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  چگونه خدا را شكر نگوئيم؟
  

جمعى سبب شد كه، تفسير نمونه وارد  هاى مستمر چهارده ساله دسته  خدا را شكر كه تالش
  .ر كندبيست و سومين جزء خود شود، و تدريجاً قلوب همه مشتاقان و عاشقان قرآن را تسخي

باقى مانده كه اميد است لطف » دو جلد ديگر«و تا پايان كار، راه زيادى در پيش نيست، فقط 
خداوند بزرگ در باقيمانده اين راه طوالنى نيز يار و مددكار باشد، و اين خدمت با موفقيت به 

  . پايان رسد
و » هند«ين صورتى، در تا جلد پنجم، با زيباتر» اردو«اين در حالى است كه، ترجمه آن به زبان 

زير چاپ، و مقدمات ترجمه به زبان » عربى«انتشار يافته، و جلد اول ترجمه » پاكستان«
  .گردد نيز فراهم مى» انگليسى«

شويم، شتاب مشتاقانه ما، توأم با دلهره، بيشتر  تر مى اما هر قدر به اواخر قرآن نزديك
به » دلهره«ها ودقائق، و  ها، بلكه ساعتها و روز  به خاطر فوت نشدن هفته» شتاب«شود،  مى

خاطر اين كه، شايد بحث هائى در مجلدات سابق بوده كه حق آن كامالً ادا نشده، و بايد در 
  .ايم مبادا از قلم بيفتد هائى كه درباره شرح مسائلى داده ات جبران گردد، يا وعدهاين مجلد

در كار تفسير حاصل نشده، بلكه  بحمد اللّه نه تنها با گذشت اين مدت، خستگى و فتورى
  رود كه هر چه   تر شده است، و لذا اميد مى ها فزون ها و كوشش تالش
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گردد، به خصوص اين كه از تمام تجربيات گذشته براى  ها پربارتر رويم بحث جلوتر مى
  .شود وصول به اين هدف كمك گرفته مى

غير مرتب، و بيش از چهارده سال كار در اينجا الزم است نكاتى را كه با گذشت دهها سال كار 
مرتب، روى تفسير قرآن مجيد درباره اين كتاب بزرگ آسمانى بر ما روشن شده است، در 

  .اختيار پژوهشگران قرآن قرار دهيم، شايد گام مؤثرى در راه شناخت قرآن باشد
* * *  

  :ما معتقديم
كند كه قرآن   ت را لمس مىشود، بهتر اين حقيق تر مى ـ هر قدر انسان به قرآن نزديك 1

كرانى است، كه هر اندازه درباره آن سخن گفته شود كم است، هر زمان  درياى عظيم و بى
كنند، و باز هم آنچه ناگفته مانده در  اى استخراج مى ند، گوهرهاى تازهغواصان در آن فرو رو

  . برابر آنچه گفته شده، بسيار زياد است
بعد از تفسير : گفت ها مى تفسير، يكى از علماى شهرستانكنم در ابتداى كار  فراموش نمى

د را به مقصودش اين بود كه ما خو(جائى براى تفسير ديگرى باقى نيست » مجمع البيان«
  !).زحمت نياندازيم

شده بود، به او نيز » مجمع البيان«مشغول تفسير » طبرسى«كنم وقتى مرحوم  گمان مى: گفتم
نيست، ولى » مجمع البيان«را نوشته، ديگر جائى براى » تبيان« تفسير» شيخ طوسى«گفتند چون 

لكه اگر صدها تفسير وسيع بوده، ب» مجمع البيان«گذشت زمان نشان داد كه نه تنها جا براى 
  . ديگر براى قرآن از سوى متفكران نوشته شود، هنوز مطالب ناگفته بسيار است

پايان او   ، و سخن خدا از علم بىچرا كه قرآن سخن خدا است ;و بايد هم چنين باشد
  .انتها باشد سرچشمه گرفته، آن هم بايد بى

* * *  
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كه در )عليه السالم(شود، به عمق اين گفتار على ـ به راستى هر قدر انسان با قرآن آشناتر مى 2
» درمان دردهاى خود را از قرآن بخواهيد«: برد كه فرمود آمده است بهتر پى مى» نهج البالغه«
  ).استَشْفُوه منْ اَدوائكُمفَ(

هاى بسيارى رو به رو هستند، همه به  و اگر مسلمين جهان امروز با مشكالت و درد و رنج
چرا كه در البالى آياتش دستورهائى نهفته، كه  ;طر فراموش كردن اين كتاب آسمانى استخا

هاى دشمنان را در   توطئههاى كنونى پايان دهد،  تواند به همه بدبختى  به كار گرفتن آنها مى
ها را خاموش سازد، صفوف را متحد كند، زنجيرهاى اسارت را پاره نمايد،   هم بشكند، فتنه
ا باال ببرد، نيات را خالص، و شرّ جنايتكاران بزرگ جهان را دفع كند و به سطح افكار ر

  !»و ما يعقلُها االَّ ا لْعالمونَ«ها سامان بخشد، ولى  نابسامانى
خوانند آخرين  خوانند، و آنها كه مى يب بزرگ اينجاست كه، گروهى اصالً قرآن را نمىع

  .دست كنندهمتشان اين است كه تجويد و آهنگ آن را 
* * *  

، »قَد جائَكُم منَ اللّه نُور و كتاب مبِينٌ«گوئيم قرآن نور و روشنائى است  ـ اين كه مى 3
ايم، اگر براى بعضى از دورافتادگان اين سخن نسيه باشد،  ردهحقيقتى است كه ما آن را لمس ك

و بررسى آيات نورانى آن در  براى ما كامالً نقد است، به خدا سوگند كه ادامه كار روى قرآن
كند، كه  ناپذيرى ايجاد مى العاده و لذت توصيف قلب و جان انسان، چنان نورانيت فوق

توان مشاهده كرد، و از باده طهور عشق حق  مىهاى خدا را در اين آيات به خوبى   جلوه
  . اند خبران هنوز چيزى درنيافته سرمست شد، هر چند بى

به همين دليل، به همه راهيان راه حق و مشتاقان مخلص شناخت اسالم از تمام قشرها، توصيه 
تر شويد، و جمال و جالل و عظمت خدا  توانيد به قرآن نزديك و نزديك كنيم هر چه مى مى

  و حل مشكالت بزرگ ) صلى اهللا عليه وآله(و عظمت اسالم و پيامبر
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  .اجتماعى را در آئينه آن ببينيد
 * * *  

ترين معجزه جاويدان است، سخنى است كه در نخستين  گوئيم قرآن بزرگ ـ اين كه مى 4
شود كه انسان روى  برخورد با قرآن قابل اثبات است، ولى عمق اين مطلب وقتى درك مى

ها و انذارها،  ها و قهرها، بشارت ها، لطف ها، دقت ها، ظرافت كارى كار كند، ريزه قرآن
ها، دالئل محكم،  ها، تفسيرها و تحليل ها و تاريخ  نمودها، مثلها و ره ها، پيام الگوها و اسوه

هاى غير قابل توصيف قرآن را از نزديك  تصوير زيبا، منطق شيرين، بيان جذاب و خالصه نكته
  : الى آياتش مشاهده كند، آنگاه با تمام وجود اعتراف خواهد كرددر الب

م تَلينُ اللّه نَزَّلَ أَحسنَ الْحديث كتاباً متَشابِهاً مثانى تَقْشَعرُّ منْه جلُود الَّذينَ يخْشَونَ ربهم ثُ«
ده كذل كْرِ اللّهلى ذا مهقُلُوب و مهلُودجشاءنْ يم ى بِهدهي اللّه خداوند بهترين سخن را » «ى

همانند يكديگر است، ) از نظر لطف و زيبائى و عمق و محتوا(نازل كرده، كتابى كه آياتش 
كه از شنيدن آياتش لرزه بر اندام كسانى كه در برابر ) انگيز اما تكرارى شوق(آياتى مكرر دارد 

گردد، اين  سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذكر خداى مىافتد،  پروردگارشان خاشعند مى
  ).1(»كند هدايت الهى است كه هر كس را بخواهد با آن راهنمائى مى

هاى  به اميد آن روز كه قرآن در متن زندگى همه مسلمانان نفوذ كند، و در همه صحنه
  »آمين «              .اجتماعى آنان حضور يابد

  
  قم ـ حوزه علميه                                               

  ناصر مكارم شيرازى                                              
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23ـ زمر، آيه  1
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  قسمتى از تفاسيرى كه در نوشتن اين تفسير از آن استفاده شده    
  :و يا مورد نقد قرار گرفته است   
  
  از مفسر معروف مرحوم طبرسى          ـ تفسير مجمع البيان 1
  د بزرگ شيخ طوسىاز دانشمند فقي                ـ تفسير تبيان 2
  از عالّمه طباطبائى             ـ تفسير الميزان 3
  از مالّمحسن فيض كاشانى                ـ تفسير صافى 4
  بد على بن جمعة الحويزىاز مرحوم ع          ـ تفسير نور الثقلين 5
  ـ تفسير برهاناز مرحوم سيد هاشم بحرانى 6
  شهاب الدين محمود آلوسى از عالّمه       ـ تفسير روح المعانى 7
  تقريرات درس (از محمد رشيد رضا                ـ تفسير المنار 8

  )تفسير شيخ محمد عبده                                  
  از سيد قطب    ل القرآنـ تفسير فى ظال 9

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

  )نيشابورى                                  
  از احمد مصطفى مراغى             ـ تفسير مراغى 12
  از ابوالفتوح رازى       ـ تفسير روح الجنان 14از فخر رازى       ـ تفسير مفاتيح الغيب 13
  ـ تفسير كشّافاز زمخشرى 15
  از سيوطى             ـ الدر المنثور 16
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  محتواى سوره قمر 
هاى داغ از مبدأ و معاد است در بر دارد، و  را، كه بحث هاى مكّى اين سوره ويژگى سوره

مخصوصاً بيانگر كيفرهاى گروهى از اقوام پيشين است، كه بر اثر لجاجت و عناد و پيمودن راه 
  . هاى كوبنده الهى گرفتار، و هالك شدند رى، به عذابكفر و ظلم و فساد، يكى پس از ديگ

ما «: و لَقَد يسرْنَا الْقُرْآنَ للْذِّكْرِ فَهلْ منْ مدكر: ها، جمله و به دنبال هر يك از اين سرگذشت
كند، تا درسى   تكرار مى» قرآن را براى تذكر سهل و آسان ساختيم، آيا كسى هست كه پند گيرد

  ! سلمين و كفارباشد براى م
  : توان خالصه كرد روى هم رفته محتواى اين سوره را در هفت بخش، مى

و اصرار مخالفان در انكار آيات » شق القمر«ـ آغاز سوره، از مساله نزديكى قيامت و موضوع  1
  . گويد الهى سخن مى

 و مساله» نوح«ـ در بخش ديگر، از نخستين قوم سركش و متمرد و لجوج يعنى قوم  2
  . كند اى بحث مى به صورت فشرده» طوفان«
  . دهد و عذاب دردناك آنها را شرح مى» عاد«ـ بخش ديگر، داستان قوم  3
) عليه السالم(»صالح«و مخالفت آنها با پيامبرشان » ثمود«ـ در چهارمين بخش، سخن از قوم  4

  . است »صيحه آسمانى«، و باالخره مجازات آنها با »معجزه ناقه«است، و همچنين 
اى به كفر و انحراف  رود، و ضمن اشاره گويا و فشرده مى» لوط«ـ سپس، به سراغ قوم  5

  . كند اخالقى آنها، به قسمتى از عذاب دردناكشان اشاره مى
  و مجازات آنها » آل فرعون«ـ در بخش ديگر، سخن بسيار كوتاهى از  6
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  .آمده

و مخالفان پيامبر » مكّه«و مشركان  اى ميان اين اقوام ـ و در آخرين بخش، مقايسه 7
كرده، آينده خطرناكى را كه در صورت ادامه اين راه در پيش دارند، ) صلى اهللا عليه وآله(اسالم

هاى عظيم  كند، و سوره را با شرح قسمتى از مجازات مجرمان در قيامت، و پاداش بازگو مى
  . دهد پرهيزگاران، پايان مى

  . دهنده است  بسيار داغ و تكانآيات سوره، غالباً كوتاه، و 
بحث » شقّ القمر«، به مناسبت نخستين آيه اين سوره است كه، از »قمر«گذارى سوره به نام  نام
  .كند مى

* * *  
  فضيلت تالوت اين سوره 

و منْ قَرَأَ سورةَ اقْتَرَبت : خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم
اعا كُلَّ لَالسنْ قَرَأَهم رِ ودلَةَ الْبرِ لَيةِ الْقَمورلى صع ههجو ةِ واميالْق موثَ يعب بي كُلِّ غلَة ةُ في

را » اقتربت«هر كس سوره «: كَانَ أَفْضَلَ و جاء يوم الْقيامةِ و وجهه مسفَرٌّ علَى وجوه الْخَالئقِ 
شود كه، صورتش همچون ماه در  در ميان بخواند، روز قيامت در حالى برانگيخته مىيك روز 

شب بدر است، و هر كس آن را هر شب بخواند، افضل است، و در قيامت نور و روشنائى 
  ) 1.(»صورتش بر ساير خاليق برترى دارد

كه در سايه مسلماً اين درخشندگى صورت در صحنه قيامت، نشانه ايمان قوى و راستينى است 
تالوت اين سوره، و تفكّر، و سپس، عمل به آن حاصل شده است، نه تالوت خالى از انديشه و 

  .عمل
 * * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»قمر«، آغاز سوره 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  اقْتَرَبت الساعةُ و انْشَقَّ الْقَمرُ        1
2        رٌّ وتَمسرٌ محقُولُوا سي رِضُوا وعةً يا آيرَوإِنْ ي  
  و كَذَّبوا و اتَّبعوا أَهواءهم و كُلُّ أَمر مستَقرٌّ        3
  

  : ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر 

  ! ـ قيامت نزديك شد و ماه از هم شكافت 1
  ! »اين سحرى مستمر است«: گويند روى گردانده، مى اى را ببينند ـ و هر گاه نشانه و معجزه 2
و هر امرى  ;تكذيب كردند و از هواى نفسشان پيروى نمودند) آيات خدا را(ـ آنها  3

  . قرارگاهى دارد
  

  : تفسير
  ! ماه شكافته شد

يكى نزديك شدن قيامت است، كه : در آيه نخست، از دو حادثه مهم، سخن به ميان آمده
ى را در عالم آفرينش همراه دارد، و سرآغازى است براى زندگى نوين در ترين دگرگون عظيم

جهان ديگر، جهانى كه عظمت و گستردگى آن براى ما زندانيان عالم دنيا، قابل درك و توصيف 
  . نيست
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است، كه هم دليلى است بر قدرت خداوند بزرگ بر » شقّ القمر«و حادثه ديگر، معجزه بزرگ 
  . اى است از صدق دعوت پيغمبر گراميش هر چيز، و هم نشانه

  ). اقْتَرَبت الساعةُ و انْشَقَّ الْقَمرُ! (»قيامت نزديك شد و ماه از هم شكافت«: فرمايد مى
ن هائى پيرامون نزديكى قيامت پايا با جمله) سوره نجم(قابل توجه اين كه، سوره گذشته 

شود، و اين تأكيدى است بر اين  ن معنى آغاز مىو اين سوره با همي» أَزِفَت الĤْزِفَةُ«: گرفت
موضوع كه قيامت نزديك است، گرچه در مقياس عمر دنيا ممكن است هزاران سال طول 
بكشد، اما با توجه به مجموع عمر اين جهان از يكسو، و با توجه به اين كه تمام عمر دنيا در 

  . شود  ر روشن مىقيامت، لحظه زودگذرى بيش نيست، منظور از اين تعبيبرابر 
اند، به خاطر آن است كه،   ذكر اين دو حادثه با هم، همان گونه كه جمعى از مفسران گفته

هاى  كه آخرين پيامبران الهى است، خود از نشانه) صلى اهللا عليه وآله(اصوالً ظهور پيامبر اسالم
: وانيم كه فرمودخ مى) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از خود پيامبرنزديكى قيامت است، لذا 
اشاره به دو ) (1(»مبعوث شدن من و قيامت همچون اين دو است«: بعثْت أَنَا و الساعةُ كَهاتَينِ

  ). انگشت مباركش كه در كنار هم قرار گرفته
از سوى ديگر، شكافتن ماه، خود دليلى است بر امكان به هم ريختن نظام كواكب، و نمونه 

چرا كه  ;دهد ى كه در آستانه رستاخيز، در اين جهان رخ مىكوچكى است از حوادث عظيم
  . شود ريزند، و عالمى نو به جاى آنها ايجاد مى تمامى كواكب و ستارگان و زمين در هم مى

  مشركان نزد «: اند  طبق روايات مشهور كه بعضى ادعاى تواتر آن نيز كرده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .29، صفحه 29، جلد »زىفخر را«ـ تفسير  1
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گوئى و تو پيامبر خدائى، ماه را  اگر راست مى: آمدند و گفتند) صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا
آرى ـ و آن : آوريد؟ عرض كردند اگر اين كار را بكنم، ايمان مى: فرمود! براى ما دو پاره كن

ه پروردگار تقاضا كرد آنچه از پيشگا) صلى اهللا عليه وآله(ب چهاردهم ماه بود ـ پيامبرشب، ش
آنها را ) صلى اهللا عليه وآله(اند به او بدهد، ناگهان ماه به دو پاره شد، و رسول اللّه را خواسته

  ) 1!.(»ببينيد: فرمود زد و مى يك يك صدا مى
اى  در اين كه چگونه ممكن است اين كره عظيم آسمانى شكافته شود، و وجود چنين حادثه

گذارد؟ و چگونگى جذب دو نيمه ماه بعد از  ه زمين و منظومه شمسى مىچه تأثيراتى بر كر
اى رخ داده باشد و تواريخ جهان ذكرى از  شكافتن، و اين كه چگونه ممكن است چنين حادثه

خدا در بحث نكات، مشروحاً  آن به ميان نياورند؟ و سؤاالت ديگرى در اين زمينه، به خواست
  . از آن سخن خواهيم گفت

اى از  بعضى از مفسران كه تحت تأثير پاره: ى كه ذكر آن در اينجا الزم است اين كها نكته
براى پيامبر ) جز قرآن(اند، و انجام هر گونه عمل خارق عادتى را   القائات سوء قرار گرفته

با توجه به وضوح آيه فوق، و كثرت رواياتى كه در اند،  منكر شده) صلى اهللا عليه وآله(اسالم
اند كه، چگونه اين خارق عادت را  در كتب علماى اسالم نقل شده، به زحمت افتاده اين زمينه

  . توجيه كنند؟ و طورى از كنار آن بگذرند كه، جنبه اعجاز آن نفى شود
به صورت اعجاز، انجام گرفته، و آيات بعد، شواهد » شقّ القمر«مسأله : ولى حق اين است كه

كردند،  وب بود آنها در آن اعتقاد نادرست تجديد نظر مىروشنى بر اين امر در بر دارد، چه خ
نيز معجزات و خوارق عادتى داشته، و اگر آياتى ) صلى اهللا عليه وآله(تا بدانند كه پيامبر اسالم
  معجزات «كند، اشاره به   از قرآن آن را نفى مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ذيل آيه مورد بحث و كتب تفسير ديگر،» مجمع البيان«ـ  1
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كردند، نه قصد پذيرش حق داشتند، و نه بعد  جو، مطرح مى  است كه گروهى بهانه» اقتراحى
شد، از  شدند، ولى، معجزاتى كه براى تحقيق حقيقت مطالبه مى از انجام آن تسليم حق مى

تاريخ  گرفت، و شواهد فراوانى بر اين امر، در انجام مى) ى اهللا عليه وآلهصل(سوى پيغمبر
  . زندگى آن حضرت وجود دارد

* * *  
اى را بر صدق دعوت تو  مخالفان لجوج هنگامى كه نشان و معجزه«: افزايد آنگاه قرآن مى

يعرِضُوا و يقُولُوا و إِنْ يرَوا آيةً ! (»گويند اين سحرى است مستمر بينند اعراض كرده، مى مى
  ). سحرٌ مستَمرٌّ

صلى اهللا عليه (اشاره به اين است كه، آنها معجزات مكرّرى از پيامبر اسالم» رمستَم«تعبير به 
كردند، و  ادامه آن بود، آنها همه را بر تداوم سحر حمل مى» شقّ القمر«ديده بودند، كه ) وآله

اى بود براى عدم تسليم در  هر چند اين تهمت، بهانه پنداشتند، مى» سحرى مستمر«آن را 
  . مقابل حق

حبل «: گويند  چنان كه مى(اند  تفسير كرده» قوتمند«را به معنى » مستَمر«ى از مفسران، بعض
تفسير نموده، ولى ظاهر » گذرا و ناپايدار«و بعضى آن را به معنى ) يعنى طناب محكم: »مرير

  . همان تفسير اول است
* * *  

: افزايد مخالفت، اشاره كرده، مى در آيه بعد، به نكته مخالفت آنها، و همچنين به نتيجه شوم اين
و كَذَّبوا و (» آنها تكذيب كردند، و از هواى نفسشان پيروى نمودند، و هر امرى قرارگاهى دارد«

  ). اتَّبعوا أَهواءهم و كُلُّ أَمر مستَقرٌّ
و ، يا تكذيب معجزات )صلى اهللا عليه وآله(سرچشمه مخالفت آنها، و تكذيب پيامبر اسالم

ها،  دالئل او، و همچنين تكذيب رستاخيز و قيامت، پيروى از هواى نفس بود، تعصب
  داد كه در برابر حق  ها به آنها اجازه نمى  ها و خودخواهى لجاجت
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تسليم شوند، و از سوى ديگر، عالقه به بى بند و بارى براى كامجوئى از لذات، بدون هيچ قيد 
چرا كه  ;مانع از اين بود كه دعوت حق را پذيرا شوند و شرط، و آلودگى به هر گناه و ستم،

  . آفرين بود  قبول اين دعوت مسئوليت
» هواپرستى«آرى، هميشه چنين بوده، و همواره چنان خواهد بود كه مانع بزرگ در مسير حق، 

  . است
، هر كس ، اين است كه»هر چيز سرچشمه و قرارگاهى دارد«: و كُلُّ أَمر مستَقر: منظور از جمله

  . رسد، قرارگاه نيكى نيكانند، و قرارگاه شرّ بدان  به سزاى عمل خويش مى
رود، و هر  اين تعبير، احتماالً اشاره به اين حقيقت است كه، هيچ چيز در اين عالم از ميان نمى

  . ماند، تا انسان جزاى آن را ببيند و باقى مى كار نيك و بدى، ثابت
تواند براى  ها و اتهامات نمى فوق داده شده است كه، تكذيب اين احتمال نيز در تفسير آيه

رود، و چيزى  هميشه چهره حق را بپوشاند، بلكه، همه چيز به سوى قرارگاه خويش پيش مى
گردد، و  فور باطل نيز، ظاهر مىگذرد كه، چهره زيباى حق آشكار، و چهره زشت و من نمى

  . اين يك سنت الهى در عالم هستى است
  . يرها منافاتى با يكديگر ندارد، و ممكن است همه آنها در مفهوم آيه جمع باشداين تفس
* * *  
  : ها نكته

  ) صلى اهللا عليه وآله(يك معجزه بزرگ پيامبر اسالم» شق القمر«ـ  1
  اين معجزه را طورى توجيه كنند كه : دارندنظران اصرار  گرچه بعضى از كوتاه
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دهد، و  آيه فوق، از آينده خبر مى: اند ، چنانكه گفتهالعاده خارج شود از صورت يك خارق
، يعنى حوادث قبل از قيامت است، ولى، قرائن متعددى در آيه وجود »اشراط ساعت«مربوط به 

فعل «جمله، ذكر اين موضوع، به صورت كند، از  دارد كه، تأكيد بر وقوع يك اعجاز مى
همان گونه كه نزديكى رستاخيز با  واقع شده است،» شق القمر«دهد  ، كه نشان مى»ماضى

  . ظهور آخرين پيامبر نيز تحقق يافته
) صلى اهللا عليه وآله(به پيامبر» سحر«به عالوه اگر سخن از معجزه نباشد، هيچ تناسبى با نسبت 

كه خبر از » و كَذَّبوا و اتَّبعوا أَهواءهم«كه در آيه بعد آمده است ندارد، و همچنين با جمله 
  . دهد، هماهنگ نيست ذيب آنها مىتك

افزون بر اينها، روايات فراوانى در كتب اسالمى، در زمينه وقوع اين اعجاز نقل شده، كه در حد 
  .باشد شهرت يا تواتر است، و لذا قابل انكار نمى

، دو مفسر معروف اهل سنت و شيعه اشاره »طبرسى«و » فخر رازى«در اينجا به گفتارى از 
عموم مفسران معتقدند، مراد از آيه اين است كه، ماه شكافته «: گويد مى» ر رازىفخ«كنيم،  مى

كند، و امكان عقلى آن نيز جاى ترديد  شد، و روايات صحيحى نيز بر اين معنى داللت مى
از آن خبر داده، بنابراين، بايد آن را ) صلى اهللا عليه وآله(امبر صادقنيست، و از سوى ديگر، پي

مطلبى ) طبق عقيده ابطال شده بطلميوسى(استان عدم خرق و التيام در افالك پذيرفت، اما د
چرا كه با دالئل عقلى ثابت شده كه، خرق و تخريب در  ;اساس و غير علمى است  بى

  . ها كامالً ممكن است آسمان
شق «مفسران اين آيه را مربوط به معجزه «: گويد مى» مجمع البيان«نيز در » طبرسى«مرحوم 

دانند، سپس تنها كسى را كه در جهت  مى) صلى اهللا عليه وآله(در زمان پيامبر اكرم» القمر
  است كه با » بلخى«و » حسن«و » عطا«برد  مخالف اين عقيده نام مى
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  . »ردگذ  اعتنائى از قول آنها مى  بى

را در حضور جمع كثيرى در » شق القمر«صحابى مشهور، داستان » حذيفه«: اند بعضى نقل كرده
نقل كرد و هيچ كس بر او ايراد نگرفت، با اين كه بسيارى از حاضران، عصر » مدائن«مسجد 
يه اين حديث را در المنثور و قرطبى در ذيل آ(» را درك كرده بودند) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

  ). اند مورد بحث آورده
ات، و اقوال مفسران، موضوع بنابراين، با توجه به خود آيه و قرائن موجود در آن، و از نظر رواي

قابل انكار نيست، البته در اينجا سؤاالتى وجود دارد كه به پاسخ آن خواهيم » شق القمر«
  . پرداخت
 * * *  

  از نظر علوم روز » شق القمر«ـ  2
وقوع انشقاق و شكاف در اجرام : از سؤاالت مهمى كه در اين بحث مطرح است اين است كه

  كند؟  ارد؟ يا اين كه علم آن را به كلى نفى مىآسمانى، اصوالً امكان د
زيرا  ;پاسخ اين سؤال، با توجه به مطالعات و اكتشافات دانشمندان فلكى، چندان پيچيده نيست

هاى آن مشاهده شده،  چنين چيزى نه تنها محال نيست، بلكه بارها نمونه: گويد اكتشافات مى
  . هر چند در هر كدام، عوامل خاصى مؤثر بوده است

ها و انفجارهائى  كراراً در دستگاه منظومه شمسى و ساير كرات آسمانى، انشقاق: به تعبير ديگر
  : شويم  روى داده است كه، براى نمونه موارد زير را يادآور مى

  الف ـ پيدايش منظومه شمسى 
  تمام كرات : اين نظريه از سوى همه دانشمندان پذيرفته شده است كه
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جزء خورشيد بوده، كه بعداً از آن جدا شده، و هر يك در مدار خود  منظومه شمسى در آغاز
  . به گردش درآمده است

  : منتها درباره عامل اين جدائى گفتگو است
، خورشيد »منطقه استوائى«در » نيروى گريز از مركز«عامل اين جدائى : معتقد است» الپالس«

و هم اكنون (توده گاز سوزانى بود  بوده، به اين معنى كه در آن هنگام كه خورشيد به صورت
سبب » منطقه استوائى«كرد، سرعت اين گردش در   و به دور خود گردش مى) نيز چنين است

شد كه، قطعاتى از آن جدا گردد، و در فضا پراكنده شود، و به دور مركز اصلى يعنى خورشيد، 
  . به گردش درآيد

: ، منتهى به فرضيه ديگرى شده كه»پالسال«ولى، تحقيقات بعضى ديگر از دانشمندان بعد از 
عامل اين جدائى را وقوع جزر و مدهاى شديدى در سطح خورشيد، بر اثر عبور يك ستاره 

  . شمرد عظيم از نزديكى آن، مى
طرفداران اين فرضيه كه حركت وضعى خورشيد را در آن روزگار كافى براى توجيه جدائى 

و مد، اين جزر : گويند ن فرضيه دراز كرده، مىدانند، دست به سوى اي قطعاتى از آن نمى
امواج عظيمى در سطح خورشيد به وجود آورد، درست همانند سقوط قطعه سنگ عظيمى در 
يك اقيانوس، و بر اثر آن قطعاتى از خورشيد، يكى پس از ديگرى به خارج پرتاب شد، و به 

  . به گردش درآمد» كره مادر«گرد 
ه باشد، مانع از اين نيست كه همه معتقدند پيدايش منظومه در هر حال، عامل جدائى هر چ
  . ها صورت گرفته است شمسى، از طريق انشقاق و جدائى

  » آستروئيدها«ب ـ 
هاى عظيم آسمانى هستند كه به دور منظومه شمسى در گردشند، و  قطعات سنگ» آستروئيدها«

  تعبير » شبه سيارات«گاهى از آنها به كرات كوچك و 
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رسد، ولى غالباً از اين  كيلومتر مى 25ت كه قطر آن به د، بزرگى بعضى از آنها چنان اسكنن مى

  . كوچكترند
بقاياى سياره عظيمى هستند كه، در مدارى ميان مدار » آستروئيدها«: دانشمندان عقيده دارند

ه در حركت بوده، سپس بر اثر عوامل نامعلومى، منفجر و شكافته شد» مشترى«و مدار » مريخ«
  . است

تر  كشف و مشاهده شده، و عده زيادى از آنها كه بزرگ» آستروئيد«هزار  5تاكنون بيش از 
گذارى، و حجم و مقدار و مدت حركت آنها به دور خورشيد، محاسبه شده است،  هستند نام

توان از  ، اهميت خاصى قائلند، و معتقدند احياناً مى»آستروئيدها«بعضى از فضاشناسان براى 
  ! به نقاط دور دست فضا، استفاده كرد به عنوان پايگاهى براى مسافرت آنها

  . اين نمونه ديگرى از انشقاق در اجرام آسمانى است
  » ها شهاب«ج ـ 

كنند،  تجاوز نمى» فندق«هاى بسيار كوچك آسمانى هستند، كه گاه از اندازه  سنگ» ها شهاب«
سير خورشيد در گردشند، و گاه كه م و به هر حال با سرعت شديدى در مدار خاصى بر گرد

  . شوند كند، به سوى زمين جذب مى آنها با مدار كره زمين تقاطع پيدا مى
هاى كوچك، بر اثر شدت برخورد با هوائى كه زمين را احاطه كرده، به خاطر  اين سنگ

شوند، و ما به صورت يك خط  آورى كه دارند، داغ و برافروخته و مشتعل مى سرعت سرسام
تعبير » تير شهاب«كنيم، و از آن به  آنها را مشاهده مىرانى زيبا در البالى جو زمين نو
  . نمائيم مى

كند، در حالى كه شهاب كوچكى  كنيم كه، ستاره دوردستى است كه سقوط مى و گاه تصور مى
  است كه در فاصله بسيار نزديكى آتش گرفته، و سپس 
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  . شود  خاكستر مى
و » مرداد ماه«قطه تماس دارد، به همين دليل در با مدار زمين، در دو ن» ها شهاب«مدار گردش 

  . شوند ها بيشتر ديده مى كه دو نقطه تقاطع دو مدار است، شهاب» آبان ماه«
دارى است كه، بر اثر حوادث نامعلومى منفجر،  اينها بقاياى ستاره دنباله: گويند دانشمندان مى

  . و از هم شكافته شده است
  . نمونه ديگرى از انشقاق در كرات آسمانىاين هم 

سابقه نيست، و هرگز از نظر  به هر حال، مسأله انفجار و انشقاق در كرات آسمانى، امرى بى
  . گيرد باشد، تا گفته شود اعجاز به محال تعلق نمى علم، محال نمى

اى كه   جاذبه اينها همه، در مورد انشقاق است، ولى بازگشت آن به حال معمولى، بر اثر نيروى
  . پذير است  ميان دو قطعه وجود دارد كامالً امكان

اش، دور  گانه پوست پيازى و افالك نه» بطلميوس«گرچه در هيئت قديم كه بر محور عقيده 
دند كه، خرق و التيام آنها از نظر جمعى محال زد، چنان اين افالك بلورين به هم پيوسته بو مى

چرا كه  ;را» شق القمر«را منكر بودند، و هم » معراج جسمانى«هم بود، و لذا پيروان اين عقيده، 
به » هيئت بطلميوسى«موجب شكافته شدن، و سپس التيام در افالك بود، ولى امروز كه فرضيه 

گانه باقى نمانده،   ، و اثرى از آن افالك نههاى خيالى سپرده شده ها و اسطوره دست افسانه
  . يستاى براى اين سخنان باقى ن زمينه

تحت يك عامل طبيعى معمولى » شق القمر«شايد اين نكته نياز به يادآورى نداشته باشد كه 
گيرد، منظور  صورت نگرفت، بلكه جنبه اعجاز داشت، ولى چون اعجاز به محاالت تعلق نمى

  ). دقت كنيد(ن اين مطلب بود در اينجا بيان امكا
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* * *  
  از نظر تاريخى » شق القمر«ـ  3

اگر اين امر : دارند، اين است كه» شق القمر«ديگرى كه بعضى از ناآگاهان به مسأله ايراد 
حقيقتى داشت با آن همه اهميتى كه دارد، بايد در تواريخ جهان ثبت گردد ، در حالى كه چنين 

  . نيست
ولى، براى اين كه روشن شود اين ايراد تا چه حد قابل اهميت است، بايد تجزيه و تحليلى 

  : ات مختلف اين مسأله صورت گيردروى جه
، همواره در نيمى از كره زمين قابل رؤيت است، نه در تمام »ماه«الف ـ بايد توجه داشت كه 

  . آن، بنابراين، نيمى از مردم روى زمين، از اين حساب خارجند
يمه زيرا بعد از ن ;ب ـ در نيمى از همين نيم كره نيز، اكثريت قريب به اتفاق آنها در خوابند

اى با خبر  توانند از چنين حادثه شب است، به اين ترتيب تنها يك چهارم مردم جهان مى
  . شوند

هاى قابل توجهى از آسمان ابرى، و  ج ـ در بخش قابل رؤيت نيز، هيچ مانعى ندارد كه قسمت
  . ماه با ابر پوشيده شده باشد چهره

ها، توأم با سر و   ه يا مانند صاعقهكند ك د ـ حوادث آسمانى، در صورتى جلب توجه افراد مى
صداى شديد باشد، يا مانند خسوف و كسوف كلى، نور به طور كامل قطع شود، آن هم براى 

  . يك مدت نسبتاً طوالنى
هاى مختصر، اگر قبالً از طرف منجمين  ىگرفتگ هاى جزئى و ماه به همين دليل در خسوف

گاه بسيارى از مردم، از خسوف كلى نيز گردد، و حتى  اعالم نشود، كمتر كسى با خبر مى
  . مانند خبر مى  بى

كنند، و يا كسانى كه تصادفاً چشم آنها به  تنها دانشمندانى كه اجرام آسمانى و ماه را رصد مى
  نى باخبر شوند، و آسمان بيفتد، ممكن است از چنين جريا
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  . اى ديگر را نيز با خبر سازند عده

شود مايه جلب توجه عمومى  مدتى، آن طور كه ابتدا تصور مىبنابراين، چنين حادثه كوتاه 
مردم جهان نيست، مخصوصاً مردم آن زمان كه اصوالً براى اجرام آسمانى، اهميت كمترى قائل 

  . بودند
ها محدود بود، و حتى تعداد  هـ ـ به عالوه وسائل ثبت مطالب در تاريخ، و نشر آن در آن زمان

آسا به   ها خطى بود، مثل امروز نبود كه حوادث مهم، برق و كتابباسوادها بسيار كم بودند، 
  . ها و مطبوعات در سراسر جهان نشر شود وسيله راديوها و تلويزيون

از عدم ذكر اين حادثه در غير تواريخ توان  با توجه به اين جهات و جهات ديگر، هرگز نمى
  . اسالمى تعجب كرد، و آن را دليل بر نفى آن گرفت

 * * *  
  ـ تاريخ وقوع اين معجزه بزرگ  4

واقع شده، در ميان )صلى اهللا عليه وآله(و قبل از هجرت پيامبر» مكّه«در » شق القمر«در اين كه 
اين امر در آغاز : شود مفسران و روات حديث بحثى نيست، ولى از بعضى روايات استفاده مى

اين امر : آيد كه بعضى ديگر برمى در حالى كه از) 1(بوده،) صلى اهللا عليه وآله(بعثت پيامبر
جويانى  روى داده است، آن هم بنا به تقاضاى حقيقت» مكّه«نزديك هجرت و در اواخر دوران 

  ) 2.(با او بيعت كردند» عقبه«د و در آمدن) صلى اهللا عليه وآله(خدمت پيامبر» مدينه«بود كه از 
صلى اهللا عليه (به پيامبر» لقمرشق ا«علت پيشنهاد : خوانيم كه و نيز در بعضى روايات مى

  خواهيم  گذارد، ما مى سحر در امور زمينى اثر مى: گفتند اين بود كه مى)وآله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .8، حديث 354، صفحه 17، جلد »بحار االنوار«ـ  1
  .1، حديث 352، صفحه 17، جلد »بحار االنوار«ـ  2
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  ) 1.(سحر نيست) صلى اهللا عليه وآله(مطمئن شويم كه معجزات محمد
ما قبول نخواهيم كرد، : حتى جمعى از متعصبان لجوج بعد از ديدن اين معجزه بزرگ گفتند

آيا آنها در مسير خود : فرا رسند، و از آنها سؤال كنيم» يمن«و » شام«هاى  مگر اين كه كاروان
  ) 2!(ايم، باز ايمان نياوردند يدهد: اند؟ اما هنگامى كه مسافران گفتند چنين چيزى را ديده

اين معجزه بزرگ، همانند بسيارى از : اى كه ذكر آن نيز در اينجا الزم است اين كه آخرين نكته
معجزات ديگر، در تواريخ و روايات ضعيف با خرافاتى آميخته شده، كه چهره آن را در نظر 

ماه به روى زمين، ولى بايد با  اى از انديشمندان دگرگون ساخته است، مانند فرود آمدن قطعه
  . ين خرافات را از آن جدا كرد، تا چهره اصلى معجزه، كه جنبه علمى دارد لوث نشوددقت ا

 * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 10، حديث 355، صفحه 17، جلد »بحار االنوار«ـ  1
  .133، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  2
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4        مهجاء لَقَد رٌ وجزْدم يهما ف نَ الْأَنْباءم  
5        غَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرةٌ بالكْمح  
  فَتَولَّ عنْهم يوم يدع الداعِ إِلى شَىء نُكُر        6
  شرٌ خُشَّعاً أَبصارهم يخْرُجونَ منَ الْأَجداث كَأَنَّهم جراد منْتَ       7
8       عطهرٌ مسع مورُونَ هذا يقُولُ الْكافاعِ يينَ إِلَى الد  
  

  : ترجمه
به آنان رسيده ) هاى پيشين انبياء و امت(ها اخبار  ـ به اندازه كافى براى بازداشتن از بدى 4

  ! است
  ! دهد اما انذارهافايده نمى ;، حكمت بالغه الهى است)اين آيات(ـ  5
كننده الهى مردم را به امر  ين از آنها روى بگردان، و روزى را به يادآور كه دعوتـ بنابرا 6

  . كند وحشتناكى دعوت مى
هاى پراكنده از  ـ آنان در حالى كه چشمهايشان از شدت وحشت به زير افتاده، همچون ملخ 7

  . شوند قبرها خارج مى
امروز روز «: گويند فران مىكا ;كشند ىكننده گردن م ـ در حالى كه به سوى اين دعوت 8

  ! »سخت و دردناكى است
  

  : تفسير
  شوند  آن روز كه همه از قبرها خارج مى

  را ) صلى اهللا عليه وآله(به دنبال بحثى كه در آيات قبل، پيرامون جمعى از كفار كه پيامبر اسالم
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يات مورد آوردند، شد، در آ ىاى سر تسليم فرود نم تكذيب كردند، و در برابر هيچ معجزه
بحث، تشريح بيشترى درباره اين گونه افراد، و همچنين سرنوشت دردناك آنها در قيامت آمده 

  . است
تواند موجب   اخبارى كه مى«خبر باشند، بلكه  چنان نيست كه اين گروه بى: فرمايد نخست مى

لَقَد جاءهم منَ و (» نها آمده استها شود، به اندازه كافى براى آ  ها و بدى انزجار آنها از زشتى
  ). الْأَنْباء ما فيه مزْدجرٌ

اندام خود  هر چه هست از قامت ناساز بى«بنابراين، كمبودى در تبليغ داعيان الهى نبوده، 
طلبى، و نه اين مقدار از تقوا، كه آنها را دعوت  نه گوش شنوائى دارند، نه روح حق» آنهاست

  . ر در آيات الهى كندبه تحقيق و تدب
هاى  هاى پيشين و اقوامى است كه، به عذاب همان خبرهاى امت) اخبار(» أَنْباء«منظور از 

گوناگون هالك شدند، و نيز اخبار قيامت، و مجازات ظالمان و كافران كه در قرآن از روى آنها 
  . پرده برداشته شده است

* * *  
درزهائى است عميق و رسا، اما لغه الهى است، و اناين آيات، حكمت با«: افزايد  پس از آن مى

حكْمةٌ بالغَةٌ فَما (» اين انذارها براى اين افراد لجوج، مفيد نيست، و به حال آنها سودى ندارد
2(-)1).(تُغْنِ النُّذُر (  

است، و » قابليت قابل«هيچ نقصى نيست، هر چه هست در » فاعليت فاعل«خالصه اين كه، در 
رگ، اخبارى كه از امم پيشين رسيده، و خبرهائى كه از قيامت به گرنه آيات الهى، پيامبران بز

  شود، هر كدام حكمتى بالغ و   آنها داده مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باشد مى» هذه حكْمةٌ بالغَةٌ«خبر مبتداى محذوفى است، و در تقدير » حكْمةٌ بالغَةٌ«ـ  1
اعم از آيات الهى، اخبار امم پيشين، و ) يعنى انذاركنندگان(است » نَذير«جمع » نُذُر«ـ  2

مصدر » نُذُر«اند كه  پيامبرانى كه صداى آنها به گوش مردم رسيده است، بعضى نيز احتمال داده
نافيه » ماتُغْنِ النُّذُر«در » ما«تر است ـ ضمناً   باشد، ولى معنى اول مناسب مى» انذار«و به معنى 

  . است نه استفهاميه
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تواند در روح و جان آنها اثر بگذارد، ـ اگر كمترين آمادگى روحى وجود  رساست كه مى
  . داشته باشد ـ 

اكنون كه اين بيگانگان از حق، ابداً آمادگى پذيرش را ندارند، آنها را «: فرمايد در آيه بعد، مى
  ). تَولَّ عنْهمفَ(» هاى آماده رو ه سراغ دلبه حال خود واگذار، و از آنان روى گردان، و ب

دعوت » كند كننده الهى مردم را به امر وحشتناكى دعوت مى و روزى را به يادآور كه دعوت«
  ) 1).(يوم يدع الداعِ إِلى شَىء نُكُر(به حساب و بررسى نامه اعمال 

جدا است، هر » همفَتَولَّ عنْ«جمله مستقلى است كه، از جمله » يوم يدع الداع«بنابراين، جمله 
در روز قيامت كه : منظور اين است: گويند چند بعضى آن را دنباله جمله قبل دانسته مى

زنند، از آنان روى  خواند، و آنها دست به دامن تو براى شفاعت مى كننده الهى را مى دعوت
  . رسد بگردان، ولى اين تفسير بسيار بعيد به نظر مى

مردم را به » نفخ صور«كه با » اسرافيل«يا فرشتگان او؟ و يا خدا است؟ » كننده دعوت«اين 
اند، ولى با توجه  كند؟ و يا همه اينهاست؟ مفسران احتماالت مختلفى داده رستاخيز دعوت مى

خاطر بياوريد به «: يوم يدعوكُم فَتَستَجِيبونَ بِحمده: فرمايد كه مى» اسراء«سوره  52به آيه 
كنيد در حالى كه  خواند، شما هم اجابت مى اوند شما را از قبرهايتان فرا مىروزى را كه خد

تر است، هر چند آيات آينده، تناسب بيشترى با اين   ، معنى اول مناسب»گوئيد  حمد او مى
  . معنى دارد، كه منظور فرشتگان و مأموران حساب و جزا بوده باشند

  سابرسى دقيق الهى است، كه تا يا ح) مطلب ناشناخته(» شَىء نُكُر«منظور از 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند متعلق به  محذوف است، و بعضى احتمال داده» اذكر«در آيه فوق متعلق به » يوم«ـ  1
  .رسد  باشد، اما بعيد به نظر مى» يخرجون«
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كردند، و يا  نمىآن روز براى آنها ناشناخته بوده، و يا عذابهائى است ناشناخته كه هرگز باور 
  ) 1.(ها ناشناخته است چرا كه قيامت در همه معيارهايش براى انسان ;همه اينها

* * *  
آنها از قبرها خارج «: گويد در آيه بعد، به توضيح بيشترى در همين زمينه پرداخته، مى

ر حالى كه چشمهايشان از شدت وحشت به زير افتاده ، و بدون هدف همچون شوند د مى
خُشَّعاً أَبصارهم يخْرُجونَ منَ الْأَجداث كَأَنَّهم جراد ! (»دوند پراكنده به هر سو مى هاى ملخ

  )! منْتَشرٌ
تاب ، به خاطر آن است كه، صحنه، آنقدر هولناك است كه، »ها چشم«به » خشوع«نسبت 

  . اندازند گيرند و به زير مى تماشاى آن را ندارند، لذا چشم از آن برمى
ها بر خالف بسيارى از  ، به تناسب اين است كه، توده ملخ»هاى پراكنده ملخ«و تشبيه به 

كنند، هرگز  جمعى، با نظم و ترتيب خاصى حركت مى پرندگانى كه به هنگام حركت دسته
شوند، به عالوه آنها  روند و بى هدف به هر سو روانه مى فرو مىنظم و ترتيبى ندارند، در هم 

  . در آن روز، موجوداتى ضعيف و ناتوانندها  همچون ملخ
ها بى  شوند كه، مانند مست زده مى خبر، در آن روز چنان وحشت آرى، اين كوردالن بى

اند،  شدهخورند، گوئى از خود بى خود  آورند، و به يكديگر مى  توجه به هر طرف رو مى
در آن روز «: ما هم بِسكارى و تَرَى النّاس سكارى و: خوانيم مى» حج«سوره  2چنان كه در آيه 

  . »بينى و مست نيستند مردم را مست مى
  آمده » قارعه«سوره  4در حقيقت اين تشبيه، همانند مطلبى است كه، در آيه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .به معنى موضوع وحشتناك و ناشناخته است» نكاره«مفرد است و از ماده » نُكُر«ـ  1
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به خاطر بياوريد روزى را كه مردم همچون «: وم يكُونُ النّاس كَالْفَراشِ الْمبثُوثي: است
  ! »اى هستند هاى پراكنده پروانه

* * *  
شوند، از شدت  از قبرها خارج مى هنگامى كه آنها به دنبال اين دعوت«: افزايد پس از آن مى

  ). هطعينَ إِلَى الداعِم(» كشند كننده، گردن مى  وحشت به سوى فرشتگان دعوت
، به معنى گردن كشيدن است، و بعضى آن را به معنى خيره نگاه »اهطاع«از ماده » مهطعين«

اين معانى در تفسير  اند، و هر يك از  كردن، يا به سوى چيزى به سرعت دويدن، تفسير كرده
ه وقتى انسان صداى چرا ك ;رسد تر به نظر مى آيه محتمل است، هر چند معنى اول مناسب

شود، البته مانعى ندارد  كشد، و به مبدأ صدا متوجه مى  شنود، فوراً گردن مى وحشتناكى را مى
صداى كه همه اينها با هم در مفهوم آيه جمع باشد، به اين ترتيب كه آنها با شنيدن 

عت به كنند، و بعد با سر كشند، سپس خيره نگاه مى كننده الهى، به سوى او گردن مى دعوت
  . شوند روند، و در دادگاه الهى حاضر مى سوى او مى

گيرد، لذا در دنباله آيه  اينجاست كه وحشت از حوادث سخت آن روز، سراپاى آنها را فرا مى
يقُولُ الْكافرُونَ هذا يوم ! (»سخت و دردناكى است امروز، روز: گويند كافران مى«: افزايد مى

  ). عسرٌ
 26چرا كه خداوند نيز، بر اين معنى صحه گذارده و در آيه  ;ختى استو به راستى روز س

آن روز روزى است سخت براى «: و كانَ يوماً علَى الْكافرِينَ عسيراً: فرمايد مى» فرقان«سوره 
  . »كافران

  !شود كه، آن روز براى مؤمنان روز سختى نيست ولى از اين تعبير، استفاده مى
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* * *  
  : نكته
  روز بسيار سختى است؟ » قيامت«ا چر

  . كند چرا روز سختى نباشد؟ در حالى كه تمام عوامل ترس و وحشت، مجرمان را احاطه مى
يا ويلَتَنا : خيزد فريادشان برمىشود،  از يكسو، هنگامى كه نامه اعمالشان به دست آنها داده مى

اين چه كتابى است كه ! اى واى بر ما«: ةً إِالّ أَحصاهاما لهذَا الْكتابِ ال يغادر صغيرَةً و ال كَبِيرَ
  ) 1(؟»هيچ كار بزرگ و كوچكى نيست مگر اين كه در آن منعكس است

از سوى ديگر، اگر كمترين كار نيك يا بد انجام داده باشند، حساب همه آنها با نهايت دقت 
نْ في صخْرَة أَو في السماوات أَو في الْأَرضِ إِنْ تَك مثْقالَ حبة منْ خَرْدل فَتَكُ: شود بررسى مى

در دل سنگى ) عمل نيك يا بد(اگر به اندازه وزن دانه خردلى «: يأْت بِها اللّه إِنَّ اللّه لَطيف خَبِيرٌ
سازد،  ها يا زمين نهفته باشد، خداوند آن را براى حساب حاضر مى اى از آسمان گوشهيا در 

  ) 2.(»ند دقيق و آگاه استچرا كه خداو
از سوى سوم، در آنجا هيچ گونه راه جبرانى وجود ندارد، و هيچ عذرى مسموع نيست، و راه 

وماً التَجزِي نَفْس عنْ نَفْس شَيئاً و اتَّقُوا ي: فرمايد بازگشت مطلقاً بسته است، چنان كه قرآن مى
ؤْخَذُ مال ي ةٌ ونْها شَفاعلُ مقْبالي رُونَوْنصي مال ه لٌ وداز آن روز بترسيد كه كسى جاى «: نْها ع

شود، نه غرامت و بدل قبول  گيرد، نه شفاعتى از او پذيرفته مى ديگرى را در مجازات نمى
  خواهد شد، و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .49ـ كهف، آيه  1
  .16ـ لقمان، آيه  2
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  ) 1.(»خيزد نه كسى به يارى آنها برمى
و لَو تَرى إِذْ وقفُوا علَى النّارِ فَقالُوا يا لَيتَنا نُرَد و النُكَذِّب بĤِيات ربنا و نَكُونَ : خوانيم و نيز مى
گويند  اند و مى اگر حال آنها را ببينى هنگامى كه در برابر آتش دوزخ ايستاده«: نينَمنَ الْمؤم

كرديم، و از  گشتيم، و آيات پروردگارمان را تكذيب نمى باز مىاى كاش بار ديگر به دنيا 
  ) 2).(شود  ولى از آنها پذيرفته نمى(» مؤمنان بوديم

ست كه مادران، فرزندان خود را فراموش اى شديد ا  و از سوى چهارم، عذاب الهى به اندازه
حالى كه مست  رسند، در كنند، و مردم گيج و مست به نظر مى كرده، بارداران سقط جنين مى

يوم تَرَونَها تَذْهلُ كُلُّ مرْضعة عما أَرضَعت و تَضَع (» نيستند، ولى عذاب خداوند شديد است
  )3).(النّاس سكارى و ما هم بِسكارى و لكنَّ عذاب اللّه شَديد كُلُّ ذات حمل حملَها و تَرَى

شوند كه دوست دارند هر چه  رفتار اضطراب و وحشت مىبه اين دليل، گنهكاران به قدرى گ
بنيه يود الْمجرِم لَو يفْتَدي منْ عذابِ يومئذ بِ: در جهان است بدهند و از عذاب الهى نجات يابند

 * يهأَخ و هتبصاح و * ي تُؤْوِيهالَّت هيلَتفَص يعاً ثُ* ومضِ جي الْأَرنْ فم و نْجِيهي كَالّ إِنَّها * م
و همسر و برادر * كند براى نجات از عذاب آن روز، فرزندانش را بدهد  مجرم آرزو مى«: لَظى
تمام كسانى را كه در روى زمين * اه او بودند و خويشاوندانش را كه در مشكالت پناهگ* 

، آتش برافروخته جهنم است اى ندارد اما فايده* هستند فدا كند تا از عذاب الهى رهائى يابد 
  ). 4(»كه در انتظار اوست

  دهنده ديگرى كه در ساير آيات قرآن  آيا با اين اوصاف، و اوصاف تكان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .48ـ بقره، آيه  1
  .27ـ انعام، آيه  2
  .2ـ حج، آيه  3
  .15تا  11ـ معارج، آيات  4
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خداوند همه (زائى نباشد؟  روز سخت و دردناك و اندوهمنعكس است، ممكن است آن روز، 
  ). ما را در پناه لطفش در آن روز محفوظ دارد

* * *  
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  كَذَّبت قَبلَهم قَوم نُوح فَكَذَّبوا عبدنا و قالُوا مجنُونٌ و ازدجِرَ        9

  فَدعا ربه أَنِّي مغْلُوب فَانْتَصرْ     10
  فَفَتَحنا أَبواب السماء بِماء منْهمر     11
12    ع وناً فَالْتَقَى الْماءيع ضرْنَا الْأَرفَج و رقُد ر قَدلى أَم  
  و حملْناه على ذات أَلْواح و دسر     13
  تَجرِي بِأَعيننا جزاء لمنْ كانَ كُفرَ     14
  اها آيةً فَهلْ منْ مدكر و لَقَد تَرَكْن    15
  فَكَيف كانَ عذابِي و نُذُرِ     16
  كْرِ فَهلْ منْ مدكر و لَقَد يسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّ    17
  

  : ترجمه
او «: را تكذيب كرده و گفتند) نوح(بنده ما ) آرى(ـ پيش از آنها قوم نوح تكذيب كردند،  9

  . بازداشته شد) ع آزارها از ادامه رسالتشبا انوا(و ! »ديوانه است
  !»ام، انتقام مرا بگير من مغلوب شده«: ـ او به درگاه پروردگار عرضه داشت 10
  . ـ پس درهاى آسمان را با آبى فراوان گشوديم 11
و اين دو آب به اندازه مقدر با  ;هاى زيادى بيرون فرستاديم ـ و زمين را شكافتيم و چشمه 12

  ! ندهم درآميخت
  . هائى ساخته شده سوار كرديم  ـ و او را بر مركبى از الواح و ميخ 13
  ! اين كيفرى بود براى كسانى كه كافر شدند. كرد ـ كه زير نظر ما حركت مى 14
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  ! آيا كسى هست كه پند گيرد؟ ;ها باقى گذارديم اى در ميان امت ـ ما اين را به عنوان نشانه 15
  ! نذارهاى من چگونه بودعذاب و ا) بنگريد(ـ  16
  ! آيا كسى هست كه متذكّر شود؟ ;ـ ما قرآن را براى تذكّر آسان ساختيم 17
  

  : تفسير
  درس عبرتى بود » نوح«ماجراى قوم 

سنّت قرآن بر اين است كه، در بسيارى از موارد بعد از انذار كفار و مجرمان، شرحى از 
كند، تا به اينها بفهماند كه، اگر به راه   بيان مىسرگذشت اقوام پيشين و عاقبت دردآلود آنها را 

  . مه دهند، سرنوشتى بهتر از آنان ندارندنادرست خويش ادا
در اين سوره نيز، به دنبال بحثى كه در آيات گذشته آمد، اشارات كوتاه، و در عين حال پر 

عليه (»نوح«كند كه، نخستين آنها قوم  معنى، به سرگذشت پنج قوم سركش از اقوام پيشين مى
  : فرمايد است، مى) السالم

  ).كَذَّبت قَبلَهم قَوم نُوح(» ، پيامبر خود را تكذيب كردند)عليه السالم(»نوح«پيش از آنها قوم «
و ! اى است او مرد ديوانه: را تكذيب كردند و گفتند) عليه السالم(»نوح«آرى، آنها بنده ما «

فَكَذَّبوا عبدنا و قالُوا (» را از ادامه رسالتش منع كردندها او   سپس با انواع آزارها و شكنجه
جِرَمداز نُونٌ وج .(  

تَنْتَه يا  قالُوا لَئنْ لَم(» شوى اگر دست از كار خود برندارى سنگسار مى: گفتند به او مى«گاه 
  ) 1).(نُوح لَتَكُونَنَّ منَ الْمرْجومينَ
  افتاد، اما هنگامى  هوش به زمين مى ردند كه بىفش  و گاه گلوى او را چنان مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .116ـ شعراء، آيه  1
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خداوندا قوم مرا ببخش كه «: أَللّهم اغْفرْ لقَومي فَانَّهم اليعلَمونَ: گفت آمد مى كه به هوش مى
  ) 1!(»دانند نمى

  . آزار دادند، اما او دست از تبليغ و هدايت برنداشتخالصه، او را از هر طريق توانستند 
قابل توجه اين كه، در اين آيه، تكذيب دو بار ذكر شده، ظاهراً به اين جهت كه دفعه اول به 

  . صورت سربسته، و بار دوم شرح آن است
با ما اشاره به اين است كه، اين قوم مغرور و طغيانگر، در حقيقت ) بنده ما(» عبدنا«تعبير به 

  ! »نوح«طرف بودند، نه با شخص 
به معنى دور ساختن و طرد كردن كسى با صداى بلند و » زجر«در اصل از » و ازدجِر«جمله 

شود،  فرياد است، ولى به هر گونه عملى كه به منظور مانع شدن كسى از ادامه كارى انجام مى
و «آمده، و » فعل معلوم«به صورت  »قالُوا«گردد، و جالب اين كه، در آيه مورد بحث  اطالق مى

عليه (»نوح«، شايد به اين جهت كه اعمال آنها در زجر »مجهول فعل«به صورت » ازدجِر
برد، و آنها را  از گفته آنها بدتر و نارواتر بود، تا آنجا كه خداوند نامى از اين گروه نمى) السالم

  . شمرد قابل ذكر نمى
* * *  

رضه ى كه نوح از هدايت آنها به كلى مأيوس گشت به درگاه الهى عهنگام«: افزايد  آنگاه مى
اين گروه طاغى و مجرم، بر من غلبه كردند، پروردگارا انتقام مرا از آنها ! پروردگارا: داشت
  ). فَدعا ربه أَنِّي مغْلُوب فَانْتَصرْ(» بگير

از طريق ظلم، و جنايت، و  اند، ولى آنها هرگز در دليل، حجت، و برهان بر من غلبه نكرده
  شار، بر من غلبه كردند، اين قوم تكذيب و انكار، و انواع زجر و ف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، ذيل آيات مورد بحث»ابوالفتوح رازى«و » كشّاف«ـ تفسير  1
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  ) 1.(ديگر شايسته بقا نيستند، از آنها انتقام بگير و مرا بر آنها پيروز كن
خواست آنها را  اين پيامبر بزرگ، تا زمانى كه اميد به هدايت آنها داشت، از خدا مى آرى،

  . ببخشد، اما هنگامى كه به كلى مأيوس گشت، درباره آنها نفرين نمود
* * *  

ما به دنبال اين «: فرمايد اى به كيفيت عذاب آنها كرده مى دهنده پس از آن اشاره گويا و تكان
فَفَتَحنا (» سمان را گشوديم، و بارانى شديد و پى در پى فرو باريداى آدرخواست نوح دره

  ). أَبواب السماء بِماء منْهمر
هاى شديد  ، تعبير بسيار زيبائى است كه، به هنگام نزول باران»گشودن درهاى آسمان«تعبير به 

باز شده و هر  سمانگوئى درهاى آ«: گوئيم رود، همان گونه كه در فارسى نيز مى  به كار مى
  . »بارد چه آب است فرو مى

به معنى فرو ريختن شديد اشك يا آب است، اين تعبير، ) بر وزن صبر(» همر«از ماده » منْهمر«
  . رود در مورد دوشيدن پستان حيوانات تا آخرين قطره نيز به كار مى

ر خشكسالى بودند رفتاها گ  آنها سال: هاى مفسران آمده است عجب اين كه، در بعضى از گفته
  ) 2.(زا، نه احياگر و در انتظار باران، كه ناگهان بارانى فرو باريد، اما بارانى مرگ

* * *  
و «: نه تنها از آسمان آب زيادى فرو ريخت، كه از زمين هم آب جوشيد، چنان كه در آيه آمده

  هاى زيادى از آن بيرون فرستاديم  زمين را شكافتيم و چشمه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) آمده است» شورى«سوره  41همان گونه كه در آيه (به معنى يارى طلبيدن است، » انْتَصر«ـ  1
بعضى نيز . ولى در اينجا به معنى انتقام گرفتن تفسير شده، انتقامى روى حساب عدل و حكمت

  .)يعنى مرا يارى كن(بوده است » انْتَصرْ لى«در تقدير : اند  گفته
  .، ذيل آيات مورد بحث»روح المعانى«ـ  2
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  ) 1).(و فَجرْنَا الْأَرض عيوناً(
فَالْتَقَى ! (و سراسر زمين را فرا گرفتند» اى كه مقدر بود با هم درآميختند و اين دو آب به اندازه«

رقُد ر قَدلى أَمع الْماء .(  
اين دو آب كامالً به : اند كه ين تفسير كردهرا چن» على أَمر قَد قُدر«بعضى از مفسران، جمله 

  . رسد  تر به نظر مى اندازه يكديگر بود، ولى تفسير اول مناسب
ها سر برآوردند، و از تمامى  خالصه اين كه، از سراسر زمين، آب جوشيدن گرفت، چشمه

  .يل دادندآسمان، آب باريدن گرفت، و به هم پيوستند، و دريائى عظيم، و طوفانى تشك
 * * *  

هاى   را رها ساخته چرا كه آنچه بايد گفته شود در جمله» مسأله طوفان«در اينجا قرآن، دنباله 
ما نوح را بر مركبى كه از «: فرمايد رفته، مى» كشتى نجات نوح«قبل جمع است و به سراغ 

  ). دسرأَلْواح و  و حملْناه على ذات(» ساخته شده بود سوار كرديم» هائى ميخ«و » الواح«
گويد، در اصل به معنى  مى» مفردات«در » راغب«چنان كه ) بر وزن كتاب(» دسار«جمع » دسر«

شود،  هاى شديدى كه بر آن وارد مى راندن شديد توأم با قهر است، و از آنجا كه ميخ با ضربه
مه را به فسران اين كلاند، اما بعضى از م گفته» دسار«رود، به آن  در چوب و مانند آن فرو مى

دانند، ولى معنى  هاى بادبان كشتى و مانند آن مى  تفسير كرده، و اشاره به طناب» طناب«معنى 
  . رسد تر به نظر مى صحيح» الواح«اول، مخصوصاً با توجه به ذكر 

  در : گويد چرا كه مى ;به هر حال، تعبير قرآن در اينجا جالب و پر معنى است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» فجرنا عيون االرض«بوده باشد، و در تقدير » االَرض«ممكن است تميز براى » عيونا«ـ  1
آمده، تا مبالغه و اهميت را » تميز«كه مفعول است جدا شده و به صورت » عيون«است، سپس 
  .»گوئى تمام زمين تبديل به چشمه شده بود«برساند يعنى 
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ه چيز را در كام خود فرو برده بود، فرمان نجات ميان آن طوفان عظيم و سرتاسرى كه هم
و يارانش را به يك مشت ميخ و قطعات چوب سپرديم، و آنها اين وظيفه را به خوبى » نوح«

  . نمائى بزرگى است و اين قدرت! انجام دادند
هاى  ه كشتىهاى آن زمان نسبت ب اين تعبير، ممكن است، ضمناً اشاره به ساده بودن كشتى

هاى بعد باشد، كه در آن وقت تشريفات و تشكيالت خاصى نداشت، ولى  مانپيشرفته ز
ها براى ساختن آن  با اين حال به اندازه كافى بزرگ بود، و طبق تواريخ، سال» كشتى نوح«

  . زحمت كشيد، تا بتواند از هر يك از حيوانات مختلف، يك جفت در آن جاى دهد
* * *  

اين «: فرمايد اشاره كرده مى» كشتى نجات نوح«سبت به بعد از آن خداوند به عنايت خاصش ن
شكافت و تحت نظارت و حفاظت ما به  ما سينه امواج را مى) علم(كشتى در برابر ديدگان 
  ). تَجرِي بِأَعيننا(» داد حركت خود ادامه مى

ت كامل از كنايه لطيفى است از توجه مخصوص و مراقب) در برابر ديدگان ما(» بِأَعيننا«تعبير 
و : خوانيم نيز در بخش ديگرى از همين داستان مى» هود«سوره  37چيزى، چنان كه در آيه 

به او وحى كرديم كه در برابر ديدگان ما و بر طبق وحى ما كشتى «: اصنَعِ الْفُلْك بِأَعيننا و وحيِنا
  . »را بساز

اند كه، سوار بر كشتى  شخصيتى دانسته هاى با بعضى از مفسران، اين تعبير را اشاره به انسان
يعنى آن كشتى، بندگان خالص و مخلص ما را همراه » تَجرِي بِأَعيننا«بنابراين، جمله ) 1(بودند
برد، ولى با توجه به موارد استعمال اين تعبير در آيات ديگر قرآن، تفسير اول صحيح به  مى

  . رسد نظر مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است كه يكى از معانى آن چشم، و معنى ديگر انسان باشخصيت است، » عين«جمع » اعين«ـ  1

  .البته معانى ديگرى نيز دارد
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» كشتى نوح«اشاره به فرشتگانى است كه، در امر هدايت » بِأَعيننا«اين احتمال نيز داده شده كه، 
  . در باال گفته شد، ضعيف است دخالت داشتند، ولى اين تفسير نيز، به همان دليلى كه

جزاء (» )نوح(تمام اينها پاداشى بود براى كسى كه مورد تكذيب واقع شد «: افزايد  سپس مى
  ) 1).(لمنْ كانَ كُفرَ

يم او هاى عظ  همانند همه انبياء، از مواهب بزرگ الهى و از نعمت) عليه السالم(»نوح«آرى، 
  ) 2.(ه آئينش كافر شدندخبران كفرانش كردند، و ب بود، كه بى

* * *  
ما اين داستان را به عنوان «: فرمايد گيرى از اين ماجراى عظيم، مى  پس آنگاه به عنوان نتيجه

ها باقى گذارديم، آيا كسى هست كه پند گيرد و متذكر   اى در ميان امت درس عبرت و نشانه
  ). رَكْناها آيةً فَهلْ منْ مدكرو لَقَد تَ(؟ »شود

ها در همين ماجرا گفته شده، و آنچه بايد انسانى بيدار بفهمد از آن  به راستى كه همه گفتنى و
  . فهمد مى

و » قصه طوفان«به » تَرَكْناها«باشد، ضمير  طبق اين تفسير، كه موافق آيات قبل و بعد مى
سفينه «گردد، ولى، بعضى آن را اشاره به  باز مى و مخالفانش) عليه السالم(»نوح«سرگذشت 

زيرا مدتى اين كشتى در ميان مردم جهان باقيمانده بود، و هر كس چشمش به  ;دانند مى» نوح
شد، مخصوصاً اگر اين روايت را  افتاد، تمام ماجراى طوفان نوح در برابرش مجسم مى آن مى

 باقى بوده، و ادعاى) صلى اهللا عليه وآله(مبپذيريم كه بقاياى اين كشتى تا عصر پيامبر اسال
  بعضى كه در عصر ما نيز بقاياى آن را 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» نوح«است، و اشاره به » فعل مجهول«به صورت » كفر«ـ بايد توجه داشت كه در اينجا  1
  .باشد كه نسبت به او كافر شدند، نه فعل معلوم و اشاره به كافران مى
شود كه  شخص نوح مى» كفر«ود، نائب فاعل ـ هر گاه در آيه چيزى در تقدير گرفته نش 2

بوده است، اشاره به عدم ايمان به نوح و » كفر به«اى بود و هر گاه بگوئيم  شده نعمت كفران
  . تعليمات او است
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  .اند مشاهده كرده» قفقاز» «آرارات«هاى  در كوه
) عليه السالم(»نوح«اين احتمال نيز وجود دارد كه، آيه اشاره به هر دو معنى باشد، هم داستان 

  ) 1.(اش در ميان مردم آيتى بود، و هم كشتى بازمانده
* * *  

و در آيه بعد، به عنوان يك سؤال تهديدآميز و پرمعنى، نسبت به كافرانى كه همان راه كفار 
عذاب و انذارهاى من ) بگوئيد(ون اكن«: گويد سپرند، مى را مى) عليه السالم(»نوح«زمان 

  ). يف كانَ عذابِي و نُذُرِفَكَ! (؟»چگونه بود
  ! آيا واقعيت داشت، يا داستان و افسانه بود؟

 * * *  
ما قرآن را براى تذكر آسان «: كند كه و در آخرين آيه مورد بحث، بر اين حقيقت تأكيد مى
هلْ منْ و لَقَد يسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّكْرِ فَ! (؟»ساختيم، آيا كسى هست كه پند گيرد و متذكر شود

  ). مدكر
آرى، اين قرآن، هيچ پيچيدگى ندارد، و شرائط تأثير، در آن جمع است، الفاظش شيرين و 

هايش واقعى  هايش صريح و گويا، داستان جذاب، تعبيراتش زنده و پرمعنى، انذارها و بشارت
گذاردن يك محكم، منطقش شيوا و متين، خالصه آنچه الزمه تأثير و پرمحتوا، دالئلش قوى و 

هاى آماده با آن تماس يابد،  سخن است در آن جمع است، و به همين دليل، هر زمان دل
انگيزى از تأثير  هاى عجيب و شگفت شود، و در طول تاريخ اسالم نمونه مجذوب آن مى
  . د گوياى اين امر استشود، كه شاه هاى آماده ديده مى عميق قرآن در دل

  ى كه نطفه حياتى يك بذر، مرده باشد، اگر در توان كرد، هنگام ولى، چه مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوره  49تا  25هاى مشروحى در ذيل آيات  بحث) عليه السالم(ـ درباره ماجراى قوم نوح 1
  . ايم آورده 125تا  68صفحه ) تفسير نمونه 9جلد (» هود«
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ها آبيارى كنند، هرگز نمو  ر نظر بهترين باغبانها آن را بكارند، و از آب كوثر زي بهترين زمين
  . رويد از آن نمىنخواهد كرد، و گل و گياهى 

 * * *  
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  كَذَّبت عاد فَكَيف كانَ عذابِي و نُذُرِ     18
  إِنّا أَرسلْنا علَيهِم رِيحاً صرْصراً في يومِ نَحس مستَمرّ     19
  أَنَّهم أَعجاز نَخْل منْقَعر تَنْزِع النّاس كَ    20
  فَكَيف كانَ عذابِي و نُذُرِ     21
  و لَقَد يسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّكْرِ فَهلْ منْ مدكر     22
  

  : ترجمه
عذاب و انذارهاى من چگونه ) ببينيد(پس  ;تكذيب كردند) نيز پيامبر خود را(ـ قوم عاد  18
  ! بود
  . د وحشتناك و سردى را در يك روز شوم مستمر بر آنها فرستاديمـ ما تندبا 19
  ! كند كن شده از جا برمى  هاى نخل ريشه ـ كه مردم را همچون تنه 20
  ! عذاب و انذارهاى من چگونه بود) پس ببينيد(ـ  21
  ! آيا كسى هست كه متذكّر شود؟ ;ـ ما قرآن را براى تذكّر آسان ساختيم 22
  

  :تفسير
  سرنوشت قوم عاد و همچنين 

) عليه السالم(»نوح«قوم ديگرى كه سرگذشت آنها در اين سوره به دنبال سرگذشت فشرده قوم 
است، كه قرآن به عنوان هشدارى به كافران و مجرمان در آيات مورد بحث، » عاد«آمده، قوم 

كَذَّبت (» ندقوم عاد نيز پيامبر خود را تكذيب كرد«: گويد به طور فشرده به آن اشاره كرده، مى
عاد .(  
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هاى مختلف براى  افزود، و از راه بر تبليغات خود مى) عليه السالم(»هود«هر قدر پيامبر آنها، 
افزودند، و غرور ناشى  سرى و لجاجت خود مى كرد، آنها بر خيره بيدار ساختن آنها تالش مى

شنوا و چشم بينا را  از ثروت و امكانات مادى و غفلت ناشى از غرق بودن در شهوات، گوش
  . رفته بوداز آنها گ

سرانجام، خداوند آنها را با عذاب دردناكى مجازات كرد، لذا در دنباله همين آيه، به صورت 
  ). فَكَيف كانَ عذابِي و نُذُرِ(؟ »عذاب و انذارهاى من چگونه بود«بنگريد : فرمايد سربسته مى

* * *  
وحشتناك و سردى را در  ما تندباد«: افزايد رداخته، مىو در آيات بعد، به شرح اين اجمال پ

إِنّا أَرسلْنا علَيهِم رِيحاً صرْصراً في (» يك روز شوم كه استمرار و ادامه داشت بر آنها فرستاديم
  ). يومِ نَحس مستَمرّ

كرار آن در اصل به معنى بستن و محكم كردن است، و ت) بر وزن شر(» صر«از ماده » صرْصر«
براى تأكيد است، و از آنجا كه اين باد، هم شديد بوده است و هم سرد، هم » صرصر«در واژه 

  . پر سوزش و هم پر سر و صدا، اين واژه به آن اطالق شده است
شود، همچون، شعله  در اصل به معنى سرخى شديدى است كه گاه در افق ظاهر مى» نَحس«

يز شوم در مقابل گويد، سپس اين واژه به هر چ مى» نحاس«آتش بى دودى كه عرب آن را 
  ). دقت كنيد(اطالق شده است » سعد«
حوادث آن : ، در صورت اول مفهومش اين است كه»نحس«يا » يوم«صفتى است براى » مستَمر«

هفت شب و «: آمده است» حاقه«در سوره  7روز همچنان استمرار يافت، و چنان كه در آيه 
الهى به طور مداوم بر آنها مسلط بود، تا همگى را در هم كوبيد، و كسى هشت روز اين عذاب 

  . »را زنده نگذاشت
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  . نحوست اين روز ادامه يافت تا همگى را هالك كرد: و در صورت دوم، معنايش اين است كه
اند، چرا كه اين تندباد به قدرى  تفسير كرده» پر گرد و غبار«را به معنى » نحس«بعضى نيز 

ديدند، وقتى از دور نمايان گشت آنها تصور كردند ابر پر  لود بود كه يكديگر را نمىغبارآ
اما به زودى فهميدند تندبادى است، مأمور عذاب و هالك آنها، ! آيد بارانى به سوى آنها مى

قالُوا هذا  فَلَما رأَوه عارِضاً مستَقْبِلَ أَوديتهِم«: آمده است» احقاف«سوره  24كه در آيه چنان 
يمأَل ذابيها عف رِيح بِه لْتُمجتَعا اسم ولْ هرُنا بطمم عارِض« .  

  . اين دو تفسير با هم منافاتى ندارد، و ممكن است هر دو در معنى آيه جمع باشد
* * *  

، كن شده هاى نخل ريشه مردم را همچون تنه«: فرمايد بعد از آن، در توصيف اين تندباد، مى
  ). تَنْزِع النّاس كَأَنَّهم أَعجاز نَخْل منْقَعر(» نمود كند و به هر سو پرتاب مى از جا بر مى

كن  اين واژه در معنى ريشه ترين نقطه چيزى است، و لذا به معنى پائين» قعر«از ماده » منْقَعر«
  . رود ساختن به كار مى

هائى درشت داشتند، و چنان  اندامى قوى، و هيكل »عاد«اين تعبير، يا به خاطر آن است كه قوم 
هاى زيرزمينى  اند براى حفظ خود از تندباد، گودالها و پناهگاه كه بعضى از مفسران گفته

كن  ه حدى بود كه، آنها را از پناهگاههايشان ريشهساخته بودند، اما قدرت تندباد در آن روز ب
آنها را چنان با سر به زمين : اند ى گفتهحت! افكند كرد، و به اين طرف و آن طرف مى مى
  ! شد كوبيد كه سرهايشان از تن جدا مى مى
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به معنى قسمت عقب يا پائين چيزى است، و ) بر وزن رجل(» عجز«جمع » اعجاز«تعبير به 
ها، به خاطر آن است كه، به گفته بعضى باد به قدرى شديد  تشبيه آنها به قسمت پائين نخل

ت و سرهاى آنها را كند و با خود برد، و بعد بقيه بدنهايشان همچون نخل بود كه، نخست دس
  . گشت بى شاخ و برگ، از زمين كنده شده، به هر گوشه و كنار پرتاب مى

كوبيد، گردنها  يا به خاطر چيزى است كه، در باال اشاره كرديم كه، باد آنها را با سر به زمين مى
  ! شد شكست، و سرها جدا مى مى

* * *   
! ؟»اكنون بنگريد عذاب و انذارهاى من چگونه بود«: گويد سپس، قرآن به عنوان هشدار مى

  ). فَكَيف كانَ عذابِي و نُذُرِ(
ما با اقوام ديگر كه راه تكذيب، كبر، غرور، گناه، و عصيان را پوئيدند چنين رفتار كرديم، شما 

  دهيد؟  انديشيد كه راه آنها را ادامه مى درباره خود چه مى
* * *  

ما قرآن را براى تذكر، سهل و آسان ساختيم، آيا كسى «: افزايد باز در پايان اين ماجرا، مى
ى الهى، و اين هشدارها و ؟ آيا گوش شنوائى در برابر اين ندا»هست كه پند گيرد و متذكر شود

  ).نْ مدكرو لَقَد يسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّكْرِ فَهلْ م! (انذارها وجود دارد؟
دو بار تكرار شده، يكى » عاد«در مورد قوم » فَكَيف كانَ عذابِي و نُذُرِ«قابل توجه اين كه، جمله 

در آغاز بيان اين سرگذشت، و يكى هم در پايان آن، اين تفاوت شايد از اين جهت است كه، 
لهى همه شديد عذاب اين گروه از ديگران شديدتر و وحشتناكتر بود، هر چند عذابهاى ا

  . باشد مى
* * *  

  



٥١  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    
  : نكته

  ايام » نحس«و » سعد«
روز شوم و «، و بعضى را »روز سعد و مبارك«در ميان مردم معمول است، بعضى از روزها را 

د، هر چند در تعيين آن اختالف بسيار است ، سخن اينجا است كه، اين اعتقاد شمرن مى» نحس
  ؟ و يا از اسالم گرفته شده است؟ عمومى تا چه حد در اسالم پذيرفته شده

البته، اين از نظر عقل محال نيست كه، اجزاء زمان با يكديگر تفاوت داشته باشند، بعضى داراى 
ويژگيهاى نحوست، و بعضى ويژگيهاى ضد آن، هر چند از نظر استدالل عقلى راهى براى 

ممكن است، ولى از نظر : مگوئي اثبات يا نفى چنين مطلبى در اختيار نداريم، همين اندازه مى
  . عقل ثابت نيست

سازد، بر اين معنى  بنابراين، اگر دالئل شرعى از طريق وحى، كه افقهاى وسيعترى را روشن مى
  . مانع، بلكه الزم است ن نه تنها بىدر دست داشته باشيم، قبول آ

ات مورد بحث، يكى در آي: شده است» نحوست ايام«در آيات قرآن، تنها در دو مورد اشاره به 
گويد، در  سخن مى» عاد«كه درباره همين ماجراى قوم » فصلت«سوره  16و ديگرى در آيه 

ما تندبادى سخت و سرد در «: ي أَيام نَحساتفَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً صرْصراً ف: خوانيم آنجا مى
  )1.(»روزهاى شومى بر آنها مسلط ساختيم

  شود،  نيز در بعضى از آيات قرآن ديده مى» باركم«و در نقطه مقابل، تعبير 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است، يعنى ايام مزبور » ايام«در اين آيه صفت براى » نحسات«ـ بايد توجه داشت كه  1
» يوم«، »في يومِ نَحس مستَمر«توصيف به نحوست شده، در حالى كه در آيات مورد بحث 

شده، و معنى وصفى ندارد منتها به قرينه آيه فوق بايد بگوئيم در اينجا از  »نحس«اضافه به 
  ).دقت كنيد(است » صفت«به » موصوف«قبيل اضافه 
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ما قرآن را در شبى پربركت «: إِنّا أَنْزَلْناه في لَيلَة مباركَة: فرمايد مى» شب قدر«چنان كه درباره 
  ) 1.(»نازل كرديم

العاده افق است كه آن را به  در اصل به معنى سرخى فوق» نحس«همان گونه كه گفتيم، 
آورد، سپس به همين مناسبت، در  در مى» شعله آتش خالى از دود«ى يعن» نحاس«صورت 

  . به كار رفته است» شوم«معنى 
اى به اين مسأله ندارد، ولى در روايات اسالمى، به  به اين ترتيب، قرآن جز اشاره سربسته

كنيم كه، هر چند بسيارى از آنها  برخورد مى» نحس و سعد ايام«در زمينه  احاديث زيادى
باشد، ولى  ات ضعيف است، و يا احياناً آميخته با بعضى روايات مجعول و خرافات مىرواي

همه آنها چنين نيست، بلكه روايات معتبر و قابل قبولى در ميان آنها بدون شك وجود دارد، 
  . اند ير آيات فوق بر اين معنى، صحه نهادهچنان كه مفسران نيز در تفس

در اين زمينه آورده » بحار االنوار«روايات فراوانى در » مجلسى«محدث بزرگ، مرحوم عالمه 
  ) 2.(است

  : توان گفت، چند مطلب است آنچه به طور فشرده و خالصه در اينجا مى
كه در آن واقع شده است، در ارتباط با حوادثى » سعد و نحس ايام«الف ـ در روايات متعددى 

شخصى از : خوانيم مى)عليه السالم(»على«تفسير شده، فى المثل در روايتى از امير مؤمنان 
زنند و   و فال بدى كه به آن مى» چهارشنبه«درخواست كرد تا درباره روز ) عليه السالم(امام

  سنگينى آن، بيانى فرمايد كه منظور كدام چهارشنبه است؟
و يوم الْأَربعاء أَرسلَ ... ربِعاء فى الشَّهرِ و هو الْمحاقُ و فيه قَتَلَ قَابِيلُ هابِيلَ أَخَاهآخرُ أَ: فرمود

  منظور چهارشنبه آخر «: اللَّه عزَّوجلَّ الرِّيح علَى قَومِ عاد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3ـ دخان، آيه  1
  .و قسمتى بعد از آن 91تا  1، صفحه »كتاب السماء و العالم«، 59، جلد »نواربحار اال«ـ  2
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و ... را كشت» هابيل«برادرش » قابيل«ماه است كه در محاق اتفاق افتد، و در همين روز 
  ) 1.(»فرستاد» عاد«خداوند در اين روز چهارشنبه تندباد را بر قوم 
روايات، آخرين چهارشنبه هر ماه را روز نحس لذا بسيارى از مفسران به پيروى بسيارى از 

  ). شود اى كه تكرار نمى  يعنى چهارشنبه(كنند   مى» أَربعاء التَدور«به  دانند، و از آن تعبير مى
چرا كه آدم در  ;روز اول ماه، روز سعد و مباركى است: خوانيم در بعضى ديگر از روايات، مى

  ) 2.(خداوند دريا را براى موسى شكافتچرا كه  ;26آن آفريده شد، همچنين روز 
چرا كه آدم و حوا در آن روز از بهشت رانده شدند،  ;روز سوم ماه، روز نحسى است: يا اين كه

  ) 3.(و لباس بهشتى از تن آنها كنده شد
و از غرقاب (چرا كه نوح سوار بر كشتى شد  ;روز هفتم ماه، روز مباركى است: يا اين كه

  ) 4).(نجات يافت
روز «: خوانيم كه فرمود مى) عليه السالم(»امام صادق«در حديثى از » نوروز«در مورد : اين كه يا

صلى اهللا عليه (مباركى است كه كشتى نوح بر جودى قرار گرفت، و جبرئيل بر پيامبر اسالم
رفت ) صلى اهللا عليه وآله(بر دوش پيامبر) عليه السالم(نازل شد، و روزى است كه على) وآله
  ) 5.(»...ى كعبه را شكست، و داستان غدير خم مصادف با نوروز بودبتها

اين گونه تعبيرات، در روايات فراوان است كه، سعد و نحس ايام را با بعضى از حوادث 
به گمان » بنى اميه«كه » عاشورا«دهد، مخصوصاً در مورد روز  مطلوب، يا نامطلوب پيوند مى

  را روز مسعودى  آن) عليهم السالم(پيروزى بر اهل بيت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).25حديث ( 182، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  1
  .106و  105ـ همان مدرك، صفحات  2
  .58ـ همان مدرك، صفحه  3
  .61ـ همان مدرك، صفحه  4
  ...).يوم النيروز و (، باب 1، جلد 92، صفحه 59، جلد »بحار االنوار«ـ  5
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اند كه آن  حتى دستور دادهشمردند، و در روايات شديداً از تبرك به آن روز نهى شده، و  مى

روز را روز ذخيره آذوقه سال و مانند آن نكنند، بلكه كسب و كار را در آن روز تعطيل كرده، و 
  . عمالً از برنامه بنى اميه فاصله بگيرند

: را چنين تفسير كنند كه» س ايامسعد و نح«مجموع اين روايات سبب شده كه بعضى مسأله 
مقصود اسالم توجه دادن مسلمين به اين حوادث است، تا از نظر عمل، خود را بر حوادث 

  . گذاران آنها، فاصله گيرند تاريخى سازنده، تطبيق دهند، و از حوادث مخرب و روش بنيان
ر مورد همه آنها اين تفسير، ممكن است در مورد قسمتى از اين روايات صادق باشد، ولى، د

شود تأثير مرموزى در بعضى ايام  چرا كه از بعضى از آنها استفاده مى ;مسلماً صادق نيست
  . احياناً وجود دارد، كه ما از آن آگاهى نداريم

اى راه  به اندازه» سعد و نحس ايام«اين نكته نيز قابل دقت است كه، بعضى در مسأله : ب
خواهند دست بزنند قبالً به سراغ سعد و نحس ايام  ارى مىاند كه، به هر ك افراط را پوئيده

  . دهند  مانند، و فرصتهاى طالئى را از دست مى روند، و عمالً از بسيارى فعاليتها باز مى مى
يا اين كه به جاى بررسى عوامل شكست و پيروزى خود و ديگران، و استفاده از اين تجربيات 

اندازند، همان گونه كه رمز  را به گردن شومى ايام مىها  گرانبها در زندگى، گناه همه شكست
  !كنند ها را در نيكى ايام جستجو مى پيروزى

اين يك نوع فرار از حقيقت، و افراط در مسأله، و توضيح خرافى حوادث زندگى است كه، 
بايد از آن به شدت پرهيز كرد، و در اين مسائل نه گوش به شايعات ميان مردم داد، نه سخن 

گيران، اگر چيزى در حديث معتبرى در اين زمينه ثابت شود، بايد  ان، و نه گفته فالمنجم
اعتنا به گفته اين و آن، بايد خط زندگى را ادامه داد، و با تالش و سعى و  پذيرفت، و گرنه بى

  كوشش، به پيش محكم 
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  . گام برداشت، و از توكل بر خدا يارى جست، و از لطف او استعانت خواست
عالوه بر اين كه، غالباً انسان را به يك سلسله حوادث » سعد و نحس ايام«سأله توجه به م: ج

شود، عاملى است براى توسل و توجه به ساحت قدس الهى، و  تاريخى آموزنده رهنمون مى
در روزهائى كه نام «: خوانيم ات متعددى مىاستمداد از ذات پاك پروردگار، و لذا در رواي

توانيد با دادن صدقه، و يا خواندن دعا، و استمداد از لطف  ده شده، مىبر آن گذار» نحس«
خداوند، و قرائت بعضى از آيات قرآن، و توكل بر ذات پاك او، به دنبال كارها برويد، و پيروز 

  .»و موفق باشيد
روز )عليه السالم(»حسن عسكرى«از دوستان امام يكى : خوانيم از جمله در حديثى مى

دوشنبه بود، : ديروز تو را نديدم، عرض كرد: فرمود) عليه السالم(رسيد، امام شنبه خدمتش سه
منْ أَحب أَنْ يقيه اللّه شَرَّ يومِ الْإِثْنَينِ فَلْيقْرَأْ : فرمود! و من در اين روز حركت را ناخوش داشتم

فَوقاهم اللّه ) عليه السالم(نْسانِ ثُم قَرَأَ أَبوالْحسنِركْعة منْ صلَاةِ الْغَداةِ هلْ أَتَى علَى الْإِ في أَولِ
كسى كه دوست دارد از شر روز دوشنبه در امان بماند، «: شَرَّ ذلك الْيومِ و لَقّاهم نَضْرَةً و سرُوراً

ه اين آيه از سور) عليه السالم(بخواند، سپس امام» هل اتى«در اولين ركعت نماز صبح، سوره 
خداوند «...: فَوقاهم اللّه شَرَّ ذلك الْيوم: تالوت فرمود) كه تناسب با رفع شر دارد(را » هل اتى«

دارد او به آنها خرمى و طراوت ظاهر و خوشحالى درون  نيكان را از شر روز رستاخيز نگاه مى
  ) 1(.»كند عطا مى

آيا در : از آن حضرت پرسيد) السالم عليه(يكى از ياران امام ششم: خوانيم در حديث ديگر، مى
) عليه السالم(هيچ روزى از روزهاى مكروه چهارشنبه و غير آن، سفر كردن مناسب است؟ امام

خواهى  را به هنگامى كه مى» آية الكرسى«سفرت را با صدقه آغاز كن و «: در پاسخ فرمود
  و هر كجا (» كنى، تالوت كن حركت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 8، حديث 39، صفحه 59، جلد »بحار االنوار«ـ  1



٥٦  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    
  ) 1).(خواهى برو مى

) عليه السالم(»على بن محمد الهادى«يكى از ياران امام دهم : در حديث ديگرى نيز آمده است
م، در حالى كه در مسير راه انگشتم مجروح شده رسيد) عليه السالم(خدمت حضرت: گويد مى

ذشت و به شانه من صدمه زد، و در وسط جمعيت گرفتار شدم، و بود، سوارى از كنارم گ
! خدا مرا از شر تو اى روز حفظ كند، عجب روز شومى هستى: لباسم را پاره كردند، گفتم

و روز را كه گناهى ندارد، ! گوئى؟ با ما ارتباط دارى و چنين مى: فرمود) عليه السالم(امام
شنيدن اين سخن، به هوش آمدم و به خطاى خود  كند از شمرى؟ آن مرد نقل مى گناهكار مى

عليه (طلبم، امام كنم، و از خدا آمرزش مى استغفار مى! اى موالى من: پى بردم، عرض كردم
روزها چه «: بِها إِذَا جوزِيتُم بِأَعمالكُم فيها؟ ما ذَنْب الْأَيامِ حتَّى صرْتُم تَتَشَأَّمونَ: افزود) السالم
شمريد، هنگامى كه كيفر اعمال شما در اين روزها دامانتان  دارد كه شما آنها را شوم مى گناهى
  ! ؟»گيرد را مى

كنم و اين توبه من است اى  عرض كردم من براى هميشه از خدا استغفار مى«: گويد راوى مى
   !»پسر رسول خدا

عاقبكُم بِذَمها علَى ما لَاذَم علَيها فيه أَ ما علمت ما ينْفَعكُم و لَكنَّ اللَّه ي: فرمود) عليه السالم(امام
آجِالً؟، قُلْت الِ عاجِالً ومازِي بِالْأَعجالْم و باقعالْم و يبثالْم وه ن أَنَّ اللَّهسى يا : يا حلب

اى  اين براى تو فايده«!: امِ صنْعاً في حكْمِ اللَّهالتَعد و التَجعلْ للْأَي) عليه السالم(موالى، قالَ
كند، به مذمت كردن چيزى كه نكوهش ندارد، آيا تو  ندارد، خداوند شما را مجازات مى

ين سرا و سراى ديگر دهد، و جزاى اعمال را در ا دانى كه خداوند ثواب و عقاب مى نمى
كن و براى روزها در برابر حكم خداوند ديگر اين عمل را تكرار م: خواهد داد، سپس افزود

  كار و تأثيرى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12، حديث 28ـ همان مدرك، صفحه  1
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  ) 1!(»قرار مده
اين حديث پر معنى، اشاره به اين است كه، اگر روزها هم تأثيرى داشته باشد، به فرمان خدا 

قائل شد، و از لطف خداوند خود را بى نياز دانست،  است، هرگز نبايد براى آنها تأثير مستقلى
و آنگهى، نبايد حوادثى را كه غالباً جنبه كفاره اعمال نادرست انسان دارد، به تأثير ايام ارتباط 

و شايد اين بيان بهترين راه، براى جمع ميان اخبار مختلف در اين . داد، و خود را تبرئه كرد
  ).دقت كنيد(باب است 

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با كمى ( 6، حديث 2، صفحه 59، جلد »بحار االنوار«ـ  482، صفحه »تحف العقول«ـ  1

  ).تلخيص



٥٨  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    
  

  كَذَّبت ثَمود بِالنُّذُرِ     23
  فَقالُوا أَ بشَراً منّا واحداً نَتَّبِعه إِنّا إِذاً لَفى ضَالل و سعر     24
  أَ أُلْقي الذِّكْرُ علَيه منْ بيننا بلْ هو كَذّاب أَشرٌ     25
  سيعلَمونَ غَداً منِ الْكَذّاب االَشرُ     26
  ا مرْسلُوا النّاقَةِ فتْنَةً لَهم فَارتَقبهم و اصطَبِرْ إِنّ    27
  لُّ شرْب محتَضَرٌ و نَبئْهم أَنَّ الْماء قسمةٌ بينَهم كُ    28
  فَنادوا صاحبهم فَتَعاطى فَعقَرَ     29
  فَكَيف كانَ عذابِى و نُذُرِ     30
  يهِم صيحةً واحدةً فَكانُوا كَهشيمِ الْمحتَظرِ إِنّا أَرسلْنا علَ    31
32    دنْ ملْ ملذِّكْرِ فَهرْنَا الْقُرْآنَ لسي لَقَد ر وك  
  

  : ترجمه
  . ـ طايفه ثمود انذارهاى الهى را تكذيب كردند 23
اگر چنين كنيم در گمراهى و جنون ! آيا ما از بشرى از جنس خود پيروى كنيم؟«: ـ و گفتند 24

  . خواهيم بود
نه، او آدم بسيار دروغگوى هوسبازى ! ـ آيا از ميان ما تنها بر اين او وحى نازل شده؟ 25

  ! »است
  ! فهمند چه كسى دروغگوى هوسباز است ى فردا مىـ ول 26
  در انتظار پايان كار آنان باش و  ;فرستيم را براى آزمايش آنها مى» ناقه«ـ ما  27
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  ! صبر كن
بايد در ميانشان تقسيم شود، و هر يك در نوبت خود بايد ) قريه(ـ و به آنها خبر ده كه آب  28

  ! حاضر شوند
  ! پى كرد) ناقه را(صدا زدند، او به سراغ اين كار آمد و ـ يكى از ياران خود را  29
  ! ـ پس عذاب و انذارهاى من چگونه بود 30
ـ ما فقط يك صيحه بر آنها فرستاديم و همگى به صورت گياه خشكى درآمدند كه صاحب  31

  ! كند آورى مى چهارپايان جمع
  ! متذكر شود؟آيا كسى هست كه  ;ـ ما قرآن را براى يادآورى آسان ساختيم 32
  

  : تفسير
  » ثمود«سرانجام دردناك قوم 

سومين قومى كه شرح زندگى آنها به طور فشرده، به عنوان درس عبرتى در تعقيب بحثهاى 
در شمال » حجر«است كه در سرزمين » ثمود«گذشته در اين سوره مطرح شده است، قوم 

ايت كوشش را در هدايت آنها نه)عليه السالم(»صالح«، زندگى داشتند، و پيامبرشان »حجاز«
  . كرد، اما به جائى نرسيد

طايفه ثمود نيز انذارهاى الهى را تكذيب كردند، و تهديدها را به هيچ «: فرمايد نخست مى
  ). كَذَّبت ثَمود بِالنُّذُرِ(» گرفتند

و تكذيب  اند، گرفته» پيامبران انذاركننده«را در اينجا به معنى » نُذُر«گرچه، بعضى از مفسران 
چرا  ;اند عنوان تكذيب تمام پيامبران شمرده به) عليه السالم(»صالح«را نسبت به » ثمود«قوم 

به معنى » انذار«در اينجا جمع » نُذُر«كه دعوت تمام انبياء هماهنگ بود، ولى ظاهر اين است كه 
  بياناتى است كه توأم با بيم دادن است، كه 
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  )1.(داردطبعاً در كالم هر پيغمبرى وجود 
 * * *  

آيا ما از انسانى از جنس خود : آنها گفتند«: افزايد آنگاه به علت تكذيب آنها پرداخته، مى
فَقالُوا أَ بشَراً منّا واحداً نَتَّبِعه إِنّا (» پيروى كنيم؟ اگر چنين كنيم در گمراهى و جنون خواهيم بود

  ). إِذاً لَفى ضَالل و سعر
ودبينى، و خودخواهى، حجاب بزرگ آنها در برابر دعوت انبياء بود، آنها آرى، كبر، غرور، خ

او ! فردى مانند ما است، دليلى ندارد كه ما از او پيروى كنيم) عليه السالم(»صالح«: گفتند مى
  !چه امتيازى بر ما دارد كه رهبر باشد، و ما پيرو و تابع او؟

به انبياء داشتند كه، آنها افرادى از جنس ما  اين، همان اشكالى است كه امتهاى گمراه، غالباً
  . توانند پيامبر الهى باشند هستند و به همين دليل، نمى

عليه (»صالح«منظور دشمنانِ : اند كه چنين استفاده كرده» واحدا«جمعى از مفسران از تعبير به 
سب اين بوده، كه او يك فرد عادى است، مال و ثروت هنگفت، و يا نژاد و ن) السالم
او يك نفر است، : اند كه ن معنى تفسير كردهاى ندارد، بعضى، نيز آن را به اي العاده فوق

جمعيت و گروهى ندارد، در حالى كه يك رهبر بايد جمعيتى در اختيار داشته باشد، و با اين 
  . امتياز ديگران را به پيروى خود بخواند

كردند، بلكه   روى واحد عددى تكيه نمىآنها : ولى تفسير سومى، نيز در اينجا وجود دارد كه
د نوعى بود، مقصود اين بود كه او فردى از نوع و جنس ماست، و نوع بشر هدفشان واح

تواند رسالت الهى را بر عهده گيرد، بلكه بايد پيامبر از جنس فرشتگان باشد، البته جمع  نمى
  ميان هر سه تفسير، ممكن است، 
  . ى اساس بودولى به هر حال، ادعائى واهى و ب

  در اصل به معنى آتش برافروخته و پر » سعير«جمع ) بر وزن شتر(» سعر«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . و پاورقى آن از همين سوره توضيح بيشترى آمده است 41ـ در تفسير آيه  1
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صى به انسان چرا كه در حالت جنون، هيجان خا ;نيز آمده» جنون«هيجان است، و گاه به معنى 
  . گويند مى» ناقة مسعورة» «شتر ديوانه«دهد، و لذا به   دست مى

گرفته ) عليه السالم(»صالح«اين تعبير را از پيامبرشان » ثمود«قوم : اين احتمال نيز وجود دارد كه
پرستى برنداريد، و از دعوت من پيروى  اگر شما دست از بت: فتگ بودند، كه به آنها مى

خواهيد بود، آنها در پاسخ ) در گمراهى و آتشهاى افروخته جهنم(» ل و سعرضال«نكنيد، در 
  ! خواهيم بود» ضالل و سعر«اگر ما از بشرى مثل خودمان پيروى كنيم، در : گويند مى

، در حقيقت براى تأكيد و دوام است، خواه به معنى »جمع«به صورت » سعر«به هر حال، ذكر 
  . افروختهجنون باشد، يا به معنى آتش بر

* * *  
آيا از ميان ما تنها بر اين مرد «به فرض كه وحى الهى بر انسانى نازل شود : سپس، افزودند
شود  تر و ثروتمندتر از او پيدا مى  تر و معروف با اين كه افرادى سرشناس! ؟»وحى نازل شده

  ). أَ أُلْقي الذِّكْرُ علَيه منْ بيننا(
داشت كه، گاهى » مشركان مكّه«هاى  شباهت زيادى با گفته» ثمود«هاى قوم   در حقيقت گفته

ما لهذَا الرَّسولِ يأْكُلُ الطَّعام و يمشي فى الْأَسواقِ لَوال أُنْزِلَ إِلَيه ملَك فَيكُونَ : كردند  ايراد مى
يراًمنَذ هاى نازل نشده   فرشته رود؟ چرا خورد و در بازارها راه مى چرا اين پيامبر غذا مى«: ع

  ) 1.(؟»كه همراه او انذار كند
چرا اين قرآن بر يكى از «: لَوال نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ على رجل منَ الْقَرْيتَينِ عظيم: گفتند و گاه مى

حال كه بناست رسول الهى، بشر )2!(؟»و طائف نازل نشده است مردان بزرگ و ثروتمند مكّه
  ! كس و كار؟ هيدست و بىباشد، چرا بشرى ت

  اين كوردالن كه گوئى در طول تاريخ، مطالب را يكنواخت بيخ گوش هم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 7ـ فرقان، آيه  1
  . 31ـ زخرف، آيه  2



٦٢  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    
كردند اگر كسى ثروت، يا قوم و قبيله، و مقام، و منصب، و نسب معروفى   گفتند، گمان مى مى

شخصيت او است، در حالى كه ستمكارترين مردم غالباً در ميان اين گونه افراد دارد دليل بر 
  . بودند

: گفتند اين احتمال، در تفسير آيه نيز از سوى بعضى از مفسران پذيرفته شده است كه، آنها مى
شود، مگر ما چه تفاوتى با هم داريم؟  بر او نازل شده؟ چرا بر همه ما نازل نمىآيا فقط وحى 

بلْ يرِيد كُلُّ امرِئ منْهم أَنْ يؤْتى صحفاً : آمده است» مدثر«سوره  52گونه كه در آيه همان 
  ! »بلكه هر يك از آنها انتظار دارد كتابهائى از آسمان بر او نازل شود«: منَشَّرَةً

و گرفتند » صالح«آنها همين موضوع را دليل بر كذب پيامبرشان «: گويد و در پايان آيه مى
  ). بلْ هو كَذّاب أَشرٌ! (»او آدم بسيار دروغگوى هوسباز و متكبر است: گفتند

خواهد بر ما حكومت كند، و همه چيز را در قبضه خود بگيرد، و بر طبق   چرا كه مى
  . هوسهايش رفتار كند

شدت خوشحالى توأم با «كه به معنى ) بر وزن قمر(» اشر«وصف است از ماده » أَشر«واژه 
  . است» سبازىهو

* * *  
؟ »فهمند چه كسى دروغگوى هوسباز است فردا مى«: گويد ولى قرآن در پاسخ آنها مى

  ). سيعلَمونَ غَداً منِ الْكَذّاب االَشرُ(
همان زمان كه عذاب الهى فرا رسد، و آنها را در هم كوبد، و تبديل به يك مشت خاك و 

فهمند اين گونه  نيز دامانشان را بگيرد، مى» گمجازات بعد از مر«خاكستر شوند، و سپس 
  ! نسبتها شايسته چه كسى بوده است؟ و قبائى است براى قامت چه شخصى؟
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  . آينده نزديك است، و اين تعبيرِ جالبِ لطيفى است) فردا(» غَداً«روشن است، منظور از 
يات، آنها مجازات در اينجا ممكن است سؤالى مطرح شود، و آن اين كه، در حال نزول اين آ
فهمند دروغگوى  خود را مسلماً ديده بودند، ديگر جاى اين ندارد كه گفته شود فردا مى

  هوسباز كيست؟ 
در حقيقت به پيامبر  اين سخن: نخست اين كه: توان گفت در پاسخ اين سؤال، دو جواب مى

رديده، و مسلم است گفته شده، و در آن روز و در آن شرائط، بيان گ) عليه السالم(»صالح«خدا 
  . كه آن روز، هنوز عذاب نازل نشده بود

ولى (شود  منظور از فردا، فرداى قيامت است كه، همه چيز به وضوح آشكار مى: ديگر اين كه
  ). سازگارتر استتر و با آيات بعد  پاسخ اول مناسب

ول عذاب نيز ، قبل از نز»مشركان قوم ثمود«: در اينجا سؤال ديگرى مطرح است، و آن اين كه
پى برده، و معجزه انكارناپذيرش را مشاهده كرده ) عليه السالم(»صالح«به واقعيت دعوت 
  فهمند؟  فردا مى: گويد بودند، پس چرا مى

علم همواره مراتبى دارد، : پاسخ اين سؤال، نيز با توجه به يك نكته روشن است، و آن اين كه
رسد كه  اى مى ار كند، اما گاه، به مرحلهدر بعضى از مراتب، ممكن است طرف مقابل انك

شود، و منظور از علم در اينجا،  ديگر جاى انكار نيست، و همه چيز به رأى العين ديده مى
  . كامل آن است همين مرحله

 * * *  
عليه (»صالح«كه به عنوان معجزه و سند گوياى صدق دعوت » ناقه«بعد از آن به داستان 

به صالح وحى كرديم كه ما ناقه را براى «: افزايد اشاره كرده، مىفرستاده شده بود، ) السالم
إِنّا ! (»پيشه كن فرستيم، در انتظار پايان كار آنها باش و شكيبائى آزمايش و امتحان آنها مى

  ). مرْسلُوا النّاقَةِ فتْنَةً لَهم فَارتَقبهم و اصطَبِرْ
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فرستاده شد، مسلماً يك ناقه ) عليه السالم(»صالح«معجزه اى كه به عنوان  همان شتر ماده» ناقه«
بق روايت اى بود، از جمله اين كه، ط العاده معمولى نبود، بلكه داراى ويژگيهاى خارق

اى از كوه برآمد، تا معجزه گويائى در برابر منكران لجوج  از دل صخره» ناقه«مشهورى اين 
  . باشد

يم، به معنى بردن طال در بوته و آتش، براى روشن ساختن ميزان ا چنان كه قبالً نيز گفته» فتْنَه«
  . خلوص آن است، سپس به هر گونه آزمايش و امتحان اطالق شده

* * *  
در اينجا در برابر آزمايش بزرگى قرار گرفتند، لذا در آيه بعد، » ثمود«روشن است قوم 

يك روز (در ميان آنها تقسيم شود  به صالح گفتيم به آنها خبر ده كه آب قريه بايد«: افزايد مى
و هر كدام از آنها در نوبت خود بايد حضور يابد و ) از براى ناقه، و يك روز براى اهل قريه

  ) 1).(و نَبئْهم أَنَّ الْماء قسمةٌ بينَهم كُلُّ شرْب محتَضَرٌ(ديگرى نشود مزاحم 
: اند اده است، ولى بسيارى از مفسران گفتهگرچه قرآن در اين زمينه توضيحى بيش از اين ند

ت وضع و هيئ: اند  نوشيد، ولى بعضى ديگر، گفته او بود، تمام آب را مى» ناقه«روزى كه نوبت 
شدند، و لذا  آمد حيوانات ديگر فرار كرده نزديك نمى آن، طورى بود كه، وقتى كنار آب مى

قرار دهند، و روز ديگر در اختيار » اقهن«اى جز اين نبود كه، يك روز آب را در اختيار  چاره
  . خودشان

به هر حال، اين قوم در مضيقه آب قرار گرفتند، و تحمل نداشتند كه يك روز تمام آب در 
  باشد، و يك روز در اختيار آنها، مخصوصاً طبق » ناقه«اختيار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى سهم و نوبت آب است، » شرْب«است، و » ورحض«اسم مفعول از ماده » محتَضَر«ـ  1

مفهومش اين است كه هر نوبتى، صاحبش نزد آن حاضر » كُلُّ شرْب محتَضَر«بنابراين جمله 
  . شود، و ديگرى حق حضور و مزاحمت را ندارد مى
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عنى با هر چند اين م(آب در آبادى آنها خيلى كم بود : اند كه احتمالى كه بعضى از مفسران داده
شود اين قوم در  چرا كه از آن استفاده مى ;تناسب ندارد» شعراء«سوره  148تا  146آيات 

  ). كردند ها زندگى مى سرزمينى پر از باغها و چشمه
* * *  

را از پاى درآورند، در » ناقه«به هر حال، اين قوم سركش، خودخواه و لجوج تصميم گرفتند 
اگر آزارى به ناقه برسانند، در فاصله : نها اخطار كرده بودبه آ) عليه السالم(»صالح«حالى كه 

يكى از ياران خود را «كوتاهى عذاب، دامانشان را خواهد گرفت، اما آنها بدون اعتنا به اين امر، 
  ). فَنادوا صاحبهم فَتَعاطى فَعقَرَ(» صدا زدند، و او به سراغ ناقه رفت و آن را پى كرد

باشد، و يكى از اشرار » ثمود«كن است اشاره به يكى از رؤساى قوم در اينجا مم» صاحب«
  . از او ياد شده است) 1(»قدارة بن سالف«معروف آنها،كه، در تاريخ به عنوان 

در اصل به معنى برگرفتن چيزى يا به سراغ مطلبى رفتن است، و نيز به انجام كارهاى » تَعاطى«
، و يا كارى كه در مقابل آن عطا و مزدى قرار داده مهم و خطرناك، يا انجام كارهاى پر زحمت

  . شود شده است گفته مى
جرأت و » ناقه«چرا كه اقدام به كشتن  ;همه اين تفسيرها در آيه مورد بحث جمع است

جسارت زيادى الزم داشت، و هم كارى پر زحمت بود، و قاعدتاً در برابر آن، اجر و مزدى هم 
  . قرار داده بودند

در اصل به معنى اساس و ريشه است، و هنگامى كه اين ) بر وزن ظلم(» عقر«ز ماده ا» عقَر«
  . واژه در مورد شتر به كار رود، به معنى كشتن و نحر كردن، و يا پى كردن است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اد در ترين افر مردى بود زشت صورت و زشت سيرت و از شوم) بر وزن مناره(» قداره«ـ  1
  . تاريخ
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را به يك فرد نسبت داده است، در حالى كه در » ناقه«قابل توجه اين كه، قرآن در اينجا كشتن 
) قوم ثمود ناقه را كشتند(» فَعقَرُوها«: فرمايد دهد مى  به همه آنها نسبت مى» و الشمس«سوره 

قدام به اين كار كرد، اين به خاطر آن است كه، آن يك نفر به نمايندگى و به رضايت همه قوم، ا
  ) 1.(دانيم كسى كه راضى به فعل ديگرى باشد، شريك در عمل او است و مى

قبالً شراب نوشيد، و در حال مستى اقدام بر اين عمل » قداره«: در بعضى روايات آمده كه
  . زشت و جنايت بزرگ نمود

ا شمشير آن را پى كرد، ب: اند بعضى گفته: نيز اقوال گوناگونى است» ناقه«در مورد طرز كشتن 
اى قرار گرفت، نخست آن را با تير زد، و بعد با  در كمين آن پشت صخره: اند  و بعضى گفته

  . شمشير به آن حمله كرد
* * *  

اكنون «: گويد كش مىاى براى ذكر عذاب وحشتناك اين قوم سر  آيه بعد، به عنوان مقدمه
  ). يف كانَ عذابِى و نُذُرِفَكَ! (؟»بنگريد، عذاب و انذارهاى من چگونه بود

* * *  
يك صيحه بر آنها فرستاديم، و به دنبال آن همگى به صورت گياه خشك «: افزايد و سپس مى
آورى  اى درآمدند كه صاحب چهارپايان براى حيوانات خود در آغل جمع شده كوبيده

  ). هشيمِ الْمحتَظرِإِنّا أَرسلْنا علَيهِم صيحةً واحدةً فَكانُوا كَ! (»كند مى
  خيزد، و  در اينجا به معنى صداى عظيمى است كه از آسمان برمى» صيحة«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سوره  65ذيل آيه ( 158، صفحه 9در جلد » پيوند مكتبى«ـ شرح اين مطلب را تحت عنوان  1
  . بيان كرديم) »هود«
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زائى باشد كه بر فراز شهر آنها در گرفت، چنان كه در آيه   شتممكن است اشاره به صاعقه وح
اگر «: فَإِنْ أَعرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرتُكُم صاعقَةً مثْلَ صاعقَةِ عاد و ثَمود: آمده است» فصلت«سوره  13

  ! »كنم اى همچون صاعقه عاد و ثمود انذار مى  د به آنها بگو شما را از صاعقهآنها سرپيچى كنن
در اصل، به معنى شكستن اشياء سست است، مانند ) بر وزن خشم(» هشم«از ماده » هشيم«

كنند،  كوبند و آماده مى گياهان، لذا به گياهان خرد شده كه صاحبان گوسفندان براى آنها مى
و گاه به گياهان خشكى تفسير شده كه زير دست و پاى حيوانات در شود،  گفته مى» هشيم«

  . شود آغل كوبيده مى
است، و لذا آغلى را كه براى » منع«به معنى ) بر وزن مغز(» حظر«در اصل از ماده » محتَظر«

كنند، كه مانع خروج آنها يا حمله حيوانات وحشى گردد  گوسفندان و حيوانات درست مى
  . شخصى است كه صاحب چنين مكانى است) بر وزن محتسب(» محتظر«مند، و نا مى» حظيره«

چرا  ;آمده است، بسيار عجيب و پر معنى است» ثمود«ه در اين آيه درباره عذاب قوم تعبيرى ك
كه خداوند براى نابودى اين قوم سركش، هرگز لشكريانى از آسمان و زمين نفرستاد، تنها با 
يك صيحه آسمانى، يك صاعقه گوشخراش، يك موج عظيم انفجار، كه همه چيز را در مسير 

  ! هم كوبيد و خرد كرد، كار آنها را ساختخود در شعاع وسيعى در 
جان، و در هم  گوسفندان شد، و اجساد بى» حظيره«هاى آباد آنها، همچون  قصرها و خانه

ريزند،  اى كه زير دست و پاى گوسفندان مى شكسته آنها به صورت گياه خشك كوبيده
  . درآمد

از تأثير امواج ناشى از انفجار  درك اين معنى براى گذشتگان مشكل بود، اما براى ما كه امروز
  آگاه هستيم كه چگونه همه چيز را در مسير خود متالشى و 
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كند، درك آن آسان است، البته صاعقه عذاب الهى با انفجارهاى بشرى قابل مقايسه  خرد مى
  ! سر آورد شود اين صاعقه عظيم، چه بالئى بر سر اين قوم خيره  اينجا روشن مى نيست، و از

* * *  
انگيز، بار ديگر  در آخرين آيه مورد بحث، و پايان اين سرگذشت دردناك و عبرت و

اى پيدا  ما قرآن را براى تذكر و بيدارى انسانها آسان نموديم آيا پندگيرنده«: فرمايد مى
  ). يسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّكْرِ فَهلْ منْ مدكر و لَقَد! (؟»شود مى

دهنده و بيدارگر  داستانهايش گويا، و انذارها و تهديدهايش تكان تعبيراتش زنده و روشن،
  . است

* * *  
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  : تفسير
   ترى مبتال شدند به سرنوشت شوم» لوط«قوم 

، و عذاب وحشتناك اين »لوط«اى به داستان قوم  دهنده در اين آيات، اشارات كوتاه و تكان
شود، و اين چهارمين قسمت از سرگذشت اقوام پيشين در  جمعيت ننگين و گمراه ديده مى

  . اين سوره است
م لُوط وكَذَّبت قَ(» قوم لوط انذارهاى پى در پى پيامبرشان را تكذيب كردند«: گويد  نخست مى

  ). بِالنُّذُرِ
به معنى تهديد و بيم دادن است، و ذكر آن به » انذار«چنان كه قبالً نيز اشاره كرديم، جمع » نُذُر«

صيغه جمع، ممكن است اشاره به انذارهاى پى در پى اين پيامبر بزرگ باشد كه اين قوم لجوج 
و پيامبران پيش از ) عليه السالم(»لوط«همه آنها را تكذيب كردند، و يا اشاره به انذار حضرت 

  . كند او است، زيرا دعوتهاى انبياء همگى، يك حقيقت را تعقيب مى
 * * *  

اشاره » خانواده حضرت لوط«اى از عذاب آنها و نجات  آنگاه در يك جمله كوتاه، به گوشه
نّا أَرسلْنا إِ(» آورد فرستاديم  ما بر آنها تندبادى كه ريگها را به حركت در مى«: گويد كرده، مى

  ). علَيهِم حاصباً
  . و همه را در زير اين باران ريگ مدفون ساختيم

إِالّ آلَ لُوط (» جز خاندان لوط، كه ما آنها را سحرگاهان از آن سرزمين بال رهائى بخشيديم«
  ). نَجيناهم بِسحر

  . آورد  به حركت درمى، يعنى ريگ و سنگ را »حصباء«، به معنى تندبادى است كه »حاصب«
  شمرد، عالوه بر  را مى» لوط«در آيات ديگر قرآن نيز، هنگامى كه عذاب قوم 
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 82گويد، چنان كه در آيه  اى كه شهرهاى آنها را زير و رو كرد، سخن از باران سنگ مى زلزله
: علَيها حجارةً منْ سجيل منْضُودرْنا فَلَما جاء أَمرُنا جعلْنا عاليها سافلَها و أَمطَ: خوانيم مى» هود«
هنگامى كه فرمان ما فرا رسيد آن شهر و ديار را زير و رو كرديم، و بارانى از سنگ از گلهاى «

  . »متحجر و متراكم بر آنها نازل نموديم
آيا اين، دو نوع عذاب بود؟ يكى تندبادى كه سنگ و ريگ بيابان را با خود برداشت، و بر آنها 

گردد؟ چرا كه  د، و ديگر، بارانى از سنگهاى آسمانى؟ و يا هر دو به يك معنى باز مىكوبي
هائى از سنگ و ريگ را از زمين برداشته، با خود به  گاهى گردبادهاى عظيم در بيابانها، توده

برد، و هنگامى كه فشار گردباد، فرو نشست، يك مرتبه آنها را بر نقطه ديگرى فرو  آسمان مى
هاى   بعيد نيست كه در اينجا نيز به فرمان خدا، گردبادى مأموريت يافت تا توده ريزد؟ مى

» لوط«عظيمى از سنگ و ريگ بيابان را به آسمان برد، و بعد از زلزله ويرانگر، بر شهرهاى قوم 
هاى شهرهاى آنها را از  فرو ريزد، و اجساد آلوده آنها را در زير آن دفن كند، و حتى ويرانه

  ) 1.(زمين محو نمايد، تا براى هميشه درس عبرتى براى ديگران باشده روى صفح
به هنگام سحر بود، اين ) عليه السالم(»لوط«نجات خاندان حضرت : گويد ضمناً آيه فوق، مى

به خاطر آن بود كه، وعده عذاب اين قوم ستمگر نيز هنگام صبح بود، لذا در آخر شب، به 
جدا ) عليه السالم(جز همسرش كه راه خود را از راه لوط(ايمان فرمان خدا، اين خانواده با 

از شهر بيرون رفتند و چيزى نگذشت كه زلزله، و سپس باران سنگ شروع شد، ) كرده بود
فَأَسرِ بِأَهلك بِقطْع منَ اللَّيلِ و اليلْتَفت منْكُم أَحد إِالَّ : آمده» هود«سوره  81چنان كه در آيه 

رَأَتَكبِقَرِيب ام حبالص سأَ لَي حبالص مهدعوإِنَّ م مهها ما أَصابيبصم در قسمتى از شب با «: إِنَّه
  ات  خانواده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) »هود«سوره  82ذيل آيه (به بعد  190، صفحه 9ـ در اين زمينه بحثهاى ديگرى در جلد  1

  . ايم داشته
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كن، و هيچ يك از شما پشت سرش را نگاه نكند، مگر همسرت كه او نيز به همان  حركت
شوند، مبتال خواهد شد، موعد آنها صبح است آيا صبح نزديك  بالئى كه آنها گرفتار مى

  ! ؟»نيست
را » سحر«شود، اين كه، بعضى از مفسران به پيروى از بعضى ارباب لغت،   و از اينجا روشن مى

  ) 1.(اند، هيچ گونه مناسبتى با آيه فوق ندارد تفسير كرده» بين الطّلوعين«نى در اينجا به مع
* * *  

نجات خاندان لوط نعمتى بود از ناحيه ما، آرى اين گونه «: فرمايد در آيه بعد، براى تأكيد مى
  ) 2).(ي منْ شَكَرَنعمةً منْ عنْدنا كَذلك نَجزِ(» دهيم  كسى را كه شكرگزارى كند پاداش مى

* * *  
و «قبالً اتمام حجت كرده ) عليه السالم(»لوط«كند كه،  و در آيه بعد، اين حقيقت را بازگو مى

آنها را از مجازات ما آگاه ساخته بود، ولى آنها در انذارهاى الهى ترديد كردند، و اصرار بر 
  ). تَماروا بِالنُّذُرِبطْشَتَنا فَ و لَقَد أَنْذَرهم(» مجادله و القاء شك و شبهه داشتند

در اصل، به معنى گرفتن چيزى است با قدرت، و از آنجا كه هنگام ) بر وزن فرش(» بطْش«
  . گيرند، اين كلمه به معنى مجازات نيز آمده است مجازات، قبالً مجرم را با قدرت مى

  به معنى گفتگوى طرفينى براى ايجاد شك، و » تمارى«از ماده » تَماروا«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سحر به «: السحرُ إِخْتالطُ ظُالم آخرِ اللَّيلِ بضياء النَّهارِ: گويد مى» مفردات«در » راغب«ـ  1
  .»معنى اختالط تاريكى آخر شب با روشنائى روز است

اى فعل بر» مفعول له«براى فعل مقدرى است از جنس خودش، و يا » مفعول به» «نعمةً«ـ  2
  . است كه در آيه قبل آمده» نَجينا«
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القاى شبهه و مجادله، در برابر حق است، در حقيقت آنها دست به دست هم دادند، و از طرق 
گوناگون براى ايجاد شك و شبهه در افكار عمومى وارد شدند، تا اثرات انذارهاى اين پيامبر 

  . بزرگ را خنثى كنند
* * *  

عقيدتى در ميان مردم قناعت نكردند، بلكه در زشتكارى و وقاحت و بى  آنها به القاء شبهات
شرمى كار را به جائى رسانيدند كه، وقتى فرشتگان مأمور عذاب به صورت جوانانى خوش 

شدند، اين قوم بى شرم به سراغ آنها ) عليه السالم(»لوط«منظر به عنوان ميهمان وارد خانه 
! »از لوط خواستند كه ميهمانانش را در اختيار آنان بگذارد«: دگوي  آمدند، و چنان كه آيه بعد مى

)هفنْ ضَيع وهدراو لَقَد و .(  
به قدرى از اين مسأله ناراحت شد كه حد نداشت، و مصراً از آنها خواهش ) عليه السالم(»لوط«

آنها وعده به » حجر«سوره  71كرد، دست از اين رسوائى و آبروريزى بردارند، و حتى طبق آيه 
به ازدواج آنها درآورد، و اين نهايت ) در صورت توبه از اين اعمال(داد دختران خود را 

 ايمان و فاقد همه چيز نشان شرم و بى  مظلوميت اين پيامبر بزرگ را در ميان اين گروه بى
  . دهد مى

ن كه ولى چيزى نگذشت، كه اين گروه مهاجم، نخستين مجازات خود را دريافت داشتند، چنا
ما چشمهاى آنها را نابينا و محو كرديم، و به آنها «: فرمايد خداوند، در دنباله همين آيه مى

  ). و نُذُرِفَطَمسنا أَعينَهم فَذُوقُوا عذابِي (» بچشيد عذاب من و انذارهاى مرا: گفتيم
عضى، به آرى، اينجا بود كه دست قدرت خداوند از آستين عدالت بيرون آمد، و به گفته ب

اى از شهپرش را بر چشم آنان بكوبد، فوراً همگى نابينا شدند، و  فرمان داد كه گوشه» جبرئيل«
  جاى چشم آنها به كلى : شود حتى گفته مى
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  ! صاف و همانند صورتشان شد
گر چه، در آيه سخنى از اين معنى به ميان نيامده است كه، چه افرادى به سراغ فرشتگان آمدند، 

نبودند، بلكه اوباشانى كه در وقاحت از ديگران پيشى گرفته بودند، » لوط«تمام قوم  ولى مسلماً
چرا كه با  ;در اين كار پيشقدم شدند، و سرنوشت آنها درس عبرتى براى افرادى ديگر شد

همان حال زار به ميان جمع برگشتند، اما دلى آماده در آن ميان نبود كه از اين عذاب مقدماتى 
   .عبرتى گيرد

اين كه خداوند مجازات آنها را تا هنگام طلوع صبح، تأخير انداخت، براى اين بود : گويند مى
ه كه، اين حادثه در روز قبل صورت گرفت، و به آنها مجال داد كه يك شب ديگر را دربار

اى از عذاب الهى را در وجود اين نابينايان بدبخت ببينند،  سرنوشت خود بينديشند، و نمونه
يدار شوند و توبه كنند، ولى افسوس، كه حتى طبق روايتى، خود اين نابينايان نيز عبرت شايد ب

 نگرفتند، و هنگامى كه دست به ديوارها گرفته، و به خانه خود برگشتند، سوگند ياد كردند كه
  ) 1.(را زنده نخواهيم گذاشت) عليه السالم(»لوط«فردا صبح يك نفر از خاندان 

* * *  
اى ويرانگر كه با نخستين شعاع صبحگاهى، آن   هائى فرا رسيد، و با زلزلهعاقبت، عذاب ن

سرزمين را تكان داد، شهرهايشان زير و رو شد، بدنها، قطعه قطعه، و متالشى، و زير آوارها 
  ! هاى آنها را نيز محو كرد ن شديدى از سنگ بر آنها فرو ريخت، و آثار ويرانهفرو رفت، بارا

سرانجام «: گويد صورت سربسته و فشرده به اين معنى اشاره كرده، مى چنان كه آيه بعد، به
و لَقَد صبحهم بكْرَةً عذاب (» صبحگاهان در اول روز، عذابى پايدار و ثابت به سراغ آنها آمد

سرٌّمتَق .(  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .185، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  1
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  . رى، در لحظاتى كوتاه، همه چيز پايان گرفت، و اثرى از آنها باقى نماندآ

مام اى دارد كه ت معنى گسترده» صبحهم«به خاطر اين است كه ) آغاز روز(» بكْرَةً«تعبير به 
  . گيرد، در حالى كه منظور، آغاز صبح است صبح را در بر مى

غاز طلوع آفتاب؟ دقيقاً معلوم نيست، ولى شايد آيا اين ماجرا در آغاز طلوع فجر بوده؟ يا آ
  . ، بيشتر مناسب آغاز طلوع آفتاب باشد»بكْرَةً«تعبير 
به معنى ثابت و پابرجاست، و در اينجا ممكن است اشاره به اين باشد كه، اين » مستَقر«واژه 

  . نداشت عذاب به قدرى كوبنده، قوى و نيرومند بود كه، هيچ چيز قدرت مقابله با آن را
چون اين عذاب دنيوى با عذاب برزخى آنها اتصال پيدا كرد، : اين معنى نيز گفته شده است كه

  . شده است» مستَقر«از آن تعبير به 
* * *  

فَذُوقُوا (» اكنون بچشيد عذاب من و انذارهاى مرا«: يگر به آنها گفته شدبار د: افزايد سپس مى
  ). عذابِي و نُذُرِ
  . انذارهاى پيامبران شك و ترديد نكنيد تا ديگر در

عذاب «گرچه اين جمله دو بار در اين ماجرا ذكر شده، ولى پيداست جمله اول، اشاره به همان 
هجوم آوردند، و بار ) عليه السالم(»لوط«، يعنى نابينا شدن گروهى است كه به خانه »مقدماتى

  . باشد  باران سنگ مى، يعنى زلزله ويرانگر و »عذاب نهائى«دوم، اشاره به 
* * *  

و باالخره در آخرين آيه مورد بحث، براى چهارمين بار در اين سوره اين جمله پر معنى و 
  ما قرآن را براى پند گرفتن و يادآورى «: كند بيدارگر را تكرار مى
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ذِّكْرِ فَهلْ منْ و لَقَد يسرْنَا الْقُرْآنَ لل(» آسان كرديم، آيا كسى هست كه پند گيرد و متذكر شود
  ). مدكر
پند نگرفتند، نه از انذارها، و نه از عذاب مقدماتى و هشداردهنده، آيا ديگران كه » لوط«قوم 

شوند و توبه  آيند، پشيمان مى آلوده همان گناهانند، از شنيدن اين آيات قرآن به خود مى
  ! كنند؟ مى

* * *  
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  فرْعونَ النُّذُر  و لَقَد جاء آلَ    41
  كَذَّبوا بĤِياتنا كُلِّها فَأَخَذْناهم أَخْذَ عزِيز مقْتَدر     42
  أَ كُفّاركُم خَيرٌ منْ أُولئكُم أَم لَكُم براءةٌ فى الزُّبرِ     43
  أَم يقُولُونَ نَحنُ جميع منْتَصرٌ     44
45    هيسوي و عمالْج رَ زَمبلُّونَ الد  
  بلِ الساعةُ موعدهم و الساعةُ أَدهى و أَمرُّ     46
  

  : ترجمه
  . به سراغ آل فرعون آمد) يكى پس از ديگرى(انذارها و هشدارها ) همچنين(ـ و  41
ـ اما آنها همه آيات ما را تكذيب كردند، و ما آنها را گرفتيم و مجازات كرديم، گرفتن  42

  ! قدرتمند و تواناشخصى 
  !اى در كتب آسمانى نازل شده است؟ نامه ـ آيا كفار شما بهتر از آنانند يا براى شما امان 43
  ! ؟»ما جماعتى متحد و نيرومند و پيروزيم«: گويند ـ يا مى 44
  ! گذارند خورد و پا به فرار مى به زودى جمعشان شكست مى) ولى بدانند(ـ  45
  !تر است تر و تلخ تاخيز موعد آنهاست، و مجازات قيامت هولناكرس) عالوه بر اين(ـ  46
  

  : تفسير
  ! آيا شما از اقوام گذشته برتريد؟

  شود، قوم  پنجمين و آخرين قومى كه در اين سلسله به آنها اشاره مى
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هاى مختلف قرآن  است، ولى از آنجا كه سرگذشت اين قوم به طور مشروح در سوره» فرعون«
  . انگيز آنها شده است اى به داستان عبرت ا تنها اشاره كوتاه و فشردهآمده، در اينج

و لَقَد جاء آلَ فرْعونَ (» به سراغ آل فرعون آمد) يكى پس از ديگرى(انذارهاى ما «: فرمايد مى
النُّذُر .(  

مل تنها خاندان و بستگان او نيست، بلكه پيروان او را به طور عموم شا» آل فرعون«منظور از 
رود، ولى احياناً در  به كار مى» خانواده«و » اهل بيت«گرچه غالباً در مورد » آل«زيرا  ;شود مى

دهد كه، در اينجا منظور  شود، و قرائن مقام نشان مى  معنى وسيعى كه گفتيم نيز استعمال مى
  . همين معنى وسيع است

اى   خواه انسانى باشد يا حادثهدهنده است،  به معنى بيم) 1(»نذير«جمع ) بر وزن كتب(» نُذُر«
دارد، در   دهد، و آنها را از عاقبت كارشان برحذر مى  از حوادث كه به انسانها هشدار مى

باشد، ) عليه السالم(»هارون«و ) عليه السالم(»موسى«صورت اول ممكن است آيه فوق اشاره به 
دهد  آيه بعد نشان مى ، ولى)عليه السالم(»موسى«گانه  هو در صورت دوم اشاره به معجزات ن
  )2.(كه معنى دوم در اينجا مناسب است

* * *  
در برابر اين دو پيامبر بزرگ الهى، و انذارهاى آنها پرده » آل فرعون«آيه بعد، از واكنش 

  ). هاكَذَّبوا بĤِياتنا كُلِّ(» آنها تمام آيات ما را تكذيب كردند«: گويد برداشته، مى
و اين جباران خودكامه و بيدادگر، همه آيات الهى را بدون استثنا  آرى، اين مغروران خودخواه،

  انكار كردند، همه را دروغ، يا سحر، يا حوادث اتفاقى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است و هم معنى مصدرى يا اسم مصدرى » نذير«هم جمع » نذر«ـ بايد توجه داشت كه  1
تواند به يك مفهوم  شود، هر دو مى نى وصفى اطالق مىدارد، و از آنجا كه مصدر نيز به مع

  . بازگردد
  . به معنى مجازاتها نيز باشد» نُذُر«احتمال دارد  75، صفحه 39ـ با توجه به آيه  2
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  ! شمردند
شود، هم معجزات، و هم دالئل  ، مفهوم وسيعى دارد كه هم دالئل عقلى را شامل مى»آيات«

ما به موسى نه «: و لَقَد آتَينا موسى تسع آيات بينات: »اسراء«سوره  101نقلى را، اما به قرينه آيه 
  ) 1.(گانه است نه شود كه در اينجا اشاره به همان معجزات معلوم مى» معجزه روشن داديم
جو باشد، ديدن يكى از اين معجزات با اخطار قبلى، و سپس، بر طرف  انسان، اگر حقيقت

ى پيامبر خدا، براى او كافى است، ولى هنگامى كه انسان به اصطالح بر شدن بال به وسيله دعا
عذاب الهى گيرد، اگر تمام آسمان و زمين آيت خدا شود مؤثر نيست، تنها  سر دنده لج قرار مى

  . بايد فرا رسد و مغزهائى را كه پر از باد غرور است در هم بكوبد
ما آنها را گرفتيم و مجازات كرديم، گرفتن « :خوانيم چنان كه در ذيل همين آيه مورد بحث، مى

  ). فَأَخَذْناهم أَخْذَ عزِيز مقْتَدر(» شود و مقتدر و تواناست  كسى كه هرگز مغلوب نمى
در اصل، به معنى گرفتن است، ولى از آنجا كه مجرم را براى مجازات كردن قبالً » أَخَذ«

  . رود جازات به كار مىكنند، اين كلمه، به عنوان كنايه از م دستگير مى
تعبيرى كه در ذيل اين داستان آمده است، در سرگذشتهاى ديگر نظير ندارد، اين به خاطر آن 

باليدند ، و همه جا سخن از نيروى  است كه فرعونيان بيش از همه، به قدرت و عزت خود مى
  ما آنها را : گويد حكومت آنها بود، اما خداوند مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تبديل شدن  1: با توجه به آيات مختلف قرآن، عبارت است از» گانه موسى  معجزات نه«ـ  1
ر خشيدن دست موسى همچون يك منبع نور و د» يد بيضاء«ـ  2، )20طه (» عصا به مار عظيم«
سلط كه بر زراعتها م» ملخ«ـ  7و  6و  5و  4، )133اعراف (» طوفانهاى كوبنده«ـ  3، )22طه (

هائى كه از رود نيل برخاستند و در  قورباغه(» ضفادع«و ) يك نوع آفت نباتى(» قمل«شد، و 
، )133اعراف (رنگ خون گرفت  رود نيل» دم«و ) مدت كوتاهى سطح زندگى آنها را پوشاندند

كه شرح هر كدام در ذيل آيات ) 130اعراف (ها   و كمبود انواع ميوه» خشكسالى«ـ  9و  8
  . شده است مربوط داده
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گرفتيم، گرفتن عزيز مقتدر، تا معلوم شود اين قدرت و عزت پوشالى در مقابل عزت و قدرت 
كه سرچشمه تمام ثروت، » نيل«خدا هيچ و پوچ است، و عجب اين كه، همان رود عظيم 

آورتر اين كه، موجودات   قدرت، آبادى و تمدن آنها بود، مأمور نابودى آنها شد، و شگفت
بر آنها مسلط گشت، و آنان را به ستوه ) يك نوع حشره(ون ملخ، قورباغه، قمل كوچكى همچ

  . آورد و بيچاره كرد
 * * *  

مشركان «بعد از بيان داستان اقوام پيشين و عذاب و كيفر امتهاى سركش و مجرم، در آيه بعد، 
راى شما آيا كفار شما از كافران پيشين بهترند و يا ب«: گويد را مخاطب ساخته مى» مكّه
أَكُفّاركُم خَيرٌ منْ أُولئكُم أَم لَكُم براءةٌ فى (» اى در كتب آسمانى نازل شده است نامه امان
  ) 1).(الزُّبرِ

ميان شما و قوم فرعون و قوم نوح و لوط و ثمود، چه تفاوتى است؟ اگر آنها به خاطر كفر، 
ها شدند، چه دليلى دارد كه شما به  صاعقهها و  طغيان، ظلم، و گناه گرفتار طوفانها، زلزله

  ! چنين سرنوشتى مبتال نشويد؟
  آيا شما از آنها بهتريد؟ يا طغيان، عناد و كفر شما از آنها كمتر است؟ 

اى در كتب  نامه شمريد؟ مگر اين كه، امان پس، چگونه خود را از عذاب الهى مصون مى
ائى دروغ است، و هيچ گونه دليلى بر آن آسمانى براى شما آمده باشد، و مسلماً چنين ادع

  . نداريد
* * *  

ريم، و گي ما جمعيت متحد و نيرومندى هستيم و از مخالفانمان انتقام مى: گويند يا اين كه مى«
  )2)(أَم يقُولُونَ نَحنُ جميع منْتَصرٌ(» شويم بر آنها پيروز مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَم لَكُم براءةٌ فى «گردد، به قرينه جمله  برمى» مشركان عرب«ظاهراً به » كفّاركم« ـ ضمير در 1
  .»الزُّبرِ

به صورت مفرد آمده و اين به خاطر » جميع«ضمير جمع است، خبر آن » نحن«ـ با اين كه  2
  .باشد  هر چند لفظاً مفرد است، ولى از نظر معنى جمع مى» جميع«آن است كه 
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است، و منظور در اينجا جماعتى است كه هدف و قدرت عمل » مجموع«ه معنى ب» جمع«
و به معنى انتقام » انتصار«نيز تأكيدى بر اين معنى است، زيرا از ماده » منْتَصر«دارند، و تعبير به 

  . گرفتن و پيروز شدن است
ات آينده، از كفار، بود، اما آيه مورد بحث، و آي» خطاب«قابل توجه اين كه، آيه قبل، به صورت 

گويد، و اين يك نوع تحقير است، يعنى شايسته نيستند، بيش از  سخن مى» غائب«به صورت 
  . داين مخاطب به خطاب الهى شون

آل «چرا كه  ;به هر حال، اگر آنها ادعاى چنين قدرتى كنند، آن نيز ادعاى بى اساسى است
نها قويتر بودند، در برابر عذاب الهى همچون و امثال آنان كه از اي» عاد و ثمود«و قوم » فرعون

پر كاه در برابر يك طوفان عظيم، كمترين مقاومتى از خود نشان ندادند، چه رسد به اين گروه 
  ! اندك و فاقد همه چيز

* * *  
جمعشان به «آنها بدانند : افزايد سپس، به عنوان يك پيشگوئى قاطع براى رد سخنان آنها، مى

  ) 1).(سيهزَم الْجمع و يولُّونَ الدبرَ(» كنند و فرار مى خورد زودى شكست مى
در اصل به معنى فشار دادن جسم خشك ) بر وزن جزم(» هزم«از ماده » سيهزَم«جالب اين كه، 

است به حدى كه متالشى شود، و به همين مناسبت در متالشى شدن لشكر و در هم شكستن 
  . آن، به كار رفته است

و منسجمند،  اى به اين نكته باشد كه، اگر چه آنها ظاهراً متحد  تعبير، ممكن است اشارهاين 
شكنند، بر   ولى چون موجوداتى خشك و فاقد انعطافند، در برابر يك فشار قوى، درهم مى

  عكس مؤمنان كه صالبتى توأم با انعطاف دارند 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفته شده، زيرا » يولُّونَ الدبر«گفته شود به جاى آن » يولون االدبار«است  ـ با اين كه مناسب 1
  .اين كلمه معنى جنس دارد كه در حكم جمع است
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كه، اگر تندباد حوادث كمر آنها را خم كند، به زودى قامت راست كرده، و باز هم در برابر 
  . ايستند حادثه مى

به معنى پيش رو است، و ذكر اين كلمه در اينجا براى بيان » قُبل«به معنى پشت در مقابل » دبر«
  . پشت كردن به ميدان جنگ، به طور كامل است

، و ساير جنگهاى اسالمى، جامه عمل به خود پوشيد، و سرانجام، »بدر«اين پيشگوئى در ميدان 
  . جمعيت قدرتمند كفار متالشى شدند و فرار كردند

* * *  
تنها شكست و ناكامى در دنيا بهره آنها نيست، بلكه : افزايد مىدر آخرين آيه مورد بحث، 

بلِ الساعةُ موعدهم و (» تر است ستاخيز موعد آنها است و مجازاتهاى قيامت هولناكتر و تلخر«
  ). الساعةُ أَدهى و أَمرُّ

تر  هم شكست تلخو به اين ترتيب، آنها بايد هم در انتظار شكست تلخى در اين دنيا باشند، و 
  . انگيزتر در آخرت و وحشت

به معنى مصيبت و حادثه بزرگ است كه راه خالص و عالج و » دهاء«و » دهو«از ماده » أَدهى«
درمان ندارد، و گاه به معنى شدت هوشيارى نيز آمده است، اما در آيه مورد بحث به معنى اول 

  . باشد مى
  .شوند كه راه فرارى براى آن نيست ى مىآرى، آنها در قيامت گرفتار چنان سرنوشت

 * * *  
  : نكته

  يك پيشگوئى صريح و اعجازآميز 
نازل شد، مسلمانان در اقليت شديد، و دشمن در » مكّه«بدون شك، آن زمان كه اين آيات در 

  بينى پيروزى سريع مسلمانان بر  اوج قدرت بود، و هرگز پيش
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شت كه مسلمانان هجرت نمودند و آنقدر قدرت پيدا آنها قابل باور نبود، ولى مدت كوتاهى گذ
، ضربه بسيار سهمگينى »بدر«كردند كه، در نخستين برخورد مسلحانه خود با دشمن در ميدان 

» بدر«بر آنان وارد ساختند، آنچنان كه هرگز انتظارش را نداشتند، و چند سالى از ماجراى 
  ! در مقابل آنها تسليم شدند» جزيره عربستان«، بلكه تمام »كفار مكّه«بيشتر نگذشت كه، نه فقط 

  آيا اين خبر غيبى از آينده، آن هم با اين قاطعيت و صراحت، معجزه نيست؟
هاى اعجاز قرآن، مشتمل بودن بر خبرهاى غيبى است، كه يك  دانيم يكى از جنبه مى

  . باشد اش آيه مورد بحث مى نمونه
* * *  
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  في ضَالل و سعر  إِنَّ الْمجرِمينَ    47
  يوم يسحبونَ فى النّارِ على وجوههِم ذُوقُوا مس سقَرَ     48
  إِنّا كُلَّ شَىء خَلَقْناه بِقَدر     49
  و ما أَمرُنا إِالّ واحدةٌ كَلَمح بِالْبصرِ     50
  و لَقَد أَهلَكْنا أَشْياعكُم فَهلْ منْ مدكر     51
  علُوه فى الزُّبرِ و كُلُّ شَىء فَ    52
  و كُلُّ صغير و كَبِير مستَطَرٌ     53
  إِنَّ الْمتَّقينَ في جنّات و نَهر     54
  في مقْعد صدق عنْد مليك مقْتَدر     55
  

  : ترجمه
  . هاى آتشند ـ مجرمان در گمراهى و شعله 47
:) شود و به آنها گفته مى(شوند  ش دوزخ به صورتشان كشيده مىـ در آن روز كه در آت 48

  ! بچشيد آتش دوزخ را
  ! ـ البته ما هر چيزى را به اندازه آفريديم 49
  ! ـ و فرمان ما يك امر بيش نيست، همچون يك چشم بر هم زدن 50
  ! يرد؟آيا كسى هست كه پند گ ;ـ ما كسانى را كه در گذشته شبيه شما بودند هالك كرديم 51
  . هاى اعمالشان ثبت است ـ و هر كارى را انجام دادند در نامه 52
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  . ـ و هر كار كوچك و بزرگى نوشته شده است 53
  . ـ يقيناً پرهيزگاران در باغها و نهرهاى بهشتى جاى دارند 54
  ! ـ در جايگاه صدق نزد خداوند مالك مقتدر 55
  

  : تفسير
  ! در جايگاه صدق نزد خداوند مقتدر

اين آيات در حقيقت ادامه بحث آيات قبل، پيرامون كيفيت حال مشركان و مجرمان در قيامت 
است، آخرين آيه از آيات گذشته، اين حقيقت را بيان كرد كه روز قيامت، ميعاد آنهاست و آن، 

  . تر از مصائب و شكستهاى دنيا بار و تلخى است، تلخ روزِ مصيبت
مجرمان در گمراهى و «: گويد ان علت اين امر پرداخته، مىدر نخستين آيه مورد بحث، به بي

  ) 1).(إِنَّ الْمجرِمينَ في ضَالل و سعر(» هاى آتش دوزخند  شعله
* * *  

بچشيد و : شود شوند، و به آنها گفته مى در آن روز كه در آتش دوزخ به صورت كشيده مى«
كرديد و دروغ و افسانه  مى ردوزخى كه پيوسته آن را انكا» لمس كنيد آتش دوزخ را

  ). يوم يسحبونَ فى النّارِ على وجوههِم ذُوقُوا مس سقَرَ(پنداشتيد  مى
  در اصل به معنى تغيير رنگ بدن و متأذى شدن از ) بر وزن سفر(» سقَر«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نخست جمع : ايم دو معنى دارد ره كردههمين سوره اشا 24چنان كه ذيل آيه » سعر«ـ  1
زدگى و برافروختگى توأم با  به معنى آتش برافروخته، و ديگر به معنى جنون و هيجان» سعير«

از دست دادن اعتدال فكرى، و در آيه مورد بحث، ممكن است به معنى اول باشد، و يا به معنى 
ا اگر از انسانى همانند خود پيروى م: گفتند آنها مى: دوم، در اين صورت مفهوم آيه چنين است

فهمند كه با انكار و تكذيب انبياء در  روز قيامت مى: گويد ايم، قرآن مى كنيم گمراه و ديوانه
  !اند گمراهى و جنون بوده
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تابش آفتاب و مانند آن است، و از آنجا كه جهنم اين دگرگونى و آزار را به نحو شديد دارد، 
، همان تماس گرفتن و لمس كردن است، »مس«ت، و مراد از اس» سقر«يكى از نامهاى آن 

حرارت سوزانى را كه از لمس آتش دوزخ حاصل ! بچشيد: شود بنابراين، به دوزخيان گفته مى
  . شود، بچشيد، و نگوئيد اينها دروغ، خرافه و اسطوره است مى

ست كه سوزندگى نام تمام دوزخ نيست، بلكه بخش خاصى از دوزخ ا» سقَر«: بعضى معتقدند
اى  دره«: نقل شده) عليه السالم(»امام صادق«العاده عجيبى دارد، چنان كه در روايتى از  فوق

  ) 1!.(»سوزاند كه جايگاه متكبران است، و هر گاه نفس بكشد دوزخ را مى» سقر«است به نام 
* * *  

، در آيه بعد، اين عذابها با آن معاصى، هماهنگ نيست: و از آنجا كه ممكن است خيال شود
  ). إِنّا كُلَّ شَىء خَلَقْناه بِقَدر(» ما هر چيزى را به اندازه آفريديم«: افزايد مى

آرى، هم عذابهاى دردناك آنها در اين دنيا روى حساب است، و هم مجازاتهاى شديد آنها در 
اى  شده  آخرت، نه تنها مجازاتها، كه هر چيزى را خدا آفريده روى حساب و نظام حساب

جان، اعضاى پيكر انسان، و وسائل و اسباب  است، زمين و آسمان، موجودات زنده و بى
حيات زندگى، هر كدام روى حساب و اندازه الزم است، و چيزى در اين عالم بى حساب و 

  .چرا كه آفريده آفريدگار حكيمى است ;كتاب نيست
 * * *  

  است، بلكه توأم با  روى حكمت نه تنها اعمال ما از: فرمايد پس از آن مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيات مورد بحث»صافى«ـ تفسير  1
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زيرا فرمان ما يك امر بيش نيست و چنان با سرعت « ;باشد نهايت قدرت و قاطعيت نيز مى
  ). بصرِو ما أَمرُنا إِالّ واحدةٌ كَلَمح بِالْ! (»گيرد همچون يك چشم بر هم زدن انجام مى

 شود، آن نيز بالفاصله موجود مى) موجود باش(» كُنْ«: گوئيم آرى، هر چيز را اراده كنيم مى
هم به اصطالح، از باب ضيق بيان است، و اال اراده و مشيت خداوند همان، و » كُنْ«حتى كلمه (

  ). تحقق مراد او همان
نيم، با يك چشم بر هم زدن، همه ك بنابراين، آن روز كه فرمانِ برپا شدن قيامت را صادر مى

  . شود ىگيرد، و حيات نوين در كالبدها دميده م چيز در مسير رستاخيز قرار مى
هاى آسمانى، يا زمين  ها و صيحه مجرمان را به وسيله صاعقه: همچنين آن روز كه اراده كنيم

شيم، يك فرمان بيشتر ها، طوفانها و تندبادها مجازات كنيم، و يا اراده عذاب آنها داشته با  لرزه
  . شود الزم نيست، بالفاصله همه اينها حاصل مى

اينها، همه هشدارى است براى گناهكاران، تا بدانند خداوند در عين حكيم بودن قاطع است، و 
  .در عين قاطعيت، حكيم، و از مخالفت فرمانش بر حذر باشند

 * * *  
و توجه آنها را به سرنوشت اقوام پيشين آيه بعد، بار ديگر مجرمان و كفار را مخاطب ساخته 

شما بودند هالك و نابود ما افرادى را در گذشته كه شبيه «: گويد دارد، و مى معطوف مى
  ). و لَقَد أَهلَكْنا أَشْياعكُم فَهلْ منْ مدكر(» كرديم، آيا كسى هست كه متذكر شود، و پند گيرد

روند، امور   است كه از سوى فردى به هر طرف مىبه معنى كسانى » شيعه«جمع » أَشْياع«
  كنند، و اگر  دهند، و او را تقويت مى مربوط به او را نشر و شياع مى
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  . شود نيز، از همين جهت است شيعه به معنى پيرو، استعمال مى
و مانند آنها نبودند، بلكه قضيه بر عكس بود، اما از » مكّه«مسلماً اقوام پيشين، پيرو مشركان 

نيز به كار » شبيه و مانند«او هستند اين واژه در معنى » شبيه«نجا كه طرفداران يك نفر آ
  . ودر مى

هاى پيشينيان نيرو  از برنامه» كفار مكّه«اين را نيز نبايد ناديده گرفت كه، اين گروه از 
» ياعاش«كردند، و به همين جهت، بر اقوام پيشين  گرفتند، و از خط مكتب آنها استفاده مى مى

  . اطالق شده است) ها شيعه(
كه، وقتى اعمال و رفتار و اعتقادات كند  به هر حال، اين آيه، بار ديگر اين حقيقت را تأكيد مى

شما با آنها يكى است، دليلى ندارد كه شما سرنوشتى جز سرنوشت آنها داشته باشيد، بيدار 
  !شويد و پند گيريد

* * *  
كند كه، با مرگ اقوام پيشين، اعمال آنها نابود نشده، بلكه   ىآنگاه به اين اصل اساسى اشاره م

  ). و كُلُّ شَىء فَعلُوه فى الزُّبرِ(» هاى اعمالشان ثبت است  امههر كارى را انجام دادند در ن«
  . محفوظ است» يوم الحساب«شود، و براى  همين گونه اعمال شما نيز ثبت و ضبط مى

باشد،  است، و در اينجا اشاره به نامه اعمال آدميان مى» كتاب«به معنى » زبور«جمع » زبر«
باشد، ولى اين معنى با صيغه جمع » لوح محفوظ«منظور از آن : اند بعضى، نيز احتمال داده

  . سازگار نيست
* * *  

و (» شود  و هر كار صغير و كبيرى بدون استثناء نوشته مى«: افزايد سپس براى تأكيد بيشتر مى
غتَطَرٌكُلُّ صسكَبِير م ير و .(  
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بنابراين، حساب اعمال در آن روز، يك حساب جامع و كامل است، چنان كه وقتى نامه اعمال 
اين چه كتابى است كه ! اى واى بر ما«: آورند شود فرياد برمى مجرمان به دست آنها داده مى

يا ويلَتَنا ما لهذَا الْكتابِ  و يقُولُونَ! (»هيچ عمل كوچك و بزرگى نيست مگر آن را شماره كرده
  ) 1).(أَحصاها اليغادر صغيرَةً و الكَبِيرَةً إِالّ

باشد، خواه انسانهائى كه در يك صف  مى» صف«در اصل به معنى » سطر«از ماده » مستَطَر«
صف اند، يا درختانى كه در يك صف قرار دارند، يا كلماتى كه بر صفحه كاغذ، در يك  ايستاده

عنى از آن به رود، معموالً اين م اند، و از آنجا كه بيشتر در معنى اخير به كار مى  رديف شده
  . رسد ذهن مى

  .خبر و به هر حال، اين هشدار ديگرى است به اين افراد گنهكار، غافل، و بى
* * *  

ر مقايسه و از آنجا كه سنت قرآن مجيد بر اين است كه، صالحان و طالحان و نيكان و بدان را د
است، در اينجا  چرا كه در مقايسه، تفاوتها چشمگيرتر و آشكارتر ;كند با يكديگر معرفى مى

پرور  بخش و روح نيز بعد از ذكر سرنوشت كافران مجرم، اشاره كوتاهى به سرنوشت مسرت
پرهيزكاران در ميان باغها و نهرهاى بهشتى و فضاى گسترده، و «: فرمايد پرهيزكاران كرده، مى

  ). إِنَّ الْمتَّقينَ في جنّات و نَهر(» فيض وسيع خداوند جاى دارند
هر دو به معنى مجراى آب فراوان است و ) بر وزن قهر(» نَهر«و همچنين ) بر وزن قمر(» نَهر«

) بر وزن قمر(» نهر«به همين مناسبت گاهى به فضاى گسترده، يا فيض عظيم و نور گسترده 
  . گفته شده است

  ممكن است به همان ) قطع نظر از حديث آينده(واژه در آيه مورد بحث،  اين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .49ـ كهف، آيه  1



٩٠  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

چرا كه معنى  ;كند معنى اصلى يعنى نهر آب بوده باشد، و مفرد بودن آن مشكلى ايجاد نمى
  . است» جنت«جمع » جنات«جنس و جمع دارد، بنابراين، هماهنگ 

نيز ممكن است اشاره به وسعت فيض الهى، نور و روشنائى گسترده بهشت و فضاى وسيع  و
صلى (از پيغمبر گرامى اسالم» در المنثور«آن باشد، و يا به هر دو معنى، اما در حديثى كه در 

ر به معنى فضا و نه«: النَّهرُ الْفَضاء و السعةُ لَيس بِنَهرً جار: خوانيم  نقل شده، مى) اهللا عليه وآله
  )1.(»گستردگى است نه به معنى نهر جارى

 * * *  
است، توضيح بيشترى براى جايگاه متقين » قمر«آخرين آيه مورد بحث كه آخرين آيه سوره 

» آنها در جايگاه صدق و حق و راستى نزد خداوند مالك قادر قرار دارند«: گويد داده، چنين مى
)لم نْدق عدص دقْعي مرفقْتَديك م .(  

چه توصيف جالبى در اين آيه از جايگاه پرهيزگاران شده است؟ دو ويژگى دارد كه همه 
است و هيچگونه باطل و » جايگاه صدق«نخست اين كه، آنجا : امتيازات در آن جمع است

هاى خداوند درباره بهشت در آنجا  بيهودگى در آن راه ندارد، سراسر حق است و تمام وعده
  . شود كند، و صدق آنها آشكار مى پيدا مىعينيت 

شود  استفاده مى) نزد(» عند«در جوار و قرب خدا است، همان چيزى كه از كلمه : ديگر اين كه
كه، اشاره به نهايت قرب و نزديكى معنوى است، نه جسمانى، آن هم نسبت به خداوندى كه 

درت، و در فرمان حكومت و هم مالك است و هم قادر، هر گونه نعمت و موهبتى در قبضه ق
پذيرائى اين ميهمانان گرامى فروگذار نخواهد كرد، و تنها مالكيت او است، و به همين دليل در 

  . داند چه مواهبى براى آنها آماده ساخته است خودش مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .139، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ تفسير  1
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در اين دو آيه كه سخن از مواهب و پاداشهاى بهشتيان است، نخست از : هقابل توجه اين ك
گويد، سپس از پاداش  مواهب مادى آنها، كه باغهاى وسيع و نهرهاى جارى است سخن مى

بزرگ معنوى آنها، كه حضور در پيشگاه قرب مليك مقتدر است، تا انسان را مرحله به مرحله 
ى رآورد و در شور و نشاط فرو برد، به خصوص كه تعبيراتآماده كند، و روح او را به پرواز د

، همگى داللت بر دوام و بقاى اين حضور و »مقعد صدق«و نيز » مقتدر«و » مليك«همچون 
  . قرب معنوى دارد

 * * *  
  : ها نكته

  ـ همه چيز جهان روى حساب است  1
حقيقت مهمى در عالم خلقت پرده در عين فشردگى، از » إِنّا كُلَّ شَىء خَلَقْناه بِقَدر«جمله 
گيرى دقيق در همه  بر سراسر جهان هستى حاكم است، و آن اندازه دارد، حقيقتى كه  برمى

  . كائنات جهان است
شود، اين  گيرى دقيق، آشناتر مى كند، به اين اندازه هر قدر علم و دانش بشرى پيشرفت مى

  . ه در كرات عظيم آسمانى نيز حاكم استبينى، ك گيرى دقيق، نه تنها در موجودات ذره اندازه
شنويم فضانوردان با محاسبات دقيق علمى، كه به وسيله صدها نفر كارشناس   فى المثل مى

شوند، درست در همان  گيرد، موفق مى  متخصص، به وسيله مغزهاى الكترونيكى انجام مى
زى كه سفينه فضائى خواستند بنشينند، با اين كه، ظرف چند رو اى از كره ماه كه مى منطقه

گردد و  شود ، ماه هم به دور خود مى همه چيز دگرگون مىپيمايد،  فاصله زمين و ماه را مى
  شود، و حتى در لحظه پرتاب سفينه  هم به دور زمين، و جاى آن به كلى عوض مى
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اى در حركت است، ولى  العاده نيز، زمين هم به دور خود و هم به دور آفتاب با سرعت فوق
دازه دقيقى دارد، كه مطلقاً از آن تخلف آنجا كه تمام اين حركات گوناگون حساب و ان از

شوند كه، با محاسبات پيچيده، درست در منطقه مورد نظر فرود  كند، فضانوردان موفق مى نمى
  ! آيند

توانند از دهها سال قبل، خسوف و كسوفهاى جزئى و كلى را كه در نقاط  شناسان مى ستاره
گيريهاى  ها همه نشانه دقت در اندازهبينى كنند، اين دهد، دقيقاً پيش مين روى مىمختلف ز

  . جهان بزرگ است
در موجودات كوچك، در مورچگان ريز با آن اندامهاى پيچيده و متنوع و رگها و اعصاب، 

گيرى خيره كننده است، و هنگامى كه به موجودات كوچكتر، يعنى جانداران   ظرافت اين اندازه
گيرد، و در  گيرى اوج مى  ظرافت اين اندازه رسيم، بينى، ميكربها، ويروسها و آميبها مى ذره

آنجا حتى يك هزارم ميليمتر و كوچكتر از آن تحت حساب است، و از آن فراتر، هنگامى كه به 
ها به  گيرى را بايد دور بريزيم، و اندازه شويم تمام اين مقياسهاى اندازه داخل اتم وارد مى

  . جدگن شود كه، به فكر هيچ انسانى نمى كوچك مى قدرى
گيرى نيز دقيقاً   گيرى، تنها در مساله كميتها نيست، كيفيتهاى تركيبى از اين اندازه اين اندازه

برخوردار است، نظامى كه بر روح و روحيات انسان و اميال و غرائز او حاكم است، نيز 
و اجتماعى انسان دارد كه، اگر كمترين هاى فردى   گيرى دقيقى در مسير خواسته اندازه
  . ريزد نى در آن رخ دهد نظام زندگى فردى و اجتماعى او بر هم مىدگرگو

در عالم طبيعت، موجوداتى هستند كه آفت يكديگرند، و هر كدام ترمزى در برابر ديگرى 
  . شود محسوب مى

   كنند، و از اين كه پرندگان شكارى از گوشت پرندگان كوچك تغذيه مى
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نمايند، و لذا عمر  آنها از حد بگذرند، و تمام محصوالت را آسيب برسانند جلوگيرى مى
  . طوالنى دارند

آورند، و تنها در  گذارند، و كم جوجه مى ولى همين پرندگان شكارى، بسيار كم تخم مى
 هاى فراوان بياورند، كنند، اگر بنا بود با اين عمر طوالنى، جوجه شرايط خاصى زندگى مى

  . شد  تحه تمام پرندگان كوچك خوانده مىفا
اى در جهان حيوانات و گياهان دارد كه، مطالعه آن انسان را به  اين مسأله، دامنه بسيار گسترده

  . سازد آشناتر مى» إِنّا كُلَّ شَىء خَلَقْناه بِقَدر«عمق 
* * *  

  ـ تقدير الهى و آزادى اراده انسان  2
و شبيه آن، اين توهم، يا سوء استفاده پيش آيد كه، اگر همه چيز ممكن است از آيه مورد بحث 

را خداوند روى اندازه و حسابى آفريده است، پس اعمال و افعال ما نيز مخلوق او است، و 
  . بنابراين، از خود اختيارى نداريم

از رج ايم، گرچه اعمال ما به تقدير و مشيت الهى است و هرگز خا ولى، چنان كه قبالً نيز گفته
محدوده قدرت و اراده او نيست، ولى او مقدر ساخته كه ما در اعمال خود مختار باشيم، و لذا 
براى ما تكليف و مسئوليت قائل شده كه، اگر اختيار نداشتيم، تكليف و مسئوليت نامفهوم و بى 

قدير الهى معنى بود، بنابراين، اگر ما در اعمال خود فاقد اراده و مجبور باشيم، اين بر خالف ت
  . است

اند كه آنها را  ، گروهى به تفريط و تندروى در جهت مقابل افتاده»جبريون«اما در مقابل افراط 
اعمال ما به دست ما است، و خدا را : گويند نامند، آنها صريحاً مى مى» مفوضه«و » قدريون«

ساخته و خود ود مطلقاً به اعمال ما كارى نيست، و به اين ترتيب قلمرو حكومت الهى را محد
  . پويند را مستقل پنداشته، و راه شرك را مى
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نياز به دقت و ظرافت ) توحيد افعال و عدل(حقيقت اين است كه، جمع ميان اين دو اصل 
خالق همه چيز حتى اعمال ما : را به اين معنى تفسير كنيم كه» توحيد«خاصى دارد، اگر 

چرا كه گنهكاران  ;ايم خدا را انكار كرده» عدل«خداست، به طورى كه ما هيچ اختيارى نداريم، 
  . كند را مجبور بر معاصى ساخته و سپس آنها را مجازات مى

خدا هيچ دخالتى در اعمال ما ندارد، او را از : را به اين معنى تفسير كنيم كه» عدل«و اگر 
  . ايم سقوط كرده» شرك«ايم، و در دره  حكومتش خارج ساخته

معتقد : كه ايمان خالص و صراط مستقيم و خط ميانه است، اين است كه» امر بين االمرين«
تواند از ما  باشيم ما مختاريم ولى مختار بودنمان نيز به اراده خدا است و هر لحظه بخواهد، مى

  . است) عليهم السالم(سلب اختيار نمايد، و اين همان مكتب اهل بيت
يات متعددى در مذمت از اين دو گروه در قابل توجه اين كه، در ذيل آيات مورد بحث، روا

  : كتب تفسير اهل سنت و شيعه وارد شده است
صنْفَانِ منْ أُمتي لَيس : فرمود) صلى اهللا عليه وآله(خوانيم كه پيغمبر اكرم از جمله در حديثى مى
يبلَامِ نَصى اإلِسف مةُ، أُنْزِلَ: لَهرِيالْقَد رْجِئَةُ والْميف ي تنَ فيرِمجإِنَّ الْم ،تابِ اللّهي كةٌ فآي هِم

ها و  ها، و قدرى جبرى! دو گروه از امتم هستند كه سهمى در اسالم ندارند«...: ضَالل و سعر
هاى   گنهكاران در گمراهى و جنون و شعله«...: درباره اينها آيه إِنَّ الْمجرِمينَ في ضَالل و سعر

  ) 1.(»نازل شده »...ندا آتش
به معنى تأخير انداختن است و اين اصطالحى است كه در مورد » ارجاء«از ماده » مرجئه«
  چرا كه آنها اوامر الهى را ناديده گرفته،  ;رود به كار مى» جبريون«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجه، ابن عدى، و ابن اين حديث را از بخارى، ترمذى، ابن م» روح المعانى«ـ در تفسير  1

» قرطبى«ـ نظير همين حديث را  81، صفحه 27نقل كرده است، جلد » ابن عباس«مردويه از 
  ).6318، صفحه 9جلد (در تفسيرش آورده است 
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آورند، به گمان اين كه مجبورند، يا اين كه معتقدند مرتكبين گناهان  و رو به سوى معصيت مى
  ) 1.(اندازند را به قيامت مى روشن نيست و آنكبيره، سرنوشتشان 

ذُوقُوا مس سقَرَ إِنّا : نُزِلَت هذه فى الْقَدرِيةِ: خوانيم مى) عليه السالم(»امام باقر«و در حديثى از 
: شود نازل شده، در قيامت به آنها گفته مى» قدريه«اين آيات درباره «: كُلَّ شَىء خَلَقْناه بِقَدر

اشاره به اين كه، ) (2(»ما هر چيزى را روى حساب و اندازه آفريديموزخ را بچشيد، آتش د
ايم، و  منظور از اندازه و حساب اين است كه، براى هر گناهى، مجازات دقيقى معين ساخته

اين يكى ديگر از تفسيرهاى آيه است، و يا اين كه، شما كه منكر تقدير الهى بوديد و خود را 
ديديد، اكنون قدرت خدا  خدا را از قلمرو اعمال خود بيرون مى پنداشتيد و مى قادر بر هر چيز

  ). را ببينيد، و بچشيد عذاب انحراف خود را
* * *  

  ! ـ فرمان خداوند فقط يك كلمه است 3
هيچ گونه فاصله زمانى وجود ندارد، و لذا در » معلول«و » علت تامه«دانيم در ميان  مى

دانند، و در مورد اراده خداوند نسبت  مى» تقدم رتبى«ت را بر معلول اصطالح فالسفه، تقدم عل
به امر ايجاد و خلقت كه، روشنترين مصداق علت تامه يا مصداق منحصر به فرد علت تامه 

  . باشد است، اين معنى روشنتر مى
تفسير » كُن«را به كلمه ) امر ما يك كلمه بيش نيست: (و ما أَمرُنا إِالّ واحدةٌ: و لذا اگر آيه

و نياز به » نون«و » كاف«نيز تركيبى است از » كُن«اند، از تنگى بيان است، و اال كلمه  ردهك
كه معموالً بيانگر نوعى زمان است، از جهت تنگى بيان » فَيكُون«در » فاء«زمان دارد، و حتى 

  )3(»كَلَمحِ الْبصر«باشد، و حتى تشبيه  مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . »رجا«، ماده »مجمع البحرين«ـ  1
  .186، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  2
در اصل به معنى درخشيدن برق است، سپس به معنى نگاه سريع ) بر وزن مسح(» لمح«ـ  3

  .آمده است
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هنگامى كه از امر الهى درباره رستاخيز » نحل«سوره  77لذا در آيه ) يك چشم بر هم زدن(
از يك چشم بر «: أَو هو أَقْرَب: افزايد كند مى مى» لمح بصر«را تشبيه به  گويد و آن سخن مى

  ! »هم زدن نيز نزديكتر است
به هر حال، در اينجا سخن از زمان، به خاطر تعبيرات روزمره ما است، و به خاطر آن است كه 

ست، ضمناً تعبير گويد، و گرنه خداوند و اوامرش ما فوق زمان ا قرآن به زبان ما با ما سخن مى
، ممكن است اشاره به اين معنى باشد كه، يك فرمان كافى است و نياز به تكرار »واحدة«به 

ر و كبير و حتى آفرينش ندارد، و يا اشاره به اين كه، فرمان او درباره كوچك و بزرگ، صغي
  . كند مجموع آسمانهاى گسترده، با يك ذره خاك فرق نمى

و آسان در مقياس فكر محدود و قدرت ناچيز ماست، و آنجا  اصالً كوچك و بزرگ و مشكل
رود و همه يك رنگ و   كه سخن از قدرت بى انتها مطرح است، اين مفاهيم به كلى از ميان مى

  ). دقت كنيد(شوند  يك شكل مى
با امر او همه چيز آناً وجود پيدا : (معنى جمله فوق: آيد كه پيش مى» يك سؤال«در اينجا 

  . مشاهده تدريجى بودن حوادث جهان سازگار نيست با) كند مى
فرمان او همه جا : شود، و آن اين كه  اين سؤال، با توجه به يك نكته روشن مى» پاسخ«ولى، 

باشد ولى محتواى فرمان متفاوت  زدن نيز سريعتر مىيك كلمه است كه از يك چشم بر هم 
د را تكميل كند، يك لحظه كم و زياد است، اگر به جنين فرمان داده كه، در نه ماه دوران خو

نخواهد شد، و فوريت آن به اين است كه درست در رأس اين مدت تكميل گردد، و اگر فرمان 
ناپذير است،  خود بچرخد، فرمانش تخلف ساعت يك بار به دور 24به كره زمين داده، كه در 

محتواى فرمان است كه با  و به تعبير ديگر، براى تأثير فرمان او هيچ زمانى الزم نيست، اين
  توجه به سنت تدريجى بودن عالم ماده و خاصيت و طبيعت حركت، زمان به 
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  .پذيرد خود مى
* * *  

  » قمر«ـ آغاز و پايان سوره  4
با وحشت و اضطراب و هشدار به نزديك شدن قيامت آغاز » قمر«قابل توجه اين كه، سوره 

ستين در جايگاه صدق، در نزد مليك مقتدر بيان شده، و با آرامش مطلقى كه براى مؤمنان را
گيرد، و چنين است راه و رسم تربيت كه، از اضطراب و وحشت شروع  فرموده، پايان مى

كند، هوسهاى سركش   گردد، افكار پريشان را جمع مى شود، و به آرامش كامل منتهى مى مى
سازد،  ى و ضالل برطرف مىنمايد، خوف و اضطراب درونى را از عوامل فنا، نابود  را رام مى

و در جوار ابديت پروردگار، و در پيشگاه رحمت و قرب او، غرق آرامش، سكينه و اطمينان 
  . كند مى

و به راستى توجه به اين كه خداوند مالك بى منازع و حاكم بى مانع در سرتاسر عالم هستى 
ت، به انسان آرامش است، و توجه به اين كه او مقتدر است و قدرتش در همه چيز نافذ اس

  . بخشد  نظيرى مى  بى
تأثير عميقى در اجابت دعا ) مليك و مقتدر(اين دو نام مقدس : اند بعضى از مفسران نقل كرده

من وارد مسجد شدم در حالى كه گمان : كند نقل مىدارد، به طورى كه يكى از روات 
و احدى در مسجد غير از كردم صبح شده، ولى معلوم شد مقدار زيادى از شب باقى مانده،  مى

اى : زند من نبود، ناگهان حركتى از پشت سرم شنيدم، ترسيدم، اما ديدم ناشناسى صدا مى
هم إِنَّك مليك مقْتَدر، ما تَشاء منْ أَللّ«: كسى كه قلبت مملو از ترس است وحشت نكن و بگو

  اين دعاى كوتاه را خواندم و  گويد من خواهى بخواه، او مى سپس هر چه مى» أَمر يكُونُ
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  ) 1.(چيزى از خدا نخواستم مگر اين كه انجام شد
* * *  

  
  

تو مليك و مقتدرى، ما را چنان توفيقى مرحمت فرما كه در سايه ايمان و عمل و تقوا ! خداوندا
  !در جايگاه صدق، در جوار قرب و رحمتت قرار گيريم

وزى است وحشتناك و براى گناهكاران تلخ و ما ايمان داريم روز رستاخيز، ر! پروردگارا
  ! ناگوار، در آن روز تنها اميد ما به لطف و كرم تو است

به ما روحى بيدار و عقلى هشيار مرحمت كن، تا از سرنوشت پيشينيان درس عبرت ! بار الها
  ! گيريم، و راهى را كه به هالك آنها انجاميد نپيمائيم

  
  آمينَ يا رب العالَمينَ 

  
  پايان سوره قمر                                               

   1406/ ربيع الثانى /  7                                            
                                               29  /9  /1364   

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .83، صفحه 27، جلد »روح المعانى«ـ  1
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  سوره الرحمن
  
  
  

  آيه است 78نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
  
  
  
  
  
  
  

  تاريخ شروع                                                     
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  محتواى سوره الرحمن 
خداوند است كه بر بندگان » مادى«و » معنوى«اين سوره به طور كلى، بيانگر نعمتهاى مختلف 

توان نام اين سوره را  خود ارزانى داشته، و آنها را غرق در آن ساخته است، به طورى كه مى
رحمت «كه » الرحمن«گذارد، و به همين دليل با نام مبارك » نعمت«يا سوره » رحمت«سوره 

بار  31كند، آغاز شده، و با اجالل و اكرام خداوند، پايان گرفته، و  را بازگو مى» واسعه الهى
گيرد  ـ كه به وسيله آن از بندگانش اقرار بر نعمتهاى خود مى» فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ«جمله 
  . ن ذكر شده استـ در آ

بنابراين، از يك نظر مجموع سوره، يك بخشِ به هم پيوسته، پيرامون نعمتهاى خداوند منّان 
  : توان محتواى آن را به پنج بخش تقسيم كرد است، و اما از نظر ديگر، مى

كه مقدمه و آغاز سوره است، از نعمتهاى بزرگ خلقت، تعليم و تربيت، حساب و » بخش اول«
  . ويدگ  ائل رفاهى انسان، و غذاهاى روحى و جسمى او سخن مىميزان، وس

  . توضيحى است بر مسأله چگونگى آفرينش انس و جن» بخش دوم«
  . ها و آيات خداوند در زمين و آسمان است بيانگر نشانه» بخش سوم«

از نعمتهاى دنيوى فراتر رفته، سخن از نعمتهاى جهان ديگر است كه با دقت » بخش چهارم«در 
ها، همسران   ها، ميوه  اغها، چشمههاى نعمتهاى بهشتى، اعم از ب كارى ظرافت خاصى ريزه و

  . زيبا و باوفا، و انواع لباسها، توضيح داده شده است
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اين سوره، اشاره كوتاهى به سرنوشت مجرمان و قسمتى از » بخش پنجم«و باالخره در 
ساس سوره بر بيان رحمت الهى است، در مجازاتهاى دردناك آنها آمده است، ولى از آنجا كه ا

اين قسمت توضيح زيادى داده نشده، به عكس نعمتهاى بهشتى، كه به طور مشروح و گسترده 
دارد، و   آمده است، آنچنان كه دلهاى مؤمنان را غرق سرور و اميد كرده، غبار غم را از دل برمى

  . نشاند نهال شوق را در خاطر مى
، آن هم در مقطعهاى كوتاه، آهنگ جالب و زيبائى به »الء ربكُما تُكَذِّبانِفَبِأَى آ««تكرار آيه 

كند، لذا  اى پيدا مى شود، جاذبه خيره كننده سوره داده، و چون با محتواى زيبايش آميخته مى
لكُلِّ : نقل شده) صلى اهللا عليه وآله(جاى تعجب نيست كه در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم

براى هر چيزى، عروسى است، و «: منِ جلَّ ذكْرُهوس و عرُوس الْقُرْآنِ سورةُ الرَّحشَىء عرُ
  )1.(»عروس قرآن سوره الرحمن است

شود، ولى  گرچه در زبان فارسى، به خصوص زن اطالق مى» عروس«واژه : قابل توجه اين كه
  ) 2.(گردد  هستند اطالق مىدر فرهنگ عرب، به مرد و زن هر دو مادام كه در مراسم عروسى 

ترين  و از آنجا كه مرد و زن، در چنين مراسمى، در بهترين و زيباترين حاالت و كامل
  . شود  احترامات قرار دارند، اين واژه به موجودات بسيار زيبا و گرامى اطالق مى

  .براى اين سوره، و نيز تناسبش، ناگفته پيداست» الرحمن«علت انتخاب نام 
* * *  

  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيز  140، صفحه 6، جلد »در المنثور«، اين حديث در »الرحمن«، آغاز سوره »مجمع البيان«ـ  1

  .351، صفحه 4، جلد »مستدرك«. آمده است
  ... و » صحاح اللغة«و » مجمع البيان«و » لسان العرب«ـ  2
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  فضيلت تالوت سوره الرحمن 
انگيزد، و بيان   ، حس شكرگزارى را در انسانها به عاليترين وجهى برمىاز آنجا كه اين سوره

دهد،  نعمتهاى مادى و معنوى دنيا و آخرت، شوق طاعت و بندگى را در دل او افزايش مى
فضيلتهاى فراوانى براى تالوت آن در روايات آمده است، البته تالوتى كه در اعماق روح انسان 

  . نه مجرد لقلقه زبان د و مبدأ حركت گردد،نفوذ كن
منْ قَرَأَ سورةَ الرَّحمنِ رحم : خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(از جمله در حديثى از رسول خدا

هلَيع اللَّه ما أَنْعى شُكْرَ مأَد و فَهضَع هر كس سوره الرحمن را بخواند خداوند به ناتوانى «: اللَّه
كند، و حق شكر نعمتهائى را كه به او ارزانى داشته، خودش  رحم مى )در اداى شكر نعمتها(او 

  ) 1.(»كند اداء مى
تالوت سوره «: خوانيم مى) عليه السالم(»امام صادق«از » ثواب االعمال«در حديث ديگرى در 

گز استقرار چرا كه اين سوره در قلوب منافقان هر ;الرحمن، و قيام به آن را هرگز رها نكنيد
دهد كه زيباترين چهره، و   ، و خداوند آن را در قيامت به صورت انسانى قرار مىيابد نمى

گيرد كه از همگان به خداوند متعال  خوشبوترين رائحه را دارد، سپس در جائى قرار مى
چه كسى در زندگى دنيا به محتواى تو قيام : پرسد خداوند از اين سوره مى! نزديكتر است

  داد؟  مىتالوت تو را ادامه  داشت و
شود، خدا به  فالن و فالن، در اين حال صورتهاى آنها سپيد مى! خداوندا: گويد در پاسخ مى

خواهيد شفاعت كنيد، آنها تا آنجا كه آرزو دارند شفاعت  اكنون هر كه را مى: فرمايد آنها مى
  كنند مگر اين  كنند، و براى هيچ كس شفاعت نمى مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .187، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
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  ) 1!.(»خواهيد ساكن گرديد وارد بهشت شويد و هر كجا مى: شود كه به آنها گفته مى
فَبِأَى آالء «منْ قَرَأَ سورةَ الرَّحمنِ فَقَالَ عنْد كُلِّ : و در حديث ديگرى از آن حضرت آمده است

منْ آالئك رب أُكَذِّب، فَإِنْ قَرَأَها لَيالً ثُم مات مات شَهِيداً، و إِنْ قَرَأَها  البِشَىء» ربكُما تُكَذِّبانِ
فَبِأَى آالء «هر كس سوره الرحمن را بخواند و هنگامى كه به آيه «: نَهاراً فَمات مات شَهِيداً

خداوندا هيچ يك از نعمتهاى «: ك رب أُكَذِّبالبِشَىء منْ آالئ: د بگويدرس مى» ربكُما تُكَذِّبانِ
اگر اين تالوت در شب باشد و بميرد شهيد خواهد بود، و اگر در روز » كنم تو را انكار نمى

  ) 2!.(»باشد و در همان روز بميرد نيز شهيد خواهد بود
 * * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2و  1، احاديث 306، صفحه 92جلد ، »بحار االنوار«ـ  1
  .ـ همان مدرك 2
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  : تفسير
  سرآغاز نعمتهاى الهى 

گونه كه گفتيم ـ بيانگر انواع نعمتها و مواهب بزرگ الهى است،  از آنجا كه اين سوره ـ همان
چرا كه اگر صفت  ;شود كه رمزى از رحمت واسعه او است آغاز مى» رحمان«با نام مقدس 

  . گستراند اى دوست و دشمن نمىاو نبود، اين چنين خوان نعمت را بر» رحمانيت«
   )1).(اَلرَّحمنُ(» خداوند رحمان«: فرمايد لذا مى
* * *  

  ). علَّم الْقُرْآنَ(» قرآن را تعليم فرمود«
كند، چه تعبير  بيان مى» تعليم قرآن«و به اين ترتيب، نخستين و مهمترين نعمت را، همان 

جالب و پرمحتوائى؟ چرا كه اگر درست بينديشيم اين قرآن مجيد، سرچشمه همه مواهب، و 
نعمتهاى معنوى و مادى است، و جالب اين گيرى از تمام  وسيله وصول به هر نعمت، و بهره

ذكر كرده، در » تعليم بيان«انسان و » خلقت«را حتى قبل از مسأله » عليم قرآنت«كه، بيان نعمت 
حالى كه از نظر ترتيب طبيعى بايد نخست اشاره به مسأله آفرينش انسان، و بعد نعمت تعليم 

يجاب كرده كه بر خالف اين ترتيب بيان، و سپس نعمت تعليم قرآن شود، اما عظمت قرآن ا
  . طبيعى، نخست از آن سخن گويد

نام ) صلى اهللا عليه وآله(اين آيه، در ضمن پاسخى است به مشركان عرب كه، وقتى پيامبر
را بيان كرد، و آنها را دعوت به سجده براى خداوند رحمان نمود، آنها به عنوان » رحمان«

  ) 2.(؟»رحمن چيست«: و ما الرَّحمنُ: جوئى گفتند بهانه
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خبر بعد از خبر است، » خَلَقَ االنْسان«خبر آن، و » علَّم الْقُرْآن«مبتداست، و » الرحمن«ـ  1

درتركيب اين جمله احتماالت ديگرى نيز داده شده كه چون قابل مالحظه نبود از ذكر آن 
  .خوددارى شد

  .60ـ فرقان، آيه  2
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آن را تعليم فرموده، انسان را آفريده، و تعليم خداوند رحمن كسى است كه قر: گويد قرآن مى
  . بيان به او كرده است

ترين مفهوم را در ميان نامهاى پروردگار  ، گسترده»اللّه«بعد از نام » رحمان«به هر حال، نام 
، نام »رحمت خاص«و » رحمت عام«: دانيم خداوند داراى دو رحمت است زيرا مى ;دارد

اشاره به » رحيم«شود، و نام  او است كه همگان را شامل مى» رحمت عام«اشاره به » رحمان«
او كه مخصوص اهل ايمان و طاعت است، و شايد به همين دليل، نام » رحمت خاص«
ولى ) همراه باشد» عبد«مگر اين كه با كلمه (شود  بر غير خدا هرگز اطالق نمى» رحمان«

س داراى رحمت عام جز او نيست، چرا كه هيچ ك ;شود به ديگران نيز گفته مى» حيمر«وصف 
اما رحمت خاص، هر چند به صورت ضعيف، در ميان انسانها و موجودات ديگر نيز وجود 

  . دارد
الرَّحمنُ إِسم خاص بِصفَة عامةو الرَّحيم : خوانيم مى) عليه السالم(»امام صادق«در حديثى از 

يعنى نامى است (» ت اما صفت عام داردرحمن اسم خاص اس«: إِسم عام بِصفَة خاصة
رحيم اسمى است عام به صفت «ولى ) شود مخصوص خدا كه رحمتش همگان را شامل مى

رود همان گونه كه قرآن   يعنى توصيفى است كه براى خدا و خلق هر دو به كار مى(» خاص
رحمت ويژه  اما مفهوم آن،) 1.(ن رئوف رحيم معرفى كرده استمجيد پيغمبر اسالم را به عنوا

  ) 2).(و معينى است
خداوند قرآن را به چه كسى تعليم كرده؟ مفسران تفسيرهاى گوناگونى ذكر : در اين كه

صلى اهللا عليه (به جبرئيل و فرشتگان، و گاه، به شخص پيامبر اسالم: اند گاه گفته: اند كرده
  . انسانها و حتى جنّو گاه، به همه ) وآله

  است و لذا » جنّ و انس«و از آنجا كه اين سوره، بيانگر رحمتهاى الهى به 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .128ـ توبه، آيه  1
  .317، صفحه »مصباح كفعمى«ـ  2
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كدام يك از نعمتهاى «كند  بار بعد از ذكر بحثهائى از اين نعمتها از آنها سؤال مى 31
مان تفسير آخر است كه، خدا اين قرآن را به وسيله ؟ مناسب ه»كنيد ردگارتان را انكار مىپرو

  )1.(، به جن و انس تعليم فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر بزرگش محمد
 * * *  

انسان «: فرمايد بعد از ذكر نعمت بى مثال قرآن، به مهمترين نعمت، در سلسله بعد پرداخته، مى
  ). لَقَ الْإِنْسانَخَ(» را آفريد

چرا كه در  ;)عليه السالم(»آدم«مسلماً منظور از انسان در اينجا، نوع انسان است نه حضرت 
) صلى اهللا عليه وآله(گويد، و نه شخص پيامبر اسالم چند آيه بعد، درباره او جداگانه سخن مى

  . هر چند حضرت برترين و واالترين مصداق آن است
بر عموميت معنى انسان است، آيد نيز، شاهد ديگرى   ه بعد از آن مىگستردگى نعمت بيان، ك

  . رسد بنابراين، تفسيرهاى ديگر جز آنچه گفته شد، صحيح به نظر نمى
و به راستى، آفرينش انسان، اين مجموعه شگرف عالم هستى، اين خالصه موجودات، اين 

چرا كه هر يك  ;مانند ظير و بىن در آن درج است، نعمتى است بى» عالم كبير«كه » عالم صغير«
  . اد وجود او، خود نعمت بزرگى استاز ابع

بينى، كه در آن نطفه  تر يك موجود ذره ارزش، و يا صحيح  گرچه آغاز وجودش يك نطفه بى
ارزش شناور است، بيش نيست، ولى در سايه ربوبيت پروردگار آنچنان مراحل تكامل را   بى

  .يابد ن موجود عالم خلقت ارتقاء مىتري كند، كه به مقام شريف طى مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حذف شده يا مفعول دوم، در ميان مفسران گفتگو است، ولى » علَّم«ـ در اين كه مفعول اول  1

علَّم االنْس و الْجِنَّ «: مناسب آن است كه مفعول اول حذف شده باشد و در تقدير چنين است
يك مفعول بيشتر نگرفته و به معنى قرار دادن » لَّمع«اند  بعضى احتمال داده: و اين كه »الْقُرْآنَ

  . رسد عالمت است، بسيار بعيد به نظر مى
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چرا كه قرآن مجموعه اسرار هستى به صورت  ;ذكر نام انسان، بعد از قرآن، نيز قابل دقت است
اى است از اين  و هر كدام نسخهتدوين است، و انسان خالصه اين اسرار به صورت تكوين، 

  ! عالم بزرگ و پهناور
* * *  

: افزايد آيه بعد، به يكى از مهمترين نعمتها، بعد از نعمت آفرينش انسان، اشاره كرده مى
  ). علَّمه الْبيانَ(» خداوند بيان را به او تعليم كرد«
شود كه مبين و آشكار  اى دارد، و به هر چيزى گفته مى از نظر لغت مفهوم گسترده» بيان«

شود كه حتى كتابت و خط و  كننده چيزى باشد، بنابراين، نه فقط نطق و سخن را شامل مى
» بيان«منطقى، كه مبين مسائل مختلف و پيچيده است، همه در مفهوم  انواع استدالالت عقلى و

  . است» سخن گفتن«جمع است، هر چند شاخص مجموعه، همان 
كنيم، ولى در حقيقت  اى فكر مى به سخن گفتن، آن را مسأله سادهگرچه ما به خاطر عادت 

هيچ كارى : ان گفتتو ترين اعمال انسان است، بلكه مى ترين و ظريف سخن گفتن از پيچيده
  ! به اين ظرافت و پيچيدگى نيست

كنند،  زيرا از يكسو، دستگاههاى صوتى براى ايجاد اصوات مختلف با يكديگر همكارى مى
فرستد، تارهاى صوتى  كند، و آن را تدريجاً از حنجره بيرون مى ا در خود جمع مىريه هوا ر

ضى نشانه رضا، و ديگرى خشم، و بعضى آيند، و صداهاى كامالً متفاوت، كه بع به صدا در مى
كنند، سپس اين صداها با  استمداد، و ديگرى تكلّم، و يكى محبت و ديگرى عداوت ايجاد مى

ندانها و فضاى دهان، حروف الفبا را با سرعت و ظرافت خاصى به وجود كمك زبان و لبها و د
آيد، به اشكال  ره بيرون مىآورند، و به تعبير ديگر، آن صداى ممتد و يكنواخت كه از حنج مى

  شود، و حروف از آن تشكيل  هاى مختلف بريده مى و اندازه
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  . گردد مى

سان بر اثر پيشرفت فكرى، لغات گوناگون آيد كه ان از سوى ديگر، مسأله وضع لغات پيش مى
ى كند، و عجب اين كه، هيچ گونه محدوديت براى انواع نيازهاى مادى و معنويش، وضع مى

براى انسان در وضع لغات نيست، و تعداد زبانهاى موجود در دنيا به قدرى زياد است كه دقيقاً 
بانهاى جديدى تدريجاً تشكيل توان آنها را احصا كرد، و حتى با گذشت زمان، لغات و ز نمى
  . شود مى

ا باالتر از دانند، و بعضى اين عدد ر مى! بعضى، تعداد زبانهاى موجود در دنيا را سه هزار زبان
رسد هدف، شمارش اصول السنه بوده، و گرنه اگر  ولى به نظر مى) 1(اند  اين ذكر كرده

د بود، تا آنجا كه گاه ديده شده دو زبانهاى محلى را در نظر بگيريم عدد از اين هم فراتر خواه
  . كنند روستاى مجاور با دو زبان مختلف محلى، صحبت مى

بنديها و استدالالت، يا بيان احساسات از طريق عقل و فكر  از سوى سوم، مسأله تنظيم جمله
  . آيد كه روح بيان و نطق است، و به همين دليل، سخن گفتن مخصوص انسانهاست  پيش مى

كنند،  بسيارى از حيوانات براى تفهيم نيازهايشان اصوات مختلفى ايجاد مى درست است كه
به صورت » بيان«است، در حالى كه  ولى تعداد اين اصوات بسيار محدود و گنگ و مبهم

چرا كه خداوند قدرت فكرى الزم را براى  ;گسترده و نامحدود در اختيار انسانها قرار دارد
   .سخن گفتن به آنها بخشيده است

را در تكامل و پيشرفت زندگى انسانها، و پيدايش و ترقى » بيان«از اينها كه بگذريم، اگر نقش 
  تمدنها در نظر بگيريم، يقين خواهيم كرد كه اگر اين نعمت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . »لغت«، ماده 364، صفحه 8، جلد »دائرة المعارف فريد وجدى«ـ  1
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توانست تجربيات و علوم خود را به سادگى از نسلى به نسل  ن هرگز نمىبزرگ نبود، انسا
نش و تمدن و دين و اخالق گردد، و اگر يك ديگر، منتقل سازد، و باعث پيشرفت علم و دا

روز اين نعمت بزرگ از انسانها گرفته شود، جامعه انسانى به سرعت راه قهقرا را پيش خواهد 
شود  وسيع آن كه شامل خط و كتابت و حتى انواع هنرها مى گرفت، و هرگاه بيان را به معنى

  . گردد  روشنتر مىالعاده مهم آن در زندگى انسانها  تفسير كنيم، نقش فوق
در اين سوره » بيان«فهميم چرا بعد از نعمت خلقت انسان، سخن از تعليم  اينجاست كه مى

  .اى است از مواهب پروردگار به ميان آمده  ، كه مجموعه»رحمن«
* * *  

خورشيد و «: گويد سپس، به سراغ چهارمين نعمت بزرگ از مواهب خداوند رحمن رفته، مى
  ) 1).(الشَّمس و الْقَمرُ بِحسبان(» مى جريان دارندماه بر طبق حساب منظ

چرا كه بدون نور و حرارت  ;، از بزرگترين نعمتها براى انسان است»خورشيد«اصل وجود 
هر جنبش و : ايم در منظومه شمسى غير ممكن است، و سابقا نيز گفتهحاصل از آن، زندگى 

اصلى آن نور و حرارت خورشيد  گيرد سرچشمه  حركتى كه در كره خاكى ما صورت مى
است، نمو و رشد گياهان و تمام مواد غذائى، بارش بارانها، وزش بادها، همه به بركت اين 

  . موهبت الهى است
كند، عالوه بر اين كه چراغ  مهمى را در حيات انسان ايفا مىنيز به سهم خود نقش » ماه«

  در شبهاى تاريك او است، جاذبه آن كه سرچشمه جزر و مد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد، و آيه  مصدر است، و به معنى حساب و نظم و ترتيب مى) بر وزن غفران(» حسبان«ـ  1
  .»و الشَّمس و الْقَمرُ تَجرِيانِ بِحسبان«: تمحذوفى دارد و در تقدير چنين اس
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اقيانوسهاست، عاملى است براى بقاء حيات در درياها، و مشروب ساختن بسيارى از سواحل 
  . ريزند ها در مجاورت آن به دريا مى  كه رودخانه

دور زمين و يا به تعبير ديگر حركت ماه به (و افزون بر همه اينها، نظام ثابت در اين دو حركت 
كه سبب پيدايش منظم شب و روز، سال و ماه و فصول ) حركت زمين به دور خورشيد

ريزى براى امور تجارى، صنعتى، و  مختلف است، سبب نظم زندگى انسانها، و برنامه
  . يافت كشاورزى است، كه اگر اين سير منظم نبود، زندگى بشر هرگز، نظام نمى

نظام بسيار دقيقى دارد، بلكه مقدار جرم و جاذبه آنها، و نه تنها حركت اين كرات آسمانى 
است، و به طور » حسبان«همه روى حساب و اى كه از زمين، و از يكديگرى دارند،  فاصله

قطع، هر كدام از اين امور به هم بخورد اختالالت عظيمى در منظومه شمسى، و به دنبال آن در 
  . دهد نظام زندگى بشر، رخ مى

ه، به هنگامى كه اجزاى اين منظومه، از كره خورشيد جدا گرديد، بسيار پريشان و عجب اين ك
رسيد، ولى سرانجام در شكل كنونى تثبيت شد، يكى از دانشمندان علوم  و نامنظم به نظر مى

  : گويد طبيعى در اين زمينه چنين مى
هزار  12ارت در هم بر هم مواد و مصالحى كه با حر) ظاهراً(منظومه شمسى ما از مخلوط «

پايان پراكنده گشته، به  درجه از خورشيد جدا شده، و با سرعتى غير قابل تصور در فضاى بى
  . وجود آمده است

اما در همين آشفتگى ظاهرى و انقالب جوى، چنان نظم و ترتيب دقيق و منظمى ايجاد شده 
يم، و نتيجه اين بينى كن  پيشتوانيم  كه امروز حتى دقايق و لحظات حوادث آينده آن را مى

نظام و ترتيب، آن است كه اوضاع فلكى ما هزار ميليون سال است كه به همين حال 
  ) 1.(»باقيمانده

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .28، صفحه »راز آفرينش انسان«ـ  1
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اين نكته نيز قابل توجه است كه، خورشيد هر چند در وسط منظومه شمسى ظاهراً بدون 
ثابت مانده است، ولى نبايد فراموش كرد كه آن هم به اتفاق تمام سيارات و اقمارش حركت 

در حركت، ) »وگا«ستاره معروف (در دل كهكشانى، كه به آن تعلق دارد، به سوى نقطه معينى 
  . و اين حركت نيز نظم و سرعت معينى دارد

* * *  
و گياه و درخت «: فرمايد و مىافكند،   در پنجمين موهبت بزرگ، از آسمان به زمين نظر مى

  ). و النَّجم و الشَّجرُ يسجدانِ(» كنند براى او سجده مى
» شَجر«آيد، و گاه، به معنى گياه بدون ساقه، و در اينجا به قرينه  گاه، به معنى ستاره مى» نَجم«
  ) 1.(، منظور معنى دوم يعنى گياه بدون ساقه است)درخت(

گويند، به خاطر آن  مى» نجم«اصل به معنى طلوع است، و اگر به اين گياه  اصوالً اين واژه، در
شود نيز به خاطر طلوع آن  گفته مى» نجم«آورد، و اگر به ستاره،  است كه، از زمين سر بر مى

  . است
ت كه قسمتى شود، با اين تفاو دانيم، تمام مواد غذائى انسانها، در اصل از گياهان گرفته مى مى

شود كه جزء  كند، و قسمت ديگرى صرف تغذيه حيواناتى مى مستقيماً مصرف مىرا انسان 
زيرا آنها  ;مواد غذائى انسانها است، اين معنى حتى در مورد حيوانات دريائى نيز صادق است

ريا، كنند كه ميليونها ميليون از آن در هر گوشه و كنار د نيز از گياهان بسيار كوچكى تغذيه مى
  . رويد، و در البالى امواج در حركت است اب مىدر پرتو نور آفت
و ) مانند بوته كدو، خيار و امثال آنها(انواع گياهان كوچك و خزنده » نجم«به اين ترتيب 

  دار مانند غالت و درختان ميوه و غير آن   انواع گياهان ساقه» شجر«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»النجم ما الساق له من النبات« :گويد مى» مفردات«در » راغب«ـ  1
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  . شود را شامل مى
اشاره به تسليم بى قيد و شرط آنها در برابر قوانين ) كنند اين دو سجده مى(» يسجدان«و تعبير 

آفرينش، و در مسير منافع انسانهاست، مسيرى كه خدا براى آنها تعيين كرده، و آن را بى كم و 
  . پيمايند كاست مى

چرا كه در هر برگ و هر دانه گياهى، آيات  ;ره به اسرار توحيدى آنها نيز هستدر ضمن، اشا
  ) 1!.(»هر ورقى دفترى است معرفت كردگار«عجيبى از عظمت و علم پروردگار وجود دارد، و 

در آيه فوق، ستارگان آسمان باشد، ولى » نجم«البته، اين احتمال نيز داده شده كه، منظور از 
  . م با قرائن موجود در آيه متناسبتر و سازگارتر استآنچه در باال گفتي

* * *  
  : نكته

  نظرى به چند روايت 
در منابع اسالمى، ذيل آيات فوق، رواياتى نقل شده كه از قبيل تفسير كلى به مصداق روشن 

  : كند از جمله است، و هر كدام قسمتى از آيات را تبيين مى
البيانُ : فرمود» علَّمه الْبيان«خوانيم كه در تفسير  مى) عليه السالم(»امام صادق«در حديثى از 

بيان همان اسم اعظم است كه به وسيله آن همه چيز «: االسم االَعظَم الَّذي بِه علم كُلُّ شَىء
  ) 2.(»شود دانسته مى

) »اعراف«سوره  180ذيل آيه ( 30، صفحه 7درباره اسم اعظم و تفسير آن بحثى در جلد 
  . داشتيم

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به  48، صفحه 14مشروحاً در جلد » سجود موجودات مختلف عالم هستى«ـ درباره معنى  1
ذيل (به بعد  133، صفحه 12ايم، همچنين در جلد  بحث كرده) »حج«سوره  18ذيل آيه (بعد 
  . ايم بحثهاى مفصلى داشته) »اسراء«سوره  44آيه 

  .197، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ر ـ تفسي 2
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الرَّحمنُ «منظور از : آمده است) عليهما السالم(»امام على بن موسى الرضا«در حديث ديگرى از 
تعليم فرمود، و منظور ) صلى اهللا عليه وآله(اين است كه، خداوند قرآن را به پيامبر» علَّم الْقُرْآن

بيان تمام امورى » علَّمه الْبيان«و ) عليه السالم(»على«منان آفرينش امير مؤ» خَلَقَ االنْسان«از 
  . است كه مردم به آن نيازمندند

كند، هر چند ما را به  روشن است، روايات فوق، عموميت مفاهيم اين آيات را محدود نمى
  . گردد مصاديق روشن آن رهنمون مى

* * *  
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  انَ ع الْميزو السماء رفَعها و وضَ       7
  أَالّ تَطْغَوا فى الْميزانِ        8
  و أَقيموا الْوزنَ بِالْقسط و التُخْسرُوا الْميزانَ        9

  و الْأَرض وضَعها للْأَنامِ     10
  فيها فاكهةٌ و النَّخْلُ ذات الْأَكْمامِ     11
12    الرَّي و فصذُو الْع بالْح حانُ و  
  فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ     13
  

  : ترجمه
  . گذاشت) در آن(ـ و آسمان را برافراشت، و ميزان و قانون  7
  ). و از مسير عدالت منحرف نشويد(ـ تا در ميزان طغيان نكنيد  8
  ! ـ و وزن را بر اساس عدل بر پا داريد و ميزان را كم نگذاريد 9

  . اليق آفريدـ زمين را براى خ 10
  . ها و نخلهاى پر شكوفه است ـ كه در آن ميوه 11
آيد، و گياهان  هائى كه همراه با ساقه و برگى است كه به صورت كاه درمى ـ و دانه 12

  ! خوشبو
  !؟)شما اى گروه انس و جن(كنيد  ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى 13
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  : تفسير
  ى هر چيز ميزانى قرار داد آسمان را برافراشت و برا

اين آيات همچنين ادامه بيان نعمتهائى است كه در آيات پيشين آمده بود، و چنان كه گفتيم، در 
آن آيات به پنج نعمت بزرگ، كه از مهمترين مواهب الهى است اشاره شده، بنابراين، در 

اخته، نخستين آيه مورد بحث، به ششمين نعمت، كه نعمت آفرينش آسمان است پرد
  ). و السماء رفَعها(» خداوند آسمان را برافراشت«: فرمايد مى

» جو زمين«و يا » كواكب آسمانى«باشد، يا » جهت باال«در اين آيه، خواه به معنى » آسمان«
يعنى قشر عظيم هوائى كه گرداگرد اين كره را فرا گرفته، و همچون سپرى از زمين در مقابل (

كند، و نيز گرماى آفتاب و رطوبت برخاسته  ى و سنگهاى آسمانى حفظ مىاشعه زيانبار كيهان
هر كدام باشد، موهبتى است ) دارد از دريا را براى تشكيل ابرها و نزول باران در خود نگاه مى

چرا كه بدون آن زندگى كردن براى انسان محال است و يا  ;بزرگ و نعمتى است بى نظير
  . ناقص

آيد،  مايه گرما، هدايت، حيات و حركت است از سوى آسمان مى آرى، نور و روشنائى كه
در اين صورت آسمان مفهوم . (بارد، و نزول وحى نيز از آسمان است  باران از طريق آسمان مى

  ). اعم از مادى و معنوى دارد
از همه اينها گذشته، اين آسمان برافراشته با تمام مفاهيمش، آيت عظيمى از آيات خدا است، و 

در آن » اولو االلباب«كند، و هنگامى كه  طريق معرفتش به انسانها بهترين كمك را مىدر 
پروردگارا اين دستگاه با عظمت را «: ربنا ما خَلَقْت هذا باطالً: گويند انديشند، بى اختيار مى مى

  )1.(»اى بيهوده نيافريده
  ان را قرار د ميزخداون«: فرمايد رود، و مى آنگاه به سراغ نعمت هفتم مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .191ـ آل عمران، آيه  1
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  ). و وضَع الْميزانَ(» داد

، به معنى هر گونه وسيله سنجش است، سنجش حق از باطل، سنجش عدالت از ظلم و »ميزان«
  . ستم، سنجش ارزشها و سنجش حقوق انسانها در مراحل و مسيرهاى مختلف اجتماعى

  . اند چرا كه همه وسيله سنجش ;شود ، هر قانون تكوينى و دستور تشريعى را شامل مى»انميز«
در لغت به معنى ترازو و وسيله وزن كردن سنگينى اجسام است، اما » ميزان«درست است كه 

اى  مسلماً ميزانى كه در اين آيه، بعد از ذكر آفرينش آسمان به آن اشاره شده، مفهوم گسترده
گيرد، نه فقط وسيله  وسيله سنجش و همه قوانين تكوين و تشريع را فرا مى دارد كه هر

  . سنجش وزن اجناس
اصوالً برافراشته بودن آسمان و نظم دقيقى كه بر مليونها كره آسمانى حاكم است، بدون ميزان و 

  . پذير نيست اى، امكان  قوانين حساب شده
يا به معنى » عدل«يا به معنى » قرآن«به معنى » ميزان«بينيم، در بعضى از عبارات   و اين كه مى

ه مصداقى از اين مفهوم كل تفسير شده است، در حقيقت هر كدام اشاره ب» ترازو«يا » شريعت«
  . و گسترده است

* * *  
هدف از قرار دادن ميزان در «: افزايد گيرى جالبى از اين موضوع كرده، مى در آيه بعد، نتيجه

أَالّ تَطْغَوا فى (» ما هم ميزان را رعايت كنيد و در آن طغيان ننمائيدش: عالم هستى اين است كه
  ). الْميزانِ

توانيد به صورت يك وصله ناهمرنگ  شما نيز بخشى از اين عالم عظيم هستيد، و هرگز نمى
در اين جهان بزرگ زندگى كنيد، عالم، نظام و ميزانى دارد، شما هم بايد نظام و ميزان داشته 

  . باشيد
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گيرد، و اگر زندگى   اگر ميزان و قانون از عالم بزرگ برچيده شود، راه فنا و نابودى پيش مى
  . هم فاقد نظم و ميزان باشد، رو به فنا خواهيد رفتشما 

شود، و قوانين حاكم بر آن عالم كبير   چه تعبير جالبى، كه از كل عالم هستى به انسان منتقل مى
شمرد، و اين است حقيقت توحيد  انسان عالم صغير، هماهنگ مىرا با قوانين حاكم بر زندگى 

  . كه، اصول حاكم همه جا يكى است
* * *  

شما وزن را بر اساس عدالت برپا «: گويد بار ديگر روى مسأله عدالت و وزن تكيه كرده مى
  ). وا الْميزانَو أَقيموا الْوزنَ بِالْقسط و التُخْسرُ(» داريد و در ميزان كم و كسر نگذاريد

ذكر شده است، با اين كه ممكن بود در مرحله » ميزان«قابل توجه اين كه، در اين آيات، سه بار 
در اين سه آيه، به سه معنى » ميزان«دهد كه  دوم و سوم از ضمير استفاده شود، اين نشان مى

ن ايجاب متفاوت است كه استفاده از ضمير جوابگوى آن نيست، و تناسب آيات نيز چني
چرا كه در مرحله اول سخن از ميزان و معيار و قوانينى است كه خداوند در سراسر  ;كند مى
  . لم هستى قرار داده استعا

و در مرحله دوم، سخن از عدم طغيان انسانها در تمام موازين زندگى فردى و اجتماعى است 
  . كه طبعاً دايره محدودترى دارد

دهد كه در  ن به معنى خاص آن تكيه كرده، و دستور مىو در مرحله سوم، روى مسأله وز
و كسر نگذارند، و اين مرحله، محدودتر سنجش و وزن اشياء، به هنگام معامله، چيزى كم 

  . است
  به اين ترتيب، انسجام جالبى در آيات به صورت سلسله مراتب در 
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ائر كوچكتر منتقل هاى بزرگ به دو مسأله ميزان و سنجش به كار رفته است، كه از دايره
  ) 1.(شود مى

اهميت ميزان، به هر معنى در زندگى و حيات انسان، چنان است كه، هرگاه همين مصداق 
را يك روز از زندگى حذف كنيم، براى مبادله اشياء، گرفتار » ترازو«محدود و كوچكش يعنى 

  . چه دردسرها و هرج و مرجها، دعوا و نزاعها خواهيم شد
  . حساب است تر آن حذف شود، نابسامانى افزونتر و بى گاه مفاهيم گستردهبه همين نسبت، هر

عليه (»امام«به وجود » ميزان«اين كه در بعضى از روايات : شود از آنچه گفتيم، روشن مى
اى است براى  تفسير شده، به خاطر آن است كه وجود مبارك امام معصوم، وسيله) السالم

براى تشخيص حقايق، و عامل مؤثرى است براى سنجش حق از باطل، و معيارى است 
  . نيز ناظر به همين معنى است »قرآن مجيد«همچنين تفسير ميزان به ) 2(هدايت،

و به هر حال، با توجه به اين كه همه اين آيات، در مقام ذكر نعمتهاى الهى است، روشن 
و روابط اجتماعى، چه در كل جهان هستى و چه در جامعه انسانيت » ميزان«شود كه وجود  مى

  .و چه در كار، كسب و تجارت، همه از نعمتهاى گرانبهاى خداوند است
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به معنى وسيله (در آيه اول، اسم آلت است » ميزان«: گويد در تفسيرش مى» فخر رازى«ـ  1
در آيه سوم، معنى مفعولى و ) يعنى وزن كردن(و در آيه دوم، معنى مصدرى دارد ) سنجش

  ).به معنى جنس موزون(دارد 
روايت )عليه السالم(»امام على بن موسى الرضا«از » على بن ابراهيم«ـ اين حديث در تفسير  2

تفسير على (اى از آن را نقل كرديم  شده است، و حديث مفصل است ما تنها مضمون گوشه
  ).343، صفحه 2بن ابراهيم، جلد 
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و (» را براى زندگى انسانها آفريدخداوند زمين «: فرمايد آيد و مى  به زمين مىسپس از آسمان 
  ). الْأَرض وضَعها للْأَنامِ

هر «و گاه آن را به معنى » انس و جنّ«و بعضى، به معنى » انسانها«را بعضى، به معنى » أنام«
  . اند  تفسير كرده» موجود ذى روح

، ولى، قرائن اند نيز تفسير كرده» خلق«ن، آن را به مطلق البته، جمعى از ارباب لغت و مفسرا
دهد كه، منظور از آن در اينجا  موجود و خطابهاى سوره كه متوجه انس و جن است نشان مى

  . همان انس و جن است
آرى، اين كره خاكى كه در اينجا به عنوان يك موهبت مهم الهى ذكر شده، و در آيات ديگر از 

اى است كه براى غالب ما  ياد كرده، قرارگاه مطمئن و آرام و آماده) گهواره( »مهاد«آن به عنوان 
شود، اما هنگامى كه يك زمين لرزه كوچك، همه چيز را  اهميتش در حالت عادى درك نمى

كند، به اين   ريزد، و يا يك آتشفشان، شهرى را زير مواد مذاب و دود آتش دفن مى به هم مى
گر به آنچه زمين آرام، چه نعمت و بركتى است، مخصوصاً ابريم كه اين  حقيقت پى مى

اند بينديشيم،   دانشمندان درباره سرعت حركت زمين به دور خود، و به دور آفتاب، گفته
آورش، ـ نه يك حركت، بلكه انواع   اهميت اين آرامش در عين حركت سريع و سرسام

  ) 1.(شود مختلف حركت ـ روشنتر مى
، عالوه بر لطف خاصى كه »آسمان«در مورد » رفع«، در برابر »زمين«د در مور» وضع«تعبير به 

در اين مقابله است، اشاره پر معنائى به تسليم بودن زمين و منابع آن در مقابل انسان است، 
هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُوالً فَامشُوا في : خوانيم مى» ملك«سوره  15همان گونه كه در آيه 

  او كسى «: اكبِها و كُلُوا منْ رِزقهمن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر ! كيلومتر در ثانيه 35حدود ) حركت انتقالى(ـ سرعت حركت زمين را به دور خورشيد  1
در مناطق (كيلومتر در ساعت  1600اند، و سرعت سير آن به گرد خود در حدود  كرده

  .است) استوائى
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ها و طرق مختلف آن حركت كنيد،  شما قرار دارد، در جاده» مسخّر«و » رام«ين را است كه زم
  . »و از رزق الهى كه در آن آفريده شده است استفاده نمائيد

  . سازد و به اين ترتيب، هشتمين نعمت بزرگ را در اين سلسله، مشخص مى
* * *  

دهد  ذائى انسان را تشكيل مىدر آيه بعد به سراغ نهمين و دهمين نعمت كه بخشى از مواد غ
فيها فاكهةٌ و النَّخْلُ ذات (» ها و نخلهاى پر شكوفه است در زمين ميوه«: گويد مى رفته،

  ). الْأَكْمامِ
و اين كه بعضى، آن را ) چنان كه راغب در مفردات گفته(به معنى هر گونه ميوه است » فاكهة«

» نخل«اين كه  اند دليلى ندارد، جز ب تفسير كردهها، به استثناى خرما و رط به معنى همه ميوه
به صورت جداگانه در آيه ذكر شده است، در حالى كه ممكن است اين تكرار به خاطر اهميتى 

بحث » مريم«سوره  25و آيه » نحل«سوره  11در ذيل آيه (باشد كه در نخل و خرما است، 
  ) 1).(ايم  حياتبخش آن داشتهمشروحى درباره فوائد خرما از نظر غذائى و مواد مختلف 

بر وزن (» كُم«پوشاند و  گويند كه ميوه را مى به غالفى مى) بر وزن جنّ(» كم«جمع » أَكمام«
به معنى شب كالهى ) بر وزن قبه(» كُمه«پوشاند، و  به معنى آستين است كه دست را مى) قم

  ) 2.(پوشاند است كه سر را مى
رخت نخل كه در آغاز در غالفى پنهان است، و سپس، انتخاب اين توصيف در مورد ميوه د

ريزد ، ممكن است به خاطر زيبائى  شكافد و خوشه نخل به طرز جالبى بيرون مى غالف مى
كننده آن باشد، و يا به خاطر منافعى كه در همان غالف نهفته است و داراى عصاره و   خيره

  اسانس مخصوصى است كه هم جنبه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به بعد  172، صفحه 11به بعد، و همچنين به جلد  46تفسير نمونه، صفحه  13ـ به جلد  1
  . مراجعه نمائيد

سوره  47ذيل آيه (ايم   به بعد شرحى آورده 315ـ در اين زمينه در جلد بيستم صفحه  2
  ).»فصلت«
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مادر، فرزندان نخل را تا  غذائى دارد و هم داروئى، و از همه گذشته، اين غالف همچون رحم
كند، و هنگامى كه توانستند راه خود را در  دهد، و از آفات حفظ مى مدتى در خود پرورش مى

  . رود شود و كنار مى برابر هوا و نور آفتاب ادامه دهند، غالف جدا مى
افزون بر اينها وضع خاص ميوه اين درخت كه نخست در غالف است و بعد به صورت 

سازد، و اگر بنا بود درخت نخل با آن  هل و آسان مىآيد، چيدن آن را س ون مىاى بير  خوشه
هاى پراكنده فى المثل همچون درخت سيب داشت چيدنش بسيار مشكل  طول قامت، ميوه

  . بود
* * *  

و در زمين «: گويد و سرانجام از يازدهمين و دوازدهمين مواهبش بدين گونه سخن مى
آيد و همچنين گياهان  كاه درمى قه و برگهائى كه به صورتهائى است همراه با سا  دانه

  ). و الْحب ذُو الْعصف و الرَّيحانُ(» خوشبو و معطر
هاى غذائى خوراك انسان، و برگهاى تر و خشكش، خوراك حيواناتى است كه در خدمت   دانه

تيب چيزى از آن گيرد، و به اين تر  انسان، و از شير و گوشت و پوست و پشم آنها بهره مى
  . و دور ريختنى نيست فايده  بى

و از سوى ديگر، گياهان خوشبو و گلها را نيز در زمين آفريده كه مشام جسم و جان را معطر 
بخشد، و به اين وسيله، نعمتهايش را بر انسان تمام كرده  كند، و روح را آرامش و نشاط مى مى

  . است
»بگويند و  به هر گونه دانه مى» ح»فعبه معنى برگها و اجزائى است كه ) بر وزن اسب(» ص

نيز گفته » كاه«گردند، و به  شوند، و گاه به وسيله بادها به هر سو پراكنده مى از گياهان جدا مى
  . شده است

  گياهان خوشبو، و هر گونه : اند، از جمله  معانى زيادى گفته» ريحان«براى 
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  . استروزى، و در اينجا مناسب همان معنى اول 
* * *  

پس از ذكر اين نعمتهاى گوناگون مادى و معنوى، در آخرين آيه مورد بحث، جن و انس را 
فَبِأَى ! (؟»كنيد پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى«: گويد مخاطب ساخته، مى
  ). آالء ربكُما تُكَذِّبانِ

ست، نعمتهائى كه سراسر زندگى شما را در نعمتهائى كه يكى از ديگرى گرانبهاتر و پرارزشتر ا
برگرفته، و هر يك نشانه روشنى از قدرت، لطف و مهر پروردگار است، چگونه ممكن است 

  ! اينها را تكذيب كرد؟
روايتى كه در  آورند، و لذا در اين استفهام، استفهام تقريرى است كه در مقام اقرار گرفتن مى

: بعد از ذكر اين جمله، عرضه داريم: اده شده استآغاز سوره خوانديم، به ما دستور د
  ). ال بِشَىء منْ آالئك رب أُكَذِّب(» كنيم ما هيچ يك از نعمتهاى تو را تكذيب نمى! پروردگارا«

گرچه در آيات گذشته، تنها سخن از انسانها به ميان آمده است، و مطلقاً سخنى از طايفه جنّ 
  . اين دو گروهند) كُما(» تثنيه«دهد كه مخاطب در ضمير  نشان مىدر ميان نبود، ولى آيات بعد 

دهد كه، پيرامون  به هر حال، خداوند با اين جمله، انس و جن را در برابر اين واقعيت قرار مى
عقل خود اين سؤال را بكنند اين مسائل بينديشند، و بعد، بى آنكه نياز به تعليم ديگرى باشد از 

، و اگر نيست، چرا ولى نعمت خود را »ن نعمتهاى الهى قابل انكار استآيا هيچ يك از اي«كه 
نشناسند؟ چرا شكر منعم را وسيله شناخت او قرار ندهند؟ و چرا در آستان مقدسش سر تعظيم 

  ! فرود نياورند؟
  اشاره به اين است كه، هر يك از اين نعمتها، دليل بر مقام » أَى«تعبير به 
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  .و احسان او است، تا چه رسد به مجموع آنها ربوبيت پروردگار و لطف
 * * *  

  : ها نكته
  شناخت نعمتها نردبان معرفت اللّه است 

نعمت قرآن، خلقت انسان، تعليم بيان، حساب منظم (كمى دقت در نعمتهاى دوازدهگانه فوق 
زمان، آفرينش گياهان و انواع اشجار، آفرينش آسمان، حاكميت قوانين، آفرينش زمين با 

با ) ها، خلقت نخل، آفرينش حبوبات، و خلقت گلها و گياهان معطر يژگيهايش، خلقت ميوهو
كاريها و اسرارى كه در هر يك نهفته است، كافى است كه حس شكرگزارى را  جزئيات و ريزه

  . و شناخت مبدأ اين نعمتها بفرستددر انسان برانگيزد، و او را به دنبال عرفان 
متعال از بندگانش بعد از ذكر اين نعمتها نسبت به يك يك آنها اقرار  و به همين دليل، خداوند

كند كه   گيرد، و اين جمله را در آيات آينده نيز بعد از ذكر نعمتهاى ديگر، تكرار مى مى
  . شود بار مى 31مجموعاً 

اين تكرار، نه تنها منافاتى با فصاحت ندارد، بلكه خود يكى از فنون فصاحت است، اين درست 
آيا فراموش كردى : گويد كارش را مخاطب ساخته مى پدرى فرزند فراموش: ماند كه ه آن مىب

  ! كودكى خرد و ناتوان بودى؟ چه خون جگرها براى پرورش تو خوردم؟
آيا فراموش كردى، بيمار شدى و بهترين طبيبان را براى تو حاضر ساخته؟ و براى دارو و 

  !درمانت چه زحمتها كه نكشيدم؟
اموش كردى، هنگامى كه به مرحله جوانى رسيدى و نياز به همسر داشتى، پاكترين آيا فر

  همسران را براى تو انتخاب كردم؟ 
  آيا فراموش كردى، آن زمان كه نياز به خانه و زندگى و وسائل داشتى، همه 
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  چيز را براى تو فراهم ساختم؟ 
  !مهرى و بىوفائى از چيست؟ پس اين سركشى، طغيان، بى

شود، و به دنبال هر  ند منّان نيز، نعمتهاى گوناگونش را به اين بشر فراموشكار يادآور مىخداو
  ! ؟»توانى انكار كنى كدام يك از اينها را مى«: كند  بخش از اين نعمتها، از او سؤال مى

پس، اين نافرمانى و طغيان از چيست؟ در حالى كه اطاعت من نيز رمز تكامل و پيشرفت خود 
  . شود و از آن چيزى عائد پروردگارتان نمىشما است، 

* * *  
  ـ مسأله نظم و حساب در زندگى  2

در بدن ما بيش از بيست نوع فلز و شبه فلز به كار رفته كه هر كدام با كيفيت خاص و كميت 
معينى است، و هرگاه كمترين تغييرى در ميزان و معيار آنها رخ دهد، سالمت ما به خطر 

شود،  كند، گاه گرفتار گرمازدگى مى ، در فصل گرما كه انسان زياد عرق مىافتد، فى المثل مى
بيمارى ديگرى داشته باشد ممكن است تا سرحد مرگ پيش رود، در حالى كه علت  و بى آنكه

باشد، و درمان آن  اى است، و آن كم شدن آب بدن و نمك خون مى آن مسأله بسيار ساده
  ! افى نيستچيزى جز نوشيدن آب و خوردن نمك اض

ها در ساختمان  رىگي اين يك نمونه ساده از نظم و حساب در ساختمان تن ماست، گاه، اندازه
موجودهاى ظريفتر همچون سلولها، و از آن ظريفتر اتمها، به قدرى دقيق و ظريف است كه 

ساز است، تا آنجا كه   گرم، سرنوشت متر، يا ميلى يك هزارم، و گاه يك ميليونيم ميلى
  . هاى دقيق، از مغزهاى الكترونيكى استفاده كنند  ندان ناچارند براى اين محاسبهدانشم

  اين در نظام تكوين است، در جريانهاى اجتماعى نيز انحراف از قانون 
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  . برد شود كه ملتى را در كام نيستى فرو مى عدالت، بسيار مى
انديم پرده از روى اين قرآن مجيد، در چهارده قرن قبل، با تعبيراتى كه در آيات فوق خو

همه » أَالّ تَطْغَوا فى الْميزانِ* و السماء رفَعها و وضَع الْميزانَ «حقيقت برداشته، و با جمله 
سنگ طغيان و سرپيچى  ها را گفته است، و طغيان و سرپيچى از قوانين تشريعى را، هم گفتنى

   .از قوانين تكوينى، كه حاكم بر آسمانهاست شمرده
نه تنها ! دهد چه تصوير جالبى قرآن در اين آيات، از جهان هستى، و از عالم انسانيت ارائه مى

، بلكه در آنجا »نصب موازين«است، و روز » يوم الحساب«اين جهان، كه جهان آخرت نيز 
حساب و ميزان به درجات دقيقتر از اينجا است، و به همين دليل در روايات اسالمى به ما 

 حساب خودمان را برسيم پيش از آنكه به حسابمان برسند، و«: ده شده است كهدستور دا
حاسبوا أَنْفُسكُم قَبلَ أَنْ (» خويشتن را در ميزان سنجش بگذاريم پيش از آنكه ما را وزن كنند

  ) 1).(تُحاسبوا و زِنُوها قَبلَ أَنْ تُوزنُوا
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .99، صفحه 16، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
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  : ترجمه
  . اى همچون سفال آفريد ـ انسان را از گل خشكيده 14
  ! هاى مختلط و متحرك آتش خلق كرد ـ و جن را از شعله 15
  ! كنيد؟ ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى 16
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  ! كنيد؟ متهاى پروردگارتان را انكار مىـ پس كدامين نع 18
  

  : تفسير
  ! »سفال«از خاكى همچون » انسان«آفرينش 

خداوند بعد از ذكر نعمتهاى گذشته، از جمله آفرينش انسان به صورت سربسته، در آيات مورد 
پردازد، شرحى كه هم نشانه قدرت  مى» آفرينش انس و جّن«بحث، نخست به شرحى پيرامون 

  . ت و هم درسهاى عبرتى براى همگان در برداردعظيم او اس
  » اى كه همچون سفال بود آفريد او انسان را از گل خشكيده«: فرمايد مى
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  ). خَلَقَ الْإِنْسانَ منْ صلْصال كَالْفَخّارِ(
است، سپس به خاكهاى » رفت و آمد صدا در اجسام خشك«در اصل به معنى » صلْصال«

ه شده است، باقيمانده آب گفت» صلصال«كند  كنند صدا مى آن مىخشكيده كه وقتى اشاره به 
چرا كه به هنگام حركت به اين طرف و آن طرف، صدا  ;نامند مى» صلْصله«در ظرف را نيز 

  . كند مى
است، ولى معنى اول مشهورتر و ) لجن(» گلِ بدبو«به معنى » صلصال«: اند بعضى نيز گفته
  . معروفتر است

كند، و از آنجا كه  گرفته شده و به معنى كسى است كه بسيار فخر مى» فخر«ده از ما» فَخّار«
و هر گونه (اين گونه اشخاص آدمهائى تو خالى و پر سر و صدا هستند، اين كلمه به كوزه 

  ) 1!.(به خاطر سر و صداى زيادى كه دارد اطالق شده) »سفال«
بدأ آفرينش انسان آمده، به خوبى از آيات مختلف قرآن و تعبيرات گوناگونى كه درباره م

» گل«بعد با آب آميخته شده، و به صورت ) 2(بوده،» خاك«شود كه، انسان در آغاز   استفاده مى
» چسبندگى«و پس از آن حالت ) 4(درآمد،) لجن(» گلِ بدبو«و سپس به صورت ) 3(در آمده،
صلْصال «حالت  همچون كوزه و سفال شد، و» خشكيده«و بعداً به صورت ) 5(پيدا كرد
  ). آيه مورد بحث(د گرفت به خو» كَالْفَخّار

اى چقدر توقف   اين مراحل، از نظر بعد زمانى چه اندازه طول كشيد؟ و انسان در هر مرحله
كرد؟ و اين حالتهاى انتقالى تحت چه عواملى به وجود آمد؟ اينها مسائلى است كه از علم و 

  د و دان دانش ما مخفى است، و تنها خدا مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . »مفردات راغب«ـ  1
  . 5ـ حج، آيه  2
  .2ـ انعام، آيه  3
  . 28ـ حجر، آيه  4
  . 11ـ صافات، آيه  5
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بس، آنچه مسلم است اين كه، تعبيرات مزبور، بيانگر يك واقعيت است كه با مسائل تربيتى 
مقدار، و از  و بى ارزش وليه انسان بسيار بىانسان پيوند مهمى دارد، و آن اين كه، ماده ا

ارزشى، چنان مخلوق پر  حقيرترين مواد روى زمين بوده، اما خداوند بزرگ از چنين ماده بى
  . ارزشى ساخت كه گل سرسبد جهان آفرينش شد

و نفخه » روح الهى«اى است به اين معنى كه، ارزش واقعى انسان را همان  و در ضمن، اشاره
دهد، تا با شناخت  آمده تشكيل مى) »حجر«سوره  25مانند آيه (ر آيات ديگر قرآن ربانى كه د

اين حقيقت، راه تكامل خود را به خوبى دريابد، و بداند از كدامين مسير، بايد برود، تا ارزش 
  . عى خويشتن را در عالم هستى باز يابدواق

* * *  
هاى مختلط و متحرك آتش   از شعلهو جنّ را «: گويد پرداخته، مى» جنّ«سپس، به آفرينش 

  ). و خَلَقَ الْجانَّ منْ مارِج منْ نار(» آفريد
به معنى اختالط و آميزش است، و در اينجا منظور ) بر وزن مرض(» مرج«در اصل از » مارِج«

شود گاه به رنگ  زيرا هنگامى كه آتش شعلهور مى ;باشد هاى مختلف آتش مى اختالط شعله
  . آيد گ زرد، گاه به رنگ آبى، گاه به رنگ سفيد در مىسرخ، گاه به رن

حيوان را در چراگاه «يعنى » أَمرَجت الدابةَ«از (نيز در آن هست » تحرك«معنى : اند بعضى گفته
  ). همان مرتع است» مرج«از معانى  زيرا يكى ;»رها كردم

ن آتشهاى رنگارنگ چگونه بوده از اي» جنّ«باز در اينجا دقيقاً براى ما روشن نيست كه آفرينش 
يعنى قرآن » مخبر و گوينده صادق«است؟ همان گونه كه خصوصيات ديگر آن نيز از طريق 

  براى ما ثابت شده » وحى آسمانى«مجيد و 
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دهد كه اين حقايق  است، محدود بودن معلومات ما در برابر مجهوالت، هرگز به ما اجازه نمى
عد از آن كه از طريق وحى اثبات گردد، هر چند علم را به آن راهى را انكار، يا ناديده بگيريم، ب

  . نيابد
به خواست خدا شرح بيشتر درباره آفرينش جنّ و خصوصيات اين مخلوق در تفسير سوره (

  ).جن خواهد آمد
به هر حال، بيشترين موجوداتى كه ما با آن سر و كار داريم، آب و خاك و باد و آتش است، 

ون قدما، بسيط و عنصر بدانيم، و يا همچون دانشمندان امروز، مركب از اجزاى خواه آنها را چ
آب و خاك بوده، در حالى كه مبدأ آفرينش » انسان«گوناگون، ولى در هر صورت مبدأ آفرينش 

باد و آتش است، و اين دوگانگى مبدأ آفرينش، سرچشمه تفاوتهاى زيادى ميان اين دو » جنّ«
  . است

* * *  
پس كدامين «: كند بال نعمتهائى كه در آغاز آفرينش انسان بوده، اين جمله را تكرار مىباز به دن

  ).فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ(» كنيد نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى
 * * *  

او پروردگار دو مشرق و «: گويد در آيه بعد، به بيان يكى ديگر از نعمتهاى الهى پرداخته، مى
  ). رب الْمشْرِقَينِ و رب الْمغْرِبينِ(» دگار دو مغرب استپرور

اى غروب   اى طلوع و در نقطه درست است كه خورشيد در هر روزى از ايام سال، از نقطه
به اين ترتيب، به تعداد روزهاى سال، مشرق و مغرب دارد، ولى با توجه به حداكثر  كند، و مى

  آن، در » ل جنوبىمي«خورشيد، و » ميل شمالى«
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  ) 1.(باشد حقيقت دو مشرق و دو مغرب دارد، و بقيه در ميان اين دو مى
اين نظام كه مبدأ پيدايش فصول چهارگانه سال با بركات فراوانى است، در حقيقت تأكيد و 
تكميلى است براى آنچه در آيات قبل آمده، آنجا كه سخن از حساب سير خورشيد و ماه در 

مچنين سخن از وجود ميزان در آفرينش آسمانها، و در مجموع، هم بيانگر نظام ميان است، و ه
و اى است به نعمتها  باشد، و هم اشاره دقيق آفرينش و حركت زمين و ماه و خورشيد مى

  . شود بركاتى كه از اين رهگذر عائد انسان مى
» ماه«و غروب  و طلوع» خورشيد«بعضى دو مشرق و دو مغرب را در اينجا به طلوع و غروب 

دانند، ولى، معنى  مى» و الشَّمس و الْقَمرُ بِحسبان«َاند و آن را مناسب با آيه گذشته   تفسير كرده
صوص اين كه، در بعضى از روايات اسالمى به آن اشاره رسد، به خ تر به نظر مى اول مناسب
  . شده است

: خوانيم كه در تفسير اين آيه فرمود ىم) عليه السالم(از جمله، در حديثى از امير مؤمنان على
مسِ و إِنَّ مشْرِقَ الشِّتاء على حدة، و مشْرِقَ الصيف على حدة، أَما تَعرِف ذلك منْ قُرْبِ الشَّ

تابستان جداگانه است، آيا ) آغاز(زمستان جداگانه است، و مشرق ) آغاز(مشرق «: بعدها؟
اشاره به باال آمدن خورشيد در (شود  در اين دو فصل نزديك و دور مىبينى كه خورشيد  نمى

  ) 2.(»)آسمان در فصل تابستان و پائين رفتن در فصل زمستان است
  از آنچه گفتيم اين نكته به خوبى روشن شد كه، چرا در بعض آيات قرآن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اى در  زمين نسبت به سطح مدار آن مايل است و زاويهاز آنجا كه محور : ـ توضيح اين كه 1

گردد، طلوع و غروب  دهد و با همين حال به گرد خورشيد مى  درجه تشكيل مى 23حدود 
 23تا ) در آغاز تابستان(درجه ميل اعظم شمالى  23رسد و از  ظر مىآفتاب دائماً متغير به ن

» رأس السرطان«ت كه مدار اول را مدار در تغيير اس) در آغاز زمستان(درجه ميل اعظم جنوبى 
گويند، و اين است دو مشرق و دو مغرب آفتاب و بقيه » رأس الجدى«و مدار دوم را مدار 

  . دارد مدارات در درون اين دو مدار قرار
  .190، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  2
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  ) 1.(»سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها« :فَال أُقْسم بِرَب الْمشارِقِ و الْمغارِبِ: آمده است
زيرا در آنجا اشاره به تمام مشرقها و مغربهاى خورشيد در عرض سال است، در حالى كه در 

  . كند آيه مورد بحث، تنها به نهايت قوس صعودى و نزولى آن اشاره مى
* * *  

كدامين نعمت «: گويد به هر حال، بعد از ذكر اين نعمت، باز جن و انس را مخاطب ساخته مى
  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ! (؟»كنيد از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .40ـ معارج، آيه  1
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  : تفسير
  درياها با ذخائر گرانبهايشان 

آورد، اما نه همه درياها، بلكه  به ميان مى» درياها«روردگار، سخن از در ادامه شرح نعمتهاى پ
اى است از قدرت  اى است عجيب و نشانه اى از درياها كه، هم پديده كيفيت خاصى در پاره

  . اى است براى پديد آمدن بعضى از متاعهاى مورد استفاده انسانها بى پايان حق، و هم وسيله
مرَج (» ف را در كنار هم قرار داد، در حالى كه با هم تماس دارنددو درياى مختل«: فرمايد مى
  ). بحرَينِ يلْتَقيانِالْ

* * *  
بينَهما (» باشد اما در ميان آن دو، برزخى است كه مانع از طغيان و غلبه يكى بر ديگرى مى«

  ). برْزخٌ اليبغيانِ
يا فرستادن و رها نمودن است، و در اينجا  به معنى مخلوط كردن و) بر وزن فلج(» مرج«ماده 

  . باشد به معنى فرستادن و در كنار هم قرار دادن مى» بينَهما برْزخٌ اليبغيانِ«به قرينه جمله 
است، » شور«و » شيرين«، دو درياى آب »فرقان«سوره  53منظور از اين دو دريا، به گواهى آيه 

علَ بينَهما ي مرَج الْبحرَينِ هذا عذْب فُرات و هذا ملْح أُجاج و جو هو الَّذ: فرمايد آنجا كه مى
او كسى است كه دو دريا را در كنار هم قرار داد، يكى گوارا و «: برْزخاً و حجراً محجوراً

  . »شيرين، و ديگرى شور و تلخ، و در ميان آنها برزخى قرار داد تا با هم مخلوط نشوند
كنند؟ و اين  ما در اين كه اين دو درياى شيرين و شور، كجاست كه بر يكديگر غلبه نمىا

برزخى كه ميان آن دو قرار دارد چيست؟ در ميان مفسران گفتگو بسيار است، و بعضى از آنها 
  دهد وضع درياهاى زمين  تعبيراتى دارند كه نشان مى
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منظور از اين دو : اند ز جمله اين كه، گفتهدر آن زمان براى آنها كامالً مشخص نبوده است، ا
دانيم اين هر دو دريا، آب شور دارد   است، در حالى كه مى» درياى روم«و » درياى فارس«دريا 

  . و برزخى در ميان آن دو نيست
و دومى » شيرين«كه اولى » درياى زمين«است، و » درياى آسمان«منظور : اند يا اين كه گفته

تى كه از دانيم دريائى در آسمان وجود ندارد، جز ابرها و بخارا كه مى است، در حالى» شور«
  . خيزد اقيانوسهاى زمين برمى

است، كه با آبهاى درياها مخلوط » آبهاى زيرزمينى«منظور از درياى شيرين : اند يا اين كه گفته
در زيرزمين دانيم   در حالى كه مى. شود، و برزخ ميان اين دو، ديوارهاى مخازن آنها است نمى

آب در البالى ذرات خاك و شن شود، بلكه ذرات  چيزى به صورت دريا كمتر يافت مى
كنند اين رطوبتها تدريجاً جمع  اى چاه مى مرطوب، مخفى و پنهان است، هنگامى كه در نقطه

گردد، به عالوه لؤلؤ و مرجان كه در آيات بعد به آن اشاره شده، از آبهاى  شده و آب ظاهر مى
  . آيد مينى به دست نمىزيرز

  پس منظور از اين دو دريا چيست؟ 
هاى عظيم آب شيرين،  به اين واقعيت اشاره كرديم كه، رودخانه» فرقان«سابقاً در تفسير سوره 

ريزند، معموالً دريائى از آب شيرين در كنار ساحل  هنگامى كه به درياها و اقيانوسها مى
رانند، و عجب اين كه تا مدت زيادى اين دو آب  دهند و آب شور را به عقب مى تشكيل مى

  . شوند ه خاطر تفاوت درجه غلظت به هم آميخته نمىشيرين و شور ب
ريزند، منظره درياهاى آب  ها به دريا مى در مسافرت با هواپيما، در مناطقى كه اين رودخانه

اال نمايان است، و شيرين و شور كه در كنار هم قرار دارند و از هم جدا هستند به خوبى از ب
  ط هنگامى كه كناره اين آبها به يكديگر مخلو
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گيرند، به طورى كه اين دو درياى جدا از هم، دائماً  شوند، آبهاى شيرين تازه جاى آنها را مى
  . كند جلب توجه مى

آيد، آبهاى شيرين به عقب رانده  دريا، كه سطح اقيانوس باال مى» مد«جالب اين كه، به هنگام 
و قسمت ) مگر در مواقع خشكسالى و كم آبى(شود، بى آنكه با آب شور مخلوط گردد  مى

نشينان در اين مناطق با مهار كردن اين آبهاى  پوشانند، لذا ساحل زيادى از خشكى را مى
آورند كه، به وسيله آن زمينهاى فراوانى  ى زيادى در منطقه ساحلى به وجود مىشيرين، نهرها
  . شود  مشروب مى

آيد، در  ساحلى و تأثير آن در آب اين نهرها به وجود مى» جزر و مد«نهرها كه از بركت  اين
 شود، و وسيله بسيار مؤثرى براى آبيارى مناطق روز دو بار از آب شيرين پر و خالى مى شبانه

  . وسيعى هستند
احتماالً  منظور از آن: درباره اين دو دريا، تفسير جالب ديگرى از ناحيه بعضى گفته شده كه

است كه شرح آن را به خواست خدا در نكات، ذيل همين آيات بيان » گلف استريم«جريان 
  . خواهيم كرد

* * *  
: فرمايد بار ديگر بندگان را مخاطب ساخته و در برابر اين نعمتها از آنها سؤال كرده، مى

  ).آالء ربكُما تُكَذِّبانِفَبِأَى ! (؟»كنيد كدامين نعمت از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى«
* * *  

يخْرُج ! (»شود از آن دو دريا لؤلؤ و مرجان خارج مى«: افزايد سپس در ادامه همين سخن، مى
  ).منْهما اللُّؤْلُؤُ و الْمرْجانُ

 * * *  
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  ). ذِّبانِفَبِأَى آالء ربكُما تُكَ! (؟»كنيد كدامين نعمت از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى«
* * *  

دو وسيله جالب زينتى است و در طب و معالجه بيماريها نيز مورد استفاده » مرجان«و » لؤلؤ«
آيد،  آن عوائد زيادى به دست مىگيرد، ضمناً مال التجاره و كاالى خوبى است كه از  قرار مى

  . و روى همين جهات، به عنوان دو نعمت در آيات فوق به آن اشاره شده است
» صدف«گويند، دانه شفاف و قيمتى است كه در درون » مرواريد«كه در فارسى آن را » لؤلؤ«ا ام

طب موارد  تر باشد، گرانبهاتر است، و در  يابد، و هر قدر درشت در اعماق درياها پرورش مى
اى دارد، اطباى پيشين داروهائى از آن براى تقويت قلب و اعصاب، و برطرف  استعمال گسترده

واع خفقان، و حالت ترس و وحشت، و تقويت كبد، و رفع بدبوئى دهان، و سنگهاى كردن ان
  ) 1.(نمودند كردند، حتى در بيماريهاى چشم نيز از آن استفاده مى  كليه و مثانه و يرقان، تهيه مى

اند، ولى حقيقت چيز ديگر  تفسير كرده» لؤلؤهاى كوچك«، بعضى آن را به معنى »مرجان«
اى است، شبيه شاخه كوچك درخت، كه در اعماق درياها  ود زندهموج» مرجان«است، 

پنداشتند، ولى بعداً روشن شد كه نوعى  مى» گياه«رويد، و تا مدتها دانشمندان آن را نوعى  مى
پوشاند و  چسبد، و گاه، منطقه وسيعى را مى هاى كف دريا مى چند به صخره حيوان است، هر

  . معروف است» جزائر مرجانى«دهد كه به  تشكيل مىشود، و جزائرى  تدريجاً افزوده مى
  كند، و صيادان آن را از  ، معموالً در آبهاى ساكن نشو و نما مى»مرجان«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .و منابع ديگر» دائرة المعارف دهخدا«و » تحفه حكيم مؤمن«ـ  1
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  . كنند ر، صيد مىو بعضى نقاط ديگ» مديترانه«و » درياى احمر«سواحل 
تر است،  تر باشد، قيمتى است و هر قدر سرخ» مرجان سرخ رنگ«بهترين نوع مرجان زينتى، 

» مرجان سفيد«بدترين نوع مرجان  و تشبيهات شعرا در اشعارشان نيز بر همين اساس است، و
  . قرار دارد» مرجان سياه«شود، و در ميان اين دو،  است كه به طور فراوان يافت مى

اند،  نيز، عالوه بر جنبه زينت، استعمال طبى دارد، و خواص زيادى براى آن ذكر كرده» مرجان«
ى، تقويت اعصاب، سازند كه براى تقويت قلب، دفع سم افع از جمله، از آن داروهائى مى

براى بيمارى صرع نيز : اند كنند، و گفته گيرى مى هاى رحم، بهره معالجه اسهال، و خونريزى
  ) 1(.مفيد است

لؤلؤ و مرجان، تنها در آب : اند ذكر اين نكته نيز الزم است كه، بعضى از مفسران تصريح كرده
از آن دو لؤلؤ و (» ما اللُّؤْلُؤُ و الْمرْجانُيخْرُج منْه«يابند، و لذا در تفسير آيه  شور، پرورش مى
  ) 2.(ى از آن دو استمنظور يك: اند اند، و گفته  به زحمت افتاده) آيد مرجان بيرون مى

لؤلؤ و مرجان در آبهاى : اند  ولى، ما هيچ دليلى بر اين معنى نداريم، بلكه بعضى تصريح كرده
  .شود شيرين و شور هر دو يافت مى

 * * *  
باز، در ادامه همين بخش از نعمتها، به مسأله كشتيها كه در حقيقت بزرگترين و مهمترين وسيله 

براى خدا است «: فرمايد حال بوده است، اشاره كرده، مىحمل و نقل بشر در گذشته و 
و ! (»آيند كه همچون كوهى هستند  اى كه در دل دريا به حركت در مى كشتيهاى ساخته شده

  ). لْمنْشĤَت فى الْبحرِ كَالْأَعالمِلَه الْجوارِ ا
  كه به » ها كشتى«به معنى » سفن«توصيفى است براى » جاريه«جمع » جوار«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .و كتب ديگر» دائرة المعارف فريد وجدى«ـ  1
  . »زخرف«سوره  31ـ مانند آيه  2
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خاطر اختصار در تقدير است، زيرا آنچه بيشتر مورد توجه است، همين جريان و حركت 
  ). دقت كنيد(كشتيهاست، به همين جهت، روى همين وصف تكيه شده است 

گويند، به خاطر حركت و كوشش او در انجام خدمات است،  مى» جاريه«را » كنيز« و اين كه،
شود به خاطر جريان نشاط جوانى در وجود او  گفته مى» جاريه«و نيز اگر به دختر جوان 

  . است
است و جالب اين كه، در عين » ايجاد«به معنى » انشاء«اسم مفعول از » منشأ«جمع » منشĤَت«

» و لَه«فرمايد  كند، مى كه حكايت از مصنوع بودن كشتى به وسيله انسان مى» منشĤت«تعبير به 
مخترعان و سازندگان كشتى از خواص خداداد، در  اشاره به اين كه،...) از براى خدا است(

كنند، همچنين از خاصيت سيال  رود استفاده مى ها به كار مى مصالح مختلفى كه در كشتى
گيرند، و خدا است كه در آن مواد، و در دريا  ى وزش بادها، بهره مىبودن آب درياها، و نيرو

  .و باد اين خواص و آثار را آفريده
: و سخَّرَ لَكُم الْفُلْك لتَجرِى فى الْبحرِ بِأَمرِه: شده» تسخير«و لذا، در جاى ديگر قرآن تعبير به 

  ) 1.(»ر دريا به حركت درآيدخداوند كشتى را مسخر فرمان شما كرد كه به فرمانش د«
، به اند، و آن را اشاره تفسير كرده» مرتفع ساختن«به معنى » انشاء«را از ماده » منشأ«بعضى، 

دانند كه، از برافراشتن بادبانها و قرار دادن آنها در مسير بادها به عنوان  كشتيهاى بادبانى مى
  . كردند نيروى محرك كشتيها استفاده مى

است، هر چند در اصل به معنى عالمت و » كوه«به معنى ) بر وزن قلم(» علم«جمع » اعالم«
  از دور نمايان  دهد، و چون كوهها اثرى است كه از چيزى خبر مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 32ـ ابراهيم، آيه  1
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  .گويند مى» علم«شده است، همان گونه كه پرچم را نيز » علم«هستند، از آنها تعبير به 
كنند،  به اين ترتيب، قرآن روى كشتيهاى بزرگ، كه بر صفحه اقيانوسها و درياها حركت مى

كنند، كشتيهاى بزرگ، مخصوص عصر  ت، و بر خالف آنچه بعضى تصور مىتكيه كرده اس
از : خوانيم كه و كشورهاى ديگر مى» يونانيان«موتور و بخار نيست، در داستان جنگهاى 

  . كردند زرگ نيروبر، استفاده مىكشتيهاى بسيار ب
* * *  

تهاى پروردگارتان را انكار كدامين نعم«: فرمايد و بار ديگر اين سؤال پر معنى را تكرار كرده مى
  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ(؟ »كنيد مى

* * *  
  : ها نكته

  ـ دريا، كانون نعمتهاى الهى  1
در زندگى بشر » دريا و اهميت آن«از آيات، به موضوع همان گونه كه ديديم، در اين بخش 

اند، و منبع  كره زمين را فرا گرفته دانيم، درياها تقريباً سه چهارم سطح  اشاره شده است، مى
آالت، و طريق مهمى براى حمل و نقل انسانها و  عظيمى براى مواد غذائى، داروئى، زينت
تعديل هوا، و حتى بخشى از وزش بادها از بركات  كاالها است، و از همه مهمتر، نزول بارانها،

  . درياها است
گرائيد، و يا  اگر سطح درياها، كمتر يا بيشتر از آنچه اكنون هست، بود، كره زمين به خشكى مى

  ! شد كه جاى زندگى نبود آنچنان مرطوب مى
ه و آنها را به لذا، قرآن بارها و به تعبيرات مختلف، انسانها را به اين نعمت بزرگ توجه داد

  خداوند دريا را براى شما «: گويد دارد، گاه، مى انديشه وا مى
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  ) 1).(سخَّرَ لَكُم الْبحرَ(» تسخير كرد
  ) 2).(سخَّرَ لَكُم الْفُلْك(» ها را براى شما تسخير كرد  كشتى«: گويد و گاه، مى
  ) 3).(رَ لَكُم ما فى االَرضِسخَّ(» آنچه در روى زمين است مسخر شما ساخت«: گويد و گاه، مى

بينى، و بلندترين  است، كوچكترين گياهان ذره» ديار عجائب«از همه اينها گذشته، دريا، 
ترين حيوانات  رويند، همچنين كوچكترين حيوانات و عظيم درختان عالم، در درياها مى

  ! كنند پيكر، در درياها زندگى مى غول
انگيز   ا كه نه نورى وجود دارد و نه غذائى، به قدرى شگفتزندگى در اعماق درياها، در آنج

شود، و عجب اين كه، حيوانات در آنجا از خودشان نور   است كه، انسان از مطالعه آن سير نمى
شود، و اندام آنها  نشين مى شود و ته  كنند، مواد غذائى آنها در سطح آب ساخته مى پخش مى

ر عظيم آب، كه خلى ساخته شده كه، در مقابل آن فشاچنان محكم و مقاوم و توأم با فشار دا
شود، مقاومت  اگر انسان به حال عادى در آنجا قرار گيرد، استخوانهايش تبديل به آرد مى

  ! كند مى
* * *  

  ! ، و رودهاى عظيم دريائى»گلف استريم«ـ  2
كى از اگر تعجب نكنيد، در سراسر اقيانوسهاى جهان، رودهاى عظيمى در حركت است كه، ي

  . نام دارد» گلف استريم«نيرومندترين آنها 
را » اقيانوس اطلس«كند، سراسر  حركت مى» سواحل آمريكاى مركزى«اين رود عظيم، از 

  . رسد  مى» سواحل اروپاى شمالى«پيمايد و به  مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12ـ جاثيه، آيه  1
  . 32ـ ابراهيم، آيه  2
  .65 ـ حج، آيه 3
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كنند، گرم هستند، و حتى رنگ آنها گاه  حركت مى» خط استوا«اين آبها كه از مناطق نزديك به 
گلف (با رنگ آبهاى مجاور متفاوت است، و عجب اين كه، عرض همين رود عظيم دريائى 

سرعت آن در بعضى از ! باشد كيلومتر، و عمق آن چند صد متر مى 150در حدود ) استريم
  . كند  لومتر راه را طى مىكي 160است كه در يك روز  مناطق به قدرى

درجه است، و لذا حاشيه  15تا  10تفاوت درجه حرارت اين آبها با آبهاى مجاور، در حدود 
  . نامند مى» ديوار سرد«غربى آن را 

آورد، و مقدار قابل توجهى از حرارت خود را به  بادهاى گرمى به وجود مى» گلف استريم«
كند، و  و هواى آن كشورها را بسيار مطبوع مى برد، شمالى قاره اروپا مىطرف كشورهاى 

  . فرسا بود شايد اگر اين جريان نبود، زندگى در آن كشورها بسيار سخت و طاقت
، يكى از اين رودهاست، و در آبهاى پنج قاره جهان، نظير »گلف استريم«كنيم،  باز تكرار مى

  . اين جريان دريائى فراوان است
است كه، اين حركت » مناطق قطبى«زمين و » منطقه استوائى«امل اصلى آن، تفاوت حرارت و ع

  . آورد را در آب درياها به وجود مى
اگر ظرف بزرگ آبى داشته باشيم، در يك : توان دريافت اين موضوع را با يك تجربه ساده مى

سطح آب كمى كاه طرف آن قطعه يخى قرار دهيم، و در طرف ديگر قطعه آهن داغى، و روى 
شود و آبها آهسته از آن منطقه گرم به سوى  بينيم جريانى در سطح اين آب پيدا مى ىبريزيم، م

دهد، و سرچشمه  كنند، عين اين ماجرا در كل درياهاى جهان روى مى منطقه سرد حركت مى
  . پيدايش اين رودهاى دريائى است

  راف خود كمتر آميخته عجب اين كه، اين رودهاى عظيم دريائى با آبهاى اط
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مرَج الْبحرَينِ «پيمايند، و مصداق   شوند، و هزاران كيلومتر راه را به همان صورت مى مى

  ! آورند را به وجود مى» بينَهما برْزخٌ اليبغيانِ* يلْتَقيانِ 
اى رخ  هو از آن جالبتر اين كه، در محل برخورد اين آبهاى گرم با آبهاى سرد مجاور، پديد

زيرا در محل تقاطع اين آبهاى گرم و سرد، يك  ;كه براى انسان بسيار پر سود استدهد  مى
بينى كه در ميان آب معلق هستند،  جمعى براى حيوانات ذره حسى يا مرگ دسته نوع حالت بى
شود كه، سبب جلب  حساب جمع مى آيد، و از اين راه مواد غذائى فراوان و بى به وجود مى

گردد، و به اين ترتيب، اين منطقه، يكى از بهترين مناطق صيد  مىاى بزرگ ماهيان ه دسته
  ) 1.(ماهى در كره زمين است

و لذا يكى از تفسيرها براى آيات فوق همين است و منافاتى با ساير تفسيرها ندارد، و جمع 
  . ميان همگى ممكن است

* * *  
  ـ تفسيرى از بطون آيات  3

» ...مرَج الْبحرَينِ يلْتَقيانِ«نقل شده كه در تفسير آيه ) عليه السالم(»دقامام صا«در حديثى از 
بحرانِ عميقانِ، اليبغي أَحدهما على صاحبِه، يخْرُج منْهما ) عليهما السالم(على و فاطمةُ: فرمود

على و فاطمه دو درياى عميقند كه «): عليهما السالم(الحسنُ و الْحسينُ: اللُّؤْلُؤُ و الْمرْجانُ، قالَ
كند، و از اين دو دريا، لؤلؤ و مرجان يعنى حسن و حسين  هيچ يك بر ديگرى تجاوز نمى

  ) 2.(»اند  خارج شده
نقل شده ) صلى اهللا عليه وآله(همين معنى از بعضى از صحابه پيامبر» در المنثور«در تفسير 

  ) 3.(است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 4، شماره »بند رو دريا«و نشريه  1228، صفحه 12، جلد »نامه دائرة المعارف فرهنگ«ـ  1

  .و منابع ديگر 100صفحه 
  . 344، صفحه 2، جلد »قمى«ـ تفسير  2
  .142، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  3
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  . كرده است آن را با مختصر تفاوتى نقل» مجمع البيان«نيز در » طبرسى«مرحوم 
دانيم قرآن مجيد داراى بطونى است و يك آيه ممكن است چندين معنى، و يا دهها معنى  مى

باشد كه منافاتى با معنى ظاهر  داشته باشد، و آنچه در اين حديث آمده است، از بطون قرآن مى
  . آن ندارد
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٤٦  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    
  

  كُلُّ منْ علَيها فان     26
27    جقى وبي الْإِكْرامِ و اللِ وذُوالْج كبر ه  
  فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ    28
  يسئَلُه منْ فى السماوات و الْأَرضِ كُلَّ يوم هو فى شَأْن     29
  فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ    30
  

  : ترجمه
  . شوند  ى مىهستند فان[ زمين=]ـ همه كسانى كه روى آن  26
  ! ماند ـ و تنها ذات ذوالجالل و گرامى پروردگارت باقى مى 27
  ! كنيد؟ ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى 28
و كنند، و او هر روز در شأن  ـ تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند از او تقاضا مى 29

  ! كارى است
  ! كنيد؟ را انكار مىـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان  30
  

  : تفسير
  ! ، بس تو راست»بقا«، و »فانى«ما همه 

تمام كسانى كه بر روى زمين زندگى «: افزايد باز در ادامه شرح نعمتهاى الهى در اين آيات مى
  ). كُلُّ منْ علَيها فان(» شوند كنند، فانى مى مى

رار گيرد؟ ممكن است از اين نظر باشد تواند در زمره نعمتهاى الهى ق مى» مسأله فنا«اما چگونه 
  اى  به معنى فناى مطلق نيست، بلكه دريچه» فنا«كه، اين 
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و داالن و گذرگاهى است كه، شرط وصول به سراى جاويدان عبور از آن » عالم بقا«است به 
  .است

دان دنيا با تمام نعمتهايش زندانى است براى مؤمن، و خروج از اين دنيا، آزاد شدن از اين زن
  . تنگ و تاريك است

و يا از اين نظر كه، ذكر نعمتهاى فراوان گذشته، ممكن است مايه غفلت و غرق شدن گروهى 
در زندگى دنيا و انواع خوردنيها و نوشيدنيها و لؤلؤ و مرجان و مركبهاى راهوارش گردد، لذا 

كنيد، و از آنها در مسير اين دنيا جاى بقا نيست، مبادا دلبستگى به اينها پيدا : كند يادآورى مى
  . پروردگار بهره نگيريد كه، اين تذكر خود نعمتى است بزرگ

اى به آن بود، به عالوه از  گردد كه در آيات قبل اشاره باز مى» زمين«به » علَيها«ضمير در 
  . قرائن نيز روشن است

د، هر چند بعضى از باشن مى» انس و جنّ«) كسانى كه بر زمين هستند(» منْ علَيها«منظور از 
اند كه، حيوانات و جنبندگان و موجودات زنده ديگر را نيز، شامل   مفسران احتمال داده

  . آيد، همان معنى اول است كه معموالً براى صاحبان عقل مى» من«شود، ولى ظاهر تعبير  مى
منحصر به انس و جن نيست، و نه حتى منحصر به موجودات » فنا«درست است كه مسأله 

كُلُّ شَىء «شوند،  مينى، بلكه طبق تصريح قرآن، تمام اهل آسمانها و همه موجودات فانى مىز
ههجإِالّ و كولى، از آنجا كه سخن از ساكنان زمين در ميان بوده، در اين آيه، تنها آنها ) 1(»هال

   .را مطرح كرده است
* * *  

  پروردگار تو باقى  تنها ذات ذو الجالل و گرامى«: افزايد  در آيه بعد مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .88ـ قصص، آيه  1
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  ). و يبقى وجه ربك ذُوالْجاللِ و الْإِكْرامِ(» ماند مى

از نظر لغت، به معنى صورت است كه، به هنگام مقابله با كسى با آن مواجه و روبرو » وجه«
  . رود، منظور ذات پاك او است وند به كار مىشويم، ولى هنگامى كه در مورد خدا مى

اند كه از طريق آن، بركات  را در اينجا به معنى صفات پروردگار دانسته» وجه ربك«بعضى نيز 
  . شود، همچون علم و قدرت و رحمت و مغفرت تها بر انسانها نازل مىو نعم

شود، بنابراين،  انجام داده مى منظور اعمالى است كه به خاطر خدا: اين احتمال نيز داده شده
ماند اعمالى است كه از روى خلوص نيت و براى   شوند، تنها چيزى كه باقى مى همه فانى مى

  . رضاى او انجام گرفته است
  . رسد تر به نظر مى ولى معنى اول از همه مناسب

جمال و جالل خدا  ، اشاره به صفات»وجه«كه توصيفى است براى » ذُوالْجاللِ و الْإِكْرام«اما 
صفات (و برتر از آن است » اجل«دهد كه، خداوند  از صفاتى خبر مى» ذوالجالل«است، زيرا 

سازد، و آن  ه حسن و ارزش چيزى را ظاهر مىكند ك به صفاتى اشاره مى» اكرام«و ) سلبيه
  . خداوند مانند علم و قدرت و حيات او است» صفات ثبوتيه«

صفات «تنها ذات پاك خداوندى كه متصف به : شود م رفته چنين مىبنابراين، معنى آيه روى ه
  . ماند است در اين عالم باقى و برقرار مى» صفات سلبيه«و منزه از » ثبوتيه

دانند كه،  بودن خداوند را اشاره به الطاف و نعمتهائى مى» صاحب اكرام«بعضى از مفسران نيز 
  . ، جمع ميان معانى در آيه فوق نيز ممكن استدارد با آن اولياى خود را اكرام و گرامى مى
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مشغول نماز بود سپس ) صلى اهللا عليه وآله(مردى در حضور پيامبر: خوانيم در حديثى مى
اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك بِأَنَّ لَك الْحمد، ال إِلَه إِالّ أَنْت الْمنَّانُ، بديع السماوات و : دعا كردچنين 

  . »رضِ، ذُوالْجاللِ و اإلِكْرَامِ يا حى يا قَيوماألَ
چه نامى خواند؟ دانيد خدا را با  مى: به اصحاب و يارانش فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

و الَّذي نَفْسي بِيده لَقَد دعا اللّه بِاسمه : خدا و رسولش آگاهتر است، فرمود: عرض كردند
قسم به آن كس كه جانم به دست او «: ذي إِذا دعى بِه أَجاب، و إِذا سئلَ بِه أَعطىاالَعظَمِ الَّ

كند، و  است، خدا را به اسم اعظمش خواند كه هرگاه كسى خدا را به آن بخواند، اجابت مى
  ) 1.(»فرمايد  هرگاه به وسيله آن از او تقاضا كند، عطا مى

* * *  
كدامين نعمت از نعمتهاى پروردگارتان را انكار «: فرمايد ساخته مى بار ديگر خاليق را مخاطب

  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ! (؟»كنيد مى
* * *  

تمام كسانى كه در «: فرمايد زيرا مى ;اى است از آيات قبل محتواى آيه بعد، در واقع نتيجه
» كنند خواهند، و از او سؤال مى مىآسمانها و زمين هستند، همواره نيازهاى خود را از او 

  ). يسئَلُه منْ فى السماوات و الْأَرضِ(
اقى است، نه تنها در پايان جهان، همه اند و او ب چرا چنين نباشد؟ در حالى كه همه، فانى
پويند كه، اآلن نيز همه در برابر او فانى هستند، و  كائنات، جز ذات پاك پروردگار راه فنا مى

اى نظر لطفش را از كائنات برگيرد فرو  ئشان بسته به بقاء او و مشيت او است، و اگر لحظهبقا
  ! ريزند قالبها

  با اين حال، مگر كسى جز او هست كه اهل آسمانها و زمين از وى تقاضا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .95، صفحه 27، جلد »روح المعانى«ـ تفسير  1
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  ! كنند؟
، دليل بر اين است كه، اين سؤال و تقاضا دائمى »فعل مضارع«به صورت » يسئَلُه«ه تعبير ب

خواهند، و   طلبند، هستى مى است، و همگى به زبان حال از آن مبدأ فياض، دائماً فيض مى
، »حدوث«كنند، و اين اقتضاى ذات موجود ممكن است كه نه تنها در   حوائج خود را تمنا مى

  . يز وابسته و متكى به واجب الوجودندن» بقاء«بلكه در 
  ). كُلَّ يوم هو فى شَأْن(» هر روز خداوند در شأن و كارى است«: افزايد  سپس مى

آرى، خلقت او دائم و مستمر است، و پاسخگوئى او به نيازهاى سائالن و نيازمندان نيز چنين 
  . كند اى ابداع مى است، و هر روز طرح تازه

نشاند، يك روز  دهد، روز ديگرى آنها را بر خاك سياه مى ا قدرت مىيك روز اقوامى ر
وز غم و اندوه را از دهد، يك ر بخشد، روز ديگر ضعف و ناتوانى مى سالمت و جوانى مى

آفريند، خالصه هر روز، طبق حكمت و نظام احسن،  زدايد، روز ديگر مايه اندوهى مى دل مى
  . پديده تازه و خلق و حادثه جديدى دارد

كند، و از سوى  توجه به اين حقيقت، از يكسو، نياز مستمر ما را به ذات پاك او روشن مى
  . زند هاى يأس و نوميدى را از دل كنار مى ديگر، پرده

  . شكند و از سوى سوم، غرور و غفلت را در هم مى
  . آرى، او هر روز در شأن و كارى است

  : اند رده را به عنوان تفسير آيه ذكر كردهگستاى از اين معنى   گرچه مفسران، هر كدام گوشه
  بعضى، تنها آمرزش گناهان، و بر طرف ساختن اندوهها، و تعالى و سقوط 
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  . اقوام را
  . بعضى، تنها مسأله آفرينش، رزق، حيات، مرگ، عزت، و ذلت را

د در هر خداون :اند و بعضى ديگر، تنها مسأله آفرينش و مرگ انسانها را عنوان نموده، و گفته
شوند، و لشكرى از  لشكرى از اصالب پدران به ارحام مادران منتقل مى: روز، سه لشكر دارد

  . شوند نهند، و لشكرى از اين دنيا روانه قبر مى رحم مادران به عالم دنيا گام مى
 اى دارد كه هرگونه آفرينش تازه و خلقت جديد ولى، همان گونه كه گفتيم، آيه مفهوم گسترده

  . گيرد گونى و تحول را در اين جهان در بر مىو دگر
: هايش فرمود كه در يكى از خطبه: خوانيم  مى) عليه السالم(»على«در روايتى از امير مؤمنان 

يع لَمدب اثدنْ إِحي شَأْن مم فوكُلَّ ي أَنَّهل هبائجي عالتَنْقَض و وتمي اليالَّذ لَّهل دمكُنِ الْحي  :
ميرد، و شگفتيهاى خلقتش پايان  حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه هرگز نمى«

آفريند كه هرگز  اى مى چرا كه هر روز در شأن و كارى است، و موضوع تازه ;گيرد نمى
  ) 1.(»نبوده

: در تفسير اين آيه فرمود: خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(و در حديث ديگرى از رسول خدا
از كارهاى او اين است كه «: نه أَنْ يغْفرَ ذَنْباً، و يفَرَّج كَرَباً و يرْفَع قَوماً، و يضَع آخَرِينَشَأْ منْ

برد، و گروه  سازد، گروهى را باال مى بخشد، ناراحتى و رنجى را برطرف مى گناهى را مى
  ) 2.(»آورد ديگرى را پائين مى

در اينجا به معنى روز در مقابل شب نيست، بلكه » يوم«ت كه، اين نكته نيز، الزم به يادآورى اس
: شود، و هم ساعات و لحظات را، و مفهومش اين است كه هم دورانهاى طوالنى را شامل مى

  خداوند متعال هر زمان در شأن و كارى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .193، صفحه 5، جلد »ليننور الثق«ـ تفسير  141، صفحه 1، جلد »اصول كافى«ـ  1
» صحيح بخارى«از » روح المعانى«، ذيل آيات مورد بحث ـ اين حديث در »مجمع البيان«ـ  2

  . نيز نقل شده است
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  . است
اند كه، اين آيه رد بر گفتار يهود است كه معتقد  بعضى نيز، شأن نزولى براى آيه ذكر كرده

) 1!!(دهد  و هيچ حكم و فرمانى نمى! كند ل مىه كارها را تعطيهم» شنبه«خداوند روز : بودند
  . بردار نيست اى تعطيل  برنامه آفرينش و تدبير او، لحظه: گويد قرآن مى
* * *  

و باز به دنبال اين نعمت مستمر، و پاسخگوئى به نيازهاى همه مخلوقات و اهل آسمانها و 
فَبِأَى آالء ! (؟»كنيد نكار مىروردگارتان را اكدامين نعمت از نعمتهاى پ«: كند زمين، تكرار مى
  ). ربكُما تُكَذِّبانِ

* * *  
  : ها نكته

  چيست؟ » فنا«ـ حقيقت  1
شود، به معنى نابودى مطلق نيست،   اين كه در آيات فوق خوانديم همه كس، جز خدا فانى مى

م از جسم او معدو شود، و يا خاكهاى حاصل به اين معنى كه حتى روح انسان نيز نابود مى
و از سوى ) 2(كند، تا روز رستاخيز مى» برزخ«چرا كه آيات قرآن تصريح به وجود  ;گردد مى

  ) 3.(خيزند مردگان در قيامت از قبرها برمى: گويد كه ديگر، بارها مى
  ) 4.(پوشند به فرمان خدا، لباس حيات در تن مى» عظم رميم«و استخوانهاى پوسيده و 

  كه فنا در اين آيه و آيات مشابه به معنى به  و اينها همه، گواه براى اين است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .202، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .100ـ مؤمنون، آيه  2
  .51ـ يس، آيه  3
  .79ـ يس، آيه  4



١٥٣  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

  هم ريختن نظام جسم و جان، و قطع پيوندها، و بر هم خوردن نظم عالم خلقت
  . يگرى به جاى آن استو جانشين شدن عالم د

* * *  
  آفريند  اى مى ـ هر روز پديده تازه 2

، هم اميدآفرين است، هم غرورشكن، و هم نشانه دوام خلقت »كُلَّ يوم هو فى شَأْن«گفتيم آيه 
و استمرار آفرينش، به همين دليل، گاهى پيشوايان اسالم براى اميد بخشيدن به افراد، مخصوصاً 

: خوانيم مى» ربذه«به » ابوذر«كردند، چنان كه در داستان تبعيد دردناك  ه مىروى اين آيه تكي
هاى بسيار گيرا و پر معنى به هنگام بدرقه او به او دلدارى داد،  با جمله) عليه السالم(»على«

» عمو«او را به عنوان ) عليه السالم(فرزند رشيد امير مؤمنان) عليه السالم(»م حسناما«سپس 
) عليه السالم(»امام حسين«هاى ديگرى افزود، بعد از او ساالر شهيدان   جمله خطاب كرد و

  : زبان به سخن گشود و فرمود
اهميا ع !نْياهد مالْقَو كنَعم قَد ي شَأْن، وف وم هوكُلَّ ي تَرى، اللّهرَ ما قَدغَيأَنْ ي رتَعالى قاد إِنَّ اللّه م

د متَهنَعم ورَ... ينَكالنَّص رَ وبالص أَلِ اللّهخداوند متعال قادر است اين شرائط را ! اى عمو«...: فَاس
ى خود ديدند و اى است، آنها تو را مزاحم دنيا دگرگون سازد، و او هر روز در شأن و كار تازه

دا شكيبائى و از خ... تو را بازداشتند، و تو آنها را مزاحم دين خود ديدى و از آن بازداشتى
  ) 1.(»پيروزى بطلب

آمد وقتى به  مى» كربال«به سوى ) عليه السالم(»امام حسين«خوانيم هنگامى كه  و نيز مى
بينْ لي : فرمود)عليه السالم(محضرت را مالقات كرد، اما» فرزدق شاعر«رسيد، » صفاح«منزلگاه 

رَ النّاسِ خَلْفَكاشاره به مردم عراق است(» بودند بگو ببينم مردم پشت سرت چگونه«: خَب (
  الخَبِيرَ سأَلْت، قُلُوب النّاسِ معك، و : عرض كرد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .301، صفحه 8، جلد »الغدير«ـ  1
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هيى أُمنب عم موفُهيس !شاءلُ ما يفْعي اللّه و ماءنَ السنْزِلُ مي الْقَضاء از شخص آگاهى سؤال «: و
اما فرمان الهى از ! كردى، بدان دلهاى مردم با تو است، اما شمشيرهايشان با بنى اميه است

  . »دهد ده كند، انجام مىشود، و خداوند هر چه را صالح بداند، و ارا آسمان نازل مى
: اء، و كُلَّ يوم ربنا في شَأْنصدقْت للّه االَمرُ يفْعلُ ما يش: فرمود) عليه السالم(»امام حسين«
دهد، و پروردگار ما هر روز در شأن و كارى  راست گفتى، خدا هر چه را اراده كند انجام مى«

  ) 1.(»است
  . اى است اميدبخش براى مؤمنان آيه، آيهدهد، اين  اينها همه نشان مى
اين آيه سؤال كرد، اما او اظهار يكى از امراء، از وزير خود از تفسير : گويند جالب اين كه، مى

  . اطالعى نمود و تا فرداى آن روز مهلت خواست  بى
چه خبر : داشت سؤال كرد) با معرفتى(هنگامى كه محزون و غمناك به منزل آمد، غالم سياه 

است؟ ماجرا را گفت، غالم اظهار داشت به سراغ امير برو، اگر مايل باشد، من تفسير آيه را 
  : كنم، امير او را خواست و از وى سؤال كرد، در پاسخ گفت مىبراى او بازگو 

شَأْنُه أَنْ يولج اللَّيلَ فى النَّهارِ، و يولج النَّهار فى اللَّيلِ، و يخْرِج الحى منَ الميت، و ! اى امير
س مقسي ماً ويقس ىشْفي و ،ىنَ الحم تيالم خْرِجزَّ يعي و ،تَلىبم ىعافي عافاً، وي متَلبي ماً، ويل

شأن خداوند اين است كه شب و روز را يكى «: ذَليالً، و يذلَّ عزِيزاً، و يفْقرَ غَنياً و يغْنى فَقيراً
بيمارى را كند، و از زنده مرده،  برد، از دل مرده زنده خارج مى آورد، و مى بعد از ديگرى مى

سازد، و مبتالئى را عافيت  كند، تندرستى را مبتال مى دهد، و سالمى را بيمار مى شفا مى
  سازد و  ير مىكند، ثروتمندى را فق دهد، و عزيزى را ذليل مى بخشد، ذليلى را عزت مى مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .40، صفحه 4، جلد »كامل ابن اثير«ـ  1



١٥٥  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

  ! »كند غنى مىفقيرى را 
مشكلى را براى من گشودى، خداوند مشكلت را «: فَرَّجت عنِّي فَرَج اللّه عنْك: امير گفت
  ) 1.(و بعد او را اكرام كرد و انعام داد» بگشايد
* * *  

  ـ حركت جوهرى  3
اى   به آياتى از قرآن استدالل كرده و يا الاقل آن را اشاره» حركت جوهرى«بعضى از طرفداران 
  . است» كُلَّ يوم هو فى شَأْن«دانند، از جمله همين آيه  بر مقصود خود مى

پذير  قدماى فالسفه معتقد بودند، حركت تنها در چهار مقوله عرضيه امكان: توضيح اين كه
تر، ممكن است يك جسم از  و به تعبير ساده) »وضع«و » كيف«، »كم«، »اين«هاى  مقوله(است 

محل دهد، و يا نمو كرده بر كميتش افزوده شود، و يا فى المثل رنگ و بو و نظر مكان تغيير 
تغيير يابد، و يا در جاى خود و به دور خويش بگردد ) مچون يك سيب بر درخته(طعم آن 

، ولى معتقد بودند هرگز در جوهر و ذات جسم حركت )مانند حركت وضعى زمين(
ذات متحرك ثابت باشد، و عوارض آن دگرگون چرا كه در هر حركتى بايد  ;پذير نيست امكان

  . شود، و گرنه، حركت، مفهومى نخواهد داشت
اساس : ولى فالسفه متأخرين اين نظريه را رد كردند و معتقد به حركت جوهرى شده، گفتند

  . شود حركت در ذات و جوهر است كه، آثار آن در عوارض ظاهر مى
» مالصدراى شيرازى«و مستدل عرضه كرد نخستين كسى كه اين نظر را به صورت مشروح 

  تمام ذرات كائنات و جهان ماده يكپارچه : بود، او گفت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6337، صفحه 9، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
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حركت است، و يا به تعبير ديگر، ماده اجسام، وجودى است سيال، كه دائماً ذاتش دگرگون 
اى است كه با وجود قبل فرق دارد، اما چون اين دگرگونيها با  ه وجود تازهشود، و هر لحظ مى

اى هستيم، اما   شود، بنابراين، ما هر لحظه وجود تازه هم اتصال دارد يك شىء محسوب مى
ماده داراى چهار : اين وجودات متصل و مستمر است، و صورت واحدى دارد، يا به تعبير ديگر

گذاريم، و اين زمان چيزى  مى» زمان«بعد ديگرى كه نامش را  طول، عرض، عمق و: بعد است
  ). دقت كنيد(در جوهر نيست  جز مقدار حركت

چرا كه حركت اتمها  ;اشتباه نشود، حركت جوهرى ارتباطى با مسأله حركت درون اتمها ندارد
  . حركتى است در مكان و اين حركتى است در عوارض

شود، و  ارد كه، ذات و هويت جسم را شامل مىحركت جوهرى، مفهوم بسيار عميقترى د
! شوند براى خودشان  شود، و اشياء داالنى مى ين حركت مىعجب اين كه، در اينجا متحرك ع

  ). دقت كنيد(
آنها براى اثبات اين مقصد، دالئل متعددى دارند كه، اينجا جاى شرح آن نيست، ولى بد نيست، 

ما مسأله خداشناسى را از هر : اش اين است كه نتيجهبه نتيجه اين عقيده فلسفى اشاره كنيم، 
چرا كه خلقت و آفرينش تنها در آغاز دنيا نبوده، بلكه هر ساعت و  ;زمان روشنتر درك كنيم

اى آغازى است، و دائماً خداوند دست در كار خلقت و آفرينش جديدى است، و  هر لحظه
را نيز به اين » و ُكلَّ يوم هو فى شَأْن«، دائماً ما وابسته او، و مستفيض از فيض ذات او هستيم

  . البته مانعى ندارد كه آن هم جزئى از مفهوم گسترده آيه باشداند،  معنى تفسير كرده
* * *  
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  : تفسير
  ! بگذريد توانيد از مرزهاى آسمانها اگر مى

نعمتهائى كه تاكنون در آيات اين سوره مطرح شده، مربوط به اين جهان بوده است، ولى در 
گويد كه، در   آيات مورد بحث، از محاسبه قيامت و بعضى ديگر از خصوصيات معاد سخن مى

ى و هم وسيله تشويق و عين تهديد بودن براى مجرمان، وسيله تربيت و آگاهى و بيدار
شود، لذا بعد از ذكر هر كدام،  ان است، و به همين جهت نعمت محسوب مىدلگرمى مؤمن

  . كند همان سؤال را كه درباره نعمتها است تكرار مى
سنَفْرُغُ ! (»پردازيم اى دو گروه انس و جن به زودى به حساب شما مى«: فرمايد نخست مى

  ) 2(-)1().لَكُم أَيه الثَّقَالنِ
آرى، در آن روز خداوند عالمِ قادر، دقيقاً همه اعمال و گفتار و نيات انس و جن را مورد 

  . كند بررسى و حساب دقيق قرار داده، و كيفر و پاداش مناسب را براى آنها تعيين مى
شود، و در آن واحد  با اين كه خداوند هرگاه به چيزى بپردازد، از چيز ديگرى غافل نمى

اليشْغَلُه «سازد  چيزى او را از چيز ديگر مشغول نمىعلمى به همه كائنات دارد و هرگز  احاطه
چرا كه اين تعبير معموالً در  ;جالب است» سنَفْرُغ«ولى با اين حال، تعبير به » شَأْنٌ عنْ شَأْن

كند، تا با حواس جمع، به  شود كه، شخصى تمام كارهاى خود را رها مى موردى گفته مى
  ارى بپردازد، و اين تنها در ك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» أَيه«به صورت » أَيها«ـ بايد توجه داشت در رسم الخط قديمى قرآن مجيد در چند مورد  1

باشد، در حالى  مى) 49ـ زخرف،  31نور، (نوشته شده است كه آيه مورد بحث و دو آيه ديگر 
رسد كه   شده است، و به نظر مىبا الف كشيده آخر ثبت » أَيها« كه در موارد ديگر رسم الخط

  . اى در رسم الخط قديم بوده است اين بر اساس ضابطه
آمده، به خاطر اين كه » جمع«به صورت » لكم«تثنيه است، ضمير در » الثَّقَالن«ـ با اين كه  2

  . اشاره به دو گروه است
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هرگاه توجه به چيزى كنند از چيز ديگر باز  مورد مخلوقاتى است كه به حكم محدوديت،
  . مانند مى

ولى، اين تعبير در مورد خداوند چيزى جز تأكيد هر چه بيشتر بر مسأله رسيدگى به حساب، 
اى از قلم نخواهد افتاد، و چه عجيب است كه  اى كه هيچ مثقال ذره نخواهد بود، به گونه

وحشتناك است ده گيرد، و چه هولناك و خداوند بزرگ، حساب بندگان كوچك خود را بر عه
  ! يك چنين محاسبه؟

نيز آمده است، » وزن«به معنى بار سنگين است، و به معنى ) بر وزن كبر(» ثقْل«از ماده » ثَقَالن«
شود، و اطالق آن بر گروه جن و  معموالً به متاع و بار مسافر گفته مى) بر وزن خبر(» ثَقَل«اما 

ند به آنها از نظر عقل، شعور، علم و چرا كه خداو ;نوى آنهاستانس به خاطر سنگينى مع
آگاهى، وزن و ارزش خاصى داده است، هر چند از نظر جسمى نيز در مجموع سنگينى قابل 

، كه »و أَخْرَجت األَرض أَثْقالَها«: خوانيم مى» زلزال«سوره  2اى دارند، و لذا در آيه  مالحظه
رستاخيز است، ولى به هر حال، اين تعبير انها از قبرها به هنگام يكى از معانى آن، خروج انس

آيه مورد بحث، بيشتر توجه به جنبه معنوى دارد، به خصوص اين كه در مورد گروه جن، به 
  . رسد از نظر جسمى وزن چندانى نداشته باشند نظر مى

كه، عمده  اين نكته نيز قابل تذكر است كه، ذكر خصوص اين دو گروه به خاطر آن است
  . باشند كسانى كه مكلف به تكاليف الهى هستند همينها مى

* * *  
كدامين يك از نعمتهاى «: فرمايد و بعد از ذكر اين معنى، باز اين سؤال را تكرار مى

  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ(كنيد   پروردگارتان را انكار مى
* * *  

  گفت، باز جن  ساب دقيق الهى سخن مىدر تعقيب آيه گذشته كه از مسأله ح
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خواهيد از  هرگاه به راستى مى! اى جمعيت جن و انس«: گويد و انس را مخاطب ساخته مى
توانيد از مرزهاى آسمانها و زمين بگذريد، و از حيطه   مجازات و كيفر الهى بركنار مانيد اگر مى

ر با نيروئى الهى، و چنين نيروى شويد، ولى هرگز قادر بر اين كار نيستيد، مگقدرت او خارج 
يا معشَرَ الْجِنِّ و الْإِنْسِ إِنِ استَطَعتُم أَنْ تَنْفُذُوا منْ أَقْطارِ (» الهى نيز در اختيار شما نيست

  ). السماوات و الْأَرضِ فَانْفُذُوا التَنْفُذُونَ إِالّ بِسلْطان
ه عدل خدا و پيامدهاى آن را نداريد، هر جا برويد به اين ترتيب، شما هرگز ياراى فرار از دادگا

ملك خدا است، و هر كجا باشيد محل حكومت او است، آرى، اين موجود ضعيف و ناتوان 
) عليه السالم(تواند از عرصه قدرت خداوند بگريزد؟ همان گونه كه امير مؤمنان على كجا مى

  . »الْفرار منْ حكُومتك و اليمكنُ«: دارد عرضه مى» كميل«پرور  حدر دعاى رو
گرفته شده است، و چون عدد ده يك عدد كامل » عدد ده«به معنى » عشر«در اصل از » معشَر«

شود كه از اصناف و طوائف مختلف، تشكيل  ، به جمعيت كاملى گفته مى»معشر«است واژه 
  . گردد

  . به معنى اطراف چيزى است» قطر«جمع » أَقْطار«
در اصل به معنى پاره كردن و عبور كردن از چيزى است، و تعبير به » نفوذ«از ماده  »تَنْفُذُوا«
، اشاره به اين است كه، جوانب آسمانها را بشكافيد و از آن بگذريد، و به خارج آنها »منْ أَقْطار«

  . سفر كنيد
يشترى براى در اينجا ممكن است به خاطر اين باشد كه، آنها آمادگى ب» جنّ«ضمناً مقدم داشتن 
  . سير آسمانها دارند

در اين كه آيه فوق، مربوط به قيامت است، يا دنيا، و يا هر دو؟ در ميان مفسران گفتگو است، 
  و چون آيات قبل و بعد از آن، ناظر به رويدادهاى سراى 
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نيز مربوط به فرار از چنگال عدالت الهى در قيامت رسد كه، اين آيه  ديگر است، به نظر مى
  . دباش

) توانيد بگذريد مگر با قدرت و نيرو نمى(» التَنْفُذُونَ إِالّ بِسلْطان«ولى بعضى، با توجه به جمله 
اند كه، قرآن شرط آن را داشتن سلطه علمى و  آن را اشاره به مسافرتهاى فضائى بشر دانسته

  . ه استصنعتى بر اين كار دانست
اخيز باشد، و هم ناظر به دنيا، يعنى نه در اينجا اين احتمال نيز داده شده كه، هم ناظر به رست

قادريد بدون قدرت در اقطار آسمان نفوذ كنيد، و نه در آنجا، منتها، در اينجا وسيله محدودى 
  . اى نيست  در اختيار شما قرار دارد، اما در آنجا هيچ وسيله

ى در اقطار آسمانها نفوذ فكرى و علم: اند كه، منظور بعضى نيز تفسير چهارمى، براى آن گفته
  . پذير است است كه، با قدرت استدالل براى بشر، امكان

رسد، و مؤيد آن، بعضى از اخبارى است كه در  تر به نظر مى ولى، تفسير اول از همه مناسب
) عليه السالم(ز امام صادقمنابع اسالمى در اين زمينه، نقل شده، از جمله در حديثى ا

كند و به فرشتگان  اوند بندگان را در محل واحدى جمع مىروز قيامت، خد«: خوانيم مى
فرود آئيد، آنها كه دو برابر جمعيت روى زمين از جن و انس : فرستد آسمان پائين وحى مى

آيند،  فرود مىباشند  آيند، سپس اهل آسمان دوم، كه آنها نيز دو برابر همه مى هستند فرود مى
آيند و همچون هفت حجابى گرداگرد انس  ود مىو به همين ترتيب فرشتگان هفت آسمان فر

اى جمعيت جن و انس اگر : زند كنند، اينجاست كه منادى صدا مى  و جن را احاطه مى
توانيد، جز با قدرت الهى، و در اينجا   توانيد از اقطار آسمانها و زمين بگذريد، اما هرگز نمى مى
  و راهى براى (اند   ا گرفتهبينند اطراف آنها را هفت گروه عظيم از فرشتگان فر مى
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  . پذير است جمع ميان تفاسير نيز امكان) 1(،»)فرار از چنگال عدالت نيست
 * * *  

كدامين يك از نعمتهاى پروردگارتان را «: گويد باز در اينجا دو گروه را مخاطب ساخته، مى
  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ! (؟»دكني  انكار مى

تهديد فوق، به ظاهر در مسير مجازات و كيفر است، ولى از آنجا كه ذكر آن درست است كه 
هشدارى است به همه انسانها، و عاملى است براى اصالح و تربيت، طبعاً لطف و نعمتى 

چرا كه به خاطر  ;بزرگى استو اصوالً وجود حساب در هر دستگاه، نعمت . شود محسوب مى
  ! آن سرهاى همه به حساب خواهد بود

* * *  
آيه بعد، براى تأكيد آنچه در آيه قبل، دائر بر عدم قدرت انس و جن بر فرار از چنگال عدالت 

و آنچنان (فرستد  هائى از آتش بى دود، و دودهائى متراكم بر شما مى شعله«: افزايد آمده، مى
د از تواني  و در اين هنگام نمى) كنند كه راهى براى فرار نيست طه مىشما را از هر سو احا

  ). يرْسلُ علَيكُما شُواظٌ منْ نار و نُحاس فَالتَنْتَصرانِ(» كسى يارى بطلبيد
هاى گرم و سوزان آتش، و  اند، و از سوى ديگر شعله  از يكسو، فرشتگان شما را احاطه كرده

  . گيرد، و راهى براى گريز نيست آور، اطراف محشر را فرا مى  دودهاى تيره و تار و خفقان
و بسيارى از مفسران » لسان العرب«در » ابن منظور«و » مفردات«در » راغب«ـ به گفته » واظشُ«

هاى آتش كه از خود  هاى بى دود آتش است، و بعضى آن را به معنى زبانه  ـ به معنى شعله
  است،  شود و سبز رنگ آتش به ظاهر بريده مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .205، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ تفسير  517صفحه  ،»صافى«ـ تفسير  1



١٦٣  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

  . اند، و در هر حال، اين تعبير اشاره به شدت حرارت آن است تفسير كرده
است كه به رنگ مس، در ) هاى قرمز رنگ و دودآلود آتش  و يا شعله(به معنى دود » نُحاس«و 
كه، ظاهراً هيچ تناسبى با آيه اند  تفسير كرده» مس مذاب«آيد، بعضى نيز آن را به معنى  مى

زيرا سخن از موجودى در ميان است كه انسان را در قيامت احاطه كند و از  ;مورد بحث ندارد
  . ز دادگاه عدل الهى بازداردفرار ا

كه انسان از هر سو در احاطه كامل مأموران الهى و آتش ! و چه عجيب است دادگاه قيامت
و راهى جز حضور در آن دادگاه، و تسليم در برابر حكم آن سوزان و دود كشنده، قرار گرفته، 

  . محكمه، ندارد
 * * *  
  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ! (؟»كنيد را انكار مىكدامين نعمتهاى پروردگارتان «: فرمايد باز مى

  . دتعبير به نعمت در اينجا نيز به خاطر همان لطفى است كه در آيه قبل به آن اشاره ش
* * *  
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  فَإِذَا انْشَقَّت السماء فَكانَت وردةً كَالدهانِ     37
38    كُما تُكَذِّبانِ  فَبِأَىبر آالء  
  فَيومئذ اليسئَلُ عنْ ذَنْبِه إِنْس و الجانٌّ     39
  فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ    40
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  بانِ فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّ    42
  هذه جهنَّم الَّتي يكَذِّب بِها الْمجرِمونَ     43
  يطُوفُونَ بينَها و بينَ حميم آن     44
  فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ    45
  

  : ترجمه
  ! ـ در آن هنگام كه آسمان شكافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد 37
  ! كنيد؟ ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى 38
  )!و همه چيز روشن است(شود  ـ در آن روز هيچ كس از انس و جن از گناهش سؤال نمى 39
  ! كنيد؟ ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى 40
پيش سر، و و آنگاه آنها را از موهاى  ;شوند هايشان شناخته مى ـ مجرمان از چهره 41

  )! افكنند و به دوزخ مى(گيرند  پاهايشان مى
  ! كنيد؟ ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى 42
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  . كردند ـ اين همان دوزخى است كه مجرمان آن را انكار مى 43
  ! آن و آب سوزان در رفت و آمدندـ امروز در ميان  44
  ! كنيد؟ ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى 45
  

  : تفسير
  ! شوند گنهكاران از سيمايشان شناخته مى

كرد، اين آيات، همچنان  در تعقيب آيات گذشته كه بعضى از حوادث رستاخيز را بازگو مى
يامت، و چگونگى حساب، و مجازات، ادامه همان بحث و ذكر خصوصيات ديگرى از صحنه ق

  . و كيفر است
نگامى كه آسمان شكافته شود، و همانند روغن مذاب گلگون گردد، ه«: فرمايد نخست مى

فَإِذَا انْشَقَّت السماء (» شود كه هيچ كس را ياراى تحمل آن نيست حوادث هولناكى واقع مى
  ) 1).(فَكانَت وردةً كَالدهانِ

ن به كلى در شود كه، در آن روز نظام كنونى جها به خوبى استفاده مى» قيامت«ات از مجموع آي
دهد، كواكب، سيارات، زمين  انگيز در سرتاسر عالم رخ مى ريزد، و حوادث بسيار هول هم مى

شوند، و مسائلى كه تصور آن امروز براى ما مشكل است، واقع  و آسمان دگرگون مى
كه در آيه فوق آمده است كه، كرات آسمانى از هم  گردد، و از جمله چيزى است مى
  . آيد گ سرخ و به صورت مذاب همچون روغن در مىشكافد و به رن مى

است و از آنجا كه گلها غالباً سرخ رنگند معنى سرخ را در اينجا » گل«به معنى » ورد«و » وردة«
  . كند  تداعى مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اين جمله شرطيه است يا فجائيه و يا ظرفيه؟ احتماالت متعددى داده » إِذا«اين كه ـ در  1
باشد و ممكن است در تقدير  شده، ولى بهتر همان سوم است و جزاى شرط محذوف مى

  . »انُفَإِذَا انْشَقَّت السماء فَكانَت وردةً كَالدهانِ كانَ أَهوالٌ اليطيقُها الْبي«: چنين باشد
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اين واژه به معنى اسبهاى سرخ رنگ نيز آمده، و از آنجا كه اين گونه اسبها در فصول سال تغيير 
دهند، در فصل بهار كمى زرد رنگ و در فصل زمستان سرخ رنگ، و در شدت سرما  رنگ مى

كند، به آن تشبيه شده  شوند، دگرگونيهائى كه صحنه آسمان در قيامت پيدا مى تيره رنگ مى
و گاه سياه دودآلود و تيره و ت كه، گاه همچون شعله آتش سرخ و سوزان، و گاه زرد رنگ، اس

  . شود تار مى
نشين  به معنى روغن مذاب، و گاه به معنى دردى است كه در روغن ته) بر وزن كتاب(» دهان«

گ آسمان اين تشبيه ممكن است از اين نظر باشد كه، رن. كند، و غالباً رنگهاى مختلفى دارد مى
به ذوب شدن كرات آسمانى، و يا  آيد، و يا اشاره به صورت روغن مذاب گلگون در مى

اند  نيز تفسير كرده» چرم سرخ رنگ«را به معنى » دهان«رنگهاى مختلف آن بوده باشد، بعضى 
 ;تواند شبحى از آن صحنه هولناك را مجسم سازد ، و در هر صورت، اين تشبيهات تنها مى

هائى است كه تا   صحنه اى از حوادث اين دنيا ندارد، و اقع شباهتى به هيچ حادثهچرا كه در و
  .داند كسى نبيند، نمى

 * * *  
و از آنجا كه اعالم وقوع اين حوادث هولناك در صحنه قيامت، و يا قبل از آن هشدارى است 

بق را تكرار به همه مجرمان و مؤمنان، و لطفى است از الطاف الهى، بعد از آن همان جمله سا
فَبِأَى آالء ! (؟»كنيد پروردگارتان را انكار مىكدامين نعمت از نعمتهاى «: گويد فرموده، مى

  ). ربكُما تُكَذِّبانِ
* * *  

: افزايد در آيه بعد، از حوادث تكوينى قيامت، به وضع انسان گنهكار در آن روز، پرداخته، مى
فَيومئذ اليسئَلُ عنْ ذَنْبِه (» شود ش پرسش نمىدر آن روز هيچ كس از انس و جن از گناه«

  ). إِنْس و الجانٌّ
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است، و در » يوم البروز«وز آشكار است، كنند؟ براى اين كه همه چيز در آن ر چرا سؤال نمى
  . شود چهره انسانها همه چيز خوانده مى

أله سؤال از بندگان در ممكن است تصور شود، اين آيه با آياتى كه تصريح و تأكيد بر مس
آنها را متوقف «: و قفُوهم إِنَّهم مسؤُلُونَ: »صافات« 24كند، تضاد دارد، مانند آيه  قيامت مى

فَو ربك لَنَسئَلَنَّهم أَجمعينَ : »حجر«سوره  93ـ  92و آيات » د كه بايد از آنها سؤال شودسازي
كنيم از كارهائى كه انجام   دگارت سوگند كه از همه آنها سؤال مىبه پرور«: عما كانُوا يعملُونَ

  . »دادند مى
قيامت يك روز بسيار طوالنى : كه شود و آن اين ولى، با توجه به يك نكته، اين مشكل حل مى

است، و انسان از مواقف و گذرگاهاى متعددى بايد بگذرد، و در هر صحنه و موقفى بايد 
ز روايات، اين مواقف پنجاه موقف است، در بعضى از اين مواقف مدتى بايستد، طبق بعضى ا

ن كه در آيات بعد، ، چنا»دهد از سرّ درون رنگ رخساره خبر مى«شود، بلكه  مطلقاً سؤالى نمى
  . خواهد آمد

شود و اعضاى بدن به شهادت  و در بعضى از مواقف، مهر بر دهان انسان گذارده مى
  ) 1.(خيزند  برمى

  ) 2.(شود  نسانها دقيقاً پرسش مىدر بعضى، از ا
اى   خالصه هر صحنه) 3(خيزند، و در بعضى ديگر، انسانها به جدال و دفاع و مخاصمه برمى

  . هر صحنه، از صحنه ديگر خوفناكتر است شرايطى دارد و
* * *  

كدامين نعمت از نعمتهاى «: گويد  و باز در تعقيب آن، همگان را مخاطب ساخته مى
  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ! (؟»كنيد  تكذيب مىپروردگارتان را 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .65ـ يس، آيه  1
  . اى كه در باال اشاره كرديم ـ مانند آيه مورد بحث و دو آيه 2
  .111ـ نحل، آيه  3
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* * *  
يعرَف (» شوند اخته مىهايشان شن مجرمان با قيافه«شود، بلكه  آرى، در آن روز سؤال نمى

ميماهونَ بِسرِمج1).(الْم (  
ان و عمل صالح آنهاست، و هاى بشاش، نورانى و درخشانند كه بيانگر ايم گروهى داراى چهره

گروهى ديگر، صورتهائى سياه، تاريك، زشت و عبوس دارند كه نشانه كفر و گناه آنهاست، 
ضاحكَةٌ مستَبشرَةٌ * وجوه يومئذ مسفرَةٌ : خوانيم مى» عبس«سوره  41تا  38چنان كه در آيات 

* هائى درخشان و نورانيند  در آن روز، چهره«: ها قَتَرَةٌتَرْهقُ* و وجوه يومئذ علَيها غَبرَةٌ * 
  . »كه سياهى مخصوصى آن را پوشانيده* هائى تاريك  و چهره* خنندان و مسرورند 

گيرند، و به دوزخ  آنگاه آنها را با موهاى پيش سر، و پاهايشان مى«: افزايد سپس مى
  ). فَيؤْخَذُ بِالنَّواصي و الْأَقْدامِ! (»افكنند مى

در اصل به معنى موهاى پيش : گويد مى» مفردات«در » راغب«چنان كه » ناصيه«جمع » نَواصى«
ست، و گاه كنايه از غلبه كامل بر چيزى به معنى گرفتن موى پيش سر ا» أَخَذَ بِه ناصيه«سر و 

  . آيد مى
  . به معنى پاها است» قدم«جمع » أَقْدام«

گرفتن مجرمان با موى پيش سر، و پاها، ممكن است به معنى حقيقى آن باشد كه، مأموران 
افكنند، و يا  گيرند و آنها را از زمين برداشته، با نهايت ذلت به دوزخ مى عذاب اين دو را مى

ه از نهايت ضعف و ناتوانى آنها در چنگال مأموران عذاب الهى است كه، اين گروه را با كناي
  نه دردناك و وحشتناكى است آن صحنه؟ برند، و چه صح خوارى تمام به دوزخ مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اى را كه در  است، و هر گونه عالمت و نشانه» عالمت و نشانه«در اصل به معنى » سيما«ـ  1
شود، ولى از آنجا كه عالئم خوشحالى و  صورت و يا ساير نقاط بدنِ آنها باشد شامل مى

  . شود گردد، به هنگام ذكر اين لفظ غالباً صورت تداعى مى ايان مىبدحالى بيشتر در صورت نم
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* * *  
: افزايد ت به همگان، مىباز از آنجا كه يادآورى اين مسائل در زمينه معاد، هشدار و لطفى اس

  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ! (؟»كنيد كدامين نعمت از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى«
* * *  

هذه (» كنند انكار مىاين همان دوزخى است كه مجرمان پيوسته آن را «: فرمايد در آيه بعد، مى
جا الْمبِه كَذِّبي يالَّت نَّمهونَجرِم .(  

شود؟ و يا  در اين كه مخاطبين، حاضران در محشرند و اين سخن در قيامت به آنها گفته مى
باشد، و در دنيا به او گفته شده است؟ مفسران   مى) صلى اهللا عليه وآله(مخاطب شخص پيامبر
زيرا  ;كند  رند، ولى قرائنى در آيه وجود دارد كه، معنى دوم را تقويت مىتفسيرهاى مختلفى دا
، بيانگر اين است »مجرِمون«و استفاده از جمله غائب با عنوان ) يكَذِّب(تعبير به فعل مضارع 

اين اوصاف دوزخى است كه همواره : گويد مى)صلى اهللا عليه وآله(كه، خداوند به پيامبرش
ه به كنند، و يا اين كه، مخاطب همه انس و جن هستند ك يا آن را انكار مىمجرمان در اين دن
كنند داراى چنين اوصافى است كه  جهنمى كه مجرمان آن را انكار مى: دهد آنها هشدار مى

  . شنويد، بايد به هوش باشيد، عاقبت كارتان به آنجا نرسد مى
* * *  

مجرمان در ميان دوزخ و آب سوزان «: يدافزا باز در توصيف جهنم و عذابهاى دردناك آن مى
  ). بينَها و بينَ حميم آن يطُوفُونَ(» در رفت و آمدند

در اينجا به معنى آبى است كه در نهايت حرارت و سوزندگى باشد ، و در اصل » آنى«و » آن«
وقت و مرحله «زيرا آب سوزان به  ;گرفته شده» وقت«به معنى ) بر وزن رضا(» انا«از ماده 
  . خود رسيده است» نهائى
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شوند، و  سوزند، و تشنه مى  هاى سوزان جهنم مى سو، در ميان شعلهبه اين ترتيب، آنها از يك
و اين ) ريزند يا بر آنها مى(دهند،  كنند، و از سوى ديگر، آب جوشان به آنها مى تمناى آب مى

  . مجازاتى است دردناك
در كنار جهنم است، كه » حميم«شود كه، چشمه سوزان  از بعضى از آيات قرآن استفاده مى

فى الْحميمِ * يسحبونَ «: افكنند برند، و سپس در آتش دوزخ مى يان را در آن مىنخست دوزخ
  ) 1.(»ثُم فى النّارِ يسجرُونَ

  . در آيه مورد بحث نيز، متناسب با همين معنى است» يطُوفُونَ بينَها و بينَ حميم آن«تعبير به 
* * *  

: فرمايد بيداركننده، كه لطفى است از ناحيه خداوند، مى باز به دنبال اين هشدار و اخطار شديد
  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ! (؟»كنيد كدامين نعمت از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى«

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .72و  71ـ مؤمن، آيات  1
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46     نَّتانِ وج هبر قامم نْ خافمل  
  فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ     47
  ذَواتا أَفْنان     48
  فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ     49
  فيهِما عينانِ تَجرِيانِ     50
  فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ     51
  زوجانِ  فيهِما منْ كُلِّ فاكهة    52
  فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ     53
  متَّكئينَ على فُرُش بطائنُها منْ إِستَبرَق و جنَى الْجنَّتَينِ دان     54
  نِ فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبا    55
  

  : ترجمه
  ! ـ و براى كسى كه از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ بهشتى است 46
  ! كنيد؟ ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى 47
  ! ـ كه داراى درختان پر طراوت است 48
  ! كنيد؟ ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى 49
  ! ـ در آنها دو چشمه جارى است 50
  ! كنيد؟ ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى 51
  )! هر يك از ديگرى بهتر(اى دو نوع وجود دارد  يوهـ در آن دو، از هر م 52
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  ! كنيد؟ ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى 53
ز ديبا و ابريشم، و اند با آسترهائى ا ـ اين در حالى است كه آنها بر فرشهائى تكيه كرده 54
  ! هاى رسيده آن دو باغ بهشتى در دسترس است ميوه
  ! كنيد؟ امين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىـ پس كد 55
  

  : تفسير
  دو بهشت در انتظار خائفان 

رود، و از نعمتهاى  در اين آيات، دوزخيان را به حال خود رها كرده، به سراغ بهشتيان مى
شمرد، تا در مقايسه با كيفرهاى  انگيز بهشت، قسمتهائى را بر مى  نظير و شوق دلپذير، بى

  . ك دوزخيان، اهميت هر كدام روشنتر گرددشديد و دردنا
و لمنْ خاف مقام (» بترسد دو باغ بهشت است براى كسى كه از مقام پروردگارش«: فرمايد مى

  ). ربه جنَّتانِ
يا به معنى خوف از مواقف قيامت و حضور در پيشگاه او براى » خوف از مقام پروردگار«

مقام علمى خدا و مراقبت دائمى او نسبت به همه انسانها حساب است، و يا به معنى خوف از 
  ) 1.(است

أَفَمنْ هوِ قائم : فرمايد  آمده كه مى» رعد«سوره  33تفسير دوم، مناسب چيزى است كه در آيه 
تبلى كُلِّ نَفْسِ بِما كَسآيا كسى كه باالى سر همه ايستاده حافظ و مراقب اعمال همگان «: ع

  ؟ »است كه اين صفت را ندارد است، همچون كسى
منْ علم أَنَّ اللَّه : خوانيم كه فرمود مى) عليه السالم(و متناسب با حديثى است كه از امام صادق

 كذَل زُهجحشَرّ، فَي ر أَونْ خَيم لُهمعا يم لَمعي قُولُ، وا يم عمسي و ،رَاهي  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اسم مكان است و در صورت دوم مصدر ميمى» مقام«ـ در صورت اول  1
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داند  كسى كه مى«: عنِ الْقَبِيحِ منَ األَعمالِ، فَذَلك الَّذي خَاف مقَام ربه، و نَهى النَّفْس عنِ الْهوى
داند،   دهد مى از خير و شر انجام مىشنود، و آنچه را  گويد مى بيند، و آنچه مى  خدا او را مى

ن كسى است كه از مقام پروردگارش خائف دارد، اي و اين توجه او را از اعمال قبيح باز مى
  ) 1.(»است، و خود را از هواى نفس بازداشته

منظور ترس از خدا است، نه به خاطر آتش دوزخ و طمع در : در اينجا تفسير سومى است كه
  . خائف است» مقام پروردگار و جالل او«به خاطر  نعيم بهشت، بلكه تنها

چرا كه  ;، مقام عدالت او است»مقام پروردگار«منظور از : و نيز تفسير چهارمى، وجود دارد كه
ذات مقدس او مايه خوف نيست، بلكه، خوف از عدالت او است، و خوف از عدالت نيز، 

اش چه  كه پاك است از محاسبهزيرا كسى  ;كند بازگشت به خوف از اعمال خود انسان مى
گذرند ترسانند، اما براى   دان مىباك است؟ مجرمان هنگامى كه از كنار محكمه و دادگاه و زن

  . كند كه، آنجا دادگاه است يا هر مكان ديگر پاكان فرق نمى
گاه، همان اعمال ناپاك و افكار آلوده : هاى مختلفى دارد البته خوف از پروردگار، سرچشمه

گاه، مقربان به خاطر قرب به ذات پاكش، كمترين ترك اولى و غفلت، مايه وحشت  است، و
، و گاه، بدون همه اينها هنگامى كه تصور آن ذات نامحدود و عظمت بى انتها را آنها است

دهد، اين خوفى  كنند، در مقابل او احساس حقارت كرده و حالت خوف به آنها دست مى مى
شود و مخصوص عارفان و مخلصان درگاه او  ردگار حاصل مىاست كه از نهايت معرفت پرو

  .است
  اين تفسيرهاى چهارگانه، با هم تضادى ندارند و ممكن است در مفهوم آيه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ از ذيل حديث  197، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  70، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  1

س عنِ و أَما منْ خاف مقام ربه و نَهى النَّفْ«امام اين سخن را در تفسير آيه آيد كه،  چنين بر مى
  . ـ فرموده، هر چند محتواى هر دو آيه يكى است 40، آيه »سوره نازعات«ـ » الْهوى
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  . جمع باشد
باشد و بهشت مادى و جسمانى » بهشت اول«ممكن است ) دو باغ بهشت(» جنَّتان«و اما 

: آمده است» آل عمران«سوره  15بهشت معنوى و روحانى، چنان كه در آيه » بهشت دوم«
ضْوانٌ منَ للَّذينَ اتَّقَوا عنْد ربهِم جنّات تَجرِي منْ تَحتها الْأَنْهار خالدينَ فيها و أَزواج مطَهرَةٌ و رِ«

اللّه«.  
گذرد، و همسران پاك در  جسمانى كه نهرها از زير درختانش مى در اين آيه، عالوه بر بهشت
  . گويد كه، خشنودى خدا است، سخن مى آن هستند، از بهشت معنوى

به عنوان » بهشت دوم«شود، و  ، به عنوان پاداش اعمال به آنها داده مى»بهشت اول«يا اين كه، 
: اللّه أَحسنَ ما عملُوا و يزِيدهم منْ فَضْله ليجزِيهم: آمده است» نور« 38تفضل، چنان كه در آيه 

  . »د پاداش بهترين اعمال آنها را بدهد و از فضلش بر آن بيفزايدهدف اين است كه خداون«
  . يا اين كه، يك بهشت براى اطاعت، و ديگرى براى ترك معصيت است

  . مانند آنو يا يكى براى ايمان و عقيده، و ديگرى براى اعمال صالح و 
يا اين كه، چون مخاطب جن و انس هستند، هر يك از اين دو بهشت، به گروهى از آنها تعلق 

  . دارد
البته هيچ يك از اين تفسيرها دليل خاصى ندارد و در عين حال، همه آنها ممكن است در آيه 
ح جمع باشد، آنچه مسلم است، خداوند باغهاى متعددى از بهشت در اختيار بندگان صال

، و »در ميان آتش و آب سوزان در طوافند«گذارد كه، در آن رفت و آمد دارند، دوزخيان  مى
  . »باغهاى بهشت«اينها در 
* * *  

  كدامين «: گويد باز به دنبال اين نعمت بزرگ، همگان را مخاطب ساخته مى
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  ). ربكُما تُكَذِّبانِ فَبِأَى آالء! (؟»كنيد نعمت از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى
* * *  

آنها داراى انواع نعمتها و درختان پر شاخه با «: افزايد سپس، در توصيف اين دو بهشت مى
  ). ذَواتا أَفْنان(» طراوتند

  ) 1.(و دارنده است» صاحب«به معنى » ذات«تثنيه » ذَواتا«
زه و پر برگ است، و گاه به هاى تا در اصل، به معنى شاخه) بر وزن قلم(» فنن«جمع » أَفْنان«

رود، و در آيه مورد بحث، در هر يك از اين دو معنى ممكن است  نيز به كار مى» نوع«معنى 
هاى با طراوت درختان بهشتى است، بر  اشاره به شاخه: استعمال شده باشد، در صورت اول
  . هاى پير و جوان و خشكيده هستند عكس درختان دنيا كه داراى شاخه

اشاره به تنوع نعمتهاى بهشت و انواع مواهب آن است، استعمال در هر دو : رت دومو در صو
  . معنى نيز بى مانع است

اى هستند كه در يك درخت،   اين احتمال نيز وجود دارد كه، درختان بهشتى به گونه
  . ها هاى مختلفى است و بر هر شاخه نوعى از ميوه شاخه

* * *  
نعمت از نعمتهاى كدامين «: شود كه ن سؤال تكرار مىو به دنبال اين نعمت، باز هما

  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ! (؟»كنيد  پروردگارتان را انكار مى
* * *  

  از آنجا كه يك باغ سرسبز و خرم و پر طراوت، عالوه بر درختان، بايد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به عنوان تخفيف » واو«بوده كه » ذوات«كه مفرد مؤنث است  »ذات«ـ به عقيده بعضى، اصل  1
در آمده، و از آنجا كه تثنيه كلمات را به صورت اصلى » ذات«حذف شده، و به شكل 

آن حذف گرديده است، در » نون«شده و به هنگام اضافه، » ذواتان«گرداند در اينجا   برمى
كه  و بنابراين، تعجب نيست» بوده) عصابر وزن (» ذوا«، »ذو«اصل «: آمده كه»مجمع البحرين«

  . باشد» ذوات«مؤنث آن 
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در آن دو بهشت، دو چشمه به طور «: افزايد هاى آب جارى داشته باشد، در آيه بعد مى چشمه
  ). فيهِما عينانِ تَجرِيانِ(» مداوم جريان دارد

* * *  
را مين نعمت از نعمتهاى پروردگارتان كدا«: شود باز در برابر اين نعمت، همان سؤال مطرح مى

  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ! (؟»كنيد  انكار مى
گرچه در آيه فوق، سخنى از چگونگى اين دو چشمه به ميان نيامده، تنها تعبيرى از آن به 

 شود كه، در اين گونه موارد دليل بر عظمت و اهميت است، ولى بعضى ديده مى» نكره«عنوان 
 18هاى  كه به ترتيب در آيه» تَسنيم«و » سلْسبيل«هاى   مهاز مفسران، اين دو چشمه را به چش

يكى از اين دو چشمه، چشمه : اند، و گاه گفته شده آمده، تفسير كرده» مطففين« 27، و »دهر«
» محمد«سوره  15است كه، هر دو در آيه » عسل مصفى«و چشمه دوم، چشمه » شراب طهور«

  . استآمده 
تفسير كنيم، طبعاً اين دو » بهشت معنوى و مادى«را در آيات گذشته، به معنى » جنَّتان«و اگر ما 

هاى   همچون چشمه(و ديگرى چشمه مادى ) همچون چشمه معرفت(چشمه نيز، يكى معنوى 
، ولى دليل خاصى براى هيچ يك از اين تفاسير )آب زالل يا شير و عسل و شراب طهور است

  . نيستدر دست 
* * *  

در آنها از هر «: فرمايد رسد، مى هاى اين دو باغ بهشتى مى در آيه بعد كه نوبت به ميوه
  ). فيهِما منْ كُلِّ فاكهة زوجانِ(» اى دو نوع وجود دارد ميوه

ايد، و نوعى كه هرگز شبيه و نظير آن را در اين جهان  نوعى كه در دنيا نمونه آن را ديده
  . ايد نديده

  خشك و «و يا » تابستانى و زمستانى«بعضى از مفسران نيز آن را به دو نوع 
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اند، ولى هيچ يك از اينها دليل روشنى ندارد، اين اندازه   تفسير كرده» كوچك و بزرگ«و يا » تر

باشد، و هر كدام از ديگرى بهتر و  هاى بهشتى كامالً متنوع و گوناگون مى مسلم است كه، ميوه
  . بتر استجال

* * *  
فَبِأَى آالء ربكُما ! (؟»كنيد كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى«: افزايد باز مى
  ). تُكَذِّبانِ
* * *  

در آيات پيشين، سه قسمت از ويژگيهاى اين دو باغ بهشتى مطرح شد، اكنون به سراغ ويژگى 
فرشهائى نشسته، و تكيه ت كه بهشتيان بر اين در حالى اس«: فرمايد رويم كه، مى چهارم مى

متَّكئينَ على فُرُش بطائنُها منْ (» هاى ابريشمين است اند كه آستر آنها از پارچه كرده
  ) 1).(إِستَبرَق

كند كه، در محيطى آرام و در نهايت امنيت باشد، اين تعبير نشانه   معموالً انسان، وقتى تكيه مى
  . ن استآرامش كامل روح بهشتيا

  . شود به معنى فرشهائى است كه گسترده مى» فراش«جمع ) بر وزن شتر(» فُرُش«
  . به معنى حرير ضخيم است» استَبرَق«به معنى آستر است، و » بطانه«جمع » بطائن«

شود، آستر اين  اى كه در دنيا تصور مى  ترين پارچه در اينجا گرانقيمت: جالب توجه اين كه
، قسمت روئين آن چيزى است كه از لطافت و زيبائى و اشاره به اين كه فرشها ذكر شده،

  چرا كه معموالً در  ;گنجد جذابيت در وصف نمى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» و لمنْ خاف مقام ربه جنَّتانِ«حال است براى بهشتيان كه در آيات قبل به عنوان » متَّكئين«ـ  1
  . استذكر شده 
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كنند، و به اين  شود، از جنس كم اهميتى تهيه مى دنيا آستر را به خاطر اين كه ظاهر نمى
ترين جنسهاى آن جهان، پرارزشترين جنس اين جهان است، اكنون بايد  اهميت ترتيب، كم

  فكر كرد كه متاع پر ارزش آن چگونه است؟ 
گر، چيزى نيست كه در الفاظ ما بگنجد، و يا قدر مسلم اين است كه، مواهب الهى در سراى دي

حتى قدرت تصور آن را داشته باشيم، تنها شبحى از دور، در البالى اين گونه آيات پرمعنى، 
  . كند براى ما تجلى مى

» أَرائك«بهشتيان بر : خوانيم كه اين نكته نيز قابل توجه است كه، در آيات ديگر قرآن مى
: گويد  كنند، اما در اينجا مى ، تكيه مى)ون سايبانتختهاى بد(» رِيرس«، و )دار تختهاى سايبان(

تكيه بر فرشها دارند، ممكن است اينها همه به خاطر تنوع در لذات بهشتى باشد كه، گاهى بر 
زنند، و نيز ممكن است اين فرشهاى گرانبها را بر آن تختها  آن و گاهى بر اين تكيه مى
  . ، درك آن براى ما ساكنان دنيا ممكن نيستئل مهمترى است كهبگسترانند، و يا اشاره به مسا

: گويد و باالخره در پنجمين نعمت، به چگونگى نعمتهاى اين باغ بهشتى اشاره كرده مى
  ). و جنَى الْجنَّتَينِ دان(» هاى رسيده اين دو بهشت در دسترس است ميوه«

  .ه هيچ وجه نيستد دارد در آنجا بهاى دنيا وجو آرى، زحمتى كه معموالً در چيدن ميوه
در اصل » دان«اى است كه، موقع چيدن آن فرا رسيده، و  به معنى ميوه) بر وزن بقا(» جنى«
  . و به معنى نزديك است» دانى«

* * *  
كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار «: گويد و باز همگان را در اينجا مخاطب ساخته مى

  ). ا تُكَذِّبانِآالء ربكُم فَبِأَى! (؟»كنيد مى
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  فيهِنَّ قاصرات الطَّرْف لَم يطْمثْهنَّ إِنْس قَبلَهم و ال جانٌّ     56
  فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ     57
  كَأَنَّهنَّ الْياقُوت و الْمرْجانُ     58
  تُكَذِّبانِ  فَبِأَى آالء ربكُما    59
  هلْ جزاء اإلِحسانِ إِالَّ اإلِحسانُ     60
  فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ    61
  

  : ترجمه
و هيچ انس  ;ـ در آن باغهاى بهشتى زنانى هستند كه جز به همسران خود عشق نمىورزند 56

  . و جن پيش از اينها با آنان تماس نگرفته است
  ! كنيد؟ هاى پروردگارتان را انكار مىـ پس كدامين نعمت 57
  ! ـ آنها همچون ياقوت و مرجانند 58
  ! كنيد؟ ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى 59
  ! ـ آيا جزاى نيكى جز نيكى است؟ 60
  ! كنيد؟ ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى 61
  

  : تفسير
  همسران زيباى بهشتى 

، پنج قسمت از مواهب و ويژگيهاى اين دو باغ بهشتى عنوان شده بود، در در آيات گذشته
  رود، و آن همسران پاك  اينجا به سراغ ششمين نعمت مى
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در اين قصرهاى بهشتى زنانى هستند كه جز به همسران خود چشم «: فرمايد بهشتى است، مى
  ) 1).(ت الطَّرْففيهِنَّ قاصرا(» دندوخته، و جز به آنها عشق نمىورزن

  ) 2).(يطْمثْهنَّ إِنْس قَبلَهم و الجانٌّ  لَم(و هيچ انس و جن قبالً با آنها تماس نگرفته است 
  . اند، و دست نخورده، و پاك از هر نظر  بنابراين، آنها دوشيزه

رم وگند به عزت پروردگاس: گويد همسر بهشتى به شوهرش مى«: نقل شده است كه» ابوذر«از 
يابم، سپاس مخصوص خداوندى است كه مرا همسر  كه در بهشت چيزى را بهتر از تو نمى

  ) 3.(»تو، و تو را همسر من قرار داد
به معنى پلك چشمها است، و از آنجا كه به هنگام نگاه كردن، پلكها به ) بر وزن حرف(» طَرْف«

، اشاره به »قاصرات الطَّرْف«ه ، بنابراين، تعبير بآيد، كنايه از نگاه كردن است حركت در مى
زنانى است كه نگاهى كوتاه دارند، يعنى فقط به همسرانشان عشق مىورزند، و اين يكى از 

  . بزرگترين امتيازات همسر است كه، جز به همسرش نينديشد و به غير او عالقه نداشته باشد
* * *  

نعمتهاى پروردگارتان را انكار كدام يك از «: كند باز در تعقيب اين نعمت بهشتى تكرار مى
  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ! (؟»كنيد مى

* * *  
  آنها «: گويد سپس به توصيف بيشترى از اين همسران بهشتى پرداخته، مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باغهاى مختلف آن « بازگردد، و يا به» قصور بهشتى«ممكن است به » فيهِنَّ«ـ ضمير جمع در  1

  .»نعمتها و مواهب آن«و يا به » دو بهشت
در اصل به معنى خون عادت ماهيانه است، و به معنى زوال » طمث«از ماده » يطْمثْهنَّ لَم«ـ  2

  . اند  بكارت آمده، و در اينجا اشاره به اين است كه زنان بكر بهشتى هرگز همسرانى نداشته
  .208صفحه  ،9، جلد »مجمع البيان«ـ  3
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  ). كَأَنَّهنَّ الْياقُوت و الْمرْجانُ! (»همچون ياقوت و مرجانند
، هنگامى كه »مرجان«، و به سفيدى و زيبائى شاخه »ياقوت«به سرخى و صفا و درخشندگى 

  . دهند به هم آميزند، زيباترين رنگ را به آنها مى) يعنى سفيد و سرخ شفاف(اين دو رنگ 
حيوانى است دريائى شبيه » مرجان«سنگى است معدنى و معموالً سرخ رنگ، و » ياقوت«

به رنگ سفيد و گاه قرمز يا رنگهاى ديگر است، و در اينجا ظاهرا  هاى درخت كه، گاه شاخه
  ) 1.(منظور نوع سفيد آن است

* * *  
ارتان را كدامين نعمت از نعمتهاى پروردگ«: فرمايد بار ديگر به دنبال اين نعمت بهشتى مى

  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ! (؟»كنيد  انكار مى
* * *  

هلْ جزاء اإلِحسانِ إِالَّ (» آيا جزاى نيكى جز نيكى خواهد بود«: گويد و در پايان اين بحث مى
  ) 2).(اإلِحسانُ

  رود؟  آنها مىاند، جز پاداش نيك الهى، انتظارى درباره  آيا آنها كه در دنيا كار نيك كرده
يا به » توحيد«در اين آيه، تنها به معنى » احسان«گرچه در روايات اسالمى يا تفسير مفسران، 

تفسير شده، ولى، پيداست، اينها هر كدام مصداق » اسالم«يا به معنى » توحيد و معرفت«معنى 
شامل روشنى از اين مفهوم گسترده است كه، هر گونه نيكى را در عقيده، گفتار و عمل 

  . شود مى
  

  سجلَةٌ، قُلْت و آيةٌ في كتَابِ اللَّه م: خوانيم  مى) عليه السالم(در حديثى از امام صادق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ايم شرح بيشترى داده 22ـ درباره مرجان در اوائل همين سوره، ذيل آيه  1
است، و در حقيقت اين آيه دليلى است براى آيات  در اين آيه براى استفهام انكارى» هل«ـ  2

  . فتگ پيشين كه سخن از نعمتهاى ششگانه بهشتيان مى
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جرَت فى الْكَافرِ و الْمؤْمنِ، و » هلْ جزاء الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسانُ«: ما هى؟ قَالَ قَولُ اللّه عزَّوجلَّ
و منْ صنع إِلَيه معرُوف فَعلَيه أَنْ يكَافئَ بِه و لَيس الْمكافاةُ أَنْ تَصنَع كَما صنَع الْبرِّ و الْفَاجِرِ، 

داءتاإلِبالْفَضْلُ ب كانَ لَه نَعكَما ص تنَعتّى تُرْبِي، فَإِنْ صاى در قرآن است كه عموميت و   آيه«!: ح
  . شمول كامل دارد

هلْ جزاء : اين سخن خداوند متعال كه : كدام آيه است؟ فرمود: عرض كردم :گويد راوى مى
كه پاسخ نيكى (شود  كه درباره كافر و مؤمن نيكوكار و بدكار، جارى مى: الْإِحسانُ الْإِحسانِ إِلَّا

و هر كس به او نيكى شود، بايد جبران كند، و راه جبران اين نيست كه به ) را بايد به نيكى داد
 ;زيرا اگر همانند آن باشد، نيكى او برتر است ;ندازه او نيكى كنى، بلكه بايد بيش از آن باشدا

  ) 1!.(»چرا كه او آغازگر بوده
بنابراين، پاداش الهى در قيامت نيز، بيش از عمل انسان در دنيا خواهد بود، طبق همان استداللى 

  . در حديث فوق فرموده است) عليه السالم(كه امام
اين » عدالت«زيرا  ;است» عدالت«چيزى برتر از » احسان«: گويد مى» مفردات«در » براغ«

» احسان«آنچه بر عهده او است بدهد، و آنچه متعلق به او است بگيرد، ولى  است كه، انسان
  . اين است كه، بيش از آنچه وظيفه او است انجام دهد، و كمتر از آنچه حق او است بگيرد

* * *  
كدامين نعمت از نعمتهاى پروردگارتان را انكار «: گيرد كه از بندگان اقرار مى باز در اينجا

  ). بِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِفَ! (؟»كنيد مى
  ، خود نعمتى است »جزاى احسان به احسان«چرا كه اين قانون، يعنى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، جلد »مجمع البيان«و تفسير  199، صفحه 5، جلد »الثقليننور «طبق نقل (» عياشى«ـ تفسير  1
  ).208، صفحه 9
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دهد كه پاداش او در برابر اعمال بندگان نيز، در  بزرگ از ناحيه خداوند بزرگ، و نشان مى
كنند، آن هم  خور كرم او است، نه درخور اعمال آنها، تازه اگر آنها عملى دارند، و اطاعتى مى

  . رسد و لطف خدا است و بركاتش نيز به خودشان مىبه توفيق 
* * *  
  : نكته

  نيكى، پاداش نيكى است 
، يك قانون عمومى در منطق قرآن »هلْ جزاء اإلِحسانِ إِالَّ اإلِحسانُ«: آنچه در آيه فوق خوانديم

  . شود است كه، خدا و خلق و همه بندگان را شامل مى
دهد كه، هر نيكى را از هر كسى كه باشد جبران  ان تعليم مىعموميت اين قانون به همه مسلمان

جبران، آن نيست كه همانندش را انجام دهند، بلكه ): عليه السالم(»امام صادق«كنند، و به گفته 
  ! بايد برتر باشد، و گرنه، آنكه ابتدا به احسان كرده است برترى خواهد داشت

چرا كه طرف،  ;گيرد شكل ديگرى به خود مىدر مورد اعمال ما در پيشگاه خداوند، مسأله 
هستى را فرا گرفته، و اكرام و انعامش  خداوند كريمى است كه امواج رحمتش سرتاسر عالم

شايسته ذات او است، نه هموزن اعمال بندگان، بنابراين، جاى تعجب نيست كه، در تاريخ امم 
ص، مشمول عنايات بزرگى خوانيم، افرادى با انجام كار كوچكى از روى اخال كراراً مى

از مسلمانان، پيرزن كافرى را يكى «: اند بعضى از مفسران نقل كرده: اند، از جمله اين كه  شده
از امثال تو اين عمل : پاشيد، به او گفت  هائى براى پرندگان در وقت زمستان، مى ديد كه دانه
ذيرفته شود يا نشود، اين كنم، خواه پ من اين كار را مى: شود، او در پاسخ گفت پذيرفته نمى

  : ديد، گفت» حرم كعبه«ماجرا گذشت، بعد از مدتى او را در 
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اى مرد، خداوند به بركت يك مشت دانه براى پرندگان، نعمت اسالم را به من ارزانى «
  ) 1.(»داشت

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .310، صفحه 9لد ، ج»روح البيان«ـ  1
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  و منْ دونهِما جنَّتانِ     62
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  : تفسير
  ! آورش ر با اوصاف شگفتدو بهشت ديگ

گفت، در  با ويژگيهاى و اال سخن مى» دو بهشت خائفان«در ادامه بحث گذشته كه، پيرامون 
ترى و طبعاً براى افرادى است  گويد كه، در مرحله پائين سخن مى» دو بهشت«اين آيات از 

ديگر، هدف، بيان ترى از ايمان و خوف از پروردگار قرار دارند، و به تعبير  كه، در سطح پائين
  . وجود سلسله مراتب به تناسب ايمان و عمل صالح است

  ). و منْ دونهِما جنَّتانِ(» تر از آنها دو بهشت ديگر است و پائين«: فرمايد نخست مى
: نخست، همان كه در باال گفتيم، تفسير ديگر اين كه: اند براى اين جمله، دو تفسير ذكر كرده

به  يعنى غير از آن دو بهشت، دو بهشت ديگر براى همان مؤمنان است كه،» مامنْ دونهِ«تعبير 
طلب است و از آن  چرا كه طبع آدمى تنوع ;عنوان تنوع در ميان اين باغهاى بهشتى در گردشند

  . برد لذت مى
ولى، با توجه به لحن اين آيات، و همچنين رواياتى كه در تفسير آن وارد شده، تفسير اول 

  . رسد به نظر مى تر  مناسب
: خوانيم كه در تفسير اين آيه فرمود  مى) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم

دو بهشت كه بناى آنها «: جنَّتانِ منْ فضَّة آنيتُهما و ما فيهِما و جنَّتانِ منْ ذَهب آنيتُهما و ما فيهِما
است، و دو بهشت است كه بناى آنها و هر چه در آنها است از و هر چه در آنها است از نقره 

  ) 1).(تعبير به طال و نقره ممكن است اشاره به تفاوت ارزش مواهب آنها باشد(» طال است
  خوانيم كه در تفسير همين آيه  مى) عليه السالم(در حديث ديگرى از امام صادق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ، ذيل آيات مورد بحث»يانمجمع الب«ـ  1
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درجةٌ واحدةٌ إِنَّ : و التَقُولَنَّ» و منْ دونهِما جنَّتانِ«: التَقُولَنَّ الْجنَّةُ واحدةٌ، إِنَّ اللّه يقُولُ: فرمود
چرا  ;نگو بهشت يكى است«: الِإِنَّما تَفاضَلَ الْقَوم بِاالَعم» درجات بعضُها فَوقَ بعضِ«: اللّه يقُولُ

، و نگو، درجه واحدى »، دو بهشت ديگر استغير از آن دو بهشت«: گويد كه خداوند مى
و اين » درجاتى است كه بعضى باالتر از بعض ديگر است«: فرمايد چرا كه خداوند مى ;است

  ) 1.(»باشد تفاوت به خاطر اعمال مى
جنَّتانِ منْ ذَهب : آمده است) هللا عليه وآلهصلى ا(روى همين اصل، در حديثى از پيامبر

دو بهشت از طال است براى مقربان، و دو «: للْمقَرَّبِينَ، و جنَّتانِ منْ ورق لأَصحابِ الْيمينِ
  )2.(»بهشت از نقره براى اصحاب اليمين

* * *  
فَبِأَى آالء ربكُما (» دكني  كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى«: افزايد سپس، مى

  ). تُكَذِّبانِ
* * *  

بعد، به پنج ويژگى اين دو بهشت ـ كه بعضى با آنچه درباره دو بهشت سابق گفته شد، شباهت 
  ). مدهامتانِ(» هر دو كامالً خرّم و سرسبزند«: گويد  دارد و بعضى متفاوت است ـ، پرداخته، مى

و » سياهى«در اصل، به معنى ) بر وزن تهمه(» دهمه«و از ريشه » يماماده«از ماده » مدهامتانِ«
است، سپس به سبز پر رنگ نيز اطالق شده است، و از آنجا كه چنين رنگى، » تاريكى شب«

نشانه نهايت شادابى و طراوت گياهان و درختان است، اين تعبير بيانگر نهايت خرمى آن دو 
  . بهشت است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ همان مدرك 1
ـ چنان كه گفتيم، تعبير به طال و نقره ممكن است، اشاره  146، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  2

  . به تفاوت مرتبه اين دو بهشت باشد
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* * *  
ى آالء فَبِأَ(؟ »كنيد كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى«: كند باز در اينجا اضافه مى

  ). ربكُما تُكَذِّبانِ
* * *  

» در آنها دو چشمه در حال فوران است«: گويد در آيه بعد، به توصيف ديگرى پرداخته، مى
  ). فيهِما عينانِ نَضّاخَتانِ(
  . باشد مى» فوران آب«به معنى » نضخ«از ماده » نَضّاخَتان«

* * *  
كدامين نعمت از نعمتهاى «: پرسد انكارى مىدگر بار از جن و انس به صورت يك استفهام 

  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ! (؟»نيدك  پروردگارتان را انكار مى
* * *  

هاى فراوان، و درخت  در آنها ميوه«: گويد هاى اين دو بهشت، چنين مى آيه بعد، درباره ميوه
  ). انٌفيهِما فاكهةٌ و نَخْلٌ و رم(» خرما و انار است

شود، ولى اهميت  اى دارد، و همه انواع ميوه را شامل مى مفهوم گسترده» فاكهة«بدون شك، 
سبب شده كه، بالخصوص از آن دو نام برده شود، و اين كه، بعضى از مفسران » انار«و » خرما«

آن را زيرا علماى لغت  ;داخل نيست، اشتباه است» فاكهة«اين دو ميوه در مفهوم : اند  پنداشته
در مواردى كه امتيازى موجود باشد، كامالً » عام«بر » خاص«اند، و اصوالً عطف  كار كردهان

منْ كانَ عدواً للّه و مالئكَته و رسله : خوانيم  مى» بقره«سوره  98معمول است، چنان كه در آيه 
ه دشمن خدا و مالئكه و فرستادگان او و كسى ك«: و جِبرِيلَ و ميكالَ فَإِنَّ اللّه عدو للْكافرِينَ

  . »باشد خداوند دشمن كافران مى) كافر است و(جبرئيل و ميكائيل باشد 
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» مالئكه«كه دو نفر از فرشتگان بزرگ خدا هستند، بعد از ذكر » ميكائيل«و » جبرئيل«در اينجا 
  . اند به طور عام، مورد توجه قرار گرفته

 * * *  
كدامين نعمت از نعمتهاى پروردگارتان را انكار «: فرمايد ز همان سؤال را تكرار كرده، مىبا

  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ(؟ »كنيد مى
* * *  
  : نكته

  ها  ارزش ميوه
ها تكيه شده، و  قابل توجه اين كه، در آيات فوق، از ميان غذاهاى بهشتى مخصوصاً روى ميوه

برد، و عجب اين كه، به جاى  را نام مى» انار«و » خرما«ها، به خصوص  ام ميوهاز ميان تم
نام خود ميوه آمده است، و البد هر كدام » انار«گفته شده، ولى در مورد » درخت نخل«، »خرما«

  . اى دارد نكته
ها در تغذيه   ها، از ميان غذاهاى بهشتى، به خاطر اهميتى است كه ميوه اما ذكر خصوص ميوه

ها در طراوت و  اند، و نقش ميوه ناميده» خوار ميوه«ا آنجا كه انسان را موجودى دارند، ت
  . شادابى و نشاط انسان، نه تنها از نظر علمى، بلكه از نظر تجربه عمومى مردم نيز آشكار است

» درخت نخل«به جاى ميوه آن، ممكن است از اين نظر باشد كه، » درخت نخل«و اما ذكر 
چنين » درخت انار«از جهات مختلف مورد استفاده است، در حالى كه اش  ميوهعالوه بر 

نيست، از برگهاى نخل انواع وسائل زندگى، از فرش گرفته تا كاله و لباس و وسيله حمل و 
كنند، بعضى از قسمتهاى  هاى مختلف مى بافند، و از الياف آن استفاده نقل و تخت خواب مى

آن به عنوان ستون براى بعضى عمارتها يا پل براى عبور از تنه  آن خواص داروئى دارد و حتى
  از نهرها استفاده 
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  . كنند مى

يكى غالباً : باشد هاى بهشتى، به خاطر تنوع اين دو مى و اما انتخاب اين دو ميوه، از ميان ميوه
 گرى مادهرويد، و ديگرى، در مناطق سرد، يكى ماده قندى دارد، و دي  در مناطق گرم مى

اسيدى، يكى از نظر طبيعت گرم است و ديگرى از نظر طبيعت سرد، يكى غذا است و ديگرى 
  . كننده تشنگى برطرف

 13درباره مواد حياتى موجود در خرما، و انواع ويتامينهاى آن كه امروز كشف شده و بالغ بر 
تحت » مريم«سوره  25نوع ويتامين است و همچنين ساير خواص آن، ذيل آيه  5ماده حياتى و 

  ) 1.(ايم عنوان يك غذاى نيروبخش، سخن گفته
) سيد الْفاكهة(ها  كه در بعضى از روايات اسالمى به عنوان بهترين ميوه» انار«و اما در مورد 
قدرت پاك «اند، از جمله روى  دانشمندان غذاشناس مطالب بسيارى گفته) 2(معرفى شده،
  . اند در آن، تكيه كرده» ويتامين ث«اى  هبل مالحظو وجود مقدار قا» كنندگى خون

در كتب آمده است، از جمله تقويت معده، دفع ) شيرين و ترش(فوائد فراوان ديگرى براى انار 
، تقويت ديد چشم، رفع جراحات مزمن، تقويت )بيمارى خارش(تبهاى صفرائى، يرقان، جرب 

  . لثه و دفع اسهال است
: أَطْعموا صبيانَكُم الرُّمانَ فَإِنَّه أَسرَع لشَبابِهِم: خوانيم مى) يه السالمعل(در حديثى از امام صادق

  ) 3.(»به كودكان خود انار دهيد كه موجب رشد سريع آنها است«
  ) 4.(»آيند  زودتر به سخن مى«: فَإِنَّه أَسرَع لأَلْسنَتهِم: و در حديث ديگرى آمده است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .46، صفحه 13، جلد »نمونه«ـ تفسير  1
، »بحار االنوار«(نقل شده است ) عليه السالم(ـ اين تعبير در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم 2

  ).43، حديث 163، صفحه 66جلد 
  .47، حديث 164، صفحه 66، جلد »بحار االنوار«ـ  3
  .50، حديث 165ـ همان مدرك، صفحه  4
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 * * *  
ما علَى وجه األَرضِ : خوانيم كه مى) عليه السالم(و در حديث سومى از امام باقر و امام صادق

ولِ اللَّهسإِلَى ر بأَح رَةٌ كَانَتانِ) عليه السالم(ثَمنَ الرُّماى در روى زمين نزد  هيچ ميوه«: م
  ) 1.(»رسول خدا محبوبتر از انار نبود

 * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).باب الرمان( 3، حديث 352، صفحه 6، جلد »كافى«ـ  1
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  فيهِنَّ خَيرات حسانٌ     70
  فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ    71
  حور مقْصورات فى الْخيامِ     72
73    آالء كُما تُكَذِّبانِ فَبِأَىبر  
74    انٌّ  لَمال ج و ملَهقَب نَّ إِنْسثْهطْمي  
  فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ    75
  متَّكئينَ على رفْرَف خُضْر و عبقَرِى حسان     76
  فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ    77
78    كى  تَبارذ كبر مالْإِكْرامِ اس اللِ والْج  
  

  : ترجمه
  ! ـ و در آن باغهاى بهشتى زنانى نيكو خلق و زيبايند 70
  ! كنيد؟ ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى 71
  ! هاى بهشتى مستورند ـ حوريانى كه در خيمه 72
  ! د؟كني ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى 73
  ! جن پيش از ايشان با آنها تماس نگرفته ـ هيچ انس و 74
  ! كنيد؟ ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى 75
هاى سبز  اند كه با بهترين و زيباترين پارچه ـ در حالى كه بهشتيان بر تختهائى تكيه زده 76

  . رنگ پوشانده شده است
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  ! كنيد؟ مى ـ پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار 77
  !ـ پر بركت است نام پروردگار صاحب جالل و بزرگوار تو  78
  

  : تفسير
  باز هم همسران بهشتى 

در ادامه شرح نعمتهاى دو بهشتى كه در آيات سابق آمده است، در اين آيات نيز، به قسمتهاى 
  . ديگر از اين مواهب اشاره شده است

فيهِنَّ خَيرات (» هستند نيكو خلق و زيبا ن دو بهشت نيز زنانىدر اي«: فرمايد نخست مى
  ) 1).(حسانٌ

غالباً در مورد » خَير«چرا كه  ;اند كرده» حسن صورت«و » حسن سيرت«زنانى كه جمع ميان 
  . غالباً در زيبائى و جمال ظاهر» حسن«رود و  صفات نيك و جمال معنوى به كار مى

نيك بسيارى براى همسران بهشتى شمرده شده رواياتى كه در تفسير اين آيه وارد شده، صفات 
اى به صفات عالى زنان دنيا نيز باشد، و الگوئى براى همه زنان محسوب  تواند اشاره كه، مى

شود، از جمله، خوش زبان بودن، نظافت و پاكى، آزار نرسانيدن، نظرى به بيگانگان نداشتن و 
  . مانند آن

ه در يك همسر مطلوب است، در آنها جمع خالصه اين كه، تمام صفات كمال و جمالى ك
است، و آنچه خوبان همه دارند آنها تنها دارند، و به همين دليل، قرآن در يك تعبير كوتاه و پر 

  تعبير كرده » خَيرات حسان«معنى از آنها به عنوان 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به مجموع چهار بهشت بازگردد كه در كه جمع مؤنث است ممكن است » فيهِنَّ«ـ ضمير  1
آيات گذشته آمده بود، و نيز ممكن است به دو بهشتى كه اخيراً به آن اشاره شد بازگردد به 

چرا كه حساب  ;اعتبار باغهاى متعدد و قصرهاى گوناگونى كه دارد، و اين تفسير مناسبتر است
  . آنها را از هم جدا كرده است
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  ) 1.(است
* * *  

؟ »كنيد كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى«: افزايد به دنبال ذكر اين نعمت باز مى و
  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ(

* * *  
هاى  مهآنها حوريانى هستند كه در خي«: كند و در ادامه توصيف اين زنان بهشتى اضافه مى

  ). الْخيامِحور مقْصورات فى (» بهشتى مستورند
گويند كه، سياهى چشمش كامالً مشكى و سفيدى  به كسى مى» احور«و » حوراء«جمع » حور«

  . آن كامالً شفاف باشد، و گاه به زنان سفيد چهره نيز اطالق شده است
اشاره به اين است كه، آنها تنها تعلق به همسرانشان دارند و از ديگران » مقْصورات«تعبير به 

  . هانندمستور و پن
هاى بهشتى، از  است، ولى به طورى كه در روايات اسالمى آمده، خيمه» خيمه«جمع » خيام«

  . هاى اين جهان ندارند نظر گستردگى، وسعت و زيبائى، شباهتى به خيمه
: اند ، طبق آنچه علماى لغت و بعضى از مفسران گفته»خيمه«اين نكته نيز قابل توجه است كه، 

هاى  باشد، بلكه به خانه  اى كه در ميان ما معروف است نمى هاى پارچه تنها به معنى خيمه
» خيمه«: شود، و گاه گفته شده اطالق مى» خيمه«چوبى و يا حتى هر خانه مدورى، كلمه 

  اى كه از سنگ  هر خانه: عبارت است از
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است كه به خاطر تخفيف آن را ) وزن سيدهبر (» خيره«اند جمع  بعضى گفته» خيرات«ـ  1
اند، و در هر حال معنى  دانسته) بر وزن حيره(» خَيره«اند، و بعضى آن را جمع  گفته» خيرات«

  .شود ، جمع بسته نمى»افعل التفضيل«چرا كه  ;»افعل التفضيل«وصفى دارد نه معنى 
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  )1.(و مانند آن ساخته نشده است
 * * *  

كدامين نعمت از نعمتهاى «: گويد ر همان سؤال پر معنى را تكرار كرده مىو بار ديگ
  ). فَبِأَى آالء ربكُما تُكَذِّبانِ(؟ »كنيد  پروردگارتان را انكار مى

* * *  
ش از اين جن و هرگز پي«: فرمايد آيه بعد، توصيف ديگرى است درباره حوريان بهشتى، مى

  ) 2).(يطْمثْهنَّ إِنْس قَبلَهم و ال جانٌّ لَم(» اند و دوشيزهانس ديگرى با آنها تماس نگرفته، 
شود، زنان و مردانى كه در اين دنيا همسر  البته، چنان كه از آيات ديگر قرآن استفاده مى

شوند، و با هم در  هم ملحق مىيكديگرند، هرگاه هر دو با ايمان و بهشتى باشند، در آنجا به 
  ) 3.(كنند  الت زندگى مىبهترين شرائط و حا

به خاطر عبادات و  ;شود، مقام اين زنان برتر از حوريان بهشت  و حتى از روايات استفاده مى
  ) 4.(اند است اعمال صالحى كه در اين جهان انجام داده

* * *  
فَبِأَى آالء (؟ »كنيد ردگارتان را انكار مىكدامين نعمت از نعمتهاى پرو«: فرمايد پس از آن مى
  ). ربكُما تُكَذِّبانِ

* * *  
ساكنان اين دو «: گويد در آخرين توصيفى كه در اين آيات از نعمتهاى بهشتى كرده، مى

هاى سبز  اند كه با بهترين و زيباترين پارچه بهشت، در حالى هستند كه تكيه بر تختهائى زده
  متَّكئينَ على رفْرَف خُضْر و (» سترنگ پوشانده شده ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»المنجد«، و »مجمع البحرين«، »لسان العرب«ـ  1
  . ايم  همين سوره توضيح كافى داده 56، ذيل آيه »طمث«ـ درباره معنى  2
  ).8ـ مؤمن،  23رعد، (ـ  3
  . 151، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  4
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  ).عبقَرِى حسان
هاى زيباى  است، و سپس به پارچه» برگهاى گسترده درختان«نى در اصل به مع» رفْرَف«

  ) 1.(شباهت به منظره باغها نيست، اطالق شده رنگارنگ كه، بى
است، و لذا به دانشمندانى كه » نظير يا كم نظير هر موجود بى«در اصل به معنى » عبقَرِى«

در آغاز » عبقر«كلمه : معتقدندگويند، بسيارى  مى» عباقرة«ها در ميان مردم نادر است وجود آن
انتخاب كرده بود، و از آنجا كه اين شهر، موضوع » شهر پريان«اسمى بوده كه، عرب براى 

گويند، بعضى  مى» عبقرى«ناشناخته و نادرى بوده، هر موضوع بى نظير را به آن نسبت داده، 
  ) 2.(بافتند آن مى هاى ابريشمين را در شهرى بود كه بهترين پارچه» عبقر« :اند نيز گفته

نادر «به صورت يك كلمه مستقل به معنى » عبقرى«ولى فعالً، ريشه اصلى متروك شده، و 
رود، و با اين كه مفرد است، گاهى معنى جمعى نيز  به كار مى» عزيز الوجود«يا » الوجود

  . )مانند آيه مورد بحث(دهد  مى
  . است» يباخوب و ز«به معنى ) بر وزن چمن(» حسن«جمع » حسان«و 

ها،  به هر حال، اين تعبيرات همه، حاكى از اين است كه، بهشت همه چيزش ممتاز است، ميوه
غذاها، قصرها، فرشها و خالصه هر چيزش در نوع خود بى نظير و بى مانند است، بلكه بايد 

 واند آن مفاهيم بزرگ و بى مانند را در خود جاى دهد، وت اين تعبيرات نيز هرگز نمى: گفت
  . كند تنها شبحى از آن را در ذهن ما ترسيم مى

* * *  
  اين سؤال را از انس و جن و ) و سى و يكمين مرتبه(سپس براى آخرين بار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
را به صورت مثالى ذكر » نگارستان انوشيروان«ـ بعضى از مفسران در اينجا فرش معروف  1

  .كرد العاده گرانقيمتى كه منظره يك باغ را منعكس مىاند، همان فرش فوق  كرده
  . ، ذيل آيات مورد بحث»ابوالفتوح رازى«ـ تفسير  2
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فَبِأَى آالء ! (؟»كنيد كدامين نعمت از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى«: كند از تمام افراد مى
كُما تُكَذِّبانِرب .(  

دى؟ نعمتهاى اين جهان؟ يا نعمتهاى بهشتى؟ نعمتهائى كه سر نعمتهاى معنوى؟ يا نعمتهاى ما
تا پاى وجود شما را فرا گرفته و دائماً غرق در آنيد، و گاه بر اثر غرور و غفلت همه آنها را به 

ر انتظار نعمتهايش در سپريد، و از بخشنده اين همه نعمتها و كسى كه د دست فراموشى مى
  م يك را منكر هستيد؟ شويد؟ كدا آينده هستيد، غافل مى

 * * *  
پر بركت و زوال ناپذير است نام پروردگارت كه «: فرمايد و در آخرين آيه اين سوره مى

  ). تَبارك اسم ربك ذى الْجاللِ و الْإِكْرامِ(» صاحب جالل و اكرام است
كه شتران هنگامى  است، و از آنجا» سينه شتر«به معنى ) بر وزن درك(» برك«از ريشه » تَبارك«

چسبانند، اين واژه به معنى  مانند، سينه خود را به زمين مى خوابند و ثابت مى كه در جائى مى
ثابت ماندن، پايدار و با دوام بودن به كار رفته است، و نيز از آنجا كه سرمايه بادوام و 

ترين كسى  و شايسته شود، گفته مى» مبارك«د زياد دارد، به موجود پرفايده، ناپذير، فوائ  زوال
كه اين عنوان براى او سزاوار است ذات پاك خداوند است كه، سرچشمه همه خيرات و 

  . باشد بركات مى
اين تعبير، به خاطر آن است كه، در اين سوره انواع نعمتهاى الهى، در زمين و آسمان، در 

ود پر بركت خلقت بشر، و در دنيا و آخرت آمده است، و از آنجا كه اينها همه از وج
  . ترين تعبير همان است كه در اين آيه آمده است شود، مناسب پروردگار، افاضه مى
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كه منشأ » رحمانيت«در اينجا اوصاف پروردگار است، مخصوصاً صفت » اسم«زيرا منظور از 
گيرد، اگر   همه اين بركات است، و به تعبير ديگر، افعال خداوند از صفات او سرچشمه مى

كرد، و اگر  او ايجاب مى» حكمت«عالم هستى را با نظام آفريد و در همه چيز ميزان قرار داد، 
كند، و اگر مجرمان  او ايجاب مى» علم و عدل«قانون عدالت را در همه چيز حكمفرما فرمود، 

بودنش اقتضا » منتقم«سازد،  ه اشاره شد گرفتار مىرا در انواع مجازاتهائى كه در اين سور
مايد، و اگر مؤمنان صالح را مشمول انواع مواهب معنوى و مادى در اين جهان و جهان ن مى

او اشاره به » اسم«كند، بنابراين  واسعه او ايجاب مى» فضل و رحمت«دهد،  ديگر قرار مى
  . استاو » عين ذات پاك«او هم » صفات«او است، و » صفات«

ذى الجالل (ه تمام صفات جمال و جالل او، اى است ب اشاره» ذى الجالل و االكرام«تعبير به 
  ). اشاره به صفات سلبيه، و ذى االكرام اشاره به صفات ثبوتيه است

ذو الجالل و «آغاز شد، و با نام پروردگار، » رحمان«جالب اين كه، اين سوره با نام خداوند، 
  . گيرد، و هر دو هماهنگ با مجموعه محتواى سوره است پايان مى» االكرام

 ** *  
  : ها نكته

و يبقى «: فرمايد اين سوره، بعد از ذكر نعمتهاى مختلف معنوى و مادى دنيا مى 27ـ در آيه  1
: فرمايد و در پايان سوره بعد از ذكر انواع نعمتهاى بهشتى مى» وجه ربك ذُوالْجاللِ و الْإِكْرامِ

ر بيانگر اين واقعيت است كه، همه خطوط اين دو تعبي» تَبارك اسم ربك ذى الْجاللِ و الْإِكْرامِ«
  شود،  به ذات پاك او منتهى مى



١٩٩  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

و هر چه هست از ناحيه او است، دنيا از ناحيه او است، و عقبى نيز از ناحيه او است، و جالل 
  . و اكرام او همه چيز را فرا گرفته

* * *  
شخصى در محضرش : خوانيم مى) هللا عليه وآلهصلى ا(ـ در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم 2

» اى خداوندى كه صاحب جالل و اكرامى«: يا ذَا الْجاللِ و اإلِكْرامِ: گفت كرد و مى دعا مى
اكنون كه خدا را به اين نام خواندى «: قَد استُجِيب لَك فَسلْ: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

  ) 1!.(»بخواه خواهى دعايت مستجاب شد هر چه مى
مردى را مشاهده كرد كه ايستاده و ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر: و در حديث ديگرى آمده است

اللّهم إِنِّي «: مشغول نماز بود، بعد از ركوع و سجود و تشهد دعا كرد و در دعايش چنين گفت
رِيك لَك الْمنّانُ بديع السموات و االَرضِ، يا ذَا أَسئَلُك بأَنَ لَك الْحمد ال إِله إِالّ أَنْت وحدك الشَ
ئَلُكإِنِّي أَس ، وميا قَي ىاإلِكْرامِ، يا ح اللِ وفرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر» ...الْج : ا اللّهعد لَقَد

اين مرد خدا را به نام عظيمى «: بِه أَعطى بِاسمه الْعظيمِ الَّذي إِذا دعى بِه أَجاب، و إِذا سئلَ
كند، و اگر به وسيله آن سؤال كنند، عطا  خواند كه هر گاه به آن دعا شود اجابت مى

  )2.(»فرمايد مى
 * * *  

تَبارك اسم ربك ذى «خوانيم كه در تفسير آيه  مى) عليه السالم(ـ در حديثى از امام باقر 3
ما جالل «: نُ جاللُ اللّه و كَرامتُه الَّتي أَكْرَم اللّه الْعباد بِطاعتنانَح: فرمود» مِالْجاللِ و اإلِكْرا

  )3.(»خداوند و كرامت او هستيم كه، بندگان را به اطاعت ما گرامى داشته است
  كنند، و جز به  جز به سوى خدا دعوت نمى) صلى اهللا عليه وآله(روشن است اهل بيت پيامبر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .153، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ تفسير  2و  1
  .272، صفحه 4، جلد »برهان«ـ تفسير  3
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خوانند، و هاديان راه و كشتيهاى نجات در اين درياى متالطم زندگى دنيا  اطاعت او نمى
چه اين كه،  ;دشون ى محسوب مىهستند، و بنابراين، يكى از مصداقهاى جالل و اكرام اله

  .سازد خداوند به وسيله اوليائش، مردم را مشمول نعمت هدايت مى
 * * *  

بر قريش آشكار خوانده » مكّه«نخستين بخش از قرآن مجيد كه در : اند ـ بعضى نقل كرده 4
ياران رسول : گويد مى» عبداللّه بن مسعود«بود، » الرحمن«شد، آيات آغاز همين سوره 

اند، در ميان  از قرآن هيچ نشنيده» قريش«تاكنون : جمع شدند و گفتند) وآله صلى اهللا عليه(خدا
ترسيم تو را  ما مى: گفتند! آن كس منم: ما كيست كه قرآن را آشكارا بر آنها بخواند؟ من گفتم

ا از كسى اين كار را بر عهده گيرد كه قبيله نيرومندى داشته باشد، ت: آزار دهند، بهتر اين است
  . ننداو دفاع ك

  . مرا به حال خود بگذاريد، خداوند مدافع من است: گفتم
قرار گرفت و در حالى كه » مقام ابراهيم«در وسط روز، در كنار » ابن مسعود«روز ديگر 

بِسمِ اللّه الرَّحمنِ «: در مجلس خود نشسته بودند، برخاست و با صداى بلند شروع كرد» قريش«
و همچنان ادامه داد، قريش خاموش شدند و گوش فرا دادند » ...حمنُ علَّم الْقُرْآنَالرَّحيمِ الرَّ

او قسمتى از سخنانى را كه : بعضى گفتند! ؟»گويد اين مرد بى سر و پا چه مى«: سپس گفتند
كند، برخاستند و محكم بر صورت او   آورده است تالوت مى) صلى اهللا عليه وآله(محمد

  . خواست ادامه داد وت سوره تا آنجا كه خدا مىو همچنان به تالكوبيدند، ولى ا
برگشت در حالى كه آثار زخم بر صورتش ) صلى اهللا عليه وآله(سپس به سوى اصحاب پيامبر

  ! ترسيديم ما از همين بر تو مى: نمايان بود، گفتند
  هرگز اين دشمنان خدا در نظر من اين اندازه كوچك : گفت» ابن مسعود«



٢٠١  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

نه، همين مقدار كافى : دهم، ابداً ترس ندارم، گفتند  خواهيد فردا هم ادامه مى نبودند، اگر مى
  ) 1.(خواستند بر آنها خواندى است، آنچه را كه آنها نمى

آشكارا براى » مكّه«شمرند كه، قرآن را در   را نخستين كسى مى» ابن مسعود«به همين دليل 
  ) 2.(مشركان خواند

* * *  
  
  

تو ذو الجالل و االكرامى، به جالل و اكرامت سوگند كه ما را از نعمتها و مواهب ! اونداخد
  !بهشتى محروم مگردان

دايره رحمتت بسيار گسترده است، هر چند ما عملى كه شايسته آن باشد انجام ! پروردگارا
  ! ايم، آنچه اليق مقام رحمانيت تو است با ما رفتار كن  نداده

كنيم، و خود را همواره غرق احسان تو  يك از نعمتهاى تو را تكذيب نمى ما هيچ! بار الها
  ! دانيم، آنها را بر ما مستدام دار مى
  

  آمينَ يا رب العالَمينَ 
  

  پايان سوره الرحمن                                              
   1406/ ل جمادى االو/  8                                            

                                               29  /10  /1364   
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .336، صفحه 1، جلد »سيره ابن هشام«ـ  1
  .257، صفحه 3، جلد »اسد الغابة«ـ  2
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  سوره واقعه
  
  
  

  آيه است 96نازل شده و داراى » مكّه«ره، در اين سو
  
  
  
  
  
  
  

  تاريخ شروع                                                     
  1406/ جمادى االول /  8                                                 

                                                     29  /10  /1364  
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  محتواى سوره واقعه 
اى است كه بر  چهل و چهارمين سوره» واقعه«سوره : نقل شده» ابن نديم«از » تاريخ القرآن«در 

بوده » شعراء«، و بعد از آن »طه«قبل از آن سوره ) 1(نازل شد،) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر اكرم
  . است

نازل » مكّه« اند، در گونه كه از لحن آن پيدا است، و مفسران نيز تصريح كرده اين سوره، همان
نازل گرديده، ولى، دليلى براى » مدينه«در  82و  81اند آيات   شده است، هر چند بعضى گفته

  . اى در آيات مزبور بر اين ادعا وجود ندارد اين گفته در دست نيست، و نشانه
گويد، و اين  پيدا است، از قيامت و ويژگيهاى آن سخن مى چنان كه از نامش» واقعه«سوره 

توان محتواى سوره را   گانه سوره، مسأله اصلى است، اما از يك نظر مى 96تمام آيات  معنى در
  : در هشت بخش خالصه كرد

  . ـ آغاز ظهور قيامت و حوادث سخت و وحشتناك مقارن آن 1
و » اصحاب الشمال«و » اصحاب اليمين«ن به بندى انسانها در آن روز، و تقسيمشا ـ گروه 2
  . »مقرّبين«
  . و انواع پاداشهاى آنها در بهشت» مقامات مقربين«ـ بحث مشروحى از  3
  . و انواع مواهب الهى بر آنها» اصحاب اليمين«ـ بحث مشروحى درباره گروه دوم، يعنى  4
  . ردناك آنها در دوزخو مجازاتهاى د» اصحاب الشمال«اى درباره  ـ بحث قابل مالحظه 5
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .59، صفحه »ابو عبداللّه زنجانى» «تاريخ القرآن«ـ  1



٢٠٦  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

ـ ذكر دالئل مختلفى پيرامون مسأله معاد از طريق بيان قدرت خداوند، و خلقت انسان از  6
هائى از  آتش، كه در ضمن نشانه نطفه ناچيز، و تجلّى حيات در گياهان، و نزول باران، و فروغ

  . شود توحيد نيز محسوب مى
ـ ترسيمى از حالت احتضار و انتقال از اين جهان به جهان ديگر كه، آن خود نيز از مقدمات  7

  . رستاخيز است
ـ نظر اجمالى ديگرى روى پاداش و كيفر مؤمنان و كافران، و سرانجام سوره را با نام  8

  . دهد  پروردگار عظيم پايان مى
* * *  

  فضيلت تالوت اين سوره 
در فضيلت تالوت اين سوره، روايات زيادى در منابع اسالمى ذكر شده است، از جمله در 

: منْ قَرَأَ سورةَ الْواقعةِ كُتب لَيس منَ الْغافلينَ: خوانيم  مى) عليه السالم(حديثى از رسول خدا
  ) 1.(»شود كه اين فرد از غافالن نيست مى كسى كه سوره واقعه را بخواند، نوشته«

دهنده و بيداركننده است كه، جائى براى غفلت انسان باقى  چرا كه آيات سوره، آنقدر تكان
  . گذارد نمى

وقتى از آن حضرت : خوانيم مى)صلى اهللا عليه وآله(به همين دليل در حديث ديگرى از پيامبر
ر چهره مبارك شما ظاهر شده است؟ در پاسخ چرا با اين سرعت آثار پيرى د: سؤال كردند

هاى هود، و واقعه، و  سوره«: ود، و الْواقعةُ، و الْمرْسالت، و عم يتَسائَلُونَشَيبتْني ه: فرمود
اى از قيامت و  دهنده ها اخبار تكان چرا كه در اين سوره;)(2!(»مرسالت و عم مرا پير كرد
  و  رستاخيز و حوادث هولناك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .273، صفحه 4، جلد »برهان«و تفسير  212، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ تفسير  1
  ).باب االربعه( 10، حديث 199، صفحه 1، جلد »خصال صدوق«ـ  2
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بالهائى اى از سرگذشت اقوام پيشين و  دهنده مجازات مجرمان آمده، همچنين داستانهاى تكان
  ). به استقامت و پايدارىكه بر آنها نازل شد و نيز دستور 
منْ قَرَأَ في كُلِّ لَيلَةِ جمعة الْواقعةَ : خوانيم مى) عليه السالم(در حديث ديگرى از امام صادق

لَم نَ، ويعمإِلَى النّاسِ أَج هبأَح و ،اللّه هبؤْساً أَحنْيا بى الدرَ في  الفاقَةً و الفَقْراً و داً، ونْ أَبالآفَةً م
هر كس سوره واقعه را در هر شب ): عليه السالم(آفات الدنْيا، و كانَ منْ رفَقاء أَميرِ الْمؤْمنينَ

كند، هرگز در دنيا  جمعه بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى
شود، و از دوستان امير  نمى فقر و فاقه و آفتى از آفات دنيا دامنگيرشبيند،  ناراحتى نمى
  )1.(»خواهد بود) عليه السالم(مؤمنان على

» عبد اهللا بن مسعود«به عنوان عيادت وارد بر » عثمان بن عفان«: در حديث ديگرى آمده است
  شد، ـ در همان بيمارى كه با آن از دنيا رفت ـ 

  از چه ناراحتى؟ : پرسيد
  .»گناهانم«از : گفت
  چه ميل دارى؟ : گفت
  ! رحمت پروردگارم: گفت
  اگر موافق باشى طبيب براى تو بياوريم؟ : گفت
  . طبيب بيمارم كرده: گفت
  . اگر مايل باشى، دستور دهم عطاى تو را از بيت المال بياورند: گفت
  ! دهى؟ مى نيازم به من آن روز كه نيازمند بودم به من ندادى و امروز كه بى: گفت
  . مانعى ندارد براى دخترانت باشد: گفت
  را » واقعه«چرا كه من سفارش كردم سوره  ;آنها هم نيازى ندارند: گفت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .203، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  117، صفحه »ثواب االعمال«ـ  1
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ورةَ الْواقعةِ كُلَّ لَيلة منْ قَرَأَ س: فرمود شنيدم مى) يه وآلهصلى اهللا عل(بخوانند، من از رسول خدا
داً لَمفاقَةٌ أَب هب1.(»هر كس سوره واقعه را هر شب بخواند، هرگز فقير نخواهد شد«: تُص (  

  . ناميده شده است» غنى«سوره » واقعه«و به همين دليل، در روايت ديگرى سوره 
يار گرفت، بلكه بايد به با لقلقه زبان، اين همه بركات را در اخت توان روشن است، تنها نمى

  . دنبال تالوت، فكر و انديشه، و به دنبال آن، حركت و عمل باشد
 * * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .212، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  في جنّات النَّعيمِ     12
  ثُلَّةٌ منَ األَولينَ     13
  و قَليلٌ منَ اآلخرِينَ     14
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  : ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر 

  . واقع شود) قيامت(ـ هنگامى كه واقعه عظيم  1
  ! تواند آن را انكار كند ـ هيچ كس نمى 2
  ! برد آورد و گروهى را باال مى گروهى را پائين مى) اين واقعه(ـ  3
  . آيد ـ در آن هنگام كه زمين به شدت به لرزه در مى 4
  . شود هها در هم كوبيده مىـ و كو 5
  . آيد ـ و به صورت غبار پراكنده در مى 6
  ! ـ و شما سه گروه خواهيد بود 7
  ! چه سعادتمندان و خجستگانى ;)هستند(سعادتمندان و خجستگان ) نخست(ـ  8
  ! ـ گروه ديگر شقاوتمندان و شومانند، چه شقاوتمندان و شومانى 9

  ! شگامندپيشگامان پي) سومين گروه(ـ و  10
  ! ـ آنها مقرّبانند 11
  )! جاى دارند(ـ در باغهاى پر نعمت بهشت  12
  . اند  از امتهاى نخستين) از آنها(ـ گروه زيادى  13
  ! ـ و اندكى از امت آخرين 14
  

  : تفسير
  ! واقعه عظيم

مسائل مربوط به قيامت، در قرآن مجيد معموالً با ذكر حوادث عظيم و انقالبى و كوبنده در 
كند، كامالً به  هاى قرآن كه بحث از قيامت مى  غاز آن توأم است، و اين در بسيارى از سورهآ

  خورد، در اين سوره كه بر محور معاد  چشم مى
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  . زند نيز، همين معنى كامالً در نخستين آياتش، مشهود است دور مى
  ) 1).(إِذا وقَعت الْواقعةُ(» هنگامى كه واقعه عظيم قيامت بر پا شود«: فرمايد در آغاز مى

* * *  
  ). لَيس لوقْعتها كاذبةٌ(» تواند آن را انكار كند هيچ كس نمى«

چرا كه حوادث پيش از آن به قدرى عظيم و شديد است كه، آثار آن در تمام ذرات جهان 
  . شود آشكار مى

ز آنجا كه وقوعش حتمى است، به صورت سربسته، اشاره به مسأله رستاخيز است، و ا» واقعة«
  . اند شده، و حتى بعضى آن را يكى از نامهاى قيامت شمرده» واقعه«از آن تعبير به 

وقوع قيامت : اند، اشاره به اين كه را در اينجا بعضى به معنى مصدرى گرفته» كاذبة«واژه 
عضى نيز آن را ر و آشكار خواهد بود كه هيچ گونه جاى تكذيب و گفتگو ندارد، بآنچنان ظاه

در برابر وقوع رستاخيز، : اند اند، و گفته به معنى ظاهريش كه اسم فاعل است تفسيركرده
  ) 2.(اى وجود نخواهد داشت كننده تكذيب
* * *  

شوند،  به هر حال، رستاخيز نه تنها با دگرگونى كائنات توأم است، بلكه انسانها هم دگرگون مى
! »برد آورد و گروهى را باال مى گروهى را پائين مى«: يدفرما همان گونه كه در آيه بعد مى

  ) 3).(خافضَةٌ رافعةٌ(
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است كه در آيه دوم آمده، مثل اين كه » ليس«است، و ناصب آن » ظرفيت«منصوب به » إِذا«ـ  1

مقدر » أُذْكُر«ال نيز داده شده كه، ناصب آن ، اين احتم»يوم الْجمعةِ لَيس لي شُغْلٌ«: گوئيم مى
ولى احتمال اول از همه ) ، ذيل آيه مورد بحث»كشاف«(» كان كذا و كذا«بوده باشد، و يا جمله 

  . مناسبتر است
است » قضية كاذبة«يا » نفس كاذبة«به خاطر آن است كه در تقدير » كاذبة«ـ مؤنث بودن  2
براى » الم«اند، ولى ظاهر اين است كه   دانسته» تقوية«ضى براى را بع» لوقعتها«در » الم«ضمناً (
  ). است» تعديه«
  . بوده است» هى خافضَةٌ رافعةٌ«خبر مبتداى محذوفى است و در اصل » خافضَةٌ رافعةٌ«ـ  3
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كنند، و مستضعفان مؤمن و صالح، بر  مستكبران گردنكش، و ظالمان صدرنشين، سقوط مى
جهت، عزيز   شوند، و محرومان بى دليل، ذليل مى گيرند، عزيزان بى  له افتخار قرار مىاوج ق
كنند، و گروه ديگرى در اعال عليين بهشت، جاى  گردند، گروهى در قعر جهنم، سقوط مى مى
  ! گ و گسترده الهىگيرند، و اين است خاصيت يك انقالب بزر مى

كه در تفسير اين آيه : خوانيم مى) يهما السالمعل(و لذا در روايتى از امام على بن الحسين
: رفَعت و اللّه أَولياء اللّه إِلَى الْجنَّةِ: »رافعةٌ«خَفَضَت و اللّه بِأَعداء اللّه فى النّارِ، : »خافضَةٌ«: فرمود

و كند،  چرا كه به خدا سوگند دشمنان خدا را در آتش ساقط مى ;ستا» خافضه«رستاخيز «
  ) 1!.(»برد چرا كه به خدا سوگند اولياء اهللا را به بهشت باال مى ;است» رافعه«

* * *  
اين در هنگامى است كه زمين به «: گويد آنگاه، به توصيف بيشترى در اين زمينه پرداخته مى

  ). الْأَرض رجاً إِذا رجت(» شدت به لرزه درآيد
* * *  

و بست (» شود كوهها در هم كوبيده و خرد مى«ست كه، اين زلزله به قدرى عظيم و شديد ا
  ). الْجِبالُ بساً

* * *  
  ). فَكانَت هباء منْبثّاً(» آيد اى در مى و به صورت غبار پراكنده«
به » رجرَجة«است و » حركت دادن شديد«به معنى ) بر وزن حج(» رج«از ماده » رجت«
  . شود گفته مى» اضطراب«
»سنرم كردن آرد به «در اصل به معنى ) بر وزن حج(» بس«از ماده » تب  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .204، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  64، صفحه 1، جلد »خصال«ـ  1
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  . است» وسيله آب
آن غبارهاى » هباء« :اند ، بعضى گفته»پراكنده«به معنى » منْبث«است و » غبار«به معنى » هباء«

شود، مگر زمانى كه نور  بسيار كوچكى است كه در فضا معلق است و در حال عادى ديده نمى
  . اى به درون محل تاريكى بتابد آفتاب از روزنه

تواند كوههاى عظيم را  آن زلزله و انفجار تا چه حد سنگين است كه، مى: اكنون، بايد انديشيد
اند، آنچنان متالشى كند كه، تبديل به غبار پراكنده كند،  المثل كه در صالبت و استحكام ضرب

  . خيزد از آن هم وحشتناكتر است و فريادى كه از اين انفجار عظيم برمى
به هر حال، در آيات قرآن درباره وضع كوهها در آستانه قيامت تعبيرات گوناگونى ديده 

  . دهد را نشان مىشود كه، در حقيقت مراحل مختلف انفجار عظيم كوهها  مى
  )1).(و تَسيرُ الْجِبالُ سيراً(» آيند كوهها به حركت در مى«: گويد  گاه، مى

  ) 2).(و إِذَا الْجِبالُ نُسفَت(» شوند  كوهها از جا كنده مى«: گويد و گاه، مى
  ) 3).(ةًفَدكَّتا دكَّةً واحد(» شوند  شوند و در هم كوبيده مى برداشته مى«: مايدفر و گاه، مى

  ) 4).(و كانَت الْجِبالُ كَثيباً مهِيالً(» به تلى از شن متراكم تبديل خواهند شد«: گويد و زمانى مى
  ). آيه مورد بحث! (»آيند اى در مى به صورت غبار پراكنده«: فرمايد و گاه، مى

ى از آن كه تنها رنگ(» شوند اى در فضا پخش مى شده همچون پشم زده«: گويد و سرانجام مى
  ) 5).(و تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنْفُوشِ) (شود  ديده مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10ـ طور، آيه  1
  .10ـ مرسالت، آيه  2
  .14ـ حاقه، آيه  3
  .14ـ مزمل، آيه  4
  .5ـ قارعه، آيه  5
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حوادث چگونه است؟ و شايد با الفاظ و در  داند مسير اين البته، هيچ كس جز خدا دقيقاً نمى
قالب سخنان ما قابل توصيف نباشد، ولى اين اشارات پرمعنى، همگى حاكى از عظمت اين 

  . انفجار بزرگ است
* * *  

بعد از بيان وقوع اين واقعه عظيم، و رستاخيز بزرگ، به چگونگى حال مردم در آن روز 
و شما در آن روز سه «: گويد گروه تقسيم كرده، مى پرداخته، و قبل از هر چيز آنها را به سه

  ). و كُنْتُم أَزواجاً ثَالثَةً(» دسته خواهيد بود
شود، بلكه به امورى كه قرين هم  هميشه به جنس مذكر و مؤنث گفته نمى» زوج«دانيم  مى

قرين شود، و از آنجا كه اصنافى از مردم در قيامت و حشر و نشر،  نيز زوج اطالق مىهستند 
  . يكديگرند، به آنها ازواج اطالق شده است

* * *  
! ؟»اى نخست اصحاب ميمنه هستند، چه اصحاب ميمنه«: فرمايد در مورد دسته اول مى

  ) 1).(فَأَصحاب الْميمنَةِ ما أَصحاب الْميمنَةِ(
دهند، و   استشان مىكسانى هستند كه نامه اعمالشان را به دست ر» أَصحاب الْميمنَة«منظور از 

اى براى مؤمنان نيكوكار و اهل نجات است، چنان كه بارها در  اين امر در قيامت رمزى و نشانه
  . آيات قرآن به آن اشاره شده

گرفته شده، و به اين ترتيب » سعادت و خوشبختى«به معنى » يمن«از ماده » ميمنَة«يا اين كه 
  . ندگروه اول، گروه سعادتمندان و خوشبختان

  » أَصحاب الْمشْئَمة«و با توجه به اين كه، در آيه بعد، گروه دوم را به عنوان 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: اند كه از همه مناسبتر اين است كه گفته شود ـ در تركيب اين جمله احتماالت متعددى داده 1
خبر آن است، » أَصحاب الْميمنَة«مبتداى دوم، و استفهاميه » ما«مبتدا است و » أَصحاب الْميمنَة«

  . و تفسير استدر آغاز جمله به عنوان تفريع » فاء«باشد و  و مجموعاً خبر مبتداى اول مى
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  ) 1).(كند، مناسب همين تفسير اخير است معرفى مى» شوم«از ماده (
، براى بيان اين حقيقت است كه، حد و )؟چه گروه خوشبختى(» ما أَصحاب الْميمنَة«تعبير به 

نهايتى براى خوشبختى و سعادت آنها متصور نيست، و اين باالترين توصيفى است كه در اين 
  ! ؟»فالن كس انسان است، چه انسانى«: گوئيم گونه موارد امكان دارد، مثل اين است كه مى

* * *  
ه ديگرى اصحاب شوم هستند چه گرو«: افزايد پس از آن به ذكر گروه دوم، پرداخته، مى

  ). و أَصحاب الْمشْئَمةِ ما أَصحاب الْمشْئَمةِ! (؟»اصحاب شومى
دهند،  هاى اعمالشان را به دست چپشان مى بيچاره و بينوا، كه نامه روز، گروهى بدبخت، تيره

  . بختى و جرم و جنايت آنها كه خود نشانه و رمزى است براى تيره
  . سازد نيز در اينجا نهايت بدبختى و شقاوت آنها را منعكس مى» صحاب الْمشْئَمةما أَ«تعبير به 
* * *  

  ) 2).(و السابِقُونَ السابِقُونَ(» و پيشگامانِ پيشگام«: كند  سرانجام گروه سوم را چنين توصيف مى
* * *  

  ). أُولئك الْمقَرَّبونَ! (»آنها مقربانند«
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . آمده است» أَصحاب الشِّمال«، »أَصحاب الْمشْئَمة«ـ هر چند در آيات بعد به جاى  1
اول » السابقون«: نخست اين كه: ـ در تركيب اين آيه و آيه بعد، احتماالت فراوانى داده شده 2

باشد كه  بر مىمبتدا و خ» اولئك المقربون«مبتدا است، و دومى توصيف يا تأكيد آن است، و 
مبتدا و » السابقون السابقون«: اند كه ، بعضى نيز احتمال داده»السابقون«مجموعاً خبر است براى 

، »أَنَا أَبوالنَّجمِ، و شعرِي شعرِي«: گويد  است كه مى» ابوالنجم«شعر معروف  خبر است، و شبيه
اول به معنى » السابقون«ده كه كه در واقع يك نوع توصيف عالى است، اين احتمال نيز داده ش

بوده باشد كه باز هم » سابقون به سوى بهشت«دوم به معنى » السابقون«و » سابقون در ايمان«
  . و خبر خواهد بودمبتدا 
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كسانى هستند كه نه تنها در ايمان پيشگامند، كه در اعمال خير و صفات و اخالق » سابِقُون«
مردمند، امام و پيشواى خلقند، و به همين دليل » قدوه«و » اسوه«ها اند، آن انسانى نيز پيشقدم

  . مقربان درگاه خداوند بزرگند
) اطاعت خدا(» طاعة اهللا«بنابراين، اگر بعضى از مفسران پيشگام بودن آنها را تنها به سبقت در 

اى   هر كدام گوشهاند،  يا نمازهاى پنجگانه، يا جهاد، يا هجرت، يا توبه، و امثال آن تفسير كرده
اند، و گرنه اين كلمه، اينها، و غير اينها از خيرات و  از اين مفهوم وسيع را مورد توجه قرار داده

، »هابيل«به چهار نفر » سابقون«شود، و نيز اگر در روايات اسالمى گاه   شامل مىبركات را، 
امير «ند، و همچنين كه هر كدام در امت خود پيشگام بود» حبيب نجار«و » مؤمن آل فرعون«

كه نخستين مسلمان از مردان بود تفسير شده، در ) عليه السالم(»مؤمنان على بن ابى طالب
  ) 1.(روشن آن است، و به معنى محدود ساختن مفهوم آيه نيست حقيقت بيان مصداقهاى

ابِقُونَ أَ تَدرونَ منِ الس: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا: در حديث ديگرى آمده است
دانيد چه كسانى پيشگامان به سوى سايه لطف پروردگار در  آيا مى«: إِلى ظلِّ اللّه يوم الْقيامةِ؟

   !؟»قيامتند
الَّذينَ إِذْ أُعطُوا الْحقَّ قَبِلُوه، و إِذا : خدا و رسولش آگاهتر است، فرمود: اصحاب عرض كردند

وا لكَمح و ،ذَلُوهب أَلُوهسهِمأَنْفُسل هِمكْمآنها كسانى هستند كه وقتى حق به آنها داده «: لنّاسِ كَح
گذارند، و درباره  ال شوند، آن را در اختيار مىگردند، و هنگامى كه از حق سؤ شود، پذيرا مى

  ) 2!.(»كنند كه درباره خودشان مردم، آنگونه حكم مى
  ) 3.(ر مرسل تفسير شده استدر بعضى از روايات نيز به پيامبران مرسل و غي

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، صفحه 9مجمع البيان، جلد (نقل شده است ) عليه السالم(ـ اين معنى در حديثى از امام باقر 1
215.(  

  .134، صفحه 27، جلد »مراغى«ـ تفسير  2
  .206، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  3
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درباره اين ) صلى اهللا عليه وآله(از رسول خدا: گويد مى» ابن عباس«: خوانيم مىدر حديثى نيز 
و شيعتُه هم ) عليه السالم(ذلك على: جبرئيل به من چنين گفته است: آيه سؤال كردم، فرمود

و پيروان او هستند ) عليه السالم(لىآنها ع«: همالسابِقُونَ إِلَى الْجنَّةِ، المقَرَّبونَ منَ اللّه بِكَرامته لَ
كه، پيشگامان به سوى بهشت و مقربان درگاه خدايند، به خاطر احترامى كه خدا براى آنها قائل 

  ) 1.(»شده است
ولى، اينها نيز در حقيقت بيان مصداقهاى روشنى از مفهوم گسترده فوق است، مفهومى كه همه 

  . دشو  پيشگامان را در هر امت و ملتى شامل مى
* * *  

مقربان در باغهاى پر «: گويد سپس در يك جمله كوتاه، مقام واالى مقربان را روشن ساخته، مى
  ) 2).(في جنّات النَّعيمِ(» نعمت بهشتند

  .شود انواع نعمتهاى مادى و معنوى بهشت را شامل مى» جنّات النَّعيمِ«تعبير به 
اشد كه، باغهاى بهشت تنها كانون نعمت است، بر شاره به اين بتواند ا ضمناً، اين تعبير مى

خالف باغهاى دنيا كه گاه وسيله زندگى و زحمت است، همان گونه كه حال مقربان در آخرت 
زيرا مقام وااليشان در اين دنيا، توأم با مسئوليتهائى است، در  ;با حالشان در دنيا متفاوت است

  . حالى كه در سراى ديگر تنها مايه نعمت است
چرا كه خداوند  ;»قرب مكانى«است نه » قرب مقامى«در اينجا » قرب«بديهى است منظور از 

  . مكان ندارد و از ما به ما نزديكتر است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .209، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  1
باشد، و يا متعلق به » مقرّبون«ه ممكن است متعلق ب) جار و مجرور(» في جنّات النَّعيمِ«ـ  2

كائنين فى جنّات «: و در تقدير چنين است» مقرّبون«است براى ضمير در » حال«محذوفى كه 
  . و يا خبر بعد از خبر» النعيم
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* * *  
وه گر«: گويد آيه بعد، به چگونگى تقسيم نفرات آنها در امم گذشته و اين امت، اشاره كرده، مى

  ). ثُلَّةٌ منَ الْأَولينَ(» اند متهاى نخستينكثيرى از ا
* * *  

  ). و قَليلٌ منَ الĤْخرِينَ(» و گروه اندكى از امت آخرين«
است، » قطعه مجتمع از پشم«در اصل به معنى : گويد  مى» مفردات«در » راغب«چنان كه » ثُلّة«

  . سپس به معنى جماعت و گروه به كار رفته است
گرفته و آن را به ) تختش فرو ريخت و حكومتش قطع شد(» ثَلَّ عرْشُه«از  بعضى نيز آن را

به معنى قطعه عظيم » و قَليلٌ منَ الĤْخرِينَ«دانند، و در اينجا به قرينه مقابله با  مى» قَطَعه«معنى 
  . است

ز امت طبق اين دو آيه، گروه زيادى از مقربان از امتهاى پيشينند، و تنها كمى از آنها ا
  . باشند مى) صلى اهللا عليه وآله(محمد

العاده امت  ممكن است در اينجا اين سؤال پيش بيايد كه، چگونه اين مسأله با اهميت فوق
كُنْتُم خَيرَ «: اسالمى سازگار است؟ با اين كه خدا آنها را بهترين امت خطاب كرده و فرموده

  ) 1.(»...أُمة
نخست اين كه، منظور از مقربان همان : شود نكته روشن مى پاسخ اين سؤال با توجه به دو

سابقون و پيشگامان در ايمانند، مسلم است كه در امت اسالمى پيشگامان در پذيرش اسالم در 
» خديجه«و از زنان ) عليه السالم(»على«صدر اول، گروه اندكى بودند كه نخستين آنها از مردان 

ين و تعداد امتهاى آنها و وجود پيشگامان در هر امت، پيامبران پيش بود، در حالى كه كثرت
  . شود كه آنها از نظر تعداد فزونى يابند سبب مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .110ـ آل عمران، آيه  1
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ديگر اين كه، كثرت عددى دليل بر كثرت كيفى نيست، و به تعبير ديگر ممكن است تعداد 
ت كمتر باشند، ولى از نظر مقام بسيار برتر، همان گونه كه در ميان خود پيامبران سابقون اين ام

ما بعضى از رسوالن را بر بعض «: تلْك الرُّسلُ فَضَّلْنا بعضَهم على بعض: نيز تفاوت است
  ) 1.(»ديگرى برترى داديم

ن در زمره پيشگامان در بعضى از مؤمنارسد كه، ممكن است  ذكر اين نكته نيز الزم به نظر مى
ايمان نباشند، اما داراى صفات و ويژگيهاى ديگرى باشند كه، آنها را همرديف سابقون قرار 

عليه (دهد، و از نظر پاداش و اجر همرديف آنها هستند، لذا در بعضى از روايات از امام باقر مى
ما پيشگامان پيشگام، و ما «: اآلخرُونَ ونَ و نَحنُنَحنُ السابِقُونَ السابِقُ: چنين نقل شده) السالم

  ) 2.(»آخرون هستيم
آمده است كه، به جمعى از پيروان خود خطاب كرد ) عليه السالم(و در روايتى از امام صادق

، و فى أَنْتُم السابِقُونَ االَولُونَ، و السابِقونَ اآلخرُونَ، و السابِقُونَ فى الدنْيا إِلى وِاليتنا: فرمود
شما سابقون نخستين و سابقون آخرين هستيد، در دنيا پيشگام در واليت ما «: اآلخرَةِ إِلَى الْجنَّةِ

  ) 3.(»بوديد و در آخرت پيشگام در بهشتيد
اولين امت «را به » آخرين«و » اولين«اين نكته نيز الزم به يادآورى است كه، بعضى تعبير به 

  . اند، طبق اين تفسير همه مقربان از امت اسالمند تفسير كرده »آخرين امت اسالم«و » اسالم
اما اين تفسير، نه با ظاهر آيات سازگار است، و نه با رواياتى كه در ذيل اين آيات وارد شده 

  . معرفى كرده است» سابقون اولين«كه، افرادى از امم پيشين را بالخصوص به عنوان 
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .253ـ بقره، آيه  1
  . ، ذيل آيات مورد بحث»صافى«ـ تفسير  2
  . ، ذيل آيات مورد بحث»صافى«ـ تفسير  3
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  موضُونَة على سرُر     15
  متَّكئينَ علَيها متَقابِلينَ     16
  يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخَلَّدونَ     17
  واب و أَبارِيقَ و كَأْس منْ معين بِأَكْ    18
  اليصدعونَ عنْها و الينْزِفُونَ     19
  و فاكهة مما يتَخَيرُونَ     20
21    ر ممِ طَيلَح ونَ وشْتَها يم  
  و حور عينٌ     22
  كَأَمثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمكْنُونِ     23
  ونَ جزاء بِما كانُوا يعملُ    24
  اليسمعونَ فيها لَغْواً و التَأْثيماً     25
  إِالّ قيالً سالماً سالماً     26
  

  : ترجمه
  . بر تختهائى كه صف كشيده و به هم پيوسته است قرار دارند[ مقرّبان=]ـ آنها  15
  ! ـ در حالى كه بر آن تكيه زده و روبروى يكديگرند 16
  . گردند گرداگرد آنان مىـ نوجوانانى جاودان پيوسته  17
  ! ها و جامهائى از نهرهاى جارى بهشتى ـ با قدحها و كوزه 18
  ! شوند گيرند و نه مست مى ـ اما شرابى كه از آن درد سر نمى 19
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  ! هائى از هر نوع كه انتخاب كنند ـ و ميوه 20
  . ـ و گوشت پرنده از هر نوع كه مايل باشند 21
  . ز حور العين دارندـ و همسرانى ا 22
  ! ـ همچون مرواريد در صدف پنهان 23
  ! دادند ـ اينها پاداشى است در برابر اعمالى كه انجام مى 24
  . آلود شنوند نه سخنان گناه اى مى نه لغو و بيهوده) باغهاى بهشتى(ـ در آن  25
  . »سالم«است » سالم«شنوند  ـ تنها چيزى كه مى 26
  

  : تفسير
  كه در انتظار مقربان است  نعمتهاى بهشتى

كند،  شود، بازگو مى  اين آيات، انواع نعمتهاى بهشتى را كه نصيب گروه سوم يعنى مقربان مى
توان آنها را  پرورتر است، نعمتهائى كه مى گيزتر و روحان نعمتهائى كه هر يك از ديگرى دل

  : در هفت بخش خالصه كرد
على (» كشيده و به هم پيوسته است قرار دارندآنها بر تختهائى كه صف «: فرمايد نخست مى

  ).سرُر موضُونَة
* * *  

مجلسى پر از انس و سرور (» در حالى كه بر آن تكيه زده، و روبروى يكديگر قرار گرفته«
  ). متَّكئينَ علَيها متَقابِلينَ) (دارند

بان نعمت در مجالس انس تختهائى است كه صاح«به معنى » سرور«از ماده » سرير«جمع » سرُر«
  ) 1.(»نشينند و سرور بر آن مى

  » بافتن زره«در اصل به معنى !) بر وزن وزن(» وضن«از ماده » موضُون«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»سرّ«، ماده »مفردات راغب«ـ  1
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اينجا منظور  است، سپس به هر منسوجى كه تار و پود آن محكم است، اطالق شده، و در
تختهائى است كه، كامالً در كنار هم قرار گرفته و به هم پيوسته است، يا خود اين تختها داراى 

  . اند بافت مخصوصى است از لؤلؤ و ياقوت و مانند آن، چنان كه جمعى از مفسران گفته
تشكيل  و در هر حال، ساختمان اين تختها، و طرز قرار گرفتن آنها، و مجلس انسى كه بر آنها

  . زند، با هيچ بيانى قابل توصيف نيست شود و سرور و شادمانى در آن موج مى مى
توصيفهاى جالبى شده جمعى بهشتيان  در قرآن مجيد كراراً از تختهاى بهشتى و مجالس دسته

دهد يكى از مهمترين لذات آنها همين جلسات انس و انجمنهاى دوستانه است،  كه، نشان مى
داند، آيا از اسرار آفرينش   نها و نقل محفلشان چيست؟ كسى به درستى نمىاما موضوع سخن آ

 گويند، و شگفتيهاى خلقت خداوند؟ يا از اصول معرفت و اسماء و صفات حسناى سخن مى
او؟ و يا حوادثى كه در اين جهان رخ داده؟ يا از مصائب جانكاهى كه از آن راحت و آسوده 

شرائط زندگى اين دنيا قادر بر درك آن نيستيم؟ كسى شدند؟ و يا امور ديگرى كه ما در 
  . داند نمى

* * *  
نوجوانانى كه همواره در شكوه و «: فرمايد بعد از آن از دومين موهبت آنها سخن گفته، مى

يطُوف (» گردند، و در خدمت آنها هستند برند گرداگرد آنها مى طراوت جوانى به سر مى
خَلَّدوِلْدانٌ م هِملَيونَع .(  

با اين » مخَلَّدون«اشاره به خدمت مداوم آنها است، و تعبير به » طواف«از ماده » يطُوف«تعبير به 
و جاودانى هستند، اشاره به جاودانگى، نشاط جوانى، و طراوت و » مخلد«كه همه اهل بهشت 

  . زيبائى آنها است
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  :اند گونى براى آن ذكر كردهدر اين كه اين نوجوانان كيانند؟ تفسيرهاى گونا
هستند كه، پيش از بلوغ چشم از دنيا بسته، و چون كار آنها فرزندان مردم دنيا : اند بعضى گفته

اند، البته آنها از اين كار خود  اند به لطف پروردگار چنين منصبى را يافته  نيك و بدى نداشته
اين معنى در حديثى از . برند كه در خدمت مقربان درگاه خدايند بيشترين لذت را مى

  . نقل شده است) عليه السالم(على
گناهى، داراى چنين  اينها اطفال مشركينند كه، به خاطر بى: خوانيم ولى در تفسير ديگرى، مى

  . شوند چرا كه اطفال مؤمنان به پدران و مادران خود ملحق مى ;اند اى شده مرتبه
ى هستند بهشتى، كه خداوند مخصوصاً آنان را آنها خدمتكاران: خوانيم و در تفسير سومى، مى

   .براى اين هدف آفريده است
* * *  

ها، و جامهاى پر از شراب طهور، كه از نهرهاى جارى  اين نوجوانان زيبا با قدحها، و كوزه«
بِأَكْواب و أَبارِيقَ و (» كنند گردند و آنان را سيراب مى بهشتى، برداشته شده در اطراف آنها مى

  ) 1).(منْ معين كَأْس
* * *  

نوشند  اما نه شرابى كه عقل و هوش را ببرد و مستى آورد، بلكه هنگامى كه بهشتيان آن را مى
  ) 2).(اليصدعونَ عنْها و الينْزِفُونَ(» شوند گيرند و نه مست مى نه درد سر مى«
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع » اباريق«دار نباشد،  يا ظرفى است كه دسته» قدح«عنى به م» كوب«جمع » أكواب«ـ  1
گرفته شده و به معنى ظروفى است كه داراى دسته و » آبريز«اصل، از ريشه فارسى در » ابريق«

» معن«از ماده » معين«شود و   به جام لبريز گفته مى» كأس«لوله براى ريزش مايعات است، و 
  . به معنى جارى است) بر وزن صحن(
به معنى سردرد است، اين واژه در اصل از ) بر وزن حباب(» صداع«از ماده » يصدعون« ـ 2
شود گوئى  به معنى شكافتن است و از آنجا كه انسان وقتى به سردرد شديد دچار مى» صدع«

  2خواهد از  مى
» فنز«از ريشه » ينْزِفون«شدت درد، سر او بشكافد اين كلمه در اين معنى به كار رفته است، و 

به معنى كشيدن تمام آب چاه به طور تدريجى است، و در مورد مستى و از ) بر وزن حذف(
  .رود دست دادن عقل نيز به كار مى
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دهد كه، تمام وجودشان را در  ناپذير، به آنها دست مى تنها يك حالت نشئه روحانىِ توصيف
  ! برد نظير فرو مى لذتى بى
* * *  

: گويد  جمين قسمت از نعمتهاى مادى مقربان در بهشت اشاره كرده، مىسپس به چهارمين و پن
و فاكهة مما (» كنند اى كه آنها مايل باشند به آنها تقديم مى جوانان بهشتى هر نوع ميوهنو«

  ) 1).(يتَخَيرُونَ
* * *  

  ). و لَحمِ طَير مما يشْتَهونَ(» و گوشت پرندگان از هر نوع كه بخواهند«
مقدم داشتن ميوه بر گوشت، به خاطر آن است كه، از نظر تغذيه بهتر و عاليتر است، به عالوه 

  . ميوه قبل از غذا لطف ديگرى دارد
هاى درختان بهشتى كامالً در  شود كه، شاخه البته از بعضى ديگر از آيات قرآن استفاده مى

اى شخصاً تناول  گونه ميوهتوانند از هر  دسترس بهشتيان است، به طورى كه به آسانى مى
نيز مسلماً صادق است، ولى شك نيست كه، وقتى كنند، اين معنى درباره غذاهاى ديگر بهشتى 

خدمتكارانى آنچنان، غذاهائى اين چنين را براى آنها بياورند، لطف و صفاى ديگرى دارد، و به 
رونق و صفاى افزونتر براى تعبير ديگر، اين يك نوع احترام و اكرام بيشتر نسبت به بهشتيان، و 

شود كه، با وجود قرار   مجالس انس آنها است، حتى در مجالس معمول دنيا نيز بسيار مى
كند، و اين نوعى  داشتن ميوه و غذا در دسترس ميهمانان، ميزبان شخصاً به آنها تعارف مى

  . شود احترام و محبت محسوب مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و به اين ترتيب از چيزهائى است كه به »اكواب«هر دو معطوف است بر » لحم«و » اكهةف«ـ  1

  . شود اهداء مى» مقربان«به » ولدان مخلدون«وسيله 
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  . و البته در ميان انواع گوشتها، گوشت پرندگان برترى دارد، لذا روى آن تكيه شده است
و در ) كنند  انتخاب مى(» يتَخَيرُون«يوه، تعبير به اين نكته نيز قابل ذكر است كه، در مورد م

اند، ميان  ، شده است، بعضى از مفسران خواسته)اشتها دارند(» يشْتَهون«مورد گوشت تعبير به 
عنى است رسد كه هر دو ناظر به يك م اين دو تعبير، تفاوتى قائل شوند، ولى بيشتر به نظر مى

بهشتيان هر نوع غذائى را بپسندند از سوى خدمتكاران : ستبا دو عبارت متفاوت، منظور اين ا
  . شود بهشتى در اختيارشان گذاشته مى

 * * *  
و همسرانى از «: گويد سپس به ششمين نعمت كه همسران پاك و زيبا است اشاره كرده، مى

  ) 1).(و حور عينٌ(» حور العين دارند
  ). لُّؤْلُؤِ الْمكْنُونِكَأَمثالِ ال! (»همچون مرواريد در صدف پنهان«
گويند كه، سياهى  ، به كسى مى»احور«و » حوراء«ايم جمع   چنان كه قبالً نيز گفته» حور«

  . چشمش كامالً مشكى و سفيديش كامالً شفاف است
است، و از آنجا كه بيشترين زيبائى » درشت چشم«به معنى » اعين«و » عيناء«جمع » عين«و 

  . وى اين مسأله مخصوصاً تكيه شده استانسان در چشمان او است، ر
گرفته شده، يعنى آنچنان زيبا هستند كه، چشمها از » حيرت«از ماده » حور«: اند بعضى نيز گفته

  ) 2.(شود ديدن آنها حيران مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابراين آنها است و بن» ولدان مخلدون«عطف به » حور عين«اند  ـ گر چه بعضى تصور كرده 1

نيز گرداگرد بهشتيان در گردشند، ولى با توجه به عدم تناسب اين معنى مخصوصًا با جلسات 
باشد و در تقدير چنين  جمعى بهشتيان، ظاهر اين است، مبتدا براى خبر محذوفى مى دسته
  .»لعين استبراى آنها حور ا«: و لَهم حور عينٌ: است

  . ، ذيل آيات مورد بحث11، جلد »ابوالفتوح رازى«ـ  2



٢٢٦  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

زيرا  ;است، و در اينجا منظور پوشيده بودن در صدف است» پوشيده«به معنى » مكنون«
مرواريد به هنگامى كه در صدف قرار دارد، و هيچ دستى به آن نرسيده از هميشه شفافتر و 

م ديگران كامالً زيباتر است، به عالوه ممكن است اشاره به اين معنى باشد كه، آنها از چش
  ! مستورند، نه دستى به آنها رسيده، و نه چشمى بر آنها افتاده است

* * *  
اينها همه پاداشى است در برابر اعمال «: افزايد بعد از ذكر اين شش موهبت جسمانى، مى

  ). ونَجزاء بِما كانُوا يعملُ(» دادند صالحى كه انجام مى
شود، و يا ادعاى  حساب به كسى داده مى ر بهشتى بىشما تا تصور نشود اين نعمتهاى بى

ايمان و عمل صالح براى نيل به آنها كافى است، نه، عمل مستمر و خالص الزم است تا اين 
  ). معنى استمرار را دارد» يعملون«توجه داشته باشيد كه (الطاف نصيب انسان شود 

* * *  
آنها در باغهاى بهشت نه لغو «: است كه هفتمين و آخرين نعمت آنها كه جنبه معنوى دارد اين

  ). اليسمعونَ فيها لَغْواً و التَأْثيماً(» آلود  شنوند، نه سخنان گناه اى مى و بيهوده
دار، نه  نه در آنجا دروغ و تهمت و افترا وجود دارد، و نه استهزاء و غيبت، نه كلمات نيش

اساس، هر چه هست در آنجا لطف، صفا،  ت گوشخراش، و نه سخنان لغو و بيهوده و بىتعبيرا
زيبائى، متانت، ادب و پاكى است، و چه عالى است محيطى كه سخنان آلوده در آن نباشد، و 
اگر درست فكر كنيم بيشترين ناراحتى ما در زندگى اين دنيا نيز از همين سخنان لغو و بيهوده، 

  ! زخم زبانها، و جراحات اللسان است آلود، و و گناه
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* * *  
إِالّ قيالً سالماً (» شنوند سالم است سالم تنها چيزى كه در آنجا مى«: افزايد و در پايان مى

  )1).(سالماً
آيا اين سالم از ناحيه خداوند است؟ يا از ناحيه فرشتگان؟ يا خود بهشتيان نسبت به يكديگر؟ 

  و يا همه اينها؟ 
كه در آيات ديگر قرآن، به سالم خداوند و فرشتگان تر تفسير اخير است، چنان  از همه مناسب

  ) 2.(و بهشتيان بر يكديگر اشاره شده است
شنوند، سالم و درود خداوند و مالئكه مقربين او، و سالم و  آرى، آنها جز سالم چيزى نمى

  . ا كه لبريز از دوستى و محبت استدرود خودشان به يكديگر، در آن جلسات پر شور و پر صف
كند،  نها آكنده از سالم و سالمت است، و همين معنى بر تمام وجود آنها حكومت مىمحيط آ

زند و نتيجه تمام گفتگوها و بحثهاى آنها به سالم و   گويند بر همين محور دور مى هر چه مى
و خانه سالمت و امن و امان است، » دار السالم«شود، اصوالً بهشت،  صلح و صفا منتهى مى

  ) 3.(»لَهم دار السالمِ عنْد ربهِم«: خوانيم مى» انعام« 127آيه  چنان كه در
* * *  

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعنى گفتار آنها در » قول«باشد كه مصدر است مانند  مى» قيالً«مفعول به، براى » سالماً«ـ  1

بوده باشد، و يا » قيالً«فت براى ص» ماًسال«اين احتمال نيز داده شده است كه . آنجا سالم است
باشد، ولى  مى» يسلمون سالماً«براى فعل محذوفى، و در تقدير ) يا مفعول مطلق(مفعول به 

  . باشد دومى تأكيد مى» سالماً«معنى اول از همه بهتر است، و 
  .10ـ يونس، آيه  24ـ رعد، آيه  58ـ يس، آيه  2
منقطع است و مفيد تأكيد » إِالّ قيالً سالماً سالماً«ـ توجه داشته باشيد كه استثناء در آيه  3

  . باشد مى
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  و أَصحاب الْيمينِ ما أَصحاب الْيمينِ     27
  في سدر مخْضُود     28
  و طَلْح منْضُود     29
  و ظلّ ممدود     30
  و ماء مسكُوب     31
32    هفاك ويرَة ة كَث  
  المقْطُوعة و الممنُوعة     33
  و فُرُش مرْفُوعة     34
35     نَّ إِنْشاءإِنّا أَنْشَأْناه  
  فَجعلْناهنَّ أَبكاراً     36
  عرُباً أَتْراباً     37
  ألَصحابِ الْيمينِ     38
  ثُلَّةٌ منَ األَولينَ     39
   و ثُلَّةٌ منَ اآلخرِينَ    40
  
  : جمهتر
  ! ـ و اصحاب يمين و خجستگان، چه اصحاب يمين و خجستگانى 27
  . خار قرار دارند بى» سدر«ـ آنها در سايه درختان  28
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  [. درختى خوشرنگ و خوشبو=]پر برگ » طلح«ـ و در سايه درخت  29
  . ـ و سايه كشيده و گسترده 30
  . ـ و در كنار آبشارها 31
  . وانهاى فرا ـ و ميوه 32
  . شود ـ كه هرگز قطع و ممنوع نمى 33
  ! ـ و همسرانى بلندمرتبه 34
  . ـ ما آنها را آفرينش نوينى بخشيديم 35
  . ـ و همه را دوشيزه قرار داديم 36
  ! سن و سالند ـ زنانى كه تنها به همسرشان عشق مىورزند و هم 37
  . ـ اينها همه براى اصحاب يمين است 38
  . اند متهاى نخستينـ كه گروهى از ا 39
  . ـ و گروهى از امتهاى آخرين 40
  

  : تفسير
  » اصحاب اليمين«مواهب و نعمتهاى 

رسد، همان جمعيت  مى» اصحاب اليمين«بعد از بيان مواهب معنوى و مادى مقربان، نوبت به 
ست راستشان داده سعادتمندى كه نامه اعمالشان به عالمت پيروزى در امتحانات الهى، به د

كند كه، با مقايسه به نعمتهاى  شود، و در اينجا به شش نعمت از نعم خداوند اشاره مى مى
  . مقربان كه در هفت بخش آمده بود، يك مرحله پائينتر است

  اصحاب يمين، چه اصحاب «: فرمايد نخست براى بيان بلندى مقام آنها مى
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  ) 1).(يمينِو أَصحاب الْيمينِ ما أَصحاب الْ! (؟»يمينى
رود كه  زيرا اين تعبير در مواردى به كار مى ;و اين برترين توصيفى است كه از آنها شده

  . اوصاف كسى در بيان نگنجد، و به هر حال، اين تعبير بيانگر مقام واالى اصحاب اليمين است
* * *  

درخت سدر آنها در سايه «: ويدگ آيه بعد، به نخستين موهبت اين گروه اشاره كرده، مى
  ) 2).(في سدر مخْضُود(» خار قرار خواهند گرفت  بى

در حقيقت اين رساترين توصيفى است كه براى درختان بهشتى در قالب الفاظ دنيوى ما 
درختى است تناور كه بلنديش : به گفته بعضى از ارباب لغت» سدر«زيرا  ;پذير است امكان

و سايه بسيار سنگين و (كند  و هزارسال عمر مىتا د: گويند رسد، و مى گاهى تا چهل متر مى
از » مخضود«است كه، خاردار است، ولى با توصيف به  عيب اين درخت اين ، تنها)لطيفى دارد

به معنى بريدن و گرفتن خار، اين مشكل نيز در درختان سدر ) بر وزن مجد(» خضد«ماده 
  .بهشتى حل شده

صلى اهللا عليه (قرآن براى ياران پيامبر هر گاه بعضى از لغات«: در حديثى آمده است
نشين، و سؤاالت آنها ما را  خداوند به بركت اعراب باديه: تندگف شد، مى مشكل مى)وآله
آمده ) صلى اهللا عليه وآله(نشين خدمت پيامبر  روزى عربى باديه: كند، از جمله مند مى بهره

آزاردهنده نام برده است، و  خداوند متعال در قرآن، از يك درخت! اى رسول خدا: عرض كرد
درخت : كدام درخت؟ عرض كرد: فرمود! ى باشدكردم در بهشت چنين درخت من فكر نمى

فى «: فرمايد مگر خداوند نمى: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(زيرا داراى خار است، پيامبر ;سدر
  خارهاى آن را قطع : مفهومش اين است» سدر مخْضُود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .همين سوره گذشت 8ـ تركيب اين جمله ذيل آيه  1
ـ جار و مجرور متعلق به عامل مقدرى است و مجموعاً خبر مبتداى محذوفى است و در  2

  .»هم فى سدر مخْضُود«: تقدير چنين است
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و دو رنگ ماده غذائى اى هفتاد  اى قرار داده، و هر ميوه كرده است، و به جاى هر خار، ميوه
  ) 1(!.»دارد كه، هيچ يك شباهتى به ديگرى ندارد

* * *  
  ). و طَلْح منْضُود(» برند  به سر مى» طلح متراكم«آنها در سايه درختان «: دومين موهبت اين است

همان درخت موز است كه، : اند درختى است سبز و خوشرنگ و خوشبو، جمعى گفته» طلح«
به » نضد« از ماده» منضود«اى شيرين و گوارا دارد، و  سبز و زيبا، و ميوه برگهاى بسيار پهن و

  . است» متراكم«معنى 
ها، و يا هر دو باشد، حتى بعضى   ممكن است اين تعبير، اشاره به تراكم برگها يا تراكم ميوه

 ها غرق ميوه و پوشيده از آن اين درختان، چنان پر ميوه است كه، ساقه و شاخه: اند  گفته
  . باشد مى

در برگهائى بسيار كوچك، و درخت با توجه به اين كه درخت س: اند بعضى از مفسران گفته
موز برگهائى بسيار پهن، بزرگ و گسترده دارند، ذكر اين دو درخت، اشاره لطيفى به تمام 

  )2.(درختان بهشتى است كه در ميان اين دو قرار دارد
* * *  

  ). و ظلّ ممدود(» و سايه كشيده و گسترده«: كند مى سومين نعمت بهشتى را، چنين بيان
اند كه، سايه همه جا را  تفسير كرده» بين الطلوعين«بعضى اين سايه گسترده را به حالتى شبيه 

صلى اهللا عليه (اين معنى از پيغمبر گرامى اسالم» روضه كافى«فرا گرفته است و در حديثى در 
  ) 3.(نقل شده است) وآله

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .156، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  120، صفحه 27، جلد »روح المعانى«ـ  1
  .162، صفحه 29، ذيل آيات مورد بحث، جلد »كبير«در تفسير » فخر رازى«ـ  2
  .216، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«و » روضه كافى«ـ  3
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كند، و دائماً در  ز بهشتيان را متألم و ناراحت نمىحرارت آفتاب هرگ: غرض اين است
  . برند افزا به سر مى بوع، و گسترده، و روحهاى مط سايه

* * *  
بهشتيان در كنار آبهائى آبشار مانند «: فرمايد و چهارمين نعمت، به آبهاى بهشتى اشاره كرده مى

  ). و ماء مسكُوب(» برند به سر مى) انگيزى دارد كه منظره فوق العاده زيبا و دل(
است، و از آنجا كه ريزش » ريزش«در اصل به معنى ) بر وزن كبك(» سكب«از ماده » مسكُوب«

هاى آن گوش   كند ، زمزمه آب از باال به پائين، به صورت آبشار، بهترين مناظر را ايجاد مى
مواهب بهشتيان بخشد ، اين امر يكى از   دهد، و منظره آن چشم را فروغ مى جان را نوازش مى
  .قرار داده شده است

 * * *  
ها را نيز همراه دارد، و لذا در پنجمين   و البته، آن درختها و آن همه آب جارى دائم، انواع ميوه

  ). و فاكهة كَثيرَة(» هاى فراوانى و ميوه«: افزايد  نعمت، مى
* * *  

  ). ة و الممنُوعةالمقْطُوع(» گردد شود و نه هيچگاه ممنوع مى كه نه قطع مى«
هاى اين جهان نيست كه، محدود به فصول معينى باشد، و تنها چند هفته يا  آرى، همچون ميوه

هاى اين جهان نيست كه، گاه خارها  چند ماه در سال بر درخت ظاهر شود، و نيز همچون ميوه
خود انسان،  مانع چيدن آن است و گاه بلندى خطرناك درخت مانند نخل، و يا مانعى در وجود

آن وجود داشته باشد، و نه ميزبان اصلى بهشت كه خداوند منان است و مأموران او، از تناول 
مقتضى كامالً موجود و مانع در «بخل و منعى دارند، بنابراين، هيچ مانعى در كار نيست، بلكه 

  . »هر شكل و هر صورت مفقود است
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* * *  
و فُرُش (» داراى همسران گرانقدرى هستند آنها«: افزايد رده، مىآنگاه به نعمت ديگرى اشاره ك

  ). مرْفُوعة
گسترانند، و به  در اصل به معنى هر گونه فرش يا بسترى است كه مى» فراش«جمع » فُرُش«

  ). خواه مرد باشد يا زن(رود  همين تناسب گاه به عنوان كنايه از همسر به كار مى
الولَد للْفَراشِ و للْعاهرِ : آمده است) صلى اهللا عليه وآله(مبر گرامىلذا در حديث معروفى از پيغ

شود متعلق به همان خانواده است و اگر مرد  فرزندى كه از زن شوهردار متولد مى«: الحجرُ
و احتمال انعقاد فرزند از ) (1(»اش تنها سنگ است فاسق و زناكارى در اين ميان بوده، بهره

  ). ه نيستنطفه او پذيرفت
اند، و آن را اشاره به  تفسير كرده) نه به معنى كنائى(را به معنى حقيقى » فُرُش«بعضى نيز 

اند، ولى در اين صورت، ارتباط  فرشها و بسترهاى بسيار گرانبها و پر ارزش بهشت دانسته
  . شود كند، از آن قطع مى  آيات بعد كه حكايت از حوريان و همسران بهشتى مى

* * *  
ما آنها را آفرينش نوينى «: گويد از آن به اوصاف ديگرى از همسران بهشتى پرداخته، مىپس 

  ). إِنّا أَنْشَأْناهنَّ إِنْشاء(» ايم بخشيده
اى  اين جمله ممكن است اشاره به همسران مؤمنان در اين دنيا باشد كه، خداوند آفرينش تازه

ال ظاهر و باطن ى و طراوت و جمال و كمدهد، و همگى در نهايت جوان  در قيامت به آنها مى
شوند كه، طبيعت بهشت، طبيعت تكامل و خروج از هر گونه نقص و عيب  وارد بهشت مى

  . است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3، حديث 491، صفحه 5، جلد »كافى«ـ  1
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ز گرد و اى كه هرگ ده، به گونهو اگر منظور حوريان باشد، خداوند آنها را آفرينش نوينى بخشي
  . نشيند غبار پيرى و ناتوانى بر آنها نمى

  . ، اشاره به هر دو نيز بوده باشد»انشأ«ممكن است كه تعبير به 
* * *  

  ). فَجعلْناهنَّ أَبكاراً(» ما آنها را همگى بكر قرار داديم«: افزايد  سپس مى
نان كه بسيارى از مفسران به آن تصريح و شايد اين وصف هميشه براى آنها باقى باشد، چ

  )1.(شود اند و در روايات نيز به آن اشاره شده، يعنى با آميزش، وضع آنها دگرگون نمى كرده
* * *  

آنان نسبت به همسرانشان، عشق مىورزند و خوش سخن و «: فرمايد و در توصيف آنها باز مى
  ). عرُباً(» فصيحند

به معنى زنى است كه وضع حالش حكايت از محبتش ) ضرورةبر وزن (» عروبة«جمع » عرُب«
به همان معنى ) بر وزن اظهار(» إِعراب«زيرا  ;كند  نسبت به همسر، و مقام عفت و پاكيش مى

آيد، و ممكن است   آشكار ساختن است، اين واژه به معنى فصيح و خوش سخن بودن، نيز مى
  . هر دو معنى در آيه جمع باشد

آنها هم سن و سال با همسرانشان هستند و همگى در خوبى و جمال «: كهوصف ديگرشان اين 
  ). أَتْراباً(» ظاهر و باطن، همانندند، و يك از يك بهتر

اين معنى : اند است و بعضى گفته» مثل و همانند«به معنى ) بر وزن ذهن(» ترب«جمع » أَتراب«
  . ت دارند، زيرا با يكديگر شباههاى قفسه سينه است گرفته شده كه به معنى دنده» ترائب«از 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» فاء«ـ ضمناً بايد توجه داشت كه اين حالت، با  123، صفحه 27، جلد »روح المعانى«ـ  1

  . تفريع، عطف بر آيه قبل شده است
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به اصطالح،  اين شباهت و برابرى ممكن است در سن و سال نسبت به همسرانشان باشد، تا
تر باشد، هر چند  احساسات يكديگر را كامالً درك كنند، و زندگى با هم براى آنها لذتبخش

گاهى با تفاوت سن و سال نيز چنين است ولى در غالب چنين نيست، و يا همانند در خوبى و 
 آنها همه خوبند و يك«: گويند هر و باطن، درست شبيه تعبير معروف كه مىزيبائى و حسن ظا

  . »از يك بهتر
 * * *  
  ).ألَصحابِ الْيمينِ(» همه اين نعمتها، براى اصحاب اليمين است«: افزايد و مى

  . به آنها) ششگانه(و اين، تأكيدى است مجدد بر اختصاص اين مواهب 
» إِنّا أَنْشَأْناهنَّ إِنْشاء«اين جمله تكميلى است براى جمله : اين احتمال نيز داده شده است كه

  ) 1.(يعنى ما آنها را آفرينش نوينى براى اصحاب اليمين داديم
* * *  

  ).ثُلَّةٌ منَ األَولينَ(» گروهى از آنان از امتهاى نخستينند«: فرمايد و در پايان اين مقال مى
 * * *  

  ). و ثُلَّةٌ منَ اآلخرِينَ(» اند  و گروهى از اقوام آخرين«
است، سپس به هر جمعيت انبوه درهم فشرده » مجتمع از پشمقطعه «در اصل به معنى » ثُلَّة«

از امتهاى گذشته هستند و » اصحاب اليمين«گفته شده است، و به اين ترتيب، گروه عظيمى از 
چرا كه در ميان اين امت صالحان و مؤمنان، بسيارند، هر چند  ;گروه عظيمى از امت اسالم
  پيشگامان آنها در قبول ايمان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خبر مبتداى محذوفى است و در تقدير چنين » ألصحاب اليمين«ـ در صورت اول، عبارت  1

» أنشأناهن«و در صورت دوم جار و مجرور متعلق به » هذه كلها الصحاب اليمين«: است
  . تفسير اول مناسبتر استباشد، ولى  مى
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  . ه به كثرت آن امتها و پيامبرانشان، كمترندنسبت به پيشگامان امم سابق با توج
اين دو گروه هر دو از امت اسالمند، گروهى از اولين آنها و گروهى از آخرين : اند بعضى گفته

  . تر است آنها، ولى تفسير اول صحيح
* * *  
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  ! خواهيم شد؟
  ! ؟»)شوند  برانگيخته مى(ـ يا نياكان نخستين ما  48
  . اولين و آخرين«: ـ بگو 49
  . »شوند ـ همگى در موعد روز معينى گردآورى مى 50
  

  : تفسير
  » اصحاب شمال«كيفرهاى دردناك 

عذابهاى  به سراغ گروه سوم و» اصحاب اليمين«در تعقيب مواهب عظيم گروه مقربان و گروه 
  . رود تا در يك مقايسه، وضع حال سه گروه روشن گردد  دردناك و وحشتناك آن مى

  ). و أَصحاب الشِّمالِ ما أَصحاب الشِّمالِ(» و اصحاب شمال، چه اصحاب شمالى«: فرمايد مى
شود كه، رمزى است براى آن كه گنهكار و  همانها كه نامه اعمالشان به دست چپشان داده مى

ده، و ستمگرند و اهل دوزخ، و همان گونه كه در توصيف مقربان و اصحاب اليمين گفتيم، آلو
سعادتى به ما «: گوئيم اين تعبير براى بيان نهايت خوبى يا بدى حال كسى است، فى المثل مى

  ! ؟»يا مصيبتى رو كرد، چه مصيبتىرو كرد، چه سعادتى؟ 
* * *  

آنها در ميان بادهاى كشنده و «: گويد اشاره كرده مىپس از آن به سه قسمت از كيفرهاى آنها 
  ). في سموم و حميم(» آب سوزان قرار دارند

* * *  
  ). و ظلّ منْ يحموم(» زا و در سايه دودى شديد و آتش«
  



٢٣٩  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

باد سوزان كشنده از يكسو، و آب جوشان مرگبار از سوى ديگر، و سايه دود داغ و خفه كننده 
گيرد، و اگر هيچ  سازد كه، تاب و توان را از آنان مى وى سوم، آنها را چنان گرفتار مىاز س

  . مصيبت ديگرى جز اين سه مصيبت را نداشته باشند، براى كيفر آنها كافى است
) سوراخهاى ريز بدن انسان(» مسام«به معنى باد سوزانى است كه در » سم«از ماده » سموم«

گويند كه، در   مى» سم«را به اين جهت » سم«اصوالً (كند  الك مىشود و او را ه داخل مى
  ). كند تمام ذرات بدن نفوذ مى

، و در اينجا به معنى آب سوزان است كه، در آيات ديگر قرآن نيز »شىء داغ«به معنى » حميم«
بر سر آنها آب «: يصب منْ فَوقِ رؤُسهِم الْحميم: »حج« 19به آن اشاره شده است، مانند آيه 

  . »شود سوزان ريخته مى
دود غليظ و سياه و «به ) سايه(» ظل«نيز از همين ماده است و در اينجا به تناسب » يحموم«

  . تفسير شده است» داغ
* * *  

  ). البارِد و الكَرِيم(» اى كه نه برودت دارد، و نه هيچ فايده سايه«: افزايد آنگاه براى تأكيد مى
كند، و گاه، از باد و باران، و يا منافع ديگرى در  انسان را از آفتاب حفظ مى سايبان، گاه،

  . بردارد، ولى اين سايبان هيچ يك از اين فوائد را ندارد
است، و لذا در ميان عرب معمول است، » مفيد فايده«به معنى » كرامت«از ماده » كَرِيم«تعبير به 
، مسلم »الكَرامةَ فيه«: گويند معرفى كنند مىخواهند شخص يا چيزى را غير مفيد  وقتى مى
د، رو اى كه از دود سياه و خفه كننده است، جز شر و زيان چيزى از آن انتظار نمى  است سايه

»هيةَ فالكَرام« .  
  گرچه كيفرهاى دوزخيان انواع و اقسام مختلف و وحشتناكى دارد، ولى ذكر 
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  . نسان بقيه را از آن حدس بزندهمين سه قسمت كافى است كه ا
* * *  

را به اين سرنوشت شوم و وحشتناك در سه » اصحاب شمال«در آيات بعد، دالئل گرفتارى 
  : ندك جمله خالصه مى
إِنَّهم كانُوا قَبلَ (» آنها پيش از اين در عالم دنيا، مست و مغرور نعمت بودند«: نخست اين كه
  ). ذلك متْرَفينَ

» تنعم«به معنى ) بر وزن سبب(» ترف«آمده، از ماده » لسان العرب«به طورى كه در  »متْرَف«
غافل، مغرور، مست كرده، و به  گويند كه فزونى نعمت او را به كسى مى» متْرَف«است، و 

  ) 1.(طغيان واداشته است
ران نيستند، ولى هدف قرآن، سردمدا» مترفين«در زمره » اصحاب الشمال«درست است كه همه 

  . آنها است
هاى بشرى، از گروه متنعمين مست و مغرور   بينيم، فساد جامعه همان گونه كه امروز هم مى

باشند، سرنخ تمام جنگها و خونريزيها و انواع جنايات،  ىاست، كه عامل گمراهى ديگران نيز م
قبل  و مراكز شهوات، و گرايشهاى انحرافى، به دست اين گروه است، و به همين جهت، قرآن

  . گذارد از هر چيز، انگشت روى آنها مى
اى دارد و منحصر به اموال نيست، بلكه  اين احتمال نيز وجود دارد، چون نعمت، معنى گسترده

انى، سالمت و عمر نيز از نعمتهاى خدا است، اگر باعث غرور و غفلت گردد سرچشمه جو
  . ين نعمتها هستندهر يك، داراى نوعى از ا» اصحاب شمال«اصلى گناهان است، و 

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .17، صفحه 9، جلد »لسان العرب«ـ  1
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و (» آنها بر گناهان بزرگ اصرار داشتند«: افزايد بعد از آن به دومين گناه، آنها اشاره كرده، مى
  ). كانُوا يصرُّونَ علَى الْحنْث الْعظيمِ

است، ولى در بسيارى از مواقع اين واژه به معنى » هر گونه گناه«صل به معنى در ا» حنْث«
  . هاى روشن گناه استآمده، به خاطر اين كه از مصداق» شكنى و مخالفت سوگند پيمان«

چرا  ;تنها انجام گناه نيست، بلكه اصرار بر گناهان عظيم است» اصحاب شمال«بنابراين، ويژگى 
نيز سر بزند، ولى آنها هرگز بر آن اصرار » اصحاب يمين«اً از كه گناه ممكن است احيان

  . كنند  شوند، فوراً توبه مى نمىورزند، هنگامى كه متذكر مى
چرا كه گناهى از آن عظيمتر  ;اند تفسير كرده» شرك«را در اينجا به معنى » حنث عظيم«جمعى، 

فرُ أَنْ يشْرَك بِه و يغْفرُ ما دونَ ذلك إِنَّ اللّه اليغْ: گويد وجود ندارد، همان گونه كه قرآن مى
شاءنْ يمخواهد بخشد، و كمتر از آن را براى هر كس ب خداوند هيچ گاه شرك را نمى«: ل

  ) 1.(»بخشد مى
اند،  كه از اعظم گناهان، و كليد معاصى ديگر است تفسير كرده» دروغ«بعضى نيز آن را به 

  . تكذيب انبياء و قيامت، باشدمخصوصاً هنگامى كه توأم با 
  . شود محسوب مى» حنث عظيم«ولى، ظاهر اين است كه، همه اينها مصداقهائى براى 

* * *  
آيا هنگامى كه مرديم و خاك و استخوان : گفتند  مى«و سومين عمل خالف آنها اين بود كه 
تْنا و كُنّا تُراباً و عظاماً أ إِنّا و كانُوا يقُولُونَ أَ إِذا م(؟ »شديم، بار ديگر برانگيخته خواهيم شد

  ). لَمبعوثُونَ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .48ـ نساء، آيه  1
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بنابراين، انكار قيامت كه خود سرچشمه بسيارى از گناهان است، يكى ديگر از اوصاف 
دهد كه در انكار قيامت نيز  ان مىنش» كانُوا يقُولُون«باشد، و تعبير به   مى» اصحاب الشمال«

  . اصرار مىورزيدند و پافشارى داشتند
  : در اينجا دو مطلب قابل توجه است

در ميان بود، شرح اعمال و » مقربين«و » اصحاب اليمين«هنگامى كه سخن از : نخست اين كه
اما ) بود جز اشاره كوتاهى كه در مورد مقربان(شد را نداد،  كارهائى كه سبب آن پاداشها مى

رسيد، در اين باره شرح كافى داد تا هم اتمام حجتى » اصحاب الشمال«هنگامى كه نوبت به 
  . جازاتهاى دردناك با اصل عدالت كامالً سازگار استباشد، و هم بيان اين حقيقت كه آن م

ره تواند اشا گانه فوق به آن اشاره شده، در حقيقت مى سه گناهى را كه آيات سه: ديگر اين كه
» تكذيب رستاخيز«باشد، در آخرين آيه » اصحاب شمال«گانه دين از ناحيه  به نفى اصول سه

اى به   گفت، اشاره مى» مترفين«ه نخست كه سخن از ، و در آي»انكار توحيد«بود، و در آيه دوم 
منْ  و كَذلك ما أَرسلْنا: خوانيم مى» زخرف« 23زيرا همان گونه كه در آيه  ;»تكذيب انبياء«

اين «: دونَقَبلك فى قَرْية منْ نَبِى إِالّ قالَ متْرَفُوها إِنّا وجدنا آبائَنا على أُمة و إنّا على آثارِهم مقْتَ
ما : گونه ما در هيچ شهر و آبادى پيامبرى قبل از تو نفرستاديم مگر اين كه مترفين آنها گفتند

  . »به آثار آنها پايبنديم نياكان خود را بر آئينى يافتيم و
ممكن است اشاره به اين باشد كه، گوشتهاى ما تبديل به خاك و » تُراباً و عظاما«تعبير به 

شود، با اين حال، آفرينش جديد چگونه ممكن است؟ و چون فاصله   استخوانهاى ما برهنه مى
  . خاك از حيات نوين، بيشتر است در آغاز ذكر شده است

  هاى معاد را با چشم خود در اين جهان  آنها صحنه: و عجب اين كه
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شوند، و  ك مىپوسند و خا  ديدند كه، چگونه بسيارى از موجودات زنده مانند گياهان مى مى

كنند، و اصوالً كسى كه آفرينش نخستين را كرده، چگونه  بار ديگر لباس حيات در تن مى
  )1.(نها پيوسته روى انكار معاد اصرار داشتندتكرار آن براى او مشكل است، با اين حال، آ

 * * *  
ان نخستين ما آيا نياك«: گفتند كردند و براى اظهار تعجب بيشتر مى آنها به اين هم قناعت نمى

  !؟»شوند كه هيچ اثرى از آنها باقى نمانده دوباره زنده مى
  )2).(أَ و آباؤُنَا األَولُونَ(

اى افتاده است يا جزء بدن موجود ديگرى  كشان به گوشهاى از خا همانها كه شايد هر ذره
  شده است؟ 

مشروحاً گفته شد، در برابر دالئل محكمى كه بر مسأله » يس«ولى، چنان كه در پايان سوره 
  . هاى واهى بيش نيست كند، اينها يك مشت بهانه  معاد داللت مى

 * * *  
نه فقط : بگو«در پاسخ آنها : دهد ر مىدستو) صلى اهللا عليه وآله(سپس قرآن به پيامبر اسالم

  ). قُلْ إِنَّ األَولينَ و اآلخرِينَ(» ...شما و پدرانتان، بلكه تمام اولين و آخرين
* * *  

لَمجموعونَ إِلى ميقات يوم (» شوند جمع مى) روز رستاخيز(همگى در موعد روز معين «
  ) 3).(معلُوم

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، همه به عنوان تأكيد آورده شده»إِنَّ«ـ توجه داشته باشيد تكرار حرف استفهام، و تعبير به  1
همزه «است كه » واو عاطفه«، »واو«همزه استفهاميه، و » أَ و آباؤُنَا األَولُونَ«در » همزه«ـ  2

  . شود بر آن مقدم مى» استفهام
به كار رفته كه قيامت، در پايان اين جهان قرار دارد و نيز  در اين جمله به خاطر اين» إِلى«ـ  3

بوده باشد، همان گونه كه در بسيارى از آيات » الم«در اينجا به معنى » إِلى«ممكن است كه 
  . آمده است» لميقات«قرآن 
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ظور از اى تعيين شده، و من ، به معنى زمانى است كه براى كار يا وعده»وقت«از ماده » ميقات«
است، كه در آن روزها، همه انسانها در محشر براى » وقت مقرر قيامت«در اينجا همان » ميقات«

نند، گاهى نيز به صورت كنايه، براى مكانى كه براى ك رسيدگى به حسابهايشان اجتماع مى
، كه نام مكانهاى خاصى است »ميقاتهاى حج«رود، مانند  انجام كارى مقرر شده است به كار مى

  . بندند  مى» احرام«كه از آنجا 
، تأكيدهاى متعددى در زمينه رستاخيز استفاده )إِن و الم(ضمناً، از تعبيرات مختلف اين آيه 

  . شود مى
شود كه، معاد و رستاخيز همه انسانها در يك روز همراه هم  از اين آيه، به خوبى استفاده مى

  ) 1.(يز آمده استگيرد، و همين معنى در آيات ديگر قرآن ن انجام مى
شود، آنهائى كه قيامت را در زمانهاى متعدد نسبت به هر امتى  و از اينجا به خوبى روشن مى

  . اند  آيات قرآن كامالً بيگانه اند، از  جداگانه پنداشته
شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه، منظور از معلوم بودن قيامت، معلوم بودن نزد پروردگار 

  . كس حتى انبياء مرسلين و مالئكه مقربين از وقت آن آگاه نيستاست، و گرنه هيچ 
 * * *  

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .95ـ مريم، آيه  102ـ هود، آيه  1
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  : تفسير
  بخش ديگرى از مجازاتهاى اين مجرمان گمراه 

است، آنها را مخاطب » اصحاب الشمال«اين آيات، همچنان ادامه بحثهاى مربوط به كيفرهاى 
ثُم إِنَّكُم أَيها الضّالُّونَ (» كننده سپس شما اى گمراهان تكذيب«: گويد ساخته، چنين مى

  ).الْمكَذِّبونَ
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 * * *  
  )1).(منْ زقُّوملĤَكلُونَ منْ شَجر (» خوريد از درخت زقوم مى«

 * * *  
  ). فَمالؤُنَ منْها الْبطُونَ(» كنيد پر مىو شكمهاى خود را از آن «

  . سخن به ميان آمده بود) دوزخ(» اصحاب الشمال«در آيات گذشته تنها از محيط زندگى 
اما در اينجا، سخن از مأكول و مشروب آنها است، كه درست از اين نظر نيز نقطه مقابل 

  . باشند مى» اصحاب اليمين«و » مقربان«
، آنهائى كه عالوه بر »اند كننده گمراهان تكذيب«، مخاطب در اين آيات قابل توجه اين كه

  . دهند  گمراهى و ضالل، داراى روح عناد و لجاج در مقابل حقّند، و پيوسته به اين كار ادامه مى
اى دارد كه  بو و بد طعم، و شيره ايم، گياهى است تلخ و بد چنان كه قبالً نيز گفته» زقوم«

كند، و گاه به هر نوع غذاى تنفر آميز دوزخيان گفته شده  رسد ورم مى ن مىوقتى به بدن انسا
  ) 2.(است

آنها نخست گرفتار حالت گرسنگى شديد : اشاره به اين است» فَمالؤُنَ منْها الْبطُونَ«تعبير به 
خورند، و شكمها را پر  غذاى بسيار ناگوار مى اى كه حريصانه از اين شوند، به گونه مى
  . ندكن مى

 * * *  
شوند، اما نوشابه آنها چيست؟ قرآن  هنگامى كه از اين غذاى ناگوار خوردند تشنه مى

  ! »نوشيد شما روى آن غذاى ناگوار از آب سوزان مى«: گويد مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بيانيه» منْ زقُّوم«تبعيضيه است و در » منْ شَجر«در » من«ـ  1
  .»روح المعانى«و تفسير » لسان العرب«، »مفردات راغب«، »ع البحرينمجم«ـ  2
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  ) 1).(فَشارِبونَ علَيه منَ الْحميمِ(
* * *  

» اند نوشيد، همانند نوشيدن شترانى كه به بيمارى استسقا مبتال شده و چنان حريصانه مى«
  ). شارِبونَ شُرْب الْهِيمِفَ(

نوشد تا   گردد، و پى در پى آب مى شود، آنقدر تشنه مى ن بيمارى مىشترى كه مبتال به اي
  . در قيامت» ضالون مكذبون«هالك شود، آرى، اين است سرنوشت 

ولى «است، لذا به دوستان گرم و پر محبت » العاده داغ و سوزان آب فوق«به معنى » حميم«
   .نيز از همين ماده مشتق شده است» حمام«گويند،  مى» حميم

در اصل از ) دانند مى» هيماء«و » اهيم«و بعضى آن را جمع (» هائم«جمع ) بر وزن ميم(» هيم«
شود، اين تعبير در  است كه به شتر عارض مى» بيمارى عطش«به معنى ) بر وزن فرات(» هيام«

  .رود  ز به كار مىمورد عشقهاى سوزان، و عاشقان بيقرار ني
دانند كه، هر قدر آب روى آن بريزند در  نى زمينهاى شنزار مىرا به مع» هيم«بعضى از مفسران 

  ! شود رود، و گوئى هرگز سيراب نمى آن فرو مى
* * *  

اين است «: گويد و در آخرين آيه مورد بحث، بار ديگر اشاره به اين طعام و نوشابه كرده، مى
  ).ينِهذا نُزُلُهم يوم الد! (»وسيله پذيرائى از آنها در روز قيامت

اند، و  هاى بسيار لطيف و پر طراوت آرميده در سايه» اصحاب اليمين«و اين در حالى است كه 
  هاى آب گوارا، و شراب طهور،  ا و چشمهه از بهترين ميوه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د و در گرد باز مى» شجر من زقوم«به ) منها(ـ قابل توجه اين كه، در آيه قبل، ضمير مؤنث  1

رود و  هم به معنى مذكر و هم مؤنث به كار مى» شجر«چرا كه  ;)عليه(اين آيه، ضمير مذكر 
  ).ع البيان، ذيل آيات مورد بحثمجم(» ثمر«همچنين 
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  ! ؟»ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا«نوشند و سرمست از عشق خدا هستند،  مى

اى است كه با آن از ميهمان عزيزى پذيرائى  به معنى وسيلهايم،  چنان كه قبالً گفته» نُزُل«واژه 
شود، بديهى   آورند، اطالق مى ان مىكنند، و گاه به اولين طعام يا نوشيدنى كه براى ميهم مى

شود، بلكه اين  وسيله پذيرائى محسوب مى» حميم«و » زقوم«است دوزخيان نه ميهمانند، و نه 
نند وقتى پذيرائى آنها چنين باشد، واى به حال يك نوع طعنه بر آنها است، تا حساب ك

  ! مجازات و كيفر آنان
* * *  
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  : تفسير
  » معاد«هفت دليل بر مسأله 

  كنندگان معاد در ميان بود، و  از آنجا كه در آيات گذشته سخن از تكذيب



٢٥٠  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

اين سوره عمدتاً روى مسأله اثبات معاد است، در اين آيات به بحث و  اصوالً تكيه بحثهاى
دهد  پردازد، روى هم رفته هفت دليل بر اين مسأله مهم ارائه مى بررسى پيرامون ادله معاد مى

هاى الهى كه، در آيات   هاى ايمان را در اين زمينه قوى كرده، قلب انسان را به وعده كه، پايه
  . دساز آمده بوده، مطمئن مى» اصحاب الشمال«و » اصحاب اليمين«و » انمقرب«گذشته پيرامون 

! ؟»كنيد ايم، چرا آفرينش مجدد را تصديق نمى ما شما را خلق كرده«: گويد در مرحله اول، مى
  ) 1).(نَحنُ خَلَقْناكُم فَلَو التُصدقُونَ(

كنيد؟ مگر روز نخست  چرا از رستاخيز و معاد جسمانى بعد از خاك شدن بدن، تعجب مى
  واحد نيست؟  »حكم االمثال«شما را از خاك نيافريديم؟ مگر 

آمده كه، قرآن در » يس«سوره  79ـ  78اين استدالل در حقيقت شبيه همان است كه در آيات 
چه كسى «: گفت اى را در دست گرفته بود و مى پاسخ يكى از مشركان كه استخوان پوسيده

قالَ منْ يحيِى الْعظام و ضَرَب لَنا مثَالً و نَسى خَلْقَه : فرمايد مى! »كند ىاين استخوانها را زنده م
 ميمر ىه و *ميلبِكُلِّ خَلْق ع وه رَّة ولَ مى أَنْشَأَها أَوا الَّذيِيهحاو براى ما مثالى زد، و «: قُلْ ي

كند  كسى استخوانهاى پوسيده را زنده مىچه : آفرينش نخستين خود را فراموش كرد و گفت
  . »در آغاز آفريد، و او از همه مخلوقات خود آگاه استهمان كس كه آن را : بگو* 

* * *  
  اى كه در رحم  آيا از نطفه«: فرمايد  در آيه بعد، به دليل دوم اشاره كرده مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ض و تحريك بر انجام كارى است، و به گفته بعضى، در به اصطالح براى تحضي» لوال«ـ  1

تبديل به » ميم«رساند، و سپس  بوده كه معنى سؤال و نفى را مى» ال«و » لم«اصل، مركب از 
كنند  رود كه فرد يا افرادى در انجام كارى مسامحه مى شده، اين واژه در جائى به كار مى» واو«

  كنيد؟ ن نمىچرا چنين و چنا: شود و به آنها گفته مى
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  ) 1).(ما تُمنُونَ أَ فَرَأَيتُم! (؟»ريزيد آگاه هستيد مى

* * *  
أَ أَنْتُم ! (؟»دهيد؟ يا ما آفريدگاريم  آيا شما در طول مراحل جنينى آن را آفرينشهاى مكرر مى«

  ). تَخْلُقُونَه أَم نَحنُ الْخالقُونَ
آورد و خلقتى بعد از  اى در مى  ر روز به شكل تازهارزش و ناچيز را ه  چه كسى اين نطفه بى

انگيز كه اعجاب همه  دهد؟ راستى اين تطورات شگفت خلقتى، و آفرينشى بعد از آفرينشى مى
و متفكران را برانگيخته، از ناحيه شما است يا خدا؟ آيا كسى كه قدرت بر اين » اولو االلباب«

  ! در قيامت عاجز است؟شهاى مكرر دارد، از زنده كردن مردگان آفرين
يا أَيها النّاس إِنْ كُنْتُم فى ريب : فرمايد است كه مى» حج«سوره  5اين آيه در حقيقت شبيه آيه 

 غَة مخَلَّقَة و غَيرِ مخَلَّقَةمنَ الْبعث فَإِنّا خَلَقْناكُم منْ تُراب ثُم منْ نُطْفَة ثُم منْ علَقَة ثُم منْ مضْ
اى مردم اگر در «: لنُبينَ لَكُم و نُقرَّ فى االَرحامِ ما نَشاء إِلى أَجل مسمى ثُم نُخْرِجكُم طفْالً

ما شما را از خاك آفريديم، سپس از نطفه، و ) به اين نكته توجه كنيد كه(رستاخيز شك داريد 
كه بعضى داراى شكل ) جويدهچيزى شبيه به گوشت (بعد از خون بسته شده، سپس از مضغه 

كه بر هر (و خلقت است و بعضى بدون شكل، هدف اين است كه براى شما روشن سازيم 
و (دهيم،  هائى را كه بخواهيم تا مدت معينى در رحم مادران قرار مى و جنين) چيز قادريم

  . »فرستيم به صورت طفلى بيرون مى بعد شما را) كنيم آنچه را بخواهيم ساقط مى
اند در  دريافته) ظاهراً ناچيز(اينها گذشته، اگر آنچه را دانشمندان امروز درباره اين قطره آب از 

  آنچه : گويند چرا كه مى ;شود نظر بگيريم، مطلب روشنتر مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . است نه مشاهده با چشم» علم«به معنى » رؤيت«در اينجا از » رأيتم«ـ  1
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و ) نطفه زن(» اوول«با ) نطفه مرد(» اسپرم«شود تركيبى است از  باعث توليد نطفه انسان مى
بينى هستند كه، در هر مرتبه انزال، ممكن است بين دو  كرمكهاى بسيار كوچك ذره» اسپرمها«

ى به اندازه جمعيت چندين كشور يعن! (در آن وجود داشته باشد» اسپرم«تا پانصد ميليون 
  ) 1(!).جهان

كند،  و عجب اين كه، اين موجود بسيار كوچك، بعد از تركيب با نطفه زن، به زودى رشد مى
سازد، و با اين كه سلولها  آورى تكثير يافته، و سلولهاى بدن انسان را مى و به طور سرسام

دهند،  هى قلب انسانى را تشكيل مىشوند، گرو ظاهراً همه مشابهند، به زودى از هم جدا مى
گيرند،  ى دست و پا، و گروهى گوش و چشم، و هر يك درست در جاى خود قرار مىگروه

هاى گوش  روند، و نه سلولهاى كليه به جاى قلب، نه ياخته  نه سلولهاى قلب به جاى كليه مى
در دوران گيرند و نه بر عكس، خالصه اين كه، نطفه  هاى چشم قرار مى در محل ياخته

كند تا به صورت طفلى متولد گردد، و همه اينها در پرتو  ى مىجنينى، عوالم پر غوغائى را ط
خالقيت مستمر و مداوم الهى است، در حالى كه نقش ساده انسان در اين خلقت، فقط در يك 

  ! شود، و آن لحظه ريختن نطفه است در رحم و بس  لحظه تمام مى
لى قدرت بر احياى مردگان ر مسأله معاد نيست؟ كه چنين قادر متعااى ب آيا اين خود دليل زنده

  ) 2!.(را دارد؟
* * *  

ما در ميان شما مرگ را مقدر ساختيم، و هرگز «: گويد آنگاه به بيان دليل سوم پرداخته، مى
  نَحنُ قَدرنا بينَكُم الْموت و ما (» كند كسى بر ما پيشدستى نمى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).شناسى بحث جنين( 241، صفحه 1، جلد »اولين دانشگاه«ـ  1
» حج«سوره  5به بعد، ذيل آيه  22، صفحه 14ـ در اين زمينه توضيحات ديگرى در جلد  2

  . ايم آورده
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  ). نَحنُ بِمسبوقينَ
ه به خاطر اين است كه ايم ن آرى، ما هرگز مغلوب نخواهيم شد، و اگر مرگ را مقدر كرده

  . جاويدان بدهيمتوانيم عمر  نمى
* * *  

گروهى از شما را ببريم و گروه ديگرى را به جاى آنها بياوريم، «: بلكه هدف اين بوده است كه
على أَنْ نُبدلَ أَمثالَكُم و (» دانيد، آفرينش تازه بخشيم  و سرانجام شما را در جهانى كه نمى

  ). ما التَعلَمونَ نُنْشئَكُم في
ه، نظر ديگرى غير از آنچه در باال گفتيم نيز وجود دارد، و آن اين كه، اين آيه در تفسير اين آي

ما هرگز عاجز و مغلوب نيستيم از اين كه : گويد  دنباله آيه قبل است، نه بيان هدف آن مى
  )1.(گروهى را ببريم و گروه ديگرى را جانشين آنها سازيم

يكى همان تفسيرى است كه : نيز دو تفسير وجود دارد» على أَنْ نُبدلَ أَمثالَكُم«در مورد جمله 
در باال ذكر كرديم كه در ميان مفسران مشهور است، و مطابق آن، سخن از تبديل اقوام در اين 

خود انسانها هستند كه، در قيامت باز » امثال«منظور از : گويد دنيا است، تفسير دوم مى
گردد،  كه، انسان با تمام خصوصياتش باز نمى به خاطر آن است» مثل«دند، و تعبير به گر مى

  . اى از نظر جسم و روح خواهد بود  بلكه در زمان ديگر و كيفيات تازه
رسد، و به هر حال، هدف اين است كه، از مسأله مرگ،  تر به نظر مى ولى تفسير اول، مناسب

خداوند : داد توان به اين صورت توضيح استدالل را مىاستداللى براى رستاخيز بيان كند، 
شوند،  ميرند و گروه ديگرى جانشين آنها مى حكيم كه انسانها را آفريده، و مرتباً گروهى مى

  هدفى داشته، اگر اين هدف تنها زندگى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كه در آيه قبل » قدرنا«متعلق است به » على ان نبدل«ـ طبق تفسير اول، جار و مجرور در  1
  ).دقت كنيد(» مسبوقين«، و طبق تفسير دوم متعلق است به آمده
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دنيا بوده، سزاوار است كه عمر انسان جاودان باشد، نه آنقدر كوتاه و آميخته با هزاران 
  . ارزد نامالئمات كه، به آمد و رفتش نمى

نزلگاه، يك دهد كه، اينجا يك گذرگاه است نه يك م بنابراين، قانون مرگ به خوبى گواهى مى
  . داشت چرا كه اگر مقصد و منزل بود بايد دوام مى ;پل است، نه يك مقصد

ظاهراً اشاره ) دانيد آفرينيم به صورتهائى كه نمى شما را مى(» و نُنْشئَكُم في ما التَعلَمونَ«جمله 
  . تواند هدفى براى مرگ و حيات اين دنيا باشد فرينش انسان در قيامت است كه، مىبه آ

بديهى است چون هيچ كس سراى آخرت را نديده، از اصول و نظاماتى كه بر آن حاكم است 
گنجد، تنها شبحى از آن را از دور  خبرند، حتى بيان حقيقت آن در قالب الفاظ ما نمى  بى
  . بينيم مى

ئط ضمناً آيه فوق، كامالً بيانگر اين واقعيت است كه، شما را در جهان نوين و با اشكال و شرا
  ) 1.(آفرينيم كه از آن خبر نداريد تازه مى
* * *  

اين (شما نشأه اولى «: فرمايد در آخرين آيه مورد بحث، سخن از چهارمين دليل معاد است، مى
و لَقَد (» الم ديگرى بعد از آن استشويد كه نشأه و ع  را دانستيد، چگونه متذكر نمى) جهان

النَّشْأَةَ األُولى فَلَو تُمملالتَذَكَّرُونَ ع .(  
  : توان بيان كرد  اين دليل را به دو گونه مى

نخست اين كه، فى المثل اگر ما از بيابانى بگذريم و در آن قصر بسيار مجلل و باشكوهى با 
  محكمترين و عاليترين مصالح، و تشكيالت وسيع و گسترده، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اند كه خداوند آنها را به  در اين جهان دانسته» مسخ اقوام«ره به ـ بعضى آيه فوق را اشا 1

  . اشكالى كه از آن خبر ندارند مسخ نموده است، ولى اين معنى با ظاهر آيه هماهنگ نيست
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ببينيم، و بعد به ما بگويند اين همه تشكيالت و ساختمان عظيم براى اين است كه، فقط قافله 
زيرا  ;گوئيم اين كار حكيمانه نيست آن بياسايد و برود، پيش خود مى كوچكى چند ساعتى در

  . براى چنين هدفى، مناسب اين بود چند خيمه كوچك برپا شود
تواند براى  دنياى با اين عظمت و اين همه كرات، خورشيد، ماه و انواع موجودات زمينى، نمى

اشد، و گرنه آفرينش جهان پوچ هدف كوچكى مثل زندگى چند روزه بشر در دنيا آفريده شده ب
حاصل است، اين تشكيالت عظيم براى موجود شريفى مثل انسان آفريده شده، تا خداى  و بى

  . بزرگ را از آن بشناسد، معرفتى كه در زندگى ديگر، سرمايه بزرگ او است
 و ما: درباره معاد آمده است» ص«سوره  27اين بيان در حقيقت شبيه همان است كه در آيه 

ما آسمان و زمين و آنچه را در «: خَلَقَْنا السماء و االَرض و ما بينَهما باطالً ذلك ظَنُّ الَّذينَ كَفَرُوا
  .»ايم، اين گمان كافران است ميان آنهاست بيهوده نيافريده

، بينيد هاى معاد را در اين جهان، در هر گوشه و كنار با چشم خود مى صحنه: ديگر اين كه
شود، زمينهاى مرده را با نزول قطرات  همه سال در عالم گياهان صحنه رستاخيز تكرار مى

إِنَّ الَّذى أَحياها : فرمايد مى» فصلت«سوره  39كند، چنان كه در آيه  حياتبخش باران زنده مى
زنده كند هم او است كه مردگان را   كسى كه اين زمينهاى مرده را زنده مى«: موتىلَمحىِ الْ

  ! »كند مى
  . نيز به همين معنى اشاره شده است» حج«سوره  6در آيه 
* * *  
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  : نكته

  » قياس«دليلى براى اثبات حجيت 
ثابت » قياس«از طريق توان احكام شرع را  در اصول فقه ما، اين مسأله مطرح است كه، نمى

كند نماز خود را نيز بايد قضا  چون زن حائض روزه خود را قضا مى: كرد، فى المثل بگوئيم
، هر چند )و به اصطالح بايد از كلى به جزئى راه پيدا كرد نه از يك جزء به جزئى ديگر(كند 

اند، هر  مى پذيرفتهرا به عنوان يكى از منابع تشريع در فقه اسال» قياس«علماى اهل سنت غالباً 
  . دچند جمعى از آنها در مسأله نفى حجيت قياس با ما موافقن

و لَقَد علمتُم النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَو (از آيه فوق » قياس«جالب اين كه، بعضى از طرفداران 
أه حال نش: گويد چون خداوند مى! اند براى مقصود خود استدالل كنند  خواسته) التَذَكَّرُونَ

  . قياس كنيد) دنيا(را بر نشأه اولى ) قيامت(اخرى 
آنچه در آيه فوق آمده، يك استدالل عقلى و قياس : زيرا اوالً ;ى استولى، اين استدالل عجيب

خدا چگونه قدرت دارد استخوان پوسيده را زنده : گفتند منطقى است، چون منكران معاد مى
كه قدرت داشت شما را در آغاز بيافريند، بعداً  همان كسى: گويد كند؟ قرآن در جواب آنها مى
زيرا  ;در احكام شرعى هيچگاه چنين نيست» قياس ظنّى«حالى كه نيز چنين قدرتى را دارد، در 

  . ما احاطه به مصالح و مفاسد تمام احكام شرع را نداريم
المثل اگر قرآن  فى اند، را استثناء كرده» قياس اولويت«دانند،  آنها كه قياس را ممنوع مى: ثانياً
فهميم  ، به طريق اولى مى»وئيدآميز نگ  نسبت به پدر و مادر كمترين سخن خشونت«: گويد مى

قياس «است و ربطى به » قياس اولويت«نبايد آزار بدنى به آنها برسانيم، آيه مورد بحث، از قبيل 
ند كره زمين و چرا كه در آغاز كه هيچ چيزى وجود نداشت، خداو ;مورد نزاع ندارد» ظنّى

  خاك را آفريد و انسان 
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آخرت حداقل خاكهاى انسان موجود است، و لذا در قرآن مجيد را از آن خاك خلقت كرد، در 
او كسى است «: و هو الَّذى يبدؤُ الْخَلْقَ ثُم يعيده و هو أَهونُ علَيه: خوانيم  مى» روم« 27در آيه 

  . »براى او آسانتر استگرداند، و اين كار   كه آفرينش را آغاز كرد، سپس آن را باز مى
عجباً كُلَّ الْعجبِ للْمكَذِّبِ بِالنَّشْأَةِ االُخْرى و : دهيم كه فرمود سخن را با حديثى پايان مىاين 

بسيار «: هو يرَى النَّشْأَةَ االُولى، و عجباً للْمصدقِ بِالنَّشْأَةِ اآلخرَةِ و هو يسعى لدارِ الْغُرُورِ
بيند،  كند، در حالى كه نشأه اولى را مى ديگر را انكار مى انگيز است كار كسى كه نشأه  شگفت

آور است كسى كه به نشأه آخرت ايمان دارد، اما تمام تالش او براى دنيا  و بسيار تعجب
  ) 1.(»است

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با تفاوت » مراغى«و » ىقرطب«و » روح المعانى«و » روح البيان«ـ اين حديث را تفسير  1

اند، ولى  ذكر كرده) صلى اهللا عليه وآله(مختصرى به عنوان خبر، و بدون تصريح به نام پيامبر
نيز » كافى«است، در كتاب ) صلى اهللا عليه وآله(ظاهر تعبيراتشان اين است كه، حديث از پيامبر

   .نقل شده) عليه السالم(حسينقسمت اول اين حديث از امام على بن ال
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  أَ فَرَأَيتُم ما تَحرُثُونَ     63
  أَ أَنْتُم تَزْرعونَه أَم نَحنُ الزّارِعونَ     64
  لَو نَشاء لَجعلْناه حطاماً فَظَلْتُم تَفَكَّهونَ     65
  إِنّا لَ مغْرَمونَ     66
67    رُومحنُ ملْ نَحونَ ب  
  

  : ترجمه
  ! ايد؟ كنيد انديشيده درباره آنچه كشت مى ـ آيا هيچ 63
  ! رويانيم؟ رويانيد يا ما مى ـ آيا شما آن را مى 64
  ! كنيم كه تعجب كنيد ـ هرگاه بخواهيم آن را مبدل به كاه درهم كوبيده مى 65
  . ايم  به راستى ما زيان كرده:) اى كه بگوئيد به گونه(ـ  66
  ! ـ بلكه ما به كلى محروميم 67
  

  : رتفسي
  ! زارع خداوند است يا شما؟

  . ايم اى را كه در اين سوره براى معاد ذكر شده، خوانده تاكنون چهار دليل از دالئل هفتگانه
اى از قدرت بى پايان خدا   آيات مورد بحث و آيات آينده، به سه دليل ديگر كه، هر كدام نمونه

، و ديگرى »هاى غذائى دانه«ينش كند كه، يكى مربوط به آفر ، اشاره مىدر زندگى انسان است
  زيرا سه  ;است» آتش«، و سومى »آب«
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مهمترين ماده غذائى » هاى گياهى دانه«دهد،  ركن اساسى زندگى انسان را اينها تشكيل مى
ى اصالح مهمترين وسيله برا» آتش«مهمترين مشروب، و » آب«شود، و  انسان محسوب مى

  . ى استمواد غذائى و ساير امور زندگ
  ). أَ فَرَأَيتُم ما تَحرُثُونَ! (؟»ايد كنيد انديشيده آيا هيچ درباره آنچه كشت مى«: فرمايد نخست مى

* * *  
  ).أَ أَنْتُم تَزْرعونَه أَم نَحنُ الزّارِعونَ(؟ »رويانيم رويانيد يا ما مى آيا شما آن را مى«

كند، كه به  مى) بر وزن درس(» حرث«از ماده » تَحرُثُون«جالب اين كه در آيه اول تعبير به 
است، و در آيه دوم تعبير به ) افشاندن دانه و آماده ساختن آن براى نمو(» كشت كردن«معنى 

  .است» رويانيدن«كند كه، به معنى  مى» زراعت«از ماده » تَزْرعونَه«
ت، و لذا در حديثى از بديهى است، كار انسان تنها كشت است، اما رويانيدن تنها كار خدا اس

فَإِنَّ الزّارِع (اليقُولَنَّ أَحدكُم زرعت ولْيقُلْ حرَثْت : نقل شده كه) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر اكرم
اللّه وزيرا زارع حقيقى (من زراعت كردم، بلكه بگويد كشت كردم : هيچ يك از شما نگويد«): ه

  ) 1.(»)خدا است
شباهت به كار او  كند بى ن است كه، انسان كارى را كه در مورد زراعت مىشرح اين دليل چني

رود، اين خداوند است كه در  افشاند و كنار مى اى را مى  در مورد تولد فرزند نيست، دانه
ت در آغاز درون دانه يك سلول زنده بسيار كوچك آفريده كه، وقتى در محيط مساعد قرار گرف

  د از مواد غذائى آماده در خو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ذيل آيات مورد بحث آمده، و قسمت دوم در »مجمع البيان«ـ قسمت اول حديث در تفسير  1
  . اضافه بر آن نقل شده» روح البيان«
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عجيبى از مواد غذائى زمين  دواند، سپس با سرعت زند، و ريشه مى  كند، جوانه مى استفاده مى
افتد، و  رد، و دستگاههاى عظيم و البراتوارهاى موجود در درون گياه به كار مىگي  كمك مى

سازد، و گاه از يك تخم، صدها يا هزاران  كند، ساقه و شاخه و خوشه را مى غوغائى برپا مى
  ) 1.(خيزد تخم برمى

در گياه به كار رفته، از تشكيالت موجود تشكيالتى كه در ساختمان يك : گويند  دانشمندان مى
  . تر است انگيزتر، و به مراتب پيچيده هاى متعددش، شگفت يك شهر عظيم صنعتى با كارخانه

  آيا كسى كه چنين قدرتى دارد، از احياى مجدد مردگان عاجز است؟
 * * *  

در آيه بعد، براى تأكيد روى اين مسأله كه انسان هيچ نقشى در مسأله نمو و رشد گياهان جز 
اگر ما بخواهيم، اين زراعت را تبديل به يك مشت كاه درهم «: افزايد ىافشاندن دانه ندارد، م

  ).لَو نَشاء لَجعلْناه حطاماً فَظَلْتُم تَفَكَّهونَ! (»اى كه تعجب كنيد كنيم، به گونه كوبيده شده مى
ها خشك كرده درهم  ز بستن دانهتوانيم تندباد سمومى بفرستيم كه آن را قبل ا آرى، مى
توانيم سيل ملخها را بر  يا آفتى بر آن مسلط كنيم كه محصول را از بين ببرد، و نيز مى بشكند،

اى كه چيزى  اى از يك صاعقه بزرگ را بر آن مسلط سازيم، به گونه  آن بفرستيم، و يا گوشه
ظره آن در حيرت و ندامت جز يك مشت كاه خشكيده از آن باقى نماند، و شما از مشاهده من

  . فرو رويد
  يا اگر زارع حقيقى شما بوديد، اين امور امكان داشت؟ پس بدانيد همه اين آ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ گر چه معموالً در دانه گندم تكثير تا صدها دانه كمتر ديده شده، ولى همان گونه كه در  1

ى جنوب ايران، جلد دوم اين تفسير گفتيم، طبق گواهى صريح مطبوعات در يكى از شهرستانها
هاى گندمى بسيار بلند و پر خوشه ديده شده كه گاه در يك بوته  در بعضى از مزارع بوته

  !هزار دانه گندم وجود داشتحدود چهار 
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  . بركات از جاى ديگر است
است، و غالباً به » شكستن چيزى«در اصل، به معنى ) بر وزن حتم(» حطم«از ماده » حطام«

شود، و  هاى خشك گياهان، اطالق مى  خشك مانند استخوان پوسيده، و يا ساقه شكستن اشياء
  . در اينجا منظور كاه است

در اينجا پوسيدن تخمها در زير زمين و » حطام«اين احتمال نيز داده شده است كه، منظور از 
  ) 1.(عدم رويش آنها باشد

به مزاح و شوخى و گفتن » فُكاهة« است، سپس» ميوه«به معنى » فاكهة«از ماده » تَفَكَّهون«
و حيرت  ها كه ميوه جلسات انس است اطالق شده، ولى اين ماده گاهى به معنى تعجب لطيفه

  . نيز آمده، و آيه مورد بحث از اين قبيل است
خندد، كه نام آن  گاهى مى» خشم«اين احتمال نيز وجود دارد، همان گونه كه انسان به هنگام 

پردازد،  گذارند، در هنگام مصائب سخت و سنگين نيز به شوخى مى مى» خنده خشم«را 
  . بنابراين، منظور شوخى به خاطر مصيبت است

* * *  
و » به راستى كه ما زيان كرديم«: گوئيد رويد، و مى كنيد، و به حيرت فرو مى آرى، تعجب مى

  )3(-)2).(إِنّا لَمغْرَمونَ(» سرمايه ز كف داديم، و چيزى به دست نياورديم
 * * *  

  ). بلْ نَحنُ محرُومونَ(» بلكه ما به كلى محروم و بيچاره هستيم«
دهد كه اين  پذير بود؟ اينها نشان مى آيا اگر زارع حقيقى شما بوديد چنين سرنوشتى امكان

  ها از او است، و هم او است كه از يك دانه ناچيز، گياهان  همه آوازه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيات مورد بحث»ابوالفتوح رازى«ـ تفسير  1
  .»و تَقُولُونَ إِنّا لَمغْرَمونَ«: ـ اين جمله محذوفى دارد، و در تقدير چنين است 2
  . به معنى زيان كردن، و از دست دادن وقت و سرمايه است» غرامت«از ماده » مغْرَمون«ـ  3
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هايش خوراك انسانها، و  كند، گياهانى كه دانه هزاران دانه توليد مى پر طراوت و گاه صدها يا
  . و ساير اجزايش، درمان انواع دردهاستها  شاخ و برگش غذاى حيوانات، و گاه ريشه

* * *  
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  : ترجمه
  ! ايد؟ نوشيد انديشيده ـ آيا به آبى كه مى 68
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  ! ايد؟ ر كردهافروزيد فك ـ آيا درباره آتشى كه مى 71
  ! ايم؟ ايد يا ما آفريده ـ آيا شما درخت آن را آفريده 72
  ! ايم و وسيله زندگى براى مسافران قرار داده) براى همگان(ـ ما آن را وسيله يادآورى  73
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  : تفسير
  از كيست؟ » آب و آتش«اين 

كند كه، بيانگر قدرت  در اين بخش از آيات، اشاره به ششمين و هفتمين دليل معاد، مى
  . خداوند بر همه چيز و بر احياى مردگان است

  ). أَ فَرَأَيتُم الْماء الَّذي تَشْرَبونَ(؟ »ايد نوشيد، انديشيده آيا به آبى كه مى«: فرمايد نخست مى
 * * *  

أَ أَنْتُم أَنْزَلْتُموه منَ الْمزْنِ أَم نَحنُ (؟ »كنيم كنيد؟ يا ما نازل مى آيا شما آن را از ابر نازل مى«
  ). الْمنْزِلُونَ

» رهاى روشناب«به معنى : گويد مى» مفردات«در » راغب«آن گونه كه ) بر وزن حزن(» مزْن«
  ) 1.(اند ر كردهتفسي» زا ابرهاى باران«است، و بعضى آن را به 

گيرد،  دهد، و از آنها اقرار مى اين آيات، وجدان انسانها را در برابر يك سلسله سؤالها قرار مى
نوشيد،  آيا درباره اين آبى كه مايه حيات شما است، و پيوسته آن را مى: گويد و در واقع مى
  ايد؟  دههرگز فكر كر

ها بتابد؟ و از ميان آبهاى شور و تلخ تنها دهد بر صفحه اقيانوس چه كسى، به آفتاب فرمان مى
ذرات آب خالص، شيرين و پاك از هر گونه آلودگى را جدا ساخته، و به صورت بخار، به 

  آسمان بفرستد؟ 
و قطعات دهد، دست به دست هم دهند و فشرده شوند،  چه كسى، به اين بخارات دستور مى

  زا را تشكيل دهند؟  ابرهاى باران
چه كسى، دستور حركت به بادها، و جابجا كردن قطعات ابرها، و فرستادن آنها را بر فراز 

  دهد؟  زمينهاى خشك و مرده مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . »مزن«، ماده »لسان العرب«ـ  1
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خاصيت را بخشيده كه، به هنگام سرد شدن، توانائى جذب  چه كسى، به طبقات باالى هوا اين
بخار را از دست دهد، و در نتيجه، بخارات موجود به صورت قطرات باران، نرم و ماليم، 

  آهسته و پى در پى، بر زمينها فرود آيند؟ 
اگر يكسال خورشيد اعتصاب كند، بادها از حركت بايستند، قطعات باالى جو، بخارات را 

در خود نگهدارند، و آسمان بر زمين بخيل گردد، آنچنان كه زرع و نخيل لب تر نكنند، مصرانه 
  . خشكد شويد، و حيوانات و باغها و زراعتهاى شما مى همه شما از تشنگى هالك مى

كسى كه اين قدرت را دارد كه با وسايلى اين چنين ساده، آنچنان بركاتى براى شما فراهم 
مردگان نيست؟ اين خود يك نوع احياى مردگان است، احياى  سازد، آيا قادر بر احياى

  . زمينهاى مرده كه، هم نشانه توحيد و عظمت خدا است، و هم دليل بر رستاخيز و معاد
بينيم در آيات فوق، فقط روى آب نوشيدنى تكيه شده، و از تأثير آن در مورد حيات   و اگر مى

العاده آب براى حيات خود  خاطر اهميت فوقحيوانات و گياهان سخنى به ميان نيامده، به 
  . اى به مسأله زراعت شده بود، و نيازى به تكرار نبود  الوه در آيات، قبل اشارهانسان است، به ع

جالب اين كه، اهميت آب، و نقش آن در زندگى بشر، نه تنها با گذشت زمان و پيشرفت 
نسان صنعتى نياز بيشترى به آب شود، بلكه بر عكس، ا صنايع و علم و دانش انسان كم نمى

هاى عظيم، قدرت فعاليت  ات عظيم صنعتى، فقط در كنار رودخانهدارد، لذا، بسيارى از مؤسس
  .دارند

 * * *  
اگر بخواهيم اين آب گوارا و شيرين «: افزايد سرانجام در آيه بعد، براى تكميل همين بحث مى

  جعلْناه  لَو نَشاء(» دهيم را به صورت تلخ و شور قرار مى
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  ) 1).(أُجاجاً
  ). فَلَو ال تَشْكُرُونَ(؟ »آوريد  پس چرا شكر اين نعمت بزرگ را بجا نمى«

داد كه، همراه ذرات آب  خواست، به امالح محلول در آب نيز، اجازه مى آرى، اگر خدا مى
لخ تشكيل داده، تبخير شوند، و دوش به دوش آنها به آسمان صعود كنند، و ابرهائى شور و ت

اش اين  اما او به قدرت كامله! انند آب دريا شور و تلخ فرو ريزندهاى بارانى درست هم قطره
اجازه را به امالح نداد، نه تنها امالح در آب، بلكه ميكربهاى موذى و مضر و مزاحم نيز اجازه 

سازند، به همين  هاى باران را آلوده  ندارند همراه بخارات آب به آسمان صعود كنند، و دانه
  . ترين، پاكترين، و گواراترين آبها است ه هوا آلوده نباشد، خالصدليل، قطرات باران هرگا

آتش، يعنى برافروختگى و سوزندگى آن گرفته شده است، و به » اجيج«در اصل از » أُجاج«
  . گويند مى» اجاج«سوزاند  آبهائى كه به خاطر شورى يا تلخى و حرارت، دهان را مى

دهيم، در اين حديث  پايان مى) صلى اهللا عليه وآله(ين سخن را با حديثى از پيغمبر اكرما
إِنَّ النَّبِى كانَ إِذا شَرِب الْماء قالَ الْحمد للّه الَّذى سقانا عذْباً فُراتاً بِرَحمته و : خوانيم مى
لْحاً أُجاجاً بِذُنُوبِنا لَمم لْهعجى حمد برا: فرمود نوشيد مى كه حضرت آب مى هنگامى«!: ي

خداوندى كه به رحمتش ما را از آب شيرين و گوارا سيراب كرد، و آن را به خاطر گناهانمان 
  ) 2!.(»شور و تلخ قرار نداد

* * *  
» آتش«رسيم، و آن آفرينش  سرانجام، به هفتمين و آخرين دليل معاد در اين سلسله آيات مى

  مترين ابزار زندگى بشر، و مؤثرترين است، آتشى كه از مه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»لَو نَشاء لَجعلْناه«: حذف شده و در تقدير چنين است» الم«ـ در اين جمله  1
  .129، صفحه 27، جلد »روح المعانى«و تفسير  148، صفحه 27، جلد »مراغى«ـ تفسير  2
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؟ »ايد افروزيد انديشيده ه مىآيا هيچ درباره آتشى ك«: فرمايد است، مىوسيله، در تمام صنايع 
  ). أَ فَرَأَيتُم النّار الَّتي تُورونَ(

* * *  
  ). أَ أَنْتُم أَنْشَأْتُم شَجرَتَها أَم نَحنُ الْمنْشؤُنَ(؟ »ايم ايد يا ما آفريده آيا شما درخت آن را آفريده«
است، و به آتشى كه در وسائل » مستور ساختن«به معنى ) بر وزن نفى( »ورى«از ماده » تُورون«

» ايراء«و » ورى«آورند،  افروزى نهفته است و آن را از طريق جرقه زدن بيرون مى آتش
  . گويند مى

براى افروختن آتش، و ايجاد جرقه نخستين كه، امروز از كبريت و فندك و : توضيح اين كه
گرفتند، و آنها  بهره مى »سنگ چخماق«و » آهن«، در گذشته، گاه از كنند مانند آن استفاده مى

شد، اما اعراب حجاز از دو نوع درخت مخصوص كه  زدند و جرقه ظاهر مى را به يكديگر مى
زنه،  شد، به عنوان دو چوب آتش ناميده مى» عفار«و » مرخ«روئيد و به نام  در بيابانها مى

و مانند سنگ و  زدند، دادند و دومى را روى آن مى رار مىكردند، اولى را زير ق استفاده مى
  . شد چخماق جرقه از آن توليد مى

خواهد از آتشى كه  خداوند مى: اند كه غالب مفسران، آيات فوق را به همين معنى تفسير كرده
شود، استدالل بر  زنه استفاده مى در چوب اين گونه درختان نهفته شده، و از آن به عنوان آتش

آتش و نار آفريده است، در حالى ) خت سبزدر(» شجر اخضر«ايت قدرت خود كند، كه در نه
  ! كه، جان درخت در آب است، آب كجا و آتش كجا؟

آن كس كه چنين توانائى دارد كه، اين آب و آتش را در كنار هم، بلكه در درون هم نگهدارى 
  ر تواند مردگان را لباس حيات بپوشاند، و د كند، چگونه نمى
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  رستاخيز زنده كند؟ 
الَّذى جعلَ لَكُم منَ : نيز آمده است» يس«شبيه همين دليل براى معاد، در آيات آخر سوره 

همان كسى كه براى شما از درخت سبز آتش آفريد، «: الشَّجرِ األَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُم منْه تُوقدونَ
  ) 1.(»وزيدافر و شما به وسيله آن آتش مى

تواند اشاره به  ولى، همان گونه كه در تفسير آيه فوق، مشروحاً بيان كرديم، اين تعبير قرآنى مى
دليل لطيفترى كه، همان رستاخيز انرژيهاست، بوده باشد، و به تعبير ديگر، در اينجا سخن تنها 

نگام سوختن، گير، يعنى چوب و هيزم كه، به ه نيست، بلكه سخن از خود آتش» زنه آتش«از 
  . كند، نيز هست اد مىآن همه حرارت و انرژى را آز

از نظر علمى ثابت شده آتشى كه امروز به هنگام سوختن چوبها مشاهده : توضيح اين كه
كنيم، همان حرارتى است كه درختان، طى ساليان دراز از آفتاب گرفته، و در خود ذخيره  مى

، غافل از اين ل نور آفتاب بر بدنه درخت، از ميان رفتهكنيم تابش پنجاه سا  اند، ما فكر مى كرده
كه تمام آن حرارت در درخت ذخيره شده، و به هنگامى كه جرقه آتش به چوبهاى خشك 

  . دهند كند، آن حرارت و نور و انرژى را پس مى رسد و شروع به سوختن مى مى
شوند و جان  ز نو زنده مىشود، و انرژيهاى مرده ا يعنى در اينجا رستاخيز و معادى برپا مى

خدائى كه رستاخيز ما را فراهم ساخت، قدرت دارد رستاخيز : گويند ما مى گيرند، و به مى
  ! شما انسانها را نيز فراهم سازد

بيان  467تا  461صفحه  18براى توضيح بيشتر در اين زمينه به بحث مشروحى كه در جلد (
  ). ايم مراجعه كنيد كرده

  است، گرچه معموالً در اينجا به » آتش افروختن«ه به معنى ك» تُورون«جمله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .80ـ يس، آيه  1
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را نيز شامل ) هيزم(گيره   تفسير شده، ولى هيچ مانعى ندارد كه آتش» زنه آتش«استفاده از 
  . گردد زيرا به هر حال آتشى است پنهان، كه آشكار مى ;شود

فهمند، و معنى دوم، كه  بته اين دو معنى با هم منافات ندارد، معنى اول را عموم مردم مىال
  . معنى دقيقترى است، با گذشت زمان و پيشرفت علم و دانش آشكار گشته است

* * *  
ما اين آتشى را كه از اين درختان خارج «: افزايد  در آيه بعد، براى تأكيد بحثهاى فوق، مى

نَحنُ (» ايم دآورى براى همگان، و نيز وسيله زندگى براى مسافران قرار دادهياشود وسيله  مى
  ). جعلْناها تَذْكرَةً و متاعاً للْمقْوِينَ

جان در  بازگشت آتش از درون درختان سبز، از يك سو، يادآور بازگشت روح به بدنهاى بى
چرا كه طبق  ;آتش دوزخه رستاخيز است، و از سوى ديگر، اين آتش، تذكرى است نسبت ب

ناركُم هذه الَّتى تُوقدونَ جزْء منْ : فرمود) صلى اهللا عليه وآله(حديثى، پيغمبر گرامى اسالم
نَّمهنْ نارِ جزْءاً منَ جيعبافروزيد يك جزء از هفتاد جزء آتش دوزخ  اين آتشى كه برمى«: س

  ) 1!.(»است
زيرا در  ;اشاره كوتاه و پر معنى به فوائد دنيوى اين آتش است» قْوِينمتاعاً للْم«و اما تعبير به 

  : دو تفسير آمده» مقوِين«معنى 
است، بنابراين، » بيابان خشك و خالى«به معنى ) بر وزن كتاب(» قواء«از ماده : نخست اين كه

نشين غالباً  باديه ادنهند، و از آنجا كه افر گويند كه در بيابانها گام مى به كسانى مى» مقوِين«
  . نيز به كار رفته است» فقير«فقيرند، گاه، اين تعبير در معنى 

  است، بنابراين، » نيرومندان«و به معنى » قوت«از ماده : تفسير دوم اين كه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .131، صفحه 27، جلد »روح المعانى«و تفسير  6392، صفحه 9، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
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  ) 1.(رود واژه مزبور از لغاتى است كه در دو معنى متضاد به كار مى
مورد استفاده همگان است، ولى، » آتشگيره«و » زنه آتش«درست است كه آتش و درختان، 

ها، بيش  چون مسافران براى دفع سرما و طبخ غذا، مخصوصاً در سفرهاى قديم به وسيله قافله
  . بودند، روى آن تكيه شده است آناز همه محتاج به 

از آتش نيز، به خاطر گستردگى زندگى آنها، روشن است، مخصوصاً اگر اين » اقوياء«استفاده 
بحث را گسترش به جهان امروز دهيم كه، چگونه حرارت ناشى از انواع آتشها دنياى صنعتى 

دارد، كه اگر اين  مىآورد، و چرخهاى عظيمِ كارخانجات را به گردش وا را به حركت در مى
كه همه از درختان است، حتى آتشى كه از زغال سنگ و يا مواد نفتى گرفته (شعله عظيم 

روزى خاموش شود، نه تنها ) گردد شود، آن هم نيز بالواسطه يا بالواسطه به گياهان باز مى مى
  . چراغ تمدن، كه چراغ زندگى انسانها نيز خاموش خواهد گشت

مهمترين اكتشافات بشر است، در حالى كه تمام نقش ايجاد در آن را  بدون شك، آتش يكى از
ارزش است، و نيز بدون شك از  آفرينش بر عهده گرفته، و نقش انسان در آن بسيار ناچيز و بى

  . اى از تمدن خود گام نهاد زمانى كه آتش كشف شد، بشريت در مرحله تازه
ام اين حقايق به صورت سربسته اشاره كرده آرى، قرآن مجيد در همين يك جمله كوتاه، به تم

  . است
اين نكته نيز قابل توجه است كه، در آيه فوق، نخست فايده معنوى آتش كه، تذكر رستاخيز 

  چرا كه اولى  ;است، مطرح شده، و بعد فايده دنيوى آن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مند  انسان در زندگى خويش از آن بهره كهاى  به هر وسيله» متاع«ـ توجه داشته باشيد  1
  . گردد شود، اطالق مى مى
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  . دهد اهميت بيشترى دارد، بلكه اصل و اساس را تشكيل مى
ترتيبى رعايت شده كه ) هاى غذائى ـ آب ـ آتش  دانه(گانه  در مورد ذكر اين نعمتهاى سه

رود، بعد آنها را با آب  مىى هاى غذائ كامالً طبيعى است، انسان، نخست به سراغ دانه
  ! كند آميزد، و سپس آن را با آتش طبخ و آماده براى تغذيه مى مى

 * * *  
حال كه چنين است به نام «: فرمايد گيرى مى در آخرين آيه مورد بحث، به عنوان نتيجه

  ) 1).(مِيفَسبح بِاسمِ ربك الْعظ(» پروردگار بزرگت تسبيح كن و او را پاك و منزه بشمر
آرى، خداوندى كه اين همه نعمت را آفريده، و هر كدام يادآور توحيد، معاد، قدرت و عظمت 

  . او است، شايسته تسبيح و تنزيه از هر گونه عيب و نقص است
است و قادر و مقتدر، گر چه مخاطب در اين » عظيم«است و پروردگار، و هم » رب«او هم 

  . باشد است، ولى ناگفته پيدا است كه، منظور همه انسانها مى) صلى اهللا عليه وآله(جمله پيامبر
* * *  
  : نكته

صلى اهللا عليه (در اينجا الزم است به چند حديث پر معنى در ارتباط با آيات فوق از پيامبر
  : اشاره كنيم) عليه السالم(و امير مؤمنان على) وآله

  شبى از «: خوانيم مى) سالمعليه ال(در حديثى از على» روح المعانى«ـ در تفسير  1
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» سبح«به اين ترتيب كه فعل متعدى (باشد » تعديه«ممكن است براى » باسم ربك«در » باء«ـ  1
، يا »استعانت«ر اينجا براى د» باء«اند كه  بعضى نيز احتمال داده) به منزله الزم گرفته شده

  . ه باشد، ولى معنى اول مناسبتر استبود» مالبست«يا » زائده«
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أَ فَرَأَيتُم ما تُمنُونَ أَ أَنْتُم «وقتى به آيه » واقعه«شبها حضرت، به هنگام نماز و خواندن سوره 
بلكه تو خالق انسان «: بلْ أَنْت يا رب: رسيد، سه بار عرض كرد» تَخْلُقُونَه أَم نَحنُ الْخالقُونَ

رسيد، باز سه » أَ أَنْتُم تَزْرعونَه أَم نَحنُ الزّارِعونَ«، و هنگامى كه به آيه »ى پروردگارهستى ا
، و هنگامى كه به آيه »بلكه زارع حقيقى توئى اى پروردگار«: بلْ أَنْت يا رب: مرتبه عرض كرد

: بلْ أَنْت يا رب: رسيد، باز سه مرتبه عرض كرد» ونَأَ أَنْتُم أَنْزَلْتُموه منَ الْمزْنِ أَم نَحنُ الْمنْزِلُ«
أَ أَنْتُم أَنْشَأْتُم شَجرَتَها أَم «، سپس آيه »فرستى اى پروردگار  توئى كه باران را از ابرها فرو مى«

توئى كه درختان «: بلْ أَنْت يا رب: ر عرض كردرا تالوت فرمود، و سه با» نَحنُ الْمنْشئُونَ
  ) 1.(»اى پروردگار زا را آفريده تشآ

هائى كه به عنوان استفهام   مناسب است انسان در برابر جمله: شود  از اين حديث استفاده مى
گويد، سپس  تقريرى در قرآن مجيد آمده است پاسخ مساعد دهد، گوئى خدا با او سخن مى

و فاقد انديشه، قناعت روح  در روح و جان خود زنده كند، و تنها به تالوت بىحقيقت آن را 
  . نكند

التَمنَعوا : آمده است كه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(ـ در حديث ديگرى از پيغمبر گرامى اسالم 2
سلْمةً لقُو قْوِينَ ولْمتاعاً للَها معتَعالى ج الناراً فَإِنَّ اللّه ال كَلَأً و و فَضْلَ الْماء اللّه بادينَعفتَضْع: 

هرگز بندگان خدا را از آب اضافى كه در اختيار داريد منع نكنيد، و نه از مرتع اضافى، و نه از «
چرا كه خداوند اينها را وسيله زندگى مسافران و مايه قوت نيازمندان قرار داده  ;آتش
  ) 2.(»است

نازل شد، پيغمبر » ظيمِفَسبح بِاسمِ ربك الْع«هنگامى كه آيه «: مخواني ـ در حديث ديگرى مى 3
  آن را ذكر «: اجعلُوها في ركُوعكُم: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(اكرم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .130، صفحه 27، جلد »روح المعانى«ـ تفسير  1
  .161، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ تفسير  2
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  ) 1).(سبحانَ ربى الْعظيمِ و بِحمده: د بگوئيددر ركوع خو(» ركوع خود قرار دهيد
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به عنوان يك حديث صحيح آورده است » مجمع البيان«در » طبرسى«ـ اين حديث را مرحوم  1
نور «مطابق نقل (ست نيز آمده ا» من اليحضره الفقيه«و در كتاب ) 339، صفحه 9جلد (

  .168، صفحه 6، جلد »در المنثور«و همچنين در تفسير ) 225، صفحه 5، جلد »الثقلين
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  : تفسير
  يابند  تنها پاكان به حريم قرآن راه مى

در تعقيب بحثهاى فراوانى كه در آيات قبل با ذكر هفت دليل درباره معاد آمد، در اين آيات 
چرا كه مسأله نبوت و نزول قرآن، بعد از مسأله مبدأ و معاد،  ;اهميت قرآن مجيد است سخن از

دهد، به عالوه قرآن مجيد در زمينه دو اصل توحيد و  مهمترين اركان اعتقادى را تشكيل مى
  . شود هاى آن، تحكيم اين دو اصل محسوب مى معاد، بحثهاى عميقى دارد، و تحكيم پايه

سوگند به جايگاه ستارگان و «: فرمايد عظيم، سخن را شروع كرده، مى نخست، با يك سوگند
  ). واقعِ النُّجومِفَالأُقْسم بِم! (»محل طلوع و غروب آنها) نيز(

در اينجا به معنى نفى نيست، بلكه زائده، و » ال«: بسيارى از مفسران را عقيده بر اين است كه
رآن همين تعبير در مورد سوگند به روز قيامت، و براى تأكيد است، چنان كه در آيات ديگر ق

  . نفس لوامه، و پروردگار مشرقها و مغربها، و شفق، و مانند آن آمده است
دانند كه، مطلب  را در اينجا به معنى نفى و اشاره به اين مى» ال«در حالى كه، بعضى ديگر، 
گونه كه در تعبيرات  تر است كه به آن سوگند ياد شود، همان مورد قسم از آن پراهميت

  . »خوريم  ما به فالن موضوع قسم نمى«: گوئيم روزمره نيز گاه مى
چرا كه در قرآن به ذات پاك خدا صريحاً سوگند  ;رسد مى تر به نظر  ولى تفسير اول، مناسب

  !ياد شده، مگر ستارگان از آن برترند كه به آنها قسم ياد شود؟
همان كه در باال : نخست: اند تفسيرهاى متعددى ذكر كرده »مواقعِ النُّجوم«مفسران در مورد 

  . گفتيم، يعنى جايگاه ستارگان و مدارات و مسير آنها
  . منظور محل طلوع و غروب آنها است: ديگر اين كه
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  . منظور سقوط ستارگان در آستانه رستاخيز و قيامت است: و ديگر اين كه
  . اند وب ستارگان تفسير كردهبعضى نيز آن را تنها به معنى غر

اى از روايات، آن را اشاره به نزول قسمتهاى مختلف قرآن در   بعضى هم، به پيروى پاره
در مورد كارهاى تدريجى به كار » نجم«جمع » نجوم«زيرا (دانند   صل زمانى متفاوت، مىفوا
  ). رود مى

جمع باشد، ولى تفسير  گرچه منافاتى بين اين معانى نيست، و ممكن است همه در آيه فوق
چرا كه به هنگام نزول اين آيات، غالب مردم اهميت  ;رسد تر به نظر مى اول، از همه مناسب

دانستند، امروز براى ما روشن شده است كه، ستارگان آسمان هر كدام  گند را نمىاين سو
شود، بسيار  جايگاه مشخصى دارد، و مسير و مدار آنها كه طبق قانون جاذبه و دافعه تعيين مى

  . پذيرد دقيق و حساب شده است، و سرعت سير آنها هر كدام با برنامه معينى انجام مى
اين مسأله گرچه در كرات دوردست دقيقاً قابل محاسبه نيست، اما در منظومه شمسى كه 

دهد، دقيقاً مورد بررسى قرار گرفته، و نظام  خانواده ستارگان نزديك به ما را تشكيل مى
  . دارد آنها به قدرى دقيق و حساب شده است كه، انسان را به شگفتى وامىمدارات 

هنگامى كه به اين نكته توجه كنيم كه، طبق گواهى دانشمندان، تنها در كهكشان ما حدود 
و در جهان، كهكشانهاى زيادى موجود است كه، هر كدام ! ستاره وجود دارد» دويست ميليارد«

  . شويم ين سوگند قرآن آشناتر مىمسير خاصى دارند، به اهميت ا
  : خوانيم مى» اللّه و العلم الحديث«در كتاب 

اين ستارگانى كه از ميلياردها متجاوزند قسمتى از آنها را با چشم : دانشمندان فلكى معتقدند«
  را جز با ) بسيار بيشترى(توان ديد، و قسمت  غير مسلح مى
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تى از آنها با تلسكوب هم قابل مشاهده نيست، فقط با بلكه قسم. توان ديد تلسكوبها نمى
خصوص خود شناورند، و توان از آنها عكسبردارى كرد، همه اينها در مدار م وسائل خاصى مى

هيچ احتمال اين را ندارد كه، يكى از آنها در حوزه جاذبه ستاره ديگرى قرار گيرد، يا با 
انند اين است كه، فرض كنيم يك كشتى يكديگر تصادف كنند، و در واقع چنين تصادفى هم

حالى كه پيما در درياى مديترانه با كشتى ديگرى در اقيانوس كبير، تصادف كند، در  اقيانوس
هر دو كشتى به يكسو، و با سرعت واحدى در حركتند، و چنين احتمالى اگر محال نباشد، 

  ) 1!.(»الاقل بعيد است
  . گردد ارگان، اهميت سوگند باال روشنتر مىبا توجه به اين اكتشافات علمى از وضع ست

* * *  
و إِنَّه (» و اين سوگندى است بسيار بزرگ اگر بدانيد«: افزايد و به همين دليل، در آيه بعد مى

يمظونَ علَمتَع لَو ملَقَس .(  
ر آن زمان، دهد كه، علم و دانش بشر د به خوبى گواهى مى) اگر بدانيد(» لَو تَعلَمون«تعبير به 

ود، و اين خود يكى از اعجازهاى علمى قرآن اين حقيقت را به طور كامل درك نكرده ب
اى  پنداشتند ستارگان ميخهاى نقره اى مى شود، در عصرى كه شايد هنوز عده محسوب مى

، يك چنين بيانى ـ آن هم در محيطى كه به حق !اند هستند كه بر سقف آسمان كوبيده شده
  . ادر شودشد ـ از يك انسان عادى، محال است ص دانى محسوب مىمحيط جهل و نا

* * *  
  اكنون ببينيم اين قسم عظيم براى چه منظورى ذكر شده؟ آيه بعد پرده از 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .33، صفحه »اللّه و العلم الحديث«ـ  1
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إِنَّه (» آورده قرآن كريم است)  عليه وآلهصلى اهللا(آنچه محمد«: گويد روى آن برداشته، مى
  ). رْآنٌ كَرِيملَقُ

اين آيات نوعى از كهانت است، و : و به اين ترتيب، به مشركان لجوج، كه پيوسته اصرار داشتند
آميز، يا همچون اشعار شاعران ، يا از سوى شياطين است،  يا العياذ باهللا سخنانى است جنون

ز آن حى آسمانى است و سخنى است كه آثار عظمت و اصالت ااين و: گويد كه  پاسخ مى
باشد و آنچنان اين موضوع  ظاهر و نمايان است، و محتواى آن، حاكى از مبدأ نزول آن مى

  . عيان است كه، حاجت به بيان نيست
در مورد خداوند به معنى احسان و انعام، » كرم«با توجه به اين كه (» كريم«به » قرآن«توصيف 

مورد انسانها به معنى دارا بودن اخالق و افعال ستوده، و به طور كلى، اشاره به محاسن و در 
نيز، اشاره به زيبائيهاى ظاهرى قرآن از نظر فصاحت و بالغت الفاظ و ) 1)(بزرگ است

چرا كه از سوى خدائى نازل شده كه مبدأ و  ;ها، و هم اشاره به محتواى جالب آن است  جمله
  . مال و خوبى و زيبائى استمنشأ هر كمال و ج

  . است، هم خود قرآن، هم آورنده آن، و هم اهداف قرآن» كريم«آرى، هم گوينده قرآن، 
 * * *  

اين آيات در كتاب مستورى جاى «: افزايد آنگاه به توصيف دوم اين كتاب آسمانى پرداخته، مى
  ). في كتاب مكْنُون(» دارد

. كه از هر گونه خطا و تغيير و تبديل محفوظ است »علم خدا«در » لوح محفوظ«در همان 
  گيرد، و  بديهى است كتابى كه از چنان مبدأى سرچشمه مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»كرم«، ماده »مفردات«در » راغب«ـ  1
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  . نسخه اصلى آن در آنجا است، از هر گونه دگرگونى و خطا و اشتباه مصون است
* * *  

اليمسه إِالَّ ! (»توانند مس كنند ان نمىاين كتاب را جز پاك«: فرمايد  و در سومين توصيف مى
  ) 1).(الْمطَهرُونَ

وارد شده، اين آيه را )عليهم السالم(بسيارى از مفسران به پيروى از رواياتى كه از امامان معصوم
  . اند تفسير كرده» عدم جواز مس كتابت قرآن بدون غسل و وضو«به 

دانند كه، از قرآن آگاهى دارند،  در حالى كه، گروه ديگرى آن را اشاره به فرشتگان مطهرى مى
: گفتند  اند، نقطه مقابل مشركان كه مى بوده) صلى اهللا عليه وآله(يا واسطه وحى بر قلب پيامبر

  ! اند اين كلمات را شياطين بر او نازل كرده
كان درك دانند كه، حقايق و مفاهيم عالى قرآن را جز پا  مى بعضى نيز، آن را اشاره به اين معنى

ذلك الْكتاب الريبِ فيه هدى : خوانيم مى» بقره«سوره  2كنند، همان گونه كه در آيه  نمى
، و به تعبير ديگر، »اين كتاب شكى در آن نيست، و مايه هدايت پرهيزكاران است«: للْمتَّقينَ

است، و هر قدر است براى درك حداقل مفاهيم آن الزم » جوئى حقيقت«حداقل پاكى كه روح 
  . پاكى و قداست بيشتر شود، درك انسان از مفاهيم قرآن و محتواى آن افزون خواهد شد

ولى، هيچ منافاتى در ميان اين سه تفسير وجود ندارد، و ممكن است همه در مفهوم آيه جمع 
  . باشد

* * *  
وردگار عالميان اين قرآن از سوى پر«: فرمايد يف از قرآن مجيد، مىدر چهارمين و آخرين توص

  ) 2).(تَنْزِيلٌ منْ رب الْعالَمينَ(» نازل شده است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بوده باشد» نفى«يا به معنى » نهى«تواند به معنى  جمله خبريه است كه مى» اليمسه«ـ  1
باشد و خبر براى  مى» منزَّل«يعنى » اسم مفعول«اينجا مصدرى است به معنى  در» تَنْزِيل«ـ  2

  . مبتداى محذوف است، يا خبر بعد از خبر
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خدائى كه مالك و مربى تمام جهانيان است اين قرآن را براى تربيت انسانها بر قلب پاك 
و مربى او است، در جهان پيامبرش، نازل كرده است، و همان گونه كه در جهان تكوين مالك 

  . باشد تشريع نيز هر چه هست از ناحيه او مى
* * *  

! شمريد؟ آيا اين قرآن را با اين اوصافى كه گفته شد، سست و كوچك مى«: افزايد سپس مى
  ). أَ فَبِهذَا الْحديث أَنْتُم مدهنُونَ! (؟»كنيد سهل است آن را انكار و تكذيب مى

هاى صدق و حقانيت از آن به خوبى آشكار است، و بايد كالم خدا را با  در حالى كه، نشانه
  . نهايت جديت پذيرفت، و به عنوان يك واقعيت بزرگ با آن روبرو شد

به معنى » دهن«در اصل، از ماده » مدهنُون«است و » قرآن«اشاره به ) اين سخن(» هذَا الْحديث«
كنند،  وست تن، يا اشياء ديگر، آن را روغن مالى مىروغن است، و از آنجا كه براى نرم كردن پ

به معنى مدارا و ماليمت، و گاه، به معنى سستى و عدم برخورد جدى آمده » ادهان«كلمه 
است، و نيز از آنجا كه افراد منافق و دروغگو، غالباً زبانهاى نرم و ماليمى دارند، اين واژه 

رفته است، و هر دو معنى در آيه فوق محتمل است، انكار نيز به كار احياناً به معنى تكذيب و 
گيرد، اگر آن را جدى نگرفت، دليل بر اين است  اصوالً انسان چيزى را كه باور دارد، جدى مى

  . كه باور ندارد
* * *  

شما به جاى اين كه در برابر روزيهاى خداداد، «: فرمايد در آخرين آيه مورد بحث مى
  ؟ »كنيد بجا آوريد آن را تكذيب مىمت بزرگ قرآن شكر مخصوصاً نع



٢٨١  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

  ) 1).(و تَجعلُونَ رِزقَكُم أَنَّكُم تُكَذِّبونَ(
منظور اين است كه بهره شما از قرآن تنها تكذيب است، و يا شما تكذيب را : اند بعضى گفته

  ) 2.(ايد وسيله رزق و معاش خود، قرار داده
رسد، و با شأن نزولى  تر به نظر مى  با آيات پيشين متناسبولى تفسير اول، از دو تفسير اخير، 

نقل » ابن عباس«چرا كه بسيارى از مفسران از  ;تر است كه براى اين آيه ذكر شده نيز هماهنگ
گرفتار تشنگى شديدى شدند، )صلى اهللا عليه وآله(در يكى از سفرها همراهان پيامبر: اند كرده
رد بارانى نازل شد، همه سيراب شدند، ولى در اين ميان دعا ك) عليه وآله صلى اهللا(پيامبر

به بركت طلوع فالن ستاره، باران نازل «: گويد شنيد كه مردى مى) صلى اهللا عليه وآله(حضرت
بودند و منظورشان از آن، ستارگانى بود كه » انواء«در عصر جاهليت عربها معتقد به ! (»گرديد

ند، و عرب جاهلى عقيده داشت همراه ظهور هر شد آسمان ظاهر مى در فواصل مختلفى در
اين باران از بركت «: مطرْنا بِنُوء فُالن: كردند بارد، و لذا تعبير مى  يك از اين ستارگان بارانى مى

  ) 3).(پرستى بود پرستى و ستاره و اين يكى از مظاهر شرك و بت! »طلوع فالن ستاره است
كمتر آيات را ) صلى اهللا عليه وآله(نقل شده كه پيامبر قابل توجه اين كه، در بعضى از روايات

تَجعلُونَ «منظور از «: كرد، ولى از جمله مواردى كه تفسير نمود، همين آيه بود فرمود  تفسير مى
  ) 4.(»كنيد اين است كه به جاى شكر روزيهايتان، تكذيب مى» رِزقَكُم أَنَّكُم تُكَذِّبونَ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تَجعلُونَ شُكْرَ رِزقكُم «: محذوف است و در تقدير» شكر«ـ طبق اين تفسير، در اينجا كلمه  1
  . است» شكر رزق«كنايه از » رزق«باشد، و يا اين كه  مى» أَنَّكُم تُكَذِّبونَ

  . ـ مطابق اين دو تفسير چيزى در تقدير نيست 2
، 6، جلد »در المنثور«نقل كرده است، در تفسير » جمع البيانم«در » طبرسى«ـ اين حديث را  3

روح «و  152، صفحه 27، جلد »مراغى«و  6398، صفحه 9، جلد »قرطبى«و  163صفحه 
  . نيز با تفاوتهاى مختصرى ذيل آيات مورد بحث آمده است 135، صفحه 27، جلد »المعانى

  .227، صفحه 5، جلد »الثقليننور «و  163، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ تفسير  4
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* * *  
  : ها نكته

  ـ ويژگيهاى قرآن مجيد  1
توان چنين نتيجه گرفت كه،  از چهار توصيفى كه در آيات فوق درباره قرآن ذكر شده، مى

عظمت قرآن از يكسو، به خاطر عظمت محتواى آن، و از سوى ديگر، عمق معانى، و از سوى 
يابند، و از سوى چهارم، جنبه تربيتى   پاكان و نيكان به آن راه نمىقداستى است كه جز سوم، 
چرا كه از سوى رب العالمين نازل شده است، و هر يك از اين چهار  ;اى دارد العاده فوق

  . ايم موضوع، نياز به بحثهاى مفصلى دارد كه، در ذيل آيات مناسب بيان كرده
* * *  

  ـ قرآن و طهارت  2
كنند، و گفتيم اين آيه، هم به مس ظاهرى  قرآن را جز پاكان مس نمى: يمدر آيات فوق خواند

  . تفسير شده، و هم معنوى، و تضادى با هم ندارند، و در مفهوم كلى آيه جمعند
) عليهما السالم(در قسمت اول، در روايات اهل بيت از ابو الحسن امام على بن موسىالرضا

غَيرِ طُهر، و الجنُباً، و التَمس خَطَّه و التُعلِّقْه، إِنَّ اللّه تَعالى المصحف التَمسه على : نقل شده
قرآن را بدون وضو مس نكن، و نه در حال جنابت، و دست بر «: اليمسه إَالَّ الْمطَهرُونَ: يقُولُ

جز پاكان آن  :چرا كه خداوند متعال فرموده ;خط آن در اين حال مگذار، و آن را حمايل نكن
  ) 1.(»كنند را مس نمى

  با مختصر تفاوتى نقل شده ) عليه السالم(همين معنى در حديث ديگرى از امام باقر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبق اين حديث نفى در آيه فوق كنايه از ( 3، حديث 269، صفحه 1، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
  ). نهى است
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  ) 1.(است
صلى اهللا عليه (پيغمبر: و در منابع اهل سنت نيز آمده است، از جمله از طرق مختلف نقل شده

  )2.(»قرآن را جز افراد پاك نبايد مس كند«: اليمس الْقُرْآنَ إِالّ طاهرٌ: فرمود) وآله
شده نقل ) صلى اهللا عليه وآله(از پيغمبر گرامى اسالم» ابن عباس«و در مورد مس معنوى، نيز از 

عنْد اللّه في صحف مطَهرَة اليمسه إِالَّ : إِنَّه لَقُرْآنٌ كَرِيم في كتاب مكْنُون قالَ : كه فرمود
قرار دارد، ) لوح محفوظ(اين قرآن كريمى است كه در كتاب پنهان «: المقَرَّبونَ: الْمطَهرُونَ قالَ

يعنى : كنند، فرمود است و جز پاكان آن را مس نمىاى  نزد خداوند در صفحات پاكيزه: فرمود
  ) 3!.(»مقربان

زيرا گرچه قرآن مجيد براى هدايت عموم  ;اين مطلب، از طريق عقل، نيز قابل استدالل است
) صلى اهللا عليه وآله(دانيم افراد زيادى بودند كه قرآن را از لبهاى مبارك پيامبر است، اما مى

ديدند، اما چون آلوده به تعصب  قيقت را در سرچشمه وحى مى، و اين آب زالل حشنيدند مى
اى از آن نگرفتند، اما كسانى كه اندكى خود را پاك  و عناد و لجاجت بودند، كمترين بهره

  .جوئى و تحقيق، به سراغ آن آمدند، هدايت يافتند كردند، و با روح حقيقت
اهيم عميقتر و بيشترى از قرآن مجيد بنابراين، هر قدر پاكى و تقواى انسان بيشتر شود، به مف

يابد ، به اين ترتيب، آيه در هر دو بعد جسمى و روحانى، صادق است، ناگفته  دست مى
، و ائمه معصومين، و مالئكه مقربين، روشنترين )صلى اهللا عليه وآله(پيداست، شخص پيامبر

  رك مصداق مقرّبانند، و حقايق قرآن را از همه بهتر د
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .5، حديث 270، صفحه 1، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
» ابن حزم انصارى«، و »معاذ بن جبل«، و »عبداللّه بن عمر«از » در المنثور«ـ اين حديث در  2

  ).162، صفحه 6جلد (نقل شده ) صلى اهللا عليه وآله(از پيغمبر گرامى اسالم
  .162، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  3
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  . كنند مى

 * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٨٥  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    
  
  

83     لْقُومالْح لَغَتال إِذا بفَلَو  
  و أَنْتُم حينَئذ تَنْظُرُونَ     84
  و نَحنُ أَقْرَب إِلَيه منْكُم و لكنْ التُبصرُونَ     85
86    درَ مغَي ال إِنْ كُنْتُمينَ فَلَوين  
  تَرْجِعونَها إِنْ كُنْتُم صادقينَ     87
  

  : ترجمه
  ! ؟)توانائى بازگرداندن آن را نداريد(رسد  ـ پس چرا هنگامى كه جان به گلوگاه مى 83
  ). و كارى از دستتان ساخته نيست(كنيد  ـ و شما در اين حال نظاره مى 84
   !بينيد ـ و ما از شما به او نزديكتريم ولى نمى 85
  . شويد جزا داده نمى) در برابر اعمالتان(ـ اگر هرگز  86
  ! گوئيد را بازگردانيد اگر راست مى) روح(ـ پس آن  87
  

  : تفسير
  رسد  هنگامى كه جان به گلوگاه مى

برد، لحظه احتضار و پايان عمر است،  از لحظات حساسى كه آدمى را سخت در فكر فرو مى
كنند،  ، اطرافيان مأيوس و نوميد به شخص محتضر نگاه مىدر آن لحظه كه كار از كار گذشته

شود، با زندگى  بينند همچون شمعى ـ كه عمرش پايان گرفته ـ آهسته آهسته خاموش مى مى
  يچ كارى از دست گويد، و ه وداع مى
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  . هيچ كس ساخته نيست
نه تنها در زمانهاى  شود، آرى، ضعف و ناتوانى كامل انسان، در اين لحظات حساس آشكار مى

گذشته كه، امروز با تمام تجهيزات فنى و پزشكى، و حضور تمام وسائل درمانى، اين ضعف و 
  .و آشكار است زبونى به هنگام احتضار، درست همانند گذشته، مشهود

قرآن مجيد، در تكميل بحثهاى معاد و پاسخگوئى به منكران و مكذبان، ترسيم گويائى از اين 
رسد، توانائى بازگرداندن آن را  پس چرا هنگامى كه جان به گلوگاه مى«: گويد مىلحظه كرده، 

  ) 1).(فَلَوال إِذا بلَغَت الْحلْقُوم! (؟»نداريد
* * *  

  ).و أَنْتُم حينَئذ تَنْظُرُونَ(» كنيد و كارى از دستتان ساخته نيست و شما در اين حال نظاره مى«
كنند، و از سوى  تضرند، چرا كه از يكسو، حال او را نظاره مىمخاطب در اينجا اطرافيان مح

نمايند، و از سوى سوم، توانائى خدا بر همه چيز  ديگر، ضعف و ناتوانى خود را مشاهده مى
دانند خودشان هم چنين سرنوشتى را در پيش  ن مرگ و حيات در دست او، و نيز مىرا، و بود

  ) 2.(دارند
* * *  

در حالى كه ما از شما به او نزديكتريم، و فرشتگان ما كه آماده قبض «: افزايد بعد از آن مى
لَيه منْكُم و و نَحنُ أَقْرَب إِ(» بينيد باشند ولى شما نمى روح او هستند نيز نزديكتر از شما مى

  ). لكنْ التُبصرُونَ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فَلَوال إِذا بلَغَت «: شود و در تقدير چنين است  ت بعد استفاده مىـ آيه محذوفى دارد كه از آيا 1

اطر آن است كه به مؤنث بودن فعل در اينجا به خ(» الْحلْقُوم التَرْجِعونَها و التَملكُونَ شَيئا
  ).گردد باز مى» نفس«
د به نظر اند مخاطب در اينجا شخص محتضر است، بسيار بعي ـ اين كه بعضى احتمال داده 2

  .سازد كه مخاطب اطرافيان او هستند  زيرا آيه بعد به خوبى روشن مى ;رسد مى
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وجودش چه غوغائى  گذرد؟ و در عمق دانيم در باطن جان محتضر، چه مى ما به خوبى مى
ايم، شما تنها ظواهر  برپا است؟ و مائيم كه فرمان قبض روح او را در سرآمد معينى صادر كرده

بينيد، و از چگونگى انتقال او از اين سرا به سراى ديگر، و طوفانهاى سختى كه  و را مىحال ا
  . خبريد  در اين لحظه برپا است، بى

بنابراين، منظور از اين آيه، نزديكى خداوند به شخص محتضر است، هر چند بعضى احتمال 
ل با ظاهر آيه باشد، ولى، تفسير او منظور نزديكى فرشتگان قبض ارواح مى: اند داده

  . تر است هماهنگ
به هر حال، نه تنها در اين موقع، بلكه در همه حال، خداوند از همه كس به ما نزديكتر است، 
حتى او نزديكتر از ما به ما است، هر چند ما بر اثر ناآگاهى از او دوريم، ولى ظهور و بروز اين 

  . معنى در لحظه جان دادن از هر موقع، واضحتر است
 * **  

اگر شما هرگز در برابر «: افزايد آنگاه براى تأكيد بيشتر، و روشن ساختن همين حقيقت، مى
  ).دينينَفَلَوال إِنْ كُنْتُم غَيرَ م(» ...شويد اعمالتان جزا داده نمى

 * * *  
  ). تَرْجِعونَها إِنْ كُنْتُم صادقينَ(» گوئيد پس او را بازگردانيد، اگر راست مى«

ف و ناتوانى شما، دليلى است بر اين كه مالك مرگ و حيات، ديگرى است، و پاداش اين ضع
  . كند ميراند و زنده مى  و جزاء در دست او است، و او است كه مى

» مربوبين«است، و بعضى آن را به معنى » جزاء«به معنى » دين«از ماده » مدين«جمع » مدينين«
  بيت ديگرى قرار اند، يعنى اگر شما تحت ربو تفسير كرده
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نداريد، و مالك امر خويش هستيد او را بازگردانيد، اين خود دليل بر اين است كه، تحت 
  . حكومت ديگرى قرار داريد

* * *  
  : ها نكته

  ! ـ لحظه ناتوانى جباران 1
در حقيقت هدف از اين آيات، بيان قدرت خداوند بر مسأله مرگ و حيات است، تا از آن پلى 

ه مسأله معاد زده شود، و انتخاب لحظه احتضار و مرگ در اينجا، به خاطر ظهور ضعف و ب
  . كند ناتوانى كامل انسان، در اين هنگام است با تمام قدرتى كه براى خود فكر مى

بد نيست در اينجا به حاالت بعضى از جباران كه در اوج قدرت، لحظه مرگشان فرا رسيد، 
  . اين آيات، روشنتر گرددتوجه كنيم، تا عمق معنى 

داستانى آورده است » روم«و جنگ او با سپاه » مأمون«در حاالت » مروج الذهب«در » مسعودى«
، »بديدون«گشت، به چشمه  يدان جنگ باز مىاو هنگامى كه از م: اش چنين است كه، خالصه
شندگى آبِ رسيد، براى استراحت در آنجا فرود آمد، صفا و سردى و درخ» قشيره«در منطقه 

چشمه، او را در شگفتى فرو برد، و همچنين سرسبزى، طراوت و خرمى آن منطقه، دستور داد 
سقفى از چوب و برگ چوبهائى از درختان قطع كنند و همچون پلى روى چشمه بزنند، و 

درختان، باالى آن آماده سازند، در آنجا استراحت كرد در حالى كه آب از زير پاى او رد 
ى آب به قدرى بود كه، درهمى در درون آب افكند و از قعر آب نقش روى آن شد، صاف مى

توانست دست خود را در آب فرو  ، و به قدرى سرد بود كه، هيچ كس نمى!شد خوانده مى
   .برد

  در اين هنگام، ماهى نسبتاً بزرگى به اندازه يك ذراع ظاهر گشت، گوئى 
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دهم ، بعضى  هر كس آن را بگيرد، شمشيرى به او جايزه مى: گفت» مأمون«يكپارچه نقره بود، 
از خدمتكاران پيشدستى كردند، و آن را گرفتند، هنگامى كه نزديك مأمون آوردند ماهى تكانى 

ت خدمتكار او بيرون پريد، مانند قطعه سنگى در آب افتاد و مختصر آبى بر سينه، خورد، از دس
كه لباسش تر شد، خدمتكار بار ديگر پائين رفت، و  هاى مأمون پاشيد، به طورى  گلو و شانه

خورد، مأمون   ماهى را گرفت، و در مقابل مأمون در دستمالى گذارد، در حالى كه تكان مى
  . سرخ و آماده كنيد اآلن بايد آن را: گفت

د اى بر اندام او افتاد به طورى كه قادر بر حركت نبود، او را با لحافهاى متعد اما ناگهان، لرزه
براى او آتش افروختند، باز !»سرما، سرما«: كشيد  لرزيد، و فرياد مى پوشاندند، اما باز مى

ا او حتى قادر نبود از آن فريادش از سرما بلند بود، ماهى را سرخ كرده براى او آوردند ، ام
كه هر دو از اطباء دربار (» ابن ماسويه«و » بختيشوع«بچشد، هنگامى كه حالش سختتر شد، از 

يك دست » بختيشوع«درخواست كمك كرد، در حالى كه در سكرات مرگ بود، ) مأمون بودند
دست ديگرش را، ديدند نبض او كامالً از اعتدال خارج شده، و » ابن ماسويه«او را گرفت و 

دهد، در اين حال، عرق مخصوصى  خبر از فنا، نابودى و از هم پاشيدگى نظام جسمانى او مى
و اين دو طبيب در حال او فرو ! كرد كه لزج و چسبنده مانند روغن بود ىاز بدن او تراوش م

اند، ولى هر چه هست   چنين چيزى را در كتب طبى، هرگز نخوانده: ماندند و اعتراف كردند
  . ليل بر نزديك شدن مرگ او استد

ضع مرا به نقطه بلندى ببريد كه مشرف بر لشكرم باشد، تا و: تر شد، گفت سخت» مأمون«حال 
ها و لشكر  آنها را بررسى كنم، در اين هنگام شب فرا رسيد، هنگامى كه از آن نقطه، به خيمه

  خود و آتشهاى بسيار زيادى كه برافروخته 
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اى خدائى كه هرگز «: يا منْ اليزُولُ ملْكُه إِرحم منْ قَد زالَ ملْكُه: بودند، نگاه كرد گفت
، بعد او را به »رد، به كسى رحم كن كه حكومتش رو به زوال استپذي  حكومتت زوال نمى

بسترش آوردند، كسى را كنار او نشاندند كه، شهادتين بر زبانش بگذارد، و چون گوشش 
فرياد نزن، به خدا سوگند او : گفت» ابن ماسويه«د، آن مرد صدايش را بلند كرد، سنگين شده بو

  !. گذارد نمى »مانى«و » خدا«در اين لحظه فرقى بين 
ها از هم باز و سرخ شده بود كه سابقه نداشت،  چشمش را باز كرد، چنان حدقه» مأمون«

خواست سخن تندى بگويد،  بكوبد، اما نتوانست، مى» ابن ماسويه«خواست با دستش بر  مى
  )1.(اما قدرت نداشت، در همان ساعت جان سپرد

گفته بعضى از مورخان، هر كسى از آب آن  ممكن است بيمارى او سابقه قبلى داشته، و يا به
شد، و يا ماهى، نوعى ترشّحات مسموم داشته، هر چه بود،   نوشيد بيمار مى  چشمه مى

ى چند فرو ريخت، و قهرمان ميدانهاى بزرگ نبرد، حكومت و قدرتى با آن عظمت، در لحظات
  . در برابر مرگ زانو زد

او بردارد، يا الاقل او را به منزل اصليش  هيچ كس در آن لحظه توانائى نداشت قدمى براى
  . انگيز بسيار به خاطر دارد برساند، و تاريخ از اين داستانهاى عبرت

* * *  
  ـ آيا جان دادن تدريجى است؟  2

كنايه از واپسين » فَلَوال إِذا بلَغَت الْحلْقُوم«كه در آيات فوق بود » جان به گلو رسيدن«تعبير 
  ست، و شايد منشأ آن اين است كه، غالب هاى زندگى ا لحظه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .44، صفحه 1، جلد »سفينة البحار«، مطابق نقل »مروج الذهب«ـ  1
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افتد، و گلوگاه  اعضاى پيكر، مانند دستها و پاها به هنگام مرگ، قبل از ساير اعضاء، از كار مى
  . كار خواهد افتاد از آخرين اعضائى است كه از

آورند تا  كافران ايمان نمى«: كَالّ إِذا بلَغَت التَّراقى: خوانيم  نيز مى» قيامت«سوره  26در آيه 
استخوانهائى است كه اطراف حلق را فرا گرفته » ترقوه«(» زمانى كه روح به ترقوه آنها برسد

  ). است
* * *  
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  :تفسير
  سرانجام نيكوكاران و بدكاران 

ات اخير است، و تفاوت بندى از آيات آغاز سوره، و آي اين آيات، در حقيقت يك نوع جمع
سازد كه، چگونه  گيرند، مجسم مى حال انسانها را به هنگامى كه در آستانه مرگ قرار مى

پوشند، و جمعى ديگر با مشاهده  ى و شادى چشم از جهان مىبعضى در نهايت آرامش و راحت
  دهند؟  دورنماى آتش سوزان جهنم، با چه اضطراب و وحشتى جان مى

گيرد اگر از  كسى كه در حالت احتضار و واپسين لحظات زندگى قرار مى«: فرمايد نخست مى
  ).فَأَما إِنْ كانَ منَ الْمقَرَّبِينَ(» ...مقربان باشد

 * * *  
» گيرد  در نهايت راحت و آرامش و روح و ريحان است و در بهشت پر نعمت جاى مى«
  ). فَرَوح و ريحانٌ و جنَّةُ نَعيم(
به » ريحان«و » تنفس«اند، در اصل به معنى   آنگونه كه علماى لغت گفته) بر وزن قول(» روح«

يزى كه مايه حيات و راحتى به هر چ) روح(معنى شىء يا گياه خوشبو است، سپس اين واژه 
به هر گونه نعمت و روزى خوب و فرحزا، اطالق » ريحان«است گفته شده، همان گونه كه 

الهى، شامل تمام وسائل راحتى و آرامش انسان و هر » ريحان«و » روح«گردد، بنابراين،  مى
  . گردد  گونه نعمت و بركت الهى مى

ه به تمام امورى است كه، انسان را از نامالئمات اشار» روح«: توان گفت و به تعبير ديگر، مى
اشاره به مواهب و نعمتهائى است كه، » ريحان«بخشد تا نفسى آسوده كشد، و اما  رهائى مى

  . گردد د از رفع نامالئمات، عائد انسان مىبع
  اند كه، شايد  مفسران اسالمى تفسيرهاى متعددى براى اين دو واژه ذكر كرده
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  : ر ده تفسير شودبالغ ب
  . شود و فضيلتى را شامل مى» شرافت«هر » ريحان«و » رحمت«به معنى » روح«: اند گاه، گفته

  .دخول در بهشت است» ريحان«ز آتش دوزخ و نجات ا» روح«: اند و گاه، گفته
  . اند را در بهشت دانسته» ريحان«را به معنى آرامش در قبر و » روح«گاه، 
را به معنى » ريحان«و ) بر طرف ساختن ناراحتيها(» كشف الكروب«نى را به مع» روح«گاه، 

  . اند تفسير كرده) آمرزش گناهان(» غفران الذنوب«
و ... اند شمرده» استماع كالم اهللا«را » ريحان«و » النَّظَرُ إِلى وجه اللّه«را به معنى » روح«و گاه، 

  . مانند اينها
مصاديقى است از آن مفهوم كلى و جامع كه در تفسير آيه ذكر ولى، همان گونه كه گفتيم، اينها 

  . شد
به ) بهشت پر نعمت(» جنة نعيم«سخن از » ريحان«و » روح«قابل توجه اين كه، بعد از ذكر 

در آستانه مرگ، و در قبر و » روح و ريحان«ميان آورده، كه ممكن است اشاره به اين باشد كه، 
عليه (در آخرت، چنان كه در حديثى از امام صادق» بهشت«آيد و  برزخ به سراغ مؤمنان مى

كانَ منَ الْمقَرَّبِينَ فَرَوح و ريحانٌ يعنى  فَإِما ِإنْ: خوانيم كه، در تفسير اين آيه فرمود مى) السالم
ن از آن او است، اما اگر از مقربان باشد، روح و ريحا«: فى قَبرِه، و جنَّةُ نَعيم يعنى فى اآلخرَةِ

  ) 2(-)1.(»يعنى در قبر، و بهشت پر نعمت براى او است، يعنى در آخرت
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .104و  103، احاديث 228، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  1
ا و يا مبتد» فجزائه روح«ممكن است خبر باشد براى مبتداى محذوف، و در تقدير » روح«ـ  2

است » إما«جزاى » ...فروح«باشد و جمله  مى» فله روح«براى خبر محذوف است و در تقدير 
  ).دقت كنيد(ا مستغنى از جزاى ديگرى است شرطيه با وجود اين جز» إن«و 
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* * *  
همان مردان و زنان صالحى (» ...اما اگر از گروه دوم يعنى اصحاب اليمين باشد«: افزايد و مى
و أَما إِنْ كانَ منْ ) (شود ه اعمالشان به نشانه پيروزى و قبولى به دست راستشان داده مىكه نام

   ).أَصحابِ الْيمينِ
* * *  

فَسالم لَك (» سالم بر تو از سوى دوستانت كه از اصحاب اليمين هستند: شود به او گفته مى«
  ). منْ أَصحابِ الْيمينِ

رسانند،  بض روح، در آستانه انتقال از دنيا، سالم يارانش را به او مىبه اين ترتيب، فرشتگانِ ق
  . »إِالّ قيالً سالماً سالماً«: بهشت خوانديم در توصيف اهل» واقعه« 26همان گونه كه در آيه 

سالم از ناحيه فرشتگان باشد : احتمال ديگرى در تفسير اين آيه نيز وجود دارد، و آن اين كه
هستى، يعنى در افتخار و » اصحاب اليمين«سالم بر تو، اى كسى كه از : ويندگ كه، به او مى

  ) 1.(ىتوصيف تو همين بس، كه در صف آنان قرار دار
 32در آيات ديگر قرآن نيز، سالم فرشتگان در آستانه مرگ بر مؤمنان آمده است، مانند آيه 

كَةُ طَيبِينَ يقُولُونَ سالم علَيكُم ادخلُوا الْجنَّةَ بِما الَّذينَ تَتَوفّاهم الْمالئ: فرمايد كه مى» نحل«سوره 
اند، به آنها  كنند در حالى كه پاكيزه قبض روحشان را مى كسانى كه فرشتگان«: كُنْتُم تَعملُون

  . »داديد سالم بر شما، وارد بهشت شويد به خاطر اعمالى كه انجام مى: گويند مى
  تعبير پر معنائى است، خواه از سوى فرشتگان » المس«به هر حال، تعبير 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقالُ لَه سالم لَك إنَّك منْ أَصحابِ «ـ بنابراين، در آيه دو تقدير است، به اين صورت  1

  . است» يقالُ لَه«ولى بنا بر تفسير اول تنها يك تقدير است و آن » الْيمينِ
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باشد، يا از سوى اصحاب اليمين، سالمى است كه نشانه روح و ريحان و هر گونه سالمت و 
  ) 1.(آرامش و نعمت است

كسانى كه نامه اعمالشان را (» اصحاب اليمين«اين نكته نيز الزم به يادآورى است كه، تعبير به 
مهم و ماهرانه را با  به خاطر آن است كه، معموالً انسان كارهاى) دهند  به دست راستشان مى

دهد، لذا دست راست سمبلى است از قدرت، مهارت، توانائى و  دست راست انجام مى
  . پيروزى

: هم شيعتُنا وِ محبونا: خوانيم كه، در ذيل اين آيه فرمود  مى) عليه السالم(در حديثى از امام باقر
  )2.(»اصحاب يمين، شيعيان ما و دوستان ما هستند«

 * * *  
ياد » اصحاب الشمال«رود كه، در اوائل سوره از آنها به عنوان   سپس به سراغ گروه سوم مى

و أَما إِنْ كانَ منَ الْمكَذِّبِينَ (» ...كنندگان گمراه باشد  گر او از تكذيباما ا«: فرمايد  شده بود، مى
  ). الضّالِّينَ
* * *  

  ) 3).(فَنُزُلٌ منْ حميم! (»شود ائى مىبا آب جوشان دوزخ و حرارت و سموم آن، از او پذير«
* * *  

  ). و تَصليةُ جحيم(» سپس سرنوشت او ورود در آتش جهنم است«و 
چشند، و طعم تلخ كيفرهاى قيامت،   آرى، در همان آستانه مرگ، نخستين عذابهاى الهى را مى

  رود، و از آنجا كه سخن   در قبر و برزخ، در كام جانشان فرو مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوره  58، ذيل آيه 420، صفحه 18شود در جلد  هائى كه نثار بهشتيان مى ـ درباره سالم 1
  . بحث مشروحترى آمده است» يس«
  .285، صفحه 4، جلد »برهان«ـ تفسير  2
يا مبتدا براى خبر و » فَجزائُه نُزُلٌ منْ حميم«خبر مبتداى محذوفى است و در تقدير » نُزُل«ـ  3

  . باشد مى» فَلَه نُزُلٌ منْ حميم«محذوفى است و در تقدير 
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اشاره به عذاب برزخى » نُزُلٌ منْ حميم«از حال محتضر است، مناسب اين است كه، جمله 
اهل  اشاره به عذاب قيامت، اين معنى در روايات متعددى نيز از ائمه» تَصليةُ جحيم«باشد، و 

  ) 1.(بيت نقل شده است
اند كه، اولى اشاره به  هر دو با هم ذكر شده» ضالِّين«و » مكَذِّبين«قابل توجه اين كه، در اينجا 

است، و دومى به كسانى كه ) صلى اهللا عليه وآله(تكذيب قيامت و خداوند يكتا و نبوت پيامبر
  . اند از راه حق منحرف شده

اند اشاره به اين نكته باشد كه، در تو رساند، مى معنى تأكيد را مى: اين تعبير، عالوه بر اين كه
ميان گمراهان افرادى هستند، مستضعف و جاهل قاصر، و عناد و لجاجتى در برابر حق ندارند، 
آنها ممكن است مشمول الطاف الهى گردند، اما تكذيب كنندگان لجوج و معاند به چنين 

  . شوند ىسرنوشتهائى كه گفته شد، گرفتار م
بر (» صلى«از ماده » تَصلية«به معنى آب داغ و سوزان يا بادهاى گرم و سموم است، و » حميم«

كه معنى متعددى را » تَصليه«به معنى سوزاندن و داخل شدن در آتش است، اما ) وزن سعى
  . آيد دارد، تنها به معنى سوزاندن مى

* * *  
  ). ذا لَهو حقُّ الْيقينِإِنَّ ه(» ين همان حق و يقين استا«: افزايد و در پايان اين سخن، مى

* * *  
فَسبح بِاسمِ (» و حال كه چنين است، نام پروردگار بزرگت را منزّه بشمار، و او را تسبيح گوى«

  ). ربك الْعظيمِ
، يعنى آنچه درباره از قبيل اضافه بيانيه است» حقُّ اليقين«معروف در ميان مفسران اين است كه، 

  و » اصحاب اليمين«و » مقرّبان«: اين سه گروه از
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .229، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
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  . گفته شد، عين واقعيت و حق و يقين است» كنندگان  تكذيب«
» حق اليقين«مرحله عالى آن اين احتمال نيز وجود دارد كه، چون يقين داراى مراتبى است، 

  ) 1.(است، يعنى يقين واقعى، كامل و خالى از هر گونه شك و شبهه و ريب
اى است كه  گانه  در آيه، اشاره به احوال گروههاى سه» هذا«ضمناً از آنچه گفتيم معلوم شد 

قرآن اشاره ، يا تمام »واقعه«اند كه به تمام محتواى سوره  قبالً ذكر شده، بعضى نيز احتمال داده
  . تر است مناسبباشد، اما تفسير اول 

، اشاره به اين )با فاء تفريع) (پس تسبيح كن(» فَسبح«اين نكته نيز قابل توجه است كه تعبير به 
گانه گفته شد، عين عدالت است، و بنابراين،  حقيقت است كه، آنچه درباره اين گروههاى سه

خواهى به  ه، اگر مىتى پاك و منزه بشمار، و يا اين كعدال خداوندت را از هر گونه ظلم و بى
عدالتى كه الزمه انكار قيامت   سرنوشت گروه سوم گرفتار نشوى، او را از هر گونه شرك و بى

  . است پاك و منزه بدان
اجعلُوها : اند كه، پس از نزول آن پيامبر فرمود بسيارى از مفسران در ذيل آخرين آيه، نقل كرده

كُوعى رفيمِ، بگوئيد(» دهيدآن را در ركوع خود قرار «: كُمظالْع ىبحانَ ربو هنگامى كه ) س
» آن را در سجده قرار دهيد«: اجعلُوها فى سجودكُم: نازل شد، فرمود» سبحِ اسمِ ربك االَعلى«
  )2).(سبحانَ ربى االَعلى، بگوئيد(

  . نيز، شبيه همين روايت را از بعضى از مفسران نقل كرديمهمين سوره  74در تفسير آيه 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
براى اختصاص و تقييد است، بعضى نيز آن را از » يقين«به » حق«ـ مطابق اين تفسير، اضافه  1

  . است» اليقين الحق«به معنى : اند و گفته ند قبيل اضافه موصوف به صفت دانسته
و تفسير » در المنثور«، »قرطبى«، »روح البيان«، »روح المعانى«، »ابوالفتوح رازى«ير ـ تفس 2
  . ،ذيل آيه مورد بحث»مراغى«
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* * *  
  : نكته

  عالم برزخ 
زيرا همان گونه كه در تفسير اين آيات  ;آيا فوق از آياتى است كه، اشاره به عالم برزخ دارد

شود، با يكى از حاالت  ان آماده براى انتقال به جهان ديگر مىگفتيم، در آستانه مرگ كه، انس
  : زير روبرو خواهد شد

نعمتها و مواهب و پاداشهاى الهى و روح و ريحان، يا كيفرها و مجازاتهاى دردناك، و قرائن 
قسمتى از اينها مربوط به قيامت، و قسمت ديگرى مربوط به : دهد  موجود در آيات، نشان مى

  . شود ست، و اين خود دليل ديگرى بر وجود اين عالم محسوب مىقبر و برزخ ا
نخستين چيزى كه به مؤمن در «: خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از رسول خدا

شود، روح، ريحان و بهشت پر نعمت است، و نخستين چيزى كه  وفات بشارت داده مىهنگام 
بشارت باد بر تو، به : گويند  ت كه به او مىشود، اين اس  به مؤمن در قبرش بشارت داده مى

خشنودى خداوند، به بهشت خوش آمدى، خداوند تمام كسانى كه تو را تا قبرت تشييع 
شهادت آنها را درباره تو تصديق كرد، و دعاى آنها را براى اند، همه را آمرزيد، و  كرده

  ) 1.(»آمرزشت مستجاب فرمود
هنگامى كه انسان در آخرين روز «: فرمايد مى) ه السالمعلي(در حديث ديگرى امير مؤمنان على

گيرد، اموال و فرزندان و اعمال او در برابرش  از ايام دنيا و اولين روز از ايام آخرت، قرار مى
اعتنا بودم، هر   من نسبت به شما بى: گويد كند، مى شوند، او نگاهى به اعمالش مى جسم مىم

من همنشين : گويد چه خبرى براى من داريد؟ عملش مىچند بر دوش من سنگين بوديد، االن 
  تو در قبر و روز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 166، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ تفسير  1
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  . »رستاخيزت هستم تا من و تو در پيشگاه پروردگارت حضور يابيم
شد عملش به صورت خشبوترين انسان، با اگر دوست خدا با«: افزود) عليه السالم(سپس امام

بشارت باد بر تو، به آرامش و : گويد شود، و مى زيباترين چهره، و جالبترين لباس، ظاهر مى
تو كيستى؟ او در جوابش : كند قدمت خير مقدم است، سؤال مىنعمت و بهشت پر بركت، و 

  ) 1.(»روم هشت مىبه سوى ب) همراه تو (من عمل صالح تو هستم كه از دنيا : گويد مى
  ) 2.(داشتيم» مؤمنون«سوره  100درباره عالم برزخ، بحث مشروحترى ذيل آيه 

* * *  
و در ! ما را در صف مقربان و اصحاب اليمين و اولياء و دوستان خاصت قرار ده! پروردگارا

  !آستانه مرگ مشمول روح و ريحان و جنت نعيمت بگردان
اليم كه، هيچ كس را ياراى تحمل آن نيست، و  عذاب رستاخيزت، عذابى است! خداوندا

شود،  حسابت، پاداشى است عظيم كه، هيچ كس با عملش مستوجب آن نمى پاداشهاى بى
پيش از فرا رسيدن قيامت ! بارالها! ف و كرم تو است اى كريمسرمايه ما در آن روز تنها لط

ا خود را براى اين سفر كبرى، و فرا رسيدن مرگ كه، قيامت صغرى است ما را بيدار كن، ت
  ! !عظيم كه در پيش داريم آماده سازيم

  آمينَ يا رب العالَمينَ 
  ره واقعهپايان سو                                              

   1406/ جمادى الثانى /  6                                            
                                               27  /11  /1364   

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .106، حديث 228، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  1
  . مراجعه فرمائيد 324تا  314، صفحات 14، جلد »نمونه«ـ به تفسير  2
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  سوره حديد
  
  
  

  ستآيه ا 29نازل شده و داراى » مدينه«اين سوره، در 
  
  
  
  
  
  
  

  تاريخ شروع                                                     
  1406/ جمادى الثانى /  8                                                 

                                                     29  /11  /1364  
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  محتواى سوره حديد 
نازل شده و حتى ادعاى » مدينه«هائى است كه، در  با توجه به اين كه اين سوره از سوره

هاى مدنى را دارا است، و عالوه بر  اند، طبعاً خصائص سوره بودن آن كرده» مدنى«اجماع بر 
ماعى و هاى اجت  هاى عقيدتى، به دستورهاى عملى متعددى مخصوصاً در زمينه تحكيم پايه
ـ به خواست خدا ـ خواهيم  25و  11و  10هاى آن را در آيات  زد كه نمونهپردا حكومتى مى

  . ديد
  : توان تقسيم كرد  محتواى اين سوره را به هفت بخش، مى

ـ آيات نخستين سوره بحث جامع و جالبى پيرامون توحيد و صفات خدا دارد و در حدود  1
س است كه درك آنها انسان را در سطح باالى بيست صفت، از صفات الهى در آن منعك

  . دهد معرفت الهى، قرار مى
  . گويد ـ بخش ديگرى، از عظمت قرآن اين نور الهى كه در ظلمات شرك تابيد سخن مى 2
ـ در بخش سوم، از وضع مؤمنان و منافقان در قيامت، كه گروه اول در پرتو نور ايمان راه  3

مانند، بحث  شرك و كفر مى و گروه دوم، در ظلمات گشايند، خود را به سوى بهشت مى
  . كند مى

گانه اسالم يعنى توحيد، و نبوت، و معاد در اين سوره به خوبى  و به اين ترتيب، اصول سه
  . منعكس است

ـ در بخش ديگرى دعوت به ايمان و خروج از شرك، و سرنوشت جمعى از اقوام كافر  4
  . پيشين منعكس شده است

  ى از اين سوره پيرامون انفاق در راه خدا و مخصوصاً براى ـ بخش مهم 5
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  . باشد هاى جهاد فى سبيل اهللا، و بى ارزش بودن اموال دنيا مى تقويت پايه
ـ در بخشى كوتاه، اما گويا و مستدل، سخن از عدالت اجتماعى به ميان آمده، كه يكى از  6

  . اهداف مهم انبياء است
بخش ديگرى مسأله رهبانيت و انزواى اجتماعى مورد مذمت قرار گرفته، و  ـ و باالخره در 7

  . جدائى خط اسالم از آن، مشخص شده است
اى بيدارگر و  البته در البالى اين بحثها، نكات ديگرى به تناسب آمده، و در نهايت مجموعه

  . هدايت آفرين را تشكيل داده است
  . سوره آمده است 25ه خاطر تعبيرى است كه در آيه ، ب»حديد«ه گذارى اين سوره ب ضمناً نام
 * * *  

  فضيلت تالوت سوره حديد 
هاى جالب توجهى، پيرامون فضيلت تالوت اين سوره، آمده، البته  در روايات اسالمى نكته

  . تالوتى كه توأم با فكر، و تفكرى كه توأم با عمل باشد
منْ قَرَأَ سورةَ الْحديد كُتب : خوانيم مى) آلهصلى اهللا عليه و(در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم

هولسر و نُوا بِاللَّهينَ آمنَ الَّذكسى كه سوره حديد را بخواند، در زمره كسانى كه به خدا و «: م
  ) 1.(»اند، نوشته خواهد شد پيامبرش ايمان آورده

كه قبل از خواب،  نقل شده) صلى اهللا عليه وآله(در حديث ديگرى از همان حضرت
» يسبح للّه«يا » سبح للّه«هائى است كه با  مسبحات سوره(فرمود  را تالوت مى» مسبحات«

: فرمايد و مى) سوره حديد، حشر، صف، جمعه و تغابن: شود و آن پنج سوره است آغاز مى
  ت كه از اى اس ا آيهدر آنه«: إِنَّ فيهِنَّ آيةً أَفْضَلَ منْ أَلْف آية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»حديد«، آغاز سوره »مجمع البيان«ـ  1
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  ) 1!.(»هزار آيه برتر است
اين آيه را تعيين نفرموده، ولى بعضى از مفسران احتمال ) صلى اهللا عليه وآله(البته، پيامبر

روشنى براى اين معنى در دست ر چند دليل است، ه» حشر«منظور آخرين آيه سوره : اند داده
  ) 2.(نيست

منْ قَرَأَ الْمسبحات كُلَّها قَبلَ أَنْ ينام : خوانيم  مى) عليه السالم(در حديث ديگرى از امام باقر
لَم مالْقائ رِكدتّى يح تمعليه السالم(ي (ولُ اللّهسوارِ رى جكانَ ف إِنْ مات و) عليه صلى اهللا

رود، تا حضرت  را بخواند از دنيا نمى) هاى پنجگانه فوق سوره(كسى كه مسبحات « ):وآله
را درك كند، و اگر قبالً از دنيا برود در جهان ديگر در همسايگى رسول ) عليه السالم(مهدى
  ) 3.(»خواهد بود) صلى اهللا عليه وآله(خدا

 * * *  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .170، صفحه 6، جلد »در المنثور«همان مدرك با اضافه ـ  1
  .»حديد«، آغاز سوره »مجمع البيان«ـ  2
  . 3، حديث 620، صفحه 2، جلد »كافى«ـ  3
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  الْحكيم سبح للّه ما فى السماوات و األَرضِ و هو الْعزِيزُ        1
  ات و األَرضِ يحيِي و يميت و هو على كُلِّ شَىءلَه ملْك السماو       2

  قَديرٌ           
3        يملء عبِكُلِّ شَى وه نُ والْباط رُ والظّاه رُ واآلخ لُ واألَو وه  
  

  : ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر 

  . و او عزيز و حكيم است ;گويند ـ آنچه در آسمانها و زمين است براى خدا تسبيح مى 1
و او بر هر  ;ميراند كند، مى زنده مى ;آسمانها و زمين از آن اوست) و حاكميت(ـ مالكيت  2

  ! چيز تواناست
  . و او به هر چيز داناست ;ـ اول و آخر و پيدا و پنهان اوست 3
  

  : تفسير
  ! انديشان آيات ژرف

از اوصاف الهى است » بيست وصف«حدود  اين سوره با يك بخش توحيدى كه جامع: گفتيم
برد، و به ذات مقدس  شود، اوصافى كه شناخت آنها سطح معرفت انسانى را باال مى  آغاز مى

  اى از  كند، اوصافى كه هر كدام به گوشه او آشنا مى
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يق صفات جالل و جمال او، اشاره دارد، و هر قدر انديشمندان، بيشتر در آن بينديشند به حقا
  . يابند اى دست مى  تازه

وقتى درباره توحيد از «: خوانيم مى) عليهما السالم(چنان كه در حديثى از امام على بن الحسين
لم أَنَّه يكُونُ في آخرِ الزَّمانِ أَقْوام إِنَّ اللَّه عزَّوجلَّ ع: حضرتش سؤال كردند، در پاسخ فرمود

عليم بِذات «: و اآليات منْ سورةِ الْحديد، إِلَى قَوله» قُلْ هو اللَّه أَحد«: ه تَعالَىمتَعمقُونَ فَأَنْزَلَ اللَّ
دانست در آخر زمان اقوامى  خداوند متعال مى«: فَمنْ رام وراء ذلك فَقَد هلَك» الصدورِ

و آيات آغاز سوره » قل هو اللّه احد«كنند، لذا سوره   آيند كه در مسائل تعمق و دقت مى مى
، را نازل فرمود، پس، هر كس ماوراى آن را طالب باشد، »عليم بذات الصدور«، تا »حديد«

  ) 1.(»شود  هالك مى
  . دهد كامان مى كثر معرفت ممكن را به تشنهاين آيات، حدا: شود از اين حديث، استفاده مى

آنچه در «: فرمايد و تنزيه خدا شروع كرده مى به هر حال، نخستين آيه اين سوره، از تسبيح
گويد، و او است قادرى شكست ناپذير و  آسمانها و زمين است همواره براى خدا تسبيح مى

  ). و األَرضِ و هو الْعزِيزُ الْحكيمسبح للّه ما فى السماوات (» حكيم على االطالق
شود، و قابل  فت، و اين سوره با تسبيح الهى شروع مىسوره گذشته، با امر به تسبيح پايان گر

شود در سه مورد تسبيح به  كه با تسبيح الهى آغاز مى» مسبحات«هاى  توجه اين كه، در سوره
و در دو مورد به صورت ) حشر و صفحديد و (آمده است » سبح«صورت صيغه ماضى 

اوت تعبير، شايد اشاره به اين نكته باشد كه ، اين تف)جمعه و تغابن(» يسبح«صيغه مضارع يعنى 
  در گذشته، آينده و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .231، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«، طبق نقل »اصول كافى«ـ  1
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  . گويند هميشه موجودات اين جهان، تسبيح ذات اقدس او گفته و مى
و گواهى همه موجودات جهان ) 1(گونه عيب و نقص نفى هر: حقيقت تسبيح، عبارت است از

به پاكى ذات مقدس او، از هر گونه عيب و نقص، يا به خاطر اين است كه آنچنان نظم، 
حساب، حكمت، عجائب و شگفتيها در نظام همه آنها به كار رفته، كه جملگى، با زبان حال 

آفريدگار ما قدرتش بى : كشند ىخوانند، و فرياد م گويند، و تسبيح و ثناى او مى ذكر حق مى
  .انتها، و حكمتش بى پايان است

تمامى ذرات جهان، از : آمده است، يا اين كه» و هو الْعزِيزُ الْحكيم «و لذا، در پايان آيه، جمله 
گويند،  اى كه در عالم خود تسبيح و حمد خدا مى  نوعى درك و شعور برخوردارند، به گونه

  . خبريم حدودى اطالعات از آن بىهر چند ما بر اثر م
» اسراء«سوره  44را ذيل آيه » حمد و تسبيح عمومى موجودات جهان«شرح بيشتر درباره 

  ) 2.(مطالعه فرمائيد
، معنى وسيع و »سبح للّه ما فى السماوات«در جمله » ما«اين نكته نيز الزم به يادآورى است كه 

روح و بى روح را شامل  جهان را اعم از صاحبان عقل، ذىاى دارد كه همه موجودات  گسترده
  ) 3.(شود مى

* * *  
مالكيت، تدبير «به » حكمت«و » عزّت«بعد از ذكر دو وصف از صفات ذات پاك خداوند، يعنى 

  كه الزمه قدرت و » و تصرفش در عالم هستى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به معنى حركت سريع در آب و هوا است، ) بر وزن مسح( »سبح«در اصل از ماده » تسبيح«ـ  1
  ).راغب در مفردات(تسبيح نيز حركت سريع در مسير عبادت پروردگار است 

  .136تا  133، صفحات 12ـ جلد  2
، ولى در »سبحوه«شود  شود، مثالً گفته مى بدون حرف جرّ متعدى مى» تسبيح«ـ با اين كه  3

  . و اين ممكن است براى تأكيد باشدذكر شده، » الم«اينجا با 
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لَه (» براى خدا است مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين«: افزايد حكمت است پرداخته، مى
  ). ملْك السماوات و األَرضِ

  ). يحيِي و يميت(» ميراند كند و مى او است كه زنده مى«
  ). لِّ شَىء قَديرٌو هو على كُ(» و بر هر كار توانا است«

مالكيت خداوند نسبت به عالم هستى، مالكيت اعتبارى و تشريعى نيست، بلكه مالكيت حقيقى 
و تكوينى است، يعنى او به همه چيز احاطه دارد، و همه جهان در قبضه قدرت او، و تحت 

بر هر چيز، به  اراده و فرمان او است، لذا به دنبال آن، سخن از زنده كردن، ميراندن و توانائى
  . ميان آمده است

  . و به اين ترتيب، تا به اينجا شش وصف از اوصاف او در اين دو آيه بيان شده است
، بيشتر توجه به در هم شكستن مدافع دارد، »عزّت«: در اين است كه» قدرت«و » عزّت«تفاوت 

چند در ريشه شوند، هر   ، به ايجاد اسباب، بنابراين دو وصف مختلف محسوب مى»قدرت«و 
  ). دقت كنيد(توانائى با هم مشتركند 

در بسيارى از آيات قرآن مطرح شده است، و در ) احياء و اماته(مسأله زنده كردن و ميراندن، 
حقيقت اين دو موضوع از موضوعاتى است كه اسرار پيچيده آن بر هيچ كس روشن نيست، نه 

داند، بلكه آنچه  يقت مرگ را كسى مىكسى به درستى از حقيقت حيات با خبر است؟ و نه حق
دانيم آثار آنها است، و عجب اين كه، از همه چيز، نزديكتر به ما حيات و زندگى  از اين دو مى

  ! تر است ما است، در عين حال، حقيقت و اسرار آن از همه چيز، مخفى
ستمرار مسأله به صورت فعل مضارع، دليل بر ا» يحيِي و يميت«قابل توجه اين كه، جمله 

حيات، و مرگ، در طول همه زمانها است، و اطالق اين دو، نه تنها شامل حيات و مرگ انسان 
  شود، كه شامل هر گونه حيات و  در اين جهان مى
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مرگ، از عالم فرشتگان گرفته، تا موجودات زنده ديگر، و حيوانات، و گياهان، و نه تنها حيات 
گيرد، آرى، حيات و مرگ در تمام اشكالش  رستاخيز را نيز دربر مىدنيا كه حيات برزخى و 
  . به دست قدرت او است

* * *  
ر است، و ظاهر است، او اول است، و آخ«: فرمايد سپس به بيان پنج وصف ديگر، پرداخته مى

و هو بِكُلِّ شَىء هو األَولُ و اآلخرُ و الظّاهرُ و الْباطنُ (» و باطن است، و از همه چيز آگاه است
يملع .(  

دانيم او وجودى  توصيف به اول و آخر بودن، تعبير لطيفى است از ازليت و ابديت او، زيرا مى
ى هستيش از درون ذات او است نه از بيرون، تا پايان گيرد، است بى انتها و واجب الوجود، يعن

  . خواهد بود يا آغازى داشته باشد، و بنابراين از ازل بوده و تا ابد
  . او، سرآغاز و ابتداى عالم هستى است، و او است كه بعد از فناى جهان نيز، خواهد بود

  . بنابراين تعبير به اول و آخر، هرگز زمان خاصى را دربر ندارد و اشاره به مدت معينى نيست
از  توصيف به ظاهر و باطن، نيز تعبير ديگرى از احاطه وجودى او نسبت به همه چيز است،

چون  ;تر است چرا كه آثارش همه جا را گرفته، و از همه چيز مخفى ;همه چيز ظاهرتر است
  . كنه ذاتش بر كسى روشن نيست

األَولُ بِال إِبتداء، و اآلخرُ بِال إِنْتهاء، و الظّاهرُ : اند بعضى از مفسران، در اينجا چنين تعبير كرده
اولى است كه آغاز ندارد، و آخرى است كه پايان ندارد، «:  احتجاببِالَ اقْتراب، و الْباطنُ بِالَ

  . »باشد ظاهرى است كه نزديك نيست، باطنى است كه پوشيده نمى
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األَولُ بِبِرِّه، و اآلخرُ بِعفْوِه، و الظّاهرُ بِإحسانه، و : و بعضى ديگر، تعبير لطيف ديگرى دارند
گرى است به  او آغازگرى است در نيكيها، و پايان«: ذا أَطَعتَه، و الْباطنُ بِستْرِه إِذا عصيتَهتَوفيقه إِ

شود، و هنگامى  وفيقش بر تو ظاهر مىعفو و بخشش، هنگامى كه اطاعتش كنى، با احسان و ت
  . »گردد كه معصيتش كنى، با ستر و پوشش پنهان مى

چيز احاطه دارد، و آغاز و انجام و ظاهر و باطن جهان هستى،  كوتاه سخن اين كه، او به همه
  . او است

) لبهاز ظهور به معنى غ(اند  تفسير كرده» غالب«را در اينجا به معنى » ظاهر«بعضى از مفسران، 
شود، آنجا كه درباره   اى بر اين معنى ديده مى  نيز قرينه» نهج البالغه«و در بعضى از خطب 

: هو الظَّاهرُ علَيها بِسلْطَانه و عظَمته و هو الْباطنُ لَها بِعلْمه و معرِفَته: ايدفرم آفرينش زمين مى
جمع ) 1(»و با علم و معرفتش در باطن آن راه دارداو با سلطه و عظمتش بر آن غلبه دارد، «

  . ميان دو تفسير نيز بى مانع است
 ;»و هو بِكُلِّ شَىء عليم«: مور، همان است كه در پايان آيه آمدهبه هر حال، يكى از نتائج اين ا

زيرا كسى كه از آغاز بوده، و تا پايان باقى است، و در ظاهر و باطن جهان است، چنين كسى، 
  . باشد  قطعاً از همه چيز آگاه مى

* * *  
  : نكته

  جمع اضداد، در صفات خدا 
و موجودات ديگر غير قابل جمع است، و به صورت  بسيارى از صفات است كه در ما انسانها

  كند، مثالً اگر من اولين نفر در ميان  صفات متضاد، جلوه مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .186، خطبه »نهج البالغه«ـ  1
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ن يك جمعيت باشم، قطعاً آخرين نفر نخواهم بود، اگر ظاهر باشم، پنهان نيستم، و اگر پنها
باشم، ظاهر نخواهم بود، همه اينها به خاطر آن است كه وجود ما محدود است، و يك وجود 

اوصاف، رسد،  تواند باشد، اما هنگامى كه سخن به صفات خدا مى محدود جز اين نمى
شود، و  دهند، در آنجا ظاهر و باطن با هم جمع مى شوند، و تغيير شكل مى  دگرگون مى

  . با توجه به اليتناهى بودن ذات مقدسش، جاى تعجب نيستهمچنين آغاز و انجام، و 
عليهم (و ائمه اهل بيت) صلى اهللا عليه وآله(در احاديثى كه از شخص پيغمبر گرامى اسالم

شود، كه به تفسير اين آيات پر محتوا   در اين زمينه رسيده، توضيحات جالبى ديده مى) السالم
  . كند كمك مى

اللّهم أَنْت : فرمود) صلى اهللا عليه وآله(آمده است كه پيامبر» لمصحيح مس«از جمله حديثى در 
و شَىء قَكفَو سرُ فَلَيالظَّاه أَنْت و ءشَى كدعب سرُ فَلَياآلخ أَنْت و ءشَى لَكقَب سلُ فَلَياألَو 

ءشَى ونَكد سنُ فَلَياطالْب تى كه قبل از تو چيزى نبوده، و آخرى تو اولى هس! خداوندا«: أَنْت
باشد، آنچنان ظاهر و غالبى كه برتر از تو وجود ندارد، و  هستى كه بعد از تو چيزى نمى

  ) 1.(»شود چيزى تصور نمى آنچنان باطن و پنهانى كه ماوراى تو
زليته انْقضَاء هو األَولُ و لَيس ألَوليته ابتداء و ال ألَ: فرمايد  مى) عليه السالم(امير مؤمنان على

ل  لَمي بِال أَجاقالْب زَلْ و؟... ييمقَالُ فنُ الياطالْب ؟ ومقَالُ مرُ اليوليت او، آغازى براى ا«: الظَّاه
نبوده است، و براى ازليت او پايانى نخواهد بود، نخستينى است، كه همواره بوده، و جاويدى 

از چه چيز پيدا شده؟ و : اش نتوان گفت  رآمدى ندارد، آشكارى است كه دربارهاست كه س
  ) 2.(؟»پنهانى است كه نتوان گفت در كجاست

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6406، صفحه 9، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
  .163، خطبه »نهج البالغه«ـ  2
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يكُنْ فيه أَولٌ  الحمد للّه الَّذى لَم: فرمايد اى مى خطبه نيز در) عليه السالم(امام حسن مجتبى
الَ الْفكْرُ و خَطَراتها، و الَ األَلْباب و فَالتُدرِك الْعقُولُ و أَوهامها و ... معلُوم، و ال آخرٌ متَناه،

 ا؟ ومم ءدال ب تى؟ وفَتَقُولَ م ،فَتَهما؟أَذْهانُها صينَ فال باط لى ما؟ ورَ عحمد براى «: ال ظاه
ها، افكار و  خدائى است كه نه سرآغاز معلومى دارد، و نه پايان محدودى، عقلها و انديشه

از چه زمان بوده؟ و از چه چيز آغاز : كند، كه بگويد ات او را درك نمىخردها هرگز صف
  ) 1.(؟»شده؟ و بر چه چيز ظاهر است؟ و در چه پنهان است

  شود طى به عقل نازى حكيم تا كى؟به عقل اين ره، نمى
  !اگر رسد خس، به قعر دريا*** به كنه ذاتش، خرد برد پى 

  : توان گفت بلكه مى
  ! برد پىو گر رسد خس به قعر دريا خرد به ذاتش، نمى

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .236، صفحه 5د ، جل»نور الثقلين«ـ تفسير  1
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  هو الَّذي خَلَقَ السماوات و األَرض في ستَّةِ أَيام ثُم استَوى علَى       4

  م ما يلج في األَرضِ و ما يخْرُج منْها و ما ينْزِلُ منَالْعرْشِ يعلَ          
          يها وف رُجعما ي و ماءلُونَ السمبِما تَع اللّه و نَ ما كُنْتُمأَي كُمعم وه  
  بصيرٌ           

5        وراألُم عتُرْج إِلَى اللّه ضِ واألَر و ماواتالس لْكم لَه  
6       بِذات يملع وه لِ وي اللَّيف النَّهار جولي ي النَّهارِ ولَ فاللَّي جولي  
  الصدورِ           

  
  : ترجمه

سپس بر تخت  ;آفريد[ شش دوران=]ـ و او كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز  4
داند، و آنچه  رود مى آنچه را در زمين فرو مى ;)و به تدبير جهان پرداخت(قدرت قرار گرفت 
و هر  ;رود باال مى گردد و آنچه به آسمان شود و آنچه از آسمان نازل مى را از آن خارج مى

  ! ناستدهيد بي  جا باشيد او با شماست، و خداوند نسبت به آنچه انجام مى
  . شود و همه كارها به سوى او بازگردانده مى ;ـ مالكيت آسمانها و زمين از آن او است 5
  . ها وجود دارد داناست و او به آنچه بر دل سينه ;كند و روز را در شب  ـ شب را در روز مى 6
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  : تفسير
  او هميشه بر تخت قدرت است 

آيات قبل، درباره ذات پاك پروردگار ذكر شد، در اين  اى كه در گانه  به دنبال اوصاف يازده
  . آيات، اوصاف ديگرى بيان شده

  . در نخستين آيه مورد بحث، به پنج وصف ديگر، از اوصاف جمال و جالل او اشاره شده است
او كسى است كه آسمانها و زمين را «: فرمايد گويد و مى قيت سخن مىنخست از مسأله خال
  ). هو الَّذي خَلَقَ السماوات و األَرض في ستَّةِ أَيام(» در شش روز آفريد

هفت مرتبه، در قرآن مجيد ذكر شده است كه نخستين مرتبه در » خلقت در شش روز«مسأله 
  . باشد مى) حديد 4آيه (د آن، همين آيه مورد بحث ، و آخرين مور»اعراف«سوره  54آيه 

در اين آيات روز معمولى نيست، بلكه ) روز(» يوم«منظور از  :ايم همان گونه كه قبالً نيز گفته
است، خواه اين دوران كوتاه باشد، و يا طوالنى، هر چند ميليونها سال به » دوران«منظور از آن 

رود، مثال   ر لغت عرب و زبانهاى ديگر نيز به كار مىطول انجامد، و اين تعبيرى است كه د
ت است كه حكومت كنند، و فردا نوبت ديگران، يعنى امروز نوبت فالن جمعي: گويند مى

  . دوران آنها
  ) 1.(ايم آورده» اعراف«سوره  54اين معنى را با شواهد و شرح مبسوط در جلد ششم ذيل آيه 

كه تمام عالم را در يك لحظه بيافريند، ولى مسلماً اگر البته، براى خداوند هيچ مانعى نداشت 
  چنين بود، كمتر عظمت، قدرت و علم آفريدگار، ظاهر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . به بعد 200، صفحه 6، جلد »نمونه«ـ تفسير  1
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هاى  و چهره گشت ولى، هنگامى كه آن را در طى ميلياردها سال، در دورانهاى مختلف، مى

ر قدرت و حكمت شده، بيافريند، دالئل آشكارترى ب هاى منظم و حساب گوناگون، طبق برنامه
  . او، دربر خواهد داشت

به عالوه، اين تدريجى بودن سرمشقى است براى تدريجى بودن سير تكاملى انسان، و عدم 
  . عجله و شتاب در رسيدن به اهداف مختلف

خداوند بعد از آفرينش جهان، بر «: افزايد دبير جهان پرداخته، مىآنگاه، به مسأله حكومت و ت
  ). ثُم استَوى علَى الْعرْشِ(» تخت قدرت، قرار گرفت

  . و زمام حكومت و تدبير جهان را هميشه در دست داشته و دارد
باشد، بلكه، اين  مى» تخت سلطنت«به معنى » عرش«بدون شك، خداوند، نه جسم است و نه 

  . اى است لطيف، از حاكميت مطلقه خداوند و نفوذ تدبير او در عالم هستى ر كنايهتعبي
شود  ـ در لغت به معنى چيزى است كه مسقف باشد، و گاه به خود سقف نيز گفته مى» عرش«

درت نيز ـ به معنى تختهاى بلند، همانند تخت سالطين نيز آمده است ولى به عنوان كنايه از ق
و يا در » هاى تختش فرو ريخت پايه«: گوئيم ان گونه كه در فارسى مىرود، هم به كار مى
  ) 1.(كنايه از اين كه قدرتش بر باد رفت: »فُالنٌ ثَلَّ عرْشُه«: گويند عربى مى

پندارند كه خداوند جهان را آفريده و به  به هر حال، بر خالف آنچه گروهى از ناآگاهان مى
حكومت و تدبير عالم را در كف قدرت دارد، و وابستگى واگذارده، او هميشه زمام  حال خود

نظامات اين جهان، بلكه فرد فرد موجودات به ذات پاكش آنچنان است كه اگر يك لحظه، نظر 
  لطف از آنها برگيرد، و فيضش را قطع 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذيل آيه ( 204، صفحه »مونهن«تفسير  6، توضيحات بيشترى در جلد »عرش«ـ درباره حقيقت  1
  ).بقره 255ذيل آيه ( 200ايم، و در جلد دوم، صفحه  آورده) اعراف 54
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  ! »فرو ريزند قالبها«كند 
دهد، كه خدا را در همه جا، و با همه چيز، و  توجه به اين حقيقت، به انسان درك و ديدى مى

  . ورزدو احساس كند، و به او عشق در درون جان خود ببيند، 
آنچه را در زمين نفوذ «: افزايد پايانش را بيان كرده، مى سپس، شاخه ديگرى از علم بى

رود،  شود، و آنچه به آسمان باال مى آيد، و آنچه از آسمان نازل مى  كند، آنچه از آن برمى مى
ج منْها و ما ينْزِلُ منَ في الْأَرضِ و ما يخْرُيعلَم ما يلج (» داند، و از همه با خبر است  همه را مى

  ). السماء و ما يعرُج فيها
كه در آيات قبل آمده، جمع است، اما » هو بِكُلِّ شَىء عليم«گرچه تمام اين امور، در تعبير 

  . دهد شرح اين معانى، توجه بيشترى به انسان در زمينه وسعت علم خداوند مى
  . هاى باران از تمام قطره: رود آگاه است آرى، او از آنچه در زمين فرو مى

  . از امواج سيالبها
  . كنند شوند، و نفوذ مى هاى گياهان كه با كمك باد، يا حشرات در زمين پراكنده مى  از دانه

  . هاى درختان به هنگامى كه در جستجوى آب و غذا به اعماق زمين پيش و فرو روند از ريشه
  . اند بر صفحه زمين بوده، و سپس در آن دفن شده از انواع معادن و ذخائرى كه روزى

  . ها  از گنجها و دفينه
  . از اجساد مردگان

  . سازند  از انواع حشراتى كه در درون زمين النه مى
  . آرى، از همه اينها آگاه است
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  . آيند و نيز از گياهانى كه از زمين برمى
  . ندجوش ها مى ز دل خاك و صخرههائى كه ا از چشمه

  . شوند هائى كه ظاهر مى از معادن و گنجينه
  . اند  از انسانهائى كه از آن برخاسته

  . كشند از آتشفشانهائى كه از دل زمين زبانه مى
  . آورند ها سر برمى از حشراتى كه از النه

  . شوند از گازهائى كه از زمين متصاعد مى
ز تمامى اينها جزء، به جزء و ذره، به ذره خيزد، خداوند ا  و از امواج جاذبه كه از درون آن برمى

  . آگاه است
  : شود  و همچنين آنچه از آسمان نازل مى

  . هاى باران گرفته، تا اشعه حياتبخش آفتاب  از دانه
  . از خيل فرشتگان گرفته، تا امواج نيرومند وحى و كتب آسمانى

شوند،   مت زمين جذب مىهاى سرگردان كه به س  از اشعه كيهانى گرفته، تا شهابها و سنگريزه
  . او از همه اينها مو، به مو آگاه است

اعم از فرشتگان، ارواح انسانها، اعمال بندگان، انواع دعاها، : كند و نيز آنچه به آسمان صعود مى
دانيم، همه در  نيم و آنچه نمىدا اقسام پرندگان، و بخارات، و ابرها، و غير اينها، آنچه مى

  . آشكار استپيشگاه علم او روشن و 
اگر كمى در اين باره بينديشيم كه در هر لحظه، ميليونها ميليون موجود مختلف وارد زمين 

گردد،  خيزد، ميليونها ميليون از آسمان نازل مى شود، و ميليونها ميليون موجود از آن برمى مى
 كه از شماره و حد و حصر بيرون است، و هيچ كس جز خدا كند، يا به آسمان صعود مى

  . شويم تواند آنها را احصا كند، آنگاه به وسعت علم پروردگار آشنا مى نمى
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او با «: فرمايد و باالخره، در چهارمين و پنجمين توصيف، روى نقطه حساسى تكيه كرده، مى
  ). ينَ ما كُنْتُمو هو معكُم أَ(» شماست هر جا كه باشيد

  ). و اللّه بِما تَعملُونَ بصيرٌ(» دهيد بصير و بينا است ام مىو چون چنين است او به آنچه انج«
چگونه او با ما نباشد در حالى كه ما نه تنها در وجود، كه در بقاء خود لحظه، به لحظه به او 

ست، او جان جهان است، بلكه او گيريم، او روح عالم هستى ا متكى هستيم، و از وى مدد مى
   !برتر از اين و آن است

اى كه به صورت  اى افتاده بوديم، و از آن لحظه  از زمانى كه به صورت ذره خاكى در گوشه
جنين در شكم مادر قرار داشتيم، او با ما بود، و در تمام عمر، و در عالم برزخ نيز همه جا، با ما 

  !خبر باشد؟ ما بى است، آيا با اين حال ممكن است از
بخشد، و  ما است، از يكسو، به انسان عظمت و شكوه مى راستى، اين احساس كه او همه جا با

آفريند، و از سوى  دهد، و شجاعت و شهامت مى از سوى ديگر، اطمينان و اعتماد به نفس مى
، و بخشد، چرا كه او همه جا حاضر، و ناظر، و مراقب است سوم، احساس مسئوليت شديد مى

يشه اصلى تقوا و پاكى و درستكارى انسان اين بزرگترين درس تربيت است، آرى، اين اعتقاد، ر
  . است، و هم رمز عظمت و بزرگى او

اين يك واقعيت است كه او هميشه و همه جا با ما است، نه يك كنايه و مجاز، حقيقتى كه از 
  ! آفرين انگيز، و مسئوليت رعب انگيز، و روحپرور است، و از سوى ديگر، يكسو، دلپذير، دل

إِنَّ منْ : نقل شده است كه فرمود) صلى اهللا عليه وآله(مبر گرامى اسالملذا، در حديثى از پيغ
  برترين مرحله ايمان «: أَفْضَلِ إِيمانِ الْمرْء أَنْ يعلَم أَنَّ اللّه تَعالى معه حيثُ كانَ
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  ) 1.(»انسان اين است كه بداند هر جا باشد خدا با او است
كجا تو «: أَينَ أَجِدك يا رب؟: عرض كرد) عليه السالم(نيم كه موسىخوا  در حديث ديگرى مى
  ! ؟»را بيابم اى پروردگار

هر زمان اراده من كنى، ! اى موسى: خطاب آمد«!: يا موسى إِذا قَصدت إِلَى فَقَد وصلْت إِلَى: قالَ
  ) 2!.(»اى  به من رسيده
به قدرى ظريف و دقيق است كه هر انسان ) ا بندگانهمراه بودن خدا ب(» معيت«اصوالً اين 

  . گردد كند و از عمق آن با خبر مى متفكر و مؤمنى به مقدار انديشه و ايمانش، آن را درك مى
* * *  

رسد،  بعد از مسأله حاكميت و تدبير، سخن به مسأله مالكيت او در كل جهان هستى مى
  ). لَه ملْك السماوات و األَرضِ(» است مالكيت آسمانها و زمين از آن او«: فرمايد مى

» كند  و همه كارها به او بازگشت مى«: افزايد و سرانجام، به مسأله مرجعيت او اشاره كرده، مى
)وراألُم عتُرْج إِلَى اللّه و .(  

باشد، مسلماً بازگشت  آرى، وقتى او خالق، مالك، حاكم و مدبر ما است، و همه جا با ما مى
  . همه ما، و همه كارها نيز به سوى او است

بارى از اميد و نيروها از سرمنزل عدم به راه   ما رهروان منزل عشق او هستيم، كه با كوله
 ايم، ما از او هستيم و به سوى او باز ايم، و تا به اقليم وجود اين همه راه آمده افتاده
  . گرديم، چرا كه مبدأ و منتهى او است مى

لَه ملْك السماوات و «: اين كه، در سه آيه قبل نيز، عين اين توصيف آمده بودقابل توجه 
  ، اين تكرار، ممكن است به آن خاطر باشد كه در آنجا، تنها »األَرضِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .171، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  1
  .351، صفحه 9، جلد »روح البيان«ـ  2
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تر شده،  از مسأله حيات و مرگ موجودات زنده سخن در ميان بود، و اينجا دامنه بحث گسترده
  . و سخن از بازگشت همه امور به سوى او است

اى براى   همه چيز، و در اينجا مقدمه اى بود براى بيان قدرت خداوند بر و نيز در آنجا مقدمه
زمه مالكيت خداوند، نسبت به آسمانها و زمين بازگشت همه چيز به سوى او، كه اين هر دو، ال

  . است
دهد كه نه تنها انسانها، كه همه موجودات، به سوى   به صيغه جمع، نشان مى» االُمور«تعبير به 

  ! ناپذير او در حركتند، حركتى دائم، و توقف
عاد، بنابراين، مفهوم آيه، منحصر به بازگشت انسانها در آخرت به او نيست، هر چند موضوع م

  . شود يكى از مصاديق روشن آن محسوب مى
* * *  

او شب را در روز، و «: فرمايد در آخرين آيه مورد بحث، به دو وصف ديگر نيز اشاره كرده مى
  ) 1).(ي النَّهارِ و يولج النَّهار في اللَّيلِيولج اللَّيلَ ف(» كند روز را در شب داخل مى
افزايد، و طول شب و روز را در سال تغيير  اهد و به ديگرى مىك آرى، تدريجاً از يكى مى

دهد، همان تغييرى كه همراه با فصول چهارگانه سال است، با تمام بركاتى كه براى انسانها  مى
  . در اين فصول، نهفته است

به هنگام طلوع و غروب آفتاب هرگز تغيير نظام : اين آيه، تفسير ديگرى نيز دارد، و آن اين كه
دهد، تا براى انسانها و موجودات زنده ديگر، موجب انواع  ور و ظلمت دفعتاً رخ نمىن

دهد، و موجودات را آرام، آرام، از   مشكالت گردد، بلكه اين امر، به صورت تدريجى رخ مى
  ى شب و از تاريكى روشنائى روز، به تاريك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى داخل » ولوج«گرفته شده است، » ولوج«و آن هم از ماده » جايال«از ماده » يولج«ـ  1

  . به معنى داخل كردن ونفوذ دادن است» ايالج«شدن ونفوذ كردن و 



٣٢٢  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

ب و روز را از مدتى قبل اعالم سازد، و فرا رسيدن ش شب، به روشنائى روز، منتقل مى
  . دارد، تا همگان خود را آماده كنند مى

  . و تفسير در مفهوم آيه نيز كامالً ممكن استجمع ميان د
  ). و هو عليم بِذات الصدورِ(» و او به آنچه بر دلها حاكم است آگاه است«: افزايد  و در پايان مى

كند، و  همان گونه كه اشعه حياتبخش آفتاب، و روشنائى روز، در اعماق تاريكى شب نفوذ مى
كند،  وردگار نيز در تمام زواياى قلب و جان انسان نفوذ مىسازد، علم پر همه جا را روشن مى

  . سازد  و همه اسرار آن را روشن مى
و اللّه بِما (در آيات قبل، سخن از آگاهى خداوند نسبت به اعمال ما بود : قابل توجه اين كه

و هو (است و در اينجا سخن از آگاهى او نسبت به نيات و عقائد و افكار ما ) تَعملُونَ بصيرٌ
  ). عليم بِذات الصدورِ

نيامده » حقيقت«و » عين«ايم، در لغت عرب به معنى   چنان كه قبالً هم اشاره كرده» ذات«كلمه 
» صاحب چيزى«لغت به معنى  در» ذات«است، و اين اصطالحى است از سوى فالسفه، بلكه 

داتى است كه قلوب انسانها را در اختيار اشاره به نيات و اعتقا» ذات الصدور«است، بنابراين 
  ). دقت كنيد(خود گرفته است، و بر آن حاكم است 

كه انسان تمام اين صفات الهى را از اعماق جان باور كند، و حضور او را در ! و چه زيبا است
اعمال و در نيات و عقائد خود، احساس نمايد، آيا با اين احساس، امكان دارد از جاده اطاعت 

  ! ندگى خارج شده، در طريق عصيان و زشتى گام بگذارد؟و ب
* * *  
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  : نكته

  آيات اسم اعظم خدا 
كه بيان » صفات ذات«: اند  دانيم فالسفه و متكلمان، صفات خدا را به دو دسته تقسيم كرده مى

كه بيانگر افعالى است كه از ذات مباركش » صفات فعل«اوصاف جمال و جالل او است و 
  . شود  ادر مىص

اى، كه در آغاز اين سوره آمده، و بايد طبق حديث آنها را آيات  در آيات ششگانه
نام نهاد، بيست وصف، از اوصاف ذات و افعال آمده، از علم، و ) متعمقين(» ديشانان ژرف«

قدرت، و حكمت، و ازليت، و ابديت خداوند گرفته، تا خلقت، و تدبير، و مالكيت، و 
طه او نسبت به همه موجودات، و حضورش در همه جا، آن هم با تعبيراتى كه حاكميت، و احا

   .بخشد به آنها عمق بيشترى مى
اى هر چند كوچك از آنها در  توجه و ايمان به اين صفات، و تالش در روشن ساختن شعله

  . وجود خود، ما را در سير تكاملى و مسير الى اللّه، بهترين يار و مددكار است
يا : عرض كردم) عليه السالم(به على: گويد آمده است كه مى» براء بن عازب«از  در حديثى

صلى اهللا (أَسئَلُك بِاللّه و رسوله، إِالّ خَصصتَنى بِأَعظَمِ ما خَصك بِه رسولُ اللّه! أَميرَ الْمؤْمنينَ
بِه الرَّحمنُ، فَقالَ إِذا أَردت أَنْ تَدعو اللّه بِاسمه  ، و اخْتَصه بِه جبرَئيلُ، و أَرسلَه)عليه وآله

 األَعظَمِ، فَاقْرَأْ منْ أَولِ سورةِ الْحديد إِلى آخرِ ست آيات منْها عليم بِذات الصدورِ، و آخر سورةِ
قُلْ يا منْ هو هكَذا، أَسأَلُك بِحقِّ هذه األَسماء أَنْ الْحشْرِ يعنى أَربع آيات ، ثُم ارفَع يديك فَ

و أَنْ تَفْعلَ بِى كَذا و كَذا مما تُرِيد، فَو اللّه الَّذى ال إِله )صلى اهللا عليه وآله(تُصلِّى على محمد
اللّه إِنْ شاء كتنَّ بِحاجبلَتَنْقَل رُهخوانم كه  تو را به خدا و رسولش مى! ناى امير مؤمنا«: غَي

  برئيل مخصوص او ساخت، و ويژه تو كرد، و ج) صلى اهللا عليه وآله(برترين چيزى كه پيامبر
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خواهى خدا را  هنگامى كه مى: فرمود! خداوند جبرئيل را به آن فرستاد، در اختيار من قرار دهى
شش آيه، تا را عليم بِذات الصدور بخوان، و به نام اعظمش بخوانى از آغاز سوره حديد تا 

اى خداوندى كه چنين : لند كن و بگوسپس چهار آيه آخر سوره حشر را، بعد دو دستت را ب
درود فرستى و فالن ) صلى اهللا عليه وآله(خوانم كه بر محمد هستى تو را به حق اين اسماء مى

ـ سوگند به خداوندى كه معبودى جز او خواهى بگو   حاجت مرا برآورى ـ سپس آنچه را مى
  ) 1.(»نيست به حاجتت خواهى رسيد ان شاء اهللا

در عظمت اين آيات و اهميت محتواى آن، همين حديث كافى است، ولى نبايد فراموش كرد 
  . كه اسم اعظم الهى تنها الفاظ نيست، تخلق به آنها نيز الزم است

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .171، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ تفسير  1
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  ه و رسوله و أَنْفقُوا مما جعلَكُم مستَخْلَفينَ فيه فَالَّذينَآمنُوا بِاللّ       7

  آمنُوا منْكُم و أَنْفَقُوا لَهم أَجرٌ كَبِيرٌ           
8       ما لَكُم و قَد و كُمنُوا بِرَبتُؤْمل وكُمعدولُ يالرَّس و نُونَ بِاللّهالتُؤْم  

  أَخَذَ ميثاقَكُم إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَ           
  هو الَّذي ينَزِّلُ على عبده آيات بينات ليخْرِجكُم منَ الظُّلُمات إِلَى       9

           النُّورِ و يمحر لَرَؤُف بِكُم إِنَّ اللّه  
  اللّه و للّه ميراثُ السماوات و و ما لَكُم أَالّ تُنْفقُوا في سبِيلِ    10

          كقاتَلَ أُولئ لِ الْفَتْحِ ونْ قَبنْ أَنْفَقَ مم نْكُمتَوِي مسضِ الياألَر  
          نَ الَّذةً مجرد ظَمأَعاللّه دعو كُال قاتَلُوا و و دعنْ بينَ أَنْفَقُوا م  
          نى وسلُونَ خَبِيرٌ  الْحمبِما تَع اللّه  

11    رٌ كَرِيمأَج لَه و لَه فَهضاعناً فَيسقَرْضاً ح اللّه قْرِضي ينْ ذَا الَّذم  
  

  : ترجمه
در آن قرار ) خود(و از آنچه شما را جانشين و نماينده ـ به خدا و رسولش ايمان بياوريد  7

  ! كسانى كه از شما ايمان بياورند و انفاق كنند، اجر بزرگى دارند) زيرا( ;داده انفاق كنيد
خواند كه به پروردگارتان  شما را مى) او(ـ چرا به خدا ايمان نياوريد در حالى كه رسول  8

اگر آماده ايمان ) پيمانى از طريق فطرت و خرد(است  ايمان بياوريد، و از شما پيمان گرفته
  ! آوردنيد؟
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كند تا شما را از تاريكيها به   نازل مى[ محمد=]اش  ـ او كسى است كه آيات روشنى بر بنده 9
  . و خداوند نسبت به شما مهربان و رحيم است ;سوى نور برد

! راث آسمانها و زمين همه از آنِ خداست؟ـ چرا در راه خدا انفاق نكنيد در حالى كه مي 10
) با كسانى كه پس از پيروزى انفاق كردند(كسانى كه قبل از پيروزى انفاق كردند و جنگيدند 

و  ;تر از كسانى هستند كه بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد كردند آنها بلند مقام ;يكسان نيستند
  . دهيد آگاه است  انجام مى و خدا به آنچه ;خداوند به هر دو وعده نيك داده

تا خداوند ) و از اموالى كه به او ارزانى داشته انفاق كند(ـ كيست كه به خدا وام نيكو دهد  11
  ! آن را براى او چندين برابر كند؟ و براى او پاداش پر ارزشى است

  
  : تفسير

  ايمان و انفاق دو سرمايه بزرگ نجات و خوشبختى 
ل عظمت خداوند در عالم هستى، و اوصاف جمال و جالل او، بعد از بيان قسمتى از دالئ

اوصافى كه انگيزه حركت به سوى اهللا است، در اين آيات از آنها نتيجه گيرى كرده، همگان را 
  . نمايد دعوت به ايمان و عمل مى

  ). آمنُوا بِاللّه و رسوله(» به خداوند و رسولش ايمان بياوريد«: فرمايد نخست مى
شود، مؤمنان را به ايمانى كاملتر و  دعوت، يك دعوت عام است كه شامل همه انسانها مىاين 

كند، دعوتى كه توأم با دليل است و  ر، و غير مؤمنان را به اصل ايمان، دعوت مىراسخت
  . دالئلش در آيات توحيدى قبل گذشت

از «: گويد عوت كرده مىاست د» انفاق فى سبيل اللّه«پس از آن به يكى از آثار مهم ايمان، كه 
  آنچه خداوند شما را در آن جانشين ديگران ساخته انفاق 
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  ). و أَنْفقُوا مما جعلَكُم مستَخْلَفينَ فيه(» كنيد

دعوت به ايثار، فداكارى و گذشت، از مواهبى كه انسان در اختيار دارد، منتها اين دعوت را 
، و اين »در حقيقت مالك اصلى خدا است«: كه، فراموش نكنيدكند  مقرون به اين نكته مى

عنوان امانت نزد شما سپرده شده، همان گونه كه قبالً در ها چند روزى به  اموال و سرمايه
  . اختيار اقوام پيشين بود

زيرا در آيات گذشته خوانديم كه مالك حقيقى كل جهان خداوند  ;و به راستى نيز چنين است
دار او هستيم، چگونه ممكن است   اين واقعيت بيانگر همين است كه ما امانت است، ايمان به

  !دار فرمان صاحب امانت را ناديده بگيرد؟ امانت
بخشد، و دست و دل او را در انفاق  ايمان به اين حقيقت، به انسان روح سخاوت و ايثار مى

  . كند باز مى
شاره به نمايندگى انسان از سوى خداوند در ممكن است ا) جانشينان(» مستَخْلَفين«تعبير به 

  . زمين و مواهب آن باشد، و يا جانشينى از اقوام پيشين، و يا هر دو
ها و  تعبير عامى است كه نه تنها اموال، بلكه تمام سرمايه...) از چيزهائى كه(» مما«و تعبير به 

م انفاق، مفهوم وسيعى دارد كه اي  شود، و همان گونه كه قبالً نيز گفته مواهب الهى را شامل مى
هاى معنوى و مادى  منحصر به مال نيست، بلكه علم و هدايت و آبروى اجتماعى، سرمايه

  . شود ديگر را نيز شامل مى
آنهائى كه از شما ايمان بياورند و انفاق كنند، اجر بزرگى «: افزايد و براى تشويق بيشتر مى

  ). أَنْفَقُوا لَهم أَجرٌ كَبِيرٌ فَالَّذينَ آمنُوا منْكُم و(» دارند
اى به عظمت الطاف و مواهب الهى، و ابديت و خلوص و دوام  توصيف اجر به بزرگى، اشاره

  . شود از اين اجر كبير عائد آنها مىآن است، نه تنها در آخرت كه در دنيا نيز قسمتى 
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* * *  
پردازد كه به منزله استدالل  يك از اين دو به بيانى مىدرباره هر » انفاق«و » ايمان«بعد از امر به 
  . و برهان است

) صلى اهللا عليه وآله(نخست، به صورت يك استفهام توبيخى علت عدم پذيرش دعوت پيامبر
شود كه ايمان به خدا  چه چيز سبب مى«: فرمايد را در مورد ايمان به خدا، جويا شده، مى

كند؟ و در حالى  را دعوت براى ايمان به پروردگارتان مىنياوريد در حالى كه رسول او شما 
و ما لَكُم التُؤْمنُونَ بِاللّه و الرَّسولُ (» كه از شما پيمان گرفته است اگر آماده ايمان هستيد

وكُمعدينَ ينؤْمم إِنْ كُنْتُم يثاقَكُمأَخَذَ م قَد و كُمنُوا بِرَبتُؤْمل .(  
يعنى، اگر به راستى شما آمادگى براى پذيرش حق داريد، دالئلش روشن است، هم از طريق 

  . فطرت و عقل، و هم از طريق دليل نقل
با دالئل روشن و آيات و معجزات باهرات به سراغ ) صلى اهللا عليه وآله(از يكسو، پيامبر خدا

ان آفرينش و در درون شما آمده، و از سوى ديگر، خداوند با نشان دادن آثارش در جه
وجودتان يك نوع پيمان تكوينى از شما گرفته كه به او ايمان بياوريد، اما شما نه اعتنائى به 

شما حاضر به شود اصالً  فطرت و عقل خود داريد، و نه توجهى به مسأله وحى، معلوم مى
  ! ايمان نيستيد، و جهل و تعصب و تقليد كوركورانه بر فكر شما چيره شده است

اگر شما حاضر به «اين است كه » إِنْ كُنْتُم مؤْمنين«منظور از جمله : از آنچه گفتيم، روشن شد
چرا كه دالئلش از هر نظر، » ايمان آوردن به چيزى و پذيرش دليلى باشيد اينجا جاى آن است

  . آشكار است
و دعوت او را بدون ديدند ،  را مى) صلى اهللا عليه وآله(نكته اينجا است كه آنها شخص پيامبر

  كردند، ديگر چه   شنيدند، و معجزاتش را با چشم مشاهده مى هيچ واسطه مى
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  توانست مانع گردد؟  عذرى مى
أَى : به اصحابش فرمود) وآله صلى اهللا عليه(روزى رسول خدا: خوانيم  لذا در حديثى مى

: و ما لَهم اليؤْمنُونَ و هم عنْد ربهِم؟ قالُوا: قالَ! المالئكَةُ :الْمؤْمنينَ أَعجب إِلَيكُم إِيماناً؟ قالُوا
؟ قالُوا! فَاألَنْبِياءهِملَينْزِلُ عي ىحالْو نُونَ وؤْمم الينُ: قالَ فَما لَهأَنَا : قالَ! فَنَح نُونَ والتُؤْم ما لَكُم و

رِكُمنَ أَظْهيب !نْ أَعلك يهاونُونَ بِما فؤْمفاً يحونَ صجِدي كُمدعجِيئُونَ بي مماناً قَوينَ إِينؤْمالْم بج :
چه جاى تعجب كه آنها : فرشتگان، فرمود: كدام يك از مؤمنان ايمانشان جالبتر است؟ گفتند«

كه وحى بر آنها  با اين: پس انبياء، فرمود: ايمان بياورند؟ آنها در جوار قرب خداوندند گفتند
چه جاى تعجب، كه شما : فرمود! پس خود ما: شود، چگونه ايمان نياورند؟ گفتند نازل مى

پيامبر اينجا بود كه همه ساكت ماندند و (ايمان بياوريد در حالى كه من در ميان شما هستم؟ 
راقى را در آيند و تنها او انگيزتر، قومى هستند كه بعد از شما مى ولى از همه اعجاب:) فرمود

  ) 1.(»آورند بينند و به آنچه در آن است ايمان مى برابر خود مى
قدم ) صلى اهللا عليه وآله(و اين يك واقعيت است، افرادى كه ساليان دراز بعد از رحلت پيامبر

بينند و  را در كتب مى) صلى اهللا عليه وآله(گذارند و فقط آثار رسول اللّه به عرصه هستى مى
  . پذيرند امتياز عظيمى بر ديگران دارند برند و مى تش پى مىبه حقانيت دعو

تواند اشاره به فطرت توحيدى باشد، و يا دالئل عقلى كه با  مى) پيمان مؤكّد(» ميثاق«تعبير به 
اى به  كه اشاره) پروردگارتان(» بِرَبكُم«گردد، و تعبير  ظاهر مى مشاهده نظام آفرينش بر انسان

  . خلقت است، شاهد بر اين معنا است تدبير الهى در عالم
  اند، ولى اين  دانسته» عالم ذر«را در اينجا اشاره به پيمان » ميثاق«بعضى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذيل آيات مورد » فى ظالل القرآن«و تفسير » مراغى«، طبق نقل تفسير »صحيح بخارى«ـ  1

  . بحث
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  ) 1.(ايم رسد، جز به همان تفسيرى كه ما براى عالم ذر قبالً ذكر كرده  معنى، بعيد به نظر مى
* * *  

او كسى است كه آيات «: افزايد آيه بعد، براى تأكيد و توضيح بيشتر پيرامون همين معنى مى
نازل كرده است، تا شما را از ظلمتهاى شرك و جهل و نادانى، به ايمان و روشن، بر بنده خود 
هو الَّذي ينَزِّلُ (» مون گردد، و خداوند نسبت به شما رئوف و مهربان استتوحيد و علم، رهن

يمحر لَرَؤُف بِكُم إِنَّ اللّه إِلَى النُّورِ و نَ الظُّلُماتم كُمخْرِجينات ليآيات ب هدبلى عع .(  
، ولى »قرآن«گروهى به  اند، و تفسير كرده» معجزات«را در اينجا به همه » آيات بينات«جمعى 

مناسب » نازل كردن«شود، هر چند تعبير به  مفهوم آيه گسترده است و همه اينها را شامل مى
، و آفتاب ايمان درد هاى ظلمت كفر و ضاللت و نادانى را مى قرآن است، همان قرآنى كه پرده

  . كند و آگاهى را در درون جان انسان، طالع مى
اشاره لطيفى به اين حقيقت است كه اين دعوت مؤكد و پرشور الهى، به » رؤُف رحيم«تعبير به 

سوى ايمان و انفاق، مظهرى از مظاهر رحمت الهيه است كه به سراغ همه شما آمده، و تمام 
  . شود بركاتش در اين جهان و جهان ديگر عائد خودتان مى

ن تفاوت چگونه است؟ در ميان تفاوتى هست يا نه؟ و اي» رحيم«و » رئوف«آيا ميان : در اين كه
اشاره به محبت و لطف » رئوف«تر از همه، اين است كه  مفسران گفتگو است، و مناسب

  . اشاره به رحمت او در مورد عاصيان» رحيم«خاصش نسبت به مطيعان است، در حالى كه 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . مراجعه كنيد 4، صفحه »اعراف«سوره  172، ذيل آيه 7، جلد »نمونه«ـ به تفسير  1
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» رحمت«شود، اما  قبل از ظهور آن گفته مى» رحمت«در مورد » رأفت«اند   بعضى، نيز گفته
  . گردد تعبيرى است كه بعد از ظهور بر آن اطالق مى

* * *  
يد در حالى را در راه خدا انفاق نكنچ«: فرمايد سپس، به استداللى بر مسأله انفاق پرداخته، مى

و ما لَكُم أَالّ تُنْفقُوا في سبِيلِ اللّه و للّه ميراثُ (؟ »كه ميراث آسمانها و زمين از آن او است
  ).السماوات و األَرضِ

گذاريد و  پوشيد، و همه را مى يعنى، سرانجام همه شما چشم از جهان و مواهبش مى
  ! گيريد؟ ت چرا بهره خود را نمىنون كه در اختيار شما اسرويد، پس، اك مى

به معنى مالى است بدون قرارداد : گويد مى» مفردات«در » راغب«در اصل ـ چنان كه » ميراث«
شود يكى از  شود، و آنچه از ميت به بازماندگان منتقل مى و مانند آن به انسان منتقل مى

همين معنى تداعى ل، هنگام ذكر اين كلمه، مصداقهاى آن است كه بر اثر كثرت استعما
  . شود مى

از اين نظر است كه نه تنها اموال و ثروتهاى روى زمين، » للّه ميراثُ السموات و األَرضِ«تعبير 
گردد، همه خاليق  بلكه، آنچه در تمام آسمان و زمين وجود دارد، به ذات پاك او بر مى

  . است ميرند و خداوند وارث همه آنها مى
: افزايد فاق در شرائط و احوال مختلف، ارزشهاى متفاوتى دارد در جمله بعد مىان: و از آنجا كه

آنهائى كه قبل از پيروزى انفاق كردند و پيكار نمودند با كسانى كه بعد از فتح اين كار را انجام «
   )1).(لْفَتْحِ و قاتَلَاليستَوِي منْكُم منْ أَنْفَقَ منْ قَبلِ ا(» دادند مساوى نيستند

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليستَوِى منْ «: شود، و در تقدير چنين است  ـ اين آيه محذوفى دارد كه از مذكور استفاده مى 1
  .»أَنْفَقَ منْ قَبلِ الفَتْحِ و قاتَلَ و الَّذينَ أَنْفَقُوا بعد الفَتْحِ و قاتلُوا
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كدام فتح است؟ ميان مفسران گفتگو است، بعضى، آن را اشاره » فتح«در اين كه منظور از اين 
در سال » فتح حديبيه«دانند، و بعضى، آن را اشاره به  در سال هشتم هجرت مى» فتح مكّه«به 

  . ششم
تفسير شده » فتح حديبيه«به » إِنّا فَتَحنا لَك فَتْحاً مبِيناً«در سوره » فتح«البته، نظر به اين كه كلمه 

مناسب ) پيكار كند(» قاتَلَ«باشد، ولى تعبير به » فتح حديبيه«مناسب اين است كه در اينجا نيز 
زيرا در حديبيه پيكارى رخ نداد، اما در فتح مكه پيكارى سريع و كوتاه كه  ;است» فتح مكّه«با 

  . با مقاومت چندانى روبرو نشد، صورت گرفت
در اين آيه جنس فتح و هر گونه پيروزى مسلمين » فتحال«اين احتمال نيز وجود دارد كه مراد از 

آنها كه در مواقع بحرانى از بذل مال و جان اباء نداشتند از : در جنگهاى اسالمى باشد، يعنى
  . آنها كه بعد از فرونشستن طوفانها به يارى اسالم شتافتند برترند

باالتر از كسانى است كه بعد از ن گروه، مقامشان برتر و اي«: افزايد لذا، براى تأكيد بيشتر مى
  ). أُولئك أَعظَم درجةً منَ الَّذينَ أَنْفَقُوا منْ بعد و قاتَلُوا(» فتح انفاق كردند و جهاد نمودند

دانند، مصداق  مى» حديبيه«يا » فتح مكّه«جمعى از مفسران، كه آيه را ناظر به : عجب اين كه
اند، در حالى كه بدون شك، از زمان هجرت تا آن  دانسته» وبكراب«كننده را در اين آيه  انفاق

سال طول كشيد، و غزوات زيادى رخ داد، هزاران نفر در راه اسالم انفاق كردند  8تا  6زمان كه 
طبق تواريخ ده هزار نفر شركت كردند، و مسلماً از اين » فتح مكّه«و پيكار نمودند، چرا كه در 

هاى جنگى كمك مالى نمودند، و انفاق فى سبيل اهللا كردند، و مسلم  روه عده زيادى به برنامهگ
  به معنى انفاق در آستانه اين فتح است نه در آغاز اسالم و بيست » قبل«است كه تعبير به 
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  ! و يك سال قبل
د كه انفاق برتر از جها: اين نكته نيز، الزم به يادآورى است كه، بعضى از مفسران اصرار دارند

داوريهاى آنها هماهنگ شود و شايد ذكر انفاق را در آيه فوق قبل از جهاد،  است، تا با پيش
گواه بر اين مطلب بدانند، در حالى كه روشن است مقدم داشتن انفاق مالى، به خاطر اين است 

، بدون شك بذل جان گردد، و گرنه كه وسائل و مقدمات و ابزار جنگ به وسيله آن فراهم مى
  . دگى براى شهادت، از انفاق مالى برتر و باالتر استو آما

به هر حال، از آنجا كه هر دو گروه با تفاوت درجه مشمول عنايات حقند در پايان آيه 
  ).و كُال وعد اللّه الْحسنى(» خداوند به هر دو گروه وعده نيك داده است«: افزايد مى

در اينجا » حسنى«ر اين مسير گام برداشتند و اين يك قدردانى براى عموم كسانى است كه د
  . گيرد مفهوم وسيعى دارد كه هر گونه ثواب و پاداش نيك دنيا و آخرت را در برمى

خداوند به آنچه انجام «: افزايد و از آنجا كه ارزش عمل به خلوص آن است، در پايان آيه مى
  . )ما تَعملُونَ خَبِيرٌو اللّه بِ(» دهيد آگاه است مى

  !هم از كميت و كيفيت اعمال شما با خبر است، و هم از نيات و ميزان خلوص شما
 * * *  

از تعبير جالب » انفاق فى سبيل اللّه«و در آخرين آيه مورد بحث، باز هم براى تشويق در مورد 
كيست كه به خدا قرض نيكوئى دهد، و از اموالى كه به او «: گويد ديگرى استفاده كرده، مى

ه است انفاق نمايد، تا آن را براى او چندين برابر كند؟ و براى او پاداش فراوان و پر بخشيد
  منْ ذَا الَّذي (» رزشى استا
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رٌ كَرِيمأَج لَه و لَه فَهضاعناً فَيسقَرْضاً ح اللّه قْرِضي .(  
مه ذرات وجود ما لحظه، راستى، تعبير عجيبى است خدائى كه بخشنده تمام نعمتها است، و ه

ست، ما را صاحبان اموال گيرد، و مملوك او ا به لحظه از درياى بى پايان فيض او، بهره مى
شمرده، و در مقام گرفتن وام از ما برآمده، و بر خالف وامهاى معمولى كه عين همان مقدار را 

كند، و عالوه بر  اضافه مىدهند، او چندين برابر، گاه صدها و گاه هزار برابر، بر آن  باز پس مى
  . دهد ند، نيز مىدا كه پاداشى است عظيم كه جز خدا نمى» اجر كريم«اينها وعده 

* * *  
  : ها نكته

  هاى انفاق  ـ انگيزه 1
در آيات گذشته براى تشويق به انفاق ـ اعم از كمك به موضوع جهاد، يا : قابل توجه اين كه

تواند عاملى براى  شود كه هر يك مى  مختلفى ديده مى انفاقهاى ديگر به نيازمندان ـ تعبيرات
  . حركت به سوى اين هدف باشد

در آيه هفتم، اشاره به مسأله استخالف و جانشينى مردم از يكديگر، يا از خداوند در اين ثروتها 
شمرد، و همه را نماينده او در اين اموال، اين  است كه مالكيت حقيقى را مخصوص خدا مى

  . ند دست و دل انسان را در انفاق باز كند و عاملى براى حركت در اين زمينه باشدتوا بينش مى
  

ها و بازماندن آن بعد از همه  در آيه دهم، تعبير ديگرى آمده كه از ناپايدارى اموال و سرمايه
گويد، ميراث آسمانها و زمين از آن  است مى» ميراث«كند، و آن تعبير به  انسانها حكايت مى

  . خدا است
هنده گيرنده، و انسانها را وام د خدا را وام: و در آيه يازدهم، تعبير از همه حساستر است

  شمرد، وامى كه مسأله تحريم ربا، در آن راه ندارد و چندين برابر  مى
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اى  شود، اضافه بر پاداش عظيمى كه در هيچ انديشه تا هزاران برابر در مقابل آن پرداخته مى
   !گنجد نمى

هاى حرص و آز و حسد و  اينها، همه، براى اين است كه بينشهاى انحرافى و انگيزه
اى بر اساس پيوندهاى   هى و طول امل را كه مانع از انفاق است از ميان ببرد، و جامعهخودخوا

  . عاطفى و روح اجتماعى و تعاون عميق بسازد
* * *  

  ـ شرايط انفاق در راه خدا  2
اى به اين حقيقت است كه وام دادن، خود انواع و  در آيه فوق، اشاره» قرضاً حسناً«تعبير به 

» ارزش بى«و يا حتى » وام كم ارزش«و بعضى را » وام نيكو«بعضى را اقسامى دارد كه، 
  . توان شمرد مى

را در آيات » انفاق ارزشمند«را در برابر خداوند، يا به تعبير ديگر » شرائط وام نيكو«قرآن مجيد 
  . اند آورى آن، ده شرط استفاده كرده بيان كرده است، و بعضى از مفسران از جمعمختلف 

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَنْفقُوا منْ : ـ از بهترين قسمت مال انتخاب شود، نه از اموال كم ارزش 1
ا الْخَبِيثَ منْه تُنْفقُونَ و لَستُم ِبĤخذيه طَيبات ما كَسبتُم و مما أَخْرَجنا لَكُم منَ األَرضِ و التَيممو

يدمح ىغَن وا أَنَّ اللّهلَماع و يهضُوا فايد از اموال  اى كسانى كه ايمان آورده«: إِالّ أَنْ تُغْم
ايم، انفاق كنيد، و به سراغ  ايد، يا از زمين براى شما خارج ساخته اى كه به دست آورده پاكيزه
تهاى ناپاك براى انفاق نرويد در حالى كه خودتان حاضر نيستيد آنها را بپذيريد، مگر از قسم

  ) 1.(»نياز و شايسته ستايش است روى اغماض، و بدانيد خداوند بى
  و يؤْثرُونَ : فرمايد ـ از اموالى كه مورد نياز انسان است باشد، چنان كه مى 2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .267ـ بقره، آيه  1
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دارند هر چند شخصاً   آنها ديگران را بر خود مقدم مى«: على أَنْفُسهِم و لَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ
  ) 1.(»شديداً نيازمند باشند

للُْفقَراء الَّذينَ : ـ به كسانى انفاق كند كه سخت به آن نيازمندند و اولويتها را در نظر گيرد 3
براى نيازمندانى باشد كه در راه خدا در ) مخصوصاً(انفاق شما «: وا في سبِيلِ اللّهأُحصرُ

  ) 2.(»اند محاصره قرار گرفته
هر گاه آنها «: و إِنْ تُُخْفُوها و تُؤْتُوها الْفُقَراء فَهو خَيرٌ لَكُم: ـ انفاق اگر مكتوم باشد بهتر است 4

  ) 3.(»هيد براى شما بهتر استرا مخفى ساخته و به نيازمندان بد
: يا أَيها الَّذينَ آمنُوا التُبطلُوا صدقاتكُم بِالْمنِّ و األَذى: ـ هرگز منت و آزارى با آن همراه نباشد 5
  ) 4.(»ايد انفاقهاى خود را با منت و آزار باطل نكنيد اى كسانى كه ايمان آورده«
كسانى «: ينْفقُونَ أَموالَهم ابتغاء مرْضات اللّه: ص نيت باشدـ انفاق بايد توأم با اخالص و خلو 6

  ) 5.(»كنند كه اموالشان را براى جلب خشنودى خداوند انفاق مى
و التَمنُنْ : كند كوچك و كم اهميت بشمرد، هر چند ظاهراً بزرگ باشد  ـ آنچه را انفاق مى 7

  )7(-)6.(»و آن را بزرگ مشمربه هنگام انفاق منت مگذار «: تَستَكْثرُ
تَنالُوا الْبِرَّ حتّى تُنْفقُوا مما  لَنْ: ـ از اموالى باشد كه به آن دل بسته است و مورد عالقه او است 8

  رسيد مگر اين كه  هرگز به حقيقت نيكوكارى نمى«: تُحبونَ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9ـ حشر، آيه  1
  .273ـ بقره، آيه  2
  .271ـ بقره، آيه  3
  .264ـ بقره، آيه  4
  .265ـ بقره، آيه  5
  . 6ـ مدثر، آيه  6
ـ اين آيه تفسيرهاى متعددى دارد كه يكى از آنها همان است كه در باال گفته شد، شرح  7

  . مطالعه خواهيد كرد» مدثر«بيشتر را به خواست خدا در تفسير سوره 
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  ) 1.(»فاق كنيداز آنچه دوست داريد ان
و : اى ميان خالق و خلق بداند  ـ هرگز خود را مالك حقيقى تصور نكند، بلكه خود را واسطه 9

يهينَ فتَخْلَفسم لَكُمعا جمقُوا مانفاق كنيد از آنچه خداوند شما را نماينده خود در آن قرار «: أَنْف
  ) 2.(»داده است

: پذيرد ز اموال حالل باشد، چرا كه خداوند فقط آن را مىـ و قبل از هر چيز بايد انفاق ا 10
  ) 3.(»كند خداوند تنها از پرهيزگاران قبول مى«: إِنَّما يتَقَبلُ اللّه منَ الْمتَّقينَ

خداوند «: اليقْبلُ اللّه صدقَةً منْ غُلُول: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(و در حديث آمده كه پيامبر
  ) 4.(»پذيرد قى را كه از طريق خيانت است نمىهيچگاه انفا

آنچه گفته شد، در واقع قسمت مهمى از اوصاف و شرائط الزم است، ولى منحصر به اينها 
توان دست   نيست، و با دقت و تأمل در آيات و روايات اسالمى، به شرايط ديگرى نيز مى

  . يافت
مانند عدم منت، آزار و (شود  محسوب مى» واجب«ضمناً آنچه گفته شد، بعضى از شرائط 

كه عدم ) مانند ايثار به نفس در موقع حاجت خويشتن(است » كمال«و بعضى از شرائط ) ظاهرت
  .برد، هر چند در سطح اعال قرار ندارد وجود آن ارزش انفاق را از ميان نمى

ها در مورد بود، ولى بسيارى از آن) وام به خداوند(و نيز آنچه گفته شد، گر چه در مورد انفاق 
» قرض الحسنه«وامهاى معمولى نيز، صادق است، و به اصطالح از شرائط الزم، يا شرط كمال 

  . باشد مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .92ـ آل عمران، آيه  1
  .7ـ حديد، آيه  2
  .27ـ مائده، آيه  3
» كبير«در تفسير » ر رازىفخ«و » مجمع البيان«در » طبرسى«ـ اين اوصاف دهگانه را مرحوم  4
  . آورده، و ما با مختصر تغيير و تكميل در باال ذكر كرديم» روح المعانى«در » آلوسى«و 
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ايم  آورده» بقره«سوره  267تا  261شرح مبسوطى ذيل آيه » انفاق در راه خدا«درباره اهميت 
  ). 257تا  232تفسير نمونه صفحه  2جلد (

* * *  
  در ايمان و جهاد و انفاق  ـ پيشگامان 3

شوند، هم شجاعت و آگاهى  بدون شك، كسانى كه در ايمان و اعمال خير بر ديگران مقدم مى
بيشترى دارند، و هم ايثار و فداكارى فزونتر، و به همين دليل در پيشگاه خدا يكسان نيستند، و 

فتح مكّه يا (ز فتح لذا در آيات فوق، روى همين مسأله تكيه شده بود كه كسانى كه قبل ا
انفاق كردند و جهاد نمودند، در پيشگاه خدا با ديگران ) و يا مطلق فتوحات اسالمى حديبيه،

  . يكسان نيستند
) سال ششم هجرت(» حديبيه«در سال : گويد  نقل شده كه مى» ابو سعيد خدرى«در حديثى از 

ممكن : رسيديم فرمود)  مكانى نزديك مكه(» عسفان«ما با رسول خدا بوديم، هنگامى كه به 
  ! در آينده قومى بيايند كه اعمال شما را در مقايسه با اعمال خود كوچك بشمرنداست 
  آيا منظور قريش است؟ ! آنها كيانند اى رسول خدا: گفتيم
  ). و اعمالى فزونتر(هستند كه دلهائى رقيقتر و نرمتر از شما دارند » يمن«آنها اهل ! نه: فرمود
  ! ها از ما بهترند، اى رسول خدا؟آيا آن: گفتيم
يا ) 1(اگر براى يكى از آنها كوهى از طال باشد و در راه خدا انفاق كند، به اندازه يك مد: فرمود

كنيد پاداش ندارد، بدانيد اين تفاوتى است ميان ما مسلمانان و ساير  نصف آن كه شما انفاق مى
  : مردم و شاهد آن، اين سخن خدا است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).كمتر از يك كيلو(ـ ظاهراً منظور يك مد طعام است  1
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  ) 1.(»...اليستَوِي منْكُم منْ أَنْفَقَ منْ قَبلِ الْفَتْحِ و قاتَلَ«
منظور از قرض دادن به پروردگار، هر گونه انفاق در راه او : اين نكته نيز، قابل توجه است كه

و امام مسلمين ) صلى اهللا عليه وآله(يكى از مصاديق مهم آن كمك كردن به پيامبر است كه
  .باشد، تا در مصارف الزم براى اداره حكومت اسالمى به كار گيرد مى

يسئَلْ  إِنَّ اللّه لَم: نقل شده است كه فرمود) عليه السالم(از امام صادق» كافى«لذا در روايتى در 
: حاجة بِه إِلى ذلك، و ما كانَ للّه منْ حقٍّ فَإِنَّما هو لوليهأَيديهِم قَرْضاً منْ خَلْقَه مما فى 

خداوند از بندگانش وامى مطالبه نكرده است به خاطر احتياج خويش، آنچه از حقوق براى «
  )2.(»خدا است، براى ولى و نماينده او است

...) منْ ذَا الَّذي يقْرِض اللّه(ذيل آيه مورد بحث ) عليه السالم(و در حديث ديگرى از امام كاظم
  ) 3.(»اين آيه در مورد هديه و كمك به امام نازل شده است«: نَزَلَت فى صلَةِ اإلِمامِ: آمده است

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .172، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  1
  .522، صفحه »صافى«ر ـ تفسي 2
  .ـ همان مدرك 3
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12    و يهِمدنَ أَييب مهعى نُورسي ناتؤْمالْم ينَ ونؤْمتَرَى الْم موي  
  بِأَيمانهِم بشْراكُم الْيوم جنّات تَجرِي منْ تَحتها األَنْهار خالدينَ          
          يها ذلف يمظالْع زالْفَو وه ك  

  يوم يقُولُ الْمنافقُونَ و الْمنافقات للَّذينَ آمنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِس منْ    13
          ور لَهبِس منَهيب وا نُوراً فَضُرِبسفَالْتَم كُمراءوا وجِعيلَ ارق نُورِكُم  
  الرَّحمةُ و ظاهرُه منْ قبله الْعذاب ب باطنُه فيه با          

14    و كُمأَنْفُس فَتَنْتُم نَّكُملك لى وقالُوا ب كُمعنَكُنْ م أَ لَم مونَهنادي  
           و رُ اللّهأَم تّى جاءح ياألَمان غَرَّتْكُم و تُمتَبار و تُمصتَرَبغَرَّكُم  
           الْغَرُور بِاللّه  

15    ىه النّار أْواكُمينَ كَفَرُوا منَ الَّذال م ةٌ ويدف نْكُمؤْخَذُ مالي موفَالْي  
  موالكُم و بِئْس الْمصيرُ           

  
  : ترجمه

ه نورشان پيش رو و نگرى ك همان روزى است كه مردان و زنان با ايمان را مى) اين در(ـ  12
بشارت باد بر شما امروز :) گويند و به آنها مى(كند  در سمت راستشان به سرعت حركت مى

جاودانه در آن خواهيد ماند، و اين  ;به باغهائى از بهشت كه نهرها زير درختان آن جارى است
  . همان رستگارى بزرگ است

كنيد تا از نور شما نظرى به ما بيف«: دگوين ـ روزى كه مردان و زنان منافق به مؤمنان مى 13
  به پشت سر خود بازگرديد و كسب نور «: شود به آنها گفته مى! »پرتوى برگيريم
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شود كه درى دارد، درونش رحمت است و  در اين هنگام ديوارى ميان آنها زده مى! »كنيد

  . برونش عذاب
ى، ولى شما خود را به آر«: گويند  مى! ؟»ممگر ما با شما نبودي«: زنند ـ آنها را صدا مى 14

شك و ترديد داشتيد، و ) در همه چيز(كشيديد، و ) مرگ پيامبر را(هالكت افكنديد و انتظار 
آرزوهاى دور و دراز شما را فريب داد تا فرمان خدا فرا رسيد، و شيطان فريبكار شما را در 

  ! خداوند فريب داد) فرمان(برابر 
و جايگاهتان آتش است  ;شود، و نه از كافران فته مىاى پذير  ـ پس امروز نه از شما هديه 15

  ! »و چه بد جايگاهى است ;باشد و همان سرپرستتان مى
  

  : تفسير
  ! بگذاريد ما هم از نور شما استفاده كنيم

كنندگان را به اجر كريم نويد داد، در   از آنجا كه در آخرين آيه، از آيات گذشته، خداوند انفاق
كند كه اين اجر كريم، ارزشمند و با عظمت در چه روزى  ت مورد بحث مشخص مىآيا

  است؟ 
نگرى كه نورشان در   اين در همان روزى است كه مردان و زنان با ايمان را مى«: فرمايد مى

يوم تَرَى الْمؤْمنينَ و الْمؤْمنات (» كند پيش رو و در سمت راستشان، به سرعت حركت مى
  ). يديهِم و بِأَيمانهِمنُورهم بينَ أَيسعى 

است، ولى مسلماً ديگران هم اين صحنه را ) صلى اهللا عليه وآله(گرچه مخاطب در اينجا پيامبر
الزم است تا آنها را مورد ) صلى اهللا عليه وآله(بينند، ولى چون شناسائى مؤمنان براى پيامبر مى

  . شناسد ى مىتفقد بيشترى قرار دهد، با اين نشانه آنها را به خوب
منظور از آن : اند ولى روشن است ، احتماالت متعددى داده»نور«گرچه مفسران در مورد اين 

  نور مردان و (» نُورهم«تجسم نور ايمان است، چون تعبير به 
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شده است، و جاى تعجب نيست، چرا كه در آن روز عقائد و اعمال انسانها ) زنان با ايمان
به صورت روشنائى و نور ظاهرى مجسم كه همان نور هدايت است، » ايمان« يابد، تجسم مى

  . گردد كه تاريكى مطلق است، به صورت ظلمت ظاهرى مجسم مى» كفر«گردد، و  مى
يوم اليخْزِي اللّه النَّبِي و الَّذينَ آمنُوا معه نُورهم : خوانيم مى» تحريم«سوره  8و لذا در آيه 

عى بسييهِمدنَ أَيخداوند، پيامبر خود و كسانى را كه با او ايمان آوردند خوار  در آن روز كه«: ي
  . »كند كند، نورشان پيش روى آنها حركت مى نمى

  . »كند مؤمنان را از ظلمت به سوى نور هدايت مى«خداوند : در آيات ديگر قرآن نيز، آمده است
، دليل بر اين است كه خود مؤمنان نيز )معنى حركت سريعبه » سعى«از ماده (» يسعى«تعبير به 

پيمايند، چرا كه حركت  با سرعت راه محشر را به سوى بهشت و كانون سعادت جاويدان مى
  . سريع نور آنها، جدا از حركت سريع خودشان نيست

نورى كه پيشاپيش روى مؤمنان در (قابل توجه اين كه، تنها سخن از دو نور در ميان آمده 
اين تعبير، ممكن است اشاره به دو گروه مختلف از ) حركت است و نورى كه از طرف راست

كند،  كه صورتى نورانى دارند و نورشان پيشاپيش آنها حركت مى» گروه مقرّبان«مؤمنان باشد، 
، كه نور آنها در سمت راستشان است، چرا كه نامه اعمالشان به دست »اصحاب اليمين«و 

ين احتمال، نيز وجود دارد كه هر دو اشاره خيزد، ا شود، و نور از آن برمى مىراست آنها داده 
خيزد، و تمام  به يك گروه است و نور يمين كنايه از نورى است كه از اعمال نيك آنها برمى

  . سازد اطراف آنها را روشن مى
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رتو آن راه بهشت را به به هر حال، اين نور، راهنماى آنها به سوى بهشت برين است، و در پ
  . مايندپي سرعت مى

خيزد با تفاوت  از سوى ديگر، بدون شك، اين نور الهى چون از ايمان و عمل صالح برمى
تر دارند نورشان فاصله  مراتب ايمان و عمل صالح مردم، متفاوت است، آنها كه ايمانى قوى

نور كمترى برخوردارند، تا  ترى دارند از سازد، و آنها كه مرتبه ضعيف زيادى را روشن مى
على بن «، چنان كه در تفسير !سازد  ه نور بعضى تنها نوك انگشتان پاى آنها را روشن مىآنجا ك
يقَسم النُّور بينَ النّاسِ يوم القيامةِ على قَدرِ : ذيل آيه مورد بحث اشاره شده است» ابراهيم
هِممان1.(»شود ىمردم به اندازه ايمانشان تقسيم م در روز قيامت نور در ميان«: إِي (  

بشارت باد بر شما امروز، به «: خيزد اينجاست كه به احترام آنها اين ندا از فرشتگان برمى
بشْراكُم الْيوم جنّات تَجرِي منْ (» باغهائى از بهشت، كه نهرها از زير درختانش جارى است

ا األَنْهارهتتَح .(  
خالدينَ فيها ذلك هو (» ر آن خواهيد ماند، و اين پيروزى و رستگارى بزرگى استجاودانه د«

يمظالْع زالْفَو .(  
* * *  

اند در اين هنگام، فريادشان  اما منافقان كه در تاريكى وحشتناك كفر، نفاق و گناه قرار گرفته
يزى جز جواب منفى كنند، اما چ شود و ملتمسانه از مؤمنان تقاضاى نور مى بلند مى

: گويند روزى كه مردان و زنان منافق به مؤمنان مى«: گويد كه در آيه بعد مى شنوند، چنان نمى
يوم يقُولُ الْمنافقُونَ و الْمنافقات للَّذينَ (» اى برگيريم نظرى بر ما بيفكنيد تا از نور شما شعله

 نُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسآم  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .60، حديث 241، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
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نْ نُورِكُم1).(م (  
اى از آتش است، سپس به   به معنى گرفتن شعله» قبس«در اصل از ماده » اقتباس«

  . گيريهاى ديگر، نيز اطالق شده نمونه
نيد تا از نور صورت شما بهره گيريم، و راه به ما نگاه ك: اين است كه» انظُرُونا«منظور از جمله 

نظر لطف و محبتى به ما بيفكنيد و سهمى از نور خود را به ما : خود را پيدا كنيم، يا اين كه
انتظار كشيدن باشد، يعنى كمى مهلت » انظُرُونا«دهيد، اين احتمال نيز، وجود دارد كه منظور از 

  . تان، راه را پيدا كنيمدهيد تا ما هم به شما برسيم و در پرتو نور
اين است كه به پشت سر خود برگرديد و : شود پاسخى كه به آنها گفته مى«اما به هر حال، 
  ). قيلَ ارجِعوا وراءكُم فَالْتَمسوا نُوراً! (»كسب نور كنيد

بايست آن را از دنيائى كه پشت سر گذاشتيد، از طريق  اينجا جاى تحصيل نور نيست، مى
  ! ا ديگر گذشته و دير شده استآورديد، ام و عمل صالح، به دست مىايمان 

فَضُرِب بينَهم (» شود كه درى دارد در اين هنگام، ناگهان ديوارى در ميان اين دو گروه زده مى«
باب ور لَهبِس .(  

درونش رحمت است و «ولى، دو طرف اين ديوار عظيم، يا اين در، كامالً با هم متفاوت است 
  ). باطنُه فيه الرَّحمةُ و ظاهرُه منْ قبله الْعذاب(» بيرونش عذاب

  ، در لغت به معنى ديوارى است كه در گذشته براى حفاظت به دور »سور«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هده يا درك چيزى در اصل، به معنى انديشه يا نگاه كردن، براى مشا» نظر«از ماده » انْظُرُونا«ـ  1
متعدى شود به معنى افكندن » إلى«آيد، هر گاه با  است، و گاه به معنى تأمل و جستجو نيز مى
است و » تأمل و تدبر«متعدى گردد به معنى » فى«چشم به سوى چيزى است، و هر گاه با 

تأخير به معنى » نظرته و انظرته و انتظرته«: نگامى كه بدون حرف جر متعدى شود و بگوئيمه
  ).اقتباس از مفردات راغب. (انداختن و يا انتظار كشيدن است
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شود، و در فواصل مختلف نيز  مى» بارو«كشيدند، و در فارسى از آن تعبير به  شهرها مى
  . كردند مى» برج و بارو«ان داشت، و لذا مجموعاً تعبير به برجهائى براى محافظان و نگهبان

يعنى مؤمنان، همچون » درون آن رحمت، و برون آن عذاب است«: گويد مى: قابل توجه اين كه
ساكنان شهر، در درون اين باغ هستند، و منافقان همچون بيگانگان در قسمت بيابانى قرار 

كردند، اما ديوارى عظيم از   كنار هم زندگى مى دارند، قبالً نيز آنها در يك جامعه و در
كرد، در قيامت نيز همين معنى مجسم   از يكديگر جدا مىاعتقادات و اعمال مختلف، آنها را 

  . گردد مى
منافقان از اين در نعمتهاى بهشتى را : براى چيست؟ ممكن است براى اين باشد كه» در«اما اين 

اند پس از اصالح از آن بگذرند و در  افرادى كه كمتر آلوده: ببينند و حسرت ببرند، يا اين كه
  .كنار مؤمنان قرار گيرند

 * * *  
آنها را صدا «: افزايد اما اين ديوار چنان نيست كه مانع عبور صدا باشد، لذا در آيه بعد مى

  ). ينادونَهم أَ لَم نَكُنْ معكُم! (؟»زنند كه مگر ما با شما نبوديم مى
زيستيم، و هم در اينجا در كنار شما بوديم، چه شد كه  هم در دنيا با شما در يك جامعه مى

  ! گهان از ما جدا شديد، و به روح و رحمت الهى رفتيد، و ما را در چنگال عذاب رها كرديد؟نا
  ). قالُوا بلى(» آرى با هم بوديم: گويند آنها در پاسخ مى«

در همه جا با هم بوديم، در كوچه و بازار، در سفر و حضر، گاه همسايه هم بوديم، و يا حتى 
ولى از نظر مكتب و عقيده و عمل، فرسنگها با هم فاصله كرديم،  گاه در يك خانه زندگى مى

  . داشتيم، شما خط خود را از ما جدا كرده بوديد، و در اصول و فروع، از حق بيگانه بوديد
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  : زرگى بوديد از جملهشما گرفتار خطاهاى ب: افزايند  سپس مى
و لكنَّكُم فَتَنْتُم (» هالك كرديدشما به واسطه پيمودن طريق كفر، خود را فريب داديد و «ـ  1

كُمأَنْفُس .(  
و نابودى مسلمين و برچيده شدن اساس ) صلى اهللا عليه وآله(پيوسته در انتظار مرگ پيامبر«ـ  2

  ). و تَرَبصتُم(» اسالم بوديد
به عالوه، در انجام هر كار مثبت، و هر حركت صحيح، حالت صبر و انتظار داشتيد و تعلل 

  . نموديد ىم
و قرآن، شك ) صلى اهللا عليه وآله(پيوسته در امر معاد و رستاخيز و حقانيت دعوت پيامبر«ـ  3

  ). و ارتَبتُم(» و ترديد داشتيد
همواره گرفتار آرزوهاى دور و دراز بوديد، آرزوهائى كه هرگز دست از سر شما «ـ  4

  ). و غَرَّتْكُم األَماني حتّى جاء أَمرُ اللّه(» برنداشت، تا فرمان خدا دائر بر مرگتان فرا رسيد
اى مجال تفكر صحيح، به شما نداد، غرق رؤياها و پندارها بوديد، در  آرى، اين آرزوها لحظه

وى وصول به شهوات و اهداف مادى بر شما كرديد، و آرز عالمى از وهم و خيال زندگى مى
  . چيره بود

شما را ) كه پايگاهش را در وجودتان محكم كرده بود(ن فريبكار از همه اينها گذشته شيطا«ـ  5
  ). و غَرَّكُم بِاللّه الْغَرُور(» در برابر خداوند، فريب داد

ودانه جلوه داد، و گاه، قيامت را ها شما را مغرور كرد، گاه، دنيا را در نظرتان جا او با وسوسه
كرد، و گاه،  ف و رحمت الهى مغرور مىيك حلواى نسيه قلمداد كرد، گاهى، شما را به لط

  ! برد اصالً وجود خداوند بزرگ را زير سؤال مى
  . اين عوامل پنجگانه، دست به دست هم دادند و خط شما را به كلى از ما جدا كردند
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آزمايش و امتحان، فريب دادن ، بال و : به معانى مختلفى آمده است» فتنه«از ماده » فَتَنْتُم«
پرستى، و در اينجا بيشتر با دو معنى آخر، يعنى  اب، ضاللت و گمراهى و شرك و بتعذ

  . گمراهى و شرك مناسب است
در اصل، به معنى انتظار كشيدن است، خواه انتظار بال و مصيبت » تربص«از ماده » تَرَبصتُم«

و ) ى اهللا عليه وآلهصل(باشد، يا فراوانى و نعمت، و در اينجا بيشتر مناسب انتظار مرگ پيامبر
برچيده شدن اسالم، يا انتظار كشيدن به معنى تعلل ورزيدن در توبه از گناه، و انجام هر گونه 

  . كار خير است
شود،  به هر گونه شك و ترديد كه بعداً پرده از روى آن برداشته مى» ريب«از ماده » و ارتَبتُم«

  . در قيامت و يا حقانيت قرآن است گردد، و در اينجا بيشتر مناسب با شك اطالق مى
گرچه مفهوم الفاظى كه در آيه به كار رفته، گسترده است ولى ممكن است به ترتيب، بيانگر 

» معاد«و سپس شك در ) صلى اهللا عليه وآله(»پايان عمر اسالم و پيامبر«، و انتظار »شرك«مسأله 
هاى  طان باشد، بنابراين جمله، از طريق فريب أمانى و شي»آلودگيهاى عملى«و بعد از آن 

  . گانه دين است و دو جمله اخير ناظر به فروع دين  گانه نخست، ناظر به اصول سه سه
* * *  

امروز از شما «: گويند گيرى، منافقان را مخاطب ساخته، مى  سرانجام، مؤمنان در يك نتيجه
فَالْيوم اليؤْخَُذ منْكُم ( »شود كه در برابر آن از عذاب الهى رهائى يابيد غرامتى پذيرفته نمى

  ). فديةٌ
  ). و ال منَ الَّذينَ كَفَرُوا(» و نه از كافران«

و به اين ترتيب، كافران نيز سرنوشتى همچون منافقان دارند، و همگى در گرو گناهان و 
  . زشتيهاى اعمال خويشند، و راه خالصى ندارند
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  ). مأْواكُم النّار(» ان آتش استجايگاهت«: افزايند و سپس مى
  ) 1).(هى موالكُم(» و مولى و سرپرستتان همان دوزخ«
  ). و بِئْس الْمصيرُ! (؟»و چه بد جايگاهى است«

معموالً انسانها براى نجات از چنگال مجازات و كيفر در دنيا، يا متوسل به غرامت مالى 
طلبند، ولى در آنجا هيچ يك از اين دو، براى  مك مىشوند، و يا از نيروى ياور و شفيعى ك مى

  . منافقان و كافران وجود ندارد
اصوالً، در قيامت تمام اسباب و وسائل مادى كه در اين جهان براى رسيدن به مقاصد معمول 

و «: خوانيم مى» بقره« 166شود، چنان كه در آيه  افتد، و پيوندها بريده مى است از كار مى
تتَقَطَّع باباألَس بِهِم« .  

  ) 2).(يوم البيع فيه و الخُلَّةٌ(» در آن روز، نه دادوستدى هست و نه رابطه دوستى«
  ) 3).(و اليؤْخَذُ منْها عدلٌ(» شود نه عوضى گرفته مى«
  )4).(يوم اليغْني مولى عنْ مولى شَيئاً(» رسد و نه كسى به فرياد دوستش مى«
  )5).(يوم اليغْني عنْهم كَيدهم شَيئاً(» رسد ها و مكرها به جائى مى نقشه نه«
  ) 6).(فَال أَنْساب بينَهم يومئذ(» خورد و نه رابطه خويشاوندى به درد مى«

كُلُّ نَفْس بِما كَسبت (» همه در گرو اعمال خويش و گرفتار اعمال خود هستند«و خالصه، 
  ) 7).(ةٌرهينَ

  كند كه تنها وسيله نجات در آن روز، ايمان  و به اين ترتيب، قرآن روشن مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و سرپرست باشد يا به معنى شخص، يا چيزى » ولى«در اينجا ممكن است به معنى » مولى«ـ  1
  . كه براى انسان اولويت دارد

  .254ـ بقره، آيه  2
  .48 ـ بقره، آيه 3
  .41ـ دخان، آيه  4
  .46ـ طور،  5
  .101ـ مؤمنون، آيه  6
  .38ـ مدثر، آيه  7
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و عمل صالح است، حتى دايره شفاعت محدود به كسانى است كه سهمى از اين دو را داشته 
  . اند باشند نه بيگانگان مطلق، و آنها كه پيوندهاى خود را به كلى از خدا و اولياء اللّه، بريده

*  * *  
  : نكته

  حاصل مجرمان، در قيامت  استمدادهاى بى
از آنجا كه بسيارى از مردم به هنگام ورود در عرصه محشر، با نظامى كه در آنجا حاكم است 
آشنا نيستند، بر اين باورند كه نظامات دنيا در آنجا نيز حكومت دارد، لذا به آن متوسل 

  اند؟   زرگى مرتكب شدهفهمند چه اشتباه ب شوند، ولى به زودى مى مى
نظرى به ما «: أُنْظُرُونا نَقْتَبِس منْ نُورِكُم: گويند كنند، و مى گاه، مجرمان، از مؤمنان استمداد مى

اما به زودى با ) آيات مورد بحث(» اى از ايمان و عمل صالح شما برگيريم  بيفكنيد تا شعله
خبر از  ر دار دنيا بود، كه غافل و بىشوند كه منبع نور اينجا نيست، د  جواب منفى روبرو مى

  . آن گذشتيد
فَهلْ أَنْتُم مغْنُونَ : گويند و مى) پيروان از رهبرانشان(طلبند  و گاه، مجرمان از يكديگر كمك مى

كه در ) 1(»پذيريد آيا شما سهمى از عذاب الهى را به جاى ما مى«: عنّا منْ عذابِ اللّه منْ شَىء
  . شوند اسخ منفى روبرو مىاينجا نيز با پ

ادعوا ربكُم يخَفِّف عنّا يوماً منَ : گويند  زنند و مى گاه، حتى دست به دامن خازنان دوزخ مى
  ) 2.(»از پروردگارتان بخواهيد يك روز عذاب را از ما تخفيف دهد«: الْعذابِ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21ـ ابراهيم، آيه  1
  .49ـ مؤمن، آيه  2



٣٥٠  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

ربنا أَخْرِجنا منْها : : دارند جويند، و عرضه مى و گاه، از اينهم فراتر رفته از خداوند استمداد مى
ما را از اين آتش سوزان بيرون آر، اگر بار ديگر بازگشتيم ! پروردگارا«: فَإِنْ عدنا فَإِنّا ظالمونَ

ه، و ست اين راه نيز بسته است، چرا كه دوران تكليف سر آمدولى، پيدا ا) 1(»ظالم و ستمگريم
  . آنجا سراى پاداش و كيفر است

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .107ـ مؤمنون، آيه  1
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  ه و ما نَزَلَ منَ الْحقِّأَ لَم يأْنِ للَّذينَ آمنُوا أَنْ تَخْشَع قُلُوبهم لذكْرِ اللّ    16
          تفَقَس داألَم هِملَيلُ فَطالَ عنْ قَبم تابينَ أُوتُوا الْككُونُوا كَالَّذالي و  
  قُلُوبهم و كَثيرٌ منْهم فاسقُونَ           

  ا لَكُم اآليات لَعلَّكُماعلَموا أَنَّ اللّه يحىِ األَرض بعد موتها قَد بينّ    17
  تَعقلُونَ           

18    فضاعناً يسقَرْضاً ح أَقْرَضُوا اللّه و قاتدصالْم ينَ وقدصإِنَّ الْم  
           رٌ كَرِيمأَج ملَه و ملَه  

  
  : ترجمه

و آنچه از حق نازل شده ـ آيا وقت آن نرسيده است كه دلهاى مؤمنان در برابر ذكر خدا  16
است خاشع گردد و مانند كسانى نباشند كه در گذشته به آنها كتاب آسمانى داده شد، سپس 

  ! و بسيارى از آنها گنهكارند ;زمانى طوالنى بر آنها گذشت و قلبهايشان قساوت پيدا كرد
راى شما بيان را ب) خود(ما آيات . كند ـ بدانيد خداوند زمين را بعد از مرگ آن زنده مى 17

  . كنيد كرديم، شايد انديشه
اين قرض (دهند، » قرض الحسنه«به خدا ) از اين راه(كننده، و آنها كه  ـ مردان و زنان انفاق 18

  ! شود و پاداش پر ارزشى دارند براى آنان مضاعف مى) الحسنه
  

  : شان نزول
   براى نخستين آيه مورد بحث، شأن نزولهاى متعددى نقل شده از جمله
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  : اين كه
آيه مزبور يك سال بعد از هجرت، درباره منافقان نازل شده است، به خاطر اين كه روزى از 

» تورات«، چرا كه در !است براى ما سخن بگو» تورات«از آنچه در : پرسيدند» سلمان فارسى«
در ) ئى كننداعتنا خواستند نسبت به قرآن، بى و به اين وسيله مى(انگيزى است  مسائل شگفت

احسن «اين قرآن : به آنها گفت» سلمان«نازل شد، » يوسف«ز سوره اين هنگام، آيات آغا
  . تر است و بهترين سرگذشتها است، و براى شما از غير آن نافع» القصص

آمدند و همان خواهش را تكرار » سلمان«مدتى از تكرار سؤال خوددارى كردند، باز به سراغ 
أَللّه نَزَّلَ أَحسنَ الْحديث كتاباً متَشابِهاً مثانى تَقْشَعرُّ منْه جلُود الَّذينَ : ، آيهكردند، در اين هنگام

مهبنَ رخْشَواز نظر لطف و زيبائى و (خداوند بهترين سخن را نازل كرده كتابى كه آياتش «...: ي
زه كه از شنيدن آياتش لر) انگيز شوقاما تكرارى (همانند يكديگر است آياتى مكرر دارد ) معنى

  ) 1.(نازل شد» ...افتد بر اندام كسانى كه در برابر پروردگارشان خاشعند مى
آمدند و همان » سلمان«باز، مدتى از تكرار اين سؤال، خوددارى كردند و بار سوم به سراغ 

: مؤاخذه كرد كه و آنها را(درخواست را تكرار كردند، در اين هنگام، آيه مورد بحث نازل شد 
  ). آيا موقع آن نرسيده است كه در برابر نام خدا خشوع كنيد و از اين سخنان دست برداريد

در خشكسالى و » مكّه«در ) صلى اهللا عليه وآله(ياران پيامبر: در شأن نزول ديگرى، آمده است
ند وضع بردند، هنگامى كه مهاجرت كردند به فراوانى و نعمت رسيد زندگى سختى به سر مى

اى چيره گشت، در حالى كه الزم بود، بر ايمان و  آنها دگرگون شد، و قساوت بر قلوب عده
  ، به خاطر مصاحبت با قرآن يقين و اخالص آنها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23ـ زمر، آيه  1
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  ) 1).(آيه فوق نازل شد و به آنها هشدار داد(افزوده شود 
خورد كه چون حكايت از  ز شأن نزولهاى ديگر نيز، در زمينه اين آيه، به چشم مىاى ا پاره

ماد نيست، زيرا مشهور اين است كه تمام اين سوره در كند، قابل اعت بودن آيه مى» مكّى«
  . نازل شده است» مدينه«

* * *  
  : تفسير

  ! خبرى تا كى؟ غفلت و بى
هاى بيدارگر در آيات گذشته، و بيان سرنوشت بعد از ذكر آن همه انذارهاى كوبنده و هشدار

گيرى،  دردناك منافقان و كافران در قيامت، در نخستين آيه مورد بحث به صورت يك نتيجه
آيا وقت آن نرسيده است كه دلهاى افراد با ايمان در برابر ذكر خدا و آنچه از حق «: فرمايد مى

ه در گذشته كتاب آسمانى به آنها داده و همانند كسانى نباشند ك. نازل شده است خاشع گردد
اى طوالنى يافتند و سپس در ميان آنها و پيامبران فاصله افتاد، عمره) مانند يهود و نصارى(شد 

» خدا را فراموش كردند و قلبهاى آنها قساوت پيدا كرد، و بسيارى از آنها فاسق و گنهكار بودند
شَع قُلُوبهم لذكْرِ اللّه و ما نَزَلَ منَ الْحقِّ و اليكُونُوا كَالَّذينَ أُوتُوا أَ لَم يأْنِ للَّذينَ آمنُوا أَنْ تَخْ(

  ) 2).(الْكتاب منْ قَبلُ فَطالَ علَيهِم األَمد فَقَست قُلُوبهم و كَثيرٌ منْهم فاسقُونَ
»و روحى است كه در برابر  به معنى حالت تواضع و ادب جسمى» خشوع«از ماده » تَخْشَع

  . دهد حقيقت مهم يا شخص بزرگى، به انسان دست مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيز شأن نزولهائى از جمله » در المنثور«ـ در تفسير  237، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1

» بيضاوى«ـ ) 175 ، صفحه6در المنثور، جلد (شأن نزولى شبيه به شأن نزول دوم آمده است 
  . اين شأن نزول را آورده است) انوار التنزيل(نيز در تفسير خود 

بر وزن (» أَناء«و از ماده ) بر وزن ندا(» انا«و از ماده ) بر وزن اَمن(» أَنْى«از ماده » يأن«ـ  2
  . به معنى نزديك شدن وحضور وقت چيزى است) جفاء
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در عمق جان قرار گيرد، و همچنين شنيدن آياتى كه بر روشن است، ياد خداوند اگر 
نازل شده است هرگاه به درستى تدبر شود، بايد مايه خشوع گردد، ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

چرا در برابر اين امور،  ;كند كه ولى قرآن گروهى از مؤمنان را در اينجا سخت مالمت مى
خبرى   تهاى پيشين، گرفتار غفلت و بىو چرا همچون بسيارى از ام ;شوند؟ خاشع نمى

  ! و گناه استاند؟ همان غفلتى كه نتيجه آن قساوت دل، و همان قساوتى كه ثمره آن فسق   شده
آيا تنها به ادعاى ايمان قناعت كردن، و از كنار اين مسائل مهم، به سادگى گذشتن، و تن به 

عيش و نوش بودن، با ايمان  زندگى مرفه سپردن، در ناز و نعمت زيستن، و پيوسته مشغول
  ! سازگار است؟

ممكن است اشاره به فاصله زمانى ميان آنها ) زمان بر آنها طوالنى شد(» طالَ علَيهِم األَمد«جمله 
و پيامبرانشان باشد، و يا طول عمر و درازى آرزوها، و يا عدم نزول عذاب الهى در زمان 

  . طوالنى، و يا همه اينها
تواند عاملى براى غفلت و قساوت، و آن هم سببى براى فسق و گناه گردد  مىچرا كه هر يك، 

 .  
التُعاجِلُوا االَمرَ قَبلَ بلُوغه فَتَنْدموا و اليطُولَنَّ علَيكُم : انيمخو  مى) عليه السالم(در حديثى از على

كُمقُلُوب وفَتَقْس دنش عجله نكنيد كه پشيمان در هيچ كارى قبل از فرا رسيدن زما«: االَم
  ) 1.(»يابد شويد، و فاصله ميان شما و حق نبايد طوالنى گردد، كه قلوب شما قساوت مى مى

التُكْثرُوا الكَالم بِغَيرِ : خوانيم مى) عليه السالم(در حديث ديگرى از زبان حضرت عيسى مسيح
سى بعيد منَ اللّه، و التَنْظُرُوا فى ذُنُوبِ العباد كَأَنَّكُم ذكْرِ اللّه فَتَقْسو قُلُوبكُم، فَإِنَّ القَلْب القا

  نُوبِكُم كَأَنَّكُم عبِيد، و أَرباب، و انْظُرُوا فى ذُ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .85، حديث 83، صفحه 78، جلد »بحار االنوار«ـ  1
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بدون ياد خدا «: ى، و معافى، فَارحموا أَهلَ الْبالء، و احمدوا اللّه علَى العافيةِمبتَل: النّاسِ رجالنِ
سخن مگوئيد كه موجب قساوت قلب است، و قلب قساوتمند از خدا دور است، و به گناهان 

اش، نگاه نكنيد، بلكه به گناهان خويش همچون بنده در  بندگان همچون ارباب نسبت به بنده
گروهى مبتال و گرفتار گناه، و گروهى اهل عافيت، نسبت : اند  برابر موال بنگريد، مردم دو دسته

  ) 1.(»كنيد، و خدا را بر عافيت سپاس گوئيدبه مبتاليان ترحم 
* * *  

شدن قلبهاى مرده با ذكر الهى، و پيدا كردن حيات معنوى در پرتو خشوع و  و از آنجا كه زنده
شباهت زيادى به زنده شدن زمينهاى مرده به بركت قطرات حياتبخش  خضوع در مقابل قرآن،

» كند بدانيد خداوند زمين را بعد از مرگ آن، زنده مى«: افزايد  باران دارد، در آيه بعد مى
)لَمهااعتوم دعب ضىِ األَرحي وا أَنَّ اللّه .(  
راى شما تبيين كرديم شايد انديشه ما آيات خود را در صحنه آفرينش، و نيز در صحنه وحى، ب«

  ). قَد بينّا لَكُم اآليات لَعلَّكُم تَعقلُونَ(» كنيد
ه به وسيله باران، و هم زنده اى است به زنده شدن زمينهاى مرد در حقيقت اين آيه، هم اشاره

صلى (دشدن دلهاى مرده به وسيله ذكر اهللا و قرآن مجيد، كه از آسمان وحى بر قلب پاك محم
  .نازل شده است، و هر دو شايسته تدبر و تعقل است) اهللا عليه وآله

  : و لذا در روايات اسالمى اشاره به هر دو شده است
: العدلُ بعد الْجورِ: خوانيم كه در تفسير اين آيه فرمود مى) عليه السالم(در حديثى از امام صادق

  بعد از آن كه با جور  منظور، زنده شدن زمين به وسيله عدالت است«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .238، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  ) 1.(»مرده باشد
إِعلَموا أَنَّ اللّه يحىِ «خوانيم كه در تفسير  مى) عليه السالم(و در حديث ديگرى از امام باقر

اللّه تَعالى بِالْقائمِ بعد موتها، يعنى بِموتها كُفْرَ أَهلها، و الْكافرُ يحيِى : فرمود» األَرض بعد موتها
تيكند، بعد از آنكه مرده  مى زنده)عليه السالم(خداوند زمين را به وسيله حضرت مهدى«!: م

  ) 2!.(»باشد، و منظور از مردن زمين، كفر اهل آن است و كافر مرده است
است، اين تفسيرها در حقيقت بيان مصداقهاى روشن آيه است و هرگز مفهوم آيه ناگفته پيدا 

  . كند را محدود نمى
فَإِنَّ اللّه يحيِى الْقُلُوب الْميتَةَ بِنُورِ : آمده است) عليه السالم(در حديث ديگرى از امام كاظم

خداوند دلهاى مرده را به نور حكمت زنده «: الْحكْمةِ كَما يحيِى األرض الْميتَةَ بِوابِلِ الْمطَرِ
  ) 3.(»كند، همان گونه كه زمينهاى مرده را به بارانهاى پربركت مى

* * *  
گردد،  هاى شجره ايمان و خشوع است، بازمى در آيه بعد، بار ديگر به مسأله انفاق كه از ميوه

مردان و «: فرمايد كند، مى و همان تعبيرى را كه در آيات قبل خوانديم، با اضافاتى تكرار مى
زنانى كه در راه خدا انفاق كنند، و آنها كه از اين طريق به خداوند قرض الحسنه دهند، 

إِنَّ الْمصدقينَ و (» ها پاداش پر ارزشى استخداوند، آن را مضاعف و چند برابر كرده و براى آن
ناً يسقَرْضاً ح أَقْرَضُوا اللّه و قاتدصالْمرٌ كَرِيمأَج ملَه و ملَه ف4).(ضاع (  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .243، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«، مطابق نقل »روضه كافى«ـ  1
  .242، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«، مطابق نقل »كمال الدين«ـ  2
  .308، صفحه 78، جلد »بحار االنوار«ـ  3
أَقْرَضُوا «است، و عطف » الْمتصدقينَ و الْمتصدقات«به معنى » ينَ و الْمصدقاتالْمصدق«ـ  4

قبل، به خاطر آن است كه اين جمله به معنى » جمله اسميه«است بر » جمله فعليه«كه » اللّه
»نَ أَقْرَضُوا اللّهيباشد مى» الَّذ .  
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به خداوند، مطرح شده، و همچنين » قرض الحسنه«به عنوان » انفاق«در اين كه، چرا مسأله 
  . همين سوره بحث كرديم 11پاداش مضاعف و اجر كريم، براى چيست؟ ذيل آيه 

در اين آيه و آيات مشابه » قرض الحسنه به خداوند«از  اند كه، منظور بعضى احتمال داده
به وام ندارد، اين بندگان مؤمن  به معنى وام دادن به بندگان است، زيرا خدا نيازى) 1(آن،

رسد كه منظور از  هستند كه نياز به وام دارند، ولى با توجه به سياق آيات، چنين به نظر مى
است، هر چند وام دادن به » انفاق فى سبيل اهللا«در همه اين آيات، همان » قرض الحسنه«

  . بندگان خدا نيز، از افضل اعمال است و در آن حرفى نيست
اشاره به اين معنى كرده، هر چند آن را به همه اعمال صالح » كنز العرفان«نيز در » مقدادفاضل «

  ) 2.(كند تفسير مى
* * *  
  : نكته

  افراد گنهكارى كه با شنيدن اين آيه توبه كردند 
ا در دهنده قرآن مجيد است كه قلب و روح انسان ر از آيات تكان» ...أَ لَم يأْنِ للَّذينَ آمنُوا«آيه 

زند آيا موقع آن نرسيده   درد و فرياد مى هاى غفلت را مى دهد، پرده تسخير خود قرار مى
ع گردد؟ و همانند است كه قلبهاى با ايمان در برابر ذكر خدا و آنچه از حق نازل شده، خاش

اى كسانى نباشند كه قبل از آنها آيات كتاب آسمانى را دريافت داشتند، اما بر اثر طول زمان قلبه
  آنها به قساوت گرائيد؟ 

  بينيم كه با شنيدن اين آيه چنان  اى را مى  لذا، در طول تاريخ افراد بسيار آلوده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20ـ مزمل،  17ـ تغابن،  11ـ حديد،  245ـ بقره،  1
  .58، صفحه 2، جلد »كنز العرفان«ـ  2
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ه، با تمام گناهان خود وداع گفتند، و حتى بعضاً در صف زاهدان تكان خوردند كه در يك لحظ
  . است» فضيل بن عياض«و عابدان قرار گرفتند، از جمله سرگذشت معروف 

و از زهاد )عليه السالم(كه در كتب رجال، به عنوان يكى از راويان موثق، از امام صادق» فضيل«
» روز عاشورا«زيست و همانجا در  مى» كعبه«معروف، معرفى شده و در پايان عمر، در جوار 

  . بدرود حيات گفت، در آغاز كار، راهزن خطرناكى بود كه همه مردم از او وحشت داشتند
مند شد، عشق سوزان  شت، دختركى را ديد و نسبت به او عالقهگذ از نزديكى يك آبادى مى

، و تصميم داشت به هر را وادار كرد كه شب هنگام از ديوار خانه او باال رود» فضيل«دخترك 
هاى اطراف، شخص  قيمتى شده به وصال او نائل گردد، در اين هنگام بود كه در يكى از خانه

أَ لَم يأْنِ للَّذينَ آمنُوا أَنْ تَخْشَع «: همين آيه رسيده بود بيدار دلى مشغول تالوت قرآن بود و به
كْرِ اللّهذل مهنشست، درد و سوزى در » فضيل«رى بر قلب آلوده اين آيه همچون تي» ...قُلُوب

درون دل احساس كرد، تكان عجيبى خورد، اندكى در فكر رفت، اين كيست كه سخن 
آيا وقت آن نرسيده «! اى فضيل: گويد دهد؟ به من مى پيام را مىگويد؟ و به چه كسى اين  مى

را بشوئى؟ و دست به دامن است كه بيدار شوى؟ از اين راه خطا برگردى؟ از اين آلودگى خود 
بلى و اللّه قَد آنَ، بلى و اللّه قَد : گفت بلند شد، و پيوسته مى» فضيل«ناگهان صداى ! توبه زنى؟

  ! »سوگند وقت آن رسيده است، به خدا سوگند وقت آن رسيده استبه خدا !: آنَ
اشقيا بيرون پريد، و آسا، از صف  او تصميم نهائى خودش را گرفته بود، و با يك جهش برق

اى وارد شد   در صفوف سعدا جاى گرفت، به عقب برگشت، از ديوار بام فرود آمد، و به خرابه
  براى كه جمعى از كاروانيان آنجا بودند، و 
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فضيل، و دارودسته او در : گفتند كردند، مى حركت به سوى مقصدى، با يكديگر مشورت مى
فضيل، تكانى ! بندند و ثروت ما را به غارت خواهند برد بر ما مىراهند، اگر برويم راه را 

اين چه شقاوت است كه به ! چه بد مردى هستم: خورد، و خود را سخت مالمت كرد، گفت
ام، و قومى مسلمان از بيم من، به   رو آورده؟ در دل شب به قصد گناه از خانه بيرون آمدهمن 

  !اند كنج اين خرابه گريخته
اللّهم إِنِّى : كار، اين سخنان را بر زبان جارى ساخت آسمان كرد، و با دلى توبه روى به سوى

تيب جِوار كى إِلَيتتَوب لْتعج و كإِلَي ترامِتُبالْح خداوندا من به سوى تو بازگشتم، و «...!: ك
از بدكارى خود در دهم كه پيوسته در جوار خانه تو باشم، خدايا  توبه خود را اين قرار مى

و اى پاك و منزه ! كننده همه دردها رنجم، و از ناكسى در فغانم، درد مرا درمان كن، اى درمان
مرا به رحمتت ببخشاى، ! نقصان از خيانت من و اى بى! ننياز از خدمت م اى بى! از همه عيبها

  ! »و مرا كه اسير بند هواى خويشم از اين بند رهائى بخش
» مكّه«را مستجاب كرد، و به او عنايتها فرمود، و از آنجا بازگشت و به سوى  خداوند دعاى او

  ! آمد، سالها در آنجا مجاور بود و از جمله اولياء گشت
بعضى ) 1!(گداى كوى تو از هشت خلد، مستغنى استاسير عشق تو، از هر دو كون، آزاد است

گذشتم،  من از راهى مى: ويدگ مى» بصره«يكى از رجال معروف : اند از مفسران نقل كرده
اى شنيدم به دنبال آن رفتم مردى را مشاهده كردم بيهوش بر زمين افتاده بود،  ناگهان صيحه

: اى از قرآن را شنيد و مدهوش شد، گفتم است بيداردل، آيهمردى : اين چيست؟ گفتند: گفتم
  أَ لَم يأْنِ للَّذينَ آمنُوا أَنْ «: كدام آيه؟ گفتند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و 365، صفحه 9، جلد »روح البيان«، و 369، صفحه 2، جلد »سفينة البحار«ـ اقتباس از  1

  .6421، صفحه 9جلد » قرطبى«تفسير 
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كْرِ اللّهذل مهقُلُوب تَخْشَع...« .  
ه خواندن اين اشعار ناگهان آن مرد مدهوش، كه صداى ما را شنيد به هوش آمد، و شروع ب

  : سوزناك نمود
  أَما آنَ للْهِجرانِ أَنْ يتَصرَّماو للْغُصنِ غُصنِ الْبانِ أَنْ يتَبسما

  أَ لَم يأْنِ أَنْ يبكى علَيه و يرْحما*** و للْعاشقِ الصبِ الَّذى ذاب و انْحنى 
حواننَ جيقِ بالشَّو بِماء تنَما*** ى كَتَبنَمالم ىشالْو كى نَقْشتاباً حك:  

  ! آيا موقع آن نرسيده است كه زمان هجران به سر آيد؟«
  و شاخه بلند و خشبوى اميد من، خندان شود؟ 

قرارى كه آب شده و منحنى گشته، بر او بگريند و   و آيا زمان آن نيامده كه براى عاشق بى
  مورد ترحمش قرار دهند؟ 

  : آب شوق در درون قلبم نوشتمآرى، با 
  . »كند اى نوشتم كه صفحه زيبا و رنگارنگ و جالبى را حكايت مى نامه

اين را گفت و بار ديگر مدهوش بر زمين ! مشكل است، مشكل است، مشكل: سپس گفت
  ) 1!.(افتاد، او را حركت داديم ولى ديديم جان به جان آفرين تسليم كرده

* * *  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .156، صفحه 27، جلد »روح المعانى«ـ تفسير  1
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19    نْدع داءالشُّه يقُونَ ودالص مه كأُولئ هلسر و نُوا بِاللّهينَ آمالَّذ و  
  بوا بĤِياتنا أُولئكربهِم لَهم أَجرُهم و نُورهم و الَّذينَ كَفَرُوا و كَذَّ          
  أَصحاب الْجحيمِ           

  الْحياةُ الدنْيا لَعب و لَهو و زِينَةٌ و تَفاخُرٌ بينَكُم واعلَموا أَنَّما     20
          ثُم نَباتُه الْكُفّار بجث أَعثَلِ غَيكَم الداألَو والِ وى األَمتَكاثُرٌ ف  

  ديد ويهِيج فَتَراه مصفَرّاً ثُم يكُونُ حطاماً و فى اآلخرَةِ عذاب شَ          
  مغْفرَةٌ منَ اللّه و رِضْوانٌ و ما الْحياةُ الدنْيا إِالّ متاع الْغُرُورِ           

  
  : ترجمه

 ;اء نزد پروردگارشانندـ كسانى كه به خدا و رسوالنش ايمان آوردند، آنها صديقين و شهد 19
و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را  ;شان) ايمان(شان، و نور ) اعمال(براى آنان است پاداش 

  . تكذيب كردند، آنها دوزخيانند
پرستى و فخرفروشى در ميان شما، و  ـ بدانيد زندگى دنيا تنها بازى و سرگرمى و تجمل 20

مانند بارانى كه محصولش كشاورزان را در شگفتى طلبى در اموال و فرزندان است، ه  افزون
سپس تبديل به كاه  ;بينى ى كه آن را زرد رنگ مىا شود به گونه برد، سپس خشك مى فرو مى

زندگى دنيا ) به هر حال(و  ;شود، و در آخرت، عذاب شديد است يا مغفرت و رضاى الهى مى
  !چيزى جز متاع فريب نيست
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  : تفسير
  ! چيزى جز متاع غرور نيستدنيا 

در ادامه بحث آيات گذشته، پيرامون مؤمنان و اجر و پاداششان در پيشگاه خدا، در آيات مورد 
كسانى كه ايمان به خدا و رسوالن او آوردند، آنها صديقين و شهدا نزد «: افزايد بحث، مى

  ). و الشُّهداء عنْد ربهِم ولئك هم الصديقُونَو الَّذينَ آمنُوا بِاللّه و رسله أُ(» پروردگارشان هستند
است و به معنى كسى است كه سرتاپا راستى است، كسى كه » صدق«صيغه مبالغه از » صديق«

  . كند، و نمونه كامل صداقت است عملش، گفتارش را تصديق مى
است، خواه با چشم » اهدهحضور توأم با مش«به معنى » شهود«از ماده » شهيد«جمع » شهداء«

شود، به خاطر حضور و   ، شاهد و شهيد اطالق مى»گواه«ظاهر باشد، يا چشم دل، و اگر به 
، به خاطر حضورشان »شهيدان راه خدا«مشاهده صحنه است، همان گونه كه اطالق اين واژه بر 

  . در ميدان جهاد است
بوده باشد، همان گونه كه از » الشهادت بر اعم«اما در آيه مورد بحث، ممكن است به معنى 

شود كه پيامبران گواه اعمال امتهاى خود هستند، و پيامبر  آيات ديگر قرآن استفاده مى
گواه بر آنها، و بر امت اسالمى است، و مسلمانان نيز شاهد و گواه ) صلى اهللا عليه وآله(اسالم

  ) 1.(بر اعمال مردمند
  . ، مقام واالئى است كه براى افراد با ايمان است)الگواهان بر اعم(» شهداء«بنابراين مقام 

  در اينجا به همان معنى شهيدان راه » شهداء«اند كه،  بعضى نيز احتمال داده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 391، صفحه 3و جلد » حج«سوره  78، ذيل آيه 184، صفحه »نمونه«تفسير  14ـ به جلد  1
  . مراجعه فرمائيد» نساء«سوره  41ذيل آيه 
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خدا است، يعنى افراد مؤمن اجر و پاداش شهيدان را دارند، و به منزله شهداء محسوب 
ادع اللّه : آمد، عرض كرد) عليه السالم(شوند، لذا در حديثى آمده، كسى خدمت امام صادق مى

إِنَّ : فرمود) عليه السالم(امام! »كند از خدا بخواه كه شهادت را روزى من«: أَنْ يرْزقَنى الشَّهادةَ
و الَّذينَ آمنُوا بِاللّه و (مؤمن شهيد است، سپس همين آيه «: الْمؤْمنَ شَهِيد، و قَرَأَ هذه اآليةَ

هلس1.(»را قرائت فرمود...) ر (  
شهيد و «البته، جمع ميان هر دو معنى نيز ممكن است، به خصوص اين كه در قرآن مجيد واژه 

  . غالباً به گواهان بر اعمال و مانند آن اطالق شده است» شهداء
نخست وصف : كند به هر حال، خداوند مؤمنان راستين را در اينجا به دو وصف توصيف مى

دهد كه منظور از مؤمنان در آيه مورد بحث مقام  ، و اين نشان مى»شهيد«و ديگرى » صديق«
ين دو وصف را به خود تواند ا  ؤمن عادى چگونه مىباالئى از ايمان است، و اال يك م

  ) 2(اختصاص دهد؟
  ). لَهم أَجرُهم و نُورهم(» براى آنهاست پاداش اعمالشان و نور ايمانشان«: افزايد و مى

  . اين تعبير سربسته، اشاره به پاداش عظيم و نور فوق العاده آنهاست
كردند، اصحاب  ر شدند و آيات ما را تكذيباما كسانى كه كاف«: فرمايد و در پايان مى

  ). و الَّذينَ كَفَرُوا و كَذَّبوا بĤِياتنا أُولئك أَصحاب الْجحيمِ(» دوزخند
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .244، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«، طبق نقل »عياشى«ـ تفسير  1
هيچ تقديرى ندارد، و » هم الصديقُونَ و الشُّهداء عنْد ربهِمأُولئك «ـ مطابق تفسير فوق، جمله  2

اينها : شمرده، ولى بعضى ازمفسران معتقدند» صديقين و شهداء«اين گروه از مؤمنان را مصداق 
به منزله صديقين و شهداء هستند نه خود آنها، يعنى اجر و پاداش آنها را دارند، نه تمام 

أُولئك لَهم مثْلُ أَجرِ الصديقينَ و «: ير چنين استآيه در تقد: گويند ا، و مىافتخارات آنها ر
داءوطبعاً مرجع ضميرهاى ) ، ذيل آيات مورد بحث»الميزان«و » روح المعانى«تفسير (» الشُّه

دقت (نيز متفاوت خواهد بود، ولى اين تفسير با ظاهر آيه سازگار نيست » اجرهم«و » لهم«
  ).يدكن
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تا با مقابله اين دو گروه با يكديگر، مقام واالى گروه اول، و انحطاط و بدبختى گروه دوم 
  . آشكار گردد

و از آنجا كه در گروه اول، سطح باالى ايمان مطرح بود، در اين گروه نيز كفر شديد، مطرح 
  . است، لذا با تكذيب آيات الهى همراه ذكر شده

* * *  
است در آيه بعد، ترسيم » رأْس كُلِّ خَطيئَة«ه حب و عالقه دنيا، سرچشمه هر گناه و و از آنجا ك

هاى حاكم بر هر مرحله را ارائه داده،  گويائى از وضع زندگى دنيا و مراحل مختلف، و انگيزه
زندگى دنيا تنها بازى، و سرگرمى، و تجمل پرستى، و تفاخر در ميان شما، و ! بدانيد«: گويد مى
اعلَموا أَنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعب و لَهو و زِينَةٌ و تَفاخُرٌ (» ان استطلبى در اموال و فرزند  زوناف

الداألَو والِ وى األَمتَكاثُرٌ ف و نَكُميب .(  
دورانهاى پنجگانه عمر آدمى » تكاثر«و » تفاخر«، »تجمل«، »سرگرمى«، »غفلت«به اين ترتيب، 

  . دهند تشكيل مى را،
خبرى و لعب و بازى فرو  اى از غفلت و بى است كه زندگى در هاله» دوران كودكى«نخست، 

  . رود مى
گيرد، و در اين مرحله،  رسد، و سرگرمى، جاى بازى را مى فرا مى» نوجوانى«سپس، مرحله 

  . دارد انسان به دنبال مسائلى است كه او را به خود سرگرم سازد و از مسائل جدى دور
  . پرستى است و شور و عشق و تجمل» جوانى«مرحله سوم، مرحله 

در انسان » كسب مقام و فخر«رسد و احساسات  از اين مرحله كه بگذرد مرحله چهارم، فرا مى
  . شود زنده مى

  افزايش مال و «رسد و در اين مرحله، به فكر  و سرانجام به مرحله پنجم مى
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  . افتد مى »نفرات و جمع ثروت
مراحل نخستين، تقريباً بر حسب سنين عمر، مشخص است ولى مراحل بعد در افراد، كامالً 

باشد، و بعضى از آنها، مانند مرحله تكاثر اموال، تا پايان عمر ادامه دارد، هر چند   متفاوت مى
گيرد،  هاى پنجگانه، هشت سال از عمر انسان را مى  اى از اين دوره هر دوره: بعضى، معتقدند

گردد، و هنگامى كه به اين سن رسيد، شخصيت انسان تثبيت  به چهل سال بالغ مىو مجموعاً 
  . گردد مى

اين امر، نيز كامالً ممكن است كه بعضى از انسانها شخصيتشان در همان مرحله اول و دوم 
ن باشند، و يا در دورا» گيرى بازى و سرگرمى و معركه«متوقف گردد، و تا پيرى در فكر 

وقف گردد، و ذكر و فكرشان تا دم مرگ فراهم كردن خانه و مركب و لباس مت» پرستى تجمل«
  ! زينتى باشد، اينها كودكانى هستند در سن كهولت، و پيرانى هستند با روحيه كودك

سپس، با ذكر يك مثال، آغاز و پايان زندگى دنيا را در برابر ديدگان انسانها مجسم ساخته، 
كند كه  شود، و چنان زمين را زنده مى ه از آسمان نازل مىانند بارانى است كهم«: فرمايد مى

اى كه آن را   گردد، به گونه برد، پس از آن خشك مى  گياهانش زارعان را در شگفتى فرو مى
كَمثَلِ غَيث أَعجب ! (»شود بينى، سپس درهم شكسته و خرد و تبديل به كاه مى زرد رنگ مى

  ) 1).(فَتَراه مصفَرّاً ثُم يكُونُ حطاماًه ثُم يهِيج الْكُفّار نَباتُ
زيرا اصل معنى  ;است» كشاورزان«ايمان نيست، بلكه به معنى  در اينجا به معنى افراد بى» كفّار«
پوشاند  است، و چون كشاورز بذر افشانى كرده و آن را زير خاك مى» پوشاندن«به معنى » كفر«

  ا، گويند، لذ مى» افرك«از اين رو به او 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكى خشك شدن گياه، و ديگرى : در لغت به دو معنى آمده است» هيجان«از ماده » يهِيج«ـ  1
زيرا  ;به حركت در آمدن و جوش و خروش، ممكن است اين دو معنى به يك ريشه بازگردد

  !شود كندگى و حركت و جوش و خروش مىهنگامى كه گياه خشك شد، آماده جدائى و پرا
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» كافر«پوشاند، و گاه به شب نيز  به معنى قبر نيز آمده است چون بدن ميت را مى» كفر«گاهى 
  . پوشاند چرا كه تاريكيش همه جا را مى ;شود گفته مى

ن گياه است كه وقتى سخن از نمو فراوا» فتح«سوره  29در حقيقت، آيه مورد بحث، همانند آيه 
» كفار«يعنى به جاى (» آورد زارعان را به شگفتى در مى«: يعجِب الزُّراع: گويد كند، مى مى

  ). گفته شده» زارع«
در اينجا همان كافران نسبت به خداوند » كفار«منظور از : اند بعضى از مفسران، نيز احتمال داده

اسب به نظر ن تفسير، چندان مناند، ولى اي اى توجيهات براى آن ذكر كرده  است، و پاره
  . رسد، زيرا مؤمن و كافر در اين شگفتى شريكند نمى

» حطام«به معنى شكستن و خردكردن است، و به اجزاى پراكنده كاه » حطم«از ماده » حطام«
  . دود شود كه همراه تند باد به هر سو مى گفته مى

اه در گياهان ظاهر كند در چند م ى مىآرى، مراحلى را كه انسان در طى هفتاد سال، يا بيشتر، ط
تواند بر لب كشتزار بنشيند و گذشت عمر، و آغاز و پايان آن را در   شود، و انسان مى مى

  . ديدارى كوتاه بنگرد
اما در سراى آخرت، از «: افزايد آنگاه، به بازده عمر و نتيجه و محصول نهائى آن پرداخته، مى

و فى اآلخرَةِ (» ضا و خشنودى اوست و يا مغفرت و ريا عذاب شديد ا: دو حال خارج نيست
  ). عذاب شَديد و مغْفرَةٌ منَ اللّه و رِضْوانٌ

و زندگى دنيا جز متاع غرور و فريب چيزى «: دهد و سرانجام، آيه را با اين جمله پايان مى
  ). و ما الْحياةُ الدنْيا إِالّ متاع الْغُرُورِ! (»نيست

به معنى اثر ظاهر چيزى است، و لذا، به اثر ظاهر در ) بر وزن حرّ(» غُرّ«در اصل از ماده » ورغُر«
شود، سپس به حالت غفلت اطالق شده است كه در ظاهر، انسان   گفته مى» غرّة«پيشانىِ اسب 

  خبر است،  هوشيار است، اما در حقيقت بى
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  . شود و به معنى فريب و نيرنگ نيز استعمال مى
، »دنيا متاع غرور است«گيرى است، بنابراين جمله  به معنى هر گونه وسائل بهره» متاع«

مفهومش اين است كه، وسيله و ابزارى است براى فريبكارى، فريب دادن خويشتن، و هم 
دهند و به آن  فريب ديگران، و البته اين در مورد كسانى است كه دنيا را هدف نهائى قرار مى

كنند و آخرين آرزويشان، وصول به آن است، اما اگر مواهب  مى دند، و بر آن تكيهبن دل مى
اى براى وصول به ارزشهاى واالى انسانى و سعادت جاودان باشد،  اين جهان مادى وسيله

  . هرگز دنيا نيست، بلكه مزرعه آخرت، و قنطره و پلى براى رسيدن به آن هدفهاى بزرگ است
، دو »قرارگاه«يا يك » گذرگاه«ا و مواهب آن به عنوان يك ،بديهى است، توجه به دني

دهد كه در يكى مايه نزاع و فساد و تجاوز و بيدادگرى و  گيرى مختلف به انسان مى جهت
  . طغيان و غفلت است، و در ديگرى وسيله بيدارى، آگاهى، ايثار، فداكارى، برادرى و گذشت

* * *  
  : ها نكته

  ـ مقام صديقين و شهداء  1
اند از  توصيف شده» صديق«در قرآن مجيد، جمعى از پيامبران بزرگ و مانند آنان به عنوان 

پيامبر ) عليه السالم(»ادريس«، درباره )1(»إِنَّه كانَ صديقاً نَبِياً«): عليه السالم(»ابراهيم«جمله 
رت مسيح نيز ضمادر ح)عليها السالم(»مريم«، در مورد )2(بزرگ خدا نيز همين تعبير آمده است

  ) 3.(»و أُمه صديقَةٌ«: خوانيم مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .41ـ مريم، آيه  1
  .56ـ مريم، آيه  2
  .75ـ مائده، آيه  3
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 69اند، چنان كه در آيه  همرديف پيامبران ذكر شده» صديقين«و در بعضى از آيات قرآن 
يطعِ اللّه و الرَّسولَ فَأُولئك مع الَّذينَ أَنْعم اللّه علَيهِم منَ النَّبِيينَ و  نْو م: خوانيم مى» نساء«

كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند «: الصديقينَ و الشُّهداء و الصالحينَ و حسنَ أُولئك رفيقاً
نعمتش را بر آنها تمام كرده، يعنى پيامبران، همنشين كسانى خواهد بود كه خدا ) در قيامت(

  . »صديقين، شهداء و صالحان، و آنها رفيقهاى خوبى هستند
شود كه،  است و به كسى گفته مى» صدق«و چنان كه گفتيم، اين واژه، صيغه مبالغه از ماده 

صدق و راستى سراسر وجودش را احاطه كرده، و صداقت در فكر، گفتار و كردار و تمام 
  . دهد گى او منعكس است، و اين اهميت مقام صدق را نشان مىدزن

چنان كه گفتيم، گاه به معنى گواهان بر اعمال، و گاه به معنى شهيدان راه خدا » شهداء«و اما 
  . است، و در آيه مورد بحث، جمع ميان هر دو نيز ممكن است

شوند، هر  ن جهاد كشته مىدر فرهنگ اسالمى منحصر به كسانى نيست كه در ميدا» شهيد«البته 
چند آنها از روشنترين مصداق آنند، بلكه تمام كسانى كه عقيده حق دارند، و در مسير حق گام 

  . روند، طبق روايات اسالمى، در زمره شهداء هستند دارند و در همين راه از دنيا مى بر مى
هذَا االَمرَ، المنْتَظرُ لَه، المحتَسب  العارِف منْكُم: خوانيم مى) عليه السالم(در حديثى از امام باقر

بلْ و اللّه : بِسيفه، ثُم قالَ) صلى اهللا عليه وآله(فيه الخَيرَ كَمنْ جاهد و اللّه مع قائمِ آلِ محمد
ولِ اللّهسر عم دنْ جاهثَ) صلى اهللا عليه وآله(كَمقالَ الثّال ثُم ،هفيةَبِس : عم دتَشْهنِ اسكَم اللّه لْ وب

ولِ اللّهسصلى اهللا عليه وآله(ر (هطاطى فُسف !قُلْت ،تابِ اللّهنْ كةٌ مآي يكُمف و : لْتعة جآي أَى و
م الصديقُونَ و الشُّهداء عنْد و الَّذينَ آمنُوا بِاللّه و رسله اُولئك ه: قَولُ اللّه عزَّوجلَّ: فَداك؟ قالَ

هِمبقالَ... ر ينَ : ثُمقصاد اللّه و رْتُمص  



٣٦٩  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

كُمبر نْدع داءعليه (آن كس از شما كه به مسأله واليت آشنا باشد و در انتظار ظهور مهدى«: شُه
سازد مانند كسى است كه با  )حكومت عدل جهانى آنها(به سر برد و خود را آماده ) السالم

بلكه، به : با سالحش جهاد كرده باشد، پس از آن فرمود) صلى اهللا عليه وآله(مهدى آل محمد
با سالحش جهاد كرده ) صلى اهللا عليه وآله(مانند كسى است كه همراه رسول اهللا! خدا سوگند

است كه با رسول همانند كسى ! بلكه، به خدا سوگند: باشد، سپس براى مرتبه سوم افزود
اى از قرآن  درباره شما آيه: و افزود! و در خيمه او شهيد شده باشد) صلى اهللا عليه وآله(اهللا

اين سخن خداوند كه : كدام آيه فدايت شوم؟ فرمود: گويد، پرسيدم نازل شده است، راوى مى
زد ناند، صديقين و شهداء  آنها كه ايمان به خدا و فرستادگانش آورده«: فرمايد مى

به اين ترتيب، به خدا سوگند شما هم صديقين و هم : و اضافه فرمود» ...پروردگارشان هستند
  )1.(»شهداء نزد پروردگارتان هستيد

در آن هنگام كه : دهيم پايان مى) عليه السالم(اين سخن را با حديثى از امير مؤمنان على
كردند، اين  تابى مى خدا بى گروهى از يارانش براى فرا رسيدن وقت جهاد و شهادت در راه

يعجلْه اللَّه لَكُم فَإِنَّه منْ مات منْكُم علَى فرَاشه و هو علَى   و التَستَعجِلُوا بِما لَم: جمله را فرمود
اوند در آن عجله روا دبه آن چيزى كه خ«!: معرِفَةِ حقِّ ربه و حقِّ رسوله و أَهلِ بيته مات شَهِيداً

نداشته، تعجيل مكنيد،چرا كه هر كس از شما در بستر بميرد ولى معرفت حق پروردگار و حق 
  ) 2.(»و اهلبيتش را داشته باشد، شهيد مرده است) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

* * *  
  ها است   اى از اين انگيزه ـ زندگى دنيا مجموعه 2

  : شده، مانند» لعب و لهو«دنيا توصيف به  در آيات مختلف قرآن، گاه زندگى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .238، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ تفسير  1
  .190، خطبه »نهج البالغه«ـ  2
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ولَه و بنْيا إِالّ لَعياةُ الدا الْحم 1.(»زندگى دنيا جز بازى و سرگرمى نيست«: و(  
  ).مانند آيات مورد بحث(، »لعب و لهو و زينت و تفاخر و تكاثر«و گاه به 

  )3.(»متاع قليل«و گاه، به عنوان ) 2(تعبير شده» متاع غُرور«و گاه، از آن به 
  ). 4(و گاه، به عنوان امرى عارضى و ظاهرى و زودگذر

زندگى مادى از مجموعه اين تعبيرات و تعبيرهاى ديگر قرآن، به خوبى ديدگاه اسالم در مورد 
شود كه براى آن ارزشى ناچيز قائل است، و تمايل و دلبستگى به آن را  و مواهب آن روشن مى
، و )زينت(پرستى  ، و تجمل)لهو(، و هدفهاى سرگرم كننده )لعب(هدف  ناشى از حركتهاى بى

) تكاثر(طلبى   ، و حرص و آز و افزون)تفاخر(جوئى بر ديگران  حب مقام و رياست و برترى
  . داند شمرد، و عشق به آن را سرچشمه انواع مظالم و گناهان مى ىم

اما اگر اين مواهب مادى تغيير جهت دهند، و نردبانى براى رسيدن به اهداف الهى گردند، 
خرد و بهشت جاويدان و سعادت ابدى،  شوند كه خدا آنها را از مؤمنان مى هائى مى سرمايه

  ) 5.(»...لَهم الْجنَّةَ تَرى منَ الْمؤْمنينَ أَنْفُسهم و أَموالَهم بِأَنَّإِنَّ اللّه اشْ«: بخشد به آنها مى
 * * *  

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .32ـ انعام، آيه  1
  .185ـ آل عمران، آيه  2
  .94و  77ـ نساء، آيات  4و  3
  
  .111ـ توبه، آيه  5
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  السماء ووا إِلى مغْفرَة منْ ربكُم و جنَّة عرْضُها كَعرْضِ سابِقُ    21
          يهؤْتي فَضْلُ اللّه كذل هلسر و نُوا بِاللّهينَ آملَّذل تدضِ أُعاألَر  
  منْ يشاء و اللّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ           

22    يبصنْ مم نْما أَصابتاب مي كإِالّ ف كُمي أَنْفُسال ف ضِ وى األَرة ف  
  قَبلِ أَنْ نَبرَأَها إِنَّ ذلك علَى اللّه يسيرٌ           

  لكَيال تَأْسوا على ما فاتَكُم و التَفْرَحوا بِما آتاكُم و اللّه اليحب كُلَّ    23
  مخْتال فَخُور           

24    الَّذنْ يم خْلِ وبِالْب رُونَ النّاسأْمي خَلُونَ وبينَ يوه لَّ فَإِنَّ اللّهتَو  
           يدمالْح ىالْغَن  

  
  : ترجمه

ـ به پيش تازيد براى رسيدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتى كه پهنه آن مانند پهنه آسمان  21
آماده شده است، اين  ;اند النش ايمان آوردهو زمين است و براى كسانى كه به خدا و رسو

  ! و خداوند صاحب فضل عظيم است ;دهد فضل خداوند است كه به هر كس بخواهد مى
دهد مگر اين كه همه  در زمين و نه در وجود شما روى نمى) ناخواسته(ـ هيچ مصيبتى  22

  ! مر براى خدا آسان استو اين ا ;آنها قبل از آن كه زمين را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت است
  ايد تأسف نخوريد، و به آنچه   ـ اين به خاطر آن است كه براى آنچه از دست داده 23
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  ! و خداوند هيچ متكبر فخرفروشى را دوست ندارد ;به شما داده است دلبسته و شادمان نباشيد
) از اين فرمان(كس  و هر ;كنند ـ همانها كه بخل مىورزند و مردم را به بخل دعوت مى 24

نياز و شايسته   خداوند بى) رساند نه به خدا، چرا كه به خود زيان مى(روى گردان شود، 
  ! ستايش است

  
  : تفسير

  يك مسابقه بزرگ معنوى 
هاى كم ارزش اين جهان  بعد از بيان ناپايدارى جهان و لذات آن، و اين كه مردم در سرمايه

جويند، در آيات مورد بحث مردم را به يك مسابقه عظيم  ىنسبت به يكديگر، تفاخر و تكاثر م
روحانى در طريق كسب آنچه پايدار است و سزاوار هرگونه تالش و كوشش دعوت كرده 

براى نيل به آمرزش پروردگارتان و بهشتى كه وسعت آن همچون پهنه آسمان و «: ايدفرم مى
اند، بر  و فرستادگان او آوردهزمين است و آماده براى كسانى است كه ايمان به خداوند 

رضِ سابِقُوا إِلى مغْفرَة منْ ربكُم و جنَّة عرْضُها كَعرْضِ السماء و األَ(» يكديگر سبقت جوئيد
هلسر و نُوا بِاللّهينَ آملَّذل تدأُع .(  

زمين را فرا  در حقيقت مغفرت پروردگار، كليد بهشت است همان بهشتى كه پهنه آسمان و
بهشت نسيه است، و : گيرد، و از هم اكنون آماده براى پذيرائى مؤمنان است، تا كسى نگويد مى

چرا كه  ;شد ض نسيه بودن از هر نقدى نقدتر محسوب مىبر نسيه دل نبايد نهاد، گرچه به فر
نقد و  از سوى خدائى وعده داده شده كه قادر بر همه چيز است، تا چه رسد به اين كه كامالً

  . اآلن موجود است
  در : آمده، با اين تفاوت كه» آل عمران«سوره  133شبيه همين معنى در آيه 
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به معنى سرعت گرفتن » مسارعه«از ماده (» سارِعوا«و در آنجا ) »مسابقه«از ماده (» سابِقُوا«اينجا 
كه غلبه » باب مفاعله«فهوم با توجه به م(آمده است كه با هم قريب االفق هستند ) بر يكديگر

  ). كند كردن دو نفر را در مقابل هم مجسم مى
كَعرْضِ السماء و «است و در اينجا » عرَضُها السموات و االَرضِ«: در آنجا: تفاوت ديگر اين كه

  . كند شود كه اين دو تعبير نيز يك حقيقت را بازگو مى و با كمى دقت روشن مى» األَرضِ
  . »براى مؤمنان«: فرمايد و در اينجا مى» آماده براى پرهيزكاران است«: گويد در آنجا مى و نيز

از آنجا كه پرهيزكارى، ثمره درخت ايمان راستين است اين دو تعبير نيز الزم و ملزوم 
  . يكديگرند

 كند با دو بيان متفاوت، به همين دليل، به اين ترتيب، هر دو آيه، يك حقيقت را تعقيب مى
اند، و آيه  دانسته» مقربان«را اشاره به بهشت » آل عمران«آيه سوره : آنچه از بعضى نقل شده كه

  . رسد به نظر نمى، صحيح »مؤمنان«مورد بحث را اشاره به بهشت 
نيست آنچنان كه بعضى از مفسران » طول«در اينجا در مقابل » عرض«به هر حال، تعبير به 

جستجوى طول چنان بهشتى هستند كه عرضش همچون آسمان و اند، و به دنبال آن در   گفته
عنى در اين گونه استعماالت، به م» عرض«بلكه ! اند زمين است، و از اين نظر به زحمت افتاده

  . پهنه دشت، يعنى وسعت صحرا: گوئيم در فارسى مى» پهنه«وسعت است، مانند تعبير 
ت كه در هر دو آيه آمده، اشاره لطيفى به و آمرزش، قبل از بشارت به بهش» مغفرت«تعبير به 

اين حقيقت است كه تا انسان از گناه پاك نشود، اليق ورود به بهشت و جوار قرب پروردگار، 
  . نخواهد بود
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اين نكته نيز شايسته توجه است كه، پيشى گرفتن به سوى مغفرت پروردگار از طريق اسباب 
اطاعت پروردگار، پرهيز از «و اصوالً » طاعات فوت شدهجبران «و » توبه«آن است، مانند 

  . است» معاصى
: و اگر در بعضى از احاديث يا تفاسير، روى بعضى از واجبات و مستحبات تكيه شده، مانند

تكبيرة االحرام با امام «و يا » صف اول در جهاد«و يا » پيشى گرفتن در جماعت در صف اول«
خاطر ذكر مثال يا بيان مصداق روشن است و چيزى از  به» نماز اول وقت«و يا » جماعت

  . كاهد گستردگى مفهوم آيه، نمى
دهد و خداوند  كس بخواهد، مىاين فضل الهى است كه به هر «: افزايد و در پايان آيه مى

   ).ذلك فَضْلُ اللّه يؤْتيه منْ يشاء و اللّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ(» صاحب فضل عظيم است
يقيناً آنچنان بهشت گسترده، با آن مواهب عظيمش، چيزى نيست كه انسان با اين اعمال ناچيز، 
به آن برسد، و اين تنها فضل و رحمت و لطف الهى است كه آن پاداش عظيم را در مقابل اين 

ها هميشه به مقياس اعمال  چرا كه پاداش ;قليل قرار داده، و از او نيز جز اين انتظار نيست
  . ست، بلكه به مقياس كرم پاداش دهنده استني

دهد كه ثواب و جزا مزد عمل نيست بلكه، يك نوع  و به هر حال، اين تعبير به خوبى نشان مى
  . حمت استتفضل و ر

* * *  
سپس، براى تأكيد بيشتر، در زمينه عدم دلبستگى به دنيا، و شاد نشدن به اقبال آن، و غمگين 

شود، مگر اين  هيچ مصيبتى در زمين و در وجود شما واقع نمى«: زايداف نگشتن به ادبار آن، مى
ثبت است، و اين ) لوح محفوظ(كه همه آنها قبل از آن كه شما و زمين را بيافرينيم در كتاب 

  مر براى خداوند آسان ا
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تاب منْ قَبلِ أَنْ نَبرَأَها إِنَّ ذلك ما أَصاب منْ مصيبة فى األَرضِ و ال في أَنْفُسكُم إِالّ في ك(» است
  ) 1).(علَى اللّه يسيرٌ

لف، و ها و سيلها و طوفانها و آفات مخت  دهد همچون زلزله آرى، مصائبى كه در زمين رخ مى
شود، مانند مرگ و ميرها، و انواع حوادث   همچنين مصائبى كه در نفوس انسانها واقع مى

گيرد، همه آنها از قبل مقدر شده است، و در لوح محفوظ ثبت  ا مىدردناكى كه دامان انسان ر
  . است

مصائبى كه در اين آيه به آن اشاره شده، تنها مصائبى است كه به هيچ : ولى، بايد توجه داشت
و به تعبير ديگر حصر در اينجا (باشد  وجه قابل اجتناب نيست و مولود اعمال انسانها نمى

  ). حصر اضافى است
و ما أَصابكُم منْ مصيبة فَبِما : خوانيم مى» شورى«سوره  30ين سخن آن كه، در آيه شاهد ا

ا رسد، به خاطر اعمالى است كه انجام هر مصيبتى به شم«: كَسبت أَيديكُم و يعفُوا عنْ كَثير
  ! »كند ايد، و بسيارى را نيز عفو مى داده

كنند، هنگامى كه اين دو آيه در برابر هم قرار  تفسير مى آيات، يكديگر را: با توجه به اين كه
مصائبى است كه : شود، بر دو گونه است دهد، مصائبى كه دامنگير انسان مى گيرد، نشان مى
ره گناهان او است، و اين مصائب بسيارند، ظلمها، بيدادگريها، خيانتها، انحرافات مجازات و كفا

  . بسيارى از مصائب خود ساخته، ما است و ندانم كاريها و امثال آن، سرچشمه
ولى بخشى از مصائب است كه ما هيچگونه نقشى در آنها نداريم و به صورت يك امر حتمى 

گيرد، حساب اين دو از هم جدا است، و لذا  اى را مى عهناپذير دامان فرد يا جام و اجتناب
  بسيارى از انبياء، و اولياء و صلحاء گرفتار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اند، بعضى مرجع آن  چيست؟ احتماالت متعددى داده» نبرأها«ـ در اين كه مرجع ضمير در  1

بعضى همه اينها، اما با توجه به لحن آيه، و » مصيبة«دانند، و بعضى  مى» انفس«و » زمين«را 
سمان و حتى پيش از آفرينش زمين و آ: خواهد بگويد چرا كه مى ;مناسب معنى اول است
  . بينى شده است شما، اين مصائب پيش
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شدند، اين مصائب فلسفه دقيقى دارد كه در بحثهاى خداشناسى و عدل  اين گونه مصائب مى
  .ايم ت و بالها، به آن اشاره كردهالهى، و مسأله آفا
و زنجير  را با غل) عليهما السالم(هنگامى كه امام على بن الحسين: خوانيم لذا در حديثى مى

: را خواند» شورى«كرد و آيه سوره ) عليه السالم(، رو به امام»يزيد«كردند، » يزيد«وارد مجلس 
»دأَي تبة فَبِما كَسيبصنْ مم كُمما َصابخواست چنين وانمود كند كه مصائب شما  و مى(» يكُم

اما، امام فوراً كالم او را  )خانواده، نتيجه اعمال خودتان است، و از اين طريق زخم زبان بزند
ما أَصاب منْ مصيبة فى األَرضِ و ال في : كَالّ، ما نُزِلَت هذه فينا، إِنَّما نُزِلَت فينا: نفى كرد فرمود

 چنين نيست، اين آيه درباره ما نازل نشده، آنچه درباره«: نْفُسكُم إِالّ في كتاب منْ قَبلِ أَنْ نَبرَأَهاأَ
هر مصيبتى در زمين يا وجود شما رخ دهد پيش : گويد ما نازل شده، آيه ديگرى است كه مى

  ) 1).(ردو فلسفه و حكمتى دا(» از آفرينش شما و زمين در لوح محفوظ ثبت شده است
) 440صفحه  20جلد (» شورى«سوره  30ترى در اين زمينه ذيل همان آيه  بحث مشروح

  ) 2.(ايم داشته
اند، چنان كه نقل  نيز همين معنى را از آيه فهميده) عليهم السالم(ائمه اهلبيت شاگردان مكتب

گرفت،  آوردند و تصميم به قتل وى» حجاج«را نزد » سعيد بن جبير«هنگامى كه : كنند مى
  . مردى از حضار گريه كرد

ده، به خاطر اين مصيبتى كه براى تو پيش آم: كنى؟ در پاسخ گفت  چرا گريه مى: گفت» سعيد«
اى كه خداوند،  گريه نكن، اين در علم خدا بوده است كه چنين شود، آيا نشنيده: گفت
  ما أَصاب منْ مصيبة فى األَرضِ و ال في «: فرمايد مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .247، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«، مطابق نقل »على بن ابراهيم«ـ تفسير  1
ايم   بحث ديگرى داشته» نساء«سوره  79و  78به بعد نيز، ذيل آيات  20، صفحه 4 ـ در جلد 2

  . كه تناسب با آيات مورد بحث دارد
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  )1.(»أَنْفُسكُم إِالّ في كتاب منْ قَبلِ أَنْ نَبرَأَها
ثبت  پايان خداوند، و علم بى» لوح محفوظ«دهد، در  البته، تمام حوادثى كه در عالم رخ مى

است، و اگر در اينجا تنها اشاره به مصائب واقع در زمين و نفوس انسانى شده، به خاطر اين 
گيرى در آيه بعد از  يجهاست كه موضوع سخن، همين معنى بوده، و چنان كه خواهيم ديد، نت

  . شود همين موضوع مى
ثبت و حفظ اين همه حوادث در ، اشاره به اين است كه »إِنَّ ذلك علَى اللّه يسير«ضمناً جمله 

  . اى كه دارد براى خداوند آسان است لوح محفوظ، با كثرت فوق العاده
حه جهان خلقت و نظام علت پايان خداوند است، و يا صف علم بى: »لوح محفوظ«و منظور از 

  ). دقت كنيد(و معلول، كه آن نيز مصداق علم فعلى خداوند است 
* * *  

قدير اين مصائب در لوح محفوظ، و سپس بيان اين حقيقت در قرآن، اكنون ببينيم، فلسفه ت
اين براى آن است كه به خاطر «: گويد چيست؟ آيه بعد پرده از روى اين راز مهم برداشته، مى

» ايد، غمگين نشويد، و به آنچه خداوند به شما داده، شاد و دلبسته نباشيد از دست داده آنچه
  ). فاتَكُم و التَفْرَحوا بِما آتاكُم لكَيال تَأْسوا على ما(

كند، چرا كه  اين دو جمله كوتاه، در حقيقت، يكى از مسائل پيچيده فلسفه آفرينش را حل مى
ستى با مشكالت و گرفتاريها و حوادث ناگوارى روبرو است، و غالباً انسان، هميشه در جهان ه

ريم و رحيم است اين حوادث دردناك با اين كه خداوند، مهربان، ك: كند از خود سؤال مى
  ! براى چيست؟

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .375، صفحه 9، جلد »روح البيان«ـ  1
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  . »هدف اين بوده كه شما، دلبسته و اسير زرق و برق اين جهان نباشيد«: گويد قرآن مى
دنيا است، و همچنين موقعيت منظور اين بوده كه، موقعيت اين گذرگاه و پلى كه نامش 

خودتان را در اين جهان، گم نكنيد، دلباخته و دلداده آن نشويد، و آن را جاودانه نپنداريد، كه 
كند،  اين دلبستگى فوق العاده، بزرگترين دشمن سعادت شما است، شما را از ياد خدا غافل مى

  . دارد و از مسير تكامل باز مى
ت براى غافالن، و شالقى است، بر ارواح خفته، و رمزى است اين مصائب، زنگ بيدارباشى اس

  . اى است به كوتاه بودن عمر اين زندگى  از ناپايدارى جهان، و اشاره
زود انسان را به خود جذب و سرگرم، و » دار الغرور«حقيقت، اين است كه، مظاهر فريبنده اين 

رفته، و او در خواب، و بيابان در  شود كه، كاروان كند، ناگهان بيدار مى از ياد حق غافل مى
  . پيش

اين حوادث كه هميشه در زندگى بوده، و هميشه خواهد بود، و حتى پيشرفتهاى عظيم علم هم 
ها، طوفانها، سيلها و بيماريها   نتوانسته، و نخواهد توانست جلو حوادث دردناكى، همچون زلزله

  : زند و به انسان فرياد مى» سوامهرى زمانه ر بى«و امثال آن را بگيرد، درسى است از 
  ! »اين دشت خوابگاه شهيدان استفرصت شمار وقت تماشا را«

اين بدان معنى نيست كه، انسان به مواهب الهى در اين جهان پشت پا بزند، و يا از آنها بهره 
  . نگيرد، مهم اين است كه اسير آن نگردد، و آن را هدف و بهره اصلى خود نشمرد

) از شما فوت شده(» فاتَكُم«رود، تبديل به  كه، در مورد آنچه از دست مى قابل توجه اين
   كند، اما در مورد مواهب و نعمتهاى به دست آمده، آن را به مى
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گويد، چرا كه فوت و فنا در ذات اشياء افتاده است، اين  مى» بما آتاكم«دهد و  خدا نسبت مى
  . گيرد مىوجود است كه از فيض خداوند سرچشمه 

خداوند هيچ «: افزايد آرى، اين مصائب، شكننده تفاخر و غرور است، لذا در پايان آيه مى
  ). للّه اليحب كُلَّ مخْتال فَخُورو ا(» متكبر فخرفروشى را دوست ندارد

است، زيرا تكبر، از خيال فضيلت، و » متكبر«گرفته شده و به معنى » خيال«از ماده » مختال«
به معنى كسى است » فخر«صيغه مبالغه از ماده » فخور«شود، و  برترى بر ديگران، پيدا مى پندار

  . كند كه بسيار بر ديگران فخرفروشى مى
شود كه مست ناز و نعمت گردد، ولى وجود آفات و مصائب،  تنها كسى گرفتار اين حاالت مى

  . برد از بين مىبراى آنها كه قابل بيدارى و هدايتند اين مستى و آثار آن را 
رسند، خود را  افراد با ايمان، با توجه به اصل فوق، هنگامى كه به نعمتى از سوى خدا مى

شوند، نه از داشتن آن مست و مغرور، در  رفتن آن غمگين مىدانند، نه از  امانتدار او مى
دريافت، دانند كه يك روز اموال زيادى را   حقيقت آنها خود را همچون مسئوالن بيت المال مى

شوند، و نه از  كنند، نه از دريافتش ذوق زده مى و روز ديگر هزاران هزار، پرداخت مى
  . پرداختش غمگين

: گويد درباره همين آيه، آنجا كه مى) عليه السالم(و چه تعبير جالبى دارد امير مؤمنان على
 نَ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهنِ متَيمنَ كَليب كُلُّه دوا بِما الزُّهالتَفْرَح و لى ما فاتَكُما عوال تَأْسكَيل انَهحبس

نْ لَمم و آتاكُم لَم ي، واضلَى الْمع أْسفْ  ييهبِطَرَفَي دأَخَذَ الزُّه ي فَقَدبِاآلت تمام زهد در ميان «!: رَح
ايد،  اطر آنچه از دست دادهبه خ:...فرمايد  دو جمله از قرآن است، آنجا كه خداوند سبحان مى

، بنابراين، هر كس بر »غمگين نشويد، و به آنچه خدا به شما داده دلبسته و مغرور نباشيد
  گذشته 
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تأسف نخورد و به آنچه در دست دارد دلبسته نباشد، زهد را از هر دو طرف در اختيار 
  ) 1.(»گرفته

ميها با زندگى انسان از آغاز عجين بوده، و طبق ناكا: نكته ديگر اين كه، توجه به اين اصل كه
اى مقدر شده است، و دنيا پيوسته فراز و نشيب دارد ، انسان را براى تحمل  سنت حكيمانه

دهد،  سازد، به او آرامش خاطر مى شدائد، شجاع و در برابر حوادث سخت، صبور و مقاوم مى
  . گردد ها و جزع مانع مى و از بيتابى

اين تنها در مورد مصائب غير قابل اجتناب است، و گرنه، مصيبتها و : كنيم د مىولى، باز تأكي
باشد  ن است، از اين بحث خارج مىانگارى خود انسا ناكاميهائى كه تنها معلول گناهان و سهل

  . هاى زندگى است  و راه مقابله با آنها موضعگيرى صحيح، در برنامه
  : دهيم اند پايان مى  ان آوردهاين بحث را با سرگذشتى كه بعضى از مفسر

وارد يكى از قبايل عرب شدم، صحرائى ديدم پر از شترانى كه «: گويد مى) 2(»قتيبة بن سعيد«
آمد، در آنجا پير زنى بود، پرسيدم اين شتران از آن كه  د، كه به شماره در نمىهمه مرده بودن

  . تابد، به سراغ او آمدم ىاز آن پيرمرد كه باالى آن تل نشسته و پشم م: بوده است؟ گفت
  ! به نام من بوده است: گفت! اينها همه از آن تو بوده؟: گفتم
اى به آفت و علت مرگ  بى آنكه اشاره(در جواب اند؟  چه شده كه به اين روزگار افتاده: گفتم

  . آن كس كه داده بود گرفت: گفت) و مير آنها كند
  بلى، اين دو : اى؟ گفت  تهدر اين باب چيزى گف) ناراحت نيستى و: (گفتم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .439، كلمات قصار، كلمه »نهج البالغه«ـ  1
منتهى (كند  روايت مى» مالك بن انس«يكى از محدثان است كه از » قتيبة بن سعيد«ـ  2

  ).االرب
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  : ام بيت را گفته
  و الْمرْء فى الدهرِ نَصب الرُّزء و الْمحنِال و الَّذى أَنَا عبد منْ خَالئقهِ
سوگند به آن كس كه من «! يكُنْ و ما جرى منْ قَضاء اللّه لَم*** ما سرَّنى أَنْ أُبلى فى مبارِكها 

  . »اى از مخلوقات او هستم ـ كه انسان در دنيا هدف مصائب و محنتها است بنده
داد خوشحال   اه خود بودند ـ و اين قضاى الهى كه اتفاق افتاد رخ نمىاگر شترانم در خوابگ«

  ) 1).(پسندم هر چه او خواسته است همان را مىمن تنها به رضاى او راضيم و (» شدم نمى
* * *  

مختال «آخرين آيه مورد بحث، توضيح و تفسيرى است بر آنچه در آيه قبل آمده و در حقيقت 
آنها كسانى هستند كه بخل مىورزند «: فرمايد كند، مى را معرفى مى) متكبر فخرفروش(» فَخُور

  ) 2).(ذينَ يبخَلُونَ و يأْمرُونَ النّاس بِالْبخْلِالَّ(» كنند و مردم را نيز به بخل دعوت مى
آرى، الزمه دلبستگى شديد، به مواهب دنيا، تكبر و غرور است، و الزمه تكبر و غرور، 

يگران به بخل است، اما بخل كردن به اين دليل كه سرمايه كبر و غرور كردن، و دعوت د بخل
خواهد آن را از دست دهد، و اما دعوت ديگران به  داند، و هرگز نمى خود را اين اموال مى

  : بخل، براى اين است كه
  . شود اوالً اگر ديگران سخاوتمند باشند، او رسوا مى

  ! يزى است كه به آن عشق مىورزدو ثانياً چون بخل را دوست دارد، مبلغ چ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، در »روح البيان«ـ نظير همين معنا را تفسير  53، صفحه 11، جلد »ابوالفتوح رازى«ـ تفسير  1

  . آورده است 376، صفحه 9جلد 
ضمناً ) ، ذيل آيات مورد بحث»كشاف«تفسير (است » كلّ مختال فخور«بدل از » ...الذين«ـ  2

  . شرط نيست» معرفه و نكره«منه، تطابق در  بايد توجه داشت كه در بدل و مبدل
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تصور نشود اصرار و تأكيد خداوند در مسأله انفاق و ترك بخل، و يا حتى : و براى اين كه
كه همه براى تشويق آنها به انفاق » وام گرفتن خداوند از بندگان«تعبير به آيات گذشته به، 

هر كس از اين دستور «: افزايد گيرد، در پايان آيه، مى است، از نياز ذات پاك او سرچشمه مى
و منْ (» نياز و مورد ستايش است زيرا خداوند بى ;رساند ه خدا زيانى نمىگردان شود، ب روى

يدمالْح ىالْغَن وه لَّ فَإِنَّ اللّهتَوي.(  
نياز است، چرا كه خزائن و منابع اصلى همه چيز، نزد  گان بىهمه، به او نيازمندند و او از هم

  . باشد شايسته هر حمد و ستايش نيز مىاو است، و از آنجا كه جامع همه صفات كمال است، 
است، ولى، اين واژه، مفهوم » بخل در انفاق مالى«در آيه فوق، بيشتر ناظر به » بخل«گر چه 
  . شود و مانند آن را نيز شامل مى» ى حقوقبخل در علم و ادا«اى دارد كه  گسترده
* * *  
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  لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات و أَنْزَلْنا معهم الْكتاب و الْميزانَ    25
  افعليقُوم النّاس بِالْقسط و أَنْزَلْنَا الْحديد فيه بأْس شَديد و من          
  ه بِالْغَيبِ إِنَّ اللّه قَوِى عزِيزٌللنّاسِ و ليعلَم اللّه منْ ينْصرُه و رسلَ          

  
  : ترجمه

شناسائى (و ميزان ) آسمانى(ـ ما رسوالن خود را با دالئل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب  25
و آهن را نازل كرديم  ;م قيام به عدالت كنندنازل كرديم تا مرد) حق از باطل و قوانين عادالنه

كه در آن نيروى شديد و منافعى براى مردم است، تا خداوند بداند چه كسى او و رسوالنش را 
  ! ناپذير است خداوند قوى و شكست ;آنكه او را ببينند كند بى يارى مى

  
  : تفسير

  هدف اصلى بعثت انبياء 
و بهشت پروردگار، كه در آيات قبل به آن اشاره  از آنجا كه سبقت به سوى رحمت و مغفرت

دارد، در آيه مورد بحث كه از پرمحتواترين آيات قرآن » رهبران الهى«شده بود، نياز به رهبرى 
كند،  است به اين معنى اشاره كرده و هدف ارسال انبياء و برنامه آنها را دقيقاً بيان مى

  ). لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات(» ن فرستاديمما رسوالن خود را با دالئل روش«: فرمايد مى
  ).و أَنْزَلْنا معهم الْكتاب و الْميزانَ(» و با آنها كتاب آسمانى و ميزان فرستاديم«
  ). ليقُوم النّاس بِالْقسط(» تا مردم به عدل و داد قيام كنند«
  دالئل «و » معجزات«رد كه شامل اى دا معنى گسترده) دالئل روشن(» بينات«
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  . ن الهى با آن مجهز بودندشود كه انبياء و رسوال مى» عقلى
همان كتب آسمانى است، و از آنجا كه روح و حقيقت همه يك چيز است » كتاب«منظور از 
 كند، هر چند با گذشت زمان و تكامل انسانها، محتواى آن به صورت مفرد مى» كتاب«تعبير به 
  . شود  كاملتر مى

است كه مصداق حسى آن ترازوهائى » وسيله وزن كردن و سنجش«، به معنى »ميزان«و اما 
سنجند، ولى مسلماً در اينجا منظور مصداق معنوى آن است،  است كه وزن اجناس را با آن مى

، و يا توان با آن سنجيد، و آن احكام و قوانين الهى يعنى چيزى كه تمام اعمال انسانها را مى
  . ضد ارزشها است آئين او به طور كلى است، كه معيار سنجش نيكيها، بديها، و ارزشها و

دالئل روشن، كتب آسمانى ، و معيار سنجش : به اين ترتيب، پيامبران به سه وسيله، مجهز بودند
، و باشد) معجزه(» بينه«حق از باطل و خوب از بد، و مانعى ندارد كه فى المثل قرآن مجيد هم 

  . محتوىكننده احكام و قوانين، يعنى سه بعد در يك  هم كتاب آسمانى، و هم بيان
قسط و «و به هر حال، هدف از اعزام اين مردان بزرگ با اين تجهيزات كامل، همان اجراى 

  . است» عدل
اء دانيم انبي كند، زيرا مى در حقيقت اين آيه، به يكى از اهداف متعدد ارسال پيامبران اشاره مى

  : كردند اهداف متعددى را پيگيرى مى
هو الَّذي بعثَ في األُميينَ رسوالً : آمده است» جمعه«سوره  2تعليم و تربيت، چنان كه در آيه 

مردم  او كسى است كه از ميان«: منْهم يتْلُوا علَيهِم آياته و يزَكِّيهِم و يعلِّمهم الْكتاب و الْحكْمةَ
درس نخوانده، رسولى فرستاد تا آياتش را بر آنها بخواند، و آنها را تزكيه كند، و كتاب و 

  . »حكمت بياموزد
   157هدف ديگر، شكستن غلها و زنجيرهاى اسارت است چنان كه در آيه 
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پيامبر اسالم، «: نَت علَيهِمو يضَع عنْهم إِصرَهم و األَغْاللَ الَّتي كا: خوانيم مى» اعراف«سوره 
دارد و غل و زنجيرهائى را كه بر دست و پا و گردنشان  ى سنگين را از دوش آنان بر مىبارها

  . »شكند بود مى
بعثْت : هدف ديگر، تكميل ارزشهاى اخالقى است چنان كه در حديث معروف آمده است

  ) 1.(»ام ضائل اخالقى مبعوث شدهمن براى تكميل ف«: لأُتَمم مكارِم األَخْالقِ
است كه در آيه مورد بحث به آن اشاره شده، و به اين » اقامه قسط«و باالخره هدف ديگر، 

توان  مى» اجتماعى«و » سياسى«، »اخالقى«، »فرهنگى«ترتيب اهداف بعثت انبياء را در هدفهاى 
  . خالصه كرد

انبياء اولو «همان » ث، به قرينه انزال كتبدر آيه مورد بح» رسوالن«منظور از : ناگفته پيداست
  . باشند و مانند آنها مى» العزم

سخن » خودجوشى مردم«از : ، اين است كه»ليقُوم النّاس بِالْقسط«نكته جالب ديگر در جمله 
هدف اين بوده كه انبياء انسانها را وادار به اقامه قسط كنند، بلكه : فرمايد گويد، نمى مى
  ! اشندهدف اين بوده كه مردم مجرى قسط و عدل ب: گويد مى

آرى، مهم اين است كه مردم چنان ساخته شوند كه خود مجرى عدالت گردند، و اين راه را با 
  . پاى خويش بپويند

ولى، از آنجا كه به هر حال، در يك جامعه انسانى، هر قدر سطح اخالق و اعتقاد و تقوا باال 
ند و مانع اجراى قسط دار ند كه سر به طغيان و گردنكشى بر مىشو  باشد، باز افرادى پيدا مى

ما آهن را نازل كرديم كه در آن قوت شديدى «: فرمايد و عدل خواهند بود، لذا در ادامه آيه مى
  ! »است، و نيز منافعى براى مردم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ، ذيل حديث اول»الخلق حسن«، باب 373، صفحه 71، جلد »بحار االنوار«ـ  1
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  ). و أَنْزَلْنَا الْحديد فيه بأْس شَديد و منافع للنّاسِ(
تواند به هدف نهائى برسد،  گانه انبياء الهى، براى اجراى عدالت، وقتى مى آرى، تجهيزات سه

  . آن برخوردار باشد» بأس شديد«كه از ضمانت اجرائى آهن و 
از كرات ديگر به زمين آمده » آهن«: دهد  مى نشان» أَنْزَلنا«تعبير : اند  تصور كردهگرچه بعضى 

در اين گونه موارد اشاره به مواهبى است كه از » انزال«است ولى حق اين است كه تعبير به 
شود، و از آنجا كه خزائن همه چيز، نزد خدا است و او  مقام باالئى به مقامات پائينتر داده مى

شده است لذا در حديثى از امير » انزال«بير به آهن را براى منافع گوناگونش آفريده، تعاست كه 
: إِنْزالُه ذلك خَلْقُه إِياه: آمده است كه در تفسير اين جمله فرمود)عليه السالم(مؤمنان على

  ) 1.(»منظور از نازل كردن آهن، خلقت آن است«
لَكُم منَ األَنْعامِ  و أَنْزَلَ: خوانيم ورد چهار پايان مىدر م» زمر«سوره  6همان گونه كه در آيه 

  . »و براى شما از چهار پايان هشت زوج نازل كرد«: ثَمانيةَ أَزواج
به معنى چيزى كه براى پذيرائى ميهمان آماده ) بر وزن شتر(» نُزُل«را از ماده » أَنْزَلنا«بعضى نيز، 

  . همان معنى اول است اند ولى، ظاهر كنند، تفسير كرده مى
است و به مبارزه و جنگ نيز بأس گفته » شدت و قوت و قدرت«در لغت به معنى » بأس«

شود، و لذا بعضى از مفسران آن را به معنى وسائل جنگى اعم از دفاعى و تهاجمى تفسير  مى
: ه فرمودنقل شده كه در تفسير اين آي) عليه السالم(اند، در روايتى از امير مؤمنان على كرده

  ) 2.(»منظور اسلحه و غير آن است«: لكيعنى السالح و غَيرَ ذ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .101و  100، احاديث 250، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  2و  1
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  . روشن است اين، از قبيل بيان مصداق است
يم اهميت آهن در دان برد، و مى است كه انسان از آهن مى اى هرگونه بهره» منافع«منظور از 

اى در تاريخ بشر شروع شد  اى زياد است كه با كشف آن، دوران تازه زندگى انسانها، به اندازه
ها   چرا كه با اين كشف، چهره زندگى انسان در تمام زمينه ;كه به دوران آهن معروف است

  . در آيه فوق است» منافع«ژه دگرگون گشت، و اين خود بيانگر ابعاد وا
هنگامى كه : گويد در يك جا مى: در قرآن مجيد نيز، در آيات مختلف اشاره به اين معنى شده

قطعات عظيم «: آتُوني زبرَ الْحديد: تصميم بر ساختن سد عظيم خود گرفت، گفت» ذوالقرنين«
  ) 1.(»آهن براى من بياوريد

را مشمول لطف خود قرار داد، آهن را براى او نرم ) السالم عليه(»داود«و هنگامى كه خداوند 
و أَلَنّا لَه «: بسازد، و از خطرات جنگها و حمالت دشمنان بكاهد» زره«كرد، تا بتواند با آن 

 يددلْ سابِغات* الْحم2.(»أَنِ اع (  
ش وسائلى سپس، به يكى ديگر از اهداف ارسال انبياء و نزول كتب آسمانى و همچنين آفرين

هدف اين است كه خداوند بداند چه كسانى او و «: فرمايد همچون آهن، اشاره كرده، مى
  ).و ليعلَم اللّه منْ ينْصرُه و رسلَه بِالْغَيبِ(» كنند فرستادگانش را در غياب او يارى مى

ود، چه كسانى به منظور از علم خداوند، در اينجا تحقق عينى علم او است، يعنى تا آشكار ش
كنند، و چه كسانى از اين وظيفه بزرگ  خيزند و قيام به قسط مى يارى خدا و مكتب او بپا مى

» آل عمران«سوره  179زنند، در حقيقت مفهوم اين آيه شبيه همان است كه در آيه  سر باز مى
ممكن نبود كه «: تّى يميزَ الْخَبِيثَ منَ الطَّيبِما كانَ اللّه ليذَر الْمؤْمنينَ على ما أَنْتُم علَيه ح: دهآم

  خداوند مؤمنان 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .96ـ كهف، آيه  1
  .11و  10ـ سبأ، آيات  2
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  !»را به همان صورت كه شما هستيد، واگذارد مگر اين كه ناپاك را از پاك جدا كند
امتحان انسانها، و جداسازى صفوف و تصفيه، يكى ديگر از  به اين ترتيب، مسأله آزمون و

  . اهداف بزرگ اين برنامه بوده است
مسلماً به معنى يارى دين، آئين و نمايندگان او و بسط آئين حق و » يارى خداوند«تعبير به 

قسط و عدل است، و گرنه خداوند نيازى به يارى كسى ندارد، و همگان به او نيازمندند، لذا 
ناپذير  خداوند قوى و شكست«دهد، كه  ى اثبات همين معنى آيه را با اين جمله پايان مىبرا

  ). إِنَّ اللّه َقوِى عزِيزٌ(» است
براى او ممكن است با يك اشاره همه جهان را زير و رو كند و تمامى دشمنان را نابود و 

سانهاست از اين طريق حاصل اوليائش را پيروز گرداند، ولى، هدف اصلى كه تربيت و تكامل ان
  . گردد، لذا آنها را دعوت به يارى آئين حق كرده است نمى

* * *  
  : ها نكته

  ! ـ قلمرو منطق و زور 1
آيه فوق، ترسيم گويائى از چهره اسالم در زمينه تعليم و تربيت، گسترش عدل و داد، و اجراى 

  . قسط در جامعه انسانى است
معيار سنجش ارزشها، و بيان احكام و «و » كتب آسمانى«شن و و دالئل رو» بينات«نخست از 

گذارد، و از عقل و منطق  گيرد، يعنى پايه را بر انقالب فكرى و فرهنگى مى كمك مى» قوانين
  . جويد  استمداد، مى

اما اگر اينها مؤثر نيفتاد و كار به بن بست كشيد، يعنى زورمندان قلدرى پيدا شدند كه نه در 
آورند و نه براى كتاب و ميزان ارزشى قائلند، در اينجا نوبت به  سر تسليم فرود مى برابر بينات

  رسد،  است مى» بأس شديد«كه در آن » حديد«
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عدل تسليم شوند، و البته از كوبند تا در برابر قسط و   و با سالح بر مغز اين گردنكشان مى
  . شود يارى مردم با ايمان در اين مسير كمك گرفته مى

بعثْت بِالسيف بينَ : نقل شده كه فرمود) صلى اهللا عليه وآله(و اين كه در حديثى از رسول خدا
من در آستانه «: يدىِ الساعةِ، حتّى يعبد اللّه وحده الشَرِيك لَه و جعلَ رِزقى تَحت ظلِّ رمحى

اى يگانه پرستش شود، و روزى من در سايه نيزه من ام، تا خد رستاخيز مبعوث به شمشير شده
اشاره به همين است يعنى مأمورم سالح را در مقابل اين گروه به كار گيرم نه به ) 1(»است

  . است عنوان اصل و اساس كار، همان گونه كه در آيه فوق صريحاً آمده
ه في السيف و تَحت السيف و الْخَيرُ كُلُّ: خوانيم مى) عليه السالم(در حديث ديگرى از امام باقر

فيلِّ السي ظ2!.(»خوبيها تمام در شمشير است، و زير شمشير و در سايه شمشير«: ف (  
إِنَّ اللَّه عزَّوجلَّ فَرَض الْجِهاد : مخواني مى) عليه السالم(و نيز در حديثى از امام امير مؤمنان على

لَهعج و هظَّمع و ينٌ إِالّ بِهالد ا ونْيد تلُحاصم اللّه و رَهنَاص و رَهخداوند جهاد را واجب «: نَص
كرده و آن را بزرگ شمرده، و آن را يار و ياورش قرار داده، به خدا سوگند نه دنيا و نه دين، 

  ) 3.(»شود جز با جهاد اصالح نمى
اليقيم : فرمود: دهيم پايان مى) اهللا عليه وآله صلى(اين سخن را با حديث ديگرى از رسول خدا

دارد، و  مردم را جز شمشير برپا نمى«: النّاس إِالَّ السيف و السيوف مقَاليد الْجنَّةِ و النَّارِ
  ) 4.(»ندشمشيرها كليدهاى بهشت و دوزخ

ر دارند، نخست، بنابراين، رهبران الهى در يك دست كتب آسمانى، و در دست ديگر شمشي
  كنند، هرگاه  مردم را با منطق به سوى حق و عدل دعوت مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .183، صفحه 27، جلد »مراغى«ـ تفسير  1
  .15و  11، احاديث 8، صفحه 5، جلد »فروع كافى«ـ  3و  2
  .1، حديث 2، صفحه 5، جلد »فروع كافى«ـ  4
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  . شوند م منطق نشوند، در برابر آنها به زور متوسل مىزورگويانى تسلي
* * *  

  ـ نيازهاى عمده زندگى وابسته به آهن است  2
اصول زندگى : اش چنين است بعضى از مفسران در تفسير آيه فوق تحليلى دارند كه خالصه

، مسكن و حكومت، و اين به خاطر آن )صنعت(كشاورزى، بافندگى : انسان چهار چيز است
كه انسان نياز به غذا و لباس و مسكن دارد، و از آنجا كه يك موجود اجتماعى است به  است

الت زندگى را حل كند، يا به تعبير ديگر، مصالح اجتماع به وسيله تواند مشك تنهائى نمى
  . شود اجتماع تامين مى

ابراين، نياز به و از آنجا كه هر اجتماعى خواه ناخواه، خالى از برخورد و تزاحم منافع نيست، بن
اين چهار اصل، همه، به : حكومتى دارد كه عدالت را در ميان آنها اجرا كند، و عجب اين كه

شد، و از  حديد و آهن نيازمند است، و اگر اين وسيله نبود، زندگى بر انسان بسيار مشكل مى
درست است (آنجا كه نياز به آن زياد است، خداوند آن را فراوان و سهل الوصول آفريده است 

و از ) كه فلزات ديگر در زندگى انسان، هر كدام نقشى دارند ولى نقش اصلى از آن آهن است
  ) 1.(شود روشن مى» فيه بأْس شَديد و منافع للنّاس«فهوم اينجا م
* * *  

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .242فحه ، ص29، جلد »كبير فخر رازى«ـ اقتباس از تفسير  1
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  ما النُّبوةَ وو لَقَد أَرسلْنا نُوحاً و إِبراهيم و جعلْنا في ذُريتهِ    26
  الْكتاب فَمنْهم مهتَد و كَثيرٌ منْهم فاسقُونَ           

27    يسنا بِعقَفَّي نا ولبِرُس ملى آثارِهنا عقَفَّي ثُمناهآتَي و مرْينِ مى اب  
          ر وهعينَ اتَّبي قُلُوبِ الَّذلْنا فعج اإلِنْجِيلَ وةً ومحر أْفَةً و  
          رِضْوانِ اللّه غاءتإِالَّ اب هِملَيناها عوها ما كَتَبعتَدةً ابيبانهر  
  Ĥتَينَا الَّذينَ آمنُوا منْهم أَجرَهم و كَثيرٌفَمارعوها حقَّ رِعايتها فَ          
  منْهم فاسقُونَ           

  
  : ترجمه

بعضى از  ;ـ ما نوح و ابراهيم را فرستاديم، و در دودمان آن دو نبوت و كتاب قرار داديم 26
  . اند و بسيارى از آنها گنهكارند  آنها هدايت يافته

ن ديگر خود را فرستاديم، و بعد از آنان عيسى بن مريم را ـ سپس در پى آنان رسوال 27
مبعوث كرديم و به او انجيل عطا كرديم، و در دل كسانى كه از او پيروى كردند رأفت و 

گر چه  ;و رهبانيتى را كه ابداع كرده بودند، ما بر آنان مقرّر نداشته بوديم ;رحمت قرار داديم
از اين رو ما به كسانى از  ;آن را رعايت نكردند هدفشان جلب خشنودى خدا بود، ولى حق

  ! و بسيارى از آنها فاسقند ;آنها كه ايمان آوردند پاداششان را داديم
  

  : تفسير
  پيامبران را يكى بعد از ديگرى فرستاديم 

  بعد از بيان يك سلسله اصول كلى : دانيم شيوه قرآن اين است كه چنان كه مى



٣٩٢  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

كند، تا شاهد گويائى براى آن باشد، در  ره به سرنوشت اقوام پيشين مىتعليمات خود، اشا
اينجا نيز بعد از ذكر مسائل پيشين درباره ارسال رسوالن همراه بينات و كتاب و ميزان، و 
همچنين لزوم سبقت مردم بر يكديگر در وصول به غفران پروردگار و سعادت جاويدان، از 

برد و اين اصول كلى را در زندگى آنها مجسم   نام مى و پيامبران پيشينبعضى از اقوام 
  . سازد مى

كه شيخ االنبياء، و سر سلسله رسوالن ) عليه السالم(»ابراهيم«و ) عليه السالم(»نوح«نخست از 
ما نوح و ابراهيم را فرستاديم، و در دودمان آنها نبوت و «: فرمايد  حق بودند شروع كرده، مى

  ). و لَقَد أَرسلْنا نُوحاً و إِبراهيم و جعلْنا في ذُريتهِما النُّبوةَ و الْكتاب(» انى قرار داديمكتاب آسم
گروهى در پرتو آن «اما همگى، از اين ميراث بزرگ و مواهب عظيم خداوند، بهره نگرفتند، 

مهتَد و كَثيرٌ منْهم  فَمنْهم(» نندايما هدايت يافتند، و بسيارى از آنها فاسق و گنهكار و بى
  ). فاسقُونَ

عليه (شروع شد، و بعد از او ابراهيم) عليه السالم(آرى، نبوت توأم با شريعت و آئين، از نوح
پيامبر اولو العزم ديگر، اين خط را تداوم بخشيد، و همچنان در طول اعصار و قرون در ) السالم

يشه اقليتى از اين نور هدايت بهره گرفتند، در حالى فرزندان و دودمان آنها ادامه يافت، اما هم
  ! كه اكثريت، راه خطا را پوئيدند

* * *  
صلى اهللا عليه (اى به سلسله انبياى ديگر، و آخرين آنها قبل از پيامبر اسالم آنگاه اشاره سربسته

ينا على آثارِهم ثُم قَفَّ(» رديمسپس به دنبال آنها رسوالن ديگر خود را آو«: افزايد  كرده مى) وآله
  ).بِرُسلنا

يكى بعد از ديگرى، قيام كردند و چراغ هدايت را فرا راه مردم قرار دادند، تا نوبت به حضرت 
  . رسيد) عليه السالم(مسيح
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  ). و قَفَّينا بِعيسى ابنِ مرْيم(» ما بعد از آنها عيسى بن مريم را آورديم«
گويند كه قسمتهاى   را از اين رو قافيه مى» قافيه«به معنى پشت است، و » قفا« از ماده» قَفَّينا«

: گيرد، و در جمله فوق، منظور اين است كه قرار مى» مشابه يكديگر و پشت سر هم«آخر شعر 
پيامبران با آهنگى يكسان و يكنواخت، و اهدافى هماهنگ، يكى بعد از ديگرى، قدم به عرصه 

يمات يكديگر را تأييد و تكميل كردند، و در حقيقت اين تعبير، اشاره د گذاشتند، و تعلوجو
  . است» توحيد نبوت«زيبائى به 

» ما به او انجيل عطا كرديم«: افزايد اشاره كرده، مى) عليه السالم(سپس، به كتاب آسمانى مسيح
  ). و آتَيناه اإلِنْجِيلَ(

ما در قلوب كسانى كه از او پيروى «: مايدفر گويد و مى بعد، از ويژگيهاى پيروان او سخن مى
  ). و جعلْنا في قُلُوبِ الَّذينَ اتَّبعوه رأْفَةً و رحمًة(» كردند رافت و رحمت قرار داديم

اند، ولى جمعى، ميان   را به يك معنى دانسته) رأفت و رحمت(بعضى از مفسران، اين دو واژه 
به معنى محبت در زمينه دفع ضررها است، و » رأفت« :لند و آن اين كهاين دو تفاوتى قائ

، ذكر »رحمت«، قبل از »رأفت«به معنى محبت براى جلب منافع است، و لذا غالباً » رحمت«
چرا كه نخست بايد دفع ضرر كرد و سپس به فكر جلب منفعت افتاد، و نيز به همين  ;شود مى

مبادا در اجراى «: أْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللّهو التَ: :فرمايد دليل، در آيه مجازات زناكاران مى
حد و انجام فرمان خدا در مورد آنها گرفتار رأفت شويد، و حكم خدا را به دست فراموشى 

  ) 1.(»بسپاريد
  مسأله رأفت و رحمت پيروان راستين مسيح، چيزى نيست كه تنها در اين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2ـ نور، آيه  1
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و لَتَجِدنَّ أَقْرَبهم مودةً للَّذينَ : خوانيم نيز مى» مائده« 82آيه به آن اشاره شده باشد، بلكه در آيه 
الي مأَنَّه باناً وهر ينَ ويسسق منْهبِأَنَّ م كينَ قالُوا إِنّا نَصارى ذلنُوا الَّذتَكْبِرُونَآمترين  نزديك«: س

ما مسيحى هستيم، اين به : گويند يابى كه مى كسانى مى) از غيرمسلمانان(دوستان را به مؤمنان 
تكبر ) در برابر حق(خاطر آن است كه در ميان آنها افرادى عالم، و تارك دنيا، هستند، و آنها 

  . »نمىورزند
كه به مسلمانان پناه است » نجاشى«گرچه اين آيه، بيشتر ناظر به مسيحيان حبشه و شخص 

اى به رأفت و   دادند، و با مهر و محبت خاصى با آنها رفتار كردند، ولى به طور كلى، اشاره
رحمت و عواطف مثبت در مسيحيان راستين دارد، البته، نه آن گرگان خونخوار و ديوان 

و غارت و را به خاك و خون نمائى كه در عصر ما نام مسيحيت را بر خود گذارده، و دنيا  آدم
  ! اند چپاول كشيده
در قلوب آنها عالقه به رهبانيتى افكنديم كه آن را ابداع كرده بودند و ما «: فرمايد بعد از آن مى

آن را بر آنها مقرر نداشته بوديم، هدفشان جلب خشنودى خدا بود ولى حق آن را رعايت 
، ولى بسيارى از آنها فاسق و ردند پاداش داديمنكردند، لذا ما به كسانى از آنها كه ايمان آو

و رهبانيةً ابتَدعوها ما كَتَبناها علَيهِم إِالَّ ابتغاء رِضْوانِ اللّه فَمارعوها حقَّ رِعايتها (» گنهكارند
  ) 1).(فĤَتَينَا الَّذينَ آمنُوا منْهم أَجرَهم و كَثيرٌ منْهم فاسقُونَ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ در تركيب اين آيه و معنى آن گفتگوى زيادى ميان مفسران است، بعضى آن را عطف بر  1
اند، چرا كه  در تقدير گرفته» رهبانيت«را قبل از » حب«اند، و كلمه   دانسته» رأفت و رحمت«

عى آن را رهبانيت چيزى نيست كه در قلب باشد، بلكه حب و عالقه آن در قلب است، و جم
كند، و در تقدير چنين  آن را تفسير مى» ابتَدعوها«اند كه  مضمرى دانستهمنصوب به فعل 

  : نيز دو نظر است» االبتغاء رضوان اللّه«و در مورد » ابتَدعوها رهبانيةً ابتَدعوها«: است
، »تَدعوها ابتغاء رِضْوانِ اللّهو لكنَّهم اب«استثناء منقطع باشد و مفهومش اين است : نخست اين كه
استثناى متصل بوده باشد و مفهومش اين است كه ما نوعى از رهبانيت را بر آنها : ديگر اين كه

مقرر داشته بوديم كه هدف در آن جلب رضاى خدا بود اما آنها رهبانيت را به نوع ديگرى 
رد تفسير اول در هر دو مو رسد كه تحريف كردند كه بر خالف رضاى حق بود، به نظر مى

  ).دقت كنيد(مناسبتر است 
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به اين ترتيب، آنها نه تنها آئين توحيدى مسيح را رعايت نكردند و آن را با انواع شرك آلودند، 
بلكه، حق آن رهبانيتى را كه خودشان ابداع كرده بودند نيز رعايت ننمودند، و به نام زهد و 

ه خلق خدا گستردند، و ديرها را مركز انواع فساد نمودند، و رهبانيت، دامها بر سر را
  . به وجود آوردند) عليه السالم(ناهنجاريهائى را در آئين مسيح

جزء آئين مسيح نبود، بلكه پيروانش بعد از او آن را ابداع كردند، » رهبانيت«مطابق اين تفسير، 
حراف گرائيد و سر از مفاسد بسيارى در و در آغاز، چهره معتدل و ماليمى داشت، اما بعداً به ان

  . آورد
اما طبق تفسير ديگرى، نوعى رهبانيت و زهد در آئين مسيح بود، آنچه پيروان مسيح بعد از او 

  ) 1.(بدعت گذاردند، نوع ديگرى از رهبانيت بود كه هرگز خداوند براى آنها مقرر نداشته بود
  . تر است  ولى تفسير اول مشهورتر و از بعضى جهات مناسب

رهبانيت در آئين مسيح نبوده و : شود كه  به هر حال، از آيه فوق در مجموع چنين استفاده مى
پيروانش آن را بعد از او ابداع كردند، ولى در آغاز، نوعى زهدگرائى و از ابداعات نيك، 

 اى كه هم اكنون در ميان مردم رائج شد، مانند بسيارى از مراسم و سنتهاى حسنه محسوب مى
كند، اما اين سنت،  به عنوان تشريع و دستور خاص شرع، تكيه نمى است، و كسى نيز روى آن

  . بعداً به انحراف گرائيد و آلوده با امورى مخالف فرمان الهى و حتى گناهان زشتى شد
  » حق آن را رعايت نكردند«: فَما رعوها حقَّ رِعايتها: تعبير قرآن به جمله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دقت (ـ تفسير اول، طبق منقطع بودن استثناء است و تفسير دوم بر طبق متصل بودن آن  1
باشد آنچنان » رأفت و رحمت«عطف بر » رهبانيت«اگر : اين نكته نيز قابل توجه است كه) كنيد

ين مسأله آن در قلوب، همان تمايل قلبى آنان به ا» جعل«ايم، منظور از  كه در متن برگزيده
اين است كه مسأله رهبانيت به صورت يك حكم الهى » ما كتبناها«ه منظور از است در حالى ك

در آئين مسيح نبود، هر چند عالقه به آن را خداوند در دل آنها افكنده بود، بنابراين منافاتى با 
  . ندارد» ابتدعوها«جمله 
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كه از » مائده« 82آيه سنت خوبى بود، و تعبير شد،  دليل بر اين است كه اگر حق آن ادا مى
كند نيز شاهد اين مدعا  مسيحيان راستين، با نظر موافق و مثبت ياد مى» عالمان«و » رهبانها«

  ). دقت كنيد(است 
را عطف بر رأفت و رحمت بدانيم نيز شاهد ديگرى براى اين مدعى » رهبانيت«و هرگاه كلمه 

داوند آن را به عنوان يك صفت شود كه خ فت و رحمتى مىشود، چرا كه همرديف رأ پيدا مى
  . پسنديده در قلوب آنها افكنده است

مانند (اى در ميان مردم رائج شود كه اصول كلى آن  اگر سنت حسنه: كوتاه سخن اين كه
در آئين حق باشد، و مردم آن سنت را به طور خاص به دستور الهى نسبت ندهند، ) دستور زهد
ت كلى بدانند، و حق آن را ادا نمايند، كار بدى نيست، صداقى از مصاديق دستورابلكه آن را م

اى تبديل   شود كه افراطها و تفريطها پيش آيد و آن را به سنت سيئه بدبختى از آنجا شروع مى
  . كند

مثالً هم اكنون در ميان ما مراسمى براى عزادارى و سوگوارى و اعياد و وفاتهاى پيشوايان 
روند در روز شهادت و  ، و همچنين بزرگداشت شهيدان و عزيزانى كه از دست مىبزرگ دين

يا هفتمين و چهلمين و سالگرد آنها معمول است كه مصداقى است از دستورات كلى اسالم در 
مورد تعظيم شعائر، و بزرگداشت پيشوايان دين و شهيدان و عموم مسلمين، و همچنين 

آنكه جزئيات و   ند آنها، بىو مان» بر شهداى كربال سوگوارى«مصداقى است از اصل كلى 
تفاصيل اين مراسم يك دستور خاص شرع تلقى شود، بلكه صرفاً به عنوان يك مصداق از آن 

  . شود اصل كلى انجام مى
اى نگردد، مسلماً  هرگاه در اين مراسم از حدود شرع تجاوز نشود و آلوده با گناه و خرافه

حسنه است، در غير اين صورت، بدعت شوم و  و مصداق سنّت» نِ اللّهابتغاء رِضْوا«مصداق 
  . اى خواهد بود سنّت سيئه
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به معنى ترس از خدا گرفته شده، در آغاز » رهبه«كه از ماده » رهبانيت«: رسد به نظر مى
كشيده شد، اى  اعتنائى نسبت به دنيا بود، ولى بعداً به تحريفهاى گسترده  مصداقى از زهد و بى

كند، نيز به خاطر همين چهره نهائى  يم اسالم به شدت با اين رهبانيت مبارزه مىبين و اگر مى
  . ها شرح بيشترى به خواست خدا پيرامون آن، خواهيم داد آن است، چنان كه در نكته

* * *  
  : ها نكته

  ـ اسالم و رهبانيت  1
است كه در اينجا خوف و » خوف و ترس«ى ، به معن»رهبه«از ماده » رهبانيت«چنان كه گفتيم، 

ترسى است كه آميخته با پرهيز و : »مفردات«در » راغب«ترس از خدا منظور است، و به گفته 
» شدت تعبد«به معنى » رهبانيت«و عبادت كردن و » تعبد«به معنى » تَرَهب«اضطراب باشد و 

  . است
يان مسيحيان وعى رهبانيت مطلوب در من: دهد كه آيه فوق را هر گونه تفسير كنيم، نشان مى

وجود داشت، هر چند در آئين مسيح چنين دستور الزامى به آنها داده نشده بود، ولى، پيروان 
  . مسيح آن رهبانيت را از حد و مرز آن بيرون برده و به انحراف و تحريف كشاندند

در «: هبانيةَ فى اإلِسالمِالر: به همين دليل، اسالم به شدت آن را محكوم كرده، و حديث معروف
  ) 1.(شود در بسيارى از منابع اسالمى ديده مى» اسالم رهبانيت وجود ندارد

براى مردان و زنان تارك » تحريم ازدواج«از جمله بدعتهاى زشت مسيحيان در زمينه رهبانيت 
  پا زدن به   و پشت» انزواى اجتماعى«دنيا بود، و ديگر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيز ذكر » ابن اثير» «نهايه«اين حديث آمده است، و در » رهب«، ماده »مجمع البحرين«ـ در  1

  . شده
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ها و ديرهاى دورافتاده براى عبادت و زندگى در  وظائف انسان در اجتماع، و انتخاب صومعه
به وجود آمد  دگى رهبانها،محيطى دور از اجتماع بود، سپس مفاسد زيادى در ديرها و مراكز زن

  . اى از آن براى تكميل اين بحث به خواست خدا اشاره خواهيم كرد  كه بعداً به گوشه
دادند،  خدمات مثبتى نيز انجام مى) ها راهبها و راهبه(درست است كه زنان و مردان تارك دنيا 

يار يغ در نقاط بساز جمله پرستارى بيمارانِ صعب العالج و خطرناك، همچون جذاميان، و تبل
هاى مطالعاتى و تحقيقاتى،  دوردست و در ميان اقوام وحشى، و مانند اينها، و همچنين برنامه

ولى اين امور در برابر كل اين برنامه، مسأله ناچيز و كم اهميتى بود، و در مجموع مفاسد آن به 
  .مراتب بيشتر بود

ساخته شده، و تكامل معنوى و مادى  اصوالً انسان، موجودى است كه براى زندگى در اجتماع
او نيز در همين است كه زندگى جمعى داشته باشد، و لذا هيچ يك از مذاهب آسمانى اين 

  . سازد تر مى هاى آن را محكم كند، بلكه پايه معنى را از انسان نفى نمى
ق براى حفظ نسل آفريده، هر چيزى كه آن را به طور مطل» غريزه جنسى«خداوند در انسان 

  . نفى كند مسلماً باطل است
زهد اسالمى، كه به معنى سادگى زندگى و حذف تجمالت و عدم اسارت در چنگال مال و 

معنى جدائى و بيگانگى از » رهبانيت«ندارد، زيرا » رهبانيت«مقام است، هيچ ارتباطى به مسأله 
  . ستن استتر زي به معنى آزادگى و وارستگى به خاطر اجتماعى» زهد«اجتماع است، و 

فرزندش از دنيا رفته بود، بسيار غمگين » عثمان بن مظعون«: خوانيم  در حديث معروفى مى
و هر كار را جز عبادت ترك (اش را مسجد قرار داد و مشغول عبادت شد   شد، تا آنجا كه خانه

  رسيد، او را ) صلى اهللا عليه وآله(اين خبر به رسول خدا) گفت
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يكْتُب علَينَا الرَّهبانيةَ، إِنَّما رهبانيةُ أُمتي  إِنَّ اللَّه تَبارك و تَعالى لَم! يا عثْمانُ: وداحضار كرده، فرم
بِيلِ اللَّهي سف ادخداوند متعال رهبانيت را براى امت من مقرر نداشته، ! اى عثمان«: الْجِه

  ) 1(.»رهبانيت امت من جهاد در راه خدا است
خواهى پشت پا به زندگى مادى بزنى، اين عمل را به صورت منفى و  اگر مى: اشاره به اين كه

انزواى اجتماعى انجام مده، بلكه در يك مسير مثبت، يعنى جهاد در راه خدا، آن را جستجو 
  . كن

بحث مشروحى درباره فضيلت نماز جماعت براى او بيان ) صلى اهللا عليه وآله(سپس، پيامبر
  . رمود كه تأييدى است، بر نفى رهبانيت و انزواف

كه برادرش على بن : خوانيم مى) عليه السالم(در حديث ديگرى از امام موسى بن جعفر
الرَّجلُ الْمسلم هلْ يصلَح لَه أَنْ يسيح في األَرضِ أَو : از محضرش پرسيد) عليه السالم(جعفر

آيا براى مرد مسلمان سزاوار است دست «: ال): عليه السالم(الَج منْه؟ قَيتَرَهب في بيت اليخْرُ
عليه (اى بنشيند و از آن خارج نگردد؟ امام  به سياحت بزند، يا رهبانيت اختيار كند، و در خانه

  ) 2.(»نه: در پاسخ فرمود) السالم
رهبانيت، يعنى يك سياحتى كه در اين روايت از آن نهى شده، چيزى همرديف : توضيح اين كه

آنكه خانه و زندگى براى  بوده است، به اين معنى كه بعضى از افراد، بى» رهبانيت سيار«نوع 
خود تهيه كنند، يا كسب و كارى داشته باشند، به صورت جهانگردى بدون زاد و توشه، دائماً از 

آن  كردند، و ى مىرفتند، و با گرفتن كمك از مردم و گدائى، زندگ اى به نقطه ديگر مى نقطه
را نفى كرده است و » رهبانيت ثابت«پنداشتند، ولى اسالم، هم  را يك نوع زهد و ترك دنيا مى

  را، آرى از نظر تعليمات اسالم، مهم آن است كه انسان در دل » رهبانيت سيار«هم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، باب نهى از رهبانيت1، حديث 114، صفحه 70، جلد »بحار االنوار«ـ  1
  .10، حديث 119، صفحه 70، جلد »بحار االنوار«ـ  2
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  ! اجتماع وارسته و زاهد باشد، نه در انزوا و بيگانگى از اجتماع
* * *  

  ـ سرچشمه تاريخى رهبانيت  2
دهد، رهبانيت به صورت فعلى در قرون اول مسيحيت  تواريخ موجود مسيحيت نشان مى

به نام » امپراطور رومى«آن را بعد از قرن سوم ميالدى، هنگام ظهور ته، و پيدايش وجود نداش
دانند، آنها بر اثر شكست از اين  مى)عليه السالم(و مبارزه شديد او با پيروان مسيح» ديسيوس«
  ) 1.(»به كوهها و بيابانها پناه بردند) خونخوار(» امپراطور«

صلى اهللا عليه (ورت دقيقترى از پيغمبر گرامى اسالمدر روايات اسالمى نيز همين معنى به ص
دانى  مى«: فرمود» ابن مسعود«به ) صلى اهللا عليه وآله(نقل شده كه روزى آن حضرت) وآله

عليه (بعد از عيسى«: خدا و پيامبرش آگاهترند، فرمود: ؟ عرض كرد»رهبانيت از كجا پيدا شد
نها پيكار نموده شكست خوردند، سه مرتبه با آجمعى از جباران ظهور كردند، و مؤمنان ) السالم

صلى اهللا (حضرت محمد(لذا به بيابانها متوارى شدند، و به انتظار ظهور پيامبر موعود عيسى 
در غارهاى كوهها، به عبادت مشغول گشتند، بعضى از آنها بر دين خود باقى ماندند، ) عليه وآله

  . و بعضى راه كفر پيش گرفتند
خدا و رسولش آگاهترند، : امت من چيست؟ عرض كرد» نيترهبا«دانى  مىسپس افزود آيا 

رهبانيت امت من هجرت و «: الهِجرَةُ، و الجِهاد، و الَّصالةُ، و الصوم، و الحج، و العمرَةُ: فرمود
  ) 2.(»جهاد و نماز و روزه و حج و عمره است

بحث مشروحى راجع  13وف خود در جلد در تاريخ معر» ويل دورانت«مورخ مشهور مسيحى 
  » ها راهبه«پيوستن : كند، او معتقد است به رهبانان نقل مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . »رهب«، ماده »دائرة المعارف قرن بيستم«ـ  1
» در المنثور«، در تفسير )با كمى تلخيص( 243، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ تفسير  2

  ).177، صفحه 6جلد (رى شبيه آن نقل شده حديث ديگ
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» رهبانيت«از قرن چهارم ميالدى شروع شد، و روز به روز كار » راهبان«به ) زنان تارك دنيا(
  ) 1.(باال گرفت تا در قرن دهم ميالدى به اوج خود رسيد

هاى  خى، ريشههاى تاري بدون شك، اين پديده اجتماعى، مانند هر پديده ديگر، عالوه بر ريشه
اصوالً عكس العمل روانى : توان به اين واقعيت اشاره كرد كه روانى نيز دارد، كه از جمله مى

و  افراد و اقوام مختلف در برابر شكستها و ناكاميها كامالً متفاوت است، بعضى، تمايل به انزوا
كشند، در حالى كه  مىكنند و كامالً از اجتماع و فعاليتهاى اجتماعى كنار  گرائى پيدا مى  درون

كنند،  آموزند و صالبت و مقاومت بيشترى پيدا مى  گروه ديگر، از شكست، درس استقامت مى
تر  آورند و گروه دوم، به عكس، اجتماعى گروه اول، به رهبانيت يا چيزى شبيه به آن رو مى

  . شوند مى
* * *  

  ـ مفاسد اخالقى و اجتماعى ناشى از رهبانيت  3
نين آفرينش، هميشه واكنشهاى منفى به دنبال دارد، بنابراين، جاى تعجب نيست انحراف از قوا

كه وقتى انسان از زندگى اجتماعى كه در نهاد و فطرت او است فاصله بگيرد، گرفتار 
بر خالف اصول فطرت و : به حكم اين كه» بانيتره«شود، لذا  العملهاى منفى شديد مى  عكس

  : آورد از جمله به بار مىطبيعت انسان است، مفاسد زيادى 
جنگد، و جوامع انسانى را به انحطاط و  با روح مدنى بالطبع بودن آدمى مى» رهبانيت«ـ  1

  . كشاند گرد مى عقب
بلكه، منجر به . نه تنها سبب كمال نفس و تهذيب روح و اخالق نيست» رهبانيت«ـ  2

  انحرافات اخالقى، تنبلى، بدبينى، غرور، عجب و خود 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .443، صفحه 13، جلد »ويل دورانت«ـ تاريخ  1
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شود، و به فرض كه انسان بتواند در حال انزوا به فضيلت اخالقى  برتربينى و مانند آن مى
شود، فضيلت آن است كه انسان در دل اجتماع بتواند خود را از  برسد، فضيلت محسوب نمى

  . قى برهاندآلودگيهاى اخال
آفريند، بلكه موجب پيدايش  ـ ترك ازدواج كه از اصول رهبانيت است نه فقط كمالى نمى 3

  . گردد ها و بيماريهاى روانى مى عقده
تا آن اندازه توجه به جنس زن را بعضى از رهبانها «: خوانيم مى» دائرة المعارف قرن بيستم«در 

مبادا روح شيطانى ! اى را به خانه ببرند وان مادهدانستند كه حاضر نبودند، حي عمل شيطانى مى
  ! ! »آن به روحانيت آنها صدمه بزند

ويل «به خاطر دارد، تا آنجا كه به گفته » ديرها«اما با اين حال، تاريخ، فجايع زيادى را از 
  ) 1!.(، يكى از ديرها را به عنوان فاحشه خانه توصيف كرد»پاپ انيوسان سوم» «دورانت

آنان مركزى براى اجتماع شكم پرستان و دنياطلبان و خوشگذرانها شده بود، تا آنجا  و بعضى از
  . شد كه بهترين شرابها در ديرها پيدا مى

هرگز ازدواج نكرد، اما اين هرگز، به ) عليه السالم(البته، طبق گواهى تاريخ، حضرت مسيح
به اضافه اشتغال مداوم او ) لسالمعليه ا(خاطر مخالفت او با اين امر نبود، بلكه عمر كوتاه مسيح

  . به سفرهاى تبليغى، به نقاط مختلف جهان به او اجازه اين امر را نداد
درخور كتاب مستقلى است كه اگر بخواهيم به آن بپردازيم از بحث » رهبانيت«بحث درباره 

  . رويم تفسيرى بيرون مى
قُلْ هلْ : در حديثى در ذيل آيه :دهيم پايان مى) عليه السالم(اين بحث را با حديثى از على

  الَّذينَ ضَلَّ سعيهم فى الْحياةِ الدنْيا و هم * نُنَبئُكُم باألَخْسرِينَ أَعماالً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  443، صفحه 13، جلد »ويل دورانت«ـ  1
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آنها * بگو آيا به شما خبر دهم كه زيانكارترين مردم كيانند؟ «: يحسبونَ أَنَّهم يحسنُونَ صنْعاً
كنند كار نيك انجام   هستند كه تالشهايشان در زندگى دنيا گم شده، با اين حال گمان مى

  ) 1.(»دهند مى
يكى از «: هم الرُّهبانُ الَّذينَ حبسوا أَنْفُسهم فى السوارِى: در تفسير آن فرمود) عليه السالم(على

مصاديق بارز آن، رهبانها هستند كه خود را در ارتفاعات كوهها و بيابانها محبوس داشتند و 
  ) 2.(»دهند گمان كردند كار خوبى انجام مى

* * *  
  » اناجيل«يا » انجيل«ـ  4
است، و نام كتابى » آموزش جديد«يا » بشارت«در اصل، يك واژه يونانى به معنى » انجيل«

  . نازل گرديده) عليه السالم(مسيح است كه بر حضرت
بار در قرآن مجيد، به همين معنى استعمال شده است، و همه جا به صورت مفرد  12اين واژه 

امروز معروف است، كتابهاى زيادى است » انجيل«آنچه به نام : است، ولى قابل توجه اين كه
، »لوقا«نجيلهاى چهارگانه شود، و معروف از ميان آنها ا تعبير مى» اناجيل«كه از آنها به 

اين چهار انجيل به وسيله اين چهار تن از : است و مسيحيان معتقدند» يوحنا«و » متى«، »مرقس«
سال بعد از  38 ، يا شاگردان آنها نگاشته شده، و تاريخ تأليف آنها به)عليه السالم(ياران مسيح

و بنابراين كتاب اصلى  رسد، ، تا حدود يك قرن بعد از او مى)عليه السالم(حضرت مسيح
به عنوان يك كتاب آسمانى مستقل، به دست فراموشى سپرده شده، و تنها )عليه السالم(مسيح

ر چها«بخشهائى از آن كه در حافظه اين چهار تن بوده است، آميخته با افكار خودشان در اين 
  . تحرير يافته است» انجيل

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .104و  103آيات  ـ كهف، 1
  .4496، حديث 2، جلد »كنز العمال«ـ  2
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  ) 1.(داشتيم» آل عمران« 3بحث مشروحترى در اين زمينه در ذيل آيه 
 * * *  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .311، صفحه 2، جلد »نمونه«ـ تفسير  1
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  لَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللّه و آمنُوا بِرَسوله يؤْتكُم كفْلَينِ منْيا أَيها ا    28
          يمحر غَفُور اللّه و رْ لَكُمغْفي و شُونَ بِهنُوراً تَم لْ لَكُمعجي و هتمحر  

  منْ فَضْلِ اللّه و أَنَّ لئَالّ يعلَم أَهلُ الْكتابِ أَالّ يقْدرونَ على شَىء    29
          شاءنْ يم يهؤْتي اللّه ديمِ  الْفَضْلَ بِيظذُو الْفَضْلِ الْع اللّه و  

  
  : ترجمه

تقواى الهى پيشه كنيد و به رسولش ايمان بياوريد تا دو ! ايد ـ اى كسانى كه ايمان آورده 28
در ميان مردم و در مسير (قرار دهد كه با آن  سهم از رحمتش به شما ببخشد و براى شما نورى

  . و خداوند آمرزنده و مهربان است ;شدراه برويد و گناهان شما را ببخ) زندگى خود
به ) و رحمت(ـ تا اهل كتاب بدانند كه قادر بر چيزى از فضل خدا نيستند، و تمام فضل  29

  ! فضل عظيم است و خداوند داراى ;بخشد دست اوست، به هر كس بخواهد آن را مى
  

  : شأن نزول
  : اش چنين است كه خالصه اند  بسيارى از مفسران، براى آيات فوق، شأن نزولى نقل كرده

به (» نجاشى«را با هفتاد نفر به سوى » جعفر بن ابى طالب«) صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا
ابت نمود و ايمان وارد شد، وى را دعوت به اسالم كرد، و اج» نجاشى«فرستاد، او بر ) حبشه

  ، چهل تن از اهل آن كشور كه »حبشه«آورد، به هنگام بازگشت از 
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صلى اهللا عليه (به ما اجازه ده كه خدمت اين پيامبر: گفتند» جعفر«ايمان آورده بودند، به 
آمدند، هنگامى كه » مدينه«به » جعفر«برسيم و اسالم خود را بر او عرضه بداريم، همراه )وآله

ما اموال : عرض كردند) صلى اهللا عليه وآله(فقر مالى مسلمانها را مشاهده كردند، به رسول خدا
فراوانى در ديار خود داريم، اگر اجازه فرمائيد به كشور خود باز گرديم، اموال خود را همراه 

موال خود را اجازه فرمود، رفتند، ا) صلى اهللا عليه وآله(بياوريم و با مسلمانان تقسيم كنيم، پيامبر
الَّذينَ آتَيناهم الْكتاب منْ قَبله «آوردند، و ميان خود و مسلمين تقسيم كردند، در اين هنگام آيه 

  . نازل گرديد و از آنها تمجيد كرد) 1(»...هم بِه يؤْمنُونَ
ات فوق افرادى از اهل كتاب كه ايمان نياورده بودند، هنگامى كه اين جمله را كه در ذيل آي

آنها پاداش خود را به خاطر صبر و «: أُولئك يؤْتَونَ أَجرَهم مرَّتَيِن بِما صبرُوا: است شنيدند
اى مسلمانان كسانى كه : در برابر مسلمانان ايستاده گفتند» دارند استقامتشان دوبار دريافت مى

ين، كسى كه تنها به كتاب ما ايمان به كتاب شما و كتاب ما ايمان بياورند دو پاداش دارند، بنابرا
اعتراف خودتان شما فضيلتى بر ما پس به ! داشته باشد يك پاداش دارد، همانند پاداش شما

نازل شد، و اعالم داشت كه ) يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللّه(اينجا بود كه آيات فوق ! نداريد
اهل كتاب بدانند «: ر الهى و مغفرت، و سپس افزودمسلمانان نيز دو پاداش دارند، عالوه بر نو

  )2!.(»آنها توانائى بر به دست آوردن چيزى از فضل و رحمت الهى ندارند
* * *  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 54تا  52ـ قصص، آيات  1
روح «و » ابوالفتوح رازى«ـ همين معنى در تفسير  244، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  2

  . ، ذيل آيات مورد بحث، با تفاوتهائى نقل شده است»المعانى
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  : تفسير
  آنها كه دو سهم از رحمت الهى دارند 

از آنجا كه در آيات گذشته، سخن از اهل كتاب و مسيحيان در ميان بود، آيات مورد بحث، 
  : تكميلى است بر آنچه در آيات قبل آمده است

ايد، تقواى الهى پيشه كنيد و ايمان به رسول او  سانى كه ايمان آوردهاى ك«: فرمايد نخست مى
  ). أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللّه و آمنُوا بِرَسولهيا (» بياوريد

  : در اين كه مخاطب در اين آيه كيست؟ در ميان مفسران دو قول است
شود كه ايمان ظاهرى كافى نيست، بلكه   مىمخاطب، مؤمنانند، منتهى به آنها گفته : اول اين كه

شته باشند، تا پاداشهاى متعددى را كه در ذيل آيه بايد ايمانى عميق، توأم با تقوى در عمل دا
  . آيد به دست آوردند مى

مخاطب، مؤمنان اهل كتابند، يعنى اى كسانى كه به انبياء و كتب پيشين ايمان : ديگر اين كه
ايمان بياوريد و تقواى الهى پيشه كنيد تا مشمول ) صلى اهللا عليه وآله(مايد، به پيامبر اسال آورده

  . اشهاى او شويدانواع پاد
تواند شاهدى بر تفسير دوم باشد، همان پاداش مضاعفى است كه در ذيل آيه آمده،   آنچه مى

  ). ليه وآلهصلى اهللا ع(پاداشى براى ايمان به انبياى پيشين، و پاداشى براى ايمان به پيامبر اسالم
ولى اين تفسير، عالوه بر اين كه با آيه بعد ـ چنان كه توضيح خواهيم داد ـ سازگار نيست، با 

  . باشد نيز هماهنگ نمى» يا أَيها الَّذينَ آمنُوا«شأن نزول آيه، و همچنين با اطالق 
صلى اهللا (مبربنابراين، بايد قبول كرد كه مخاطب، همه مؤمنانى هستند كه در ظاهر دعوت پيا

را پذيرفته بودند ولى هنوز ايمان راسخ، ايمانى كه اعماق جان آنها را روشن كند و ) عليه وآله
  . در اعمال آنها ظاهر شود، پيدا نكرده بودند
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شود،  سپس، در دنباله آيه، به سه موهبت بزرگ كه در سايه ايمان عميق و تقوا حاصل مى
اگر چنين كنيد، خداوند دو سهم و نصيب از رحمتش به شما « :فرمايد اشاره كرده، مى

بخشد، نورى كه در پرتو آن راه زندگى را پيدا كنيد، و  وشنائى مىدهد، و به شما نور و ر مى
يؤْتكُم كفْلَينِ منْ رحمته و يجعلْ لَكُم نُوراً (» بخشد، و خداوند غفور و رحيم است  شما را مى

  ). بِه و يغْفرْ لَكُم و اللّه غَفُور رحيمتَمشُونَ 
اى است كه نياز انسان را بر طرف كند، و ضامن را از اين  به معنى بهره) بر وزن طفل(» كفل«

گويند كه، مشكل طرف مقابل را كفايت كرده و بهره و نصيب او را به او » كفيل«رو 
  ) 1.(دهد مى

ربنا آتنا في : آمده» بقره«سوره  201ه، همان است كه در آيه به هر حال، منظور از اين دو بهر
خداوندا در دنيا به ما نيكى مرحمت فرما، و در آخرت نيز «: الدنْيا حسنَةً و في اآلخرَةِ حسنَةً

  .»نيكى عنايت كن
لى اهللا عليه ص(يكى، براى ايمان به پيامبر اسالم: اين احتمال نيز داده شده است كه، اين دو بهره

چرا كه هر مسلمانى موظف است به همه  ;است، و ديگرى، براى ايمان به انبياى پيشين) وآله
  . انبياى گذشته و كتب آسمانى آنها مؤمن باشد، و همه را محترم بشمارد

منظور اجرهاى پى در پى و مضاعف و مداوم است، جمع ميان اين معانى : اند بعضى نيز، گفته
   .نيز ممكن است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گرفته شده، و آن چيزى است كه بر ) بر وزن دكَل(» كَفَل«اين واژه از : ـ بعضى معتقدند 1
شود، نيفتد،  نهند، تا شخصى كه بر مركب سوار مى چهارپايان مى) قسمت آخر پشت(» كفل«

» كفيل«، و اگر به ضامن شود  گفته مى» كفل«و لذا به هر چيزى كه مايه نگهدارى باشد 
» راغب«ولى از ) ات مورد بحثابوالفتوح رازى، ذيل آي(گويند، به خاطر همين معنى است  مى

يك معنى مطلوب، كه همان معنى اول است و : شود كه، اين واژه، دو معنى دارد استفاده مى
كس آنجا چهارپايان، چرا كه هر » كفل«ارزش است، تشبيه به  معنى ديگر، شىء پست و بى
  ). دقت كنيد(رود  سوار شود، بيم سقوط او مى
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منظور، : اند  بعضى از مفسران گفته) و يجعلْ لَكُم نُوراً تَمشُونَ بِه(در مورد دومين پاداش آنها 
است كه در قيامت، در پيش روى مؤمنان و از سمت راست آنها حركت » نور ايمان«همان 

شكافند، و به سوى بهشت و سعادت ابدى پيش  را با آن مىكند، و ظلمات محشر  مى
يوم تَرَى الْمؤْمنينَ و الْمؤْمنات يسعى «همين سوره آمده است  12روند، چنان كه در آيه  مى

هِممانبِأَي و يهِمدنَ أَييب مهنُور« .  
كه در دنيا به سراغ مؤمنان  دانند مى» نور قرآن«در حالى كه بعضى ديگر، آن را اشاره به 

از سوى «: اءكُم منَ اللّه نُور و كتاب مبِينٌقَد ج: خوانيم مى» مائده« 15آيد، چنان كه در آيه  مى
  . »خداوند نور و كتاب آشكارى براى شما آمد

 اى دارد، نه اختصاصى به دنيا دارد، و نه ولى ظاهر، اين است كه آيه، مفهوم مطلق و گسترده
شود، شود كه حجابها از قلب مؤمن بر چيده  آخرت، و به تعبير ديگر، ايمان و تقوى سبب مى

شود كه افراد  بينى خاصى، نصيب او مى پرده ببيند، و در پرتو آن روشن و چهره حقايق را بى
  . ايمان از آن محرومند  بى

در آيه فوق امام » رنو«منظور از : آمده است) عليهم السالم(در روايات اهل بيت: و اين كه
  ) 1.(معصومى است كه مردم به او اقتداء كنند، در حقيقت بيان يكى از مصداقهاى روشن است

است، چرا كه بدون » غفران و آمرزش گناهان«و باالخره سومين پاداش مؤمنان پرهيزگار، همان 
و سپس با  آن، هيچ موهبتى براى انسان گوارا نيست، نخست، بايد ايمن از عذاب الهى گردد

  . نور ايمان و تقوا، راه خويش را پيدا كند، و سرانجام به رحمت مضاعف الهى نائل گردد
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . نقل شده است 253و  252، صفحات 5، جلد »نور الثقلين«ـ اين روايات در  1
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: فرمايد  لى است براى آنچه در آيه قبل آمده، مىآيه بعد، كه آخرين آيه اين سوره است بيان دلي
اين پاداشهاى مضاعف الهى، عالوه بر نورانيت و مغفرت به خاطر آن است كه اهل كتاب «

بدانند كه آنها قادر بر چيزى از فضل الهى نيستند و اين كه فضل و رحمت، همه به دست او 
لئَالّ يعلَم (» رحمت عظيم است بخشد و خداوند داراى فضل و ه هر كس بخواهد مىاست، و ب

لّه ذُو أَهلُ الْكتابِ أَالّ يقْدرونَ على شَىء منْ فَضْلِ اللّه و أَنَّ الْفَضْلَ بِيد اللّه يؤْتيه منْ يشاء و ال
  ) 1).(الْفَضْلِ الْعظيمِ

ب كه ايمان به خداوند به گروهى از اهل كتا: گفتند اين پاسخى است به آنها كه مى
دهد، بنابراين ما كه  دو پاداش مى) طبق عقيده مسلمانان(اند  آورده) صلى اهللا عليه وآله(محمد

  ! ايم داراى يك پاداشيم، همانند ديگر مسلمانان ايمان به او نياورده
 داراى دو پاداشند، چرا كه همه آنها ايمان به مسلمانان عموماً: گويد كه قرآن به آنها پاسخ مى

و تمام انبياء پيشين دارند و اما گروهى از اهل كتاب كه ايمان ) صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا
اند، هيچ سهمى ندارند، تا بدانند كه رحمت الهى در اختيار آنان نيست كه به هر كس  نياورده

  ! ارندبخواهند بدهند و از هر كس بخواهند دريغ د
اساس گروهى از يهود و نصارى  دپروازيها و ادعاهاى بىتواند پاسخى به بلن اين آيه ضمناً، مى

  دانستند،  بهشت و رحمت الهى را منحصر به خود مى: باشد كه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زائده است يا اصلى؟ در ميان مفسران گفتگو » لئَالّ يعلَم أَهلُ الْكتاب«در » ال«: ـ در اين كه 1
» ال«: و بنابر اين كه) چنان كه در باال گفتيم(دانند  ا زائده و براى تأكيد مىر» ال«است، بسيارى 

منظور اين است كه اهل : اصلى باشد معانى گوناگونى براى آيه ذكر شده، از جمله اين كه
انند فضل الهى را براى خود فراهم تو آنها هم اگر ايمان و اسالم را پذيرا شوند مى: كتاب بدانند

  ). شود تعبير ديگر در اينجا نفى در نفى به معنى اثبات مى و به(سازند 
اى  ما اين همه مواهب را به مسلمانان داديم تا اهل كتاب تصور نكنند مسلمين بهره: يا اين كه

و همچنين » ضْلَ بِيد اللّهو إِنَّ الْفَ«: گويد از فضل الهى ندارند، ولى با توجه به ذيل آيه كه مى
رسد، بلكه به عقيده بعضى،  مناسبتر به نظر مى» ال«ايم زائده بودن  ر باال آوردهشأن نزولى كه د

ما منَعك أَالّ «زائده خواهد بود، مانند » ال«در تمام مواردى كه جمله مشتمل بر معنى نفى باشد، 
رْتُكإِذْ أَم دج12اعراف، (» تَس (»م وؤْمالي تأَنَّها إِذا جاء رُكُمشْعنُونَا ي «) ،دقت ) (109انعام

  ).كنيد
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يدخُلَ الْجنَّةَ إِالّ منْ كانَ هوداً أَو نَصارى  و قالُوا لَنْ: پنداشتند و ديگران را از آن محروم مى
صاد إِنْ كُنْتُم رْهانَكُمقُلْ هاتُوا ب مهيأَمان لْكينَتشود آنها گفتند هيچ كس داخل بهشت نمى«: ق 

گوئيد، دليل  اين آرزوى آنها است ، بگو اگر راست مى! مگر اين كه يهودى يا نصرانى باشد
  ) 1!(؟»خود را بياوريد

* * *  
  : نكته

  بينى  رابطه تقوا و روشن
قرآن مجيد براى تقوا آثار فراوانى بيان كرده كه از جمله آنها برطرف شدن حجابها از فكر و 

  . قلب آدمى است
در آيات مختلف قرآن به آن اشاره شده است، از جمله در » بينى روشن«با » تقوا ايمان و«رابطه 

اى كسانى كه «: يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّه يجعلْ لَكُم فُرْقاناً: خوانيم مى» انفال« 29آيه 
اى براى   اوند وسيلهواى الهى پيشه كنيد و از گناهان بپرهيزيد، خدايد اگر تق ايمان آورده

  . »دهد شناخت حق از باطل براى شما قرار مى
تقواى الهى پيشه كنيد و خداوند «: و اتَّقُوا اللّه و يعلِّمكُم اللّه: آمده است» بقره« 282و در آيه 

يز با صراحت اين معنى آمده بود كه و در آيات مورد بحث ن» آموزد شما را علم و دانش مى
دهد كه در پرتو آن  بياوريد و تقوا پيشه كنيد خداوند نورى براى شما قرار مى اگر ايمان«

  ! »بتوانيد گام برداريد
هاى معنوى كه بعضاً براى ما ناشناخته است، از نظر تحليل عقلى  رابطه اين دو، عالوه بر جنبه

هوا و  ترين مانع شناخت و مهمترين حجاب بر قلب آدمى،چرا كه بزرگ ;نيز، قابل درك است
  هوسهاى سركش، و آمال و آرزوهاى دور و دراز، و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .111ـ بقره، آيه  1
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دهد قضاوت صحيح  اسارت در چنگال ماده، و زرق و برق دنياست، كه به انسان اجازه نمى
مان و تقوا، اين گرد و ا آنچنان كه هست ببيند، هنگامى كه در پرتو ايكند، و چهره حقايق ر

غبارها فرو نشست، و اين ابرهاى تيره و تار و ظلمانى از آسمان روح انسان كنار رفت، آفتابِ 
يابد، و لذتى توصيف   تابد، و حقايق را آنچنان كه هست، در مى حقيقت، بر صفحه قلب مى

هداف شود، و راه خود را به سوى ا ميق نصيب مؤمن مىناشدنى از اين درك صحيح و ع
  . رود  گشايد و پيش مى مقدسى كه دارد مى

بخشد،  دهد، همان گونه كه آگاهيها به انسان تقوا مى آرى، تقوا است كه به انسان آگاهى مى
لَو ال أَنَّ : خوانيم يعنى اين دو در يكديگر تأثير متقابل دارند، لذا در حديث معروفى مى

هر گاه شياطين و «: آدم لَنَظَرُوا إِلى ملَكُوت السمواتالشَّياطينَ يحوطُونَ على قُلُوبِ بنى 
توانستند به ملكوت و باطن آسمان و  شدند، مى خوهاى شيطانى بر قلبهاى آدميان مسلط نمى

  .»جهان هستى بنگرند
ال دينَ مع هوى ـ : نشينيم فرمود مى) عليه السالم(براى درك بهتر اين سخن، پاى گفتار على

دين با هواى نفس جمع «: مع هوى ـ منِ اتَّبع هواه أَعماه و أَصمه و أَزلَّه و أَضَلَّه العقَْل
شود ـ همچنين عقل با هوس يك جا نخواهد بود ـ هر كس از هواى نفسش پيروى كند  نمى

  ) 1.(»سازد گمراه مى كند و ذليل و او را كور و كر مى
* * *  

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .140، صفحه 7ايم، جلد  داشته» انفال« 29ـ در اين زمينه بحث مشروح ديگرى در ذيل آيه  1
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  ! و به ما توفيق تقوى و روشن بينى مرحمت فرما! ما را از هواى نفس حفظ كن! پروردگارا
  ! دريغت، محروم مگردان ضل بىتمام فضل و رحمتها به دست تو است، ما را از اين ف! خداوندا
به ما توفيق اقامه حق و عدل و قسط و پاسدارى از حريم كتاب و ميزان در پرتو ! بارالها
  !و ايستادگى در برابر افراد زورگو، عنايت فرما» بينات«گيرى از  بهره

  
  آمينَ يا رب العالَمينَ 

  
  ايان سوره حديدپ                                               

   1406/ رجب المرجب /  20                                            
                                               11  /1  /1365   
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  محتواى سوره مجادله 
بيشتر، از احكام » مدنى«هاى   نازل شده است، و طبق طبيعت سوره» مدينه«اين سوره، در 

گويد، و مجموع  فقهى، و نظام زندگى اجتماعى، و روابط با مسلمين و غير مسلمين سخن مى
  : توان در سه بخش خالصه كرد بحثهاى آن را مى

نوعى طالق و جدائى دائمى گويد كه در جاهليت  مى» ظهار«ـ در بخش اول سخن از حكم  1
  . شد، و اسالم آن را تعديل كرد و در مسير صحيح قرار داد محسوب مى

» نجوى«ـ در بخش ديگرى يك سلسله دستورها درباره آداب مجالست از جمله منع از  2
  . شوند، دارد كه تازه وارد مجلس مى و همچنين، جا دادن به كسانى) سخنان در گوشى(
اى درباره منافقان، و آنها كه ظاهراً دم از  ـ در آخرين بخش، بحث گويا و مشروح و كوبنده 3

زدند، اما با دشمنان اسالم سر و سرّ داشتند، مطرح كرده، مسلمين راستين را از ورود  اسالم مى
بغض فى «و » حب فى اللّه«ا به رعايت دارد و آنها ر در حزب شياطين و منافقين بر حذر مى

  .كند دعوت مى» حزب اللّه«ن به و ملحق شد» اللّه
  . به خاطر تعبيرى است كه در آيه نخستين آن آمده است» مجادله«گذارى سوره، به سوره  نام

* * *  
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  فضيلت تالوت سوره مجادله 
عليه (و امام صادق) صلى اهللا عليه وآله(در فضيلت اين سوره دو روايت از پيغمبر گرامى اسالم

  : نقل شده است)السالم
هر كس «: منْ قَرَأَ سورةَ الْمجادلَةِ كُتب منْ حزْبِ اللَّهِيوم الْقيامةِ: در روايت نخست آمده است
در قيامت در زمره حزب اللّه ) و در آن بينديشد و به كار بندد(سوره مجادله را تالوت كند 

  ) 1.(»خواهد بود
يعذِّبه  منْ قَرَأَ سورةَ الْحديد و الْمجادلَةِ في صلَاةفَرِيضَة أَدمنَهما لَم: خوانيم و در حديث دوم مى

هر كس «: هله سوءاً أَبداً و الخَصاصةً في بدنهاللَّه حتّى يموت أَبداً و لَا يرَى في نَفْسه و ال في أَ
سوره حديد و مجادله را در نمازهاى فريضه بخواند، و آن را ادامه دهد، خداوند هرگز او را در 

بيند، و نيز گرفتار  اش هرگز بدى نمى كند، و در خود و خانواده تمام طول زندگى عذاب نمى
  ) 2.(»شود فقر و بد حالى نمى

دهد كه  ست، و اين خود نشان مىها، با پاداشهاى فوق روشن ا  تناسب محتواى اين سوره
  . هدف از تالوت، پياده كردن محتواى آن در زندگى است نه تالوتى خالى از انديشه و عمل

* * *  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .356، صفحه 4، جلد »مستدرك«ـ  1
  .307، صفحه 89، جلد »بحار االنوار«ـ  647، صفحه 6، جلد »وسائل الشيعه«ـ  2
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1       اللّه و ي إِلَى اللّهتَشْتَك جِها ووي زف لُكي تُجادلَ الَّتقَو اللّه عمس قَد  

  يسمع تَحاوركُما إِنَّ اللّه سميع بصيرٌ           
2       ظاهينَ يالَّذهاتنَّ أُمما ه هِمسائنْ نم نْكُمإِالَّرُونَ م مهاتُهإِنْ أُم هِم  

          إِنَّ اللّه وراً وز لِ ونَ الْقَونْكَراً مقُولُونَ ملَي مإِنَّه و منَهلَدي والالّئ  
           غَفُور فُولَع  

  رقَبة ائهِم ثُم يعودونَ لما قالُوا فَتَحرِيرُو الَّذينَ يظاهرُونَ منْ نس       3
  منْ قَبلِ أَنْ يتَماسا ذلكُم تُوعظُونَ بِه و اللّه بِما تَعملُونَ خَبِيرٌ          

4       نْ لَمنْ فَما فَماستَملِ أَنْ ينْ قَبنِ ميتَتابِعنِ مرَيشَه يامفَص جِدي  
          يناً لَمكستِّينَ مس فَإِطْعام عتَطسي هولسر و نُوا بِاللّهتُؤْمل كذل  
           يمأَل ذابرِينَ علْكافل و اللّه وددح لْكت و  

  
  : ترجمه

  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر 
ـ خداوند سخن زنى را كه درباره شوهرش به تو مراجعه كرده بود و به خداوند شكايت  1

و  ;شنيد خداوند گفتگوى شما را با هم مى ;)جابت كردو تقاضاى او را ا(كرد شنيد  مى
  . خداوند شنوا و بيناست

  تو نسبت : گويند و مى(كنند  مى» ظهار«ـ كسانى كه از شما نسبت به همسرانشان  2
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اند كه آنها را   مادرانشان تنها كسانى ;، آنها هرگز مادرانشان نيستند)به من به منزله مادرم هستى
  ! و خداوند بخشنده و آمرزنده است ;گويند آنها سخنى زشت و باطل مى. اند آورده به دنيا

گردند، بايد پيش از  كنند، سپس از گفته خود باز مى مى» ظهار«ـ كسانى كه همسران خود را  3
و  ;شويد ين دستورى است كه به آن اندرز داده مىا ;اى را آزاد كنند آميزش جنسى با هم، برده

  ! دهيد آگاه است آنچه انجام مىخداوند به 
نداشته باشد، دو ماه پياپى قبل از آميزش روزه ) اى آزاد كردن برده(ـ و كسى كه توانائى  4

اين براى آن است كه به خدا  ;و كسى كه اين را هم نتواند، شصت مسكين را اطعام كند ;بگيرد
با آن مخالفت كنند، عذاب و كسانى كه  ;اينها مرزهاى الهى است ;رسولش ايمان بياوريدو 

  ! دردناكى دارند
  

  : شأن نزول
اند كه مضمون همه،  غالب مفسران، براى آيات نخستين اين سوره، شأن نزولى نقل كرده

تأثيرى در باشند، اما اين تفاوت،  اجماالً يكى است، هر چند در جزئيات با هم متفاوت مى
   .آنچه ما در بحث تفسيرى به آن نياز داريم ندارد

نامهاى ديگرى نيز در روايات ديگر براى او ذكر (» خوله«زنى از انصار به نام : ماجرا چنين بود
بود، در يك ماجرا مورد » اوس بن صامت«كه همسرش به نام » خزرج«از طايفه ) شده است

التأثرى بود، تصميم بر جدائى از او  خشم شوهرش قرار گرفت، او كه مرد تندخو و سريع
و اين، نوعى !) تو نسبت به من، همچون مادر من هستى(» أَنْت علَي كَظَهرِ أُمي«: گرفت، گفت

شد، كه بتواند   از طالق در زمان جاهليت بود، اما طالقى كه نه قابل رجوع بود و نه زن آزاد مى
  حالتى كه براى يك زن شوهردار، ممكن همسرى براى خود برگزيند، بدترين 
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  . بود رخ دهد
براى هميشه بر من حرام : كنم فكر مى: چيزى نگذشت، مرد پشيمان شد، به همسرش گفت

برو، و حكم اين مسأله را ) صلى اهللا عليه وآله(خدمت رسول خدا! چنين مگو: زن گفت! شدى
مانعى : پس بگذار من بروم، گفت: فتكشم، زن گ من خجالت مى: از او بپرس، مرد گفت

  . ندارد
اى رسول : آمد، و ماجرا را چنين نقل كرد) صلى اهللا عليه وآله(خدازن، خدمت رسول 

زمانى مرا به زوجيت خود برگزيد، كه » اوس بن صامت«همسرم ) صلى اهللا عليه وآله(خدا
جوان بودم، صاحب جمال، مال و ثروت و فاميل، اموال من را مصرف كرد، جوانيم از بين 

كرده و پشيمان شده، آيا راهى » ظهار«شد، حاال  رفت، و فاميلم پراكنده شدند، و سنم زياد
  ! هست كه ما به زندگى سابق بازگرديم؟

صلى اهللا (يا رسول اهللا: عرض كرد! اى تو بر او حرام شده: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
ه، او پدر فرزندان من است، و از همه در نظر من او صيغه طالق جارى نكرد) عليه وآله
  . محبوبتر
  . و من دستور ديگرى در اين زمينه ندارم! اى تو بر او حرام شده: فرمود

أَشْكُو إِلَى : كرد، سرانجام رو به درگاه خدا آورد و عرض كرد زن پى در پى اصرار و الحاح مى
چارگى و نياز و بي! خداوندا«: للّهم فَأَنْزِلْ على لسانِ نَبِيكاللّه فاقَتى و حاجتى، و شدةَ حالى، ا

فرمانى بر پيامبرت نازل كن، و اين مشكل را ! كنم، خداوندا شدت حالم را به تو شكايت مى
  . »بگشا

أَللّهم إِنَّك تَعلَم حالى فَارحمنى فَإِنَّ لى صبِيةً صغاراً، : زن عرضه داشت: و در روايتى آمده است
وا، وضاع هإِلَي متُهموا إِنْ ضَمجاع إِلى متُهمدانى، بر من رحم  تو حال مرا مى! خداوندا«: ِإنْ ضَم

شوند، و اگر خودم آنها را  كن، كودكان خردسالى دارم، اگر در اختيار شوهرم بگذارم ضايع مى
  برگيرم گرسنه خواهند 
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  ! »ماند

آيات آغاز اين سوره بر او نازل دست داد، و ) صلى اهللا عليه وآله(در اينجا حال وحى به پيامبر
  . دهد را به روشنى نشان مى» ظهار«شد كه راه حل مشكل 

توانى يك برده را  آيا مى: همسرت را صدا كن، آيات مزبور را بر او تالوت كرد، فرمود: فرمود
  . ماند اگر چنين كنم، چيزى براى من باقى نمى: رض كردآزاد كنى؟ ع» كفاره ظهار«به عنوان 

من اگر نوبت غذايم سه بار : توانى، دو ماه پى در پى روزه بگيرى؟ عرض كرد مى: دفرمو
  . ترسم نابينا شوم افتد و مى تأخير شود، چشمم از كار مى

نه، مگر اين كه شما به من : توانى، شصت مسكين را اطعام كنى، عرض كرد آيا مى: فرمود
  . كمك كنيد

باشد، هر  من كه خوراك شصت مسكين مى 15(اع كنم و پانزده ص من به تو كمك مى: فرمود
به او كمك فرمود، او كفاره را داد، و به زندگى سابق باز ) يك نفر يك مد يعنى يك چهارم من

  ) 1.(ندگشت
روح «، »روح البيان«، »قرطبى«چنان كه گفتيم، اين شأن نزول را بسيارى از مفسران از جمله 

و » كنز العرفان«، »ابوالفتوح رازى«، »فى ظالل القرآن«، »فخر رازى«، و »الميزان«، »المعانى
  . اند بسيارى از كتب تاريخ و حديث با تفاوتهائى نقل كرده

* * *  
  : تفسير

  يك عمل زشت جاهلى » ظهار«
  با توجه به آنچه در شأن نزول گفته شد، و نيز با توجه به محتواى آيات، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).با كمى تلخيص( 246، صفحه 9، جلد »مع البيانمج«ـ  1
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مسرش خداوند قول زنى را كه درباره ه«: فرمايد تفسير آيات نخستين سوره، روشن است، مى
قَد (» كرد، شنيد، و تقاضاى او را اجابت فرمود به تو مراجعه كرده بود، و بحث و مجادله مى

  ). ك في زوجِهاسمع اللّه قَولَ الَّتي تُجادلُ
گرفته شده كه در اصل به معنى تابيدن طناب است، و از » جدل«از ماده » مجادله«از » تُجادلُ«

خواهد ديگرى را  آنجا كه به هنگام گفتگوهاى طرفينى و اصرارآميز، هر يك از دو طرف مى
  . قانع كند، مجادله بر آن اطالق شده است

اين كه با تو مجادله داشت به درگاه خداوند نيز شكايت كرد، و آن زن، عالوه بر «: افزايد و مى
  ).و تَشْتَكي إِلَى اللّه(» از پيشگاهش تقاضاى حل مشكل نمود

و (» شنيد اين در حالى بود كه، خداوند گفتگوى شما و اصرار آن زن را در حل مشكلش مى«
  ). اللّه يسمع تَحاوركُما

» محاوره«به معنى مراجعه در سخن يا در انديشه است و ) بر وزن غور(» حور«از ماده » تَحاور«
  . شود به گفتگوهاى طرفينى اطالق مى

  ). إِنَّ اللّه سميع بصيرٌ(» و خداوند شنوا و بيناست«
است، بى آنكه نيازى به اعضاى بينائى و » مبصرات«و » مسموعات«آرى، خداوند، آگاه از همه 

بيند و هر سخنى را  او همه جا حاضر و ناظر است و همه چيز را مى شنوائى داشته باشد،
  . شنود مى

* * *  
ريشه اين عقيده خرافى را با  رود، به عنوان مقدمه مى» حكم ظهار«آنگاه به سراغ بيان 

كسانى از شما كه نسبت به همسرانشان «: فرمايد كوبد، مى هاى كوتاه و قاطع در هم مى  جمله
تو نسبت به من به منزله » أَنْت علَي كَظَهرِ أُمي«: گويند به همسرشان مىو (كنند  ظهار مى

كسانى هستند كه آنها را به دنيا  آنها هرگز مادرشان نيستند، مادرانشان تنها) مادرم هستى
  الَّذينَ يظاهرُونَ منْكُم ! (»اند آورده
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  ). نْ أُمهاتُهم إِالَّ الالّئي ولَدنَهممنْ نسائهِم ما هنَّ أُمهاتهِم إِ
مادر و فرزند بودن چيزى نيست كه با سخن درست شود، يك واقعيت عينى خارجى است، كه 

شود، بنابراين، اگر انسان صد بار هم به همسرش  هرگز از طريق بازى با الفاظ، حاصل نمى
گوئى  و اين يك سخن خرافى و گزافه كند، حكم مادر پيدا نمى! تو همچون مادر منى: بگويد
  . است

و (» گويند، و گفتارى باطل و بى اساس  آنها سخنى منكر و زشت مى«: افزايد و به دنبال آن مى
  ) 1).(هم لَيقُولُونَ منْكَراً منَ الْقَولِ و زوراًإِنَّ

» انشاء«او ندارد بلكه مقصود » اخبار«درست است كه گوينده اين سخن، به اصطالح قصد 
خواهد اين جمله را به منزله صيغه طالق قرار دهد، ولى به هر حال، محتواى  است، يعنى مى

در زمان جاهليت، كه » پسرخواندگى«بيه خرافه اين جمله محتوائى است بى اساس، درست ش
 كردند، كه قرآن آن را خواندند، و احكام پسر را درباره او اجرا مى هائى را پسر خود مى بچه

: ذلكُم قَولُكُم بِأَفْواهكُم: گويد نيز محكوم كرده، و سخنى باطل و بى اساس شمرده است، و مى
  ) 2.(و هيچ واقعيتى در آن نيست» گوئيد اين سخنى است كه تنها با دهان مى«

عملى است حرام و منكر، ولى از آنجا كه تكاليف الهى، اعمال گذشته را » ظهار«مطابق اين آيه، 
خداوند بخشنده و «: فرمايد شود، و از لحظه نزول حاكميت دارد، در پايان آيه مى ل نمىشام

   ).و إِنَّ اللّه لَعفُو غَفُور(» آمرزنده است
بنابراين، اگر مسلمانى قبل از نزول اين آيات، مرتكب اين عمل شده نبايد نگران باشد، خداوند 

  . بخشد  او را مى
  اآلن هم ظهار گناهى است بخشوده، : ، معتقدندبعضى از فقهاء و مفسران

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است، و به معنى منحرف شدن نيز آمده، و از » انحناء باالى سينه«در اصل به معنى » زور«ـ  1

گويند، و نيز به همين دليل  مى» زور«آنجا كه سخن دروغ و باطل انحراف از حق دارد، به آن 
  . شود نيز اطالق مى» بت«به  اين واژه

  .4ـ احزاب، آيه  2
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همانند گناهان صغيره، كه خداوند وعده عفو ـ در صورت ترك كبائر ـ نسبت به آن داده 
  . تواند گواه آن باشد ولى دليلى بر اين معنى وجود ندارد، و جمله باال نمى) 1(است

  . استاما به هر حال، مسأله كفّاره به قوت خود باقى 
آمده كه بعد از نهى از » احزاب«سوره  5در حقيقت اين تعبير، شبيه همان است كه در آيه 

و لَيس علَيكُم جناح فيما أَخْطَأْتُم بِه و لكنْ ما تَعمدت قُلُوبكُم : افزايد مسأله پسرخواندگى، مى
زند،  در خطائى كه در اين مورد از شما سر مى گناهى بر شما نيست«: و كانَ اللّه غَفُوراً رحيماً

» كند، و خداوند غفور و رحيم است ند مؤاخذه مىولى آنچه را از روى عمد بگوئيد، خداو
  . ها  يعنى در مورد خطاها و گذشته

اشاره به بخشش »عفو«: اند چه تفاوتى است؟ بعضى گفته» غفور«و » عفو«در اين كه ميان 
اشاره به پوشش گناه است، زيرا ممكن است كسى گناهى را ببخشد، » غفور«خداوند است، و 

  . سازد بخشد و هم مستور مى ندارد، ولى خداوند هم مى اما هرگز آن را مكتوم
» عفو«اند كه مفهوم آن با  را به معنى پوشاندن شخص از عذاب، معنى كرده» غفران«بعضى نيز 

  . متفاوت است هر چند در نتيجه يكى است
 * * *  

اما از آنجا كه اين سخن زشت و زننده، چيزى نبود كه از نظر اسالم ناديده گرفته شود، لذا 
كسانى كه «: فرمايد كفاره نسبتاً سنگينى براى آن قرار داده، تا از تكرار آن جلوگيرى كند ، مى

گردند، بايد پيش از آميزش  كنند، سپس از گفته خود باز مى نسبت به همسران خود ظهار مى
  » اى را آزاد كنند نسى آنها با هم، بردهج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . شود اى به اين معنى ديده مى  نيز اشاره» الميزان«ـ در  290، صفحه 2، جلد »كنز العرفان«ـ  1



٤٢٦  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

  ).رقَبة منْ قَبلِ أَنْ يتَماساو الَّذينَ يظاهرُونَ منْ نسائهِم ثُم يعودونَ لما قالُوا فَتَحرِيرُ (
مفسران » كنند سپس بازگشت به گفته خود مى«: ثُم يعودونَ لما قالُوا: در تفسير جمله

شش تفسير براى آن ذكر كرده » كنز العرفان«در » فاضل مقداد«اند و   احتماالت زيادى داده
اين است كه از گفته خود ) لِ أَنْ يتَماسامخصوصاً با توجه به جمله منْ قَب(است، ولى ظاهر آن 
به زندگى خانوادگى و آميزش جنسى دارند، در شوند و قصد بازگشت  نادم و پشيمان مى

  ) 1.(نيز به اين معنى اشاره شده است) عليهم السالم(روايات ائمه اهل بيت
و ذيل آن  تفسيرهاى ديگرى براى اين جمله گفته شده است كه چندان مناسب با معنى آيه

بازگشت به » عود«است، يا اين كه منظور از » ظهار«تكرار » عود«مراد از : نيست، مانند اين كه
به معنى تدارك و جبران اين عمل » عود«سنت جاهليت در اين گونه امور است، و يا اين كه 

  ) 2.(باشد، و مانند اينها مى
باشد و اين به خاطر  مى» انسان«نايه از است ولى، در اينجا ك» گردن«در اصل به معنى » رقَبة«

شود، همان گونه كه گاهى واژه  وب مىآن است كه گردن از حساسترين اعضاى بدن محس
گفته » سر«است، مثال به جاى پنج نفر پنج » انسان«برند و منظور  را به كار مى) سر(» رأس«

  . شود مى
  ). ذلكُم تُوعظُونَ بِه(» شويد اين دستورى است كه به آن اندرز داده مى«: افزايد و مى

كفاره سنگين و نامتعادلى است ، زيرا اين سبب ، »ظهار«اى در مقابل  چنين كفاره: گمان نكنيد
  اندرز و بيدارى و تربيت نفوس شما است، تا بتوانيد خود 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ، ذيل آيات مورد بحث»مجمع البيان«ـ  1
  . مراجعه شود 247، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«و  290، صفحه 2، جلد »كنز العرفان«ـ به  2
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  . را در برابر اين گونه كارهاى زشت و حرام كنترل كنيد
هائى كه جنبه مالى دارد،  اصوالً، تمام كفارات، جنبه بازدارنده و تربيتى دارد، و اى بسا، كفاره

  . نبه بدنى دارد، بيشتر استتأثيرش از غالب تعزيرات كه ج
ير بار كفاره خالى كنند و بدون اين كه هائى شانه از ز و از آنجا كه ممكن است، بعضى با بهانه

: افزايد آميزش جنسى داشته باشند، در پايان آيه مى» ظهار«كفاره دهند، با همسر خود بعد از 
  ). تَعملُونَ خَبِيرٌ و اللّه بِما(» دهيد آگاه است خداوند به آنچه انجام مى«

  ! شما» نيات«و هم از » ترك كفاره«آگاه است و هم از » ظهار«هم از 
* * *  

پذير نيست، همان گونه كه در شأن   و نيز از آنجا كه آزاد كردن يك برده براى همه مردم امكان
خدمت كه اين آيات، نخستين بار درباره او نازل گرديد، » اوس بن صامت«نزول آيه ديديم، 

عرضه داشت من قادر بر پرداختن چنين كفاره سنگينى نيستم، و اگر ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
ين كنم تمام هستى خود را بايد از دست بدهم، و نيز ممكن است انسان از نظر مالى قادر به چن

چنين اى براى اين كار پيدا نشود، همان گونه كه در عصر ما  آزاد كردن برده باشد اما برده
كند، كه در مرحله بعد، جانشينى براى  است، لذا جهانى و جاودانگى بودن اسالم ايجاب مى

و هر كس توانائى بر آزادى «: فرمايد دگان ذكر شود، به همين دليل، در آيه بعد مىآزادى بر
صيام يجِد فَ فَمنْ لَم(» برده نداشته باشد، دو ماه پى در پى قبل از آميزش جنسى، روزه بگيرد

  ). شَهرَينِ متَتابِعينِ منْ قَبلِ أَنْ يتَماسا
اى دارد، به عالوه از آنجا كه روزه در تصفيه روح و تهذيب  اين كفاره نيز اثر عميق بازدارنده

  . تواند جلو تكرار اين گونه اعمال را در آينده بگيرد نفوس اثر عميق دارد، مى
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ن است كه هر شصت روز پى در پى انجام شود، و بسيارى از فقهاى اهل البته، ظاهر آيه اي
اگر : آمده است)عليهم السالم(، ولى در روايات ائمه اهل بيتاند سنت نيز، بر طبق آن فتوا داده

به دنبال ماه اول روزه بگيرد، مصداق شهرين متتابعين و دو ) حتى يك روز(كمى از ماه دوم را 
  ) 1.(ود و اين تصريح حاكم بر ظهور آيه استماه پى در پى خواهد ب

) كفاره قتل خطاء(» نساء«سوره  92 در آيه فوق و آيه» تتابع«دهد كه منظور از  اين، نشان مى
كه ) عليه السالم(پى در پى بودن فى الجمله است، و البته چنين تفسيرى تنها از امام معصوم

باشد، و اين نوع روزه گرفتن،  وع مىاست، مسم) صلى اهللا عليه وآله(وارث علوم پيامبر
كتاب «ب فقهى در شرح بيشتر پيرامون اين موضوع را در كت(تسهيلى است براى مكلفان 

  ) 2).(، بايد مطالعه كرد»كفاره قتل خطاء«، و »ابواب ظهار«، و »الصوم
در بساط  اين نيست كه مطلقاً چيزى) كسى كه نيابد(» يجِد فَمنْ لَم«ضمناً، منظور از جمله 

 زائد بر نيازها و ضرورتهاى زندگى چيزى ندارد كه بتواند: نداشته باشد، بلكه منظور اين است
  . اى را بخرد و آزاد كند با آن برده

و از آنجا كه بسيارى از مردم نيز، قادر به انجام كفاره دوم يعنى دو ماه روزه متوالى نيستند، 
و هر گاه كسى نتواند دو ماه متوالى روزه «: ايدفرم  جانشين ديگرى براى آن ذكر كرده، مى

  ). طع فَإِطْعام ستِّينَ مسكيناًيستَ فَمنْ لَم(» بگيرد شصت مسكين را اطعام كند
اى غذا دهد كه در يك وعده سير شود، اما در روايات  به اندازه: اين است كه» اطعام«ظاهر از 

تعيين شده است، هر چند بعضى ) گرم 750ا حدود يك چهارم من، ي(طعام » مد«اسالمى يك 
  ) يك كيلو و نيم(» دو مد«از فقهاء آن را معادل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از ابواب بقية الصوم  3باب (مراجعه شود  271، صفحه 7، جلد »وسائل الشيعه«ـ به  1

  ).الواجب
د نه متوالى بودن تمام روزهاى آنها، به محض ـ هر گاه منظور متوالى بودن دو ماه بوده باش 2

  ).دقت كنيد(شروع در ماه دوم اين نوع توالى حاصل است 
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  ) 1.(اند  تعيين كرده
اين «: افزايد سپس، در دنباله آيه، بار ديگر به هدف اصلى اين گونه كفارات، اشاره كرده مى

  ). ك لتُؤْمنُوا بِاللّه و رسولهذل(» براى آن است كه به خدا و رسولش ايمان بياوريد
كند، و انسان را نسبت به   محكم مى هاى ايمان را آرى، جبران گناهان به وسيله كفارات، پايه

  ! سازد مقررات الهى علماً و عمالً پايبند مى
: گويد و در پايان آيه براى اين كه، همه مسلمانان اين مسأله را يك امر جدى تلقى كنند مى

ين احكام، حدود و مرزهاى الهى است، و كسانى كه با آن به مخالفت برخيزند و كافر شوند، ا«
  ). و تلْك حدود اللّه و للْكافرِينَ عذاب أَليم(» دارند عذاب دردناكى

يعنى معصيت و » كفر عملى«معانى مختلفى دارد كه يكى از آنها » كفر«واژه : بايد توجه داشت
آل «سوره  97و در آيه مورد بحث، همين معنى اراده شده، همان گونه كه در آيه  گناه است،

و للّه علَى النّاسِ حج : فرمايد آورند، مى در مورد كسانى كه فريضه حج را بجا نمى» عمران
بر مردم الزم است آنها كه «: لَمينَالْبيت منِ استَطاع إِلَيه سبِيالً و منْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّه غَنى عنِ الْعا

به ) و حج را ترك كند(استطاعت دارند براى خدا آهنگ خانه او كنند، و هر كس كفر ورزد 
  . »خود ستم كرده، چرا كه خداوند از همه جهانيان بى نياز است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است، و دليل آن روايات » مد«يك  همان) چنان كه گفتيم(ـ مشهور در ميان فقهاى ما  1
بسيارى است كه شايد در سر حد تواتر باشد، كه بعضى در كفاره قتل خطا وارد شده، بعضى 
در كفاره قسم، و بعضى در كفاره ماه مبارك رمضان، به ضميمه اين كه هيچ يك از فقهاء فرقى 

و » نهايه«، »مبسوط«، »خالف«در » شيخ طوسى«اند، ولى از مرحوم  ميان انواع كفارات نگذاشته
كه در كفاره » ابو بصير«است، و در اين زمينه به روايت » مد«نقل شده كه، مقدار آن دو » تبيان«
كند، استدالل كرده است، ولى اين روايت يا بايد  تعيين مى» مد«آمده و حد آن را دو » ظهار«

اند ـ   رقى ميان كفارات نگذاشتهمخصوص كفاره ظهار باشد، و يا اگر قبول كنيم كه فقهاء ف
  . همان گونه كه به راستى چنين است ـ بايد حمل بر استحباب شود
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»دگفته » حدود«به معنى چيزى است كه ميان دو شىء مانع گردد، و لذا به مرزهاى كشورها » ح
از نيست، شرح گويند كه عبور از آن مج مى» حدود الهى«شود، و قوانين الهى را از اين رو  مى

  . ايم داشته» بقره«سوره  187بيشترى در اين زمينه در جلد اول ذيل آيه 
* * *  

  قسمتى از احكام ظهار 
به آن اشاره ) سوره احزاب 4آيه مورد بحث و آيه (كه در دو آيه از قرآن مجيد » ظهار«ـ  1

شد،  حت مىشده، از كارهاى زشت عصر جاهليت بود، كه مرد، هنگامى كه از همسرش نارا
تو نسبت به (» أَنْت علَى كَظَهرِ أُمى«: گفت  براى اين كه او را در مضيقه و فشار قرار دهد مى

آن زن براى هميشه بر همسرش حرام : و به دنبال آن معتقد بودند) 1)(من همچون مادرم هستى
ماند، اسالم  و همچنان بالتكليف مى! تواند همسر ديگرى انتخاب كند شود، و حتى نمى مى

 كند، و دستور كفاره را درباره آن صادر نموده اين موضوع را ـ چنان كه ديديم ـ محكوم مى
  .است

تواند با مراجعه به حاكم  كند، همسرش مى» ظهار«بنابراين، هرگاه كسى نسبت به همسرش 
وئى شرع او را موظف سازد كه يا رسماً از طريق طالق از او جدا شود و يا به زندگى زناش

اى را كه در آيات فوق خوانديم بدهد، يعنى در  بازگردد، اما پيش از بازگشت، بايد كفاره
نائى يك برده را آزاد كند، و اگر نتوانست دو ماه پى در پى روزه بگيرد، و اگر آن صورت توا

  هم مقدور نبود، شصت مسكين 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيست، بلكه » پشت«اند، به معنى  نان كه بعضى از مفسران گفتهدر عبارت فوق چ» ظهر«ـ  1
شود، بنابراين معنى جمله چنين  اى است كه از ناحيه زوجيت حاصل مى كنايه از رابطه

و » ظهر«، ماده »لسان العرب«به (» باشد همسرى با تو همچون همسرى مادرم مى«: شود مى
  ). مراجعه شود» ىكبير فخر راز«تفسير 
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  . را اطعام كند، يعنى اين كفاره جنبه تخييرى ندارد بلكه جنبه ترتيبى دارد
باشد، و اين  از گناهان كبيره است، و لحن آيات فوق، شاهد گوياى اين مطلب مى» ظهار«ـ  2

  . دانند نظر درستى نيست كه بعضى آن را از صغائر شمرده و مورد عفو مى
» توبه و استغفار«تواند تنها به  در هيچ مرحله نباشد، آيا مىـ هرگاه كسى قادر به اداى كفاره  3

قناعت كند، و به زندگى زناشوئى بازگردد؟ در ميان فقهاء اختالف نظر است، جمعى به اتكاء 
» توبه و استغفار«در كفارات ديگر، : معتقدند)1(نقل شده) عليه السالم(حديثى كه از امام صادق

كند، و بايد از طريق طالق   كفايت نمى» كفاره ظهار«ولى در نگام عدم قدرت كافى است، به ه
  . ميان آن دو، جدائى افكند

شود، و   ، جانشين كفاره مى»استغفار و توبه«در اينجا نيز : در حالى كه جمعى ديگر معتقدند
  ) 2.(نقل شده است در اين زمينه) عليه السالم(دليل آنها روايت ديگرى است كه از امام صادق

  ) 3.(در صورت امكان هيجده روز روزه بگيرد كافى است: يز معتقدندبعضى ن
جمع ميان روايات نيز، بعيد نيست به اين ترتيب كه در صورت عدم توانائى به هر شكل و 

زيرا اين گونه جمع، با توجه به (تواند استغفار كرده به زندگى زناشوئى بازگردد،  صورت، مى
دهد و حديثى كه امر به جدائى  ى كه اجازه رجوع مىودن سند هر دو حديث، حديثمعتبر ب

هر چند مستحب است در ) كند، جمعى است شناخته شده و در فقه نظائر فراوانى دارد مى
  . چنين صورتى از همسرش جدا گردد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6، باب 1، حديث 554، صفحه 15، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
  .4، حديث 555ك، صفحه ـ همان مدر 2
  .292، صفحه 2، جلد »كنز العرفان«ـ  3
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يعنى جمله مزبور را با قصد جدى (كند » ظهار«اگر چند بار : ـ بسيارى از فقهاء معتقدند 4
بايد چند كفاره بدهد هر چند در مجلس واحدى صورت گيرد، مگر اين كه ) تكرار نمايد

  . نه ظهار جديد منظور او از تكرار، تأكيد باشد،
اى  ـ هرگاه قبل از دادن كفاره، با همسرش آميزش جنسى كند، بايد دو كفاره بدهد، كفاره 5

اى براى آميزش جنسى قبل از دادن كفاره ظهار، و اين حكم در ميان فقهاء   براى ظهار، كفاره
عليهم (است ولى در روايات اهلبيتمورد اتفاق است، البته آيات فوق از اين مسأله ساكت 

  ) 1.(به آن اشاره شده است) السالم
ـ برخورد قاطع اسالم با مسأله ظهار، بيانگر اين واقعيت است كه اسالم هرگز اجازه  6

دهد، حقوق زن به وسيله مردان خودكامه، با استفاده از رسوم و عادات ظالمانه مورد  نمى
هر قدر در ميان مردم محكم  و خرافى را در اين زمينه تجاوز قرار گيرد، بلكه هر سنت غلط

  . شكند باشد، در هم مى
ـ آزادى يك برده كه نخستين كفاره ظهار است، عالوه بر اين كه تناسب جالبى با مسأله  7

خواهد از تمام  اسالم مى: دهد مبارزه با بردگى زن در چنگال مردان خودكامه دارد، نشان مى
، »قتل خطا«كه در كفاره » ظهار«ه تنها در كفاره بردگان، پايان دهد، لذا نطرق ممكن، به بردگى 

و همچنين كفاره ) كسى كه عمداً روزه خورده باشد(» روزه ماه رمضان«همچنين در كفاره 
اين امر وارد شده است كه اين خود وسيله مؤثرى است » شكستن نذر«يا » مخالفت با سوگند«

  . براى تحقق بخشيدن به برنامه آزادى نهائى بردگان
 * * *  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6و  5و  4و  3و  1، احاديث 526، صفحه 15، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
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5       و هِملنْ قَبينَ مالَّذ كُبِتُوا كَما كُبِت ولَهسر و ونَ اللّهادحينَ يإِنَّ الَّذ  

  ت بينات و للْكافرِينَ عذاب مهِينٌ قَد أَنْزَلْنا آيا          
6       و وهنَس و اللّه صاهلُوا أَحمبِما ع مئُهنَبيعاً فَيمج اللّه مثُهعبي موي  

           ء شَهِيدلى كُلِّ شَىع اللّه  
  فى األَرضِ ما يكُونُ منْم ما فى السماوات و ما أَ لَم تَرَ أَنَّ اللّه يعلَ       7

  نَجوى ثَالثَة إِالّ هو رابِعهم و ال خَمسة إِالّ هو سادسهم و ال أَدنى          
  امنْ ذلك و ال أَكْثَرَ إِالّ هو معهم أَينَ ما كانُوا ثُم ينَبئُهم بِما عملُو          
  إِنَّ اللّه بِكُلِّ شَىء عليم يوم الْقيامةِ          

  
  : ترجمه

كنند خوار و ذليل شدند آنگونه كه پيشينيان خوار  ـ كسانى كه با خدا و رسولش دشمنى مى 5
  .اى است  ما آيات روشنى نازل كرديم، و براى كافران عذاب خواركننده ;و ذليل شدند

از اعمالى كه انجام دادند با خبر انگيزد، و  ـ در آن روز كه خداوند همه آنها را برمى 6
و خداوند بر هر  ;سازد، اعمالى كه خداوند حساب آن را نگه داشته و آنها فراموشش كردند مى

  ! چيز شاهد و ناظر است
هيچ گاه  ;داند دانى كه خداوند آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمين است مى ـ آيا نمى 7

ن كه خداوند چهارمين آنهاست، و هيچ گاه پنج نفر با هم كنند مگر اي ر با هم نجوا نمىسه نف
كنند مگر اين كه خداوند ششمين آنهاست، و نه تعدادى كمتر و نه بيشتر از آن مگر  نجوا نمى

سازد،  اين كه او همراه آنهاست هر جا كه باشند، سپس روز قيامت آنها را از اعمالشان آگاه مى
  ! ه خداوند به هر چيزى داناستچرا ك
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  : تفسير
  كنند  آنها كه با خدا دشمنى مى

كرد كه حدود الهى را رعايت  از آنجا كه آخرين جمله از آيات گذشته، به همگان اخطار مى
گويد كه نه تنها از اين  كنند، و از آن تجاوز ننمايند، در آيات مورد بحث، از كسانى سخن مى

اند، و  بر خاسته)صلى اهللا عليه وآله(و پيامبر اوكرده، بلكه به مبارزه با خدا حدود تجاوز 
  . سازد سرنوشت آنها را در اين دنيا و جهان ديگر روشن مى

شوند،  كنند خوار و ذليل مى كسانى كه با خدا و رسولش، دشمنى مى«: فرمايد نخست مى
و رسولَه كُبِتُوا كَما كُبِت  الَّذينَ يحادونَ اللّه إِنَّ(» همان گونه كه پيشينيان آنها خوار و ذليل شدند

هِملنْ قَبينَ مالَّذ .(  
است، و به ) آهن(و استفاده از حديد » مبارزه مسلحانه«به معنى » محاده«از ماده » يحادونَ«

  . شود مبارزه غير مسلحانه نيز گفته مى
ه به معنى مانع ميان ك» حد«است از ماده » ممانعت« در اصل، به معنى» محاده«: اند  بعضى گفته

گويند، و هر دو معنى از نظر نتيجه به هم نزديك  مى» حداد«دو شىء است، و لذا به دربان 
  . است هر چند از دو ريشه متفاوت گرفته شده

به معنى مانع شدن توأم با عنف و ذليل كردن است، اشاره ) بر وزن ثبت(» كبت«از ماده » كُبِتُوا«
خيزند، ذلت و خوارى  كسانى را كه با او و پيامبرش به مبارزه برمى به اين كه خداوند مجازات

  ) 1.(كند كرانش منع مى  دهد و آنها را از لطف بى قرار مى
است كه درباره افرادى كه مردم را از مساجد و » بقره«سوره  114اين تعبير، نظير تعبير آيه 

  ند، خيز ه مبارزه با آئين حق برمىدارند و ب عبادت خدا باز مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند، و از آنجا كه نفرين از سوى  را به عنوان نفرين گرفته» كبتوا«ـ بعضى از مفسران  1
باشد، نتيجه آن ذلت و خوارى اين  خداوندى كه قادر بر همه چيز است، دليل بر تحقق آن مى

  . ه خبريه است نه انشائيهجمل: هر تعبير آيه اين است كهگروه در دنيا است، ولى ظا
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بهره آنها در دنيا رسوائى است «: لَهم في الدنْيا خزْي و لَهم في اآلخرَةِ عذاب عظيم: فرمايد مى

  . »و در آخرت عذاب عظيم الهى
و  خيزند درباره كسانى كه به محاربه با خدا و رسولش برمى» مائده«سوره  33و يا آنچه در آيه 
: ذلك لَهم خزْى في الدنْيا و لَهم في اآلخرَةِ عذاب عظيم: كنند آمده است در زمين فساد مى

  . »اين براى آنها مايه خوارى در دنياست و در آخرت عذاب عظيمى دارند«
  ). و قَد أَنْزَلْنا آيات بينات(» ما آيات روشنى نازل كرديم«: افزايد  سپس مى

اى براى مخالفت باقى نمانده است، با  براين، به قدر كافى اتمام حجت شده و عذر و بهانهبنا
  . اين حال، اگر مخالفت كنند، بايد مجازات شوند

و (» كافران عذاب خواركننده در قيامت استبراى «شوند، بلكه  نه تنها در اين دنيا مجازات مى
  ). للْكافرِينَ عذاب مهِينٌ

يب، در جمله قبل به عذاب دنيوى آنها اشاره شده، و در اين جمله به عذاب اخروى به اين ترت
آنچنان كه پيشينيان آنها خوار (» كَما كُبِت الَّذينَ منْ قَبلهِم«آنها، و شاهد بر اين معنى، جمله 

  . دهد  باشد، آيه بعد نيز بر اين معنى گواهى مى مى) شدند
و قرآن ايستاده بودند به ) صلى اهللا عليه وآله(ى كه در برابر پيامبراين تهديد الهى، در مورد كسان
و غير آن با ذلت و شكست روبرو شدند، و » بدر، خيبر و خندق«وقوع پيوست، و در جنگهاى 

طومار قدرت و شوكت آنها را در هم پيچيد، و اسالم در همه جا پيروز » فتح مكّه«سرانجام 
  . گشت

* * *  
اين در روزى خواهد بود «: گويد زمان وقوع عذاب اخروى آنها چنين مى آيه بعد، در توصيف

  انگيزد و از اعمالى كه انجام دادند  كه خداوند همه آنها را برمى
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  ) 1).(للّه جميعاً فَينَبئُهم بِما عملُوايوم يبعثُهم ا(» سازد با خبر مى
آنها را احصا و شماره كرده، هر چند خود آنها آن را به خداوند همه اعمال و كردار «آرى، 

  ). أَحصاه اللّه و نَسوه(» فراموشى سپردند
ما لهذَا : شود افتد، فريادشان بلند مى به همين دليل، هنگامى كه چشم آنها به نامه اعمالشان مى

چه كتابى است كه هيچ كار كوچك و بزرگى  اين«: الْكتابِ اليغادر صغيرَةً و الكَبِيرَةً إِالّ أَحصاها
  )2.(؟»را فرو نگذاشته مگر اين كه آن را ثبت و ضبط كرده است

د، آور و اين خود عذاب دردناكى است كه خداوند گناهان فراموش شده آنها را به يادشان مى
  . شوند  و در صحنه محشر در برابر خاليق رسوا مى

و اللّه على (» بر همه چيز شاهد، و در همه جا حاضر استخداوند «: فرمايد و در پايان آيه مى
ء شَهِيدكُلِّ شَى .(  

  . اين، در حقيقت به منزله دليلى است بر آنچه در جمله قبل ذكر شد
كند كه نه  آرى، حضور خداوند در همه جا، و در هر زمان، و در درون و برون ما، ايجاب مى

است، همه » يوم البروز«احصا كند، و در آن روز بزرگ كه  فقط اعمال، بلكه نيات و عقائد ما را
را بازگو فرمايد، تا هم خود انسان و هم ديگران بدانند اگر عذاب و مجازات سختى در كار 

  است، دليلش چيست؟ 
* * *  

سپس، براى تأكيد بر حضور خداوند در همه جا، و آگاهى او بر همه چيز، سخن را به مسأله 
دانى كه خداوند آنچه را در   آيا نمى«: فرمايد كشد، و مى مى) در گوشى گفتگوهاى(» نجوى«

  » داند آسمانها و آنچه در زمين است مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و احتمال اول مناسبتر است، و » مهين«يا به » للكافرين«ظرف است، و متعلق است به » يوم«ـ  1
» اذكر«اند متعلق به  اند، و اين كه بعضى احتمال داده بسيارى از مفسران همان را برگزيده

  . رسد محذوف بوده باشد، بسيار بعيد به نظر مى
  .49ـ كهف، آيه  2
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  ). أَ لَم تَرَ أَنَّ اللّه يعلَم ما فى السماوات و ما فى األَرضِ(
و اين در )1(باشد مى گرچه روى سخن در اينجا به پيامبر است، ولى مقصود عموم مردم

  . اى است براى بيان مسأله نجوى و سخنان در گوشى حقيقت، مقدمه
كنند، مگر اين كه خداوند  هيچ گاه سه نفر با هم در گوشى صحبت نمى«: افزايد آنگاه مى

كنند، مگر اين كه خداوند ششمين   و هيچ گاه پنج نفر با هم نجوا نمى چهارمين آنهاست،
  ) 2).(منْ نَجوى ثَالثَة إِالّ هو رابِعهم و ال خَمسة إِالّ هو سادسهم ما يكُونُ(» آنهاست

و ال أَدنى (» و نه تعدادى كمتر و نه بيشتر از آن، مگر اين كه او همراه آنهاست هر جا باشند«
  ). منْ ذلك و ال أَكْثَرَ إِالّ هو معهم أَينَ ما كانُوا

» چرا كه خداوند به هر چيزى دانا است ;سازد آنها را از اعمالشان آگاه مى سپس روز قيامت«
)يملء عبِكُلِّ شَى ةِ إِنَّ اللّهيامالْق مولُوا يمبِما ع مئُهنَبي ثُم.(  

  : كند  در اين آيه چند نكته جلب توجه مى
خاطر ارتفاعش از اطراف در اصل، به معنى مكان بلندى است كه به » نجات«و » نجوى«ـ  1

اى   جدا شده، و از آنجا كه هرگاه انسان بخواهد ديگرى بر سخنانش آگاه نشود، به نقطه
ين نظر كه اند، و يا از ا گفته» نجوى«رود كه از ديگران جدا باشد، به سخنان در گوشى  مى

  . بخشد» اتنج«خواهد اسرار خود را از اين كه در دسترس ديگران قرار گيرد  نجواكننده، مى
حتماً بايد ميان سه نفر يا بيشتر باشد و اگر دو نفر باشند به آن » نجوى«: ـ بعضى معتقدند 2
  شود، ولى اين بر خالف ظاهر  گفته مى) بر وزن كنار(» سرار«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ولى در بسيارى از در اصل به معنى مشاهده كردن حسى است» رؤيت«از ماده » أَلَم تَرَ«ـ  1

  . موارد، به معنى شهود قلبى و علم و آگاهى آمده است
زيد «گر چه مصدر است ولى در اينجا به معنى اسم فاعل آمده است و يا از قبيل » نجوى«ـ  2

  . باشد مى» عدل
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دو نفر  اشاره به كمتر از سه نفر، يعنى» و الأَدنى منْ ذلك«خود آيه است، چرا كه جمله 
كنند حتماً بايد شخص ثالثى در آن نزديكى  كند، البته هنگامى كه دو نفر با هم نجوا مى مى

  . طى با آنچه گفتيم نداردحضور داشته باشد، و اال لزومى براى نجوا نيست، اما اين سخن ارتبا
در آيه فوق، نخست از نجواى سه نفرى و بعد پنج نفرى سخن : ـ قابل توجه اين كه 3

گويد، و اما از نجواى چهار نفرى كه در ميان اين دو قرار دارد سخنى به ميان نيامده است،  مى
اند  ذكر كرده گرچه همه اينها از باب مثال است ولى بعضى از مفسران وجوه مختلفى براى آن

تر، اين است كه، منظور رعايت فصاحت در كالم و عدم تكرار است، زيرا  كه از همه مناسب
رمود هر سه نفرى كه به نجوا بنشينند خداوند چهارمين آنها است و هر چهار نفرى ف اگر مى

 شد، و اين از فصاحت تكرار مى» چهار«كه به نجوا بنشينند خداوند پنجمين آنها است عدد 
  . دور است

اين آيات درباره گروهى از منافقان نازل شده كه درست به همين عدد، : اند بعضى نيز گفته
  . سه و پنج نفر بودنديعنى عدد 

خداوند چهارمين يا ششمين آنهاست اين است كه او در همه جا حاضر : ـ منظور از اين كه 4
و ناظر و از همه چيز آگاه است، و گرنه ذات پاكش نه مكان دارد و نه هرگز توصيف به اعداد 

و نظير و شود، و يگانگى او نيز، وحدت عددى نيست بلكه، به اين معنى است كه شبيه  مى
  . مثل و مانند، ندارد

: فرمايد در ذيل آيه، سخن را از نجوا فراتر برده و مى: ـ اين نكته نيز قابل توجه است كه 5
و آيه را با » سازد ز اعمالشان روز قيامت با خبر مىخداوند همه جا با مردم است و آنها را ا«

نيز از احاطه علمى خداوند  دهد، همان گونه كه شروع آيه احاطه علمى خداوند پايان مى
  . نسبت به همه چيز است
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درباره سه نفر به : اند كه  نقل كرده» ابن عباس«ـ بعضى از مفسران، براى آيه شأن نزولى از  6
گفتند، يكى از آنها به  نازل شده، آنها با هم سخن مى» صفوان«و » حبيب«و » ربيعه«نامهاى 

داند و   مقدارى را مى: داند؟ دومى گفت  گوئيم مى ما مى آيا خدا آنچه را: ديگرى گفت
آيه فوق نازل شد ! (داند داند همه را مى اگر مقدارى را مى: سومى گفت! داند مقدارى را نمى

اوند در هر نجوا حاضر است و از همه چيز در زمين و آسمان آگاه است، تا و اعالم كرد كه خد
  ) 1).(ينداين غافالن كوردل از اشتباه خود در آ

* * *  
  : نكته

  حضور خداوند در هر نجوا 
همان گونه كه گفتيم، خداوند نه جسم است، نه عوارض جسمانى دارد، و به همين دليل، زمان 

ممكن است جائى باشد : شود، ولى در عين حال اگر تصور كنيم  و مكانى براى او تصور نمى
  . ايم تهكه خدا در آنجا حاضر و ناظر نباشد او را محدود ساخ

به تعبير ديگر، او احاطه علمى به همه چيز دارد، در عين اين كه مكانى براى او متصور نيست، 
  . كنند  شنوند و ثبت مى به عالوه فرشتگان او همه جا حاضرند و همه اعمال و اقوال را مى

ما أَراد بِذلك إِنَّ: خوانيم در تفسير اين آيه مى) عليه السالم(و لذا در حديثى از امير مؤمنان على
لُهعف ملَهعإِنَّ ف و هعِ خَلْقيملى جع هِميها فبكى رةِ الَّتربِالْقُد هنائأُم يالءتمنظور اين است كه «: إِس

مناء خداوند با قدرتى كه به آنها بخشيده بر تمام مخلوقاتش سلطه دارند و چون كار آنها كار ا
  به وى او است اين حضور 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .265، صفحه 29، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  1
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  )1.(»نسبت داده شده است
البته، اين يك بعد قضيه است، و اما در بعد ديگر، حضور ذات خداوند مطرح است، چنان كه 

عليه (مؤمنان علىيكى از بزرگان علماى مسيحيت از امير : خوانيم در حديث ديگرى مى
هو هاهنَا و هاهنَا و فَوقُ و تَحت و محيطٌ بِنَا و معنَا : خداوند كجا است؟ فرمود: پرسيد) السالم

لُهقَو وه كُونُ«: وما ي مهرابِع ووى ثَالثَة إِالّ هنْ نَجاو در اينجا، در آنجا، در باال و در پائين، «...: م
سه نفر با هم نجوى : گويد است، و همه جا با ما است، و اين است كه خداوند مىمحيط بر ما 

  ) 2.(»....كنند، مگر اين كه خداوند چهارمين آنها است نمى
» سميع«اين كه خداوند : خوانيم مى) عليه السالم(از امام صادق» اهليلجه«و در حديث معروف 

كنند مگر اين كه او چهارمين آنها  وا نمىناميده شده، به خاطر آن است كه سه نفر با هم نج
افيةٌ اليخْفى علَيه خ! و خَفَقانَالطَّيرِ فى الْهواء! يسمع دبِيب النَّملِ على الصفا: سپس افزود... است

ار، ما جلَّ منْ ذلك و ما و الشَىء مما أَدركَه األَسماع و األَبصار، و ما التُدِركُه األَسماع و األَبص
شنود، و صداى  صداى راه رفتن مورچه را بر سنگ سخت مى«: دقَّ، و ما صغُرَ و ما كَبرَ

ماند، و آنچه را گوشها و چشمها  بر او پنهان نمىبرخورد بالهاى پرندگان را در هوا، چيزى 
اى او ظاهر و آشكار كنند از كوچك و بزرگ همه بر كنند و آنچه را درك نمى درك مى

  ) 3.(»است
 * * *  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .20، حديث 258، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  1
  .23، حديث 259، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  2
  .21، حديث 258ـ همان مدرك، صفحه  3
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  ذينَ نُهوا عنِ النَّجوى ثُم يعودونَ لما نُهوا عنْه وأَ لَم تَرَ إِلَى الَّ       8

          يصعم وانِ ودالْع نَ بِاإلِثْمِ ووتَناجيإِذا جاؤُك ولِ وةِ الرَّس  
          بِما لَم كوينَ حذِّبعال ي لَو هِمي أَنْفُسقُولُونَ في و اللّه بِه كيحيا اللّه  
  بِما نَقُولُ حسبهم جهنَّم يصلَونَها فَبِئْس الْمصيرُ           

  ذا تَناجيتُم فَالتَتَناجوا بِاإلِثْمِ و الْعدوانِ ويا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِ       9
          التَّقْوى و ا بِالْبِرِّ ووتَناج ولِ وةِ الرَّسيصعم هي إِلَيالَّذ اتَّقُوا اللّه  
  تُحشَرُونَ           

  و لَيس بِضارهم إِنَّما النَّجوى منَ الشَّيطانِ ليحزُنَ الَّذينَ آمنُوا    10
  شَيئاً إِالّ بِإِذْنِ اللّه و علَى اللّه فَلْيتَوكَّلِ الْمؤْمنُونَ           

  
  : ترجمه

نهى شدند، سپس به كارى كه از آن [سخنان در گوشى=] ى كسانى را كه از نجوا ـ آيا نديد 8
نافرمانى رسول خدا به نجوا گردند و براى انجام گناه و تعدى و  نهى شده بودند باز مى

گويند كه خدا به تو   مى) و خوشامدى(آيند تو را تحيتى  پردازند، و هنگامى كه نزد تو مى مى
! ؟»كند هايمان عذاب نمى چرا خداوند ما را به خاطر گفته«: گويند  مىنگفته است، و در دل 

   !شوند، و چه بد فرجامى است جهنم براى آنان كافى است، وارد آن مى
كنيد، به گناه و تعدى و نافرمانى رسول  هنگامى كه نجوا مى! ايد ـ اى كسانى كه ايمان آورده 9
  وا كنيد، و از خدائى كه نجوا نكنيد، و به كار نيك و تقوا نج) خدا(
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  . بپرهيزيد) مخالفت فرمان(شويد   همگى نزد او جمع مى
تواند  ولى نمى ;با آن مؤمنان غمگين شوند خواهد مى ;ـ نجوا تنها از سوى شيطان است 10

  ! پس مؤمنان تنها بر خدا توكّل كنند ;هيچ گونه ضررى به آنها برساند جز به فرمان خدا
  

   :شأن نزول
در مورد نخستين آيه مورد بحث، دو شأن نزول نقل شده كه هر كدام مربوط به يك قسمت از 

  : آيه است
كردند و   جمعى از يهود و منافقان در ميان خودشان، جدا از مؤمنان، نجوا مى: نخست اين كه

اى به مؤمنان   كننده  هاى ناراحت گفتند، و گاه با چشمهاى خود اشاره سخنان در گوشى مى
اى از  كننده كنيم خبر ناراحت ما فكر مى: اشتند، مؤمنان هنگامى كه اين منظره را ديدند گفتندد

گويند، و همين باعث  اند به آنها رسيده و از آن سخن مى ان و عزيزان ما كه به جهاد رفتهبستگ
اهللا صلى (شد، هنگامى كه اين كار را تكرار كردند مؤمنان به رسول خدا غم و اندوه مؤمنان مى

با هيچ كس در برابر مسلمانان : دستور داد)صلى اهللا عليه وآله(شكايت نمودند، پيامبر) عليه وآله
و آنها را (ديگرى نجوا نكند، اما آنها گوش ندادند، باز هم تكرار كردند، آيه فوق نازل شد 

  ) 1).(سخت بر اين كار تهديد كرد
ر، نقل شده كه گروهى از يهود، خدمت و بسيارى از كتب تفسي» مسلم«و » بخارى«در صحيح 

» السام علَيك يا أَبا الْقاسمِ«: گفتند» السالم علَيك«آمدند و به جاى ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
در جواب ) صلى اهللا عليه وآله(بود، پيامبر) كه مفهومش مرگ بر تو يا ماللت و خستگى بر تو(

  » عايشه«!) ين بر شما بادهم! (و علَيكُم: آنها فرمود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .249، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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مرگ «: علَيكُم السام و لَعنَكُم اللّه و غَضب علَيكُم: من متوجه اين مطلب شده گفتم: گويد مى

   !»بر شما، خدا لعنت كند شما را، و بر شما غضب كند
شنوى؟  مگر نمى: گفتم! مدارا كن و از خشونت و بدگوئى بپرهيز: پيامبر به من فرمود

گفتم، اينجا بود » عليكم«مگر تو هم نشنيدى كه من در جواب : فرمود! »گ بر تومر«: گويند مى
گويند  آيند، تحيتى مى كه خداوند آيه فوق را نازل كرد كه هنگامى كه اين گروه نزد شما مى

  ) 1.(نان تحيتى به شما نگفته استكه خدا چ
* * *  
  : تفسير

  نجوا از شيطان است؟ 
  . بحث در اين آيات، همچنان ادامه بحثهاى نجوا است كه در آيات گذشته بود

آيا نديدى كسانى را كه از نجوا نهى شدند، سپس به كارى كه از آن نهى «: فرمايد نخست مى
) صلى اهللا عليه وآله(ه و تعدى و نافرمانى رسول خداگردند، و براى انجام گنا اند، باز مى  شده

ذينَ نُهوا عنِ النَّجوى ثُم يعودونَ لما نُهوا عنْه و يتَناجونَ أَ لَم تَرَ إِلَى الَّ(» پردازند به نجوا مى
  ). بِاإلِثْمِ و الْعدوانِ و معصيةِ الرَّسولِ
» نجوا«شود كه قبالً به آنها هشدار داده شده بود كه از  مى از اين تعبير، به خوبى استفاده

كند، ولى، آنها نه تنها به اين  نى در ديگران و نگرانى مىبپرهيزند، كارى كه ذاتاً توليد بدگما
دستور گوش فرا ندادند، بلكه محتواى نجواى خود را انجام گناه و امورى بر خالف دستور 

  . انتخاب كردند) لهصلى اهللا عليه وآ(خدا و پيامبر
شامل گناهانى » إِثم«: از اين نظر است كه» معصية الرسول«و » عدوان«، »إِثم«تفاوت ميان 

  ناظر » عدوان«و ) مانند شرب خمر(شود كه جنبه فردى دارد  مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .13، صفحه 28، جلد »مراغى«ـ تفسير  1
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مربوط به » معصية الرّسول«موجب تعدى بر حقوق ديگران است، و اما به امورى است كه 
به عنوان رئيس حكومت اسالمى در ) صلى اهللا عليه وآله(فرمانهائى است كه شخص پيامبر

  . كند  زمينه مصالح جامعه مسلمين صادر مى
كه در  كردند، اعم از اعمالى بنابراين، آنها در نجواهاى خود هر گونه عمل خالف را مطرح مى

  ). صلى اهللا عليه وآله(رابطه با خودشان بود يا ديگران و يا حكومت اسالمى و شخص پيامبر
دهد كه، اين  كه به صورت فعل مضارع آمده است، نشان مى» يتَناجون«و » يعودون«تعبير به 

  . كردند، و قصدشان ايجاد ناراحتى در قلوب مؤمنان بود كار را پيوسته تكرار مى
حال، آيه فوق به عنوان يك اخبار غيبى، پرده از روى اعمال خالف آنها برداشت، و خط  به هر

  . انحرافى آنان را فاش كرد
و «: افزايد در ادامه اين سخن، به يكى ديگر از اعمال خالف منافقان و يهود اشاره كرده، مى

و إِذا (» و نگفته استگويند كه خداوند چنان تحيتى به ت آيند، تحيتى مى هنگامى كه نزد تو مى
بِما لَم كويح جاؤُك اللّه بِه كيحي .(  

گرفته شده، و به معنى دعا كردن براى سالمت و » حيات«در اصل از » تحيت«از ماده » حيوك«
  . حيات ديگرى است

باشد  مى) »ه علَيكسالم اللّ«يا (» السالم علَيك«، در اين آيه همان جمله »تحيت الهى«منظور از 
در : آمده است، از جملهكه، شبيه آن در آيات قرآن در مورد پيامبران و بهشتيان و غير آنها كراراً 

  . »سالم بر تمام رسوالن پروردگار«: و سالم علَى الْمرْسلينَ: خوانيم مى» صافات«سوره  181آيه 
مرگ بر تو، يا ماللت و (» السام علَيك«جمله و اما تحيتى كه خداوند نگفته بود و مجاز نبود، 

  بوده است، اين احتمال نيز وجود دارد كه اشاره ) خستگى بر تو
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أَنْعم :و » صبحت توأم با راحتى باد«: أَنْعم صباحاً: گفتند به تحيت عصر جاهليت باشد كه مى
خود، توجهى به خدا كنند و از او سالمت  بى آنكه در كالم» عصرت توأم با راحتى باد«: مساءاً

  . و خير براى طرف مقابل بطلبند
اين امر، گرچه در جاهليت معمول بود، اما تحريم آن ثابت نيست و تفسير آيه فوق به آن، بعيد 

  . است
شوند، بلكه آنچنان از باده  آنها نه فقط مرتكب اين گناهان بزرگ مى«: افزايد پس از آن مى

داند، پس چرا ما  اگر اعمال ما بد است و خدا مى: گويند در دل مى«ستند كه غرور سرمست ه
  ). ا اللّه بِما نَقُولُو يقُولُونَ في أَنْفُسهِم لَو ال يعذِّبنَ! (؟»دهد هايمان كيفر نمى  را به خاطر گفته

بت كردند، و هم ثا) صلى اهللا عليه وآله(به اين ترتيب، هم عدم ايمان خود را به نبوت پيامبر
  . عدم ايمان به احاطه علمى خداوند

جهنم براى آنها كافى است، و «: گويد ولى، قرآن در يك جمله كوتاه، به آنها چنين پاسخ مى
شوند، و چه بد  ان جهنمى كه به زودى وارد آن مىنيازى به مجازات ديگر نيست، هم

  ). ئْس الْمصيرُحسبهم جهنَّم يصلَونَها فَبِ(» جايگاهى است
گويد  كند، ولى اين حقيقت را آشكارا مى البته، اين تعبير نفى عذاب دنيوى را درباره آنها نمى

كند و كيفر همه اعمال خود  ت مىكه، اگر هيچ كيفرى جز عذاب جهنم نباشد، براى آنها كفاي
  . را يكجا در دوزخ خواهند ديد

* * *  
پرداختند، در آيه  به خاطر ضرورتها يا تمايالتى، به نجوا مىو از آنجا كه مؤمنان نيز گهگاه، 

بعد، روى سخن را به آنها كرده، و براى اين كه در اين كار آلوده به گناهان منافقان و يهود 
كنيد، به گناه و تعدى و   ايد هنگامى كه نجوا مى  اى كسانى كه ايمان آورده« :فرمايد نشوند، مى

  ، معصيت رسول خدا نجوا نكنيد
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يا أَيها الَّذينَ (» محتواى نجواى شما بايد پاك و الهى باشد، به كارهاى نيك و تقوى نجوا كنيد
  ). قْوىآمنُوا إِذا تَناجيتُم فَالتَتَناجوا بِاإلِثْمِ و الْعدوانِ و معصيةِ الرَّسولِ و تَناجوا بِالْبِرِّ و التَّ

و (» بپرهيزيد، همان خدائى كه بازگشت و جمع همه شما به سوى او است و از مخالفت خدا«
  ). اتَّقُوا اللّه الَّذي إِلَيه تُحشَرُونَ

وا اگر در ميان مؤمنان، سوء ظنى بر شود كه، اصل نج از اين تعبير، به خوبى استفاده مى
  . ها باشد، مجاز استنيانگيزد، توليد نگرانى نكند و محتواى آن توصيه به نيكيها و خوبي

ولى، هرگاه از كسانى همچون يهود و منافقان سر زند كه، هدفشان آزار مؤمنان پاكدل است، 
  .نفس اين عمل، زشت و حرام است تا چه رسد به اين كه محتواى آن نيز شيطانى باشد

 * * *  
ه شيطان نجوا تنها از ناحي«: افزايد لذا، در آيه بعد، كه آخرين آيه مورد بحث است مى

  ). إِنَّما النَّجوى منَ الشَّيطانِ(» باشد مى
  ). ليحزُنَ الَّذينَ آمنُوا(» تا مؤمنان ناراحت و غمگين شوند«
و لَيس ( » تواند به مؤمنان زيان برساند ولى بايد بدانند كه شيطان جز به اذن پروردگار نمى«

ئاً إِالّ بِإِذْنِ اللّهشَي مهبِضار .(  
چرا كه هر مؤثرى در عالم هستى است، تأثيرش به فرمان خدا است، حتى سوزاندن آتش و 

  . برد برندگى شمشير، كه اگر جليل نهى كند، حتى فرمان خليل را نمى
بنابراين مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند، و از هيچ چيز جز او نترسند و بر غير او دل «

  ). تَوكَّلِ الْمؤْمنُونَو علَى اللّه فَلْي(» ننهند
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توانند بر تمام اين مشكالت پيروز شوند و   آنها با روح توكل و اعتماد بر خدا، به خوبى مى
  . هاى آنها را در هم بكوبند نند، و توطئههاى پيروان شيطان را نقش بر آب ك نقشه

* * *  
  : ها نكته

  ـ انواع نجوا و سخنان در گوشى  1
از نظر فقه اسالمى احكام مختلفى بر حسب اختالف شرائط دارد، و به اصطالح به  اين عمل،

گاه حرام است و اين در صورتى است كه موجب اذيت و : شود، يعنى احكام خمسه تقسيم مى
و ) همان گونه كه در آيات فوق به آن اشاره شده بود(ك حيثيت مسلمانى گردد آزار و هت

  . ست كه هدفش غمگين ساختن مؤمنان استچنين نجوائى نجواى شيطانى ا
گيرد، و اين در صورتى است كه مسأله سرّى الزمى در   در مقابل، گاه حكم وجوب به خود مى

نيز موجب تضييع حق، و يا خطرى براى ميان باشد كه افشاى آن خطرناك، و عدم ذكر آن 
  . اسالم و مسلمين است

است كه انسان براى انجام كارهاى نيك و بر  شود و آن در جائى و گاه متصف به استحباب مى
  . و تقوا، به سراغ آن رود، و همچنين حكم كراهت و اباحه

ى نيست، و بر ا ولى اصوالً، هرگاه هدف مهمترى در كار نباشد، نجوا كردن كار پسنديده
زيرا نوعى بى اعتنائى يا بى اعتمادى نسبت به ديگران محسوب  ;خالف آداب مجلس است

إِذَا كُنْتُم ثَالثَةً فَاليتَنَاج : خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(لذا در حديثى از پيغمبر اكرم شود، مى
زُنُهحي كما، فَإِنَّ ذَلبِهونَ صاحكه سه نفر باشيد دو نفر از شما جداى از هنگامى «: اثْنَانِ د

  شخص سوم، به نجوا نپردازد چرا كه اين امر 
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  ) 1.(»كند را غمگين مى نفر سوم
ما براى اجراى دستورات : گويد خوانيم كه مى مى» )خدرى(ابو سعيد «در حديث ديگرى از 

آمد ـ به تناوب در   در شبها ـ كه گاهى مطلب الزمى پيش مى) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
و آهسته نزديكى اقامتگاه آن حضرت، مراقب بوديم، يك شب عده زيادى گرد هم آمده بودند، 

ما هذه النَّجوى؟ أَ لَم تُنْهوا عنِ : بيرون آمد فرمود) صلى اهللا عليه وآله(يامبرگفتيم، پ سخن مى
  ) 2!.(؟»ايد اين سخنان در گوشى چيست؟ آيا شما از نجوا نهى نشده«: النَّجوى؟

ر شود كه شيطان براى غمگين ساختن مؤمنان، از ه از روايات متعددى نيز استفاده مى
هائى در برابر  ند، نه فقط از نجوا، بلكه گاه در عالم خواب، صحنهك اى استفاده مى وسيله

كند، كه موجب اندوه او شود و دستور داده شده است كه مؤمنان در اين  چشم او مجسم مى
گونه موارد، با پناه بردن به ذات پاك خدا و توكل بر او اين گونه القائات شيطانى را از خود 

  ) 3.(ننددور ك
 * * *  

  ـ تحيت الهى كدام است؟  2
معموالً هنگام ورود در مجالس، مردم به يكديگر سخنانى كه حاكى از احترام و محبت است 

تحيت نيز بايد جنبه الهى : شود نامند، از آيات فوق استفاده مى مى» تحيت«گويند و آن را  مى
عالوه، بر ايد چنين باشد، در تحيت داشته باشد، همان گونه كه همه آداب و رسوم معاشرت ب

احترام و اكرام طرف مقابل، بايد يادى از خدا نيز ديده شود، همان گونه كه در سالم، سالمتى 
  طرف را از خداوند 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل اصو«، و 184، صفحه 6، جلد »در المنثور«، ذيل آيات مورد بحث، و »مجمع البيان«ـ تفسير  1

  . ، باب المناجات2و  1، احاديث 483، صفحه 2، جلد »كافى
  .184، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  2
، احاديث 262و  261، صفحات 5، جلد »نور الثقلين«ـ براى آگاهى از اين روايات به تفسير  3

  .مراجعه شود 32و  31
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  . كنيم تقاضا مى
صلى اهللا (جمعى از ياران پيامبر: مورد بحث، آمده استذيل آيات » على بن ابراهيم«در تفسير 
صبحت توأم با راحتى باد، «: أَنْعم صباحاً، و أَنْعم مساءاً: آمدند هنگامى كه نزد او مى) عليه وآله

گفتند، و اين تحيت عصر جاهليت بود، قرآن از اين كار نهى  مى» يا عصرت توأم با راحتى باد
خداوند به ما تحيتى بهتر از آن دستور : فرمود به آنها) اهللا عليه وآلهصلى (كرد، و رسول خدا

» سالم اللّه علَيكُم«كه به معنى ) 1(»السالم علَيكُم«: داده كه آن تحيت اهل بهشت است
  . باشد مى

امتياز سالم اسالمى، در اين است كه از يكسو، توأم با ذكر خدا است، و از سوى ديگر، در آن 
مت همه چيز اعم از دين و ايمان و جسم و جان مطرح است، نه تنها راحتى و رفاه و سال

  ) 2.(آسايش
  ) 3.(ايم بحث مشروحى داشته» نساء«سوره  86درباره حكم تحيت و سالم و آداب آن، ذيل آيه 

 * * *  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .30ـ همان مدرك، حديث  1
بحث مشروحى دارد درباره تحيت عرب » بلوغ االرب فى معرفة احوال العرب«ـ در كتاب  2

  ).192، صفحه 2جلد (آورده است » أَنْعم صباحاً، و أَنْعم مساءاً«در جاهليت و تفسير جمله 
  .به بعد 41، صفحات 4، جلد »نمونه«ـ تفسير  3
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11    نُوا إِذا قينَ آما الَّذهوايا أَيحسِ فَافْسجالى الْموا فحتَفَس يلَ لَكُم  
  يفْسحِ اللّه لَكُم و إِذا قيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يرْفَعِ اللّه الَّذينَ آمنُوا          
  للّه بِما تَعملُونَ خَبِيرٌ منْكُم و الَّذينَ أُوتُوا الْعلْم درجات و ا          

  
  : ترجمه

مجلس را وسعت بخشيد «: هنگامى كه به شما گفته شود! ايد ـ اى كسانى كه ايمان آورده 11
 ;بخشد  براى شما وسعت مى) بهشت را(، وسعت بخشيد، خداوند »)و به تازه واردها جا دهيد(

يد، خداوند كسانى را كه ايمان اگر چنين كن ;، برخيزيد»برخيزيد«: و هنگامى كه گفته شود
و خداوند به آنچه  ;بخشد سانى را كه علم به آنان داده شده درجات عظيمى مىاند و ك آورده

  ! دهيد آگاه است انجام مى
  

  : شأن نزول
و جمعى ديگر از مفسران، نقل » روح المعانى«در » آلوسى«و » مجمع البيان«در » طبرسى«

سكوى بزرگى ( »صفه«در يكى از روزهاى جمعه در ) عليه وآله صلى اهللا(پيامبر: اند كه كرده
نشسته بود، و گروهى نزد آن ) قرار داشت) صلى اهللا عليه وآله(كه در كنار مسجد پيامبر

مجاهدان «عادتش اين بود كه ) صلى اهللا عليه وآله(حضرت حاضر بودند، جا تنگ بود، پيامبر
وارد » بدريون«كرد، در اين هنگام، گروهى از  را اعم از مهاجر و انصار احترام فراوان مى» بدر

را پر كرده بودند، )صلى اهللا عليه وآله(شدند، در حالى كه ديگران قبل از آنها اطراف پيامبر
) صلى اهللا عليه وآله(رسيدند سالم كردند، پيامبر) صلى اهللا عليه وآله(هنگامى كه مقابل پيامبر

د ايستاده ردند، آنها نيز پاسخ گفتند، آنها روى پاى خوپاسخ فرمود، سپس به حاضران سالم ك
  منتظر بودند، حاضران به آنها جا دهند ولى هيچ كس تكان 
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سخت آمد، رو به بعضى از كسانى كه اطراف او )صلى اهللا عليه وآله(اين امر، بر پيامبر! نخورد
فالن و فالنى برخيزند، چند نفر را از جا بلند كرد تا واردين بنشينند : نشسته بودند كرد، فرمود

كسوتان در ايمان و  در حقيقت نوعى ادب آموزى و درس احترام گذاردن، به پيشو اين (
  ). جهاد بود

ولى، اين مطلب بر آن چند نفر كه از جا برخاستند، ناگوار آمد، به طورى كه آثارش در چهره 
صلى اهللا عليه (پيامبر: گفتند) كردند كه از هر فرصتى استفاده مى(آنها نمايان گشت، منافقان 

رسم عدالت را رعايت نكرد، كسانى را كه عاشقانه نزديك او نشسته بودند، به خاطر ) هوآل
و قسمتى از (افرادى كه بعداً وارد مجلس شدند، از جا بلند كرد، در اينجا آيه فوق نازل شد 

  ) 1).(آداب نشستن در مجالس را براى آنها شرح داد
* * *  
  : تفسير

  كسوتان در مجالس  احترام به پيش
ر تعقيب دستورى كه در آيات گذشته در مورد ترك نجوا در مجالس، و محدود ساختن آن به د

اى كسانى «: فرمايد موارد معين آمده، در اين آيه، يكى ديگر از آداب مجلس را بازگو كرده، مى
لس وسعت بخشيد و به تازه واردها جا به مج: هرگاه به شما گفته شود! ايد كه ايمان آورده

  ) 2).(يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِذا قيلَ لَكُم تَفَسحوا فى الْمجالسِ فَافْسحوا(» عت كنيددهيد اطا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 252، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«، و 25، صفحه 28، جلد »روح المعانى«ـ تفسير  1
نيز در » فى ظالل«و » در المنثور«در » سيوطى« و» قرطبى«، »فخر رازى«مفسران ديگر مانند (

  ).اند ذيل آيه مورد بحث همين مطلب را مختصر تفاوتى نقل كرده
و ديگرى از باب ثالثى » تفعل«كه يكى از باب » فافسحوا«و » تفسحوا«ـ تفاوت دو تعبير  2

از آن مجرد است ممكن است از اين جهت باشد كه اولى داراى نوعى تكلف و دومى خالى 
زحمت كشيده به تازه واردها، جا دهيد آنها بدون : اى بگويد است يعنى هر گاه گوينده
  ).دقت كنيد! (احساس زحمت جا دهند
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بخشد، و در اين جهان، به قلب  كه اگر چنين كنيد، خداوند جاى شما را در بهشت وسعت مى«
  ). اللّه لَكُم يفْسحِ(» دهد رزق و روزى شما نيز وسعت مى و جان و

به معنى » تفسح«به معنى مكان وسيع است، بنابراين ) بر وزن قفل(» فُسح«از ماده » تَفَسحوا«
شود،  باشد، و اين يكى از آداب مجلس است كه وقتى تازه واردى داخل مى توسعه دادن مى

حياناً خسته و و براى او جا باز كنند ، مبادا سرگردان، و احاضران جمع و جورتر بنشينند، 
شرمنده شود، اين موضوع يكى از وسائل تحكيم پيوندهاى محبت و دوستى است، بر عكس 

  . نجوا، كه در آيات قبل به آن اشاره شده بود كه، از عوامل نفرت و بدبينى و دشمنى است
قابل توجه است كه، قرآن مجيد اين كتاب بزرگى آسمانى كه به منزله قانون اساسى مسلمين 

جمعى مسلمانان را ناگفته  حتى بسيارى از جزئيات مسائل اخالقى و زندگى دسته است،
كند، تا مسلمانان  نگذارده و در البالى دستورات مهم و بنيادى، به اين جزئيات نيز اشاره مى

  . استتصور نكنند، تنها پايبند بودن به اصول كلى براى آنها كافى 
را جمعى از مفسران به توسعه ) بخشد د به شما وسعت مىخداون(» يفْسحِ اللّه لَكُم«جمله 

اند، و اين پاداشى است كه خداوند براى افرادى كه در اين جهان  مجالس بهشتى، تفسير كرده
دهد، ولى، از آنجا كه آيه مطلق است و قيد و شرطى در آن  اين آداب را رعايت كنند مى

خشيدن الهى را، چه در بهشت، و چه در اى دارد، و هر گونه وسعت ب ست، مفهوم گستردهني
شود، و از فضل خدا  دنيا، در روح و فكر، در عمر و زندگى، و در مال و روزى شامل مى

تعجب نيست كه در برابر يك چنين كار كوچكى، چنان پاداش عظيمى قرار دهد كه پاداش به 
  . در اعمال ماقدر كرم او است نه به ق
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مجلس آنچنان مملو است كه، بدون برخاستن بعضى جا براى ديگران پيدا  و از آنجا كه گاهى
هنگامى كه به «: افزايد شود، و يا اگر جائى پيدا شود، مناسب حال نيست، در ادامه آيه، مى نمى

  ) 1).(و إِذا قيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا(» برخيزيد، برخيزيد: شما گفته شود
خيزيد ناراحت شويد، چرا كه گاه تازه واردها از شما  كه برمى نه تعلل جوئيد، و نه به هنگامى

به خاطر خستگى مفرط، يا كهولت سن، و يا احترام خاصى كه  ;براى نشستن سزاوارترند
دارند، و يا جهات ديگر، اينجاست كه بايد حاضران ايثار كنند و اين ادب اسالمى را رعايت 

به جمعى از كسانى ) صلى اهللا عليه وآله(م، پيامبرر شأن نزول خواندينمايند، همان گونه كه د
كه نزديك او نشسته بودند، دستور داد جاى خود را به جمعى از تازه واردان كه از مجاهدان 

  . بودند، و از نظر علم و فضيلت بر ديگران برترى داشتند، بدهند» بدر«
نجا نيز مطلق است آن را به معنى در اي) برخيزيد(» انشُزُوا«بعضى از مفسران، با توجه به اين كه 

شود، و هم قيام براى جهاد   اند كه هم شامل برخاستن از مجلس مى ترى تفسير كرده گسترده
دارد، ظاهر اين » فى المجالس«و نماز و كارهاى خير ديگر، ولى با توجه به جمله قبل كه قيد 

سبب وجود قرينه، پرهيز  كه از تكرار آن بهاين جمله نيز مقيد به همان قيد است : است كه
  . شده است

اگر چنين كنيد، خداوند كسانى «: افزايد سپس، به بيان پاداش انجام اين دستور الهى پرداخته مى
» بخشد اند و كسانى كه علم به آنها داده شد درجات عظيمى مى از شما را كه ايمان آورده

)نُوا مينَ آمالَّذ رْفَعِ اللّهييالَّذ و نْكُم لْمنَ أُوتُوا الْع  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به معنى زمين بلند گرفته شده، لذا اين واژه، در معنى ) بر وزن نصر(» نشز«از ماده » انشُزُوا«ـ  1
داند  گويند كه خود را برتر از اين مى به زنى مى» ناشزه«شود، زن  برخاستن نيز استعمال مى

زيرا اين امر سبب  ;ين واژه، گاه، به معنى زنده كردن نيز آمده استطاعت همسرش كند، اكه ا
  . شود كه، از جا برخيزند مى
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  ) 1).(درجات
اشاره به اين كه اطاعت اين دستورات، دليل بر ايمان و علم و آگاهى است، و نيز اشاره به اين 

از جا برخيزند و به تازه واردان : ادبه بعضى دستور د) صلى اهللا عليه وآله(اگر پيغمبر اكرم: كه
  . جا دهند، براى يك هدف مقدس الهى و احترام به پيشگامان در ايمان و علم بوده است

اشاره به درجات عظيم و واالئى است كه ) به صورت نكره با صيغه جمع(» درجات«تعبير به 
دهد، در حقيقت كسانى كه به  مىخداوند به اين گونه افراد كه علم و ايمان را توأماً دارا هستند 

اى دارند و آنها كه ايثار كنند و جاى خود را به آنها  تازه واردان در كنار خود جا دهند، درجه
  . بسپارند و از علم و معرفت بهره داشته باشند، درجات بيشتر دارند

وه ديگرى دهند، و گر و از آنجا كه گروهى اين آداب را با طيب خاطر و از صميم دل انجام مى
خداوند به آنچه انجام «: افزايد با كراهت و ناخشنودى، و يا براى ريا و تظاهر، در پايان آيه مى

  ).و اللّه بِما تَعملُونَ خَبِيرٌ(» دهيد آگاه است مى
* * *  
  : ها نكته

  ـ مقام علماء و دانشمندان  1
دهد آنچه  مى دارد و نشان مىگرچه آيه در مورد خاصى نازل شده، ولى، با اين حال، مفهوم عا

  ـ ايمان  1: برد، دو چيز است مقام آدمى را نزد خدا باال مى
  . ـ علم 2
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است به خاطر صيغه امر كه قبل از آن واقع شده كه در » مجزوم«در آيه فوق » يرْفَعِ«ـ  1

  . منزله جزاى آن شرط استبه » يرْفَعِ«و  بخشد حقيقت مفهوم شرط را مى
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در اسالم واالترين مقام است، در عين حال در حديثى از پيامبر » شهيد«دانيم مقام  مى
فَضْلُ الْعالمِ علَى الشَّهِيد درجةٌ، و فَضْلُ الشَّهِيد علَى العابِد : خوانيم  مى) صلى اهللا عليه وآله(اكرم
هجرفَضْلُ الْع.. .د ومناهلى أَدي عرِ النّاسِ كَفَضْللى سائمِ ععالم يك درجه از شهيد باالتر «!: ال

و برترى عالم بر ساير مردم، مانند برترى من بر كوچكترين ... است، و شهيد يك درجه از عابد
  ) 1.(»آنها است

نيتُه و هو يطْلُب منْ جائَتْه م :خوانيم مى) عليه السالم(در حديث ديگرى از امير مؤمنان على
كسى كه مرگ او فرا رسد در حالى كه در طلب علم است، «!: الْعلْم فَبينَه و بينَ األَنْبِياء درجةٌ

  ) 2!.(»ميان او و پيامبران يك درجه فاصله است
ر است ، ستارگان د» بدر كامل«دانيم در شبهاى ماهتابى، مخصوصاً شب چهاردهم، ماه كه  مى

صلى اهللا (شوند، و جالب اين كه در مقايسه عالم و عابد در حديثى از پيامبر نور ماه محو مى
: فَضْلُ الْعالمِ علَى الْعابِد كَفَضْلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ على سائرِ الْكَواكبِ: خوانيم مى) عليه وآله

  ) 3.(»بر ساير ستارگان استى ماه در شب بدر، برترى عالم بر عابد، همچون برتر«
دهد كه هدف آفرينش انسان است ولى از آنجا كه  عابد عبادتى را انجام مى: جالب اين كه

  . روح عبادت، معرفت است عالم بر او برترى فوق العاده دارد
آنچه درباره برترى عالم بر عابد، در روايات فوق آمده، منظور از آن فاصله عظيم ميان اين دو 

لذا در حديث ديگرى، تفاوت ميان اين دو به جاى يك درجه، يكصد درجه ذكر شده است، و 
  ) 4!.(»كه فاصله هر درجه با درجه ديگر، مقدار حركت سريع اسب در هفتاد سال است

  اين نيز واضح است كه مقام شفاعت، در قيامت از آن هر كس نيست، بلكه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .253، صفحه 9، جلد »جمع البيانم«ـ  2و  1
  
، صفحه 9، جلد »قرطبى«، و 264، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«مطابق (» جوامع الجامع«ـ  4و  3

6470.(  
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يشْفَع يوم : يمخوان مى) صلى اهللا عليه وآله(مقام مقربان درگاه خدا است، اما در حديثى از پيامبر
كنند، پيامبران،  سه گروه در قيامت شفاعت مى«: نْبِياء ثُم الْعلَماء ثُم الشُّهداءاألَ: الْقيامةِ ثَالثَةٌ

  ) 1!.(»علماء و شهيدان
: در حقيقت، موفقيت در طريق تكامل و جلب خشنودى خدا و قرب او، مرهون دو عامل است

  . روزى كافى نيستايمان و علم يا آگاهى و تقوا، كه هيچ كدام بدون ديگرى براى هدايت و پي
* * *  

  ـ آداب مجلس  2
: در قرآن مجيد كراراً در كنار مسائل مهم، اشاراتى به آداب اسالمى مجالس شده است، از جمله

صلى اهللا (آداب تحيت، و ورود در مجلس، آداب دعوت به طعام، آداب سخن گفتن با پيامبر
اد با فضيلت و پيشگام در ايمان و علم و آداب جا دادن به تازه واردان، مخصوصاً افر) عليه وآله

  ) 2.(است
دهد كه قرآن، براى هر موضوعى در جاى خود اهميت و ارزش قائل  و اين، به خوبى نشان مى
دهد، آداب انسانى معاشرت به خاطر بى اعتنائى افراد، زير پا گذارده  است، و هرگز اجازه نمى

  . شود
) صلى اهللا عليه وآله(عاشرت با ديگران، از پيامبردر كتب احاديث، صدها روايت درباره آداب م

آنها را در كتاب » شيخ حرّ عاملى«نقل شده است، و مرحوم ) عليهم السالم(و ائمه معصومين
هائى كه در اين روايات  كارى باب، گردآورى كرده است، ريزه 166جلد هشتم در » وسائل«

  دهد اسالم، تا چه حد در اين  ، نشان مىاست
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6470، صفحه 9، جلد »قرطبى«ـ  26، صفحه 28، جلد »روح المعانى«ـ  1
 86آداب تحيت گفتن و سالم در آيه : ـ اين دستورات به ترتيب، در آيات زير آمده است 2
صلى اهللا عليه (، آداب سخن گفتن با پيامبر»احزاب« 53، آداب دعوت به طعام در آيه »نساء«
  .، و آداب جا دادن در آيات مورد بحث»حجرات« 2در آيه ) آلهو
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  . گير است  باره باريك بين و حتى سخت
در اين روايات، حتى طرز نشستن، سخن گفتن، تبسم كردن، مزاح نمودن اطعام كردن، طرز 

ائى در نامه نوشتن، و حتى طرز نگاه كردن به دوستان نيز مورد توجه قرار گرفته، و دستوره
كند، تنها به يك  زمينه هر يك داده شده است كه نقل آنها ما را از بحث تفسيرى، خارج مى

ليجتَمع في قَلْبِك اإلِفْتقَار إِلَى : كنيم در اينجا قناعت مى) عليه السالم(حديث از امير مؤمنان على
لَيهِم في لينِ كَالمك، و حسنِ سيرَتك، و يكُونُ ستغْنَاء عنْهم، يكُونُ افْتقَارك إِالنَّاسِ و اإلِ

زِّكع قَاءب و كرْضةِ عي نَزَاهف منْهع غْنَاؤُكتبايد در قلب تو نياز به مردم و بى نيازى از «: اس
نيازيت در حفظ آبرو  آنها جمع باشد، نيازت در نرمى سخن، و حسن سلوك تجلى كند، و بى

  ) 1.(»نفس و عزت
 * * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .401، صفحه 8، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
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12    واكُمنَج يدنَ ييوا بمولَ فَقَدالرَّس تُمينُوا إِذا ناجينَ آما الَّذهيا أَي  
           و رٌ لَكُمخَي كقَةً ذلدصرُ فَإِنْ لَمأَطْه  يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللّهتَجِد  

  تَفْعلُوا و تاب جواكُم صدقات فَإِذْ لَمأَ أَشْفَقْتُم أَنْ تُقَدموا بينَ يدي نَ    13
          و وا اللّهيعأَط آتُوا الزَّكاةَ و الةَ ووا الصيمفَأَق كُملَيع اللّه  

  رسولَه و اللّه خَبِيرٌ بِما تَعملُونَ           
  

  : ترجمه
و سخنان (با رسول خدا نجوا كنيد  خواهيد هنگامى كه مى! ايد ـ اى كسانى كه ايمان آورده 12

تر  اين براى شما بهتر و پاكيزه ;بدهيد) در راه خدا(اى  ، قبل از آن صدقه)درگوشى بگوئيد
  ! ه باشيد، خداوند غفور و رحيم استو اگر توانائى نداشت. است

اكنون كه اين ! ـ آيا ترسيديد فقير شويد كه از دادن صدقات قبل از نجوا خوددارى كرديد؟ 13
كار را نكرديد و خداوند توبه شما را پذيرفت، نماز را بر پا داريد و زكات را ادا كنيد و خدا و 

  !دهيد با خبر است چه انجام مىخداوند از آن) بدانيد(پيامبرش را اطاعت نمائيد و 
  

  : شأن نزول
و جمعى ديگر از مفسران معروف، در شأن نزول اين آيات، » مجمع البيان«در » طبرسى«مرحوم 

آمدند و با او نجوا  مى)صلى اهللا عليه وآله(جمعى از اغنياء، خدمت پيامبر: اند چنين نقل كرده
گرفت،  را مى) صلى اهللا عليه وآله(اى پيغمبراين كار، عالوه بر اين كه وقت گرانبه(كردند  مى

ن آيات فوق در اينجا خداوند نخستي) مايه نگرانى مستضعفين و موجب امتيازى براى اغنياء بود
  قبل از : را نازل كرد و به آنها دستور داد
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وقتى چنين اى به مستمندان بپردازند، اغنياء  ، صدقه)صلى اهللا عليه وآله(نجوا كردن با پيامبر
و آنها را مالمت كرد و حكم آيه اول را (ديدند، از نجوا خوددارى كردند، آيه دوم نازل شد 

  ) 1).(ولى نجوا در مورد كار خير و اطاعت پروردگار(به همگان داد  و اجازه نجوا) نسخ نمود
ن راه، هدف گروهى از نجوا كنندگان اين بود كه از اي: اند بعضى از مفسران نيز تصريح كرده

هم روى بزرگوارى خاص خود، در ) صلى اهللا عليه وآله(برترى بر ديگران كسب كنند، پيامبر
كرد تا اين كه قرآن آنها را از اين كار نهى  ها ممانعت نمىعين اين كه ناراحت بود، از آن

  ) 2.(نمود
* * *  
  : تفسير

  يك آزمون جالب 
د، آيات مورد بحث ادامه و تكميلى است بو» مسأله نجوا«در بخشى از آيات گذشته، سخن از 

  . براى همان مطلب
خواهيد با رسول خدا نجوا،  ايد هنگامى كه مى اى كسانى كه ايمان آورده«: فرمايد  نخست مى

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِذا ناجيتُم الرَّسولَ فَقَدموا بينَ (» اى در راه خدا بدهيد كنيد پيش از آن صدقه
قَةًيدص واكُمنَج يد .(  

چنان كه در شأن نزول، گفتيم، اين دستور به خاطر آن بود، كه گروهى از مردم مخصوصاً از 
كردند، كارى كه مايه  شدند و با او نجوا مى مى) صلى اهللا عليه وآله(اغنيا، مرتباً مزاحم پيامبر

به عالوه موجب تضييع اوقات اندوه ديگران، و يا كسب امتياز بى دليلى براى اينان بود، 
  شد، حكم فوق نازل گشت و  مى) يه وآلهصلى اهللا عل(گرانبهاى پيامبر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .و بسيارى از تفاسير ديگر ذيل آيات مورد بحث 252، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .27، صفحه 28، جلد »روح المعانى«ـ  2
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  .ود براى آنها و نيز كمكى به مستمندان، و وسيله مؤثرى براى كم شدن اين مزاحمتهاآزمونى ب
  ).ذلك خَيرٌ لَكُم و أَطْهرُ(» تر است اين براى شما بهتر و پاكيزه«: افزايد پس از آن مى

شد، و هم براى  بودن اين صدقه، هم براى متمكنان بود، زيرا موجب ثوابى مى» خير«اما 
  . گشت ، چرا كه وسيله كمكى به آنها محسوب مىنيازمندان

شست، و قلوب  بودنش، از اين نظر بود كه قلوب اغنيا را از حب مال مى» اطهر«و اما 
آمد، و نياز به  نيازمندان را از كينه و ناراحتى، زيرا هنگامى كه نجوا از صورت مجانى در مى

گى براى  شد، و اين يك نوع پاكيزهشد همان گونه كه   اى داشت، طبعاً كمتر مى دادن صدقه
  . سلمانان بودمحيط فكرى و اجتماعى م

داشت فقرا از طرح مسائل مهم يا   ولى، از آنجا كه اگر وجوب صدقه قبل از نجوا، عموميت مى
شدند، در ذيل آيه  به صورت نجوا محروم مى) صلى اهللا عليه وآله(نيازهاى خود در برابر پيامبر

اوند غفور و اگر توانائى نداشته باشيد، خد«: فرمايد گروه برداشته مىحكم صدقه را از اين 
  ).تَجِدوا فَإِنَّ اللّه غَفُور رحيم فَإِنْ لَم(» رحيم است

و به اين ترتيب، آنها كه تمكن مالى داشتند دادن صدقه قبل از نجوا براى آنان واجب بود، و 
  . نجوا كنند) صلى اهللا عليه وآله(يامبرتوانستند با پ آنها كه نداشتند، بدون آن مى

* * *  
جالب اين كه دستور فوق تأثير عجيبى گذاشت و آزمون جالبى شد و همگى جز يك نفر، از 

بود اينجا بود كه آنچه ) عليه السالم(دادن صدقه و نجوا خوددارى كردند، و او امير مؤمنان على
اين دستور بفهمند و درس گيرند، گرفتند،  الزم بود روشن شود، شد، و آنچه بايد مسلمانان از

آيا ترسيديد فقير شويد كه از دادن «: لذا آيه بعد نازل گرديد، و اين حكم را نسخ كرد فرمود
  صدقه قبل از نجوا خوددارى 
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  ). أَ أَشْفَقْتُم أَنْ تُقَدموا بينَ يدي نَجواكُم صدقات! (؟»كرديد
بيشتر ) يه وآلهصلى اهللا عل(مال در دل شما، از عالقه به نجواى پيامبر شود، حب معلوم مى

شد، و گرنه، چه  شود، در اين نجواها غالباً مسائل حياتى مطرح نمى است، و نيز معلوم مى
كردند، به خصوص اين  دادند و نجوا مى اى مى  مانعى داشت كه اين گروه، قبل از نجوا صدقه

ل را توانستند با مبلغ كمى اين مشك نيز تعيين نشده بود و مى كه مقدار خاصى، براى صدقه
  . حل كنند
اكنون كه اين كار را نكرديد، و خود به تقصير خويشتن پى برديد، و خداوند «: افزايد سپس مى

شما را بخشيد، و توبه شما را پذيرفت، نماز را بر پا داريد و زكات را ادا كنيد، و خدا و 
تَفْعلُوا   فَإِذْ لَم(» تدهيد با خبر اس ائيد، و بدانيد خداوند از آنچه انجام مىپيامبرش را اطاعت نم

  ). عملُونَو تاب اللّه علَيكُم فَأَقيموا الصالةَ و آتُوا الزَّكاةَ و أَطيعوا اللّه و رسولَه و اللّه خَبِيرٌ بِما تَ
ر نجواهاى قبلى، مرتكب گناهى شده بودند، خواه به دهد كه، آنها د نشان مى» توبه«تعبير به 
  . و يا ايذاء مؤمنان فقير) صلى اهللا عليه وآله(ظاهر و ريا، و يا آزار پيامبرخاطر ت

گرچه، در اين آيه، سخنى صريحاً درباره جواز نجوا بعد از اين ماجرا نيامده، ولى تعبير آيه 
  . دهد كه حكم سابق برداشته شد نشان مى
، به خاطر )صلى اهللا عليه وآله(وت به اقامه نماز و اداء زكات و اطاعت خدا و پيامبراما دع

كنيد، بايد در مسير  اى است به اين كه اگر بعد از اين نجوا مى اهميت آن است و نيز اشاره
  . باشد) صلى اهللا عليه وآله(اهداف بزرگ اسالمى، و در طريق اطاعت از خدا و رسول

* * *  
  : ها نكته

  كننده به آيه صدقه و نجوا   ـ تنها عمل 1
  تنها كسى كه به اين آيه عمل كرد : اند غالب مفسران شيعه و اهل سنت نوشته
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كند،  در روايتى از خود حضرت، نقل مى» طبرسى«بود چنان كه ) عليه السالم(امير مؤمنان على
لى دينار  أَحد قَبلى، و اليعملُ بِها أَحد بعدى كانَيعملْ بِها   آيةٌ منْ كتابِ اللّه لَم: كه فرمود

اى در  آيه«: تَصدقْت بِدرهم)صلى اهللا عليه وآله(فَصرَفْتُه بِعشَرَةِ دراهم فَكُنْت إِذا جِئْت إِلَى النَّبِى
د، من يك دينار قرآن است كه احدى قبل از من و بعد از من، به آن عمل نكرده و نخواهد كر

) صلى اهللا عليه وآله(خواستم با رسول خدا  زمان مى داشتم آن را به ده درهم تبديل كردم و هر
  ) 1.(»دادم نجوا كنم، درهمى را صدقه مى

» ابن مردويه«و » ابن ابى حاتم«و » ابن المنذر«و » عبد الرزاق«از » شوكانى«همين مضمون را 
  ) 2.(نقل كرده است

بود، از ) عليه السالم(ز، اين حديث را كه تنها كسى كه به آيه فوق عمل كرد علىني» فخر رازى«
  ) 3.(نقل كرده است» ابن عباس«جمعى از محدثان از 

  ) 4.(نيز روايات متعددى در ذيل آيات فوق، در همين معنى آمده است» در المنثور«در 
كانَ : گفت كند كه مى نقل مى» عبد اللّه، فرزند عمر بن خطاب«از » روح البيان«در تفسير 

ىلعمِ) عليه السالم(لرِ النَّعمنْ حم إِلَى بأَح نَّ كانَتنْهةٌ مدى واحل كانَت ثَالثٌ، لَو : هتَزْوِيج
ه فضيلت س) ليه السالمع(على«!: ، و إِعطائُه الرّايةَ يوم خَيبرَ، و آيةُ النَّجوى)عليها السالم(فاطمةَ

اين تعبير در (شد، بهتر بود از شتران سرخ موى  داشت كه اگر يكى از آنها براى من حاصل مى
شد، و آن را به صورت ضرب  ميان عرب براى اشاره به گرانبهاترين اموال، به كار برده مى

 صلى اهللا(امبرنخست تزويج پي): كردند المثل به هنگام بيان بسيار نفيس بودن چيزى، ذكر مى
  را به او، و ديگر دادن ) عليها السالم(فاطمه) عليه وآله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15، صفحه 28، جلد »طبرى«ـ تفسير  1
فى «ـ سيد قطب نيز اين روايت را در  375، صفحه 1، جلد »البيان فى تفسير القرآن«ـ تفسير  2

  . نقل كرده است 21، صفحه 8، جلد »ظالل القرآن
  .271، صفحه 29، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  3
  .185، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  4
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  ) 1.(»پرچم به دستش در روز خيبر، و ديگر آيه نجوا
در غالب كتب تفسير و حديث آمده، و چنان ) عليه السالم(ثبوت اين فضيلت بزرگ، براى على

  . يستمشهور و معروف است كه نيازى به شرح بيشتر ن
* * *  

  ـ فلسفه تشريع و نسخ حكم صدقه قبل از نجوا  2
،تشريع شد و بعد از مدت )صلى اهللا عليه وآله(چرا وجوب صدقه قبل از نجوا كردن با پيامبر

  كوتاهى نسخ گرديد؟ 
توان از قرائن موجود در آيه فوق و شأن نزول آن به دست  پاسخ اين سؤال را به خوبى مى

بود، براى افراد پر ادعائى كه از اين طريق اظهار عالقه خاصى به هدف آزمايشى  آورد،
ها تنها در صورتى است كه  كردند، معلوم شد اين اظهار عالقه مى) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

  . نجوا مجانى باشد، اما هنگامى كه نياز به بذل مقدارى مال داشت، خاموش شدند
مسلمانان اثر گذارد، و نشان داد تا ضرورتى نباشد، از اين گذشته، اين حكم براى هميشه در 

و ديگر رهبران بزرگ اسالمى را با نجوا گرفت، ) صلى اهللا عليه وآله(نبايد وقت گرانبهاى پيامبر
  . و وسيله ناخشنودى مردم را فراهم ساخت، و در حقيقت كنترلى بود، براى نجواها در آينده

  
قتى داشته، و پس از آنكه هدف آن تأمين گرديد، نسخ بنابراين، حكم مزبور از آغاز جنبه مو
آمد كه الزم  كرد، چرا كه گاه مسائل ضرورى پيش مى شد، زيرا ادامه آن نيز مشكلى ايجاد مى

در ميان گذارده شود، چنانچه حكم صدقه ) صلى اهللا عليه وآله(بود به طور خصوصى با پيامبر
  رفت، و  تها از دست مىباقى ميماند اى بسا، اين ضرور

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، »مجمع البيان«در » طبرسى«اين حديث را ( 406، صفحه 9، جلد »روح البيان«ـ تفسير  1
  ). اند ذيل آيات مورد بحث آورده» تفسير جامع«در » قرطبى«، »كشاف«در » زمخشرى«
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  . دديدن افراد يا جامعه اسالمى، زيان مى
ى، در موارد نسخ، حكم هميشه از اول جنبه محدود و موقت داشته ، هر چند مردم به طور كل

  . كردند از اين معنى احياناً آگاه نبوده و آن را هميشگى تصور مى
 * * *  

  ـ آيا اين فضيلت بود؟  3
نبود، ) صلى اهللا عليه وآله(در زمره ثروتمندان اصحاب پيامبر) عليه السالم(بدون شك على

اى داشت، با اين حال، براى احترام به اين حكم الهى در همان مدت  ه و زاهدانهزندگى ساد
در )صلى اهللا عليه وآله(كوتاه، چند بار صدقه داد و مسائل ضرورى را از طريق نجوا با پيامبر

  . ميان نهاد، و چنان كه گفتيم، اين مسأله در ميان مفسران و ارباب حديث، مسلم است
  . ين موضوع، اصرار دارند فضيلت بودن آن را انكار كنندولى بعضى، با قبول ا

اگر بزرگان صحابه اقدام به اين كار نكردند نيازى به آن نديدند، و : گويند مى: از جمله اين كه
بنابراين ! كردند مبادا باعث ناراحتى فقرا و وحشت اغنيا گردد يا وقت كافى نداشتند، يا فكر مى

  ) 1!.(گردد محسوب يا موجب سلب فضيلتى از ديگران، نمى) معليه السال(لىفضيلتى براى ع
أَ : فرمايد اند كه خداوند به عنوان سرزنش مى ولى گويا، آنها در متن آيه دوم دقت نكرده
نجوا آيا از فقر ترسيديد و بخل كرديد كه قبل از «: أَشْفَقْتُم أَنْ تُقَدموا بينَ يدي نَجواكُم صدقات

كند كه ظاهراً ناظر به همين معنى  ؟ و حتى در ذيل آيه، تعبير به توبه مى»نداديداى  صدقه
، كار )صلى اهللا عليه وآله(شود كه اقدام بر صدقه و نجوا با پيامبر است، از اين تعبير، روشن مى

  . مطلوبى بوده است و گرنه سرزنش و توبه نداشت
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ، ذيل آيات مورد بحث مراجعه شود»روح البيان«و » فخر رازى«ير ـ به تفس 1
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، قبل از اين ماجرا با )صلى اهللا عليه وآله(بدون شك، جمعى از اصحاب سرشناس پيامبر
زيرا افراد عادى و دور افتاده كمتر اقدام به چنين (نجوا داشتند، ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

، همين صحابه معروف، بعد از دستور صدقه از اين كار خوددارى ولى) كردند كارى مى
عليه (نمودند، تنها كسى كه به اين دستور احترام گذارد و جامه عمل به آن پوشانيد، على

كتب مختلف  شود كه ما ظاهر آيات و رواياتى كه در اين زمينه است و در بود، چه مى) السالم
اساس يك واقعيت را ناديده نگيريم؟ و  الت ضعيف و بىاسالمى نقل شده، بپذيريم و با احتما

و پرچمدارى ) عليها السالم(»تزويج فاطمه«رديف با  كه اين فضيلت را هم» عبد اللّه بن عمر«با 
  ! صدا شويم؟ قرار داده هم» حمر النعم«و برتر از » فتح خيبر«روز 

* * *  
  ـ مدت حكم و مقدار صدقه  4

، چقدر )صلى اهللا عليه وآله(وجوب صدقه قبل از نجوا با رسول خدادر اين كه حكم باال، يعنى 
بعضى آن را يك ساعت، و بعضى يكشب، : به طول انجاميد و نسخ شد؟ نقلهاى مختلفى است

راى اند، و ظاهر همان قول سوم است چرا كه يكساعت و يكشب ب و بعضى ده روز ذكر كرده
توانستند متعذّر شوند كه در اين مدت كوتاه،   مىيك چنين امتحانى، هرگز كافى نبود، زيرا كه 

اى   تواند حقايق را روشن سازد، و زمينه موجبى براى نجوا پيش نيامد، ولى مدت ده روز مى
  . براى مالمت و سرزنش متخلفان فراهم كند

و اما در مورد مقدار صدقه، نه در آيه مقدارى براى آن ذكر شده، و نه در روايات اسالمى، هر 
  . آيد كه حتى يك درهم نيز كافى بوده است بر مى) عليه السالم(از عمل علىچند 

* * *  
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14    و نْكُمم مما ه هِملَيع اللّه بماً غَضا قَولَّوينَ تَوتَرَ إِلَى الَّذ أَ لَم  
          منْهالم عي مه بِ ولَى الْكَذفُونَ علحي ونَ ولَم  

  أَعد اللّه لَهم عذاباً شَديداً إِنَّهم ساء ما كانُوا يعملُونَ     15
  اتَّخَذُوا أَيمانَهم جنَّةً فَصدوا عنْ سبِيلِ اللّه فَلَهم عذاب مهِينٌ     16
  يئاً أُولئك أَصحابأَموالُهم و ال أَوالدهم منَ اللّه شَتُغْني عنْهم  لَنْ    17

  النّارِ هم فيها خالدونَ           
  يوم يبعثُهم اللّه جميعاً فَيحلفُونَ لَه كَما يحلفُونَ لَكُم و يحسبونَ    18

          مه مء أَال إِنَّهلى شَىع مونَ  أَنَّهبالْكاذ  
  لشَّيطانُ فَأَنْساهم ذكْرَ اللّه أُولئك حزْب الشَّيطانِاستَحوذَ علَيهِم ا    19

  أَال إِنَّ حزْب الشَّيطانِ هم الْخاسرُونَ           
  

  : ترجمه
آنها ! ـ آيا نديدى كسانى را كه طرح دوستى با گروهى كه مورد عضب خدا بودند ريختند؟ 14

در حالى كه ) كه از شما هستند(كنند  ياد مىسوگند دروغ . نه از شما هستند و نه از آنان
  )! گويند  دروغ مى(دانند  خودشان مى

  ! دادند ـ خداوند عذاب شديدى براى آنان فراهم ساخته، چرا كه اعمال بدى انجام مى 15
از اين رو براى  ;ـ آنها سوگندهاى خود را سپرى قرار دادند و مردم را از راه خدا بازداشتند 16

  ! اى است اركنندهآنان عذاب خو
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آنها اهل آتشند و جاودانه  ;كند ـ هرگز اموال و اوالدشان آنها را از عذاب الهى حفظ نمى 17

  ! مانند در آن مى
ياد ) دروغ(انگيزد، آنها براى خدا نيز سوگند  ـ روزى را كه خداوند همه آنها را برمى 18
 ;توانند انجام دهند كنند كارى مى و گمان مى كنند، كنند همان گونه كه براى شما ياد مى مى

  ! بدانيد آنها دروغگويانند
بدانيد . آنان حزب شيطانند ;ـ شيطان بر آنان مسلط شده و ياد خدا را از خاطر آنها برده 19

  ! حزب شيطان زيانكارانند
  

  : تفسير
  ! حزب شيطان

هايشان به   نها را با نشانهسازد، و آ هاى منافقان را برمال مى اين آيات، بخشى از توطئه
، شايد به اين مناسبت است كه در »آيات نجوا«كند، ذكر اين معنى بعد از  مسلمانان معرفى مى

، افراد منافقى نيز وجود داشتند كه از اين كار، به )هصلى اهللا عليه وآل(ميان نجواكنندگان با پيامبر
، )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اكرمهاى خود، و اظهار نزديكى به   عنوان پوششى براى توطئه

  . قرآن به صورت يك امر كلى، با آن برخورد كند: كردند و همين امر، سبب شد كه  استفاده مى
طرح دوستى با گروهى كه مورد غضب خدا بودند  آيا نديدى كسانى را كه«: فرمايد نخست مى

  ).غَضب اللّه علَيهِمأَ لَم تَرَ إِلَى الَّذينَ تَولَّوا قَوماً ! (؟»ريختند
به همين » مائده«سوره  60، ظاهراً همان قوم يهود است كه در آيه »مغضوب عليهم«اين قوم 

نَبئُكُم بِشَرّ منْ ذلك مثُوبةً عنْد اللّه منْ لَعنَه اللّه قُلْ هلْ أُ: گويد عنوان، معرفى شده، آنجا كه مى
هلَيع بغَض آيا شما را از كسانى كه وضعشان از اين هم بدتر است با خبر كنم؟ آنها بگو «: و

  كسانى هستند كه خداوند آنها را 
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  . »...لعنت كرده و مورد غضب قرار داده
  ). ما هم منْكُم و المنْهم) (يهود(» اينها نه از شما هستند و نه از آنان«: افزايد پس از آن مى

ها ياور شما هستند، و نه دوست صميمى آنها، بلكه منافقانى هستند  و گرفتارىنه در مشكالت 
  . آيند كنند، و هر لمحه به شكلى در مى كه هر روز چهره عوض مى

: و منْ يتَولَّهم منْكُم فَإِنَّه منْهم: گويد ندارد كه مى» مائده«سوره  51البته، اين تعبير منافاتى با آيه 
زيرا منظور از آن اين است كه، آنها در حكم » شما آنها را دوست دارد، از آنها است هر كس از«

  . شوند هر چند حقيقتاً جزء آنها هم نباشند دشمنان شما محسوب مى
آنها براى اثبات وفادارى خود نسبت به شما، قسم ياد «: افزايد باز در ادامه همين سخن، مى

و يحلفُونَ علَى الْكَذبِ و هم ! (»دانند ن هم مىكنند، اما سوگندى دروغ كه خودشا مى
  ). يعلَمونَ

اين راه و رسم منافقان است كه پيوسته براى پوشانيدن چهره زشت و منفور خود، به 
  . برند، در حالى كه عملشان بهترين معرف آنها است سوگندهاى دروغ پناه مى

 * * *  
خداوند عذاب شديدى براى «: فرمايد وج اشاره كرده، مىبعد، به عذاب دردناك اين منافقان لج

  ). أَعد اللّه لَهم عذاباً شَديداً(» آنها فراهم ساخته است
إِنَّهم ساء ما (» دادند چرا كه آنها اعمال بدى انجام مى« ;و بدون شك اين عذاب، عادالنه است

  ). كانُوا يعملُوَن
* * *  
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آنها سوگندهاى خود را «: گويد هاى اين منافقان، مى ح بيشتر، در مورد نشانهو براى توضي
فَصدوا عنْ سبِيلِ  اتَّخَذُوا أَيمانَهم جنَّةً(» اند، تا مردم را از راه خدا باز دارند سپرى قرار داده

1).(اللّه (  
زير پوشش اين قسم، كنند كه مسلمانند و هدفى جز اصالح ندارند، در حالى كه   قسم ياد مى

به انواع فساد و خرابكارى و توطئه مشغولند، و در حقيقت از نام مقدس خدا، براى جلوگيرى 
  . گيرند از راه خدا، بهره مى

» منافقين«هاى منافقان است كه عالوه، بر اينجا در سوره  آرى، سوگندهاى دروغ، يكى از نشانه
  ). 2آيه » منافقين«ه سور(نيز، ضمن بيان اوصاف آنها ذكر شده است 

فَلَهم عذاب (» اى است به همين دليل براى آنها عذاب خواركننده«: افزايد و در پايان آيه مى
  ). مهِينٌ

با اين سوگندهاى دروغين، آبرو براى خود فراهم كنند ولى، خدا آنها را به : خواستند آنها مى
 15آيه (براى آنها است » عذاب شديد«: سازد، و قبالً فرمود اى مبتال مى عذاب خواركننده

  . آوردند زيرا قلوب مؤمنان راستين را شديداً به درد مى ;)همين سوره
مهين و (ظاهر اين است كه هر دو عذاب، مربوط به آخرت است و چون با دو وصف مختلف 

زيرا توصيف عذاب به اين دو وصف در قرآن مجيد معموالً در  ;ذكر شده، تكرار نيست) شديد
اولى، مربوط به دنيا يا : اند كه عذابهاى آخرت است، هر چند بعضى از مفسران احتمال داده

  . باشد عذاب قبر، و دومى مربوط به عذاب آخرت مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى پوشاندن چيزى است و از آنجا كه سپر، ) بر وزن فنّ(» جنّ«در اصل از ماده » جنّة«ـ  1
  . گويند مى» مجنَّه«و » مجنّ«و » جنّه«پوشاند به آن  سان را در مقابل ضربات دشمن مىان
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* * *  
خود، ) هاى اقتصادى و نيروهاى انسانى  سرمايه(و از آنجا كه منافقان غالباً به اموال و فرزندان 

والدشان، آنها را به اموال و ا«: گويد  كنند، قرآن در آيه بعد مى  براى حل مشكالت تكيه مى
  )1.()تُغْني عنْهم أَموالُهم و الأَوالدهم منَ اللّه شَيئاً لَنْ(» كند هيچ وجه از عذاب الهى حفظ نمى

شود و مايه عذاب دردناكشان، چنان كه در آيه  بلكه، همين اموال طوق لعنتى بر گردن آنها مى
و همچنين فرزندان گمراه آنها » ونَ ما بخلُوا بِه يوم الْقيامةِسيطَوقُ«: خوانيم مى» آل عمران« 180

كوكار باشند، از آنها بيزارى گردد، و اگر در ميان آنها افرادى مؤمن و ني باعث عذاب آنها مى
  . جويند مى

آرى، روز قيامت روزى است كه هيچ پناهگاهى جز خدا نيست، و هر چه غير او است از كار 
دست آنها از هر «: و تَقَطَّعت بِهِم األَسباب: خوانيم مى» بقره« 166چنان كه در آيه افتد،  مى

  . »شود گونه وسيله و سببى قطع مى
آنها اصحاب دوزخند، و جاودانه در آن «: كند و باز در پايان آيه، آنها را با اين جمله تهديد مى

  ). خالدونَ أُولئك أَصحاب النّارِ هم فيها(» مانند مى
و » مهين«توصيف كرده، و گاهى، » شديد«و به اين ترتيب، گاهى، عذاب آنها را به عنوان 

كه هر يك از اين اوصاف، به تناسب وصفى از اوصاف آنها » جاودانه بودن«خواركننده، و گاه، 
  . و اعمالشان است

* * *  
دارند، چنان كه در  ود بر نمىاين منافقان در قيامت هم دست از منافقگرى خ: و عجب اين كه

  به خاطر بياوريد روزى را كه خدا «: آيه بعد آمده است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من «منظور : اند  اند و گفته را در تقدير گرفته» عذاب«ـ بعضى از مفسران، در اينجا كلمه  1
آيه هيچ : ل نيز وجود دارد كهولى اين احتما) قرطبى و روح البيان و كشاف(است » عذاب اللّه

  . يابند اين است كه به جاى خدا، پناهگاه ديگرى نمى» من اللّه«تقديرى نداشته باشد، و مراد از 
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دارد، و در دادگاه عدلش از آنها   انگيزد، و اعمالشان را بر آنها عرضه مى همه آنها را برمى
كنند، همان گونه كه براى شما  روغ ياد مىكند، ولى آنان براى خدا نيز سوگند د سؤال مى
  ) 1).(كُميوم يبعثُهم اللّه جميعاً فَيحلفُونَ لَه كَما يحلفُونَ لَ(» خورند سوگند مى

قيامت، تجليگاه اعمال و روحيات انسان در اين دنيا است، و از آنجا كه منافقان اين روحيه را 
دانند  شود، و با اين كه مى اند، در صحنه قيامت نيز آشكار مى همراه خود به قبر و برزخ برده

ذشته، خداوند عالم الغيوب است، و چيزى بر او مخفى نيست، ولى، باز بر طبق عادت گ
  . كنند سوگند دروغين ياد مى

 ;البته، اين منافات با اعتراف آنها به گناهانشان در بعضى از مواقف آن دادگاه عدلِ الهى ندارد
  . اى است كه قيامت منزلگاهها و مواقف مختلفى دارد، و در هر كدام، برنامهچرا 

توانند سودى براى خود  مى كنند كه با اين سوگندهاى دروغ، آنها گمان مى«: افزايد  سپس، مى
  ). و يحسبونَ أَنَّهم على شَىء(» جلب كنند، و يا زيانى را دفع نمايند

و خيال خام بيش نيست، ولى از آنجا كه در دنيا به اين كار عادت البته، اين يك پندار موهوم 
كرده بودند كه خطرات و ضررها را با سوگندهاى دروغين از خود دفع نمايند، و منافعى براى 

  . كند گيرد و خودنمائى مى خود كسب كنند، اين ملكات زشت، در آنجا نيز جان مى
أَال إِنَّهم هم (» آنها دروغگويانند! بدانيد«: هدد و سرانجام، آيه را با اين جمله پايان مى

  ).الْكاذبونَ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لهم «محذوفى است، و يا متعلق به ما قبل آن، يعنى » اذكر«ظرف است و متعلق به » يوم«ـ  1

  .باشد، ولى احتمال اول مناسبتر است  مى» اولئك اصحاب النار«يا » عذاب مهين
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اين اعالم، ممكن است مربوط به دنيا باشد، و يا مربوط به قيامت، و يا هر دو، و به اين ترتيب، 
  . زنند كوس رسوائى آنها را همه جا مى

 * * *  
شيطان «: كند دل را چنين بيان مى  در آخرين آيه مورد بحث، سرنوشت نهائى اين منافقان تيره

اند، و به همين جهت ياد خدا را از خاطر آنها برده ر  به سرعت مىبر آنها مسلط شده، و آنها را 
  ). استَحوذَ علَيهِم الشَّيطانُ فَأَنْساهم ذكْرَ اللّه(» است

  ). أُولئك حزْب الشَّيطانِ(» آنها حزب شيطانند«به همين دليل، 
  ).هم الْخاسرُونَ أَال إِنَّ حزْب الشَّيطانِ(» بدانيد حزب شيطان زيانكارانند«
در اصل به معنى قسمت پشت ران شتر است ، و از ) بر وزن موز(» حوذ«از ماده » استَحوذَ«

زند، اين واژه به معنى تسلط  به هنگام راندن شترها بر پشت رانهاى آنها مى» ساربان«آنجا كه 
  . يافتن و به سرعت راندن آمده است
مال و مقام، سرنوشتى جز اين ندارند كه در بست در اختيار  آرى، منافقان دروغگو و مغرور به

كنند، نه تنها منحرف  گيرند، و خدا را به كلى فراموش مى هاى او قرار مى شيطان و وسوسه
شوند، كه در زمره عمال شيطان و اعوان، انصار، لشكر و حزب او براى گمراه ساختن  مى

  . گيرند ديگران، قرار مى
أَيها النَّاس إِنَّما : فرمايد ها و اختالفها، مى درباره آغاز وقوع فتنه) ليه السالمع(امير مؤمنان على

لٌ رِجاالً فَلَو أَنَّ بدء وقُوعِ الْفتَنِ أَهواء تُتَّبع و أَحكَام تُبتَدع يخَالَف فيها كتَاب اللَّه يتَولَّى فيها رِجا
يكُنِ اخْتالف و لَكنْ يؤْخَذُ منْ  لَى ذي حجى و لَو أَنَّ الْحقَّ خَلَص لَميخْف ع  مالْباطلَ خَلَص لَ

و هائيللَى أَوطَانُ عذَ الشَّيوتَحاس كنَالعاً فَهجِيئَانِ مانِ فَيزَجمغْثٌ فَيذَا ضنْ هم غْثٌ وذَا ضا هنَج 
  ها، آراء باطلى است كه از  اى مردم آغاز وقوع فتنه«: للّه الْحسنَىهم منَ االَّذينَ سبقَت لَ
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شود، و گروهى از  كنند، و بدعتهائى است كه بر خالف حكم قرآن گذارده مى آن پيروى مى
پردازند، اگر باطل به صورت  مردم به دوستى گروهى ديگر، و تبعيت آنها در اين امور مى

ماند، و هرگاه حق از آميزش  د، از ديده هيچ صاحب عقلى پنهان نمىكر دنمائى مىخالص خو
گيرند، و بخشى از آن، و  داد، ولى بخشى از اين مى شد اختالفى رخ نمى به باطل، خالص مى

شود، و آنهائى كه توفيق الهى   كنند، اينجا است كه شيطان بر دوستان خود چيره مى ممزوج مى
  ) 1.(»يابند  مى يارشان شده، رهائى

شود كه وقتى  ديده مى» كربال«در ) عليه السالم(همين تعبير در كالم امام حسين، سيد الشهداء
: را همچون شب تاريك، و سيل خروشانى، در مقابل خود ديد، فرمود» كوفه«صفوف اهل 

د اي اظهار اطاعت خدا و ايمان به رسول كرديد، ولى اكنون آمده! عجب بندگان بدى هستيد«
لَقَد استَحوذَ علَيكُم الشَّيطانُ فَاَنْساكُم ذكْرَ اللّه : را به قتل برسانيد) صلى اهللا عليه وآله(برذريه پيام
، سپس افزود مرگ بر »شيطان بر شما چيره شده، ياد خداى بزرگ را از خاطرتان برده«: الْعظيمِ

  ) 2.(»اجِعونَا إِلَيه رخواهيد، إِنّا للّه و إِنّ شما و بر آنچه مى
  . درباره حزب شيطان و حزب اللّه ذيل آيات آينده به خواست خدا مشروحاً بحث خواهيم كرد

 * * *  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، »نهج البالغه«ـ  267، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  54، صفحه 1، جلد »اصول كافى«ـ  1

  ).ختصربا تفاوت م( 50خطبه 
  .266، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  2
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  إِنَّ الَّذينَ يحادونَ اللّه و رسولَه أُولئك في األَذَلِّينَ     20
  كَتَب اللّه لَأَغْلبنَّ أَنَا و رسلي إِنَّ اللّه قَوِى عزِيزٌ     21
  و الْيومِ اآلخرِ يوادونَ منْ حاد اللّه ونَ بِاللّه التَجِد قَوماً يؤْمنُو    22

          ميرَتَهشع أَو مإِخْوانَه أَو مهناءأَب أَو مهكانُوا آباء لَو و ولَهسر  
  هم جنّاتأُولئك كَتَب في قُلُوبِهِم اإلِيمانَ و أَيدهم بِرُوح منْه و يدخلُ          
  تَجرِي منْ تَحتها األَنْهار خالدينَ فيها رضي اللّه عنْهم و رضُوا          
  عنْه أُولئك حزْب اللّه أَال إِنَّ حزْب اللّه هم الْمفْلحونَ           

  
  : ترجمه

  . ادندترين افر ليلكنند، آنها در زمره ذ ـ كسانى كه با خدا و رسولش دشمنى مى 20
چرا كه خداوند قوى و  ;شويم ـ خداوند چنين مقرّر داشته كه من و رسوالنم پيروز مى 21

  ! ناپذير است شكست
يابى كه با دشمنان خدا و  ـ هيچ قومى را كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند نمى 22

آنان  ;باشنديشاوندانشان رسولش دوستى كنند، هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خو
كسانى هستند كه خدا ايمان را بر صفحه دلهايشان نوشته و با روحى از ناحيه خودش آنها را 

كند كه نهرها از زير درختانش جارى  تقويت فرموده، و آنها را در باغهائى از بهشت وارد مى
آنها  ;خدا خشنودند خدا از آنها خشنود است، و آنان نيز از ;مانند است، جاودانه در آن مى

  . پيروزان و رستگارانند» حزب اللّه«بدانيد  ;اند»اللّه حزب«
  
  



٤٧٥  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

  : تفسير
  ! حزب اللّه پيروز است

  . هاى آنها بود در آيات گذشته، سخن از منافقان و دشمنان خدا و بخشى از صفات و نشانه
هاى ديگرى از  است نشانه» دلهمجا«در ادامه همين بحث، در اين آيات، كه آخرين آيات سوره 

  . سازد  كند، و سرنوشت حتمى آنها را كه شكست و نابودى است، روشن مى آنها را مطرح مى
ترين   كنند آنها در زمره ذليل كسانى كه با خدا و رسولش دشمنى مى«: فرمايد نخست مى

  ) 1).(األَذَلِّينَ إِنَّ الَّذينَ يحادونَ اللّه و رسولَه أُولئك في(» افرادند
 * * *  

خدا چنين مقرر داشته، كه من و «: فرمايد آيه بعد، در حقيقت دليلى است براى اين معنى، مى
  ). كَتَب اللّه لَأَغْلبنَّ أَنَا و رسلي(» شويم رسوالنم پيروز مى

  ). زٌوِى عزِيإِنَّ اللّه قَ(» ناپذير است چرا چنين نباشد، در حالى كه خداوند قوى و شكست«
بينيم در آيه  به همان اندازه كه خداوند قدرتمند است، دشمنانش ضعيف و ذليلند، و اگر مى

  .شده، دليلش همين بوده است) ترين افراد ذليل(» أَذَلِّين«قبل، تعبير به 
با » لَأَغْلبنَّ«تأكيدى است بر قطعى بودن اين پيروزى، و جمله ) نوشته است(» كَتَب«تعبير به 

اى كه هيچ جاى  ، نشانه مؤكد بودن اين پيروزى است، به گونه»نون تأكيد ثقليه«و » الم تأكيد«
  .شك و ترديد براى هيچ كس نباشد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و يا به معنى » مبارزه مسلحانه و غير مسلحانه«به معنى » محاده«از ماده » يحادون«ـ  1
  ). ايم همين سوره توضيح بيشترى در اين باره داده 5ذيل آيه (ت اس» ممانعت«
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و لَقَد سبقَت : آمده است» صافات«سوره  171ـ  173اين شبيه همان چيزى است كه در آيات 
وعده قطعى ما «: الْغالبونَو إِنَّ جنْدنا لَهم * إِنَّهم لَهم الْمنْصورونَ * كَلمتُنا لعبادنَا الْمرْسلينَ 

و لشكر ما در تمام * شوند  كه آنها يارى مى* براى بندگان مرسل ما از قبل مسلم شده 
  !. »ها پيروزند صحنه

در عذابهاى : هاى گوناگونى نمايان شده در طول تاريخ، اين پيروزى فرستادگان الهى در چهره
هاى ويرانگر قوم لوط، و مانند آن، و   زلزلهطوفان نوح، صاعقه عاد و ثمود، و : مختلفى همچون

و ساير غزوات » فتح مكّه«و » حنين«، »بدر«در پيروزى در جنگهاى مختلف، مانند غزوات 
  ). صلى اهللا عليه وآله(اسالمپيامبر 

و از همه مهمتر، در پيروزى منطقى آنها بر مكاتب شيطانى و دشمنان حق و عدالت بوده است، 
اگر اين وعده قطعى است، پس چرا بسيارى از : گويند ال كسانى كه مىو از اينجا پاسخ سؤ

كردند و هرگز پيروز و مؤمنان راستين را شهيد ) عليهم السالم(رسوالن الهى و امامان معصوم
  . شود روشن مى! نشدند؟

اند، فى المثل ممكن   را درست تشخيص نداده» پيروزى«اين ايرادكنندگان در حقيقت معنى 
در كربال شكست خورد، زيرا خود و يارانش شهيد ) عليه السالم(امام حسين: كننداست تصور 

و بنيان گذاردن مكتب » بنى اميه«رسوائى : دانيم او به هدف نهائيش كه شدند، در حالى كه مى
آزادگى، و درس دادن به همه آزادگان جهان بود، رسيد، و هم اكنون به عنوان سرور شهيدان 

و سر سلسله آزادگان جهان انسانيت، بر افكار قشر عظيمى از انسانها با ) سيد الشهداء(عالم 
  ) 1.(كند پيروزى حكومت مى

  اين نيز الزم به يادآورى است كه، همين حكم، يعنى پيروزى قطعى، طبق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به بعد ذيل آيه  187ه ، صفح19، جلد »نمونه«ـ براى توضيح بيشتر در اين زمينه به تفسير  1
  . مراجعه فرمائيد» صافات« 171
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وعده خداوند در مورد پيروان خط انبياء و اولياء نيز ثابت است، يعنى پيروزى آنها نيز از سوى 
إِنّا لَنَنْصرُ رسلَنا و الَّذينَ آمنُوا : خوانيم مى» مؤمن« 51خدا تضمين شده است، چنان كه در آيه 

اند در  ما قطعاً رسوالن خود و كسانى را كه ايمان آورده«: حياةِ الدنْيا و يوم يقُوم األَشْهادفي الْ
، مسلماً هر »دهيم يارى مى) روز رستاخيز(خيزند  ان به پا مىزندگى دنيا و روزى كه گواه

  . كس را خدا يارى دهد، پيروز است
قيد و شرط نيست، شرط آن، ايمان و  داوند، بىولى، نبايد فراموش كرد كه اين وعده حتمى خ

سستى به خود راه ندهند، و از مشكالت نهراسند و : آثار ايمان است، شرط آن اين است كه
  139نشوند، چنان كه در آيه  غمگين

  . »و التَهِنُوا و التَحزَنُوا و أَنْتُم األَعلَونَ إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَ«: فرمايد مى» آل عمران«
چرا كه خداوند نعمتهاى هيچ  ;دگرگونيها را از خود شروع كنند: شرط ديگر آن، اين است كه

يك مغَيراً  ذلك بِأَنَّ اللّه لَم«: در خود آنها پيدا شوددهد، مگر تغييرى  قوم و ملتى را تغيير نمى
  ) 1.(»منعمةً أَنْعمها على قَوم حتّى يغَيرُوا ما بِأَنْفُسهِ

بايد دست به رشته محكم الهى بزنند، صفوف خود را متحد كنند، نيروهاى خود را بسيج 
نمايند، نيات را خالص گردانند و مطمئن باشند دشمن هر قدر قوى و نيرومند و آنها هر قدر به 
ظاهر كم جمعيت و كم توان، باشند، سرانجام با جهاد و كوشش و توكل بر پروردگار، پيروز 

  . شوند مى
گروهى از مسلمانان هنگامى كه : اند كه جمعى از مفسران، شأن نزولى براى آيه فوق ذكر كرده

را براى ما نيز » روم و ايران«به زودى خداوند : گفتند را ديدند» حجاز«فتح بعضى از آباديهاى 
  تصور : فتح خواهد كرد، منافقان گفتند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .53فال، آيه ـ ان 1
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مانند بعضى از روستاهاى حجازند كه شما آنها را فتح كرديد؟ آيه فوق » ايران و روم«كنيد  مى

  ! زى را به آنها وعده دادنازل شد و اين پيرو
* * *  

ترين آيات قرآن  ، و از كوبنده»مجادله«در آخرين آيه مورد بحث، كه آخرين آيه از سوره 
در يك » محبت دشمنان خدا«و » محبت خدا«دهد كه جمع ميان  دار مىاست، به مؤمنان هش

منند، بايد از دوستى دل ممكن نيست ، و بايد از ميان اين دو، يكى را برگزينند، اگر راستى مؤ
هيچ گروهى را كه ايمان به «: فرمايد دشمنان خدا بپرهيزند، و اال ادعاى مسلمانى نكنند، مى

يابى، كه با دشمنان خدا و رسولش دوستى كنند، هر چند پدران يا  خدا و روز قيامت دارد نمى
منُونَ بِاللّه و الْيومِ اآلخرِ يوادونَ التَجِد قَوماً يؤْ(» فرزندان يا برادران يا خويشاوندان آنها باشند

 أَو مهناءأَب أَو مهكانُوا آباء لَو و ولَهسر و اللّه ادنْ حمميرَتَهشع أَو مإِخْوانَه .(  
زنند، يا  گنجد، و آنها كه دم از هر دو مى آرى، در يك دل دو محبت متضاد نمى

در غزوات اسالمى در صف مخالف، جمعى از : بينيم منافق، و لذا مى االيمانند، و يا ضعيف
ده، و به بستگان و خويشاوندان مسلمين بودند، ولى چون خطشان را از خط الهى جدا كر
  . صفوف دشمنان حق پيوسته بودند، با آنها پيكار كردند، و حتى جمعى از آنها را كشتند

محبت پدران و فرزندان و برادران و اقوام بسيار خوب است، و نشانه زنده بودن عواطف 
انسانى است، اما هنگامى كه اين محبت رو در روى محبت خدا قرار گيرد ارزش خود را از 

  . دهد  دست مى
باشد، ولى اينها  اند نمى البته، افراد مورد عالقه انسان تنها اين چهار گروه كه در آيه ذكر شده

  توجه به آنها حال بقيه نيز نزديكترين افراد به انسانند، و با 



٤٧٩  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

  . شود روشن مى
ن هاى مورد عالقه به ميا لذا در آيه مورد بحث، سخنى از همسران، اموال، تجارت و خانه

قُلْ إِنْ : فرمايد  همه اينها مورد توجه قرار گرفته، مى» توبه«سوره  24نيامده، در حالى كه در آيه 
 ناؤُكُمأَب و نَ كانَ آباؤُكُمةٌ تَخَْشوجارت وها ووالٌ اقْتَرَفْتُمأَم و يرَتُكُمشع و كُمواجأَز و إِخْوانُكُم و

نُ تَرْضَوساكم ها وكَساد يأْتتّى يوا حصفَتَرَب هبِيلي سجِهاد ف و هولسر و نَ اللّهم كُمإِلَي بنَها أَح
بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قبيله «: اللّه بِأَمرِه و اللّه اليهدي الْقَوم الْفاسقينَ

ترسيد، و مساكن مورد  رتى كه از كسادش مىايد، و تجا شما، و اموالى كه به دست آورده
عالقه شما، در نظرتان از خدا و پيامبرش و جهاد در راه او محبوبتر است، در انتظار اين باشيد 

  . »كند كه خدا عذابش را بر شما نازل كند، و خدا جمعيت نافرمانبردار را هدايت نمى
است شأن نزولهائى باشد كه براى دليل ديگر عدم ذكر امور ديگر، در آيه مورد بحث، ممكن 

نوشت و به آنها » مكّه«اى به اهل   نامه» حاطب بن ابى بلتعه«: اند، از جمله اين كه آيه ذكر كرده
حركت كند، هنگامى » مكّه«براى فتح )صلى اهللا عليه وآله(ممكن است رسول خدا: دادهشدار 

در چنگال كفار دارم، خواستم به  »مكّه«كه اين مسأله برمال شد، عذر آورد كه من اقوامى در 
  ) 1!.(خدمتى كنم، تا اقوامم در امان باشند» مكّه«مردم 

نازل شده كه فرزندى با ايمان داشت، روزى » اُبىعبداللّه بن «آيه درباره : اند بعضى نيز گفته
 نوشد، عرض كرد، كمى از آب را در ظرف بگذاريد تا آب مى) صلى اهللا عليه وآله(ديد پيامبر

صلى (خورده آب نوشيدنى پيامبر  به پدرم بدهم شايد خدا قلبش را پاك كند، هنگامى كه نيم
  خوددارى كرد  را براى او آورد، او از نوشيدن) اهللا عليه وآله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 255، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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) صلى اهللا عليه وآله(آميزى نسبت به رسول اللّه هينو حتى جمله بسيار زشت و زننده و تو
صلى اهللا (آمد و اجازه قتل پدر را خواست، پيامبر) صلى اهللا عليه وآله(گفت، پسرش نزد پيامبر

  ). ولى در دل از اعمال او بيزار باش(با او مدارا كن : اجازه نداد و فرمود) عليه وآله
ان به طور كامل در اختيار عشق خدا است سپس، به پاداشهاى بزرگ اين گروه كه قلبش

پرداخته، و پنج موضوع را كه بعضى به صورت امداد و توفيق است، و بعضى به صورت نتيجه 
  : كند و سرانجام كار، بيان مى

ه آنها كسانى هستند كه خدا خط ايمان را بر صفح«: فرمايد در بيان قسمت اول و دوم مى
أُولئك كَتَب في (» يه خودش آنان را تقويت فرموده استقلوبشان نوشته، و با روحى از ناح
نْهبِرُوح م مهدأَي اإلِيمانَ و قُلُوبِهِم .(  

 ;بديهى است اين امداد و لطف الهى، هرگز با اصل آزادى اراده و اختيار انسان منافات ندارد
ن برداشته شده، از سوى خود آنا» ترك محبت دشمنان خدا«چرا كه گامهاى نخستين يعنى 

و نوشتن شده، به » كتابت«كه از آن تعبير به » استقرار ايمان«سپس امدادهاى الهى به صورت 
  . آيد سراغ آنان مى

هاى ايمان است يا  كند، تقويت پايه  آيا اين روح الهى كه خداوند مؤمنان را با آن تأييد مى
رد؟ احتماالت و تفسيرهاى مختلفى و يا فرشته بزرگ خدا كه روح نام دادالئل عقلى، يا قرآن 

ذكر شده ولى جمع ميان همه اينها نيز امكان پذير است، خالصه اين روح، يك نوع حيات 
  . كند معنوى جديد است كه خداوند بر مؤمنان افاضه مى

كند كه نهرها  اخل مىخداوند آنها را در باغهائى از بهشت د«: فرمايد و در سومين قسمت، مى
و يدخلُهم جنّات تَجرِي (» مانند و قصورش جارى است، و جاودانه در آن مى از زير درختان

  ). منْ تَحتها األَنْهار خالدينَ فيها
  خداوند از آنها خشنود است و آنها نيز «: افزايد  و در چهارمين قسمت، مى
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  ). رضي اللّه عنْهم و رضُوا عنْه(» از خدا خشنودند
در برابر مواهب مادى قيامت و جنات و حور و قصور، اين بزرگترين پاداش روحانى است كه 

كنند كه خدا از آنان راضى است و اين  شود، آنها احساس مى به اين گروه از مؤمنان داده مى
ت خويش قرار داده، و بر بساط رضايت موال و معبودشان كه آنها را پذيرفته، و در كنف حماي

اش   دهد، و نتيجه ترين احساسى است كه به آنها دست مى آنها را نشانده، لذتبخشقربش 
  . خشنودى كامل آنها از خدا است

رسد، و اين كليدى است براى مواهب و  آرى، هيچ نعمتى به پايه اين خشنودى دو جانبه نمى
دهد كه او  ىنود باشد هر چه تقاضا كند، به او منعمتهاى ديگر، چرا كه وقتى خدا از كسى خش

  . هم كريم است و هم قادر و توانا
يعنى » هم خدا از آنها راضى است و هم آنها از خدا راضى«: فرمايد مى! چه تعبير جالبى

مقامشان به قدرى باال رفته است كه نامشان در كنار نام خدا، و رضايتشان در كنار رضايت او 
  . قرار گرفته است

الم عمومى، كه حاكى از نعمت و موهبت ديگرى است و در آخرين قسمت، به صورت يك اع
أُولئك حزْب اللّه أَال إِنَّ حزْب (» اند، بدانيد حزب اللّه پيروز است اللّه آنها حزب«: فرمايد مى

  ). اللّه هم الْمفْلحونَ
همان  نه تنها پيروزى در سراى ديگر، و نيل به انواع نعمتهاى مادى و معنوى در قيامت، بلكه

گونه كه در آيات قبل نيز آمد، در اين دنيا نيز به لطف الهى بر دشمنان پيروزند، و در پايان 
  . جهان نيز حكومت حق و عدالت در دست آنها است

* * *  
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  : ها نكته

  ـ نشانه اصلى حزب اللّه و حزب شيطان  1
و ) سوره مائده 56مورد بحث و آيه  آيه(شده » حزب اللّه«در دو آيه از قرآن مجيد، اشاره به 

گويد، روى  ، در هر دو مورد كه از حزب خدا سخن مى»حزب شيطان«در يك آيه اشاره به 
سوره  56و واليت اولياى حق، تكيه كرده است، در آيه » حب فى اللّه و بغْض فى اللّه«مسأله 

آن كس «خدا و اطاعت رسول، و  و حكم به وجوب اطاعت» واليت«مسأله بعد از بيان » مائده«
و منْ يتَولَّ اللّه و «: فرمايد مى)) عليه السالم(امير مؤمنان على(» كه در حال نماز زكات پرداخته

  .»رسولَه و الَّذينَ آمنُوا فَإِنَّ حزْب اللّه هم الْغالبونَ
كند، بنابراين، خط  ، تكيه مىدر آيات مورد بحث نيز، روى قطع رابطه دوستى از دشمنان خدا

و اوصياى او ) صلى اهللا عليه وآله(حزب اللّه همان خط واليت و بريدن از غير خدا و پيامبر
  . است

كه در آيات قبل در همين سوره به آن اشاره شده، » حزب شيطان«در مقابل، به هنگام توصيف 
موشى ياد خدا و دروغ و نيرنگ، را همان نفاق و دشمنى با حق و فرا هاى آنها بارزترين نشانه

  . شمرد مى
و در مورد ديگر » فَإِنَّ حزْب اللّه هم الْغالبونَ«: گويد  در يك مورد مى: قابل توجه اين است كه

نيز همراه با پيروزى  »فالح«: و با توجه به اين كه» أَال إِنَّ حزْب اللّه هم الْمفْلحونَ«: فرمايد مى
» فالح و رستگارى«گردد، با اين قيد كه،  من است، هر دو آيه به يك معنى باز مىو غلبه بر دش

چرا كه وصول به هدف را نيز مشخص  ;دارد» غلبه و پيروزى«تر از مفهوم  مفهومى عميق
  . كند مى

و بازماندن از  ها  و بر عكس، حزب شيطان را به زيانكارى و شكست و ناكامى در برنامه
  . يدنما مقصد، توصيف مى
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اى است كه   به معنى خاص، و حب فى اللّه و بغض فى اللّه به معنى عام، مسأله» واليت«مسأله 
به امير مؤمنان » سلمان فارسى«در روايات اسالمى روى آن تأكيد فراوان شده است، تا آنجا كه 

رسيدم، دست بر  )صلى اهللا عليه وآله(هر زمان خدمت پيامبر: كند عرض مى) عليه السالم(على
يا أَبا الْحسنِ ! (»اين مرد و حزبش پيروزند! اى سلمان«: انه من زد، و اشاره به تو كرد و فرمودش

هذا و حزْبه هم ! ما أَطْلَعت على رسولِ اللّه إِالّ و ضَرَب بينَ كتْفَى و قالَ يا سلْمانُ
  ) 1).(الْمفْلحونَ

صلى اهللا عليه (در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم» واليت عامه«عنى و در مورد دوم، ي
دوستى مؤمن نسبت به «: ود الْمؤْمنِ للْمؤْمنِ في اللَّه منْ أَعظَمِ شُعبِ اإلِيمانِ: خوانيم مى)وآله

  ) 2.(»هاى ايمان است مؤمن براى خدا، از مهمترين شعبه
وند به موسى وحى فرستاد، آيا هرگز عملى براى من خدا«: و در حديث ديگرى، آمده است

ام، و به   ام، انفاق كرده ام، روزه گرفته آرى، براى تو نماز خوانده: اى؟ عرض كرد انجام داده
اى در  اما نماز براى تو نشانه حق است ، و روزه سپر آتش، و انفاق سايه: ام، فرمود ياد تو بوده

: عرض كرد! اى اى موسى؟  ردها براى من بجا آومحشر، و ذكر، نور است، كدام عمل ر
هلْ والَيت لي ولياً؟ و هلْ عاديت لي : ، فرمود»خداوندا خودت مرا در اين مورد راهنمائى فرما

ي اللَّهف غْضالْب و ي اللَّهف بالِ الْحمى أَنَّ أَفْضَلَ األَعوسم ملاً قَطُّ؟ فَعودهرگز، به خاطر  آيا«!: ع
اى؟ اينجا بود كه موسى   اى؟ و به خاطر من كسى را دشمن داشته ن كسى را دوست داشتهم

دوستى براى خدا و دشمنى براى (برترين اعمال، حب فى اللّه و بغض فى اللّه است : دانست
  ) 3.(»)خدا

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، صفحه 4برهان، جلد (تب اهل سنت نقل كرده است از ك» برهان«ـ اين حديث را تفسير  1
312.(  

  .»حب فى اللّه«، باب 3، حديث 2، جلد »اصول كافى«ـ  2
، جلد »كافى«ـ  248، صفحه 66، جلد »بحار االنوار«ـ  199، صفحه 1، جلد »سفينة البحار«ـ  3
  .126، صفحه 2
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حض رجلٌ اإلِيمانَ بِاللّه اليم: كه فرمود خوانيم مى) عليه السالم(و در حديثى از امام صادق
هيچ «: لِّهِمحتّى يكُونَ اللّه أَحب إِلَيه منْ نَفْسه و أَبِيه و أُمه و ولَده و أَهله و ماله و منَ النّاسِ كُ

تر از جانش، شود، مگر آن زمانى كه خداوند در نظرش محبوب كس ايمانش به خدا خالص نمى
  ) 1.(»مادر، فرزند، خانواده و مالش و همه مردم باشد پدر،

دشمنى (و هم در طرف منفى ) دوستى دوستان خدا(روايات در اين رابطه، هم در جانب مثبت 
انجامد، بهتر است اين سخن را با  بسيار است كه ذكر همه آنها به طول مى) با دوستان خدا

إِذَا أَردت أَنْ تَعلَم أَنَّ فيك : پايان دهيم، فرمود)معليه السال(باقر حديث پر معناى ديگرى از امام
ٌر وخَي يكفَف هتيصعلَ مأَه ضغبي و ةِ اللَّهلَ طَاعأَه بحفَإِنْ كَانَ ي راً فَانْظُرْ إِلَى قَلْبِكخَي اللَّه 

عةِ اللَّه و يحب أَهلَ معصيته لَيس فيك خَيرٌ و اللَّه يبغضُك و يحبك و إِنْ كَانَ يبغض أَهلَ طَا
بنْ أَحم عم رْءاگر بخواهى بدانى آدم خوبى هستى نگاهى به قلبت كن، اگر اهل طاعت «: الْم
دوست دارد، و اهل معصيتش را دشمن، بدان آدم خوبى هستى، و خدا تو را  خدا را دوست مى

دارد و اهل معصيتش را دوست، خيرى در تو نيست،  اگر اهل طاعتش را دشمن مىدارد، و  مى
  ) 2!.(»دارد دارد، و انسان هميشه با كسى است كه او را دوست مى و خدا تو را دشمن مى

* * *  
  ـ پاداش حب فى اللّه و بغض فى اللّه  2

عشق او را بر همه چيز مقدم شمرند، و  چنان كه در آيات فوق ديديم، خداوند براى كسانى كه
اى را تحت الشعاع عالقه به او قرار دهند، دوستان او را دوست دارند و دشمنان او را  هر عالقه

  دشمن، پنج پاداش بزرگ، مقرر داشته كه سه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24، صفحه 17، جلد »بحار االنوار«ـ  1
  .136فحه ، ص2، جلد »كافى«ـ  2
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  . دهد، و دو پاداش را در قيامت پاداشش را در همين جهان به آنها مى
نخستين موهبت در اين جهان، استقرار و ثبات ايمان آنها است، چنان نقش ايمان را بر قلوبشان 

زند كه دست حوادث و طوفانهاى زندگى نتواند آن را محو سازد، و از اين گذشته، با روح  مى
كند، و در مرحله سوم آنها را در حزب خويش جاى   د و تقويت مىاى آنها را تأيي  تازه
  . سازد دهد و بر دشمنان پيروز مى مى

دهد ، و عالوه بر  در آخرت نيز بهشت جاويدان را با تمام نعمتهايش در اختيار آنها قرار مى
  . دارد آن، خشنودى مطلق خويش را از آنان اعالم مى

ما منْ مؤْمن إِالّ و لقَلْبِه أُذُنَانِ في جوفه أُذُنٌ : خوانيم مى) عليه السالم(م صادقدر حديثى از اما
الْخَنَّاس اسوسا الْويهنْفُثُ في !لَكا الْميهنْفُثُ فأُذُنٌ ي و ! و لُهقَو كفَذَل لَكنَ بِالْمؤْمالْم اللَّه دؤَيفَي

دمد،  مى» وسواس خناس«مؤمنى قلبش دو گوش دارد، گوشى كه در آن  هر«: رُوح منْهأَيدهم بِ
كند، و اين  دمد، خداوند مؤمن را به وسيله فرشته تقويت مى در آن مى» فرشته«و گوشى كه 

  ) 1.(»و أَيدهم بِرُوح منْه: فرمايد همان است كه مى
صلى اهللا عليه (در تفسير كالم پيامبر گرامى اسالم) عليه السالم(و در حديث ديگرى از امام باقر

هنگامى كه انسان زنا كند روح ايمان در «: إِذَا زنَى الرَّجلُ فَارقَه روح اإلِيمانِ: فرمايد كه مى)وآله
: اين روح ايمان همان است كه خداوند در قرآن فرموده: آمده است» شود آن حال از او جدا مى

» مهدأَي ونْه2.(»بِرُوح م (  
و شمول آن نسبت به فرشته و مرتبه عالى روح » روح ايمان«از احاديث فوق، گستردگى معنى 

  شود، در ضمن اين حقيقت را نيز نشان  انسانى، روشن مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).288، صفحه 19، جلد »الميزان«مطابق نقل تفسير (» كافى«ـ  1
  . ركـ همان مد 2
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دهد كه با وجود اين مرحله از روح ايمان، انسان آلوده گناهانى همچون زنا و شرب خمر و  مى

  . شود امثال آن نمى
* * *  
اگر اين روح ايمان را به ما عنايت كنى، بزرگترين لطف را در حق اين بندگان ! خداوندا

  ! اى و ديگر غمى ندارند ضعيفت فرموده
و از دوستى با دشمنانت و ! به دوستى دوستانت و دشمنى دشمنانت موفق دار ما را! پروردگارا

  ! دشمنى با دوستانت بر كنار فرما
اى، اجازه  اى، و آنها را حزب اللّه شمرده  تو وعده پيروزى به مؤمنان راستين داده! بار الها

  ! و پيروزيت را شامل حال ما گردان! ورود در اين حزب را به ما مرحمت فرما
  

  آمينَ يا رب العالَمينَ 
  

  پايان سوره مجادله                                               
   1406/ شعبان المعظم /  8                                            

                                               29  /1  /1365   
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  محتواى سوره حشر 
» يهود بنى نضير«اين سوره كه بيشتر ناظر به داستان مبارزه مسلمانان، با جمعى از يهود به نام 

و پاكسازى اين سرزمين مقدس » مدينه«است و سرانجام منتهى به بيرون راندن همه آنها از 
دهنده قرآن مجيد است، و تناسب بسيار نزديكى با  هاى مهم و بيدارگر و تكان شد، از سوره

داده شده » حزب اللّه«ن آيات سوره قبل دارد كه وعده پيروزى و رستگارى در آن به آخري
  . است، و در حقيقت اين يك نمونه روشن آن پيروزى است

  : توان در شش بخش خالصه كرد محتواى اين سوره را مى
اى براى مباحث مختلف اين سوره محسوب   اول كه تنها يك آيه است و مقدمه در بخش

  . سخن از تسبيح و تنزيه عمومى موجودات در برابر خداوند عظيم و حكيم استشود،  مى
است ماجراى درگيرى مسلمان را با يهود ) آيه 9مجموعاً ( 10تا آيه  2در بخش دوم كه از آيه 

  . ندك شكن مدينه، بازگو مى پيمان
كه با  ;ه استدهد داستان منافقان مدينه آمد را تشكيل مى 17تا  11در بخش سوم كه از آيه 

  . يهود در اين برنامه، همكارى نزديك داشتند
بخش چهارم كه چند آيه بيشتر نيست مشتمل بر يك سلسله اندرزها و نصايح كلى نسبت به 

  . باشد از ماجراهاى فوق مى گيرى عموم مسلمانان است و در حقيقت به منزله نتيجه
توصيف بليغى است از قرآن مجيد و بيان تأثير آن ) 21آيه (بخش پنجم كه فقط يك آيه است 

  . در پاكسازى روح و جان
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ختم  24شروع و به آيه  22و باالخره در بخش ششم كه آخرين بخش اين سوره است و از آيه 
شمرد كه به  الل خدا و اسماء حسناى او را بر مىشود قسمت مهمى از اوصاف جمال و ج مى

  . كند  شايان مىانسان در طريق معرفة اللّه كمك 
اجتماع يهود براى «يعنى » حشر«ضمناً نام اين سوره از آيه دوم آن گرفته شده كه سخن از 

جا ، و يا حشر مسلمين براى بيرون راندن آنها به ميان آمده است، و از اين»كوچ كردن از مدينه
  .شود كه، اين حشر ارتباطى با حشر در قيامت ندارد روشن مى

اند، چرا كه قسمت عمده آياتش پيرامون آنها  گفته» بنى نضير«بعضى، نام اين سوره را سوره 
  . است

هاى مسبحات است، كه با تسبيح خداوند شروع شده، و  و باالخره اين سوره نيز، يكى از سوره
  . سبيح الهى استاتفاقاً پايان آن نيز با ت

 * * *  
  فضيلت تالوت اين سوره 

صلى اهللا عليه (براى اين سوره، فضيلت بسيار گفته شده، از جمله در حديثى از پيغمبر گرامى
تَبقَ جنَّةٌ و النَار و العرْش و الكُرْسي و الحجاب و  و منْ قَرَأَ سورةَ الْحشْرِ لَم: خوانيم مى) وآله
هوام و الرِّياح و الطَّيرُ و الشَّجرُ و الدواب و الشَّمس السماوات السبع و الَ األَرضُونَ السبع و الْال 

 هلَتلَي أَو همونْ يم اتإِنْ م و تَغْفَرُوا لَهاس و هلَيا علَّوكَةُ إِالّ صالئالْم رُ والْقَم شَهِيداًو اتهر «!: م
كس سوره حشر را بخواند، تمام بهشت، دوزخ، عرش، كرسى، حجاب، آسمانها و زمينهاى 
هفتگانه و حشرات و بادها و پرندگان و درختان و جنبندگان و خورشيد و ماه و فرشتگان، 

  كنند، و اگر در  فرستند، و براى او استغفار مى همگى بر او رحمت مى
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  ) 1.(»يا در آن شب بميرد، شهيد مرده است آن روز
منْ قَرَأَ إِذا أَمسى الرَّحمنَ و الْحشْرَ : خوانيم مى) عليه السالم(و در حديث ديگرى از امام صادق

بِحصتّى يح فَهيراً سلَكاً شاهم بِدارِه كَّلَ اللّههر كس سوره الرحمن و حشر را به هنگام «: و
صبح اى را با شمشير برهنه مأمور حفاظت خانه او تا   خداوند فرشته غروب بخواند،

  ) 2.(»كند مى
شود و در  بدون شك، اينها همه آثار انديشه در محتواى سوره است كه از قرائت آن ناشى مى

  . گردد  زندگى انسان پرتوافكن مى
 * * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در آغاز » قرطبى«، حديث اول را نيز 256و  255، صفحات 9، جلد »البيان مجمع«ـ  2و  1

  . همين سوره آورده است
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1        يمكزِيزُ الْحالْع وه ضِ وى األَرما ف و ماواتى السما ف لّهل حبس  
  هلِ الْكتابِ منْ ديارِهم الَولِ الْحشْرِهو الَّذي أَخْرَج الَّذينَ كَفَرُوا منْ أَ       2

          نَ اللّهم مونُهصح متُهعمان مظَنُّوا أَنَّه وا وخْرُجأَنْ ي ما ظَنَنْتُم  
          ثُ لَمينْ حم اللّه مفَأَتاه بالرُّع ي قُلُوبِهِمف قَذَف وا وبتَسحي  
  نينَ فَاعتَبِرُوا يا أُوليبونَ بيوتَهم بِأَيديهِم و أَيدي الْمؤْميخْرِ          
  األَبصارِ           

  و لَو ال أَنْ كَتَب اللّه علَيهِم الْجالء لَعذَّبهم في الدنْيا و لَهم في       3
  اآلخرَةِ عذاب النّارِ           

  اللّه فَإِنَّ اللّه شَديد هم شَاقُّوا اللّه و رسولَه و منْ يشَاقِّذلك بِأَنَّ       4
  الْعقابِ           

5       و ها فَبِإِذْنِ اللّهوللى أُصةً عموها قائتَرَكْتُم ينَة أَونْ لم تُمما قَطَع  
  ليخْزِي الْفاسقينَ           

  
  : ترجمه

  بخشنده بخشايشگر  به نام خداوند
  و او عزيز و  ;گويند ـ آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، براى خدا تسبيح مى 1
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  ! حكيم است
هايشان  از خانه) با مسلمانان(ـ او كسى است كه كافران اهل كتاب را در نخستين برخورد  2

كردند كه دژهاى  گمان مىكرديد آنان خارج شوند، و خودشان نيز  گمان نمى. بيرون راند
كردند به  اما خداوند از آنجا كه گمان نمى ;شود مانع مى محكمشان آنها را از عذاب الهى

هاى خود را با دست  اى كه خانه سراغشان آمد و در دلهايشان ترس و وحشت افكند، به گونه
  ! پس عبرت بگيريد اى صاحبان چشم ;كردند خويش و با دست مؤمنان ويران مى

ـ و اگر نه اين بود كه خداوند ترك وطن را بر آنان مقرّر داشته بود، آنها را در همين دنيا  3
  ! و براى آنان در آخرت نيز عذاب آتش است ;كرد مجازات مى

و هر كس با خدا دشمنى  ;ـ اين به خاطر آن است كه آنها با خدا و رسولش دشمنى كردند 4
  ! دارد خدا مجازات شديدى) بايد بداند كه(كند 

ـ هر درخت با ارزش نخل را قطع كرديد يا آن را به حال خود واگذاشتيد، همه به فرمان  5
  ! و براى اين بود كه فاسقان را خوار و رسوا كند ;خدا بود

  
  : شأن نزول

اند كه  مفسران و محدثان و ارباب تواريخ، در مورد اين آيات، شأن نزول مفصلى ذكر كرده
  : فشرده آن چنين است

بنى «و » بنى قريظه«، »بنى نضير«: كردند سه گروه از يهود زندگى مى» مدينه«در سرزمين 
نبودند ولى، چون در كتب مذهبى خود » حجاز«آنها اصالً اهل : شود كه و گفته مى» قينقاع

كند، به اين سرزمين كوچ كردند، و در  ظهور مى» مدينه«خوانده بودند كه پيامبرى از سرزمين 
  . ن ظهور بزرگ، بودنديانتظار ا

  هجرت فرمود با آنها پيمان عدم » مدينه«به ) صلى اهللا عليه وآله(هنگامى كه رسول خدا
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  . تعرض بست، ولى آنها هر زمان فرصتى يافتند از نقض اين پيمان، فروگذار نكردند
كعب بن «) غزوه احد در سال سوم هجرت واقع شد (» احد«از جمله اين كه بعد از جنگ 

آمدند و يكسر به سراغ قريش رفتند و با آنها عهد » مكّه«، با چهل مرد سوار از يهود، به »اشرف
» ابو سفيان«پيكار كنند، سپس )صلى اهللا عليه وآله(و پيمان بستند كه همگى متحداً بر ضد محمد

» لحراممسجد ا«يهودى با چهل نفر از يهود وارد » كعب بن اشرف«با چهل نفر از مكيان، و 
صلى (پيمانها را محكم ساختند، اين خبر از طريق وحى به پيامبر» كعبه«شدند، و در كنار خانه 

  .رسيد) اهللا عليه وآله
روزى با چند نفر از بزرگان و يارانش به سوى قبيله ) صلى اهللا عليه وآله(ديگر اين كه، پيامبر

خواست از آنها كمك يا وامى  مى كردند آمد، و زندگى مى» مدينه«كه در نزديكى » بنى نضير«
يكى از (» عمرو بن اميه«كه به دست » بنى عامر«بگيرد براى پرداختن ديه دو مقتول از طايفه 

خواستند در زير   و يارانش مى) صلى اهللا عليه وآله(كشته شده بودند، و شايد پيامبر) مسلمانان
  . مسلمانان غافلگير شوند را از نزديك بررسى كنند، مبادا» بنى نضير«اين پوشش، وضع 

در اين زمينه صحبت » كعب بن اشرف«در بيرون قلعه يهود بود، و با ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
شما اين مرد : اى پاشيده شد، و با يكديگر گفتند  كرد، در اين هنگام در ميان يهوديان بذر توطئه

ديوار شما نشسته است، يك نفر  آوريد، اآلن كه در كنار را در چنين شرايط مناسبى گير نمى
يكى از يهود به نام ! پشت بام رود و سنگ عظيمى بر او بيفكند و ما را از دست او راحت كند

از ) صلى اهللا عليه وآله(اعالم آمادگى كرد و به پشت بام رفت رسول خدا» عمرو بن جحاش«
خود سخنى بگويد، آنها آمد، بى اين كه با ياران » مدينه«طريق وحى آگاه شد، برخاست و به 

صلى (گردد اما بعداً آگاه شدند كه پيامبر  باز بر مى) صلى اهللا عليه وآله(كردند، پيامبر تصور مى
  » مدينه«در ) اهللا عليه وآله
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صلى اهللا (شكنى يهود بر رسول خدا بازگشتند، و اينجا بود كه پيمان» مدينه«است، آنها نيز به 
  .و دستور آماده باش براى جنگ، به مسلمانان داد ،مسلم شد ) عليه وآله

صلى اهللا (به هجو و بدگوئى پيامبر» بنى نضير«يكى از شعراى : در بعضى از روايات نيز آمده
  . شكنى آنها بود پرداخت و اين خود دليل ديگرى بر پيمان) عليه وآله

كه » محمد بن مسلمه«ا بزند، به براى اين كه ضربه كارى قبالً به آنه) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
بزرگ يهود، آشنائى داشت دستور داد او را به هر نحو بتواند به قتل برساند » كعب بن اشرف«با 

  . و او با مقدماتى اين كار را كرد
صلى اهللا عليه (تزلزلى در يهود ايجاد كرد، به دنبال آن رسول خدا» كعب بن اشرف«كشته شدن 

شكن حركت كنند، هنگامى كه آنها با  انان براى جنگ با اين قوم پيمانمسلم: دستور داد) وآله
هاى مستحكم و دژهاى نيرومند خود پناه بردند، و درها را محكم بستند،  خبر شدند به قلعه

ها بود، بكنند يا   بعضى درختان نخل را كه نزديك قلعه: دستور داد) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
  . بسوزانند

يد به اين منظور صورت گرفت كه يهوديان را كه عالقه شديدى به اموال خود اين كار، شا
اين : داشتند از قلعه بيرون كشد و پيكار، رو در رو انجام گيرد، اين احتمال نيز داده شده كه

  . بايست بريده شود ها بود، و مى نخلها مزاحم مانور سريع ارتش اسالم در اطراف قلعه
تو پيوسته از اين گونه كارها نهى ! اى محمد: اد يهود را بلند كرد، گفتندبه هر حال، اين كار فري

نازل شد و به آنها ) از آيات فوق(اى است؟ آيه پنجم اين سوره  كردى، پس اين چه برنامه مى
صلى (محاصره چند روز طول كشيد، و پيامبر. اين يك دستور خاص الهى بود: پاسخ گفت كه
را ترك گويند و » مدينه«ز از خونريزى به آنها پيشنهاد كرد كه سرزمين يبراى پره) اهللا عليه وآله

از آنجا خارج شوند، آنها نيز پذيرفتند، مقدارى از اموال خود را برداشته و بقيه را رها كردند، 
  جمعى به سوى 
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اموال و  رفتند ، و باقيمانده» حيره«و گروهى به » خيبر«و تعداد كمى به سوى » اذرعات شام«
توانستند،   هر چند تا آنجا كه مى. هاى آنها، به دست مسلمانان افتاد اراضى و باغات و خانه

  . هاى خود را به هنگام كوچ كردن تخريب كردند  خانه
به » بدر«به فاصله شش ماه، و به عقيده بعضى بعد از غزوه » احد«و اين ماجرا بعد از غزوه 
  ) 1.(فاصله شش ماه اتفاق افتاد

* * *  
  : تفسير

  » مدينه«در » بنى نضير«پايان توطئه يهود 
: فرمايد شود، مى اين سوره با تسبيح و تنزيه خداوند و بيان عزت و حكمت او شروع مى

سبح للّه (» گويد، و او عزيز و حكيم است آنچه در آسمانها و زمين است براى خدا تسبيح مى«
ى األَرما ف و ماواتى السما فيمكزِيزُ الْحالْع وه ضِ و .(  

همانها كه در شناخت » بنى نضير«اى است براى بيان سرگذشت يهود  و اين در حقيقت مقدمه
خدا و صفاتش گرفتار انواع انحرافات بودند، و همانها كه تكيه بر قدرت و عزت خويش 

  . رخاستندببه توطئه ) صلى اهللا عليه وآله(كردند و در برابر پيامبر اسالم مى
تسبيح عمومى موجودات زمين و آسمان، اعم از فرشتگان و انسانها و حيوانات و گياهان و 

انگيزى كه در  چرا كه نظام شگفت ;جمادات، ممكن است با زبان قال باشد، يا با زبان حال
  اى به كار رفته، با زبان حال  آفرينش هر ذره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذيل آيات مورد » نور الثقلين«و » قرطبى«، تفسير »على بن ابراهيم«و تفسير » جمع البيانم«ـ  1

  ).با اقتباس و تلخيص(بحث 
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  . بيانگر علم و قدرت و عظمت و حكمت خدا است
هر موجودى در عالم خود سهمى از عقل و : و از سوى ديگر، به عقيده جمعى از دانشمندان

ر چند ما از آن آگاه نيستيم، و به همين دليل با زبان خود تسبيح خدا درك و شعور دارد، ه
گويد، هر چند گوش ما توانائى شنوائى آن را ندارد، سرتاسر جهان غلغله تسبيح و حمد او  مى

اند و  خبريم، اما آنها كه از جمادى سوى جانِ جانان رفته ما نامحرمان از آن بى است هر چند
باز شده، با تمامى موجودات جهان همرازند، و نطق آب و گل را به  براى آنان از غيب چشمى

  ! شنوند، چرا كه اين نطق محسوس اهل دل است خوبى مى
  به ذكرش، هرچه خواهى در خروش استدلى داند چنين معنى كه گوش است

  !كه هر خارى به توحيدش زبان است*** خوان است   نه بلبل، بر گلش تسبيح
  ) 1.(آمده است» اسراء«سوره  44ين سخن ذيل آيه شرح بيشتر پيرامون ا

* * *  
: فرمايد  پرداخته مى» مدينه«از » بنى نضير«بعد از بيان اين مقدمه، به داستان رانده شدن يهود 

كافران اهل كتاب را در اولين اجتماع و برخورد با مسلمانان، از خداوند كسى است كه «
أَخْرَج الَّذينَ كَفَرُوا منْ أَهلِ الْكتابِ منْ ديارِهم الَولِ  هو الَّذي! (»هايشان بيرون كرد  خانه

  ). الْحشْرِ
از قرارگاهشان به سوى » حركت دادن جمعيت و خارج ساختن آنها«در اصل به معنى » حشر«

» مدينه«اجتماع و حركت مسلمانان از : ميدان جنگ و مانند آن است، و منظور از آن در اينجا
  هاى يهود، و يا اجتماع يهود   سوى قلعهبه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .140ـ  133، صفحات 12ـ جلد  1
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براى مبارزه با مسلمين است، و از آنجا كه اين نخستين اجتماع در نوع خود بود، در قرآن به 
است به برخوردهاى آينده با يهود  ناميده شده، و اين خود اشاره لطيفى» الَولِ الحشْرِ«عنوان 

  . و مانند آنها» خيبر«و يهود » بنى نضير«
اند كه هيچ تناسبى با محتواى آن  جمعى از مفسران احتماالتى در آيه داده: و عجب اين كه

در مقابل حشر روز قيامت از قبرها به سوى محشر » حشر اول«منظور، : ، از جمله اين كهندارد
حشر در قيامت در : اند كه بعضى اين آيه را دليل بر اين گرفته: كهتر اين  است، و عجب

و گويا همه اين ! به سوى آن رانده شدند» مدينه«شود كه يهود از  سرزمين شام واقع مى
است، در حالى كه اين واژه به معنى حشر در قيامت » حشر«ى از كلمه احتماالت ضعيف، ناش

شود،  از قرارگاه و حاضر شدن در ميدان، اطالق مى نيست، بلكه به هر گونه اجتماع و خروج
 :و حشرَ لسلَيمانَ جنُوده منَ الْجِنِّ و اإلِنْسِ و الطَّيرِ: خوانيم مى» نمل«سوره  17چنان كه در آيه 

  . »لشكريان سليمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدند«
با ساحران فرعونى ) عليه السالم(رزه موسىو همچنين در مورد اجتماع براى مشاهده مبا

قرار ما اين است كه همه مردم هنگامى كه روز باال «: و أَنْ يحشَرَ النّاس ضُحى: خوانيم مى
  ) 1.(»آيد، جمع شوند مى

كرديد كه آنها از اين ديار خارج شوند و آنها نيز  شما هرگز گمان نمى«: افزايد پس از آن مى
ما ظَنَنْتُم أَنْ (» شود هاى محكمشان از شكست آنها و عذاب الهى مانع مىگمان داشتند كه دژ

نَ اللّهم مونُهصح متُهعمان مظَنُّوا أَنَّه وا وخْرُجي .(  
گاهشان دژهاى نيرومند و قدرت ظاهريشان  آنها چنان مغرور و از خود راضى بودند كه، تكيه

از امكانات وسيع و تجهيزات » مدينه«در » بنى نضير«ه يهود دهد ك بود، اين تعبير آيه نشان مى
  اى كه نه   مند بودند، به گونه فراوانى بهره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .59ـ طه، آيه  1
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كردند به اين آسانى مغلوب شوند، و نه ديگران، ولى از آنجا كه خدا  خودشان باور مى
ن سازد كه چيزى در برابر اراده او قدرت مقاومت ندارد، حتى بدون خواست، به همه روش مى

  ! آن كه جنگى رخ دهد، آنها را از آن سرزمين بيرون راند
كردند به سراغشان آمد، و در  جا كه گمان نمىاما خداوند از آن«: فرمايد لذا در ادامه آيه مى

با دست خويش و با دست هاى خود را  اى كه خانه قلبشان وحشت و ترس افكند، به گونه
يحتَسبوا و قَذَف في قُلُوبِهِم الرُّعب يخْرِبونَ  فَأَتاهم اللّه منْ حيثُ لَم(» كردند مؤمنان ويران مى

بِأَي موتَهيينَبنؤْمي الْمدأَي و يهِمد .(  
نگها به يارى مؤمنان آرى، خدا اين لشكر نامرئى، يعنى لشكر ترس را كه در بسيارى از ج

فرستاد بر قلب آنها چيره كرد، و مجال هر گونه حركت و مقابله را از آنها سلب نمود، آنها  مى
خبر از آنكه خداوند لشكرى از درون   خود را براى مقابله با لشكر برون آماده كرده بودند، بى

شان با دشمن براى دهد كه خود فرستد، و چنان آنها را در تنگنا قرار مى به سراغشان مى
  . هايشان همكارى كنند تخريب خانه

قبل از اين ماجرا وحشتى بر دل آنها » كعب بن اشرف«درست است كه كشته شدن رئيس آنها 
اند  افكنده بود، ولى مسلماً منظور از آيه اين نيست ـ آن چنان كه بعضى از مفسران گمان كرده

  . شتافت ا در جنگهاى اسالمى به يارى مسلمين مىـ بلكه اين يك نوع امداد الهى بوده كه باره
كردند كه به داخل آن راه يابند، و  مسلمانان از بيرون، دژهاى آنها را ويران مى: جالب اين كه

د تا به صورت سالم به دست مسلمانان نيفتد، و نتيجه اين كردن يهود از درون ويران مى
  ! همكارى ويران شدن استحكامات آنها بود

يهود از داخل، ديواره دژها : د اين آيه، تفسيرهاى ديگرى نيز گفته شده، از جمله اين كهدر مور
  كردند تا فرار كنند، و مسلمانان از بيرون تا به آنها  را ويران مى
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  ). ولى اين احتمال بعيد است(دست يابند 
فالن كس خانه و زندگيش را  :گوئيم مى: اين آيه معنى كنائى دارد، مثل اين كه: و نيز گفته شده

  . با دست خودش ويران كرد، يعنى بر اثر نادانيها و لجاجتها سبب بر باد دادن زندگى خود شد
هاى داخل قلعه را  ين بود كه دهانه كوچهها ا منظور يهود از تخريب بعضى از خانه: يا اين كه

  . در آن سكنى گزينندببندند تا مانع پيشروى مسلمانان شوند و در آينده نيز نتوانند 
هاى داخل دژ را خراب كردند، تا در صورت كشيده شدن ميدان نبرد  قسمتى از خانه: يا اين كه

  . به داخل دژ، جاى كافى براى جنگيدن داشته باشند
ها مصالح گرانقيمتى وجود داشت آنها را تخريب كردند تا  در بناى بعضى از خانه: يا اين كه

  . تر است  ند، ولى تفسير اول از همه مناسبآنچه قابل حمل بود ببر
! »پس عبرت بگيريد اى صاحبان چشم«: فرمايد گيرى كلى مى در پايان آيه، به عنوان يك نتيجه

  ). بصارِفَاعتَبِرُوا يا أُولي األَ(
، گرفته شده كه به معنى گذشتن از چيزى است به »عبور«در اصل از » اعتبار«از ماده » اعتَبِرُوا«

شود، به خاطر عبور قطرات اشك از   گفته مى» عبرة«به اشك چشم : ى چيز ديگر، و اين كهسو
ز كسى به گويند كه، مطالب و مفاهيم را ا مى» عبارت«را از اين رو » عبارت«چشم است، و 

بر تفسير محتواى آن به خاطر اين است كه، » تعبير خواب«كند، و اطالق  ديگرى منتقل مى
  . سازد به باطن آن منتقل مى انسان را از ظاهر

گويند، چرا كه انسان را  مى» عبرت«دهد  و به همين مناسبت، به حوادثى كه به انسان پند مى
  از مطلبى به مطلب  گردد و به يك سلسله تعاليم كلى رهنمون مى
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  . كند ديگر منتقل مى
است كه حوادث را به خوبى  اشاره به كسانى) صاحبان چشم(» أُولى األَبصارِ«تعبير به 

  . رسند كنند، و به عمق آن مى بينند، و با چشم باز موشكافى مى مى
  ) 1).(شود به درك و آگاهى درونى گفته مى» بصيرت«معموالً به عضو بينائى و » بصر«واژه (

آن آمادگى گرفتن درسهاى عبرت را دارند، لذا قر: كسانى هستند كه» أُولى األَبصارِ«در حقيقت 
  . بردارى الزم كنيد از اين حادثه بهره: دهد كه به آنها هشدار مى

اين است كه حوادث مشابه را كه از نظر حكم عقل، » عبرت«منظور از گرفتن : شك نيست
بنى «شكنان ديگر، بر يهود  يكسانند، بر هم مقايسه كنند، مانند مقايسه حال كفار و پيمان

كه بعضى در استنباط احكام دينى از آن » قياسات ظنّى«با  ، ولى هرگز اين جمله ارتباطى»نضير
بعضى از فقهاى اهل سنت، براى اثبات اين مقصود : كنند ندارد، و تعجب است كه استفاده مى

  . اند اند، هر چند بعضى ديگر بر آن ايراد گرفته اده كردهاز آيه فوق استف
انتقال منطقى و قطعى از موضوعى به  در آيه فوق،» عبرت و اعتبار«منظور از : خالصه اين كه

  . موضوع ديگر است نه عمل كردن به پندار و گمان
به هر حال، به راستى سرنوشت اين قوم يهود با آن قدرت و عظمت و شوكت، و با آن 

انگيزى بود، كه حتى بدون آن كه دست به  امكانات و استحكامات فراوان، سرنوشت عبرت
رسيدند، تسليم  ت مسلمانان كه هرگز در ظاهر به پاى آنها نمىاسلحه ببرند، در مقابل جمعي

هاى خود را با دست خويش ويران كردند، و اموالشان را براى مسلمانان نيازمند  شدند، خانه
  ، و در نقاط بجا گذاردند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . »مفردات راغب«ـ  1
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» مدينه«كه طبق نقل تواريخ، از آغاز به اين جهت در سرزمين  مختلف پراكنده شدند، در حالى
سكنى گزيده بودند كه پيامبر موعود كتب خويش را درك كنند، و در صف اول يارانش قرار 

  ! گيرند
و كَانَ أَكْثَرَ عبادةِ أَبِى ذَر رحمه اللَّه التَّفَكُّرُ : خوانيم مى) عليه السالم(در حديثى از امام صادق

اربت1.(»بيشترين عبادت ابوذر تفكر و عبرت گرفتن بود«: اإلِع (  
بايد همه حوادث دردناك را خودشان بيازمايند، و طعم تلخ : اما مع االسف، بسيارند كسانى كه

  . گيرند شكستها را شخصاً بچشند، و هرگز از وضع ديگران عبرت نمى
سعادتمند كسى است كه از «: عيد منْ وعظَ بِغَيرِهالس: فرمايد مى) عليه السالم(امير مؤمنان على

  )2!.(»ديگران پند و عبرت گيرد
 * * *  

داشته بود كه جالى وطن كنند و اگر نه اين بود كه خداوند بر آنها مقرر «: افزايد  آيه بعد، مى
ب اللّه علَيهِم الْجالء و لَو ال أَنْ كَتَ(» كرد منطقه را ترك گويند، آنها را در همين دنيا مجازات مى

  ).لَعذَّبهم فى الدنْيا
هائى كه يك عمر فراهم كرده   بدون شك، جالى وطن و رها كردن قسمت عمده سرمايه

نها عذابى دردناك بود، بنابراين منظور از جمله فوق، اين است كه اگر اين بودند، خود براى آ
يگرى كه همان قتل و اسارت به دست مسلمانان بود، عذاب براى آنها مقدر نشده بود، عذاب د

خواست آنها در جهان آواره شوند، و اى بسا اين آوارگى  آمد، خدا مى بر سر آنها فرود مى
هاى مجلل و مزارع و باغات   زيرا هر وقت به ياد آن همه دژها و خانه ;براى آنها دردناكتر بود

  خود 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .274، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«مطابق نقل » خصال«ـ كتاب  1
  .86، خطبه »نهج البالغه«ـ  2
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نى و توطئه بر ضد پيامبر شك افتادند كه در دست ديگران است و خودشان بر اثر پيمان مى
هاى  در مناطق ديگر محروم و سرگردانند، گرفتار آزار و شكنجه) صلى اهللا عليه وآله(خدا

  . شدند روحى فراوانى مى
شكن را گرفتار چنين سرنوشت  خواست اين گروه مغرور و فريبكار و پيمان  آرى، خدا مى
  . دردناكى كند

و براى آنها در آخرت نيز «: افزايد اما اين تنها، عذاب دنياى آنها بود، لذا در پايان اين آيه مى
  ). ارِو لَهم فى اآلخرَةِ عذاب النّ(» عذاب آتش است

چنين است دنيا و آخرت كسانى كه پشت پا به حق و عدالت زنند و بر مركب غرور و خود 
  . خواهى سوار گردند

* * *  
صلى اهللا (و از آنجا كه ذكر اين ماجرا عالوه بر بيان قدرت پروردگار و حقانيت پيغمبر اكرم

دارند تا » بنى نضير«ود بايد هشدارى براى تمام كسانى باشد كه اعمالى مشابه يه) عليه وآله
اين مجازات دنيا و «: افزايد مسأله در آنها خالصه نشود، در آيه بعد مطلب را تعميم داده، مى

ذلك بِأَنَّهم (» از آن جهت دامنگيرشان شد كه با خدا و رسولش به دشمنى برخاستند آخرت
ولَهسر و شَاقُّوا اللّه .(  

زيرا خدا شديد العقاب  ;كند يزد، خداوند مجازاتش مىو هر كس به دشمنى با خدا بر خ«
  ) 1).(و منْ يشَاقِّ اللّه فَإِنَّ اللّه شَديد الْعقابِ(» است

است، و از آنجا كه » شكاف و جدائى ميان دو چيز«در اصل به معنى » شقاق«از ماده » شاقُّوا«
» شقاق«سازد، به عمل او   گيرد، و خود را جدا مى هميشه دشمن در طرف مقابل قرار مى

  . گويند مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و منْ «: اشد، و در تقدير چنين استب براى شرط است و جزاى آن محذوف مى» من«ـ  1

  .»يشَاقِّ اللّه يعاقبه فَإِنَّ اللّه شَديد الْعقابِ
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و در » بدر«بعد از داستان جنگ  13آيه » انفال«سوره  عين همين آيه با تفاوت بسيار جزئى در
  . هم شكسته شدن مشركان، آمده است كه بيانگر عموميت محتواى آن از هر نظر است

كند و در ذيل آيه، تنها  در آغاز آيه، دشمنى با خدا و رسول را مطرح مى: قابل توجه اين كه
نيز، ) صلى اهللا عليه وآله(ا رسول خداسخن از دشمنى با خدا است، اشاره به اين كه دشمنى ب

  . با دشمنى خدا يكى است و از هم جدا نيست
بودن خداوند ندارد، زيرا آنجا كه » أَرحم الرّاحمين«هيچ منافاتى با » شَديد العقاب«تعبير به 

است، و آنجا كه جاى مجازات و عقوبت است » أَرحم الرّاحمين«جاى عفو و رحمت است 
و أَيقَنْت أَنَّك أَنْت أَرحم الرّاحمينَ فى «: است چنان كه در دعا آمده است» شَد المعاقبِينأَ«

  ) 1.(»موضعِ الْعفْوِ و الرَّحمةِ و أَشَد الْمعاقبِينَ فى موضعِ النَّكالِ و النَّقمةَ
* * *  

ـ چنان كه » بنى نضير«پردازد كه يهود  رادى مىدر آخرين آيه از آيات مورد بحث، به پاسخ اي
در آن موقع كه  ساختند، متوجه مى) صلى اهللا عليه وآله(در شأن نزول نيز گفتيم ـ به پيامبر

تا محل كافى براى نبرد (هاى محكم يهود را ببرند  دستور داد، قسمتى از نخلهاى نزديك قلعه
ها بيرون آيند و درگيرى در خارج قلعه  قلعه يهود ناراحت شوند و از: باشد، يا براى اين كه

كردى؟ آيه نازل  مگر تو نبودى كه از اين گونه كارها نهى مى! اى محمد: آنها گفتند) روى دهد
هر درخت با ارزش نخل را قطع يا به حال خود واگذار كرديد، همه به فرمان «: شد و گفت

  ) 2).(تُموها قائمةً على أُصولها فَبِإِذْنِ اللّهما قَطَعتُم منْ لينَة أَو تَرَكْ! (»خدا بود
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»ماه مبارك رمضان«از ادعيه » افتتاح«ـ دعاى  1
  . باشد مى» فبأذن اللّه«در آيه فوق شرطيه است و جزاى آن » ما«ـ  2
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  ). و ليخْزِى الْفاسقينَ( »و هدف اين بود كه فاسقان را خوار و رسوا كند«
به » لين«گويند، و بعضى آن را از ماده   به يك نوع عالى از درخت خرما مى» لون«از ماده » لينَة«

هائى نرم و نزديك زمين و  اند كه شاخه  معنى نرمى، به نوعى از درخت خرما تفسير كرده
  . اى نرم و لذيذ دارد ميوه
تفسير شده است كه تقريباً » نخله كريمه«ع مختلف درخت نخل يا و انوا» الوان«به » لينه«گاه 

  . گردد همه به يك چيز بر مى
از سوى بعضى از » بنى نضير«ام به قطع قسمتى از درختان نخل اقد: اند به هر حال، بعضى گفته

مسلمانان روى داد، در حالى كه بعضى ديگر مخالف بودند، در اينجا آيه فوق نازل شد و ميان 
  ) 1.(ها فصل خصومت كردآن

آيه ناظر به عمل دو نفر از اصحاب است كه يكى به هنگام قطع درختان : اند بعضى ديگر گفته
و ديگرى ) و از قلعه فرود آيند(بريد تا يهود را به خشم آورد  ن خوب را مىنخل درختا

اند و به همين بريد تا آنچه پر ارزش است براى استفاده آينده باقى بم  نخلهاى كم ارزش را مى
  ) 2.(جهت در ميان آنها اختالف افتاد، آيه نازل شد و گفت هر دو به اذن الهى بوده است

را بريدند و بعضى ) نوع خوب(» لينه«مسلمانان بعضى از درختان : ولى ظاهر آيه اين است كه
، تا از همانها را رها ساختند، و اين عمل باعث ايراد يهود شد، و قرآن به آنها پاسخ گفت

روشن شود اين كار از روى هواى نفس نبوده، بلكه يك دستور الهى در اين زمينه صادر شده 
  . بود كه در شعاع محدود اين كار عملى گردد، تا بيش از حد، ضايعاتى رخ ندهد

  در هر صورت، اين حكم يك استثناء در قانون معروف اسالمى است كه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 6، جلد »در المنثور«ـ اين معنى در تفسير  93، صفحه 11، جلد »ابوالفتوح رازى«ـ تفسير  1
  . نيز آمده است 188صفحه 

  .283، صفحه 29، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  2
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به هنگام حمله به دشمن نبايد درختان را قطع كرد، و حيوانات را كشت ، و زراعتها : گويد مى

ن تنها مربوط به موردى بوده است كه براى بيرون كشيدن دشمن از قلعه، و يا را آتش زد، اي
ت داشته ، و در هر قانون كلّى، استثنائات جزئى فراهم ساختن ميدان جنگ، و مانند آن ضرور

ضرورى غالباً وجود دارد، همان گونه كه اصل كلى بر نخوردن گوشت مردار است، ولى به 
  . مجاز است» ميته اكل«هنگام اجبار و اضطرار 

از دهد كه الاقل يكى  نشان مى) تا فاسقان را خوار و رسوا كند(» و ليخْزِى الْفاسقينَ«جمله 
  . اهداف اين كار، خوار نمودن دشمن و در هم شكستن روحيه آنها بوده است

 * * *  
  : ها نكته

  ! ـ لشكرهاى نامرئى خدا 1
كنند،   بر نيروهاى ظاهرى و مادى خويش تكيه مىدر حالى كه اهل دنيا براى كسب پيروزى 

اى از آن را در   نهگاه خداپرستان، ارزشهاى معنوى و امدادهاى الهى آنها است كه نمو تكيه
  . در آيات فوق مالحظه كرديم» مدينه«و بيرون راندن آنها از » بنى نضير«داستان شكست 

همان ترس و وحشتى بود كه خدا بر يكى از عوامل مؤثر پيروزى، : در اين آيات خوانديم كه
ر شدند كردند، و حاض هاى خود را با دست خود ويران مى  دلهاى آنها افكند، تا آنجا كه خانه

  . از اموال خود چشم بپوشند و از آن ديار بيرون روند
نظير اين معنى، چند بار در آيات قرآن مجيد آمده است از جمله در داستان گروه ديگرى از 

  در » احزاب«كه مسلمانان بعد از جنگ » بنى قريظه«نام يهود، به 
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و أَنْزَلَ الَّذينَ ظاهرُوهم منْ : فرمايد يك درگيرى شديد با آنها روبرو شدند نيز آمده است، مى
خداوند «: سرُونَ فَرِيقاًأَهلِ الْكتابِ منْ صياصيهِم و قَذَف في قُلُوبِهِم الرُّعب فَرِيقاً تَقْتُلُونَ و تَأْ

گروهى از اهل كتاب را كه از مشركان عرب حمايت كردند، از دژهاى محكمشان فرود آورد، 
در دلهاى آنها ترس و وحشت افكند، تا آنجا كه گروهى را به قتل رسانديد و گروهى را و 

  )1.(»اسير كرديد
أُلْقى فى قُلُوبِ الَّذينَ كَفَرُوا س: گويد نيز آمده است مى» بدر«همين معنى در داستان جنگ 

ب2.(»افكنم من به زودى در دلهاى كافران وحشت مى«: الرُّع (  
قسمتى از اين وحشت كه حكم يك لشكر نامرئى الهى را دارد، طبيعى است هر چند قسمتى از 
ن آن اسرارآميز است، و روابط آن با وسائل عادى بر ما مكشوف نيست، آنچه طبيعى است اي

دانند خواه كشته و شهيد شوند، خواه دشمن را در هم  مؤمنان در هر حال خود را پيروز مى: كه
دهد، بلكه چنين انسان  ش اين است، ترس و وحشتى به خود راه نمىبكوبند، و كسى كه منطق

انگيز است، همان گونه كه در دنياى امروز نيز كشورهاى  اى براى دشمنش وحشت اعجوبه
ترين سالحها، و بزرگترين ارتشها، از گروهى اندك از  بينيم كه با داشتن پيشرفته بزرگى را مى

  .با آنها درگير نشوند: كوشند ند، و دائماً مىجوى، وحشت دار مؤمنان راستين ستيزه
!: نُصرْت بِالرُّعبِ مسيرَةَ شَهر: خوانيم فرمود  مى) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از رسول خدا

  )3.(»ام به فاصله يك ماه  جانب خدا به وسيله ترس و وحشت دشمنان يارى شدهمن از «
شوند وحشت دارند، بلكه در نقاطى كه   يعنى نه تنها كسانى كه در ميدان نبرد با من رو برو مى

  دشمن از من يك ماه راه فاصله دارد، وحشت و اضطراب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 26ـ احزاب، آيه  1
  .12ـ انفال، آيه  2
  ).آل عمران 151ذيل آيه ( 519، صفحه 2، جلد »مجمع البيان«ـ  3
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  ! حاكم است
: كنند سه لشكر، او را يارى مى: خوانيم نيز مى) عليه السالم(در مورد لشكريان حضرت مهدى
بالرُّع نُونَ، وؤْمالْم كَةُ، والئ1!.(»و وحشت فرشتگان و مؤمنان و ترس«!: الم (  

كنند از برون ضربه نخورند، اما خداوند از درون آنها را متالشى  در حقيقت آنها سعى مى
ها و  چرا كه اگر تمام سالح ;تر و جبران ناپذير است دانيم ضربه درونى جانكاه كند، و مى مى

و  هاى دنيا در اختيار كسى باشد ولى روحيه نبرد نداشته باشد، محكوم به شكست ارتش
  . نابودى است

* * *  
  هاى امروز يهود  ـ توطئه 2

هاى آنها آميخته شده بود، و در بسيارى از حوادث دردناك  تاريخ اسالم از همان آغاز با توطئه
آنها به عشق پيامبر : كنيم، و عجب اين كه آنها را داخل صحنه يا در پشت صحنه مشاهده مى

اين ظهور بزرگ، از دشمنان سرسخت شدند و هم موعود به سرزمين حجاز آمدند، ولى بعد از 
هاى ضد اسالمى يهود را در صحنه و يا در پشت صحنه مشاهده   يز در بيشتر توطئهامروز ن

  ! كنيم، و اين عبرتى است براى صاحبان بصيرت مى
دهد، تنها طريق دفع آنان  نشان مى) صلى اهللا عليه وآله(و همان گونه كه تاريخ پيغمبر اكرم

هيچ گونه مدارا و عدل و  كه در منطقشان» صهيونيستها«قاطعانه است، به خصوص  برخورد
توان با آنها سخن گفت، ولى با  انصاف نيست، زبانشان زور است، و جز با زور و قدرت نمى

ترسند، و اگر مسلمانان امروز، همانند ياران  اين حال، از مؤمنان راستين بيش از هر چيز مى
  از ايمان و استقامت و ) يه وآلهصلى اهللا عل(پيامبر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 124، صفحه 7، جلد »اثبات الهداة«ـ  1
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قاطعيت كافى برخوردار باشند، ترس و وحشت آنها بر دلهاى اين دشمنان خونخوار چيره 
بيرون راند و اين درسى توان با همين لشكر الهى آنها را از زمينهاى اشغال شده  شود، و مى مى

  . در چهارده قرن قبل به ما داده است) عليه وآله صلى اهللا(است كه رسول اللّه
* * *  
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  و ما أَفاء اللّه على رسوله منْهم فَما أَوجفْتُم علَيه منْ خَيل و الرِكاب       6
  ه يسلِّطُ رسلَه على منْ يشاء و اللّه على كُلِّ شَيء قَديرٌ و لكنَّ اللّ          

  ما أَفاء اللّه على رسوله منْ أَهلِ الْقُرى فَللّه و للرَّسولِ و لذي       7
  ةًكَى اليكُونَ دولَ الْقُرْبى و الْيتامى و الْمساكينِ و ابنِ السبِيلِ          
          نْهع ما نَهاكُم و ولُ فَخُذُوهالرَّس ما آتاكُم و نْكُمم ياءنَ األَغْنيب  
  فَانْتَهوا و اتَّقُوا اللّه إِنَّ اللّه شَديد الْعقابِ           

  
  : ترجمه

كه شما چيزى است ) و بخشيده(به رسولش بازگردانده [ از يهود=]ـ و آنچه را خدا از آنان  6
ولى خداوند رسوالن  ;نه اسبى تاختيد و نه شترى) زحمتى نكشيديد،(براى به دست آوردن آن 

  ! و خدا بر هر چيز تواناست ;سازد خود را بر هر كس بخواهد مسلط مى
ـ آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش باز گرداند از آن خدا و رسول و  7

در ميان ) اين اموال عظيم(ماندگان است، تا  تمندان و در راهخويشاوندان او و يتيمان و مس
و اجرا (آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگيريد . ثروتمندان شما دست به دست نگردد

خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش ) مخالفت(و از  ;، و از آنچه نهى كرده خوددارى نمائيد)كنيد
  ! شديد است

  
  : شأن نزول

  ين آيات، تكميلى است بر آيات گذشته كه داستان شكست يهود از آنجا كه ا
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  . كرد، شأن نزول آن نيز ادامه همان شأن نزول است را بازگو مى» بنى نضير«
، باغها و زمينهاى كشاورزى و »مدينه«از » بنى نضير«توضيح اين كه، بعد از بيرون رفتن يهود 

ينه باقى ماند، جمعى از سران مسلمين خدمت رسول تى از اموال آنها در مدها و قسم  خانه
رسيدند و طبق آنچه از سنت عصر جاهليت به خاطر داشتند، عرض ) صلى اهللا عليه وآله(خدا

هاى اين غنيمت، و يك چهارم آن را برگير، و بقيه را به ما واگذار، تا در ميان  برگزيده: كردند
چون براى اين غنائم، جنگى نشده و : ت گفتفوق نازل شد و با صراح آيات! خود تقسيم كنيم

و او (دارد ) رئيس حكومت اسالمى(اند تمام آن تعلق به رسول اللّه  مسلمانان زحمتى نكشيده
) صلى اهللا عليه وآله(كند و چنان كه بعداً خواهيم ديد، پيامبر هر گونه صالح بداند تقسيم مى

از مال دنيا تهى بود، و » مدينه«سرزمين  جرين كه دستهاى آنها دراين اموال را در ميان مها
  ) 1).(تعداد كمى از انصار، تقسيم كرد

* * *  
  : تفسير

  آيد  حكم غنائمى كه بدون جنگ به دست مى
كند، و در عين حال روشنگر يك  را بيان مى» بنى نضير«اين آيات، چنان كه گفتيم، حكم غنائم 

ردسر و زحمت و رنج، عائد جامعه اسالمى م غنائمى است كه بدون دقانون كلى در زمينه تما
  . ياد شده است» فىء«شود كه در فقه اسالمى به عنوان  مى
آنچه را خداوند به رسولش از آنها باز گرداند، چيزى است كه شما براى تحصيل «: فرمايد مى

  له و ما أَفاء اللّه على رسو(» آن نه اسبى تاختيد، و نه شترى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، ذيل آيات مورد بحث، و تفاسير ديگر»مجمع البيان«ـ  1
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  ) 1).(منْهم فَما أَوجفْتُم علَيه منْ خَيل و الرِكاب
»بر اين دسته از : است، و اين كه» رجوع و بازگشت«در اصل، به معنى » فىء«از ماده » أَفاء

اطالق شده، شايد به خاطر آن است كه، خداوند تمام مواهب اين ) بر وزن شىء(» فىء«غنائم 
جهان را در اصل براى مؤمنان، و قبل از همه، براى پيغمبر گراميش كه اشرف كائنات و خالصه 

هر چند (موجودات است آفريده، و افراد غير مؤمن و گنهكار، در حقيقت غاصبان اين اموالند 
هنگامى كه اين اموال به صاحبان ) محسوب شوندبر حسب قوانين شرعى يا عرفى مالك 

  . است» فىء«گردد، شايسته عنوان  حقيقى باز مى
  . افتد است كه معموالً در جنگها اتفاق مى» راندن سريع«به معنى » ايجاف«از ماده » أَوجفْتُم«
  )2).(جمعى است كه مفرد از جنس خود ندارد(است » ها اسب«به معنى » خَيل«
  . آيد مى» شتران سوارى«معموالً به معنى » ركوب«ماده از » رِكاب«

در تمام مواردى كه براى به دست آوردن غنيمت هيچ : هدف از مجموع جمله، اين است كه
جنگى رخ ندهد، غنائم در ميان جنگجويان تقسيم نخواهد شد، و به طور كامل در اختيار رئيس 

آيد، مصرف  ر مصارفى كه در آيه بعد مىگيرد، او هم با صالحديد خود، د مسلمين، قرار مى
  . كند مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است، » نافيه» «فَما أَوجفْتُم علَيه«در » ما«و » مبتدا«است، و » موصوله» «ما أَفاء اللّه«در » ما«ـ  1

مانع  باشد بىبر سر خبر در جائى كه شبيه شرط » فاء«آمدن (و مجموع اين جمله خبريه است، 
شرطيه و دومى با جمله بعد از آن جواب شرط » ما«، اين احتمال نيز داده شده كه اولين )است
  . است

ى پندار و است كه به معن» خيال«در اصل از ماده » خَيل«: گويد  مى» مفردات«در » راغب«ـ  2
از يك نوع چرا كه  ;است» تكبر و خود برتربينى«به معنى » خيالء«تصورات ذهنى است، و 
شود، غالباً يك نوع  شود، و از آنجا كه وقتى انسان بر اسب سوار مى تخيل فضيلت، ناشى مى
» خيل«: بر اسب اطالق شده است، قابل توجه اين كه» خيل«كند، لفظ   غرور و كبر احساس مى

  . شود، هم به سواران به اسبها گفته مىهم 
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ولى خداوند «ها هميشه نتيجه جنگهاى شما باشد،  زىچنان نيست كه پيرو: افزايد سپس مى
و لكنَّ (» سازد، و خداوند بر همه چيز تواناست رسوالن خود را بر هر كس بخواهد مسلط مى

 و شاءنْ يلى مع لَهسلِّطُ رسي يرٌاللّهء قَدلى كُلِّ شَيع اللّه .(  
با امدادهاى غيبى » بنى نضير«هود آرى، پيروزى بر دشمن سرسخت و نيرومندى همچون ي

تواند در يك چشم بر  خداوند صورت گرفت، تا بدانيد خداوند بر همه چيز قادر است، و مى
ند، و تمام امكانات را زدن، قومى نيرومند را زبون سازد، و گروهى اندك را بر آنها مسلط ك هم

  . از گروه اول، به گروه دوم منتقل نمايد
هائى هم درس معرفة اللّه را بياموزند، و هم  توانند، در چنين ميدان ن مىاينجاست كه مسلمانا

را ببينند، و هم برنامه اخالص و اتكاء به ذات ) صلى اهللا عليه وآله(هاى حقانيت پيامبر نشانه
  . سير راهشان ياد گيرندپاك خدا را در تمام م

بدون جنگ در اختيار » نضيربنى «غنائم يهود : شود و آن اين كه  در اينجا سؤالى مطرح مى
هاى يهود را در حلقه محاصره قرار  مسلمانان قرار نگرفت، بلكه لشكر كشى كردند و قلعه

  . شود درگيرى مسلحانه محدودى نيز رخ داد دادند، و حتى گفته مى
» مدينه«اند ـ فاصله چندانى از  ـ چنان كه گفته» بنى نضير«هاى   قلعه: وئيمگ در پاسخ مى

و مسلمانان پياده ) اند كيلومتر، ذكر كرده 4عضى از مفسران فاصله را دو ميل، كمتر از ب(نداشت 
ها آمدند، بنابراين زحمتى متحمل نشدند، اما وقوع درگيرى مسلحانه از نظر  به سوى قلعه

در حقيقت : توان گفت ت، محاصره نيز چندان به طول نيانجاميد، بنابراين، مىتاريخى ثابت نيس
  . توان نام آن را نبرد گذاشت، رخ نداد و خونى بر زمين ريخته نشدچيزى كه ب

 * * *  
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كند و به صورت يك  را كه در آيه قبل آمده است، به وضوح بيان مى» فىء«آيه بعد مصرف 
آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگردانده است از آن «: دفرماي قاعده كلى مى
و ما أَفاء اللّه (» ماندگان است  ، و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و درراهخدا، و رسول

  ).مساكينِ و ابنِ السبِيلِعلى رسوله منْ أَهلِ الْقُرى فَللّه و للرَّسولِ و لذى الْقُرْبى و الْيتامى و الْ
صلى اهللا (ها يك پنجم آن در اختيار پيامبريعنى اين همانند غنائم جنگهاى مسلحانه نيست كه تن

  .و ساير نيازمندان قرار گيرد، و چهار پنجم، از آن جنگجويان باشد) عليه وآله
و نيز اگر در آيه قبل گفته شد كه، تمام آن متعلق به رسول خدا است مفهومش اين نيست كه 

مى، و كند، بلكه چون رئيس حكومت اسال تمام آن را در مصارف شخصى مصرف مى
  . كند مخصوصاً مدافع و حافظ حقوق نيازمندان است، قسمت عمده را در مورد آنها صرف مى

  : ذكر شده» فىء«در اين آيه، به طور كلى شش مصرف براى 
ـ سهم خداوند، بديهى است خداوند مالك همه چيز است، و در عين حال، به هيچ چيز  1

ت تا گروههاى ديگر كه بعد از آن ذكر نيازمند نيست، و اين يك نوع نسبت تشريفى اس
رديف سهم خدا محسوب دارند،  اند، هيچ نوع احساس حقارت نكنند و سهم خود را هم  شده
  . اى از شخصيت آنها در افكار عمومى كاسته نشود و ذره

است كه طبعاً نيازمنديهاى شخصى او و سپس نيازمنديهاى ) صلى اهللا عليه وآله(ـ سهم پيامبر 2
  . كند و و انتظاراتى را كه مردم از او دارند، تأمين مىمقامى ا

صلى اهللا عليه (ـ سهم ذوى القربى است كه بدون شك در اينجا منظور خويشاوندان پيامبر 3
  كه جزء اموال عمومى مسلمين » زكات«و بنى هاشم است كه از گرفتن ) وآله
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  ) 1.(است، محرومند
چرا كه در اين صورت همه  ;ر، خويشاوندان عموم مردم باشدو اصوالً معنى ندارد كه منظو

  . شود، زيرا همه مردم خويشاوندان يكديگرند مسلمانان را بدون استثناء شامل مى
در اين كه آيا در ذوى القربى نياز و فقر شرط است، يا نه؟ در ميان مفسران گفتگو است، هر 

  . رسد تر به نظر مى ست، شرط بودن آن صحيحچند با قرائنى كه در پايان اين آيه و آيه بعد ا
اين سه گروه تنها از : ماندگان است، در اين كه  ـ سهم يتيمان و مسكينان و در راه 6و  5و  4
شود؟ در ميان  ها را شامل مى  ابن السبيلبايد باشند، يا عموم يتيمان و مستمندان و » بنى هاشم«

  : مفسران گفتگو است
اين مسأله، تعميم دارد در حالى كه رواياتى كه : فسران آنها معتقدندعموم فقهاى اهل سنت و م

باشد، از بعضى استفاده  رسيده است در اين زمينه مختلف مى) عليهم السالم(از طريق اهل بيت
شود اين سه سهم نيز، مخصوص يتيمان و مستمندان و ابن السبيل بنى هاشم است، در  مى

عليه (شده كه، اين حكم عموميت دارد از امام باقر ر بعضى از روايات تصريححالى كه د
كَانَ أَبِى يقُولُ لَنَا سهم الرَّسولِ و سهم ذى الْقُرْبى و نَحنُ : : چنين نقل شده فرمود) السالم

ىقا بيمالنّاسِ ف سهم رسول خدا و ذى القربى از آن ما است، و ما در باقيمانده اين «: شُرَكَاء
  ) 2.(»با مردم شريكيم سهام،
  دهد   همين سوره كه توضيحى است براى اين آيه، نيز گواهى مى 9و  8آيات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ اين تفسير را نه تنها مفسران شيعه، كه بسيارى از مفسران اهل سنت نيز به آن تصريح  1

فى «در » سيد قطب«، »روح البيان«در » ىبرسوئ«، »كبير«ر تفسير د» فخر رازى«اند، مانند  كرده
  .»روح المعانى«در » آلوسى«در تفسيرش و » مراغى«و » ظالل القرآن

از  12حديث ( 368، صفحه 6، جلد »وسائل الشيعه«ـ  216، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  2
  ).ابواب انفال 1باب 
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خن از عموم فقراى مهاجرين و نيست، زيرا در آن س» بنى هاشم«كه اين سهم، مخصوص 
  . انصار است

» بنى نضير«بعد از ماجراى ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر: اند عالوه بر اين، مفسران نقل كرده
» مدينه«كه عموماً در شرايط سختى در » مهاجران«اموالى را كه از آنها باقى مانده بود در ميان 

كه سخت نيازمند بودند تقسيم كرد، و اين دليل بر » انصار«نفر از طايفه  كردند و سه زندگى مى
عموميت مفهوم آيه است، و اگر بعضى از روايات با آن سازگار نباشد، بايد ظاهر قرآن را 

  ) 1.(ترجيح داد
اين به خاطر آن است كه اين «: افزايد شده پرداخته، مى  سپس، به فلسفه اين تقسيم حساب

كَى ! (»دان شما نگردد، و نيازمندان از آن محروم نشونددست به دست ميان ثروتمناموال عظيم، 
نْكُمم ياءنَ األَغْنيولَةً بكُونَ د2).(الي (  

اند كه قبالً نيز اجماالً به آن  جمعى از مفسران، براى اين جمله مخصوصاً شأن نزولى ذكر كرده
مسلمين خدمت جمعى از رؤساى » ى نضيربن«بعد از ماجراى : اشاره شد، و آن اين كه

برگزيده خود، و يك چهارم از اين غنائم را : آمده عرض كردند) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
برگير، و بقيه را در اختيار ما بگذار، تا در ميان خود تقسيم كنيم، آن گونه كه در زمان جاهليت 

دست به دست، ميان نبايد اين اموال : آيه فوق نازل شد و به آنها اخطار كرد! قبل از اسالم بود
  ! اغنياء بگردد

گيرى اقتصاد  جهت: كند و آن اين كه اين آيه، يك اصل اساسى را در اقتصاد اسالمى بازگو مى
برنامه را طورى تنظيم كرده كه » مالكيت خصوصى«اسالمى چنين است كه در عين احترام به 

  اموال و ثروتها، متمركز در دست 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).از ابواب انفال 1از باب  4حديث ( 356، صفحه 6، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
به يك معنى است هر چند بعضى ميان اين دو فرق ) به فتح دال و به ضم دال(» دولة«ـ  2

اولى را اند، و يا   اند، اولى را مخصوص اموال و دومى را مربوط به جنگ و مقام دانسته گذاشته
كه به معنى دست به » تداول«اند، و به هر حال با ماده   ى را مصدر شمردهاسم مصدر و دوم

  .دست كردن است ريشه مشترك دارد
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  . گروهى محدود نشود كه پيوسته در ميان آنها دست به دست بگردد
البته، اين به آن معنى نيست كه ما پيش خود قوانين وضع كنيم و ثروتها را از گروهى بگيريم و 

اگر مقررات اسالمى در زمينه تحصيل : گروه ديگرى بدهيم، بلكه، منظور اين است كهبه 
ثروت، و همچنين مالياتهائى همچون خمس و زكات و خراج و غير آن و احكام بيت المال و 

اى را خواهد داد كه در عين احترام به   انفال درست پياده شود، خود به خود چنين نتيجه
اقليتى ثروتمند و (ع تأمين خواهد شد، و از دو قطبى شدن جامعه تالشهاى فردى، مصالح جم

  . كند جلوگيرى مى) اكثريتى فقير
آنچه را رسول خدا براى شما آورده است بگيريد، و اجرا كنيد، و «: فرمايد و در پايان آيه، مى

شديد  را پيشه كنيد كه خداوندآنچه را از آن نهى كرده از آن خوددارى نمائيد و تقواى الهى 
و ما آتاكُم الرَّسولُ فَخُذُوه و ما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا و اتَّقُوا اللّه إِنَّ اللّه شَديد (» العقاب است

  ). الْعقابِ
نازل شده، ولى محتواى آن يك حكم » بنى نضير«اين جمله، هر چند در ماجراى غنائم 

گى مسلمانها است، و سند روشنى است براى هاى زند ها و برنامه عمومى، در تمام زمينه
  ). صلى اهللا عليه وآله(حجت بودن سنت پيامبر

را به گوش ) صلى اهللا عليه وآله(اوامر و نواهى پيامبر: بر طبق اين اصل، همه مسلمانان موظفند
جان بشنوند و اطاعت كنند، خواه در زمينه مسائل مربوط به حكومت اسالمى باشد، يا مسائل 

در ذيل آيه، كسانى را كه مخالفت كنند : ى، و يا عبادى، و غير آن، به خصوص اين كهاقتصاد
  . به عذاب شديد تهديد كرده است

* * *  
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  : نكته

  ) غنائم بدون جنگ(» فىء«ـ مصرف  1
به عنوان رهبر حكومت ) صلى اهللا عليه وآله(در اختيار رسول اللّه» فىء«اموالى كه تحت عنوان 

شد كه از غير طريق جنگ به  گرفت، اموال فراوانى بود، شامل كليه اموالى مى مى قرار مىاسال
توانست نقش مهمى در تعديل ثروت در محيط اسالمى   آمد، اين اموال، مى دست مسلمين مى

سيم ايفا كند، چرا كه بر خالف سنت جاهلى هرگز در ميان ثروتمندان اقوام و قبائل تق
ماً در اختيار رهبر مسلمانان بود، و او نيز با توجه به اولويتها، آن را تقسيم شد، بلكه مستقي نمى
  . كرد مى

بخشى از انفال است، بخش ديگر آن تمام اموالى » فىء«: ايم گفته» انفال«و چنان كه در بحث 
است كه مالك مشخص ندارد و شرح آن در فقه اسالمى آمده و بالغ بر دوازده موضوع 

ين ترتيب حجم بيشترى از مواهب الهى از اين طريق در اختيار حكومت شود، و به ا مى
  ) 1.(گيرد ر نيازمندان قرار مىاسالمى، و سپس در اختيا

شود كه، ميان آيه اول و دوم، تضادى وجود ندارد، هر چند  از آنچه گفتيم اين نكته روشن مى
اى   ه دوم، مصارف ششگانهگذارد و آي را در اختيار شخص پيامبر مى» فىء«آيه اول ظاهراً 
صلى اهللا عليه (كه پيامبر كند، زيرا اين مصارف ششگانه، ذكر اولويتهائى است براى آن ذكر مى

  در مورد اموالى كه در اختيار دارد، بايد رعايت ) وآله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى كه اهلش آن را ترك گفته هائ ـ زمين 1: گانه انفال به اين ترتيب است ـ موضوعات دوازده 1
ئى كه صاحبانش با ميل خود آن ها ـ زمين 2، )مانند اراضى يهود بنى نضير(اند  و از آنجا رفته

ـ  5ـ سواحل درياها،  4ـ اراضى موات،  3، )مانند فدك(اند  را به رئيس مسلمانان واگذار كرده
برگزيده شاهان كه در جنگها به ـ اموال  8ها و جنگلها،  ـ بيشه 7ها،  ـ دره 6بلندى كوهها، 

غنائم براى خود انتخاب  ـ آنچه را پيشوايان مسلمين از ميان 9افتد،  دست مسلمين مى
ـ غنائمى كه به وسيله جنگهائى كه بدون اذن پيشواى مسلمين است به دست  10كند،  مى
د فوق در ميان البته در بعضى از موار(ـ ميراث كسى كه وارثى ندارد  12ـ معادن،  11آيد،  مى

يشتر به كتب فقهاء گفتگو است، ولى اكثريت قاطع اين موارد را قبول دارند، براى توضيح ب
  ).فقهى مراجعه شود
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اين همه ثروت را براى شخص خودش ) صلى اهللا عليه وآله(كند، و به تعبير ديگر، پيغمبر اكرم
ى، در هر موردى الزم باشد صرف خواهد، بلكه به عنوان رهبر و رئيس حكومت اسالم نمى
  . كند مى

به امامان ) صلى اهللا عليه وآله(اين حق، بعد از پيامبر: اين نكته نيز، قابل توجه است كه
رسد، چرا  و بعد از آنها به نواب آنها، يعنى مجتهدان جامع الشرايط مى) عليهم السالم(معصوم

از مهمترين مسائلى است كه مسلمانان كه احكام اسالم تعطيل بردار نيست، و حكومت اسالمى 
ت بر مسائل اقتصادى نهاده شده است هاى اين حكوم با آن سر و كار دارند، و قسمتى از پايه

  . ها است و بخشى از مسائل اقتصادى اصيل اسالمى همين
* * *  

  ـ پاسخ به يك سؤال  2
همه مردم بدون : دهد چگونه خداوند دستور مى: در اينجا ممكن است اين سؤال مطرح شود

  !. يرند؟قيد و شرط بپذ گويد، بى  مى) صلى اهللا عليه وآله(استثناء آنچه را پيامبر
دانيم، و اين حق فقط براى او و جانشينان  ما پيامبر را معصوم مى: ولى با توجه به اين كه

  . شود معصوم او است، پاسخ سؤال روشن مى
مسأله اشاره شده است كه اگر خداوند چنين در روايات زيادى به اين : جالب توجه اين كه

اختياراتى را به پيامبرش داده، به خاطر آن است كه او را كامالً آزموده و خلق عظيم و اخالق 
  ) 1.(فوق العاده دارد كه چنين حقى را به او تفويض فرموده است

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» نور الثقلين«تفسير  5مطرح شده متعدد است، به جلد ـ رواياتى كه اين بحث در آن  1

  . مراجعه شود 283تا  279صفحات 
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  انگيز فدك  ـ داستان غم 3
بود، » خيبر«كيلومترى نزديك  140در حدود » مدينه«هاى آباد اطراف  يكى از دهكده» فدك«

بر رزمندگان اسالم يكى پس از ديگرى در برا» خيبر«هاى  كه در سال هفتم هجرت كه قلعه
ليم در برابر از در صلح و تس» فدك«سقوط كرد، و قدرت مركزى يهود در هم شكست ساكنان 

در آمدند، و نيمى از زمين و باغهاى خود را به آن حضرت واگذار ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
صلى اهللا (كردند، و نيم ديگرى را براى خود نگه داشتند و در عين حال كشاورزى سهم پيامبر

  . بردند را نيز بر عهده گرفتند و در برابر زحماتشان حقى از آن مى) عليه وآله
صلى اهللا عليه (در اين سوره، اين زمين مخصوص پيغمبر گرامى اسالم» فىء«با توجه به آيه 

همين سوره اشاره  7توانست در مورد خودش يا مصارف ديگرى كه در آيه  بود و مى) وآله
بخشيد، )عليها السالم(»فاطمه«آن را به دخترش ) صلى اهللا عليه وآله(، لذا پيامبرشده مصرف كند

اند،  نى است كه بسيارى از مورخان و مفسران شيعه و اهل سنت به آن تصريح كردهو اين سخ
و آت ذَا الْقُرْبى «نقل شده هنگامى كه آيه » ابن عباس«از » در المنثور«از جمله در تفسير 

قَّهرا به فاطمه بخشيد » فدك«)صلى اهللا عليه وآله(نازل شد، پيامبر) 1(»ح»ولُ اللّهسر أَقْطَع 
  ) 2.(»فاطمةَ فَدكاً

ابو سعيد «آمده در مسأله صله رحم از » مسند احمد«كه در حاشيه » كنز العمال«و در كتاب 
عليها (فاطمه)هصلى اهللا عليه وآل(نقل شده هنگامى كه آيه فوق نازل شد، پيامبر» خدرى
  ) 3.(»فدك از آن تو است! اى فاطمه«: يا فاطمةُ لَك فَدك: را خواست و فرمود)السالم

  ) 4.(نيز در تاريخش، همين معنى را آورده است» حاكم نيشابورى«
  داستان فدك را به طور » شرح نهج البالغه«نيز در » ابن ابى الحديد«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .38ـ روم، آيه  1
  .177، صفحه 4، جلد »در المنثور«ـ  2
  .158، صفحه 2، جلد »كنز العمال«ـ  3
  . مراجعه شود 49، صفحه »فدك«ـ به كتاب  4
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  . و همچنين كتب فراوان ديگر) 1(مشروح ذكر كرده
در دست همسر كسانى كه وجود اين قدرت اقتصادى را ) صلى اهللا عليه وآله(ولى، بعد از پيامبر

عليه (ديدند، و تصميم داشتند ياران على مزاحم قدرت سياسى خود مى) عليه السالم(على
آن را » نَحنُ معاشرَ األَنْبِياء النُورثُ«را از هر نظر منزوى كنند، به بهانه حديث مجعول ) السالم

» ذو اليد«و كسى از  رسماً متصرف آن بود) عليها السالم(مصادره كردند، و با اين كه فاطمه
نيز اقامه شهود كرد كه )عليه السالم(كند، از او شاهد خواستند، حضرت مطالبه شاهد و بينه نمى

ا نكردند، در را به او بخشيده، اما با اين همه اعتن» فدك«شخصاً ) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر
را به » فدك«نشان دهند، خواستند تمايلى به اهل بيت   دورانهاى بعد هر يك از خلفاء كه مى

و اين ! كرد گذشت كه ديگرى آن را مجدداً مصادره مى گرداندند، اما چيزى نمى آنها باز مى
  . تكرار شد» بنى عباس«و » بنى اميه«عمل بارها در زمان خلفاى 

و حوادث گوناگونى كه در رابطه با آن در صدر اسالم و دورانهاى بعد روى » فدك«داستان 
انگيزترين فرازهاى تاريخ اسالم  انگيزترين و در عين حال عبرت  ناكترين و غمداد، از درد

است، كه مستقالً بايد مورد بحث و بررسى دقيق قرار گيرد تا از حوادث مختلف تاريخ اسالم 
  . پرده بردارد

صحيح «در كتاب معروفش » مسلم بن حجاج نيشابورى«محدث اهل سنت : قابل توجه اين كه
» عايشه«را از خليفه اول مشروحاً آورده و از » فدك«) عليها السالم(مطالبه فاطمه داستان» مسلم

از او قهر كرد ) عليها السالم(، فاطمه»فدك«بعد از امتناع خليفه از تحويل دادن : كند كه  نقل مى
  )2.(يك كلمه با او سخن نگفتو تا هنگام وفات 

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .به بعد 209، صفحه 16، جلد »شرح ابن ابى الحديد«ـ  1
  .از كتاب الجهاد 52، حديث 1380، صفحه 3، جلد »صحيح مسلم«ـ  2
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  ديارِهم و أَموالهِم يبتَغُونَللْفُقَراء الْمهاجِرِينَ الَّذينَ أُخْرِجوا منْ        8

  ضْواناً و ينْصرُونَ اللّه و رسولَه أُولئك همفَضْالً منَ اللّه و رِ          
  الصادقُونَ           

9       و هِمرَ إِلَينْ هاجونَ مبحي هِملنْ قَباإلِيمانَ م و ارؤُا الدوينَ تَبالَّذ و  
  على أَنْفُسهِم اليجِدونَ فى صدورِهم حاجةً مما أُوتُوا و يؤْثرُونَ          
          مه كفَأُولئ هنَفْس وقَ شُحنْ يم ةٌ وخَصاص كانَ بِهِم لَو و  
  الْمفْلحونَ           

10    بقُولُونَ ري مهدعنْ بو مينَ جاءالَّذ ينَونَا الَّذإِخْوانل رْ لَنا ونَا اغْف  
  نِ و التَجعلْ فى قُلُوبِنا غال للَّذينَ آمنُوا ربناسبقُونا بِاإلِيما          
           يمحر وفءر إِنَّك  

  
  : ترجمه

ـ اين اموال براى فقيران مهاجرى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شدند  8
كنند، و آنها  ى مىطلبند و خدا و رسولش را يار در حالى كه فضل الهى و رضاى او را مى

  . راستگويانند
و در سراى ايمان پيش از مهاجران مسكن [ سرزمين مدينه=]ـ و براى كسانى كه در سرا  9

ى به آنچه دارند، و در دل خود نياز گزيدند و كسانى را كه به سويشان هجرت كنند دوست مى
ند هر چند خودشان دار كنند و آنها را بر خود مقدم مى به مهاجران داده شده احساس نمى

  كسانى كه از بخل و حرص نفس خويش  ;بسيار نيازمند باشند
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  ! اند رستگارانند بازداشته شده
: گويند آمدند و مى[ بعد از مهاجران و انصار=]كسانى كه بعد از آنها ) همچنين(ـ  10

، و در دلهايمان حسد و ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز! پروردگارا«
  ! »تو مهربان و رحيمى! پروردگارا. اى نسبت به مؤمنان قرار مده كينه

  
  : تفسير

  سه گروه مهاجران و انصار و تابعان و صفات برجسته هر كدام 
اموال و غنائمى كه از غير (» فىء«اين آيات ادامه بحث آيات گذشته پيرامون مصارف ششگانه 

باشد، و در حقيقت تفسيرى براى يتيمان و مسكينها و  مى) شود مىطريق جنگ عائد مسلمين 
چرا كه بيشترين رقم مسلمانان مهاجر است، » ابن السبيل«ها و بيش از همه تفسير  السبيل ابن

دادند كه در وطن و بالد خود مسكين نبودند اما به خاطر  را در آن روز، آنها تشكيل مى
  . مهاجرت تهيدست شده بودند

اين اموال براى مهاجرانى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده «: ايدفرم مى
  ) 1).(نَ الَّذينَ أُخْرِجوا منْ ديارِهم و أَموالهِمللْفُقَراء الْمهاجِرِي(» شدند

كنند و آنها  طلبند و خدا و رسولش را يارى مى آنها فضل خداوند و رضاى او را مى«
  ). نَيبتَغُونَ فَضْالً منَ اللّه و رِضْواناً و ينْصرُونَ اللّه و رسولَه أُولئك هم الصادقُو(» نندراستگويا

و » جهاد«و » اخالص«در اينجا سه وصف مهم، براى مهاجران نخستين بيان كرده كه در 
  . شود خالصه مى» صدق«

  كند كه بيانگر  طرح مىرا م» ابتغاء فضل خدا و رضاى او«نخست، مسأله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»ابن السبيل«بدل است، و تفسيرى است براى » للفقراء«ـ  1
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هجرت آنها نه براى دنيا و هواى نفس، بلكه براى جلب خشنودى : اين واقعيت است كه
  . پروردگار و ثواب او بوده است

همان خشنودى پروردگار، كه » رضوان«است، و » ثواب«نى در اينجا به مع» فضل«بنابراين 
عددى از قرآن نيز، به همين باشد، همان گونه كه در آيات مت مرحله واالترى از تمناى ثواب مى

در آنجا كه اصحاب رسول اللّه را با اين عبارت » فتح«سوره  29معنى آمده، از جمله در آيه 
آنها را پيوسته در حال «: داً يبتَغُونَ فَضْالً منَ اللّه و رِضْواناًتَراهم ركَّعاً سج: كند توصيف مى

  . »طلبند دا و رضاى او را مىبينى در حالى كه فضل خ ركوع و سجود مى
ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه آنها اعمالشان را ناچيزتر از آن » فضل«حتى تعبير به 

  ! شمرند  بلكه ثواب را يك انعام الهى مى دانند كه استحقاق ثوابى بياورد، مى
چرا كه در  ;اند تفسير كرده» رزق و روزى دنيا«را در اينجا به معنى » فضل«جمعى از مفسران، 

مقام، مقام بيان : بعضى از آيات ديگر قرآن نيز به همين معنى آمده، ولى با توجه به اين كه
  . اسب، همان پاداش الهى استاخالص مهاجران است اين معنى مناسب نيست، بلكه من

به » رضوان«اشاره به نعمتهاى جسمانى بهشت باشد، و » فضل«البته، اين احتمال بعيد نيست كه 
  . نعمتهاى معنوى و روحانى، ولى هر چه هست مربوط به آخرت است نه دنيا

هاد اى از ج و لحظه» پيوسته در خدمت آئين حق و يارى رسول او هستند«ديگر اين كه، آنها 
  . دارند  در اين راه دست بر نمى

  ). فعل مضارع و دليل بر استمرار است» ينْصرُون«توجه داشته باشيد جمله (
  جهاد «به اين ترتيب، آنها اهل سخن و ادعا نيستند، بلكه ايمان خود را با 
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  . اند ثابت كرده» مستمر
كرده كه با توجه به گستردگى مفهوم  توصيف» صدق و راستى«و در سومين مرحله، آنها را به 

هم در كند، هم در دعوى ايمان صادقند،  اين تعبير، صداقت آنها را در همه چيز، منعكس مى
  . ، و هم در زمينه طرفدارى از آئين حق)صلى اهللا عليه وآله(ادعاى محبت به رسول خدا

در زمان نزول اين آيات ) صلى اهللا عليه وآله(اين اوصاف براى ياران پيامبر: ناگفته پيداست
دانيم كه در ميان آنها افرادى بودند كه بعداً تغيير مسير دادند و خود را از  است، ولى مى

و » بصره«را در » جمل«فتخارات بزرگ اين آيه محروم ساختند، همانند كسانى كه آتش جنگ ا
اتفاق مسلمين الزم روشن ساختند، و در برابر خليفه رسول اللّه كه به » شام«را در » صفين«

  . االطاعه بود، قيام كردند، و خونهاى هزاران نفر مسلمان را بر خاك ريختند
* * *  

در آيه بعد، به يكى ديگر از مصارف اين اموال پرداخته و در ضمن آن توصيف بسيار جالب و 
، با آن بود» مهاجران«كند، و بحثى را كه در آيه قبل درباره  مى» طايفه انصار«بليغى درباره 

و در خانه ايمان، قبل از ) سرزمين مدينه(و كسانى كه در دار الهجره «: فرمايد تكميل نموده، مى
  ). و الَّذينَ تَبوؤُا الدار و اإلِيمانَ منْ قَبلهِم(» گزيدندمهاجران مسكن 

ى مساوات اجزاء مكان در اصل، به معن) بر وزن دواء(» بواء«از ماده » تَبوؤُا«قابل توجه اين كه 
گويند، اين تعبير كنايه  مى» بواء«است، و به تعبير ديگر صاف و مرتب كردن يك مكان را 

و ) صلى اهللا عليه وآله(لطيفى است از اين معنى كه جمعيت انصار مدينه، قبل از آن كه پيامبر
كه تاريخ  هاى هجرت را فراهم كردند، و همان گونه مهاجران وارد اين شهر شوند، زمينه

  اى  گردنه(» عقبه«گويد، آنها دو بار در  مى
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بيعت كردند، و به صورت ) صلى اهللا عليه وآله(آمده، و مخفيانه با پيامبر خدا) نزديك مكّه
» مصعب بن عمير«را به نام » مكّه«بازگشتند، و حتى يكى از مسلمانان » مدينه«مبلغانى به سوى 

صلى اهللا (بردند تا افكار عمومى را براى هجرت پيامبر» مدينه«د به به عنوان مبلّغ همراه خو
  . آماده سازند) عليه وآله

هاى ظاهرى را آماده پذيرائى مهاجران كردند، كه خانه دل و جان و  بنابراين، نه تنها خانه
  . توانستند آماده ساختند د را تا آنجا كه مىمحيط شهر خو

بوده است، و مهم » مكّه«دهد كه اينها همه، قبل از هجرت مسلمانان  نشان مى» منْ قَبلهِم«تعبير 
  . همين است

مطابق اين تفسير، انصار مدينه نيز جزء مستحقين اين اموال بودند، و اين منافات با آنچه از 
نقل شده است كه تنها به دو يا سه نفر از طايفه انصار از اموال ) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر اكرم

بخشيد، ندارد، زيرا ممكن است در ميان انصار افراد مسكين و فقير، غير از آن چند » نضير بنى«
نفر نبوده، در حالى كه شرط قبول اين اموال فقر و نياز بوده است، به عكس مهاجرين كه اگر 

  ) 1.(شدند محسوب مى» ابن السبيل«اند مصداق  هم مصداق فقير نبوده
: گويد باشد پرداخته، چنين مى مى» انصار«انگر كل روحيات سپس به سه توصيف ديگر، كه بي

يحبونَ منْ هاجرَ (آنها چنان هستند كه هر مسلمانى به سوى آنها هجرت كند دوست دارند «
هِمإِلَي .(  

و در اين زمينه تفاوتى ميان مسلمانان از نظر آنها نيست، بلكه مهم نزد آنان مسأله ايمان و 
  . شود دوست داشتن يك ويژگى مستمر آنها محسوب مى هجرت است، و اين

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد، و   خبر آن مى» يحبون«مبتدا است و » والذين تبوؤا الدار«ـ اما مطابق تفسير ديگرى  1
» فىء«دهد و ارتباطى با جمله قبل كه درباره مصرف  ستقلى را تشكيل مىمجموعاً جمله م

  . باشد د، ولى روشن است كه تفسير اول مناسبتر مىاست ندار



٥٢٧  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

هاى خود نيازى نسبت به آنچه به مهاجران داده شده  آنها در درون سينه«: ديگر اين كه
  ). حاجةً مما أُوتُوا و اليجِدونَ فى صدورِهم(» كنند احساس نمى

ارند، و نه نسبت به آنها حسد مىورزند، نه چشم داشتى به غنائمى كه به آنها داده شده است د
كنند، و اصالً اين امور به  و نه حتى در درون دل احساس نياز به آنچه به آنها اعطا شده مى

  . دهد نشان مىگذرد، و اين نهايت بلندنظرى و بزرگوارى انصار را   خيال آنها نمى
دارند، هر چند شديداً فقير   آنها مهاجران را بر خود مقدم مى«: افزايد و در مرحله سوم، مى

  ) 1).(و يؤْثرُونَ على أَنْفُسهِم و لَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ(» باشند
  .، سه ويژگى پر افتخار آنها است»ايثار«و » بلندنظرى«و » محبت«و به اين ترتيب 

پيغمبر : گويد مى» ابن عباس«اند،  مفسران در شأن نزول اين آيه، داستانهاى متعددى نقل كرده
اگر مايل «: به انصار فرمود» بنى نضير«روز پيروزى بر يهود ) صلى اهللا عليه وآله(گرامى اسالم

هايتان را با مهاجران تقسيم كنيد، و در اين غنائم با آنها شريك شويد، و   هستيد اموال و خانه
  ! ؟»ما داده نشودهايتان از آن شما باشد و از اين غنائم چيزى به ش  خواهيد اموال و خانه اگر مى

كنيم، و هم چشم داشتى به غنائم  هايمان را با آنها تقسيم مى  هم اموال و خانه: انصار گفتند
را  شمريم، آيه فوق نازل شد و اين روحيه عالى آنها نداريم، و مهاجران را بر خود مقدم مى

  ) 2.(ستود
: آمد عرض كرد) صلى اهللا عليه وآله(كسى خدمت پيامبر: خوانيم در حديث ديگرى مى

  دستور داد از منزل غذائى براى او بياورند، ولى در منزل ) صلى اهللا عليه وآله(ام، پيغمبر گرسنه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به معنى شكافهائى است كه در ديوار خانه به ) بر وزن اساس(» خصاص«از ماده » خصاصة«ـ  1
كند از آن تعبير به  زندگى انسان ايجاد شكاف مىآيد، و از آنجا كه فقر در  وجود مى

  .شده است» خصاصة«
  .260، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  2
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اعالم كند؟ مردى از انصار،  چه كسى امشب اين مرد را ميهمان مى: حضرت غذا نبود، فرمود
كان خود چيزى آمادگى كرد، و او را به منزل خويش برد، اما جز مقدار كمى غذا براى كود

نداشت، سفارش كرد، غذا را براى ميهمان بياوريد، و چراغ را خاموش كرد و به همسرش 
كودكان را هر گونه ممكن است چاره كن تا خواب روند، سپس زن و مرد بر سر سفره : گفت

دادند، ميهمان گمان  نشستند و بى آن كه چيزى از غذا در دهان بگذارند دهان خود را تكان مى
خورند، و به مقدار كافى خورد و سير شد، و آنها شب گرسنه  آنها نيز همراه او غذا مى كرد

نگاهى به ) صلى اهللا عليه وآله(آمدند پيامبر) صلى اهللا عليه وآله(خوابيدند، صبح خدمت پيامبر
آيه فوق را تالوت كرد و ايثار آنها ) و بى آن كه آنها سخنى بگويند(ى فرمود آنها كرد و تبسم

  . ا ستودر
و ) عليه السالم(ميزبان على: خوانيم رسيده مى) عليهم السالم(در رواياتى كه از طرق اهل بيت

عليها (كودكان فرزندان او، و كسى كه كودكان را گرسنه خواباند بانوى اسالم فاطمه زهرا
  ) 1.(بود )السالم

نوعى تطبيق بايد توجه داشت داستان اول ممكن است شأن نزول آيه باشد، ولى دومى 
است كه در مورد اين ميهمانى ايثارگرانه، آيه را تالوت فرمود، ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

  . ندارد) عليه السالم(بنابراين نزول آيات در مورد انصار منافاتى با ميزبان بودن على
ا سخت نازل شده كه هفت نفر از آنه» احد«اين آيه، در مورد جنگجويان : اند  بعضى نيز نوشته

تشنه و مجروح بودند، كسى آبى به مقدار نوشيدن يك نفر آورد و سراغ هر يك رفت به 
ديگرى حواله داد، و او را بر خود مقدم شمرد، و سرانجام همگى تشنه، جان سپردند و خداوند 

  ) 2.(را ستود اين ايثارگرى آنها
خاطر عموميت مفهوم آن  نازل شده، اما به» بنى نضير«ولى روشن است، اين آيه در داستان 

  . قابل تطبيق بر موارد مشابه است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .260، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .ـ همان مدرك 2
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و «: افزايد و در پايان آيه، براى تأكيد بيشتر روى اين اوصاف كريمه، و بيان نتيجه آن مى
و منْ يوقَ (» را از بخل و حرص نفس خويش باز داشته، رستگارانندكسانى كه خداوند آنها 

  ). شُح نَفْسه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ
»است كه به » بخل توأم با حرص«به معنى : يدگو مى» مفردات«در » راغب«چنان كه » شُح

  . صورت عادت در آيد
است، اما پيداست كه فاعل آن در اينجا  گرچه به صورت فعل مجهول» وقاية«از ماده » يوقَ«

  . خدا است، يعنى هر كس خداوند او را از اين صفت مذموم نگاهدارى كند، رستگار است
أَ تَدرِى ما : به يكى از اصحاب خود فرمود) المعليه الس(خوانيم امام صادق در حديثى مى

يح؟»دانى شحيح كيست آيا مى«: الشَّح !  
  . »منظور بخيل است«: هو الْبخيلُ: ندك او در جواب عرض مى

الشُّح أَشَد منَ الْبخْلِ إِنَّ الْبخيلَ يبخَلُ بِما فى يده و الشَّحيح يشُح بِما فى أَيدى : امام فرمود
نْ يكُونَ لَه بِالْحلِّ و الْحرَامِ النّاسِ و علَى ما فى يده حتّى اليرَى فى أَيدى النّاسِ شَيئاً إِالّ تَمنّى أَ

شح از بخل شديدتر است، بخيل كسى است كه در مورد آنچه «!: و اليقْنَع بِما رزقَه اللَّه عزَّوجلَّ
دارد بخل مىورزد، ولى شحيح هم نسبت به آنچه در دست مردم است بخل مىورزد و هم 

كند آن را به  هر چه را در دست مردم ببيند آرزو مىآنچه خود در اختيار دارد، تا آنجا كه 
چنگ آورد، خواه از طريق حالل باشد يا حرام و هرگز قانع به آنچه خداوند به او روزى داده، 

  ) 1.(»نيست
، و اليجتَمع غُبار !اليجتَمع الشُّح و اإلِيمانُ فى قَلْبِ رجل مسلم: خوانيم در حديث ديگرى مى

  سبِيلِ اللّه و دخانُ جهنَّم فى جوف رجل  فى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب البخل و 44، صفحه 4، جلد »كافى«ـ  64، حديث 291، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
  .الشح
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كه غبار راه  شود، همان گونه بخل و حرص و ايمان در قلب مرد مسلمان جمع نمى«!: مسلم
  ) 1.(»گردد جهاد و دود جهنم در درون يك انسان، مجتمع نمى

ترك بخل و حرص انسان را به : شود از آيه فوق، به خوبى استفاده مى: كوتاه سخن اين كه
رساند، در حالى كه آلودگى به اين صفت مذموم، كاخ سعادت انسان را ويران  گارى مىرست
  . سازد مى

* * *  
آورد كه با الهام از  مورد بحث، سخن از گروه سومى از مسلمين به ميان مىدر آخرين آيه 

در  اند، و بعد از مهاجران و انصار، كه معروف شده» تابعين«قرآن مجيد، در ميان ما به عنوان 
  . دهند آيات قبل سخن از آنها به ميان آمد، سومين گروه عظيم مسلمين را تشكيل مى

ما و برادران ما را كه در ! پروردگارا: گويند د از آنها آمدند، مىو كسانى كه بع«: فرمايد مى
! اى نسبت به مؤمنان قرار مده و در دلهايمان حسد و كينه! ايمان بر ما پيشى گرفتند، بيامرز

واننَا و الَّذينَ جاءو منْ بعدهم يقُولُونَ ربنَا اغْفرْ لَنا و لإِخْ(» تو مهربان و رحيمى! وردگاراپر
يمحر وفءر نا إِنَّكبنُوا رينَ آملَّذل الى قُلُوبِنا غلْ فعالتَج قُونا بِاإلِيمانِ وبينَ سالَّذ .(  

اند كه بعد از پيروزى   گرچه بعضى از مفسران، مفهوم اين جمله را محدود به كسانى كرده
يچ دليلى بر اين محدوديت نيست، بلكه، تمام ، به مسلمانان پيوستند، ولى ه»فتح مكّه«اسالم و 

شود، و به فرض كه آيه، ناظر به آن گروه خاص باشد، از  مسلمين را تا دامنه قيامت شامل مى
گانه فوق تمام مسلمين  عموميت دارد، و به اين ترتيب آيات سهنظر مالك و معيار و نتيجه، 

  . گردد شوند، شامل مى خالصه مى» بعينتا«و » انصار«و » مهاجرين«عالم را كه در سه عنوان 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .262، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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است و بيانگر اين واقعيت » للْفُقَراء الْمهاجِرين«ظاهراً عطف بر » ...و الَّذينَ جاؤُا«جمله 
مهاجرين و انصار، نيست، بلكه ساير نيازمندان منحصر به نيازمندان » فىء«باشد كه، اموال  مى

  . شود  مسلمين را در طول تاريخ، شامل مى
مبتدا و » و الذين جاؤا«به اين ترتيب كه (اين احتمال نيز داده شده كه، جمله مستقلى باشد 

تر به نظر  ولى تفسير اول با توجه به هماهنگى آن، با آيات قبل مناسب) خبر است» يقولون«
   .رسد مى

  : كند ذكر مى» تابعين«اى براى   گانه در اينجا نيز اوصاف سه: قابل توجه اين كه
  . آنها به فكر اصالح خويش و طلب آمرزش و توبه در پيشگاه خداوندند: نخست اين كه
نگرند كه از هر نظر  نسبت به پيشگامان در ايمان، همچون برادران بزرگترى مى: ديگر اين كه

  . كنند اى آنها نيز تقاضاى آمرزش از پيشگاه خداوند مىمورد احترامند، و بر
، هر گونه كينه و دشمنى و حسد را از درون دل خود بيرون كوشند آنها مى: سوم اين كه

، »خودسازى«طلبند، و به اين ترتيب   بريزند، و از خداوند رئوف و رحيم در اين راه يارى مى
  . ، از ويژگيهاى آنها است»ينه و حسددورى از ك«و » احترام به پيشگامان در ايمان«
در اصل به معنى نفوذ مخفيانه چيزى است، و : ايم چنان كه قبالً نيز گفته) بر وزن سل(» غلّ«

گويند، و از آنجا كه حسد، عداوت و دشمنى، به  مى» غلل«لذا به آب جارى در ميان درختان، 
، تنها به معنى »غل«شده، بنابراين  گفته» غل«كند به آن  طرز مرموزى در قلب انسان نفوذ مى

از صفات مخفى و زشت اخالقى را، شامل  نيست بلكه، مفهوم وسيعى دارد كه بسيارى» حسد«
  . شود مى
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، و استمداد از خداوند رئوف و رحيم، در پايان آيه، همه، حاكى از )برادران(» إِخوان«تعبير به 
كل جامعه اسالمى بايد حاكم باشد و هر كس هر روح محبت و صفا و برادرى است كه بر 

اهد، بلكه تالشها و تقاضاها همه، به صورت جمعى و خواهد، تنها براى خود نخو نيكى را مى
ها  براى جمع، انجام گيرد، و هر گونه كينه، عداوت، دشمنى، بخل، حرص و حسد از سينه

  . شسته شود، و اين است يك جامعه اسالمى راستين
* * *  

  : هنكت
  صحابه در ميزان قرآن و تاريخ 

و » انصار«و » مهاجران«در اينجا بعضى از مفسران بدون توجه به اوصافى كه براى هر يك از 
را بدون استثناء، پاك و منزه » صحابه«در آيات فوق آمده، باز اصرار دارند كه همه » تابعين«

يا بعد از او، از ) لى اهللا عليه وآلهص(بشمرند، و كارهاى خالفى كه احياناً در زمان خود پيامبر
بعضى از آنان سر زده، با ديده اغماض بنگرند، و هر كس در صف مهاجران، انصار و تابعين 

  . قرار گرفته، چشم بسته محترم و مقدس بدانند
راستين » مهاجران«دهد، و ضوابط  شكنى به اين افراد مى در حالى كه آيات فوق، پاسخ دندان

  . كند را دقيقاً معين مى» تابعين«و » انصار«و 
   .شمرد اخالص، و جهاد، و صدق را مى» مهاجران«در 

محبت نسبت به مهاجران، و ايثار، و پرهيز از هر گونه بخل و حرص را ذكر » انصار«و در 
  . كند مى

خودسازى و احترام به پيشگامان در ايمان، و پرهيز از هر گونه كينه و حسد را » تابعين«و در 
  . نمايد ان مىبي
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حضور يافتند، و بر » جنگ جمل«در توانيم كسانى را كه فى المثل  با اين حال، ما چگونه مى
ها را از غل و  روى امام خود شمشير كشيدند، نه اخوت اسالمى را رعايت كردند، و نه سينه

ا محترم شمردند، ر) عليه السالم(كينه و حسد و بخل پاك ساختند، و نه سبقت در ايمان على
سته در برابر سخنان اين و آن محترم بشمريم و هر گونه انتقاد از آنها را گناه بدانيم، و چشم ب

  ! تسليم شويم؟
بنابراين، ما در عين احترام به پيشگامان در خط ايمان، پرونده اعمال آنها را چه در عصر 

بعد از او در جامعه اسالمى در ، و چه در طوفانهاى شديدى كه )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
عيارهائى كه در همين آيات از قرآن دهيم، و بر اساس م گرفت، دقيقاً تحت بررسى قرار مى

كنيم، پيوند خود را با آنها كه بر سر عهد و پيمان  ايم، درباره آنها قضاوت و داورى مى دريافته
يا بعد از او )صلى اهللا عليه وآله(برسازيم، و از آنها كه در عصر پيام خود باقى ماندند، محكم مى
  . طق صحيح و هماهنگ با حكم قرآن و عقلبريم، اين است يك من  رابطه خود را گسستند مى

 * * *  
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  أَ لَم تَرَ إِلَى الَّذينَ نافَقُوا يقُولُونَ لإِخْوانهِم الَّذينَ كَفَرُوا منْ أَهلِ    11
          داً وداً أَبأَح يكُمف يعالنُط و كُمعنَّ ملَنَخْرُج تُمنْ أُخْرِجتابِ لَئالْك  

  إِنْ قُوتلْتُم لَنَنْصرَنَّكُم و اللّه يشْهد إِنَّهم لَكاذبونَ           
  ونَهم و لَئنْينْصرُلَئنْ أُخْرِجوا اليخْرُجونَ معهم و لَئنْ قُوتلُوا ال    12

  نَصرُوهم لَيولُّنَّ األَدبار ثُم الينْصرُونَ           
  لَأَنْتُم أَشَد رهبةً فى صدورِهم منَ اللّه ذلك بِأَنَّهم قَوم اليفْقَهونَ     13
14    نَة أَوصحم ى قُرىيعاً إِالّ فمج لُونَكُمقاتالي نْ وممهأْسر بدج راء  

          مقَو مبِأَنَّه كشَتّى ذل مهقُلُوب يعاً ومج مهبستَح يدشَد منَهيب  
  اليعقلُونَ           

  
  : ترجمه

هرگاه شما «: گفتند ـ آيا منافقان را نديدى كه پيوسته به برادران كفارشان از اهل كتاب مى 11
كنند، ما هم با شما خواهيم رفت و هرگز سخن هيچ كس را درباره شما  بيرون) ناز وط(را 

و خداوند شهادت ! ؟»و اگر با شما پيكار شود، ياريتان خواهيم نمود ;اطاعت نخواهيم كرد
  ! دهد كه آنها دروغگويانند مى
نخواهند  ياريشان روند، و اگر با آنها پيكار شود ـ اگر آنها را بيرون كنند با آنان بيرون نمى 12

  ! كند  سپس كسى آنان را يارى نمى ;كنند كرد، و اگر ياريشان كنند پشت به ميدان كرده فرار مى
  اين به خاطر آن است كه  ;ـ وحشت از شما در دلهاى آنها بيش از ترس از خداست 13
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  ! آنها گروهى نادانند
هاى محكم يا از پشت جز در دژجنگند  ـ آنها هرگز با شما به صورت گروهى نمى 14

آنها را متحد !) اما در برابر شما ضعيف(پيكارشان در ميان خودشان شديد است، . ديوارها
اين به خاطر آن است كه آنها قومى هستند كه  ;پندارى، در حالى كه دلهايشان پراكنده است مى

  . كنند تعقل نمى
  

  : شأن نزول
  : اش چنين است  اند كه خالصه كرده بعضى از مفسران، شأن نزولى براى آيات فوق نقل

بنى «و يارانش، مخفيانه كسى را به سراغ يهود » عبداللّه بن ابى«، مانند »مدينه«جمعى از منافقان 
هاى خود بيرون نرويد، و  شما محكم در جاى خود بايستيد، از خانه: فرستاده و گفتند» نضير

قوم خود و ديگران داريم و تا آخرين ياور از دژهاى خود را محكم سازيد، ما دو هزار نفر 
نيز با شما » غطفان«و ساير هم پيمانهاى شما از قبيله » بنى قريظه«نفس، با شما هستيم، طايفه 

  . كنند همراهى مى
تشويق شوند، ) صلى اهللا عليه وآله(بر مخالفت پيامبر» بنى نضير«همين امر سبب شد كه، يهود 

كه سرپرست » حيى بن اخطب«به » سالم«به نام » بنى نضير«اما در اين هنگام يكى از بزرگان 
خواهد تو را   نكن، او مى» عبداللّه بن ابى«اعتنائى به حرف : بود گفت» بنى نضير«هاى  برنامه

كند، خودش در خانه بنشيند، و شما را تسليم ) صلى اهللا عليه وآله(تشويق به جنگ محمد
و پيكار با او، چيزى را ) صلى اهللا عليه وآله(دشمنى محمما جز د: گفت» حيى«حوادث نمايد 

بينم، سرانجام ما را از اين  به خدا سوگند من مى: در پاسخ او گفت» سالم«شناسيم،  نمى
  كنند، و اموال و  سرزمين بيرون مى
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  ) 1.(شوند رود، كودكان ما اسير، و جنگجويان ما كشته مى شرف ما بر باد مى
  . كند م اين ماجرا را بازگو مىآيات فوق، سرانجا

نازل شده و حكايت از حوادث » بنى نضير«اين آيات قبل از ماجراى يهود : بعضى معتقدند
  . شمرند كند، و به همين دليل، آن را از خبرهاى غيبى قرآن مى آينده اين ماجرا مى

لى پيوند اين كند و لحن آيات، كه به صورت فعل مضارع ذكر شده، گرچه اين نظر را تأييد مى
و تبعيد آنها نازل گرديده، نشان » بنى نضير«آيات با آيات پيشين، كه بعد از ماجراى شكست 

دهد كه اين آيات نيز بعد از اين ماجرا نازل شده، و تعبير به فعل مضارع به عنوان حكايت  مى
  ). دقت كنيد(حال است 

 * * *  
  : تفسير

  اى يهود ه نقش منافقان در فتنه
در آيات گذشته، و شرح حال سه گروه از مؤمنان » بنى نضير«بيان ماجراى طايفه يهود بعد از 
، با ويژگيهاى هر كدام، در آيات مورد بحث به شرح »تابعين«و » انصار«و » مهاجرين«يعنى 

در پردازد، تا وضع حال همه را  حال گروه ديگرى يعنى منافقان و نقش آنها در اين ماجرا مى
يگر روشنتر سازد، و اين روش قرآن است كه براى معرفى گروهها، آنها را در مقايسه با يكد

  . دهد مقايسه با يكديگر قرار مى
آيا منافقان را نديدى كه «: فرمايد كرده مى) صلى اهللا عليه وآله(نخست، روى سخن را به پيامبر

  رون شما را از وطن بياگر : گفتند  پيوسته به برادران كفارشان از اهل كتاب مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جلد »در المنثور«ـ همين معنى با تفاوتهائى در تفسير  439، صفحه 9، جلد »روح البيان«ـ  1
  . آمده است 199، صفحه 6
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كنند ما هم با شما خواهيم بود، و سخن هيچ كس را درباره شما اطاعت نخواهيم كرد، و اگر 
تَرَ إِلَى الَّذينَ نافَقُوا يقُولُونَ لإِخْوانهِم  أَ لَم(» ر شود شما را يارى خواهيم كردهم با شما پيكا

نْ قُوتلْتُم الَّذينَ كَفَرُوا منْ أَهلِ الْكتابِ لَئنْ أُخْرِجتُم لَنَخْرُجنَّ معكُم و النُطيع فيكُم أَحداً أَبداً و إِ
  ). نْصرَنَّكُملَنَ

و به اين ترتيب، اين گروه از منافقان به طايفه يهود، سه مطلب را قول دادند كه در همه دروغ 
اگر شما را از اين سرزمين بيرون رانند ما هم بعد از شما در اينجا : نخست اين كه: گفتند مى
  ! مانيم كه جاى خالى شما را ببينيم نمى

از هر كس و هر مقام باشد، نه حاال، هيچ ديگر اين كه، اگر دستورى بر ضد شما صادر شود، 
  ! كنيم وقت اطاعت نمى

ايم، و در يارى شما  سوم اين كه، اگر پاى كارزار به ميان آيد، ما دوش به دوش شما ايستاده
  ! دهيم هيچگونه ترديدى به خود راه نمى

ث بعد نشان داد آرى، اينها قولهائى بود كه منافقان، قبل از اين ماجرا به يهود دادند، ولى حواد
  . كه همه دروغ بود

و (» دهد كه آنها دروغگويانند خداوند شهادت مى«: گويد  و به همين دليل قرآن با صراحت مى
  ). اللّه يشْهد إِنَّهم لَكاذبونَ

گواه، كه با انواع تأكيدها همراه است، ذكر خداوند به عنوان شاهد و ! اى دهنده چه تعبير تكان
دهد  همه، نشان مى» الم تأكيد«و » ان«له، به صورت جمله اسميه، و نيز استفاده از و آوردن جم

چنان به هم آميخته است كه جدائى در ميان اين دو ممكن نيست، هميشه » نفاق«و » دروغ«كه 
  . اند، و غالباً دروغگويان منافقند  منافقان دروغگو بوده

و » منافقان«دهد كه رابطه و پيوند بسيار نزديكى ميان  نشان مى) برادرانشان(» إِخْوانهِم«تعبير به 
  است، همان گونه كه در آيات قبل روى رابطه » كفار«
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اخوت در ميان مؤمنان تكيه شده بود، با اين تفاوت كه مؤمنان در اخوت خود صادقند، و لذا از 
چگونه وفادارى و همدردى عكس منافقان، هي كنند و به هيچگونه ايثار و فداكارى مضايقه نمى

دارند، و اين است تفاوت  ترين لحظات، دست از برادران خود بر مى ندارند، و در سخت
  . اخوت مؤمنان و كافران

ما هرگز سخن هيچ كس را در مورد شما اطاعت نخواهيم (» و النُطيع فيكُم أَحداً أَبداً«جمله 
، را )صلى اهللا عليه وآله(ارها و اخطارهاى محمدها و هشد اشاره به اين است كه، توصيه) كرد

  . در مورد شما كامالً ناديده خواهيم گرفت
* * *  

اگر يهود را بيرون كنند اين «: افزايد  آنگاه براى توضيح بيشتر، درباره دروغگوئى آنها مى
  ). معهم لَئنْ أُخْرِجوا اليخْرُجونَ(» روند منافقان با آنها بيرون نمى

  ).و لَئنْ قُوتلُوا الينْصرُونَهم(» اگر با آنها پيكار شود، ياريشان نخواهند كردو «
و به فرض كه به گفته خود عمل كنند، و به ياريشان برخيزند به زودى پشت به ميدان كرده «

  ). و لَئنْ نَّصرُوهم لَيولُّنَّ األَدبار! (»كنند فرار مى
  ). ثُم الينْصرُونَ(» نخواهند داشتو بعد از آن هرگز يارى «

افكند، به خصوص اين كه،  لحن قاطع و كوبنده اين آيات، لرزه بر اندام هر منافق و مخالفى مى
آيه گرچه در مورد خاصى نازل شده، ولى به طور مسلم مخصوص آن نيست، اين يك اصل 

نزديك آنان با يكديگر و وعد  و همكارى» دشمنان اسالم ساير«با » منافقان«كلى است در رابطه 
  . پايه بودن تمام اين قول و قرارها است دهند، و بى وعيدهائى كه به هم مى

هاى زنده آن را در  اين امر، نه تنها در گذشته تاريخ اسالم رخ داد، كه امروز هم نمونه
  چشم همكارى منافقان در كشورهاى اسالمى، با دشمنان اسالم به 
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، و در فردا و فرداها نيز صادق است، و مسلماً اگر مؤمنان راستين به وظائف خود بينيم مى

  . گردد هاشان نقش بر آب مى عمل كنند، بر آنها پيروز خواهند شد و نقشه
* * *  

وحشت از شما در دلهاى آنها «: گويد  در آيه بعد، به تشريح علت اين شكست پرداخته، مى
  ). تُم أَشَد رهبةً فى صدورِهم منَ اللّهلَأَنْ(» خوف از خدا است بيش از

ترسند، از همه چيز وحشت دارند، مخصوصاً از دشمنان مؤمن و مقاومى  چون از خدا نمى
  . چون شما

  ). ذلك بِأَنَّهم قَوم اليفْقَهونَ(» اين به خاطر آن است كه آنها گروهى نادان هستند«
ى ترسى است كه توأم با اضطراب و پرهيز باشد، و در حقيقت، ترس و در اصل، به معن» رهبةً«

  . دار كه آثار آن در عمل ظاهر گردد وحشتى است عميق و ريشه
و عوامل شكست آنها در برابر مسلمين نازل شده، » بنى نضير«گر چه آيه فوق، در مورد يهود 

ن، هرگز دو خوف با هم چرا كه در قلب انسا ;ولى محتواى آن يك حكم كلى و عمومى است
زيرا همه چيز، مسخر فرمان خدا است،  ;ترس از خدا، و ترس از ما سوى اللّه: شود  جمع نمى

و هر كس از خدا بترسد و از قدرت او آگاه باشد، دليلى ندارد كه از غير او ترسان باشد، و 
  . ك حقيقت توحيد استسرچشمه همه اين بدبختيها، جهل و نادانى و عدم در

باشند، نه تنها از » موحد«و » مؤمن«و » مسلمان«مسلمانان امروز، به معنى واقعى كلمه،  اگر
دهند، كه آن قدرتها از  قدرتهاى بزرگ نظامى و صنعتى دنياى امروز به خود وحشتى راه نمى

  هاى زنده آن را با چشم  ترسند، چنان كه نمونه آنها مى
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ملّتى كوچك ولى مؤمن و از جان «وسائل پيشرفته، باز از يم كه با آن همه سالح و بين مى

  . ، در وحشتند»گذشته
سنُلْقى فى قُلُوبِ الَّذينَ كَفَرُوا : نيز آمده است» آل عمران«سوره  151نظير همين معنى در آيه 

ما لَم بِما أَشْرَكُوا بِاللّه بلْطا  الرُّعس نَزِّلْ بِهالنّاي مأْواهم ينَناً ومى الظّالثْوم بِئْس و به زودى در «: ر
افكنيم، چرا كه چيزهائى را براى خدا شريك قرار دادند، و  دلهاى كافران رعب و وحشت مى

  ! »جايگاه آنها آتش است ، و چه بد جايگاهى است قرارگاه ظالمان
* * *  

آنها هرگز با شما به «: افزايد سپس، به بيان نشانه روشنى از اين ترس درونى پرداخته، مى
جنگند، و از روياروئى با  صورت دسته جمعى جز در دژهاى محكم يا از پشت ديوارها نمى

  ). اليقاتلُونَكُم جميعاً إِالّ فى قُرى محصنَة أَو منْ وراء جدر(» شما وحشت دارند
»و گاه به معنى انسانهاى  است، اعم از شهر يا روستا،» آبادى«به معنى » قريه«جمع » قُرى

  . مجتمع در يك محل، نيز آمده است
به » قرى محصنه«باشد، بنابراين  به معنى دژ مى) بر وزن جسم(» حصن«از ماده » محصنَة«

شود كه به وسيله برج و بارو يا كندن خندق يا موانع ديگر از هجوم دشمن  آباديهائى گفته مى
  . استدر امان 

است، و ريشه اصلى اين لغت به معنى ارتفاع و بلندى » ديوار«به معنى » جدار«جمع » جدر«
  . است

هاى  آرى، آنها چون از دژ ايمان و توكل بر خدا، بيرون هستند جز در پناه ديوارها و قلعه
  !. محكم، جرأت جنگ و روياروئى با مؤمنان را ندارند

  ى ضعيف و ناتوان و طر آن است كه آنها افراداما اين نه به خا: افزايد و مى
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دهد، پيكارشان  بلكه به هنگامى كه درگيرى در ميان خودشان رخ مى«ناآگاه به فنون جنگند 
  ). بأْسهم بينَهم شَديد(» شديد است

شود، و رعب و وحشت و اضطراب عجيبى بر آنها   اما در برابر شما، صحنه دگرگون مى
  . گردد رما، مىحكمف
ين نيز تقريباً يك اصل كلى است، در مورد پيكار همه اقوام بى ايمان در ميان خودشان، و البته، ا

ايم كه وقتى افراد  هاى آن را در تاريخ معاصر كراراً ديده سپس پيكار با مؤمنان، و نمونه
انسان در جنگجوئى اند كه   خبر از خدا، به جان هم افتاده، چنان محكم يكديگر را كوبيده  بى

قرار » شهادت فى سبيل اللّه«كند، اما هنگامى كه در مقابل گروهى مؤمن و آماده  ك نمىآنها ش
كشند، و وحشت  گيرند، فوراً خود را به پشت سالحها و سنگرها و دژهاى مستحكم مى مى

مى را زنده و گيرد، و به راستى اگر مسلمانان، ايمان و ارزشهاى اسال سر تا پاى آنها را فرا مى
  . باز در مقابل دشمنان، از چنين عامل برترى برخوردار خواهند بود حاكم كنند،

به «: فرمايد و در ادامه همين آيه، به عامل ديگرى براى شكست و ناكامى آنها پرداخته، مى
كنى، در حالى كه دلهاى آنها پراكنده  نگرى آنها را متحد و متفق تصور مى ظاهر آنها كه مى

تَحسبهم جميعاً و قُلُوبهم (» كه قومى هستند نا آگاه و فاقد تعقل، و اين به دليل آن است است
  ). شَتّى ذلك بِأَنَّهم قَوم اليعقلُونَ

  . »متفرق«يعنى » شتيت«جمع » شَتّى«
» تفرقه و نفاق درونى«: گويد راستى، قرآن در تحليل مسائل بسيار دقيق و الهام بخش است، مى

عامل شرك است، و شرك عامل » جهل«است، چرا كه » خبرى و نادانى ىجهل و ب«ناشى از 
عامل توحيد در عقيده و عمل و اتفاق » علم«پراكندگى، و پراكندگى سبب شكست، و به عكس 

  . ه آن هم به نوبه خود، سرچشمه پيروزيها استو هماهنگى است ك
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يمان وحدت نظامى و اقتصادى آنها هرگز ايمان و پ و به اين ترتيب، انسجام ظاهرى افراد بى
اى قرار  چرا كه در پشت اين پيمانها و شعارهاى وحدت، دلهاى پراكنده ;نبايد ما را فريب دهد

دانيم منافع  هر كدام حافظ منافع مادى خويشند، و مى دارد، و دليل آن هم روشن است، زيرا
منان بر اساس اصولى است كه مادى هميشه در تضاد است، در حالى كه وحدت و انسجام مؤ

تضاد در آن راه ندارد، يعنى اصل ايمان و توحيد و ارزشهاى الهى، بنابراين، هر جا شكست و 
لش اين است كه از حقيقت ايمان فاصله ناكامى دامن مسلمين را بگيرد، طبق آيات فوق دلي

  . اند و تا باز نگردند، وضع آنها دگرگون نخواهد شد گرفته
* * *  
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15     يمأَل ذابع ملَه و مرِهبالَ أَمقَرِيباً ذاقُوا و هِملنْ قَبينَ مثَلِ الَّذكَم  
  ذْ قالَ لالِْنْسانِ اكْفُرْ فَلَما كَفَرَ قالَ إِنِّى برِىء منْككَمثَلِ الشَّيطانِ إِ    16

          اللّه ينَ  إِنِّى أَخافالْعالَم بر  
  فَكانَ عاقبتَهما أَنَّهما فى النّارِ خالدينِ فيها و ذلك جزاء الظّالمينَ     17
  وا اللّه و لْتَنْظُرْ نَفْس ما قَدمت لغَد و اتَّقُوايا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُ    18

  ما تَعملُونَ اللّه إِنَّ اللّه خَبِيرٌ بِ          
19    مه كأُولئ مهأَنْفُس مفَأَنْساه وا اللّهينَ نَسالتَكُونُوا كَالَّذ و  

  الْفاسقُونَ           
20    منَّةِ هالْج حابنَّةِ أَصالْج حابأَص النّارِ و حابتَوِى أَصسالي  

  الْفائزُونَ           
  

  : ترجمه
همانند كسانى است كه كمى قبل از آنان بودند، طعم تلخ كار ) وه از يهودكار اين گر(ـ  15

  ! خود را چشيدند و براى آنها عذابى دردناك است
» !)تا مشكالت تو را حل كنم(كافر شو «: ـ كار آنها همچون شيطان است كه به انسان گفت 16

پروردگار عالميان است  من از تو بيزارم، من از خداوندى كه«: اما هنگامى كه كافر شد گفت
  ! »بيم دارم

 ;مانند ـ سرانجام كارشان اين شد كه هر دو در آتش دوزخ خواهند بود، جاودانه در آن مى 17
  ! ت كيفر ستمكارانو اين اس
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و هر كس بايد بنگرد تا براى  ;خدا بپرهيزيد) مخالفت(از ! ايد ـ اى كسانى كه ايمان آورده 18

خدا بپرهيزيد كه خداوند از آنچه ) مخالفت فرمان(و از  ;از پيش فرستادهفردايش چه چيز 
  ! دهيد آگاه است انجام مى

) خود فراموشى(ـ و همچون كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنها را به  19
  . آنها فاسقانند ;گرفتار كرد

  !رستگار و پيروزند اصحاب بهشت ;ـ هرگز دوزخيان و بهشتيان يكسان نيستند 20
  

  : تفسير
  ! با طناب پوسيده شيطان به چاه نرويد

و منافقان است و با دو تشبيه » بنى نضير«اين آيات، همچنان ادامه بحث پيرامون داستان يهود 
  :سازد جالب، موقعيت هر كدام از اين دو گروه را مشخص مى

كسانى است كه در گذشته همچون داستان » بنى نضير«داستان يهود «: فرمايد  نخست مى
نزديك، پيش از آنها بودند همانها كه در اين دنيا نتيجه تلخ كار خود را چشيدند و در قيامت 

  ) 1).(كَمثَلِ الَّذينَ منْ قَبلهِم قَرِيباً ذاقُوا وبالَ أَمرِهم و لَهم عذاب أَليم( »عذاب دردناك دارند
داشتند » بنى نضير«انگيزى قبل از ماجراى  كه سرگذشت عبرت اما اين گروه، چه كسانى بودند

  به طورى كه فاصله زيادى ميان اين دو حادثه نبود؟ 
، طعم تلخ شكست را با تمام »غزوه بدر«دانند كه در  مى» مكّه«جمعى، آنها را همان مشركان 

فاصله » بدر«ادثه وجودشان چشيدند، و ضربات سربازان اسالم، آنها را از پاى در آورد، زيرا ح
ـ چنان كه قبالً اشاره كرديم ـ » بنى نضير«، نداشت چون ماجراى »بنى نضير«زيادى با ماجراى 

  ، و رخ داد» احد«بعد از جنگ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منْ  مثَلُهم كَمثَلِ الَّذينَ«: ـ اين جمله خبر براى مبتداى محذوفى است و در تقدير چنين است 1
هِملقَب« .  
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به فاصله يك سال واقع شد، بنابراين در ميان اين دو حادثه، فاصله » احد«قبل از » بدر«ماجراى 
  . زيادى نبود

دانند كه بعد از  مى» بنى قينقاع«در حالى كه بسيارى از مفسران، آن را اشاره به ماجراى يهود 
گرديد، البته اين » مدينه«ن راندن اين گروه از يهود از واقع شد، و منجر به بيرو» بدر«ماجراى 

د، زيرا يهود دار» بنى نضير«رسد، چرا كه تناسب بيشترى با يهود  تر به نظر مى تفسير، مناسب
افرادى ثروتمند و مغرور، و در ميان خود جنگجو » بنى نضير«نيز مانند يهود » بنى قينقاع«

و مسلمانان را ـ چنان كه در نكات مشروحاً به خواست ) صلى اهللا عليه وآله(بودند، و پيامبر
بختى كردند، ولى سرانجام، چيزى جز بد خدا خواهيم گفت ـ با نيرو و قدرت خود تهديد مى
  . و دربدرى در دنيا و عذاب اليم آخرت، عائدشان نشد

گرفته به معنى باران سنگين » وابل«به معنى عاقبت شوم و تلخ است، و در اصل از » وبال«
باشد،  زيرا بارانهاى سنگين، معموالً خوفناك است، و انسان از عاقبت تلخ آن هراسان مى ;شده

  . بال داردچرا كه غالباً سيلهاى خطرناكى به دن
* * *  

داستان آنها نيز همانند داستان شيطان «: گويد  پس از آن به تشبيهى درباره منافقان پرداخته، مى
: ر شو، تا مشكالت تو را حل كنم، اما هنگامى كه كافر شد، گفتكاف: است كه به انسان گفت

إِذْ قالَ  كَمثَلِ الشَّيطانِ(» من از تو بيزارم، من از خداوندى كه پروردگار عالميان است بيم دارم
  ) 1).(لالِْنْسانِ اكْفُرْ فَلَما كَفَرَ قالَ إِنِّى برِىء منْك إِنِّى أَخاف اللّه رب الْعالَمينَ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اين آيه و آيه قبل، شبيه يكديگر است، و به همين دليل بعضى » كمثل«ـ گر چه تعبير به  1
دهد كه  اند، ولى قرائن به خوبى گواهى مى از مفسران، هر دو را ناظر به يك گروه دانسته

ناظر به وضع منافقان، و به هر حال، اين  است، و دومى» بنى نضير«اولى، ناظر به وضع يهود 
  .»...مثَلُهم كَمثَلِ الشَّيطانِ«: عبارت نيز خبر مبتداى محذوفى است و در تقدير چنين است
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در اين آيه كيست؟ آيا مطلق انسانهائى است كه تحت تأثير شيطان » انسان«منظور از : در اين كه
پويند، و سرانجام شيطان  خورند و راه كفر مى غين او را مىهاى درو  قرار گرفته، فريب وعده

  جويد؟  آنها را تنها گذاشته و از آنان بيزارى مى
هاى  به وعده» بدر«و پيروان او كه در جنگ » ابو جهل«خاصى است همانند » انسان«: يا منظور

سوره  48يه فريبنده شيطان دلگرم شدند، و عاقبت طعم تلخ شكست را چشيدند، چنان كه در آ
و إِذْ زينَ لَهم الشَّيطانُ أَعمالَهم و قاَل الغالب لَكُم الْيوم منَ النّاسِ و إِنِّى : خوانيم مى» انفال«

إِنِّى  م فَلَما تَراءت الْفئَتانِ نَكَص على عقبيه و قالَ إِنِّى برِىء منْكُم إِنِّى أَرى ما التَرَونَجار لَكُ
و به ياد آوريد هنگامى كه شيطان اعمال مشركان را در «: أَخاف اللّه و اللّه شَديد الْعقابِ

گردد، و من همسايه و پناه دهنده  نظرشان جلوه داد، و گفت هيچ كس امروز بر شما پيروز نمى
عقب برگشت، و شما هستم، ولى هنگامى كه مجاهدان اسالم، و فرشتگان حامى آنها را ديد، به 

، و !ترسم بينيد، من از خدا مى بينم كه شما نمى من از شما بيزارم، من چيزى را مى: گفت
  ! »خداوند شديد العقاب است

عابد بنى اسرائيل است كه فريب شيطان را » برصيصا«همان » انسان«و يا اين كه منظور، از 
ست و از او جدا شد كه شرح خورد و كافر شد، و در لحظات حساس، شيطان از او بيزارى ج

  . آن به خواست خدا خواهد آمد
تواند بيان مصداقى از آن  تفسير اول، با مفهوم آيه سازگارتر است و تفسير دوم و سوم، مى

كند، ظاهراً   سترده باشد، و به هر حال، عذابى را كه شيطان از آن اظهار وحشت مىمفهوم گ
است نه شوخى و استهزاء، و بسيارند كسانى كه از عذاب دنيا است، و بنابراين، ترس او جدى 

  . اعتناء هستند ترسند ولى نسبت به مجازاتهاى دراز مدت، بى مجازاتهاى نزديك مى
  هاى دروغين و  آرى، چنين است حال منافقان كه دوستان خود را با وعده
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كنند چرا كه در نفاق   ىفرستند، سپس آنها را تنها گذارده، فرار م نيرنگ به وسط معركه مى
  . وفادارى نيست

* * *  
» منافقان و دوستانشان از اهل كفر«، و »شيطان و اتباعش«: در آيه بعد سرانجام كار اين دو گروه

سرانجام كار آنها اين شد كه هر دو در آتش دوزخند، جاودانه در «: افزايد  را روشن ساخته، مى
فَكانَ عاقبتَهما أَنَّهما فى النّارِ خالدينِ فيها و ذلك جزاء ! (»مانند، و اين است كيفر ظالمان آن مى

  )1).(الظّالمينَ
اين يك اصل كلى است كه عاقبت همكارى كفر و نفاق، و شيطان و يارانش ، شكست و 
ناكامى و عذاب دنيا و آخرت است، در حالى كه، همكارى مؤمنان و دوستانشان، همكارى 

نى و سرانجامش پيروزى و برخوردارى از رحمت واسعه الهى، در هر دو جهان مستمر و جاودا
  . است

 * * *  
ز ماجراى شوم و گيرى ا در آيه بعد، روى سخن را به مؤمنان كرده، به عنوان يك نتيجه

ايد از   اى كسانى كه ايمان آورده«: فرمايد ، مى»منافقان و شيطان«و » بنى نضير«دردناك 
زيد، و هر انسانى بايد بنگرد تا چه چيز را براى فرداى قيامت، از پيش مخالفت خدا بپرهي

  ) 2).(فْس ما قَدمت لغَديا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللّه و لْتَنْظُرْ نَ(؟ »فرستاده است
آگاه  دهيد از خدا بپرهيزيد كه خداوند از آنچه انجام مى«: افزايد سپس بار ديگر براى تأكيد مى

  ). و اتَّقُوا اللّه إِنَّ اللّه خَبِيرٌ بِما تَعملُونَ(» است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حال » خالدين«است و » كان«اسم » أَنَّهما فى النّار«و منصوب است و » كان«خبر » عاقبتَهما«ـ  1

  .»هما«است براى ضمير 
اند،  موصوله است يا استفهاميه؟ مفسران دو احتمال داده» لغدما تقدمت «در » ما«ـ در اين كه  2

  .رسد  و آيه شريفه تاب هر دو را دارد، هر چند استفهاميه مناسبتر به نظر مى
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شود كه انسان براى فرداى قيامت بينديشد، و اعمال   آرى تقوا و ترس از خداوند، سبب مى
  . خود را پاك و پاكيزه و خالص كند

امر به تقوا، چنان كه گفتيم، براى تأكيد است، چرا كه انگيزه تمام اعمال صالح و پرهيز از  تكرار
  . گناه، همين تقوا و خداترسى است

به » امر دوم«ناظر به اصل انجام اعمال است و » امر اول، به تقوا«: اند ولى بعضى، احتمال داده
ما قَدمت «به قرينه جمله (رهاى خير است اولى ناظر به انجام كا: كيفيت خلوص آنها، يا اين كه

اولى اشاره به توبه از گناهان : و دومى، ناظر به پرهيز از گناهان و معاصى است، يا اين كه) »لَغَد
اى بر اين تفسيرها وجود ندارد، و  گذشته است و دومى تقوا براى آينده ولى در آيات، قرينه

  . رسد تر به نظر مى تأكيد مناسب
اشاره به قيامت است چرا كه با توجه به مقياس عمر دنيا به سرعت فرا ) فردا(» غَد«به تعبير 
  . رسد، و ذكر آن به صورت نكره، براى اهميت آن است مى

ممكن است در اينجا به معنى هر يك نفر بوده باشد، يعنى هر انسانى ) يك نفر(» نَفس«تعبير به 
كه از ديگران انتظارى داشته باشد كه براى او  بايد به فكر فرداى خويش باشد، و بدون آن

  . تواند از پيش بفرستد كارى انجام دهند، خودش تا در اين دنيا است آنچه را مى
اشاره به كم بودن افرادى است كه به فكر : اين تفسير نيز، در مورد تعبير فوق گفته شده كه

به فكر نجات خويش باشد، ولى  گوئيم يك نفر پيدا شود كه مى: فرداى قيامتند، مثل اين كه
» عموميت امر به تقوا«و » يا أَيها الَّذينَ آمنُوا«رسد، و خطاب  تر به نظر مى تفسير اول مناسب

  . عموميت مفهوم آيه است دليل بر
* * *  

  آيه بعد، به دنبال دستور به تقوا و توجه به معاد، تأكيد بر ياد خدا كرده، 
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همچون كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند، و خدا نيز آنها را به خود «: دفرماي چنين مى
  ). ه فَأَنْساهم أَنْفُسهمو التَكُونُوا كَالَّذينَ نَسوا اللّ(» فراموشى گرفتار كرد

ياد خدا، يعنى توجه به مراقبت دائمى اللّه و حضور او در : اصوالً خمير مايه تقوا، دو چيز است
جا و همه حال، و توجه به دادگاه عدل خداوند و نامه اعمالى كه هيچ كار صغير و كبيرى همه 

مبدأ و (دليل، توجه به اين دو اصل شود، و به همين  در آن ثبت مى: وجود ندارد مگر اين كه
هاى تربيتى انبياء و اولياء قرار داشته، و تأثير آن در پاكسازى فرد و  در سر لوحه برنامه) معاد

  . جتماع كامالً چشمگير استا
» خود فراموشى«فراموش كردن خدا سبب : گويد قرآن در اينجا صريحاً مى: قابل توجه اين كه

شود كه انسان  ن است، زيرا از يكسو، فراموشى پروردگار سبب مىشود، دليل آن نيز روش مى
موشى بسپارد، در لذات مادى و شهوات حيوانى فرو رود، و هدف آفرينش خود را به دست فرا

  . و در نتيجه از ذخيره الزم براى فرداى قيامت غافل بماند
از سوى ديگر، فراموش كردن خدا، همراه با فراموش كردن صفات پاك او است، كه هستى 
مطلق و علم بى پايان و غناى بى انتها از آن او است، و هر چه غير او است، وابسته به او و 

شود كه انسان خود را مستقل و غنى و  ، و همين امر، سبب مىباشد نيازمند به ذات پاكش مى
  ) 1.(نياز بشمرد، و به اين ترتيب واقعيت و هويت انسانى خويش را فراموش كند  بى

اصوالً يكى از بزرگترين بدبختيها و مصائب انسان خود فراموشى است، چرا كه ارزشها، 
  فته و از بقيه استعدادها و لياقتهاى ذاتى خود را كه خدا در او نه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .253، صفحه 19، جلد »الميزان«ـ  1
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سپرد، و اين مساوى با فراموش كردنِ  مخلوقات ممتازش ساخته، به دست فراموشى مى
كند، و همتش  انسانيت خويش است، و چنين انسانى، تا سرحد يك حيوان درنده سقوط مى

  !و خور و شهوت نخواهد بود چيزى جز خواب
و اينها همه، عامل اصلى فسق و فجور، بلكه اين خود فراموشى بدترين مصداق فسق و خروج 

» چنين افراد فراموشكار فاسقند«: گويد از طاعت خدا است، و به همين دليل، در پايان آيه مى
  ). أُولئك هم الْفاسقُونَ(

مانند : گويد خدا را فراموش نكنيد، بلكه مى: گويد ىاين نكته نيز، قابل توجه است كه، نم
ن كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا آنها را به خود فراموشى گرفتار ساخت، و اي

توانند عاقبت فراموش كردن  دهد كه مى در حقيقت، يك مصداق روشن حسى را نشان مى
  . خدا را در آن، ببينند

فقان دارد كه در آيات قبل، به آنها اشاره شده بود، يا يهود بنى نضير، و اين آيه، ظاهراً نظر به منا
  . يا هر دو

: فرمايد در مورد خصوص منافقان آمده است، آنجا كه مى» توبه« 67نظير همين معنى، در آيه 
عنِ الْمعرُوف و يقْبِضُونَ  الْمنافقُونَ و الْمنافقات بعضُهم منْ بعض يأْمرُونَ بِالْمنْكَرِ و ينْهونَ

فق همه از يك گروهند، مردان و زنان منا«: أَيديهم نَسوا اللّه فَنَسيهم إِنَّ الْمنافقينَ هم الْفاسقُونَ
بندند، خدا را  كنند، و دستها را از انفاق و بخشش مى آنها امر به منكر، و نهى از معروف مى

  . »فراموش كرده، منافقان قطعاً فاسقند) از رحمتش(نيز آنها را فراموش كردند، خدا 
با اين تفاوت كه در آنجا فراموش كردن خدا، سبب قطع رحمت او ذكر شده، و در اينجا سبب 

  ). دقت كنيد(شود  خودفراموشى، كه هر دو به يك نقطه منتهى مى
* * *  
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گروه مؤمنان با تقوا، و متوجه به مبدأ و (گروه در آخرين آيه مورد بحث، به مقايسه اين دو 
: گويد پرداخته، مى) اند  معاد، و گروه فراموشكاران خدا كه گرفتار خود فراموشى شده

  ). اليستَوِى أَصحاب النّارِ و أَصحاب الْجنَّةِ(» وزخ و اصحاب بهشت يكسان نيستنداصحاب د«
ه تفكر، نه در طرز زندگى فردى و جمعى و هدف آن، نه در اين دنيا، نه در معارف، نه در نحو

و نه در آخرت و پاداشهاى الهى، خط اين دو گروه، در همه جا، و همه چيز، از هم جدا است، 
يكى به ياد خدا و قيامت و احياى ارزشهاى واالى انسانى، و اندوختن ذخائر براى زندگى 

فتار فراموشى همه چيز و اسير بند جاويدان است، و ديگرى غرق شهوات و لذات مادى و گر
  ) 1.(هوا و هوس

و به اين ترتيب، انسان بر سر دو راهى قرار دارد يا بايد به گروه اول بپيوندد، يا به گروه دوم و 
  . راه سومى در پيش نيست

» فقط اصحاب بهشت رستگار و پيروزند«: فرمايد و در پايان آيه، به صورت يك حكم قاطع مى
  ). جنَّةِ هم الْفائزُونَأَصحاب الْ(

نه تنها در قيامت رستگار و پيروزند كه در اين دنيا نيز پيروزى و آرامش و نجات از آن آنها 
  . است، و شكست در هر دو جهان، نصيب فراموشكاران است

را به كسانى » اصحاب الجنّه«: خوانيم كه مى) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از رسول خدا
اصحاب «را پذيرا شدند، و ) عليه السالم(از او اطاعت كردند و واليت على«ود، كه تفسير فرم

اشتند و نقض عهد كردند و با او را ناخوش د) عليه السالم(را به كسانى كه واليت على» النّار
  ) 2.(»پيكار نمودند

  و البته، اين يكى از مصاديق روشنِ مفهوم آيه است و از عموميت مفهوم آيه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . دليل بر عموم است) »اليستوى«متعلق (ـ حذف متعلق  1
  .292، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  2
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  . كاهد نمى

* * *  
  : ها نكته

  ! سرانجام با اهل نفاق ـ همكارى بى 1
ود در لحظات شكنى منافقان، و تنها گذاردن دوستان خ آنچه در آيات فوق در مورد پيمان

  . ايم هاى آن را ديده سخت و حساس آمده، مطلبى است كه بارها در زندگى خود نمونه
پردازند، قول هر گونه مساعدت و كمك به  آنها مثل شيطان اغواگر، به وسوسه اين و آن مى

كنند، اما در  فرستند و آلوده انواع گناه مى دهند، آنان را به ميدان حوادث مى  آنها مى
ترين حاالت آنها را در وسط ميدان رها كرده براى حفظ جان يا منافع خويش فرار  ىبحران
  ! كنند مى

  . و اين است سرنوشت كسانى كه با منافقان، همكار و هم پيمانند
نمونه زنده آن، در عصر ما پيمانهائى است كه قدرتهاى بزرگ و شياطين زمان ما، با سران 

ايم اين دولتهاى وابسته كه همه  كنند، و بارها ديده  امضاء مىاند  دولتهائى كه به آنها وابسته
در حوادث اند،  چيز خود را در طبق اخالص گذارده و نثار آن حاميان شيطان صفت كرده

اند، و اينجاست كه به عمق پيام قرآنى آشناتر   سخت كامالً تنها مانده، و از همه جا رانده شده
يطانِ إِذْ قالَ لالِْنْسانِ اكْفُرْ فَلَما كَفَرَ قالَ إِنِّى برِىء منْك إِنِّى كَمثَلِ الشَّ: گويد شويم كه مى مى

كافر شو و هنگامى كه : آنها مانند شيطان است كه به انسان گفت كار«: أَخاف اللّه رب الْعالَمينَ
  ! »م دارمكافر شد، گفت من از تو بيزارم، من از خداوندى كه پروردگار عالميان است، بي

 * * *  
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  انگيز برصيصاىِ عابد  ـ داستان حيرت 2
بعضى از مفسران و ارباب حديث، در ذيل اين آيات، روايتى پر معنى از عابدى از بنى اسرائيل 

تواند درس بزرگى براى همه افراد باشد تا هرگز با طناب  اند، كه مى نقل كرده» برصيصا«به نام 
  ! فقان، به چاه نروند كه رفتن همان، و سرنگون شدن در قعر چاه همانپوسيده شيطان و منا

  : و خالصه داستان چنين است
كه زمانى طوالنى عبادت كرده بود، و به آن » برصيصا«در ميان بنى اسرائيل عابدى بود به نام 

ت خود آوردند، و با دعاى او سالم حد از مقام قرب رسيده بود كه بيماران روانى را نزد او مى
يافتند، روزى زن جوانى را از يك خانواده با شخصيت، به وسيله برادرانش نزد او  را باز مى

گرى مشغول شد، و آنقدر  ابد، شيطان در اينجا به وسوسهآوردند، و بنا شد مدتى بماند تا شفا ي
ار چيزى نگذشت، معلوم شد آن زن بارد! صحنه را در نظر او زينت داد، تا به او تجاوز كرد

زن را به قتل رسانيد، و در ) و از آنجا كه گناه هميشه سرچشمه گناهان عظيمتر است(شده، 
  ! اى از بيابان دفن كرد گوشه

مرد عابد دست به چنين جنايت هولناكى زده، اين خبر : برادرانش از اين ماجرا با خبر شدند كه
حركت كرد تا از نزديك از  در تمام شهر پيچيده، به گوش امير رسيد، او با گروهى از مردم

ماجرا با خبر شود، هنگامى كه جنايات عابد، مسلم شد او را از عبادتگاهش فرو كشيدند، پس 
از اقرار به گناه، دستور داد او را به دار بياويزند، هنگامى كه بر باالى چوبه دار قرار گرفت، 

و اگر آنچه را ! كندممن بودم كه تو را به اين روز اف: شيطان در نظرش مجسم شد، گفت
  ! گويم، اطاعت كنى، موجبات نجات تو را فراهم خواهم كرد مى

  عابد ! تنها يك سجده براى من كافى است: چه كنم؟ گفت: عابد گفت
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كند، عابد با  اى كفايت مى اشاره: بينى، توانائى ندارم، شيطان گفت در اين حالتى كه مى: گفت
اى كرده سجده به شيطان آورد، و در دم جان سپرد و كافر  ، اشارهگوشه چشم، يا با دست خود

  ) 1!.(از دنيا رفت
  . نى كه در خط آنها هستندهاى شياطين، و منافقا آرى، چنين است سرانجام وسوسه

 * * *  
  ـ آنچه بايد از پيش فرستاد  3

ذخيره را از پيش  انسان بايد بنگرد تا كدامين: در آيات فوق روى اين مسأله تكيه شده بود كه
و در حقيقت، سرمايه » و لْتَنْظُرْ نَفْس ما قَدمت لغَد«براى فرداى قيامت خود فرستاده است 

اصلى انسان در صحنه قيامت كارهائى است كه از پيش فرستاده، و گرنه غالباً كسى به فكر 
  . د ارزش زيادى نداردانسان نيست كه براى او چيزى بعد از مرگ او بفرستد، و يا اگر بفرستن

در راه خدا انفاق كنيد هر : خوانيم كه مى) صلى اهللا عليه وآله(لذا، در حديثى از رسول خدا
چند به اندازه يك من خرما يا كمتر، و يا يك مشت و يا كمتر باشد و يا حتى به نيمى از يك 

 كند، چرا كه در قيامت و اگر كسى آن را هم نيابد، با سخنان پاكيزه دلهائى را شاد! دانه خرما
آيا درباره تو چنين و چنان : فرمايد گيريد به شما مى هنگامى كه در پيشگاه خدا قرار مى

نكردم؟ آيا گوش و چشم در اختيارت قرار ندادم؟ آيا مال و فرزند به تو نبخشيدم؟ و بنده 
براى خود از ببين چه ! پس نگاه كن: گويد آرى، و در اينجا خداوند متعال مى: كند  عرض مى
  اى؟ فَينْظُرُ قُدامه و خَلْفَه و عنْ يمينه و عنْ شماله فَاليجِد شَيئاً يقى بِه وجهه منَ  دهقبل فرستا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ در تفسير 6518، صفحه 9، جلد »قرطبى«، تفسير 265، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  ).446، صفحه 9جلد (اين ماجرا به صورت مشروحترى آمده است » روح البيان«
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يابد كه بتواند   افكند، چيزى نمى او نگاهى به پيش و پشت سر، طرف راست و چپ مى«!: النَّارِ

  ) 1!.(»با آن صورتش را از آتش دوزخ حفظ كند
نشسته بود، با بعضى از يارانش ) هصلى اهللا عليه وآل(پيامبر: خوانيم در حديث ديگرى مى

) و آماده جهاد در راه خدا بودند(وارد شدند كه شمشير بر كمر داشتند » مضر«گروهى از قبيله 
آثار نيازمندى و ) صلى اهللا عليه وآله(اما لباس درستى در تن آنها نبود، هنگامى كه پيامبر

سجد آمده و بر فراز منبر گرسنگى را در چهره آنها ديد، رنگ صورتش دگرگون شد، به م
: خداوند اين آيه را در قرآن مجيد نازل كرده است«: رفت، حمد و ثناى الهى بجا آورده فرمود

در راه خدا انفاق كنيد : سپس افزود» ...يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللّه و لْتَنْظُرْ نَفْس ما قَدمت لغَد«
ما سلب شود، و در راه خدا صدقه دهيد قبل از آن كه مانعى در اين پيش از آن كه قدرت، از ش

راه ايجاد گردد، آنها كه دينار دارند از دينار، و آنها كه درهم دارند از درهم، و آنها كه گندم و 
جو دارند از گندم و جو، چيزى از انفاق را كوچك نشمريد هر چند به نيمى از يك دانه خرما 

  . »باشد
نهاد، آثار ) صلى اهللا عليه وآله(ر دست مبارك پيامبراى د ار برخاست و كيسهمردى از انص

اى بگذارد،  هر كس سنت حسنه«: خوشحالى و سرور در صورت حضرت، نمايان شد، فرمود
كنند، نصيب او   و مردم به آن عمل كنند، پاداش آن و پاداش تمام كسانى كه به آن عمل مى

اى بگذارد گناه   هر كس سنت سيئهاش آنها كاسته شود، و خواهد شد، بى آن كه چيزى از پاد
كنند بر او خواهد بود، بى آن كه از گناه آنها كاسته  آن و گناه همه كسانى كه به آن عمل مى

  . »شود
مردم برخاستند، آن كس كه دينار داشت، دينار آورد، و آن كه درهم داشت، درهم، و هر كس 

  آورد، و به اين ) صلى اهللا عليه وآله(مبرطعام و چيز ديگرى داشت، خدمت پيا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .292، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
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اى كمك نقدى و غير نقدى نزد حضرت جمع شد، و در ميان آن  ترتيب مقدار قابل مالحظه
  )1.(نيازمندان تقسيم كرد

سوره  110مورد تأكيد قرار گرفته، از جمله در آيه  همين معنى، در آيات ديگر قرآن كراراً
و أَقيموا الصالةَ و آتُوا الزَّكاةَ و ما تُقَدموا الَنْفُسكُم منْ خَير تَجِدوه عنْد اللّه : خوانيم مى» بقره«

اى ، و هر كار خيرى را برنماز را بر پا داريد، و زكات را ادا كنيد«: إِنَّ اللّه بِما تَعملُونَ بصيرٌ
  . »خود از پيش بفرستيد آن را نزد خدا خواهيد يافت، خدا نسبت به اعمال شما بينا است

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .201، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ تفسير  1
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21    أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ ع ةِلَونْ خَشْيعاً مدتَصعاً مخاش تَهل لَرَأَيبلى ج  
  اللّه و تلْك االَْمثالُ نَضْرِبها للنّاسِ لَعلَّهم يتَفَكَّرُونَ           

22    الشَّهاد بِ والْغَي معال وإِالّ ه ى ال إِلهالَّذ اللّه ومنُهالرَّح وةِ ه  
          يمالرَّح   

  هو اللّه الَّذى ال إِله إِالّ هو الْملك الْقُدوس السالم الْمؤْمنُ الْمهيمنُ    23
  الْعزِيزُ الْجبار الْمتَكَبرُ سبحانَ الّله عما يشْرِكُونَ           

  حسنى يسبح لَه مارِئُ الْمصور لَه االَْسماء الْهو اللّه الْخالقُ الْبا    24
           يمكزِيزُ الْحالْع وه ضِ واالَْر و ماواتى السف  

  
  : ترجمه

شود و از  ديدى كه در برابر آن خاشع مى كرديم، مى ـ اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى 21
  ! بينديشند زنيم، شايد در آن ى است كه براى مردم مىاينها مثالهائ! شكافد خوف خدا مى

ـ او خدائى است كه معبودى جز او نيست، داناى آشكار و نهان است، و او رحمان و رحيم  22
  ! است

ـ او خدائى است كه معبودى جز او نيست، حاكم اوست، از هر عيب منزّه است، ستم  23
قدرتمندى كه با اراده خود هر امرى را  بخش است، مراقب همه چيز است، كند، امنيت نمى

خداوند منزّه است از آنچه شريك براى او قرار  ;كند، و شايسته عظمت است  صالح مىا
  ! دهند مى
  بى (سابقه، و صورتگرى است  اى بى ـ او خداوندى است خالق، و آفريننده 24
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و او  ;گويند آنچه در آسمانها و زمين است تسبيح او مى ;براى او نامهاى نيك است ;)نظير

  ! م استعزيز و حكي
  

  : تفسير
  ! شكافتند شد، از هم مى اگر قرآن بر كوهها نازل مى

كرد، و  در تعقيب آيات گذشته كه از طرق مختلف براى نفوذ در قلوب انسانها استفاده مى
كه آخرين  نمود، در اين آيات ترين صورتش بيان مى  ساز انسانها را در زنده مسائل سرنوشت

دارد  ه آيات قرآن مجيد است، پرده از روى اين حقيقت بر مىو ناظر به هم» حشر«آيات سوره 
داد، اما  شد، آنها را تكان مى نفوذ قرآن به قدرى عميق است كه اگر بر كوهها نازل مى: كه

  ! خورد شنود و تكان نمى عجب از اين انسان سنگدل كه گاه مى
كردى كه در برابر  مى كرديم مشاهده ن قرآن را بر كوهى نازل مىاگر اي«: فرمايد نخست مى

لَو أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ على جبل لَرَأَيتَه خاشعاً (» شكافد كند، و از خوف خدا مى آن خشوع مى
ةِ اللّهنْ خَشْيعاً مدتَصم .(  

ها للنّاسِ و تلْك االَْمثالُ نَضْرِب(» ديشندزنيم، تا در آن بين و اينها مثالهائى است كه براى مردم مى«
  ). لَعلَّهم يتَفَكَّرُونَ

اند هدف اين است كه  اند و گفته بسيارى از مفسران، اين آيه را به صورت تشبيه تفسير كرده
داشتند، و اين آيات  اين كوهها با همه صالبت و استحكامى كه دارند، اگر عقل و احساس مى

شكافتند، اما  آمدند كه از هم مى رزه در مىشد، چنان به ل به جاى قلب انسانها بر آنها نازل مى
جمله (دهد  شنوند و كمتر تغييرى در آنها رخ نمى  روهى از انسانهاى قساوتمند و سنگدل مىگ
  ). اند  را گواه بر اين تفسير گرفته» و تلْك االَْمثالُ نَضْرِبها للنّاس«
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تمام موجودات اين جهان، از جمله : اند هاند و گفت بعضى ديگر، آن را بر ظاهرش حمل كرده
شد به راستى از  ا، براى خود نوعى درك و شعور دارند و اگر اين آيات بر آنها نازل مىكوهه

دانند كه در توصيف گروهى  مى» بقره«سوره  74شدند، گواه اين معنى را آيه  هم متالشى مى
قَسوةً و إِنَّ منَ ذلك فَهِى كَالْحجارةِ أَو أَشَد  ثُم قَست قُلُوبكُم منْ بعد: گويد از يهود مى

ا يهبِطُ منْ الْحجارةِ لَما يتَفَجرُ منْه االَْنْهار و إِنَّ منْها لَما يشَّقَّقُ فَيخْرُج منْه الْماء و إِنَّ منْها لَم
ةِ اللّهچرا كه ! و يا سختتر! خت شد، همچون سنگسپس دلهاى شما بعد از اين ماجرا س«: خَشْي

اى از آنها شكاف بر  شود، و پاره  شكافد و از آنها نهرها جارى مى اى از سنگها مى پاره
  ! »افتد اى از خوف خدا به زير مى كند و پاره دارد، و آب از آن تراوش مى مى

قرآن مجيد كراراً به باشد، چنان كه اين كلمه در » توصيف«ممكن است به معنى » مثل«تعبير به 
  . اين معنى آمده است، بنابراين تعبير مزبور منافاتى با اين تفسير ندارد

گشتند، و سپس  كوهها خاشع و خاضع در مقابل قرآن مى: گويد نخست مى: قابل توجه اين كه
ر كرد، و ه  شدند، اشاره به اين كه، قرآن تدريجاً در آنها نفوذ مى  از هم شكافته مى: افزايد مى

گشت، تا آنجا كه تاب و توان را از دست  نمايان مىاى از تأثير قرآن در آنها  زمان آثار تازه
  ) 1.(شكافتند شدند، و سپس از هم مى دادند، و همچون عاشق بيقرارى واله و شيدا مى مى

* * *  
  در آيات بعد، به ذكر قسمت مهمى از اوصاف جمال و جالل خدا كه توجه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است، مانند آهن و » شكافتن اشياء سفت و محكم«به معنى » صدع«از ماده » متَصدع«ـ  1

خواهد سر انسان  گويند، به خاطر اين است كه گوئى مى مى» صداع«شيشه، و اگر به سردرد 
  . را از هم بشكافد
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پردازد، و ضمن سه آيه  دارد مى به هر يك، در تربيت نفوس و تهذيب قلوب، تأثير عميق
شمرد، و هر آيه، با   و به تعبير، ديگر هيجده صفت از اوصاف عظيم او را بر مىپانزده صفت، 

شود و انسان را به عالم نورانى اسماء و صفات  شروع مى» اللّه«بيان توحيد الهى و نام مقدس 
  . گردد حق، رهنمون مى

مان جز او نيست، از غيب و شهود آگاه است و او رحاو خدائى است كه معبودى «: فرمايد مى
  ). هو اللّه الَّذى ال إِله إِالّ هو عالم الْغَيبِ و الشَّهادةِ هو الرَّحمنُ الرَّحيم(» و رحيم است

در اينجا قبل از هر چيز روى مسأله توحيد، كه خمير مايه همه اوصاف جمال و جالل و ريشه 
دانش او نسبت به غيب و  كند، و بعد از آن روى علم و هى است، تكيه مىاصلى معرفت ال

  . شهود
گويد ـ حضور توأم با مشاهده است،  مى» مفردات«در » راغب«ـ چنان كه » شهود«و » شهادت«

  . خواه با چشم ظاهر باشد يا با چشم دل
و آنچه از اين است، » عالم شهود«بنابراين هر جا قلمرو احاطه حسى و علمى انسان است، 

گردد، ولى همه اينها در برابر علم خدا يكسان  محسوب مى» عالم غيب«قلمرو بيرون است 
چرا كه وجود بى پايان او، همه جا حاضر و ناظر است ، و بنابراين جائى از قلمرو علم  ;است

  . و حضور او، بيرون نيست
ليدهاى غيب ك«: اتح الْغَيبِ اليعلَمها إِالّ هوو عنْده مف: خوانيم مى» انعام«سوره  59و لذا در آيه 

  . »داند تنها نزد او است و جز او كسى آن را نمى
شود كه انسان او را همه جا حاضر و ناظر بداند، و تقواى الهى  توجه به اين نام الهى، سبب مى

  . را پيشه كند
اش  و رحمت خاصه )رحمن(شود   سپس، روى رحمت عامه او كه همه خاليق را شامل مى

  تكيه شده، تا به انسان اميد ) رحيم(كه ويژه مؤمنان است 
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  .بخشد
و او را در راه طوالنى تكامل و سير الى اللّه كه در پيش دارد يارى دهد كه قطع اين مرحله، بى 

  . شود، و ظلمات است و خطر گمراهى دارد  همراهى لطف او نمى
فت توحيد، سه وصف از اوصاف عظيمش در اين آيه، بيان شده و به اين ترتيب، عالوه بر ص

  . بخش است كه هر كدام به نوعى الهام
 * * *  

او «: فرمايد در آيه بعد، عالوه بر تأكيد روى مسأله توحيد، هشت وصف ديگر ذكر كرده، مى
  ). هو اللّه الَّذى ال إِله إِالّ هو(» خدائى است كه معبودى جز او نيست

  ). الْملك(» كم و مالك اصلى او استحا«
  ). الْقُدوس(» از هر عيب و نقص پاك و مبرا است«
  ) 1).(السالم(» دارد، و همه از ناحيه او در سالمتند  هيچ گونه ظلم و ستم بر كسى روا نمى«

ايت او نيز و هد) 2(»و اللّه يدعوا إِلى دارِ السالمِ«: اصوالً دعوت او، به سوى سالمت است
و قرارگاهى را كه ) 3(»يهدى بِه اللّه منِ اتَّبع رِضْوانَه سبلَ السالمِ«: باشد متوجه به سالمت مى

درود و تحيت ) 4(»السالمِ عنْد ربهِم لَهم دار«: براى مؤمنان فراهم ساخته نيز خانه سالمت است
  » سالم«بهشتيان نيز چيزى جز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» سالمت از هر گونه عيب و نقص و آفت«را در اينجا به معنى » سالم«ـ بعضى از مفسران  1

است و به عالوه مندرج » قدوس«اند ولى، با توجه به اين كه اين معنى در كلمه  معنى كرده
و اصوالً كلمه  ، در قرآن مجيد، معموالً به مسأله سالمت بخشيدن به ديگران آمده،»سالم«
شود، به معنى اظهار دوستى و بيان روابط سالم  كه به هنگام مالقات به ديگرى گفته مى» سالم«

  ).دقت كنيد(رسد  با طرف مقابل است، آنچه در باال ذكر كرديم، مناسبتر به نظر مى
  .25ـ يونس، آيه  2
  .16ـ مائده، آيه  3
  .127ـ انعام، آيه  4
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  ) 1.(»قيالً سالماً سالماً إِالّ«: نيست
  ) 2).(الْمؤْمنُ(» كند بخشد، و ايمان مرحمت مى او دوستانش را امنيت مى«: افزايد  سپس مى

  ) 3).(الْمهيمنُ(» او حافظ و نگاهدارنده و مراقب همه چيز است«
  ). الْعزِيزُ(» شود او قدرتمندى است كه هرگز مغلوب نمى«
  ). الْجبار(» پردازد به اصالح هر امر مى او با اراده نافذ خود«

آيد، و گاه به  گرفته شده، گاه به معنى قهر و غلبه و نفوذ اراده مى» جبر«اين واژه كه از ماده 
اصل : گويد هر دو معنى را به هم آميخته، مى» مفردات«در » راغب«معنى جبران و اصالح، و 

  .جبر، اصالح كردن چيزى است با غلبه و قدرت
اين واژه هنگامى كه در مورد خداوند به كار رود، بيانگر يكى از صفات بزرگ او است كه با 

پردازد، و هرگاه در مورد غير او به كار  نفوذ اراده و كمال قدرت، به اصالح هر فسادى مى
خواهد نقصان و  مى: شود كه به كسى گفته مى» راغب«ى مذمت را دارد، و به گفته رود، معن

كند، اين واژه در قرآن مجيد، در » جبران«را با ادعاى مقاماتى كه شايسته آن نيست  كمبود خود
  ده به كار رفته كه نُه مورد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26ـ واقعه، آيه  1
اند، اشاره به اين  تفسير كرده» صاحب ايمان«را در اينجا به معنى » مؤمن«ـ بعضى از مفسران  2

كسى كه به ذات پاك خدا و صفاتش و رسوالنش ايمان دارد خود او است، ولى آنچه  كه اولين
  . در باال ذكر كرديم مناسبتر است

ـ در اصلِ اين واژه، دو قول در ميان مفسران و ارباب لغت وجود دارد، بعضى آن را از ماده  3
آن را از ماده است، و بعضى » مراقبت و حفظ و نگاهدارى«دانند كه به معنى  مى» هيمن«
شده است به معنى آرامش بخشيدن، اين واژه دو » ها«دانند كه همزه آن تبديل به  مى» ايمان«

ند در آيه و يك بار در توصيف خداو) 48مائده ـ (بار در قرآن مجيد، يك بار درباره خود قرآن 
ب، تفسير لسان العر(مورد بحث، به كار رفته و در هر دو مورد مناسب همان معنى اول است 

  ). فخر رازى و روح المعانى
در كالم عرب تنها پنج اسم : كند نقل مى» ابو عبيده«، ذيل آيه مورد بحث از »ابوالفتوح رازى«

كسى كه راه خود (، مبيقر )دامپزشك(، مبيطر )مسلط(مهيمن، مسيطر : است كه بر اين وزن آمده
  ).نام كوهى است(و مخيمر ) رود  گشايد و پيش مى را مى
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آن، درباره افراد ظالم و گردنكش و مفسد است، و تنها يك مورد آن درباره خداوند قادر متعال 
  ). آيه مورد بحث(باشد  مى

  ). الْمتَكَبرُ(» تر از او نيستاو شايسته بزرگى است و چيزى برتر و باال«: افزايد  سپس مى
كى ممدوح، كه در مورد خداوند به كار ي: به دو معنى آمده است» تكبر«از ماده » متكبر«

رود، و آن دارا بودن بزرگى و كارهاى نيك و صفات پسنديده فراوان است، و ديگرى،  مى
افراد كوچك و كم : ست كهرود، و آن اين ا نكوهيده و مذموم، كه در مورد غير خدا به كار مى

دهند، و از آنجا كه عظمت و مقدار، ادعاى بزرگى كنند، و صفاتى را كه ندارند، به خود نسبت 
رود  بزرگى، تنها شايسته مقام خدا است، اين واژه به معنى ممدوحش، تنها درباره او به كار مى

  . و هرگاه در غير مورد او به كار رود، به معنى مذموم است
و در پايان آيه، بار ديگر روى مسأله توحيد كه سخن با آن آغاز شده بود، تكيه كرده، 

سبحانَ اللّه عما (» دهند خداوند منزه است از آنچه شريك براى او قرار مى«: فرمايد مى
  ). يشْرِكُونَ

تواند در صفاتى كه در اينجا  شود كه هيچ موجودى نمى با توضيحى كه داده شد، روشن مى
  . ه است شريك و شبيه و نظير او باشدآمد

* * *  
ت، به شش وصف ديگر اشاره كرده چنين و در آخرين آيه مورد بحث، در تكميل اين صفا

  ). هو اللّه الْخالقُ(» او خداوندى است آفريننده«: فرمايد مى
  ) 1).(الْبارِئُ(» خداوندى كه مخلوقات را بى كم و كاست، و بدون شبيهى از قبل، ايجاد كرد«
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بهبودى و رهائى از امور «در اصل، به معنى ) بر وزن قفل(» برء«از ماده » بارىء«ـ  1

  2» ناخوشايند
چيزى را بدون كم و كاست و كامالً موزون ايجاد : شود كه است، و لذا بارىء به كسى گفته مى

اند كه آن  گرفته» تراشيدن چوب«به معنى ) بر وزن نفى(» برى«كند، بعضى نيز، آن را از ماده 
اند كه   بعضى از ارباب لغت نيز تصريح كرده. گيرد ام مىنيز به منظور موزون ساختن آن انج

  . ابداع كند» سابقه و بدون نمونه قبلى چيزى را بى«كسى است كه » رىءبا«
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  ). الْمصور(» آفريدگارى كه به هر موجودى، صورت خاصى بخشيد«
افش همچون و سپس از آنجا كه اوصاف خداوند، منحصر به اين اوصاف نيست، بلكه اوص

  ). لَه االَْسماء الْحسنى(» نيك است براى او نامهاى«: افزايد ذاتش بى پايان است، مى
و تمام موجوداتى كه در آسمان «و به همين دليل، از هر گونه عيب و نقص، منزه و مبرّا است، 

بح لَه ما يس(شمرند   و او را از هر عيب و نقصى پاك مى» گويند و زمين هستند، تسبيح او مى
  ). فى السماوات و االَْرضِ

و سرانجام، براى تأكيد بيشتر، روى موضوع نظام آفرينش، به دو وصف ديگر از اوصافش، كه 
  ). و هو الْعزِيزُ الْحكيم(» او عزيز و حكيم است«: فرمايد يكى از آنها قبالً آمد، اشاره كرده، مى

ر همه چيز، و غلبه بر هر مانع است، و دومى، اشاره به علم و اولى، نشانه كمال قدرت او ب
  . آگاهى از نظام آفرينش و تنظيم برنامه دقيق در امر خلقت و تدبير است

گانه، عالوه بر مسأله توحيد كه دو بار تكرار شده،  و به اين ترتيب، در مجموع اين آيات سه
  : هفده وصف از اوصاف خدا آمده است به اين ترتيب

  . ـ عالم الغيب و الشهاده 1
  . ـ رحمان 2
  . ـ رحيم 3
  . ـ ملك 4
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  . ـ قدوس 5
  . ـ سالم 6
  . ـ مؤمن 7
  . ـ مهيمن 8
  . ـ عزيز 9

  . ـ جبار 10
  . ـ متكبر 11
  . ـ خالق 12
  . ـ بارىء 13
  . ـ مصور 14
  . ـ حكيم 15
  . ـ داراى اسماء الحسنى 16
  . گويند سبيح او مىـ كسى كه همه موجودات عالم ت 17

توجه داشته باشيد، توحيد دو بار و (شود  كه با وصف توحيد او، مجموعاً هيجده صفت مى
  ). عزيز نيز دو مرتبه ذكر شده است

  : شود در ميان مجموع اين صفات، يك نوع نظم بندى خاصى در سه آيه ديده مى
كه ) رحمت(وصاف فعل ترين ا و عمومى) علم(ترين اوصاف ذات  در آيه نخست از عمومى

  . كند  ريشه همه افعال خداوندى است بحث مى
و » قدوس«در آيه دوم، سخن از حاكميت او و شئون اين حاكميت است، و صفاتى همچون 

، با توجه به معانى آنها كه در باال ذكر كرديم همه، از »متكبر«و » جبار«و » مؤمن«و » سالم«
   .ويژگيهاى اين حاكميت مطلقه الهى است

  



٥٦٦  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

و در آخرين آيه، از مسأله خلقت و آنچه مربوط به آن است، مانند نظم بندى و صورت بندى 
  . كند و قدرت و حكمت بحث مى

برد،  و به اين ترتيب، اين آيات دست پويندگان راه معرفة اللّه را گرفته منزل به منزل پيش مى
ر الى اللّه از مخلوق رد، و باز در اين سيآو كند، و به عالم خلقت مى از ذات پاك او شروع مى

كند و در  برد، قلب را مظهر اسماء و صفات الهى و مركز انوار ربانى مى نيز به سوى خالق مى
هاى تقوا را بر شاخسار   نمايد شكوفه سازد و تربيت مى البالى اين معارف و انوار، او را مى

صدا شود، و  ا تمام ذرات جهان همكند، تا ب وجودش ظاهر ساخته و اليق قرب جوارش مى
  . گويان نغمه سبوح و قدوسى سر دهد تسبيح

اى به اين آيات داده شده كه  لذا، جاى تعجب نيست كه در روايات اسالمى، اهميت فوق العاده
  . شود  در نكات به خواست خدا به آن اشاره مى

* * *  
  : ها نكته

  ـ نفوذ فوق العاده قرآن  1
ب و افكار، واقعيتى است انكار ناپذير، و در طول تاريخ اسالم، شواهد تأثير قرآن، در قلو

شود، و عمالً ثابت شده كه سختترين دلها با شنيدن آياتى چند،  زيادى بر اين معنى ديده مى
سپرد، تنها افراد لجوج و معاند از اين معنى   آنچنان نرم شده كه يكباره خود را به اسالم مى

  . ايت در وجودشان نبودكه هيچ جائى براى هدمستثنا بودند، آنهائى 
شد، خاضع و از هم شكافته  اگر اين قرآن بر كوهها نازل مى«: لذا در آيات فوق خوانديم

، و اينها همه، نشانه جاذبه اين كالم الهى است كه، ما نيز به هنگام تالوت آن با »گرديد مى
  . كنيم حضور قلب، اين معنى را احساس مى
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* * *  
  ـ عظمت آيات آخر سوره حشر  2

آيات آخر اين سوره كه مشتمل بر بخش مهمى از اسماء و صفات الهى است آياتى است فوق 
چرا كه به آنها  ;بخش، و درس بزرگ تربيت است براى انسانها العاده با عظمت و الهام

از اين صفات را اى  طلبيد و خواهان عظمت و كمال هستيد، شعله اگر قرب خدا مى: گويد مى
  . جود خود زنده كنيددر و

  ) 1.(اسم اعظم خدا، در آيات آخر سوره حشر است: در بعضى از روايات، آمده است
منْ قَرَأَ آخرَ الْحشْرِ غُفرَ لَه : خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(و در حديث ديگرى از رسول خدا

را بخواند، گناهان گذشته و آينده او هر كس آخر سوره حشر «: ما تَقَدم منْ ذَنْبِه و ما تَأَخَّرَ
  ) 2!.(»شود بخشوده مى

منْ قَرَأَ لَو أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ ـ إِلى آخرِها ـ : و باز در حديث ديگرى از آن حضرت آمده است
خر بخواند، و در همان هر كس آيات لو انزلنا هذا القرآن را تا آ«!: فَمات منْ لَيلَته مات شَهِيداً
  ) 3!.(»شب بميرد، شهيد مرده است

درباره اسم اعظم خدا سؤال ) صلى اهللا عليه وآله(از رسول خدا: گويد  يكى از اصحاب مى
بر تو باد كه آخر سوره حشر را بخوانى و زياد «: علَيك بĤِخرِ الحشْرِ و أَكْثَرِ قرائَتَها: كردم، فرمود

  ) 4.(ردم، حضرت همان پاسخ را تكرار فرمودمين سؤال را تكرار كبار ديگر ه! »بخوان
  إِنَّها شفَاء منْ كُلِّ داء إِالّ السامِ، و السام : حتى در حديثى آمده است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .267، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .293 ، صفحه5، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  4و  3و  2
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تو1!.(»اين آيات، شفاء هر دردى است مگر مرگ«: الْم (  
روايات در اين زمينه در كتابهاى شيعه و اهل سنت، فراوان است كه همگى بر : خالصه اين كه

  . عظمت اين آيات، و لزوم تفكر و انديشه در محتواى آن، داللت دارد
، آغاز »عزيز و حكيم«ه با تسبيح خداوند و نام اين سوره همان گونه ك: قابل توجه اين كه

چرا كه هدف نهائى سوره شناخت خدا و  ;گيرد نيز پايان مى» عزيز و حكيم«شود، با نام  مى
  . تسبيح او و آشنائى با اسماء و صفات مقدس او است

سوره  180كه در آيات فوق اشاره شده، بحث مشروحى ذيل آيه » اسماء حسنى«درباره 
  ) 2.(گذشت» اعراف«

 * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .202، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  1
  . به بعد 25، صفحه »نمونه«تفسير  7ـ جلد  2
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به عظمت اسماء و صفاتت سوگند، كه قلوب ما را در برابر قرآن مجيد خاضع و ! خداوندا
  ! خاشع بگردان

دام شيطان، سخت است، و اگر لطف تو يار نشود نجات از آن مشكل، ما را در پناه ! پروردگارا
  ! هاى شياطين، محفوظ دار  لطفت از وسوسه

روح ايثار و تقوا و بر كنارى از هر گونه بخل و كينه و حسد به ما مرحمت كن، و ما را ! بار الها
  ! از خود خواهى و خودپسندى بر كنار فرما

  
بنَ يا رينَ  آميالعالَم  
  تفسير نمونه  23پايان جلد 

  
  پايان سوره حشر                                               

   1406/ شعبان المعظم / آخر                                             
                                               20  /2  /1365   
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  :ها  فهرست    * 
  

  573.................. ـ مطـــالب  1*           
  585.................. ـ موضوعى  2*           
   621.................. ـ احــاديث  3*           
   625................. ـ اعـــــالم  4*           
   628........... .......تــــــب ـ ك 5*           
   630................ ـ ازمنه و امكنه  6*           
   632... .................. ـ قبايل و 7*           
   633.................. ـ اشعــــار  8*           
   634.................. ـ لـغــــات  9*           
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  )فهرست مطالب ( 

  صفحه                                                       موضوع
  ق       ج                                                         

  13 3…    »سوره قمر«
  15 5…    محتواى سوره قمر

  16 6…   فضيلت تالوت اين سوره
  17 7…    !دشو ماه شكافته مى

  : ها نكته
  21 12…   )صلى اهللا عليه وآله(ـ شق القمر يك معجزه بزرگ پيامبر اسالم 1
  23 13…   ـ شق القمر از نظر علوم روز 2
  27 17…   از نظر تاريخى» شق القمر«ـ  3
  28 18…   ـ تاريخ وقوع اين معجزه بزرگ 4

  30 21…    شوند آن روز كه همه از قبرها خارج مى
  35 25…    امت روز بسيار سختى است؟چرا قي

  39 29…   درس عبرتى بود» نوح«ماجراى قوم 
  47 37…    سرنوشت قوم عاد
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  صفحه                                                       موضوع
  ق       ج                                                         

  :نكته
  51 41…   ايام سعد و نحس

  59 49…   »ثمود«سرانجام دردناك قوم 
  70 60…   ترى مبتال شدند به سرنوشت شوم» لوط«قوم 

  77 68…   !آيا شما از اقوام گذشته برتريد؟
  :نكته

  82 73…    يك پيشگوئى صريح و اعجازآميز
  85 75…    !در جايگاه صدق نزد خداوند مقتدر

  : ها نكته
  91 81…   اب استـ همه چيز جهان روى حس 1
  93 83…    ـ تقدير الهى و آزادى اراده انسان 2
  95 85…    !ـ فرمان خداوند فقط يك كلمه است 3
  97 87…   »قمر«ـ آغاز و پايان سوره  4

* * *  
  99 89…   »سوره الرحمن«

  101 91…   محتواى سوره الرحمن
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  صفحه                                                       موضوع
  ق       ج                                                         

  103 93…   فضيلت تالوت سوره الرحمن
  106 96…   سرآغاز نعمتهاى الهى
  114 106…   نظرى به چند روايت

  117 106…    آسمان را برافراشت و براى هر چيز ميزانى قرار داد
  125 114…   معرفت اللّه است شناخت نعمتها نردبان

  126 115…    مسأله نظم و حساب در زندگى
  128 117…   !آفرينش انسان از خاكى همچون سفال

  135 124…   درياها با ذخائر گرانبهايشان
  141 130…   دريا، كانون نعمتهاى الهى

  142 131…   !، و رودهاى عظيم دريائى»گلف استريم«
  144 133…   تفسيرى از بطون آيات

  146 134…    !ما همه فانى، و بقا، بس تو راست
  152 140…   چيست؟» فنا«حقيقت 

  153 141…    آفريند  اى مى هر روز پديده تازه
  155 143…   حركت جوهرى

  158 146…   !توانيد از مرزهاى آسمانها بگذريد اگر مى
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  صفحه                                                       موضوع
  ق       ج                                                         

  165 153…   !شوند گنهكاران از سيمايشان شناخته مى
  172 160…   اين دو بهشت در انتظار خائفان

  179 169…    همسران زيباى بهشتى
  183 172…   نيكى، پاداش نيكى است

  186 175…    !آورش دو بهشت ديگر با اوصاف شگفت
  189 178…   ها ارزش ميوه

  193 182…   باز هم همسران بهشتى
 * * *  

  203 191…   »سوره واقعه«
  205 193…   محتواى سوره واقعه

  206 194…   فضيلت تالوت اين سوره
  210 199…    !واقعه عظيم

  221 210…    نعمتهاى بهشتى كه در انتظار مقربان است
  229 219…    اب اليمينمواهب و نعمتهاى اصح

  238 228…    كيفرهاى دردناك اصحاب شمال
  245 235…    بخش ديگرى از مجازاتهاى اين مجرمان گمراه
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  صفحه                                                       موضوع
  ق       ج                                                         

  249 239…   »معاد«دليل بر مسأله هفت 
  256 245…    »قياس«دليلى براى اثبات حجيت 
  258 248…   !زارع خداوند است يا شما؟
  264 254…    اين آب و آتش از كيست؟

  275 264…    !يابند تنها پاكان به حريم قرآن راه مى
  : ها نكته

  282 271…    ـ ويژگيهاى قرآن مجيد 1
  282 271…   ـ قرآن و طهارت 2

  285 273…   رسد هنگامى كه جان به گلوگاه مى
  : ها نكته

  288 276…   !ـ لحظه ناتوانى جباران 1
  290 278…   ـ آيا جان دادن تدريجى است؟ 2

  293 281…   سرانجام نيكوكاران و بدكاران
  :نكته

  299 287…   عالم برزخ
* * *  
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  صفحه                                                       موضوع
  ق       ج                                                         

  301 289…   »سوره حديد«
  303 291…   محتواى سوره حديد

  304 292…   فضيلت تالوت سوره حديد
  306 294…   !انديشان آيات ژرف

  :نكته
  311 299…    جمع اضداد، در صفات خدا

  315 303…   بر تخت قدرت استاو هميشه 
  :نكته

  323 310…    !آيات اسم اعظم خدا
  326 314…    ايمان و انفاق دو سرمايه بزرگ نجات و خوشبختى

  : ها نكته
  334 322…    هاى انفاق ـ انگيزه 1
  335 322…   ـ شرائط انفاق در راه خدا 2
  338 325…   ـ پيشگامان در ايمان و جهاد و انفاق 3

  341 328…    !هم از نور شما استفاده كنيم بگذاريد ما
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  صفحه                                                       موضوع
  ق       ج                                                         

  :نكته
  349 336…    حاصل مجرمان، در قيامت استمدادهاى بى

  353 340…    !ى؟خبرى تا ك غفلت و بى
  :نكته

  357 344…    افراد گنهكارى كه با شنيدن اين آيه توبه كردند
  362 349…    !دنيا چيزى جز متاع غرور نيست

  : ها نكته
  367 354…   ـ مقام صديقين و شهداء 1
  369 356…   ها است  زهاى از اين انگي ـ زندگى دنيا مجموعه 2

  372 359…   يك مسابقه بزرگ معنوى
  383 370…    صلى بعثت انبياءهدف ا
  : ها نكته

  388 375…   !»زور«و » منطق«ـ قلمرو  1
  390 376…   ـ نيازهاى عمده زندگى وابسته به آهن است 2

  391 379…    پيامبران را يكى بعد از ديگرى فرستاديم
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  صفحه                                                       موضوع
  ق       ج                                                         
  : ها نكته

  397 384…    ـ اسالم و رهبانيت 1
  400 387…   ـ سرچشمه تاريخى رهبانيت 2
  401 389…   ـ مفاسد اخالقى و اجتماعى ناشى از رهبانيت 3
  403 390…   »اناجيل«يا » انجيل«ـ  4

  407 394…    ى دارندآنها كه دو سهم از رحمت اله
  :نكته

  411 398…   بينى رابطه تقوا و روشن
* * *  

  415 401…    قرآن مجيد 28آغاز جزء 
  415 401…   »سوره مجادله«

  417 403…   محتواى سوره مجادله
  418 403…   فضيلت تالوت سوره مجادله

  422 409…    يك عمل زشت جاهلى» ظهار«
  430 416…   قسمتى از احكام ظهار

  434 421…   كنند ها كه با خدا دشمنى مىآن
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  صفحه                                                       موضوع
  ق       ج                                                         

  : نكته
  439 426…   »نجوا«حضور خداوند در هر 
  443 431…    نجوا از شيطان است؟

  : ها تهنك
  447 435…    ـ انواع نجوا و سخنان در گوشى 1
  448 436…    ـ تحيت الهى كدام است؟ 2

  451 439…    كسوتان در مجالس احترام به پيش
  454 442…   مقام علماء و دانشمندان

  456 444…    آداب مجلس
  459 447…   )صدقه قبل از نجوا(يك آزمون جالب 

  461 450…    واكننده به آيه صدقه و نج تنها عمل
  463 451…   فلسفه تشريع و نسخ حكم صدقه قبل از نجوا

  464 452…    آيا اين فضيلت بود؟
  465 454…   مدت حكم و مقدار صدقه

  467 456…   !حزب شيطان
  475 465…    !حزب اللّه پيروز است

  
  



٥٨٢  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    

  صفحه                                                       موضوع
  ق       ج                                                         

  482 472…    نشانه اصلى حزب اللّه و حزب شيطان
  484 474…    پاداش حب فى اللّه و بغض فى اللّه

* * *  
  487 477…    »سوره حشر«

  489 479…   محتواى سوره حشر
  490 480…   فضيلت تالوت اين سوره

  496 487…    هود بنى نضير در مدينهپايان توطئه ي
  506 497…   !لشكرهاى نامرئى خدا

  508 499…    هاى امروز يهود توطئه
  511 501…   آيد حكم غنائمى كه بدون جنگ به دست مى

  518 508…   )غنائم بدون جنگ(» فىء«مصرف 
  519 509…   )پذيرش بدون قيد و شرط فرمان پيامبر؟(پاسخ به يك سؤال 

  520 510…    انگيز فدك داستان غم
  523 514…    سه گروه مهاجران و انصار و تابعان و صفات برجسته هر كدام

  532 523…   صحابه در ميزان قرآن و تاريخ
  536 527…   هاى يهود نقش منافقان در فتنه
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  صفحه                                                       موضوع
  ق       ج                                                         

  544 535…   !با طناب پوسيده شيطان به چاه نرويد
  552 543…    !سرانجام با اهل نفاق همكارى بى

  553 544…    انگيز برصيصاىِ عابد داستان حيرت
  554 545…    آنچه بايد از پيش فرستاد

  558 549…   !شكافتند مىشد، از هم  اگر قرآن بر كوهها نازل مى
  566 557…   نفوذ فوق العاده قرآن

  567 558…   عظمت آيات آخر سوره حشر
 * * *  
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  )فهرست موضوعى ( 
  

  :فهرست موضوعى تفسير، بر محورهاى ذيل تنظيم گرديده است
  

  )شناخت(معرفت * 
  آفريدگار* 

  له اثبات اد*        
  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: امكانات مادى*        
  هدايت به وسيله انبياء و اوصياء و عقل : امكانات معنوى*        

  )نبوت وامامت(          
  ) و متعلقات آن(معاد * 
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  شناخت 
  
  ) موانع شناخت(
  

  411…   مانع شناختبزرگترين               
  
  ) هاى شناخت زمينه(
  

  تقوا * 
  412…   ر انسانهاها با تقوا د تأثير متقابل آگاهى              

  
  خالق 

  
  ) ادله وجود(
  

  برهان امكان و وجوب * 
  149…   نياز دائمى موجودات              

  دليل فطرت * 
  329…   عالم ذر              

  برهان نظم * 
  135…    هاى قدرت پروردگار  نشانه              
  117…   آسمان برافراشته از آيات خدا              
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  264…   اين آب و آتش از كيست؟              
  خورشيد، ماه و ستارگان *    

  111…   خورشيد و ماه              
  131…    دميل اعظم شمالى و ميل اعظم جنوبى خورشي              

  آفرينش انسان *    
  128…    آفرينش انسان از خاكى همچون سفال              
  129…    ختلف در مورد آفرينش انسانتعبيرات م              
  251…   موجود بسيار كوچكى به نام نطفه              
  126…   فلز و شبه فلز در بدن 20بيش از               

  شب و روز*    
  321…   شب و روز و نظام آن              

  عالم حيات *    
  91…   نظم جهان              
  114…   ى استهر ورقش دفتر              

  گياهان *    
  258…   زارع خداوند است يا شما؟              

  ها  درياها و كشتى*    
  142…   زندگى در اعماق درياها              
  142…   و رودهاى عظيم دريائى» گلف استريم«              
  135…    درياها با ذخائر گرانبهايشان              
  142…    ديار عجائبدريا،               
  135…   دو درياى آب شيرين و شور              
  139…    ها خاصيت كشتى              
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  برهان عليت * 

  95…   اى  ز علت، تأخّر رتبهتأخّر معلول ا              
  ديگر براهين * 

  150…   هر روز خداوند در شأن و كارى است              
  153…    آفريند اى مى  ر روز پديده تازهه              

  
  ) صفات(
  

  323…   خدا» اسم اعظم«آيات               
  567…    خدا در آخر سوره حشر» اسم اعظم«              
  149…   »اسم اعظم«جمالت               
  306…   بيست وصف براى خدا              
  560…   هيجده صفت از اوصاف عظيم خدا              
  563…   شش وصف ديگر خدا              
  312…   آشنائى با خداوند ضمن سه حديث              

  صفات ذات * 
  علم*    

  322…    احاطه علمى خداوند              
  311…   از همه چيز آگاه است              
  317…   پايان پروردگار شاخه ديگرى از علم بى              
  560…   براى خدا غيب و شهود يكسان است              

  سميع *     
  440…    بودن خداوند» سميع«علت               
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  حكيم  *    

  91…   همه چيز جهان روى حساب است              
  86…   ما هر چيزى را به اندازه آفريديم              

  توحيد*    
  توحيد صفات *     

  563…    تنزيه پروردگار              
  560…   خميرمايه اوصاف جمال و جالل              
  311…   جمع اضداد در صفات خدا              
  148،198…    )ثبوتيه و سلبيه(صفات جمال و جالل               
  198…   صفات، سرچشمه افعال خداوند              

  :توحيد افعال*     
  198…    شود به او منتهى مى تمام خطوط              

  توحيد مالكيت *        
  309…    مالكيت و حاكميت خداوند              
  565…   حاكميت و شئون آن              

  اراده و مشيت*    
  95…    »كلمه«فرمان فقط يك               
  87…    فرمان او همانند يك چشم بر هم زدن              
  309…    و اماته احياء              

  قدرت *    
  309…    احياء و اماته              
  309…    »تقدر«و » عزت«تفاوت               

    * حى  
  146…   بس تو راست» بقاء«و » فانى«ما همه               
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  قيوم *    

  315…   هميشه بر تخت قدرت              
  319…   معيت الهى              

  ديگر صفات*    
  440…    )عليه السالم(مكان خداوند در سخن امير مؤمنان              
  197…   »مبارك«معنى               

  صفات فعل* 
  رحيم *    

  107و  560…    عام و خاص خداوند» رحمت«              
  106…   »رحمت«رمزى از » رحمان«              
  504…   »شديد العقاب«و » حمينارحم الرا«تفاوت               
  330…   »رحيم«و » رئوف«تفاوت ميان               

  غفّار *    
  425…   »غفور«و » عفو«تفاوت               

  عادل *    
  551…    عدم تساوى اصحاب دوزخ با اصحاب بهشت              
  118…   ميزان است» عدل«              
  377ـ375…   ...بالها و مصائب و فلسفه آفات،              
  93…   تقدير الهى و آزادى اراده انسان              
  93…   )مفوضه(» قدريون«عقيده               
  86…   تناسب مجازات و گناه              

  منعم و رزاق *    
  125…    ها نردبان معرفة اللّه  شناخت نعمت              
  106…   هاى الهى نعمتسرآغاز               
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  108…    نعمت آفرينش انسان              
  128…   هاى الهى در آغاز آفرينش نعمت              
  109…   براى انسان» بيان«نعمت               
  146…    هاى الهى فنا از نعمت              
  258…   ها، آب، آتش دانه: گانه  هاى سه نعمت              
  122…    ها و نخلهاى پر شكوفه نعمت ميوه              
  123…    ذائى، گياهان خوشبو و گلهاهاى غ نعمت دانه              
  111…    نعمت خورشيد و ماه              
  117…   برافراشتگى آسمان و ميزان براى همه چيز              
  121…   نعمت زمين              
  141…   هاى الهى ا كانون نعمتدري              
  138…   لؤلؤ و مرجان دو نعمت الهى در دريا              
  139…   هاى الهى  ها از نعمت كشتى              

  ديگر صفات*    
  150…    دوام خلقت و آفرينش              
  315…    آفرينش آسمانها و زمين در شش روز              

  
  انسان 

  
   )حقيقت انسان(
  

  130…   مقدار ارزش و بى ماده اوليه انسان بى              
  108…   انسان خالصه اسرار هستى              
  128…    آفرينش انسان از خاكى همچون سفال              
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  129…    تعبيرات مختلف در مورد آفرينش انسان              
  251…   م نطفهموجود بسيار كوچكى به نا              
  126…   فلز و شبه فلز در بدن 20بيش از               

  روح * 
  130…    »نفخه ربانى«ارزش واقعى انسان به               

  
  ) هاى انسان صفات و ويژگى(
  

  109…   براى انسان» بيان«نعمت               
  
  ) حاالت انسان(
  

  79…    »لجوج«و » جو  حقيقت«انسان               
  549…   خودفراموشى، از بزرگترين بدبختيها              
  551…    انسان بر سر دو راهى              

  
  ) نعمتهاى وجود انسان(
  

  108…    نعمت آفرينش انسان              
  
  ) عمر انسان(
  

  364…    گانه عمر دورانهاى پنج              
  366…   كند در گياهان طى مى مراحلى كه انسان در هفتاد سال              
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  ) آراء و افكار انسان(
  

  412…   ها با تقوا در انسانها تأثير متقابل آگاهى              
  
  ) هاى انسان مسئوليت(
  

  در برابر خالق* 
  ايمان*    
  ايمان *     

  326…    ايمان و انفاق دو سرمايه بزرگ              
  آثار ايمان *     
  217…    قرب مقامى نسبت به خداوند              

  411…    »بينى روشن«با » ايمان و تقوا«رابطه               
  540…    وحشت قدرتهاى بزرگ از ملتى كوچك              
  541…   عامل برترى مسلمانان              

  مؤمنين *     
  475…    !پيروز است» حزب اللّه«              

  482…    »حزب اللّه«هاى اصلى   نشانه              
  480…    عاشقان خدا              
  362…   بودن» شهيد«و » مؤمن«              
  363…   دو وصف از اوصاف مؤمنان راستين              

  كفر و شرك *     
  281…   پرستى پرستى از مظاهر بت ستاره              

  
  



٥٩٤  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    
  ركآثار كفر و ش*     

  540…    وحشت قدرتهاى بزرگ از ملتى كوچك              
  بت پرستى*     

  281…   پرستى پرستى از مظاهر بت ستاره              
  281…   عرب جاهلى و پرستيدن ستاره              

  : مسئوليتها و احكام*     
  تقوا*        

  549…    دو چيز خميرمايه تقوا است              
  548…    تقواى الهى پيشه كنيد              

  411…   »بينى روشن«و » تقوا«رابطه               
  409…   نورانى بودن متقين              
  407…    آنها كه دو سهم از رحمت الهى دارند              
  89…   بخش پرهيزكاران سرنوشت سعادت              
  408…    قواسه موهبت بزرگ در سايه ت              
  90…    دو ويژگى جايگاه پرهيزكاران              

  عبادات *        
  97…    »مقتدر«و » مليك«تأثير عميق دو نام مقدس               
  199…    »يا ذا الجالل و االكرام«استجابت دعا با كلمه               

  امور اجتماعى و حكومتى *        
  390…   انسانگى چهار اصل در زند              
  523…   صدر اسالم» مهاجران«صفات برجسته               
  518…   مواهب الهى در اختيار حكومت اسالمى              

  عمل *    
  554…    آنچه بايد از پيش فرستاد              
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  547…    به فكر فرداى خويش باشيد              
  346…   در سرنوشت افرادخطاهاى بزرگ               

  :عبادات*     
  نماز*        

  298…   ركوع و سجود» ذكر«              
  جهاد *        

  333…    بذل جان و مال در راه خدا              
  506…   به هنگام حمله به دشمن نبايد درختان را قطع كرد              
  388…    »زور«و » منطق« قلمرو              

  368…   شهادت در فرهنگ اسالم              
  511…    آيد حكم غنائمى كه بدون جنگ به دست مى              
  514…   )غنائم بدون جنگ(» فىء«مصرف               
  518…   )غنائم بدون جنگ(» فىء«مصرف               
  476…   »پيروزى«معنى               
  476…   الهىپيروزى فرستادگان               

  در برابر انسانها* 
  432…   آزادسازى بردگان در كفارات              
  432…   دراسالم حقوق زن نبايد مورد تجاوز قرار گيرد              

  :ارتباط با خويشان*    
  رابطه با ارحام *     

  397…    اسالم و رهبانيت              
  401…    ناشى از رهبانيت مفاسد اخالقى و اجتماعى              
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  :ارتباط با جامعه*    
  روابط اقتصادى*     

  516…   »اقتصاد اسالمى«اصل اساسى در               
  غير قراردادها*        
  صحيح *         

  الف ـ انفاق و صدقه               
  326…    ايمان و انفاق دو سرمايه بزرگ              

  327…   »انفاق«وسعت مفهوم                
  338…    انفاق در احاديث اسالمى              
  356…   انفاق، ثمره شجره ايمان              
  333…    تعبير جالبى براى تشويق انفاق              
  331…   فاقاستداللى بر مسأله ان              
  334…    هاى انفاق انگيزه              

  335…    شرائط انفاق              
  333…   آيا انفاق برتر از جهاد است؟              

  ) سياسى(روابط مديريتى *     
  روابط شهروندى*        
  رفتار فرد در جامعه اسالمى *         

  429…    ى الهىاحكام و قوانين، حدود و مرزها              
  452…    افى نيستتنها پايبند بودن به اصول كلّى ك              
  532…    روح محبت و صفا در جامعه اسالمى              

  امانت و عدالت اجتماعى *         
  126…    انحراف از قانون عدالت              
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  ) علمى(روابط فكرى *     

  454…   مقام علماء و دانشمندان              
  هنر و ادبيات *        
  و شاعرىشعر *         

  313…    عدم درك صفات حق، در زبان شعر              
  360…   هجران الهى در شعر شاعر              
  381…   مصيبتهاى دنيا از ديدگاه شاعر              
  497…   دات از زبان شاعرتسبيح عمومى موجو              

  : روابط اخالقى*     
  : اخالق ممدوح*        
  كل تو*         

  446…    تنها بر خدا توكل كنيد              
  آداب مجلس *         

  456…    آداب مجلس              
  451…    احترام به پيشكسوتان در مجالس              
  444و  448…   تحيت الهى چيست؟              
  443…    از شيطان» نجوا«              
  439…   »جوان«حضور خداوند در هر               
  447…    واحكام آن» نجوا«انواع               
  447…   از ديدگاه روايات» نجوا«              
  460…   صدقه قبل از نجوا              
  465…    مدت حكم و مقدار صدقه              

  آداب معاشرت و دوستى *         
  483…    دوستى مؤمن نسبت به مؤمن              
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  احسان *         
  181…    پاسخ نيكى به نيكى              

  ايثار*         
  526…   در صدر اسالم» انصار«ايثار               
  528…    »احد«ايثارگران               

  خوف و رجاء*         
  173…   مقام ترس از پروردگار              
  173…   ارهاى خوف از پروردگ سرچشمه              

  خودسازى*         
  126…   مسأله نظم و حساب در زندگى              

  زهد*         
  398…   زهد غير از رهبانيت              
  379…    زهد در قرآن              

  فكر*         
  502…    تفكر، بيشترين عبادت ابوذر              

  قرب الهى *         
  566…    راه معرفة اللّه پويندگان              
  372…   مسابقه بزرگ معنوى              
  215…   مقربان درگاه الهى              
  217…   مقام واالى مقربان              

  استغفار و توبه*         
  374…   اب مغفرت پروردگاراسب              
  357…   كردندتوبه » حديد«) 16(افرادى كه با شنيدن آيه               
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  شرح صدر*         
  485…   قلب مؤمنان              
  539…    شود در قلب دو خوف جمع نمى              
  354…   عوامل قساوت قلب              
  355…    لهاى مردهزنده شدن د              

  ديگر اخالقهاى ممدوح *         
  482…   »بغض فى اللّه«و » حب فى اللّه«              
  484…    »بغض فى اللّه«و » حب فى اللّه«پاداش               
  478…   در يك دل» محبت دشمنان خدا«و » محبت خدا«              

  :اخالق مذموم*        
  بخل *         

  529…   بخل و حرص              
  نفاق *         

  469…   هاى منافقان  نشانه              
  472…    منافقان از حزب شيطانند              
  537…   گويند منافقان دروغ مى              
  346…   خطاهاى بزرگى كه منافقان گرفتار آنند              
  467…    منافقانهاى   قسمتى از توطئه              
  538…   همكارى منافقان با دشمنان اسالم              
  552…   سرانجام با اهل نفاق ارى بىهمك              
  343…   منافقان و تقاضاى نور ايمان از مؤمنان در روز قيامت              
  472…    ها و اختالفات آغاز فتنه              
  467…    حزب شيطان              
  482…    حزب شيطان              
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  هوا پرستى *         
  412…   ى از هوى و هوسهاپيرو              
  20…   هواپرستى، مانع بزرگ در مسير              
  544…   با طناب پوسيده شيطان به چاه نرويد؟              

  غفلت *         
  353…   ؟خبرى تا كى غفلت و بى              
  549…    فراموشى خدا سبب خود فراموشى              

  محبت دنيا *         
  362…   دنيا چيزى جز متاع غرور نيست              

  369…   ها اى از اين انگيزه زندگى دنيا مجموعه              
  240…    متنعمين مست و مغرور، سلسله جنبان فساد              

  غرور*         
  381…    كنند متكبران فخرفروش مردم را به بخل دعوت مى              

  ار آن گناه و آث*         
  550…    خود فراموشى عامل اصلى فسق              
  241…    اصرار بر گناه              
  165…    شوند گناهكاران از سيمايشان شناخته مى              

  ديگر اخالقهاى مذموم *         
  66…    راضى به فعل ديگرى شريك در عمل او              

  در برابر خود* 
  المتى بهداشت و س*    

  138…    در طب قديم» لؤلؤ«استعمال گسترده               
  139…   »مرجان«استعمال طبى و خواص               
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  ) امكانات انسان جهت رسيدن به هدف(
  

  امكانات مادى* 
  :زمين*    
  خلقت زمين*     

  315…   آفرينش آسمان و زمين در شش روز              
  نافع زمين م*     

  121…   اهميت آرامش زمين در عين حركت              
  حاالت زمين *     

  121…    سرعت حركت زمين به دور خود و به دور خورشيد              
  : موجودات زنده*    

  121…   تسخير موجودات زمين و آسمان براى انسان              
  صفات عمومى *     

  559…   تى داراى يك نوع حيات و شعورعالم هس              
  308…   موجودات همه در حال تسبيح              
  496…   تسبيح عمومى              

  : جنّ*     
  حقيقت جن *        

  130…   هاى آتش از شعله» جنّ«ش آفرين              
  : اقسام جن*        
  : شيطان*         

  انالف ـ فعاليتهاى شيط           
  448…   القائات شيطانى در خواب              
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  ب ـ تابعان شيطان            
  467،482…    حزب شيطان              

  : جمادات*    
  آب و فوائد آن *     

  272…    آب و مرتع و آتش براى زندگى              
  265…    نقش آب در زندگى بشر              

  فوائد آنهادرياها و *     
  141…   هاى الهى دريا كانون نعمت              
  142…   زندگى در اعماق درياها              
  142…   و رودهاى عظيم دريائى» گلف استريم«              
  135…    درياها با ذخائر گرانبهايشان              
  142…    دريا، ديار عجائب              
  135…   اى آب شيرين و شوردو دري              

  ها و فوائد آنها  كشتى*     
  139…    ها خاصيت كشتى              

  ها  انرژى*     
  268…   ها رستاخيز انرژى              

  : نباتات*    
  حقيقت گياهان *     

  260…    تشكيالت ساختمان يك گياه              
  صفات گياهان *     

  113…   اه و درختسجود گي              
  منافع گياهان *     

  113…   تمام مواد غذائى از گياهان است              
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  123…    هاى غذائى، خوراك انسان دانه              
  : رختاند*     

  با ثمر*        
  122…    درخت خرما              
  189…   فوائد درخت خرما              

   :ها ميوه*     
  اقسام ميوه*        

  190…    انار، فوائد انار              
  122و  190…    خرما و فوائد آن              

  فوائد ميوه*        
  189…   ها  ارزش ميوه              

  : ها  آسمان*    
  315…   آفرينش آسمان و زمين در شش روز              
  23…    پيدايش منظومه شمسى              
  112…   منظومه شمسى ما              

  ها  شهاب*     
  24…    آستروئيدها، سنگهاى عظيم آسمانى              
  25…   شهابها              

  :خورشيد*    
  حقيقت خورشيد*     

  111…   خورشيد و ماه              
  هاى خورشيد منزلگاه*     

  131…    نوبى خورشيدميل اعظم شمالى و ميل اعظم ج              
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  نظام شب و روز*     

  321…   شب و روز و نظام آن              
  : ماه*    
  حقيقت ماه *     

  111…   ماه خورشيد و              
  :شب و روز*    
  نظام شب و روز*     

  321…   شب و روز و نظام آن              
  : پاداش و مجازات*    

  374…    ثواب و جزا يك نوع تفضّل               
  434…   عذاب دنيوى و اخروى دشمنان خدا              
  506…   !لشكرهاى نامرئى خدا              
  82…   كست مشركان در دنيا و آخرتش              
  503…   سرنوشت دردناك يهود              
  86…   تناسب مجازات و گناه              

  484…    »بغض فى اللّه«و » حب فى اللّه«پاداش               
  547…    عاقبت همكارى كفر و نفاق              
  39…   ماجراى قوم نوح درس عبرتى بود              
  47…   سرنوشت قوم عاد              
  66…   عاقبت مرگبار طغيانگران              
  87…   رديمما اقوام پيشين را هالك ك              

  مقررات ثابت جهان آفرينش*     
  377، 375…   ...فلسفه آفات، بالها و مصائب و              
  91…   همه چيز جهان روى حساب است              
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  86…   ما هر چيزى را به اندازه آفريديم              
  93…   تقدير الهى و آزادى اراده انسان              

  183…   نيكى، پاداش نيكى              
  86…   تناسب مجازات و گناه              
  375…   ه مجازات و كفاره گناهان استمصائبى ك              
  396…    »سيئه«به » حسنه«هاى  تبديل سنّت              
  476…   »پيروزى«معنى               
  476…   پيروزى فرستادگان الهى              

  ها آزمايش*    
  459…    )صدقه قبل از نجوا(يك آزمون جالب               

  )هدايت(امكانات معنوى * 
  : اقسام هدايت*    
  : هدايت تشريعى*     

  :انبياء*        
  : هدف بعثت انبياء*         

  383…   هدف بعثت پيامبران              
  الف ـ تعليم و تربيت            
  384…   تعليم و تربيت از اهداف انبياء               
  ب ـ اقامه قسط و عدل            

  118…   ميزان است» عدل«              
  385…    اقامه قسط از اهداف مهم انبياء              

  هاى انبياء مسئوليت*         
  391…   پيامبران يكى بعد از ديگرى مأمور هدايت              
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  :نبوت خاصه*        
  :هاى شناخت پيامبر راه*         

  الف ـ اعجاز           
  19…   )صلى اهللا عليه وآله(نفى معجزات اقتراحى از پيامبر              
  21…   )صلى اهللا عليه وآله(شق القمر معجزه بزرگ پيامبر اسالم              
  23…   شق القمر از نظر علوم روز              
  27…    شق القمر از نظر تاريخى              
  28…    عجزه بزرگتاريخ وقوع اين م              

  ها   صفات و ويژگى*         
  517…   )صلى اهللا عليه وآله(سندى براى حجت بودن پيامبر              

  دعوت پذيران *         
  519…   قيد و شرط فرمان پيامبر؟ پذيرش بى              
  532…   صحابه در ميزان قرآن و تاريخ              
  523…   جران، انصار و تابعانسه گروه مها              
  215…   پيشگامان امتها              
  153…   هنگام تبعيد ابوذر) عليه السالم(سخنان امام حسين              
  201…    آشكارا خواند نخستين كسى كه قرآن را در مكّه» ابن مسعود«              
  358…   »فضيل بن عياض«داستان               
  376…    به قتل وى» حجاج«به هنگام تصميم » سعيد بن جبير«              
  405…   اسالم نجاشى و اهل حبشه              
  338…    پيشگامان در ايمان و جهاد و نفاق              
  523…   صدر اسالم» رانمهاج«صفات برجسته               
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  : قرآن*         
  الف ـ اعجاز قرآن            

  82…    پيشگوئى صريح و اعجازآميز              
  277…   معجزات علمى قرآن              

  هاى قرآن  ب ـ ويژگى           
  278…    »لوح محفوظ«نسخه اصلى قرآن در               
  275…    يابند ا پاكان به حريم قرآن راه مىتنه              
  566…   نفوذ فوق العاده قرآن              
  558…    شد  اگر قرآن بر كوهها نازل مى              
  45…    قرآن را براى تذكر دادن آسان ساختيم              
  75…    قرآن را براى تذكر دادن آسان ساختيم              
  282…    يهاى قرآن مجيدويژگ              
  279…   پروردگار عالميان نزول قرآن از سوى              
  278…   چرا قرآن توصيف به كريم شده؟              
  306…   انديشان آيات ژرف              
  567…    »حشر«عظمت و فضيلت آيات آخر سوره               

  ج ـ آداب قرائت قرآن            
  282…    قرآن و طهارت              

  107…   ه چه كسى تعليم كرده؟خداوند قرآن را ب              
  158…   »ايها«رسم الخط               

  د ـ نكات تفسيرى قرآن           
  155…    حركت جوهرى              
  155…   حركت در چهار مقوله عرضيه              
  156…   ا حركت درون اتمهاحركت جوهرى وارتباط ب              
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  125…    بار) 31(» فبأى آالء ربكما تكذبان«تكرار               
  504…   »شديد العقاب«و » ارحم الراحمين«تفاوت               
  296…   چه كسانى هستند؟» اصحاب يمين«              
  150…    »كلّ يوم هو فى شأن«تفسير               

  216…   كيانند؟» سابقون«              
  279…   »اليمسه إِالَّ المطَهرون«سه تفسير براى آيه               
  368…    چه كسانى هستند؟» شهداء«و » صديقين«              
  485…    »روح ايمان«معنى گسترده               
  124…   »فبأى آالء ربكما تكذّبان«مخاطب               

  160…   »يا معشر الجنّ و االنس«خطاب               
  286…    »و انتم حينئذ تنظرون«مخاطب               
  407…   »يا ايها الذين آمنوا اتقوا اللّه«مخاطب               
  144…   تفسيرى از بطون آيات              

  هـ ـ نكات ادبى قرآن            
  125…    احتتكرار، يكى از فنون فص              

   و ـ كنايات قرآن           
  316…    »عرش«معنى كنائى               
  79…   »اخذ«معنى كنائى               
  43…    »بِأَعيننا«معنى كنائى               
  168…    »نواصى«معنى كنائى               
  233…    »فرش«معنى كنائى               
  290…    »لوال اذا بلغت الحلقومف«معنى كنائى               
  426…   »رقبه«معنى كنائى               
  430…   »ظهر«معنى كنائى               
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  هاى قرآن   ز ـ تشبيهات و مثال           
  545…   »داستان شيطان«داستان منافقان و               
  355…   تشبيهى براى زنده شدن دلها              

  49…    هاى نخل به تنه» از بين رفتن قوم عاد«تشبيه               
  66…   به گياه خشك شده» نابودى قوم ثمود«تشبيه               
  544…   به تاريخ گذشتگان» يهود بنى نضير«تشبيه               
  365…    مثالى براى آغاز و پايان دنيا              
  33…   به ملخهاى پراكنده» ها از قبرسانخروج ان«تشبيه               
  166…    »روغن مذاب«به منظره » آسمان هنگام وقوع قيامت«تشبيه               
  372…   »پهنه آسمان و زمين«به » پهنه بهشت«تشبيه               
  225…   »مرواريد پنهان در صدف«به » همسران بهشتى«تشبيه               
  87…    )يك چشم بر هم زدن(» لمح بصر«به » اطعيت فرمان الهىق« تشبيه              
  558…   »حشر«) 21(تشبيهى در آيه               

  ح ـ سوگندها            
  275…   سوگند به جايگاه ستارگان              

  ط ـ نكات آموزنده قرآن            
  323…   خدا» اسم اعظم«آيات               
  567…    خدا در آخر سوره حشر» سم اعظما«              
  149…   »اسم اعظم«جمالت               

  ى ـ احكام برگرفته از قرآن            
  460…   »مجادله«سوره ) 12(نسخ حكم آيه               
  256…    دليل حجيت قياس» واقعه«) 62(آيه               
  501…    سات ظنىقيادليل بر حجيت » حشر«) 2(آيه               
  463…    فلسفه تشريع و نسخ حكم صدقه قبل از نجوا              
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  425…   »ظهار«حكم كفاره               
  431…    نباشد» ظهار«حكم كسى كه قادر به اداى كفاره               
  415…    منظور از اطعام در كفارات              
  429…   فاراتهدف اصلى از ك              
  427…   كفارات جنبه بازدارنده و تربيتى دارد              
  430…   »ظهار«قسمتى از احكام               
  422…   عمل زشت جاهلى» ظهار«              

  هاى قرآن به مخالفان  ك ـ پاسخ           
  328…    ى كه دعوت را نپذيرفتنداستدالل و برهان براى كسان              
  77…    آيا شما از اقوام گذشته برتريد؟              

  : ل ـ داستانهاى قرآن           
  ـ برصيصاى عابد 1             
  553…   انگيز برصيصا  داستان حيرت              

  م ـ تاريخ زندگى انبياء در قرآن و مقايسه آنها با كتب پيشين            
  ـ نوح  1             

  42…   كشتى نجات نوح              
  39…    و تكذيب كردن پيامبرشان» نوح«قوم               
  41…   »نوح«بارانى شديد بر قوم               
  41…   جوشيدن آب از زمين              
  ـ هود  2             
  47…   قوم عاد پيامبر خود را تكذيب كرد              
  48…   كوبنده توأم با سنگريزه طوفان شديد و              
  ـ صالح  3             
  63…    صالح معجزه و سند گويا» ناقه«              
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  64…    تقسيم آب قريه بين قوم و ناقه              
  65…   صالح» ناقه«تصميم به نابودى               
  65…    ترين فرد شقى» قدار بن سالف«              

  66…   طرز كشتن ناقه صالح              
  59…   قوم ثمود و تكذيب آيات الهى              
  62…    هاى نارواى قوم ثمود نسبت              
  60…   !آيا از انسانى از جنس خود پيروى كنيم؟              
  61…    !ما تنها بر اين مرد وحى نازل شد؟ آيا از ميان              

  59…    انگيز قوم ثمود سرنوشت غم              
  66…   صيحه آسمانى بر قوم ثمود              
  ـ لوط  4             
  70…   قوم لوط، او را تكذيب كردند              
  73…   شرمى قوم لوط  نهايت بى              
  73…    »قوم مهاجم«دن چشمان نابينا ش              
  74…   بر قوم لوط عذاب نهائى              
  70…   بارانى از سنگ بر قوم لوط              
  72…    نجات لوط و خاندانش              
  ـ موسى و هارون 5             
  79…   گانه موسى معجزات نه              
  78…    دو پيامبر در برابر» آل فرعون«واكنش               
  78…   كيست؟» آل فرعون«منظور از               
  79…   را مجازات كرديم» آل فرعون«ما               
  ـ يحيى 6             
  395…   بود؟» مسيح«جزء آئين » رهبانيت«آيا               
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  403…    »مسيح«كتاب آسمانى » اناجيل«يا » انجيل«              
  )صلى اهللا عليه وآله(ـ محمد 7             

  366…   حمد پيامبر به هنگام نوشيدن آب              
  21…   )صلى اهللا عليه وآله(شق القمر معجزه بزرگ پيامبر اسالم              
  23…   شق القمر از نظر علوم روز              
  27…    شق القمر از نظر تاريخى              
  28…    تاريخ وقوع اين معجزه بزرگ              

  520…    انگيز فدك داستان غم              
  …520   فدك در كجا واقع شده؟              
  496…    سال سوم هجرت، پايان توطئه يهود بنى نضير در مدينه              

  :اوصياء*        
  حقيقت اوصياء *         

  409…    »نور«منظور از               
  ها و صفات آنها ويژگى*         

  283…   »مطهرون«منظور از               
  120…   سنجش» ميزان«امام               
  218…    پيشگامان              
  409…    »نور«منظور از               
  135…   ...و» مرَج الْبحرَينِ يلْتَقيان«منظور از               
  461…    تنها كسى كه به آيه صدقه و نجوا عمل كرد              
  462…    از ديدگاه فرزند عمر) عليه السالم(فضيلت على              
  356…   شود زنده مى) عليه السالم(زمين به وسيله مهدى              
  508…   )عليه السالم(لشكريان مهدى              
  369…   )عليه السالم(دىمنتظرين ظهور مه              
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  ين تبليغ و مبلغ*         
  358…    )عليه السالم(از راويان موثّق امام صادق» فضيل«              
  380…    كند حكايت مى» مالك بن انس«از » قتيبة بن سعيد«              
  201…    ندنخستين كسى كه قرآن را در مكّه آشكارا خوا» ابن مسعود«              
  358…   »فضيل بن عياض«داستان               

  376…    به قتل وى» حجاج«به هنگام تصميم » سعيد بن جبير«              
  پيروان و رهروان*         

  217…    و شيعيانش از پيشگامانند) عليه السالم(على              
  483…   )عليه السالم(حزب امير مؤمنان              
  296…   هستيم» اصحاب يمين«ما و شيعيانمان               

  376…    به قتل وى» حجاج«به هنگام تصميم » سعيد بن جبير«              
  اديان و مذاهب*        

  410…   از بلند پروازيهاى اهل كتاب              
  508…    هاى امروز يهود  توطئه              
  467…    »غضوب عليهمم«يهود قوم               
  393…   رأفت و رحمت پيروان مسيح              
  400…    سرچشمه تاريخى رهبانيت              

  
  معاد

  
  ) اسماء قيامت(
  

  211…    واقعه              
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  ) حقيقت معاد(
  

  35…   قيامت روز بسيار سختى است؟              
  
  ) امكان معاد(
  

  249…   فت دليل بر معاده              
  258…   ريق قدرت خدااستدالل به معاد از ط              
  250…    آفرينش نخستين، دليل قاطعى بر معاد              
  288…    قدرت خداوند بر مرگ و حيات              
  251…   قدرت خداوند از طريق قدرت خدا در تكامل نطفه انسان              

  
  ) لزوم معاد(
  

  253…   استدالل به معاد از طريق حكمت              
  253…   استدالل به معاد از طريق هدف داشتن جهان              
  
  ) منطق منكرين معاد، شبهات و پاسخ آنها(
  

  242…   »اصحاب الشمال«انكار قيامت از اوصاف               
  
  ) مرگ(

  287…   د به محتضرنزديك بودن خداون              
  290…   آيا جان دادن تدريجى است؟              
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  سكرات مرگ * 

  285…    رسد هنگامى كه جان به گلوگاه مى              
  مرگ خوب و بد* 

  299…   بشارتهاى مؤمن هنگام وفات              
  288…   لحظه ناتوانى جباران              
  293…    !جام نيكوكاران و بدكارانسران              

  
  ) هاى قيامت نشانه(
  

  17…   قيامت نزديك است              
  210…   !واقعه عظيم              
  165…   در هم ريختن نظام كنونى جهان              
  212…   لرزه در آستانه قيامت زمين              
  212…    )بيان هفت مرحله(سرنوشت كوهها در قيامت               
  152…   ؟»فنا«حقيقت               
  211…   گونى انسانها توأم با رستاخيزدگر              
  30…   شوند  آن روز كه همه از قبرها خارج مى              

  
  ) حوادث قيامت(
  

  243…   ندشو همگى در روز موعود جمع مى              
  470…   در قيامت هيچ پناهگاهى نيست              
  216…    )در روايات اسالمى(پيشگامان در قيامت               
  161…   فرود فرشتگان از هفت آسمان              
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  162…    دود و دودهائى متراكم هائى از آتش بى  شعله              
  214…    اند ت مردم سه دستهدر روز قيام              
  94…   عذاب قدريون در قيامت              
  89…   بخش پرهيزكاران سرنوشت مسرّت              
  347…    سرنوشت كافران و منافقان              
  34…   روز سخت بر كافران              
  341…    !ما هم از نور شما استفاده كنيم              
  344…   ديوارى عظيم بين مؤمنان و منافقان              
  349…   حاصل مجرمان استعدادهاى بى              

  
  ) مواقف قيامت(
  
  167…   مواقف مختلف قيامت              
  
  ) حاالت انسانها در قيامت(
  

  367…    »شهداء«و » صديقين«مقام               
  436…    به ياد آوردن گناهان در محشر              

  
  ) تجسم اعمال(
  

  341…    تجسم نور ايمان              
  299…    شوند سان مجسم مىاعمال و اموال و فرزندان در برابر ان              

  
  



٦١٧  
                www.makarem.ir                ومسست و ر نمونه  جلد بيتفسي
    
  
  ) دادگاه قيامت(
  

  نامه اعمال * 
  88…    ثبت و ضبط اعمال انسان              
  436…    افتد هاى اعمال مى  ها به نامه  چشم              

  سؤال * 
  167…   با سؤال قيامت منافات دارد» الرحمن«) 39(آيه               

  حساب در قيامت * 
  158…    محاسبه اعمال انس و جنّ              

  32…    دعوت به بررسى حساب و نامه اعمال              
  
  ) شفاعت(
  

  456…   كنندگان سه گروه از شفاعت              
  
  ) بهشت(
  

  480…    پاداشهاى عاشقان              
  363…    پاداشهاى عظيم مؤمنان              
  226…   الحپاداش عمل ص              
  172،186…   دو بهشت ديگر              
  186…   طبقات بهشت در احاديث              
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  هاى مادى  نعمت* 

  221…   هاى بهشتى در انتظار مقربان نعمت              
  229…    )شش موهبت(هاى اصحاب اليمين  مواهب و نعمت              
  174…    معنوىبهشت مادى و               
  233، 225، 193…   همسران بهشتى و اوصاف آنها              
  222…   خدمتگذاران بهشتى              
  217…   باغهاى بهشت كانون نعمت              
  89…    باغهاى وسيع و نهرهاى جارى              
  175…    درختان پر شاخه و با طراوت              
  177…   !فرشهاى زيبا و پر ارزشبر               
  195…    هاى سبز رنگ تكيه بر تختها با پارچه              
  232…    هاى بهشتى واع ميوهان              
  176…   اى دو نوع از هر ميوه              
  178…    هاى رسيده اين دو بهشت ميوه              
  188…   خرما هاى فراوان و درخت انار و ميوه              
  232…    آبشارهاى بهشتى              
  176…   دو چشمه در بهشت              
  223…    شرابهاى بهشتى              
  195…   ملحق شدن همسران با ايمان در بهشت              
  223…    نوجوانان بهشتى كيانند؟              

  هاى معنوى نعمت* 
  174…    معنوىبهشت مادى و               
  90…   موهبت جايگاه صدق              
  226…    بهشت و سخن لغو و دروغ              
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  227…    شنوند بهشتيان فقط سالم مى              
  بهشتيان * 

  551…    عدم تساوى اصحاب دوزخ با اصحاب بهشت              
  294…   »جنّة النعيم«مقربان در               
  551…   فقط اصحاب بهشت رستگارند              
  230…    ختان بهشتىاصحاب يمين در زير سايه در              
  221…   جمعى تختهاى بهشتى و مجالس دسته              

  
  ) جهنم(
  

  86…    در جهنم» سقر«سرزمين               
  كيفرهاى جسمى* 

  246…    درخت زقّوم در دوزخ              
  238…    »اصحاب الشمال«كيفر               
  245…   »الشمالاصحاب «بخش ديگرى از مجازاتهاى               
  169…    عذاب ديگرى از جهنم              

  دوزخيان* 
  551…    عدم تساوى اصحاب دوزخ با اصحاب بهشت              
  503…   مجازات سخت دشمنان خدا              
  158…    توانيداز مرزهاى آسمانها بگذريد اگر مى              

  85…    مجرمان در دوزخ              
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  متفرقات 
  

  51…   ايام» نحس«و » سعد«              
  52…   سعد و نحس ايام در روايات              
  288…    مرگ مأمون              
  …520   فدك در كجا واقع شده؟              
  397…    اسالم و رهبانيت              
  401…    هبانيتمفاسد اخالقى و اجتماعى ناشى از ر              
  500…    )با ذكر دو حديث(عبرت بگيريد اى صاحبان چشم               
  131…    مشرق و مغرب در نظام جهان              
  67…   تأثير امواج ناشى از انفجار              

  390…   نيازهاى عمده زندگى وابسته به آهن              
  

 * * *  
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  )فهرست احاديث( 
  

  الف
  

  52…   آخرُ أَربِعاء فى الشَّهرِ و هو الْمحاقُ
  181…    آيةٌ في كتَابِ اللَّه مسجلَةٌ

لَم تابِ اللّهنْ كةٌ مآي دلْ بِها أَحمع462…   ي  
  272…    اجعلُوها في ركُوعكُم

  484…   إِذَا أَردت أَنْ تَعلَم أَنَّ فيك خَيراً
  485…   إِذَا زنَى الرَّجلُ فَارقَه روح اإلِيمانِ

تَنَاجثَالثَةً فَالي 447…   إِذَا كُنْتُم  
دمالْح أَنَ لَكب ئَلُكإِنِّي أَس م199…    اللّه  

ءشَى لَكقَب سلُ فَلَياألَو أَنْت م312…    اللّه  
  307…   إِنَّ اللَّه عزَّوجلَّ علم أَنَّه يكُونُ

هظَّمع و ادالْجِه لَّ فَرَضجزَّوع 389…    إِنَّ اللَّه  
لَم ى  إِنَّ اللّها فمم ئَلْ خَلْقَهس339…   ي  

  363…    يد، و قَرَأَإِنَّ الْمؤْمنَ شَهِ
الْماء كانَ إِذا شَرِب 266…    إِنَّ النَّبِى  

اهإِي خَلْقُه كذل 386…    إِنْزالُه  
  304…    إِنَّ فيهِنَّ آيةً أَفْضَلَ منْ أَلْف آية
هنائأُم يالءتإِس كبِذل 439…    إِنَّما أَراد  
  132…    إِنَّ مشْرِقَ الشِّتاء على حدة
رْءمانِ الْمنْ أَفْضَلِ إِي319…    إِنَّ م  

  567…   إِنَّها شفَاء منْ كُلِّ داء إِالّ السامِ
  283…   إِنَّه لَقُرْآنٌ كَرِيم في كتاب مكْنُون
  216…   أَ تَدرونَ منِ السابِقُونَ إِلى ظلِّ

يحا الشَّحرِى م529…   أَ تَد  
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  190…   صبيانَكُم الرُّمانَ فَإِنَّهأَطْعموا 
  421…   أَللّهم إِنَّك تَعلَم حالى فَارحمنى

  219…   أَنْتُم السابِقُونَ االَولُونَ، و السابِقونَ
  329…    أَى الْمؤْمنينَ أَعجب إِلَيكُم إِيماناً

  320…   أَينَ أَجِدك يا رب؟
  472…   النَّاس إِنَّما بدء وقُوعِ الْفتَنِأَيها 

  
  ب
  

  18…   بعثْت أَنَا و الساعةُ كَهاتَينِ
  389…   بعثْت بِالسيف بينَ يدىِ الساعةِ

  385…    بعثْت لأُتَمم مكارِم األَخْالقِ
بيا ر لْ أَنْت272…   ب  

 ظَماالَع مسيانُ االالبملع ي بِه114…    الَّذ  
رَ النّاسِ خَلْفَكي خَبنْ لي153…    ب  

  
  ج
  

  187…    جنَّتانِ منْ ذَهب للْمقَرَّبِينَ، و جنَّتانِ
  186…    جنَّتانِ منْ فضَّة آنيتُهما و ما فيهِما

  
  ح
  

  151…    الْحمد للَّه الَّذي اليموت و التَنْقَضي
الحى لَمالَّذ لّهل دم  لُومعلٌ مأَو يهكُنْ ف313…   ي  
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  خ
  

  212…   خَفَضَت و اللّه بِأَعداء اللّه فى النّارِ
فيالس تتَح و فيي السف رُ كُلُّه389…   الْخَي  

  
  ذ
  

ىلع كا) عليه السالم(ذل مه تُهعيش ابِقُونَو217…   لس  
  
  ر
  

يحسأَنْ ي لَه لَحصلْ يه ملسلُ الْم399…    الرَّج  
  107…   الرَّحمنُ إِسم خاص بِصفَة عامة

  
  ز
  

  379…   الزُّهد كُلُّه بينَ كَلمتَينِ منَ الْقُرْآنِ
  
  س
  

رِهظَ بِغَيعنْ وم يدع502…    الس  
  
  ش
  

  206…   هود، و الْواقعةُ، و الْمرْسالت شَيبتْني
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  ص
  

شاءلُ ما يفْعرُ ياالَم لّهل قْتد154…   ص  
  94…   صنْفَانِ منْ أُمتي لَيس لَهم فى اإلِسالمِ

  
  ع
  

رُ لَهنْتَظرَ، المهذَا االَم نْكُمم 368…   العارِف  
لْمبِ لجباً كُلَّ الْعج257…   كَذِّبِ بِالنَّشْأَةِع  

  355…   العدلُ بعد الْجورِ
  567…   علَيك بĤِخرِ الحشْرِ و أَكْثَرِ قرائَتَها

  144…    بحرانِ عميقانِ) عليهما السالم(على و فاطمةُ
  
  ف
  

  356…   فَإِنَّ اللّه يحيِى الْقُلُوب الْميتَةَ بِنُورِ
 فَإِنَّههِمنَتأَلْسل رَع190…    أَس  

  455…   فَضْلُ الْعالمِ علَى الشَّهِيد درجةٌ
  455…   فَضْلُ الْعالمِ علَى الْعابِد كَفَضْلِ الْقَمرِ

  
  ك
  

ولِ والرَّس مهقُولُ لَنَا س515…    كَانَ أَبِى ي  
اللَّه همحر ةِ أَبِى ذَرادب502…    كَانَ أَكْثَرَ ع  

ىلعى) عليه السالم(كانَ لل كانَت 462…    ثَالٌث، لَو  
ينا، إِنَّما نُزِلَتف ههذ 376…   كَالّ، ما نُزِلَت  
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  ل
  

  354…    التُعاجِلُوا االَمرَ قَبلَ بلُوغه فَتَنْدموا
  187…   التَقُولَنَّ الْجنَّةُ واحدةٌ، إِنَّ اللّه يقُولُ

كْرِ اللّهبِغَيرِ ذ رُوا الكَالم354…    التُكْث  
فَضْلَ الْماء اللّه بادوا عنَع272…    التَم  

  412…   ال دينَ مع هوى ـ العقْلَ مع هوى
  529…   اليجتَمع الشُّح و اإلِيمانُ فى قَلْبِ رجل

  337…    اليقْبلُ اللّه صدقَةً منْ غُلُول
رَثْتقُلْ حلْيو تعرز كُمدقُولَنَّ أَح259…   الي  
وفيالس و فيإِالَّ الس النّاس يمق389…   الي  

  283…    اليمس الْقُرْآنَ إِالّ طاهرٌ
  102…    لكُلِّ شَىء عرُوس و عرُوس الْقُرْآنِ
  412…    لَو ال أَنَّ الشَّياطينَ يحوطُونَ على

  457…   ليجتَمع في قَلْبِك اإلِفْتقَار إِلَى النَّاسِ
هتيلال ألَز و اءدتاب هتيلألَو س312…   لَي  

  
  م
  

رْتُمتَّى صامِ حالْأَي ا ذَنْب56…   م  
بأَح رَةٌ كَانَتضِ ثَماألَر هجلَى وا ع191…   م  

  485…    و لقَلْبِه أُذُنَانِما منْ مؤْمن إِالّ
  448…   ما هذه النَّجوى؟ أَ لَم تُنْهوا

  56…    ما ينْفَعكُم و لَكنَّ اللَّه يعاقبكُم بِذَمها
  282…   المصحف التَمسه على غَيرِ طُهر

  55…   منْ أَحب أَنْ يقيه اللّه شَرَّ يومِ الْإِثْنَينِ
لْمالْع طْلُبي وه و تُهينم نْ جائَتْه455…    م  
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  151…   منْ شَأْنه أَنْ يغْفرَ ذَنْباً، و يفَرَّج كَرَباً
  172…    منْ علم أَنَّ اللَّه يرَاه، و يسمع ما يقُولُ

مما تَقَد رَ لَهشْرِ غُفرَ الْحنْ قَرَأَ آخ567…    م  
  491…    منْ قَرَأَ إِذا أَمسى الرَّحمنَ و الْحشْرَ
ناملَ أَنْ يكُلَّها قَب حاتبسنْ قَرَأَ الْم305…   م  

بكُت يددةَ الْحورنْ قَرَأَ س304…   م  
  418…    منْ قَرَأَ سورةَ الْحديد و الْمجادلَةِ في

نِ رمةَ الرَّحورنْ قَرَأَ سماللَّه م103…    ح  
  104…    منْ قَرَأَ سورةَ الرَّحمنِ فَقَالَ عنْد كُلِّ

  418…   منْ قَرَأَ سورةَ الْمجادلَةِ كُتب منْ حزْبِ
سلَي بةِ كُتعةَ الْواقورنْ قَرَأَ س206…    م  

  207…    منْ قَرَأَ في كُلِّ لَيلَةِ جمعة الْواقعةَ
  567…   قَرَأَ لَو أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ منْ
  
  ن
  

زْءونَ جدى تُوقالَّت ههذ كُم269…    نار  
  219…   نَحنُ السابِقُونَ السابِقُونَ و نَحنُ

ي أَكْرَمالَّت تُهكَرام و اللُ اللّهنُ ج199…    نَح  
  521…    نَحنُ معاشرَ األَنْبِياء النُورثُ

  339…    نَزَلَت فى صلَةِ اإلِمامِ
  95…   ذُوقُوا مس سقَرَ: نُزِلَت هذه فى الْقَدرِيةِ

  507…    !نُصرْت بِالرُّعبِ مسيرَةَ شَهر
  90…    النَّهرُ الْفَضاء و السعةُ لَيس بِنَهرً جار
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  149…   دعا اللّه بِاسمه و الَّذي نَفْسي بِيده لَقَد
ي اللَّهنِ فؤْملْمنِ لؤْمالْم د483…   و  

ا لَمجِلُوا بِمتَعالتَس و اللَّه لْهجع369…    ي  
كتكُومنْ حم رارنُ الْفكمالي 160…   و  

  16…   و منْ قَرَأَ سورةَ اقْتَرَبت الساعةُ في كُلِّ
  490…    تَبقَ جنَّةٌ قَرَأَ سورةَ الْحشْرِ لَم و منْ

  482…   و منْ يتَولَّ اللّه و رسولَه و الَّذينَ
  233…    الولَد للْفَراشِ و للْعاهرِ الحجرُ

  
  هـ
  

موالص الَّصالةُ، و و ،الجِهاد رَةُ، و400…   الهِج  
بينَ حبانُ الَّذالرُّه مهمهوا أَنْفُس403…    س  
  296…   هم شيعتُنا وِ محبونا

هتظَمع و هلْطَانا بِسهلَيرُ عالظَّاه و311…   ه  
تتَح قُ وفَو نَا وهاه نَا وهاه و440…   ه  

  
  ى
  

  483…    يا أَبا الْحسنِ ما أَطْلَعت على
  323…   لُك بِاللّهأَسئَ! يا أَميرَ الْمؤْمنينَ

  199…   يا ذَا الْجاللِ و اإلِكْرامِ
  399…    إِنَّ اللَّه تَبارك و تَعالى! يا عثْمانُ
اهميا ع !رتَعالى قاد 153…    إِنَّ اللّه  

كفَد ةُ لَكم520…    يا فاط  
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  356…   يحيِى اللّه تَعالى بِالْقائمِ بعد موتها
عمسفا يالص لىلِ عالنَّم بِيب440…   !د  

  456…   :يشْفَع يوم الْقيامةِ ثَالثَةٌ
* * *  
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  )فهرست اعالم ( 
  

  108، 53، )عليه السالم(آدم
  515، 450، 337، 9آلوسى، 
  392، 367، 200، )عليه السالم(ابراهيم

  521، 520ابن ابى الحديد، 
  462ابن ابى حاتم، 

  462ابن المنذر، 
  283ابن حزم انصارى، 

  527، 520، 462، 439   ، 283، 281، 217، 94عباس،  ابن
  94ابن عدى، 
  94ابن ماجه، 

  290، 289ابن ماسويه، 
  469، 94ابن مردويه، 
  162ابن منظور، 
  205ابن نديم، 
  562، 505    ، 422، 408 ،406، 381، 298، 261   ، 225، 196، 40، 9رازى،  ابوالفتوح
  215ابوالنجم، 

  608، 604، 502، 180، 153ابوذر، 
  520، 338ابو سعيد خدرى، 

  494ابو سفيان، 
  205ابو عبداللّه زنجانى، 

  562ابو عبيده، 
  32اسرافيل، 

  
  

  56، )عليه السالم(امام الهادى
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، 389    ، 368، 356، 305، 296، 282، 219    ، 216، 199، 191، 95، )عليه السالم(باقر امام
484 ،485 ،515  

  313، 153، )عليه السالم(امام حسن
  55، )عليه السالم(امام حسن عسكرى

  476   ، 473، 154، 153، )عليه السالم(امام حسين
  282، 120، 115، )عليه السالم(امام رضا

، 186   ، 183، 181، 172، 161، 144، 114   ، 107، 103، 86، 53، )عليه السالم(صادق امام
190 ،191 ،207 ،219 ،294 ،   339 ،355 ،358 ،363 ،418 ،431 ،   440 ،484 ،485 ،491 ،
502 ،529  

  257، )عليه السالم(امام على بن الحسين
  356، 339، )عليه السالم(امام كاظم

  196انوشيروان، 
  427، 421، 420اوس بن صامت، 

  442، 94بخارى، 
  289بختيشوع، 

  323براء بن عازب، 
  599، 583، 553، 546صيصا، بر

  26، 22بطلميوسى، 
  22بلخى، 

  353بيضاوى، 
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، 205    ، 199، 190، 186، 107، 102، 94   ، 90، 16، )لى اهللا عليه وآلهص(اسالم پيغمبر گرامى
231 ،233 ،259 ،266 ،269 ،   272 ،283 ،304 ،312 ،319 ،400 ،   418 ،447 ،454 ،483 ،
490 ،503 ،    508 ،519 ،520 ،526 ،527  

  94ترمذى، 
  324، 323، 217    ، 189، 188، 107، 73، 53جبرئيل، 

  405جعفر بن ابى طالب، 
  216حبيب نجار، 

  376حجاج، 
  23حذيفه، 
  22حسن، 

  ،356، 305، )عليه السالم(حضرت مهدى
   508 ،604  
  53، )عليه السالم(حوا

  535حيى بن اخطب، 
  218خديجه، 

  420خوله، 
  400سيوس، دي

، 397، 331، 308   ، 278، 264، 246، 218، 182، 168    ، 162، 122، 113، 72، 42راغب، 
408 ،512 ،529 ،   560 ،562  

  463، 9زمخشرى، 
  605، 376سعيد بن جبير، 

  
  

  483، 352سلمان فارسى، 
  515، 462، 9سيد قطب، 

  451، 9سيوطى، 
  462شوكانى، 

  429، 9، 6شيخ طوسى، 
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  65، 64، 63   ، 62، 61، 60، 59، 15، )السالم عليه(صالح
  463، 462، 458، 450، 337    ، 281، 273، 145، 22، 9، 6طبرسى،

  462عبد الرزاق، 
  535، 479عبداللّه بن اُبى، 

  283عبداللّه بن عمر، 
  200عبداللّه بن مسعود، 

  207عثمان بن عفان، 
  398عثمان بن مظعون، 

  22عطا، 
  52عالمه مجلسى، 

، 218، 217    ، 216، 207، 160، 153، 151، 144   ، 132، 115، 53، 52، 7، )عليه السالم(على
223 ،271 ،299 ،312 ،   323 ،354 ،369 ،379 ،386 ،389 ،   402 ،403 ،412 ،439 ،440 ،
455 ،    457 ،460 ،462 ،463 ،464 ،465 ،    472 ،482 ،483 ،502 ،521 ،528 ،    533 ،551  

  496، 449   ، 376، 343، 120اهيم، على بن ابر
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  462عمر بن خطاب، 
  494عمرو بن اميه، 

  494عمرو بن جحاش، 
  354، )عليه السالم(عيسى مسيح

  426، 357فاضل مقداد، 
  528، 521   ، 520، 465، 462، 144، )عليها السالم(فاطمه

، 505، 464، 462   ، 451، 439، 430، 422، 390، 337   ، 231، 120، 22، 18، 9فخررازى، 
515 ،562  

  153فرزدق، 
  139، 110فريد وجدى، 

  604، 358فضيل بن عياض، 
  53، 52قابيل، 

  599، 380قتيبة بن سعيد، 
  66، 65قدارة بن سالف، 

، 463، 456، 455   ، 451، 422، 359، 312، 298، 281    ، 269، 257، 155، 94، 23، 9قرطبى،
470 ،491 ،496 ،   554  
  24پالس، ال

  290، 289، 288مأمون، 
، 368، 355، 326، 324، 323، 278    ، 218، 200، 108، 29، )صلى اهللا عليه وآله(محمد

   369 ،400 ،410 ،495 ،504 ،535 ،    538  
  495محمد بن مسلمه، 

  
  

  288مسعودى، 
  521مسلم بن حجاج نيشابورى، 

  283معاذ بن جبل، 
  155مالصدراى شيرازى، 

  498    ، 483، 320، 79، 78، 53، )ه السالمعلي(موسى
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  189، 188ميكائيل، 
  216مؤمن آل فرعون، 

  605، 405، 394نجاشى، 
  ،392، 391، 80، 53، 47، 45، 44   ، 43، 42، 40، 39، 38، 15، )عليه السالم(نوح
   476  

  402، 401، 400ويل دورانت، 
  216، 53، 52هابيل، 
  78، )عليه السالم(هارون
  411، 48، )السالم عليه(هود

  376يزيد، 
 * * *  
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  )فهرست كتب ( 
  

، 186، 182، 180   ، 162، 152، 151، 145، 114، 102    ، 22، 19، 16، 9، 6مجمع البيان، 
206 ،208 ،216 ،   247 ،259 ،273 ،281 ،304 ،305 ،    337 ،353 ،355 ،369 ،400 ،406 ،

   422 ،426 ،442 ،448 ،450 ،451 ،    455 ،458 ،459 ،463 ،479 ،491 ،   496 ،507 ،
511 ،515 ،527 ،528 ،   530 ،554 ،567  

  508اثبات الهداة، 
  201اسد الغابة، 

  483، 473    ، 448، 307، 173، 151اصول كافى، 
  153الغدير، 

  277، 276اللّه و العلم الحديث، 
  195المنجد، 
  549، 485، 425، 422، 383، 363   ، 127، 119، 118، 116، 9الميزان، 
  604، 580، 403، 393، 391انجيل، 

  353انوار التنزيل، 
  252اولين دانشگاه، 
، 483، 418، 399   ، 385، 356، 354، 190، 104، 57   ، 55، 53، 52، 29، 28بحار االنوار، 

484  
  بلوغ االرب فى معرفة احوال العرب،

   449  
  

  205تاريخ القرآن، 
  402، 401ويل دورانت،  تاريخ
  429، 9، 6تبيان، 

  57تحف العقول، 
  138تحفه حكيم مؤمن، 

  483   ، 296، 206، 199، 9تفسير برهان، 
  339، 219، 162، 86تفسير صافى، 
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  462تفسير طبرى، 
  496، 449، 376   ، 343، 120تفسير على بن ابراهيم، 

  363، 182تفسير عياشى، 
  554، 496    ، 312، 269، 155، 9تفسير قرطبى، 

  515، 337، 231تفسير كبير، 
  470   ، 463، 381، 40، 9تفسير كشّاف، 
  443، 389، 329    ، 298، 266، 216تفسير مراغى، 
  569   ، 338، 122، 45، 5تفسير نمونه، 

  352تورات، 
  207، 103ثواب االعمال، 
  455جوامع الجامع، 
  206خصال صدوق، 
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  429خالف، 
  138ة المعارف دهخدا، دائر

  139   ، 110دائرة المعارف فريد وجدى، 
  ،400دائرة المعارف قرن بيستم، 

   402  
  9در المنثور، 

  112راز آفرينش انسان، 
، 470، 464، 463   ، 462، 422، 381، 377، 359، 320   ، 298، 259، 257، 184روح البيان، 

515 ،536 ،554  
، 272، 271، 269   ، 266، 257، 246، 234، 231، 151    ، 149 ،98، 94، 41، 9روح المعانى، 

281 ،298 ،337 ،   360 ،363 ،406 ،422 ،450 ،451 ،    456 ،459 ،515 ،562  
  356، 231روضه كافى، 
  483، 359سفينة البحار، 

  201سيره ابن هشام، 
  102صحاح اللغة، 

  442، 329، 151صحيح بخارى، 
  521، 312صحيح مسلم، 

  520فدك، 
  389فروع كافى، 

  515    ، 462، 422، 329، 9فى ظالل القرآن، 
  154كامل ابن اثير، 

  
  

  356كمال الدين، 
  431    ، 426، 425، 422، 357كنز العرفان، 
  520، 403كنز العمال، 

  562، 430، 264، 246    ، 240، 195، 162، 102لسان العرب، 
  429مبسوط، 
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  397، 246   ، 195، 175، 95مجمع البحرين، 
  288مروج الذهب، 

  520مسند احمد، 
، 308، 278، 264   ، 246، 221، 218، 182، 168، 162   ، 129، 122، 113، 72، 42مفردات، 

331 ،344 ،397 ،   501 ،512 ،529 ،560 ،562  
  273من اليحضره الفقيه، 

، 231، 217، 216   ، 212، 207، 182، 173، 151، 132    ، 103، 95، 74، 53، 9نور الثقلين، 
273 ،281 ،297 ،   300 ،307 ،313 ،343 ،356 ،363 ،    376 ،386 ،409 ،440 ،448 ،455 ،

   473 ،496 ،502 ،519 ،529 ،551 ،    555 ،567  
  429، 397نهايه، 

  520، 502، 473، 380   ، 369، 312، 311، 7نهج البالغه، 
  516، 515، 457، 432، 428، 418   ، 283، 282، 127وسائل الشيعه، 
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  )فهرست ازمنه و امكنه ( 
  

  45آرارات، 
  277اقيانوس كبير، 

  ،496، 450، 435، 83، 82بدر، 
   507 ،544 ،545  

  525، 359بصره، 
  605، 405، 394حبشه، 
  ،493، 478، 477، 267، 59حجاز، 

   508  
  338، 332حديبيه، 
  476حنين، 
  ،496، 465، 463، 462، 435خيبر، 

   498 ،520  
  561، 227دار السالم، 
  525دار الهجره، 
  136درياى روم، 

  136درياى فارس، 
  277درياى مديترانه، 

  153ربذه، 
  29شام، 
  450صفه، 

  525صفين، 
  61طائف، 

  358، 53عاشورا، 
  153عراق، 

  83عربستان، 
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  338عسفان، 
  525، 28عقبه، 

  53غدير خم، 
  288قشيره، 
  45قفقاز، 
  476، 473، 396، 153كربال، 
  494، 358، 183، 53كعبه، 

  23مدائن، 
  ،353، 303، 301، 205، 28مدينه، 

   406 ،415 ،417 ،487 ،489 ،490،  
   493 ،494 ،495 ،496 ،497 ،498،  
   502 ،506 ،511 ،513 ،516 ،520،  
   522 ،525 ،526 ،535 ،545 ،582،  
   605  

  25مريخ، 
  494مسجد الحرام، 

  25مشترى، 
  200ابراهيم،  مقام

  ،83، 82، 80، 61، 28، 16، 13مكّه، 
   88 ،99 ،200 ،201 ،203 ،205،  
   332 ،338 ،352 ،359 ،435 ،476،  
   479 ،494 ،526 ،530 ،544 ،604  

  ،111، 24، 23، 19منظومه شمسى، 
   112 ،113 ،276 ،612  

  196نگارستان انوشيروان، 
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  53نوروز، 
  338، 29يمن، 

  436، 167يوم البروز، 
  127، 88يوم الحساب، 

 * * *  
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  ... )فهرست قبايل و طوايف و( 
  

  620، 604   ، 216، 81، 78، 77، 15آل فرعون، 
  592، 591، 296    ، 250، 246، 245، 242، 240، 238   ، 237، 215، 205اصحاب الشمال، 
، 292، 250، 247   ، 246، 242، 238، 235، 230، 229   ، 228، 205، 187اصحاب اليمين، 

295 ،296 ،297 ،   300 ،342 ،576 ،593  
  553، 546بنى اسرائيل، 

  521، 476، 154، 54، 53بنى اميه، 
  494بنى عامر، 

  521بنى عباس، 
  535، 506، 493بنى قريظه، 
  545، 493بنى قينقاع، 

، 506، 505، 504   ، 503، 501، 498، 497، 496، 495   ، 494، 493، 490، 489نضير، بنى 
511 ،513 ،516 ،   517 ،518 ،526 ،527 ،528 ،535،     536 ،539 ،544 ،545 ،547 ،550 ،

   582 ،598 ،605  
  516، 515بنى هاشم، 

  94، 93جبريون، 
  420خزرج، 

  526، 525طايفه انصار، 
  
  

  591، 589، 93قدريون، 
  494، 338، 200قريش، 

  603، 597، 66، 63قوم ثمود، 
  611، 597، 573، 52، 47قوم عاد، 
  603، 476، 70، 69قوم لوط، 

  603، 573، 39، 15نوح، «قوم 
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  589، 93مفوضه، 
 * * *  
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  )فهرست اشعار ( 
  

  235…    آنها همه خوبند و يك از يك بهتر،
  378…    وابگاه شهيدان است،اين دشت خ

  360…   أَما آنَ للْهِجرانِ أَنْ يتَصرَّما،
  215…   أَنَا أَبوالنَّجمِ، و شعرِي شعرِي،

  497…   به ذكرش، هرچه خواهى در خروش است،
  313…   به عقل نازى حكيم تا كى؟،

  313…    برد پى، خرد به ذاتش، نمى
  327…   در حقيقت مالك اصلى خدا است،

  167…    دهد از سرّ درون، رنگ رخساره خبر مى
  359…   گداى كوى تو از هشت خلد، مستغنى است،

،هقنْ خَالئم دبى أَنَا عالَّذ 381…   ال و  
  146…    ما همه فانى، و بقا، بس تو راست،

  114…   هر ورقى دفترى است معرفت كردگار،
* * *  
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  )معنى شده در اين جلد كلمات ( 
  
  
  78…   »آل«ـ  1
  169…    »آن«ـ  2
  169…    »آنى«ـ  3
  223…   »اباريق«ـ  4
  443…    »إِثم«ـ  5
  181…    »احسان«ـ  6
  532…   »إِخوان«ـ  7
  347…   »ارتَبتُم«ـ  8
  40…    »ازدجِر«ـ  9

  177…   »استَبرَق«ـ  10
  472…   »استَحوذَ«ـ  11
  500…   »بِرُوااعتَ«ـ  12
  50…   »اعجاز«ـ  13
  140…   »اعالم«ـ  14
  43…    »اعين«ـ  15
  344…   »اقتباس«ـ  16
  158…   »الثَّقَالن«ـ  17
  31…   »أَنْباء«ـ  18
  41…    »انْتَصر«ـ  19
   403…    »انجيل«ـ  20
  
  

  453…   »انشُزُوا«ـ  21
  344…   »انظُرُونا«ـ  22
  321…    »ايالج«ـ  23
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  234…   »أَتراب«ـ  24
  266…   »أُجاج«ـ  25
  79…   »أَخَذ«ـ  26
  82…    »أَدهى«ـ  27
  475…    »أَذَلِّين«ـ  28
  178…   »أَرائك«ـ  29
  62…   »أَشر«ـ  30
  87…    »أَشْياع«ـ  31
  512…   »أَفاء«ـ  32
  175…    »أَفْنان«ـ  33
  168…   »أَقْدام«ـ  34
  160…    »أَقْطار«ـ  35
  122…   »أَكمام«ـ  36
  223…   »أكواب«ـ  37
  121…    »أنام«ـ  38
  512…   »أَوجفْتُم«ـ  39
  501…    »أُولى األَبصارِ«ـ  40
  386…    »بأس«ـ  41
  43…   »بِأَعيننا«ـ  42
  212…    »بست«ـ  43
  177…    »بطائن«ـ  44
  72…   »بطْش«ـ  45
  75…   »بكْرَةً«ـ  46
  197…   »تَبارك«ـ  47
  525…   »تَبوؤُا«ـ  48
  423…   »تُجادلُ«ـ  49
  423…   »تَحاور«ـ  50
  259…   »تَحرُثُون«ـ  51
  353…   »تَخْشَع«ـ  52
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  347…   »تَرَبصتُم«ـ  53
  259…   »تَزْرعونَه«ـ  54
  176…    »تَسنيم«ـ  55
  297…   »تَصليه«ـ  56
  65…   »تَعاطى«ـ  57
  452…   »حتفس«ـ  58
  452…   »تَفَسحوا«ـ  59
   261…   »تَفَكَّهون«ـ  60
  72…   »تَماروا«ـ  61
  160…   »تَنْفُذُوا«ـ  62
  268، 267…   »تُورون«ـ  63
  159…    »ثَقَل«ـ  64
  159…    »ثَقَالن«ـ  65
  235، 218…   »ثُلّة«ـ  66
  540…    »جدر«ـ  67
  176، 174…   »جنَّتان«ـ  68
  469…   »جنّه«ـ  69
  178…    »جنى«ـ  70
  139…    »جوار«ـ  71
  70…   »حاصب«ـ  72
  123…   »حب«ـ  73
  20…    »حبل مرير«ـ  74
  430…    »حد«ـ  75
  196…   »حسان«ـ  76
  111…   »حسبان«ـ  77
  498…    »حشر«ـ  78
  366، 261…   »حطام«ـ  79
  297       ، 247، 239…   »حميم«ـ  80
  241…   »حنْث«ـ  81
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  194…    »حور«ـ  82
  444…   »حيوك«ـ  83
  
  

  212…   »خافضه«ـ  84
  527…    »خصاصة«ـ  85
  194…    »خيام«ـ  86
  193…    »خَير«ـ  87
  194…   »خيرات«ـ  88
  512…    »خَيل«ـ  89
  178…    »دان«ـ  90
  82…    »دبر«ـ  91
  454…   »درجات«ـ  92
  42…   »دسر«ـ  93
  516…   »دولة«ـ  94
  166…   »دهان«ـ  95
  322…   »ذات«ـ  96
  175…    »ذَواتا«ـ  97
  330…   »رئوف«ـ  98
  212…   »رجت«ـ  99

  212…    »رجرَجة«ـ  100
  107…    »رحمان«ـ  101
  330، 107…   »رحيم«ـ  102
  196…   »رفْرَف«ـ  103
  426…   »رقَبة«ـ  104
  512…   »رِكاب«ـ  105
  294، 293…   »روح«ـ  106
  397…   »رهبانيت«ـ  107
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  539…   »رهبةً«ـ  108
  294، 293      ، 123…   »ريحان«ـ  109
  88…   »زبر«ـ  110
  246…   »زقوم«ـ  111
  424…   »زور«ـ  112
  373…   »سابِقُوا«ـ  113
  216…    »سابِقُون«ـ  114
  298…   »سبح«ـ  115
  307…   »سبح«ـ  116
  230…   »سدر«ـ  117
  221…    »سرُر«ـ  118
  61، 60…   »سعر«ـ  119
  85…   »سقَر«ـ  120
  176…    »سلْسبيل«ـ  121
  239…   »سموم«ـ  122
  344…   »سور«ـ  123
  168…   »سيما«ـ  124
  81…   »سيهزَم«ـ  125
  503…   »شاقُّوا«ـ  126
  541…   »شَتّى«ـ  127
  113…   »شَجر«ـ  128
  529…    »شُح«ـ  129
  64…   »شرْب«ـ  130

  
  162…   »شُواظ«ـ  131
  368، 362…   »شهداء«ـ  132
  32…    »شَىء نُكُر«ـ  133
  65…    »صاحب«ـ  134
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  75…    »صبحهم«ـ  135
  362…   »صديق«ـ  136
  48…    »صرْصر«ـ  137
  129…    »صالصلْ«ـ  138
  66…   »صيحة«ـ  139
  231…    »طلح«ـ  140
  40…   »عبدنا«ـ  141
  196…   »عبقَرِى«ـ  142
  443…   »عدوان«ـ  143
  234…   »عرُب«ـ  144
  316…   »عرش«ـ  145
  373…   »عرض«ـ  146
  425…    »عفو«ـ  147
  65…   »عقَر«ـ  148
  426…   »عود«ـ  149
  225…   »عين«ـ  150
  42…   »عيونا«ـ  151
  548…   »غَد«ـ  152
  63…   »غَداً«ـ  153
  366…   »غُرور«ـ  154

  
  

  425…   »غفور«ـ  155
  531…    »غلّ«ـ  156
  378…   »فاتَكُم«ـ  157
  188، 122…   »فاكهة«ـ  158
  347…   »فَتَنْتُم«ـ  159
  64…   »فتْنَه«ـ  160
  129…   »فَخّار«ـ  161
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  379…   »فخور«ـ  162
  233، 177…   »فُرُش«ـ  163
  540…    »قُرى«ـ  164
  393…   »قَفَّينا«ـ  165
  211…   »كاذبة«ـ  166
  223…   »كأس«ـ  167
  434…   »كُبِتُوا«ـ  168
  475…   »كَتَب«ـ  169
  278، 239…   »كَرِيم«ـ  170
  365…    »كفّار«ـ  171
  408…   »كفل«ـ  172
  408…   »كَفَل«ـ  173
  122…   »كُم«ـ  174
  87…    »كُنْ«ـ  175
  475…   »لَأَغْلبنَّ«ـ  176
  250…    »لوال«ـ  177
  505…    »لينَة«ـ  178

  
  

  138…    »لؤلؤ«ـ  179
  130…   »مارِج«ـ  180
  367…   »متاع«ـ  181
  240…   »متْرَف«ـ  182
  559…    »متَصدع«ـ  183
  563…   »متكبر«ـ  184
  434…   »محاده«ـ  185
  64…    »محتَضَر«ـ  186
  67…   »محتَظر«ـ  187
  540…    »محصنَة«ـ  188
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  379…   »مختال«ـ  189
  230…    »مخضود«ـ  190
  222…   »مخَلَّدون«ـ  191
  187…   »مدهامتانِ«ـ  192
  280…    »مدهنُون«ـ  193
  287…   »مدينين«ـ  194
  135 ،130…   »مرج«ـ  195
  94…   »مرجئه«ـ  196
  138…   »مرجان«ـ  197
  264…   »مزْن«ـ  198
  86…   »مس«ـ  199
  327…    »مستَخْلَفين«ـ  200
  89…   »مستَطَر«ـ  201
  75…   »مستَقر«ـ  202
  48، 20…   »مستَمر«ـ  203
  232…    »مسكُوب«ـ  204
  214…   »مشْئَمة«ـ  205
  160…   »معشَر«ـ  206
  223…   »معين«ـ  207
  261…    »مغْرَمون«ـ  208
  269…   »مقوِين«ـ  209
  226…   »مكنون«ـ  210
  327…   »مما«ـ  211
  213…   »منْبث«ـ  212
  140…    »منشĤَت«ـ  213
  140…   »منشأ«ـ  214
  231…   »منضود«ـ  215
  49…   »منْقَعر«ـ  216
  41…   »مرمنْه«ـ  217
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