ابي بلتعه به خاطر عملي كه كرده بود مستحق اعدام برمي -بلكه صريح آن -براي اينكه اوال از ظاهر آن
و يا كيفري ديگر كمتر از اعدام بوده، و تنها به خاطر شركتش در جنگ بدر مجازات نشده، چون بدريها در برابر هيچ گناهي 

 . و در"او در جنگ بدر شركت داشته "شوند، براي اينكه بر حسب اين روايت رسول خدا )ص( به عمر فرمود: زات نميمجا



 روايت حسن آمده كه فرمود: اينها اهل بدرند از اهل بدر حذر
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 . «1»كن، اينها اهل بدرند، از اهل بدر حذر كن، اينها اهل بدرند، از اهل بدر حذر كن 

در حالي كه روايات وارده در داستان افك معارض آنند، چون در آن روايات آمده بعد از آنكه آيه شريفه در برائت عايشه نازل 
از تهمت زنندگان به عايشه، يعني مسطح بن اثاثة، را حد زد و كيفر كرد، با اينكه اين مرد از شد، رسول خدا )ص( يكي 

سابقين اولين است، و از مهاجرين و از شركت كنندگان در جنگ بدر است، و اين روايات در صحيح بخاري و مسلم، و در 
 .شماري كه در تفسير آيات افك رسيده آمده استروايات بي

با  "امخواهيد بكنيد، كه من شما را آمرزيدههر چه مي "كه در اين حديث آمده كه خداي تعالي به اهل بدر فرمودهو ثانيا اين
اند و اين حرف شود كه اهل بدر هر گناهي كه بكنند آمرزيدهآيد، چون از اين جمله فهميده ميهيچ منطقي درست در نمي

ي ديني نداشته باشند، نه چيزي بر آنان واجب باشد، و نه چيزي حرام و امستلزم آن است كه اهل بدر هيچ تكليف و وظيفه
نه مستحبّ و نه مكروه، براي اينكه وقتي مخالفت تكليف عقاب نداشته باشد، و انجام و ترك آن برابر باشد، تكليف معنا 

 .ندارد، و اصال جمله مزبور صريح است در اينكه تمامي اعمال براي اهل بدر مباح است

زمه اين حرف اين است كه آمرزش اهل بدر شامل همه گناهان حتي گناهاني كه عقل آنها را جز با توبه قابل عفو و ال
پرستي، و رد بر خدا و رسول، و تكذيب رسالت رسول خدا )ص(، و افتراء بر خدا و رسول، و مسخره داند بگردد، مانند بتنمي

گناه از روي ظلم و فساد در زمين، ل آن، همچون كشتن يك انسان بيكردن دين و احكام ضروري آن، و گناهاني ديگر مث
و تباه ساختن حرث و نسل، و مباح دانستن جان و عرض و مال مردم خواهيد گفت: خداوند اهل بدر را از ارتكاب چنين 

اهاني بدر چنين گنگوييم بحث ما در باره فعليت اين گونه اعمال نبود تا بگويي اهل گناهاني حفظ فرموده. در پاسخ مي
مرتكب نشدند، و خدا آنان را از امثال آن گناهان حفظ كرده، بلكه در باره امكان آمرزش امثال اين گناهان در فرض ارتكاب 

 .است

بايد تمامي عمومات را كه در تمامي احكام شرعي  "خواهيد بكنيدهر چه مي "و ثانيا كالم خداي تعالي اگر فرموده باشد: 
و معامالت وارد شده، تخصيص بزند، و هيچ يك از آن عمومات شامل اهل بدر نشود، و اگر چنين چيزي وجود يعني عبادات 

بود كه اين دسته از صحابه كه در جنگ بدر شركت شد، و براي آنان مسلم ميداشت بايد در بين صحابه معروف ميمي
 ند، و حد اقل بايد درداشتند از تمامي تكاليف ديني هر قدر هم اهميت داشته باشد آزاد
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بين خود اهل بدر معروف باشد، و حال آنكه در روايات وارده در باره اخبار اهل بدر، و سرگذشت آنان، اثري از آن ديده 
هاي بعد از رحلت رسول خدا )ص( اتفاق افتاد، خالف آن يره اهل بدر، و مخصوصا روشي كه در فتنهشود، بلكه از سنمي

 .تواند آن را انكار كندشود كه احدي نميديده مي

از همه اينها كه بگذريم آزاد شدن يك گروه از بين همه مسلمانان و رهايي آنان از قيد تكليف، به طوري كه هر كاري 



هر مخالفتي را با خدا و رسول بتوانند مرتكب شوند هر قدر هم عظيم باشد، مناقض با مصلحتي است كه  خواستند بكنند و
دعوت ديني و فريضه امر به معروف و نهي از منكر و نشر معارف الهي از راه نشر روايات صادره از رسول خدا )ص( بر 

حاب جنگ بدر در گفتن هر نوع دروغ و افتراء و اساس تامين آن مصلحت بنا شده است، چون وقتي مردم بدانند كه اص
ها و نقل ترين گناه و فحشاء آزادند، ديگر چگونه دعوت آنان به سوي دين را بپذيرند، و با چه تاميني به گفتهارتكاب زشت

 .احاديث آنان اعتماد كنند

ول خدا )ص( سيد و سرور اهل بدر شود، به اين بيان كه رسعين اين اشكال در مورد شخص رسول اللَّه )ص( هم وارد مي
سوره احزاب داعي به سوي خدا به اذن خدا و  33و  45بود و خدا او را به عنوان شاهد و مبشر و نذير فرستاد، و به حكم آيه 

سراج منير بوده، و اگر قرار باشد اهل بدر هر كاري بخواهند بكنند و مسئوليتي نداشته باشند، يكي از اهل بدر شخص آن 
بود، پس بايد به حكم اين روايت آن جناب هم در ارتكاب هر كذب و افتراء و فحشاء و منكري آزاد باشد، و اگر اين  جناب

طور باشد دلها و نفوس بشر چگونه بپذيرد كه چنين شخصي شاهد و نذير و مبشر و داعي الي اللَّه و سراج منير است، و 
دعوت را به كسي واگذار كند كه در هيچ حال و يا گفتارش امنيتي  دهد پست شهادت واصال چگونه حكمت خدا اجازه مي

ندارد، و چگونه چنين كسي را سراج منير خوانده، با اينكه به او اجازه داده كه باطل را احياء كند، همان طور كه حق را روشن 
هر كاري دلش خواست بكند، چه كند گمراه هم بكند، و خالصه سازد، و اذنش داده كه همان طور كه مردم را هدايت ميمي

خوب و چه بد، و اين از حكمت خدا به دور است، و آيات كريمه قرآن هم كه متعرض عصمت انبياء )ع( و متعرض حفظ 
 .سازدوحي و قرآن است با چنين چيزهايي نمي

 ل خدا )ص( و مؤمنيناز اين هم كه بگذريم اصال چنين حرفي خطابهاي الهي را در بيشتر آياتي كه در آن به صحابه رسو
 خطابهايي -العياذ باللَّه -عتاب شده
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اي كه خود خدا اجازه داده هر گناهي خواستند بكنند، ديگر نبايد به خاطر بعضي تخلفاتشان در سازد، زيرا صحابهبيهوده مي
ا مورد عتاب قرار دهد كه چرا فرار كرديد، و آنان را در آياتي نظير آيات مربوط به داستان بدر، احزاب، حنين، و امثال آنه

 .مقابل فرار از جنگ به آتش دوزخ تهديد كند

ترين آيات در اين باب، آيات مربوط به داستان افك است، يكي از آنها كه مرتكب شده بودند مسطح بن اثاثه يكي از روشن
 "لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ "خوانيم: اين آيات مي بوده كه خود يكي از شركت كنندگان در جنگ بدر بوده، و در

وَ هُوَ عِنْدَ  "خوانيمو احدي از مرتكبين را استثناء نكرد، و نفرمود: جز آن كسي كه در جنگ بدر شركت داشته. و نيز مي« 1»
يعني مرتكب چنين كاري « 3» "أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَيَعِظُكُمُ اللَّهُ  "خوانيم: و باز مي «2» "اللَّهِ عَظِيمٌ

 . «3»ايمان ندارد، هر چند كه در جنگ بدر شركت داشته باشد 

ر د پذيرد، خود آياتي است كه روايات مذكوركند و لوازم معناي آنها را نميترين آياتي كه اين احاديث را رد ميو باز از روشن
وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ  "خوانيمشان نزول آنها وارد شده، براي اينكه در اين آيات در باره دوستي با كفار مي

 . «3» "وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "خوانيمو مي« 3» "السَّبِيلِ

اب و عتاب را متوجه به عموم مؤمنين كرده، و همه را در برابر روابط پنهاني با شود اگر آيات مورد بحث خطپس معلوم مي
م و سرزده، و به اسال -يعني حاطب بن ابي بلتعه -كند به اعتبار اين بوده كه اين عمل از بعضي از آنانكفار عتاب مي

هم متوجه همه كرده، )تا بدانند عمل بد  مسلمانان خيانت كرده، و آيات شريفه عمل بعضي را به همه نسبت داده، و تهديد را
 .(براي همه بد است، نه تنها براي شخص معيني



 و اگر حاطب به خاطر اينكه بدري است در چنين عملي آزاد بوده، و قلم تكليف را از
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 .11كيفر دارند. سوره نور، آيه  هر يك از آنان كه مرتكب افك شدند، به قدر جرمشان(1)

 .13افك نزد خدا از گناهان عظيم است. سوره نور، آيه (2)

 .دهد از اينكه بار ديگر چنين كاري را تكرار كنيد، البته اگر ايمان داريدخدا شما را زنهار مي(3)

 [.....] .13سوره نور، آيه 

ي نيست كه ايمان انسان را تا آخر عمر بيمه كند، به و شركت در جنگ بدر و يا صحابي رسول خدا )ص( بودن چيز(4)
طوري كه هر گناهي هم كه مرتكب شود با ايمانش منافات نداشته باشد و جعل اين روايات به منظور اين بوده كه از آنها 

 .مترجم .مترسكي بسازند تا مسلمانان جرأت نكنند در برابر خالفكاريهاي خلفاء اعتراض كنند

 .1اند. سوره ممتحنه، آيه با كفار دوستي كند راه مستقيم را گم كرده هر كس از شما(5)

 .34سوره ممتحنه، آيه (6)
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ديگر چرا بايد او را راه گم كرده و ظالم  "ايخواهي بكن كه تو آمرزيدههر چه مي "او برداشته بودند، و به او فرموده بودند: 
و تهديد قرار دهند، بقيه مسلمانان هم كه چنين كاري نكرده بودند، پس اصال چرا بايد اين آيات نازل  بخوانند، و مورد عتاب

شد و چون از او سر زده هيچ شده باشد، و در آن عمل ناشايستي را كه اگر از غير حاطب سر زده بود ناشايست مي
 .قرار دهند ناشايستگي ندارد، به همه مؤمنين نسبت دهند، و همه را مورد تهديد

اند، بلكه شخصي كرده كه او هم اجازه داشته و كالم خداي عز و جل، أجل از اين است كه مردم را به خاطر عملي كه نكرده
 .مورد عتاب و تهديد قرار دهد

 916چند روايت در باره تجويز معاشرت و خوش رفتاري با كفار غير محارب و در باره حب و بغض بخاطر خدا[..... ص: ]

از اسماء دختر ابي بكر روايت كرده  -در كتاب شعب االيمان -باز در همان كتاب است كه بخاري، ابن منذر، نحاس و بيهقي
كه گفت: مادرم كه زني مشرك بود و در عهد مشركين قريش و پيمان ايشان با رسول خدا )ص( قرار داشت، به ديدنم آمده 

ال  "ست به ديدنش بروم، و صله رحم كنم؟ در پاسخ من بود كه آيه شريفهبود من از رسول خدا )ص( پرسيدم آيا اجازه ه
 . «1»نازل شد، و حضرت فرمود: بله بديدنش برو و صله كن  "يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ

 ال "اند كه گفته است: آيه شريفهروايت كردهو نيز در همان كتاب آمده كه ابو داوود در تاريخ خود، و ابن منذر از قتاده 
 . «4»ست نسخ شده ا "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ "، به وسيله آيه"يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ

اينكه نسخ در جايي است كه دو آيه دو داللت ضد مؤلف: خواننده عزيز توجه فرمود كه گفتيم اين حرف درست نيست، براي 
 .هم داشته باشند، و اين دو آيه هيچ ضديتي با هم ندارند، و هر يك در جاي خودش درست است

آويزهاي ترين دستو در كافي به سند خود از سعيد اعرج از امام صادق )ع( روايت آورده كه گفت: امام فرمود: از محكم
به خاطر خدا و در راه او دوستي كني، و در راه او دشمني كني، در راه او بدهي، و در راه او از عطاء ايمان يكي اين است كه 

 . «3»دريغ نمايي 

اش به خاطر ع( روايت آورده كه فرمود: هر كسي را ديديد كه دوستي)و قمي به سند خود از اسحاق بن عمار از امام صادق 
 . «3»د، بدانيد كه او دين ندارد اش به خاطر دين نبودين نبود، و دشمني
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 917[..... ص: 93تا  91(: آيات 61سوره الممتحنة )]

 اشاره

عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَال تَرْجِعُوهُنَّ إِلَي  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ
وهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ ال جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ ال الْكُفَّارِ ال هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ ال هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُ

( وَ إِنْ فاتَكُمْ 14كِيمٌ )حَنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْ
( يا أَيُّهَا 11اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ )ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَي الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا شَيْ

أْتِينَ يَيُبايِعْنَكَ عَلي أَنْ ال يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ ال يَسْرِقْنَ وَ ال يَزْنِينَ وَ ال يَقْتُلْنَ أَوْالدَهُنَّ وَ ال النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ 
( يا أَيُّهَا 14لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ ال يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ

 (13 أَصْحابِ الْقُبُورِ )الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ

 917ترجمه آيات..... ص: 

ايد زناني كه به عنوان اسالم و ايمان )از ديار خود( هجرت كرده و به سوي شما آمدند خدا )به ن آوردهاي كساني كه ايما
بپذيريد( و )صدق و كذب( ايمانشان داناتر است شما از آنها تحقيق كرده و امتحانشان كنيد اگر با ايمانشان شناختيد آنها را 

زنان مؤمن بر آن كفار و آن شوهران كافر بر اين زنان حالل نيستند، ديگر به شوهران كافرشان برمگردانيد كه هرگز اين 
 اند اي را كه شوهران مخارج آن زنان كردهولي مهر و نفقه
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 به آنها بپردازيد و باكي نيست كه شما با آنان ازدواج كنيد در صورتي كه اجر و مهرشان را بدهيد و هرگز تمسك مكنيد به
اگر زنانشان )عصمتهاي زنان كافر و شما )اگر زنانتان از اسالم به كفر برگشتند( از كفار مهر و نفقه مطالبه كنيد آنها هم 

ايمان آوردند( مهر و نفقه بطلبند، اين حكم خداست ميان شما بندگان و خدا به حقايق امور دانا و به مصالح خلق آگاه است 
(14). 

ي كه خرج ا)مرتد شده( به سوي كافران رفتند شما در مقام انتقام برآييد و به قدر همان مهر و نفقه و اگر از زنان شما كساني
 .(11ايد بترسيد و پرهيزكار شويد )اند بدهيد و از خدايي كه به او ايمان آوردهايد به مرداني كه زنانشان رفتهكرده

كنند كه ديگر هرگز شرك به خدا نياورند و سرقت و زنا نكنند و اي پيغمبر! چون زنان مؤمن آيند كه با تو بر ايمان بيعت 
اوالد خود را به قتل نرسانند، و بر كسي افتراء و بهتان ميان دست و پاي خود نبندند )يعني فرزندي كه ميان دست و پاي 

معروفي )كه به آنها كني(  خود پرورده و علم به آن از انعقاد نطفه دارند به دروغ به كسي نبندند( و با تو در هيچ امر به



مخالفت نكنند بدين شرايط با آنها بيعت كن و بر آنان از خدا آمرزش و غفران طلب كن كه خدا بسيار آمرزنده و مهربانست 
(14). 

اي اهل ايمان هرگز قومي را كه خدا بر آنان غضب كرده )يعني جهودان( يار و دوستدار خود مگيريد كه آنها از عالم آخرت 
 .(13ي مايوسند چنان كه كافران از اهل قبور نوميدند )به كل

كردند ازدواج با آنها و...[..... ص: بيان آيات ]حكم زناني كه ايمان آورده به سوي پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( هجرت مي

918 

 اشاره

 "...فَامْتَحِنُوهُنَّيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ 

ص( هايي كه بين رسول خدا )رساند كه بعد از صلح حديبيه نازل شده. و در عهدنامهسياق و زمينه اين آيه شريفه چنين مي
و مردم مكه برقرار گرديده نوشته شده است كه اگر از اهل مكه مردي ملحق به مسلمانان شد، مسلمانان موظفند او را به 

د، ولي اگر از مسلمانان مردي ملحق به اهل مكه شد اهل مكه موظف نيستند او را به مسلمانان برگردانند. اهل مكه برگردانن
آيد كه يكي از زنان مشركين مسلمان شده، و به سوي مدينه مهاجرت كرده و همسر و نيز از آيه شريفه چنين برمي

ا به وي برگرداند، و رسول خدا )ص( در پاسخ فرموده: مشركش به دنبالش آمده و درخواست كرده كه رسول اللَّه )ص( او ر
آنچه در عهدنامه آمده اين است كه اگر مردي از طرفين به طرف ديگر ملحق شود بايد چنين و چنان عمل كرد، و در 

 ا اي رعهدنامه در باره زنان چيزي نيامده، و به همين مدرك رسول اللَّه )ص( آن زن را به شوهرش نداد، و حتي مهريه
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 شود، و آيه شريفه داللت بركه شوهر به همسرش داده بود به آن مرد برگردانيد. اينها مطالبي است كه از آيه استفاده مي
 .احكامي مناسب اين مطالب نيز دارد، البته احكام مربوط به زنان

 "زنان را قبل از امتحان و پي بردن به ايمانشان "ءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جا "پس اينكه در آيه
 .كردندخوانده از اين جهت بوده كه خود آنان تظاهر به اسالم و ايمان مي "مؤمنات

ه سوگند ياد كنند ب يعني ايمان آن زنان را بيازماييد، يا افرادي به ايمان آنان شهادت دهند، و يا خودشان -"فَامْتَحِنُوهُنَّ "
اشاره است به  "اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ "و در اينكه فرمود:  .اندطوري كه يقين و يا اطمينان پيدا كنيد كه به راستي ايمان آورده

ت كه ستوانيد به واقعيت امور علم پيدا كنيد، چنين علمي خاص خداي تعالي است، و اما شما كافي ااينكه شما مسلمانان نمي
فان  "توانست بفرمايد: مي "فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَال تَرْجِعُوهُنَّ إِلَي الْكُفَّارِ "علم عادي به دست آوريد. و در جمله

راي آن و اين ب "اگر ديديد مؤمنند "ولي چنين نفرمود، بلكه صفت ايمان را دوباره ذكر كرد، و فرمود:  "علمتموهن صادقات
به علت حكم اشاره نموده، فهمانده باشد اينكه گفتيم چنين زناني را نزد خود نگهداريد، براي ايمان آنان است، چون  است كه

 .ايمان باعث انقطاع علقه زوجيت بين زن مؤمن و مرد كافر است

انقطاع رابطه همسري، نه اينكه  مجموعا كنايه است از همان "وَ ال هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ "و "ال هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ "و دو جمله
 .بخواهد حرمت زنان مؤمن بر مردان كافر و به عكس را توجيه كند

 .اند به آنان بدهيداي را كه مردان كافر به زنان مؤمن خود دادهيعني شما مسلمانان مهريه -"وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا "

 فرمايد: وقتيدر اين آيه به معناي مهريه است، مي "أجر "كلمه -"تَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّوَ ال جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آ "



 .ماندمهريه آن زنان را به همسران كافرشان داديد، ديگر مانعي براي ازدواج شما با آن زنان باقي نمي

معناي عقد و ازدواج دائمي است، و بدين جهت  است كه به "عصمت "جمع "عصم "كلمه -"وَ ال تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ "
به معناي اين است كه در  "امساك عصمت "كند. واند كه زن را حفظ و ناموسش را نگهداري ميآن را عصمت ناميده

صورت كافر بودن زن باز هم عقد ازدواج او را ابقاء دارند. پس به حكم اين جمله مردان مسلمان بايد در اولين روزي كه به 
 .آيند، زنان كافر خود را رها كنند، چه اينكه زنان مشرك باشند، و يا يهود و يا نصاري و يا مجوسسالم در ميا

 و نيز در« 1» "وَ ال تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ "در سابق يعني در تفسير آيه شريفه
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 .441بقره، آيه سوره (1)
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گفتيم كه: بين اين دو آيه و آيه مورد بحث نسخي « 1» "وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ "تفسير آيه شريفه
 .واقع نشده

ه كفار ب "يسئلوا "به مؤمنين، و ضمير در "و اسئلوا "ع در كلمهضمير جم -"وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا "
اي گردد، و معناي جمله مورد بحث اين است كه: اگر زني از شما مسلمانان به كفار پيوست، شما نيز بايد از كفار مهريهبرمي

نند، مسلمانان پيوسته از شما مطالبه كتوانند مهريه زني را كه به شما ايد مطالبه كنيد، هم چنان كه آنها ميكه به آن زن داده
 ": فرمايداي ختم شده كه در آن به اين معنا اشاره شده است، كه احكام مذكور در آيه حكم خداست، ميآيه شريفه با جمله

 ."ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

 991[..... ص: "ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ...شَيْوَ إِنْ فاتَكُمْ  "معناي آيه شريفه: ]

 "...ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَي الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُواوَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ

وَ  "به آن ممكن نباشد، و در آيه به معناي دور شدن چيزي از آدمي است، به نحوي كه دسترسي "فوت "راغب گفته: كلمه
به معناي رسيدن به آخر و  "عقاب "و "معاقبه "و كلمه« 4»به همين معنا است  "ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَي الْكُفَّارِإِنْ فاتَكُمْ شَيْ

يد. و شما رسعاقبت هر چيز تفسير شده، و منظور از آن در آيه اين است كه اگر از كفار غنيمتي كه عاقبت جنگ است به 
ل است. از باب تفعي -با تشديد قاف -"عقبتم "با اينكه از باب مفاعله است به معناي "عاقبتم "اند كه: گفته« 3»بعضي 
 .اند: از عقبه به معناي توبه گرفته شدهديگر گفته« 3»بعضي 

 "در جمله "من "ه باشد، و حرفدر آيه شريفه مهري "ءشي "رسد اين است كه مراد از كلمهتر ميو آنچه به ذهن نزديك
الَّذِينَ ذَهَبَتْ  "و مراد از جمله "فاتكم "متعلق باشد به جمله "الي الكفار "ابتداي غايت را برساند، و جمله "من ازواجكم

ما شبه همانان برگردد، در نتيجه معناي آيه چنين باشد: و اگر از  "انفقوا "بعضي از مؤمنين باشد، و ضمير در "أَزْواجُهُمْ
اي از همسران كافرتان نزد كفار مانده و از دست رفته باشد، و همسرانتان به كفار پيوسته باشند، اگر مؤمنين در جنگ مهريه

 .به غنيمتي رسيدند، مهريه اين گونه افراد را به همان مقداري كه از چنگشان رفته به آنان بدهند

وجوهي است كه از فهم دور است، و به همين جهت از نقل آنها چشم  البته آيه شريفه به وجوهي ديگر نيز تفسير شده، اما
 .پوشيديم

 در اين جمله امر به تقوي نموده، و خداي تعالي را -"وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ "

__________________________________________________ 
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ا كنيد، شود كه: از خدا پروبا صله و موصول توصيف كرده، تا علت لزوم تقوي را بيان كرده باشد، در نتيجه معنايش اين مي
 .براي اينكه به او ايمان داريد

 999)صلي اللَّه عليه و آله و سلم( و شرايط آن[..... ص: حكم بيعت زنان مؤمن با رسول خدا ]

 "...يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ "

كند، و در آن اموري را بر آنان شرط كرده است كه اين آيه شريفه حكم بيعت زنان مؤمن با رسول خدا )ص( را معين مي
است، مانند شرك نورزيدن، و نافرماني نكردن از رسول خدا )ص( در كارهاي نيك، و بعضي مشترك بين زنان و مردان 

بعضي ديگر ارتباطش به زنان بيشتر است، مانند احتراز جستن از سرقت و زنا، و كشتن اوالد، و اوالد ديگران را به شوهر 
توانند چنين جرائمي را مرتكب مينسبت دادن كه اين امور هر چند به وجهي مشترك بين زن و مرد است، و مردان هم 

 دار تدبير منزلند، و اين زنانند كه بايد عفتشوند، و ليكن ارتباط آنها با زنان بيشتر است، چون زنان به حسب طبع عهده
 .شودزاده به وسيله آنان حاصل ميدودمان را حفظ كنند، و اينها چيزهايي است كه نسل پاك و فرزندان حالل

تَغْفِرْ فَبايِعْهُنَّ وَ اسْ "اي است شرطيه، و جواب شرط جملهجمله "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ "هبنا بر اين، جمل
 .باشدمي "لَهُنَّ اللَّهَ

يك ن كه هيچ چيزي را شرفرمايد با ايشان شرط ككند، ميشرط اول را بيان مي "عَلي أَنْ ال يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً "و جمله
نياز خدا نگيرند، نه بت، و نه اوثان، و نه ارباب اصنام را. و اين شرطي است كه هيچ انساني در هيچ حالي از اين شرط بي

 .نيست

فرمايد: و نيز از شوهران و از غير شوهران چيزي ندزدند. و از سياق استفاده اين شرط دوم است مي -"وَ ال يَسْرِقْنَ "
س يعني با گرفتن دوستان اجنبي و با هيچ ك "وَ ال يَزْنِينَ "د كه بيشتر، منظور ندزديدن از شوهران مورد عنايت است.شومي

زاده، را به شوهر خود ملحق سازند كه اين عمل ديگر زنا نكنند، و چنين نباشد كه از راه زنا حامله شوند، آن وقت فرزند حرام
اش بين دست و پايش آورد، بچهاند، چون زن وقتي بچه مياي خود مرتكب شدهكذب و بهتاني است، كه با دست و پ

 .كرد، چون دو عمل است و دو تا نهي الزم داردافتد، و اين شرط غير از شرط قبلي است كه از زنا جلوگيري ميمي

ت خدا را معصيت نكنند، با اينكه معصيدر اين جمله فرموده تو را معصيت نكنند، و نفرموده  -"وَ ال يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ "
شود، و اين بدان جهت بوده كه بفهماند آنچه رسول خدا )ص( و نافرماني نسبت به آن جناب هم، منتهي به نافرماني خدا مي

شود، و كند، براي جامعه اسالمي عملي معروف و پسنديده ميرسول خدا )ص( در مجتمع اسالمي سنت و مرسوم مي
 .اعتبار كردن آن استدر حقيقت تخلف از سنت اجتماعي و بيمخالفت با آن 
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عبارتي است كه هم شامل ترك معروف، از قبيل نماز، روزه، و  "معصيت در معروف "شود كه عبارتاز اين بيان روشن مي
 .شودمي -از رسوم جاهليت اولي است كه -گري زنانشود، و هم شامل ارتكاب منكر، از قبيل تبرج، و عشوهزكات مي

 .كنداين جمله بيان مقتضاي مغفرت است، و هم حس اميد را در آن زنان تقويت مي -"إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "



 995ياد آوري شقاوت و هالكت ابدي يهود )مغضوب عليهم( و نهي از دوستي با آنان[..... ص: ]

 "...ال تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "

از ايشان ياد شده، از آن جمله در باره  "الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ "يهود است كه در قرآن مجيد مكرر به عنوان "قوم "مراد از اين
آيد كه غير از يه است كه از ظاهر آن برميشاهد اينكه منظور يهود است ذيل آ« 1» "وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ "آنان فرموده: 

 .كفار سابق الذكر است

ه در اين جمل "كفار "مراد از آخرت، ثواب آخرت است، و مراد از -"قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ "
فرمايد: يهوديان مغضوب عليهم مانند كفار يامت بودند ميهمان طور كه گفتيم كفار در آيه قبلي است كه منكر خدا و ق

 "اند، چون الف و الم درمراد از اين كفار فقط مشركين مكه :اندگفته« 4»پرست منكر معادند. بعضي از مفسرين مشرك بت
خواهد . خداي تعالي ميبراي ابتداي غايت است "مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ "در جمله "من "الف و الم عهد است، و حرف "الكفار

در اين آيه شقاوت دائمي و هالكت ابدي يهود را به ياد مؤمنين بياورد تا از دوستي با آنان و نشست و برخاست با ايشان 
فرمايد: يهوديان از ثواب آخرت مايوسند، همان طور كه منكرين قيامت از مردگان خود مايوسند، يعني براي پرهيز كنند، مي

 .دانندياتي قائل نيستند، چون مرگ را هيچ و پوچ شدن ميآنها وجود و ح

اند: مراد از كفار، معناي معروف آن نيست، بلكه منظور همه مردگان است كه در قبر نهفته گفته« 3»بعضي از مفسرين 
طور كه انشود: همبه معناي ستر و نهفتن است. در نتيجه به قول اين مفسرين معنا چنين مي "كفر "اند، چون كلمهشده

 .نهفته شدگان در قبر مايوسند

بيانيه است، و معناي جمله اين است كه:  "من "مراد از كفار همان كفار اصطالحي است، و كلمه« 3»اند: بعضي ديگر گفته
 يهوديان از ثواب آخرت مايوسند، همانطور كه كفار مدفون
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 .31بقره، آيه  سوره(1)

 .34، ص 43روح المعاني، ج (2)

 .433، ص 3مجمع البيان، ج (3)

 [.....] .34، ص 43روح المعاني، ج (4)

 313، ص: 13ترجمه الميزان، ج

ارٌ أُولئِكَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّ " :اي ديگر فرمودهدر قبور از ميان همه أهل قبور مايوس از آنند، چون در آيه
 . «1» "عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ

 ابحث روايتي ]رواياتي در باره زنان مهاجر، امتحان ايمان آنها، بيعتشان با پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم(، حكم ازدواج با آنه

 993و...[..... ص: 

 اشاره

)ص( در حديبيه با مشركين مكه صلح كرد به اينكه هر كس در مجمع البيان از ابن عباس روايت آورده كه گفت: رسول خدا 
از اهل مكه نزد مسلمانان آيد، به اهل مكه برگردانند، و هر كس از اصحاب رسول خدا )ص( به مكه آيد، اهل مكه او را به 

 .آن جناب برنگردانند، و اين صلح نامه را نوشتند و مهر كردند



تر حارث اسلميه در همان حديبيه مسلمان شد، و نزد رسول خدا )ص( آمد. به دنبالش بعد از اين جريان، زني به نام سبيعة دخ
به طلب  -كه بنا به روايتي نامش مسافر و از قبيله بني مخزوم بوده، و به قول مقاتل، صيفي بن راهب بوده -شوهر كافرش

ه هر كس از ما نزد تو آيد به ما همسرش آمد، و عرضه داشت: اي محمد! زن مرا به من برگردان، چون تو شرط كردي ك
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ  "برگرداني، و مهر عهدنامه تو هنوز خشك نشده، در همين بين بود كه آيه شريفه

 .نازل گرديد "فَامْتَحِنُوهُنَّ -من دار الكفر الي دار االسالم -مُهاجِراتٍ

ان زنان نامبرده اين بود كه سوگند بخورند كه بيرون آمدنشان از دار الكفر فقط به خاطر محبتي گويد: امتحابن عباس مي
اند، نه اينكه از شوهرشان قهر كرده باشند، و يا مثال از زندگي در فالن محل بدشان بوده كه به خدا و رسولش داشته

اند در مدينه زندگي اند، و خواستهه مالي قرار داشتهآمده، و يا در مكه در مضيقآمده، و از فالن سرزمين خوششان ميمي
ن آمدن شان در بيرواند، بلكه تنها و تنها انگيزهبهتري به دست آورند، و يا در مدينه عشق مردي از مسلمانان را در دل داشته

القه ت، من جز به خاطر عبه خدايي كه به جز او هيچ معبودي نيس "عشق به اسالم بوده. و سوگند را به اين عبارت ياد كنند
 اي را كه اوسبيعه دختر حارث اسلميه اين سوگند را خورد، و رسول خدا )ص( مهريه "امبه اسالم از شهر خود بيرون نيامده

از شوهر كافر خود گرفته بود به شوهرش داد. مخارجي هم كه براي او كرده بود داد، و خود او را به وي رد نكرد، و عمر بن 
 .ي ازدواج نمودخطاب با و

 آمد بهرسول خدا )ص( هر مردي كه از طرف كفار به مدينه مي
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 .درسانيشان را به همسران كافرشان ميداشت تا امتحان كند، بعد از امتحان مهريهلي زنان را نگه ميداد، وكفار پس مي

ر بن عم "وَ ال تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ "فرمايد: گويد: زهري گفته است: وقتي اين آيه نازل شد، كه در آن ميسپس مي
ودند، طالق گفت، يكي از آن دو قرينه )و يا قريبه( دختر ابي امية بن خطاب دو تا از زنان خود را كه در مكه و مشرك ب

زيستند. و مغيره بود كه بعد از طالق عمر، معاوية بن ابي سفيان با او ازدواج كرد، و هر دو در مكه بودند، و مشرك مي
عمر ابو جهم بن حذافة بن غانم  ديگري ام كلثوم دختر عمرو بن جرول خزاعي، مادر عبد اللَّه بن عمر بود كه بعد از طالق

 .كه يكي از مردان قبيله خزاعه بود با وي ازدواج نموده، و مشرك در مكه زندگي كردند

دختر ربيعة بن حارث بن عبد المطلب، همسر طلحة بن عبيد اللَّه بود كه اسالم بين آن دو جدايي  "اروي "از آن جمله
طلحه مسلمان شد، و مهاجرت كرد، و اروي هم چنان در مكه نزد  "ا بِعِصَمِ الْكَوافِرِوَ ال تُمْسِكُو "انداخت، چون فرموده بود: 

فاميل خود بماند، ولي چيزي نگذشت كه مسلمان شد، و بعد از طلحه شوهر اولش خالد بن سعيد بن عاص بن اميه با او 
ول خدا )ص( به مدينه آمد، و رسول خدا )ص( ازدواج نمود. البته وي نيز از آن زناني بود كه از مكه فرار كرد و به سوي رس

 .او را نگه داشت، و پس از چندي او را به عقد خالد در آورد

يكي ديگر اميه دختر بشر بود كه در مكه همسر ثابت بن دحداحه بود، و مسلمان شد و از مكه به سوي مدينه فرار كرد، 
داشت و به عقد سهل بن حنيف در آورد، و از سهل داراي چون شوهرش در آن ايام كافر بود. رسول خدا )ص( او را نگه 

 .فرزندي به نام عبد اللَّه بن سهل شد

گويد: شعبي گفته: )يكي ديگر( زينب دختر رسول خدا )ص( همسر ابو العاص بن ربيع بود، كه مسلمان شد، و خود را باز مي
ر در مكه بماند، و پس از چندي به مدينه آمد، و در مدينه به رسول خدا )ص( رسانيد، و شوهرش ابو العاص مشرك و كاف



 .زينب به او امان داد، و سرانجام مسلمان شد، و رسول خدا )ص( همسرش را به او برگردانيد

كند كه گفته: در مواد صلح نامه حديبيه بيش از اين نيامده بود كه اگر مردي از كفار مكه به مدينه آمد و از جبائي نقل مي
او را به اهل مكه برگردانند، و نامي از زنان برده نشده بود، و به همين جهت وقتي ام كلثوم دختر عقبة بن ابي بايد مسلمانان 

معيط مسلمان شد، و به مدينه مهاجرت كرد، دو برادرش به مدينه آمدند، و از رسول خدا )ص( خواستند خواهرشان را به 
 . «1»صوص مردان بود، و به همين دليل ام كلثوم را به ايشان نداد ايشان رد كند، حضرت فرمود شرط ميان ما و شما در خ
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 992هايي كه از اسالم خارج شدند و به كفار پيوستند[..... ص: زن]

ر خود ومؤلف:اين معاني در روايت ديگر از طرق اهل سنت وارد شده، و بسياري از آن روايات را سيوطي در تفسير الدر المنث
هايشان را به شوهرانشان در و نيز داستان امتحان اين گونه زنان، و بر نگرداندن آنان به كفار، و دادن مهريه« 4»آورده 

 . «3»تفسير قمي آمده 

ام  -1گويد: زهري گفته: و اما زناني كه از حوزه اسالم گريختند و به كفار پيوستند، مجموعا شش نفر بودند: در آن تفسير مي
فاطمه دختر ابي امية بن مغيرة، خواهر ام سلمه كه همسر  -4لحكم دختر ابي سفيان كه همسر عياض بن شداد فهري بود ا

شد، و در آخر از عمر بن خطاب بود، و داستانش چنين بود كه وقتي عمر بن خطاب خواست مهاجرت كند فاطمه حاضر نمي
عبده دختر عبد العزي بن فضله  -3عقبه همسر شماس بن عثمان  بروع دختر -3دين اسالم برگشت و در مكه باقي ماند 

كلثوم دختر  -3هند دختر ابي جهل بن هشام، همسر هشام بن عاص بن وائل  -3بود كه همسر عمرو بن عبد ود بود 
را به  هاي اين زنان را از غنيمت به شوهرانشان داد، و شوهرانشان، آن مهريهجرول، همسر عمر كه رسول خدا )ص( مهريه

 . «3»همسران سابق خود رساندند 

 992[..... ص: "وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ... "و آيه "وَ ال تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ "چند روايت در باره ازدواج با زنان كافر و توضيحي در باره جمع بين آيه: ]

  :ام باقر )ع( روايت كرده كه فرمودو در كافي به سند خود از زراره از ام

وَ  "سزاوار نيست مسلمان با اهل كتاب ازدواج كند. عرضه داشتم فدايت شوم! حرمت اين عمل در كجاي قرآن است. فرمود
 . «3» "ال تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ

در نكاح دائمي، هم شامل حدوث عموميت داشته باشد و  "امساك بعصم "مؤلف: اين روايت بر اين اساس درست است كه
 .آن باشد، و هم شامل بقائش

يد، را پرس "وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ "و نيز در همان كتاب است كه زراره از امام باقر )ع( معناي آيه
 . «3»نسخ شده  "وَ ال تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ "فرمود: اين آيه به وسيله آيه
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ناتُ مِنَ وَ الْمُحْصَ "اين باشد كه آيه سوره مائده يعني آيه "وَ ال تُمْسِكُوا... "شايد مراد از نسخ آيه مذكور به وسيله آيه :ؤلفم
وَ ال تُمْسِكُوا  "شده و هم به طور متعه را، و آيهازدواج با زنان اهل كتاب هم به طور دائم را شامل مي "الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ

تنها نكاح دائم با آنان را نسخ كرده و اما نكاح متعه آنان هم چنان بر جواز خود باقي است. و بنا بر اين، پس  "عِصَمِ الْكَوافِرِبِ
ورد تواند نسخ اصطالحي باشد با اينكه آيه ممنظور از نسخ، نسخ اصطالحي نيست، بلكه منظور تخصيص است، و چطور مي

اي را كه بعدا نازل خواهد شد نسخ كند. اي كه قبال نازل شده، آيهزل شده، و معنا ندارد آيهبحث قبل از آيه سوره مائده نا
اي كه قبال نازل شده تنها يك قسم نكاح با زنان گوييم: خير، آيهمي .خواهي گفت اين اشكال در تخصيص هم وارد است

ه آن قسم ديگرش را حالل كرده. عالوه بر اين، آيه كرده، و آن نكاح دائمي بوده، و آيه سوره مائداهل كتاب را حرام مي
ابل اي دارد قاي كه چنين زمينهگذاري نازل شده، و خواسته است گشايشي به كار مؤمنان بدهد، و آيهمائده در زمينه منت

 .نسخ نيست

روايت كرده  (ابي الجارود از امام ابي جعفر )ع گويد:مي "وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
نسخ شده  "وَ ال تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ "و نيز به وسيله آيه "وَ ال تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ "كه اين آيه به وسيله آيه

 . «1»است 

وَ ال تَنْكِحُوا  "و آن اين است كه آيهاش از يك جهت ديگر ضعيف است، مؤلف: اين روايت غير از ضعف راوي
كند كه اين معنا را افاده مي "و المحصنات... "شود، و آيه شريفهپرستان مي، تنها شامل زنان مشرك از بت"الْمُشْرِكاتِ...

د. ما در باشاي نيست تا يكي از آن دو ناسخ ديگري ازدواج با زنان اهل كتاب جائز است، و بين اين دو آيه منافات و معارضه
 وَ "بحث كرديم، و در تفسير آيه "وَ ال تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ "به وسيله آيه "و المحصنات... "سابق در باره نسخ شدن آيه

 .نيز مطالبي گذشت كه مفيد مطالب اين بحث است "الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

: فرمود "ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْوَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ "ي در روايت ابي الجارود از امام ابي جعفر )ع( آمده كه در ذيل جملهو در تفسير قم
ر از ايد رفتند، مهريه آنان را از ايشان بگيريد، و اگيعني اگر زناني از شما مسلمانان به طرف كفاري كه با آنان عهدنامه نوشته

شما پيوستند، شما هم مهريه آنان را به شوهران كافرشان بدهيد. اين حكم خداي شما است كه در زنان كفار افرادي به 
 . «4»بينتان مقرر نموده 
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 .تفسير كند "زن "را به "ءشي "آيد كه امام )ع( خواسته است كلمهاين حديث برمي مؤلف: از ظاهر

  :و در كافي به سند خود از ابان از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود

بعد از آنكه رسول خدا )ص( مكه را فتح كرد با مردان بيعت فرمود. سپس زنان آمدند تا بيعت كنند، خداي تعالي اين آيه را 
. هند گفت: خدا شرط كرده كه اوالد خود را به قتل نرسانيم و ما اين "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ... "فرستاد

هايي را بزرگ كرديم و بعد كشتيم. ام حكيم دختر حارث بن هشام همسر عكرمة بن ابي جهل هم ايم، بچهكار را كرده
سول اللَّه! اين معروفي كه خدا شرط كرده تو را در مورد آن معصيت نكنيم، چيست؟ فرمود: اين است كه عرضه داشت: يا ر

لطمه به صورت نزنيد، و چهره خود را نخراشيد، و موي خود مكنيد، و گريبان چاك نكنيد، و جامه سياه نپوشيد، و صدا به 



 .طبق اين شرايط بيعت كردندواويال بلند نكنيد. زنان مكه پذيرفتند، و با آن جناب بر 

كنم، لذا دستور داد قدحي آب آوردند، هند پرسيد: چه جور بيعت كنيم، رسول خدا )ص( فرمود: من با زنان مصافحه نمي
 . «1»خودش دست در آب نهاد، و بيرون آورد و فرمود حال دست خود را در اين آب كنيد 

 .هم از طرق شيعه و هم از طرق اهل سنت مؤلف: روايات در اين معاني بسيار زياد وارد شده،

وَ ال  "و در تفسير قمي به سند خود از عبد اللَّه بن سنان روايت آورده كه گفت: من از امام صادق )ع( از معناي جمله شريفه
  :سؤال كردم، فرمود "يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ

د نماز و زكات و هر عمل خير ديگري كه به ايشان معروف همان اموري است كه خداي تعالي بر زنان واجب كرده، مانن
 . «4»دستور داده 

كرد به اينكه لطمه به صورت نزنيد، و چه نكنيد و چه را تفسير مي "معروف "اين روايت شاهد رواياتي است كه :مؤلف
نها از باب اشاره به بعضي هاي دوران جاهليت را ترك كنيد. و همه ايگرينكنيد، و در بعضي از آنها آمده كه فرمود: و عشوه

 .از مصاديق آن است
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 998(..... ص: 99سوره صف مدني است و چهارده آيه دارد )(61)

 998[..... ص: 1 تا 9(: آيات 69سوره الصف )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ 4( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُونَ )1سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )
 (3( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ )3لُوا ما ال تَفْعَلُونَ )اللَّهِ أَنْ تَقُو

قَوْمَ زاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْوا أَوَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زاغُ
راً بِرَسُولٍ نَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّ( وَ إِذْ قالَ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ م3ِالْفاسِقِينَ )

( وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعي 3ي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ )يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
( هُوَ 3هِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ )( يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ الل3َّإِلَي الْإِسْالمِ وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )

 (3الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ )

 998ترجمه آيات..... ص: 

 به نام خداي رحمان رحيم،

 .(1گويد و او خدايي عزيز و حكيم است )چه در آسمانها و آنچه در زمين است براي خدا تسبيح ميآن



  .(4گوييد )كنيد به مردم ميايد چرا چيزهايي كه خود عمل نميهان اي كساني كه ايمان آورده
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 .(3كنيد )عمل نمي خشم بزرگي نزد خدا منتظر شما است اگر بگوييد آنچه را كه

 .(3ايستند تو گويي بنياني ساخته شده از قلعند )دارد كساني را كه در راه او به صف كارزار ميمحققا خدا دوست مي

دانيد كه من فرستاده خدا به سوي شمايم دهيد با اينكه ميو چون موسي به قوم خود گفت: هان اي قوم چرا مرا آزار مي
منحرف شدند خدا دلهايشان را منحرف كرد )انحراف ظاهريشان را به انحراف باطنيشان سرايت  پس وقتي مردم از راه حق

 .(3كند )داد( و خدا مردم فاسق را هدايت نمي

و چون عيسي بن مريم به بني اسرائيل گفت: من فرستاده خدا به سوي شمايم در حالي كه كتاب آسماني قبل از خود يعني 
دهم ولي همين كه آيات روشن آمدن رسولي بعد از خودم كه نامش احمد است بشارت مي تورات را تصديق دارم و به

 .(3برايشان آورد گفتند اين سحري است آشكار )

شود و خدا مردم و چه كسي ستمكارتر است از كسي كه دروغ را بر خدا افتراء ببندد با اينكه به سوي اسالم دعوت مي
 .(3كند )ستمكار را هدايت نمي

خواهند نور خدا را با دهانهايشان خاموش كنند و خدا تمام كننده نور خويش است هر چند كه كافران كراهت داشته باشند مي
(3). 

او كسي است كه رسول خدا را به هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه اديان غلبه دهد هر چند كه مشركين كراهت 
 .(3داشته باشند )

 991طالب اين سوره مباركه[..... ص: بيان آيات ]اشاره به م

 اشاره

كند بر اينكه در راه خدا جهاد نموده، با دشمنان دين او كارزار نمايند. و خبر اين سوره، مؤمنين را ترغيب و تحريك مي
خواهند آن را با دهان خود خاموش دهد كه اين دين نوري است درخشان از جانب خداي سبحان كه كفار اهل كتاب ميمي

دهد كند، هر چند كه كافران كراهت داشته باشند، و دين خود را بر تمامي اديان غلبه ميكنند، ولي خدا نور آن را تمام مي
اي است از طرف خداي سبحان، او را اند فرستادهو اين پيغمبري كه به وي ايمان آورده .هر چند كه مشركين نخواهند

شما برساند، و اين همان است كه عيسي بن مريم )ع( بني اسرائيل را به آمدنش فرستاده تا هدايت باشد، و دين حق را به 
 .بشارت داد

كند امتثال كنند، و در راه خدا جهاد نموده، خدا را در پس بر مؤمنين است كه كمر همت بر اطاعتش ببندند، و آنچه امر مي
ر ن كند، و در دنيا فتح و پيروزي نصيبشان كند، و بدينش ياري كنند، تا خداي تعالي به سعادت آخرتشان رسانيده، ياريشا

 .دشمنانشان غالب و مسلط نمايد
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ند، دهند تخلف ننمايكنند به ديگران نگويند، و در آنچه وعده ميو نيز بر مؤمنين است كه هرگز آنچه را كه خود عمل نمي
دهد. و اين خطر را هم دارد كه خدا دلهايشان ز خدا نموده، رسول را آزار ميكه اين گونه اعمال ايشان را مستوجب خشمي ا

دانستند آن جناب رسول خدا به سوي ايشان را منحرف سازد، همان طور كه با قوم موسي )ع( چنين كرد، چون با اينكه مي



 .كنداست، مع ذلك آزارش دادند. و خدا مردم ستمكار را هدايت نمي

 .زمينه آياتش در مدينه نازل شده است اين سوره به شهادت

تفسير اين آيه در سوره حشر گذشت. و اگر سوره مورد  "سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "
يان ديها و توبيخ مؤمنين به مبحث را با تسبيح و تنزيه خدا از هر نقص آغاز كرده براي اين است كه در اين سوره سخن از ب

كنند، و آن گاه تهديدشان كرده به اينكه اگر به خود نيايند، دچار خشم خدا گويند كه خود عمل نميآمده كه چرا چيزي را مي
 .سازدگشته، و خدا دلهاي تبهكاران را منحرف مي

 951ه به سياق و زمينه كالم[..... ص: با توج "كنيدگوييد آنچه را كه عمل نميچرا مي "مقصود از خطاب توبيخي: ]

در آن استفهامي است، و  "ما "است، و حرف "لما "مخفف كلمه "لم "كلمه "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُونَ "
يند عمل گوخواهد مؤمنين را به خاطر اينكه بدانچه ميبراي تعليل است. و گفتار آيه در زمينه توبيخ است، مي "الم "حرف
منافقين هستند  "ايداي كساني كه ايمان آورده "مراد از جمله "اندگفته« 1»كنند توبيخ كند. و اينكه بعضي از مفسرين نمي

آن  درست نيست، و نبايد به "د، نه مؤمنين را، زيرا مؤمنين از نظر قرآن محترمندكنو آيه شريفه اين طائفه را سرزنش مي
كند، مخصوصا آياتي كه در باره جنگها و گوش فرا داد، براي اينكه قرآن پر است از آياتي كه مؤمنين را توبيخ و عتاب مي
يبيه و جنگ تبوك، و مساله انفاق در راه خدا متعلقات آن نازل شده، از قبيل آيات راجع به جنگ احد، احزاب، حنين، صلح حد

، ها بوده كه خداي تعالي از آنان نمودو مؤمنين صالح اگر صالح شدند و جاللت قدر يافتند، به خاطر همين توبيخ .و امثال آن
 .و به اين وسيله به تدريج تربيتشان كرد، و گرنه صالح نفساني و جاللت قدر را از پيش خود در نيافتند

رد توبيخ در آيه مورد بحث هر چند بر حسب ظاهر لفظ آيه مطلق است، و در خصوص تخلف كردار از گفتار و خلف و مو
زند، وعده، و نقض عهد است، و درست هم هست، چون وقتي ظاهر انسان موافق باطنش نشد، همه اين اعمال از او سر مي

 و ليكن سياق و زمينه
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لْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَ "در آن قرار گرفته، و آيه "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا "آيات مورد بحث كه آيه
فهماند كه گويا بعضي از بعد از آن واقع شده، و همچنين آياتي نظير اينها كه در آن است ميدر آيات  "أَدُلُّكُمْ عَلي تِجارَةٍ

مؤمنين قبل از جنگ وعده پايداري داده بودند كه به هيچ وجه پشت به جنگ نكنند، و پا به فرار نگذارند و يا از بيرون شدن 
ي خود و ديگران مضايقه ننمايند، ولي در موقع عمل خلف براي جنگ تثاقل نورزند، و يا از انفاق در تهيه ابزار جنگ برا

واهد خبه معناي خشم شديد است. اين آيه مي "مقت "كلمه "كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما ال تَفْعَلُونَ "اند.وعده كرده
از همه از اين عملش سخت به خشم مضمون آيه قبلي را تعليل كند، و بفرمايد: خداي تعالي از همه اعمال انسان بيش 

 .هاي نفاق استكند، چون اين خود از نشانهآيد كه چيزي را بگويد كه بدان عمل نميمي

 كند، غير از آن است كه عمل نكند به آنچه كه گفتهالبته بايد توجه داشت اينكه انسان چيزي را بگويد كه بدان عمل نمي
شود كه كند، و گاه ميشود بدانچه قبال گفته عمل كند، و يا رسما خلف وعده ميشود كه انسان موفق نمياست، )گاهي مي

دهد، بناي عمل نكردن به آن را دارد، اين قسم دوم نفاق است نه اولي( چون قسم اول ناشي از ضعف از اول كه وعده مي
انساني است، چون خداي تعالي اراده و سستي همت است كه البته خود يكي از رذائل اخالقي، و منافي با سعادت نفس 



سعادت نفس بشر را بر اين اساس تامين نموده كه به اختيار خود اعمال خير كند و حسناتي كسب نمايد، و كليد كسب اين 
شود، و خلف دهد ولي در مقام عمل سست ميحسنات داشتن عزم راسخ و همت بلند است، و اگر ديديم كسي وعده مي

 .روده مردي سست عنصر و ضعيف االراده است، و از چنين انساني اميد خير و سعادت نميفهميم ككند، ميوعده مي

معناي اين است  به -بنا به گفته راغب -"صف "كلمه "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ "
اين كلمه در آيه شريفه و در همه جا « . 1»يا درخت، در خطي مستقيم قرار بگيرند  كه چند چيز، مثال چند نفر انسان و

شود. و اگر منصوب آمده براي اين دهد، و به همين جهت است كه جمع بسته نميمصدري است كه معناي اسم فاعل را مي
دارد كساني را كه در راه دا دوست ميباشد. و معناي آيه اين است كه: خمي "يقاتلون "است كه حال از ضمير فاعل در جمله

 او قتال
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 .اندكنند، در حالي كه به صف ايستادهمي

محكم كاري شده، به  «1»با رصاص به معناي ساختماني است كه  "مرصوص "به معناي بناء، و كلمه "بنيان "كلمه
 .طوري كه در مقابل عوامل انهدام، مقاوم باشد

قتي خداي تعالي كند. به اين بيان كه وو توبيخ قبلي را تعليل مي -البته با داللت التزامي -اين آيه شريفه جنبه تعليل را دارد
 دهند، وليرا از مقاتالتي كه وعده پايداري ميدارد كه چون كوه ايستادگي كنند، قهاز مقاتالن آن كساني را دوست مي

 .گذارند، خشمگين خواهد بودكنند و پا به فرار ميپايداري نمي

 955ص:  را و نهي مسلمانان از اينكه مانند آنها رسول اللَّه )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( را بيازارند[..... (مراد از ايذاء بني اسرائيل پيامبرشان موسي )عليه السالم]

 "...وَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ "

 .فهماند كه بني اسرائيل با لجاجت خود رسول خدااين آيه شريفه به طور اشاره مي

كيفر اين رفتارشان دلهايشان را منحرف ساخت. و اين خود حضرت موسي را آزار داده بودند، تا جايي كه خداي تعالي به 
نهيي است براي مؤمنين از اين كه رسول خدا )ص( را اذيت كنند، و كارشان بدانجا انجامد كه كار قوم موسي بدانجا كشيد، 

إِنَّ الَّذِينَ  " فرمايد:و دلهايشان منحرف گشت، هم چنان كه در آيه زير به طور صريح روي سخن به امت اسالم نموده، مي
 . «4» "يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً

 آذَوْا مُوسي يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ "و آيه مورد بحث بدان جهت كه نهيي الزامي در آن هست، در معناي آيه
 .باشدمي« 3» "وْلًا سَدِيداًفَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا وَ كانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَ

ذيت آن جناب به عملي كه خدا اين دو آيه از سوره احزاب كه در مقام تبرئه موسي )ع( است، داللت دارد بر اينكه منظور از ا
او را از آن عمل تبرئه نموده، نافرماني خود بني اسرائيل نسبت به دستورات وي، و بيرون شدن از اطاعت آن جناب نبوده، 

 چون اگر اين طور بود معنا نداشت خدا آن جناب را تبرئه كند، پس يقينا بني اسرائيل به آن جناب نسبت

__________________________________________________ 

 .رصاص سفيد قلع، و رصاص سياه سرب است(1)

كنند، خداوند در دنيا و آخرت لعنتشان كرده، و عذابي خوار كننده برايشان تهيه كساني كه خدا و رسول را اذيت مي(2)



 [.....] .33نموده است. سوره احزاب، آيه 

اشيد كه موسي را آزردند و خدا آن جناب را از آن تهمت كه به وي زدند ايد! چون كساني مباي كساني كه ايمان آورده(3)
ايد از خدا پروا كنيد، و سخن سديد و سنجيده بگوييد. سوره اي كساني كه ايمان آورده .تبرئه نمود، و او نزد خدا آبرومند بود

 .34و  33احزاب، آيه 
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اش كرده. آيه بعد شده، و او از اين تهمت آزرده شده، و خدا از آن تبرئهه آبروريزي آن جناب ميناروايي داده بودند، كه ماي
 .مؤيد اين معنا است "از خدا پروا كنيد، و سخن سنجيده بگوييد "هم كه فرمود: 

 آيه مورد بحث بهباز مؤيد اين احتمال كه بني اسرائيل به موسي )ع( و امت اسالم به رسول خدا )ص( تهمت زده بودند، و 
باني و اي از مصاديق ايذاي زفرمايد مانند بني اسرائيل نباشيد، اين است كه خداي تعالي در همان سوره به پارهمسلمانان مي

كِنْ ي طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَ ليا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِل "فرمايد: عملي اشاره نموده، مي
ئَلُوهُنَّ يَّ... وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْإِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ ال مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِ

 "ظِيماًكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ ال أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَمِنْ وَراءِ حِجابٍ... وَ ما كانَ لَ
«1» . 

، (اي است به نهي مسلمانان از ايذاي رسول خدا )صاشاره "وَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ "پس تا اينجا به دست آمد كه در جمله
به زبان و عمل، با علم به اينكه رسول خدا است. هم چنان كه ذيل آيه هم كه سخن از انحراف قلوب دارد، نوعي تخويف و 

 .تهديد مسلمين است به اينكه ايذاي رسول خدا )ص( فسقي است كه چه بسا به انحراف دلها بينجامد

 953و بيان اينكه مقصود از ازاغه و اضالل خداوند چيست[..... ص:  "...فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ "معناي جمله: ]

 "ماضي ثالثي مجرد و كلمه "زاغوا "كه كلمه "زيغ "ماده -"فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ "
اش انحراف از حق به سوي باطل ن از استقامت است كه الزمهماضي باب افعال آن است، به معناي منحرف كرد "أزاغ

 .است

به اين است كه رحمت خود را از صاحبان چنين دلي دريغ داشته، هدايت خود را از آنان قطع  "ازاغه كردن خداي تعالي "و
ايد توجه هدايت نكردن. البته ب شود، براي اينكه ازاغه خدا را تعليل كرده بهكند، چون از تعليل، اين معنا به خوبي استفاده مي

 داشت كه اين

__________________________________________________ 

هاي رسول اللَّه مشويد، مگر آنكه براي صرف طعامي دعوت شده ايد، بدون اجازه داخل خانهاي كساني كه ايمان آورده(1)
ليكن هر وقت دعوت شديد داخل شويد، و به محضي كه  باشيد، در آن صورت هم به ظرف طعام آن جناب خيره مشويد، و

دهد... و چون چيزي طعام خورديد پراكنده شويد، و سرگرم سخن گفتن نشويد، كه اين عملتان رسول خدا را آزار مي
د از عكنيد، از پشت پرده درخواست كنيد... و اين براي شما شايسته نيست كه فرستاده خدا را اذيت كنيد، و يا بدرخواست مي

 .53مرگش با همسرش ازدواج كنيد، اين عملتان نزد خدا جرمي بزرگ است. سوره احزاب، آيه 
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ازاغه ابتدايي نيست، بلكه بر سبيل مجازات است، زيغ خود آنان را تثبيت كردن است، چون فسق آنان سبب اين مجازات 
يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ ما  " :چ وقت ابتدايي نيست. و اينكه فرمودهشده، هم چنان كه گمراه كردن خدا هم هي



به خوبي گوياي اين حقيقت است كه گمراه كردن خدا به وسيله قرآن كريم از باب مجازات « 1» "يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ
جل منزه از آن است كه ابتدائا و بدون جرم كسي را ازاغه و  فاسقان به خاطر فسقشان است، و گرنه ساحت خداي عز و

 .اضالل كند

ازاغه از ايمان نيست، براي  "أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ "اند: مراد از جملهگفته« 4»شود كه بعضي از اينجا فساد اين گفتار روشن مي
 .كنداينكه اوال خداي تعالي كسي را از ايمان ازاغه نمي

شود، چون اگر مسلماني از ايمان ازاغه شد، ديگر ر منظور از آن را ازاغه از ايمان بدانيم، كالم از فايده ساقط ميو ثانيا اگ
 .كندمسلمان نيست، و معنا ندارد به يك كافر بگويند خدا او را به جرم اينكه كافر شده كافر مي

 توان گفت به طور كلي هيچ كفري مستند به خداوجه فسادش اين است كه دليل اولش به طور مطلق صحيح نيست، و نمي
اي را ابتدائا و بدون هيچ جرمي از نعمت ايمان محروم كند، و يا از راه نيست، آنچه بر خدا جائز نيست اين است كه بنده

ه اين ت براست گمراه سازد، و اما به عنوان مجازات چرا جايز نباشد؟ با اينكه برگشت معناي چنين ازاغه و اضالل، در حقيق
است كه خدا رحمت خود را از چنين كسي دريغ ندارد، و هدايت خود را از او قطع كند، به خاطر اينكه بنده با فسق و اعراض 

 .كند و نه نقلاز رحمت او خود را از لياقت رحمت و هدايت انداخته است، و چنين مجازاتي را نه عقل منع مي

به هيچ وجه درست نيست براي اينكه آنچه از زيغ منسوب به  "شودتن ساقط ميكالم از فايده داش "و دليل دومش كه گفت
آنچه  گردد، وشود، و سبب حد معيني از كفر ميخود بنده است آن مقداري است كه به خاطر فسقي كه دارد در دلش پيدا مي

ق و غ بنده از ايمان به خاطر فسشود تثبيت و پا بر جا كردن اين كفر در قلب بنده است پس زيكه به خدا نسبت داده مي
 .پديد آمدن كفر در دلش مطلبي است و تثبيت كفر در دل او بر طريق مجازات مطلبي ديگر است

__________________________________________________ 

سازد. سوره بقره، آيه يكند ولي تنها فاسقان را با آن گمراه مخدا جمع زيادي را با آن گمراه و عده كثيري را هدايت مي(1)
43. 

 .433، ص 3مجمع البيان، ج (2)
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 952دو بخش دعوت و رسالت عيسي )عليه السالم(: تصديق پيامبر پيش از خود، و بشارت به آمدن پيامبر بعد از خود[..... ص: ]

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ وَ إِذْ قالَ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ 
 "بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

اش و سه آيه بعدش در مقام اين است كه رسالت و نبوت رسول خدا )ص( را كه در آغاز كالم گفتيم كه اين آيه و آيه قبلي
د مردم با ايمان مسلم است، براي سايرين مسجل سازد و بفهماند كه آن جناب را با هدايت و دين حق فرستاده تا بر همه نز

اش دهد، هر چند كه كافران از اهل كتاب را خوش نيايد، و نيز ديني كه او آورده نوري ساطع از طرف خداي اديان غلبه
كند، هر چند كه نهايشان خاموش كنند، در حالي كه خدا نور خود را تمام ميخواهند آن را با دهتعالي است، و مشركين مي

 .مشركين را خوش نيايد

راه  اش كنند، و دردانند فرستاده خدا به سويشان است، آزار ندهند، بلكه ياريپس بر مؤمنين است كه او را با اينكه مي
 .نندپروردگارشان و براي احياي دين او و نشر كلمه توحيد جهاد ك

راي چيني است ببه منزله مقدمه و زمينه "وَ إِذْ قالَ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ... "شود كه جملهاز اينجا معلوم مي



اي است مبشر كه عيسي )ع( به آمدنش بشارت داده، و او كسي است فرمايد: رسول خدا )ص( فرستادهمطلب بعدي كه مي
 .يابندبه هدايت و دين حق گسيل داشته، و دين او نوري است كه مردم با آن راه سعادت را ميكه خداي تعالي او را 

اي بني اسرائيل من فرستاده خدا به سوي شمايم، و  "و اين مطلبي كه قرآن كريم از عيسي )ع( حكايت كرده، كه فرمود
، "آيد به نام احمدام، كه بعد از من رسولي ميتورات را كه قبل از من نازل شده تصديق دارم، و من اين بشارت را آورده

اصل دعوت خود را اعالم داشته، اشاره  "إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ "خالصه دعوتي است كه آن جناب داشته. نخست با جمله
و آن  يشان است،كند به اينكه هيچ شاني و پستي و امتيازي به جز اين ندارد، كه حامل رسالتي از طرف خدا به سوي امي

مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً  "گويد: دهد تا رسالت خود را ابالغ كرده باشد، ميگاه متن رسالت خود را شرح مي
 .دهمكنم و هم از نبوت بعد از خود خبر مي، هم نبوت و كتاب قبل از خودم را تصديق مي"بِرَسُولٍ...

كند كه دعوتش مغاير با دين تورات، و مناقض با اين معنا را بيان مي "مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ "گفتپس اينكه 
كند، مگر اندكي را. و تازه نسخ، معنايش مناقضت شريعت آن دين نيست، بلكه آن را تصديق دارد، و احكامش را نسخ نمي

 گويد فالن حكم تورات دهد، و خالصه ميسرآمد عمر منسوخ خبر مي نيست، بلكه معنايش اين است كه از
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كنم، و به از همان روز اول نزول تورات عمرش تا امروز بود، نه اينكه بگويد اين حكم هميشگي تورات را من باطل مي
  :همين جهت بود كه در گفتار خود )در سوره آل عمران( هم فرمود

قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِأُبَيِّنَ  "و به حكم آيه« 1» "مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ "
اي را ائلي كه مورد اختالف بني اسرائيل بود تنها پارهاز ميان مس« 4» "لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ

 .بيان كرد

اين قسمت از آيه به قسمت دوم از رسالت آن جناب اشاره دارد، هم چنان  -"وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ "
 .مت اول از رسالتش اشاره داشتبه قس "مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ "كه جمله

 956اكمل است[..... ص:  توضيح اينكه مفهوم بشارت دادن عيسي )عليه السالم( به آمدن پيامبر اسالم )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( اين است كه دين اسالم اتم و]

 د، و معلوم است كه چنين خبريدانيم كه بشارت عبارت است از خبري كه شنونده از شنيدنش خوشحال گردو اين را هم مي
رود تواند باشد، و خيري كه از بعثت پيامبر و دعوت او انتظار ميچيزي جز از خيري كه بشنونده برسد و عايد او شود، نمي

اين است كه با بعثتش باب رحمت الهي به روي انسانها باز شود، و در نتيجه سعادت دنيا و عقبايشان به وسيله عقائد حقه، و 
بر با در نظر گرفتن اينكه پيغم -اعمال صالح، و يا هر دو تامين گردد. و بشارت به آمدن پيامبري بعد از پيامبري ديگريا 

وقتي تصور دارد و داراي  -سابق دعوتش پذيرفته شده، و جا افتاده، و با در نظر داشتن وحدت دعوت ديني در همه انبياء
تر، و تر آورده باشد، ديني كه مشتمل بر عقائد حقه بيشتر، و ديني كاملرفتهخاصيت بشارت است كه پيامبر دوم دعوتي پيش

تر براي جامعه، و نسبت به سعادت بشر در دنيا و آخرت فراگيرتر باشد، و گرنه انسانها از آمدن پيامبر دوم چيز شرايع عادالنه
 .گردندشود، و از بشارت آمدنش خرسند نميزائدي عايدشان نمي

هر چند از اين نكته خبري نداده، اما معنايش  "وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي "ن روشن گرديد كه جملهبا اين بيا
تر و كاملتر از ديني است كه تورات متضمن آن است، و آنچه عيسي آورد پيشرفتهمي (فهماند كه آنچه پيامبر احمد )صمي

 .است بين دو دعوتاي )ع( بدان مبعوث شده در حقيقت واسطه

از ناحيه  اي هستم، من فرستاده"إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً... "در نتيجه كالم عيسي بن مريم را اين طور بايد معنا كرد: 



 خداي تعالي به سوي شما تا شما را به سوي

__________________________________________________ 

نچه پيش روي من است از تورات و تا حالل كنم بعضي چيزهايي را كه بر شما حرام شده بود. سوره آل تصديق كننده آ(1)
 .34عمران، آيه 

 .33سوره زخرف، آيه (2)
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چه را كه بر شما حرام شده : و بعضي از آن"وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ "شريعت تورات و منهاج آن دعوت كنم
برايتان حالل كنم، و اين همان شريعتي است كه خداي تعالي به دست من برايتان آورده، و به زودي آن را با بعثت پيامبري 

 .كندبه نام احمد )ص( كه بعد از من خواهد آمد تكميل مي

كند، دقت كنيم خواهيم ه اسالم بدان دعوت مياز نظر اعتبار عقلي هم مطلب از اين قرار است، چون اگر در معارف الهي ك
تر و كاملتر است، مخصوصا توحيدي كه اسالم بدان هاي آسماني ديگر كه قبل از اسالم بوده دقيقديد كه از شريعت

و يكي از اصول عقائد اسالم است، و همه احكام اسالم بر آن اساس تشريع شده، و بازگشت همه معارف حقيقي  -خواندمي
 .اي مطالب در باره آن گذرانديمتوحيدي است بسيار دقيق كه ما در مباحث سابق اين كتاب پاره -تبدانس

و همچنين شرايع و قوانين عملي اسالم كه در دقت آن همين بس كه از كوچكترين حركات و سكنات فردي و اجتماعي 
از افراط و تفريط در يك يك آنها جلوگيري نموده،  انسان گرفته تا بزرگترين آن را در نظر گرفته، و همه را تعديل نموده، و

ريزي كرده و بر اساس توحيد و براي هر يك حدي معين فرموده، و در عين حال تمامي اعمال بشر را بر اساس سعادت پايه
 .تنظيم فرموده است

هُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَ "آيه شريفه
نيز به « 1» "لَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْعَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْال

 .همين نكته اشاره نموده است و نظير اين آيه آيات ديگري است كه در توصيف قرآن آمده

هر چند تصريح به بشارت كرده، اال اينكه داللت ندارد بر اينكه در  "وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي "و اين جمله، يعني
عراف كه در چند سطر قبل نقل و ترجمه شد، از اين ابهام پرده برداشت، و ع( وجود داشته، اما آيه سوره ا)كتاب عيسي 

ذلِكَ  "سوره فتح كه در وصف رسول خدا فرموده 33. و همچنين آيه "يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ "فرمود
 .بر اين معنا داللت دارد "مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ

__________________________________________________ 

كنند از پيامبري درس نخوانده كه قبل از آمدنش نام او را در تورات و انجيل خود يافته بودند، و او آنهايي كه پيروي مي(1)
ها را برايشان حالل، و همه پليديها را بر و همه پاكيزهكند، كند، و از همه بديها نهي ميها امر ميايشان را به همه نيكي

كند. سوره اندازد، و آن زنجيرهايي را كه بر دست و پا دارند باز ميسازد، و بارهاي سنگين دوششان را ميآنان حرام مي
 .133اعراف، آيه 
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 958به نام احمد[..... ص:  معروف بودن پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم(]



ع( از رسول خدا )ص( كرده. و نيز داللت دارد )با كمك سياق داللت دارد بر اينكه اين تعبير را عيسي  "اسمه احمد "جمله
شناختند، و اين داللت روشن است، و خفايي مي "محمد "بر اينكه اهل تورات و انجيل آن جناب را به اين نام و نيز به نام

 .تدر آن نيس

  :حسان بن ثابت هم كه گفته است

  «1»صلي االله و من يحف بعرشه و الطيبون علي المبارك احمد 

 .نيز مؤيد اين معنا است

  :گويدو همچنين شعر ابو طالب كه مي

 و قالوا الحمد أنت امرء خلوف اللسان ضعيف السبب

  «4»أال ان أحمد قد جاءهم بحق و لم ياتهم بالكذب 

 .شناختنداين كه در آن روز آن جناب را به نام احمد ميداللت دارد بر 

  :خواست از دنيا برود، به برادرانش عباس، و حمزه، و فرزندانش جعفر، و علي چنين وصيت كردو نيز در هنگامي كه مي

  «3»كونوا فدي لكم امي و ما ولدت في نصر أحمد دون الناس أتراسا 

  :ول خدا )ص( را به نام محمد نام بردهو نيز شعر ديگر ابو طالب كه در آن رس

  «3»أ لم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسي خط في أول الكتب 

شود كه مردم مكه نيز بشارت آمدن آن جناب را در كتب آسماني كه در آن ايام نزد اهل و از اين يك بيت شعر استفاده مي
 .اندكتاب بوده ديده

ست كه جمعي از اهل كتاب از يهود و نصاري و در بين آنان علمايي از ايشان مانند عبد اللَّه و نيز مؤيد ديگر گفتار ما اين ا
 بن سالم و غير او به آن جناب ايمان آوردند، چون آيات

__________________________________________________ 

 .باد درود خداي معبود و فرشتگان پيرامون عرشش، و همه پاكان بر احمد مبارك(1)

ولي بدانند كه احمد دين حق را  .پايه و اساس استگو هستي كه حرفهايت بيمردم در باره احمد گفتند تو مردي خالف(2)
 .برايشان آورده، نه دروغ را

 .مادرم و همه فرزنداني كه به دنيا آورده فدايتان باد، در نصرت احمد و دفع دشمن از وي سپر او باشيد(3)

 .كه ما محمد را پيامبري چون موسي يافتيم كه در كتب آسماني گذشته نامش و نبوتش نوشته شده بوددانيد مگر نمي(4)
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ر در گويد نام اين پيامبقرآني را كه متعرض بشارت به آمدن رسول اسالم است شنيده بودند، و شنيده بودند كه قرآن مي
آيات را قبول نموده، در مقام تكذيبش برنيامدند، چون شكي برايشان باقي نماند، به دليل  تورات و انجيل آمده، در نتيجه آن

ي هاي امروز خالي از بشارت عيسي است، و اثراند. و اما اينكه انجيلاينكه سخني كه حاكي از شك و ترديدشان باشد نگفته
اي است كه معجزه -ال ما ندارد، براي اينكه وضع قرآنبينيم، هيچ ضرري به حاز آنچه قرآن صريحا بيان داشته در آنها نمي

ها و اعتبارش در جلد سوم اين كتاب بحث ها هم روشن است، و ما در باره سند اين انجيلروشن، و وضع انجيل -باقي
 .كرديم

به بني  "هم "گردد. و ضميربرمي "احمد "به كلمه "جاء "ضمير در كلمه -"فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ "
 .بشارت و معجزه قرآن و ساير معجزات نبوت است "بينات "گردد. و مراد از كلمهاسرائيل، و يا به ايشان و غير ايشان برمي



و معناي جمله اين است كه: چون احمد كه كتب آسماني بشارت آمدنش را داده بود مبعوث شد، و براي بني اسرائيل و يا 
اين سحري است آشكار. البته  :نان و سايرين معجزاتي روشن آورد كه يكي از آنها همان بشارت عيسي )ع( بود، گفتندبراي آ
 .نيز قرائت شده "هذا ساحر مبين "به صورت "قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ "جمله

 .معنا با سياق آيه سازگار نيستگردد. و ليكن اين به عيسي )ع( برمي "جاء "اند: ضمير درگفته« 1»بعضي از مفسرين 

 951است[..... ص:  "ظالمترين "وجه اينكه رد كننده دعوت به اسالم]

 "...وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعي إِلَي الْإِساْلمِ "

رد كند، چون معناي آن  "هذا سِحْرٌ مُبِينٌ "دگفتنخواهد سخن كفار را كه مياستفهام در اين آيه شريفه انكاري است، مي
 .كند، دين خداي تعالي نيستاين بود كه محمد رسول نيست، و ديني كه به عنوان دين خدا تبليغ مي

فرمود، چون اساس اين دين تسليم شدن در آن ديني است كه رسول اسالم بشر را به سويش دعوت مي "اسالم "و مراد از
كند از قبيل عقايد و اعمال. و بدون ترديد مقتضاي ربوبيت و الوهيت خداي خواهد و امر ميه او ميبرابر فراميني است ك

تعالي هم همين است كه بندگانش در برابر فرامينش تسليم مطلق باشند، پس در نتيجه ديني كه اساسش اين تسليم است، 
 داند، پسبدون شك دين حق است كه عقل بر هر انساني تدين بدان را واجب مي
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 .گفتن اينكه اين دين سحري است آشكار، گفتاري است باطل، و افترايي است بر خدا

در حقيقت استداللي است بر بطالن سخن كفار، و اينكه  "وَ هُوَ يُدْعي إِلَي الْإِسْالمِ "شود كه جملهو از همين جا روشن مي
 .سخن مزبور افترايي است بر خداي عز و جل

و افتراء هم ظلمي است كه عقل در ظلم بودن آن هيچ ترديدي ندارد، و شرع هم از آن نهي كرده است، و معلوم است كه 
شود، يك ظلم را اگر نسبت به يك فرد معمولي ميشود از نظر اهميت مختلف ظلم در مورد اشخاصي كه به ايشان ظلم مي

كسي كه  تر ازاش به مقدار آن نيست كه همان ظلم در باره خداي تعالي واقع شده باشد، بنا بر اين ظالمتصور كنيم، زشتي
 .بر خدا افتراء ببندد وجود ندارد

ن شود به اينكه ديندد آن گاه كه دعوت ميبتر از آن كس كه بر خدا دروغ ميو معناي آيه اين است كه: هيچ شخصي ظالم
كند، نيست، با اينكه دين اسالم جز اين كه بندگان تسليم خدا شوند اسالم را بپذيرد و در پاسخ دين اسالم را از خدا نفي مي

گويد، و حتي چنين ديني بدون شك دين خدا است، و خدا اين ستمكاران را و هيچ ستمكار ديگري را هدايت چيزي نمي
 .كندنمي

 "...يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ "

است، به معناي خاموش كردن نور، و از بين بردن تابش آن است. و خاموش كردن  "يطفئوا "كه مصدر فعل "اطفاء "كلمه
 .نور با دهان به اين است كه آن را با فوت خاموش كنند

راغب در باره فرقي كه آيه « . 1» "يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ "فرمايد: آنجا مياين آيه در سوره توبه نيز آمده، در 
اين است كه قصد خاموش كردن نور خدا را دارند، و  "يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا "مورد بحث با آيه سوره توبه دارد گفته: معناي آيه

و حاصل گفتارش « . 4»ه قصد دارند كاري بكنند كه به وسيله آن كار نور خدا را خاموش كنند اين است ك "لِيُطْفِؤُا "در آيه



متعلق  "يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ "خود اطفاء است، و در آيه "يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ "اين است كه: متعلق اراده در جمله
موشي نور خداست، و آن عبارت است از پف كردن و خاموشي كه غرض و غايت است، نه اش خااراده سببي است كه نتيجه

 .متعلق اراده

اش به منزله شارحي است كه معناي آيه قبلي را كه ظلم كفار و نسبت سحر دادن به دعوت اسالمي را اين آيه و آيه بعدي
 دهند، و حاصل اين دو آيه اينكرد شرح ميحكايت مي
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خواهند نور خدا را خاموش كنند، و ليكن خدا ايشان را به است كه: كفار با اين سخنان خود كه باد دهان ايشان است، مي
 .دهدلكه نور خود را تمام و دين خود را بر همه اديان غلبه ميكند، بمقصدشان هدايت نمي

 اند نور خدا مانند نور شمع است كهاين است كه كفار پنداشته "يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ " :پس معناي اينكه فرمود
 .شوداش با خدا قطع ميه، رابطهبا يك پف خاموش گردد، و همين كه آن را سحر بخوانند نورش خاموش گشت

دا شود كه خپذيرد، نه تنها خاموش نميولي در پندار خود خطا كردند، چون دين، نور خدا است كه به هيچ وجه خاموشي نمي
 .تماميت آن را اراده كرده، هر چند كه كافران كراهت داشته باشند

 939معناي اظهار دين حق بر همه اديان[..... ص: ]

 "لمهبه ك "دين "اضافه كلمه "الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَهُوَ  "
ه ب اي است بياني، ولي ظاهرا اين اضافه در اصل اضافه الميه بوده، و عنايت لطيفي در آناند اضافهبه طوري كه گفته "حق

كار رفته، و آن اين است كه هر يك از حق و باطل براي خود ديني دارند كه مطابق اقتضاي خاص آنها است، و خداي تعالي 
از بين آن دو، دين حق را پسنديده، براي اينكه خودش حق است و بدين جهت رسول خود را به ابالغ دين حق گسيل 

 .داشته

 گوييم دين اسالم رادهد، وقتي ميشود، معناي غلبه را مييز ديگر استعمال ميوقتي در مورد چيزي عليه چ "اظهار "كلمه
هاي غير بر ساير اديان اظهار داد، معنايش اين است كه آن را بر ساير اديان غلبه داد. و منظور از همه اديان، همه روش

در آيه قبلي است، و معنايش  "لَّهُ مُتِمُّ نُورِهِوَ ال "شود. و اين آيه در مقام تعليل جملهخدايي است كه در بين بشر سلوك مي
كند، براي اينكه خدا آن كسي است كه رسول خود را با نورش گسيل داشت، نوري كه خدا نور خود را تمام مي :اين است كه

 .پرست نخواهندهمان هدايت و دين حق است، تا آن را بر همه اديان غلبه دهد، هر چند كه مشركين بت

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها  "شود كه دين حق نور خدا در زمين است، هم چنان كه اين معنا از جملهو آيه استفاده مياز اين د
 .شود، كه تفسيرش در سوره نور گذشتنيز استفاده مي« 1» "مِصْباحٌ...
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هاي پيامبر اكرم )صلي اللَّه عليه و آله و سلم(، بشارت عيسي، فاصله بين عيسي و پيامبر اسالم بحث روايتي ])رواياتي در باره نام

 935)صلي اللَّه عليه و آله و سلم([..... ص: 

عني چنان صف گفته است: ي "فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ  "در تفسير قمي در ذيل آيه
 . «1»ناپذيرند بندند كه گويي بنياني استوار و انهداممي

گفته: در قصه  "هِ إِلَيْكُمْوَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
اي عليه موسي )ع( چيد، و آن اين بود كه زني را وادار كرد كه بگويد موسي با من زنا كرده. و قارون روايت شده كه توطئه

 . «4»نيز جمعي را وادار كرد كه بگويند موسي برادرش هارون را به قتل رسانده 

، آمده كه امام )ع( فرموده: بعضي از "بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ... وَ مُبَشِّراً "و در تفسير قمي در ذيل جمله
از رسول خدا )ص( پرسيدند: چرا به نام احمد و محمد و بشير و نذير ناميده شدي. فرمود: اما  -خدا لعنتشان كند -يهوديان

ام(. و اما أحمد ناميده شدم بدين ست و دشمن ستودهمحمد ناميده شدم، بدين جهت كه من در زمين محمود )و از نظر دو
تر از ستودگيم در زمينم(. و اما بشير خوانده شدم به خاطر اين كه هر كس مرا جهت كه من در آسمان احمد )و ستوده

 . «3»اطاعت كند به بهشت بشارت دارد. و نذير خوانده شدم چون خدا هر كسي را كه نافرمانيم كند از آتش انذار كرده 

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از عرباض بن ساريه روايت كرده كه در باره همان آيه گفته است: من از رسول خدا 
)ص( شنيدم كه فرمود: من در ام الكتاب، عبد اللَّه و خاتم النبيين بودم در حالي كه آدم در بين آب و گل خود بود، و به 

 .من دعاي ابراهيم، و بشارت عيسي و رؤياي مادرم هستم گويم:زودي تاويل اين سخن را مي

اش قرار دهد، و عيسي به آمدنم بشارت داد، و مادرم در خواب ديد كه نوري از او خارج ابراهيم دعا كرد كه نبوت را در ذريه
 . «3»شد، كه با آن كاخهاي شام را برايش روشن كرد 

يي صاحب السابري روايت كرده كه گفت: ابو قره دوست جاثليق از من و در عيون االخبار به سند خود از صفوان بن يح
 درخواست كرد وسيله ديدارش با امام رضا )ع( را
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فراهم سازم. از آن جناب اجازه خواستم فرمود: بگو در آيد. همين كه بر آن جناب وارد شد، فرش منزل آن جناب را بوسيد، و 
 .گفت: در دين ما اين عمل در برابر اشراف و بزرگان اهل زمانمان واجب است

اي ديگر كه همه عادلند اند، و فرقهاي كه ادعايي كردهفرمايي در باره فرقهيآن گاه عرضه داشت: خدا اصالحت كند، چه م
ادعايي  اي ديگر كهگويي در باره فرقهبه نفع ايشان شهادت دادند. فرمود: چنين ادعايي پذيرفته است. آن گاه گفت: چه مي

 .رفته نيستدهند؟ فرمود دعويشان پذيهاي ديگر به نفع ايشان شهادت نميكند، و فرقهمي

آن گاه گفت: ما مسيحيان ادعاء داريم كه عيسي روح اللَّه و كلمه او است، مسلمانان هم دعوي ما را پذيرفتند، و بر صدق 
دعوي ما شهادت دادند. از سوي ديگر مسلمانان ادعاء كردند: محمد پيغمبر است، و ما پيرو آنان نشديم، بنا بر اين كيش 



 .م، و اسالم را يكي از ما، و آن ديني كه مورد اتفاق هر دو است بهتر استمسيحيت را هر دو قبول داري

  :امام ابو الحسن رضا )ع( پرسيد: نام تو چيست؟ عرضه داشت: يوحنا. فرمود

ايي شناسيم. آن عيسدانيم هر عيسي نامي را، به اين سمت نمياي يوحنا ما مسلمانان كه عيسي را روح اللَّه و كلمه خدا مي
اين عنوان قبول داريم كه به نبوت محمد ايمان داشته، و به آمدنش بشارت داده، و در باره شخص خودش هم اعتراف  را به

كرده، كه بنده خدا و مربوب او است. حال اگر عيسايي كه به نظر تو روح اللَّه، و كلمه او است، آن عيسايي نيست كه به 
در باره خودش اعتراف كرده به اينكه خدا يكي است، و او بنده خداست، ما محمد ايمان داشته، و به آمدنش بشارت داده، و 

از چنين عيسايي بيزاريم و ديگر هر دو طائفه بر سر يك كيش اتفاق نداريم. يوحنا برخاست و به صفوان بن يحيي گفت: 
 . «1»خورد بلند شو كه اين مجلس به درد ما نمي

اي كه انتظار داشتم اين بوده كه آن فايده "خورداين مجلس به درد ما نميبرخيز  "مؤلف: گويا منظورش از اينكه گفت
 .نداشت، براي اينكه حجتي كه وي براي امام آورد كارگر نيفتاد

و در كمال الدين به سند خود از يعقوب بن شعيب از امام صادق )ع( روايت آورده كه فرمود: بين عيسي و محمد )صلي اللَّه 
فاصله بود كه در مدت دويست و پنجاه سال آن نه پيامبري بود، و نه عالمي معروف و ظاهر. عرضه عليهما( پانصد سال 

 داشتم: پس مردم
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ه دين عيسي تمسك داشتند، پرسيدم: آيا اين مردم در اين تمسكشان مؤمن به در اين مدت چه وضعي داشتند؟ فرمود ب
 . «1»رفتند؟ فرمود: بله مؤمن بودند. آن گاه فرمود: هيچ گروهي از آنان بدون عالم نبودند شمار مي

يدُونَ لِيُطْفِؤُا يُرِ "در تفسير آيه« 4»امامي است كه حجت است، و در اين ميان رواياتي  "عالم "مؤلف: منظور آن جناب از
وارد شده كه منظور از نور و هدي و دين حق، واليت  "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي وَ دِينِ الْحَقِّ "و آيه "نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ

سير ن است، نه تفامير المؤمنين است، كه البته اين قسم تفسير يا از باب ذكر مصداق است، و يا از باب ذكر باطن قرآ
اصطالحي. و اما اينكه در اين حديث فاصله بين عيسي و محمد )ع( را پانصد سال دانسته، مطلبي است كه با تاريخ مشهور 

اند كه تاريخ ميالدي تاريخ معتبري نيست، و در آن اختاللي هست كه ما در جلد سوم اين مخالفت دارد، ولي محققين گفته
 .ديمكتاب در اين خصوص بحث كر
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 اشاره



( تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 14يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلي تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ )
فِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ ( يَغ11ْبِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )

( يا 13وَ أُخْري تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) (12)مَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
للَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ كَما قالَ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَي اللَّهِ أَيُّ

 (14)آمَنُوا عَلي عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ  فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ كَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ

 932ترجمه آيات..... ص: 

 .(14دهد؟ )خواهيد شما را بر تجارتي راه نمايم كه از عذابي دردناك نجاتتان ميايد! آيا ميهان اي كساني كه ايمان آورده

اموال و جانهايتان جهاد كنيد اين براي شما خير است آن تجارت اين است كه به خدا و رسولش ايمان آوريد و در راه خدا با 
 .(11اگر بدانيد )

كند كه از زير درختانش نهرها روان است و آمرزد و به جناتي داخلتان مياگر چنين كنيد( خداي تعالي گناهانتان را مي)
  .(14مساكني طيب در باغهايي عدن و جاودانه دارد و اين خود رستگاري عظيمي است )
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و سود ديگر اين تجارت كه مورد عالقه شما هم هست نصرتي از خدا و فتحي نزديك است. و تو اي پيامبر مؤمنين را 
 .(13بشارت ده )

ايد! ياران خدا باشيد همان طور كه عيسي بن مريم هم به حواريين گفت: از شما چه كسي هان اي كساني كه ايمان آورده
كافر  اياي از بني اسرائيل ايمان آوردند و طايفهكند، حواريين گفتند: ماييم انصار خدا پس طائفهاه خدا ياري ميمرا در ر

 .(13شدند و ما آناني را كه ايمان آوردند عليه دشمنانشان ياري كرديم و نيرومند و غالب شدند )

 936بيان آيات..... ص: 

 اشاره

خدا و رسول او و به جهاد در راه خدا دعوت نموده، و آنان را به مغفرت و جنت در آخرت، و اين آيات مؤمنين را به ايمان به 
كند به اينكه نسبت به وعده نصرت خدا و تاييد او اعتماد دهد، و ايشان را دعوت مياي جميل مينصرت و فتح در دنيا وعده

 .كنند

عنا را چيني براي اين دو مدر آيات قبلي بود جنبه زمينهاين دو معنايي كه گفتيم غرض نهايي سوره است، و مطالبي كه 
 .داشت

 936دهد و مغفرت و جنت و نصرت و فتح در پي دارد[..... ص: تجارتي كه شما را از عذاب اليم نجات مي]

در اين آيه جنبه پيشنهادي را دارد كه در  استفهام "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلي تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ "
 .معناي امر است

به معناي تصرف در سرمايه به منظور به دست آوردن سود است، و در كالم  -به طوري كه راغب گفته -"تجارة "كلمه
 . «1»آمده باشد  "جيم "حرف "تا "اي نيست كه بعد از حرفعرب به غير از اين كلمه هيچ كلمه



اش جان آدمي، و ربح آن نجات از عذاب دردناك است، و ه ايمان و جهاد تجارت به حساب آمده كه سرمايهدر اين آيه شريف
هِ إِنَّ اللَّهَ اشْتَري مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّ "آيه شريفه در معناي اين آيه است: 

 ...فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ

 . «4» "فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ

 شما را به "آن را بزرگ داشته. فرمود:  "تجارة "خداي عز و جل با نكره آوردن كلمه

__________________________________________________ 

 ."تجارة "مفردات راغب، ماده(1)

ي عز و جل از مؤمنين جان و مالشان را به اين بها خريد كه بهشت از آن آنان باشد، و به همين جهت است كه در خدا(2)
 .111اي كه كرديد. سوره توبه، آيه شوند... پس بشارتتان باد به اين معاملهكشند و كشته ميكنند، ميراه خدا كارزار مي
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يعني به تجارتي مهم و عظيم و جليل القدر. و در بيان ربح آن هم كه همان نجات از عذاب است، بيان  "ايمتجارتي راه بنم
 .گنجدتا بفهماند آن قدر بزرگ است كه در بيان نمي "عذابي "نكرد چه عذابي است، و فرمود

يَغْفِرْ لَكُمْ  "وبت دوم جملهاش را داده، همان مغفرت و جنت است، و به همين جهت در نو مصداق اين نجات كه وعده
، را بدل از آن نجات آورد، و اما نصرت و فتح كه آن دو را نيز وعده داده، مصداق نجات نبودند، "ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ...

كم جنات و يغفر لكم ذنوبكم و يدخل "بلكه خارج از آن بودند، و به همين جهت آن دو را جداگانه ذكر كرد، و نفرمود: 
كند، و بر دشمنان آمرزد، و به جنات داخلتان مينجات از عذاب همين است كه گناهانتان را مي -ينصركم و يفتح لكم

 أُخْري وَ "بلكه ميان مغفرت و جنت و نصرت و فتح فاصله انداخت، و فرمود:  "كندپيروزتان نموده، فتح نصيبتان مي
 .پس خواننده عزيز بايد از اين نكته غافل نماند "فَتْحٌ قَرِيبٌ تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ

 "...تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ "

نان د كرده بود براي آخواهد كلمه تجارت را كه در آيه قبلي پيشنهااين آيه شريفه جمله استينافي و جديد است، كه مي
 تجارت اين است كه به خدا و رسولش ايمان "تفسير كند، گويا شخصي پرسيده اين تجارت چيست؟ و در پاسخ فرمود اين

. و اگر ايمان به رسول را با ايمان به خدا ذكر كرد، براي اين بود كه بفهماند "آورده، در راه او با مال و جانتان جهاد كنيد
دهد واجب است، و گرنه ايمان به خدا بدون ايمان به رسول معنا ندارد، چون اين رسول نچه دستور مياطاعت رسول در آ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ  "كند، هم چنان كه فرموده: است كه به ايمان به خدا دعوت مي
 . «1» ".. أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّاوَ رُسُلِهِ.

يعني اين كه گفتيم: به خدا و رسولش ايمان بياوريد، و چنين و چنان كنيد، خير خود  -"ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "
 .گيردناء نيست، و معيار قرار نميشما را در نظر گرفتيم اگر به راستي از اهل علم باشيد. و اما جاهالن، اعمالشان قابل اعت

 .دكنياند: مراد اين است كه اگر شما اهل علم و فهم باشيد، خير بودن اين تجارت را درك ميبعضي از مفسرين گفته

__________________________________________________ 

ولش جدايي بيندازند... اينان همان كافران خواهند ميان خدا و رسكساني كه به خدا و فرستادگانش كفر ورزيده، مي(1)
 .131و  134حقيقي هستند. سوره نساء، آيه 
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 "...يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ "



ان  "شود، و تقدير كالم اين است كه: يه قبلي فهميده مياين جمله جواب شرطي است كه در ظاهر كالم نيامده، ولي از آ
 ."...تؤمنوا باللَّه و رسوله و تجاهدوا في سبيله يغفر لكم ذنوبكم

توانيم شود. و از اين اطالق ميمطلق آمده، يعني نفرمود كدام گناه آمرزيده مي "ذنوبكم "در آيه شريفه مورد بحث كلمه
 شود. اعتبار عقلي هم مساعد با اين معنا است، چون اينا شرايطي كه ذكر شده آمرزيده مينتيجه بگيريم كه تمامي گناهان ب

آمرزش در آيه شريفه مقدمه داخل شدن در بهشت جاودان ذكر شده، و معنا ندارد كه كسي داخل چنين بهشتي بشود، در 
وَ  "ه همين نكته بوده كه دنبال آيه فرموده: اي از گناهانش آمرزيده نشده باشد. و اي بسا به منظور اشاره بحالي كه پاره

 .يعني جناتي ثابت و دائمي "مَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ

 .شودپس دائمي و ثابت بودن آن جنات خود اشاره است به اينكه مغفرت مزبور در آيه شامل همه گناهان مي

دار دهد، متاع قليل دنياي ناپايابله واقع شده. آنچه مؤمن به خدا ميعالوه بر اين، در آيه شريفه ميان ثمن و مثمن معامله، مق
اي قوي به اين معامله اقدام كند و خود را است، و آنچه خدا به مؤمن وعده داده تا او را دلخوش سازد تا با طيب نفس و اراده
فَوْزُ ذلِكَ الْ "ن مطلب در آخر فرمود: قرباني نمايد متاع و زندگي دائمي و باقي است، و به همين جهت به منظور تاكيد اي

 ."الْعَظِيمُ

 "...وَ أُخْري تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ "

صفتي است كه در جاي موصوف به كار رفته، و نيز خبري است  "اخري "و كلمه "يَغْفِرْ لَكُمْ... "اين آيه عطف است بر جمله
 و "است، و تقدير كالم اين است:  "اخري "بيان كلمه "نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ "و جملهبراي مبتدايي كه حذف شده، 

 ديگر داريد، كه -و يا خصلتي -و شما نعمتي -اخري تحبونها و هي نصر من اللَّه و فتح عاجل -و يا خصلة -لكم نعمة
عطف است بر چيزي كه از  "وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ "و جمله دوستش داريد، و آن عبارت است از نصرتي از خدا و فتحي نزديك

 ."و بشر المؤمنين "،"قل يا ايها الذين امنوا هل ادلكم... "شد، گويا فرموده: جمله سابق فهميده مي

ؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَري مِنَ الْمُ " :فرمايداين بشارت در مقابل بشارتي است كه در آيه شريفه زير واقع شده، مي
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 "بِهِ

اي هم كه در آيه مورد بحث داده شده، در خصوص نصرت و فتح شود كه مژده، و از اين محاذات و مقابله روشن مي «1»
 .دهدنيست، بلكه مجموع پاداشهايي است كه خدا در دنيا و آخرت مي

 شود، ولي مفسرين در معناي آيههمه اين مطالب اموري است كه از آيه شريفه به كمك سياق و اعراب كلماتش استفاده مي
ضي ودداري كرديم. بعاند كه سياق، آن طور كه بايد با آن مساعد نيست، و به همين جهت از نقل آن خسخناني ديگر گفته

 .استينافي و جديد باشد "وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ "اند كه جملههم احتمال داده

 931[..... ص: "كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ... "معناي اينكه فرمود: ]

 "...يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ "

به اين عالمت شناخته شويد. بنا بر اين، آيه شريفه جنبه ترقي نسبت به آيه قبلي  يعني آن قدر دين خدا را ياري كنيد كه
شود: با جان و مال خود تجارت كنيد، و خدا ، در نتيجه برگشت معناي هر دو آيه به اين مي"هَلْ أَدُلُّكُمْ... "فرموددارد كه مي

 .م و ثبات داشته باشيدرا با ايمان و جهاد در راه او ياري نماييد، و بر ياري خود دوا

، هم كشاندو منظور از ياري كردن خدا ياري پيامبر خدا در پيش گرفتن راهي است كه آدمي را با بصيرت به سوي خدا مي



 . «4» "قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي "چنان كه در جاي ديگر فرموده: 

كند ه ميرا تشبي "كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ "ر اينكه منظور از ياري خدا، ياري دين خدا و پيامبر خدا است، اين است كه جملهدليل ب
 -للَّهِنْصارُ اكما قالَ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَي اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَ "فرمايد: ، مي(به گفتار عيسي )ع

 "همان طور كه عيسي بن مريم به حواريين گفت: چه كسي ياور من به سوي خدا است؟ حواريين گفتند ماييم انصار خدا
پس انصار خدا بودن حواريين معنايش اين بود كه انصار عيسي بن مريم باشند در پيمودن راه خدا، و توجه به آن درگاه. و راه 

 "محاذي و مقابل جمله "نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ "عبادت براي خداي سبحان است. پس، از اينكه جملهخدا همان توحيد و اخالص 
شود كه معناي هر دو جمله يكي است، يعني معناي قرار گرفته، و مطابق آن واقع شده، معلوم مي "مَنْ أَنْصارِي إِلَي اللَّهِ

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ  "است. پس اينكه مخاطبين در جمله "إِلَي اللَّهِ مَنْ أَنْصارِي "هم "نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ "جمله
 انصار خدا باشند، معنايش اين است "اللَّهِ

__________________________________________________ 

 .111سوره توبه، آيه (1)

ت كنم در حالي كه خودم و پيروانم با بصيرت باشيم. سوره يوسف، بگو اين است راه من كه مردم را به سوي خدا دعو(2)
 .143آيه 
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كه انصار رسول خدا )ص( در نشر دعوت و اعالي كلمه حق باشند، و در اين راه جهاد كنند، و اين همان ايمان آوردن به 
او است، هم چنان كه از سياق آيات سوره هم همين معنا  رسول خدا )ص(، و اطاعت قاطع و صادق او در اوامر و نواهي

 .شوداستفاده مي

ه اين قسمت از آي -"اهِرِينَفَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ كَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلي عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظ "
كند كه بني اسرائيل دو طائفه شدند، يكي حواريين اشاره نموده، بيان مي (سي )عشريفه به ماجرا و سرانجام پيشنهاد عي
اي ديگر كه كفر ورزيدند، و خداي تعالي مؤمنين را بر كفار كه دشمن ايشان بودند بودند كه به وي ايمان آوردند، و طائفه

 .شدندغلبه داد، و بعد از آنكه روزگاري دراز توسري خور آنان بودند، سرور ايشان 

در اين قسمت از آيه اشاره است به اينكه امت پيامبر اسالم هم عين اين سرنوشت را دارند، آنها نيز مانند امت عيسي دو 
خواهي از آنان برآمده اجابت شوند يكي مؤمن، و ديگري كافر. و اگر مؤمنين، خداي تعالي را كه در مقام نصرتطائفه مي

نگه داشتند، خداي تعالي هم ايشان را عليه دشمنانشان نصرت داده، و همان طور كه  كردند، و پاس حرمت دستورات او را
 .بخشدمؤمنين به عيسي بعد از روزگاري مذلت به آقايي رسيدند، ايشان را نيز بر دشمنان خود سروري مي

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسي مِنْهُمُ  ": فرمايدخداي تعالي در آخر داستانهاي عيسي در سوره آل عمران به اين داستان اشاره نموده، مي
و اين قصه در شش آيه از آن سوره آمده كه دقت در « 1» "الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَي اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ

 .سازدآنها معناي آيه مورد بحث را روشن مي

 991ت دهنده، حواريون عيسي )عليه السالم( و...([..... ص: بحث روايتي ]چند روايت در باره تجارت نجا

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلي تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ  "در تفسير قمي در روايتي كه ابي الجارود از امام ابي جعفر در تفسير آيه
  :نقل كرده فرموده: اصحاب گفتند "مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ



 فهميديم اين تجارت چيست كه اگر بفهميم جان و مال و حتي اوالدمان رابود ميچه خوب 

__________________________________________________ 

  :عيسي وقتي از مردم احساس كفر نمود، پرسيد انصار من به سوي خدا كيانند، حواريون گفتند(1)

 [.....] .34ما انصار خداييم. سوره آل عمران، آيه 
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تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ... ذلِكَ  "داديم. خداي تعالي فرمود: هم در به دست آوردن آن مي
 . «1» "الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

 . «4»مؤلف: اين معنا از طريق اهل سنت نيز روايت شده 

آمده كه امام فرمود: يعني فتح امام قائم. و در  "وَ أُخْري تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ "در همان تفسير در ذيل آيه و
 . «3»روايتي ديگر فرموده: يعني فتح مكه 

  :و در كتاب احتجاج از امير المؤمنين )ع( آمده كه در ضمن حديثي فرمود

رود، خالي نبوده، هر عالمي كه ما يحتاج خلق را بيان كند و متعلمي كه در راه نجات به دنبال علماء ميزمين هيچ وقت از 
هاي انبياي گذشته بيان نموده است، و آن اند. و خداي تعالي اين معنا را در امتچند كه اين دو طائفه هميشه در اقليت بوده

ل فرمايد: عيسي به ساير بني اسرائيش كه در باره حواريين عيسي )ع( ميها را مثل براي آيندگان كرده، مثل اين كالمامت
 . «3» "مَنْ أَنْصارِي إِلَي اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ "گفت: 

 .دهده، ولي در باره آيه مورد بحث نيز فائده ميمؤلف: اين روايت هر چند در تفسير آيه آل عمران وارد شد

ه گفت: اند كو در الدر المنثور است كه ابن اسحاق و ابن سعد از عبد اللَّه بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم روايت كرده
فيل قوم خود به رسول خدا )ص( به آن چند نفري كه در عقبه ديدارش كردند فرمود: از بين خود دوازده نفر را به عنوان ك

  «من معرفي كنيد، همان طور كه حواريون عيسي بن مريم كفيل قوم خود بودند

.__________________________________________________ 

 .333، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 .413، ص 3الدر المنثور، ج (2)

 .333، ص 4تفسير قمي، ج (3)

 .333، ص 1احتجاج طبرسي، ج (4)

 .413، ص 3منثور، ج الدر ال(5)
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 995(..... ص: 99سوره جمعه مدني است و يازده آيه دارد )(62)

 995[..... ص: 8تا  9(: آيات 65سوره الجمعة )]

 اشاره



 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُوالً مِنْهُمْ يَتْلُوا 1يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ )
( وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَ 4كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ )عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ 

 (3ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) (3)هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

هْدِي يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ ال يَ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ
( وَ ال 3اسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ )( قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ الن3َّالْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )

( قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُالقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلي عالِمِ 3يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ )
 (3بِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )الْغَيْ

 995ترجمه آيات..... ص: 

 .به نام خداوند بخشاينده مهربان

 .(1هر چه در زمين و آسمانهاست همه به تسبيح و ستايش خدا كه پادشاهي منزه و پاك و مقتدر و داناست مشغولند )

پيغمبري بزرگوار از همان مردم  (دانستندمي كه خواندن و نوشتن هم نمياوست خدايي كه ميان عرب امي )يعني قو
برانگيخت تا بر آنان آيات وحي خدا تالوت كند و آنها را از لوث جهل و اخالق زشت پاك سازد و شريعت كتاب سماوي و 

 .(4حكمت الهي بياموزد با آنكه پيش از اين همه در ورطه جهالت و گمراهي بودند )
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و نيز قوم ديگري را )كه به روايت از پيغمبر )ص( مراد عجمند( چون به عرب )در اسالم( ملحق شوند هدايت فرمايد كه او 
 .(3خداي مقتدر و همه كارش به حكمت و مصلحت است )

و خدا را )بر خلق( فضل و كند اين )رسالت و نزول قرآن( فضل و كرامت خداست كه آن لطف را در حق هر كه بخواهد مي
 .(3رحمت نامنتهاست )

وصف حال آنان كه تحمل )علم( تورات كرده و خالف آن عمل نمودند در مثل به حماري ماند كه بار كتابها بر پشت كشد 
)و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد( آري قومي كه مثل حالشان اين است كه آيات خدا را تكذيب كردند بسيار مردم بدي 

 .(3تند و خدا هرگز )براه سعادت( ستمكاران را رهبري نخواهد كرد )هس

اي رسول ما جهودان را بگو اي جماعت يهود اگر پنداريد كه شما به حقيقت دوستداران خدائيد نه مردم ديگر پس تمناي 
 .(3گوييد )كه عالمت دوستان خدا آرزوي مرگ و شوق لقاي به خداست( )مرگ كنيد اگر راست مي

بلكه از )كنند اند ابدا آرزوي مرگ نميل آنكه در اثر آن كردار بدي كه به دست خود )براي آخرت خويش( پيش فرستادهو حا
 .(3آن ترسان و هراسانند( و خدا از كردار ستمكاران آگاهست )

)از مرگ( به سوي گريزيد شما را البته مالقات خواهد كرد و پس اي رسول ما )به جهودان( بگو عاقبت مرگي كه از آن مي
 .(3سازد )ايد آگاه ميگرديد و او شما را به آنچه )از نيك و بد( كردهخدايي كه داناي پيدا و پنهانست باز مي

 993بيان آيات ]اشاره به مطالب سوره جمعه[..... ص: 

 اشاره



نش مام بورزند، و آنچه در به پاداشتكند كه نسبت به نماز جمعه اهتاين سوره به بياني كامال انگيزنده، مسلمين را وادار مي
الزم است فراهم سازند، چون نماز جمعه از شعائر بزرگ خدا است كه تعظيم و اهتمام به امر آن، هم دنياي مردم را اصالح 

 كند، و هم آخرتشان را، و خداي تعالي بيان اين مطلب را با تسبيح و ثناي بر خود آغاز كرد كه در ميان قومي امي رسوليمي
از خود آنان مبعوث كرد تا آيات او را بر آنان بخواند، و با اعمال صالح و اخالق پاك تزكيه شان كند، و كتاب و حكمتشان 

 شوند، وبياموزد و به همين منظور كتاب خدا و معارف دينش را به بهترين وجهي بر آنان و افرادي كه به آنان ملحق مي
هارشان داد از اينكه مثل يهود نباشند كه خداي تعالي تورات را بر آنان تحميل كرد، هاي بعد از آنان تحميل كرد، و زننسل

ولي آنان آن را حمل نكردند، و به معارف آن معتقد نشدند، و به احكامش عمل نكردند، در نتيجه مانند االغي شدند كه 
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شود بازار و دادوستد را رها نموده، به سوي ذكر دهد كه وقتي بانك نماز جمعه بلند مير ميو در آخر به عنوان نتيجه دستو
كنند، و رسول خدا )ص( را در حالي كه مشغول خطبه نماز است خدا بشتابند. و نيز افرادي را كه خالف اين دستور عمل مي

داند كه اين گونه افراد معارف كتاب خدا و ا نشانه آن ميكند، و اين رفتار رروند، سرزنش ميرها نموده، به سوي دادوستد مي
 .اند. اين سوره در مدينه نازل شده استاحكامش را نپذيرفته

 999كنند[..... ص: معناي اينكه آنچه در آسمان و زمين است خدا را تسبيح مي]

 "الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِيُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ 

معنايش اين است كه طهارت و نزاهت از همه  "سبحان اللَّه "گوييم: به معناي منزه دانستن است. وقتي مي "تسبيح "كلمه
 .دهيمعيوب و نقائص را به او نسبت مي

ه بفهماند. پس معناي آن اين نيست كو اگر از تسبيح، در آيه با صيغه مضارع تعبير كرده، براي اين است كه استمرار را 
به فتح  -"لكم "كنند. و كلمهكنند، بلكه معنايش اين است كه همواره و مستمرا تسبيح مينامبردگان، در آينده تسبيح مي

 "صيغه مبالغه از "قدوس "و كلمه .كسي است كه مقام حكمراني در نظام جامعه مختص به او است -ميم و كسر الم
به معناي مقتدري است كه هرگز شكست  "عزيز "ن نيز به معناي نزاهت و طهارت است. و كلمهاست، كه آ "قدس
ر چه شود، هبه معناي متقن كار، و كسي است كه هيچ عملي از وي از جهل و گزاف ناشي نمي "حكيم "پذيرد. و كلمهنمي
 .گيردكند، و براي آن مصالحي در نظر ميكند با علم ميمي

 "...هُوَ الَّذِي بَعَثَ "چيني است براي آيه بعدي، يعنيمقدمه و زمينهاين آيه شريفه 

فرمايد: غرض از بعثت او اين بود كه مردم به كمال و به سعادت برسند، و بعد كه متعرض مساله بعثت رسول اللَّه است، و مي
 .از ضاللتي آشكار كه داشتند هدايت گردند

 999نقص و حاجت[..... ص: مقتضيات منزه بودن خداي تعالي از هر ]

كنند؟ جوابش اين است كه موجودات آسماني و زميني و اما اينكه چگونه آنچه در آسمانها و زمين است خدا را تسبيح مي
كنند همچنين( با نقصي كه در آنها است و جبران كننده )همان طور كه با آنچه از كمال دارند از كمال صانع خود حكايت مي

دارند، چون هيچ حاجت و اش خدا است، خدا را از هر نقص و حاجت منزه ميبا حوائجي كه دارند و برآورندهآن خدا است، و 
رود خداي تعالي است، نقصي نيست مگر آن كه تنها كسي كه اميد برآوردن آن حاجت و جبران كردن آن نقص در او مي

 پس خود او مسبح و منزه از هر نقص و 
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حاجت است، و در نتيجه حكمراني در نظام تكوين در بين خلق و بر طبق دلخواه هم، تنها حق او است. و همچنين 
حكمراني و تشريع قانون در نظام تشريع و در بندگانش به هر طور كه صالح بداند خاص او است، و او ملكي است كه 

 .ست كه او را اطاعت كنندتواند در اهل مملكتش حكم براند، و بر اهل مملكت امي

نيست  كند، از اين جهتيكي ديگر از مقتضيات نزاهتش اين است كه اگر در نظام تشريع براي خلق خود ديني تشريع مي
كه احتياجي به عبادت و اطاعت آنان داشته باشد، و بخواهد با عبادت آنان نقصي از خود جبران و حاجتي از خود برآورد، 

 .از هر نقص و حاجت استچون او قدوس و منزه 

يكي ديگر اين است كه اگر ديني براي خلقش تشريع كرد و آن را به وسيله رسولش به اطالع خلق رسانيد، و خلق دعوت 
 شود، و بر دامنآن رسول را نپذيرفتند، و در نتيجه خدا را اطاعت و عبادت نكردند، نقصي بر ساحت مقدسش عارض نمي

، و نه چنان است كه خلق او را شكست داده باشند، چون او عزيز است، يعني مقتدري است نشينداش گردي نميكبريايي
 .شكست ناپذير

بدون  كند، ممكن نيست بيهوده وو باز اگر به مقتضاي ملك بودن و قدوس و عزيز بودنش ديني براي بندگانش تشريع مي
كند، و كند جز به خاطر مصلحتي كه دارد نميآنچه مينتيجه تشريع كرده باشد، براي اينكه او حكيم علي االطالق است، 

كند، تنها سعادت دنيا و آخرت آنان را در كند جز به نفع بندگانش و خيري كه به خود آنان عايد شود نمينيز آنچه اراده مي
 .نظر دارد

ه و تاب براي مردم، و تزكيو كوتاه سخن اينكه: تشريع دين، و انزال كتب آسماني، و بعث رسوالن براي تالوت آيات آن ك
گذارد و اش فضل و منتي است از خدا، و به همين جهت در آيه بعدي منت آن فضل را بر مردم ميتعليم خلق، همه

  :فرمايدمي

 992ني بودن دعوت آن جناب[..... ص: و اشاره به عدم منافات بين امي بودن پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( و مبعوث شدنش در اميين، با جها "اميين "مقصود از]

 "...هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ "

به  -سواداناست، يعني كسي كه قادر بر خواندن و نوشتن نيست. و منظور از اين بي "امي "جمع كلمه "اميين "كلمه
شمار سواد بودند، و جز افرادي انگشتبيشترشان بي مردم عرب هستند، كه در عصر رسول خدا )ص( -طوري كه گفته شده

هُوَ  "قادر بر خواندن و نوشتن نبودند، و خود رسول خدا )ص( هم صرفنظر از رسالتش از همان اكثريت بود، و لذا فرمود: 
جنس خود آنان و براي همه آنان  سواد رسولي از: او كسي است كه در ميان مردمي بي"الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ

  .مبعوث كرد
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مشركين باشند، يعني غير اهل كتاب، به شهادت اينكه قرآن كريم از  "اميين "اند كه مراد از كلمهبعضي احتمال داده
 . «1» "لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ "كند كه گفتند: يهوديان نقل مي

ات خدا يعني او را مبعوث كرد تا آي "يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ "فرمايد: ليكن اين احتمال درست نيست، براي اينكه در ذيل آيه مي
را بر آن اميين بخواند، و اگر منظور از اين كلمه مشركين باشند، بايد بگوييم كه آياتي از قرآن تنها بر مشركين خوانده 

 .اي در قرآن نيست كه مخصوص غير عرب، و غير اهل كتاب باشدهيچ آيهشده، و حال آنكه مي

ت گفتند. اين نيز درسمي "ام القري "اند كه منظور از اميين اهل مكه باشد، براي اينكه مكه راديگر احتمال داده« 4»بعضي 



به  "يعلمهم "و در "يزكيهم "دهد كه ضمير درنيست، براي اينكه با مدني بودن سوره مناسبت ندارد، زيرا بوي آن مي
مهاجرين و ساير مسلمانان اهل مكه كه بعد از فتح، اسالم آوردند و به نسلهاي بعد ايشان برگردد. و اين از مذاق قرآن به 

 .دور است

ممكن است از آيه شريفه اين معنا به ذهن كسي خطور كند، كه مبعوث شدن رسول خدا )ص( در بين مردم امي، و امي 
وييم: گآن جناب منافات دارد با اينكه آن جناب مبعوث بر آنان و بر عموم بشر باشد، لذا براي دفع اين توهم مي بودن خود

ند، و شان كها مبعوث شده باشد، و آيات خدا را به آنان تعليم داده، تزكيهخير، هيچ منافاتي ندارد، كه آن جناب در بين امي
ه لغت آنان باشد، و در عين حال مبعوث به همه جهانيان باشد، براي اينكه همه كتاب و حكمتشان بياموزد، و كتابش هم ب

آنچه كه گفته شد مربوط به مرحله اول دعوت است، و به همين جهت در همان اوائل دعوت متعرض ساير ملل و ساير اقطار 
روع كرد به دعوت يهود و عالم نشد، همين كه دعوتش مستقر گرديد، و تا حدي حكومت اسالمي پايدار شد، آن وقت ش

 .نگاري به سران كشورهاي آن روزنصاري و مجوس، و نامه

بينيم در دعاي ابراهيم )و اسماعيل( هم )كه بعثت خاتم االنبياء استجابت آن دعا است( بنا به حكايت قرآن هم چنان كه مي
مَّةً مُسْلِمَةً... رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُ "آمده: 

 ، و« 3» "الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ

__________________________________________________ 

 .33مران، آيه توانند بر ما حكومت كنند. سوره آل عكتاب نمييك مشت مردم بي(1)

 .433، ص 14مجمع البيان، ج (2)

پروردگارا و در بين آن امت رسولي برانگيز،  ...پروردگارا ما دو تن را تسليم خود كن، و از ذريه ما امتي مسلمان پديد آور(3)
 .143شان كند. سوره بقره، آيه تا آياتت را بر آنان بخواند، و كتاب و حكمتشان آموخته، تزكيه
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شود، چه عرب مضر باشند، و چه نباشند، چه اهل مكه باشند، و چه نباشند، دعاي آن جناب شامل همه آل اسماعيل مي
 .عالوه بر اينكه منافات ندارد كه آن جناب مبعوث به سوي آل اسماعيل و غير ايشان باشد

 .را بر آنان بخواند با اينكه امي است، و اين جمله صفت رسول خدا )ص( است يعني آيات كتاب خدا -"يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ "

 997[..... ص: "وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ "مراد از تزكيه و تعليم كتاب و حكمت و وجه مقدم آوردن تزكيه در جمله: ]

است، مصدر باب تفعيل است، و مصدر  "يزكيهم "كه مصدر "تزكيه "كلمه -"وَ الْحِكْمَةَوَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ  "
است، كه به معناي نمو صالح است، نموي كه مالزم خير و بركت باشد، پس تزكيه آن جناب مردم  "زكات "ثالثي مجرد آن

صالحه را عادتشان كند، در نتيجه در  را به معناي آن است كه ايشان را به نموي صالح رشد دهد، اخالق فاضله و اعمال
 .انسانيت خود به كمال برسند، و حالشان در دنيا و آخرت استقامت يابد، سعيد زندگي كنند، و سعيد بميرند

ت كه عبارتست اس "تعليم حكمت "بيان الفاظ و تفسير معاني مشكل، و مشتبه آنست. در مقابلش "تعليم كتاب "و منظور از
و بار  "يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ " :ه قرآن متضمن آنست، و اگر از قرآن يك بار تعبير به آيات كرده، و فرمودهاز معارف حقيقتي ك

ك از اين بفهماند براي هر ي -به گفته بعضي -براي اين بوده كه "وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ "ديگر تعبير به كتاب نموده و فرموده
 .سبب آن بر بشر منت نهاده دو عنوان نعمتي است كه خدا به

در اين آيه شريفه مساله تزكيه را قبل از تعليم كتاب و حكمت ذكر كرده، و در دعاي ابراهيم كه چند سطر قبل نقل شد 



تعليم كتاب و حكمت را جلوتر از تزكيه ذكر كرد، و اين بدان جهت بوده كه آيه مورد بحث در مقام توصيف تربيت رسول 
ن امت را، و در مقام تربيت، تزكيه مقدم بر تعليم علوم حقه و معارف حقيقيه است. و اما در دعاي خدا )ص( است مؤمني

خواست كه اين زكات و علم به كتاب و حكمت را به ابراهيم مقام، مقام تربيت نبود، تنها دعا و درخواست بود، از خدا مي
شود، بعد تزكيه، چون تزكيه از ناحيه عمل و اخالق م پيدا مياش بدهد، و معلوم است كه در عالم تحقق و خارج، اول علذريه

يابد، پس اول بايد به اعمال صالح و اخالق فاضله عالم شد، و بعد به آنها عمل كرد تا به تدريج زكات )پاكي دل( تحقق مي
 .هم به دست آيد

خواهد بفرمايد امت است. اين جمله مي "ان "ه مخففدر اين جمل "ان "كلمه -"وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضاَللٍ مُبِينٍ "
امي قبل از بعثت پيامبر در ضاللتي آشكار بودند. پس معلوم شد كه آيه مورد بحث مشتمل است بر تسبيح، و سپس حمد و 

 سياقي كه دارد سياق منت
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 "آخرين "اول آيه، كلمه "واو ""لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ "نهادن است كه توضيحش خواهد آمد.
 :فرمايددر آن براي تبعيض است. مي "من "گردد، و حرفبه اميين برمي "منهم "و ضمير "اميين "كند بررا عطف مي

اند، و او عزيز است، يعني غالبي لحق نشدهخداي تعالي مبعوث كرد در ميان مردم امي و مردمي ديگر كه هنوز به آنان م
 .كندشود. و حكيم است، يعني هيچ وقت كار لغو و گزاف نمياش مغلوب نمياست كه هرگز در اراده

اينكه آن  ربه همان بعثت است، و به خاط "ذلك "اشاره با كلمه "ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ "
را امري بزرگ و قابل احترام معرفي كند با كلمه مذكور كه مخصوص اشاره به دور است مورد اشاره قرار داده. پس رسول 
خدا كسي است كه به چنين امري بزرگ و فضلي عظيم اختصاص يافته. و معناي آيه اين است كه: اين بعث، و اينكه آن 

كند و كتاب و حكمتشان بياموزد، خود فضل و عطائي است از خداي تعالي كه به هر جناب خدا را بخواند و مردم را تزكيه 
دهد، و مشيتش تعلق گرفت كه آن را به محمد )صلوات اللَّه عليه( بدهد، و خدا داراي فضلي كس مشيتش تعلق گيرد مي

 .عظيم است

ه بعث اشاره به بعث تنها نباشد، بلكه ب "ذلك "مهرود كلاند، و احتمال ميالبته اين معنايي است كه مفسرين براي آيه كرده
باشد با نسبتي كه به اطرافش دارد، يعني به بعث كننده و بعث شده، و مردمي كه بعث براي آنها است، آن وقت معناي آيه 

  :شودچنين مي

ه آن مخصوص كند، دهد، و فعال خواسته است محمد )ص( را باين بعث از فضل خدا است كه آن را به هر كس بخواهد مي
در نتيجه او را براي رسالت خود اختيار كرد، و امت او را براي اين كار انتخاب نمود و پيامبر را از ميان آنان برگزيد، و به 

 .لحن امتنان را دارد "هُوَ الَّذِي بَعَثَ... الْعَظِيمِ "اين آيه و دو آيه قبلش يعني آيه .سوي آنان گسيل داشت

 998ه يهود به حمار حامل اسفار با آيه مربوط به بعثت پيامبر اسالم )صلي اللَّه عليه و آله و سلم([..... ص: وجه ارتباط تشبي]

 "...مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً

برداري است كه البته در خصوص اعيان استعمال به معناي پرده -به فتح سين و سكون فاء -"سفر "گويد: كلمهراغب مي
تا آنجا كه  -يعني برداشتن نقاب از صورت "سفر خمار "يعني برداشتن عمامه از سر، و "سفر عمامه "شود، مانندمي
مه مده: ترجدارد، و در قرآن آبه معناي كتابي است كه از حقائق پرده برمي -به كسر سين و سكون فاء -و سفر :گويدمي
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 . «1» "كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً "

به شهادت سياق اين است كه تورات به آنان تعليم  "مثل آنهايي كه تورات بر آنان تحميل شد "و منظور از اينكه فرمود: 
 "فرمايدآن عمل نكردند، ذيل آيه هم كه مي اين است كه به "ولي آن را حمل نكردند "داده شد. و مراد از اينكه فرمود

لي كساني كه تورات تحميلشان شد و "مؤيد و شاهد بر اين معنا است. و منظور از "بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ
او معارف و شرايع آن را تعليمشان يهودياني است كه خدا تورات را بر پيامبر آنان موسي )ع( نازل كرد و  "آن را حمل نكردند

داد، ولي رهايش كردند، و به دستورات آن عمل ننمودند، لذا خداي تعالي برايشان مثلي زد، و آنها را به االغي تشبيه كرد كه 
 اكتابهايي بر آن بار شده، و خود آن حيوان هيچ آگاهي از معارف و حقائق آن كتابها ندارد، و در نتيجه از حمل آن كتابه

 .ماندچيزي به جز خستگي برايش نمي

وجه اتصال اين آيه به آيه قبلش اين است كه بعد از آنكه خداي تعالي سخن را با مساله بعث پيامبري امي آغاز كرد، و بر 
شان مسلمانان منت نهاد كه از ميان همه اقوام امي پيامبر را در بين آنان مبعوث كرد، تا كتاب را بر آنان بخواند، و تزكيه

كند، و كتاب و حكمتشان بياموزد و در نتيجه از ظلمتهاي گمراهي به سوي نور هدايت بيرونشان نموده، از حضيض جهل به 
كند، كه به جاي شكرگزاري اوج علم و حكمتشان برساند، و در آخر سوره هم به طور عتاب و توبيخ به رفتار آنان اشاره مي

و تجارت شتافتند، و پيامبر را در حال خطبه جمعه تنها گذاشتند، با اينكه نماز جمعه در مقابل اين منت چگونه به سوي لهو 
 .از بزرگترين مناسك ديني است

در بين آن آغاز و اين انجام سوره مثل مذكور را براي يهوديان آورد كه تورات تحميلشان شد، ولي آن را حمل نكردند، و 
اي از معارف و حكمتهاي آن ندارند. پس مسلمانان بايد به امر و هيچ بهره چون خراني شدند كه بار كتاب بر دوش دارند،

دين اهتمام بورزند و در حركات و سكنات خود مراقب خدا باشند، و رسول او را بزرگ بدانند، احترام كنند، و آنچه برايشان 
ود را گرفت، و آنان را جاهالني ستمگر آورده ناچيز نگيرند، و بترسند از اينكه خشم خدا آنان را بگيرد، همان طور كه يه

 .خواند، و به خراني كه بار كتاب به دوش دارند تشبيهشان كرد

 در تفسير روح المعاني وجه ارتباط آيه مورد بحث به آيه قبلش را چنين بيان داشته: آيه

__________________________________________________ 

 ."سفر "مفردات راغب، ماده(1)
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كند به اينكه اين رسول كرد، و خالصه اشاره ميمورد بحث متضمن اشاره به همان مطلبي است كه آيات قبل بيان مي
مبعوث را خداي تعالي بر طبق همان صفاتي مبعوث كرد كه در تورات و به زبان انبياي بني اسرائيل بشارتش را داده بود، 

از  ها مبعوث كرد كه يكي، آن خدايي است كه پيامبر مبشر در تورات را به همان نشاني"وَ الَّذِي بَعَثَ...هُ "پس گويا فرموده: 
ها امي بودن، و يكي ديگر مبعوث شدن در قومي امي است، و مثل يهودياني كه آن بشارتها را ديده بودند، و اين آن نشاني

 . «1»ست و باز ايمان نياوردند، مثل حمار است پيامبر را هم ديدند و يقين كردند كه اين همان ا

 .ولي خواننده عزيز توجه دارد كه اين قول اوال تحكم است و ثانيا در سياق آيه دليلي بر صحت آن نيست

 921استدالل عليه يهود با اين بيان كه اگر راست گوييد آرزوي مرگ كنيد[..... ص: ]

 ."زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَقُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ  "

م و ما اولياي خدايي "گويددر اين آيه شريفه عليه يهود استدالل شده، استداللي كه دروغگويي يهود را در ادعايش كه مي



الَتِ وَ ق "فرمايدكند، و خداي تعالي ادعاهاي آنان را در قرآن حكايت كرده، ميميكامال آشكار  "دوستان و پسران او هستيم
قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ  "فرمايد: و نيز مي« 4» "الْيَهُودُ وَ النَّصاري نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ

كه در آيه اولي خود را پسران و دوستان خدا، و « 3» "وَ قالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً "و نيز فرموده: « 3» "النَّاسِ
 .انددر دومي مالكين منحصر خانه آخرت، و در سومي دارندگان حق ورود به بهشت معرفي كرده

خود  گري را بهقرار بده، و به ايشان بگو: اي كساني كه كيش يهوديو حاصل معناي آيه اين است كه: يهوديان را مخاطب 
، آرزوي مرگ گوييدايد، اگر معتقديد كه تنها شما اولياي خداييد، و نه هيچ كس ديگر، و اگر در اين اعتقادتان راست ميبسته

، و ، شما كه يقين داريد دوست خداييدكنيد، و خريدار آن باشيد، براي اينكه ولي خدا و دوست او بايد دوستدار لقاي او باشد
 شودبهشت تنها از آن شما است، و هيچ چيزي ميان شما و بهشت و خدا حائل نمي
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 .(و بگو اگر سراي ديگر در نزد خدا مخصوص شما است نه ساير مردم )پس آرزوي مرگ كنيد(3)

 .33سوره بقره، آيه 

 .111شود جز يهود و )نصاري(. سوره بقره، آيه آنها گفتند هيچ كس داخل بهشت نمي(4)
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ن رفتن اين يك حائل به ديدار دوست برسيد، و در مهمانسراي او پذيرايي مگر مردن، بايد مردن را دوست بداريد، و با از بي
 .شويد، و از دار دنياي پست كه به جز هم و غم و محنت و مصيبت چيزي در آن نيست آسوده گرديد

  :نكرد، و نفرمود "اللَّه "را اضافه به "أولياء "اند: اينكه كلمهگفته« 1»بعضي از مفسرين 

 .براي اشاره به اين است كه ادعاي يهود خالي از حقيقت است "اولياء للَّه "بلكه فرمود:  "اولياء اللَّه "

خداي عز و جل بعد از پيشنهاد تمناي مرگ به يهوديان، به  "وَ ال يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ "
نچه در كند به آاين يهوديان هرگز تمناي مرگ نخواهند كرد، و اين تمنا نكردنشان را تعليل ميدهد كه پيامبر خود خبر مي

مَتْ بِما قَدَّ "كنند. و جملههرگز چنين آرزويي نمي "بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ "فرمايد: يهوديان به خاطراند، ميدنيا مرتكب شده
هايي اند. پس معناي آيه اين است كه: يهوديان به سبب ظلمدنيا مرتكب شده كنايه است از ظلم و فسوقي كه در "أَيْدِيهِمْ

داند كه ستمكاران هيچ وقت لقاي خدا را دوست كنند، و خدا داناي به ظالمان است، ميكه كردند آرزوي مرگ نمي
 .دارند، چون دشمنان خدايند، و بين خدا و آنان واليت و محبتي در كار نيستنمي

قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ  "فرمايد: ه در معناي آيه زيرند كه ميو اين دو آي
 . «4» "لِمِينَإِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّا

حرف فاء كه  "يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَقُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُالقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلي عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَ "
دهد، و در آن يهوديان را تهديد به آمدن مرگي جواب شرط ميدر آمده، به جمله معناي  "فَإِنَّهُ مُالقِيكُمْ "در ابتداي جمله

رگ به فرمايد: مترسند كه به وبال اعمال زشتشان گرفتار شوند. ميكند كه از آمدنش كراهت دارند، براي اينكه از آن ميمي
ها از زي اريها و دشمنيكند، چه بخواهند و چه نخواهند، آن گاه به سوي پروردگارشان كه با ستمكزودي آنان را ديدار مي

 گردند، و او به حقيقت اعمال آنان آگاهاش خارج شده بودند، بر ميبندگي
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بهره ندارد، پس آرزوي مرگ كنيد بگو اگر خانه آخرت نزد خدا تنها از آن شما است، و هيچ كس ديگري از مردم از آن (2)
اند، و خدا داناي به ظالمان است. سوره كنند، به خاطر گناهاني كه كردهگوييد، و هرگز و ابدا آرزويش را نمياگر راست مي

 .33و  33بقره، آيه 

 334، ص: 13ترجمه الميزان، ج

و شهادت است، و به زودي ايشان را به حقيقت  است، چه اعمال ظاهريشان، و چه پنهانيشان، براي اينكه او عالم به غيب
 .اعمالشان و آثار سوء آن كه همان انواع عذابها است خبر خواهد داد

كه مرگ شوند، براي اينكند كه فرار از مرگ خطايي است كه مرتكب ميبنا بر اين، در آيه شريفه نخست به ايشان اعالم مي
دارد كه اگر از مرگ كراهت دارند، براي اين است كه از لقاء اللَّه كراهت دارند، اعالم مييابد. و ثانيا به زودي ايشان را در مي

رسد، و گردند، و خدا به حساب اعمالشان ميو اين هم خطاي دومي است از ايشان، چون خواه ناخواه به سوي خدا برمي
شان بر خدا پوشيده نيست، چه اعمال ظاهريشان و دارد كه هيچ يك از اعمالدهد. و ثالثا اعالم ميسزاي بديهايشان را مي

 .گردد، چون او عالم به غيب و شهادت استچه پنهاني، و مكر و نيرنگشان جز به خودشان بر نمي

اي است به اينكه مرگ حق است و حتمي است، هم چنان كه در جاي ديگر پس در آيه شريفه چند اشاره هست: اول اشاره
  :، و باز فرموده« 1» "ذائِقَةُ الْمَوْتِكُلُّ نَفْسٍ  "فرموده: 

 . «4» "نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ "

 .كند به اينكه برگشت به سوي خدا براي پس دادن حساب اعمال حق است، و در آن شكي نيستدوم اشاره مي

اند واقف گشته، تمامي اعمالشان بدون كم و كاست به ايشان لي كه كردهو سوم اشاره دارد به اينكه به زودي به حقيقت اعما
 .گرددبرمي

و به خاطر اينكه به اين معنا اشاره كرده  .و چهارم اشاره دارد به اينكه چيزي از اعمال آنان بر خداي تعالي پوشيده نيست
ثم تردون الي اللَّه  " :توانست بفرمايدآورد، و گرنه مي "اللَّه "را به جاي كلمه "عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ "باشد جمله

 ."...فينبئكم

 925، اهل فارس و تحصيل ايمان، و...([..... ص: "هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ... "بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيه: 

از پدرش، از ابن ابي عمير، از معاوية بن عمار، از امام  "سُولًا مِنْهُمْهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَ "در تفسير قمي در ذيل آيه
  :صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه فرموده
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مردم عرب مشرك با سواد بودند، و ليكن كتابي آسماني از ناحيه خدا، و پيغمبري كه به سويشان مبعوث شده باشد نداشتند، 
 . «1»و بدين جهت خدا آنان را امي خواند 

فرموده: يعني كساني كه بعد از اهل مكه داخل در  "وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ "ل جملهو نيز در همان كتاب در ذي



 . «4»اسالم شدند 

د كرد، شخصي پرسيد: اينها چه كساني هستند كه بعگويد: روايت شده كه پيغمبر اين آيه را قرائت ميو در مجمع البيان مي
ص( دست بر شانه سلمان گذاشت، و فرمود: اگر ايمان در ثريا باشد مرداني از نژاد اين مرد )دا آورند. رسول خاز ما اسالم مي

 . «3»آورند آن را به دست مي

مؤلف: اين روايت را سيوطي هم در الدر المنثور از تعدادي از كتب حديث نقل كرده كه از آن جمله است صحيح بخاري، و 
اند. و در روايت نامبردگان آمده: دست بي هريره از رسول خدا )ص( آن را نقل كردهمسلم و ترمذي، و نسايي كه همگي از ا

خود را بر سر سلمان فارسي نهاد، و فرمود: به آن خدايي كه جانم به دست او است اگر علم در ثريا باشد مرداني از اين نژاد 
 . «3»يابند به آن دست مي

  :س بن سعد بن عباده روايت شده كه گفتو نيز از سعيد بن منصور و ابن مردويه از قي

 . «3»آورند رسول خدا )ص( فرمود: اگر ايمان در ثريا باشد مرداني از اهل فارس آن را به دست مي

كند، را حمل مي گويد: حمار كتابهامي "مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
كند، همچنين بني اسرائيل كه تورات بر آنان حمل داند كه در آن كتابها چيست، و به دستورات آن كتابها عمل نميولي نمي

 . «3»شد، ولي مثل حمار آن را حمل كردند، نه فهميدند كه در آن چيست، و نه عمل كردند 

رسول خدا )ص( فرمود: كسي كه روز  :از ابن عباس روايت كرده كه گفتو در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه، و طبراني 
 .كشدجمعه در حالي كه امام مشغول خواندن خطبه است سخن بگويد، مانند االغي است، كه كتابها را به دوش مي
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 . «1»اش جمعه نيست گويد: ساكت باش، جمعهو حتي آن هم كه به وي مي

 .مؤلف: در اين روايت بيان قبلي ما كه در وجه اتصال اين آيه به ما قبل داشتيم تاييد شده است

آمده كه در تورات نوشته شده بود: اولياي خدا همواره آرزوي مرگ  "قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا "در تفسير قمي در ذيل آيهو 
 . «4»دارند 

و در كافي به سند خود از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق )ع( روايت آورده كه فرمود: مردي نزد ابو ذر آمد، و گفت: اي أبا 
ايد، و لذا از انتقال از خانه آباد به آيد؟ فرمود: براي اينكه شما دنيا را آباد و آخرت را خراب كردهما از مرگ بدمان ميذر چرا 

 . «3»آيد خانه خراب بدتان مي

 929هاي عملي با مباني اعتقادي[..... ص: گفتاري در اينكه منظور از تعليم حكمت چيست ]توضيحي در باره رابطه سنت

 اشاره



خواهد خواهد و آنچه نمياي ندارد جز اينكه در آنچه ميانسان در زندگي محدودي كه دارد، و سرگرم آبادي آن است، چاره
 .تابع سنتي باشد، و حركات و سكنات و تمامي مساعي خود را بر طبق آن سنت تنظيم نمايد

يه انسان، در باره حقيقت عالم و حقيقت چيزي كه هست اين سنت در اينكه چه نوع سنتي باشد، بستگي به رأي و نظر
بينيم خودش دارد، و خالصه بستگي به جهان بيني و انسان بيني، و رابطه ميان انسان و جهان دارد. به شهادت اينكه مي

 .ها و اقوام در جهان بيني و نفس بيني دارند، باعث شده كه سنتهايشان هم مختلف شوداختالفي كه امت

داند، و پيدايش عالم ا وراي عالم ماده وجودي قائل نيست، و هستي را منحصر در همين عالم ماده ميآري، كسي كه براي م
ولد و اش در فاصله بين تپندارد مادي محض، كه هستيبيند، و انسان را موجودي ميهستي را مستند به اتفاق و تصادف مي

در اعمالش هدفي به جز رسيدن به مزاياي مادي از قبيل شود، و براي خود سعادتي به جز سعادت مادي، و مرگ خالصه مي
گيري از متاع دنيا و رسيدن به لذائذ مادي و يا لذائذي كه منتهي كند، و به جز لذتمال و اوالد و جاه و امثال آن دنبال نمي

 شود آرزويي ندارد، و معتقد است كه مهلتشبه ماديات مي
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شود، چنين كسي و چنين كند، و بعد از مردن همه چيز تمام ميدر اين كامراني تا مدتي است كه در اين دنيا زندگي مي
كند غير از آن سنتي است كه يك انسان و يا يك قوم معتقد به مبدأ و معاد پيروي اجبار پيروي ميقومي سنتي كه به حكم 

 .كندمي

كسي كه معتقد است پيدايش و بقاي عالم مستند به نيرويي ما فوق عالم و منزه از ماده است، و يقين دارد كه در وراي اين 
هر دو  كند، سعادتدر آنچه مي -و چنين قومي -گري هست، چنين كسياي ديگر، و بعد از اين زندگي زندگاني ديخانه خانه

كنند، و آرايي كه دارند با گيرد، و به همين جهت صورت اعمال اين گونه مردم، و هدفهايي كه دنبال مينشاه را در نظر مي
 .دسته اول مختلف است

اند و چه آنها كه ند چه آنها كه برهماييپرستشود، مردمي كه بتها هم مختلف ميها مختلف است سنتو چون بينش
 .اند به خاطر اينكه معتقد به معاد نيستند، سنتي دارندبودايي

و اهل كتاب، چه آنها كه مجوسي و يا كليمي و يا مسيحي و يا مسلمانند، براي خود سنتي دارند كه مخالف با سنت ديگران 
 .است

اند و به معاد معتقدند، به خاطر اينكه براي خود كه اهل ملت و دين آسمانيو كوتاه سخن اينكه: در ميان اقوام مزبور آنها 
كه بر هر  كنندكنند. آنها ادعاء ميحياتي جاويد و ابدي قائلند، در اتخاذ سنت، آرايي كه مناسب با اين حيات باشد اتخاذ مي

وجه به پروردگارش مهيا سازد، و در اشتغال به انساني الزم است كه وسيله زندگي عالم بقاء را فراهم نموده، خود را براي ت
كار زندگي دنيايي كه فاني است، زياده روي نكند. و اما كساني كه ملت و ديني ندارند و تنها در برابر ماديات خضوع دارند 

 .رفتاري غير از اين دارند. و همه اينها كه گفته شد جاي ترديد نيست

اش رهين ماده و همه زد و بندش در اسباب ظاهري مادي است، ب طبع ماديچيزي كه هست انسان از آنجايي كه به حس
شود، و هميشه اين سبب او را به دامن آن سبب پرتاب، و آن زند و يا از آن اسباب متاثر و منفعل مييا اسباب را به كار مي



رسد كه حيات دنياي فاني اصالت يكند، و هيچ وقت از آنها فراغت ندارد، لذا به خيالش چنين مبه دامن اين متوسلش مي
شود، هدف نهايي و غرض اقصاي از وجود او است، و بايد براي دارد، و دنيا و مقاصد و مزايايي كه به زندگي دنيا مربوط مي

 .به دست آوردن سعادت آن زندگي تالش كند

يرو، و عزت هست حقيقتش همين است پس زندگي دنيا چنين حياتي است و آنچه در دست اهل دنيا از ذخيره، نعمت، آرزو، ن
 نامند نيز چنين چيزهايي است. و كوتاه كه گفتيم، و آنچه را كه فقر، عذاب، محروميت، ضعف، ذلت، مصيبت، و خسران مي
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آنچه را  كند، وجلوه مي سخن اينكه: آنچه از خير عاجل و يا نفع فاني در دنيا هست به نظر اهل دنيا خير مطلق و نفع مطلق
 .پندارددارد شر و ضرر ميكه دوست نمي

مردم دنيا كه چنين وضعي دارند، آن دسته از آنان كه اهل ملت و كتاب نيستند، عمري را با همين پندارهاي خالف واقع بسر 
بر طبق دسته اول عمل كنند، برند، و از ما وراي اين زندگي خبري ندارند، ولي آنهايي كه اهل ملت و كتابند، اگر هم مي

اعتراف دارند كه حقيقت خالف آن است، و هميشه بين قول و فعلشان ناهماهنگي هست هم چنان كه خداي تعالي در اين 
 . «1» "كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَ إِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا "باره فرمود: 

كند به چراغي كه فروكش شدن برايش كند؟ اسالم بشر را دعوت ميچيز دعوت ميحال ببينيم در اين ميان اسالم به چه 
كَ فَأَقِمْ وَجْهَ "گيرد، هم چنان كه فرموده: نيست، و آن عقايد و دستور العملهايي است كه از فطرت خود بشر سرچشمه مي

 . «4» "بْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُلِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَ

كند؟ به طور قطع فطرت در مرحله علم و اعتقاد اين وضع دعوت اسالم است. از سوي ديگر ببينيم فطرت به چه دعوت مي
س، از ن نمايد. پاش را تاميكند مگر به علم و عملي كه با وضعش سازگار باشد، و كمال واقعي و سعادت حقيقيدعوت نمي

كند كه به سعادت انسان اعتقادات اصولي مربوط به مبدأ و معاد، و نيز از آراء و عقائد فرعي، به علوم و آرايي هدايت مي
 .دهد كه باز در سعادت او دخالت داشته باشدمنتهي شود، و همچنين به اعمالي دستور مي

 926كند[..... ص: از فطرت، كه اسالم بدان دعوت ميحكمت عبارت است از علم و عمل حق و سر چشمه گرفته ]

و به همين جهت خداي تعالي اين دين را كه اساسش فطرت است، در آياتي از كالمش دين حق خوانده، از آن جمله 
 "دين است فرموده:  ، و نيز در باره قرآن كه متضمن دعوت« 3» "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي وَ دِينِ الْحَقِّ "فرموده: 

 . «3» "يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ

و حق، عبارت است از رأي و اعتقادي كه مالزم با رشد بدون غي، و مطابق با واقع باشد، و اين همان حكمت است، چون 
 اي كه در صدقشحكمت عبارت است از رأي و عقيده

__________________________________________________ 

 .44اه روشني ببينند در آن قدم بردارند و چون تاريك شود بايستند. سوره بقره، آيه هر گ(1)

گيرد كه خداي رو به سوي ديني آر كه همه معارفش عادالنه و خالي از افراط و تفريط است و از فطرتي سرچشمه مي(2)
 .34 تعالي بشر را در آن فطرت آفريده و اين چنين ديني دين قيم است. سوره روم، آيه

 .3او كسي است كه رسول خود را به هدايت و دين حق فرستاد. سوره صف، آيه (3)

 [.....] .34كند. سوره احقاف، آيه قرآن به سوي حق هدايت مي(4)
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الي در خداي تعمحكم باشد، و كذبي مخلوط به آن نباشد، و نفعش هم محكم باشد، يعني ضرري در دنبال نداشته باشد، و 
 "وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ "فرمايد: آيه زير به همين معنا اشاره نموده مي

  :فرمايد، و نيز در وصف كتاب خود كه بر آن جناب نازل كرده مي «1»

مجيدش معلم حكمت خوانده، از آن جمله فرموده: ، و نيز رسول گرامي خود را در چند جا از كالم « 4» "وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ "
 . «3» "وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ "

متصدي آن و بيانگر آيات آنست، تعليم حكمت است و كارش اين است كه  (بنا بر اين پس تعليم قرآني كه رسول )ص
در دل مردم از تصور عالم وجود و حقيقت انسان كه  براي مردم بيان كند كه در ميان همه اصول عقائدي كه در فهم مردم و

جزئي از عالم است رخنه كرده كدامش حق، و كدامش خرافي و باطل است، و نيز در سنتهاي عملي كه مردم به آن 
 .گيرد، و عنوان آن غايات و مقاصد است، كدامش حق، و كدام باطل و خرافي استمعتقدند، و از آن اصول عقائد منشا مي

معتقدند كه حيات ماديشان اصالت دارد، و هدف نهايي است، حتي بعضي از  -كه همان منكرين اديانند -بعضي از مردم مثال
 وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ "كند به اينكه: ولي قرآن متوجهشان مي« 3» "ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا " :اندآنان گفته

، و نيز مردم معتقدند كه اسباب حاكم در دنيا تنها حيات و موت، صحت و مرض، غني و « 3» "إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ
كند به ، و قرآن متذكرشان مي« 3» "بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ "گويند: فقر، نعمت و نقمت، و رزق و محروميت است و مي

 .، و از اين قبيل آيات راجع به حكم و تدبير «3» "فرمايد: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، و نيز مي« 3» "أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ "اينكه: 

__________________________________________________ 

 .113و خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرد. سوره نساء، آيه (1)

 .4يه سوره يس، آ(2)

 .4سوره جمعه، آيه (3)

 .43ما به جز اين زندگي مادي زندگاني نداريم. سوره جاثيه، آيه (4)

 .و اين زندگي دنيا چيزي به جز لهو و بازي نيست، زندگي اصلي و حقيقي خانه آخرت است(5)

 .33سوره عنكبوت، آيه 

 .33كند. سوره سبا، آيه تنها گردش روزگار است كه چنين و چنان مي(6)

 .33ايجاد و تدبير در آن تنها به دست خداست، و گردش روزگار هم به دست او است. سوره اعراف، آيه (7)

 .33حكم تنها از آن خدا است. سوره يوسف، آيه (8)
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رده، شان كقرآن تخطئهكنند، ولي اند و هر چه بخواهند ميو نيز يك عده معتقدند كه خودشان در مشيت و خواست مستقل
، و يا معتقدند به اينكه اطاعت و معصيت و هدايت كردن و هدايت شدن به « 1» "وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ "فرمايد: مي

 "يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِنَّكَ ال تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ "دهد به اينكهدست انسانها است، ولي خداي تعالي هشدارشان مي
«4» . 

 «3» "أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "فرمايد: باز جمعي معتقدند كه نيرويشان از خودشان است، و خداي تعالي آن را انكار نموده، مي

م ندار حكشود، و قرآن بر خالف اين پو يا معتقدند به اينكه عزتشان تنها با داشتن مال و فرزندان و ياوران حاصل مي
وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ  "فرمايد: ، و نيز مي «4» "أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "فرمايد: كند و ميمي

 . «3» "لِلْمُؤْمِنِينَ



ن در راه خدا مرگ و نابودي است، ولي قرآن آن را و نيز جمعي كه همان دسته اول و منكرين اديانند معتقدند كه كشته شد
 . «3» "وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لكِنْ ال تَشْعُرُونَ "فرمايد: حيات دانسته مي

وده، به شان نمدي دارند، و قرآن تخطئهو معارفي ديگر از اين قبيل كه منكرين اديان و دنياپرستان در باره آنها آراء و عقائ
 "ادْعُ إِلي سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ "كند، و رسول خدا )ص( در آيه شريفهسوي معارفي ديگر دعوتشان مي

 .مامور دعوت به آن شده است« 3»

يادي است كه زندگي دنيا خالف آن را در ذهن تصوير اي از آن ذكر شد معارف و علوم بسيار زو اين معارف كه نمونه
پندارد، و خداي تعالي در كتاب دهد كه صاحب ذهن، آن را حقيقت ميكند، و همان خالف را آن چنان آرايش ميمي

 مجيدش و رسول خدا به امر

__________________________________________________ 

 .34واسته باشد. سوره انسان، آيه خواهند مگر آنكه خدا هم خو نمي(1)

كند. سوره داري هدايت كني، بلكه خدا است كه هر كه را بخواهد هدايت ميتواني هر كس را كه دوست ميتو نمي(2)
 .33قصص، آيه 

 .133اش از خداست. سوره بقره، آيه نيرو همه(3)

 .139نساء، آيه  اش از خداست. سورهكنند؟ عزت همهآيا عزت را از پيش خود طلب مي(4)

 .3عزت تنها از آن خدا و رسول او و مؤمنين است. سوره منافقون، آيه (5)

يد. سوره كناند ولي شما زندگيشان را درك نمياند، بلكه زندهشوند نگوييد مردهو به كساني كه در راه خدا كشته مي(6)
 [.....] .133بقره، آيه 

 .143راه پروردگارت دعوت كن. سوره نحل، آيه  مردم را با حكمت و موعظتي نيكو به سوي(7)
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دهد كه مؤمنين يكديگر را به آنچه حقيقت است سفارش كنند، هم چنان خدا در تعليمش مؤمنين را هشدار داده، دستور مي
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ  "، و نيز فرموده: « 1» "وا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّإِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُ "كه فرموده: 

 . «4» "مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ

اش هم طرزي جديد گريو عمل بريزد كه قالبي جديد و ريختهخواهد انسان را در قالبي از علم پس قرآن در حقيقت مي
اش انساني بسازد داراي حياتي كه به دنبالش مرگ نيست، و تا ابد پايدار است، و به گريخواهد با اين ريختهاست، قرآن مي

أَ وَ  "فرمايد: ، و نيز مي« 3» "كُمْ لِما يُحْيِيكُمْاسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعا "فرمايد: همين معنا آيه زير اشاره نموده، مي
 . «3» "ارِجٍ مِنْهامَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخ

اشت ذكر كرديم، البته به آن مقداري كه اين كتاب اي كه سخن از حكمت دو ما وجه حكمت و معناي آن را در هر آيه
 .مجال بحثش را داشت

تفسير قرآن، تالوت آنست، و اما غور و كنجكاوي در معاني آيات قرآن  "اند: و از آنچه گذشت معلوم شد اينكه بعضي گفته
 .فاسد و سخني بسيار دور از ذهن است "باشدتاويل، و ممنوع مي

__________________________________________________ 

 كنند، و يكديگر را به پيروي از حقاند، مگر تنها كساني كه ايمان آورده اعمال صالح ميمحققا همه انسانها در زيانكاري(1)
 .3نمايند. سوره عصر، آيه سفارش مي



شده، ولي به جز خردمندان  دهد، و به كسي كه حكمت داده شد خيري بسيار دادهخداوند به هر كس بخواهد حكمت مي(2)
 .433شوند. سوره بقره، آيه متذكر اين معنا نمي

 .43تان كنند. سوره انفال، آيه خوانند تا زندهاستجابت كنيد دعوت خدا و رسول را وقتي شما را مي(3)

 ي كند، در وصف، مثلاش نموده، نوري برايش قرار داديم تا با آن در بين مردم زندگآيا كسي كه مرده بود پس ما زنده(4)
 .144كسي است كه در ظلمتهايي قرار گرفته باشد كه خروجي برايش نيست سوره انعام آيه 
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 961[..... ص: 99تا  1(: آيات 65سوره الجمعة )]

 اشاره

( فَإِذا 3فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّالةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ 
رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً  ( وَ إِذا14لِحُونَ )قُضِيَتِ الصَّالةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْ

 (11لرَّازِقِينَ )انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ ا

 961ترجمه آيات..... ص: 

شود به سوي ذكر خدا بشتابيد و ز جمعه اذان داده ميهان اي كساني كه ايمان آورديد هنگامي كه در روز جمعه براي نما
 .(3دادوستد را رها كنيد، اگر بفهميد اين براي شما بهتر است )

و چون نماز به پايان رسيد در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا طلب كنيد و خدا را بسيار ياد كنيد تا شايد رستگار گرديد 
(14). 

بگو  كنندشوند به سوي آن متفرق گشته تو را در حال خطبه سر پا رها ميلهوي با خبر ميو چون در بين نماز از تجارت و 
 .(11آنچه نزد خدا است از لهو و تجارت بهتر است و خدا بهترين رازقان است )

 961بيان آيات ]بيان آيات مربوط به نماز جمعه، امر به شتاب بدان و رها كردن هر كاري باز دارنده از آن[..... ص: 

 اشاره

 اين آيات وجوب نماز جمعه و حرمت معامله را در هنگام حضور نماز تاكيد نموده، در 

 331، ص: 13ترجمه الميزان، ج

روند عتاب نموده، عملشان را عمل بسيار ضمن كساني را كه در حال خطبه نماز آن را رها نموده، به دنبال لهو و تجارت مي
 .داندناپسند مي

 "...لَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّالةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَيا أَيُّهَا ا "

وَ إِذا نادَيْتُمْ إِلَي الصَّالةِ اتَّخَذُوها  "منظور از نداء براي نماز جمعه، همان أذان ظهر روز جمعه است، هم چنان كه در آيه
 .، نيز مراد همين است «1» "هُزُواً

به معناي يك روز از هفته است، كه عرب قديم آن  -به ضم حرف جيم و ميم، يا به ضم جيم و سكون ميم -"جمعه "كلمه



از روز نم "اند، و اين نام بيشتر مورد استعمال قرار گرفت. و منظور ازاند، و سپس آن را جمعه خواندهگفتهمي "يوم العروبة "را
دويدن به سوي نماز  "سعي به سوي ذكر خدا "نمازي است كه مخصوص روز جمعه تشريع شده. و منظور ازهمان  "جمعه

اند مراد به طوري كه گفته« 4» "وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ "همان نماز است، هم چنان كه در آيه "ذكر خدا "جمعه است. و مراد از
 .نماز است

وَ ذَرُوا  "هاي قبل از نماز است. و جملهدر خصوص آيه مورد بحث خطبه "كر خداذ "اند: منظور ازگفته «3»ولي بعضي 
آيد در حقيقت نهي از هر عملي است كه انسان را از نماز باز امر به ترك بيع است، و به طوري كه از سياق برمي "الْبَيْعَ

خريد و فروش كرد، از اين باب بوده كه بدارد، حال چه خريد و فروش باشد، و چه عملي ديگر. و اگر نهي را مخصوص به 
 .داردترين مصداق اعمالي است كه آدمي را از نماز باز ميخريد و فروش روشن

 گويند، تندتر بدويد، وايد! وقتي در روز جمعه براي نماز جمعه اذان ميو معناي آيه اين است كه: اي كساني كه ايمان آورده
 .دارد دست برداريدو هر عملي كه شما را از نماز باز ميبراي رسيدن به نماز از خريد و فروش 

 .اندتشويق و تحريك مسلمانها به نماز و ترك بيعي است كه بدان مامور شده "ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "و جمله

 "...لِ اللَّهِفَإِذا قُضِيَتِ الصَّالةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْ "

متفرق شدن مردم در زمين و  "انتشار در ارض "اقامه نماز جمعه، و تمام شدن آن است. و مراد از "قضاء صالة "منظور از
 مشغول شدن در كارهاي روزانه براي به دست آوردن فضل

__________________________________________________ 

 .33كنند. سوره مائده آيه د، نداء شما را مسخره ميزنيو چون به سوي نماز نداء مي(1)

 .33ذكر خدا بزرگتر است سوره عنكبوت، آيه (2)

 .144، ص 43روح المعاني، ج (3)
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ك است. و اگر در ميان همه كارهاي روزانه فقط طلب رزق را نام برد، براي اين بود كه مقابل تر -يعني رزق و روزي -خدا
بيع در آيه قبلي واقع شود، ليكن از آنجايي كه ما در آيه قبلي گفتيم كه منظور از ترك بيع همه كارهايي است كه آدمي را از 

دارد، ال جرم بايد بگوييم منظور از طلب رزق هم همه كارهايي است كه عطيه خداي تعالي را در پي دارد، چه نماز باز مي
سعي در برآوردن حاجت مسلمان، و يا زيارت برادر ديني يا حضور در مجلس علم، و يا  طلب رزق و چه عيادت مريض، و يا

 .كارهايي ديگر از اين قبيل

امري است كه بعد از نهي قرار گرفته، و از نظر ادبي و قواعد علم اصول تنها جواز و اباحه را  "فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ "جمله
 ."و اذكروا "و جمله "و ابتغوا "شه براي افاده وجوب است، و همچنين جملهكند، هر چند كه امر هميافاده مي

منظور از ذكر در اينجا اعم از ذكر زباني و قلبي است، در نتيجه شامل توجه باطني به  -"وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "
وع بدبختي و شقاء است كه در مورد آيه با در نظر گرفتن مطالب به معناي نجات از هر ن "فالح "شود. و كلمهخدا نيز مي

قبلي، يعني مساله تزكيه و تعليم، و مطالب بعدي، يعني توبيخ و عتاب شديد، منظور همان زكات و علم خواهد بود، چون 
و عوامل غفلت را از  بندد،كند، و در ذهن نقش ميوقتي انسان زياد به ياد خدا باشد، اين ياد خدا در نفس آدمي رسوخ مي

وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  "شود كه خود مظنه فالح است، هم چنان كه فرموده: كن ساخته، باعث تقواي ديني ميدل ريشه
 . «1» "تُفْلِحُونَ



 965[..... ص: "بگو آنچه نزد خدا است بهتر از لهو و تجارت است... "معناي اينكه فرمود: ]

 "...تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً وَ إِذا رَأَوْا "

به معناي شكسته شدن چيزي، و متالشي  -گفته« 4»به طوري كه راغب  -است "انفضوا "كه مصدر "انفضاض "كلمه
 . «3»شدن اجزاي آن است، و در مورد آيه استعاره شده براي متفرق شدن مردم از محل نماز 

 متفقند در اينكه« 3»)ع( و از طرق اهل سنت « 3»ده از ائمه اهل بيت روايات وار

__________________________________________________ 

 .444از خدا پروا كنيد شايد رستگار شويد سوره آل عمران آيه (1)

 ."فض "مفردات راغب، ماده(2)

رآن و احاديث در باره جامعه اسالمي دارد تاييد نموده و چنين اي را كه آيات كريمه قشايد از اين تعبير بتوان نظريه(3)
داند و متفرق شدن اين استفاده كرد كه قرآن كريم جامعه اسالمي را مانند يك ظرف و داراي يك وحدت علي حده مي

 .مترجم -آوردجامعه را در بين نماز به منزله شكسته شدن آن ظرف و متالشي شدن اجزائش به حساب مي

 .333، ص 4سير قمي، ج تف(4)

 .444، ص 3الدر المنثور، ج (5)
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كارواني از تجار وارد مدينه شد، و آن روز روز جمعه بود، و مردم در نماز جمعه شركت كرده بودند. رسول خدا )ص( مشغول 
كوبيدند، مردم داخل مسجد، نماز و رسول خدا )ص( را رها خطبه نماز بود. كاروانيان به منظور اعالم آمدن خود، طبل و دائره 

استعمال  همان "لهو "نموده، به طرف كاروانيان متفرق شدند. اين آيه شريفه بدين مناسبت نازل شد. و بنا بر اين منظور از
چون مقصود  گردد،به تجارت برمي "اليها "طبل و دائره و ساير آالت طرب به منظور جمع شدن مردم است. و ضمير در

اي براي تجارت بوده، نه مقصود اصلي. بعضي اصلي مردم از متفرق شدن همان رسيدن به تجارت بود، و طبل و دائره وسيله
گردد، گويا كه در تقدير است برمي "يكي از لهو يا تجارت -احدهما "به كلمه "اليها "ضمير :اندگفته« 1»از مفسرين 

يعني: يا به طرف سر و صداي طبل متفرق شدند، و يا به طرف تجارت،  "انفضوا الي التجارة "، و"انفضوا الي اللهو "فرموده: 
 "اي بود، براي متفرق شدن مردم. و به همين جهت در آيه شريفه با آوردن كلمهچون هر يك از اين دو عامل سبب جداگانه

هم صالحيت براي برگشتن به هر دو عامل را دارد.  ، و ضمير مذكور"تجارة و لهوا "بين آن دو ترديد انداخت، و نفرمود "أو
مؤنث  "اليها "مذكر، و ضمير "لهو "خواهي گفت: بايد ضمير با مرجعش از نظر مذكر و مؤنث بودن مطابق باشد، و كلمه

 شود ضمير مذكر بهچون در اصل مصدر است، لذا هم مي "لهو "گوييم: بله، قاعده همين است، ليكن كلمهاست. جواب مي
 .آن برگردانيد و هم مؤنث

و آن دو را  "خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ "را بهتر از هر دو دانسته، و فرموده:  "ما عِنْدَ اللَّهِ "و باز به همين جهت است كه
 ."خير من اللهو و التجارة "جدا جدا ذكر كرد، و نفرموده: 

ه كند كدر اين قسمت از آيه به رسول خدا )ص( امر مي -"هْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَقُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّ "
ثوابي  "ما عِنْدَ اللَّهِ "مردم را به خطايي كه مرتكب شدند متنبه كند، و بفهماند كه كارشان چقدر زشت بوده. و مراد از جمله

 .فرمايديدن خطبه و موعظه در نماز جمعه عطاء مياست كه خداي تعالي در برابر شن

و معناي جمله اين است كه: به ايشان بگو آنچه نزد خدا است از لهو و تجارت بهتر است، براي اينكه ثواب خداي تعالي خير 



 و باطل حقيقي و دائمي، و بدون انقطاع است، و اما آنچه در لهو و تجارت است اگر خير باشد خيري خيالي و غير دائمي
 .است. و عالوه بر اين، چه بسا خشم خدا را در پي داشته باشد، هم چنان كه لهو هميشه خشم خداي تعالي را در پي دارد

__________________________________________________ 
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 "به معناي "خير "كه در آيه استعمال شده معناي افعل التفضيل را ندارد )يعني كلمه "خير "كلمه اند:بعضي از مفسرين گفته
اين چنين « 1» "أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ "است(، هم چنان كه در آيه "خوب "نيست بلكه به معناي "بهتر

 .مورد كلمه مذكور شايع است است، و اين گونه استعمالها در

لهو  و چون -وَ إِذا رَأَوْا "به غيبت "متفرق شويد -فانتشروا "، التفاتي از خطاب"وَ إِذا رَأَوْا... "فرمايد: و در آيه شريفه كه مي
است، و  -يعني آن عتاب و استهجاني كه در عمل آنان بود -، به كار رفته، و نكته آن تاكيد مفاد سياق"بينندو تجارتي مي

ليت كنند، قابخواهد بفهماند اين مردم كه از شرافت و افتخار گوش دادن به سخنان شخصي چون خاتم انبياء اعراض ميمي
 .آن را ندارند كه پروردگارشان روي سخن به ايشان بكند

خداي تعالي را گوينده قرار دهد، و توانست اي به اين اعراض خدا هست، چون ميهم اشاره "قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ "در جمله
و  "آنچه نزد خداست بهتر است "ولي به پيامبرش فرمود از قول او به ايشان بگويد "آنچه نزد ما است بهتر است "بفرمايد

 "هم چنان كه اول آيه هم كه فرمود "قل "تنها فرمود:  "به ايشان بگو -قل لهم "در همين مقدار هم به پيامبرش نفرمود
ضمير آن را بدون داشتن مرجع آورد، چون قبال نامي از ايشان نبرده بود، تا ضمير به ايشان برگرداند، بلكه به  "راواو اذا 

يكي  "خير الرازقين "رساند. و كلمهداللت سياق اكتفاء نمود، و همه اينها شدت خشم و اعراض خداي تعالي را از ايشان مي
 .ن نيز نام او است. و ما در سابق در باره معناي رازقيت خداي تعالي بحث كرديماز اسماي حسناي خداست، نظير رازق، كه آ

بحث روايتي ])رواياتي در باره شتاب به سوي نماز جمعه و تعطيل كارها، انتشار در زمين بعد از نماز و طلب رزق، و...([..... ص: 

969 

 اشاره

  :گفتوز جمعه اذان ميدر كتاب فقيه روايت آمده كه: در مدينه هر وقت مؤذن در ر

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ  "داد ديگر خريد و فروش مكنيد، حرام است، براي اينكه حق تعالي فرمودهشخصي ندا مي
ر المنثور هم از ابن ابي شيبه، عبد بن مؤلف: اين روايت را الد «2» "لِلصَّالةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ

 حميد، و ابن منذر از ميمون بن مهران نقل كرده، و ترجمه عبارت روايت وي چنين است. در مدينه رسم چنين بود

__________________________________________________ 

 .33سوره يوسف، آيه (1)

 .34، ح 133، ص 1من ال يحضره الفقيه، ج (2)

 333، ص: 13الميزان، ج ترجمه

 . «1»دادند: بيع حرام شد، بيع حرام شد گفت، در بازارها ندا در ميكه هر گاه مؤذن أذان روز جمعه را مي

به معناي سرعت در راه رفتن است، و در روايت ابي  "سعي "گفته:  "فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللَّهِ "و تفسير قمي در ذيل جمله



 "ودشمعنايش اين است كه برويد و چون گفته مي "فاسعوا "شودقر )ع( آمده كه فرمود: وقتي گفته ميالجارود از امام با
معنايش اين است كه براي فالن هدف عمل كنيد. و در آيه سوره جمعه معنايش اين است كه براي نماز جمعه شارب  "اسعوا

ه را بپوشيد، و ترين جامبگيريد، غسل كنيد، بهترين و نظيف )سبيل( خود را كوتاه كنيد، و موي زير بغل را زائل سازيد، ناخن
خود را معطر سازيد، اينها سعي براي نماز جمعه است. و سعي براي روز قيامت هم اين است كه آدمي خود را براي آن روز 

 . «4» "نٌوَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعي لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِ "مهيا كند، هم چنان كه فرموده: 

 .در همه جا به معناي دويدن نيست "سعي "مؤلف: منظور امام )ع( اين است كه كلمه

فَإِذا قُضِيَتِ الصَّالةُ فَانْتَشِرُوا فِي  "گويد: انس از رسول خدا )ص( روايت كرده كه در ذيل جملهو در مجمع البيان مي
طلب دنيا نيست، بلكه منظور عيادت مريض و تشييع جنازه، و فرمود: منظور متفرق شدن براي كسب و كار و  "الْأَرْضِ...

 . «3»زيارت برادر مؤمن است 

مؤلف: اين روايت را سيوطي هم در الدر المنثور از ابن جرير، از انس از رسول خدا )ص(، و از ابن مردويه، از ابن عباس از آن 
 . «3»جناب نقل كرده 

 . «3»ورده كه فرمود: نماز در روز جمعه، و انتشار در روز شنبه است و در همان كتاب از امام صادق )ع( روايت آ

 .مؤلف: در اين معنا روايات ديگري نيز هست

 از امام صادق )ع( روايت كرده كه« 3»باز در آن كتاب است كه عمر بن يزيد 
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، با اينكه خداي تعالي قضاي حوائج را تكفل فرموده، نه براي شومبينيد كه براي برآوردن حوائج سوار ميدرست مي :فرمود
اين است كه در تكفل خداي تعالي شك دارم، بلكه دوست دارم خداي تعالي مرا در حال طلب رزق حالل ببيند مگر 

كني اگر مي تو گمان "ا مِنْ فَضْلِ اللَّهِفَإِذا قُضِيَتِ الصَّالةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُو "فرمايداي كه خداي تعالي مينشنيده
آيد، آيا اين اي شود، و در آن را به روي خود گل بگيرد، و پيش خود بگويد: رزق من برايم از باال فرو ميمردي داخل خانه

 .دشومنطق درست است؟ هرگز درست نيست، و چنين شخصي يكي از آن سه نفري است كه دعايشان مستجاب نمي

خواهد، ويد عرضه داشتم: آن سه طائفه چه كساني هستند؟ فرمود: مردي كه زني دارد و مرگ او را از خدا ميگراوي مي
تواند طالقش داده آزادش كند. دوم مردي چنين دعايي مستجاب نيست، براي اينكه عصمت آن زن به دست او است، مي

حقدار شدن شاهدي نگرفته، و آن شخص منكر حق او شده، و اي كرده، و يا حقي بر او دارد، و در هنگام كه با كسي معامله
كند، چنين كسي هم دعايش مستجاب نيست، براي اينكه به وظيفه خود عمل نكرده. سوم مردي كه با عليه او نفرين مي

دا رزق رود، و از خنشيند و به طلب رزق بيرون نميتواند رزق خود را در آورد، ولي در خانه مياي كه دارد ميسرمايه
 . «1»دارد، دعاي او هم مستجاب نيست خواهد، تا همه سرمايه را بخورد، آن وقت دست به دعا برمينمي



[..... ص: "لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها...إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ  " :خواند، و نزول آيهچند روايت در باره پراكنده شدن مردم از نزد پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( در حالي كه خطبه جمعه مي]
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و نيز در همان كتاب آمده كه جابر بن عبد اللَّه گفت: كارواني وارد مدينه شد، در حالي كه ما با رسول خدا )ص( مشغول نماز 
 م كسي باقي نماند، وبه سوي آن كاروان رفتند، و به جز دوازده نفر كه يكي از ايشان من بود (بوديم، مردم )نماز را رها كرده

 . «4»نازل گرديد  "وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها... "در اين جريان بود كه آيه شريفه

خواند، و از كتاب عوالي اللئالي حكايت شده كه مقاتل بن سليمان گفته: در بيني كه رسول خدا )ص( در روز جمعه خطبه مي
آمدند، ماند، همه به سوي او ميآمد در مدينه هيچ كس باقي نميالتجارة از شام آمد، و او هر وقت مي دحيه كلبي با مال

آورد، از آرد و گندم و غير آن، و نيز هر وقت آورد، تمامي آنچه مردم بدان نيازمند بودند ميچون هر وقت مال التجارة مي
 او جنس بخرند زد تا مردم از آمدنش مطلع شوند و ازآمد طبل ميمي
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ه بود، آن روز كه رسول خدا )ص( در خطبه نماز جمعه بود، دحيه كلبي وارد شهر مدينه شد، و در آن ايام هنوز اسالم نياورد
مردم آن جناب را باالي منبر تنها گذاشتند، و رفتند، و در مسجد به جز دوازده نفر كسي نماند. حضرت فرمود: اگر اين دوازده 

 . «1»باريد، اينجا بود كه سوره جمعه بر آن حضرت نازل شد رفتند خداي تعالي از آسمان سنگ بر آنان مينفر هم مي

روايت شده، و اخبار در عدد باقي « 3»و هم از طرق اهل سنت « 4»ي هم از طرق شيعه مؤلف:اين داستان به طرق بسيار
 .ماندگان در مسجد از هفت تا چهل نفر اختالف دارد

به معناي اين است كه مردم متفرق شدند. و از امام صادق )ع( روايت شده  "انفضوا "و نيز در مجمع البيان است كه جمله
 .است "شدند منصرف "كه فرمود: به معناي

 . «3»يعني مردم به سوي تجارت منصرف شده، و تو را سر پا باالي منبر تنها گذاشتند 

گويد: من هيچگاه رسول خدا )ص( را نديدم كه نشسته خطبه بخواند، پس اگر كسي برايت حديث كرد كه جابر بن سمرة مي
 . «3»آن جناب نشسته خطبه خوانده دروغ گفته است 

 .در رواياتي ديگر نيز آمدهمؤلف: اين معنا 

و در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه از طاووس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( و ابو بكر و عمر و عثمان همگي 
 . «3»خواندند، و اولين كسي كه باالي منبر نشست، معاوية بن ابي سفيان بود ايستاده خطبه مي
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 968.... ص: (.99سوره منافقون مدني است و يازده آيه دارد )(63)

 968[..... ص: 8تا  9(: آيات 63سوره المنافقون )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

اتَّخَذُوا  (1ذِبُونَ )دُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاإِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ يَشْهَ
( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلي قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال 4أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ )

إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ  ( وَ إِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ و3َيَفْقَهُونَ )
 (3الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّي يُؤْفَكُونَ )

( سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ 3ؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ )وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُ
عَلي مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ ال تُنْفِقُوا 3لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ )

( يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَي الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ 3حَتَّي يَنْفَضُّوا وَ لِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنَّ الْمُنافِقِينَ ال يَفْقَهُونَ )
 (8)لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لكِنَّ الْمُنافِقِينَ ال يَعْلَمُونَ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ 

 968ترجمه آيات..... ص: 

 .به نام خداوند بخشنده مهربان

 دهيم كه تو رسول خدايي )فريباي رسول ما چون منافقان )رياكار( نزد تو آمده گفتند كه ما به يقين و حقيقت گواهي مي
 469 :، ص13تو رسول اويي. و خدا گواهي ترجمه الميزان، ج داند كهمخور( خدا مي

 .(1گويند )دهد كه منافقان )سخن به مكر و خدعه و( دروغ ميمي

اند تا بدينوسيله راه خدا را )بروي خلق( ببندند )بدانيد دروغ( خود را سپر جان خويش )و مايه فريب مردم( قرار داده)هاي قسم
 .(4كنند )كنند بسيار بد مياي اهل ايمان( كه آنچه مي

ايمان آوردند و سپس )بدل( كافر شدند خدا هم مهر )قهر و ظلمت( بر دلهايشان  (براي آن )نفاق و دروغ( كه آنها )بر زبان
 .(3نهاد تا هيچ )از حقايق ايمان( درك نكنند )

آراستگي ظاهر( تو را به شگفت آرند و اگر سخن كالبد جسماني آن منافقان را مشاهده كني )به  (اي رسول تو چون )از برون
گويند )بس چرب زبانند( به سخنهايشان گوش فرا خواهي داد )ولي از درون( گويي كه چوبي خشك بر ديوارند )و هيچ 

ايمان و معرفت ندارند و چون در باطن نادرست و بد انديشند( هر صدايي بشنوند بر زبان خويش پندارند. اي رسول )بدانكه( 
دشمنان )دين و ايمان( به حقيقت اينان هستند از ايشان بر حذر باش، خدايشان بكشد چقدر )به مكر و دروغ( از حق باز 

 .(3گردند )مي

و هر گاه به آنها گويند بياييد تا رسول خدا براي شما از حق آمرزش طلبد سر بپيچند و بنگري كه با تكبر و نخوت روي 
 .(3گردانند )مي

بخشد كه همانا از خدا براي آنان آمرزش بخواهي يا نخواهي به حالشان يكسان است، خدا هرگز آنها را نمياي رسول تو 



 .(3قوم نابكار فاسق را خدا هيچ وقت )به راه سعادت( هدايت نخواهد كرد )

دا را در صورتي كه خگويند بر اصحاب رسول انفاق مال مكنيد تا از گردش پراكنده شوند اينها همان مردم بد خواهند كه مي
 .(3كنند )گنجهاي زمين و آسمانها است لكن منافقان درك آن نمي

اربابان عزت و ثروت مسلمانان ذليل را از شهر  (گويند اگر به مدينه مراجعت كرديم البته بايد )يهوديانپنهاني( مي)آنها 
 .(8)منافقان از اين معني آگاه نيستند  بيرون كنند و حال آنكه عزت مخصوص خدا و رسول و اهل ايمان است و ليكن

 961بيان آيات..... ص: 

 اشاره

كند، و آنان را به شدت عداوت با مسلمين متهم ساخته، رسول خدا )ص( را دستور اين سوره وضع منافقين را توصيف مي
د، رانجامش نفاق است بپرهيزنكند به اينكه از كارهايي كه سدهد، تا از خطر آنان بر حذر باشد، و مؤمنين را نصيحت ميمي

 .اين سوره در مدينه نازل شده است .تا به هالكت نفاق دچار نگردند، و كارشان به آتش دوزخ منجر نشود

 961كاذب بودن منافقان در شهادت به رسالت پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( از باب كذب مخبري بوده است[..... ص: ]

 قُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ إِذا جاءَكَ الْمُنافِ "
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 "يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ

ر ايمان و پنهان داشتن كفر است، كه در عرف قرآن به معناي اظها "نفاق "اسم فاعل از باب مفاعله از ماده "منافق "كلمه
 .باطني است

هد با دبه معناي دروغ است كه ضد راستي است. و حقيقتش عبارت است از اينكه خبري كه گوينده مي "كذب "و كلمه
به  "در كذب "و مخالفت "در صدق "خارج مطابقت نداشته باشد، پس صدق و كذب وصف خبر است. ولي چه بسا مطابقت

نامند، در نتيجه خبري كه بر حسب اعتقاد خبر دهنده مطابق با واقع باشد، ه را هم صدق و كذب ميحسب اعتقاد خبر دهند
نامند، هر چند كه نامند، هر چند كه در واقع مطابق نباشد، و مخالفت خبر به حسب اعتقاد خبر دهنده را دروغ ميصدق مي

 .گويندرا صدق و كذب مخبري مي در واقع مخالف نباشد. نوع اول را صدق و كذب خبري، و نوع دوم

حكايت اظهار ايمان منافقين است كه گفتند شهادت  "إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ "پس اينكه فرمود: 
هر  حقانيت دهيم كه تو حتما رسول خدايي، چون اين گفتار ايمان به حقانيت دين است كه وقتي باز شود ايمان بهمي

 .آورده، و ايمان به وحدانيت خداي تعالي و به معاد است، و اين همان ايمان كامل است (دستوري است كه رسول خدا )ص

تثبيتي است از خداي تعالي نسبت به رسالت رسول خدا )ص(. و اينكه با وجود  "وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ "و اينكه فرمود: 
مخاطبت قرآن با رسول خدا )ص( كه كافي در تثبيت رسالت آن جناب بود و مع ذلك به اين تثبيت تصريح وحي قرآن و 

تند، هر گويند معتقد نيساي صريح بر كاذب بودن منافقين باشد، از اين جهت كه بدانچه ميكرد، براي اين است كه قرينه
در گفتارشان كاذبند به كذب مخبري، نه به كذب چند كه گفتارشان يعني رسالت آن جناب صادق است، پس منافقين 

 .منظورش كذب مخبري است نه كذب خبري "وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ "خبري، پس جمله

 "...اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ "



به معناي  -به ضمه جيم -"جنة "باشد. و كلمهو به معناي سوگند مي است "يمين "جمع -به فتح همزه -"ايمان "كلمه
د به تشدي -"صد "سپر است، و منظور از سپر معناي مجازي آن است، يعني هر چيزي كه انسان با آن حفظ شود. و كلمه

ه ك -افقين از راه خداآيد، و هم به معناي اعراض، و بنا بر معناي دوم مراد اين است كه منهم به معناي جلوگيري مي -دال
 آيد. و بنا بر اعراض نمودند. و گاهي هم به معناي برگرداندن مي -همان دين باشد
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شود كه: منافقين عامه مردم را از راه دين برگرداندند، در حالي كه خود را در پشت سپر اين، مراد از جمله مورد بحث اين مي
 .ان حفظ كردندسوگندهاي دروغينش

شود كه: منافقين سوگندهاي دروغين خود را وقايه و سپر خود قرار داده، از راه خدا و دين او اعراض و معناي آيه اين مي
 .نمودند، و يا به مقداري كه توانستند امور را فاسد و وارونه ساختند، و بدين وسيله مردم را از دين خدا برگرداندند

 يعني از روزي كه دچار نفاق -تقبيح اعمال منافقين است، اعمالي كه به طور استمرار "ما كانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّهُمْ ساءَ "و جمله
 .مرتكب شده بودند -شدند تا روز نزول سوره

 979[..... ص: "آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلي قُلُوبِهِمْ... "منظور از اينكه در باره منافقين فرموده: ]

به زشتي  -اندبه طوري كه گفته -"ذلك "اشاره با كلمه "بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلي قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال يَفْقَهُونَ ذلِكَ "
اند اشاره به همه مطالب قبل است، يعني دروغگويي، و سپر قرار دادن سوگند دروغ، و اعمال ايشان است. بعضي هم گفته

 .از راه خدا، و اعمال زشت منافقين برگرداندن مردم

همان شهادت زباني به يگانگي خدا و رسالت رسول خدا )ص( است، كه سپس در  "ايمان آوردند "و منظور از اينكه فرمود
إِذا خَلَوْا إِلي  وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ "باطن دل از ايمان به خدا كافر شدند، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده: 

 . «1» "شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ

البته بعيد هم نيست كه در بين منافقين كساني بوده باشند كه ايمان اولشان حقيقي و جدي بوده، ولي بعدا از دين برگشته 
ر باطن به منافقين پيوسته باشند، و مثل آنان منتظر گرفتاري رسول خدا باشند، و اين ارتداد خود را از مؤمنين پنهان نموده، د

  :رسد)ص( و مؤمنين شده باشند، هم چنان كه از آيات سوره توبه نظير آيه زير همين معنا به نظر مي

و نيز در آيه زير از منافقيني كه از همان آغاز، « 4» "وهُفَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلي يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُ "
 . «3» "وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْالمِهِمْ "ايمان در دلهايشان داخل نشده تعبير كرده به اينكه

 اظهار "آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا "رسد كه منظور از جملهبنا بر اين، پس ظاهر چنين به نظر مي

__________________________________________________ 

يم، و گويند: ما با شمايكنند، ميگويند ايمان آورديم، و چون با شيطانهايشان ديدار ميخورند ميو چون به مؤمنين برمي(1)
 .13ايم. سوره بقره، آيه مؤمنين را مسخره كرده

يد تا روزي كه به كيفر بخل و اعمال زشت در نتيجه اين تكذيب )و نقض عهد( خدا هم دل آنها را ظلمتكده نفاق گردان(2)
 .33خود برسند. سوره توبه، آيه 

 .33بعد از گفتن شهادتين كافر شدند. سوره توبه، آيه (3)
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دين بشهادتين باشد، اعم از اينكه از صميم قلب و ايمان دروني باشد، و يا تنها گفتار بدون ايمان دروني، و كافر شدنشان 



وج اش خرجهت بوده باشد كه اعمالي نظير استهزاء به دين خدا، و يا رد بعضي از احكام آن مرتكب شده باشند، و نتيجه
 .از دلهايشان بوده -انداگر واقعا ايمان داشته -ايمان

 975هاي منافقين مهر زده[..... ص: معناي اينكه خداوند بر دل]

گيري عدم فهم منافقين است از مهري كه به دلهايشان خورده، و اين نتيجه "فَهُمْ ال يَفْقَهُونَ فَطُبِعَ عَلي قُلُوبِهِمْ "و جمله
شود ديگر دل آدمي حق را نپذيرد، پس چنين دلي گيري بر آن داللت دارد كه طبع و مهر به دل خوردن باعث مينتيجه

 .براي هميشه مايوس از ايمان و محروم از حق است

ه دل خوردن يعني چه؟ يعني همين كه دل به حالتي در آيد كه ديگر پذيراي حق نباشد، و حق را پيروي حال ببينيم مهر ب
طَبَعَ اللَّهُ عَلي قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوا  "شود، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده: نكند، پس چنين دلي قهرا تابع هواي نفس مي

ست كه حق را نفهمد و نشنود، و به آن علم و يقين پيدا نكند، هم چنان كه و نيز نتيجه ديگرش اين ا« 1» "أَهْواءَهُمْ
، و نيز « 3» "وَ نَطْبَعُ عَلي قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال يَسْمَعُونَ "و نيز فرموده: « 4» "وَ طُبِعَ عَلي قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال يَفْقَهُونَ "فرموده: 
و به هر حال بايد دانست كه خداي تعالي ابتداء مهر بر دل كسي « 3» "فَهُمْ ال يَعْلَمُونَ وَ طَبَعَ اللَّهُ عَلي قُلُوبِهِمْ " :فرموده

كند به عنوان مجازات است، چون مهر بر دل زدن گمراه كردن است، و اضالل جز بر اساس زند، بلكه اگر چنين مينمي
 .بيان شدشود، كه اين معنا مكرر در اين تفسير مجازات به خداي تعالي منسوب نمي

 "...وَ إِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ "

، خطاب به شخص معيني نيست، بلكه خطابي است "شنويسخنان ايشان را مي "و "و چون ايشان را ببيني "ظاهرا خطاب
د، چون منافقين همواره سعي دارند ظاهر خود را بيارايند، و عمومي به هر كس كه ايشان را ببيند، و سخنان ايشان را بشنو

فصيح و بليغ سخن بگويند. پس تنها رسول خدا )ص( مورد خطاب نيست. و منظور اين است كه بفهماند منافقين چنين 
رشان گيرند: ظاهري فريبنده، و بدني آراسته دارند به طوري كه هر كس به آنان برخورد كند از ظاهوضعي به خود مي

 آيد، و از سخنان شمرده وخوشش مي

__________________________________________________ 

 .13خدا بر دلهايشان مهر زد، در نتيجه پيروي از هواي نفس خود كردند. سوره محمد، آيه (1)

 .33فهمند. سوره توبه، آيه بر دلهايشان مهر زده شد و ديگر نمي(2)

 .144شنوند. سوره اعراف، آيه زنيم و ديگر نميميبر دلهايشان مهر (3)

 .33كنند. سوره توبه، آيه بر دلهايشان مهر زده شد، و ديگر علم پيدا نمي(4)
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گويند و گفتارشان دارد به آن گوش فرا دهد، از بس كه شيرين سخن ميبرد، و دوست ميفصيح و بجاي آنان لذت مي
 .يبنده داردنظمي فر

اء به ضمه خ -"خشب "كند. و كلمهدر اين جمله منافقين را به حسب باطني كه دارند مذمت مي -"كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ "
اسم مفعول آن مصدر  "مسندة "كه كلمه "تسنيد "است، كه به معناي چوب است. و مصدر "خشبة "جمع كلمه -و شين

 .را طوري نصب كني كه بر چيز ديگري نظير ديوار و مثل آن تكيه داشته باشد است، به معناي آن است كه چيزي

  :خواهد بفرمايدجمله مورد بحث در مقام مذمت منافقين، و متمم جمله سابق است، مي

منافقيني كه اجسامي زيبا و فريبنده و سخناني جاذب و شيرين دارند، به خاطر نداشتن باطني مطابق ظاهر، در مثل مانند 



مانند كه به چيزي تكيه داشته باشد و اشباحي بدون روحند، همان طور كه آن چوب نه خيري دارد، و نه فائده بر چوبي مي
 .شود، اينان نيز همين طورند چون فهم ندارندآن مترتب مي

ر از آنجا كه در ضمير خود كف فرمايد منافقيناين جمله مذمت ديگري است از ايشان، مي -"يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ "
برند كه مبادا مردم بر باطنشان دارند، عمري را با ترس و دلهره و وحشت بسر ميپنهان دارند، و آن را از مؤمنين پوشيده مي

 .كنند عليه ايشان است، و مقصود صاحب صيحه ايشان استشنوند خيال مياي كه ميپي ببرند، به همين جهت هر صيحه

يعني ايشان در عداوت با شما مسلمانان به حد كاملند، براي اينكه بدترين دشمن انسان آن كسي  -"عَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْهُمُ الْ "
 .است كه واقعا دشمن باشد، و آدمي او را دوست خود بپندارد

سا اگر ن شدائد دنيا است. و اي باين جمله نفريني است بر منافقين به قتل، كه شديدتري -"قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّي يُؤْفَكُونَ "
 .و باب مفاعله را بكار برد، براي همين افاده شدت بوده است "خدا آنان را بكشد -قتلهم اللَّه "نفرمود

ديگر « 4»اند: منظور از مقاتله در اين آيه طرد و دور كردن از رحمت است. بعضي گفته« 1»ولي بعضي از مفسرين 
منافقين مشمول لعنت و طرد  :خواهد بفرمايداي است خبري ميرين نيست، بلكه جملهعبارت مورد بحث نف :اندگفته

اند: اين كلمه به منظور برانگيختن تعجب در ديگر گفته« 3»بعضي  .هستند، و اين مشموليت براي آنان مقرر و ثابت است
 . ولي آنچه از"زبردستي است فالني چه شاعر -قاتله اللَّه ما أشعره "گويندرود، مثال ميشنونده به كار مي
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 .آيد، همان وجهي است كه ما بيان كرديمسياق به دست مي

« 1»گردانند؟ بعضي چگونه از حق روي برمي :فرمايدمي اين جمله براي انگيختن تعجب شنونده است، -"أَنَّي يُؤْفَكُونَ "
 .اند: صرف توبيخ و سركوب كردن است، و جنبه استفهام نداردهم گفته

 979اوصاف و احوالي ديگر از منافقين[..... ص: ]

 "...وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ "

ه به است، ك "لي "و مصدر ثالثي مجردش "لوي "باشد، مصدر باب تفعيل از مادهمي "لووا "كه مصدر فعل "تلوية "كلمه
 .معناي ميل و انحراف است

اين  -شود بياييد تا رسول اللَّه براي شما از خدا طلب آمرزش كندو معناي عبارت اين است كه: وقتي به منافقين گفته مي
اعراض و  از روي -گشتندشدند و مردم از آن با خبر ميشده كه فسقي يا خيانتي مرتكب ميداده مي پيشنهاد وقتي به آنان

 .ورزندبيني كه از پيشنهاد كننده روي گردانيده، از اجابت او استكبار ميگردانند و تو آنان را مياستكبار سرهاي خود را بر مي

 "...لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ "

اي بر اين كار يعني چه براي ايشان استغفار بكني و چه نكني، برايشان يكسان است. و يكساني كنايه از اين است كه فائده
  :شود. پس معناي آيه اين است كهمترتب نمي

 .استغفار تو سودي به حالشان ندارد

  :فهمانداين جمله مضمون آيه را تعليل نموده، مي -"هَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَإِنَّ اللَّ "

آمرزد علتش اين است كه آمرزش، خود نوعي هدايت به سوي سعادت و بهشت است، و اگر گفتيم خدا هرگز ايشان را نمي



اند، و خدا بر دلهايشان مهر زده، و هرگز پنهان كردهمنافقين فاسقند، و از زي عبوديت خدا خارجند، چون در نهان خود كفر 
 .كندمردم فاسق را هدايت نمي

 "...هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ ال تُنْفِقُوا عَلي مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّي يَنْفَضُّوا "

يه شدن است، و معناي آگرفته شده، و انفضاض به معناي متفرق  "انفضاض "مضارعي است كه از مصدر "ينفضوا "كلمه
گويند مال خودتان را بر مؤمنين فقير كه همواره دور رسول اللَّه را اين است كه: منافقين همان كساني هستند كه مي

اند تا ياريش كنند، و اوامرش را انفاذ، و هدفهايش را به كرسي بنشانند، و اند انفاق نكنيد، چون آنها دور او را گرفتهگرفته
 تواند بر ماشوند و او ديگر نميه آنها كمك نكرديد از دور او متفرق ميوقتي شما ب
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 .حكومت كند

: دين، دين فرمايد. مي"ال تنفقوا "هاي منافقين است كه گفتندهاين جمله پاسخ از گفت -"وَ لِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "
را  هاي آسمان و زمينخدا است و خدا براي پيشبرد دين خود احتياج به كمك منافقان ندارد. او كسي است كه تمامي خزينه

مؤمنين فقير را غني كند، تواند كند. پس اگر بخواهد ميمالك است، از آن هر چه را بخواهد و به هر كس بخواهد انفاق مي
كند و يا با صبر به خواهد كه صالح باشد، مثال آنان را با فقر امتحان مياما او همواره براي مؤمنين آن سرنوشتي را مي

 .همندفدارد، تا پاداشي كريمشان داده، به سوي صراط مستقيم هدايتشان كند، ولي منافقان اين را نميعبادت خود وامي

 .داننديعني وجه حكمت اين را نمي "فهمندو ليكن منافقين نمي "ياين است معنا

دانند خزائن عالم به دست خدا است، و او رازق همه اند كه معناي آيه اين باشد كه: منافقين نمياحتمال داده« 1»ولي بعضي 
ست اند غني و فقر به دنداشتهتواند فقراء را غني سازد ليكن منافقين پاست، و غير او رازقي نيست، پس اگر بخواهد مي

 .اسباب است، در نتيجه اگر به مؤمنين فقير انفاق نكنند مؤمنين، رزقي پيدا نخواهند كرد

 "مُونَوَ لكِنَّ الْمُنافِقِينَ ال يَعْلَ  وَ لِلْمُؤْمِنِينَيَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَي الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ "

من وقتي به  "گوينده اين سخن و همچنين سخني كه آيه قبل حكايتش كرد، عبد اللَّه بن ابي بن سلول بود. و اگر نگفت
از داند براي اين بوده كه همفكران خود را كه مي "كنيمما چنين و چنان مي "و گفت "كنممدينه برگشتم چنين و چنان مي

 .شوند با خود شريك سازدگفته او خوشحال مي

خواسته با اين سخن خود، رسول خدا )ص( مي "تر استآنكه ذليل "خودش است، و از "آنكه عزيزتر است "و منظورش از
ند كه دانرسول خدا را تهديد كند به اينكه بعد از مراجعت به مدينه آن جناب را از مدينه خارج خواهد كرد. ولي منافقين نمي

ر ماند، و يك چيز ديگعزت تنها خاص خدا و رسولش و مؤمنين است، در نتيجه براي غير نامبردگان چيزي به جز ذلت نمي
 .هم بار منافقين كرد، و آن ناداني است، پس منافقين به جز ذلت و جهل چيزي ندارند
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 976بحث روايتي ])رواياتي در باره ماجراي رفتار و گفتار منافقانه عبد اللَّه ابن ابي و نزول آيات مربوطه([..... ص: 



ه به ر بود كگويد: اين آيات در باره عبد اللَّه بن أبي منافق و همفكرانش نازل شده، و جريان از اين قرادر مجمع البيان مي
ر كنند، و رهبرشان حارث بن ابي ضرارسول خدا )ص( خبر دادند قبيله بني المصطلق براي جنگ با آن جناب لشكر جمع مي

پدر زن خود آن حضرت، يعني پدر جويريه، است. رسول خدا )ص( چون اين را بشنيد با لشكر به طرفشان حركت كرد، و در 
گفتند، و بين درياي سرخ و سرزمين قديد قرار داشت با آنان مي "مريسيع "ه آنهاي بني المصطلق كه بيكي از مزرعه

برخورد نمود، دو لشكر به هم افتادند و به قتال پرداختند. لشكر بني المصطلق شكست خورد، و پا به فرار گذاشت، و جمعي از 
 .رسول خدا )ص( اموال و زن و فرزندشان را به مدينه آورد .ايشان كشته شدند

ر همين بيني كه رسول خدا )ص( بر كنار آن آب لشكرگاه كرده بود، ناگهان آبرسان انصار از يك طرف، و اجير عمر بن د
خطاب كه نگهبان اسب او و مردي از بني غفار بود از طرف ديگر كنار چاه آمدند تا آب بكشند. سنان جهني آبرسان انصار و 

شان به هم پيچيد( به جان هم افتادند، جهني فرياد زد اي گروه انصار، و جهجاه بن سعيد غالم عمر )به خاطر اينكه دلو
 .(جهجاه غفاري فرياد برآورد اي گروه مهاجر )كمك كمك

مردي از مهاجرين به نام جعال كه بسيار تهي دست بود به كمك جهجاه شتافت )و آن دو را از هم جدا كرد(. جريان به 
دا باال كردم، سر و صحياي هتاك چرا چنين كردي؟ او گفت چرا بايد نميل گفت: اي بيگوش عبد اللَّه بن أبي رسيد، به جعا

سوگند خورد، چنان گرفتارت بكنم كه « 1»گرفت تا كار به خشونت كشيد، عبد اللَّه گفت: به آن كسي كه بايد به احترام او 
 .ديگر، هوس چنين هتاكي را نكني

فت: گ -كه از آن جمله زيد بن ارقم بود -بود به خويشاونداني كه نزدش بودند عبد اللَّه بن ابي در حالي كه خشم كرده
خواهند ما را از شهرمان بيرون نموده با ما در شهر خودمان زورآزمايي اند، حاال ميمهاجرين از دياري ديگر به شهر ما آمده

 كنند، به خدا سوگند مثل ما ومي

__________________________________________________ 
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يد . آگاه باش"سگت را چاق كن تا خودت را هم بخورد -سمن كلبك ياكلك "ايشان همان مثلي است كه آن شخص گفت: 
مود، و تر را بيرون خواهد نمدينه برگشتيم تكليفمان را يكسره خواهيم كرد، آن كس كه عزيزتر است ذليل به خدا اگر به

 .رسول خدا )ص( بود "ترذليل "خودش، و از كلمه "عزيزتر "منظورش از كلمه

جاي داديد، و  سپس رو به حاضران كرد، و گفت: اين كاري است كه شما خود بر سر خود آورديد، مهاجرين را در شهر خود
يد، دادها نميدهند، به خدا اگر پس مانده غذايتان را به جعالاموالتان را با ايشان تقسيم كرديد، امروز مزدش را به شما مي

 .كرد از شهر شما خارج گشته به عشاير و دوستان خود ملحق شوندشدند، و گرسنگي مجبورشان ميامروز سوار گردنتان نمي

د وقتي او اين سخنان را شنيد گفت: به خدا سوگن "زيد بن ارقم "قبيله عبد اللَّه، جوان نورسي بود به نام در ميان حاضران از
كس و كار تويي كه حتي قومت هم دل خوشي از تو ندارند، و محمد هم از ناحيه خداي رحمان عزيز است، و هم ذليل و بي

عبد اللَّه گفت: ساكت  .ه از تو شنيدم تو را دوست نخواهم داشتهمه مسلمانان دوستش دارند، به خدا بعد از اين سخنان ك
 .تر بوديشو كودكي كه از همه كودكان بازيگوش

زيد بن ارقم بعد از خاتمه جنگ نزد رسول خدا )ص( رفت، و جريان را براي آن جناب نقل كرد. رسول خدا )ص( در حال 
كرد، فرمود: اي عبد اللَّه اين خبرها چيست كه از ناحيه تو به من  كوچ كردن بود، شخصي را فرستاد تا عبد اللَّه را حاضر

ام، و زيد به شما دروغ گفته. حاضرين رسد؟ گفت به خدايي كه كتاب بر تو نازل كرده هيچ يك از اين حرفها را من نزدهمي



ك جوان از جوانان انصار را در از انصار عرضه داشتند: يا رسول اللَّه )ص( او ريش سفيد ما و بزرگ ما است، شما سخنان ي
 .باره او نپذير، ممكن است اين جوان اشتباه ملتفت شده باشد، و سخنان عبد اللَّه را نفهميده باشد

 .رسول خدا )ص( عبد اللَّه را معذور داشت، و زيد از هر طرف از ناحيه انصار مورد مالمت قرار گرفت

اسيد بن حضير به خدمتش آمد، و  .راحت كرد و سپس دستور حركت دادرسول خدا )ص( قبل از ظهر مختصري قيلوله و است
آن جناب را به نبوت تحيت داد، )يعني گفت السالم عليك يا نبي اللَّه(، سپس گفت: يا رسول اللَّه! شما در ساعتي حركت 

 كردي؟ فرمود: مگر نشنيدي رفيقتان چه گفته؟ كردي كه هيچ وقت در آن ساعت حركت نمي
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تر را بيرون خواهد كرد. اسيد عرضه داشت: يا رسول اللَّه تو اگر بخواهي او را او پنداشته اگر به مدينه برگردد عزيزتر ذليل
بيرون خواهي كرد، براي اينكه او به خدا سوگند ذليل است و تو عزيزي. آن گاه اضافه كرد: يا رسول اللَّه! با او مدارا كن، 

ردند، تا كبه خدا سوگند خدا تو را وقتي گسيل داشت كه قوم و قبيله اين مرد داشتند مقدمات پادشاهي او را فراهم ميچون 
 .بيندتاج سلطنت بر سرش بگذارند، و او امروز ملك و سلطنت خود را در دست تو مي

بر شد، نزد رسول خدا )ص( آمد، و عرضه داشت: از ماجراي پدرش با خ -كه او نيز نامش عبد اللَّه بود -پسر عبد اللَّه بن ابي
خواهي پدرم را به قتل برساني، اگر چنين تصميمي داري دستور بده من سر او را برايت بياورم، ام مييا رسول اللَّه! شنيده

در من كنم، و در خزرج هيچ كس به قچون به خدا سوگند خزرج اطالع دارد كه من تا چه اندازه نسبت به پدرم احسان مي
كند، و من ترس اين را دارم كه غير مرا مامور اين كار بكني، و بعد از كشته شدن پدرم، نفسم احترام پدر را رعايت نمي

توزي كند، و اجازه ندهد قاتل پدرم را زنده ببينم كه در بين مردم رفت و آمد كند، و در آخر وادارم كند او را كه يك مرد كينه
  :انتقام پدرم كه مردي كافر است بكشم، و در نتيجه اهل دوزخ شوم. حضرت فرمود مسلمان با ايمان است به

 .نه، برو و هم چنان با پدرت مدارا كن، و ما دام كه با ما است با او نيكو معامله نما

حتي تا رسول خدا )ص( در آن روز تا غروب و شب را هم تا صبح لشكر را به پيش راند، تا آفتاب طلوع كرد و  :گويندمي
گرماي آفتاب استراحت نداد، آن گاه مردم را پياده كرد، و مردم آن قدر خسته بودند كه روي خاك افتادند، و به خواب رفتند، 

 .و آن جناب اين كار را نكرد مگر براي اينكه مردم مجال گفتگو در باره عبد اللَّه بن ابي را نداشته باشند

بود. در  "بقعاء "در حجاز رسيد، چاهي كه كمي باالتر از بقيع قرار داشت، و نامشآن گاه مردم را حركت داد تا به چاهي 
آنجا بادي سخت وزيد، و مردم بسيار ناراحت و حتي دچار وحشت شدند، و ناقه رسول خدا )ص( در آن شب گم شد. حضرت 

 بوده؟ فرمود: منافقي عظيم امروز در مدينه مرد، بعضي از حضار پرسيدند: منافق عظيم چه كسي

داند شترش كجا است؟ آن كند كه من علم غيب دارم، آن وقت نميفرمود: رفاعة. مردي از منافقين گفت: چگونه دعوي مي
گويد شتر كجا است؟ در همان موقع جبرئيل نزد آن جناب آمد، و گفتار آورد چرا به او نميكسي كه به وحي برايش خبر مي

اطالع داد. رسول خدا )ص( هر دو خبر را به اصحابش اطالع داد، و فرمود: من ادعا  آن منافق را و نيز محل شتر را به وي
 دانم، و ليكن خداي كنم كه علم به غيب دارم، من غيب نمينمي
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 .تعالي به من خبر داد كه آن منافق چه گفت، و شترم كجا است. شتر من در دره است

 .ا در همانجا كه فرموده بود يافته با خود آوردند، و آن منافق هم ايمان آورداصحاب رفتند و شتر ر

و همين كه لشگر به مدينه برگشت ديدند رفاعة بن زيد در تابوت است، و او فردي از قبيله بني قينقاع، و از بزرگان يهود بود 
 .كه در همان روز مرده بود



نشين شدم، تا آنكه سوره ص( به مدينه رسيد من از شدت اندوه و شرم خانهگويد: بعد از آنكه رسول خدا )زيد بن ارقم مي
اش منافقون در تصديق زيد، و تكذيب عبد اللَّه بن ابي نازل شد. آن گاه رسول خدا )ص( گوش زيد را گرفته او را از خانه

فهميده بود، و خداي تعالي در  بيرون آورد، و فرمود: اي پسر! زبانت راست گفت، و گوشت درست شنيده بود، و دلت درست
 .تصديق آنچه گفتي قرآني نازل كرد

هاي مدينه بود، و هنوز داخل مدينه نشده بود، همين كه خواست وارد شود، پسرش عبد اللَّه بن ابي در آن موقع در نزديكي
از ورود پدرش جلوگيري كرد، و به پدر  عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن ابي سر راه پدر آمد، و شتر خود را در وسط جاده خوابانيد، و

 تواني وگفت: واي بر تو اين چه كاري بود كه كردي؟ و به پدر خود گفت: به خدا سوگند جز با اذن رسول خدا )ص( نمي
عبد اللَّه شكايت خود از پسرش را به  .تر چه كسي استگذارم داخل مدينه شوي، تا بفهمي عزيزتر كيست، و ذليلنمي

شخصي را فرستاد تا به پسر او بگويد مزاحم پدرش نشود. پسر گفت: حاال كه  ()ص( پيام داد. رسول خدا )صرسول خدا 
دستور رسول خدا )ص( رسيده كاري به كارت ندارم. عبد اللَّه بن ابي داخل مدينه شد، و چند روزي بيش نگذشت كه بيمار 

 .شد و مرد

ات ه برمال گشت، مردم به اطالعش رساندند كه چند آيه شديد اللحن در بارهوقتي سوره منافقون نازل شد، و دروغ عبد اللَّ
نازل شده، مقتضي است نزد رسول خدا )ص( روي تا آن جناب برايت استغفار كند، عبد اللَّه در پاسخ سري تكان داد، و گفت: 

ر چيزي نمانده كه بگوييد برايش سجده به من گفتيد به او ايمان آورم، آوردم. تكليف كرديد زكات مالم را بدهم دادم، ديگ
  :هم بكنم. و در همين سر تكان دادنش اين آيه نازل شد كه

 . «1» "وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ... ال يَعْلَمُونَ "

 ايت مختلف گرفتهمؤلف: جزئيات اين داستان كه در اين حديث آمده از چند رو

__________________________________________________ 
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شده كه از زيد بن ارقم و ابن عباس و عكرمة، و محمد بن سيرين، و ابن اسحاق، و ديگران نقل شده، و مضمون آنها در 
، آمده كه اين آيات در جنگ مريسيع كه "إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ... "و در تفسير قمي در ذيل آيهيكديگر داخل شده است. 

جنگ با بني المصطلق بود، و در سال پنجم هجرت اتفاق افتاد نازل شده. رسول خدا )ص( خودش در اين جنگ شركت كرد 
 .و در مراجعت كنار چاهي كم آب فرود آمد

نصار و جهجاه بن سعيد غفاري اجير عمر بن خطاب در كنار چاه به هم برخوردند، و هر دو دلو در انس بن سيار، همپيمان ا
 .چاه انداخته تا آب بكشند، دلوها در چاه به هم پيچيد

سيار گفت: دلو من، جهجاه هم گفت دلو من. و همين باعث درگيري بين آن دو شد، جهجاه به صورت سيار سيلي زد، و 
ري شد. سيار قبيله خزرج را و جهجاه قريش را به كمك طلبيد، هر دو گروه سالح برگرفتند، و چيزي خون از روي او جا
 .اي به پا شودنمانده بود كه فتنه

عبد اللَّه بن أبي سر و صدا را شنيد، پرسيد: چه خبر شده؟ جريان را برايش گفتند، و او سخت در خشم شد، و گفت: من از 
و  كردم كه زنده بمانمبيني نميرا بروم، و من امروز خوارترين مردم عرب هستم، و من هيچ پيشخواستم اين مسير اول نمي

 .چنين سخناني بشنوم، و نتوانم كاري بكنم، و وضع را به دلخواه خود تغيير دهم

و مال خود را با  آن گاه رو كرد به اطرافيان خود و گفت: اين كاري است كه شما كرديد، اينها را در منازل خود جاي داديد،



آنان تقسيم نموديد، و با جان خود جانشان را از خطر حفظ كرديد، و گردنهاي خود را آماده شمشير ساخته، زنان خود را بيوه 
داريد(، آن هم از مردمي كه اگر شما بيرونشان كرده بوديد وبال و فرزندان را يتيم كرديد )اينهم مزدي است كه دريافت مي

 ."ردتر را بيرون خواهد كاگر به مدينه برگرديم، آن كس كه عزيزتر است ذليل "شدند. آن گاه گفت: ر ميگردن مردمي ديگ

رسيد، و آن روز رسول خدا )ص( در هنگام يكي از حضار در آن مجلس زيد بن ارقم بود كه تازه داشت به حد بلوغ مي
شسته بود، زيد از راه رسيد، و سخنان عبد اللَّه بن ابي را گرماي ظهر در سايه درختي با جمعي از اصحاب مهاجر و انصارش ن

به رسول خدا )ص( گزارش داد. حضرت فرمود: اي پسر! شايد اشتباه شنيده باشي. عرضه داشت: به خدا سوگند اشتباه 
ه است خواستفرمود: شايد از او خشمگين باشي. عرضه داشت: به خدا قسم هيچ دشمني با او ندارم. فرمود: ممكن  .امنكرده

 سر بسرت بگذارد؟

  .عرضه داشت: نه به خدا سوگند
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رسول خدا )ص( به غالمش شقران فرمود: مركب را زين، و آماده حركت كن، و فورا سوار شد. مردم به يكديگر خبر دادند 
ه سوار شدند، و سعد بن عباده خود را به آن كرد كه در آن گرماي ظهر حركت كرده باشد، ولي باألخرولي كسي باور نمي

  :حضرت فرمود .جناب رسانيده، عرضه داشت: السالم عليك يا رسول اللَّه و رحمة اللَّه و بركاته

اي؟ كرديد. فرمود: مگر سخنان رفيقتان را نشنيدهو عليك السالم. عرضه داشت: شما هيچ وقت در گرماي ظهر حركت نمي
 رسول اللَّه؟ ما به غير تو رفيقي نداريم؟پرسيد: كدام رفيق يا 

يرون كند. تر را از شهر بفرمود: عبد اللَّه بن ابي، او پيش بيني كرده كه اگر به مدينه برگردد آن كس كه عزيزتر است ذليل
 .ترندسعد عرضه داشت: يا رسول اللَّه )ص( تو و اصحابت عزيزتر و او و اصحابش ذليل

تا به آخر به حركت ادامه داد، و با احدي سخن نگفت، قبيله خزرج نزد عبد اللَّه بن ابي آمدند، و او رسول خدا )ص( آن روز را 
اي برخيز تا نزد گفتند: اگر چنين حرفي نزده .امرا مالمت كردند. عبد اللَّه قسم خورد كه من هيچ يك از اين حرفها را نزده

 .عبد اللَّه سر و كله را تكان داد كه نهرسول خدا )ص( شويم تا از آن جناب عذرخواهي كني، 

شب شد رسول خدا )ص( آن شب را هم تا به صبح حركت كرد، و اجازه استراحت نداد، مگر به مقدار نماز صبح. فرداي آن 
روز رسول خدا )ص( پياده شد، اصحاب هم پياده شدند، در حالي كه آن قدر خسته بودند كه خاك زمين برايشان بهترين 

شد، )و همه به خواب رفتند(. عبد اللَّه بن ابي نزد رسول خدا )ص( آمد، و سوگند ياد كرد كه من اين حرفها را رختخواب 
 .ام، و به وحدانيت خدا و رسالت آن حضرت شهادت داد، و گفت: زيد بن ارقم به من دروغ بستهنزده

ته شماتتش كردند كه تو چرا به بزرگ قبيله ما رسول خدا )ص( عذرش را پذيرفت، آن وقت قبيله خزرج نزد زيد بن ارقم رف
 .تهمت زدي

داني كه من دروغ گفت: بار الها! تو ميهنگامي كه رسول خدا )ص( از آن منزل حركت كرد زيد با آن جناب بود، و مي
 (ص)به رسول خدا « 1»ام. چيزي از راه را نرفته بودند كه حالت وحي و برحاء ام، و به عبد اللَّه بن ابي تهمت نزدهنگفته

__________________________________________________ 

 [.....] .داده استحالتي است شبيه بيهوشي كه در هنگام نزول وحي اين حالت به رسول خدا دست مي "برحاء"(1)
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يد، و بعد چكد، و خود او عرق از پيشاني مباركش ميدست داد و آن قدر سنگين شد كه نزديك بود شترش زانو بزند و بخواب
اش )و يا از روي شتر( بلند كرد و فرمود: از آن كه به حالت عادي برگشت، گوش زيد بن ارقم را گرفته، او را از روي بار و بنه



 .ات نازل كردهاي پسر سخنت راست و دلت فراگير است، و خداي تعالي قرآني در باره

تعالي  بر آنان خواند، و خداي "وَ لكِنَّ الْمُنافِقِينَ ال يَعْلَمُونَ "سيدند و پياده شدند، سوره منافقين را تا جملهو چون به منزل ر
 . «1»عبد اللَّه بن ابي را رسوا ساخت 

ي نه فرمود: يعن "دَةٌكَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّ "و نيز در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام باقر )ع( آمده كه در تفسير جمله
هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ  "پندارند،، يعني هر صدايي را دشمن خود مي"يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ "كنند،شنوند و نه تعقل ميمي

 ."قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّي يُؤْفَكُونَ

اد، قوم و قبيله منافقين نزد ايشان شدند، و گفتند واي بر شما، و پس از آنكه خداي تعالي رسول گرامي خود را از ماجرا خبر د
تي به استغفار آييم، و رغبرسوا شديد، بياييد نزد رسول خدا تا برايتان طلب آمرزش كند. منافقين سري تكان دادند كه نه، نمي

تَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْ "آن جناب نشان ندادند، لذا خداي تعالي فرمود: 
 . «4» "هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ

  :و در كافي به سند خود از سماعة از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود

خداي تبارك و تعالي همه امور خود را به مؤمن واگذار كرده، ولي اين كه او خود را خوار كند به او واگذار ننموده، مگر 
كه به حكم اين آيه مؤمن  "وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ "نديدي كه خداي تعالي در قرآن كريم در اين باره فرموده: 

 . «3»باشد، و ذليل نباشد بايد عزيز 

 . «3»مؤلف: كافي، اين معنا را از داوود رقي، و حسن احمسي و به طريقي ديگر از سماعه روايت كرده 

سزاوار نيست كه مؤمن خود را ذليل كند.  :و نيز به سند خود از مفضل بن عمر روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع( فرمود
 ليل كند؟عرضه داشتم: به چه چيز خود را ذ

 . «3»فرمود: به اينكه كاري را انجام دهد كه در آخر مجبور به عذرخواهي شود 
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 .334، ص 4(تفسير قمي، ج 4و  1)

 .4، ح 33، ص 3كافي، ج (3)

 .3، ح 33و ص  3و ح  1، ح 33، ص 3كافي، ج (4)

 .3، ح 33، ص 3كافي، ج (5)
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 983هايشان در صدر اسالم[..... ص: ها و توطئهگفتاري پيرامون مساله نفاق در صدر اسالم ]اشاره به خطر منافقين و فتنه انگيزي

 اشاره

وغها، هاي اخالقي، درقرآن كريم در باره منافقين اهتمام شديدي ورزيده، و مكرر آنان را مورد حمله قرار داده، و زشتي
هايي كه عليه رسول خدا )ص( و مسلمانان بپا كردند، و در كشد. فتنههايشان را به رخشان ميها، و فتنهها، دسيسهخدعه
هاي قرآن كريم از قبيل سوره بقره، آل عمران، نساء، مائده، انفال، توبه، عنكبوت، احزاب، فتح، حديد، حشر، منافقين و سوره

 .نموده تحريم سخن از آن را تكرار

و نيز در مواردي از كالم مجيدش ايشان را به شديدترين وجه تهديد نموده به اينكه در دنيا مهر بر دلهايشان زده، و بر گوش 



كند، به طوري كه ديگر راه سعادت خود گيرد، و در ظلمتها رهايشان ميافكند، و نورشان را از ايشان ميو چشمشان پرده مي
 .دهدر درك اسفل و آخرين طبقات آتش جايشان ميرا نبينند، و در آخرت د

و اين نيست مگر به خاطر مصائبي كه اين منافقين بر سر اسالم و مسلمين آوردند. چه كيدها و مكرها كه نكردند؟ و چه 
هايي كه حتي مشركين و يهود و نصاري به اسالم وارد ها كه عليه اسالم طرح ننمودند، و چه ضربهها و دسيسهتوطئه

نياوردند. و براي پي بردن به خطري كه منافقين براي اسالم داشتند، همين كافي است كه خداي تعالي به پيامبرش خطاب 
كند كه از اين منافقين بر حذر باش، و مراقب باش تا بفهمي از چه راههاي پنهاني ضربات خود را بر اسالم وارد مي
 . «1» "هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ "سازند: مي

بينيم كه هاي منافقين ظاهر شد، و بدين جهت ميها و توطئهاز همان اوائل هجرت رسول خدا )ص( به مدينه، آثار دسيسه
شش ماه بعد از هجرت نازل شده و در آن به شرح اوصاف آنان پرداخته، و بعد از آن در  -اندبه طوري كه گفته -سوره بقره

، كه عده  «4»گيريشان از لشكر اسالم در جنگ احد كيدهايشان اشاره شده، نظير كناره ها و انواعهاي ديگر به دسيسهسوره
 آنان تقريبا ثلث لشكريان بود، و پيمان بستن با يهود، و تشويق آنان به

__________________________________________________ 

 .3سوره منافقون، آيه (1)

آمده: رسول خدا با اصحاب خود مشورت  333صفحه  -استاد علي اكبر غفارينوشته مترجم و  -در كتاب قصص قرآن(2)
كرد كه چطور است شما مسلمانان در مدينه بمانيد و كفار را واگذاريد تا هر جا كه دلخواهشان بود پياده شوند اگر در همان 

ند ست و اگر خواستند داخل شهر شويعني كنار شهر مدينه( ماندند كه معلوم است كنار شهر مدينه جاي ماندن ايشان ني)جا 
 آن وقت دست به شمشير زده با آنان كارزار كنيم؟

عبد اللَّه بن ابي بن سلول منافق مرحباگويان از جاي برخاسته در ميان اصحاب فرياد زد همين رأي را بگيريد. و در مقابل او 
فتند: يا رسول اللَّه ما را به سوي دشمنانمان حركت ده مند به شهادت كرده بود بپا خاسته گآنهايي كه خدا دلهايشان را عالقه

ايم. عبد اللَّه بن ابي مخالفت كرده گفت: يا رسول اللَّه در همين مدينه بمان و به سوي تا گمان نكنند ما از آنها ترسيده
ه سوي دشمني ب ام كه به سوي هيچ دشمني نرفتيم مگر اينكه كشته داديم و هيچدشمن حركت مكن، چه، من تجربه كرده
 .ما نيامد مگر اينكه ما بر آنها پيروز شديم

گويد: رسول خدا )ص( با هزار نفر از اصحاب خود حركت كرد و ابن ام مكتوم را جانشين خود قرار داد تا در تا آنجا كه مي
تن بي يك سوم جمعيت را از رفنبودن او در نماز بر مردم امامت كند هنوز لشكر اسالم به احد نرسيده بودند كه عبد اللَّه بن ا

ني اي از اوس به نام ببه جنگ منصرف ساخت و اين عده عبارت بودند از يك تيره از قبيله خزرج به نام بنو سلمه و تيره
 ...حادثه. عبد اللَّه بهانه اين شيطنت را اين قرار داد كه رسول خدا به حرف او اعتناء نكرد و گوش به حرف ديگران داد
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و منتشر كردن داستان افك )تهمت به عايشه(، و فتنه به پا « 4»و ساختن مسجد ضرار « 1»لشكركشي عليه مسلمين 
 و امثال آن تا آنكه كارشان« 3»و داستان عقبه « 3»كردنشان در داستان سقايت 

__________________________________________________ 

 .پيمان در تفسير سوره حشر گذشتداستان اين (1)

 .گذشت 143داستان اين توطئه در تفسير سوره توبه آيه (2)

 .منظور داستان نزاع اجير عمر بن خطاب و سنان جهني در كنار چاه بني المصطلق است كه در صفحات قبل بيان گرديد(3)



منافقين كه همه آرزويشان اين بود كه رسول  پس از پايان يافتن مساله نصب امير المؤمنين به خالفت )در گودال خم((4)
خدا )ص( از دنيا برود و كار امت مختل ماند تا بين اصحاب كشمكش پيدا شود )از مساله خالفت علي ع( ناراحت شده در 

صدد كشتن پيغمبر برآمدند ليكن خداوند كه او را وعده فرموده بود تا از شر دشمنان محفوظ بدارد، حبيب خود را كفايت 
 .رمود و از سوء قصدي كه در باره وي داشتند نجاتش بخشيدف

عازم شد )از غدير خم( به طرف مدينه حركت كند گروهي از  (داستان بدين قرار اتفاق افتاد كه( وقتي رسول خدا )ص)
بور ته منتظر عمنافقان زودتر حركت كردند و به عقبه هرشا )هرشي( رسيده خود را پنهان نمودند و هميانها را پر از ريگ ساخ

رسول خدا )ص( از آن محل شدند تا وقتي خواست از آنجا عبور كند هميانها را از باال به طرف جاده رها كنند شايد به اين 
وسيله ناقه آن حضرت را رم دهند و حضرت به زمين افتاده او را به قتل برسانند. حذيفه گويد: رسول خدا )ص( من و عمار 

و به عمار فرمود تو ناقه را از عقب بران و بمن فرمود تو هم مهار ناقه را محكم نگاهدار. من مهار ياسر را نزد خود طلبيد 
تنگه كوه( رسيديم ناگاه هميانهايي پر از ريگ از )رفتيم تا نيمه شب به باالي عقبه كشيدم و ميناقه را در دست داشتم و مي

 .رم كرد حضرت فرمود: اي ناقه آرام باش كه باكي بر تو نيست باالي كوه به طرف تنگه پرتاب شد و شتر رسول خدا )ص(

حذيفه گويد: من گفتم يا رسول اللَّه اين جماعت كيانند؟ فرمود: اينها منافقين دنيا و آخرتند. در آن موقع برقي ساطع گشت 
شد كه وقتي از تنگه سرازير ميكه من همه آنها را ديدم نه تن از آنها قريشي و پنج تن از طوائف ديگر بودند. پيغمبر اكرم 

سفيده صبح دميد حضرت پياده شد و وضوء ساخت و منتظر آمدن اصحاب گرديد و آن چهارده تن نيز به نماز حاضر شدند 
 .333حضرت فرمود: هيچ كس حق نجوي ندارد. نقل از قصص قرآن نوشته مترجم، صفحه 
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 "امور بر رسول خدا )ص( به جايي رسيد كه خداي تعالي به مثل آيه زير تهديدشان نموده فرمود: در افساد و وارونه كردن 
يلًا مَلْعُونِينَ هِمْ ثُمَّ ال يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلَّا قَلِلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِ

 . «1» "أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا

روايات هم از بسياري به حد استفاضه رسيده كه عبد اللَّه بن ابي سلول و همفكران منافقش، همانهايي بودند كه امور را عليه 
شناختند، و مانان بودند، و مؤمنين همه آنها را ميكردند، و همواره در انتظار باليي براي مسلرسول خدا )ص( واژگونه مي

شان يك سوم مسلمانان بود، و همانهايي بودند كه در جنگ احد از ياري مسلمانان مضايقه كردند، و خود را كنار كشيده، عده
شود با شما انستيم قتالي واقع ميداگر مي -لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ "گفتند: در آخر به مدينه برگشتند، در حالي كه مي

 ."آمديممي

له و رت و بعد از پيامبر )صلي اللَّه عليه و آرد اين سخن كه نفاق بعد از هجرت پديد آمد و قبل از رحلت پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( برچيده شد! و اثبات اينكه قبل از هج]

 982.. ص: هاي نفاق وجود داشته است[...سلم( نيز انگيزه

اند حركت نفاق از بدو وارد شدن اسالم به مدينه شروع و تا نزديكي وفات رسول خدا و از همين جا است كه بعضي نوشته
اند، و ليكن با تدبر و موشكافي حوادثي كه در زمان رسول )ص( ادامه داشت. اين سخني است كه جمعي از مفسرين گفته

حلت آن جناب، و در نظر گرفتن طبيعت اجتماع فعال آن روز، عليه اين نظريه حكم هاي بعد از رخدا )ص( رخ داد و فتنه
 .كندمي

اي در دست نيست كه داللت كند بر اينكه نفاق منافقين در ميان پيروان رسول خدا براي اينكه اوال: هيچ دليل قانع كننده
 د، و دليلي كه ممكن است در اين باره اقامه شود،)ص( و حتي آنهايي كه قبل از هجرت ايمان آورده بودند رخنه نكرده باش



__________________________________________________ 

پراكني اگر منافقين و آنهايي كه در دل بيماري دارند از آزار پيامبر و سوء قصد نسبت به زنان مسلمان و آنها كه شايعه(1)
ا به سركوبي آنان خواهيم گمارد تا جايي كه ديگر در مدينه نمانند و كنند از عمل خود دست برندارند بطور قطع تو رمي

همسايه تو در اين شهر نباشند مگر در فرصتي اندك. ملعون هستند، هر كجا كه يافت شوند بايد دستگير و به خواري كشته 
 .31و  34شوند. سوره احزاب، آيه 
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يل اين است كه منشا نفاق ترس از اظهار باطن و يا طمع خير است، و پيامبر و مسلمانان آن روز هيچ داللتي ندارد. و آن دل
كه در مكه بودند، و هنوز هجرت نكرده بودند، قوت و نفوذ كلمه و دخل و تصرف آن چناني نداشتند كه كسي از آنان بترسد 

بق ميل آنان اظهار ايمان كنند و كفر خود را پنهان بدارند، و يا طمع خيري از آنان داشته باشد، و به اين منظور در ظاهر مطا
چون خود مسلمانان در آن روز تو سري خور و زير دست صناديد قريش بودند. مشركين مكه يعني دشمنان سرسخت آنان و 

ه خالف .! بشوداي براي نفاق تصور نميكردند، در چنين جوي هيچ انگيزهمعاندين حق هر روز يك فتنه و عذابي درست مي
بعد از هجرت كه رسول خدا )ص( و مسلمانان ياوراني از اوس و خزرج پيدا كردند، و بزرگان و نيرومندان اين دو قبيله 

كردند، و اسالم نمودند، همان طور كه از جان و مال و خانواده خود دفاع ميپشتيبان آنان شده و از رسول خدا )ص( دفاع مي
نفوذ كرده بود، و به وجود همين دو قبيله عليه عده قليلي كه هنوز به شرك خود باقي بودند  هايشانبه داخل تمامي خانه

كرد، و مشركين جرأت علني كردن مخالفت خود را نداشتند، به همين جهت براي اينكه از شر مسلمانان نمايي ميقدرت
يافتند عليه اسالم ودند، و هر وقت فرصت ميكردند، در حالي كه در باطن كافر بايمن بمانند به دروغ اظهار اسالم مي

 .بردنددسيسه و نيرنگ به كار مي

وجه اينكه گفتيم: اين دليل درست نيست، اين است كه علت و منشا نفاق منحصر در ترس و طمع نيست تا بگوييم هر جا 
و به اميد خيري كه از ايشان به  مخالفين انسان نيرومند شدند، و يا زمام خيرات به دست آنان افتاد، از ترس نيروي آنان

د، بلكه شاي براي نفاق پيدا نميورزد، و اگر گروه مخالف چنان قدرتي و چنين خيري نداشت، انگيزهانسان برسد نفاق مي
رند، بدون گيروند، و دور هر ناحق و صدايي را ميبينيم كه در مجتمعات بشري دنبال هر دعوتي ميبسياري از منافقين را مي

ود بينيم كه در مقام مخالفت با مخالفين خنكه از مخالف خود هر قدر هم نيرومند باشد پروايي بكنند. و نيز اشخاصي را مياي
ورزند تا شايد هدف خود گذرانند، و به اميد رسيدن به هدف بر مخالفت خود اصرار هم ميآيند، و عمري را با خطر ميبرمي

ورده، نظام جامعه را در دست بگيرند، و مستقل در اداره آن باشند، و در زمين غلو را كه رسيدن به حكومت است به دست آ
كنند. و رسول خدا )ص( هم از همان اوائل دعوت فرموده بود كه اگر به خدا و دعوت اسالم ايمان بياوريد، ملوك و سالطين 

 .زمين خواهيد شد

 دهيم: بعضي از  با مسلم بودن اين دو مطلب چرا عقال جائز نباشد كه احتمال
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مسلمانان قبل از هجرت به همين منظور مسلمان شده باشند؟ يعني به ظاهر اظهار اسالم كرده باشند تا روزي به آرزوي 
 ايخود كه همان رياست و استعالء است برسند، و معلوم است كه اثر نفاق در همه جا واژگون كردن امور، و انتظار بال بر

مسلمانان و اسالم، و افساد مجتمع ديني نيست، اين آثار، آثار نفاقي است كه از ترس و طمع منشا گرفته باشد، و اما نفاقي 
كه ما احتمالش را داديم اثرش اين است كه تا بتوانند اسالم را تقويت نموده، به تنور داغي كه اسالم برايشان داغ كرده نان 

تر كردن آن، مال و جاه خود را فداي آن كنند تا به اين وسيله امور نظم يافته و و براي داغ بچسبانند، و به همين منظور



آسياي مسلمين به نفع شخصي آنان بچرخش در آيد. بله اين گونه منافقين وقتي دست به كارشكني و نيرنگ و مخالفت 
نين موقعي گيرد كه در چبيشتر بر مردم است ميزنند كه ببينند دين جلو رسيدن به آرزوها را كه همان پيشرفت و تسلط مي

 .كننددين خدا را به نفع اغراض فاسد خود تفسير مي

اند، در اثر پيشامدهايي در باره حقانيت دين به و نيز ممكن است بعضي از آنها كه در آغاز بدون هدفي شيطاني مسلمان شده
هُمْ ذلِكَ بِأَنَّ "ا از ديگران پنهان بدارند، هم چنان كه در ذيل جملهشك بيفتند، و در آخر از دين مرتد بشوند، و ارتداد خود ر

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ  "بدان اشاره نموديم، و هم چنان كه از لحن آياتي نظير آيه "آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا...
 .شود، نيز امكان چنين ارتداد و چنين نفاقي استفاده مي« 1» "فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ

و نيز آن افراد از مشركين مكه كه در روز فتح ايمان آوردند، چگونه ممكن است اطميناني به ايمان صادق و خالصشان 
ر مكه و دانند كه كفااند، ميداشت؟ با اينكه بديهي است همه كساني كه حوادث سالهاي دعوت را مورد دقت قرار داده

اطرافيان مكه و مخصوصا صناديد قريش هرگز حاضر نبودند به پيامبر ايمان بياورند، و اگر آوردند به خاطر آن لشكر عظيمي 
بود كه در اطراف مكه اطراق كرده بود، و از ترس شمشيرهاي كشيده بر باالي سرشان بود، و چگونه ممكن است بگوييم در 

تابيده و نفوسشان داراي اخالص و يقين گشته، و از صميم دل و با طوع و رغبت ايمان  چنين جوي نور ايمان در دلهايشان
 .اي نفاق در دلهايشان راه نيافتآوردند، و ذره

استمرار نفاق تنها تا نزديكي رحلت رسول خدا )ص( نبود، و چنان نبوده كه در نزديكيهاي رحلت نفاق منافقين  :و ثانيا اينكه
 اشد، بلهاز دلهايشان پريده ب

__________________________________________________ 

آورد. سوره مائده، آيه ايد هر كس از شما از آيين خود باز گردد، خداوند در آينده جمعيتي را مياي كساني كه ايمان آورده(1)
33. 
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اشت، اين بود كه ديگر وحيي نبود تا از نفاق آنان پرده بردارد. عالوه تنها اثري كه رحلت رسول خدا )ص( در وضع منافقين د
 طئه كنند؟خواستند دسيسه و تواي براي اظهار نفاق باقي نماند، ديگر براي چه كسي ميبر اين، با انعقاد خالفت ديگر انگيزه

منافقين موفق به اسالم واقعي و  آيا اين متوقف شدن آثار نفاق براي اين بوده كه بعد از رحلت رسول خدا )ص( تمامي
خلوص ايمان شدند، و از مرگ آن جناب تاثيري يافتند كه در زندگيشان آن چنان متاثر نشده بودند، و يا براي اين بوده كه 
بعد از رحلت يا قبل از آن با اولياي حكومت اسالمي زدوبندي سري كردند. چيزي دادند و چيزي گرفتند، اين را دادند كه 

ها كه قبل از رحلت داشتند نكنند، و اين را گرفتند كه حكومت آرزوهايشان را برآورد، و يا آنكه بعد از رحلت آن دسيسهديگر 
اي تصادفي بين منافقين و مسلمين واقع شد، و همه آن دو دسته يك راه را برگزيدند، و در نتيجه ديگر تصادم و مصالحه

 برخوردي پيش نيامد؟

هاي بعد از رحلت آن جناب را درست پيرامون حوادث اواخر عمر رسول خدا )ص( دقت كنيم، و فتنهشايد اگر بقدر كافي 
بررسي نماييم، به جوانب كافي اين چند سؤال برسيم، منظور از ايراد اين سؤالها تنها اين بود كه به طور اجمال راه بحث را 

 .نشان داده باشيم
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 981[..... ص: 99تا  1(: آيات 63المنافقون )سوره ]



 اشاره

( وَ أَنْفِقُوا مِنْ ما 3ئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ )يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ ال أَوْالدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُول
( وَ لَنْ 14)تِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ ال أَخَّرْتَنِي إِلي أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْ

 (11يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ )

 981ترجمه آيات..... ص: 

اني كه ايمان آورديد اموال و اوالدتان شما را از ياد خدا به خود مشغول نسازد و هر كس چنين كند زيانكار است هان اي كس
 .(3چون زيانكاران افرادي اينچنينند )

ايم انفاق كنيد و تا مرگ شما نرسيده فرصت را از دست ندهيد و گرنه بعد از رسيدن مرگ خواهد و از آنچه ما روزيتان كرده
 .(14دادي صدقه دهم و از صالحان باشم )شد تا اندك زماني مهلتم ميروردگارا چه ميگفت پ

 .(11كنيد با خبر است )و ليكن خداي تعالي هرگز به كسي كه اجلش رسيده مهلت نخواهد داد و خدا از آنچه مي

 981بيان آيات ]نهي از دو صفت نفاق آور: سر گرمي به مال و اوالد، و بخل ورزي[..... ص: 

 اشاره

 دهد به اينكه از بعضي صفات كه باعث پيدايش در اين چند آيه مؤمنين را تذكر مي
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 .شود بپرهيزند، يكي از آنها سرگرمي به مال و اوالد و غافل شدن از ياد خداست، و يكي ديگر بخل استنفاق در قلب مي

 "...تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ ال أَوْالدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال  "

گرفته شده، و اين كلمه به معناي مشغول و سرگرم شدن به كاري و غفلت از كاري ديگر  "الهاء "از مصدر "تلهي "كلمه
سان را از ياد خدا غافل كند، چون اين است كه اشتغال به مال و اوالد ان "الهاء اموال و اوالد از ذكر خدا "است، و منظور از

الْمالُ وَ الْبَنُونَ  "دارد هم چنان كه فرمود: خاصيت زينت حيات دنيا همين است كه آدمي را از توجه به خداي تعالي باز مي
 ماند، و نيزقي نميكند، و ديگر جايي براي ذكر خدا و ياد او باو اشتغال به اين زينت دل را پر مي« 1» "زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا
شود كه ماند، و فراموشي پروردگار از ناحيه عبد باعث آن ميكردار، و ادعاي بدون تصديق قلبي برايش نميغير از گفتار بي

و اين خود خسراني است آشكار، هم چنان « 4» "نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ "پروردگارش هم او را از ياد ببرد، هم چنان كه فرمود: 
 . «3» "أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّاللَةَ بِالْهُدي فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ "باز در صفت منافقين فرمود: كه 

 ."وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ "فرمايد: و در آيه مورد بحث به همين معنا اشاره نموده، مي

در حالي كه بايد  "مال و اوالدتان شما را از ياد خدا غافل نسازد "نهي كرده و فرموده:  در اين آيه شريفه مال و اوالد را
و اين به خاطر آن بوده كه اشاره كند به اينكه طبع مال و اوالد اين  "شما سرگرم به مال و اوالد نشويد "فرموده باشد: 

دل ببندند، و گرنه مؤمنين هم مانند سايرين از ياد خدا است كه انسان را از ياد خدا غافل سازد، پس مؤمنين نبايد به آنها 
 .اي است، كه از تصريح مؤكدتر استشوند، پس نهي در آيه نهي كنايهغافل مي

 911شود[..... ص: پيش از مرگ انفاق كنيد كه چون اجل آمد آرزوي باز گشت اجابت نمي]



 "...أْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُوَ أَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَ "

كند به انفاق در راه خير، اعم از انفاق واجب مانند زكات و كفارات، و مستحبّ مانند صدقات در اين جمله مؤمنين را امر مي
ه كرا آورد براي اعالم اين حقيقت بود كه دستور فوق درخواست انفاق از چيزي  "مِنْ ما رَزَقْناكُمْ "مستحبي. و اگر قيد

 هاي است كه خداي تعالي بكنند عطيهباشد، چون آنچه را كه مؤمنين انفاق ميمؤمنين مالكند و خدا مالك آن نيست نمي

__________________________________________________ 

 .33مال و فرزندان، زينت حيات دنيا هستند. سوره كهف، آيه (1)

 [.....] .33سوره توبه، آيه (2)

 .13ان كساني هستند كه ضاللت را با سرمايه هدايت خريدند، و تجارتشان سود نكرد. سوره بقره، آيه اين(3)
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آنان داده، و رزقي است كه رازقش او است، و ملكي است كه او به ايشان تمليك فرموده، آن هم تمليكي كه از ملك خود او 
 .خداي تعالي راست بيرون نرفته پس در هر حال منت

 .يعني قبل از آنكه قدرت شما در تصرف در مال و انفاق آن در راه خدا تمام شود -"مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ "

 "يد به قيدرا مق "اجل "اين جمله عطف است بر جمله قبلي، و اگر كلمه -"فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ ال أَخَّرْتَنِي إِلي أَجَلٍ قَرِيبٍ "
كرد، براي اين بود كه اعالم كند به اينكه چنين كسي قانع است به مختصري عمر، به مقداري كه بتواند مال خود را  "قريب

كند تا اجابتش آسان باشد. و نيز براي اين است كه اجل و عمر هر قدر هم كه باشد در راه خدا انفاق كند، تقاضاي اندكي مي
 ."هر آنچه خواهد آمد نزديك است -« 1»كل ما هو آت قريب  "ول خدا )ص( فرمود: اندك است هم چنان كه رس

د شچه مي "شود تا جواب تمنايبه نصب قاف خوانده مي "اصدق "در اين جمله كلمه -"فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ "
شود تا جزاي شرطي تقديري باشد، و انده ميبه سكون نون خو "اكن "باشد، و كلمه "داديمرا تا مدتي اندك مهلت مي

 .باشدمي "اگر تصدق دهم از صالحان خواهم بود -ان اتصدق اكن من الصالحين "تقدير

در اين جمله آرزومندان نامبرده را از اجابت دعايشان و هر كس ديگر را كه از خدا  "وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها "
 شود، وهاي مرگ آمد، ديگر تاخير داده نميفرمايد: وقتي أجل كسي رسيد، و نشانهل را بخواهد مايوس كرده ميتاخير اج

إِذا جاءَ  "فرمايد: اين معنا در كالم خداي تعالي مكرر آمده كه اجل يكي از مصاديق قضاي حتمي است، از آن جمله مي
 . «4» "سْتَقْدِمُونَأَجَلُهُمْ فَال يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال يَ

ممكن هم هست عطف بر آغاز كالم باشد، و فايده  "أحدكم "اين جمله حال است از ضمير -"وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ "
خبر نشويد و انفاق كنيد، براي اينكه خدا به اعمال شما دانا است، طبق تعليل را دارد، و معنايش اين است كه از خدا بي

 .دهدال جزايتان ميهمان اعم

__________________________________________________ 

 .13، ص 1سنن ابن ماجه، ج (1)

 .33توانند درخواست تاخيرش را بكنند، و نه تقديمش را. سوره يونس، آيه و چون اجلشان آيد، نه مي(2)
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 915يات گذشته([..... ص: بحث روايتي ])چند روايت در ذيل برخي آ



رمود: ، ف"فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ "فرمايد: در كتاب فقيه آمده كه شخصي از امام )ع( از كالم خدا پرسيد، آنجا كه مي
حج خانه خدا حج است، يعني تا  "وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ "از صدقه است، يعني تا صدقه دهم، و منظور از جمله "اصدق "

 . «1»كنم 

 .مؤلف: ظاهرا ذيل حديث از قبيل اشاره به بعضي از مصاديق صالح باشد، نه اينكه بخواهد صالح را منحصر در حج كند

و در مجمع البيان از ابن عباس نقل كرده كه گفته است: هيچ كس از كساني كه مال زكات نداده دارند، و استطاعت حج 
 .كندرود مگر اينكه هنگام مرگ از خدا درخواست بازگشتن به دنيا مينيا نمياند، از دداشتند و نرفته

 گويي؟شنوندگانش گفتند: اي ابن عباس از خدا بترس، اين چه حرفي است كه مي

 آورم، آن گاهكنند؟ گفت: من از قرآن برايتان دليل ميبينيم كه درخواست برگشتن به دنيا را ميما اين افراد كافر را هم مي
آن گاه گفت: صالح در اينجا حج است. صاحب مجمع  "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُلْهِكُمْ... مِنَ الصَّالِحِينَ "اين آيه را خواند: 

 . «4»نيز روايت كرده  (البيان اين معنا را از امام صادق )ع

 . «3»روايت كرده است  اي از ارباب كتب حديث از ابن عباسمؤلف: الدر المنثور هم آن را از عده

هُ وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اللَّ "و در تفسير قمي به سند خود از ابي بصير از امام باقر )ع( روايت آورده كه در ذيل كالم خدا كه فرموده: 
كند، تا شب فرموده: نزد خدا كتابها و مقدراتي است موقوف و غير حتمي، هر كدام را بخواهد عملي مي "نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها

اً وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْس "كند، اين است معناي آيهقدر برسد، در آن شب همه چيزهايي را كه تا سال بعد بايد رخ دهد نازل مي
يعني وقتي كه خدا آن مقدر را در شب قدر نازل كرده باشد، و نويسندگان آسمانها آن را نوشته باشند، و اين  "إِذا جاءَ أَجَلُها

 . «3»شود همان مقدري است كه ديگر تاخير داده نمي

__________________________________________________ 

 .33، ح 134، ص 4فقيه، ج (1)

 .433، ص 14مجمع البيان، ج (2)

 .443، ص 3الدر المنثور، ج (3)

 .334، ص 4تفسير قمي، ج (4)
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 913(..... ص: 98ي است و هجده آيه دارد )سوره تغابن مدن(64)

 913[..... ص: 91تا  9(: آيات 69سوره التغابن )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ  (1ءٍ قَدِيرٌ )يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْ
( يَعْلَمُ ما 3خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ) (4مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )

 (3عْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلِنُونَ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ )فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ يَ

قالُوا أَ ذلِكَ بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَ (3أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ )



( زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلي وَ رَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ 3بَشَرٌ يَهْدُونَنا فَكَفَرُوا وَ تَوَلَّوْا وَ اسْتَغْنَي اللَّهُ وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ )
( يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ 3( فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )3) بِما عَمِلْتُمْ وَ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ

 خِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَالْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَ يُدْ
 (3فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )

 (14وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ خالِدِينَ فِيها وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ )

 913ترجمه آيات..... ص: 

 .رحمان و رحيمبه نام خداي 

 گويد هر آنچه در آسمانها و زمين است خداي را و ملك تسبيح مي
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 .(1اش براي او است و او بر هر چيز توانا است )اش از او و حمد نيز همههمه

 .(4ينا است )كنيد باو كسي است كه شما را بيافريد، بعضي از شما كافر و بعضي مؤمنند و خدا بدانچه مي

 .(3آسمانها و زمين را به حق آفريد و شما را صورتگري كرد و صورتهايتان را زيبا كرد و بازگشت به سوي او است )

 داند و خدا دانايداند و نيز آنچه را كه شما پنهان كنيد و آنچه را آشكار سازيد مياو آنچه را كه در آسمانها و زمين است مي
 .(3به درون دلها است )

مگر خبر آن كساني كه قبل از اين كافر شدند به شما نرسيده كه چگونه در دنيا وبال كفر خود را چشيدند و در آخرت هم 
 .(3عذابي اليم دارند )

گفتند آيا يك فرد انسان، ما را آمدند ولي آنها ميو اين بدان جهت بود كه همواره پيامبرانشان با آيات و معجزات روشن مي
در نتيجه اين تكبر كافر شدند و از پذيرفتن حق اعراض نمودند خدا هم از آنان و از ايمان آوردنشان اظهار هدايت كند؟ 

 .(3نيازي ستوده است )نيازي كرد و خدا بيبي

شويد و شوند، بگو چرا، به پروردگارم سوگند كه به طور قطع مبعوث ميكساني كه كافر شدند پنداشتند كه مبعوث نمي
 .(3ايد خبرتان خواهند داد و اين براي خدا آسان است )كردهبدانچه كه 

 .(3كنيد با خبر است )ايم ايمان بياوريد و خدا بدانچه ميپس به خدا و رسول او و نوري كه ما نازل كرده

كرده ، آن روز روز تغابن است و كسي كه به خدا ايمان آورده عمل صالح "يوم الجمع "كند برايروزي كه شما را جمع مي
كند كه از زير درختانش نهرها روان است و در آن جنات تا ابد جاودانه آمرزد و در جناتي داخلش ميباشد خدا گناهانش را مي

 .(3خواهد بود و اين خود رستگاري عظيمي است )

 .(14و كساني كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند آنان اهل آتش و در آتش خالدند و چه سرانجامي است )

 919بيان آيات..... ص: 

 919اي از اسماء حسني و صفات علياي خداي تعالي كه وجود قيامت و بعث و جزا را اقتضاء دارند[..... ص: ذكر پاره]

اي از آن است، و غرض سوره اين است كه مؤمنين اين سوره از نظر سياق و نظم شبيه به سوره حديد است، و گويي خالصه
ر اثر هايي كه دها و تاسفكند به اينكه در راه خدا انفاق كنند، و غرض ديگرش اين است كه ناراحتيرا تشويق و تحريك 



هجوم مصائب در دلهاشان نشسته برطرف سازد، و نويد دهد كه اگر در راه ايمان به خدا و جهاد در راه او و انفاق در آن راه 
 .شوند، همه به اذن خدا استمشقاتي را متحمل مي
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ه كند كچيني براي بيان اين غرض را دارد، در آن آيات بيان ميو آياتي كه در صدر سوره واقع شده جنبه مقدمه و زمينه
كند كه براي بشر بعث و بازگشتي فراهم سازد، تا همه به سويش برگردند و در اسماي حسني و صفات علياي خدا اقتضا مي

ان و عمل صالح به سوي بهشت جاودان هدايت شوند، و اهل كفر و تكذيب به سوي آتش ابدي رانده آن بازگشت اهل ايم
فرمايد: بايد خدا و رسول را اطاعت كنيد و بر مصائب و نيز شوند، پس اين مطالب مقدمه چيني است براي آيات بعد كه مي

موانع متاثر و از مالمت شماتتگران بيمي به خود راه دهيد. و دار باشيد، بدون اينكه از منع در برابر انفاق در راه خدا خويشتن
 .اين سوره به شهادت سياق آياتش در مدينه نازل شده

 ."ءٍ قَدِيرٌيُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْ "

ها معناي ملك و حمد و قدرت، و نيز اينكه مراد از آنچه در آسمانها و زمين است شامل خود آسمان گفتار در معناي تسبيح و
 .شود، در سوره جمعه گذشتو زمين نيز مي

بر اطالق ملك خدا، و عدم محدوديت آن به هيچ حد و قيدي و هيچ شرطي داللت دارد پس  "لَهُ الْمُلْكُ "اطالق در جمله
 .اش نافذ استم او نيست، و او هيچ حكمي ندارد مگر آنكه طبق ارادههيچ حكم نافذي غير حك

گردد، براي زند به او برميفهماند كه تمامي حمدهايي كه از هر حامدي سر ميمي "وَ لَهُ الْحَمْدُ "و همچنين اطالق در جمله
ر د، و وقتي خالئق همه از خداست، و اماينكه حمد عبارت است از ثناي در برابر عمل نيكي كه به اختيار از كسي سر زده باش

از  زند، مگر آنكهو تدبير خالئق هم از او است، پس هيچ ذاتي جميل و صفتي جميل و عملي جميل از هيچ محمودي سرنمي
 .ها نيز ثناي خدا استخدا سرزده است، همه آفرين و مرحبا و متشكرم

فهماند كند، و ميكه آن نيز كليت دارد، بر عموميت متعلق قدرت او داللت مي "ءٍ قَدِيرٌوَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْ "و همچنين جمله
 .قدرت او محدود به هيچ حد، و مقيد به هيچ قيد و شرطي نيست

و وقتي آيات همانطور كه اشاره كرديم در مقام اثبات معاد است قهرا آيه مورد بحث به منزله مقدمه اول براي اثبات معاد 
د خداي عز و جل منزه از هر نقصي و هر نقطه ضعفي در ذات و صفات و افعالش است، او مالك حكم فهمانشود، و ميمي

 كند، و قدرتبر هر چيز و تصرف در آن است، هر طور كه بخواهد و اراده كند، و معلوم است كه به جز جميل اراده نمي
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اش سازد، همانطور كه در آغاز تصرف كرد و اند در خلقش تصرف نموده و دوباره زندهتواو هر چيزي را فرا گرفته، پس او مي
اش تعلق گرفته باشد، كه البته جز به حكمت تعلق تواند مردگان را مبعوث كند، هر طوري كه ارادهايجادش نمود، پس او مي

رف ترتب ص "فمنكم "در كلمه "فاء "حرف "مِنٌ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْ "گيرد.نمي
خواهد فهماند اگر خلقتي نبود كفر و ايماني هم نبود، پس حرف مذكور نميرساند، يعني تنها ميكفر و ايمان بر خلقت را مي

ردم خواهد بفهماند من جهت ساكت است، تنها ميبفهماند كفر و ايمان هم دو مخلوق خداي تعالي هستند و يا نيستند از اي
بعد از آنكه خلق شدند دو دسته شدند، بعضي كافر و بعضي مؤمن، و اگر كافر را اول ذكر كرد براي اينكه هميشه اكثريت با 

 .كافران است

ي كافر و بعضدهد كه بعضي از شما براي تبعيض است و چنين معنا مي "و منكم "و "فمنكم "در دو كلمه "من "و حرف
توجه داد كه تقسيم شدن مردم به دو قسم همانطور كه گفتيم حق است، و آن  "وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "مؤمنند و با جمله



دو نزد خدا از يكديگر متمايزند، چون مالك كفر و ايمان ظاهر و باطن اعمال است، كه خدا به آن بينا است، نه چيزي از آن 
 .شوندده است، و نه به يكديگر مشتبه ميبر او پوشي

فرمايد: مردم مخلوق خدايند، و از نظر كفر و ايمان و اعمال خوب اين آيه مقدمه دوم براي اثبات معاد و حتميت آن است، مي
 .و بد براي او متمايزند

معنايي خالف معناي باطل است،  "حق "مراد از "وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُخَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ  "
و باطل اين است كه آسمانها و زمين را بدون هدف و غرضي ثابت خلق كرده باشد، هم چنان كه در جاي ديگر در نفي 

وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما  "و نيز فرمود: « 1» "الَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّ "چنين خلقتي باطل فرمود: 
 . «4» "بَيْنَهُما العِبِينَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ

طاي شه كشيدن نيست، بلكه منظور، اعقلم به دست گرفتن و نق "تصوير "منظور از "وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ "و در جمله
 صورت است، و صورت هر چيز قوام و نحوه وجود آن

__________________________________________________ 

وره كرديم. سخواستيم اسباب بازي درست كنيم و براي خود سرگرمي فراهم سازيم، از پيش خود درستش مياگر مي(1)
 .13انبياء، آيه 

آيه  دانند. سوره دخان،نها و زمين را به بازي خلق نكرديم، و آن دو را جز به حق نيافريديم، ولي بيشتر مردم نميما آسما(2)
 .33و  33
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 . «1» "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ "است، هم چنان كه در جاي ديگر فرمود: 

ت است از تناسب تجهيزات آن نسبت به يكديگر، و تناسب مجموع آنها با آن غرضي كه به خاطر عبار "حسن صورت "و
آن غرض ايجاد شده، اين است معناي حسن، نه خوشگلي و زيبايي منظر و يا نمكين بودن، چون حسن يك معناي عامي 

 . «4» "ءٍ خَلَقَهُشَيْ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ "است كه در تمامي موجودات جاري است هم چنان كه فرمود: 

و اگر در آيه مورد بحث تنها حسن صورت انسانها را نام برد، شايد براي اين بوده كه مردم را توجه دهد به اينكه خلقت 
انسانها طوري شده كه با بازگشت آنان به سوي خدا سازگار است، براي اينكه وقتي خداي تعالي ملكي قادر علي االطالق 

خواهد در آن تصرف نمايد. و او در افعالش منزه از هر نقص خواهد حكم كند، و به هر طور كه ميبه آنچه مي توانداست، مي
و عيب، و بلكه محمود و ستايش شده است، از سوي ديگر مردم از نظر كفر و ايمان مختلفند، و او به اعمال آنان بينا است، 

ست، پس بر او واجب است كه مردم را بعد از نشاه دنيا براي نشاه و خلقت هم لغو نيست، بلكه براي آن غايت و هدفي ا
ديگر مبعوث كند، براي نشاه جاودانه و فناناپذير، تا در آن نشاه به مقتضاي اختالفي كه از نظر كفر و ايمان داشتند زندگي 

 .شودكنند، و اين همان جزا است كه مؤمن با آن سعادتمند، و كافر شقي مي

 .اشاره به همين نتيجه است "يْهِ الْمَصِيرُوَ إِلَ "و جمله

رين در اين آيه شريفه شبهه منك "يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلِنُونَ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ "
اين است كه چطور ممكن است موجودات فاني و متالشي كند، شبهه آنان معاد را كه به جز استبعاد اساسي ندارد دفع مي

شده در عالم، دوباره برگردند؟ با اينكه حوادث عالم و اعمال و صفات قابل شمار نيست؟ بعضي ظاهر و علني، و بعضي باطن 
 رود؟شود و بعضي جزو غيب به شمار ميو سري است، بعضي به چشم ديده مي

داند، و آنچه شما در باطن مي -كه آن نيز قابل شمار نيست -در آسمانها و زمين است دهد كه خدا آنچهآيه شريفه جواب مي



 .داندسازيد همه را ميكنيد و آنچه علني ميخود پنهان مي

به گفته بعضي اعتراضي است كه به عنوان دنباله سخن آورده شد، تا شمول علم خدا  "وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ "و جمله
 را كامال روشن "ما تُعْلِنُونَ "و به "ما تُسِرُّونَ "به

__________________________________________________ 

 .3انسان را در نيكوترين تقويم آفريديم. سوره تين، آيه (1)

 .3خدايي كه خلقت هر چيزي را نيكو كرد. سوره سجده، آيه (2)
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هاي مردم است، اسراري كه ش اين است كه وقتي خداي تعالي محيط به مضمرات و اسرار نهفته در سينهسازد، و معناي
 .بر او پوشيده بماند "ما تُعْلِنُونَ "وَ "ما تُسِرُّونَ "خودشان هم توجهي به آنها ندارند، آن وقت چگونه ممكن است

، اگر به جاي ضمير، اسم ظاهر را آورد، براي اين بود "و هو عليم "رمايد: توانست بف، با اينكه مي"وَ اللَّهُ عَلِيمٌ... "و در جمله
كه به علت حكم اشاره كرده و فهمانده باشد اگر عالم به اسرار و آشكار شما است، براي اين است كه اللَّه است، و نيز براي 

 .اي كلي باشد تا نظير مثلي معروف همه به آن تمسك كننداين بود كه قاعده

ن آثار سوء كفر و فسق آنا "وبال امر "منظور از "لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ أَ "
 .همان كفر و آثار كفر يعني فسق است "امر "است، و منظور از

در آيات قبلي اين بود كه خداي عز و جل براي مردم معادي از آنجا كه مقتضاي اسماي حسني و صفات علياي مذكور 
برقرار كند، و آنان را دوباره به سوي خود برگرداند، لذا الزم بود اين مقتضا را اعالم نمايد، و نيز آنچه كه بر مردم الزم است 

اي تامين سعادت معادشان انجام دهند، و آنچه را كه واجب است اجتناب كنند، و خالصه شرع و ديني را كه الزم است بر
داشته باشند، اعالم بدارد، و چون طرق اين شرع رسالت است لذا الزم بود رسوالني بر اساس انذار از عقاب آخرت و تبشير 

 .به ثواب آن و يا بگو بر اساس انذار از خشم خدا و تبشير به رضاي او، گسيل بدارد

، و كردندآورد كه در زمانهاي پيش زندگي ميذشت اقوامي را به ياد ميدر آيه مورد بحث به منظور اشاره به اين معنا سرگ
نسبت به دين خدا كفر ورزيدند، و به همين جهت وبال امر خود را چشيدند، و در آخرت عذابي دردناك دارند، آن گاه از اين 

ذيبشان لت بود، و سبب اين تكفرمايد: سبب كفرشان تكذيب رساشود به اينكه چرا كفر ورزيدند؟ و مييادآوري منتقل مي
 .هم انكار بعث و معاد بود

گيرد كه پس بر مردم حاضر واجب است به خدا و رسولش و ديني كه بر آن رسول نازل فرموده ايمان و در آخر نتيجه مي
ده كه ين تهيه ديهاي مذكور را با تبشير و انذار ختم فرمود، البته به طور اشاره به آنچه براي مؤمنبياورند. و مقدمه چيني

 .گر مهيا نموده كه همان آتش ابدي استهمان بهشت جاودانه است، و آنچه براي كفار تكذيب

ه قبال خبر آنهايي ك "خطابش به مشركين است، و منظورش از "أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ "پس اينكه فرمود: 
 شته است، چون قوم نوح و داستانهاي اقوام گذ "كافر شدند
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اشاره است به آن  "فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ "عاد و ثمود و ديگران است كه خدا به كيفر گناهان هالكشان كرده بود، و جمله
 .اشاره است به عذاب اخروي آنان "وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ "عذاب بنيانكن كه خدا بر آنان نازل كرد و منصرفشان فرمود، و جمله

 "...ذلِكَ بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالُوا أَ بَشَرٌ يَهْدُونَنا "

كند، و به همين جهت آيه را بدون عطف آورد تا به منزله جوابي از اين آيه علت آن عذاب انقراض و عذاب آخرت را بيان مي



، اين نزول "ذلك "چرا آن عذابها بر سر آن اقوام نازل شد؟ در جواب فرموده باشد:  :گويا سائلي پرسيده سؤالي فرضي باشد،
 .اشاره به عذابهايي است كه در آيه قبل ذكر شده بود "ذلك "عذاب براي آن بود كه آنها چنين و چنان كردند، پس كلمه

ز كفر ، و نيز ا"آمدندهميشه به سوي آنان مي -كانت تاتيهم "ملهو اگر از مساله آمدن رسوالن و دعوت آنان تعبير كرد به ج
، كه به مقابله داللت بر نداشتن استمرار دارد، بدين جهت "تولوا "، و"كفروا "و "فقالوا "كفار و سخنان ايشان تعبير كرد به

فشاري هم داشتند، و آن كلمه بود كه بفهماند كلمه و بهانه كفار در همه اعصار يك چيز بوده و بر سر همان يك كلمه پا
نْ تِلْكَ الْقُري نَقُصُّ عَلَيْكَ مِ "فرمايد: عبارت بود از عناد و لجبازي، و بنا بر اين، آيه شريفه در معناي آيه زير است كه مي

 . «1» "قَبْلُ كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلي قُلُوبِ الْكافِرِينَأَنْبائِها وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ 

ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلي قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما  "فرمايد: و نيز در معناي آيه شريفه زير است كه مي
 . «2» "نَطْبَعُ عَلي قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ

شود و هم بر جمع، و مراد از آن در اينجا معناي دوم است، هم به يك نفر اطالق مي "بشر "كلمه -"فَقالُوا أَ بَشَرٌ يَهْدُونَنا "
ه )بدون الف و الم( آوردند، برا نكره  "بشر "و اگر كلمه "ما را هدايت كنند -يهدوننا "فرمايد: به دليل اينكه دنبالش مي

 فرمايد از در انكار پرسيدند: آيا افرادي ازمنظور تحقير هدايتگران بوده، و استفهام در آيه انكاري است، مي

__________________________________________________ 

 ا آيات روشن به سويشان آمدند، ولي آنچهداستانهايش را برايت شرح داديم، رسوالنشان ب -كه نام برديم -ها رااين قريه(1)
زند. آور نبودند، آري خدا اين چنين بر دلهاي كفار مهر ميرا كه قبال تكذيب كرده بودند، به هيچ وجه نسبت به آن ايمان

 .141سوره اعراف، آيه 

نات قوم خود آمدند، و آيات بيما بعد از او يعني بعد از نوح رسوالني به سوي قوم او فرستاديم، پس اين رسوالن به سوي (2)
برايشان آوردند، ولي به هيچ وجه نسبت به چيزي كه قبال تكذيبش كرده بودند ايمان آور نبودند. و خدا اين چنين بر دلهاي 

 .33زند. سوره يونس، آيه تجاوزگران مهر مي
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 بشر كه هيچ برتري بر ما ندارند ما را هدايت كنند؟

ها كه هالك شدند، وثني مذهب و اين سخن از ايشان به جز كبرورزي منشا ديگري نداشته، عالوه بر اين، اكثر اين امت
را متفرع  "فَكَفَرُوا وَ تَوَلَّوْا "بودند، و منكر نبوت )و معاد(، كه اساس دعوت انبيا است، و به همين جهت خداي تعالي جمله

 .، و فهماند كه كفر و اعراض خود را بر اساس تكبر خود بنا كردند"نَناأَ بَشَرٌ يَهْدُو "كرد بر جمله

 211و مراد از استغناي خداي سبحان[..... ص:  "وَ اسْتَغْنَي اللَّهُ "معناي جمله: ]

ا نيست، معننيازي است، و استعمال آن در مورد خداي تعالي به اين به معناي طلب بي "استغناء "كلمه -"وَ اسْتَغْنَي اللَّهُ "
نيازي كرده كه نيازي است، و بدين جهت اظهار بيچون خداي عز و جل غني بالذات است، بلكه به معناي اظهار بي

دارد، و بقا پنداشتند كه همين كماالت جمع آنان را از فنا نگه ميپرستان علم و نيرو و استطاعت را خاص خود دانسته، ميبت
نياز از ايشان نيست، هم چنان كه در جاي ديگر قرآن از آنان حكايت كرده ا عالم وجود بيكند گويرا براي آنان تضمين مي

وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَ ما  "و نيز فرموده:  «1» "ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً "كه گفتند: 
 . «4» "السَّاعَةَ قائِمَةًأَظُنُّ 

و مال اين اعتقاد در حقيقت به اين است كه خدا به آنان احتياج دارد، و احتياجي كه دارد در دست اينان است، و بنا بر اين، 



 .كردآن داللت مينيز بر  "فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ "همان بالي انقراض كفار خواهد بود، كه جمله "وَ اسْتَغْنَي اللَّهُ "مراد از جمله

پندارد كه خداي تعالي رهين منت اوست، و او حق حرمتي عالوه بر اين، انسان طبعا خودپسند است، و پيش خود چنين مي
نزد خدا دارد، و بر خدا واجب است وي را هر جا كه باشد مورد احسان قرار دهد، مثل اينكه خداي تعالي احتياج دارد به اينكه 

 "رمايد: فنموده و به وي احسان كند، هم چنان كه آيه زير نيز به اين پندار باطني انسان اشاره نموده ميسعادت او را تامين 
ةً وَ لَئِنْ وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَ "، و نيز فرموده:  «3» "وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلي رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً

 . «3» "رُجِعْتُ إِلي رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْني

__________________________________________________ 

 [.....] .33كنم اينها كه دارم تا ابد از بين برود. سوره كهف، آيه من گمان نمي(1)

گويد: اين از خود من بود، و من معتقد نيستم چار بال شده، باز ميو قطعا اگر رحمتي از خود را به او بچشانيم، با اينكه د(2)
 .34كه قيامتي برپا شود. سوره سجده، آيه 

دهم قيامت بپا شود، و بر فرض هم كه دوباره به سوي پروردگارم برگردانند، آنجا هم منزلگاهي من كه هيچ احتمال نمي(3)
 .33بهتر از اينجا خواهم يافت. سوره كهف، آيه 

كنم قيامتي بپا شود، و اگر هم كه بشود و مرا به سوي پروردگارم برگردانند، نزد او بهتر از اين را خواهم من كه فكر نمي(4)
 .34داشت. سوره حم سجده، آيه 
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د وظيفه خداست، مثل و مال اين پندار در حقيقت به اين است كه سعادتمند كردن آنان به هر طريق كه خودشان بخواهن
اينكه العياذ باللَّه دست خدا زير سنگ ايشان است، و در دنيا چشاندن وبال اين پندار، و در آخرت عذاب كردنشان در حقيقت 

ذاقُوا فَ "نيازي او از ايشان است، بنا بر اين، مراد از استغناي خداي تعالي از ايشان همان مجموعي است كه از جملهاظهار بي
 .شوداستفاده مي "أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌوَبالَ 

تر است، به هر حال چه آن مراد باشد و چه اين، از پس دو وجه در معناي استغناي خداي تعالي آورديم، و معناي دوم عمومي
ير است شريفه زشود كه بر هيچ كس پوشيده نيست، و اين جمله در معناي آيه جمله مورد بحث عظمت و قدرتي استفاده مي

اً لِقَوْمٍ ال حادِيثَ فَبُعْدثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْناهُمْ أَ "فرمايد: كه مي
 . «1» "يُؤْمِنُونَ

نياز از استدالل و اقامه برهان است ث اين است كه خداي تعالي بياند: مراد از جمله مورد بحاز مفسرين گفته« 4»و بعضي 
 .و در نتيجه اتمام حجت بر آنان به بيشتر از اين است كه آنان را ارشاد نموده به سوي ايمان رهنمون شود

و غني اي اين كه انياز است، براند: مراد اين است كه خداي تعالي از اطاعت و عبادت آنان از ازل تا ابد بيبعضي ديگر گفته
 .كنيد چندان دلچسب نيستبالذات است. ولي اين دو وجه به طوري كه مالحظه مي

دهد: خداي تعالي در ذاتش غني و اين جمله جاي تعليل مضمون آيه را گرفته، و آيه را چنين معنا مي -"وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ "
يعني چشاندن وبال امر آنان، و تعذيبشان به عذاب اليم در مقابل كفر و  در افعالش محمود است پس آنچه بر سر كفار بياورد،

 .اعراضشان، همه از مقتضاي غناي او و عدل او است، چون به جز مقتضاي عمل خود آنان را به آنان برنگردانيده

 219اشاره به آياتي كه در آنها براي وقوع و تحقق قيامت قسم ياد شده است[..... ص: ]



ن آيه ركني ديگر از در اي "اللَّهِ يَسِيرٌلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلي وَ رَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ وَ ذلِكَ عَلَي زَعَمَ ا "
تي معاد را را منكرند، چون وقپرستان با انكار معاد، اديان آسماني كند، و آن اين است كه بتپرستان را بيان مياركان كفر بت

 كه اثر دين است، و امر

__________________________________________________ 

آوران خود را يكي پس از ديگري فرستاديم، اما هر امتي كه پيامبرش به سويش آمد، تكذيبش كرد، و ما آن سپس پيام(1)
ه آورند. سورذشت درآورديم، پس دور باشند مردمي كه ايمان نميها را يكي پس از ديگري هالك كرده، به صورت سرگامت

 .33مؤمنون، آيه 

 .433، ص 14مجمع البيان، ج (2)
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اند، تنها انكار معاد است كه و نهي و حساب و جزاي دين بر پايه آن استوار است، منكر شدند خود دين را هم منكر گشته
 .علت انكار رسالت باشد، چون با انكار معاد، ديگر تبليغ و انذار و تبشير معنا ندارد تواند بهانه ومي

پرستان است كه يك دسته آنان معاصر رسول خدا )ص( بودند، و از عموم بت "الَّذِينَ كَفَرُوا "و در آيه مورد بحث منظور از
اند: منظور تنها مشركين اهل از مفسرين گفته« 1»كردند. ولي بعضي آن ميان نيز جمعي در مكه و اطراف آن زندگي مي

 .مكه است

به رسول خدا )ص( دستور فرموده از پندار مشركين پاسخ دهد، و در  "قُلْ بَلي وَ رَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ "و در جمله
به پروردگارم سوگند كه به طور يقين مبعوث خواهيد  -رَبِّي لَتُبْعَثُنَّ بَلي وَ "بفرمايد "أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا "جواب اينكه پنداشتند

يكي الم تاكيد، و چهارم نون  "ربي "يكي سوگند "بلي "و در اين جمله مطلب به چند وسيله تاكيد شده، يكي كلمه "شد
 .تاكيد ثقيله

اي ، البته بعديت بر حسب رتبه كالم، و در اين جمله اشارهرساندتراخي و بعديت را مي "ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ "در جمله "ثم "و كلمه
اين است كه  "وَ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ "هم به غرض بعث شده، و آن غرض رسيدگي به حساب خلق است، و معناي جمله

د، و اين رد اعتقاد مبعوث كردن مردم و خبر اعمالشان را به ايشان دادن، براي خداي تعالي آسان است، و هيچ دشواري ندار
گفتند: ممكن نيست خداي تعالي چنين كاري بكند، و دليلي به جز استبعاد مشركين است كه مساله بعث را محال دانسته مي

تعبير « 4» "وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ "نداشتند. و در جاي ديگر قرآن از اين آساني بعث به مثل
ر او گرداند، و برگرداندنش بآورده، فرموده: او كسي است كه خلق را بدون سابقه و از هيچ بيافريد، و سپس دوباره او را برمي

 .تر استآسان

و دليل بر اينكه معاد براي خداي تعالي دشواري ندارد، همان اسماء و صفاتي است كه در صدر آيات نام برد، يعني خلق، 
است، كه معنايش دارنده تمامي صفات  "اللَّه "لم، محموديت، و منزه بودن، كه جامع همه آن اسماء و صفات كلمهملك، ع

 .كمال است

 ، و چرا"و ذلك عليه يسير "شود كه چرا در جمله مورد بحث نفرموداز اينجا روشن مي

__________________________________________________ 
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 .43سوره روم، آيه (2)
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نام جالله را آورد؟ خواست تا به علت حكم اشاره كرده باشد، و فرموده باشد اگر گفتيم: معاد براي خدا آسان است، براي اين 
 .بود كه او اللَّه است، پس جمله مورد بحث يك حجت برهاني است، نه صرف ادعا

اي است كه پيغمبر گراميش را براي وقوع معاد وادار به سوگند به پروردگار خود اند: آيه مورد بحث سومين آيهمفسرين گفته
  :فرمايدكرده، يكي ديگر از آن موارد آيه زير است كه مي

الَ الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَأْتِينَا السَّاعَةُ وَ ق "فرمايد: و يكي ديگرش اين است كه مي« 1» "وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَ رَبِّي "
 .، و سومي آنها آيه مورد بحث ما است« 4» "قُلْ بَلي وَ رَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ

ت، به دليل ن آيه قبلي اسگيري از مضمواين جمله نتيجه "فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "
فرمايد: وقتي مسلم شد كه شما به طور يقين مبعوث خواهيد شد، و شما را به ريز و در اولش آمده، مي "فاء "اينكه حرف

ايد خبر خواهند داد، پس واجب است بر شما كه به خدا و رسولش ايمان بياوريد و نيز به آن نوري كه بر درشت آنچه كرده
كه همان قرآن باشد كه با نور ساطع خود شما را به سوي صراط مستقيم هدايت نموده و شرايع دين را  رسولش نازل كرده

 .كند، ايمان بياوريدبيان مي

 بكار رفته، و شايد نكته اين التفات "أنزلنا "به تكلم با غير "فَآمِنُوا بِاللَّهِ "، التفاتي از غيبت"وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا "در جمله
كند تكميل نمايد، چون خيلي فرق تكميل حجت باشد، و بخواهد حجت قبلي را از راه شهادت كه بهتر عذر را قطع مي

كه ديگر  "وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا "كه يك جمله خبري است، و اينكه بفرمايد:  "و النور الذي انزل "هست بين اينكه بگوييم
ز خداي تعالي بر اينكه قرآن كتابي است آسماني و نازل از ناحيه او، و معلوم است كه جمله خبري نيست بلكه شهادتي است ا

 .شهادت تاكيدش از صرف خبر بيشتر است

اي در اين شهادت است با اينكه مشركين منكر اين هستند كه قرآن كالم خداي ممكن است در اينجا بپرسي كه: چه فايده
گر كفار اين معنا را قبول داشتند همان حجت گذشته براي اثبات معاد كافي بود، و تعالي است و از ناحيه او نازل شده و ا

 احتياجي به اين التفات نداشت؟

__________________________________________________ 

 .33پرسند كه آيا قيامت حق است؟ بگو آري به پروردگارم سوگند. سوره يونس، آيه از تو خبر مي(1)

آيد بگو: چرا، به پروردگارم سوگند كه به طور قطع و بدون شك كافر شدند گفتند قيامت هرگز به سراغ ما نمي آنها كه (2)
 .3خواهد آمد. سوره سبأ، آيه 
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ه بود: اگر دگوييم: قبل از اين آيات خداي تعالي چند نوبت به وسيله تحدي انكار مشركين را باطل كرده و فرمودر پاسخ مي
دهيد خود محمد كه يك فرد بشر است آن را ساخته و پرداخته باشد، شك داريد كه اين قرآن از ناحيه خداست، و احتمال مي

شما مشركين هم بشريد، و عرب هم هستيد، يك سوره و حد اقل يك آيه به مثل آن بياوريد، پس در مقام آيه چنين 
حجت شهادت مؤكدتر از صرف خبر است و حتي از خبري كه مدلل است، نيز مؤكدتر اي در كار نيست، و براي اقامه بهانه
 .است

خواهد آورد، علمش به دقائق اعمال آنان، مياين جمله علم خداي تعالي را به ياد آنان مي -"وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "
ست كه: ايمان بياوريد، و در ايمان آوردن خود كوشش هم را به اين وسيله تاكيد كند، و معناي آن اين ا "فامنوا "دستور

ماند، و او به طور قطع جزاي بكنيد، براي اينكه خدا به دقائق اعمالتان عالم است، هرگز از هيچ يك از آن اعمال غافل نمي
 .دهداعمالتان را مي



 219كنند[..... ص: آياتي كه بر جمع شدن مردم در قيامت براي فصل قضاء داللت مي]

 "...يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ "

روز  "يوم جمع "و منظور از "...شويدبه طور قطع مبعوث مي "فرمود: ظرف است براي جمله قبلي كه مي "يوم "كلمه
لصُّورِ وَ نُفِخَ فِي ا "كه فرمود: شوند، تا خداي تعالي بينشان فصل قضا كند، هم چنان قيامت است كه مردم همگي جمع مي

 . «1» "فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً

كَ إِنَّ رَبَّ "فرمايد: كند و ميو مساله جمع شدن براي روز قيامت در قرآن كريم مكرر آمده، و امثال آيه زير آن را تفسير مي
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ  "فرمايد: و نيز مي« 4» "يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

، كه همه اين آيات « 3» "إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ " :فرمايدو مي« 3» "يَخْتَلِفُونَ
 .نكه جمع شدن مردم در قيامت به منظور فصل القضاء و داوري استاشاره دارند به اي

 )كه تغابن مصدر باب تفاعل آن "غبن "گويد: كلمهراغب مي -"ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ "

__________________________________________________ 

 .33كنيم. سوره كهف، آيه شود و ما همه را جمع ميو در صور دميده مي(1)

 .13كند. سوره جاثيه، آيه پروردگارت در روز قيامت در بين آنان و آنچه مورد اختالفشان بود داوري مي(2)

 .113كند. سوره بقره، آيه خداي تعالي در روز قيامت بين آنان در آنچه اختالف داشتند حكم مي(3)

كردند داوري خواهد نمود. سوره سجده، آيه ف ميمحققا خود پروردگارت در روز قيامت بين آنان در آنچه همواره اختال(4)
43. 
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خري كني از راهي كه او متوجه نشود كاله سر او بگذاري، )اگر ميبه معناي اين است كه وقتي با كسي معامله مي (است
ده روز كه در قرآن آم "يوم التغابن "ازگويد: منظور فروشي پول بيشتري بگيري(، آن گاه ميپول كمتري بدهي، و اگر مي

اند، اي كه آيات زير بدان اشاره نموده مغبون شدهشود كه در معاملهقيامت است، چون در آن روز براي همه مردم كشف مي
اي ود را در برابر خوشنوديهبعضي از مردمند كه جان خ -وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ "و اينكه آن آيات: 

الَّذِينَ  "و "خدا از مؤمنين جانهايشان را خريداري كرده... -إِنَّ اللَّهَ اشْتَري مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ... "،"فروشندخدا مي
 ."آورندبهاي اندكي به دست ميآنهايي كه با عهد خدا و سوگندهاشان  -يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا

فهمد كه از معامله اند، آن كس كه معامله نكرده ميشود كه مغبون شدهگران كشف ميدر روز قيامت براي همه اين معامله
فهمد كه از معامله كردنش مغبون شده، اش بهاي اندك دنيا به دست آورده مينكردن مغبون شده، و آن كس كه در معامله

 .م در آن روز مغبون خواهند بودپس همه مرد

 212[..... ص: "يوم التغابن "چند وجه درباره وجه تسميه روز قيامت به]

به چه معنا است؟ گفته اند: به اين معنا است كه در آن روز تمام  "يوم التغابن "و از بعضي از مفسرين وقتي سؤال شده كه
 . «1»د كنناشياء بر خالف معيارها و مقادير دنيايي ظهور مي

گذاري است، وقتي درست است كه تغابن در آيه را به اين معنا بگيريم كه و اينكه در آغاز كالمش گفت تغابن به معناي كاله
 "آور را اختيار كردند، و هر چند اين معنا معناي خوبي است، ولي با كلمهكفار معامله سودبخش را رها نموده معامله زيان



 .رساندكلمه از باب مفاعله است، و مغبون كردن هر دو طرف يكديگر را مي سازد، چون ايننمي "تغابن

 فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ "كند: تري است، و آيات زير هم آن را تاييد ميو آن وجه دوم كه از بعضي نقل كرد وجه دقيق
 . «3» "وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ "،« 3» "يْنا مَزِيدٌلَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَ "،« 4» "مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

__________________________________________________ 

 [.....] ."غبن "مفردات راغب، ماده(1)

 .13ه ها برايشان تهيه ديده شده. سوره سجده، آيتواند بفهمد كه چه قرة العينهيچ كس نمي(2)

ايشان در بهشت هر چه بخواهند در اختيار دارند و نزد ما نعمتهاي اضافي ديگري هست )كه به فكر هيچ كس (3)
 .33رسد(. سوره ق، آيه نمي

 .توانستند احتمالش را بدهندشود كه به هيچ وجه نمياز ناحيه خدا چيزهايي برايشان پيدا مي(4)

 .33سوره زمر، آيه 
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و مقتضاي اين وجه عموميت تغابن است، يعني بنا بر اين وجه بايد گفت كه: هم كفار در قيامت تغابن دارند و هم مؤمنين، 
مل شوند كه چرا بيشتر عبينند، ناراحت ميهاي در جوار رحمت حق را ميتغابن مؤمنين براي آن است كه وقتي آن قرة العين

ن براي اين است كه چرا اصال عمل نكردند، و وجهي كه بين دو طايفه مشترك است، اين است نكردند، و اما كفار تغابنشا
 .كه چرا در دنيا آن طور كه بايد روز قيامت را نشناختند

 .سازد، براي اينكه معناي تغابن مغبون كردن يكديگر استولي اين وجه هم مثل وجه قبلي با معناي تغابن نمي

ومي هم هست، و آن اين است كه تغابن را تنها مخصوص گمراهان بدانيم و بگوييم: اين دسته دو البته در اين ميان وجه س
شوند، يكي طايفه گمراه كننده، ديگري گمراه شونده، طايفه گمراه طايفه هستند كه هر يك به دست ديگري مغبون مي

در نتيجه وادار به گمراهي نموده، آنان را مغبون  كننده غابن هستند، زيرا پيروان خود را وادار به دنياپرستي و ترك آخرت و
سازند، و مغبون هستند، براي اينكه همان پيروان ضعيف، ايشان را با پيروي كوركورانه خود كمك نموده، استكبارشان را مي

 .اند و هم مغبونكنند، پس هر دو طايفه هم غابنبيشتر مي

ه، و آن اين است كه بگوييم تمامي بندگان خدا چه خوب و چه بد وجه چهارمي هم هست كه طبق آن روايت هم وارد شد
در بهشت سهم و منزلي و در دوزخ هم منزلي دارند، بنده اگر اطاعت خدا كند به منزلي كه در بهشت برايش فراهم شده 

ي بهشتي اهل دوزخ را شود، و روز قيامت منزلهاشود، و اگر نافرماني خدا را بكند، داخل منزلي كه در آتش دارد ميداخل مي
دهند، پس در قيامت اهل بهشت دوزخيان را مغبون دهند، و منزل دوزخي اهل بهشت را به اهل دوزخ ميبه اهل بهشت مي

 .شوندنموده، مؤمنين غابن و كفار مغبون مي

تفسير  "نْ بِاللَّهِ... وَ بِئْسَ الْمَصِيرُوَ مَنْ يُؤْمِ "اند: تغابن در خود آيه با جملهاز مفسرين بعد از ايراد اين وجه گفته« 1»بعضي 
 . «4»شده، ولي ما آن طور كه بايد ظهوري در آيه نديديم، كه چگونه آيه تغابن را تفسير نموده است 

__________________________________________________ 
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چهارم هم باب تفاعل معنا نشد چون تنها مؤمنين غابن كفار و كفار مغبون مؤمنين شدند در عالوه بر اين كه بنا بر وجه (2)
 .حالي كه بنا بر معناي تغابن بايد كفار هم غابن مؤمنين و مؤمنين مغبون كفار باشند مترجم
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از آنجا كه در طول اين تفسير مكرر معنا شده، ديگر به  "وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحاً... "و اما جمله
 .پردازيممعنايش نمي

 217بودن آن و...[..... ص:  "يوم التغابن "هاي روز قيامت وبحث روايتي ])چند روايت در باره نام

شود مگر آنكه اي داخل بهشت نميدهدر صحيح بخاري از ابو هريره از رسول خدا )ص( روايت آورده كه فرمود: هيچ بن
يشتر بيند تا شكرش برفت، و براي اين ميبيند منزلي را كه اگر نافرماني كرده بود بدانجا ميمنزلي را كه در دوزخ دارد مي

، شدكرد بدانجا منتقل ميشود، مگر آنكه آن منزلي كه در بهشت دارد، و اگر خوبي مياي داخل آتش نميشود، و هيچ بنده
 . «1»بيند تا حسرتش بيشتر شود مي

 .مؤلف: در اين معنا روايات بسياري از طرق عامه و خاصه وارد شده كه بعضي از آنها در تفسير اوائل سوره مؤمنون گذشت

يوم  "روايت آورده كه فرمود: منظور از (و در تفسير برهان از ابن بابويه به سند خود از حفص بن غياث از امام صادق )ع
روزي است كه اهل دوزخ اهل  "يوم التناد "خورند، و منظور ازروزي است كه اهل آسمان و زمين به هم بر مي "تالقال

كمي از آن آب و يا از آنچه خدا روزيتان كرده به ما  -أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ "كنند كه: بهشت را نداء مي
 "رةيوم الحس "كنند، و منظور ازروزي است كه اهل بهشت اهل آتش را مغبون مي "يوم التغابن "و منظور از، "افاضه كنيد

 . «4»شود كنند، ديگر كسي دچار مرگ نميآورند و ذبح ميروزي است كه مرگ را مي

ؤون واليت دانسته، مانند اي از روايات وارد شده كه آيات را مربوط به شمؤلف: و در ذيل آيات اول سوره مورد بحث عده
گويد: ، و روايتي كه مي« 3»گويد: منظور از ايمان و كفر ايمان به واليت و كفر به آن در روز اخذ ميثاق است روايتي كه مي

، و بايد دانست كه همه اين  «3»گويد: مراد از نور، امام است ، و رواياتي كه مي« 3»مراد از بينات ائمه هدي )ع( هستند 
 .ات به باطن آيات نظر دارند، و به هيچ وجه جنبه تفسير الفاظ آيه را ندارندرواي

__________________________________________________ 
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 اشاره

( وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ 11ءٍ عَلِيمٌ )ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِالَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ 13( اللَّهُ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ )14لَّيْتُمْ فَإِنَّما عَلي رَسُولِنَا الْبَالغُ الْمُبِينُ )تَوَ

( إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَواْلدُكُمْ فِتْنَةٌ 13فُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )أَزْواجِكُمْ وَ أَواْلدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ إِنْ تَعْ
 (13وَ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ )



( إِنْ تُقْرِضُوا 13وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا وَ أَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ
 (13( عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )13اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ )

 218ترجمه آيات..... ص: 

كند و خدا به هر چيزي دانا رسد مگر به اذن خدا و كسي كه به خدا ايمان آورد خدا دلش را هدايت ميهيچ مصيبتي نمي
 .(11است )

دهد اطاعت كنيد كه اگر اعراض كنيد او مسئول نيست، زيرا به و خداي را اطاعت كنيد و رسول را هم در هر فرماني كه مي
 .(14كه پيام مرا به روشني به شما برساند )عهده رسول ما بيش از اين نيست 

 .(13اللَّه معبودي است كه جز او معبود به حقي نيست و بايد مؤمنان تنها بر اللَّه توكل كنند )

هان اي كساني كه ايمان آورديد! بعضي از همسران و فرزندان شما دشمن شمايند از آنان بر حذر باشيد و اگر عفو كنيد و از 
 .(13ايد چون خداي تعالي هم غفور و رحيم است )ريد و بديهايشان را نديده بگيريد كاري خدايي كردهخطاهايشان بگذ
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 .(13جز اين نيست كه اموال و اوالد شما فتنه و مايه آزمايش شمايند و نزد خدا اجري عظيم هست )

و اطاعت كنيد و اگر انفاق كنيد براي خودتان بهتر است و كساني كه موفق  توانيد از خدا بترسيد و بشنويدپس تا آنجا كه مي
 .(13شده باشند از بخل نفساني خويشتن را حفظ كنند چنين كساني رستگاراند )

 .(13آمرزد كه خدا شكرگزار و حليم است )كند و شما را مياگر به خدا قرضي نيكو بدهيد خدا آن را برايتان چند برابر مي

 .(13يب و شهادت و عزيز و حكيم است )عالم غ

 211بيان آيات..... ص: 

 اشاره

ارد، و چيني را ددر اين آيات به بيان غرض سوره شروع نموده است، چون آياتي كه گذشت گفتيم همه جنبه مقدمه و زمينه
 .بينندت در راه او ميغرض سوره واداري مردم به انفاق در راه خدا، و صبر در برابر مصائبي است كه در خالل مجاهدا

ها، و صبر در برابر آنها را ذكر فرموده تا ذهن شنونده براي تاثر از سفارشات و در ميان همه اين اغراض اول مساله مصيبت
 .تر گردد، و ديگر عذري باقي نماندتر و صافبعدي به انفاق آماده

 211ذن تكويني است نه اذن لفظي و نه اذن تشريعي[..... ص: رسد مگر به اذن خدا، امقصود از اذن كه فرمود هيچ مصيبتي نمي]

به معناي صفت و  "مصيبت "كلمه "ءٍ عَلِيمٌما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ "
دهد، چيزي كه هست بيشتر در مورد حوادث ناگوار حادثه به او دست ميحالتي است در انسان كه در اثر برخورد به هر 

به معناي اعالم رخصت و عدم مانع است، و همواره مالزم  "اذن "آورد و كلمهشود، حوادثي كه با خود ضرر مياستعمال مي
كلمه را به معناي علم اين « 1»كند، و اينكه بعضي با آگهي اذن دهنده نسبت به عملي است كه اجازه آن را صادر مي

 .اند صحيح نيستگرفته

  :پس از آنچه گفته شد چند نكته روشن گرديد



__________________________________________________ 
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ارت عبارت است از بكار انداختن اسباب، و يا به عب نكته اول اينكه: اذن در آيه اذن لفظي نيست، بلكه اذن تكويني است، كه
تواند اقتضاي خود را در ديگر برداشتن موانعي كه سر راه سببي از اسباب است، چون اگر آن مانع را بر ندارد سبب نمي

ه رطوبت طي كتواند مثال پنبه را بسوزاند، ولي به شرمسبب بكار گيرد، مثال آتش، اقتضاي حرارت و سوزاندن را دارد، و مي
بين آن و بين پنبه فاصله نباشد، پس برطرف كردن رطوبت از بين پنبه و آتش با علم به اينكه رطوبت مانع است و برطرف 

كردن آتش در پنبه و به كرسي نشاندن اقتضايي كه در ذات خود دارد، كردنش باعث سوختن پنبه است، اذني است در عمل
 .يعني سوزاندن

كسي كه ديگري به او اذن داده( )دانستند كه ماذون له را مختص به مواردي مي "اذن "ل بود كه كلمهو در عرف عام معمو
من به فالني اذن دادم كه چنين  "گفتند: دانستند، مثال مياز عقال باشد. چون عامه، معناي اعالم را در مفهوم اذن شرط مي

كردند آتش شعور ندارد، و ، چون فكر مي"كه پنبه را بسوزاندمن به آتش اذن دادم  "گفتند: و هرگز نمي "و چنان كند
 ."من به اسب اجازه دادم بدود "گفتند: شود چيزي را به آن اعالم نمود، و نيز نمينمي

، و « 1» "بِإِذْنِ اللَّهِوَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ  "ولي قرآن كريم در اين موارد نيز استعمال كرده، در مورد عقال فرموده: 
و بعيد نيست اين تعميم بر اين اساس باشد كه قرآن  «2» "وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ "در مورد غير عقال فرموده: 

موجودات جريان  كند كه علم و ادراك در تماميداند، بلكه چنين افاده ميكريم علم و ادراك را مختص ذوي العقول نمي
 . «3»گفته شد  "ءٍقالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ "دارد، هم چنان كه در تفسير آيه شريفه

شود، پس هر سببي را كه فرض و به هر حال عمل از هيچ عامل و اثر از هيچ مؤثري بدون اذن خداي سبحان تمام نمي
در مسبب خود اثر كند، و اذن خداي تعالي به عمل كردن آن همين است كه آن موانع را گذارد كني موانعي دارد كه نمي

بردارد، و هر سببي را فرض كني كه در سببيت تمام باشد، يعني هيچ مانعي جلوگير عملش نباشد، باز عملكردش به اذن خدا 
چنين سببي هم مالزم با اذن خدا است، در  است و اذن خدا در آن اين است كه مانعي بر سر راهش نگذاشته باشد، پس تاثير

 .گذاردنتيجه هيچ سببي بدون اذن او در مسبب خود اثر نمي
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رد، شايندي بجاي گذانكته دوم اينكه: مصائب عبارت است از حوادثي كه آدمي با آن مواجه بشود، و در آدمي آثار سوء و ناخو
رسد، براي اينكه اذن خداي تعالي تمامي مؤثرها را فرا گرفته، هر و اينكه اين گونه حوادث مانند حوادث خوب به اذن خدا مي

 .شوداثري به اذن او از مؤثرش صادر مي

يبت ، پس اصابه مصاين اذن، اذن تشريعي و لفظي يعني حكم به جواز نيست، بلكه اذني است تكويني :نكته سوم اينكه
شود، هر چند كه اين مصيبت ظلمي باشد كه از ظالمي به مظلومي برسد، و هر چند كه ظلم از همواره با اذن خدا واقع مي

 .نظر تشريع ممنوع است، و شرع به آن اذن نداده است



در  ، بلكه واجب است آدميو به همين جهت است كه بعضي از مصائب را نبايد تحمل كرد، و صبر در برابر آنها جائز نيست
 .شودبرابرش تا بتواند مقاومت كند، مثل ظلمهايي كه به عرض و ناموس آدمي و يا جان آدمي متوجه مي

شود كه آن مصائب كه قرآن مردم را به صبر در برابرش خوانده، مصائبي نيست كه دستور مقاومت در و از اينجا روشن مي
رموده، بلكه مصائبي است كه خود انسان در آن اختياري ندارد، نظير مصائب عمومي برابرش را داده و از تحمل آن نهي ف

عالمي، از قبيل مرگ و ميرها و بيماريها، و اما مصائبي كه اختيار انسانها در آن مدخليت دارد، از قبيل ظلمهايي كه به نحوي 
 .جه شود، بايد به مقدار توانايي در دفع آن كوشيدبا اختيار سر و كار دارد، در صورتي كه به عرض و ناموس و جان آدمي متو

 299ص:  .....[و رابطه بين اعتقاد به عموميت علم و مشيت خدا با سكون و آرامش قلبي "وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ "مفاد جمله: ]

د: خواهد بفرمايمي "ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ "جملهآيد كه از ظاهر سياق بر مي -"وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ "
آيند و مكروه است، هم علم دارد و هم مشيت، پس هيچ يك از اين حوادث خداي تعالي به حوادثي كه براي انسان ناخوش

ن هر مي مستقل در تاثير نيست، چورسد، مگر بعد از علم خدا و مشيت او، پس هيچ سببي از اسباب طبيعي عالبه آدمي نمي
م و دهد مگر به علاي رخ نميسببي كه فرض كني جزو نظام خلقت است كه غير از خالقش ربي ندارد، و هيچ حادثه و واقعه

 .مشيت ربش، آنچه او بخواهد برسد ممكن نيست نرسد، و آنچه او نخواهد برسد ممكن نيست برسد

ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي  "را به لساني ديگر بيان نموده و فرموده: و اين حقيقتي است كه قرآن كريم آن 
 . «1» "أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ
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 كاش اين است كه او به تنهايي مالك هر چيز باشد، و مالپس خداي سبحان كه رب العالمين است الزمه ربوبيت عامه
باشد، پس هيچ حقيقي ديگري غير او نباشد، و نظام جاري در عالم هستي مجموعي از انحاي تصرفات او در خلقش مي

متحركي و هيچ چيز ساكني بدون اذن او حركت و سكون ندارد، و هيچ صاحب فعلي و هيچ قابل فعلي جز با سابقه علم و 
 .كند، و قضايش ردخور ندارداء نميمشيت او فاعليت و قابليت ندارد، و علم و مشيت او خط

پس اعتقاد به اينكه خداي تعالي اللَّه يگانه است، اعتقادات مذكور را به دنبال دارد، و انسان را به آن حقايق رهنمون شده، 
داند اسباب ظاهري مستقل در پديد آوردن آن شود، چون ميبخشد، به طوري كه ديگر دچار اضطراب نميقلب را آرامش مي

آورد، و همين وادث نيستند، زمام همه آنها به دست خداي حكيم است، كه بدون مصلحت هيچ حادثه ناگواري پديد نميح
 ."وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ "است معناي جمله

 ر دستوراتش صبراند: معناي آن اين است كه هر كس به توحيد خدا ايمان آورد و در براباز مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 
بر كند. ولي اين وجه درست نيست، براي اينكه صهدايت مي "إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ "كند، خداي تعالي قلبش را به گفتن

 .را در معناي ايمان اخذ كرده

وي آنچه كه بايد بكند اند: معنايش اين است كه هر كس به خدا ايمان آورد، خدا قلبش را به سديگر گفته «2»بعضي 
د كند، و اگر ستمي به او بروكند، و در موارد عطايا شكر ميكند، در نتيجه در موارد ابتال به گرفتاريها صبر ميهدايت مي

 .بخشد. و اين وجه قريب به همان معنايي است كه ما براي جمله كرديمطرف را مي



تاكيد استثناي گذشته است، ممكن هم هست اشاره باشد به آنچه آيه سوره حديد افاده اين جمله  -"ءٍ عَلِيمٌوَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ "
 . «3» "ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها "فرمود: كرد، و ميمي

 295طاعت خدا و نافرمانيش نافرماني او است[..... ص: اطاعت رسول )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( ا]

را دو بار آورد، و  "اطيعوا "از ظاهر اينكه كلمه "وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّما عَلي رَسُولِنَا الْبَالغُ الْمُبِينُ "
كه منظور از اطاعت خدا با اطاعت رسول دو چيز است، و با هم اختالف دارند، و  آيد، بر مي"اطيعوا اللَّه و الرسول "نفرمود: 

 از
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براي او است، در آنچه از شرايع دين كه تشريع كرده، و پذيرفتن آن منقاد شدن  "اطاعت خدا "فهميم كه مراد ازاين مي
انقياد و امتثال دستوراتي است كه او به حسب واليتي كه بر امت دارد  "اطاعت رسول "بدون چون و چرا است، و مراد از

 .دهد، واليتي كه خدا به او داده استمي

ناي تبليغ به مع "بالغ "، به معناي اعراض، و كلمه"ما عَلي رَسُولِنَا الْبَالغُ الْمُبِينُفَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّ "در جمله "تولي "و كلمه
 .است

و معناي جمله اين است: كه اگر شما از اطاعت خدا در آنچه از دين تشريع كرده، و يا از اطاعت رسول بدان جهت كه ولي 
تواند شما را مجبور بر اطاعت كند، براي اينكه او ول ما نميدهد اعراض كنيد، رسامر شما است در آنچه به شما دستور مي

 .مامور به اين رفتار نشده بلكه تنها مامور شده كه رسالت خدا را به شما برساند، كه رسانيد

شود كه آنچه رسول خدا )ص( زايد بر احكام و شرايع قرآن دستور داده، چه اوامرش و چه نواهيش، رسالت از اينجا روشن مي
ي تعالي است، و در حقيقت اوامر و نواهي خدا را رسانده، و اطاعت مردم در آن اوامر و نواهي نيز مانند اطاعت اوامر و خدا

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ  "فرمايد: كند، چون مينواهي قرآن اطاعت خدا است، هم چنان كه اطالق آيه زير نيز بر اين معنا داللت مي
كند، به طور مطلق الزم ، و ظاهرش اين است كه اطاعت رسول در آنچه امر و يا نهي مي« 1» "إِذْنِ اللَّهِرَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِ

است، چون آن جناب در آن اوامر و نواهي ماذون به اذن خدا، و اذن خدا در اطاعت رسول مستلزم علم و مشيت خدا به 
ه باشد، قهرا خود آن أوامر و نواهي را هم اراده كرده است، پس اطاعت اوست، و وقتي اطاعت اوامر و نواهي او را اراده كرد

شود امر و نهي رسول خدا )ص( از مصاديق أمر و نهي خود خدا است، هر چند كه در مورد غير أحكام و شرايعي معلوم مي
 .باشد كه خود خدا جعل كرده است

است، در آيه شريفه از غيبت به خطاب التفات شده و به خاطر همين كه گفتيم برگشت اطاعت رسول به اطاعت خداي تعالي 
  :با اينكه قبال خدا را غايب فرض كرده، فرموده بود

ل ها و دستورات رسو، تا بفهماند گفته"رسول ما "فرمايد: دنبالش خدا را متكلم به حساب آورده، مي "خدا را اطاعت كنيد "
كرده باشد، و به طور اشاره فهمانده باشد كه نافرماني او هم دستورات ما است، و مع ذلك در ضمن سخن تهديدي هم 

 .نافرماني ما است
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 299ان به خدا و اطاعت او يك نوع توكل بر او است[..... ص: اش اطاعت شود، و ايمبيان اينكه اطاعت يك نحوه عبوديت است و فقط بايد از خدا و فرستاده]

 "اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

اين آيه در مقام بيان علت وجوب اطاعت خداست، و علت اينكه چرا اطاعت رسول از مصاديق اطاعت خداست. توضيح اينكه 
ت از گردن نهادن در برابر اوامر و نواهي مولي، خود يكي از شؤون عبوديت و بردگي براي مولي است، اطاعت كه عبارت اس

اش شود، هيچ منظوري ندارد جز اينكه مالك اراده و عمل برده باشد، به طوري كه بردهاي را مالك ميزيرا اگر مولي برده
را انجام ندهد مگر آنچه را كه مواليش از او بخواهد انجام دهد،  كند و هيچ عملياراده نكند مگر آنچه را كه مولي اراده مي

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ  "فرمايد: اي از عبوديت عبد است، هم چنان كه در آيه زير هم بدان اشاره نموده ميپس طاعت مولي نحوه
را به عنوان خدايي نپرستيده، پس منظور از پرستش  با اينكه هيچ كس شيطان« 1» "يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ

 .شيطان همان اطاعت كردن اوست

پس معلوم شد اطاعت كردن يك مطيع از مطاع خود عبادت آن مطاع است، و چون به جز خداي عز و جل معبودي نيست، 
تيجه معناي آيه مورد بحث پس طاعتي جز براي خدا، و يا هر كسي كه خدا اطاعتش را واجب كرده باشد صحيح نيست. در ن

شود: خداي سبحان را اطاعت كنيد، زيرا به جز معبود كسي نبايد اطاعت شود، و معبود به حق هم به جز خدا كسي چنين مي
نيست، پس بر شما واجب است كه او را عبادت كنيد، و با اطاعت غير او آن غير را كه يا شيطان است يا هواي نفس شريك 

 .اين بيان روشن شد كه چگونه جمله مورد بحث در مقام تعليل استخدا نسازيد. و به 

، و خصوص الوهيت را انتخاب نمود نيز روشن "ال رب غيره "با آنچه كه تا اينجا گفتيم وجه و نكته اينكه چرا نفرمود: 
 .شودمي

ند. توضيح كتاكيد مي "اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "فرمود: ه مياين جمله معناي جمله قبلي را ك -"وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ "
از يك ماده مشتقند، به معناي آن است كه انسان شخص غير خودش را قائم مقام خود كند  "توكل "كه با "توكيل "اينكه

اراده موكل، و فعل او فعل اين گيري اين است كه اراده وكيل قائم مقام تا او امور انسان را اداره نمايد، و الزمه اين وكيل
داند، و باشد، و اين به وجهي با معناي اطاعت منطبق است، چون مطيع هم اراده و عمل خود را تابع اراده و عمل مطاع مي

 اراده مطاع قائم مقام اراده مطيع، و عمل مطيع متعلق اراده
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 .34دان آدم! آيا با شما عهد نكردم كه زنهار، شيطان را عبادت مكنيد؟. سوره يس، آيه اي فرزن(1)
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ه كند، و توكيل بشود، گويي عمل از خود مطاع صادر شده، و بنا بر اين، اطاعت به وجهي به توكيل برگشت ميمطاع مي
 .وجهي اطاعت است

كند همين جنبه را خود اين است كه اراده خود را تابع اراده پروردگارش كند، و عملي هم كه ميپس اطاعت بنده از پروردگار 
داشته باشد. و به عبارتي ديگر بنده اراده خود را و آنچه را كه متعلق اراده او است همه را فداي اراده و عمل پروردگارش 

 .نموده، و چنين ايثاري در راه او بكند

در آنچه براي بندگانش تشريع كرده، و در متعلقات آن، خود نوعي از توكل بر خدا است، و چون  پس اطاعت خداي تعالي



اطاعت خدا براي هر خداشناس و مؤمن به خدا واجب است، پس توكل بر او نيز بر مؤمنين الزم است، و مؤمنين هم بايد بر 
 .شناسد، و به او ايمان ندارد، اطاعت هم ندارداو توكل كنند و هم اطاعتش را گردن نهند، و اما كسي كه او را نمي

 .پس از آنچه گذشت روشن شد كه ايمان و عمل صالح نوعي از توكل بر خدا است

 292مقصود از اينكه خطاب به مؤمنين فرمود: برخي از همسران و فرزندانتان دشمن شمايند، از آنان بر حذر باشيد و...[..... ص: ]

 "...مَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْالدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْيا أَيُّهَا الَّذِينَ آ "

 "دهد، و سياق خطاب به تعبيررا مي "بعضي از همسران شما "تبعيضي است، و معناي "من ازواجكم "در جمله "من "كلمه
فهماند كه رساند و ميؤمنين مجموعا علت حكم را ميو نيز وابسته كردن دشمني همسران را به م "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ورزند كه شوهرانشان ايمان دارند، و عداوت به خاطر ورزند بدان علت ميبعضي از همسران مؤمنين كه با آنان دشمني مي
ا از اعمال خواهند شوهران خود را از اصل ايمان، و يايمان ميتواند علت داشته باشد كه اين زنان بيايمان جز اين نمي

اي كه مقتضاي ايمان است، از قبيل انفاق در راه خدا و هجرت از دار الكفر، برگردانند و منصرف كنند، و شوهران زير صالحه
هاي بزرگ از قبيل بخل و خودداري از انفاق خواهند كفر و معصيتكنند، و يا ميروند، قهرا زنان با آنان دشمني ميبار نمي

مندي به راه خدا و پيشرفت دين خدا و دارند شوهران بجاي عالقهنان تحميل كنند، چون دوست ميدر راه خدا را بر آ
مند باشند، و براي تامين آسايش آنان به دزدي و غصب مال مردم مواسات با بندگان خدا، به اوالد و همسران خود عالقه

 .دست بزنند

مؤمنين شمرده، البته دشمن ايمان ايشان، و از اين جهت كه پس خداي سبحان بعضي از فرزندان و همسران را دشمن 
اي اعمال صالحه را انجام ندهند، كنند دست از ايمان به خدا بردارند، و پارهدشمن ايمان ايشانند شوهران و پدران را وادار مي

اي زن و فرزند به خاطر هو يا بعضي از گناهان كبيره و مهلكه را مرتكب شوند، و چه بسا مؤمنين در بعضي از خواسته
 محبتي
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فرمايد: از اين گونه زنان و فرزندان حذر كنيد، و رضاي آنها را مقدم كه به آنان دارند اطاعتشان بكنند، و لذا در آيه شريفه مي
 .بر رضاي خدا نگيريد

تن به معناي قصد براي گرف "عفو "گويد كلمهراغب در مفردات مي -"هَ غَفُورٌ رَحِيمٌوَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّ "
قصد فالن چيز را كرد، در حالي كه  :، معنايش اين است كه"اعتفاه "، و يا"عفاه "شود: چيزي است، مثال وقتي گفته مي

معنايش اين است كه  "عفوت عنه "ه شود: و چون گفت -گويدتا آنجا كه مي -آنچه را نزد خود داشت، به دست گرفته بود
به معناي ترك مالمت است، و  "صفح "گويد: و كلمهآن گاه مي« . 1»من گناه او را زايل كردم و از او چشم پوشيدم 

 " :تر است، و به همين جهت خداي تعالي در يك جمله هر دو را ذكر كرده و فرمودهفرقش با عفو اين است كه از عفو بليغ

و سپس گفته: « . 4»كند كند، ولي صفح نميشود كه انسان عفو مي، چون گاهي مي"وا وَ اصْفَحُوا حَتَّي يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِفَاعْفُ
اي در تن كسي بپوشاني كه تن او را از آلودگي نگه است، به معناي آن است كه جامه "غفر "كه از ماده "مغفرت "و كلمه

بينداز  ات را در خم رنگيعني جامه "اغفر ثوبك في الوعاء "گويدبيني يكي به ديگري ميت كه ميبدارد، و از همين باب اس
و آن را رنگ كن تا چركتاب شود، و ديرتر چرك را نشان دهد و غفران و مغفرت از ناحيه خداي تعالي به اين است كه بنده 

ا وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّ "، و"مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ "، و"غُفْرانَكَ رَبَّنا "را از اينكه عذاب به او برسد حفظ فرمايد و در قرآن فرموده: 
 . «3» "اللَّهُ



خواهند مؤمنين را تشويق كنند به اينكه اگر زن و فرزندانشان آثار مي "تَغْفِرُوا "وَ "تَصْفَحُوا "، وَ"تَعْفُوا "پس سه جمله
 .ند، صرفنظر كنند، و در عين حال بر حذر باشند كه فريب آنان را نخورنددشمني مذكور را از خود بروز داد

اگر منظور از مغفرت و رحمت مغفرت و رحمت خاصه الهي باشد آن مغفرت و رحمتي كه تنها به  -"فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
هستند و معنا اين  "تغفروا "و "تصفحوا "و "تعفوا "رسد به همانهايي كه در آيه مورد بحث مخاطب به خطابهايمؤمنين مي

پوشي كنيد، خداي تعالي هم با شما به مغفرت و رحمت باشد كه اگر شما مؤمنين از خطا و دشمني زنان و فرزندان خود چشم
م اند، هكند، در اين صورت جمله مورد بحث وعده جميلي به مؤمنين است در برابر رفتار صالحي كه كردهخود معامله مي

 ان كه در آيه زير همين وعده را به مؤمنين صاحب عفو و صفح دادهچن

__________________________________________________ 

 ."عفا "مفردات راغب، ماده(1)

 ."صفح "مفردات راغب، ماده(2)

 ."غفر "مفردات راغب، ماده(3)
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 . «1» "صْفَحُوا أَ ال تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْوَ لْيَعْفُوا وَ لْيَ "فرمايد: مي

و اگر منظور مغفرت و رحمت عام الهي باشد، بدون اينكه مقيد به مورد خطاب باشد، در اين صورت ديگر جمله مورد بحث 
 به اخالق خدايي متخلقخواهد بفرمايد: اگر مؤمنين چنين كنند خود را به صفات خدا متصف و وعده نخواهد بود، بلكه مي

 .اند، چون خدا هم غفور و رحيم استكرده

 "ِنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَواْلدُكُمْ فِتْنَةٌ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

به معناي گرفتاريهايي است كه جنبه آزمايش دارد، و آزمايش بودن اموال و فرزندان به خاطر اين است كه اين  "فتنه "كلمه
شود كه از نظر اهميت هاي جذاب زندگي دنيا است، نفس آدمي به سوي آن دو آن چنان جذب ميمت دنيوي از زينتدو نع

چرباند، و از گيرد، و بلكه جانب آن دو را ميهمپايه آخرت و اطاعت پروردگارش قرار داده، رسما در سر دو راهي قرار مي
 . «4» "الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا ": شود، هم چنان كه در جاي ديگر فرمودآخرت غافل مي

خواهد از غفلت از خدا به وسيله مال و اوالد نهي كند، و بفرمايد: با شيفتگي در و تعبير آيه مورد بحث كنايه از نهي است، مي
 .برابر مال و اوالد جانب خدا را رها نكنيد، با اينكه نزد او اجري عظيم هست

 297[..... ص: "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ "و جمع آن با آيه "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "اينكه فرمود:  معناي]

 "...فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "

و  انفاق چون سياق جمله سياق دعوت و تشويق به اطاعت خدا و -يعني به مقدار استطاعتي كه داريد از خدا پروا كنيد
 "...نَّما أَمْوالُكُمْتفريع شده بر جملهِ "فاء "و جمله مورد بحث به خاطر حرف -مجاهده در راه او است

اي از آن مقدار را از تقوا و ترس خدا به مقدار استطاعتتان از خدا بترسيد و از ذره :شود كهدر نتيجه معناي آن چنين مي
در مقام افاده آن است « 3» "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ "رساند كه آيه شريفهن مطلبي را ميكوتاه نياييد. در نتيجه آيه شريفه هما

نه اينكه بخواهد بفرمايد هر چه توانستيد رعايت تقوي را بكنيد و هر مقدار كه نتوانستيد تقوي را رها كنيد چون خداي تعالي 
 به بيش از مقدار طاقت از« 3» "هِوَ ال تُحَمِّلْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِ "به حكم آيه

__________________________________________________ 



 .44داريد خداوند شما را ببخشد؟. سوره نور، آيه آنها بايد عفو كنند و صرفنظر نمايند، آيا دوست نمي(1)

 .33مال و فرزندان زينتي براي زندگي دنيا هستند. سوره كهف، آيه (2)

 .144كه حق تقوي و پرهيزكاري است از خدا بترسيد. سوره آل عمران، آيه  آن چنان(3)

 .433پروردگارا( مجازاتهايي كه طاقت تحمل آن را نداريم بر ما مقرر مدار. سوره بقره، آيه )(4)
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ناظر به آن نيست. از آنچه گذشت دو  از ما نخواسته آري هر چند اين معنا در جاي خود صحيح است، ليكن آيه مورد بحث
 .نكته روشن گرديد

هيچ منافاتي نيست، و اختالفي كه بين آن دو  "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ "و آيه "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "نكته اول اينكه: ميان آيه
دهد تقواي شما همه مواردي را كه در سعه و ر ميهست چيزي نظير اختالف به مقدار و كيفيت است، در جمله اولي دستو

دهد تقواي شما در همه موارد متصف به حقيقت باشد، تقواي صوري و قدرت شما است فرا بگيرد، و در دومي دستور مي
 .ظاهري نباشد، اولي راجع به كميت و مقدار تقوا است، دومي مربوط به كيفيت آن است

 "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ "ناسخ جمله "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "اند: جملهمفسرين كه گفته از« 1»نكته دوم اينكه: سخن بعضي 
 .است، سخن درستي نيست، و فسادش روشن گرديد

 298[..... ص: "خيرا "و وجه منصوب بودن كلمه "وَ أَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ "معناي جمله: ]

 "كند، و كلمهرا تاكيد مي "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "اين قسمت از آيه جمله -"وا وَ أَطِيعُوا وَ أَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْوَ اسْمَعُ "
به معناي استجابت و قبول پيشنهاد و دعوت است، كه مربوط به مقام التزام قلبي است، به خالف طاعت كه انقياد در  "سمع

اگر منصوب آمده  "خيرا "به معناي بذل مال در راه خدا است )نه هر بذلي ديگر(، و كلمه "انفاق "مل است، و كلمهمقام ع
 انفاق كنيد و -و انفقوا و امنوا خيرا النفسكم "به خاطر عاملي است كه حذف شده، و تقدير آن« 4»به گفته صاحب كشاف 

در عين داللت بر انفاق، متضمن  "انفقوا "باشد. احتمال هم دارد كلمهيم "ايمان آوريد به چيزي كه براي خودتان خير است
خود  انفاق كنيد و با انفاق خيري را براي -وَ أَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ "و يا نظير آن هم باشد، و معنا چنين باشد "قدموا "معناي

توانيد چيز شده، شما مي "از پيش بفرستيد "عنايمتضمن م "انفاق "كه در عبارت داخل گيومه كلمه "از پيش بفرستيد
 .ديگري را فرض كنيد كه مقام آيه بر آن داللت كند

، براي اين بود كه مؤمنين را بيشتر خوشدل سازد، و بفهماند اگر انفاق كنيد "لكم "و نفرمود:  "النفسكم "و اگر فرمود: 
كند، و در شود، چون انفاق دست و دل شما را باز مينميمند خيرش مال شما است، و به جز خود شما كسي از آن بهره

 هنگام رفع نيازهاي جامعه خود

__________________________________________________ 
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 .331، ص 3تفسير كشاف، ج (2)
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 . «1»لرزد دست و دلتان نمي

 .تفسير اين جمله در تفسير سوره حشر گذشت -"شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ يُوقَ "

در راه خدا  انفاق "اقراض خداي تعالي "منظور از "إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ "



عمل را قرض دادن به خدا، و آن مال انفاق شده را قرض حسن خوانده، به اين منظور بوده كه مسلمين را است، و اگر اين 
 .به انفاق ترغيب كرده باشد

 دهد، وگران مياشاره است به حسن جزايي كه خداي تعالي در دنيا و آخرت به انفاق "يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ "جمله
پنج نام از اسماي حسناي الهي هستند، كه  "حكيم "و "عزيز "،"عالم غيب و شهادت "،"ليمح "،"شكور "اسمهاي

 .شرحش و وجه مناسبتش با سمع و طاعت و انفاق كه در آيه بدان سفارش شده است روشن است

أَزْواجِكُمْ وَ أَوْالدِكُمْ عَدُوًّا إِنَّ مِنْ  "بحث روايتي ]روايتي در باره دشمن بودن بعضي از همسران و فرزندان مؤمنين و نزول آيه: 

 291[..... ص: "لَكُمْ...

 اشاره

إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَواْلدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ  "در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام باقر )ع( روايت شده كه در ذيل آيه
خواستند از وطن كافرنشين خود به دار هجرت مهاجرت وقتي مي فرموده: اين آيه راجع به مسلماناني است كه "فَاحْذَرُوهُمْ

دهيم كه از گفتند: تو را به خدا سوگند ميداشتند، و ميكنند، زن و فرزندشان دست به دامنشان انداخته، از رفتن بازشان مي
د، و در دار شدنفرزند خود ميما دست بر مدار كه بعد از رفتنت از بين خواهيم رفت، بعضي از مسلمانان تسليم خواسته زن و 

ز فرمايد، بعضي ديگر اماندند، و آيه شريفه آنان را از چنين زن و فرزنداني بر حذر داشته، از اطاعت آنان نهي ميالكفر مي
با ر شما گفتند: به خدا سوگند اگداشتند، و ميشدند، و راه خدا را پيش گرفته از زن و فرزند دست بر ميمسلمانان تسليم نمي

من هجرت نكنيد، و خداي تعالي روزي بين من و شما در دار الهجرة جمع كرد، ديگر كاري به كارتان نخواهم داشت، و تا 
 . «4»ابد سودي به شما نخواهم رساند 

__________________________________________________ 

ي اين نيست كه اختالف طبقاتي از بين برود بلكه رژيم انفاق در راه خدا كه اسالم بدان سفارش كرده تنها برا :خالصه(1)
 [.....] .شود. مترجمتربيتي و تمريني است كه با ممارست در آن فضيلت سخا و كرامت نفس در شما ورزيده مي
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و فرزند خود رسيدند از سوگند خود صرفنظر نموده، به بهترين  ولي خداي تعالي دستور داد بعد از آنكه در دار هجرت به زن
 .وجهي با آنان برخورد نمايند، و صله رحم را رعايت كنند

 ."وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "

 . «1»ابن عباس روايت شده  اي از صاحبان كتب حديث ازمؤلف: اين معنا در الدر المنثور هم از عده

ر اند كه دو در الدر المنثور است كه ابن مردويه از عبادة بن صامت و عبد اللَّه بن ابي أوفي، از رسول خدا )ص( نقل كرده
 "نَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْالدُكُمْتفسير جملهِ

 . «4»شوند مال است آزمايش مياي است، و فتنه امت من كه به وسيله آن اند: براي هر امتي، فتنهفرموده

 251را قرائت نموده است[..... ص:  "نَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْالدُكُمْ فِتْنَةٌاشكال وارد بر چند روايت حاكي از اينكه پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( راجع به حب خود حسنين را آيهِ]



 . «3»عب بن عياض از رسول خدا )ص( نقل كرده مؤلف:نظير اين روايت را نيز از ابن مردويه از ك

و باز در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه، احمد، ابو داوود، ترمذي، نسايي، ابن ماجه، حاكم و ابن مردويه، همگي از بريد 
آن  فاند كه گفت: رسول خدا )ص( مشغول خطابه بود كه حسن و حسين با پيراهني قرمز وارد شدند، و )به طرروايت كرده
افتادند رسول خدا )ص( از منبر پايين آمد و هر دو را بغل كرد يكي را به اين طرف و يكي را به آن رفتند و ميجناب( مي

  :طرف و به منبر باال رفت، و سپس فرمود

 "خداي تعالي درست فرموده: ِنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْالدُكُمْ فِتْنَةٌ

افتند، نتوانستم طاقت بياورم، و كالمم را قطع نكنم، بناچار براي آيند و مياد كه مي، من وقتي چشمم به اين دو پسر افت
 . «3»گرفتن آن دو پايين آمدم 

اشكال نيست، براي اينكه درست است كه اموال و اوالد فتنه است، اما نه حتي براي رسول خدا )ص(، اين روايت بي :مؤلف
 .مؤيد به روح القدس استكه سيد انبيا و سرآمد مخلصين و معصوم و 

تر است، و آن روايتي است كه باز الدر المنثور از ابن مردويه، از عبد اللَّه روايت ديگري هست كه لحنش از اين هم شنيع
كرد چشمش به حسين عمر، نقل كرده كه گفت: رسول خدا )ص( در حالي كه داشت باالي منبر براي مردم ايراد خطبه مي

 آمد، پا بر دامن خود نهاد و افتاد و گريه كرد، ناگزير رسول خداشت ميبن علي افتاد كه دا
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برداشتند، و او را دست به دست گردانيده تا به رسول از منبر پايين آمد، مردم وقتي چنين ديدند، دويدند و حسين را  (ص)
اي است، به آن خدايي كه جانم به خدا رساندند، رسول خدا )ص( آن گاه فرمود: خدا شيطان را بكشد كه فرزند چه فتنه

 . «1»ام دست اوست، من متوجه نشدم كه از منبر پايين آمده

بن منذر، از يحيي بن ابي كثير نقل شده كه گفت: وقتي رسول خدا نظير اين روايت در شناعت لحن روايتي است كه از ا
خود كرد )ص( صداي گريه حسن و حسين را شنيد، فرمود: اوالد فتنه است، براي اينكه گريه اين دو كودك آن چنان مرا بي

وده قبولش نكرد، و يا آنكه بنا بر اين يا بايد اين روايات را طرد نم« . 4»كه برخاستم در حالي كه عقل از من سلب شده بود 
 .تاويل و توجيهش كرد

 259ص:  .....[و روايتي در باره بخل ورزيدن "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "و "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ "روايتي در ذيل آيه: ]

ل كرد مره همداني از عبد خير برايمان نقو در تفسير برهان از ابن شهرآشوب از تفسير وكيع روايت شده كه گفت: سفيان بن 
فرمود: به خدا  ،"اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ "فرمايد: كه گفته بود، من از علي بن ابي طالب از اين كالم خداي تعالي پرسيدم كه مي

كنيم، و ز فراموشش نميسوگند غير از اهل بيت كسي به اين دستور عمل نكرده، اين ماييم كه همواره به ياد خداييم، و هرگ
 .يماكنيم، و ماييم كه او را اطاعت نموده، هرگز نافرمانيش نكردهماييم كه شكرش را به جاي آورده، هرگز كفرانش نمي

نازل را  "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "و چون اين آيه نازل شد اصحاب گفتند ما توانايي چنين تقوايي را نداريم، خداي تعالي آيه
 . «3»فرمود، )تا آخر حديث( 

ع( را ديدم كه از اول شب تا صبح )و در تفسير قمي آمده كه پدرم از فضل بن ابي مره برايم حديث كرد كه: من امام صادق 
گفت: بار الها مرا از شر بخل نفسم نگه بدار. عرضه داشتم: فدايت شوم من امشب از شما به غير از اين كرد و ميطواف مي



مُ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُ "فرمايد: را نشنيدم. فرمود: چه باليي باالتر از بخل نفس سراغ داري؟ خداي تعالي مي دعا
 . «3» "الْمُفْلِحُونَ
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 .443، ص 3(الدر المنثور، ج 4و  1)

 .333، ص 3تفسير برهان، ج (3)

 .334، ص 4تفسير قمي، ج (4)

 344، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 255(..... ص: 95سوره طالق مدني است و دوازده آيه دارد )(65)

 255[..... ص: 7تا  9(: آيات 62سوره الطالق )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

خْرُجْنَ إِالَّ أَنْ يَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ال تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ اليا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ 
( فَإِذا 1نَفْسَهُ ال تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً )يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ 

مُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِي
( وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ 4يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ) كانَ

( وَ الالَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثاَلثَةُ 3اً )ءٍ قَدْرحَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ
 (3اً )عَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرأَشْهُرٍ وَ الالَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُوالتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْ

( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ ال 3ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْراً )
مْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّي يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُوالتِ حَ

زْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ ر3ِأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْري )
 (3ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِالَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً )
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 253ترجمه آيات..... ص: 

 .به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

دهيد در زمان عده طالق دهيد )زماني كه از عادت ماهانه پاك شده و با مياي نبي اسالم! تو و امتت وقتي زنان را طالق 
 هايشان بيرونهمسرشان نزديكي نكرده باشند( و حساب عده را نگه داريد و از خدا، پروردگارتان بترسيد، آنان را از خانه

د. و اينها توانيد بيرونشان كنيمكنيد خودشان هم بيرون نشوند مگر اينكه گناهي علني مرتكب شوند كه در اين صورت مي
داني شايد خدا بعد از طالق و همه حدود خدا است و كسي كه از حدود خدا تجاوز كند به نفس خود ستم كرده تو چه مي

 .(1اي پديد آورد و شوهر به همسرش برگردد )قبل از سر آمدن عده حادثه



داريد و يا به خوبي و خوشي از آنان جدا شي آنان را نگاه ميپس وقتي به اواخر عده رسيدند يا اين است كه به خوبي و خو
شويد و در هر حال دو نفر از مردم خود را كه معروف به عدالت باشند شاهد بگيريد و شاهد هم براي خدا اقامه شهادت مي

زا ايمان دارند و كسي شوند كه به خدا و روز جكند، اينها كه به شما گفته شد اندرزهايي است كه افرادي از آن موعظه مي
 .(4دهد )كه از خدا بترسد خدا برايش راه نجاتي از گرفتاريها قرار مي

شود كه خدا اش ميدهد و كسي كه بر خدا توكل كند خدا همه كارهو از مسيري كه خود او هم احتمالش را ندهد رزقش مي
 .(3ار داده )اي قررساند و خدا براي هر چيزي اندازهدستور خود را به انجام مي

ه اي است كه عدبينند اگر به شك افتاديد كه از پيري است و يا به خاطر عارضهو از زنان شما آن زناني كه حيض نمي
طالقشان سه ماه است. و همچنين آنهايي كه از اول حيض نديدند. و اما زنان آبستن عده طالقشان اين است كه فرزند خود 

 .(3سازد )سد خدا امور دنيا و آخرتش را آسان ميو هر كس از خدا بتر .را بزايند

اين امر خدا است كه خدا آن را به سويتان نازل كرده و كسي كه از خدا بترسد خدا گناهانش را تكفير و اجرش را عظيم 
 .(3كند )مي

هادن ضرر ور تنگنا ننشينيد سكني دهيد و به ايشان به منظزنان طالقي خود را در همان منزلي كه بر حسب توانايي خود مي
شان را بدهيد تا حمل خود را بزايند حال اگر بچه شما را شير دادند اجرتشان را بدهيد و با نرسانيد و اگر داراي حملند نفقه

 .(3يكديگر به خوبي و خوشي مشورت كنيد و اگر در باره اجرت سخت گيري كرديد زني ديگر آن كودك را شير دهد )

ر توانگريش و مرد فقير بقدر تواناييش و خالصه هر كس از آنچه خدايش داده انفاق كند كه خدا هيچ و بايد مرد توانگر بقد
 .(3دهد )كند مگر به مقدار قدرتي كه به او داده و خدا بعد از هر سختي گشايشي قرار ميكس را تكليف نمي
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 259ده، رجوع و...[..... ص: بيان آيات ]بيان آيات راجع به حكم طالق، ع

 اشاره

اين سوره مشتمل بر بيان كلياتي از احكام طالق است، و به دنبال آن مقداري اندرز و تهديد و بشارت، و اين سوره به 
 .شهادت سياقش در مدينه نازل شده

 "...أَحْصُوا الْعِدَّةَ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ "

كند، چون او است كه به سوي امت فرستاده شده و پيشواي امت در آغاز سوره نخست خطاب را متوجه رسول خدا )ص( مي
شود مطالب مربوط به همه امت را به شخص او خطاب كرد، و اين گونه خطابها در استعمال شايع است، است، پس مي

مقدم بر همه آنان، ولي منظور عموم پيروان و زيردستان او است، پس ديگر وجه و خطابي است مخصوص بزرگ قوم، و 
، يعني اي پيامبر به است "يا ايها النبي قل المتك اذا طلقتم النساء "دليلي ندارد كه مثل بعضي از مفسرين بگوييم تقدير آيه

 .امتت بگو كه وقتي زنان را طالق داديد چنين و چنان كنيد

اين است كه چون خواستيد طالق بدهيد و  "و چون زنان را طالق داديد با عده طالق دهيد "فرموده:  و معناي اينكه
نزديك شد اين كار را انجام دهيد چنين و چنان كنيد، چون معنا ندارد كه بعد از طالق دادن دوباره طالق دهند، پس در 

، يعني چون خواستيد به « 1» "إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّالةِ فَاغْسِلُوا "فرمايد: حقيقت اين تعبير نظير تعبير در آيه زير است كه مي
 .نماز بايستيد چنين كنيد



عبارت از اين است كه زن در آن مدت از ازدواج جديد، خودداري كند، تا آن مدت كه شرع معين كرده تمام شود، و  "عده "و
ست، به طوري كه زمان عده را از روز وقوع طالق حساب طالق دادن براي زمان عده ا "طالق دادن براي عده "مراد از

شود كه طالق در طهري واقع شود كه در آن طهر عمل جنسي انجام نشده باشد، از آن تاريخ كنند، و اين بدين صورت مي
 .تواند شوهر كنددارد تا سه بار حيض ديدن و پاك شدن، كه بعد از آن ميحساب عده را نگه مي

 ها و پاك شدنها را كه معيار عده است بشماريد ويعني عدد حيض -"عِدَّةَوَ أَحْصُوا الْ "

__________________________________________________ 

 .3و چون به نماز ايستاديد دست و صورت خود را بشوييد. سوره مائده، آيه (1)
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دستور نگه داري زن است، چون زن در اين مدت حق نفقه و سكني را دارد، و حسابش را داشته باشيد. و منظور از اين 
تواند از خانه بيرونش كند، البته حقي هم شوهر به او دارد، و آن اين است كه همسرش بايد مخارجش را بدهد، و نمي

 .تواند به طالق خود رجوع نموده، زندگي با او را از سر گيردمي

از  "، بدل باشد از جمله"بيرونشان نكنيد "ظاهر سياق اين است كه جمله -"بَّكُمْ ال تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّوَ اتَّقُوا اللَّهَ رَ "
 -ن بيوتهنم "است، و منظور از "بيرونشان نكنيد "و خاصيت اين بدل آوردن تاكيد نهي در جمله "خدا پروردگارتان بترسيد

 "ه زنان قبل از طالق در آن سكني داشتند، و به همين جهت فرموده: هايي است كهمان خانه "هايشاناز خانه
 .با اينكه خانه مال شوهر است "هايشانخانه

نهي از بيرون رفتن خود زنان از خانه است، هم چنان كه جمله قبلي نهي شوهران بود از بيرون  "وَ ال يَخْرُجْنَ "و جمله
 .كردن آنان

يعني مگر آنكه گناهي ظاهر و فاش از قبيل زنا و يا ناسزا و يا اذيت اهل خانه مرتكب شوند،  -"ةٍ مُبَيِّنَةٍإِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَ "
 .عبارت از گناهان مذكور است "فاحشه "هم چنان كه در روايات وارده از ائمه اهل بيت )ع( وارد شده كه

يعني هر كس از احكامي كه براي طالق ذكر شده كه حدود خدا  -"هِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُوَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ "
شود، آري تمامي احكام الهي حدود اعمال بندگان است، و كسي كه از آن احكام تجاوز است تجاوز كند، چنين و چنان مي

نين كند يعني نافرماني پروردگار خود كند، به كند در حقيقت از حدود خدا تجاوز كرده و آن را رعايت ننموده، و كسي كه چ
 .خود ستم كرده است

داني، چه بسا خداي تعالي بعد از اين امري پديد آورد، يعني امري يعني تو نمي -"ال تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً "
شده، به آشتي با وي متمايل گردد، چون  كه وضع اين زن و شوهر را عوض كند، و رأي شوهر در طالق همسرش عوض

فَإِذا بَلَغْنَ  "زمام دلها به دست خداست، ممكن است محبت همسرش در دلش پيدا شود، و به زندگي قبلي خود برگردد.
اين است كه به آخر زمان عده  "ل زنانبلوغ أج "مراد از "أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ... وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ

واهد معنا نخ "فامسكوهن "شان سر آيد، چون اگر عده سر بيايد ديگر جملهنزديك و مشرف شوند، نه اينكه به كلي عده
اين است  "فارقوهن "داشت، زيرا منظور از اين جمله همان رجوع است كه بعد از عده ديگر رجوعي نيست و منظور از جمله

 .چند روزه آخر عده رجوع نكند، تا عده سر آيد و جدايي به كلي حاصل گردد كه در اين
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، اين است كه اگر شوهر خواست برگردد، و از جدايي "امساك و نگهداري زن به طور معروف باشد "و مراد از اينكه فرمود: 
اري نموده، حقوقي را كه خدا براي زن بر مرد واجب كرده رعايت نمايد. با زن صرفنظر كند، بايد كه از آن به بعد با او نيكوك



 "شودهم اين است كه حقوق شرعيه زن را احترام بگذارد. پس تقدير كالم چنين مي "مفارقت به نحو معروف "و مراد از
 ."فامسكوهن بمعروف من الشرع او فارقوهن بمعروف من الشرع

يعني دو نفر مرد عادل از خودتان شاهد بر طالق بگيريد. و توضيح معناي عدالت در تفسير  -"نْكُمْوَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِ "
 .سوره بقره گذشت

 .توضيح اين جمله نيز در سوره بقره بيان شد -"وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ "

قوا و فرمايد: اين امر به تاشاره به مطالب قبل است، مي "ذلك "كلمه -"ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ "
پرهيز از خدا، و اقامه شهادت براي خدا، و اين نهي از تعدي در باره حدود الهي كه گفتيم چنين و چنان است. ممكن هم 

و به اخالص در شهادت و هست بگوييم اشاره است به همه مطالب گذشته، چه احكامي كه بيان شد، و چه امر به تقوي 
شوند، به حق ركون فرمايد: همه اينها مطالبي است كه مؤمنين به وسيله آنها موعظه مينهي از تعدي در حدود خدا، مي

اي هم به اين معنا دارد كه اعراض از اين احكام، و يا تغيير شوند، و اين تعبير در عين حال اشارهنموده از باطل دل كنده مي
 .رج شدن از ايمان استدادن آن خا
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و هر كس از محرمات  "نْ يَتَّقِ اللَّهَوَ مَ "فرمايد: مي "وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال يَحْتَسِبُ... قَدْراً "
يَجْعَلْ لَهُ  "الهي به خاطر خدا و ترس از او بپرهيزد، و حدود او را نشكند، و حرمت شرايعش را هتك ننموده، به آن عمل كند

 دايكند، چون شريعت او فطري است، و خخداي تعالي برايش راه نجاتي از تنگناي مشكالت زندگي فراهم مي "مَخْرَجاً
كند كه فطرت خود او اقتضاي آن را دارد، و حاجت فطرتش را بر تعالي بشر را به وسيله آن شرايع به چيزي دعوت مي

كند، و از همسر و مال و هر چيز ديگري كه مايه خوشي زندگي او و پاكي آورد، و سعادت دنيايي و آخرتيش را تامين ميمي
فرمايد، پس مؤمن اين ترس را به را هم ندهد و توقعش را نداشته باشد روزي ميحياتش باشد، از راهي كه خود او احتمالش 

خود راه ندهد كه اگر از خدا بترسد و حدود او را محترم بشمارد و به اين جهت از آن محرمات كام نگيرد، خوشي زندگيش 
ادر حيه خداي تعالي ضمانت شده و خدا قتامين نشود، و به تنگي معيشت دچار گردد، نه، اينطور نيست، براي اينكه رزق از نا

 .است كه از عهده ضمانت خود بر آيد
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د دهد، خود را كنار بكشو كسي كه بر خدا توكل كند، از نفس و هواهاي آن، و فرمانهايي كه مي -"وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ "
خواهد بر عملي كه خودش دوست دارد ترجيح مقدم بدارد، و عملي را كه خدا از او ميو اراده خداي سبحان را بر اراده خود 

 .بدهد، و به عبارتي ديگر به دين خدا متدين شود و به احكام او عمل كند

 چنين كسي خدا كافي و كفيل او خواهد بود، و آن وقت آنچه را كه او آرزو كند، خداي تعالي هم همان را -"فَهُوَ حَسْبُهُ "
ا دهد، نه آنچه رخواهد، البته آنچه را كه او به مقتضاي فطرتش مايه خوشي زندگي و سعادت خود تشخيص ميبرايش مي

 .داندكه واهمه كاذبش سعادت و خوشي مي

بدو منتهي  هاو اينكه فرمود: خدا كافي و كفيل او است، علتش اين است كه خداي تعالي آخرين سبب است، كه تمامي سبب
، او اش دگرگوني پذيردرسد، بدون اينكه ارادهآورد و به خواسته خود مي، در نتيجه وقتي او چيزي را اراده كند بجا ميشودمي

 "گويد: گردد، چون او است كه مياش حائل نمي، و چيزي بين او و خواسته «1» "ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ "گويد: است كه مي
شوند، سببيت خود را ، و اما ساير اسباب كه انسانها در رفع حوائج خود متوسل بدانها مي« 4» "مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِوَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال 



از ناحيه خدا مالكند، و آن مقدار را مالكند كه او به آنها داده، و هر صاحب قدرتي آن مقدار قدرت دارد كه به آن داده، در 
 .اش داده باشدند عمل كند كه او اجازهتوانتيجه در مقام فعل آن مقدار مي

خدا به هر  "إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ "پس تنها خدا براي هر كس كه بر او توكل كند كافي است، و هيچ سبب ديگر چنين نيست،
قَدْ جَعَلَ  "، و نيز فرموده: « 3» "يَكُونُإِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَ "رسد، او است كه فرموده: چه بخواهد مي

پس هيچ چيز نيست مگر آنكه قدري معين و حدي محدود دارد، و خداي سبحان موجودي است كه  "ءٍ قَدْراًاللَّهُ لِكُلِّ شَيْ
 .يابد، و او خودش محيط به هر چيز استكند، و هيچ چيزي به او احاطه نميهيچ حدي او را تحديد نمي

 257مفاد آيه كريمه فوق[..... ص: شرح ]

شود، و اما اگر از سياق و مورد اين معناي آيه بود، از نظر اينكه در بين آيات طالق واقع شده و با مورد طالق منطبق مي
 و "صرفنظر كنيم، و اطالق خود آيه را در نظر بگيريم، جمله

__________________________________________________ 

 .43شود. سوره ق، آيه من سخن دگرگونه نمي نزد(1)

 .31تواند حكمش را عقب اندازد. سوره رعد، آيه كند، و چيزي نميخداي تعالي حكم مي(2)

 .34امر او هنگامي كه چيزي را اراده كرده باشد تنها اين است كه بگويد باش و آن چيز موجود شود. سوره يس، آيه (3)
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دهد كه هر كس از خدا بترسد و به اين مفاد را به دست مي "مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال يَحْتَسِبُ
ات شود مگر با معرفت نسبت به خدا و اسما و صفكه البته چنين تقوايي حاصل نمي -حقيقت معناي كلمه پروا داشته باشد

كه الزمه آن اين است كه اراده نكند مگر فعل و تركي را  -به خاطر رعايت جانب او از محرمات و ترك واجبات و سپس -او
چنين كسي هيچ  -اش در اراده خداي تعالي مستهلك شده باشدكه او اراده كرده باشد، و الزمه اين هم آن است كه اراده

 .اي از خدادهد مگر از ارادهعملي انجام نمي

ين نيز آن است كه خود را و متعلقات خود از مشخصات و افعالش را ملك خداي تعالي بداند، آن هم ملك طلق او، و الزمه ا
تواند در ملكش تصرف كند، و اين ملكيت همان او را مالك علي االطالق خود بداند، مالكي كه به هر نحو بخواهد مي

ماند باشد، پس براي بنده از ملك حقيقي چيزي باقي نمياش ميواليت خدايي است كه خدا با آن واليت متولي أمر بنده
اش مگر آنچه كه خداي سبحان تمليكش كرده باشد، تازه همان را هم كه او دارد باز به ملكيت خدا باقي است، و ملك همه

 .از خداي عز و جل است

 دهد، ديگراز تنگناي وهم و زندان شرك نجات مي "يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً "اي را به حكماينجاست كه خداي تعالي چنين بنده
از جايي كه او احتمالش را هم ندهد رزق مادي  "وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال يَحْتَسِبُ "به اسباب ظاهري دلبسته نيست و به حكم

 از رسيدن به چنين رساند، براي اينكه او قبلكند، اما رزق ماديش را بدون پيش بيني خود او ميو معنويش را فراهم مي
دانست، همان اسبابي كه دل به آن بسته بود، و از آن اسباب توكلي رزق خود را حاصل دسترنج خود و اثر اسباب ظاهري مي

هم كه بسيار زيادند جز به اندكي اطالع نداشت، و مثلش مثل كسي بود كه در شبي بس ظلماني نور بسيار ضعيفي پيش 
خبر باشد، و ليكن خداي سبحان از همه اسباب خبر دارد، و او از ما وراي آن فضاي اندك بيپايش را روشن كرده باشد، و 

بخشد، و به هر يك از آن اسباب چيند، و هر طوري كه بخواهد نظام مياست كه اسباب و مسببات را پشت سر هم مي
 .اشتهدهد تاثيري كه خود بنده چنان تاثيري براي آن سراغ ندبخواهد اجازه تاثير مي



بدون  -كه رزق حقيقي هم همانست، چون مايه حيات جان انساني است، و رزقي است فنا ناپذير -و اما رزق معنويش را
داند كه از چه راهي به وي رساند، دليلش اين است كه انسان نه از چنين رزقي آگهي دارد و نه ميپيش بيني خود او مي

 .رسدمي

دار سرپرستي بنده متوكل خويش است، او را از پرتگاه هالكت بيرون ه ولي و عهدهخداي سبحان ك :و كوتاه سخن اينكه
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 ده،اي به خاطر اينكه بر خداي تعالي توكل كرده، و همه امور خود را به او واگذار نمودهد، و چنين بندهكند، روزي مينمي
دهد، خالصه آنچه را كه بيند از دست نميهايي را كه قدرت به دست آوردن آن را در خود ميهيچ چيز از كمال و از نعمت

كند، براي اينكه او به وي اميدوار بود به وسيله سعي و كوشش خود به دست آورد همان را خداي تعالي برايش فراهم مي
شود، و هيچ سبب از اسباب ظاهري اينطور نيست، براي اينكه كاره او ميخدا همهتوكل كرد، و كسي كه بر خدا توكل كند، 

 اللَّهَ بالِغُ إِنَّ "افتد، ولي خداي تعالي اين طور نيست،افتد بار ديگر نميهر سببي را كه در نظر بگيري يك بار كارگر مي
و وقتي  "ءٍ قَدْراًقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ "اي تعالي استرسد و تمامي امور در حيطه قدرت خد، چون خدا به كار خود مي"أَمْرِهِ

كند، بنده متوكل هم يكي از موجودات است، او نيز از تحت قدرت خدا حدود و اندازه هر موجودي را خداي تعالي معين مي
 .ها و حدود او نيز به دست خدا استخارج نيست، پس اندازه

تر يعني افراد متوسط از اهل تقوي كه شود، و اما افراد پايينن از اولياي اين امت ميو چنين مقامي تنها نصيب صالحي
تري از حيث معرفت و عمل دارند، از موهبت واليت خدايي هم آن مقداري برخوردارند كه با اخالص ايمان و درجات پايين

داشته باشند، چگونه محروم باشند با اينكه اي از اين موهبت ناعمال صالحشان مطابقت دارد، و چنان نيست كه هيچ بهره
 . «4» "وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ "و جاي ديگر به طور مطلق فرموده: « 1» "وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ "خداي عز و جل فرموده: 

مور ناشي از اراده خداي تعالي آري همين كه به دين حق متدين هستند، و اين سنت حيات را پذيرفته، ورود و خروجشان در ا
است، خود تقوي اللَّه و توكل بر او است، براي اينكه اين گونه افراد مؤمن و متقي اراده خداي تعالي را در جاي اراده خودشان 

 جيشوند، و خداي تعالي برايشان از هر ناماليمي مخراند، در نتيجه به همان مقدار از سعادت زندگي برخوردار ميقرار داده
دهد، و پروردگارشان كافي ايشان است، و او به كار خود دهد، و از جايي كه خود آنان به فكرشان نرسد روزيشان ميقرار مي

نشاند، و چگونه چنين نباشد با اينكه او است كه براي هر چيزي قدر و مقداري معين رسد و اراده خود را به كرسي ميمي
 .كرده است

 ت از سعادت هم آن مقدار سهم دارند كه شرك در ايمان وو اين مؤمنين از محرومي
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 .33و خداوند ولي و سرپرست مؤمنان است. سوره آل عمران، آيه (1)

 .13خداوند يار و ياور پرهيزكاران است، سوره جاثيه، آيه (2)
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كند، چون همانطور كه در باال گفتيم غير از صالحان از اولياي خدا، آنها كه از رتبه نه كرده باشد، و رخنه هم ميعملشان رخ
و از سوي ديگر به « 1» "وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ "ترند از شرك خالي نيستند، هم چنان كه فرمود: پايين

 . «4» "إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ "وده: طور مطلق فرم

، يعني هر كسي كه از شرك توبه كند، و باز به طور مطلق « 3» "وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً "و نيز فرموده: 
 . «3» "وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "فرموده: 



تر از درجه رود مگر با توبه از شرك خفي كه هر مرحله از آن پايينپس مؤمن به هيچ درجه از درجات واليت اللَّه باال نمي
 .واليت آن مرحله است

آيه مورد بحث از آيات برجسته قرآن است، و مفسرين در باره جمله جمله آن سخناني پراكنده دارند، كه از نقلش صرفنظر 
 .كنيممي

 231مدت عده طالق[..... ص: ]

 "...وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثاَلثَةُ أَشْهُرٍ "

است به معناي شك و ترديد، و در خصوص آيه منظور شك در يائسه شدن است،  "ارتبتم "كه مصدر فعل "ارتياب "كلمه
اي حيض نبيند، ولي شك داشته باشد كه حيض نديدنش به خاطر كبر سن است، يا به خاطر عارضه چون ممكن است زني

شوند، اگر در علت يائسه شدنشان شك داشتيد مزاجي است. پس معناي آيه اين است كه آن زناني كه از حيض يائسه مي
صورتي كه طالقشان داديد بايد سه ماه عده كه آيا به خاطر رسيدن به حد يائسگي است، يا به خاطر عارضه مزاجي است در 

 .نگه بدارند

، و معنايش اين است كه زناني كه در سن حيض "وَ اللَّائِي يَئِسْنَ... "اين جمله عطف است بر جمله -"وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ "
 .ديدن حيض نديدند نيز عده طالقشان سه ماه است

 اند، روزييعني منتهاي زمان عده زناني كه آبستن هستند و طالق گرفته -"أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّوَ أُوالتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ  "
 .است كه وضع حمل كرده باشند

 يعني كسي كه از خدا بترسد، خداي تعالي -"وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً "
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 .33آمرزد. سوره نساء، آيه خدا اين گناه را كه به وي شرك بورزند نمي(2)

 .و من به طور قطع آمرزنده هر كسي هستم كه توبه كند، و ايمان آورده عمل صالح انجام دهد(3)
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اند: گفته« 1»سازد. و بعضي آيد آسان ميهايي را كه برايش پيش ميدهد، يعني شدايد و مشقتبرايش آساني قرار مي
 فرستد، و يا عوضي آخرتي به اوو آخرت را برايش آسان نموده، يا فرجي دنيايي برايش مي معنايش اين است كه امور دنيا

 .دهدمي

 "...ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ "

نْ يَتَّقِ وَ مَ "يعني آنچه خداي تعالي در آيات قبلي بيان كرد احكامي است كه او به سوي شما نازل كرد، و در اينكه فرمود: 
ب از اي است از تقوي، مانند اجتناداللتي هست بر اينكه پيروي اوامر خدا خود مرحله "اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْراً

اي ديگر از تقوي است، و شايد اين داللت براي آن باشد كه امتثال اوامر هم مالزم با اجتناب از محرمات كه آن هم مرحله
 .است، و آن حرام عبارت است از ترك امتثال حرام

تنها  گناهان صغيره است، در نتيجه تقوي "سيئات "پوشاندن آن به وسيله مغفرت است، و مراد از "تكفير سيئات "و معناي



ريفه در معناي آيه ش "مْ لَهُ أَجْراًوَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَ يُعْظِ "ماند، و مجموع جملهبراي گناهان كبيره باقي مي
  :باشد كه فرمودهزير مي

آيد كه ، و از اين دو آيه شريفه بر مي« 4» "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً "
 .همان گناهان كبيره است "عبارت است از ورع از محارم خدا "فرمود: مراد معصوم )ع( هم كه در تعريف تقوي 

آيد كه مخالفت با احكامي كه خداي تعالي در باره طالق و عده نازل فرموده از گناهان كبيره است چون تقوايي و نيز بر مي
س آيه را شامل نگردد، پ شود، و ممكن نيست كه مسائل خودكه در آيه شريفه ذكر شده مشتمل بر مسائل مذكور نيز مي

 .شودمخالفت مذكور جزو سيئات قابل تكفير نيست، و گرنه نظم و معناي آيه مختل مي

 "...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ "

 "جدة "و "و جدان "به معناي تمكن و مقدار توانگريتان است، چون غني را "من وجدكم "گويد: كلمهراغب در مفردات مي
 . «3»اند هم به ضمه و هم به كسره را هم به فتحه واو حكايت كرده "وجد "خوانند، و بعضي قرائت كلمهمي

 گردد، و اين معنا را سياق تاييدبه مطلقات، يعني زنان طالقي بر مي "هن "ضمير
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كنيم، و در مدخلي تان را تكفير مي (ايد اجتناب بورزيد، ما گناهان )كوچكاگر از گناهان بزرگ آنچه از آن نهي شده(2)
 .31كنيم. سوره نساء، آيه آبرومند داخلتان مي

 ."وجد "مفردات راغب، ماده(3)
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ايد بايد در همان مسكن كه خودتان ساكنيد سكني بدهيد، البته هر طالق داده و معناي آيه اين است كه زناني را كه .كندمي
 .كس به مقدار وجدش، آن كس كه توانگر است به قدر توانگريش، و آنكه فقير است باز به مقدار تواناييش

، و ندن در آن سكني برايشان دشوار شوديعني حق نداريد ضرري متوجه آنان كنيد تا ما -"وَ ال تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ "
 .شان قرار دهيداز نظر لباس و نفقه در مضيقه

 235تكليف بچه شير خوار زن مطلقه[..... ص: ]

ان زنفرمايد: اگر معناي اين قسمت از آيه روشن است، مي -"وَ إِنْ كُنَّ أُوالتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّي يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "
 .طالقي حامله باشند، بايد نفقه آنان را بدهيد تا فرزند خود را بزايند

يعني اگر حاضر شدند نوزاد خود را شير دهند، بر شما است كه اجرت شير دادنشان را  -"فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ "
 .ردن پدر استبدهيد، چون اجرت رضاعت در حقيقت نفقه فرزند است، كه به گ

ناي شود، معاز آن مشتق است، وقتي در مورد چيزي استعمال مي "ائتمروا "كه فعل "ائتمار "-"وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ "
دهد، به طوري كه طرفهاي مشورت به يكديگر امر كنند، و در آيه مورد بحث كه ائتمار مشورت كردن در باره آن چيز را مي

فرمايد: در باره فرزند خود مشورت كنيد تا به ، خطابش به زن و مرد است، مي"ائتمار بكنيد "آمده و فرموده به صيغه امر
نحوي پسنديده و عادي به توافق برسيد، به طوري كه هيچ يك از شما و فرزندتان متضرر نشويد، نه مرد با دادن اجرت 

، و نه فرزند با كمتر از دو سال شير خوردن متضرر گردد، و زيادتر از حد معمول متضرر شود، و نه زن با كمتر گرفتن
 .همچنين ضررهاي ديگري كه ممكن است پيش آيد به هيچ يك از شما متوجه نشود



هر چند معناي تحت اللفظي اين جمله اين است كه اگر يكي از شما خواست به طرف  -"وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْري "
رساند، و اختالفتان برطرف نگرديد، به زودي زني ديگر غير از مادر طفل او را شير خواهد داد، ولي منظور اين ديگر ضرر ب

 .است كه بايد به زودي و قبل از آنكه كودك گرسنه شود، زني ديگر آن كودك را شير دهد

انفاق از سعه به معناي توسعه دادن در انفاق است، و  بايد صاحب سعه از سعه خود انفاق كند. و "لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ "
دهند، بايد در ايام عده دار خود را طالق ميفرمايد مردان توانگر وقتي همسر بچهامر در اين جمله متوجه توانگران است، مي

 .و ايام شيرخواري كودكشان، به زندگي مطلقه و كودك خود توسعه دهند
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به معناي عطا كردن  "ايتاء "به معناي تنگي روزي است، و كلمه "قدر رزق "-"وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ "
تواند به زندگي همسر طالقي و كودك شيرخوارش و كسي كه فقير و در تنگناي معيشت است، و نمي :فرمايداست، مي

 .تواند از مالي كه خداي تعالي به او عطا كرده به ايشان انفاق كندكه مي توسعه دهد، هر قدر

واناييش كند، هر كسي را به قدر تيعني خداي تعالي هيچ كسي را تكليف ما ال يطاق نمي -"ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها "
توسعه نكرده است، بنا بر اين، جمله مورد بحث  فرمايد، در مساله مورد بحث هم به مرد تهي دست تكليفتكليف مي

 .خواهد حرج را از تكاليف الهي كه يكي از آنها انفاق همسر مطلقه است نفي كندمي

دهد كه به زودي در اين جمله به اشخاص تهي دست تسليت و دلداري داده، مژده مي -"سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً "
 .دهدز تنگدستي و سختي، گشايش و رفاه ميخداي عز و جل بعد ا

 233بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيات طالق، راجع به احكام طالق، عده، رجوع و...([..... ص: 

 اشاره

  :در الدر المنثور است كه: ابن مردويه از ابي سعيد خدري روايت كرده كه گفت

 . «1»وره بقره است نازل گرديد سوره نساء كوتاه، هفت سال بعد از سوره نسايي كه جنب س

 .مؤلف: منظور از سوره نساء كوتاه، همين سوره طالق است

و در همان كتاب آمده كه مالك، شافعي، عبد الرزاق، )در كتاب المصنف(، احمد، عبد بن حميد، بخاري، مسلم، ابو داوود، 
و بيهقي، )در كتاب سنن خود( همگي از پسر عمر  ترمذي، نسايي، ابن ماجه، ابن جرير، ابن منذر، ابو يعلي، ابن مردويه،

اند كه خود او گفت: همسر خود را در حال حيض طالق دادم، و جريان را براي رسول خدا )ص( گفتم، حضرت روايت كرده
 در خشم شد و فرمود: بايد برگردي و او را نگه بداري تا از حيض پاك شود، و دوباره حيض ببيند و باز پاك شود، آن وقت

اگر خواستي طالقش دهي، يعني در حال طهارتش و قبل از آنكه با او عمل زناشويي انجام دهي طالق بدهي، اين است آن 
  :، آن گاه رسول خدا )ص( آيه را اينطور خواند كه"فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "اش فرمود: اي كه خداي تعالي در بارهعده

__________________________________________________ 

 .433، ص 3الدر المنثور، ج (1)

 333، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 . «1» "يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن "

 .آمده "لعدتهن "نقل كرده، قرائت خود ابن عمر است، و در قرآن كريم "في قبل عدتهن "مؤلف: اينكه آيه را



گفته: اين  "لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً "ه ابن منذر، از ابن سيرين نقل كرده كه در باره جملهو در همان كتاب آمده ك
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ  "جمله در باره حفصه دختر عمر نازل شد كه رسول خدا )ص( او را يك بار طالق داد، و آيه شريفه

 . «4»نازل شد، و به رسول خدا )ص( دستور داد كه به طالق خود رجوع كند  "بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً النِّساءَ... يُحْدِثُ

روايت كرده كه فرمود: هر طالقي كه بر طبق سنت و يا بر عده نباشد اعتبار  (و در كافي به سند خود از زراره از امام باقر )ع
را برايم تفسير كن، فرمود: اما طالق  "طالق عده "و "طالق سنت "ندارد. زراره اضافه كرده كه به امام باقر عرض كردم

خواهد همسرش را طالق دهد، او را زير نظر بگيرد تا حيض شود، و سپس از حيض پاك سنت اين است كه مردي كه مي
بگيرد، و  گردد، آن گاه بدون اينكه با او جماع كرده باشد يك بار طالق دهد، و دو نفر را هم بر طالق دادن خود شاهد

مام شده، و اش تسپس زير نظرش داشته باشد تا دو بار خون حيض ببيند و پاك شود، كه اگر براي بار سوم خون ببيند، عده
رابطه زوجيت بين آن دو به كلي قطع گرديده، به طوري كه اگر بخواهد دوباره با او ازدواج كند، مثل ساير مردان اجنبي 

كند، و در آن مدت كه او را زير تواند با او ازدواج كند، و اگر نخواست نمياگر خواست مي خواستگاري است از خواستگاران،
 اش( از او ارثنظر داشت تا از عده در آيد، نفقه و سكنايش را بايد بدهد، و نيز در آن مدت اگر مرد بميرد، زن )مطلقه در عده

 .اي هست، و نه ارثياز تمام شدن عده نه ديگر نفقهبرد، ولي بعد برد، و اگر زن بميرد، مرد از او ارث ميمي

، چنين است كه اگر "فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ "اش فرمود: سپس فرمود: و اما طالق عده كه خداي تعالي در باره
، و سپس از حيض در آيد، آن گاه مردي از شما خواست همسرش را طالق عده دهد، بايد او را زير نظر بگيرد تا حيض شود

يك بار طالقش دهد، بدون اينكه بعد از پاك شدن با او جماع كرده باشد، و دو نفر شاهد عادل هم گواه بر طالق بگيرد، و 
اگر خواست همان روز يا بعد از چند روز البته قبل از آنكه همسرش حيض ببيند، به او رجوع كند، و بر رجوع خود شاهد هم 

 و با او جماع كند، و نزد خود نگه بدارد، تا حيض ببيند، و بعد بگيرد،
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باشد، و شاهد هم بر طالق از حيض ديدن و از حيض خارج شدن، يك بار ديگر طالقش دهد، بدون اينكه با او جماع كرده 
دادنش بگيرد، و باز هر وقت خواست البته تا قبل از حيض ديدن به او رجوع كند، و بر رجوع خود شاهد هم بگيرد، و بعد از 

داري كند، تا براي بار سوم حيض ببيند، و چون از حيض خارج شد، قبل از آنكه با او رجوع با او جماع كند، و نزد خود نگه
باشد طالقش دهد، و بر طالق دادنش گواه هم بگيرد، در اين صورت ديگر رابطه زناشويي بين او و همسرش به  جماع كرده

تواند در عده به او رجوع كند، )و يا در خارج عده او را عقد كند(، مگر بعد از آنكه آن زن با مردي كلي قطع شده، و ديگر نمي
 .تواند دوباره عقدش كندميديگر ازدواج بكند، اگر او طالقش داد آن وقت 

 بيند چه بايد كرد؟ فرمود مثل چنين زني را بايد بهگويد: شخصي پرسيد: اگر زن از كساني باشد كه هيچ خون نميزراره مي
 . «1»طالق سنت طالق داد 

 خدمتش آمد،و صاحب قرب االسناد به سند خود از صفوان روايت كرده كه گفت: من شنيدم از امام صادق )ع( كه مردي به 
و اين مساله را پرسيد كه من همسرم را در يك مجلس سه بار طالق دادم، فرمود اعتبار ندارد، آن گاه فرمود مگر كتاب خدا 

جُوهُنَّ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ال تُخْرِيا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ  "فرمايدخواني كه ميرا نمي
 ."مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ ال يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

و سپس فرمود: هر چيزي كه مخالف كتاب خدا  "لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً "فرمايد: بيني كه ميآن گاه فرمود: آيا نمي



 . «4»و سنت باشد، بايد به كتاب خدا و سنت برگردانده شود 

 ، فرموده: اين عمل"ال تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ ال يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ "و در تفسير قمي در معناي جمله
از خانه خود خارج سازد،  -تواند به او رجوع كندر مدتي كه ميو د -براي مرد حالل نيست، كه زنش را بعد از آنكه طالق داد

و بر خود زن نيز حالل نيست كه از خانه شوهرش بيرون رود، مگر آنكه زن گناهي آشكار مرتكب شود كه در آن صورت 
 .تواند او را بيرون كندمرد مي

ز خانه شوهر سرقت كند، و يكي هم از مصاديق به معناي آن است كه زن نامبرده يا زناكار باشد و يا ا "فاحشة "و كلمه
 فاحشه سليطه شدن بر شوهر است، كه اگر زن طالقي يكي
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 . «1»او را از خانه خود خارج سازد تواند از اين اعمال را مرتكب شود، مرد مي

روايت آورده كه در باره زن طالقي كه در  (و در كافي به سند خود از وهب بن حفص، از يكي از دو امام صادق و باقر )ع
هَ لَعَلَّ اللَّ "سازد،دارد، و در آن ايام زينت خود را براي شوهرش ظاهر مياش نگه مياش را در خانهعده است فرموده: عده

تا شايد خداي تعالي دوباره محبت وي را در دل شوهرش بيفكند، و نفرت و كينه او را از دل شوهرش  "يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
 . «4»بيرون سازد 

 536 :[..... ص"وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً... "چند روايت در باره تقوي، توكل و كفايت خداوند، در ذيل آيه شريفه: ]

 .مؤلف:در اين معاني و معاني جمله جمله دو آيه مورد بحث روايات ديگري از ائمه اهل بيت )ع( رسيده است

و باز در آن كتاب به سند خود از معاوية بن وهب، از امام صادق )ع( روايت آورده كه فرمود: كسي كه خداي تعالي سه چيز 
رند، و دادارد: كسي كه توفيق دعايش داده باشند از اجابت دعايش دريغ نمييغ نميبه او داده باشد، از سه چيز ديگرش در

دارند، و كسي كه نعمت توكلش دادند از موهبت كفايتش كسي كه توفيق شكرش دادند از زيادتر كردن نعمتش دريغ نمي
 .كنندمضايقه نمي

كسي كه بر خدا  -وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ "د: فرماياي كه ميآن گاه فرمود: آيا كتاب خداي عز و جل را خوانده
، "كنمبه طور قطع اگر شكرگزاري كنيد نعمتتان را زياد مي -لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ "،"توكل كند او وي را كافي خواهد بود

 . «3» "را بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما -ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "و

و نيز در همان كتاب به سند خود از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت: از امام صادق )ع( از كالم خداي عز و جل 
ين ا، فرمود: يعني در دنيايش به او "وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال يَحْتَسِبُ "فرمايد: پرسيدم كه مي
 . «3»دهد چنين رزق مي

ين آيه، اند كه گفت: او در الدر المنثور است كه: عبد بن حميد و ابن جرير و ابن ابي حاتم، از سالم بن ابي الجعد، روايت كرده
ا اسير ر در باره مردي از قبيله اشجع نازل شد كه دچار فقر و باليي شده بود، دشمن پسرش "وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ... "يعني آيه

 و "از خدا بترس و صبر كن -اتق اللَّه و اصبر "گرفته بود، نزد رسول خدا )ص( شد، حضرت فرمود: 
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اش ملحق شد، در بين راه به چند رأس پس از چندي پسرش كه اسير شده بود برگشت، خداي تعالي آزادش كرد، به خانواده
ن ي ايبز دست يافته بود، آنها را هم آورده بود، و جريان را به حضور رسول خدا )ص( عرضه داشت، در همين بين خداي تعال

 . «1»آيه را نازل كرد، حضرت فرمود: آن بزها مال خودت باشد 

فت: اند كه گو باز در همان كتاب است كه ابو يعلي و ابو نعيم و ديلمي، از طريق عطاء بن يسار، از ابن عباس روايت كرده
هاي دنيا و از سكرات مرگ و از فرمود: يعني از شبهه "وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً "رسول خدا )ص( در تفسير آيه

 . «4»دهد شدائد روز قيامت برايش مخرجي قرار مي

فت: اند كه گو نيز در همان كتاب است كه حاكم )وي حديث را صحيح دانسته(، و ابن مردويه و بيهقي، از ابو ذر روايت كرده
را تالوت كرد، و آن قدر تكرار كرد تا  "لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ "رسول خدا )ص( آيه

كرد شان را كفايت ميكردند، خدا همهچرتش گرفت، و آن گاه فرمود: اي ابو ذر اگر تمامي مردم به اين آيه تمسك مي
«3» . 

اند كه گفت: رسول خدا خطيب، از عمران بن حصين، روايت كرده و نيز در همان كتاب آمده كه ابن ابي حاتم و طبراني و
هايش را كفايت )ص( فرمود: كسي كه اميد خود را از خلق بريد، و همه اميدش را به خدا بست، خدا هر مئونه از مئونه

خدا او را به همان دهد، و كسي كه همه اميدش به دنيا باشد، كند، و از جايي كه خود او احتمالش را هم ندهد روزي ميمي
 . «3»نمايد دنيا واگذار مي

روايت كرده كه فرمود: هر كس دوست  (و نيز آمده كه: ابن ابي حاتم، از ابن عباس، و او بدون واسطه از رسول خدا )ص
ت خدا سنيازترين مردم باشد، بايد به آنچه در ددارد نيرومندترين مردم باشد، بر خدا توكل كند، و هر كس ميل دارد بيمي

 «3»ترين مردم باشد از خدا بترسد دارد، اعتمادش بيشتر از آنچه در دست خود دارد بوده باشد، و كسي كه ميل دارد محترم

. 

 .مؤلف: در سابق در ذيل بحث پيرامون همين آيات مورد بحث معنايي براي اين گونه روايات كرديم
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  :و در كافي به سند خود از حلبي، از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود

ي بيند، ولشود، سه ماه است، و عده زني كه حيض مياي كه خونش قطع نميبيند، و مستحاضهعده زني كه حيض نمي
 .حيضش منظم نيست، سه نوبت حيض ديدن و پاك شدن است

را پرسيدم، و عرضه داشتم: منظور از اين شك و ريبه چيست؟ فرمود:  "إِنِ ارْتَبْتُمْ "گويد: از آن جناب معناي جملهحلبي مي



صاحبش بايد سه ماه عده نگه دارد، نه اينكه معيار را حيض ديدن قرار حيضي كه بيشتر از يك ماه طول بكشد ريبه است، و 
 . «1»دهد )تا آخر حديث( 

اي كه و نيز در همان كتاب به سند خود از محمد بن قيس از امام ابي جعفر )ع( روايت آورده كه فرمود: عده زن حامله
و را به طور معروف و معمول بدهد تا فرزندش را مطلقه شده وضع حملش است، و بر همسر او است كه در اين مدت نفقه ا

 . «4»بزايد 

روايت كرده كه گفت: هر گاه مردي  (و نيز در آن كتاب به سند خود از ابي الصباح كناني از ابي عبد اللَّه امام صادق )ع
ر زندش را زائيد مزد شيهمسرش را كه آبستن است طالق دهد، بايد نفقه او را بپردازد، تا فرزند به دنيا آيد، همين كه فر

دهد، و نبايد به او ضرر بزند، مگر آنكه زن شيردهي پيدا شود كه مزد كمتري بگيرد، اگر مادر طفل حاضر شد دادنش را مي
به آن مزد كمتر فرزندش را شير دهد البته او مقدم بر بيگانه است، چون مادر كودك است، لذا تا روزي كه بچه از شير گرفته 

 . «3»دهد گيرد و شير ميميشود مزد مي

 "و صاحب كتاب فقيه به سند خود از ربعي بن عبد اللَّه و فضيل بن يسار، از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير جمله
  :فرمود "وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ

اش را هم تامين كرد، كه هيچ، و گرنه بايد )حاكم شرع( بين شوهر و د، و جامهاگر به مقداري كه از گرسنگي نميرد به او دا
 . «3»اش جدايي بيندازد زن طالقي

 . «3»مؤلف: اين روايت را صاحب كافي هم به سند خود از ابي بصير از آن جناب روايت كرده 

  :، آمده كه"ضَعْنَ حَمْلَهُنَّوَ أُوالتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَ "و در تفسير قمي در ذيل جمله

اش همان وقتي است كه بزايد، و آنچه در شكم دارد بگذارد، حتي اگر بين طالق و زن حامله اگر مطلقه شد، سرآمد عده
 زائيدنش يك روز فاصله شود، پس بعد از زائيدن و پاك شدن

__________________________________________________ 

 .3، ح 144ص ، 3كافي، ج (1)

 .4و  1، ح 143، ص 3(كافي، ج 3و  2)

 .3، ح 433، ص 3فقيه، ج (4)

 .3، ح 314، ص 3كافي، ج (5)
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 توانداش نه ماه است، و نميتواند شوهر كند، و همچنين به عكس، اگر بين طالق و زائيدن نه ماه طول بكشد، عدهمي
 . «1»حمل  شوهر كند، مگر بعد از وضع

و در كافي به سند خود از عبد الرحمن بن حجاج از ابي الحسن )ع( روايت كرده كه گفت: من از آن جناب از زن آبستني 
اش با سقط جنين تمام شده يا نه؟ و اگر سقط به اش را سقط كرده، آيا عدهسؤال كردم كه شوهرش طالقش داده، و او بچه

چه را كه انداخته باشد، در صورتي كه مشخص باشد كه همان حمل است كه انداخته، صورت مضغه باشد چطور؟ فرمود: هر 
آورد تمام شده اي كه ميچه تمام باشد و چه ناقص، عده طالقش همان سقط است، و در عده طالق الزم نيست خلقت بچه

 . «2»باشد 

الب را توانم گفتار علي بن ابي طعبي گفتم نميو در الدر المنثور است كه ابن منذر از مغيره روايت كرده كه گفت من به ش
عده زن شوهر مرده آخر دو أجل است. شعبي گفت: اتفاقا نه تنها بايد آن را بپذيري، بلكه مانند  :بپذيرم، كه گفته است



أُوالتُ  وَ "اي، بايد بپذيري، براي اينكه همين علي بن ابي طالب بارها فرمود: آيه شريفهترين مطالبي كه پذيرفتهروشن
 . «3»است « 3»، تنها مربوط به زنان مطلقه "الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

و نيز در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، از عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، روايت كرده كه گفت: ابو عمرو بن حفص ابن 
اي به همسرش فاطمه دختر قيس نوشت، كه من تو را طالق ت، از يمن نامهمغيره با علي بن ابي طالب به سفر يمن رف

ام )و اين سومين بار بود كه او را طالق داد( و به هشام و عباس بن ابي ربيعه نوشت كه نفقه او را بدهند، فاطمه آن داده
، كه فقه نداري مگر اين كه حامله باشيبردگان به او گفتند: به خدا سوگند تو اصال ننفقه را اندك شمرد و اعتراض كرد، نام

ص( رفت، و مساله خود را با آن جناب در ميان نهاد، رسول خدا )ص( فرمود: تو نفقه )نيستي، فاطمه نزد رسول خدا 
 . «3»اش داد بري. از آن جناب اجازه خواست تا از منزل شوهرش منتقل شود، و حضرت اجازهنمي

__________________________________________________ 

 .333، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 .3، ح 34، ص 3كافي، ج (2)

 .433، ص 3الدر المنثور، ج (3)

وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ  "جا داشت شعبي اضافه كند كه عده زن شوهر مرده در جاي ديگر قرآن آمده، و فرموده: (4)
 .مترجم "أَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراًيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِ

و اين بدان جهت است كه طالق بار سوم طالقي نيست كه شوهر بتواند به او رجوع كند و نفقه مخصوص طالق رجعي (5)
 .است. مترجم
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را براي مروان شرح داد، مروان گفت: من تا كنون چنين مروان نزد فاطمه فرستاد، و جريان او را پرسش نمود، فاطمه جريان 
ام، مگر از يك زن، و ما با اين حرفها حاضر نيستيم ناموس خود را رها كنيم، اين مطلبي است كه هيچ يك از چيزي نشنيده

 ا كتابمردم حاضر به آن نيستند، و خالصه تو بايد هم چنان در خانه شوهرت بماني، فاطمه گفت: حاكم بين من و شم
دْرِي لَعَلَّ ال تَ "فرمايد: ، تا رسيد به اينجا كه مي"وَ ال يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ "خداست، و خداي تعالي فرموده: 

مان در ايام عده پشي، آن گاه فاطمه گفت: اين حكم براي زناني است كه ممكن است شوهرانشان "اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
شده، دو باره به زنان خود برگشته، بخواهند با آنان زندگي كنند، و اين بار سوم است كه همسر من مرا طالق داده، ديگر 

ي برد، و وقتگوييد: چون حامله نيست نفقه نميشود مياي حادث شود چطور وقتي سخن از نفقه ميمنتظري چه حادثه
 .كنيدوييد: نه بايد در خانه حبس باشد، براي چه حبسش ميگشود ميسخن از آزادي مي

حكم خدا اين است كه وقتي كسي بخواهد همسر خود را طالق دهد، او را زير نظر بگيرد، تا حيض شود، و از حيض پاك 
اش سه هبيند عدبيند سه بار بايد حيض ببيند، و اگر حيض نميگردد، آن گاه يك بار طالق دهد، در صورتي كه حيض مي

تواند رجوع كند، و دو اش وضع حمل او است، و اگر شوهر در ايام عده خواست رجوع كند ميماه است، و اگر حامله باشد عده
، و اين دو شاهد را هم در "وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ "شاهد هم بر رجوع خود بگيرد، هم چنان كه خداي تعالي فرمود: 

 .يرد، و هم هنگام رجوع كردنهنگام طالق دادن بگ

تواند او را طالق دهد، و اگر رجوع نكرد، تا حال اگر در ايام عده رجوع كرد كه همسر او است، و شوهرش دو بار ديگر مي
اش به كلي قطع شده، و زن اختيار خود را دارد تواند رجوع كند، بلكه با همان يك طالق رابطهاش سر آمد، ديگر نميعده

 . «1»كسي ازدواج بكند، با شوهر سابقش و يا با غير او كه با چه 



__________________________________________________ 

 .431، ص 3الدر المنثور، ج (1)
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 299[..... ص: 95تا  8(: آيات 62سوره الطالق )]

 اشاره

فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها وَ كانَ عاقِبَةُ  (3رَبِّها وَ رُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً وَ عَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً ) وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ
رَسُوالً يَتْلُوا  (14زَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً )( أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَن3ْأَمْرِها خُسْراً )

دْخِلْهُ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحاً يُ عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ وَ
( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ 11نْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً )جَنَّاتٍ تَجْرِي مِ

 (14ءٍ عِلْماً )للَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ ايَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ

 299ترجمه آيات..... ص: 

ها كه مردمش از دستورات پروردگارشان سرپيچي كردند و فرمان پيامبران او را گردن ننهادند در نتيجه ما و چه بسيار قريه
 .(3آنها را به حساب سختي محاسبه نموده به عذابي عجيب گرفتار كرديم )

 .(3هاي خود را چشيدند و عاقبت امرشان خسران شد )وبال سرپيچي آن مردم

تازه اين عذاب و خسران دنياي آنان بود و خداي تعالي براي آخرت آنان عذابي سخت تهيه ديده، پس اي خردمندان از 
 .(14مؤمنين از خدا بترسيد، چون خداوند چيزي كه مايه تذكر شما است بر شما نازل كرده )

اده تا آيات خدا را براي شما بخواند، آياتي كه روشن است، تا خدا آنهايي را كه ايمان آورده و اعمال صالح رسولي فرست
هايي كند خدا او را به بهشتآورد و عمل صالح ميها به سوي نور بيرون كند. و كسي كه به خدا ايمان ميكنند از ظلمتمي

هاي جاودانه كه ايشان تا ابد در آن خواهند بود و خدا چه نيكو بهشت كند كه نهرها از زير درختانش جاري استداخل مي
 .(11كرده است رزق چنين كسان را )
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شود تا معلوم گردد كه خدا بر خدايي كه هفت آسمان و از زمين هم مثل آن را بيافريد و امر او در بين آنها پيوسته نازل مي
 .(14و اينكه خداي تعالي به هر چيزي احاطه علمي دارد ) هر چيزي توانا است

 295[..... ص: "فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً "بيان آيات ]مقصود از شدت حساب در جمله

 اشاره

 كند، و يكي از آناين آيات موعظه و تهديد و بشارت است، و با اين اندرزها توصيه به تمسك به احكام خدا را تاكيد مي
اي در باره هيچ حكمي به قدر احكام راجعه به زنان همان احكام طالق و عده است، و در قرآن كريم هيچ توصيهاحكام 

 .ها خبري هستتاكيد نشده، و اين نيست مگر به خاطر اينكه دنبال اين احكام و اين توصيه



كه  "عتو "گويد: مصدرراغب مي "ناها حِساباً شَدِيداً وَ عَذَّبْناها عَذاباً نُكْراًوَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَ رُسُلِهِ فَحاسَبْ "
قريب المعناي  "عتو "و بنا به گفته راغب كلمه« . 1»از آن مشتق است، به معناي سرباز زدن از اطاعت است  "عتت "فعل

ه يركي و تيزهوشي و سياستمداري است، و نيز بگفته: اين كلمه به معناي ز "نكر "با استكبار است. و نيز در باره كلمه
  «معناي پيشامد بسيار دشواري است كه در انظار غير معروف و غير معمولي باشد

 .و مراد از آن در خصوص آيه شريفه معناي دوم است .

 . «3» دبه معناي منكر و كار بسيار زشتي است كه نظيرش از كسي ديده نشده باش "نكر "و در مجمع البيان گفته: 

، كه « 3» "وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ "كنند، نظير آيه، اهل قريه است، كه به نحو مجاز از اهل قريه به قريه تعبير مي"قريه "و مراد از
 اشاره است به اينكه اهل قريه به خدا كفر ورزيدند و "عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَ رُسُلِهِ "منظور سؤال از اهل قريه است، و جمله

 مرتكب شرك شدند، و كفر

__________________________________________________ 

 ."عتو "مفردات راغب، ماده(1)

 ."نكر "مفردات راغب، ماده(2)

 [.....] .343، ص 14مجمع البيان، ج (3)

 .34از قريه بپرس. سوره يوسف، آيه (4)
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ند، و دعوت آنان را تكذيب كردند، عالوه بر اين، به خدا كفر ورزيدند و شرايع او را ترك ديگري به رسوالن خدا ورزيد
كردند، و به رسوالن او كفر ورزيدند و واليت آنان را نپذيرفتند، با اينكه مامور به واليت آنان بودند، هم چنان كه نظير اين 

گذشت و شدت حساب در « 1» "فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّما عَلي رَسُولِنَا الْباَلغُ الْمُبِينُ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ "معنا در آيه
گيري در حساب، و به اصطالح مته به خشخاش گذاشتن، به منظور عبارت است از سخت "فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً "جمله

به مو با وضع صاحب عمل تطبيق كند. و مراد از اين حساب، پاداش يا كيفر تمام و دقيق دادن، كيفر و پاداشي كه مو 
 وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ "فرمايد: حساب دنيا است، نه حساب آخرت، به دليل اينكه در جاي ديگر مي

قُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْ "فرمايد: ، و نيز مي« 4» "يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ
 . «3» "كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ

 معدل و نتيجه محاسبه اعمال آدمي است، و -البته آنچه كه در نظر دين مصيبت است -رسدپس آنچه مصيبت به انسان مي
گذارد، بلكه از اين كند، و مته به خشخاش نميانگاري ميداي تعالي از بسياري از اعمال عفو نموده، مسامحه و سهلخ

آيد امر خدا و رسوالن خدا را اطاعت كنند، گيري در مورد مستكبرين صرفنظر ننموده، آنهايي كه عارشان ميسخت
شناخته سابقه و ناكند كه بياندازد، در نتيجه عذابي مياز قلم نميگيرد، و هيچ يك از گناهانشان را حسابشان را سخت مي

 .باشد

ها كه اهلش از امر پروردگارشان گردنكشي نموده، از اطاعت پيامبر خود استكبار و معناي آيه اين است كه: چه بسيار قريه
ختي مناقشه كرديم، و در آخر به عذابي ورزيدند، و در نتيجه ما حساب شديدي از آنها كشيديم، و در محاسبه اعمالشان به س

 .سخت مبتالشان نموديم، عذابي كه معهود نبود و سابقه نداشت، و آن عبارت بود از انقراض نسلشان در دنيا

 اند: مراد عذاب آخرت است، و اگر با فعل ماضياز مفسرين گفته« 3»و اينكه بعضي 

__________________________________________________ 



 اي ندارد. سورهو اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر او را و اگر رويگردان شويد رسول ما جز ابالغ آشكار وظيفه(1)
 .14تغابن، آيه 

كند. رسد به خاطر اعمالي است كه خودتان كرديد، تازه خدا بسياري از گناهان شما را عفو ميآنچه مصيبت به شما مي(2)
 .34سوره شوري، آيه 

ردند، گشاييم، ولي تكذيب كها ايمان آورده و تقوي داشته باشند، بركاتي از آسمان و زمين به رويشان ميو اگر اهل قريه(3)
 .33كردند. سوره اعراف، آيه و ما هم ايشان را گرفتيم به اعمالي كه مي

 .131، ص 43روح المعاني، ج (4)
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 .كرده، از نظر تحقق و حتميت وقوع بوده، سخن درستي نيستتعبير  "عذبنا "

التفاتي از غيبت )عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها( به تكلم بكار رفته،  "فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً وَ عَذَّبْناها "اين را هم بگوييم كه در جمله
است، و نكته اين التفات اين است كه بر عظمت  در اول آيه، خداي تعالي غايب فرض شده، و در آخر خود خدا گوينده شده

 .عذاب داللت كند

، اين است كه "اهل قريه وبال امر خود را چشيدند "مراد از اينكه فرمود:  "فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها وَ كانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً "
عتو و استكبارشان به ايشان رسيد، و عاقبت  وبال همان عتو و استكبار خود را چشيدند، و معناي آيه اين است كه عقوبت

 .شان همان خسران گرديدعتو خسارت است، پس در حقيقت اطاعت را فروخته و عتو را در عوض گرفتند، و سود اين معامله

ها حِساباً شَدِيداً وَ فَحاسَبْنا "دهد، هم چنان كه جملهاين جمله از كيفر آخرت آنان خبر مي "أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً "
داد، و اگر جمله مورد بحث را با واو عاطفه عطف به ما ، از كيفر دنيايي آنان خبر مي"عَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها

 به ذهن قبل ننموده، آن را از ما قبل جدا ساخت، براي اين بود كه اين جمله در مقام پاسخ از سؤالي بود كه ممكن است
، پرسيده منظور از خسران چيست؟ فرموده: اين "وَ كانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً "كسي در آيد، و گويا شنونده بعد از شنيدن جمله

 .است كه خدا برايشان عذابي سخت فراهم كرده است

 299تقواي خدا و بيم از وبال عتو و استكبار در برابر او مقتضاي عقل و نقل است[..... ص: ]

اب قبلي گيري از خطاين قسمت از آيه مورد بحث نتيجه "فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً "
  :فرمايداست، به مؤمنين مي

بار كند، و از اطاعت او شانه خالي نمايد، بايد بر حذر باشيد و نفستان را از اينكه در مقابل امر پروردگارتان عتو و استك
 .ها رسيد به شما نرسدجلوگيري كنيد، تا وبال عتو و خسران عاقبت كه به اهل آن قريه

يعني حال كه  "فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا "خردمندان( خوانده، فرموده: )و در اين جمله مؤمنين را اولي االلباب 
ايد. و منظور از اين تعبير اين بود كه از ها چنين شد، پس شما از خدا بترسيد، اي خردمنداني كه ايمان آوردهوضع اهل قريه

خواسته محقق شود، چون وقتي مؤمنين بشنوند كه مردمي از امر  عقل مؤمنين كمك بگيرد تا تقوايي كه از آنان
مند كه اي گرفتار شدند، و وقتي بفهسابقهپروردگارشان استكبار ورزيدند و به حساب سختي محاسبه، و به عذاب نكري و بي

ه آن چنان مي كعاقبت استكبار خسران است، بعد بشنوند كه اين سرنوشت مخصوص يك قوم و دو قوم نبوده، بلكه هر قو
 اند، به اين چنين بوده
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كند به اينكه عتو و استكبار از امر خدا، در حقيقت به استقبال عذاب شديد خدا اند، عقلشان حكم ميسرنوشتي دچار شده
كم عقلشان به تقوي گرايند، سازد تا به حدهد، و عقلشان را بيدارتر ميرفتن است، و به همين جهت ايشان را هشدار مي

مخصوصا مؤمنيني كه خداي تعالي برايشان كتابي تذكرآور فرستاده، آنچه نفعشان هست معين و آنچه به ضررشان هست 
دهد از چنين هدايتي تذكر داد، و به سوي حق و طريق مستقيم هدايتشان كرده، ديگر عقل آنان به هيچ وجه اجازه نمي

 .را بروند، و به سرنوشت آنان دچار گردندمنحرف گشته، راه آن قوم 

 292ناميد و از بعثت او تعبير به انزال فرمود[..... ص:  "ذكر "وجه اينكه رسول خدا )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( را]

 "...رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ "

ممكن هم هست بدل از آن كلمه باشد. پس مراد از ذكري كه خدا نازلش ، و "ذكرا "اين آيه عطف بيان است براي كلمه
كرده، همان رسول است و اگر رسول را ذكر ناميده، به خاطر آن است كه رسول وسيله تذكر است، خدا و آيات او و راه 

 "اهر جملهاست، و ظ (شخص خاتم االنبياء محمد )ص "رسول "كند، منظور ازدعوت به سوي دين حق را يادآوري مي
كند، و بنا بر اين، مراد از انزال رسول، بعثت او از ناحيه عالم غيب، و ، اين معنا را تاييد مي"يتلوا عليكم ايات اللَّه مبينات

ن بهره بودند، و احتمال رسيدن به آظهور او براي بشر به عنوان رسالت از ناحيه خداست، بعد از سالها كه از چنين نعمتي بي
، و معلوم است « 1» "وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ "دادند، هم چنان كه در باره خلقت آهن هم اين تعبير را آورده و فرموده: را هم نمي

 .خواهد بفرمايد: اين نعمت از ناحيه ما استخواهد بفرمايد آهن را از آسمان انداختيم، بلكه ميكه نمي

ير كند، را به جبرئيل تفس "رسوال "صاحب كشاف را بر آن داشته كه كلمه و اين تعبير كه در آيه شريفه در باره رسول آمده،
يل آيات شود كه جبرئ، اين مي"تا آيات روشن خداي را به روشني برايتان تالوت كند -يتلوا عليكم... "آن گاه منظور از جمله

غير اين  "يَتْلُوا عَلَيْكُمْ... "ر جملهولي ظاه« . 4»كند خدا را بر پيغمبر بدان جهت كه رهبر و متبوع شما است تالوت مي
 .معنايي است كه صاحب كشاف گفته

م ايات ارسل رسوال يتلوا عليك "با فعلي تقديري منصوب شده باشد، و تقدير كالم "رسوال "اين احتمال هم هست كه كلمه
 باشد، و مراد از ذكري كه بر امت نازل شده قرآن "اللَّه

__________________________________________________ 
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 .كريم، و يا أحكام و معارف آن باشد

 .ن آيه در آيات نظير آن گذشتتفسير اي -"لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ "

ه اين قسمت از آيه كساني را ك -"وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً "
 .هددبه خدا ايمان آورده عمل صالح انجام دهند، وعده جميل و بشارت به بهشت مي

ايماني  "رزق "ستايد، و مراد ازدر اين جمله احسان خدا را در آنچه به ايشان روزي كرده مي -"قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً "
است كه به ايشان روزي كرده، و همچنين عمل صالحي كه توفيقش را به ايشان داده، و بهشتي كه در آخرت به ايشان 

 .اند: مراد از رزق تنها بهشت استسرين گفتهاز مف« 1»دهد. ولي بعضي مي



 296ها هفت تا آفريد[..... ص: مقصود از اينكه خداوند زمين را مانند آسمان]

 "...اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ "

فرمايد خدايي كند، ميهمانا مساله ربوبيت خداي تعالي و بعثت رسول بود تاكيد مي بياني است كه مضمون آيات قبل را كه
براي شما رسول فرستاده، و ذكر نازل كرده، تا او را اطاعت كنيد و به احكام ذكرش عمل كنيد، و نيز خدايي شما را تهديد 

د كشيد و به عذابي اليم دچار خواهد ساخت، و كرده به اينكه اگر تمرد كنيد و مخالفتش نماييد، حسابي شديد از شما خواه
باز خدايي شما را بشارت داده كه اگر اطاعتش كنيد، به بهشت جاودانتان خواهد برد، كه هفت آسمان و هفت زمين را 

 .آفريده، خدايي است قدير و عليم

 .ر تفسير سوره حم سجده گذشتگفت، د "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ "توان در تفسير جملهمطالبي كه مي

مثليت عددي است، يعني همانطور كه آسمان هفت تا  "مثل "آيد كه مراد ازبر مي "وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ "و از ظاهر جمله
اول  :است، زمين هم مثل آن هفت تا است، حال بايد ديد منظور از هفت تا زمين چيست؟ در اين باب چند احتمال هست

گوييم منظور از هفت تا زمين هفت عدد از كرات آسماني است، كه ساختمانش از نوع ساختمان زميني است كه ما در اينكه ب
كنيم. دوم اينكه بگوييم منظور از آن تنها زمين خود ما است، كه داراي هفت طبقه است، كه )چون طبقات آن زندگي مي

ترين طبقاتش همين طبقه اولي است كه ما روي آن قرار داريم. ، و سادهپياز( رويهم قرار دارند، و به تمام كره احاطه دارند
 سوم اينكه

__________________________________________________ 
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علماي جغرافي قديم( بسيط زمين )، كه هاي هفتگانه روي زمين استها و قسمتهاي هفتگانه اقليمبگوييم منظور از زمين
اند اين چند وجه وجوهي است كه هر يك طرفداراني دارد، و چه بسا با مراجعه به را به هفت قسمت )و يا قاره( تقسيم كرده

 .مطالبي كه در تفسير سوره حم سجده گذشت، بتوان به احتمال چهارم دست يافت

، اين است كه خداي تعالي از زمين چيزي خلق كرده، مثل "مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّوَ  "و چه بسا گفته باشند كه مراد از جمله
آسمانهاي هفتگانه، و آن عبارت است از انسان كه موجودي است مركب از ماده زميني، و روحي آسماني، كه در آن روح 

 .هايي از ملكوت آسماني استنمونه

 297[..... ص: "يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ... "در جمله:  ها و زمينمراد از امر و نزول آن بين آسمان]

گردد، و منظور هر دو بر مي "ارض "و "سماوات "آيد كه ضمير در آن به كلمه، بر مي"يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ "و از ظاهر جمله
تفسيرش كرده، « 1» "ا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُإِنَّما أَمْرُهُ إِذ "همان امر الهي است كه آيه شريفه "امر "از كلمه

فرمايد امر خدا همان كلمه ايجاد است، و آن وقت منظور از تنزل امر بين آسمانها و زمين، شروع كردن به نزول از مصدر مي
سد، تا آنچه خداي عز و جل اراده شود تا به عالم ارضي برامر به طرف آسمانها است كه از يكي به سوي ديگري نازل مي

كرده تكون يابد، چه اعيان موجودات و چه آثار و چه ارزاق و چه مرگ و زندگي و چه عزت و ذلت و چه غير اينها، هم چنان 
ماءِ إِلَي الْأَرْضِ ثُمَّ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّ "، و نيز فرموده: « 4» "وَ أَوْحي فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها "كه در جاي ديگر قرآن آمده: 

 . «3» "يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ



اند: مراد از امر دستورات شرعي است، كه مالئكه وحي آنها را از آسمان به سوي رسول خدا از مفسرين گفته« 3»بعضي 
اند زمين قرار داشت، ليكن اين مفسرين آيه را بدون هيچ دليلي تخصيص زدهكنند، چون رسول خدا )ص( در )ص( وحي مي

با اين  "لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ... "فرمايد: اند، عالوه بر اين، ذيل آيه شريفه كه ميرا منحصر در أوامر تشريعي نموده "امر "و كلمه
 .سازدتخصيص نمي

__________________________________________________ 

شود. فرمان نافذ خدا )در عالم( چنين است كه هر گاه اراده خلقت چيزي را بكند به محض اينكه بگويد باش، موجود مي(1)
 .34سوره يس، آيه 

 .14در هر آسماني امر آن آسمان را وحي كرد. سوره حم سجده، آيه (2)

نمايد، در روزي كه مقدارش هزار سال از سالهايي وج ميكند، آن گاه به سوي آن عراز آسمان تا زمين تدبير امر مي(3)
 .5شماريد. سوره الم سجده، آيه است كه شما مي
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مت از آيه يكي از نتائج مترتب بر خلقت اين قس -"ءٍ عِلْماًءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْأَنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ "
كند، و در آن خلقت و امر به خداي تعالي نسبت داده شده و مخصوص آن آسمانهاي هفتگانه و از زمين مثل آن را ذكر مي

جناب شده است، و همين طور هم هست، چون هيچ متفكري كه در مساله خلقت غور كند، در اين معنا شكي برايش باقي 
قدرت خداي تعالي شامل هر چيز و علمش محيط به هر چيز است، پس بر چنين كسي يعني بر همه خردمندان  ماند كهنمي

مؤمن واجب است كه از مخالفت امر او بپرهيزند، چون سنت اين خداي قدير عليم بر اين جاري شده كه مطيعان اوامرش را 
وَ كَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ  "ودش در باره اين سنت فرموده: پاداش، و اهل عتو و استكبار را مجازات فرمايد، هم چنان كه خ

 . «1» "الْقُري وَ هِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

 548 :ص و در باره خلقت سماوات و ارضين([..... "قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا... "بحث روايتي ])دو روايت در ذيل جمله

 . «4»، آمده كه: منظور از قريه اهل قريه است "وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ "در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه

و در تفسير برهان از ابن بابويه نقل شده كه وي به سند خود از ريان بن صلت از حضرت رضا )ع( روايت كرده كه در 
ل خدا )ص(، و ما اهل آن جناب هستيم، و اين معنا در كتاب خدا هم آمده، گفتگويش با مامون فرموده: منظور از ذكر، رسو

مْ آياتِ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُ "آنجا كه در سوره طالق فرموده: 
 .در آن منظور از ذكر را رسول خدا )ص( دانسته، پس ذكر، رسول خدا )ص( و ما اهل بيت او هستيم كه "مُبَيِّناتٍ

و در تفسير قمي است كه پدرم از حسين بن خالد از ابي الحسن رضا )ع( برايم حديث كرد كه وي گفت: من به آن جناب 
خبر بده، فرمود: آسمان  "وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ "فرمايد: عرضه داشتم: مرا از معناي كالم خداي عز و جل آنجا كه مي

 محبوك به زمين

__________________________________________________ 

كند، كه اخذ او دردناك و شديد اي را در حال ظلم گرفتار ميو اين چنين است اخذ پروردگارت، وقتي كه اهل قريه(1)
 .144است. سوره هود، آيه 

 [.....] .333، ص 4قمي، ج تفسير (2)



 333، ص: 13ترجمه الميزان، ج

است، آن گاه امام انگشتان خود را در هم كرد و فرمود: اينطور محبوك به زمين است، عرضه داشتم: چطور آسمان محبوك 
م آسمان را بدون ستونهايي كه به چشخدا  -رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها "فرمايد: به زمين است، با اينكه خداي تعالي مي

وييد آسمان گآيد آسمان به زمين تكيه ندارد، پس چگونه شما مي، )و معلوم است كه از اين آيه بر مي"شما بيايد بر افراشته
  :فرمايداند؟( فرمود: سبحان اللَّه مگر اين خداي سبحان نيست كه ميو زمين به هم فرو رفته

م شما شود ستونهايي هست، ولي به چشعرضه داشتم: بله. فرمود: پس معلوم مي "چشم شما بيايد؟بدون ستونهايي كه به  "
 .آيدنمي

امام )ع( كف دست چپ خود را باز كرد  :گويدعرضه داشتم: خدا مرا فدايت كند، آن ستونها چگونه است؟ حسين بن خالد مي
اي است، و زمين دوم ا است، و آسمان دنيا بر باالي زمين قبهو دست راست خود را در آن قرار داد و فرمود: اين زمين دني

اي اي است بر باالي آن، و زمين سوم باالي آسمان دوم قرار گرفته، و آسمان سوم قبهباالي آسمان دنيا، و آسمان دوم قبه
زمين پنجم باالي  است بر باالي آن، و زمين چهارم باالي آسمان سوم است، و آسمان چهارم بر باالي آن قبه است، و

اي اي است روي آن، و زمين ششم بر باالي آسمان پنجم است، و آسمان ششم قبهآسمان چهارم است، و آسمان پنجم قبه
اي است باالي آن، و عرش رحمان تبارك و است روي آن، و زمين هفتم باالي آسمان ششم واقع است، و آسمان هفتم قبه

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ  "فرمايد: دارد، و اين كالم خداي تعالي است كه ميتعالي بر باالي آسمان هفتم قرار 
 ."مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

و اما منظور از صاحب امر، رسول خدا )ص( و وصي بعد از رسول خدا )ص( است، كه قائم بر وجه زمين است، كه امر الهي 
 .آيدهاي هفتگانه فرود ميشود، يعني از آسمانهاي هفتگانه و زمينبه سوي او نازل ميتنها 

بينيم، فرمود: آري زير پاي ما تنها يك زمين است، و آن شش عرضه داشتم: ما كه بيش از يك زمين زير پاي خود نمي
 . «1»زمين ديگر فوق ما قرار دارند 

 . «4»الد از حضرت رضا )ع( نظير اين روايت حكايت شده مؤلف: و از طبرسي از عياشي از حسين بن خ

و اين حديث در باب خودش حديثي نادر است، و با در نظر گرفتن ذيل آن كه سخن از تنزل امر دارد، اين معنا به ذهن 
 .اند از باطن عالم خبر دهند نه از ظاهر آن و خلقت ماديش، و خدا داناتر استرسد كه امام خواستهنزديكتر مي

__________________________________________________ 

 .343، ص 4تفسير قمي، ج (1)
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 221(..... ص: 95سوره تحريم مدني است و دوازده آيه دارد )(66)

 221[..... ص: 1تا  9(: آيات 66سوره التحريم )]

 اشاره



 هِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّ

( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَ اللَّهُ 1يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )
 ضَهُ وَ أَعْرَضَوَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلي بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْ( 4مَوْالكُمْ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ )

تُوبا إِلَي اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ ( إِنْ ت3َعَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ )
 (3فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْالهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَالئِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ )

( يا أَيُّهَا 3مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَ أَبْكاراً ) عَسي رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ
عَلُونَ ما مْ وَ يَفْال يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُ الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَيْها مَالئِكَةٌ غاِلظٌ شِدادٌ

( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَي اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً 3( يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )3يُؤْمَرُونَ )
عَهُ مَ اتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يَوْمَ ال يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُواعَسي رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئ

( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ 3ءٍ قَدِيرٌ )كُلِّ شَيْ نُورُهُمْ يَسْعي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَ اغْفِرْ لَنا إِنَّكَ عَلي
 (3الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ )
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 .به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

كني آنچه را كه خدا برايت حالل كرده؟ و خدا آمرزنده و رحيم به منظور خوشدل ساختن همسرانت حرام مياي پيامبر! چرا 
 .(1است )

 .(4خداوند راه چاره شكستن سوگند را براي شما بيان كرد و خدا سرپرست شما است و او داناي حكيم است )

نامبرده آن سر را فاش ساخت و خدا پيامبر خود را از  و چون پيامبر مطلبي را سري به بعضي از همسران خود گفت و همسر
اي از اين خيانت را به وي اعالم داشت و از همه جزئيات آن خودداري كرد اين افشاگري همسرش خبر داد و پيامبر گوشه

بر داد خ وقتي به او فرمود تو چنين كردي پرسيد: چه كسي از اين عمل من به تو خبر داد؟ فرمود خداي عليم خبير به من
(3). 

و شما دو زن اگر به سوي خدا توبه ببريد )اميد است خدا دلهايتان را از انحراف به استقامت برگرداند(، چون دلهاي شما 
منحرف گشته و اگر هم چنان عليه پيامبر دست به دست هم بدهيد بدانيد كه خداوند موالي او و جبرئيل و مؤمنين صالح و 

 .(3يبان اويند )مالئكه هم بعد از خدا پشت

اميد است پروردگار او اگر او شما را طالق دهد همسراني بهتر از شما روزيش كند همسراني بدل از شما كه مسلمان، مؤمن، 
 .(3مالزم بندگي و خشوع، تائب و عابد و صائم باشند، كه يا بيوه باشند و يا بكر )

اش مردم و سنگ است حفظ كنيد، آتشي كه گيرانهآتشي كه آتشايد! خود و اهل خود را از هان اي كساني كه ايمان آورده
دهد نافرماني ننموده بلكه هر چه فرشتگان غالظ و شداد موكل بر آنند فرشتگاني كه هرگز خدا را در آنچه دستورشان مي

 .(3كنند )گويد عمل ميمي

 .(3كرديد چيز ديگري نيست )ا جز آنچه مياي كساني كه كفر ورزيديد! امروز ديگر معذرت نخواهيد براي اينكه كيفر شم

اي خالص شايد پروردگارتان گناهانتان را تكفير نموده در جناتي اي كساني كه ايمان آورديد به سوي خدا توبه ببريد توبه



 تر ازسازد نورشان جلوداخلتان كند كه نهرها از زير درختانش روان است در روزي كه خدا نبي و مؤمنين با او را خوار نمي
گويند پروردگارا نور ما را تمام كن و ما را بيامرز كه تو بر كند ميخودشان در حركت است از جلو و طرف راست حركت مي

 .(3هر چيز توانايي )

اي پيامبر! با كفار و منافقين جهاد كن و بر آنان سخت بگير و خشونت به خرج ده و جايگاه ايشان در جهنم است كه چه بد 
 .(9)ي است بازگشت گاه

 334، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 225بيان آيات..... ص: 

 اشاره

اين سوره با داستاني كه بين رسول خدا )ص( و بعضي از همسرانش اتفاق افتاد آغاز شده، و آن اين بود كه به خاطر 
آن جناب را مورد عتاب قرار اي از حاللها را بر خود حرام كرد، و بدين سبب در اين آيات آيد پارهاي كه شرحش ميحادثه

دهد كه چرا به خاطر رضايت بعضي از همسرانت، حالل خدا را بر خود حرام كردي، و در حقيقت و به طوري كه از سياق مي
 .خواهد رسول گرامي خود را عليه آن همسر ياري كندآيد عتاب متوجه همان همسر است، و ميبر مي

ست اش انسان و سنگ اگيرانهكند به اينكه جان خود را از عذاب آتشي كه آتشب ميبعد از نقل اين داستان مؤمنين را خطا
دهند، جز ايشان خود اعمالشان است، و معلوم است كه نگه بدارند، و بدانند كه به جز اعمال خود آنان به ايشان جزايي نمي

مگر پيغمبر و آنهايي كه به وي ايمان تواند از عمل خود بگريزد پس هيچ كس از اين جزا خالصي ندارد، هيچ كس نمي
كند. در آخر، سوره را به آوردن مثلي ختم آوردند، آن گاه بار ديگر رسول خدا )ص( را به جهاد با كفار و منافقين خطاب مي

 .كند، مثلي از زنان كفار، و مثلي از زنان مؤمنين، و در اينكه سياق سوره ظهور در مدنيت آن دارد حرفي نيستمي

 225. ص: ود از تحريم پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( آنچه را كه خدا برايش حالل كرده )لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ([....مقص]

خطابي است آميخته با عتاب، كه چرا آن  "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
اي از حاللهاي خدا را بر خود حرام كرده، ولي تصريح نكرده كه آنچه حرام كرده چيست، و قصه چه بوده؟ چيزي جناب پاره

اشاره دارد بر اينكه آنچه آن جناب بر خود حرام كرده، عملي از  "خواهي؟آيا خشنودي همسرانت را مي "كه هست جمله
داده، و بعضي از همسرانش از آن عمل ناراضي بوده، آن جناب را در حالل بوده، كه رسول خدا )ص( آن را انجام مياعمال 

 .اند، تا آن جناب ناگزير شده سوگند بخورد كه ديگر آن عمل را انجام ندهدكردهدادند و اذيت ميمضيقه قرار مي

توجه آن جناب بدان جهت كه نبي است كرده، و نه بدان جهت كه رسول است، خطاب را م "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ "پس اگر در جمله
اي كه جزو رسالتهاي او براي مردم باشد، و معلوم داللت دارد كه مساله مورد عتاب مساله شخصي آن جناب بوده، نه مساله
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 .كه مساله مورد بحث مربوط به يكي از رسالتهاي آن جناب باشد "وليا ايها الرس "صحيح و مناسب بود بفرمايد: 

، تحريم از طرف خدا نبوده، بلكه تحريم به وسيله نذر و سوگند "لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ "در جمله "تحريم "و مراد از
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ  "فرمايد: مي بوده، آيه بعدي هم بر اين معنا داللت دارد، چون در آنجا سخن از سوگند كرده

شود آن جناب با سوگند آن حالل را بر خود حرام كرده، چون خاصيت سوگند همين است كه وقتي به معلوم مي "أَيْمانِكُمْ



شود آن يسازد، پس معلوم مكند، و چون به ترك عملي متعلق شود آن عمل را حرام ميعملي متعلق شود آن را واجب مي
 .جناب سوگند به ترك آن عمل خورده، و آن عمل را بر خود حرام كرده، اما حرام به وسيله سوگند

آري منظور از تحريم چنين تحريمي است، نه اينكه حرمت آن عمل را براي شخص خودش تشريع كرده باشد، چون پيغمبر 
 .يم كند، و چنين اختياري نداردتواند چيزي را كه خدا حاللش كرده بر خود و يا بر همه تحرنمي

خواهي رضاي زنان خود را به دست بياوري، و اين جمله بدل است از يعني تو با اين تحريم مي -"تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ "
اي است بر اينكه عتاب مذكور در حقيقت . ممكن هم هست حال از فاعل آن باشد، و اين جمله خود قرينه"لم تحرم "جمله

اين  "وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ "و نيز جمله "إِنْ تَتُوبا إِلَي اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما... "متوجه زنان آن حضرت است، نه خود او، جمله
 .كندمعنا را تاييد مي

خدا  در مورد رسول "فرض "راغب گفته: هر جا كلمه "الْحَكِيمُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَ اللَّهُ مَوْالكُمْ وَ هُوَ الْعَلِيمُ "
متعدي شده، داللت دارد بر وجوب آن عمل بر همه امت، كه رسول خدا )ص( هم  "علي ")ص( در قرآن آمده، و با حرف

مل براي آن آمده، داللت دارد بر اينكه آن ع "الم "داخل آنان است، و هر جا اين كلمه در مورد آن جناب به وسيله حرف
 "موده: ، و يا فر"ما كانَ عَلَي النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ "بينيم فرموده: جناب ممنوع و حرام نيست، مثال وقتي مي

 . «1»، بايد بفهميم كه آن جناب در اين موارد منعي ندارد "قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ

 بر وزن تذكرة و تكرمة بوده، و اين كلمه مانند "تحللة "در اصل "تحلة "و كلمه
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اين است كه خداي تعالي راه چاره  "يْمانِكُمْقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَ "مصدر است. راغب گفته: معناي آيه "تحليل "كلمه
 . «1»شكستن سوگند را كه همان دادن كفاره است براي شما بيان كرده 

ت كه خداي اي اسگويي شكستن سوگند سود و بهره -شود: خداي تعالي براي شما تقدير كرددر نتيجه معناي آيه چنين مي
  :ون فرمودتعالي به انسان داده، و از آن منع نفرموده، چ

كه سوگند خود را با دادن كفاره بشكنيد، و خدا ولي شما است، چون تدبير امورتان به دست  -"عليكم "، و نفرمود: "لكم "
 .نمايد، و او است داناي فرزانهكند و هدايتتان مياو است، و او است كه برايتان تشريع احكام مي

دهد سوگند خود را ترك عملي سوگند خورده بوده، و به وي دستور مياين آيه داللت دارد بر اينكه رسول خدا )ص( به 
از حل به  "تحلة "، و"فرض اللَّه لكم حنث ايمانكم "، و نفرمود"فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ "بشكند، چون فرموده: 

ب كرده بوده، و اين با سوگند بر ترك شود سوگندي كه آن جناب خورده بود آزاديش را سلمعناي گشودن است، معلوم مي
 .عملي مناسب است، نه سوگند بر انجام فعلي

كند و از مي ه عليه و آله و سلم( را حكايتتوضيح آياتي كه افشاي سر پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( توسط يكي از همسرانش )حفصه دختر عمر( و آزار شدن پيامبر )صلي اللَّ]

 229دهد[..... ص: جبرئيل و صالح مؤمنين و مالئكه از آن جناب خبر مي پشتيباني خدا و

 ...وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلي بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ "

به معناي مطلبي است كه در دل خود پنهان كرده باشي و  "سر "كلمه "قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ
است، به معناي اين است كه همان مطلب  "سر "كه باب افعال همان "اسرار "نخواهي ديگران از آن خبردار شوند، و كلمه



 به همان "نبات به "را براي كسي فاش سازي و سفارش كني كه آن را پنهان بدارد و به كسي اطالع ندهد، و ضمير در
يعني  "انباء "به "عليه "به رسول خدا )ص(، و ضمير "أظهره "به حديث، و ضمير در "به "گردد، و ضميربعض ازواج بر مي

 "گردد، و اشاره بهبه حديث بر مي "بعضه "به رسول خدا )ص(، و ضمير در "أعرض "و در "عرف "افشاي سر، و ضمير در
 .يعني افشاي سر است "انباء "به "هذا

يعني  -سري از اسرار خود را نزد بعضي از همسرانش (و زماني كه رسول خدا )ص "و حاصل معناي آيه اين است كه: 
 افشا كرد، و به وي سفارش فرمود كه اين مطلب را به كسي نگويد، همين كه حفصه آن سر را -حفصه دختر عمر بن خطاب
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بر خالف دستور آن جناب به ديگري گفت، و قسمتي از سر آن جناب را فاش نموده از فاش كردن بقيه آن سر خودداري 
آن زن نمود، رسول خدا )ص( جريان را به عنوان اعتراض به خود او خبر داد، يعني خبر داد كه تو سر مرا فاش كردي، 

ام؟ رسول خدا )ص( فرمود خداي عليم و ام، و سر تو را فاش ساختهپرسيد چه كسي به تو خبر داد كه من اين كار را كرده
 .خبير به من خبر داد، و او خدايي است كه عالم به سر و عالنيه، و با خبر از سرائر و اسرار است

 ما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْالهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَالئِكَةُ بَعْدَ ذلِكَإِنْ تَتُوبا إِلَي اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُ "
ايد، و اگر عليه آن جناب دست يعني: اگر شما دو زن به سوي خدا برگرديد كه هيچ، وسيله توبه خود را فراهم كرده "ظَهِيرٌ

 ...بدانيد كه موالي او خدا است به دست هم دهيد،

 .تمامي روايات اتفاق دارند بر اينكه منظور از آن دو زن حفصه و عايشه دو همسر رسول خدا )ص( هستند

به معناي ميل است، كه البته در اينجا منظور ميل به باطل و  "صغو "است، و "صغو "فعل ماضي از ماده "صغت "و كلمه
وب، پس مسلم شد كه اين دو زن، رسول خدا )ص( را آزردند و عليه او دست به دست هم خروج از حالت استقامت است. خ

  :دادند، و دست به دست هم دادن عليه آن جناب از گناهان كبيره است، به دليل اينكه فرموده

وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ  "، و نيز فرموده: « 1» "وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ "
 . «4» "رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ

در اين آيه خطاب را متوجه دو تا از همسران رسول خدا )ص( كرده، و با اينكه دو نفر دو تا قلب دارد، قلب را به صيغه جمع 
 صرف استعماليو اين « 3»آورده 

__________________________________________________ 

دهند، خداي تعالي در دنيا و آخرت لعنتشان كرده و برايشان عذابي خوار كننده آماده كساني كه خدا و رسول را آزار مي(1)
 .33كرده است. سوره احزاب، آيه 

 .دردناك دارنددهند، عذابي و كساني كه رسول خدا )ص( را آزار مي(2)

 .31سوره توبه، آيه 

دهد، آن هاي گوناگون به صاحبش ميو اين يا به خاطر آن است كه قلب حاالت گوناگون دارد، حاالتي كه واقعيت(3)
 .چنان كه گويي صاحب دل امروز آن شخص ديروزي نيست، به كلي دگرگون شده، و انساني ديگر شده است. مترجم
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گر دو دل گوييم مگوييم: مگر دلهايتان چدني است، و نمياست كه نظائرش بسيار است، )در فارسي هم خطاب به دو نفر مي



 .(شما چدني است

به معناي پشت به پشت هم دادن، و كمك كردن است، و اصل  "تظاهر "كلمه -"وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْالهُ... "
براي اين آورده شده كه بفهماند خداي سبحان عنايت خاصي به آن جناب  "هو "بوده، و ضمير فعل "تتظاهرا "ن كلمهاي

 "شود، و كلمهكند، و متولي امور او مياي از مخلوقاتش خود او وي را ياري ميدارد، و به همين جهت بدون هيچ واسطه
باشد و او را در هر خطري كه تهديدش كند ياري  "متولي عليه "مردار ابه معناي ولي و سرپرستي است كه عهده "مولي

و منظور  ،"جبريل "عطف است بر كلمه "صالح المؤمنين "عطف است بر اسم جالله )اللَّه(، و كلمه "جبريل "نمايد. و كلمه
مفرد آورده، معناي را  "صالح "صلحاي از مؤمنين است، و اگر كلمه -« 1»اند به طوري كه گفته -"صالح المؤمنين "از

كند، كه منظورمان از آدم گوييم: هيچ آدم حسابي چنين كاري نميجمع از آن اراده كرده است، هم چنان كه خود ما نيز مي
  :گوييمجنس انسان است، و منظورمان از كار هم جنس آن كار است نه يك كار. و نيز مي

ين اينكه مفرد است به معناي جماعتي است كه در شب در بيابان در ع "سامر "من در سامر و حاضر بودم، با اينكه كلمه
به معناي جمعيتي است كه اين كار را در شهر انجام دهند، پس اين دو  "حاضر "پياده شوند و به گفتگو بپردازند، و كلمه

 .دهدكلمه مفرد است، و معناي جمعيت را مي

را مقايسه كرده با مفرد داراي الف و الم،  -الح المؤمنينص -ولي اين سخن درست نيست، صاحب اين قول مضاف به جمع
رساند، مضاف به جمع هم از قبيل الصالح و السامر و الحاضر، و گمان كرده همانطور كه مفرد داراي الف و الم جنس را مي

صالح من ال "معنايي است غير آن معنايي كه عبارت "صالح المؤمنين "همين طور، در حالي كه چنين نيست، و ظاهر
 .رساندكند، ولي اولي جنسيت و كليت را نميكند دومي افاده جنس ميآن را افاده مي "المؤمنين

ع( است، و اين )و در روايت وارده از طرق اهل سنت هم آمده كه رسول خدا )ص( فرمود: مراد از صالح المؤمنين تنها علي 
( نيز آمده، كه به زودي از نظر خواننده گرامي خواهد گذشت، ان شاء معنا در روايات وارده از طرق شيعه از ائمه اهل بيت )ع

 اللَّه. و مفسرين در اينكه منظور از صالح المؤمنين كيست اقوالي ديگر
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 .ك دليل نداشت از نقلش صرفنظر كرديمدارند، كه چون هيچ ي

 227لحن و بيان عجيبي كه در آيات متضمن پشتيباني و تاييد رسول اللَّه )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( به كار رفته است[..... ص: ]

 "وَ الْمَالئِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ

ست باشد براي اين ارا مفرد آورده با اينكه مبتدا جمع ميخبر آن است، و اگر خبر  "ظهير "مبتدا، و كلمه "مالئكه "كلمه -
  :كه بفهماند مالئكه در پشتيباني پيامبر متحد و متفقند، گويي در صف واحدي قرار دارند، و مثل تن واحدند، و اگر فرمود

لوه دهد، گويي ا بزرگ جبراي اين بود كه پشتيباني مالئكه ر "مالئكه بعد از خدا و جبريل و صالح مؤمنين پشتيبان اويند "
 .نامبردگان در اول آيه يك طرف، و مالئكه به تنهايي يك طرف قرار دارند

و در آيه شريفه در اظهار و پيروز ساختن رسول خدا )ص( بر دشمنان، و تشديد عتاب به آنهايي كه عليه او پشت به پشت 
ص( نموده، او را به خاطر اينكه حالل خدا را )ل خدا اند، لحني عجيب بكار رفته، اوال خطاب را متوجه خود رسوهم داده

دهد سوگندش را بشكند، و اين لحن در حقيقت تاييد و نصرت آن جناب است به حرام كرده عتاب نموده، بعد دستور مي



 .صورت عتاب

سَرَّ النَّبِيُّ إِلي بَعْضِ وَ إِذْ أَ "خداي تعالي در آيه بعدي خطاب را از رسول خدا )ص( به سوي مؤمنين بر گردانيده، فرمود: 
تا به وسيله اين التفات قصه را براي مؤمنين نقل كند، و در نقل قصه نامي از آن همسر نبرد، و مطلب را مبهم ذكر  "أَزْواجِهِ

 ينبرداري از اكرد، و اين نام نبردن، و نيز تاييدي كه قبل از نقل قصه از رسول خدا )ص( كرده بود، و همچنين اصل پرده
 .رودماجرا، و نيز نقل آن به طور سربسته همه و همه نوعي تاييد بيشتر از آن جناب به شمار مي

دلهايتان در اثر  :و سپس التفاتي ديگر بكار برده، خطاب را از مؤمنين برگردانيده، متوجه آن دو زن كرد، و به آن دو فرمود
ر دهد كه توبه كنند، خاطرنشان ساخت كه شما دو نفر بين دو عملي كه كرديد منحرف شده، و به جاي اينكه به آن دو دستو

ايد، يا اينكه از گناه خود توبه كنيد، و يا عليه كسي كه خدا موالي او است، و جبرئيل و صالح مؤمنين و امر قرار گرفته
اي تعالي زنان قشان دهد، خدمالئكه پشتيبان اويند، به اتفاق يكديگر توطئه كنيد، آن گاه اظهار اميد كرده كه اگر پيامبر طال

 .كند كه با كفار و منافقين بجنگد، و آنان را در فشار قرار دهدبهتري نصيب آن جناب فرمايد، و سپس به پيامبر امر مي

 .شود كه دو تا مثل بياورد، يكي براي كفار، و يكي براي مؤمنينو در آخر رشته كالم بدينجا منتهي مي

 إِنْ تَتُوبا إِلَي اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ إِنْ تَظاهَرا  "آيه خداي تعالي بعد از آنكه در
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 "...عَلَيْهِ

متعرض حال آن دو زن گرديد، كالم خود را بين دو طرف ايمان و كفر به دوران انداخت، در يك آيه خطاب به مؤمنين كرد 
يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا ال  " :و يكي را خطاب به كفار كرد و فرمود "آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ... يا أَيُّهَا الَّذِينَ "و فرمود: 

 ،"...تَعْتَذِرُوا

 برگردانيده متوجه، و بار ديگر خطاب را از مؤمنين "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا... "دو باره خطاب را به مؤمنين كرد و فرمود: 
 ،"...يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ " :رسول گرامي خود نمود و فرمود

، و مثالي براي مؤمنين زد و "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا... "و باز خطاب را متوقف نموده مثالي براي كفار زد و فرمود: 
 ."...ا لِلَّذِينَ آمَنُواوَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلً "فرمود: 

توبه و قوت )اطاعت(  "أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ "اند و بيان اينكه مالك بهتر و برتري مفاداشاره به اينكه همه همسران پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( نيكوكار و ماجور نبوده]

 228است[..... ص: 

 "...يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ عَسي رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ "

ايد، فرمايد: هر چند شما به شرف زوجيت رسول خدا )ص( مشرف شدهنيازي خدا را خاطرنشان ساخته، ميدر اين آيه بي
نَّ فَإِ "ليكن كرامت نزد خدا به اين حرفها نيست، بلكه تنها به تقوي است و بس، هم چنان كه در جاي ديگر نيز فرموده: 

يعني خداي تعالي اگر براي شما زنان پيامبر اجر عظيم مهيا ساخته، براي اين « 1» "اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً
 .نيست كه همسر اوييد، بلكه براي اين است كه نيكوكاريد، پس هر يك از شما كه نيكوكار نباشد، نزد خدا پاداشي ندارد

فرمايد: اجر عظيم مخصوص براي تبعيض است، مي "من "را از نظر، دور ندارد، چون حرف "منكن "امي كلمهخواننده گر
شود همسران آن جناب همه بعضي از شما همسران رسول خدا )ص( است، و آن بعض همان نيكوكاران است، معلوم مي

 .اندنيكوكار نبوده

أْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيراً وَ مَنْ يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَ "فرمايد: و نيز مي



 "ن آيه و مخصوصا از كلمهاز اي« 4» "يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَ أَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً
آيد كه همسران رسول خدا )ص( از نظر هدايت و ضاللت و خوبي و بدي دو جور بودند، و همه يكسان نيز بر مي "منكن
 .نبودند

 نيازي خدا اظهار اميد كرد، كه اگر آنو به همين جهت بود كه دنبال اظهار بي

__________________________________________________ 

 .43سوره احزاب، آيه (1)

اي زنان پيامبر! هر يك از شما عملي كند كه زشتيش واضح باشد، عذابش دو چندان خواهد بود، و اين بر خدا آسان (2)
دهند، و ما براي او رزقي است، و هر يك از شما تسليم خدا و رسولش باشد، و عملي صالح كند، او اجر او را نيز دو بار مي

 .31و  34ايم. سوره احزاب، آيه هكريم آماده كرد
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ائح كار، قانت و سجناب طالقتان دهد خداي تعالي زناني بهتر از شما به او روزي كند، زناني كه مسلمان، مؤمن، عابد، توبه
 .گير( باشند، زناني بيوه يا دوشيزگاني بكر)روزه

كرد، و متصف به مجموع اين صفات بوده، بهتر از آن دو زن بوده، و اين ميپس هر زني كه با رسول خدا )ص( ازدواج 
بهتري نبود مگر به خاطر اينكه داراي قنوت و توبه بودند، و يا داراي قنوت به تنهايي بوده و در ساير صفات با ساير زنان 

 .اشتراك داشتند و قنوت عبارت است از مالزمت به اطاعت و خضوع

شود، تاييد مي "وَ كانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ "اي كه در آخر سوره در باره مريم آمده كهي قنوت كرديم با جملهاين معنايي كه برا
پس قنوت همان چيزي است كه بعضي از زنان رسول خدا )ص( فاقد آن بودند، و آن عبارت بود از اطاعت رسول خدا )ص(، 

نيز تقوي از نافرماني رسول خدا )ص(، و پرهيز از آزار او، كه باز فاقد كه اطاعت خدا هم در آن است و آن دو زن نداشتند، و 
 .آن بودند

وجه بهتري زنان فعلي از زنان قبلي آن حضرت اين  :اندشود كه بعضي گفتهبا بياني كه گذشت فساد اين گفتار روشن مي
به خاطر جدايي از آن جناب اين  است كه زنان فعلي آن جناب داراي شرافت همسري با آن جناب هستند، و زنان قبلي

شرافت را از دست دادند، وجه فساد اين سخن اين است كه اگر مالك بهتري كه در آيه شريفه آمده صرف همسري با آن 
كرده افضل و اشرف از زنان مطلقه آن جناب باشد، هر چند آن صفاتي جناب باشد، بايد هر زني كه با آن جناب ازدواج مي

كرامت و برتري است نداشته باشد، و در اين صورت شمردن آن صفات در آيه شريفه هيچ مورد نداشته، )و كه در آيه مالك 
مورد سخن گفتن است، پس مالك برتري، زوجيت و همسري نيست، بلكه همان صفاتي چون خداي عز و جل منزه از بي

 .(است كه در آيه ذكر شده

واو  "كرب "و "ثيب "عاطفه شمرده، و تنها بين دو صفت "واو "فات را بدوندر كشاف آمده كه اگر بپرسي چرا در اين آيه ص
گوييم: صفاتي كه در اول آيه شمرده، مانعة الجمع نيستند، و ممكن است همه آنها در يك نفر عاطفه آورده، در پاسخ مي

در آن واحد در يك فرد  يافت شود، و به همين جهت واو عاطفه الزم نداشت، به خالف دو صفت ثيب و بكر، ممكن نيست
 . «1»اند، و يا دوشيزه جمع شود، زيرا زنان يا بيوه

__________________________________________________ 

 .333، ص 3تفسير كشاف، ج (1)

 334، ص: 13ترجمه الميزان، ج



 "...هَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُ "

به معناي حفظ كردن چيزي است از هر خطري كه به آن  "وقايه "جمع امر حاضر از مصدر وقايه است، و "قوا "كلمه
اسم هر چيزي است كه با آن آتش را بگيرانند، چه آتش  -به فتحه واو -"وقود "صدمه بزند، و برايش مضر باشد، و كلمه

گيرانه دوزخ آتش جهنم است، و اگر انسانهاي معذب در آتش دوزخ را آتش "نار "، و مراد از كلمههيزم و چه مانند آن
خوانده، بدين جهت است كه شعله گرفتن مردم در آتش دوزخ به دست خود آنان است، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده: 

كي از ادله تجسم اعمال است هم چنان كه ظاهر آيه بعدي هم ، در نتيجه جمله مورد بحث ي« 1» "ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ "
فرمايد: تنها و تنها اعمال ، همين معنا است، براي اينكه در آخرش مي"يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَعْتَذِرُوا... "فرمايد: كه مي

 .هااند به بتفسير كردهت« 4»را بعضي  "حجارة "و اما كلمه .دهندخودتان را به شما به عنوان جزا مي

 261[..... ص: "ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ "مراد از توصيف مالئكة موكل بر جهنم به غالظ و شداد بودن و اينكه: ]

اند تا اي موكل شدهيعني بر آن آتش مالئكه -"ما يُؤْمَرُونَعَلَيْها مَالئِكَةٌ غاِلظٌ شِدادٌ ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ  "
 .اي غالظ و شدادانواع عذاب را بر سر اهل دوزخ بياورند، مالئكه

 "و "فرشته غليظ "تر با مقام اين است كه منظور ازاست، و غليظ ضد رقيق است، و مناسب "غليظ "جمع "غالظ "كلمه
نت عمل دارند، )چون فرشتگان مثل ما آدميان قلب مادي ندارند تا متصف به فرشتگاني باشد كه خشو "فرشتگان غالظ

جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ  "آيد غلظت را عبارت از غلظت در عمل دانسته، فرموده: اي هم كه بعدا ميخشونت و رقت شوند( در آيه
معناي پهلوان و قهرمان و نيرومند در تصميم و عمل هم جمع شديد است، كه به  "شداد "كلمه "الْمُنافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ

 .است

فرمايد: ، مي"غالظ شداد "به منزله تفسيري است براي جمله "ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ "و جمله
داي تعالي به آنان داده، و غير از خدا منظور از غالظ و شداد اين است كه فرشتگان نامبرده مالزم آن ماموريتي هستند كه خ

گذارد، و خدا را با مخالفت و يا رد، عصيان و اوامرش هيچ عامل ديگري از قبيل رقت و ترحم و امثال آن در آنان اثر نمي
 وكنند، بدون اينكه چيزي از خود آنان فوت شود، و يا به خاطر ضعف كنند، هر چه را مامور باشند مو به مو اجرا مينمي

داد، دهند عذابي است كه اگر انساني آن را انجام ميخستگي از ماموريت كم كنند، )نتيجه عذابي كه آنان به انسانها مي
 گريگفتيم فالني شكنجهمي

__________________________________________________ 
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توان صاحب عمل را شفقت است، و خالصه اينكه( وقتي عمل چنين عملي بود، ميرحم و بيغالظ و شديد، و مردي بي
 .غليظ و شديد خواند

 269توضيحي راجع به مكلف بودن مالئكه[..... ص: ]

ناظر به اين است كه اين فرشتگان ملتزم به تكليف  "هَ ما أَمَرَهُمْال يَعْصُونَ اللَّ "شود كه جملهو با اين بيان روشن مي
دهند، پس شما خواننده عزيز مانند بعضي ناظر به اين است كه عمل را طبق دستور انجام مي "يفعلون "خويشند، و جمله



نكشيدن از كار است، و از مفسرين خيال نكنيد كه جمله دومي تكرار جمله اول است، خير، جمله اول راجع به دست « 1»
 .دهندجمله دوم راجع به اين است كه كار را مو به مو طبق دستور خدا انجام مي

اي است به اينكه مالئكه در آخرت فخر رازي در تفسير كبير خود در ذيل آيه شريفه مورد بحث گفته: در اين آيه اشاره
كلف هستيم( آنها در آخرت مورد تكاليف و اوامر و نواهي شوند )همانطور كه ما انسانها در دنيا ممكلف به تكاليف مي

ولي اين حرف درست نيست، چون در  «4»گردند، و عصيان مالئكه به همين است كه با امر و نهي خدا مخالفت كنند مي
ه ت، و بخواهد بفرمايد: مالئكه محض اطاعتند، و در آنها معصيت نيساي وجود ندارد آيه شريفه تنها ميآيه چنين اشاره

شود، پس مالئكه نه در دنيا عصيان دارند و نه در آخرت، پس هيچ وجهي ندارد كه اطالقش شامل دنيا و آخرت هر دو مي
 .رازي تكليف مالئكه را مختص به آخرت بداند

ت از رو نيز تكليف مالئكه از سنخ تكليف معهود در مجتمع بشري ما نيست، چون در بين ما انسانهاي اجتماعي تكليف عبا
اين است كه تكليف كننده اراده خود را متعلق به فعل مكلف كند، و اين تعلق امري است اعتباري، كه دنبالش پاي ثواب و 

آيد، يعني اگر مكلف موجودي داراي اختيار باشد، و به اختيار خود اراده تكليف كننده را انجام بدهد، عقاب به ميان مي
گردد، و در چنين ظرفي يعني ظرف اجتماع، و نسبت به چنين تعلقي سزاوار عقاب ميشود، و اگر ندهد مستحق پاداش مي

يعني تعلق اعتباري البته، هم فرض اطاعت هست و هم فرض معصيت، هم ممكن است مكلف فعل مورد اراده تكليف كننده 
 .را بياورد و هم ممكن است نياورد

يشان اجتماعي نيست، و اعتبار در آن راه ندارد، تا فرض اطاعت و اما در غير ظرف اجتماع مثال در بين مالئكه كه زندگ
معصيت هر دو در آن راه داشته باشد، تكليف هم معناي ديگري دارد، آري مالئكه خلقي از مخلوقات خدايند، داراي ذواتي 

 طاهره و نوريه، كه اراده

__________________________________________________ 
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بَلْ  "دهند مگر آنچه او مامورشان كرده باشد، هم چنان كه فرمود: كنند مگر آنچه خدا اراده كرده باشد، و انجام نمينمي
، و به همين جهت در عالم فرشتگان جزا و پاداشي نيست، نه « 1» "مْرِهِ يَعْمَلُونَعِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَ

يشان هم به هاي تشريعي، و تكاليف تكويناند، نه امر و نهيثوابي و نه عقابي، و در حقيقت مالئكه مكلف به تكاليف تكويني
 "وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ "گر قرآن آمده: خاطر اختالفي كه در درجات آنان هست مختلف است، هم چنان كه در جاي دي

 . «3» "وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا "گويند: ، و نيز از خود مالئكه نقل كرده كه مي« 4»

صيص را دارد، چون خداي تعالي نخست با بياني خصوصي و آيه شريفه مورد بحث بعد از آيات قبلي جنبه تعميم بعد از تخ
كند، كه خود و اهل بيت خود را آموزد، و در آخر، خطاب را متوجه عموم مؤمنين ميهمسران رسول خدا )ص( را ادب مي

و در  ،فهماند كه همين اعمال بد خود شما استاش خود دوزخيانند حفظ نماييد، و ميگيرانهادب كنيد، و از آتشي كه آتش
 .افتد، آتشي كه به هيچ وجه خالصي و مفري از آن نيستگردد، و آتشي شده به جان خودتان ميآن جهان بر مي

 265در قيامت جزا عبارت است از خود عمل و عذر خواهي در آن روز بال اثر است[..... ص: ]



 "زَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَيا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْ

اين آيه شريفه خطابي است عمومي به همه كفار، خطابي است كه بعد از رسيدن كفار به آتش دوزخ )و زبان به عذر خواهي 
شود كه امروز سخن عذرخواهي به گشودن، كه اگر كفر ورزيديم، و يا گناه كرديم عذرمان اين بود و اين بود( به ايشان مي

اوريد، چون روز قيامت روز جزا است و بس. عالوه بر اين، جزايي كه به شما داده شد عين اعمالي است كه كرده ميان ني
بوديد، خود اعمال زشت شما است كه امروز حقيقتش برايتان به اين صورت جلوه كرده است، و چون عامل آن اعمال خود 

توانيد عامل بودن خود را انكار كنيد، چون واقعيت، قابل هي نميشما بوديد، عامل بودنتان قابل تغيير نيست، و با عذرخوا
شود. اين معنايي است كه از ظاهر خطاب در آيه تغيير نيست، و كلمه عذاب كه از ناحيه خدا عليه شما محقق شده باطل نمي

 .شوداستفاده مي

__________________________________________________ 
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 .33ريم، آيه شويم مگر به امر پروردگار تو، كه پشت روي هستي ما از او است. سوره مما نازل نمي(3)
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اند: عذرخواهي كفار بعد از داخل شدن در آتش است، و عذرخواهي خود نوعي توبه است، و بعد از گفته« 1»ولي بعضي 
قابل م اند: معنايش اين است كه درگفته "إِنَّما تُجْزَوْنَ... "شود، و در معناي جملهداخل شدن در آتش، ديگر توبه قبول نمي

 .دانددهند كه حكمت الزمش ميايد آن جزايي را به شما مياعمالي كه كرده

اي هم به اين و در اينكه آيه مورد بحث دنباله آيات سابق قرار گرفت، و در آن خطابي قهرآميز و تهديدي جدي شد، اشاره
 .كشاندحقيقت هست كه نافرماني خداي تعالي و رسول او چه بسا كار آدمي را به كفر ب

حْتِهَا يُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَي اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسي رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ "
 "...الْأَنْهارُ

 و بهترين گفتاري است كه صاحبش را بهتر و بيشتراز ماده نصح است كه به معناي جستجو از بهترين عمل  "نصوح "كلمه
نايش مع "نصحت له الود "گويي: سود ببخشد، و اين كلمه معنايي ديگر نيز دارد، و آن عبارت است از اخالص، وقتي مي

ر و بنا ب« . 4»اين است كه من دوستي را با او به حد خلوص رساندم، و اين معنايي است كه راغب براي اين كلمه كرده 
اي كه بنده اي كه صاحبش را از برگشتن به طرف گناه باز بدارد، و يا توبهتواند عبارت باشد از توبهگفته وي، توبه نصوح مي

 .را براي رجوع از گناه خالص سازد، و در نتيجه، ديگر به آن عملي كه از آن توبه كرده بر نگردد

 البته به طور -خود را از آتش حفظ كنند، در اين آيه براي نوبت دومبعد از آنكه مؤمنين را امر فرمود كه خود و اهل بيت 
ا اين اميد را كه خدا گناهانشان را بپوشاند، و آنان ر "عسي "فرمايد: توبه كنند، و سپس با تعبيربه همه مؤمنين مي -عمومي

 .داخل بهشتهايي كند كه نهرها از زير آن روان است، متفرع بر آن فرمان كرده است

 263[..... ص: "يَوْمَ ال يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ... "احتمال در معناي جمله:  دو]

، كه دچار "خزي الرجل "شود: گويد: وقتي در باره كسي گفته ميراغب مي -"يَوْمَ ال يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ "
دهد، د، يا انكسار از ناحيه خودش و يا از ناحيه ديگران، انكساري كه از ناحيه خود شخص به او دست ميانكسار شده باش



، رسدآيد، و انكساري كه از ناحيه ديگران به او ميمي "خزايت "همان حياي مفرط و برون از حد اعتدال است، كه مصدرش
، "خزي "آيد و هم ازمي "خزايت "هم از "اخزاء "و امااست  "خزي "شود، مصدرشكه نوعي خوار شمردن هم ناميده مي

 گويد: نظير اين مطلب كه در باره كلمهآن گاه مي

__________________________________________________ 
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كند، و فضيلتي آيد، ذلت و هواني كه خود آدمي در نفس خود ايجاد ميمي "هان "و "ذل "مهگفتيم، در دو كل "خزي "
است، و ذلت و هواني كه از ناحيه غير به انسان  -به فتحه ذال -"ذل "، و-به فتحه ها -"هون "پسنديده است، مصدرش

 . «1»است  -ضمه ذال به -"ذل "و -به ضمه هاء -"هون "رسد، و يكي از رذائل اخالقي است، مصدرشمي

و معناي آيه اين است كه به سوي خدا توبه كنيد كه  .در آيه شريفه ظرف است براي مطالب قبل "يوم "بنا بر اين، كلمه
اميد است خداي تعالي گناهان شما را بپوشاند و داخل بهشتتان كند، در روزي كه خداوند شخصيت پيغمبر و مؤمنين را 

 .كندهاي جميلي كه به آنان داده بود خلف نميسازد، و وعدهاز كرامت محروم نميشكند، يعني ايشان را نمي

در اين آيه مطلب مقيد شده به مؤمنين كه با پيامبرند، و اعتبار معيت و با پيامبر بودن براي اين  -"النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ "
ت، بايد لوازم ايمان را هم داشته باشند، و آن اين است كه مالزم با است كه بفهماند صرف ايمان آوردن در دنيا كافي نيس

 .پيامبر باشند، و او را به تمام معناي كلمه اطاعت كنند، و مخالفت و بگو مگو با وي نداشته باشند

خبر دومش، و  "...نُورُهُمْ يَسْعي "خبر آن، و جمله "معه "مبتدا باشد، و كلمه "الَّذِينَ آمَنُوا "احتمال هم دارد كه جمله
 "كند، و روزي كهروزي كه خدا پيامبر خود را خوار نمي :، خبر سومش باشد، و معناي آيه چنين باشد"يَقُولُونَ... "جمله

شود. و اين احتمال، احتمال شوند، و آن جناب هم از ايشان جدا نميبا اويند، و از او جدا نمي "ايمان آورندگان -الَّذِينَ آمَنُوا
گانه عدم خزي، سعي نور، و درخواست اتمام آن، اولي مخصوص هاي سهاش اين است كه از خاصيتاست، و الزمهخوبي 

پيامبر، و دومي و سومي مخصوص مؤمنين با او باشد، مؤيد اين احتمال آيه سوره حديد است كه مساله به راه افتادن نور در 
يَوْمَ تَرَي الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعي نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ  "مود: فردانست، و ميپيش پاي طرف راست را خاص مؤمنين مي

، اولين خبر و آن "نُورُهُمْ يَسْعي... "و جمله "امنوا "متعلق باشد به جمله "معه "احتمال هم دارد كه كلمه« . 4» "بِأَيْمانِهِمْ...
، و كساني كندشود: روزي كه خدا پيامبرش را خوار نمينا بر اين، معنا چنين ميباشد، كه ب "الذين "ديگري دومين خبر براي

ويند گكه به او ايمان آوردند، و در نتيجه با او هستند، اوال نورشان در جلو و در دست راستشان در حركت است، و ثانيا مي
 .پروردگارا نور ما را كامل كن
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نگري كه نورشان پيش رو و در سمت راستشان به اين پاداش بزرگ( در روزي است كه مردان و زنان با ايمان را مي)(2)
 .14كند... سوره حديد، آيه سرعت حركت مي
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 يَوْمَ تَرَي الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعي نُورُهُمْ بَيْنَ "عين اين مضمون در آيه شريفه -"يْمانِهِمْنُورُهُمْ يَسْعي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَ "



كنيم كه احتمال بود، و ما در آنجا مقداري پيرامونش بحث كرديم، در اينجا تنها اين را اضافه مي« 1» "أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ
 .آيد نور ايمان باشد، و نور دست راستشان نور عمل باشدوي آنان به حركت در ميدارد نوري كه در پيش ر

 262و مراد از امر به جهاد با منافقين به پيامبر اكرم )صلي اللَّه عليه و آله و سلم([..... ص:  "رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا... "مقصود از دعاي مؤمنين در قيامت: ]

كنند آيد مغفرتي كه مؤمنين درخواست مياز سياق بر مي -"ءٍ قَدِيرٌأَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَ اغْفِرْ لَنا إِنَّكَ عَلي كُلِّ شَيْيَقُولُونَ رَبَّنا  "
رساند كه مؤمنين در آن روز نور خدا را سبب تماميت نور و يا حد اقل مالزم با تماميت نور باشد، در نتيجه آيه شريفه مي

شود نقصي در درجات ايمان و عمل خود ون نور آن روز ايمان و عمل صالح امروز است، معلوم ميبينند، و چناقص مي
بينند كه آثار گناهان در نامه اعمالشان جاي عبوديت را گرفته، و در آن نقاط عمل صالحي نوشته نشده، و بينند، و يا ميمي

د كه گناهي در نامه نماند، ولي جاي خالي آن گناهان را شوآمرزش گناهان كه درخواست دوم ايشان است، تنها باعث آن مي
وَ الَّذِينَ  "كنند، خدا نورشان را تمام كند، يعني آن نقاط خالي را هم پر كند، و آيه شريفهكند، لذا درخواست ميچيزي پر نمي

 .هم به اين معنا اشاره دارد« 4» "هِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْآمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّ

 "جهاد با كفار و منافقين "مراد از "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ "
ر و گير خود جلو شامر از ناحيه اين دو طايفه است، و خالصه منظور اين است كه با تالش پي بذل جهد و كوشش در اصالح

فسادي كه اين دو طايفه براي دعوت دارند بگيرد، و معلوم است كه اين جلوگيري در ناحيه كفار به اين است كه حق را 
دند كه هيچ، و اگر نياوردند با ايشان جنگ كند. و در براي آنان بيان نموده، رسالت خود را به ايشان برساند، اگر ايمان آور

ناحيه منافقين به اين است كه از آنان دلجويي كند و تاليف قلوب نمايد، تا به تدريج دلهايشان به سوي ايمان گرايش يابد. و 
سنت رسول خدا )ص( اگر هم چنان به نفاق خود ادامه دادند، جنگ با منافقان )كه شايد ظاهر آيه شريفه هم همين باشد(، 

 بر آن جاري نشده، و آن جناب در
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 .14سوره حديد، آيه (1)

كساني كه به خدا و رسوالن او ايمان دارند، صديقين و شهدايند، و نزد خدا اجر و نور صديقين و شهداء را دارند. سوره (2)
 .13حديد، آيه 

 333، ص: 13زان، جترجمه المي

 .را به همان معنايي كه كرديم بگيريم "جاهد "تمام عمر با هيچ منافقي نجنگيده، ناگزير بايد كلمه

گيري با آنان در اقامه حدود است، چون بيشتر كساني كه در عهد اند: منظور از جهاد، سختاز مفسرين گفته «1»بعضي 
 .ودند. ولي خواننده عزيز خودش به نادرستي اين سخن واقف استخوردند، همين منافقين برسول خدا )ص( حد مي

 266بحث روايتي ]رواياتي در ذيل آيات نخست سوره تحريم و شان نزول آن آيات[..... ص: 

 اشاره

النَّبِيُّ لِمَ يا أَيُّهَا  "ع( روايت كرده كه در تفسير آيه)قمي در تفسير خود به سندي كه به ابن السيار دارد، از او از امام صادق 
فرموده است: عايشه و حفصه روزي كه رسول خدا )ص( در خانه ماريه  "تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ

قبطيه بودند به گوش نشستند، و بعدا به آن جناب اعتراض كردند كه چرا به خانه ماريه رفتي، حضرت سوگند خورد كه و اللَّه 



شوم، خداي تعالي در اين آيه آن جناب را عتاب كرد كه چرا حالل خدا را بر خود حرام كردي، كفاره گر نزديك او نميدي
 . «4»قسم را بده، و هم چنان به همسرت سر بزن 

 روايت كرده كه گفت: من از آن جناب از مردي پرسيدم كه به همسرش (و در كافي به سند خود از زراره از امام باقر )ع
گفتم خدا او را بر تو حالل زدم و ميگفته: تو بر من حرامي، حضرت فرمود: اگر من حاكم مبسوط اليد بودم توي سرش مي

كني؟ بله اين مرد سخني كه گفته هيچ اثري ندارد، و زنش هم چنان زن او است، اي بر خود حرامش ميكرده، به چه اجازه
خدا گفته كه تو بر من حرامي، و گرنه با اين كالم نه طالقي واقع شده و نه  تنها دروغي به زبان خود رانده، و به حالل

 .شوداي الزم ميكفاره

 گويد؟، چه مي"يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ "عرضه داشتم: پس آيه شريفه

در عين اينكه همسرش بود بر خود حرام كرد، و سوگند اين آيه كفاره را واجب كرده است؟ فرمود: رسول خدا )ص( ماريه را 
 . «3»اي كه بر آن جناب واجب شد كفاره سوگند بود، نه كفاره تحريم خورد كه به او نزديك نشود، و كفاره
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اند كه و در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن ابي حاتم و طبراني و ابن مردويه، به سندي صحيح از ابن عباس روايت كرده
نزل سوده در نوشيد، روزي از مرفت، در آنجا شربتي از عسل ميگفت: رسول خدا )ص( هر وقت به خانه همسرش سوده مي
شنوم، از آنجا به خانه حفصه رفت، او هم گفت من از تو بويي آمد و به خانه عايشه رفت، عايشه گفت: من از تو بويي مي

عالي اين نوشم، خداي تشنوم. حضرت فرمود: به گمانم بوي شربتي باشد كه من در خانه سوده نوشيدم، و و اللَّه ديگر نميمي
 . «1» "يُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ...يا أَ "آيه را فرستاد كه

مؤلف: اين حديث به طرق مختلف و الفاظي مختلف نقل شده، ليكن به روشني با آيات مورد بحث كه همه در يك سياق 
 .شودقرار دارند تطبيق نمي

اند كه گفت: عايشه و حفصه خيلي به هم يت كردهو نيز در آن كتاب است كه ابن سعد و ابن مردويه، از ابن عباس روا
جوشيدند، روزي حفصه به خانه پدرش عمر رفت، و با پدر گرم گفتگو شد، رسول خدا )ص( وقتي عالقمند بودند و با هم مي

د رسول يخانه را از حفصه خالي ديد، فرستاد كنيزش بيايد، و با كنيزش در خانه حفصه بود، و اتفاقا آن روز روزي بود كه با
رفت، عايشه آن جناب را با كنيزش در خانه حفصه يافت، منتظر شد تا بيرون بيايد، و سخت خدا )ص( به خانه عايشه مي

دچار غيرت شده بود، رسول خدا )ص( كنيزش را بيرون كرد، و حفصه وارد خانه شد و گفت: من فهميدم كه چه كسي با تو 
كنم، و من نزد تو سري رسول خدا )ص( فرمود. به خدا سوگند راضيت مي .كنيبود، به خدا سوگند تو با من بدي مي

سپارم آن را حفظ كن. پرسيد آن سر چيست؟ فرمود: آن اين است كه به خاطر رضايت تو اين كنيزم بر من حرام باشد و مي
اش داد كه اخت، و مژدهتو شاهد آن باش. حفصه چون اين را شنيد نزد عايشه رفت و سر رسول خدا )ص( را نزد او فاش س

رسول خدا )ص( كنيز خود را بر خود حرام كرد، همين كه حفصه اين عمل خالف را انجام داد، خداي تعالي پيامبر گراميش 
 . «4» "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ "را بر آن واقف ساخت، و در آخر فرمود: 

 "عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ "آن طور كه بايد به روشني با آيات مورد بحث و مخصوصا با جملهاين روايت هم  :مؤلف



سازد، زيرا ظاهر اين عبارت اين است كه خداي تعالي بعضي از خالفكاريهاي آن دو زن را بيان كرد، و همه را بيان نمي
 نكرد، و ظاهر عبارت

__________________________________________________ 

 [.....] .433، ص 3(الدر المنثور، ج 4و  1)

 333، ص: 13ترجمه الميزان، ج

فاش ساخت، و به آن جناب عتاب كرد كه چرا چيزي  (اين است كه همه آن اسرار را براي رسول خدا )ص "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ "
 .يكنرا كه پروردگارت برايت حالل كرده بر خود حرام مي

عْضِ وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلي بَ "اند كه در تفسير آيهو نيز در آن كتاب است كه طبراني و ابن مردويه، از ابن عباس روايت كرده
گفته: حفصه در خانه خودش به درون اطاق رفت و ديد كه رسول خدا )ص( در حجره او با ماريه كنيزش  "أَزْواجِهِ حَدِيثاً

دهد، رسول خدا )ص( به حفصه فرمود: جريان را به عايشه خبر مده تا من به تو بشارتي بدهم، و آن ام ميعمل زناشويي انج
 .شودبشارت اين است كه پدرت بعد از من و بعد از ابو بكر زمامدار مسلمانان مي

حفصه  كه پدر من و پدر حفصه بالفاصله خبر را به عايشه رسانيد، عايشه از رسول خدا )ص( پرسيد: چه كسي به تو خبر داد
 شوند؟بعد از تو زمامدار مي

كنم تا ماريه را بر خود حرام كني، رسول خدا )ص( فرمود: خداي عليم و خبير، عايشه گفت: من ديگر به روي تو نظر نمي
 . «1»گرديد نازل  "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ... "هم او را بر خود حرام كرد، و اينجا بود كه آيه شريفه

مؤلف: روايات در اين باب بسيار زياد، و بسيار مختلف است، و در بيشتر آنها آمده كه ماريه را به خاطر كالم حفصه بر خود 
حفصه بود، نه عايشه، و  "چه كسي اين را به تو خبر داد -مَنْ أَنْبَأَكَ هذا "حرام كرد، نه به خاطر كالم عايشه، و گوينده

 .ن سؤال اين بود كه چه كسي به تو خبر داد كه من جريان ماريه را به عايشه رساندممنظور حفصه از اي

هست، برطرف نكرده و  "عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ "و اين روايات با همه كثرتش در عين حال، ابهامي را كه در جمله
عريف كرد، و از بعضي ديگرش صرفنظر نمود. بله در روشن نكرده كه رسول خدا )ص( براي چه كسي بعضي از داستان را ت

دهد ته و توي يك ماجرا روايتي كه ابن مردويه از علي )ع( نقل كرده آمده است كه هيچ انسان بزرگواري به خود اجازه نمي
قسمتي از  "عَنْ بَعْضٍ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ "فرمايد: را در آورد، براي اينكه خداي عز و جل )در باره رسول گراميش( مي

و ابن « 3»و نيز در روايتي كه ابن ابي حاتم، از مجاهد « . 4»گيري كشف كرد، و از بقيه آن صرفنظر نمود داستان را با پي
گيري و كشف كرد مساله ماريه بود، و ص( پي)آمده كه آن قسمتي را كه رسول خدا « 3»اند مردويه از ابن عباس نقل كرده

 گيريش صرفنظر نموداز پيآنچه را كه 
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 .مساله زمامداري ابو بكر و عمر بعد از رحلت خود بود، چون ترسيد اشاعه پيدا كند

است كه كجاي اين كار كرامت و بزرگواري است، آيا افشا كردن ماجراي ماريه  اشكالي كه متوجه اين دو روايت است اين
)كه يك مساله خانوادگي است بزرگواري است(؟! و يا پنهان كردن زمامداري ابو بكر و عمر بزرگواري است؟ يا اينكه اگر 

و  دارد،سي خود را پنهان ميكرامتي باشد در عكس اين قضيه است؟ يك انسان بزرگوار همواره مسائل خانوادگي و نامو
 .گذاردمسائل اجتماعي را در اطالع همه مي



عالوه بر اين، سبب نزول آيه از عمر بن خطاب به چند طريق روايت شده، و در روايات او اسمي از اين ماجرا برده نشده، 
يت شده كه گفت: من از ابن عباس روا« 3»و ترمذي « 4»و مسلم  «1»اي از كتب حديث نظير بخاري مثال در عده

در  "إِنْ تَتُوبا إِلَي اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما "همواره حريص بودم، از عمر جريان دو نفر از همسران رسول خدا )ص( را كه آيه
)من تا آنكه سالي عمر به حج رفت، من نيز با او حج كردم، در بين راه عمر از جاده منحرف شد،  :باره آنان نازل شده بپرسم

 اي نشست، ايستادم تا كارشخواهد دست به آب برساند( مشك آب را گرفتم، و با او رفتم، ديدم بله در نقطهحس كردم مي
 .(تمام شد، بعد آب به دستش ريختم تا وضو بگيرد، )و يا دست خود را بشويد

إِنْ تَتُوبا إِلَي اللَّهِ  "شان فرموده: ر بارهآن گاه گفتم: اي امير المؤمنين آن دو زن از زنان رسول خدا )ص( كه خداي تعالي د
 كيانند؟ "فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما

 .گفت: اين از تو عجب است، اي ابن عباس، آن دو زن عايشه و حفصه بودند، آن گاه شروع كرد جريانشان را برايم نقل كرد

آنان مسلط بوديم، و چون به مدينه مهاجرت  و گفت: ما مردم قريش و اهل مكه زنان را توسري خور خود داشتيم، و بر
كرديم، به مردمي برخورديم كه توسري خور زنان خود هستند، و زنانشان بر آنان تسلط دارند، رفته رفته زنان ما هم شروع 

 كردند از زنان مدينه چيز ياد گرفتن، روزي من به همسرم غضب كردم، و با او قهر نمودم، ولي او مرتب از در آشتي در
كني، )تو كه از پيغمبر باالتر نيستي(، به خدا قسم زنان پيغمبر كردم، همسرم گفت چرا آشتي نميآمد، و من آشتي نميمي

ب آشتي. كند و شكشد، روز قهر مياگر بين يكي از آنها با پيغمبر اختالفي بيفتد، اين كدورت بيش از يك روز طول نمي
 گفتم: زنان پيغمبر هم هر كدامشان چنين
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 .كنند زيانكارند

اي از انصار بود، كه با او نوبت گذاشته بودم، يك بار او ، و مرا همسايهآن گاه گفت: و منزل من در مدينه در محله عوالي بود
رفتم. در اين بين چند آورد، و يك نوبت من ميرفت و خبر وحي و اخبار ديگر را براي من ميبه خدمت رسول خدا )ص( مي

د، كنند كه به جنگ ما بياينميهاي خود را نعل كرديم، كه قبيله غسان دارند اسبروزي داشتيم با آن همسايه صحبت مي
روزي به طرف خانه آمد و درب خانه مرا كوبيد و گفت: حادثه مهمي رخ داده، پرسيدم: آيا قبيله غسان آمده؟ گفت نه، 

تر است، و آن اين است كه رسول خدا )ص( زنان خود را طالق داده. من در دلم گفتم اي اي كه از حمله غسان مهمحادثه
كردم كه رسول خدا )ص( نتواند با دختر من زندگي صه دخترم بيچاره شد، و من اين را هميشه پيش بيني ميداد و بيداد حف

كند، و سرانجام او را طالق دهد، همين كه نماز صبح را خوانديم، لباس خود را پوشيدم و به طرف خانه حفصه روان شدم، 
دانم، ولي از من كناره گيري كرده و در طالق داد؟ گفت: نميكند. پرسيدم آيا رسول خدا )ص( تو را ديدم حفصه گريه مي

يده. گفتند( عزلت گزمشربه )نام باغي است كه ماريه در آن منزل داشت، و به همين مناسبت آن باغ را مشربه ام ابراهيم مي
ل شوم غالم سياه من به طرف مشربه رفتم، در آنجا به غالمي سياه برخوردم، گفتم از رسول خدا )ص( اجازه بگير داخ

برگشت و گفت اجازه گرفتم، ليكن حضرت چيزي نفرمود، ناگزير به طرف مسجد رفتم و پيرامون مسجد جمعيتي را ديدم كه 
 .گريستند، پهلوي آنها نشستممي



رگشت، و ب ولي نتوانستم خود را آرام كنم، دوباره برخاستم نزد غالم سياه آمده گفتم برايم اجازه بگير. غالم به درون رفت و
گفت اجازه گرفتم، ليكن حضرت چيزي نگفت، همين كه خواستم برگردم، غالم صدايم زد كه برگرد و داخل شو، حضرت 

به حصيري تكيه كرده و خشونت حصير در بدنش اثر گذاشته. عرض  (اجازه فرمودند، داخل منزل شدم ديدم رسول خدا )ص
اي؟ فرمود: نه، عرض كردم: اللَّه اكبر، يا رسول اللَّه ما مردم قريش همواره فتهكردم: يا رسول اللَّه آيا زنان خود را طالق گ

اند، چون در مدينه زنان بر مردان مسلطند، ايم زنان ما بد هوا شدهمسلط بر زنان خود بوديم، از روزي كه وارد مدينه شده
ه خشم من اعتنايي بكند با من گفت و شنود و روزي من به همسرم خشم كردم، ولي او بدون اينكه پروايي داشته باشد و ب

نشست و برخاست كرد، من به او پرخاش كردم كه مثال چقدر پررويي گفت: پررويي ندارد، به خدا سوگند زنان رسول خدا 
 كشد، شبش با آن حضرت گفت و شنود)ص( همينطورند، اگر كدورتي پيش بيايد بيشتر از يك روز طول نمي
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كنند، هر كس اين كار را بكند زيانكار است، بعدا روزي كنند، من در پاسخ همسرم گفتم زنان رسول خدا )ص( هم بد ميمي
م گذاريد، و اگر قهر هبه خانه دخترم حفصه رفتم، از او پرسيدم آيا شما زنان پيامبر اينطوريد كه سر به سر آن جناب مي

دهيد؟ حفصه گفت: آري، گفتم: هر كس از شما چنين كند بدبخت و زيانكار است، براي اينكه بكنيد تا شب بيشتر ادامه نمي
چه امنيتي داريد، از اينكه خداي تعالي به خاطر خشم رسولش بر شما خشم كند؟ و آيا بعد از خشم خدا جز هالكت چه 

 .خواهد بود، رسول خدا )ص( چون اين را شنيد تبسم كرد

ه حفصه سفارش كردم سر به سر رسول خدا )ص( مگذار، و از او چيزي درخواست مكن، هر چه عرض كردم من همواره ب
تر بود تر بود، و نزد رسول خدا )ص( محبوبخواستي به خود من بگو تا برايت فراهم كنم، و اگر هوويت از تو قشنگ

 .بار ديگر تبسم كرد (تحريك نشوي، رسول خدا )ص

دهي خودماني و آزاد بنشينم؟ فرمود بله. همين كه اجازه داد م( عرض كردم اجازه ميمن چون آن جناب را خوشحال ديد)
سرم را بلند كردم و نگاهي به اطراف خانه افكندم، بجز سه قطع پوست دباغي نشده چيزي نيافتم، عرض كردم: يا رسول 

پرستند چه زندگي مرفه و ينكه خدا را نمياللَّه دعا بفرما و از خدا وسعتي براي امتت درخواست كن، مردم فارس و روم با ا
اي پسر خطاب آيا )از دارايي روم و فارس  :اي دارند، تا اين را گفتم رسول خدا )ص( برخاست و نشست، آن گاه فرمودگشاده
 زدستي من و امتم نسبت به حقانيت دين من( به شك افتادي؟ آخر آنها مردمي كافرند، و خداي تعالي هر سهمي كه او تهي

در همان ايام( سوگند ياد كرده بود كه به خانه ) (اند همه را در دنيا به آنان داده. و رسول خدا )صخوشي زندگي داشته
 .همسران خود نرود، و خدا او را در اين باب مورد عتاب قرار داده، و برايش كفاره سوگند را واجب كرده بود

و ليكن به طوري كه مالحظه  -و مفصل به چند طريق نقل شده،اين داستان از عمر بن خطاب به طور مختصر  :مؤلف
اين روايت هيچ سخني در باره اينكه سري كه رسول خدا )ص( به بعضي از همسرانش سپرده بود چه بوده؟ ندارد،  -كنيدمي

به دست آوردن اين و نيز در آن نيامده كه آنچه افشا كرد چه بوده و آنچه از افشايش اعراض فرمود چه بوده، با اينكه مهم 
 .معاني است

تمامي  (آيد كه مراد از تحريم حالل در آيه شريفه اين است كه رسول خدا )صو در عين حال از ظاهر اين روايت برمي
فرمايد، چون آيه شريفه داللت دارد بر اينكه آن جناب زنان خود را بر خود حرام كرده بوده، با اينكه آيه شريفه غير اين را مي

 د در صد
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تحصيل رضاي همسرانش بوده، و به خاطر دلخوشي آنان چيزي را بر خود حرام كرده، عالوه بر اين در اين روايات نيامده 



نْ تَظاهَرا ما وَ إِإِنْ تَتُوبا إِلَي اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُ "كه چرا مساله توبه را به دو نفر از زنان آن حضرت اختصاص داد و فرمود: 
 ."...عَلَيْهِ

 275علي )عليه السالم( است و اينكه چگونه اهل خود را از آتش حفظ كنيم )قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً...([..... ص:  "صالح المؤمنين "رواياتي راجع به اينكه منظور از]

فرمود: منظور از صالح گفت: من از امام باقر )ع( شنيدم ميو در تفسير قمي به سند خود از ابي بصير روايت آورده كه 
الِحُ صإِنْ تَتُوبا إِلَي اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَواْلهُ وَ جِبْرِيلُ وَ  "المؤمنين در آيه شريفه

 . «1»علي بن ابي طالب )ع( است  "الْمُؤْمِنِينَ

  :و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از اسماء بنت عميس روايت كرده كه گفت

ح فرمود: صالو مي "و صالح المؤمنين "رسيد به جملهكرد تا ميرا تالوت مي "إِنْ تَتُوبا... "از رسول خدا )ص( شنيدم آيه
 . «4»المؤمنين علي بن ابي طالب است 

روايت ابي بصير كه در سابق نقل كرديم گفته است: محمد بن عباس در اين معنا  مؤلف: صاحب تفسير برهان بعد از نقل
پنجاه و دو حديث از طرق خاصه و عامه جمع آوري كرده، آن گاه خود صاحب برهان مقداري از آن احاديث را نقل كرده 

 . «3»است 

 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "كرده كه فرمود: وقتي آيه و در كافي به سند خود از عبد االعلي موالي آل سام از امام صادق )ع( روايت
داري نازل شد، مردي از مؤمنين نشست و شروع كرد به گريه كردن، و گفتن اينكه من از نگه "قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً

)ص( به او فرمود: در نگهداري اهلت  ام. رسول خداداري از زن و فرزند خود نيز شدهنفس خودم عاجز بودم، اينك مامور نگه
كني، و ايشان را نهي كني از آنچه كه خودت را نهي همين بس است كه به ايشان امر كني آنچه را كه به خودت امر مي

 . «3»كني مي

ام پرسيدم گفته: از ام "راًقُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نا "و نيز در كافي به سند خود از سماعه از ابي بصير روايت كرده كه ذيل آيه
 چگونه زن و فرزند را از آتش دوزخ حفظ كنم؟

فرمود: آنها را امر كن بدانچه كه خدا امر كرده، و نهي كن از آنچه خدا نهي كرده، اگر اطاعتت كردند كه تو ايشان را حفظ 
اي اي ادا كردهتو آنچه را بر عهده داشتهاي، و اگر نافرمانيت كردند خودشان گنهكارند، ات عمل نمودهاي، و به وظيفهكرده

«3» . 

 . «3»مؤلف: اين روايت را به طرقي ديگر از ذرعه از ابي بصير از آن امام بزرگوار نقل كرده 

__________________________________________________ 

 .333، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 .433، ص 3الدر المنثور، ج (2)

 .4، ح 333، ص 3تفسير برهان، ج (3)

 .4و  1، ح 34، ص 3(كافي، ج 3و  4)

 .333، ص 4تفسير قمي، ج (6)

 333، ص: 13ترجمه الميزان، ج

و در الدر المنثور است كه: عبد الرزاق، فاريابي، سعيد بن منصور، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر، حاكم )وي حديث را 
 أَهْلِيكُمْ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ "اند كه در تفسير آيهعلي بن ابي طالب روايت آورده ، از"المدخل "صحيح دانسته(، و بيهقي در كتاب



 . «1»فرمود: خود و زن و بچه خود را تعليم خير دهيد، و آنان را ادب نماييد  "ناراً

  :و نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه از زيد بن اسلم روايت كرده كه گفت

شش را تالوت كرد، و سپس در پاسخ كساني كه پرسيدند چگونه  "قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً "رسول خدا )ص( آيه شريفه
 «4»دارد امرشان كنيد، و از آنچه خدا كراهت دارد نهي كنيد اهل خود را از آتش حفظ كنيم؟ فرمود: بدانچه خدا دوست مي

. 

 273ور مؤمنين در روز قيامت[..... ص: چند روايت پيرامون مراد از توبه نصوح و راجع به ن]

ذِينَ آمَنُوا يا أَيُّهَا الَّ "و در كافي به سند خود از ابي الصباح كناني روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( پرسيدم آيه شريفه
نشود  كند، و ديگر آن گناه را مرتكب به چه معنا است؟ فرمود: به اينكه بنده خدا از گناهي توبه "تُوبُوا إِلَي اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً

فرمود: اينكه  .گويد: من از حضرت ابي الحسن )ع( از اين آيه پرسيدممحمد بن فضيل مي .()اين توبه نصوح و خالص است
 . «3»از گناه توبه كند و ديگر آن را تكرار نكند )تا آخر حديث( 

كرده كه گفت: معاذ بن جبل بن رسول خدا )ص( عرضه داشت: يا  و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت
 رسول اللَّه توبه نصوح چيست؟

اينكه بنده خدا از گناهي كه كرده پشيمان شود و به درگاه خدا عذرخواهي كند، و ديگر آن گناه را مرتكب نشود،  :فرمود
 . «3»گردد همانطور كه شير بعد از دوشيدن ديگر به پستان برنمي

 .ف: روايات در اين معنا از طرق شيعه و سني بسيار استمؤل

يَسْعي نُورُهُمْ بَيْنَ  "ع( در تفسير آيه)و در كافي به سند خود از صالح بن سهل همداني روايت آورده كه گفت: امام صادق 
ي مؤمنين و طرف راست آنها به حركت فرمود: اينان امامان مؤمنينند، كه در روز قيامت نورشان جلو پا "أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ

آيند، و با نور خود راه اي ديگر آمده كه خود امامان جلو مؤمنين و طرف راست آنان به حركت در ميآيد. در نسخهدر مي
 . «3»كنند، تا آنان را به منزلهاي اهل بهشت برسانند مؤمنين را روشن مي

باقر )ع( نقل كرده كه در تفسير آيه باال فرموده: هر كس آن روز نور داشته و در تفسير قمي آمده كه ابي الجارود از امام 
 . «3»يابد، و البته هر مؤمني در آن روز نور دارد باشد نجات مي

__________________________________________________ 

 .433، ص 3(الدر المنثور، ج 4و  1)

 .3، ح 334، ص 4اصول كافي، ج (3)

 .433، ص 3منثور، ج الدر ال(4)

 .3، ح 133، ص 1اصول كافي، ج (5)

 [.....] .333، ص 4تفسير قمي، ج (6)

 333، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 279[..... ص: 95تا  91(: آيات 66سوره التحريم )]

 اشاره



عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ  ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ
 فِي ( وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتا14ًاللَّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُال النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ )

( وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ 11الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ )
 (12)ينَ رُوحِنا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَ كُتُبِهِ وَ كانَتْ مِنَ الْقانِتِ

 279ترجمه آيات..... ص: 

خداي تعالي براي كساني كه كافر شدند مثلي زده و آن همسر نوح و همسر لوط است كه در تحت فرمان دو نفر از بندگان 
صالح ما بودند، و اين دو زن به آن دو بنده صالح خيانت كردند و همسريشان با پيامبران هيچ سودي برايشان نكرد و از 

 .(14شوند )جلوگير نشد و به ايشان گفته شد داخل آتش شويد همانطور كه بيگانگان با انبيا داخل ميعذاب خدا 

زند و آن داستان همسر فرعون است كه گفت: پروردگارا نزد خودت و نيز خداي تعالي براي كساني كه ايمان آوردند مثلي مي
 .(11جات بده و از مردم ستمكار برهان )اي در بهشت بنا كن و مرا از فرعون و عمل او نبرايم خانه

و داستان مريم دختر عمران است كه بانويي پاك بود، و ما در او از روح خود دميديم و او كلمات پروردگار خود و كتب او را 
 .(14تصديق كرد و از خاشعان بود )
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و عايشه( با ذكر دو مثل بيانگر اينكه هيچ سبب و نسبي مالك كرامت و بيان آيات ]تعريض شديد به دو همسر پيامبر )حفصه 

 272ص:  .....[.برتري نيست

 اشاره

ي كه كند، و يكي هم مثلاين آيات كريمه متضمن دو تا مثل است، يكي مثلي كه خدا به وسيله آن حال كفار را مجسم مي
اطر كند كه اگر چنين شدند به خهالكت روشن نموده، بيان ميبيانگر حال مؤمنين است، مثل اول وضع كفار را در شقاوت و 

ر خواهد سر بزند، هخيانتي بود كه به خدا و رسولش كردند، و سرانجام خيانت به خدا و رسول همين است، از هر كس كه مي
ستگاري مؤمنين و رچند از كسي سر بزند كه وابسته و متصل به انبيا باشد، و مثل دومي بيانگر اين حقيقت است كه سعادت 

هم تنها به خاطر ايمان خالصشان به خدا و رسول و قنوتشان و حسن اطاعتشان بوده، و اتصال و خويشاوندي كه با كفار 
 .شود مالك كرامت نزد خدا تنها و تنها تقوي است و بسداشتند ضرري به حالشان نداشت، پس معلوم مي

زند، كه هر دو همسر دو پيامبر فه اول را به حال دو تا زن تاريخ مثل ميو براي مجسم كردن اين معنا نخست حال اين طاي
به  و با اين حال اين دو زن -و چه كرامتي بزرگتر از اين -بزرگوار بودند، دو پيامبري كه خداي تعالي عبد صالحشان ناميده

خل دوزخ گردند، پس اين دو زن همسر و آن دو بزرگوار خيانت كردند، و در نتيجه فرمان الهي رسيد كه با ساير دوزخيان دا
هم بستر دو پيامبر بزرگوار بودند، اما همسري آنان سودي به حالشان نبخشيد، و بدون كسب كمترين امتيازي در زمره 

 .هالكان به هالكت رسيدند

ن رسيد كه در بيزند، يكي همسر فرعون است، كه درجه كفر شوهرش بدانجا و طايفه دوم را به دو زن ديگر تاريخ مثل مي
  :شرمي و جنون( فرياد زدمردم معاصر خود )با كمال بي

، اما اين همسر به خدا ايمان آورد، و ايماني خالص آورد، و خداي تعالي او را نجات داد و داخل "رب اعالي شما منم "



دومي مريم دختر عمران اي وارد سازد، بهشتش كرد، و قدرت همسري چون فرعون و كفر او نتوانست به ايمان وي خدشه
 .است، مريم صديقه و قانته كه خدايش به كرامت خود گراميش داشت، و از روح خود در او بدميد

و در اين تمثيل تعريض و چوبكاري سختي به دو همسر رسول خدا )ص( شده، كه آن دو نيز به آن جناب خيانت كردند و 
 بينيم سخن از كفر و خيانت وو اذيتش كردند، و مخصوصا وقتي مي سر او را فاش ساخته، عليه او دست به دست هم دادند

 .فهميم كه اين تعريض تا چه حد شديد استداخل دوزخ شويد( دارد، مي)فرمان 

 272سر انجام بد همسر نوح )عليه السالم( و همسر لوط )عليه السالم( با اينكه همسر پيامبر بودند[..... ص: ]

 "...لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُماضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا  "

 333، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 هر دو به يك معنا است، با اين تفاوت كه خيانت را در خصوص نفاقي بكار "نفاق "و كلمه "خيانت "گويد: كلمهراغب مي
برند كه در مورد دين بورزند، اين معناي برند كه در مورد عهد و امانت بورزند، و نفاق را در خصوص خيانتي بكار ميمي

اصلي و موارد استعمال اصلي اين دو كلمه بود، ولي بعدها درهم و برهم شد، پس خيانت به معناي مخالفت با حق به وسيله 
گفته  و هم "من به فالني خيانت كردم -خنت فالنا "شود: است، هم گفته مي نقض سري عهد است، و مقابل خيانت امانت

 . «1» "من به امانت فالني خيانت كردم -خنت امانة فالن " :شودمي

دو احتمال هست، يكي اينكه اين جمله متعلق باشد به مثل، كه در آن صورت معنا چنين  "لِلَّذِينَ كَفَرُوا "در باره جمله
تعالي مثلي زده كه با آن حال كساني را كه كافر شدند ممثل كند، و بفهماند كه خويشاونديشان به بندگان شود: خداي مي

و احتمال دوم اينكه متعلق به  .صالح سودي به حالشان ندارد، هم چنان كه سودي به حال همسر نوح و همسر لوط نداشت
الي زن نوح و لوط و سرگذشت آنان را مثل زده براي شود: خداي تعباشد، كه در آن صورت معنا چنين مي "ضرب "فعل

كفار تا عبرت بگيرند، و بفهمند كه اتصال و خويشاوندي با صالحان از بندگان خدا سودي به حالشان نداشت، اينها نيز با 
 .خيانتي كه نسبت به رسول خدا )ص( كردند اهل آتش خواهند بود

، و منظور از اينكه فرمود: اين دو زن در تحت دو نفر از "ضرب "براي فعلمفعولند  "امرأت لوط "و "امرأت نوح "دو كلمه
 .بندگان صالح ما بودند اين است كه همسر آن دو بودند

گردد، و برمي "امرأتين "، و تثنيه دومي به كلمه"عبدين "ضمير تثنيه اولي به كلمه -"فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْئاً "
 .اي از عذاب خدا را كه متوجه آن دو زن شد از آنان دور نكردندين است كه آن دو بنده صالح ما ذرهمعناي جمله ا

يعني به ايشان گفته شد، داخل آتش شويد همانطور كه سايرين و بيگانگان از انبيا داخل  -"وَ قِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ "
وح و قوم لوط است، هم چنان كه آيه زير هم كه در باره همسر نوح است به اين معنا قوم ن "داخلين "شوند. و منظور ازمي

بَقَ عَلَيْهِ حَتَّي إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَ "فرمايد: اشاره دارد، مي
  :فرمايداي ديگر كه راجع به همسر لوط است، و مي، و آيه« 4» "الْقَوْلُ

__________________________________________________ 

 ."خان "مفردات راغب، ماده(1)

تا آنكه عذاب ما رسيد، و تنور جوشيدن آغاز كرد، بدو گفتيم از هر جنسي دو فرد راي سوار كشتي كن، اهل خودت راي (2)
 .34ي كه قلم قضاي ما بر هالكتش رانده شده. سوره هود، آيه نيز، مگر آن كس

 333، ص: 13ترجمه الميزان، ج



، ممكن هم هست منظور از « 1» "مْفَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ ال يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُ "
، خصوص كفار از قوم نوح و لوط نباشد، بلكه عموم كفار باشد )ولي به هر حال لطف اين جمله را از "لينمع الداخ "جمله

خواهد اشاره كند: شما با همه اتصالي كه با نوح و لوط داشتيد، امروز با ساير دوزخيان هيچ فرقي نداريد، نظر دور مدار، كه مي
 .(دخالت ندارد و اتصال و همسري با انبيا خردلي در سرنوشت شما

ن دو مقداري آآورد، و نيز داخلين را مطلق ذكر كرد، براي اين بود كه به بي "گفته شد -قيل "و اگر اين خطاب را در قالب
زن، و همه كفار اشاره كند، و بفهماند نزد خدا هيچ ارزش و كرامتي ندارند، و خداي تعالي هيچ باك و پروايي ندارد، كه آن 

 .شونده سرنوشتي هالك ميدو در كجا و به چ

 277هايش از پروردگار متعال[..... ص: شرح دعاي همسر فرعون و درخواست]

 "...وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ

 .داشتيم "لِلَّذِينَ كَفَرُوا "داشته باشيم، همان بحثي است كه در جمله "لِلَّذِينَ آمَنُوا "بحثي كه بايد در باره جمله

، خداي سبحان تمامي آرزوهايي را كه يك بنده شايسته در مسير "إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ "و در جمله
ي ايمان كسي كامل شد ظاهر و باطنش هماهنگ، و قلب و زبانش هماواز عبوديتش دارد خالصه نموده، براي اينكه وقت

پروراند، گويد، و در دل آرزويي را نميكند مگر آنچه را كه ميكند، و نميگويد مگر آنچه را كه ميشود، چنين كسي نميمي
 .جويدكند، مگر همان چيزي را كه با عمل خود آن را ميو در زبان درخواست آن را نمي

كند اي كه در عبوديت داشت، دعايي را نقل ميچون خداي تعالي در خالل تمثيل حال اين بانو، و اشاره به منزلت خاصه و
كند بر اينكه دعاي او عنوان جامعي براي عبوديت او است، و در طول زندگي هم كه او به زبان رانده، همين خود داللت مي

اي بنا كند، و از فرعون و عمل او اين بوده كه خداي تعالي برايش در بهشت خانه كرده، و درخواستشهمان آرزو را دنبال مي
و از همه ستمكاران نجاتش دهد. پس همسر فرعون جوار رحمت پروردگارش را خواسته، خواسته است تا با خدا نزديك 

 باشد، و اين نزديكي با خدا را بر نزديكي با فرعون

__________________________________________________ 

خاندان خود را شبانه در پاسي از شب بيرون ببر، و زنهار، كسي متوجه رفتن شما نشود، اما همسرت را مبر، كه او نيز به (1)
 .31سوره هود، آيه  .شوندشود كه قوم ميهمان عذابي گرفتار مي
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ه، و شدكرده يافت ميهمه لذات را در پي داشته، در دربار او آنچه را كه دل آرزو ميترجيح داده، با اينكه نزديكي با فرعون 
شود همسر فرعون چشم از تمامي شده، پس معلوم ميرسيده، در آنجا يافت ميحتي آنچه كه آرزوي يك انسان بدان نمي

، بلكه در عين اينكه همه آن لذات برايش رسيدهلذات زندگي دنيا دوخته بوده، آن هم نه به خاطر اينكه دستش به آنها نمي
فراهم بوده، مع ذلك از آنها چشم پوشيده، و به كراماتي كه نزد خدا است، و به قرب خدا دل بسته بوده، و به غيب ايمان 

 .آورده، و در برابر ايمان خود استقامت ورزيده، تا از دنيا رفته است

تواند براي همه پويندگان اين راه، مثل باشد، و رداشته، قدمي است كه ميو اين قدمي كه همسر فرعون در راه بندگي خدا ب
به همين جهت خداي سبحان حال او و آرزوي او و عمل در طول زندگي او را در دعايي مختصر خالصه كرد، دعايي كه جز 

كند قطع رابطه كرده، و به يخبر مهاي دنيا و هر چيزي كه آدمي را از خدا بيدهد كه او از تمامي سرگرمياين معنا نمي
 .پروردگار خود پناهنده شده، و جز اين آرزويي نداشته كه با خدا نزديك باشد، و در دار كرامت او منزل گزيند



زند، نام آن جناب به طوري كه در روايات آمده آسيه ، براي مؤمنين همسر فرعون را مثل مي"امرأت فرعون " :فرمايدمي
اي درخواست كرده كه هم نزد خدا باشد و هم در ، در اين دعا خانه"رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِإِذْ قالَتْ  "بوده: 

 "بهشت، و اين بدان جهت است كه بهشت دار قرب خدا و جوار رب العالمين است، هم چنان كه خود خداي تعالي فرموده: 
عالوه بر اين، حضور در نزد خداي تعالي و نزديكي او كرامتي است معنوي، و استقرار در  «1» "أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

 .بهشت كرامتي است صوري، پس جا دارد كه بنده خدا هر دو را از خدا بخواهد

 زاري ديگري استمنظورش از قوم ظالمين همان قوم فرعون است و اين دعا در حقيقت بي -"وَ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "
اي ستمكار نجات دهد، هم چنان كه جمله قبلي درخواست كند، او را از جامعهاز فرعونيان، و از خداي تعالي درخواست مي

 .نجات از مجتمع خاص خانوادگي بود

 278اوصاف و فضائل مريم )عليها السالم([..... ص: ]

 "...فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِناوَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ  "

خداوند  -و ضرب اللَّه مثال للذين امنوا مريم... "، و تقديرش اين است كه: "امرأت فرعون "اين آيه عطف است به جمله
 ."...اندمريم را مثل زده براي كساني كه ايمان آورده

، ولي در باره همسر فرعون چنين كاري نكرد، اصوال در بينيم كه به نام مباركش تصريح نمودهدر خصوص مريم )ع( مي
 قرآن كريم جز مريم نام هيچ زني برده نشده، تنها آن

__________________________________________________ 
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 .اب است كه در حدود بيست و چند سوره و در سي و چند آيه نام او را برده استجن

ع( ستايد، و ستايش مريم )در اين قسمت از آيه مريم را به خاطر عفتش مي -"الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا "
ي باشد كه يهوديان نسبت به آن جناب روا داشته، و تهمتي باشد در قرآن كريم مكرر آمده، و شايد اين به خاطر رفتار ناپسند

و در سوره انبياء هم « 1» "وَ قَوْلِهِمْ عَلي مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً "فرمايد: كه ايشان به وي زدند، و قرآن كريم در حكايت آن مي
 . «4» "خْنا فِيهاوَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَ "فرمايد: نظير اين قصه آمده مي

همان وحي انبيا باشد، تصديق كرد. « 3»يعني مريم كلمات پروردگار خود را كه به قول بعضي  -"وَ صَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها "
اند: مراد از كلمات خداي تعالي در اينجا وعده و تهديد و امر و نهي خداست. ولي اين وجه درست ديگر گفته« 3»بعضي 

 .نا بر اين، ديگر احتياج نبود نام كتب خدا را ببرد، چون كتب آسماني همان وعده و وعيد و امر و نهي استنيست، زيرا ب

منظور از كتب خداي تعالي همان كتبي است كه شرايع خداي تعالي در آن است، شرايعي كه از آسمان نازل  -"و كتبه "
آسماني همين است، و شايد منظور از تصديق كلمات  شده، مانند كتاب تورات و انجيل، و اصطالح قرآن هم در كتب

سِيحُ مَا الْمَ "پروردگارش و تصديق كتب خداي تعالي اين باشد كه مريم )ع( صديقه بوده، هم چنان كه در آيه زير فرموده: 
 . «3» "ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ

يعني مريم از زمره مردمي بود كه مطيع خدا و خاضع در برابر اويند، و دائما بر اين حال هستند، و  -"وَ كانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ "
اگر مريم )ع( را با اينكه زن بود، فردي از قانتين خواند با اينكه كلمه مذكور جمع مذكر است، بدين جهت بود كه بيشتر 

 .قانتين مردان هستند



اي ديگر، در خصوص مريم )ع( آمده، آنجا كه اينكه قنوت به اين معنا است اين است كه قنوت به همين معنا در آيهمؤيد 
 . «3» "يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ "گويند: مالئكه به حكايت قرآن كريم مريم را ندا داده مي

__________________________________________________ 

 .133و بهتان بزرگي كه به مريم زدند، سوره نساء، آيه (1)

عفتي پاك نگهداشت و ما از روح خود در او دميديم. سوره انبياء، آيه و به ياد آور زني را كه دامان خود را از آلودگي به بي(2)
31. 

 .133، ص 43(روح المعاني، ج 3و  3)

اي كه قبل از او هم فرستادگاني بودند و مادرش صديقه و راستگو بود. اي نبود، فرستادهمريم غير از فرستادهمسيح پسر (5)
 .33سوره مائده، آيه 

 .33اي مريم! براي پروردگارت قنوت و سجده كن، و با راكعان ركوع كن. سوره آل عمران، آيه (6)
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اند مراد از قانتين خصوص قوم و قبيله خود مريم باشد، چون آن جناب از خاندان و ين احتمال دادهاز مفسر« 1»ولي بعضي 
 .از بيتي به وجود آمد كه عموما اهل صالح و طاعت بودند

ولي اين احتمال بعيد است، اوال به خاطر وجهي كه قبال ذكر كرديم، و ثانيا به خاطر اينكه آيه شريفه در مقام تعريض به دو 
تن از زنان رسول خدا )ص( است، و در چنين مقامي مناسب آن است كه منظور از قانتين عموم اهل طاعت و خضوع براي 

 .خدا باشد

بحث روايتي ])رواياتي پيرامون فضيلت فاطمه )عليها السالم(، خديجه، مريم و آسيه و در باره نحوه كشته شدن همسر 

 281فرعون([..... ص: 

 "روايت كرده كه در شان نزول آيه شريفه (شرف الدين نجفي، و او بدون ذكر سند از امام صادق )عدر تفسير برهان از 
فرموده: اين مثل را خداي تعالي براي عايشه و حفصه زده، كه عليه  "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ...

 . «4»ا آن جناب دست به دست هم داده، سر او را فاش كردند رسول خدا )ص( و در دشمني ب

و در مجمع البيان از ابو موسي از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود: از مردان، بسياري به حد كمال رسيدند، ولي از 
ن، و سوم خديجه زنان به جز چهار نفر به حد كمال نرسيدند، اول آسيه دختر مزاحم همسر فرعون، و دوم مريم دختر عمرا

 . «3»دختر خويلد، و چهارم فاطمه دختر محمد )ص( بودند 

اند كه گفت: و در الدر المنثور است كه احمد و طبراني و حاكم، )وي حديث را صحيح دانسته(، از ابن عباس روايت كرده
و مريم دختر عمران، و  رسول خدا )ص( فرموده: افضل زنان اهل بهشت، خديجه دختر خويلد، و فاطمه دختر محمد )ص(،

آسيه دختر مزاحم همسر فرعون است، و در فضيلت او همين بس كه خداي تعالي داستانش را در قرآن براي ما ذكر كرده 
 . «3» "رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ "كه گفت: 

فرمود: خداي تعالي مريم دختر  (رسول خدا )صو در همان كتاب آمده كه طبراني از سعد بن جناده روايت كرده كه گفت: 
 . «3»عمران و همسر فرعون و خواهر موسي را در بهشت به ازدواج من در آورد 

__________________________________________________ 

 .443، ص 13تفسير قرطبي، ج (1)



 .333، ص 3تفسير برهان، ج (2)

 .344، ص 14تفسير مجمع البيان، ج (3)

 .433، ص 3(الدر المنثور، ج 3و  4)
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آيد آسيه همسر فرعون به دست همسرش فرعون كشته شد، چون فرعون به دست به طوري كه از روايات برمي :مؤلف
 .آورده بود كه وي به خداي يگانه ايمان آورده، و اما اينكه به چه صورت كشته شده، روايات اختالف دارند

بعضي از آنها آمده كه: وقتي فرعون مطلع شد كه همسرش به خدا ايمان آورده، به او تكليف كرد كه به كفر برگردد، و او در 
زير بار نرفت و حاضر نشد جز خدا كسي را بپرستد، فرعون دستور داد سنگ بسيار بزرگي بر سرش بيفكنند، به طوري كه 

 . «1»دند زير سنگ خرد شود، و مامورينش همين كار را كر

و در بعضي ديگر آمده كه: وقتي او را براي عذاب حاضر كردند، دعايي كرد كه خداي تعالي آن را در قرآن كريم حكايت 
، و خداي تعالي دعايش را مستجاب نمود، و قبل از "رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ... "نموده، و آن اين بود كه گفت

را در بهشت ديد آن گاه جان شريفش از كالبد جدا شد، و سپس صخره بسيار بزرگي را بر جسد بيجانش شهادت خانه خود 
 . «4»انداختند 

ي اش داد، و در آخر سنگ آسيايو در بعضي ديگر آمده كه فرعون او را با چهار ميخ به زمين كوبيد، و از ناحيه سينه شكنجه
 .و خدا داناتر است -« 3»د رهايش كرد اش گذاشت، و در برابر تابش خورشيروي سينه

__________________________________________________ 

 [.....] .433و  433، ص 3الدر المنثور، ج  (1)

 .433و  433، ص 3( الدر المنثور، ج 3و  2)
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 285(..... ص: 31سوره ملك مكي است و سي آيه دارد )(67)

 285[..... ص: 99تا  9(: آيات 67الملك ) سوره]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَالً وَ هُوَ الْعَزِيزُ 1ءٍ قَدِيرٌ )تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْ
( ثُمَّ ارْجِعِ 3رٍ )( الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَري فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَري مِنْ فُطُو4الْغَفُورُ )

 (3الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسِيرٌ )

( وَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ 3ا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ )وَ لَقَدْ زَيَّنَّ
كادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَ لَمْ ( ت3َ( إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَ هِيَ تَفُورُ )3وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ )

 (3ءٍ إِنْ أَنْتُمْ إاِلَّ فِي ضَاللٍ كَبِيرٍ )قالُوا بَلي قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا وَ قُلْنا ما نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْ (8)يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ 

( إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ 11( فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ )14وْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ )وَ قالُوا لَ



( أَ ال يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ 13جْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ )( وَ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ ا14رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ )
 (13اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ )

 285ترجمه آيات..... ص: 

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر،

  .(1پر بركت است خدايي كه ملك به دست اوست و او بر هر چيزي توانا است )
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 .(4رفتارتريد و او عزيزي آمرزنده است )كسي كه موت و حيات را آفريده تا شما را بيازمايد كه كدامتان خوش

بيني به دقت نظر كن آيا هيچ فطور و اختاللي آن خدايي كه هفت طبقه آسمان را آفريد تو در خلق رحمان هيچ تفاوتي نمي
 .(3خورد؟ )در نظام عالم به چشمت مي

 .(3افتد و اختاللي نخواهي يافت )، مسلما اگر دوباره هم نظر بيندازي پلك چشمت از خستگي مينه

ما آسمان دنيا را با چراغهايي زينت داديم و آنها را وسيله رجم شيطانها قرار داديم )تا براي شنيدن اخبار غيبي به آسمان 
 .(3يم )انزديك نشوند( و براي آن شيطانها عذابي دردناك تهيه كرده

 .(3و كساني هم كه به پروردگار خود كافر شدند عذاب جهنم دارند و چه بد بازگشت گاهي است )

شنوند كه با همان نفس ايشان را چون هوا به داخل خود شوند از آتش صداي نفسي ميزماني كه در آتش افكنده مي
 .(3كند )كشد در حالي كه فوران ميمي

رسان پرسند مگر پيامبري بيمشود خازنان آتش ميتالشي شود هر فوجي كه داخل آن ميخواهد مگويي از شدت غضب مي
 .(3برايتان نيامد؟ )

گويند چرا آمد ولي ما تكذيب كرديم و گفتيم خدا هيچ پيامي نازل نكرده و شما با سايرين هيچ فرقي نداريد جز اينكه در مي
 .(3ضاللتي بزرگ هستيد )

 .(14بوديم )كرديم از دوزخيان نميا( اگر گوش داده بوديم و تعقل ميگويند )وا حسرتو نيز مي

 .(11كنند، پس خرد و نابود باد ياران دوزخ )و در آخر به گناه خود اعتراف مي

 .(14برند و نگراني دارند آمرزش و اجري كبير دارند )اند حساب ميمحققا كساني كه از پروردگار خود با اينكه او را نديده

 .(13ها است )شما سخن خود را چه فاش بگوييد و چه پنهان بداريد، او داناي به اسرار نهفته در سينهو 

آيا كسي كه موجودات را آفريده از حال آنها آگاه نيست؟ در حالي كه او از اسرار دقيق با خبر و نسبت به همه چيز عالم است 
(13). 

 283.. ص: بيان آيات ]اشاره به غرض سوره مباركه ملك[...

 اشاره

 333، ص: 13غرض اين سوره بيان عموميت ربوبيت خداي تعالي براي تمامي عالم است، در مقابل ترجمه الميزان، ج

ها كه معتقدند براي هر يك از نواحي عالم ربي جداگانه است كه يا از خيل فرشتگان است، و يا از مخلوقات مسلك وثني
 .نيست، بلكه تنها رب آن ارباب است و بس ديگر، و خداي عز و جل رب همه عالم



ها برد، چون در حقيقت ذكر اين نعمتهاي الهي از خلقت و تدبير را نام ميو به همين جهت در اين سوره بسياري از نعمت
 .استداللي است بر ربوبيت عامه الهي

ه به معناي كثرت صدور بركات از آغاز كرده، چون اين كلم "تبارك "و نيز به همين مناسبت است كه سخن را با كلمه
ستايد، چون رحمت، ناحيه خداي عز و جل است، و نيز مكرر جناب ربوبي را به صفت رحمان كه مبالغه در رحمت است مي

همان عطيه در قبال استدعاي حاجتمند است، و در اين سوره سخني هم از انذار و تهديد آمده، و در آخر به مساله حشر و 
 .گرددقيامت منتهي مي

يكي دعوت به اينكه يگانگي او در ربوبيت را بپذيرند، و دوم اينكه به معاد  :شودو مضامين آيات آن به دو مساله خالصه مي
 .معتقد شوند و اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده است

 289[..... ص: "بِيَدِهِ الْمُلْكُ "افاده كمال تسلط خدا بر ملك در جمله]

در باره هر چيزي استعمال شود از كثرت صدور خيرات  "تبارك "كلمه "ءٍ قَدِيرٌبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْتَ "
 .دهدو بركات از آن چيز خبر مي

ه خدايي كه ملك ب "يعنيگردد، و اين تعبير ها مياز آنجا كه مطلق است شامل تمامي ملك "الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ "و جمله
خواهد به طور كنايه از كمال تسلط خدا بر ملك خبر دهد، و بفهماند آن چنان ملك استعاره به كنايه است، مي "دست اوست

كند، همانطور كه يك انسان نيرومند موم را در دست خود به هر در مشت او است كه به هر نحو بخواهد در آن تصرف مي
چرخاند، پس خداي تعالي به نفس خود مالك هر چيز و از هر جهت است، و نيز مالك ملك د و ميآورشكل بخواهد در مي
 .هر مالك ديگر است

عِنْدَ  "جمله در "مليك "تر از توصيف او بهپس توصيف خداي عز و جل به اينكه ملك به دست اوست، توصيفي است وسيع
 . «4» "لَهُ الْمُلْكُ "از توصيف او در جملهتر و مؤكدتر است ، و صريح« 1» "مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ

 اشاره است به اينكه قدرت خداي تعالي محدود "ءٍ قَدِيرٌوَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْ "و جمله

__________________________________________________ 

 .33سوره قمر، آيه (1)

 .1سوره تغابن، آيه (2)
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حدي و منتهي به هيچ نهايتي نيست، و الزمه اطالق ملك هم به حسب سياق همين است، هر چند كه صرف نظر  به هيچ
 .از لوازم اطالق قدرت است كه از صفات ذات است (از سياق، مطلق آوردن ملك )كه از صفات فعل است

شود، و آن حجت بر امكان معاد استدالل مي اي هم به حجتي دارد كه بادر اين آيه شريفه عالوه بر آنچه افاده نمود، اشاره
 .آيدتوضيحش به زودي مي

 282[..... ص: "خَلَقَ الْمَوْتَ... "وجه اينكه فرمود: ]

د كه آن روبكار ميدر مورد چيزي  "حيات "كلمه "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ "
به معناي نداشتن آن حالت  "موت "چيز حالتي دارد كه به خاطر داشتن آن حالت داراي شعور و اراده شده است. و كلمه

آيد معناي ديگري به خود گرفته، و آن عبارت از اين است كه همان است، چيزي كه هست به طوري كه از تعليم قرآن برمي



اي ديگر منتقل شود، قرآن كريم صرف اين انتقال را موت ز يكي از مراحل زندگي به مرحلهموجود داراي شعور و اراده ا
نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ... فِي ما ال  "خوانده با اينكه منتقل شونده شعور و اراده خود را از دست نداده، هم چنان كه از آيه

 "تَعْلَمُونَ

 "خدا موت و حيات را آفريده "ا بر اين ديگر نبايد پرسيد: چرا در آيه مورد بحث فرموده: شد، بناين معنا استفاده مي «1»
آيد كه مرگ به معناي عدم حيات نيست، بلكه به معناي از تعليم قرآن برمي :مگر مرگ هم آفريدني است؟ چون گفتيم

 .پذير استانتقال است. امري است وجودي كه مانند حيات خلقت

پندارند، باز خلقت پذير هست، چون اين گر مرگ را امر عدمي بگيريم، همانطور كه عامه مردم هم چنين ميعالوه بر اين ا
 .عدم با عدمهاي صرف فرق دارد و مانند كوري و تاريكي، عدم ملكه است، كه حظي از وجود دارد

 282[..... ص: "سَنُ عَمَلًالِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْ "مفاد اينكه در تعليل آفرينش موت و حيات فرمود: ]

)كه  "ءبال "بيانگر هدف از خلقت موت و حيات است، و با در نظر گرفتن اينكه كلمه "لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا "جمله
شود: خداي تعالي شما را اينطور آفريده كه نخست مصدر ليبلوكم است( به معناي امتحان است، معناي آيه چنين مي

جودي زنده باشيد، و سپس بميريد، و اين نوع از خلقت مقدمي و امتحاني است، و براي اين است كه به اين وسيله خوب مو
كنيد، و معلوم است كه اين امتحان و اين تمايز براي شما از بدتان متمايز شود، معلوم شود كدامتان از ديگران بهتر عمل مي

 .كه بشر با آن مواجه خواهد شد هدفي ديگر است، براي پاداش و كيفري است

__________________________________________________ 

 .31و  34دانيد. سوره واقعه، آيه ما در ميان شما مرگ را مقدر ساختيم... در آنچه كه نمي(1)
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هم به اين نكته دارد كه مقصود بالذات از خلقت رساندن اي كند، اشارهآيه مورد بحث عالوه بر مفادي كه گفتيم افاده مي
جزاي خير به بندگان بوده، چون در اين آيه سخني از گناه و كار زشت و كيفر نيامده، تنها عمل خوب را ذكر كرده و فرموده 

از پس صاحبان عمل نيك مقصود اصلي  .خلقت حيات و موت براي اين است كه معلوم شود كداميك عملش بهتر است
 .اندخلقتند، و اما ديگران به خاطر آنان خلق شده

فهماند او عزيز است، چون ملك مطلق و مطالب صدر را تاييد نموده مي "وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ "فرمايد: ذيل آيه هم كه مي
ا قدرت مخالفت و قدرت مطلقه خاص او است، پس هيچ كس نيست كه بر او غالب شود، و اگر مخالفين و عاصيان خود ر

فهماند او غفور است، چون از بسياري گيرد. و نيز ميعصيان داده به منظور آزمايش بوده، و به زودي از آنان انتقام مي
 .آمرزدكند، و بسياري از آنها را به طوري كه وعده داده در آخرت ميگناهان در دنيا عفو مي

را تخويف كرد و هم تطميع نمود، چون وقتي اين دو نام در سياق دعوت و در عين حال با آوردن اين دو نام، هم عاصيان 
 .رساندذكر شوند، تخويف و تطميع را مي

خواهد اند نمياين را هم بايد دانست كه مضمون آيه شريفه صرف ادعاي بدون دليل نيست، و آن طور كه بعضي پنداشته
اي بديهي و يا نزديك به بديهي است كه به ن كند. بلكه مقدمهمساله خلقت مرگ و زندگي را براي آزمايش، در دلها تلقي

كند. براي اينكه انساني كه به زندگي دنيا قدم نهاده، دنيايي كه دنبال آن مرگ لزوم و ضرورت بعث براي جزا حكم مي
يكي از اين دو است، ناچار عملي و يا به عبارتي اعمالي دارد كه آن اعمال هم يا خوب است يا بد ممكن نيست عمل او 

صفت را نداشته باشد، و از سوي ديگر به حسب فطرت مجهز به جهازي معنوي و عقاليي است، كه اگر عوارض سويي در 



دهد، و بسيار اندكند افرادي كه اعمالشان متصف به يكي از دو صفت نيك و بد كار نباشد او را به سوي عمل نيك سوق مي
 .يوانگان و ساير مهجورين استنباشد و اگر باشد در بين اطفال و د

رود، شود، و در غالب افراد سريان دارد، غايت و هدف آن موجود به شمار ميو آن صفتي كه بر وجود هر چيزي مترتب مي
شود به هدفي كه منظور آفريننده آن از پديد آوردن آن همان صفت است، مثل حيات نباتي فالن درخت كه غالبا منتهي مي

شود شود، و معلوم ميپس فالن ميوه كه بار آن درخت است هدف و غايت هستي آن درخت محسوب مي بار دادن درخت،
منظور از خلقت آن درخت همان ميوه بوده، و همچنين حسن عمل و صالح آن، غايت و هدف از خلقت انسان است، و اين 

بلكه بدين جهت مطلوب است كه در نيز معلوم است كه صالح و حسن عمل اگر مطلوب است براي خودش مطلوب نيست، 
 به هدف رسيدن موجودي ديگر
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اي است كه با هيچ نقصي آميخته نيست، و در معرض لغو و تاثيم قرار دخالت دارد. آنچه مطلوب بالذات است حيات طيبه
 الْخَيْرِ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ "ايد: فرمگيرد، بنا بر اين بيان، آيه شريفه در معناي آيه زير است كه مينمي
 . «1» "فِتْنَةً

 "...الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً "

آن خدايي كه هفت آسمان را آفريد، در حالي كه طباق هستند، يعني مطابق و مثل همند. البته مفسرين اينطور احتمال 
 .توانستيم در اين باره ايراد كنيم ايراد نموديممطالبي كه مي "حم سجده "ما در تفسير سورهاند. و داده

 287بيان اينكه مقصود از نبودن تفاوت در خلق ارتباط و اتصال اجزاء عالم و وحدت نظام جاري در آن است[..... ص: ]

به معناي دور شدن چيزي است از انسان، به طوري  "فوت "مهگويد: كلراغب مي -"ما تَري فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ "
ما اگر از زنان ش -ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَي الْكُفَّارِوَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ "كه دست يافتن به آن دشوار باشد. و در قرآن كريم آمده كه: 

است، به معناي  "فوت "از ماده "تفاعل "كه مصدر باب "تفاوت "گويد: كلمهآن گاه مي "چيزي نزد كفار مانده باشد
اختالف دو چيز در اوصاف و خصوصيات است، گويا اين از آن دور و آن از اين دور است، خصوصيات اين در آن نيست و 

 در خلقت خدا -ما تَري فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ "فرمايد: خصوصيات آن در اين نيست، اين كلمه هم در قرآن آمده مي
 . «4» "چيزي كه از مقتضاي حكمت خارج باشد وجود ندارد

پس منظور از نبودن تفاوت در خلق، اين است كه تدبير الهي در سراسر جهان زنجيروار متصل به هم است، و موجودات 
ادنش به دشود، و در نتيجه بعضي به بعض ديگر مرتبطند، به اين معنا كه نتايج حاصله از هر موجودي عايد موجود ديگر مي

موجوداتي ديگر وابسته و نيازمند است. در نتيجه اصطكاك اسباب مختلف در عالم خلقت، و برخوردشان نظير برخورد دو كفه 
خواهد گذارد، او ميخواهد سبكي كند او نميباشند، اين ميترازو است كه در سبكي و سنگيني دائما در حال مقابله مي

ين شود، و نتيجه اخواهد بلند شود اين مانع ميگذارد، او ميخواهد بلند شود او نميميگذارد، اين سنگيني كند اين نمي
شود. پس دو كفه ترازو در عين اختالفشان در به دست آمدن غرض ترازودار مند ميكشمكش آن است كه ترازودار بهره

ر جنس كشيدني خود را بكشد و وزن آن را شود ترازودااتفاق دارند، و يا به عبارتي ديگر اختالف آنها است كه باعث مي
 .معلوم كند

 پس منظور از نبودن تفاوت در خلق اين شد كه خداي عز و جل اجزاي عالم خلقت را
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طوري آفريده كه هر موجودي بتواند به آن هدف و غرضي كه براي آن خلق شده برسد، و اين از به مقصد رسيدن آن 
 .ديگري مانع نشود، و يا باعث فوت آن صفتي كه براي رسيدنش به هدف نيازمند است نگردد

خطاب به شخص رسول خدا )ص( نيست، بلكه خطاب به هر كسي است كه  "نخواهي ديد -ما تَري "خطاب در جمله
اضافه كرد، و به نام مقدس رحمان نسبت داد، براي اين است كه  "رحمان "را به كلمه "خلق "تواند ببيند، و اگر كلمهمي

 آورد، با در -بدون الف و الم -را نكره "تفاوت "اشاره كند به اينكه غايت و هدف از خلقت، رحمت عام او است، و اگر كلمه
شود يرساند، در نتيجه معنا چنين منظر گرفتن اين كه اين نكره در سياق نفي قرار دارد و نكره در سياق نفي عموميت را مي

 .بينيكه: در سراسر جهان هيچ تفاوتي نمي

، تكرار نظر "ارجاع بصر "نظمي است. و مراد ازبه معناي اختالل و بي "فطور "كلمه -"فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَري مِنْ فُطُورٍ "
 .است، و اين كنايه است از اينكه اگر بخواهي يقين كني كه در سراسر خلقت تفاوتي نيست بايد با دقت نظر كني

است، و اين ماده  "خسا "اسم فاعل از ماده "خاسئ "كلمه "ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسِيرٌ "
 "حاسر "سرسري ديدن و گذشتن است. راغب در معناي كلمه« 1»به معناي نارسايي در ديد چشم، و يا به قول راغب 

سر به اگويند و هم محسور، اما حگفته: اين ماده به معناي خستگي در اثر تمام شدن نيرو است، به چنين كسي، هم حاسر مي
 "اش كرده. و اينكه فرمود: اين تصور كه خود او خودش را خسته كرده، و اما محسور به اين تصور كه تمام شدن نيرو خسته

 . «4»هم ممكن است به معناي حاسر باشد، و هم به معناي محسور  "يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسِيرٌ

ست كه به معناي رجعت و برگشتن است، و اگر به صيغه تثنيه آورده صرفا براي اين بوده كه تثنيه كرة ا "كرتين "و كلمه
تكثير و تكرار را برساند، و چنين معنا دهد كه در خلقت آسمانها و زمين بنگر، آيا هيچ تفاوت و ناسازگاري در بين موجودات 

افتد، و يشود و از كار مكه اگر چنين كني نظرت خسته مي بيني؟ و دوباره و سه باره و چند باره برگرد و نظر بيفكن،آن مي
 .هيچ تفاوتي نخواهي ديد

 پس در اين دو آيه به اين نكته اشاره شده كه نظام جاري در عالم نظامي است واحد و
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 .متصل االجزاء و مرتبط األبعاض

 281اشاره به مراد از اينكه فرمود ستارگان را رجوم براي شياطين قرار داديم[..... ص: ]

 "...وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ

ا كند، و مغ ناميده به خاطر نوري است كه از آنها تأللؤ ميجمع مصباح )چراغ( است، و اگر ستارگان را چرا "مصابيح "كلمه
 .در اين باره بحث كرديم -در سوره حم سجده -قبال

نها قرار داديم، و با آ -تيرها -هايييعني ما ستارگان را كه آسمان را با آنها زينت داديم رجم -"وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ "



در جاي  كنيم، هم چنان كهشوند تا خبرهاي آسماني را استراق سمع كنند، تيرباران ميزديك ميشياطيني را كه به آسمان ن
 "إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ " :، و نيز فرموده« 1» "إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ "ديگر فرمود: 

«4» . 

اند جمله مورد بحث داللت دارد بر اينكه مراد از كواكب كه آسمان را زينت داده تمامي ستارگان مفسرين گفتهبعضي از 
ها، چون ثوابت و سيارات هر يك در جاي خود، و در مدار خود قرار دارد، و آسمان است، چه ثوابت و سيارات، و چه شهاب

يز شود، بر شهابها ن، همانطور كه بر ستارگان فعلي اطالق مي"نجم "و "كواكب "تواند منظور از رجوم باشد، و دو كلمهنمي
 .شوداطالق مي

وند، و اما ششوند، و به وسيله آنها شيطانها رجم ميهايي هستند كه از كواكب جدا مياند: شهابها تكهديگر گفته« 3»بعضي 
هاي علمي امروز ا فاني سازد. اين وجه با نظريهريزند، مگر وقتي كه خدا بخواهد همه رخود كواكب به هيچ وجه فرو نمي

 .ايماش بحث كردهتر است، و اما اينكه رجم شيطانها به وسيله شهابها چه معنا دارد، قبال مختصري در بارهموافق

 ايم كهتهيه كرده يعني ما براي شيطانها كه همانا اشرار از جنيان هستند عذاب دوزخ را -"وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ "
 .آتشي است مشتعل

اي از نشانيهاي ربوبيت خداي تعالي را ذكر كرد، به بعد از آنكه پاره "وَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ "
د ها را آميخته با تهدياست كه حجتدنبالش تهديد كافران و منكران به ربوبيت او را آورد، و قرار اين سوره بر همين منوال 

 .و انذار بياورد
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بوبيت خدا پرست، كه به كلي رهاي بتعموم كساني هستند كه به ربوبيت خدا كافر باشند، چه وثني "لِلَّذِينَ كَفَرُوا "و مراد از
 چه آنهايي كه اصال منكر ربوبيت هستند، و چهگويند خداي تعالي تنها رب اربابهاي ايشانست، و را براي عالم منكرند، و مي

آنهايي كه مثل يهود و نصاري بين خدا و پيامبرانش جدايي انداخته، يكي آن خدايي را قبول دارد كه موسي را فرستاده، و آن 
 .پرستد كه عيسي را فرستاده، و هر يك به خدا و پيغمبر ديگري كافر شدندديگري خدايي را مي

اينكه جنبه تداخل را دارد، چنان هم نيست كه نسبت به ما قبل خود مربوط و متصل نباشد بلكه هم به  آيه شريفه در عين
اتصال دارد )چون در آن سخن از مرگ و  "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ "آيه

در اين سخن از عذاب جهنم رفته است( و هم به آيه قبليش اتصال دارد. چيزي كه هست نسبت به آيه  مغفرت رفته، و
ه عذاب كرد، و در اين آيقبليش جنبه تعميم بعد از تخصيص را دارد، در آيه قبلي عذاب سعير را در خصوص شيطانها ذكر مي

 .داندجهنم را شامل عموم كافران مي

 211و جواب مالئكه موكل بر دوزخ با دوزخيان[..... ص: وصف جهنم و حكايت سؤال ]

دن به معناي طوالني ش "شهيق "گويد: كلمهراغب مي "إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَ هِيَ تَفُورُ تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ "
 . «1»البته بازدمي كشيده است،  "بازدم "به معناي رد نفس، و به عبارت ديگر "زفير "زفير است، و



 "به معناي ارتفاع جوشش است. و كلمه« 4»است، بنا به گفته صاحب مجمع البيان  "تفور "كه مصدر فعل "فوران "و
 .به معناي تقطع و تفرق است، و كلمه غيظ به معناي شدت خشم است "تميز

شنوند، شهيقي كه چون مغناطيس قي از آن ميشوند، صداي شهيوقتي كفار در جهنم ريخته مي :و معناي آيه اين است كه
شود، در حالي كه جهنم جوشان است، و كشاند، همانطور كه با شهيق هوا داخل سينه كشيده ميآنان را به داخل خود مي

كند، به طوري كه گويي از شدت غضب شود باال و پائين ميايشان را مانند نخودي كه در ديك جوشان باال و پائين مي
 .اهد متالشي شودخومي

شوند خازنان جهنم از ايشان اي كه داخل جهنم ميهر دسته "كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ "
 پرسند: مگر براي شمامي
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به معناي جماعتي  -گويدمي «1»به طوري كه راغب  -"فوج "پيامبري نيامد، و شما را از چنين عذابي انذار نكرد؟ كلمه
نان شوند، هم چاست كه به سرعت از جايي عبور كنند، و در اين جمله اشاره است به اينكه كفار دسته دسته داخل دوزخ مي

، و اين به خاطر آن است كه « 4» "وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي جَهَنَّمَ زُمَراً "فرمايد: كه آيه زير هم به اين معنا اشاره نموده، مي
عَلي بَعْضٍ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ  "شوند، هم چنان كه در آيه زير فرموده: هر متبوعي با تابعين گمراه خود داخل مي

 .اي از سوره انفال توضيح اين معنا گذشت، كه در ذيل آيه« 3» "فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ

 اياش كرده باشند، و منظور از خزنه مالئكهجمع خازن است، كه به معناي نگهبان چيزي است كه ذخيره "خزنة "كلمه
عَلَيْها مَالئِكَةٌ  " :فرمايدكنند و در باره همانها است كه ميابهاي جهنم را تدبير مياست كه موكل بر آتشند، و انواع عذ

 . «3» "وَ ما أَدْراكَ ما سَقَرُ... عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَالئِكَةً "فرمايد: ، و نيز مي« 3» "غِالظٌ شِدادٌ

شوند، مالئكه موكل بر شوند و يا به سوي آن سوق داده مياي كه در جهنم ريخته ميكه: هر دستهو معناي آيه اين است 
 "پرسند: مگر براي شما نذير، يعني پيامبري كه شما را از چنين عذابي بترساند نيامده؟!دوزخ و نگهبانان آن از در توبيخ مي

 "...قالُوا بَلي قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا

كنند به اينكه نذير دهند، و در آن اعتراف ميمله حكايت پاسخي است كه دوزخيان به فرشتگان خازن دوزخ مياين ج
 .برايشان آمد، و از آتش دوزخ انذارشان كرد، ولي تكذيبش كردند و افترا به او بستند

 ."إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَاللٍ كَبِيرٍ "همچنين جملهاين جمله بيان تكذيب ايشان است، و  -"ءٍوَ قُلْنا ما نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْ "

 بعد -اند: جمله دومي كالم فرشتگان نامبرده است، كه به دوزخيانگفته« 3»ولي بعضي 
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اند! ما كسي را به جز مالئكه صاحبان فرشتگان عذاب( بر آن گمارده شده داني دوزخ چيست؟... نوزده نفر )ازو تو نمي(5)
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ي ديگري كه بعضايد. ولي اين احتمال و همچنين احتمال گويند: شما در ضاللتي روشن بودهمي -از آنكه اعتراف كردند
 .اند كه: جمله مذكور كالم مالئكه نامبرده از زبان پيامبران آن كفار باشد، از سياق آيه بعيد استداده« 1»

 215[..... ص: "لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ... "و وجه اينكه دوزخيان در جواب فرشتگان گفتند:  "سمع "موارد استعمال]

گاهي در معناي شنيدن صدا و سخن اطالق  "سمع "كلمه "نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ وَ قالُوا لَوْ كُنَّا "
شود، و گاهي در غرضي كه عقال از شنيدن سخن دارند، و غرض عقال از شنيدن سخن اين است كه به مقتضاي آن مي

 "لعق "دهند يا ترك كنند انجام داده و يا ترك كنند، و اما مادهملتزم شوند، اگر مقتضاي آن اين است كه كاري را انجام 
شود، البته گاهي هم در غايت و غرض از اين تشخيص به بيشتر در نيروي تشخيص خير از شر و نافع از مضر استعمال مي

عتقد باشد، در رود، و غرض از تشخيص خير و شر اين است كه آدمي به مقتضاي آن عمل كند، و به آن ملتزم و مكار مي
مقام به دست آوردن خير و نافع برآيد، و شر و مضر را ترك كند. آيه شريفه زير، عقل و سمع را در غرض از عقل و سمع 

الْأَنْعامِ ا أُولئِكَ كَلَهُمْ قُلُوبٌ ال يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ ال يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ ال يَسْمَعُونَ بِه "فرمايد: استعمال كرده، مي
كنند، ولي به مقتضاي آن ، چون معناي اين كالم اين است كه با اين وسائل درك، مطالب را درك مي« 4» "بَلْ هُمْ أَضَلُّ

 .كنندملتزم نيستند، و عمل نمي

ر و ادراك حقيقت آن و كنند، نه از نيروي عقل، چون از درك دقائق اموو چون بيشتر مردم تنها از نيروي سمع استفاده مي
 "شوند، لذا در آيه اول كلمهمند مييابي به مصالح و مفاسد واقعي عاجزند، و از نيروي عقل تنها خواص از مردم بهرهراه

 .را آورد "نعقل "را و سپس "نسمع

اي سخن ايشان است، كه ، استجابت دعوت رسوالن، و التزام به مقتض"سمع "منظور از -"لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ "
، التزام به مقتضاي دعوت به حق ايشان است، تا آن را تعقل كنند و با راهنمايي عقل "عقل "خيرخواهان امينند، و منظور از

 .بفهمند كه دعوت ايشان حق است، و بايد انسان در برابر حق خاضع شود

گر ما در دنيا رسوالن را در نصايح و مواعظشان اطاعت گويند: او معناي آيه اين است كه: دوزخيان در پاسخ فرشتگان مي
 كرديم،كرده بوديم، و يا حجت حق آنان را تعقل مي
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 .شديمامروز در زمره اهل جهنم نبوديم، و همانند ايشان در آتش جاودانه، معذب نمي

ا، براي اين بود كه تكاليف ديني دائر مدار ادله اند: اگر در آيه، هم سمع را آورد و هم عقل راز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .سمعي و عقلي است

جمله قبلي را از روي ندامت گفتند، ندامت از اينكه چرا در برابر خداي تعالي  "فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ "



 كنند به اينكه آنچهست دادند و در اين جمله اعتراف ميكوتاهي نموده و خيري را كه خدا برايشان در نظر گرفته بود از د
اند اثرش همين است كه امروز داخل آتش شوند، و جا داشت كه آن طور عمل نكنند، و آن گناه و ذنبي كه به آن كرده

 .كنند همين استاعتراف مي

ست، هر چند كه در اصل مصدر است و را مفرد آورد، از اين بابت است كه منظور از آن معناي مصدري ا "ذنب "و اگر كلمه
به معناي آن است كه چيزي را با  -گفته «4»به طوري كه راغب  -"فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ "در جمله "سحق "كلمه

 .دست تكه تكه و خرد كني، و اين جمله نفريني است به آنان

بعد از آنكه حال كفار و جزايي كه در برابر كفر دارند بيان كرد، در  "غْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌإِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَ "
مقابل آن حال مؤمنين به غيب را بيان كرد تا تقسيم را تمام كرده باشد، و از اوصاف مؤمنين خصوص خشيت و ترس از خدا 

ن را خشيت به غيب خواند، براي اين است كه آن عذابي كه به آن را آورد، چون مقام، مقام انذار و وعيد بود، و اگر خشيت آنا
 .ترسند عذابي است در پرده غيب، نه عذابي كه امروز با حواس خود آن را احساس كننداند و از آن ميايمان آورده

 213[..... ص: اي در باره معاد، با بيان علم فراگير و احاطه مطلق خداوند بر اعمال و احوال موجوداتجواب به شبهه]

 "وَ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ

اي را كه ممكن بود در دلها خلجان كند برطرف نموده و آن شبهه به غير از استبعاد، اساسي ندارد. توضيح در اين جمله شبهه
امي موجودات كشيده شد، و معلوم شد كه همين معنا مستلزم بعث اينكه: بعد از آنكه رشته سخن به بيان ربوبيت براي تم

قيامت براي كيفر و پاداش است، و نيز بعد از آنكه سخن از ملك مطلق و قدرت مطلقه خدا و خلقت و تدبير او به ميان آمد، 
علم خدا تصور ندارد، لذا  و سخني از آگاهي خدا و احاطه به احوال و اعمال موجودات نرفت، با اينكه مساله بعث و جزا بدون

جا داشت كسي توهم كند كه اعمال موجودات با كثرت بيرون از شماري كه دارد چگونه براي خدا ممكن است همه آنها را 
 ضبط كند،
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آيد؟ و اين توهم ناشي از اين مخصوصا نيات دروني انسانها كه راهي براي به دست آوردن آن نيست، چگونه به حساب مي
سنجد، و چون خودش قادر به كند، و با سنگ و ترازوي خودش مياست كه انسان هر چيزي را با وضع خودش مقايسه مي

يست، تا چه رسد به ضبط نيات دروني كه اعمال قلب و پنهان در زواياي دل است، لذا اي نچنين آمارگيري و ضبط گسترده
 .!كند؟ها را ضبط ميپرسد خدا چطور ايناز خود مي

فرمايد: سخن چه آهسته باشد و چه با صوت بلند، نسبت به خداي تعالي يكسان آيه شريفه اين شبهه را دفع نموده، مي
دهد به اينكه منظور از اين يكساني، يكساني همه اعمال ظاهري و ست. سياق آيه شهادت مياست، چون او داناي به نيات ا

پنهاني نسبت به خداي تعالي است چه سخنان و چه اعمال ديگر نه تنها سخنان آهسته و بلند. و اگر آن را در خصوص 
، )يك عمل را اگر بخواهيم پنهاني انجام تر بودسخنان ذكر كرد از اين جهت بود كه معناي پنهان و آشكار در سخنان روشن

بيش از  توان پنهان و آشكار كرد، ودهيم بايد مكاني خلوت پيدا كنيم، و به زحمت بيفتيم، ليكن يك سخن را به آساني مي
 .(اي ندارد كه آن را با صداي بلند و يا آهسته و بيخ گوش طرف بگويداين هزينه



استفهامي است انكاري، كه حجتي را بر علم خدا به اعمال ظاهري و باطني، و  "هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُأَ ال يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ  "
، هر -كه يكي از آنها اعمال اختياري خود او است -سري و علني خلق در بر دارد. بيان آن حجت اين است كه اعمال خلق

اش و سبحان است كه آن عمل را اراده و از طريق اختيار بنده چند كه نسبتي به خود او دارد، و ليكن در حقيقت اين خداي
كند، پس در حقيقت خالق آن اعمال هم خدا است، چون او است كه صاحب عمل را آفريده، و اقتضاي ساير اسباب ايجاد مي

ساند و آثارش را از رصاحب عمل با همه آثار و اعمالش و روابطي كه بين او و بين آثارش موجود است، و او را به آثارش مي
الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّي وَ  "،« 1» "ءٍ وَكِيلٌءٍ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "كند، همه و همه مخلوق خدايند،او ظاهر مي

و اعمالشان، چه  ، پس خداي سبحان محيط به خاليق است، هم به عين و جسم آنها، و هم به آثار« 4» "الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي
 !ظاهرش و چه باطنش، چه اينكه پنهان بدارند، و چه آشكار كنند، و چگونه تصور دارد كه محيط باشد ولي آگاه نباشد؟
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اي است به اينكه خلقت خدا تنها شامل جرم موجودات نيست، بلكه آثار و اعمال آنها هم مخلوق در ضمن در اين آيه اشاره
ي اثبات علم خدا به آثار و احوال و اعمال يك مخلوق استدالل كرده است به اينكه به او است، براي اينكه در اين آيه برا

 .خود آن مخلوق علم دارد، و اگر آثار و احوال و اعمال يك موجود از وجود خود آن موجود خارج بود، اين استدالل تمام نبود

)و معناي فالن موجود همين است كه داراي  عالوه بر اين، احوال و اعمال يك موجود از مقتضيات خود آن موجود است،
بود( و بنا بر اين، وقتي خود موجود منسوب به خداست، قهرا احوال و فالن احوال و اعمال باشد، و گر نه موجودي ديگر مي

 .اعمالش هم منسوب به اوست

د تر است(، و به جزئيات وجواز نور هم لطيف يعني خداي تعالي در باطن اشيا هم نفوذ دارد، )حتي -"وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ "
ر كند و دو اسم لطيف و خبياي است حاليه كه مطالب قبل خود را تعليل مياشيا و آثارش آگاه است، جمله مورد بحث جمله

 .از اسماي حسناي خدا است، كه در آخر آيه آمده، تا مضمون آن را تاكيد كند

 212و در ذيل برخي ديگر از آيات گذشته([..... ص:  "لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا "بحث روايتي ])رواياتي در ذيل جمله: 

فرموده  "لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا "در كافي به سند خود از سفيان بن عيينه از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه
كنيد، بلكه منظور اين است كه معلوم كند عمل شما كدامش بيشتر عمل ميمنظور اين نيست كه معلوم كند كداميك 

تر است، و درستي عمل به خشيت از خدا و نيت صادقه است، )خالصه منظور مقدار نيست بلكه كيفيت تر و درستصواب
 .(است

كه انسان آن را خالص  و مهم هم همان كيفيت است، انجام خود عمل خيلي دشوار نيست، اين دشوار است :آن گاه فرمود
انجام دهد، و هم چنان خالص باقيش بدارد، و آگاه باشيد كه عمل خالص آن عملي است كه نخواهي مردم تو را در برابر آن 

تر از عمل است، آگاه و هوشيار باشيد كه ارزش عمل به بستايند، و جز خدا كسي را منظور نداشته باشي. آري نيت مهم
كند يعني هر كسي بر نيت خود عمل مي "كُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاكِلَتِهِ " :ايان اين آيه را تالوت كردندهمان نيت است. و در پ

«1» . 



پرسيدم، كه منظور از آن  "أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا "و در مجمع البيان آمده كه ابو قتاده گفت: من از رسول خدا )ص( از جمله
 چيست؟ فرمود: منظور اين است
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كه كدام يك از شما عقل بهتري داريد. آن گاه فرمود: عقل آن كس از شما كاملتر است كه خوفش از خدا بيشتر باشد، و 
  «1»مستحبي او كمتر باشد. بهتر در اوامر و نواهي او نظر كند، هر چند كه عمل 

را  "تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ... أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا "و نيز در همان كتاب از ابن عمر نقل كرده كه گفت: رسول خدا )ص( آيه
 تر انجامرا سريع پرهيزد، و واجبات خداتالوت كرد، و در معناي جمله آخر فرمود: يعني كدامتان از حرامهاي خدا بيشتر مي

 . «4»دهد مي

 . «3»اند آمده كه يعني روي هم قرار گرفته "الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً "و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه

 . «3»فرموده: يعني از فساد  "من تفاوت "و در همان كتاب در باره جمله

 . «3»آمده كه: در ملكوت آسمانها و زمين نظر بيفكن  "الْبَصَرَ ثُمَّ ارْجِعِ "و نيز در همان كتاب در ذيل جمله

 . «3»آمده كه: يعني به ستارگان  "بمصابيح "و در همان كتاب در باره جمله

 . «3»شنوند آمده: يعني صداي افتادن در آتش را مي "سَمِعُوا لَها شَهِيقاً "و در همان كتاب در باره جمله

 . «3»آمده: يعني غيظ بر دشمنان خدا  "تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ "ا جملهو در همان كتاب در رابطه ب

آمده كه فرمود: منظور اين نيست  "وَ قالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ "و در همان كتاب در باره جمله
، هم شنيدند و هم درك كردند، ولي اطاعت نكردند و نپذيرفتند، دليل بر اينكه ها درك نكردند، نهكه گوشها نشنيدند، و فهم

 . «3» "فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ "فرمايد: هم شنيدند و هم فهميدند اين است كه مي

 ن اطاعت نكردن و نپذيرفتن بعد از شنيدن ومؤلف: معني اين آيه داللت دارد بر اينكه منظور از نشنيدن و تعقل نكردن هما
را اعتراف به گناه خواند، و معلوم است كه وقتي  "فهميديمشنيديم و مياگر مي "فهميدن است، و خداي تعالي همين جمله

 شود كه فاعلش به بدي آن عمل علم داشته باشد، يا علم سمعي يعني دليل نقلي، و يا علم عقلي يعني دليلعملي گناه مي
 .عقلي
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 اشاره

( أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ 13الْأَرْضَ ذَلُوالً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ )هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ 
( وَ لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ 13تَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ )( أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً فَس13َبِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذا هِيَ تَمُورُ )



صِيرٌ ءٍ بَ( أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَي الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَ يَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَّ إِالَّ الرَّحْمنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَي13ْمِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ )
(13) 

( أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ 44ا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ إِنِ الْكافِرُونَ إاِلَّ فِي غُرُورٍ )أَمَّنْ هذَ
 (44نْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ )( أَ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلي وَجْهِهِ أَهْدي أَم41َّبَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ )

 217ترجمه آيات..... ص: 

او است آن كسي كه زمين را براي شما رام كرده پس در اقطار آن آمد و شد كنيد و از رزق آن بخوريد و بدانيد كه زنده 
 .(15)شدن بار ديگر شما به سوي او است 

چگونه خاطرتان جمع و ايمن از اين است كه فرشتگان آسمان، زمين را در زير پايتان بشكافند يا اينكه اگر چنين كنند زمين 
 .(16)آيد؟ چون گهواره درمي

ها را بر سرتان ببارند اگر اينطور است پس به زودي خواهيد فهميد و آيا ايمن هستيد از اينكه آنان كه در آسمانند سنگ پاره
 .(13تهديد چيست ) كه
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وبتي گرفتار دانند كه به چه عقاين غفلت تنها از شما نيست كساني هم كه قبل از شما بودند پيامبران را تكذيب كردند و نمي
 .(13شدند )

و جز رحمان كسي آنها را در  كنندمگر پرواز مرغان بر باالي سر خود را نديدند كه چگونه پر و بال خود را باز و بسته مي
 .(13دارد. آري او به هر چيزي بينا است )فضا نگه نمي

پنداريد تا شما را ياري كند؟ نه، كافران هيچ آيا چه كسي است آن كسي كه شما او را به جاي رحمان ياور و لشكر خود مي
 .(44يك از آنچه گفتيم ندارند تنها سرمايه آنان غرور است و بس )

دهد؟ نه، هرگز، بلكه اين كفار با روشن شدن حق از آن دوري دانيد اگر اللَّه به شما رزق ندهد او ميي را كه خدا ميو يا كس
 .(41ورزند )كنند و در گريز از آن لجاجت ميمي

م يتر است و يا آن كس كه استوار و راست قامت در صراط مستقخزد هدايت يافتهپس آيا كسي كه با صورت روي زمين مي
 .(44دارد؟ )گام برمي

 218هاي تدبير الهي[..... ص: اي از نشانهبيان آيات ]پاره

 اشاره

اين  نمايد، وكند، تدبيري كه ربوبيت آن جناب را اثبات ميهاي تدبير الهي را ذكر ميدر اين آيات پشت سر هم، نشانه
أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَي  "فرمايد: ، دنبالش مي"ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًاهُوَ الَّ "فرمايد: ها را با انذار و تخويف ذكر نموده، مينشانه
 قرار "وَ لَقَدْ زَيَّنَّا... "و آيه "الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ... "و آيه "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ "، كه بعد از انذار در آيه"الطَّيْرِ
 .گرفته

اي ها به معندر مركب "ذلول "كلمه "الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُهُوَ  "
جمع  "مناكب "توان سوارش شد، و اضطراب و چموشي ندارد. و كلمهمركب رام و راهوار است، مركبي كه به آساني مي



ها خوانده، استعاره است. ، كه نام محل برخورد استخوان بازو با شانه است، و اگر نقاط مختلف زمين را منكبمنكب است
سوره فاطر  33براي زمين در آيه  "پشت -ظهر "گويد استعاره آوردن منكب براي زمين، مثل استعاره آوردنمي« 1»راغب 
چون  -. و اگر زمين را"گذاشتاي بر پشت زمين زنده و باقي نميجنبندههيچ  -ما تَرَكَ عَلي ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ "است: 
 گرده( و منكب )شانه( ناميد، به اين اعتبار بود كه زمين براي انواع تصرفات)، "پشت "رام خواند، و قطعات آن را -اسبي

__________________________________________________ 
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مفسرين ديگر در توجيه ذلول بودن و منكب  .ورزددارد، و نه از تصرفات بشر امتناع مي -زلزله -انسان رام است، نه چموشي
 .گرددداشتن زمين توجيهات مختلفي دارند كه تمام آنها به همين توجيه ما برمي

 "و همچنين كلمه "نشور "رساند. و كلمهبلكه تنها جواز و اباحه را مي امر وجوبي نيست، "بخوريد از رزق آن "امر در جمله
به معناي احياي مردگان بعد از مردن است، و اصل اين كلمه به معناي نشر طومار و جامه، يعني گشودن آن بعد از  "نشر

 .جمع كردن و پيچيدن آن است

نقاد و رام شما كرد، تا بتوانيد بر پشت آن قرار بگيريد، و و معناي آيه اين است كه خداي تعالي آن كسي است كه زمين را م
اش برويد، و از رزقش كه او برايتان مقدر فرموده بخوريد، و به انواع مختلفي براي به دست آوردن از اين قطعه به آن قطعه

 .آن رزق در زمين تصرف كنيد

ان را شود، مردگپيچيده شده، دوباره در قيامت در محضر او باز مييعني طومار زندگي مردگان كه با مرگ  -"وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ "
كند، پس به همين دليل رب و مدبر امر زندگي دنيايتان او است، كه آورد، و براي حساب و سپس جزا زنده مياز زمين درمي

ر ميراندن و زنده كردن و در زمين جايگزينتان نموده، به راه و روش زندگي در آن هدايتتان كرد، و نيز حكومت بر شما د
 .حساب و جزاء براي او است

 اي است روشن به اينكه زمين نيز يكيهاي آن قرار دارد، اشارهو در ناميدن زمين به نام ذلول، و تعبير اينكه بشر روي شانه
 .افتهآن دست ي شناسي بعد از قرنها بگو مگو و بحث بهاز سيارات است، و اين همان حقيقتي است كه علم هيئت و آسمان

بعد از آنكه در آيه قبل اقامه حجت كرد بر ربوبيت خداي  "أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذا هِيَ تَمُورُ "
را توبيخ  وانگاريش در مساله ربوبيت، ااعتنايي و سهلكند، و نيز در برابر بيسبحان، اينك در اين آيه بشر را تهديد مي

شويد و آوريد؟ يعني در برابر ربوبيتش خاضع نميهايش را به جا نميخبريد، و شكر نعمتنمايد كه تا كي از خدا بيمي
 ريزيد؟هاي خود تراشيده را دور نميشريك

گر ث عالمند، و افرشتگاني هستند كه موكل بر آسمان و حواد "آن كس كه در آسمان است -مَنْ فِي السَّماءِ "و مراد از كلمه
برگردانده، با اينكه اين كلمه در معنا جمع است، به اين جهت است كه كلمه مذكور  "من "به كلمه -يخسف -ضمير مفرد

معنايش اين است كه زمين زير پاي فالن قوم شكافته  "خسف االرض بقوم كذا "شود: در لفظ مفرد است. و وقتي گفته مي
است، به طوري كه صاحب مجمع گفته به  "تمور "كه مصدر فعل "مور "و كلمه .ردشد، و همه را در شكم خود فرو ب

 . «1»كه آن نيز به همين معنا است  "موج "معناي تردد درآمد و شد است، نظير كلمه
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ايد، و چه ايمني از مالئكه هو معناي آيه اين است كه چگونه با خاطر جمع و دل آسوده به ربوبيت خداي تعالي كفر ورزيد
ساكن آسمان و موكل بر امور عالم داريد از اينكه زمين را زير پايتان بشكافند، و به امر خدا شما را در شكم زمين پنهان 



 .سازند، در حالي كه زمين هم چنان متزلزل و مضطرب باشد و چون گهواره آمد و شد داشته باشد؟

اين  "در آسمان بودن خدا "خداي سبحان، و منظور از "كسي كه در آسمان است "راد ازاند: ماز مفسرين گفته« 4»بعضي 
است كه سلطنت و تدبير امور خدا در آسمان است، و گر نه معنا ندارد خدا در مكان بگنجد، و آسمان و عالمي از عوالم او را 

 .ظاهر آيه استاشكالي است ليكن خالف در خود جاي دهد. ولي از نظر ما هر چند معناي بي

ه ريگ به معناي باد تندي است ك "حاصب "كلمه "أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ "
ر شما دار بريگايد، كه باد سنگ و آيا از مالئكه آسمان ايمن شده "و شن و سنگ با خود بياورد. و معناي آيه اين است كه: 

 " لُوطٍإِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً إِلَّا آلَ "همانطور كه بر قوم لوط فرستادند، و قرآن جريانشان را چنين حكايت كرده:  "بفرستند
«3» . 

بر سر دارد،  "فاء "مصدر به معناي انذار است، و اين جمله به خاطر اينكه حرف "نذير "كلمه -"فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ "
شود، و آن عبارت است از اينكه مشركين به ربوبيت خداي تعالي كافر متفرع بر مطلبي است كه از آيات قبل استفاده مي

فرمايد: پس به زودي خواهند فهميد معناي انذار چيست، و شدند، و از عذاب او ايمن گشتند، لذا در جمله مورد بحث مي
 .معناي آيه روشن است

 .رسان استصفت مشبهه و به معناي بيم "نذير "اند: كلمهاز مفسرين گفته« 3» بعضي

 .پايه استكه منظور از آن رسول خدا )ص( است، ليكن اين سخن بي

 عقوبت و دگرگون شدن نعمت است، ممكن هم "نكير "مراد از كلمه "وَ لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ "
 هست به

__________________________________________________ 
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را  شهادت داده، وعيد و تهديد آن "فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ "و اين آيه نظير شاهدي است كه بر صدق جملهمعناي انكار باشد، 
 .كندتصديق مي

هاي منقرض گذشته آيات مرا تكذيب كردند، پس چگونه بود عقوبت من و دگرگون ساختن و معناي آيه اين است كه امت
 ان كه هالك و منقرضشان كردم؟نعمتم؟ و يا چگونه بود انكار من بر آن

در اين آيه التفاتي از خطاب به غيبت به كار رفته، در آيات جلوتر مردم كافر مورد خطاب قرار گرفته بودند، و در اين آيه 
اطر خ، و نكته اين التفات براي آن است كه اشاره كند به اينكه كفار به "قبل از ايشان -مِنْ قَبْلِهِمْ "اندغايب به حساب آمده

باكيشان نسبت به خشم پروردگارشان كوچكتر از آنند كه خدا با آنان جهالت و اهمالشان در تدبر در آيات ربوبيت خدا، و بي
كند،  خواست بيانسخن بگويد، و آنان را به چنين شرافتي مشرف سازد، بدين جهت از آنان روي گردانيده معارفي را كه مي

 .به پيامبرش خطاب كرد

 619دارد[..... ص: و بيان وجه اينكه فرمود جز خدا كسي طيور را در فضا نگه نمي "پرواز پرندگان )أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَي الطَّيْرِ...ذكر آيت ]



طير فوق  "منظور از اينكه "ءٍ بَصِيرٌأَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَي الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَ يَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ "
اين است  "يقبضن "و كلمه "صافات "كنند، و منظور از كلمهاين است كه باالي سر انسان در هوا پرواز مي "انسانها باشند

 -يرط بندند، و اگر اين دو كلمه را به صيغه جمع آورد، با اينكه سخن ازكنند، و سپس ميكه مرغان در هوا بال خود را باز مي
 .جنس مرغان است، نه يك مرغ "طير "داشت نه طيور، بدان جهت بود كه مراد از كلمه -مفرد

به منزله جواب است از سؤالي تقديري و فرضي، گويا شخصي پرسيده: منظور قرآن از  "ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ "و جمله
دن بالهاي آنها در هوا جلب كرده چيست؟ در اين جمله پاسخ داده اينكه توجه مردم را به سوي پرواز طيور و باز و بسته ش

 .داردكه منظور اين است كه بفهمند جز خدا كسي طيور را در فضا نگه نمي

گو اينكه ماندن طيور در فضا و ساقط نشدن آنها مستند به اسبابي طبيعي است، هم چنان كه ماندن انسان در زمين هم 
هاي سنگين وزن در روي آب نيز اينطور است، و همه امور طبيعي همين طور نا كردن ماهيهمين طور است، و ماندن و ش

حيح شود، و به همين جهت صمستند به اسباب و علل طبيعي است، و ليكن همه اين علل طبيعي به خداي تعالي منتهي مي
رغان ندارد، چرا در آيه خصوص است كه ماندن مرغان در هوا را به خدا نسبت دهيم. خواهي گفت: اين اختصاص به م

 مرغان را نام برد؟ جوابش اين است كه بعضي از اسباب طبيعي 
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براي همه شناخته شده نيست، مثل ماندن مرغان در فضا و آمد و شد كردن در هوا، كه در بدو نظر سؤال انگيز است، و به 
فهماند سبب حقيقي و اعالي پيدايش مرغان، خداست، و كند، و ميسبحان مي محض مشاهده آن انسان را منتقل به خداي

 .پروازشان هم مستند به او است

و بعضي ديگر اينطور نيستند، نظير ايستادن و زندگي كردن انسان در روي زمين، كه انسان معمولي را منتقل به اين معني 
كند، تا زودتر و بهتر به دگان خود را به آن گونه امور جلب ميبينيم خداي سبحان در كالمش نظر بنكند، و لذا مينمي

 .وحدانيت خداي تعالي در ربوبيت پي ببرند

هاي بسياري از اين قبيل امور آمده، نظير نگهداشتن آسمانها بدون ستون، و نگه داشتن زمين از و در كالم الهي نمونه
ها و رنگها و زبانها و امثال آن، كه سبب طبيعي نزديك ميوه ها بر روي آب، و اختالفمتالشي شدن، و نگه داري كشتي

شود به اينكه خدا آنها را ايجاد كرده، و آنها از نظرها پنهان است، و در نگاه اول ذهن از توجه به آن امور به آساني منتقل مي
كند، نده سبب طبيعيش فكر مياگر بعدها در اثر دقت و تحقيق متوجه سبب طبيعي و نزديك آن گردد، آن وقت در پديد آور

 ."إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي "تا در آخر باز به خداي تعالي منتهي شود، و بفهمد كه

را آورد؟  "يَقْبِضْنَ "، و به جاي آن فعل"قابضات "نفرمود:  "صافات "در تفسير كشاف در پاسخ اينكه چرا در مقابل كلمه
پرواز، گشودن بالها است نه جمع كردن آنها، چون طيور در فضا مانند ماهيان گويد: علتش اين است كه اصل در طيران و مي

در دريا شناورند، و اصل در شناوري باز كردن و گشودن بال است، و اما جمع كردن و بستن آن براي اين است كه به اين 
 ل زدن است، و بدين جهت عمل اصليوسيله جلو برود، و از بالي كه زده بود نتيجه بگيرد، پس اصل در پرواز و شنا همان با

صافات( آورد، و عمل غير اصلي را به صيغه فعل مضارع )يقبضن( تا بفهماند عمل طيور مانند ماهيان )را به صيغه اسم فاعل 
 . «1»گيري از بال زدن است، و خودش مقصود اصلي نيست همان بال زدن است، و اما بال جمع كردن براي نتيجه

 "رست است كه آيه شريفه بخواهد يكي از آيات الهي را خاطرنشان سازد، آيتي كه از مجموع جملهو اين سخن وقتي د
شود، و آن مساله طيران است، ولي احتمال دارد آيه شريفه بخواهد دو آيت را ارائه دهد، يكي استفاده مي "صافَّاتٍ وَ يَقْبِضْنَ

 نيفتادن مرغان در حال بال زدن،



__________________________________________________ 

 .331، ص 3تفسير كشاف، ج (1)

 343، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .و يكي نيفتادنشان در حال بال جمع كردن

هاي زمين، مساله پرواز طيور در هوا را آورد، لطفي و در اينكه بعد از يادآوري ذلول بودن زمين، و سوار بودن انسان بر منكب
 .كسي پوشيده نيستنهفته است كه بر 

اين آيه توبيخ و سركوبي كفار است، كه  "أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ "
ت بود به كه سياق غيببه جاي خداي تعالي معبودهايي ديگر گرفتند تا ياريشان كنند، و به همين جهت سياق آيه قبلي را 

 .تر شودسياق خطاب برگردانيد تا توبيخ و سركوبي رخ به رخ انجام گيرد، و سرزنش دردناك

 شود، كه اين ياورپرسم. آن چه كسي است كه به آن اشاره مي، اين است كه: نه، بلكه مي"أَمَّنْ هذَا الَّذِي... "و معناي جمله
ر خداي رحمان سرنوشت شومي و يا عذابي براي شما مقدر كرده باشد آيا آن ياور، شما و لشكر شما است غير از رحمان، اگ

كند؟ نه، پس غير از خدا كسي نيست كه شما را ياري كند. و اين بيان اشاره است به اينكه پندار مشركين شما را ياري مي
ياري كنند، با اينكه اين مشركين و  پرستند، مگر به خاطر همين كه آنان را در شدائدها را نميخطا است، مشركين بت

 .ها نه براي خود، مالك نفع و ضرري هستند، و نه براي ديگرانخدايانشان هر دو ملك خدايند، و بت

اب داد، آميز جوو چون مشركين از اين توبيخ و سركوبي خدا پاسخي نداشتند بدهند، لذا خود خداي تعالي از آن سؤال مالمت
اند شان كرده، خيال كردهور شده كه از هر طرف احاطهيعني غرور آن چنان به آنان حمله "نَ إِلَّا فِي غُرُورٍإِنِ الْكافِرُو "كه: 

 .اعتقادشان به الوهيت آلهه اعتقاد درستي است

است،  "بلكه "اينجا نيز به معنايدر  "أم "كلمه "أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ "
دهد، و شود: اين است آنكه شما را روزي ميشود، و گفته ميپرسم آن چه كسي است كه به آن اشاره ميفرمايد: بلكه ميمي

 دهد؟آيا اگر خدا روزي خود را از شما دريغ بدارد، آن كس به جاي خدا شما را روزي مي

، يعني حق براي آنان روشن شده ولي در برابر "بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ "به اينكه: دهد آن گاه خود خداي سبحان پاسخ مي
شوند تا تصديقش كنند، و آن گاه پيرويش نمايند، بلكه در دور شدن از حق و نفرت از آن هم چنان ادامه آن خاضع نمي

 .روندداده، و بيشتر جلو مي

 613صيرت و كافر جاهل و لجوج[..... ص: تمثيلي براي بيان حال مؤمن طالب ب]

باب ) "إكباب "اسم فاعل از "مكب "كلمه "أَ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلي وَجْهِهِ أَهْدي أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ "
 به  "ء علي وجههإكباب الشي "افعال( است، و
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 اين است كه داخل شد در كب و "أكب "كه كسي را به رو به زمين بيندازي، در كشاف گفته معناي عبارتمعناي آن است 
 . «1»داراي كب شد 

آيه مورد بحث استفهامي است انكاري از يكسان بودن دو حالت سر پا راه رفتن و با صورت روي زمين خزيدن، و اين 
را هم از آنان برگردانيد، و از شرافت حضور و خطاب محرومشان  تعريض و توبيخي است از كفار، كه در ضمن روي سخن

تر بگويم در آيه قبلي كفار را مخاطب قرار داده بود، ولي بعد از آنكه در آخر آن آيه سخن از لجاجت ايشان رفت، كرد، ساده



ر تعريض است، و منظور آيه در آيه مورد بحث ديگر خطاب را ادامه نداد، بلكه آنان را غايب فرض كرد، و اين خود مزيد ب
مانند كه راهي را كه اين است كه كفار در لجاجت و سركشي عجيبي كه دارند، و در نفرتشان از حق مثل كسي مي

خواهد طي كند با خزيدن روي زمين، آنهم به صورت، طي كند، و معلوم است كه چنين كسي نه بلنديهاي مسير خود را مي
ها را، پس چنين كسي هرگز نظير آن كس ديگر كه سر پا و مستقيم راه نقاط پرتگاه و سراشيبي ها را، و نهبيند نه پستيمي
بيند، و احيانا اگر موانعي هم سر راهش باشد مشاهده تواند باشد، چون او جاي هر قدم از قدمهاي خود را ميرود نميمي
، و اين كفار راه زندگي خود را مثل آن شخص خزنده طي شودداند كه اين راه به كجا منتهي ميكند، و عالوه بر اين ميمي
دهند خزند، يعني با اينكه حق را تشخيص ميتوانند مستقيم راه بروند، خوابيده روي زمين ميكنند، اينها با اينكه ميمي

بق توانند طه ميزنند و با اينكبندند، و خود را به نديدن ميمتعمدا چشم خود را از شناختن آنچه كه بايد بشناسند مي
ي به شوند، و در نتيجه بصيرتپوشند در برابر حق خاضع نمياي كه بايد عمل كنند از عمل كردن به وظيفه چشم ميوظيفه

دهند، و بر صراط مستقيم پايدار و استوارند، و در نتيجه از امور ندارند، به خالف مؤمنين كه راه زندگي را تشخيص مي
 .هالكت ايمنند

ذشت روشن گرديد كه مثل آورده شده در آيه، مثلي است براي عموم، حال هر كافر جاهل و لجوج را كه به جهل از آنچه گ
 .سازددهد، و حال هر مؤمن طالب بصيرت و جوياي حق را ممثل ميخود ادامه مي

 619([..... ص: "مُكِبًّا عَلي وَجْهِهِ...أَ فَمَنْ يَمْشِي  "بحث روايتي ])روايتي دال بر اينكه قلب بر چهار قسم است، در ذيل آيه

 در كافي به سند خود از سعد از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود: قلب
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هم ايمان، و قلبي است به كلي منكوس و زير و رو شده، و قلبي  چهار قسم است، قلبي است كه در آن هم نفاق است و
است مطبوع و مهر شده، و قلبي است أزهر، پرسيدم قلب أزهر كدام است؟ فرمود قلبي است كه در آن نوري چون چراغ 

 .هست

 د، و اگر مبتاليشگزارو اما قلب مطبوع قلب منافق است، و قلب أزهر قلب مؤمن است، اگر خدا به او نعمتي دهد شكر مي
نْ أَ فَمَ "كند. و اما قلب منكوس قلب مشرك است، آن گاه اين آيه را در معناي قلب منكوس تالوت كرد: كند صبر مي

ب ل، و اما قلبي كه هم نفاق در آن هست و هم ايمان ق"يَمْشِي مُكِبًّا عَلي وَجْهِهِ أَهْدي أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
مرد رسيد، هالك شده بود، و اگر در حال ايمان ميمردمي است كه در طايف بودند، اگر أجل يكي از آنها در حال نفاق مي

 . «1»يافت نجات مي

مؤلف: اين روايت را تفسير برهان هم از ابن بابويه و او به سند خود از فضيل از سعد خفاف از ابي جعفر )ع( نقل كرده، در 
را زيادي دارد، )قلب  "انور "كلمه "قلب ازهر "قلب چهار قسم است تا آخر اين حديث نقل كرده و ليكن در نقل وي آمده:

 . «4»ازهر انور( 

منظور از طائف چند فرسنگي مكه معظمه نيست بلكه  "قلب مردمي است كه در طائف بودند "و اما اينكه امام فرمود: 
نَّ إِ "كند، هم چنان كه فرمود: آيد، و پيرامون دل طواف ميغ دل آدمي ميمنظور از طائف شيطاني است كه بسيار به سرا

، پس معناي روايت چنين است كه قومي با طائف « 3» "الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ



كند تا بميرند، اگر در حالي كه همان شيطان يرامون دلشان طواف ميكنند، و شيطان لحظه به لحظه پشيطاني زندگي مي
 .انداند، و اگر در حال ايمان بميرند نجات يافتهطوافگر با ايشان باشد بميرند، هالك شده

ر منحرفين از را ب "أَ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلي وَجْهِهِ... "اين را هم بايد دانست كه در اينجا رواياتي است كه جمله شريفه
كند، كه البته جنبه تفسير ندارد، بلكه از باب تطبيق كلي بر واليت علي )ع( و پيروان واليت او، و دوستانش تطبيق مي

 .مصداق است
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اراي افتند، و ناگهان دكند، به ياد خدا ميترسند، وقتي طائفي از شيطان با آنان مساس پيدا ميكه از خدا مي كساني(3)
 .441شوند. سوره اعراف، آيه بصيرت مي
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 616[..... ص: 31تا  53(: آيات 67سوره الملك )]

 اشاره

( قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ 43لَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلِيالً ما تَشْكُرُونَ )قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَ جَعَ
فَلَمَّا رَأَوْهُ  (43إِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ) ( قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ و43َ( وَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ )43تُحْشَرُونَ )

 (43زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ قِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ )

( قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنا 43عَذابٍ أَلِيمٍ ) قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَ مَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ
 (34قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ ) (29)فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ 

 616ترجمه آيات..... ص: 

 .(43ي است كه شما را هستي داد و برايتان گوش و چشم و دل قرار داد ولي شكر شما اندك است )بگو او همان كس

 .(43شويد )بگو او همان كسي است كه شما خاكيان را در زمين خلق كرد و به سوي او محشور مي

وييد؟ گشود اگر راست ميمي دهيد چه وقت انجاماي كه ميگويند اين وعدهو )به خاطر همان عتو و نفور و ناسپاسيشان( مي
(43). 

 .(43رساني روشنگرم )بگو علم آن تنها و تنها نزد خداست و اما من فقط بيم
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است  شود اينشود و به ايشان گفته ميهمين كه آن وعده را نزديك ببينند اثر نوميدي و خسران در چهره كفار نمايان مي
 .(43رسد( )پرسيديد پس كي ميو شما مي)ش را به شما دادند اآنچه قبال وعده

خدا، من و پيروان مرا هالك كند و يا بر ما رحم كند )چه دخالتي در سرنوشت شما كفار  (بگو به من خبر دهيد اگر )فرضا
 .(43دهد )دارد و( كافران را چه كسي از عذاب دردناك پناه مي



وي ايمان آورديم و بر او توكل كرديم پس به زودي خواهيد دانست چه كسي در  بگو آن كس همان رحمان است كه ما به
 .(43ضاللت آشكار است )

 .(34ايد در طبقات زمين فرو برود چه كسي است كه آبي گوارا برايتان بياورد؟ )بگو اگر آبي كه شما به وسيله آن زنده

 617بيان آيات..... ص: 

 اشاره

دهد تا به وسيله آن به وحدانيت خدا در خلقت و ربوبيت خداي تعالي را به مشركين تذكر مي هاي ديگري ازاين آيات نشانه
كند، هم چنان كه گفتيم همه سوره اينطور است، تدبير رهنمونشان شود، و در آن مطالب را توأم با تخويف و تهديد بيان مي

ت و عناد به لجاج "بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ "كه در جملهچيزي كه هست بايد اين را در نظر بگيريم كه خداي تعالي بعد از آن
آنان در باره حق اشاره كرد، سياق را از خطاب به آنان برگردانيد، و روي سخن از ايشان برتافته خطاب را متوجه رسول خدا 

ربوبيت من در خلقت و تدبير را كه هاي )ص( كرد، و فرمود: حاال تو با آنان سخن بگو، و بگوششان بخوان، و آيات و نشانه
قُلْ هُوَ الَّذِي  "،"قُلْ هُوَ الَّذِي... "همه بر يگانگي من در ربوبيت داللت دارند به يادشان بياور، و از عذاب من انذارشان كن

 "قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً... "،"لْ هُوَ الرَّحْمنُ...قُ "،"قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ... "،"قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ... "،"ذَرَأَكُمْ...
 .فرمايد: تو بگو چنين و چنانكه در همه اين آيات مي

 617مقصود از انشاء بشر )هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ...([..... ص: ]

ي چيزي به معناي ايجاد ابتداي "انشاء "كلمه "الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَقُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ  "
و  "تانچه كم است شكرگزاري -قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ "و تربيت آن است، و در اينكه در آخر اين آيه بشر را عتاب كرده به اينكه

سوره الم سجده داللت دارد بر اينكه انشاي بشر و ايجاد او  3ره مؤمنون و آيه سو 33همچنين در آخر نظير اين آيه مانند آيه 
 هاي الهي و مجهز كردنش به جهاز حس و فكر، از اعظم نعمت

 343، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .گيري كردتوان عظمت آن را اندازهاست، كه با هيچ مقياسي نمي

ه منظور خلقت بدون سابقه او است، يعني حتي در ماده هم سابقه نداشت، و منظور از انشاي بشر صرف خلقت او نيست، بلك
داند، و از پديد آوردن دار ميو در ماده چيزي به نام انسان نبود، هم چنان كه در آيه زير خلقت جسم و ماده بشر را سابقه

دْ خَلَقْنَا وَ لَقَ "فرمايد: نموده، مي رسد از ايجادش تعبير به انشاءكند، ولي وقتي به خود او ميجسمش تعبير به خلقت مي
 "اهُ خَلْقاً آخَرَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً... ثُمَّ أَنْشَأْنالْإِنْسانَ مِنْ ساُللَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَ

«1» . 

ود انسان سميع و بصير، و متفكر شدن مضغه به وسيله تركيب شدن نفس بشر با آن مضغه، خلقتي شكه از آن فهميده مي
اي ندارد، اي و مضغهاي و علقهديگر است، و سنخيتي با خلقت انواع صورتهاي مادي قبل، يعني صورت خاكي و گلي و نطفه

ن داراي شعور در هيچ يك از اين اطوار وجود نداشته، و اينها همه اطواري است كه ماده انسان به خود گرفته، و اما خود انسا
 .شبيه به هيچ يك از آنها نيست، و اين همان انشا است

را از  "ناگهان -اذا "است، )كلمه« 4» "وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ "و نظير آيه سوره مؤمنون



 .(اريدنظر دور ند

اشاره  "وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ "اشاره است به خلقت انسان، و جمله "هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ "پس اينكه فرمود: 
، و منظور از جعل، جعل انشايي سمع و بصر و افئده است، هم چنان « 3»است به مجهز شدن انسان به جهاز حس و فكر 

وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ  "جعل نفس آدمي انشايي است، و در جاي ديگر در باره انشايي بودن آنها فرموده كه
 . «3» "الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ

__________________________________________________ 

از گل آفريديم، سپس او را نطفه كرده در جايي محفوظ قرار داديم، سپس نطفه را علقه خلق اي ما انسان را از چكيده(1)
 .كرديم، و علقه را مضغه خلق كرديم... و سپس او را موجودي ديگر انشا نموديم

 .13 -14سوره مؤمنون، آيات 

سپس ناگهان بشري شديد، و منتشر هاي ربوبيت منحصره او اين است كه شما را از خاك خلق كرد، و و يكي از نشانه(2)
 .44گشتيد. سوره روم، آيه 

و پنج جهاز نيز براي حواس باطني،  "باصره "، و"سامعه "،"شامه "،"ذائقه "،"المسه "باشد: پنج جهاز براي حس مي(3)
 .مترجم -"متصرفه "و "حافظه "،"واهمه "،"خيال "،"حس مشترك "باشد: كه همه ابزار فكرند مي

 .است كه براي شما سمع و أبصار و افئده انشا كرد، و چه اندك است شكر شما او كسي(4)

 343، ص: 13ترجمه الميزان، ج

پس انسان هر چند كه به صفات بسياري از قبيل حواس پنجگانه ظاهري و باطني از ساير موجودات، يعني جمادات و نباتات 
يازات تر از ساير امتده، و اين يا به خاطر اين بوده كه اين دو مهمممتاز است، ولي در آيه به دو صفت سمع و بصر اكتفاء كر

است، و يا احتماال براي اين بوده كه اصال منظور از آن دو همه صفات و حواس ظاهري است، و در آيه بر جزء اطالق شده 
از ست كه انسان با اين امتياست، نفس متفكر آدمي ا "قلب -فؤاد "كه جمع "افئدة "و كل اراده شده است، و منظور از كلمه

 .شوداز ساير حيوانات ممتاز مي

ر هاي عظماي الهي باشد، بنا بگزاريد، شكري كه شايسته اين نعمت و يا همه نعمتيعني كم شكر مي -"قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ "
 .باشدمي "تشكرون شكرا قليال "مفعول مطلق است، و تقدير كالم "قليال "زايده و كلمه "ما "اين كلمه

 .شودمي "قليال شكركم "اند، كه بنا بر اين، معناي جملهرا مصدريه گرفته "ما "از مفسرين كلمه« 1»و بعضي 

از آن مشتق است، به معناي خلقت  "ذرأكم "كه فعل "ذرء "مصدر "قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ "
كردن ايشان در زمين اين است كه خلقتشان وابسته به زمين است، و كمال آنان جز به اعمالي وابسته است، و منظور از خلق 

شود، آري خداي تعالي مواد زميني را در دل بشر زينت داده، به طوري كه دلها به سوي آن مجذوب به ماده زميني تمام نمي
إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ  "نان كه فرمود: شود، و به اين وسيله افراد صالح از طالح ممتاز گردند، هم چ

 . «4» "أَحْسَنُ عَمَلًا وَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً

 .اي است قطعياشاره است به مساله بعث و جزا و قيامت و وعده "وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ "و جمله

منظور از اين وعده همان قيامت موعود است. در اين جمله سخن كفار و  "وَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ "
 .كند كه در آمدن آن عجله كردند، البته استعجالشان به منظور استهزا بودهمنكرين معاد را حكايت مي

 ه كيپس اين وعد "گفتنداين جمله، جواب از استعجال ايشان است كه مي "وَ إِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌقُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ  "

__________________________________________________ 
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به  كنند، و مام، كدامشان بهتر عمل مياين ماييم كه آنچه روي زمين است زينت زمين كرديم تا ايشان را بيازمايي(2)
 .3و  3اندازيم. سوره كهف، آيه زودي آنچه روي زمين است چون خاك خشك از نظرشان مي

 314، ص: 13ترجمه الميزان، ج

رسد نزد خدا است، و غير از خداي تعالي كسي را ، و حاصل جواب اين است كه علم به اينكه قيامت چه وقت مي"...رسدمي
و من بجز اينكه « 1» "ال يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ "آگاهي نيست هم چنان كه خودش در جاي ديگر قرآن فرموده:  از آن

نذيري آشكار هستم مسئوليت و اختياري ندارم، من تنها مامورم به شما خبر دهم كه به زودي به سوي خدا محشور 
 .دانمميشويد، نشويد، و اما اينكه چه وقت محشور ميمي

 "شود، و بنا بر اين، الم در كلمهاين معاني از آيه و سياقي كه آيه در آن قرار دارد يعني سياق سؤال و جواب استفاده مي
إِنَّمَا  "الم عهد است و مراد، علم به وقت حشر است، و اما اگر الف و الم را براي جنس بدانيم، هم چنان كه از جمله "العلم

لي شود كه به طور كشود، در نتيجه معنايش اين ميبا قطع نظر از چيز ديگري همين جنس استفاده مي "للَّهِالْعِلْمُ عِنْدَ ا
 "يابد، مگر به اذن خداي تعالي، هم چنان كه فرمود: حقيقت علم نزد خداست، و احدي به هيچ مقدار از آن علم احاطه نمي

كرانش جز اين را بدانم كه شما به و خدا نخواسته كه من از آن علم بي« 4» "بِما شاءَءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا وَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْ
 .شويد، و شما را از آن روز انذار كنم، و اما اينكه وقت رسيدن آن روز چه زماني است علمي بدان ندارمزودي محشور مي

 "...فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا "

زيد  "است، و ممكن هم هست از باب "نزديك -قريب "است. و مراد از آن "نزديكي -قرب "به معناي "زلفة "كلمه
گردد. و معناي آيه اين است كه: وقتي به عذاب برمي« 3»به وعد، و به قول بعضي  "رأوه "باشد، و ضمير در جمله "عدل

شود، و در سيمايشان اثر خسران و كه كفر ورزيدند ترش مي آن وعده و يا عذاب را نزديك ببينند آن وقت روي كساني
 .گرددنوميدي هويدا مي

با  "تدعون "بدون تشديد دال و "تدعون "اند: از علماي لغت گفته« 3»بعضي  -"وَ قِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ "
با تشديد. و معناي جمله اين است كه به  "تدخرون "تشديد وبي "تدخرون "تشديد، هر دو به يك معنا است، مثل دو كلمه

ت پرسيديد پس آن قياماي است كه به شما دادند، و شما همواره ميبينيد همان وعدهشود: اين عذاب كه ميايشان گفته مي
 كرديد، و از ظاهردر آمدنش عجله مي "مَتي هذَا الْوَعْدُ "و عذاب چه وقت است، و با گفتن

__________________________________________________ 

 .133كند. سوره اعراف، آيه كسي جز او آن را به موقع خود آشكار نمي(1)

 .433گردد مگر به مقداري كه خود او بخواهد. سوره بقره، آيه كسي از علم او آگاه نمي(2)

 .343، ص 14(مجمع البيان، ج 3و  3)

 311، ص: 13ترجمه الميزان، ج

اند از مفسرين گفته« 1»كنند. بعضي اند، كه به امر خدا به اهل دوزخ خطاب ميآيد كه گوينده اين كالم مالئكهيسياق برم
 .گويندگوينده آن خود كفارند كه به يكديگر مي

شرطيه است، كه شرط و  "ان "حرف "عَذابٍ أَلِيمٍ قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَ مَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ "
فرمايد به ايشان بگو: به است، مي "فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ... "و جزايش جمله "أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ "خواهد، شرط آن جملهجزا مي

ه، هالكمان نكند، چه كسي كافران من خبر دهيد ببينم اگر خدا مرا و مؤمنين را كه با منند هالك كند، و يا به ما رحم نمود



دهد؟ و در اين از عذاب دردناك او پناه مي -ورزيد، و مستحق عذاب دردناك اوييد،كه همين شماييد و به خدا كفر مي -را
كند به اينكه هالك شدن ما و هالك نشدنمان هيچ سودي به حال شما ندارد، و عذابي جمله به طور قاطع كفار را تهديد مي

 .سازدبه طور قطع و به خاطر كفرتان به شما خواهد رسيد از شما برطرف نميرا كه 

كردند، لذا خداي تعالي مامورش اند: كفار مكه رسول خدا )ص( و مؤمنين را به مردن نفرين مياز مفسرين گفته «2»بعضي 
به دست اوست، و ما از زحمت او  كرد به ايشان بگويد: چه خدا ما را هالك كند و چه باقي بدارد، به هر حال سرنوشت ما

كنيد، چه كسي را داريد كه از عذاب اليم خدا كه به خاطر كفرتان به خدا مستحق آن اميد خير داريم، و اما شما چه مي
 ايد، پناهتان دهد؟شده

ه مامور گردد كه رسول اللَّضمير به خدايي برمي "مُبِينٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَاللٍ "
خوانند تا او را هالك سازد. و معناي آيه اين است كه بگو آن شده بشر را به توحيد او دعوت كند، و كفار همان خدا را مي

همان رحماني است كه  خوانيد،خوانم، و شما او را به نفرين من و عليه مؤمنين ميخدايي كه من شما را به توحيد او مي
ايم، بدون اينكه به چيزي غير او متمايل شويم، و يا نعمتش هر چيزي را فرا گرفته، و ما به او ايمان آورده بر او توكل كرده

 اعتماد كنيم، پس اي مردم كافر! به زودي خواهيد فهميد چه كسي در ضاللت آشكار است؟ ما و يا شما؟

را كه  "توكلنا "باشد، بعد از فعل آورد، و مفعول فعل "به "را كه ضمير در "امنا "فعول فعلدر كشاف گفته: اگر بپرسي چرا م
 باشد جلوتر از فعل آورد، و خالصه "عليه "ضمير در

__________________________________________________ 

 .33، ص 34تفسير فخر رازي، ج (1)

 .33، ص 34تفسير فخر رازي، ج (2)

 314، ص: 13ان، جترجمه الميز

د، كه در مقام تعربض به كافران بو "آمنا "گويم: علتش اين بود كه كلمه؟ در پاسخ مي"امنا به و توكلنا عليه "چرا نفرمود: 
ايمان آورديم به رحمان، و مثل شما به او كفر نورزيديم، آن گاه فرمود:  "قبال ذكرشان به ميان آمده بود، پس گويا فرموده: 

و توكل نكرديم بر آنچه شما بر آن توكل  -رساندچون مقدم شدن كلمه )بر او( انحصار را مي -او توكل كرديم و بر خصوص
 . «1»نموديد، شما بر رجال و اموالتان توكل كرديد، و ما بر خداي رحمان و بس 

به معناي فرو رفتن آب در زمين است، و منظور از  "غور "كلمه "مَعِينٍقُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ  "
به معناي آب جاري در روي زمين است. و معناي آيه اين است كه: مرا  "معين "است، و كلمه -غائر -اين مصدر اسم فاعل

 برايتان آب جاري سازد؟خبر دهيد اگر آب شما به زمين فرو رود، و روي زمين آبي نماند، چه كسي است كه در روي زمين 

ا كند، كه البته منظور از آنهدر اين باره رواياتي است كه آيه شريفه را بر واليت علي )ع( و دشمني آن جناب تطبيق مي
 . «4»تفسير نيست بلكه تطبيق كلي بر مصداق است 

__________________________________________________ 
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 693(..... ص: 25سوره قلم مكي است و پنجاه و دو آيه دارد )(68)



 693[..... ص: 33تا  9(: آيات 68سوره القلم )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (3( وَ إِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظِيمٍ )3( وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ )4رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ) ( ما أَنْتَ بِنِعْمَة1ِن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ )

فَال تُطِعِ  (7)نَ ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِي3( بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ )3فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ )
 (9)( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ 3الْمُكَذِّبِينَ )

( أَنْ كانَ ذا مالٍ 13( عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ )14( مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ )11( هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ )14وَ ال تُطِعْ كُلَّ حاَلَّفٍ مَهِينٍ )
 (13) وَ بَنِينَ

( إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا 13( سَنَسِمُهُ عَلَي الْخُرْطُومِ )13إِذا تُتْلي عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ )
 (13مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ )فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ  (18)( وَ ال يَسْتَثْنُونَ 13لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ )

( 43( فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخافَتُونَ )44( أَنِ اغْدُوا عَلي حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ )41( فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ )44فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ )
 (24)أَنْ ال يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ 

( قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ ال 43( بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ )43( فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ )43غَدَوْا عَلي حَرْدٍ قادِرِينَ ) وَ
 (43( قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ )43تُسَبِّحُونَ )

( عَسي رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلي رَبِّنا راغِبُونَ 31( قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ )34عَلي بَعْضٍ يَتَالوَمُونَ )فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ 
 (33كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ ) (32)
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 699ترجمه آيات..... ص: 

 .به نام خدا كه در دنيا رحمتي براي عموم و در آخرت رحمتي بيكران براي خواص از بندگان دارد

 .(1نويسند )ن، سوگند به قلم و آنچه با قلم مي

 .(4كه تو به خاطر لطفي كه پروردگارت به تو كرده ديوانه نيستي )

 .(3مقطوع )و اينكه براي تو اجري است غير 

 .(3و اينكه تو ملكات اخالقي بس بزرگي داري كه بر آن مسلطي )

 .(3پس به زودي خواهي ديد و آنها نيز خواهند ديد )

 .(3كه كدامتان مبتال به جنونيد )

 .(3محققا پروردگارت داناتر است به اينكه چه كسي از راه او دور و چه كساني راه يافتگانند )

 .(3عت مكن )گران را اطاپس تكذيب

 .(3خواهند كه تو سازش كني و آنها هم با تو بسازند )آنان همين را مي

 .(14خورد اطاعت مكن )جو كه براي هر حق و باطلي سوگند ميو نيز هر فرومايه عيب

 .(11كند )و كسي را كه در بين مردم سخن چيني و افساد مي



 .(14گر و گناهكار است )شود و تجاوزو كسي را كه مانع رسيدن خير به خلق مي

 .(13شناسند )ها، بد دهن و خشن است و مردم پدري برايش نميكسي كه عالوه بر همه آن عيب

 .(13كسي كه تنها مايه غرورش اين است كه صاحب مال و فرزندان است )

 .(13هاي قديمي است )گويد افسانهشود ميهنگامي كه آيات ما بر او خوانده مي

 .(13سازيم )ورش به نهايت درجه، خوارش ميما در برابر غر

آزماييم هم چنان كه صاحبان آن باغ را آزموديم كه قسم خوردند و به هم قول دادند فردا ميوه باغ را آري ما ايشان را مي
 .(13بچينند )

 .(13بدون اينكه ان شاء اللَّه بگويند )و يا بدون اينكه از آن استثنا كنند( )

 .(13اگير از ناحيه پروردگارت باغ را دور زد در حالي كه ايشان در خواب بودند )در نتيجه باليي فر

 .(44و در نتيجه باغ سوخت و چون شب سياه شد )

 .(41صبح زود )قبل از بيدار شدن فقرا( يكديگر را صدا زدند )

 .(44كه اگر به وعده ديشبتان پاي بنديد برخيزيد و به سوي زراعت خود برويد )

 .(43گفتند و آهسته به سوي باغ روانه شدند )سته مياين را آه

 313، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .(43تا در آن روز هيچ مسكيني داخل باغشان نشود )

 .(43به قصد نيامدن فقرا و زياد شدن درآمد سحرگاهان بيرون شدند )

 .(43ايم )دهتا به باغ رسيدند، همين كه وضع باغ را ديدند گفتند: محققا راه را عوضي آم

 .(43ايم )يكي از آن ميان گفت: نه، بلكه محروم شده

دانيد و( خدا را از داشتن شريك در رزاقيت منزه روتر از همه بود گفت مگر به شما نگفتم )چرا باغ را رازق خود ميآنكه ميانه
 .(43داريد؟ )نمي

 .(43گفتند منزه است پروردگار ما كه به راستي ما ستمكاراني بوديم )

 .(34آن گاه رو به يكديگر كرده گناه را به گردن يكديگر نهادند )

 .(31گفتند: واي بر ما كه به راستي مردمي طغيانگر بوديم )

 .(34اميد است پروردگارمان باغي بهتر از آن به ما بدهد، كه ما دل به سوي پروردگارمان نهاديم )

 .(33اگر مردم بناي فهميدن داشته باشند ) آري عذاب چنين است و البته عذاب آخرت بزرگتر است

 692بيان آيات ]محتويات سوره مباركه قلم و محل نزول آن[..... ص: 

 اشاره

هاي ناروايي كه مشركين به وي زده و او را ديوانه خوانده بودند، تسليت و اين سوره رسول خدا )ص( را به دنبال تهمت
سازد، و آن جناب را به شديدترين وجهي از پاسداري از خلق عظيمش دلخوش ميهاي جميل و دهد، و به وعدهدلداري مي

 .كند كه در برابر حكم پروردگارش صبر كنداطاعت مشركين و مداهنه با آنان نهي نموده، امر اكيد مي

 "هسوره تا آياند: اوايل اين سياق همه آيات اين سوره سياق آيات مكي است، و از ابن عباس و قتاده نقل شده كه گفته



ت كه هفده آيه اس "لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ "در مكه نازل شده، و ما بعد آن تا جمله -كه شانزده آيه است "سَنَسِمُهُ عَلَي الْخُرْطُومِ
كه پانزده آيه است در مكه و ما بعد آن تا آخر سوره كه چهار  "يكتبون "در مدينه نازل شده، و نيز بعد از آن جمله تا جمله

 "لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ "تا جمله "إِنَّا بَلَوْناهُمْ "اين نقل نسبت به هفده آيه يعني از جمله« 1»آيه است در مدينه نازل شده 
 .تر است تا آيات مكيوجه نيست، زيرا به آيات مدني شبيهبي

 .ها بحث كرديمدر تفسير سوره شوري در باره حروف مقطعه اوايل سوره "ن "
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 696گفته شده است[..... ص:  "ما يسطرون "و "قلم "وجوهي كه در باره قسم به]

مشتق از آن است( به فتحه  "طرونيس ")كه فعل "سطر "معلوم است، و اما مصدر "قلم "معناي "وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ "
ا از به معناي صفي از كلمات نوشته شده، و ي -شودو بنا به گفته راغب گاهي به دو فتحه نيز خوانده مي -سين و سكون طاء

شود: )سطر فالن كذا( معنايش اين است كه فالني سطر درختان كاشته شده، و يا از مردمي ايستاده است، و وقتي گفته مي
 . «1»ت سطر نوش

طلق آيد كه منظور از قلم منويسند سوگند ياد كرده، و از ظاهر سياق برميخداي سبحان در اين آيه به قلم و آنچه با قلم مي
شود، و از اين جهت اين سوگند را ياد كرده كه قلم و نوشته از اي است كه با قلم نوشته ميقلم، و مطلق هر نوشته

كه خداي تعالي بشر را به آن هدايت كرده، به وسيله آن حوادث غايب از انظار و معاني هاي الهي است، ترين نعمتعظيم
اي را كه در پس پرده مرور زمان و تواند هر حادثهكند، و انسان به وسيله قلم و نوشتن مينهفته در درون دلها را ضبط مي

افتد، و حوادث هزاران ل، همين اآلن دارد اتفاق ميبعد مكان قرار گرفته نزد خود حاضر سازد، )مثل اينكه حادثه قرنها قب
 .دهد( پس قلم و نوشتن هم در عظمت، دست كمي از كالم نداردتر در همين جا دارد رخ ميفرسنگ آن طرف

و در عظمت اين دو نعمت همين بس كه خداي سبحان بر انسان منت نهاده كه وي را به سوي كالم و قلم هدايت كرده، و 
و در باره قلم « 4» "خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ "ه از اين دو نعمت را به او ياد داده، و در باره كالم فرموده: طريق استفاد

 . «3» "عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ "فرموده: 

ست كه ها است، و اين تنها قلم نيند به يكي از نعمتنويسند سوگبنا بر اين، سوگند خوردن خداي تعالي به قلم، و آنچه مي
به آن سوگند ياد كرده، بلكه در كالم مجيدش به بسياري از مخلوقات خود بدان جهت كه نعمتند سوگند ياد فرموده، مانند 

 .آسمان، زمين، خورشيد، ماه، شب، روز، و امثال اينها تا برسد به انجير و زيتون

 .مصدريه است، و مراد از آن خود نوشتن است "و ما يسطرون "در جمله "ما "اند: كلمهاز مفسرين گفته« 3»بعضي 

 اند: مراد از قلم، قلم اعلي، يعني قلم آفرينش است، كه در حديثديگر گفته« 3»بعضي 

__________________________________________________ 

 ."سطر "مفردات راغب، ماده(1)

 .3و  3به او بيان را تعليم كرد. سوره الرحمن، آيه انسان را آفريد و (2)

 .3و  3به قلم تعليم داد، به انسان چيزي را تعليم داد كه از آن آگهي نداشت. سوره علق، آيه (3)

 .333، ص 3تفسير كشاف، ج (4)
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آن اعمالي است كه فرشتگان حفظه و كرام  "ما يسطرون "دي است كه خدايش آفريده. و منظور ازآمده كه اولين موجو
 .نويسندالكاتبين مي

صرفا براي تعظيم باشد، نه كثرت. ليكن اين  "يسطرون "اند كه تعبير به صيغه جمع دراين احتمال را هم داده« 1»و بعضي 
 .احتمال درست نيست

 .نويسند، و آن لوح محفوظ استاند كه: منظور آن چيزي باشد كه در آن ميدهاحتمال دا« 4»و نيز بعضي 

هاي ايشان باشد. اما همه اين احتماالت نويسند صاحبان قلم، و نوشتهاند: مراد از قلم و آنچه ميبعضي ديگر احتمال داده
 .اساس استواهي و بي

 697[..... ص: "بِمَجْنُونٍما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ  "مراد از نعمت در آيه: ]

اين جمله آن مطلبي است كه خداي تعالي براي اثباتش سوگند خورده، و خطاب در آن به  "ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ "
باي سببيت و يا مصاحبت است. و معناي جمله اين است كه تو به  "بنعمة "در كلمه "باء "رسول خدا )ص( است، و حرف

 .كه خدا به تو ارزاني داشته مجنون نيستي -و يا با نعمتي -نعمتيخاطر 

ند، هر كاي كه داللت بر نبوت آن جناب ميو سياق آيه داللت دارد بر اينكه مراد از اين نعمت، نعمت نبوت است، چون ادله
 لت ندارد، و اگر نكند هدايت الهيكند، زيرا اگر دفع نكند بر نبوت هم دالگونه اختالل رواني و عقلي را از آن جناب دفع مي

زدند و مجنونش گيرد، و اين آيه در مقام رد تهمتي است كه به آن جناب ميكه الزمه نظام حيات بشري است پا نمي
 ."وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ "فرمايد: خواندند. و در آخر همين سوره تهمت ايشان را حكايت كرده، ميمي

اند: مراد از نعمت، فصاحت بيان، عقل كامل، سيرت مرضيه، و برائت آن جناب از هر عيب و رين گفتهاز مفس« 3»بعضي 
اتصافش به هر صفت پسنديده است، چون ظهور اين صفات خود دليل قطعي است بر اينكه چنين كسي مجنون نيست، 

فرماييد در مقام طوري كه مالحظه ميتر است، و آيه مورد بحث و آيات بعدش به ليكن بيان گذشته ما در حجيت قاطع
خواهد آن جناب را تاييد كند، و در عين حال سخن ص( و دلخوش ساختن آن جناب است، مي)تسليت دادن به رسول خدا 

 .كفار را تكذيب نمايد

__________________________________________________ 
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 698است[..... ص:  "خلق عظيم "معناي اينكه فرمود پيامبر اجر غير ممنون دارد و بر]

به معناي قطع است،  "من "و اسم مفعول آن است، و مصدر "من "از ماده "ممنون "كلمه "وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ "
روي او را از رفتن قطع و ناتوان كرد، البته بايد توجه داشت معنايش اين است كه پياده "منه السير منا " :شوده ميوقتي گفت
ود اي با زبان خآيد، و منت به معناي آن است كه نعمتي را كه به كسي دادهاسم مفعول از منت نيز مي "ممنون "كه كلمه

، اجري است كه "اجر "در آيه مورد بحث به معناي اول است. و مراد ازآن را بر آن شخص سنگين سازي، كلمه مذكور 



فرمايد: تو زحمات رسالت خدا را تحمل رسالت نزد خدا دارد، و اين جمله در مقام دلخوش ساختن رسول خدا )ص( است، مي
 .رودشود، و زحماتت هدر نميكن، كه اجرت نزد پروردگار قطع نمي

اند، به اين بيان كه آنچه خداي تعالي به رسول گراميش به ه معناي همان منت نهادن گرفتهرا ب "من "و چه بسا كه كلمه
دهد، در حقيقت اجرتي است در مقابل زحماتي كه كشيده، پس رسول خدا )ص( مستحق آن اجرت و عنوان پاداش مي

هم مانند  (ت نيست، زيرا رسول خدا )صطلبكار آن از خداي تعالي است، و خداي تعالي منتي بر او ندارد. ولي اين معنا درس
همه خالئق بنده و مملوك خدا است، آن هم مملوك به حقيقت معناي ملك، هم ذاتش مملوك او است و هم صفاتش و 

اي است از ناحيه او، نه اينكه ديني دهد عطيهاش ميهم اعمالش، پس اگر خداي عز و جل چيزي از آنچه ذكر شد به بنده
كند، و بنده خدا آنچه را كه دارد موهبت و عطيه خدا است، و به تمليك خدا مالك شده است، و در ياست كه پرداخت م

همان حال كه او مالك شده باز مالك حقيقي خود او و آنچه فعال مالك است و آنچه قبال مالك بوده، و يا بعدا مالك 
احيه او، و اگر تفضل و عطايي را كه در مقابل عمل دهد تفضلي است از ناش ميشود، خدا است، پس آنچه خدا به بندهمي
اش دارد، معامله ناميده، اين نيز تفضل ديگري است از اش اجر و پاداش ناميده، و قراري را كه بين اجر خود و عمل بندهبنده

تر از ين، و انبيا و پائتر منت دارداو، پس منت تنها براي خدا است، او است كه بر تمامي خالئق خود از انبيا گرفته تا پايين
 .انبيا در اين معنا برابرند

به معناي ملكه نفساني است، كه افعال بدني مطابق اقتضاي آن ملكه به آساني از  "خلق "كلمه "وَ إِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظِيمٍ "
ه از رذائل مانند حرص و زند، حال چه اينكه آن ملكه از فضائل باشد، مانند عفت و شجاعت و امثال آن، و چآدمي سر مي

 .شودجبن و امثال آن، ولي اگر مطلق ذكر شود، فضيلت و خلق نيكو از آن فهميده مي
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 "خوانده شود، و چه با ضمه آن، در اصل به يك معنا بوده، مانند كلمه "خاء "چه با فتحه "خلق "گويد: كلمهراغب مي
دهند، و ليكن در اثر استعمال بيشتر فعال تحه اول خوانده شوند و چه با ضمه يك معنا را ميكه چه با ف "صرم "و "شرب

اند، و رسشود ميچنين شده كه اگر به فتحه خاء استعمال شود معناي صورت ظاهر و قيافه و هيئت را كه با بصر ديده مي
رآن كند، پس اينكه قشود افاده ميصيرت احساس مياگر به ضمه خاء استعمال شود معناي قوا و سجاياي اخالقي را كه با ب

 . «1»سجاياي اخالقي عظيمي داري  -اي پيامبر -، معنايش اين است كه تو"إِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظِيمٍ "كريم فرموده: 

رد، شماستايد، و آن را بزرگ ميو اين آيه شريفه هر چند في نفسها و به خودي خود حسن خلق رسول خدا )ص( را مي
ليكن با در نظر گرفتن خصوص سياق، به خصوص اخالق پسنديده اجتماعيش نظر دارد، اخالقي كه مربوط به معاشرت 

است، از قبيل استواري بر حق، صبر در مقابل آزار مردم و خطاكاريهاي اراذل و عفو و اغماض از آنان، سخاوت، مدارا، تواضع 
 .شمارد نقل كرديماين كتاب احاديثي را كه محاسن اخالقي آن جناب را ميو امثال اينها، و ما قبال در آخر جلد ششم 

تفسير  .است -اسالم -دين "خلق "اند: مراد از كلمهاز مفسرين گفته« 4»و از آنچه گذشت روشن گرديد اينكه بعضي 
 .درستي نيست، مگر اينكه منظور خود را طوري توجيه كنند كه به بيان ما برگشت كند

گيري از خالصه مطالب در اولش آمده، نتيجه "فاء "اين جمله به خاطر اينكه حرف "صِرُ وَ يُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُفَسَتُبْ "
فرمايد: حال كه معلوم شد تو ديوانه نبودي، بلكه داراي مقام نبوت و متخلق به خلق عظيمي هستي، و از گذشته است، مي

هي داشت، اينك بدان كه به زودي اثر دعوتت روشن خواهد گشت، و براي ديدگان ناحيه پروردگارت اجري عظيم خوا
تو  گران تو كه تهمت ديوانگي بهظاهري و باطني خلق معلوم خواهد شد كه مفتون به جنون كيست، آيا تويي و يا تكذيب

 زنند؟مي



 "ميسور "،"معقول "رد، نظير كلماتمصدري است كه وزن اسم مفعول دا "مفتون "اند: كلمهاز مفسرين گفته« 3»بعضي 
 "فالن ليس له معقول "گويند: كه وقتي مي "معسور "و
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به معناي اين است كه از فالن كار، آنچه  "خذ ميسوره و دع معسوره "ست كه فالني عقل ندارد. و عبارتمعنايش اين ا
است، و معناي  "في "به معناي حرف "بايكم "در كلمه "باء "آسان است انجام بده، و مقدار دشوارش را رها كن. و حرف

 .فتنه در كدام يك از دو طرف مخالف استبينند كه بيني و ايشان هم ميجمله اين است كه به زودي تو مي

بعد از آنكه با بيانات قبلي فهماند كه باألخره در اين ميان  "إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ "
)ص( به اينكه او ديوانه است خودشان كند به اينكه تهمت زنندگان به رسول خدا ضاللت و هدايتي هست، و اشاره مي

ص( هدايت يافته است و )شود كه رسول خدا مفتون و گمراهند، و به زودي گمراهيشان روشن گشته، و نيز معلوم مي
هتر كند كه خدا بهدايت او و گمراهي آنان به بياني از خداي سبحان ثابت شد، اينك در اين جمله مطلب را چنين تاكيد مي

كسي از راه او به بيراهه رفته، و چه كسي راه او را يافته است، چون راه، راه او است و امر هدايت هم به دست او داند چه مي
 .داند چه كسي در راه او است، و چه كسي در آن نيستاست، و معلوم است كه صاحب راه و راهنما بهتر مي

 گيري از خالصه معناي آيات سابقتفريع در آغاز آن در آمده نتيجه اين جمله به دليل اينكه فاي "فَال تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ "
مطلق موافقت است، چه عملي و چه  "فاَل تُطِعِ "الف و الم عهد است، و منظور از كلمه "المكذبين "است، و الف و الم در

چ وجه ، پس با ايشان به هيگران سابق الذكر مفتون و گمراهندزباني، و معناي جمله اين است كه حال كه معلوم شد تكذيب
 .نه زباني و نه عملي موافقت مكن

 "دهن "است، و "دهن "است كه مصدر باب افعال از ماده "ادهان "از مصدر "يدهنون "كلمه "وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ "
است، كه كنايه است از نرمي  "ماست مالي "به معناي روغن، و ادهان و مداهنه به معناي روغن مالي، و به اصطالح فارسي

دارند تو با نزديك شدن به دين آنان روي گران دوست ميو روي خوش نشان دادن. و معناي آيه اين است كه اين تكذيب
خوش به ايشان نشان دهي، ايشان هم با نزديك شدن به دين تو روي خوش به تو نشان دهند، و خالصه اينكه دوست 

بگذاري، كمي هم آنان از دين خودشان مايه بگذارند، و هر يك در باره دين ديگري مسامحه روا دارند كمي تو از دينت مايه 
بداريد، هم چنان كه نقل شده كه كفار به رسول خدا )ص( پيشنهاد كرده بودند از تعرض به خدايان ايشان كوتاه بيايد، و 

 .ايشان هم متقابال متعرض پروردگار او نشوند
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در كلمه دوم فاي  "فاء "بوده، و حرف "لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ "با آنچه گذشت روشن گرديد كه متعلق مودت كفار مجموع
 .گيري است، نه سببيتنتيجه

اعت آنها و از مداهنه و مماشات با آنها نهي فرموده است[..... صفات رذيله برخي از دشمنان دين كه داراي مال و فرزند هستند و خدا پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( را از اط]

 659ص: 



ند خورد، و الزمه بسيار سوگبه معناي كسي است كه بسيار سوگند مي "حالف "كلمه "وَ ال تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ... زَنِيمٍ "
ده احترامي براي صاحب سوگند قائل نباشد، خوردن در هر امر مهم و غير مهم و هر حق و باطل، اين است كه سوگند خورن

شود سوگند خورنده، عظمتي براي خداي عز و جل قائل نيست، و همين و چون سوگندها به نام خدا بوده، پس معلوم مي
 .بس است براي رذلي او، و رذالت اين صفت

« 1»ي فكر است. ولي بعضي از مصدر مهانت يعني حقارت است، و منظور از آن، حقارت رأي و كوتاه "مهين "و كلمه
 .اند: به معناي كسي است كه بسيار شرارت كندگفته

 .اند: به معناي كذاب استديگر گفته« 4»بعضي 

جويي و طعنه زني است، پس هماز يعني بسيار است، و اين ماده به معناي عيب "همز "صيغه مبالغه از ماده "هماز "و كلمه
ديگر « 3»به معناي خصوص طعنه زدن با اشاره چشم است. بعضي  "همز "اند: گفته «3»زن. و بعضي جو و طعنهعيب
 .اند: به معناي غيبت كردن استگفته

به معناي نقل كننده سخنان مردمي به سوي  "مشاء "به معناي سعايت و دو به هم زني است، و "مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ "و جمله
به معناي كسي است كه منع خيرش بسيار باشد، يا  "مناع خير "و است، ومردمي ديگر، به منظور ايجاد فساد و تيرگي آن د

 .گذارد چيزي به آنان برسدكند، و يا نسبت به اهلش چنين است و نمياز همه مردم منع خير مي

ي سبه معناي ك "أثيم "اسم فاعل از اعتداء است، كه به معناي از حد گذراندن ظلم و بيداد است. و كلمه "معتدي "و كلمه
ناي به مع "اثم "است كه اثم و گناه بسيار كند، به حدي كه كار هميشگي و دائميش شود و از آن دست برندارد. و كلمه

با ضمه عين و ضمه تاء و  -"عتل "عمل زشتي است كه باعث شود آن چيزي كه قرار است برسد ديرتر برسد. و كلمه
ن و درشت، ولي در آيه مورد بحث به شخص بد اخالق و جفا به معناي اشتلم فارسي است، يعني سخن خش -تشديد الم

 كند، وكار تفسير شده، كسي كه در راه باطل به سختي خصومت مي
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ه مردم نمايد، و نيز به كسي تفسير شده كخورد، و از خوردن ديگران جلوگيري ميز به كسي تفسير شده كه خود بسيار ميني
 .كشاندگيريهاي خود به زندان و شكنجه ميرا با بهانه

از زنا  اند به معناي كسي است كهگفته« 1»شود كه اصل و نسبي نداشته باشد. بعضي به كسي گفته مي "زنيم "و كلمه
اند: زنيم كسي ديگر گفته« 4»متولد شده، و خود را به قومي ملحق كرده باشد، و در واقع از آن قوم و دودمان نباشد. بعضي 

اند: كسي است كه در شرارت عالمتي داشته باشد، كه با آن ديگر گفته« 3»است كه به لئامت و پستي مشهور باشد. بعضي 
خن از شرارت رود، او قبل از هر شروري ديگر به ذهن در آيد، و اين چند معنا همه به هم شناخته شود، و چون در محفلي س

 .نزديكند

پس اين نه صفت رذيله، اوصافي است كه خداي تعالي بعضي از دشمنان دين را كه پيامبر )ص( را به اطاعت خود و مداهنه 
 .كردند توصيف كرده، و در حقيقت جامع همه رذائل استدعوت مي

معنايش اين است كه شخص مورد نظر بعد از آن معايب و رذائلي كه برايش ذكر كرديم عتل و  -"عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ "
شود كه دو صفت اخير از ساير رذائلي فهميده مي "بعد ذلك "اند از تعبيراز مفسرين گفته« 3»زنيم هم نيز هست. بعضي 



 .كه برايشان شمرد بدتر است

اي است به اينكه شخص مورد نظر آن قدر داراي صفات خبيث است كه ديگر جا ندارد در امر اين جمله اشاره و ظاهرا در
اصل و نسب است كه حق از او اطاعت شود، و بر فرض هم كه از آن خبائث صرفنظر شود، وي فردي تندخو و خشن و بي

اي طرد شود، و افراد جامعه نه به سخن او گوش دهند و معهاصال نبايد در جوامع بشري به مثل او اعتنا شود، بايد از هر جا
 .نه در عملي پيرويش كنند

باشد، و اين جار و مجرور متعلق به  "الن "حرف الم در تقدير دارد، و تقدير آن "أن "ظاهرا كلمه "أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنِينَ "
ي كند برااو چنين و چنان مي "عنايش اين است كه: شود، و مفعلي است كه از مجموع صفات رذيله مذكور استفاده مي

ورزد، و در نتيجه بيگانگي از خدا، تمامي رذائل . و خالصه مالداري ياغيش كرده، به نعمت خدا كفران مي"اينكه مالدار است
رزد، و وكفران ميخبيثه در دلش پيدا شده، بجاي اينكه شكر خدا را در برابر آن اموال بجا آورد، و نفس خود را اصالح كند 

 بنا بر اين، آيه شريفه در افاده مذمت و تهكم، جاري مجراي آيه شريفه
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متعلق  "أن "اند: كلمهگفته« 1»بعضي  "تَرَ إِلَي الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ أَ لَمْ "فرمايد: زير است كه مي
است، و معنايش اين است كه اي پيامبر او را به خاطر اينكه مالدار است اطاعت مكن، و خالصه مال و  "ال تطع "به جمله

 .تر استتر و به ذهن نزديكولي معناي قبلي عمومياوالدش تو را به اطاعت واندارد. 

باشد، براي اينكه از نظر علماي  "إِذا تُتْلي... "در جمله شرطيه "قال "تواند متعلق به كلمهنمي :اندديگر گفته« 4»بعضي 
 .كندنحو هيچ وقت ما بعد شرط در ما قبل آن عمل نمي

جمع اسطوره است، و اسطوره به معناي داستانهاي خرافي است،  "اساطير "كلمه "الْأَوَّلِينَ إِذا تُتْلي عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ "
 .كندرا تعليل مي "ال تُطِعْ "و آيه شريفه جنبه تعليل دارد و كلمه

معناي به  "خرطوم "گذاري است، و كلمهبه معناي عالمت "سمة "و همچنين "وسم "مصدر "سَنَسِمُهُ عَلَي الْخُرْطُومِ "
 .بيني است

اند: اطالق خرطوم بر بيني آن شخص كافر، با اينكه خرطوم تنها بيني فيل و خوك است، در حقيقت گفته «3»بعضي 
نوعي توبيخ و مالمت است، و در اين آيه تهديدي است به آن شخص، به خاطر عداوت شديدي كه با خدا و رسول او و 

 .استورزيده ديني كه بر رسولش نازل كرده، مي

ه دهيم، بكنيم، و ذلتي نشاندار به او مينهايت او را خوار ميگذاري در بيني او اين باشد كه بيو ظاهرا منظور از عالمت
طوري كه هر كس او را ببيند با آن عالمت او را بشناسد، چون بيني در قيافه و صورت انسان يكي از مظاهر عزت و ذلت 

گوييم من دماغ فالني را به خاك ماليدم، و يا دماغش را خرد ماغش انداخته، و هم ميگوييم فالني باد به داست، هم مي
از « 3»شود نه در دنيا. هر چند كه بعضي گذاري در دماغ آن شخص در قيامت واقع ميكردم، و ظاهرا عمل عالمت

 .انداخته است مفسرين آن را حمل بر رسوايي در دنيا كرده، و براي توجيه اين نظريه خود را به زحمت

ابود شد و از فقرا دريغ كردند و باغشان ن تهديد مكذبان متمول زمان پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( با ذكر داستان صاحبان باغي كه به مال دل بستند و از خدا غافل گشتند]

 653و...[..... ص: 



است به معناي امتحان، و نيز به معناي  "بلونا "كه مصدر "بالء "كلمه "كَالصَّرِيمِ ...إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ "
 پيش آوردن
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است، به  "يستثنون "كه مصدر فعل "استثناء "به معناي چيدن ميوه از درخت است، و كلمه "صرم "مصيبت است، و كلمه
ر هنگام د "ان شاء اللَّه "معناي اين است كه بعضي از افراد كل را از حكم كل كنار بگذاريم، و نيز به معناي گفتن كلمه

  :گويياند، بدين جهت است كه وقتي ميگر اين كلمه را هم استثناء خواندهوعده قطعي و يا هر سخن قطعي ديگر است، و ا

روم مگر يك احتمال، و آن معنايش اين است كه من فردا در همه احتماالت به سفر مي "رومفردا ان شاء اللَّه به سفر مي "
 .اين است كه خدا نخواهد به سفر بروم

اش را به معناي درختي است كه ميوه "صريم "در شب رخ دهد، و كلمه، آن عذابي است كه "طائف عذاب "و منظور از
اند: ريگزاري بريده از ريگزار ديگر گفته «4»اند: به معناي شب بسيار تاريك است. بعضي گفته« 1»چيده باشند. بعضي 

 .اي نداردرويد، و هيچ فايدهديگر است كه در آن چيزي نمي

گران نبوت رسول خدا )ص( را كه به آن جناب تهمت جنون تا هفده آيه، تكذيب "لَوْناهُمْإِنَّا بَ "آيات مورد بحث يعني آيه
گران هم به طور قطع عذاب خواهند شد، و كند، و تشبيهي كه در آن آمده داللت دارد بر اينكه اين تكذيبزدند تهديد ميمي

ه هست خود كفار از آن غافل بودند، و به زودي بلكه هم اكنون يعني در ايام نزول آيات، عذاب در راه بوده، چيزي ك
فهمند، امروز سرگرم و حريص در جمع مال و زياد كردن فرزندانند، و به يكديگر به كثرت مال و اوالدشان فخر مي
فروشند، و همه اعتمادشان به مال و فرزندان و سائر اسباب ظاهري است، كه فعال به كام آنان و طبق هواهايشان در مي

ها شكر پروردگارشان را به جاي آورده، راه حق را پيش گيرند و پروردگارشان را ن است، بدون اينكه در برابر اين نعمتجريا
ر از خبدهند تا عذاب آخرتشان و يا عذاب دنياييشان به ناگهاني و بيعبادت كنند. و همچنين به اين وضع خود ادامه مي

خاصيت شد، و بدر رسيد، و به چشم خود ديدند كه همه آن اسبابهاي ظاهري بيناحيه خدا برسد، هم چنان كه در روز جنگ 
ر از بينند، آن وقت كفااموال و فرزندان كمترين سودي به حالشان نبخشيد، و در آخرت هم اهل بهشت نظير اين وضع را مي

بت و تمايل، عذاب خدا را گردند، اما اين رغشوند، و به سوي پروردگار خود متمايل ميهاي خود پشيمان ميكرده
گرداند، و اين پشيماني نظير پشيماني صاحبان باغ است، كه پشيمان شدند، و يكديگر را مالمت نمودند و به سوي برنمي

 ترپروردگارشان متمايل شدند، و اين تمايل به درد ايشان هم نخورد، عذاب خدا اين چنين است، و عذاب آخرت سخت عظيم
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است اگر بناي فهميدن داشته باشند، اين معنايي كه كرديم در صورت اتصال آيه به ما قبل خود، و در فرضي بود كه با آنها 
ص( )ايات آمده، كه آيات مورد بحث در مورد نفريني نازل شد كه رسول خدا يكباره نازل شده باشد. و اما بنا بر آنچه در رو

پروردگارا! رفتار ماليمت را عليه قبيله مضر مبدل به شدت فرما، و آن را به صورت  "عليه مشركين كرد، و عرضه داشت: 



خصوص قحطي خواهد بود، و اينكه  "إِنَّا بَلَوْناهُمْ "در اين صورت منظور از بالء در جمله ."قحطي بنما، نظير قحطي يوسف
بالي آنان را تشبيه كرد به بالي صاحبان باغ، براي همين بوده كه باغ مذكور در اثر بالء خشك شد. اما مطلبي كه هست، 

با  "مُونَوَفَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَال "اين است كه آخر داستان صاحبان باغ كه يكديگر را مالمت كردند، و قرآن فرمود: 
 .داستان قحطي مكه آن طور كه بايد منطبق نيست

. هم چنان كه مبتال "كَما بَلَوْنا "اين شد كه ما ايشان را به بالء مبتال كرديم، "إِنَّا بَلَوْناهُمْ "و به هر حال معناي جمله
 ه داستانشان در بحث روايتي آيندهصاحبان باغ را، كه مردمي يمني بودند، و باغي در آنجا داشتند ك "اصحاب الجنة "كرديم

 .آيد ان شاء اللَّهمي

 "سوگند خوردند، كه "أقسموا "يعني در زماني مبتالشان كرديم كه "بلونا "ظرف زمان است براي فعل "اذ "كلمه
 .در همين صبح فردا خواهند چيد "مصبحين "چينند،شان را ميهاي باغبه زودي ميوه "لَيَصْرِمُنَّها

اند كه صبح همان شب ميوه را آيد كه قبل از رسيدن فرداي مذكور دور هم جمع شده مشورت كردهه برمياز اين جمل
چينيم، بلكه همه اعتمادشان بر نفس خودشان و بر اسباب بدون اينكه بگويند: ان شاء اللَّه مي "وَ ال يَسْتَثْنُونَ "بچينند

ها را براي فقرا و مساكين اين باشد كه مقداري از ميوه "تَثْنُونَوَ ال يَسْ "ظاهري بود، ممكن هم هست منظور از جمله
 .استثناء نكردند

من  "باليي دور زن، كه شبانه همه اطراف باغ را احاطه نمود، "طائف "پس دور زد و دوره كرد آن باغ را -"فَطافَ عَلَيْها "
تي ، باغ مانند درخ"فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ "باغ در خواب بودنددر حالي كه صاحبان  "وَ هُمْ نائِمُونَ "از ناحيه پروردگارت، "ربك

اش را چيده باشند. و ممكن است به اين معنا باشد كه آن باغ مانند شب تار سياه شد، چون در اثر آتشي كه خدا شد كه ميوه
ر آن يگزار شد، كه هيچ گياهي دبه سوي آن فرستاد درختانش سوخت. و يا به اين معنا باشد كه باغ مذكور مانند بياباني ر

 .شوداي بر آن مترتب نميرويد و هيچ فايدهنمي

 است به معناي ندا كردن يكديگر است، اين  "تنادوا "كه مصدر فعل "تنادي "كلمه "فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ... قادِرِينَ "
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است، به معناي داخل در صبح شدن است. و  "مصبحين "كه مصدر اسم فاعل "اصباح "او را ندا كند و او اين را. و كلمه
است كه به معناي چيدن ميوه از درخت است، و مراد از اين كلمه در آيه، خود چيدن نيست  "صرم "از ماده "صارمين "كلمه

فتن كديگر را به قصد ربه معناي اين است كه چون داخل صبح شدند ي "فتنادوا مصبحين "بلكه اراده چيدن است. و جمله
 "كه مصدر "خفت "به معناي زرع، و نيز به معناي درخت است. و كلمه "حرث "به باغ و چيدن ميوه صدا كردند. و كلمه

 "قادرين "به معناي منع و كلمه "حرد "باب تفاعل آن است، به معناي كتمان و پنهان كردن چيزي است، و كلمه "تخافت
 .گيري استناي تقدير و اندازهاست كه به مع "قدر "از ماده

نِ اغْدُوا أَ "شدنددر حالي كه داشتند داخل صبح مي "مصبحين "يكديگر را صدا زدند، "فتنادوا "و معناي آيه اين است كه
رخيزيد گفتند: صبح شد بمي -گفتند؟فهماند كه در ندا چه ميكند، و مياين جمله نداي طرفيني را معنا مي -"عَلي حَرْثِكُمْ

كه صيغه امر و به معناي صبح زود به طرف كار و كسب رفتن  "اغدوا "به سوي باغ خود روان شويد، و بنا بر اين كلمه
متعدي شده، و گرنه با  "علي "نيز هست، و به همين جهت بود كه با حرف "روي آوريد -اقبلوا "است، متضمن معناي

يعني اگر  "إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ "« 1» -ن نكته اشاره كرده استهم چنان كه زمخشري نيز به اي -شدمتعدي مي "الي "حرف
 .قصد و تصميم بر صرم و چيدن ميوه داريد

يگر در حالي كه به طور آهسته و مخفيانه با يكد "وَ هُمْ يَتَخافَتُونَ "يعني روانه شدند و به سوي باغشان رفتند، -"فَانْطَلَقُوا "



را ، امروز رفتنتان به باغ را از انظار مخفي بداريد، تا فق"أَنْ ال يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ "گفتند: كردند، و ميمشورت مي
ها را به آنان اختصاص كنند سهمي از ميوهشوند، و ناچارتان ميو مساكين خبردار نشوند، و گرنه آنها هم داخل باغ مي

 "در حالي كه قرارشان بر اين بود كه مسكينان را منع كنند، "علي حرد "ن شدند،صبح زود به طرف باغ روا "و غدوا "دهيد،
ها را خواهند چيد، و حتي يك دانه آن را به كردند كه به زودي ميوه، در دلهاي خود چنين فرض و تقدير مي"قادرين

 .مسكينان نخواهند داد

ولي همين كه باغ را بدان وضع مشاهده كردند، و ديدند كه چون صريم  "مَحْرُومُونَ فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ "
 شده، و طائفي
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ما چه گمراه بوديم، كه به خود وعده داديم  "إِنَّا لَضَالُّونَ "گفتند از ناحيه خدا دور آن طواف كرده و نابودش ساخته، با خود
 .دهيمچينيم و يك دانه هم به فقرا نميها را ميميوه

 .ايماند كه: نكند راه باغمان را گم كردهاينطور معنا كرده« 1»بعضي 

اين است كه نه تنها گمراهيم بلكه از رزق هم اين جمله اعراض از جمله سابق است، و معنايش  -"بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ "
 .محروم شديم

تر بود چون او روتر و معتدل، آنكه از سايرين ميانه"قالَ أَوْسَطُهُمْ ""راغِبُونَ ...قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ ال تُسَبِّحُونَ "
از مفسرين « 4»نمود بعضي ام عمل از آنان پيروي ميكرد، هر چند كه در مقهمواره مردم خود را به حق يادآوري مي

آيا به  "أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ "-اند: منظور از اوسط كسي است كه سن و سال متوسطي داشته. ليكن اين حرف درست نيستگفته
مله مورد بود كه جشود قبال به آنان نصيحت كرده بود، و اگر قرآن كريم آن را نقل نكرده، براي اين معلوم مي -شما نگفتم

، چرا تسبيح "لَوْ ال تُسَبِّحُونَ "-فهمانيد كه چنين نصيحتي قبال شده بوده، ديگر احتياج به ذكر آن نبودبحث به خواننده مي
گند كنيد و سوداريد؟ و چرا بر قدرت خود و ساير اسباب ظاهري اعتماد ميگوييد، و او را از داشتن شريكها منزه نميخدا نمي

گوييد و خدا را به كلي از دخالت و سببيت و تاثير معزول چينيم، و ان شاء اللَّه نميها را مييد، كه حتما فردا ميوهخورمي
كنيد؟ اين همان شرك است، كه شما را از ارتكابش كنيد و همه تاثيرها را به خود و ساير اسباب ظاهري منسوب ميمي

 .زنهار دادم

شد كه خدا هيچ شريكي ندارد، اگر به چيدن معنايش اين مي "ا مصبحين اال أن يشاء اللَّهليصرمنّه "آري اگر گفته بودند
شدند باز به مشيت خدا نشده بودند، پس همه امور به دست خداست، شدند به اذن خدا شده بودند، و اگر نميميوه موفق مي

 .و او را شريكي نيست

خدا و توبه به درگاه او بوده، چون گناهي از ايشان سر زده بود، و آن اين اند: منظورشان از تسبيح خدا ياد گفته «3»بعضي 
هاي چيده شده محروم سازند، اين وجه بد نيست البته در صورتي كه منظور از استثناء بود كه نيت كردند مسكينان را از ميوه

 .كنار گذاشتن سهمي از ميوه براي فقراء باشد
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رو اين جمله حكايت تسبيح صاحبان باغ مذكور است كه بعد از مالمت آن شخص ميانه "قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ "
را تسبيح كردند، و گفتند: خدا را از شركايي كه در سوگند خود برايش اثبات كرديم منزه  متوجه خطاي خود شده، خدا

ند، آري كداريم، تنزيهي نگفتني، و اعتراف داريم كه يگانه رب ما اوست و او است كه با مشيت خود امور ما را تدبير ميمي
د بحث ما هم تسبيح خدا است، و هم اعترافشان است به ما در اثبات شريكها براي او ستمكار بوديم. بنا بر اين، جمله مور

 .انداينكه در اثبات شركا بر نفس خود ستم كرده

و بنا بر آن قول ديگر كه نقل كرديم جمله مورد بحث توبه و اعتراف ايشان است به اينكه هم به خود ستم كردند و هم به 
 .فقرا

پس رو به يكديگر نهاده بعضي بعض ديگر را به خاطر ظلمي كه مرتكب شدند به  "نَفَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتاَلوَمُو "
 .باد مالمت گرفتند

 "از آن مشتق شده به معناي تجاوز از حد است و ضمير در "طاغي "كه اسم فاعل "طغيان "كلمه "قالُوا يا وَيْلَنا... راغِبُونَ "
گردد، چون منظورشان اين بوده كه اميد است پروردگار ما چيزي بهتر ياش برمآن هم به اعتبار ميوه "جنة "به كلمه "منها

 .هايي كه سوختند به ما بدهداز ميوه

و معناي آيه اين است كه: صاحبان باغ بعد از آنكه به ظلم و طغيان خود متوجه شدند گفتند: اي واي بر ما كه ما مردمي 
اديم، براي اينكه براي پروردگار يكتاي خود اثبات شريك كرديم، و او را متجاوز از حد بوديم، و پا از گليم عبوديت فراتر نه

يگانه در ربوبيت ندانستيم، و ما اميدواريم پروردگارمان بهتر از آن جنت كه طائفي از عذاب، سياهش كرد و سوزاند، چيزي به 
 .ما بدهد، چون ما ديگر از هر چيزي ديگري دل بريديم، و دل به او بستيم

و  خبر مقدم است، "كذلك "مبتداي مؤخر، و كلمه "العذاب "كلمه "الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ كَذلِكَ "
دهيم عذاب اصحاب باغ است. و حاصلش است، يعني نمونه عذابي كه ما بشر را از آن زنهار مي "العذاب كذلك "تقديرش

كند، و انسان به وسيله همين مال و اوالد طغيان نموده مغرور را با مال و اوالد امتحان مي اين شد كه خداي تعالي انسان
كند، و اسباب ظاهري و نياز از پروردگار احساس نموده، در نتيجه اصال پروردگار خويش را فراموش ميشود و خود را بيمي

 كند، در حالي كه غافل استگيرد، و قهرا جرأت بر معصيت پيدا ميقدرت خود را شريك خدا مي
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رين انگيزتاز اينكه عذاب و وبال عملش دورادور او را گرفته، و اينطور عذابش آماده شده، تا ناگهان بر سرش بتازد، و با هول
كردند و او د كه به او ميافتهايي ميشود، و به ياد نصيحتترين شكل رخ بنمايد، آن وقت از خواب غفلتش بيدار ميو تلخ

شود، و از كند، از ظلم و طغيان خود شرمنده ميهاي خود اظهار ندامت ميداد، آن وقت نسبت به كوتاهيگوش نمي
كند، تا اين بار شكر او را به جاي آورد، عينا همانطور كه سرگذشت صاحبان باغ به پروردگارش درخواست برگشتن نعمت مي

 .خواهد با نقل اين داستان يك قاعده كلي براي همه انسانها بيان كندين قرآن ميآن انجاميد. بنا بر ا

، علتش اين است كه عذاب آخرت از قهر الهي منشا دارد، "و هر آينه عذاب آخرت بزرگتر است اگر بفهمند "و اينكه فرمود: 
يست، حتي مرگي هم به دنبال ندارد، به تواند در برابرش مقاومت كند، عذابي است كه خالصي از آن نو چيزي و كسي نمي

پذيرد، عذاب آخرت از تمامي خالف عذابهاي دنيوي كه هم در بعضي اوقات قابل جبران است، و هم با مرگ پايان مي
 .شودانتها است، نه چون عذابهاي دنيا كه باألخره تمام ميجهات وجود، محيط به انسان است، و دائمي و بي



 651[..... ص: "ما يسطرون "و "قلم "،"ن "در باره مراد ازبحث روايتي ]رواياتي 

 اشاره

ها را در كتاب معاني به سند خود از سفيان بن سعيد ثوري روايت كرده كه از امام صادق )ع( تفسير حروف مقطعه اول سوره
خداي تعالي به آن است، نهري است در بهشت، كه  "ن "كه در اول سوره "نون "پرسيده، و آن جناب فرموده: اما حرف

دستور داد منجمد شود، و منجمد گشته مداد شد، و به قلم فرمود تا بنويسد، قلم آنچه بوده و تا روز قيامت خواهد شد در لوح 
 .محفوظ سطر به سطر نوشت، پس مداد مدادي است از نور، و قلم هم قلمي است از نور، و لوح هم لوحي است از نور

: يا بن رسول اللَّه امر لوح و قلم و مداد را برايم بيشتر شرح بده، و از آنچه خدا به تو آموخته گويد به او گفتمسفيان مي
اي است كه فرشته "نون "دادم، بدانكهتعليمم بفرما. فرمود: اي ابن سعيد اگر نبود كه تو اهليت پاسخ را داري پاسخت نمي

اي است كه به اسرافيل گزارش دهد، لوح هم فرشتهارش مياي است كه به لوح گزدهد، و قلم فرشتهبه قلم گزارش مي
دهد و ميكائيل هم به جبرئيل، و جبرئيل به انبيا و رسوالن. آن اي است كه به ميكائيل گزارش ميدهد، و او نيز فرشتهمي

 . «1»دانم گاه فرمود اي سفيان برخيز برو كه بيش از اين را صالحت نمي
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و در همان كتاب به سند خود از ابراهيم كرخي روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( از معناي لوح و قلم پرسيدم، فرمود: 
 . «4»اند دو فرشته

 ما ن وَ الْقَلَمِ وَ "و نيز در همان كتاب به سند خود از اصبغ بن نباته از امير المؤمنين )ع( روايت كرده كه در تفسير آيه
فرمود: منظور از قلم، قلمي است از نور، و كتابي از نور كه در لوح محفوظ قرار دارد، و مقربين درگاه خدا شاهد  "رُونَيَسْطُ
 . «3» "وَ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً "آنند،

 "الْحَقِّقُ عَلَيْكُمْ بِهذا كِتابُنا يَنْطِ "مؤلف: در معاني گذشته رواياتي ديگر از امامان اهل بيت )ع( وارد شده، و ما در تفسير آيه
حديثي را كه قمي از عبد الرحيم قصير از امام صادق )ع( در باره لوح و قلم روايت كرده نقل كرديم، در آن آمده بود كه « 3»

سپس مهر بر دهان قلم زد، و ديگر از آن به بعد تا ابد قلم سخن نگفت، و نخواهد گفت، و آن عبارت است از كتاب مكنون 
 . «3»ها از آنجا است نسخهكه همه 

مِ وَ ن وَ الْقَلَ "و در الدر المنثور است كه ابن جرير از معاوية بن قره از پدرش روايت كرده كه گفت رسول خدا )ص( در معناي
 شود جريان يافته و همه رافرمود: لوحي از نور و قلمي از نور است كه بر تمامي آنچه شده و تا قيامت مي "ما يَسْطُرُونَ
 . «3»نوشته است 

  :مؤلف: در معناي اين حديث رواياتي ديگر نيز هست و اينكه در حديث فرمود

دهد، مطابق همان چيزي است كه در آن كتاب ، منظور اين است كه آنچه از حوادث در متن كائنات رخ مي"جريان يافته "
جه سپس بر دهان قلم مهر نهاد، در نتي "كه فرمود:  نوشته شده. نظير اين تعبير تعبيري است كه در روايت ابو هريره آمده،

 . «3» "ديگر سخن نگفت، و تا قيامت هم سخن نخواهد گفت

 631و...[..... ص:  "كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ... "، مراد از"خُلُقٍ عَظِيمٍ "رواياتي در باره مراد از]

 ايت كردهو در معاني به سند خود از ابي الجارود از امام ابي جعفر )ع( رو
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 . «1»فرمود: خلق عظيم همين اسالم است  "وَ إِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظِيمٍ "كه در تفسير آيه

 فرمود "إِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظِيمٍ "و در تفسير قمي از ابي الجارود از حضرت امام باقر )ع( نقل شده است كه در باره جمله
 . «4» "علي دين عظيم "يعني

ص( داراي آن بوده، و در )منظور اين بوده كه دين اسالم مشتمل بر كمال هر خلق پسنديده هست و رسول خدا  :مؤلف
 . «3» "بعثت التمم مكارم االخالق "روايت معروف از آن جناب نقل شده كه فرمود: 

يت كرده كه گفت وقتي قريش و در مجمع البيان به سندي كه به حاكم رسانده، و او با سندي كه به ضحاك رسانده روا
ديدند كه رسول خدا )ص( علي )ع( را بر سايرين مقدم داشت، و او را تعظيم كرد، شروع كردند به بدگويي از علي )ع(، و 

 ، و در آن خداي"ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ "گفتند: محمد مفتون علي شده. خداي تعالي در پاسخ آنان اين آيه را نازل كرد: 
وَ إِنَّ لَكَ  "،"تو به خاطر اينكه خدا انعامت كرده مجنون نيستي -عالي سوگند خورد به اينكه ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍت

 ، كه منظور"و تو اجري انقطاع ناپذير داري، و تو داراي خلقي عظيم هستي -لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ وَ إِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظِيمٍ
اي بودند كه آن سخن را گفته ، كه منظور از اين گمراه، عده"بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ "-تا آنجا كه فرمود -همان قرآن است

 . «3»شناسد( ، )و او علي بن ابي طالب را بهتر مي"وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ "بودند،

بن عباس نقل كرده، و او به سند خود از ضحاك كه به همين منوال  اين روايت را صاحب تفسير برهان نيز از محمد :مؤلف
 . «3»حديث را ادامه داده تا در آخر گفته است: و سبيل خدا همان علي بن ابي طالب است 

ه است، مغيراند منظور از حالف، وليد بن گفته -آمده كه: بعضي "وَ ال تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ... "و باز در همان كتاب در تفسير آيه
كه به رسول خدا )ص( پيشنهاد كرد مال زيادي به آن جناب بدهد، و آن حضرت دست از دين خود بردارد، بعضي ديگر 

 اند اسود بن عبداند: منظور اخنس بن شريق است، )نقل از عطاء( بعضي ديگر گفتهگفته
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 . «1»يغوث بوده، )نقل از مجاهد( 

رواياتي ديگر در تفسير الدر المنثور و غير آن آمده، كه ما از نقل آنها صرفنظر كرديم، خواننده محترم  در اين باره :مؤلف



 . «2»تواند به كتب حديث مراجعه نمايد مي

عتل  "، و"جعظري "و "جواظ "ص( فرمود: هيچ)و نيز در همان كتاب از شداد بن اوس روايت كرده كه گفت: رسول خدا 
يدم بفرما كند. پرسكند و هيچ انفاق نميشود پرسيدم جواظ يعني چه؟ فرمود: كسي كه زياد جمع ميميداخل بهشت ن "زنيم

جعظري چه معنا دارد؟ فرمود: كسي كه خشن و درشت خو باشد. پرسيدم عتل زنيم كيست؟ فرمود: هر شكم باره بد اخالق 
 . «3»كند و زنيم است گيرد و ستم مينوشد، و بسيار خشم ميخورد و مياست كه بسيار مي

 .اند: كسي است كه اصل و نسب نداشته باشدگفته« 3»و در معناي زنيم بعضي 

 "زنيم "به معناي كسي است كه كفرش عظيم باشد، و "عتل "آمده كه "عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 . «3»پدرش بخوانند  آن كسي است كه پدرش معلوم نباشد، و او را فرزند غير

 635ماجراي صاحبان باغي كه به عذاب الهي نابود گشت[..... ص: ]

إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ  "و باز در همان كتاب است كه ابي الجارود از حضرت ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه
همانطور كه صاحبان آن باغ مبتال شدند، و آن باغ در دنيا در ناحيه يمن فرمود: اهل مكه مبتال شدند به گرسنگي،  "الْجَنَّةِ

 . «3»گفتند بود، در نه ميلي صنعا قرار داشت، و به آن رضوان مي

و نيز در همان كتاب است كه شخصي به ابن عباس گفت جمعي از همين امتند كه معتقدند اگر بنده خدا گناه كند از رزق 
تر گفت به آن خدايي كه غير او معبودي نيست، اين مطلب در كتاب خدا از آفتاب نيم روز روشن شود، ابن عباسمحروم مي

 .آورده "ن وَ الْقَلَمِ "است، و خدا آن را در ضمن قصه صاحبان باغ در سوره

هر صاحب شد، مگر آنكه حق اش برده نمياي از آن باغ به خانهجريان چنين بوده كه پير مردي باغي داشت، و هيچ ميوه
 داد بعد از آنكه از دنيا رفت، فرزندانشحقي را از آن مي

__________________________________________________ 
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آن باغ را به ارث بردند، و آنان پنج پسر بودند، در همان سالي كه پدرشان از دنيا رفت آن باغ آن قدر حاصل آورد كه در هيچ 
ز و در كه تا آن رو سالي آن طور نياورده بود، جوانان بعد از نماز عصر به طرف باغ روانه شدند، ميوه و رزقي بسيار زياد ديدند

 .حيات پدرشان چنان حاصلي به آن باغ نديده بودند

وقتي حاصل بسيار را ديدند طاغي و ياغي شده به يكديگر گفتند: پدر ما پير و خرفت شده و عقلش را از دست داده بود، 
ا اموالمان زياد شود آن گاه ها ندهيم، تبياييد با هم قرار بگذاريم امسال به احدي از فقراي مسلمين چيزي از اين ميوه

هاي بعد روش پدر را دنبال كنيم، چهار نفر از برادران قبول كردند، و پنجمي ايشان در خشم شد و او همان بود كه بعد سال
 ."گوييد؟آيا به شما نگفتم چرا خداي را تسبيح نمي -أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ ال تُسَبِّحُونَ "از سوخته شدن باغ گفت

ن شخصي كه از ابن عباس سؤال كرده بود، پرسيد: آيا نفر پنجمي أوسط از حيث سن و سال بود؟ ابن عباس گفت: نه همي



ه دليل تر بود، باين است كه از همه بهتر و عاقل "أوسط "اتفاقا از حيث سن و سال از همه كوچكتر بود، بلكه منظور از كلمه
ها بهتر است ها كوچكتر است به خاطر همين كه از همه امتز همه امتاينكه قرآن كريم در باره امت محمد )ص( كه ا

 ."وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً "فرموده: 

بهترين آن برادران به سايرين گفت از خدا بترسيد، و طريقه پدر را پيش بگيريد تا سالم باشيد و سود ببريد،  "قالَ أَوْسَطُهُمْ "
دند، و او را به كتك گرفته سخت كوبيدند، وقتي آن برادر يقين كرد كه برادران قصد كشتن او را برادران بر او خشم كر

 .دارند، تسليم گفتارشان شد، و به اكراه و بدون رضايت دروني رأي آنان را تصويب كرد

ن بچينند، و در ايهاي خود برگشته، هم سوگند شدند كه هر وقت خواستند ميوه بچينند صبح خيلي زود از آنجا به خانه
سوگند خود ان شاء اللَّه هم نگفتند، خداي تعالي به خاطر اين جرمشان مبتالشان نموده، بين آنان و آن رزق حائل شد، رزقي 

 "كه ايام چيدنش بسيار نزديك بود، مع ذلك حتي يك دانه هم عايدشان نشد، و اين داستان را در قرآن كريم آورده فرمود: 
 نائِمُونَ نْ رَبِّكَ وَ هُمْمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ وَ ال يَسْتَثْنُونَ فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِإِنَّا بَلَوْناهُ

 .يعني مثل باغي كه درختانش آتش گرفته باشد "فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ

چيست؟ گفت: صريم به معناي شب بسيار تاريك است، آن گاه گفت شبي كه هيچ  "صريم "سائل پرسيد: اي ابن عباس،
 .نور و ضوئي در آن نباشد

 برادران وقتي صبح برخاستند يكديگر را صدا زدند كه زودتر به باغتان برويد، اگر 
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يد: اي ابن سائل پرس "و هم يتخافتون "باغ روانه شدند،خواهيد بچينيد )تا كسي با خبر نشده( بچينيد، برادران به طرف مي
تند كه گفكردند و آهسته سخن ميبه چه معنا است؟ گفت به معناي تشاور است، با يكديگر مشورت مي "تخافت "عباس

، "دَوْا عَلي حَرْدٍ قادِرِينَال يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَ غَ "شان اين بود كهكسي صدايشان را نشنود، و سخن آهسته
ك از ها را بچينند كه هيچ ياحدي از فقرا نبايد داخل باغتان شود، همه فكرشان در پياده كردن اين نقشه بود كه چگونه ميوه

 ردادند كه ميوه و باغي دمسلم و خاطر جمع بودند كه ميوه را خواهند چيد، و هيچ احتمال نمي "قادرين "فقرا خبردار نشود،
 .كار نباشد، و عذاب خدا و خشم او ايشان را گرفته باشد

آري خداي تعالي از آن  "قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ "وقتي ديدند كه چه باليي بر آنان نازل شده "فَلَمَّا رَأَوْها "
 .م نكردرزق محرومشان كرد، و اين به خاطر جرمي بود كه كردند و خدا به ايشان ظل

ابن  "هُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَالوَمُونَقالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ ال تُسَبِّحُونَ قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُ "
ي رَبُّنا يْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ عَسقالُوا يا وَ "كردند كه اين چه تصميمي بود كه ما گرفتيم،عباس گفت: يعني خود را مالمت مي
 . «1» "كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ "و در آخر فرمود:  "أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلي رَبِّنا راغِبُونَ

از آنها آمده كه باغ مورد « 4»تي ديگر رسيده، و در بعضي مؤلف: قريب به اين مضمون و مضمون حديث قبل از آن روايا
 .بحث از مردي از بني اسرائيل بوده، كه بعد از مردنش پسرانش آن را ارث بردند و بعد دچار اين سرنوشت شدند

__________________________________________________ 

 .334، ص 4تفسير قمي، ج (1)

 .433، ص 3الدر المنثور، ج (2)
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 632[..... ص: 25تا  39(: آيات 68سوره القلم )]

 اشاره

( أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ 33( ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ )33( أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ )33إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ )
 (33( إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ )33تَدْرُسُونَ )

( أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا 34( سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ )33أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ )
( خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ 34( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ فاَل يَسْتَطِيعُونَ )31ا صادِقِينَ )بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُو

 (33ذِلَّةٌ وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ )

( أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً 33( وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ )33نَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُونَ )فَذَرْنِي وَ مَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ سَ
الْحُوتِ إِذْ نادي وَ هُوَ  فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ ال تَكُنْ كَصاحِبِ (47)( أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ 33فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ )

 (33مَكْظُومٌ )

( وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا 34( فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ )33لَوْ ال أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ )
 (34( وَ ما هُوَ إِالَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ )31ا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ )لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّ

 632ترجمه آيات..... ص: 

 333، ص: 13(. ترجمه الميزان، ج33ها و باغهاي پر از نعمت است )محققا براي مردم پرهيزكار در نزد پروردگارشان بهشت

 .(33كنيم؟ )مسلمانان چون مجرمان رفتار ميآيا ما با 

 .(33كنيد؟ )شود و اين چه حكمي است كه ميشما را چه مي

 .(33خوانيد؟ )آيا كتابي داريد كه از آن درس مي

 .(33كنيد از آن شما است؟ )كه آنچه را شما انتخاب مي

 .(33توانيد هر حكمي برانيد؟ )قيامت ميايم كه تا روز و يا ما سوگندهاي مؤكد به نفع شما و عليه خود خورده

 .(34اي پيامبر از ايشان بپرس كه اين كتاب بر كدامشان نازل شده؟ )

ركايشان شوند اگر چنين است پس شنكند شركايي دارند كه در قيامت با شفاعت آنها داراي سرنوشتي مساوي با مسلمين مي
 .(31گويند )را معرفي كنند اگر راست مي

توانند سجده كنند )چون كبر و نخوت شوند ولي اينان نميرسد و خلق به سجده دعوت ميت به نهايت ميروزي كه شد
 .(34ملكه ايشان شده است( )

شود و اين بدان جهت است كه در دنيا كه سالم بودند هايشان و از سراپايشان هويدا ميدر حالي كه سيماي ذلت از چشم
 .(43)كردند يشدند و اجابت نمدعوت به سجده مي

كنند به خود من واگذار، ما به زودي از راهي كه خودشان نفهمند تدريجا به پس كيفر كساني كه به اين قرآن تكذيب مي
 .(33بريم )سوي عذاب پيش مي

 .(33دهم كه كيد من سخت ماهرانه است )و من به ايشان مهلت مي

 .(33اند؟ )كاري گرانبار شدهاي و ايشان در اين بدهنكند تو از ايشان مزدي خواسته



 .(33اند؟ )و يا از عالم غيب اختيار دار و نويسنده قضا و قدر شده

 .(33پس تو در برابر حكم پروردگارت صبر كن و چون يونس صاحب داستان ماهي مباش كه دلگير و خشمين ندا كرد )

 .(33افتاد )سقف مينكوهيده در بيابان بي يافت هر آينه با حالتيو اگر نعمتي از ناحيه پروردگارش او را در نمي

 .(34ولي پروردگارش او را برگزيد و از صالحينش كرد )

ند او گوياند بعد از شنيدن قرآن تو را با چشم زخم خود سرنگون كنند و ميو محققا نزديك است كساني كه كافر شده
 .(31مجنون است )

 .(34در حالي كه قرآن نيست مگر تذكر براي عالميان )
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 637بيان آيات..... ص: 

 اشاره

گران رسول خدا )ص( كرده بود، و عذاب آخرتي آنان را به اين بيان اين آيات دنباله تهديدهايي است كه در باره تكذيب
توانند نمي يستند، پسگران و متقين يكسان نهاي نعيم هستند، و اينكه تكذيبسازد كه مردم با تقوي در بهشتمسجل مي

است نه « 1»هاي دنيا در اختيار دارند استدراج و امالء اميد كرامتي از خدا داشته باشند، و چون مجرمند آنچه هم از نعمت
كند به اينكه در برابر حكم پروردگارش صبر كند و اين امر را نعمت و كرامت، و نيز در اين آيات رسول خدا )ص( را امر مي

 .مايدنتاكيد مي

اين آيه شريفه بشارت و بيان حال متقين در آخرت است، در مقابل بياني كه از حال و  "إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ "
 .گران كرده بودروز آخرتي تكذيب

اي كه تدبير و رحمت بين خدا و طهبراي اين بود كه اشاره كند به راب "عند اللَّه "و نفرمود:  "عند ربهم "و اگر فرمود: 
دانستند، متقين دارد، و اينكه اگر متقين چنين نعمتي نزد خدا دارند، به خاطر اين است كه در دنيا ربوبيت را منحصر در او مي

 .دادندو عبادت را خالص براي او انجام مي

ت ها در بهشبراي اين بود كه آنچه از نعمت كه به معناي نعمت است اضافه كرد، "نعيم "را به كلمه "جنات "و اگر كلمه
است خالص نعمت است، نه چون دنيا كه نعمتش آميخته با نقمت و لذتش مخلوط با الم باشد، و ان شاء اللَّه به زودي در 

 .، واليت است"نعيم "خواهد آمد كه مراد از كلمه« 4» "ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ "تفسير آيه

 637باشد[..... ص: و آيات بعد از آن كه در مقام نفي حكم مكذبان به اينكه بر فرض وجود قيامت، با مسلمانان برابرند مي "أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ "شرح مفاد آيه]

اد خواهد حجتي را بر مساله معرسد كه آيه شريفه ميميدر بدو نظر اين احتمال به نظر  "أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ "
 أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي "اقامه كند، همانطور كه آيه

__________________________________________________ 

 .د آمدخواه "أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ "و آيه "جُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُونَسَنَسْتَدْرِ "معني استدراج و امالء در تفسير آيه(1)

 .3ايد سؤال خواهيد شد. سوره تكاثر، آيه سپس در آن روز همه شما از نعمتهايي كه داشته(2)
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 .در اين مقام است، كه تفسيرش گذشت« 1» "الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

ث و گفتند: اگر مساله بعگران را رد كند، كه به مؤمنين ميخواهد كالم تكذيبرسد كه ميو نيز اين احتمال هم به نظر مي
فرموده  ايتمعادي در بين باشد، در آنجا نيز مانند دنيا ما متنعم خواهيم بود، و خداي تعالي اين گفتارشان را در آيه زير حك

 . «4» "وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلي رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْني "كه: 

م نمايد، در روايت هكند، احتمال دوم را تاييد ميگران و متقين را رد ميو ظاهر سياق آيات بعدي كه حكم تساوي تكذيب
م حال گويند صحيح باشد باز هبعث و معاد را شنيدند، گفتند اگر آنچه محمد و پيروانش ميآمده كه مشركين وقتي داستان 

 .ما بهتر از حال آنان خواهد بود، همانطور كه در دنيا بهتر است، و حد اقل اين است كه برابر با حال آنان باشد

گفتند: در آخرت هم يا رد كند كه مي ليكن اين اشكال متوجه احتمال دوم هست، كه اگر بخواهد سخن و ادعاي كفار را
بهتر از آنان زندگي خواهيم داشت و يا مساوي آنان، جا داشت تطابق بين رد و مردود را رعايت كند، و در مقابل گفتار مردود 

 ."أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ "نه اينكه بفرمايد:  "ا فنجعل المجرمين كالمسلمين "آنان بفرمايد

خواهد تساوي را رد كند، و ليكن نه تنها از اين جهت كه دهد كه هر چند آيه شريفه ميدقت در سياق، اين معنا را دست مي
ن فهماند، و آهاي اضافي ديگري را هم به طور اشاره ميمجرمين با آن همه جرم مساوي با مسلمانان نيستند، بلكه نكته

وييد در گدهد كه مجرمين با ايشان برابر باشند، گويا فرموده: اينكه شما كفار مياين است كه احترام مسلمين اجازه نمي
شود كه مسلمانان را با آن همه آخرت هم ما و مسلمانان يكسان هستيم سخن باطلي است، براي اينكه خدا راضي نمي
 .ز يكساني نخواهيد داشتاحترامي كه نزدش دارند مانند مجرمين قرار دهد، و شما مجرميد پس با آنان حال و رو

خواهد عليه مساوات دو طايفه اقامه حجت كند، و حجتش اين است كه مساوات آن دو با احترامي بنا بر اين، آيه شريفه مي
 .سازدكه مسلمانان نزد خدا دارند منافات دارد، نه اينكه اين مساوات با عدالت خدا نمي

__________________________________________________ 

اند همچون مفسدان در زمين قرار دهيم. يا پرهيزكاران را اند و عمل صالح انجام دادهآيا كساني را كه ايمان آورده(1)
 .43همچون فاجران؟! سوره ص، آيه 

كنم قيامتي قيام كند، تازه بر فرض هم كه به سوي پروردگارم برگردم، نزد او هم زندگي خوشي خواهم من گمان نمي(2)
 .34داشت. سوره فصلت، آيه 
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را  كنند، اگر انجام كاريكساني هستند كه تسليم فرمان خدايند، و جز آنچه او اراده كرده پيروي نمي "مسلمين "و مراد از
است، و آن  "اجرام "هكنند، در مقابل اين تسليم همان كلمدهند، و اگر ترك كاري را خواسته ترك مياراده كرده انجام مي

 .به اين معنا است كه كسي عمل زشت مرتكب بشود، و مطيع فرمان خدا نباشد

در مقام رد مساله تساوي مجرمين و مسلمين است، كه از  "أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ "اين آيه و آيه بعدش تا جمله
ي داشت، يكي يكي آنها را ايراد نموده و به صورت استفهام انكاري رد طرف كفار ادعا شده بود، و چون اين ادعا محتمالت

 .كندمي

و  اند يا از طرف خداي تعالي و موهبتبيان حجت چنين است كه يكسان بودن مجرمين و مسلمين كه كفار چنين پنداشته
 .رحمتي از او است، و يا از ناحيه او نيست

بينيم عقل چنين حكمي ندارد، قرآن كريم د ما انسانها هم بدان حكم كند، كه مياگر از ناحيه او باشد قطعا بايد يا عقل خو
 ."ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ "فرمايد: هم به همين معنا اشاره نموده مي



و يا دليلي نقلي بر آن داللت كند، كه چنين دليلي هم نيست، و قرآن كريم به نبود اين چنين دليل نقلي اشاره نموده، 
كم ، و يا اين است كه دليل بر اين ح"نكند كتابي )و دليلي نقلي و آسماني( در دست داريد... -أَمْ لَكُمْ كِتابٌ... " :فرمايدمي

اند اند نه عقل است و نه نقل، بلكه گفت و شنودي شفاهي است كه خدا با آنان كرده، و آنها از خدا قول گرفتهكه كفار كرده
هل تسليم و عبادت به مساوات رفتار كند، اين هم كه معقول نيست، زيرا مردم عادي مانند انبيا كه در قيامت بين آنان و ا

 .نيستند، تا خدا شفاهي با آنان سخن بگويد. خوب تا اينجا سه تا احتمال را آورديم، و جوابش را هم گفتيم

مال هست: يكي اينكه حكم تساوي بين احتمال چهارم اينكه: اصال آن حكم از ناحيه خدا نباشد در اينجا نيز چند احت
اي باشد براي فرار از مسئوليت، در صورت جدي بودن سه مجرمين و مسلمين حكمي جدي باشد. و ديگر اينكه صرف بهانه

كنند مستند به خودشان باشد، به اين معنا كه خودشان كارگردان صحنه قيامت احتمال هست، يكي اينكه حكمي كه مي
ت را به نفع خود بچرخانند، از آن جمله خود را با مسلمانان يكسان سازند هر چند كه خدا نخواهد قرآن باشند و امور قيام

از ايشان بپرسيد كدامشان زعيم و متولي در تدبير امور  "سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ "كريم از اين احتمال جواب داده كه: 
لْيَأْتُوا أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَ "حكم شركاء و خدايان ايشانند، از اين هم پاسخ داده كه قيامت هستند؟ و يا اين است كه حاكم در اين

 ."نكند حاكم بر اين حكم شركاء ايشانند، اگر چنين است بگو تا شركاي خود را بياورند -بِشُرَكائِهِمْ
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كم بدانند، و نه شركايشان را، بلكه زمام غيب به دست ايشان باشد، احتمال سوم اين است كه نه خود را مستقل در اين ح
شود، و خودشان براي خود قضا و قدر همه امور مردم منوط به مشيت آنها باشد، هر چه آنها در غيب بنويسند همان مي

أَمْ  "مايد: فرال رد شده مياند، كه در عين اينكه مجرمند با مسلمانان برابر باشند. در آيات مورد بحث اين احتمچنين نوشته
 .اين هم سه احتمال ديگر "عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

 اي باشد براي فرار از مسئوليت براي نپذيرفتنو اما اگر اين حكمشان حكمي جدي نباشد، بلكه همانطور كه گفتيم بهانه
كند كه از بيغوله ضاللت به راه ايشان مزد مطالبه ميكنند رسول خدا )ص( فردا از ص(، چون فكر مي)دعوت رسول خدا 

حق هدايتشان كرده، آن وقت زير بار سنگين آن مزد خرد خواهند شد، از اين هم پاسخ داده، به رسول خدا )ص( خطاب 
 .اين هم هفتمين احتمال "أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ "كند كهمي

يا  "چه كه از تدبر در آيات مورد بحث در باره اينكه چرا مرتب در آنها ترديد شده و يكي پس از ديگري فرموداين بود آن
تواند شود. ولي مفسرين ديگر در ضبط اين ترديدها سخناني ديگر دارند، اگر كسي بخواهد مي، استفاده مي"اينكه، يا اينكه

 .به تفسيرهاي مطول مراجعه كند

اين جمله در مقام اين است كه تعجب هر كسي را از حكم آنان برانگيزد، كه چطور حكم كردند  -"فَ تَحْكُمُونَما لَكُمْ كَيْ "
به اينكه مجرم و مسلم در قيامت يك وضع دارند! و اين اشاره است به اينكه عقل از چنين حكمي امتناع دارد، و چنين 

اللي در فكر شما رخ داده، و رأي و نظريه شما را فاسد كرده كه كند، و در حقيقت معنايش اين است كه چه اختحكمي نمي
ه اين آيه اشاره است به اينكه براي حكمي ك "أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ "كنيد؟اينطور حكم مي

د، و منظور از كريلي عقلي بر طبق حكمشان اشاره ميكردند هيچ دليلي نقلي ندارند، هم چنان كه آيه قبلي به نداشتن دل
 "، كتاب آسماني است، كه از ناحيه خداي تعالي نازل شده باشد، كه البته چنين كتابي حجت است، و معناي"كتاب "كلمه

اب تفعل كه يكي از ب "اختيار "و "تخير "است يعني كتابي كه در آن اين حكم را خوانده باشيد، و كلمه "تقرؤن "،"تدرسون
 در مقام مفعول است براي جمله  "إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ "و ديگري از باب افتعال است، به يك معنا است. و جمله
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 يو استفهام در آيه انكاري است، و معنايش اين است كه: نه، آن طور نيست، شايد اين طور باشد كه كتاب "تخيرون "
آسماني داشته باشيد، و در آن خوانده باشيد كه اي مشركين اختيار با شما است، هر چه دلتان خواست و در باره دنيا و آخرت 
و يا تنها آخرت خود اختيار كرديد بكنيد، و خالصه هر نامربوطي خواستيد از دهانتان بيرون بريزيد، اختيار سعادت و آخرتتان 

 .شودخواهيد و بگوييد همان ميبا خودتان است، هر چه شما ب

اين آيه اشاره است به اينكه: نه، چنين اختياري ندارند، و  "أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ "
 .خدا با عهد و سوگندي شفاهي چنين پيماني با ايشان نبسته

اي اسم فاعل آن است به معن "بالغة "كه كلمه "بلوغ "است، كه به معناي سوگند است، و كلمهجمع يمين  "ايمان "كلمه
به معناي سوگندهايي است كه تاكيد را به نهايت رسانده باشد، و بنا بر  "ايمان بالغه "رسيدن به انتهاي كمال است، پس

ائنة الي ام لكم علينا ايمان ك "متعلق به مقدر، و تقدير كالم ظرفي است )به اصطالح( مستقر و "إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ "اين، جمله
است، يعني نه، آن هم نيست، بلكه شايد اين باشد كه شما قسمتي به گردن ما داشته  "يوم القيامة، مؤكدة نهاية التوكيد

امت را به شما كه اختيار قيباشيد، و خالصه ما سوگند بسيار مؤكد خورده باشيم سوگندي كه تا روز قيامت اعتبار داشته باشد 
 .كنيم، هر حكمي خواستيد بكنيدواگذار مي

اند، در نتيجه از باب اطالق الزم و اراده ملزوم و تعبيري را به عهد و پيمان معنا كرده "ايمان "از مفسرين كلمه «1»بعضي 
 .باشدبه كنايه مي

 .باشداند از باب اطالق جزء، و اراده كل هم احتمال داده« 4»بعضي 

جواب قسم است، و همان چيزي است كه معاهده فرضي بر آن واقع شده، و استفهام در آن  "إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ "و جمله
انكاري است، و معنايش اين است كه نه، آن هم نيست، شايد اين باشد كه شما ما را قسم مؤكد داده باشيد، و از ما پيمان 

 .قيامت دوام داشته باشد، كه ما تسليم شما باشيم، و هر حكمي كه خواستيد برانيد گرفته باشيد پيماني كه تا

در اين جمله ديگر روي سخن با ايشان نيست، گويا از آنان روي گردانيده، خطاب را متوجه  "سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ "
 رسول خدا )ص( كرد، تا بفهماند اينگونه افراد از اينكه اليق
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ان از ايش "خطاب باشند ساقطند، و به همين جهت در بقيه سؤالها كه چهار سؤال است ايشان را غايب فرض كرد، و فرمود: 
به معناي كسي است كه قائم به امري و متصدي انجام آن باشد.  "زعيم "كلمه "ئول اين تسويه شده؟بپرس كدامشان مس

 .و استفهام در جمله انكاري است

در كار  كند، چون چنين دليليمعني آيه اين است كه: از ايشان بپرس وقتي ثابت شد كه خدا بين دو طايفه را تسويه نمي
كنيد متصدي امر تسويه شده باشد؟ آيا اگر چنين كسي باشد از بر حسب ادعايي كه مينيست، آن كداميك از شما است كه 

 ميان اين مشركين است؟

شان است؟ و بطالن اين ادعا آن قدر واضح است كه كسي بجز ديوانگان چنين سخني اگر هست كيست؟ و كداميك
 .گويدنمي



 695[..... ص: "لْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ...أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَ "مراد از شركاي مشركين در آيه: ]

اين جمله رد بر مشركين است، بنا بر آن فرضي كه حكمشان به  "أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ "
ند، و با خدا در ربوبيت شريكتساوي مجرمين و مسلمين بر اساس اين ادعايشان باشد كه معبودهايشان اوال معبودند، ثانيا 

كنند، و در نتيجه ايشان را با مسلمين برابر خواهد كرد. و استفهام در آيه انكاري است و ثالثا در قيامت نزد خدا شفاعتشان مي
د تواننفهماند اوال معبودهاي ايشان معبود نيستند، و ثانيا شريك با خدا در ربوبيت نيستند، و ثالثا چنان شفاعتي نميمي

 .بكنند

 .كندرا تاكيد مي "أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ "كنايه است از نبود شركا، و نفي در جمله "فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ... "و جمله

اند: مراد از شركا، خدايان دروغين ايشان نيست، بلكه مراد هر كسي است كه در اين اعتقاد از مفسرين گفته «1»بعضي 
گويند آن شريكهاي خود را بياورند. ولي خواننده متوجه است كه اين معنا و اينها اگر راست ميباطل شريك ايشان باشد، 
 .مناسب مقام محاجه نيست

اند مراد از شركا، شهدا و گواهان هستند، و معنا اين است كه نه، بلكه شايد بر اين قول گواهاني دارند، ديگر گفته« 4»بعضي 
 .بياورند گويندخوب، اگر دارند و راست مي

 "ام "ليكن اين تفسيري است كه از جهت الفاظ آيه دليلي بر آن ندارند، عالوه بر اين، جمله مورد بحث به خاطر كلمه
استدراك و اعراض از ما قبل است، و بايد مطلبي غير مطلب ما قبل را افاده كند، و مساله شهادت اگر در بين باشد ال بد 

 خدا كتابي و يا وعده و يا پيماني دارند، و اين دو احتمال يعني داشتن كتاب و داشتن پيمان شاهداني خواهند بود كه از ناحيه
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 .قبال رد شده بود

اند مراد از شركا، شركاي در الوهيتي است كه خود آنان معتقد بودند، ليكن منظور از آوردن آن شركا يگر گفتهد «1»بعضي 
اين است كه اين مشركين آن شركا را در قيامت بياورند، تا بر صدق اعتقاد آنان شهادت دهند، و يا نزد خداي تعالي 

 .ان قانع كننده خصم نيستداند كه اين بيشفاعتشان كنند. ولي خواننده محترم مي

 693[..... ص: "يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ "معناي از شركاي مشركين در آيه: ]

 يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ فاَل يَسْتَطِيعُونَ

كشف از  "و امثال آن، و تعبير "بياد آر -اذكر "ظرفي است متعلق به فعلي تقديري، از قبيل "يوم "كلمه "وَ هُمْ سالِمُونَ ...
شود، مثلي است براي افاده نهايت درجه شدت، چون وقتي انسان به سختي دچار زلزله يا سيل يا گرفتاري ديگر مي "ساق

ري شتر به تالش بپردازد، و وسيله فرار از گرفتاري را فراهم سازد، زمخبندد، تا بهتر و سريعشلوار را باال كشيده كمر را مي
است، و گر نه در آن روز نه ساق  "رسدروزي كه شدت امر به نهايت مي "،"يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ "در كشاف گفته معناي

او  ": گوييپايي در بين است، و نه شلواري كه از آن باال بكشند، هم چنان كه در باره يك فرد شديد البخل فرومايه مي
ا اينكه نه دستي مطرح است، و نه بسته شدن با غل و زنجير، و آن عبارت تنها مثلي ، ب"دستش در غل و زنجير بسته است



 . «4»زنند است كه در مورد بخيل مي

اي است كه در بين واقع شده چون سخن از شرك مشركين به ميان آمده بود، و اينكه اين آيه تا پنج آيه بعد، مطلب معترضه
ه رسانند، لذا در اين چند آيه معترضگر قيامت و حسابي باشد ايشان را به سعادت ميآنها معتقد بودند شركا در روز قيامت ا

فرمود نه خداي تعالي شريكي دارد، و نه در آن روز اين شركاي خيالي شفاعتي دارند، و تنها راه احراز سعادت در آخرت 
كه  را پذيرفتن، آنهم آن چنان پذيرفتنيسجود است، يعني خاضع شدن براي خداي سبحان و يگانگي او در ربوبيت، در دنيا 

 .آدمي را داراي صفت خضوع سازد، و روز قيامت سعادتمند كند

توانند براي او سجده كنند، در نتيجه گران مجرم كه در دنيا براي خدا سجده نكردند، در آخرت هم نميو اما اين تكذيب
تواند يكسان باشد، بلكه خداي سبحان به خاطر ه نميشوند پس حال آنان با حال مسلمانان به هيچ وجسعادتمند نمي

كند، تا شقاوتشان به حد نهايت برسد، و مستحق عذاب استكباري كه كردند در دنيا معامله استدراج و مماشات با ايشان مي
 .اليم آخرت گردند
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 اين شد كه اي پيامبر به ياد آر "يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ فَال يَسْتَطِيعُونَ "پس معناي اينكه فرمود: 
 توانند بكنند، چون حالتدا سجده كنند نميشوند براي خروزي را كه بر اين كفار بسيار سخت خواهد شد، و چون دعوت مي

اي كسب نكردند، روز قيامت هم روز كشف خضوع براي خدا در دل ندارند، و در دنيا به خاطر تكبري كه داشتند چنين ملكه
 .باطن آدمي است، وقتي باطن در دنيا باطني بوده كه نگذاشته ايشان خاضع شوند، در آخرت هم نخواهد گذاشت

كه همان كفار مجرم باشند دو حال  "يدعون "اين دو جمله براي نائب فاعل در جمله -"أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌخاشِعَةً  "
فرمايد: در حالي كه چشمهايشان از شرم به زير افتاده است، و در حالي كه ذلت قهري سراپاي آنان را فرا هستند كه مي

 .م استكند چشده براي اين است كه اولين عضوي كه خشوع قلبي را حكايت ميها نسبت داگرفته. و اگر خشوع را به چشم

، سالم بودنشان از آفات و امراضي است كه در آن "سالم بودن "مراد از -"وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ "
ند، و يا منظور مطلق استطاعت و قدرت بر سجود در دنيا روز به خاطر استكبار، گريبانشان را گرفت و نگذاشت حق را بپذير

جده توانستند سشدند در برابر خداي سبحان سجده كنند با اينكه سالم بودند و ميفرمايد: آن روز كه دعوت مياست، مي
 .كنند و بهترين تمكن را داشتند سجده نكردند و به دعوت انبيا اعتنا ننمودند

 .(از سجود نماز است. ولي درست نيست، )چون دليلي بر آن نيستاند: منظور گفته« 1»بعضي 

 ،"...فَذَرْنِي وَ مَنْ يُكَذِّبُ "قرآن كريم است، و جمله "هذا الحديث "منظور از كلمه "فَذَرْنِي وَ مَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ "

دست از ايشان بر نخواهد داشت، و اين تعبير خود كنايه است از اينكه خداي تعالي به تنهايي براي عذاب آنان كافي است، و 
 .نوعي تسليت براي رسول خدا )ص(، و تهديدي براي كفار نيز هست

 699معناي استدراج كفار و مكذبان )سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُونَ([..... ص: ]

اي است استينافي و مستقل، و در آن كيفيت أخذ خدا و عذاب اين جمله، جمله "سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُونَ "
 "كه مصدر فعل "استدراج "شد، و كلمهاستفاده مي "فذرني... "كند، عذاب كردني كه اجمالش از آيهكردنشان را بيان مي



بختيش اوت و بداست، به اين معناست كه درجه كسي را به تدريج و خرده خرده پايين بياورند، تا جايي كه شق "نستدرجهم
 اي بكند، نعمت پشت سربه نهايت برسد و در ورطه هالكت بيفتد، خداي تعالي وقتي بخواهد با كسي چنين معامله
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شود، و در شكر آن كوتاهي دهد به همان مقدار سرگرم و از سعادت خود غافل ميدهد، هر نعمتي كه مينعمت به او مي
 .بردكند، و از ياد مينموده، كم كم خداي صاحب نعمت را فراموش مي

 "پس استدراج، دادن نعمت دنبال نعمت است به متنعم تا درجه به درجه پايين آيد، و به ورطه هالكت نزديك شود، و قيد
، نه پندارندشود، كه كفار آن را خير و سعادت ميبراي اين است كه اين هالكت از راه نعمت فراهم مي "يَعْلَمُونَمِنْ حَيْثُ ال 
 .شر و شقاوت

 "يدك "از آن مشتق شده به معناي مهلت دادن است، و كلمه "املي "كه فعل "امالء "كلمه "وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ "
 .به معناي قوي و محكم است "متين "گري است، و كلمهلهبه معناي نوعي حي

دهم تا در نعمت ما با گناه بغلتند، و هر جور دلشان خواست گناه كنند، كه و معناي آيه اين است كه: من به كفار مهلت مي
 .كيد من قوي است

 برگردانيده، "من "لكي موكل است بهفهماند به هر نعمت مرساند و ميكه عظمت را مي "ما "و اگر در اين آيه سياق را از
 كنم، براي اين است كه امالفرمايد: من چنين و چنان ميكنيم، و در اين آيه ميفرمود: ما چنين و چنان ميدر آيه قبلي مي

و مهلت دادن همان تاخير أجل است، و در قرآن كريم هر جا سخن از اجل به ميان آمده، به غير خداي سبحان نسبتش 
 . «1» "ثُمَّ قَضي أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّي عِنْدَهُ "مثال فرموده: نداده، 

اي به معن -به كسر همزه -"اثقال "به معناي غرامت است، و كلمه "مغرم "كلمه "أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ "
، و معنايش اين است كه شايد تو از اين مجرمين كه "شُرَكاءُ...أَمْ لَهُمْ  "تحميل ثقل است، و اين جمله عطف است بر جمله

ايد مزد اند در برابر دعوت تو باي، و ايشان فكر كردهاند به اينكه در قيامت با مسلمين يكسانند، مطالبه اجر كردهحكم كرده
 .ده راستي سخني جدي بوده باشزنند، نه اينكسنگيني بپردازند، و بدين جهت براي خالصي از آن غرامت اين حرفها را مي

گيري آيد كه مراد از غيب، غيب عالم است كه همه امور با اندازهاز ظاهر سياق برمي "أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ "
 "و مراد از گيري و قضا،، همان اندازه"نوشتن "گردد، و بنا بر اين، مراد ازشود و در منصه ظهور مستقر ميمحدود نازل مي

 .اين است كه مسلط بر غيب باشند، و عالم غيب ملكشان باشد "نزد ايشان بودن غيب
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رانند، و شود كه مگر امر قضا و قدر به دست ايشان است و ايشانند كه هر جور بخواهند قضا ميميدر نتيجه معناي آيه اين 
 اند كه در قيامت با مسلمين وضعي برابر داشته باشند؟براي خود چنين خواسته

ه باشند، آن هم نمراد از اينكه غيب نزد ايشان باشد، تنها اين است كه علم به غيب داشته  :انداز مفسرين گفته« 1»بعضي 
اند صحيح و مطابق غيب باشد، و مراد از كتابت هم همان معناي همه غيب، بلكه همين كه حكمي كه در باره خود كرده

اند صحيح است، و اين علم را ظاهري كلمه است، و معناي آيه اين است كه: مگر علم غيب دارند به اينكه حكمي كه كرده



اي نزد ايشان است، و به ارث به ايشان رسيده، ر ندارد؟ و يا علمي است كه به صورت نوشتهتنها آنان دارند، و هيچ كس ديگ
و بايد امروز آن را در مقابل دعوت تو اظهار بدارند؟ ليكن اين معنا بعيد است، بلكه اصال نبايد دنبالش را گرفت، احتماالت 

 .اشتهديگري كه در اين آيات ذكر شده جايي براي اين احتمال باقي نگذ

هم مؤخر ذكر نمود، با  "أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً "و اگر قرآن كريم اين احتمال را بعد از ديگر احتمالها ذكر كرد، و حتي از احتمال
يدتر تر و بعكرد از اين يكي جلوتر ذكر شود، براي اين بود كه احتمال مورد بحث از همه آنها ضعيفاينكه ظاهر اقتضا مي

 .بود

 696سول اللَّه )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( به صبر و نهي از اينكه چون يونس )عليه السالم( ناشكيبا باشد[..... ص: امر به ر]

حضرت يونس  -ماهي -منظور از صاحب حوت "فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ ال تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادي وَ هُوَ مَكْظُومٌ "
از مصدر كظم غيظ است كه به معناي فرو بردن خشم است، و به همين جهت مكظوم  "مكظوم "مهپيغمبر )ع( است، و كل

رسول  اي آن را خالي كند، در اين آيهاند به كسي كه خشم گلويش را گرفته باشد، و او نتواند به هيچ وسيلهرا تفسير كرده
فرمايد تو م مناجات با خدا ماالمال از خشم بوده، ميكند از اينكه مانند يونس )ع( باشد، كه در هنگاخدا )ص( را نهي مي

اينطور مباش، و اين در حقيقت نهي از سبب خشم است، و سبب خشم اين است كه آدمي كم حوصله باشد، و در آمدن 
 .عذاب براي دشمنانش عجله كند

و  راه استدراج هالكشان كند صابر باش،و معناي آيه اين است كه: اي پيامبر! تو در برابر قضايي كه پروردگارت رانده، كه از 
مانند صاحب حوت مباش، تا مثل او ماالمال از اندوه و غيظ نشوي، و در آخر خداي را به تسبيح و اعتراف به ظلم ندا نكني، 
و خالصه صبر كن و از اين معنا كه مبتال به سرنوشتي چون سرنوشت يونس و ندايي چون نداي او در شكم ماهي بشوي بر 

  :باش، او به طوري كه در سوره انبياء آمده در شكم حوت گفت حذر
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 . «1» "ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ "

خواهد در عين اينكه با رسول گراميش است، مي "تا -الي "به معناي "لحكم ربك "اند: الم در جملهگفته« 4»و بعضي 
فرمايد: تا زماني كه خدا گويد، قوم او را تهديد كند به اينكه به زودي خدا بين او و ايشان حكم خواهد كرد، ميسخن مي

 .حكم كند صبر كن

 .است ترولي وجه قبلي با سياق آيات قبلي مناسب

 697[..... ص: "فَلَوْ ال أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ... "با آيه:  "لَوْ ال أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ... "بيان عدم منافات بين آيه: ]

فرمود چون صاحب حوت مباش( نهي سابق )كه مي اين آيه شريفه "لَوْ ال أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ "
به معناي رسيدن و پيوستن به چيزي است، و در اين آيه كلمه نعمت به قبول توبه تفسير  "تدارك "كند، و كلمهرا تعليل مي
اه گيبه معناي زمين لخت و بدون سقف و يا  "عراء "به معناي پرت كردن و دور انداختن است، و كلمه "نبذ "شده، و واژه

 .دهداست، و مذموم از ذم است كه مقابل مدح را معنا مي

كرد، در يافت، و مافاتش را جبران نمياي را از پروردگارش در نميو معناي آيه اين است كه: اگر يونس )ع( نعمت توبه



 .شدشد، در حالي كه به خاطر عملي كه كرده بود مذمت هم ميبياباني بدون سقف و گياه افكنده مي

 «3» "فَلَوْ ال أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ "ر اينجا ممكن است بگويي: اين آيه شريفه با آيهد

منافات دارد، براي اينكه مقتضاي عمل يونس به حكم اين آيه آن بود كه تا قيامت در شكم ماهي بماند، و به حكم آيه مورد 
سقف و گياه، و در حالي كه مذموم هم باشد بيفتد، و اين دو مقتضاي عملش اين بوده كه جسدش در بياباني بي بحث،

 .شوندمقتضا با هم جمع نمي

كند، كه هر يك از آن دو اثري جداگانه دارد، گوييم دو آيه مذكور هر يك از يك مقتضاي خاصي حكايت ميدر پاسخ مي
  :سازد كهخاطرنشان مي آيه سوره صافات اين معنا را

 "شد، چون كلمهاگر مداومت يونس در تسبيح خداي عز و جل در طول زندگيش و قبل از ابتاليش نبود چنين و چنان مي
دهد كه خدا در شكم ماهي او را دريافت و رساند، و آيه مورد بحث از اين معنا خبر ميمداومت در تسبيح را مي "مسبحين

 .و به همين جهت ماهي او را در بيابان نينداختاش را قبول كرد، توبه
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كند بر اينكه بيرون رفتن يونس با خشم اقتضاي اين را داشته كه تا روز قيامت در شكم در نتيجه مجموع دو آيه داللت مي
و بعد از آن از اين اقتضا منع كرده، و باعث شده كه  ماهي بماند، و ليكن تسبيح دائميش قبل از افتادن در شكم ماهي

مقدرش طوري ديگر شود، و آن اين است كه ماهي او را در بيابان بيندازد، و نيز مقتضاي عملش اين بود كه او را به صورتي 
نها ا دريافت، و نه تزشت و مذموم بيندازد، و ليكن مانعي ديگر از آن جلوگيري نمود، و آن نعمتي از پروردگارش بود، كه او ر

 .مذموم نشد، بلكه پروردگارش او را اجتبا كرد و از صالحانش قرار داد، پس بين دو آيه منافاتي نيست

حقيقت نعمت، همانا واليت و سرپرستي خداست، و بنا بر اين به طور متعين  :هاي گذشته مكرر گفتيم كهو ما در بحث
 .معنايي ديگر خواهد داشت "مِنْ رَبِّهِلَوْ ال أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ  "جمله

 .در مباحث گذشته گذشت "صالح "و "اجتبا "توضيح اين جمله يعني معناي "فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ "

 698اشاره به اينكه دليلي بر نفي چشم زخم و خرافي بودن آن نيست[..... ص: ]

 "زلق "هاست، و كلم "ان "بدون تشديد، مخفف "ان "كلمه "كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَوَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ  "
 .به معناي ازالل، يعني صرع است، و كنايه است از كشتن و هالك كردن "ازالق "به معناي زلل و لغزش است، و

هاي خود تو را به زمين ر شدند وقتي قرآن را شنيدند نزديك بود با چشمو معناي آيه اين است كه: محققا آنها كه كاف
 .بيندازند، يعني با چشم زخم خود تو را بكشند

چشم زدن است، كه خود نوعي از تاثيرات نفساني  -اندبه طوري كه همه مفسرين گفته -"ازالق به ابصار "و مراد از اين
حوادثي ديده شده كه با چشم زدن منطبق هست، و رواياتي هم بر طبق آن وارد است و دليلي عقلي بر نفي آن نداريم، بلكه 

 .شده، و با اين حال علت ندارد كه ما آن را انكار نموده بگوييم يك عقيده خرافي است



ينه و شنوند با نظري سرشار از كاند: معناي آيه اين است كه وقتي ذكر را يعني قرآن را از تو مياز مفسرين گفته «1»بعضي 
 .خواهند با همان نگاه تيزشان تو را بكشندكنند، به طوري كه ميخشم به تو نظر مي

نوند، شنسبت ديوانگي به آن جناب دادن در هنگامي كه قرآن را از او مي "وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ "
اند بگويند قرآن از القائات شيطانها و جن است، و به همين جهت خداي تعالي وقتي هخواستخود دليل بر اين است كه مي

 .فرمايد: قرآن به جز ذكر براي عالميان نيستخواهد پاسخشان بدهد، ميمي
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در آخر سوره هم همان  "ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ "ر آغاز سوره نسبت جنون به خود آن جناب را رد كرد، و فرمود: و د
 .سخن آغاز سوره را آورد، تا آغاز و انجام با هم منطبق باشد

 691[..... ص: "يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ... "بحث روايتي ]رواياتي در ذيل آيه: 

 شارها

يَوْمَ يُكْشَفُ  "روايت كرده كه در تفسير آيه (مؤلف: كتاب معاني االخبار به سند خود از حسين بن سعيد، از ابي الحسن )ع
شود مؤمنين همه به سجده فرموده: در قيامت حجابي از نور هست كه وقتي كنار زده مي "عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ

 . «1»شود خواهند سجده كنند ليكن پشتشان خم نميقين با اينكه ميافتند، اما منافمي

و در همان كتاب به سند خود از عبيد بن زراره از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت: از آن جناب معناي كالم خداي عز و 
 . «4»زند؟! سبحان ربي االعلي باال ميفرمود: آيا خدا جامه خود را  "يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ "فرمايد: جل را پرسيدم كه مي

ن تنزيه خداي سبحا "سبحان ربي االعلي "گويد: منظور از جملهمؤلف: صدوق )رحمة اللَّه عليه( بعد از نقل اين حديث مي
 «3» و در اين معنا روايتي ديگر نيز از حلبي از امام صادق )ع( نقل كرده« . 3»اي داشته باشد است از اينكه ساق پا و جامه

. 

ع( عرضه داشتم: منظور خداي تعالي )باز در همان كتاب به سند خود از معلي بن خنيس نقل كرده كه گفت: به امام صادق 
و  توانستند سجده كنند،چيست؟ فرمود: يعني در دنيا مي "وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ "از اينكه فرمود: 

 . «3»نكردند 

اند كه گفت: از رسول خدا )ص( شنيدم و در الدر المنثور است كه بخاري، ابن منذر و ابن مردويه، از ابي سعيد روايت آورده
افتند، باقي زند، در همان هنگام تمامي زن و مرد با ايمان به سجده ميفرمود: پروردگارمان ساق پاي خود را باال ميمي
خواهند سجده كنند ولي پشتشان )مانند يك ا و خودنمايي سجده كرده بودند، آن روز ميماند كساني كه در دنيا به ريمي

 . «3»شود تخته( يك پارچه مي
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 .، ط تهران133توحيد صدوق، ص (4)
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يَوْمَ  "و در همان كتاب است كه ابن منده در رد بر جهمي مذهبان از ابي هريره روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( آيه: 
 . «1»كند رد، و فرمود خدا ساق پايش را برهنه ميرا تالوت ك "يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ

 "و نيز در همان كتاب است كه اسحاق بن راهويه )در مسند خود(، عبد بن حميد، ابن ابي الدنيا، طبراني، و آجري، در كتاب
، "البعث "بوي حديث را صحيح دانسته( و ابن مردويه، و بيهقي در كتا)، و حاكم "الرؤية "، و دارقطني در كتاب"الشريعة

اند كه فرمود: خداي تعالي روز قيامت همه مردم را يك جا جمع همگي از عبد اللَّه بن مسعود از رسول خدا )ص( روايت كرده
دهد كه ايها الناس؟ آيا از پروردگارتان راضي آيد، آن گاه يك منادي ندا در ميكند، و خود خدا در چند تكه ابر پايين ميمي

گري كرد و رزق داد و چنين مقرر كرد كه امروز هر انساني در تحت سرپرستي ه شما را بيافريد، و صورتايد، با اينكنشده
كرد؟ آيا اين قرار از پروردگارتان عادالنه نيست؟ همه دانست، و عبادتش ميوليي باشد كه در دنيا او را ولي خود مي

 .گويند: بله هستمي

پرستيد، و همان معبود در آن روز برايشان رود كه در دنيا ميطرف معبودي مي آن گاه فرمود: پس هر انساني از شما به
كه عزير  شود، و براي كسانيپرستيدند شيطان عيسي ممثل ميشود، )مثال( براي كساني كه عيسي را ميممثل و مجسم مي

 ايعي چوب خشك، و براي عدهاي درخت، و براي جمشود، تا آنجا كه براي دستهپرستيدند شيطان عزير ممثل ميرا مي
 .شودسنگ ممثل مي

گويد: شود، و به ايشان ميمانند، در اين هنگام خداي تعالي برايشان ممثل ميتنها اهل اسالم بدون معبود، ايستاده باقي مي
  :گويندافتيد؟ ميچرا مثل بقيه مردم به راه نمي

فرمايد: پروردگار خود را اگر ببينيد به چه عالمتي فش راه بيفتيم، ميايم تا به طرما پروردگاري داريم كه هنوز او را نديده
پرسد آن چه شناسيم، ميگويند: ما ربي داريم كه بين ما و او عالمتي است، اگر او را ببينيم به آن عالمت ميشناسيد؟ ميمي

  :گويندعالمتي است؟ مي

 كردند، بهكند، همه آنهايي كه در دنيا برايش سجده ميرا برهنه ميزند! در اين هنگام خدا پاي خود او ساق خود را باال مي
نند سجده تواشود، نميشود، و مانند شاخ گاو يكپارچه ميهايشان براي سجده خم نميافتند، مگر جمعيتي كه پشتخاك مي

 . «4»كنند )تا آخر حديث( 

 قرآن عزيز مؤلف: اين سه روايت اساسش تشبيه است، كه براهين عقلي و همچنين
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 .كند و به همين جهت يا بايد آنها را دور انداخت، و يا تاويل كردآن را رد مي

 629گنهكاران، چشم زخم، و...[..... ص: رواياتي در باره امالء و استدراج ]



اي را فرمود: خداي تعالي وقتي خير بنده (و در كافي به سند خود از سفيان بن سمط روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع
كند، و به اين وسيله استغفار را به يادش بخواهد، هر گاه گناهي مرتكب شود، به دنبالش به يك گرفتاري مبتاليش مي

د، دهد تا استغفار را از يادش ببراي را بخواهد، هر گاه گناهي مرتكب شود دنبالش نعمتي به او ميدازد، و وقتي شر بندهانمي
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال  " :فرمايداش ميو در نتيجه گنهكاري را ادامه بدهد، اين همان است كه خداي عز و جل در باره

 . «1»كند ن است كه به وسيله نعمت خود و گناه او وي را استدراج ميو منظور اي "يَعْلَمُونَ

 .اي از روايات استدراج را آورديم، هم پاره« 4» "سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُونَ "مؤلف: در سابق يعني در تفسير آيه

مود: فروايت ابي الجارود از امام باقر )ع( روايت كرده كه ميدر ر "إِذْ نادي وَ هُوَ مَكْظُومٌ "و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه
 . «3»مكظوم به معناي مغموم است 

 . «3»فرمود: منظور از نعمت، رحمت است  "لَوْ ال أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ "و نيز در همان كتاب در ذيل آيه

 . «3»باشد  فرموده جايي است كه سقف نداشته "عراء "و در معناي كلمه

وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ  "ص( در تفسير آيه)و در الدر المنثور است كه بخاري از ابن عباس روايت كرده كه گفت: رسول خدا 
 . «3»فرمود: مساله چشم زخم حق است  "كَفَرُوا

( فرمود چشم زخم، مرد از جابر روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص "الحليه "و در همان كتاب است كه ابو نعيم در كتاب
 . «3»دهد سالم را در قبر و شتر سالم را در ديگ قرار مي

بر  كند، كه البته جنبه جري و تطبيق مصداقمؤلف: در اين ميان رواياتي هست كه آيات سابق را با مساله واليت تطبيق مي
 .ي كرديمكلي دارد، نه اينكه تفسير آن آيات باشد، و به همين جهت از ايراد آن خوددار
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 625(..... ص: 25)سوره الحاقه مكي است و پنجاه و دو آيه دارد (69)

 625[..... ص: 95تا  9(: آيات 61سوره الحاقة )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (3( كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَ عادٌ بِالْقارِعَةِ )3( وَ ما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ )4( مَا الْحَاقَّةُ )1الْحَاقَّةُ )

( سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَ ثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَي 3( وَ أَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ )3اغِيَةِ )فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّ
رْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ ( وَ جاءَ ف3ِ( فَهَلْ تَري لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ )3الْقَوْمَ فِيها صَرْعي كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ )

(3) 



( لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَ تَعِيَها أُذُنٌ 11( إِنَّا لَمَّا طَغَي الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ )14فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً )
 (14واعِيَةٌ )

 625جمه آيات..... ص: تر

 به نام اللَّه كه هم رحمان است

 .(1شود )و هم رحيم آن روزي كه مسلما واقع مي

 .(4چه روز واقع شدني است؟ )

 .(3تو خبر نداري كه آن روز تحقق يابنده چيست )

 .(3قوم ثمود و عاد قيامت كبري و عذاب كوبنده را تكذيب كردند )

 .(3يا زلزله( يا صاعقه هالك شدند ) اما قوم ثمود به وسيله صيحه )و

 .(3گر و ويران ساز به هالكت رسيدند )و اما قوم عاد به وسيله بادي بسيار سرد و تند و طغيان

هاي درخت ديدي كه مانند كندهخداوند آن را هفت شب و هشت روز بر آنان مسلط كرد تو )اگر آنجا بودي( آن مردم را مي
  .(3اند )خرما سرنگون شده
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 .(3پرسيدي آيا احدي از اين قوم باقي ماند؟ )آن وقت مي

 .(3فرعون و ياغيان قبل از او و قراء قوم لوط هم از راه عبوديت خطا رفتند )

 .(14در نتيجه فرستاده پروردگارشان را نافرماني نمودند پس خداي تعالي ايشان را به عقوبتي بس شديد بگرفت )

 .(11در داستان نوح اين ما بوديم كه( شما را در هنگامي كه آب طغيان كرد بر كشتي نشانديم ))

 .(14گير مايه عبرت قرار دهيم )تا آن را براي شما مايه تذكر و براي آيندگان عبرت

 623. ص: و اشاره به هالكت اقوامي كه آن را تكذيب كردند[.... "قارعه "و "حاقه "بيان آيات ]تسميه قيامت به

 اشاره

آورد، در اينجا قيامت را حاقه ناميده، در جاي ديگر قارعه و واقعه خوانده يعني قيامت را به ياد مي "حاقه "اين سوره مساله
كند كه منكر هايي را ذكر مياست، و در اين آيات سخن را در سه فراز سوق داده، در فصلي به طور اجمال سرانجام امت

كند، و )عقوبتي شديد( بگرفت. و در فصلي اوصاف حاقه را بيان مي "اخذي رابيه "ي تعالي آنان را بهقيامت بودند، و خدا
اينكه در آن روز مردم دو گروهند، يكي اصحاب يمين، و يكي اصحاب شمال، يكي اهل سعادت و ديگري اهل شقاوت. و در 

ادت كند، و اين سوره به شها را حق اليقين معرفي ميفصل سوم در راستي و درستي خبرها و سخنان قرآن تاكيد نموده، آنه
 .سياق آياتش در مكه نازل شده

روز قيامت كبري است و اگر به اين نامش ناميد،  "الحاقه "گفتيم: مراد از كلمه "الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَ ما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ "
به  است، كه "حق "از مصدر "الحاقه "بل تخلف و ترديد ناپذير، و كلمهبراي اين بود كه روزي است حق و ثابت، و غير قا

استفهامي است كه به منظور بزرگ شمردن قيامت آمده،  "مَا الْحَاقَّةُ "در جمله "ما "معناي ثابت و مقرر واقعي است، و كلمه
د، كه با آوردن ضمير اكتفاء نكر گوييم فالني دانشمند است و چه دانشمندي( و درست به همين جهت بود)در فارسي هم مي



 "را تكرار كرد. و اين جمله استفهاميه خبر است براي كلمه "الحاقه "بلكه دو باره كلمه "الحاقة و ما هي "و نفرمود: 
 ."الحاقة

كرار نام آن اين خواهد بفهماند، و با تبه غير از بزرگداشت قيامت چيز ديگري نمي "الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ "بنا بر اين، جمله
 .كندتفخيم و بزرگداشت را افاده مي

 خطاب در اين جمله به هر كسي است كه قابل خطاب  -"وَ ما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ "
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ست؟ و اين داني قيامت چيتو نمي :فرمايدكند، ميباشد، و در آن علم به حقيقت روز قيامت را از همه مخاطبين نفي مي
تعبير كنايه است از كمال اهميت آن روز و نهايت درجه عظمتش، و شايد منظور از روايتي هم كه از ابن عباس نقل شده 

آمده رسول خدا )ص( آن را درك كرده و هر جا  "دانستيتو نمي -ما ادراك "همين باشد، او گفته: هر جا در قرآن جمله
داند خالصه كالم اينكه اولي كنايه است از عظمت آن جناب آن مطلب را واقعا نميآمده  "دانيتو نمي -ما يدريك "جمله

 .مطلب و دومي تصريح است

ناميده  "كوبنده -قارعه "نيز يكي از اسامي قيامت است، و بدين جهت آن را "قارعه "كلمه "كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَ عادٌ بِالْقارِعَةِ "
ه و اندازد، خورشيد را تيرها را به راه ميكند، كوهو به آسمان و زميني ديگر تبديل مي كوبد،كه آسمانها و زمين را به هم مي

شوند، كه قرآن به همه اينها ناطق ريزد و تمامي اشيا به قهر خداي تعالي دگرگون ميكند، ستارگان را ميماه را منخسف مي
، "عاد و ثمود به آن تكذيب كردند -ت ثمود و عاد بهاكذب "است، چيزي كه هست مقتضاي ظاهر كالم اين بود كه بفرمايد: 

 .را آورد، تا باز هم امر قيامت را بزرگ جلوه دهد "قارعه "ولي به جاي ضمير، كلمه

اين آيه و آيات بعدش تا نه آيه هر چند در صدد بيان اجمالي از داستان نوح، عاد، ثمود و فرعون و طاغوتهاي قبل از او و 
اشاره كند، و بفرمايد:  "قيامت -الحاقه "اي از اوصافخواهد به پارهنان است، و ليكن در حقيقت ميمؤتفكات، و هالكت آ

ي استفهاميه  "ما "هاي بسياري را به خاطر تكذيب قيامت هالك كرد، پس در حقيقت اين آيات جوابخداي تعالي امت
 .ي استجواب ديگر "فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ... "است، هم چنان كه جمله

اي است كه ثمود و عاد و فرعون و طاغوتهاي قبل از او و مؤتفكات و قوم و حاصل معنا اين است كه قيامت همان كوبنده
 .نوح تكذيبش كردند، و خدا به اخذي شديد ايشان را بگرفت، و به عذاب انقراض هالكشان كرد

 "هطاغي "كند، و در اينكه مراد ازر تكذيب ثمود را به طور مفصل بيان مياين جمله اث "فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ "
چيست، آيا صيحه آسماني است و يا زلزله است و يا صاعقه؟ آيات قرآن مختلف است، در سوره هود سبب هالكتشان را 

 و در سوره« 1» "وَ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ "صيحه دانسته، فرموده: 
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  :و در حم سجده صاعقه دانسته فرموده« 1» "فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ "اعراف زلزله دانسته فرموده: 

 . «4» "فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ "

مصدر است، نه اسم فاعل. و معناي آيه اين  "طغوي "و كلمه "طغيان "مانند كلمه "طاغيه "اند: كلمهگفته «3»بعضي 
نيز مؤيد اين سخن است. و « 3» "كذبت ثمود بطغويها "آيه شريفه .است كه: اما ثمود به سبب طغيانشان هالك شدند

تر است، چون آيات بعد در مقام بيان كيفيت هالكت آنان است، كه از ميان چند ليكن وجه اول با سياق آيات بعدي مناسب



طريقه اهالك زير يعني اهالك به وسيله باد، و يا اخذ رابيه و شديد، و يا طغيان آب، با كدام طريق هالك شدند. پس آيه 
ود به وسيله عذاب طاغيه باشد، و بخواهد كيفيت اهالك آنان را بيان كند، در مورد بحث هم بايد در مقام بيان اهالك ثم

 .صفت عذاب است، نه صفت مردم ثمود "طاغيه "نتيجه كلمه

 از "عاتية "به معناي بادي سخت سرد و بسيار تند است، و كلمه "صرصر "كلمه "وَ أَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ "
 .به معناي طغيان و سرپيچي از اطاعت و ناسازگاري است "وعت "مصدر

تسخير باد صرصر بر قوم  "خاوِيَةٍ سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَ ثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَي الْقَوْمَ فِيها صَرْعي كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ "
جمع شاهد  "شهود "جمع حاسم است، هم چنان كه كلمه "حسوم "مهعاد به معناي مسلط كردن آن بر آنان است، و كل

است، كه به معناي داغ كردن مكرر چند بار پشت سر هم است، و اين كلمه صفت است  "حسم "است، و حاسم از ماده
د و ردهد: باد صرصر را در هفت شب و هشت روز پشت سر هم بر آنان مسلط ك، و جمله را چنين معنا مي"سبع "براي كلمه

با فتحه عين و ضمه  -"عجز "جمع -با فتحه همزه -"اعجاز "جمع صريع )به خاك افتاده( است، و كلمه "صرعي "كلمه
به معناي چيز تو خالي است كه آن را دور انداخته باشند، و معناي آيه  "خاوية ")آخر و دنباله هر چيز( است، و كلمه -جيم

هشت روز پي در پي بر آنان مسلط كرد، و تو )اگر بودي( آن مردم را  اين است كه خدا باد صرصر را در هفت شب و
 .اندهاي تو خالي درخت خرما به زمين افتادهديدي كه مانند ريشهمي
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نكه عذاب تمامي آنان را فرا گرفت، ، اين جمله كنايه است از اي"من نفس باقية "يعني "فَهَلْ تَري لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ "
 .بيني كه زنده مانده باشديعني حتي يك نفر را نمي "بيني؟آيا هيچ نفسي از آنان را باقي مانده مي "فرمايد: مي

 "بقيه "هر چند به شكل اسم فاعل است، ليكن به معناي مصدر است، و گاهي به معناي "باقيه "اند: كلمهگفته« 1»بعضي 
 .تر استشود، ليكن معنايي كه ما كرديم به ذهن نزديكاستعمال مي

خصوص فرعون زمان موسي است، و منظور  "فرعون "منظور از كلمه "وَ جاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ "
دهات قوم لوط  "مؤتفكات "از كلمه كردند، و مرادهاي قبل از وي هستند، كه چون او خدا را تكذيب ميامت "من قبله "از

هاي باز مصدر در قيافه اسم فاعل است، و مراد از اينكه فرمود: فرعون و امت "خاطئة "ها است، و كلمهو اهالي آن قريه
نشينان قوم لوط خاطئه آوردند، اين است كه طريق عبوديت را به خطا پيمودند، و بقيه الفاظ آيه روشن قبل از او و قريه

 .است

گردد، و مراد از رسول ضمير در )عصوا( به فرعون و آن دو طايفه ديگر برمي "فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً "
عقوبت  "از گرفتن آنان به گرفتني رابيه "به معني زياده است، و منظور "رباء "از مصدر "رابيه "جنس رسول است، و كلمه

 .شديد است

 .ها استاند عقوبتي زيادتر از ساير عقوبتگفته« 4»بعضي 

 .اند: منظور از آن عقوبتي خارق العاده استگفته« 3»بعضي 



ن به معناي كشتي است، در اي "جاريه "اين آيه اشاره است به طوفان نوح، و كلمه "إِنَّا لَمَّا طَغَي الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ "
افرادي كرده كه در كشتي نوح سوار بودند، كه در حقيقت خطاب به عموم بشر است، كه نياكانشان جمله خطاب را متوجه 

ضي توان حال بعهمانها بودند كه به وسيله كشتي نوح از غرق نجات يافتند، چون اين اخالف و آن اسالف يك نوعند، و مي
ايد: اين ما بوديم كه آن زمان كه آب طغيان كرد شما را فرماز آنان را به همه نسبت داد، و بقيه الفاظ آيه روشن است. )مي

 .(سوار كشتي كرديم، و از غرق نجات داديم
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 627ي از سنن الهي به كمال رساندن همه موجودات است و انسان عالوه بر كمال تكويني، با سنت تشريع به سوي كمال هدايت شده است[..... ص: توضيحي در باره اينكه يك]

ير مهاي نجات سوار كرد، پس ضكند كه چرا ايشان را در كشتياين آيه بيان مي "لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ "
گردد، به اعتبار اينكه حمل مذكور رفتاري است شود برمياستفاده مي "حملناكم "كه از جمله "حمل "به كلمه "نجعلها "در

از خدا با بشر، پس در حقيقت معناي جمله اين است كه اگر ما اين رفتار را با شما كرديم براي اين بود كه اين رفتار خود را 
 .شما قرار دهيم، تا از آن عبرت بگيريد، و اندرز شويدبراي  -مايه تذكري -ايتذكره

وعي اذن براي آن  "به معناي ريختن چيزي در ظرف است، و مراد از "وعي "است، و "وعي "از مصدر "تعيها "و كلمه
ش ااين است كه: مردم داستان حمل كشتي نوح را در گوش و هوش خود جاي دهند و از يادش نبرند، تا اثر و فايده "حمل

 .كه همان تذكر و اندرز گرفتن است مترتب شود

اشاره شده  "رساندن به مطلوب "و "ارائه طريق "اش به هدايت ربوبي به هر دو نوعش يعنيدر اين آيه با هر دو جمله
هاي عامه ربوبي كه در سراسر عالم جاري است اين است كه هر نوع از انواع موجودات را است، توضيح اينكه يكي از سنت

به كمال اليقش و آن هدف نهايي كه بر حسب وجود خاص به خودش متوجه آن است برسد، و به همين منظور آن موجود 
الَّذِي أَعْطي  "را به جهازات و ابزاري مجهز كرده كه او را در رسيدن بدان هدف كمك كند، هم چنان كه قرآن كريم فرمود: 

، كه توضيح آن در تفسير دو « 4» "الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّي وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي "نيز فرموده: ، و « 1» "ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديكُلَّ شَيْ
 .سوره طه و اعلي و غير آن دو گذشت

انسان هم در اينكه استكمالي تكويني و راهي به سوي كمال وجوديش دارد، مانند ساير انواع موجودات مادي است، كه همه 
شوند، چيزي كه هست انسان به هدايت ديگري اختصاص يافته، و ي كمال وجوديشان سوق داده ميبه هدايت ربوبي به سو

آن هدايت تشريعي است، آري نفس انساني استكمالي از طريق افعال اختياري خود دارد، چون اين افعال اختياري در اثر 
شود كه همين ملكات اراي ملكات و احوالي ميآورد، و در زندگي دنيائيش دتكرار، اوصاف و حاالت دروني در او پديد مي

 .شودغايت و نتيجه زندگي او است، و با اين ملكات سرنوشت زندگي ابديش معين مي

 و همين معنا باعث شده كه در بين تمامي موجودات خصوص او، مورد عنايت بيشتري
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ني برايش سنت ديني مقرر كنند، و به سوي آن سنت راهنماييش كنند، قرار بگيرد و از راه ارسال رسوالن و انزال كتب آسما
 "رُّسُلِلِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ال "تا بعد از فرستادن رسوالن، ديگر مردم عليه خداي تعالي حجتي نداشته باشند،

 .داشتيم گذشت ()در جلد دوم اين كتاب، و در جاهاي ديگرهايي كه پيرامون مساله نبوت كه تفصيل اين معنا در بحث« 1»

و همه اينها، هدايت به معناي راه نشان دادن و اعالم صراط مستقيم است، كه خود انسان بدون راهنمايي خداي تعالي 
، حال اگر اين راه را دنبال « 4» "كَفُوراً إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا "تواند آن را پيدا كند، هم چنان كه فرمود: نمي

بكند، و از آن منحرف نشود، به زندگي طيب و سعيدي خواهد رسيد، و اگر از دستش بدهد و از آن اعراض كند به شقاوتي 
نَةٍ وَ يَحْيي لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّ "شود، هم چنان كه فرمود: رسد، و حجت خدايي به هر حال عليه او تمام ميدائمي مي

 . «3» "مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

هاي الهي اين است كه بشر را از راه ارائه طريق به سوي سعادت حال كه اين معنا روشن شد معلوم گرديد كه يكي از سنت
 "لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً "حياتش هدايت كند. جمله

ي اين است كه راه سعادت او را به يادش بياورند، و اين مستلزم آن نيست كند چون تذكره به معنابه همين معنا اشاره مي
كه آدمي تذكر هم پيدا بكند، و حتما راه سعادت را پيش بگيرد، ممكن است تذكر در او اثر بكند، و ممكن هم هست اثر 

 .نكند

و به سوي آن نقطه به حركتشان هاي الهي اين است كه همه موجودات را به سوي كمالشان هدايت كند، يكي ديگر از سنت
 "وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ "در آورد، و به آن نقطه برساند، جمله

يكي از مصاديق هدايت شدن به هدايت ربوبي است و اگر خداي تعالي  -فرا گرفتن -"وعي "به همين معنا اشاره دارد، چون
نسبت داد، براي اين بود كه منظور از تذكره اتمام حجت  اين وعي را به خودش نسبت نداد، همانطور كه تذكره را به خود

است كه كار خداست، و اما وعي و فرا گرفتن، كار مستقيم او نيست، هر چند كه هم ممكن است به او نسبت داده شود و هم 
و  د، و اجرشوبه خود انسان، و ليكن سياق آيه سياق دعوت و بيان اجر و ثواب است، اجري كه بر اجابت دعوت مترتب مي

 مثوبت از آثار وعي است البته بدان جهت كه فعل
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 .انسان و مستند به اوست، نه بدان جهت كه توفيقي الهي و منسوب به آن جناب است

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا  "گذارد، هم چنان كه از آيه شريفهحوادث خارجي در اعمال انسان اثر مي آيد كهاز آيه شريفه برمي
 . «1» "وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ

خارجي اثر دارد كه در تفسير همين آيه آيد كه اعمال انسان در حوادث شود، يعني از آن برميعكس اين مطلب استفاده مي
 .در سوره اعراف مقداري در اين باره سخن رفت



 621بوده است([..... ص:  "أُذُنٌ واعِيَةٌ "بحث روايتي ])رواياتي متعدد دال بر اينكه امير المؤمنين )عليه السالم(

 "لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً "يهدر الدر المنثور است كه: ابن منذر از ابن جريح روايت كرده كه در تفسير آ

، و ها كه در گذشته در دريا غرق شده بودگفته است: اين تذكره براي امت محمد )صلوات اللَّه عليه( است، و چه بسيار كشتي
تند يافآثاري كه از بين رفته بود، و بعد از قرنها امت محمد )ص( آن آثار را يافتند، مثال آثار كشتي نوح را در كوه جودي 

«4» . 

 .مؤلف: در تفسير سوره هود در خالل داستان نوح )ع( مطالبي رفت كه مؤيد اين روايت است

د كه انو در همان كتاب است كه سعيد بن منصور، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم، و ابن مردويه، از مكحول روايت كرده
 "وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ "گفت: وقتي آيه: 

گويد: شد رسول خدا )ص( فرمود: من از پروردگارم خواستم اين اذن واعيه را علي بن ابي طالب قرار دهد، مكحول مي نازل
 . «3»بشنوم و فراموش كنم  (گفت: هيچ نشد چيزي از رسول خدا )صبعد از اين دعاي رسول خدا )ص( علي )ع( بارها مي

تم، واحدي، ابن مردويه، ابن عساكر، و ابن النجاري همگي از برده روايت و نيز در همان كتاب است كه ابن جرير، ابن ابي حا
اند كه گفت: رسول خدا )ص( به علي فرمود: خدايم دستور فرموده تو را نزديك كنم و دورت ندارم، و به تو تعليم دهم كرده

 بهدهم فرا بگيري، و تو فراموش نكني، و اين حق برايت ثابت شده كه آنچه را تعليمت مي

__________________________________________________ 

 .33يه گشائيم. سوره اعراف، آها اگر ايمان بياورند و تقوي پيشه كنند بركاتي از آسمان و زمين به رويشان ميمردم قريه(1)

 .434، ص 3(الدر المنثور، ج 3و  2)

 334، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 عِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌوَ تَ "دنبال اين فرمايش آيه

 . «1»نازل شد  "

رسول خدا )ص( فرمود: يا علي خدا مرا  :و در همان كتاب است كه ابو نعيم در كتاب حليه از علي )ع( نقل كرده كه گفت
 "واعِيَةٌوَ تَعِيَها أُذُنٌ  "دستور داده كه تو را نزديك كنم، و تعليمت دهم تا تو فرا بگيري، پس از آن اين آيه نازل شد: 

 . «4»پس اي علي تو هستي اذن واعيه )گوش فرا گيرنده( علم من 

« . 3»اين معنا در تفسير برهان هم از سعد بن عبد اللَّه آمده كه او به سند خود از امام صادق )ع( آن را روايت كرده  :مؤلف
است كه او هم به سند خود از « 3»ن بابويه است كه او به سند خود از آن جناب نقل كرده. و نيز از اب« 3»و نيز از كليني 

 .جابر از امام صادق )ع( نقل كرده است

و باز همين مطلب را از ابن شهرآشوب از حلية االولياء از عمر بن علي آورده، و از واحدي در كتاب اسباب النزول از بريده 
 . «3»ع( نقل كرده است آورده، و از ابي القاسم بن حبيب، در تفسير خود از زر بن حبيش از علي )

و صاحب تفسير « . 3»و كوتاه سخن اينكه: صاحب غاية المرام اين مطلب را از طرق شيعه و سني در شانزده حديث آورده 
 . «3»برهان گفته: محمد بن عباس در اين باره سي حديث از طرق شيعه و سني آورده است 

__________________________________________________ 

 .434، ص 3(الدر المنثور، ج 4و  1)

 .333، ص 3تفسير برهان، ج (3)



 .334، ص 1اصول كافي، ج (4)

 .333، ص 3تفسير برهان، ج (5)

 .3، ح 333، ص 3تفسير برهان، ج (6)

 .333، ص 33غاية المرام، باب (7)

 .333، ص 3تفسير برهان، ج (8)

 331، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 669[..... ص: 37تا  93آيات (: 61سوره الحاقة )]

 اشاره

( وَ انْشَقَّتِ 13( فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ )13( وَ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً )13فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ )
 (13عَلي أَرْجائِها وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ ) ( وَ الْمَلَك13ُالسَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ )

( إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي ماُلقٍ 13( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ )13يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ ال تَخْفي مِنْكُمْ خافِيَةٌ )
 (22)( فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ 41( فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ )44سابِيَهْ )حِ

( وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ 43( كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ )43قُطُوفُها دانِيَةٌ )
 (43( يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ )43( وَ لَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ )43تابِيَهْ )كِ

( ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ 31( ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ )34( خُذُوهُ فَغُلُّوهُ )43( هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ )43ما أَغْني عَنِّي مالِيَهْ )
 (34كُوهُ )ذِراعاً فَاسْلُ

( وَ ال طَعامٌ إِالَّ مِنْ 33فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ ) (33( وَ ال يَحُضُّ عَلي طَعامِ الْمِسْكِينِ )33إِنَّهُ كانَ ال يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ )
 (33( ال يَأْكُلُهُ إِالَّ الْخاطِؤُنَ )33غِسْلِينٍ )

 669ترجمه آيات..... ص: 

 .(13اي در صور دميده شود )زماني كه نفخه واحدهپس 
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 .(13ها احاطه يافته آن را در يك لحظه متالشي و زير و رو كند )و قدرت الهي بر زمين و كوه

 .(13دهد! )آن وقت است كه واقعه قيامت رخ مي

 .(13گردد )ضعف مي شكافد كه در چنين روزي صولت و رفعتش مبدل بهو آسمان مي

 .(13كند )و فرشتگان در پيرامون آن ايستاده عرش پروردگارت را آن روز هشت نفر حمل مي

 .(13ماند )شويد و از شما هيچ سر پنهاني بر خدا مخفي نميآن روز همگي شما بر خدا عرضه مي

م ام را بخوانيد كه به سعادتد بياييد نامهزناما كسي كه نامه عملش را به دست راستش داده باشند از خوشحالي فرياد مي
 .(13كند )حكم مي

 .(44بينم )من در دنيا يقين داشتم كه روزي حسابم را مي



 .(41پس او در عيشي است كه از آن خشنود است )

 .(44در بهشتي است داراي مرتبتي بلند )

 .(43اش نزديك )هاي رسيدهميوه

 .(43خاطر آن اعمال نيكي كه در ايام گذشته كرده بوديد ) بخوريد و بنوشيد كه گوارايتان باد به

 .(43ام را به من نداده بودند )گويد اي كاش نامهو اما كسي كه نامه عملش را به دست چپش داده باشند مي

 .(43ديدم كه چيست )و حسابم را نمي

 .(43اي كاش همان مرگ اولي نابودم كرده بود )

 .(43)نه مالم امروز به دردم خورد 

 .(43نه قدرتم بجاي ماند )

 .(34رسد( بگيريد او را و دست و پايش را ببنديد )پس خطاب مي)

 .(31و سپس در آتشش افكنيد )

 .(34و آن گاه او را به زنجيري كه طولش هفتاد ذراع است ببنديد )

 .(33آورد )كه او در دنيا به خداي عظيم ايمان نمي

 .(33) كردو بر اطعام مسكين تشويق نمي

 .(33در نتيجه امروز در اينجا هيچ دوستي حمايت كننده ندارد )

 .(33و به جز چرك و خون دوزخيان هيچ طعامي ندارد )

 .(33چرك و خوني كه خوراك خطاكاران است و بس )
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 663ها، انشقاق آسمان، و...[..... ص: ه شدن زمين، كوهها، مقدمات و وقايع قيامت: نفخ در صور، كوبيداي از نشانهبيان آيات ]پاره

 اشاره

 دهد معرفياي از وقايعي كه در آن روز رخ مياي از نشانيها و مقدماتش و شمهاين آيات فصل دومي است كه حاقه را با پاره
 .كندمي

كنايه است از مساله قيامت )هم چنان كه  "در صور دميدن "در سابق گفتيم كه تعبير "فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ "
رسم است براي اعالن مردم به اينكه مثال فالن مال التجاره آمده، و يا فالن سفر در پيش است، همه حاضر شويد شيپور 

 "زنند(، دميدن در شيپور نيز كنايه است از حاضر كردن مردم براي رسيدگي به حسابهايشان، و اگر آن را به صفتمي
توصيف كرده، براي اشاره به اين معنا بوده كه مساله حتمي است و قضائش رانده شده و امر معلقي نيست كه احتياج  "واحدة

آيد اين است كه منظور از اين نفخه واحده، نفخه دوم است كه به تكرار نفخه داشته باشد، و آنچه از سياق آيات به ذهن مي
 .شونددر آن مردگان زنده مي

 است، و معنايش "دكتا "مصدر فعل مجهول -با تشديد كاف -"دك "كلمه "مِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةًوَ حُ "
شود خرد گشته به صورت اجزايي ريز در آيد، و منظور از حمل شدن كوبيدن سخت است، به طوري كه آنچه كوبيده مي

آورد، و عالوه بر  "دكة "را )با تاي وحدت "دك "يابد، و اگر مصدرآنها احاطه مي زمين و جبال اين است كه قدرت الهي بر



مين ها و زتوصيف كرد، براي اين بود كه به سرعت خرد شدن آنها اشاره كند، و بفهماند خرد شدن كوه "واحدة "آن( با كلمه
 .احتياج به كوبيدن بار دوم ندارد

 .شوديعني در چنين روزي قيامت بپا مي "فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ "

هد، و ددر هر چيز استعمال شود معناي جدا شدن قسمتي از آن را مي "انشقاق "كلمه "وَ انْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ "
 .مثال آن استاست، كه به معناي ضعف. و به قولي به معناي پاره شدن چرم و جامه و ا "وهي "از ماده "واهيه "كلمه

در معناي آيه زير باشد كه  "وَ انْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ وَ الْمَلَكُ عَلي أَرْجائِها "ممكن هم هست آيه شريفه
 "وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَ نُزِّلَ الْمَالئِكَةُ تَنْزِيلًا "فرمايد: مي

«1» . 
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و رجاي  "رجاي آسمان "و "رجاي چاه "گويد: راغب مي "وَ الْمَلَكُ عَلي أَرْجائِها وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ
كُ عَلي وَ الْمَلَ "آيد، يعني اطراف، هم چنان كه در قرآن آمده: هر چيز ديگر به معناي كناره آن است، و جمع آن أرجاء مي

شود، و هم در مورد جمع، و مراد از به طوري كه گفته شده، هم در مورد يك نفر اطالق مي "ملك "و كلمه« 4» "أَرْجائِها
به طوري كه از مقتضاي  "وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ "در جمله "هم "آن در اين آيه جمع است، و ضمير

 .گرددشود به مالئكه برمييسياق ظاهر م

 .گردداند به همه خالئق برميگفته« 3»ولي بعضي 

آيد كه عرش در آن روز حامليني از مالئكه دارد، هم چنان كه از ظاهر آيه زير نيز اين معنا و از ظاهر كالم خداي تعالي برمي
 "حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ " :فرمايدشود مياستفاده مي

آيد حامالن عرش در آن روز اند، و از ظاهر آيه مورد بحث برمي، و در روايات آمده كه اين حامالن عرش چهار فرشته «3»
 نفر از جنس مالئكه بودند، و يا غير ايشان؟هشت نفرند، و اما اينكه اين چهار نفر و يا هشت 

 .باشند، خالي نيستآيه شريفه ساكت است، هر چند كه سياق آن از اشعار به اينكه از جنس ملك مي

غرض از ذكر انشقاق آسمان، و بودن مالئكه در اطراف آن، و اينكه حاملين  -همانطور كه اشاره كرديم -ممكن هم هست
شوند، هم ، اين باشد كه بفرمايد در آن روز مالئكه و آسمان و عرش براي انسانها ظاهر ميعرش در آن روز هشت نفرند

 . «3» "وَ تَرَي الْمَالئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ "چنان كه قرآن در اين باره فرموده: 

__________________________________________________ 

 [.....] .43گردند. سوره فرقان، آيه شود، و مالئكه به طور ناگفتني نازل ميو روزي كه آسمان به ابرها پاره پاره مي(1)

 ."رجا "مفردات راغب ماده(2)

 .33، ص 43روح المعاني، ج (3)

ند، و به گويحمد تسبيح ميكنند، و كساني كه پيرامون عرش هستند، پروردگار خود را به كساني كه عرش را حمل مي(4)
 .كننداند استغفار ميآورند، و براي همه كساني كه ايمان آوردهاو ايمان مي

 .3سوره مؤمن، آيه 

، آيه گويند. سوره زمراند، و پروردگار خود را به حمد تسبيح ميوار گرفتهبيني كه پيرامون عرش را حلقهمالئكه را مي (5)
33. 
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 662شويد، بروز و افشاي حقايق است در آن روز[..... ص: مقصود از اينكه فرمود در قيامت عرضه مي]

دن عرضه ش "شويدعرضه مي -تعرضون "آيد كه مراد از جملهاز ظاهر كالم برمي "يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ ال تَخْفي مِنْكُمْ خافِيَةٌ "
 "اي ديگر فرموده: َ عُرِضُوا عَلي رَبِّكَ صَفًّابر خداي تعالي باشد، هم چنان كه در ج

در لغت به معناي اين است كه فروشنده جنس خود را جلو مشتري بگسترد و به او نشان دهد، در  "عرض "، و كلمه «1»
 هرنتيجه معناي عرض بر خداي تعالي در روز قيامت كه روز جدايي حق از باطل، و روز داوري است اين است كه: آنچه نزد 

گردد، به طوري كه هيچ عقيده و هيچ فعلي از انسان از عقيده و عمل هست براي خداي تعالي فاش و سفره دل آدمي باز مي
ها شهادت و همه سرها علن و آشكار گردد، و اين از خصائص قيامت است، آري او براي خدا پنهان نماند، و همه غيب

است، روزي است كه « 3» "ءٌيَوْمَ هُمْ بارِزُونَ ال يَخْفي عَلَي اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ "، واست« 4» "يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ "قيامت
 .ماندشوند، و از آنان چيزي بر خدا پوشيده نميها آشكار و همه مردم براي خدا ظاهر ميسريره

يامت ندارد، مثال اگر فرموده روز هاي سابق خود گفتيم كه آنچه در قرآن از خصائص قيامت آمده اختصاص به قو ما در بحث
قيامت ملك مخصوص خداست، معنايش اين نيست كه در دنيا غير خدا كساني ديگر نيز مالك باشند، و اگر فرموده: آن روز 

شوند و يا چيزي از امر به دست خداست، و يا از عذاب او براي كسي پناهگاهي نيست، و يا خالئق برايش بارز و ظاهر مي
ماند، و خصائص ديگر، معنايش اين نيست كه خدا تنها در روز قيامت چنين است، زيرا اين صفات و پوشيده نميخالئق بر ا

« . 3»بينند كه خداي تعالي چنين خدايي است دائما براي خدا هست، بلكه مراد اين است كه: مردم آن روز فاش و هويدا مي
شود كه در دنيا هم، در معرض علم خدا بوديد، و آن روز شكار ميدر آن روز براي شما آ :شود كهپس معناي آيه اين مي

 .ماندگردد، و هيچ يك از آنها پنهان نميهايتان ظاهر ميهمه فعل

__________________________________________________ 

 .33شوند. سوره كهف، آيه به صف بر پروردگارت عرضه مي(1)

 .3شود. سوره طارق، آيه آشكار ميدر آن روز كه اسرار پنهان (2)

 .13آن روزي كه همه )نيك و بد( خلق پديد آيد و هيچ كرده آنها بر خدا پنهان نباشد. سوره مؤمن، آيه (3)

توانستند آن طور كه بايد باور كنند كه غير خدا كسي مالك نيست، ولي كردند انسانها هم مالكند، و نميدر دنيا خيال مي(4)
كردند خدا از نيات و صفات دروني و اعمالي كه در خلوت انجام شوند، در دنيا خيال ميين حقيقت واقف ميدر قيامت به ا

 ."مترجم "برند، كه هيچ چيز بر خدا پوشيده نبوده و نخواهد بود.خبر است، ولي در قيامت كامال پي ميدهند بيمي
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 666گويند[..... ص: شود، و نقل آنچه ميشود و آنكه كتابش به دست چپش داده ميكتابش به دست راستش داده مي وصف حال آن كس كه در آن روز]

 "ه منزلهامر به چند نفر است و ب "هاؤم "در مجمع البيان گفته: كلمه "فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ "
، و به جمعيتي "هاؤما يا رجالن "گويي، و به دو مرد مي"هاء يا رجل "گوييست، و اگر طرف مرد باشد، ميا "هاكم

 "ياء "دهي و بعد از همزه حرفو همزه را كسره مي -"هاء يا امرأة "گويي، و به يك زن مي"هاؤم يا رجال "گوييمي
 .، و اين لغت اهل حجاز است"هاؤن "ييگو، و به چند زن مي"هاؤما "گوييو به دو زن مي -آورينمي

و به جماعت مردان  "هاءا "گويند: و به دو نفر مي "هاء "گويند: و اهل نميم و قيس، در مفرد مذكر مثل اهل حجاز مي
 ."هاؤن "، و به چند زن"هاءي "، و به يك زن"هاؤا "گويند: مي



و در همه اين  "هاك، هاكما، هاكم، هاك، هاكما، هاكن "گويند: آورند، ميو بعضي از قبايل عرب بجاي همزه كاف مي
 . «1»است، و اين امري است كه نهي ندارد  "بگير "زبانها اين كلمه به معناي

بيان تفصيلي اختالف حال مردم در روز قيامت است، اختالفي كه از حيث  "خاطئون "اين آيه شريفه و ما بعدش تا كلمه
گفتاري در معناي دادن كتاب به دست  «2» "مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ "ابق در تفسيرسعادت و شقاوت دارند، و ما در س

و  "كتابيه "به مالئكه باشد، و هاء در كلمه "هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ "راست اصحاب يمين داشتيم، و ظاهرا خطاب در جمله
 .نامندرا هاي استراحت مي همچنين در آخر همه آيات بعدي، هاي وقف است، كه اصطالحا آن

يد نامه گويد: بيايكند و ميو معناي آيه اين است كه: اما كسي كه كتابش به دست راستش داده شده رو به فرشتگان مي
 .كندعمل مرا بگيريد و بخوانيد كه چگونه به سعادت من حكم مي

معناي يقين است، و آيه مورد بحث آنچه را از آيه قبل فهميده  در اينجا به "ظن "كلمه "إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُالقٍ حِسابِيَهْ "
كند، كند، و حاصل اين تعليل اين است كه اگر گفتم كتاب من كتاب يمين است، و به سعادت من حكم ميشد تعليل ميمي

، و به كنمات ميبراي اين بود كه من در دنيا به چنين روزي يقين داشتم، و يقين داشتم كه به زودي حساب خود را مالق
 پروردگارم ايمان

__________________________________________________ 

 .333، ص 14مجمع البيان، ج (1)

 .31سوره اسراء، آيه (2)
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 .آوردم، و عمل خود را اصالح كردم

عيش راضيه، به عيشي كه خودش آن را بپسندد، پس اگر كند به يعني چنين كسي زندگي مي "فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ "
 .رضايت را به عيش نسبت داده از باب مجاز عقلي است

يعني او در بهشتي است كه داراي مقامي عالي است، و او در آن بهشت لذاتي دارد، كه نه  "فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ... الْخالِيَةِ "
 .لب كسي خطور كرده باشدچشمي ديده و نه گوشي شنيده باشد، و نه بر ق

اي است كه به حد است، كه به معناي ميوه -به كسره قاف و سكون طاء -جمع قطف "قطوف "كلمه -"قُطُوفُها دانِيَةٌ "
هاي آن بهشت به وي نزديك است، به طوري كه هر جور بخواهد چيدن رسيده باشد، و معناي جمله اين است كه ميوه

 .تواند بچيندمي

  :شوديعني به ايشان گفته مي -"اشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ كُلُوا وَ "

بخوريد و بنوشيد، از همه آنچه خوردني و نوشيدني در بهشت است، در حالي كه گوارايتان باشد، و اين پاداش آن ايمان و 
 .زتان تهيه ديديدعمل صالحي است كه در دنياي گذرا و ناپايدار براي امرو

عني صاحبان اين سخن طايفه دومند، ي "وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ وَ لَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ "
مين را به دست چپشان دهند، و معناي اينكه چرا نامه اعمال مجراشقياي مجرم كه نامه اعمالشان را به دست چپشان مي

ديدند، و كنند كه اي كاش نامه اعمال خود را نميدهند، در سوره اسراء گذشت، اين طايفه در قيامت آرزو ميمي
 .بينند چه عذاب اليمي برايشان آماده شدهفهميدند حسابشان چيست، و اين آرزويشان از اين جهت است كه مينمي

گردد، آن مرگ اولي ي تقديري برمي "موتة االولي "به "ليتها "ضمير در :اندگفته« 1»مفسرين  "يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ "
  «كندكه انسان را از دنيا خارج مي



و معناي آيه اين است كه: اي كاش همان مرگ اول كه ما آن را چشيديم و از دنيا خارج شديم كار ما را يكسره كرده بود، .
 شديم، و دريگر مبعوث نميساخت و دو ما را نابود مي
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 .33، ص 43روح المعاني، ج (1)

ميرند، تا در نفخه دوم دهد، و برزخيان ميآورد، در مقابل مرگ دوم كه در هنگام نفخه صور رخ ميو به عالم برزخ مي(2)
 .مترجم -زنده شده در عرصه محشر حاضر گردند
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 .ديديمبينيم نميگرفتيم و آنچه را مياين ورطه عذاب هميشگي قرار نمي

نتيجه ديدن اين دو جمله دو كلمه حسرت است كه در آن روز بعد از بي "ما أَغْني عَنِّي مالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ "
پنداشت كليد سعادتش در زندگي مال و قدرت است، و اين دو دنيا بود ميگويد، چون او تا در هاي دنيايي خود ميكوشش

سازند، و به همين خيال خام بود كه كنند، و بر هر محبوب و لذتي مسلطش ميتمامي ناماليمات احتمالي را از او دفع مي
د و از هر سخن حقي كه به تمامي سعي و توان خود را صرف به دست آوردن مال و قدرت كرد، و قهرا از ياد پروردگار خو

كرد، همين كه سر از قبر برداشت، و ديد كه تمامي شد اعراض نمود، و دعوت كننده را تكذيب ميسوي آن دعوت مي
اي نداشت، و قدرتش هم باطل فهمد كه مالش فايدهآيند، مياند، و امروز ديگر مال و فرزندان بكار نميها از كار افتادهسبب

اين جمالت دستور  "خُذُوهُ فَغُلُّوهُ... فَاسْلُكُوهُ "گويد، اما چه سودي از گفتن؟!سرت و درد اين دو جمله را ميشد، لذا از در ح
 "است، يعني "يقال للمالئكة خذوه... "كند، كه بگيريد او را و در آتش بيفكنيد. پس تقدير كالمخدا به مالئكه را حكايت مي

است، كه به معناي بستن با غل و زنجير است  "غل "امر از مصدر "غلوه "و كلمه "ا...شود بگيريد او ربه مالئكه گفته مي
 .بنددكه دست و پاي اسير را به گردنش مي

 "امر از ماده "صلوا "يعني او را داخل آتش عظيم كنيد، چون جحيم به معناي آتش عظيم است، و -"ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ "
 .زم قرار دادن آدمي است با آتشاست، كه به معناي مال "صلو

به معناي طول  "ذرع "به معناي زنجير و قيد است، و كلمه "سلسله "كلمه -"ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ "
در  رمبه معناي فاصله بين آرنج و نوك انگشتان است، كه خود يك واحد طولي است، و سلوك مج "ذراع "است، و كلمه

اي كه طولش هفتاد ذراع باشد به معناي آن است كه وي را در چنين زنجيري بپيچند. و حاصل كالم اين است كه او سلسله
 . «1»را در چنين قيدي مقيد كنيد 

__________________________________________________ 

ودن سلسله چه خصوصيتي دارد؟ اگر عرض بيشتر در اينجا ممكن است به ذهن خواننده خطور كند كه هفتاد ذراع ب(1)
  :شود، چرا فرمودمعذب شدن است، كه مجرم به كمتر از هفتاد ذراع هم بسته مي

گوييم شايد عدد هفتاد صرفا به منظور تكثير آورده شده باشد، در فارسي نيز به همكالم خود هفتاد ذراع؟ در پاسخ مي
كه در اين گونه تعبيرات عدد صد صرفا مبالغه را  "مكن، و به خرجت نرفت صد بار گفتم كه چنين و چنان "گوييممي
 .رساند، احتمال دارد در آيه شريفه هم عدد هفتاد به همين منظور آورده شده باشد. مترجممي
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مضارع از آن است، به  "يحض "كه فعل "حض "مصدر "مِسْكِينِإِنَّهُ كانَ ال يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ ال يَحُضُّ عَلي طَعامِ الْ "
معناي تحريك و تشويق كردن است، و دو آيه مورد بحث در مقام بيان علت دستور قبلي )بگيريد و ببنديد و در آتش 



طعام آورد، و مردم را به افرمايد بدين علت چنين دستور داديم كه وي به خداي عظيم ايمان نميبيفكنيد( است، مي
 .نمودكرد، و از رنج بينوايان احساس ناراحتي نميكرد، بلكه در اين باره مسامحه ميمسكينان تشويق نمي

كه در  "فاء "به معناي دوست است، و آيه شريفه به خاطر حرف "حميم "كلمه "فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ... الْخاطِؤُنَ "
است. و حاصل كالم اين است كه او از آنجا كه به خدا ايمان  "إِنَّهُ كانَ ال يُؤْمِنُ... "هگيري از جملآغاز آن آمده نتيجه

آورد در نتيجه امروز در اين عرصه، دوستي كه سودش ببخشد يعني شفيعي كه برايش شفاعت كند ندارد، چون كافر نمي
 .آمرزش ندارد، در نتيجه شفاعتي هم نخواهد داشت

به معناي چركاب است، و گويا مراد از آن چرك و كثافاتي است كه از تن  "غسلين "كلمه -"مِنْ غِسْلِينٍ وَ ال طَعامٌ إِلَّا "
، و است "وَ ال يَحُضُّ... "گيري از جملهدر آيه قبلي، و نتيجه "حميم "ريزد، و آيه شريفه عطف است به كلمهاهل دوزخ مي

كرد، امروز طعامي به جز غسلين اهل اطعام مسكينان تشويق نميحاصل معنايش اين است كه او از آنجا كه كسي را به 
كند، و خاطون عبارتند از كساني كه گناه و خطا را تعريف مي "غسلين "كلمه "ال يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخاطِؤُنَ "دوزخ ندارد، و جمله

 .كاري، عادتشان شده باشد

شود، و...([..... ص: ي كه كتابشان به دست راست يا چپ داده ميبحث روايتي ])رواياتي راجع به حمله عرش در قيامت، كسان

661 

وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ  "در الدر المنثور است كه ابن جرير، از ابن زيد روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( در معناي آيه
  :فرمود "فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ

 . «1»نند، و روز قيامت هشت نفر كامروز عرش خدا را چهار نفر حمل مي

 -يومئذ "مؤلف: در اينكه خداي تعالي حاملين عرش را در آيه شريفه مقيد كرده به

__________________________________________________ 
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 .در اينكه هشت نفر بودن حامالن مخصوص آن روز استاشعار و بلكه ظهور روشني است  "امروز

كنند، چهار نفر از اولين و چهار نفر از و در تفسير قمي آمده كه امام )ع( در حديثي ديگر فرمود: عرش را هشت نفر حمل مي
ند از محمد و علي و آخرين، اما چهار نفر اولين عبارتند از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي )ع(، و اما چهار نفر آخرين عبارت

 . «1»حسن و حسين )ع( 

ر با در نظ -مؤلف: در روايات بسياري آمده كه هشت نفر مخصوص روز قيامت است، و در بعضي آمده كه حاملين عرش خدا
 .چهار نفر از ما هستند و چهار نفر از هر كس كه خدا بخواهد -گرفتن اينكه عرش خدا همان علم او است

  :ابي بصير از امام صادق )ع( روايت آمده كه فرمود و در تفسير عياشي از

اند، اگر نام امام شوند، امامي كه در عصر آن امام مردهچون روز قيامت بشود هر دسته از مردم به نام امامشان خوانده مي
موده: خداي تعالي فر شود، براي اينكهخود را بدانند و او را به امامت شناخته باشند نامه عملشان به دست راستشان داده مي

به معناي معرفت و  "يمين "و كلمه« 4» "يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ "
كه امام خود را نشناسد، از  و كسي -تا آنجا كه امام فرمود -خوانداثبات امام است، چون كتاب او همان امام او است، كه مي
وَ أَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ فِي سَمُومٍ وَ  "شان فرموده: اصحاب شمال است، همان كساني كه خداي تعالي در باره



 . «3» "حَمِيمٍ وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ...

بر علي )ع( تطبيق شده، و در بعضي بر آن جناب و بر  "يَمِينِهِ...فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِ "مؤلف: و در برخي از روايات، آيه
بر دشمنان آن جناب تطبيق شده، كه همه اين روايات از باب  "وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ... "شيعيانش، و همچنين آيه

 .تطبيق كلي بر مصداق است، نه از باب تفسير

م )وي حديث را صحيح دانسته( از ابي سعيد خدري از رسول خدا )ص( روايت كرده كه حاك :و در الدر المنثور است كه
 . «3»گنداند فرمود: اگر يك دلو از غسلين به روي دنيا بريزند، تمام اهل دنيا را مي

__________________________________________________ 

 .333، ص 4تفسير قمي، ج (1)

زنيم، پس كساني كه نامه عملشان به دست راستشان داده شد م را به نام امامشان صدا ميروزي كه هر دسته از مرد(2)
 .31خوانند. سوره اسراء، آيه چنين كساني نامه خود را مي

 .113، ح 344، ص 4تفسير عياشي، ج (3)

 .433، ص 3الدر المنثور، ج (4)

 331، ص: 13ترجمه الميزان، ج

ن به نشيكتاب شعب ايمان از صعصعة بن صوحان روايت كرده كه گفت مردي باديه و در همان كتاب است كه بيهقي در
ي مردم ، با اينكه تمام"ال يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخاطِؤُنَ "فرمايد: حضور علي بن ابي طالب رسيد، و پرسيد: اين آيه چه معنا دارد كه مي

، مرد عرب "اال الخاطئون "نه "ال يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخاطِؤُنَ "ي: خطوه و قدم زدن دارند، علي )ع( تبسمي كرد و فرمود: اي اعراب
 .كندعرضه داشت: بله به خدا درست فرمودي اي امير المؤمنين، خداوند بنده خود را تسليم عذاب نمي

به وسيله آن  اي وضع كن تاها همه داخل دين شدند، تو براي مردم قاعدهآن گاه رو كرد به جانب ابي االسود و فرمود: عجم
 .سخن گفتن خود را اصالح كنند، و غلط حرف نزنند

ابو االسود هم برايشان حركت ضمه و نصب و جر را ترسيم كرد، و معين كرد در كجا كلمه با ضمه خوانده شود و كجا با 
 . «1»فتحه و كجا با كسره 

از رسول خدا )ص( روايت كرده كه در ضمن حديثي  "الدروع الواقعية "و در تفسير برهان از ابن بابويه نقل كرده كه در كتاب
هاي دنيا بگذارند، از شدت حرارت اي كه خدا در كتاب خود يادآور شده بر روي همه كوهفرمود: اگر يك ذراع از آن سلسله

 . «4»شوند آن آب مي
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 .433، ص 3الدر المنثور، ج (1)

 .4، ح 333، ص 3تفسير برهان، ج (2)
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 675[..... ص: 25تا  38(: آيات 61سوره الحاقة )]

 اشاره



( وَ ال 31نُونَ )( وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيالً ما تُؤْم34ِ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ )33( وَ ما ال تُبْصِرُونَ )33فَال أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ )
 (34بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيالً ما تَذَكَّرُونَ )

( فَما 33( ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ )33( لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ )33( وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ )33تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ )
 (33عَنْهُ حاجِزِينَ ) مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ

( فَسَبِّحْ 31وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ) (34( وَ إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَي الْكافِرِينَ )33( وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ )33وَ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ )
 (52)بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 

 675... ص: ترجمه آيات..

 .(33بينيد )هر چند حاجتي به سوگند نيست با اينحال( سوگند به همه آنچه كه شما مي)

 .(33بينيد )و آنچه نمي

 .(34كه قرآن سخن رسول بزرگواري است )

 .(31و هرگز سخن يك شاعر نيست راستي چرا كم هستند ايمان آورندگان شما )

 .(34پذيران شما )سخن كاهن هم نيست و چه اندك هستند تذكر 

 .(33بلكه نازل شده از ناحيه پروردگار عالم است )

 .(33و اگر پيامبر حتي يك كلمه از پيش خود جعل كند و به ما نسبت دهد )

 .(33گيريم )با دست تواناي خود او را مي
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 .(33كنيم )و سپس او را هالك مي

 .(33جلو ما را از او بگيرد ) تواندآن وقت كسي از شما نمي

 .(33خورم كه قرآن مايه تذكر مردم با تقوي است )و باز سوگند مي

 .(33ايد )كنندهدانيم كه بعضي از شما تكذيبو ما مي

 .(34و همين قرآن مايه حسرت كافران است )

 .(31و محققا حق اليقين است )

 .(34نزه بدار )پس به نام پروردگار عظيمت تسبيح گوي و نام او را م

سوگند به مجموع خالئق است. چند وجه ديگر در باره اين قسم[..... ص:  "بينيدبينيد و آنچه نميآنچه مي "بيان آيات ]قسم به

673 

 اشاره

كند، تا اين دسته از آيات، فصل سوم از آيات سوره است كه مطالب سابق مربوط به حاقه را به لسان تصديق قرآن تاكيد مي
 .يق قرآن حقانيت خبرهايي كه از مساله قيامت داد ثابت شودبا تصد

آيد كه با سوگند خوردن به آنچه ديدني و آنچه ناديدني است، و از ظاهر آيه برمي "فَال أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ وَ ما ال تُبْصِرُونَ "
 يكن اين سوگند شامل ذات متعاليه خداييا به عبارت ديگر به غيب و شهادت، در حقيقت به مجموع خالئق سوگند خورده، ل



شود، زيرا از ادب قرآن به دور است كه خداي تعالي و خالئق او را در يك صف قرار دهد، و هر دو را به يك نحو تعالي نمي
 .و در عرض واحد تعظيم كند

اين آيات مورد سوگند به طور كلي در سوگند خوردن به هر چيزي، نوعي تعظيم مورد آن سوگند است، و خلق خدا كه در 
د و آفرينپرورده خدا است، جليل و جميل است، چون خود او جميل است، و به جز جميل نميقرار گرفته بدان جهت كه دست

نَ كُلَّ الَّذِي أَحْسَ "چگونه چنين نباشد با اينكه خود او خلقت و فعل خود را ستوده، و خويشتن را بدان ثنا گفته و فرموده: 
، پس موجودات از ناحيه خداي تعالي جز خوبي « 4» "فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ "، و نيز فرموده: « 1» "لَقَهُءٍ خَشَيْ

 .ندارند، و هر بدي كه در آنها باشد از ناحيه خودشان است، و يا از ناحيه مقايسه يكي با ديگري است

__________________________________________________ 

 .3خدايي كه خلقت هر چيز را نيكو كرد. سوره الم سجده، آيه (1)

 .13پس چه بزرگ و پر بركت است خدا كه بهترين آفريننده است. سوره مؤمنون، آيه (2)
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را انتخاب فرموده،  "ما تبصرون و ما ال تبصرون "در اينكه براي اثبات حقانيت قرآن در ميان همه سوگندها سوگند به
مناسبتي با مقام هست، كه بر كسي پوشيده نيست، براي اينكه نظام واحد حاكم بر عالم، نظامي كه اجزاي جاري آن همه به 

مه كند به صحت هكند بر اينكه صانع همه يكي است، و همه به سوي او در حركتند، و نيز حكم ميهم مربوطند، حكم مي
مساله بعث رسل و انزال كتب گرفته، تا اينكه قرآن بهترين كتاب آسماني است، چون تمامي آثار و احكام توحيد، از 

 .هايش به سوي حق و به سوي طريق مستقيم استدعوت

ذيال از نظر  اند، وگفته "بِما تُبْصِرُونَ وَ ما ال تُبْصِرُونَ "از آنچه گذشت روشن شد كه آنچه بعضي از مفسرين در تفسير جمله
 .گذرد، درست نيستمي خواننده

 .اند: منظور از جمله اول خالئق، و از جمله دوم خالق است. ولي سياق با اين تفسير سازگاري نداردگفته« 1»بعضي 

 .هاي باطني استهاي ظاهري، و از دومي نعمتاند: مراد از اولي نعمتديگر گفته« 4»بعضي 

و از دومي مالئكه و يا مراد از اولي اجسام و از دومي ارواح است، و يا از  اند: مراد از اولي جن و انسديگر گفته« 3»و بعضي 
اولي دنيا و از دومي آخرت، و يا از اولي آثار ديدني قدرت خدا و از دومي آثار نديدني قدرت او و اسرار خلقت است. وجه 

 .تر استنادرستي اين اقوال اين است كه لفظ آيه از همه اينها عمومي

 679قرآن را قول رسولي كريم خواند[..... ص:  وجه اينكه]

 "إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

است، و  (پيامبر اسالم )ص "رسول كريم "آيد اين است كه منظور ازگردد، و آنچه از سياق برميبه قرآن برمي "انه "ضمير
 .ند رسالت آن جناب را تصديق كندخواندخواهد در مقابل سخنان كفار كه او را شاعر و يا كاهن مياين آيه مي

شود چون اين نسبت به شخص آن جناب نيست، بلكه به و اگر قرآن را قول رسولي كريم خوانده، باعث هيچ اشكالي نمي
گويد از ناحيه عنوان رسالت او است، و معلوم است كه رسول بدان جهت كه رسول است سخني از خود ندارد، آنچه مي

 .توضيح داده "تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ "و اين معنا را با بياني بيشتر در جمله گويد،فرستنده خود مي

بود جا  كند، براي اينكه اگر مراد جبرئيلاند: مراد از رسول كريم، جبرئيل است. ليكن سياق آن را تاييد نميگفته «4»بعضي 
 داشت بفرمايد: اين قرآن را شيطانها نازل



__________________________________________________ 

 .34، ص 43روح المعاني، ج  3و  3و  4و  1)
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وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ  "فرمايد: اند، همان طور كه در سوره شعرا اينطور فرمود، عالوه بر اين آيه بعدي كه مينكرده
دش كه سخن از رسول خدا )ص( دارد با اين احتمال مناسبت دارد، كه منظور از رسول كريم، ، و همچنين آيات بع"الْأَقاوِيلِ

 .پيامبر عظيم الشان باشد

كند، چون آورنده آن كه رسول خدا )ص( است در اين آيه شعر بودن قرآن را نفي مي "وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ "
است،  توبيخ مجتمع ايشان "قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ "ر نسرود، تا چه رسد به اينكه شاعر باشد، و جملهتا به آخر عمر حتي يك شع

 .كه اكثريت آنان ايمان نداشته، و بجز اندكي از ايشان ايمان نياوردند

 "خدا )ص( انكار شده است، ودر اين جمله كهانت بودن قرآن و كاهن بودن رسول  "وَ ال بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ "
 "قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ "به عقيده كاهنان عبارت است از اينكه كاهن پيامها و اطالعاتي را از جن دريافت كند. و جمله "كهانت

 .نيز توبيخ مجتمع مشركين است

نه اينكه خود رسول آن را پرداخته و به دروغ به يعني قرآن از ناحيه رب العالمين نازل شده است،  "تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ "
 .خدا نسبت داده باشد، كه در سابق هم به اين معنا اشاره فرمود

 672[..... ص: "وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ... "مفاد تهديد پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله و سلم( به اينكه]

سخن و  كرد، معنايش اين است كه "تقول "گويد: فالني بر منوقتي كسي مي "وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ... حاجِزِينَ "
به معناي رگي است كه به  -گفته «1»به طوري كه راغب  -"وتين "قولي از ناحيه خود تراشيد و به من نسبت داد. و كلمه

 .ميردند، و اگر قطع شود صاحبش ميكجگر، خون وارد مي

 .اند: به معناي رگ قلب استديگر گفته« 4»بعضي 

و معناي اين آيات اين است كه: اگر اين پيامبر كريم كه ما رسالت خود را به دوش او نهاديم، و با قرآن كريم به سوي شما 
سته ما او را مانند مجرمين دست ب "أَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِلَ "اي اقوال را از پيش خود بتراشد و به ما نسبتش دهد،فرستاديم، پاره

 كنيم، و يا با دست خود كه همان قدرت ما است او را گرفته انتقام از اوكنيم، و يا ما دست راست او را قطع ميمي

__________________________________________________ 

 ."وتن "مفردات راغب، ماده(1)

 .334، ص 14لبيان، ج مجمع ا(2)
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و سپس او را به جرم اينكه دروغ به  "ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ "« .1»كه اين احتمال اخير در روايت قمي هم آمده  .ستانيممي
ما نيست كه بتواند او را از ما پنهان كند، و ما ، آن وقت هيچ كس از ش"فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ "كشيم،ما بسته مي

 .را از انتقام گيري از وي مانع شود، و در نتيجه از عقوبت و اهالك ما برهاند

اين آيات تهديدي است به پيامبر بر فرضي كه آن جناب سخني را كه از خدا نيست به خدا نسبت دهد، و چگونه ممكن 
اي است از ناحيه خدا، و خداي تعالي او را به نبوت گرامي داشته و به رسالت فرستادهاست اين فرض تحقق يابد، با اينكه او 

وَ لَوْ ال أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً  "فرمايد: خود برگزيده؟! پس آيات مورد بحث در معناي آيه زير است كه مي



، و نيز در معناي آيه زير كه بعد از ذكر « 4» "ياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ ال تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراًقَلِيلًا إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَ
 . «3» "وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ "فرمايد: هاي بزرگي كه به انبيايش داده مينعمت

اين است كه هر كس به دروغ ادعاي نبوت كند و سخناني به خدا نسبت دهد خدا او پس ديگر ايراد نشود كه مقتضاي آيات 
ار بينيم منافات دارد، زيرا چه بسيسازد، و اين با آنچه در خارج ميكند، و در دنيا به شديدترين عقاب گرفتار ميرا هالك مي

 .كساني كه به دروغ ادعاي نبوت كردند، و به چنين عقابي هم مبتال نشدند

نادرستي اين ايراد بدين جهت است كه تهديد در آيه مورد بحث متوجه شخص رسول صادق است، چنين رسولي كه در 
كند، نه تهديد به مطلق اي ميادعاي رسالتش صادق است، اگر چيزي به دروغ به خدا نسبت دهد خدا با او چنين معامله

 .دادن از ناحيه خداي تعالي مدعيان نبوت، و مفتريان بر خدا در ادعاي نبوت و در خبر

در اين جمله كرامت تقواي آنان، و كرامت معارف الهي و معاد و حقائق آن را خاطرنشان ساخته،  "وَ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ "
يست، را نكند، و قرآني كه سخنش اين است تقول و افتدرجاتي را كه متقين نزد خدا و در آخرت در بهشت دارند يادآوري مي

 بنا بر اين آيه شريفه در مقام بيان

__________________________________________________ 

 .333، ص 4تفسير قمي، ج (1)

كرديم، نزديك بود اندكي به طرف آنان متمايل شوي و اعتماد كني، كه اگر و اگر تو را به مدد غيبي خود حفظ نمي(2)
يافتي كه تو را عليه ما ياري كرديم، آن وقت كسي را نميآخرت دو چندان عذابت مي كردي، در دنيا دو چندان و درمي
 .33سوره اسراء، آيه  .كند

 [.....] .33شود. سوره انعام، آيه اجر ميو اگر شرك بورزند آنچه عمل خير داشتند حبط و بي(3)

 333، ص: 13ترجمه الميزان، ج

 .افترا است حجتي است بر اينكه قرآن منزه از تقول و

همين  گرند، ودانيم كه بعضي از شما تكذيبيعني ما مي "وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَ إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَي الْكافِرِينَ "
 .شوند احساس خواهند كردتكذيبشان حسرتي خواهد بود براي آنان، كه اين حسرت را در روزي كه محشور مي

د، و اش سخن گفته شدر آخر سوره واقعه نظير اين دو آيه گذشت، و در باره "نَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِوَ إِ "
كنند، و آن بيان اوصاف روز قيامت است، سياق هر دو و آخر اين دو سوره يعني واقعه و حاقه هر دو يك غرض را دنبال مي

دهد، و اين دو سوره هر دو با ت، و آيه مورد بحث سوگندي است بر حقانيت قرآن، كه از روز قيامت خبر ميآنها نيز يكي اس
شود حق اليقين است، و آن گاه رسول گرامي خود را شوند كه قرآن و آنچه خبر داده كه در قيامت واقع مياين نكته ختم مي

بيح گويد، يعني منزه بدارد از اينكه عالم را به باطل بيافريند، و براي دهد به اينكه اسم پروردگار عظيم خود را تسدستور مي
 .كند باطل سازدآن هدفي به نام معاد قرار ندهد، و از اينكه معارف حقي را كه قرآن در امر مبدأ و معاد بيان مي

 اي قائميه اصفهاندرباره مركز تحقيقات رايانه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (31الِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )سوره توبه آيه جاهِدُوا بِأَمْو



با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا )عليه السّالم(: خدا رحم 
برپا( دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان  و)اى كه امر ما را زنده نمايد بنده

 نيكوى ما را )بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند( بدانند هر آينه از ما پيروى )و طبق آن عمل( مى كنند

 133ترجمه و شرح خالصه دو جلد بحار االنوار ص -بنادر البحار

نگذار مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان شهيد آيت اهلل شمس آبادي )ره( يكي از علماي برجسته شهر اصفهان بنيا
بخصوص حضرت علي بن موسي الرضا )عليه السالم( و امام عصر )عجل  (بودند كه در دلدادگي به اهلبيت )عليهم السالم

هجري شمسي بنيانگذار مركز و راهي شد كه  1334ت خود در سال اهلل تعالي فرجه الشريف( شهره بوده و لذا با نظر و دراي
 .هيچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوي تر و بهتر راهش را ادامه مي دهند

هجري شمسي تحت اشراف حضرت آيت اهلل حاج سيد حسن امامي )قدس  1333مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال 
و شبانه روزي تيمي مركب از فرهيختگان حوزه و دانشگاه، فعاليت خود را در زمينه هاي  سره الشريف ( و با فعاليت خالصانه

 .مختلف مذهبي، فرهنگي و علمي آغاز نموده است
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: 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 
 دهاي بن»فرمايد: كرده است و از علوم ما كه به دستش رسيده، به او سهمي دهد تا ارشاد و هدايتش كند، خداوند به او مي

فرشتگان من! براي او در بهشت، به عدد هر حرفي كه  .بزرگوار شريك كننده برادرش! من در كَرَم كردن، از تو سزاوارترم
 .«ها، آنچه را كه اليق اوست، به آنها ضميمه كنيدياد داده است، هزار هزار، كاخ قرار دهيد و از ديگر نعمت

تر كدام يك را دوست»م: امام حسين عليه السالم به مردي فرمود: التفسير المنسوب إلي اإلمام العسكري عليه السال
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 ون بينوا، خود را بِدان، نگاه ميگشايي كه آاي ]از علم[ را بر او ميبينوا و ضعيف از پيروان ما را دارد، امّا تو دريچه
 .«شكند؟سازد و او را ميهاي خداي متعال، خصم خويش را ساكت ميحجّت

و هر كه او را زنده »فرمايد: گمان، خداي متعال ميحتماً رهاندن اين مؤمن بينوا از دست آن ناصبي. بي»فرمود:  [سپس]
ني هر كه او را زنده كند و از كفر به ايمان، ارشاد كند، گويي همه مردم را زنده ؛ يع«كند، گويي همه مردم را زنده كرده است

 .«كرده است، پيش از آن كه آنان را با شمشيرهاي تيز بكشد

هر كس انساني را از گمراهي به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجري »مسند زيد: امام حسين عليه السالم فرمود: 
 .«بنده دارد مانند آزاد كردن

 


