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  برنامه مهم آينده
  

  قرآن مجيد» تفسير موضوعى«اى در  فصل تازه
گيرى باشد، و نه  هاى بشرى قابل اندازه اقيانوس بى كران قرآن نه چنان است كه با مقياس

  .كالم خدا مانند ذاتش بى انتها استچرا كه قرآن كالم خدا است و  ;ژرفاى آن قابل درك
تواند از اين اقيانوس بى كران به اندازه پيمانه وجودش بهره  ولى با اين حال، هر كس، مى

براين هر قدر بر ظرفيت وجود و وسعت فكر و روح ما افزوده شود سهم ما از گيرد، و بنا
  .ودتر خواهد ب معارف قرآن بيشتر، و از اين خوان نعمت بى دريغ فزون

 ;و درست به همين دليل است كه تفسير قرآن در هيچ مرحله، و هيچ نوع، نبايد متوقف گردد
ايم، و اين با كالم خدا  چرا كه اگر آن را متوقف سازيم عمالً اعتراف به محدوديت قرآن كرده

  .بودنش هرگز سازگار نيست
* * *  

  انواع مختلف تفسير قرآن
آن يك نوع بيشتر نيست، ولى با كمى دقت روشن بعضى ممكن است فكر كنند، تفسير قر

شود كه بعضى از آنها تا كنون مورد  حداقل پنج نوع تفسير براى قرآن تصور مى: شود مى
در حالى كه بعضى . اند ها تدوين كرده بررسى دانشمندان قرار گرفته، و روى آن كتاب يا كتاب

  :مورد مطالعه قرار نگرفته است يدگر هنوز به درستى
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  ـ تفسير مفردات قرآن  1
هاى قرآن را جداگانه به   در اين مرحله، تمام همت مفسر بر اين است كه هر يك از واژه

مورد بررسى قرار دهد، و ريشه اصلى اين مفردات، و موارد » الفبا«و به ترتيب » معجم«صورت 
  .كند ىاستعمالش را در قرآن مجيد مشخص م

المفردات فى غريب «ترين آنها كتاب  ته شده كه معروفهاى متعددى نوش در اين زمينه كتاب
از علماى قرن پنجم (نوشته ابوالقاسم حسين بن محمد بن المفضل الراغب االصفهانى » القرآن
از علماى قرن ششم (تأليف ابوالفضل حبيش بن ابراهيم تفليسى » وجوه قرآن«و كتاب ) هجرى
  .است) ىهجر

  ـ تفسير ترتيبى 2
هاى قرآن به ترتيب، مورد بحث  تفسير قرآن است كه آيات را بر اساس سورهترين نوع  رايج

دهند، و اكثريت قريب به اتفاق تفسيرهاى موجود علماى اسالم بر همين  و بررسى قرار مى
  .اساس است، و صدها تا هزاران كتاب در اين زمينه نوشته شده است

  ـ تفسير موضوعى 3
بى گذشته، و آيات مربوط به يك قسمت را در كل قرآن در اين مرحله، مفسر از تفسير ترتي
يا مربوط به » جهاد«چيند، فى المثل كل آيات مربوط به  جمع آورى كرده، و در كنار هم مى

دهد، و از مجموع آنها  عقائد و اصول دين، در زمينه توحيد يا معاد را پهلوى هم قرار مى
بهائى در اين اقيانوس عميق دست   انكند، و به گوهرهاى گر اى را كشف مى تازه حقايق

بهائى شده، ولى بايد اعتراف كرد، اين بخش از   يابد در اين زمينه تا كنون كارهاى گران مى
  .گذراند تفسير قرآن هنوز دوران طفوليت خود را مى

  ) اى يا زنجيره(ـ تفسير ارتباطى  4
  نه در كتاب  تكوين، موضوعات جهان از هم جدا هستند، و دانيم نه در كتاب مى
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تدوين يعنى قرآن مجيد، بلكه همواره روابط و پيوندهاى قوى موجودات جهان از يكسو و 
  .سازد حقايق قرآن را از سوى ديگر به هم مربوط مى

در اينجا وظيفه مفسر اين است كه بعد از فراغت از تفسير موضوعى موضوعات را كه جداگانه 
هم بچيند و آنها را در ارتباط با يكديگر مورد بررسى قرار مورد مطالعه قرار داده بوده در كنار 

  .دهد
فى المثل رابطه ايمان را با تقوا، و رابطه تقوا را با جهاد، و رابطه جهاد را با عمل صالح، و 

اى  رابطه عمل صالح را با شفاعت و همچنين، قرآن را به صورت ارتباط موضوعى و زنجيره
  .مورد بررسى قرار دهد

دانيم هنوز مورد توجه قرار نگرفته، واسم باال كه براى  از تفسير قرآن تا آنجا كه ما مى اين نوع
تواند اجماالً دورنماى وسيعى براى اين نوع بررسى قرآن مجيد در  بيان آن انتخاب شده مى
  .برابر چشم ما مجسم كند

  ـ تفسير كلى يا جهان بينى قرآن 5
گيرد، و به تعبير   رابطه با عالم هستى در نظر مى در اينجا مفسر، كل محتواى قرآن را در

دهد و هر دو را در رابطه با هم   تر، كتاب تكوين و تدوين را به يكديگر پيوند مى زنده
  .كند  بيند، و هر دو را در پرتو هم تفسير مى مى

 مينه تفسير قرآن انجام گيرد ولى شايد براى امروزبايد در ز و اين مطمئناً كارى است كه مى
چرا كه طى اين مرحله بدون پيمودن مراحل قبل ممكن  ;زود باشد و ما با آن فاصله زياد داريم

نيست، يعنى بايد قبالً تفسير موضوعى قرآن به حد كافى رشد كند، و سپس تفسير ارتباطى 
تشكيل و توسعه يابد، و بعد كل اين مسائل در رابطه با كل عالم هستى مورد توجه مفسر واقع 

  .و اين كارى است كه عمر ما شايد كفاف آن را ندهد و بر عهده آيندگان باشد شود،
و جلد آينده ) 25جلد (به هر حال، تفسير نمونه كه از نوع تفسير ترتيبى است با اين جلد 

  كه نزديك به اتمام است به خواست خداوند بزرگ پايان ) 26جلد (
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له بعد يعنى تفسير موضوعى قرآن به شكل و ما از هم اكنون خود را براى مرح) 1(گيرد مى
كنيم، و به يارى و هدايت پروردگار با تجربياتى كه در طول چهارده سال  اى آماده مى  تازه

نمونه نهيم و اميدواريم اين مرحله از تفسير  ايم در اين وادى گام مى تنظيم تفسير نمونه داشته
اى در اين  و ممتاز باشد و گام نمونه نيز در نوع خودش نمونه) يعنى تفسير نمونه موضوعى(

  )2.(زمينه محسوب شود
و اين جز با لطف و يارى و هدايت صاحب اين كالم بزرگ و نازل كننده اين كتاب عظيم 

خواهيم  ها و خطاها ممكن نيست كه اگر يك لحظه به حال خود واگذار شويم گرفتار لغزش
  .شد

  :كنيم داريم و عرضى مى درگاهش بر مى اينجا است كه با تمام وجود خود دست تضرع به
گوئيم كه در مرحله نخست به ما توفيق مرحمت كردى و   ما تو را شكر و سپاس مى! بار الها

  .توانستيم به اندازه خود اين بار را برداريم و به يارى تو به مقصد برسانيم
ر ما باش تا بتوانيم تر، تو يار و ياو تر و پيچيده  اى است مشكل  در اين مرحله جديد كه مرحله

اى فرا راه بندگان مخلص و مشتاق و تشنگان سرچشمه زالل قرآن قرار  اثر مفيد و ارزنده
  آمينَ يا رب الْعالَمينَ   .دهيم

  
  

  مكارم شيرازىقم حوزه علميه ـ ناصر                             
                                        10  /3  /1363  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .هاى سابق درست از آب در نيامد ـ اين پيش بينى نيز مانند پيش بينى 1
شد از آن  جلد پايان گرفت و همه به دليل اين بود كه به هنگام نوشتن نمى 27بلكه تفسير با 

  . گذاشت كم
ت و تفسير موضوعى به نام پايان گرف 1365جلد در سال  27ايم تفسير در  ـ يادآورى كرده 2
بحمد .    جلد انجام يافت 3در » اخالق در قرآن«و ) بحثهاى اعتقادى(جلد  10در » پيام قرآن«

  )27/1/83(اللّه و منّه 
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  استفاده شده قسمتى از تفاسيرى كه در نوشتن اين تفسير از آن   
  :و يا مورد نقد قرار گرفته است   
  
  از مفسر معروف مرحوم طبرسى          ـ تفسير مجمع البيان 1
  ـ تفسير تبياناز دانشمند فقيد بزرگ شيخ طوسى 2
  ـ تفسير صافىاز مالّمحسن فيض كاشانى 4از عالّمه طباطبائى             ـ تفسير الميزان 3
ـ تفسير برهاناز مرحوم  6از مرحوم عبد على بن جمعة الحويزى          ـ تفسير نور الثقلين 5

  رانىسيد هاشم بح
  از عالّمه شهاب الدين محمود آلوسى       ـ تفسير روح المعانى 7
  تقريرات درس(ـ تفسير المناراز محمد رشيد رضا 8

  )تفسير شيخ محمد عبده                                  
  ـ تفسير فى ظالل القرآناز سيد قطب 9

  ـ تفسير قرطبىاز محمد بن احمد االنصارى القرطبى 10
  ابوالحسن على بن منويه(از واحدى             اسباب النزول ـ 11

  )نيشابورى                                  
  ـ تفسير مراغىاز احمد مصطفى مراغى 12
  ـ تفسير مفاتيح الغيباز فخر رازى 13
  ـ تفسير روح الجناناز ابو الفتوح رازى 14
  ـ تفسير كشّافاز زمخشرى 15
  از سيوطى             ـ الدر المنثور 16
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  تفسير نمونه
  
  
  

  جلد بيست و پنجم
  
  
  

  هاى سوره
  

  معارج ـ نوح ـ جنّ ـ مزّمل
  

  مدثر ـ قيامت ـ دهر ـ مرسالت
  
  
  

  قرآن مجيد 29جزء 
  



١٢  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٣  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

  
  
  
  
  
  

  سوره معـارج
  
  
  

  آيه است 44نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
  
  
  
  
  
  
  
  تاريخ شروع                                                     

  1406/ ذى القعده /  5                                                  
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  محتواى سوره معارج
هاى مكّى است، و بر اساس   ، از سوره»معارج«سوره : معروف، در ميان مفسران اين است

» تاريخ القرآنِ«مطابق نقل » تناسق اآليات و السور«و » كتاب نظم الدرر«، »ديمفهرست ابن ن«
  .نازل شده است» مكّه«اى است كه در  اين سوره هفتاد و هفتمين سوره» ابو عبداللّه زنجانى«

نازل شده باشد، و اين » مدينه«بعضى از آيات آن، در : ولى، اين مانع از آن نخواهد بود كه
است، آيه يا آياتى » مكّى«هاى قرآن كه   نيست، در بسيارى از سوره» معارج« منحصر به سوره

» مكّى«آيات » هاى مدنى سوره«نازل شده، و به عكس، بعضى از » مدينه«وجود دارد كه در 
  .دارد
  )1.(آورده است» الغدير«در » عالمه امينى«يادى از اين موضوع را هاى ز نمونه

نازل شده، روايات زيادى است كه در تفسير » مدينه«ن سوره، در آيات آغاز اي: دليل بر اين كه
  .اين آيات، به خواست خدا، خواهد آمد

هاى مكّى، مانند بحث پيرامون اصول دين، مخصوصاً معاد و  هاى سوره به هر حال، ويژگى
 انذار مشركان و مخالفان، در اين سوره كامالً نمايان است، و روى هم رفته، اين سوره داراى

  :چهار بخش است
 صلى اهللا عليه(هاى پيامبر  گويد كه بعضى از گفته بخش اول، از عذاب سريع كسى سخن مى

و نازل شد » اگر اين سخن حق است، عذابى بر من نازل شود«: را انكار كرد، و گفت)وآله
  ).3تا  1آيات (

  بخش دوم، بسيارى از خصوصيات قيامت و مقدمات آن و حاالت كفار در 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .257تا  255، صفحات 1، جلد »الغدير«ـ  1
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  ).18تا  4آيات (آن روز آمده است 
هاى نيك و بد است كه او را   هائى از صفات انسان بخش سوم اين سوره، بيانگر قسمت

  ).34تا  19آيات (كند   بهشتى يا دوزخى مى
كان و منكران، و بار ديگر به مسأله رستاخيز بخش چهارم، شامل انذارهائى است نسبت به مشر

  .دهد گردد و سوره را پايان مى بر مى
* * *  

  فضيلت تالوت اين سوره
أَعطاه اللَّه ثَواب » سأَلَ سائلٌ«منْ قَرَأَ : خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از پيغمبر

ر مهدهع و هِمانَاتَم ال مينَ هظُونَالَّذحافي هِملَواتلى صع مينَ هالَّذ ونَ واع:  
دهد كه، امانات و   را بخواند، خداوند ثواب كسانى را به او مى» سأل سائل«كسى كه سوره «

  )1.(»كنند، و كسانى كه مواظب و مراقب نمازهاى خويشند عهد و پيمان خود را حفظ مى
لَم يسأَلْه اللَّه » سأَلَ سائلٌ«من أَدمنَ قرائَةَ : است آمده) عليه السالم(حديث ديگرى از امام باقر

  ):صلى اهللا عليه وآله(يوم الْقيامةِ عنْ ذَنْب عملَه و أَسكَنَه جنَّتَه مع محمد
را بخواند، خداوند در قيامت او را از گناهانش بازپرسى » سأل سائل«كسى كه پيوسته سوره «

  )2.(»دهد سكونت مى) صلى اهللا عليه وآله(، و او را در بهشتش، با محمدكند نمى
  .نقل شده است) عليه السالم(همين مضمون، از امام صادق

كند، تالوتى است كه با عقيده و  بديهى است، آنچه انسان را مشمول اين همه ثواب عظيم مى
ا بخواند، و هيچ انعكاسى در آيات و سوره ر: ايمان، و سپس با عمل همراه باشد، نه اين كه

  .روح و فكر و عملش نداشته باشد
* * *  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .350، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .351، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2
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  سأَلَ سائلُ بِعذَاب واقع       1
2       افد س لَهرِينَ لَيلِّلْكفع  
  منَ اللَّه ذى الْمعارِجِ       3
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  !اى تقاضاى عذابى كرد كه واقع شد ـ تقاضا كننده 1
  .تواند آن را دفع كند  ـ اين عذاب كافران است، و هيچ كس نمى 2
  !ـ از سوى خداوند صاحب فضائل و مواهب 3
  

  :شأن نزول
ه، حاصل آن اند ك  رباب حديث، شأنِ نزولى براى اين آيات نقل كردهبسيارى از مفسران و ا

  : چنين است
به » غدير خم«را در روزِ ) عليه السالم(على) صلى اهللا عليه وآله(هنگامى كه رسول خدا«

هر كس من مولى و ولى «: منْ كُنْت مواله فَعلي مواله: خالفت منصوب فرمود و درباره او گفت
، چيزى نگذشت كه اين مسأله در بالد و شهرها منتشر »م، على، مولى و ولى او استاو هست

  :آمده، عرض كرد) صلى اهللا عليه وآله(خدمت پيامبر» نعمان بن حارث فهرى«. شد
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شهادت به يگانگى خدا و اين كه تو فرستاده او هستى دهيم، ما هم : تو به ما دستور دادى«
به جهاد، حج، روزه، نماز و زكات دادى، ما همه اينها را نيز  شهادت داديم، آن گاه، دستور

را به ) است) عليه السالم(اشاره به على(پذيرفتيم، اما به اينها راضى نشدى تا اين كه اين جوان 
  .»منْ كُنْت مواله فَعلي مواله«: جانشينى خود منصوب كردى، و گفتى
  ! ا از سوى خدا؟آيا اين سخنى است از ناحيه خودت، ي

قسم به خدائى كه معبودى جز او نيست، اين از ناحيه خدا «: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
  .»است

اللّهم إِنْ كانَ هذا هو الْحقَّمنْ عنْدك فَأَمطرْ : گفت روى بر گرداند، در حالى كه مى» نعمان«
ماءنَ السةً مجارنا حلَيآسمان بر  اگر اين سخن حق است و از ناحيه تو، سنگى از !خداوندا«: ع

  !.»ما بباران
سأَلَ «سنگى از آسمان بر سرش فرود آمد و او را كشت، همين جا بود كه آيه : اينجا بود كه

  .»نازل گشت» لِّلْكفرِينَ لَيس لَه دافع* سائلُ بِعذَاب واقع 
، با سلسله »ابوالقاسم حسكانى«از » جمع البيانم«آنچه گفتيم، مضموِن عبارتى است كه در 

  )1.(نقل شده است) عليه السالم(سندش از امام صادق
، و روات حديث، با مختصرى تفاوت نقل »اهل سنت«همين مضمون را بسيارى از مفسران 

  .اند كرده
كند  ى، آن را از سى نفر از علماى معروف اهل سنت نقل م»الغدير«در » عالمه امينى«مرحوم 

  : هاز جمل) با ذكر مدرك و نقل عين عبارت(
  .»حافظ ابو عبيد هروى» «غريب القرآنِ«تفسير 
  .»ابوبكر نقاش موصلى» «شفاء الصدورِ«تفسير 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .352، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  .»ابو اسحاق ثعالبى» «الكشف و البيانِ«تفسير 
  .»ابوبكر يحيى القرطبى«تفسير 

  .»ابو اسحاق ثعلبى» «تذكره«
  .»حموينى» «فرائد السمطينِ«كتاب 
  .»شيخ محمد زرندى» «درر السمطينِ«كتاب 
  .»شمس الدين شافعى» «سراج المنيرِ«تفسير 
  .»سيره حلبى«كتاب 
  .»سيد مؤمن شبلنجى» «نور االبصارِ«كتاب 

  .»الدين الشافعىشمس «از » شرح جامع الصغير سيوطى«و كتاب 
  )1.(و غير اينها

در بسيارى از اين كتب، تصريح شده كه آيات فوق، در همين رابطه نازل شده است، البته 
نعمان بن حارث «يا » جابر بن نذر«بوده يا » حارث بن نعمان«درباره اين كه اين شخص 

  .اين امر تأثيرى در اصل مطلب ندارد: دانيم اختالف است، و مى» فهرى
پذيرند،   را با ناخشنودى مى) عليه السالم(ته، بعضى از مفسران يا محدثانى كه فضائل علىالب

اند، كه در پايانِ بحث تفسيرى به خواست خدا به آن  ايرادهاى مختلفى بر اين شأن نزول گرفته
  .اشاره خواهد شد

* * *  
  :تفسير

  عذاب فورى
  اى  تقاضا كننده«: فرمايد مى: شود كه از اينجا آغاز مى» معارج«سوره 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .246تا  239، صفحات 1، جلد »الغدير«ـ  1
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  ).سأَلَ سائلُ بِعذَاب واقع(» تقاضاى عذابى كرد كه واقع شد
) عليه السالم(اين تقاضا كننده، همان گونه كه در شأن نزول گفتيم، به هنگام منصوب شدن على

و پخش شدن اين خبر در شهرها بعضى بسيار » غدير خم«يت در به مقام خالفت و وال
آيا اين از ناحيه تو «: آمده، گفت) صلى اهللا عليه وآله(خشمگين شدند، و خدمت رسول خدا

  .»از ناحيه خدا است«: صريحاً فرمود) صلى اهللا عليه وآله(و پيامبر! ؟»است، يا از ناحيه خداوند
اگر اين حق است و از ناحيه تو است، سنگى از ! اونداخد«: او بيشتر ناراحت شد، و گفت

  )1.(و در اين هنگام، سنگى فرود آمده، بر سر او خورد و او را كشت! »آسمان بر ما فرود آور
مطابق اين تفسير، منظور اين ! تر است در برابر اين تفسير، تفسير ديگرى است كه از اين كلى

گوئى بر چه كسى  ين عذابى كه تو مىا«: سؤال كرد) صلى اهللا عليه وآله(كسى از پيامبر: است
  .»براى كافرين خواهد بود«: دهد ؟ و آيه بعد جواب مى»شود واقع مى

است كه تقاضاى عذاب ) صلى اهللا عليه وآله(و مطابق تفسير سومى، اين سؤال كننده پيامبر
  .براى كفار كرد و نازل شد

يه سازگارتر است، دقيقاً منطبق بر روايات متعددى ولى، تفسير اول، عالوه بر اين كه با خود آ
  .است كه در شأن نزول وارد شده

* * *  
تواند از آن جلوگيرى  اين عذاب مخصوص كافران است و هيچ كس نمى«: افزايد آن گاه مى

  )2).(لِّلْكفرِينَ لَيس لَه دافع(» كند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و براى تأكيد است، و به عقيده بعضى، » باء زائده«، طبق اين تفسير، »ذاب واقعبِع«در » باء«ـ  1
اگر سؤال به معنى : توجه داشته باشيد(باشد، و اين موافق تفسير دوم است  مى» عن«به معنى 

آن باشد، مفعول دوم » استخبار«شود، و اگر به معنى   باشد، به دو مفعول متعدى مى» تقاضا«
  ).خواهد بود» عن«حتماً با 

صفت سوم » لَيس لَه دافع«صفت دوم و » لِّلْكَفرِينَ«است و » عذاب«صفت براى » واقع«ـ  2
به » الم«بوده باشد، و اگر » عذاب«متعلق به » لِّلْكفرِينَ«: است، اين احتمال نيز داده شده كه

  .خواهد بود» واقع«متعلق به 2باشد، » على«معنى 
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* * *  
اين عذاب از «: گويد عد، به كسى كه اين عذاب از ناحيه او است اشاره كرده، مىو در آيه ب

  ).منَ اللَّه ذى الْمعارِجِ(» سوى خداوند صاحب فضائل و مواهب است
كنند، و از آنجا كه   ، به معنى پله يا جائى است كه از آنجا صعود مى»معرَج«جمع » معارج«

دارد، كه افراد با سلسله مراتب به سوى قرب خدا پيش  ند، مقامات و مواهب مختلفىخداو
  .توصيف شده است» ذى المعارج«روند، خداوند به  مى

ابراهيم «بر : اين فرشتگانند كه مأموريت عذاب كافران و مجرمان دارند، و همانها بودند كه
، و »هستيم »قوم لوط«ما مأمور نابودى «: نازل شدند، و به او خبر دادند) عليه السالم(»خليل

ها، مأموريت عذاب را   همان)1(صبحگاهان، شهرهاى آن قوم آلوده و ننگين را زير و رو كردند
  .دهند درباره مجرمان ديگر نيز انجام مى

تفسير » فرشتگان«ها و درجات و بعضى به معنى  را به معنى پله» معارج«بعضى از مفسران، 
  .تر است نىِ اول مناسباند، ولى، مع كرده
* * *  
  :نكته

  !جويان اشكاالت واهى بهانه
معموالً، در مواردى كه آيات قرآن يا روايات، اشاره به فضائلِ خاصى درباره امير مؤمنان 

توانند مطلب را ناديده گرفته، يا  كند، بعضى اصرار دارند تا آنجا كه مى  مى) عليه السالم(على
تعقيب نمايند، در حالى كه ،اگر اين  دقت و وسوسه خاصى مسأله راتوجيه انحرافى كنند، و با 

  فضائل براى ديگران باشد، با سماحت و سهولت و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مراجعه شود 106و  98، صفحات 11، جلد »نمونه«ـ به تفسير  1
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  !.گذرند آسانى از آن مى
در » منهاج السنة«كتاب  در» ابن تيميه«اى است كه  نمونه زنده اين كالم، اشكاالت هفتگانه

مورد احاديثى كه در شأن نزول آيات فوق آمده است، بيان كرده، كه ما به طور فشرده به بيان 
  :پردازيم آن مى

يعنى در سال » حجة الوداع«از ) صلى اهللا عليه وآله(، بعد از بازگشت پيامبر»داستان غدير«ـ  1
است كه قبل از » مكّى«هاى  ز سورها» معارج«دهم هجرت، واقع شد، در حالى كه، سوره 

  .هجرت نازل شده است
شود،   ناميده مى» مكّى«ها به نام  بسيارى از سوره: همان گونه كه قبالً نيز اشاره كرديم: پاسخ

نازل شده، و به » مدينه«در حالى كه بعضى از آيات نخستين آن، طبق تصريح مفسران، در 
» مكّه«شود، ولى بعضى از آيات آن در  ميده مىنا» مدنى«هائى است كه رسماً  سوره عكس،

  .نازل گشته است
) صلى اهللا عليه وآله(خدمت پيامبر» ابطح«در » حارث بن نعمان«: ـ در اين حديث آمده است 2

» رداستان غدي«، و اين با نزول آيه بعد از »اى است در مكّه ابطح دره«: دانيم رسيد، و مى
  .مناسب نيست

، »ثانياً«فقط در بعضى از روايات است، نه در همه روايات، و » ابطح«ر به تعبي» اوالً«: پاسخ
شود، و اتفاقاً در  به معنى هر زمين شنزارى است كه سيل از آن جارى مى» بطحاء«و » ابطح«

د، و در اشعار نامن مى» بطحاء«يا » ابطح«نيز مناطقى وجود دارد، كه آن را » مدينه«سرزمين 
  .به آن اشاره شده است عرب و روايات، بسيار

) 1(»و إِذْ قالُوا اللّهم إِنْ كانَ هذا هو الْحقَّ منْ عنْدك فَأَمطرْ علَينا حجارةً منَ السماء«ـ آيه  3
  ها قبل از  نازل شده، و سال» جنگ بدر«مسلماً بعد از 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .32ـ انفال، آيه  1
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  .است» تان غديرداس«
سأَلَ سائلٌ «شأن نزول آن آيه، داستان غدير است بلكه، سخن در آيه : كسى نگفته است: پاسخ

  .باشد مى» بِعذاب واقع
از آن در كالم خود استفاده كرد و » حارث بن نعمان«چيزى است كه » انفال«سوره  32و اما آيه 

شود كه انسان از چنين  طى سبب مىهاى افرا اين ربطى به شأن نزول ندارد، ولى تعصب
  .مطلب روشنى غافل گردد

م و ما كانَ اللّه معذِّبهم و هم و ما كانَ اللّه ليعذِّبهم و أَنْت فيهِ: گويد ـ قرآن مجيد، مى 4
  : يستَغْفرُونَ

د آنها را عذاب كند در حالى كه تو در ميان آنها هستى، و خداون خداوند آنها را عذاب نمى«
  )1.(»كنند كند در حالى كه استغفار مى نمى

  .»خواهد شدهرگز عذابى نازل ن) صلى اهللا عليه وآله(با وجود پيامبر«: گويد اين آيه مى
صلى اهللا (عذاب عمومى و دسته جمعى، به خاطر پيامبر: آنچه قابل قبول است اين كه: پاسخ

صى و شخصى كراراً بر افراد نازل شد، چنان هاى خصو وجود نداشت، ولى عذاب) عليه وآله
 حكم بن«و » مالك بن طالله«و » ابو زمعه«: كه تاريخ اسالم گواه است كه افراد متعددى مانند

يا بدون آن، گرفتار عذاب )صلى اهللا عليه وآله(و غير آنها، به خاطر نفرين پيامبر» ابى العاص
  .شدند

هاى ديگرى نيز دارد كه طبق آن، استدالل به آن در عالوه بر اين، آيه مورد استشهاد، تفسير
  )2.(اينجا ممكن نيست

  .معروف شود» اصحاب الفيل«ـ اگر چنين شأن نزولى صحيح بود، بايد مانند داستان  5
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .33ـ انفال، آيه  1
  .مراجعه شود» فالان« 33، ذيل همان آيه 154، صفحه 7، جلد »نمونه«ـ به تفسير  2
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اين شأن نزول به قدر كافى مشهور و معروف است و در باال اشاره كرديم كه حداقل در : پاسخ

انتظار داشته باشيم يك حادثه : سى كتاب از كتب تفسير و حديث آمده، وانگهى عجيب است
چرا كه آن  ;انعكاس يابد» اصحاب الفيل«شخصى، همانند يك حادثه عمومى مثل داستان 

را گرفته بود و يك لشكر بزرگ طى آن نابود » مكّه«داستان جنبه همگانى داشت، سر تا سر 
  !تنها مربوط به يك نفر است» حارث بن نعمان«گشت، ولى داستان 

مبانى اسالم را قبول داشت، چگونه » حارث بن نعمان«: شود ـ از اين حديث استفاده مى 6
  به چنين عذابى گرفتار شود؟) اهللا عليه وآلهصلى (ممكن است يك مسلمان در عصر پيامبر

او : دهد  زيرا احاديث فوق به خوبى نشان مى ;اين ايراد نيز ناشى از تعصب شديد است: پاسخ
: را قبول نداشت، بلكه، به خداوند نيز معترض بود كه) صلى اهللا عليه وآله(نه تنها گفته پيامبر

و اين شديدترين مرتبه ! به پيامبرش داده است؟ )عليه السالم(چرا چنين دستورى را درباره على
  .شود كفر و ارتداد محسوب مى

آمده است، اسمى از » صحابه«نها نام كه در آ» استيعاب«هاى معروفى مانند  ـ در كتاب 7
  .بينيم نمى» حارث بن نعمان«

از  آمده، تنها مربوط به قسمتى» صحابه«هاى  آنچه در اين كتاب و مانند آن از نام: پاسخ
صلى (كه از مهمترين كتبى است كه اصحاب پيامبر» اسد الغابة«است، مثالً در كتاب » صحابه«

تنها هفت هزار و پانصد و پنجاه و چهار نفر را برشمرده، در  شمرد، را بر مى) اهللا عليه وآله
عليه  صلى اهللا(صدهزار نفر يا بيشتر در محضر پيامبر» حجة الوداع«تنها در : دانيم حالى كه مى

نامشان در ) صلى اهللا عليه وآله(»صحابه پيامبر«بودند، بنابراين شكى نيست كه بسيارى از ) وآله
  )1.(اين كتب نيامده است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاى فوق، شواهد تاريخ يا روايتى براى هر كدام را در كتاب  ـ شرح بيشتر درباره پاسخ 1
  .مطالعه فرمائيد 266تا  247، صفحات 1، جلد »الغدير«2نفيس 
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  مقْداره خَمسينَ أَلْف سنَة تَعرُج الْمالئكَةُ و الرُّوح إِلَيه في يوم كانَ        4
  فَاصبِرْ صبراً جميالً        5
  إِنَّهم يرَونَه بعيداً        6
  و نَراه قَرِيباً        7
  

  :ترجمه
كنند در آن روزى كه   به سوى او عروج مى) فرشته مقرب خداوند(ان و روح ـ فرشتگ 4

  !مقدارش پنجاه هزار سال است
  .ـ پس صبر جميل پيشه كن 5
  .بينند ـ زيرا آنها آن روز را دور مى 6
  !بينيم ـ و آن را نزديك مى 7
  

  :تفسير
  !روزى به اندازه پنجاه هزار سال

هاى معاد  كه تقاضاى عذاب الهى كرده بود، وارد بحثبعد از ذكر داستان عذاب دنيوى كسى 
فرشتگان و روح به «: فرمايد  ت مىشود، نخس هاى اخروى مجرمان در آن روز مى و عذاب

تَعرُج (» كنند در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است عروج مى) خداوند(سوى او 
  ).اره خَمسينَ أَلْف سنَةالْمالئكَةُ و الرُّوح إِلَيه في يوم كانَ مقْد
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، عروج جسمانى نيست، بلكه عروج روحانى است، يعنى »عروج فرشتگان«مسلماً، منظور از 
شتابند، و در آن روز، كه روز قيامت است، آماده گرفتن فرمان، و  آنها به مقام قرب خدا مى

منظور از جمله و : فتيمگ» حاقه«سوره  17باشند، همان گونه كه در تفسير آيه  اجراى آن مى
در آن روز آنها : اين است كه» ندگير  فرشتگان در اطراف آسمان قرار مى«: الْملَك على أَرجائها

  )1.(ها ايستاده و آماده انجام هر گونه فرمانند گرداگرد آسمان
اره نيز به او اش» قدر«، بزرگ فرشتگان است كه در سوره »روح االمين«، همان »روح«منظور از 

در شب قدر، «: هِم منْ كُلِّ أَمرتَنَزَّلُ الْمالئكَةُ و الرُّوح فيها بِإِذْنِ رب: گويد شده است، آنجا كه مى
  )2.(»شوند  فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان براى تقدير امور نازل مى

، ممكن است مفهوم معانى مختلفى دارد كه در هر مورد، به تناسب قرائن موجود» روح«البته، 
و به معنى » روح القدس«روح انسان، روح به معنى قرآن، و روح به معنى : خاصى ببخشد

  )3.(است كه در آيات ديگر قرآن به آنها اشاره شده» روح«فرشته وحى، همه از معانى 
حد هاى دنيا تا اين  از اين نظر است كه آن روز، بر حسب سال» پنجاه هزار سال«و اما تعبير به 
سال  آمده است كه مقدار آن را يك هزار» سجده«سوره  5كند، و با آنچه در آيه  ادامه پيدا مى

پنجاه «زيرا همان گونه كه در روايات وارد شده است در قيامت  ;نمايد، منافاتى ندارد تعيين مى
  است، و هر موقف » موقف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسد،  ذكر شده كه هيچ كدام مناسب به نظر نمى» عروج فرشتگان«اى ـ تفسيرهاى ديگرى بر 1

فرشتگان كه از آغاز دنيا تا پايان » صعود«و » نزول«زمان : است كه منظور اين: از جمله اين كه
باشد كه عمر تمام دنيا است، ولى آيات بعد به خوبى نشان  هزار سال مى 50آن مجموعاً 

  ).دقت كنيد. (است، نه دنيا» متروز قيا«دهد كه سخن درباره  مى
  .4ـ قدر، آيه  2
  .مراجعه شود 253تا  250، صفحات »نمونه«تفسير  12ـ به جلد  3
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  )1.(كشد به اندازه يك هزار سال طول مى
باشد، نه تعداد، يعنى آن روز » تكثير«براى » پنجاه هزار سال«عدد : اند بعضى نيز احتمال داده

  .بسيار طوالنى است
» ابو سعيد خدرى«لذا در حديثى از  ;حال، اين درباره مجرمان و ظالمان و كافران استو به هر 

چقدر آن روز طوالنى ! اى رسول خدا«: بعد از نزول اين آيه كسى عرض كرد: آمده است
ف علَيه منْ صالة و الَّذى نَفْس محمد بِيده انَّه لَيخفُّعلَى الْمؤْمنِ حتّى يكُونُ أَخَ: ؟ فرمود»است

آن روز براى مؤمن ! قسم به كسى كه جان محمد به دست او است«: مكْتُوبة يصلِّيها فى الدنْيا
  )2.(»خواند تر از يك نماز واجب كه در دنيا مى شود، آسان سبك و آسان مى

* * *  
صبر جميل پيشه «: فرمايد را مخاطب ساخته، مى) صلى اهللا عليه وآله(در آيه بعد، پيغمبر اكرم

  ).فَاصبِرْ صبراً جميالً(» كن، و در برابر استهزاء، تكذيب و آزار آنها شكيبا باش
است، و آن، صبر و استقامتى است كه تداوم » شكيبائى زيبا و قابل توجه«به معنى » صبر جميل«

و شكْوِه و آه و ناله  تابى و جزع  داشته باشد، يأس و نوميدى به آن راه نيابد، و توأم با بى
  )3.(نگردد، و در غير اين صورت جميل نيست

* * *  
  ).إِنَّهم يرَونَه بعيداً(» بينند زيرا آنها چنان روزى را بعيد و دور مى«: افزايد  سپس مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطابق نقل (نقل شده است ) عليه السالم(از امير مؤمنان على» امالى شيخ«ـ اين حديث، در  1
  ).413، صفحه 5، جلد، »نور الثقلين«
  .6761، صفحه 10، جلد »قرطبى«و تفسير  353، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2
و » يعقوب«، در داستان 351، صفحه 9، جلد »نمونه«در تفسير » صبر جميل«ـ درباره  3
  . ايم شرح بيشترى داده» يوسف«
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* * *  
  ).و نَراه قَرِيباً(» بينيم قريب و نزديك مىو ما آن را «

حساب همه خاليق را برسند و : كنند چنان روزى در كار باشد كه آنها اصالً باور نمى
ترين گفتار و كردار آنها محاسبه شود، آن هم در روزى كه پنجاه هزار سال به طول  كوچك

  .قدرت او شك و ترديد دارنداند، و در   انجامد، ولى آنها در حقيقت خدا را نشناخته مى
اى از آن در  هائى كه هر ذره هاى پوسيده، و خاك انمگر ممكن است استخو«: گويند آنها مى
همان گونه ! (اى پراكنده گشته است، بار ديگر جمع شود، و لباس حيات در تن بپوشد؟ گوشه

مگر روزِ پنجاه هزار وانگهى، ) كه قرآن در ساير آياتش اين تعبيرات را از آنها نقل كرده است
  !.ساله امكان پذير است؟

اى از كرات آسمانى با ديگر كرات  مقدار روز در هر كره: گويد جالب اين كه، علم امروز مى
چرخد، و  زيرا تابع مقدار زمانى است كه آن كره يك بار به دور محور خود مى ;متفاوت است

ممكن است با : گويند ن است، حتى مىلذا، روز در كره ماه به اندازه دو هفته در كره زمي
حركت وضعى خود بكاهد و مقدار يك روز، معادل يك ماه  گذشت زمان، كره زمين از سرعت

  .يا يك سال يا صدها سال شود
هاى   روزِ پنجاه هزار ساله، حتى با مقياس: گوئيم روز قيامت چنين است، بلكه مى: گوئيم نمى

  .عالم دنيا چيز عجيبى نيست
* * *  
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  لْمهلِ يوم تَكُونُ السماء كَا       8
  و تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ        9

  و ال يسئَلُ حميم حميماً     10
11     يهنذ بِبئموذابِ ينْ عي مفْتَدي لَو رِمجالْم دوي مرُونَهصبي  
12     يهأَخ و هتبصاح و  
  صيلَته الَّتي تُؤْوِيه و فَ    13
14     نْجِيهي يعاً ثُممضِ جي األَرنْ فم و  
  كَالّ إِنَّها لَظى     15
  نَزّاعةً للشَّوى     16
  تَدعوا منْ أَدبرَ و تَولّى     17
  و جمع فَأَوعى     18
  

  :ترجمه
  .شود ـ روزى كه آسمان همچون فلز گداخته مى 8
  .اهند بودها مانند پشم رنگين متالشى خو هـ و كو 9

  !گيرد  ـ و هيچ دوستى سراغ دوستش را نمى 10
چنان است كه ) ولى هر كس گرفتار كار خويشتن است،(دهند  ـ آنها را نشانشان مى 11

  .دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا كند گنهكار دوست مى
  .ـ و همسر و برادرش را 12
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  .كرد مايت مىاش را كه از او ح بيلهـ و ق 13
  .ـ و همه مردم روى زمين را تا مايه نجاتش گردند 14
  .هاى آتش است شعله) آرى(ـ اما چنين نيست  15
  !برد كند و مى ـ دست و پا و پوست سر را مى 16
  .زند پشت كردند صدا مى) به فرمان خدا(ـ و كسانى را كه  17
  !و ذخيره كردند اموال را جمع) آنها كه(ـ و  18
  

  : تفسير
  گيرد آن روز كه هيچ دوست صميمى سراغ دوستش را نمى

دهد،  هاى گذشته، درباره قيامت را با شرح و توضيح بيشترى ادامه مى اين آيات، بحث
  : فرمايد مى

  )1).(يوم تَكُونُ السماء كَالْمهلِ(» شود همان روزى كه آسمان همچون فلز گداخته مى«
* * *  

  ).و تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ(» ها مانند پشم رنگينِ زده شده خواهند بود و كوه«
خاصى است كه در » درد«است، و گاه به معنى » فلز گداخته«به معنى ) بر وزن قفل(» مهل«

شود، و در اينجا مناسب همان معنى اول است، هر چند در مقام   نشين مى  روغن زيتون ته
  .دانى با هم ندارندتشبيه تفاوت چن

  .اى است كه رنگين باشد به معنى پشم زده شده» عهن«
  ها درهم  شود، و كوه ها از هم متالشى و ذوب مى آرى، در آن روز آسمان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدل از : احتماالت متعددى داده شده، ولى بهتر از همه اين است كه» يوم«ـ در محل اعراب  1
  .»اذكر«در آيه قبل باشد، يا متعلق به فعل محذوفى مانند » يباًقر«
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گردد، همچون پشمى كه تند باد آن را با   كوبيده، خرد و سپس با تند بادى در فضا پراكنده مى
اند، و بعد  هاى رنگين، شده هاى مختلفى دارند، تشبيه به پشم ها رنگ خود ببرد، و چون كوه

  .گيرند ها حيات نوين خود را از سر مى گردد، و انسان ايجاد مىنى نوين از اين ويرانى، جها
* * *  

شود، آن چنان وضع حساب و رسيدگى به اعمال  هنگامى كه رستاخيز در آن جهان نو بر پا مى
و هيچ دوست گرم و «پردازد،  وحشتناك است كه همه در فكر خويشند، احدى به ديگرى نمى

  )1).(ال يسئَلُ حميم حميماً و(» گيرد صميمى سراغ دوستش را نمى
آمده » عبس« 37همه به خود مشغولند، و هر كس در فكر نجات خويش، همان گونه كه در آيه 

هر يك از آنها آن روز چنان گرفتارى دارد كه تمام «: لكُلِّ امرُىء منْهم يومئذ شَأْنٌ يغْنيه: است
  )2.(»كند فكر او را به خود مشغول مى

* * *  
دوستانشان را به «نه اين كه افراد، دوستان صميمى خود را در آنجا نشناسند، بلكه مخصوصاً 

  )3).(يبصرُونَهم(» دهند، در عين حال هر كس گرفتار كار خويشتن است  آنها نشان مى
  هول و وحشت، بيش از آن است كه بتوان به ديگرى : مسأله اين است كه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است، سپس » آب داغ و سوزان«ايم، در اصل به معنى  چنان كه قبالً نيز اشاره كرده» حميم«ـ  1
  .نيز اطالق شده است» دوستان گرم و بسيار صميمى«به 
هيچ كس از حال ديگرى : ـ براى آيه فوق تفسيرهاى ديگرى نيز ذكر شده، از جمله اين كه 2

هايشان روشن است، و آنجا كه عيان است، چه  همه از چهرهيرا وضع ز ;كند سؤال نمى
خواهد كه او مسئوليت اعمالش را  هيچ كس از ديگرى نمى: حاجتى به بيان است؟ديگر اين كه

  .پذير نيست، ولى صحيح همان تفسير باال است چرا كه امكان ;بپذيرد
» يبصرُونَهم«ر موجود در در هر دو مرحله به صورت مفرد است، دو ضمي» حميم«ـ با اين كه  3

  .زيرا معنى جنسى دارد ;به صورت جمع آمده
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  .انديشيد
گنهكار «وضع چنان است كه : افزايد  و در ادامه همين سخن و ترسيم آن صحنه وحشتناك مى

يفْتَدي منْ  يود الْمجرِم لَو(» دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا كند دوست مى
يهنذ بِبئموذابِ يع.(  

* * *  
  ).و صاحبته و أَخيه(» همسر و برادرش را نيز بدهد«: نه تنها فرزندانش، بلكه دوست دارد

* * *  
و فَصيلَته الَّتي (» كرد اى كه به آن تعلق داشت و از او حمايت مى و همچنين فاميل و قبيله

تُؤْوِيه.(  
* * *  

و منْ (» را كه در روى زمين هستند، همگى را فدا كند تا مايه نجاتش شود بلكه تمام كسانى«
نْجِيهي يعاً ثُممضِ جي األَرف.(  

خواهد، عزيزترين عزيزان را  آرى، به قدرى عذاب خدا در آن روز هولناك است كه انسان مى
، و فاميل نزديك كه همسران، برادران فرزندان،(اند،  كه در چهار گروه در اينجا خالصه شده

همه را براى نجات خود فدا كند، نه فقط آنها، بلكه حاضر است تمام ) يار و ياور او هستند
  !.مردم روى زمين، براى رهائى او از عذاب قربانى شوند

»دوود«از ماده » ي «)باست، و به گفته » تمنى«توأم با » دوست داشتن«به معنى ) بر وزن ح
  .رود نيز به كار مى) بلكه در هر دو معنى(از اين دو معنى  در هر يك» راغب«
  به معنى حفظ كردن خود از مصائب و مشكالت به » فداء«از ماده » يفْتَدى«
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  .وسيله پرداخت چيزى است
  .اى است كه انسان از آن منفصل و جدا شده است ، فاميل و قبيله»عشيره«به معنى » فَصيلَة«
به معنى انضمام كردن چيزى به ديگرى است، سپس به معنى پناه دادن » ايواء«از ماده » تُؤْوِيه«

  .به كار رفته
دانند اين  آنها مى: دهد نشان مى» يهثُم ينْجِ«در جمله » ثُم«تعبير به : اند جمعى از مفسران گفته

  .)آيد زيرا ثُم معموالً براى فاصله و تراخى مى(ها بعيد است اثر كند  فدا كردن
* * *  

هيچ فديه و فدائى » هرگز چنين نيست«: فرمايد ولى، در جواب همه اين تمناها و آرزوها مى
  ).كَالّ(شود   پذيرفته نمى

  ).نَّها لَظىإِ(» هاى سوزان آتش است آن شعله«
  .سوزاند يابد مى كشد، و هر چه را كه در كنار و مسير خود مى پيوسته زبانه مى

* * *  
  ).نَزّاعةً للشَّوى(» برد كند و با خود مى ر را مىدست و پا و پوست س«
باشد، و در آيات  نيز مى» جهنم«هاى  به معنى شعله خالص آتش است، و يكى از نام» لَظى«

  .ى ممكن استفوق هر دو معن
  .كند درپى جدا مى به معنى چيزى است كه پى» نَزّاعة«

به معنى بريان كردن نيز آمده، ولى در  به معنى دست و پا و اطراف بدن است، و گاه» شَوى«و 
زيرا هنگامى كه آتش سوزان و شعلهورى به چيزى  ;اينجا منظور همان معنى اول است

  .كند سوزاند و جدا مى برگ آن را مىرسد، اول اطراف و جوانب و شاخ و  مى
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بعضى را در اينجا به معنى پوست تن، بعضى به معنى پوست سر، و » شَوى«بعضى از مفسران 
اند، و همه اينها در آن مفهوم وسيعى كه گفتيم جمع  به معنى گوشت ساق پا، تفسير كرده

  !.ار نيستبا اين همه مصيبت، مرگ و ميرى در ك: است، و عجب اين كه
* * *  

اين شعله سوزان، «: فرمايد  كند كه طعمه چنان آتشى هستند، مى سپس، به كسانى اشاره مى
خواند كه پشت به فرمان خدا كردند و از اطاعت او  ه سوى خود مىزند و ب كسانى را صدا مى
  ).تَدعوا منْ َأدبرَ و تَولّى(» روى گردان شدند

* * *  
  ).و جمع فَأَوعى(» و آنها كه اموال را جمع كردند، ذخيره نمودند و در راه خدا انفاق نكردند«

اذبه مخصوصى كه نسبت به مجرمان دارد، يا به اين ترتيب، اين آتشِ سوزان، با زبان حال و ج
خواند،  زند و به سوى خود فرا مى با زبان قالى كه خداوند به او داده، پيوسته آنها را صدا مى

صلى اهللا عليه (پشت به ايمان كرده و از طاعت خدا و رسول«: داراى اين دو صفتند ها كه همان
  .»سر برتافته) وآله

آن  اند، بى فكر جمع مال از حرام و حالل و ذخيره كردن آن بوده دائماً در«: و از سوى ديگر
  .»نندكه به حقوق مستمندان توجه كنند، و يا اصالً فلسفه اين نعمت الهى يعنى مال را بدا

* * *  
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  إِنَّ اإلِنْسانَ خُلقَ هلُوعاً     19
  إِذا مسه الشَّرُّ جزُوعاً     20
21    الْخَي هسإِذا م نُوعاً ورُ م  
  إِالَّ الْمصلِّينَ     22
  الَّذينَ هم على صالتهِم دائمونَ     23
24     لُومعقٌّ مح هِموالي أَمينَ فالَّذ و  
  للسائلِ و الْمحرُومِ     25
  و الَّذينَ يصدقُونَ بِيومِ الدينِ     26
  ربهِم مشْفقُونَ  و الَّذينَ هم منْ عذابِ    27
  إِنَّ عذاب ربهِم غَيرُ مأْمون     28
  

  :ترجمه
  .ـ به يقين انسان حريص و كم طاقت آفريده شده است 19
  .كند  ـ هنگامى كه بدى به او رسد بى تابى مى 20
  ).و بخل مىورزد(شود  ـ و هنگامى كه خوبى به او رسد مانع ديگران مى 21
  .رانـ مگر نمازگزا 22
  .آورند ـ آنها كه پيوسته نمازها را به جا مى 23
  .ـ و آنها كه در اموالشان حق معلومى است 24
  .ـ براى تقاضا كننده و محروم 25
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  .ـ و آنها كه به روز جزا ايمان دارند 26
  .ـ و آنها كه از عذاب پروردگارشان بيمناكند 27
  .يستـ چرا كه هيچ كس از عذاب پروردگارش در امان ن 28
  

  :تفسير
  هاى شايسته اوصاف انسان

ايمان و در مقابل آنها  هاى قيامت، به ذكر اوصاف افراد بى اى از عذاب بعد از ذكر گوشه
  .كند، تا معلوم شود، چرا گروهى اهل عذابند و گروهى اهل نجات مؤمنان راستين را معرفى مى

إِنَّ اإلِنْسانَ خُلقَ (» ده استبه يقين انسان حريص و كم طاقت آفريده ش«: فرمايد نخست مى
  ).وعاًهلُ

* * *  
  ).إِذا مسه الشَّرُّ جزُوعاً(» كند تابى مى هنگامى كه بدى به او رسد بسيار جزع و بى«

* * *  
  ).و إِذا مسه الْخَيرُ منُوعاً(» دارد و هنگامى كه خوبى به او رسد از ديگران دريغ مى«

» كم طاقت«را به معنى حريص و جمعى به معنى » هلُوع«لغت، جمعى از مفسران و ارباب 
ها  اند، بنابر تفسير اول، در اينجا به سه نكته منفى اخالقى در وجود اينگونه انسان تفسير كرده
زيرا آيه  ;»بخل«و » جزع«و بنابر تفسير دوم، به دو نكته » بخل«و » جزع«، »حرص«اشاره شده، 

  .»هلُوع«دوم تفسيرى است براى معنى 
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چرا كه اين دو وصف الزم  ;هر دو معنى در اين واژه جمع باشد: اين احتمال نيز وجود دارد كه
هاى حريص غالباً بخيلند، و در برابر حوادث سوء كم تحمل، و عكس  و ملزوم يكديگرند، آدم

  .آن نيز صادق است
* * *  
  :نكته

  آيا در طبيعت انسان شرّ و بدى است؟
اگر خداوند انسان را براى سعادت و كمال  :شود كه هائى مطرح مى يا سؤالدر اينجا سؤال 

  آفريده، چگونه در طبيعت او شر و بدى قرار داده است؟ 
وانگهى، آيا ممكن است خداوند چيزى را با صفتى بيافريند، و سپس آفرينش خود را مذمت 

  كند؟ 
نْسانَ في أَحسنِ لَقَد خَلَقْنَا اإلِ: گويد ىصريحاً م» تين«سوره  4از همه اينها گذشته، قرآن در آيه 

  .»ما انسان را به بهترين صورت و ساختمان آفريديم«: تَقْوِيم
ظاهر انسان خوب و باطنش زشت و بد است، بلكه كل خلقت : مسلماً، منظور اين نيست كه

  .است» احسن تقويم«انسان به صورت 
  .ستايند را مىو همچنين آيات ديگرى كه مقام واالى انسان 

  اين آيات چگونه با هم سازگارند؟ 
خداوند نيروها، : شود، و آن اين است پاسخ همه اين سؤاالت، با توجه به يك نكته روشن مى

غرائز و صفاتى در انسان آفريده است كه بالقوه وسيله تكامل، ترقى و سعادت او محسوب 
ما هنگامى كه اند، ا ستند، بلكه وسيله كمالشوند، بنابراين، صفات و غرائز مزبور ذاتاً بد ني مى

همين صفات در مسير انحرافى قرار گيرند، و از آنها سوء استفاده شود، مايه نكبت و بدبختى و 
  .شر و فساد خواهند بود
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دهد به زودى از تالش و  نيروئى است كه به انسان اجازه نمى» حرص«همين : فى المثل
ك عطش سوزان است كه بر وجود نعمتى سير شود، اين يكوشش بازايستد، و با رسيدن به 

انسان مسلط است، اگر اين صفت در مسير تحصيل علم و دانش به كار افتد، و انسان، حريص 
قرار علم باشد، مسلماً مايه كمال او است، اما اگر  در علم و يا به تعبير ديگر، تشنه و عاشق بى

  .گردد دبختى و بخل مىدر مسير ماديات به كار افتد، مايه شرّ، ب
چيزى است كه انسان » حب ذات«است، و » حب ذات«اى از   اين صفت، شاخه: به تعبير ديگر

فرستد، اما اگر در مسير انحرافى واقع شود، به سوى انحصارطلبى، بخل،  را به سوى كمال مى
  .رود حسد و مانند آن پيش مى

آفريده » اتم«اوند قدرت عظيمى در دل خد: در مورد مواهب ديگر نيز مطلب همين گونه است
كه مسلماً مفيد و سودمند است، ولى هر گاه از اين قدرت درونى اتم سوء استفاده شود و از آن 

هاى برق و وسائل صنعتى ديگر، اين مايه شرّ و فساد  هاى ويرانگر بسازند، نه نيروگاه  بمب
  .ودخواهد ب

وارد شده » انسان«آياتى كه در قرآن مجيد درباره توان ميان تمام   و با توجه به بيان فوق، مى
  )1.(است جمع كرد

* * *  
هاى شايسته، به صورت يك استثناء، ضمن بيان نه صفت از  آن گاه، به ذكر اوصاف انسان
  : گويد اوصاف بر جسته پرداخته، مى

  ).إِالَّ الْمصلِّينَ(» مگر نمازگزاران«
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 239، صفحه »نمونه«تفسير  8در جلد » انسان در قرآن كريم«ـ توضيح ديگرى تحت عنوان  1
  ).»يونس« 12ذيل آيه (ايم   آورده 241تا 
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  ).هِم دائمونَالَّذينَ هم على صالت(» بخشند همان نمازگزارانى كه نمازهاى خود را تداوم مى«
مستمر با درگاه پروردگار متعال دارند، و اين ارتباط از اين، نخستين ويژگى آنهاست كه ارتباط 

دارد، نمازى كه روح و  گردد، نمازى كه انسان را از فحشاء و منكر باز مى طريق نماز تأمين مى
اين توجه مستمر، مانع از  دارد، و دهد، و او را همواره به ياد خدا مى جان انسان را پرورش مى

رياى شهوات، و اسارت در چنگال شيطان و هواى نفس غفلت و غرور، و فرو رفتن در د
  .شود مى

هميشه در حال نماز باشند، بلكه منظور : منظور از مداومت بر نماز اين نيست كه: بديهى است
  .دهند در اوقات معين نماز را انجام مى: اين است

د ، و لذا در گذارد كه تداوم داشته باش اصوالً، هر كار خيرى آن گاه در انسان اثر مثبت مى
: انَّ أَحب األَعمالِ الَى اللّهِمادام و انْ قَلَّ: خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(حديثى از پيغمبر اكرم

  )1.(»ترين اعمال نزد خدا، چيزى است كه مداومت داشته باشد، هر چند كم باشد محبوب«
هر گاه : منظور اين است«: خوانيم  ىم) عليه السالم(در حديثى از امام باقر: قابل توجه اين كه

  )2.(»كند، همواره به آن ادامه دهد انسان چيزى از نوافل را بر خود فرض مى
اين آيه اشاره به نافله است، و «: نقل شده كه) عليه السالم(و در حديث ديگرى از همان امام

  )3.(»ناظر به نماز فريضه) آيد د مىكه در چند آيه بع(» و الَّذينَ هم على صالتهِم يحافظُون«آيه 
مناسب نمازهاى واجب است » محافظت«تعبير به : اين تفاوت، ممكن است از اينجا باشد كه

  هاى معين انجام داد، اما تعبير  كه دقيقاً آنها را بايد در وقت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).ماده دوام( 160 ، صفحه2، جلد »المعجم المفهرس اللفاظ الحديث«ـ  1
  .415، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  2
  .416، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  3
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  .تواند آنها را انجام دهد و گاه ترك كند چرا كه انسان مى ;مناسب نمازهاى مستحب» تداوم«به 
* * *  

ه دومين ويژگى به هر حال، بعد از ذكر نماز كه بهترين اعمال، و بهترين حاالت مؤمنان است، ب
و الَّذينَ في أَموالهِم حقٌّ (» كسانى كه در اموالشان حق معلومى است«: افزايد آنها پرداخته مى

لُومعم.(  
* * *  

  ).للسائلِ و الْمحرُومِ(» براى تقاضا كنندگان و محرومان«
  .ن را با خلق خداكنند، و هم پيوندشا و به اين ترتيب، هم ارتباطشان را با خالق حفظ مى

است كه مقدار معينى » زكات«در اينجا، همان » حق معلوم«منظور از : بعضى از مفسران معتقدند
اين سوره مكّى است و : دانيم است، در حالى كه مى» محروم«و » سائل«دارد، و از مصارف آن 

  .تنازل نشده بود، يا اگر نازل شده بود مقدار معين نداش» مكّه«در » كاتز«حكم 
چيزى غير از زكات است كه انسان بر خود الزم » حق معلوم«مراد از : لذا، بعضى ديگر معتقدند

، كه )عليه السالم(شمرد كه به نيازمندان دهد، شاهد اين تفسير حديثى است از امام صادق مى
جلُ هو الرَّ: آيا اين چيزى غير از زكات است؟ فرمود: يه سؤال كردند كهوقتى از تفسير اين آ

األَقَلَّ و و الثَّالثَةَ اآلالف نِ واألَلْفَي و األَلْف نْهم خْرِجنَ الْمالِ، فَيةَ مالثَّرْو اللَّه يهؤْتلُ  يصاألَكْثَرَ، فَي
همنْ قَوالْكَلَّ ع لُ بِهمحي و ،همحر ه آرى، اين درباره كسى است كه خداوند ثروت و مالى ب«: بِه

  بخشد و او به مقدار هزار يا دو هزار يا سه هزار يا بيشتر و كمتر از آن جدا كرده و با آن   او مى
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  )1.(»دارد كند و مشقت از قوم خود بر مى صله رحم مى
گويد و   كسى است كه حاجت خود را مى» سائل«: اين است» محروم«و » سائل«تفاوت ميان 

شرم و حيا مانع تقاضاى او است، در حديثى از امام كسى است كه » محروم«كند، و  تقاضا مى
كشد، ولى  محروم كسى است كه زحمت در كسب و كار مى«: آمده است) عليه السالم(صادق

  )2.(»زندگى او پيچيده شده است
زيرا چنين اشخاصى كمتر روى سؤال  ;اين حديث نيز مناسب همان تفسيرى است كه ذكر شده

  )3.(دارند
كند، و  اين كار از يك سو اثر اجتماعى دارد، و با فقر و محروميت مبارزه مى به هر حال، انجام

گذارد، و قلب و جانشان را  كنند مى از سوى ديگر اثر اخالقى روى كسانى كه به آن عمل مى
  .يدشو از حرص، بخل و دنياپرستى مى

* * *  
و (» روز جزا ايمان دارند كسانى كه به«: افزايد آيه بعد به سومين ويژگى آنها اشاره كرده، مى

  ).الَّذينَ يصدقُونَ بِيومِ الدينِ
* * *  

و الَّذينَ هم منْ (» و كسانى كه از عذاب پروردگارشان بيمناكند«: گويد  و در ويژگى چهارم مى
هِمبذابِ رقُونَ عْشفم.(  

* * *  
  ).عذاب ربهِم غَيرُ مأْمون إِنَّ(» چرا كه هيچ كس از عذاب پروردگارش در امان نيست«
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .25، حديث 417، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
  .27، حديث 417، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  2
، »نمونه«تفسير  22در جلد » محروم«و » سائل«ـ شرح بيشترى درباره حق مزبور و تفسير  3

  ).ذاريات 19ذيل آيه (ه است آمد 323صفحه 
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كه فعل مضارع است و » يصدقُون«آنها از يكسو، ايمان به روز جزا دارند، و با توجه به تعبير 
  .داللت بر استمرار دارد، آنها پيوسته توجه دارند كه حساب و كتاب و جزائى در كار است

ائف و ترك محرمات تفسير انجام وظ: ، يعنى»تصديق عملى«بعضى از مفسران آن را به معنى 
  .شود اند، ولى ظاهر آيه مطلق است، هم تصديق علمى و هم عملى را شامل مى كرده

و از آنجا كه ممكن است كسى ايمان به روز جزا داشته باشد، اما خود را مشمول مجازات 
دائماً احساس مسئوليت : يعنى» بينند آنها هرگز خود را در امان نمى«: گويد نشمرد، مى

  .دارند كنند، حسنات خود را ناچيز و سيئات خويش را بزرگ محسوب مى ىم
: آمده است كه به فرزندش نصيحت كرده، فرمود) عليه السالم(لذا در حديثى از امير مؤمنان

اللّه رجاء أَنَّك  خَف اللّه خَوفاً أَنَّك لَو أَتَيتَه بِحسنات أَهلِ األَرضِ لَم يقْبلْها منْك، و ارج! فرزندم
ضِ غَفَرَها لَكلِ األَرأَه ئاتيبِس تَهأَتَي لَو :  

و ! آن چنان از خدا خائف باش كه اگر تمام حسنات مردم روى زمين را بياورى، از تو نپذيرد«
آن چنان به او اميدوار باش كه اگر تمام گناهان اهل زمين را داشته باشى، احتمال ده تو را 

  )1!.(»مرزدبيا
و ال أَنْت يا : لَنْ يدخلَ الْجنَّةَ أَحداً عملُه، قالُوا: فرمود مى) صلى اهللا عليه وآله(حتى خود پيامبر
  !: مدنى اللّه بِرَحمتهو ال أَنَا، االّ أَنْ يتَغَ: رسولَ اللّه؟ قالَ

! ى خود شما اى رسول خدا؟حت: سازد، عرض كردند هيچ كس را عملش وارد بهشت نمى«
  !.»آرى، من هم چنين هستم، مگر آن كه رحمت خدا شامل من شود: فرمود

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .394، صفحه 64، جلد »بحار االنوار«ـ  1
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  و الَّذينَ هم لفُرُوجِهِم حافظُونَ     29
30    لَكَتما م أَو واجِهِملى أَزينَ  إِالّ علُومرُ مغَي مفَإِنَّه ممانُهأَي  
  فَمنِ ابتَغى وراء ذلك فَأُولئك هم العادونَ     31
32    دهع و هِمَمانات ال مينَ هالَّذ ونَ وراع مه  
  و الَّذينَ هم بِشَهاداتهِم قائمونَ     33
34    ي هِمالتلى صع مينَ هالَّذ ظُونَ وحاف  
  أُولئك في جنّات مكْرَمونَ     35
  

  :ترجمه
  .كنند حفظ مى) عفتى از بى(ـ و آنها كه دامان خويش را  29
گيرى از   ، چرا كه در بهره)كه در حكم همسرند آميزش ندارند(ـ جز با همسران و كنيزان  30

  !اينها مورد سرزنش نخواهند بود
  !ب كند، متجاوز استـ و هر كس كه جز اينها را طل 31
  .كنند ها و عهد خود را رعايت مى ـ و آنها كه امانت 32
  .نمايند  ـ و آنها كه به اداى شهادتشان قيام مى 33
  .ـ و آنها كه بر نماز مواظبت دارند 34
  .شوند  گرامى داشته مى) پذيرائى و(هاى بهشتى  ـ آنان در باغ 35
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  :تفسير

  انهاى بهشتي بخش ديگرى از ويژگى
در آيات گذشته، چهار وصف از اوصاف ويژه مؤمنان راستين و آنها كه در قيامت اهل بهشتند 

  .شود كند كه مجموعاً نُه وصف مى  ذكر شد، و در اين آيات، به پنج وصف ديگر اشاره مى
عفتى حفظ  خويش را از بى) 1(آنها كسانى هستند كه فروج«: فرمايد در نخستين توصيف مى

  ).ذينَ هم لفُرُوجِهِم حافظُونَالَّو (» كنند مى
* * *  

گيرى از آنها هيچگونه مالمت و سرزنش  مگر نسبت به همسران و كنيزانشان كه در بهره«
  ).إِالّ على أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانُهم فَإِنَّهم غَيرُ ملُومينَ(» ندارند

سان، و سرچشمه بسيارى از گناهان است، تا آنجا بدون شك، غريزه جنسى از غرائز سركش ان
شود، لذا،  هاى مهم جنائى، اثرى از اين غريزه ديده مى  در تمام پرونده: كه بعضى معتقدند

هاى مهم تقوا است و به همين دليل، بعد از ذكرِ نماز، كمك  كنترل و حفظ حدود آن از نشانه
  .لهى، كنترل اين غريزه ذكر شده استب ابه نيازمندان، ايمان به روز قيامت و ترس از عذا

منطق اسالم هرگز اين نيست كه اين غريزه به كلى : دهد استثنائى كه ذيل آن آمده نشان مى
راهبان و كشيشان، بر خالف قانون خلقت گام بردارد كه اين عملى : محو و نابود شود و مانند

ها نيز نتوانستند اين غريزه را  بانره است غالباً غير ممكن، و به فرض امكان، غير منطقى، و لذا
كنند، بسيارى از آنها چون به  از صحنه زندگى حذف كنند، و اگر به طور رسمى ازدواج نمى

  !.كنند روند، آن كار ديگر مى خلوت مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، كنايه از دستگاه تناسلى است»فرج«جمع » فروج«ـ  1
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ويل «از اين رهگذر به بار آمده كم نيست، كه مورخان مسيحى همچون ى كه هائ رسوائى
  .اند  و غير او پرده از روى آن برداشته» دورانت

شود، و اين كه بعضى گمان  ، همسرانِ دائمى و موقت هر دو را شامل مى»ازدواج«تعبير به 
دانند آن هم نوعى  نمى كند، به خاطر آن است كه را نفى مى» ازدواج موقت«اين آيه : اند كرده

  .ازدواج است
* * *  

كسانى كه ماوراى آن را طلب «: افزايد در آيه بعد، براى تأكيد بيشتر روى همين موضوع مى
  ).فَمنِ ابتَغى وراء ذلك فَأُولئك هم العادونَ(» كنند متجاوز و خارج از مرزهاى الهى هستند

د كه هم به غرائز فطرى در آن پاسخ داده ريز ىاى م و به اين ترتيب، اسالم طرح جامعه
  .شود، و هم آلوده فحشاء، فساد جنسى و مفاسد ناشى از آن نيست مى

هاى قانونى هستند، هر  البته، كنيزان از نظر اسالم، داراى بسيارى از شرايط همسر و انضباط
  .چند در عصر و زمان ما موضوع آن منتفى است

* * *  
ها و عهد  كسانى كه امانت«: گويد اوصاف آنها اشاره كرده، مى پس از آن به دومين و سومين

  ).و الَّذينَ هم ال َماناتهِم و عهدهم راعونَ(» كنند خود را رعايت مى
گيرد، كه   هاى مادى مردم از هر نوع را در بر مى معنى وسيعى دارد، نه تنها امانت» امانت«

  .شود ان معصوم همه را شامل مىيشوايهاى الهى، پيامبران و پ امانت
هاى اجتماعى و مخصوصاً، مقام  هاى الهى، امانتى از امانات او هستند، پست هر يك از نعمت

و امام ) عليه السالم(حكومت از مهمترين امانات است، و لذا در حديث معروف امام باقر
  ؤَدوا األَمانات نْ تُانَّ اللّه يأْمرُكُم أَ«در تفسير آيه ) عليه السالم(صادق
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  )2.(»واليت و حكومت را به اهلش واگذاريد«: صريحاً آمده است) 1(»الى أَهلها
مسأله تكليف و مسئوليت، به عنوان يك امانت بزرگ : نيز خوانديم» احزاب«سوره  72و در آيه 

  ).إِنّا عرَضْنَا األَمانَةَ علَى السماوات و األَرضِ: (الهى معرفى شده است
و از همه مهمتر، دين و آئين خدا و كتاب او قرآن، امانت بزرگ او است، كه بايد در حفظش 

  .كوشيد
شود و هم عهدها و  نيز مفهوم وسيعى دارد كه هم عهدهاى مردمى را شامل مى» عهد«

رى هرگونه التزام و تعهدى است كه انسان نسبت به ديگ» عهد«زيرا  ;هاى الهى را پيمان
آورد، با اين ايمان تعهدات  بدون شك، كسى كه ايمان به خدا و پيامبر او مىدهد، و  مى

  .وسيعى را پذيرفته است
در اسالم، اهميت فوق العاده زيادى به حفظ امانت و پاى بند بودن به تعهدات داده شده، و از 

  )3.(هاى ايمان معرفى گرديده است  مهمترين نشانه
* * *  

و الَّذينَ (» كنند كسانى كه براى اداى شهادتشان، قيام مى«: كند در چهارمين وصف اضافه مى
  ).هم بِشَهاداتهِم قائمونَ

هاى اقامه عدالت در جامعه  زيرا اقامه شهادت عادالنه، و ترك كتمان آن، از مهمترين پايه
  .بشرى است
راد را بخريم و دن بر ضد اين و آن، عداوت افچرا ما به شهادت و گواهى دا: گويند آنها كه مى

اعتنا به حقوق انسانى، فاقد روح اجتماعى و غير   درد سر براى خود بيافرينيم؟ افرادى بى
  .متعهد نسبت به اجراى عدالتند

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .58ـ نساء، آيه  1
  .380، صفحه 1، جلد »برهان«ـ تفسير  2
 58، ذيل آيه 432، صفحه »نمونه«م تفسير ـ بحث مشروحترى در اين زمينه، در جلد سو 3

  .داشتيم» نساء«سوره 
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لذا، قرآن در آيات متعددى، مسلمانان را به اداى شهادت حق دعوت كرده، و كتمان آن را گناه 
  )1.(شمرده است

در فقه اسالمى نيز شهادت، اهميت خاصى دارد، پايه اثبات بسيارى از حقوق فردى و اجتماعى 
  .اى دارد ام ويژهشمرده شده و احك

* * *  
در آخرين وصف كه در واقع نهمين توصيف از اين مجموعه است، بار ديگر به مسأله نماز باز 

كسانى كه نماز خود را محافظت «: فرمايد گردد، همان گونه كه آغاز آن نيز از نماز بود، مى مى
  ).لى صالتهِم يحافظُونَو الَّذينَ هم ع(» كنند مى

در اينجا » نماز«: رسد ونه كه قبالً اشاره كرديم، با توجه به بعضى از قرائن به نظر مىگ همان
  .است» نماز نافله«و در آيه گذشته اشاره به » نماز واجب«اشاره به 

نماز بود، اما در اينجا سخن از حفظ آداب، شرائط، » تداوم«البته، در نخستين وصف اشاره به 
ابى كه هم ظاهر نماز را از آنچه مايه فساد است حفظ اركان و خصوصيات آن است، آد

نمايد، و هم موانعِ اخالقى را كه  كند، هم روح نماز را كه حضور قلب است، تقويت مى مى
  .شود برد، بنابراين، هرگز تكرار محسوب نمى سد راه قبول آن است از بين مى

توجه به نماز برترين و مهمترين در ميان تمام اين اوصاف، : دهد  اين آغاز و پايان، نشان مى
مهمترين وسيله تهذيب «و » مكتب عالى تربيت«آنها است، چرا چنين نباشد؟ در حالى كه نماز، 

  .است» نفوس و پاكسازى جامعه
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2، آيه »طالق«ـ  106، آيه »مائده«ـ  283و  140، آيات »بقره«ـ  1
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كند، همان گونه كه در  ن، اين سخن، مسير نهائى صاحبان اين اوصاف را بيان مىو در پايا
در اينجا در يك جمله كوتاه و پر معنى، . آيات گذشته، مسير نهائى مجرمان را شرح داد

د و از هر نظر گرامى هاى بهشت جاى دارن كسانى كه داراى اين صفاتند در باغ«: فرمايد مى
  )1).(في جنّات مكْرَمونَ أُولئك(» شوند داشته مى

هاى خدا هستند، خداوند قادر و رحمان، تمام وسائل  چرا گرامى نباشند؟ در حالى كه ميهمان
) »مكْرَمون«و » جنّات«(پذيرائى را براى آنها فراهم ساخته است، و در حقيقت اين دو تعبير 

  .است هاى مادى و معنوى است كه شامل حال اين گروه تاشاره به نعم
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خبر » مكْرَمونَ«خبر دوم، يا اين كه » مكْرَمونَ«باشد و  مى» أُولئك«خبر براى » في جنّات«ـ  1

  ).دقت كنيد(متعلق به آن » في جنّات«است و 
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  فَما لِ الَّذينَ كَفَرُوا قبلَك مهطعينَ     36
  عنِ الْيمينِ و عنِ الشِّمالِ عزِينَ     37
  أَ يطْمع كُلُّ امرِئ منْهم أَنْ يدخَلَ جنَّةَ نَعيم     38
  كَالّ إِنّا خَلَقْناهم مما يعلَمونَ     39
40     بِرَب مونَ فَال أُقْسرغارِبِ إِنّا لَقادالْم شارِقِ والْم  
  بدلَ خَيراً منْهم و ما نَحنُ بِمسبوقينَ على أَنْ نُ    41
  

  :ترجمه
  .آيند شود كه با سرعت نزد تو مى ـ اين كافران را چه مى 36
  !؟)و آرزوى بهشت دارند(ـ از راست و چپ، گروه گروه  37
طمع دارد كه او را در بهشت پر نعمت وارد ) با اين اعمال زشتش(ـ آيا هر يك از آنها  38
  !؟كنند
  !ايم دانند آفريده  ما آنها را از آنچه خودشان مى ;ـ هرگز چنين نيست 39
  .ها كه ما قادريم ها و مغرب ـ سوگند به پروردگار مشرق 40
  !و ما هرگز مغلوب نخواهيم شد ;ـ كه جاى آنان را به كسانى بدهيم كه از آنها بهترند 41
  

  :تفسير
  !به كدام روسفيدى طمع بهشت دارى؟

  هاى مؤمنان، كفار و  هائى پيرامون نشانه گذشته اين سوره، بحثدر آيات 
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سرنوشت هر يك از اين دو گروه آمده است، در آيات باال بار ديگر به شرحى پيرامون وضع 
  .گردد كفار و استهزاى آنها نسبت به مقدسات باز مى

صلى اهللا (پيامبر هائى از مشركان نازل شده كه وقتى اين آيات در مورد گروه: اند بعضى گفته
آمدند  خواند، آنها از هر گوشه و كنار مى انان مىآيات معاد را براى مسلم» مكّه«در ) عليه وآله

اند، در آن   اگر معادى در كار باشد، وضع ما از اين افرادى كه به تو ايمان آورده«: گفتند و مى
  !.»باشد بهتر مى عالم بهتر خواهد بود، همان گونه كه در اين دنيا وضع ما از آنها

» آيند شود كه با سرعت نزد تو مى  ن را چه مىاين كافرا«: گويد قرآن، در پاسخ آنها چنين مى
  ).فَما لِ الَّذينَ كَفَرُوا قبلَك مهطعينَ(

* * *  
  ).عنِ الْيمينِ و عنِ الشِّمالِ عزِينَ(» آيند و طمع بهشت دارند از راست و چپ گروه، گروه مى«

* * *  
  »آيا هر يك از آنها طمع دارد كه در بهشت پر نعمت الهى وارد شود«
  ).أَيطْمع كُلُّ امرِئ منْهم أَنْ يدخَلَ جنَّةَ نَعيم(

  ! با كدام ايمان و با كدام عمل چنين شايستگى براى خود قائلند؟
رود و در   ت راه مىكشد و با سرع ، به معنى كسى است كه گردن مى»مهطع«جمع » مهطعين«

  .آيد  كشيدن براى خبر گرفتن مىجستجوى چيزى است، و گاه، تنها به معنى گردن 
» عزْو«هاى پراكنده است و ريشه اصلى آن  ، به معنى جماعت)بر وزن هبه(» عزة«جمع » عزِين«
به معنى نسبت دادن است، و از آنجا كه هر گروهى كه با هم هستند، با ) بر وزن جذب(

  يگر نسبت و ارتباطى دارند، و يا هدف يكد
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  .گفته شده» عزه«كنند، به جماعت و گروه  واحدى را تعقيب مى
اساس بسيار داشتند، و مرفّه  به هر حال، مشركان خود خواه و خودپرست، از اين ادعاهاى بى

بود،  بودن زندگىِ مادىِ خود را كه غالباً از طُرُق نامشروع، غارتگرى و مانند آن حاصل شده
پنداشتند، سپس با يك  نزد پروردگار مىدليل بر بلندى مقامشان در پيشگاه خدا و محبوبيت 

  .معنى، مقامات واالئى در قيامت براى خود قائل بودند مقايسه بى
كرد ـ عقيده نداشتند، ولى   ـ البته به آن صورتى كه قرآن بيان مى» معاد«درست است كه آنها به 
ر چنين و كردند كه اگر معادى باشد، ما در جهان ديگ  وى آن بحث مىگاه به صورت احتمال ر

  .گفتند چنان خواهيم بود، شايد هم اين سخن را از روى استهزا نيز مى
* * *  

هاى  هرگز چنين نيست كه آنها وارد باغ«: گويد در اينجا قرآن مجيد به پاسخ آنها پرداخته، مى
كَالّ إِنّا (» ايم دانند آفريده ز آنچه خودشان مىچرا كه ما آنها را ا ;پر نعمت بهشت شوند

  ).قْناهم مما يعلَمونَخَلَ
: گويد زيرا مى ;غرور آنها را درهم بشكند: خواهد با اين جمله، اوالً در حقيقت، خداوند مى

ارزش، از آبى  اى بى ايم؟ از نطفه دانيد كه ما شما را از چه چيز آفريده خودتان بهتر مى
  .و پست، پس اين همه غرور و نخوت براى چيست؟گنديده 

اگر شما در امر معاد شك داريد، برويد و : گويد كه پاسخى به استهزا كنندگانِ معاد مى: ثانياً
ارزش، موجودى بديع  حال نطفه را بررسى كنيد، و ببينيد چگونه از يك قطره آب بى

  .گيرد اى به خود مى  ازهسازيم؟ كه در تطورات جنينى، هر روز خلقت و آفرينش ت مى
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  !.آيا خالق انسان از نطفه، قادر نيست پس از خاك شدن، لباس حيات در تن انسان بپوشاند؟
اينها چگونه طمع بهشت دارند؟ با اين كه در صحيفه اعمال خود اين همه عمل گناه : ثالثاً

افتى ندارد، اگر ارزش آفريده شده، از نظر مادى شر اى بى زيرا موجودى كه از نطفه ;دارند
ل صالح است كه اينها فاقد آنند، پس، چگونه انتظار دارند شرفى هست، به خاطر ايمان و عم

  )1!.(هاى بهشتى گام بنهند؟  در باغ
* * *  

ها كه ما  ها و مغرب سوگند به پروردگار مشرق«: افزايد سپس، براى تأكيد اين مطلب، مى
  ).شارِقِ و الْمغارِبِ إِنّا لَقادرونَفَال أُقْسم بِرَب الْم(» ...قادريم
* * *  

بر اين كه جاى آنها را به كسانى بدهيم كه از آنها بهترند و ما هرگز در اين كار مغلوب «
  ).على أَنْ نُبدلَ خَيراً منْهم و ما نَحنُ بِمسبوقينَ(» نخواهيم شد

تنها قادريم آنها را بعد از خاك شدن به  ما نه: اين جمله، ممكن است اشاره به آن باشد كه
تر و بهتر تبديل  توانيم آنها را به موجوداتى كامل زندگى و حيات نوين باز گردانيم، كه مى

  .كنيم، و هيچ چيز مانعى از اين كار نخواهد بود
  .اى بر بحث معاد است  و به اين ترتيب، تعبير فوق، ادامه

هيچ مانعى ندارد، شما را به كيفر اعمالتان نابود كنيم، افرادى  براى ما: و يا اشاره به اين باشد كه
  شايسته و آگاه و مؤمن جانشين شما سازيم، تا يار و ياور 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مما «منظور از : ـ در تفسير آيه فوق، احتماالت ديگرى نيز داده شده است از جمله اين كه 1

ما آنها را با عقل و شعور آفريديم، نه چون حيوانات و بهائم، بنابراين، در  :اين است» يعلَمون
  .برابر اعمال خود مسئوليت دارند

تكليف : دانند، يعنى هائى كه خودشان مى ما آنها را براى هدف: منظور اين است: ديگر اين كه
اً مفسران، همان رسد، لذا غالب و اطاعت آفريديم، ولى اين احتماالت بسيار بعيد به نظر مى

  . اند ايم پذيرفته  همعنى را كه در باال ذكر كرد
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  .پيامبر ما باشند، و چيزى مانع ما از اين كار نخواهد بود
كنيم ايمان بياوريد، نه از روىِ نياز و عجز است، بلكه مصلحت  بنابراين، اگر به شما اصرار مى

  .كند كلى تربيت و هدايت بشر ايجاب مى
بغارِب تعبير به رالْم شارِقِ وممكن است اشاره به اين » ها ها و مغرب پروردگار مشرق«: الْم

خورشيد با عظمت را هر روزى در مشرق و مغرب : همان خداوندى كه قادر است: باشد
ها سال، دوره ساالنه خود را  جديدى قرار دهد، و آن چنان اين حساب دقيق باشد كه ميليون

دگى باز گرداند و حيات نوينى بار ديگر انسان را به زن: قادر است كم و كاست طى كند،  بى
  .تر را جانشين آنها كند بخشد و يا گروهى را ببرد و گروهى شايسته

* * *  
  :نكته

 مغارب«و » مشارق«خداوند«  
: »بقره« 115آمده، مانند آيه » مفرد«، به صورت »مغرب«و » مشرق«در آيات قرآن مجيد، گاهى 

 لّهل وغْرِبالْم شْرِقُ ومانند آيه »تثنيه«و گاه، به صورت » مشرق و مغرب از آن خدا است«: الْم ،
پروردگار دو مشرق و پروردگار دو «: رب الْمشْرِقَينِ و رب الْمغْرِبينِ: »رحمن«سوره  17

  .مانند آيه مورد بحث» المشارق و المغارب«: »جمع«و گاه، به صورت » مغرب
اند، در حالى كه همگى هماهنگ، و هر يك   د پنداشتهنظران، اين تعبيرات را متضا ضى كوتهبع

  .اى است اشاره به نكته
كند،   اى غروب مى اى طلوع، و در نقطه تازه خورشيد هر روز از نقطه تازه: توضيح اين كه

اين همه بنابراين، به تعداد روزهاى سال مشرق و مغرب داريم، و از سوى ديگر، در ميان 
  مغرب در ميان مشرق و مغرب، دو مشرق و دو 
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يكى در آغاز تابستان، يعنى حداكثر اوج خورشيد در مدارِ شمالى، و يكى در : آنها ممتاز است
كه از يكى تعبير به (آغاز زمستان، يعنى حداقلِ پائين آمدن خورشيد در مدارِ جنوبى است، 

و چون اين دو كامالً ) كنند مى» مدار رأس الجدى«و از ديگرى تعبير به » مدار رأس السرطان«
  .مشخص است، روى آن مخصوصاً تكيه شده است

در اول (نامند  عالوه بر اين، دو مشرق و دو مغرب ديگر كه آنها را مشرق و مغرب اعتدالى مى
باشد كه  نيز مشخص مى) بهار و اول پائيز، هنگامى كه شب و روز در تمام دنيا برابر است

  .اند و آن نيز قابل توجه است را اشاره به آن گرفته» رب الْمغْرِبينِرب الْمشْرِقَينِ و «بعضى 
ذكر شده، معنى جنس را دارد كه توجه تنها روى اصل مشرق و » مفرد«اما آنجا كه به صورت 

هر يك  آن كه نظر به افراد داشته باشد، به اين ترتيب، تعبيرات مختلف باال، مغرب است، بى
ن را متوجه تغييرات مختلف طلوع و غروب آفتاب و تغيير منظم مدارات اى دارد و انسا نكته

  .كند شمس مى
* * *  

  
  
  
  
  



٥٥  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

  
  فَذَرهم يخُوضُوا و يلْعبوا حتّى يالقُوا يومهم الَّذي يوعدونَ     42
43    راعاً كَأَنَّهس داثنَ األَجونَ مخْرُجي موضُونَ يوفب يإِلى نُص م  
  خاشعةً أَبصارهم تَرْهقُهم ذلَّةٌ ذلك الْيوم الَّذي كانُوا يوعدونَ     44
  

  :ترجمه
ـ آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود فرو روند و بازى كنند تا زمانى كه روز  42

  .موعود خود را مالقات نمايند
  .دوند ها مى  شوند، گوئى به سوى بت قبرها به سرعت خارج مى ـ همان روز كه از 43
اى از ذلت آنها را  به زير افتاده، و پرده) از شرم و وحشت(هايشان  ـ در حالى كه چشم 44

  !شد اين همان روزى است كه به آنها وعده داده مى. پوشانده است
  

  :تفسير
  !دوند  هايشان مى گوئى به سوى بت

است به عنوان انذار و تهديد كافران سر سخت و » معارج«ين آيات سوره در اين آيات، كه آخر
آنها را به حال خود واگذار، تا در مطالب باطل خود فرو «: فرمايد  استهزاء كننده، و لجوج، مى

فَذَرهم يخُوضُوا (» د خود را مالقات كنندروند، و به بازى مشغول باشند، تا زمانى كه روز موعو
  )1).(ا حتّى يالقُوا يومهم الَّذي يوعدونَو يلْعبو

  بيش از اين استدالل و موعظه الزم نيست، آنها نه اهل منطقند و نه آمادگى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، در اصل، به معنى حركت در آب است، )بر وزن حوض(» خوض«از ماده » يخُوضُوا«ـ  1
  .شود به كار رفته است واردى كه انسان غوطهور در مسائل باطل مىسپس به عنوان كنايه در م
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براى بيدار شدن دارند، بگذار در اباطيل و اراجيف خود غوطهور باشند، و همچون كودكان 
  !.سرگرم بازى، تا روز موعود آنها، روز رستاخيز، فرا رسد، و همه چيز را با چشم خود ببينند

  .نيز آمده است 83، آيه »زخرف«هيچگونه تفاوت در سوره  اين آيه، با همين تعبير و بدون
* * *  

انگيز را  هائى از اين روز وحشتناك و هول آن گاه، به معرفى آن روز موعود پرداخته، و نشانه
شوند، و چنان تند  همان روزى كه از قبرها به سرعت خارج مى«: فرمايد كند، مى  بيان مى

 يوم يخْرُجونَ منَ األَجداث سراعاً! (»دوند ايشان مىه كنند كه گوئى به سوى بت  حركت مى
  ).كَأَنَّهم إِلى نُصب يوفضُونَ

چه تعبير عجيبى؟ وضع حال آنها را در قيامت و هنگامى كه به سوى دادگاه عدل الهى با 
كنند، تشبيه به هجوم آنها در يك روز جشن يا عزا به سوى بتهايشان  سرعت حركت مى

ائد پوچى كه در اى است نسبت به عق ، اما آن كجا و اين كجا؟ و در حقيقت سخريهكند مى
  .عالم دنيا داشتند

  .است» قبر«به معنى ) بر وزن عبث(» جدث«جمع » أَجداث«
به معنى شخص يا چيزى است كه به سرعت ) مثل ظراف و ظريف(» سريع«جمع » سراع«

  .كند حركت مى
در اصل، به معنى ) بر وزن سقف(» نصب«گفته بعضى، جمع آن هم به » نصيب«جمع » نُصب«

هائى كه به صورت قطعه سنگى آنها را در  شود، و به بت چيزى است كه در جائى نصب مى
نمودند و روى آن قربانى كرده، خون قربانى را بر آن  جاهائى نصب كرده، پرستش مى

بتى بود كه داراى شكل و » صنم«: اين بود» صنم«شد، و تفاوتش با  ريختند، گفته مى مى
  صورت خاصى بود، اما 
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كردند، همان گونه كه   شكلى بود كه آنها را به علتى پرستش مى هاى بى قطعه سنگ» نُصب«
شمرد  هاى حرام، گوشت حيوانى را مى از جمله گوشت: خوانيم  مى» مائده«سوره  3در آيه 

  ).صبِو ما ذُبِح علَى النُّ(شد  ها ذبح مى كه روى اين بت
  .به معنى حركت سريع است، شبيه حركت سريع آب از سر چشمه» افاضه«از ماده » يوفضُون«

ها است كه در ميان لشكرها يا   در آيه مورد بحث، پرچم» نُصب«منظور از : اند بعضى نيز گفته
رساند، ولى  كنند، و هر كس با سرعت خود را به آن مى ها در يك نقطه بر پا مى كاروان

  .تر است فسير اول مناسبت
 * * *  

هاى آنها از  اين در حالى است كه چشم«: افزايد گرى پرداخته مىهاى دي  سپس، به نشانه
  ).خاشعةً أَبصارهم(» كنند شدت هول و وحشت، به زير افتاده و خاضعانه نگاه مى

  )1).(م ذلَّةٌتَرْهقُه(» اى از ذلت و خوارى تمام وجود آنها را در بر گرفته و پرده«
ذلك الْيوم (» شد ن روزى است كه به آنها وعده داده مىاين هما«: فرمايد و در پايان آيه مى
  ).الَّذي كانُوا يوعدونَ

به فرض : گفتند گرفتند، و گاه مى آرى، اين همان روز موعود است كه آن را به باد مسخره مى
روز از مؤمنان هم بهتر است، ولى آن روز، از  كه چنين روزى در كار باشد، وضع ما در آن

، وحشت و شرمسارى جرأت ندارند سر بر آورند، گرد و غبار مذلت بر سر و شدت ترس
اند، مسلماً آن روز نادم و پشيمان  اى از غم و اندوه فرو رفته روى آنها نشسته، و در هاله

  !شوند، اما چه سود؟ مى
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .به معنى پوشاندن اجبارى است) بر وزن شفق(» رهق«از ماده » تَرْهقُهم«ـ  1
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  .در آن روز هولناك ما را در پوشش رحمتت قرار بده! خداوندا

هاى شيطان سخت، و هواى نفس غالب، و آرزوهاى دور و دراز فريبنده است،  دام! پروردگارا
  !ف از مسير را به ما مرحمت فرماتو خودت بيدارى و آگاهى و عدم انحرا

  !اند قرار ده اند و كمر به اطاعتت بسته  ما را از مؤمنانى كه بر عهد خود با تو وفا كرده! بارالها
  

  آمينَ يا رب الْعالَمينَ 
  

  )1(پايان سوره معارج                                                    
  1406/ ذى الحجة الحرام /  21                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1383/  2/  5: ـ پايان تصحيح 1
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  سوره نـــوح
  
  
  

  آيه است 28نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
  
  
  
  
  
  
  

  خ شروعتاري                                                     
  1406/ ذى الحجة الحرام /  22                                               
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  محتواى سوره نوح

كند، در  را بيان مى) عليه السالم(اين سوره، چنان كه از نامش پيدا است، سرگذشت نوح پيامبر
رگ اشاره شده، از جمله هاى متعددى از قرآن مجيد، به سر گذشت اين پيامبر بز سوره
، كه در »هود«تر در سوره  و از همه مشروح» انبياء«، »اعراف«، »مؤمنون«، »شعرا«هاى  سوره

  ).49تا  25از آيه (گويد  ه درباره اين پيامبر اولو العزم سخن مىآي 25حدود 
 آمده، قسمت خاصى از زندگى او است كه در جائى ديگر به اين» نوح«ولى، آنچه در سوره 

گير او به سوى توحيد، كيفيت،  سبك نيامده است، و اين قسمت مربوط به دعوت مستمر و پى
است كه در اين مسأله مهم به كار رفته است، آن هم هائى  كارى و عناصر اين دعوت، و ريزه

  .در برابر قوم لجوج، خود خواه و متكبرى كه مطلقاً حاضر نبودند در برابر حق سر فرود آورند
نازل شده، و پيامبر و مسلمانان اندك آن زمان در » مكّه«اين سوره در : به اين كه با توجه

و يارانش قرار داشتند، مسائل زيادى را به آنها ) عليه السالم(شرائطى مشابه شرائط زمان نوح
  :آموزد، و يكى از اهداف ذكر اين ماجرا همين بوده است از جمله اين كه مى
چگونه از طريق استدالل منطقى توأم با محبت و دلسوزى كامل، : دهد ـ به آنها ياد مى 1

  .بهره گيرنددشمنان را تبليغ كنند، و از هر وسيله مفيد و مؤثرى در اين راه 
ها طول  هرگز در طريق دعوت به سوى خدا خسته نشوند، هر چند سال: آموزد  ـ به آنها مى 2

  .بكشد، و دشمن كارشكنى كند
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در يك دست وسائل تشويق، و در دست ديگر عوامل انذار را داشته : دآموز ـ به آنها مى 3
  .باشند، و از هر دو در طريق دعوت بهره گيرند

ـ آيات آخر اين سوره، هشدارى است براى مشركان لجوج كه اگر در برابر حق تسليم  4
  .نشوند و به فرمان خدا گردن ننهند، عاقبت دردناكى در پيش دارند

، مؤمنان )صلى اهللا عليه وآله(نها، اين سوره، سبب تسلّى خاطر براى پيامبرـ عالوه بر اي 5
هاى خود به لطف خدا دلگرم و در برابر  نخستين و افراد مشابه آنها است كه در برنامه

  .ها صابر و شكيبا باشند مشكالت و سختى
باطل، و اين سوره ترسيمى است از بيان مبارزه دائمى طرفداران حق و : به تعبير ديگر

  .هائى كه طرفداران حق در مسير خود بايد به كار بندند برنامه
* * *  
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  فضيلت تالوت اين سوره
منْ قَرَأَ سورةَ نُوح كَانَ منَ : خوانيم ، مى)صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم
  : الْمؤْمنينَ الَّذينَ تُدرِكُهم دعوةُ نُوح

را بخواند از مؤمنانى خواهد بود كه شعاع دعوت نوح پيامبر او را فرا » نوح«كسى كه سوره «
  )1.(»گيرد مى

منْ كَانَ يؤْمنُ بِاللَّه و يقْرَأُ كتَابه فَال : خوانيم  مى) عليه السالم(و در حديث ديگرى از امام صادق
نَافلَة، فَأَي عبد قَرَأَها محتَسباً صابِراً في فَرِيضَة أَو » اً إِلَى قَومهإِنَّا أَرسلْنَا نُوح«يدع قرَاءةَ سورةِ 

نَ اللَّهةً مكَرَام هنَّتج عثَالثَ جِنَان م طَاهأَع رَارِ ونَ األَباكسم اللَّه كَنَهأَس :  
خواند، تالوت سوره نوح را رها  كسى كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارد و كتاب او را مى«

ز فريضه يا نافله تالوت كند، خداوند ننمايد، هر كس آن را براى خدا و توأم با شكيبائى در نما
هاى بهشت همراه باغ خودش براى احترام  دهد، و سه باغ از باغ  او را در منازل نيكان جاى مى

  )2.(»كند به او مرحمت مى
از راه و رسم اين پيامبر بزرگ، استقامت و : آن اين است كهناگفته پيدا است، هدف از تالوت 

شكيبائى ياران او در راه دعوت به سوى حق، الهام گيرد، و خود را در شعاع دعوت او قرار 
  .اى خالى از عمل  دهد، نه خواندن فاقد انديشه و فكر و نه انديشه

* * *  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .359، صفحه 10، جلد »نمجمع البيا«ـ  1
  .359، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2
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1       ذابع مهيأْتلِ أَنْ ينْ قَبم كمقَو رأَنْ أَنْذ هملْنا نُوحاً إِلى قَوسإِنّا أَر  

           يمأَل  
  قالَ يا قَومِ إِنِّي لَكُم نَذيرٌ مبِينٌ        2
  اعبدوا اللّه و اتَّقُوه و أَطيعونِ  أَنِ       3
  يغْفرْ لَكُم منْ ذُنُوبِكُم و يؤَخِّرْكُم إِلى أَجل مسمى إِنَّ أَجلَ اللّه إِذا       4

  جاء ال يؤَخَّرُ لَو كُنْتُم تَعلَمونَ           
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

قوم خود را انذار كن پيش از آن كه عذاب «: ه سوى قومش فرستاديم و گفتيمـ ما نوح را ب 1
  !»دردناك به سراغشان آيد

  .من براى شما بيم دهنده آشكارى هستم! اى قوم«: ـ گفت 2
  !ـ كه خدا را پرستش كنيد و از مخالفت او بپرهيزيد و مرا اطاعت نمائيد 3
زيرا  ;دهد زد و تا زمان معينى شما را عمر مىآمر ـ اگر چنين كنيد، خدا گناهانتان را مى 4

  !»دانستيد مى كه اجل الهى فرا رسد، تأخيرى نخواهد داشت اگر مىهنگا
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  :تفسير

  نخستين پيام نوح
است كه مربوط به مسأله ) عليه السالم(»نوح«اين سوره، بيانگر آن قسمت از حاالت : گفتيم

ام نه دعوت به سوى حق، مخصوصاً در برابر اقوباشد، و نكات جالبى را در زمي دعوت او مى
  .آموزد لجوج، به همه رهروان راه خدا مى

: ما نوح را به سوى قومش فرستاديم، و گفتيم«: فرمايد او شروع كرده، مى» بعثت«نخست، از 
ومه إِنّا أَرسلْنا نُوحاً إِلى قَ(» قوم خود را انذار كن، پيش از آن كه عذاب دردناك به سراغشان آيد

نْ قَبم كمقَو رأَنْ أَنْذيمأَل ذابع مهيأْتلِ أَنْ ي.(  
تر اين كه هر دو  اين عذاب دردناك، ممكن است عذاب دنيا باشد، يا عذاب آخرت، و مناسب

  .باشد، هر چند به قرينه آيات آخر سوره، بيشتر منظور عذاب دنيا است
، »بشارت دهنده«بودند و هم » بيم دهنده«ين كه پيامبران هم با ا) و بيم دادن(» انذار«تكيه روى 

تر دارد، همان گونه كه براى ضمانت اجرائى قوانين  انذار غالباً تأثير قوى: به خاطر آن است كه
  .شود در تمام دنيا، روى انذار و مجازات تكيه مى

* * *  
هى بود و دعوت جهانى كه صاحب نخستين شريعت و آئين ال» اولو العزم«نوح، اين پيامبر 

من براى شما بيم دهنده ! اى قوم«: داشت، بعد از دريافت اين فرمان، به سراغ قومش آمد، گفت
  ).قالَ يا قَومِ إِنِّي لَكُم نَذيرٌ مبِينٌ(» آشكارى هستم

* * *  
  هدف اين است كه خداوند يگانه يكتا را پرستش كنيد و هر چه غير از او «
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» د، تقوا را پيشه نموده، و از دستورات من كه دستور خدا است اطاعت كنيداست به دور افكني
  ).أَنِ اعبدوا اللّه و اتَّقُوه و أَطيعونِ(

پرستش خداى يكتا، : در حقيقت، نوح محتواى دعوت خود را در سه جمله خالصه كرد
كه مجموعه عقايد،  رعايت تقوا، و اطاعت از قوانين و دستوراتى كه او از سوى خدا آورده،

  .اخالق و احكام بود
* * *  

كند،  سپس، به تشويق آنها پرداخته، نتائج مهم اجابت اين دعوت را در دو جمله كوتاه بيان مى
يغْفرْ لَكُم منْ (» آمرزد  اگر دعوت مرا اجابت كنيد خداوند گناهان شما را مى«: گويد مى

1).(ذُنُوبِكُم(  
پوشاند و از بين  اسالم پيش از خود را مى«: إلِسالم يجب ما قَبلَهدر حقيقت، قاعده معروف ا

  .قانونى است كه در همه اديان الهى و توحيدى بوده است و منحصر به اسالم نيست» برد مى
ا اندازد، عمرتان را طوالنى كرده و عذاب ر و شما را تا زمان معينى به تأخير مى«: افزايد  و مى

  ).و يؤَخِّرْكُم إِلى أَجل مسمى(» دارد از شما دور مى
إِنَّ أَجلَ اللّه (» دانستيد كند اگر مى زيرا هنگامى كه اجل نهائى الهى فرا رسد، تأخير پيدا نمى«

  ).إِذا جاء ال يؤَخَّرُ لَو كُنْتُم تَعلَمونَ
اجل «: گونه است سيد عمر انسان دوو سر ر» اجل«شود  از اين آيه، به خوبى استفاده مى

  ) تر نزديك(» اجل ادنى«: و يا به تعبير ديگر» اجل نهائى«و » مسمى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيرا ايمان به خدا باعث بخشودگى تمام  ;در اين جمله زائده و براى تأكيد است» من«ـ  1
ط به حق الناس است، از نظر و اما آنچه مربو شود، البته آنچه حق اللّه است گناهان گذشته مى

  .شود گناه و حكم حرمت بخشودگى شامل آن نيز مى
در » عالمه طباطبائى«و » كبير«در تفسير » فخر رازى«مانند (بعضى از مفسران : و اين كه

ظر تبيعيضيه و ناظر به گناهان گذشته است نه آينده، بعيد به ن» من«: اند  احتمال داده) »الميزان«
  .در آيه گناهان آينده مطرح نيستزيرا  ;رسد مى
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  ).مطلق(» اجل حتمى«و ) مشروط(» اجل معلق«، و يا )دورتر(» اجل اقصى«و 
قسم اول، سر رسيدى است كه قابل تغيير و دگرگونى است، و بر اثر اعمال نادرست انسان 

قوا و است، و به عكس، بر اثر ت هاى الهى يكى از آنها ممكن است بسيار جلو بيفتد، كه عذاب
  .نيكو كارى و تدبير ممكن است بسيار عقب بيفتد

ولى، اجل و سررسيد نهائى به هيچ وجه قابل دگرگونى نيست، اين موضوع را با يك مثال 
يك انسان استعداد عمر جاويدان ندارد، اگر تمام : توان مشخص كرد و آن اين كه مى

كه بر اثر فرسودگى زياد قلب او  رسد ر انجام زمانى فرا مىهاى بدن خوب كار كند، س دستگاه
ها  افتد، ولى رعايت اصول بهداشت و جلوگيرى به موقع از بيمارى خود به خود از كار مى

تواند عمر انسان را طوالنى كند، در حالى كه عدم رعايت اين امور ممكن است آن را بسيار  مى
  )1.(كوتاه سازد و به زودى به آن پايان دهد

* * *  
  :نكته

  عنوى زيادى و كوتاهى عمرعوامل م
زيرا  ;شود، تأثير گناهان در كوتاهى عمر است نكته ديگرى كه به خوبى از اين آيه استفاده مى

دهد، و مرگ شما  اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه كنيد، خدا به شما عمر طوالنى مى: گويد مى
هاى  و يا روح انسان ضربه كه گناهان همواره بر جسم اندازد، با توجه به اين را به تأخير مى
  .كند، درك اين معنى آسان است هولناك وارد مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلد پنجم، (» انعام«سوره  2بحث ديگرى ذيل آيه » اجل معلق«و » اجل نهائى«ـ درباره  1
  . ايم  داشته) 148صفحه 
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ه است، از جمله در يك حديث پر در روايات اسالمى نيز روى اين معنى تأكيد فراوان شد
منْ يموت بِالذُّنُوبِ أَكْثَرُ ممنْيموت بِاآلجالِ، و منْ : خوانيم  مى) عليه السالم(معنى از امام صادق

  !: يعيش بِاإلِحسانِ أَكْثَرُ ممنْ يعيش بِاألَعمارِ
روند، و كسانى  كه به مرگ الهى از دنيا مىميرند، بيش از آنها هستند  آنها كه بر اثر گناهان مى«

كنند بيش از كسانى هستند كه بر اثر عوامل طبيعى  كه بر اثر نيكوكارى، عمر طوالنى پيدا مى
  )1!.(»شود عمرشان زياد مى

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).ماده ذنب( 488، صفحه 1، جلد »سفينة البحار«ـ  1
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  قالَ رب إِنِّي دعوت قَومي لَيالً و نَهاراً        5
  فَلَم يزِدهم دعائي إِالّ فراراً        6
  آذانهِم و إِنِّي كُلَّما دعوتُهم لتَغْفرَ لَهم جعلُوا أَصابِعهم في       7

          اس رُّوا وأَص و مهيابا ثتَغْشَواس كْباراً وترُوا استَكْب  
  ثُم إِنِّي دعوتُهم جِهاراً        8
  ثُم إِنِّي أَعلَنْت لَهم و أَسرَرت لَهم إِسراراً        9
  

  :ترجمه
  .دعوت كردم) به سوى تو(من قوم خود را شب و روز ! پروردگارا«: گفت) نوح(ـ  5
  .آنان نيفزود ـ اما دعوت من چيزى جز فرار از حق بر 6
تو آنها را بيامرزى، انگشتان ) ايمان بياورند و(ـ و من هر زمان آنها را دعوت كردم كه  7

هايشان را بر خود پيچيدند، و در مخالفت اصرار  هايشان قرار داده و لباس خويش را در گوش
  .ورزيدند و به شدت استكبار كردند

  .دعوت كردم) فرمان تو به اطاعت و(ـ سپس من آنها را با صداى بلند  8
  .براى آنان بيان داشتم) حقيقت توحيد و ايمان را(ـ سپس آشكارا و نهان  9
  

  :تفسير
  ...از هر فرصتى براى هدايت آنها استفاده كردم، اما

در اين آيات، در ادامه رسالت و مأموريت نوح براى دعوت قومش، سخنانى از زبان خود او، 
  ، نقل برد ر شكايت مىهنگامى كه به پيشگاه پروردگا
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  .شده كه بسيار آموزنده است
تواند راهگشا براى همه مبلغان دينى باشد،  سخنان نوح در اين زمينه، سخنانى است كه مى

قالَ (» من قوم خود را شب و روز به سوى تو دعوت كردم! پروردگارا: نوح گفت«: فرمايد مى
  ).راًرب إِنِّي دعوت قَومي لَيالً و نَها

  .اى در ارشاد و تبليغ آنها كوتاهى نكردم و لحظه
* * *  

  ).فَلَم يزِدهم دعائي إِالّ فراراً(» اما اين دعوت و ارشاد من چيزى جز فرار از حق بر آنها نيفزود«
دعوت به سوى چيزى سبب فرار از آن شود، اما با توجه به اين كه : و اين، عجيب است كه

يك نوع آمادگى و سنخيت و جاذبه متقابل دارد، جاى تعجب نيست كه  ياز بهها، ن تأثير دعوت
هاى نا آماده اثر معكوس و منفى ببخشد، و به تعبير ديگر، افراد لجوج و دشمن حق  در دل

دهند، و همين   شنوند، در مقابل آن مقاومت به خرج مى هنگامى كه دعوت مردان خدا را مى
  .سازد تر مى و كفر و نفاق را راسخ كند مىمقاومت آنها را از خدا دورتر 

و نُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما : آمده است» اسراء«سوره  82اين، درست همانند چيزى است كه در آيه 
  :هو شفاء و رحمةٌ للْمؤْمنينَ و ال يزِيد الظّالمينَ إِالّ خَساراً

رحمت براى مؤمنان است اما ظالمان را جز  شفاء وايم كه مايه  ما در قرآن آياتى نازل كرده«
  !.»افزايد خسران و زيان نمى

هدى (» اين كتاب آسمانى مايه هدايت پرهيزگاران است«: خوانيم و اين كه در آيات قرآن مى
اى از تقوا هر چند ضعيف، در وجود انسان  به خاطر همين است كه بايد مرحله) 1)(للْمتَّقينَ

  رش حق گردد، اين مرحله ده پذيباشد، تا آما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2ـ بقره، آيه  1



٧١  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

  .و آمادگى براى پذيرش گفتار حق است» روح حقيقت جوئى«همان 
* * *  

من هر زمان آنها را دعوت كردم كه ! خداوندا«: افزايد پس از آن، نوح در ادامه اين سخن، مى
مشمول آمرزش خود قرار دهى، آنها انگشتان خويش را در  راايمان بياورند تا تو آنها 

هايشان را بر خود پيچيدند، در مخالفت و عدم ايمان اصرار  هاى خود قرار داده، و لباس گوش
 و إِنِّي كُلَّما دعوتُهم لتَغْفرَ لَهم جعلُوا أَصابِعهم في آذانهِم و(» ورزيدند و شديداً استكبار كردند

  ).استَغْشَوا ثيابهم و أَصرُّوا و استَكْبرُوا استكْباراً
ها، براى اين بوده كه صداى حق را نشنوند، و پيچيدن لباس بر  گذاشتن انگشت در گوش

اى براى انگشتان فرو   انداختند تا پشتوانه  خويشتن يا به اين معنى است كه لباس بر سر مى
امواج صوتى به پرده صماخ آنها نرسد، و از آنجا پيامى به مغز ن كرده در گوش باشد، و كمتري

  !.منتقل نگردد
خواستند صورت خود را بپوشانند، مبادا چشمانشان بر قيافه ملكوتى نوح اين پيامبر   و يا مى

  !.هم گوش از شنيدن باز ماند و هم چشم از ديدن: بزرگ بيفتد، در واقع اصرار داشتند
انسان به اين مرحله از عداوت و دشمنى با حق برسد، كه حتى ت انگيز اس راستى، حيرت

  .اجازه ديدن، شنيدن و انديشيدن را به خود ندهد
بعضى از آن قوم منحرف دست فرزندان خويش را : در بعضى از تفاسير اسالمى آمده است

و را ت مبادا! از اين مرد، بترس: گفتند بردند، و به فرزند خود چنين مى گرفته، نزد نوح مى
كنم  گمراه كند، اين وصيتى است كه پدرم به من كرده، و من اآلن همان سفارش را به تو مى

  تا حق وصيت و خير خواهى را ادا كرده (
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  )1).(باشم

نوح با عمر طوالنى خود در طى چند نسل، همچنان به دعوت الهى : دهد اين آيه، نشان مى
  .شد  داد و هرگز خسته نمى خويش ادامه مى

زيرا خود را باالتر  ;يكى از عوامل مهم بدبختى آنها استكبار و غرور بود: دهد ، نشان مىضمناً
نماينده خدا باشد، و قلبش كانون علم  ديدند كه در برابر انسانى مانند خود هر چند از اين مى

و دانش و تقوا سر تسليم فرود آورند، اين كبر و غرور هميشه يكى از موانع مهم راه حق بوده 
  .كنيم ايمان مشاهده مى و ثمره شومِ آن را در تمام طول تاريخ بشر در زندگى افراد بى

 * * *  
سپس آنها «! خداوندا: گويد نوح، همچنان به سخنان خود، در پيشگاه پروردگار ادامه داده، مى

  ).ثُم إِنِّي دعوتُهم جِهاراً(» را آشكارا به توحيد و عبادت تو دعوت كردم
  .ات عمومى و با صداى بلند آنها را به سوى ايمان فرا خواندمدر جلس
* * *  

ثُم (» آشكارا و نهان، حقيقت توحيد و ايمان را براى آنها بيان داشتم«به اين، نيز قناعت نكردم 
  ).إِنِّي أَعلَنْت لَهم و أَسرَرت لَهم إِسراراً

ن جمعيت لجوج و خودخواه، دعوت خود را از به گفته بعضى از مفسران، نوح براى نفوذ در اي
هاى  العمل نمود كه مواجه با عكس گاه، تنها دعوت مخفيانه مى: سه طريق مختلف دنبال كرد

ها را به خود پيچيدند، و در كفر اصرار  ها را در گوش گذاشته، لباس  نگشتا(چهارگانه شد 
كار داشت، و گاه نيز، از روش و گاه، تنها دعوت علنى و آش) ورزيدند، و استكبار نمودند

  آميختن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .361، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  )1.(كرد، ولى هيچ يك از اينها مؤثر نيفتاد دعوت آشكار و نهان استفاده مى
ى فساد ها اصوالً، ساختمان انسان چنين است كه اگر در مسير باطل آن قدر پيش برود كه ريشه

در وجود او مستحكم گردد، و در اعماق وجودش نفوذ كرده به صورت طبيعت ثانوى در آيد، 
  .دهد اى مى هاى رساى الهى فايده پيام بخشد، و نه نه دعوت مردان خدا در او اثر مى

* * *  
  :ها نكته

  ـ راه و رسم تبليغ 1
اى براى تسلّى خاطر  هآنچه در آيات فوق درباره دعوت نوح آمده، در عين اين كه وسيل

به او پيوستند بود، يك برنامه عمومى و » مكّه«و مؤمنان اندكى كه در ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
  .دهد همه مبلغان راه خدا ارائه مى همگانى را براى

او، هرگز انتظار نداشت مردم دعوتش را اجابت كرده، در مركز عمومى شهر جمع شوند، سپس 
ر حالى كه همگان چشم به دهان او دوخته و گوش به سخنانش دارند، پيام با آرامش خاطر د

:) بعضى از روايات نيز آمدهو در (شود  الهى را به آنان برساند، بلكه از لحن آيات استفاده مى
رفت، يا در كوچه و بازار آنها را به طور خصوصى  هايشان مى او گاه به سراغ مردم در خانه

كرد، و گاه در مجالس عمومى كه به  ه و لحن محبت آميزى تبليغ مىزد، و با حوصل صدا مى
ند و آشكار رفت، و با صداى بل منظورهاى ديگرى از قبيل جشن و عزا تشكيل شده بود مى

هاى نامطلوب و توهين و استهزاء،  العمل خواند، اما هميشه با عكس فرمان خدا را بر آنها مى
  .با اين حال، هرگز دست از كار خود برنداشتشد، ولى  و گاه ضرب و جرح روبرو مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .136، صفحه 30، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  1
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نظير، سرمايه او در راه  تر، و پشتكار و استقامت بى اين حوصله عجيب، و آن دلسوزى عجيب
  .دعوت به آئين حق بود

و پنجاه سال دعوتش، تنها حدود هشتاد نفر به او  در طول نُهصد: انگيزتر اين كه و شگفت
اى هدايت شود كه بر  ايمان آوردند كه اگر اين دو عدد را بر يكديگر تقسيم كنيم، روشن مى

  !!.هر يك نفر به طور متوسط حدود دوازده سال تبليغ كرد
اين آيا اگر مبلغان اسالمى از يك چنين استقامت و پشتكارى برخوردار باشند، اسالم با 

  !محتواى غنى و جالب عالمگير نخواهد شد؟
* * *  

  ـ فرار از حقيقت چرا؟ 2
مگر ممكن است در زير اين آسمان، كسانى پيدا شوند كه حتى : كند گاه، انسان تعجب مى

حاضر به شنيدن حرف حق نباشند، و از آن فرار كنند؟ سخن از پذيرش نيست، سخن تنها از 
  .شنيدن است

  .اند اين گونه افراد بسيار بوده: دگوي ولى، تاريخ مى
كرد انگشت در گوش نهاده و جامه  نه تنها قوم نوح، به هنگامى كه آنها را دعوت به توحيد مى

صلى اهللا (پيچيدند، كه حق را نشنوند و نبينند، بلكه در عصر پيامبر اسالم بر سر و صورت مى
) صلى اهللا عليه وآله(انگيز پيامبر طبق صريح قرآن گروهى بودند كه وقتى صداى دل) عليه وآله

انداختند  ال و سوت و صفير چنان غوغائى به راه مىشد، با جار و جنج به آيات قرآن بلند مى
 لَّكُملَع يها فالْغَو هذَا الْقُرْآنِ ووا لعمينَ كَفَرُوا ال تَسقالَ الَّذ كه هيچ كس صداى او را نشنود، و

  : تَغْلبونَ
  گوش به اين قرآن فرا ندهيد و به هنگام تالوت آن جنجال : گفتند كافران«
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  )1.(»كنيد، تا پيروز شويد
ساالر شهيدان ) عليه السالم(هنگامى كه امام حسين: نيز آمده است» كربال«در تاريخ خونين 

خواست دشمنان منحرف را ارشاد و بيدار كند، چنان جنجالى به راه انداختند كه صداى  مى
  )2.(ر ميان آنها گم شدامام د

هاى ديگر، طرفداران باطل با انواع  امروز نيز، اين برنامه ادامه دارد، منتهى در اشكال و چهره
اند  هاى مخرب مواد مخدر و مانند آن، چنان جوى فراهم كرده هاى ناسالم، موسيقى  سرگرمى

  .كه مردم مخصوصاً جوانان نتوانند صداى دلنواز مردان خدا را بشنوند
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26ـ فصلت، آيه  1
  .8، صفحه 45، جلد »بحار االنوار«ـ  2
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  فَقُلْت استَغْفرُوا ربكُم إِنَّه كانَ غَفّاراً     10
  يرْسلِ السماء علَيكُم مدراراً     11
12    وال وبِأَم كُمددمي أَنْهاراً  و لْ لَكُمعجي نّات وج لْ لَكُمعجي ينَ ونب  
  ما لَكُم ال تَرْجونَ للّه وقاراً     13
  و قَد خَلَقَكُم أَطْواراً     14
  

  :ترجمه
  .از پروردگار خويش آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده است«: ـ به آنها گفتم 10
  مان را پى در پى بر شما فرستد،هاى پر بركت آس  ـ تا باران 11
هاى سر سبز و نهرهاى جارى در  ـ و شما را با اموال و فرزندان فراوان كمك كند و باغ 12

  .اختيارتان قرار دهد
  !ـ چرا شما براى خدا عظمت قائل نيستيد؟ 13
  )!تا از نطفه به انسان كامل رسيديد(ـ در حالى كه شما را در مراحل مختلف آفريد  14
  

  :يرتفس
  پاداش دنيوى ايمان

در ادامه بيانات مؤثر خود براى هدايت آن قوم لجوج و سركش، اين بار روى بشارت و » نوح«
دهد كه اگر از شرك و گناه توبه كنند، خدا  كند، و به آنها وعده مؤكد مى تشويق تكيه مى

  ا درهاى رحمت خويش را از هر سو به روى آنه
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از پروردگار خويش تقاضاى آمرزش : من به آنها گفتم«ا خداوند: كند گشايد، عرض مى مى

  ).فَقُلْت استَغْفرُوا ربكُم إِنَّه كانَ غَفّاراً(» كنيد كه او بسيار آمرزنده است
* * *  

آسمان را  هاى پربركت اگر چنين كنيد باران«سازد، كه  نه تنها شما را از گناهان پاك مى
  )1).(يرْسلِ السماء علَيكُم مدراراً(» فرستد درپى بر شما فرو مى پى

  .گيرد خالصه، هم باران رحمت معنوى و هم باران پر بركت مادى او شما را فرا مى
بارد كه  يعنى آن قدر باران مى» فرستد آسمان را بر شما مى«: گويد  مى: قابل توجه اين كه
آورد، و نه آسيبى  ه ويرانى مىاما چون باران رحمت است، ن! شود د نازل مىگوئى آسمان دار

  .رساند، بلكه در همه جا مايه خرمى، سر سبزى و طراوت است مى
* * *  

  ).و يمددكُم بِأَموال و بنينَ(» كند و اموال و فرزندان شما را افزون مى«: افزايد سپس، مى
جعلْ لَكُم جنّات و ي(» دهد  سبز و نهرهاى آب جارى قرار مىهاى خرم و سر و براى شما باغ«

  ).و يجعلْ لَكُم أَنْهاراً
به اين ترتيب، يك نعمت بزرگ معنوى، و پنج نعمت بزرگ مادى به آنها وعده داده، نعمت 

هاى  بزرگ معنوى، بخشودگى گناهان و پاك شدن از آلودگى كفر و عصيان است، اما نعمت
  هاى مفيد، به موقع و پر بركت،   زش بارانري: مادى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از پستان مادر است، و » شير«، در اصل به معنى ريزش )بر وزن جرّ(» در«از ماده » مدرار«ـ  1

  .صيغه مبالغه است» مدرار«سپس به معنى ريزش باران به كار رفته، و 
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  .نهرهاى آب جارىهاى پر بركت، و  ، باغ)هاى انسانى سرمايه(فزونى اموال، فزونى فرزندان 
  .آرى، ايمان و تقوا طبق گواهى قرآن مجيد، هم موجب آبادى دنيا و هم آخرت است

وقتى اين قوم لجوج از قبول دعوت نوح سر باز زدند، : در بعضى از روايات آمده است
خشكسالى و قحطى آنها را فرا گرفت، و بسيارى از اموال و فرزندانشان هالك شدند، زنان 

اگر ايمان بياوريد، همه اين مصائب و : آوردند، نوح به آنها گفت و كمتر بچه مىعقيم گشتند 
بالها از شما دفع خواهد شد، ولى آنها اعتنائى به او نكردند و همچنان سر سختى نشان دادند 

  ! ا درو كردتا عذاب نهائى فرا رسيد و همه ر
* * *  

ترسيد و براى خدا  را شما از خدا نمىچ«: گويد گردد، و مى سپس، بار ديگر به انذار باز مى
  )1).(ما لَكُم ال تَرْجونَ للّه وقاراً! (؟»عظمت قائل نيستيد

* * *  
  ).و قَد خَلَقَكُم أَطْواراً(» هاى گوناگون داد در حالى كه خدا شما را آفرينش«

پس به و از آن » علقه«ارزشى بوديد، چيزى نگذشت كه شما را به صورت   بى» نطفه«نخست 
در آورد، سپس شكل و اندام انسانى به شما داد، بعد لباس حيات در اندام شما » مضغه«صورت 

پوشانيد، و به شما روح و حس و حركت داد، همين گونه مراحل مختلف جنينى را يكى پس 
تا به صورت انسانى كامل از مادر متولد شديد، باز اطوار حيات و  از ديگرى پشت سر نهاديد،

  مختلف اشكال 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به معنى اميد است كه » رجاء«از ماده » تَرْجونَ«به معنى سنگينى و عظمت است، و » وقار«ـ  1
را شما در برابر عظمت چ: باشد، و مجموع جمله، به اين معنى است كه گاه توأم با خوف مى

  .خدا خاضع نيستيد
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شويد، و آفرينش  تحت ربوبيت او قرار داريد، و دائماً نو مىزندگى ادامه يافت، شما هميشه 
  .آوريد؟ يابيد، چگونه در برابر آستان با عظمت خالق خود سر تعظيم فرود نمى جديدى مى

گيريد، كه چهره روح و جان شما نيز دائماً  نه تنها از نظر جسمانى اشكال مختلفى به خود مى
داريد، در هر سرى ذوقى و در هر دلى عشقى است،  در تغيير است، هر يك از شما استعدادى

شويد، احساسات كودكى جان خود را به احساسات جوانى  و همه شما دائماً دگرگون مى
  .بخشد دهد، و آن هم جاى خود را به احساسات كهولت و پيرى مى مى

با اين كند، و  و به اين ترتيب، او در همه جا با شما است و در هر گام رهبرى و هدايت مى
  حرمتى چرا؟ همه لطف و عنايت او، اين همه كفران و بى

* * *  
  :نكته

  »عمران و آبادى«و » تقوا«رابطه 
 ايمان و: شود كه از آيات مختلف قرآن، از جمله آيات فوق، اين نكته به خوبى استفاده مى

  .ها، و كفر، ظلم و گناه مايه ويرانى است عدالت مايه آبادى جامعه
و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم برَكات منَ السماء : خوانيم مى» عرافا« 96در آيه 

  : و األَرضِ
د، درهاى بركات آسمان و زمين را به ها ايمان بياورند و تقوا پيشه كنن اگر اهل شهرها و آبادى«

  .»گشائيم روى آنها مى
  : ظَهرَ الْفَساد في الْبرِّ و الْبحرِ بِما كَسبت أَيدي النّاسِ: خوانيم مى» مرو«سوره  41و در آيه 
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  .»فساد در خشكى و دريا بر اثر اعمال مردم ظاهر شد«
  : و ما أَصابكُم منْ مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم: آمده است» شورى« 30و در آيه 

  .»ه خاطر اعمال شما استرسد ب هر مصيبتى به شما مى«
و لَو أَنَّهم أَقاموا التَّوراةَ و اإلِنْجِيلَ و ما أُنْزِلَ إِلَيهِم منْ ربهِم الَ : آمده است» مائده« 66و در آيه 

هِملجأَر تنْ تَحم و هِمقنْ فَوَكَلُوا م :  
بر آنان نازل شده است بر پا دارند، از اگر آنها تورات و انجيل و آنچه از طرف پروردگارشان «

و آيات ) و بركات زمين و آسمان آنها را فرا خواهد گرفت(» خورند آسمان و زمين روزى مى
  .ديگرى از اين قبيل

تنها يك رابطه معنوى نيست، بلكه عالوه بر رابطه معنوى كه آثارش را به خوبى » رابطه«اين 
  .ن زمينه وجود داردبينيم رابطه مادى روشنى نيز در اي مى

هاى  ايمانى، سرچشمه عدم احساس مسئوليت، قانون شكنى، و فراموش كردن ارزش كفر و بى
هاى اعتماد  ها، متزلزل شدن پايه اخالقى است، و اين امور، سبب از ميان رفتن وحدت جامعه

  .تو اطمينان، هدر رفتن نيروهاى انسانى و اقتصادى، و به هم خوردن تعادل اجتماعى اس
كند، و راه  نشينى مى كه اين امور بر آن حاكم گردد، به سرعت عقباى   جامعه: بديهى است

  .سقوط و نابودى را پيش خواهد گرفت
بينيم، جوامعى هستند كه با وجود عدم ايمان و تقوا از پيشرفت نسبى وضع مادى   و اگر مى

خالقى بدانيم، كه ميراث برخوردارند، آن را نيز بايد مرهون رعايت نسبى بعضى از اصول ا
  .ها است انبياى پيشين و نتيجه زحمات رهبران الهى، دانشمندان و علما در طول قرن
  عالوه بر آيات فوق، در روايات اسالمى نيز روى اين معنى زياد تكيه شده 
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  : شود، از جمله استغفار و ترك گناه، سبب فزونى روزى و بهبودى زندگى مى: است كه
زياد استغفار كن تا روزى «: أَكْثرِ االستغْفار تَجلب الرِّزقَ: آمده) عليه السالم(علىدر حديثى از 

  )1.(»را به سوى خود جلب كنى
منْ أَنْعم اللّه علَيه نعمةً : چنين نقل شده) صلى اهللا عليه وآله(در حديث ديگرى از پيغمبر اكرم

ال حولَ و ال قُوةَ االّ : استَبطَأَ الرِّزقَ فَلْيستَغْفرِ اللّه، و منْ حزَنَه أَمرٌ فَلْيقُلْ فَلْيحمد اللّه تَعالى، و منْ
بِاللّه :  

كسى كه خداوند نعمتى به او بخشيده، شكر خدا را به جا آورد، و كسى كه روزيش تأخير «
ال حول و ال : ويدغمگين گردد، بگ اى كرده از خدا طلب آمرزش كند، و كسى كه بر اثر حادثه

  2.»قوة اال باللّه
و قَد جعلَ اللَّه سبحانَه االستغْفَار سبباً لدرورِ الرِّزقِ و رحمةِ : خوانيم  نيز مى» نهج البالغه«در 

رْسكانَ غَفّاراً ي إِنَّه كُمبرُوا رتَغْفاس انَهحبالْخَلْقِ، فَقَالَ سع ماءراراًلِ السدم كُملَي :...  
از : خداوند سبحان، استغفار را سبب فزونى روزى و رحمت خلق قرار داده، و فرموده«

پروردگارتان طلب آمرزش كنيد كه او بسيار آمرزنده است ، باران پر بركت آسمان را بر شما 
  3.»فرستد مى

جهان است، و هنگامى هائى در اين  يتمجازات بسيارى از گناهان، محروم: حقيقت، اين است
كه انسان از آن توبه كند و راه پاكى و تقوا را پيش گيرد، خداوند اين مجازات را از او بر طرف 

  4.سازد مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .424، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  2و  1
  .143، خطبه »نهج البالغه«ـ  3
» هود«سوره  52ذيل آيه » ها گناه و ويرانى جامعه«ى در اين زمينه تحت عنوان ـ شرح ديگر 4

  ).131، صفحه 9، جلد »نمونه«تفسير (داشتيم 
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  أَ لَم تَرَوا كَيف خَلَقَ اللّه سبع سماوات طباقاً     15
  و جعلَ الْقَمرَ فيهِنَّ نُوراً و جعلَ الشَّمس سراجاً     16
  و اللّه أَنْبتَكُم منَ األَرضِ نَباتاً     17
  ثُم يعيدكُم فيها و يخْرِجكُم إِخْراجاً     18
  و اللّه جعلَ لَكُم األَرض بِساطاً     19
  لتَسلُكُوا منْها سبالً فجاجاً     20
  

  :ترجمه
  .گرى آفريده استدانيد چگونه خداوند هفت آسمان را يكى باالى دي ـ آيا نمى 15
  !ها مايه روشنائى، و خورشيد را چراغ فروزانى قرار داده است؟  ـ و ماه را در ميان آسمان 16
  .ـ و خداوند شما را همچون گياهى از زمين رويانيد 17
  .سازد ار ديگر شما را خارج مىگرداند، و ب  ـ سپس شما را به همان زمين باز مى 18
  .اى قرار داد ما فرش گستردهـ و خداوند زمين را براى ش 19
  !»هاى آن بگذريد هاى وسيع و دره ـ تا از راه 20
  

  :تفسير
  باغبان هستى، شما را چون گلى پرورش داد

، در بيانات عميق و مستدل خود در برابر مشركان لجوج، نخست، دست آنها را »نوح«حضرت 
  گرفته، به اعماق وجودشان برد، تا آيات انفسى را مشاهده 



٨٣  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     
گويد، آنها را   ، سپس همان گونه كه آيات مورد بحث مى)چنان كه در آيات قبل گذشت(د، كنن

هاى خدا در عالم بزرگ آفرينش دعوت كرده و آنان را به سير آفاقى   به مطالعه نشانه
  )1.(برد مى

دانيد چگونه خداوند هفت آسمان را يكى  آيا نمى«: گويد  نخست، از آسمان شروع كرده، مى
  )2).(أَ لَم تَرَوا كَيف خَلَقَ اللّه سبع سماوات طباقاً! (؟»رى آفريده استباالى ديگ

است، گاه به معنى قرار گرفتن چيزى باالى » مطابقه«به معنى » مفاعله«مصدر باب » طباق«
هماهنگى و مطابقت دو چيز با يكديگر است، و در اينجا هر دو آيد، و گاه به معنى  چيزى مى

  .كند مىمعنى صدق 
هاى هفتگانه يكى باالى ديگرى قرار دارد، و به طورى كه در تفسير  مطابق معنى اول، آسمان

تمام آنچه را ما با : ايم، يك تفسير قابل توجه اين است كه هاى هفتگانه در گذشته گفته آسمان
، و بينيم، همه جزء آسمان اول است ير مسلّح از ستارگان ثوابت و سيار مىچشم مسلّح و غ

شش عالم ديگر، يكى ما فوق ديگرى بعد از آن قرار دارد كه از دسترس علم و دانش انسان 
امروز بيرون است، و ممكن است در آينده اين شايستگى را پيدا كند كه آن عوالم، عجيب و 

  )3.(كشف كند گسترده را يكى بعد از ديگرى
  اى هفتگانه در ه و بنابر احتمال دوم، قرآن به هماهنگى و مطابقت آسمان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاى مستقلى كه به طور معترضه از  ـ در اين كه اين سخنان دنباله كالم نوح است، يا جمله 1

و است، ولى بسيارى از سوى خداوند خطاب به مسلمانان صادر شده، در ميان مفسران گفتگ
كند، و اگر بعد  ظاهر آيات نيز همين را اقتضا مىاند دنباله كالم نوح باشد، و  آنها ترجيح داده

آمده، به خاطر آن است كه نوح سخنانش را با مردم تمام كرده » و قال نوح«از اين آيات جمله 
  .كند و رو به درگاه خدا آورده و از آنها شكايت مى

  .»حال«باشد يا » مفعول مطلق«ممكن است » طباقاً«ـ  2
جلد اول (» بقره«سوره  29هاى هفتگانه در ذيل آيه  ن آسمانـ درباره تفسيرهاى گوناگو 3

  . ايم مشروحاً بحث كرده) تفسير نمونه
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  .كند نظم و عظمت و زيبائى اشاره مى
* * *  

هاى هفتگانه مايه نور و روشنائى براى  خداوند ماه را در ميان آسمان: افزايد پس از آن، مى
  ).و جعلَ الْقَمرَ فيهِنَّ نُوراً و جعلَ الشَّمس سراجاً( »شما قرار داد، و خورشيد را چراغ فروزانى

است كه از ها ميليون كوكب فروزنده  هاى هفتگانه، ميليون درست است كه در آسمان
باشد، ولى آنچه براى ما مهم است و در زندگى ما اثر دارد،  تر مى خورشيد و ماه ما نيز پرفروغ

مسى است كه فضاى زندگى ما را يكى در روزها، و ديگرى در همين خورشيد و ماه منظومه ش
  )1.(سازد ها روشن مى شب

نور : به خاطر آن است كه» ماه«در مورد » نور«و » خورشيد«درباره ) چراغ(» سراج«تعبير به 
از درون خودش نيست و » ماه«جوشد مانند چراغ، اما نور  از درون خودش مى» خورشيد«

كه مفهوم اعمى دارد در مورد » نور«شود، و لذا كلمه  از آئينه منعكس مىشبيه بازتابى است كه 
  .آن به كار رفته است

  .شود اين تفاوت تعبير، در آيات ديگر قرآن نيز ديده مى
  )2.(ايم آورده» يونس«سوره  5شرح بيشترى در اين زمينه ذيل آيه 

* * *  
خداوند شما را همچون گياهى از «: افزايد گردد، و مى  و بار ديگر به آفرينش انسان باز مى

  )3).(و اللّه أَنْبتَكُم منَ األَرضِ نَباتاً! (»زمين رويانيد
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گردد، هيچ  بر مى» سماوات سبع«كه ظاهراً به » فيهِنَّ«ضمير : شود ـ از اينجا معلوم مى 1

و روشنائى براى ما است، بنابراين لزومى ندارد كه  زيرا سخن از نور ;كند مشكلى ايجاد نمى
  ).دقت كنيد(بگيريم » آسمان دنيا«را به معنى » هنّ«يا ضمير » مع«را به معنى » فى«
  .226، صفحه 8ـ جلد  2
أَنْبتَكُم «: گفته شود، ولى آيه تقديرى دارد و آن چنين است» أَنْباتا«ـ در اين آيه قاعدتاً بايد  3

نَ األَرنَباتاًم تُمابوالفتوح رازى«، و »فخر رازى«تفسير (» ضِ فَنَب«.(  



٨٥  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

آفرينش نخستين انسان : اوالً: و رويانيدن، در مورد انسان، به خاطر آن است كه» انبات«تعبير به 
  .از خاك است

كند از زمين است، يا  خورد و به كمك آن رشد و نمو مى تمام مواد غذائى كه انسان مى: ثانياً
ها، و يا به طور غير مستقيم مانند گوشت   هاى غذائى و ميوه  ها و دانه قيماً مانند سبزىمست

  .حيوانات
شباهت زيادى در ميان انسان و گياه وجود دارد، و بسيارى از قوانينى كه حاكم بر تغذيه، : ثالثاً

  .توليد مثل، نمو و رشد گياهان است بر انسان نيز حكم فرما است
كار خداوند در مسأله هدايت : دهد رد انسان بسيار پر معنى است و نشان مىاين تعبير، در مو

ست كه بذرهاى گياهان را در فقط كار يك معلم و استاد نيست، بلكه همچون كار يك باغبان ا
  .دهد، تا استعدادهاى نهفته آنها شكوفا گردد محيط مساعد قرار مى

خداوند به «: و أَنْبتَها نَباتاً حسناً: خوانيم مى» آل عمران« 37نيز در آيه » مريم«در مورد حضرت 
مان نكته لطيف اينها همه اشاره به ه» اى گياه وجود مريم را آفريد و پرورش داد طرز شايسته

  .است
 * * *  

بعد از آن به سراغ مسأله معاد كه يكى ديگر از مسائل پيچيده براى مشركان بوده است رفته، 
گرداند، و بار ديگر شما را از  به همان زمين كه از آن روئيديد باز مى سپس شما را«: فرمايد مى

  ).إِخْراجاًثُم يعيدكُم فيها و يخْرِجكُم (» كند آن خارج مى
گرديد، و همان كسى كه قدرت داشت در آغاز  در آغاز، خاك بوديد، بار ديگر به خاك بر مى

  ديگر بعد از خاك  شما را از خاك بيافريند توانائى دارد بار
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  .شدن لباس حيات در اندامتان بپوشاند
كه به طرز بسيار جالبى در آيات فوق منعكس شده، » معاد«به » توحيد«اين انتقال از مسأله 

بيانگر رابطه نزديك اين دو مسأله است، و به اين ترتيب، نوح در مقابل مخالفان از طريق نظام 
  .ند و هم از اين طريق استدالل بر معادك آفرينش، هم استدالل بر توحيد مى

* * *  
ت وجود گردد و از نعم هاى توحيد در عالم بزرگ، باز مى مجدداً به آيات آفاقى و نشانه

و (» اى قرار داد خداوند زمين را براى شما فرش گسترده«: فرمايد گويد، مى زمين، سخن مى
  )1).(اللّه جعلَ لَكُم األَرض بِساطاً

نان خشن است كه نتوانيد بر آن استراحت و رفت و آمد كنيد، و نه آن چنان نرم است نه آن چ
  .كه در آن فرو رويد و قدرت حركت نداشته باشيد

حرارت  نه چنان داغ و سوزان است كه از گرمايش به زحمت بيفتيد، و نه چنان سرد و بى
گسترده و آماده و  است كه زندگى روى آن براى شما مشكل گردد، به عالوه بساطى است

  .هاى زندگى شما داراى همه نيازمندى
* * *  

ها به خاطر دره و  اى است، بلكه كوه هاى هموار همچون فرش گسترده نه تنها زمين
باشد،  اى مى هائى كه در البالى آن وجود دارد و قابل عبور است نيز بساط گسترده  شكاف

ه در اين زمين قرار دارد، بگذريد، و به هر هائى ك هاى وسيع و دره هدف اين است كه از راه«
  ).لتَسلُكُوا منْها سبالً فجاجاً(» هيد برويدخوا اى كه مى نقطه

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به هر چيز » بساط«به معنى گستردن چيزى است، و لذا واژه » بسط«از ماده » بِساط«ـ  1
  .آن فرش است شود كه يك مصداق اى گفته مى گسترده
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اى است كه در ميان دو كوه قرار   به معنى دره) بر وزن حج(» فج«جمع ) بر وزن مزاج(» فجاج«
  )1.(شود هاى وسيع نيز گفته مى دارد، و به جاده
ها و   هاى خدا در آسمان در اين قسمت از سخنان خود، گاه به نشانه» نوح«به اين ترتيب، 

ان هاى گوناگون او در كره زمين، و گاه به ساختم به نعمتكند، گاه  كواكب آسمانى اشاره مى
خود انسان و مسأله حيات و زندگى او، كه هم دليلى است براى شناخت خداوند و هم اثبات 

  .مسأله معاد
ها و نه استدالالت منطقى هيچ يك در   ها و تشويق  ولى، نه آن انذارهاى نخستين و نه بشارت

حق اشت، همچنان به مخالفت و كفر ادامه دادند و از قبول دل سياه اين قوم لجوج اثر نگذ
  .استنكاف جستند، كه در آيات بعد سر انجام اين خيره سرى را خواهيم ديد

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»فج«، ماده »مفردات راغب«ـ  1
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21     ي ونوصع مإِنَّه بر قالَ نُوحو و مالُه هزِدي نْ لَموا معإِالّاتَّب هلَد  
  خَساراً           

  و مكَرُوا مكْراً كُباراً     22
  و قالُوا ال تَذَرنَّ آلهتَكُم و ال تَذَرنَّ وداً و ال سواعاً و ال يغُوثَ و يعوقَ    23

  و نَسراً           
  ثيراً و ال تَزِد الظّالمينَ إِالّ ضَالالً و قَد أَضَلُّوا كَ    24
25    ونِ اللّهنْ دم موا لَهجِدي لُوا ناراً فَلَمخأُغْرِقُوا فَأُد هِميئاتا خَطمم  

  أَنْصاراً           
  

  :ترجمه
آنها نافرمانى من كردند و از ! پروردگارا«: گفت) بعد از نوميدى از هدايت آنها(ـ نوح  21

  !كسانى پيروى نمودند كه اموال و فرزندانشان چيزى جز زيانكارى بر آنها نيفزوده است
  .مكر عظيمى به كار بردند) اين رهبران گمراه(ـ و  22
، »ود«هاى  بت) به خصوص(هاى خود بر نداريد  دست از خدايان و بت: ـ و گفتند 23

  !را رها نكنيد» نسر«و » يعوق«، »يغُوث«، »سواع
  !»ظالمان را جز ضاللت ميفزا! و آنها گروه بسيارى را گمراه كردند، خداونداـ  24
همگى به خاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند، و ) آرى، سر انجام(ـ  25

  !جز خدا ياورانى براى خود نيافتند
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  :تفسير

  ...لطف حق با تو مداراها كند
در طى صدها سال به كار زد، و آن قوم ، جز گروه هنگامى كه نوح، آخرين تالش خود را 

پرستى، گمراهى و فساد اصرار ورزيدند، از هدايت آنها مأيوس   اندكى، همچنان بر كفر، بت
شد، رو به درگاه خدا آورد، و ضمن مناجات مستدلى از خداوند تقاضاى مجازات براى آنها 

  : خوانيم يات مورد بحث مىكرد، چنان كه در آ
آنها نافرمانى من كردند، و از كسى پيروى نمودند كه اموال و فرزندانش ! پروردگارا: نوح گفت«

قالَ نُوح رب إِنَّهم عصوني و اتَّبعوا منْ لَم يزِده مالُه (» چيزى جز زيانكارى بر او نيفزوده است
  ).و ولَده إِالّ خَساراً
عيتى هستند كه تنها امتيازشان اموال و فرزندان زياد است، رهبران اين قوم، جم: اشاره به اين كه

شود، نه خدمتى به خلق  آن هم اموال و فرزندانى كه جز در مسير فساد به كار گرفته نمى
كنند، و نه خضوعى در برابر خالق دارند، و اين امكانات فراوان، مايه غرور، طغيان و  مى

  .آنها شده استسركشى 
بينيم بسيارى از رهبران اقوام مختلف از همين قماش مردم  اه كنيم، مىاگر به تاريخ بشر نگ

اند، كسانى كه تنها امتيازشان اندوختن اموال حرام، و به وجود آوردن فرزندان ناصالح،  بوده
ير هاى مستضعف و به زنج سپس سركشى، طغيان، و سر انجام تحميل افكار خود بر توده

  .كشيدن آنها بوده است
* * *  

  ).و مكَرُوا مكْراً كُباراً(» اين رهبران ضال و مضل مكر عظيمى به كار بردند«: افزايد ىو م
  است و در اينجا به صورت نكره ذكر شده، » كبر«كه صيغه مبالغه از » كُبار«
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گمراه ساختن مردم، و ممانعت اى براى  هاى شيطانى عظيم و گسترده آنها طرح: دهد نشان مى
  .ها چه بوده است؟ درست مشخص نيست وح ريخته بودند، اما اين طرحاز قبول دعوت ن

زيرا طبق بعضى از روايات، بت پرستى قبل از  ;همان مسأله بت پرستى بوده باشد: احتمال دارد
نوح سابقه نداشت، بلكه قوم نوح آن را به وجود آوردند، و مسأله از اينجا سر چشمه گرفت 

كردند،   ردان صالحى بودند كه مردم به آنها اظهار عالقه مىكه در فاصله زمان آدم و نوح، م
از عالقه مردم سوء استفاده نمود، و آنها را تشويق به ) هاى شيطان صفت و انسان( شيطان

  .ها كرد ساختن مجسمه آن بزرگان و گرامى داشت آن مجسمه
، تصور هاى بعد، رابطه تاريخى اين موضوع را فراموش كرده اما چيزى نگذشت كه نسل

تش قرار گيرند، و به اين ترتيب، ها موجوداتى محترمند كه بايد مورد پرس نمودند اين مجسمه
به پرستش بتها سرگرم شدند، و مستكبران ظالم با اغفال آنها از اين طريق، آنان را به بند 

  .كشيدند، و مكر بزرگ واقع شد
 * * *  

از اشاره سر بسته به اين مكر بزرگ  زيرا بعد ;تواند گواه اين مطلب باشد آيه بعد، مى
و قالُوا ال تَذَرنَّ (» هاى خود برنداريد دست از خدايان و بت: ندرؤساى آنها گفت«: افزايد مى

تَكُمهآل.(  
شود، و با دست  و هرگز دعوت نوح را به خداى يگانه نپذيريد، خدائى كه هرگز ديده نمى

  !.قابل لمس نيست
هاى ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر را  بت«: يد كردند، و گفتندمخصوصاً روى پنج بت تأك

و ال تَذَرنَّ وداً و ال سواعاً و ال يغُوثَ و يعوقَ و ! (»هرگز رها نكنيد، و دست از دامنشان نكشيد
  ).نَسراً
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وجه خاص اى داشتند، و مورد ت اين پنج بت امتيازات ويژه: شود كه از قرائن چنين استفاده مى
ت طلب آنان نيز روى عبادت آنها تكيه آن قوم گمراه بودند، به همين دليل، رهبران فرص

  .كردند مى
  :اين پنج بت از كجا پيدا شدند؟ روايات گوناگونى وجود دارد: در اين كه

زيستند، هنگامى كه از دنيا  اينها نام پنج مرد صالح است كه قبل از نوح مى: اند ـ بعضى گفته 1
ساختند و گرامى داشتند، و  هاى آنان را به عنوان يادگار به تحريك ابليس ند، مجسمهرفت

  .تدريجاً به صورت بت پرستى در آمد
رفت، مجسمه او  هاى پنج فرزند آدم است كه هر كدام از دنيا مى اينها نام: اند ـ بعضى گفته 2

عليه (شد و در عصر نوحساختند، ولى مدتى بعد، اين مسائل فراموش  را براى ياد بود مى
  .تموج پرستش آنها باال گرف) السالم

ساخته )عليه السالم(هائى است كه در عصر خود نوح اينها نام بت: ـ بعضى ديگر معتقدند 3
كرد، گروهى به  شد، و اين به خاطر آن بود كه نوح مردم را از طواف قبر آدم جلوگيرى مى

  )1.(د و به پرستش آنها مشغول شدندهائى ساختن تحريك ابليس به جاى آن، مجسمه
ها را   اى يكى از اين بت پنجگانه به عرب جاهلى منتقل شد، و هر قبيله هاى اتفاقاً، اين بت

ها منتقل شده باشد، بلكه ظاهر اين   براى خود برگزيدند، البته بسيار بعيد است كه خود آن بت
  .دها ساختن هائى به اين نام نام آنها منتقل شد و بت: است

هاى پنجگانه در طوفان نوح، دفن  ن بتاي: اند نقل كرده» ابن عباس«ولى بعضى از مفسران از 
  شد و در عصر جاهليت عرب، شيطان آنها را بيرون كشيد و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» زىابوالفتوح را«ـ تفسير » على بن ابراهيم«ـ تفسير  364، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1

  ).ذيل آيات مورد بحث(و تفسيرهاى ديگر 
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  )1.(مردم را به پرستش آن دعوت نمود
  :ها در ميان قبائل عرب جاهلى چگونه تقسيم شد؟ گفتگو است باز در اين كه اين بت

قرار داشت » دومة الجندل«در سر زمين » بنى كلب«متعلق به طايفه » ود«بت : اند بعضى گفته
  ).نامند  مى» جوف«كه امروز آن را  »تبوك«شهرى در نزديكى (

  .بود» رهاط«در سرزمين » هذيل«متعلق به قبيله » سواع«و 
  .تعلق داشت» بنى مذجح«يا طائفه » بنى قطيف«به طائفه » يغوث«و بت 

  .»همدان«به طايفه » يعوق«و 
  )2.(»حمير«از قبائل » ذى الكالع«به طايفه » نسر«و 

قرار داشت » يمن«در سرزمين ) يغوث و يعوق و نسر(بت روى هم رفته، از اين پنج بت، سه 
  3.از ميان رفت و مردم آن سامان به آئين يهود گرويدند» يمن«بر » ذو نواس«كه با تسلط 

و » زن«به صورت » سواع«بود و » مرد«به شكل » ود«بت : گويد  مورخ معروف مى» واقدى«
پرنده (» باز«به صورت » رنس«و » اسب«به صورت » يعوق«و » شير«به صورت » يغوث«

  4).معروف
» هبل«هاى ديگرى نيز داشتند كه از جمله بت  بت» مكّه«البته، عرب جاهلى مخصوصاً اهالى 

 18قرار داشت، و » كعبه«شد و در داخل خانه  هاى آنان محسوب مى بود كه بزرگترين بت
» ركن يمانى«در مقابل  »نائله«و بت » حجر االسود«در مقابل » اساف«و بت ! ذراع طول آن بود

  و  )گوشه جنوبى خانه كعبه(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6787، صفحه 10، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
  .631، صفحه »اعالم القرآن«و  364، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  3و  2
  .364، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  4
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  )1(.بود» عزّى«و » الت«همچنين بت 
* * *  

خداوندا اين رهبران گمراه و خود خواه گروه بسيارى را گمراه «: افزايد سپس، نوح مى
  )2).(و قَد أَضَلُّوا كَثيراً(» ساختند

  ).و ال تَزِد الظّالمينَ إِالّ ضَالالً(» ظالمان را جز ضاللت ميفزا! خداوندا«
همان سلب توفيق الهى از آنها است  منظور از افزودن ضاللت و گمراهى ظالمان و ستمگران،

دارند،  شود، و يا مجازاتى است كه آنها به خاطر ظلمشان دريافت مى  كه سبب بدبختى آنها مى
  .سازد گيرد، و تاريكى كفر را جانشين آن مى كه خدا نور ايمان را از آنها مى

يرى ودى هر تأثزيرا هر موج ;شود  و يا اين خاصيت اعمال آنهاست كه به خدا نسبت داده مى
  ).دقت كنيد(دارد به فرمان او است 

هر چه باشد، هيچ منافاتى با حكمت خداوند در مورد مسأله ايمان و كفر و هدايت و ضاللت 
  .شود ندارد، و سبب سلب اختيار نيز نمى

 * * *  
به «: فرمايد  سرانجام، در آخرين آيه مورد بحث، خداوند سخن آخر را در اين زمينه چنين مى

شان غرق شدند، و آنها را در آتش وارد ساختند، و ياورانى جز خدا نيافتند كه در اطر گناهانخ
  مما (» برابر خشم او از آنها دفاع كند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .364، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
به قرينه آيه قبل كه  گردد، ز مىبه رؤسا و رهبران ثروتمند اين گروه با» أَضَلُّوا«ـ ضمير در  2

  .»هاى خود را رها نكنيد بت: گفتند«: و قالُوا ال تَذَرنَّ آلهتَكُم: گويد مى
چرا كه آنها مايه  ;گردد باز مى» ها بت«ضمير به : اند ولى بعضى از مفسران، احتمال داده

ضمير جمع ه به صورت نيز آمده است، اما ن» ابراهيم« 36و شبيه آن در آيه (گمراهى بودند 
اما، اين احتمال در آيه مورد بحث بسيار بعيد به نظر ) مذكر، بلكه به صورت ضمير جمع مؤنث

  .رسد مى
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  )1).(خَطيئاتهِم أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا ناراً فَلَم يجِدوا لَهم منْ دونِ اللّه أَنْصاراً
بالفاصله وارد آتش شدند، و اين عجيب  ن،آنها بعد از غرق شد: دهد كه تعبير آيه نشان مى

چرا كه طبق  ;و اين آتش همان آتش برزخى است! است كه از آب فورا وارد آتش شوند
شوند، و طبق بعضى از   گواهى آيات قرآن، گروهى بعد از مرگ، در عالم برزخ مجازات مى

  !.خوزهاى د اى از حفره هاى بهشت است، يا حفره  يا باغى از باغ» قبر«روايات 
منظور، آتش قيامت است، ولى از آنجا كه وقوع قيامت قطعى : اين احتمال نيز داده شده كه

  )2.(است و فاصله زيادى ندارد، به صورت فعل ماضى ذكر شده است
به فرمان خدا در ميان همان امواج : گويند منظور آتش دنيا است، مى: بعضى نيز احتمال دادند

  )3!.(در كام خود فرو كشيد راطوفان آتشى ظاهر شد و آنها 
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اينجا زائده و براى » ما«به معنى باء سببيت يا الم تعليل است و » مما خَطيئاتهِم«در » من«ـ  1

  .باشد تأكيد مى
  .145، صفحه 30جلد در تفسير خود آن را به عنوان يك قول نقل كرده است، » فخر رازى«ـ  2
  .280، صفحه 11، جلد »ابوالفتوح رازى«ـ تفسير  3
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  و قالَ نُوح رب ال تَذَر علَى األَرضِ منَ الْكافرِينَ دياراً     26
  وا عبادك و ال يلدوا إِالّ فاجِراً كَفّاراً إِنَّك إِنْ تَذَرهم يضلُّ    27
28    ي ورْ لاغْف بينَ رنؤْملْمل ناً وؤْمم يتيخَلَ بنْ دمل و يدوالل  

  و الْمؤْمنات و ال تَزِد الظّالمينَ إِالّ تَباراً           
  

  :ترجمه
  !هيچ يك از كافران را بر روى زمين باقى مگذار! پروردگارا«: ـ نوح گفت 26
كنند و جز نسلى فاجر و كافر به  ت را گمراه مىـ چرا كه اگر آنها را باقى بگذارى، بندگان 27

  .آورند وجود نمى
مرا، و پدر و مادرم و تمام كسانى را كه با ايمان وارد خانه من شدند، و جميع ! ـ پروردگارا 28

  !و ظالمان را جز هالكت ميفزا ;مردان و زنان باايمان را بيامرز
  

  :تفسير
  !اين قوم فاسد و مفسد بايد بروند

و شكايتش از قوم به درگاه خدا و نفرين ) عليه السالم(ت، همچنان ادامه سخنان نوحاين آيا
  : فرمايد  درباره آنها است، مى

و قالَ نُوح رب ال تَذَر ! (»احدى از كافران را روى زمين زنده مگذار! پروردگارا: نوح گفت«
  ).علَى األَرضِ منَ الْكافرِينَ دياراً

به طور كامل از هدايت آنها مأيوس شده بود، و آخرين تالش : مى گفت كهاين سخن را هنگا
  اى  و كوشش خود را براى ايمان آوردن آنها به كار زد و نتيجه
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  .نگرفت، و تنها گروهى اندك به او ايمان آوردند
هم دعوت نوح جهانى بوده، و هم : دهد نشان مى» بر صفحه زمين«: تعبير به علَى األَرض

  .و عذابى كه بعد از آن آمدطوفان 
گزيند، اين  اى سكنى مى  به معنى كسى است كه در خانه» دار«از ماده ) بر وزن سيار(» ديار«

در خانه «: ما فى الدارِ ديار: شود ىرود، مثالً گفته م واژه معموالً در موارد نفى عام به كار مى
  )1.(»احدى ساكن نيست

 * * *  
زيرا اگر آنها را واگذارى «: افزايد كند و مى فرين خود استدالل مىبراى ن» نوح«آن گاه، 

إِنَّك إِنْ تَذَرهم ! (»آورند كنند، و جز نسلى فاجر و كافر به وجود نمى بندگانت را گمراه مى
  ).ادك و ال يلدوا إِالّ فاجِراً كَفّاراًيضلُّوا عب

از روى خشم، غضب، ) عليه السالم(ه نوحنفرين انبياء، از جمل: دهد كه اين، نشان مى
توزى نبوده، بلكه روى يك حساب منطقى صورت گرفته است، و نوح مانند  انتقامجوئى و كينه
برود و دهان به نفرين بگشايد، بلكه اى نبود كه با كوچكترين چيزى از جا در   افراد كم حوصله

خوردن، و بعد از يأس كامل، بعد از نُهصد و پنجاه سال دعوت، صبر، شكيبائى و خون دل 
  .زبان به نفرين گشود

آورند، و عالوه بر آن، بندگان خدا را كه در  در اين كه نوح از كجا فهميد اينها ديگر ايمان نمى
  ! ز اين گذشته نسل آينده آنان نيز فاسد و مفسد است؟سازند، و ا آن محيط بودند گمراه مى

  .ود كه خدا به او داده بوداز طريق آگاهى بر غيب ب: اند بعضى گفته
  اين مطلب را از وحى الهى استفاده ) عليه السالم(نوح: اين احتمال نيز داده شده كه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شده و » ياء«تبديل به » واو«بوده، سپس ) بر وزن حيوان(» واردي«در اصل : اند  ـ بعضى گفته 1

، و 465، صفحه 2، جلد »البيان فى غرائب القرآن«(ته است گش» ديار«در آن ادغام گشته، و 
  ).، ذيل آيات مورد بحث»فخر رازى«تفسير 
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به نوح «: نْ قَومك إِالّ منْ قَد آمنَو أُوحي إِلى نُوح أَنَّه لَنْ يؤْمنَ م: فرمايد كرد، آنجا كه مى
-)1.(»اند، ايمان نخواهد آورد ردهوحى فرستاده شد كه از قوم تو احدى جز آنان كه ايمان آو

)2(  
از مجراى طبيعى و محاسبات معمولى به اين » نوح«: اين احتمال نيز قابل قبول است كه

زيرا قومى كه نُه صد و پنجاه سال با مؤثرترين بيانات، تبليغ شوند و ايمان  ;حقيقت رسيده بود
كثريت قاطع جمعيت را تشكيل نياورند، اميدى به هدايتشان نيست، و چون اين گروه كافر ا

كردند، و   دادند و همه امكانات در اختيار آنها بود، طبعاً براى اغواى ديگران كوشش مى مى
ن اين احتماالًت سه گانه نيز ممكن شدند، جمع ميا  هاى آينده چنين قومى قطعاً فاسد مى نسل
  .است

» كفر«مبالغه در » كفار«و شود،  به معنى كسى است كه گناه زشت و شنيعى مرتكب مى» فاجر«
هاى عملى است، و  يكى مربوط به جنبه: است، بنابراين تفاوت ميان اين دو واژه اين است كه

  .ديگرى اعتقادى
است، » حكمت«هاى الهى بر اساس  عذاب: شود از مجموع اين آيات، به خوبى استفاده مى

خط فساد و گمراهى قرار گيرند، هاى آينده آنها نيز در  جمعيتى كه فاسد و مفسد باشند و نسل
در حكمت خداوند حق حيات ندارند، طوفان يا صاعقه يا زمين لرزه، يا بالى ديگرى، نازل 

ه كه طوفان نوح، زمين را از لوث اندازد، همان گون شود و آنها را از صفحه زمين بر مى مى
  .وجود آن قوم شرور شستشو داد

  وص زمان و مكانى نيست، بايد با توجه به اين كه اين قانون الهى مخص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .36ـ هود، آيه  1
، 5، جلد »نور الثقلين«به تفسير (ـ به اين معنى در روايات متعددى نيز اشاره شده است  2

  ).مراجعه شود 428صفحه 
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بودند، بايد » كفار«و » فاجر«اگر امروز هم قومى فاسد، مفسد و فرزندانشان : توجه داشته باشيم
  .چرا كه در اين امور تبعيضى وجود ندارد و اين يك سنت الهى است ;منتظر عذاب الهى باشند
ممكن است اشاره به گروه اندك مؤمنانى » دكنن بندگانت را گمراه مى«: تعبير به يضلُّوا عبادك

ز ممكن است اشاره به ايمان آوردند، و ني) عليه السالم(باشد كه در اين مدت طوالنى به نوح
  .كنند  هاى مستضعف مردم باشد كه بر اثر فشار رهبران گمراه از آئين آنها پيروى مى توده

* * *  
در آخرين آيه اين سوره، نوح براى خودش و كسانى كه به او ايمان آورده بودند، چنين دعا 

ا كه با ايمان وارد خانه مرا بيامرز، همچنين پدر و مادرم، و تمام كسانى ر! پروردگارا«: كند مى
رب اغْفرْ لي و لوالدي (» من شدند، و تمام مؤمنين و مؤمنات را، و ظالمان را جز هالكت ميفزا

ؤْمم يتيخَلَ بنْ دمل ينَ إِالّ تَباراًومالظّال ال تَزِد و ناتؤْمالْم ينَ ونؤْملْمل 1).(ناً و(  
گرچه من صدها سال تبليغ : خواهد بگويد اى اين است كه نوح مىاين طلب آمرزش، بر

مستمر داشتم، و هر گونه زجر و شكنجه را در اين راه تحمل كردم، اما چون ممكن است ترك 
كنم، و هرگز خود را  دت از من سر زده باشد، من از آن هم تقاضاى عفو مىاوالئى در اين م

  .نمايم در پيشگاه مقدست تبرئه نمى
كه بعد از آن همه زحمت و تالش در راه خدا، باز هم خويش » اولياء اللّه«نين است حال و چ

فراد شوند، نه همچون ا بينى نمى دانند، و هرگز گرفتار غرور و خود بزرگ را مقصر مى
  !.شوند كه گوئى از خداوند طلبكارند ظرفيت كه با انجام يك كار كوچك، چنان مغرور مى كم
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .نيز تفسير شده است» زيان و خسارت«است و به معنى » هالكت«به معنى » تَبار«ـ  1
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  : كند نوح، در حقيقت براى چند نفر طلب آمرزش مى
  .براى خودش، مبادا قصور و ترك اوالئى از او سر زده باشد» اول«
  .ز زحمات آنانشناسى ا  براى پدر و مادرش، به عنوان قدردانى و حق» دوم«
براى تمام كسانى كه به او ايمان آوردند هر چند كم بودند، و سپس همراه او سوار بر » سوم«

  .كشتى شدند كه آن كشتى نيز خانه نوح بود
براى مردان و زنان باايمان در تمام جهان و در تمام طول تاريخ، و از اينجا رابطه خود » چهارم«

  .سازد م دوران بر قرار مىرا با مؤمنان سراسر عالم در تما
كند، اشاره به اين كه آنها به خاطر ظلمشان  ولى، در پايان باز تأكيد بر نابودى ظالمان مى

  .مستحق چنين عذابى بودند
* * *  
  :ها نكته
  ، نخستين پيامبر اولوا العزم )عليه السالم(نوح

روى هم رفته در بيست گويد، و   سخن مى) عليه السالم(قرآن مجيد، در آيات فراوانى از نوح
بار در قرآن آمده  43و نُه سوره از قرآن درباره اين پيامبر بزرگ، سخن گفته شده، و نام او 

  .است
هائى كه بيشتر  دگى او را دقيقاً شرح داده، قسمتهاى مختلفى از زن قرآن مجيد، قسمت

  .شود هاى تعليم، تربيت، پند و اندرز گرفتن مى مربوط به جنبه
عبد «يا » عبد الملك«يا » عبد الغفار«) عليه السالم(اسم نوح: اند مفسران نوشتهمورخان و 

راز بر خويشتن يا بر ساليان د: به او داده شده است كه» نوح«بوده، و از اين نظر لقب » االعلى
  .بود» المك«يا » لمك«كرد، نام پدرش  گرى مى قوم خود نوحه
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  .سال آمده 2500سال، و در بعضى از روايات  1490در مقدار عمرش اختالف است، بعضى 
او : اند، آنچه مسلّم است اين كه  سال نوشته 300درباره قوم او نيز عمرهاى طوالنى در حدود 

و (سال در ميان قومش درنگ كرد  950ر طوالنى داشت، و طبق صريح قرآن عمرى بسيا
  ).مشغول تبليغ بود

تمام نژادهاى : ، مورخان معتقدند»يافث«و » سام«، »حام«هاى  نوح سه فرزند داشت به نام
  :گردد امروز كره زمين به آن سه فرزند باز مى

  .هستند كه در منطقه آفريقا ساكنند» حامى«گروهى از نژاد 
  .هستند كه در خاور ميانه و خاور نزديك سكنى دارند» سامى«گروه ديگرى از نژاد 

  .دانند را ساكنان چين مى» يافث«و نژاد 
 50بعضى : بعد از طوفان چند سال زندگى كرد نيز گفتگو است) عليه السالم(كه نوح در اين

  .اند سال نوشته 60سال، و بعضى 
نيز بحث مشروحى پيرامون زندگى نوح آمده كه در جهات ) تورات كنونى(در منابع يهود 

  .باشد هاى تحريف تورات مى زيادى با قرآن متفاوت است، و از نشانه
  .تورات ذكر شده است » تكوين«از سفر  10و  9و  8و  7و  6ر فصل ها د اين بحث

كه با پدر مخالفت نمود، حتى حاضر نشد در كشتى » كنعان«فرزند ديگرى داشت به نام » نوح«
نجات به او ملحق شود، و با بدان بنشست و ارزش خاندان نبوت را گم كرد، و طبق صريح 

  .ان غرق شدقرآن سر انجام همچون ساير كفار در طوف
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ايمان آوردند، و با او بر كشتى ) عليه السالم(در اين كه چند نفر در اين مدت طوالنى به نوح
  .اند نوشته! نفر 7نفر و بعضى  80بعضى : سوار شدند، نيز گفتگو است

داستان نوح در ادبيات عربى و فارسى انعكاس فراوانى دارد، و بيشتر روى طوفان و كشتى 
  )1.(ده استنجات او تكيه ش

نخستين كسى است كه براى : اند اى از صبر، شكر و مقاومت بود و گفته ، اسطوره»نوح«
همان گونه (ها عالوه بر منطق وحى از منطق استدالل و عقل نيز كمك گرفت،   هدايت انسان

و به همين دليل، حق بزرگى بر همه خداپرستان ) كه در آيات اين سوره به خوبى منعكس است
  .ردجهان دا

نوح : فرمود: دهيم پايان مى) عليه السالم(را با حديثى از امام باقر) عليه السالم(شرح حال نوح
أمسيت أَشْهد أَنَّه ما أَمسىبِى منْ نعمة : خواند هنگام غروب و صبح، اين دعا و نيايش را مى
كال شَرِي هدحو نَ اللّهنَّها منْيا فَاد ن أَويى دا ف لَه ،لَهراً، فَأَنْزَلَ اللّهيالشُّكْرُ كَث و لَىبِها ع دملْح :

  : فَهذا كانَ شُكْرَه» انَّه كانَ عبداً شَكُوراً«
اى   دهم هر نعمتى در دين و دنيا دارم از خداوند يگانه شام كردم در حالى كه گواهى مى«

  .يش كنم و بسيار شكر گويمها ستا ن نعمتاست كه شريك ندارد، بر من است كه او را بر اي
به همين جهت خداوند در قرآن نازل فرموده كه او بنده شكرگزارى بود و شكر نوح چنين 

  )2.(»بود
* * *  

پروردگارا مرا ببخش، پدر و «: ـ در جمله رب اغْفرْ لي و لوالدي و لمنْ دخَلَ بيتي مؤْمناً 2
  .»منى در خانه من وارد شودمادرم را و هر مؤ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »بحار االنوار«و » نوح«ماده » المعارف دهخدا دائرة«، »فرهنگ قصص قرآن«، »اعالم القرآن«ـ  1
  .11جلد 

  .3، حديث 291، صفحه 11، جلد »بحار االنوار«ـ  2
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بعضى آن را به : راى آن ذكر شدهگفتگو است، و روى هم رفته چهار معنى ب» بيت«در معنى 
  .اند معنى خانه شخصى، بعضى مسجد، بعضى كشتى نوح، و بعضى آئين و شريعت او دانسته

منظور از بيت در اينجا واليت است، هر «: خوانيم مى)عليه السالم(در حديثى از امام صادق
يةِ دخَلَ في بيت والمنْ دخَلَ في الْ(» كس وارد واليت گردد در خانه انبيا وارد شده است

اء1)).(عليهم السالم(األَنْبِي(  
* * *  

  
  

در ) عليهم السالم(به ما توفيق مرحمت كن كه از طريق پذيرش واليت ائمه اهلبيت! خداوندا
  !بيت انبياء وارد شويم

به ما چنان استقامتى مرحمت كن كه همچون پيامبران بزرگى مانند نوح، در راه ! پروردگارا
  !وت به آئينت خسته نشويم، و هرگز از پاى ننشينيمدع

رسد، ما را با كشتى نجات لطف و  در آن هنگام كه طوفان خشم و غضبت فرا مى! بارالها
  !رحمتت رهائى ببخش

  
  آمينَ يا رب الْعالَمينَ 

  
  )2(پايان سوره نوح                                                    

  1407/ محرم الحرام /  1                                                  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .429، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
  .1383/  2/  7: ـ پايان تصحيح 2



١٠٣  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

  
  
  
  
  
  
  

  سوره جـــنّ 
  
  
  

  آيه است 28نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
  
  
  
  
  
  
  

  تاريخ شروع                                                     
  1407/ محرم الحرام /  2                                                 
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  محتواى سوره جنّ
سخن » جنّ«اين سوره، چنان كه از نامش پيدا است، عمدتاً درباره خلق ناپيدائى به نام 

، و خضوع در برابر قرآن )صلى اهللا عليه وآله(آنها به پيامبر اسالم گويد، سخن از ايمان مى
مجيد، ايمان و اعتقاد آنها به معاد، و وجود گروهى مؤمن و كافر در ميان آنان و مسائلى از اين 

  .يل استقب
گيرد، و بسيارى از  اين بخش از سوره، نوزده آيه از بيست و هشت آيه سوره را در بر مى

  .كشد كند، و بر آنها خط بطالن مى اصالح مى» جنّ«ا در زمينه عقائد خرافى ر
  .آمده است» معاد«و » توحيد«اى به مسأله  در بخش ديگرى از اين سوره، اشاره

و در آخرين بخش از اين سوره، سخن از مسأله علم غيب است كه هيچ كس از آن آگاهى 
  .ندارد، جز آنچه خداوند اراده كرده است

* * *  
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  فضيلت تالوت اين سوره
منْ قَرَأَ سورةَ الْجِنِّأُعطي بِعدد : آمده است) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم
  : و كَذَّب ِبه عتْقَ رقَبة) صلى اهللا عليه وآله(كُلِّ جِنِّي و شَيطَان صدقَ بِمحمد

تعداد هر جن و شيطانى كه تصديق به محمد يا تكذيب او  را بخواند به» جنّ«هر كس سوره «
  )1.(»شود اى داده مى كرده است، ثواب آزاد كردن برده
لَم يصبه » قُلْ أُوحى«منْ أَكْثَرَ قرائَةَ : آمده است) عليه السالم(و در حديث ديگر از امام صادق

و ال نَفَثهِم و ال سحرِهم، و ال كَيدهم، و كانَ مع  فى الْحياةِ الدنْيا شَىء منْ أَعينِ الْجِنِّ
  :فَيقُولُ يا رب ال أُرِيد منْه بدالً و ال أَبغى عنْه حوالً) صلى اهللا عليه وآله(محمد

را بسيار بخواند هرگز در زندگى دنيا چشم زخم جنّ، جادو، سحر و » جنّ«هر كس سوره «
: گويد همراه خواهد بود، و مى) صلى اهللا عليه وآله(رسد، او با محمد آنها به او نمىمكر 

  )2.(»شوم متمايل نمى خواهم، و هرگز از او به ديگرى من كسى را به جاى او نمى! پروردگارا
  .اى است بر آگاهى از محتواى سوره، و سپس به كار بستن آن البته، اين تالوت مقدمه

* * *  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .365، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .390، صفحه 4، جلد »برهان«ـ تفسير  2
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  قُلْ أُوحي إِلَي أَنَّه استَمع نَفَرٌ منَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنّا سمعنا قُرْآناً عجباً        1
2        ي إِلَى الرُّشْددهداً ينا أَحبِرَب لَنْ نُشْرِك و نّا بِهمĤَف  
  ولَداً  و أَنَّه تَعالى جد ربنا ما اتَّخَذَ صاحبةً و ال       3
  و أَنَّه كانَ يقُولُ سفيهنا علَى اللّه شَطَطاً        4
  ى اللّه كَذباً و أَنّا ظَنَنّا أَنْ لَنْ تَقُولَ اإلِنْس و الْجِنُّ علَ       5
  و أَنَّه كانَ رِجالٌ منَ اإلِنْسِ يعوذُونَ بِرِجال منَ الْجِنِّ فَزادوهم رهقاً        6
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

اند، سپس  به من وحى شده است كه جمعى از جنّ به سخنانم گوش فرا داده: ـ بگو 1
  .»ايم دهما قرآن عجيبى شني«: اند  گفته

ايم و هرگز كسى را شريك   كند، پس ما به آن ايمان آورده ـ كه به راه راست هدايت مى 2
  !دهيم پروردگارمان قرار نمى

  !ـ و اين كه بلند است مقام با عظمت پروردگار ما، و همسر و فرزندى نگرفته است 3
  !گفت درباره خداوند سخنان ناروا مى) ابليس(ـ و اين كه سفيه ما  4
  !بندند كرديم كه انس و جن هرگز بر خدا دروغ نمى ـ و اين كه ما گمان مى 5
بردند، و آنها سبب افزايش گمراهى و  ـ و اين كه مردانى از بشر به مردانى از جنّ پناه مى 6

  !شدند طغيانشان مى
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  :شأن نزول
سوره مورد هائى آمده بود كه با مطالب   شأن نزول» احقاف«سوره  32تا  29در تفسير آيات 

هر دو مربوط به يك حادثه است، : دهد كامالً هماهنگ است، و نشان مى) سوره جنّ(بحث 
  :ها به طور فشرده چنين است شأن نزول

رفت، تا مردم را  مى» طائف«در » عكاظ«به سوى بازار » مكّه«از ) صلى اهللا عليه وآله(ـ پيامبر 1
د، اما كسى به دعوت او پاسخ مثبت نگفت، در آن مركز اجتماع بزرگ به سوى اسالم دعوت كن

گفتند، شب در آنجا ماند و آيات قرآن  مى» جنّ«در باز گشت به محلى رسيد كه آن را وادى 
يغ به سوى قوم خود فرمود، گروهى از جنّ شنيدند و ايمان آوردند، و براى تبل را تالوت مى

  )1.(بازگشتند
مشغول نماز صبح بود، و در آن تالوت ) عليه وآله صلى اهللا(پيامبر«: گويد مى» ابن عباس«ـ  2

ها از خود بودند،   كرد، گروهى از جنّ كه در صدد تحقيق از علت قطع اخبار آسمان قرآن مى
علت قطع اخبار آسمان از ما، : را شنيده، گفتند) صلى اهللا عليه وآله(صداى تالوت قرآن محمد

  )2.(»را به سوى اسالم دعوت كردندهمين است، به سوى قوم خود باز گشتند و آنها 
سخت شد، به سوى ) صلى اهللا عليه وآله(، كار بر رسول خدا»ابو طالب«ـ بعد از وفات  3
شديداً او را تكذيب كردند، و آن » طائف«تا يارانى پيدا كند، اشراف : عزيمت فرمود» طائف«

خسته و ناراحت به قدر از پشت سر سنگ به او زدند كه خون از پاهاى مباركش جارى شد، 
  .بود، به حضرت ايمان آورد» عداس«كنار باغى آمد، و سرانجام غالم صاحبان آن باغ، كه نامش 

  گشت، شبانه به نزديكى نخلى رسيد،  باز مى» مكّه«به سوى ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).با تلخيص( 19، صفحه 5، جلد »ور الثقلينن«، طبق نقل »على بن ابراهيم«ـ تفسير  1
با ( 429، صفحه 7، جلد »فى ظالل«مطابق نقل » مسند احمد«و » مسلم«و » صحيح بخارى«ـ  2

  ).تلخيص
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از آنجا » يمن«يا » نصيبين«از اهل » جنّ«مشغول نماز شد، و در اينجا بود كه گروهى از 
  )1.(ح شنيدند و ايمان آوردندگذشتند، صداى تالوت قرآن حضرت را در نماز صب مى

  .اند  نيز آورده» جنّ«ها را جمعى از مفسران در آغاز سوره  نظير همين شأن نزول
عبداللّه بن «از : ولى، شأن نزول ديگرى در اينجا آمده كه با آنها متفاوت است و آن اين كه

ادث شب جنّ در حو) صلى اهللا عليه وآله(آيا كسى از شما ياران پيامبر: پرسيدند» مسعود
  .بود؟) صلى اهللا عليه وآله(خدمت پيامبر

را نيافتيم، هر چه جستجو ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر » مكّه«احدى از ما نبود، ما شبى در : گفت
را كشته باشند، به ) صلى اهللا عليه وآله(كرديم اثرى از او نديديم، از اين ترسيديم كه پيامبر

  .آيد  مى» حرا«رفتيم، ناگهان ديديم از سوى كوه » مكّه«هاى  جستجوى حضرت در دره
كجا بودى اى رسول خدا؟ ما سخت نگران شديم، و ديشب بدترين شب زندگى : عرض كرديم

مد، رفتم قرآن براى آنها به سراغ من آ» جنّ«اى از سوى  دعوت كننده: ما بود، فرمود
  )2.(بخوانم
* * *  
  :تفسير

  !ايم ما قرآن عجيبى شنيده
  : گرديم  با توجه به آنچه گفته شد، به تفسير آيات باز مىاكنون، 

  بگو به من وحى شده كه جمعى از جنّ به «: فرمايد در آيه نخست، مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با ( 63و  62، صفحات 2، جلد »سيره ابن هشام«و  92، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  ).تلخيص

  .368، صفحه 10جلد ، »مجمع البيان«ـ  2
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قُلْ أُوحي إِلَي أَنَّه استَمع (» ايم ما قرآن عجيبى شنيده: اند  اند، و گفته سخنانم گوش فرا داده
  )1).(رْآناً عجباًنَفَرٌ منَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنّا سمعنا قُ

لَىا ىدر اين ماجرا )  عليه وآلهصلى اهللا(پيامبر: دهد كه  نشان مى» به من وحى شده«: تعبير أُوح
شخصاً افراد جنّ را مشاهده نكرده، بلكه از طريق وحى به استماع آنها نسبت به قرآن مجيد 

  .آگاه شده است
ه جنّ داراى عقل، شعور، فهم و درك، و طايف: دهد  و در ضمن، اين آيه به خوبى نشان مى

الم اعجاز آميز دارند، همچنين تكليف و مسئوليت، و آشنائى به لغت، و توجه به فرق بين ك
  .هاى قرآن نيز هستند دانند، و مخاطب خطاب خود را موظف به تبليغ حق مى

شود،  تفاده مىهاى اين موجود زنده ناپيدا است كه تنها از اين آيه اس اين، قسمتى از ويژگى
  .م دادهاى ديگرى نيز دارند كه به خواست خدا در پايان همين بحث، شرح خواهي  آنها ويژگى

زيرا هم لحن و آهنگ آن عجيب است، هم  ;آنها حق داشتند كه قرآن را سخنى عجيب بشمرند
اش، هم محتوا و تأثيرش عجيب است، و هم آورنده آن كه درس نخوانده بود و  نفوذ و جاذبه

  .از اميين برخاست
نها اعتراف كالمى است در ظاهر و باطن عجيب و متفاوت با هر سخن ديگر، و به اين ترتيب آ

  .به اعجاز قرآن نمودند
* * *  

آنها، به دنبال اين جمله، سخنان ديگرى به قوم خود گفتند كه قرآن در آيات بعد در دوازده 
  شروع شده كه نشانه » أَنَّ«جمله، آنها را بيان كرده كه هر كدام با 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .شود  نفر گفته مى 9تا  3اب لغت و تفسير به بنا به گفته جمعى از ارب» نفر«ـ  1
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  )1.(تأكيد است
كند، و لذا ما به آن  اين قرآن همگان را به راه راست هدايت مى: آنها گفتند«: فرمايد نخست مى
يهدي إِلَى الرُّشْد فĤَمنّا (» دهيم  و هرگز احدى را شريك پروردگارمان قرار نمى. ايم ايمان آورده

  ).نُشْرِك بِرَبنا أَحداً بِه و لَنْ
گيرد،  تعبير بسيار گسترده و جامعى است كه هر گونه امتيازى را در بر مى» رشد«تعبير به 

راهى است صاف، بدون پيچ و خم، روشن و واضح كه پويندگان را به سرمنزل سعادت و 
  .رساند كمال مى

* * *  
: ا درباره صفات خدا چنين ادامه دادندبعد از ابراز ايمان و نفى هر گونه شرك، سخنان خود ر

) از شباهت به مخلوقين، و از هر گونه عيب و نقص(و بلند است مقام با عظمت پروردگارمان «
و أَنَّه تَعالى جد ربنا ما اتَّخَذَ (» و او هرگز براى خود همسر و فرزندى انتخاب نكرده است

  ).صاحبةً و ال ولَداً
»نو «، »بهره و نصيب«، »جديت«، »شدت«، »عظمت«: انى زيادى دارد از جملهدر لغت مع» جد

آورده، به معنى » مفردات«در » راغب«و مانند آن، ولى ريشه اصلى آن، به طورى كه » شدن
شود، اين واژه به  است، و از آنجا كه هر وجود با عظمتى از موجودات ديگر جدا مى» قطع«

  .معنى عظمت آمده است
  .توان در نظر گرفت ر مورد ساير معانى آن، همين تناسب را مىهمچنين، د

  .شود، آن هم به واسطه بزرگى مقام يا سنّ او است و اگر به پدر بزرگ جد گفته مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در مقول قول بايد با كسره خوانده شود، و در » أَنَّ«: ـ در ميان علماى نحو معروف است 1

باشد،  فوق در مرحله اول با كسر است، اما در آيات بعد كه بر آن عطف شده با فتحه مى آيات
اند در اين آيات، تقديرهائى بگيرند، و يا توجيهات  و لذا، بسيارى از مفسران ناچار شده

اين قاعده نحوى استثنائى نيز دارد، و آن اين كه در : ديگرى كنند، اما چه مانعى دارد كه بگوئيم
دى كه عطف بر مقول قول باشد، جايز است با فتحه خوانده شود، و دليلش آيات اين ارمو

  .سوره است



١١٢  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

اند، بعضى آن را به معنى  در اينجا معانى محدودترى ذكر كرده» جد«جمعى از مفسران، براى 
و بعضى به معنى » ملك و حكومت«و بعضى به معنى » قدرت«، و بعضى به معنى »صفات«
  .اند، كه همه اينها در معنى عظمت جمع است تفسير كرده» نام«به معنى  و بعضى» عمتن«

كه همان پدر بزرگ است تداعى » جد«ولى، از آنجا كه اين تعبير به هر حال معنى معروف 
طايفه جنّ از روى نادانى چنين تعبير نامناسبى را : كند، در بعضى از روايات آمده است مى

  )1.(گونه درباره خداوند تعبير نكنيد ما هرگز اينبرگزيدند، يعنى ش
  .اين حديث، ممكن است ناظر به مواردى باشد كه چنين تداعى وجود دارد

گذارد،  كند و بر آن صحه مى  و گرنه، قرآن، سخنان جنّ را در اين آيات با لحن موافق نقل مى
  : ستكار رفته ا نيز اين تعبير به» نهج البالغه«هاى  به عالوه، در بعضى از خطبه

الْحمد للَّه الْفَاشي في الْخَلْقِ حمده و الْغالبِ جنْده و : خوانيم مى 191چنان كه در خطبه 
هدي جتَعالستايش مخصوص خداوندى است، كه حمد و ثنايش همه جا را فرا گرفته، «: الْم

  .»لشكرش همه جا پيروز است، و مجد و عظمتش متعالى
كانَ الرَّجلُ اذا قَرَأَ سورةَ الْبقَرَةِ جد فى : گويد مى» انس بن مالك«: ايات نيز آمدهدر بعضى از رو

كرد، در نظر ما بزرگ  گرفت و قرائت مى را ياد مى» بقره«هنگامى كه كسى سوره «: أَعيننا
  )2.(»نمود مى

  با  به هر حال، استعمال اين كلمه در معنى مجد و عظمت مطلبى است، كه هم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على «ـ در تفسير  435، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«و  368، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .به اين تعبير اشاره شده است» بن ابراهيم

  .6801، صفحه 10، جلد »قرطبى«ـ تفسير  2
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  .متون لغت هماهنگ است و هم با موارد استعمال آن
كنند كه  گويندگان جنّ در اينجا مخصوصاً روى اين مطلب تكيه مى: وجه اين كهقابل ت

اى است كه در ميان  خداوند همسر و فرزندى ندارد، و اين تعبير احتماالً اشاره به نفى خرافه
د از همسرى از جنّ كه خداوند براى مالئكه دختران خدا هستن: گفتند عرب وجود داشت، مى

  !.خود برگزيده
و جعلُوا : نيز آمده است» صافات«سوره  158معنى، به عنوان يك احتمال در تفسير آيه همين 

  .»آنها ميان خداوند و جنّ خويشاوندى قائل شدند«: بينَه و بينَ الجِنَّةِ نَسباً
* * *  

 كنيم كه سفيهان ما سخن ناروا و دور از حق درباره ما اكنون اعتراف مى«: پس از آن، افزودند
  ).و أَنَّه كانَ يقُولُ سفيهنا علَى اللّه شَطَطاً(» گفتند خدا مى
در اينجا ممكن است معنى جنسى و جمعى داشته باشد، يعنى سفهاى ما براى » سفيه«تعبير به 

خدا همسر و فرزندان قائل بودند، و شبيه و شريكى انتخاب كرده بودند، و از راه حق منحرف 
  .گفتند مى شده و سخنى به گزاف

در اينجا همان مفهوم فردى را دارد و » سفيه«: اند كه اين احتمال را نيز بسيارى از مفسران داده
هاى ناروائى به ساحت مقدس او  است، كه بعد از مخالفت فرمان خدا نسبت» ابليس«اشاره به 

دور از حكمت ردگار دائر به سجده بر آدم رسماً اعتراض كرد، و آن را داد، حتى به دستور پرو
  .شمرد، و خود را برتر از آدم پنداشت

كنند، و سخن او  از جنّ بوده، مؤمنان جن به اين وسيله از او ابراز تنفر مى» ابليس«از آنجا كه 
عمل، عابد خود خواه و   نامند، هر چند ظاهراً عالم و عابد بود، اما عالم بى را گزافه و شطط مى

  » سفيه«شن هاى رو  منحرف و مغرور، از مصداق
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  .است

به معنى خارج شدن از حد اعتدال و دور افتادن است، لذا، به سخنانى ) بر وزن وسط(» شطط«
شود، و نيز به همين دليل حاشيه نهرهاى بزرگ كه از آب  كه دور از حق است، شطط گفته مى

  .شود ناميده مى» شط«هايش بلند است،   د و ديوارهفاصله زيادى دار
* * *  

و أَنّا ظَنَنّا أَنْ (» بندند انس و جنّ هرگز، دروغ بر خدا نمى: كرديم ما گمان مى«: ندسپس افزود
  ).لَنْ تَقُولَ اإلِنْس و الْجِنُّ علَى اللّه كَذباً

اين گروه قبالً از ديگران داشتند،  اى باشد كه اين سخن، ممكن است اشاره به تقليد كوركورانه
اگر ما اين مسائل را از : گويند سر و فرزند قائل بودند، مىو براى خدا شريك و شبيه و هم

كرديم انس و جنّ  باورى بود، هرگز خيال نمى ديگران بدون دليل پذيرفتيم، به خاطر خوش
ون كه در مقام تحقيق هاى بزرگى به خدا ببندند، ولى اكن به خود جرأت دهند چنين دروغ

بريم، و  رديم، پى به غلط بودن اين تقليد ناروا مىبرآمديم و حق را دريافتيم و به آن ايمان آو
  .كنيم به اين ترتيب به اشتباه خود و انحراف مشركان جن اعتراف مى

* * *  
ها به  مردانى از انسان«يكى ديگر از انحرافات جنّ و انس اين بود كه : و سر انجام افزودند

و أَنَّه (» شدند گناه و طغيانشان مىبردند، و آنها سبب افزايش گمراهى و  مردانى از جن پناه مى
  ).كانَ رِجالٌ منَ اإلِنْسِ يعوذُونَ بِرِجال منَ الْجِنِّ فَزادوهم رهقاً

در اصل به معنى پوشاندن چيزى با قهر و غلبه است، و از آنجا كه ) بر وزن شفق(» رهق«
  بر قلب و روح آدمى مسلط » ترس«و » طغيان«، »گناه«، »گمراهى«
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  .پوشاند، به اين معانى تفسير شده است شود و آن را مى مى

اند كه در عصر جاهليت وجود   جمعى از مفسران، اين جمله را اشاره به خرافه ديگرى دانسته
شدند،  اى وارد مى ب هنگام به درههاى عرب، ش وقتى بعضى از قافله: داشت، و آن اين كه

به بزرگ و رئيس اين سرزمين از شرّ «!: ادى منْ شَرِّ سفَهاء قَومهأَعوذُ بِعزِيزِ هذَا الْو: گفتند مى
و عقيده داشتند با گفتن اين سخن، بزرگ جنّيان آنها را از شرّ » بريم سفيهان قومش پناه مى
  )1!.(كند سفيهان جنّ حفظ مى

ر آيه، گردد، در آخ و از آنجا كه خرافات، منشأ افزايش انحطاط فكرى و ترس و گمراهى مى
  .آمده است» فَزادوهم رهقاً«جمله 

رِجالٌ «زيرا در آن تعبير به  ;طايفه جنّ نيز، مرد و زن دارند: شود ضمناً، از اين آيه استفاده مى
  )2.(شده است» منَ الْحنِّ

ها به  به هر حال، مفهوم آيه، مفهوم وسيعى است كه شامل هر گونه پناه بردن افرادى از انسان
دانيم در ميان  شود، و خرافه باال يك مصداق از آن است، چه اين كه مى شامل مى جنّ را

بسيارى از مشكالت » جنّ«عرب كاهنان زيادى وجود داشتند، كه معتقد بودند به وسيله طايفه 
  .دهند مى كنند، و از آينده خبر را حل مى

 * * *  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .85، صفحه 28، جلد »روح المعانى«و  369، صفحه 10، جلد »نمجمع البيا«ـ  1
جمعى از مفسران آن را به عنوان يك : ـ در تفسير آيه فوق بيان ديگرى نيز وجود دارد كه 2

  :اند، و آن اين كه احتمال در تفسير آيه ذكر كرده
بدأ و منشأ ها به جنّ، سبب طغيان جنّ گرديد، و آنها خود را م پناه بردن جمعى از انسان

مطابق تفسير اول ضمير در (رسد  تر به نظر مى كارهاى مهمى پنداشتند، ولى تفسير اول صحيح
  ).، به عكس تفسير دوم»ها انسان«به » هم«گردد و ضمير  بر مى» جنّ«به » زادوا«
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  و أَنَّهم ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُم أَنْ لَنْ يبعثَ اللّه أَحداً        7
  و أَنّا لَمسنَا السماء فَوجدناها ملئَت حرَساً شَديداً و شُهباً        8
9       جِدعِ اآلنَ يتَمسنْ يعِ فَمملسل دقاعنْها مم دأَنّا كُنّا نَقْع هاباً وش لَه  

  رصداً          
  في األَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشَداً و أَنّا ال نَدرِي أَ شَرٌّ أُرِيد بِمنْ     10
  

  :ترجمه
كرديد ـ كه خداوند هرگز كسى  ـ و اين كه آنها گمان كردند ـ همان گونه كه شما گمان مى 7

  .كند مبعوث نمى) به نبوت(را 
ـ و اين كه ما آسمان را جستجو كرديم و همه را پر از محافظان قوى و تيرهاى شهاب  8

  !يافتيم
اما اكنون هر كس  ;نشستيم ها مى ـ و اين كه ما پيش از اين به استراق سمع در آسمان 9

  !يابد بخواهد استراق سمع كند، شهابى را در كمين خود مى
يا اراده شرّى درباره اهل زمين شده يا دانيم آ  ما نمى) با اين اوضاع(ـ و اين كه  10

  !پروردگارشان خواسته است آنان را هدايت كند؟
  

  :تفسير
  ...كرديم اما ما قبالً استراق سمع مى

اين آيات، همچنان ادامه سخنان مؤمنان جنّ است كه به هنگام تبليغ قوم خود بيان داشتند، و از 
  طرق مختلف آنها را به سوى اسالم و قرآن دعوت 
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كردند خداوند هيچ  ها مانند شما گمان مى و گروهى از انسان«: گويند نمودند، نخست مى
و أَنَّهم ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُم أَنْ لَنْ (» كند به نبوت مبعوث نمى) بعد از موسى و مسيح(انسانى را 

  ).يبعثَ اللّه أَحداً
برخاستند، ولى ما هنگامى ) صلى اهللا عليه وآله(لذا، به انكار قرآن، و تكذيب نبوت پيامبر اسالم
فرا داديم، حقانيت آن را به روشنى درك كرديم، كه با دقت به آيات اين كتاب آسمانى گوش 

  .ها راه كفر پيش گيريد و به سرنوشت آنها گرفتار شويد  مبادا شما هم مانند مشركانِ انسان
  

اين تعبير، هشدارى است به مشركان كه بدانند وقتى جنّ، منطقش اين است و داوريش چنين، 
  .چنگ زنند)  عليه وآلهصلى اهللا(بيدار شوند و به دامن قرآن و پيامبر اكرم

اشاره به انكار معاد است، نه انكار بعثت » أَنْ لَنْ يبعثَ اللّه أَحداً«جمله : اند بعضى احتمال داده
اين آيه و آيه قبل به طور كلى از كالم خدا است، نه از مؤمنان : اند پيامبران، و نيز بعضى گفته
خاطب در آن نان آنها قرار گرفته، و مهاى معترضه در وسط سخ  جنّ، و به صورت جمله

  .مشركان عربند
اى مشركان عرب، جنّيان نيز مثل شما چنين : شود مطابق اين تفسير، مفهوم آيه چنين مى

كند، اما بعد از شنيدن قرآن به اشتباه خود پى  پنداشتند كه خدا نيز هيچ رسولى را مبعوث نمى
  .بردند، وقت آن رسيده كه شما نيز بيدار شويد

اين سخنان ادامه گفتار : رسد، بلكه ظاهر اين است ولى، اين تفسير بسيار بعيد به نظر مى
  .باشند مى» كافران جنّ«مؤمنان جنّ، و مخاطب در آن 

* * *  
هاى صدق گفتار خود كه در جهان طبيعت براى همه   پس از آن، مؤمنان جنّ، به يكى از نشانه
ستجو كرديم و همه را پر از ها را ج ما آسمان«: گويند جنّيان قابل درك است اشاره كرده، مى

  » نگهبانان و محافظان قوى و تيرهاى شهب يافتيم
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  )2(-)1).(و أَنّا لَمسنَا السماء فَوجدناها ملئَت حرَساً شَديداً و شُهباً(
 * * *  

آن را دريافت نشستيم، و اخبارى از  ها مى ما پيش از اين به استراق سمع در آسمان«
رسانديم، ولى االن چنان است كه هر كس بخواهد  داشتيم و به اطالع دوستان خود مى مى

و أَنّا كُنّا ! (»دهد يابد كه او را هدف قرار مى استراق سمع كند، شهابى را در كمين خود مى
  ).اً رصداًنَقْعد منْها مقاعد للسمعِ فَمنْ يستَمعِ اآلنَ يجِد لَه شهاب

آيا اين وضع تازه، دليل بر اين حقيقت نيست كه با ظهور اين پيامبر و نزول كتاب آسمانى او 
  دگرگونى عظيمى در جهان رخ داده است؟ 

  ! چرا شما قبالً قدرت بر استراق سمع داشتيد، و اآلن احدى توانائى بر اين كار ندارد؟
ت، كهانت و فريب پايان گرفته، و شب آيا مفهوم وضع جديد اين نيست كه دوران شيطن

  ! تاريك جهل به پايان رسيده، و آفتاب عالمتاب وحى و نبوت طلوع كرده است؟
هاى آتشينى   كشد، و به شعله اى است كه از آتش زبانه مى در اصل، به معنى شعله» شهاب«

 گويند، طبق تحقيقات مى» شهاب«شود نيز  كه در آسمان به صورت خط ممتد ظاهر مى
هاى كوچكى هستند كه در فضاى بيرون از كره زمين در  ز، آنها قطعه سنگدانشمندان امرو

حركتند، هنگامى كه به زمين نزديك شوند تحت تأثير جاذبه آن قرار گرفته، و به سرعت به 
كنند، هنگامى كه وارد جو، يعنى قشر هواى فشرده محيط به زمين  طرف زمين سقوط مى

  شوند، به خاطر بر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باشد كه معنى آن معروف است، ولى در اينجا كنايه از طلب و  مى» لمس«از ماده » لَمسنَا«ـ  1

  ).مفردات راغب، تفسير كبير فخر رازى و تفسير قرطبى(جستجو است 
به معنى نگاهبان، و بعضى آن را اسم جمع » حارس«جمع ) بر وزن قفس(» حرَس«ـ  2

  . اند  دانسته
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آيند، و سرانجام خاكستر  خورد شديد با آن ، داغ و آتشين، و به صورت شعله سوزانى در مى
  .نشيند آنها بر زمين مى

تيرهائى است كه به سوى » ها شهاب«در آيات قرآن مجيد، كراراً اين مسأله مطرح شده كه 
  .دشو ها را دارند پرتاب مى شياطين كه قصد استراق سمع در آسمان

ها از  منظور از استراق سمع، چيست؟ و چگونه جنّ و شياطين به وسيله شهاب: در اين كه
  )1.(ايم هاى مشروحى داشته شوند؟ بحث صحنه آسمان رانده مى

به معنى آمادگى براى انتظار چيزى است، كه در ) بر وزن حسد(» رصد«به هر حال، واژه 
گاه به معنى اسم فاعل، يعنى كسى يا چيزى واژه  شود، اين مى» كمين«فارسى از آن تعبير به 

  .كه در كمين نشسته نيز آمده است، و در آيات فوق به همين معنى به كار رفته
* * *  

دانيم آيا اين ممنوعيت از استراق سمع، دليل بر  ما نمى«با اين اوضاع و احوال، : سپس، افزودند
خواهد از اين طريق آنها را  داوند مى، يا خاراده شرّى براى مردم روى زمين شده: اين است كه

  ).و أَنّا ال نَدرِي أَ شَرٌّ أُرِيد بِمنْ في األَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشَداً! (؟»هدايت فرمايد
دانيم آيا اين امر، مقدمه نزول عذاب و بال از سوى خدا است، يا  و به تعبير ديگر، ما نمى

  مقدمه هدايت آنها؟ 
  ولى، مؤمنان جنّ قاعدتاً بايد فهميده باشند ممنوعيت از استراق سمع كه با 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، جلد »صافات«سوره  10به بعد، و ذيل آيه  40، صفحه 11، جلد »حجر«سوره  18ـ ذيل آيه  1

  .به بعد 15، صفحه 19
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ها، و بر چيده شدن  ده، مقدمه هدايت انسانمقارن بو) صلى اهللا عليه وآله(ظهور پيامبر اسالم
دستگاه كهانت و خرافات ديگرى مانند آن است، و اين چيزى جز اعالم پايان يك دوره 

  .تواند باشد تاريك، و آغاز دورانى نورانى نمى
توانست باور  به مسأله استراق سمع دلبستگى خاصى داشت، هنوز نمى» جنّ«اما، از آنجا كه 
ت يك نوع خير و بركت است، و گرنه، روشن است كاهنان در عصر جاهليت، كند اين محرومي

  .با اتكاء به همين مسأله استراق سمع، سهم بزرگى در گمراه ساختن مردم داشتند
را به صورت دهند، ولى شرّ  آنها در اين جمله هدايت را به خدا نسبت مى: قابل توجه اين كه

رسد،   آنچه از سوى خدا مى: نند، اشاره به اين كهك فعل مجهول بدون نسبت به خدا ذكر مى
هاى الهى و   خير و هدايت است، و شرّ و فساد از خود مردم و سوء استفاده آنها از نعمت

  .شود مواهب آفرينش ناشى مى
در اينجا به » خير«نجا كه واژه ذكر شود، ولى از آ» خير«، واژه »شرّ«بايست در مقابل  گرچه مى

  .ه، روى همين مصداق تكيه شده استبود» هدايت«معنى 
* * *  
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  و أَنّا منَّا الصالحونَ و منّا دونَ ذلك كُنّا طَرائقَ قدداً     11
  نْ نُعجِزَه هرَباً و أَنّا ظَنَنّا أَنْ لَنْ نُعجِزَ اللّه في األَرضِ و لَ    12
  ه فَمنْ يؤْمنْ بِرَبه فَال يخاف بخْساًو أَنّا لَما سمعنَا الْهدى آمنّا بِ    13

  و ال رهقاً           
  و أَنّا منَّا الْمسلمونَ و منَّا الْقاسطُونَ فَمنْ أَسلَم فَأُولئك تَحرَّوا    14

   رشَداً          
  و أَما الْقاسطُونَ فَكانُوا لجهنَّم حطَباً     15
  

  :ترجمه
هاى متفاوتى  و ما گروه ;ـ و اين كه در ميان ما، افرادى صالح و افرادى غير صالحند 11

  !هستيم
توانيم بر اراده خداوند در زمين غالب شويم و   ـ و اين كه ما يقين داريم هرگز نمى 12
  !او بگريزيم) پنجه قدرت(توانيم از  نمى
و هر كس به  ;ن ايمان آورديمـ و اين كه ما هنگامى كه هدايت قرآن را شنيديم به آ 13

  .!ترسد و نه از ظلم پروردگارش ايمان بياورد، نه از نقصان مى
هر كس اسالم را اختيار كند راه راست  ;ـ و اين كه گروهى از ما مسلمان و گروهى ظالمند 14

  .را برگزيده است
  !ـ و اما ظالمان، آتشگيره و هيزم دوزخند 15
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  :تفسير

  سليم شديمما حق را شنيديم و ت
اين آيات، همچنان ادامه گفتار مؤمنان جنّ، به هنگام تبليغ قوم گمراه خويش است، در نخستين 

در ميان ما افراد صالح و افراد غير صالحى وجود دارد، و ما «: گويد آيه از زبان آنها مى
  ).ذلك كُنّا طَرائقَ قدداًو أَنّا منَّا الصالحونَ و منّا دونَ (» هاى مختلف و متفاوتى هستيم گروه

در ميان طايفه جنّ، اين توهم » ابليس«مبادا وجود : اين جمله را احتماالً به اين منظور گفتند كه
طبيعت جنّ بر شرّ، فساد و شيطنت است، و هرگز : اى از آنها به وجود آورد كه را براى عده

  .تابد نور هدايت به قلب آنها نمى
. اصل اختيار و آزادى اراده بر آنها نيز حاكم است: سازند سخن، روشن مىمؤمنان جنّ، با اين 

هاى هدايت در وجود آنها فراهم  الح و غير صالح هر دو وجود دارند، بنابراين، زمينهو افراد ص
به طرف مقابل، و توجه دادن او » شخصيت دادن«باشد، و اصوال يكى از عوامل تأثير تبليغ،  مى

  .هدايت و كمال است هاى به وجود زمينه
مؤمنان جنّ، براى تبرئه آنها از موضوع سوء استفاده از مسأله : اين احتمال نيز وجود دارد كه

گرچه بعضى از ما اخبارى را كه از طريق : ، اين سخن را گفته باشند، يعنى»استراق سمع«
يه گمراهى گذاردند، تا ما هاى شرور مى آوردند در اختيار انسان استراق سمع به دست مى

  .مردم شوند، ولى همه طايفه جنّ چنين نيستند
زيرا در تصور  ;كند ها را درباره جنّ نيز اصالح مى اين آيه، در ضمن، ذهنيات ما انسان

، فساد، گمراهى و انحراف همراه است، اين آيه »شيطنت«با نوعى » جنّ«بسيارى از مردم واژه 
  ، صالح و هاى مختلفى دارند آنها نيز گروه: گويد مى
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  .غير صالح
هاى   است، و به گروه» بريده شده«به معنى ) بر وزن ضد(» قد«جمع ) بر وزن پسر(» قدد«واژه 

  .شود  هاى جدا از هم هستند، نيز اطالق مى مختلف، به خاطر اين كه قطعه
* * *  

يم هرگز ما يقين دار«: گويند مؤمنان جنّ، در ادامه سخنان خود به ديگران هشدار داده، مى
و (» از پنجه قدرت او فرار كنيمتوانيم  توانيم بر اراده خداوند در زمين غالب شويم، و نمى نمى

  ).أَنّا ظَنَنّا أَنْ لَنْ نُعجِزَ اللّه في األَرضِ و لَنْ نُعجِزَه هرَباً
اى از زمين يا  توانيد از كيفر و مجازات خدا با فرار كردن به گوشه بنابراين، اگر تصور كنيد مى

  .ها نجات يابيد، سخت در اشتباهيد  اى از آسمان نقطه
به اين ترتيب، جمله اول اشاره به فرار كردن از پنجه قدرت خداوند در زمين، و جمله دوم 

  .اشاره به فرار كردن مطلق، اعم از زمين و آسمان است
توان بر خداوند  است كه نمىاولى اشاره به اين : اين احتمال نيز، در تفسير آيه وجود دارد كه

توان از پنجه عدالت او گريخت، بنابراين، وقتى  نمى: غالب شد، و دومى اشاره به اين است كه
  .اى جز تسليم فرمان عدالت او نيست نه راه غلبه وجود دارد و نه راه گريز، چاره

 * * *  
رآن را شنيديم به آن ايمان ما هنگامى كه هدايت ق«: افزايند مؤمنان جنّ، در ادامه كالم خود مى

  ).آمنّا بِه و أَنّا لَما سمعنَا الْهدى(» آورديم
ايم، ما  خوانيم، قبالً خودمان به اين برنامه عمل كرده و اگر شما را به هدايت قرآن فرا مى

  .كنيم كه خود آن را ترك گفته باشيم ديگران را به چيزى دعوت نمى
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هر كس به پروردگارش ايمان «: گويند جمله كوتاه بيان كرده، مى سپس، نتيجه ايمان را در يك
  ).فَمنْ يؤْمنْ بِرَبه فَال يخاف بخْساً و ال رهقاً(» ترسد و نه از ظلم بياورد، نه از نقصانى مى

بر وزن (» رهق«است، و » نقصان از طريق ظلم و ستم«به معنى ) بر وزن شخص(» بخْس«
  .است» پوشانيدن چيزى به زور«ايم ـ به معنى  قبالً هم اشاره كرده ـ چنان كه) شفق

اشاره به اين است كه چيزى از » بخْس«: اند  بعضى، فرق ميان اين دو تعبير را چنين گفته
آنها افزوده » سيئات«اشاره به آن است كه چيزى بر » رهق«شود، و   آنها كاسته نمى» حسنات«
  .خواهد شدن

  .اند دانسته» تكاليف شاق«را به » رهق«، و »حسنات«را ناظر به كمبود » بخْس«بعضى نيز 
مؤمنان هر كار كوچك و بزرگى را انجام دهند، اجر و پاداش آن : به هر حال، منظور اين است

  .نمايند كم و كاست دريافت مى  را بى
ل درست است كه عدالت پروردگار منحصر به مؤمنان نيست، ولى چون غير مؤمنان عم

  .صالحى ندارند، سخنى از اجر آنان به ميان نيامده
* * *  

ما از طريق «: گويند  و در آيه بعد، براى توضيح بيشتر پيرامون سرنوشت مؤمنان و كافران مى
نَ و و أَنّا منَّا الْمسلمو(» دانيم گروهى از ما مسلم و گروهى ظالم و بيدادگرند هدايت قرآن مى

  )1).(منَّا الْقاسطُونَ
  اما آنها كه اسالم را، اختيار كنند، راه راست را برگزيده، و به سوى هدايت و «

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى تقسيم عادالنه است، اين ماده هنگامى كه به صورت باب » قسط«از ماده » قاسط«ـ  1
كه به صورت ثالثى مجرد  ، به معنى اجراى عدالت است، و هنگامى)اقساط(در آيد » افعال«

  .، به معنى ظلم و انحراف از مسير حق است)مانند آيه فوق(استعمال شود 
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  )1).(فَمنْ أَسلَم فَأُولئك تَحرَّوا رشَداً(» اند  ثواب الهى گام بر داشته
* * *  

  ).باًو أَما الْقاسطُونَ فَكانُوا لجهنَّم حطَ(» و اما ظالمان، آتشگيره دوزخند«
قرار گرفته، اشاره به اين كه آن چه » ظالم«در مقابل » مسلم«در اين آيات، : قابل توجه اين كه

ايمان به هر حال آلوده ظلم  دارد، همان ايمان است، و گرنه يك فرد بى انسان را از ظلم باز مى
ظلم من واقعى كسى است كه هرگز آلوده به مؤ: دهد و ستم خواهد شد، و در ضمن نشان مى

المؤْمنُ منْ : خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(و ستمى نشود، چنان كه در حديثى از پيامبر اكرم
هِموالأَم و هِملى أَنْفُسع النّاس نَهمؤمن كسى است كه مردم جان و مال خود را از ناحيه او «: آم

  )2.(»در امان بدانند
المسلم منْ سلم : آمده است) عليه وآلهصلى اهللا (و در حديث ديگرى از همان حضرت

هدي و هساننْ لونَ مملسمسلمان كسى است كه مسلمانان از دست و زبان او آسوده «: الْم
  )3.(»باشند

ه سراغ هدايت مؤمنان از روى توجه، قصد و تحقيق ب: دهد نشان مى» تَحرَّوا رشَداً«تعبير به 
: و كوركورانه، و باالترين پاداش آنها نيز همان نيل به حقيقت است كهروند، نه چشم بسته  مى

شوند، در حالى كه بدترين بدبختى ستمكاران آن  هاى الهى نائل مى در سايه آن به همه نعمت
  ! كشد هيزم دوزخند، يعنى آتش از درون وجودشان زبانه مى: است كه
* * *  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .به معنى قصد كردن چيزى است» تحرّى«از ماده » تَحرَّوا« ـ 1
  .195، صفحه 10، جلد »روح البيان«ـ تفسير  2
، باب المؤمن و عالماته و )چاپ دار الكتب االسالميه( 233، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  3

  .صفاته
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  اهم ماء غَدقاً و أ لَّوِ استَقاموا علَى الطَّرِيقَةِ الَ َسقَين    16
  لنَفْتنَهم فيه و منْ يعرِض عنْ ذكْرِ ربه يسلُكْه عذاباً صعداً     17
  و أَنَّ الْمساجِد للّه فَال تَدعوا مع اللّه أَحداً     18
  لبداً  ما قام عبد اللّه يدعوه كادوا يكُونُونَ علَيهو أَنَّه لَ    19
  

  :ترجمه
استقامت ورزند، با آب فراوان سيرابشان ) ايمان(در راه ) جنّ و انس(ـ و اين كه اگر آنها  16
  !كنيم مى
و هر كس از ياد پروردگارش روى گرداند، او را  ;ـ هدف اين است كه ما آنها را بيازمائيم 17

  !سازد اى گرفتار مى به عذاب شديد و فزاينده
  !ساجد از آنِ خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيدـ و اين كه م 18
خواند،  خاست و او را مى به عبادت برمى) محمد(ـ و اين كه هنگامى كه بنده خدا  19

  !كردند  گروهى پيرامون او به شدت ازدحام مى
  

  :تفسير
  آزمائيم فراوان مى هاى شما را با اين نعمت

هر چند جمعى از مفسران آن (با قوم خويش است اين آيات، ظاهراً ادامه سخنان مؤمنان جنّ 
، ولى )را كالم خداوند دانسته، كه به عنوان جمله معترضه در ميان كلمات جنّ قرار گرفته است

از آنجا كه معترضه بودن خالف ظاهر است، و تعبير آيات شباهت زيادى با لحن آيات گذشته 
  كه سخنان مؤمنان جنّ بود، 
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  )1.(م جنّ نباشددارد، بعيد است از كال
هاى مؤمنان در قيامت بود، و در اين آيات سخن  به هر حال، در آيات گذشته، سخن از پاداش

بر طريقه ايمان استقامت ورزند، ) جنّ و انس(اگر آنها «: فرمايد از پاداش دنيوى آنهاست، مى
  ).طَّرِيقَةِ لَأَسقَيناهم ماء غَدقاًو أ لَّوِ استَقاموا علَى ال(» كنيم آنها را با آب فراوان سيراب مىما 

هاى آب حيات بخش را در  باريم، و منابع و چشمه باران رحمت خود را بر آنها فرو مى
ه اين ترتيب آنها گذاريم، و آنجا كه آب فراوان است همه چيز فراوان است، و ب اختيارشان مى

  .دهيم ها قرار مى را مشمول انواع نعمت
  .به معنى آب فراوان است) ن شفقبر وز(» غَدق«

نه » ايمان و تقوا«كند، كه  اين، براى چندمين بار است كه قرآن مجيد روى اين مطلب تكيه مى
دى و است، كه موجب فزونى ارزاق مادى و وفور نعمت و آبا» بركات معنوى«تنها سرچشمه 

  )2.(باشد نيز مى» بركت مادى«عمران و 
شود، استقامت بر ايمان است نه  يان، آنچه مايه وفور نعمت مىطبق اين ب: قابل توجه اين كه

تواند چنين بركاتى از خود نشان دهد، مهم  زيرا ايمان موقت و زودگذر نمى ;اصل ايمان
  .و لرزان استاستقامت بر ايمان و تقوا است كه پاى بسيارى در آن لنگ 

 * * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنها چيزى كه سبب شده اين گروه از مفسران آن را كالم خدا و جمله : رسد ىـ به نظر م 1

است كه در اين آيات به كار رفته، در يك جا » متكلم مع الغير«معترضه بدانند، ضميرهاى 
هدف اين است كه : فرمايد يم، و در جاى ديگر مىنوشان  ما به آنها آب فراوان مى: گويد مى

  .آنها را بيازمائيم
شود، درست شبيه  ر گاه اين تعبيرات را از قبيل نقل به معنى بدانيم، مشكلى ايجاد نمىولى ه

فالن كس معتقد است كه من آدم خوبى : اين است كه كسى از دوستش حكايت كند و بگويد
را به كار برده، ولى گوينده چنين » او«ار نبرده، بلكه كلمه را به ك» من«البته او كلمه (هستم 

  ).كند نتخاب مىتعبيرى را ا
، تحت 12، ذيل آيه »نوح«ـ بحث مشروحى در اين زمينه در همين جلد در تفسير سوره  2

  .داشتيم» ايمان و تقوا با عمران و آبادى«عنوان رابطه 
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منظور اين است كه ما آنها «: افزايد آيه بعد، به حقيقت ديگرى در همين رابطه اشاره كرده، مى
  ).لنَفْتنَهم فيه(» مرا با وفور نعمت بيازمائي

شود؟ يا سبب بيدارى، شكرگزارى و توجه بيشتر  آيا فزونى نعمت مايه غرور و غفلت آنها مى
  به خدا؟ 

از اسباب مهم امتحان الهى، وفور نعمت است، و اتفاقاً آزمايش  يكى: شود و از اينجا روشن مى
زيرا طبيعت  ;تر است پيچيده تر و ، سخت»عذاب«، از آزمايش به وسيله »نعمت«به وسيله 

فزونى نعمت، سستى، تنبلى، غفلت و غرق شدن در لذائذ و شهوات است، و اين درست 
كند،   ان را براى فعاليت شيطان آماده مىسازد و ميد چيزى است كه انسان را از خدا دور مى

به طور دائم توانند از عوارض نامطلوب فزونى وفور نعمت، در امان بمانند كه  تنها كسانى مى
هاى مداوم، خانه قلب را از نفوذ  به ياد خدا باشند، ذكر او را فراموش نكنند، و با يادآورى

  )1.(شياطين حفظ نمايند
و هر كس از ذكر پروردگارش روى گردان شود، او را به راه «: يدافزا لذا، به دنبال آن، مى

  ).ذكْرِ ربه يسلُكْه عذاباً صعداً و منْ يعرِض عنْ(» برد عذاب شديد و روز افزونى مى
آمده » گردنه«به معنى صعود كردن و باال رفتن است، و گاه به معنى ) بر وزن سفر(» صعد«

» بار امور مشقت«بار است، اين واژه به معنى  ها، مشقت است، و از آنجا كه باال رفتن از گردنه
: اند كه سران آيه فوق را اين گونه تفسير كردهرود، به همين جهت، بسيارى از مف به كار مى

آمده، كه درباره بعضى از » مدثر«سوره  17است، شبيه آنچه در آيه » بار عذابِ مشقت«منظور 
  سأُرهقُه  :فرمايد مشركان مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وق، همان مسير كفر است، و در آيه ف» طريقه«منظور از : اند ـ بعضى از مفسران احتمال داده 1

شود، در حقيقت مقدمه مجازات،  فزونى نعمت كه به دنبال استقامت در اين طريقه حاصل مى
ير با لحن آيه مورد بحث و آيات بعد و قبل و مصداق استدراج در نعمت است، ولى اين تفس

  .آن ابداً تناسب ندارد
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  .»باال برود) بار است ه مشقتك(كنم از قله زندگى  من او را مجبور مى«: صعوداً
بار بودن اين عذاب، اشاره به  ولى، اين احتمال وجود دارد كه تعبير فوق، ضمن بيان مشقت

  .روز افزون بودن آن نيز باشد
  .كند به اين ترتيب، آيات فوق، از يكسو، رابطه ايمان و تقوا را با فزونى نعمت بيان مى

  .هاى الهى ا آزمونو از سوى ديگر، رابطه فزونى نعمت را ب
بار و روز افزون، و اينها حقايقى  و از سوى سوم، رابطه اعراض از ياد خدا را با عذاب مشقت

  .ن اشاره شده استاست كه در آيات ديگر قرآن نيز به آ
هر «: و منْ أَعرَض عنْ ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشَةً ضَنْكاً: خوانيم مى» طه«سوره  124چنان كه در آيه 

  .»كس از ياد من روى گردان شود، زندگى تنگ و سختى خواهد داشت
يبلُوني أَ أَشْكُرُ أَم هذا منْ فَضْلِ ربي ل: خوانيم مى» سليمان«از زبان » نمل«سوره  40و در آيه 

خواهد مرا آزمايش كند، آيا شكر او را به جا  اين از فضل پروردگار من است مى«: أَكْفُرُ
  ؟ »كنم يا كفران مى آورم مى

بدانيد اموال و «: و اعلَموا أَنَّما أَموالُكُم و أَوالدكُم فتْنَةٌ: آمده است» انفال«سوره  28و در آيه 
  .»فرزندان شما مايه امتحان شما است

 * * *  
: گويد در آيه بعد، از زبان مؤمنان جنّ به هنگام دعوت ديگران به سوى توحيد چنين مى

و أَنَّ الْمساجِد للّه فَال (» از آن خدا است، در اين مساجد احدى را با خدا نخوانيد مساجد«
  ).تَدعوا مع اللّه أَحداً

  : ، در اينجا چيست؟ تفسيرهاى گوناگونى ذكر شده»مساجد«در اين كه منظور از 
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كه مصداق  شود هائى است كه در آنجا براى خدا سجده مى منظور، مكان: نخست اين كه
ترش، تمام  ، و مصداق ديگرش ساير مساجد، و مصداق گسترده»مسجد الحرام«اكمل آن، 

كند، و به حكم  ند، و براى خدا سجده مىخوا هائى است كه انسان در آنجا نماز مى  مكان
: جعلَت لي األَرض مسجِداً و طَهوراً: كه فرمود) صلى اهللا عليه وآله(حديث معروف پيغمبر

همه جا ) 1(»براى من قرار داده شده) تيمم كردن(گاه و وسيله طهور  تمام روى زمين، سجده«
  .شود را شامل مى

را بتكده ساخته بودند، » خانه كعبه«يعنى پاسخى است به اعمال مشركان عرب و مانند آنها كه 
گانه را  يان سهرفته و در كليساهاى خود خدا» تثليث«و به اعمال مسيحيان منحرف كه به سراغ 

تمام معابد، مخصوص خدا است و در اين معابد، جز براى خدا : گويد  پرستيدند، قرآن مى مى
  .و ممنوع استتوان كرد و پرستش غير ا سجده نمى
منظور از مساجد، اعضاى هفتگانه سجده است، اين اعضاء را تنها براى خدا بايد : دوم اين كه

نيست، چنان كه در حديث معروفى از امام نهم محمد بن  بر زمين گذاشت و براى غير او جايز
در مجلسى كه فقهاى اهل سنت » معتصم عباسى«: نقل شده است كه) عليه السالم(على الجواد

  دست دزد را از كدام قسمت بايد بريد؟: در آن جمع بودند، سؤال كرد
  .از مچ، و به آيه تيمم استدالل كردند: بعضى گفتند

عليه (از آن حضرت» معتصم«از مرفق و به آيه وضو استدالل كردند، : بعضى ديگر گفتند
نخست از او خواست از سؤال خود ) عليه السالم(در اين باره توضيح خواست، امام) السالم

آنچه گفتند همه خطا است، تنها بايد چهار انگشت : صرف نظر كند، و چون اصرار كرد، فرمود
  دست و انگشت شست از مفصل انگشتان بريده شود، و كف 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).، چاپ آل البيت350، صفحه 3جلد ( 3، حديث 970، صفحه 2، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
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  .باقى بماند
كه ) صلى اهللا عليه وآله(به كالم پيغمبر) عليه السالم(جوياى دليل شد، امام» معتصم«هنگامى كه 

پيشانى، كف دو دست، دو سر زانوها و پاها استدالل كرد و : سجود بايد بر هفت عضو باشد
ماند كه سجده كند، در  اگر از مچ يا مرفق بريده شود، دستى براى او باقى نمى: سپس افزود

، »يعنى اين اعضاى هفتگانه مخصوص خدا است«: و أَنَّ الْمساجِد للّه: حالى كه خداوند فرموده
، دستور را برانگيخت» معتصم«قطع كرد، اين سخن اعجاب  و آنچه مخصوص خدا است نبايد

  )1.(»داد بر طبق حكم آن حضرت دست دزد را از مفصل چهار انگشت ببرند
  )2.(به اين مضمون، احاديث ديگرى نيز نقل شده است

ولى، احاديثى كه در اين زمينه نقل شده غالباً بدون سند و يا با سند ضعيف است، و از اين 
رد نقضى دارد كه پاسخ گوئى از آن آسان نيست، مثالً در ميان فقهاى ما مسلّم است گذشته، موا

قسمت جلو ) بعد از آن كه حد بر او جارى شده باشد(براى دفعه دوم دزدى كند » سارق«اگر 
گذارند، در حالى كه انگشت بزرگ پا نيز از   كنند و پاشنه پا را سالم مى  پاى او را قطع مى
هايش قطع  مجازاتكه يكى از » محارب«سجده است، همچنين در مورد اعضاى هفتگانه 

  .قسمتى از دست و پا است
است، يعنى همواره سجده بايد براى خدا باشد » سجود«همان » مساجد«منظور از : سوم اين كه

  .توان سجده كرد و براى غير او نمى
  .اين احتمال نيز خالف ظاهر آيه است، و شاهدى بر آن نيست

  باشد   وافق ظاهر آيه مىآنچه م: شود بندى آنچه گفته شد، استفاده مى عاز جم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 28جلد ( 5، حديث 4، ابواب حد السرقه، باب 490، صفحه 18، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
  ).، چاپ آل البيت252صفحه 

  .440و  439، صفحات 5، جلد »نور الثقلين«ـ  2



١٣٢  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

سير اول است، و تناسب كاملى با آيات قبل و بعد در مورد توحيد و مخصوص بودن همان تف
عبادت براى خدا دارد، و تفسير دوم ممكن است از قبيل توسعه در مفهوم آيه بوده باشد، و اما 

  .تفسير سوم شاهدى براى آن وجود ندارد
 * * *  

صلى اهللا عليه (د و عبادت پيامبرو در ادامه اين سخن، براى بيان تأثير فوق العاده قرآن مجي
خواند،   خاست و خدا را مى هنگامى كه بنده خدا محمد به عبادت برمى«: افزايد مى) وآله

و أَنَّه لَما قام عبد اللّه يدعوه كادوا يكُونُونَ علَيه (» گروهى از جنّ سخت اطراف او جمع شدند
  )1).(لبداً

به معنى چيزى است كه اجزاى آن روى هم متراكم شده باشد، اين تعبير ) بر وزن پدر(» لبد«
،بيانگر هجوم عجيب مؤمنان جنّ براى شنيدن قرآن در اولين برخورد با آن، و همچنين بيانگر 

  .است) صلى اهللا عليه وآله(جاذبه فوق العاده نماز پيامبر
صلى (مؤمنان جنّ حال ياران پيامبر: نخست اين كه: براى اين آيه، دو تفسير ديگر نيز بيان شده

داشتند، براى » مكّه«دهند كه چگونه با همان تعداد كمى كه در  را شرح مى) اهللا عليه وآله
رفتند، و منظور اين بود كه طايفه جنّ از آنها  شنيدن سخنانش از سر و دوش هم باال مى

  .سرمشق گرفته، به سوى ايمان بشتابند
مشغول نماز و ) صلى اهللا عليه وآله(كان عرب است، كه وقتى پيامبربيان حال مشر: ديگر اين كه

  .پرداختند گرفتند، و به استهزا و آزارش مى شد، سخت اطراف او را مى قرآن مى
خواستند ديگران را به ايمان  ولى، تفسير اخير تناسب چندانى با هدف مبلغان جنّ كه مى

  .ل استتشويق كنند ندارد، و مناسب يكى از دو معنى قب
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مطابق اين تفسير، و بنابر اين كه اين جمله از سخنان مؤمنان جنّ باشد، آوردن ضمير  1
است، يا از اين نظر كه جمعى از آنها بيان حال جمع » التفات«از باب » متكلم«به جاى » غائب«

  ).دقت كنيد(كردند  ديگرى را مى
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  :نكته
  »و أَنَّ الْمساجِد للّه«ريف در تفسير آيه تح

يعنى آنها را وسيله و ) عليهم السالم(و اولياى دين) صلى اهللا عليه وآله(به پيامبر» توسل«مسأله 
شفيع در درگاه خدا قرار دادن، مطلبى است كه نه با حقيقت توحيد منافات دارد، و نه با آيات 

حيد، و اين كه همه چيز از ناحيه خدا است، در آيات قرآن قرآن مجيد، بلكه تأكيدى است بر تو
) صلى اهللا عليه وآله(و همچنين استغفار و طلب آمرزش پيامبر» شفاعت«نيز كراراً به مسأله 

  )1.(براى مؤمنان اشاره شده است
با اين حال، بعضى از دور افتادگان از تعليمات اسالم و قرآن، اصرار دارند هر گونه توسل و 

اند، از جمله آيه فوق  تى را منكر شوند، و براى اثبات مقصود خود دستاويزهائى پيدا كردهشفاع
مطابق اين آيه، قرآن : گويند باشد، آنها مى مى) و أَنَّ الْمساجِد للّه فَال تَدعوا مع اللّه أَحداً(

  ! يد، و شفاعت نطلبيدنام هيچ كس را همراه نام خدا نبريد، و جز او را نخوان: دهد دستور مى
اين آيه هيچ ارتباطى به مطلب آنها ندارد، بلكه هدف از آن نفى شرك، : ولى، انصاف اين است

  .يعنى چيزى را هم رديف خدا در عبادت، يا طلبيدن حاجت، قرار دادن است
اگر كسى به راستى كار خدا را از غير خدا بخواهد، و او را صاحب اختيار و : به تعبير ديگر

فَال تَدعوا مع «در جمله » مع«ستقل در انجام آن بشمرد، مشرك است، همان گونه كه واژه م
مبدأ تأثير مستقل«خدا و » هم رديف«نبايد كسى را : دهد كه به اين معنى گواهى مى» اللّه «

  .دانست
  اما، اگر از انبياء الهى شفاعتى بخواهد، يا تقاضاى وساطت در درگاه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سوره  48، مشروحاً در جلد اول، ذيل آيه »شفاعت از نظر قرآن و حديث«ـ درباره مسأله  1
  . ايم بحث كرده» مائده«سوره  35، ذيل آيه 4در جلد » توسل«، و درباره حقيقت »بقره«
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را به ) صلى اهللا عليه وآله(مبركند، بلكه قرآن، گاه خود پيا پروردگار كند، نه تنها آن را نفى نمى
شفاعت ) صلى اهللا عليه وآله(ه، و گاه به ديگران دستور داده از پيامبراين معنى دعوت كرد

  .بخواهند
خُذْ منْ أَموالهِم صدقَةً تُطَهرُهم و تُزَكِّيهِم بِها و صلِّ علَيهِم إِنَّ : خوانيم  مى» توبه« 103در آيه 

هنگام (له آن آنها را پاك سازى، و از اموال آنها زكات بگير، تا به وسي«: نٌ لَهمصالتَك سكَ
  .»به آنها دعا كن كه دعاى تو مايه آرامش آنها است) گرفتن زكات

يا أَبانَا استَغْفرْ لَنا : خوانيم  از زبان برادرانش خطاب به پدر مى» يوسف«سوره  97و در آيه 
  .»كار بوديمبراى ما استغفار كن كه ما خطا ! اى پدر«: طئينَذُنُوبنا إِنّا كُنّا خا

سوف أَستَغْفرُ : يعقوب نيز اين تقاضا را نه تنها انكار نكرد، بلكه به آنها قول مساعد داد و گفت
  )1.(»كنم  به زودى براى شما از درگاه خداوند تقاضاى آمرزش مى«: لَكُم ربي

عت طلبيدن، به مفهومى كه گفته شد، از دستورهاى صريح قرآن بنابراين، مسأله توسل و شفا
  .است

* * *  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .98ـ يوسف، آيه  1
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  قُلْ إِنَّما أَدعوا ربي و ال أُشْرِك بِه أَحداً     20
  رشَداً قُلْ إِنِّي ال أَملك لَكُم ضَرّاً و ال     21
  قُلْ إِنِّي لَنْ يجِيرَني منَ اللّه أَحد و لَنْ أَجِد منْ دونه ملْتَحداً     22
23    نار فَإِنَّ لَه ولَهسر و صِ اللّهعنْ يم و هرِساالت و نَ اللّهالغاً مإِالّ ب  

  جهنَّم خالدينَ فيها أَبداً           
  ا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ منْ أَضْعف ناصراً و أَقَلُّ عدداً ذا رأَوحتّى إِ    24
  

  :ترجمه
  !»دهم خوانم و هيچ كس را شريك او قرار نمى من تنها پروردگارم را مى«: ـ بگو 20
  !»من مالك زيان و هدايتى براى شما نيستم«: ـ بگو 21
هيچ كس مرا در برابر او حمايت ) رفتار كنماگر من نيز بر خالف فرمانش («: ـ بگو 22
  .يابم كند و پناهگاهى جز او نمى نمى
و هر كس نافرمانى خدا و  ;ـ تنها وظيفه من ابالغ از سوى خدا و رساندن رساالت اوست 23

  !»ماند رسولش كند، آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن مى
آن  ;را به آنها وعده داده شده ببينند تا آنچه) يابد  اين كارشكنى كفار همچنان ادامه مى(ـ  24

  !تر و جمعيتش كمتر است دانند چه كسى ياورش ضعيف گاه مى
  

  :تفسير
  من مالك سود و زيان كسى نيستم: بگو

  هاى توحيد، و نفى هر گونه شرك كه در   در اين آيات، براى تحكيم پايه
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بگو من «: دهد دستور مى) صلى اهللا عليه وآله(امبرآيات قبل به آن اشاره شده بود، نخست به پي
كنم، و هيچ كس را شريك او قرار  خوانم، فقط او را عبادت مى تنها پروردگارم را مى

  ).قُلْ إِنَّما أَدعوا ربي و ال أُشْرِك بِه أَحداً(» دهم نمى
 * * *  

ايت به دست يستم و هدبگو من مالك زيان و سودى براى شما ن«: دهد آن گاه دستور مى
  ).قُلْ إِنِّي ال أَملك لَكُم ضَرّاً و ال رشَداً(» ديگرى است

* * *  
بگو اگر من نيز بر خالف فرمان حق رفتار كنم، هيچ كس مرا در برابر او «: كند و باز اضافه مى

ه أَحد و لَنْ أَجِد منَ اللّقُلْ إِنِّي لَنْ يجِيرَني (» يابم دهد، و ملجأ و پناهگاهى جز او نمى پناه نمى
  )1).(منْ دونه ملْتَحداً

  .تواند پناهگاه واقع شود تواند به من پناه دهد، و نه چيزى مى به اين ترتيب، نه كسى مى
  .اين سخنان از يكسو، اعتراف به عبوديت كامل در پيشگاه خداوند است

  .كند نفى مى) صلى اهللا عليه وآله(را در مورد پيامبر» غلو«و از سوى ديگر، هر گونه 
صلى (ها كارى ساخته نيست كه شخص پيامبر نه تنها از بت: دهد  و از سوى سوم، نشان مى

  .تواند باشد نيز با آن همه عظمت، ملجأ و پناه مستقلى در برابر عذاب خدا نمى) اهللا عليه وآله
صلى (ج در برابر پيامبرافراد لجوموردى كه   ها و انتظارات بى جوئى و از سوى چهارم، به بهانه

كند   دهد، و ثابت مى  كردند پايان مى داشتند و از او تقاضاى كارهاى خدائى مى) اهللا عليه وآله
  .توسل و شفاعت نيز به اذن خدا است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى اهللا (به پيامبركفار قريش : اند و آن اين كه ـ بعضى براى اين آيه شأن نزولى ذكر كرده 1
از دين خود برگرد تا به تو پناه دهيم، آيه فوق نازل شد و به آنها پاسخ داد : گفتند) عليه وآله

  ).293، صفحه 11تفسير ابوالفتوح رازى، جلد (
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به معنى ) بر وزن مهد(» لحد«به معنى پناهگاه مطمئن است، و در اصل از ماده » ملْتَحد«
شود  كه در كنار قرار گرفته باشد، شبيه آنچه براى مردگان در عمق قبر كنده مىاى است  حفره

كنند، و جسم مرده را در آن  كه در يكسوى عمق قبر مقدارى پيشروى به يك طرف مى
تر بماند، سپس  از آسيب جانوران نيز محفوظگذارند، تا خاك به روى او ريخته نشود، و  مى

  .يگرى اطالق شده استبه هر مكان و پناهگاه مطمئن د
: همان گونه كه در آيات گذشته نيز اشاره كرديم، منظور از اين تعبيرات اين است كه

در برابر خداوند و به طور مستقل هيچ نقشى ندارد، در عين حال ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
د شايسته ند از خدا تقاضاى حل مشكالت مردم را بكند، و يا تقاضاى هدايت براى افراتوا مى

  .را بنمايد و اين عين توحيد است نه شرك
قرار داده شده، اشاره ) هدايت(» رشد«) زيان(» ضر«در اين آيات در مقابل : قابل توجه اين كه

به اين كه سود و نفع حقيقى، در هدايت است، همان گونه كه در سخنان جنّ در آيات گذشته 
  .ن هر دو با يكديگر هماهنگ استقرار گرفته بود، و اي» رشد«، »شرّ«در برابر 
* * *  

إِالّ (» هاى او است تنها وظيفه من ابالغ از سوى خدا و رساندن رسالت«: افزايد در آيه بعد مى
هرِساالت و نَ اللّهالغاً م1).(ب(  

» مائده« 92اين تعبير شبيه چيزى است كه در آيات قرآن كراراً به آن اشاره شده، مثالً در آيه 
تنها چيزى كه بر عهده پيامبر است ابالغ آشكار «: أَنَّما على رسولنَا الْبالغُ الْمبِينُ: انيمخو مى

  .»است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و » عن«را به معنى » من«بعضى در اينجا شود  متعدى مى» عن«تنها با » بالغ«ـ از آنجا كه  1

  ).إِالّ بالغاً كائناً منَ اللّه(اند  ر گرفتهرا در تقدي» كائناً«بعضى كلمه 
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قُلْ ال أَملك لنَفْسي نَفْعاً و ال ضَرّاً إِالّ ما شاء اللّه و لَو كُنْت : آمده است» اعراف« 188و در آيه 
  : نَا إِالّ نَذيرٌ و بشيرٌ لقَوم يؤْمنُونَأَعلَم الْغَيب الَستَكْثَرْت منَ الْخَيرِ و ما مسني السوء إِنْ أَ

بگو من مالك سود و زيانى براى خويش نيستم، مگر آنچه خدا بخواهد، و اگر از غيب باخبر «
رسيد، من تنها بيم  به من نمىساختم، و هيچ بدى  بودم، منافع فراوانى براى خود فراهم مى

  .»آورند ان مىام براى گروهى كه ايم دهنده و بشارت دهنده
من «: براى اين جمله تفسير ديگرى نيز از سوى جمعى از مفسران ذكر شده، و آن اين كه

  )1.(»هيچگونه پناهگاهى براى نجات خود جز ابالغ دعوت حق و اداى رسالت او ندارم
اشاره به ابالغ » بالغ«: اند چه تفاوتى است؟ بعضى گفته» رساالت«و » بالغ«در اين كه ميان 

  .بيان فروع دين» رساالت«دين است و  اصول
  .اند را به معنى اجراى آنها دانسته» رساالت«را به معنى ابالغ دستورات الهى و » بالغ«بعضى 

به قرينه آيات  هر دو به يك معنى باز گردد، و تأكيد يكديگر باشد،: رسد ولى به نظر مى
كه » اعراف« 62، مانند آيه كند متعددى از قرآن كه هر دو را به صورت يك معنى ذكر مى

و آيات (» كنم هاى پروردگارم را به شما ابالغ مى من رسالت«: أُبلِّغُكُم رِساالت ربي: گويد مى
  ).متعدد ديگر

ا و رسولش را كند آتش جهنم هر كس معصيت خد«: دهد  به هر حال، در پايان آيه هشدار مى
  منْ يعصِ اللّه و  و(» ماند از آن او است، و جاودانه در آن مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و مطابق »و لَنْ أَجِد منْ دونه ملْتَحداً«ـ مطابق اين تفسير، اين جلمه استثنائى است از جمله  1
  .تفسير اول استثنائى است از آيه گذشته
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  ).فيها أَبداًرسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنَّم خالدينَ 
زيرا هر گنهكارى  ;روشن است منظور هر گنهكارى نيست، بلكه منظور مشركان و كافران است

  .باشد مستحق خلود در آتش دوزخ نمى
 * * *  

كنند و ضعيف  انان را استهزا مىاين وضع كفار و مشركان كه پيوسته مسلم«: افزايد سپس مى
ى كه آنچه را به آنها وعده داده شده، ببينند، آن گاه يابد تا زمان شمرند، همچنان ادامه مى مى
حتّى إِذا رأَوا ما يوعدونَ (» تر، و جمعيتش كمتر است دانند چه كسى ياورش ضعيف مى

دأََقلُّ ع راً وناص فنْ أَضْعونَ ملَمعي1).(داًفَس(  
ا هر دو است؟ تفسيرهاى عذاب دنيا يا آخرت، ي» ما يوعدون«در اين كه منظور از جمله 

: معنى آن عام و گسترده باشد، به خصوص اين كه: اند، ولى مناسب اين است كه متعددى گفته
  .فزونى و كمى عدد، ضعف و قدرت ناصر و ياور بيشتر مربوط به دنيا است

كه در آن قوت و قدرت مسلمانان آشكار » بدر«و لذا جمعى از مفسرين آن را به مسأله جنگ 
تفسير شده است، )عليه السالم(اند، و در روايات متعددى به ظهور مهدى فسير كردهگشت، ت

  .شود بنابراين اگر آيه را به معنى وسيعش تفسير كنيم همه اينها را شامل مى
حتّى إِذا رأَوا ما يوعدونَ إِما الْعذاب و إِما : نيز آمده است» مريم«سوره  75به عالوه در آيه 

اعنْداًالسج فأَضْع كاناً وشَرٌّ م ونْ هونَ ملَمعيةَ فَس :  
  يابد تا زمانى كه وعده الهى را با چشم خود  اين وضع همچنان ادامه مى«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معموالً براى بيان غايت و نهايت چيزى است، و در اينجا دو وجه براى آن گفته » حتّى«ـ  1

  :ستشده ا
و ال يزالُونَ يستَهزِؤُنَ وِ «: غايت، جمله محذوفى است و در تقدير چنين است: نخست اين كه

  . »...يستَضْعفُونَ الْمؤْمنينَ حتّى إِذا رأَوا ما يوعدونَ
ال اول باشد كه در چند آيه قبل آمده، ولى احتم مى» يكُونُ علَيه لبداً«ديگر اين كه غايت، براى 

  .تر است  مناسب
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دانند چه كسى موقعيتش بدتر و  يا عذاب اين دنيا، يا عذاب آخرت، آن روز مى: ببينند

  .»لشكرش نا تواناتر است
دشمنان اسالم پيوسته قدرت و كثرت نفرات : دده به هر حال، لحن آيه به خوبى نشان مى

شمردند قرآن به اين وسيله به  ناتوان مىكشيدند، و آنها را ضعيف و  خود را به رخ آنها مى
سرانجام روز پيروزى آنها و شكست و ناتوانى دشمنان فرا : دهد كه مؤمنان دلدارى و نويد مى

  .خواهد رسيد
* * *  
  :ها نكته

  ـ صداقت رهبران الهى 1
هرگز پر مدعا، » رهبران شيطانى«اين است كه بر خالف » رهبران الهى«هاى  يكى از ويژگى

  .زرگ بين، متكبر و مغرور نيستندخود ب
و و هذه ) 1!(»من خداى بزرگ شما هستم«: در حالى كه فرعون فرياد احمقانه أَنَا ربكُم األَعلى

بلند ) 2(»هاى عظيم رود نيل همه زير نظر من جريان دارد اين شاخه«: األَنْهار تَجرِي منْ تَحتي
  .كرد مى

نمودند  و فروتنى خود را بنده كوچكى از بندگان خدا معرفى مى رهبران الهى در نهايت تواضع
  .كه در برابر اراده او هيچ قدرتى از خود ندارند

بگو من تنها بشرى همچون «: يوحى إِلَيقُلْ إِنَّما أََنا بشَرٌ مثْلُكُم : خوانيم مى» كهف« 110در آيه 
  .»شود شما هستم جز اين كه بر من وحى مى

و ما أَدرِي ما يفْعلُ بِي و ال بِكُم إِنْ أَتَّبِع إِالّ ما يوحى إِلَي و ما أَنَا إِالّ نَذيرٌ : يگر آمدهو در جاى د
كنم كه  كرد؟ تنها از چيزى پيروى مى دانم خداوند با من و با شما چه خواهد من نمى«: مبِينٌ

  شود، و جز بيم دهنده آشكارى  بر من وحى مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24ـ نازعات، آيه  1
  .51ـ زخرف، آيه  2
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  )1.(»نيستم

الْغَيب و ال أَقُولُ لَكُم  قُلْ ال أَقُولُ لَكُم عنْدي خَزائنُ اللّه و ال أَعلَم: خوانيم و در آيه ديگر مى
لَكجز آنچه خدا (از غيب آگاه نيستم  گويم خزائن خدا نزد من است من بگو من نمى«: إِنِّي م

  )2.(»ام  كنم كه من فرشته و ادعا نمى) به من بياموزد
كردند، و  رسيدند، هرگز دست و پاى خود را گم نمى آنها حتى اگر به اوج قدرت مادى مى

اين قدرت و شوكت از فضل پروردگار من «: هذا منْ فَضْلِ ربي: گفتند يمان مىهمچون سل
  )3.(»است
شود كه مخاطب در آن،  در آيات متعددى از قرآن مجيد، تعبيرات تندى ديده مى: ب اين كهجال

دهد كه دقيقاً مراقب   كند و هشدار مى است، به او عتاب مى) صلى اهللا عليه وآله(شخص پيامبر
  .هاى خويش باشد ليتمسئو

اى بر حقانيت  مجموعه اين آيات، و آيات گذشته كه تعداد آن در قرآن كم نيست، سند زنده
اين پيامبر بزرگ است، و گر نه، چه مانعى داشت در برابر توده مردمى كه آماده پذيرش هر 

شر باالتر، گونه مقامى براى او بودند، مقامات عظيمى براى خود ادعا كند كه از دسترس فكر ب
ان شيطانى و دور از هر گونه چون و چرا باشد، همان گونه كه تاريخ، نظير آن را در مورد رهبر

  .بسيار نشان داده است
آرى، تعبيراتى همچون آيات مورد بحث و مانند آن، از شواهد زنده حقانيت دعوت رسول اللّه 

  .است
* * *  

  ـ ايمان جمعيت مهم است 2
  هاى هر زمان  خورد كه طاغوت در آيات قرآن، اين مطلب زياد به چشم مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .9اف، آيه ـ احق 1
  .50ـ انعام، آيه  2
  .40ـ نمل، آيه  3
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  .باليدند كشيدند، و در برابر انبياء به آن مى نفرات و فزونى جمعيت خود را به رخ ديگران مى
اينها «: إِنَّ هؤُالء لَشرْذمةٌ قَليلُونَ: گفت مى) عليه السالم(فرعون در تحقير هواداران موسى

  )1.(»گروهى اندكند
ما اموال و فرزندان «: نَحنُ أَكْثَرُ أَمواالً و أَوالداً و ما نَحنُ بِمعذَّبِينَ: گفتند و مشركان عرب مى

  )2.(»شدبيشترى داريم، و هرگز مجازات نخواهيم 
ايمان در مقابل يك فرد مؤمن، ثروت و نفراتش را به رخ او كشيده،   و گاه يك فرد بى

) 3(»من ثروتى بيشتر از تو دارم و نفراتى نيرومندتر«: منْك ماالً و أَعزُّ نَفَراً أَنَا أَكْثَرُ: گفت مى
زونى جمعيت و نفرات ولى در مقابل، افراد مؤمن به پيروى انبياء و رهبران الهى هرگز روى ف

چه بسيار گروه «: إِذْنِ اللّهكَم منْ فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثيرَةً بِ: كردند، منطق آنها اين بود  تكيه نمى
  )4.(»اندكى بر گروه بسيارى به فرمان خدا پيروز شدند

: حشُوا في طَرِيقِ الْهدى لقلَّةِ أَهلهأَيها النَّاس ال تَستَو: فرمايد  مى) عليه السالم(امير مؤمنان على
  )5.(»اى مردم در طريق هدايت هرگز از كمى نفرات وحشت نكنيد«
چگونه : دهد نيز نشان مى) صلى اهللا عليه وآله(ريخ انبياء مخصوصاً تاريخ زندگى پيامبر اسالمتا

نان اندك ياران او گرفتار ايمان با داشتن همه گونه قدرت در برابر مؤم هاى انبوه و بى جمعيت
و » طالوت«و » فرعون«و » بنى اسرائيل«شكست و درماندگى شدند، در قرآن مجيد در داستان 

  .نيز اين معنى به خوبى منعكس شده است» احزاب«و » بدر«، و آيات مربوط به جنگ »جالوت«
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .54ـ شعراء، آيه  1
  .35ـ سبأ، آيه  2
  .34ـ كهف، آيه  3
  .249ـ بقره، آيه  4
  .201، خطبه »نهج البالغه«ـ  5
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  درِي أَ قَرِيب ما تُوعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً قُلْ إِنْ أَ    25
  عالم الْغَيبِ فَال يظْهِرُ على غَيبِه أَحداً     26
27    هنْ خَلْفم و هيدنِ يينْ بم لُكسي ول فَإِنَّهسنْ رتَضى منِ ارإِالّ م  

  رصداً           
  قَد أَبلَغُوا رِساالت ربهِم و أَحاطَ بِما لَديهِم و أَحصى كُلَّ ليعلَم أَنْ    28

  شَيء عدداً           
  

  :ترجمه
دانم آنچه به شما وعده داده شده نزديك است يا پروردگارم زمانى براى  من نمى«: ـ بگو 25

  !دهد؟ آن قرار مى
  سازد، آگاه نمى ـ داناى غيب اوست و هيچ كس را بر اسرار غيبش 26
ـ مگر رسوالنى كه آنان را برگزيده و مراقبينى از پيش رو و پشت سر براى آنها قرار  27
  .دهد مى
و او به آنچه نزد آنهاست  ;اند هاى پروردگارشان را ابالغ كرده ـ تا بداند پيامبرانش رسالت 28

  !»احاطه دارد و همه چيز را احصا كرده است
  

  :تفسير
  است عالم الغيب خدا

استهزا و سركشى اين گروه همچنان ادامه «در آيات قبل، اشاره به اين حقيقت شده بود كه 
  اين سؤال را » اب فرا رسديابد تا زمانى كه وعده الهى دائر بر عذ مى
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يابد؟ همان گونه كه مفسران در شأن نزول آيه نيز ذكر  اين وعده كى تحقق مى: انگيزد كه  برمى
كه بعد از نزول آيات گذشته همين سؤال » نضر بن حارث«كه بعضى از مشركان مانند اند  كرده

  .را مطرح كردند
  : گويد قرآن مجيد به پاسخ اين سؤال پرداخته مى

نزديك ) از عذاب دنيا و قيام رستاخيز(دانم آنچه را كه به شما وعده داده شده  بگو من نمى«
قُلْ إِنْ أَدرِي أَ قَرِيب ما تُوعدونَ أَم يجعلُ (؟ »دهد مىاست، يا پروردگارم زمانى براى آن قرار 

  ).لَه ربي أَمداً
اين علم، مخصوص ذات پاك خدا است، و او خواسته از بندگانش مكتوم بماند تا موضوع 

چرا كه اگر بدانند دور است يا نزديك در هر دو صورت  ;امتحان و آزمون خلق، كامل گردد
  .ثر خواهد بودامتحان كم ا

، »مفردات«در » راغب«به معنى زمان است، با اين تفاوت كه به گفته ) بر وزن صمد(» أَمد«
  .گويند تنها به انتهاى زمان چيزى مى» أَمد«شود، ولى  شامل ابتدا و انتها هر دو مى» زمان«

مدت نامحدود » ابد«كه از نظر معنى به هم نزديكند، با اين تفاوت » ابد«و » أَمد«: اند و نيز گفته
  .مدت محدودى را، هر چند طوالنى باشد» أمد«شود، در حالى كه  را شامل مى

هر وقت از زمان : كنيم كه به هر حال، بارها در آيات قرآن مجيد، به اين معنى برخورد مى
 علم: گفت اطالعى فرموده، مى  اظهار بى) صلى اهللا عليه وآله(شد، پيغمبر اكرم قيامت سؤال مى

  .آن مخصوص خدا است
صلى اهللا (به صورت يك عرب بيابانى در برابر پيامبر» جبرئيل«روزى : در حديثى آمده است

: َأخْبِرْنى عنِ الساعةِ: ظاهر شد، و از جمله سؤاالتى كه از آن حضرت نمود اين بود) عليه وآله
  !؟»شود به من بگو كى قيامت برپا مى«
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كسى كه از او سؤال «: ما الْمسئُولُ عنْها بأَعلَم منَ السائل: فرمود) عليه وآله صلى اهللا(پيامبر 
  !»كننده نيست تر از سؤال  آگاه) در اين مسأله(كنى  مى

اى «: متَى الساعةُ) صلى اهللا عليه وآله!(يا محمد: بار ديگر آن مرد عرب با صداى بلند گفت
  ؟»قيامت كى خواهد آمد! محمد
واى بر تو، قيامت «!: ويحك انَّها كائنَةٌ فَما أَعددت لَها؟: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
  !؟»اى ز براى آن فراهم كردهآيد، بگو ببينم چه چي مى

  .ام، ولى خدا و رسولش را دوست دارم  من نماز و روزه بسيارى فراهم نكرده: اعرابى گفت
پس تو با كسى خواهى بود كه «: فَأَنْت مع منْ أَحببت: فرمود) لهصلى اهللا عليه وآ(پيامبر

  !.»دوستش دارى
فَما فَرِح الْمسلمونَ بِشَىء فَرَحهمبِهذَا : گويد مى) صلى اهللا عليه وآله(يكى از ياران پيامبر» انس«

ثيد1.(»مسلمانان از هيچ سخنى مانند اين سخن خوشحال نشدند«: الْح(  
* * *  

عالم «: فرمايد دارد و مى  در ادامه اين بحث، يك قاعده كلى را در مورد علم غيب بيان مى
عالم الْغَيبِ فَال يظْهِرُ على (» سازد الغيب خدا است او هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نمى

  )2).(غَيبِه أَحداً
* * *  

مگر رسولى كه او را برگزيده، و از «: افزايد آن گاه به عنوان يك استثناء از اين مسأله كلى مى
  ).رسولإِالّ منِ ارتَضى منْ (» آنان راضى شده

  آموزد، و از طريق وحى به او ابالغ  به او آنچه را بخواهد از علم غيب مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .105، صفحه 29، جلد »مراغى«ـ تفسير  1
باشد، و  مى» هو الْعالم الْغَيبِ«خبر براى مبتداى محذوفى است، و در تقدير » عالم الْغَيبِ«ـ  2

  . اند در آيه قبل دانسته» ربى«ن را صفت، يا بدل، براى بعضى آ
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  .كند مى

فَإِنَّه يسلُك منْ بينِ (» فرستد سپس مراقبين و نگهبانانى از پيش رو و پشت سر همراه او مى«
دداًيصر هنْ خَلْفم و هي.(  
دارد و به معنى آمادگى براى مراقبت از چيزى است، و بر » مصدرى«در اصل، معنى » رصد«

رود، يعنى به  نيز اطالق شده است، و در مفرد و جمع هر دو به كار مى» مفعول«و » فاعل«اسم 
  .شود الق مىيك فرد مراقب و نگهبان يا جمعيت مراقبين و نگهبانان هر دو اط

دهد  و منظور از آن در اينجا فرشتگانى است كه خداوند بعد از نزول وحى به آنها دستور مى
هاى آنها و آنچه   پيامبرش را از هر سو احاطه كنند، و از شر شياطين جنّ و انس و وسوسه

و  كم و زياد كند، محافظت و پاسدارى نمايند، تا پيام الهى بى دار مى اصالت وحى را خدشه
  .اى به بندگان ابالغ گردد بدون كمترين خدشه

و اين، خود يكى از دالئل معصوم بودن پيامبران است كه با نيروهاى غيبى، امدادهاى الهى، و 
  .ها و خطاها مصون و محفوظند مراقبت فرشتگان او، از لغزش

* * *  
ان و مراقبين را در آخرين آيه مورد بحث، كه آخرين آيه سوره است دليل وجود اين نگاهبان

وردگارشان را هاى پر  مقصود اين است كه خدا بداند پيامبرانش رسالت: كند چنين بيان مى
اند، و خداوند به آنچه نزد آنها است احاطه دارد، و هر چيزى را  كم و كاست ابالغ كرده  بى

أَحاطَ بِما لَديهِم و أَحصى كُلَّ  ليعلَم أَنْ قَد أَبلَغُوا رِساالت ربهِم و(» دقيقاً احصا نموده است
  )1).(شَيء عدداً

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند و  باز گردانده) صلى اهللا عليه وآله(را به پيامبر اسالم» ليعلَم«ـ جمعى از مفسران ضمير  1
و رسالت قرار  خداوند حافظان و نگاهبانانى براى اسرار وحى: منظور اين است: اند  گفته
و هيچگونه شك و  اند، دهد، تا پيامبر بداند آنها دقيقاً وحى الهى را به او ابالغ كرده مى

  .ترديدى در اصالت وحى نكند
است نه كار فرشتگان، ) صلى اهللا عليه وآله(ولى اين تفسير، با توجه به اين كه رسالت كار پيامبر

صلى (در چند آيه گذشته در مورد شخص پيامبر» رساالت«در آيه قبل، و » رسول«و تعبير به 
  .و حق همان تفسير اول است2، رسد  باشد، بعيد به نظر مى مى) اهللا عليه وآله
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در اينجا علم فعلى است، و به تعبير ديگر معنى آيه اين نيست كه خداوند » علم«منظور از 
ت، چه اين كه علم خدا ازلى، ابدى و دانسته و بعداً دانسته اس چيزى را درباره پيامبرانش نمى

خارج تحقق يابد، و صورت عينى به  اين علم الهى در: پايان است، بلكه منظور اين است  بى
  .خود بگيرد، يعنى پيامبران رسالت او را عمالً ابالغ كنند و اتمام حجت نمايند

* * *  
  :ها نكته

  اى پيرامون علم غيب ـ تحقيق گسترده 1
دو دسته آيه در زمينه علم غيب : شود ختلف قرآن، به خوبى روشن مىبا دقت در آيات م

وجود دارد، نخست آياتى كه علم غيب را مخصوص خدا معرفى كرده و از غير او نفى 
خدا كليدهاى غيب نزد «: و عنْده مفاتح الْغَيبِ ال يعلَمها إِالّ هو: »انعام« 59نمايد، مانند آيه  مى

  .»داند كسى آنها را نمى است كه جز او
بگو هيچ يك از كسانى «: قُلْ ال يعلَم منْ في السماوات و األَرضِ الْغَيب إِالَّ اللّه: »نمل« 65و آيه 

  .»دانند، جز خدا  ها و زمين هستند غيب را نمى كه در آسمان
قُلْ ال أَقُولُ : آمده است» عامان«سوره  50در آيه ) صلى اهللا عليه وآله(و مانند آنچه درباره پيامبر

بالْغَي لَمال أَع و نُ اللّهي خَزائنْدع لَكُم :  
  .»دانم گويم خزائن خداوند نزد من است، و من غيب را نمى بگو من به شما نمى«

اگر من غيب «: ت منَ الْخَيرِو لَو كُنْت أَعلَم الْغَيب الَستَكْثَرْ: خوانيم مى» اعراف« 188و در آيه 
  و » نمودم دانستم خير فراوانى براى خود فراهم مى را مى
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و . »بگو غيب مخصوص خدا است«: فَقُلْ إِنَّما الْغَيب للّه: خوانيم مى» يونس« 20باالخره در آيه 
  .امثال اين آيات

از غيب آگاهى داشتند،  »اجماالً«ى الهى اوليا: دهد گروه دوم آياتى است كه به روشنى نشان مى
و ما كانَ اللّه ليطْلعكُم علَى الْغَيبِ و لكنَّ اللّه : خوانيم مى» آل عمران« 179چنان كه در آيه 

شاءنْ يم هلسنْ رتَبِي مجي :  
چنان نبود كه خدا شما را از علم غيب آگاه كند ولى خداوند از ميان رسوالن خود هر كس را «

  ).گذارد و قسمتى از اسرار غيب را در اختيار او مى(» گزيند د برمىبخواه
من «: و أُنَبئُكُم بِما تَأْكُلُونَ و ما تَدخرُونَ في بيوتكُم: خوانيم و در معجزات حضرت مسيح مى

  )1(.»دهم  كنيد خبر مى  هاى خود ذخيره مى خوريد، يا در خانه شما را از آنچه مى
خداوند قسمتى از علم : دهد نيز، با توجه به استثناءئى كه در آن آمده نشان مى آيه مورد بحث

زيرا استثناءء از نفى، هميشه اثبات (دهد   اش قرار مى غيب را در اختيار رسوالن برگزيده
  ).است

از سوى ديگر، آياتى از قرآن كه مشتمل بر خبرهاى غيبى است نيز كم نيست، مانند آيات دوم 
في * في أَدنَى األَرضِ و هم منْ بعد غَلَبِهِم سيغْلبونَ * غُلبت الرُّوم : »روم«ره تا چهارم سو
و اين شكست در سرزمين نزديك واقع شد، اما آنها بعد * روميان مغلوب شدند «: بِضْعِ سنينَ

  .»در عرض چند سال* از اين مغلوبيت به زودى غالب خواهند شد 
آن كس «: إِنَّ الَّذي فَرَض علَيك الْقُرْآنَ لَرادك إِلى معاد: گويد كه مى» قصص«ره سو 85و آيه 

  ) مكّه(كه قرآن را بر تو فرض كرد تو را به جايگاهت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .49ـ آل عمران، آيه  1
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  . »گرداند بازمى
شما به خواست خدا «: خُلُنَّ الْمسجِد الْحرام إِنْ شاء اللّه آمنينَلَتَد: گويد  كه مى» فتح« 27و آيه 

  .و مانند اين آيات. »شويد در نهايت امنيت مسلماً وارد مسجد الحرام مى
شود، نوعى غيب است كه در اختيار آنان قرار  اصوالً وحى آسمانى كه بر پيامبران نازل مى

ا آگاهى از غيب ندارند در حالى كه وحى بر آنان نازل توان گفت، آنه مىگيرد، چگونه  مى
  .شود مى

و امامان ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر: دهد از همه اينها گذشته، روايات زيادى داريم كه نشان مى
مثالً در داستان . دادند اجماالً از غيب آگاهى داشتند، و گاه از آن خبر مى) عليهم السالم(معصوم

نوشت و به دست زنى » مكّه«اى به مردم  كه نامه» حاطب بن ابى بلتعه«راى و ماج» مكّه«فتح 
برساند، و آنها را از حمله قريب الوقوع لشكر اسالم آگاه » مكّه«به نام ساره داد، تا به مشركان 

حركت نمود، » مكّه«سازد، و آن زن نامه را در ميان گيسوان خود پنهان كرد، و به سوى 
و بعضى ديگر از مسلمانان را به سراغ او فرستاده، ) عليه السالم(على) يه وآلهصلى اهللا عل(امبرپي

  : فرمود
اى از   كنيد كه نامه است به چنين زنى برخورد مى» خاخ«در منزلگاهى كه نامش روضه 

در آغاز  دارد، نامه را از او بگيريد، و آنها رفتند و او را يافتند، او» مكّه«به مشركان » حاطب«
  )1.(انكار كرد، ولى سرانجام اعتراف نمود و نامه را از او گرفتندشديداً 

، و بعضى ديگر از فرماندهان »جعفر«و شهادت » موته«و مانند خبر دادن از ماجراى جنگ 
  » مدينه«در ) صلى اهللا عليه وآله(اسالم كه در همان لحظه وقوع، پيامبر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .آمده است» ممتحنه«اجرا و مدرك آن در همين جلد در تفسير سوره ـ شرح اين م 1
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  .كم نيست) صلى اهللا عليه وآله(و مانند آن در زندگى پيامبر) 1(مسلمانان را آگاه كرد
خورد كه نشان  هاى بسيارى از حوادث آينده به چشم مى نيز پيشگوئى» نهج البالغه«در 
در مذمت  13دانست، مانند آنچه در خطبه  اسرار غيب را مى اين) عليه السالم(دهد، على مى

كَأَنِّي بِمسجِدكُم كَجؤْجؤِ سفينَة قَد بعثَ اللَّه علَيها : فرمايد آمده است كه مى» بصره«اهل 
  : الْعذَاب منْ فَوقها و منْ تَحتها و غَرِقَ منْ في ضمنها

ايد، تنها قله   خدا از آسمان و زمين بر شما فرود آمده و همه غرق شدهبينم عذاب  گويا مى«
  !.»بلند مسجدتان، همچون سينه كشتى در روى آب نمايان است

هاى متعددى از  در روايات ديگرى كه در كتب علماى اهل سنت و شيعه نقل شده، پيشگوئى
» حجر بن قيس«چه به نسبت به حوادث آينده آمده است، مانند آن) عليه السالم(آن حضرت

  )2.(كنند  فرمود كه تو را بعد از من مجبور به لعن مى
  )3.(فرمود كه او پرچم ضاللت را بعد از پيرى به دوش خواهد كشيد» مروان«و آنچه درباره 

به من خبر داده تو ) عليه السالم(امير مؤمنان على«: گفت كه» حجاج«به » كميل بن زياد«و آنچه 
  )4.(»قاتل منى

شود، و  فرمود كه در جنگ با آنها از گروه ما، ده نفر كشته نمى» نهروان«نچه درباره خوارج و آ
  )5.(ب عيناً چنين شديابد و مطل از آنها ده نفر نجات نمى

اصبغ «به هنگام عبور از كنار سرزمين كربال به ) عليه السالم(و آنچه درباره محل قبر امام حسين
  )6.(فرمود» بن نباته

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).ماجراى غزوه موته( 237، صفحه 2، جلد »كامل ابن اثير«ـ  1
  .358، صفحه 2، جلد »مستدرك الصحيحين«ـ  2
  .30، صفحه 5، جلد »طبقات ابن سعد«ـ  3
  .325، صفحه 3، قسم 5، جلد »االصابة ابن حجر«ـ  4
  .241، صفحه 6، جلد »مجمع«در » هيثمى«ـ  5
  .222، صفحه 2، جلد »رياض النظرةال«ـ  6



١٥١  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

روايات فراوانى از كتب اهل سنت درباره وسعت فوق العاده علم » فضائل الخمسه«در كتاب 
  )1.(انجامد نقل شده كه ذكر همه آنها در اينجا به طول مى) عليه السالم(على

غيب براى امامان  نيز در احاديث متعددى اشاره به علم) عليهم السالم(در روايات اهلبيت
، جلد اول در ابواب متعدد تصريح يا اشاراتى در »كافى«معصوم شده است از جمله در كتاب 

  .شود اين زمينه ديده مى
حديث  22احاديث زيادى كه بالغ بر  26، جلد »بحار االنوار«در » عالمه مجلسى«و مرحوم 

  .شود در اين زمينه آورده است مى
عليهم (و امامان معصوم) صلى اهللا عليه وآله(ينه آگاهى پيامبرروى هم رفته روايات در زم

  .بر اسرار غيب در حد تواتر است) السالم
اكنون سخن در اين است كه چگونه بين اين آيات و روايات كه بعضى علم غيب را از غير 

  كنند جمع كنيم؟  خدا نفى، و بعضى اثبات مى
  .در اينجا طرق مختلفى براى جمع وجود دارد

منظور از اختصاص علم غيب به خدا علم ذاتى : هاى جمع اين است كه ـ از معروفترين راه 1
 هيچگونه آگاهى از غيب ندارند، و هر چه دارند از و استقاللى است، بنابراين، غير او مستقالً

  .ناحيه خدا است، با الطاف و عنايت او است، و جنبه تبعى دارد
  : گويد است، كه مى شاهد اين جمع همان آيه مورد بحث

كند، مگر رسوالنى را كه مورد رضايت او  خداوند هيچ كس را از اسرار غيب آگاه نمى«
  .»هستند

  از ) عليه السالم(وقتى على: نيز به همين معنى اشاره شده است كه» نهج البالغه«در 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .253 تا 231، صفحات 2، جلد »فضائل الخمسه«ـ  1
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يكى ) فرمود و حمله مغول را به كشورهاى اسالمى پيش بينى مى(داد  حوادث آينده خبر مى
: مير مؤمنان آيا داراى علم غيب هستى؟ حضرت خنديده، فرموداى ا: از يارانش عرض كرد

ب نيست، اين علمى است كه از اين علم غي«!: لَيس هو بِعلْمِ غَيب و إِنَّما هو تَعلُّم منْ ذي علْم
  )1!.(»ام آموخته) پيامبر(صاحب علمى 

  .اند اين جمع را بسيارى از دانشمندان و محققان پذيرفته
داند،  قسمتى مخصوص به خدا است و هيچ كس جز او نمى: ـ اسرار غيب دو گونه است 2

آموزد، چنان كه  اولياء مى مانند قيام قيامت، و امورى از قبيل آن، و قسمتى از آن را به انبياء و
الْغَيبِ  و إِنَّما علْم: فرمايد اى كه در باال اشاره كرديم مى  در ذيل همان خطبه» نهج البالغه«در 

هلبِقَو انَهحبس اللَّه هددا عم ةِ، واعالس لْمثَ: عنَزِّلُ الْغَيي ةِ، واعالس لْمع هنْدع ي  إِنَّ اللّهما ف لَمعي و
وتض تَمأَر بِأَي رِي نَفْسما تَد غَداً و بما ذا تَكْس رِي نَفْسما تَد حامِ، واألَر :  

باشد آنجا كه  علم غيب تنها علم قيامت و آنچه خداوند در اين آيه برشمرده است مى«
كند، و  ان را نازل مىآگاهى از زمان قيامت مخصوص خدا است و او است كه بار: فرمايد مى

كند يا در چه سرزمين   داند فردا چه مى داند، و هيچ كس نمى آنچه در رحم مادران است مى
  .»ميرد مى

ها قرار  خداوند سبحان از آنچه در رحم«: در شرح اين معنى افزود) عليه السالم(سپس امام
يا بخيل؟ سعادتمند دارد آگاه است، پسر است يا دختر؟ زشت است يا زيبا؟ سخاوتمند است 

اينها علوم غيبى است كه غير از خدا كسى ... است يا شقى؟ اهل دوزخ است يا بهشت؟
علومى است كه خدا به پيامبرانش تعليم كرده و او به من آموخته داند، و غير از آن  نمى
  2.»است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .128، خطبه »نهج البالغه«ـ  2و  1
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ها علم اجمالى به وضع جنين، يا نزول باران و مانند آن پيدا كنند،  ممكن است بعضى از انسان
جزئيات اين امور، مخصوص ذات پاك خدا است، همان گونه كه  اما علم تفصيلى و آگاهى بر

خبريم، و  در مورد قيامت، ما نيز علم اجمالى داريم، اما از جزئيات و خصوصيات قيامت بى
ر رواياتى آمده است كه پيامبر يا امامان از بعضى از نوزادان، يا از پايان عمر بعضى از اگر د

  .لم اجمالى استافراد خبر دادند، مربوط به همان ع
اسرار غيب در دو جا : ـ راه ديگر براى جمع ميان اين دو گروه از آيات و روايات اين كه 3

كه هيچگونه دگرگونى در آن رخ » وندخزانه مخصوص علم خدا«: در لوح محفوظ: ثبت است
كه علم به مقتضيات است نه » لوح محو و اثبات«دهد و هيچ كس از آن آگاه نيست و  نمى

دانند مربوط به همين  تامه، و به همين دليل قابل دگرگونى است و آنچه ديگران نمىعلت 
  .قسمت است

للّه علْماً لَم يعلَمه االّ هو، و علْماً  انَّ: خوانيم مى) عليه السالم(لذا در حديثى از امام صادق
الئكم هلَمفَما أَع ،لَهسر و كَتَهالئم هلَمأَعهلَمنُ نَعفَنَح لَهسر و أَنْبِيائَه و تَه:  

داند و علمى دارد كه فرشتگان و پيامبران را از آن  خداوند علمى دارد كه جز خودش نمى«
  )1.(»دانيم اخته، آنچه را به فرشتگان و پيامبران و رسوالنش داده ما مىآگاه س

لَو ال آيةٌ فى كتابِ اللّه : نيز نقل شده است كه فرمود) عليه السالم(از امام على بن الحسين
يمحو اللّه ما يشاء و يثْبِت و : اللّهقَولُ : فَقُلْت لَه أَيةُ آية؟ قالَ! لَحدثْتُكُم بِما يكُونُ الى يومِ الْقيامةِ

  : عنْده أُم الْكتابِ
  در گذشته اتفاق افتاده، و حوادثى  اى در قرآن مجيد نبود من از آنچه  اگر آيه«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديگرى در ، در اين زمينه روايات متعدد 5، حديث 160، صفحه 26، جلد »بحار االنوار«ـ  1

  .همين منبع نقل شده است
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  .دادم افتد، خبر مى كه تا روز قيامت اتفاق مى
  كدام آيه؟ : كسى عرض كرد

كند، و هر  خدا هر چيزى را بخواهد محو مى«: فرمايد يمحو اللّه ما يشاء خداوند مى: فرمود
  . »او استنزد ) لوح محفوظ(دارد و ام الكتاب  چيزى را بخواهد ثابت مى

تقسيم بندى علوم، مطابق اين جمع، بر اساس حتمى بودن و نبودن آن است و در جمع سابق 
  )دقت كنيد(بر اساس مقدار معلومات است 

ـ راه ديگر اين كه خداوند بالفعل از همه اسرار غيب آگاه است، ولى انبياء و اولياء ممكن  4
ا هنگامى كه اراده كنند، خداوند به آنها تعليم است بالفعل بسيارى از اسرار غيب را ندانند، ام

  .گيرد  دهد، و البته اين اراده نيز با اذن و رضاى خدا انجام مى مى
  .اشاره به ندانستن فعلى است» دانند آنها نمى«: گويد بنابراين جمع آيات و رواياتى كه مى

  .اشاره به امكان دانستن آن است» دانند مى«: گويد و آنها كه مى
اى را به انسان بدهد كه به ديگرى برساند، در اينجا   ماند كه كسى نامه درست به آن مى اين،
تواند نامه را باز كند و   عى ندارد، و در عين حال، مىاو از محتواى نامه اطال: توان گفت مى

توان او را از يك  باخبر شود، گاه صاحب نامه اجازه مطالعه را به او داده، در اين صورت مى
  .عالم به محتواى نامه دانست، و گاه به او اجازه نداده استنظر 

انَّ األَئمةَ اذا شاؤُا أَنْ : در بابى تحت عنوان» كافى«شاهد اين جمع رواياتى است كه در كتاب 
  .»شود امامان هر گاه بخواهند چيزى را بدانند به آنها تعليم داده مى«: يعلَموا علِّموا
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إِذَا أَراد اإلِمام أَنْ يعلَم شَيئاًأَعلَمه اللَّه : خوانيم مى) عليه السالم(له در حديثى از امام صادقاز جم
ك1.(»دهد  كند چيزى را بداند خدا به او تعليم مى هنگامى كه امام اراده مى«: ذَل(  

عليه (و امام) يه وآلهصلى اهللا عل(اين وجه جمع، بسيارى از مشكالت را در زمينه علم پيامبر
چگونه آنها، آب يا غذائى را كه مثالً مسموم بود : كند، از جمله اين كه حل مى)السالم

  .خوردند، در حالى كه جايز نيست انسان به كارى كه موجب خطر براى او است اقدام كند مى
اند  اجازه نداشته) عليه السالم(يا امام) صلى اهللا عليه وآله(در اين گونه موارد پيامبر: بايد گفت

  .اراده كنند تا اسرار غيب بر آنها آشكار گردد
مطلبى را ) عليه السالم(يا امام) صلى اهللا عليه وآله(كند، پيامبر همچنين گاه مصلحت ايجاب مى

نداند، يا آزمايشى براى او صورت گيرد كه موجب تكامل او گردد، همان گونه كه در داستان 
در بستر پيغمبر خوابيد، در حالى كه از خود آن ) عليه السالم(كه علىاست  آمده» ليلة المبيت«

كنند   دانست صبحگاهان كه مشركان قريش به آن بستر حمله مى نمى: حضرت نقل شده است
  برد؟   شهيد خواهد شد، يا جان به سالمت مى

آزمون الهى  از سرانجام اين كار آگاه نگردد، تا) عليه السالم(امام: در اينجا مصلحت اين بوده
خوابد و  مى) صلى اهللا عليه وآله(دانست در بستر پيامبر مى) عليه السالم(تحقق يابد، و اگر امام

شد، و آنچه در آيات قرآن و روايات در   خيزد چندان افتخارى محسوب نمى صبح سالم برمى
  .رسيد اهميت اين ايثارگرى وارد شده است چندان موجه به نظر نمى

  .ارادى پاسخى است براى تمام اين گونه اشكاالتآرى، مسأله علم 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، باب ان االئمة اذا شاؤا ان يعلموا )دار الكتب االسالميه( 258، صفحه 1، جلد »كافى«ـ كتاب  1

  .، روايات ديگرى در همين باب نيز به اين مضمون نقل شده است3علموا، حديث 
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هر چند اين راه فقط (جمع ديگرى نيز براى روايات مختلف در علم غيب وجود دارد  ـ راه 5
و آن اين كه مخاطبين در اين روايات مختلف ) در مورد قسمتى از اين روايات صادق است

بودند، آنها كه استعداد و آمادگى پذيرش مسأله علم غيب را درباره امامان داشتند، حق مطلب 
ولى در برابر افراد مخالف يا ضعيف و كم استعداد، سخن به اندازه فهم  شد، به آنها گفته مى

  .گشت شنونده مطرح مى
در ) عليه السالم(و چند تن از ياران بزرگ امام صادق» ابو بصير«: خوانيم  مثالً در حديثى مى

يا : مجلسى بودند، امام غضبناك وارد مجلس شد، هنگامى كه نشست، در حضور جمع فرمود
باًعج بالْغَي لَمونَ أَنَّا نَعمزْعام يَقْو بِضَرْبِ ! ال تممه لَّ، لَقَدجزَّوع إِالَّ اللَّه بالْغَي لَمعما ي

يارِ هالد وتيب ي أَيف تملا عنِّي فَمم ترَبي فُالنَةِ، فَهتارِيج :  
غيب داريم، هيچ كس جز خداوند متعال از  ا علمكنند م اى گمان مى عجيب است كه عده«

خواستم كنيزم را تأديب كنم از دست من گريخت، ندانستم در  غيب آگاه نيست، من اآلن مى
  )1!!.(»هاى خانه است كدام يك از اطاق
از مجلس برخاست من و بعضى ديگر از ) عليه السالم(هنگامى كه امام: گويد راوى حديث مى

فدايت شويم شما درباره كنيزتان چنين گفتى، : ن منزل شديم و گفتيماندروياران حضرت، وارد 
  بريم؟  دانيم شما علوم زيادى داريد و ما نامى از علم غيب نمى در حالى كه ما مى

  .سپس شرحى در اين زمينه داد كه مفهومش آگاهى او بر اسرار غيب بود) عليه السالم(امام
  ه آمادگى و استعداد الزم براى اند ك واضح است در آن مجلس افرادى بوده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب نادر فيه ذكر الغيب، حديث )دار الكتب االسالميه( 257، صفحه 1، جلد »اصول كافى«ـ  1
3.  
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  .اند درك اين معانى و معرفت مقام امام نداشته
تواند صادق باشد  رند و همه آنها مىاين طرق پنجگانه منافاتى با هم ندا: بايد توجه داشت

  ).دقت كنيد(
* * *  

  ـ راه ديگرى براى اثبات علم غيب پيشوايان 2
و امامان ) صلى اهللا عليه وآله(در اينجا دو راه ديگر براى اثبات اين واقعيت كه پيامبر 

  .اجماالً از اسرار غيب آگاه بودند وجود دارد) عليهم السالم(معصوم
دانيم دايره مأموريت آنها محدود به مكان و زمان خاصى نبوده، بلكه   مى: نخست اين كه
جهانى و جاودانى است، ) عليهم السالم(و امامت امامان) صلى اهللا عليه وآله(رسالت پيامبر

اى داشته باشد؟ در حالى كه هيچگونه  چگونه ممكن است كسى چنين مأموريت گسترده
  شته باشد؟ د نداآگاهى جز بر زمان و محيط محدود خو

تواند  كنند ـ مى آيا كسى را ـ كه مثالً مأمور امارت و استاندارى بخش عظيمى از كشورى مى
  !.از آن منطقه آگاهى نداشته باشد و در عين حال مأموريت خود را به خوبى انجام دهد؟

آن  در مدت حيات خود بايد) عليه السالم(و امام) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر: به تعبير ديگر
ها در هر زمان و  هاى همه انسان چنان احكام الهى را بيان و اجرا كند كه جوابگوى نيازمندى

  .مكان باشد، و اين ممكن نيست مگر اين كه الاقل بخشى از اسرار غيب را بداند
سه آيه در قرآن مجيد است كه اگر آنها را در كنار هم بچينيم مسأله علم غيب : ديگر اين كه

  .شود از آن روشن مى) عليهم السالم(و امامان) اهللا عليه وآلهصلى (پيامبر
را در يك چشم بر هم زدن نزد » سبا«قرآن در مورد كسى كه تخت ملكه : نخست اين كه

قالَ الَّذي عنْده علْم منَ الْكتابِ أَنَا آتيك بِه : گويد مى) يعنى آصف بن برخيا(آورد » سليمان«
  د إِلَيك طَرْفُك فَلَما رآه مستَقرّاً عنْده قَبلَ أَنْ يرْتَ
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  : قالَ هذا منْ فَضْلِ ربي
من آن را پيش از آن كه چشم بر هم زنى نزد تو خواهم : كسى كه دانشى از كتاب داشت گفت«

من اين از فضل پروردگار : آن را نزد خود مستقر ديد گفت) سليمان(آورد، و هنگامى كه 
  )1.(»است

بگو كافى «: يداً بيني و بينَكُم و منْ عنْده علْم الْكتابِقُلْ كَفى بِاللّه شَهِ: خوانيم در آيه ديگر مى
  )2.(»است براى گواه ميان من و شما، خداوند، و كسى كه علم كتاب نزد او است

: خوانيم نقل شده چنين مىاز سوى ديگر، در احاديث متعددى كه در كتب اهل سنت و شيعه 
الَّذي عنْده علْم منَ «معنى ) صلى اهللا عليه وآله(دااز رسول خ: گويد مى» ابو سعيد خدرى«

  .را سؤال كردم» الْكتابِ
  .»او وصى برادرم سليمان بن داود بود«: فرمود
  كيست؟ » و منْ عنْده علْم منَ الْكتابِ«: گفتم
  )3.(»او برادرم على بن ابيطالب است«!: على بنِ أَبِيطالبِذاك أَخى : فرمود

گويد، و  را مى» علم جزئى«آمده » آصف«كه در مورد » علْم منَ الْكتابِ«با توجه به اين كه 
گويد، تفاوت ميان مقام  را مى» علم كلى«آمده ) عليه السالم(كه درباره على» علم الكتاب«

  .گردد روشن مى) يه السالمعل(»على«و » آصف«علمى 
ما «: و نَزَّلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لكُلِّ شَيء: خوانيم مى» نحل«سوره  89از سوى سوم، در آيه 

  .»قرآن را بر تو نازل كرديم كه بيانگر هر چيزى است
دليلى  روشن است كسى كه عالم به اسرار چنين كتابى باشد، بايد اسرار غيب را بداند، و اين

  است آشكار بر اين كه ممكن است انسانى از اولياء اللّه، از 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .40ـ نمل، آيه  1
  .43ـ رعد، آيه  2
 523، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«و  281و  280، صفحات »احقاق الحق« 3ـ به جلد  3

  .مراجعه شود



١٥٩  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

  )1.(اه گردداسرار غيب به فرمان خدا آگ
* * *  

  »جنّ«ـ تحقيقى پيرامون آفرينش  3
آيد، موجودى است نا پيدا كه مشخصات  چنان كه از مفهوم لغوى اين كلمه به دست مى» جنّ«

  :زيادى در قرآن براى او ذكر شده، از جمله اين كه
ـ موجودى است كه از شعله آتش آفريده شده، بر خالف انسان كه از خاك آفريده شده  1
  )2).(و خَلَقَ الْجانَّ منْ مارِج منْ نار(ست، ا

آيات (ـ داراى علم و ادراك و تشخيص حق از باطل و قدرت منطق و استدالل است  2
  ).مختلف سوره جن

  ).آيات سوره جنّ و سوره الرحمن(ـ داراى تكليف و مسئوليت است  3
  )3).(ا الصالحونَ و منّا دونَ ذلكو أَنّا منَّ(ـ گروهى از آنها مؤمن صالح و گروهى كافرند  4
  )4).(و أَما الْقاسطُونَ فَكانُوا لجهنَّم حطَباً(ـ آنها داراى حشر و نشر و معادند  5
و (ها و خبرگيرى و استراق سمع داشتند، و بعداً ممنوع شدند  ـ آنها قدرت نفوذ در آسمان 6

دقاعنْها مم دأَنّا كُنّا نَقْع هاباً رش لَه جِدعِ اآلنَ يتَمسنْ يعِ فَمملسداًل5).(ص(  
كردند و با آگاهى محدودى كه نسبت به بعضى از  ها ارتباط برقرار مى ـ آنها با بعضى انسان 7

رِجال و أَنَّه كانَ رِجالٌ منَ اإلِنْسِ يعوذُونَ بِ(پرداختند  ها مى  اسرار نهانى داشتند، به اغواى انسان
  )6).(منَ الْجِنِّ فَزادوهم رهقاً

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و آيه 268و  245، صفحات 5، جلد »انعام«سوره  59و  50ـ در زمينه علم غيب ذيل آيات  1
  .ايم هاى ديگرى داشته ، بحث46، صفحه 7، جلد »اعراف«سوره  188

  .15ـ رحمان، آيه  2
  .11ـ جنّ، آيه  3
  .15ـ جنّ، آيه  4
  .9ـ جنّ، آيه  5
  .6ـ جنّ، آيه  6
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شوند كه از قدرت زيادى برخوردارند، همان گونه كه در  ـ در ميان آنها افرادى يافت مى 8
ى يك«: قالَ عفْرِيت منَ الْجِنِّ أَنَا آتيك بِه قَبلَ أَنْ تَقُوم منْ مقامك: ها نيز چنين است ميان انسان

ا را پيش از آن كه از جاى برخيزى از از گردنكشان جنّ به سليمان گفت من تخت ملكه سب
  )1!.(»آورم  سرزمين او به اينجا مى

9  هيدنَ ييلُ بمعنْ ينَ الْجِنِّ مم ـ آنها قدرت بر انجام بعضى كارهاى مورد نياز انسان دارند و
گروهى از جن پيش «: ما يشاء منْ محارِيب و تَماثيلَ و جِفان كَالْجوابِيعملُونَ لَه ... * بِإِذْنِ ربه

ها، و ظروف بزرگ   و براى او معبدها، تمثال* كردند،  روى سليمان به اذن پروردگار كار مى
  )2.(»كردند غذا تهيه مى

) 3)(لَقْناه منْ قَبلُو الْجانَّ خَ(ها بوده است  ـ خلقت آنها در روى زمين قبل از خلقت انسان 10
  .هاى ديگر و ويژگى

بر خالف آنچه در افواه مردم عوام مشهور : شود به عالوه از آيات قرآن به خوبى استفاده مى
دانند، انسان نوعى است برتر از آنها، به دليل اين كه تمام  مى» از ما بهتران«است و آنها را 

نوع كه از ) صلى اهللا عليه وآله(نها به پيامبر اسالمها برگزيده شدند، آ پيامبران الهى از انسان
  .بشر بود، ايمان آوردند، و از او تبعيت كردند

) بزرگان(اصوالً واجب شدن سجده در برابر آدم بر شيطان كه بنا به تصريح قرآن آن روز از 
  .باشد دليل بر فضيلت نوع انسان بر جنّ مى) 4(طايفه جنّ بود

شود كه  بود كه از قرآن مجيد درباره اين موجود نا پيدا استفاده مى تا اينجا سخن از مطالبى
دانيم مردم عوام و نا آگاه، خرافات  خالى از هر گونه خرافه و مسائل غير علمى است، ولى مى

آيد، و به همين جهت، يك  اند كه با عقل و منطق جور نمى زيادى درباره اين موجود ساخته
  چهره خرافى و غير منطقى به 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .39ـ نمل، آيه  1
  .13و  12ـ سبأ، آيات  2
  .27ـ حجر، آيه  3
  .50ـ كهف، آيه  4
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  .شود شود، مشتى خرافات نيز با آن تداعى مى  اين موجود داده كه وقتى كلمه جنّ گفته مى
، !و موجوداتى دم دار و سم دار آنها را با اشكال غريب و عجيب و وحشتناك،: از جمله اين كه

توز و بد رفتار كه ممكن است از ريختن يك ظرف آب داغ در يك نقطه  موذى و پر آزار، كينه
  .و موهومات ديگرى از اين قبيل! هائى را به آتش كشند خالى، خانه

در حالى كه اگر موضوع وجود جن از اين خرافات پيراسته شود، اصل مطلب كامالً قابل قبول 
بينيم، نداريم، بلكه علماء و  چرا كه هيچ دليلى بر انحصار موجودات زنده به آنچه ما مى ;ستا

  :گويند دانشمندان علوم طبيعى مى
تواند درك كند، در برابر موجوداتى كه با حواس   موجوداتى را كه انسان با حواس خود مى

  .قابل درك نيستند ناچيز است
ره در يك قط: كرد بينى كشف نشده بود، كسى باور نمى تا اين اواخر كه موجودات زنده ذره

آب، يا يك قطره خون، هزاران هزار موجود زنده باشد كه انسان قدرت ديد آنها را نداشته 
  .باشد

بيند، و گوش ما امواج صوتى  هاى محدودى را مى چشم ما رنگ: گويند و نيز دانشمندان مى
ا چشم و گوش ما قابل درك نيست، بسيار ها و صداهائى كه ب  شنود، رنگ محدودى را مى

  .است كه قابل درك استبيش از آن 
اى در اين عالم وجود  وقتى وضع جهان، چنين باشد چه جاى تعجب كه انواع موجودات زنده

داشته باشند كه ما نتوانيم با حواس خود آنها را درك كنيم، و وقتى مخبر صادقى مانند پيامبر 
  از آن خبر دهد چرا نپذيريم؟ ) هصلى اهللا عليه وآل(اسالم

هائى كه در باال ذكر  به هر حال از يكسو، قرآن كالم ناطق صادق، خبر از وجود جنّ با ويژگى
  شد داده است، و از سوى ديگر، هيچ دليل عقلى بر 
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ود نفى آن وجود ندارد، بنابراين بايد آن را پذيرفت، و از توجيهات غلط و ناروا بايد برحذر ب
  .همان گونه كه از خرافات عوام در اين قسمت بايد اجتناب كرد

شود كه انواع  تر اطالق مى جنّ گاهى بر يك مفهوم وسيع: اين نكته نيز قابل توجه است كه
گردد، اعم از آنها كه داراى عقل و دركند و آنها كه عقل و درك  موجودات نا پيدا را شامل مى

ها پنهانند، نيز  موالً در النهشوند و مع اتى كه با چشم ديده مىندارند، و حتى گروهى از حيوان
  .در اين معنى وسيع وارد است

خَلَقَ اللّه : نقل شده است كه) صلى اهللا عليه وآله(شاهد اين سخن روايتى است كه از پيامبر
ف عقارِب، و صنْف صنْف كَالرِّيحِ فى الْهواء، و صنْف حيات و صنْ: الجِنَّ خَمسةَ أَصناف

قابالْع و سابالْح هِملَيع مى آدننْف كَبص ضِ، واألَر شَراتح :  
و صنفى به ) نا پيدا هستند(صنفى مانند باد در هوا : خداوند جنّ را پنج صنف آفريده است«

انند اند، و صنفى از آنها م  صورت مارها، و صنفى به صورت عقربها و صنفى حشرات زمين
  )1.(»عقاب استانسانند كه بر آنها حساب و 

ها در   با توجه به اين روايت و مفهوم گسترده آن، بسيارى از مشكالتى كه در روايات و داستان
  .شود، حل خواهد شد مورد جنّ گفته مى

نْ ثُلْمةِ ال تَشْرَبوا الْماء م: خوانيم مى) عليه السالم(مثالً در بعضى از روايات از امير مؤمنان على
ال م و ةِاإلِنَاءالثُّلْم ةِ ورْولَى الْعع دقْعطانَ يفَإِنَّ الشَّي هترْونْ ع :  

زيرا شيطان، روى دستگيره، و  ;از قسمت شكسته ظرف و طرف دستگيره آن آب نخوريد«
  )2.(»نشيند قسمت شكسته مى
  ه به اين كه جاى است، و با توج» جنّ«از » شيطان«با توجه به اين كه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).ماده جنّ( 186، صفحه 1، جلد »سفينة البحار«ـ  1
، كتاب االشربة باب االوانى، )دار الكتب االسالميه( 385، صفحه 6، جلد »كافى«ـ كتاب  2

  .5حديث 
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رسد  ست، بعيد به نظر نمىها ا شكسته ظرف ، و همچنين دسته آن محل اجتماع انواع ميكرب
اين گونه موجودات را نيز شامل شود هر چند معنى خاصى » مفهوم عام«به » و شيطان جنّ«كه 

  .دارد كه به معنى موجودى است كه داراى فهم و شعور و مسئوليت و تكليف است
  )1.(و روايات در اين زمينه فراوان است

* * *  
  
  

بدكاران همگى از شوند و  ر دادگاه عدل تو حاضر مىدر آن روز كه جنّ و انس د! پروردگارا
  !كرده خود پشيمانند ما را در سايه لطفت قرار ده

دامنه ملك تو وسيع و گسترده است و معلومات و معرفت ما محدود، ما را از ! خداوندا
  !ها و خطاها و داورى به غير حق مصون و محفوظ دار  لغزش
ها پريان نيز اجابت  است كه دعوت او را عالوه بر انسان مقام پيامبرت آن قدر واال! بار الها

  !كردند ما را در زمره مؤمنان به دعوت او قرار ده
  

  آمينَ يا رب الْعالَمينَ 
  

  )2(پايان سوره جنّ                                                    
  1407/ محرم الحرام /  21                                                 

                                                     4  /7  /1365  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حدود بيست و سه روايت در اين زمينه » اولين دانشگاه و آخرين پيامبر«ـ در جلد اول كتاب  1

  .آورى شده است جمع
  .1383/  2/  13: ـ پايان تصحيح 2
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ل سوره مـزّمـ  
  
  
  

  آيه است 20نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
  
  
  
  
  
  

  تاريخ شروع                                                     
  1407/ محرم الحرام /  22                                               

                                                     5  /7  /1365  
  



١٦٦  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦٧  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

  
  

  محتواى سوره مزّمل
هماهنگ است، و به اين » مكّى«هاى   با سوره: دهد لحن آيات سوره، به خوبى نشان مى

رسد، ولى  اند، بعيد به نظر مى فته، چنان كه بعضى گ»مدينه«ترتيب، احتمال نزول آن در 
اى  در ميان اين آيات، فاصله زمانى قابل مالحظه: دهد تفاوت لحن آغاز و انجام آيه، نشان مى

» ده سال«و بعضى حتى » يك سال«، بعضى »هشت ماه«عضى از مفسران آن را بوده است كه ب
  )1.(اند نوشته

صلى اهللا عليه (نازل شده كه پيامبر هنگامى : دهد بسيارى از آيات اين سوره، نشان مى
دعوت علنى خود را شروع كرده بود، مخالفان در برابر او به مخالفت و تكذيب برخاسته )وآله

  .دستور پيدا كرده در اين مرحله با آنها مدارا نمايد) صلى اهللا عليه وآله(بودند، و پيامبر
نازل شده باشد، بسيار ) اهللا عليه وآلهصلى (لذا اين احتمال كه تمام سوره در آغاز دعوت پيامبر 

رسد، ممكن است آيات نخستين آن چنين باشد، ولى مسلماً همه آيات آن  بعيد به نظر مى
چرا كه تعبيراتش نشانه گسترش اسالم، الاقل در سطح مكّه، و قيام مخالفين به  ;چنين نيست

  .عوت وجود نداشتدانيم چنين چيزى در سه سال آغاز د ت و مبارزه است، و مىمخالف
  .شأن نزولى كه براى سوره يا قسمتى از آيات آن در روايات آمده نيز متفاوت است

اولين پيام الهى و وحى را ) صلى اهللا عليه وآله(وقتى پيامبر: در بعضى از روايات آمده است
احساس ناراحتى جسمانى داشت و به استراحت (آمد » خديجه«دريافت كرد، وحشت زده نزد 

  » جبرئيل«اينجا بود كه » اى بپيچيد مرا در جامه«: فرمود) ختپردا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجعه  377، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«و  276، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ به تفسير  1
  .شود
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  )1.(آورد) ليه وآلهصلى اهللا ع(را براى پيامبر» يا أَيها الْمزَّمل«نازل شد، و 
) صلى اهللا عليه وآله(اين ماجرا زمانى بود كه پيامبر: در حالى كه در روايات ديگرى آمده است

صلى اهللا (جمع شدند، تا در كار پيامبر» دار الندوة«دعوت خود را آشكار كرده بود، و قريش در 
  .دبينديشند، و براى مقابله با او نام و شعارى انتخاب كنن) عليه وآله

  .است، ولى گروهى با اين پيشنهاد مخالفت كردند» كاهن«او : بعضى گفتند
  .است، اما باز گروهى مخالفت كردند» مجنون«او : بعضى ديگر گفتند

  .را ترجيح دادند، آن را نيز نپذيرفتند» ساحر«بعضى عنوان 
سپس ) ر استبنابراين ساح(» اندازد او ميان دوستان جدائى مى«هر چه هست : سرانجام گفتند

  .مشركان پراكنده شدند
و به استراحت (هايش پيچيد  رسيد، خود را در لباس) صلى اهللا عليه وآله(اين سخن به پيامبر

را بر آن حضرت » يا أَيها الْمدثر«و » يا أَيها الْمزَّمل«در اين هنگام جبرئيل آمد و ) پرداخت
  )2.(خواند

نازل شده، و قطعاً » مكّه« اشاره كرديم ظاهراً اين سوره در نتيجه اين كه همانطور كه قبالً
بوده است، هر چند احتمال » مكّه«قسمتى از آن، بعد از ظهور علنى اسالم، و نفوذ نسبى آن در 

  .دارد، آياتى از آغاز سوره، در اول بعثت نازل شده باشد
  : توان در پنج بخش خالصه كرد به هر حال محتواى سوره را مى

آيات آغاز سوره است كه پيامبر را به قيام شبانه براى عبادت، تالوت قرآن، و براى : ش اولبخ
  .سازد آمادگى براى پذيرش يك برنامه سنگين آماده مى

  او را به صبر، شكيبائى، مقاومت و مدارا با مخالفان در اين : بخش دوم سوره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .446، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«و  101، صفحه 28، جلد »روح المعانى«ـ  1
  .276، صفحه 6، جلد »نور الثقلين«ـ  2
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  .كند مقطع خاص دعوت مى
هائى پيرامون معاد، و ارسال موسى بن عمران، به سوى فرعون، سركشى  بحث: در بخش سوم

  .دارد س عذاب دردناك او را بيان مىو سپ
ات شديدى را كه در آغاز سوره پيرامون قيام شبانه آمده است، به دستور: در بخش چهارم
  .دهد هاى مسلمانان تخفيف مى  خاطر گرفتارى

يعنى آخرين بخش سوره، بار ديگر دعوت به تالوت قرآن، و خواندن نماز، : و در بخش پنجم
  .نمايد دادن زكات و انفاق فى سبيل اللّه و استغفار مى

* * *  
  رهفضيلت تالوت اين سو

منْ قَرَأَ سورةَ الْمزَّملِ رفع : آمده است) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم
ز ها در دنيا و آخرت ا را بخواند سختى» مزمل«هر كس سوره «: عنْه الْعسرُ فى الدنْيا و اآلخرَةِ

  )1.(»شود او برداشته مى
منْ قَرَأَ سورةَ الْمزَّملِ في الْعشَاء : خوانيم مى) عليه السالم(و در حديث ديگرى از امام صادق

يح اللَّه اهيأَح ةِ، وورالس عنِ ميدشَاه ارالنَّه لُ واللَّي لِ كَانَ لَهرِ اللَّيي آخف رَةِ، أَواآلخ ةً وباةً طَي
م اتَهةًأَمبمنظور همان نماز عشاء است زيرا (مزمل را در نماز عشاء دوم  هر كس سوره«: يتَةً طَي

يا در آخر شب بخواند، شب و روز، و همچنين خود ) شود گاه به مغرب، عشاء اول گفته مى
اى  اين سوره، گواه او در روز قيامت خواهد بود، و خداوند او را حيات پاكيزه و مرگ پاكيزه

  )2!.(»ادخواهد د
رگ در صورتى است كه محتواى سوره دائر به قيام شبانه، تالوت قرآن، مسلماً اين فضائل بز

  .صبر، استقامت، ايثار و انفاق عملى گردد، نه تالوتى خالى از عمل
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .375، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .375، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2
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  يا أَيها الْمزَّملُ        1
  قُمِ اللَّيلَ إِالّ قَليالً        2
  نصفَه أَوِ انْقُص منْه قَليالً        3
  أَو زِد علَيه و رتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالً        4
  إِنّا سنُلْقي علَيك قَوالً ثَقيالً        5
  

  :ترجمه
  بخشايشگر به نام خداوند بخشنده

  !ـ اى جامه به خود پيچيده 1
  !ـ شب را، جز كمى، به پا خيز 2
  .ـ نيمى از شب را، يا كمى از آن كم كن 3
  !ـ يا بر نصف آن بيفزا، و قرآن را با دقت و تأمل بخوان 4
  !ـ چرا كه ما به زودى سخنى سنگين به تو القا خواهيم كرد 5
  

  :تفسير
  !زاى جامه به خود پيچيده به پا خي

صلى اهللا عليه (آيد، دعوتى است آسمانى از پيامبر  همان گونه كه از لحن آغاز اين سوره بر مى
  براى استقامت، و آمادگى جهت پذيرش يك وظيفه بزرگ و سنگين، ) وآله
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  : فرمايد  كه بدون خودسازى قبلى، انجام آن ممكن نيست، مى
  )1).(لْمزَّملُيا أَيها ا! (»اى جامه به خود پيچيده«

* * *  
  ).قُمِ اللَّيلَ إِالّ قَليالً! (»شب را جز كمى بپا خيز«

* * *  
  ).نصفَه أَوِ انْقُص منْه قَليالً(» نيمى از شب را يا كمى از آن كم كن«

* * *  
  ).أَو زِد علَيه(» يا بر نصف بيفزا«
  ).و رتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالً(» حت تالوت كنو قرآن را با تأمل و دقت و در نهايت روشنى و فصا«

يا أَيها «است ولى نه به عنوان ) صلى اهللا عليه وآله(مخاطب در اين آيات، پيامبر: جالب اين كه
جامه به خود «، اشاره به اين كه دوران »يا أَيها الْمزَّملُ«بلكه به عنوان » يا أَيها النَّبِى«و » الرَّسول

و در گوشه انزوا نشستن نيست، دوران قيام و خودسازى و آمادگى براى انجام رسالتى » يچيدنپ
  .عظيم است

  :انتخاب شب براى اين كار، به خاطر اين است كه
  .اوالً ـ چشم و گوش دشمنان در خواب است

شه و مين دليل، انسان آمادگى بيشترى براى انديباشد و به ه ثانياً ـ كارهاى زندگى تعطيل مى
  .تفكر و تربيت نفس دارد

هاى   به عنوان متن اصلى اين برنامه، به خاطر آن است كه تمام درس» قرآن«همچنين انتخاب 
  الزم را در اين زمينه در بر دارد، و بهترين وسيله تقويت ايمان، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اى بر خويش و  به معنى پيچيدن پارچه» ملتز«بوده از ماده » متزمل«در اصل » مزَّملُ«ـ  1
و سپس به معنى ) شود كسى كه همراه انسان بر مركبى سوار مى(كه به معنى هم رديف » زميل«
  .آمده، به خاطر اين است كه ارتباط و پيوند نزديكى دارد» رفيق«
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  .استقامت، تقوا و پرورش نفوس است
است، در اينجا به معنى » ترتيب موزون«و » تنظيم«ى كه در اصل به معن» ترتيل«تعبير به 

خواندن آيات قرآن با تانى و نظم الزم، و اداء صحيح حروف، و تبيين كلمات، و دقت و تأمل 
  .در مفاهيم آيات، و انديشه در نتايج آن است

به انسان رشد و نمو معنوى، شهامت  تواند به سرعت بديهى است چنين قرآن خواندنى مى
، و تقوا و پرهيزگارى ببخشد، و اگر بعضى از مفسران آن را به معنى نماز خواندن اخالقى

  .است» تالوت قرآن«هاى مهم نماز   اند به خاطر آن است كه يكى از بخش تفسير كرده
به معنى برخاستن در مقابل خوابيدن است، نه فقط روى پا » قُمِ اللَّيلَ«در جمله » قيام«تعبير به 

  .ايستادن است
در اين آيات آمده، در حقيقت براى » شب زنده دارى«و اما تعبيرات مختلفى كه درباره مقدار 

كند كه نيمى از شب، يا چيزى  را مخير مى) صلى اهللا عليه وآله(است، و پيامبر» تخيير«بيان 
را جز » تمام شب«كند، در مرحله اول  كمتر، يا چيزى بيشتر را بيدار بماند، و تالوت قرآن

رساند و سپس كمتر  كند، و بعد تخفيف داده و آن را به نيمى از شب مى ر كمى ذكر مىمقدا
  .از نيم

شب است ، به قرينه » يك سوم«و » نصف«، »دو سوم«منظور تخيير در ميان : اند بعضى گفته
أَدنى منْ إِنَّ ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم «: فرمايد اى كه در آخر همين سوره خواهد آمد كه مى آيه

ثُلُثَه و فَهصن لِ وثُلُثَيِ اللَّي«.  
در اين ) صلى اهللا عليه وآله(شود كه پيامبر  ضمناً از همين آيه آخر سوره، به خوبى استفاده مى

تربيتى و آمادگى، قيام شبانه، تنها نبود، بلكه گروهى از مؤمنان نيز در اين برنامه خودسازى، 
بودند، و او را به عنوان اسوه و الگوئى در اين راه ) لى اهللا عليه وآلهص(همگام و همراه پيامبر

  .پذيرفته بودند
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ها را جز   اين است كه تمام شب» قُمِ اللَّيلَ إِالّ قَليالً«منظور از جمله : اند بعضى از مفسران گفته
ت، بلكه در افراد شبها ها به پا خيز، و به اين ترتيب استثناء در اجزاء شب نيس  بعضى از شب

ن، درست به و تعبير به نصف و كمتر از آ» ليل«است، ولى اين تفسير با توجه به مفرد بودن 
  .رسد نظر نمى
* * *  

ما به زودى سخنى «: كند اين دستور سخت و مهم را چنين بيان مى» هدف نهائى«آن گاه 
  ).ك قَوالً ثَقيالًإِنّا سنُلْقي علَي(» سنگين را به تو القا خواهيم كرد

هر كدام بيانى دارند كه ناظر به يكى از ابعاد مسأله است، » قول ثقيل«گرچه مفسران در تفسير 
سنگين بودن اين قول كه منظور از آن، بدون شك قرآن مجيد : رسد  ولى چنين به نظر مى

  .است، از جهات و ابعاد مختلف است
  !.سنگين از نظر محتوا، و مفهوم آيات

 لَو أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ: گويد ها، تا آنجا كه خود قرآن مى ين از نظر تحمل آن بر قلوب و دلسنگ
ةِ اللّهنْ خَشْيعاً مدتَصعاً مخاش تَهل لَرَأَيبلى جكرديم آن  ها نازل مى اگر اين قرآن را بر كوه«: ع

  )1!.(»ديدى را خاشع و از هم شكافته مى
  .ها ها، و وعيدها، و بيان مسئوليت وعده سنگين از نظر

  .سنگين از نظر تبليغ، و مشكالت راه دعوت
  .سنگين در ترازوى عمل و در عرصه قيامت

  .ريزى و اجراى كامل آن  و باالخره سنگين، از نظر برنامه
آرى، خواندن قرآن گرچه سهل، آسان، زيبا و دلنشين است، ولى تحقق بخشيدن به مفاد آن، به 

، و )صلى اهللا عليه وآله(باشد، مخصوصاً در آغاز دعوت پيامبر نسبت سنگين و مشكل مىهمان 
  كه محيط را ابرهاى تيره و تار جهل، » مكّه«قيام او در 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21ـ حشر، آيه  1
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در برابر او دست به پرستى و خرافات فرا گرفته بود، و دشمنان متعصب، لجوج و بى رحم  بت

مداد از تربيت و ياران اندكش با است) صلى اهللا عليه وآله(دست هم داده بودند، ولى پيغمبر اكرم
قرآن مجيد، و استعانت به نماز شب و استفاده از تقرب به ذات پاك پروردگار، توانستند بر 

به منزل مقصود را بر دوش كشند و » قول ثقيل«تمام اين مشكالت فايق آيند، و بار اين 
  !برسانند
 * * *  

  :ها نكته
  ـ قيام شبانه براى تالوت قرآن و نيايش 1

است، ولى ذيل سوره ) صلى اهللا عليه وآله(گرچه مخاطب در اين آيات، شخص پيامبر: گفتيم
همگام بودند، ) صلى اهللا عليه وآله(دهد كه مؤمنان هم در اين برنامه با شخص پيامبر  نشان مى

صلى اهللا عليه (آيا اين قيام و شب زنده دارى در اوائل دعوت پيامبر: ر اين استاكنون سخن د
  بوده است، يا نه؟ بر همگان واجب ) وآله

اين امر واجب بوده، بعداً آيه آخر سوره، اين حكم را نسخ كرده، و : بعضى از مفسران معتقدند
  .فاصله آن حدود يك سال بوده است

بل از تشريع نمازهاى پنجگانه بوده، و پس از آن كه نمازهاى اين حكم ق: حتى بعضى معتقدند
  .پنجگانه تشريع شد، اين حكم نسخ گرديد

نيز آورده، در ظاهر آيات اين سوره » مجمع البيان«در » طبرسى«ولى همان طور كه مرحوم 
اين قيام و : خورد، و بهتر آن است كه گفته شود باشد به چشم نمى» نسخ«چيزى كه دليل بر 

بادت، مستحب و سنت مؤكد بوده، و هرگز جنبه وجوب نداشته است، جز در مورد شخص ع
كه طبق بعضى از آيات ديگر قرآن، نماز شب بر او واجب ) عليه وآلهصلى اهللا (پيغمبر اكرم

واجب باشد، و بر ) صلى اهللا عليه وآله(بوده است، و مانعى ندارد كه اين مسأله براى پيامبر
  .مسلمين مستحب
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چرا كه نماز شب نيمى  ;نيست» نماز شب«از اين گذشته، آنچه در آيات فوق آمده، منحصر به 
كند آنچه در آيه مطرح  از شب، يا دو ثلث از شب و يا حتى يك ثلث از شب را اشغال نمى

  .است قيام براى ترتيل قرآن است
و بعد تخفيف داده شده  بنابراين در اوائل كار، اين حكم به صورت مستحب مؤكدى بوده،

است، و با توجه به اين كه در آغاز هر كار، مخصوصاً در اوائل يك انقالب بزرگ، هميشه توان 
و نيروى بيشترى الزم است، جاى تعجب نيست كه يك چنين دستور فوق العاده به 

ار بمانند، و مسلمانان داده شده باشد، كه قسمت زيادى از شب را بيد) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
و به محتواى اين برنامه جديد و تعليمات انقالبى آن آشنا گردند، و عالوه بر آگاهى، خود را 

  .براى پياده كردن آن از نظر روحيه بسازند
* * *  

  ـ معنى ترتيل 2
  .است» ترتيل«آنچه در آيات فوق روى آن تكيه شده، مسأله قرائت قرآن نيست، بلكه مسأله 

نقل شده كه هر كدام به يكى از ابعاد ) عليهم السالم(رواياتى از معصومين» ترتيل«در تفسير 
  .كند وسيع آن اشاره مى

بينْه بياناً و ال تَهذُّه هذَّا الشِّعر، و ال تَنْثُرْه : خوانيم مى) عليه السالم(در حديثى از امير مؤمنان على
  : لُوب الْقاسيةَ، و ال يكُونَنَّ هم أَحدكُم آخرَ السورةِنَثْرَ الرَّملِ، و لكنْ أَقْرِع بِه الْقُ

آن را به طور روشن بيان كن، نه مانند اشعار، سريع و پشت سر هم بخوان، و نه مانند «
هاى سنگين را با آن بكوبى و بيدار  هاى شن، آن را پراكنده ساز، لكن چنان بخوان كه دل  دانه

  ين نباشد كه حتماً به آخر سوره كنى، هرگز هدف شما ا
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  )1).(مهم آن است كه محتواى آيات را درك كنيد(» برسيد
إِذَا مرَرت بĤِية فيها : خوانيم مى» ترتيل«در تفسير ) عليه السالم(در حديث ديگرى از امام صادق

  : Ĥية فيها ذكْرُ النَّارِ فَتَعوذْ بِاللَّه منَ النَّارِذكْرُ الْجنَّةِ فَاسأَلِ اللَّه الْجنَّةَ، و إِذَا مرَرت بِ
گذرى كه در آن نامى از بهشت است توقف كن و از خدا بهشت را  اى مى  وقتى از كنار آيه«

گذرى كه در آن نام دوزخ است از  اى مى و هنگامى كه از آيه) و خود را براى آن بساز(بطلب 
  2).شتن را از آن دور دارو خوي(» آن به خدا پناه بر

هو أَنْ تَتَمكَّثَ : فرمود» ترتيل«آمده كه در تفسير ) عليه السالم(و در روايت ديگرى از همان امام
تَكوص نَ بِهستُح و يهترتيل آن است كه در آيات مكث كنى، و با صداى خوب آن را «: ف

  3.»بخوانى
إِنَّ الْقُرْآنَ ال يقْرَأُ هذْرمةً، و لَكنْ : نقل شده و نيز در حديث ديگرى از همان حضرت چنين

  : يرَتَّلُ تَرْتيالً، فَإِذَا مرَرت بĤِية فيها ذكْرُ النَّارِ وقَفْت عنْدها و تَعوذْت بِاللَّه منَ النَّارِ
گذرى   اى مى اه از آيهقرآن را سريع و تند نبايد خواند، بلكه بايد با ترتيل خوانده شود، هر گ«

  4.»برى ايستى، و از آتش دوزخ به خدا پناه مى كه در آن سخنى از دوزخ است مى
نقل شده است كه آن حضرت آيات را از ) صلى اهللا عليه وآله(و باالخره در حاالت پيامبر

  5.كشيد كرد، و صداى خود را مى يكديگر جدا مى
  نور «، »اصول كافى«ى در اين روايات و روايات ديگرى كه به همين معن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، باب 2، جلد »اصول كافى«ـ اين حديث در  378، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  3و  2و  1

  .ترتيل القرآن بالصوت الحسن، و كتب ديگر با مختصر تفاوتى نيز آمده است
  .447، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  4
  .، ذيل آيات مورد بحث378، صفحه 10، جلد »لبيانمجمع ا«ـ  5
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نقل شده همگى گواه بر اين حقيقت » تفسير«و » حديث«و ساير كتب » در المنثور«و » الثقلين
نبايد آيات قرآن را به عنوان الفاظى خالى از محتوا و پيام، تالوت كرد، بلكه بايد به : است كه

سازد، توجه داشت، و فراموش نكرد   خواننده و شنونده عميق مى تمام امورى كه تأثير آن را در
  .شيدن به محتواى آن استاين پيام، الهى، و هدف تحقق بخ: كه

ولى متأسفانه امروز، بسيارى از مسلمانان از اين واقعيت فاصله گرفته، از قرآن تنها به الفاظى 
آن كه بدانند اين آيات براى  بىاند، و همشان فقط ختم سوره و ختم قرآن است،  اكتفا نموده

رآن نيز محترم، و خواندن كند؟ درست است كه الفاظ ق چه نازل شده؟ و چه پيامى را ابالغ مى
آن داراى فضيلت است، ولى نبايد فراموش كرد كه اين الفاظ و تالوت، مقدمه بيان محتوا 

  .است
* * *  

  ـ فضيلت نماز شب 3
ارى، و نماز شب، و تالوت قرآن را در آن هنگام كه د اين آيات بار ديگر اهميت شب زنده

ايم، عبادت در شب،  الً نيز اشاره كردهكند، و چنان كه قب غافالن در خوابند گوشزد مى
اى در صفاى روح، تهذيب  مخصوصاً در سحرگاهان و نزديك طلوع فجر، اثر فوق العاده

ايمان و اراده، و تحكيم نفوس، تربيت معنوى انسان، پاكى قلب و بيدارى دل و تقويت 
ان آثار آن را به هاى تقوا در دل و جان انسان دارد كه حتى با يك مرتبه آزمايش، انس پايه

  .كند روشنى در خود احساس مى
  .و به همين دليل، عالوه بر آيات قرآن در روايات اسالمى نيز تأكيد فراوان روى آن شده است

  انَّ منْ روحِ اللّه تَعالى : خوانيم مى) سالمعليه ال(از جمله در حديثى از امام صادق
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: سه چيز از عنايات مخصوص الهى است«: التَّهجد بِاللَّيلِ و افْطار الصائمِ، و لقاء االخْوانِ: ثَالثَةٌ

  )1.(»داران، و مالقات برادران مسلمان و افطار دادن به روزه) نماز شب(عبادت شبانه 
انَّ الْحسنات يذْهبنَ : خوانيم كه در تفسير آيه ر حديث ديگرى از همان حضرت مىو د
يالسبِذُنُوبِ : فرمود» برد كارهاى نيك اثر كارهاى بد را از بين مى«: ئات بلِ تَذْهالةُ اللَّيص
  2.»برد نماز شب گناهان روز را از بين مى«: النَّهارِ

نيز بحث مشروحى در اين زمينه داشتيم، و ده روايت جالب » سراءا«سوره  79در ذيل آيه 
  3.درباره اهميت نماز شب در آنجا نقل كرديم

 * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .143، صفحه 87، جلد »بحار االنوار«ـ  2و  1
  .227، صفحه 12ـ جلد  3
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  اللَّيلِ هي أَشَد وطْئاً و أَقْوم قيالً  إِنَّ ناشئَةَ       6
  إِنَّ لَك في النَّهارِ سبحاً طَوِيالً        7
  و اذْكُرِ اسم ربك و تَبتَّلْ إِلَيه تَبتيالً        8
9       فَاتَّخ وإِالّ ه غْرِبِ ال إِلهالْم شْرِقِ والْم بيالً ركو ذْه  

  و اصبِرْ على ما يقُولُونَ و اهجرْهم هجراً جميالً     10
  

  :ترجمه
  !تر است ـ مسلماً نماز و عبادت شبانه پابرجاتر و با استقامت 6
  !ـ و تو در روز تالش مستمر و طوالنى خواهى داشت 7
  !ـ و نام پروردگارت را ياد كن و تنها به او دل ببند 8
رب كه معبودى جز او نيست، او را نگاهبان و وكيل خود انتخاب ـ همان پروردگار شرق و غ 9

  .كن
  !گويند شكيبا باش و به طرزى شايسته از آنان دورى گزين مى) دشمنان(ـ و در برابر آنچه  10
  

  :تفسير
  تأثير نيايش در دل شب

 معنوى در پرتو تالوت قرآن هاى اين آيات، همچنان به بحث پيرامون عبادت شبانه، و آموزش
دهد، و در حقيقت به منزله بيان دليلى است براى آنچه در آيات قبل  در دل شب، ادامه مى

  اين دستور عبادت و «: فرمايد آمده است، مى
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تر  شب پابرجاتر و با استقامت) عبادت و تعليم(تالوت شبانه به خاطر آن است كه برنامه 
  )1).(وطْئاً و أَقْوم قيالً ةَ اللَّيلِ هي أَشَدإِنَّ ناشئَ(» است

است و در اين كه منظور از آن در اينجا » حادثه«به معنى ) بر وزن نثر(» نشىء«از ماده » ناشئَة«
  : چيست سه تفسير براى آن ذكر شده

گردد، يا خصوص  منظور ساعات شب است كه يكى بعد از ديگرى حادث مى: نخست اين كه
  .ساعات آخر شب و سحرگاه

منظور برنامه قيام براى نماز و عبادت و تالوت قرآن است همان گونه كه در : گر اين كهدي
هي الْقيام في : نقل شده كه فرمودند) عليه السالم(و امام صادق) عليه السالم(حديثى از امام باقر

  )2(.»منظور قيام در آخر شب براى نماز شب است«: آخرِ اللَّيلِ إِلَى صالةِ اللَّيلِ
قيامه عنْ فراشه ال يرِيد : در تفسير اين آيه آمده) عليه السالم(و در حديث ديگرى از امام صادق

3.(»منظور برخاستن از بستر است كه هدفى جز خدا نداشته باشد«: إِالَّ اللَّه(  
است كه در دل و » نشاط و جذبه ملكوتى«و » حاالت معنوى و روحانى«سوم اين كه منظور 

تر  آيد كه آثارش در روح انسان عميق جان انسان در اين ساعات مخصوص شب به وجود مى
  .و دوامش بيشتر است

البته اين تفسير، و تفسير قبل از آن، الزم و ملزوم يكديگرند و مناسب است هر دو در معنى آيه 
  .جمع باشد

  .ن استدر اصل به معنى گام نهادن، و همچنين به معنى توافق كرد» وطْئاً«
  يا به معنى مشقت و زحمتى است كه قيام و عبادت » أَشَد وطْئاً«تعبير به 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»عافية«اسم فاعل است ولى اين احتمال نيز داده شده كه مصدر باشد مانند » ناشئَة«ـ  1
  .378، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2
  .16، حديث 448، صفحه 5 ، جلد»نور الثقلين«ـ  3
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شبانه دارد، و يا به معنى تأثيرات ثابت و راسخى است كه در پرتو اين عبادات در روح و جان 
  ).تر است البته معنى دوم مناسب(شود  انسان پيدا مى

اين احتمال، نيز وجود دارد كه به معنى توافق بيشترى است كه در اين لحظات در ميان قلب، 
  .شود گوش انسان و بسيج همه آنها در مسير عبادت پيدا مىچشم و 

است » سخن گفتن«به معنى » قيل«تر است، و  به معنى پابرجاتر و صاف» قيام«از ماده » أَقْوم«
  .كه در اينجا اشاره به ذكر خدا و تالوت قرآن است

ن را درباره روى هم رفته اين آيه، از آياتى است كه با تعبيرات پرمحتوايش، رساترين سخ
، نيايش سحرگاهان، و راز و نياز با محبوب، در ساعاتى كه اسباب فراغت خاطر »عبادت شبانه«

تر است، و همچنين تأثير آن در تهذيب نفس، و پرورش روح و جان  از هر زمان فراهم
مادگى خاصى براى روح آدمى در آن ساعات آ: دهد انسانى، بيان كرده است، و نشان مى

  .اجات و ذكر و فكر داردنيايش، من
* * *  

اين به خاطر آن است كه در روز تالش و كوشش مستمر و فراوانى : افزايد در آيه بعد مى
  ).إِنَّ لَك في النَّهارِ سبحاً طَوِيالً(» خواهى داشت

دائماً مشغول هدايت خلق، ابالغ رسالت پروردگار، و حل مشكالت زندگى جمعى و فردى 
شود، بنابراين عبادت شبانه را جانشين   فى براى عبادت و نيايش حاصل نمىهستى، و مجال كا

  .آن كن
تر، و با آيات قبل و بعد،  احتمال ديگرى كه در تفسير آيه وجود دارد و از جهاتى جالب

چون در طول روز وظائف سنگين، تالش و «: فرمايد ست اين است كه مىتر ا هماهنگ
با عبادت شبانه خود را تقويت كنى، و آمادگى الزم براى كوشش فراوان بر دوش دارى، بايد 

  هاى بزرگ و گسترده را از آن قيام   اين فعاليت
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  .»شب به دست آورى
در اصل به معنى حركت و رفت و آمد است و گاه به شنا كردن نيز ) بر وزن مدح(» سبح«

  .چرا كه حركات مداومى دارد ;گردد اطالق مى
كند كه گروه كثيرى در آن در حال غرق  سانى را به اقيانوس بى كرانى تشبيه مىگوئى جامعه ان

هاى سرگردان در آن  كند كشتى باشند، امواج خروشانش به هر سو حركت مى شدن مى
تنها منجى غريق در اين دريا، و ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اسالمجويند، و  پناهگاهى مى

  .اقيانوس استقرآنش تنها كشتى نجات در اين 
اين شناگر بزرگ، بايد با عبادات شبانه خود را براى اين مأموريت و رسالت عظيم روزانه آماده 

  .سازد
* * *  

بعد از دستور قيام به عبادت شبانه و اشاره اجمالى به آثار عميق آن، به ذكر پنج دستور كه 
  ).اذْكُرِ اسم ربك و(» نام پروردگارت را ياد كن«: فرمايد مكمل آن است پرداخته مى

چرا كه ياد لفظى مقدمه ياد  ;مسلّم است منظور تنها ذكر نام نيست، بلكه توجه به معنى است
عرفت و تقوا را در دل آبيارى بخشد، و نهال م قلبى است، و ذكر قلبى روح و جان را صفا مى

  .كند مى
هاى بى   برى توجه به نعمت  را مىهر گاه نام مقدس او : اشاره به اين است كه» رب«تعبير به 

  .پايان و تربيت مستمر او نسبت به خويش داشته باش
  : يكى از مفسران براى ذكر پروردگار مراحلى بيان كرده

  .مرحله اول، ذكر نام او است كه در آيه مورد بحث به آن اشاره شده
» اعراف«سوره  205رسد، كه در آيه  در مرحله بعد، نوبت به يادآورى ذات پاك او در قلب مى

  : و اذْكُرْ ربك في نَفْسك تَضَرُّعاً و خيفَةً: ذكر شده است
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  .»پروردگارت را در دل خود از روى تضرع و خوف ياد كن«
رود، و به  رسد، در اين مرحله از مقام ربوبيت خداوند فراتر مى سرانجام مرحله سوم، فرا مى

 41رسد، چنان كه در آيه   جالل خدا كه در اللّه جمع است مىمقام مجموعه صفات جمال و 
اى كسانى كه ايمان «: يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اذْكُرُوا اللّه ذكْراً كَثيراً: فرمايد  مى» احزاب«سوره 

  .»ايد خدا را بسيار ياد كنيد ردهآو
كند و  له، تكامل پيدا مىيابد و مرحله به مرح و به اين ترتيب، اين ذكر همچنان ادامه مى

  )1.(برد صاحب آن را با خود به اوج كمال مى
دل به خدا ببند و از غير او قطع اميد كن و خالصانه به عبادتش «: فرمايد در دستور دوم، مى

  )2).(تَّلْ إِلَيه تَبتيالًو تَب(» برخيز
گفته » بتول«است، و لذا به مريم » طاعانق«در اصل به معنى ) بر وزن حتم(» بتْل«از ماده » تَبتَّلْ«

چرا كه هيچ همسرى براى خود انتخاب نكرده بود، و اگر به بانوى اسالم، فاطمه  ;شده
ن است كه او از زنان عصر خود از نظر شود، به خاطر آ گفته مى» بتول«نيز ) عليها السالم(زهرا

  .لّه رسيده بوداعمال، رفتار و معرفت جدا و برتر، و به حالت انقطاع الى ال
آن است كه انسان با تمام قلبش متوجه خدا گردد، از ما سوى اللّه منقطع » تَبتُّلْ«به هر حال 

  .شود، و اعمالش را فقط به خاطر او به جا آورد و غرق در اخالص گردد
   تَبتَّلْ ال رهبانية، و ال: نقل شده) صلى اهللا عليه وآله(و اگر در روايتى از پيغمبر گرامى اسالم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).با اقتباس( 177، صفحه 30، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  1
است ذكر شود، ولى » تفعل«كه مصدر باب » تَبتُّلُ«در اينجا بايد » مفعول مطلق«ـ طبق قاعده،  2

آخر آيات را حفظ  آمده، اين امر، عالوه بر اين كه هماهنگى» تفعيل«به جاى آن مصدر باب 
نه تمامش » انقطاع الى اللّه«كند، ممكن است اشاره به نكته لطيفى باشد، و آن اين كه  مى

زگار شرط است، اكتسابى است، و نه تمامش موهبتى است، از يكسو تالش و كوشش بنده پرهي
  .و از سوى ديگر لطف پروردگار
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  )1.(»ت و نه تبتلدر اسالم نه رهبانيت اس«: فى االسالمِ
اشاره به اين است كه ترك دنيا به آن معنى كه در ميان راهبان مسيحى معمول است، در اسالم 

كنند، و هم هر گونه فعاليت اجتماعى  وجود ندارد، آنها براى ترك دنيا هم ازدواج را ترك مى
توجهش به خدا كند تمام  را، اما يك مسلمان واقعى در عين اين كه در قلب اجتماع زندگى مى

  .است
به معنى بلند كردن » تَبتَّلْ«نقل شده كه ) عليهم السالم(در بعضى از روايات، از ائمه معصومين

ولى روشن است اين در حقيقت بيان يكى از مظاهر اخالص و انقطاع ) 2(دست در نماز است
  .باشد الى اللّه مى

مردان خدا در برنامه سنگين هدايت به هر حال آن ياد پروردگار و اين اخالص، سرمايه عظيم 
  .خلق است

* * *  
همان پروردگار مشرق و مغرب كه معبودى جز او «: افزايد سپس به سومين دستور پرداخته مى

رب الْمشْرِقِ و الْمغْرِبِ ال إِله إِالّ هو (» نيست، او را وكيل، حافظ و ياور خود انتخاب كن
  ).فَاتَّخذْه وكيالً

مرحله توكل و واگذارى همه كارها به خدا فرا » اخالص«و » ذكر اللّه«نجا بعد از مرحله در اي
رسد، خداوندى كه مشرق و مغرب عالم، يعنى مجموعه جهان هستى در زير سيطره  مى

حكومت و ربوبيت او قرار دارد، و تنها معبود شايسته پرستش او است، اين تعبير، در حقيقت 
خدا، چگونه انسان بر او توكل نكند، و كار خويش  راى موضوع توكل بربه منزله دليلى است ب

را به او نسپارد، در حالى كه در پهنه جهان هستى غير از او حاكم و فرمانروا، منعم، مربى و 
  .معبود نيست

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»بتل«، ماده »مجمع البحرين«و » مفردات«ـ  1
  .27، حديث 450، صفحه 5، جلد »لثقليننور ا«ـ  2
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گويند صابر و  در برابر آنچه دشمنان مى«: فرمايد و باالخره در چهارمين و پنجمين دستور مى
و اصبِرْ على ما يقُولُونَ و (» شكيبا باش، و از آنها دورى كن، اما دورى شايسته و جميل

  ).اهجرْهم هجراً جميالً
چرا كه در مسير دعوت به  ;رسد فرا مى» هجران«و » صبر«ن ترتيب، در اينجا مقام و به اي

سوى حق، بدگوئى دشمنان، و ايذاء و آزار آنان، فراوان است، و اگر باغبان بخواهد گلى را 
  .بچيند بايد در برابر زبان خار صبر و تحمل داشته باشد

ست، تا هم از شرشان در امان بماند، و هم به عالوه گاهى در اينجا بى اعتنائى و دورى الزم ا
هاى  درسى از اين طريق به آنان بدهد، ولى اين هجران و دورى نبايد به معنى قطع برنامه

  .تربيتى، تبليغ و دعوت به سوى خدا باشد
و تمام ) صلى اهللا عليه وآله(به اين ترتيب، آيات فوق نسخه جامع و كاملى به پيامبر اسالم 

دهد كه از عبادات شبانه و نيايش پروردگار در  رند مىدا ط او گام بر مىكسانى كه در خ
سحرگاهان، مدد بگيرند، و سپس اين نهال را با آب ياد خدا، اخالص، توكل، صبر و هجران 

  !جميل، آبيارى كنند، چه نسخه جامع و جالبى؟
ره به حاكميت و ربوبيت او بر اشا» خداوند مشرق و مغرب«: تعبير به رب الْمشْرِقِ و الْمغْرِبِ

فالن كس شرق و غرب : گوئيم تمام جهان هستى است، همان گونه كه در تعبيرات روزمره مى
  .زمين را در سيطره خود قرار داد، يعنى تمام روى زمين را، نه فقط نقطه مشرق و مغرب

توأم با  همان گونه كه اشاره كرديم به معنى هجران» دورى و جدائى شايسته«: هجر جميل
هاى  هاى تربيتى در مقطع دلسوزى، دعوت و تبليغ به سوى حق است، كه يكى از روش

هاى ديگر ندارد كه هر  در مقطع» جهاد«شود، و هرگز منافات با مسأله  خاصى محسوب مى
كدام جائى و هر نكته مقامى دارد، و به تعبير ديگر، اين دورى، بى اعتنائى نيست، بلكه خود 

  ين است و به هر حال انوعى اعتنا 
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  .اند، صحيح نيست كه بعضى حكم آيه فوق را منسوخ به آيات جهاد دانسته
و فى هذا داللَةٌ على وجوبِ الصبرِ : گويد در ذيل آيه مى» مجمع البيان«در » طبرسى«مرحوم 

و استعمالِ الرِّفْقِ ليكُونُوا أَقْرَب  حسنِ األَخْالقِعلَى األَذى، لمنْ يدعو الَى الدينَ و الْمعاشرَةِ بِأَ
  : الَى االجابةِ

كند كه مبلغين اسالم، و دعوت كنندگان به سوى قرآن، بايد در مقابل نا  اين آيه، داللت مى«
مالئمات شكيبائى پيشه كنند، و با حسن خلق، و مدارا، با مردم معاشرت نمايند، تا سخنان آنها 

  )1.(»زودتر پذيرفته شود
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .379، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  و ذَرني و الْمكَذِّبِينَ أُولي النَّعمةِ و مهلْهم قَليالً     11
   إِنَّ لَدينا أَنْكاالً و جحيماً    12
  و طَعاماً ذا غُصة و عذاباً أَليماً     13
  يوم تَرْجف األَرض و الْجِبالُ و كانَت الْجِبالُ كَثيباً مهِيالً     14
  إِنّا أَرسلْنا إِلَيكُم رسوالً شاهداً علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلى فرْعونَ    15

  رسوالً           
  عونُ الرَّسولَ فَأَخَذْناه أَخْذاً وبِيالً فرْفَعصى     16
  فَكَيف تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُم يوماً يجعلُ الْوِلْدانَ شيباً     17
  السماء منْفَطرٌ بِه كانَ وعده مفْعوالً     18
   إِنَّ هذه تَذْكرَةٌ فَمنْ شاء اتَّخَذَ إِلى ربه سبِيالً    19
  

  :ترجمه
  .ـ و مرا با تكذيب كنندگان صاحب نعمت واگذار، و آنها را كمى مهلت ده 11
  .دوزخ است) آتش(ـ كه نزد ما غل و زنجيرها و  12
  .ـ و غذائى گلوگير، و عذابى دردناك 13
چنان درهم كوبيده (ها  آيد، و كوه ها سخت به لرزه در مى ـ در آن روز كه زمين و كوه 14
  !آيد هائى از شن نرم درمى به شكل توده )شود كه مى
ـ ما پيامبرى به سوى شما فرستاديم كه گواه بر شماست، همان گونه كه به سوى فرعون  15

  !رسولى فرستاديم
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فرعون به مخالفت و نافرمانى آن رسول برخاست، و ما او را سخت مجازات ) ولى(ـ  16

  !كرديم
در آن روز ! داريد؟ بركنار مى) از عذاب الهى(، چگونه خود را اگر كافر شويد) نيز(ـ شما  17

  .كند كه كودكان را پير مى
  .شود، و وعده او شدنى و حتمى است ـ و آسمان از هم شكافته مى 18
ـ اين هشدار و تذكرى است، پس هر كس بخواهد راهى به سوى پروردگارش بر  19
  !گزيند مى
  

  :تفسير
  !را با من واگذارحساب اين گنهكاران مستكبر 

ها، سخنان ناروا و اذيت و آزار دشمنان  اى به كارشكنى در آخرين آيه، از آيات پيشين اشاره
هاى دنيا و  ائر به عذاباسالم بود، آيات مورد بحث آنها را زير رگبارى از تهديدات شديد، د

كند، و   د مىهاى شوم خو آخرت از سوى خداوند، قرار داده، دعوت به تجديد نظر در برنامه
دهد، و پايمردى  هم به مسلمانان صدر اول در برابر هجوم سخت اين دشمنان، دلدارى مى

  .بخشد مى
ذار، و آنها را مرا با اين تكذيب كنندگان ثروتمند و صاحب نعمت واگ«: فرمايد نخست مى

  ).قَليالً و ذَرني و الْمكَذِّبِينَ أُولي النَّعمةِ و مهلْهم! (»كمى مهلت ده
يعنى طرف آنها تو نيستى، منم، مجازات و كيفر آنها را به خود من واگذار، و كمى به آنها 
مهلت ده، تا هم اتمام حجت گردد، و هم ماهيت خود را آشكار سازند، و پشت خود را از بار 

  !.گناه سنگين كنند، آن گاه عذاب من گلوى آنها را خواهد فشرد
  



١٨٩  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     
م مدت كمى گذشت كه مسلمانان، نيرومند شدند، ضربات سنگين و شكننده خود را داني و مى

و مانند آن بر پيكر دشمن وارد آوردند، و نيز مدت » احزاب«، »حنين«، »بدر«هاى  در جنگ
شت كه اين گردنكشان از دنيا رفتند، و گرفتار عذاب الهى در برزخ شدند و كمى بيشتر نگذ

  .ندان دور نيستعذاب قيامت نيز از آنها چ
اشاره به غرور و غفلت ناشى از فزونى مال، ثروت » صاحبان نعمت«: ضمناً تعبير به أُولي النَّعمةِ

و به همين دليل، در طول تاريخ  شود و امكانات مادى است كه غالباً دامنگير صاحبان آنها مى
  .خالفان قرار داشتندانبياء چنان كه قرآن شاهد و گواه است اين دسته هميشه در صف اول م

و ما أَرسلْنا في قَرْية منْ نَذير : گويد  است كه مى» سباء«سوره  34در حقيقت اين آيه، شبيه آيه 
لْتُمستْرَفُوها إِنّا بِما أُررُونَ إِالّ قالَ مكاف اى نفرستاديم،  ما در هيچ شهر و ديارى انذار كننده«: بِه

ما به آنچه شما به آن : گفتند) سانى كه مست ناز و نعمت بودندك(مگر اين كه مترفين آنها 
  .»ايد كافريم فرستاده شده

در حالى كه اين گونه افراد بايد قبل از ديگران دعوت مناديان حق را لبيك گويند، تا شكر اين 
  .همه نعمت الهى را از اين طريق به جا آورند

 * * *  
نزد ما غل و زنجيرها و آتش دوزخ «: گويد  مى تر و در ادامه همين تهديد به صورت صريح

  ).إِنَّ لَدينا أَنْكاالً و جحيماً! (»است
، »نكول«به معنى زنجيرهاى سنگين است، و در اصل از ماده ) بر وزن فكر(» نكل«جمع » انكال«

 نهند، انسان  زيرا زنجيرهائى كه بر دست و پا و گردن مى ;به معنى ضعف و ناتوانى گرفته شده
به كار رفته است، آرى، » زنجير«سازد، اين واژه، در معنى  دارد و ناتوان مى  را از حركت باز مى

  در برابر آزادى بى قيد و شرط و 
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  !.تنعمى كه در اين دنيا داشتند، بهره آنها در آنجا اسارت است و آتش
* * *  

  ).عاماً ذا غُصة و عذاباً أَليماًو طَ(» و غذائى گلوگير و عذابى دردناك«: افزايد و باز مى
رفت و گوارا  غذائى بر عكس غذاهاى چرب و شيرين دنياى آنها، كه به راحتى از گلو فرو مى

بود، و زندگى دردناك در برابر آسايش بى حساب اين مغروران خود خواه و مستكبر در اين 
  .جهان

بعد از آن عذاب أَلَيم را جداگانه ذكر  با اين كه غذاى خشن و گلوگير خود عذابى است أَليم،
ابعاد عذاب اليم آخرت از نظر شدت و عظمت بر هيچ كس جز : دهد كند، و اين نشان مى مى

روزى يكى از مسلمانان اين آيه را تالوت : خوانيم خدا معلوم نيست، لذا در حديثى مى
اى زد و  شخص مزبور صيحهناگهان : فرمود استماع مى) صلى اهللا عليه وآله(كرد، و پيامبر مى

  )1.(مدهوش شد
فرمود و   اين آيه را تالوت مى) صلى اهللا عليه وآله(خود پيامبر: و در حديث ديگرى آمده است

  )2.(چنين حالى به او دست داد
لَيس لَهم طَعام : خوانيم مى» غاشيه«سوره  6چگونه اين غذا گلوگير نباشد؟ در حالى كه در آيه 

  .»دارندآنها غذائى جز از خارهاى جانگداز ن«: يعإِالّ منْ ضَرِ
درخت «: طَعام األَثيمِ* إِنَّ شَجرَةَ الزَّقُّومِ : خوانيم مى» دخان«سوره  44و  43و نيز در آيات 

  !.»غذاى گنهكاران است) * همان گياه تلخ، بد بو، بد طعم، تلخ و كشنده(زقوم 
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .380، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .107، صفحه 29، جلد »روح المعانى«ـ  2
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اين «: فرمايد شوند، مى ها در آن ظاهر مى پردازد كه اين عذاب پس از آن به شرح روزى مى
ها در هم  آيد و چنان كوه ها سخت به لرزه در مى در روزى خواهد بود كه زمين و كوه

يوم تَرْجف األَرض و (» آيد م در مىهائى از رمل و شن نر شوند كه به شكل توده كوبيده مى
  ).الْجِبالُ و كانَت الْجِبالُ كَثيباً مهِيالً

به معنى ريختن ) بر وزن كيل(» هيل«از ماده » مهِيل«هاى متراكم است، و   به معنى شن» كَثيب«
رگز هاى نرمى است كه ه ، و در اينجا منظور شنشىء نرمى مانند رمل و آرد، بر چيزى است

  .استقرار و ثبات ندارد
هاى  شوند كه به صورت شن ها در قيامت آن چنان از هم متالشى مى بنابر اين معنى، كوه

  .رود آيند كه اگر پا روى آن بگذارند فرو مى  نرمى در مى
ارد كه همگى حكايت از ها در آستانه قيامت، قرآن تعبيرات مختلفى د  درباره سرنوشت كوه
  )1.(كند هاى نرم مى  ا به خاكنابودى و تبديل آنه

* * *  
و مخالفت زورمندان عرب، و ) صلى اهللا عليه وآله(اى در ميان بعثت پيامبر  آن گاه به مقايسه

ما پيامبرى به سوى شما «: فرمايد قيام موسى بن عمران در مقابل فرعونيان پرداخته، مى
إِنّا أَرسلْنا (» ولى فرستاديمر شما است، همان گونه كه به سوى فرعون رسفرستاديم كه گواه ب

  ).إِلَيكُم رسوالً شاهداً علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلى فرْعونَ رسوالً
هدف او، هدايت شما و نظارت بر اعمال شما است، همان گونه كه هدف موسى بن عمران، 

  .رت بر اعمال آنها بودهدايت فرعون، فرعونيان و نظا
* * *  

  ولى، فرعون به مخالفت با آن رسول، برخاست، ما هم او را به مجازات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها، و تعبيرات متفاوت قرآن در اين زمينه در   ـ شرح بيشتر درباره مراحل مختلف نابودى كوه 1
  ).302، صفحه 13ه، جلد تفسير نمون. (آمده است» طه«سوره  105ذيل آيه 
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  ).فَعصى فرْعونُ الرَّسولَ فَأَخَذْناه أَخْذاً وبِيالً(» شديدى گرفتار ساختيم
نه لشكر عظيم او مانع از عذاب الهى شد، و نه وسعت مملكت، قدرت حكومت و اموال و 

يل كه به آن مباهات ثروتمندانشان جلو اين كار را گرفت و سرانجام همگى در امواج خروشان ن
تر از آنها قرار داريد، و از نظر عده و  شما كه در سطحى بسيار پائينكردند، غرق شدند،  مى

انديشيد؟ و چگونه به اين  تريد درباره خود چه مى عده به مراتب از فرعون و فرعونيان ضعيف
  !شويد؟ مختصر اموال و نفراتتان مغرور مى

اصل به معنى باران شديد و سنگين است، سپس به هر چيز شديد و  در» وبل«از ماده » وبِيل«
سنگين اطالق شده، مخصوصاً در مورد مجازات، و در آيه مورد بحث، نيز اشاره به شدت 

  .دهد عذاب است كه گوئى اشخاص را مانند يك باران شديد زير رگبار خود قرار مى
* * *  

كرده، به آنها چنين هشدار ) صلى اهللا عليه وآله(سپس، روى سخن را به كفار زمان پيامبر اسالم
داريد، در آن  اگر شما كافر شويد، چگونه خود را از عذاب شديد الهى بركنار مى«: دهد مى

  )2(-)1).(وِلْدانَ شيباًفَكَيف تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُم يوماً يجعلُ الْ! (»كند  روز كه كودكان را پير مى
آن قدر زياد، سنگين، شديد، هولناك و كمرشكن است كه كودكان را پير  آرى، عذاب آن روز،

  .كند، و اين كنايه از شدت آن است مى
  در همين دنيا گاه كه انسان : كنند  عذاب آخرت كه سهل است، بعضى نقل مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معنى پرهيز از عذاب آن روز است،  است و پرهيز از آن روز، به» تَتَّقُون«مفعول » يوماً«ـ  1

بوده باشد كه هر دو بعيد به نظر » كَفَرْتُم«يا مفعول » تَتَّقُون«ظرف براى : اند بعضى احتمال داده
  .رسد مى
بر (» شيب«است، و در اصل از ماده » پير«به معنى » اشيب«جمع ) بر وزن سيب(» شيب«ـ  2

  .فته شدهبه معنى سفيد شدن مو گر» مشيب«و ) وزن عيب
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گيرد، محسوس است كه در يك لحظه زودگذر موهاى   در تنگناهاى فوق العاده شديد قرار مى
  !.رود او رو به سفيدى مى

شما در اين جهان همچون فرعونيان : به هر حال، آيه فوق اشاره به اين است به فرض اين كه
  !چه خواهيد كرد؟ گرفتار عذاب نابود كننده نشويد، قيامت و عذاب قيامت را

* * *  
در آن روز، كرات «: افزايد در آيه بعد، توصيف بيشترى درباره آن روز وحشتناك بيان كرده، مى

السماء منْفَطرٌ بِه كانَ وعده (» يابد شود، و وعده الهى تحقق مى آسمانى از هم شكافته مى
  ).مفْعوالً

حوادثى كه در آستانه پايان جهان و آغاز رستاخيز (» اشراط الساعة«بسيارى از آيات قيامت و 
هاى سريع  هاى شديد، و دگرگونى  حكايت از انفجارهاى عظيم، زلزله) گيرد  صورت مى

  .هاى از آن اشاره نموده است كند كه آيه مورد بحث، تنها به گوش مى
وز مقاومت وقتى آسمان و كرات آسمانى با آن همه عظمت، نتوانند در برابر حوادث عظيم آن ر

  )1!.(كنند از اين انسان ضعيف و ناتوان و آسيب پذير چه كارى ساخته است؟
آنچه گفته «: فرمايد اى به تمام هشدارها و انذارهاى گذشته كرده، مى در پايان اين بحث، اشاره
  ).إِنَّ هذه تَذْكرَةٌ(» شد تذكر و يادآورى است

اهد هدايت شود و طالب سعادت ابدى باشد، شما در انتخاب راه آزاد هستيد، و هر كس بخو
  فَمنْ شاء اتَّخَذَ (» گزيند راهى به سوى پروردگارش بر مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باز » يوم«به » بِه«و شكافتن است و ضمير در » انشقاق«به معنى » انفطار«از ماده » منْفَطرٌ«ـ  1

هم » سماء«توجه داشته باشيد (شود   روز از هم شكافته مى گردد، يعنى آسمان به واسطه آن مى
  ).شود  به صورت مذكر و هم مؤنث مجازى، استعمال مى
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  ).إِلى ربه سبِيالً
اگر پيمودن اين راه، از طريق اجبار و اكراه صورت گيرد، نه افتخارى است، نه فضيلتى، فضيلت 

  .ود، اين راه را انتخاب كرده، و بپويدانسان با اراده و اختيار خ: آن است كه
خداوند راه و چاه را نشان داده، و ديده بينا، و آفتاب روشنى بخش را در : خالصه اين كه

  .اختيار گذارده، و مردم را مخير ساخته تا در اطاعت فرمانش با اراده و تصميم وارد عمل شوند
اشاره به چيست؟ احتماالًت » و يادآورى است اينها تذكر«: در اين كه جمله إِنَّ هذه تَذْكرَةٌ

اشاره به مواعظى است كه در آيات قبل : اند  گاه گفته: متعددى از سوى مفسران داده شده است
  .اشاره به تمام سوره است، و يا اشاره به تمام قرآن مجيد: آمد، و گاه گفته شده

شبانه باشد كه در آيات نخستين ممكن است اشاره به دستور نماز و عبادت : اند بعضى نيز گفته
خواهد آن را  بود، اين جمله مى) صلى اهللا عليه وآله(سوره، آمده بود و مخاطب در آن پيامبر 
  .تعميم و گسترش به ساير مسلمانان دهد

هاى مهم به   در جمله بعد، نيز نماز شب است كه از جمله راه» راه«: بنابراين منظور از سبيل
و منَ (بعد از دستور عبادت شبانه » دهر«سوره  26ن گونه كه در آيه سوى پروردگار است هما

إِنَّ هذه تَذْكرَةٌ فَمنْ شاء : (فرمايد با فاصله مختصرى مى) اللَّيلِ فَاسجد لَه و سبحه لَيالً طَوِيالً
  )1.(كه عيناً همان آيه مورد بحث است) اتَّخَذَ إِلى ربه سبِيالً

تر اين است كه مفهوم آيه گسترده باشد و تمام  اين تفسير مناسبى است ولى مناسب البته
  ساز اين سوره، در بر گيرد چنان كه در باال اشاره  هاى انسان برنامه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .147، صفحه 20، جلد »الميزان«ـ تفسير  1
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  .كرديم
* * *  
  :نكته

  نه عذاب الهىمراحل چهار گا
در آيات فوق، تكذيب كنندگان مغرور و مست نعمت را به چهار عذاب دردناك تهديد 

  ).أَنْكال(غل و زنجيرها : كند مى
  ).جحيم(آتش سوزان جهنم 

  ).و طَعاماً ذا غُصة(غذاهاى خشن و گلوگير و مرگبار 
  ).عذاباً أَليماًو (گنجد  دردناك ديگر كه به فكر انسان نمى هاى و انواع مجازات

  .ها در حقيقت نقطه مقابل وضع آنها در اين زندگى دنيا است اين مجازات
  .از يكسو داشتن آزادى بى حد و مرز

  .و از سوى ديگر زندگى مرفه
  .و از سوى سوم غذاهاى گوارا
  .ها و از سوى چهارم انواع آسايش

ن و كبر و غرور و غفلت از خدا و چون همه اينها را به قيمت ظلم و تجاوز به حقوق ديگرا
  .اند در قيامت به چنان سرنوشتى گرفتار خواهند شد پيدا كرده

* * *  
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20    ثُلُثَه و فَهصن لِ ونْ ثُلُثَيِ اللَّينى مأَد تَقُوم أَنَّك لَمعي كبإِنَّ ر  

           و كعينَ منَ الَّذفَةٌ مطائ أَنْو ملع النَّهار لَ واللَّي رقَدي اللّه  
  لَنْ تُحصوه فَتاب علَيكُم فَاقْرَؤُا ما تَيسرَ منَ الْقُرْآنِ علم أَنْ          
  سيكُونُ منْكُم مرْضى و آخَرُونَ يضْرِبونَ في األَرضِ يبتَغُونَ منْ          
          فَضْلِ اللّه نْهرَ مسفَاقْرَؤُا ما تَي بِيلِ اللّهي سلُونَ فقاتآخَرُونَ ي و  
          أَقْرِضُوا اللّه آتُوا الزَّكاةَ و الةَ ووا الصيمأَق ناً وسقَرْضاً ح  
          راً وخَي وه اللّه نْدع وهر تَجِدنْ خَيم كُمَنْفُس وا المما تُقَد و ظَمأَع  
           يمحر غَفُور إِنَّ اللّه رُوا اللّهتَغْفاس راً وأَج  

  
  :ترجمه

تند نزديك دو سوم از شب يا داند كه تو و گروهى از آنها كه با تو هس ـ پروردگارت مى 20
 داند او مى ;كند گيرى مى و خداوند شب و روز را اندازه ;خيزند نصف يا ثلث آن را به پا مى

اكنون آنچه براى شما  ;گيرى كنيد، پس شما را بخشيد توانيد مقدار آن را اندازه كه شما نمى
شوند، و گروهى ديگر  ر مىداند به زودى گروهى از شما بيما او مى. ميسر است قرآن بخوانيد

روند، و گروهى ديگر در راه خدا  به سفر مى) و كسب روزى(براى به دست آوردن فضل الهى 
اى كه براى شما ممكن است از   ، پس به اندازه)مانند و از تالوت قرآن باز مى(كنند  ىجهاد م

در راه (دهيد » لحسنهقرض ا«آن تالوت كنيد و نماز را بر پا داريد و زكات بپردازيد و به خدا 
فرستيد نزد خدا به   آنچه را از كارهاى نيك براى خود از پيش مى) بدانيد(و ) او انفاق نمائيد

و از خدا آمرزش بطلبيد كه خداوند آمرزنده  ;ترين پاداش خواهيد يافت رين وجه و بزرگبهت
  !و مهربان است
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  :تفسير

  هر چه براى شما امكان دارد قرآن بخوانيد
ترين آيات اين سوره است، مشتمل بر مسائل بسيارى است كه محتواى  اين آيه كه طوالنى

  .كند  آيات گذشته را تكميل مى
در اين كه اين آيه، ناسخ دستور آيات آغاز اين سوره است، يا توضيح و تفسيرى براى آن؟ و 

؟ در ميان مفسران سخت »مدينه«نازل شده يا در » مكّه«همچنين در اين كه آيا اين آيه در 
  .گفتگو است

  .ها بعد از تفسير آيه روشن خواهد شد پاسخ اين سؤال
اند كه تو و گروهى از كسانى كه با تو هستند، نزديك دو د پروردگارت مى«: فرمايد نخست مى

خيزند، چگونه خداوند از آن آگاه نباشد، در حالى  سوم از شب، يا نصف، يا ثلث آن به پا مى
إِنَّ ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنى منْ ثُلُثَيِ اللَّيلِ و (» گيرى شب و روز به وسيله او است كه اندازه

  )1).(ه و ثُلُثَه و طائفَةٌ منَ الَّذينَ معك و اللّه يقَدر اللَّيلَ و النَّهارنصفَ
اشاره به همان دستورى است كه در آغاز سوره به پيامبر داده شده، تنها چيزى كه در اينجا 

) اهللا عليه وآلهصلى (گروهى از مؤمنان نيز در اين عبادت شبانه، پيامبر: اضافه دارد، اين است كه
زيرا  ;به عنوان يك حكم استحبابى و يا احتماالً يك حكم وجوبى(كردند  را همراهى مى

هاى عقيدتى،  مشتمل بر انواع درس آنها با تالوت قرآن كه: كرد شرائط آغاز اسالم ايجاب مى
فاع از عملى و اخالقى است و همچنين عبادات شبانه، خود را بسازند و آماده تبليغ اسالم و د

  ).آن گردند
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بنابراين مفهوم »ثُلُثَىِ اللَّيلِ«است، نه بر » أَدنى«عطف بر » ثُلُثَه«و » نصفَه«ـ بايد توجه داشت  1

  .حدود دو ثلث از شب، يا درست به اندازه نيم، يا يك ثلث شب: شود جمله چنين مى
شود و در اينجا اشاره به  معموالً براى مكان نزديك گفته مى» أَدنى«ضمناً بايد توجه داشت 

  .زمان تقريبى است
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از مسلمانان در نگه داشتن شود، جمعى  اى كه از بعضى روايات استفاده مى ولى به گونه
چرا كه وسيله سنجش (شدند  گرفتار اشكال و دردسر مى» دو ثلث«و » نصف«، »ثلث«حساب 

كردند، و اين امر سبب  و به همين جهت، ناچار احتياط مى) آن عصر وجود نداشتزمان در 
نها به خاطر گاه تمام شب را بيدار بمانند، و مشغول عبادت باشند، تا آنجا كه پاهاى آ: شد مى

  !.قيام شبانه، ورم كرد
يد مقدار توان داند كه شما نمى او مى«: لذا خداوند اين حكم را بر آنها تخفيف داده، فرمود

گيرى كنيد، به همين جهت شما را بخشيد، اكنون آن مقدارى كه از قرآن  مزبور را دقيقاً اندازه
  ).حصوه فَتاب علَيكُم فَاقْرَؤُا ما تَيسرَ منَ الْقُرْآنِعلم أَنْ لَنْ تُ(» براى شما ميسر است تالوت كنيد

»وهصتوانيد دقيقاً وقت  ماره كردن است، يعنى شما نمىبه معنى ش» احصاء«از ماده » لَنْ تُح
  .افتيد شب را از نظر مقدار دو ثلث و نصف و يك ثلث تعيين كنيد، و به زحمت مى

توانيد بر اين كار در تمام ايام سال مداومت  شما نمى: ن استمنظور اي: اند بعضى نيز گفته
  .كنيد

اب بيدار شد تعيين دقيق اين مقادير، در توان به موقع از خو حتى امروز هم كه با وسائلى مى
  .تمام طول سال، مخصوصاً با تفاوت مستمر شب و روز، كار آسانى نيست

اند، نه به معنى  ذكر كرده» تخفيف اين تكليف«را غالب مفسران به معنى » تاب علَيكُم«جمله 
  .»توبه از گناه«

پذيرد، و  ود، گناهى صورت نمىاين احتمال نيز وجود دارد كه وقتى حكم وجوب برداشته ش
  .در نتيجه همچون آمرزش الهى خواهد بود
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آنچه از قرآن براى شما ميسر است «: در اين كه منظور از جمله فَاقْرَؤُا ما تَيسرَ منَ الْقُرْآنِ
  : چيست؟ گفتگو بسيار است» بخوانيد

  .شود آن، حتماً آيات قرآن خوانده مىاند كه در البالى  جمعى آن را به نماز شب تفسير كرده
  .هر چند در اثناء نماز نباشد منظور همان تالوت قرآن است،: اند بعضى گفته

سپس بعضى، مقدار آن را به پنجاه آيه، بعضى به يك صد آيه، و بعضى دويست آيه، تفسير 
هر مقدارى : ستاند، ولى هيچ يك از اين اعداد، دليل خاصى ندارد، بلكه مفهوم آيه اين ا كرده

  .افتد از قرآن بخواند كه انسان به زحمت نمى
در اينجا تالوتى است به عنوان درس و فراگيرى براى » تالوت قرآن«بديهى است منظور از 

  .خودسازى و پرورش ايمان و تقوا
گروهى از : داند خداوند مى«: افزايد  سپس، به بيان دليل ديگرى براى اين تخفيف پرداخته، مى

شوند، گروهى ديگر براى تحصيل معاش و ابتغاء فضل الهى، راهى سفر  يمار مىشما ب
كنند، و اين امور مانع از آن خواهد شد كه   د، و گروه ديگرى در راه خدا جهاد مىكردن مى

علم أَنْ سيكُونُ (» عبادات شبانه را در نصابى كه قبالً تعيين شده، به طور مداوم انجام دهند
خَرُونَ يقاتلُونَ في سبِيلِ ضى و آخَرُونَ يضْرِبونَ في األَرضِ يبتَغُونَ منْ فَضْلِ اللّه و آمنْكُم مرْ

اللّه.(  
حال كه «: كند و همين سبب ديگرى براى تخفيف اين برنامه است، لذا بار ديگر تكرار مى

» از قرآن تالوت كنيد چنين است آن مقدار كه براى شما ممكن است و توانائى داريد در شب
)نْهرَ مسفَاقْرَؤُا ما تَي.(  

هاى ضرورى، و جهاد فى سبيل اللّه، به عنوان سه مثال   روشن است ذكر بيمارى، مسافرت
داند  چون خداوند مى: براى عذرهاى موجه است، ولى منحصر به اينها نيست، منظور اين است

  شما گرفتار مشكالت مختلف زندگى در روز 
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  .خواهيد شد، و اين مانع تداوم آن برنامه سنگين است، به شما تخفيف داده است
آيا اين حكم آنچه را كه در آغاز سوره آمده است، نسخ : شود اكنون اين سؤال مطرح مى

  كند؟  مى
  يا به صورت استثناءئى براى آن است؟ 

نامه مدتى اجرا بشود و اجرا باشد، در حقيقت الزم بود اين بر ظاهر آيات نسخ حكم سابق مى
داشت، حاصل گرديد، و بعد از پايان شد، و منظور از اين حكم كه جنبه موقت و فوق العاده 

زيرا ظاهر آيه اين است كه به خاطر وجود  ;ترى باقى ماند اين مدت به صورت خفيف
به اين  معذورين، اين حكم درباره همه تخفيف داده شده، نه فقط درباره گروه معذوران، و

  ).دقت كنيد(تواند استثناء باشد بلكه بايد نسخ باشد  ترتيب، نمى
آيا تالوت مقدار ممكن از قرآن كه در اين آيه دو بار : آيد كه در اينجا سؤال ديگرى پيش مى

  به آن امر شده، واجب است؟ يا جنبه مستحب دارد؟
چرا كه تالوت قرآن،  ;اند مسلماً مستحب است، و بعضى احتمال وجوب داده: اند بعضى گفته

اب آسمانى، و فراگيرى ساير موجب آگاهى بر دالئل توحيد، ارسال رسل، و اعجاز اين كت
  .باشد گردد، بنابراين تالوت قرآن مقدمه واجب است و واجب مى واجبات دين مى

 در اين صورت الزم نيست قرآن را شبانه بخوانند، و يا در اثناء نماز: ولى بايد توجه داشت
به مقدار الزم براى تعليم و تربيت، آگاهى بر اصول و : شب، بلكه بر هر مكلفى واجب است

هاى آينده، تالوت كند بدون اين كه  فروع اسالم، و همچنين حفظ قرآن و رساندن آن به نسل
  .وقت و زمان خاصى در آن مطرح باشد

چنان كه در اصول فقه بيان ( وجوب است» ...فَاقْرَؤُا«اما حق اين است كه ظاهر امر در جمله 
  اجماع فقهاء «به قرينه » امر«اين : مگر اين كه گفته شود) شده
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در آغاز اسالم، به خاطر : شود كه يك امر استحبابى است، و نتيجه اين مى» بر عدم وجوب
ظر وجود شرائطى اين تالوت و عبادت شبانه واجب بوده، و بعد، هم از نظر مقدار، و هم از ن
ده حكم، تخفيف داده شده، و به صورت يك حكم استحبابى آن هم به مقدار ميسور در آم

تا آخر عمر ثابت ) صلى اهللا عليه وآله(است، ولى به هر حال، وجوب نماز شب بر پيامبر اسالم
  ).به قرينه ساير آيات قرآن و روايات(ماند 

حكم مربوط به دو ثلث از شب، يا نيمى از : خوانيم نيز مى) عليه السالم(در روايتى از امام باقر
  )1.(قرار گرفته است» فَاقْرَؤُا ما تَيسرَ منَ الْقُرْآنِ«ن آن، و يا ثلث آن، منسوخ شده، و به جاى آ

يكى جنبه جسمانى دارد : سه نوع عذر در آيه مورد بحث ذكر شده: قابل توجه اين كه
جهاد فى سبيل (و سومى جنبه دينى ) و كار مسافرت براى كسب(، ديگرى جنبه مالى )بيمارى(

تالش براى معاش، هم رديف جهاد فى : شود ه استفاده مىاز اين آي: اند و لذا بعضى گفته) اللّه
  !.سبيل اللّه است

چرا كه  ;نازل شده» مدينه«اند بر اين كه خصوص اين آيه در   و نيز اين جمله را دليلى دانسته
» به زودى خواهد بود«: سيكُون: فرمايد  لى با توجه به اين كه مىنبود، و» مكّه«وجوب جهاد در 

مله خبر از تشريع جهاد در آينده باشد، يعنى چون عذرهائى در حال داريد ممكن است اين ج
شود، اين حكم به صورت دائمى در نيامد، و به اين  و عذرهائى در آينده براى شما پيدا مى

  .ردصورت با مكى بودن آيه منافات ندا
آن گاه به چهار دستور ديگر، در پايان اين آيه اشاره كرده، و برنامه خودسازى ارائه شده را به 

  : فرمايد كند، مى اين وسيله تكميل مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .451، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
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هاى مستحبى به خداوند قرض الحسنه   طريق انفاقنماز را بر پا داريد، زكات را ادا كنيد، و از «
فرستيد آن را نزد خداوند به  دهيد، و بدانيد آنچه را از كارهاى خير براى خود از پيش مى

أَقْرِضُوا اللّه  و أَقيموا الصالَة و آتُوا الزَّكاةَ و(» بهترين وجه، بزرگترين، پاداش خواهيد يافت
  ).دموا ال َنْفُسكُم منْ خَير تَجِدوه عنْد اللّه هو خَيراً و أَعظَم أَجراًقَرْضاً حسناً و ما تُقَ

و استَغْفرُوا اللّه (» و استغفار كنيد، و از خداوند آمرزش بطلبيد كه خداوند غفور و رحيم است«
يمحر غَفُور إِنَّ اللّه.(  
به ضميمه دستور تالوت و ) ى مستحبى، و استغفارها نماز، زكات، انفاق(اين چهار دستور 

هاى قبل آمده بود، مجموعاً يك برنامه كامل خودسازى را تشكيل  تدبر در قرآن كه در جمله
  .دهد كه در هر عصر و زمان به خصوص در آغاز اسالم تأثير انكارناپذيرى داشته و دارد مى

، زكات واجب است، »زكات«منظور از در اينجا نمازهاى واجب پنجگانه و » نماز«منظور از 
هاى مستحبى است، و اين   به خداوند همان انفاق» قرض الحسنه«منظور از دادن 

ها، از  چرا كه مالك تمام ملك ;شود ترين تعبيرى است كه در اين زمينه تصور مى بزرگوارانه
ق به انفاق، ايثار طلبد، تا از اين طريق او را تشوي ندارد قرض مى كسى كه مطلقاً چيزى از خود

  .و كسب فضيلت اين عمل خير كند، و از اين طريق تربيت شود و تكامل يابد
مبادا با انجام اين : ذكر استغفار، در پايان اين دستورات، ممكن است اشاره به اين باشد كه

 طاعات خود را انسان كاملى بدانيد، و به اصطالح طلبكار تصور كنيد، بلكه همواره بايد خود را
ور نه سزاوار خداونديش كس نتواند كه به جا «مقصر بشمريد، و عذر به درگاه خدا آوريد، 

  .»آورد
  تكيه روى اين دستورات به خاطر آن است كه : بعضى از مفسران، معتقدند
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ها و   تصور نشود اگر تخفيفى درباره قيام شبانه و تالوت قرآن قائل شده، به ساير برنامه
  )1.(كند بلكه آنها همچنان به قوت خود باقى است نى نيز سرايت مىدستورات دي

زيرا حكم  ;اند ضمناً، ذكر زكات واجب را در اينجا دليل ديگرى بر مدنى بودن اين آيه گرفته
نازل شد، » مكّه«در  اصل زكات: اند ، ولى بعضى گفته»مكّه«نازل شد نه در » مدينه«زكات در 

تشريع شد، مسأله نصاب و » مدينه«بيان نگرديده بود، آنچه در  اما نصاب و مقدارى براى آن
  .مقدار زكات بود

* * *  
  :ها نكته

  ـ ضرورت آمادگى عقيدتى و فرهنگى 1
براى انجام كارهاى مهم اجتماعى، مخصوصاً ايجاد يك انقالب وسيع و گسترده در تمام شئون 

كه با اعتقاد راسخ، و آگاهى زندگى، قبل از هر چيزى يك نيروى مصمم انسانى الزم است 
هاى اخالقى، براى اين كار ساخته شده  كامل، و تعليمات الزم فكرى و فرهنگى، و پرورش

  .باشد
هاى نخستين  در سال» مكّه«در ) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر اسالم: و اين دقيقاً كارى بود كه

به خاطر وجود همين زير بناى  ر تمام دوران عمرش انجام داد، و به همين دليل وبعثت، بلكه د
  .محكم، نهال اسالم به سرعت نمو كرد، و جوانه زد، و شاخ و برگ آورد

: آنچه در اين سوره آمده است، نمونه زنده و بسيار گويائى از اين برنامه حساب شده است
دستور به عبادت دو سوم، يا حداقل يك سوم از شب، آن هم توأم با تالوت و دقت در آيات 

  ن مجيد، تأثير عجيبى در روح مسلمانان قرآ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .156، صفحه 20، جلد »الميزان«ـ تفسير 1
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ها و  آماده ساخت، اين حركت» سبح طويل«و » قول ثقيل«گذارد، و آنها را براى قبول 
بود، سرانجام كار خود را كرد، و » م قيالًأَقْو«و » أَشَد وطْئاً«ه كه به تعبير قرآن هاى شبان ناشئه

هاى محروم و قشرهاى مستضعف و در بند، چنان ساخته شدند كه   گروهى اندك از توده
  .شايستگى براى حكومت بر بخش عظيمى از جهان را پيدا كردند 

رنامه، امروز هم اگر ما مسلمانان بخواهيم عظمت و قدرت ديرين را باز يابيم، راه همين راه، و ب
همين برنامه است، هرگز نبايد انتظار داشته باشيم با افرادى ضعيف و ناتوان از نظر تفكر و 

را از قلب » يهود«اند، سيطره  هاى الزم فرهنگى و اخالقى را نيافته ايمان، افرادى كه پرورش
كوتاه زورگويان و ابر جنايتكاران را از ممالك اسالمى كشورهاى اسالمى بر اندازيم، و دست 

  !* * *دار، اما آنجا كه كس است يك حرف بس است كنيم، اين سخنى است دامنه
  ـ تالوت قرآن همراه با تفكر 2

فضيلت تالوت قرآن در زياد خواندن آن نيست، : شود از روايات اسالمى به خوبى استفاده مى
ر و انديشه در آن استبلكه در خوب خواندن و تدب.  

آنچه از قرآن براى شما ميسر است «: دهد فوق كه دستور مى در ذيل آيه: جالب اين كه
آمده است كه ) عليه السالم(روايتى از امام على بن موسى الرضا) فَاقْرَؤُا ما تَيسرَ منْه(» بخوانيد

مقدار  آن«!: ه خُشُوع الْقَلْبِ و صفاء السرِّما تَيسرَ منْه لَكُم في: فرمايد از جدش چنين نقل مى
  )1!.(»بخوانيد كه در آن خشوع قلب و صفاى باطن و نشاط روحانى و معنوى باشد

  .چرا چنين نباشد در حالى كه هدف اصلى تالوت، تعليم و تربيت است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .382، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  .و روايات در اين زمينه بسيار است
* * *  
  ـ تالش براى معاش هم رديف جهاد 3

قرار داده، و » جهاد فى سبيل اللّه«در آيه فوق ـ چنان كه ديديم ـ تالش براى زندگى را در كنار 
چرا چنين نباشد در  ;ى قائل استاسالم براى اين موضوع اهميت زياد: دهد اين نشان مى

استقالل، عظمت و سربلندى نخواهد حالى كه يك ملت فقير، گرسنه و محتاج به بيگانه، هرگز 
  .است» جهاد با دشمن«بخشى از » جهاد اقتصادى«يافت، و اصوالً 

: گويد صحابى معروف نقل شده است كه مى» عبداللّه بن مسعود«اى از   در اين زمينه جمله
تَسباً، فَباعه بِسعرِ يومه، كانَ عنْد ا رجل جلَب شَيئاً الى مدينَة منْ مدائنِ الْمسلمينَ، صابِراً محأَيم

هر كس متاعى را به يكى از «...: و آخَرُونَ يضْرِبونَ فى األَرِض: اللّه بِمنْزِلَةِ الشُّهداء، ثُم قَرَأَ
شهرهاى مسلمانان ببرد، و زحمات خود را در اين راه براى خدا محسوب دارد، سپس آن را به 

ه آن روز بفروشد، چنين كسى در پيشگاه خدا به منزله شهيدان است، سپس اين قيمت عادالن
و آخَرُونَ يضْرِبونَ فى : را به عنوان شاهد تالوت كرد» مزمل«جمله از آيه آخر سوره 

  )1.(»األَرضِ
* * *  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ذيل آيه »قرطبى«و تفسير » ابوالفتوح رازى«و تفسير  382، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1

، از رسول »قرطبى«مورد بحث، ضمناً از حديث ديگرى كه مشابه اين حديث است و در تفسير 
، اين سخن را از خود »اللّه بن مسعودعبد«: شود نقل شده، استفاده مى) صلى اهللا عليه وآله(اكرم

  .اده كرده استاستف) صلى اهللا عليه وآله(نگفته، بلكه از پيامبر
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  !به ما توفيق جهاد در تمام ابعادش را مرحمت فرما! خداوندا
توفيق قيام شبانه، تالوت قرآن كريم و ساختن خويشتن در پرتو اين نور آسمانى را به ! بار الها

  !همه ما لطف كن
سته و عظمت ديرين جامعه اسالمى ما را با الهام از اين سوره پر محتوا به مقام شاي! پروردگارا

  !برسان
  

  آمينَ يا رب الْعالَمينَ 
  

  )1(پايان سوره مزمل                                                    
  1407/ صفر الحرام /  1                                                  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1383/  2/  16: ـ پايان تصحيح 1
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  محتواى سوره مدثّر
له گفتگو نازل شده، اما در اين مسأ» مكّه«اين سوره از سورهائى است كه در : شكى نيست

نازل شد؟ و يا بعد از سوره ) صلى اهللا عليه وآله(اى است كه بر پيامبر آيا اولين سوره: است كه
  نازل گرديده است؟ » اقرأ«

در آغاز دعوت بوده، و » اقرأ«: دهد  نشان مى» مدثر«و سوره » اقرأ«دقت در محتواى سوره 
مأمور به دعوت آشكار شد، ) عليه وآلهصلى اهللا (مربوط به زمانى است كه پيامبر» مدثر«سوره 

  .و دوران دعوت پنهانى پايان گرفت
اى است كه در آغاز بعثت نازل شده، و سوره  اولين سوره» اقرأ«سوره : اند لذا بعضى گفته

  .رسد ره بعد از دعوت آشكار است، و اين جمع خوبى به نظر مىنخستين سو» مدثر«
عوت به مبدأ، معاد و مبارزه با شرك ، و انذار و هاى مكى كه د به هر حال، طبيعت سوره

  .تهديد مخالفان به عذاب الهى است در اين سوره، كامالً منعكس است
  :زند هاى اين سوره روى هم رفته بر هفت محور دور مى بحث

به قيام، انذار، ابالغ آشكار، صبر و استقامت در اين ) صلى اهللا عليه وآله(ـ دعوت پيامبر 1
  .هاى الزم براى اين كار حصيل آمادگىطريق، و ت

ـ اشاره به رستاخيز، و صفات دوزخيان، همانها كه به مقابله با قرآن برخاسته، و به استهزاى  2
  .حق پرداختند

  .أم با انذار كافرانهاى دوزخ تو ـ قسمتى از ويژگى 3
  .ـ تأكيد بر امر رستاخيز از طريق سوگندهاى مكرر 4
  نسانى با اعمال او، و نفى هر گونه افكار غير ـ ارتباط سرنوشت هر ا 5
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  .منطقى در اين زمينه
  .هاى بهشتيان و دوزخيان و سرنوشت هر كدام از آنها ـ قسمتى از ويژگى 6
  .ـ چگونگى فرار افراد جاهل، بى خبر، مغرور و خودخواه از حق 7

* * *  
  فضيلت تالوت اين سوره

منْ قَرَأَ سورةَ الْمدثِّرِ أُعطي : آمده است) صلى اهللا عليه وآله(مدر حديثى از پيغمبر گرامى اسال
  :و كَذَّب بِه بِمكَّةَ) صلى اهللا عليه وآله(منَ األَجرِ عشْرَ حسنَات بِعدد منْ صدقَ بِمحمد

ى اهللا عليه صل(را بخواند به تعداد هر يك از كسانى كه پيامبر اسالم» مدثر«هر كس سوره «
  )1.(»شود را در مكّه تصديق يا تكذيب كردند به او ده حسنه داده مى) وآله

منْ قَرَأَ في الْفَرِيضَةِ سورةَ الْمدثِّرِ كَانَ : آمده است) عليه السالم(و در حديث ديگرى از امام باقر
  في درجته، و) ى اهللا عليه وآلهصل(حقّاً علَى اللَّه عزَّوجلَّ أَنْ يجعلَه مع محمد

  : ال يدرِكُه في الْحياةِ الدنْيا شَقَاء أَبداً
را در نماز فريضه بخواند بر خداوند حق است كه او را همراه » مدثر«كسى كه سوره «

ج و در جوار، و درجه او قرار دهد، و در زندگى دنيا بدبختى و رن) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
  2.»دامنش را هرگز نگيرد

بديهى است چنين نتائج عظيمى تنها بر خواندن الفاظ سوره، مترتب نخواهد شد، بلكه بايد 
  .محتواى سوره را نيز در نظر گرفت و مو به مو اجرا كرد

* * *  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .383، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2و  1
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  يا أَيها الْمدثِّرُ        1
2        رفَأَنْذ قُم  
  و ربك فَكَبرْ        3
  و ثيابك فَطَهرْ        4
  و الرُّجزَ فَاهجرْ        5
  و ال تَمنُنْ تَستَكْثرُ        6
  و لرَبك فَاصبِرْ        7
  نّاقُورِ فَإِذا نُقرَ في ال       8
  فَذلك يومئذ يوم عسيرٌ        9

  علَى الْكافرِينَ غَيرُ يسير     10
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايگر

  )!و در بستر آرميده(ـ اى جامه خواب به خود پيچيده  1
  .ـ برخيز و انذار كن 2
  .ـ و پروردگارت را بزرگ بشمار 3
  .ـ و لباست را پاك كن 4
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  .ـ و از پليدى دورى كن 5
  .ـ و منت مگذار و فزونى مطلب 6
  !ـ و به خاطر پروردگارت شكيبائى كن 7
  .دميده شود» صور«ـ هنگامى كه در  8
  .ـ آن روز، روز سختى است 9

  !ـ و براى كافران آسان نيست 10
  

  :تفسير
  !برخيز و جهانيان را انذار كن

است، هر چند در آن ) صلى اهللا عليه وآله(ص پيامبربدون شك، مخاطب در اين آيات، شخ
  .تصريحى به اين عنوان نشده، ولى، قرائن موجود در اين آيات، بيانگر اين واقعيت است

  ).يا أَيها الْمدثِّرُ! (»آرميده، و جامه خواب به سر كشيده اى در بستر خواب«: فرمايد نخست، مى
* * *  

  ).قُم فَأَنْذر(» ن را بيم دهبرخيز و انذار كن، و عالميا«
  .كه وقت خواب و استراحت گذشته، و زمان قيام و تبليغ فرا رسيده است

به » نذير«است و هم » بشير«هم ) صلى اهللا عليه وآله(با اين كه پيامبر» انذار«تكيه بر خصوص 
ارواح خفته  ترى در بيدار كردن مخصوصاً در آغاز كار، تأثير عميق» انذار«: خاطر آن است كه

  .دارد
در بستر آرميده بود كه اين خطاب او را به قيام ) صلى اهللا عليه وآله(چرا پيامبر: در اين كه

  :اند دعوت كرد؟ مفسران احتماالًت زيادى داده
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، »ابو سفيان«، »ابوجهل«ـ مشركان عرب در آستانه موسم حج، جمع شدند، و سران آنها مانند  1
به مشورت پرداختند كه در برابر سؤاالت مردمى كه از ... ، و»نضر بن حارث«، »رهوليد بن مغي«

) آلهصلى اهللا عليه و(آيند، و جسته گريخته مطالبى درباره ظهور پيامبر اسالم مى» مكّه«خارج به 
  اند، چه بگويند؟ شنيده

ن، و اى بدهند، يكى كاهنش خواند، ديگرى مجنو  اگر هر كدام بخواهند جواب جداگانه
ديگرى ساحر، اين تشتّت آراء، اثر منفى خواهد گذاشت، بايد با وحدت كلمه، به مبارزه 

سيدند، بهتر از بعد از گفتگو به اينجا ر! بر خيزند) صلى اهللا عليه وآله(تبليغاتى بر ضد پيامبر
جدائى افكندن ميان » سحر«زيرا يكى از آثار پديده  ;است» ساحر«بگويند : همه اين است كه

  !دو همسر، و پدر و فرزند است، و پيامبر با عرضه آئين اسالم، چنين كارى را انجام داده بود
رسيده، سخت ناراحت شده، بيمار گونه، غمگين ) صلى اهللا عليه وآله(اين سخن به گوش پيامبر

  .به خانه آمد و در بستر آرميد كه آيات فوق نازل شده و او را دعوت به قيام و مبارزه كرد
زيرا از  ;نازل شد) صلى اهللا عليه وآله(اين آيات، از نخستين آياتى بود كه بر پيامبر اكرم ـ 2
من بر كوه حرا بودم كه : نقل شده فرمود) صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر» جابر بن عبداللّه«

به راست و چپ نگاه كردم، چيزى ! »تو رسول خدائى«! اى محمد: صدائى برخاست گفت
اى را بر عرش در ميان آسمان و زمين ديدم، ترسيدم، به  باالى سر نگاه كردم، فرشتهنديدم، به 

ر اين و آب سرد، بر من بريزيد، د! مرا بپوشانيد! مرا بپوشانيد: بازگشتم، و گفتم» خديجه«سوى 
  .را آورد» يا أَيها الْمدثِّر«جبرئيل نازل شد و : هنگام بود كه

اين آيات، : شود  يات سوره بيانگر دعوت آشكار است، مسلّم مىآ: ولى با توجه به اين كه
  حداقل بعد از سه سال دعوت پنهانى نازل شده، و اين با آنچه 
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چند آيه آغاز اين سوره، در : در روايت فوق آمده است، سازگار نيست، مگر اين كه گفته شود
  !د استآغاز دعوت نازل شده، و آيات بعد مربوط به چند سال بع

در حال خواب بود، و جامه بر خود افكنده بود، جبرئيل نازل ) صلى اهللا عليه وآله(ـ پيامبر 3
شده، او را بيدار كرد و اين آيات را بر او خواند كه بر خيز و بستر و خواب را كنار بگذار و به 

  .انجام رسالت پرداز
وت و رسالت است، همانطور كه ـ منظور از پوشيدن جامه، جامه ظاهرى نيست بلكه لباس نب 4

  .گفته شده است» لباس تقوا«درباره پرهيزگارى 
كسى است كه در گوشه عزلت قرار گرفته، و در انزوا و تنهائى به سر » مدثر«ـ منظور از  5

از انزوا و عزلت به در آى، و به انذار خلق و هدايت بندگان : گويد برند، بنابراين، آيه مى مى
  )1.(خدا پرداز

  .رسد تر به نظر مى سير اول از همه اين تفسيرهاى پنجگانه مناسبتف
ه چه چيز؟ و چه موضوع انذار كند، دربار بيان نمى» انذار كن«: جمله فَانْذر: قابل توجه اين كه

كند؟ و اين در حقيقت براى بيان عموميت است، يعنى درباره بت پرستى، شرك، كفر، ظلم، 
و به اصطالح (به مردم هشدار ده ... ب الهى و حساب محشر وبيدارگرى و فساد، درباره عذا

اب آخرت شود، هم عذ در ضمن، هم شامل عذاب دنيا مى) حذف متعلق داللت بر عموم دارد
  .و هم نتائج سوء اعمال انسان كه دامنگير او خواهد شد

* * *  
دهد  مى)هللا عليه وآلهصلى ا(و به دنبال دعوت به قيام و انذار، پنج دستور مهم به پيامبر اسالم

  : فرمايد كه سرمشقى است براى ديگران، نخستين دستور درباره توحيد است، مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» كبير«، اين تفسيرهاى پنجگانه را به اضافه بعضى از احتماالت ديگر در تفسير »فخر رازى«ـ  1
  .خود آورده است

و  189، صفحات 30تفسير فخر رازى، جلد (اند  اقتباس كردهو بعضى ديگر از مفسران از او 
190.(  
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  )1).(و ربك فَكَبرْ(» تنها پروردگارت را بزرگ بشمار«
  .همان خدائى كه مالك و مربى تو است، و هر چه دارى از او دارى

و هرگونه آثار غير او را در بوته فراموشى بيفكن، خط سرخ بر تمام معبودهاى دروغين دركش، 
  .شرك و بت پرستى را محو كن

كه دليل بر انحصار است، مسأله توحيد را با » كَبر«و مقدم داشتن آن بر » رب«تكيه روى كلمه 
كند، چه جالب و پر محتوا است، تعبيرات قرآن كه در  ذكر دليل در اين عبارت كوتاه مطرح مى

  .يك عبارت كوتاه اين همه معنى بيان شده است
يكى از » اللّه اكبر«نيست، هر چند گفتن » اللّه اكبر«تنها گفتن » فَكَبرْ«نظور از جمله م

خداى خود را : آن اشاره شده، بلكه منظور اين استهاى آن است كه در روايات نيز به  مصداق
بزرگ بشمار، هم از نظر اعتقاد، هم عمل، و هم در سخن، و او را متصف به اوصاف جمال و 

هر گونه نقص و عيب بدان، بلكه او را از اين كه در توصيف بگنجد برتر بدان، همان  منزه از
اين است كه خدا » اللّه اكبر«آمده است كه معنى ) عليهم السالم(گونه كه در روايات اهلبيت

تر  مفهومى گسترده» تكبير«برتر از آن است كه توصيف شود، و در فكر انسان بگنجد، بنابراين 
  .شود دارد كه فقط تنزيه از هر گونه عيب و نقص را شامل مى »تسبيح«از 

 * * *  
و «: افزايد ها داده، مى و به دنبال مسأله توحيد، دومين دستور را درباره پاكيزگى از آلودگى

  ).و ثيابك فَطَهرْ(» لباست را پاك كن
ر كس به منزله لباس او چرا كه اعمال ه ;ممكن است كنايه از عمل انسان باشد» لباس«تعبير به 

  .است، و ظاهر او بيانگر باطن او است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و براى تأكيد است، و به عقيده جمعى براى افاده » زائده«به عقيده بعضى » فَكَبرْ«در » فاء«ـ  1

گداشت اى واقع شود، بزر  هر جريان و حادثه: است، و معنى جمله چنين است» شرط«معنى 
  ).درباره آيات بعد نيز همين گفتگو است(خدا را فراموش مكن 



٢١٦  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

و جان است، يعنى قلبت را از هر  منظور از لباس در اينجا قلب و روح: اند بعضى نيز گفته
  .گونه آلودگى پاك كن، جائى كه بايد لباس تطهير شود، صاحب لباس اولويت دارد

چرا كه پاكيزگى لباس ظاهر از مهمترين  ;اند هر تفسير كردهبعضى نيز آن را به همان لباس ظا
ر از هاى شخصيت، تربيت و فرهنگ انسان است، مخصوصاً در عصر جاهليت، كمت نشانه

همان (هائى بسيار آلوده داشتند، به خصوص معمول بود  نمودند و لباس ها اجتناب مى آلودگى
دامان لباس را بسيار بلند ) معمول استگونه كه در ميان گرفتاران جاهليت عصر اخير نيز 

شد، و اين كه در بعضى از روايات از  اى كه روى زمين كشيده، و آلوده مى كردند، به گونه مى
لباست را كوتاه «: ثيابك فَقَصر: معنى آيه اين است: نقل شده كه فرمود) عليه السالم(ام صادقام

  .نيز ناظر به همين معنى است) 1(»كن
شما لباس همسران خود «: گويد چرا كه قرآن مى ;اند ز آن را به همسران تفسير كردهبعضى ني

) كنيد، و زينت يكديگريد ى يكديگر مىچرا كه حفظ آبرو(» هستيد، و آنها را نيز لباس شما
  )2).(هنَّ لباس لَكُم و أَنْتُم لباس لَهنَّ(

  .جمع ميان اين معانى نيز ممكن است
توانند نفوذ كلمه داشته  ه، اشاره به اين نكته نيز دارد كه رهبران الهى هنگامى مىدر حقيقت، آي

دامانشان از هر گونه آلودگى پاك باشد و تقوا و پرهيزكاريشان از هر نظر مسلّم : باشند كه
  .دهد گردد، و لذا به دنبال فرمان قيام و انذار، فرمان پاكدامنى مى

* * *  
  ها و آنچه موجب عذاب الهى است  از پليدى«: فرمايد در سومين دستور مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .385، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .187ـ بقره، آيه  2
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  ).و الرُّجزَ فَاهجرْ(» بپرهيز
  .سبب شده است تفسيرهاى گوناگونى براى آن ذكر كنند) پليدى(» رجز«گسترش مفهوم 

ها، گاه، به هر گونه معصيت، گاه، به اخالق زشت و ناپسند، گاه، به حب دنيا  آن را به بتگاه، 
كه سرآغاز هر خطيئه و گناه است، گاه، به عذاب الهى كه نتيجه شرك و معصيت است و گاه، 

  .كند به معنى هر چيزى كه انسان را از خدا غافل مى
سپس به هر گونه )1(ضطراب و تزلزل استدر اصل به معنى ا» رجز«: نكته اصلى اين است كه

هاى شيطانى، اخالق ذميمه و عذاب الهى كه مايه اضطراب   پرستى، وسوسه گناه شرك، بت
  .كند، اطالق شده است گردد و او را از مسير صحيح منحرف مى انسان مى

ق ك، گناه، اخالو از آنجا كه شر) 2(دانند،  مى» عذاب«در حالى كه بعضى معنى اين لغت را 
  .اطالق شده است» رجز«كند به آنها نيز  سوء و حب دنيا جلب عذاب الهى مى
غالباً به معنى ) بر وزن شرك(» رجز«در قرآن مجيد واژه : اين، نيز الزم به ياد آورى است كه

  )3.(عذاب آمده است
  )4.(است مترادفند» پليدى«كه به معنى » رجس«و » رجز«: بعضى نيز معتقدند

گانه گرچه با هم متفاوتند، ولى در عين حال، ارتباط نزديكى با يكديگر دارند، به اين معانى سه 
هر حال، آيه مفهوم جامعى دارد كه هر گونه انحراف، عمل زشت و پليد، و هر كارى را كه 

  موجب خشم و عذاب الهى در دنيا و آخرت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»مفردات راغب«ـ  1
  .، ذيل آيات مورد بحث»فى ظالل القرآن«و » زانالمي«ـ  2
 34و » اعراف« 162، »بقره« 59، »جاثيه« 11، »سبأ« 5، »اعراف« 135و  134ـ به آيات  3
  .مراجعه شود» عنكبوت«
  ).193، صفحه 30جلد (اين معنى به صورت يك احتمال ذكر شده » فخر رازى«ـ در تفسير  4
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  .شود امل مىگردد، ش مى

حتى قبل از نبوت از اين امور، پرهيز و هجران ) صلى اهللا عليه وآله(مسلّم است پيامبر اسالم
داشت، و تاريخ زندگى او كه دوست و دشمن به آن معترفند نيز گواه بر اين معنى است، ولى 
در اينجا به عنوان يك اصل اساسى در مسير دعوت الى اللّه، و نيز به عنوان يك الگو و اسوه 

  .ى همگان، روى آن تكيه شده استبرا
* * *  

  )1).(و ال تَمنُنْ تَستَكْثرُ(» منت مگذار و فزونى مطلب«: فرمايد و در چهارمين دستور مى
در اين كه نهى از منت و فزونى طلبيدن در چه مواردى است باز در اينجا مفهوم آيه كلى و 

شود، نه بر پروردگارت  شامل مى گسترده است، و هر گونه منت گذاردن بر خالق و خلق را
چرا كه او بر تو منت گذارده كه اين مقام منيع  ;كنى منت بگذار كه براى او جهاد و تالش مى

  .را به تو ارزانى داشته است
 همچنين عبادت و اطاعت و اعمال صالحت را بسيار مشمر، بلكه هميشه خود را در سرحد

  .نوع توفيق بزرگ الهى براى خودت بشماربدان، و عبادت را يك » تقصير«و » قصور«
به تعبير ديگر، نبايد قيام و انذار تو، و نشر توحيد و بيان عظمت پروردگار، و تطهير ثياب، و 
پرهيز از هر گونه گناه را مايه منت بر خداوند بشمرى، يا آنها را بزرگ بدانى، بلكه بايد اينها را 

نى و به خاطر آن ممنون باشى، و آن چنان در روردگارت بدابهائى از سوى پ هداياى گران
  .عشق و محبت او غرق شوى كه اين كارهاى مهم را بسيار ناچيز حساب كنى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيرا به صورت مرفوع (در اينجا حال است نه جواب نهى » تَستَكْثرُ«: ـ توجه داشته باشيد 1
طلبى و يا  منت مگذار در حالى كه فزونى مى«: شود  ه چنين مىبنابراين، مفهوم آي) آمده است

  .»شمرى عملت را بزرگ مى
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مانند تبليغ و هدايت، و چه در كنى، چه در جهات معنوى باشد  و نيز اگر خدمتى به خلق مى
جهات مادى، مانند انفاق و بخشش، هيچكدام را نبايد با منت يا انتظار جبران، آن هم جبرانى 

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ال «: كند اثر مى فزونتر توأم نمائى چرا كه منت، اعمال نيك را باطل و بى
  )1.(»ىتُبطلُوا صدقاتكُم بِالْمنِّ و األَذ

در اين گونه موارد به معنى سخن و گفتارى است كه بيانگر اهميت » منّت«از ماده » ال تَمنُنْ«
طلب (» استكثار«به ديگرى داده است، و از اينجا رابطه آن با مسأله نعمتى است كه انسان 

چه چرا كه اگر انسان خدمتش را ناچيز بشمرد انتظار پاداشى ندارد،  ;شود روشن مى) فزونى
است، » استكثار«رسد به اين كه فزونى بطلبد، و به اين ترتيب، منت گذاردن هميشه سرچشمه 

  .برد ز بين مىعملى كه ارزش نعمت را به كلى ا
چيزى «: ال تُعط تَلْتَمس أَكْثَرَ منْها: معنى آيه اين است: در بعضى از روايات آمده است: و اين كه

در حقيقت بيان يكى از ) 2(»را به ديگرى عطا مكن كه انتظار بيشتر از آن را داشته باشى
  .هاى مفهوم كلى آيه شريفه است شاخه

: در تفسير اين آيه فرمود) عليه السالم(امام صادق: آمده استهمان گونه كه در حديث ديگرى 
لَّهر لنْ خَيم لْتما عرْ متَكْث3»ى هرگز زياد مشمرده كار نيكى را كه براى خدا انجام مى«: ال تَس 

  .اين هم شاخه ديگرى از آن مفهوم كلى است
 * * *  

و به خاطر پروردگارت، صبر «: گويد ه، مىدر آيه بعد، به آخرين دستور در اين زمينه اشاره كرد
  ).و لرَبك فَاصبِرْ(» و شكيبائى پيشه كن

  برخورد اى از صبر و استقامت و شكيبائى  باز در اينجا با مفهوم گسترده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .264ـ بقره، آيه  1
  .400، صفحه 4، جلد »نبرها«و تفسير  454، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  3و  2
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  .شود كنيم كه همه چيز را شامل مى مى

يعنى در طريق اداى اين رسالت بزرگ، شكيبائى كن، و در برابر آزار مشركان و دشمنان جاهل 
در طريق عبوديت اطاعت فرمان خدا استقامت نما، و در جهاد با نفس و ! و نادان، صابر باش

  !با باشدر ميدان جهاد با دشمن شكي
هاى گذشته است، اصوالً  مسلّم است صبر و شكيبائى، اساس و ضامن اجراى همه برنامه
و لذا بارها در قرآن مجيد، مهمترين سرمايه راه تبليغ و هدايت، همين صبر و شكيبائى است، 

خوانيم  مى) عليه السالم(روى آن تكيه شده است، و به همين دليل، در گفتار امير مؤمنان على
الصدسنَ الْجانِ كَالرَّأْسِ منَ اإلِيمرُ مصبر و استقامت در برابر ايمان، همچون سر است در «: ب

  )1!.(»برابر تن
هاى انبياء و مردان خدا همين برنامه صبر و  و نيز، به همين دليل، يكى از مهمترين برنامه
ريخت شكيبائى  و مىتر بر آنها فر تر و سنگين استقامت بوده است، هر قدر حوادث سخت

  .شد آنها بيشتر مى
قالَ : گويد در مورد اجر صابران مى: خوانيم  مى) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از پيغمبر اسالم

بِصبر  ذَا وجهت إِلَى عبد منْ عبِيدي مصيبةً في بدنه أَو ماله أَو ولَده، ثُم استَقْبلَ ذَلكإِ: اللّه تَعالى
  : جميل، استَحييت منْه يوم الْقيامةِ أَنْ أَنْصب لَه ميزَاناً أَو أَنْشُرَ لَه ديواناً

مى كه مصيبتى متوجه يكى از بندگانم در بدن، يا مال، يا فرزندش هنگا: فرمايد خداوند مى«
كنم كه در قيامت ميزان سنجش  كند، حيا مى كنم، و او با صبر جميل از آن استقبال مى مى

  )2!.(»اعمال براى او نصب كنم، و يا نامه عمل او را بگشايم
 * * *  

  در تعقيب دستورى كه در زمينه قيام و انذار در آيات قبل آمده، در آيات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .82، كلمات قصار، كلمه »نهج البالغه«ـ  1
  .120، صفحه 29، جلد »روح المعانى«ـ تفسير  2
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هنگامى كه در «: فرمايد  كند، و مى مورد بحث، انذار را با بيانى بسيار مؤكد و رسا شروع مى
  ).قرَ في النّاقُورِفَإِذا نُ(» شود صور دميده مى

* * *  
  )1).(فَذلك يومئذ يوم عسيرٌ(» آن روز روز سختى است«

 * * *  
  ).علَى الْكافرِينَ غَيرُ يسير(» رمشقت كه براى كافران آسان نيستروزى است بسيار پ«

به معنى كوبيدنى است كه منتهى به سوراخ » نقر«در اصل، از ماده » ناقُور«: قابل توجه اين كه
پرندگان كه وسيله كوبيدن و سوراخ كردن اشياء است، نيز از همين معنى » منقارِ«كردن شود، و 

كند، و  مين جهت به شيپورى كه صداى آن گوئى گوش انسان را سوراخ مىگرفته شده، به ه
  .شود گفته مى» ناقور«رود  ز فرو مىدر مغ

در پايان دنيا و آغاز رستاخيز دو بار در صور : شود كه از آيات قرآن، به خوبى استفاده مى
صداى مرگ انگيز و تكان دهنده كه اولى  شود، يعنى دو صداى فوق العاده وحشت دميده مى

رد، كه از آن تعبير به گي است، و دومى صداى بيدارى و حيات است، سراسر جهان را فرا مى
است كه » نفخه دوم«شود، و آيه مورد بحث، اشاره به  مى» نفخه صور دوم«و » نفخه صور اول«

  )2.(گردد، و روز سخت و سنگينى بر كافران است رستاخيز با آن بر پا مى
  وق بيانگر اين واقعيت است كه در نفخه رستاخيز به هر حال، آيات ف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ در تركيب اين جمله احتماالت متعددى داده شده، از همه بهتر چيزى است كه در كتاب  1
» يوم عسيرٌ«بدل و » يومئذ«مبتدا و » ذلك«: گويد آمده كه مى» البيان فى غريب اعراب القرآن«

  .آن استخبر 
، صفحات 9، جلد »زمر«سوره  68بحث مشروحى ذيل آيه » نفخه صور«و » صور«ـ درباره  2

  .ايم  داشته 542تا  534
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گردد، روزى است بسيار دردناك، مصيبت بار  مشكالت كافران يكى بعد از ديگرى نمايان مى
  .آورد ها را به زانو در مى و طاقت فرسا كه نيرومندترين انسان

 * * *  
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  ذَرني و منْ خَلَقْت وحيداً     11
  و جعلْت لَه ماالً ممدوداً     12
  و بنينَ شُهوداً     13
  و مهدت لَه تَمهِيداً     14
15     أَنْ أَزِيد عطْمي ثُم  
16    نا عياتكانَ ال يداً كَالّ إِنَّهن  
  سأُرهقُه صعوداً     17
  

  :ترجمه
  !ام واگذار ـ مرا با كسى كه او را خود به تنهائى آفريده 11
  .اى قرار دادم ـ همان كس كه براى او مال گسترده 12
  .هستند) و در خدمت او(ـ و فرزندانى كه همواره نزد او  13
  !ـ و وسائل زندگى را برايش فراهم ساختم 14
  !طمع دارد كه بيفزايمـ باز  15
  !چرا كه او به آيات ما دشمنى مىورزد! ـ هرگز 16
  !كنم كه از قلّه زندگى باال رود ـ و به زودى او را مجبور مى 17
  

  :شأن نزول
  :براى اين آيات دو شأن نزول ذكر شده است

  مركزى در نزديكى مسجد الحرام كه براى شور (» دار الندوة«ـ قريش در  1
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مرد معروف و سرشناس مكّه كه (» وليد«اجتماع كردند، ) شدند ر مسائل مهم، در آن جمع مىد
رو ) پرداختند مشركان، به عقل و درايت او معتقد بودند و در مسائل مهم با او به مشورت مى

شما مردمى هستيد داراى نسب واال، و عقل و خرد، و عرب از هر سو به : به آنها كرده گفت
شنوند  هاى مختلفى از شما مى و پاسخ) براى زيارت خانه كعبه و غير آن(آيند  ىمسراغ شما 

  .حرف خود را يكى كنيد
صلى اهللا عليه (اشاره به پيغمبر اكرم(شما درباره اين مرد : پس از آن رو به آنها كرده گفت

  گوئيد؟  چه مى)) وآله
  !است» شاعر«گوئيم  مى: گفتند

  .ايم، اما سخن او شباهتى به شعر ندارد ا شعر بسيار شنيدهم: وليد چهره درهم كشيده، گفت
  .است» كاهن«گوئيم  مى: گفتند
گويند در او  مى) به شكل اخبار غيبى(رويد سخنانى را كه كاهنان   هنگامى كه نزد او مى: گفت
  .يابيد نمى
  .است» ديوانه«گوئيم  مى: گفتند
  .ر او نخواهيد يافتدرويد هيچ اثرى از جنون  وقتى به سراغ او مى: گفت
  .است» ساحر«گوئيم  مى: گفتند
  ساحر، به چه معنى؟: گفت
  .كند كسى كه ميان دشمنان و ميان دوستان ايجاد دشمنى مى: گفتند
شوند و راه خود  زيرا بعضى از آنها مسلمان مى! (كند است و چنين مى» ساحر«بلى او : گفت

  ).سازند را از ديگران جدا مى
را ) صلى اهللا عليه وآله(خارج شدند، در حالى كه هر كدام پيغمبر اكرم» وهدار الند«سپس از 

  ! اى ساحر! اى ساحر: گفت كرد، مى مالقات مى
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نازل ) 25تا آيه (اين مطلب بر پيامبر گران آمد، خداوند آيات آغاز اين سوره و آيات فوق را 
  ).و پيامبرش را دلدارى داد(فرمود 

صلى (نازل شد، پيامبر) سوره غافر(» الم سجده«هنگامى كه آيات سوره : اند  تهـ بعضى نيز گف 2
نزديك حضرت بود و » وليد بن مغيره«ايستاده بود و ) به نماز(در مسجد الحرام ) اهللا عليه وآله

متوجه اين معنى شد، تالوت اين ) صلى اهللا عليه وآله(شنيد، هنگامى كه پيامبر تالوت او را مى
  .رار كردكآيات را ت

به خدا سوگند هم اكنون از : به مجلس قومش ـ طائفه بنى مخزوم ـ آمده، گفت» وليد«
هاست، و نه سخن جنّ، و انَّ   كالمى شنيدم كه نه شبيه سخن انسان) صلى اهللا عليه وآله(محمد

  !: أَسفَلَه لَمغْدقٌ، و انَّه لَيعلُو و ما يعلى لَه لَحالوةً و انَّ علَيه لَطَالوةً و انَّ أَعاله لَمثْمرٌ، و انَّ
هايش پرميوه، و  گفتار او شيرينى خاصى دارد، و زيبائى و طراوت مخصوصى، شاخه«

رود و هيچ سخنى بر  هايش قوى و نيرومند، سخنى است كه از هر سخن ديگر برتر مى  ريشه
  !.»يابد  آن برترى نمى

به خدا سوگند او دلباخته آئين : ازگشت، قريش به يكديگر گفتنداين را گفت و به منزلش ب
شده، و از آئين ما بيرون رفته، و تمام قريش را منحرف خواهد كرد، ) صلى اهللا عليه وآله(محمد

  .گفتند مى) گل سرسبد قبيله قريش(» ريحانه قريش«زيرا به وليد 
اى غمگين كنار   ، آمد و با چهرههكنم، حركت كرد  من چاره اين كار را مى: گفت» ابو جهل«
  .نشست» وليد«
  !فرزند برادر چرا غمگينى؟: گفت» وليد«

كنند تو سخن محمد را زينت  نهند، و گمان مى قريش بر تو با اين سن و سال عيب مى: گفت
  .بخشيدى

  .او برخاست و همراه ابو جهل به مجلس قوم در آمد
  



٢٢٦  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     
  ايد؟  وانه است؟ آيا هرگز آثار جنون بر او ديدهيكنيد محمد د شما گمان مى: گفت
  .نه: گفتند
  ايد؟  كنيد او كاهن است؟ آيا هرگز آثار كهانت بر او ديده فكر مى: گفت
  .نه: گفتند
  ايد لب به شعر بگشايد؟ او شاعر است؟ آيا هرگز ديده: كنيد تصور مى: گفت
  .نه: گفتند
  ز سابقه دروغى درباره او داريد؟ كنيد او دروغگو است؟ آيا هرگ پس فكر مى: گفت
  .قبل از ادعاى نبوتش شناخته شده» صادق امين«نه، او نزد ما هميشه به عنوان : گفتند

  پس به عقيده تو درباره او چه بگوئيم؟ : گفتند» وليد«در اينجا قريش به 
ر او فقط مرد ساحرى است، مگ: فكر كرد و نگاهى نمود، و چهره درهم كشيده، گفت» وليد«

گروهى به او ايمان (اندازد؟  ايد ميان مرد و خانواده و فرزندان و دوستانش جدائى مى نديده
  ).شوند آوردند و از خانواده خود جدا مى مى

  )1!.(گويد، سحرى است جالب بنابراين او ساحر است و آنچه مى
 * * *  
  :تفسير

  !آن ثروتمند مغرور حق نشناس» وليد«
  داد،  كافران را به طور جمعى مورد انذار قرار مىدر تعقيب آيات گذشته، كه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، »قرطبى«ـ اين شأن نزول را بسيارى از مفسران مانند  386، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
نقل ) هائى با تفاوت(و غير آنها » الميزان«و » فى ظالل القرآن«و » فخر رازى«و » مراغى«

  . اند كرده
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آيات مورد بحث، بالخصوص روى بعضى از افراد آنها كه مؤثرتر بودند انگشت گذارده، و با 
  .گيرد تعبيراتى گويا، رسا و كوبنده او را زير رگبار شديدترين انذارها مى

  ).ذَرني و منْ خَلَقْت وحيداً(» مرا با كسى كه تنها آفريدم واگذار«: گويد نخست مى
از سران » وليد بن مغيره مخزومى«آيه و آيات بعد، چنان كه در شأن نزول گفتيم در مورد  اين

  .معروف قريش نازل شده است
ممكن است توصيفى براى خالق باشد، و يا براى مخلوق، در صورت ) تنها(» وحيداً«تعبير به 

خودم او را كيفر شديد  نخست اين كه مرا با او تنها بگذار كه: اول نيز دو احتمال وجود دارد
ها به او بخشيدم، اما او   من تنها خودم او را آفريدم و اين همه نعمت: دهم، يا اين كه

  .نشناسى كرد نمك
ممكن است اشاره به اين باشد كه او در شكم : و در صورت دوم نيز دو احتمال وجود دارد

فرزندانى، و اينها را همه بعداً به او مادر، و به هنگام تولد، تك و تنها بود، نه اموالى داشت و نه 
  .بخشيدم

ناميد، و  مى) شخص منحصر به فرد در ميان عرب(» وحيد«يا اشاره به اين كه او خودش را 
  !: ، و ال ال َبِى نَظيرٌأَنَا الْوحيد ابنِ الْوحيد، لَيس لىفى الْعرَبِ نَظيرٌ: گفت مشهور است كه مى

در عرب نه نظيرى براى من وجود دارد و نه براى ! فرد و فرزند منحصر به فردم من منحصر به«
  .اين مطلب به عنوان استهزا در آيه ذكر شده است) 1!(»پدرم

  تر  ولى از ميان همه اين تفسيرهاى چهار گانه، تفسير اول از همه مناسب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از بعضى از . ، ذيل آيات مورد بحث»قرطبى«و » مراغى«، »كشاف«، »فخر رازى«ـ تفسير  1
به معنى بى پدر و فرزند نامشروع است، ولى در اين روايت » وحيد«شود  روايات استفاده مى

 اين معنى: شود اى وجود ندارد كه تفسير آيه فوق باشد، به عالوه با دقت روشن مى قرينه
  .متناسب با آيه فوق نيست
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  .است

 * * *  
  ).و جعلْت لَه ماالً ممدوداً(» من براى او مال گسترده و فراوانى قرار دادم«: افزايد آن گاه مى

است كه در اينجا ناظر به گستردگى، حجم اموال او يا » كشيده«در اصل به معنى » ممدود«
  .كشش از نظر زمان و يا از نظر مكان است

گسترده بود كه در فاصله مكّه و طائف شتران بسيار و  اموال او به قدرى: اند  بعضى گفته
  .هاى فراوان و مستغالت زياد داشت  اسب

رسيد، به  ها و مزارعى داشت كه غالت يكى تمام نشده ديگرى مى اغب: اند  و بعضى گفته
  .جمع است» ممدود«عالوه داراى صدهزار دينار طال بود، و همه اين معانى در كلمه 

* * *  
و فرزندانى براى او قرار دادم كه «: افزايد به فزونى نيروى انسانى او اشاره كرده، مى پس از آن

  ).و بنينَ شُهوداً(» ت او حاضرندهمواره نزد او و در خدم
دائماً آماده كمك و خدمت بودند، و حضورشان مايه انس و راحت او بود، و هرگز به خاطر 

نقطه دور دستى سفر كنند، و پدر را در رنج دورى، تنگى معيشت، مجبور نبودند هر كدام به 
  .هجران و تنهائى بگذارند، در بعضى از روايات آمده او ده فرزند داشت

* * *  
: فرمايد بعد از آن به ساير مواهبى كه به او ارزانى داشته بود به طور كلى اشاره كرده مى

  ).لَه تَمهِيداً و مهدت(» وسائل زندگى او را از هر نظر فراهم ساختم«
  هاى جسمانى  نه فقط مال و فرزندان برومند، كه در جهات اجتماعى و جنبه
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  .از هر نظر غرق در نعمت بود
گاهواره و (كنند  در اصل به معنى محلى است كه براى كودك آماده مى» مهد«از ماده » تمهيد«

وقعيت و مقام برجسته اجتماعى سپس به هر گونه وسائل استراحت، پيشرفت، م) مانند آن
فت اطالق شده است، و روى هم رفته معنى وسيعى دارد كه انواع مواهب حيات، وسائل پيشر

  .شود و موفقيت را شامل مى
* * *  

ها سر تعظيم فرود آورد، و پيشانى به  در برابر بخشنده اين همه نعمت: اما او به جاى اين كه
و با اين همه مال و نعمت، باز هم طمع «طلبى بر آمد  زونآستانش بسايد، در مقام كفران و اف

  ).أَزِيد ثُم يطْمع أَنْ(» هاى او بيفزايم دارد كه بر نعمت
نبود، كه همه دنياپرستان چنينند، هرگز عطش آنها فرو » وليد بن مغيره«اين منحصر به 

  .دربند اقليمى ديگرندنشيند، و اگر هفت اقليم را زير نگين آنها قرار دهند باز هم  نمى
* * *  

 هرگز چنين«: گويد گذارد، و مى آيه بعد با شدت تمام دست رد به سينه اين نامحرم مى
كَالّ إِنَّه كانَ (» چرا كه او نسبت به آيات ما دشمنى مىورزيد ;نخواهد شد كه بر نعمتش بيفزايم

  ).الياتنا عنيداً
هائى   نه كالم جنّ است و نه كالم بشر، ريشه اين قرآن: دانست و با اين كه به خوبى مى

ناميد، و آورنده  مى» سحر«ا مانند دارد، باز آن ر اى بى هائى پرثمر، و جاذبه  نيرومند، و شاخه
  !.»ساحر«آن را 

  به گفته بعضى، به آن نوع مخالفت و دشمنى گفته » عناد«از ماده » عنيد«
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يعنى انسان حقانيت چيزى را درك كند و با آن به  گيرد، شود كه آگاهانه صورت مى مى

  .مصداق روشن اين معنى بود» وليد«مخالفت برخيزد، و 
عناد او با حق يك امر مستمر و هميشگى بود، نه مقطعى و زود : دهد نشان مى» كانَ«تعبير به 

  .گذر
 * * *  

وتاه و پرمعنى اشاره و باالخره در آخرين آيه مورد بحث، به سرنوشت دردناك او با عبارتى ك
و (» دكنيم كه از قلّه صعب العبور زندگى باال رو ما به زودى او را مجبور مى«: فرمايد كرده، مى

  ).سأُرهقُه صعوداً) (افكنيم سپس از فراز آن قله او را به زير مى
»قُههأُرعنى تحميل است و به م» پوشاندن چيزى با عنف«در اصل به معنى » ارهاق«از ماده » س

  .كارهاى سخت، و مبتال ساختن به انواع عذاب نيز آمده
) بر وزن قعود(» صعود«روند و  به معنى مكانى است كه از آن باال مى) بر وزن كبود(» صعود«

  .است» باال رفتن«به معنى 
ر هاى مرتفع كار بسيار شاق و مشكلى است اين تعبير در مورد ه و از آنجا كه باال رفتن از قله

  :رود، و لذا كار مشكل و پرزحمت به كار مى
  .اند بعضى آن را به عذاب الهى تفسير كرده

كنند از آن باال رود،  كوهى است از آتش در جهنم، كه او را مجبور مى» صعود«: اند بعضى گفته
رود سقوط   كوهى است صعب العبور، با شيب تند و زياد كه وقتى از آن باال مى: يا اين كه

  .شود افتد، و اين موضوع پيوسته تكرار مى و به زير مى .كند مى
زيرا همان  ;در اين جهان باشد» وليد«اين احتمال نيز وجود دارد كه آيه اشاره به عذاب دنيوى 
  طور كه در تاريخ آمده است او بعد از رسيدن به اوج قله 
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ر عمر مرتباً اموال و فرزندان پيروزى در زندگى فردى و اجتماعى، چنان سقوط كرد كه تا آخ
  )1.(دداد و بيچاره ش خود را از دست مى

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .131، صفحه 29، جلد »مراغى«ـ تفسير  1
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  :تفسير

  !مرگ بر او چه نقشه شومى كشيد
در اين آيات، توضيحات بيشترى پيرامون مردى كه خداوند مال و فرزندان فراوان به او داده 

وليد بن مغيره «بر آمد ـ يعنى ) صلى اهللا عليه وآله(بود، و او در مقام مخالفت با پيامبر اسالم
  .ـ آمده است» مخزومى

د؟ و مطلب را در ذهن خود كرد كه پيامبر و قرآن را به چه چيز متهم كناو انديشه «: فرمايد مى
  ).إِنَّه فَكَّرَ و قَدر(» آماده ساخت

بديهى است فكر كردن ذاتاً كار خوبى است اما به شرط اين كه در مسير حق باشد كه گاه يك 
عت چرا كه همان يك سا ;ساعت آن فضيلت عبادت يك سال، و حتى يك عمر را دارد

سازد، ولى اگر فكر در مسير كفر، فساد و شيطنت  تواند سرنوشت انسان را به كلى دگرگون مى
  .از همين نوع بود» وليد«به كار گرفته شود مذموم و نكوهيده است، و فكر كردن 

»ردر اينجا به معنى آماده ساختن مطلب در ذهن و تصميم گرفتن براى » تقدير«از ماده » قَد
  .شه شوم استاجراى آن نق

 * * *  
فَقُتلَ (» چگونه نقشه براى مبارزه با حق كشيد! مرگ بر او باد«: فزايدا آن گاه در مذمت او مى

رقَد فكَي.(  
* * *  

چگونه مطلب را براى مبارزه ! باز هم مرگ بر او باد«: كند پس از آن به عنوان تأكيد، اضافه مى
  ).قَدر ثُم قُتلَ كَيف(» با حق آماده كرد

خواست افكار مشركان را  و اين اشاره به همان چيزى است كه در شأن نزول آمد كه او مى
  متحد سازد، و به آنها جهت واحدى دهد، تا يك زبان، مطلبى را 
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به حضرت لقب : تبليغ كنند و هنگامى كه پيشنهاد كردند) صلى اهللا عليه وآله(بر ضد پيامبر
را پيشنهاد كردند او موافقت نكرد، بعد عنوان » كاهن«ذيرفت، سپس عنوان دهد، نپ» شاعر«
صلى اهللا عليه (پيشنهاد شد آن را نيز نپسنديد، و سرانجام پيشنهاد كردند كه پيامبر » مجنون«

چرا كه به پندارش، اثر سحر كه جدائى  ;بخوانند، و او با آن موافقت كرد» ساحر«را ) وآله
و ايجاد دوستى ميان دو فرد مخالف بود، با ظهور اسالم و قرآن پيدا  افكندن ميان دو دوست

  .شده بود
كه » فَكَّرَ و قَدر«و چون اين طرح و نقشه بعد از مطالعه و انديشه آماده شد، قرآن از آن تعبير 

كند، و به اين ترتيب اگر پيشنهاد هم از ناحيه ديگران بود ولى  بسيار كوتاه و پر معنى است مى
  .صورت گرفت» وليد«فكر و انتخاب از ناحيه 

اين جمله، مخصوصاً با توجه به تكرار آن، دليل بر اين است كه او در افكار شيطانى مهارت 
  .اش مايه تعجب بود  داشت، آن چنان كه فكر و انديشه

* * *  
  ).ثُم نَظَرَ(» او بار ديگر نظر كرد«: گويد  و بعد مى

را مورد بررسى مجدد قرار داد، تا از استحكام و انسجام الزم و و ساخته و پرداخته فكر خود 
  .هاى مختلف آن آگاه و مطمئن گردد  جنبه

* * *  
  ).ثُم عبس و بسرَ(» بعد از آن، چهره در هم كشيد، و عجوالنه دست به كار شد«

* * *  
  ).ثُم أَدبرَ و استَكْبرَ(» سپس پشت به حق نمود و تكبر ورزيد«

* * *  
  اين چيزى جز يك سحر جالب همانند آنچه از پيشينيان : و سرانجام گفت«
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  ).فَقالَ إِنْ هذا إِالّ سحرٌ يؤْثَرُ(» نقل شده، نيست
 * * *  

  ).إِنْ هذا إِالّ قَولُ الْبشَرِ! (و هيچ ارتباطى با وحى آسمانى ندارد» اين فقط قول بشر است«
سخن خود را بعد از مطالعه مكرر و تفكر شيطانى، براى مبارزه با قرآن  و به اين ترتيب، آخرين

اظهار داشت، اما با تمام شيطنتى كه اين مغز متفكر عصر جاهليت و شرك، به خرج داد، با اين 
قرآن : آن كه خودش بداند، او نشان داد  اى از قرآن كرد، بى سخنش مدح و تمجيد فوق العاده

گفته او تأثير سحرانگيزى  كند، و به  رد كه قلب هر انسانى را تسخير مىاى دا جاذبه فوق العاده
  .سازد ها را مسحور مى در آن است كه دل

و از آنجا كه قرآن هيچ شباهتى به سحر ساحران نداشت، بلكه سخنانى بود منطقى، موزون و 
جهان حساب شده، اين خود دليل بر آن بود كه قول بشر نيست و از يك وحى آسمانى، از 

ها را توأم با انسجام  ، سرچشمه گرفته، كه همه زيبائىپايان خداوند ماوراء طبيعت، از علم بى
  .و استحكام در خود جمع كرده است

»سببوس«از ماده » علوس(» عبر وزن ج ( وس«به معنى در هم كشيدن چهره است، وبع «) بر
  .به معنى كسى است كه داراى اين صفت است) وزن مجوس

گاه، به معنى عجله كردن در انجام كارى قبل از ) بر وزن نصر(» بسر«و » بسور«از ماده » بسرَ«
  .فرارسيدن وقت آن است، و گاه، به معنى درهم كشيدن صورت و دگرگون ساختن چهره

شود و اگر به معنى  مى» عبس«در آيه مورد بحث، اگر معنى دوم مراد باشد هماهنگ با جمله 
  گيرى  باشد اشاره به دستپاچگى و تصميم اول بوده
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  .نادرست براى قرآن است» برچسب«عجوالنه براى انتخاب يك 
به معنى روايتى است كه از پيشينيان نقل شده و آثارى است كه از » اثر«از ماده » يؤْثَر«جمله 

  .اند  م داشتن دانستهبه معنى برگزيدن و مقد» ايثار«آنها باقى مانده و بعضى آن را از ماده 
اين سحرى است همانند سحرهائى كه از پيشينيان نقل شده، : گويد مى» وليد«مطابق معنى اول، 

ها اثر  اش در دل سحرى است كه به خاطر حالوت و جاذبه: گويد و مطابق معنى دوم مى
  .دارند كند، و مردم آن را بر همه چيز مقدم مى مى

چرا كه قرآن هيچگونه شباهتى به  ;به اعجاز قرآن است به هر حال، اين يك اعتراف ضمنى
كارهاى خارق العاده ساحران ندارد، كالمى است متين و استوار، مملو از معنويت، و داراى 

قول بشر بود، ديگران هم بايد بتوانند همانند آن » وليد«مانند كه اگر طبق گفته  جاذبه و نفوذ بى
رآن بارها دعوت به مقابله كرد، و احدى از دشمنان دانيم ق را بياورند، در حالى كه مى

سرسخت كه در زبان عرب مهارت فوق العاده داشتند، نتوانستند چيزى همسان آن بياورند و نه 
  .حتى كمتر از آن، و اين است معنى معجزه

* * *  
  
  
  
  



٢٣٧  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

  
  سأُصليه سقَرَ     26
  و ما أَدراك ما سقَرُ     27
28     ال تَذَر ي وقال تُب  
  لَواحةٌ للْبشَرِ     29
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  :ترجمه
  !كنم مى) دوزخ(به زودى او را وارد سقَر ) اما(ـ  26
  !چيست» سقَر«دانى  ـ و تو چه مى 27
  .سازد گذارد و نه رها مى ـ نه چيزى را باقى مى 28
  .كند ـ پوست را دگرگون مى 29
  !اند  بر آن گمارده شده) نگهبان(ـ نوزده  30
  

  :تفسير
  و اين هم سرنوشت شوم او

در ادامه آيات گذشته، كه وضع بعضى از سران شرك و سخن او را در نفى و انكار قرآن مجيد 
وحشتناك او در كرد، در اين آيات، به مجازات  ، بازگو مى)صلى اهللا عليه وآله(و رسالت پيامبر
  .كند ىقيامت اشاره م

  ).سأُصليه سقَرَ! (»سوزانم كنم و به آتش دوزخ مى به زودى او را وارد دوزخ مى«: فرمايد مى
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به معنى دگرگون شدن و ذوب شدن بر اثر تابش ) بر وزن فقر(» سقْر«در اصل، از ماده » سقَر«
كراراً در آيات قرآن  هاى جهنم انتخاب شده است، و آفتاب است، سپس به عنوان يكى از نام

هاى هولناك دوزخ است كه دامان اهل خود را  آمده، و انتخاب اين نام، اشاره به عذاب
  .اند انگيز دوزخ دانسته گيرد، بعضى نيز آن را نام يكى از طبقات و دركات هول مى

* * *  
؟ »دانى كه سقر چيست تو چه مى«: گويد  آن گاه براى بيان عظمت و شدت عذاب دوزخ، مى

  ).و ما أَدراك ما سقَرُ(
باشد، و به فكر هيچ كس  يعنى به قدرى عذاب آن شديد است كه از دايره تصور بيرون مى

هاى بهشتى و عظمت آن به فكر كسى خطور  گنجد، همان گونه كه اهميت نعمت نمى
  .كند نمى

* * *  
  ).تَذَر ال تُبقي و ال! (»سازد  مىگذارد، و نه رها   نه چيزى را باقى مى«

آتش دوزخ، بر خالف آتش دنيا كه گاه در : اين جمله، ممكن است اشاره به آن باشد كه
گذارد ، و روح  ماند، و گاه در جسم اثر مى كند، و نقطه ديگر سالم مى اى از بدن اثر مى نقطه

 گيرد، و هيچ سان را در بر مىباشد، آتشى است فراگير كه تمامى وجود ان از آن در امان مى
  .كند چيز را رها نمى
دارد، و  ميراند، و نه زنده نگه مى منظور اين است كه نه دوزخيان را مى: اند بعضى نيز گفته

ال : آمده» اعلى«سوره  13بلكه پيوسته در ميان مرگ و حيات گرفتارند، همان گونه كه در آيه 
  !»ماند ميرد نه زنده مى مى نه در آن«: يموت فيها و ال يحيى

  گذارد، و نه استخوان را سالم  يا اين كه نه پوست و گوشتى بر تن مى
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چرا كه اين  ;كند سوزاند و نابود مى گذارد، بنابراين مفهوم آيه اين نيست كه به كلى مى مى

كُلَّما نَضجت : فرمايد آمده سازگار نيست، آنجا كه مى» نساء«سوره  56معنى با آنچه در آيه 
هلُودجذابذُوقُوا الْعيرَها للُوداً غَيج ملْناهدب سوزد  هاى تن آنها مى هر زمان كه پوست«: م
  !»رويانيم تا مجازات الهى را بچشند هاى ديگرى بر آن مى پوست
* * *  

پوست تن را «: افزايد سپس به بيان وصف ديگرى از اين آتش سوزان قهر الهى، پرداخته مى
لَواحةٌ (» ها نمايان است سازد كه از فاصله بسيار دورى براى انسان كامالً دگرگون مى

  )1).(للْبشَرِ
  .تر از شب تاريك است كند كه سياه آن چنان چهره را سياه و تاريك مى

به معنى ظاهر پوست تن است و نيز ممكن است به معنى » بشره«در اينجا جمع » بشَر«
گاه به معنى ظاهر و آشكار شدن آمده، و گاه به » لَوح«از ماده » لَواحةٌ«ا بوده باشد، و ه انسان

  .معنى تغيير دادن و دگرگون ساختن
ها نمايان  دوزخ از فاصله دورى براى انسان: شود بنابر معنى اول، تفسير آيه چنين مى

: يرى برِّزت الْجحيم لمنْ و: آمده است» نازعات«سوره  36گردد، همان گونه كه در آيه  مى
  .»گردد دوزخ براى بينندگان آشكار مى«

  .»سازد دوزخ رنگ پوست تن را به كلى دگرگون مى«: و بنابر معنى دوم، تفسير آيه چنين است
 * * *  

  نوزده نفر از فرشتگان عذاب بر «: فرمايد و در آخرين آيه مورد بحث، مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باشد مى» هى لَواحةٌ«مبتداى محذوفى است و در تقدير خبر » لَواحةٌ«ـ  1
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  )1).(علَيها تسعةَ عشَرَ(» اند  دوزخ گمارده شده
فرشتگانى كه قطعاً مأمور به ترحم، شفقت و مهربانى نيستند، بلكه مأمور به كيفر و عذاب و 

  .خشونتند
ح به مالئكه مأمور عذاب نشده است، ولى گرچه در آيه فوق تنها عدد نوزده ذكر شده، و تصري

اين عدد اشاره به عدد مأموران عذاب از فرشتگان : شود كه از آيه بعد به خوبى استفاده مى
  .است

مله و ما يعلَم باشد، نه نوزده نفر، و ج اشاره به نوزده گروه از فرشتگان مى: اند بعضى نيز گفته
وإِالّ ه كبر نُودكه در آيه بعد آمده، » داند پروردگارت را جز او كسى نمى لشكريان«: ج

  .دانند اى بر اين معنى مى قرينه
اما چرا از ميان اعداد، تنها عدد نوزده براى مأموران عذاب الهى انتخاب شده ؟ كسى دقيقاً به 

اين به خاطر آن است كه در عدد نوزده :اند  مال دادهداند، ولى جمعى احت درستى نمى
  .جمع است) عدد ده(و كوچكترين عدد عشرات ) عدد نُه(ين عدد آحاد بزرگتر

هاى اخالق رذيله، به نوزده خلق ظاهر و باطن   به خاطر آن است كه ريشه: اند بعضى نيز گفته
طبقات . مل عذاب الهى استگردد، و از آنجا كه اخالق رذيله هر كدام يكى از عوا باز مى

  .، و در هر طبقه فرشته يا گروهى از فرشتگان مأمور عذابنددوزخ، نوزده طبقه، به تعداد آنها
اصوالً مسائل مربوط به قيامت، بهشت، دوزخ، جزئيات و خصوصيات آنها براى ما كه در 

ت، و لذا در دانيم كليات آن اس محيط محدود دنيا اسيريم دقيقاً روشن نيست، آنچه ما مى
   هر يك از اين نوزده فرشته، قدرت: روايات آمده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانيم اين كلمه  مبتداى مؤخر است، و مى» تسعةَ عشَرَ«خبر مقدم و » علَيها«ـ در اين جمله،  1

متضمن : اند گيرد و علتش را اين گفته  مبنى بر فتح است، و لذا در ظاهر رفع به خود نمى
  .باشد معنى واو عاطفه مى
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  !.توانند قبيله بزرگى را به آسانى در دوزخ بيفكنند د كه مىعظيمى دارن
شود، او  كنند روشن مى  فكر مى» ابو جهل«و از اينجا ضعف و ناتوانى افكار كسانى كه مانند 

تان به عزايتان بنشينند آيا وقتى اين آيه را شنيد از روى استهزاء به طايفه قريش گفت مادران
  گويد؟  چه مى) 1)(اره به پيغمبر اكرم استاش(» ابن ابى كبشه«شنويد  نمى
اما شما گروه عظيمى از شجاعانيد، آيا هر ده نفر از شما ! خازنان دوزخ نوزده نفرند: گويد مى
: گفت) قريشيكى از افراد زورمند (» ابو االسد جمحى«! تواند يكى از آنها را مغلوب كند؟ نمى

  )2!.(م حساب دو نفر ديگر را برسيدآيم، شما ه من از عهده هفده نفر از آنها بر مى
ها جلو نور حق را بگيرند و خود را از نابودى  خواستند با اين سخريه اين سبكمغزان مى
  .حتمى نجات دهند

 * * *  
  :نكته

  .عدد نوزده، عدد فرشتگان عذاب است
در آيات فوق به روشنى عدد خازنان دوزخ را نوزده نفر، يا نوزده گروه و لشكر معرفى 

: كند، و در آيات بعد نيز روى همين مطلب تكيه شده است، ولى عجب اين است كه مى
  بعضى از فرق انحرافى، اصرار بر مقدس بودن اين عدد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناميدند، بعضى  را به اين عنوان مى) صلى اهللا عليه وآله(ـ در اين كه چرا قريش، پيامبر 1

  : اند  گفته
بود كه در زمان جاهليت دست » ابو كبشه«به نام » خزاعه«ر آن است كه مردى از طايفه به خاط

شديداً مخالف با بت پرستى ) صلى اهللا عليه وآله(ها كشيد، و از آنجا كه پيامبر از عبادت بت
  .ناميدند» ابو كبشه«بود، او را به عنوان فرزند 

بود، ولى به هر ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر يكى از اجداد مادرى» ابو كبشه«: اند  و بعضى گفته
در لغت عرب به » كبش«زيرا  ;حال شك نيست كه مقصود آنها از انتخاب اين نام، سخريه بوده

لشكر  است، هر چند اين عنوان در زبان مدح نيز آمده و به فرماندهان و شجاعان»قوچ«معنى 
  .گويند مى
  .فاسير ديگرو ت 388، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2
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هاى سال، و عدد روزهاى ماه را بر خالف تمام موازين  دارند، و حتى سعى دارند عدد ماه
و احكام عملى خود را نيز بر طبق آن قرار ! طبيعى و فلكى بر همين محور نوزده تنظيم كنند

  .اند داده
نباشد، اصرار عجيب و  ارتباط با تشكيالت آنها اى كه شايد بى نويسنده: تر اين كه و عجب

مضحكى دارد كه همه چيز قرآن را بر همين اساس نوزده توجيه كند، و در بسيارى از موارد كه 
اين عدد دلخواه او با واقعيات موجود آيات قرآن، هماهنگ نيست به ميل خود چيزى كم يا 

رف وقت به هاى عدد نوزده، هماهنگ گردد كه ص ند تا بر عدد نوزده، و يا مضربك اضافه مى
  .ذكر مطالب آنها و پاسخگوئى از آن شايد از قبيل اتالف وقت باشد

دور زند، و يك جمعيت دوزخى بايد » عدد دوزخى«بايد بر محور » مذهب دوزخى«آرى يك 
  !.خود را هماهنگ با عدد فرشتگان عذاب كنند

* * *  
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  إِالّ مالئكَةً و ما جعلْنا عدتَهم إِالّ فتْنَةًو ما جعلْنا أَصحاب النّارِ     31

  للَّذينَ كَفَرُوا ليستَيقنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكتاب و يزْداد الَّذينَ آمنُوا          
  ذينَلَّذينَ أُوتُوا الْكتاب و الْمؤْمنُونَ و ليقُولَ الَّإِيماناً و ال يرْتاب ا          
  في قُلُوبِهِم مرَض و الْكافرُونَ ما ذا أَراد اللّه بِهذا مثَالً كَذلك يضلُّ          
          إِالّ ه كبر نُودج لَمعما ي و شاءنْ يي مدهي و شاءنْ يم مااللّه و و  
  هي إِالّ ذكْرى للْبشَرِ           

  
  :ترجمه

قرار داديم، و تعداد آنها را جز براى آزمايش ) عذاب(مأموران دوزخ را فقط فرشتگان ـ  31
يقين پيدا كنند و بر ايمان مؤمنان بيفزايد، و ) يهود و نصارى(كافران معين نكرديم تا اهل كتاب 

ترديد به خود راه ندهند، و بيمار دالن و ) در حقانيت اين كتاب آسمانى(اهل كتاب و مؤمنان 
اين گونه خداوند هر كس را ) آرى! (؟»خدا از اين توصيف چه منظورى دارد«: ران بگويندكاف

و لشكريان پروردگارت را جز . كند سازد و هر كس را بخواهد هدايت مى بخواهد گمراه مى
  !ها نيست  داند، و اين جز هشدارى براى انسان او كسى نمى

  
  :تفسير

  اين عدد مأموران دوزخ براى چيست؟
يا (گونه كه در آيات قبل خوانديم، خداوند عدد خازنان و مأموران دوزخ را نوزده نفر همان 

كند، و نيز خوانديم كه ذكر اين عدد، سبب گفتگو در ميان مشركان و  ذكر مى) نوزده گروه
  كفار شد، و گروهى آن را به باد سخريه گرفتند، و تعداد 
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  ! كه غلبه بر آنها كار مشكلى نيستكمى آنها را دليل بر اين پنداشتند 
گويد و حقايق بيشترى  ترين آيه اين سوره است به آنها پاسخ مى آيه مورد بحث، كه طوالنى
  .سازد را در اين زمينه روشن مى

و ما (» را جز فرشتگان قرار نداديم) مأموران عذاب(ما اصحاب آتش «: فرمايد نخست مى
  )1).(مالئكَةًالّ جعلْنا أَصحاب النّارِ إِ

گير، كه تمام  خشن و سخت» شداد«و » غالظ«فرشتگانى نيرومند، پر قدرت و به تعبير قرآن 
  .گنهكاران در برابر آنها ضعيف و ناتوانند

و ما جعلْنا عدتَهم إِالّ (» ما تعداد آنها را جز براى آزمايش كافران قرار نداديم«: افزايد سپس مى
  ).نَ كَفَرُواذيفتْنَةً للَّ

كردند كه چرا از ميان تمام اعداد،  آنها استهزا مى: نخست اين كه: اين آزمايش از دو جهت بود
انتخاب شده، در حالى كه هر عدد ديگرى انتخاب شده بود، جاى همين سؤال وجود  19عدد 
  .داشت

قابل هر يك از در م ما: گفتند  شمردند، و از روى سخريه مى از سوى ديگر اين تعداد را كم مى
  !دهيم، تا آنها را در هم بشكنيم آنها ده نفر قرار مى

در حالى كه فرشتگان خدا چنان هستند كه به گفته قرآن چند نفر از آنها مأمور هالكت قوم 
كنند، و از اين گذشته،  شوند و شهرهاى آباد آنها را از زمين برداشته زير و رو مى لوط مى

  .هائى دارد كه در ضمن آيات قبل بيان شد  نان دوزخ نكتهى خازانتخاب عدد نوزده برا
  يقين پيدا ) يهود و نصارى(هدف اين بود كه اهل كتاب «: افزايد و باز مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» دوزخيان«در آيات قرآن مجيد بسيار ذكر شده، و همه جا به معنى » أَصحاب النّارِ«ـ تعبير به  1

  .است» خازنان دوزخ«ر اينجا كه به معنى است، جز د
در آيات گذشته به معنى تمام دوزخ » سقَر«دهد كه   ضمناً، ذكر اين تعبير درباره آنها نشان مى

  .است، نه بخش خاصى از آن
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  ).ليستَيقنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكتاب(» كنند

از عدد ) صلى اهللا عليه وآله(ياران پيامبر گروهى از يهود از بعضى از: در روايتى آمده است
در همان ساعت نازل » جبرئيل«خازنان جهنم سؤال كردند، او گفت خدا و رسولش آگاهترند، 

بر ) يا نوزده گروه(نوزده نفر «: علَيها تسعةُ عشَر: خبر داد) صلى اهللا عليه وآله(شد، و به پيامبر
  )1.(»اند آن گمارده شده
شود آن را هماهنگ با كتب خود  آنها ايرادى به اين موضوع نكردند، معلوم مى و از آنجا كه

افزوده شد، و همين امر، سبب ) صلى اهللا عليه وآله(يافتند، و بر يقين آنها به نبوت پيامبر اسالم
  .تر شوند گرديد كه مؤمنان نيز در عقيده و ايمان خود راسخ

و يزْداد الَّذينَ (» ود كه ايمان مؤمنان افزوده شوداين بو هدف «: افزايد لذا در جمله بعد مى
  ).آمنُوا إِيماناً

گردد، و  و بالفاصله بعد از ذكر اين جمله، روى همان اهداف سه گانه به عنوان تأكيد باز مى
مجدداً روى ايمان اهل كتاب، سپس مؤمنان و بعد به آزمون كفار و مشركان، تكيه كرده، 

اهل كتاب، و مؤمنان، در حقانيت قرآن ترديد به خود راه : بود كه ف اينو هد«: گويد مى
خدا از اين توصيف چه اراده كرده : ندهند، و آنها كه در قلوبشان بيمارى است و كافران بگويند

في  و ال يرْتاب الَّذينَ أُوتُوا الْكتاب و الْمؤْمنُونَ و ليقُولَ الَّذينَ! (؟»است و چه منظورى دارد
  )2).(قُلُوبِهِم مرَض و الْكافرُونَ ما ذا أَراد اللّه بِهذا مثَالً

رَضم ي قُلُوبِهِمينَ فهايشان بيمارى  آنها كه در دل«: در اين كه منظور از الَّذ  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقل ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبراز » ابن مردويه«و » ابن ابى حاتم«و » بيهقى«ـ اين حديث را  1
  ).134، صفحه 29تفسير مراغى، جلد (اند  كرده

، و شايد »الم عاقبت» «ليقُول«است، و در » الم علت» «ليستَيقن«در » الم«: ـ بايد توجه داشت 2
به همين دليل تكرار شده، در حالى كه اگر به يك معنى بود تكرار آن ضرورتى نداشت، و به 

ديگر يقين پيدا كردن مؤمنان به خواست خدا و فرمان او است، ولى سخنان كفرآميز  تعبير
  .كافران، خواست خدا و فرمان او نيست، بلكه عاقبت اين كار بود



٢٤٦  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     
  چه اشخاصى هستند؟ » است

چرا كه در آيات قرآن، اين تعبير درباره آنها آمده است،  ;است» منافقان«منظور : اند  جمعى گفته
گويد،  كه به قرينه آيات قبل و بعد در مورد منافقان سخن مى» بقره«سوره  10چنان كه در آيه 

وع بيمارى است و هاى آنها يك ن در دل«: في قُلُوبِهِم مرَض فَزادهم اللّه مرَضاً: خوانيم مى
  .»افزايد خداوند بر بيمارى آنها مى

زيرا گروه منافقان به هنگام قدرت اسالم در  ;اند هو اين را دليل بر مدنى بودن آيه فوق گرفت
  .»مكّه«پيدا شدند نه در » مدينه«

اين تعبير منحصر به منافقان نيست، : دهد ولى بررسى موارد اين تعبير، در آيات قرآن، نشان مى
بلكه به تمام كفارى كه حالت عناد، لجاج و دشمنى نسبت به آيات حق داشتند اطالق شده 

اهى عطف بر منافقان شده كه ممكن است دليل بر دوگانگى آنها باشد، مثالً در است، حتى گ
: غَرَّ هؤُالء دينُهمإِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ و الَّذينَ في قُلُوبِهِم مرَض : خوانيم  مى» انفال«سوره  49آيه 

را ) مسلمانان(ين گروه ا: گفتند هايشان بيمارى بود مى هنگامى كه منافقان و آنها كه در دل«
  .، و همچنين آيات ديگر»دينشان مغرور ساخته

هماهنگى و ارتباط : بنابراين دليلى بر نفى مكّى بودن اين آيه وجود ندارد، به خصوص اين كه
  ).دقت كنيد(هاى مكّى بودن در آنها كامالً نمايان است   كاملى با آيات قبل دارد كه نشانه
گيرى مؤمنان و كافران بيمار دل از  كه درباره چگونگى بهره سپس به دنبال اين گفتگوها

سازد، و هر كس  اين گونه خداوند هر كس را بخواهد گمراه مى«: افزايد سخنان الهى بود، مى
  ).لك يضلُّ اللّه منْ يشاء و يهدي منْ يشاءكَذ(» كند را بخواهد هدايت مى
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اين مشيت و اراده الهى درباره هدايت بعضى، و : دهد ى نشان مىهاى گذشته به خوب  جمله

حساب نيست، آنها كه معاند، لجوج و بيمار دلند استحقاقى جز اين  گمراهى بعضى ديگر، بى
  .رمان خدا تسليم و مؤمنند، مستحق چنين هدايتى هستندندارند، و آنها كه در برابر ف

داند، و اين جز  شكريان پروردگارت را جز او نمىبه هر حال، ل«: فرمايد و در پايان آيه مى
و ما يعلَم جنُود ربك إِالّ هو و ما هي إِالّ ذكْرى ! (»ها نيست هشدار و تذكرى براى انسان

  ).للْبشَرِ
بر اين اساس اگر سخن از نوزده نفر از خازنان دوزخ به ميان آمده مفهومش اين نيست كه 

حدود به اينها هستند، بلكه لشكريان پروردگار آن قدر زيادند كه به تعبير لشكريان خداوند م
جاى پائى در تمام عالم هستى «اند، حتى  بعضى از روايات، تمام زمين و آسمان را پر كرده

  !.»اى به تسبيح خدا مشغول است در آنجا فرشتهنيست مگر اين كه 
ها  و اين جز تذكرى براى انسان«: ذكْرى للْبشَرِ در جمله و ما هي إِالّ» هى«در اين كه ضمير 

  :اند گردد؟ مفسران احتماالًت متعددى داده  به چه چيز برمى» نيست
  .ى از آنان خازنان دوزخندگردد كه گروه برمى» به جنود و لشكريان خدا«: اند گاه، گفته
  .گردد يعنى خود دوزخ باز مى» سقَر«به : اند  گاه گفته

  .اشاره به آيات قرآن مجيد است: دهو گاه گفته ش
گر چه هر يك از اينها مايه تذكر و بيدارى و آگاهى است، ولى تفسير اول با توجه به لحن 

ت است كه اگر خداوند جنود و زيرا هدف، بيان اين حقيق ;رسد تر به نظر مى  آيات مناسب
  لشكريانى براى خود برگزيده، نه به خاطر آن است كه 
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تواند همه معاندان و گنهكاران را كيفر دهد، بلكه اينها براى تذكر، بيدارى و توجه به   نمى خود

  .جدى بودن مسأله عذاب الهى است
* * *  
  :نكته

  !عدد لشكريان پروردگار
حضور خداوند در همه جا، و گسترش قدرتش در تمام عالم هستى، ذات پاك او را از هر 

كند، ولى با اين حال براى نشان دادن عظمتش به خاليق، و  مىنياز  گونه يار، ياور و لشكر بى
براى تذكر و يادآورى آنها، جنود و لشكر فراوانى براى خود برگزيده كه مجرى فرمان او در 

  .سراسر عالمند
در روايات اسالمى درباره كثرت، عظمت و قدرت جنود پروردگار تعبيرات عجيبى وارد شده 

كه ما با آن سر و كار داريم سازگار نيست، شنيدن آن براى ما  هائى  است كه چون با مقياس
  .آور است بسيار تعجب

در اين » نهج البالغه«در نخستين خطبه ) عليه السالم(در اينجا به كالم پر عظمتى كه از على
كنيم، و چون عبارت طوالنى است تنها ترجمه آن را  زمينه نقل شده است قناعت مى

  : آوريم مى
هاى باال را از هم باز كرد، و آنها را مملو از اصناف مختلف فرشتگان  اه آسمانآن گ... «

  : ساخت
  .پردازند گروهى از آنان هميشه در سجودند و به ركوع نمى

  .دارند گروهى دائماً در ركوعند و سر از ركوع برنمى
  .دهند اند، به عبادت مشغولند و تغيير موضع نمى گروهى دائماً ايستاده

  .شوند گويند و خسته نمى  همواره تسبيح مىگروهى 
  پوشاند، و سهو و نسيان بر عقل آنان  هيچ گاه خواب چشمان آنها را نمى
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  .گردد غالب نمى
  .شود گرايد، و غفلت و فراموشى عارض آنها نمى اندام آنها به سستى نمى

يوسته براى ابالغ فرمان و و گروهى ديگر امناى وحى اويند، و زبان او به سوى پيامبران كه پ
  .امر او در رفت و آمدند

  .و جمعى ديگر، حافظان بندگان او هستند و دربانان بهشت برين
، و !هايشان از آسمان برين گذشته بعضى از آنها پاهايشان در طبقات پائين زمين ثابت، و گردن

هاى عرش خدا  يههايشان براى حفظ پا اركان وجودشان از ابعاد جهان بيرون رفته؟ و شانه
  )1.(»آماده است

اى دارد كه هم فرشتگانى را شامل  مفهوم وسيع و گسترده» ملك«ايم   چنان كه قبالً نيز گفته
عقل و شعور و اطاعت و تسليمند، و هم بسيارى از نيروها و قواى عالم شود كه داراى  مى

  .هستى را
به  165، صفحه 18جلد (» فاطر«شرح بيشترى درباره اين موضوع در تفسير آيات آغاز سوره 

  .ايم ذكر كرده) بعد
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، خطبه اول»نهج البالغه«ـ  1
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  كَالّ و الْقَمرِ     32
  و اللَّيلِ إِذْ أَدبرَ     33
  و الصبحِ إِذا أَسفَرَ     34
  الْكُبرِ  إِنَّها الَِحدى    35
  نَذيراً للْبشَرِ     36
  لمنْ شاء منْكُم أَنْ يتَقَدم أَو يتَأَخَّرَ     37
  

  :ترجمه
  .ـ اين چنين نيست، سوگند به ماه 32
  .ـ و به شب، هنگامى كه پشت كند 33
  .ـ و به صبح، هنگامى كه چهره بگشايد 34
  !از مسائل مهم است) حوادث قيامت(ـ كه آن  35
  .ها ـ هشدارى است براى همه انسان 36
  .خواهند پيش افتند يا عقب بمانند ـ براى كسانى از شما كه مى 37
  

  :تفسير
، و انكار رستاخيز، در اين )صلى اهللا عليه وآله(در ادامه بحث با منكران نبوت پيامبر اسالم

عذاب آن، تأكيد آيات، سوگندهاى متعددى ياد كرده و بر مسأله قيامت و رستاخيز و دوزخ و 
  .نمايد مى
  كَالّ و (» كنند، سوگند به ماه چنين نيست كه آنها تصور مى«: فرمايد مى
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  ).الْقَمرِ

باشد، و گاهى  حرف ردع است، و معموالً براى نفى سخنانى كه طرف قبالً ذكر كرده مى» كَالّ«
شته پندار مشركان را كه منكر نيز براى نفى سخنان بعد است، و در اينجا به قرينه آيات گذ

گرفتند، نفى  دوزخ و عذاب آن بودند، و عدد فرشتگان خازن جهنم را به باد سخريه مى
  .كند مى

يكى از آيات بزرگ الهى است، هم از نظر خلقت، : به خاطر آن است كه» ماه«ذكر سوگند به 
اى براى  يم زندههم گردش منظم، هم نور و زيبائى، و هم تغييرات تدريجى كه خود، تقو

  .مشخص ساختن روزها است
* * *  

  ).و اللَّيلِ إِذْ أَدبرَ(» ندو سوگند به شب، هنگامى كه پشت كند و دامن برچي«: افزايد آن گاه مى
* * *  

  )1).(و الصبحِ إِذا أَسفَرَ(» و قسم به صبح، هنگامى كه نقاب از چهره برگيرد«
گرى ماه   جلوه: دانيم  زيرا مى ;ر مربوط، و مكمل يكديگرنددر واقع اين سه سوگند، به يكديگ

اى  خورشيد است و مطلقاً جلوهها است، و نور ماه به هنگام روز، تحت الشعاع نور  در شب
  .ندارد

بخش است و خاموش، و هنگام راز و نياز عاشقان حق، اما اين شب  شب نيز، گرچه آرام
و به صبح روشنى پيش رود و آخر سحرگاه تاريك، آن زمان جالب است كه پشت كند و ر

كه هر  انگيزتر است باشد، و طلوع صبح كه پايانگر شب تاريك است از همه زيباتر و دل
  آورد و غرق در نور  انسانى را به وجد و نشاط مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شش و كشف حجاب است، و لذا به معنى باز كردن پو) بر وزن فقر(» سفر«از ماده » أَسفَرَ«ـ  1

شود، و اين تعبير در مورد طلوع صبح، مشتمل بر يك  گفته مى» سافرات«حجاب  به زنان بى
  .ع تشبيه زيبا و جالب استنو
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  .كند و صفا مى
» شرك«و پشت كردن ظلمات » قرآن«اين سوگندهاى سه گانه، در ضمن تناسبى با نور هدايت 

  .دارد» توحيد«يده صبحگاهان پرستى و دميدن سپ و بت
* * *  

: فرمايد پردازد كه سوگند به خاطر آن ياد شده، مى  بعد از بيان اين سوگندها، به چيزى مى
إِنَّها الَِحدى (» مسلماً حوادث هولناك قيامت و دوزخ و فرشتگان عذاب از مسائل مهم است«

  )1).(الْكُبرِ
وردگار، و يا مجموعه و لشكريان پر» جنود«گردد، يا  برمى) دوزخ(» سقَر«يا به » انَّها«ضمير در 

  .حوادث قيامت، و هر كدام باشد عظمت آن روشن است
* * *  

اى است  هدف از آفرينش دوزخ هرگز انتقامجوئى نيست، بلكه وسيله«: كند سپس اضافه مى
  )2).(نَذيراً للْبشَرِ(» ها براى انذار انسان

عذاب وحشتناكى كه در انتظار كافران، گنهكاران و دشمنان حق تا همگان را بيم دهد، و از 
  .است برحذر دارد

 * * *  
براى همه «اين انذار مخصوص گروه معينى نيست بلكه : افزايد و سرانجام براى تأكيد بيشتر مى

خواهند تقدم جويند، و به سوى خيرات و اطاعت  افراد بشر است براى كسانى از شما كه مى
  ش روند، و براى آنها كه مايلند فرمان خدا پي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكى از » سقَر«: منظور اين است: اند  به معنى بزرگ است، بعضى گفته» كُبرى«جمع » كُبر«ـ  1

باشد، ولى اين تفسير، با آنچه قبالً به آن اشاره كرديم و از آيات   طبقات بزرگ دوزخ مى
  .ار نيستشود، سازگ  استفاده مى

» تميز«گردد، و بعضى آن را  باز مى» سقَر«كه به » انَّها«حال است براى ضمير در » نَذيراً«ـ  2
بيايد، » انذار«معنى مصدرى داشته باشد و به معنى » نذير«اند، و اين در صورتى است كه  گرفته

  .رسد تر به نظر مى ولى احتمال اول صحيح
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  ).لمنْ شاء منْكُم أَنْ يتَقَدم أَو يتَأَخَّرَ(» اننداز اين قافله عقب بم
گرد را  و عقب» تأخر«را پيش گيرد خوشا به حال او، و هر كس راه » تقدم«هر كس راه 

  .بپيمايد، بدا به حال او
منظور از تقدم و تاخر در اينجا تقدم به سوى آتش دوزخ و تاخر از : اند بعضى نيز احتمال داده

  .ستآن ا
  .باشد دم نفس انسانى و تكامل او و يا انحطاط و تأخر او مىمنظور تق: اند  و بعضى نيز گفته

  .تر است و تفسير دوم چندان تناسبى ندارد معنى اول و سوم مناسب
* * *  
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  كُلُّ نَفْس بِما كَسبت رهينَةٌ     38
  لْيمينِ إِالّ أَصحاب ا    39
  في جنّات يتَساءلُونَ     40
  عنِ الْمجرِمينَ     41
  ما سلَكَكُم في سقَرَ     42
  قالُوا لَم نَك منَ الْمصلِّينَ     43
  و لَم نَك نُطْعم الْمسكينَ     44
  و كُنّا نَخُوض مع الْخائضينَ     45
  الدينِ و كُنّا نُكَذِّب بِيومِ     46
  حتّى أَتانَا الْيقينُ     47
  فَما تَنْفَعهم شَفاعةُ الشّافعينَ     48
  

  :ترجمه
  .هر كس در گرو اعمال خويش است) آرى(ـ  38
  )!دهند  كه نامه اعمالشان را به دست راستشان مى(» اصحاب يمين«ـ مگر  39
  .كنند هاى بهشتند، و سؤال مى ـ آنها در باغ 40
  :مجرمانـ از  41
  !؟»چه چيز شما را به دوزخ وارد ساخت«ـ  42
  .ما از نمازگزاران نبوديم«: گويند ـ مى 43



٢٥٥  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     
  .كرديم ـ و اطعام مستمند نمى 44
  .ـ و پيوسته با اهل باطل همنشين و هم صدا بوديم 45
  .كرديم ـ و همواره روز جزا را انكار مى 46
  !»ـ تا زمانى كه مرگ ما فرا رسيد 47
  .بخشد ـ از اين رو شفاعت شفاعت كنندگان به حال آنها سودى نمى 48
  

  :تفسير
  شما چرا اهل دوزخ شديد؟

هر «: افزايد در ادامه بحثى كه درباره دوزخ و دوزخيان در آيات قبل آمد، در اين آيات، مى
  ).كُلُّ نَفْس بِما كَسبت رهينَةٌ(» كس در گرو اعمال خويش است

» وام«اى است كه معموالً در مقابل   است، و آن وثيقه» گروگان«به معنى » رهن«ز ماده ا» رهينَه«
دهند، گوئى تمام وجود انسان در گرو انجام وظائف و تكاليف او است، هنگامى كه آن را  مى

  .گردد و گرنه در قيد اسارت باقى خواهد ماند دهد آزاد مى انجام مى
مالزمت و همراهى » رهن«يكى از معانى  :آيد مى از بعضى از كلمات اهل لغت چنين بر

همه همراه اعمال خويشند، خواه : شود طبق اين معنى، مفهوم آيه چنين مى) 1(است
  .نيكوكاران، و خواه بدكاران

  .تر است ولى به قرينه آيات بعد، تفسير اول مناسب
* * *  

إِالّ أَصحاب (» درت آزادنمگر اصحاب اليمين كه از قيد اين اسا«: فرمايد لذا بالفاصله مى
  ).الْيمينِ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»رهن«، ماده »لسان العرب«ـ  1
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حساب وارد  اند، و بى آنها در پرتو ايمان و عمل صالح، غل و زنجيرهاى اسارت را شكسته
  )1.(شوند بهشت مى

چه كسانى هستند؟ در ميان مفسران گفتگو در اينجا » اصحاب اليمين«در اين كه منظور از 
  : است

  .شود اند كه نامه اعمالشان به دست راستشان داده مى بعضى آن را به كسانى تفسير كرده
دانند كه مطلقاً گناه ندارند، و بعضى آن را اشاره به فرشتگان  و بعضى آنها را مؤمنانى مى

  .اند، و احتماالًت ديگر  دانسته
آيد، و شواهد قرآنى دارد، همان معنى اول است، آنها  ختلف قرآن بر مىولى آنچه از آيات م

كسانى هستند كه داراى ايمان و عمل صالحند، و اگر گناهان مختصرى داشته باشند تحت 
اعمال نيكشان اعمال ) 2).(انَّ الْحسنات يذْهبنَ السيئات: (الشعاع حسنات آنهاست، و به حكم

شوند و يا اگر حسابى داشته باشند سهل و  حساب وارد بهشت مىيا بدون پوشاند،  بد را مى
فَأَما منْ أُوتي : آمده است» انشقاق«سوره  8و  7ساده و آسان است، همان گونه كه در آيات 

 هينمبِي هتابيراً* كسساباً يح بحاسي فواما كسى كه نامه اعمالش به دست راست او داده «: فَس
  .»اب او آسان خواهد بودحس* شده 

در تفسير اين آيه نقل كرده است ) عليه السالم(مفسر معروف اهل سنت، از امام باقر» قرطبى«
ما و شيعيانمان «: نَحنُ و شيعتُنا أَصحاب الْيمينِ، و كُلُّ منْ أَبغَضَنا أَهلَ الْبيت فَهم الْمرْتَهِنُونَ: كه
  هستيم، و هر كس ما اهل بيت را » يناصحاب اليم«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» شيخ طوسى«، بعضى مانند مرحوم »منقطع«است يا » متصل«در اينجا » استثناء«ـ در اين كه  1

دانند، اين  مى» متصل«آن را » روح البيان«اند، و بعضى مانند   گرفته» منقطع«آن را » تبيان«در 
ذكر كرديم، مطابق » رهينه«تفسيرهاى مختلفى است كه در مورد مفهوم  تفاوت مربوط به

خواهد بود » متصل«است، و طبق تفسير ديگر استثناء » منقطع«ايم استثناء  كه برگزيده تفسيرى
  ).دقت كنيد(
  .114ـ هود، آيه  2
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  )1.(»دشمن دارد در اسارت اعمال خويش است
و بعضى » نور الثقلين«و نويسنده تفسير » مجمع البيان«له در اين حديث را مفسران ديگر از جم
  .اند ديگر ذيل آيات مورد بحث آورده

* * *  
: افزايد  و گروه مقابل آنها پرداخته مى» اصحاب اليمين«اى از شرح حال  پس از آن به گوشه

نّات في ج(» ...كنند هاى پر نعمت و با عظمت بهشتند در حالى كه سؤال مى آنها در باغ«
  )2).(يتَساءلُونَ

* * *  
  ).عنِ الْمجرِمينَ(» از گنهكاران«

* * *  
  ).ما سلَكَكُم في سقَرَ! (؟»چه چيز شما را به دوزخ فرستاد«: گويند مى

شود كه رابطه ميان بهشتيان و دوزخيان به كلى قطع  از اين آيات به خوبى استفاده مى
لم خود وضع دوزخيان را مشاهده كنند، و با آنها به گفتگو توانند از عا گردد، بهشتيان مى نمى

  .پردازند
* * *  

گويند؟ آنها به چهار گناه بزرگ  ، چه مى»اصحاب اليمين«اكنون ببينيم مجرمان در پاسخ سؤال 
  : كنند خويش در اين رابطه اعتراف مى

  ).منَ الْمصلِّينَقالُوا لَم نَك (» ما از نمازگزاران نبوديم: گويند  مى«: نخست اين كه
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6878، صفحه 10، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
است كه معموالً براى كارهائى ميان دو نفر يا چند نفر » تفاعل«گر چه از باب » يتَساءلُونَ«ـ  2

» يسأَلُون«به معنى  آيد، ولى در اينجا مانند بعضى موارد ديگر اين معنى را از دست داده، و مى
  .باشد مى

خبر براى مبتدا » فى جنّات«براى بيان عظمت آن است و به هر حال » جنّات«ضمناً، نكره بودن 
  .است» هم فى جنّات«محذوفى است و در تقدير 
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و ما  كرد،  انداخت، و نهى از فحشاء و منكر مى خوانديم نماز ما را به ياد خدا مى اگر نماز مى
  .نمود را به صراط مستقيم الهى دعوت مى

* * *  
  ).و لَم نَك نُطْعم الْمسكينَ(» كرديم ما اطعام مسكين نمى«: ديگر اين كه

اطعام مسكين گرچه به معنى غذا دادن به بينوايان است، ولى ظاهرا منظور از آن، هر گونه 
م از خوراك و پوشاك و مسكن و غير باشد، اع هاى ضرورى نيازمندان مى كمك به نيازمندى

  .اينها
چرا كه ترك  ;است» زكات واجب«اند، منظور از آن  و همان گونه كه مفسران تصريح كرده

شود، و اين آيه بار ديگر اين مطلب را تأكيد  هاى مستحبى سبب ورود در دوزخ نمى انفاق
چند تشريع جزئيات و تعيين  نيز نازل شده بود، هر» مكّه«زكات به طور اجمال در : كند كه مى

  .بوده است» مدينه«ل در خصوصيات حدود و مخصوصاً تمركز آن در بيت الما
* * *  

و كُنّا نَخُوض مع (» شديم ما پيوسته با اهل باطل همنشين و هم صدا مى«: ديگر اين كه
  ).الْخائضينَ

ترويج باطل تشكيل  شد، و هر مجلسى براى اى بر ضد حق بلند مى هر صدائى از هر گوشه
شديم،  كرديم و هم رنگ جماعت مى  شديم، با آنها همراهى مى گرديد و ما با خبر مى مى

گذارديم، و از استهزا و  كرديم، و بر تكذيب و انكار آنها صحه مى سخنان آنها را تصديق مى
  .برديم ه حق لذت مىسخريه آنها نسبت ب

»اصل به معنى ورود و حركت در آب است، و در ) بر وزن حوض(» خوض«از ماده » نَخُوض
  سپس به ورود و آلوده شدن به ساير امور نيز گفته شده، 
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  .شود اساس استعمال مى ولى در قرآن مجيد، غالباً در مورد ورود در مطالب باطل و بى
اى دارد كه هم شامل ورود در مجالس كسانى  معنى وسيع و گسترده» خوض در باطل«

كنند، يا ترويج  گيرند، تبليغات ضد اسالمى مى  كه آيات خدا را به باد استهزا مىشود  مى
اند به عنوان  هاى ركيك دارند، يا گناهانى را كه انجام داده نمايند، و يا شوخى بدعت مى

كت در مجالس غيبت، تهمت، لهو، لعب و مانند كنند، و همچنين شر افتخار يا تلذذ نقل مى
ورد بحث بيشتر نظر بر مجالسى است كه براى تضعيف دين خدا و استهزاى آنها، ولى در آيه م

  .شود دينى تشكيل مى  مقدسات، و ترويج كفر و شرك و بى
 * * *  
  ).ذِّب بِيومِ الدينِو كُنّا نُكَ(» كرديم  و اين كه ما همواره روز جزا را انكار مى«: افزايند  سپس مى

* * *  
  ).حتّى أَتانَا الْيقينُ(» يدتا زمانى كه مرگ ما فرا رس«

هاى الهى و اخالقى را متزلزل  روشن است انكار معاد و روز حساب و جزا، تمام ارزش
دارد،  كند، و موانع را از اين راه بر مى سازد، انسان را براى ارتكاب گناه تشجيع مى مى

  .اگر اين مسأله به صورت يك امر مداوم تا پايان عمر در آيد مخصوصاً
اوالً كفار همان گونه كه مكلف به اصول : شود ه هر حال از اين آيات، به خوبى استفاده مىب

، »نماز«اين امور چهار گانه، يعنى : دهد  دين هستند به فروع دين نيز مكلفند، و ثانياً نشان مى
اى در هدايت  اهميت و نقش فوق العاده» ايمان به قيامت«و » طلترك مجالس اهل با«، »زكات«
  تربيت انسان دارد، و به اين  و
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ترتيب، جهنم جاى نمازگزاران واقعى، و زكات دهندگان، و تاركان باطل، و مؤمنان به قيامت 
  .نيست

البته، نماز از آنجا كه عبادت خدا است، بدون ايمان به او ميسر نيست، بنابراين ذكر آن رمزى 
  : توان گفت م در برابر فرمان او و مىاست براى ايمان و اعتقاد به خداوند، و تسلي

پذيرد، و ارتباط انسان را با  شود و به معاد، پايان مى اين امور چهارگانه از توحيد شروع مى
  .گيرد در بر مى» خويشتن«و » خلق«، »خالق«

چرا كه يك امر  ;در اينجا مرگ است» يقين«منظور از : معروف در ميان مفسران اين است كه
تواند  شود، و انسان در هر چيز شك كند، در مرگ نمى ؤمن و كافر محسوب مىيقينى براى م

خداى «: و اعبد ربك حتّى يأْتيك الْيقينُ: خوانيم نيز مى» حجر«سوره  99شك كند، در آيه 
  .»فرا رسد) توو مرگ (خود را عبادت كن تا يقين 

بعد از مرگ انسان نسبت به مسائل برزخ و ولى بعضى يقين را در اينجا به معنى آگاهى حاصل 
  .اند كه، با تفسير اول از جهتى هماهنگ است قيامت تفسير كرده

* * *  
لذا شفاعت هيچ «: گويد و در آخرين آيه مورد بحث، به عاقبت شوم اين گروه اشاره كرده، مى

يشه بمانند و بايد در عذاب الهى براى هم» كنندگان به حال آنها سودى ندارديك از شفاعت 
  ).فَما تَنْفَعهم شَفاعةُ الشّافعينَ(

نه شفاعت انبيا و رسوالن پروردگار و امامان، و نه شفاعت فرشتگان و صديقين و شهداء و 
ها را به كلى از ميان  چرا كه شفاعت، نياز به وجود زمينه مساعد دارد، و اينها زمينه ;صالحين

شود، و بديهى  ت كه بر پاى نهال ضعيفى ريخته مىاند، شفاعت همچون آب زاللى اس  برده
  است اگر نهال به كلى مرده باشد اين 
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ايم،  كند، و به تعبير ديگر همان گونه كه در بحث شفاعت گفته آب زالل، آن را زنده نمى
است، و مفهوم اين سخن » ضميمه كردن چيزى به چيز ديگر«عنى به م» شفع«از ماده » شفاعت«

شخص شفاعت شونده قسمتى از راه را با پاى خود پيموده، و در فراز و : ست كهآن ا
كند  شود و او را يارى مى هاى سخت وامانده، شخص شفاعت كننده به او ضميمه مى نشيب

  )1.(تا بقيه راه را بپيمايد
د، و كن ضمناً، اين آيه، بار ديگر بر مسأله شفاعت و تنوع و تعدد شفيعان درگاه خدا تأكيد مى

  .شكنى است براى آنها كه منكر اصل شفاعتند پاسخ دندان
قيد و شرط نيست، و به معنى چراغ سبز براى  همچنين تأكيدى است بر اين كه شفاعت، بى

اى كه   را به مرحله شود، بلكه عاملى است براى تربيت انسان كه حداقل او گناه محسوب نمى
  .او با خدا و اولياى او به كلى قطع نشودقابليت شفاعت داشته باشد برساند، و رابطه 

شافعان به شفاعت چنين كسانى : اين نكته نيز قابل ذكر است كه مفهوم آيه فوق اين نيست كه
عت خيزند، بلكه مفهومش آن است كه چون شفاعت به حال آنها سودى ندارد آنها شفا  برمى
  .وندش زيرا اولياء اللّه مرتكب كار لغو و بيهوده نمى ;كنند نمى

* * *  
  :نكته

  شفيعان روز جزا
شفيعان در : شود از آيات مورد بحث، همچنين، بعضى ديگر از آيات قرآن مجيد، استفاده مى

از مجموع رواياتى كه از منابع شيعه ) و دايره شفاعت آنها متفاوت است(روز قيامت متعددند، 
  و اهل سنت، نقل شده ـ و اين روايات بسيار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»بقره«سوره  48، ذيل آيه 1، جلد »نمونه«ـ تفسير  1
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هاى شفاعت در  اين شفيعان در قيامت براى گنهكارانى كه زمينه: شود زياد است ـ استفاده مى
  :كنند آنها موجود است، شفاعت مى

كه در حديثى است، چنان ) صلى اهللا عليه وآله(ـ نخستين شفيع شخص پيامبر اسالم 1
  )1.(»أَنَا أَولُ شافع فى الْجنَّةِ«: فرمود خوانيم رسول اللّه مى
صلى اهللا عليه (ـ تمام انبياء از شفعاء روز قيامتند، چنان كه در حديث ديگرى از پيغمبر اكرم 2

: ه مخْلصاً فَيخْرِجونَهم منْهايشْفَع األَنْبِياء فى كُلِّ منْ يشْهد أَنْ ال اله االَّ اللّ: آمده است) وآله
دهند،  پيامبران درباره تمام كسانى كه از روى اخالص به وحدانيت خداوند گواهى مى«

  )2.(»سازند كنند، و آنها را از دوزخ خارج مى شفاعت مى
نقل ) صلى اهللا عليه وآله(ـ فرشتگان از شفيعان روز محشرند، همان گونه كه از رسول خدا 3

در آن روز به فرشتگان و انبياء و شهداء «: يؤْذَنُ للْمالئكَةِ و النَّبِيينَ و الشُّهداء أَنْ يشْفَعوا :شده
  )3.(»شود كه شفاعت كنند اجازه داده مى

عليه (كنند چنان كه على  ـ ائمه معصومين و شيعيان آنها نيز شفاعت مى 5و  4
براى ما شفاعت است و براى دوستان ما «: ال َهلِ مودتنا شَفاعةٌلَنا شَفاعةٌ و : فرمايد مى)السالم

  )4.(»نيز مقام شفاعت است
ـ علماء و دانشمندان و همچنين شهيدان راه خدا از شفيعانند چنان كه در حديثى از  7و  6

: داءثُم الْعلَماء ثُم الشُّه يشفَع يوم الْقيامةِ األَنْبِياء: خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر اكرم
  )5.(»كنند سپس علما، و بعد از آنها شهداء روز قيامت نخست انبياء شفاعت مى«

يشْفَع الشَّهِيد فى سبعينَ : آمده است) صلى اهللا عليه وآله(حتى در حديثى از همان حضرت
هتيلِ بنْ أَهنْساناً ماش پذيرفته  اد نفر از خانوادهشفاعت شهيد درباره هفت«: ا  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .130، صفحه 2، جلد »صحيح مسلم«ـ  1
  .12، صفحه 3، جلد »مسند احمد«ـ  2
  .43، صفحه 5، جلد »مسند احمد«ـ  3
  .624، صفحه 2، جلد »خصال صدوق«ـ  4
  .1443، صفحه 2، جلد »سنن ابى ماجه«ـ  5
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  )1.(»شود مى

شفاعت آنها درباره «: آورده» بحار االنوار«در » عالمه مجلسى«و در حديث ديگرى كه مرحوم 
  )2!.(»شود هفتاد هزار نفر پذيرفته مى

عدد هفتاد، و هفتاد هزار، هر دو از اعداد تكثير است منافاتى بين اين دو : و با توجه به اين كه
  .روايت نيست

و اعلَموا أَنَّه : فرمود )عليه السالم(كند چنان كه على مى ـ قرآن، نيز در روز قيامت شفاعت 8
  )3.(»شود اى است كه شفاعتش پذيرفته مى بدانيد قرآن شفاعت كننده«: شَافع مشَفَّع) القُرْآنُ(
صلى اهللا (اند، چنان كه در حديثى از پيغمبر اكرم ـ كسانى كه عمرى در اسالم صرف كرده 9

ينَ غَفَرَ اللّه ما تَقَدم منْ ذَنْبِه و ما تَأَخَّرَ و شُفِّع فى اذا بلَغَ الرَّجلُ التِّسع: خوانيم  مى) عليه وآله
هلخداوند گناهان ) و در مسير ايمان سير كند(هنگامى كه انسان به نودسالگى برسد «: أَه

  )4.(»شود مىاش پذيرفته  بخشد، و شفاعت او در خانواده  گذشته و آينده او را مى
آمده )صلى اهللا عليه وآله(كنند، چنان كه در حديثى از رسول خدا  ـ عبادات نيز شفاعت مى 10

روزه و قرآن براى بندگان در قيامت شفاعت «: الصيام و الْقُرْآنُ يشْفَعانِ للْعبد يوم الْقيامةِ: است
  )5.(»كنند مى
ان در حفظ آن اعمال نيك مانند امانتى كه انس: دشو ـ از بعضى از روايات استفاده مى 11

  )6.(كند كوشيده است، نيز در قيامت از انسان شفاعت مى
خود خداوند هم گنهكاران را شفاعت : شود از بعضى روايات استفاده مى: ـ جالب اين كه 12
  آمده ) صلى اهللا عليه وآله(كند، چنان كه در حديث ديگرى از رسول اكرم مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15، صفحه 2، جلد »سنن ابى داود«ـ  1
  .14، صفحه 100، جلد »بحار االنوار«ـ  2
  .176، خطبه »نهج البالغه«ـ  3
  .89، صفحه 2، جلد »مسند احمد«ـ  4
  .174، صفحه 2، جلد »مسند احمد«ـ  5
  .14، صفحه 2، جلد »مناقب ابن شهر آشوب«ـ  6
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در قيامت پيامبران و «: فَع النَّبِيونَ و الْمالئكَةُ و الْمؤْمنُونَ فَيقُولُ الْجبار بقيت شفاعتىيشْ: است

  )1.(»گويد شفاعت من باقى مانده است كنند، و خداوند مى فرشتگان و مؤمنان شفاعت مى
  )2.(باشد از آن مىاى  روايات در اين زمينه، بسيار فراوان است و آنچه ذكر كرديم گوشه

شفاعت شرائط و قيودى دارد كه بدون آن، امكان پذير نيست، چنان كه در : كنيم باز تكرار مى
آيات مورد بحث، صريحاً اين معنى آمده كه درباره گروهى از مجرمان، شفاعت تمام شفيعان 

تنهائى كافى  زيرا فاعليت فاعل به ;بى اثر است، مهم آن است كه قابليت قابل نيز موجود باشد
  ).ايم يشتر در اين زمينه را در جلد اول در بحث شفاعت آوردهشرح ب. (نيست

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .149، صفحه 9، جلد »صحيح بخارى«ـ  1
 311تا  288، صفحات 4، جلد »مفاهيم القرآن«توانيد به كتاب  ـ براى توضيح بيشتر مى 2

  .رمائيدمراجعه ف
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  فَما لَهم عنِ التَّذْكرَةِ معرِضينَ     49
  كَأَنَّهم حمرٌ مستَنْفرَةٌ     50
  فَرَّت منْ قَسورة     51
  بلْ يرِيد كُلُّ امرِئ منْهم أَنْ يؤْتى صحفاً منَشَّرَةً     52
  ةَ كَالّ بلْ ال يخافُونَ اآلخرَ    53
  كَالّ إِنَّه تَذْكرَةٌ     54
55     ذَكَرَه نْ شاءفَم  
  و ما يذْكُرُونَ إِالّ أَنْ يشاء اللّه هو أَهلُ التَّقْوى و أَهلُ الْمغْفرَةِ     56
  

  :ترجمه
  !ـ چرا آنها از تذكر روى گردانند؟ 49
  .اند ـ گوئى گورخرانى رميده 50
  !اند رار كردهشيرى ف) مقابل(ـ كه از  51
  !اى براى او فرستاده شود ـ بلكه هر كدام از آنها انتظار دارد نامه جداگانه 52
  .ترسند ـ چنين نيست بلكه آنها از آخرت نمى 53
  !يك يادآورى است) قرآن(ـ چنين نيست آن  54
  .گيرد ـ هر كس بخواهد از آن پند مى 55
  !او اهل تقوا و اهل آمرزش است ;اهدگيرد مگر اين كه خدا بخو ـ و هيچ كس پند نمى 56
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  :تفسير

  !گريزند كه گورخران از شير چنان از حق مى
در ادامه بحثى كه پيرامون سرنوشت مجرمان و دوزخيان در آيات قبل آمده بود، در آيات مورد 
بحث وحشت اين گروه معاند و لجوج را از شنيدن سخن حق و هر گونه اندرز و نصيحت به 

  .كند شنترين وجهى منعكس مىرو
فَما لَهم عنِ التَّذْكرَةِ (؟ »گردانند چرا آنها اين همه از تذكر و يادآورى روى«: گويد  نخست مى
  )1).(معرِضينَ

زنند؟  كنند؟ چرا دست رد بر سينه طبيب دلسوز مى چرا از داروى شفابخش قرآن فرار مى
  .راستى جاى تعجب است

* * *  
  ).كَأَنَّهم حمرٌ مستَنْفرَةٌ(» رخرانى هستند رميده و فرارىگوئى آنها گو«

 * * *  
  ).فَرَّت منْ قَسورة(» اند فرار كرده) يا صياد(كه از شير «
به معنى االغ است، منتها در اينجا به قرينه فرار كردن از چنگال شير يا » حمار«جمع » حمر«

و به تعبير ديگر اين كلمه، مفهوم وسيعى دارد كه  )2(صياد، منظور خر وحشى يا گورخر است
  .شود وحشى و اهلى آن را شامل مى

  هاى  گرفته شده، و يكى از نام) به معنى قهر و غلبه(» قسر«از ماده » قَسورة«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و » لَهم«براى ضمير » الح» «معرِضينَ«و » خبر» «لَهم«است و » مبتدا» «ما«ـ در اين جمله  1
  .است» معرِضينَ«متعلق به » جار و مجرور» «عنِ التَّذْكرَةِ«

داللت بر حصر دارد يعنى آنها تنها از » معرِضينَ«بر » عنِ التَّذْكرَةِ«مقدم داشتن : بعضى معتقدند
ونه يادآورى مفيد در اينجا هر گ» تذكرة«هاى مفيد روى گردانند، به هر حال منظور از  يادآورى

  .و سودمند است كه در رأس آنها قرآن مجيد قرار دارد
خر «است، و لذا به آن خر وحشى و » خر«و » صحرا«به معنى » گور«مركب از » گورخر«ـ  2

  .گويند نيز مى» صحرائى
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اول در  اند، ولى معنى است، و بعضى آن را به معنى تيرانداز و يا صياد نيز تفسير كرده» شير«
  .رسد تر به نظر مى  اينجا مناسب

دارد، حتى موقعى كه صداى شير را » شير«وحشت عجيبى از » گورخر«: معروف است
دود، مخصوصاً  شود كه ديوانهوار به هر سو مى مستولى مىشنود، چنان وحشتى بر او  مى

دوند كه هر  شوند و به هر سو مى  هنگامى كه شير به گروهى از آنها برسد چنان پراكنده مى
كند، اصوالً اين حيوان به حكم وحشى بودن، از همه چيز وحشت  اى را غرق تعجب مى بيننده

  .دارد، چه رسد به دشمن خونخوارش، شير
به هر حال، اين آيه تعبيرى است بسيار رسا و گويا از وحشت و فرار مشركان از آيات 

اقد عقل و شعور است، و هم به علت پرور قرآن، آنها را به گورخر تشبيه كرده كه هم ف روح
وسيله يادآورى (وحشى بودن گريزان از همه چيز، در حالى كه در برابر آنها چيزى جز تذكره 

  .قرار ندارد )و بيدارى و هوشيارى
* * *  

هر كدام از آنها انتظار دارد «: ولى با اين همه نادانى و بى خبرى آن چنان پر ادعا و متكبرند كه
بلْ يرِيد كُلُّ امرِئ منْهم أَنْ يؤْتى ! (»اى از سوى خداوند به او داده شود گانههاى جدا نامه

  )1).(صحفاً منَشَّرَةً
و لَنْ نُؤْمنَ لرُقيك حتّى تُنَزِّلَ : آمده است» اسراء«سوره  93اين شبيه چيزى است كه در آيه 

تاباً نَقْرَؤُهنا كلَياز (اى  آوريم مگر آن كه نامه ز بروى ما به تو ايمان نمىاگر به آسمان ني«: ع
  !»بر ما نازل كنى) سوى خدا

  منَ حتّى نُؤْتى مثْلَ ما قالُوا لَنْ نُؤْ: گويد كه مى» انعام«سوره  124و يا آيه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كنند  رف و آن طرف مىاى است كه آن را اين ط  به معنى ورقه» صحيفه«جمع » صحف«ـ  1
سپس به نامه ) به معنى چيز گسترده، مانند صورت است» صحيفه«و » صحف«چون اصل ماده (

  .و كتاب اطالق شده
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لُ اللّهسر يآوريم تا زمانى كه همان چيزى كه به رسوالن  گويند ما ايمان نمى  آنها مى«: أُوت
  !»الهى نازل شده به ما نيز داده شود

و نامه مخصوصى به نامشان ! ه اين ترتيب، هر كدام انتظار داشتند پيامبرى اولو العزم باشندو ب
شد، معلوم نبود ايمان  از سوى خدا از آسمان نازل شود، و تازه اگر چنين چيزى نازل مى

  .بياورند
مان اى محمد ما به تو اي: و جماعتى از قريش گفتند» ابو جهل«: در بعضى از روايات آمده است

از خداوند رب «: اى از آسمان بياورى كه عنوانش اين باشد آوريم تا زمانى كه نامه نمى
  )1!(»داده شود كه ما به تو ايمان بياوريم العالمين به فالن، فرزند فالن، و در آن رسماً دستور

* * *  
  ).كَالّ(» گويند چنان نيست كه آنها مى«: افزايد و لذا در آيه بعد مى

  .كتاب آسمانى بر آنها و مطالب ديگرى از اين قبيل همه بهانه استنازل شدن 
  ).بلْ ال يخافُونَ اآلخرَةَ(» ترسند آنها در حقيقت از آخرت نمى«

كردند، تكذيب رسول  اگر آنها از عذاب آخرت بيم داشتند، اين همه بهانه جوئى نمى
گرفتند، تعداد فرشتگان  سخريه نمى نمودند، آيات الهى را به باد  نمى) صلى اهللا عليه وآله(خدا

  .دادند مأمور عذاب را وسيله استهزاء قرار نمى
و از اينجا اثر ايمان به معاد در تقوا، پرهيز از گناه و پاك شدن از انواع معاصى بزرگ روشن 

  .شود مى
اى به انسان  ايمان به جهان رستاخيز، پاداش و كيفر قيامت، شخصيت تازه: به حق بايد گفت

  تواند افراد بى بند و بار، متكبر و خودخواه و  بخشد، و مى مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، و تفاسير ديگر»مراغى«، و تفسير »قرطبى«ـ تفسير  1
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  .ظالم را به انسانى متعهد و متقى و متواضع و عدالت پيشه تبديل كند
* * *  

  ).كَالّ(» انديشند، نيست گونه كه آنها درباره قرآن مى آن«: كند  آن گاه بار ديگر تأكيد مى
  ).إِنَّه تَذْكرَةٌ(» مسلماً قرآن تذكر و يادآورى است«

* * *  
  ).فَمنْ شاء ذَكَرَه(» گيرد و هر كس بخواهد از آن پند مى«

ى نگاه تا آدم«قرآن هم راه را نشان داده، هم ديده بينا در اختيار گذارده، و هم نور آفتاب را، 
  !.»كند پيش پاى خويش

* * *  
و آنها اندرز «در عين حال، پند گرفتن از آن، جز به مشيت و توفيق الهى ممكن نيست 

  ).و ما يذْكُرُونَ إِالّ أَنْ يشاء اللّه(» گيرند جز اين كه خدا بخواهد نمى
تواند راه   نمىيكى همان كه در باال گفتيم، يعنى انسان : اين جمله داراى چند تفسير است

  .اد طلبدهدايت را بپويد، جز اين كه به ذيل عنايت پروردگار توسل جويد، و از او توفيق و امد
  تا كه از جانب معشوق نباشد كششىكوشش عاشق بيچاره به جائى نرسد

  .گردد  هاى مساعد نازل مى و البته اين امداد الهى در زمينه
كه در آيه قبل آمده، ممكن است اين توهم را ايجاد كند  »فَمنْ شاء ذَكَرَه«جمله : ديگر اين كه

كه همه چيز بسته به اراده خود انسان است، و اراده او از هر نظر استقالل دارد، اين آيه براى 
انسان در عين مختار و آزاد بودن، وابسته به مشيت الهى است، : گويد رفع اين اشتباه، مى

   مشيتى كه بر سراسر عالم هستى و جهان
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همين اختيار و آزادى انسان نيز با مشيت او است، و هر : آفرينش حاكم است، و به تعبير ديگر
  .تواند آن را بگيرد لحظه بخواهد مى

آورند مگر اين كه خداوند بخواهد و آنها   گويد آنها به هيچ قيمتى ايمان نمى مى: سوم اين كه
  .كند جبار به ايمان يا كفر نمىخدا كسى را ا: دانيم را مجبور سازد، و مى

  .تر است  البته تفسير اول و دوم بهتر و مناسب
  ).هو أَهلُ التَّقْوى و أَهلُ الْمغْفرَةِ(» او اهل تقوا و آمرزش است«: فرمايد و در پايان آيه، مى

ز شايسته است از عقاب او بترسند، و از اين كه چيزى را شريك او قرار دهند بپرهيزند و ني
  .به آمرزش او اميدوار باشند: شايسته است

و مغفرت الهى است، و » عذاب«، »رجاء«، »خوف«اى به مقام   در حقيقت اين جمله اشاره
  .تعليلى است براى آيه قبل

خداوند : در تفسير اين آيه فرمود: خوانيم مى) عليه السالم(لذا در حديثى از امام صادق
أُدخلَه  قى، و ال يشْرِك بِى عبدى شَيئاً و أَنَا أَهلٌ أنْ لَم يشْرِك بِى شَيئاً أَنْأَنَا أَهلٌ أَنْ أُتُّ: گويد مى

  : الْجنَّةَ
ام چيزى را شريك من قرار ندهد، و من  من شايسته اين هستم كه از من پرهيز شود، و بنده«

  )1.(»داخل بهشت كنم ام چيزى را شريك من قرار ندهد، او را ام كه اگر بنده شايسته
اند  تفسير كرده» ولىمفع«را در اينجا به معنى » تقوا«ايم،   گرچه تمام مفسران تا آنجا كه ما ديده

بپرهيزند، ولى، اين احتمال ) از شرك و معصيت او(خدا شايسته اين است كه از او : اند  و گفته
  نيز تفسير » فاعلى«نيز هست كه به معنى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .405، صفحه 4، جلد »برهان«ـ تفسير  1
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شود يعنى خدا، اهل تقوا است، از هر گونه ظلم و قبيح و هر گونه كارى كه بر خالف حكمت 
پرهيزد، و در حقيقت باالترين مقام تقوا از آن خدا است و آنچه در بندگان است،  است مى

به معنى اسم فاعلى در مورد » تقوا«ست، هر چند تعبير به انتها ا شعله ضعيفى از آن تقواى بى
  .شود متر گفته مىخداوند ك

وعده «و » تقوا«شروع شد، و با دعوت به » تكليف«و » انذار«به هر حال، اين سوره، با امر به 
پذيرد، و اينجا است كه با نهايت خضوع و تضرع به پيشگاه مقدسش عرضه  پايان مى» مغفرت

  : داريم مى
* * *  
  

  !ما را از اهل تقوا و مغفرت خود قرار ده! پروردگارا
رسيم، ما را مشمول اين عنايت  تا توفيق و الطاف تو دست ما را نگيرد به جائى نمى! خداوندا

  !فرما
دام سخت است، و راه پر پيچ و خم، و شيطان آماده اغواگرى، پيمودن اين راه، جز به ! بار الها

  !را امداد كن امداد تو ميسر نيست، ما
  

  آمينَ يا رب الْعالَمينَ 
  

  )1(پايان سوره مدثر                                                    
  1407/ صفر الحرام /  19                                                  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1383/  2/  22: ـ پايان تصحيح 1
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  محتواى سوره قيامت

همان گونه كه از نام سوره پيدا است مباحث آن بر محور مسائل مربوط به معاد و روز قيامت 
گويد، و اما  و مكذبين به آن، سخن مى» قرآن مجيد«زند، جز چند آيه كه درباره  دور مى
  :مت در اين سوره آمده روى هم رفته در چهار محور استهائى كه در مورد قيا بحث

انگيزى كه در پايان اين  حوادث عجيب و بسيار هول(ـ مسائل مربوط به اشراط الساعة  1
  ).دهد جهان و آغاز قيامت روى مى

  .ـ مسائل مربوط به وضع حال نيكوكاران و بدكاران در آن روز 2
  .و انتقال از اين جهان به جهان ديگر ـ مسائل مربوط به لحظات پر اضطراب مرگ 3
  .ط به هدف آفرينش انسان، و رابطه آن با مسأله معادهاى مربو ـ بحث 4

* * *  
  فضيلت تالوت اين سوره
منْ قَرَأَ سورةَ الْقيامةِ شَهِدت أَنَا و : خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از پيغمبر اكرم

موي يلُ لَهرَئبج مِ الْقوناً بِيؤْمكَانَ م ةِ أَنَّهيامالْق موقِ يالْخَالئ وهجلى ورٌ عفسم ههجو و اءج ةِ، وامي
  : الْقيامةِ

دهيم كه او   كسى كه سوره قيامت را بخواند، من و جبرئيل براى او در روز قيامت گواهى مى«
  )1.(»تر است ورتش از صورت ساير مردم درخشندهايمان به آن روز داشته، و در آن روز ص

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .393، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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و كانَ يعملُ بِها، » ال أُقْسم«منْ أَدمنَ قرائَةَ : خوانيم مى) عليه السالم(و در حديثى از امام صادق
موي ا اللّهثَهعب ورنِ صسى أَحف ،رِهى قَبف هعةِ ميامالْق وزجتّى يح ،هِهجى وف كتَضْح و شِّرُهة تُب

  : الصراطَ و الْميزانَ
كند، و به آن عمل نمايد، خداوند اين سوره ) سوره قيامت(» ال اقسم«كسى كه تداوم بر سوره «

دهد و  انگيزد، و پيوسته به او بشارت مى ن چهره برمىرا در قيامت همراه او از قبرش با بهتري
  )1.(»خندد تا از صراط و ميزان بگذرد صورتش مى در

هاى قرآن، در موارد ديگر استفاده  قابل توجه اين كه آنچه را از قرائن در فضيلت تالوت سوره
آن مداومت  هر كسى بر: فرمايد زيرا مى ;كرديم در اينجا صريحاً در متن روايت آمده است مى

  .بنابراين همه اينها مقدمه عمل كردن و به كار بستن مضمون آن است» و به آن عمل نمايد«كند 
  

 * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .393، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  ال أُقْسم بِيومِ الْقيامةِ        1
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  :تفسير

  گر؟ سوگند به روز قيامت و وجدان مالمت
ال أُقْسم بِيومِ (» سوگند به روز قيامت«: فرمايد اين سوره با دو سوگند پر معنى، آغاز شده، مى

  ).الْقيامةِ
* * *  

  ).و ال أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامةِ(» و نفس مالمت كننده ها و سوگند به وجدان بيدار انسان«
كند، بلكه  بنابراين سوگند را نفى نمى(و براى تأكيد است » زائده«در اين دو آيه » ال«در اين كه 

اين موضوع به : هدف آن است كه بگويد نافيه است، و» ال«و يا اين كه ) كند آن را مؤكدتر مى
گويند  مثل اين كه گاهى مردم به يكديگر مى(كنم  ه آن سوگند ياد نمىقدرى مهم است كه ب

  .در ميان مفسران گفتگو است) كنم كه برتر از سوگند است به جان تو قسم ياد نمى
ر دوم هستند و اند، در حالى كه بعضى طرفدار تفسي  غالب مفسران احتمال اول را برگزيده

  .يد، بلكه بايد در وسط كالم باشدآ زائده در آغاز كالم نمى» ال«: معتقدند
زيرا قرآن به امورى مهمتر از قيامت، مانند ذات پاك  ;رسد تر به نظر مى تفسير اول صحيح

خدا، سوگند ياد كرده، بنابراين دليلى ندارد كه به روز قيامت در اينجا قسم ياد نشود، و قرار 
اند كه  نقل كرده» امرأ القيس«ز اشعار زائده در آغاز كالم نيز نمونه دارد چنان كه ا» ال«فتن گر

  )1.(زائده را به كار برده است» ال«در آغاز بعضى از قصائدش 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ال و أَبِيك ابنَةَ الْعامرِال يدعى الْقَوم أَنِّى أَفرُّ   ـ  1
  .»كنم ند ادعا كند كه من فرار مىتوا قوم هرگز نمى* » عامر«سوگند به پدرت اى دختر «
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چرا كه نتيجه  ;چندان مهم نيست» ال«ولى به عقيده ما، بحث پيرامون زائده بودن، يا نافيه بودن 
  .نهائى هر دو يكى است، و آن اهميت موضوعى است كه سوگند به خاطر آن ياد شده

سوگند به روز قيامت و سوگند به وجدان (ببينيم در ميان اين دو سوگند : هم اين است كهم
  اى وجود دارد؟  چه رابطه) بيدار

در درون جان انسان » محكمه وجدان«وجود » معاد«حقيقت اين است كه يكى از دالئل وجود 
كند، و از اين طريق  است كه به هنگام انجام كار نيك، روح آدمى را مملو از شادى و نشاط مى

نجام كار زشت، يا ارتكاب جنايت، روح او را سخت در دهد، و به هنگام ا به او پاداش مى
كند، به حدى كه گاه، براى نجات از عذاب وجدان  فشار قرار داده و مجازات و شكنجه مى

  .كند  اقدام به خودكشى مى
  !كند دست خودش اجرا مى يعنى، در واقع وجدان، حكم اعدام او را صادر كرده، و به

ها بسيار وسيع و گسترده، و از هر نظر قابل دقت و  در وجود انسان» نفس لوامه«بازتاب 
  .مطالعه است، و در بحث نكات، اشاره بيشترى به آن خواهيم كرد

يعنى وجود انسان، در دل خود محكمه و دادگاه كوچكى دارد، چگونه » عالم صغير«وقتى 
  !عظمتش، محكمه عدل عظيمى نخواهد داشت؟ با آن» عالم كبير«

بريم و  پى مى» رستاخيز و قيامت«، به وجود »وجدان اخالقى«و از اينجا است كه ما از وجود 
شود، و به تعبير ديگر سوگند دوم دليلى  نيز از همين جا رابطه جالب اين دو سوگند روشن مى

  .است، بر سوگند اول
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  .اند چيست؟ مفسران تفسيرهاى مختلفى براى آن ذكر كرده) 1(»فس لوامهن«در اين كه مراد از 
كه انسان را به هنگام » وجدان اخالقى«يك تفسير معروف همان است كه در باال گفتيم، يعنى 

  .دارد كند، و به جبران و تجديد نظر وا مى اعمال خالف در اين دنيا مالمت مى
سبت به خويشتن است، ها در قيامت ن همه انسانمنظور مالمت كردن : تفسير ديگر اين كه

اند؟ و  چرا اعمال صالح كم به جا آورده: كنند كه مؤمنان به اين جهت خود را مالمت مى
  اند؟  كافران از اين جهت كه، چرا راه كفر و شرك و گناه پيموده

شان بسيار منظور تنها نفس كافران است كه در قيامت آنها را به خاطر اعمال سوء: سوم اين كه
  .كند  مالمت و سرزنش مى

  .ولى مناسب با آيه قبل و بعد، همان تفسير اول است
كند، و  آرى؟ اين دادگاه وجدان آن قدر عظمت و احترام دارد كه خداوند به آن سوگند ياد مى

چرا كه يكى از عوامل مهم نجات انسان،  ;شمرد، و به راستى بزرگ است آن را بزرگ مى
باشد، و بر اثر كثرت گناه، ضعيف و ناتوان  ه شرط آن كه وجدان بيدارشود، ب محسوب مى

  .نگردد
به دنبال اين دو سوگند پر اهميت و پر معنى بيان نشده است : اين نكته نيز قابل توجه است كه

  .محذوف است» مقْسم لَه«براى چه چيز سوگند ياد شده؟ و به اصطالح : كه
ق آيات بعد، مطلب روشن است، بنابراين، آيات فوق، چنين از سيا: اين به خاطر آن است كه

  سوگند به روز قيامت، و نفس لوامه كه همه شما «: دهد معنى مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باشد مى» بسيار مالمت كننده«صيغه مبالغه است و به معنى » لوامه«ـ  1



٢٨١  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

  )1(.»رسيد سزاى اعمالتان مىشويد و به  در قيامت برانگيخته مى
به روز قيامت، سوگند ياد شده كه قيامت و رستاخيزى هست، اين به خاطر آن : جالب اين كه

توان به آن  مسأله رستاخيز آن چنان مسلّم شمرده شده كه حتى در برابر منكران مى: است كه
  .سوگند ياد كرد

* * *  
هاى  ارد كه ما استخوانپند آيا انسان مى«: زايداف در آيه بعد به عنوان يك استفهام انكارى، مى

  ).أَ يحسب اإلِنْسانُ أَلَّنْ نَجمع عظامه(؟ »او را جمع نخواهيم كرد
* * *  

او را دوباره به صورت اول موزون و ) خطوط سر انگشتان(آرى، ما قادريم حتى انگشتان «
  ).انَهبلى قادرِينَ على أَنْ نُسوي بن(» مرتب كنيم

زندگى ) صلى اهللا عليه وآله(يكى از مشركان كه در همسايگى پيامبر: در روايتى آمده است
آمد و از روز قيامت ) صلى اهللا عليه وآله(خدمت حضرت» على بن ابى ربيعه«كرد، به نام  مى

. اگر آن روز را من با چشم خودم: چگونه است؟ و كى خواهد بود؟ سپس افزود: سؤال كرد كه
ها  آيا ممكن است خداوند اين استخوان! آورم ، و به تو ايمان نمىكنم  نم باز تصديق تو نمىببي

  !آورى كند؟ اين باور كردنى نيست را جمع
درباره ) صلى اهللا عليه وآله(اينجا بود كه آيات فوق نازل شد و به او پاسخ گفت، و لذا پيغمبر

خداوندا شرّ اين همسايه بد را «: نى شَرَّ جارِى السوءأَلّلهم أكْف: فرمود اين مرد لجوج معاند، مى
  )2.(»از من دور كن

   78خورد، از جمله در آيه  نظير اين معنى در آيات ديگر قرآن نيز به چشم مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باشد  ىم» انَّكُم تُبعثُونَ«يا » لَتُبعثُنَّ يوم الْقيامةِ«ـ در تقدير  1
با مختصر تفاوتى نقل »صافى«و تفسير » روح المعانى«، همچنين »مراغى«ـ اين روايت را  2

  . اند كرده
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اى را به دست گرفته بود،  يكى از منكران معاد قطعه استخوان پوسيده: خوانيم مى» يس«سوره 
كند،  ها را زنده مى ن استخوانه كسى ايچ«: منْ يحيِى الْعظام و هى رميم: گفت و به پيغمبر مى

  )1(؟»در حالى كه پوسيده است
اشاره به اين است كه اين منكران ) به معنى گمان» حسبان«از ماده (» يحسب«ضمناً، تعبير به 

اساس تكيه  هاى واهى و بى هرگز به گفته خود ايمان نداشتند، بلكه تنها بر پندار و گمان
  .كردند مى

  :ها تكيه شده است؟ اين به خاطر آن است كه چرا مخصوصاً روى استخواناما ببينيم 
باشد، و لذا هنگامى كه بپوسد و خاك شود، و ذرات  اوالً، دوام استخوان بيش از ساير اعضا مى

  .غبارش پراكنده گردد، اميد بازگشت آن در نظر افراد سطحى كمتر است
ها  هاى بدن را استخوان كه ستونچرا  ;شدبا ثانياً، استخوان مهمترين ركن بدن انسان مى

ها  هاى مهم بدن به وسيله استخوان  دهند، و تمام حركات، جابه جائى و فعاليت  تشكيل مى
ها در بدن انسان، از  هاى مختلف استخوان  گيرد، كثرت، تنوع، اشكال و اندازه انجام مى

امى سان، هنگشود، و ارزش يك مهره كوچك پشت ان عجايب خلقت خداوند محسوب مى
  .كند بينيم كه تمام بدن را فلج مى شود كه از كار بيفتد و مى ظاهر مى

و در هر دو صورت » سر انگشتان«آمده، و هم به معنى » انگشتان«در لغت هم به معنى » بنان«
كند، و به حال اول  آورى مى ها را جمع اشاره به اين نكته است كه نه تنها خداوند استخوان

هاى كوچك و ظريف و دقيق انگشتان را همه در سر جاى خود   ه استخواناند، بلكگرد باز مى
  دهد، و از آن باالتر  قرار مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .78ـ يس، آيه  1
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  .گرداند خداوند حتى سر انگشتان او را به طور موزون به صورت نخست باز مى
كمتر : گويند ها باشد كه مى  خطوط سر انگشت انسانطيفى به تواند اشاره ل اين تعبير، مى

خطوط سر انگشت او با ديگرى يكسان باشد، يا به : شود كه انسانى در روى زمين پيدا مى
اى كه بر سر انگشتان هر انسانى نقش است معرف   تعبير ديگر، خطوط ظريف و پيچيده

لمى در آمده، و به ه صورت عب» انگشت نگارى«شخص او است، و لذا در عصر ما مسأله 
ها كشف گرديده است، همين قدر كافى  وسيله آن بسيارى از مجرمان شناخته شده، و جرم

شود، دست خود را بر دستگيره در،   است كه مثالً يك سارق، هنگامى كه وارد اتاق يا منزلى مى
از آن ، فوراً يا شيشه اطاق، يا قفل و صندوق بگذارد و اثر خطوط انگشتانش روى آن بماند

نمونه بردارى كرده، با سوابقى كه از سارقان و مجرمان دارند مطابقه نموده و مجرم را پيدا 
  .كنند مى

* * *  
چنين نيست كه انسان در : فرمايد آن گاه به يكى از علل حقيقى انكار معاد، اشاره كرده، مى

بلكه هدفش از « ته باشد،ها و زنده كردن مردگان ترديد داش قدرت خداوند بر جمع استخوان
  ).بلْ يرِيد اإلِنْسانُ ليفْجرَ أَمامه(» مادام العمر گناه كند: انكار اين است كه

خواهد از طريق انكار معاد، كسب آزادى براى هر گونه هوسرانى، ظلم، بيدارگرى و گناه  او مى
خدا مسئوليتى  رابر خلقبنمايد، هم وجدان خود را از اين طريق اشباع كاذب كند، و هم در ب

چرا كه ايمان به معاد و رستاخيز، و دادگاه عدل خدا سد عظيمى است  ;براى خود قائل نباشد
  .در مقابل هر گونه عصيان و گناه

خواهد اين لجام را بر گيرد و اين سد را در هم بشكند و آزادانه هر عملى را خواست  او مى
  .انجام دهد
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گذشته نبوده است، امروز هم يكى از علل گرايش به ماديگرى و هاى  ماناين منحصر به ز
ها، و شكستن هر گونه قانون  ، گريز از مسئوليت»فجور«انكار مبدأ و معاد، كسب آزادى براى 

  .الهى است، و گرنه دالئل مبدأ و معاد آشكار است
يقَدم الذَّنْب و يؤَخَّرُ : رمودكه در توضيح معنى اين آيه ف: آمده است» على بن ابراهيم«در تفسير 

أَتُوب فوقُولُ سي ة وبدارد و توبه را به  گناه را مقدم مى«آيه اشاره به كسى است كه : التَّْو
  )1.(»بعداً توبه خواهم كرد: گويد اندازد و مى تأخير مى

: شود چنين مىعنى آيه است، بنابراين م» تكذيب«در آيه، » فجور«منظور از : اند بعضى نيز گفته
خواهد قيامت و رستاخيز را كه در پيش روى او قرار دارد تكذيب كند، ولى تفسير  انسان مى

  .تر است اول مناسب
* * *  

  ).يسئَلُ أَيانَ يوم الْقيامةِ! (؟»پرسد قيامت كى خواهد بود مى«لذا : افزايد و به دنبال آن، مى
كند، تا راه را   ام انكارى درباره وقت قيام قيامت مىها استفه آرى، او براى گريز از مسئوليت

  .براى فجور خود بگشايد
سؤال آنها از وقت بر پا شدن قيامت نه به اين معنى است : اين نكته الزم به يادآورى است كه

اى بوده براى  كردند، بلكه اين سؤال مقدمه اصل آن را قبول داشتند و از وقت آن سؤال مى: كه
و » آيد فالن شخص از سفر مى«: گويد مت، درست مثل اين كه كسى مىاصل قيا انكار

پس اين مسافر : گويد هنگامى كه طول كشيد و نيامد ديگرى كه منكر آمدن آن مسافر است مى
  كى خواهد آمد؟

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .396، صفحه 2، جلد »على بن ابراهيم«ـ تفسير  1



٢٨٥  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

 ** *  
  :ها نكته

  »قيامت صغرى«يا » محكمه وجدان«ـ  1
  :روح و نفس انسانى داراى سه مرحله است: شود كه از قرآن مجيد، به خوبى استفاده مى

كند،  ها دعوت مى ها و بدى يعنى روح سركش، كه پيوسته انسان را به زشتى» نفس اماره«ـ  1
يزى است كه همسر عزيز مصر، ان چبخشد، اين هم شهوات و فجور را در برابر او زينت مى

و ما : آن زن هوسباز، هنگامى كه پايان شوم كار خود را مشاهده كرد به آن اشاره نمود و گفت
وءةٌ بِالسارالَ َم ي إِنَّ النَّفْسرِّئُ نَفْسأُب :  

ها فرمان  كنم، چرا كه نفس سركش همواره به بدى من هرگز نفس خود را تبرئه نمى«
  )1.(»دهد مى
كه در آيات مورد بحث به آن اشاره شده، روحى است بيدار و نسبتاً آگاه، هر » نفس لوامه«ـ  2

افتد اما   كند و در دامان گناه مى چند هنوز در برابر گناه مصونيت نيافته، گاه لغزش پيدا مى
كامالً او  گردد، انحراف درباره كند و به مسير سعادت باز مى شود، توبه مى كمى بعد بيدار مى

گذرد كه جاى  زند، اما چيزى نمى ممكن است، ولى موقتى است نه دائم، گناه از او سر مى
  .دهد خود را به مالمت و سرزنش و توبه مى

ها  كنند، در بعضى از انسان ياد مى» وجدان اخالقى«اين همان چيزى است كه از آن به عنوان 
توان، ولى به هر حال، در هر انسانى و نابسيار قوى و نيرومند است و بعضى بسيار ضعيف 

  وجود دارد، مگر اين كه با كثرت گناه آن را به كلى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .53ـ يوسف، آيه  1
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  .از كار بيندازد
اى كه به مرحله اطمينان رسيده، نفس سركش را رام  يعنى روح تكامل يافته» نفس مطمئنه«ـ  3

مقام تقواى كامل و احساس مسئوليت رسيده كه ديگر به آسانى لغزش براى او  و بهكرده، 
  .امكان پذير نيست

* يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ : فرمايد مى 28و  27آيات » فجر«اين همان است كه در سوره 
  : ارجِعي إِلى ربك راضيةً مرْضيةً

پروردگارت باز گرد، در حالى كه هم تو از او خشنودى و هم او  به سوى! * اى نفس مطمئنه«
  .»از تو
چنان كه گفتيم، رستاخيز كوچكى است در درون جان هر انسان كه بعد از » نفس لوامه«اين 

گردد و به حساب و  انجام يك كار نيك، يا بد، بال فاصله محكمه آن در درون جان تشكيل مى
  .رسد كتاب او مى
كند، و روح او لبريز از  برابر يك كار نيك و مهم چنان احساس آرامش درونى مى لذا گاه، در

شود، كه لذت و شكوه و زيبائى آن با هيچ بيان و قلمى قابل توصيف  شادى و نشاط مى
  .نيست

و به عكس، گاهى به دنبال يك خالف و جنايت بزرگ، چنان گرفتار كابوس وحشتناك، و 
شود، و  سوزد، كه از زندگى به كلى سير مى و از درون مىدد، گر طوفانى از غم و اندوه مى

حتى گاه، براى رهائى از چنگال اين ناراحتى خود را آگاهانه به مقامات قضائى معرفى و به 
  .كند چوبه دار تسليم مى

  :اين دادگاه عجيب درونى، شباهت عجيبى به دادگاه رستاخيز دارد
در اينجا يكى است همانطور كه در قيامت چنين ـ قاضى، شاهد و مجرى حكم در حقيقت  1

خداوندا تو از اسرار پنهان و آشكار «: عالم الْغَيبِ و الشَّهادةِ أَنْت تَحكُم بينَ عبادك: است
  آگاهى و تو در ميان بندگانت قضاوت 
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  )1.(»خواهى كرد
پذيرد،  رائج بشرى را نمى سازى ـ اين دادگاه وجدان، توصيه، رشوه، پارتى و پرونده 2

و اتَّقُوا يوماً التَجزِي نَفْس عنْ نَفْس شَيئاً و ال : خوانيم همانطور كه درباره دادگاه قيامت نيز مى
از آن روز بترسيد كه هيچ كس به «: يقْبلُ منْها شَفاعةٌ و ال يؤْخَذُ منْها عدلٌ و ال هم ينْصرُونَ

اى، و نه  گردد، و نه فديه و رشوه شود، و نه شفاعتى پذيرفته مى ات نمىمجازجاى ديگرى 
  )2.(»شوند يارى مى

ترين مدت رسيدگى كرده،  ها را در كوتاه  ـ محكمه وجدان مهمترين و قطورترين پرونده 3
كند، نه استيناف در آن هست، نه تجديد نظر، و نه  حكم نهائى خود را به سرعت صادر مى

و اللّه يحكُم ال : خوانيم ها سرگردانى، همانطور كه در دادگاه رستاخيز نيز مى  سالها و  ماه
شود و  كند و حكم او رد و نقض نمى خداوند حكم مى«: معقِّب لحكْمه و هو سرِيع الْحسابِ

  )3.(»حساب او سريع است
ان، نخستين ن جههاى رسمى اي هاى دادگاه ـ مجازات و كيفرش بر خالف مجازات 4

كند،   شود، و از آنجا به بيرون سرايت مى هايش در اعماق دل و جان افروخته مى جرقه
آزارد، سپس آثارش در جسم، و چهره و دگرگون شدن خواب و  نخست روح انسان را مى

 *ةُ نار اللّه الْموقَد: خوانيم شود، همانطور كه درباره دادگاه قيامت نيز مى خوراك او آشكار مى
  )4!.(»كشد  ها زبانه مى كه از قلب* آتش بر افروخته الهى «: الَّتي تَطَّلع علَى األَفْئدةِ

هاى خود  ـ اين دادگاه وجدان، چندان نياز به ناظر و شهود ندارد، بلكه معلومات و آگاهى 5
ه رستاخيز ادگاهمانطور كه در د! پذيرد به نفع يا بر ضد او مى» شهود«انسان متهم را به عنوان 

  نيز، ذرات وجود انسان حتى دست و پا و پوست 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .46ـ زمر، آيه  1
  .48ـ بقره، آيه  2
  .41ـ رعد، آيه  3
  .7و  6ـ همزه، آيات  4
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  : فرمايد تن او گواهان بر اعمال او هستند چنان كه مى
ع تّى إِذا ما جاؤُها شَهِدحمهلُودج و مهصارأَب و مهعمس هِمچون به كنار آتش دوزخ برسند «: لَي

  )1.(»دهد گوش و چشم و پوست تن آنها بر ضد آنها گواهى مى
زيرا  ;اين شباهت عجيب در ميان اين دو دادگاه، نشانه ديگرى بر فطرى بودن مسأله معاد است

ن كه قطره كوچكى از اين اقيانوس عظيم هستى توان باور كرد در وجود يك انسا چگونه مى
است، چنان حساب، كتاب و دادگاه مرموز و اسرار آميزى وجود داشته باشد، اما در درون اين 

اى وجود نداشته باشد؟ اين باور كردنى   عالم بزرگ مطلقاً حساب و كتاب و دادگاه و محكمه
  )2.(نيست

* * *  
  هاى قيامت در قرآن مجيد ـ نام 2

انيم قسمت مهمى از معارف قرآن، و مسائل اعتقادى آن، بر محور مسائل مربوط به قيامت د مى
  .چرا كه مهمترين تأثير را در تربيت انسان و روند تكامل او دارد ;زند و رستاخيز دور مى

و هر كدام بيانگر بعدى هائى كه در قرآن براى اين روز بزرگ انتخاب شده، نيز بسيار است  نام
  .تواند مسائل بسيارى را در اين رابطه بازگو كند باشد، و به تنهائى مى آن روز مى از ابعاد

ها سرّى نهفته  در زير هر يك از اين نام» محجة البيضاء«در » فيض كاشانى«به گفته مرحوم 
را درك كرد، و اين  شده، و در هر توصيفى معناى مهمى بيان گشته، بايد كوشيد تا اين معانى

  .فتاسرار را يا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .20ـ فصلت، آيه  1
و ) بحث وجدان(» رهبران بزرگ«به كتاب » محكمه وجدان«ـ براى توضيح بيشتر پيرامون  2

  .مراجعه فرمائيد) بحث دالئل معاد(» معاد و عالم پس از مرگ«كتاب 
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توان از قرآن مجيد  يا اكثر آن را مى او بيش از يك صد نام براى قيامت ذكر كرده كه همه،
، »يوم الواقعة«، »يوم المسالة«، »يوم المحاسبة«يوم الندامة، «، »يوم الحسرة«مانند . استفاده كرد

يوم «، »يوم الحساب«، »يوم الفراق«، »يوم الطالق«، »يوم الرادفة«، »يوم الراجفة«، »يوم القارعة«
يوم «، »يوم الجمع«، »يوم الفصل«، »يوم الحكم«، »يوم الحق«، »يوم الفرار«، »يوم العذاب«، »دالتنا

يوم «، »يوم يفر المرء من اخيه«، »يوم ال يغنى مولى عن مولى شيئا«، »يوم تبلى السرائر«، »الدين
  )1....(و» يوم التغابن«و » ال ينفع مال و ال بنون

ر قرآن مجيد ذكر شده، و است كه هفتاد بار د» وم القيامةي«ترين نام آن همان   ولى معروف
ها دارد و توجه به آن نيز، انسان را به  حكايت از قيام عمومى بندگان و رستاخيز عظيم انسان

  .نمايد قيام در اين دنيا براى انجام وظيفه دعوت مى
به عقيده ما براى بيدار شدن از خواب غفلت و غرور، و مهار كردن نفس سركش، و تعليم و 

ها بينديشيم و وضع خود را در آن روز عظيم، روزى  است كه در اين نامتربيت انسان، كافى 
رود و اسرار درون  ها كنار مى شويم، و پرده كه همگى در پيشگاه خداوند بزرگ حاضر مى

شود، و همگان در پاى ميزان  گردد و جهنم بر افروخته مى شود، بهشت تزيين مى ظاهر مى
  ).خداوندا ما را در آن روز در پناه خودت جاى ده(م شويم در نظر بگيري الهى حاضر مىعدل 

* * *  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توانيد به  و براى آگاهى بيشتر مى). با اختصار. (331، صفحه 8، جلد »المحجة البيضاء«ـ  1

  .مراجعه فرمائيد» پيام قرآن«جلد پنجم 
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  الْبصرُ  فَإِذا برِقَ       7
  و خَسف الْقَمرُ        8
  و جمع الشَّمس و الْقَمرُ        9

  يقُولُ اإلِنْسانُ يومئذ أَينَ الْمفَرُّ     10
11     رزكَالّ ال و  
  إِلى ربك يومئذ الْمستَقَرُّ     12
  خَّرَ نُ يومئذ بِما قَدم و أَينَبؤُا اإلِنْسا    13
  بلِ اإلِنْسانُ على نَفْسه بصيرَةٌ     14
15     يرَهعاذأَلْقى م لَو و  
  

  :ترجمه
  .ها خيره گردد  در آن هنگام كه چشم:) بگو(ـ  7
  .نور گردد ـ و ماه بى 8
  .ـ و خورشيد و ماه يك جا جمع شوند 9

  !؟»اه فرار كجاستر«: گويد ـ آن روز انسان مى 10
  !گاهى نيستـ حاشا پناه 11
  .ـ آن روز قرارگاه نهائى به سوى خداى تو است 12
  !كنند  ـ و در آن روز انسان را از آنچه كه از پيش يا پس فرستاده آگاه مى 13
  .ـ بلكه انسان خودش از وضع خود آگاه است 14
  !براى خود عذرهائى بتراشد) در ظاهر(ـ هر چند  15
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  :تفسير

  يش استانسان بهترين داور خو
در آيات گذشته، سخن به سؤالى كه منكران رستاخيز درباره قيامت داشتند منتهى شد، آنها 

  ! اگر قيامت راست است كى خواهد آمد؟: گفتند مى
  .آيات مورد بحث، پاسخ گويائى است به اين سؤال

 شود، و نظام آن نخست به حوادث قبل از رستاخيز، يعنى تحول عظيمى كه در دنيا پيدا مى
ها از شدت هول و وحشت به   هنگامى كه چشم«: فرمايد گردد اشاره كرده، مى متالشى مى

  )1).(فَإِذا برِقَ الْبصرُ(» گردش درآيد و مضطرب شود
 * * *  

  ).و خَسف الْقَمرُ(» نور و منخسف گردد و زمانى كه ماه بى«
* * *  

  ).ع الشَّمس و الْقَمرُو جم(» و زمانى كه خورشيد و ماه در يك جا جمع شوند«
چيست؟ مفسران تفسيرهاى گوناگونى ذكر » جمع ماه و خورشيد«در اين كه منظور از 

  :اند كرده
مشرق طلوع كرده در  گيرند، و يا هر دو با هم از هر دو در كنار هم قرار مى: اند گاه گفته

  .كنند مغرب غروب مى
  دهند جمع  ود را از دست مىهر دو در اين صفت كه نور خ: اند و گاه گفته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اصل، به معنى روشنائى و برقى است كه در ميان ) بر وزن فرق(» برق«از ماده » برِقَ«ـ  1

ها كه در اين آيه به  وع روشنائى اطالق شده، برق زدن چشمشود، سپس به هر ن  ابرها ظاهر مى
  .آميز آن از شدت هول و ترس است ت شديد و اضطرابآن اشاره شده، به معنى حرك

بعضى نيز آن را به معنى ساكن شدن حدقه چشم و خيره نگاه كردن به يك نقطه كه آن هم 
عار عرب بر اين معنى كه برق زدن اند، و شواهدى از اش غالباً نشانه وحشت است، تفسير كرده

  .رسد تر به نظر مى ناسباند، ولى تفسير اول م چشم، به معنى تحير است آورده
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  )1.(خواهند بود
ماه تدريجاً تحت تأثير جاذبه خورشيد به آن نزديك و سرانجام : اين احتمال نيز وجود دارد كه
  .گردند مىفروغ  شود و هر دو بى به سوى آن جذب و جمع مى

نور  يعنى بى هاى انقالبى آخر جهان، به هر حال، در اينجا به دو قسمت از مهمترين پديده
شدن ماه، و جمع شدن خورشيد و ماه با يكديگر، اشاره شده، كه در آيات ديگر قرآن نيز كم و 

: مس كُورتإِذَا الشَّ: فرمايد مى» تكوير«سوره  1شود، مثالً در آيه  بيش اشاراتى به آن ديده مى
ت، هنگامى كه خورشيد نور ماه از خورشيد اس: دانيم و مى» هنگامى كه خورشيد تاريك گردد«

گردد، در نتيجه كره زمين در ظلمت و تاريكى وحشتناكى فرو  تاريك شود، ماه نيز تاريك مى
  .رود مى

* * *  
س با تحول عظيم ديگرى يابد سپ به اين ترتيب، با يك انقالب و تحول عظيم، جهان پايان مى

و در آن روز «گردد،  ىها آغاز م رستاخيز انسان) با نفخه صور دوم كه نفخه حيات است(
  )2).(يقُولُ اإلِنْسانُ يومئذ أَينَ الْمفَرُّ! (»راه فرار كجاست: گويد انسان مى

دت خجالت كردند آن روز از ش هاى كافر و گنهكار كه روز قيامت را تكذيب مى  آرى، انسان
طلبند، درست  مىجويند، و از سنگينى بار گناه و ترس از عذاب راه فرار   و شرم، پناهگاهى مى

  همانند اين دنيا كه وقتى مواجه با حادثه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع در مكان، جمع : جمع، سه گونه است: گويد مى» مجمع البيان«در » طبرسى«ـ مرحوم  1
ولى جمع ) مانند جمع علم و عدالت در يك انسان(و جمع اوصاف در شىء واحد  در زمان،
مثل بى نور شدن ماه و خورشيد با هم، يك نوع تعبير » شتراك دو چيز در صفتا«به معنى 

  ).395، صفحه 10مجمع البيان، جلد ) (كه بايد از قرينه استفاده شود(مجازى است 
مصدر بوده باشد، ولى، اين : اند و بعضى احتمال داده» فرار«اسم مكان است از » مفَرّ«ـ  2

  .رسد مىاحتمال در اينجا بعيد به نظر 
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  !كنند گشتند آنجا را نيز به اينجا قياس مى شدند، دنبال راه فرار مى خطرناكى مى
* * *  

ا وجود هرگز چنين نيست، راه فرار و پناهگاهى در اينج«: شود ولى به زودى به آنها گفته مى
  )1).(كَالّ ال وزر(» ندارد

* * *  
إِلى (و جز او پناهگاهى وجود ندارد » دگار استبلكه قرارگاه نهائى همگان به سوى پرور«

  ).ربك يومئذ الْمستَقَرُّ
در آن : اند از جمله اين كه براى اين آيه، غير از تفسير فوق، تفسيرهاى ديگرى نيز ذكر كرده

  .روز حكم نهائى به دست خدا است
  .يا اين كه قرارگاه نهائى از بهشت و دوزخ به فرمان او است

  .ن كه استقرار براى محاكمه و حساب در پيشگاه او استيا اي
  .تر است ولى با توجه به آيه بعد، تفسيرى را كه انتخاب كرديم از همه مناسب

كند، و  اين آيه، از جمله آياتى است كه خط سير تكامل ابدى انسان را بيان مى: بعضى معتقدند
و يا أَيها ) 2(»بازگشت همه به سوى او است«: يرُو إِلَيه الْمص: گويد در زمره آياتى است كه مى

  : ربك كَدحاً فَمالقيه اإلِنْسانُ إِنَّك كادح إِلى
روى، و او را مالقات خواهى  اى انسان تو با سعى و زحمت به سوى پروردگارت پيش مى«

  )5(-)4.(»گردند ردگارت باز مىو اين كه همه به سوى پرو«: و و أَنَّ إِلى ربك الْمنْتَهى) 3(»كرد
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» وزير«هاى كوهستانى و مانند آن است، و  در اصل، به معنى پناهگاه) بر وزن قمر(» وزر«ـ  1

برند، در آيه مورد بحث به معنى  گويند كه در كارها به او پناه مى  مى» وزير«را از اين جهت 
  .تهر گونه پناهگاه اس

  .3ـ تغابن، آيه  2
  .6ـ انشقاق، آيه  3
  .42ـ نجم، آيه  4
  . ايم ـ البته در تفسير اين آيات نظرات ديگرى نيز هست كه در ذيل آنها بيان كرده 5
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ها رهروانى هستند كه از سر حد عدم حركت كرده و تا به اقليم  تر، انسان به تعبير روشن
پايان  ، و در اين اقليم، نيز رو به سوى وجود مطلق و هستى بىاند وجود اين همه راه را آمده
ر گاه از مسير اصلى و صراط مستقيم منحرف نشوند اين حركت خداوند در حركتند، و ه

شوند، اما اگر  اى از قرب خدا مى تكاملى تا ابد ادامه خواهد يافت و هر روز وارد مرحله تازه
  .نابود خواهند شداز مسير خود منحرف شوند، سقوط كرده و 

* * *  
داشته » مقدم«تمام كارهائى كه  در آن روز انسان را از«: افزايد سپس در ادامه همين سخن، مى

  ).ينَبؤُا اإلِنْسانُ يومئذ بِما قَدم و أَخَّرَ(» سازند نموده است آگاه مى» مؤخر«يا 
  : ى ذكر شده استمنظور از اين دو تعبير، چيست؟ تفسيرهاى زياد: در اين كه

منظور اعمالى است كه در حيات خود از پيش فرستاده، يا آثارى كه بعد از : نخست اين كه
كنند،   مرگ از او باقى مانده، اعم از سنت نيك و بد، كه در ميان مردم گذاشته و به آن عمل مى

فرزندان  ها، و بناهاى خير و شر، و رسد، و يا كتاب و نوشته و حسنات و سيئاتش به او مى
  .رسد صالح و ناصالح، كه آثارش به او مى

منظور اولين اعمالى است كه به جا آورده، و آخرين اعمالى كه در عمرش انجام : ديگر اين كه
  .شود داده است، و به تعبير ديگر از تمام اعمالش با خبر مى

  .ان گذاشته استاموالى را كه پيش از خود فرستاده، و اموالى را كه براى وارث: سوم اين كه
  ت كه منظور گناهانى است كه مقدم داشته، و اطاعاتى اس: اند بعضى نيز گفته
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  .مؤخر داشته است، يا بالعكس
) عليه السالم(تر تفسير اول است، به خصوص اين كه در حديثى از امام باقر اما از همه مناسب

م منْ خَير و شَرٍّ، و ما أَخَّرَ منْ سنَّة لَيس بِها منْ بعده، بِما قَد) ينَبؤُ: (در تفسير اين آيه آمده است
لُ انْ كانَ شَرّاً كانَ علَيه مثْلُ وِزرِهم، و ال ينْقُص منْ وِزرِهم شَيئاً، و انْ كانَ خَيراً كانَ لَه مثْفَ

شَي مورِهنْ أُجم نْقُصال ي و ،مورِهئاًأُج :  
ؤخر نموده دهند آنچه از خير و شرّ را مقدم داشته، و آنچه م در آن روز به انسان خبر مى«

آيند به آن عمل  هائى كه از خود به يادگار گذارده، تا كسانى كه بعد از او مى  است، از سنت
ز آن كه چيزى ا كنند، اگر سنت بدى بوده به اندازه گناه عمل كنندگان بر او خواهد بود، بى

آن كه  بىهاى آنها براى او خواهد بود  گناه آنان بكاهد، و اگر سنت خيرى بوده همانند پاداش
  )1.(»چيزى از اجر آنها كاسته شود

* * *  
كنند، ولى  گرچه خداوند و فرشتگان او انسان را از تمام اعمالش آگاه مى: افزايد در آيه بعد مى

و خود و اعضايش در » از وضع خود آگاه است بلكه انسان خودش«نيازى به اين اعالم نيست، 
  ).بلِ اإلِنْسانُ على نَفْسه بصيرَةٌ(آن روز بزرگ شاهد و گواه او هستند 

* * *  
  ).و لَو أَلْقى معاذيرَه(» هر چند در ظاهر براى خود عذرهائى بتراشد«

باره گواهى اعضاى گويد كه در آيات ديگر قرآن در اين آيات، در حقيقت همان چيزى را مى
  كه » فصلت«سوره  20انسان بر اعمال او آمده است، مانند آيه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 10، جلد »قرطبى«، نظير همين حديث در تفسير 406، صفحه 4، جلد »برهان«ـ تفسير  1

  .نيز آمده است 6891صفحه 
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ها و  ها، چشم گوش«: و أَبصارهم و جلُودهم بِما كانُوا يعملُونَ شَهِد علَيهِم سمعهم: گويد مى

و : فرمايد كه مى» يس« 65و آيه » ددهن دادند گواهى مى هاى تنشان به آنچه انجام مى پوست
گويند، و  ن مىهاى آنها با ما سخ دست«: تُكَلِّمنا أَيديهِم و تَشْهد أَرجلُهم بِما كانُوا يكْسبونَ

  !»دهند اند گواهى مى پاهايشان به اعمالى كه انجام داده
چرا كه او از  ;بنابراين، در آن دادگاه بزرگ قيامت، بهترين گواه بر اعمال انسان، خود اوست

همه بهتر از وضع خويشتن آگاه است، هر چند خداوند براى اتمام حجت گواهان زياد ديگرى 
  .ستنيز براى او قرار داده ا

و لذا ) شخص آگاه(و هم معنى وصفى ) بينائى و آگاهى(هم معناى مصدرى دارد » بصيرَة«
  )1.(اند كه آگاهى بخش است تفسير كرده» حجت و دليل و برهان«بعضى آن را به معنى 

، در اصل به معنى پيدا كردن چيزى است كه آثار گناه را از بين ببرد كه »معذرت«جمع » معاذير«
  .ذر واقعى است، و گاه صورى و ظاهرىگاهى ع

به معنى پرده و پوشش است، طبق اين تفسير معنى » معذار«جمع » معاذير«: اند  بعضى نيز گفته
ها بر اعمال خود بيفكند، و  انسان بر خويشتن آگاهى دارد هر چند پرده: شود نين مىآيه چ

  .تر است كارهاى خويش را مستور دارد، ولى تفسير اول مناسب
به هر حال، حاكم بر حساب و جزا در آن روز بزرگ، كسى است كه هم از اسرار درون و 

دهد، همان گونه كه در  برون آگاه است، و هم خود انسان را حسابگر اعمال خويش قرار مى
  اقْرَأْ كتابك كَفى بِنَفْسك : آمده» اسراء«سوره  14آيه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأنيث است، به خاطر » تاء«آن مصدرى است، و بنابر احتمال دوم » تاء«بنابر احتمال اول،  ـ 1

است كه تأنيث مجازى دارد، و » نفس«يا به معنى » جوارح«اين كه انسان در اينجا به معنى 
  .دهد دانند كه خبر از شدت آگاهى انسان بر خويشتن مى مى» تاء مبالغه«بعضى نيز آن را 
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  !»نامه اعمالت را بخوان، كافى است كه امروز خود حسابگر خويش باشى«: الْيوم علَيك حسيباً
گويد، ولى مفهوم آن گسترده   گرچه آيات مورد بحث، همگى درباره معاد و قيامت سخن مى

شود، در اينجا نيز مردم از حال خود آگاهند، هر چند گروهى  است، عالم دنيا را نيز شامل مى
  .دارند با دروغ، پشت هم اندازى، ظاهرسازى و رياكارى چهره واقعى خويش را مكتوم مى

ما يصنَع أَحدكُم أَنْ يظْهرَ حسناً، و : آمده است كه) عليه السالم(لذا در حديثى از امام صادق
 سلَي أَنَّه لَمعي هلى نَفْسا عجذا را سئاً أَ لَييرُّ سسقُولُيي حانَهبس اللّه و ،كلى : كَذللِ اإلِنْسانُ عب
هر گاه يكى از شما ظاهر خود را بيارايد «: نَفْسه بصيرَةٌ، انَّ السرِيرَةَ اذا صلَحت قَوِيت الْعالنيةُ

كند، تواند انجام دهد؟ آيا هنگامى كه به خويشتن مراجعه   اما در پنهانى بد كار باشد چه مى
بلكه انسان به : فرمايد  داند كه اين گونه نيست؟ همان گونه كه خداوند سبحان مى نمى

  )1.(»شود گردد ظاهر او نيز تقويت مىخويشتن آگاه است، هنگامى كه باطن انسان صالح 
ما : سؤال كرد)عليه السالم(يكى از ياران امام صادق: و در احاديث روزه مريض نيز آمده است

الْم د؟حهباحرُ صفْطي يعليه (؟ امام»ميزان آن بيمارى كه مجوز افطار است چيست«: رَضِ الَّذ
انسان از وضع خود «: بلِ اإلِنْسانُ علَى نَفْسه بصيرَةٌ، هو أَعلَم بِما يطيقُ: در جواب فرمود) السالم
  )2.(»داند چه اندازه توانائى دارد تر است و بهتر مى آگاه

* * *  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .396، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
» من ال يحضر«در » صدوق«اين حديث را مرحوم ( 396، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2

، باب حد المرض الذى يفطر صاحبه، 132، صفحه 2در كتاب صيام نيز آورده است ـ جلد 
  ).1941حديث 
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16     لَ بِهجتَعل سانَكل بِه رِّكال تُح  
17     قُرْآنَه و هعمنا جلَيإِنَّ ع  
18     قُرْآنَه فَاتَّبِع فَإِذا قَرَأْناه  
19     يانَهنا بلَيإِنَّ ع ثُم  
  

  :ترجمه
  .حركت مده) قرآن(ـ زبانت را به خاطر عجله براى خواندن آن  16
  !كه جمع كردن و خواندن آن بر عهده ماستـ چرا  17
  !.ـ پس هر گاه ما آن را خوانديم، از خواندن آن پيروى كن 18
  !بر عهده ماست) نيز(آن ) و توضيح(ـ سپس بيان  19
  

  :تفسير
  !جمع و حفظ قرآن بر عهده ماست

يش اى است كه گاه گوينده در البالى سخن خو  اين آيات، در حقيقت به منزله جمله معترضه
بيند آخر مجلس مملو از جمعيت شده در  آورد، مثالً شخصى مشغول خطابه است و مى مى

كند، و حاضران را دعوت به   لى است موقتا سخنان خويش را قطع مىحالى كه جلو مجلس خا
دهد و يا  كند، تا جا براى آيندگان باز شود و آن گاه به سخنان خويش ادامه مى جلو آمدن مى
بيند سخن خويش را قطع كرده و به او  ام تدريس غفلتى از شاگرد خود مىاستادى به هنگ

  .هدد دهد سپس درس را ادامه مى  هشدار مى
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اگر شخصى ناآگاه، آن سخنرانى يا اين تدريس را از نوار بشنود ممكن است گرفتار اشتباه 
ند، ولى با دقت در هاى قبل و بعد تعجب ك ها با جمله  شود، و از عدم ارتباط اين جمله

  .شود هاى معترضه روشن مى  شرايط خاص مجلس، فلسفه اين جمله
  .پردازيم با توجه به اين مقدمه ساده به تفسير آيات مورد بحث مى

خداوند موقتاً رشته سخن درباره قيامت و احوال مؤمنان و كافران را رها كرده، و تذكر 
زبانت را به خاطر عجله براى خواندن «: فرمايد دهد، مى اى به پيامبرش درباره قرآن مى فشرده

  ).هال تُحرِّك بِه لسانَك لتَعجلَ بِ(» آن، حركت مده
در تفسير اين آيه، مفسران گفتگو بسيار دارند، و روى هم رفته سه تفسير براى آن ذكر شده 

  :است
ده است، و آن در كتب حديث و تفسير نقل ش» ابن عباس«نخست تفسير معروفى است كه از 

به خاطر عشق و عالقه شديدى كه به دريافت و حفظ قرآن ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر: اين كه
داد و   خواند، همراه او زبان خود را حركت مى داشت، هنگامى كه پيك وحى آيات را بر او مى

جمع  كرد، خداوند او را نهى فرمود كه اين كار را مكن، ما خود آن را براى تو عجله مى
  .كنيم مى

شب «يعنى همه آن يك جا در » نزول دفعى«: دانيم قرآن داراى دو نزول است مى: ديگر اين كه
سال  23كه طى » نزول تدريجى«نازل شد، و ) صلى اهللا عليه وآله(بر قلب پاك پيامبر» رقد

گاه اى كه در ابالغ دعوت داشت،  به خاطر عجله) صلى اهللا عليه وآله(صورت گرفته، پيامبر
از اين كار : كرد، به او دستور داده شد قبل از نزول تدريجى، و يا همراه آن، آيات را تالوت مى

  .اى در موقع خود تالوت و ابالغ گردد  رى كند، و بگذارد هر آيهخود دا
  است و » طه«سوره  114و به اين ترتيب، مضمون اين آيه همانند آيه 
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لْ بِالْقُرْآنِ مجالتَعهيحو كقْضى إِلَيلِ أَنْ يدرباره قرآن عجله مكن پيش از آن كه وحى آن «: نْ قَب
  .»تمام شود

گردد كه   اين دو تفسير تفاوت زيادى با هم ندارند، و در مجموع به اين معنى باز مى
  .حتى در گرفتن وحى هم، نبايد عجله كند) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

مخاطب اين آيات گنهكاران در قيامتند : بسيار كمى دارد اين است كه تفسير سومى كه طرفدار
مه اعمال خود را بخوانند و حسابگر خويش باشند، و به آنها شود، نا كه به آنها دستور داده مى

در خواندن آن عجله نكنيد، طبيعى است آنها به هنگام خواندن نامه عمل خود، : شود  گفته مى
خواهند با عجله از آن بگذرند، اين دستور  شوند، و مى ناراحت مى رسند مى» سيئات«وقتى به 

شوند هنگامى كه فرشتگان  دارد، و موظف مى جله باز مىشود و آنها را از ع به آنها داده مى
  .خوانند آنها نيز از آنها پيروى كنند الهى نامه اعمال آنها را مى

و با آيات گذشته و آينده مربوط است،  مطابق اين تفسير، اين آيات شكل جمله معترضه ندارد،
چرا كه همه مربوط به احوال قيامت و معاد است، ولى طبق تفسير  ;و همگى با هم پيوند دارد

  .اول و دوم ـ همان گونه كه گفتيم ـ اين آيات جنبه معترضه دارد
به نظر  به هر حال تفسير سوم، مخصوصاً با توجه به ذكر نام قرآن در آيات بعد ، بسيار بعيد

دهد كه مراد يكى از دو تفسير قبل است، و  رسد، و اصوالً لحن آيات، به خوبى نشان مى مى
يان آن دو نيز مانعى ندارد، هر چند لحن آيات بعد، موافق تفسير اول يعنى تفسير جمع م

  ).دقت كنيد(مشهور است 
* * *  

  إِنَّ علَينا (» مبر ما است كه آن را جمع كنيم و بر تو بخواني«: افزايد  سپس مى
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قُرْآنَه و هعم1).(ج(  
كنيم باز هم به وسيله   ش، ما آيات آن را جمع مىآورى قرآن نگران نبا خالصه از ناحيه جمع
  .خوانيم پيك وحى بر تو مى

* * *  
  ).رْآنَهفَإِذا قَرَأْناه فَاتَّبِع قُ(» و هنگامى كه ما بر تو خوانديم از آن پيروى كن و بخوان«

 * * *  
  ).ثُم إِنَّ علَينا بيانَه(» سپس بر ما است كه آن را تبيين كنيم«

بنابراين، جمع قرآن، هم تالوت آن بر تو، و هم تبيين و تفصيل معانى آن، هر سه بر عهده ما 
است، به هيچ وجه نگران مباش، آن كس كه اين وحى را نازل كرده، در تمام مراحل حافظ آن 

، تنها وظيفه تو از يكسو، پيروى از تالوت پيك وحى، و از سوى ديگر، ابالغ اين رسالت است
  .به عامه مردم است
منظور از جمع كردن، جمع در لسان وحى نيست، بلكه جمع در سينه : اند بعضى نيز گفته

نى است، يع) صلى اهللا عليه وآله(و تالوت آن در لسان آن حضرت) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر
كنيم، و سپس قرائت آن را بر زبانت  عجله مكن ما تمام اين آيات را در سينه تو جمع مى

  .مسازي جارى مى
  

به ) صلى اهللا عليه وآله(كند كه پيامبر  به هر حال، اين تعبيرات همگى تفسير اول را تاييد مى
ر كند، مبادا از هنگام نزول وحى به وسيله جبرئيل، پيوسته عجله داشت آيات را به سرعت تكرا

كند، خونسردى خود را حفظ : حافظه او برود، و اينجا بود كه از سوى خداوند به او اعالم شد
و نيز اطمينان داده شد كه نه تنها جمع آيات و تالوت آن، كه تبيين آن نيز از سوى خداوند 

  .تضمين شده است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» قرائت«دراين آيه و آيه بعد، معنى مصدرى دارد و به معنى » قرآن«ـ توجه داشته باشيد  1

  .است



٣٠٢  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

چرا  ;اين آيات در ضمن، بيانگر اصالت قرآن، و حفظ آن از هر گونه تحريف و دگرگونى است
  .كه خداوند وعده جمع، تالوت و تبيين آن را داده است

بعد از نزول اين آيات هنگامى كه ) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر اكرم: در حديث آمده است
رفت شروع به   مى» ئيلجبر«كرد، و هنگامى كه  شد كامالً سكوت مى بر او نازل مى» جبرئيل«

  )1.(نمود تالوت آيات مى
* * *  

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .397، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  كَالّ بلْ تُحبونَ الْعاجِلَةَ     20
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  :ترجمه
  !داريدـ چنين نيست بلكه شما دنياى زودگذر را دوست  20
  !كنيد ـ و آخرت را رها مى 21
  .ب استهائى شادا  ـ در آن روز صورت 22
  !نگرد ـ و به پروردگارش مى 23
  .هائى عبوس است ـ و در آن روز صورت 24
  !شكند داند عذابى در پيش دارد كه پشت را در هم مى ـ زيرا مى 25
  

  :تفسير
  هاى عبوس در صحنه قيامت هاى خندان و چهره چهره
هاى ديگرى را  گردد، ويژگى هاى مربوط به معاد باز مى ن آيات، بار ديگر به ادامه بحثدر اي

چنان نيست كه دالئل معاد «: فرمايد كند، مى از قيامت، و همچنين علل انكار معاد را بيان مى
  مخفى باشد و نتوانيد به حقانيت آن پى 
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  ).كَالّ بلْ تُحبونَ الْعاجِلَةَ(» را دوست داريدببريد، بلكه در حقيقت شما اين دنياى زود گذر 
 * * *  

  ).و تَذَرونَ اآلخرَةَ(» كنيد و به همين دليل آخرت را رها مى«
هاى پراكنده  و خاك» عظام رميم«آورى  دليل اصلى انكار معاد، شك در قدرت خداوند و جمع

شود كه   ى سركش سبب مىها وسنيست، بلكه عالقه شديد شما به دنيا است، شهوات و ه
  .هر گونه مانع و رادعى را از سر راه خود بر داريد

هاى فراوانى بر سر اين راه  و از آنجا كه پذيرش معاد و امر و نهى الهى، موانع و محدوديت
  .سازيد خيزيد، و آخرت را به كلى رها مى كند، به انكار اصل مطلب برمى ايجاد مى

يكى از علل مهم گرايش به ماديگرى و انكار مبدأ و معاد، كسب  همان گونه كه قبالً نيز گفتيم
باشد، نه تنها در گذشته  قيد و شرط در برابر شهوات و لذات، و هر گونه گناه، مى  آزادى بى

  .كه در دنياى امروز نيز اين معنى به صورت آشكارترى صادق است
بلْ يرِيد «: فرمود كه مى اين دو آيه، در حقيقت تأكيدى است بر آنچه در آيات قبل گذشت

 هرَ أَمامفْجيةِ* اإلِنْسانُ ليامالْق موانَ يئَلُ أَيس1.(»ي(  
* * *  

: گويد آن گاه به بيان حال مؤمنان نيكو كار، و كافران بد كار، در آن روز پرداخته، چنين مى
  » هائى در آن روز شاداب و خندان و نورانى و زيبا است  صورت«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اند، ولى اين  را در آيات فوق اشاره به نفى تدبر آنها در قرآن مجيد دانسته» كَالّ«ـ بعضى  1

صلى (زيرا همان گونه كه گفتيم در آيات مربوط به قرآن، مخاطب پيامبر ;تفسير صحيح نيست
اى است بر آيات گذشته  ادامه د بحثاست و جنبه معترضه دارد، اما آيات مور) اهللا عليه وآله

  .پيرامون قيامت
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  ).وجوه يومئذ ناضرَةٌ(
به معنى شادابى خاصى است كه بر اثر وفور نعمت و رفاه به انسان » نضرة«از ماده » ناضرَة«

دهد كه توأم با سرور و زيبائى و نورانيت است، يعنى رنگ رخساره آنها از وضع  دست مى
اند، در حقيقت، اين شبيه چيزى   هاى الهى شده دهد كه چگونه غرق نعمت ر مىان خبحالش

هاى  در صورت«: تَعرِف فى وجوههِم نَضْرَةَ النَّعيمِ: آمده» مطففين«سوره  24است كه در آيه 
  .»كنى شادابى نعمت را مشاهده مى) بهشتيان(آنها 

 * * *  
آنها فقط به ذات «: فرمايد رد پاداشهاى روحانى آنها مىاين از نظر پاداشهاى مادى، و اما در مو

  ).إِلى ربها ناظرَةٌ! (»نگرند پاك پروردگارشان مى
مثال، و آن  نگاهى با چشم دل و از طريق شهود باطن، نگاهى كه آنها را مجذوب آن ذات بى

د كه يك ده مىكند، و لذتى روحانى و توصيف ناپذير به آنها دست  كمال و جمال مطلق مى
  !.لحظه آن از تمام دنيا و آنچه در دنيا است برتر و باالتر است

كند، يعنى تنها به او  افاده حصر مى» ناظرَةٌ«بر » إِلى ربها«مقدم شدن : توجه داشته باشيد
  .نگرند، و نه به غير او مى

به غير او نگاه  اگر: گوئيم كنند، مى بهشتيان مسلماً به غير او نيز نگاه مى: و اگر گفته شود
  .بينند، كه نگاه كردن به اثر، نگاه به مؤثر است كنند، همه را آثار او مى مى

بينند، و در همه چيز قدرت و جالل و جمال او را تماشا  و به تعبير ديگر در همه جا او را مى
  .دكن هاى بهشتى آنها را از نظر به ذات خداوند غافل نمى كنند، لذا توجه به نعمت مى
  



٣٠٦  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

آنها نظر به «: خوانيم به همين دليل، در بعضى از روايات كه در تفسير اين آيه آمده است مى
چرا كه نگاه به اينها نيز، نگاه به ذات ) 1(»كنند رحمت خداوند و نعمت او و ثواب او مى

  .مقدس او است
اند و  فتهجمعى از بى خبران، آيه فوق را اشاره به مشاهده حسى خداوند در قيامت گر

  !در آن روز، خدا را با همين چشم ظاهر مشاهده خواهند كرد: گويند مى
اش جسمانى بودن خداوند، و وجود در مكان و كيفيت و  اى الزمه در حالى كه چنين مشاهده

ها بر كنار است، همان  پاكش از اين آلودگى دانيم ذات  حالت خاص جسمانى است، و مى
سوره  103، كراراً روى آن تكيه شده است از جمله در آيه گونه كه در آيات مختلف قرآن

  : ال تُدرِكُه األَبصار و هو يدرِك األَبصار: خوانيم مى» انعام«
ست، و هيچ اختصاص به اين آيه مطلق ا» بيند ها را مى بيند، و او چشم ها او را نمى  چشم«

  .دنيا ندارد
ن است كه بخواهيم بيش از اين روى آن بحث كنيم، تر از آ عدم مشاهده حسى خداوند، واضح

و هر كس كمترين آشنائى با قرآن و معارف اسالمى داشته باشد به اين حقيقت اعتراف 
  .كند مى

است، يعنى مؤمنان در » انتظار«ه از ماد: اند تفسير ديگرى ذكر كرده، و گفته» ناظرَة«بعضى براى 
كنند، و   است، و حتى بر اعمال نيك خود نيز تكيه نمى آن روز انتظارشان تنها از ذات پاك خدا

  .پيوسته منتظر رحمت و نعمت اويند
اين انتظار آميخته با نوعى ناراحتى خواهد بود، در حالى كه در آنجا براى : و اگر گفته شود

  .مؤمنان ناراحتى وجود ندارد
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .465و  464صفحات ، 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
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آن انتظارى آميخته با ناراحتى است كه اطمينانى به سرانجامش نباشد، ولى : گويند در پاسخ مى
  )1.(با وجود اطمينان، چنين انتظارى آميخته با آرامش است

زيرا استعمال لفظ  ;رسد نيز بعيد به نظر نمى» انتظار داشتن«و » نظر كردن«جمع ميان معنى 
در معانى متعدد جائز است، اما اگر بنا شود يكى از اين دو معنى منظور باشد، ترجيح با واحد 

  .معنى اول است
اذا : دهيم، فرمود پايان مى) صلى اهللا عليه وآله(اين سخن را با حديث پر معنائى از پيغمبر اكرم

  شَيئاً أَزِيدكُم؟تُرِيدونَ : لَ أَهلُ الْجنَّةِ الجنَّةَ يقُولُ اللّه تَعالىدخَ
فَيكْشف اللّه تَعالى : فَيقُولُونَ أَ لَم تَبيض وجوهنا؟ أَ لَم تُدخلْنَا الْجنَّةَ و تُنْجِينا منَ النّارِ؟ قالَ

هِمبلى رنَ النَّظَرِ ام هِملَيا بئاً أَحطُوا شَيفَما أُع جابالح:!  
خواهيد بر   چيز ديگرى مى: فرمايد  شوند خداوند مى وارد بهشت مىهنگامى كه اهل بهشت «

  شما بيفزايم؟ 
آيا روى ما را سفيد نكردى؟ آيا ما را وارد ) اى پروردگارا همه چيز به ما داده: (گويند آنها مى

  ش نبخشيدى؟ بهشت ننمودى؟ و رهائى از آت
و در آن ) كنند مشاهده مى و خداوند را با چشم دل(رود  ها كنار مى در اين هنگام حجاب
  )2.(»تر نزد آنان از نگاه به پروردگارشان نيست  حال چيزى محبوب
آمده ) صلى اهللا عليه وآله(از آن حضرت» انس بن مالك«در حديثى از : جالب توجه اين كه

آنها به پروردگارشان «: مةينْظُرُونَ الى ربهِم بِال كَيفية و ال حد محدود و ال صفَة معلُو: است كه
  )3!.(»نگرند بدون كيفيت و حد محدود و صفت مشخصى مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف جرّ شود، بلكه بدون حر  متعدى نمى» الى«با » انتظار«به معنى » نظر«: ـ بعضى معتقدند 1

به » نظر«: دهد متعدى خواهد شد، ولى شواهدى از اشعار عرب در دست است كه نشان مى
و تفسير  398، صفحه 10به مجمع البيان، جلد (شود  متعدى مى» الى«نيز با » انتظار«معنى 

  ).مراجعه شود 6900، صفحه 10قرطبى، جلد 
  .145، صفحه 29، جلد »روح المعانى«ـ  2
  .204، صفحه 20، جلد »الميزان«ـ تفسير  3
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  .نه مشاهده با چشم و اين حديث تأكيدى است بر شهود باطنى
* * *  

هايشان، عبوس و در هم كشيده  گروهى هستند كه صورت«و در نقطه مقابل اين گروه مؤمنان، 
  ).و وجوه يومئذ باسرَةٌ(» است

به معنى چيز نارس و كار قبل از موعد است، و لذا به ميوه ) بر وزن نصر(» بسر«از ماده » باسرَة«
شود، و سپس به در هم كشيدن صورت و عبوس  گفته مى) وزن عسربر (» بسر«كال نخل، 

بودن اطالق شده است، از اين جهت كه عكس العملى است كه انسان قبل از فرا رسيدن رنج، 
  .دارد اراحتى اظهار مىعذاب و ن

هاى اعمال خويش را خالى از   نگرند، و نامه هاى عذاب را مى به هر حال، آنها وقتى نشانه
شوند، و  كنند، سخت پريشان، محزون و اندوهگين مى مملو از سيئات، مشاهده مى حسنات، و

  .كشند چهره در هم مى
* * *  

» شكند درباره آنها انجام خواهد شد  مى دانند عذابى سخت كه پشت آنها را در هم آنها مى«
  ).تَظُنُّ أَنْ يفْعلَ بِها فاقرَةٌ(

نجا به معنى علم است، يعنى آنها يقين به چنين عذابى در اي» ظن«: بسيارى از مفسران معتقدند
در اينجا به همان معنى اصلى، يعنى گمان » ظن«: اند كنند، در حالى كه بعضى گفته پيدا مى

شوند اما نسبت به چنين عذاب كمرشكن  بته آنها اجماالً يقين دارند عذاب مىباشد، ال مى
  )1.(گمان دارند

هاى پشت است، بنابراين  به معنى مهره» فقار«و جمع آن ) ر وزن ضربةب(» فقرة«از ماده » فاقرَة«
  هاى پشت را در  گويند كه مهره به حادثه سنگينى مى» فاقرَة«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» علم«به معنى » ظن«اگر : اند اين است كه ـ از جمله شواهدى كه براى اين موضوع آورده 1

در آيه مورد بحث مصدريه » أَنْ«باشد، در حالى كه » مخففه از مثقله«ز آن بايد بعد ا» أَنْ«باشد، 
  .است به قرينه اين كه نصب داده است
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  )1.(گوئى پشتش شكسته است: اند كه اين رو فقير گفته را از» فقير«شكند، و  هم مى
در دوزخ در انتظار اين  هاى سنگينى است كه در هر صورت، اين تعبير، كنايه از انواع مجازات

كشند در حالى كه گروه سابق در  هاى كمرشكن را مى گروه است، اين گروه انتظار عذاب
ينها بدترين عذاب را دارند، و آنها برترين انتظار رحمت پروردگار، و آماده لقاى محبوبند ا

  .نعمت جسمانى و موهبت و لذت روحانى را
 * * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» تَظُنُّ«باشد، و  مى» داهية فاقرة«صفت براى موصوف محذوفى است، و در تقدير » فاقرَة«ـ  1

  .باشد  مى» ذوات الوجوه«يا » ارباب الوجوه«است، و در تقدير » وجوه«فعل است كه فاعل آن 
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26     يالتَّراق لَغَتكَالّ إِذا ب  
27    نْ راق  ويلَ مق  
  و ظَنَّ أَنَّه الْفراقُ     28
  و الْتَفَّت الساقُ بِالساقِ     29
  إِلى ربك يومئذ الْمساقُ     30
  

  :ترجمه
  .ـ چنين نيست تا موقعى كه جان به گلوگاهش رسد 26
  !؟»كسى هست كه نجات دهد«: ـ و گفته شود 27
  .ا كندـ و به جدائى از دنيا يقين پيد 28
  !به هم بپيچد) از سختى جان دادن(ـ و ساق پاها  29
  .ـ در آن روز مسير همه به سوى پروردگارت خواهد بود 30
  

  :تفسير
هاى مربوط به جهان ديگر و سرنوشت مؤمنان و كافران، در اين آيات، سخن از  در ادامه بحث

  .اى است به سوى جهان ديگر لحظه دردناك مرگ است كه دريچه
كَالّ (» آورد تا زمانى كه جان به گلوگاهش برسد رگز ايمان نمىچنين نيست، او ه«: مايدفر مى

يالتَّراق لَغَت1).(إِذا ب(  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إِذا بلَغَت التَّراقي «: در اينجا شرطيه است و جزاء آن محذوف، و در تقدير چنين است» اذا«ـ  1

 نْكَشَفل2َالَهمما ع دجو رِ، وقَةُ األَميقح لَغَت«ضمناً فاعل » هاست كه محذوف » نفس» «ب
  .شود باشد و از قرينه كالم، معلوم مى مى
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هاى عذاب و  رود، نشانه ها كنار مى شود، حجاب آن روز است كه چشم برزخى او باز مى
آورد، ولى ايمانى كه  ى، و در آن لحظه ايمان مشود بيند، و به اعمال خود واقف مى كيفر را مى

  .هرگز مفيد به حال او نخواهد بود
هائى است كه گرداگرد گلو را گرفته است، و رسيدن  به معنى استخوان» ترقوه«جمع » تَراقى«

زيرا هنگامى كه روح از بدن بيرون  ;جان به گلوگاه، كنايه از آخرين لحظات عمر است
افتند،  زودتر از كار مى) مانند دست و پاها(ند اصله بيشترى از قلب داررود، اعضائى كه ف مى

  .چيند تا به گلوگاه برسد  گوئى روح تدريجاً خود را از بدن بر مى
 * * *  

آيا : شود و گفته مى«گردند  در اين هنگام، اطرافيان سراسيمه و دستپاچه به دنبال راه نجاتى مى
  ).و قيلَ منْ راق(» از مرگ نجات دهدكسى هست كه بيايد و اين بيمار را 

دانند كار از كار  گويند، در حالى كه مى اين سخن را از روى عجز، يأس و بيچارگى مى
  .طبيب نيز كارى ساخته نيست گذشته است، و از دست

است، اين واژه » باال رفتن«به معنى ) بر وزن لقمه(» رقيه«و ) بر وزن نهى(» رقى«از ماده » راق«
شود اطالق گرديده، به خود طبيب از  به اوراد و دعاهائى كه موجب نجات مريض مى) يهرق(

اند، بنابراين مفهوم آيه   تهگف» راقى«دهد نيز  بخشد و نجات مى آنجا كه بيمار را رهائى مى
زند آيا طبيبى پيدا  اطرافيان مريض، و گاه خود او، از شدت ناراحتى صدا مى: چنين است

  ! ى هست كه دعائى بخواند و اين بيمار رهائى يابد؟شود؟ آيا كس مى
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و باال  كند چه كسى از فرشتگان روح او را قبض مى: معناى آيه اين است: اند بعضى نيز گفته
  ! برد؟ آيا فرشتگان عذاب، يا فرشتگان رحمت؟ مى

ايمانى  چنين انسان بىاز آنجا كه فرشتگان الهى از گرفتن و باال بردن روح : اند و بعضى افزوده
  كيست كه روح او را بگيرد و باال برد؟ : گويد كراهت دارند، ملك الموت مى
  .تر است تر و مناسب  ولى تفسير اول از همه صحيح

 * * *  
در اين حال او از زندگى به طور «: گويد  اشاره كرده، مى» محتضر«در آيه بعد، به يأس كامل 

  ).و ظَنَّ أَنَّه الْفراقُ(» كند  و جدائى از دنيا پيدا مى مطلق مأيوس شده، و يقين به فراق
 * * *  

  ).الساقُ بِالساقِ و الْتَفَّت(رسد  و لحظه مرگ فرا مى» شود و ساق پاها به هم پيچيده مى«
اين به هم پيچيدگى، يا به خاطر شدت ناراحتى جان دادن است، يا در نتيجه از كار افتادن 

  .ه شدن روح، از آنهادست و پا و بر چيد
عليه (براى اين آيه تفسيرهاى ديگرى نيز نقل شده است، از جمله در حديثى از امام باقر

  )1.(»شود دنيا به آخرت پيچيده مى«: نْيا بِاآلخرَةِالْتَفَّت الد: خوانيم مى) السالم
  2.نيز همين معنى آمده است» على بن ابراهيم«در تفسير 

  .است» به هم پيچيدن شدت امر آخرت به امر دنيا«منظور : نقل شدهنيز » ابن عباس«از 
  .منظور به هم پيچيدن شدائد مرگ با شدائد قيامت است: اند بعضى نيز گفته

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .465، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  2و  1
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  .گردد نقل شده باز مى) عليه السالم(از امام باقرظاهر اين است كه همه اينها به همان معنى كه 
در لغت عرب، حادثه شديد و مصيبت » ساق«يكى از معانى : اين تفسير از اينجا گرفته شده كه

  .و بالى عظيم است
  .منظور به هم پيچيدن ساق پاها در كفن است: اند  و بعضى نيز گفته

  .همه آنها در معنى آيه جمع باشد تواند البته اين تفسيرها تضادى با هم ندارند، و مى
 * * *  

مسير همه خاليق در آن روز به سوى دادگاه «: فرمايد و در آخرين آيه مورد بحث، مى
  ).لى ربك يومئذ الْمساقُإِ(» پروردگار تو است

شوند و تمام خطوط به او  گردند و در دادگاه عدل او حاضر مى آرى، همه به سوى او بازمى
  .واهد گشتمنتهى خ

اى  تواند اشاره اين آيه، هم تأكيدى بر مسأله معاد و رستاخيز عمومى بندگان است، و هم مى
نهايت از هر  گيرى حركت تكاملى خاليق به سوى ذات پاك او كه ذاتى است بى به جهت

  .جهت، بوده باشد
* * *  
  :نكته

  لحظه دردناك مرگ
كند، و  لحظه جان دادن، تكيه مىو مخصوصاً دانيم، قرآن بارها روى مسأله مرگ  چنان كه مى

اى را در پيش دارند، گاه، از آن به سكْرَةُ  همگى چنين لحظه: دهد ها هشدار مى به انسان
توتعبير كرده » مستى و گيجى حال مرگ«: الْم  
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  )1.(است

  )2.(»شدائد مرگ«يعنى » غَمرات الْموت«گاه، تعبير به 
  )3.(»رسيدن روح به حلقوم«گاه، تعبير به 

آيات (هاى اطراف گلوگاه نموده است  ، يعنى استخوان»رسيدن روح به تراقى«و گاه، تعبير به 
  ).مورد بحث

آن لحظه ـ بر خالف آنچه بعضى از ماديين : شود از مجموع اينها به خوبى استفاده مى
قال از اين ه لحظه انتگويند ـ لحظه سخت و دردناكى است، چرا چنين نباشد در حالى ك مى

باشد، يعنى همان گونه كه انتقال انسان از عالم جنين، به جهان دنيا   جهان، به جهان ديگر مى
  .توأم با درد و رنج فراوان است، انتقال به جهان ديگر نيز طبعاً چنين خواهد بود

ى رد، در حالگذ اين لحظه بر مؤمنان راستين آسان مى: شود ولى از روايات اسالمى استفاده مى
شوق لقاى پروردگار و : ايمان سخت دردناك است، اين به خاطر آن است كه كه براى افراد بى
كند كه دردهاى  خود مى پايان او، چنان گروه اول را از خود بى  هاى بى رحمت و نعمت

  .كنند لحظه انتقال را احساس نمى
از دنيائى كه به آن دل بسته  در حالى كه گروه دوم، وحشت مجازات از يكسو، و مصيبت فراق

  .كند بودند از سوى ديگر، دردهاى لحظه انتقال از دنيا را براى آنها مضاعف مى
هنگامى كه درباره مرگ از آن : خوانيم مى) عليه السالم(در حديثى از امام على بن الحسين

ودن مرگ براى مؤمن مانند كندن يك لباس چركين پرحشره، و گش«: حضرت سؤال شد، فرمود
  ها،  نجيرهاى سنگين، و تبديل آن به بهترين لباسغل و ز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).19سوره ق، آيه (» و جائَت سكْرَةُ الْموت بِالْحقِّ«ـ  1
  .93ـ انعام، آيه  2
  ).83سوره واقعه، آيه (» فَلَوال اذا بلَغَت الْحلْقُوم«ـ  3
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ها است و نسبت به كافر مانند  ترين منزل ها، و مرفه طرها، و راهوارترين مركبخوشبوترين ع
ترين  ترين و خشن هاى مرفه، و تبديل آن به كثيف كندن يك لباس فاخر، و نقل مكان از منزل

  )1.(»ها است ترين عذاب ها و عظيم ترين منزل ها، و وحشتناك لباس
شخصى از حضرتش توصيف : كه خوانيم مى )عليه السالم(در حديث ديگرى از امام صادق

للْمؤْمنِ كَأَطْيبِ رِيح يشُمه فَينْعس لطيبِه و ينْقَطع الَّتَعب و األَلَم : مرگ را خواست، امام فرمود
أَشَد قارِبِ أَوغِ الْعلَد ى وعِ األَفاعرِ كَلَسلْكافل و ،نْهع كُلُّه :!  

بويد و حالتى شبيه خواب به  مؤمن، همچون عطر بسيار خشبوئى است كه آن را مىنسبت به «
و نسبت به كافر، مانند گزيدن ! شود دهد، و درد و رنج به كلى از او قطع مى او دست مى

  )2!.(»ها و يا شديدتر از آن است ها و عقرب افعى
: آمده كه)عليه السالم(لىبه طور خالصه مرگ، دريچه عالم بقا است، چنان كه در حديثى از ع

تورَةِ المدارِ اآلخ باب و كُلِّ دار باباى درى دارد و در خانه آخرت، مرگ  هر خانه«: ل
  )3.(»است

آرى، توجه به آن اثر عميقى در شكستن شهوات، و پايان دادن به آرزوهاى دور و دراز، و 
ذكْرُ : خوانيم مى) عليه السالم(مام صادقزدودن زنگار غفلت از آئينه دل دارد، لذا در حديثى از ا

قُّ الطَّبع، الْموت يميت الشَّهوات في النَّفْسِ و يقْلَع منابِت الْغَفْلَةِ، و يقَوي الْقَلْب بِمواعد اللّه و يرِ
قِّرُ الدحي رْصِ، والْح ئُ نارطْفي وى، والْه المرُ أَعكْسي وه نْيا، ونى ما قالَ النَّبِيعم صلى اهللا (و

  : فكْرُ ساعة خَيرٌ منْ عبادةِ سنَة) عليه وآله
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .155، صفحه 6، جلد »بحار االنوار«ـ  1
  .152، صفحه 6، جلد »بحار االنوار«ـ  2
  .345، صفحه 20، جلد »شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد«ـ  3
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هاى غفلت را از دل بر  ميراند، ريشه هاى سركش را در درون آدمى مى ياد مرگ شهوت«
دهد،  بخشد، به طبع آدمى نرمى و لطافت مى هاى الهى نيرو مى كند، قلب را به وعده مى

 و دنيا را در نظر. كند د، آتش حرص را خاموش مىشكن هاى هوا پرستى را در هم مى نشانه
يك : فرموده) صلى اهللا عليه وآله(كند، و اين است معنى سخنى كه پيغمبر انسان كوچك مى

  )1!.(»ساعت فكر كردن از يك سال عبادت بهتر است
هاى روشن تفكر است نه اين كه موضوع تفكر منحصر به آن  البته منظور، بيان يكى از مصداق

  .باشد بوده
  .گذشت) سوره ق 19ذيل آيه ( 253ه ، صفح22در اين باره، بحث ديگرى در جلد 

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .133، صفحه 6، جلد »بحار االنوار«ـ  1
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  فَال صدقَ و ال صلّى     31
  و لكنْ كَذَّب و تَولّى     32
  ثُم ذَهب إِلى أَهله يتَمطّى     33
  أَولى لَك فَأَولى     34
  ثُم أَولى لَك فَأَولى     35
36     دىس تْرَكاإلِنْسانُ أَنْ ي بسحأَ ي  
  أَ لَم يك نُطْفَةً منْ مني يمنى     37
  ثُم كانَ علَقَةً فَخَلَقَ فَسوى     38
  فَجعلَ منْه الزَّوجينِ الذَّكَرَ و األُنْثى     39
  أَ لَيس ذلك بِقادر على أَنْ يحيِي الْموتى     40
  

  :ترجمه
  .ـ او هرگز ايمان نياورد و نماز نخواند 31
  .ـ بلكه تكذيب كرد و روى گردان شد 32
  !ـ سپس متكبرانه به سوى خانواده خود بازگشت 33
  !ـ واى بر تو، باز هم واى بر تو 34
  .ـ پس واى بر تو، باز هم واى بر تو 35
  !شود؟ هدف رها مى كند بى  ـ آيا انسان گمان مى 36
  !شود نبود؟ اى از منى كه در رحم ريخته مى  ـ آيا او نطفه 37
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  .ـ سپس به صورت خون بسته در آمد، و خداوند او را آفريد و موزون ساخت 38
  !ـ و از او دو زوج مرد و زن آفريد 39
  !گان را زنده كند؟ـ آيا چنين كسى قادر نيست كه مرد 40
  

  :تفسير
  ...ارزش آفريد خدائى كه انسان را از نطفه بى

كه نخستين گام در سفر آخرت است و در آيات گذشته » مرگ«هاى مربوط به  در ادامه بحث
  .گويد  ز توشه اين مسافرت سخن مىآمده، در آيات مورد بحث، از خالى بودن دست كافران ا

كر معاد، هرگز ايمان نياورد و آيات خدا را تصديق نكرد و اين انسان من«: فرمايد نخست مى
  )1).(فَال صدقَ و ال صلّى(» براى او نماز نگذارد

 * * *  
  ).و لكنْ كَذَّب و تَولّى(» بلكه راه تكذيب را پيش گرفت و به فرمان خدا پشت كرد«

آيات الهى و توحيد و نبوت عدم تصديق قيامت و حساب و جزا و » فَال صدقَ«منظور از جمله 
از » صدقه«است، ولى بعضى آن را اشاره به ترك انفاق و ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اسالم

  .اند، به قرينه ذكر آن در كنار نماز ناحيه كافران دانسته
نقطه مقابل اين تصديق، تكذيب است، بنابراين : كه دهد ولى آيه دوم به خوبى گواهى مى

  .رسد تر به نظر مى حتفسير اول صحي
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گردد كه از لحن كالم  باز مى» انسان منكر معاد«به » صدقَ و صلّى«هاى   ـ ضمير در جمله 1
  .شده است شود، و در آغاز سوره نيز به آن اشاره  استفاده مى
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واده خود بازگشت، در حالى كه متكبرانه راه سپس او به سوى خان«: افزايد در آيه بعد مى
  ).ثُم ذَهب إِلى أَهله يتَمطّى(» رفت مى

و آيات الهى، پيروزى ) صلى اهللا عليه وآله(اعتنائى و تكذيب پيامبر او به گمان اين كه با بى
آمد، تا طبق  ز باده غرور سرمست بود، و به سراغ خانواده خود مىمهمى به دست آورده، ا

معمول مسائل افتخار آميز را كه در خارج خانه رخ داده براى آنها بازگو كند، حتى راه رفتنش 
  .و حركت اعضاء پيكرش همگى بيانگر اين كبر و غرور بوده

به معنى كشيدن پشت از روى » تَمطّى«در اصل به معنى پشت است و » مطا«از ماده » يتَمطّى«
  .حالى است، و در اينجا منظور همان معنى اول است بىاعتنائى و غرور، و يا كسالت و   بى

به معنى كشيدن پا يا ساير اعضاى بدن به هنگام ) بر وزن خط(» مطّ«بعضى نيز آن را از ماده 
  )1.(تر است ظاهر لفظ مناسببا » مطا«دانند، ولى اشتقاق آن از  اعتنائى يا كسالت مى اظهار بى

و اذَا انْقَلبوا : آمده است» مطففين«سوره  31ه در آيه به هر حال اين معنى شبيه چيزى است ك
گردند از روى استهزا  هاى خود بازمى هنگامى كه آنها به سوى خانواده«: أَهلَهم انْقَلبوا فاكهِين

  .»گويند درباره مؤمنان سخن مى
* * *  

عذاب الهى «: گويد ايمان را مخاطب ساخته، و به عنوان تهديد مى سپس اين گونه افراد بى
  ).أَولى لَك فَأَولى! (»تر تر است، شايسته براى تو شايسته

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باشد، تغييرى در ظاهر لفظ حاصل نشده، در حالى كه اگر از ماده » مطا«ـ زيرا اگر از ماده  1
  .شده است» ياء«آخر آن تبديل به » اءط«بوده كه » يتَمطَّط«در اصل » يتَمطّى«باشد، »مط«
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  ).ثُم أَولى لَك فَأَولى! (»تر تر است، شايسته  باز هم عذاب الهى براى تو شايسته«
  :اند از جمله اين كه تفسيرهاى متعدد ديگرى براى اين آيه نيز ذكر كرده

  .عذاب بر تو باد باز هم عذاب بر تو باد: تهديدى است به آنها كه
  .براى تو سزاوارتر است، سزاوارتر: يا اين حالتى را كه دارى

  .يا سرزنش و مذمت براى تو بهتر است، باز هم بهتر
  .يا واى بر تو، باز هم واى بر تو

  .يا خيرات دنيا از تو دور باد، و خيرات آخرت نيز دور باد
  .يا شرّ و عذاب، دامنگير تو باد، باز هم شر و عذاب دامنگيرت باد

تر است، و عذاب قبر و   كنى براى تو در اين دنيا شايسته عذابى كه در ميدان بدر مشاهده مىيا 
  )1.(تر قيامت نيز براى تو شايسته

گردد كه تهديد به  ولى ناگفته پيدا است غالب اين معانى به يك معنى كلى و جامع بر مى
  .برزخ، و قيامتگيرد اعم از عذاب دنيا،  عذاب و مذمت و شرّ و عقاب را در بر مى

و طبق (را گرفت » ابو جهل«دست ) صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا: در روايات آمده است
ابو «، »ثُم أَولى لَك فَأَولى أَولى لَك فَأَولى«: و فرمود) بعضى از روايات گريبان او را گرفت

تواند به من  گارت مىتوانى و نه پرورد كنى، نه تو مى مرا به چه چيز تهديد مى«: گفت» جهل
ها بر  اينجا بود كه همين جمله! »زيانى برساند، من قدرتمندترين افراد اين سرزمين هستم

  به صورت آيات قرآنى نازل )  عليه وآلهصلى اهللا(پيامبر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عضى از تفاسير است و طبق ب» افعل تفضيل«در اينجا » أَولى«ـ مطابق بعضى از تفسيرها  1
قاربك «: شود است، و مفهوم جمله چنين مى» ولى«از باب افعال از ماده » فعل ماضى» «أَولى«

ذابالْع اللّه«.  
دارد، ولى مناسب همان معنى » قارب«است و معنى » اسماء افعال«از » أَولى«: اند و بعضى گفته

مراجعه » المنجد«و » الميزان«، »معانىروح ال«، »البيان فى غريب اعراب القرآن«به (اول است 
  ).شود
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  )1.(شد

* * *  
ه يكى از طريق بيان هدف آفرينش و پردازد ك از آن پس به دو استدالل جالب درباره معاد مى

حكمت خداوند است، و ديگرى از طريق بيان قدرت او به استناد تحول و تكامل نطفه انسان 
  .در مراحل مختلف عالم جنين

أَ ! (؟»شود هدف رها مى بيهوده و بى: كند آيا انسان گمان مى«: فرمايد مرحله اول مى در
س تْرَكاإلِنْسانُ أَنْ ي بسحيدى.(  

» ابلٌ سدى«: گويد هدف است، عرب مى به معنى مهمل، بيهوده و بى) بر وزن هدى(» سدى«
  .رود ه چرا مىخواهد ب در مورد شترى كه بدون ساربان رها شده و هر جا مى

باشد، آيه  در اين آيه، همان انسانى است كه منكر معاد و رستاخيز مى» انسان«منظور از 
كند خداوند اين جهان پهناور را، با اين عظمت، و اين همه  ر مىاو چگونه باو: گويد مى

ور تواند با ها، براى انسان بيافريند، ولى در آفرينش انسان هدفى نباشد،؟ چگونه مى شگفتى
هر عضوى از اعضاى انسان براى هدف خاصى آفريده شده باشد، چشم براى ديدن، : كرد

حتى . هاى بدن و اكسيژن و آب به تمام سلولگوش براى شنيدن، و قلب براى رسانيدن غذا 
خطوط سر انگشتان انسان نيز حكمتى دارد، ولى براى مجموع وجود او، هيچ هدفى در كار 

بدون هيچگونه برنامه، امر، نهى، تكليف و مسئوليت آفريده شده  نيست، و بيهوده، مهمل و
  است؟ 

كنند، و نامش را از زمره   د مىهدف بسازد به او ايرا  يك فرد عادى اگر مصنوع كوچكى بى
  نمايند، چگونه ممكن است خداوند  هاى عاقل حذف مى انسان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .401، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  ! هدفى داشته باشد؟ حكيم على االطالق، چنين آفرينش بى
هدف همين زندگى چند روزه دنيا است، همين خور و خواب تكرارى و : و اگر گفته شود

آميخته با هزار گونه درد و رنج، قطعاً اين چيزى نيست كه بتواند آن آفرينش بزرگ را توجيه 
  .كند

اين انسان براى هدف بزرگترى يعنى زندگى جاويدان در جوار قرب : گيريم مى بنابراين، نتيجه
  )1.(استپايان، آفريده شده  رحمت حق، و تكامل بىوقفه و بى

* * *  
اى از منى نبود كه در رحم   آيا انسان در آغاز نطفه«: افزايد سپس، به بيان دليل دوم پرداخته، مى

  ).ةً منْ مني يمنىأَ لَم يك نُطْفَ! (؟»شود ريخته مى
* * *  

آن گاه اين مرحله را پشت سر گذارد و به صورت خون بسته درآمد، و خداوند او را آفرينش «
  ).ثُم كانَ علَقَةً فَخَلَقَ فَسوى(» اى بخشيد، و موزون ساخت  تازه

* * *  
فَجعلَ (» آفريد خداوند از همين نطفه دو جفت مرد و زن را«باز در اين مرحله متوقف نماند 

  ).منْه الزَّوجينِ الذَّكَرَ و األُنْثى
* * *  

م مادر، هر روز آفرينش جديدى ارزش را در ظلمتكده رح آيا كسى كه نطفه كوچك و بى
دهد،  كند، و چهره نوينى به او مى اى از حيات و زندگى در تن او مى بخشد، و لباس تازه مى

  شود و از   نث كاملى مىتا سرانجام، انسان مذكر يا مؤ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيز ) 346، صفحه 14جلد (» مؤمنون«سوره  115ـ در اين زمينه بحث ديگرى در ذيل آيه  1
  .داشتيم
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أَ لَيس ذلك بِقادر على ! (؟»آيا چنين كسى قادر نيست مردگان را زنده كند«گردد  مادر متولد مى
تىأَنْ يوالْم يِيح.(  

اين بيان، در حقيقت در مقابل منكرانى است كه در مسأله معاد جسمانى غالباً دم از محال بودن 
كردند، و قرآن  زدند، و امكان بازگشت به زندگى را بعد از مردن و خاك شدن نفى مى مى

گرداند، مراحل  ىبراى اثبات امكان اين معنى دست انسان را گرفته و او را به آغاز خلقتش بازم
دهد، تا بداند او  ر اين مراحل به او نشان مىانگيز انسان را د عجيب جنين، و تطورات شگفت

بر همه چيز قادر و توانا است، و به تعبير ديگر، بهترين دليل براى امكان يك شىء وقوع آن 
  .است

* * *  
  :ها نكته

  !ـ تطورات جنين يا رستاخيزهاى مكرر 1
ه معنى آب كم يا آب صاف است، سپس به قطرات آبى كه از طريق لقاح، در اصل، ب» نطفه«

  .شود گفته شده است سبب پيدايش انسان يا حيوانى مى
هاى جهان هستى است كه  ترين پديده در حقيقت تحول نطفه در دوران جنينى، از عجيب

حد زيادى باشد، و در قرون اخير پرده از روى اسرار آن تا  مى» جنين شناسى«موضوع علم 
  .برداشته شده است

هاى قدرت  قرآن در آن روز كه هنوز اين مسائل كشف نشده بود كراراً به عنوان يكى از نشانه
  .هاى عظمت اين كتاب بزرگ آسمانى است خداوند روى آن تكيه كرده، و اين خود از نشانه

ر قرآن، مانند آيات گرچه در اين آيات، تنها بعضى از مراحل جنينى ذكر شده ولى در آيات ديگ
  ، مراحل »مؤمنون«، و اوائل سوره »حج«آغاز سوره 
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  )1.(ايم بيشترى بيان گرديده است، و ما شرح بيشترى در ذيل اين آيات در اين زمينه داده
كه اسم اشاره به بعيد است در مورد خداوند كنايه از عظمت مقام او است و » ذلك«ضمناً، 

  .به قدرى ذات پاكش واال است كه از دسترس افكار بشر بيرون است: هاشاره به اين است ك
آيا خداوند با «: هنگامى كه آيه أَ لَيس ذلك بِقادر على أَنْ يحيِي الْموتى: در روايتى آمده است

صلى اهللا عليه (؟ نازل گرديد، رسول خدا»اين همه توانائى، قادر نيست مردگان را زنده كند
  .»آرى چنين قدرتى را دارى! منزهى تو اى خداوند«: سبحانَك الّلهم، و بلى: ضه داشتعر) وآله

  )2.(نيز نقل شده است) عليه السالم(همين معنى از امام باقر و امام صادق
* * *  

  ـ نظام جنسيت در جهان بشريت 2
ر چه امورى تبديل با تمام گفتگوهائى كه درباره عوامل جنسيت جنين شده، و اين كه تحت تأثي

داند كه عوامل اصلى  كس به درستى نمى شود، هنوز هيچ مى» مؤنث«يا » مذكر«به جنس 
  چيست؟ 

تأثير  اى از داروها ممكن است در اين مسأله بى درست است كه بعضى از مواد غذائى يا پاره
، اين مطلبى شود، و به تعبير ديگر ولى يقيناً هيچكدام عامل تعيين كننده محسوب نمى. نباشد

  .است كه علمش نزد خداوند عالم است
شود  از سوى ديگر، همواره يك تعادل نسبى در ميان اين دو جنس در همه جوامع ديده مى

  گرچه در غالب جوامع تعداد زنان كمى بيشتر و ندرتا در 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .به بعد مراجعه شود 206از صفحه  به بعد و 17، صفحه 14، جلد »نمونه«ـ به تفسير  1
  .402، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2
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بعضى جوامع تعداد مردان كمى زيادتر است ولى روى هم رفته يك تعادل نسبى در ميان اين 
  .دو جنس وجود دارد

دان، يا اگر فرضاً روزى فرا رسد كه اين تعادل به هم بخورد، و مثالً تعداد زنان ده برابر مر
خورد؟ و چه  تعداد مردان ده برابر زنان شود، فكر كنيد چگونه نظام جامعه انسانى به هم مى

آيد كه در برابر هر يك زن ده مرد، و يا در برابر هر   مفاسد عجيبى از اين رهگذر به وجود مى
  .شود  ده مرد يك زن وجود داشته باشد، و چه جنجالى بر پا مى

اى به اين  ه لطيف و سر بستهاشار» فَجعلَ منْه الزَّوجينِ الذَّكَرَ و األُنْثى«: گويد آيات فوق كه مى
ها، و تقسيم آنها به اين دو جنس در دوران  از يكسو، به تنوع مرموز انسان: دو موضوع است
  )1.(كند، و از سوى ديگر، به اين تعادل نسبى جنين اشاره مى

 * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اى بيشتر از مردان است و آن رايكى از  ـ اين كه معروف است تعداد زنان در هر جامعه 1

گيرند قابل قبول است، اما اين منافات با تعادل نسبى ندارد، فى المثل  دالئل تعدد زوجات مى
نى تفاوت ميليون مرد باشد، يع 24ميليون زن و  26ميليون نفرى ممكن است  50در يك جامعه 

نها حدود يك دهم يا كمتر باشد، اما اين كه زنان چند برابر مردان بوده باشد در هيچ اين دو ت
  .اى ديده نشده است جامعه
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در يك لحظه تمام مردگان را لباس حيات : دهيم تو قادرى بر اين كه  ما گواهى مى! خداوندا
  .يده نيستبپوشانى، چيزى در مقابل قدرت تو مشكل و پيچ

كنيم تنها  رسد، و از همه چيز قطع اميد مى در آن روز كه جانها به گلوگاه مى! پروردگارا
  .اميدمان به ذات پاك تو است

  !ما را به هدف آفرينش آشنا بفرما! بار الها
  

  آمينَ يا رب الْعالَمينَ 
  

  )1(ه قيامتپايان سور                                                    
  1407/ ربيع االول /  7                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1383/  2/  25: ـ پايان تصحيح 1
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  )دهر(سوره انسان 
  
  
  

  آيه است 31نازل شده و داراى » مدينه«اين سوره، در 
  
  
  
  
  
  
  
  تاريخ شروع                                                     

  1407/ ربيع االول / 7                                                  
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  محتواى سوره انسان
توان آن را به   ز يك نظر مىاين سوره در عين كوتاهى، محتواى عميق، متنوع و جامعى دارد و ا

  : پنج بخش تقسيم كرد
و آن گاه هدايت و ) مختلط(» امشاج«در بخش اول، از آفرينش انسان و خلقت او از نطفه 

  .گويد آزادى اراده او سخن مى
عليهم (در بخش دوم، سخن از پاداش ابرار و نيكان است كه شأن نزول خاصى در مورد اهلبيت

  .شاره خواهد شددارد و به آن ا) السالم
  .كند هائى كوتاه و مؤثر بازگو مى ها را در جمله  در بخش سوم، دالئل استحقاق اين پاداش

در بخش چهارم، به اهميت قرآن، و طريق اجراى احكام آن، و راه پرفراز و نشيب خودسازى 
  .اشاره شده

ميان آمده به ) در عين مختار بودن انسان(و در بخش پنجم، سخن از حاكميت مشيت الهى 
  .است

و سوره » دهر«، سوره »انسان«هاى متعددى است كه مشهورترين آنها سوره  براى اين سوره، نام
است كه هر كدام از آنها از يكى از كلمات اوائل سوره گرفته شده است، هر چند در » هل أتى«

  .ياد شده است» هل أتى«خوانيم، تنها از  اً در فضيلت سوره مىرواياتى كه بعد
*  * *  
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  فضيلت تالوت اين سوره
كانَ جزَاؤُه » هلْ أَتَى«منْ قَرَأَ سورةَ : آمده است) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از پيغمبر اكرم
كسى كه سوره هل أتى را بخواند پاداش او بر خداوند بهشت و «: علَى اللَّه جنَّةً و حرِيراً

  )1.(»هاى بهشتى است لباس
را » هل أتى«هاى كسى كه سوره  يكى از پاداش«: آمده) عليه السالم(و در حديثى از امام باقر

خواهد )صلى اهللا عليه وآله(در قيامت با پيغمبر اكرم: در هر صبح پنجشنبه بخواند، اين است كه
  2.»بود

* * *  
  

  نازل شده است؟» مدينه«آيا اين سوره در 
يا مكّى است؟ در ميان مفسران گفتگو است، ولى اجماع علما مدنى » هل أتى«در اين كه سوره 

همه يا حداقل قسمتى از آيات آغاز سوره كه مقام ابرار و : و مفسران شيعه، بر اين است كه
زول آن، يعنى داستان نذر على نازل شده، كه شأن ن» مدينه«كند در  اعمال صالح آنها را بيان مى

  .و فضه مشروحاً خواهد آمد) عليهم السالم(حسينو فاطمه زهرا و امام حسن و امام 
است، همان گونه كه » مدينه«و همچنين مشهور در ميان علماى اهل سنت نيز نزول آن در 

مشهور علما «: ةو قالَ الْجمهور مدني: گويد مفسر مشهور اهل تسنن در تفسيرش مى» قرطبى«
  3.»در مدينه نازل شده است: معتقدند كه

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .402، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2و  1
  .6909، صفحه 10، جلد »قرطبى«ـ تفسير  3
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دانند  مى» مدنى«از كسانى كه تمام اين سوره، يا قسمتى از آيات آن را كه در باال اشاره شد 
  :عبارتند از

نازل » مدينه«و در » مكّه«تعداد آياتى را كه در » ابن عباس«ـ حاكم ابوالقاسم حسكانى از  1
كه بعد از  هاى مدنى شمرده شده به ترتيب مشروحاً نقل كرده است، و اين سوره را جزء سوره

  )1.(نازل گرديده» طالق«، و قبل از سوره »رحمن«سوره 
  2.آورده است» ابن عباس«، استاد احمد زاهد نيز همين معنى را از »ايضاح«صاحب كتاب 

از جمعى » نظم الدرر و تناسق اآليات و السور«ابو عبداللّه زنجانى از كتاب » تاريخ القرآن«ـ  2
  3.اند هاى مدنى آورده را در رديف سوره» انسان«از بزرگان اهل سنت نقل كرده كه سوره 

ا ر» هل أتى«نقل شده كه سوره » ابن عباس«از » فهرست ابن نديم«ـ و نيز در همان كتاب از  3
  4.شمارد يازدهمين سوره مدنى مى

در » هل أتى«نقل شده كه سوره » عكرمه«از » دالئل النبوة«در » بيهقى«از » اتقان سيوطى«ـ در  4
  5.نازل شده است» مدينه«
  6.به طرق مختلف نقل شده» ابن عباس«نيز همين معنى از » در المنثور«ـ در  5
آيات آغاز اين سوره را در مورد نذر ـ زمخشرى در تفسير كشاف شأن نزول معروف  6

  7.و همسر و فرزندانش نقل كرده است) عليه السالم(على
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .405، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2و  1
  .55، صفحه »تاريخ القرآن«ـ  4و  3
  .221، صفحه 20، جلد »الميزان«ـ تفسير  6و  5
  .670صفحه  ،4، جلد »كشّاف«ـ  7
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ـ گذشته از موارد باال جمع كثير ديگرى از بزرگان اهل سنت نزول آيات آغاز اين سوره را  7
اند كه  نقل كرده)عليهم السالم(درباره على و فاطمه زهرا و حسن و حسين...) اَنَّ األَبرار(

در ) عليه السالم(سيندانيم تولد امام حسن و امام ح زيرا مى(شهادتى است بر مدنى بودن آن 
سبط بن «، »معالم التنزيل«در » بغوى«، »اسباب النزول«در » واحدى«مانند ) بوده است» مدينه«

  )1.(و جمعى ديگر» كفاية الطالب«در » گنجى شافعى«، »هتذكر«در » جوزى
يكى از ائمه چهار » محمد بن ادريس شافعى«اين مسأله به قدرى معروف و مشهور است كه 

  : گويد  هل سنت، در شعر معروفش مىگانه ا
  !الى م الى م و حتّى متى؟أُعاتَب فى حب هذَا الْفَتى

  !:؟»هلْ أَتى«و فى غَيرِه هلْ أَتى *** و هلْ زوجت فاطم غَيرَه؟ 
ير مگر فاطمه به غ! كنيد تا كى تا كى و تا چه زمانى؟ مرا در محبت اين جوانمرد سرزنش مى«

  )2!(؟»او تزويج شد؟ و مگر هل أتى درباره غير او نازل شده است
مدارك فراوان ديگرى در اين زمينه وجود دارد كه به قسمتى از آنها به هنگام بيان شأن نزول 

  .اشاره خواهيم كرد» ...اَنَّ األَبرار يشْرَبونَ«آيات 
بدانند، و تمام روايات مربوط به » مكّى«اما با اين همه بعضى از متعصبان اصرار دارند كه آن را 

عليهم (، و همچنين نزول اين سوره درباره على و فاطمه زهرا و حسنين»مدينه«نزول آن در 
  !انكار كنند) السالم

) عليهم السالم(راستى عجيب است، هر جا آيه و روايتى منتهى به فضائل على و اهلبيت
دهند گوئى   اى نشان مى حساسيت فوق العادهكنند و   شود گروهى داد و فرياد بلند مى مى

  !اسالم به خطر افتاده
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).هاى آنان با ذكر نام و شماره صفحه كتاب( 170ـ  157، صفحه 3، جلد »احقاق الحق«ـ  1
  .158، صفحه 3، جلد »احقاق الحق«ـ  2
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را از خلفاى راشدين، و از پيشوايان بزرگ اسالم ) السالمعليه (على: كنند ادعا مى: با اين كه
كنند، به اعتقاد ما اين عصبيت،  هار عالقه مىاظ) عليهم السالم(دانند، و نسبت به اهلبيت مى

نتيجه حاكميت روح اموى بر افكار اين گروه است و زائيده تبليغات آن دوران شوم، خدا همه 
  .ما را از اين گونه اشتباهات حفظ كند

* * *  
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  هلْ أَتى علَى اإلِنْسانِ حينٌ منَ الدهرِ لَم يكُنْ شَيئاً مذْكُوراً        1
  إِنّا خَلَقْنَا اإلِنْسانَ منْ نُطْفَة أَمشاج نَبتَليه فَجعلْناه سميعاً بصيراً       2
  لسبِيلَ إِما شاكراً و إِما كَفُوراً إِنّا هديناه ا       3
  إِنّا أَعتَدنا للْكافرِينَ سالسالْ و أَغْالالً و سعيراً        4
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  !ـ آيا زمانى طوالنى بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكرى نبود؟ 1
 او را شنوا و بينا) بدين جهت( ;آزمائيم او را مىـ ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم، و  2

  .قرار داديم
  .يا ناسپاس) و پذيرا گردد(ـ ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد  3
  !ايم هاى سوزان آماده كرده ها و شعله ـ ما براى كافران، زنجيرها و غل 4
  

  :تفسير
  ارزش انسان ساختيم از نطفه بى

ى است، ولى در هاى بهشت  هاى اين سوره پيرامون قيامت و نعمت بحثبا اين كه بيشترين 
ساز توجه به قيامت  چرا كه توجه به اين آفرينش زمينه ;آغاز آن، سخن از آفرينش انسان است

  و رستاخيز است، همان گونه كه در تفسير 
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  .در چند صفحه قبل شرح داديم» قيامت«سوره 
هلْ (؟ »كر نبودت كه زمانى طوالنى بر انسان گذشت كه چيزى قابل ذآيا چنين نيس«: فرمايد مى

  )1).(أَتى علَى اإلِنْسانِ حينٌ منَ الدهرِ لَم يكُنْ شَيئاً مذْكُوراً
ها، در البالى قطرات  هاى پراكنده بود، در ميان خاك آرى، ذرات وجود او هر كدام در گوش

يكى  ن وجود دارد، مواد اصلى وجود او هر كدام در گوشهآب درياها، در هوائى كه در جو زمي
  .از اين سه محيط پهناور افتاده بود، و او در ميان آنها در حقيقت گم شده، و هيچ قابل ذكر نبود

  
شود؟ يا  در اينجا نوع انسان است، و عموم افراد بشر را شامل مى» انسان«آيا منظور از 

  .است؟) عليه السالم(خصوص حضرت آدم
باشد، هر چند   قرينه روشنى بر معنى اول مى گويد ما انسان را از نطفه آفريديم آيه بعد كه مى
در آيه دوم اشاره به » انسان«و » آدم«در آيه اول، به معنى حضرت » انسان«: بعضى معتقدند

  .رسد فرزندان آدم است، ولى اين جدائى در اين فاصله كوتاه، بسيار بعيد به نظر مى
نيز نظرات ديگرى اظهار شده » چيز قابل ذكرى نبود«: جمله لَم يكُنْ شَيئاً مذْكُوراًدر تفسير 

انسان به هنگامى كه در عالم نطفه و جنين بود، موجود قابل ذكرى نبود، : است، از جمله اين كه
  .ولى بعداً كه مراحل تكامل را پيمود به موجودى قابل ذكر تبديل شد

مذكور بود، هر » علم خدا«انسان در «: نقل شده كه فرمود) عليه السالم(در حديثى از امام باقر
  )2.(»مذكور نبود» عالم خلق«چند در 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد، يا به معنى استفهام تقريرى يا استفهام  مى» قد«در اينجا به معنى » هل«ـ در اين كه  1
جمله  استفهام تقريرى است، و مفهوم: ولى ظاهر اين است اند، انكارى، احتماالت مختلفى داده

  .»أَ لَيس قَد أَتى علَى اإلِنْسانِ حينٌ منَ الدهرِ لَم يكُنْ شَيئاً مذْكُوراً«: اين است
  .406، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2
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علماء و دانشمندانند كه قبل از فرا  در اينجا» انسان«منظور از : در بعضى از تفاسير نيز آمده كه
گرفتن علم قابل ذكر نبودند، اما بعد از رسيدن به نظام علم در ميان همه مردم، در حيات و بعد 

  .از موتشان، همه جا ذكر آنها است
ز كسى شنيد گفت اى كاش آدم همچنان غير اين آيه را ا» عمر بن خطاب«: اند بعضى نقل كرده

  )1!.(شدند شد، و فرزندانش مبتال نمى د، و از مادرزاده نمىمذكور باقى مانده بو
  .چرا كه در واقع ايرادى است به مسأله آفرينش ;و اين سخن تعجب آور است

* * *  
  :فرمايد به هر حال بعد از اين مرحله نوبت آفرينش انسان، و موجود قابل ذكر شدن است، مى

» آزمائيم، و لذا او را شنوا و بينا قرار داديم مى ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم، و او را«
  ).إِنّا خَلَقْنَا اإلِنْسانَ منْ نُطْفَة أَمشاج نَبتَليه فَجعلْناه سميعاً بصيراً(
به ) بر وزن مريض(» مشيج«يا جمع ) بر وزن نسج يا بر وزن سبب(» مشج«جمع » أَمشاج«

  .معنى شىء مخلوط است
» اسپرم«ممكن است اشاره به اختالط نطفه مرد و زن و تركيب » نطفه مخلوط« آفرينش انسان از

اجماالً به آن اشاره شده )عليهم السالم(بوده باشد همان گونه كه در روايات اهلبيت» اوول«و 
ها و  يا اشاره به استعدادهاى مختلفى كه در درون نطفه از نظر عامل وراثت از طريق ژن. است

ها  چرا كه از ده ;رد، و يا اشاره به اختالط مواد مختلف تركيبى نطفه استمانند آن وجود دا
تر و  ماده مختلف تشكيل يافته، و يا اختالط همه اينها با يكديگر، معنى اخير از همه جامع

  .تر است  مناسب
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .406، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  )2(-)1.(اشاره به تطورات نطفه در دوران جنينى است» أمشاج«تمال نيز داده شده كه اين اح
» تكليف، تعهد، مسئوليت، آزمايش و امتحان«اشاره به رسيدن انسان به مقام » نَبتَليه«جمله 

است، و اين يكى از بزرگترين مواهب خدا است كه به انسان كرامت فرموده و او را شايسته 
  .قرار داده است» سئوليتتكليف و م«

ممكن نيست، در آخر آيه اشاره به ابزار » آگاهى«بدون » آزمايش و تكليف«و از آنجا كه 
  .ها قرار داده است كند كه در اختيار انسان  شناخت و چشم و گوش مى

و آزمايش در اينجا تطورات و تحوالتى است كه به جنين منظور از ابتالء : اند بعضى نيز گفته
  .دهد  له نطفه، تا رسيدن به يك انسان كامل دست مىاز مرح

  .تر است تفسير اول مناسب» انسان«و همچنين تعبير به » نَبتَليه«ولى با توجه به تعبير 
و به : ت حسى او استريشه همه ادراكات انسان از ادراكا: شود ضمناً، از اين تعبير استفاده مى
است، و اين نظريه بسيارى از فالسفه » معقوالت«همه » مادر«تعبير ديگر، ادراكات حسى، 

  .نيز طرفدار همين نظر بوده است» ارسطو«اسالمى است، و در ميان فالسفه يونان 
 * * *  

و از آنجا كه تكليف و آزمايش انسان عالوه بر مسأله آگاهى و ابزار شناخت، نياز به دو عامل 
  ه بعد به آن دارد، آي» اختيار«و » هدايت«ديگر يعنى به مسأله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به صورت جمع آمده، به » أمشاج«مفرد است و صفت آن » نطفه«ـ بايد توجه داشت اين كه  1

خاطر آن است كه نطفه از اجزاء مختلفى تركيب يافته، و در حكم جمع است و بعضى نيز 
  .باشد ، هر چند بر وزن جمع مىمفرد است» امشاج«: اند گفته» كشاف«در » زمخشرى«مانند 

ـ در علم امروز ثابت شده نطفه مرد از چند آب مختلف و هر يك به اندازه معين براى هدف  2
» أمشاج«كند، و اين با تعبير  گردد، آن گاه به سوى قرارگاه رحم حركت مى خاصى تركيب مى

  .بيشترى داردتناسب 
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به او نشان داديم، خواه شاكر و پذيرا باشد، يا كفران كننده و  ما راه را«: فرمايد اشاره كرده، مى
  )1).(إِنّا هديناه السبِيلَ إِما شاكراً و إِما كَفُوراً(» ناپذيرا

شود،  را شامل مى» تكوينى«اى دارد كه هم هدايت  در اينجا معنى وسيع و گسترده» هدايت«
  .سوق آيه بيشتر روى هدايت تشريعى استرا هر چند » تشريعى«و هم » فطرى«هم هدايت 

و تكامل آفريده است، » ابتالء و امتحان«توضيح اين كه از آنجا كه خداوند انسان را براى هدف 
مقدمات وصول به اين هدف را در وجود او آفريده، و نيروهاى الزم را به او بخشيده اين همان 

  .است» تكوينى«هدايت 
مودن اين راه را قرار داده، و از طريق الهامات فطرى، مسير سپس در اعماق فطرتش عشق به پي

نموده و از سوى ديگر، رهبران آسمانى و » فطرى«را به او نشان داده، و از اين نظر هدايت 
مبعوث كرده، و به وسيله آنها » ارائه طريق«انبياى بزرگ را به تعليمات و قوانين روشن براى 

بته تمام اين شعب سه گانه هدايت، جنبه عمومى دارد، و فرموده است، و ال» تشريعى«هدايت 
  .شود ها را شامل مى همه انسان

  : كند ساز در زندگى انسان اشاره مى  روى هم رفته اين آيه، به سه مسأله مهم و سرنوشت
كه الزم و ملزوم يكديگر و » آزادى اراده و اختيار«و مسأله » هدايت«، مسأله »تكليف«مسأله 

  .ندمكمل يكديگر
  .كشد خط بطالن بر مكتب جبر مى» إِنّا هديناه السبِيلَ إِما شاكراً و إِما كَفُوراً«در ضمن جمله 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» هديناه«به عقيده بسيارى از مفسران حال براى ضمير مفعولى در » كَفُوراً«و » شاكراً«ـ  1
محذوفى بوده باشد و در تقدير چنين » يكُونُ«وجود دارد كه خبر  باشد، اين احتمال نيز مى

  ).إِما يكُونُ شاكراً و إِما يكُونُ كَفُوراً: (است
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چرا كه در مقابل  ;ترين تعبيرى است كه در اينجا امكان دارد مناسب» كَفُوراً«و » شاكراً«تعبير به 
و تسليم شوند، و راه هدايت پيش گيرند، شكر اين  رگ هدايت الهى، آنها كه پذيرانعمت بز

  .اند نعمت را به جا آورده، و آنها كه مخالفت كنند كفران كرده
آيد، كه از عهده شكرش به در آيد، در مورد  و از آنجا كه از دست و زبان هيچ كس بر نمى

) صيغه مبالغه(» ركفو«تعبير به » كفران«ر مورد تعبير به اسم فاعل كرده، در حالى كه د» شكر«
چرا كه  ;اند زيرا آنها كه اين نعمت بزرگ را ناديده بگيرند باالترين كفران را كرده ;آمده

خداوند انواع وسائل هدايت را در اختيار آنها گذارده، و اين نهايت كفران است كه همه را 
  .ناديده بگيرد و راه خطا برود

رود و  ه هم در مورد كفران نعمت به كار مىاى است ك واژه» كفور«ضمناً، بايد توجه داشت 
  ).آورده است» مفردات«در » راغب«همان گونه كه (» كفر اعتقادى«هم در مورد 

 * * *  
در آخرين آيه مورد بحث، اشاره كوتاه و پرمعنائى به سرنوشت كسانى كه راه كفر و كفران را 

هاى سوزان آتش آماده  ها و شعله ما براى كافران زنجيرها و غل«: فرمايد پويند كرده، مى مى
  ).إِنّا أَعتَدنا للْكافرِينَ سالسالْ و أَغْالالً و سعيراً(» ايم كرده

تأكيدى است بر مسأله حتمى بودن مجازات اين گروه، درست » ايم آماده كرده«: تعبير به أَعتَدنا
دهند به  دارند و احتمال مى كسانى است كه توانائى محدودى است كه آماده كردن از قبل، كار

چرا كه هر چه را اراده  ;هنگام نياز توانائى پيدا نكنند، و اين معنى درباره خداوند موردى ندارد
شود، در عين حال براى بيان قطعى بودن مجازات كافران  فوراً موجود مى» كُن«كند با فرمان 

  اعالم 
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  ! آماده است سائل مجازات آنها از هم اكنونو: كند مى

اى است كه بر  به معنى حلقه» غل«جمع » أَغْالل«و » زنجير«به معنى » سلسله«جمع » سالسل«
  )1.(بندند دهند، سپس آن را با زنجير مى ها قرار مى گردن يا دست

م اين گروه هاى سوزان آتش بيانگر مجازات عظي به هر حال، ذكر غل و زنجير، و سپس شعله
  .در آن جمع است» اسارت«و » عذاب«گر قرآن نيز به آن اشاره شده، و است كه در آيات دي

هائى كه در اين دنيا  شود، آتش آزادى آنها در شهوات در اينجا سبب اسارت آنها در آنجا مى
  .گيرد يابد و دامانشان را مى اند در آنجا تجسم مى بر پا كرده

* * *  
  : نكته

  :عالم پر غوغاى جنين
يا » اوول«و دومى » كرمك«يا » اسپرم«ان از تركيب نطفه مرد و زن كه اولى دانيم نطفه انس مى

  .شود نام دارد تشكيل مى» تخمك«
هاى  و سپس تركيب آن، و بعد مراحل مختلف جنين، از عجائب و شگفتى» نطفه«اصل وجود 

 رده از اسرار آن برداشته شده،پ» جنين شناسى«بزرگ جهان آفرينش است كه با پيشرفت علم 
  .هر چند اسرار بيشترى هنوز در پرده نهان است

  :دهد امور زير است هاى مزبور كه گوشه كوچكى را تشكيل مى از جمله شگفتى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطالعه ) 321صفحه  18جلد (» يس«سوره  8را ذيل آيه » أغالل«ـ توضيح بيشتر درباره معنى  1

  .فرمائيد
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بينى  شود، موجود زنده متحرك بسيار كوچك ذره كه با آب نطفه مرد خارج مى» اسپرم«ـ  1
باشد، و عجب اين كه در هر بار انزال مرد  است كه داراى يك سر و گردن و دم متحرك مى

اسپرم وجود داشته باشد كه مطابق جمعيت چندين كشور ! ممكن است از دو تا پانصد ميليون
گردد،  شمار، فقط يك يا چند عدد وارد تخمك شده، و بارور مى ده بىاست، ولى از اين ع

ها براى رسيدن به تخمك و تركيب با آن   وجود اين تعداد نطفه نر به خاطر آن است كه اسپرم
  .شد دهند، و اگر اين تعداد عظيم نبود شايد امر بارور شدن مشكل مى تلفات زيادى مى

اما بعد از انعقاد نطفه و ! اندازه يك گردو استقبل از دوران باردارى فقط به » رحم«ـ  2
كند و عجب اين كه  شود كه جاى زيادى را اشغال مى پرورش جنين، به قدرى بزرگ مى

  .كند جدار آن به قدرى قابل ارتجاع است كه در برابر اين حجم عظيم كامالً مقاومت مى
ناودان در ميان عضالت صورت بلكه به ! ها نيست ـ خون در ديواره رحم، در عروق و رگ 3

زيرا اگر رگى وجود داشت مسلماً در برابر كشش فوق العاده جدار رحم تاب  ;جارى است
  !آورد مقاومت نمى

دارى » اسپرم«است و » مثبت«نطفه زن داراى الكتريسته : ـ بعضى از دانشمندان معتقدند 4
كه اسپرم وارد تخمك شد، گامى شوند، اما هن ، و لذا به سوى هم كشيده مى»منفى«الكتريسته 

هاى بى شمار ديگرى كه در اطراف آن  كند و به همين دليل اسپرم بار الكتريكى آن را منفى مى
با ورود اسپرم، ماده شيميائى : اند شوند، و بعضى نيز گفته وجود دارند از آن رانده مى

  .راند ها را مى شود كه ساير اسپرم مخصوص ترشح مى
غوطهور است كه خاصيت » بوس آمنى«اى بزرگ در آبى غليظ به نام  هـ جنين در ميان كيس 5

  ضد ضربه در مقابل انواع حركات تند مادر، و يا اصابت چيزى 
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دارد، و تغيير حرارت   به شكم، دارد، به عالوه جنين را به صورت يكنواخت گرم نگه مى
ن كه او را در حالت بىوزنى قرار تر اي كند، و از همه جالب خارجى در آن به زودى اثر نمى

دهد، و از فشار آوردن اعضاى مختلف جنين روى همديگر كه ممكن است موجب  مى
  !كند ضايعاتى شود، جلوگيرى مى

گيرد، يعنى خون مادر با تمام مواد  صورت مى» بند ناف«و » جفت«ـ تغذيه جنين از طريق  6
از طريق بند ناف وارد قلب جنين  جديدىغذائى و اكسيژن وارد جفت شده، و با تصفيه 

  .گردد  شود، و از آنجا به تمام اعضاى بدن پخش مى مى
جالب اين كه بطن چپ و راست قلب جنين، با يكديگر مربوط است چون مسأله تصفيه از 

ها از هم  كند، اما به محض تولد، حفره زيرا جنين تنفس نمى ;طريق ريه در آنجا مطرح نيست
  )1!.(افتد گاه تنفس به كار مىو دستشوند،  جدا مى
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و كتب ديگر استفاده شده » اولين دانشگاه و آخرين پيامبر«ـ در اين بحث از جلد اول كتاب  1

  .است
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  وراً إِنَّ األَبرار يشْرَبونَ منْ كَأْس كانَ مزاجها كافُ       5
  عيناً يشْرَب بِها عباد اللّه يفَجرُونَها تَفْجِيراً        6
  يوفُونَ بِالنَّذْرِ و يخافُونَ يوماً كانَ شَرُّه مستَطيراً        7
8       لى حع ونَ الطَّعاممطْعي يراً وأَس يماً وتي يناً وكسم هب  
9       مال شُكُوراً إِنَّما نُطْع و زاءج نْكُمم ال نُرِيد اللّه هجول كُم  

  إِنّا نَخاف منْ ربنا يوماً عبوساً قَمطَرِيراً     10
  و سرُوراً  فَوقاهم اللّه شَرَّ ذلك الْيومِ و لَقّاهم نَضْرَةً    11
  

  :ترجمه
  .ند كه با عطر خوشى آميخته استنوش از جامى مى) و نيكان(ـ به يقين ابرار  5
نوشند، و از هر جا بخواهند آن را جارى  اى كه بندگان خاص خدا از آن مى ـ از چشمه 6

  !سازند مى
  .ترسند كنند، و از روزى كه شرّ و عذابش گسترده است مى ـ آنها به نذر خود وفا مى 7
» اسير«و » يتيم«و » مسكين«به دارند، ) و نياز(را با اين كه به آن عالقه ) خود(ـ و غذاى  8

  !دهند مى
كنيم، و هيچ پاداش و سپاسى از شما  ما شما را به خاطر خدا اطعام مى:) گويند و مى(ـ  9

  !خواهيم نمى
  !ـ ما از پروردگارمان خائفيم در آن روزى كه عبوس و سخت است 10
دارد و آنها را  مىخداوند آنان را از شرّ آن روز نگه ) به خاطر اين عقيده و عمل(ـ  11
  .پذيرد در حالى كه غرق شادى و سرورند مى
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  :شأن نزول
  )صلى اهللا عليه وآله(سندى بزرگ بر فضيلت اهلبيت پيامبر

با ) صلى اهللا عليه وآله(مبربيمار شدند پيا) عليهما السالم(حسن و حسين: گويد مى» ابن عباس«
خوب بود ! اى ابوالحسن: گفتند) عليه السالم(علىجمعى از ياران به عيادتشان آمدند، و به 

و فضه كه ) عليها السالم(و فاطمه) عليه السالم(كردى، على نذرى براى شفاى فرزندان خود مى
طبق بعضى از روايات (ند اگر آنها شفا يابند سه روز روزه بگير: خادمه آنها بود، نذر كردند

  ).كنيم روزه بگيريم  نذر مى ما هم: نيز گفتند) عليهما السالم(حسن و حسين
عليه (چيزى نگذشت هر دو شفا يافتند، در حالى كه از نظر مواد غذائى دست خالى بودند على

يك سوم آن را آرد كرد، و نان پخت، ) عليها السالم(سه من جو قرض نمود، فاطمه) السالم
): صلى اهللا عليه وآله(َل بيت محمداَلسالم علَيكُم أَه: هنگام افطار، سائلى بر در خانه آمده، گفت

مستمندى از مستمندان مسلمين هستم، غذائى به من بدهيد، ! »سالم بر شما اى خاندان محمد«
خداوند به شما از غذاهاى بهشتى مرحمت كند، آنها همگى مسكين را بر خود مقدم داشتند، و 

  .سهم خود را به او دادند و آن شب جز آب ننوشيدند
همان نان (دوم را همچنان روزه گرفتند و موقع افطار، وقتى كه غذا را آماده كرده بودند روز 
بار ديگر با (يتيمى بر در خانه آمد آن روز نيز، ايثار كردند و غذاى خود را به او دادند ) جوين

  ).آب افطار كردند و روز بعد را نيز روزه گرفتند
ب بر در خانه آمد، باز هر كدام سهم غذاى خود را در سومين روز، اسيرى به هنگام غروب آفتا

عليه (و حسين) عليه السالم(دست حسن) عليه السالم(به او دادند هنگامى كه صبح شد، على
صلى اهللا (آمدند، هنگامى كه پيامبر) صلى اهللا عليه وآله(را گرفته بود و خدمت پيامبر) السالم

اين حالى را كه در ! فرمود! لرزند گرسنگى مىآنها را مشاهده كرد، ديد از شدت ) عليه وآله
  بينم براى من بسيار گران است، سپس برخاست و با آنها حركت كرد، هنگامى  شما مى
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شد، ديد در محراب عبادت ايستاده، در حالى كه از شدت ) عليها السالم(كه وارد خانه فاطمه
) صلى اهللا عليه وآله(ى نشسته، پيامبرهايش به گود گرسنگى شكم او به پشت چسبيده، و چشم

  .ناراحت شد
اين سوره را بگير، خداوند با چنين ! اى محمد: در همين هنگام جبرئيل نازل گشت و گفت

از آيه : اند  عضى گفتهب(را بر او خواند » هل أتى«گويد، سپس سوره  خاندانى به تو تهنيت مى
»رارنَّ األَبتا آيه » ا»م كُميعكه مجموعاً هيجده آيه است در اين موقع نازل » شْكُوراًكانَ س

  ).گشت
قدر «به عنوان » الغدير«آنچه را در باال آورديم، نص حديثى است كه با كمى اختصار، در 

نفر  34ميان روايات زيادى كه در اين باره نقل شده، آمده است، و در همان كتاب از » مشترك
با (اند  هاى خود آورده رد كه اين حديث را در كتابب از علماى معروف اهل سنت، نام مى

  ).ذكر نام كتاب و صفحه آن
  )1.(به اين ترتيب، روايت فوق از رواياتى است كه در ميان اهل سنت مشهور بلكه متواتر است

اين هيجده آيه يا مجموع اين سوره، در ماجراى : و اما علماى شيعه، همه اتفاق نظر دارند كه
ست، و همگى بدون استثناء، در كتب تفسير يا حديث، روايت مربوط به آن را فوق نازل شده ا

و ) عليها السالم(و فاطمه زهراء)عليه السالم(به عنوان يكى از افتخارات و فضائل مهم على
  .اند فرزندانشان آورده

حتى چنان كه در آغاز سوره گفتيم، اين مطلب به قدرى معروف و مشهور است كه در اشعار 
  .آمده است» امام شافعى«، و حتى در شعر معروف شعرا

  رسند، حساسيت  مى) عليه السالم(جويانى كه هر وقت به فضائل على در اينجا بهانه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تا  157، صفحه 3در جلد » احقاق الحق«و در كتاب  111تا  107، صفحه 3، جلد »الغدير«ـ  1
  .نفر از دانشمندان و علماى اهل سنت با ذكر مأخذ نقل شده است 36، حديث فوق از 171
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تراشى به عمل آورده و  دهند، منتهاى دقت را در اشكال  اى نشان مى فوق العاده
  :اين شأن نزول دارند از جمله هائى بر  گيرى خرده

د امام است در حالى كه داستان شأن نزول مربوط به بعد از تول» مكّى«ـ اين سوره  1
  !واقع شده» مدينه«است كه قطعاً در ) عليه السالم(و امام حسين) عليه السالم(حسن

ولى چنان كه در آغاز اين سوره، مشروحاً بيان كرديم، دالئل روشنى در دست داريم كه نشان 
  .نازل شده است» مدينه«در » هيجده آيه«و يا الاقل » هل أتى«تمام سوره : دهد مى
  .توان آن را تخصيص به افراد معينى داد است چگونه مى ـ لفظ آيه عام 2

ولى نا گفته پيدا است كه عام بودن مفهوم آيه، منافاتى با نزول آن در مورد خاصى ندارد، 
اى دارد، ولى شأن نزول كه مصداق اتم و اعالى  بسيارى از آيات قرآن مفهوم عام و گسترده

اى را كسى دليل بر   كه عموميت مفهوم آيه باشد، و اين عجيب است آن است مورد خاصى مى
  .نفى شأن نزول آن بگيرد

اند كه با شأن نزول فوق سازگار نيست، از جمله  هاى ديگرى نقل كرده ـ بعضى، شأن نزول 3
صلى اهللا عليه (نقل كرده كه مرد سياه پوستى خدمت پيامبر» در المنثور«در » سيوطى«اين كه 

  .سؤال كرد» هليلت«و » تسبيح«آمد و از ) وآله
! عمر: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(بس است، زياد از رسول خدا سؤال كردى، پيامبر: عمر گفت

  )1!.(نازل شد) صلى اهللا عليه وآله(بر پيامبر» هل أتى«خاموش باش، و در اين هنگام سوره 
هللا صلى ا(خدمت رسول خدا» حبشه«در حديث ديگرى در همان كتاب آمده است كه مردى از 

سؤال كن و فرا : فرمود) صلى اهللا عليه وآله(خواست از او سؤال كند، پيامبر  آمد، مى) عليه وآله
  .گير

  گروه شما از نظر رنگ و صورت و نبوت بر ما ! اى رسول خدا: عرض كرد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .297، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  1
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كنى،  اى ايمان بياورم، و همانند آنچه عمل مى گر من به آنچه تو ايمان آوردهبرترى دارد، ا
  عمل كنم، من با تو در بهشت خواهم بود؟ 

پوستان در بهشت از هزار  آرى، سوگند به كسى كه جانم به دست او است سفيدى سياه: فرمود
مهمى براى گفتن ال اله  هاى ثواب) صلى اهللا عليه وآله(شود، پس از آن پيامبر سال راه ديده مى

  )1!.(نازل شد» هل أتى«اال اللّه و سبحان اللّه و بحمده، بيان فرمود، در اين هنگام سوره 
» هل أتى«ولى با توجه به اين كه اين روايات تقريباً هيچگونه تناسبى با مضمون آيات سوره 

يا مانند » بنى اميه«ل رسد براى پايمال كردن شأن نزول سابق، از سوى عما ندارد، به نظر مى
  .آنان جعل شده باشد

تواند، سه  چگونه انسان مى: ـ بهانه ديگر كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه 4
  ! كند؟ روز گرسنه بماند و تنها با آب افطار

ايم كه براى بعضى از  خود ما افراد متعددى را ديده: اما اين ايراد عجيبى است براى اين كه
اند، يعنى چهل  را انجام داده» چهل روز«ت طبى سه روز كه سهل است امساك معروف معالجا

رى از و همين امر باعث درمان بسيا! اند و مطلقاً غذائى نخورده! اند روز تمام، تنها آب نوشيده
كتابى » الكسى سوفورين«هاى آنها شده، حتى يكى از اطباى معروف غير مسلمان به نام   بيمارى

  )2.(آثار درمانى مهم چنين امساكى، با ذكر برنامه دقيق آن نوشته استدر زمينه 
روز عمالً انجام  22حتى اگر تعجب نكنيد بعضى از همكاران در تفسير نمونه، اين امساك را تا 

  .ندا داده
  ـ بعضى ديگر، براى اين كه به سادگى از كنار اين فضيلت بگذرند، از  5

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .297، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  1
به فارسى ترجمه و نشر » ها روزه روش نوين براى درمان بيمارى«ـ اين كتاب به نام كتاب  2

  .شده است
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عليه (اگر بگوئيم اين سوره درباره على: گويد مى» آلوسى«اند، مثالً  طريق ديگرى وارد شده
زيرا داخل بودن آنها  ;كاهد  نازل نشده، چيزى از قدر آنها نمى) عليها السالم(و فاطمه) السالم

داند، سپس، به بيان بعضى از فضائل آنها  مطلب آشكارى است كه هر كس مى» ابرار«در عنوان 
عليه (جز اين كه على: تواند بگويد انسان چه درباره اين دو بزرگوار مى: گويد رداخته، مىپ

پاره تن رسول ) عليها السالم(و فاطمه) صلى اهللا عليه وآله(امبرموالى مؤمنان و وصى پي) السالم
عليهما (و حسنين) صلى اهللا عليه وآله(و جزء وجود محمدى) صلى اهللا عليه وآله(خدا

روح و ريحان، و آقايان جوانان بهشتند، اما مفهوم اين سخن ترك ديگران نيست، بلكه )السالم
  )1.(تهر كس غير اين راه را بپويد گمراه اس

اگر بنا شود فضيلتى را با اين شهرت ناديده بگيريم، بقيه فضائل نيز تدريجاً : گوئيم ولى ما مى
يد كه بعضى، اصل فضيلت على و شوند، و روزى فرا خواهد رس به چنين سرنوشتى دچار مى

  !را نيز انكار كنند) عليهم السالم(بانوى اسالم و حسنين
نقل شده كه در موارد متعدد، ) عليه السالم(ايات از خود علىدر بعضى از رو: قابل توجه اين كه

  )2.(به نزول اين آيات در مورد خود و فرزندانش در مقابل مخالفان استدالل كرده است
به حكم » مكّه«وجود داشت، و در » مدينه«معموالً در » اسير«: اين نكته نيز قابل توجه است كه

شد، و اين گواه ديگرى بر  ود كمتر اسير ديده مىآن كه هنوز غزوات اسالمى شروع نشده ب
  .مدنى بودن اين سوره است

جمعى از به گفته : دانيم اين است كه اى را كه در اينجا الزم به ياد آورى مى آخرين نكته
هاى بهشتى  مفسر معروف اهل سنت، بسيارى از نعمت» آلوسى«دانشمندان اسالمى از جمله 
  حور «ست ولى از در اين سوره بر شمرده شده ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .158، صفحه 29، جلد »روح المعانى«ـ  1
  ).224، صفحه 20، جلد »الميزان«طبق نقل (» خصال صدوق«و » احتجاج طبرسى«ـ  2



٣٤٩  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     
هاى بهشتى آمده، مطلقاً سخنى مطرح نيست،  كه غالباً در قرآن مجيد در عداد نعمت» العين
و همسر و ) عليها السالم(است اين امر به خاطر نزول اين سوره درباره فاطمه زهرا ممكن

  )1!.(به ميان نيامده» حور«ذكرى از ) عليها السالم(فرزندانش باشد، كه به احترام بانوى اسالم
هاى  تراشى گرچه بحث ما در زمينه اين شأن نزول طوالنى شد، ولى در برابر اشكال

  .اى جز اين نبود جويان، چاره بهانه
 * * *  
  :تفسير

  پاداش عظيم ابرار
و » شكرگزار«يا » كفور«و » شكور«ها را به دو گروه  در آيات گذشته بعد از آن كه انسان

سيم كرد، اشاره كوتاهى به مجازات و كيفر سخت كفران كنندگان آمده بود، تق» كفران كننده«
رود، و نكات  مى) نيكان و پاكان(برار هاى شكرگزاران و ا آيات مورد بحث به سراغ پاداش
  .كند جالبى در اين زمينه يادآورى مى

األَبرار  إِنَّ(» نوشند كه با عطر خوشى آميخته است نيكان از جامى مى«: فرمايد نخست مى
  ).يشْرَبونَ منْ كَأْس كانَ مزاجها كافُوراً

ت و گستردگى است، و به همين جهت در اصل، به معنى وسع) بر وزن رب(» برّ«جمع » أبرار«
اى در  گويند، و از آنجا كه افراد نيكوكار، اعمالشان نتائج گسترده مى» برّ«صحراهاى وسيع را 

» نيكوكارى«به معنى ) به كسر ب(» بِرّ«شود، و  بر آنها اطالق مى سطح جامعه دارد، اين واژه
نيكى توأم با توجه «به معنى » بِرّ« :اين است كه» خير«فرق بين آن و : اند است، بعضى گفته

  در حالى كه » است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .158، صفحه 29، جلد »روح المعانى«ـ  1
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  .معنى اعمى دارد» خير«
است همچنين » بوى خوش«در لغت معانى متعددى دارد و يكى از معانى معروف آن » كافور«

معمولى است كه بوى تندى دارد، » كافور«ديگر از معانى آن همان  گياهى است خوشبو، و يكى
  .رود و براى مصارف طبى از جمله ضدعفونى كردن به كار مى

اين شراب طهور بهشتى، بسيار معطر و خوشبو است كه  :دهد به هر حال، آيه فوق نشان مى
  .برد، و هم شامه  هم ذائقه از آن لذت مى

هاى بهشتى است، ولى اين تفسير با  نام يكى از چشمه» كافور«: دان بعضى از مفسران نيز گفته
  .آميخته با كافور است سازگار نيست: گويد كه مى» كانَ مزاجها كافُوراً«تعبير 

است، بعضى از » پوشش«به معنى » كفر«از ماده » كافور«از سوى ديگر، با توجه به اين كه 
به خاطر پوشيده » كافور«انتخاب اين نام براى : ندمعتقد» مفردات«در » راغب«ارباب لغت مانند 

  .شود هاى ميوه درختى است كه اين ماده از آن گرفته مى بودن آن در ميان غالف
زيرا كافور  ;اند را اشاره به سفيدى فوق العاده و خنكى آن دانسته» كافور«بعضى نيز تعبير 

  .ضرب المثل است» سفيدى«و » خنكى«معمولى نيز از نظر 
رسد، به خصوص اين كه گاهى  تر به نظر مى ا روى هم رفته تفسير نخست از همه مناسبام

  .اند كه از بهترين بوهاى خوش است را هم رديف مشك و عنبر شمرده» كافور«در عبارات، 
* * *  

  : شود اشاره كرده اى كه اين جام شراب طهور از آن پر مى آن گاه به سرچشمه
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نوشند، و آن را از هر جا   از چشمه خاصى است كه بندگان خدا از آن مى ينا«: فرمايد مى

  )2(-)1).(عيناً يشْرَب بِها عباد اللّه يفَجرُونَها تَفْجِيراً! (»سازند بخواهند جارى مى
اين چشمه شراب طهور، چنان در اختيار ابرار و عباد اللّه است كه هر جا اراده كنند از همانجا 

نقل شده كه در توصيف )عليه السالم(در حديثى از امام باقر: آورد، و جالب اين كه  ىسر بر م
اين «: تَفْجرُ الى دورِاألَنْبِياء و الْمؤْمنينَ) صلى اهللا عليه وآله(هى عينٌ فى دارِ النَّبِى: آن فرمود

ا به خانه ساير پيامبران و نجكه از آ) صلى اهللا عليه وآله(اى است در خانه پيغمبر اسالم چشمه
  )3.(»شود مؤمنان جارى مى

صلى اهللا عليه (هاى علم و رحمت از خانه پيامبر اكرم آرى همان گونه كه در دنيا چشمه
شود، در آخرت كه تجسم بزرگى از اين برنامه  به سوى بندگان خدا و نيكان سرازير مى)وآله

هاى   هاى آن به خانه وشد، و شاخهج است چشمه شراب طهور الهى، از همين بيت وحى مى
  ! گردد مؤمنان سرازير مى

گرفته شده كه به معنى شكافتن وسيع است، » فجر«در اصل از ريشه » تفجير«از ماده » يفَجرُونَ«
شكافد،   خواه شكافتن زمين باشد، يا چيز ديگر، و از آنجا كه نور صبح گوئى پرده شب را مى

پرده حيا و پاكى را : گويند كه مى» فاجر«خص فاسق از اين رو ش اند، و به گفته» فجر«به آن 
  .دريده، و از مسير حق خارج شده است

  .اما در آيه مورد بحث، به معنى شكافتن زمين است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر ت اند، شايد از همه مناسب براى چيست؟ احتماالت زيادى داده» عيناً«ـ در اين كه نصب  1

  .بوده» منْ عين«است، و در تقدير » منصوب به نزع خافض» «عيناً«اين است كه 
و يا منصوب به اختصاص يا مدح است، و يا مفعول فعل » كافور«از » بدل«: اند بعضى نيز گفته

باشد، ولى همان گونه كه گفتيم، معنى اول  مى» يشْرَبونَ عيناً«مقدرى است، و در تقدير 
  .است تر  مناسب

ممكن است به » بِها«در » باء«شود و هم بدون آن و  متعدى مى» باء«هم به وسيله » يشْرَب«ـ  2
  .باشد» من«معنى 

  .155، صفحه 29، جلد »روح المعانى«و  477، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  3
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سوره آمده، نخستين نعمت ن هاى فراوان بهشتى كه در اي در ميان نعمت: قابل توجه اين كه
ذكر شده، و اين شايد به خاطر آن است كه پس از فراغ از حساب » شراب طهورِ معطر خاصى«

محشر در نخستين گام ورود به بهشت با نوشيدن از اين شراب، هرگونه اندوه، ناراحتى و 
مواهب ر شويند، و سرمست از عشق حق به استفاده از ساي ناخالصى را از درون جان خود مى

  .پردازند بهشتى مى
* * *  

دارند، پرداخته با ذكر پنج وصف » عباد اللّه«و « ابرار«در آيات بعد، به ذكر اعمال و اوصافى كه 
  .دهد مانند توضيح مى هاى بى دليل استحقاق آنها را نسبت به اين همه نعمت

  ).رِيوفُونَ بِالنَّذْ(» كنند آنها به نذر خود وفا مى«: فرمايد نخست مى
و يخافُونَ يوماً كانَ شَرُّه (» از روزى كه عذاب و شرّ آن گسترده است بيمناكند«: ديگر اين كه

  ).مستَطيراً
آمده نشان » فعل مضارع«هاى بعد، كه همه به صورت   و جمله» يخافُونَ«و » يوفُونَ«جمله 

  .اين برنامه مستمر و هميشگى آنان است: دهد مى
كه در شأن نزول گفتيم، مصداق اتم و اكمل اين آيات امير مؤمنان على، فاطمه  البته همان گونه

باشند كه نذر خود را در مورد سه روز  مى) عليهم السالم(زهراء و فرزندان آنها حسن و حسين
روزه داشتن ادا كردند، و جز با آب افطار ننمودند، و قلب آنان از خوف خدا و خوف قيامت 

  .ماال مال بود
»سرميهاى گوناگون و وسيع آن روز  به معنى گسترده و پراكنده است، و اشاره به عذاب» تَط

  .باشد عظيم مى
كنند به طريق اولى  اند وفا مى به هر حال، وقتى آنها به نذرهائى كه بر خويشتن واجب كرده

  .كوشند واجبات الهى را محترم شمرده و در انجام آن مى
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آن روز بزرگ، اشاره به ايمانشان به معاد، و احساس مسئوليت شديد در برابر  ترس آنها از شرّ
  .فرمان الهى است

اند، و به تمام كيفرهاى بدكاران در آن روز ايمان دارند، و اثر  را باور كرده» معاد«آنها به خوبى 
  .اين ايمان در اعمالشان كامالً نمايان است

* * *  
آنها غذاى خود را در عين اين «: گويد  يسته آنها پرداخته، مىپس از آن به ذكر سومين عمل شا

و يطْعمونَ الطَّعام (» دهند مى» اسير«و » يتيم«، »مسكين«كه به آن نيازمندند و دوست دارند به 
  ).على حبه مسكيناً و يتيماً و أَسيراً

نياز شديد است، و از سوى ديگر،  اطعام كردن آنها ساده نيست، بلكه توأم با ايثار در هنگام
شود، و به  شامل مى» اسير«و » يتيم«، »مسكين«اطعامى است گسترده كه انواع نيازمندان را از 

  .اين ترتيب، رحمتشان عام و خدمتشان گسترده است
ه طعام عالقه دارند آن را گردد، يعنى در عين اين كه ب  باز مى» طعام«به » على حبه«ضمير در 

لَنْ تَنالُوا : آمده است» آل عمران«سوره  92كنند، و اين شبيه چيزى است كه در آيه   اق مىانف
رسيد تا از آنچه دوست داريد  هرگز به حقيقت نيكوكارى نمى«: الْبِرَّ حتّى تُنْفقُوا مما تُحبونَ

  .»انفاق كنيد
يات گذشته آمده، يعنى آنها به گردد كه در آ بر مى» اللّه«ه ضمير مزبور ب: اند بعضى نيز گفته

آيد،  كنند ولى با توجه به اين كه اين مطلب در آيه بعد مى عشق پروردگار، اطعام طعام مى
  .رسد تر به نظر مى معنى اول صحيح

روشن است، اما در اين كه اين اسير اشاره به كدام اسير است؟ » اسير«و » يتيم«، »مسكين«معنى 
  .در ميان مفسران گفتگو است

گرفتند، و به قلمرو حكومت   منظور اسيرانى است كه از مشركان و كفار مى: اند بسيارى گفته
  .آوردند مى» مدينه«اسالمى در 
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  .باشند منظور از آن، بردگانى است كه اسير دست مالك خود مى: اند بعضى احتمال داده
  .تر و مشهورتر است از همه مناسب اند، ولى تفسير اول و بعضى آن را به زندانيان تفسير كرده

) عليه السالم(مطابق شأن نزول مرد اسير بر در خانه على: آيد كه در اينجا اين سؤال پيش مى
  به هنگام افطار آمد، مگر اسيران زندانى نبودند؟ 

ريخ در زمان طبق نقل توا: شود كه اما با توجه به يك نكته پاسخ اين سؤال روشن مى
اسيران را ) صلى اهللا عليه وآله(مطلقاً زندانى وجود نداشت، حضرت) عليه وآلهصلى اهللا (پيامبر

مراقب آنها باشيد، و به آنها نيكى كنيد، و : فرمود تقسيم كرده، به دست مسلمانان سپرده، مى
عام اسيران كمك گاه كه توانائى بر تأمين غذاى آنها را نداشتند، از ديگر مسلمانان براى اط

آنها را همراه خود و يا حتى بدون همراهى خود به سراغ ساير مسلمانان گرفتند، و  مى
  .فرستادند، تا به آنها كمك كنند مى

  .زيرا در آن موقع مسلمين سخت در مضيقه بودند
البته بعداً كه حكومت اسالمى گسترش پيدا كرد، و تعداد اسيران باال گرفت و حتى با گسترش 

زندان به وجود آمد، و ارتزاق اسيران و مجرمان از طريق  دامنه حكومت، مجرمان زياد شدند،
  )1.(گرفت بيت المال صورت مى

يكى از بهترين اعمال، اطعام محرومان و : شود به هر حال، از آيه فوق به خوبى استفاده مى
حت پوشش اين دستور نيازمندان است، نه تنها نيازمندان مسلمان كه اسيران بالد شرك، نيز ت

  .شمرده شده است» ابرار«ر گرفته، تا آنجا كه اطعام آنها يكى از كارهاى برجسته اسالمى قرا
  استَوصوا بِاألَسرى خَيراً و كانَ : خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از رسول خدا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .راجعه كنيدم» احكام زندان در اسالم«ـ براى توضيح بيشتر به كتاب  1
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هبِطَعام رَهيرُ أَسؤْثي مهدبا اسيران به نيكى رفتار كنيد، مسلمانان هنگامى كه اين سخن را «: أَح
  )1.(»شمردند  شنيدند، گاه غذاى خود را به اسير داده و او را بر خويشتن مقدم مى

 * * *  
ما شما را تنها : گويند  آنها مى«: فرمايد شمرد، و مى  چهارمين عمل برجسته ابرار را اخالص مى

إِنَّما نُطْعمكُم لوجه اللّه (» خواهيم و نه تشكرى كنيم، نه پاداشى از شما مى براى خدا اطعام مى
  ).ال نُرِيد منْكُم جزاء و ال شُكُوراً

پاك خداوند  اين برنامه منحصر به مسأله اطعام نيست كه تمام اعمالشان مخلصانه و براى ذات
است و هيچ چشمداشتى به پاداش مردم و حتى تقدير و تشكر آنها نيست، و اصوالً در اسالم 

هاى غير الهى داشته باشد،   است، و گرنه، اعمالى كه انگيزه» ارزش عمل، به خلوص نيت«
 ردانى مردم، يا پاداش مادى، وخواه رياكارانه باشد، يا به خاطر هواى نفس، و يا تشكر و قد

ال «) صلى اهللا عليه وآله(هيچگونه ارزش معنوى و الهى ندارد، و حديث مشهور پيغمبر اكرم
اتمالُ بِالنِّيا األَعنَّما ةِ والّ بِالنِّيلَ اماشاره به همين معنى است» ع.  

جسمانى ندارد، و اين، همان » صورت«همان ذات خدا است، و گرنه خدا » وجه اللّه«منظور از 
» بقره« 272ى است كه در ساير آيات قرآن نيز روى آن تكيه و تأكيد شده است، در آيه چيز
 28و در آيه » شما جز براى خداوند انفاق نكنيد«: و ما تُْنفقُونَ إِالَّ ابتغاء وجه اللّه: خوانيم مى

و : است چنين آمده) لى اهللا عليه وآلهص(در توصيف همنشينان شايسته پيامبر» كهف«سوره 
ههجونَ ورِيدي يشالْع بِالْغَداةِ ومهبونَ رعدينَ يالَّذ عم كبِرْ نَفْسبا كسانى باش كه پروردگار «: اص

  .»طلبند خوانند، و تنها ذات او را مى خود را صبح و شام مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .131ه ، صفح2، جلد »كامل ابن اثير«ـ  1



٣٥٦  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

* * *  
ما از پروردگارمان خائفيم از آن روز : گويند آنها مى«: فرمايد مى» ابرار«و در آخرين توصيف 

  ).إِنّا نَخاف منْ ربنا يوماً عبوساً قَمطَرِيراً(» كه عبوس و شديد است
  .باشد يا زبان قال آنها» ابرار«اين سخن، ممكن است زبان حال 

با اين كه عبوس از صفات انسان است و به » سخت«و » عبوس«روز قيامت به روز تعبير از 
اش را در هم كشيده، به خاطر تأكيد بر وضع وحشتناك آن روز است،  گويند كه قيافه كسى مى

روز  ها در آن يعنى آن قدر حوادث آن روز سخت و ناراحت كننده است كه نه تنها انسان
  .ز نيز عبوس استعبوسند بلكه گوئى خود آن رو

اى گرفته شده؟ در ميان مفسران و ارباب لغت گفتگو است،  از چه ماده» قَمطَرِير«در اين كه 
و ميم را ) بر وزن مرغ(» قُطْر«دانند، و بعضى آن را مشتق از ماده  مى» قَمطر«بعضى آن را از 

  .دانند زائده مى
  )1.(تولى مشهور همان اول است كه به معنى شديد و عبوس اس

كنند،   تنها براى ذات پاك خدا كار مى» ابرار«اگر : آيد و آن اين كه در اينجا سؤالى پيش مى
ما از عذاب روز قيامت بيمناكيم؟ آيا انگيزه الهى، با انگيزه ترس از عذاب : گويند پس چرا مى

  ! قيامت، سازگار است؟
آنها در هر حال به خاطر : ين كهشود، و آن ا اما با توجه به يك نكته پاسخ اين سؤال روشن مى

ترسند، به خاطر آن است كه عذاب الهى است،  دارند، اگر از عذاب قيامت مى خدا گام بر مى
  .ها از ناحيه او است هاى بهشت عالقه دارند چون اين نعمت و اگر به نعمت

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»مجمع البيان«و » قرطبى«، »المنجد«، »لسان العرب«، »مفردات راغب«ـ  1
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قصد : گويند در فقه مطرح است كه مى» نيت عبادت«و اين همان چيزى است كه در باب 
قربت در عبادات منافات با انگيزه عالقه به ثواب، و ترس از عقاب، و يا حتى كسب مواهب 

ندارد، زيرا همه اينها ) ننند نماز استسقاء براى نزول باراما(مادى اين دنيا از سوى خداوند 
است، هر چند مرحله عالى » داعى بر داعى«كند، و به اصطالح از قبيل  بازگشت به خداوند مى

هاى بهشت و ترس از عذاب دوزخ نيز انگيزه آن نباشد  عالقه به نعمت: عبادت اين است كه
  .انجام گيرد» حباً للّه«بلكه يك پارچه به عنوان 

نيز شاهد بر اين است كه اين خوف، نيز » خاف منْ ربنا يوماً عبوساً قَمطَرِيراًإِنّا نَ«تعبير به 
  .خوف از پروردگار است
دومين وصف از اوصاف پنجگانه، و پنجمين وصف، هر دو مسأله : نكته قابل توجه اين كه

خوف  خوف است، با اين تفاوت كه در اولى تنها سخن از خوف روز قيامت است و در دومى
از پروردگار در روز قيامت، در يك مورد روز قيامت چنين توصيف شده كه شرّ آن گسترده 

رساند  است و در مورد ديگر عبوس و شديد است كه در واقع يكى گستردگى كمى آن را مى
  .و ديگرى گستردگى كيفى را

* * *  
دارند اشاره » ابرار«در آخرين آيه مورد بحث، به نتيجه اجمالى اعمال نيك و نيات پاكى كه 

كند، و در   ها خداوند آنها را از شرّ آن روز نگهدارى مى  به خاطر همين«: فرمايد كرده، مى
فَوقاهم اللّه شَرَّ ذلك (» كند حالى كه با طراوت، مسرور و شادمان هستند از آنها استقبال مى

  ).رَةً و سرُوراًالْيومِ و لَقّاهم نَضْ
ه معنى طراوت و خرمى و شادابى خاصى است كه بر اثر وفور نعمت و رفاه به انسان ب» نَضْرَةً«

  دهد، آرى، رنگ رخسار آنها در آن روز از   دست مى
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  .دهد آرامش و نشاط درونى آنان خبر مى
بنابراين اگر در دنيا به خاطر احساس مسؤوليت از آن روز بيمناك بودند، خداوند در عوض 

  .كند ر آن روز غرق شادمانى و سرور مىآنها را د
خداوند بزرگ از اين : دهد از تعبيرهاى بسيار جالبى است كه نشان مى» لَقّاهم«تعبير به 

كند، و آنها را كه غرق شادى و سرورند در  ميهمانان گران قدر با لطف خاصش استقبال مى
  .دهد سايه رحمتش جاى مى

* * *  
  :نكته

  ترين حسنات استسير كردن گرسنگان از به
شمرد،  نه تنها در آيات مورد بحث اطعام طعام را يكى از كارهاى برجسته ابرار و عباد اللّه مى

دهد اين كار   كه در بسيارى از آيات قرآن روى اين معنى تكيه و تأكيد شده است، و نشان مى
  .در پيشگاه خدا محبوبيت خاصى دارد

ها نفر از گرسنگى  اخبار منتشره، هر سال ميليون و اگر به دنياى امروز نگاه كنيم كه طبق
ريزند كه   ها مى دان ميرند، در حالى كه در مناطق ديگر دنيا آن قدر غذاى اضافى به زباله مى

حسابى براى آن نيست، اهميت اين دستور اسالمى از يكسو، و دورى دنياى امروز از موازين 
  .گردد از سوى ديگر، روشن مى اخالقى

شود كه به عنوان نمونه چند حديث  اسالمى نيز تأكيد بسيار در اين زمينه ديده مى در روايات
  :آوريم را در اينجا مى

منْ أَطْعم ثَالثَةَ نَفَر منَ الْمسلمينَأَطْعمه : آمده است) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از پيغمبر اكرم
الس لَكُوتي مجِنَان ف نْ ثَالثم اللَّهماوات :  

  كسى كه سه نفر از مسلمانان را اطعام كند، خداوند او را از سه باغ بهشتى در «
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  )1.(»ها اطعام خواهد كرد ملكوت آسمان
م يدرِ أَحد منْ منْ أَطْعم مؤْمناً حتّى يشْبِعهلَ: خوانيم مى) عليه السالم(و در حديثى از امام صادق

 ينَخَلْقِ اللّهالْعالَم بر لٌ، إِالَّ اللّهرْسم ال نَبِي و ،قَرَّبم لَكرَةِ ال مي اآلخرِ فنَ األَجم ما لَه :  
داند چقدر در آخرت  كسى كه مؤمنى را اطعام كند تا سير شود، احدى از خلق خدا نمى«

كه پروردگار عالميان  ب الهى، و نه پيامبران مرسل، جز خداوندپاداش دارد، نه فرشتگان مقر
  )2.(»است

الَ َنْ أُطْعم مؤْمناً محتاجاً أَحب إِلَي منْ أَنْ أَزوره، و : در حديث ديگرى از همان امام آمده است
  : الَ َنْ أَزوره أَحب إِلَي منْ أَنْ أُعتقَ عشْرَ رِقَاب

بتر است از اين كه فقط به ديدار او بروم، و اگر اگر مؤمن نيازمندى را اطعام كنم نزد من محبو«
  )3!.(»بديدار او بروم نزد من محبوبتر است از اين كه ده برده را آزاد كنم

قابل توجه اين كه در روايات، تنها روى نيازمندان و گرسنگان تكيه نشده بلكه در بعضى 
آزاد كردن برده است، و اين نياز باشند، همچون  هر چند بى» اطعام مؤمنان«: صريحاً آمده است

ها جلب محبت و تحكيم پيوندهاى  هدف از اين كار، عالوه بر رفع نيازمندى: دهد  نشان مى
  .دوستى و صميميت است

به عكس آنچه در دنياى مادى امروز معمول است كه گاه دو دوست نزديك، يا دو خويشاوند 
دازد، گوئى مسأله ميهمانى كردن، روند هر كدام بايد سهم خود را بپر ى مىا به مهمانخانه

  .آور است مخصوصاً نفرات بسيار براى آنان بسيار شگفت
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چاپ دار الكتب ( 3، باب اطعام المؤمن، حديث 200، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  1

  ).االسالميه
چاپ دار الكتب ( 6ديث ، باب اطعام المؤمن، ح201، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  2

  ).االسالميه
چاپ دار الكتب ( 18، باب اطعام المؤمن، حديث 203، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  3

  ).االسالميه
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هر چند مؤمن و مسلمان (اطعام گرسنگان به طور مطلق : در بعضى از روايات نيز تصريح شده
صلى اهللا عليه (تى از پيغمبر گرامى اسالماز افضل اعمال است، چنان كه در رواي) هم نباشند

منْ أَفْضَلِ األَعمالِ عنْد اللّه إِبراد الْكبادالْحارةِ و إِشْباع الْكباد الْجائعةِ و الَّذي : آمده است) وآله
أَخُوه ـ أَو قالَ جاره ـ بِيده ال يؤْمنُ بِي عبد يبِيت شَبعانَ و ) صلى اهللا عليه وآله(نَفْس محمد
عجائ ملسالْم :  

هاى  يكى از برترين اعمال نزد خدا خنك كردن جگرهاى داغ است، و سير كردن شكم«
اى كه شب سير بخوابد و برادر  گرسنه، سوگند به كسى كه جان محمد در دست او است بنده

  )1!.(»نياورده استيه ـ مسلمانش گرسنه باشد، به من ايمان ـ يا فرمود همسا
اى  ذيل حديث فوق، گرچه درباره سير كردن مسلمانان است، ولى آغاز آن هر تشنه و گرسنه

  .شود، و بعيد نيست گستردگى مفهوم آن حتى حيوانات را نيز شامل شود را شامل مى
  )2.(و در اين زمينه روايات بسيار است

 * * *  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در » عالمه مجلسى«ـ قابل توجه اين كه مرحوم  369، صفحه 74، جلد »بحار االنوار«ـ  2و  1

اطعام مؤمن و «حديث در آن آورده است كه مربوط به  113اين زمينه بابى عنوان كرده و 
  .باشد، و بعضى از آنها عموميت دارد مى» سيراب كردن و لباس پوشاندن و اداء دين
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  و جزاهم بِما صبرُوا جنَّةً و حرِيراً     12
  متَّكئينَ فيها علَى األَرائك ال يرَونَ فيها شَمساً و ال زمهرِيراً     13
  و دانيةً علَيهِم ظاللُها و ذُلِّلَت قُطُوفُها تَذْليالً     14
  فضَّة و أَكْواب كانَت قَوارِيرَا  و يطاف علَيهِم بĤِنية منْ    15
  قَوارِيرَا منْ فضَّة قَدروها تَقْديراً     16
  و يسقَونَ فيها كَأْساً كانَ مزاجها زنْجبِيالً     17
  عيناً فيها تُسمى سلْسبِيالً     18
19    متَهأَيونَ إِذا رخَلَّدوِلْدانٌ م هِملَيع طُوفي نْثُوراً  ولُؤْلُؤاً م متَهبسح  
  و إِذا رأَيت ثَم رأَيت نَعيماً و ملْكاً كَبِيراً     20
  عاليهم ثياب سندس خُضْرٌ و إِستَبرَقٌ و حلُّوا أَساوِر منْ فضَّة    21

  و سقاهم ربهم شَراباً طَهوراً           
  لَكُم جزاء و كانَ سعيكُم مشْكُوراً  إِنَّ هذا كانَ    22
  

  :ترجمه
  !دهد را به آنها پاداش مى) بهشتى(هاى حرير   ـ و در برابر صبرشان، بهشت و لباس 12
  !بينند و نه سرما را اند، نه آفتاب را در آنجا مى هاى زيبا تكيه كرده ـ در بهشت بر تخت 13
  ن بهشتى بر آنها فرو افتاده و چيدن هاى درختا  ـ و در حالى است كه سايه 14
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  .هايش بسيار آسان است ميوه
  .گردانند هائى بلورين مى هائى سيمين و قدح ـ و در گرداگرد آنها ظرف 15
  .اند  ـ ظرفهاى بلورينى از نقره، كه آنها را به اندازه مناسب آماده كرده 16
بريز از شراب طهورى آميخته با زنجبيل شوند كه ل هائى سيراب مى ـ و در آنجا از جام 17

  .است
  !اى در بهشت كه نامش سلسبيل است  ـ از چشمه 18
گردند كه هر گاه آنها را ببينى گمان  نوجوانانى جاودانى مى) براى پذيرائى(ـ و بر گردشان  19
  !اند  كنى مرواريد پراكنده مى
  !بينى ىها و ملك عظيمى را م ـ و هنگامى كه آنجا را ببينى نعمت 20
هائى است از حرير نازك سبز رنگ، و از ديباى ضخيم، و  لباس) بهشتيان(ـ بر اندام آنها  21

  .نوشاند اند، و پروردگارشان شراب طهور به آنان مى با دستبندهائى از نقره آراسته
  .ـ اين پاداش شماست، و سعى و تالش شما مورد قدردانى است 22
  

  :تفسير
  !هاى عظيم بهشتى  پاداش

هاى دردناك روز  از عذاب» ابرار و نيكان«بعد از اشاره اجمالى در آيات گذشته، به نجات 
قيامت، رسيدن به لقاى محبوب، و غرق سرور و شادمانى شدن، در آيات مورد بحث به شرح 

  : شمرد طى اين آيات بر مى هاى بهشتى پرداخته، حداقل پانزده نعمت را در اين نعمت
خداوند در برابر صبر و «: فرمايد گويد، مى اين بهشتيان، سخن مى نخست از مسكن و لباس
  هائى از حرير را به آنها   ها و فرش  شكيبائى آنها بهشت، لباس
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  ).و جزاهم بِما صبرُوا جنَّةً و حرِيراً(» دهد پاداش مى
وزه داشتن، و بخشيدن طعام آرى، در برابر آن همه استقامت و ايثار، كه نمونه آن وفاء به نذر، ر

هاى  مورد نياز خود هنگام افطار، به مسكين و يتيم و اسير است، خداوند آنها را در باغ
  .پوشاند ها را بر آنها مى دهد، و بهترين لباس مخصوصى از بهشت جاى مى

ت هاى قيام  نه تنها در اين آيه كه در آيات ديگر قرآن نيز به اين حقيقت تصريح شده كه پاداش
صبر در طريق اطاعت، صبر در برابر معصيت، و صبر و (در مقابل صبر و شكيبائى انسان است 
  ).استقامت در برابر مشكالت و مصائب

سالم علَيكُم : گويند فرشتگان به بهشتيان چنين خوشامد مى: خوانيم مى» رعد«سوره  24در آيه 
  .»امتى كه داشتيددرود بر شما به خاطر صبر و استق«: ا صبرْتُمبِم

من امروز «: إِنِّي جزَيتُهم الْيوم بِما صبرُوا أَنَّهم هم الْفائزُونَ: آمده است» مؤمنون« 111و در آيه 
  .»آنها را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم، آنها پيروز و رستگارند

 * * *  
هاى زيبا تكيه كرده، نه گرمى آفتاب  تختاين در حالى است كه آنها بر «: افزايد پس از آن مى

  ).متَّكئينَ فيها علَى األَرائك ال يرَونَ فيها شَمساً و ال زمهرِيراً(» بينند، و نه سردى هوا را را مى
چرا كه  ;كامل آنها استاشاره به آرامش و راحتى ) ها تكيه كردن بر تخت(ذكر اين حالت 

برد، و ذيل آيه نيز اشاره به اعتدال  رامش، در چنين حالتى به سر مىانسان معموالً در حالت آ
  .كامل هواى بهشت است

  خورشيد و ماه در آنجا وجود نداشته باشد، بلكه با وجود : نه اين كه
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  .داردهاى درختان بهشتى تابش ناراحت كننده خورشيد وجود ن سايه

»كنهند و منظور  گويند كه در حجله عروس مى ئى مىها در اصل به تخت» اريكه«جمع » أَرائ
  .هاى زيبا و فاخر است در اينجا تخت

چنين نقل » ابن عباس«در حديثى از » روح المعانى«مفسر معروف اهل سنت در » آلوسى«
  : كند مى

رَقَت الْجِنانُ بِه فَيقُولُ أَهلُ الْجنَّةِ بينا أَهلُ الْجنَّةِ فى الْجنَّةِ اذْ رأَوا ضَوءاً كَضَوء الشَّمسِ، و قَد أَشْ
 يا رِضْوانُ ما هذا؟ و قَد قالَ ربنا ال يرَونَ فيها شَمساً و ال زمهرِيراً، فَيقُولُ لَهم رِضْوانُ لَيس هذا

ىلنْ علك ر، وال قَم س، وعليه السالم(بِشَم (ُةمفاط و)الْجِنانُ ضَ) عليها السالم أَشْرَقَت كا، وح
  !: منْ نُورِ ثَغْرَيهِما

كنند كه  هنگامى كه بهشتيان در بهشت هستند ناگهان نورى همچون نور آفتاب مشاهده مى«
نور اين : گويند  مى) فرشته مأمور بهشت(صحنه بهشت را روشن ساخته، بهشتيان به رضوان 

  ! بينند و نه سرما را؟ شت نه آفتاب را مىدر به: چيست؟ با اين كه پروردگار ما فرموده
عليها (و فاطمه) عليه السالم(اين نور خورشيد و ماه نيست، ولى على: گويد او در پاسخ مى

  )1!.(»اند و بهشت از نور دندانشان روشن گشته است  خندان شده) السالم
شم، بر اثر به معنى شدت سرما، يا شدت غضب، يا سرخ شدن چ» زمهر«از ماده » زمهرير«

  .باشد، و در اينجا منظور همان معنى اول است خشم، مى
اى وجود دارد كه از شدت سرما اعضاى بدن از هم   در جهنم نقطه: در حديثى آمده است

  )2.(شود متالشى مى
* * *  

  هاى  اين در حالى است كه سايه«: افزايد ها مى  آيه بعد، در ادامه اين نعمت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .159، صفحه 29، جلد »روح المعانى«ـ  1
  .300، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  2
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و (» هايش براى آنها بسيار سهل و آسان است درختان بهشتى بر آنها فرو افتاده، و چيدن ميوه
  )1).(علَيهِم ظاللُها و ذُلِّلَت قُطُوفُها تَذْليالً دانيةً

رود، و نه احتياج به تالش و حركتى براى چيدن  وجود دارد، نه خارى در دست مى نه مشكلى
  !ها است ميوه

دانيم كه اصول حاكم بر زندگى انسان در آن جهان،   بار ديگر ياد آورى اين نكته را ضرورى مى
هاى بهشتى در اين آيات و آيات ديگر   ار متفاوت است، و آنچه درباره نعمتبا اين جهان، بسي

رآن آمده، تنها اشاراتى است پر معنى به آن مواهب عظيم، و گرنه طبق تصريح بعضى از ق
هائى است كه هيچ چشمى نديده، هيچ گوشى نشنيده و بر انديشه هيچ   روايات در آنجا نعمت

  .كسى نگذشته است
: گويد مى: سخنى دارد كه در ذيل بعضى از آيات همين سوره بيان كرده است» ابن عباس«

هاى بهشتى نام برده مثل و مانندى در دنيا ندارد، ولى  را خداوند در قرآن از نعمت آنچه
برد، مثالً از شراب طهورى نام  خداوند آن را با نامى كه براى ما شناخته شده است نام مى

  )2.(ج است اين ماده معطرى بود كه عرب به آن عالقه داشتممزو» زنجبيل«برد كه با  مى
* * *  

ه توضيح قسمتى از چگونگى پذيرائى از اين ميهمانان بهشتى، وسائل پذيرائى آنها، پس از آن ب
هائى  هائى از نقره و قدح در گرداگرد آنها ظرف«: فرمايد پردازد، مى و پذيرائى كنندگان مى

  ).ف علَيهِم بĤِنية منْ فضَّة و أَكْواب كانَت قَوارِيرَاو يطا(» گردانند بلورين مى
* *  *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) بر وزن حذف(» قَطف«يا جمع ) بر وزن حفظ(» قطف«جمع ) بر وزن ظروف(» قُطُوف«ـ  1
ه شده، يا هاى چيد است كه اولى معنى وصفى دارد، و دومى معنى مصدرى، و به معنى ميوه

  .چيدن ميوه است
  .411، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2
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قَوارِيرَا منْ فضَّة قَدروها (» اند كه آن را به اندازه الزم آماده كرده! هاى بلورينى از نقره ظرف«
  ).تَقْديراً

هاى لذت  هاى بلورين انواع نوشيدنى ها انواع غذاهاى بهشتى، و در آن قدح در اين ظرف
است، و خدمتكاران  خواهند و عالقه دارند موجود  بخش و نشاط آفرين، به مقدارى كه مى

  .كنند زنند و به آنها عرضه مى بهشتى پيوسته گرد آنها دور مى
به ) بر وزن خوب(» كوب«جمع » اكواب«به معنى هرگونه ظرف است، و » اناء«جمع » آنية«

  .شود مى» قدح«معنى ظرف آب است كه دسته نداشته باشد كه گاه از آن تعبير به 
  .اى است ى ظرف بلورين و شيشهبه معن» قاروره«جمع » قوارير«

در حالى كه در عالم ! هاى بلورين بهشتى از نقره ساخته شده ظرف: فرمايد عجب اين كه مى
هاى مخصوصى كه ذوب   هاى بلورين را از سنگ  دنيا چنين ظرفى مطلقا وجود ندارد، و ظرف

قابل تبديل به  سازند، ولى همان خدائى كه اين امكان را در سنگ تيره آفريد كه  كنند مى مى
  .تواند در فلزى همچون نقره نيز بيافريند شيشه و بلور باشد، مى

هاى بهشتى هم صفا و شفافيت بلور  ها و جام ظرف: شود به هر حال، از اين تعبير استفاده مى
  .هائى كه در آن است كامالً نمايان است ى نقره را، و نوشابهرا دارد، هم درخشندگى و زيبائ

ينْفُذُ الْبصرُ فى فضَّةِ الْجنَّةِ : آمده است) عليه السالم(در حديثى از امام صادق: ن كهقابل توجه اي
كه در شيشه و  كند، آن چنان نور چشم انسان در نقره بهشتى نفوذ مى«!: كَما ينْفُذُ فى الزُّجاجِ

  )1.(»لور دنيا نفوذ داردب
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .410، صفحه 10، جلد »البيان مجمع«ـ  1
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كه از ) مانند اشعه ايكس(اند  هائى پى برده دانيم در عصر ما دانشمندان به اشعه اين را نيز مى
  .دهد كند و درون آن را مانند بلور نشان مى اجسام تيره نيز عبور مى

هاى  جز ظرف هاى بهشتى شبيه و مانندى در دنيا دارد  همه نعمت: گويد مى» ابن عباس«
  )1.(ر دنيا شبيه و مانندى براى آن نيستبلورين كه از نقره است كه د

* * *  
شوند كه لبريز از شراب طهورى است كه  هائى سيراب مى در آنجا از جام«: افزايد آن گاه مى

  ).و يسقَونَ فيها كَأْساً كانَ مزاجها زنْجبِيالً(» با زنجبيل آميخته
هائى كه آميخته با زنجبيل بود  اند كه عرب جاهلى از شراب ن تصريح كردهبسيارى از مفسرا

هائى سخن  داد، و قرآن در اينجا از جام برد زيرا تندى مخصوصى به شراب مى لذت مى
گويد كه شراب طهورش با زنجبيل آميخته است، ولى بديهى است ميان اين شراب و آن  مى

  !.استا به تعبير ديگر تفاوت از دنيا تا آخرت و ي! شراب تفاوت از زمين تا آسمان است
عرب دو نوع شراب با دو حالت مختلف داشته يكى به اصطالح نشاط آور و : رسد به نظر مى

آميخته، و دومى را با  مى» زنجبيل«محرك، و ديگرى سست كننده و آرام بخش، اولى را با 
  .»كافور«

اى جز اين نيست  گنجد، چاره ين جهان نمىو از آنجا كه حقايق عالم آخرت در قالب الفاظ ا
  .تر و واالترى براى آن حقايق بزرگ استخدام شود  كه اين الفاظ با معانى گسترده

تفسيرهاى مختلفى نقل شده، ولى غالباً به همان ريشه معطر و » زنجبيل«گرچه درباره معنى 
  ها به كار  خوشبوئى كه در ادويه مخصوص غذا، و نوشابه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .159، صفحه 29، جلد »روح المعانى«ـ  1
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  .اند رود تفسير كرده مى

 * * *  
» شود  شود كه سلسبيل ناميده مى اى در بهشت پر مى ها از چشمه اين جام«: افزايد سپس مى

  )1).(عيناً فيها تُسمى سلْسبِيالً(
شود، و  مى گويند كه به راحتى در دهان و گلو جارى ىنوشيدنى بسيار لذيذى را م» سلسبيل«

گرفته شده، همان گونه » روانى«به معنى » سالسه«از ماده : كامالً گوارا است، بسيارى معتقدند
  .شود گفته مى» سليس«كه به عبارات روان و جالب نيز 

است در » حركت پى در پى«گرفته شده كه به معنى » تسلسل«از ماده : اند بعضى ديگر گفته
كند، بنابراين هر دو معنى به هم نزديك است، و در هر   ى مىنتيجه، روان بودن چيزى را تداع

  .باشد در آن اضافى مى» باء«صورت 
و بعضى نيز آن را » سبيل«و » سلْ«اى است مركب از دو كلمه  اين واژه: بعضى نيز معتقدند

و در » راهى بطلب«فهومش اين است دانند كه در صورت اول م مى» سبيل«و » سأل«مركب از 
  )2.(است» گوارا«و معنى كنائى هر دو » راهى طلبيد«م صورت دو

وجود نداشته و اين از ابداعات » سلسبيل«در لغت عرب كلمه : اند  بعضى نيز تصريح كرده
  )3.(قرآن مجيد است

  .تر است ولى معنى اول از همه مشهورتر و مناسب
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همان است كه در چند آيه قبل گفتيم و مناسب آن است كه از قبيل » عيناً«ـ محل اعراب  1
  .باشد» منصوب به نزع خافض«
» سأل«است و در صورت دوم مركب از » سبيل«فعل امر و » سلْ«ـ در صورت اول مركب از  2

  .است» سبيل«فعل ماضى و 
و عجمه در  قاعدتاً ما ال ينصرف است، زيرا علميت» لسلسبي«: اند ـ بعضى از مفسران گفته 3

آن جمع است، و اين كه در اينجا تنوين به خود گرفته به خاطر هماهنگى با آخر آيات ديگر 
  .اين سوره است
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 * * *  
بعد از آن از پذيرائى كنندگان اين بزم پرسرور كه در جوار رحمت حق در بهشت برين برپا 

گردند كه هر گاه  بر گرد آنها نوجوانان جاودانى مى«: گويد ميان آورده، مى شود سخن به مى
ونَ إِذا و يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخَلَّد! (»اند كنى مرواريدهاى پراكنده آنها را ببينى گمان مى

  ).رأَيتَهم حسبتَهم لُؤْلُؤاً منْثُوراً
م طراوت، زيبائى و نشاط جوانى آنها جاودانى هم خودشان در بهشت، جاودانى هستند، ه

بر «: از يكسو، و تعبير يطُوف علَيهِم» مخَلَّدون«چرا كه تعبير  ;است، و هم پذيرائى كردن آنان
  .وى ديگر بيانگر اين واقعيت استاز س» كنند  آنها طواف مى

ت به زيبائى، صفا، درخشندگى و اى اس اشاره» مرواريدهاى پراكنده«: تعبير به لُؤْلُؤاً منْثُوراً
  .جذابيت آنها، و هم حضورشان در همه جاى اين بزم الهى و روحانى

* * *  
يا و رسا باشد، آيد، هر قدر هم الفاظ، گو  هاى جهان ديگر به وصف نمى و از آنجا كه نعمت

 ها و ملك  نگرى نعمت و هنگامى كه آنجا را مى«: افزايد در آيه بعد به صورت سربسته مى
  )1).(و إِذا رأَيت ثَم رأَيت نَعيماً و ملْكاً كَبِيراً! (»بينى عظيمى را مى

عليه (تفسيرهاى زيادى شده، از جمله در حديثى از امام صادق» ملك كبير«و » نعيم«براى 
  ملكى است كه هرگز زائل : معنى آيه اين است«: خوانيم مى) السالم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» رأَيت«است و » ظرف مكان«در اينجا » ثَم«: اند به اين كه  ـ بعضى از مفسرين تصريح كرده 1

بصرِك ثَم رأَيت نَعيماً و ملْكاً و إِذا رميت بِ«: شود معنى فعل الزم را دارد و معنى آيه چنين مى
  .»كَبِيراً

  .»رأَيت«باشد و مفعولٌ به » سم اشاره به دورا» «ثَم«اين احتمال نيز وجود دارد كه 
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  )1.(»پذيرد شود و فنا نمى نمى

  .آيد هاى بهشتى آن قدر گسترده است كه از نظر كثرت به وصف نمى يا نعمت
گيرند، و با   آن است كه فرشتگان به هنگام دخول بر بهشتيان اذن مى» ملك كبير«يا اين كه 

  .گويند سالم به آنها تحيت مى
  .يابند يا بهشتيان هر چه اراده كنند به آن دست مى

كند فاصله هزار  اى است كه وقتى نگاه مى  ترين فرد بهشتى قلمرو ملكش به اندازه يا پائين
  !بيند سال راه را مى

  .و يا به معنى ملك دائمى و ابدى و توأم با تحقق تمام آرزوها است
كه از عظمت و » ملك كبير«است، و » هاى فراوان نعمت«كه در لغت به معنى » نعيم«واژه 

اى دارند كه همه تفسيرهاى  دهد، مفهوم وسيع و گسترده هاى بهشتيان خبر مى وسعت باغ
  .شوند فوق را شامل مى

* * *  
، »ها ميوه«، »ها سايه«، »ها تخت«، »مساكن«هاى بهشتى از قبيل  تا اينجا به قسمتى از نعمت

اشاره شد، اكنون نوبت وسائل تزيينى » گروه پذيرائى كنندگان«و » ها ظرف«، »ها نوشيدنى«
هائى است از حرير نازك سبز، و از ديباى  بر اندام آنها لباس«: فرمايد بهشتيان است، مى

  )2).(اب سندس خُضْرٌ و إِستَبرَقٌعاليهم ثي(» ضخيم
  به » استَبرَقَ«به معنى پارچه ابريشمين نازك است، در حالى كه » سنْدس«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .411، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
، »فوق«است به معنى » ظرف«: نخست اين كه: دو احتمال است» عاليهم«ـ در محل اعراب  2

  .»فَوقَهم ثياب سندس«: شود بنابراين مفهوم آيه چنين مى
گردد و  باز مى» ابرار«كه در آيات قبل بود و به » هم«راى ضمير است ب» حال«: ديگر اين كه

  .»حالِ كَونهِم يعلُوهم ثياب سندس خُضْرٌ«: شود معنى جمله چنين مى
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دانند، و  مى» ستبر«يا » استبر«معنى پارچه ابريشمين ضخيم است، بعضى آن را از كلمه فارسى 
  .به معنى تأللؤ گرفته شده» برق«ريشه عربى از : اند بعضى احتمال داده

  ).و حلُّوا أَساوِر منْ فضَّة(» اند و آنها با دستبندهائى از نقره تزيين شده«: افزايد و مى
  .درخشد، و از ياقوت و در و مرواريد زيباتر است هائى شفاف كه همچون بلور مى  نقره

يا ) بر وزن غبار(» سوار«ز به نوبه خود جمع و آن ني) بر وزن مغفرة(» أسورة«جمع » أَساوِر«
گرفته » دستبند«به معنى » دستوار«است كه در اصل از كلمه فارسى ) بر وزن كتاب(» سوار«

» سوار«شده، و به هنگام نقل به زبان عربى مختصر تغييرى در آن پيدا شده است، و به صورت 
  .در آمده است

ه خاطر آن است كه رنگى است بسيار نشاط آفرين، هاى بهشتى ب انتخاب رنگ سبز براى لباس
هاى زيباى درختان، و البته رنگ سبز انواع و اقسامى دارد و هر كدام خود داراى  همانند برگ

  .استلطفى 
بهشتيان با دستبندهائى از طال : آمده است» كهف«سوره  31در بعضى از آيات قرآن، مانند آيه 

و اين منافاتى با آنچه در آيه مورد بحث » منْ أَساوِر منْ ذَهب يحلَّونَ فيها«شوند   تزئين مى
  .ا آنزيرا ممكن است از جهت تنوع، گاه با اين تزيين كنند، و گاه ب ;آمده ندارد

مگر دستبند طال و نقره زينت زنانه نيست؟ چگونه براى : آيد در اينجا اين سؤال پيش مى
  مردان بهشتى اين زينت ذكر شده؟ 

ها زينت طال و نقره هم براى مردان  چرا كه در بسيارى از محيط ;واب آن روشن استولى ج
  هر چند اسالم زينت طال را براى (است، و هم براى زنان 
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سوره  53ولى البته نوع دستبندهاى مردان و زنان متفاوت است، و از آيه ) مردان تحريم كرده
چرا به موسى «: و ال أُلْقي علَيه أَسوِرةٌ منْ ذَهبفَلَ: كه از قول فرعون نقل شده» زخرف«

مصر نشانه آيد كه دستبند طال براى مردان در محيط  ؟ بر مى»دستبندهائى از طال داده نشده
  .شد عظمت محسوب مى

هاى بهشتى الفاظ معمولى  ايم، چون براى بيان نعمت به عالوه، همان گونه كه بارها اشاره كرده
ا هرگز كافى نيست، راهى جز اين وجود ندارد كه با اين الفاظ، اشاراتى به آن اين دني
  .ناكردنى، شود  هاى عظيم و توصيف نعمت

: فرمايد  ها مى و سرانجام در پايان آيه به عنوان آخرين و مهمترين نعمت از اين سلسله نعمت
  ).م شَراباً طَهوراًو سقاهم ربه(» نوشاند و پروردگارشان شراب طهور به آنها مى«

هائى كه از   هاى گوارا، از جام ها نيز سخن از نوشيدنى درست است كه در البالى اين نعمت
گردند، در ميان بود، ولى ميان آنها و  يان از آن سيراب مىشود، و بهشت چشمه سلسبيل پر مى

» ولدان مخلدون«زيرا از يكسو در آنجا ساقى  ;آنچه در اين آيه آمده است، فرق بسيار است
  .»رب«است، و چه تعبير عجيبى؟ مخصوصاً با تكيه بر كلمه » خدا«بودند، اما در اينجا ساقى 

خداوندى كه هميشه اين انسان را پرورش داده و مالك و مربى او است، وى را در مراحل 
تش را تكامل همواره به پيش برده تا به آخرين مرحله رسيده، و اكنون نوبت آن است كه ربوبي

به حد اعلى برساند، و با دست قدرتش از جام شراب طهور بندگان ابرار و نيكان را سيراب و 
  .سرخوش كند

به معنى چيزى است كه هم پاك است و هم پاك كننده، به اين » طهور«و از سوى ديگر، 
چنان كند، و آن  ترتيب اين شراب، جسم و روح انسان را از هر گونه آلودگى و ناپاكى پاك مى

  بخشد، كه   روحانيت، نورانيت و نشاط به او مى
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نقل شده ) عليه السالم(گنجد، حتى در حديثى از امام صادق وصفش در هيچ عبارتى نمى
قلب و جان آنها را از همه چيز جز خداوند پاك «: يطَهرَهم عنْ كُلِّ شَىء سوى اللّه: است
  )1.(»كند مى
برد، و انسان را شايسته حضور دائم در  ها را از بين مى درد، حجاب مى هاى غفلت را پرده

  .هبتى باالتر استكند، نشئه اين شراب طهور از هر نعمتى برتر، و از هر مو جوار قرب خدا مى
سازد، اما شراب طهورى   كند، و انسان را از خدا دور مى اگر شراب آلوده دنيا عقل را زايل مى

بيگانه كرده، غرق در جمال و » ما سوى اللّه«شود، او را از  داده مى» ستاَلَ«كه با دست ساقى 
  .كند جالل او مى

  .لطفى كه در اين آيه و در اين نعمت نهفته است از همه برتر و باالتر است: كوتاه سخن اين كه
چشمه شراب : شود نقل شده، استفاده مى) صلى اهللا عليه وآله(از حديثى كه از رسول خدا

و ذلك قَولُ ... فَيسقَونَ منْها شَرْبةً فَيطَهرُ اللّه بِها قُلُوبهم منَ الْحسد: بر در بهشت قرار داردطهور 
زَّوع وراًاللّهشَراباً طَه مهبر مقاهس لَّ وشود و  اى از اين شراب طهور به آنها داده مى  جرعه«: ج

  )2.(»سازد پاك مى) و هر گونه صفات رذيله(ا از حسد خدا به وسيله آن قلوب آنها ر
يكى در مورد باران : در قرآن مجيد فقط در دو مورد آمده» طهور«تعبير به : جالب اين كه

كند و ديگر در آيه مورد بحث درباره شراب  كه همه چيز را پاك و زنده مى) 48فرقان (
  .مخصوص بهشتى كه آن نيز پاك كننده و حيات بخش است

 * * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .411، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .60، ذيل حديث 485، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  2
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از سوى خدا «: فرمايد در آخرين آيه مورد بحث، آخرين سخن را در اين زمينه بيان كرده، مى
نظير پاداش اعمال شما است، و سعى  عظيم و مواهب بىهاى  اين نعمت: شود به آنها گفته مى

إِنَّ هذا كانَ لَكُم (» و كوشش و تالش شما در طريق اطاعت فرمان حق مقبول و مشكور است
  ).اء و كانَ سعيكُم مشْكُوراًجز

دهند، اينها همه جزاى  حساب مى هاى عظيم را بى اين مواهب و پاداش: مبادا كسى تصور كند
  )1.(پوشى از گناه است ها و چشم ها، خودسازى و عمل، پاداش مجاهدتسعى 

بيان اين مطلب خود لذت و لطف خاصى دارد كه خداوند بزرگ، يا فرشتگان او، ابرار و نيكان 
اينها همه پاداش اعمال شما : گويد را مخاطب ساخته و به عنوان قدردانى و تشكر از آنها مى

لكه به گفته بعضى از مفسران اين نعمتى است مافوق همه است، و سعى شما مشكور است، ب
  .وهبتى است باالتر از همه مواهب كه خدا از انسان تشكر كندها و م نعمت

دهد، ممكن است اشاره به اين باشد كه  كه فعل ماضى است خبر از گذشته مى» كانَ«تعبير به 
ت كسى به ميهمان خود بسيار چرا كه هر وق ;ها از قبل براى شما فراهم شده است اين نعمت

  .كند ها پيش آماده مى اهميت دهد وسائل پذيرائى او را از مدت
* * *  

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»يقُول اللّه لَهم«يا » يقالُ لَهم«: اى در تقدير دارد مانند ـ اين آيه در حقيقت جمله 1
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  نَزَّلْنا علَيك الْقُرْآنَ تَنْزِيالً  إِنّا نَحنُ    23
24    حبِرْ لكَفُوراً فَاص ماً أَوآث منْهم عال تُط و كبكْمِ ر  
  و اذْكُرِ اسم ربك بكْرَةً و أَصيالً     25
  و منَ اللَّيلِ فَاسجد لَه و سبحه لَيالً طَوِيالً     26
  

  :ترجمه
  !ماً ما قرآن را بر تو نازل كرديمـ مسل 23
باش، و از هيچ گنهكار ) و با استقامت(حكم پروردگارت شكيبا ) تبليغ و اجراى(ـ پس در  24

  !يا كافرى از آنان اطاعت مكن
  !ـ و نام پروردگارت را هر صبح و شام به ياد آور 25
  !تسبيح گوى ـ و در شبانگاه براى او سجده كن، و مقدارى طوالنى از شب، او را 26
  

  :تفسير
  پنج دستور مهم براى موفقيت

آيات اين سوره، از آغاز تاكنون درباره خلقت انسان، و سپس معاد و رستاخيز او سخن 
كرده، دستورات )صلى اهللا عليه وآله(گفت، در آيات مورد بحث روى سخن را به پيامبر مى

  .دهد او مى ها و صبر و مقاومت در اين راه به  مؤكدى براى هدايت انسان
مانند را نشان داده است كه تنها از  هاى بى در واقع اين آيات راه وصول به آن همه نعمت

  و ) صلى اهللا عليه وآله(طريق تمسك به قرآن و پيروى از رهبرى چون پيامبر اسالم
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  .الهام گرفتن از دستورات او امكان پذير است
  ).إِنّا نَحنُ نَزَّلْنا علَيك الْقُرْآنَ تَنْزِيالً(» كرديمبر تو نازل  مسلماً ما قرآن را«: فرمايد نخست، مى

نزول «در آيه فوق آمده، اشاره به » مفعول مطلق«را كه به صورت » تَنْزِيالً«بعضى از مفسران 
  .اند كه اثر تربيتى آن روشن است  دانسته» تدريجى قرآن

و تأكيدى بر نزول قرآن از ناحيه خداوند،  و بعضى اشاره به عظمت مقام اين كتاب آسمانى
جمله «و » نحن«و » انّ«تأكيد به وسيله (مخصوصاً با توجه به تأكيدات ديگر كه در آيه آمده 

را به ) صلى اهللا عليه وآله(دانند، و در حقيقت پاسخى است به كسانى كه پيامبر  مى) »اسميه
  .كردند كهانت و سحر و افترا بر خداوند متهم مى

 ** *  
دهد كه نخستين آن دعوت به  مى) صلى اهللا عليه وآله(آن گاه پنج دستور مهم به پيامبر اسالم

اكنون كه چنين است، در طريق تبليغ و اجراى احكام «: فرمايد صبر و استقامت است، مى
  ).فَاصبِرْ لحكْمِ ربك(» پروردگارت صابر و شكيبا باش

نان و سرسختى آنها ترس و هراسى به خود راه مده، و از مشكالت و موانع راه، كثرت دشم
  .همچنان به پيش حركت كن

فرع بر نزول ) »فَاصبِر«در » فاء تفريع«با توجه به (دستور به استقامت را : قابل توجه اين كه
گيرد، يعنى چون پشتيبان تو خدا است قطعاً در اين راه استقامت كن، و  قرآن از سوى خدا مى

  .ف ديگرى به همين معنى استاشاره لطي» رب«تعبير به 
را از هر گونه سازش با منحرفان بر حذر داشته ) صلى اهللا عليه وآله(و در دومين دستور پيامبر

  ).و ال تُطع منْهم آثماً أَو كَفُوراً(» از هيچ گنهكار و كافرى از آنها اطاعت مكن«: گويد مى
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چرا كه جمعيت دشمنان تالش  ;أكيدى است بر حكم اولدر حقيقت، اين حكم دوم ت
را در مسير باطل به سازش بكشانند، ) صلى اهللا عليه وآله(كردند از طرق مختلف پيامبر مى

: گفتند  مى)صلى اهللا عليه وآله(، به پيامبر»وليد بن مغيره«و » عتبة بن ربيعه«: چنان كه نقل شده
گذاريم كه راضى شوى، و زيباترين  مى در اختيار تواز دعوت خود باز گرد، ما آن قدر ثروت 

صلى (آوريم، و پيشنهادهاى ديگرى از اين قبيل، و پيامبر دختران عرب را به همسرى تو در مى
هاى شيطانى، يا   به عنوان يك رهبر بزرگ راستين بايد در برابر اين وسوسه) اهللا عليه وآله

شود، صبر و استقامت به خرج دهد،  ات عنوان مىاثر ماندن اين تطميع تهديداتى كه بعد از بى
  .نه تسليم تطميع گردد، و نه تهديد

هرگز تسليم نشد، ولى اين تأكيدى است بر ) صلى اهللا عليه وآله(درست است كه پيامبر اسالم
و سرمشقى است جاودانى براى ) صلى اهللا عليه وآله(اهميت اين موضوع، در مورد آن حضرت

  .اساير رهبران راه خد
ابو «يا » وليد بن مغيره«را به » كفور«و » عتبة بن ربيعه«را به » آثم«گرچه بعضى از مفسران 

و ) گنهكار(» آثم«اند، ولى روشن است  كه هر سه از مشركان عرب بودند، تفسير كرده» جهل
اى دارد كه همه مجرمان و مشركان را  مفهوم وسيع و گسترده) كافر و كفران كننده(» كفور«

  .هاى روشن آن بودند ر چند اين سه نفر از مصداقگردد، ه ل مىشام
شود، بنابراين  را نيز شامل مى» كفور«مفهوم عامى دارد كه » آثم«: اين نكته نيز قابل توجه است

  .و براى تأكيد است» عام«بعد از » خاص«از قبيل ذكر » كفور«ذكر 
 * * *  

  اين مشكالت عظيم، كار ولى از آنجا كه صبر و استقامت در برابر هجوم 
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آسانى نيست، و پيمودن اين راه، زاد و توشه خاصى الزم دارد، در آيه بعد به عنوان سومين 
و اذْكُرِ اسم ربك بكْرَةً و (» نام پروردگارت را هر صبح و شام به ياد آور«: افزايد دستور مى

  ).أَصيالً
 * * *  

و شبانگاه براى او سجده كن، و مقدار زيادى از «: فرمايد ور مىو در چهارمين و پنجمين دست
  ).و منَ اللَّيلِ فَاسجد لَه و سبحه لَيالً طَوِيالً(» شب او را تسبيح گوى

، نيروى الزم و قدرت معنوى و پشتوانه كافى »تسبيح«و » سجده«و اين » ذكر«تا در سايه آن 
  .ه فراهم سازىبراى مبارزه با مشكالت اين را

نقطه مقابل آن يعنى شامگاهان و آخر » اصيل«به معنى آغاز روز است و ) بر وزن نكته(» بكْرَة«
  .روز

گرفته شده، به » اصل«اطالق اين واژه بر آخر روز با توجه به اين كه از ماده : اند بعضى گفته
  .دهد خاطر آن است كه آخر روز اصل و اساس شب را تشكيل مى

گاه به فاصله ميان ظهر و غروب اطالق » اصيل«: شود از تعبيرات استفاده مىاز بعضى 
  ).مفردات راغب(گردد  مى

» عشى«زيرا كه آن را به  ;شود به اوائل شب نيز گفته مى» اصيل«: آيد و از بعضى ديگر بر مى
گويند،  مى» عشائين«آغاز شب است چنان كه نماز مغرب و عشا را » عشى«اند و  تفسير كرده

از زوال ظهر تا صبح فردا را نيز شامل » عشى«: شود از بعضى كلمات استفاده مىحتى 
  )1.(شود مى

قرار گرفته، و بعد از ) صبحگاهان(» بكرة«در آيه شريفه در مقابل » اصيل«اما با توجه به اين كه 
  شود  آن نيز سخن از عبادت شبانه به ميان آمده، روشن مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»مفردات راغب«ـ  1
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  .منظور همان طرف آخر روز است
به هر حال، اين دو آيه در حقيقت بيانگر لزوم توجه شبانه روزى و مستمر به ذات مقدس 

  .پروردگار است
بعضى آن را به خصوص نمازهاى پنجگانه، يا به اضافه نماز شب، يا خصوص نماز صبح، 

هائى از اين  اند، ولى ظاهر اين است كه اين نمازها مصداق عشا تفسير كرده عصر، مغرب و
  .ذكر مستمر الهى، و تسبيح و سجده در پيشگاه مقدس اوست

  .مقدار زيادى از شب را تسبيح خدا گوى: اشاره به اين است» لَيالً طَوِيالً«تعبير به 
منظور از اين : پاسخ اين سؤال كهدر ) عليه السالم(در حديثى از امام على بن موسى الرضا

  )1!.(»منظور نماز شب است«: تسبيح چيست؟ آمده
چرا كه نماز شب در  ;گر چه بعيد نيست اين تفسير نيز از قبيل بيان مصداق روشن باشد

تقويت روح ايمان، تهذيب نفوس، و زنده نگه داشتن اراده انسان در طريق اطاعت خدا، تأثير 
  .اى دارد فوق العاده

* * *  
  :نكته

دستورهاى پنجگانه آيات فوق گرچه به صورت : در اينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه
ذكر شده، ولى در حقيقت سرمشقى است براى ) صلى اهللا عليه وآله(اى براى پيامبر اسالم برنامه

  .رنددا همه كسانى كه در مسير رهبرى معنوى و انسانى جامعه بشرى گام بر مى
  بدانند بعد از اطمينان و ايمان كامل به هدف و رسالتى كه دارند الزم آنها بايد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .412، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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است صبر و استقامت پيشه كنند، و از انبوه مشكالت راه، وحشت نداشته باشند، چرا كه 
ه در مقابل انسان، افراد ناآگاه و دشمنان لجوج وجود هدايت يك جمعيت به خصوص زمانى ك

داشته باشند، هميشه توأم با مشكالت عظيم بوده و هست، و اگر صبر و استقامت رهبران نباشد 
  .رسد هيچ رسالتى به ثمر نمى

اع حيل هاى شياطينى كه مصداق آثم و كفورند ، و با انو و در مرحله بعد، بايد در برابر وسوسه
كنند، تا رسالت آنها عقيم ماند، با   سعى در منحرف ساختن رهبران و پيشوايان مىو تزوير 

  .اى از تهديد به خود راه دهند كمال قدرت مقاومت كنند، نه فريب تطميع بخورند و نه واهمه
و در تمام مراحل، براى كسب قدرت روحى، و نيروى اراده، عزم راسخ، و تصميم آهنين، هر 

هاى شبانه  دا باشند، و پيشانى را بر درگاهش بسايند، مخصوصاً از عبادتصبح و شام به ياد خ
  .و راز و نياز با او مدد گيرند كه اگر اين امور رعايت شود پيروزى حتمى است

توان آنها را  اى از مراحل مصيبت و شكستى رخ دهد، در پرتو اين اصول مى  و اگر در پاره
و دعوت و رسالت او سرمشق ) صلى اهللا عليه وآله(گى پيامبر اسالمجبران كرد، برنامه زند

  .مؤثرى براى رهروان اين راه است
 * * *  
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  إِنَّ هؤُالء يحبونَ الْعاجِلَةَ و يذَرونَ وراءهم يوماً ثَقيالً     27
28    ئْنا بإِذا ش و مرَهنا أَسدشَد و منُ خَلَقْناهيالً نَحدتَب مثالَهلْنا أَمد  
  إِنَّ هذه تَذْكرَةٌ فَمنْ شاء اتَّخَذَ إِلى ربه سبِيالً     29
  و ما تَشاؤُنَ إِالّ أَنْ يشاء اللّه إِنَّ اللّه كانَ عليماً حكيماً     30
31    لَه دينَ أَعمالظّال و هتمحي رف شاءنْ يلُ مخديماً يذاباً أَلع م  
  

  :ترجمه
ـ آنها زندگى زودگذر دنيا را دوست دارند، در حالى كه روز سختى را پشت سر خود رها  27
  !كنند مى
ـ ما آنها را آفريديم و پيوندهاى وجودشان را محكم كرديم، و هر زمان بخواهيم جاى آنان  28

  !دهيم را به گروه ديگرى مى
راهى به سوى ) با استفاده از آن(رى است، و هر كس بخواهد ـ اين يك تذكر و ياد آو 29

  !گزيند پروردگارش بر مى
خواهيد مگر اين كه خدا بخواهد، خداوند دانا و حكيم بوده و  ـ و شما هيچ چيز را نمى 30

  !هست
كند، و براى ظالمان عذاب  در رحمت خود وارد مى) و شايسته بداند(ـ هر كس را بخواهد  31

  !اده ساخته استدردناكى آم
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  :تفسير

  !اين يك هشدار است، انتخاب با شماست
و » آثم«تحت تأثير افراد : هشدار داده شده كه) صلى اهللا عليه وآله(در آيات گذشته، به پيامبر

هرگز واقع نشود، و به شهادت تاريخ، آنها كسانى بودند كه به پندار ) مجرم و كافر(» كفور«
خواستند از تطميع به مال  مى) صلى اهللا عليه وآله(فوذ در اراده و تصميم پيامبرخامشان براى ن
  .هاى زيبا كمك بگيرند و مقام و زن

آنها زندگى زود گذر اين جهان را «: گويد آيات مورد بحث، معرفى بيشترى از آنها كرده، مى
نند و ناديده ك  وست دارند، در حالى كه در پشت سر خود روز سخت و سنگينى را رها مىد

  ).إِنَّ هؤُالء يحبونَ الْعاجِلَةَ و يذَرونَ وراءهم يوماً ثَقيالً! (»گيرند مى
رود، و آخرين نقطه ديد آنها همين لذائد  افق افكار آنها از خور و خواب و شهوت فراتر نمى

) اهللا عليه وآلهصلى (خواهند روح بزرگ پيامبر مى: قيد و شرط مادى است، و عجب اين كه  بى
  .را نيز با همين مقياس بسنجند

، سنگين از نظر !خبران كوردل توجه ندارند چه روز سنگينى در پيش دارند؟ اما اين بى
  .ائى سنگينها، سنگين از نظر محاسبه، و سنگين از نظر طول زمان و فضاحت و رسو مجازات
اً پيش روى آنها گفته شود، به خاطر آن با اين كه بايد قاعدت) پشت سرشان(» وراءهم«تعبير به 

اند، ولى به  سپارند، گوئى پشت سر انداخته است كه اينها آن روز را به دست فراموشى مى
گاه به معنى پشت سر، و گاه به معنى پيش رو به كار » وراء«گفته بعضى از مفسران كلمه 

  )1.(ودر مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اضافه شود به معنى پشت سر » فاعل«به » وراء«اگر : آمده است» روح البيان«ير ـ در تفس 1

  ).439، صفحه 8روح البيان، جلد (اضافه شود به معنى پيش رو است » مفعول«است، و اگر به 
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* * *  
به نيرو و قدرت خود مغرور نشوند كه اينها را همه خدا : دهد در آيه بعد، به آنها هشدار مى

ما آنها را آفريديم، و «: فرمايد گيرد، مى داده، و هر زمان بخواهد به سرعت باز پس مى
پيوندهاى وجودشان را محكم كرديم، به آنها قوت و قدرت بخشيديم، و هر زمان بخواهيم آنها 

إِذا شئْنا  نَحنُ خَلَقْناهم و شَددنا أَسرَهم و(» سازيم بريم و گروه ديگرى را جانشينشان مى  را مى
  )1).(بدلْنا أَمثالَهم تَبديالً

در اصل به معنى بستن چيزى با زنجير است، و اسيران را از اين جهت ) بر وزن عصر(» أَسر«
ه استحكام پيوندهاى وجودى در اينجا اشاره ب» أَسر«بندند، ولى  اند كه آنها را مى ناميده» اسير«

  .دهد هاى مهم به او مى نائى فعاليتانسان است كه قدرت حركت و توا
به راستى قرآن در اينجا انگشت روى نقطه حساسى گذارده، و آن پيوندهاى مختلف اجزاى 

هاى آهنين عضالت را به  هاى كوچك و بزرگ كه همچون طناب وجود بشر است از عصب
و  ها و عضالت مختلف، آن چنان قطعات كوچك د گرفته، تا رباطساز يكديگر مربوط مى

هاى اندام انسان را به يكديگر محكم بسته كه از مجموع آنها يك  بزرگ استخوان و گوشت
واحد كامالً منسجم كه آماده انجام هر گونه فعاليتى است ساخته، اما روى هم رفته اين جمله 

  .كنايه از قدرت و قوت است
عت و ايمانشان، روشن نيازى ذات پاك خدا را، از آنها، و از اطا اين آيه، در ضمن غنا و بى

  سازد، تا بدانند اگر اصرارى براى ايمان آنها است، در  مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توجه داشته باشيد تبديل (» بدلْناهم أَمثالَهم«: ـ اين آيه محذوفى دارد و در تقدير چنين است 1
  ).مفعول دوم است» أَمثالَهم«اول و  مفعول» هم«گيرد در اينجا ضمير  غالباً دو مفعول مى
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  .حقيقت لطف و رحمتى است از ناحيه پروردگار
و ربك الْغَني ذُو : فرمايد نيز آمده است، آنجا كه مى» انعام«سوره  133نظير اين معنى در آيه 

ةِ إِنْ يمماالرَّح كُمدعنْ بم فتَخْلسي و كُمبذْهشَأْ ي شاءنياز و مهربان است،  پروردگار تو بى«: ي
  .»سازد برد، و هر كس را بخواهد جانشين شما مى اگر بخواهد همه شما را مى

 * * *  
هائى كه در اين سوره آمده است كه مجموعاً يك برنامه جامع سعادت را  سپس به كل بحث

ست، و هر كس بخواهد، با اين يك تذكر و يادآورى ا«: گويد دهد اشاره كرده، مى مى ارائه
إِنَّ هذه تَذْكرَةٌ فَمنْ شاء اتَّخَذَ إِلى (» كند استفاده از آن، راهى به سوى پروردگارش انتخاب مى

  )1).(ربه سبِيالً
وظيفه ما نشان دادن راه است، نه اجبار بر انتخاب، اين شما هستيد كه بايد با عقل و درك 

  .هيد، و با اراده و اختيار خود تصميم بگيريدخود، حق را از باطل تشخيص د
انّا هديناه السبِيلَ اما : اين، در حقيقت تأكيدى است بر آنچه در آغاز سوره گذشت كه فرمود

ما راه را به او نشان داديم، خواه پذيرا شود و شكر اين نعمت را به جا «: شاكراً و اما كَفُوراً
  .»كند آورد، يا اعراض و كفران

* * *  
فكر، از تعبير فوق نوعى تفويض و واگذارى مطلق به  و از آنجا كه ممكن است افراد كوته

خواهيد مگر  شما چيزى را نمى«: افزايد بندگان تصور كنند، در آيه بعد براى نفى اين توهم مى
  ا تَشاؤُنَ إِالّ أَنْ يشاء و م(» اين كه خدا بخواهد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فَمنْ شاء اتَّخََذ إِلى «: در تقدير چنين است: گويند ـ بعضى براى آيه محذوفى قائلند، و مى 1

چرا  ;ولى انصاف اين است كه نيازى به تقدير ندارد» إِلى طاعةِ ربه سبِيالً«يا » رِضا ربه سبِيالً
  .شود هاى تكامل به سوى خدا منتهى مى كه همه راه



٣٨٥  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     
1).(اللّه(  

  ).إِنَّ اللّه كانَ عليماً حكيماً(» چرا كه خداوند عالم و حكيم است«
خدا راه «: فرمايد است، از يكسو مى» األَمرُ بينَ األَمرَين«و اين در حقيقت اثبات اصل معروف 

منوط به مشيت انتخاب شما «: افزايد و از سوى ديگر، مى» اب با شما استرا نشان داده و انتخ
يعنى شما استقالل كامل نداريد، بلكه قدرت، توان و آزادى اراده شما همه به » الهى است

تواند اين قدرت و آزادى را سلب  خواست خدا و از ناحيه او است، و هر زمان اراده كند، مى
  .كند

ه حقيقتى و سلب اختيار، بلك» اجبار«و واگذارى كامل است و نه » تفويض«به اين ترتيب، نه 
نوعى آزادى وابسته به مشيت الهى : است دقيق و ظريف در ميان اين دو، يا به تعبير ديگر

تواند آن را باز پس گيرد، تا هم بندگان بتوانند بار تكليف و  است، كه هر لحظه بخواهد مى
نياز از خداوند تصور  ت بر دوش گيرند و هم خود را بىمسئوليت را كه رمز تكامل آنهاس

  .ندنكن
نياز از هدايت، حمايت، توفيق و تأييد  خالصه اين تعبير، براى آن است كه بندگان، خود را بى

گيرى در كارها، خود را به او بسپارند، و تحت   ذات مقدس او ندانند، و در عين تصميم
  .حمايت او قرار دهند
به اين آيه » زىفخر را«بعضى از مفسران جبرى مسلك، مانند : شود اين كه از اينجا روشن مى

و اعلَم : گويد  اند، او مى هائى است كه در اين مسأله داشته اند، به خاطر پيش داورى  چسبيده
بالْج واجها أَميف تى تَالطَمالَّت لَةِ اآلياتمنْ جةَ ماآلي هرِأَنَّ هذالْقَد اين آيه از آياتى ! بدان«!: رِ و

  طم است كه امواج جبر در آن متال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منصوب به : اند  چيست؟ جمعى از مفسران گفته» أَنْ يشاء اللّه«ـ در اين كه محل اعراب  1
  .»ةَ اللّهما تَشاؤُنَ إِالّ وقْت مشي«: ظرفيت است، و در معنى چنين است

و «: ير باشد، و در معنى چنين استدر تقد» شيئاً«ولى اين احتمال نيز وجود دارد كه در اينجا 
اللّه شاءئاً يما تَشاؤُنَ إِالّ شَي«.  
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  )1!.(»است

آرى، اگر اين آيه را از آيات قبل جدا كنيم جاى اين توهم وجود دارد ولى با توجه به اين كه 
به خوبى  در يك آيه بيان تأثير اختيار شده، و در يك آيه ديگر بيان تأثير مشيت پروردگار،

  .گردد تثبيت مى» االمر بين االمرين«مسأله 
گويد،  چسبند كه سخن از اختيار مطلق مى اى مى  عجيب است طرفداران تفويض به همان آيه

خواهند پيش  كدام مىدهد، و هر  اى كه به تنهائى بوى جبر مى و طرفداران جبر به آيه
) و هر كالم ديگر(صحيح كالم الهى  هاى خود را با آن توجيه كنند، در حالى كه فهم داورى

  .داورى قبلى قضاوت كنند همه را در كنار هم بگذارند، و بدون تعصب و پيش: كند ايجاب مى
 ;اشاره به همين معنى باشد نيز، ممكن است» إِنَّ اللّه كانَ عليماً حكيماً«: فرمايد ذيل آيه كه مى

را در پيمودن راه تكامل آزاد بگذارد، و  كند، بندگان چرا كه علم و حكمت خدا ايجاب مى
  .گرنه تكامل اجبارى و تحميلى تكامل نيست

دهد افرادى را مجبور به كار خير و افرادى را مجبور به  به عالوه علم و حكمت او اجازه نمى
  .ول را پاداش دهد، و گروه دوم را مجازات كندكار شرّ كند، و بعد گروه ا

 * * *  
آيه اين سوره، به سرنوشت نيكوكاران و بدكاران در يك جمله كوتاه و  و سرانجام در آخرين

كند، و براى  خدا هر كس را بخواهد در رحمتش وارد مى«: فرمايد پرمعنى اشاره كرده، مى
لُ منْ يشاء في رحمته و الظّالمينَ أَعد لَهم يدخ(» ظالمان عذاب دردناكى فراهم ساخته است

  ).أَليماً عذاباً
  هر كس را بخواهد در رحمت خود «: گويد  جالب اين كه در آغاز آيه مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .262، صفحه 30، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  1
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: دهد سازد، و اين نشان مى  ه، عذاب را روى ظالمان متمركز مىولى در پايان آي» كند وارد مى
عذاب به دنبال مشيت انسان بر ظلم و گناه است، و به قرينه مقابله روشن مشيت او بر 

مشيت او در رحمت نيز، به دنبال اراده انسان در ايمان، عمل صالح و اجراى عدل : شود مى
  .اشتتوان انتظار د است، و جز اين از حكيم، نمى

آيه را دليل بر مسأله جبر صدر » فخر رازى«با اين قرينه روشن، باز افرادى مانند : عجب اين كه
گويد، مورد  آن كه ذيل آيه را كه درباره آزادى اراده و عمل ظالمان سخن مى اند بى گرفته

  )1!.(توجه قرار دهند
* * *  

  
  !ما را در رحمتت داخل كن، و از عذاب اليمى كه در انتظار ظالمان است برهان! خداوندا

  !ميم به پيمودن اين راه داريم، ما را مدد فرماتو راه را نشان دادى، ما نيز تص! پروردگارا
  !نيستيم دوستدار آنهائيم، ما را به آنها ملحق نما» ابرار«اگر از ! بارالها

  
  آمينَ يا رب الْعالَمينَ 

  
  )2) (دهر(پايان سوره انسان                                                  

  1407/ ربيع الثانى /  1                                                  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سوره  37، ذيل آيه 468ـ  461، صفحه 19را در جلد » مشيت«ـ شرح بيشتر درباره آيات  1
  .مطالعه فرمائيد» زمر«
  .1383/  2/  28: ـ پايان تصحيح 2
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  آيه است 50نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
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  محتواى سوره مرسالت
اند به اين كه آيه  نازل شده، ولى بعضى تصريح كرده» مكّه«اين سوره در : معروف اين است

است، هر چند دليل روشنى براى آن ذكر » مدنى» «و إِذا قيلَ لَهم اركَعوا ال يرْكَعونَ« 48
زيرا  ;رسد ، درست به نظر نمىسبب اين استنباط شده» نماز«و » ركوع«اند، و اگر مسأله  نكرده
  .كردند خواندند و ركوع مى نماز مى» مكّه«ها مسلمانان در  مدت

به هر حال، بيشترين مطلبى كه در اين سوره مطرح شده است، مسائل مربوط به قيامت، تهديد 
  .و انذار مكذّبان و منكران است

واى در آن روز بر تكذيب «: لْمكَذِّبِينَآيه ويلٌ يومئذ ل: و از امتيازات اين سوره اين است كه
  .اى  ده بار در آن تكرار شده، و هر بار به دنبال مطلب تازه» كنندگان

دهد، و به  بعد از ذكر سوگندهائى، از قيامت و حوادث سنگين و سخت رستاخيز خبر مى
  !واى بر تكذيب كنندگان در آن روز: گويد كند، و مى را ذكر مى دنبال آن همين آيه

  .انگيز اقوام گنهكار پيشين در مرحله بعد، سرگذشت غم
  .هاى آفرينش انسان اى از ويژگى در مرحله سوم، گوشه

  .در مرحله چهارم، قسمتى از مواهب الهى در زمين
  .دهد  رح مىهائى از عذاب تكذيب كنندگان را ش و در مرحله پنجم، قسمت

تكان دهنده كرده، و به دنبال آن اين آيه را  اى به مطلبى بيدارگر و همچنين در هر مرحله اشاره
  هاى بهشتى كه  كند، و حتى در بخشى از آن به نعمت تكرار مى
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  .نصيب پرهيزگاران شده اشاره نموده تا انذار را با بشارت بياميزد و تهديد را با تشويق
كند، با اين  داعى مىرا ت» الرحمان«و به هر حال، اين تكرار، تكرار بعضى از آيات در سوره 

  .هاى مكذبان است ها بود، و در اينجا غالباً از عذاب تفاوت كه در آنجا سخن از نعمت
  .براى اين سوره به تناسب نخستين آيه اين سوره است» مرسالت«انتخاب نام 

 * * *  
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  فضيلت تالوت اين سوره
منْ قَرَأَ سورةَ و الْمرْسالت كُتب أَنَّه : خوانيم مى) ليه وآلهصلى اهللا ع(در حديثى از پيامبر اكرم

او از مشركان : شود  كسى كه سوره مرسالت را بخواند نوشته مى«: لَيس منَ الْمشْرِكينَ
  )1.(»نيست

ه و بينَ منْ قَرَأَها عرَّف اللّه بينَ: آمده است) عليه السالم(و در حديث ديگرى از امام صادق
و (كسى كه اين سوره را بخواند خداوند او را با پيامبر آشنا «): صلى اهللا عليه وآله(محمد

  )2.(»سازد مى) همجوار
بدون شك، اين ثواب و فضيلت از آن كسانى است كه بخوانند، بينديشند و عمل كنند، و لذا 

أَسرَع : خدمتش عرض كردند) وآله صلى اهللا عليه(بعضى از ياران پيامبر: در حديثى آمده است
ولَ اللّهسيا ر كلَيا بچه زود آثار پيرى در شما نمايان شده اى «): صلى اهللا عليه وآله(الشَّي

  !؟»رسول خدا
هاى هود، واقعه، مرسالت،  سوره«!: شَيبتْنى هود و الْواقعه و الْمرْسالت و عم يتسائَلُونَ: فرمود

  )3!.(»عم يتسائلون مرا پير كردهو 
انگيز آن دادگاه بزرگ  ها احوال قيامت و مسائل هول در تمام اين سوره: قابل توجه اين كه

  .اثر گذارده) صلى اهللا عليه وآله(ها بوده كه در روح مقدس پيامبر منعكس است، و همين
  .ذاردتواند چنين اثرى بگ  بديهى است تالوت بدون فكر و تصميم بر عمل نمى

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .414، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2و  1
  
  .10، باب االربعه، حديث 199، صفحه 1، جلد »خصال صدوق«ـ  3
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1       الترْسالْم رْفاً  وع  
  فَالْعاصفات عصفاً        2
3       النّاش نَشْراً و رات  
  فَالْفارِقات فَرْقاً        4
  فَالْملْقيات ذكْراً        5
  عذْراً أَو نُذْراً        6
7        عونَ لَواقدإِنَّما تُوع  
8        تسطُم ومفَإِذَا النُّج  
9        تفُرِج ماءإِذَا الس و  

10     فَتإِذَا الْجِبالُ نُس و  
11     و لُ أُقِّتَتإِذَا الرُّس  
12     لَتم أُجوي َيال  
  ليومِ الْفَصلِ     13
  و ما أَدراك ما يوم الْفَصلِ     14
  ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِينَ     15
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  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  .شوند درپى فرستاده مى ـ سوگند به فرشتگانى كه پى 1
  .كنند ـ و آنها كه همچون تند باد حركت مى 2
  .گسترانند مى) ابرها را(ـ و سوگند به آنها كه  3
  .كنند ـ و آنها كه جدا مى 4
  .نمايند ـ و سوگند به آنها كه آيات بيدارگر را القا مى 5
  .ـ براى اتمام حجت يا انذار 6
  !شود، واقع شدنى است ـ كه آنچه به شما وعده داده مى 7
  .ـ وقتى كه ستارگان محو شوند 8
  ـ و آسمان از هم بشكافد، 9

  .ها از جا كنده شوند ـ و آن گاه كه كوه 10
  !ـ و در آن هنگام كه براى پيامبران تعيين وقت شود 11
  !ـ براى چه روزى به تأخير افتاده؟ 12
  ).حق از باطل(ـ براى روز جدائى  13
  !دانى روز جدائى چيست؟ ـ تو چه مى 14
  !ـ واى در آن روز بر تكذيب كنندگان 15
  

  :تفسير
  !هاى الهى حق است، واى بر تكذيب كنندگان وعده

در آغاز اين سوره مقدمتاً در پنج آيه، پنج سوگند آمده كه در تفسير معنى آنها سخن بسيار 
  : است
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  )1).(سالت عرْفاًو الْمرْ(» شوند  سوگند به آنها كه پى در پى فرستاده مى«: فرمايد مى

 * * *  
  ).عصفاًفَالْعاصفات (» كنند و آنها كه همچون طوفان و تند باد حركت مى«

 * * *  
  ).و النّاشرات نَشْراً(» سازند گسترانند و منتشر مى و سوگند به آنها كه مى«

* * *  
  ).فَالْفارِقات فَرْقاً(» كنند و آنها كه جدا مى«

* * *  
  ).فَالْملْقيات ذكْراً(» نمايند ات بيدار كننده را القا مىو آنها كه آي«

* * *  
  )2).(عذْراً أَو نُذْراً(» براى اتمام حجت يا انذار«

  دهد مفهومش چيست؟  اكنون ببينيم اين سوگندهاى سربسته كه از مسائل مهمى خبر مى
  :در اينجا سه تفسير معروف وجود دارد

است، كه نقش مؤثرى در بسيارى » ها بادها و طوفان«گانه اشاره به هاى پنج  ـ تمام اين قَسم 1
سوگند به بادهائى كه پشت : شود نابراين مفهوم آيات چنين مىاز مسائل جهان طبيعت دارند، ب

  .سر هم مىوزند
  .كنند هائى كه شديداً حركت مى و سوگند به طوفان

  بخش باران را از گسترانند و قطرات حيات  و قسم به آنها كه ابرها را مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است كه روى هم » يال اسب«به معنى متتابع و پى در پى آمده، و در اصل به معنى » عرْف«ـ  1
  . اند نيز تفسير كرده» كار خوب و شناخته شده«ريزد و گاه آن را به معنى  مى
ر مفعولٌ الجله است و بعضى آن را حال نصب به خاط» عذْراً أَو نُذْراً«ـ محل اعراب  2

  . اند  دانسته
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  .كنند شك مىهاى خ  البالى آنها روانه سرزمين
  .سازند و سوگند به آنها كه ابرها را بعد از ريزش باران پراكنده مى

  .اندازند ها را به ياد خدا مى و قسم به اين بادها كه با اين برنامه، انسان
هاى عذاب كه نقطه مقابل بادهاى حيات  را اشاره به طوفان» فات عصفاًفَالْعاص«بعضى نيز (

  ).اند كه آن هم به نوبه خود مايه تذكر و بيدارى است بخش است دانسته
است، يعنى قسم به فرشتگانى كه پى در پى » فرشتگان آسمان«ـ تمام اين سوگندها اشاره به  2

هاى شناخته شده و معروف فرستاده  انى كه با برنامهيا فرشتگ(شوند   به سوى انبياء فرستاده مى
  ).شوند مى

  .روند و قسم به آنها كه همچون طوفان با سرعت تمام به دنبال مأموريت خود مى
  .دهند گسترانند و نشر مى  و به آنها كه آيات كتب آسمانى را در برابر پيامبران مى

  .سازند و آنها كه با اين عمل، حق را از باطل جدا مى
  .كنند و آنها كه ذكر حق و دستورات او را به انبياء القاء مى

است، و سوگند سوم و چهارم و » ها بادها و طوفان«ـ سوگند اول و دوم، ناظر به مسأله  3
، و سپس جدا كردن حق از باطل، و بعد »فرشتگان«پنجم را ناظر به نشر آيات حق به وسيله 

  .ان، به منظور اتمام حجت و انذار استرهاى الهى به پيامبرالقاء ذكر و دستو
  :تواند شاهد بر تفسير سوم باشد چيزى كه مى

است، در حالى كه بقيه به » واو«اوالً ـ جداسازى اين دو دسته از سوگندها در آيات، به وسيله 
  .عطف شده كه نشانه ارتباط و پيوند آنها است» فاء«وسيله 
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همه اين سوگندها براى مطلبى است كه در آيه هفتم آمده، يعنى  ثانياً ـ چنان كه خواهيم ديد
دانيم در آستانه رستاخيز دگرگونى عظيمى در عالم  حقانيت و واقعيت رستاخيز و معاد، و مى

ها و حوادث تكاندهنده از يكسو، و سپس تشكيل  هاى شديد زلزله شود، طوفان پيدا مى
دهند، و ميان   هاى اعمال را نشر مى فرشتگان نامهوى ديگر كه در آنجا دادگاه عدل الهى از س

  .كنند افكنند، و حكم الهى را در اين زمينه القا مى  صفوف مؤمنان و كافران جدائى مى
هاى پنجگانه فوق طبق اين تفسير بيان شود تناسبى با مقسم به يعنى چيزى كه براى  اگر قَسم

  .از اين نظر برترى دارد د داشت و تفسير اخيرآن سوگند ياد شده است خواه
هائى است كه به انبياء القاء شده، يا  يا به معنى علوم و دانش» فَالْملْقيات ذكْراً«ذكر، در جمله 

» ذكر«دانيم در آيات قرآن از خود قرآن تعبير به  آياتى است كه بر آنها نازل گشته است، و مى
و قالُوا يا أَيها الَّذي نُزِّلَ علَيه الذِّكْرُ إِنَّك : آمده است» حجر«ره سو 6شده است، چنان كه در آيه 

  !»اى اى كسى كه ذكر بر تو نازل شده است تو ديوانه: گفتند مى) دشمنان(«: لَمجنُونٌ
يك فرد بيشتر » جبرئيل«با اين كه فرشته وحى يعنى » جمع«به صورت » الملْقيات«تعبير به 

گاه براى نزول آيات قرآن : شود  ز بعضى از روايات استفاده مىنبود، به خاطر اين است كه ا
نيز » عبس«سوره  15كردند، در آيه  هاى عظيمى از فرشتگان، جبرئيل را همراهى مى گروه

بر پيامبر اسالم ) فرشتگان(آيات قرآنى به دست سفيران الهى «يعنى : بِأَيدي سفَرَة: آمده است
  .»ستنازل شده ا

 * * *  
د ديد كه اين سوگندها براى چه منظورى است؟ در آيه بعد، پرده از روى اين معنى حال باي

  شود واقع خواهد  آنچه به شما وعده داده مى«: گويد برداشته، مى
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  ).إِنَّما تُوعدونَ لَواقع(» شد

  .بعث و نشور، ثواب و عقاب، حساب و جزا، همه حق است، و ترديدى در آن نيست
هائى كه به نيكان يا بدان  دانند، اعم از وعده هاى الهى مى ز آن را اشاره به تمام وعدهبعضى ني

دهد منظور فقط وعده قيامت  در دنيا، يا در آخرت داده است، ولى آيات بعد نشان مى
  )1.(است

گرچه در اين آيه، استداللى بر مسأله معاد نشده است و تنها به ادعا قناعت گرديده، ولى لطف 
هاى پيشين مطالبى آمده كه خود از دالئل معاد است، از جمله  ب اينجا است كه در قَسممطل

  .اى از صحنه معاد است ها كه خود نمونه  هاى مرده به وسيله نزول باران زنده شدن زمين
ديگر نزول تكاليف الهى بر پيامبران و ارسال رسل كه بدون وجود معاد نامفهوم است، خود 

  .وعده رستاخيز قطعى استدهد كه  نشان مى
فَو رب السماء : فرمايد نيز آمده است كه خداوند مى» ذاريات«سوره  23نظير اين مطلب در آيه 

  .»سوگند به پروردگار آسمان و زمين كه روزى شما حق است«: انَّه لَحقٌّ و األَرضِ
هان آفرينش است، ايجاب كه اشاره به ربوبيت پروردگار و تدبير او در ج» رب«سوگند به 

  .روزى نگذارد كند كه بندگان را بى مى
* * *  

اين روز موعود زمانى فرا «: فرمايد هاى اين روز موعود پرداخته، مى سپس به بيان نشانه
  ).فَإِذَا النُّجوم طُمست(» ها از صفحه آسمان محو و تاريك گردند  رسد كه ستاره مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .كند نيز اين مطلب را تقويت مى» فاء«ـ عطف با  1
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* * *  
  ).و إِذَا السماء فُرِجت(» از هم شكافته شود) كواكب آسمان(و آسمان «

 * * *  
  ).و إِذَا الْجِبالُ نُسفَت(» ها از جا كنده شوند و زمانى كه كوه«
معنى محو كردن و زائل كردن آثار چيزى است،  به) بر وزن شمس(» طمس«از ماده » طُمست«

و در اينجا ممكن است اشاره به محو نور ستارگان باشد يا متالشى شدن آنها، ولى تفسير اول 
در «: و إِذَا النُّجوم انْكَدرت: آمده است» تكوير«سوره  2تر است، همان گونه كه در آيه   مناسب
  .»م كه ستارگان تاريك شوندآن هنگا

هاى غذائى در غربال  در اصل، به معنى ريختن دانه) بر وزن حذف(» نسف«از ماده » نُسفَت« و
و تكان دادن آن است تا پوست از دانه جدا شود، و در اينجا به معنى خرد شدن و سپس بر باد 

  .ها است رفتن كوه
سلسله حوادث شود پايان اين جهان با يك  اصوالً از آيات متعددى در قرآن مجيد استفاده مى

سازد، و  انگيز و كوبنده همراه است، به طورى كه نظام آن را به كلى متالشى مى بسيار هول
  .گردد جهان آخرت با نظامى نوين جايگزين آن مى

توان آن را توصيف كرد،  به طورى اين حوادث، عجيب و وحشتناك است كه با هيچ بيانى نمى
شود، و به   كوبد كه تبديل به غبار مى  و چنان به هم مىكند   ها را از جا مى كه كوه آيا حوادثى

  !آورد قابل توصيف است؟ هاى زده شده در مى صورت پشم
هائى كه   ترين زلزله و به تعبير بعضى از مفسران، عظمت اين حوادث به قدرى است كه عظيم

ى منفجر ها براى باز وچكى است كه بچههاى ك انسان به چشم ديده، در برابر آن، مانند ترقه
  .كنند، در برابر بزرگترين بمب اتم مى

  و به هر حال، اين تعبيرات قرآنى دليل بر تفاوت زياد نظامات آخرت با 
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  .نظامات دنيا است
* * *  

و اين در هنگامى است كه براى «: افزايد  اى به صحنه رستاخيز كرده مى و به دنبال آن اشاره
و إِذَا (» ها بدهند به نوبت بيايند و شهادت خود را درباره امتشود كه  امبران تعيين وقت مىپي

لُ أُقِّتَت1).(الرُّس(  
فَلَنَسئَلَنَّ الَّذينَ أُرسلَ إِلَيهِم و لَنَسئَلَنَّ : آمده است» اعراف«سوره  6همان گونه كه در آيه 

  .»كنيم، و هم از رسوالن ؤال مىما هم از كسانى كه رسوالن به آنها مبعوث شدند س«: الْمرْسلينَ
 * * *  

ها به تأخير  براى چه روزى شهادت اين رسوالن و گواهى آنها بر امت«: افزايد سپس مى
  )2).(الَي يوم أُجلَت! (؟»افتاده

 * * *  
  ).ليومِ الْفَصلِ(» براى روز جدائى«

كوكاران از بدكاران، و روز روز جدائى حق از باطل، جدائى صفوف مؤمنان از كافران، و ني
  .داورى مطلق حق درباره همگان

اين سؤال و جواب براى بيان عظمت آن روز بزرگ است و چه تعبير پر معنى و گويائى از آن 
  !»ها  روز جدائى«روز شده است 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و مضموم در آن تبديل به همزه شده، و به معنى بوده كه وا» وقت«از ماده » وقّتت«در اصل » أُقِّتَت«ـ  1
براى رسوالن پروردگار است، و اين نيز معلوم است كه وقت براى خود آنها تعيين » توقيت وقت«

  .كه آيه محذوفى دارد اند گردد، و لذا گفته شود، بلكه براى عمل آنها يعنى شهادتشان تعيين مى نمى
گردد كه از آيه قبل استفاده  به شهادت انبياء و رسل باز مى» أُجلَت«ـ طبق اين تفسير، ضمير در  2

به تمام امور مربوط به انبياء و اخبارى كه آنها در مورد ثواب، عقاب، : اند شود، ولى بعضى گفته مى
  .گردد حوادث قيامت و مانند آن دادند باز مى

دانند،  مى... تاريك شدن ستارگان وبعضى نيز آن را اشاره به تمام امورى كه در آيات قبل آمده، مانند 
چرا كه مرجع ضمير در آيه متصل به آن  ;باشد تر مى ولى روشن است تفسير اول از همه مناسب

  .است
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* * *  
ها  لفصل و روز جدائىدانى يوم ا تو چه مى«: فرمايد  پس از آن براى بيان عظمت آن روز مى

  ).صلِو ما أَدراك ما يوم الْفَ(؟ »چيست
با آن علم وسيع و گسترده، و با آن ديده تيز بينى كه اسرار ) صلى اهللا عليه وآله(جائى كه پيامبر

كرد ابعاد عظمت آن روز را به درستى نداند، تكليف بقيه مردم روشن  غيب را مشاهده مى
يان قفس ايم، درك تمام اسرار با عظمت قيامت براى ما زندان ارها گفتهاست، و همان گونه كه ب

  .بينيم و به آن ايمان داريم دنيا ممكن نيست تنها شبحى از آن را مى
 * * *  

و در آخرين آيه مورد بحث، تكذيب كنندگان آن روز را شديداً مورد تهديد قرار داده، 
  ).ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِينَ(» واى در آن روز بر تكذيب كنندگان«: فرمايد مى

و بعضى آن را به معنى » انواع عذاب«، و بعضى به معنى »هالكت«معنى  را بعضى به» ويل«
اند، اين كلمه معموالً در مورد حوادث اسفناك به كار  تفسير كرده» وادى پر عذابى در جهنم«

  )1.(كند ندگان در آن روز مىرود، و در اينجا حكايت از سرنوشت دردناك تكذيب كن مى
دانيم كسى كه  كنند، و مى جا كسانى است كه قيامت را تكذيب مىدر اين» مكَذِّبِين«منظور از 

ايمان به قيامت، دادگاه عدل خداوند، حساب و جزا نداشته باشد به آسانى مرتكب هرگونه 
عهد، احساس مسئوليت، تقوا شود، اما ايمان راسخ به آن روز به انسان ت  گناه، ظلم و فسادى مى

  .بخشد و پرهيزگارى مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، صفحه 22در جلد » ويح«و » ويس«و تفاوت آن با » ويل«ـ توضيح بيشترى در زمينه معنى  1

  .آمده است» ذاريات«سوره  60، ذيل آيه 402
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* * *  
  :نكته

  !محتواى اين سوگندها
خاطر نقش مهمى است ها سوگند ياد شده، و اين به  در آيات فوق، نخست به بادها و طوفان

آورند، و سپس آنها را بر فراز  ابرها را به حركت در مى: كه آنها در جهان آفرينش دارند
  .سازند دهند، و بعد از نزول باران آنها را متفرق مى هاى خشك و مرده پيوند مى زمين

  .آورند  ها به وجود مى ها و مرتع كنند، و جنگل بذرهاى گياهان را جا به جا مى
سازند، و حرارت و برودت را از مناطق مختلف زمين  ها را بارور مى ها و ميوه رى از گلبسيا

  .كنند برند و هوا را تعديل مى به نقاط ديگر مى
را براى برند، و هواى آلوده  هواى زنده و پر اكسيژن را از مزارع و صحراها به شهرها مى

  .فرستند تصفيه به صحراها مى
كنند آرى بادها و  و مواج، و براى موجودات زنده آبزى پر اكسيژن مىهاى دريا را متالطم  آب
  .ها خدمات عظيم و حياتى در جهان دارند نسيم

گويد، نيز در  بخش ديگر اين سوگندها كه از برنامه نزول وحى به وسيله فرشتگان سخن مى
همچون  ت با وزش نسيم در عالم ماده دارد، فرشتگان، كلمات وحى را كهعالم معنى شباه

هاى معارف  ها، ميوه  كنند، و گل قطرات باران زنده كننده است بر قلوب پيامبران خدا نازل مى
رويانند، و به اين ترتيب خداوند هم به مربيان عالم ماده و هم  ها مى الهى و تقوا را در قلب
  .گند ياد كرده استمربيان عالم معنى سو

ها و  ان واقعيت روزى است كه تمام اين تالشتمام اين سوگندها براى بي: و جالب اين كه
  .نشيند روز قيامت و يوم الفصل ها به ثمر مى كوشش
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  :ترجمه
  !نخستين را هالك نكرديم؟) مجرم(ـ آيا ما اقوام  16
  .فرستيم را به دنبال آنها مى) مجرمان(ـ سپس ديگر  17
  !كنيم رفتار مى اين گونه با مجرمان) آرى(ـ  18
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  .ـ آيا شما را از آبى پست و ناچيز نيافريديم 20
  .ـ سپس آن را در قرارگاهى محفوظ و آماده قرار داديم 21
  !ـ تا مدتى معين؟ 22
  .ـ ما قدرت بر اين كار داشتيم، پس ما قدرتمند خوبى هستيم 23
  !روز بر تكذيب كنندگانـ واى در آن  24
  .ها قرار نداديم ـ آيا زمين را مركز اجتماع انسان 25
  !ـ هم در حال حياتشان و هم مرگشان؟ 26
  !هاى استوار و بلندى قرار داديم، و آبى گوارا به شما نوشانديم ـ و در آن كوه 27
  !ـ واى در آن روز بر تكذيب كنندگان 28
  

  :تفسير
  !ز در معاد شك داريد؟با اين همه مظاهر قدرت با

دهد، و با بيانات گوناگون آنها  در اين آيات نيز، از طرق مختلف به منكران رستاخيز هشدار مى
  .كند را از خواب سنگين غفلت بيدار مى

هاى بال ديده اقوام كفار پيشين  رد، و سرزمينب نخست دست آنها را گرفته، به گذشته تاريخ مى
آيا ما اقوام نخستين كه راه كفر و انكار را پيش گرفتند «: فرمايد دهد، مى را به آنها نشان مى

  ).أَ لَم نُهلك األَولينَ(» هالك نكرديم
آثار آنها نه تنها بر صفحات تاريخ كه بر صفحه روى زمين نيز نمايان است، اقوامى همچون 

طوفان، و جمعى با  كه گروهى با» فرعون«و قوم » لوط«، قوم »نوح«، قوم »ثمود«، »عاد«قوم 
هاى آسمانى به كيفر اعمالشان مجازات و  اى با تندباد، و قومى با زلزله و سنگ صاعقه، و عده

  .نابود شدند
 * * *  
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ثُم نُتْبِعهم (» فرستيم سپس ما اقوام آخرين را كه اعمال مشابهى دارند به دنبال آنها مى«
  ).اآلخرِينَ

دارد، مگر ممكن است گروهى  ستمر است و تبعيض و استثناء برنمىچرا كه اين يك سنت م
  !را به جرمى مجازات كند و همان جرم را براى ديگران بپسندد؟

 * * *  
كَذلك نَفْعلُ (» يمكن اين گونه ما با گنهكاران رفتار مى«: افزايد و لذا در آيه بعد، مى

  ).بِالْمجرِمينَ
اقوام «و به دنبال آنها هالكت » اقوام اولين«يان دليل بر هالكت اين آيه در حقيقت، به منزله ب

هاى الهى نه جنبه انتقامجوئى دارد، و نه تصفيه حساب شخصى  چرا كه عذاب ;است» آخرين
  .است، بلكه تابع اصل استحقاق و مقتضاى حكمت است

نند قوم نوح و عاد اقوامى هستند كه در گذشته دور بودند، ما» اولين«منظور از : اند بعضى گفته
باشند كه بعد از آنها آمدند، مانند قوم لوط و قوم فرعون، ولى با   اقوامى مى» آخرين«و ثمود، و 

معنى ماضى » كأَ لَم نُهل«آمده در حالى كه » فعل مضارع«به صورت » نُتْبِعهم«توجه به اين كه 
ه به عذاب الهى هالك شدند، و گيرد ك تمام اقوام پيشين را مى» اولين«: شود دارد روشن مى

بودند، يا بعد از آن پا به ) صلى اهللا عليه وآله(كفارى را شامل است كه در عصر پيامبر» آخرين«
  .شوند گذارند و آلوده جرم، گناه، ظلم و فساد مى عرصه وجود مى

 * * *  
ويلٌ يومئذ (» واى در آن روز بر تكذيب كنندگان«: افزايد گيرى كرده، مى و سرانجام، نتيجه

  ).للْمكَذِّبِينَ
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در اينجا اشاره به روز رستاخيز است كه مجازات اصلى و مهم آنها مربوط به آن روز » يومئذ«
اين آيه ناظر به : اند  است، و اين تكرار براى تأكيد مطلب است، و اين كه بعضى احتمال داده

قبالً آمد ناظر به عذاب آخرت است، بسيار بعيد به نظر  باشد، و آيه مشابه آن كه  عذاب دنيا مى
  .رسد مى

 * * *  
برد، عظمت و قدرت خداوند، و كثرت   پس از آن دست آنها را گرفته، به عالم جنين مى

دهد، تا از يكسو به قدرت خدا بر  نشان مىمواهب او را در اين جهان اسرار آميز، به آنها 
شمارش  هاى بى و از سوى ديگر، خود را مديون نعمت مسأله رستاخيز و معاد پى ببرند،

  .بدانند، و سر تعظيم بر آستانش فرود آورند
  ).أَ لَم نَخْلُقْكُم منْ ماء مهِين! (؟»آيا ما شما را از آبى پست و ناچيز نيافريديم«: فرمايد مى

* * *  
فَجعلْناه في قَرار (» آن گاه ما آن را در قرار گاهى مناسب و محفوظ و آماده قرار داديم«

  )1).(مكين
قرارگاهى كه تمام شرائط حيات و پرورش و رشد و محافظت نطفه انسان، در آن از هر نظر 

  .برد تأمين شده، و آن قدر عجيب، جالب و موزون است كه هر انسانى را در شگفتى فرو مى
 * * *  
  ت معينى ادامه قرار گرفتن نطفه در آن جايگاه محفوظ تا مد«: افزايد و مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» مكانت«است، و در اصل از » محفوظ«به معنى » مكين«و » محل استقرار«به معنى » قَرار«ـ  1

  ).گاه به معنى منزلت نيز آمده است» مكانت«البته (آمده » تمكن«است كه به معنى 
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  ).إِلى قَدر معلُوم(» دارد

ها و تحوالت  ى مملو از تغييرات، دگرگونىداند، مدت كه آن را هيچ كس جز خدا نمىمدتى 
شود، و او را در مسير  اى از حيات و زندگى بر نطفه پوشانيده مى بسيار كه هر روز لباس تازه

  .برد تكامل در آن مخفيگاه پيش مى
* * *  

ارزش، حقير و ناچيزى   نطفه بىما قدرت بر اين كار داشتيم كه از «: كند گيرى مى  سپس نتيجه
فَقَدرنا فَنعم (» ان شريف و كاملى بسازيم، پس ما قادر و تواناى خوبى هستيمچنان انس
  )2(-)1).(الْقادرونَ

اين همان دليلى است كه قرآن بارها براى اثبات مسأله معاد، روى آن تكيه كرده است، از جمله 
يد نه در بازگشت مردگان به حيات جديد تردچگو: گويد مى» حج«در آيات آغاز سوره 

كنيد  ارزش مشاهده مى كنيد با اين كه قدرت او را در آفرينش اين انسان از يك نطفه بى مى
  ارزش است؟ چه تفاوتى ميان خاك و آن نطفه بى! كه هر روزش معاد و رستاخيزى است؟

* * *  
 ويلٌ(» در آن روز بر تكذيب كنندگان واى«: گويد  در پايان باز همان جمله را تكرار فرموده، مى

  ).يومئذ للْمكَذِّبِينَ
  .كنند بينند و باز او را انكار مى  واى بر آنها كه اين همه آثار قدرت او را مى

  أَيها الْمخْلُوقُ السوِي، و : فرمايد در اين زمينه مى) عليه السالم(امير مؤمنان على
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به اصطالح مخصوص بالمدح (است » فَنعم الْقادرونَ نَحنُ«ـ آيه محذوفى دارد و در تقدير  1
  ).حذف شده

هاى الزم،  گيرى ما نطفه را با اندازه«: اند ـ بعضى از مفسران اين آيه را چنين تفسير كرده 2
اى  خوب تقدير كنندههائى در جسم و جان، تقدير نموديم، و   مقدرات مختلف، و ويژگى

سير با توجه به اين كه متن قرآن و قرائت معروف بدون تشديد است بعيد ولى اين تف» هستيم
گيرى آمده است،  ماده ثالثى مجرد نيز به معنى اندازه: اند رسد، هر چند بعضى گفته به نظر مى

  .)دقت كنيد(شود  به اين معنى استعمال نمى» قادر«اما در استعماالت معمول 
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تعضو ين، ونْ طاللَة منْ سم ئْتدتَارِ، باألَس فَاتضَاعم امِ، وحاألَر اتي ظُلُمف يرْعنْشَأُ الْمالْم 
 في قَرار مكين، إِلى قَدر معلُوم، و أَجل مقْسوم، تَمور في بطْنِ أُمك جنيناً، ال تُحيرُ دعاء، و ال

نْ ها، فَمهعنَافلَ مبس رِفتَع لَم ا، وهدتَشْه ار لَمإِلَى د قَرِّكنْ مم تأُخْرِج ثُم ،اءدن عمتَس داك
كتادإِر و طَلَبِك عاضوةِ ماجالْح نْدع رَّفَكع و ،كيِ أُمنْ ثَدم ذَاءرارِ الْغتج؟:ال !  

در ظلمات رحم و ! اى كه با اندام متناسب و در محيطى محفوظ آفريده شده اى مخلوقى«
هاى مضاعف، آفرينش تو از عصاره گل آغاز شده، و در قرارگاه محفوظى تا زمان معلوم،  پرده

  .و سرآمد معينى قرار داده شدى
ه آن روز كه جنين بودى و در رحم مادر حركت داشتى، نه قدرت پاسخگوئى در تو بود، و ن

  .توانائى شنيدن صداى كسى
سپس از اين قرارگاه به سرائى آمدى كه هرگز آن را مشاهده نكرده بودى، و راه منافع آن را 

  .شناختى نمى
هاى وصول  چه كسى در مكيدن شير از پستان مادرت تو را هدايت كرد؟ و چه كسى راه: بگو

  )1(؟»به نيازهايت را به تو نشان داد
* * *  

ها و  هاى آفاقى خداوند، نعمت  ز اين آيات، به بيان قسمتى از آيات و نشانهدر بخش ديگرى ا
پردازد كه هم دليل بر قدرت و رحمت واسعه او است، و هم  مواهب او در جهان بزرگ مى

دليلى بر امكان معاد، در حالى كه در آيات گذشته سخن از آيات انفسى و مواهب خداوند در 
  .آفرينش خود انسان بود

  أَ لَم نَجعلِ ! (؟»ها قرار نداديم سانآيا ما زمين را مركز اجتماع ان«: مايدفر مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .163، خطبه »نهج البالغه«ـ  1
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  )1).(األَرض كفاتاً
 * * *  

  )2).(أَحياء و أَمواتاً(» هم در حال حيات و هم مرگشان«
به معنى جمع كردن و ضميمه كردن چيزى ) بر وزن كشف(» كفت«و ) ببر وزن كتا(» كفات«

چرا كه به هنگام پرواز  ;شود گفته مى» كفات«به يكديگر است، و به پرواز سريع پرندگان نيز 
  .كند تا با سرعت بيشترى هوا را بشكافد و به پيش رود ها را جمع مى سريع بال

ها، زندگان را روى خود جمع  مه انسانزمين قرار گاهى است براى ه: منظور اين است
گذارد، و مردگان آنها را نيز در خود  كند، تمام حوائج و نيازهايشان را در اختيارشان مى مى

هاى ناشى از آن  دهد، كه اگر زمين آماده براى دفن مردگان نبود عفونت و بيمارى  جاى مى
  .آورد اى براى همه زندگان به وجود مى فاجعه

كند و زير پر و بال خويش   ون مادرى است كه فرزندان را دور خود جمع مىآرى زمين همچ
نمايد، لباس  كند، تغذيه مى دهد، نوازش مى ها را روى خود جاى مى  دهد انسان  قرار مى

نمايد و مردگان آنها را نيز در دل   دهد، و همه حوائجشان را تأمين مى  پوشاند، مسكن مى مى
  .برد د، و آثار سوء آنها را از بين مىكن  دارد، جذب مى مى خود نگاه

تفسير كرده، و آيه را اشاره به حركت زمين به » پرواز سريع«را به معنى » كفات«بعضى در اينجا 
  .دانند كه در زمان نزول قرآن مسلماً كشف نشده بود دور آفتاب و حركات ديگر مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و مصدرى است كه به معنى اسم فاعل آمده است» جعلْنا«وم است براى مفعول د» كفاتاً«ـ  1
كفاتاً لَكُم أَحياء و «حال است براى ضمير مفعولى محذوفى و در تقدير » أَحياء و أَمواتاً«ـ  2

  .باشد مى» أَمواتاً
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  .رسد  تر به نظر مى ر اول مناسبتفسي» أَحياء و أَمواتاً«ولى با توجه به آيه بعد از آن يعنى 
هنگامى كه از ميدان ) عليه السالم(اميرمؤمنان على: به خصوص اين كه در روايتى آمده است

رسيد، هنگامى كه چشمان مباركش به قبرستانى كه » كوفه«گشت به نزديك  باز مى» صفين«
اين كفات مردگان «: مساكنُهمت األَموات أَى هذه كفا: بود افتاد فرمود» كوفه«بيرون دروازه 

هذه : كرده، فرمود» كوفه«هاى   و سپس نگاهى به خانه» هاى آنها است است يعنى منزلگاه
ياءاألَح فاتلِ «: سپس آيات فوق را تالوت فرمود» اين هم منازل زندگان است«: كعنَج أَ لَم

أَم و ياءفاتاً أَحك ض1.(»واتاًاألَر(  
  !اين كه فاصله زيادى ميان منازل زندگان و مردگان وجود ندارد اشاره به
* * *  

هاى  در آن، كوه«: افزايد هاى بزرگ الهى در كره زمين اشاره كرده، مى  سپس به يكى از نعمت
  )2).(و جعلْنا فيها رواسي شامخات(» ثابت، استوار و بلند قرار داديم

هاى آن به يكديگر پيوسته است از يك سو،   ريشه ر به آسمان كشيده، وها كه س اين كوه
همچون زرهى زمين را در بر گرفته، و در برابر فشار داخلى و فشارهاى ناشى از جزر و مد 

  .كند خارجى حفظ مى
گيرد، و پنجه در هوا انداخته و آن را با  از سوى ديگر، جلو اصطكاك قشر هوا را با زمين مى

  .آورد دش در مىخود به گر
  كند، و به اين ترتيب  ها و بادهاى عظيم را كنترل مى سوى سوم، طوفان و از

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).نقل از تفسير على بن ابراهيم( 417، صفحه 4، جلد »برهان«ـ تفسير  1
به معنى » شامخ«جمع » شامخات«به معنى ثابت و پابرجا است، و » راسيه«جمع » رواسي«ـ  2

  ).مفردات راغب(كنايه از تكبر است » شمخ باتقة«است، و در بعضى از عبارات مانند  بلند
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  .بخشد از جهات مختلف، به اهل زمين آرامش مى
و آبى گوارا به شما «: افزايد ها اشاره كرده مى و در ذيل همين آيه، به يكى ديگر از بركات كوه

  ).تاًو أَسقَيناكُم ماء فُرا(» نوشانديم
ها و  آبى كه هم براى شما گوارا و مايه حيات است، و هم براى حيوانات شما و زراعت

  .هايتان باغ
ها مهمترين نقش را در آن ايفا  اران است، ولى كوههاى گوارا از ب درست است كه تمام آب

و جوشد، و سرچشمه بسيارى از نهرها  ها مى ها از كوه ها و قنات كند، بسيارى از چشمه مى
نشيند، و مهمترين ذخائر  ها مى هاى كوه هاى متراكمى است كه بر قله  هاى عظيم از برف  شط

  .دهد ها را تشكيل مى آبى انسان
تواند ذخائر برف را ساليان  اطر دورى از سطح زمين، هميشه سرد است و مىها به خ قله كوه

  .ت نهرها جريان يابددراز در خود جاى دهد تا تدريجاً در پرتو آفتاب آب شود و به صور
 * * *  

ويلٌ يومئذ (» واى در آن روز بر تكذيب كنندگان«: فرمايد در پايان اين قسمت، باز مى
  .)للْمكَذِّبِينَ

بينند، و اين همه  هاى قدرت حق را با چشم خود مى همان كسانى كه اين همه آيات و نشانه
ند باز هم رستاخيز و دادگاه قيامت را كه كن  هاى الهى را كه در آن غرقند مشاهده مى نعمت

  .نمايند مظهر عدل و حكمت او است انكار مى
 * * *  
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  !هيدداريد انجام د) براى فرار(اى در برابر من   ـ اگر چاره 39
  !ـ واى در آن روز بر تكذيب كنندگان 40
  

  :تفسير
  !نه قدرت بر دفاع دارند نه راهى براى فرار

در اين آيات، سرنوشت نهائى تكذيب كنندگان قيامت، و منكران آن دادگاه عدل الهى بيان شده 
برد، و ابعاد فاجعه را روشن  است، بيانى كه به راستى انسان را در وحشتى عميق فرو مى

  .سازد ىم
درنگ رهسپار شويد، به سوى همان چيزى كه پيوسته آن  بى: شود به آنها گفته مى«: فرمايد مى

  ).ا إِلى ما كُنْتُم بِه تُكَذِّبونَانْطَلقُو! (»كرديد  را انكار مى
  .گرفتيد رهسپار شويد به سوى همان جهنم سوزانى كه هميشه آن را به باد استهزا مى

  .ايد حركت كنيد ها كه با اعمالتان آن را از پيش فراهم ساخته به سوى انواع عذاب
  به معنى حركت كردن بدون توقف است، و يك » انطالق«از ماده » انْطَلقُوا«
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نوع آزادى از قيد و بند نيز در آن نهفته شده، و اين در حقيقت توضيحى است براى وضع آنها 
دارند، سپس آنها را رها ساخته،  نى براى حساب نگه مىدر عرصه محشر كه آنها را مدتى طوال

  .بدون توقف به سوى دوزخ حركت كنيد: گويند مى
كند، و يا  گوينده اين سخن، ممكن است خداوند متعال باشد كه مستقيماً به آنها خطاب مى

فرشتگان عذاب، و به هر حال لحنى است آميخته با سرزنشى عميق كه خود عذابى است 
  .جانكاه دردناك و
 * * *  

رهسپار شويد به سوى «: گويد پس از آن به توضيح بيشترى درباره اين عذاب پرداخته مى
انْطَلقُوا إِلى ظلّ ذي ثَالث ! (»اى از دودهاى خفه كننده آتش كه داراى سه شعبه است سايه
  ).شُعب
به اين ترتيب از اى از طرف چپ، و   اى از طرف راست، و شاخه اى از باالسر، و شاخه شاخه

  .برد كند، و در كام خود فرو مى هر طرف اين دود غليظ مرگبار آنها را احاطه مى
* * *  

» كند  هاى آتش جلوگيرى نمى اى كه آرام بخش نيست، و هرگز دوزخيان را از شعله اما سايه«
  ).ال ظَليل و ال يغْني منَ اللَّهبِ(

  .چه اين كه خود بر خاسته از آتش است
اى وجود دارد كه از  اين تصور را ايجاد كند كه در آنجا سايه» سايه«: مكن است تعبير به ظلّم

كشد،  كاهد، ولى اين آيه بر اين پندار غلط خط بطالن مى هاى آتش، كمى مى سوزندگى شعله
اى است  كنيد نيست، سايه اى را كه شما تصور مى اين سايه هرگز آن سايه: گويد  و مى

  ه از دودهاى ن آور، و بر خاستسوزان و خفقا
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  )1.(ها را كامالً منعكس كند تواند گرماى شعله غليظ آتش كه مى
في سموم : فرمايد مى» اصحاب الشمال«است كه درباره » واقعه«شاهد اين سخن، آيات سوره 

سوزان دهاى كشنده و آب آنها در ميان با«: ال بارِد و ال كَرِيم* و ظلّ منْ يحموم * و حميم 
باشد، و نه مفيد  اى كه نه خنك مى سايه* زا  و در سايه دودهاى متراكم و آتش* قرار دارند 

  )2.(»و آرام بخش
هاى سه گانه آنها نسبت به  هاى سه گانه بازتابى است از تكذيب اين شعبه: اند بعضى گفته

بوت و توحيد جدا معاد از تكذيب ن زيرا تكذيب ;»معاد«و » نبوت«، »توحيد«اساس دين، يعنى 
  .نيست

» وهميه«و » شهويه«، »قوه غضبيه«اى است به مبدأهاى سه گانه گناه   اشاره: اند  و بعضى گفته
  :هاى شهوات آرى، آن دود تاريك تجسمى است از تاريكى

  !كه از دود آن، چشمِ دل تيره گردد!ز تاريكى خشم و شهوت، حذر كن
  !هوا چون شود چيره، جان خيره گردد*** بيرون  غضب چون در آيد، رود عقل

* * *  
دهد   هائى از خود بيرون مى جرقه«: افزايد آن گاه در توصيف ديگرى از آن آتش سوزان مى

  )3).(إِنَّها تَرْمي بِشَرَر كَالْقَصرِ! (»مانند يك كاخ عظيم
  .تهاى آتش اين دنيا كه گاه به اندازه سر سوزنى بيش نيس  نه همچون جرقه

  در اينجا تعبير پر معنائى است، شايد تصور شود » كاخ«: تعبير به قصر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و به همين جهت مجرور ذكر شده است» ظل«صفت است براى » ال ظَليل«ـ  1
  .44ـ  42ـ واقعه، آيات  2
كه از آتش جدا  به معنى اجزاء كوچكى است» شراره«جمع ) بر وزن ضرر(» شَرَر«ـ  3

  .گرفته شده است» شر«گردد، و از ماده  شود، و به هوا پرتاب مى مى
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ها ـ  هائى همچون كوه، ولى نبايد فراموش كرد كوه جرقه: تر اين بود كه گفته شود  مناسب
هاى آب فرات و  همان گونه كه در آيات قبل اشاره شد ـ منبع انواع بركات است و سرچشمه

هاى شرر   هاى سوزان و آتش  اى ستمكاران هستند كه منشأ شعلهه ين قصرها و كاخگوارا، ا
  )1!.(بارند

 * * *  
: فرمايد هاى اين آتش سوزان پرداخته، مى ها و جرقه در آيه بعد، به توصيف ديگرى از شراره

  )2).(كَأَنَّه جِمالَت صفْرٌ(» آنها همچون شترهاى زرد رنگى هستند«
»جارة(است » شتر«به معنى » جمل«جمع » جِمالَتمانند حجر و ح ( فْر«وص «)بر وزن قفل (

هاى تيره و متمايل به سياه  به معنى چيزى است كه زرد رنگ باشد و گاه به رنگ» أصفر«جمع 
هاى آتش زرد متمايل  زيرا جرقه ;نيز اطالق شده، ولى در اينجا مناسب همان معنى اول است

  .به سرخ است
ظر حجم، به كاخ بزرگ تشبيه شده بود، و در اين آيه، از نظر ها از ن اين جرقهدر آيه قبل، 

كثرت، رنگ، سرعت حركت و پراكنده شدن به هر سو به گروهى از شتران زرد رنگ تشبيه 
  .شده كه به هر سو روانند

ها اين چنين باشد، پيدا است خود آن آتش سوزان چگونه است؟ و در كنار آن  جائى كه جرقه
خداوند همه ما را به رحمت و لطفش از آن (ديگرى قرار گرفته؟ هاى دردناك  عذابچه 

  ).حفظ كند
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گفته » قصر«در تفسير : اند كه نقل كرده» ابن عباس«از » فخر رازى«ـ بعضى از مفسران مانند  1

كردند براى زمستان  مع آورى مىبريدند و ج هائى است كه از بيابان مى  منظور چوب: است
هاى روى هم  بعيد نيست اين تفسير نيز به خاطر آن باشد كه انبوه هيزم(چيدند  روى هم مى
  ).كردند را تشبيه به يك قصر بلند مى چيده شده

جمع است، » شرر«ولى چون » شرر«بر گردد، يا به » قصر«ممكن است به » كَأَنَّه«ـ ضمير  2
  .را اسم جمع بدانيم» شرر«ست، مگر اين كه بدون تأويل ممكن ني
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* * *  
واى در آن روز «: فرمايد بار ديگر در پايان اين بخش از آيات، همان هشدار را تكرار كرده، مى

  ).ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِينَ(» بر تكذيب كنندگان
 * * *  

امروز، روزى «: افزايد مى سپس فصل ديگرى از مشخصات آن روز هولناك را شروع كرده،
  )1).(هذا يوم ال ينْطقُونَ(» گويند است كه سخن نمى

زند، همان گونه كه در  آرى، خداوند در آن روز بر دهان مجرمان و گناهكاران مهر سكوت مى
و باز  »نهيم  امروز بر دهانشان مهر مى«: اليوم نَخْتم على أَفْواههِم: آمده است» يس«سوره  65آيه 

و حتى طبق » آيند دست و پاى آنها به سخن درمى«همان گونه كه در ذيل همين آيه آمده است 
  .گويند ها را مى  كنند و همه گفتنى بان باز مىهاى آنان ز آيات ديگر قرآن پوست

 * * *  
شود كه عذر خواهى كنند چرا كه عذرى ندارند تا  و به آنها اجازه داده نمى«: افزايد و مى
  )2).(و ال يؤْذَنُ لَهم فَيعتَذرونَ(» خواهى كنندعذر

چرا كه همه حقايق در آنجا  ;نه اجازه سخن گفتن دارند، و نه عذر خواهى و دفاع از خويشتن
روشن است، و چيزى براى گفتن ندارند، آرى، اين زبان پشت هم انداز كه در دنيا از آزادى 

اء، استهزاء اولياء، و باطل كردن حق، و حق جلوه دادن خود سوء استفاده كرده، به تكذيب انبي
  پرداخت در آنجا  باطل، مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اينجا بدون تنوين است، و اين به خاطر آن است كه به مفهوم » يوم«ـ توجه داشته باشيد  1

  جمله
  .اضافه شده است» ال ينْطقُونَ«
به صورت مرفوع آمده با اين كه قاعدتاً بايد منصوب » فَيعتَذرونَ«ه ـ در اين كه چرا جمل 2

  .باشد و نون حذف گردد
كه ترك عذرخواهى آنان به علت آن است كه عذرى ندارند، به خاطر آن است : اند بعضى گفته

  .نه اين كه به علت عدم اذن الهى است
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يفتد، كه اين خود عذاب و شكنجه دردناكى است بايد به كيفر آن اعمال قفل شود، و از كار ب
  .اى انسان قدرت بر دفاع از خويش، و يا عذرخواهى نداشته باشد كه در چنان صحنه

تر و بزرگتر از آن  خداوند برتر و عادل«: آمده است) عليه السالم(در حديثى از امام صادق
ى ندهد، بلكه آنها در اش عذر موجهى داشته باشد و به او اجازه عذرخواه  است كه بنده

  )1.(»حقيقت هيچ عذر موجهى ندارند كه مطرح كنند
گويند، اين به  جرمان گاهى سخن مىدر قيامت م: شود البته از بعضى از آيات قرآن استفاده مى

ايم ـ در قيامت مواقف زيادى است، در  خاطر آن است كه ـ همان گونه كه قبالً هم اشاره كرده
رسد، و در بعضى ديگر،  افتد و نوبت به گواهى اعضاء مى ز كار مىبعضى از مواقف زبان ا

اندوه شديد و سرگردانى  كند كه نشانه حسرت و شود، و مطالبى را بازگو مى زبان گشوده مى
  .و بدبختى آنها است

* * *  
  ).ذِّبِينَويلٌ يومئذ للْمكَ(» واى در آن روز بر تكذيب كنندگان«: گويد  باز در پايان اين مقطع مى

 * * *  
: گويد  در مقطع ديگر، روى سخن را به مجرمان كرده، به عنوان حكايت از صحنه آن روز، مى

هذا يوم (» ايم ئى است كه همه شما و پيشينيان را در آن جمع كردهامروز همان روز جدا«
  ).الْفَصلِ جمعناكُم و األَولينَ

اء از اولين گرفته، تا آخرين، همه را براى حسابرسى و فصل ها را بدون استثن امروز همه انسان
  .ايم خصومت در اين عرصه و دادگاه بزرگ گرد آورده

 * * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .490، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
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فَإِنْ كانَ (» د انجام دهيداى براى فرار از چنگال مجازات داري اكنون اگر شما در برابر من چاره«
  )1).(لَكُم كَيد فَكيدونِ

  توانيد از قلمرو حكومت من بگريزيد؟  آيا مى
  د بر قدرت من غلبه كنيد؟ تواني يا مى

  اى آزاد شويد؟   يا توانائى داريد با پرداختن فديه
  و يا قدرت داريد مأموران حسابرسى را فريب دهيد؟ 

  ! ت انجام دهيد، ولى بدانيد كارى از شما ساخته نيستهر كار از دست شما ساخته اس
است كه براى روشن ساختن عجز و ناتوانى » امر تعجيزى«در حقيقت اين امر، به اصطالح 

: فرمايد شود، مثل همان چيزى كه در مورد قرآن مجيد آمده است كه مى طرف مقابل ذكر مى
  .»اى مانند آن را بياوريد  يد سورهايم ترديد دار اگر در آنچه بر بنده خود نازل كرده«
ت كه جوئى اس  نوعى چاره: گويد مى» مفردات«در » راغب«به طورى كه ) بر وزن صيد(» كَيد«

همان (گاه نكوهيده و گاه قابل تمجيد است، هر چند استعمال آن در موارد مذموم بيشتر است 
  ).گونه كه در آيه مورد بحث نيز چنين است

دانيم آن روز روزى است كه  چرا كه مى ;رى از دستشان ساخته نيستمسلماً در آن روز كا
» بقره«سوره  166چنان كه در آيه گردد،  دست انسان از هر گونه اسباب و وسائل كوتاه مى

  .»و تَقَطَّعت بِهِم األَسباب«: آمده است
ها است، از  ائىيعنى روز جد» يوم الفصل«آن روز، : فرمايد از يكسو، مى: قابل توجه اين كه
  يعنى روز » يوم الجمع«آن روز، : فرمايد سوى ديگر، مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باشد، و در اصل  مكسور است، و كسره آن به جاى ياء متكلم مى» فَكيدونِ«در » نون«ـ  1
ير متكلم طبق حذف شده، و كسره كه دليل آن است باقى مانده، و ضم» ياء«بوده، » فَكيدونى«

صلى اهللا عليه (گردد، و احتمال اين كه به شخص پيغمبر ظاهر آيات به ذات پاك خدا بر مى
  .يار بعيد استبر گردد بس) وآله



٤٢١  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

شود، نخست همه را در آن دادگاه  اجتماع است كه هر كدام از اين دو، در يك مقطع انجام مى
اعمالشان در صفوف مختلفى از هم جدا كنند، و سپس بر حسب عقائد و  بزرگ جمع مى

 شوند صفوف گوناگون و درجات مختلفى دارند و شوند، حتى آنها كه رهسپار بهشت مى مى
  .راهيان دوزخ نيز صفوف متفاوت و دركاتى دارند

  .آرى، آن روز، روز جدائى حق از باطل، و ظالم از مظلوم است
 * * *  

واى در آن روز بر «: فرمايد  ده را تكرار كرده، مىو باز همان جمله تهديد آميز و بيدار كنن
  ).ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِينَ(» تكذيب كنندگان

 * * *  
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  !هائى از آنچه مايل باشند ـ و ميوه 42
  !داديد برابر اعمالى است كه انجام مى ـ بخوريد و بنوشيد گوارا، اينها در 43
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  !چرا كه شما مجرميد) الهى در انتظار شماست
  !ر آن روز بر تكذيب كنندگانـ واى د 47
  !كنند ـ و هنگامى كه به آنها گفته شود ركوع كنيد ركوع نمى 48
  !ـ واى در آن روز بر تكذيب كنندگان 49
  !آورند؟ پس به كدام سخن بعد از آن ايمان مى) آورند و اگر آنها به اين قرآن ايمان نمى(ـ  50
  

  :تفسير
  !آورند؟ به كدام سخن ايمان مى

ه بشارت، و تهديد به تشويق است، و همچنين ذكر برنامه قرآن آميختن انذار ب دانيم مى
  .سرنوشت مؤمنان در برابر سرنوشت مجرمان تا با قرينه مقابله مسائل بهتر درك شود

هاى گوناگون مجرمان در قيامت،  بر اساس همين سنت، در آيات فوق، به دنبال بيان مجازات
افراد با تقوا در «: فرمايد كرده، مىه وضع پرهيزكاران در آن روز اشاره پر معنى و كوتاهى دربار

  ).إِنَّ الْمتَّقينَ في ظالل و عيون(» ها قرار دارند هاى درختان و در ميان چشمه سايه
اين در حالى است كه مجرمان چنان كه از آيات قبل دانسته شد، در سايه شرر بار و سوزانِ 

  .اند دودهاى خفه كننده
اى مانند سايه درختان در روز، و يا  به معنى سايه است، خواه، سايه» ظلّ«جمع » ظالل«

شود كه  اى گفته مى به سايه» فىء«شود، در حالى كه  اى كه در تاريكى شب حاصل مى سايه
  .آيد، همچون سايه درختان در مقابل آفتاب  تنها در مقابل يك مبدأ نورانى به وجود مى
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* * *  
و فَواكه (» خواهند قرار دارند ها از آنچه مايل باشند و مى انواع ميوه آنها در ميان«: افزايد و مى

  ).مما يشْتَهونَ
اى از مواهب عظيم الهى   اشاره به گوشه» ها چشمه«و » ها سايه«، »ها ميوه«روشن است ذكر 

يم است، اما آنچه در بيان اى كه با زبان اهل دنيا قابل بيان و ترس بر آنها است، گوشه
  .كند، از آن، به مراتب برتر و باالتر است گنجد، و به فكر ساكنان دنيا خطور نمى ىنم

 * * *  
شوند، همان  ترين وجهى پذيرائى مى آنها در اين ميهمان سراى الهى به عالى: جالب اين كه

يد گوارا، اينها در برابر بخوريد و بنوش«: شود گونه كه در آيه بعد آمده كه به آنها گفته مى
  ).كُلُوا و اشْرَبوا هنيئاً بِما كُنْتُم تَعملُونَ! (»داديد مالى است كه انجام مىاع

اين جمله، خواه مستقيماً از سوى خداوند به عنوان خطاب به آنها باشد، يا به وسيله فرشتگان، 
  .ان آنهاتوأم با لطف و محبتى است آشكار كه غذائى است براى روح و ج

اين مواهب : اشاره به اين است كه» داديد در مقابل اعمالى كه انجام مى«: تعبير بِما كُنْتُم تَعملُونَ
آيد، تنها به وسيله  دهند، و با ادعا، خيال و پندار به دست نمى را بدون حساب به كسى نمى

  .شود اعمال صالح فراهم مى
هر چيزى است كه مشقتى به دنبال ندارد، » مفردات«در » راغب«به گفته ) بر وزن مليح(» هنىء«

شود، گاه به زندگى گوارا   گفته مى» هنىء«كند، و لذا به غذا و آب گوارا  و ناراحتى توليد نمى
  .گردد نيز اطالق مى

  هاى بهشتى، همانند آب  ها، غذاها و نوشابه ميوه: و اين اشاره به آن است كه
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  .گذارد يا عوارض نامطلوبى به دنبال دارد كه گاه آثار سوئى در بدن مى و غذاى دنيا نيست
در ميان مفسران مورد بحث است كه امر به خوردن و نوشيدن در اينجا آيا براى بيان مباح بودن 

  ها است، و يا واقعاً امر، فرمان و دستور است؟   استفاده از اين نعمت
شود نوعى طلب و خواست  به هنگام پذيرائى گفته مىاين گونه اوامر كه : اما بايد توجه داشت

گردد، و ميزبان دوست دارد غذايش را  گوينده است كه براى عظمت و احترام ميهمان بيان مى
  .بيشتر بخورد تا اكرام بيشترى از او شده باشد

 * * *  
: يدافزا حساب نيست، مى ها بى د كه اين نعمتكن در آيه بعد، باز روى اين مطلب تكيه مى

  ).إِنّا كَذلك نَجزِي الْمحسنينَ(» دهيم مسلماً ما اين گونه، نيكوكاران را جزا مى«
و » عمل«تكيه شده، و در آيه بعد از آن، روى » تقوا«در آيه نخست، روى مسأله : جالب اين كه

  .»احسان و نيكوكارى«در اين آيه روى 
انجام هر كار نيك، و » احسان«ر است و هرگونه پرهيز از گناه و فساد و شرك و كف» تقوا«
هاى الهى تنها مربوط به اين   نيز ناظر به اعمال صالح است، تا روشن شود برنامه نعمت» عمل«

گروه است، نه مدعيان دروغين ايمان، و آلودگان به انواع فساد، هر چند ظاهراً در سلك اهل 
  .ايمان در آيند

* * *  
ويلٌ يومئذ (» واى در آن روز بر تكذيب كنندگان«: كند مى و در پايان اين مقطع، باز تكرار

  ).للْمكَذِّبِينَ
  شوند، كه حسرت  ها محروم مى ها و محبت واى بر آنها كه از تمام اين نعمت
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  !اين محروميت آزارش كمتر از آتش سوزان دوزخ نيست
* * *  

به لذات زودگذر دنيا، و تمايل به آزادى  و از آنجا كه يكى از عوامل انكار معاد، پرداختن
گيرى از اين لذات است، در آيه بعد، روى سخن را به مجرمان كرده   قيد و شرط براى بهره  بى

بخوريد و بهره گيريد در اين چند روز كوتاه، ولى بدانيد «: فرمايد  با لحنى تهديد آميز مى
كُلُوا و تَمتَّعوا قَليالً إِنَّكُم (» كاريدچرا كه شما مجرم و گنه ;انتظار شما است عذاب الهى در

  ).مجرِمونَ
تواند اشاره به مدت كوتاه عمر انسان در دنيا باشد، و هم ناچيز بودن  مى» قَليالً«تعبير به 

  .حساب آخرت هاى بى مواهب اين جهان در برابر نعمت
كنند، ولى با توجه به   ان مىاين خطاب را در آخرت به مجرم: اند گرچه بعضى از مفسران گفته

گيرى براى مجرمان از مواهب حيات تصور  اين كه در آخرت هيچ گونه تمتع و بهره
  .شود، بايد قبول كرد كه اين سخن خطابى است به آنها در اين دنيا نمى

شوند ، و با جمله پر  و پرهيزگاران با نهايت احترام در آخرت پذيرائى مى» متقين«در حقيقت 
گردند، ولى دنيا پرستان در اين دنيا با جمله تهديد  ، مخاطب مى»كُلُوا و اشْرَبوا هنيئاً«از لطف 

  .مخاطبند» كُلُوا و تَمتَّعوا قَليالً«آميز 
ست كه انجام اينها در برابر اعمال صالحى ا«: بِما كُنْتُم تَعملُونَ: فرمايد به پرهيزكاران مى

  .»داديد مى
  )1.(»اين تهديد به خاطر آن است كه شما مجرميد«: إِنَّكُم مجرِمونَ: گويد مىو به اينها نيز 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 419، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ اين آيه، در حقيقت محذوفى دارد و در تقدير به گفته  1
تر  رسد مناسب ، ولى به نظر مى»كائنٌ ال محالَةَ كُلُوا و تَمتَّعوا قَليالً فَِإنَّ الْموت«: چنين است

  .»كُلُوا و تَمتَّعوا قَليالً و انْتَظرُوا الْعذاب فَإِنَّكُم مجرِمونَ«: اين است كه در تقدير چنين باشد
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 ايمانى يا رم و گناه انسان است كه از بىسرچشمه عذاب الهى ج: دهد  و به هر حال، نشان مى
  .شود  اسارت در چنگال شهوات ناشى مى

 * * *  
كند  تكميل مى» واى در آن روز بر تكذيب كنندگان«: سپس اين تهديد را بار ديگر با جمله

  ).ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِينَ(
همانها كه به زرق و برق دنيا و لذات و شهوات آن مغرور و فريفته شدند، و عذاب الهى را 

  .دبراى خود خريدن
 * * *  

: افزايد در آيه بعد، به يكى ديگر از عوامل انحراف، بدبختى و آلودگى آنها اشاره كرده، مى
چنان از باده غرور سرمستند كه وقتى به آنان گفته شود در برابر پروردگار ركوع كنيد، ركوع «

  ).عوا ال يرْكَعونَو إِذا قيلَ لَهم اركَ(» كنند نمى
) صلى اهللا عليه وآله(نازل شد كه پيامبر» ثقيف«اين آيه درباره قبيله : اند گفته بسيارى از مفسران

شويم، و اين براى ما  ما هرگز در برابر كسى خم نمى: آنها گفتند» نماز بخوانيد«: به آنها فرمود
دينى «:  سجودفى دين لَيس فيه ركُوع و الْ ال خَيرَ: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر! عيب است

  )1!.(»كه در آن ركوع و سجود نباشد ارزشى ندارد
آنها نه فقط از ركوع و سجود ابا داشتند، كه اين روح غرور و نخوت در تمامى افكار و 

صلى اهللا (زندگيشان منعكس بود، نه در برابر خدا تسليم بودند، و نه در برابر دستورات پيامبر
شناختند و نه تواضعى در برابر خالق و فروتنى در  به رسميت مى ، نه حقوق مردم را)عليه وآله

از مهمترين عوامل جرم، ) غرور و شهوت پرستى(ر خلق داشتند، در حقيقت اين دو عامل براب
  .گناه، كفر، ظلم و طغيان است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و » روح المعانى«در » آلوسى«، و همين معنى را 419، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
ذيل آيه مورد بحث نقل » روح البيان«و » كشّاف«در » زمخشرى«در تفسير خود و » قرطبى«

  . اند كرده
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، ولى اين احتمال »ركوع كنيد«: اركَعوا: شود  در قيامت به آنها گفته مى: اند بعضى احتمال داده
  .گرفتن آيات قبل و بعد رسد، مخصوصاً با در نظر بعيد به نظر مى

* * *  
واى در آن روز بر تكذيب «: فرمايد و باالخره براى دهمين و آخرين بار در اين سوره، مى

  ).ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِينَ(» كنندگان
* * *  

است با لحنى آميخته از عتاب، و » مرسالت«و در آخرين آيه مورد بحث، كه آخرين آيه سوره 
آن كه اگر به اين قر«: فرمايد نش، به صورت يك استفهام آميخته با تعجب مىمملو از سرز

باشد،  دالئل صدقش از تمام آياتش نمايان است، و حقانيتش در تمام تعبيراتش منعكس مى
  ).فَبِأَي حديث بعده يؤْمنُونَ! (؟»آورند ايمان نياورند، به كدام سخن بعد از آن ايمان مى

شكافتند،  شدند و از هم مى شد لرزان و خاشع مى ها نازل مى آنى كه اگر بر كوههر گاه به قر
ايمان نياورد، در برابر هيچ كتاب آسمانى، و هيچ منطق عقالنى تسليم نخواهد شد، و اين نشانه 

  .روح عناد و لجاج است
 * * *  

  :نكته
در آن تكرار » مئذ للْمكَذِّبِينَويٌل يو«همان گونه كه در آغاز سوره اشاره كرديم ده بار جمله 

شده، و اين براى تأكيد بر يك واقعيت مهم و تكان دهنده است، و شبيه آن در سخنان فصحا و 
بلغا فراوان است، يعنى قسمتى را كه عنايت و تأكيد مخصوصى روى آن دارند در شعر و نثر 

  .كنند تكرار مى
ده آيه اشاره به نكته جديدى است كه به تكذيب هر يك از اين : ولى بعضى از مفسران معتقدند
  شود، بنابراين تكرارى در بين  مطالب قبل از آن مربوط مى
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  .نيست
اين سوره در : گويد دهيم، او مى خاتمه مى» روح البيان«اى از تفسير   اين سوره را با جمله

ديد، و من شخصاً اين غار بر پيامبر نازل گر» منى«در سرزمين » خيف«غارى در نزديكى مسجد 
  .ام را زيارت كرده

 * * *  
  
  

  .ما را توفيقى مرحمت كن كه هرگز آلوده تكذيب آيات تو نشويم! خداوندا
  .هاى اصلى جرائمند محفوظ دار  ما را از غرور، نخوت، هوا و هوس كه سرچشمه! پروردگارا

شوند ما را در  تمام پذيرائى مىدر آن روزى كه پرهيزگاران در جوار قرب تو با احترام ! بارالها
  .صف آنان قرار ده

  
  آمينَ يا رب الْعالَمينَ 

  
  تفسير نمونه 25پايان جلد 

  
  )1(پايان سوره مرسالت                                                 

  1407/ ربيع الثانى /  11                                               
                                                    23  /9  /1365  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روزى كه ملت ايران به خاطر هتك احترام اماكن مقدس ( 1383/  2/  30: ـ پايان تصحيح 1
  ).نجف و كربال از جانب اشغالگران آمريكائى، تظاهرات با شكوهى انجام دادند
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   678.................. ـــــب ـ كتـ 5*           
   680................ نه و امكنه ـ ازم 6*           
   682... .................. ـ قبايل و 7*           
   683.................. ـ اشعــــار  8*           
   684.................. ـ لـغــــات  9*           
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  )فهرست مطالب ( 

  موضوع                                                    صفحه
  ج          ق                                                         

  سوره معارج
  15 3…   »معارج«محتواى سوره 

  16 4…   فضيلت تالوت اين سوره
  19 9…    عذاب فورى

  21 11…    !جويان االت واهى بهانهاشك
  25 15…   !روزى به اندازه پنجاه هزار سال

  30 20…   گيرد آن روز كه هيچ دوست صميمى سراغ دوستش را نمى
  36 27…    هاى شايسته اوصاف انسان

  44 36…    هاى بهشتيان بخش ديگرى از ويژگى
  49 41…   !به كدام روسفيدى طمع بهشت دارى؟

 53 45…   »مغارب«و » مشارق«خداوند  
  55 47…    !دوند  هايشان مى گوئى به سوى بت

 * * *  
  سوره نوح

  61 53…   محتواى سوره نوح
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  63 54…   فضيلت تالوت اين سوره

  65 57…    نخستين پيام نوح
  67 59…   عوامل معنوى زيادى و كوتاهى عمر

  69 62…    ...از هر فرصتى براى هدايت آنها استفاده كردم، اما
  73 65…   راه و رسم تبليغ

  74 66…   فرار از حقيقت چرا؟
  76 68…   پاداش دنيوى ايمان

  79 71…   »عمران و آبادى«و » تقوا«رابطه 
  82 74…   باغبان هستى، شما را چون گلى پرورش داد

  89 81…    ...لطف حق با تو مداراها كند
  95 87…   !اين قوم فاسد و مفسد بايد بروند
  99 91…   نوح، نخستين پيامبر اولوا العزم

* * *     
  سوره جنّ

  105 97…   محتواى سوره جنّ
  106 97…   فضيلت تالوت اين سوره

  109 102…   !ايم ما قرآن عجيبى شنيده
  116 110…    ...كرديم اما ما قبالً استراق سمع مى
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  122 115…    ما حق را شنيديم و تسليم شديم

  126 121…    آزمائيم هاى فراوان مى با اين نعمت شما را
  133 127…    »و أَنَّ الْمساجِد للّه«تحريف در تفسير آيه 

  135 131…    من مالك سود و زيان كسى نيستم: بگو
  140 135…   صداقت رهبران الهى

  141 137…   ايمان جمعيت مهم است
  143 139…   عالم الغيب خدا است

  147 142…    پيرامون علم غيب اى تحقيق گسترده
  157 152…    راه ديگرى براى اثبات علم غيب پيشوايان

  159 154…   »جنّ«تحقيقى پيرامون آفرينش 
* * *  

  سوره مزمل
  167 161…    محتواى سوره مزّمل

  169 163…   فضيلت تالوت اين سوره
  170 166…    !اى جامه به خود پيچيده به پا خيز

  174 169…   وت قرآن و نيايشقيام شبانه براى تال
  175 170…    معنى ترتيل

  177 172…   فضيلت نماز شب
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  179 174…   تأثير نيايش در دل شب

  188 183…   !حساب اين گنهكاران مستكبر را با من واگذار
  195 190…   مراحل چهار گانه عذاب الهى

  197 192…    هر چه براى شما امكان دارد قرآن بخوانيد
  203 198…   ضرورت آمادگى عقيدتى و فرهنگى

  204 199…   تالوت قرآن همراه با تفكر
  205 200…   تالش براى معاش هم رديف جهاد

* * *  
  سوره مدثر

  209 205…    محتواى سوره مدثّر
  210 206…   فضيلت تالوت اين سوره

  212 208…   !برخيز و جهانيان را انذار كن
  226 222…   !رور حق نشناسآن ثروتمند مغ» وليد«

  233 228…   !مرگ بر او چه نقشه شومى كشيد
  237 232…    و اين هم سرنوشت شوم او

  241 237…   عدد نوزده، عدد فرشتگان عذاب است
  243 239…    اين عدد مأموران دوزخ براى چيست؟

  248 243…   !عدد لشكريان پروردگار
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  255 250…   شما چرا اهل دوزخ شديد؟

  261 257…   شفيعان روز جزا
  266 262…   !گريزند كه گورخران از شير چنان از حق مى

* * *  
  سوره قيامت

  275 271…   محتواى سوره قيامت
  275 271…   فضيلت تالوت اين سوره

  278 274…   گر؟ سوگند به روز قيامت و وجدان مالمت
  285 280…    »قيامت صغرى«يا » محكمه وجدان«

  288 284…   هاى قيامت در قرآن مجيد نام
  291 287…   انسان بهترين داور خويش است

  298 295…    !جمع و حفظ قرآن بر عهده ماست
  303 301…   هاى عبوس در صحنه قيامت هاى خندان و چهره چهره

  313 311…   لحظه دردناك مرگ
  318 315…   ...ارزش آفريد خدائى كه انسان را از نطفه بى

  323 320…   !جنين يا رستاخيزهاى مكررتطورات 
  324 322…   نظام جنسيت در جهان بشريت

* * *  
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  )دهر(سوره انسان 

  329 327…   محتواى سوره انسان
  330 331…   فضيلت تالوت اين سوره

  330 328…   نازل شده است؟» مدينه«آيا اين سوره در 
  334 333…   ارزش انسان ساختيم از نطفه بى

  340 339…   !عالم پر غوغاى جنين
  344 343…   سندى بزرگ بر فضيلت اهلبيت پيامبر

  349 348…    »ابرار«پاداش عظيم 
  358 357…   سير كردن گرسنگان از بهترين حسنات است

  362 362…   !هاى عظيم بهشتى  پاداش
  375 375…   پنج دستور مهم براى موفقيت

  382 382…    !تاين يك هشدار است، انتخاب با شماس
* * *  

  سوره مرسالت
  391 391…    محتواى سوره مرسالت

  393 392…   فضيلت تالوت اين سوره
  395 396…   !هاى الهى حق است، واى بر تكذيب كنندگان وعده

  403 403…   !محتواى اين سوگندها
  



٤٣٨  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

  405 406…   !با اين همه مظاهر قدرت باز در معاد شك داريد؟
  414 416…   !بر دفاع دارند نه راهى براى فرارنه قدرت 

  423 425…   !آورند؟ به كدام سخن ايمان مى
* * *  
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  )فهرست موضوعى ( 
  

  :فهرست موضوعى تفسير، بر محورهاى ذيل تنظيم گرديده است
  

  )شناخت(معرفت * 
  آفريدگار* 

  ادله اثبات *        
  صفات*        

  )به عنوان مخلوق محور تكاليف الهى(انسان * 
  رابطه با خدا*        
  ها رابطه با انسان*        
  رابطه با طبيعت*        
  رابطه با خود*        

  هدف از خلقت انسان* 
  :)جهت رسيدن به هدف(امكانات * 

  ...ها و زمين و خلقت آسمان: ات مادىامكان*        
  سيله انبياء و اوصياء و عقل هدايت به و: امكانات معنوى*        

  )نبوت وامامت(          
  ) و متعلقات آن(معاد * 
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  شناخت 

  
  )موانع شناخت ( 
  

  حب دنيا * 
  304…   عالقه به دنيا              
  382…    دنيادوستى كفار              

  
  )هاى شناخت  زمينه( 
  

  تقوا * 
  66…   عت، تقوا و پرستشمحتواى دعوت نوح اطا              
  79…   رابطه تقوا و عمران و آبادى              
  270…   خدا اهل تقوا است              

  ايمان * 
  123…    نداى هدايت و ايمان آوردن              
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  خالق 
  
  )ادله وجود ( 
  

  برهان نظم * 
  آفرينش انسان *     

  78…    گوناگون انسانهاى  خلقت              
  84…    خلقت انسان از خاك              

  تطورات جنين *     
  78…    هاى گوناگون انسان خلقت              
  322…   آغاز انسان نطفه بود              
  323…   تطورات و مراحل مختلف جنين              
  340…   عالم پر غوغاى جنين              
  407…    دوران بقاى جنين در رحم              

  
  )صفات ( 
  

  : صفات ذات* 
  : توحيد*     
  توحيد عبادت *     

  136…    كنم تنها خدا را عبادت مى              
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  :فعالتوحيد ا*     

  ) تكوينى(توحيد حاكميت *         
  385…   تواند انتخاب كند بدون خواست خدا كسى نمى              

  قدرت *     
  281…    كنيم ما خطوط سر انگشتان را از نو مرتب مى              
  323…   خالق قادر به احياء مردگان است              

  ديگر صفات*     
  78…    احترام خالق عظمت و              
  111…   عظمت خدا              
  111…    خداوند فرزند و همسر ندارد              

  123…   بر قدرت خدا غلبه ممكن نيست              
  136…    پناهگاهى جز خدا نيست              
  145…   علم غيب مخصوص خداست              
  270…   خدا اهل تقوا است              
  383…   قدرت را به آنها بخشيديم              

  
  انسان

  
  )هدف از خلقت انسان ( 
  

  321…    يهوده آفريده نشدهانسان ب              
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  )حقيقت انسان ( 
  

  37…    آيا انسان طبعاً شرّ آفريده شده              
  285…    مختلف نفس مراحل              
  322…   خلقت متعادل زن و مرد از نطفه              
  335…   يك روز از انسان خبرى نبود              

  جسم * 
  336…   خلقت انسان از نطفه امشاج              
  407…    خلقت انسان از نطفه بى ارزش              
  407…    قرارگاه نطفه              

  
  )هاى انسان  صفات و ويژگى( 
  

  37…    آيا انسان طبعاً شرّ آفريده شده              
  384…   آزادى انسان و قدرت انتخاب              

  
  )كردار انسان ( 
  

  283…   خواست بكند خواهد آزاد باشد هر خالفى مى انسان مى              
  295…   انسان به وضع خود آگاه است ولو عذر بتراشد              

  



٤٤٤  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

  
  )نعمتهاى وجود انسان ( 
  

  384…   اختيار و آزادى انسان              
  
  )هاى انسان  مسئوليت( 
  

  337…    ليف و مسئوليتآزمايش، تك              
  در برابر خالق* 
  ايمان*     
  ايمان *     

  123…    نداى هدايت و ايمان آوردن              
  141…   ايمان مؤثر است نه كثرت جمعيت              

  حقيقت ايمان *     
  124…   ايمان سبب زيان نيست              
  125…   ايمان و ايمن بودن مردم              
  127…   ايمان و ازدياد نعمت              
  128…    ايمان و آزمايش              

  آثار ايمان *     
  67…    غفران گناهان، طول عمر: نتيجه پذيرش دعوت              
  101…   آورد ورود به بيت واليت غفران مى              

  مؤمنين *     
  38…    هاى شايسته توصيف انسان              
  39…   دآنها كه همواره در نمازن              
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  40…    دارند مؤمنان سهمى از اموال خود را براى فقرا منظور مى              
  41…   ايمان به قيامت و ترس از عذاب از صفات مؤمن              
  42…    تكيه بر كردار نه توكل بر خدا              
  44…   هاى شايسته پنج صفت ديگر از صفات انسان              
  125…   ايمان و ايمن بودن مردم              
  244…    تعداد فرشتگان عذاب براى مؤمنان يقين آور              
  255…    اصحاب يمين در گرو تكاليف نيستند              
  356…   ابرار و خوف از رستاخيز              

  و شرك آثار كفر*     
  129…   گى مشقت باراعراض از ياد خدا و زند              

  كافر و مشرك *     
  50…   كفار و طمع بهشت              
  267…   خواهند متكبران پر مدعا نامه فدايت شوم مى              

  بت پرستى*     
  90…   پنج بت عصر نوح، تاريخچه و دليل وجود آنها              

  : مسئوليتها و احكام *    
  عبادات *         

  177…    فضيلت نماز شب              
  180…   نيايش در دل شب              
  181…   تالش روزانه و نياز به نيايش شب              
  182…   ياد خدا: پنج دستور مهم              
  183…   انقطاع الى اللّه              
  197…    د از عبادت شبانه شما آگاه استخداون              
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  198…    نگهدارى حساب دقيق مقدار الزم از شب براى عبادت              
  199…   مشكالت و عذرها سبب تخفيف عبادت و تالوت              
  201…    هاى الزم چهار دستور مهم براى آمادگى              
  378…    پروردگارسجده و تسبيح               

  عمل *     
  :تعبادا*     

  نماز*         
  39…   آنها كه همواره در نمازند              
  47…    حفظ نماز              
  257…   ترك نماز              

  روزه *         
  344…    )عليهما السالم(نذر روزه براى سالمت حسن و حسين              

  حج *         
  ديگر عبادات *         

  180…   دل شبنيايش در               
  181…   تالش روزانه و نياز به نيايش شب              
  201…   قرآن را به مقدار توان شبانه قرائت كنيد              
  204…    تالوت قرآن همراه با تفكر              
  352…    وفاى به نذر و پاداش آن              

  



٤٤٧  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

  در برابر انسانها* 
  ارتباط با جامعه*     
  روابط اقتصادى*     

  غير قراردادها*         
  صحيح *         

  الف ـ انفاق و صدقه            
  218…    در بخشش منت مگذار              
  258…    عدم كمك به تهيدستان              

  غير صحيح *         
  اندوزى الف ـ ثروت            

  258…    به تهيدستان عدم كمك              
  ) علمى، فرهنگى و هنرى(روابط فكرى *     

  203…    آمادگى عقيدتى و فرهنگى براى پيشرفت              
  روابط اخالقى*     

  اخالق ممدوح*         
  توكل *         

  184…    واگذارى امور خود به خدا              
  صبر حلم و*         

  27…   صبر جميل              
  185…    شكيبائى و دورى              
  220…   استقامت پيشه كن              
  376…    صبر و استقامت              
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  آداب معاشرت و دوستى *         

  258…    همنشينى با اهل باطل              
  خوف و رجاء*         

  356…   رار و خوف از رستاخيزاب              
  اخالص *         

  355…    اطعام از روى اخالص              
  دارى  شب زنده*         

  172…   تالوت قرآن در شب و آمادگى براى هدايت              
  174…    قيام شبانه براى قرائت قرآن و نيايش              
  177…    فضيلت نماز شب              

  180…   نيايش در دل شب              
  181…   تالش روزانه و نياز به نيايش شب              
  182…   ياد خدا: پنج دستور مهم              
  197…    خداوند از عبادت شبانه شما آگاه است              
  198…    نگهدارى حساب دقيق مقدار الزم از شب براى عبادت              

  199…   عبادت و تالوتمشكالت و عذرها سبب تخفيف               
  استغفار و توبه*         

  77…    استغفار و ازدياد اموال، فرزند، آب و باغ              
  تذكر و توجه *         

  266…   چرا از تذكر و يادآورى گريزانند؟              
  269…   قرآن تذكر است              
  269…   كر شده به خواست خدا بسته استمتذ              
  378…    ياد نام پروردگار در همه حال              
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  ديگر اخالقهاى ممدوح *         

  44…   هاى شايسته پنج صفت ديگر از صفات انسان              
  44…   عفت و پاكدامنى              
  45…   رعايت امانت و تعهدات              
  46…   اقامه شهادت به حق              
  205…   تالش براى معاش هم رديف جهاد              
  219…   استقامت پيشه كن              
  353…   اطعام طعام بر نيازمندان از ديدگاه اسالم              
  355…    اطعام از روى اخالص              
  358…   رين حسناتتسير كردن گرسنگان از به              
  376…    سازش با منحرفان ممنوع              

  اخالق مذموم*         
  تكبر*         

  267…   خواهند متكبران پر مدعا نامه فدايت شوم مى              
  319…   گردد متكبرانه و مغرور از مخالفت با پيامبر به خانه باز مى              

  گناه *         
  67…   عوامل ازدياد و كوتاهى عمر              
  ديگر اخالقهاى مذموم *         

  36…    هاى ناشايسته توصيف انسان              
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  )امكانات انسان جهت رسيدن به هدف ( 
  

  امكانات مادى* 
  زمين*     

  86…   زمين فرش گسترده زندگى              
  ين هاى زم منافع و ويژگى*     

  86…   هاى ارتباطى زمين براى زندگى  راه              
  409…    ها زمين مركزيت تجمع انسان              

  سير در زمين *     
  86…   هاى ارتباطى زمين براى زندگى  راه              

  موجودات زنده*     
  ):خشك زى(برّى *     

  صفات *         
  266…   فرار گورخر از شير              

  جنّ*     
  108…    جنّ قرآن را استماع كرد              
  109…   انگيز است اعالم جنّيان كه قرآن شگفت              
  113…   سفهاى جنّ و سخنان نا به جا              
  114…    اعتراف جنّيان در مورد دين خدا              
  114…   ها و پناه بردن به اجنه انانس              
  117…    اعتقاد جنّ به عدم بعثت پيامبر              
  117…   پاسدارهاى آسمانى              
  118…   ها  استراق سمع جنّ و شهاب              
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  123…   بر قدرت خدا غلبه ممكن نيست              
  123…    آوردننداى هدايت و ايمان               
  159…   جنّ و آفرينش آن              

  اقسام جنّ*         
  122…    جنّ، صالح و ناصالح دارد              
  124…    دو گروه از جنّ، مسلمان و ظالم              

  كافر*         
  113…   سفهاى جنّ و سخنان نا به جا              
  117…    اعتقاد جنّ به عدم بعثت پيامبر              

  125…    اند ستمگران از جنّ آتشگيره جهنم               
  جمادات*     
  آب و فوائد آن *     

  412…   ها آب گوارا و رابطه آن با كوه              
  ها كوه*     

  منافع و فوائد آنها*         
  411…   راى حفاظت زمينهاى مستحكم ب كوه              

  بادها*     
  منافع بادها *         

  396…    باد و منافع آن              
  ها آسمان*     
  هاى هفتگانه  آسمان*     

  83…   هاى هفتگانه آسمان              
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  ها  شهاب*     

  118…   شهاب چيست؟              
  خورشيد*     

  84…    ينش خورشيد و ماهآفر              
  ماه*     

  84…    و ماه آفرينش خورشيد              
  )فرشتگان(عوالم باال *     
  تعداد فرشتگان *     

  244…    خازنان و مأموران عذاب براى آزمايش              
  245…    تعداد فرشتگان عذاب براى مؤمنان يقين آور              
  245…   تعداد اصحاب نار و برخورد يهود، مؤمنان و منافقان              
  247…   سپاهيان پروردگار مايه تذكر              
  248…    عدد سپاهيان خدا              
  248…   هاى فرشتگان در نهج البالغه گروه              

  مسئوليتهاى فرشتگان *     
  146…   برنگاهبانان پيام              
  397…    هاى آنها فرشتگان و تالش              

  فرشتگان حامل عرش *     
  117…   پاسدارهاى آسمانى              
  فرشتگان محافظ انسان *     

  146…   نگاهبانان پيامبر              
  فرشتگان عذاب *     

  240…   نوزده گروه فرشتگان مأمور دوزخ              
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  243…    خازنان و مأموران عذاب براى آزمايش              
  پاداش و مجازات*     
  94…    غرق در آب و ورود در آتش              

  101…   مجازات فرعون به خاطر عصيانش              
  230…   كنيم وليد را از قله بلندى ساقط مى              
  233…    مرگ بر وليد              
  339…   مجازات سخت كفار              
  352…    وفاى به نذر و پاداش آن              

  357…    پاداش اعمال نيك خالص              
  406…   روش ما مجازات مجرمان است              

  
  )هدايت(امكانات معنوى * 
  
  اقسام هدايت*     
  هدايت تشريعى*     

  انبياء*         
  هاى انبياء  صفات و ويژگى*         

  140…    ها صداقت رهبران الهى و تكبر طاغوت              
  دشمنان انبياء *         

  71…    تالش براى نشنيدن صداى دعوت نوح              
  89…    نقشه و مكر عظيمى بر ضد نوح              
  90…    ها  توصيه به مقاومت در پرستش بت              
  93…   رهبران گمراه عصر نوح، مردم را به گمراهى سوق دادند              
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  96…    نسل فاجر و گمراه گر              

  140…    ها صداقت رهبران الهى و تكبر طاغوت              
  ها  ها، ايرادها، اتهامات نادرست و پاسخ بهانه*         

  139…   سازد چه كسى ياورش كمتر است وشن مىرؤيت وعده خدا ر              
  نبوت خاصه*         
  ها   صفات و ويژگى*         
  173…   آمادگى به وسيله عبادت و پذيرش وظيفه سنگين              

  191…   پيامبر شاهد اعمال شما              
  دشمنان پيامبر*         

  17…    به خالفت و اعتراض، و نزول عذاب) عليه السالم(معرفى امام على              
  19…    درخواست عذاب و نزول آن              
  132…   وم افراد جنّ و انس به رسول خدا هنگام عبادتهج              
  188…   تكذيب كنندگان مغرور را به من واگذار              
  224…    يد بن مغيره و توطئه در برابر پيامبرول              
  227…    آفرينش وليد با استعداد باال              
  228…   ثروت فراوان وليد              

  228…    نعمت فرزندان به وليد              
  229…   اعطاء امكانات و رفاه كامل به وليد، و طمع ازدياد              
  230…   كنيم ا از قله بلندى ساقط مىوليد ر              
  232…    مرگ بر وليد              
  319…   دگرد متكبرانه و مغرور از مخالفت با پيامبر به خانه باز مى              

  ها  مسئوليت*         
  138…   ام ابالغ فرمان خداست  وظيفه              
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  170…    پا خيز وقت انزوا گذشته، به              
  173…   آمادگى به وسيله عبادت و پذيرش وظيفه سنگين              
  212…   وقت استراحت پايان يافته، به پا خيز              

  215…   خدا را بزرگ بشمار              
  215…   لباست را پاك كن              
  216…   از پليدى دورى كن              
  301…   سكوت به هنگام نزول وحى              

  قرآن*         
  111…   قرآن و هدايت و رشد انس و جنّ              
  171…   ى هدايتتالوت قرآن در شب و آمادگى برا              
  174…    قيام شبانه براى قرائت قرآن و نيايش              

  هاى قرآن  الف ـ اسامى و ويژگى           
  269…   قرآن تذكر است              
  330…    آيا اين سوره مدنى است؟              

  ب ـ آداب قرائت قرآن            
  201…   نه قرائت كنيدقرآن را به مقدار توان شبا              
  204…    تالوت قرآن همراه با تفكر              
  299…    در تالوت قرآن عجله مكن              

  ج ـ نكات تفسيرى قرآن           
  21…   »ذى المعارج«منظور از               
  56و  32…    معنى چند لغت              
  53…    د؟چند مشرق در عالم وجود دار              
  66…    اجل حتمى و مشروط              
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  90…   پنج بت عصر نوح، تاريخچه و دليل وجود آنها              
  99…   نوح براى چه كسى مغفرت خواست؟              
  118…   شهاب چيست؟              
  133…   و مسأله توسل» و أَنَّ الْمساجِد للّه«تفسير               
  146…   فلسفه نگاهبانى از پيامبر              
  147…   پيرامون علم غيب              
  151…    بين آيات و روايات نفى علم غيبطرق جمع               
  175…   معنى ترتيل              
  312…   چيست؟» مدثر«منظور از               
  215…   چيست؟» لباس«منظور از               
  217…   چيست؟» رجز«منظور از               
  219…   چيست؟» منت و استكثار«منظور از               
  255…    انسان در گرو تكاليف است              
  256…    كيستند؟» اصحاب يمين«              
  296…    »معاذير«منظور از               
  330…    آيا اين سوره مدنى است؟              
  385…    جبر يا اختيار              
  386…    كند بخشد يا عذاب مى خدا رحمت مى              
  396…    هاى پنجگانه آغاز سوره مرسالت منظور از قَسم              
  403…   محتواى سوگندهاى سوره مرسالت              

  د ـ نكات ادبى قرآن            
  295…   ترضهجمله مع              
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  هاى قرآن  هـ ـ تشبيهات و مثال           

  416…   جهنم همچون قصرها هاى شمايل دود و شعله              
  417…   هاى آتش چون رنگ زرد شتران  شعله              

  و ـ سوگندها            
  52…    ريندتواند بهتر از آنها بياف سوگند به اين كه خدا مى              
  278…   سوگند به روز قيامت              
  279…    )محكمه وجدان(سوگند به نفس لوامه               
  396…    پنج سوگند دليل وقوع قيامت              

  هاى قرآن   ز ـ نكات آموزنده داستان           
  73…    راه و رسم تبليغ              
  74…    چرا؟فرار از تبليغ               
  405…   از هالكت گذشتگان عبرت گيريد              

  ح ـ احكام برگرفته از قرآن            
  120…   و ممنوعيت استراق سمع) صلى اهللا عليه وآله(بعثت پيامبر اسالم              
  131…   دست دزد را از كجا بايد قطع كرد؟              

  ن قرآن ط ـ موضعگيرى مخالفا           
  21…    اشكاالت واهى بر نزول آيات آغاز سوره معارج              
  225…    عبارت زنده وليد درباره قرآن              
  229…   وليد دشمن آيات خدا              
  233…   وليد و فكر مهيا شده براى مبارزه با قرآن              
  234…   ارزه با قرآنآخرين تصميم وليد در مورد مب              
  234…    قرآن سحر است و قول بشر              
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  هاى قرآن به مخالفان  ى ـ پاسخ           

  238…   مجازات كسى كه با قرآن به مبارزه پردازد» سقر«              
  هاى قرآن ك ـ سوره           

  15…    محتواى سوره معارج              
  16…    فضيلت تالوت سوره معارج              

  61…   محتواى سوره نوح              
  63…   فضيلت تالوت سوره نوح              
  105…   محتواى سوره جنّ              
  106…    فضيلت تالوت سوره جنّ              
  167…    محتواى سوره مزّمل              
  169…   ملفضيلت تالوت سوره مزّ              
  209…   محتواى سوره مدثر              
  210…   وت سوره مدثرفضيلت تال              
  275…   محتواى سوره قيامت              
  275…   فضيلت تالوت سوره قيامت              
  329…   محتواى سوره انسان              
  330…    فضيلت تالوت سوره انسان              

  391…   محتواى سوره مرسالت              
  393…    فضيلت تالوت سوره مرسالت              

  ...ل ـ قرآن، تحريف، نسخ، تبديل، كتّاب، حفّاظ و           
  241…    هاى گمراه عدد نوزده و سوء استفاده گروه              
  300…   جمع، تنظيم و بيان آن بر عهده ما است              
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  نبياء در قرآن و مقايسه آنها با كتب پيشين م ـ تاريخ زندگى ا           

  ـ نوح  1              
  65…    رسالت نوح براى انذار قوم              
  65…   نوح و ابالغ رسالت              
  66…   محتواى دعوت نوح اطاعت، تقوا و پرستش              
  70…    نه روزى نوحدعوت شبا              
  70…    تأثير دعوت نوحعدم               
  71…    تالش براى نشنيدن صداى دعوت نوح              
  72…   دعوت آشكار و پنهان نوح              
  77…   استغفار كنيد خدا غفار است: گفتم              
  89…   عصيان نوح و تبعيت از ثروتمندان              

  89…    نقشه و مكر عظيمى بر ضد نوح              
  90…    ها  توصيه به مقاومت در پرستش بت              
  90…   پنج بت عصر نوح، تاريخچه و دليل وجود آنها              
  93…   رهبران گمراه عصر نوح مردم را به گمراهى سوق دادند              
  95…    نفرين نوح بر قوم كافر              
  96…    گر نسل فاجر و گمراه              
  98…    طلب مغفرت براى تمام مؤمنان در همه اعصار و امصار              
  99…   نوح براى چه كسى مغفرت خواست؟              
  99…   نوح نخستين پيامبر اولوا العزم              
  101…   نوح پيامبر شكرگزار              
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  اوصياء*         
  علم امام *         

  157…    اثبات علم غيب براى پيشوايان              
  ها و صفات آنها ويژگى*         

  344…   )عليهم السالم(فضائل اهلبيت              
  راه شناخت اوصياء*         

  17…    ذاببه خالفت و اعتراض، و نزول ع) عليه السالم(معرفى امام على              
  

  معاد
  
  )اسماء قيامت ( 
  

  288…    هاى قيامت  نام              
  401…    ها روز جدائى              
  419…   روز فصل و جدائى              

  
  )حقيقت معاد ( 
  

  85…   بازگشت انسان به خاك و معاد              
  293…    مستقر نهائى انسان نزد خدا است              

  313…   مسير نهائى پيشگاه عدل الهى است              
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  )لزوم معاد ( 
  

  398…   وقوع رستاخيز حتمى است              
  
  )منطق منكرين معاد، شبهات و پاسخ آنها ( 
  

  28…    بينيم روز قيامت از نظر آنها دور، ولى ما نزديك مى              
  281…    كند يامت را انكار مىق) كارخالف(انسان               
  284…   پرسند روز قيامت چه وقت است؟ مى              
  304…   كنارگزارى آخرت و كم اعتنائى              
  402…   واى بر تكذيب كنندگان              

  
  )آثار ايمان به رستاخيز ( 
  

  259…    تكذيب رستاخيز              
  268…   ايه اصلى پيشرفتآخرت مترس از               

  
  )مرگ ( 
  

  66…    اجل حتمى و اجل مشروط              
  315…   ياد مرگ و آثار آن              

  سكرات مرگ * 
  311…    حاالت محتضر و اطرافيان او              
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  312…   تالش براى نجات محتضر              
  312…   و شدت حاللحظات جدائى از دنيا               
  313…   لحظه دردناك مرگ              

  مرگ خوب و بد* 
  315…    مرگ مؤمن و مرگ كافر              

  
  )هاى قيامت  نشانه( 
  

  30…   هاى قيامت  نشانه              
  30…    آسمان چون فلز گداخته              
  30…   ا چون پشم زده شدهه كوه              

  31…    گيرد دوست سراغ دوست نمى               
  32…    مجرم براى نجات خود، حاضر به فداى تمام عزيزان است              
  399…    هاى رستاخيز عالئم و نشانه              

  
  )نفخ صور ( 
  

  221…    نفخ صور              
  
  )حوادث قيامت ( 
  

  30…   هاى قيامت  انهنش              
  30…    آسمان چون فلز گداخته              
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  30…   ها چون پشم زده شده كوه              
  31…    گيرد دوست سراغ دوست نمى              
  32…    مجرم براى نجات خود، حاضر به فداى تمام عزيزان است              
  144…    )قيامت(نا آگاهى از آينده               
  191…   ها در رستاخيز و متالشى شدن كوه زلزله              
  193…    در هم شكافتن آسمان در قيامت              
  193…   هشدار و انذار، اما انتخاب با شما است              
  291…   روزى كه ماه منخسف گردد              
  291…   روزى كه خورشيد و ماه جمع و يكنواخت شوند              

  401…   تعيين زمان شهادت انبياء در قيامت               
  
  )ها در قيامت  حاالت انسان( 
  

  56…   روز قيامت روز خروج از قبرها              
  57…   روز موعود، روز ذلت استهزاء كنندگان              
  192…    كند ت، روزى كه كودكان را پير مىقيام              
  291…   شود ها خيره مى  روزى كه چشم              
  292…    جويد در رستاخيز انسان پناهگاهى مى              
  418…   روزى كه حقِ سخن گفتن ندارند              

  
  )دادگاه قيامت ( 
  

  25…   روز پنجاه هزار سالى و عروج فرشتگان              
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  286…    دادگاه وجدان و دادگاه رستاخيز              

  حساب در قيامت * 
  294…   شود در قيامت انسان از تمام اعمالش آگاه مى              
  295…   انسان به وضع خود آگاه است ولو عذر بتراشد              

  
  )شفاعت ( 
  

  260…    كسانى كه از شفاعت محرومند              
  261…   دوازده گروه از شافعان روز قيامت              

  
  )بهشت ( 
  

  50…   كفار و طمع بهشت              
  362…    هاى ابريشمين پاداش ابرار  بهشت و لباس              
  363…    هاى ويژه استراحتگاه بهشتيان تخت              

  ها  نعمت* 
  305…   رؤيت پروردگار              
  349…    نوشابه ابرار              
  351…    يدنى ابرارچشمه ويژه نوش              
  362…    هاى ابريشمين پاداش ابرار  بهشت و لباس              
  363…   در بهشت نه سرما است و نه گرما              
  363…    احتگاه بهشتيانهاى ويژه استر تخت              
  365…   هاى بهشتى نزديك و هميشگى است ميوه              
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  365…    ظروف پذيرائى از بهشتيان              
  368…   سلسبيل، چشمه ويژه              
  369…   خدمتكاران بهشتى              
  369…    نعمت بزرگ و ملك كبير              
  370…    لباس ويژه، سندس و استبرق              
  371…    دستبندهاى مخصوص بهشتيان              
  372…   ر از دست ربشراب طهو              
  374…   پاداش و سپاس از كردار نيك              

  بهشتيان * 
  48…    اينان بهشتيانند و شايسته احترام              
  304…   هاى شاد در قيامت چهره              

  
  )جهنم ( 
  

  حقيقت جهنم * 
  33…   توصيف آتش جهنم              
  238…    توصيف سقر              
  415…   توصيف جهنم به اين كه داراى دودى سه شعله است              
  415…    شود دود جهنم نه سايه دارد و نه از حرارت مانع مى              
  416…   هاى جهنم همچون قصرها شمايل دود و شعله              

  كيفرها* 
  138…   آتش، كيفر عصيان              
  189…   شكنجه مترفان وسائل              
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  195…    مراحل چهار گانه عذاب الهى              
  238…    سقر مجازات كسى كه با قرآن به مبارزه پردازد              
  238…    توصيف سقر              
  239…   دهد آتشى كه پوست را تغيير مى              
  319…   تعذاب الهى شايسته او اس              

  دوزخيان* 
  33…   گيرد آتش، همه مجرمان را فرا مى              
  189…   وسائل شكنجه مترفان              
  239…   دهد آتشى كه پوست را تغيير مى              
  308…    هاى عبوس در قيامت چهره              
  308…   احساس شدت شكست در قيامت              
  414…    دستور به كفار براى ورود به جهنم              

  
  متفرقات 

  
  51…    نانكار معاد با آگاهى از نخستين ماده خلقت انسا              
  55…   بگذار در سرگرمى خود همچنان بمانند              
  129…   ها ويژه خدا مساجد و عبادتگاه              
  318…   ردهانسانى كه خدا را تصديق نك              
  324…    نظام جنسيت در جهان              
  376…    پنج دستور مهم موفقيت              
  420…   زا نيست  اى بكشيد موفقيت قشههر ن              

* * *  
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  )فهرست احاديث ( 
  
  

  الف
  

  155…    إِذَا أَراد اإلِمام أَنْ يعلَم شَيئاً
  263…   الرَّجلُ التِّسعينَ غَفَرَ اللّهاذا بلَغَ 

قُولُ اللّهنَّةَ ينَّةِ الجلُ الْجخَلَ أَهذا د307…    ا  
  176…   إِذَا مرَرت بĤِية فيها ذكْرُ الْجنَّةِ

  220…   إِذَا وجهت إِلَى عبد منْ عبِيدي
  312…    الْتَفَّت الدنْيا بِاآلخرَةِ

  176…   الْقُرْآنَ ال يقْرَأُ هذْرمةً إِنَّ
لَى اللّهمالِ ااألَع بنَّ أَح39…    ا  

والّ ها هلَمعي لْماً لَمع لّهنَّ ل153…    ا  
  142…    أَيها النَّاس ال تَستَوحشُوا في طَرِيقِ

مهد355…    أَح  
  144…    أَخْبِرْنى عنِ الساعةِ

رَعأَس ولَ اللّهسيا ر كلَيا ب393…    الشَّي  
  115…   أَعوذُ بِعزِيزِ هذَا الْوادى

  81…    أَكْثرِ االستغْفار تَجلب الرِّزقَ
وءى شَرَّ جارِى السنأكْف م281…    أَلّله  

  101…    أمسيت أَشْهد أَنَّه ما أَمسى
حنِ الْواب ديحىأَنَا الْول سلَي ،د227…   ي  

  
  

  262…   أَنَا أَولُ شافع فى الْجنَّةِ
  270…    أَنَا أَهلٌ أَنْ أُتُّقى، و ال يشْرِك بِى
  205…   أَيما رجل جلَب شَيئاً الى مدينَة
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  ب
  

  364…   بينا أَهلُ الْجنَّةِ فى الْجنَّةِ اذْ رأَوا
  175…   و ال تَهذُّه هذَّا الشِّعربينْه بياناً 

  
  ج
  

  130…    جعلَت لي األَرض مسجِداً و طَهوراً
  
  ح
  

  112…   الْحمد للَّه الْفَاشي في الْخَلْقِ
  
  خ
  

تَهأَتَي لَو فاً أَنَّكخَو اللّه 42…    خَف  
  

ةَ أَصسالجِنَّ خَم 162…   :نافخَلَقَ اللّه  
  
  ذ
  

  158…    !ذاك َأخى على بنِ أَبِيطالبِ
  315…   ذكْرُ الْموت يميت الشَّهوات في النَّفْسِ

  
  ش
  

الترْسالْم و هعالْواق و ودى هتْنب393…   شَي  
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  ص

  
دسنَ الْجانِ كَالرَّأْسِ منَ اإلِيمرُ مب220…    الص  

  178…   يلِ تَذْهب بِذُنُوبِ النَّهارِصالةُ اللَّ
موي دبلْعشْفَعانِ لالْقُرْآنُ ي و يام263…    الص  

  
  ف
  

تببنْ أَحم عم 145…   فَأَنْت  
مهء فَرَحونَ بِشَىملسالْم 145…    فَما فَرِح  

رُ اللّهطَهةً فَينْها شَرْبنَ مقَوس373…   فَي  
  
  
  ق
  

إِالَّ اللَّه رِيدال ي هراشنْ فع هيام180…   ق  
  
  ك
  

  112…   كانَ الرَّجلُ اذا قَرَأَ سورةَ
  150…   كَأَنِّي بِمسجِدكُم كَجؤْجؤِ سفينَة

  
  ل
  

لَّهر لنْ خَيم لْتما عرْ متَكْث219…   ال تَس  
  162…   اءال تَشْرَبوا الْماء منْ ثُلْمةِ اإلِنَ

  219…    ال تُعط تَلْتَمس أَكْثَرَ منْها
كُوعر هيف سن لَييى درَ ف427…   ال خَي  
  184…   ال رهبانية، و ال تَبتَّلْ فى االسالمِ
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  355…   ال عملَ االّ بِالنِّيةِ و انَّما األَعمالُ
  359…    حب إِلَيالَ َنْ أُطْعم مؤْمناً محتاجاً أَ

تورَةِ المدارِ اآلخ باب و كُلِّ دار باب315…   ل  
سنْعفَي هشُمح يبِ رِينِ كَأَطْيؤْملْم315…    ل  

  18…   اللّهم إِنْ كانَ هذا هو الْحقَّ
  262…    لَنا شَفاعةٌ و ال َهلِ مودتنا شَفاعةٌ

  42…    ةَ أَحداً عملُهلَنْ يدخلَ الْجنَّ
  
  

ثْتُكُمدلَح تابِ اللّهى كةٌ فال آي 153…    لَو  
وا هإِنَّم ب ولْمِ غَيبِع وه س152…   لَي  

  
  م
  

  145…    ما الْمسئُولُ عنْها بأَعلَم منَ السائل
  204…   لْبِما تَيسرَ منْه لَكُم فيه خُشُوع الْقَ

  297…    ما حد الْمرَضِ الَّذي يفْطرُ صاحبه؟
  297…   ما يصنَع أَحدكُم أَنْ يظْهرَ حسناً

  125…    المسلم منْ سلم الْمسلمونَ
  358…   منْ أَطْعم ثَالثَةَ نَفَر منَ الْمسلمينَ

  359…   عهمنْ أَطْعم مؤْمناً حتّى يشْبِ
رادإِب اللّه نْدمالِ عنْ أَفْضَلِ األَع360…   م  

  16…   »سأَلَ سائلٌ«من أَدمنَ قرائَةَ 
  276…   »ال أُقْسم«منْ أَدمنَ قرائَةَ 
  106…    »قُلْ أُوحى«منْ أَكْثَرَ قرائَةَ 

  81…    منْ أَنْعم اللّه علَيه نعمةً
  102…   في الْواليةِ منْ دخَلَ
  16…    »سأَلَ سائلٌ«منْ قَرَأَ 

  106…    منْ قَرَأَ سورةَ الْجِنِّ
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تةِ شَهِداميةَ الْقورنْ قَرَأَ س275…    م  
يطثِّرِ أُعدةَ الْمورنْ قَرَأَ س210…   م  

شَاءي الْعلِ فزَّمةَ الْمورنْ قَرَأَ س169…    م  
  

  63…    رَأَ سورةَ نُوحمنْ قَ
  330…   »هلْ أَتَى«منْ قَرَأَ سورةَ 

  210…    منْ قَرَأَ في الْفَرِيضَةِ سورةَ الْمدثِّرِ
عفلِ رزَّمةَ الْمورنْ قَرَأَ س169…    م  

أَنَّه بكُت الترْسالْم ةَ وورنْ قَرَأَ س393…    م  
  393…   ه بينَه و بينَ محمدمنْ قَرَأَها عرَّف اللّ

  63…   منْ كَانَ يؤْمنُ بِاللَّه و يقْرَأُ
الهوم يلفَع الهوم نْ كُنْت17…    م  

  68…   منْ يموت بِالذُّنُوبِ أَكْثَرُ ممنْ
يرْعنْشَأُ الْم409…   الْم  

  125…    سهِمالمؤْمنُ منْ آمنَه النّاس على أَنْفُ
  
  ن
  

  256…   نَحنُ و شيعتُنا أَصحاب الْيمينِ
  
  و
  

  355…   و اصبِرْ نَفْسك مع الَّذينَ يدعونَ
 وا أَنَّهلَماع القُرْآنُ(و (شَفَّعم ع263…   شَاف  

فخلَي نَّها هدد بِيمحم ى نَفْسالَّذ 27…    و  
  225…   حالوةً و انَّ علَيه لَطَالوةًو انَّ لَه لَ

  152…   و إِنَّما علْم الْغَيبِ علْم الساعةِ
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  113…   و جعلُوا بينَه و بينَ الجِنَّةِ نَسباً

غْفَارتساال انَهحبس لَ اللَّهعج قَد 81…   و  
  145…    !ما أَعددت لَها؟ويحك انَّها كائنَةٌ فَ

  
  هـ
  

منُهساكم أَى واتاألَم فاتك ه411…    هذ  
  40…    هو الرَّجلُ يؤْتيه اللَّه الثَّرْوةَ
  176…    هو أَنْ تَتَمكَّثَ فيه و تُحسنَ
  180…    هي الْقيام في آخرِ اللَّيلِ إِلَى

  351…    ى تَفْجرُ الى دورِهى عينٌ فى دارِ النَّبِ
  
  ى
  

دشْهنْ يى كُلِّ مف األَنْبِياء شْفَع262…    ي  
  262…   يشْفَع الشَّهِيد فى سبعينَ انْساناً

  264…   يشْفَع النَّبِيونَ و الْمالئكَةُ و الْمؤْمنُونَ
الْع ثُم ةِ األَنْبِياءيامالْق موي شفَعي262…   لَماء  

ى اللّهوء سنْ كُلِّ شَىع مرَهطَه373…    ي  
  295…    بِما قَدم منْ خَير و شَرٍّ) ينَبؤُ(

دال ح ة ويفبِال كَي هِمبلى رنْظُرُونَ ا307…   ي  
  366…   ينْفُذُ الْبصرُ فى فضَّةِ الْجنَّةِ

  262…    لنَّبِيينَ و الشُّهداءيؤْذَنُ للْمالئكَةِ و ا
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  )فهرست اعالم ( 
  
  

  ،335، 160، 113، 91، 90، )عليه السالم(آدم
336  

  158، 157آصف بن برخيا، 
  427، 364، 348، 9آلوسى، 
  21، )عليه السالم(ابراهيم

  6ابراهيم تفليسى، 
  245ابن ابى حاتم، 
  241ابن ابى كبشه، 

  22ابن تيميه، 
  ،312، 299، 108، 91باس، ابن ع
331 ،344 ،364 ،365 ،367 ،417  

  245ابن مردويه، 
  331، 15ابن نديم، 
  109ابن هشام، 

  19ابو اسحاق ثعالبى، 
  241ابو االسد جمحى، 

  ،94، 91، 84، 9ابوالفتوح رازى، 
136 ،205  

  331، 18ابوالقاسم حسكانى، 
  156ابو بصير، 

  18ابوبكر نقاش موصلى، 
  19ى القرطبى، ابوبكر يحي
  ،268، 241، 225، 213ابو جهل، 

320 ،377  
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  23ابو زمعه، 
  158، 27ابو سعيد خدرى، 

  213ابو سفيان، 
  108ابو طالب، 

  331، 15ابو عبداللّه زنجانى، 
  331احمد زاهد، 

  92اساف، 
  150اصبغ بن نباته، 

  347الكسى سوفورين، 
  ،101، 45، 39، 16، )عليه السالم(امام باقر

180، 201 ،210 ،256 ،295 ،313،  
330 ،335 ،351  

  ،344، 332، 330، )عليه السالم(امام حسن
346 ،352  

  ،330، 150، 75، )عليه السالم(امام حسين
332 ،344 ،346 ،352  

  345، 332امام شافعى، 
  ،41، 40، 18، 16، )عليه السالم(امام صادق

45 ،63 ،68 ،102 ،106 ،153،  
155 ،156 ،169 ،176 ،177، 180،  
216 ،219 ،270 ،276 ،297 ،315،  
324 ،359 ،366 ،369 ،373 ،393،  
419  

  314، 153، )عليه السالم(امام على بن الحسين
  

  ،204، )عليه السالم(امام على بن موسى الرضا
379  



٤٧٥  
               www.makarem.ir                پنجمر نمونه  جلد بيست و تفسي
     

  278امرأ القيس، 
  307، 145، 112انس بن مالك، 

  183بتول، 
  264، 108بخارى، 
  332بغوى، 
  331، 245 بيهقى،

  19جابر بن نذر، 
  142جالوت، 
  ،213، 168، 167، 144جبرئيل، 

214 ،245 ،275 ،301 ،302 ،345،  
398  

  19حارث بن نعمان، 
  149حاطب بن ابى بلتعه، 

  ،23، 22، 18حافظ ابو عبيد هروى، 
24  

  100حام، 
  150حجاج، 

  150حجر بن قيس، 
  23حكم بن ابى العاص، 

  19حموينى، 
  213، 167خديجه، 

  92ذو نواس، 
  ،339، 144، 111، 87، 32راغب، 

350 ،356 ،378 ،411 ،420 ،424  
  427، 331، 9زمخشرى، 

  
  149ساره، 
  100سام، 

  332سبط بن جوزى، 
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  ،158، 157، 141، 129سليمان، 
160  

  92، 90سواع، 
  9سيد قطب، 

  19سيد مؤمن شبلنجى، 
  346، 331، 19، 9سيوطى، 

  19شمس الدين شافعى، 
  393، 348، 297، 262وق، شيخ صد

  256، 9شيخ طوسى، 
  19شيخ محمد زرندى، 

  9شيخ محمد عبده، 
  142طالوت، 
  348، 292، 186، 174، 9طبرسى، 

  278عامر، 
  99عبد االعلى، 
  99عبد الغفار، 

  205، 109عبداللّه بن مسعود، 
  99عبد الملك، 

  9عبد على بن جمعة الحويزى، 
  377عتبة بن ربيعه، 

  108عداس، 
  93عزّى، 

  331عكرمه، 
  360، 263، 151عالمه مجلسى، 

  
  

  18، 15عالمه امينى، 
  66، 9عالّمه طباطبائى، 

  ،24، 21، 20، 19، 18، 17، )عليه السالم(على
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27 ،81 ،142 ،149 ،150 ،151،  

155 ،158 ،162 ،175 ،220 ،248،  
262 ،263 ،315 ،330 ،331 ،332،  
333 ،344 ،345 ،348 ،352 ،354،  
364 ،408 ،411  

  ،112، 108، 91على بن ابراهيم، 
284 ،312 ،411  

  281على بن ابى ربيعه، 
  346، 336عمر بن خطاب، 

  ،332، 330، 183، )عليها السالم(فاطمه زهراء
344 ،345 ،348 ،349 ،352 ،364  

  ،96، 94، 84، 73، 66، 9فخر رازى، 
183 ،214 ،217 ،226 ،227 ،385،  
386 ،387 ،417  

  ،187، 169، 142، 140فرعون، 
188 ،191 ،192 ،372 ،405 ،406،  

  344، 330فضه، 
  288، 9فيض كاشانى، 

  ،205، 112، 92، 27، 9قرطبى، 
226 ،227 ،256 ،257 ،268 ،295،  
307 ،330 ،356 ،427  

  150كميل بن زياد، 
  100كنعان، 

  332گنجى شافعى، 
  

  93الت، 
  99المك، 
  99لمك، 

  23مالك بن طالله، 
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  ،108، 106، 27، 16، )صلى اهللا عليه وآله(محمد
132 ،145 ،213 ،225 ،226 ،268،  
344 ،345 ،348 ،360  

  130، 7محمد بن على الجواد
  9محمد رشيد رضا، 

  150مروان، 
  183، 139، 85مريم، 

  131، 130معتصم عباسى، 
  160ملكه سبا، 

  ،191، 169، 142، 117، )عليه السالم(موسى
372  

  139، )يه السالمعل(مهدى
  92نائله، 
  92، 90نسر، 

  19، 17نعمان بن حارث فهرى، 
  ،70، 69، 66، 65، 63، 61، )عليه السالم(نوح
71 ،72 ،73 ،74 ،76 ،78 ،82 ،83،  
86 ،87 ،89 ،90 ،91 ،93 ،95 ،96،  
97 ،98 ،99 ،100 ،101 ،102،  

405 ،406  
  332، 233، 9واحدى، 
  92واقدى، 

  92، 90ود، 
  
  

  ،225، 224، 213وليد بن مغيره، 
226 ،227 ،229 ،230 ،233 ،234،  
236 ،377 ،455  

  45ويل دورانت، 
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  92هبل، 
  150هيثمى، 
  100يافث، 
  134، 27، )عليه السالم(يعقوب
  92، 90يعوق، 
  92، 90يغوث، 
  134، 27، )عليه السالم(يوسف

  
* * *  
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  )فهرست كتب ( 
  
  
  331ان، اتق

  348احتجاج طبرسى، 
  345، 332، 158احقاق الحق، 

  354احكام زندان در اسالم، 
  332، 9اسباب النزول، 

  24استيعاب، 
  24اسد الغابة، 

  359، 176، 156، 125اصول كافى، 
  101، 92اعالم القرآن، 

  150االصابة ابن حجر، 
  ،221، 96البيان فى غرائب القرآن، 

320  
  150الرياض النظرة، 

  345، 24، 19، 18، 15لغدير، ا
  19الكشف و البيان، 

  39المعجم المفهرس، 
  6المفردات فى غريب القرآن، 

  356، 320المنجد، 
  ،217، 203، 194، 66، 9الميزان، 

226 ،276 ،307 ،320 ،331 ،348  
  27امالى، 

  80انجيل، 
  ،163اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، 

342  
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  331ايضاح، 
  ،151، 101، 75، 42بحار االنوار، 

153 ،178 ،263 ،315 ،316 ،360  
  331، 15تاريخ القرآن، 

  332، 267، 19تذكره، 
  9تفسير المنار، 
  ،219، 106، 46، 9تفسير برهان، 

270 ،295 ،411  
  256، 9تفسير تبيان، 

  ،)ابوالفتوح رازى(تفسير روح الجنان 
9 ،84 ،91 ،94 ،136 ،205  

  281، 9تفسير صافى، 
  ،108، 91بن ابراهيم،  تفسير على

112 ،284 ،312 ،411  
  ،112، 92، 27، 9تفسير قرطبى، 

205 ،226 ،227 ،257 ،268 ،295،  
307 ،330 ،356 ،427  

  ،96، 94، 84، 73، 66تفسير كبير، 
183 ،214 ،217 ،226 ،227 ،386  

  427، 331، 227، 9تفسير كشّاف، 
  ،227، 226، 145، 9تفسير مراغى، 

231 ،245 ،268 ،281  
  9تفسير مفاتيح الغيب، 

  331، 15تناسق اآليات و السور، 
  
  

  100، 80تورات، 
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  393، 348، 262خصال صدوق، 
  101المعارف دهخدا،  دائرة

  ،331، 177، 167، 9در المنثور، 
346 ،347 ،364  

  19درر السمطين، 
  331دالئل النبوة، 
  ،427، 382، 256، 125روح البيان، 

429  
  ،190، 168، 115، 9عانى، روح الم

220 ،281 ،307 ،320 ،348 ،349،  
351 ،364 ،367 ،427  

  روزه، روش نـويـن بـراى درمـان
  347ها،   بيمارى

  288رهبران بزرگ، 
  19سراج المنير، 
  162، 68سفينة البحار، 

  263سنن ابى داود، 
  262سنن ابى ماجه، 
  109سيره ابن هشام، 

  19سيره حلبى، 
  19ر، شرح جامع الصغي

  شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد،
315  

  18شفاء الصدور، 
  264، 108صحيح بخارى، 
  262، 108صحيح مسلم، 

  150طبقات ابن سعد، 
  18غريب القرآن، 

  19فرائد السمطين، 
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  101فرهنگ قصص قرآن، 
  151فضائل الخمسه، 

  331، 15فهرست، 
  226، 217، 108، 9فى ظالل القرآن، 

  355، 150كامل ابن اثير، 
  332كفاية الطالب، 
  356، 255لسان العرب، 

  184مجمع البحرين، 
  ،63، 27، 18، 16، 9مجمع البيان، 

72 ،91 ،92 ،93 ،106 ،109 ،112،  
115 ،167 ،169 ،174 ،176 ،180،  
186 ،190 ،204 ،205 ،210 ،216،  
226 ،241 ،257 ،275 ،276 ،292،  
297 ،302 ،307 ،321 ،324 ،330،  
331 ،335 ،336 ،356 ،365 ،366،  
370 ،373 ،379 ،393 ،426 ،427  

  288محجة البيضاء، 
  150مستدرك الصحيحين، 

  263، 262، 108مسند احمد، 
  288معاد و عالم پس از مرگ، 

  332معالم التنزيل، 
  264مفاهيم القرآن، 

  ،339، 184، 144، 111، 87مفردات، 
350 ،356 ،378 ،411 ،420 ،424  

  
  263اقب ابن شهر آشوب، من

  297من ال يحضره الفقيه، 
  22منهاج السنة، 

  331، 15نظم الدرر، 
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  19نور االبصار، 
  ،97، 81، 41، 39، 27، 9نور الثقلين، 

102 ،108 ،112 ،131 ،158 ،168،  
176 ،180 ،184 ،201 ،219 ،257،  
306 ،312 ،351 ،373 ،419  

  ،150، 142، 112، 81نهج البالغه، 
151 ،152 ،220 ،248 ،249 ،263،  
409  

  131، 130وسائل الشيعه، 
 * * *  
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  )فهرست ازمنه و امكنه( 
  
  

  100آفريقا، 
  22ابطح، 
  320، 189، 142، 139، 22بدر، 

  150بصره، 
  92تبوك، 
  92جوف، 
  100چين، 

  346حبشه، 
  224، 223، 168دار الندوه، 

  92دومة الجندل، 
  92ركن يمانى، 
  149روضه خاخ، 

  92رهاط، 
  228، 108طائف، 
  108عكاظ، 

  20، 17غدير خم، 
  429، 150، 75كربال، 

  213كوه حرا، 
  155ليلة المبيت، 

  ،197، 167، 149، 22، 15مدينه، 
201 ،203 ،246 ،258 ،327 ،330،  
331 ،332 ،346 ،348 ،353  

  ،223، 149، 130مسجد الحرام، 
225  
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  429مسجد خيف، 
  ،59، 50، 40، 24، 22، 15، 13مكّه، 

61 ،73 ،92 ،103 ،108 ،109،  
132 ،149 ،165 ،168 ،173 ،197،  
201 ،203 ،207 ،209 ،213 ،246،  
258 ،273 ،331 ،348 ،389 ،391  

  429منى، 
  109، 92يمن، 

  289يوم التغابن، 
  289يوم التناد، 

  289يوم الجمع، 
  289يوم الحساب، 
  289يوم الحسرة، 

  289يوم الحق، 
  289يوم الحكم، 
  289يوم الدين، 

  289يوم الراجفة، 
  289يوم الرادفة، 
  289يوم الطالق، 
  289يوم العذاب، 

  289يوم الفرار، 
  289يوم الفراق، 
  289يوم الفصل، 
  289يوم القارعة، 

  
  289يوم القيامة، 

  289يوم المحاسبة، 
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  289يوم المسالة، 
  289يوم الندامة، 
  289ة، يوم الواقع

  289يوم تبلى السرائر، 
  289يوم ال يغنى مولى عن مولى شيئا، 

  289يوم ال ينفع مال و ال بنون، 
  289يوم يفر المرء من اخيه، 

* * *  
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  ... )فهرست قبايل و طوايف و( 
  
  
  

  24، 23اصحاب الفيل، 
  254اصحاب يمين، 

  142بنى اسرائيل، 
  92بنى قطيف، 
  92بنى كلب، 

  225بنى مخزوم، 
  92بنى مذجح، 

  427ثقيف، 
  92حمير، 

  241خزاعه، 
  92ذى الكالع، 

  ،223، 168، 155، 136قريش، 
225 ،226 ،227 ،241 ،268  

  406، 405قوم ثمود، 
  406، 405قوم عاد، 
  406، 405، 21قوم لوط، 
  244، 243نصارى، 
  92هذيل، 

  92همدان، 
  ،244، 243، 204، 100، 92يهود، 

245  
* * *  
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   482صفحه 

  
  )فهرست اشعار ( 
  
  

  31…   آنجا كه عيان است، چه حاجتى به بيان است؟
  204…    !آنجا كه كس است يك حرف بس است

  332…    الى م الى م و حتّى متى؟
  269…    تا آدمى نگاه كند پيش پاى خويش

  269…    تا كه از جانب معشوق نباشد كششى
  416…    !هوت، حذر كنز تاريكى خشم و ش
  278…    ال و أَبِيك ابنَةَ الْعامرِ

  202…    ور نه سزاوار خداونديش كس نتواند كه به جا آورد
* * *  
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  )كلمات معنى شده در اين جلد ( 
  
  
  366…   »آنية«
  144…   »ابد«
  425…    »احسان«
  370…    »استَبرَقَ«
  251…    »أَسفَرَ«
»401…   »أُقِّتَت  
  366…    »اكواب«
  45…    »امانت«
  85…   »انبات«
  414…    »انْطَلقُوا«
  189…   »انكال«
  349…    »أبرار«
  56…   »أَجداث«
»ك364…   »أَرائ  
  371…   »أَساوِر«
  383…   »أَسر«
  181…    »أَقْوم«
  144…    »أَمد«
  336…    »أَمشاج«
  308…    »باسرَة«
  124…    »بخْس«
  349…   »بِرّ«
  291…    »برِقَ«
  86…   »بِساط«
  235…   »بسرَ«
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  239…   »بشَر«
  296…    »بصيرَة«
  378…   »بكْرَة«
  138…   »بالغ«
  282…    »بنان«
  198…   »تاب علَيكُم«
  98…    »تَبار«
  183…    »تَبتَّلْ«
  125…   »تَحرَّوا رشَداً«
  311…    »تَراقى«
  78…    »جونَتَرْ«
»مقُه57…   »تَرْه  
  425…    »تقوا«
  319…   »تَمطّى«
  229…   »تمهيد«
  33…   »تُؤْوِيه«
»111…    »جد  
»417…   »جِمالَت  
  118…    »حرَس«
  31…    »حميم«
  96…   »ديار«
  311…   »راق«
  217…    »رجز«
  138…    »رساالت«
  111…    »رشد«
  146…    »رصد«
  311…   »رقيه«
  26…    »روح«
  124…    »رهق«
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  255…    »رهينَه«
  364…    »زمهرير«
  41…    »سائل«
»قُههأُر230…   »س  
  182…    »سبح«
  321…    »سدى«
  84…   »سراج«
  56…   »سراع«
  113…    »سفيه«
  
  
  238…   »سقَر«
  340…    »سالسل«
  368…   »سلسبيل«
  370…   »سنْدس«
  416…    »شَرَر«
  114…   »شطط«
  33…   »شَوى«
  118…   »شهاب«
  192…    »شيب«
  267…    »صحف«
  128…   »صعد«
  230…   »صعود«
  230…   »صعود«
  417…   »صفْر«
  83…   »طباق«
  400…    »طُمست«
  423…    »ظالل«
»سب235…   »ع  
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  235…    »عبوس«
  396…    »عرْف«
  50…    »عزِين«
  229…   »عنيد«
  46…    »عهد«
  30…    »عهن«
  
  
  127…    »غَدق«
  97…   »فاجر«
  308…    »فاقرَة«
  87…   »فجاج«
  44…   »فروج«
  33…   »فَصيلَة«
  309…   »فقير«
  423…   »فىء«
  124…    »قاسط«
  123…   »قدد«
»ر233…    »قَد  
  407…   »قَرار«
  266…    »قَسورة«
  365…   »قُطُوف«
»طَرِي356…    »رقَم  
  366…    »قوارير«
  172…    »قيام«
  350…   »كافور«
  252…    »كُبر«
  191…   »كَثيب«
  97…    »كفار«
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  420…    »كَيد«
  266…   »گورخر«
  219…    »ال تَمنُنْ«
  
  
  215…    »لباس«
  132…    »لبد«
  33…   »لَظى«
  358…    »لَقّاهم«
»وهص198…    »لَنْ تُح  
  239…   »لَواحةٌ«
  280…   »لوامه«
  41…   »محروم«
  77…    »مدرار«
  129…   »مساجد«
  352…    »مستَطير«
  192…    »مشيب«
  296…    »معاذير«
  292…   »مفَرّ«
  137…   »ملْتَحد«
  370…    »ملك كبير«
  228…   »ممدود«
  193…   »منْفَطرٌ«
  50…    »مهطعين«
  30…   »مهل«
  180…    »ناشئَة«
  305…   »ضرَةنا«
  221…   »ناقُور«
  337…    »نَبتَليه«
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»258…   »نَخُوض  
  33…    »نَزّاعة«
  400…    »نُسفَت«
  56…   »نُصب«
  357…    »نَضْرَةً«
  323…   »نطفه«
  370…   »نعيم«
  110…    »نفر«
  285…   »نفس اماره«
  285…    »نفس لوامه«
  286…   »نفس مطمئنه«
  192…    »وبِيل«
  227…   »وحيداً«
  293…   »وزر«
  293…   »وزير«
  180…   »وطْئاً«
  78…    »وقار«
  402…   »ويل«
  185…   »هجر جميل«
  36…   »هلُوع«
  424…    »هنىء«
  319…   »يتَمطّى«
»بسح282…    »ي  
  55…   »يخُوضُوا«
  
  
  32…   »يفْتَدى«
  351…   »يفَجرُونَ«
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»دو32…    »ي  
  57…   »يوفضُون«
  236…    »يؤْثَر«

* * *  
  




