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بيان آيات [غرض و محتواي كلي سوره مباركه دخان] .....ص 103 ...........................816 :

[مقصود از نزول كتاب در" شبي مبارك" و بيان عدم منافات بين انزال (نزول دفعي) قرآن
و تنزيل (نزول تدريجي) آن] .....ص 100 ....................................................... 817 :
[مراد از جدا شدن هر امر حكيم در شب قدر (فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ)] .....ص 102 811 :
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[بيان آيات مربوط به امتحان و ابتالي قوم فرعون و بعثت موسي (ع) به سوي آنان].....
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آن] .....ص 120 ...................................................................................... 441 :
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[توضيح مراد از اينكه فرمود اهل بهشت جز مرگ نخستين مرگي نميچشند و جواب از
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[اثبات معاد با بيان اينكه خلقت آسمانها و زمين به حق بوده] .....ص 123 ............. 445 :
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ميكند] .....ص 123 ................................................................................. 453 :
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122 ..................................................................................................... 425 :
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اشاره 732 ......................................................................................................
[معناي اينكه فرمود :شريعت (يا قرآن) بصائر براي مردم و هدي و رحمت براي مؤمنين
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713 .............................................................................................................
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اشاره به چند قول در معناي اين آيه] .....ص 713 ............................................ 463 :
توضيحي در باره كتابت اعمال] .....ص 712 .................................................... 471 :
بحث روايتي [چند روايت در ذيل آيه ":أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ" و" وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا
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[معنا و تفسير آيه ":هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" و
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[احتجاج عليه پرستش بتها و معبودهاي زميني] .....ص 772 ............................. 412 :
[احتجاج عليه مشركين كه قرآن را افتراء به خدا دانسته رسالت پيامبر (ص) را منكر
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اشاره 703 ......................................................................................................
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بحث روايتي [رواياتي در باره مراد از" أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ" و راجع به نزول آيه ":أَمْ يَقُولُونَ
افْتَراهُ .....]"...ص 733 ................................................................................. 411 :
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ترجمه آيات .....ص 730 ...............................................................................512 :
بيان آيات .....ص 733 ................................................................................. 513 :
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ص 732 ................................................................................................ 584 :
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اشاره 731 ......................................................................................................
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أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً .....]"...ص 731 ...........................................................582 :
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[معناي اينكه فرمود قوم عاد متمكن بودند و سمع و ابصار و افئده آنان و نيز آلههاي كه
ميپرستيدند در جلوگيري از عذاب سودشان نبخشيد] .....ص 732 ...................... 542 :
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اشاره 703 .........................................................................................................
ترجمه آيات .....ص 703 ...............................................................................547 :
بيان آيات .....ص 703 ................................................................................. 541 :
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اشاره 700 .........................................................................................................
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اشاره 702 ......................................................................................................
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702 ....................................................................................................... 521
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بحث روايتي [(رواياتي در باره استماع قرآن بوسيله جن و ايمان آوردنشان و ،...و در باره
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[معناي اينكه فرمود :اگر خدا را ياري كنيد خدا ياريتان ميكند] .....ص 720 ............ 526 :
[توضيح اينكه در تعليل نصرت مؤمنين و هالكت كفار فرمود :خدا موالي مؤمنان است و
[وصف بهشتي كه متقين بدان وعده داده شدهاند] .....ص 720 ............................ 538 :
بحث روايتي [(چند روايت در ذيل آيه ":ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ" و بعضي آيات گذشته
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[معناي اينكه خدا متقلب و مثواي شما را ميداند] .....ص 727 ............................. 531 :
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[مقصود از كساني كه مرتدين به آنها وعده اطاعت ميدادند] .....ص 720 ...............565 :
[معناي اينكه منافقان بيمار دل به سيمايشان و در لحن قولشان شناخته ميشوند] ....ص :
722 ....................................................................................................... 563
بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيه ":وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ "...و در باره عالئم قيامت،
استغفار و صله رحم)] .....ص 722 .................................................................... : 367
اشاره 722 ......................................................................................................
[رواياتي راجع به اينكه در زمان پيامبر (ص) دشمني با علي (ع) عالمت نفاق بوده
است] .....ص 723 ................................................................................... 561 :
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بيان آيات .....ص 721 ................................................................................. 578 :
اشاره 721 ......................................................................................................
[مقصود از اطاعت خدا و اطاعت رسول (ص) و مفاد جمله ":ال تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ" در آيه ":يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ .....]"...ص 721 ................................................... 578 :
[نهي از سازش و متاركه جنگ ،و معناي جمله" وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ"] .....ص 727 .. 575 :
[نكوهش بخل ورزندگان از انفاق مال در راه خدا] .....ص 723 ............................. 572 :
بحث روايتي [(رواياتي در باره :ابطال اعمال ،صلح نكردن با كفار ،و استبدال قومي ديگر -وَ
إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ .....])...ص 723 .................................................... 573 :
)(48سوره فتح مدني است و بيست و نه آيه دارد ( .....)41ص 723 ................................ 577 :
[سوره الفتح ( :)21آيات  8تا  .....]7ص 723 ........................................................ 577 :
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[سوره محمد ( :)27آيات  55تا  .....]51ص 723 ................................................... 571 :
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اشاره 720 .........................................................................................................
ترجمه آيات .....ص 720 ...............................................................................577 :
بيان آيات [اشاره به مضامين سوره مباركه فتح و انطباق آن با ماجراي صلح حديبيه] .....ص :
720 .......................................................................................................... 571
اشاره 720 ......................................................................................................
[توضيح و توجيه اينكه مقصود از فتح مبين در آيه ":إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً" صلح حديبيه
است] .....ص 722 ................................................................................... 571 :
[شرح مقصود از غفران ذنب متقدم و متاخر پيامبر (ص) در آيه ":لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ "...و ارتباط آن با فتح مبين] .....ص 722 ............................. 511 :
[وجوه متعددي كه در بيان معني و مفاد آيه فوق گفته شده است] .....ص 722 ......... 514 :
[مراد از" سكينت" و انزال آن بر قلوب مؤمنين ].....ص 037 ............................... 516 :
ضعف ايمان ناشي از شدت و ضعف علم و عمل است)] .....ص 033 .........................511 :
اشاره 033 ......................................................................................................
[سخن كساني كه گفتهاند :ايمان شدت و ضعف نميپذيرد و عمل ربطي به ايمان ندارد و
بيان ضعف و بيپايگي اين سخن] .....ص 033 ................................................511 :
[معناي اينكه فرمود :جنود آسمانها و زمين از آن خدا است] .....ص 032 ............... 514 :
[بيان] .....ص 032 ...................................................................................... 515 :
بحث روايتي [رواياتي پيرامون ماجراي صلح حديبيه و نزول آيات ":إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً
مُبِيناً .....]"...ص 032 .................................................................................. 512 :
اشاره 032 ......................................................................................................
[دو روايت در بيان معناي آيه ":لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ .....]"...ص :
013 ....................................................................................................... 212

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

گفتاري در باره ايمان و زياد شدن آن [(بيان اينكه ايمان علم و عمل -با هم -است و شدت و
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[روايتي در باره مراد از" سكينت" و روايتي در باره اينكه ايمان عمل است و شدت و
ضعف و زيادت و نقصان دارد] .....ص 010 ..................................................... 213 :
[سوره الفتح ( :)21آيات  1تا  .....]81ص 012 ...................................................... 217 :
اشاره 012 .........................................................................................................
ترجمه آيات .....ص 012 ...............................................................................217 :
بيان آيات .....ص 012 ................................................................................. 217 :
اشاره 012 ......................................................................................................
[معناي" بيعت" و اينكه بيعت با پيامبر (ص) بيعت با خدا است] .....ص 012 .......... 211 :
[اقوال مفسرين در معناي جمله ":يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ" كه در آيه مربوط به بيعت
است] .....ص 073 ................................................................................... 281 :
بحث روايتي [(روايتي در ذيل جمله ":يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ" و روايتي در باره كيفيت
[سوره الفتح ( :)21آيات  88تا  .....]87ص 071 .................................................... 285 :
اشاره 077 .........................................................................................................
ترجمه آيات .....ص 077 ...............................................................................285 :
بيان آيات .....ص 070 ................................................................................. 282 :
اشاره 070 ......................................................................................................
[عذري كه تخلف كنندگان از همراهي با پيامبر (ص) آوردند و گفتند :اشتغال به سرپرستي
اموال و خانوادههايمان ما را باز داشت و جواب به آنها كه سبب واقعي تخلفشان سوء ظن
و ترس از كشته شدن بوده است] .....ص: 415

070 .................................................

[مقصود از اينكه در باره متخلفاني كه در خواستشان در مورد پيوستن به مجاهدان براي
غنيمت گرفتن رد شد فرمود :جز اندكي نميفهمند ].....ص 070 ........................... 281 :
[سوره الفتح ( :)21آيات  81تا  .....]41ص 072 .................................................... 244 :
اشاره 072 .........................................................................................................

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

بيعت)] .....ص 071 ..................................................................................... 288 :
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ترجمه آيات .....ص 072 ...............................................................................245 :
بيان آيات .....ص 072 ................................................................................. 242 :
اشاره 072 ......................................................................................................
[اشاره به اينكه مقصود از رضا و سخط خدا ثواب و عقاب او است و آيه ":لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ
عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ "...اخبار از پاداش و ثواب بيعت كنندگان
است] .....ص: 424

072 .....................................................................................

[توضيحي راجع به تفريع جمله ":فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ" بر قلبش ":لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ.....]"...
ص 003 ................................................................................................ 243 :
[مقصود از ناس در جمله" وَ كَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ"] .....ص 001 ....................... 247 :
[اخبارات غيبي و پيشگوييهايي كه در سوره فتح آمده است] .....ص 007 .............. 241 :
[بيان آياتي كه راجع به جنگ نكردن با مشركين مكه و صلح با آنان است] .....ص 241 :
[مقصود از" كَلِمَةَ التَّقْوي" و اينكه مؤمنين احق به آن و اهل آن هستند] .....ص 003 . 254 :
بحث روايتي [رواياتي در باره روز شجره و تجديد بيعت مسلمانان با رسول اللَّه (ص)].....
ص 002 ................................................................................................... 253 :
اشاره 002 ......................................................................................................
[همه شركت كنندگان در بيعت روز شجره به پيمان خود وفا نكردند] .....ص 002 .....256 :
[چند روايت در باره مراد از" كَلِمَةَ التَّقْوي" در جمله" وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوي"] .....ص :
002 ....................................................................................................... 257
[رواياتي راجع به ماجراي جنگ و فتح خيبر] .....ص 002 ....................................251 :
[فردا پرچم را به دست كسي خواهم داد كه .....]...ص 031 ................................ 221 :
[آوردن گوسفند مسموم يك يهوديه براي رسول اللَّه (ص)] .....ص 033 ................ 222 :
[سوره الفتح ( :)21آيه  ......]41ص 033 .............................................................. 223 :
اشاره 033 .........................................................................................................
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ترجمه آيه .....ص 033 ................................................................................. 223 :
بيان آيه .....ص 033 .................................................................................... 223 :
اشاره 033 ......................................................................................................
[اوصاف كساني كه با پيامبر (ص) بودند] .....ص 033 ........................................ 226 :
[وعده خدا به مغفرت و اجر عظيم شامل همه كساني كه با پيامبر (ص) بودند (صحابه)
نميشود] .....ص 032 ............................................................................... 221 :
[نقل و رد اين سخن كه وعده مغفرت و اجر عظيم در آيه ":وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا
الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ "...شامل همه صحابه است] .....ص 032 .................................. 231 :
)(49سوره حجرات مدني است و هيجده آيه دارد ( .....)81ص 033 ................................ 235 :
[سوره الحجرات ( :)21آيات  8تا  .....]81ص 033 ................................................. 235 :
اشاره 033 .........................................................................................................

بيان آيات [مسائل و مطالبي كه سوره مباركه حجرات مشتمل بر آنست] .....ص 031 .... 232 :
اشاره 031 ......................................................................................................
[توضيح معناي جمله ":ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ" و بيان اينكه مفاد آن اين است
كه هيچ حكمي را بر حكم خدا و رسول مقدم مداريد] .....ص 031 ........................ 233 :
[وجوه مختلف ديگري كه مفسرين در معناي جمله فوق گفتهاند] .....ص 030 .......... 237 :
[مراد از اينكه فرمود :صداي خود را از صداي پيامبر بلندتر نكنيد] .....ص 033 ......... 231 :
[توضيح راجع به جمله ":أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ" و وجوهي كه در باره ظهور
آن در اينكه بدون كفرهم عمل حبط ميشود گفته شده است] .....ص 033 ............. 231 :
[توضيحي راجع به نقش" خبر" در زندگي اجتماعي انسان و اقسام خبر و لزوم تبين و
تفحص در باره اخبار فاسق] .....ص 032 ....................................................... 262 :
[لزوم پيروي از رسول اللَّه (ص) و وجه و سبب اينكه آن جناب نبايد از ديگران اطاعت
كند] .....ص 003 ..................................................................................... 266 :
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ترجمه آيات .....ص 033 ...............................................................................232 :
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[امر به اصالح بين دو طايفه از مؤمنين كه به جنگ با هم پرداختهاند و تعليل آن به اينكه
مؤمنان برادر يكديگرند] .....ص 001 ............................................................ 261 :
گفتاري در معناي اخوت .....ص 000 ................................................................ 271 :
بحث روايتي [رواياتي در ذيل آيه ":ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ" و" ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ"] .....ص 003 ...................................................................... 275 :
اشاره 003 ......................................................................................................
[روايتي در باره شان نزول آيه ":إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا"] .....ص 000 ............273 :
[حب همان دين است و دين همان حب است] .....ص 002 ................................ 276 :
[چند روايت در باره اخوت ايماني و شان نزول آيه ":وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اقْتَتَلُوا .....]"...ص 002 ..............................................................................277 :
[سوره الحجرات ( :)21آيات  88تا  .....]81ص 002 ............................................... 271 :

ترجمه آيات .....ص 002 ...............................................................................211 :
بيان آيات [نهي از مسخره كردن يكديگر و عيبجويي و بد زباني كردن] .....ص 023 .... 218 :
اشاره 023 ......................................................................................................
[معناي جمله ":بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ"] .....ص 021 .......................................... 214 :
[مقصود از" اجتناب از ظن" و مفاد قيد" كثيرا" در آيه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً
مِنَ الظَّنِّ .....]"...ص 021 ........................................................................... : 483
[نهي از تجسس عيوب ديگران و از غيبت كردن و بيان مفسده غيبت و تجسس (وَ ال
تَجَسَّسُوا وَ ال يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً .....])...ص 027 ............................................. : 484
[توضيح داللت آيه ":يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ
لِتَعارَفُوا "...بر نفي و رد تفاخر به انساب و نژادها و طبقات] .....ص: 487

023 ..................

[توضيح اينكه تقوا تنها كرامت و امتياز حقيقي است (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ)] .....ص :
020 ....................................................................................................... 211
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[معناي اينكه فرمود :به اعراب بگو ايمان نياوردهايد بلكه بگوييد اسالم آوردهايم] .....ص :
022 ....................................................................................................... 218
[مؤمنان واقعي اين چنين هستند] .....ص 022 ................................................. 214 :
بحث روايتي [رواياتي در مورد نهي از مسخره كردن يكديگر ،بد زباني و تنابز به القاب،
غيبت و سوء ظن ،در ذيل آيات مربوطه گذشته] .....ص023 .................................... : 495
اشاره 023 ......................................................................................................
[چند روايت دال بر اينكه غيبت از زنا شديدتر است] .....ص 020 .........................211 :
[رواياتي در باره اينكه تنها مالك فضيلت تقوا است] .....ص 023 ......................... 311 :
)(50سوره ق مكي است و چهل و پنج آيه دارد ( .....)23ص 023 ................................... 314 :
[سوره ق ( :)31آيات  8تا  .....]82ص 023 .......................................................... 314 :
اشاره 023 .........................................................................................................

بيان آيات [محتواي سوره مباركه ق] .....ص 020 ................................................ 315 :
اشاره 020 ......................................................................................................
[اقوال مختلف در باره جواب قسم" وَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ"  .....]313ص 022 ............... 313 :
[مفاد آيه ":قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ "...كه در مقام رد سخن مشركين مبني بر
استبعاد معاد است] .....ص 022 .................................................................. 316 :
[مقصود از اينكه فرمود تكذيب كنندگان قيامت حق را تكذيب كرده در" امر مريج"
هستند] .....ص 023 ................................................................................. 311 :
[اشاره به برهاني كه جمله ":وَ أَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ الْخُرُوجُ ،در رد استبعاد معاد توسط
مشركين متضمن است] .....ص 021 ............................................................. 381 :
بحث روايتي [(رواياتي در باره كوه قاف و بيان اينكه اين روايات غير قابل اعتماد و
مردودند)] .....ص 027 ................................................................................. 388 :
[سوره ق ( :)31آيات  83تا  .....]51ص 020 ........................................................ 385 :
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ترجمه آيات .....ص 020 ...............................................................................314 :
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اشاره 020 .........................................................................................................
ترجمه آيات .....ص 023 ...............................................................................382 :
بيان آيات .....ص 023 ................................................................................. 383 :
اشاره 023 ......................................................................................................
[رد استبعاد اعاده خلقت و بيان امكان آن با استناد به وقوع خلقت نخستين] .....ص 386 :
023 .............................................................................................................
[احتجاج به علم شامل و فراگير خداي تعالي در خلقت اول و نزديك بودن او به انسان].....
ص 022 ................................................................................................ 381 :
[علم خدا به انسان از طريق فرشتگان كاتب اعمال] .....ص 022 ......................... 341 :
[معناي اينكه فرمود :سكره موت" به حق" آمد] .....ص 333 .............................. 344 :
[مقصود از سائق و شهيدي كه در قيامت همراه هر كسي ميآيند و بيان اينكه مخاطب
[معناي آيه ":وَ قالَ قَرِينُهُ هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ"] .....ص 337 .................................. 343 :
[پاسخ خداي تعالي به عذري كه قرين شيطاني مشرك دوزخي ميآورد] .....ص 330 346 :
[وجوهي كه در باره سؤال و جواب در آيه ":يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ
مَزِيدٍ" و مفاد آن گفته شده است] .....ص 333 ................................................ 341 :
[وصف متقين و ورودشان به بهشت] .....ص 330 ............................................. 358 :
[معناي اينكه در باره بهشت متقين فرمود ":لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ"] .....ص :
332 ....................................................................................................... 354
بحث روايتي [رواياتي در ذيل آيه ":أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ "...و در باره دو فرشته نويسنده
حسنات و سيئات] .....ص 332 ....................................................................... 352 :
اشاره 332 ......................................................................................................
[روايتي دال بر اينكه خطاب" أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ" به پيامبر و علي (عليهما
الصالة و السالم) ميشود] .....ص 313 ............................................................: 535
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آيه ":لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا "...كيست و مفهوم آن چيست] .....ص 333 .......... 345 :
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[چند روايت در ذيل آيه ":يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ "...و راجع به اينكه در باره متقين
در بهشت فرموده ":لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ" و .....]...ص 313 ................ 356 :
[سوره ق ( :)31آيات  51تا  .....]23ص 317 ........................................................ 351 :
اشاره 317 .........................................................................................................
ترجمه آيات .....ص 317 ...............................................................................351 :
بيان آيات [بيان آيات آخر سوره كه پيامبر (ص) را امر به صبر و تسبيح خدا ميكند و روز
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جلد هيجدهم

[سوره الشوري ( :)24آيات  8تا  .....]6ص 5 :
اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
حم ( )1عسق ( )7كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَ إِلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )(3لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ()3
تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ الْمَالئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَال إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
( )3وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ()0
ترجمه آيات .....ص 5 :

به نام خداوند بخشنده مهربان.
حم ().1
عسق ().7
اين چنين خداي عزيز حكيم به سوي تو و به سوي انبياي قبل از تو وحي ميفرستاد ().0
خدايي كه آنچه در آسمانها و در زمين است ملك او است و او علي و عظيم است ().3
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(اين وحي آن قدر عظيم است كه مبدأ نزولش يعني) آسمانها ،نزديك است از باال شكافته شود و مالئكه هم (كه ميبينند
خداوند بندگان خود را مهمل نگذاشته به منظور هدايتشان وحي ميفرستد) او را تسبيح و حمد ميگويند و براي سكنه زمين
استغفار ميكنند ،و اعالم ميدارند كه بدانيد خدا آمرزگار رحيم است (5).
و كساني كه غير از خدا اوليايي ميگيرند باز خدا نگهبان آنها است و تو بر آنان وكالت نداري ().0
ترجمه الميزان ،ج ،12ص3 :
بيان آيات [مدار سخن در سوره مباركه شوري و وجوه مختلفي كه در باره حروف مقطعه قرآن گفته شده است] .....ص 2 :
اشاره
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اين سوره پيرامون مساله وحي سخن ميگويد كه خود نوعي تكلم از ناحيه خداي سبحان با انبياء و رسل او است .هم چنان
كه ميبينيم در آغاز ميفرمايد "كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَ إِلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ "...و در آخر هم ميفرمايد" وَ ما كانَ لِبَشَرٍ
أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً" -تا آخر سوره .و نيز در بين سوره هم چند نوبت سخن از وحي ميآورد ،يك جا ميفرمايد ":وَ كَذلِكَ
أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا "...جايي ديگر ميفرمايد ":شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً "...و نيز ميفرمايد ":اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ
الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيزانَ "...و همچنين چند نوبت در سوره سخن از رزق به ميان آورده چون وحي خود رزقي است براي
انبياء.
بنا بر اين مساله وحي موضوعي است كه در اين سوره محور كالم قرار گرفته .و اما مطالب ديگر از قبيل آيات توحيد و
صفات مؤمنين و كفار ،و سرانجامي كه هر يك از اين دو فريق دارند ،و بازگشتشان به خداي سبحان در روز قيامت ،از باب"
الكالم يجر الكالم حرف ،حرف ميآورد" ميباشد ،و منظور اولي سوره نيست.
اين سوره در مكه نازل شده -مگر چند آيه آن كه استثناء شده است ،و آن آيه" وَ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ" تا آخر سه آيه ،و
يكي هم آيه" قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي" تا آخر چهار آيه است كه در بارهاش -ان شاء اللَّه -سخن
خواهيم گفت.
"حم عسق "اين پنج حرف از حروف مقطعه است كه در اوائل چند سوره از سورههاي قرآني آمده ،و اين از مختصات قرآن
كريم است و در هيچ كتاب آسماني ديگر ديده نميشود.
مفسرين -قدماء و متاخرين -در تفسير آنها اختالف كردهاند ،و صاحب مجمع البيان ،مرحوم طبرسي در تفسير خود يازده
قول از آنها در معناي آن نقل كرده.
1اين حروف از متشابهات قرآن است كه خداي سبحان علم به آن را به خود اختصاص داده ،و در ذيل آيه هفتم از سورهآل عمران فرموده ":تاويل متشابهات را جز خدا كسي نميداند".
2هر يك از اين حروف مقطعه نام سورهاي است كه در آغازش قرار دارد.3اين حروف اسمايي هستند براي مجموع قرآن.4مراد از اين حروف اين است كه بر اسماء خداي تعالي داللت كنند .پس معنايترجمه الميزان ،ج ،12ص3 :
"الم"" أنا اللَّه اعلم" ،و معناي" المر"" أنا اللَّه اعلم و أري" ،و معناي" المص"" انا اللَّه اعلم و افضل" ميباشد .و در
حروف" كهيعص" كاف از "كافي" و هاء از" هادي" و ياء از" حكيم" و عين از" عليم" و صاد از" صادق "گرفته شده-
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اين مطلب از ابن عباس روايت شده است.
و حروفي كه از اسماء خدا گرفته شده طرز گرفته شدنش مختلف است ،بعضي از حروف از اول نام خدا گرفته شده -مانند
كاف كه از" كافي" است -و بعضي از وسط گرفته شده -مانند ياء كه از" حكيم" است -و بعضي از آخر گرفته شده -مانند
ميم كه از" اعلم "گرفته شده.
5اين حروف اسمايي از خداست اما مقطعه و بريده كه اگر از مردم كسي بتواند آنها را آن طور كه بايد تركيب كند به اسماعظم خدا دست يافته ،همانطور كه از تركيب" الر" و" حم" و" ن"" الرَّحْمنُ" درست ميشود ،و همچنين ساير حروف.
چيزي كه هست ما انسانها قادر بر تركيب آن نيستيم .اين معنا از سعيد بن جبير روايت شده.
6اين حروف سوگندهايي است كه خداي تعالي خورده ،و مثل اينكه خداوند به اين حرف سوگند ميخورد بر اينكه قرآنكالم او است .و اصوال حروف الفباء داراي شرافتي هستند ،چون با همين حروف است كه كتب آسماني و اسماء حسناي خدا
و صفات علياي او ،و ريشه لغتهاي امتهاي مختلف درست ميشود.
7اين حروف اشاراتي است به نعمتهاي خدا و بالهاي او و مدت زندگي اقوام و عمر و اجلشان.8مراد از اين حروف اين است كه اشاره كند به اينكه امت اسالم تا آخر دهر باقي ميماند و منقرض نميشود ،حسابجمل هم كه نوعي محاسبه است بر اين معنا داللت دارد.
9مراد از اين حروف همان حروف الفباء است ،چيزي كه هست با ذكر نام بعضي از آنها از ذكر بقيه بي نياز بوده ،درحقيقت خواسته است بفرمايد :اين قرآن از الفباء تركيب شده.
10اين حروف به منظور ساكت كردن كفار در ابتداي سورههاي قرار گرفته چون مشركين به يكديگر سفارش ميكردند"مبادا به قرآن گوش دهيد ،و هر جا كسي قرآن ميخواند سر و صدا بلند كنيد تا صوت قرآن در بين صوتهاي نامربوط گم
شود" قرآن اين جريان را در آيه" ال تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِيهِ »1« "...حكايت فرموده .و گاهي ميشد كه در
__________________________________________________
)(1سوره فصلت ،آيه .70
ترجمه الميزان ،ج ،12ص0 :
هنگام شنيدن صوت قرآن سوت ميزدند ،و بسا ميشد كف ميزدند ،و بسا ميشد صداهاي دسته جمعي در ميآوردند تا
رسول خدا را در خواندن آن دچار اشتباه سازند ،لذا خداي تعالي در آغاز بعضي از سورههاي قرآن اين حروف را نازل كرد تا
آن رجالهها را ساكت كند ،چون وقتي اين حروف را ميشنيدند به نظرشان عجيب و غريب ميآمد و به آن گوش فرا داده در
بارهاش فكر ميكردند ،و همين اشتغالشان به آن حروف از جار و جنجال بازشان ميداشت ،و در نتيجه صداي قرآن به
گوششان ميرسيد.
11اين حروف از قبيل شمردن حروف الفباء است ميخواهد بفهماند كه اين قرآني كه تمامي شما مردم عرب را از آوردنمثلش عاجز كرده از جنس همين حروفي است كه مدام با آن محاوره و گفتگو ميكنيد و در خطبهها و كلمات خود به كار
ميبنديد ،بايد از اينكه نميتوانيد مثل آن را بياوريد ،بفهميد كه اين كالم از ناحيه خداي تعالي است ،و اگر در چند جا و چند
سوره اين حروف تكرار شده ،براي اين بوده كه همه جا محكمي برهان را به رخ كفار بكشد .اين تفسير از قطرب روايت
شده ،و ابو مسلم اصفهاني هم همين وجه را اختيار كرده ،و بعضي از مفسرين قرون أخير نيز بدان تمايل كردهاند «1».
اين بود آن يازده وجهي كه مرحوم طبرسي از مفسرين نقل كرده ،و در بين اين اقوال وجوه ديگر هم ميتوان قرار داد ،مثال
از ابن عباس نقل شده كه در خصوص" الم" گفته است" الف" اشاره است به نام "اللَّه" و" الم" به "جبرئيل" و" ميم"
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به" محمد" (ص) .و نيز از بعضي ديگر نقل شده كه گفتهاند :حروف مقطعه در اوائل هر سورهاي كه با آن آغاز شده اشاره
است به آن غرضي كه در سوره بيان شده ،مثل اينكه ميگويند حرف" نون" در سوره" ن" اشاره است به اينكه در اين
سوره بيشتر راجع به نصرت موعود به رسول خدا (ص) صحبت شده .و حرف" قاف" در سوره" ق" اشاره است به اينكه در
اين سوره بيشتر در باره قرآن ،و يا قهر الهي سخن رفته .و بعضي ديگر هم گفتهاند اين حروف صرفا براي هشدار دادن
است.
[حق مطلب در باره حروف مقطعه] .....ص 6 :
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اما حق مطلب اين است كه هيچ يك از اين وجوه آدمي را قانع نميسازد.
اما قول اول كه ما در بحث پيرامون محكم و متشابه قرآن در اوائل جلد سوم اين كتاب گفتيم كه يكي از اقوال در معناي
متشابه همين قول اول است ،و در آنجا گفتيم محكم بودن و متشابه بودن از صفات آياتي است كه الفاظش بر معنايش
داللت دارد( ،چيزي كه هست از
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،1ص  07و .00
ترجمه الميزان ،ج ،12ص2 :
آنجايي كه معاني آن الفاظ با عقايد مسلمه سازش ندارد ،ميگوييم اين آيه متشابه است) ،و باز در آنجا گفتيم كه تاويل از
قبيل معنا كردن لفظ نيست ،بلكه تاويلها عبارتند از حقايق واقعي كه مضامين بيانات قرآني از آن حقايق سرچشمه گرفته-
چه محكماتش و چه متشابهاتش -و بنا بر اين نه حروف مقطعه قرآن از متشابهات ميتواند باشد و نه معاني آنها از باب
تاويل.
و اما ده قول ديگر كه اصال نميتوان تفسيرش ناميد ،بلكه تصويرهايي است كه از حد احتمال تجاوز ننموده ،و هيچ دليلي
كه بر يكي از آنها داللت كند در دست نيست.
بله در بعضي از روايات كه به رسول خدا (ص) و ائمه اهل بيت (ع) نسبت داده شده مؤيداتي براي قول چهارم و هفتم و
هشتم و دهم ديده ميشود كه -ان شاء اللَّه -در بحث روايتي آينده نقل آن و بحث در پيرامونش خواهد آمد.
نكتهاي كه در اينجا نبايد از آن غافل بود اين است كه اين حروف در چند سوره تكرار شده ،يعني در بيست و نه سوره
حروف مقطعه آمده كه بعضي با يك حرف افتتاح شده ،مانند سوره" ص" و" ق" و" ن" .و بعضي ديگر با دو حرف چون"
طه" و" طس" ،و" يس" و" حم" و بعضي ديگر با سه حرف چون" الم" و" الر" و" طسم" و بعضي ديگر با چهار حرف
چون" المص" و" المر" و بعضي با پنج حرف چون سوره" كهيعص "و" حمعسق".
از سوي ديگر اين حروف هم با يكديگر تفاوتي دارند ،و آن اين است كه بعضي از آنها تنها در يك جا آمده ،مانند" ن" و
بعضي ديگر در آغاز چند سوره آمده ،مانند" الم" ،و" الر" و" طس" و" حم".
با در نظر گرفتن اين دو نكته اگر كمي در سورههايي كه حروف مقطعه سرآغاز آنها يكي است -مانند" الم" "،المر""،
طس" و" حم" -دقت كني ،خواهي ديد كه آن سورهها از نظر مضمون نيز بهم شباهت دارند و سياقشان يكي است ،به
طوري كه شباهت بين آنها در ساير سورهها ديده نميشود.
مؤكد اين معنا شباهتي است كه در آيات اول بيشتر اين سورهها مشاهده ميشود ،مثال در سورههاي" حم" آيه اول آن يا
عبارت" تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ" است ،يا عبارتي ديگر كه اين معنا را ميرساند ،و نظير آن آيههاي اول سورههايي است كه با"
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[معناي اينكه فرمود ":كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ .....]"...ص 1 :

"كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَ إِلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ...الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" مقتضاي اينكه گفتيم محور اصلي غرض
اين سوره بيان وحي و تعريف حقيقت آن و اشاره به هدف آن و نتائجي كه دارد ميباشد ،اين است كه اشاره با كلمه"
كذلك" اشاره به شخص وحي باشد يعني وحي خصوص اين سوره به رسول خدا (ص) ،در نتيجه تعريف مطلق وحي نيز
هست ،چون مطلق وحي را تشبيه كرده به وحيي كه به آن اشاره نموده ،و به مخاطب نشان داده ،در نتيجه مضمون آيه مثل
اين ميشود كه بگوييم انسان مثل زيد است ،در اينجا نيز ميفرمايد :وحي بطور كلي مثل وحي همين سوره است.
و بنا بر اين ،جمله" إِلَيْكَ وَ إِلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ" در معناي اين است كه فرموده باشد" اليكم جميعا" يعني نظير وحي اين
سوره ،به همه شما امتهاي بشري وحي ميشد .و اگر
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،1ص .07
ترجمه الميزان ،ج ،12ص2 :
اينطور نفرمود ،براي اين بود كه داللت كند بر اينكه وحي يك سنت الهي است كه همواره در نسلهاي بشر جريان داشته ،و
يك مطلب نوظهور و بيسابقه نيست.
و معناي آيه اين است كه :وحيي كه ما به خصوص شما انبياء يكي پس از ديگري ميفرستيم ،يك سنت جاري و ديرينه
است ،مثل همين وحيي كه در گرفتن اين سوره داري ميبيني.
بيشتر مفسرين « »1كلمه" كذلك" را اشاره گرفتهاند به وحي ،اما نه از آن جهت كه وحي است ،بلكه از جهت مفادي كه
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الر" افتتاح شده كه فرموده:
"تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ" و يا عبارتي در همين معنا و نيز نظير اين در سورههايي كه با" طس" شروع ميشود و يا سورههايي
كه با" الم" آغاز گشته ،كه در بيشتر آنها نبودن ريب و ترجمه الميزان ،ج ،12ص2 :
شك در كتاب به ميان آمده ،و يا عبارتي كه همين معنا را ميرساند.
با در نظر گرفتن اين شباهتها ممكن است آدمي حدس بزند كه بين اين حروف و مضامين سورهاي كه با اين حروف آغاز
شده ارتباط خاصي باشد ،مؤيد اين حدس آن است كه ميبينيم سوره اعراف كه با" المص" آغاز شده ،مطالبي را كه در
سورههاي" الم" و سوره" صاد" هست در خود جمع كرده .و نيز ميبينيم سوره رعد كه با حروف" المر" افتتاح شده ،مطالب
هر دو قسم سورههاي" الم" و" المر "را دارد.
از اينجا استفاده ميشود كه اين حروف رموزي هستند بين خداي تعالي و پيامبرش كه معناي آنها از ما پنهان است و فهم
عادي ما راهي به درك آنها ندارد ،مگر به همين مقدار كه حدس بزنيم بين اين حروف و مضاميني كه در سورههاي هر يك
آمده ارتباط خاصي هست.
و چه بسا اگر اهل تحقيق در مشتركات اين حروف دقت كنند ،و مضامين سورههايي را كه بعضي از اين حروف در ابتداي
آنها آمده با يكديگر مقايسه كنند ،رموز بيشتر برايشان كشف شود.
و اي بسا كه معناي آن روايتي هم كه اهل سنت از علي (ع) نقل كردهاند همين باشد ،و آن روايت -بطوري كه در مجمع
البيان آمده -اين است كه آن جناب فرمود:
"براي هر كتابي نقاط برجسته و چكيدهاي است ،و چكيده قرآن حروف الفباء است" «».1
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[توضيح اينكه آيه ":تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ "...در مقام بيان عظمت وحي و كالم خدا است] .....ص 81 :

"تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ"...
كلمه "يتفطرن" از مصدر" تفطر" است كه به معناي پاره پاره شدن است ،چون كلمه "تفطر" كه مصدر باب تفعل است،
از" فطر" گرفته شده ،كه به معناي پاره شدن و شكافتن است.
آنچه كه از سياق آيه و نظم كالم -كه در باره بيان حقيقت وحي و آثار و نتائج آن است -به دست ميآيد ،اين است كه مراد
از" پاره پاره شدن آسمانها از باالي سر مردم" شكافتن آنها است به وسيله وحيي كه از ناحيه خداي علي عظيم نازل
ميشود ،و فرشتگان آن وحي را از همه آسمانها عبور ميدهند تا به زمين نازل كنند ،چون مبدأ وحي خداي سبحان است ،و
آسمانها به حكم آيه" وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَ ما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ" « »1راههايي است به سوي زمين.
و اما اينكه چرا جمله" يتفطرن" را مقيد كرد به جمله" من فوقهن"؟ وجهش روشن است ،براي اينكه وحي از ما فوق و
باالي سر نازل ميشود ،چون از ناحيه خدايي نازل ميشود كه ما فوق هر چيز است ،و علو و عظمتي مطلق دارد ،قهرا اگر
آسمانها شكافته شوند از باال شكافته ميشوند.
و نيز ميخواهد امر وحي را بزرگ بدارد ،از اين جهت كه وحي كالم كسي است كه علي و عظيم است ،پس از اين جهت كه
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دارد ،و در حقيقت گفتهاند اشاره به معارفي است كه اين سوره مشتمل بر آن است .آن وقت از اين گفتار خود نتيجه گرفتهاند
كه مضمون سوره چيزي است كه خداي تعالي به همه انبياء وحي فرموده ،پس وحي اين سوره وحيي است مشترك .ولي
خواننده عزيز متوجه شد كه غرض اين سوره و سياق آياتش با گفتار اين مفسرين سازگار نيست.
"الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" -در اين جمالت از اسماء حسناي الهي پنج نام
مقدس ذكر شده -1 :عزيز  -7حكيم  -0علي  -3عظيم  "-3لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ" ،و اين جمله به معناي
مالك است ،و اگر نام مالك را اينطور مشروح ذكر كرده و نيز آن چهار نام ديگر را در اينجا آورد ،براي اين است كه اصل
وحي را و همچنين سنت جاري بودن آن را تعليل كرده باشد ،چون وحي عبارت است از قانون خداوندي كه هدايتگر مردم
است به سعادت دنيا و آخرتشان و هيچ كس و هيچ مانعي نيست كه خداي را از تشريع چنين قوانيني باز بدارد ،براي اينكه"
عزيز" است ،يعني در هر چه اراده كند مغلوب هيچ چيز و هيچ عاملي واقع نميشود.
و نيز خداي تعالي امر هدايت بندگان خود را مهمل نميگذارد ،و در آن سهلانگاري نميكند ،براي اينكه" حكيم" است،
يعني افعالش همه متقن است ،و يكي از آثار متقن بودن عمل اين است كه عمل خود را طوري انجام دهد كه به نتيجه
برسد.
و نيز حق خداي تعالي است كه در بندگان خود و امور ايشان به هر طوري كه بخواهد تصرف كند ،چون او" مالك" ايشان
است ،و نيز حق او است كه بندگان به وظيفه پرستش او قيام كنند و او ايشان را به بندگي خود وادار سازد و امر و نهي كند،
چون هم" علي" است ،و هم" عظيم".
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص . [.....]13
ترجمه الميزان ،ج ،12ص13 :
پس هر يك از اين پنج اسم سهمي در تعليل اصل وحي دارند ،و نتيجه مجموع آنها اين است كه خداي تعالي از هر جهت
ولي بندگان است ،و جز او ولي ديگري نيست.
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[مقصود از استغفار مالئكه براي زمينيان (وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) درخواست تشريع دين براي آنها است] .....ص 88 :

"وَ الْمَالئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ" -يعني فرشتگان ،خداي را از هر چه كه اليق به ساحت
قدسش نيست منزه داشته ،و او را با شمردن كارهاي جميلش ثنا ميگويند .و يكي از چيزهايي كه اليق ساحت قدس او
نيست همين است كه امر بندگان خود را مهمل گذارد ،و آنان را به سوي ديني كه خود تشريع ميكند ،و از راه وحي ابالغ
ميفرمايد هدايت نكند ،با اينكه اين هدايت يكي از كارهايي است كه انجامش از ناحيه خدا جميل و پسنديده است .و از
خداي سبحان درخواست ميكنند كه اهل زمين را بيامرزد .و معلوم است كه حصول اين آمرزش سببي دارد كه قبال بايد
حاصل شده باشد ،و آن
__________________________________________________
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كالم خدايي است داراي عظمت مطلق و آسمانها در هنگام نزول آن نزديك به پاره پاره شدن ميشود ،و از اين جهت كه
كالم خدايي است علي و داراي علو ،اگر آسمانها پاره شوند از باال پاره ميشوند.
پس آيه شريفه در مقام بزرگداشت كالم خدا از اين جهت كه در هنگام نزولش از آسمانها عبور ميكند ،نظير آيه شريفه "
حَتَّي إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ" « »7است كه در مقام بزرگداشت وحي است ،از
حيث اينكه مالئكه حامل آن
__________________________________________________
)(1و به تحقيق باالي سر شما هفت طبقه آفريديم و ما از توجه به خلق غافل نيستيم .سوره مؤمنون ،آيه .12
)(2تا آنكه ترس از دلهاي مالئكه زائل شود ،آن وقت از فرشتگان وحي ميپرسند :پروردگارتان چه وحي كرده بود؟
ميگويند :حق را ،و او علي و كبير است .سوره سبا ،آيه .70
ترجمه الميزان ،ج ،12ص11 :
به سوي زمين هستند.
و نيز نظير آيه شريفه" لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلي جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ" « »1است كه در مقام بزرگداشت
وحي است بر فرضي كه بر كوهي نازل شود.
و نيز نظير آيه شريفه" إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا" « »7است كه در مقام بزرگداشت آن از نظر سنگيني و صعوبت عمل آن
است .اين آن مطلبي است كه سياق ،آن را به دست ميدهد.
ولي ديگر مفسرين « »0آيه را بر دو معناي ديگر حمل كردهاند:
اول اينكه مراد از" تفطر" پاره شدن آسمانها از جالل و عظمت خداي جل جالله است ،هم چنان كه توصيف خدا به علي
عظيم در آيه قبلي هم مؤيد اين معنا است.
دوم اينكه مراد شكافتن آسمانها از شرك مشركين اهل زمين است ،و از اين حرفشان كه ميگفتند ":اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً خدا
فرزندي گرفته" ،چون عين اين كالم در سوره مريم نيز آمده ،و فرموده ":تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ" «».3
صاحبان اين دو توجيه در باره قيد" من فوقهن" دچار اشكال شدهاند ،و مخصوصا آنكه وجه دوم را اختيار كرده در باره
توجيه قيد مذكور به زحمت افتاده و همچنين در اينكه اتصال جمله" وَ الْمَالئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي
الْأَرْضِ ،"...به ما قبل را چطور توجيه كنند دست و پا زدهاند ،كه هر كس به كتب تفسير آنان مراجعه كند بر اين مطلب واقف
ميگردد.
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)(1اگر ما اين قرآن را بر كوهي نازل ميكرديم ،آن وقت ميديدي كه چگونه خاشع ميشد ،و از ترس خدا متالشي
ميگشت .سوره حشر ،آيه .71
)(2به زودي سخني سنگين بر تو القاء ميكنيم .سوره مزمل ،آيه .3
)(3روح المعاني ،ج  ،73ص .11
)(4سوره مريم ،آيه .23
ترجمه الميزان ،ج ،12ص17 :
سبب عبارت است از پيمودن طريق بندگي ،و آنهم احتياج به هدايت خود خدا دارد .پس برگشت درخواست مغفرت براي
اهل زمين به اين درخواست است كه خدا براي آنان ديني تشريع كند ،و آن گاه كساني را كه به آن دين ميگروند بيامرزد.
پس معناي جمله مورد بحث اين ميشود :كه مالئكه از خداي سبحان درخواست ميكنند كه براي ساكنين زمين از طريق
وحي ديني تشريع كند ،و آن گاه به وسيله آن دين ايشان را بيامرزد.
شاهد بر اين معنا اين است كه جمله مورد بحث در خالل سياقي واقع شده كه در صدد بيان صفت وحي است .و نيز شاهد
ديگرش اين است كه براي اهل زمين طلب مغفرت ميكنند ،و معنا ندارد مالئكه براي همه اهل زمين طلب مغفرت كنند ،و
از خدا بخواهند حتي مشركين را كه ميگفتند" اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً" بيامرزد ،با اينكه قبال از خود مالئكه حكايت كرده بود كه "وَ
يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا" « »1پس ناگزير بايد بگوييم منظور از طلب مغفرت ،طلب وسيله و سبب مغفرت است ،و آن همين
است كه نخست براي اهل زمين ديني تشريع كند ،تا سپس متدينين به آن دين را بيامرزد.
"أَال إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" -يعني آگاه باش كه خداي سبحان بدان جهت كه متصف به دو صفت مغفرت و رحمت
است ،و او را به نام غفور و رحيم ميخوانيد ،ساحت قدسش اقتضاء ميكند كه براي اهل زمين كاري كند و زمينهاي فراهم
سازد كه به مغفرت و رحمت او برسند و آن كار همين است كه از راه وحي و رسالت ديني برايشان تشريع كند كه به وسيله
آن به سوي سعادت خود هدايت شوند.
بعضي از مفسرين « »7گفتهاند در جمله" أَال إِنَّ اللَّهَ "...اشارهاي است به اينكه خداي تعالي هم استغفار مالئكه را قبول
كرده ،و هم بيشتر از آن مقداري را كه مالئكه خواستهاند مغفرت و رحمت ميدهد.
"وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ" بعد از آنكه از آيات قبل استفاده شد كه خداي
تعالي تنها ولي بندگان خويش است ،و جز او ولي ديگري نيست ،و تنها او متولي امور سكنه زمين است كه برايشان ديني
تشريع كند ،ديني كه خودش بپسندد ،و آن را به مقتضاي اسماء حسنا و صفات عليائش از طريق وحي به انبياء به ايشان
برساند ،و الزمه اين واليت آن بود كه سكنه زمين غير از او كسي را ولي خود
__________________________________________________
)(1فقط براي مؤمنين استغفار ميكنند .سوره مؤمن ،آيه .2
)(2روح المعاني ،ج  ،73ص .17
ترجمه الميزان ،ج ،12ص10 :
نگيرند ،اينك در آيه مورد بحث به حال كساني اشاره ميكند كه به غير از خدا اوليايي براي خود درست كردند ،و آنها را در
ربوبيت و الوهيت شركاي خدا پنداشتند ،آن گاه ميفرمايد:
خدا از آنچه اين طايفه ميكنند غافل نيست ،و اعمالشان عليه خود آنان محفوظ ميماند ،تا به زودي بر آن اعمال مؤاخذه
شوند ،و در اين بين رسول خدا (ص) هيچ مسئوليتي ندارد ،چون به جز ابالغ رسالت وظيفهاي ندارد ،نه وكيل مردم است نه
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از اعمال آنان بازخواست ميشود.
پس اينكه فرمود" اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ" معنايش اين است كه شرك آنان را عليه آنان حفظ ميكند ،و همچنين گناهان و
اعمال فاسدي مترتب بر شرك ايشان است.
"وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ" -يعني اعمال مردم به تو واگذار نشده تا تو آن را برايشان اصالح كني ،و به اين منظور به سوي
دين حق هدايتشان كني .اين آيه شريفه لحنش لحن تسليت دادن به رسول خدا (ص) است.
بحث روايتي [(نقل و نقد رواياتي در باره حروف مقطعه قرآن)] .....ص 85 :
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در الدر المنثور است كه ابن اسحاق و بخاري در تاريخ خود ،و ابن جرير به سندي ضعيف از ابن عباس ،از جابر بن عبد اللَّه
ابن رباب روايت كردهاند كه گفت :روزي ابو ياسر بن اخطب با جمعي از مردان يهود به رسول خدا (ص) عبور ميكردند ،در
حالي كه آن جناب اول سوره بقره را ميخواند كه ميفرمايد ":الم ذلِكَ الْكِتابُ ال رَيْبَ فِيهِ" .از بين آن جمع برادر ابو ياسر،
حي بن اخطب به آن جمع ملحق شد ،و گفت :هيچ ميدانيد؟ به خدا سوگند من از محمد شنيدم كه از جمله آنچه به وي
وحي شده اين را ميخواند ":الم ذلِكَ الْكِتابُ" پرسيدند راستي تو خودت شنيدي؟ گفت :آري.
پس يهوديان نزد رسول خدا (ص) شدند و گفتند :اي محمد يادت نيست كه در ضمن آنچه به تو وحي شده ميخواندي":
الم ذلِكَ الْكِتابُ"؟ فرمود :بلي درست است .گفتند :آيا جبرئيل اين را از ناحيه خدا برايت آورده؟ فرمود :آري .گفتند :با اينكه
خداوند قبل از تو هم انبيايي فرستاده ،و ما سراغ نداريم كه هيچ پيغمبري مدت سروري و مقدار عمر امتش را دانسته باشد
غير از تو كه در اين كالم خود از آن خبر ميدهي؟ در همين بين حي بن أخطب به عدهاي كه همراهش بودند گفت ":الف"
يك ،و" الم" سي ،و" ميم" چهل ،جمعا ميشود هفتاد و يك ،و آيا شما ميخواهيد به دين پيغمبري درآييد كه
ترجمه الميزان ،ج ،12ص13 :
مدت سرورياش و عمر امتش مجموعا هفتاد و يك سال است.
آن گاه رو كرد به رسول خدا (ص) و گفت :اي محمد آيا غير از" الم" حرف ديگري هم هست؟ فرمود :بله ،پرسيد :چيست؟
فرمود ":المص" حي بن اخطب گفت( :عجب) اين از اولي سنگينتر و طوالنيتر است ،چون" الف" يك و" الم" سي و"
ميم" چهل" و صاد" نود است كه جمعا صد و شصت و يك ميشود .اي محمد آيا غير از اينهم هست؟ رسول خدا (ص)
فرمود :بله ،پرسيد چيست؟ فرمود ":الر" گفت اينكه از آن دو سنگينتر و طوالنيتر است ،چون" الف" يك و" الم" سي و"
راء" دويست است كه جمعا دويست و سي و يك ميشود.
حال بگو ببينيم باز هم هست؟ فرمود :بله" المر" حي گفت اين ديگر از آنها سنگينتر و بلندتر است" الف" يك و "الم"
سي و" ميم" چهل و" راء" دويست كه جمعا دويست و هفتاد و يك.
سپس حي بن اخطب گفت :اي محمد امر تو بر ما مشتبه شد نميدانيم دوران نبوتت كوتاه است يا بلند؟ آن گاه برخاستند
كه بروند برادر او ابو ياسر به او و همراهانش از علماي يهود گفت نظر شما چيست؟ آيا به راستي همه اين مدتها يعني"
" 21و"  "101و"  "701و"  "721را به محمد دادهاند كه جمعا هفتصد و سي و چهار سال باشد؟ آنها نيز گفتند :امر او
براي ما مشتبه است.
راويان نامبرده معتقدند كه آيات" هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ "...در
خصوص همين يهوديان نازل شده «».1
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مؤلف :و نيز الدر المنثور قريب به اين مضمون از ابن منذر ،از ابن جريح نقل كرده.
قمي هم نظير آن را در تفسير خود از پدرش از ابن رئاب ،از محمد بن قيس ،از ابي جعفر (ع) نقل كرده « .»7و در اين
روايت نيامده كه رسول خدا (ص) هم حساب ابجد يهوديان و يا متشابه بودن حروف مقطعه را امضاء كرده باشد ،خود
يهوديان هم دليلي براي گفته خود نياوردهاند ،در سابق هم گفتيم كه آيات متشابه قرآن غير از حروف مقطعهاي است كه در
آغاز بعضي سورهها آمده.
و در معاني االخبار به سند خود از جويريه از سفيان ثوري روايت آورده كه گفت :من
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،1ص .70
)(2تفسير قمي ،ج  ،1ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص13 :
به جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (ع) عرضه داشتم يا بن رسول اللَّه (ص) معناي اين كلمات از
كتاب خداي عز و جل كه ميفرمايد ":الم" "،المص" "،الر" "،المر" "،كهيعص" "،طه" "،طس" "،طسم" "،يس""،
ص"" ،حم" "،حم عسق" "،ق" و" ن" چيست؟
امام صادق (ع) فرمود :اما" الم" كه در اول سوره بقره است معنايش" انا اللَّه الملك" است ،يعني منم اللَّه سلطان .و اما"
الم" كه در اول سوره آل عمران است معنايش" انا اللَّه المجيد" است ،يعني منم خداي مجيد .و معناي" المص"" انا اللَّه
المقتدر الصادق" است يعني منم خداي مقتدر صادق .و معناي" الر" اين است كه" انا اللَّه الرؤف" ،منم خداي رؤوف .و
معناي" المر" اين است كه منم خداي محيي و مميت و رزاق .و معناي" كهيعص" اين است كه منم كافي و هادي و ولي و
عالم و صادق الوعد .و "طه" خود يكي از اسماء رسول خدا است ،و معنايش" يا طالب الحق الهادي اليه "است يعني اي كه
طالب حق و هدايت كننده خلق به سوي آني ،ما قرآن را به سويت نازل نكرديم كه خود را از اندوه براي كفار به سختي و
مشقت بيندازي بلكه فرستاديم تا به وسيله آن نيكبخت باشي.
و اما" طس" معنايش" انا الطالب السميع" است ،يعني منم طالب شنوا .و اما" طسم" معنايش منم طالب شنواي مبدي و
معيد ،و اما" يس" آن نيز يكي از اسماء رسول خدا (ص) است ،و معنايش" يا ايها السامع للوحي و القرآن الحكيم انك لمن
المرسلين علي صراط مستقيم هان اي شنواي وحي و قرآن حكيم به درستي كه تو قطعا از فرستادگان خدايي كه بر صراط
مستقيم و مهيمن بر آني" است.
و اما" ص" نام چشمهاي است كه از زير عرش ميجوشد ،و همين صاد بود كه رسول خدا (ص) در معراج از آن وضو
گرفت ،و جبرئيل روزي يك بار داخل آن ميشود و در آن فرو ميرود ،و سپس بيرون آمده بال خود را تكان ميدهد ،و هيچ
قطرهاي از بالش نميچكد و نميپرد ،مگر آنكه خدا از آن فرشتهاي خلق ميكند ،تا او را تسبيح و تقديس و تكبير و حمد
بگويد تا روز قيامت.
و اما" حم" معنايش حميد مجيد است .و اما" حم عسق "معنايش حليم ،مثيب (ثواب دهنده) عالم ،سميع ،قادر ،قوي ،است.
و اما" ق" نام كوهي است كه محيط به زمين است و سبزي آسمان هم از آن است ،و به وسيله آن كوه است كه خدا زمين
را از اينكه اهلش را بلرزاند حفظ كرده .و اما" ن" نام نهري است در بهشت كه خداي تعالي دستور داد منجمد شو ،منجمد
شد ،و مداد گشت و به قلم فرمود :بنويس قلم هم در كتاب لوح محفوظ سطرگيري
ترجمه الميزان ،ج ،12ص10 :
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كرد ،و آنچه كه بود و تا قيامت خواهد بود همه را نوشت پس مداد از نور و قلم از نور و لوح هم لوحي از نور بود.
سفيان اضافه ميكند سپس عرضه داشتم :يا بن رسول اللَّه! امر لوح و قلم و مداد را بيشتر برايم توضيح بده ،و آنچه خدا به
تو تعليم داده تعليمم ده .فرمود :يا بن سعيد اگر تو اهليت براي پاسخ دادنم نداشتي جوابت را نميدادم ،پس (بدانكه) نون"
ن" نام فرشتهاي است كه آن را به قلم كه آن نيز فرشتهاي است ميدهد ،و قلم هم به لوح كه آن نيز فرشتهاي است
ميدهد ،و لوح هم به اسرافيل و اسرافيل به ميكائيل و او به جبرئيل ميدهد ،و جبرئيل هم به انبياء و رسوالن خدا (صلوات
اللَّه عليهم) .سفيان ميگويد :آن گاه امام فرمود :برخيز كه بيش از اين برايت خطري است «».1
مؤلف:ظاهر آنچه در اين روايات آمده كه غالب حروف مقطعه را به اسماء حسناي خدا معنا كرده ،اين است كه اين حروف از
اسماء خدا گرفته شده ،حال يا از اول آنها مانند" ميم" كه فرمود از ملك و مجيد و مقتدر گرفته شده ،و يا از وسط مانند"
الم" از اللَّه و" ياء" از" ولي" ،پس اين حروف مقطعه اشاراتي هستند بر اساس رمز ،كه هر يك به يكي از اسماء خدا اشاره
ميكنند ،و اين معنا از طرق اهل سنت از ابن عباس و ربيع بن انس و ديگران نيز روايت شده .ولي بر خواننده پوشيده نيست
كه رمز ،اصوال وقتي به كار برده ميشود كه گوينده نميخواهد ديگران از آنچه او به مخاطب خود ميفهماند سر در آورند ،و
به اين منظور مطلب خود را با رمز به مخاطب ميرساند تا هم مخاطبش بفهمد و هم ديگران نفهمند ،و اين اسماء حسنايي
كه در اين روايت حروف مقطعه اوائل سورهها را رمز آن دانسته ،اسمايي است كه در بسياري از موارد از كالم خداي تعالي به
آنها يا بطور اجمال و يا بطور تفصيل ،تصريح و اشاره شده با اين حال ديگر هيچ فايدهاي براي اين رمز گويي تصور
نميشود.
پس بايد براي اين روايات به فرضي كه صحيح باشد ،و به راستي از معصوم (ع) صادر شده باشد فكر وجه ديگري كرد ،و آن
اين است كه آن را حمل كنيم بر اينكه اين حروف داللت بر آن اسماء دارد ،ولي نه به داللت وضعي .در نتيجه رمزهايي
خواهد بود كه منظور و مراد آن بر ما پوشيده است ،و به مرتبههايي از آن معاني داللت دارد ،كه براي ما مجهول است ،چون
آن مراتب نامبرده دقيقتر و رقيقتر و بلندپايهتر از فهم ما است.
مؤيد اين توجيه تا اندازهاي اين است كه يك حرف نظير" ميم" را در چند جا به چند
__________________________________________________
)(1معاني االخبار ،ط انتشارات اسالمي ،ص .77
ترجمه الميزان ،ج ،12ص12 :
معناي مختلف تفسير كرده .و همچنين رواياتي كه ميگويد اين حروف از حروف اسم اعظم است.
و اينكه داشت ":و اما قاف به معناي كوهي است محيط به زمين كه سبزي آسمان از رنگ آن است ،"...و نيز روايت قمي
كه در تفسيرش وارد شده ،و نيز به چند طريق از طرق اهل سنت از ابن عباس و ديگران در اين باره آمده ،به نظر درست
نميرسد.
در بعضي از رواياتي كه از ابن عباس نقل شده آمده :قاف كوهي است از زمرد ،كه محيط است بر دنيا ،و دو طرف آسمان به
آن كوه چسبيده ،و كوه نامبرده پايه آسمان است .و در بعضي ديگر آمده خداي تعالي كوهي خلق كرده به نام كوه قاف ،كه
محيط بر اقيانوسها است ،و آسمان دنيا روي آن قرار دارد و در آنجا هفت زمين و هفت دريا و هفت آسمان است.
و در بعضي از روايات ابن عباس آمده :خدا كوهي خلق كرده به نام قاف كه محيط بر عالم است و رگ و ريشههايش تا
صخرهاي كه زمين روي آن قرار دارد فرو رفته ،هر وقت خدا بخواهد يك شهر يا قريه را دستخوش زلزله سازد به آن كوه
دستور ميدهد تا آن ريشه از ريشههاي خود را كه در زير آن قريه واقع شده حركت دهد ،و در نتيجه در آن قريه زلزله ايجاد
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كند ،به همين جهت است كه ميبينيم در يك قريه زلزله ميشود ،و قريههاي مجاورش تكان نميخورد.
علت درست نبودن اين حرف اين است كه خيلي شبيه به اسرائيليات است( ،كه در بين روايات ما رخنه كرده) .و اگر جمله"
خداوند به وسيله آن زمين را از اينكه اهلش را بلرزاند جلوگيري ميكند" نبود ،ممكن بود به نوعي تاويل روايت را اينطور
توجيه كنيم ،كه مراد از كوه محيط بر زمين كره هوا است.
و اما اينكه داشت" طه" و" يس" از اسماء رسول خدا (ص) است ،و تفسيري كه براي اين دو كلمه كرده بود ،نيز بايد به
همان معنايي كه ما در باره كوه قاف كرديم حمل شود ،هم چنان كه روايات بسياري كه از طرق عامه و خاصه وارد شده
كه" طه" و" يس" از اسماء رسول خدا (ص) است ،بر همين معنا حمل ميشود.
و اما اينكه داشت" ن" نام نهري است كه خدا آن را مداد كرد ،و قلم به امر او با آن مداد بر لوح بنوشت ،آنچه را بوده و تا
قيامت خواهد بود .و نيز اينكه داشت :مداد و قلم و لوح از نورند .و اينكه داشت :مداد و قلم و لوح همه فرشتگانند ،خود
بهترين شاهد است بر اينكه آنچه از عرش و كرسي و لوح و قلم و نظائر آن در كالم خداي تعالي آمده ،و آنچه كه در كالم
رسول خدا (ص) و ائمه (ع) برايش تفسير كردهاند ،همه از باب تمثيل است ،و منظور از اين تعبيرها و بيانات نزديك كردن
معارف حقيقي است از افقي دور به افقي نزديكتر به فهم مردم عامي ،و خواستهاند يك امر غير محسوس را به منزله
محسوس ترجمه الميزان ،ج ،12ص12 :
فرض نموده ،آن وقت در بارهاش حرف بزنند.
و نيز در معاني االخبار به سند خود از ابو بصير از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود ":الم" حروفي هستند از اسم اعظم
خدا كه تكه تكه آن در قرآن آورده شده ،و رسول خدا (ص) و امام ميتوانند آنها را تركيب نموده ،اسم اعظم را درست كنند،
آن وقت هر گاه با آن اسم اعظم دعا كنند مستجاب ميشود «».1
مؤلف :اين مضمون به چند طريق از اهل سنت از ابن عباس و غيره نيز روايت شده ،و ما در تفسير سوره اعراف آنجا كه
راجع به اسماي حسني بحث ميكرديم ،گفتيم كه اسم اعظمي كه اثري خاص به خود را دارد ،از قبيل الفاظ نيست ،و آنچه
روايت در باره آن وارد شده كه ظاهرش اين است كه اسمي است مركب از حروف لفظي ،بايد به نوعي تاويل كه مناسب با
آن روايت باشد تاويل گردد.
و نيز در همان كتاب به سند خود از محمد بن زياد و محمد بن سيار از امام عسكري (ع) روايت كرده كه فرمود :قريش و
يهود قرآن را تكذيب كردند و گفتند :سحري است آشكار كه خود محمد درست كرده ،و خداي تعالي در پاسخشان فرمود":
الم ذلِكَ الْكِتابُ" يعني اي محمد اين كتابي كه ما بر تو نازل كرديم ،از همين حروف الفباء است كه شما نيز لغات خود را از
آن تركيب ميكنيد( ،اگر الفباي شما 28حرف است قرآن نيز  72حرف است نه بيشتر) ،پس شما هم اگر راست ميگوييد
مثل آن را بياوريد ،و ساير گواهان خود را هم با خود همدست كنيد -تا آخر حديث «».7
مؤلف :اين حديث از تفسير امام عسكري نقل شده كه سندش ضعيف است.
و در تفسير قمي در روايات ابي الجارود از امام ابي جعفر (ع) آمده كه در تفسير جمله" يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ" فرمود :يعني
پاره پاره ميشوند «».0
و در كتاب جوامع الجامع در ذيل جمله" وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ" ميگويد:
امام صادق (ع) فرمود :يعني براي مؤمنين كه در زمين هستند «».3
مؤلف :در مجمع البيان « »3از آن جناب روايتي به همين معنا آورده .و قمي « »0هم آن را بدون آوردن نام آن جناب نقل
كرده.
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__________________________________________________
)(1معاني االخبار ،ص .70
)(2معاني االخبار ،ص .73
)(3تفسير قمي ،ج  ،7ص . [.....]702
)(4جوامع الجامع ،ص .317
)(5مجمع البيان ،ج  ،2ص .77
)(6تفسير قمي ،ج  ،7ص .002
ترجمه الميزان ،ج ،12ص12 :
[سوره الشوري ( :)24آيات  7تا  .....]84ص 81 :
اشاره

ترجمه آيات .....ص 81 :

و اين چنين به سويت وحي كرديم قرآني عربي را تا مردم مكه و پيرامون آن را انذار كني و از روز جمع (قيامت) كه شكي
در آن نيست بترساني ،روزي كه دستهاي در بهشت و دستهاي در جهنم خواهند بود ().2
اگر خدا ميخواست ميتوانست همه را امتي واحد قرار دهد ،اما (سنتش بر اين قرار گرفته كه) هر كس را بخواهد در
رحمتش داخل سازد ،و ستمگران هيچ سرپرست و ياوري نداشته باشند (). 2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص73 :
آيا به راستي غير از خدا اوليائي گرفتهاند؟ در حالي كه ولي (مردم) تنها خداست و تنها او مردگان را زنده ميكند ،و تنها او بر
هر چيز قادر است ().2
و در هر چيز كه اختالف كنيد داوري در آن به عهده خدا است ،متوجه باشيد كه اين خدا است كه پروردگار من است ،و من
تنها بر او توكل ميكنم ،و به سوي او باز ميگردم ().13
او كه پديد آورنده آسمانها و زمين است ،و از جنس خود شما برايتان همسراني آفريد ،و نيز براي چارپايان جفت خلق كرد ،و
به اين وسيله نسل شما و چارپايان را زياد كرد .هيچ چيزي مثل او نيست ،و او شنوا و بينا است ().11
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وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُري وَ مَنْ حَوْلَها وَ تُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ ال رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي
السَّعِيرِ ( )2وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ الظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال نَصِيرٍ () 2أَمِ
اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَ هُوَ يُحْيِ الْمَوْتي وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( )2وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَي
اللَّهِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ ( )13فاطِرُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَ مِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً
يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ()11
لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ()17
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كليدهاي رحمت آسمانها و زمين از آن او است ،روزي را براي هر كس بخواهد گشاده ميكند ،و براي هر كه بخواهد تنگ
ميگيرد ،آري او به هر چيزي داناست ().17
بيان آيات .....ص 41 :
اشاره

[دعوت پيامبر اسالم (ص) جهاني ،ولي تدريجي و مرحله به مرحله بوده است] .....ص 41 :

"وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُري وَ مَنْ حَوْلَها" كلمه" كذلك" اشاره به وحيي است كه از سياق آيات قبل
فهميده ميشود .و" أُمَّ الْقُري"
ترجمه الميزان ،ج ،12ص71 :
مكه مكرمه است .و مراد از انذار مكه ،انذار اهل مكه است .و مراد از" مَنْ حَوْلَها" ساير نقاط جزيرة العرب است ،يعني
آنهايي كه در خارج مكه زندگي ميكنند .مؤيد اين معنا كلمه" عربيا" است ،چون ميفرمايد :بدين جهت قرآن را عربي نازل
كرديم كه عربي زبانها را انذار كني.
در اينجا اين سؤال پيش ميآيد كه اگر غرض از نازل كردن قرآن فقط انذار عرب زبانها باشد با جهاني بودن قرآن نميسازد.
جوابش اين است كه دعوت پيامبر اسالم در جهاني شدنش تدريجي و مرحله به مرحله بوده ،در مرحله اول به حكم آيه
شريفه" وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" « »1مامور بود تنها فاميل خود را دعوت كند ،و در مرحله دوم به حكم آيه شريفه" قُرْآناً
عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" « »7مامور شده آن را به عموم عرب ابالغ كند ،و در مرحله سوم به حكم آيه" وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ
لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ" « »0مامور شده آن را به عموم مردم برساند.
يكي از ادلهاي كه ميرساند كه چنين مراتبي در دعوت اسالم بوده ،آيه شريفه" قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ -تا جمله -إِنْ
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ" « »3است ،چون آن طوري كه از سياق سوره برميآيد خطاب در آن به كفار قريش است ،ميفرمايد :
اين قرآن هدايت و تذكر براي تمام عالميان است و اختصاص به يك قوم و دو قوم ندارد ،و چون كتابي است همگاني ديگر

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اين آيات فصل دوم از آيات اين سوره است كه در آن نيز مساله وحي را معرفي ميكند .چيزي كه هست در اين آيات وحي
را از نظر نتائجي كه مترتب بر آن است معرفي ميكند ،هم چنان كه در فصل سابق خود آن را معرفي ميكرد و به آن اشاره
مينمود.
در اين فصل ميفرمايد :غرض از وحي انذار مردم است ،و مخصوصا انذاري كه مربوط به روز قيامت است ،روزي كه همه
مردم در آن جمع ميشوند و گروهي به سوي بهشت ،و گروهي ديگر به سوي آتش ميروند.
چون اگر مردم به چنين روزي تهديد و انذار نشوند ،دعوت ديني به نتيجه نميرسد و تبليغ ديني سودي نميبخشد .آن گاه
اين نكته را بيان ميكند كه دو دسته شدن مردم چيزي است كه مشيت خداي سبحان به آن تعلق گرفته ،و به همين منظور
دين را براي مردم تشريع كرده ،و از راه وحي مردم را از روز جمع انذار نموده ،چون او ولي مردم است ،و آنها را بعد از مردن
زنده ميكند ،و بين آنان در آنچه اختالف ميكردند حكم ميفرمايد.
آن گاه رشته كالم به مساله توحيد ربوبيت كشيده ميشود ،و اينكه به جز خداي تعالي ربي نيست ،چون صفاتي كه رب بايد
داشته باشد مختص به خداست ،و هيچ شريكي در هيچ يك از آن صفات شركت ندارد.
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[شرح مفاد آيه ":وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً" و نقد و رد وجوهي كه پيرامون آن گفته شده است] .....ص 44 :

"وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً"...
از آنجا كه آيات اين فصل در صدد بيان اين معنا است كه انذار مردم الزم است ،به همين جهت نبوت يك حاجت ضروري
بشر است ،چون مردم در روز قيامت دو طايفه ميشوند ،و از آنجايي كه در چنين مقامي زودتر از هر چيز اين سؤال به ذهن
ميدود كه اگر بهانه براي فرستادن پيامبران اين است كه عدهاي از بندگان خدا دوزخي نشوند ،چرا از همان اول مردم را
يك جور خلق نكرد تا دو دسته نشوند و چرا بين آنها امتياز قائل شد ،تا بعضي بهشتي و بعضي دوزخي گردند ،ميخواست
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معنا ندارد كه رسول خدا (ص) از عرب مطالبه اجر و پاداش كند.
عالوه بر اينكه در اين معنا هيچ حرفي نيست كه دعوت به اسالم شامل اهل كتاب و مخصوصا يهود و نصاري نيز ميشود،
(چون در قرآن بارها به اهل كتاب خطابها كرده ،و ايشان را به پذيرفتن دين دعوت فرموده) .و نيز مسلم تاريخ است كه
مردمي از غير عرب اسالم را پذيرفتهاند ،مانند سلمان ايراني ،و بالل حبشي ،و صهيب رومي.
بعضي از مفسرين «» 3گفتهاند :مراد از جمله" مَنْ حَوْلَها" سائر اقوام بشريت غير عرب است ،و مؤيد اين احتمال آن است
كه از مكه تعبير فرموده به" أُمَّ الْقُري" يعني مركز تمامي شهرهاي دنيا و گر نه ميفرمود :مكه.
__________________________________________________
)(1سوره شعراء ،آيه .713
)(2سوره حم سجده ،آيه .0
)(3سوره انعام ،آيه .12
)(4سوره ص ،آيه  20و .22
)(5مجمع البيان ،ج  ،2ص .77
ترجمه الميزان ،ج ،12ص77 :
و اين آيه شريفه بطوري كه مالحظه ميفرماييد وحي را از نظر نتيجه و هدفش معرفي ميكند ،كه وحي عبارت است از انذار
مردم از طريق القاء الهي ،و نبوت هم همين است ،پس وحي القايي است الهي به غرض نبوت و انذار.
"وَ تُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ ال رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ" اين جمله عطف است بر كلمه" تنذر" كه در اول آيه
است ،و اين عطف از قبيل عطف خاص بر عام است كه معموال در مواردي اينطور عطف ميكنند كه خاص اهميت
مخصوص دارد ،پس در آيه مورد بحث ميخواهد بفرمايد :ما اين قرآن را بر تو نازل كرديم تا مردم را از خدا بترساني و انذار
كني ،و مخصوصا از غضبش در روز قيامت انذار نمايي.
و كلمه" يوم الجمع" مفعول دوم براي جمله" تنذر" است ،نه اينكه ظرف آن باشد( ،توضيح اينكه :نميخواهد بفرمايد در
روز قيامت انذار كني بلكه ميخواهد بفرمايد :مردم را از روز قيامت انذار كني و بترساني) .و منظور از" روز جمع" روز قيامت
است كه خداي تعالي در جاي ديگر در بارهاش فرموده ":ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ...فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ" «».1
و جمله" فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ" در مقام تعليل و دفع توهمي است كه ممكن است به ذهن كسي بيايد ،گويا
فرموده :چرا از روز جمع انذارشان كند؟ آن گاه در پاسخ فرموده :براي اينكه در آن روز يك دسته بهشتي و دسته ديگر
جهنمي ميشوند ،يعني به دو دسته تقسيم ميگردند ،يكي سعيد و داراي پاداش و ديگري شقي و معذب .پس بايد انذار
بشوند تا از راه شقاوت بپرهيزند ،و از پرتگاه هالكت كنار آيند.
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همه را يكسان و داراي يك صفت خلق كند ،تا همه راه بهشت را طي كنند ،و آن وقت احتياجي به مساله نبوت و انذار پيش
نيايد؟ لذا در
__________________________________________________
)(1سوره هود ،آيه .133 -130
ترجمه الميزان ،ج ،12ص70 :
پاسخ از اين سؤال ذهني فرمود ":و اگر خدا ميخواست همه را يك جور خلق ميكرد( "...و ان شاء اللَّه به زودي روشن
ميگردد كه چرا خدا نخواست).
"وَ لكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ الظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال نَصِيرٍ" -كلمه" لكن" به اصطالح استدراك است،
ميخواهد بفرمايد ممكن نيست تمامي بشر امتي واحده باشند ،به اين بيان كه سنت خداي تعالي بر اين جاري شده كه مردم
يكسان نباشند ،و نخواسته كه يكسان و يك جور باشند ،و دليل بر اينكه ميخواهد بفرمايد سنت هميشگي خدا چنين است،
جمله "يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ" است كه چون با صيغه مضارع آمده بر استمرار داللت دارد ،و ميفهماند كه خدا همواره چنين است،
نه براي يك بار و دو بار ،و گر نه ميفرمود ":و لكن أدخل من يشاء" و يا عبارتي نظير آن.
در اين آيه شريفه بين" من يشاء" و" الظالمون" مقابله افتاده ،و اين خود ميفهماند كه مراد از" من يشاء" غير ظالمين
است ،در نتيجه معنا چنين ميشود :خدا غير ظالمين را داخل رحمت خود ميكند ،و اما ظالمين يار و مددكاري ندارند .حال
ببينيم منظور از" ظالمين" چيست؟ در سوره اعراف ظالمين را به معانديني كه منكر معادند تفسير نموده ميفرمايد ":فَأَذَّنَ
مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَي الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ" «».1
و از سوي ديگر بين" داخل كردن در رحمت خود" و بين" ولي و ياور نداشتن كفار "مقابله انداخته ،و ميفهماند آنهايي كه
داخل در رحمت خدا ميشوند ،هم ولي دارند كه وليشان خداست ،و هم نصير .و در مقابل آنهايي كه ولي و ناصر ندارند
داخل در رحمت او نميشوند ،و نيز ميفهماند مراد از رحمت ،بهشت است ،و الزمه نداشتن ولي و ناصر ،جهنم است.
در نتيجه حاصل معناي آيه اين ميشود كه :خداي سبحان نبوت و انذار را كه نتيجه وحي است بدين جهت مقدر و مقرر كرد
كه ميدانست به زودي يعني در قيامت مردم دو دسته ميشوند ،لذا مقدر كرد تا مردم از داخل شدن در زمره دوزخيان
بپرهيزند.
و اگر خدا ميخواست همه را يك امت قرار ميداد و همه يك جور ميشدند ،و در قيامت دو دسته نميگشتند ،و آن وقت
ديگر علت و بهانهاي براي فرستادن انبياء و انذار خلق
__________________________________________________
)(1پس جار زني در بين آنان جار ميزند كه لعنت خدا بر ظالمان ،يعني آنهايي كه از راه خدا جلوگيري ميكنند و آن را كج
و معوج ميخواهند ،و نيز به آخرت كفر ميورزند .سوره اعراف ،آيه  33و .33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص73 :
نبود ،و نيز ديگر وحيي نميشد ،و ليكن خداي تعالي اين را نخواسته ،بلكه سنتش بر اين جاري شده كه خودش متولي و
عهدهدار يك طايفه از مردم باشد ،و آن طايفه غير ستمگر است .خواست تا آنها را داخل در رحمت خود يعني بهشت كند ،و
امر طايفه ديگر را كه همان ستمگران باشند بر عهده نگيرد ،و در نتيجه ولي و ناصري نداشته باشند و سرانجامشان به سوي
دوزخ باشد ،و از آتش خالصي نداشته باشند.
پس از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه مراد از يك امت كردن مردم اين است كه همه را يك جور خلق كند ،حال يا

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اينكه همه را به بهشت ببرد ،و يا همه را به دوزخ ،چون خداي تعالي ملزم نيست به اينكه سعداء را داخل بهشت و اشقياء را
داخل جهنم كند ،بلكه اگر ميخواست ميتوانست اين كار را نكند ،و ليكن چون خواسته ،ميكند و بين دو فريق از نظر
سرنوشت آخرت فرق ميگذارد ،چون سنتش بر اين جريان يافته ،و به همين نيز وعده داده ،و او خلف وعده نميكند.
و در عين حال باز هم قدرتش مطلق است ،و به عموميتش باقي است ،و چنان نيست كه دستبند به دست خود زده باشد ،و
نتواند احكام خود را تغيير دهد .پس جمله" وَ تُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ ال رَيْبَ فِيهِ" تا آخر آيه دوم -در معناي آيه سوره هود است كه
ميفرمايد ":إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ" « »1تا آخر هفت آيه -كه الزم است به
آنها مراجعه كنيد و با دقت مطالعه بفرماييد.
بعضي از مفسرين « »7گفتهاند :منظور از يك امت كردن مردم اين است كه همه را با ايمان كند و داخل در بهشت نمايد.
در كشاف گفته :معناي آيه اين است كه اگر پروردگار تو ميخواست اعمال قدرت كند ،و همه را مجبور بر ايمان كند
ميك رد ،و ليكن او خواسته تا حكمت خود را اعمال كند ،يعني نخست ،مردم را تكليف كند ،و وظائفي برايشان معين سازد ،و
آن گاه به اختيار خودشان واگذار نمايد تا مؤمنين به اختيار خود داخل در رحمت او شوند ،و منظور از" من يشاء" هم همين
مؤمنينند ،چون آنان را در مقابل ظالمين قرار داده ،و ظالمين را بدون ولي و ناصر در عذاب خود رها كرده است.
__________________________________________________
) (1در اين خود آيتي است براي هر كس كه از عذاب آخرت بترسد ،آخرتي كه روز جمع شدن مردم در يك جا است .سوره
هود ،آيه .130
)(2روح المعاني ،ج  ،73ص .13
ترجمه الميزان ،ج ،12ص73 :
صاحب كشاف سپس بر گفته خود استدالل كرده به آيه شريفه" وَ لَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها" « »1و به آيه" وَ لَوْ شاءَ
رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً" « »7و دليل بر اينكه معناي آيه اجبار كردن مردم بر ايمان است ،جمله" أَ فَأَنْتَ
تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّي يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ" ميباشد» 0« .
ولي گفتار زمخشري و استداللش درست نيست ،براي اينكه همانطور كه مالحظه فرموديد آيات شريفه در مقام تعريف وحي
از حيث نتيجه و آثار آن است ،و اينكه علت احتياج مردم به وحي اين است كه مردم در قيامت دو دسته ميشوند ،و جمله" وَ
لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً" در اين صدد است كه بفرمايد خدا مجبور و ملزم نيست كه مردم را داخل در رحمت خود كند
بلكه ميتواند اين كار را نكند .و براي رساندن اين معنا كافي است كه مردم را دسته دسته نكند ،بلكه همه را يك امت
بسازد ،حال يا همه جهنمي و يا همه بهشتي .و اما اينكه همه را مؤمن بسازد ،اين ديگر مقتضاي سياق نيست.
و اما استداللي كه به آن دو آيه كرد ،آن نيز درست نيست ،براي اينكه سياق آن دو آيه غير سياق آيه مورد بحث است.
منظور از آن دو آيه گفتگو در باره ايمان اجباري نيست ،و ما در اين كتاب در تفسير آن دو آيه همين معنا را مطرح نموديم.
بعضي ديگر از مفسرين « »3گفتهاند :مناسبتر به سياق آن است كه بگوييم منظور از امت واحده كردن مردم ،اين است كه
همه را كافر كند ،هم چنان كه در آيه" كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ" « »3منظور از امت واحده اين است كه
مردم همه بي دين بودند ،بعدا خدا انبياء را برگزيد و به سوي دين دعوتشان كرد.
پس معناي آيه مورد بحث اين ميشود كه اگر خدا ميخواست مردم را يك امت قرار ميداد تا همه كافر باشند يعني انبيايي
به سوي ايشان گسيل نميداشت تا انذارشان كنند ،و هم چنان بر كفر خود باقي ميماندند "،وَ لكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي
رَحْمَتِهِ" يعني و ليكن چون خدايي است رحيم ،و رحمتش اقتضاء دارد كه اشخاص قابل رحمت را داخل در رحمت خود
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[بيان انحصار واليت در خداي سبحان و احتجاجاتي براي اينكه بايد فقط خدا ولي گرفته شود] .....ص 47 :

"أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ ...فَحُكْمُهُ إِلَي اللَّهِ" كلمه" أم" به طوري كه زمخشري «» 1گفته معناي انكار را
ميرساند.
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__________________________________________________
)(1و اگر ميخواستيم به هر كسي هدايتش را ميداديم .سوره الم سجده ،آيه .10
)(2و اگر پروردگار تو ميخواست تمامي افراد روي زمين همه و همه ايمان ميآوردند .سوره يونس ،آيه . [.....]22
)(3تفسير كشاف ،ج  ،3ص .711
)(4روح المعاني ،ج  ،73ص .13
)(5مردم يك امت بودند ،بعدا خدا انبياء را مبعوث كرد .سوره بقره ،آيه .710
ترجمه الميزان ،ج ،12ص70 :
كند ،لذا پيغمبراني به سوي همگي آنان گسيل داشت تا انذارشان كنند ،در نتيجه آنهايي كه از دعوت انبياء متاثر ميشوند
بشوند ،و خدا در دنيا موفق به ايمانشان و اطاعتشان بفرمايد ،تا در آخرت داخل رحمتشان كند ،و دستهاي ديگر كه از دعوت
انبياء متاثر نميشوند ،يعني ستمكاران ،در دنيا كافر بمانند ،و در آخرت به سوي دوزخ رهسپار شوند ،بدون اينكه ولي و
ناصري داشته باشند.
اين تفسير هم به نظر ما درست نيست ،به دو دليل:
اول اينكه مراد از امت واحده بودن مردم در آيه  710بقره ،كه آيه مورد بحث را به آن قياس كردند ،اتفاق تمامي مردم در
كفر نيست ،نميخواهد بفرمايد :مردم همه كافر بودند و پس از آن خدا انبياء را برگزيد (چون قبل از بعثت انبياء ايماني نبود تا
كفري باشد) بلكه مراد همانطور كه در تفسير آن آيه در سوره بقره گذشت اين است كه مردم از نظر معاش اختالفي
نداشتند .و به فرضي كه ما تسليم شويم و بگوييم :مراد همان است كه شما گفتيد ،ناگزير بايد بپذيريم كه بين اين دو آيه
تناقض روشني هست ،و آن اين است كه آيه مورد بحث ميفرمايد مردم متفرق بودند و همه يك جور نبودند ،و آيه سوره
بقره مي گويد مردم همه يك جور بودند ،و تفاوتي با هم نداشتند .و اگر اين مفسرين در پاسخ اشكال ما بگويند :آيه سوره
بقره داللت دارد بر اينكه مردم به حسب طبع يك جور بودند ،نه اينكه در خارج هم يك جور باشند( ،و با در نظر گرفتن اين
نكته ديگر تناقضي پيش نميآيد ،آن آيه ميفرمايد :مردم همه يك طبيعت داشتند ،و اين آيه ميفرمايد اگر خدا ميخواست
كاري ميكرد كه مردم در خارج هم يك جور باشند) اين پاسخ درست نيست ،براي اينكه الزمهاش آن است كه در باره آيه
سوره بقره بگوييم :مردم همه طبيعت كفر داشتند ،در حالي كه آيات زيادي از قرآن كريم داللت دارد بر اينكه مردم بر حسب
طبيعت و فطرت اصلي خود مؤمن بودند ،مانند آيه شريفه" وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها" «».1
دليل دوم اينكه نتيجه اين معنا آن است كه جمله" وَ لكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ" ديگر در مقابل جمله" و الظالمون"...
قرار نگيرد ،و گفتن اين حرف دليل ميخواهد مگر اينكه چيزي در تقدير گرفته شود ،تا باز هم مقابلهاي كه كالم آن را افاده
ميكند محفوظ بماند.
__________________________________________________
)(1و قسم به نفس و آن كه او را نيكو بيافريد و به او شر و خيرش را الهام كرد .سوره شمس ،آيه  0و .2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص72 :

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

بعد از آنكه در آيه قبلي اين معنا را خاطرنشان كرد كه تنها خداي سبحان عهدهدار امور مؤمنين است ،و ايشان را داخل در
رحمت خود ميكند ،و اما ستمكاران ،يعني كفار معاند ،سرپرستي ندارند ،اينك در اين آيه متعرض حال كفار شده كه چگونه
براي خود اولياء و خداياني گرفته ،و آنها را به جاي خدا ميپرستند ،با اينكه الزم بود خدا را ولي خود بگيرند و به دين او در
آيند و او را بپرستند.
لذا اين عمل ايشان را انكار نموده ،و بر لزوم پذيرفتن واليت خدا استداللهاي پي در پي ميآورد كه يكي از آن استداللها
جمله" فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ "...است.
پس جمله" فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ" انكار سابق را كه چرا غير خدا را ولي گرفتند ،تعليل ميكند ،و اين خود استداللي است بر اينكه
بايد خدا را ولي خود بگيرند .و جمله" فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ" (به خاطر اينكه ضمير" هو "در آن آمده) انحصار واليت در خدا را
ميرساند ،و ميفرمايد تنها و تنها ولي ،خداست .و اصل واليت داشتن خدا و انحصار واليت در او ،در آيات سابق كه
ميفرمود ":الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" به بياني كه در تفسير همان آيات گذشت
بيان شده بود.
و معناي آيه اين است كه :خداي تعالي ولي است ،و واليت منحصر در او است ،پس بر كسي كه ولي ميگيرد واجب است او
را ولي خود بگيرد ،و از او به غير او تجاوز نكند ،چون جز او هيچ وليي وجود ندارد.
و جمله" وَ هُوَ يُحْيِ الْمَوْتي" حجت دوم بر وجوب ولي گرفتن خداست ،و اينكه بايد تنها او را ولي بگيرند .و حاصل اين
حجت آن است كه غرض عمده در ولي گرفتن و به دين او متدين شدن و او را پرستيدن ،رهايي از عذاب دوزخ و راهيابي به
بهشت است در روز قيامت ،و چون پاداش دهنده و عقاب كننده خدايي است كه بشر را زنده ميكند و ميميراند ،و در روز
قيامت همه را براي جزاي اعمالشان جمع ميكند ،پس واجب آن است كه تنها او را ولي خود بگيرند ،و اوليايي كه خود،
اموات و بي جانند دور بريزند ،چون خود اين اولياء كه يا سنگند و يا چوب ،نميدانند چه وقت مبعوث ميشوند.
و جمله" وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" حجت سوم است ،و حاصلش اين است كه در
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،3ص .711
ترجمه الميزان ،ج ،12ص72 :
باب واليت ،واجب است ولي قدرت بر واليت و عهدهداري اشخاص را داشته باشد ،و بتواند امور آنان را اداره كند ،و آن
كسي كه بر هر چيز قادر است خداي سبحان است و بس .و غير خدا هيچ كس قدرتي ندارد مگر به همان اندازه كه خدا به
او داده ،و تنها كسي كه مالك هر چيز است خداست ،و غير او مالكي نيست مگر تنها آن مقداري را كه خدا تمليكش كرده،
تازه آن مقدار قدرت كه به او داده خودش نسبت به آن نيز قدرت دارد ،و هر چه را تمليك كرده باز خودش مالك آن چيز
هست ،پس يگانه ولي ،خداست و غير او كسي ولي نيست.
"وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَي اللَّهِ" -اين جمله حجت چهارم بر انحصار واليت در خداست .و اصوال بايد دانست
كه حكم حاكم در بين دو نفري كه با هم اختالف دارند ،به معناي آن است كه حكم را محكم ،و حق را كه در بين آن دو
نفر كه به خاطر اختالفشان در نفي و اثبات مضطرب شده تثبيت كند .و اختالف ،گاهي در عقيده پيدا ميشود ،مثل اينكه
يكي بگويد :خدا واحد است ،ديگري بگويد بسيار است ،و گاهي اختالف در عمل و يا چيزي كه مربوط به عمل است پيدا
ميشود ،مثل اختالف در امور زندگي و شؤون حيات .و بنا بر اين ،حكم از نظر مصداق با قضاء يكي ميشود ،اگر چه از نظر
مفهوم مخالف يكديگرند.
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و اين حكم و قضاء وقتي تمام ميشود كه حاكم به نوعي از ملكيت ،مالك حكم و واليت باشد ،هر چند كه دو طرف
اختالف اين ملكيت را به او داده باشند ،مثل اينكه دو نفر كه با هم نزاع دارند به شخص ثالث بگويند :تو بيا و در بين ما
داوري كن .و در بين خود قرار بگذارند كه هر چه آن شخص گفت تسليم شوند .در اين مثال دو نفر طرف نزاع ،شخص
ثالث را مالك حكم كردهاند و از جانب خود تسليم و قبول حكم را به او واگذاردهاند تا آزادانه طبق آنچه به نظرش ميرسد
حكم كند .پس آن شخص ثالث ولي آن دو نفر در اين حكم ميشود.
و خداي سبحان مالك تمامي عالم است ،و به جز او مالكي نيست ،چون هر موجودي خودش و آثارش قائم به خداي تعالي
است ،و در نتيجه او مالك حكم و قضاء به حق است ،هم چنان كه خودش ميفرمايد ":كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ
وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" « »1و نيز فرموده ":إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ" « »7و نيز فرموده ":الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ" «».0
__________________________________________________
)(1هر موجودي كه فرض شود هالك و فاني است ،مگر ظهور او .حكم تنها او را است ،و به سويش برميگرديد .سوره
قصص ،آيه .22
)(2خدا هر حكمي اراده كند ميراند .سوره مائده ،آيه .1
)(3حق از ناحيه پروردگار تو است .سوره آل عمران ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص72 :

و حكم خداي تعالي دو جور است ،يكي حكم تكويني ،و آن اين است كه پديدار شدن مسببات را به دنبال اسباب قرار دهد،
و وقتي موجودي در بين چند سبب قرار گرفت كه بر سر آن نزاع داشتند ،آن موجود را دنبال سببي قرار دهد كه نسبت به
بقيه اسباب سببيتش تام باشد .خداي متعال از يعقوب (ع) حكايت ميكند كه گفت ":إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ" « »1كه
كلمه "حكم" در اين جمله به معناي حكم تكويني است.
و يكي هم حكم تشريعي است ،مانند تكاليفي كه در دين الهي در باره اعتقادات و دستور العملها آمده ،و در آيه شريفه" إِنِ
الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ" « »7به همين معنا آمده.
البته در اين بين حكم سومي هم هست كه ممكن است به وجهي يكي از مصاديق هر يك از آن دو حكم شمرده شود ،و آن
عبارت است از حكمي كه در روز قيامت در بين بندگانش در آنچه اختالف ميكردند ميراند ،و آن اين است كه در آن روز
حق را آشكار و اظهار ميكند به طوري كه اهل جمع همه حق را ببينند و به عيان و يقين مشاهده كنند ،تا در نتيجه آنهايي
كه در دنيا اهل حق بودهاند ،در سايه ظهور آن رستگار ،و از آثارش برخوردار گردند .و آنهايي كه در دنيا در برابر حق استكبار
ميورزيدند ،به خاطر استكبارشان و آثاري كه در استكبارشان بود شقي و بدبخت شوند .و كلمه" حكم" در آيه شريفه" فَاللَّهُ
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" « »0به همين معناي سوم است( ،كه گفتيم هم ممكن است آن را معنايي
غير آن دو معنا گرفت ،و هم ممكن است آن را به وجهي يكي از مصاديق حكم تكويني و به وجهي ديگر يكي از مصاديق
حكم تكليفي شمرد).
اين را هم ميدانيم كه اختالف مردم در عقايد و اعمالشان اختالفي است تشريعي كه جز احكام تشريعي چيز ديگري نيست
كه اين اختالف را از ميان بردارد .و اصال اگر اختالف نبود قانون هم نبود ،هم چنان كه آيه شريفه" كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ
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[تعليل انحصار واليت در خداي تعالي به اينكه" حكم فقط از آن او است"] .....ص 41 :
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أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ"
__________________________________________________
)(1حكمي نيست مگر براي خدا ،و من بر او توكل ميكنم .سوره يوسف ،آيه .02
)(2حكمي نيست مگر براي خدا ،و او فرمان داده كه نپرستيد مگر تنها او را ،و اين همان دين محكم است .سوره يوسف،
آيه .33
)(3خدا در روز قيامت در آنچه كه در بارهاش اختالف ميكردند حكم خواهد كرد .سوره بقره ،آيه .110
ترجمه الميزان ،ج ،12ص03 :
»«1بدان اشاره ميكند .پس روشن شد كه حكم تشريعي و حق قانونگذاري تنها از آن خداي سبحان است ،و تنها ولي در
اين حكم ،او است ،پس واجب است تنها او را ولي خود بگيرند و تنها او را بپرستند و به آنچه او نازل كرده متدين گردند.
و اين است معناي جمله" وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَي اللَّهِ" .و حاصل اين حجت -كه گفتيم حجت چهارم است-
اين است كه آن ولي كه پرستيده ميشود و به دين او متدين ميشوند بايد كسي باشد كه بتواند اختالفي كه در بين
پرستندگانش پيدا ميشود برطرف سازد ،و آنچه از شؤون اجتماع آنان به فساد گراييده اصالح كند ،و ايشان را به وسيله
قانون -كه همان دين است -به سوي سعادت زندگي دائمي سوق دهد .و حكم در اين مورد اختصاص به خداي تعالي دارد
پس الزم است كه تنها او به عنوان ولي اتخاذ شود و نه ديگري.
مفسرين در تفسير جمله" وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَي اللَّهِ" تفسيرهايي ديگر دارند ،بعضي گفتهاند :اين جمله
حكايت كالم رسول خدا (ص) است كه به مؤمنين خطاب كرد و فرمود :در هر امري كه كفار ،يعني اهل كتاب و مشركين ،با
شما اختالف ميكنند ،آنها چيزي ميگويند ،و شما چيزي ديگر ،حكم آن امر واگذار به خداست ،و آن اين است كه مؤمنين را
كه حق به جانب ايشان است پاداش ،و مبطلين را عقاب ميكند -اين قول را صاحب تفسير كشاف ذكر كرده است «».7
بعضي « »0ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه هر اختالف و نزاعي كه ميكنيد ،رسول خدا (ص) را در آن حكم قرار
دهيد ،و داوري ديگران را بر داوري آن جناب مقدم نداريد ،و در حقيقت اين جمله مطلبي را بيان ميكند كه آيه شريفه" فَإِنْ
تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَ الرَّسُولِ" « »3بدان اشاره ميكند.
__________________________________________________
)(1مردم امت واحدهاي بودند ،خداي تعالي انبياء را مبعوث كرد تا نيكان را بشارت دهند و بدان را تهديد كنند ،و كتابي به
حق با ايشان نازل كرد تا بين مردم در آنچه اختالف ميكنند داوري نمايند ،هر چند كه در باره آن كتاب اختالف نكردند
مگر خود آنهايي كه كتاب بسويشان آمده بود ،و مگر بعد از آنكه به حقانيت آن يقين داشتند ،تنها از در دشمني با يكديگر
اختالف ميكردند .پس خداوند آنهايي را كه ايمان آوردند در آنچه اختالف ميكردند به اذن خود به سوي حق راهنمايي
فرمود :سوره بقره ،آيه .710
)(2تفسير كشاف ،ج  ،73ص .10
)(3روح المعاني ،ج  ،73ص . [.....]10
) (4پس اگر در چيزي نزاع كرديد به خدا و رسول مراجعه كنيد ،و حكم مساله مورد نزاع را از خدا و رسول بخواهيد .سوره
نساء ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص01 :
بعضي »«1ديگر گفتهاند :در تاويل هر آيه اگر اختالف كرديد ،و آيه برايتان مشتبه شد ،در بيان آن به آيات محكم كتاب
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[اثر يكتا پرستي و خدا را ولي گرفتن اين است كه انسان در تكوين و تشريع خدا را مرجع ميداند] .....ص 58 :

آري اثر يكتاپرستي و ولي نگرفتن غير خدا ،يكي اين است كه بر او توكل كنند ،و اثر ديگرش اين است كه همواره به او
رجوع ميكنند ،چون گفتيم منظور از اين واليت واليت ربوبيت است ،و اين واليت به دو نظام مربوط ميشود ،يكي به نظام
تكوين به اينكه امور
__________________________________________________
(1و )7روح المعاني ،ج  ،73ص .10
)(3از تو در باره روح ميپرسند ،بگو روح از امر پروردگار من است .سوره اسري ،آيه .23
ترجمه الميزان ،ج ،12ص07 :
تكوين را تدبير نموده ،و اسباب و مسببات را طوري تنظيم كند كه نتيجهاش پديد آمدن فالن موجود و بقاء آن و نيز مقدرات
آن باشد .و يكي ديگر به نظام تشريع يعني تدبير اعمال انسانها به اينكه قوانيني و احكامي مقرر كند كه اگر انسانها رفتار
خود را در طول زندگي با آن قوانين تطبيق دهند ،آن قوانين ايشان را به كمال سعادتشان برساند.
و معلوم است كسي كه خداي را به تنهايي ولي خود ميگيرد ،هم در ناحيه تكوين و هم در ناحيه تشريع ،امر تدبير خود را
مستند به او ميداند ،و در هر دو ناحيه او را مرجع خود ميداند .در ناحيه تكوين از تمامي اسباب ظاهري منقطع گشته ،و به
هيچ سببي ركون و اعتماد نميكند ،چون خدا را يگانه سببي ميداند كه شكست ناپذير است و سببيت هر سببي از او است،
و اين همان توكل است.
و در ناحيه تشريع هم در هر واقعهاي كه در طول زندگي با آن روبرو ميشود ،به حكم خدا رجوع ميكند ،و اين همان انابه
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خدا و به ظاهر كلمات رسول خدا (ص )مراجعه كنيد.
بعضي « »7ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه در هر مساله از مسائل علوم ،اگر اختالفي برايتان پيش آمد كه هيچ
ارتباطي با وظائف و تكاليف شما نداشت ،و راهي هم براي به دست آوردن حق مطلب نداشتيد ،بگوييد "خدا داناتر است"
مثال وقتي در مساله روح (جان) پرسيده بودند كه روح چيست ،همين دستور به رسول خدا (ص) داده شد ":وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي" « »0و آيه مورد بحث به اعتراف همه صاحبان اقوالي كه گذشت كالم رسول خدا (ص) است،
حال يا قرآن آن را از آن جناب حكايت كرده ،و يا كلمه" قل" در ابتداي آن در تقدير است ،و تقديرش:
"قل و ما اختلفتم "...است.
و خواننده عزيز اگر در سياق آيات مورد بحث دقت كند ،و سپس به مطالب ما برگردد و در آن نظر كند هيچ شكي برايش
نميماند كه اقوال مذكور همه از درجه اعتبار ساقط است.
"ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ" اين جمله حكايت كالم رسول خدا (ص) است كه ميفرمايد:
اين است اللَّه كه پروردگار من است ،من بر او توكل ميكنم ،و به سويش برميگردم .و كلمه" ذلكم" اشاره است به همان
حجتهايي كه در اين دو آيه بر اين معنا اقامه شد كه بر خلق واجب است تنها خدا را ولي خود بدانند ،و الزمه واليت خدا
ربوبيت او نيز هست.
بعد از آنكه اين حجتها اقامه شد ،رسول گرامي خود را دستور ميدهد كه در ميان مردم اعالم كند ":من خودم تنها خداي
را ولي خود ميدانم ،و به ربوبيت او -يعني مالكيت تدبيري براي او -اعتراف ميكنم" .آن گاه دنبالش به آثار آن تصريح
كرده ،ميفرمايد ":عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ".
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است .پس معلوم شد كه چگونه جمله" عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ" و جمله" وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ" دو اثر از آثار جمله" ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي "است .و
معنايش اين است كه من به خاطر آنكه غير از خدا رب و ولي تدبيري ندارم ،ال جرم در همه امور زندگيم به او رجوع
ميكنم ،هم در تكوين و هم در تشريع.
[احتجاج بر انحصار ربوبيت در خداي سبحان] .....ص 54 :
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"فاطِرُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ"...
بعد از آنكه تصريح كرد به اينكه خداي تعالي رب او است ،چون حجتها بر انحصار واليت در او اقامه شد ،اينك به دنبالش
در اين آيه و آيه بعدش اقامه حجت ميكند بر اينكه ربوبيت هم منحصر در او است.
و خالصه حجت مذكور اين است كه :خداي تعالي (به اعتراف خود شما مشركين) پديد آرنده موجودات و فاطر آنها است،
يعني موجودات را او از كتم عدم بيرون ميآورد و شما را نر و ماده خلق كرد ،و از اين راه عدد شما را بسيار كرد ،و همچنين
حيو انات را نيز نر و ماده آفريد ،و از اين طريق آنها را تكثير نمود ،تا شما (نسل به نسل) از آن حيوانات استفاده كنيد ،و اين،
هم خلقت است و هم تدبير.
و نيز او سميع است ،يعني آنچه از حوائج كه مخلوقاتش دارند و (به دل و يا زبان سر از خدا) ميخواهند ،ميشنود .و هر
حاجتي كه دارند البته به مقداري كه استحقاق دارند بر ميآورد .و نيز او بصير است ،يعني هر عملي كه خلق انجام دهد
ميبيند ،و بر طبق اعمالشان جزايشان ميدهد ،و او كسي است كه تمامي كليدهاي خزائن آسمانها و زمين را مالك است،
خزينههايي كه خواص و آثار همه موجودات در آن ذخيره ميشود ،و با ظهور آن خواص
ترجمه الميزان ،ج ،12ص00 :
و آثار ،تركيب اين نظام عالم محسوس صورت ميگيرد .و نيز او است كسي كه رزق روزي خواران را ميدهد ،و به مقتضاي
علمش آن را كم و زياد ميكند ،و همه اينها همان تدبير است ،پس خدا رب و مدبر امور است.
پس معناي جمله" فاطِرُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" اين شد كه از پديد آرنده موجودات از كتم عدم است ،آنهم بر اساس ابداع.
و معناي جمله" جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً" اين شد كه :او شما را نر و ماده آفريد تا با ازدواج مساله توالد و تناسل و زياد
شدن افراد صورت بگيرد .و معناي جمله" وَ مِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً" اين شد كه :چارپايان را هم نر و ماده آفريد" يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ"
يعني در اين قرار دادن ،نسل شما را زياد ميكند .و خطاب در جمله" يذرؤكم" هم به انسان است و هم به حيوان .و ضمير"
كم" را كه مخصوص عقالء است -به گفته زمخشري -از اين جهت به همه برگردانيده كه جانب انسانها را غلبه داده.
"لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" -يعني مثل خدا چيزي نيست ،در نتيجه حرف" كاف" زائد است كه تنها به منظور تاكيد آمده ،و نظائر
آن در كالم عرب بسيار است.
"وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" -يعني حاجتها و مسألتهايي را كه خلق از او دارند ميشنود ،و اعمال آنها را ميبيند ،هم چنان كه
در باره مسألت خلق فرموده ":يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" « »1و در باره استجابت مسألت آنها فرموده ":وَ آتاكُمْ مِنْ
كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ" « »7و در باره بينايياش به اعمال خلق فرموده" وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" «».0
"لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ"...
كلمه "مقاليد" به معناي مفاتيح (كليدها) است ،و اثبات مقاليد براي آسمانها و زمين داللت دارد بر اينكه آسمانها و زمين
گنجينههايي هستند براي آنچه كه در عالم به ظهور ميرسد ،و آنچه از حوادث و آثار وجودي كه به وقوع ميپيوندد.
"يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ" -بسط دادن رزق ،به معناي توسعه آن است ،و" قدر رزق" به معناي تضييق آن ميباشد.
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و كلمه" رزق" به معناي هر چيزي است كه بقاء روزي خوار بدان ادامه يابد ،و حوائجش را برآورد تا هستياش استمرار يابد.
و اگر در آخر اين فصل جمله" إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" را آورد ،براي اين است كه اشاره
__________________________________________________
)(1تمامي آنچه در زمين و آسمان است از خدا مسألت دارند .سوره رحمان ،آيه .72
)(2و از تمامي آنچه را كه از او ميخواهيد به شما ميدهد .سوره ابراهيم ،آيه .03
)(3و خدا به آنچه ميكنيد بينا است .سوره حديد ،آيه .3
ترجمه الميزان ،ج ،12ص03 :
كند به اينكه مساله رزق و وسعت و تنگي آن بي حساب و از روي جهل گزاف نيست ،بلكه از روي علم است ،چون خداي
عالم به هر چيز ،مي داند كه به هر روزي خواري چه رزقي بدهد ،و چقدر بدهد ،آن قدر كه حال او اقتضاء كند ،و آن رزقي را
بدهد كه حال رزق اقتضاء دارد به آن روزي خوار برسد ،و نه تنها حال رزق و روزي خوار را در نظر دارد ،بلكه اوضاع و احوال
خارجي را هم كه ارتباطي با رزق و روزي خوار دارند در نظر ميگيرد ،و اين همان حكمت است .پس خدا اگر رزق كسي را
فراخ و بر كسي ديگر را تنگ ميگيرد ،حكمتش آن را اقتضاء ميكند.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص03 :
[سوره الشوري ( :)24آيات  85تا  .....]86ص 53 :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ ال
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ( )10وَ ما تَفَرَّقُوا إِالَّ مِنْ بَعْدِ
ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ
لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ( )13فَلِذلِكَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ قُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ وَ أُمِرْتُ
لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ ال حُجَّةَ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ( )13وَ الَّذِينَ
يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ )(16
ترجمه آيات .....ص 53 :

برايتان از دين همان را تشريع كرد كه نوح را بدان توصيه فرمود ،و آنچه ما به تو وحي كرديم و به ابراهيم و موسي و عيسي
توصيه نموديم اين بود كه دين را بپا بداريد ،و در آن تفرقه نيندازيد .آنچه كه شما مشركين را به سويش دعوت ميكنيد بر
آنان گران ميآيد ،و اين خدا است كه هر كس را بخواهد براي تقرب به درگاه خود برميگزيند ،و كساني را به سوي خود
هدايت ميكند كه همواره در امور به او مراجعه نمايند ().10
ترجمه الميزان ،ج ،12ص00 :
در دين تفرقه نكردند مگر بعد از آنكه به حقانيت دين يقين داشتند ،و حسدي كه به يكديگر ميورزيدند وادارشان كرد تفرقه
كنند ،و اگر حكم ازلي خدا بر اين قرار نگرفته بود كه تا مدتي معين زنده بمانند ،كارشان را يكسره ميكرديم ،چون اينان كه

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اشاره
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با علم به حقانيت ،آن را انكار كردند باعث شدند نسلهاي بعدي درباره آن در شكي عميق قرار گيرند ().13
و به همين جهت تو دعوت كن ،و همان طور كه مامور شدهاي استقامت بورز ،و دنبال هواهاي آنان مرو ،و بگو من خود به
آنچه خدا از كتاب نازل كرده ايمان دارم ،و مامور شدهام بين شما عدالت برقرار كنم ،پروردگار ما و شما همان اللَّه است،
نتيجه اعمال ما عايد خود ما ميشود ،و از شما هم عايد خودتان ،هيچ حجتي بين ما و شما نيست ،خدا بين ما جمع ميكند،
و بازگشت به سوي او است ().13
و كساني كه عليه ربوبيت خدا احتجاج ميكنند بعد از آنكه مردم آن را پذيرفتند ،حجتشان نزد پروردگارشان باطل است ،و
غضبي شامل حال آنان است و عذابي شديد دارند ().10
بيان آيات .....ص 56 :
اشاره

[معناي آيه ":شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً "...و نكاتي راجع به انبياي اولوا العزم (ع) و جامعيت اسالم ،كه از اين آيه استفاده ميشود] .....ص 57 :

پس معناي اينكه فرمود" شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً" اين است كه خداي تعالي بيان كرد و روشن ساخت براي
شما از دين -كه سنت زندگي است -همان را كه قبال با كمال اعتناء و اهميت براي نوح بيان كرده بود .و از اين معنا به
خوبي برميآيد كه خطاب در آيه به رسول خدا (ص) و امت او است ،و اينكه مراد از آنچه به نوح وصيت كرده همان شريعت
نوح (ع )است.
"وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ" -در اين جمله بين نوح و رسول خدا (عليهما السالم) مقابله واقع شده و ظاهر اين مقابله ميرساند
كه مراد از آنچه به رسول خدا (ص) وحي شده معارف و احكامي است كه مخصوص شريعت او است ،و اگر نام آن را"
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اين آيات فصل سوم از آياتي است كه وحي الهي را تعريف ميكند .فصل اول در باره خود وحي بود و فصل دوم در باره
اثرش ،و اين فصل آن را از نظر مفاد و محتوي تعريف ميكند .و محتواي وحي عبارت است از دين الهي واحدي كه بايد
تمامي ابناء بشر به آن يك دين بگروند ،و آن را سنت و روش زندگي خود و راه به سوي سعادت خود بگيرند.
البته در اين فصل به مناسبت ،اين را نيز بيان ميكند كه شريعت محمدي جامعترين شرايعي است كه از ناحيه خدا نازل
شده ،و نيز اختالفهايي كه در اين دين واحد پيدا شده از ناحيه وحي آسماني نيست ،بلكه از ناحيه ستمكاري و ياغيگريهايي
است كه عدهاي با علم و اطالع در دين خدا به راه انداختند .و نيز در آيات اين فصل فوائد ديگري است كه در ضمن به آنها
اشاره شده.
"شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي" وقتي گفته ميشود:
فالني" شرع الطريق" معنايش اين است كه راه را هموار ،و از بي راهه متمايز كرد .راغب ميگويد كلمه" وصيت" به معناي
آن است كه دستور العملي را همراه با اندرز و پند به كسي بدهي تا مطابق آن عمل كند ،و ريشه اين كلمه از اين قول عرب
ترجمه الميزان ،ج ،12ص02 :
گرفته شده كه ميگويد" أرض واصية" يعني زميني كه در اثر كثرت ،گياهانش به هم متصل است ،و در معناي آن داللتي
بر اهميت بدان هست ،چون هر سفارشي را وصيت نمينامند ،بلكه تنها در موردي به كار ميبرند كه براي وصيت كننده
اهميت داشته و مورد عنايتش باشد.
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ايحاء" نهاده ،و فرموده" أَوْحَيْنا إِلَيْكَ" ولي در باره شريعت نوح و ابراهيم (عليهما السالم) اين تعبير را نياورده بلكه تعبير به
وصيت كرده براي اين است كه وصيت همانطور كه گفتيم در جايي به كار ميرود كه بخواهيم از بين چند چيز به آنچه كه
مورد اهميت و اعتناء ماست سفارش كنيم ،و اين در باره شريعت نوح و ابراهيم كه چند حكم بيشتر نبود صادق است ،چون
در آن شريعت تنها به مسائلي كه خيلي مورد اهميت بوده سفارش شده ،ولي در باره شريعت اسالم صادق نيست ،چون اين
شريعت همه چيز را شامل است .هم مسائل مهم را متعرض است ،و هم غير آن را « .»1ولي در آن دو شريعت ديگر ،تنها
احكامي سفارش شده بود كه مهمترين حكم و مناسبترين آنها به حال امتها و به مقدار استعداد آنان بود.
التفاتي كه در جمله" وَ الَّذِي أَوْحَيْنا" از غيبت به تكلم مع الغير به كار رفته براي اين است كه بر عظمت خدا داللت كند،
چون عظماء و بزرگان هميشه از جانب خودشان و خدمتگزاران و پيروانشان سخن ميگويند (و به" ما چنين كرديم و چنان
ميكنيم" تعبير ميآورند).
"وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي" -اين جمله عطف است بر جمله
__________________________________________________
)(1و لذا ميگوييم :احكام اسالم پنج قسم است ،واجب ،و حرام ،و مستحبّ ،و مكروه ،و مباح ،كه دو تاي اول ،آنهايي است
كه اهميت دارد ،و دو تاي دوم اهميتش كمتر از دو تاي اول است ،و در پنجمي ،فعل و تركش يكسان است .مترجم.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص02 :
"ما وَصَّي بِهِ نُوحاً" .و مراد از آن ،شريعتهايي است كه براي هر يك از نامبردگان در آيه تشريع كرده.
و ترتيبي كه در بردن نام اين پيامبران گرامي به كار رفته ترتيب ذكري است ،ليكن مطابق با ترتيب زماني ،چون اول نوح
بود ،بعد ابراهيم ،و بعد از آن موسي و سپس عيسي (ع) .و اگر نام رسول خدا (ص) را مقدم بر سايرين ذكر كرد ،به منظور
شرافت و برتري دادن بوده ،هم چنان كه اين نكته در آيه" وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ
مُوسي وَ عِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ" « »1نيز به چشم ميخورد .و اگر در آيه مورد بحث اول نام شريعت نوح را برد ،براي اين است
كه بفهماند قديميترين شريعتها ،شريعت نوح است كه عهدي طوالني دارد.
از اين آيه شريفه چند نكته استفاده ميشود:
1سياق آيه بدان جهت كه سياق منت نهادن است -مخصوصا با در نظر داشتن ذيل آن ،و نيز با در نظر داشتن آيه بعد ازآن -اين معنا را افاده ميكند كه شريعت محمدي جامع همه شريعتهاي گذشته است .و خواننده عزيز خيال نكند كه جامع
بودن اين شريعت با آيه" لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً »" «2منافات دارد ،چون خاص بودن يك شريعت با جامعيت آن
منافات ندارد.
2شرايع الهي و آن ادياني كه مستند به وحي هستند تنها همين شرايع مذكور در آيهاند ،يعني شريعت نوح و ابراهيم وموسي و عيسي و محمد (صلوات اللَّه عليهم) ،چون اگر شريعت ديگري ميبود بايد در اين مقام كه مقام بيان جامعيت
شريعت اسالم است نام برده ميشد.
و الزمه اين نكته آن است كه اوال قبل از نوح شريعتي يعني قوانين حاكمهاي در جوامع بشري آن روز وجود نداشته تا در
رفع اختالفات اجتماعي كه پيش ميآمده به كار رود .و ما در تفسير آيه "كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ» 0« "...
مقداري در اين باره صحبت كرديم.
و ثانيا انبيايي كه بعد از نوح (ع) و تا زمان ابراهيم (ع) مبعوث شدند ،همه پيرو شريعت نوح بودهاند ،و انبيايي كه بعد از
ابراهيم و قبل از موسي مبعوث شده

PDF.tarikhema.org

__________________________________________________
)(1به ياد آور آن زمان را كه ما از انبياء ميثاقشان بگرفتيم ،و از تو و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي بن مريم .سوره
احزاب ،آيه .2
)(2براي هر يك از شما شريعت و طريقهاي قرار داديم .سوره مائده ،آيه .32
)(3سوره بقره ،آيه .710
ترجمه الميزان ،ج ،12ص02 :
بودند ،تابع و پيرو شريعت ابراهيم بودند ،و انبياء بعد از موسي و قبل از عيسي پيرو شريعت موسي ،و انبياء بعد از عيسي تابع
شريعت آن جناب بودهاند.
3اينكه انبياء صاحبان شريعت كه قرآن كريم ايشان را" اولوا العزم" خوانده ،تنها همين پنج نفرند ،چون اگر پيغمبر اولواالعزم ديگري ميبود بايد در اين مقام كه مقام مقايسه شريعت اسالم با ساير شرايع است نامش برده ميشد ،پس اين پنج
تن بزرگان انبياء هستند ،و آيه شريفه" وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسَي ابْنِ
مَرْيَمَ" « »1نيز مؤيد اين استفادههايي است كه ما از آيه مورد بحث كرديم.
[مقصود از اقامه دين و تفرقه نكردن در آن با توجه به اينكه بعضي شرايع احكامي مخصوص به خود داشتهاند] .....ص 51 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا" -كلمه" أن" در اين جمله تفسيري است .و معناي" اقامه دين" حفظ آن است به اينكه
پيروياش كنند و به احكامش عمل نمايند ،و الف و الم در كلمه" الدين" الف و الم عهد است ،يعني آنچه به همه انبياء
نامبرده وصيت و وحي كرده بوديم اين بود كه اين ديني كه براي شما تشريع شده پيروي كنيد ،و در آن تفرقه ننماييد ،و
وحدت آن را حفظ نموده ،در آن اختالف نكنيد.
بعد از آنكه تشريع دين براي نامبردگان به معناي اين بود كه همه را به پيروي و عمل به دين دعوت كند ،و اينكه در آن
اختالف نكنند ،در جمله مورد بحث همين را به اقامه دين تفسير نموده ،و اينكه در دين خدا متفرق نشوند .در نتيجه حاصل
معناي جمله اين ميشود :بر همه مردم واجب است دين خدا را به طور كامل به پا دارند ،و در انجام اين وظيفه تبعيض قائل
نشوند ،كه پارهاي از احكام دين را به پا بدارند ،و پارهاي را رها كنند .و اقامه كردن دين عبارت است از اينكه به تمامي آنچه
كه خدا نازل كرده و عمل بدان را واجب نموده ايمان بياورند.
و مجموع شرايعي كه خدا بر انبياء نازل كرده يك دين است كه بايد اقامه شود ،و در آن ايجاد تفرقه نكنند ،چون پارهاي از
احكام الهي است كه در همه اديان بوده ،و معلوم است كه چنين احكامي ما دام كه بشر عاقل و مكلفي در دنيا باقي باشد،
آن احكام هم باقي است ،و وجوب اقامه آن واضح است .و پارهاي ديگر هست كه در شرايع قبلي بوده و در شريعت بعدي
نسخ شده ،اين گونه احكام در حقيقت عمر كوتاهي داشته ،و مخصوص طايفهاي از مردم و در زمان خاصي بوده ،و معناي
نسخ شدن آن آشكار شدن آخرين روز عمر آن احكام است نه اينكه معناي نسخ شدنش اين باشد كه آن احكام باطل شده،
پس حكم نسخ شده هم تا ابد حق
__________________________________________________
)(1سوره احزاب ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص33 :
است ،چيزي كه هست مخصوص طايفه معيني و زمان معيني بوده ،و بايد آن طايفه و اهل آن زمان هم ايمان به آن حكم
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داشته باشند ،و هم به آن عمل كرده باشند ،و اما بر ديگران واجب است تنها به آن ايمان داشته باشند ،و بس ،و ديگر واجب
نيست كه به آن عمل هم بكنند ،و معناي اقامه اين احكام همين است كه قبولش داشته باشند «».1
پس با اين بيان روشن گرديد كه امر به اقامه دين و تفرقه نكردن در آن ،در جمله" أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فِيهِ "به
اطالقش باقي است ،و شامل همه مردم در همه زمانها ميباشد.
و نيز روشن گرديد اينكه جمعي از مفسرين آيه را مخصوص احكام مشترك بين همه شرايع دانستهاند( ،و گفتهاند شامل
احكام مختص بهر شريعت نميشود ،چون اينگونه احكام به اختالف امتها مختلف ميشود ،و هر امتي بر حسب احوال و
مصالح خودش احكامي داشته ،و معنا ندارد كه امتهاي بعدي هم آن احكام را اقامه كنند )صحيح نيست .چون گفتيم
جمله" أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فِيهِ" مطلق است ،و جهت ندارد ما اطالق آن را تقييد كنيم ،و اگر اينطور بود كه آنان
گفتهاند بايد امر به اقامه دين مخصوص باشد به اصول سهگانه دين ،يعني توحيد ،نبوت و معاد ،و بقيه احكام را اصال شامل
نشود ،چون حتي يك حكم فرعي هم سراغ نداريم كه با همه خصوصياتش در تمامي شرايع وجود داشته باشد ،و اين معنا با
سياق آيه" شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ "...سازگار نيست ،و همچنين با آيه" وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ
فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً" « »7و آيه شريفه" إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ" «».0
"كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ" -مراد از جمله" ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ -آنچه ايشان را
__________________________________________________
)(1مثال حرمت شكار ماهي در روز شنبه در زمان حضرت موسي (ع) مخصوص بني اسرائيل ،و مردم آن روز بوده ،و حاال
كه ميگوييم نسخ شده ،معنايش اين نيست كه آن احكام ابدي بوده ولي ناسخ آن را باطل كرده ،بلكه معناي نسخش اين
است كه عمر اين حكم تا آن روز بوده ،و ما نيز به اين حكم در ظرف خودش ايمان داريم ،ولي عمل به آن مخصوص در
همان ظرف خودش ميباشد .مترجم.
)(2و اين امت شما امتي واحد است و من پروردگار شمايم .پس از من بترسيد ،ولي امر خود را در بين خود تكه تكه كردند.
سوره مؤمنون ،آيه .30
)(3به درستي كه دين نزد خدا تنها اسالم است ،ولي اهل كتاب در آن اختالف كردند با اينكه علم به آن داشتند ،ولي به
خاطر دشمني با يكديگر اين اختالف را در دين واحد خدا راه دادند .سوره آل عمران ،آيه . [.....]12
ترجمه الميزان ،ج ،12ص31 :
بدان ميخواني" دين توحيد است كه پيامبر عظيم الشان اسالم مردم را بدان دعوت ميكرد ،نه اصل توحيد فقط ،به شهادت
آيه بعدي كه ميفرمايد اهل كتاب در دين توحيد اختالف به راه انداختند .و مراد از اينكه فرمود" كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكِينَ" اين
است كه پذيرفتن دين توحيد بر مشركين گران آمد.
"اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ" -كلمه" اجتباء" به معناي جمع كردن و به سوي خود جلب نمودن
است ،و مقتضاي وحدت سياق اين است كه ضمير در هر سه كلمه "اليه" به يك جا برگردد ،در نتيجه معناي آيه چنين
ميشود :خداي تعالي از بندگانش هر كه را بخواهد به دين توحيد -كه تو بدان دعوت ميكني -جمع و جلب ميكند ،و هر
كه را بخواهد به سوي آن هدايت ميكند .در نتيجه مجموع چند جمله" كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ،اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ
مَنْ يَشاءُ" در معناي آيه شريفه" هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ" « »1خواهد بود.
اين بود نظر ما ،ولي بعضي از مفسرين گفتهاند :ضمير در كلمه" اليه" دومي و سومي به خداي تعالي برميگردد .اين نظريه
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هم بد نيست ،ولي نظريه ما مناسبتر است .به هر حال جمله" اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ -تا آخر آيه "-در اين صدد است كه اشاره
كند به اينكه خداي تعالي بي نياز از ايمان مشركين است كه اين قدر از ايمان آوردن استكبار ميورزند .و اين آيه نظير آيه
شريفه" فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُمْ ال يَسْأَمُونَ" « »7ميباشد بعضي ديگر گفتهاند:
مراد از جمله" ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ" "،ما تدعوهم الي االيمان به آنچه كه مردم را ميخواني تا بدان ايمان آورند" است ،كه
همان مساله رسالت ميباشد ،در نتيجه معنا چنين ميشود كه :مشركين از ايمان آوردن به رسالت تو استكبار ميورزند .و آن
وقت جمله" اللَّهُ يَجْتَبِي "...در معناي آيه شريفه" اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ" « »0خواهد بود ،و حال آنكه اين معنا
خالف ظاهر آيه است.
[توضيح معناي آيه ":وَ ما تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ .....]"...ص 28 :
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وَ ما تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ"...
ضمير در" تفرقوا" به" ناس" كه از سياق مفهوم است برميگردد .و كلمه" بغي" به
__________________________________________________
)(1او شما را جمع و جلب كرد و در دين زحمتي برايتان فراهم نكرد ،بلكه به همان ملت و كيش پدرتان ابراهيم دعوتتان
نمود .سوره حج ،آيه .22
)(2اگر استكبار ورزيدند بدانند كه آنهايي كه نزد پروردگار تو هستند ،شب و روز برايش تسبيح ميگويند ،و خسته هم
نميشوند .سوره حم سجده ،آيه .02
)(3خدا بهتر ميداند كه رسالت خود را در چه شخصي قرار دهد .سوره انعام ،آيه .173
ترجمه الميزان ،ج ،12ص37 :
معناي ظلم و يا حسد است .و اگر" بغي" را مقيد كرد به كلمه" بينهم" براي اين است كه بفهماند ظلم و يا حسد در بينشان
متداول بود .و معناي آيه اين است كه :همين مردمي كه شريعت برايشان تشريع شده بود ،از شريعت متفرق نشدند ،و در آن
اختالف نكردند ،و وحدت كلمه را از دست ندادند ،مگر در حالي كه اين تفرقه آنها وقتي شروع شد -و يا اين تفرقهشان وقتي
باال گرفت -كه قبال علم به آنچه حق است داشتند ،ولي ظلم و يا حسدي كه در بين خود معمول كرده بودند نگذاشت بر
طبق علم خود عمل كنند ،و در نتيجه در دين خدا اختالف به راه انداختند.
پس منظور از اختالف در اينجا اختالف در دين است كه باعث شد انشعابها و چند دستگيها در بشر پيدا شود .و خداي
سبحان آن را در مواردي از كالم خود مستند به بغي كرده .و اما اختالفي كه بشر قبل از نازل شدن شريعت داشت ،و باعث
شد كه خدا شريعت را تشريع كند ،اختالف در شؤون زندگي و تفرقه در امور معاش بود كه منشاش اختالفي بود كه بشر در
طبيعت و سليقه و هدف داشت ،و وسيله شد براي نزول وحي و تشريع شرع تا آن اختالفات برداشته شود ،و آيه" كانَ النَّاسُ
أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ" «» 1همانطور كه در تفسيرش گذشت ،به اين اختالف اشاره ميكند.
"وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ" -مراد از كلمهاي كه در سابق گذشت يكي از فرمانهايي
است كه خدا در آغاز خلقت بشر صادر كرد ،نظير اينكه همان روزها فرمود ":وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ"
«».7
و معناي آيه اين است :اگر نبود اين مساله كه خدا از سابق اين قضا را رانده بود كه بني آدم هر يك چقدر در زمين بمانند و
تا چه مدت و به چه مقدار از زندگي در زمين بهرهمند شوند هر آينه بين آنان حكم ميكرد ،يعني به دنبال اختالفي كه در
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دين خدا كرده و از راه او منحرف شدند ،حكم مينمود و همه را به مقتضاي اين جرم بزرگ هالك ميفرمود.
در اينجا ممكن است كسي بگويد :اين وقتي درست است كه خدا اقوامي را هالك نكرده باشد ،و ما ميبينيم كه اين قضا را
رانده و اقوامي را هالك كرده ،و خود خداي تعالي داستان آنها را در كالم خود آورده .در باره هالكت قوم نوح و هود و صالح
(ع) جدا جدا حكايت كرده ،و در باره همه اقوامي كه هالك شدند فرموده:
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه .710
)(2شما آدميان در زمين قرارگاهي معلوم و عمري و مقدراتي معين داريد .سوره بقره ،آيه .00
ترجمه الميزان ،ج ،12ص30 :
"وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ" « »1با اين حال ديگر آيه مورد بحث چه معنايي دارد؟
در جواب ميگوييم :هالكت و قضاهايي كه در باره اقوام گذشته در قرآن كريم آمده ،راجع به هالكت آنان در زمان
پيامبرشان بوده .فالن قوم وقتي دعوت پيغمبر خود را نپذيرفتند ،در عصر همان پيامبر مبتال به عذاب ميشده و هالك
مي گرديده ،مانند قوم نوح ،هود ،و صالح كه همه در زمان پيامبرشان هالك شدند ،ولي آيه مورد بحث راجع به اختالفي
است كه امتها بعد از درگذشت پيغمبرشان در دين خود راه انداختهاند و اين از سياق كامال روشن است.
"وَ إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ" -ضمير در" من بعدهم" به همان اسالفي برميگردد كه در
آيه قبلي فرمود :با علم به حقانيت و يكي بودن دين در آن اختالف كردند و كاسه ظلم و حسد خود را بر سر دين شكستند .و
مراد از" الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ" نسلهاي بعد از آن اسالف و نياكان هستند .پس مفاد آيه اين است كه:
آغاز كنندگان اختالف و مؤسسين تفرقه كه با داشتن علم و اطالع اين اختالف را باب كردند ،آنچه را كردند از در بغي كردند
و در نتيجه نسلهاي بعدشان هم كه كتاب را از آنها به ارث بردند ،در شكي مريب (شكي كه ايشان را به ريب انداخت) قرار
گرفتند.
آنچه كه ما در معناي آيه آورديم مطالبي بود كه از سياق استفاده كرديم ،ولي مفسرين حرفهايي بسيار زدهاند كه هيچ
فايدهاي در نقل آنها نيست و اگر كسي بخواهد بر اقوال آنان اطالع يابد بايد به كتبشان مراجعه كند ".فَلِذلِكَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ
كَما أُمِرْتَ وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ"...
اين جمله تفريع و نتيجهگيري از مطالب گذشته است كه ميفرمايد :خدا براي همه انبياء يك دين تشريع كرده بود ،ولي
امتها دو قسم شدند يكي نياكان كه با علم و اطالع و از در حسد ،در دين اختالف انداختند ،و يكي نسلها كه در شك و
تحير ماندند .به همين جهت خداي تعالي تمامي آنچه را كه در سابق تشريع كرده بود براي شما تشريع كرد ،پس تو اي
پيامبر مردم را دعوت كن ،و چون آنها دو دسته شدند يكي مبتال به حسد يكي مبتال به شك ،پس تو استقامت بورز ،و به
آنچه مامور شدهاي پايداري كن ،و هواهاي مردم را پيروي مكن.
__________________________________________________
)(1براي هر امتي رسولي است ،پس همين كه رسولشان ميآمد ،در بين آنان حكم به عدل ميشد .سوره يونس ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص33 :
الم در جمله" فلذلك" الم تعليل است .و بعضي گفتهاند الم به معناي" الي" است و معناي جمله اين است كه :پس به
سوي همين ديني كه برايتان تشريع شده دعوت كن ،و در ماموريت پايداري نما.
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كلمه" و استقم" امر از استقامت است كه به گفته راغب « »1به معناي مالزمت طريق مستقيم است ،و جمله" وَ ال تَتَّبِعْ
أَهْواءَهُمْ" به منزله تفسير كلمه" اسْتَقِمْ" است.
[بيان آيه ":وَ قُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ .....]"...ص 22 :
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وَ قُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ"
در اين جمله ميفرمايد :بگو به تمامي كتابهايي كه خدا نازل كرده ايمان دارم .و در تصديق و ايمان به كتب آسمانيمساوات را اعالم كن .و معلوم است كه مراد از كتب آسماني كتابهايي است كه مشتمل بر شريعتهاي الهي است.
"وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ" -بعضي « »7از مفسرين گفتهاند :الم در جمله" العدل "الم زائد است كه تنها خاصيت تاكيد را
دارد ،نظير الم در" لنسلم" در جمله "وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ" « .»0و معناي جمله مورد بحث اين است كه :و من
مامور شدهام بين شما عدالت برقرار كنم ،يعني همه را به يك چشم ببينم ،قوي را بر ضعيف و غني را بر فقير و كبير را بر
صغير مقدم ندارم ،و سفيد را بر سياه و عرب را بر غير عرب و هاشمي را و يا قرشي را بر غير آنان برتري ندهم .پس در
حقيقت دعوت متوجه به عموم مردم است و مردم همگي در برابر آن مساويند.
پس جمله" آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ" مساوي دانستن همه كتابهاي نازله است از حيث اينكه بايد همه ايمان آورند .و
جمله" وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ" مساوي دانستن همه مردم است از حيث اينكه همه را بايد دعوت كرد ،تا متوجه شرعي كه
نازل شده بشوند.
بعضي »«4ديگر از مفسرين گفتهاند :الم در جمله" لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ" الم تعليل است و معناي آن اين است :اين كه من
مامور شدهام بدانچه مامور شدهام بدين جهت بوده كه بين شما عدالت برقرار كنم.
و نيز در باره عدالت بعضي »«5گفتهاند :مراد از آن ،عدالت در داوري است .بعضي ديگر « »0گفتهاند :عدالت در حكم
است .و بعضي « »2ديگر معناي ديگري كردهاند ،ليكن همه
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" قوم".
)(2روح المعاني ،ج  ،73ص .73
)(3و مامور شدهايم تسليم رب العالمين باشيم .سوره انعام ،آيه .21
(4و  3و  0و )2روح المعاني ،ج  ،73ص .73
ترجمه الميزان ،ج ،12ص33 :
اين معاني از سياق آيه به دور است ،و سياق با آن نميسازد.
"اللَّهُ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ"...
اين جمله ميخواهد مطالب گذشته ،يعني تسويه بين كتب و شرايع نازله ،و ايمان آوردن به همه آنها ،و تسويه بين مردم در
دعوتشان به سوي دين ،و برابر بودن همه طبقات مردم در مشموليت احكام را تعليل كند ،و به همين جهت كالم بدون
حرف عطف آمده ،گويا مطلب ديگري است غير مطالب گذشته.
پس جمله مزبور به اين معنا اشاره ميكند كه :رب همه مردم يكي است ،و آن ،اللَّه تعالي است ،پس غير او ارباب ديگري
ندارند ،تا هر كسي به رب خود بپيوندد ،و بر سر ارباب خود نزاع كنند ،اين بگويد رب من بهتر است ،او بگويد از من بهتر
است ،و هر كسي تنها به شريعت پروردگار خود ايمان آورد ،بلكه رب همه يكي ،و صاحب همه شريعتها يكي است ،و مردم
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همه و همه بندگان و مملوكين يكي هستند ،يك خداست كه همه را تدبير ميكند ،و به منظور تدبير آنها شريعتها را بر
انبياء نازل ميكند ،پس ديگر چرا بايد به يك شريعت ايمان بياورند ،و به ساير شريعتها ايمان نياورند .يهود به شريعت
موسي ايمان بياورد ،ولي شريعت مسيح و محمد (ص) را قبول نكند ،و نصاري شريعت عيسي را بپذيرد و در مقابل شريعت
محمدي (ص) سر فرود نياورد؟ بلكه بر همه واجب است كه به تمامي كتابهاي نازل شده و شريعتهاي خدا ايمان بياورند،
چون همه از يك خدا است.
"لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ" -اين جمله به اين نكته اشاره ميكند كه اعمال هر چند از حيث خوبي و بدي و از حيث
پاداش و كيفر و ثواب و عقاب مختلف است ،اال اينكه هر چه باشد از كنندهاش تجاوز نميكند ،يعني عمل تو عمل من
نميشود ،پس هر كسي در گرو عمل خويش است ،و احدي از افراد بشر نه از عمل ديگري بهرهمند ميشود ،و نه متضرر
مي گردد ،پس معنا ندارد كه كسي را جلو بيندازد تا از عمل او منتفع شود ،و يا يكي ديگر را عقب اندازد تا مبادا از عمل او
متضرر شود .البته اعمال مردم درجات مختلفي دارد ،و بعضي از بعضي ديگر بهتر و گرانبهاتر است ،اما ارزيابي و سنجش
آن به دست خدايي است كه به حساب اعمال بندگان خود رسيدگي ميكند ،نه به دست مردم و نه پيغمبر و نه افرادي
پايينتر از او ،چون مردم در هر رتبهاي كه باشند بنده و مملوك خدايند و هيچ كس مالك نفس هيچ كس نيست.
و اين همان نكتهاي است كه خداي تعالي در گفتگوي نوح با قومش نقل كرده كه:
ترجمه الميزان ،ج ،12ص30 :
قومش گفتند ":أَ نُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قالَ وَ ما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلي رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ" « »1و
نيز در خطابش به رسول خدا (ص) فرمود ":ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ" «2».
"ال حُجَّةَ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ" -شايد مراد اين باشد كه هيچ حجت و دليلي كه داللت كند بر اينكه بعضي از مردم بر بعضي ديگر
مقدمند در بين ما نيست ،تا يكي از ما با آن دليل استدالل كند بر اينكه مقدم بر ديگران است.
احتمال هم دارد كه اين نفي كردن حجت كنايه باشد از نفي الزمه آن ،يعني خصومت ،و معناي جمله اين باشد كه ما بر سر
اين ،دعوا و خصومت نداريم كه بين ما مردم تفاوت رتبه و درجه هست ،براي اينكه رب همه ما يكي است ،و ما همگي در
اينكه بندگان يك خداييم يكسانيم ،و هر يك در گرو عمل خويش هستيم ،پس ديگر حجتي يعني خصومتي در بين نيست،
تا هر يك به خاطر به كرسي نشاندن دعوي خود آن حجت را اقامه كند.
از اينجا روشن ميشود كه معنايي كه بعضي »«3براي اين جمله كردهاند درست نيست ،و آن اين است كه" احتجاج و
خصومتي نيست ،چون حق روشن شده ،و ديگر احتياجي براي احتجاج و يا مخالفت نمانده ،مگر اينكه كسي بخواهد با علم
به حق عناد و لجاجت كند" ،چون سياق كالم و غرض از آن اين است كه بيان كند كه پيامبر (ص) مامور شده بين خود و
امتش برابري و مساوات اعالم كند ،و در مقام اين نيست كه چيزي از معارف اصولي را اثبات كند ،تا مفسر مذكور كلمه"
حجت" را بر روشن شدن حق در آن معارف معنا كند.
"اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا" -مراد از ضمير گوينده" نا ما" مجموع گوينده و مخاطب در جملههاي قبل است .و مراد از اينكه
فرمود ":خدا ما را جمع ميكند" -به طوري كه مفسرين گفتهاند -اين است كه :خدا ما را در روز قيامت براي حساب و جزاء
جمع ميكند.
__________________________________________________
)(1آيا به تو ايمان بياوريم در حالي كه عدهاي بي سر و پا پيروت شدهاند .نوح گفت مرا چه كار كه افعال و احوال پيروانم را
بدانم .اگر معرفتي داريد بدانيد كه حساب كار آنها بر كسي جز خدا نخواهد بود .سوره شعراء آيه .110 -111
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)(2حساب مردم به هيچ وجه به دست تو نيست ،و حساب تو هم به هيچ وجه به دست مردم نيست.
سوره انعام ،آيه .37
)(3روح المعاني ،ج  ،73ص .73
ترجمه الميزان ،ج ،12ص32 :
و بعيد نيست كه منظور ،جمع كردن بين مردم در ربوبيت باشد ،چون خدا رب جميع است ،و جميع بنده اويند .و بنا بر اين
جمله مورد بحث تاكيد همان جمله سابق است كه ميفرمود ":اللَّهُ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ" و مقدمه و زمينهچيني است براي جمله بعد
كه ميفرمايد ":وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ" آن گاه مفاد هر دو جمله اين ميشود كه :خدا تنها پديد آرنده ما است ،چون رب همه ما
است ،و منتهاي ما به سوي او است ،چون بازگشت ما به سوي او است ،پس هيچ پديد آرندهاي در بين ما بجز خداي عز و
جل نيست.
مقتضاي ظاهر اين بود كه در تعليل بفرمايد ":اللَّه ربي و ربكم لي عملي و لكم اعمالكم ال حجة بيني و بينكم" چون اين
جمله محاذي با جمله ":آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ" است ،همانطور كه آنجا فرمود ":بگو من ايمان دارم" در اينجا نيز
بايد ميفرمود:
"اللَّه پروردگار من ،و پروردگار شما است عمل من براي خودم و عمل شما براي شما است ،و حجتي بين من و بين شما
نيست و مامور شدهام كه به عدالت رفتار كنم" ولي اينطور نفرمود:
بلكه فرمود ":اللَّه پروردگار ما و شما است" و خالصه به جاي" من و شما" فرمود:
"ما و شما" و اين بدان جهت بود كه كالم سابقش يعني" شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً "...و نيز جمله" اللَّهُ يَجْتَبِي
إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ" ميفهماند كه در اين ميان مردمي هم هستند كه به آنچه رسول خدا (ص) ايمان
آورده ايمان دارند ،و دعوت او را ميپذيرند و شريعتش را پيروي ميكنند.
پس مراد از كلمه "ما" در" ربنا" و در" لَنا أَعْمالُنا" و در" بيننا" رسول خدا (ص) و مؤمنين به آن جناب است .و مراد از
مخاطبين در جمله" و ربكم" و" اعمالكم" و" بينكم "ساير مردم يعني اهل كتاب و مشركيناند ،و اين آيه نظير آيه
شريفه" قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ ال يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" « »1ميباشد.
"وَ الَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ" كلمه"
حجت" به معناي سخني است كه منظور از آن اثبات و يا ابطال چيزي باشد،
__________________________________________________
)(1بگو اي اهل كتاب بياييد پيرامون يك كلمه يعني اينكه نبايد به جز خدا كسي را بپرستيم ،و نبايد چيزي را شريكش قرار
دهيم ،سخن خود را يكي كنيم ،و ديگر در بين خود بعضي بعضي ديگر را به جاي خدا ارباب نگيرند ،و آن گاه اگر ديدي كه
باز هم اعراض كردند ،بگو شاهد باشيد كه ما مسلمانيم .سوره آل عمران ،آيه ]64. [.....
ترجمه الميزان ،ج ،12ص32 :
و اين واژه از ماده" حج" گرفته شده كه به معناي قصد است .و كلمه" داحض" اسم فاعل از" دحض" است كه به معناي
بطالن و زوال است.
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و معناي آيه به طوري كه گفتهاند اين است :كساني كه در باره خدا احتجاج و استدالل ميكنند تا ربوبيت او را نفي و يا دين
او را باطل كنند( ،با اينكه مردم دعوت او را پذيرفته ،و داخل دينش شدهاند ،چون حجتش روشن و واضح بود) ،حجتشان نزد
پروردگارشان باطل و زايل است ،و غضبي از خدا برايشان است و عذابي شديد دارند.
و ظاهرا مراد از اينكه فرمود ":بعد از آنكه استجابت شد" استجابت حقيقي است ،به اينكه كساني كه دعوت او را استجابت
كردهاند از روي علم و آگاهي و بدون شك و اضطراب استجابت كردهاند ،و خالصه ،فطرت سالم انسانيت وادارشان كرده كه
استجابت كنند ،چون دين با معارفي كه در آن است فطري بشر است ،و بدون هيچ درنگي آن را ميپذيرد ،البته در صورتي
كه فطرت (به خاطر عوامل خارجي) نمرده باشد.
هم چنان كه فرموده ":إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَ الْمَوْتي يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ" «» 1و نيز فرموده ":وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها
فُجُورَها وَ تَقْواها" « »7و نيز فرموده ":فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها" «».0
و بنا بر اين ،حاصل معناي آيه اين است :كساني كه در خداي تعالي و يا دين او احتجاج ميكنند ،و ميخواهند بعد از آنكه
فطرت سالم و زنده بشر آن را پذيرفته ،و يا بعد از آنكه مردم به فطرت سالم خود آن را پذيرفتهاند ،خدا را نفي و يا دين او را
باطل سازند ،حجتشان نزد پروردگارشان باطل و زايل است ،و غضبي از خدا برايشان وارد خواهد شد ،و عذابي كه نميتوان
گفت چقدر است خواهند داشت.
آيات سابق هم تا اندازهاي اين وجه را تاييد ميكند ،چون در آنها اين معنا تذكر داده ميشد كه خدا ديني را تشريع كرد و
انبياء خود را بدان سفارش فرمود و براي اقامه آن دين از بندگانش هر كه را ميخواست انتخاب نمود .پس محاجه كردن در
اينكه خدا ديني دارد كه
__________________________________________________
)(1دعوت ترا تنها كساني اجابت ميكنند كه گوش شنوا دارند ،و اما كفاري كه فطرت اوليه شان مرده است خدا همه آنان
را مبعوث ميكند .سوره انعام ،آيه .00
)(2سوگند به نفس تكامل يافته كه پديد آرندهاش تقوي و فجورش را به وي الهام كرد .سوره شمس ،آيه .2
) (3پس روي دل به سوي دين حنيف كن كه همان فطرتي است كه خدا مردم را بر آن فطرت بيافريده .سوره روم ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص32 :
در آن بندگان خود را به عبادت خود واداشته ،كار باطلي است ،و چون چنين است ممكن است بگوييم :آيه" اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ
الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيزانَ" در مقام تعليل است ،و حجتي است كه حجت كفار را ابطال ميسازد -در آن دقت فرماييد.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :ضمير در" له" به رسول خدا (ص) برميگردد و منظور از استجابت كنندگان ،اهل كتاب
است و منظور از استجابت آنان اين است كه اعتراف دارند كه اوصاف رسول خدا و خصوصياتش در كتب آسماني آنان آمده.
و مقصود از جمله مورد بحث اين است كه :محاجه اهل كتاب در باره خدا بعد از آن اعترافهايي كه كردهاند محاجهاي است
كه در نزد پروردگارشان باطل است.
بعضي ديگر « »7گفتهاند :ضمير در" له" به رسول خدا (ص) بر ميگردد ،و منظور از استجابت كننده ،خود خداي تعالي
است كه نفرين آن حضرت عليه بزرگان قريش را مستجاب كرد و در جنگ بدر همه را بكشت .و نيز نفرين آن حضرت عليه
اهل مكه را مستجاب كرد ،و به خشكسالي و قحطي مبتاليشان نمود .و دعاي آن جناب براي مستضعفين را مستجاب نمود
و ايشان را از چنگال قريش نجات داد .و همچنين ساير معجزات آن حضرت كه همه جنبه استجابت داشت.
ولي اين دو معني از سياق آيه به دور است.
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بحث روايتي [(دو روايت در باره شان نزول آيه ":وَ الَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ .....])"...ص 21 :

[سوره الشوري ( :)24آيات  87تا  .....]46ص 38 :
اشاره

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيزانَ وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ( )12يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِها وَ الَّذِينَ آمَنُوا
مُشْفِقُونَ مِنْها وَ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَال إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَاللٍ بَعِيدٍ ( )12اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَ
هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ( )12مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَ مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
نَصِيبٍ () 73أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَ لَوْ ال كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ
عَذابٌ أَلِيمٌ ()71
تَرَي الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَ هُوَ واقِعٌ بِهِمْ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ( )77ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِالَّ
الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ( )70أَمْ يَقُولُونَ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ
يَخْتِمْ عَلي قَلْبِكَ وَ يَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ () 73وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ
يَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ ( )73وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ الْكافِرُونَ لَهُمْ
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در روح المعاني در ذيل آيه" وَ الَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ "...از ابن عباس و مجاهد نقل كرده كه گفتهاند :اين آيه در باره
طائفهاي از بني اسرائيل نازل شد كه در صدد برآمدند مردم را از اسالم برگردانند و گمراه كنند ،و بدين منظور ميگفتند:
كتاب ما قبل از كتاب شما نازل شده ،و پيغمبر ما قبل از پيغمبر شما بود ،پس دين ما از دين شما بهتر است .و در روايتي
ديگر به جاي كلمه" دين ما" آمده كه ":پس ما از شما به خدا نزديكتر و سزاوارتريم" «».0
و در الدر المنثور است كه ابن منذر از عكرمه روايت كرده كه گفت :وقتي آيه شريفه" إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ" نازل شد،
مشركين مكه به مؤمنيني كه با ايشان تماس داشتند
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .70
)(3روح المعاني ،ج  ،73ص .73
ترجمه الميزان ،ج ،12ص33 :
گفتند :كتاب شما ميگويد" همه مردم دسته دسته به دين خدا درميآيند" پس شما هم از شهر ما بيرون شويد ،چرا در
اينجا ماندهايد؟ .آن گاه آيه" وَ الَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ "...در اين باره نازل شد «».1
مؤلف :مضمون اين آيه با روايت هيچ تطبيق نميكند ،براي اينكه در داستاني كه روايت نقل كرده احتجاجي در كار نبوده ،و
همچنين روايت روح المعاني هم وافي به توجيه جمله" ما استجيب له" نيست.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .3
ترجمه الميزان ،ج ،12ص31 :
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عَذابٌ شَدِيدٌ ()70
ترجمه الميزان ،ج ،12ص37 :
ترجمه آيات .....ص 34 :

بيان آيات .....ص 35 :
اشاره

اين آيات فصل چهارمي است از آيات سوره ،كه وحي را تعريف ميكند به اينكه آن ديني كه به وسيله وحي نازل شده به
صورت كتابي است كه براي مردم نوشته شده و ميزاني است كه در قيامت با آن ،اعمالشان سنجيده ميشود ،و بر طبق آن
جزاء داده ميشوند ،و" جزاء حسن" خود نوعي رزق است ،آن گاه رشته سخن به ثواب و عقابي كه روز قيامت دارند كشيده
شده است .در اين فصل آيه مودت و آياتي مناسب با آن نيز آمده.
"اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيزانَ"...
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خدا همان است كه كتاب را به حق و نيز ميزان را نازل كرد ،و تو چه ميداني شايد قيامت نزديك باشد ().12
آنهايي كه ايماني به قيامت ندارند در آمدنش عجله ميكنند ،و كساني كه ايمان دارند از آمدنش بيمناكند ،و ميدانند كه حق
است .تو آگاه باش آنهايي كه در انكار قيامت لجبازي و اصرار ميورزند در ضاللتي سخت دور قرار دارند ().12
خدا به بندگانش لطف دارد ،هر كه را بخواهد روزي ميدهد ،و او قوي و عزيز است ().12
كسي كه تنها بهره آخرت را ميخواهد به بهرهاش ميافزاييم ،و كسي كه تنها بهره دنيا را ميخواهد تنها از دنيا به او
ميدهيم ،و ديگر در آخرت بهرهاي ندارد ().73
شايد اين مشركين شركائي دارند كه برايشان ديني تشريع كرده كه خدا به آن اذن نداده؟ اگر كلمه فصل (و قضاء حتمي)
نبود كار هالكتشان يكسره ميشد ،و ستمكاران عذابي دردناك دارند ().71
ستمگران را ميبيني كه از آنچه كردهاند بيمناكند ،ولي بالي همان كردهها بر سرشان خواهد آمد ،و كساني كه ايمان آورده
اعمال صالح كردند در باغهاي بهشت قرار گرفته ،نزد پروردگار خود هر چه بخواهند دارند ،و فضل بزرگ همين است ().77
اين است همان كه خدا بندگان خود را بدان بشارت ميدهد ،بندگاني كه ايمان آورده اعمال صالح كردند .بگو من از شما در
برابر رسالتم مزدي طلب نميكنم به جز مودت نسبت به اقرباء ،و كسي كه حسنهاي به جاي آورد ،ما حسني بر آن حسنه
اضافه ميكنيم كه خدا آمرزگار و قدردان است ().70
و يا (در باره همين مودت هم) ميگويند به دروغ بر خدا افتراء بسته( ،بگو) اگر من به خدا دروغ ببندم خدا اگر بخواهد مهر بر
دلم ميزند ،و خدا باآلخره باطل را از بين برده حق را به وسيله كلماتش به كرسي مينشاند كه او داناي به نهفتههاي دلها
است ().73
و همو است خدايي كه توبه را از بندگانش ميپذيرد ،و از گناهان عفو ميفرمايد ،و به آنچه ميكنيد دانا است ().73
و دعاي كساني كه ايمان آورده اعمال صالح كردند مستجاب نموده ،از فضل خود بيش از آنچه خواستهاند ميدهد :و اما كفار
عذابي سخت دارند ().70
ترجمه الميزان ،ج ،12ص30 :
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در چند فصل گذشته كه گفتيم راجع به وحي صحبت ميكند ،هر فصلي با جمله فعليه آغاز ميشد ،در يكي كه صرفا از وحي
خبر ميداد ميفرمود ":كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ" و در دومي كه غرض از وحي را بيان ميكرد ميفرمود ":وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا
إِلَيْكَ" و در سومي كه آثار آن را بيان ميكرد ،ميفرمود ":شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ" .ولي در اين فصل كه مساله انزال كتاب و
ميزان را توصيف ميكند ،سياق را تغيير داده آن را با جمله اسميه آغاز كرده ميفرمايد:
"اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ "...و الزمه آن اين است كه وحي را به نزول كتاب و ميزان تعريف كرده باشد.
و شايد وجه اين تغيير سياق همان باشد كه در آيه قبلي بيان كرديم كه منظور از اينكه فرمود ":وَ الَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ"
چيست .چون آن وجه اقتضاء ميكرد خداي تعالي را براي اجتماع كنندگان اينطور معرفي كند كه او كسي است كه كتاب و
ميزان را به حق نازل كرد.
و الزمه آن اين است كه وحي را همانطور كه توجه فرموديد به اثرش تعريف كند.
[مقصود از" كتاب" و" ميزان" در آيه ":اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيزانَ .....]"...ص 35 :
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و به هر حال مراد از كتاب ،وحيي است كه مشتمل بر شريعت و دين باشد ،شريعت و ديني كه در مجتمع بشري حاكم باشد.
در تفسير آيه" كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً »1« "...نيز گفتيم كه منظور از كتاب در قرآن كريم شريعت و دين است ،و معناي"
انزال آن به حق" اين است كه اين كتاب حق محض است ،و آميخته با اختالفهاي شيطاني و نفساني نيست.
و كلمه" ميزان" به معناي هر مقياسي است كه اشياء با آن سنجيده ميشود .و مراد از آن به قرينه ذيل آيه و آيات بعد
همان ديني است كه كتاب مشتمل بر آن است ،و از اين
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه .710
ترجمه الميزان ،ج ،12ص33 :
جهت دين را ميزان ناميده كه عقايد و اعمال به وسيله آن سنجش ميشود ،و در نتيجه در روز قيامت هم بر طبق آن
سنجش محاسبه و جزاء داده ميشود .پس ميزان عبارت است از دين با اصول و فروعش .و مؤيد اين وجه كالم ديگر خداي
تعالي است كه ميفرمايد ":لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ" « »1چون ظاهر اينكه فرموده ":معهم
با آنان" اين است كه مراد از ميزان همان دين باشد.
بعضي از مفسرين »«2گفتهاند ميزان به معناي عدل است ،و اگر عدل ميزان خوانده شده بدين جهت است كه ميزان
وسيله برقراري انصاف و مساوات در بين مردم است و عدل نيز چنين است .آن گاه براي گفته خود چنين تاييد آورده كه در
سابق در آيه ":وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ" كلمه عدل ذكر شده بود ،پس معلوم ميشود منظور از ميزان همان عدل است.
ليكن ما اين معنا را قبول نميكنيم ،براي اينكه در خود آيه هيچ شاهدي بر اين نيست كه منظور از ميزان ،عدل باشد .و ما
در سابق در معناي آيه" العدل" گفتيم كه مراد از عدل اين است كه آن جناب در تبليغ رسالت خود و در اجراي احكام خدا
بين مردم فرق و تفاوت نگذارد ،و خالصه مراد از عدل برقرار كردن مساوات در بين همه طبقات است ،نه عدالت قاضي و
حاكم.
بعضي ديگر گفتهاند »0« :مراد از ميزان همان ترازوي معروف است ،كه با آن سنگيني چيزي سنجيده ميشود.
و خواننده خودش ميداند كه اين تفسير درست نيست.
بعضي ديگر گفتهاند »3« :مراد از ميزان ،رسول خدا (ص) است.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

البته ممكن است كالم اين مفسر را به همان وجهي كه ما آورديم ارجاع داد ،چون ما گفتيم مراد از ميزان ،دين خدا با اصول
و فروع آن است ،و معلوم است كه رسول خدا (ص) مصداق تمام عيار آن است ،چون ترازويي است كه وزن دين داري تك
تك امت به وسيله او سنجيده ميشود و هر فردي كه بيشتر به آن جناب شباهت دارد ،ديندارتر ،و هر فردي كه كمتر
شباهت دارد دينش كمتر است ،ولي با اين حال اين توجيه با آيه  73سوره حديد كه چند سطر قبل گذشت آن طور كه بايد
نميسازد.
__________________________________________________
)(1ما فرستادگان خود را با آياتي روشن فرستاديم ،و با آنان كتاب و ميزان نازل كرديم .سوره حديد ،آيه .73
(2و )0روح المعاني ،ج  ،73ص .70
)(4مجمع البيان ،ج  ،2ص .70
ترجمه الميزان ،ج ،12ص33 :
"وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ" -از آنجا كه كلمه" ميزان "اشعاري به حساب و جزا و اشارهاي به روز قيامت داشت ،از
اين رهگذر به مساله انذار منتقل شد ،و ايشان را به آيندهاي كه در انتظارشان است ،آيندهاي كه يا هولانگيز و يا نويدبخش
است هشدار ميدهد.
كلمه" يدري" از مصدر "ادراء" گرفته شده كه به معناي اعالم است ،و منظور از كلمه" ساعت" -به طوري كه گفته شده-
آمدن ساعت است ،و به همين جهت كلمه" قريب" كه خبر اين مبتداء است مذكر آمده ،و گر نه اگر منظور خود ساعت بود
نه آمدن آن ،بايد ميفرمود ":الساعة قريبة" پس معناي جمله اين ميشود كه :اي رسول گرامي! تو چه ميداني شايد آمدن
قيامت نزديك باشد .خطاب در آيه به رسول خدا (ص) است ،از اين باب كه آن جناب شنواي خطاب است ،و گر نه منظور
تمامي مردمند چون تمامي مردم شنوا هستند و انذار و تخويف آن شامل همه ميشود.
"يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِها وَ الَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها"...
مراد از استعجال كفار به آمدن قيامت ،استعجال از باب مسخره است ،نه استعجال واقعي ،كه به راستي خواسته باشند قيامت
زودتر بيايد ،و اين نوع استهزاء به قيامت در قرآن كريم مكرر از كفار حكايت شده ،از آن جمله اين است كه ميگفتند ":مَتي
هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" «».1
كلمه "مشفقون" جمع اسم فاعل از باب افعال است ،و" اشفاق" به معناي نوعي ترس است .راغب ميگويد :اشفاق عنايتي
است كه با خوف آميخته باشد ،چون مشفق كسي را گويند كه مشفق عليه را دوست ميدارد ،و ميترسد باليي به سر او آيد،
اين حالت را كه ميترسد محبوبش در معرض آسيبي واقع شود اشفاق گويند ،و در قرآن فرموده ":وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ
مُشْفِقُونَ" .و اين كلمه هر جا با حرف "من" متعدي شود ،معناي ترس در آن روشنتر ميشود ،و چون با حرف" في"
متعدي شود ،معناي عنايت در آن روشنتر ميشود ،و از هر دو نمونهاش در قرآن هست ،اولي مانند آيهاي كه گذشت ،و
آيه" مُشْفِقُونَ مِنْها" .و دومي مانند "إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ" «».7
"أَال إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَاللٍ بَعِيدٍ" -كلمه" يمارون" مضارع از
__________________________________________________
)(1سوره يونس ،آيه .32
)(2مفردات راغب ،ماده" شفق".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص30 :
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مصدر "ممارات" است ،و ممارات به معناي پافشاري بر جدال است ،و مراد از آن در اينجا اين است كه مشركين در انكار
قيامت پافشاري ميكنند .و اگر فرمود :اينها در ضاللتي بعيد هستند ،بدين جهت است كه طريق زندگي صحيح را گم
كردهاند و از آن راه دور شدهاند ،براي اينكه زندگي مهمترين چيزي است كه بايد در بارهاش درست بينديشند ،در حالي كه
مشركين زندگي را پايان پذير و فاني تصور كردند ،و به همين جهت به شهوات ناپايدار دنيا هجوم آوردند و سر و دست
شكستند با اينكه زندگي بشر ناپايدار و پايان پذير نيست ،بلكه جاوداني بيانتهاء است ،و به همين جهت بايد از دنيايشان
براي آخرتشان توشه برگيرند ،اما كفار راه را به خطا رفتند ،و سرانجام به راه هالكت افتادند.
[معناي اينكه فرمود :خدا به بندگان خود" لطيف" است] .....ص 36 :
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اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ"
در معناي كلمه" لطف" بويي از مدارا و آساني عمل ،و نيز بويي از دقت و باريكي آن چيزي كه عمل بر آن واقع ميشود
نهفته( ،مثال پارچه لطيف آن پارچهاي است كه با دقت ساخته شده ،و تار و پودش از نخي باريك تشكيل شده ،و بايد با آن
به مدارا رفتار كرد ،و بافتنش هم زور و ضرب نميبرد) و فاعل چنين فعلي را كه عمل به مدارا و دقت و سهولت ميكند ،و
سروكارش در عمل با نخي باريك و دقيق و ماشين آالتي دقيق و ريز است لطيف ميخوانيم ،مثال ميگوييم هوا چقدر
لطيف است ،چون آن قدر سبك و رقيق است كه به آساني در منافذ همه اجسام نفوذ ميكند ،و به آساني ميتواند با اجزاء
دروني آن اجسام تماس پيدا كند.
وقتي معناي واژه" لطيف" اين شد اگر بخواهيم آن را در مورد خداي سبحان استعمال كنيم ،به حكم اجبار بايد خصوصيات
مادي را از معناي آن حذف كنيم ،چون خدا مادي نيست ،آن وقت معناي اينكه خدا لطيف است اين ميشود :خدا با احاطه و
عملش بر دقائق امور نائل ميشود و در آن امور دقيقه با رفق و مدارا هر چه بخواهد ميكند.
در اين آيه شريفه رازق بودن خدا را نتيجه لطيف و قوي و عزيز بودن او قرار داده و فرموده ":چون خدا لطيف به بندگان
خويش و قوي و عزيز است ،ايشان را رزق ميدهد" و اين خود داللت دارد بر اينكه ميخواهد بفرمايد :خدا به خاطر اينكه
لطيف است ،احدي از مخلوقاتش كه محتاج رزق او است از او غايب نيست و از پذيرفتن رزقش سرباز نميزند و به خاطر
اينكه قوي است احدي او را از دادن رزق عاجز نميكند ،و به خاطر اينكه عزيز است كسي او را از اين كار مانع نميشود.
و منظور از" رزق" تنها ماديات نيست ،بلكه اعم از آن و از موهبتهاي معنوي و ديني ترجمه الميزان ،ج ،12ص32 :
است ،كه بعضي از بندگان خود را كه ميخواهد از آن موهبت برخوردار ميسازد .شاهد اين مدعا آيه بعدي است كه در آن
هم سخن از موهبتهاي مادي است و هم از موهبتهاي معنوي و نيز آيه قبلي است كه در باره نازل كردن كتاب و ميزان
سخن گفته است.
"مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ"...
كلمه "حرث" به معناي زراعت است ،و مراد از زراعت آخرت ،نتيجه اعمال است كه روز قيامت به آدمي عايد ميشود ،و به
عنوان استعاره آن را زراعت آخرت ناميده ،مثل اينكه اعمال صالحه بذري است كه ميكارند تا در پائيز آخرت آن را درو
كنند.
و مراد از اينكه ميفرمايد" هر كس زراعت آخرت را بخواهد زراعتش را زياد ميكنيم" اين است كه ما ثواب او را چند برابر
ميسازيم هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها" «» 1و نيز فرموده" وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ
يَشاءُ" «».7
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"وَ مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ" -يعني :و كسي كه تنها نتائج دنيايي را در نظر دارد ،و
براي به دست آوردن آن ميكوشد ،و ميخواهد كه نتيجه عملش در دنيا عايدش شود ،نه در آخرت ،ما آن نتيجه دنيايي را
به او ميدهيم ،و ديگر در آخرت بهرهاي ندارد .و اگر اين معنا را تعبير كرده به اراده حرث ،براي اين بوده كه اشاره كرده
باشد به اينكه صرف اراده در به دست آوردن نتايج دنيا و آخرت كافي نيست بلكه اراده عمل هم ميخواهد ،هم چنان كه در
جاي ديگر نيز فرموده ":وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي" «».0
[مقصود از زراعت آخرت و زراعت دنيا و اينكه فرمود در زراعت آخرت ميافزاييم] .....ص 37 :
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در جمله قبلي به وضوح ميفرمود" كسي كه زراعت آخرت را ميخواهد آن زراعت را با زيادتي به او ميدهيم" ولي در اين
جمله مطلب را مبهم و گنگ آورده ميفرمايد و كسي كه زراعت دنيا را بخواهد از آن به او ميدهيم (نه همه آن را) و اين
اشاره است به اينكه زمام امر بسته به مشيت خدا است ،چه بسا ميشود كه از دنيا بسيار ميدهد ،و چه بسا ميشود كه كم
ميدهد ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ" «».3
__________________________________________________
)(1هر كس عمل نيكي كند ده برابر مثل آن دارد .سوره انعام ،آيه .103
)(2خدا براي هر كس بخواهد چند برابر ميكند .سوره بقره ،آيه . [.....]701
)(3سوره نجم ،آيه .02
)(4هر كس دنياي نقد و عاجل را بخواهد ما نيز در دادن نتيجه عملش عجله ميكنيم ،و هر چه بخواهيم و به هر كس
بخواهيم چيزي ميدهيم .سوره اسري ،آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،12ص32 :
در اين آيه شريفه التفاتي به كار رفته ،چون در آيه قبلي خداي عز و جل غايب فرض شده بود ،ميفرمود ":خدا لطيف به
بندگان خويش است ،به هر كس بخواهد روزي ميدهد و او قوي و عزيز است" و در آيه مورد بحث گوينده جمع فرض
شده ،ميفرمايد" نَزِدْ لَهُ زياد ميكنيم براي او" "،نُؤْتِهِ مِنْها از آن به وي ميدهيم" ،و اين براي اين بود كه آن عظمتي را
كه دو كلمه" قوي" و" عزيز "افاده ميكرد اينجا نيز افاده كند.
و حاصل معناي دو آيه اين است كه :خداي سبحان ،لطيف به همه بندگان خويش است ،داراي قوتي است مطلقه و عزتي
مطلقه ،بندگان خود را بر حسب مشيتش روزي ميدهد ،ولي با اين تفاوت كه در باره كساني كه هدفشان آخرت است ،و
براي آن كار ميكنند خواسته كه دنيا را بدهد ،و مزد آخرتش را بيشتر از آنچه كه عمل كردهاند بدهد ،ولي در باره كساني كه
هدفشان تنها دنيا است خواسته است تنها دنيا را بدهد و در آخرت بهرهاي نداشته باشند.
از اين جا اين معنا روشن ميگردد كه آيه اولي هر دو طائفه را شامل ميشود ،هم اهل دنيا را و هم اهل آخرت را ،و
همچنين كلمه رزق هر دو قسم رزق را شامل ميشود ،هم رزق دنيايي را و هم آخرتي را ،ولي آيه دوم ،اجمال اين آيه را به
تفصيل بيان ميدارد.
"أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ"...
بعد از آنكه بيان كرد كه خداي سبحان كسي است كه كتاب را به حق نازل كرده ،و براي بشر دين را تشريع نموده كه
ميزان اعمال آنان باشد ،و او به لطف و قوت و عزتش هر كسي كه آخرت را بخواهد و براي آن سعي كند خواستهاش را با
زيادت به او ميدهد ،و كسي كه تنها دنيا هدفش باشد و آخرت را از ياد ببرد ،در آخرت نصيب نميدهد ،اينك در اين آيه بي
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بهره بودن كفار در آخرت را مسجل ميكند ،به اينكه :ديني به جز آنچه خدا تشريع كرده وجود ندارد تا كفار عمل خود را
مستند بدان كنند ،و در نتيجه همان رزقي را كه اهل ايمان در آخرت دارند داشته باشند ،چون خدا شريكي ندارد تا در مقابل
دين تشريع شده خدا و بدون اذن او ديني تشريع كند ،پس هيچ ديني نيست مگر دين خدا و در آخرت هيچ رزق حسني
نيست مگر براي كسي كه به دين خدا ايمان آورده ،بر طبق آن عمل كرده باشد.
پس اينكه فرمود ":أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ" ،در مقام انكار است ،و جمله" وَ لَوْ ال كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ" اشاره است به كلمهاي
كه قبال از خدا صادر شده بود كه آدميان تا مدتي معين در زمين زندگي كنند .و اين اشاره را هم دارد كه جرم و گناه
گناهكاران نافرماني خدايي است بزرگ .
ترجمه الميزان ،ج ،12ص32 :
"وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ" -اين جمله تهديد كفار است بر ظلمي كه كردند و نيز اشاره است به اينكه از قلم خدا
نميافتند و از عذابش رهايي ندارند ،حال اگر بين آنها قضاء نراند و در دنيا عذابشان نكند ،در آخرت عذابي دردناك خواهند
داشت ".تَرَي الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَ هُوَ واقِعٌ بِهِمْ"...
خطاب" تري" به رسول خدا (ص) است ،البته نه به عنوان اينكه رسول خدا است ،بلكه به عنوان اينكه شنونده است ،در
نتيجه شامل حال هر كسي كه شانيت شنوايي داشته باشد ميگردد .و مراد از" ظالمين" كساني است كه دين خدا را ترك
كردند -ديني كه خدا براي ايشان تشريع كرده بود -و از قيامت اعراض نمودند .و معناي آن اين است كه :همه بينندگان
خواهند ديد كه ستمكاران در روز قيامت از آنچه كردند خائفند ،و آنچه از آن ميترسيدند بر سرشان خواهد آمد و هيچ مفري
از آن ندارند.
اين آيه شريفه از آياتي است كه در داللت بر تجسم اعمال خيلي روشن است .و بعضي از مفسرين گفتهاند :در كالم چيزي
حذف شده ،و تقدير آن چنين است ":مشفقين من وبال ما كسبوا ترسانند از وبال گناهاني كه مرتكب شدند" ولي هيچ
حاجتي به اين تقدير نيست.
"وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ" -در مجمع البيان گفته:
كلمه "روضة" به معناي زمين سبز و خرمي است كه گياهان در آن به خوبي ميرويند ،و كلمه" جنت" زميني است كه
اطرافش درختكاري شده باشد ،در نتيجه" روضات جنات "باغهاي مشجري است كه در وسط زمين سبز و خرم قرار دارد.
"لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ" -يعني نظام دنيايي كه هر چيزي به وسيله سببش پديد ميآيد ،در آنجا جاري نيست و در آنجا
اين نظام برچيده شده .تنها سببي كه در آنجا كارگر است اراده و خواست آدمي است .هر چه را بخواهد در همان آن خدا
برايش خلق ميكند ،و اين خود فضل بزرگي است از خداي سبحان.
"ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ" -اين جمله بشارتي است به مؤمنين صالح .و كلمه" عباد" را بر
ضميري كه به خدا برميگردد اضافه كرد تا بندگان صالح را احترام كرده باشد.
"قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي" آن چيزي كه درخواست اجر مزد در مقابل آن نفي شده ،تبليغ رسالت و
دعوت ديني است .ميفرمايد :بگو در برابر اينها مزدي درخواست نميكنم .و خداي تعالي اين معنا را از عدهاي از انبياء از
قبيل نوح و هود و صالح و لوط و شعيب (ع) حكايت كرده كه در
ترجمه الميزان ،ج ،12ص03 :
ضمن سخناني كه به امت خود ميگفتند ،اين را نيز خاطرنشان كردهاند كه" وَ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلي
رَبِّ الْعالَمِينَ" « »1در سوره شعرا و سورههايي ديگر باز از رسول خدا (ص )حكايت شده كه به امت خود فرموده ":وَ ما
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تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ" « »7كه در اين جمله او را دستور داده مردم را خطاب كند به اينكه من از شما مزد نميخواهم ،و نيز
فرموده ":قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ" « »0و نيز فرموده ":قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَي اللَّهِ" « »3و
نيز فرموده ":قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْري لِلْعالَمِينَ" «» 3در اين آيه اخير به علت مزد نخواستن اشاره كرده،
ميفرمايد :قرآن تذكري است براي تمام عالم ،نه براي يك طايفه معين ،تا از آن طايفه مزد گرفته شود.
[توضيح و تفسير آيه ":قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي"] .....ص 61 :

[بررسي اقوال مختلف مفسرين در باره مراد از مودت قرباي رسول خدا (ص)] .....ص 68 :

مودت به ذي القرباي رسول خدا (ص) به چه معنا است؟ اقوال مفسرين در معناي آن مختلف است.
بعضي از مفسرين « - »1و به طوري كه ميگويند بيشتر مفسرين -گفتهاند :خطاب در اين آيه به قريش است ،و اجري كه
در آن درخواست شده مودت قريش نسبت به رسول خدا (ص) و نزديكان ايشان از قريش است ،و اين بدان جهت بوده كه
قريش آن جناب را تكذيب ميكردند و دشمن خود ميدانستند ،چون آن جناب -بر اساس آنچه كه در برخي از روايات ذكر
شده -متعرض خدايان قريش ميشد ،لذا خداي تعالي دستورش داده كه از ايشان بخواهد :اگر ايمان نميآورند حد اقل با او
دشمني نكنند ،براي اينكه آن جناب با آنها قرابت و خويشاوندي داشته .و نيز آن حضرت را مورد بغض و كينه خود قرار
ندهند و اذيت ننمايند .پس بنا بر اين تفسير ،كلمه" قربي" به معناي خويشاوند نيست ،بلكه به معناي قرابت و خويشاوندي
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و نيز فرموده ":قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًا" « »0و معناي آن به بياني كه در تفسيرش
گذشت اين است كه :مزد من اين است كه يكي از شما بخواهد راهي به سوي پروردگارش اتخاذ كند ،يعني دعوت مرا به
اختيار خود بپذيرد ،همين مزد من است ،و خالصه چيزي بجز دعوت در كار نيست ،نه اجري و نه مزدي.
خداي تعالي در آيه مورد بحث -بر خالف آياتي كه به عنوان شاهد ذكر گرديد -اجري براي رسول خدا (ص) معين كرده ،و
آن عبارت است از مودت نسبت به اقرباي آن جناب ،و اين را به يقين از مضامين ساير آيات اين باب ميدانيم كه اين مودت
امري است كه باز به استجابت دعوت برگشت ميكند ،حال يا استجابت همه دعوت ،و يا بعضي از آن كه اهميت بيشتري
دارد .و به هر حال ،ظاهر اين استثناء اين است كه استثناء متصل است ،نه منقطع ،چيزي كه هست بايد بطور ادعاء مودت به
ذي القربي را از مصاديق اجر دانست ،پس ديگر حاجتي نيست به اينكه ما نيز مانند ديگران خود را به زحمت بيندازيم
__________________________________________________
)(1من از شما در برابر رسالتم اجري نميخواهم ،اجر من تنها نزد پروردگار عالم است .سوره شعراء ،آيه .123
)(2سوره يوسف ،آيه .133
)(3بگو در برابر رسالتم هيچ اجري از شما طلب نميكنم .سوره ص ،آيه .20
)(4بگو آن اجري هم كه از شما خواستم به نفع خود شما است و سودش عايد خودتان ميشود .سوره سبأ ،آيه .32
)(5بگو من در برابر اين رسالت از شما اجري درخواست نميكنم ،اين رسالت (و يا قرآن) جز تذكر براي عالميان نيست.
سوره انعام ،آيه .23
)(6سوره فرقان ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص01 :
تا هر طور شده استثناء را منقطع بگيريم.
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است ،و حرف" في" به معناي سببيت است.
ولي اين تفسير اشكال دارد ،براي اينكه معناي اجر وقتي تمام ميشود كه درخواست كننده آن ،كاري كرده باشد ،و سودي
به مردم رسانده باشد ،و در ازاء آن مزد طلب كند ،مزدي كه برابر عمل عامل باشد ،و در مورد بحث ،اجر وقتي معنا دارد كه
رسول خدا قريش را هدايت كرده باشد ،و ايشان ايمان آورده باشند ،چون با فرض باقي ماندن در كفر و تكذيب دعوت آن
جناب ،چيزي از آن جناب نگرفتهاند تا در مقابلش اجري بدهند ،و به فرض هم كه به آن جناب ايمان آورده باشند ،تازه به
يكي از اصول سهگانه دين ايمان آوردهاند ،نه به همه آن تا باز بدهكار مزد باشند ،عالوه بر اينكه در همين فرض ديگر
بغض و دشمني تصور ندارد ،تا ترك آن مزد رسالت فرض شود ،و رسول خدا آن را از ايشان بخواهد.
و كوتاه سخن اينكه :در صورتي كه پرسش شدگان در اين سؤال كافر فرض شوند معناي اجر تصور ندارد ،و در صورتي كه
مؤمن فرض شوند ،دشمني تصور ندارد تا به عنوان مزد بخواهند دست از آن بردارند.
اين اشكال بنا بر فرضي كه استثناء منقطع باشد و مودت قربي اجر نباشد بلكه حكمي جداگانه باشد نيز وارد است ،چون
درخواست اجر از مردم به هر حال وقتي تصور دارد كه ايمان آورده باشند ،چون در اين فرض هم استدراك از جمله مورد
بحث با همه قيودش ميباشد (و
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص07 :
معنا چنين ميشود :بگو من از شما هيچ مزدي نميخواهم و ليكن مودت قربي را ميخواهم) خوب دقت بفرماييد.
بعضي »«1هم گفتهاند :مراد از مودت نسبت به قربي همان معنايي است كه از بيشتر مفسرين نقل كرديم ،اما خطاب در
آن به قريش نيست ،بلكه به انصار است .آن گاه گفتهاند:
انصار مالي براي آن حضرت آوردند تا به مصارف شخصي خود برساند ،در اينجا آيه مورد بحث نازل شد ،و رسول خدا (ص)
آن مال را رد كرد ،و چون رسول خدا (ص) در بين انصار خويشاونداني از ناحيه سلمي دختر زيد نجاريه ،و از جهت مادرش
آمنه -بطوري كه گفتهاند -داشت ،لذا در آيه خطاب به انصار كرد ،كه من از شما مزد نميخواهم تنها مزدم اين باشد كه با
خويشاوندان من كه در بين شمايند مودت كنيد.
اين تفسير نيز صحيح نيست ،براي اينكه دوستي و عالقه انصار نسبت به رسول خدا (ص) به حدي شديد بود كه ديگر
حاجت به سفارش نداشت ،و احدي در آن شك و ترديد ندارد .چگونه ممكن است به انصار كه از آن جناب وقتي كه در مكه
بود تقاضا كردند كه به سرزمينشان مهاجرت فرمايد ،و در مدينه او را منزل دادند ،و جانها و اموال و فرزندان خود را فداي او
كرده ،و در ياريش منتهاي درجه كوشش را مبذول داشتند ،و حتي به كساني هم كه از اهل مكه با آن جناب به مدينه آمده
بودند احسان نمودند ،و خداي سبحان در آيه" وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ ال يَجِدُونَ
فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلي أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ" « »7ايشان را ستوده و همه ميدانيم كه
دوستي انصار با مهاجرين آن هم به اين حد از دوستي تنها به خاطر رسول خدا (ص) بود آن گاه بفرمايد :من از شما مزدي
نميخواهم مگر مودت به خويشاوندم را.
و وقتي پايه عالقه و محبت انصار نسبت به آن جناب به اين حد است ،ديگر چه معنا دارد كه خداي سبحان مامورش كند
كه از ايشان بخواهد نسبت به خويشاوندان مادريش كه يك خويشاوندي بسيار دور است مودت بورزند؟
عالوه بر اينكه عرب چندان اعتنايي به خويشاوندان مادري يعني خويشاوندان زنان خود ندارند ،اين عرب است كه ميگويد:
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بنونا بنو ابناءنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال األباعد
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .03
)(2سوره حشر ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص00 :
"فرزندان ما فرزندان پسران مايند ،و اما فرزندان دختران ما فرزندان مردان بيگانهاند".
و نيز ميگويد:
و انما امهات الناس اوعية مستودعات و لالنساب آباء
"مادران مردم ،ظرف و صدف پديد آمدن مردمند ،و سلسله انساب تنها به وسيله پدران حفظ ميشود".
آري ،اين اسالم است كه زنان را در قرابت داخل و آنان را با مردان برابر ،و نوادههاي پسري و دختري را يكسان كرده -كه
در مباحث گذشته در بارهاش سخن رفت.
بعضي ديگر گفتهاند :خطاب در آيه به قريش است .و منظور از مودت به قربي ،مودت به سبب قرابت است ،ليكن مراد از آن،
مودت پيغمبر است ،نه مودت قريش كه در وجه اول آمده بود ،و استثناء هم منقطع است ،در نتيجه معناي آيه چنين است:
بگو من از شما در برابر هدايتي كه به سوي آن دعوتتان ميكنم تا شما را به روضات جنات و خلود در آن برساند مزدي
نميخواهم ،و پاداشي توقع ندارم ،ليكن اين عالقهاي كه من به خاطر خويشاونديم به شما دارم به من اجازه نميدهد در باره
شما بي تفاوت باشم ،مرا وادار ميكند كه شما را به آن هدايت برسانم ،و به آن روضات جنات رهنمون نمايم.
اشكال اين وجه اين است كه :با تحديدي كه خداي سبحان در مساله دعوت و هدايت كرده نميسازد ،چون خداي تعالي در
بسياري از موارد در كالم مجيدش اين معنا را مسجل فرموده كه (وظيفه او تنها دعوت است) ،و او مردم را به سوي خدا
هدايت نميكند ،بلكه هدايت تنها به دست خدا است ،و نيز او نبايد به خاطر كفر كفار و رد دعوتش اندوهگين شود ،چون
وظيفه او تنها ابالغ است .پس او نميتواند بخاطر عالقه فاميلي كه با خويشاوندان خود دارد آنها را هدايت كند ،و يا به خاطر
دشمني و كراهتي كه از ديگران دارد از هدايت آنها روي بگرداند.
و با اين همه چطور ممكن است در آيه" قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ "...رسول خدا (ص) را مامور كند كه به كفار قريش اعالم نمايد كه
عالقهاش به آنان به خاطر اينكه فاميل اويند ،وادارش ميكند كه هدايتشان كند ،نه به خاطر مزدي كه از ايشان درخواست
نمايد؟! و بعضي « »1ديگر گفتهاند :مراد از مودت به قربي ،مودت خود قربي است ،و خطاب در
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .07
ترجمه الميزان ،ج ،12ص03 :
آيه به قريش و يا به عموم مردم است ،و معنايش اين است كه :بگو من از شما مزدي نميخواهم مگر همين كه با اقرباي
خودتان مودت داشته باشيد.
اين وجه نيز اشكال دارد ،و آن اين است كه مودت به اقربا بطور مطلق پسنديده نيست تا اسالم بشر را به آن دعوت كند ،با
اينكه قرآن صريحا فرموده ":ال تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ
أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ" «».1
و سياق اين آيه شريفه نميتواند مخصص يا مقيد آيه مورد بحث باشد (تا معناي مجموع آن دو چنين شود كه :من از شما
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مزدي نميخواهم به جز محبت به خويشاوندانتان مگر اينكه آن خويشاوندان كه يا پدران هستند يا فرزندان يا برادران
دشمن خدا باشند) تا در نتيجه مودت قريش نسبت به اقرباي مؤمن اجر رسالت قرار گيرد .بعالوه وقتي منظور از اين مودت،
مودت خاصي باشد ،يعني محبت به خويشاوندان مؤمن ،ديگر معنا ندارد تمامي قريش و يا تمامي مردم بدهكار چنين مزدي
باشند( ،چون تمامي افراد قريش چنين اقربايي ندارند ،و همچنين تمامي افراد بشر چنين خويشاوندي ندارند ،تا با مودت
ورزيدن به او ،مزد رسالت آن جناب را بدهند).
آري اسالم هرگز مردم را دعوت نميكند به اينكه خويشاوند خود را به خاطر اينكه خويشاوند است دوست بدارند ،بلكه آن
محبت به خويشاوندي كه اسالم بشر را بدان خوانده ،محبت في اللَّه است ،بدون اينكه مساله خويشاوندي كمترين دخالتي
در آن داشته باشد .البته اسالم اهتمام زيادي به مساله قرابت و رحم دارد ،اما به عنوان صله رحم ،و اينكه با رحم قطع رابطه
نكنند ،و از دادن مال عزيز و مورد حاجت خود به ارحام فقير مضايقه ننمايند ،نه به عنوان اينكه رحم خود را دوست بدارند،
چون اسالم بر هر محبتي به جز محبت به خدا خط بطالن كشيده.
و ما نميتوانيم بگوييم كه مودت به قربي در آيه شريفه كنايه است از همين صله رحم و احسان به ايشان و انفاق مال به
آنان ،چون در آيه شريفه هيچ قرينهاي نيست كه داللت كند بر اينكه معناي حقيقي مودت منظور نيست ،بلكه صله رحم
منظور است ،چون صله رحم مساله
__________________________________________________
)(1تو هرگز از بين كساني كه به خدا و روز قيامت ايمان آوردهاند ،كسي را نخواهي يافت كه با دشمنان خدا و رسول
دوستي كنند ،هر چند كه پدران و فرزندان و برادران و خويشاوندانش باشند ،چون خداي تعالي ايمان را در دلهاي آنان رسوخ
داده ،و با روحي از خود تاييدشان كرده .سوره مجادله ،آيه .77
ترجمه الميزان ،ج ،12ص03 :
ديگري است و حب في اللَّه مسالهاي ديگر.
بعضي »«1ديگر گفتهاند :معناي" قربي" تقرب به خدا است ،و" مودت به قربي" عبارت است از مودت به خدا از راه تقرب
جستن به او به وسيله اطاعت و معناي آيه اين است كه :من از شما اجري نميخواهم مگر همين را كه به وسيله تقرب
جستن به خدا به او مودت كنيد.
اشكال اين وجه اين است كه :بنا بر اين وجه در جمله" إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي" ابهامي خواهد بود كه جا ندارد با آن ابهام
خطاب به مشركين شود ،چون خالصه مفادش اين است كه مردم با خدا تودد كنند ،و يا ود و دوستي او را داشته باشند به
اينكه به درگاهش تقرب جويند ،و حال آنكه مشركين منكر آن نيستند ،چون مشركين اگر آلهه خود را ميپرستند به همين
مالك تودد با خدا و تقرب به سوي او ميپرستند ،و خداي تعالي از همين مشركين حكايت ميفرمايد كه گفتهاند ":ما
نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفي" « »7و نيز گفتهاند:
"هؤُالءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ" «».0
پس اگر به گفته مفسرين مزبور معناي جمله" إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي "تودد نسبت به خدا از راه عبادت است ،بايد آن را مقيد
كرده باشد به عبادت خدا به تنهايي ،و بفرمايد :شما كه با پرستش بتها ميخواهيد به خدا تقرب جوييد ،راه تودد و تقرب
اين نيست ،بلكه راهش اين است كه تنها خدا را بپرستيد و من از شما جز اين را توقع ندارم ،و در چنين مقامي مهمل
گذاشتن اين قيد با ذوق سليم سازگار نيست.
عالوه بر اينكه در آيه شريفه كلمه "مودت" آمده ،نه" تودد" و در كالم خداي سبحان سابقه ندارد كه كلمه" مودت "
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[بيان اين وجه كه مقصود از مودت قربي ،محبت عترت و اهل بيت پيامبر (عليهم الصالة و السالم) است] .....ص 66 :

بعضي « »1هم گفتهاند :مراد از مودت به قربي ،دوستي خويشاوندان رسول خدا (ص) -كه همان عترت او از اهل بيتش
باشند -است و بر طبق اين تفسير رواياتي هم از طرق اهل سنت ،و اخبار بسيار زيادي از طرق شيعه وارد شده كه همه آنها
آيه را به مودت عترت و دوستي با آن حضرات (ع) تفسير كرده ،اخبار متواتري هم كه از طرق دو طائفه بر وجوب مودت
اهل بيت و محبت آن حضرات رسيده ،اين تفسير را تاييد ميكند.
و اگر در يك طايفه ديگر اخبار كه آن نيز متواتر است ،يعني اخباري كه از هر دو طريق از رسول خدا (ص) رسيده ،و مردم را
در فهم كتاب خدا و معارف اصولي و فروعي دين و بيان حقايق آن ،به اهل بيت (ع )ارجاع داده -مانند حديث ثقلين و
حديث سفينه و امثال آن -دقت كافي به عمل آوريم ،هيچ شكي برايمان باقي نميماند كه منظور از واجب كردن مودت
اهل بيت ،و آن را به عنوان اجر رسالت قرار دادن تنها اين بوده كه اين محبت را وسيلهاي قرار دهد براي اين كه مردم را به
ايشان ارجاع دهد ،و اهل بيت مرجع علمي مردم قرار گيرند.
پس مودتي كه اجر رسالت فرض شده چيزي ما وراي خود رسالت و دعوت ديني و بقاء و دوام آن نيست .پس بنا بر اين
تفسير ،مفاد آيه شريفه هيچ تغايري با آيات ديگر كه اجر رسالت را نفي ميكنند ندارد.
در نتيجه برگشت معناي آيه مورد بحث به اين ميشود كه :من از شما اجري درخواست نميكنم ،چيزي كه هست از آنجا
كه خداي تعالي مودت به عموم مؤمنين را كه قرابت من هم از ايشانند بر شما واجب فرموده ،من مودت شما را نسبت به
اهل بيتم اجر رسالتم ميشمارم .و
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اطالق شده باشد بر تودد مردم نسبت به خداي تعالي و تقرب به او ،هر چند كه عكس اين در كالم خداي تعالي آمده ،و خدا
را نسبت به بندگان ودود و داراي مودت خوانده ،و فرموده ":إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ" « »3و" وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ" « »3و شايد
ودود خواندن خدا از اين باب باشد كه كلمه مودت اشعار دارد بر اينكه دارنده اين صفت نسبت به افراد مورد مودت ،خود را
متعهد ميداند كه مراعات حال آنان را نموده و از حالشان تفقد كند .حتي
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص . [.....]07
)(2ما اين بتها را نميپرستيم مگر براي اينكه قدمي به سوي خدا نزديكمان كنند ،سوره زمر ،آيه .0
)(3اينها شفيعان ما نزد خدايند .سوره يس ،آيه .12
)(4سوره هود ،آيه .23
)(5سوره بروج ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،12ص00 :
بعضي از اهل لغت -بطوري كه راغب حكايت كرده -گفتهاند :مودت خدا نسبت به بندگان اين است كه مراعات حال ايشان
را بكند.
و اشكال سابق هم به قوت خود باقي است .و اگر مودت في القربي را تفسير كنند به محبتهاي طرفيني مردم نسبت به
يكديگر در راه تقرب به خدا ،به طوري كه تقربها اسبابي باشد براي محبت در بين آنان ،در جواب ميگوييم اين محبت را
هم مشركين در تقربهاي خود هر چند از نظر دين توحيد باطل است دارند ،و باز اين قسم نميتواند مزد رسالت رسول خدا
(ص) باشد.
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__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .72
ترجمه الميزان ،ج ،12ص02 :
خداي تعالي در اين معنا فرموده ":إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا" « »1و نيز فرموده ":وَ
الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ" « »7با اين بيان فساد و بطالن گفتار آنهايي كه بر اين وجه ايراد گرفتهاند روشن
ميگردد ،آنها گفتهاند « : »0نميشود منظور از قربي اهل بيت آن جناب باشد ،براي اينكه مقام نبوت در مظان تهمت قرار
ميگيرد .مردم ميگويند ،پيغمبر خدا هم مانند ساير مردم مادي كه براي تامين آتيه فرزندان خود تالش ميكنند دين خدا را
وسيله معاش فرزندان و خويشاوندان خود كرده.
و نيز فساد و ايراد ديگرشان روشن ميگردد ،كه گفتهاند « : »3اگر معناي آيه ،مودت به عترت باشد ،با آيه" وَ ما تَسْئَلُهُمْ
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ" « »3منافات دارد .وجه فسادش اين است كه گفتيم بنا بر اين تفسير ،مودت اهل بيت ادعاء اجر خوانده شده،
و گر نه حقيقت آن همان چيزي است كه ساير آيات اين باب بر آن داللت دارد و چيز ديگر غير آن را نميگويد ،چون
خواننده عزيز توجه فرموده كه اجري كه در اين آيه درخواست شده ،نفعي است كه عايد خود بشر ميگردد ،نه عايد عترت .و
ديگر مظنه تهمتي در كار نيست.
عالوه بر اينكه آيه مورد بحث بنا بر اين تفسير در مدينه نازل شده ،و خطاب در آن به مسلمين است ،و مسلمانان هرگز
پيامبر خود را كه با عصمت الهي مصون از هر خطا است ،به چنين تهمتي متهم نميكنند ،چون به نبوت و عصمت او ايمان
دارند ،و دستوراتش را دستورات پروردگار خود ميدانند.
و به فرضي كه ممكن باشد مؤمنين به وي او را در اين آيه متهم كنند ،و به گفته شما چنين سفارشي مناسب به شان نبوت
نباشد ،بايد همين اتهام و اين ناسازگاري با شان نبوت در ساير خطابهاي بسياري كه مشابه اين خطابست جريان يابد،
مانند آيات بسياري كه اطاعت رسول خدا (ص) را به طور مطلق بر امت واجب ميكند ،و باز مانند آياتي كه انفال را ملك
خدا و رسول خدا (ص) ميداند و نيز آياتي كه دادن خمس را به اقرباي رسول خدا (ص) واجب ميكند ،و آياتي كه براي آن
جناب در مساله ازدواج با زنان توصيههايي ميدهد ،و آياتي ديگر از اين قبيل.
__________________________________________________
)(1كساني كه ايمان آورده و اعمال صالح كردند خداي رحمان به زودي محبتشان را در دلها مياندازد .سوره مريم ،آيه .20
)(2مؤمنين و مؤمنات دوستان يكديگرند .سوره توبه ،آيه .21
)(3روح المعاني ،ج  ،73ص .00
)(4روح المعاني ،ج  ،73ص .00
)(5و هيچ گونه اجري از ايشان درخواست نميكني .سوره يوسف ،آيه .133
ترجمه الميزان ،ج ،12ص02 :
عالوه بر اينكه خداي تعالي خودش در آيه بعد متعرض اين تهمت شده ،و از آن جواب داده و دفع كرده است ،و فرموده ":أَمْ
يَقُولُونَ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلي قَلْبِكَ" كه بيانش خواهد آمد -ان شاء اللَّه تعالي.
و بر فرض كه ما آيه را از چنين معنايي برگردانيم و به منظور دفع آن تهمت ،معناي ديگري برايش بكنيم ،اخبار بيشماري
را كه هم از طرق اهل سنت و هم از طرق شيعه در مورد مودت اهل بيت از رسول خدا (ص) روايت شده چه كنيم؟
و اما اينكه گفتهاند :اين تفسير با آيه" وَ ما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ" منافات دارد ،جوابش از آنچه گذشت روشن ،و بطالنش
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واضح گشت ،چون مضمون آيه را اگر با آياتي كه درخواست اجر را نفي ميكند مقايسه كنيم نظير مضمون آيه" قُلْ ما
أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًا" « »1ميشود كه در سابق ذكر شد.
زمخشري در كشاف بعد از آن كه همين وجه را اختيار كرده ،ميگويد :حال اگر بپرسي چرا فرمود ":إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي" و
نفرمود" اال المودة للقربي" و يا "اال مودة القربي" در پاسخ ميگويم براي اينكه عرب براي مودت ظرفي قائلند ،مثال
ميگويند :لي في آل فالن مودة من در آل فالن مودتي دارم" و نيز ميگويند" ولي فيهم هوي و حب شديد من در آنان
عشق و محبتي شديد دارم" و منظورشان اين است كه افراد فالن قبيله مورد و محل محبت منند.
آن گاه ميگويد :متعلق" في القربي" كلمه" مودت" نيست ،به خالف اينكه فرموده باشد "اال المودة للقربي" كه در اين
صورت متعلق" للقربي" خود كلمه" مودت" است ،و در آيه مورد بحث قهرا" في القربي" متعلق به چيزي ميشود كه حذف
شده ،و تقدير آن" اال المودة الثابتة في القربي مگر مودتي كه ثابت باشد در قربي "ميباشد «».7
[اشاره به معناي اينكه خداوند بر حسن عمل ميافزايد] .....ص 61 :
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"وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ" كلمه" اقتراف" به معناي اكتساب است ،و كلمه" حسنه" به
معناي آن عملي است كه مورد رضاي خداي سبحان باشد ،و در ازايش ثواب دهد ،و كلمه" حسن" در مورد عمل به معناي
سازگار بودن آن با سعادت آدمي ،و با آن هدفي است كه او در نظر دارد ،هم چنان كه" مساءت" و بدي و زشتي عمل ،بر
خالف اين است ،و معناي" زيادتر كردن حسن عمل" اين است كه جهات نقص آن را تكميل كند ،و از اين باب است
زيادتر كردن ثواب عمل،
__________________________________________________
)(1سوره فرقان ،آيه .32
)(2تفسير كشاف ،ج  ،3ص .773
ترجمه الميزان ،ج ،12ص02 :
هم چنان كه در آيه" وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ" « »1و آيه" لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ
فَضْلِهِ" « »7به هر دو جهت نظر دارد ،هم تكميل نواقص ،و هم زيادي ثواب.
و معناي آيه مورد بحث اين است كه :هر كس حسنهاي به جاي آورد ،ما با رفع نواقص آن و زيادي اجر حسني بر آن حسنه
ميافزاييم كه خدا آمرزگار است و بديها را محو ميكند ،و شكور است ،خوبيهاي عمل را از عاملش ظاهر و بر مال
ميسازد.
بعضي از مفسرين « »0گفتهاند :مراد از" حسنه "همان مودت به قرباي رسول خدا (ص) است ،و مؤيد اين احتمال رواياتي
است كه از ائمه اهل بيت (ع) وارد شده ،كه آيه" قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً" -تا چهار آيه -در باره مودت به قرباي رسول
خدا (ص) نازل شده ،و الزمه اين تفسير آن است كه اين آيات در مدينه نازل شده و داراي يك سياق باشد .و قهرا مراد از
حسنه از حيث انطباقش بر مورد ،همان مودت خواهد بود ،آن وقت آيه شريفه" أَمْ يَقُولُونَ افْتَري "...اشاره خواهد بود به
سخني كه بعضي از منافقين كه قبول آيه قبلي برايشان گران ميآمده گفتهاند ،و اين سمپاشي را در بين مؤمنين كردهاند،
چون در بين آنان افراد سادهلوحي بودهاند كه به سخنان منافقين ترتيب اثر ميدادهاند .و مراد از آيه سوم و چهارم كه
ميفرمايد ":وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ" -تا آخر دو آيه -توبه همان مؤمنين ساده لوح خواهد بود ،كه از قبول گفتار منافقين
برگشتهاند.
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[وجوه مختلف در معناي جمله" فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلي قَلْبِكَ"] .....ص 71 :

پس اينكه فرمود ":فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلي قَلْبِكَ" كنايه است از اينكه امر ،به مشيت خدا برميگردد و ساحت رسول خدا
(ص) منزه از اين است كه از پيش خود چيزي بگويد.
و اين معنا -به طوري كه مالحظه ميفرماييد -با سياق مناسبتر است ،بنا بر اين كه گفتيم مراد از قربي ،قرابت رسول خدا
(ص) ،و توبيخ متوجه به منافقين و بيماردالن است.
البته مفسرين در معناي جمله مورد بحث وجوهي ديگر آوردهاند كه بعضي از آنها از نظر شما ميگذرد:
1زمخشري در كشاف گفته :جمله" فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلي قَلْبِكَ" معنايش اين است كه اگر خدا بخواهد تو را از آنانيقرار مي دهد كه مهر بر دلهايشان زد ،آن وقت است كه بر خدا افتراء خواهي بست ،چون كسي جز اين گونه افراد بر خدا
افتراء نميبندد.
آن گاه ميگويد :اين اسلوب كالم ،افتراء بستن را از مثل پيامبر بعيد ميشمارد و ميفهماند كه افتراء بستن چنين افرادي در
بعيد بودن ،مثل شرك ورزيدن به خدا و داخل شدن در زمره كساني است كه خدا بر دلهايشان مهر زده ،و مثالي كه
ميتوانيم براي اين طرز حرف زدن بياوريم ،اين است كه بعضي از افراد امين كه نسبت خيانت به او دادهاند بگويد :مگر خدا
دست از هدايتم برداشته و مرا تنها گذاشته و به خودم واگذار كرده ،و مگر خدا دلم را كور كرده .در اين مثال آن شخص
امين نميخواهد خذالن و كوري دل را براي خود اثبات كند ،بلكه ميخواهد از اينكه نسبت خيانت به او و به مثل او بدهند
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و در جمله" إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ" التفاتي از تكلم به غيبت به كار رفته ،چون قبل از اين جمله خداي تعالي گوينده بود،
ميفرمود ما چنين و چنان ميكنيم ،و در اينجا غايب حساب شده ،ميفرمايد خدا غفور و شكور است .و وجه اين التفات آن
است كه خواسته به علت غفور و شكور بودن خود اشاره كند ،و بفرمايد بدين جهت غفور و شكور است كه" اللَّه" است -عز
اسمه.
"أَمْ يَقُولُونَ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً"...
كلمه" أم" منقطعه است ،و سياق كالم ،سياق توبيخ است ،و الزمهاش انكار اين معنا است كه آن جناب به دروغ چيزي را
بر خدا افتراء ببندد.
"فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلي قَلْبِكَ"( -معناي جمله قبلي اين بود كه منافقين ميگويند:
__________________________________________________
)(1و به طور مسلم بهتر از آنچه ميكردند جزايشان ميدهيم .سوره عنكبوت ،آيه .2
)(2خداوند بهتر از آنچه ميكردند جزاي عملشان قرار داده ،و از فضل خود بيشتر هم بدهد .سوره نور ،آيه . [.....]02
)(3روح المعاني ،ج  ،73ص .00
ترجمه الميزان ،ج ،12ص23 :
تو از پيش خود گفتي كه بايد به خويشاوندانت مودت بورزند) ،و معناي اين جمله با كمك سياق اين است كه :نه ،تو به خدا
افتراء نبستي و دروغگو نيستي ،چون زمام هيچ امري به دست تو نيست تا بخواهي افترايي ببندي ،و آنچه ميگويي وحي
است از ناحيه خداي سبحان ،بدون اينكه خود تو دخالتي در آن داشته باشي ،بلكه زمام امر بسته به مشيت خداي تعالي
است ،اگر خواست مهر بر دلت ميزند ،و باب وحي را به رويت ميبندد ،ولي او خواسته كه به تو وحي كند و حق را بيان
نموده و سنت خود را اجراء كند ،چون سنت او چنين است كه همواره با كلمات خود باطل را محو و حق را محقق كند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

استبعاد نمايد و بفهماند كه دادن چنين نسبتي تهمتي است بس بزرگ «».1
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،3ص .771
ترجمه الميزان ،ج ،12ص21 :
2بعضي « »1گفتهاند :معناي اين جمله اين است كه اگر به اين فكر بيفتي كه بر خدا افتراء ببندي خدا مهر بر دلت خواهدزد و قرآن را از يادت خواهد برد ،با اين حال چگونه ميتواني بر خدا افتراء ببندي .و اين جمله ميخواهد همان مطلبي را
خاطرنشان كند كه جمله" لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اگر شرك بورزي يقين بدان كه خداوند عملت را بي ثمر ميكند" در
مقام افاده آن است.
3بعضي « »7ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه اگر خدا بخواهد قلب تو را با داروي صبر قوي ميكند تا در برابر آزارمشركين از پاي در نيايي ،و اگر ميگويند" او مفتري و ساحر است" ناراحت نشوي.
اين سه وجه خالي از ضعف نيستند.
4بعضي « »0گفتهاند :معنايش اين است كه اگر خدا بخواهد مهر بر دلت ميزند هم چنان كه بر دل كفار زده ،و اين خودنوعي تسليت است براي رسول خدا (ص) تا با مقايسه وضع خود با كفار متوجه نعمت خدا شود ،و شكر خدا را به جاي آورد.
5بعضي « »3ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه اگر خدا بخواهد مهر به دلهاي كفار و زبان ايشان ميزند و عذابشان رازودرس ميكند .و اگر به جاي اينكه بفرمايد" اگر بخواهد مهر بر دلهاشان ميزند" فرمود ":اگر بخواهد مهر بر دلت
ميزند" كه هم خطابست و هم مفرد ،در حقيقت براي اين بوده كه خواسته است روي سخن را متوجه گوينده" او بر خدا
افتراء بسته" كند ،و بفرمايد اي كه چنين گفتهاي اگر خدا بخواهد مهر بر دلت ميزند.
"وَ يَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ" -تعبير به مضارع (يمحو :محو ميكند ،و يحق :ثابت ميكند) براي اين است كه
بر استمرار داللت كند و بفهماند مساله محو باطل و احقاق حق سنتي است كه خداي تعالي آن را با كلمات خود جاري
ميسازد .و منظور از" كلمات" همان وحي است كه خداي تعالي به انبيايش ميكند ،و كالم ربوبي او است كه مقاصد را به
انبيايش تفهيم ميكند .ممكن هم هست مراد از كلمات خدا ،نفوس انبياء باشد ،چون اين نفوس شريفه خاصيت كالم را
دارند ،كالم از منويات پرده برميدارد ،نفوس انبياء هم رازهاي غيبي را هويدا ميسازد.
"إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ" اين جمله" تعليل جمله" يَمْحُ اللَّهُ "...است ،ميفرمايد به
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .72
(3و )3روح المعاني ،ج  ،73ص .03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص27 :
اين علت باطل را محو و حق را احقاق ميكند ،كه داناي به دلها و منويات آنها است ،و ميداند هر دلي چه استدعايي دارد،
آيا استدعاي هدايت دارد ،و يا ضاللت ،اقتضاي شرح دارد ،و يا ختم و مهر خوردن تا با انزال وحي و توجيه دعوت به سوي
همه دلها هر يك را به مقتضاي خود برساند.
بعضي از مفسرين »«1گفتهاند :در آيه مورد بحث اشعاري است به وعده به رسول خدا (ص) كه به زودي او را ياري خواهد
فرمود .اين قول خيلي بي وجه نيست.
"وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ" وقتي گفته ميشود" قبل منه" و" قبل عنه" هر
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بحث روايتي [(رواياتي در باره اينكه در آيه مودت مراد از قربي اهل بيت رسول اللَّه (ص) است] .....ص 75 :

در مجمع البيان از زادان علي (ع) روايت كرده كه فرموده :در مورد ما در آل حم آيهاي است كه ميفرمايد :مودت ما را حفظ
نميكند مگر كسي كه ايمان به خدا داشته باشد ،آن گاه آيه" قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي" را تالوت
فرمود.
طبرسي (رحمة اللَّه عليه) سپس ميگويد :منظور كميت شاعر هم اشاره به همين آيه است كه ميگويد:
وجدنا لكم في آل حم آية تاولها منا تقي و معرب
يعني در آل حم آيهاي يافتيم كه هر پرهيزكار و آشنا به لغت عرب آن را فهميد «».7
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دو به يك معنا است .در كشاف گفته :وقتي گفته ميشود ":قبلت منه الشيء" و "قبلت عنه" اين تفاوت بين آن دو هست
كه در اولي آن چيز را مبدأ قبول خود و منشا آن قرار داده ،و در دومي آن شيء را از وي عزل و جدا كرده « .»7اين بود
گفتار زمخشري «».0
و در اينكه فرمود ":وَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ" تحريكي است بر توبه و هشداري است از ارتكاب گناهان .و معناي تحت اللفظي آن
روشن است.
"وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ الْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ" فاعل كلمه" يستجيب"
ضميري است كه به خداي تعالي برميگردد ،و جمله" الَّذِينَ آمَنُوا "...به طوري كه گفتهاند « »3در جاي مفعول نشسته و
حرف جر آن حذف شده ،و تقديرش" يستجيب اللَّه للذين آمنوا" است ،يعني :خداي تعالي مستجاب ميكند براي كساني كه
ايمان آوردهاند .بعضي « »3گفتهاند :فاعل آن كلمه "الذين" است ،ولي اين از سياق آيه بعيد است.
كلمه" استجابت" به معناي اجابت دعا است ،و چون عبادت خود نوعي دعوت و
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .03
)(2توضيح اينكه :در جمله" قبلت منه" هم قبول را ميفهماند و هم اينكه اين قبول از ناحيه فالني آغاز شد نه ديگري و
در" قبلت عنه" ميفهماند شيء مقبول از او تجاوز كرد و به من رسيد -.مترجم.
)(3تفسير كشاف ،ج  ،3ص .777
)(4روح المعاني ،ج  ،73ص .02
)(5تفسير كشاف ،ج  ،73ص .770
ترجمه الميزان ،ج ،12ص20 :
خواندن خداي تعالي است ،لذا از قبول عبادت آنان تعبير به" استجابت" كرده ،به دليل اينكه دنبالش فرموده ":وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ
فَضْلِهِ" چون ظاهر اين جمله آن است كه منظور از زيادتر كردن فضل خدا ،زيادتر كردن ثواب باشد .و همچنين از اينكه در
مقابل استجابت مؤمنين فرموده ":و كافران عذابي شديد دارند" اين معنا استفاده ميشود.
بعضي « »1هم گفتهاند :مراد اين است كه هر وقت او را بخوانند خداي تعالي دعايشان را مستجاب ميكند ،و هر وقت
حاجتي بخواهند ميدهد ،و زيادتر از خواستهشان را هم ميدهد .ولي اين معنا هم از سياق آيه بعيد است ،و هم اينكه
استجابت دعا را مخصوص مؤمنين ميسازد ،در حالي كه مخصوص مؤمنين نيست.
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و نيز در مجمع البيان گفته :حديث صحيح از حسن بن علي (ع) رسيده كه در خطبهاي كه براي مردم ايراد كرد فرمود :ما از
اهل بيتي هستيم كه خداي تعالي مودت آنان را بر هر مسلماني واجب كرده ،و فرموده ":قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ
فِي الْقُرْبي" «».0
و در كافي به سند خود از عبد اللَّه بن عجالن از امام ابي جعفر (ع) روايت آورده كه در تفسير" قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا
الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي" فرمود منظور از" قربي" ائمه (ع) هستند «».3
مؤلف :مضمون اين روايت در اخبار بسيار زيادي از طرق شيعه از ائمه اهل بيت
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،73ص .770
(2و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص  72و .03
)(4روضه كافي ،ج  ،2ص .23
ترجمه الميزان ،ج ،12ص23 :
(ع) روايت شده.
و در الدر المنثور است كه احمد ،عبد بن حميد ،بخاري ،مسلم ،ترمذي ،ابن جرير و ابن مردويه از طريق طاووس ،از ابن
عباس روايت كردهاند كه شخصي از او از آيه" إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي" سؤال كرد ،سعيد بن جبير پيش قدمي كرد و گفت:
منظور قرباي آل محمد است.
ابن عباس گفت :عجله كردي ،براي اينكه هيچ تيرهاي از تيرههاي قريش نيست مگر آنكه رسول خدا (ص) در بين آنان
قرابتي دارد ،سعيد گفت :پس ما قبل از اينكه در تفسير اين آيه بحث كنيم بايد قبال معناي لغوي قرابت را بفهميم چيست
«».1
مؤلف :در الدر المنثور اين روايت به چند طريق ديگر ،غير از طريق باال ،از ابن عباس نقل شده ،و ما در بيان آيه گفتيم كه
اين معنا -كه منظور از قرابت قرابت با قريش باشد -درست درنميآيد و با سياق آيه نيز نميسازد ،و عجيب اينجا است كه
در بعضي از سندهاي اين روايت آمده كه ابن عباس گفته :اين آيه به وسيله آيه" قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَي اللَّهِ" نسخ شده.
و نيز در همان كتاب است كه ابو نعيم و ديلمي از طريق مجاهد ،از ابن عباس روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) در
معناي جمله" قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي "فرمود :اجري نميخواهم مگر همين كه جانب مرا در اهل بيتم
رعايت كنيد ،و آنان را به خاطر من دوست بداريد «».7
و نيز در آن كتاب آمده كه ابن منذر ،ابن ابي حاتم ،طبراني ،و ابن مردويه به سندي ضعيف از طريق سعيد بن جبير از ابن
عباس روايت كرده ،كه گفت :وقتي آيه" قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي" نازل شد ،اصحاب پرسيدند :يا رسول
اللَّه قرباي تو چه كسانياند كه مودتشان بر امت واجب شده؟ فرمود :علي و فاطمه و دو پسران او «».0
مؤلف :اين روايت را طبرسي هم در مجمع البيان آورده ،ولي به جاي كلمه" ولداها دو پسران او" كلمه" ولدها اوالد او"
آمده «».3
و نيز در همان كتاب است كه ابن جرير از ابي الديلم روايت كرده كه گفت :وقتي علي بن الحسين (ع) را به اسيري آوردند،
و در باالي پله معروف دمشق نگه داشته بودند ،مردي از اهل شام برخاست و گفت :حمد خدا را كه شما را بكشت ،و
بيچارهتان كرد.
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__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .33
(2و )0الدر المنثور ،ج  ،0ص . [.....]2
)(4مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،72ط ايران.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص23 :
علي بن الحسين (ع) در جوابش فرمود :آيا قرآن خواندهاي؟ گفت آري .فرمود :آل حم را خواندهاي؟ گفت آري ،فرمود :هيچ
خواندهاي" قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي" را؟ مرد ناگهان متوجه شد و گفت :شما همان قرباي رسول خدا
(ص) هستيد؟ فرمود :بله ما هستيم «».1
و نيز در آن كتاب است كه ابن ابي حاتم از ابن عباس روايت كرده كه در ذيل جمله" وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً" گفته :منظور از
حسنه مودت آل محمد (ص )است «».7
مؤلف :در همين معنا روايتي در كافي آمده ،وي آن را به سند خود از محمد بن مسلم از ابي جعفر (ع) نقل كرده است «».0
و در تفسير قمي آمده كه :پدرم از ابن ابي نجران از عاصم بن حميد ،از محمد بن مسلم برايم حديث كرد كه گفت :از امام
باقر (ع) شنيدم كه فرمود :منظور از قربي در آيه" قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي" اهل بيت رسول خدايند
(ص) آن گاه ميفرمايد :انصار (مسلمانان اهل مدينه) نزد رسول خدا (ص) رفتند ،و عرضه داشتند :ما شما را منزل داديم و
ياري كرديم ،اينك مقداري از اموال ما را بگير ،و در رفع گرفتاريهايت مصرف كن ،خداي تعالي در پاسخشان اين آيه را
فرستاد كه:
"قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي" يعني مودت به اهل بيتم.
و سپس ميفرمايد :مگر نميبيني كه ممكن است مردي دوستي داشته باشد كه در عين دوستيش با وي در دل كينهاي
نسبت به اهل بيت او داشته باشد ،در نتيجه دل او سالمت نخواهد داشت .خداي تعالي در اين آيه خواسته است در دل
رسول خدا (ص) چيزي عليه امتش نباشد ،ال جرم مودت در قربي را بر امت واجب كرد ،حال اگر به آن عمل كنند واجبي را
انجام دادهاند ،و اگر تركش كنند باز واجبي را ترك كردهاند.
سپس فرمود :انصار از حضور رسول خدا برگشتند در حالي كه به يكديگر ميگفتند:
ما اموال خود را در اختيار آن جناب گذاشتيم و او نپذيرفت ،و دستور داد در دفاع از اهل بيتش با دشمنانشان بجنگيم .و
طايفهاي از ايشان گفتند :نه رسول خدا (ص)
__________________________________________________
(1و )7الدر المنثور ،ج  ،0ص .2
)(3اصول كافي ،ج  ،1ص .021
ترجمه الميزان ،ج ،12ص20 :
چيزي نگفت .طايفهاي هم كالم آن جناب را تكذيب نموده و آن را افتراء بر خدا خواندند و خدا تكذيبشان را در جمله" أَمْ
يَقُولُونَ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً" حكايت كرده ،و سپس فرموده:
"فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلي قَلْبِكَ" يعني :بگو اگر من بر خدا افتراء ببندم خدا مهر بر دلم ميزند "،وَ يَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ" يعني
خدا باطل را هر چه هم صورت حق به جانبي داشته باشد باطل نشان ميدهد ،و حق را با كلماتش احقاق و اثبات ميكند .و
منظور از" كلماته" ائمه و قائم آل محمد (ع) هستند "،إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ" «».1
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مؤلف :داستان انصار را سيوطي هم در الدر المنثور از طبراني و ابن مردويه از طريق سعيد بن جبير آورده ،و آن را روايتي
ضعيف خوانده است «».7
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .723
)(2الدر المنثور ،ج  ،0ص .2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص22 :
[سوره الشوري ( :)24آيات  47تا  .....]31ص 77 :
اشاره
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وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَ لكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ )(27وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ
بَعْدِ ما قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ( )72وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ وَ هُوَ عَلي
جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ ( )72وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ( )03وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال نَصِيرٍ ()01
وَ مِنْ آياتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْالمِ ( )07إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلي ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ )(33أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِما كَسَبُوا وَ يَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ( )03وَ يَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ () 03فَما
أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقي لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ()00
وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ( )02وَ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَمْرُهُمْ
شُوري بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ( )02وَ الَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ( )02وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ
أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَي اللَّهِ إِنَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ( )33وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ()31
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَي الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ( )37وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ
ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ( )30وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَ تَرَي الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلي مَرَدٍّ مِنْ
سَبِيلٍ ( )33وَ تَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَ قالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَال إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ ( )33وَ ما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ مَنْ
يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ()30
اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ ال مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَ ما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ( )32فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما
أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِالَّ الْبَالغُ وَ إِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ
الْإِنْسانَ كَفُورٌ ( )32لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ( )32أَوْ يُزَوِّجُهُمْ
ذُكْراناً وَ إِناثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ()33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص22 :
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و اگر خدا رزق را براي همه بندگانش فراخ ميكرد در زمين طغيان ميكردند ،و ليكن هر چه را بخواهد به اندازه نازل
ميكند ،چون او از وضع بندگانش با خبر و بينا است ().72
و او كسي است كه بعد از نوميدي خلق برايشان باران ميفرستد ،و رحمت خود را گسترش ميدهد ،و تنها او سرپرستي
ستوده است ().72
و يكي از آياتش خلقت آسمانها و زمين و جنبندگاني است كه در آن دو منتشر كرده ،و او هر وقت بخواهد ميتواند آنها را
جمع آوري كند ().72
و آنچه مصيبت كه به شما ميرسد به خاطر اعمالي است كه به دست خود كردهايد ،و خدا از بسياري از گناهان درميگذرد
().03
و شما در زمين نميتوانيد خدا را به ستوه آوريد ،و غير خدا سرپرست و ياوري نداريد ().01
و يكي ديگر از آياتش كشتيهاي كوهپيكر جاري در درياها است ().07
چه اگر بخواهد باد را از حركت نگه ميدارد ،آن وقت در وسط دريا بيحركت ميمانند ،به درستي در اين كشتيها آيتهايي
است براي هر خويشتندار قدردان (33).
ترجمه الميزان ،ج ،12ص22 :
و يا به جرم آنچه كردهاند عقابشان ميكند ،و او از بسياري از گناهان اغماض مينمايد ().03
و آنهايي كه در آيات ما جدال ميكنند خود ميدانند كه فرارگاهي ندارند ().03
پس آنچه در دست داريد از ماديات زندگي متاع دنيا است ،و آنچه نزد خداست براي مردم با ايمان كه بر پروردگار خود توكل
ميكنند بهتر و پايندهتر است ().00
و نيز براي كساني كه از گناهان كبيره و از فواحش اجتناب ميكنند ،و چون خشم ميگيرند جرم طرف را ميبخشند ().02
و كساني كه دعوت پروردگار خود را اجابت نموده ،و نماز بپا ميدارند ،و امورشان در بينشان به مشورت نهاده ميشود ،و از
آنچه روزيشان كردهايم انفاق ميكنند ().02
و كساني كه چون مورد ستم قرار ميگيرند از يكديگر ياري ميطلبند ().02
و كيفر بدي ،بدي ديگري است مثل آن ،و كسي كه از كيفر دادن صرفنظر كند و به اين وسيله طرف را اصالح نمايد،
پاداشش به عهده خدا است كه او ستمگران را دوست نميدارد ().33
و كسي كه پس از ستم كشيدن انتقام گيرد بر او هيچ گونه مؤاخذه و عتابي نيست ().31
گناه بر كساني است كه به مردم ظلم ميكنند ،و بدون داشتن بهانهاي و حقي ميخواهند در زمين فساد و ظلم كنند ،آنان
عذابي دردناك دارند ().37
البته اگر كسي صبر كند و ببخشايد ،اين دو خصلت از خصال بس بزرگ است ().30
و كسي كه خدا گمراهش كند بعد از خدا ديگر سرپرستي نخواهد داشت ،و تو ستمگران را خواهي ديد كه چون عذاب را
ميبينند ميگويند :آيا راه برگشتي هست؟ (44).
و ميبيني ايشان را كه بر آتش عرضه ميشوند ،در حالي كه از شدت ذلت حالتي از خشوع دارند كه با گوشه چشم و پنهاني
به آن مينگرند ،و آنهايي كه ايمان آوردند ميگويند :زيانكاران كساني هستند كه در قيامت هم خود را باختند و هم خاندان
خود را .آري ،بدانند كه ستمگران در عذابي دائمي خواهند بود ().33
و از اولياء ،غير از خدا هيچ وليي كه ياريشان دهد نخواهند داشت ،و كسي كه خدا گمراهش كرده باشد هيچ راه نجاتي ندارد
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().30
(اي مردم) دعوت پروردگارتان را بپذيريد ،قبل از آنكه بيايد روزي كه از ناحيه خدا برگشت برايش نيست ،در آن روز ديگر
هيچ پناهگاهي نداريد ،و نميتوانيد جرائم خود را انكار كنيد ().32
حال اگر باز هم اعراض كردند ،و اين دعوت را اجابت نكردند ،ناراحت مشو كه ما تو را به نگهباني آنان نفرستاديم ،و تو جز
رساندن پيام ما وظيفه نداري .هر وقت رحمتي از خود را به انسان ميچشانيم به آن خوشحالي ميكند ،و همين كه آثار سوء
گناهانش گريبانش را گرفت كفران را از سر ميگيرد ،چون انسان كفران پيشه است ().32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص23 :
ملك آسمانها و زمين از خداست ،هر چه ميخواهد خلق ميكند ،به هر كس بخواهد دختر و به هر كس بخواهد پسر
ميدهد ().32
و يا هم پسراني ميدهد و هم دختراني ،و هر كه را بخواهد عقيم ميكند كه او دانايي توانا است ().33
بيان آيات .....ص 11 :
اشاره
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صدر اين آيات متصل است به داستان رزق دادن خدا به بندگان كه در بارهاش ميفرمود ":اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ"
و قبل از آن هم فرمود ":لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ" و ما در سابق اشاره كرديم به اينكه
يكي از بزرگترين رزقها ،ديني است كه خداي سبحان در اختيار بندگانش گذاشته و با در نظر داشتن اين نكته گفتار اين
فصل داخل در گفتار فصل گذشته ميشود كه در باره وحي سخن ميگفت ،و به طور كلي آيات اين سوره براي بيان آن
ريخته شده ،بعد از هر چند آيه يك بار برگشته به همان غرض اشاره ميكند.
آن گاه پارهاي از آيات و دالئل توحيد را كه مربوط به رزق است -مانند خلقت آسمانها و زمين ،و منتشر كردن جنبندگان در
آسمان و زمين ،و خلقت كشتيها كه در دريا در حركتند ،و دادن فرزندان ذكور و اناث ،و يا يكي از آنها را به هر كه بخواهد،
و ندادن هيچ يك از آنها را به هر كه بخواهد -ذكر ميكند.
و آن گاه ميفرمايد بعضي از رزقها هست كه تنها در دنيا ميدهد ،و به همه ميدهد و آن رزقي است كه با فناي دنيا فاني
ميشود .و بعضي ديگرش مخصوص مؤمنين است كه در آخرت ميدهد ،و آن بهترين رزق و پايدارترين رزق است ،و از
همين جا به مناسبت ،به ذكر صفات مؤمنين منتقل شده ،حسن عاقبت آنان را بيان ميكند ،و نيز به اوصاف قيامت و عاقبت
ستمكاران منتقل ميشود ،و شرح ميدهد كه در قيامت با چه هولها و وحشتها و عذابها روبرو ميشوند.
از اينها گذشته در خالل آيات ،اجمالي از پارهاي احكام را بيان نموده ،انذار و تخويفي هم ميكند ،و به حق دعوت نموده ،و
به حقايق و معارف بسياري اشاره مينمايد.
"وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَ لكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ
ترجمه الميزان ،ج ،12ص21 :
خَبِيرٌ بَصِيرٌ"
كلمه "قدر" در مقابل كلمه" بسط" است .اولي به معناي تنگ گرفتن رزق و دومي به معناي وسعت دادن به آن است ،در
جمله سابق هم كه ميفرمود ":يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ" به همين معنا است .و كلمه" قدر" -به فتح قاف و دال ،و
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هم به سكون دال -به معناي كميت و حجم هر چيز است ،و در جمله مورد بحث كه ميفرمايد ":وَ لكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما
يَشاءُ" به اين معنا است .ميفرمايد خداي تعالي هر چه را بخواهد با كميت و حجم نازل ميكند .و به معناي كميت و حجم
معين هم ميآيد ،مانند آيه" فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ" «».1
كلمه" بغي" به معناي ظلم است .و كلمه "بعباده" از باب به كار بردن ظاهر در جاي ضمير است ،چون ميتوانست
بفرمايد "انه بهم خبير بصير" به خاطر اينكه در اول آيه كلمه" عباده" ذكر شده بود .و نكتهاي كه دوباره آن را ذكر كرد و
به ضمير آن اكتفاء نفرمود ،اين است كه خواست به بيان خبير و بصير بودنش به حال بندگان اشاره كند ،و بفرمايد بدين
جهت خبير و بصير به آنان است كه مخلوق او و هيئتشان قائم به او است ،و ديگر معقول نيست كه محجوب از او بوده و
برايش مجهول و ناشناخته باشند ،و همچنين كلمه" لعباده" خالي از اين اشاره نيست كه چرا خداي تعالي رزق بندگان خود
را ميدهد ،چون بندگان اويند ،و رزق بندگان به عهده مواليشان است.
و معناي آيه شريفه اين است كه :اگر خداي تعالي رزق همه بندگان خود را وسعت بدهد و همه سير شوند ،شروع ميكنند به
ظلم كردن در زمين ،چون طبيعت مال اين است كه وقتي زياد شد طغيان و استكبار ميآورد ،هم چنان كه در جاي ديگر
فرموده ":إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغي أَنْ رَآهُ اسْتَغْني" «».7
و به همين جهت خداي تعالي رزق را به اندازه نازل ميكند ،و به هر كس به مقداري معين روزي ميدهد ،چون او به حال
بندگان خود خبير و بصير است ،ميداند كه هر يك از بندگانش استحقاق چه مقدار از رزق دارد ،و چه مقدار از غني و فقر
مفيد به حال او است ،همان را به او ميدهد.

پس جمله" وَ لكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ" بيان سنت الهي در روزي دادن بر طبق حال مردم است ،ميفرمايد :صالح حال
مردم در اندازه ارزاقشان دخالت دارد ،و اين با طغياني كه
__________________________________________________
) (1ما به هر چيز اندازه معين داديم ،پس در اندازه دهي هم بهترين اندازه دهندگانيم .سوره مرسالت ،آيه .70
)(2انسان وقتي بينياز شود طغيان ميكند .سوره علق ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص27 :
در بعضي ثروتمندان مشاهده ميكنيم و ميبينيم كه روز به روز ثروتمندتر ميشوند منافات ندارد ،براي اينكه خداي تعالي
غير از آن سنت سنتي ديگر نيز دارد كه بر سنت قبلي حاكم است ،و آن عبارت است از سنت آزمايش و امتحان و در اين
باره فرمودهِ:نَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْالدُكُمْ فِتْنَةٌ"
» ،«1و همچنين سنت سومي دارد ،كه آن سنت مكر و استدراج است ،كه در آن باره ميفرمايد ":سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال
يَعْلَمُونَ وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ" «».7
پس سنت اصالح ،يعني اندازهگيري رزق ،سنتي است ابتدايي كه با آن ،حال انسانها اصالح ميشود ،مگر آنكه خداوند
بخواهد انساني را در بوته امتحان قرار دهد كه در آن صورت ديگر به طور موقت از سنت قبليش چشم ميپوشد ،و در اين
باره ميفرمايد ":وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ" «».0
و يا به خاطر كفران نعمت و تغيير آن ،سنت قبلي خود را كه دادن رزق به مقتضاي صالح حال او بود تغيير دهد ،كه در اين
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[سنت الهي در روزي دادن به مردم ":يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ"] .....ص 18 :
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صورت سنت ديگري به كار ميبرد ،و آن اين است كه آن قدر رزقش را وسعت ميدهد تا طغيان كند ،و در اين باره
فرموده ":إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ" «».3
[شباهت رزق مادي با معارف حقه و شرايع آسماني ،از نظر نزول و قسمت] .....ص 14 :
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و همانطور كه دادن مال و فرزندان و سائر نعمتهاي مادي و صوري رزق مقسوم است ،و هر كسي از آن قسمتي دارد،
همچنين معارف حقه و شرايع آسماني كه منشا همه آنها وحي است نيز رزق مقسوم است .آن نيز از ناحيه خدا نازل ميشود،
و خداوند به وسيله آن نيز مردم را امتحان ميكند ،چون همه در عمل به آن معارف و بكار بستن آنها يكسان نيستند ،هم
چنان كه در بكار بستن نعمتهاي صوري يكسان نيستند.
و بنا بر اين ،اگر چنانچه معارف الهي و احكام خدايي همگي يك دفعه نازل ميشد ،با در نظر داشتن اينكه شامل تمامي
شؤون حياتي انسان است ،مردم نميتوانستند آن را تحمل كنند ،و قهرا به آن ايمان نميآورند مگر تك تكي از ايشان ،و
بدين جهت خداي
__________________________________________________
)(1جز اين نيست كه اموال و اوالد شما وسيله آزمايش شما است .سوره تغابن ،آيه .13
)(2به زودي آنها را به عذاب و هالكت ميافكنيم از جايي كه درك آن را نميكنند .روزي چند به آنها مهلت دهيم كه
همانا مكر و عقاب ما متين است .سوره اعراف ،آيه  127و .120
)(3تا خدا آنچه در سينهها پنهان داريد بيازمايد و آنچه در دلها نهان كردهايد آشكار سازد .سوره آل عمران ،آيه .133
)(4خدا سنت خود را در باره هيچ قومي تغيير نميدهد مگر آنكه آن قوم روش خود را تغيير دهند.
سوره رعد ،آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،12ص20 :
سبحان آن را به تدريج بر رسول خدا (ص) نازل كرد ،تا مردم با پذيرفتن قسمتهاي اول آن آماده شوند براي پذيرفتن
قسمتهاي بعدي .و در اين باره فرموده ":وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ عَلي مُكْثٍ" «».1
و همچنين اين سنت را در معارف عاليهاي كه در باطن معارف ظاهري و ساده دين نهفته جاري ساخته است ،به همين نحو
كه گفتيم آنها را در باطن اينها قرار داده ،چون اگر همه آنها را مانند اينها بي پرده بيان ميكرد ،عموم مردم طاقت تحملش
را نميداشتند و فهم آنان از دركش عاجز ميماند ،و بدين جهت آنها را در باطن معارف ساده قرار داد تا افراد انگشتشماري
كه استعداد درك آنها را دارند ،درك كنند .و هر دو سنخ معارف را در قالبي از الفاظ درآورده كه هر كس به قدر فهم و
ظرفيتش از آن الفاظ استفاده ميكند ،هم چنان كه خداي تعالي اين معارف را كه در قرآن كريم است به باراني مثل زده كه
از آسمان ميريزد ،و دلهاي مردم را به زمينهاي مختلف مثل زده كه هر يك به قدر ظرفيت خود از آن استفاده ميكند"
أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها" «».7
و همچنين احكام و تكاليف شرعي را يكسان بر همه مردم تحميل نكرد ،چون اگر ميكرد بعضي از مردم تاب تحملش را
نميداشتند ،و به همين جهت آنها را به مقتضاي ابتالآتي كه هر فردي از افراد دارد تقسيم كرد تا هر كس به تكليفي كه
متوجه خود او است عمل كند.
پس روزي دادن از معارف و شرايع هم از هر جهت كه فرض شود عينا مانند روزي دادن از مال و اوالد است كه بين مردم
تقسيم ،و بر حسب حال فرد فرد آنان و به مقتضاي صالح ايشان تقسيم شده است.
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[توضيحي راجع به" قدير" بودن خداي تعالي] .....ص 12 :

كلمه" قدير" يكي از اسماء حسناي خداي تعالي است كه مركز همه قدرتها است.
راغب ميگويد كلمه" قدرت" هر گاه وصف انسان قرار گيرد نام هيئتي براي انسان است كه با آن ميتواند كاري را كه
ميخواهد انجام دهد .و چون خداي تعالي با آن وصف شود،
__________________________________________________
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"وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ" كلمه" قنوط" به معناي نوميدي ،و كلمه"
غيث" به معناي باران است .در مجمع البيان ميگويد ":غيث" به معناي باران به موقع است كه آمدنش نافع است ،به
خالف كلمه" مطر" كه هم به چنان باراني اطالق ميشود و هم به باران زيان بخش ،كه در غير موقع خودش ببارد «.»0
و" نشر رحمت" به معناي منتشر كردن نعمت در بين مردم است ،به اين صورت
__________________________________________________
)(1و قرآني كه آن را قطعه قطعه كرديم تا به تدريج آن را بر مردم بخواني .سوره اسري ،آيه .130
)(2خدا از آسمان آبي نازل كرد كه در هر روزي به قدر وسعت و ظرفيتش سيل آب جاري شد.
سوره رعد ،آيه .12
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]01
ترجمه الميزان ،ج ،12ص23 :
كه با فرستادن باران نباتات را بروياند و ميوهها را به بار بنشاند.
در اين آيه از داستان روزي رساندن ،به مساله توحيد و آيات و ادله آن منتقل شده ،چون مختصر مناسبتي در بين بوده ،و در
آخر آيه دو اسم از اسماي حسناي خداي تعالي را آورده ،و او را در برابر فعل جميلش به" ولي" و" حميد" ستوده ،و در آيه
بعد هم تا چند آيه همين مساله توحيد را دنبال كرده است.
"وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ"...
كلمه "بث" به معناي منتشر كردن است ،ميگويند ":بث الريح التراب -باد خاك را متفرق كرد" ،و كلمه" دابة" به معناي
هر جنبدهاي است كه روي زمين حركت كند .پس اين كلمه شامل تمامي حيوانات يعني جانداران ميشود .و معناي آيه
روشن است.
و از ظاهر آن برميآيد كه در آسمانها نيز جنبندگاني هست ،و اينكه بعضي « »1جنبندگان آسمان را به مالئكه تفسير
كردهاند ،صحيح نيست ،زيرا اوال آيه شريفه مطلق است ،و نميشود بدون دليل آن را مقيد به يك نوع جاندار كرد ،و ثانيا
اصوال اطالق كلمه" دابة" بر فرشتگان معهود نيست.
"وَ هُوَ عَلي جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ" -اين جمله اشاره است به حشر جنبندگاني كه در زمين منتشر كرده .و اگر فرمود ":علي
جمعهم" و نفرمود ":علي حشرهم" بدين جهت است كه خواست اين جمع در مقابل آن بث و پراكنده كردن قرار گيرد .و در
اينكه ضمير اولي العقل را به كار برد و فرمود" علي جمعهم" ،و نفرمود" جمعها" هيچ داللتي نيست بر اينكه جانداران
آسمان همه مانند انسان داراي عقلند ،چون همين مقدار كافي است كه براي خود شعوري داشته باشند ،و به حكم آيه" وَ ما
مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلي رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ" « »7همه
جانداران داراي شعوري مخصوص به خود هستند.
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[بررسي مفاد آيه" وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ "...كه وجود ارتباط بين گناهان و مصائب دنيوي را افاده ميكند] ....ص 13 :

"وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ" كلمه" مصيبت" به معناي هر ناماليمي است كه به انسان
برسد ،گويي از راه دور به
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" قدر".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص20 :
قصد آدمي حركت كرده تا به او رسيده است .و مراد از جمله" فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ" گناهان و زشتيها است .و معناي جمله"
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)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .02
)(2هيچ جنبندهاي در زمين ،و پرندهاي كه با دو بال خود پرواز ميكند ،نيست ،مگر اينكه آنها نيز مانند شما امتهايي
هستند ،ما در اين كتاب از هيچ چيز فروگذار نكرديم ،و سپس همه آنها به سوي پروردگارشان محشور ميشوند .سوره انعام،
آيه .02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص23 :
معناي عاجز نبودن را ميدهد .اين كلمه تنها در مورد خداي تعالي بطور مطلق استعمال ميشود ،و تنها در مورد او است كه
ميتوان بطور مطلق گفت" قادر" است ،و اما غير خداي تعالي محال است كسي قادر مطلق باشد ،هر چند كه لفظ قادر
بطور مطلق در باره آن اطالق بشود .پس هر گاه بخواهيم غير خدا را قادر بخوانيم حق كالم اين است كه بگوييم فالني
قادر بر فالن كار است .و اگر بگوييم فالني قادر است ،صرف تعبير است و گر نه معنايش مقيد است ،چون آن كس ،قادر بر
كار معيني است ،نه قادر مطلق .و به همين جهت است كه غير از خدا احدي به اين صفت توصيف نميشود ،مگر آنكه به
ضدش نيز توصيف مي شود ،چون غير خدا هر كه را فرض كنيم به هر كاري كه قادر باشد ،از كارهاي ديگر عاجز است ،تنها
كسي كه بطور كلي عجز از او منتفي است و به هيچ وجه متصف به آن نميشود ،خداست.
و كلمه "قدير" به معناي آن فاعلي است كه هر چه بخواهد ميكند ،و بر مقتضاي حكمت هم ميكند ،نه زائد بر آن ،و نه
ناقص از آن ،و به همين جهت صحيح نيست كه غير از خداي تعالي كسي به اين صفت متصف شود ":انه علي ما يشاء
قدير -او است كه بر هر چه بخواهد قدير است" .كلمه" مقتدر" نيز قريب المعناي با كلمه" قدير "است و به همين معنا
است جمله" عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ" چيزي كه هست در غير خداي تعالي هم استعمال ميشود ،و در غير خدا معنايش متكلف و
مكتسب قدرت است ،يعني كسي كه براي به دست آوردن قدرت خود را به زحمت مياندازد ،و خود را قدرتمند وانمود
ميكند» 1« .
و حقا خوب معنا كرده ،چيزي كه هست در آنجا كه گفت" و چون خداي تعالي با آن وصف شود معناي عاجز نبودن را
ميدهد "پيداست كه سهلانگاري نموده ،چون صفات ذاتي خداي تعالي از قبيل حيات و علم و قدرت معاني ايجابي هستند،
نه سلبي براي اينكه عين ذاتند ،و معقول نيست معناي سلبي عين ذات باشد ،مثال معناي حيات ،نداشتن مرگ ،و معناي
علم ،نداشتن جهل ،و معناي قدرت ،نداشتن عجز باشد اين عقيده صابئين است ،و الزمهاش اين است كه ذات خدا خالي از
صفات كمال باشد.
پس حق مطلب اين است كه معناي قدرت در خداي تعالي نيز قدرت بر انجام هر كاري باشد كه اراده كرده ،و الزمه آن اين
است كه مطلق عجز از ساحت او نفي شود.
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وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ" اين است كه خداوند بسياري از همان گناهان و زشتيهايتان را ميبخشايد.
خطاب در اين آيه اجتماعي و متوجه به جامعه است ،و مانند خطابهاي ديگر منحل به خطابهاي جزئي و به فرد فرد اجتماع
نيست ،و الزمهاش اين است كه مراد از مصيبت هم مصائب عمومي و همگاني از قبيل قحطي ،گراني ،و با ،زلزله و امثال
آن باشد.
پس مراد آيه اين شد :مصائب و ناماليماتي كه متوجه جامعه شما ميشود ،همه به خاطر گناهاني است كه مرتكب ميشويد،
و خدا از بسياري از آن گناهان درميگذرد و شما را به جرم آن نميگيرد .پس آيه شريفه در معناي اين آيات است ":ظَهَرَ
الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" « ".»1وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ
اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا" « ".»7إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ" « »0و
آيات ديگري كه همه داللت دارد بر اينكه بين اعمال آدمي و نظام عالم ارتباطي خاص برقرار است .به طوري كه اگر جوامع
بشري عقائد و اعمال خود را بر طبق آنچه كه فطرت اقتضاء دارد وفق دهند ،خيرات به سويشان سرازير و درهاي بركات
برويشان باز ميشود ،و اگر در اين دو مرحله به فساد بگرايند ،زمين و آسمان هم تباه ميشود ،و زندگيشان را تباه ميكند.
اين آن حقيقتي است كه سنت الهي اقتضاي آن را دارد ،مگر آنكه باز هم پاي سنت ديگر به ميان آيد ،همان سنت كه
گفتيم حاكم بر سنت رزق است ،يعني سنت امتحان و استدراج و امالء كه در اين صورت وضع صورتي ديگر به خود
ميگيرد( ،و به جاي چشاندن نمونهاي از آثار سوء اعمالشان ،نعمت را به سويشان سرازير ميكند ،تا به طور كلي با فساد خو
__________________________________________________
)(1اگر فساد در خشكي و دريا پيدا شود ،به خاطر گناهاني است كه مردم ميكنند ،و پيدا شدن آن براي اين است كه
خداوند نمونهاي از آثار شوم اعمالشان را به ايشان بچشاند ،شايد برگردند .سوره روم ،آيه .31
)(2و اگر مردم شهرها ايمان ميآوردند و تقوي پيشه ميكردند ،ما بركتهايي از آسمان و زمين برويشان ميگشوديم ،اما به
جاي ايمان و تقوي تكذيب كردند .سوره اعراف ،آيه 96.
)(3خدا نعمتهاي هيچ قومي را دگرگون نميسازد ،تا آنكه خودشان وضع خود را دگرگون كنند و رفتار خود را تغيير دهند.
سوره رعد ،آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،12ص22 :
بگيرند ،و سراسر جهان براي نابوديشان يك جهت شده ،عوامل و اسبابش براي منقرض ساختن آنان بسيج شوند) ،هم چنان
كه فرموده ":ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّي عَفَوْا وَ قالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ"
«».1
ممكن هم هست خطاب در آيه منحل به خطابهاي جزئي و متوجه به فرد فرد بشر بشود ،آن وقت مراد از" مصيبت"
ناماليماتي است كه متوجه جان و مال و فرزند و عرض تك تك افراد ميشود و ناشي از گناهاني است كه هر كس خودش
مرتكب شده ،و خدا از بسياري از آن گناهان درميگذرد.
و به هر حال چه خطاب عمومي غير منحل باشد ،و چه عمومي منحل ،از سياق بر ميآيد كه اوال مؤمن و كافر را يكسان
شامل ميشود ،و مؤيد اين معنا آيه بعدي است كه بطور مسلم متوجه مؤمن و كافر است .و ثانيا مراد از جمله" بِما كَسَبَتْ
أَيْدِي النَّاسِ" تنها گناهان و زشتيها است ،نه تمامي اعمال چه خوب و چه بد .و ثالثا مراد از مصائبي كه به انسانها ميرسد
آثار سوء دنيايي اعمال است ،آثاري كه بين آنها و آن اعمال ارتباط و تداعي خاصي است ،نه جزاي آخرتي اعمال.
با اين بيان اوال جواب يك شبهه در خصوص آيه شريفه ،داده ميشود .و ثانيا تفسيري كه بعضي در باره آيه كردهاند رد
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ميشود.
اما شبههاي كه شده اين است كه بعضي « »7گفتهاند :اگر منظور از مصائب عموم مصيبتها باشد ،اين عموميت با مصائبي
كه انبياء (ع) با آن مواجه شدند منتفي ميشود ،چون انبياء (ع) معصوم بودند و گناهي نداشتند تا مستوجب آن مصائب گردند،
و همچنين اطفال و ديوانگان مكلف به هيچ تكليفي نيستند تا به خاطر مخالفت با آن تكاليف مستوجب مصائب شوند ،پس
ناگزير بايد از عموميت آيه صرفنظر نموده آن را به مصائب انبياء و اطفال و مجانين تخصيص زد.
جواب اين شبهه اين است :اين كه در آيه فرموده" فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ" و مصائب را مستند به گناهان كرده خود دليل است
بر اينكه خطاب در آيه متوجه كساني است كه صدور
__________________________________________________
)(1سپس آن سختيها را به آسايش و خوشي مبدل كرديم تا به كلي حال خود را فراموش كرده و گفتند آن رنج و محنتها
به پدران ما رسيد .ما هم به ناگاه آنان را به كيفر اعمالشان عقاب كرديم در حالي كه از توجه به آن عقاب غافل بودند .سوره
اعراف ،آيه .23
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .01
ترجمه الميزان ،ج ،12ص22 :
گناه از آنان ممكن باشد ،پس آيه شريفه از اول شامل انبياء و افراد غير مكلف نيست ،و شامل نشدن آن از باب تخصص
است نه تخصيص.
و اما تفسيري كه براي آيه كرده اين است كه :به مقتضاي اين آيه بايد تمامي گناهان همه مؤمنين آمرزيده شود ،براي اينكه
گناهانشان يا از آنهايي است كه مصائب دنيوي را به بار ميآورد ،و عقوبتش را در همين دنيا ميچشند ،و يا از آنهايي است
كه مورد عفو قرار ميگيرد ،پس در آخرت هيچ گناهي ندارند.
وجه بيپايگي اين تفسير اين است كه (سياق آن را در نظر نگرفتهاند ،و فقط مفاد تحت اللفظي آن را مالك قرار دادهاند و)
آيه شريفه در مقام اثبات ارتباط بين مصائب و گناهان است ،و تنها ميخواهد بفرمايد :گناهان آثار سويي هم در دنيا دارند،
چيزي كه هست بعضي از آن آثار به صاحبش اصابت ميكند ،و بعضي بخشوده ميشوند ،و به خاطر عواملي از قبيل صله
رحم ،صدقه ،دعاي مؤمنين ،توبه و امثال آن -كه در اخبار آمده -آثار آنها از صاحبش برميگردد ،و اما در باره آثار سوء
آخرتي گناهان ،همانطور كه گفتيم آيه شريفه ساكت است ،و در مقام اثبات يا نفي آن نيست.
عالوه بر اينكه گفتيم آيه شريفه نسبت به مؤمن و كافر عام است ،و معنا ندارد نسبت به مؤمن مفادي ،و نسبت به كافر
مفادي ديگر داشته باشد .نسبت به مؤمن بفرمايد گناهانش يا به وسيله مصائب و يا به وسيله عفو بخشيده ميشود ،و اما از
كافر بخشوده نميشود.
و بعد از همه اين حرفها وجه اول بهترين وجه است.
"وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال نَصِيرٍ" معناي اين آيه شريفه روشن است ،و با در نظر
داشتن اتصالش به آيات قبل اين نكته را ميفهماند كه :شما مردم نميتوانيد خدا را عاجز كنيد تا از رسيدن مصائبي كه
مولود گناهان شما است جلوگيري به عمل بياوريد ،و شما به جز او وليي كه متولي امورتان شود ،و بالها و مصائب را از شما
برگرداند نداريد ،و نيز ناصري كه شما را در دفع آن مصائب ياري كند نخواهيد داشت.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

وَ مِنْ آياتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْالمِ"
كلمه "جواري" جمع" جاريه" است كه به معناي كشتي است .و كلمه" أعالم" جمع" علم "است كه به معناي عالمت
است .و كوه را (از آن جهت كه عالمت راهها است) علم ميگويند ،و اگر كشتي را به كوه تشبيه كرده به منظور افاده بزرگي
آن بوده و بقيه الفاظ آيه روشن است .
ترجمه الميزان ،ج ،12ص22 :
"إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلي ظَهْرِهِ"...
ضمير در كلمه" يشا" به خداي تعالي برميگردد ،ميفرمايد :اگر خدا بخواهد باد را فرو مينشاند .و كلمه" رواكد" جمع"
راكدة" به معني ثابت و پا بر جا است .و معناي آيه اين است كه :اگر خدا بخواهد باد را كه وسيله حركت كشتيها است فرو
مينشاند و كشتيها در وسط اقيانوسها از حركت باز ميايستد.
"إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ" -كلمه" صبر" در اصل به معناي" حبس" است .و كلمه" شكر" هم در اصل به
معناي اظهار نعمت ولي نعمت به زبان يا به عمل است .و معناي جمله اين است :آنچه كه در باره كشتيهاي حركت كننده
بر پشت دريا به وسيله بادها گفتيم كه مردم و مال التجاره آنان را از ساحل اين دريا به ساحل آن دريا ميبرد ،خود آياتي
است براي هر كسي كه نفس خود را از اشتغال به چيزهايي كه به دردش نميخورد حبس ميكند ،و به تفكر در نعمتهاي
خدا ميپردازد ،چون تفكر در نعمتها يكي از مصاديق شكر نعمت است.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :مراد از" لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ" مؤمن است ،چون هيچ مؤمني خالي از دو حال نيست ،حال
ضراء و حال سراء ،اگر در حال ضراء و شدت قرار گيرد ،صبر ميكند و از صابران است ،و اگر در حال سراء و رفاه باشد ،از
شاكران خواهد بود.
"أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِما كَسَبُوا وَ يَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ" كلمه" يوبقهن" مضارع از باب افعال يعني از" ايباق "است ،و" ايباق" به معناي"
اهالك -نابود كردن" است ،و ضمير مؤنث در آخر اين كلمه به كلمه" جواري" بر ميگردد .و ضمير مذكر در" كسبوا" به
مردم عود ميكند ،و دو كلمه" يوبقهن" و" يعف" عطفند بر جمله" يسكن" و معناي آيه اين است :اگر خدا بخواهد
كشتيها را به وسيله غرق هالك ميكند ،و به كيفر گناهان مردم از بين ميبرد ،و از بسياري از گناهان ايشان در ميگذرد.
و خالصه ميخواهد بفرمايد :بعضي از گناهان مردم كافي است در اينكه مستحق غرق و هالكت شوند ،و خدا از بسياري از
گناهان ايشان درميگذرد.
بعضي از مفسرين « »7گفتهاند :مراد از اهالك كشتيها ،اهالك مردم است كه سوار بر آنهايند كه يا مجازا نسبت اهالك را
به خود كشتيها داده ،و يا مضافي در تقدير است ،و تقدير كالم" يرسل الريح العاصفة فيوبقهم" ميباشد .و معنايش اين
است كه :اگر خدا
__________________________________________________
(1و )7روح المعاني ،ج  ،73ص .30
ترجمه الميزان ،ج ،12ص23 :
بخواهد باد را ساكن و آرام ميكند و مردم در وسط دريا راكد و بي حركت ميمانند ،و اگر بخواهد باد را به شدت ميفرستد
تا با غرق كردن كشتي ايشان را هالك كند .و بسياري را مشمول عفو خود قرار داده نجات دهد .و حاصل كالم اينكه :اگر
بخواهد باد را ساكن ميكند و يا آن را ميفرستد تا مردمي را به جرم گناهانشان هالك نموده و مردمي ديگر را به عفو از
گناهانشان نجات بدهد .و خواننده خود به خوبي ميداند كه چقدر اين تفسير بي مورد است.
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بعضي «» 1ديگر گفتهاند :كلمه" يعف" عطف است بر كلمه" يسكن الريح" تا جمله" بما كسبوا" ،و به همين جهت آن را
با" و" عطف كرد ،نه با" أو" .و معنايش اين است كه :اگر بخواهد آنان را با ساكن كردن در دريا عقاب ميكند ،و يا با دچار
شدن به طوفان شكنجه مينمايد ،و اگر بخواهد از بسياري عفو ميكند .اين تفسير هم مثل تفسير قبل داراي تكلف است.
"وَ يَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ" بعضي « »7گفتهاند :اين جمله نتيجهاي است معطوف بر نتيجه ديگر
كه حذف شده ،و تقدير آن چيزي نظير اين عبارت است ":و يعف عن كثير ليظهر به قدرته و يعلم الذين يجادلون في آياتنا
ما لهم من مفر و ال مخلص" يعني ":يكي از آيات خداوند كشتيها است ،كه اگر بخواهد آن را چنين و چنان ميكند ،تا
بدين وسيله قدرت خود را بنماياند ،و كساني كه در آيات ما جدال ميكنند بفهمند كه هيچ راه گريزي ندارند" .و از اين قبيل
عطف به محذوف در قرآن كريم بسيار آمده ،چيزي كه هست در اين گونه موارد آنچه كه به محذوف عطف شده با" الم"
آمده ،مانند" وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا" « »0يعني :ما روزگار را بين مردم دست به دست ميگردانيم تا چنين و چنان شود ،و تا
خدا بداند چه كساني ايمان آورده و تا از شما گواه بگيرد .و نيز مانند جمله" وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ" « »3يعني :ما اين چنين
ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا چنين و چنان شود و تا او از دارندگان يقين گردد.
بعضي ديگر احتمال دادهاند كه جمله مذكور عطف باشد بر جزاي شرط ،يعني بر "يسكن" "،يظللن" "،يوبقهن" "،يعف" به
حذف" أن" ناصبه ،مثل اينكه بگويي" ان جئتني اكرمك و أعطيك كذا و كذا" و كلمه" اعطيك" را به فتح ميخوانيم به
تقدير" أن"
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .30
)(2روح المعاني ،ج  ،73ص .33
)(3سوره آل عمران ،آيه .133
)(4سوره انعام ،آيه .23
ترجمه الميزان ،ج ،12ص21 :
ناصبه ،و چون اين مساله مربوط به علم نحو است خواننده را بدين علم ارجاع ميدهيم.
"فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا"...
اين آيه تفصيل و شرحي است براي مساله روزي دادن كه قبال بدان اشاره كرده بود ،و آن را تقسيم ميكند به رزق عمومي
و خصوصي .رزق عمومي عبارت است از ماديات كه خداوند آن را هم به مؤمن و هم به كافر داده .و رزق خصوصي عبارت
است از آنچه نزد خدا ذخيره شده براي آخرت مؤمنين به تنهايي .و به مناسبت ذكري هم از اوصاف مؤمنين نموده و اشارهاي
هم به آينده ستمكاران در قيامت ميكند.
پس در جمله مورد بحث خطاب" اوتيتم" -به طوري كه از سياق برميآيد -به عموم مردم است ،نه خصوص مشركين .و
مراد از" أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ" تمامي نعمتهايي است كه خدا به مردم روزي كرده .و اگر كلمه" متاع" را به كلمه "حياة"
اضافه فرموده ،اشاره است به اينكه نعمتهاي مادي ،روزي قطع ميشود و ثبات و دوامي ندارد .و معناي آيه اين است:
آنچه به شما داده شده از نعمتهايي كه نزد شما است ،متاعي است كه در روزهاي اندكي از آن تمتع ميبريد.
"وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقي لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" -مراد از" ما عِنْدَ اللَّهِ" ثوابهايي است كه خدا براي مؤمنين
ذخيره كرده تا در آخرت به عنوان پاداش به ايشان بدهد.
و الم در جمله" لِلَّذِينَ آمَنُوا" الم ملك است ،و اين جار و مجرور ظرف لغوي است .بعضي هم گفتهاند الم متعلق است به
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كلمه" ابقي" .ولي وجه اول روشنتر است ".و بهتر بودن آنچه نزد خداست" بدين جهت است كه خالص است و آميخته با
ناگواريها نيست و باقيتر بودن آن براي اين است كه مانند نعمتهاي دنيا با پايان پذيرفتن دنيا پايان نميپذيرد.
[صفات نيك مؤمنين :اجتناب از كبائر و فواحش ،گذشت ،دفع ظلم از يكديگر و .....]...ص 18 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ" اين جمله عطف است بر جمله" الذين آمنوا" و اين
آيه با دو آيه بعدش صفات نيك مؤمنين را ميشمارد .و اينكه بعضي از مفسرين آن را كالم تازهاي دانستهاند ،حرفي است
كه با سياق سازش ندارد.
و" كبائر االثم" عبارت است از گناهان كبيرهاي كه آثار سوئش بزرگ است ،و خداي تعالي از جمله آنها ميگساري و قمار را
شمرده ،و فرموده" قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ" « »1و كلمه" فواحش" جمع" فاحشة" است كه به معناي گناه شنيع و بيشرمانه
است ،و خداي تعالي
__________________________________________________
)(1بگو در آن دو گناهي است بزرگ .سوره بقره ،آيه . [.....]712
ترجمه الميزان ،ج ،12ص27 :
زنا و لواط را از مصاديق آن شمرده و فرموده ":وَ ال تَقْرَبُوا الزِّني إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً" « .»1و از لوط حكايت كرده كه در باره
لواط فرموده ":أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ" «».7
"يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ" -با در نظر گرفتن اينكه اين سوره در مكه نازل شده جمله مورد بحث اشارهاي است
اجمالي به احكامي كه بعد از اين در باره تحريم گناهان كبيره و فواحش تشريع ميشود.
"وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ" -اين جمله اشاره است به فضيلت عفو در هنگام غضب كه از بارزترين صفات مؤمنين است،
و به همين جهت اينطور كه مالحظه ميكنيد تعبير كرده ،و نفرموده" و يغفرون اذا غضبوا" چون در آن تعبير از چند جهت
تاكيد به كار رفته ،و مانند تعبير دوم عفو و مغفرت را منحصر در صورت غضب نكرده.
"وَ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّالةَ"...
كلمه "استجابت" به معناي اجابت و پذيرفتن است .و منظور از اينكه فرمود" مؤمنين پروردگار خود را استجابت ميكنند" به
شهادت سياق اين است كه اعمال صالحي كه خدا از ايشان خواسته انجام ميدهند ،و اگر بعد از آن در بين همه تكاليف
الهي نام نماز را به ميان آورد و فرمود" و نماز بپا ميدارند" از باب ذكر خاص بعد از عام است و به خاطر اهميت و شرافتي
است كه نماز دارد.
عالوه بر اينكه از ظاهر كالم برميآيد كه اين آيات مكي است و در مكه ساير واجبات از قبيل زكات و خمس و روزه و جهاد
واجب نشده بود.
در جمله مورد بحث نيز همان حرف كه در جمله" وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ" زديم ميآيد ،يعني اين جمله هم اشارهاي
است اجمالي به اينكه به زودي دستوراتي در باره اعمال صالح ميرسد .و اين كالم در جمله ذيل نيز جاري است.
"وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ" -راغب ميگويد :كلمه" تشاور" و" مشاورت" و" مشورت" به معناي استخراج رأي صحيح
است ،به اينكه آدمي در مواقعي كه خودش در باره كاري رأي صحيح ندارد ،به ديگري مراجعه كند و از او رأي صحيح
بخواهد .و اين كلمه از ماده" شور" گرفته شده ،عرب ميگويد ":شرت العسل" يعني من عسل را از كندويش استخراج
كردم .و در قرآن كريم نيز سخن از" مشاوره" رفته ،فرموده ":وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ".
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__________________________________________________
)(1به زنا نزديك نشويد كه اين عمل فاحشه است .سوره اسري ،آيه .07
)(2آيا پيش چشم يكديگر مرتكب فاحشه ميشويد .سوره نمل ،آيه .33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص20 :
و كلمه" شوري" به معناي آن پيشنهاد و امري است كه در بارهاش مشاوره شود .اين كلمه نيز در قرآن آمده ،فرموده ":وَ
أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ" «». 1و بنا بر اين معناي آيه چنين ميشود :مؤمنين آنهايند كه هر كاري ميخواهند بكنند ،در بينشان
شورايي ميشود كه پيرامونش مشورت ميكنند .و از گفتار بعضي از ايشان « »7برميآيد كه كلمه" شوري" مصدر است ،و
بنا به گفته آنان معنا چنين ميشود :كار مؤمنين مشاورت در بين خويش است.
و به هر حال چه به آن معنا باشد و چه به اين معنا ،در اين جمله اشارهاي است به  3اينكه مؤمنين اهل رشدند ،و كاري
ميكنند كه در واقع هم بايد بكنند ،و در به دست آوردن و استخراج رأي صحيح دقت به عمل ميآورند ،و به اين منظور به
صاحبان عقل مراجعه ميكنند.
در نتيجه آيه شريفه قريب المعني با آيه شريفه" الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ" « »0خواهد بود.
"وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ" -اين جمله اشاره است به اينكه مؤمنين مال خود را در راه رضاي خدا انفاق ميكنند.
"وَ الَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ" راغب ميگويد :كلمه" انتصار" و كلمه" استنصار" هر دو به معناي طلب ياري
است «». 3و بنا به گفته وي معناي آيه چنين ميشود :مؤمنين كسانياند كه چون ببينند به يكي از مؤمنين ظلم شده از
ديگران طلب نصرت ميكنند ،و چون همگي بر سر حق متفق و چون يك تن واحدند ،قهرا اگر به يكي از ايشان ظلم شود
مثل اين است كه به همه ايشان ظلم شده ،يك دل و يك جهت در مقابل آن ظلم مقاومت نموده ،نيروي خود را در ياري او
بكار ميبندند.
و از بعضي « »3از اهل لغت نقل شده كه گفتهاند :كلمه" انتصار" به معناي" تناصر" (ياري طرفيني) است ،نظير "اختصام"
كه به معناي تخاصم (دشمني طرفيني) است ،و" استباق" و" تسابق" كه به معناي مسابقه طرفيني است .و معناي آيه بنا
بر اين قول روشن است.
و به هر حال چه به آن معنا باشد و چه به اين معنا ،مراد از آيه شريفه اين است كه.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" شور".
)(2تفسير كشاف ،ج  ،3ص .772
)(3سوره زمر ،آيه .12
)(4مفردات راغب ،ماده" نصر".
)(5مجمع البيان ،ج  ،2ص .00
ترجمه الميزان ،ج ،12ص23 :
براي رفع ظلم مقاومت ميكنند .پس اين آيه با جمله قبلي كه ميفرمود ":و چون خشم ميگيرند عفو ميكنند" منافات
ندارد ،براي اينكه مقاومت در برابر ظلم و جلوگيري از اينكه در اجتماع رخنه يابد بر هر كسي كه قدرت بر آن داشته باشد به
حكم فطرت واجب است ،هم چنان كه فرموده ":وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ" « »1و نيز فرموده ":فَقاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّي تَفِيءَ إِلي أَمْرِ اللَّهِ" «».7
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[وجه اينكه در جمله" وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها" عمل متقابل مظلوم در برابر ظالم را" سيئه" ناميد] .....ص 12 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها"...
اين آيه حكم مظلوم را كه طلب ياري ميكند بيان مينمايد كه چنين كسي در انتصار خود ميتواند در مقابل ستمگر رفتاري
چون رفتار او داشته باشد كه چنين تالفي و انتقامي ظلم و بغي نيست.
در اينجا اين سؤال پيش ميآيد كه اگر تالفي مظلوم ،ظلم و بغي نيست چرا آيه مورد بحث آن را هم" سيئة" خوانده؟
بعضي در پاسخ از آن گفتهاند :چون در مقابل سيئه ستمگر قرار گرفته ،هم چنان كه قرآن كريم در جاي ديگر فرموده":
فَمَنِ اعْتَدي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدي عَلَيْكُمْ" «».0
زمخشري در پاسخ گفته :از اين رو هر دو عمل را سيئه و بد خوانده كه با هر كس چنان رفتار شود ناراحتش ميكند ،ظالم با
ظلم خود مظلوم را ناراحت ميكند و مظلوم هم با انتقام خود ظالم را ،پس در آيه شريفه حقيقت معناي كلمه رعايت شده.
البته اين نكته را هم گنجانده كه مجازات ظلم ظالم بايد مثل آن باشد ،نه بيشتر ،كه در اين صورت عملي است پسنديده و
گر نه عمل زشتي خواهد بود «».3
"فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَي اللَّهِ" -وعده جميلي است به كساني كه به جاي انتقام عفو و اصالح ميكنند .و ظاهرا مراد از
اصالح اين باشد كه مظلوم بين خود و پروردگارش را اصالح كند .بعضي « »3هم گفتهاند :مراد از اصالح ،اصالح بين خود و
ظالم بر خويش است ،به
__________________________________________________
)(1و چون از شما ميخواهند كه در دين ياريشان كنيد بر همه شما واجب است ياري كردن .سوره انفال ،آيه .27
)(2پس با آن طرف كه ستمگر است بجنگيد ،تا به امر خدا برگردد .سوره حجرات ،آيه .2
)(3پس هر كس به شما ظلم كرد ،شما هم به او ظلم كنيد به مثل آن ظلمي كه او به شما كرده.
سوره بقره ،آيه .123
)(4تفسير كشاف ،ج  ،3ص .772
)(5روح المعاني ،ج  ،73ص .32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص23 :
اينكه عفو و اغماض كند.
"إِنَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ" -بعضي از مفسرين « »1در بيان اين جمله گفتهاند :اين جمله ميخواهد بفهماند خداي تعالي به
خاطر عالقه و محبت به ظالم ،مظلوم را به عفو تشويق نكرده ،بلكه خواسته است مظلوم به ثواب جزيلي برسد ،چون به او
محبت دارد.
بعضي « »7ديگر گفتهاند :مراد از اين جمله تفهيم اين معنا است كه خدا به هر حال ظالم را دوست نميدارد ،چه اينكه
قصاص از او گرفته باشند ،و چه نگرفته باشند به خاطر اينكه او به حقوق ديگران تجاوز كرده است.
اين دو وجه هر چند در جاي خود حرف درستي است ،ليكن سياق آيه و مخصوصا با حائل شدن جمله" فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ
فَأَجْرُهُ عَلَي اللَّهِ" در بين تعليل" إِنَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ" و مطلب تعليل شده ،يعني" وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها" با آن
نميسازد.
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و نيز ممكن است جمله" إِنَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ" تعليلي باشد براي اين اصل كه جزاي بدي ،بدي است ،بدون در نظر گرفتن
همانندي و مساوات.
[مظلوم حق مقابله به مثل دارد گو اينكه صبر و گذشت فضيلتي برتر است] .....ص 13 :

[وصف حال غير مؤمنين در روبرو شدن با عذاب الهي] .....ص 16 :

وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ"...
بعد از آنكه مؤمنين را با اوصافشان ذكر كرد كه نزد خدا رزقي ذخيره شده دارند ،رزقي كه سعادت آخرتشان را تامين ميكند،
رزقي كه خدا ايشان را به آن رهنمون شده ،اينك در اين جمله به وضع غير مؤمنين يعني ستمكاران مايوس از چنين هدايتي
و محروم از چنان رزق كريمي پرداخته ،ميفرمايد :خداي سبحان ايشان را به خاطر كفر و تكذيبشان گمراه كرده ،در نتيجه
به آن رزقي كه نزد پروردگار است دست نمييابند ،و به آن سعادتمند نميگردند ،و جز او وليي ندارند تا متولي امرشان باشد،
و رزقي را كه از آن محروم شدهاند به ايشان بدهد ،در نتيجه دست خالي خواهند بود ،و وقتي عذاب را مشاهده ميكنند آرزو
ميكنند اي كاش به دنيا برگردند تا عمل صالح كنند ،و مانند مؤمنين سعادتمند گردند.
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وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِي ٍ
ل
...لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" ضمير در كلمه" ظلمه" به مظلوم برميگردد ،و اضافه ظلم به اين ضمير از باب اضافه مصدر به مفعول
خودش است.
اين سه آيه توضيح و پيشگيري از شبههاي است كه ممكن است از آيه قبلي كه فرمود ":فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَي
اللَّهِ" به ذهن آيد ،چون ممكن بود كسي كه بر او ظلم شده توهم كند :اين دستور حق انتصار او را ضايع كرده ،و خالصه
اجازه داده همه مظلومين از حق خود صرفنظر كنند .لذا براي دفع اين شبهه فرمود ":كساني كه بعد از ستم ديدن در مقام
گرفتن حق خود برآيند هيچ مانعي جلوگيرشان نيست" و در شرع الهي هيچ مجوزي نيست كه حق آنان را باطل كند.
نكتهاي كه در اينجا الزم است يادآوري شود اين است كه اگر در اول آيه ضمير مفرد" ظلمه" را به موصول" من"
برگردانده ،و در آخر ضمير جمع "عليهم" به همان موصول برگردانده ،عيبي ندارد چون ضمير مفرد به اعتبار لفظ "من"
ميباشد ،و ضمير جمع به اعتبار معناي آن.
نكته ديگر ،اينكه فرمود ":تنها محكوميت از آن كساني است كه به مردم ظلم
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص20 :
ميكنند ،و ميخواهند بدون حق در زمين طغيان كنند" آري ستمكاران محكومند به اينكه از ايشان انتقام گرفته شود ،و اين
معنا را در ذيل كالم تاكيد نموده و فرموده ":أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ".
سوم اينكه فرمود ":وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" و بيان كرد كه دعوت به صبر و عفو به اين معنا نيست كه
حق انتصار و دفع ظلم از خود باطل شود ،بلكه ارشاد به فضيلتي است كه از تمامي فضائل مهمتر است ،چون در مغفرت و
عفو صبري است كه از مصاديق عزم االمور است .و آن گاه كالم را هم با الم قسم تاكيد كرد ،و هم با الم تاكيد كه بر سر
خبر" ان" آورده ،چون به مضمون اين كالم عنايت داشته.
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"وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ -"...اين جمله از قبيل به كار بردن سبب (اضالل خدا ،و نداشتن وليي غير از خدا ،و محروميت از هدايت
و رزق كريم) در جاي مسبب (هدايت و رزق كريم) است.
"وَ تَرَي الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلي مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ" -اين جمله اشاره است به آرزوي ظالمين براي برگشتن
به دنيا بعد از آنكه از سعادت نوميد شدند و عذاب را مشاهده كردند.
كلمه" تري" گو اينكه خطاب به رسول خدا (ص) است ،اما نه از آن جهت كه رسول او است ،بلكه از اين جهت كه ميتواند
ببيند .پس در حقيقت خطاب به عموم است .و معنايش اين است :تو ميبيني و همه بينندگان ميبينند .و اشاره است به اين
كه آنها وقتي اين آرزو را ميكنند كه عذاب را مشاهده مينمايند .و كلمه" مرد" به معناي" رد" است .
ترجمه الميزان ،ج ،12ص22 :
"وَ تَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ" ضمير در" عليها" به" نار" برميگردد .گو اينكه قبال
نام آن برده نشده بود ولي مقام بر آن داللت داشت .و كلمه" طرف خفي" به معناي نگاه ضعيف است ،و اگر نگاهي ضعيف
به آتش دوزخ و مكاره هولانگيز قيامت ميكنند ،براي اين است كه نه ميتوانند آن را ناديده گرفته ،و خود را به غفلت
بزنند ،و نه برايشان امكان دارد كه درست و حسابي به آن نگاه كنند و چشم را از آن پر سازند ،در مثل بمانند كسي هستند
كه قاتلش با شمشير باالي سرش ايستاده ،چنين كسي نگاهي ضعيف به شمشير او ميكند .بقيه الفاظ آيه روشن است.
[معناي جمله" إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ" و اينكه گوينده آن كيانند و در كجا آن را ميگويند] .....ص 17 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"وَ قالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ" -يعني خاسراني كه تمامي خسرانها و
حقيقت آن در ايشان جمع است ،كساني هستند كه در قيامت نفس خود و اهل خود را خاسر كردند ،يعني خود را از نجات
محروم نموده و از اهل خود نيز بهرهمند نميشوند.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :منظور از اهل خاسران ،همسران حوري و خدمتگزاران بهشتي است ،كه اگر ايمان آورده
بودند از آنها بهرهمند ميشدند.
و اين حرف بدي نيست ،براي اينكه از آيات وراثت بهشت برميآيد كه هر انساني از بهشت و نعمتهاي آن سهمي دارد .كفار
سهم خود را در دنيا از دست دادهاند ،در نتيجه ميتوان گفت معناي" خسران خود و اهل خود "اين است كه خود را دوزخي
نموده ،و از حوريان و خدمتگزاران بهشتي خود را محروم ساختهاند.
اين سخن را در آيه شريفه به مؤمنين نسبت داده ،و مؤمنين در قيامت اين سخن را ميگويند هر چند در آيه شريفه از آن با
فعل ماضي تعبير كرده و ليكن اين تعبير براي افاده حتمي بودن قيامت است ،پس اينكه بعضي پنداشتهاند كه اين سخني
است كه مؤمنين در دنيا ميگويند ،پندار صحيحي نيست ،براي اينكه در مثل مقامي كه آيات مورد بحث در آن است ،معنا
ندارد خداي تعالي آن را به مؤمنين موجود در دنيا نسبت دهد.
نكته ديگر اينكه گويندگان اين سخن در قيامت همه مؤمنين -حتي افراد ضعيف االيمان -نيستند ،بلكه مؤمنيني هستند كه
ايمان كامل دارند ،همانهايي كه در قيامت اجازه دارند سخن بگويند ،و هر چه هم ميگويند حق محض است ،مانند اصحاب
اعراف و شهداء ،يعني گواهان اعمال ،كه قرآن در بارهشان فرموده ":يَوْمَ يَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ" «» 7
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]03
)(2روزي كه ميآيد هيچ كس سخن نگويد مگر به اذن او .سوره هود ،آيه .133
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[مفاد جمله ":يَوْمٌ ال مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ" در باره قيامت] .....ص 11 :

اين آيه شريفه مردم را دعوت ميكند به اينكه فرمايشات خدا و انذار او از روز قيامت در آيات قبل را بپذيرند ،اين آن چيزي
است كه از سياق استفاده ميشود .و اينكه بعضي « »1گفتهاند :مراد از كلمه" يوم" روز مرگ است ،صحيح نيست.
و كلمه" ال" در جمله" ال مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ" الي نفي جنس است ،و كلمه" مرد" اسم ال ،و كلمه" له" خبر آن است ،و
جمله" من اللَّه" حال از كلمه" مرد" است .و معنايش اين است :بپذيريد دعوت پروردگارتان را قبل از فرا رسيدن روزي كه
از طرف خدا ردي و برگشتي برايش نيست ،يعني آمدن آن روز قضاي حتمي است كه خدا به هيچ وجهي آن را بر
نميگرداند .پس در حقيقت اين تعبير به منزله تعبير" ال ريب فيه" است ،كه در قرآن كريم روز قيامت مكرر به آن وصف
شده.
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ترجمه الميزان ،ج ،12ص22 :
و نيز فرموده ":ال يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً" «».1
پس نبايد اعتناء كرد به گفته آن كس كه گفته :اين كالم كه خدا به مؤمنين نسبت داده داللت ميكند بر شدت خوشحالي
مؤمنين از نجات از خسران ،و از كرامتي كه خدا در آن روز به ايشان روزي ميكند .چون اگر كالم ،كالم همه مؤمنين باشد،
بايد همه مردم كه در عرصه محشر جمعند و قدرت سخن گفتن دارند آن را بگويند ،همانطور كه كلمه" تري" خطاب به
همه كساني است كه قدرت ديدن دارند.
"أَال إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ" -اين جمله عذاب را بر اهلش مسجل ميكند ،و ميفرمايد ستمكاران عذابي دائم و غير
منقطع دارند .بعضي جائز دانستهاند كه تتمه كالم مؤمنين باشد.
"وَ ما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ"...
اين تعبير ،يعني تعبير" ما كانَ لَهُمْ" براي اين بوده كه بفهماند ادعايي كه در دنيا ميكردند كه ما اوليايي داريم دعوي
باطلي بود ،پس آوردن كلمه" كان "به اين منظور بوده و گر نه ميفرمود ":ما لهم من ولي" هم چنان كه در آيه 31
فرمود ":وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ".
"وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ" -اين جمله صالحيت آن را دارد كه تعليل صدر آيه ،و هم به منزله نتيجهاي براي
تمامي مطالب قبل باشد ،مطالبي كه در باره عقاب ستمكاران بيان كرد .و هم نوعي انعطاف به مساله تشريع شريعت به
وسيله وحي باشد كه در اوائل سوره بيان ميداشت چون در آنجا همه گفتگو در باره شريعت بود كه راه به سوي سعادت
است ،و در اين جمله ميفرمايد كساني كه خدا گمراهشان كرده راهي ندارند.
پس اين جمله كنايه است از اينكه هيچ راهي به سوي سعادت نيست ،مگر راهي كه خدا آن را براي بندگانش و از راه وحي
و رسالت تشريع كرده ،پس كسي كه خدا به جرم كفرش و تكذيبش گمراه ساخته ،او ديگر هيچ راهي ندارد كه با آن به
سوي سعادت عقبي و نجات از عذاب و هالكت هدايت شود.
"اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ ال مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَ ما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ"
__________________________________________________
)(1هيچ كس سخن نگويد ،مگر كسي كه رحمان اجازهاش داده باشد ،و سخن درست بگويد.
سوره نبا ،آيه .02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص22 :
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[توبيخ انسان متنعم سرگرم به دنيا] .....ص 811 :

و در آيه شريفه اشارهاي هم به اين معنا به چشم ميخورد كه اعراض آنان و توبيخ خدا از ايشان به عنوان انسان سرگرم به
دنيا است ،چون طبع چنين انساني غفلت از خدا است ،هر چه هم نعمت را به يادش آورند خوشحالي از نعمت نميگذارد به
ياد خدا بيفتد و هر چه هم عذاب و مصيبتي كه ثمره كارهاي سابق اوست به يادش آورند ،باز طبع كفرانگرش نميگذارد به
ياد پروردگارش بيفتد ،پس چنين كسي همواره در غفلت از ياد پروردگار خويش است ،چه در ناز و نعمت باشد و چه در
عذاب ،پس ديگر بعيد است دعوت او مؤثر افتد و موعظت به او سود بخشد.
"لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ ...عَلِيمٌ قَدِيرٌ" اين آيه و آيه بعدش متصل به آيه قبلند ،چون در آيه قبل
ميفرمود" خداوند وقتي رحمت خود را به مردم ميچشاند چنين و چنان ميكنند ،و چون مصيبتي به آنان ميرسد چنين و
چنان ميكنند" و در اين دو آيه ميفرمايد" ملك آسمانها و زمين از آن خداي سبحان است ،آنچه ميخواهد خلق ميكند"،
پس كسي كه رحمت او را ميچشد ،نبايد خوشحالي كند ،و سرگرم آن رحمت شده صاحب رحمت را فراموش نمايد ،و نيز
كسي كه مصيبتي به او ميرسد نبايد نعمتهاي او را كفران كند ،و به چون و چرا بپردازد چون خلقت و امر به دست
خداست ،كسي كه مشمول رحمت او قرار گرفته ،بايد در هر آني به ياد او افتد ،و شكرش را به جاي آورد ،و كسي كه
مشمول مصيبتي قرار گرفته ،بايد باز هم به سوي او برگردد.
ليكن عيبي كه در اين توجيه هست اين است كه اين توجيه وقتي درست است كه در آيه قبلي هم رحمت را به خدا نسبت
داده باشد و هم مصيبت را ،ولي اينطور نكرده ،بلكه مصيبت و سيئه را به خود مردم نسبت داده ،و آن را اثر كارهاي زشتشان

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

مفسرين براي اين جمله ،يعني جمله" يَوْمٌ ال مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ" وجوهي ديگر و اعرابهايي ديگر ذكر كردهاند كه در نقل آن
هيچ فايدهاي نيست.
"ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَ ما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ" -كلمه" ملجا" مانند" مالذ" به معناي پناهگاهي است كه بدان پناه ميبرند.
و كلمه" نكير" -به طوري كه گفتهاند -مصدر و به معناي "انكار" است .و معناي جمله اين است كه :شما در آن روز از
ناحيه خدا پناهگاهي نداريد ،و نميتوانيد آنچه از شما سر زده انكار كنيد ،چون حقايق از هر جهت ظاهر و هويدا ميگردد.
"فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَالغُ" در اين آيه شريفه از خطاب به كفار عدول كرده و خطاب را
متوجه رسول خدا (ص) نمود ،تا به آن جناب اعالم فرمايد ماموريتي كه به دوش وي نهاده تنها تبليغ رسالت است ،نه بيشتر
از آن ،او را فرستاده تا دين خدا را به مردم ابالغ كند ،نه اينكه نگهبان مردم و مسئول ايمان و اطاعت آنان باشد ،تا خود را
موظف بداند ايشان را از اعراض باز بدارد ،و در اين راه خود را به تعب اندازد تا شايد مردم به وي روي آورند.
"وَ إِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ"" فرح به رحمت" كنايه
است از اشتغال به نعمت و فراموش كردن منعم .و مراد از" سيئه" مصيبتي است كه انسان را بد حال سازد .و جمله" فَإِنَّ
الْإِنْسانَ كَفُورٌ" از باب وضع
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص133 :
ظاهر در محل ضمير است ،چون جا داشت بفرمايد" فانه كفور" ،زيرا قبال نام انسان در كالم آمده بود ،و اگر دو باره كلمه
انسان را تكرار كرد ،براي اين است كه مذمت و مالمت انسان را مسجل كند.
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بحث روايتي [چند روايت در باره تقدير روزي از جانب خداوند سبحان] .....ص 818 :
اشاره

در الدر المنثور است كه حاكم -وي حديث را صحيح دانسته -و بيهقي از علي (ع) روايت آورده كه فرمود :آيه" وَ لَوْ بَسَطَ
اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ" در باره اصحاب صفه نازل شده كه همواره ميگفتند :اي كاش ما هم ميداشتيم «».7
مؤلف :بنا بر اين روايت ،بايد آيه شريفه در مدينه نازل شده باشد ،و ليكن روايت به تطبيق شبيهتر است ،تا به شان نزول.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .33
)(2الدر المنثور ،ج  ،0ص .2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص137 :
و در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ" از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :اگر خدا
رزق را بسط ميداد مردم طغيان ميكردند ،و ليكن مردم را محتاج يكديگر كرد تا يكي كارفرماي ديگري باشد ،چون اگر
همه را ثروتمند ميكرد بغي و ستم ميكردند "،وَ لكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ" و ليكن هر چه بخواهد نازل كند به اندازه نازل
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دانسته ،پس نميشود در اين آيه هر دو قسم و هر دو حال را به مشيت خدا نسبت داده ،ايشان را دعوت كند به اينكه در هر
حال تسليم خدا شوند.
به هر حال جمله" لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ" ملك و سلطنت بر سراسر جهان را منحصر در خداي تعالي
نموده و خلقت را منوط و مستند به مشيت او ميكند بدون اينكه در اين بين چيزي باشد كه مشيت را بر او واجب كند ،و يا
مضطرش كند بر خلقت.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص131 :
"يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ" -كلمه "اناث" جمع كلمه" انثي -ماده" است ،و كلمه" ذكور" و
همچنين" ذكران" جمع كلمه" ذكر -نر" هستند ،و ظاهر مقابله بين" ذكور" و" اناث" اين است كه مراد اين باشد كه به
هر كس بخواهد تنها اناث ميدهد ،و به هر كس بخواهد فقط ذكور ميدهد ،و به همين جهت جمله" لمن يشاء" را تكرار
كرده .بعضي « »1در اينكه چرا در آيه شريفه كلمه" اناث" را بدون الف و الم ،و كلمه" ذكور" را با الف و الم آورده
گفتهاند :براي اينكه ذكور مطلوب مردم و معهود در اذهان آنها است ،مخصوصا عرب كه تنها فرزند ذكور را فرزند
ميدانستند.
"أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً" -يعني :و يا آنكه بين آن فرزندان جمع ميكند در حالي كه هم پسران باشند و هم دختران .و بنا
بر اين ،كلمه" تزويج "در اينجا به معناي جمع كردن است.
"وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً "-يعني :و هر كس را بخواهد عقيم و نازا ميكند يعني از او فرزند نشود ،و از همسرش نيز
فرزندي نيايد ،و چون اين معنا خود قسمتي جداگانه بود ،لذا مانند دو قسم قبلي آن را هم مقيد به مشيت فرمود ،و اما آن
قسم كه جمع بين ذكران و اناث بود چون در حقيقت جمع بين دو قسم اول و دوم بود ،ديگر مقيد به مشيتش نفرمود.
"إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ" -اين جمله تعليل مطلب قبل است ،و به آيه چنين معنا ميدهد :چون خدا دانا است آنچه زياد ميكند به
خاطر جهل نيست ،و چون قادر است آنچه كم ميكند نيز به خاطر عجز نيست.
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ميكند ،آن مقداري كه ميداند صالح به حال ايشان ،و به دين و دنياي ايشان است" إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ" ،چون او از حال
بندگان خود با خبر و بصير است «».1
و در مجمع البيان است كه انس از رسول خدا (ص) از جبرئيل از خداي تعالي نقل كرده كه فرمود :بعضي از بندگان من جز
مريض بودن صالحشان نيست و اگر سالم بشوند فاسد ميگردند .و بعضي از بندگان من جز سالمتي آنها را صالح نميكند،
اگر آنها را مريض كنم فاسد ميشوند .و بعضي از بندگان من جز توانگري و بي نيازي اصالحشان نميكند ،و اگر من آنها را
فقير كنم فاسد ميشوند .بعضي ديگر از بندگانم هستند كه جز فقر و تهي دستي اصالحشان نميكند ،اگر من آنها را توانگر
كنم فاسد ميشوند آري من امر بندگانم را تدبير ميكنم ،چون به وضع دلهاي آنان آشنايم «».7
و در تفسير قمي است كه پدرم از ابن ابي عمير ،از منصور بن يونس ،از ابي حمزه ،از اصبغ بن نباته ،از امير المؤمنين (ع)
برايم حديث كرد كه گفت از آن جناب شنيدم كه ميفرمود :من برايتان حديثي ميگويم كه بر هر مسلماني سزاوار است آن
را حفظ كند.
آن گاه رو كرد به ما و فرمود :خداي تعالي هيچ بنده مؤمني را در اين دنيا عقاب نميكند ،مگر آنكه از عقوبتش در آخرت
ميگذرد ،چون خداي تعالي حكيمتر و جوادتر و بزرگوارتر از آن است كه در قيامت عقوبت دنيايي كسي را از سر بگيرد.
آن گاه فرمود گاه ميشود كه خداي عز و جل مؤمن را به باليي در بدنش و يا مالش و يا فرزندانش و يا خانوادهاش مبتال
ميكند ،آن گاه اين آيه را تالوت فرمود" وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ" و سپس با دستش
سه بار خاك پاشيد »0« .اين عمل در عرب كنايه است از كثرت.

و در كافي به سند خود از هشام بن سالم از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود :هيچ رگي از بدن نميجهد ،و هيچ نكبتي
نميرسد ،و هيچ سر درد و بيماري ديگري
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .720
)(2مجمع البيان ،ج  ،0ص .03
)(3تفسير قمي ،ج  ،7ص .720
ترجمه الميزان ،ج ،12ص130 :
عارض كسي نميشود مگر به خاطر گناهي است كه كرده ،و اين همان كالم خداي عز و جل است كه در كتاب خود
ميفرمايد ":وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ" .راوي ميگويد :سپس امام فرمود :يعني آنچه از
عقوبتش كه صرفنظر ميكند بيشتر از آن گناهاني است كه عقوبتش را به گنهكار ميچشاند» 1« .
مؤلف :اين معنا به طريقي ديگر از مسمع از آن جناب (ع) روايت شده « »7و نظير آن در الدر المنثور از حسن از رسول خدا
(ص) نقل شده ،و عبارت آن چنين است :وقتي آيه" وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ" نازل شد ،رسول خدا
(ص) فرمود :به آن خدايي كه جانم به دست او است هيچ خراشي از چوبي بر بدن شما نميافتد ،و هيچ رگي از جاي خود
نميجنبد و هيچ ضربتي از سنگ وارد نميشود ،و هيچ پايي نميلغزد مگر به خاطر گناهي از گناهان .و آنچه از گناهان كه
خدا عفو ميكند بيشتر است «».0
و نيز در كافي به سند خود از علي بن رئاب روايت كرده كه گفت :از امام صادق (ع) معناي كالم خداي عز و جل را پرسيدم
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[رواياتي در باره ارتباط مصائب دنيوي با گناهان ،در ذيل آيه ":ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ..."].....ص 814 :
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كه ميفرمايد ":وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ" و عرضه داشتم :آيا آن همه مصائب كه به علي بن ابي طالب
و اهل بيتش (ع) بعد از رحلت آن جناب متوجه شد به خاطر گناهاني بوده كه مرتكب شدند ،با اينكه آن حضرات اهل بيت
طهارت و عصمت بودند؟ امام در پاسخ فرمود :رسول خدا (ص) در هر شبانه روز صد مرتبه استغفار ميكرد ،و اين طلب
مغفرتش به خاطر گناه نبود ،بلكه اين طلب مغفرت به منظور اجر بود ،و همچنين خداي تعالي اولياي خود را گرفتار مصائب
ميكند تا اجرشان دهد «».3
و در مجمع البيان از علي (ع) روايت شده كه از رسول خدا (ص) نقل كرده كه فرمود :بهترين آيه كتاب خدا اين آيه است .يا
علي هيچ خدشه و خراشي از چوبي بر بدن وارد نميآيد و هيچ ضربهاي بپا وارد نميشود ،مگر به خاطر گناه ،و آنچه خدا در
دنيا ميبخشد ديگر در آخرت عقاب نميكند ،چون خدا بزرگتر از آن است كه به بخشيده خود برگردد ،و آنچه را هم كه در
دنيا عقوبتش را ميفرستد ديگر در آخرت عقوبت
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،7ص .321
)(2اصول كافي ،ج  ،7ص .321
)(3الدر المنثور ،ج  ،0ص .13
)(4كافي ،ج  ،7ص .333
ترجمه الميزان ،ج ،12ص133 :
نميكند ،چون خدا عادلتر از آن است كه بندهاش را به خاطر يك گناه دو بار عقوبت كند «».1
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور هم از عدهاي از صاحبان كتب حديث از علي (ع) از رسول خدا (ص) روايت كرده « .»7و از
فحواي آن استفاده ميشود كه آيه شريفه "وَ ما أَصابَكُمْ" خاص به مؤمنين است ،و خطاب در آن نيز به ايشان است ،و
مفادش اين است كه خدا گناهان همه ايشان را ميآمرزد ،و ديگر در برزخ و قيامت عذاب نميبينند ،چون آيه شريفه گناهان
را منحصر در دو قسم ميكند .يكي آنهايي كه با رساندن مصيبت مؤاخذه ميشوند ،و يكي هم آنهايي كه بخشوده ميشوند.
و روايت هم مفادش اين است كه بعد از مؤاخذه با مصائب ،ديگر مؤاخذهاي نيست ،و بعد از عفو هم ديگر مؤاخذهاي نخواهد
بود ،به همين جهت مساله از چند جهت مورد اشكال قرار ميگيرد:
اول از اين جهت كه ما در سابق گفتيم از سياق آيه برميآيد كه به عموميتش مؤمن و كافر را شامل ميشود.
دوم از جهت اينكه معارض با روايات بسيار زيادي است كه شايد به حد تواتر معنوي برسد ،رواياتي كه ميگويند :بعضي از
مؤمنين در قبر و يا در آخرت عذاب ميبينند.
سوم از جهت اينكه اين روايت با ظاهر آياتي كه داللت دارد بر اينكه موطن و محل جزاي اعمال آخرت است مخالفت دارد،
مانند آيه" وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال
يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال يَسْتَقْدِمُونَ" « »0چون ظاهر اين آيه اين است كه خداي تعالي جزاي اعمال را در دنيا نميدهد ،و گر
نه هيچ جنبدهاي روي زمين نميماند ،بلكه آن را تاخير مياندازد تا مدتي معين ،همين كه آن مدت فرا رسيد ديگر حتي يك
ساعت هم جلو و عقبش نمياندازد .و همچنين آيات ديگري كه داللت دارد بر اينكه هر معصيت و مظلمهاي بازخواست
ميشود ،و روز بازخواست از آن بعد از مرگ و در قيامت است ،مگر آنكه صاحبش در دنيا توبه كرده باشد ،و يا با عمل نيكي
آن را از بين برده باشد و يا در قيامت شفاعتي مشمول حالش گردد ،و امثال اينها.
عالوه بر اينكه آيه مورد بحث ،يعني آيه" وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ" -همان طور كه
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قبال هم گفتيم -نه داللت دارد بر اينكه مصيبتهاي وارده جزاي اعمال است ،و نه بر اين كه عفو از بسياري از گناهان
ابطال جزاء در آنها است ،بلكه
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .03
)(2الدر المنثور ،ج  ،0ص . [.....]21
)(3سوره نحل ،آيه .01
ترجمه الميزان ،ج ،12ص133 :
تنها داللت دارد بر اين كه مصائب ،آثار دنيوي گناهان است كه در بعضي گناهان در دنيا بروز ميكند ،و در بعضي گناهان
بروز نميكند ،و خدا از بروزش جلوگيري مينمايد.
پس به خاطر اين اشكالها بايد روايت را اگر قابل حمل باشد حمل كرد به اينكه ميخواهد در مردم ايجاد حسن ظن به خداي
تعالي كند.
و در مجمع البيان در ذيل جمله" وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ" ميگويد :روايت شده كه رسول خدا (ص) فرمود :هيچ مردي با
كسي مشورت نميكند مگر آنكه به سوي رشد هدايت ميشود «».1
و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از حضرت ابي جعفر (ع) آمده كه در ذيل جمله" يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً "فرمود :يعني
به هر كس بخواهد فقط دختر ميدهد بدون پسر .و در معناي" يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ" فرمود :يعني و به هر كس بخواهد
فقط فرزند ذكور ميدهد .و در معناي" أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً" فرمود :يعني و به هر كس بخواهد هم ذكور ميدهد ،و هم
اناث ،و برايش بين هر دو قسم فرزند جمع ميكند» 7« .
و در تهذيب به سند خود از حسين بن علوان ،از زيد بن علي ،از پدران بزرگوارش از علي (ع) روايت آورده كه فرمود :مردي
نزد رسول خدا (ص) آمد و عرضه داشت :يا رسول اللَّه! من بردهاي داشتم ،پدرم مثل اين كه بخواهد به من ضرري برساند
برده مرا آزاد كرد .رسول خدا (ص) فرمود :تو و هر چه مال داري بخششي هستي كه خداي تعالي به پدرت كرده ،تو تيري
هستي از تيردان او" يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً" پس
عتق كردن پدرت نافذ و صحيح است .آري ،پدر تو ميتواند از مال تو و حتي از بدن تو بهره بگيرد ،ولي تو نه ميتواني از
مال او برداري ،و نه از بدن او استفاده بكني ،مگر به اذن او «».0
مؤلف :اين معنا از حضرت رضا (ع) در جواب چند مساله كه محمد بن سنان پرسيده نيز روايت شده ،و روايتش را صاحب
كتاب علل الشرائع آورده .و نيز از طرق اهل سنت از عايشه از رسول خدا (ص) نقل شده است «».3
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .00
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .722
)(3تهذيب ،ج  ،2ص .703
)(4الدر المنثور ،ج  ،0ص .17
ترجمه الميزان ،ج ،12ص130 :
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اشاره

وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِالَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُوالً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ( )31وَ كَذلِكَ
أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ ال الْإِيمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّكَ
لَتَهْدِي إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ( )37صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ أَال إِلَي اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ()30
ترجمه آيات .....ص 816 :

و هيچ بشري را نشايد كه خدا با او تكلم كند ،مگر به طريق وحي ،و يا از وراء حجاب ،و يا آنكه رسولي بفرستد پس به اذن
خود هر چه ميخواهد به او وحي كند كه خدا بلند مرتبه فرزانه است ().31
و همين طور ما روحي از امر خود را به سويت وحي كرديم ،و گر نه تو نه ميدانستي كتاب چيست ،و نه ميتوانستي ايمان
چيست ،و ليكن ما آن را نوري كرديم تا به وسيله آن هر كه از بندگانمان را خواستيم هدايت كنيم ،و تو به يقين به سوي
صراط مستقيم هدايت ميكني ().37
صراط خدايي كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است ملك او است ،آگاه باش كه بازگشت همه امور به خدا است ().30
بيان آيات .....ص 816 :

اين آيات آخرين فصلي است كه خداي سبحان در اين سوره در باره وحي و تعريف آن ترجمه الميزان ،ج ،12ص132 :
بيان نموده ،و در اين فصل وحي و سخن گفتن خدا با بندگانش را به سه قسمت تقسيم ميكند :يا به وسيله وحي ،يا از پس
پرده و حجاب ،و يا به وسيله ارسال رسول كه به اذن خود هر چه بخواهد به آن رسول وحي ميكند .آن گاه ميفرمايد :
پيامهاي خود را به اين طريق بر رسول خدا (ص) وحي ميكند ،و آنچه از ناحيه خداي تعالي به آن جناب وحي شده قبل از
وحي در نفس آن جناب سابقه نداشته ،يعني آن جناب به هيچ يك از معارفي كه به وي وحي شده قبال آگاهي نداشت و اين
وحي است كه نوري است الهي ،و خداي تعالي هر يك از بندگان خود را بخواهد به اين هدايت اختصاص ميدهد ،و او را
مورد وحي خود قرار ميدهد ،و به دنبالش هر يك از بندگان را بخواهد به وسيله پيامبرش و به اذن خود هدايت ميفرمايد.
[اقسام سه گانه وحي در آيه شريفه ":وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ .....]"...ص 817 :

وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ"...
در سابق در جلد دوم اين كتاب پيرامون معناي سخن گفتن خدا بحث كرديم ،و در آنجا گفتيم كه اطالق لفظ كالم خدا بر
قرآن كريم كه فعل خاصي از خدا است ،اطالق حقيقي يا مجازي است ،و اين اطالق به هر جور كه باشد در قرآن كريم
آمده ،از آن جمله فرموده ":يا مُوسي إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَي النَّاسِ بِرِساالتِي وَ بِكَالمِي" « »1و نيز فرموده ":وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسي
تَكْلِيماً" « »7و وحيي هم كه انبياء (ع) از خداي تعالي ميگيرند ،از مصاديق كالم است.
و بنا بر اين ،ديگر جهت ندارد كه استثناء" اال وحيا "را استثنايي منقطع بگيريم ،چون وحي و دو قسم بعد از آن يعني تكلم
از وراء حجاب و ارسال رسول ،هر سه از مصاديق تكلم خداست -البته مصداق اعم از حقيقي و مجازي -پس هر سه نوع
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تكلمي كه در اين آيه ذكر شده ،يعني وحي و تكلم از وراء حجاب و ارسال رسول ،نوعي از تكلم با بشر است.
و بنا بر اين كلمه "وحيا" با در نظر داشتن اينكه به گفته راغب به معناي اشاره سريع است ،مفعول مطلق نوعي است .و
همچنين آن دو قسم ديگر در معناي مصدر نوعي است و معناي آيه اين است كه :هيچ بشري در اين مقام قرار نميگيرد كه
خدا با او تكلم كند به نوعي از انواع تكلم مگر به يكي از اين سه نوع ،اول اينكه به نوعي به او وحي كند ،دوم اينكه از وراء
__________________________________________________
)(1اي موسي من تو را به رساالت خود و به كالم خود برگزيدم .سوره اعراف ،آيه .133
)(2و خدا با موسي تكلمي مخصوص كرد .سوره نساء ،آيه .103
ترجمه الميزان ،ج ،12ص132 :
حجاب با او سخن گويد ،و سوم اينكه رسولي بفرستد ،و به اذن خود هر چه ميخواهد وحي كند.
نكته ديگري كه در اين آيه هست اين است كه اين سه قسم را با كلمه" أو" عطف به يكديگر كرده ،و ظاهر اين كلمه آن
است كه سه قسم مذكور با هم فرق دارند ،و بايد هم همين طور باشد ،چون ميبينيم دو قسم اخير را مقيد به قيدي كرده .
يكي را مقيد به حجاب و ديگري را به رسول .ولي اولي را به هيچ قيدي مقيد ننموده .و ظاهر اين مقابله آن است كه مراد از
قسم اول سخن گفتن خفي باشد ،سخن گفتني كه هيچ واسطهاي بين خدا و طرف مقابلش نباشد.
و اما دو قسم ديگر به خاطر اين كه قيدي زائد در آن آمده كه يا حجاب است و يا رسولي كه به وي وحي ميشود ،سخن
گفتني است كه با واسطه انجام ميشود .چيزي كه هست در يكي واسطه رسول است كه وحي را از مبدأ وحي گرفته به
پيامبر ميرساند ،و در ديگري آن واسطه حجاب است ،كه خودش رساننده وحي نيست ،ولي وحي از ما وراي آن صورت
ميگيرد.
پس تا اينجا خالصه گفتار اين شد كه قسم سوم ،يعني" أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ" عبارت است از وحي به
توسط رسول -كه همان فرشته وحي است -پيام خدا نخست به او داده ميشود و او هر چه را خداي سبحان اذن داده باشد
به پيامبر وحي ميكند ،هم چنان كه قرآن كريم در اين باره فرموده ":نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَ »" «1و نيز
فرموده ":قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلي قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ" « »7و در عين حال وحي كننده خداي سبحان است،
هم چنان كه فرموده ":بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ" «».0
و اما اينكه بعضي از مفسرين گفتهاند :مراد از رسول در جمله" أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ" رسول خدا (ص) است
كه وحي را به مردم ميرساند ،درست نيست ،زيرا با جمله" يوحي "نميسازد ،چون رسول خدا (ص) پيام خدا را به مردم
ابالغ ميكند نه وحي را ،و معقول نيست كه تبليغ را وحي بخوانند.
و نيز خالصه گفتار اين شد كه قسم دوم از وحي ،يعني" أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ" ،وحي با واسطه است ،و واسطهاش همان
حجاب است .چيزي كه هست اين واسطه مانند واسطه در قسم سوم خودش وحي نميكند ،بلكه تنها وحي از ما وراي آن
آغاز ميشود ،و آغاز شدنش را
__________________________________________________
)(1روح االمين آن را بر قلب تو نازل كرد .سوره شعراء ،آيه .123
)(2بگو هر كس كه دشمن جبريل است بايد بداند كه همو قرآن را به اذن خدا بر قلب تو نازل ميكند .سوره بقره ،آيه .22
)(3سوره يوسف ،آيه .0
ترجمه الميزان ،ج ،12ص132 :
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از كلمه" من" كه براي ابتداء است استفاده ميكنيم .و كلمه" وراء" در اينجا به معناي پشت نيست ،بلكه به معناي بيرون
هر چيزي است كه محيط به آن چيز است ،به شهادت كالم خداي تعالي كه ميفرمايد ":وَ اللَّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ" « »1و
اين قسم تكلم (تكلم از ما وراي حجاب) مانند تكلم خداي تعالي با موسي در كوه طور است كه در بارهاش فرموده ":فَلَمَّا
أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ" « »7و نيز از همين قسم است وحيهايي كه در عالم
رؤيا به انبياء (ع) ميشده.
و قسم اول از تكلم تكلمي است كه خداي تعالي با پيامبر اسالم (ص) و بدون واسطه جبرئيل ميكرد كه در آن نه رسول
ملكي ،يعني جبرئيل ،واسطه بود ،و نه هيچ گونه حجابي كه فرض شود.
و چون وحي در تمامي اين اقسام مختلف منتسب به خداي تعالي است ،لذا ميتوان وحي را بطور مطلق به خداي تعالي
نسبت داد و مستند به او كرد .سادهتر بگويم :ميتوان در هر سه قسم از وحي گفت خدا چنين وحي كرده ،بدون قيدي كه
معين كند منظور كدام يك از اقسام وحي است .و به همين عنايت است كه تمامي اقسام وحي در كالم خداي تعالي به خدا
مستند شده ،و فرموده ":إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ" « »0و نيز فرموده:
"وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ" «».3
اين مطالب كه در تفسير آيه مورد بحث آورديم ،مطالبي بود كه با كمك سياق از آيه استفاده نموديم ،ولي مفسرين در تفسير
آن بحثهايي دامنهدار و مشاجرههاي طوالني كردهاند كه ما از اشتغال به گفتگوي در باره آن صرفنظر كرديم ،و خواننده
خود ميتواند به تفاسير مفصل مراجعه نمايد.

"إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ" -اين جمله تعليلي است براي مضمون آيه شريفه ،ميفرمايد خداي تعالي به خاطر علو مقامي كه از خلق
و نظام حاكم در آن دارد ،بزرگتر از آن است كه مانند خلق كه با هم گفتگو ميكنند با خلق خود گفتگو كند ،و به خاطر علو
مقامش و حكمتش راه
__________________________________________________
)(1و خدا از ما وراي آنان محيط به ايشان است .سوره بروج ،آيه .73
)(2همين كه نزديك آن درخت آمد ،از كرانه وادي ايمن كه در بقعه مباركه واقع است از درخت ندا شد .سوره قصص ،آيه
.03
)(3ما به سوي تو وحي كرديم ،هم چنان كه به نوح و انبياي بعد از او وحي كرديم .سوره نساء ،آيه .100
)(4قبل از تو نفرستاديم مگر مرداني كه به ايشان نيز وحي ميكرديم .سوره نحل ،آيه . [.....]30
ترجمه الميزان ،ج ،12ص113 :
وحي را براي سخن گفتن با خلق اختيار كرده و اين بدان جهت است كه هدايت هر نوعي از مخلوقات به سوي سعادت
خاص خودش كار خدا است ،همانطور كه خودش فرموده ":الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي" « »1و نيز فرموده ":وَ
عَلَي اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ" « »7و سعادت انسان كه راه سعادت خود را به وسيله علم و شعور طي ميكند اين است كه سعادت
او را به او اعالم بدارد و او را به سنتي كه خود در زندگي انسانها جاري ميكند راهنمايي فرمايد ،تا انسانها به آن برسند ،و در
اين راهنمايي تنها داللت عقل كافي نيست ،چون عقل همان طور كه گاهي راه را نشان ميدهد ،گاهي هم به خطا ميرود،
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[اشاره به وجه تعليل نزول وحي از جانب خداوند به اينكه او" علي حكيم" است] .....ص 811 :
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و به همين جهت خداي سبحان طريق وحي را برگزيد كه از هر خطايي مصون است .و ما در بيان اين حجت در چند جا از
اين كتاب بحث مفصل كردهايم.
[توضيح آيه ":وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا "...و بيان مراد از" روح" و وحي آن] .....ص 881 :
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"وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ"...
از ظاهر سياق برميآيد كه كلمه" كذلك" اشاره باشد به آنچه در آيه قبلي بود كه وحي را به سه قسمت تقسيم مينمود.
روايات بسياري هم اين ظهور را تاييد ميكنند ،چون در آن روايات آمده كه رسول خدا (ص) همانطور كه با وساطت
جبرئيل -كه قسم سوم از وحي است -وحي الهي را ميگرفت ،همچنين گاهي در خواب -كه از مصاديق قسم دوم است-
آن را دريافت ميكرد ،و گاهي هم بدون واسطه آن را تلقي ميفرمود كه همان قسم اول است.
ولي بعضي از مفسرين «» 0گفتهاند :كلمه مذكور اشاره به مطلق وحيي است كه بر انبياء نازل ميشده .البته اگر مراد از"
روح" جبرئيل امين ،و يا روح امري باشد -كه بيانش ميآيد -بايد همين معنا را قبول كرد.
و مراد از اينكه فرمود ":وحي كرديم به تو روحي را" -به طوري كه گفتهاند »3« -همان وحي قرآن است ،و صاحبان اين
قول جمله" وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً "...را مؤيد گفتار خود گرفته ،و گفتهاند :به همين جهت بايد بگوييم مراد از روح ،قرآن است.
ليكن دو اشكال بر اين تفسير متوجه است :اول اينكه هيچ شكي نيست در اين كه كالم در سياق بيان اين حقيقت است كه:
اي پيامبر آنچه از معارف و شرايع كه هم خودت
__________________________________________________
)(1سوره طه ،آيه .33
)(2بر خداست كه راه وسط را نشان دهد .سوره نحل ،آيه .2
(3و )3مجمع البيان ،ج  ،2ص .02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص111 :
داري و هم مردم را به سوي آن دعوت ميكني از خود تو نيست ،و تو چنان نبودي كه از پيش خودت آنها را دريابي ،و به
علم خودت كشف كني ،بلكه هر چه از اين مقوله داري از ناحيه ما است كه به وسيله وحي بر تو نازل كرديم در اين معنا
هيچ شكي نيست ،و بنا بر اينكه سياق كالم سياق افاده اين معنا باشد اگر مراد از وحي كه وحي شده قرآن ميبود بايد در
جمله" ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ" تنها به ذكر كتاب اكتفاء ميفرمود ،چون مراد از كتاب قرآن است ،و ديگر
حاجتي به ذكر ايمان نبود ،چون گفتن قرآن شامل ايمان هم ميشد.
اشكال دوم اينكه هر چند كه ممكن است قرآن را روح ناميد به اعتبار اينكه دلها را با هدايت خود زنده ميكند ،هم چنان كه
خودش فرموده ":إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ" « »1و نيز فرموده ":أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ"
« »7و ليكن در آيه مورد بحث ديگر وجهي ندارد كه آن را مقيد به قيد" من أمرنا" كند ،با اينكه از ظاهر كالم خداي تعالي
برمي آيد كه روح از امر خداست ،خلقي است از عالم علوي كه همراه فرشتگان در هنگام نازل شدن آنها ميباشد ،هم چنان
كه فرموده ":تَنَزَّلُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ" « »0و نيز فرموده ":يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ صَفًّا"
« »3و باز فرموده ":قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي" « »3و نيز فرموده ":وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ" « »0و نيز در جاي ديگر جبرئيل را
روح االمين و نيز روح القدس خوانده ،فرموده ":نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ" « »2و" قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ" «».2
ممكن است از اشكال اول جواب داده شود به اينكه مقتضاي مقام هر چند همين بود كه به ذكر كتاب اكتفاء كند و ديگر نام
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ايمان را به ميان نياورد ،و ليكن از آنجايي كه ايمان رسول خدا (ص) به جزئياتي كه از معارف و شرايع در كتاب هست ،از
لوازم نزول كتاب و غير منفك از آن است و از آثار حسنه آن است ،لذا جا دارد كه ايمان را هم با
__________________________________________________
)(1سوره انفال ،آيه .73
)(2سوره انعام ،آيه .177
)(3فرشتگان در شب قدر با روح و به اذن پروردگار خود از هر امري را نازل ميكنند .سوره قدر ،آيه .3
)(4روزي كه مالئكه و روح به صف ميايستند .سوره نبا ،آيه .02
)(5از تو از روح ميپرسند بگو روح از امر پروردگار من است .سوره اسري ،آيه .23
)(6ما او را به روح القدس تاييد كرديم .سوره بقره ،آيه .22
)(7روح االمين قرآن را نازل كرده .سوره شعراء ،آيه .123
)(8بگو روح القدس آن را از ناحيه پروردگارت نازل كرده .سوره نحل ،آيه .137
ترجمه الميزان ،ج ،12ص117 :
كتاب ذكر كند ،پس در حقيقت معناي آيه چنين ميشود" ما اين چنين كتابي بر تو نازل كرديم كه تو خودت نه كتابي
ميدانستي چيست ،و نه از ايمان و آثار حسنهاي كه در دلت از آن كتاب مييابي اطالعي داشتي".
و نيز ممكن است از اشكال دومي پاسخ داده شود به اينكه :هر چند معهود از كالم خداي تعالي در معناي روح همين است
كه گفته شد ،و ليكن در آيه مورد بحث هم اگر بخواهيم روح را بر همين معنا حمل كنيم و بگوييم :منظور ،روح امري و يا
جبرئيل است ،باعث ميشود كه كلمه" أوحينا" را به معناي" ارسلنا" بگيريم (و آيه را چنين معنا كنيم:
ما اين چنين فرستاديم به سويت روحي را از امر خود) ،چون روح به معناي روح امري و يا جبرئيل چيزي نيست كه قابل
وحي باشد (و معنا ندارد مثال بگوييم ما اين چنين فرشتهاي را به سوي تو وحي كرديم) .پس هيچ چارهاي نداريم مگر اينكه
بگوييم مراد از وحي كردن ارسال و فرستادن است ،و اين هم خيلي بعيد و ناجور است .پس آسانتر همين است كه بگوييم"
روح" به معناي قرآن است نه اينكه ايحاء به معناي ارسال باشد .ولي با كمي دقت معلوم ميشود كه نه جواب اول درست
است ،و نه جواب دوم.
بعضي ديگر از مفسرين گفتهاند :مراد از روح همان روح امري است ،كه هميشه با مالئكه وحي بر انبياء نازل ميشود ،هم
چنان كه خودش فرموده ":يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا" « ،»1پس مراد از وحي كردن
روح به سوي پيغمبر نازل كردن روح است بر آن جناب.
ممكن است براي توجيه اين وجه و اينكه چرا از" انزال" به" وحي كردن" تعبير كرده ،بگوييم :چون كلمه" امر" به طوري
كه آيه" إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ" « »7بيان كرده ،عبارت است از كلمه خدا ،و روح هم از امر خدا و از كلمات
خداست ،هم چنان كه خودش فرموده ":قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي" « ،»0پس روح كلمه خدا است ،و آيه" إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَي
ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلي مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ" « »3نيز مصدق اين معنا است ،و
__________________________________________________
)(1خداي تعالي فرشتگان خود را همراه روحي از امر خود بر هر يك از بندگانش كه بخواهد به اين پيام نازل ميكند كه
برخيزيد و بشر را انذار كنيد .سوره نحل ،آيه .7
)(2سوره يس ،آيه .27

PDF.tarikhema.org

)(3سوره اسري ،آيه . [.....]23
)(4مسيح ،عيسي بن مريم فرستادهاي است از خدا و كلمهاي است از او كه به مريم القاءش كرد و روحي است از خدا .سوره
نساء ،آيه .121
ترجمه الميزان ،ج ،12ص110 :
نازل كردن كلمه خود تكليم و سخن گفتن است ،پس چه عيبي دارد كه از انزال روح به ايحاء و وحي كردن تعبير كند ،با
اينكه انبياء (ع) در اعمالشان مؤيد به روح القدسند ،و به وسيله همين روح است كه شرايع به آنان وحي ميشود همان طور
كه فرموده ":وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ" .و در تفسير آيه" وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّالةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ" « »1نيز به
اين معنا اشاره كرديم.
ممكن هم هست اين اشكال را كه چرا از انزال و يا ارسال تعبير به ايحاء كرده اينطور از ميان ببريم كه كلمه" روحا"
منصوب به نزع خافض است و ضمير" جعلناه" هم به قرآن بر ميگردد ،گو اينكه كلمه" قرآن" قبال ذكر نشده بود تا ضمير
به آن برگردد ،ولي از زمينه كالم و يا از كلمه" كتاب" فهميده ميشود آن وقت معنا چنين ميشود ":ما اين چنين قرآن را
با روحي از خود به تو وحي كرديم تو خودت نه كتاب ميدانستي چيست و نه ايمان ،و ليكن ما قرآن -و يا كتاب -را نوري
قرار داديم "...ولي من هيچ مفسري را نديدهام كه آيه را اينطور توجيه كرده باشد.
[معناي اينكه فرمود ":تو -قبل از نزول وحي -كتاب و ايمان را نميشناختي" و جمع آن با اينكه رسول اللَّه (ص) قبل از بعثت هم ايمان داشته است] .....ص 885 :
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"ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ" -قبال گفتيم كه آيه شريفه در مقام بيان اين معنا است كه آنچه رسول خدا (ص)
دارد ،و مردم را هم بسويش ميخواند ،همه از ناحيه خداي سبحان است ،نه از ناحيه خودش ،و آنچه خدا به وي موهبت
فرموده به وسيله وحي بعد از نبوت بوده .بنا بر اين مراد از اين كه ميفرمايد ":تو خودت درايت و فهم حقايق كتاب را
نداشتي" اين است كه معارف جزئي عقايد و شرايع عمليش را كه در كتاب آمده خودت قبال نميدانستي .و درست هم
هست ،براي اينكه خداي تعالي بعد از نبوت و وحي علم به اين جزئيات را به او داد .و مراد از اينكه فرمود ":و تو نميدانستي
ايمان چيست" اين است كه تو واجد ايمان و التزام تفصيلي به يك يك معارف حقه و اعمال صالح نبودي .و اگر بپرسي چرا
ايمان را به اعمال صالح تفسير كردي؟ ميگوييم در قرآن كريم اين استعمال آمده ،و فرموده ":وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
إِيمانَكُمْ" «».7
پس معناي آيه چنين ميشود :تو قبل از وحي روح ،علمي به كتاب و معارف و شرايعي كه در آن است نداشتي ،و متصف به
اين ايمان كه بعد از وحي دارا شدي نبودي ،و ايمان و التزام به يك يك عقايد و اعمال ديني نداشتي .و بنا بر اين آيه مورد
بحث منافات ندارد
__________________________________________________
)(1سوره انبياء ،آيه .20
)(2خدا چنان نبوده كه عمل شما را ضايع كند .سوره بقره ،آيه .130
ترجمه الميزان ،ج ،12ص113 :
با اينكه آن جناب قبل از بعثت هم ايمان به خدا داشته باشد و اعمالش همه صالح باشد ،چون آنچه در اين آيه نفي شده علم
به تفاصيل و جزئيات معارفي است كه در كتاب آمده ،و نيز التزام اعتقادي و عملي به آن معارف ،معلوم است كه نفي علم و
التزام تفصيلي مالزم با نفي التزام اجمالي به ايمان به خدا و خضوع در برابر حق نيست.
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[بيان اينكه صراط خدايي كه مالك آسمانها و زمين است مستقيم و منتهي به سعادت ميباشد] .....ص 883 :

"صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ"...
اين آيه شريفه صراط مستقيم را كه رسول خدا (ص) مردم را به سويش دعوت ميكند ،بيان مينمايد ،و در آن خدا را به"
كسي كه آنچه در آسمانها و زمين است از آن او است" توصيف ميكند تا بفهماند دليل استقامت صراط خدا چيست ،چون
وقتي ملك هر چيزي از آن خداي تعالي باشد ،قهرا مالك غايتي هم كه هر چيز به سوي آن غايت سير ميكند و سعادتي
كه به سويش متوجه است نيز ميباشد .پس در نتيجه غايت و سعادت هر موجودي همان چيزي است كه خداي تعالي براي
آن معين كرده ،و راه به سوي آن سعادت و طريقي كه بايد سلوك كنند تا به سعادت خود برسند همان طريقي است كه خدا
تشريع و بيان نموده ،و احدي غير از خدا مالك هيچ چيز نيست تا براي مملوك خود غايتي معين و نهايتي مقرر نمايد .و يا
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با اين بيان ،استداللي كه بعضي « »1به اين آيه كردهاند كه" رسول خدا (ص) قبل از بعثت ايمان نداشته" رد ميشود .و نيز
ديگر محلي براي آن حرفي كه از بعضي نقل شده كه" رسول خدا (ص) قبل از بعثت هم تمامي كماالت علمي و عملي بعد
از بعثت را داشته" باقي نميماند ،چون با ظاهر آيه كه ميفرمايد ":تو قبال نميدانستي كتاب و ايمان چيست" منافات دارد.
و جاي هيچ شكي نيست كه حال رسول خدا (ص) قبل از بعثت با حال آن جناب در بعد از بعثت فرق داشته ،آيه شريفه هم
به همين فرق داشتن اشاره نموده ،ميفرمايد :آنچه بعد از نبوت دارا شد خداي تعالي از طريق وحي به او داد ،و خودش در
آن دخالتي نداشته.
"وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا" -ضمير در كلمه" جعلناه" به روح برميگردد .و مراد از اينكه فرمود" من
نشاء" در فرضي كه مراد از روح قرآن باشد رسول خدا (ص) و مؤمنين به آن جناب خواهد بود ،چون همه آنان از نور قرآن
بهرهمند شده و اهتداء مييابند.
اين در صورتي است كه بگوييم مراد از كلمه" روح "قرآن باشد ،و اما اگر مراد از آن ،روح امري باشد ،در آن صورت مراد از
كلمه "من نشاء" تمامي انبياء و گروندگان از امتهايشان خواهد بود ،چون خداي تعالي به وسيله وحي اين روح به انبياء دو
كار انجام داده ،يكي اينكه انبياء و امتهاي ايشان را به اين وسيله هدايت نموده ،و ديگر اينكه انبياء را تسديد و تاييد نموده
و به اعمال صالح هدايت و ارشاد فرموده است.
و بنا بر اين فرض ،آيه شريفه در مقام تصديق رسول خدا (ص) ميباشد ،آن جناب را در ادعاي رسالتش و اينكه كتابش از
ناحيه خدا و به وحي او است تصديق ميكند .و نيز در ادعايش به اينكه خودش به آنچه مردم را بدان دعوت ميكند ايمان
دارد ،تصديق مينمايد .پس در نتيجه آيه شريفه در معناي آيه
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص113 :
"إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ" « »1خواهد بود ،چون اين آيه هم رسالت و ايمان آن جناب
را تصديق ميكند.
"وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" -اين جمله اشاره است به اينكه آنچه پيامبر اسالم مردم را به سويش هدايت ميكند
صراط مستقيم است ،و همان چيزي است كه خدا مردم را به سويش هدايت ميكند ،پس هدايت خدا و رسول خدا (ص)
يك هدايت است ،و دعوتشان يك دعوت است.
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بحث روايتي [(رواياتي در باره اقسام وحي نازل بر پيامبر (ص) ،ايمان آن حضرت قبل از بعثت و .....])...ص 886 :

در الدر المنثور است كه بخاري و مسلم و بيهقي از عايشه روايت كردهاند كه :حارث بن هشام از رسول خدا (ص) پرسيد:
چگونه بر تو وحي ميشود؟ فرمود:
گاهي فرشتهاي نزدم ميآيد به صورت صلصله جرس كه در پيش رويم صدا ميكند و من از صداي او آنچه را كه ميخواهد
بفهماند حفظ ميكنم ،و اين قسم وحي از هر قسم ديگري بر من سختتر است .و گاهي فرشتهاي به صورت مردي نزدم
ظاهر ميشود و با من حرف ميزند و من سخنانش را حفظ ميكنم.
عايشه ميگويد :من خود ديدهام كه گاهي در روزهاي بسيار سرد ،وحي بر آن جناب نازل ميشد و چون از او جدا ميشد با
اينكه روز سردي بود عرق از پيشاني مباركش سرازير ميگرديد «».0
__________________________________________________

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

براي رسيدن مملوكش به سعادت خاص خود راهي براي او تشريع كند .پس سعادتي كه خداي سبحان به سوي آن دعوت
ميكند ،سعادت حقيقي انسانها است ،و راهي هم كه او بشر را به پيمودن آن دعوت نموده تا به سعادتشان منتهي كند ،راه
حقيقي و صراط مستقيم است.
"أَال إِلَي اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ" .اين جمله بشر را به الزمه مالكيت خدا نسبت به آنچه در آسمانها و زمين است هشدار ميدهد،
چون الزمه اين مالكيت اين است كه امور خلق كه مملوك اويند نيز راجع به وي باشد ،و الزمه اين هم آن است كه راهي
هم كه خلق پيش ميگيرد و روشي كه در زندگي طي ميكند -از آنجا كه آن نيز يكي از امور خلق است -راجع به او باشد،
پس تنها صراط مستقيم صراط اوست .و اگر به جاي اينكه بفرمايد" اال الي اللَّه مصير االمور" فرمود ":تَصِيرُ الْأُمُورُ" و به
مضارع تعبير فرمود ،براي افاده استمرار بود ،و
__________________________________________________
)(1تو (اي محمد) از پيغمبران خدايي (كه از جانب حق) به راه راست فرستاده شدي( ،اين قرآن تو كتابي است كه) از جانب
خداي مقتدر مهربان نازل شده است .سوره يس ،آيه .3 -0
ترجمه الميزان ،ج ،12ص110 :
ميخواهد بفهماند برگشت امور خلق به خداي تعالي دائمي است.
و در اين جمله عالوه بر هشداري كه بيانش گذشت ،اشعاري هم به علت وحي و تكلم الهي دارد ،چون وقتي بنا شد مصير
اشياء و بازگشت مخلوقات به سوي خدا باشد ال جرم براي هر نوع از انواع موجودات راه مخصوصي است به سوي خدا كه
بايد آن راه را طي كند ،و بر خداست كه هر نوعي را به سوي راه مخصوص به خودش هدايت فرمايد و او را به سوي غايت
و هدفش راه نمايد ،هم چنان كه فرموده ":وَ عَلَي اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ" « »1و همين خود سخن گفتني است از خدا با هر
نوعي از انواع موجودات ،به زباني كه مناسب با ذات آن است ،كه وقتي آن را با انسان مقايسه كنيم ،نامش را وحي و ارسال
رسول ميگذاريم.
بعضي از مفسرين « »7گفتهاند :تعبير به مضارع در جمله" تَصِيرُ الْأُمُورُ" به منظور اين است كه بر آينده داللت كند ،نه
استمرار ،و منظور اين است كه بفهماند در آينده يعني در قيامت بازگشت همه به سوي خداست ،و اين خود وعده خيري
است براي راه يافتگان به سوي صراط مستقيم ،و تهديد و وعيدي است براي گمراهان از آن صراط ،ولي وجه اول روشنتر
است.
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)(1و بر خداست بيان راه عدل و راستي .سوره نحل ،آيه .2
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .02
)(3الدر المنثور ،ج  ،0ص .10
ترجمه الميزان ،ج ،12ص112 :
و در كتاب توحيد به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت :به امام صادق (ع )عرضه داشتم :فدايت شوم! آن غشي كه به
رسول خدا (ص) هنگام نزول وحي دست ميداده چگونه بوده است؟ زراره ميگويد :امام (ع) فرمود :اين در آن قسم وحي
بوده كه بين آن جناب و خداي تعالي هيچ واسطهاي نبوده ،و خداي تعالي خودش براي آن جناب تجلي ميكرده .ميگويد
سپس امام در حالي كه اظهار خشوع ميكرد فرمود :اين همان نبوت است اي زراره «».1
و در علل الشرائع به سند خود از ابن ابي عمير ،از عمرو بن جميع ،از ابي عبد اللَّه (ع) روايت كرده كه فرمود :جبرئيل هر
وقت بر آن جناب نازل ميشد مانند يك غالم پيش رويش مينشست ،و هر وقت هم داخل ميشد اجازه ميگرفت «».7
و شيخ در امالي به سند خود از ابي عمير ،از هشام بن سالم ،از امام صادق (ع) روايت آورده كه گفت :يكي از اصحاب ما به
آن جناب عرضه داشت :اصلحك اللَّه ،رسول خدا (ص )گاهي در حال طبيعي ميفرمود :جبرئيل چنين گفت ،و يا ميفرمود:
اين جبرئيل است كه مرا دستور ميدهد چنين كنم ،و گاهي هم براي گرفتن وحي بي هوش ميشد ،چرا چنين بود؟ امام
صادق (ع) در پاسخش فرمود :هر وقت مستقيما و بدون وساطت جبرئيل به آن جناب وحي ميشد ،آن حالت به آن جناب
دست ميداد ،به خاطر اينكه گرفتن وحي از خداي تعالي سنگين و دشوار بود .و هر وقت جبرئيل بين خداي تعالي و آن
جناب واسطه ميشد آن حالت دست نميداد ،و در حال طبيعي ميفرمود :جبرئيل به من چنين گفت .و يا ميفرمود :اين
جبرئيل است كه چنين ميگويد.
و در كتاب بصائر از علي بن حسان ،از ابن بكير ،از زراره ،روايت آمده كه گفت:
من از امام باقر (ع) از اين كه چه كسي رسول و چه كسي نبي و چه كسي محدث است پرسيدم؟ فرمود :رسول كسي است
كه جبرئيل نزدش ميآيد و با او رو در رو سخن ميگويد و او جبرئيل را ميبيند ،همانطور كه شما طرف صحبت خود را
ميبينيد و با او حرف ميزنيد ،چنين كسي را رسول ميگويند .و اما نبي عبارت است از كسي كه جبرئيل را در خواب
ميبيند ،مانند خوابي كه ابراهيم (ع) ديد (كه فرزند خود را قرباني ميكند) و نظير رسول خدا (ص) كه بسيار ميشد خواب
سبكي او را ميگرفت ،و در آن حالت جبرئيل نزدش ميآمد ،اين را نبي ميگويند ،كه گاهي نبوت با
__________________________________________________
)(1توحيد صدوق ،ص .113
)(2علل الشرائع ،ص .2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص112 :
رسالت هم جمع ميشود ،مانند رسول خدا (ص) كه هم رسول بود و جبرئيل را در بيداري رو در روي خود ميديد و با او
سخن ميگفت ،و هم نبي بود و جبرئيل را در خواب ميديد .و اما محدث عبارت است از كسي كه كالم فرشته را ميشنود و
با او سخن ميگويد ،ولي او را نميبيند ،نه در خواب و نه در بيداري « »1مؤلف :در معناي اين روايت روايات ديگري نيز
هست.
و در كتاب توحيد به سند خود از محمد بن مسلم و محمد بن مروان ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :رسول خدا
(ص) تشخيص نميداد كه اين شخصي كه با او سخن ميگويد جبرئيل و از طرف خدا است ،مگر به توفيق «».7
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و در تفسير عياشي از زراره روايت آورده كه گفت :به امام صادق (ع) عرضه داشتم :چطور رسول خدا (ص) هنگامي كه
پيامي از ناحيه خدا به سويش ميآمد از اين معنا نميترسيد كه اين پيام از طرف ابليس باشد ،و اين شيطانست كه در قلب او
مداخله ميكند؟ امام (ع) فرمود :خداي تعالي وقتي بندهاي را رسول خود ميسازد سكينت و وقار بر او نازل ميكند ،در
نتيجه پيامآور خدا نزدش ميآيد و رسول او را به چشم ميبيند ،همان طور كه اشخاص ديگر را به چشم ميبيند.
و در كافي به سند خود از ابي بصير روايت كرده كه گفت :من از امام صادق (ع) از كالم خداي تبارك و تعالي پرسيدم كه
ميفرمايد ":وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ" فرمود :روح عبارت است از خلقي كه
در ميان خالئق از جبرئيل و ميكائيل هم بزرگتر است ،و اين روح همواره با رسول خدا (ص) و ائمه بعد از آن جناب هست ،و
كارش تسديد و تاييد آن حضرات است «».0
مؤلف :در معناي اين حديث تعدادي روايت هست كه در بعضي از آنها آمده كه آن روح از ملكوت است .صاحب تفسير روح
المعاني ميگويد ":طبرسي از حضرت ابي جعفر و ابي عبد اللَّه روايت كرده كه مراد از اين روح ،فرشتهاي است بزرگتر از
جبرئيل و ميكائيل كه همواره با رسول خدا (ص) بوده و هيچ گاه به آسمان صعود نميكرده .و اين حرف در نهايت غرابت و
شگفتي است ،و احتمال ميرود كه استنادش به اين دو امام درست نباشد" «».3
__________________________________________________
)(1بصائر الدرجات ،ص .021
)(2توحيد صدوق ،ص .737
)(3اصول كافي ،ج  ،1ص .720
)(4روح المعاني ،ج  ،73ص . [.....]32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص112 :
و ما براي روشن شدن مطلب عين كالم طبرسي در مجمع البيان را نقل ميكنيم ":از ابي جعفر و ابي عبد اللَّه (ع) روايت
شده كه فرمودند :روح هرگز به آسمان صعود نكرده ،و همواره در ما هست" «».1
و اما اينكه صاحب روح المعاني آن را غريب و شگفت خوانده شگفتي در سخن خود او است كه هيچ دليلي بر درست نبودن
اين حديث نياورده .عالوه بر اينكه خود او تسديد و تاييد كردن اين روح را در باره غير رسول خدا (ص) يعني بعضي از افراد
امت قبول كرده ،آن وقت چطور آن را در باره رسول خدا (ص) و ائمه اهل بيت انكار ميكند؟ و خواننده اگر بخواهد به
اعتراف وي در باره تسديد روح اطالع يابد ،بايد به تفسير روح المعاني در قسم اشاراتش مراجعه نمايد.
و در نهج البالغه آمده ":و خداي تعالي از روزي كه رسول خدا (ص) از شير گرفته شد ،بزرگترين فرشته خود را قرين او
ساخت تا آن جناب را شب و روز به طريق مكارم و به سوي محاسن اخالق عالم سوق دهد" «».7
و در الدر المنثور است كه ابو نعيم -در كتاب دالئل -و ابن عساكر از علي (ع) روايت كردهاند كه گفت :شخصي از رسول
خدا (ص) پرسيد :آيا هيچ بتي را پرستيدهاي؟ فرمود :نه .پرسيدند هيچ شراب نوشيدهاي؟ فرمود :هرگز.
من از اولين روز زندگيام همين مقدار را ميدانستم كه اين عقايدي كه مردم دارند كفر است ،ولي نميدانستم كتاب و ايمان
چيست .در اينجا بود كه آيه شريفه" ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ "نازل شد «».0
و در كافي به سند خود از ابي عمرو زبيري ،از امام صادق (ع )روايتي آورده كه در ضمن آن در ضمير آيه" وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي
إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" فرمود :يعني تو مردم را به سوي صراط مستقيم دعوت ميكني «».3
و در كافي به سند خود از جابر از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه گفت :از آن جناب شنيدم كه فرمود :قرآني به دريا افتاد،
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ديدند كه تمامي آياتش سياه شده ،جز اين آيه كه ميفرمايد ":أَال إِلَي اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ" «».3
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .02
)(2نهج البالغه صبحي الصالح ،ص .033
)(3الدر المنثور ،ج  ،0ص .10
)(4كافي ،ج  ،3ص .10
)(5اصول كافي ،ج  ،7ص .007
ترجمه الميزان ،ج ،12ص173 :
)(43سوره زخرف مكي است و هشتاد و نه آيه دارد ( .....)11ص 841 :
[سوره الزخرف ( :)25آيات  8تا  .....]82ص 841 :
اشاره

ترجمه آيات .....ص 841 :

به نام خداوند بخشنده بخشايشگر.
حم ().1
سوگند به كتاب روشنگر ().7
كه ما آن را خواندني عربي كرديم ،شايد تعقل كنيد ().0
ترجمه الميزان ،ج ،12ص171 :
و سوگند كه اين خواندني قبال در ام الكتاب نزد ما بود ،كه مقامي بلند و فرزانه دارد ().3
آيا به جرم اينكه شما مردمي اسرافگريد از فرستادن قرآن به سوي شما صرفنظر كنيم ().3
و چه بسا انبيايي كه در اقوام گذشته فرستاديم ().0
اقوامي كه هيچ پيغمبري به سويشان نيامد مگر آنكه مسخرهاش كردند ().2
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
حم ( )1وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ ( )7إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( )0وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ()3
أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ ( )3وَ كَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ( )0وَ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِالَّ كانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِؤُنَ ( )2فَأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَ مَضي مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ( )2وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ
الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ()2
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ جَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُالً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ( )13وَ الَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً
كَذلِكَ تُخْرَجُونَ ( )11وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ ( )17لِتَسْتَوُوا عَلي ظُهُورِهِ ثُمَّ
تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ( )10وَ إِنَّا إِلي رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ ()13
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و ما نيرومندتر آنها را هالك كرديم كه داستان آنها (در سورههاي پيش) گذشت ().2
و اگر از اين بتپرستان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريده قطعا ميگويند :خداي عزيز عليم ().2
خدايي كه زمين را براي شما گهواره كرد ،و در آن برايتان راهها قرار داد ،تا شايد به مقاصد خود راه يابيد ().13
و همان خدايي كه آب را به اندازه از آسمان نازل كرد ،پس به وسيله آن آب ،سرزميني مرده را زنده كرديم ،شما هم همين
طور سر از خاك در ميآوريد ().11
و آن خدايي كه همه جفتها را او آفريد ،و برايتان از كشتيها و چارپايان مركب درست كرد ().17
تا بر پشت آنها قرار گيريد ،و آن گاه هنگام قرار گرفتن بر پشت آنها به ياد نعمت پروردگارتان افتيد ،و بگوييد :منزه است آن
خدايي كه اين مركب را براي ما مسخر كرد ،و گر نه ما نميتوانستيم آن را رام خود كنيم ().10
و ما به يقين به سوي پروردگارمان برميگرديم ().13
بيان آيات [مفاد و غرض كلي سوره مباركه زخرف] .....ص 848 :
اشاره
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اين سوره بطوري كه آغاز و انجام آن و نيز مطالبي كه بين اين آغاز و انجام فاصله شده شهادت ميدهد ،در مقام انذار و
هشدار دادن بشر است ،مگر شش آيه آن كه از جمله" إِلَّا الْمُتَّقِينَ يا عِبادِ ال خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ" آغاز ميشود ،كه اين شش
آيه استطرادي (و از باب حرف حرف ميآورد) در وسط آيات سوره قرار گرفته.
در اين سوره اين معنا را خاطر نشان ميسازد كه سنت الهي بر اين جريان يافته كه انبياء و رسوالني برگزيند ،و كتاب و
ذكري بر آنان نازل كند ،و هيچگاه اسراف و افراط مردم در قول و فعلشان او را از اين كار باز نميدارد ،بلكه همواره رسوالن
و انبيايي فرستاده ،و استهزاء كنندگان و تكذيب كنندگان ايشان را هالك نموده ،و سپس به سوي آتشي جاودانه سوق داده
است.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص177 :
و در اين بيان نخست مساله ارسال رسل را به طور اجمال ذكر ميكند ،و سپس از بين آنان ابراهيم و سپس موسي و آن گاه
عيسي (ع) را نام ميبرد ،و مطالبي از اسراف كفار نقل نموده ،از آن جمله يكي از مهمترين گفتار آنان را كه ميگفتند خداي
سبحان فرزند گرفته ،و مالئكه دختران او هستند ذكر ميكند .و اين بدان جهت است كه نسبت به خصوص اين عقيده و رد
آن عنايت داشته ،و به همين جهت آن را مكرر نقل ميكند و جواب ميگويد ،و گويندگان آن را به عذاب تهديد ميكند،
البته در اين سوره حقايق متفرق ديگري نيز هست.
و اين سوره به شهادت مضامينش در مكه نازل شده ،مگر آيه" وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا "...كه هنوز براي ما
ثابت نشده كه در مكه نازل شده ،و به زودي در بارهاش سخن خواهيم گفت -ان شاء اللَّه تعالي.
"وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ" از ظاهر اين جمله برميآيد كه سوگند است ،و جواب آن جمله" إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا" -تا آخر دو آيه-
ميباشد .و اينكه قرآن را كتابي مبين خوانده ،بدين جهت است كه قرآن طريق هدايت را ظاهر ميكند ،هم چنان كه
فرموده ":وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ" « »1و يا بدين جهت است كه خودش ظاهر و روشن است ،و نقطه ضعفي
در آن نيست ،هم چنان كه در اين باره نيز فرموده ":ذلِكَ الْكِتابُ ال رَيْبَ فِيهِ" «».7
"إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" ضمير در" جَعَلْناهُ" به كتاب برميگردد ،و معناي" قُرْآناً عَرَبِيًّا" اين است كه اين
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كتابي است كه به لغت عربي قرائت ميشود ".لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" اين جمله غايت و غرض جعل آن كتاب را بيان ميكند.
و همين كه اميد تعقل و فهميدن مردم را غايت و غرض جعل مذكور قرار داده ،خود شاهد بر اين است كه قرآن قبل از آنكه
به زبان عربي درآيد ،در مرحلهاي از كينونت (هستي) وجود داشته كه در آن مرحله عقول بشر دسترسي بدان نداشته ،با اينكه
كار عقل اين است كه هر امر فكري و مساله ذهني را درك كند ،هر چند كه آن مساله در نهايت درجه دقت و لطافت باشد.
__________________________________________________
)(1ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم در حالي كه بيانگر هر چيزي است .سوره نحل ،آيه .22
)(2سوره بقره ،آيه .7
ترجمه الميزان ،ج ،12ص170 :
در نتيجه از اين آيه فهميده ميشود كه كتاب بر حسب موطن نفس االمري و واقعيتش ما فوق فكر و اجنبي از عقول بشري
است ،و خداي تعالي آن را از آن موطن پايين آورده ،و در خور فهم بشر كرده ،و به لباس واژه عربيت درآورده ،به اين اميد
كه عقول بشر با آن انس بگيرد و حقايقش را بفهمد .و چون استعمال كلمه "اميد" در باره خداي تعالي صحيح نيست ،ال
جرم بايد گفت اميد قائم به مقام و يا به مخاطب است ،نه به خود گوينده ،كه خداي تعالي است.
[شرح مراد از اينكه در وصف قرآن فرمود ":وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ"] .....ص 845 :
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"وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ" اين جمله آنچه را كه آيه قبلي بيان ميكرد تاكيد نموده و روشن ميسازد ،و آن اين
بود كه قرآن كريم در موطن اصليش ما فوق تعقل عقول است .ضمير در" انه" به كتاب بر ميگردد .و مراد از" ام الكتاب"
لوح محفوظ است ،هم چنان كه آيه "بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ" « »1به آن تصريح دارد .و اگر لوح محفوظ را" ام
الكتاب" ناميده ،بدين جهت است كه لوح محفوظ ريشه تمامي كتب آسماني است ،و هر كتابي آسماني از آن استنساخ
ميشود.
و اگر كلمه" قرآن" را مقيد به قيد" ام الكتاب" و" لدينا" كرد ،صرفا به منظور توضيح است ،نه احتراز .سادهتر بگويم :براي
اين بود كه بفرمايد قرآن همان كتابي است كه نزد ما است ،نه اينكه بفرمايد قرآن دو تا است يكي نزد ما و يكي هم نزد
ديگري.
و معناي آيه اين است :قرآن كريم در حالي كه در ام الكتاب و نزد ما بوده و همواره هست هر آينه بلند مرتبه و سرشار از
حكمت است .و به زودي -ان شاء اللَّه -در اواخر سوره جاثيه گفتاري در معناي ام الكتاب خواهد آمد.
و مراد از اينكه فرمود ":لعلي" به طوري كه از مفاد آيه قبلي استفاده ميشود اين است كه قرآن در آن حال كه در ام الكتاب
بود قدر و منزلتي رفيعتر از آن داشت كه عقول بتوانند آن را درك كنند .و مراد از اين كه فرمود" حكيم" اين است كه قرآن
در ام الكتاب يك پارچه بوده است ،و مانند قرآن نازل شده مفصل و جزء جزء و سوره سوره و آيه آيه و جمله جمله و كلمه
كلمه نبوده .اين معنا را از آيه شريفه" كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ" « »7نيز استفاده ميكنيم.
و اين دو صفت ،يعني صفت" علي" و" حكيم" ،داللت ميكنند بر اين كه
__________________________________________________
)(1بلكه آن قرآن مجيد است كه در لوح محفوظ بود .سوره بروج ،آيه .77
)(2سوره هود ،آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،12ص173 :
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ام الكتاب ،فوق عقول بشري باشد ،چون عقل بشر در فكر كردنش تنها ميتواند چيزهايي را بفهمد كه در آغاز از قبيل
مفاهيم و الفاظ بوده باشد ،و از مقدماتي تصديقي تركيب شده باشد كه هر يك مترتب بر ديگري است ،مانند آيات و جمالت
قرآني .و اما چيزي كه ما وراي مفاهيم و الفاظ است ،و قابل تجزي به اجزاء و فصول نيست ،عقل راهي به درك آن ندارد.
پس حاصل معناي اين دو آيه اين شد :كتاب در نزد ما در لوح محفوظ مقامي رفيع دارد و داراي احكام و اتقاني است كه به
خاطر همان مقام رفيع و آن احكام و اتقان عقول دسترسي بدان ندارد ،و ما آن را نازل و در خور درك عقول كرديم ،يعني
آن را خواندني و عربي كرديم ،باشد كه مردم آن را بفهمند.
در اينجا ممكن است كسي بگويد از ظاهر جمله" لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" برميآيد كه فهميدن اين قرآن عربي براي مردم ممكن
است و ما ميتوانيم اين كتاب را كه نازل و در خور فهم بشر شده است و به صورت كتابي عربي درآمده بخوانيم و تعقل
كنيم ،حال يا اين است كه اين درك و تعقل ما از قرآن عين همان چيزي است كه در ام الكتاب است و مطابقت تام و تمام
دارد ،و يا اين است كه كامال مطابق آن نيست.
قسمت دوم قطعا باطل است ،براي اينكه خود خداي تعالي ميفرمايد ":وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ" -قرآن در ام الكتاب است و نيز
ميفرمايد ":بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ" « »1و ميفرمايد ":إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ" « ،»7پس قهرا
درك قرآن درك همان است كه در ام الكتاب و در لوح محفوظ و در كتاب مكنون است.
پس از آن دو احتمال تنها احتمال اول را ميتوانيم بپذيريم ،و بگوييم آنچه از قرآن ميفهميم همان است كه در ام الكتاب
است ،و با اين حال ديگر چه معنا دارد كه گفته شود قرآن عربي كه نزد ما است قابل درك هست ،ولي آنكه در ام الكتاب و
نزد خدا است قابل درك و تعقل نيست؟
در پاسخ ميگوييم از كجا كه نسبت بين قرآني كه نزد ما است و آنچه در ام الكتاب است نسبت مثل و ممثل نباشد ،مثل
هم عين ممثل هست ،اما آن كس كه چيزي برايش ممثل شده ،از آن ممثل به جز مثل را نميفهمد و راهي براي درك
حقيقت ممثل ندارد -دقت فرماييد-.
__________________________________________________
)(1سوره بروج ،آيه  71و .73
)(2سوره واقعه ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص173 :
از آنچه گذشت روشن گرديد كه وجوهي كه مفسرين در تفسير دو وصف" علي" و" حكيم "آوردهاند ضعيف است ،مثل
كالم بعضي « »1از ايشان كه گفتهاند :مراد از "علي" بودن قرآن اين است كه در بالغتش عالي و روشنگر هر چيزي است
كه مردم بدان محتاجند .و يا گفتهاند »7« :معنايش اين است كه قرآن بر هر كتابي ديگر برتري و علو دارد ،چون اعجازي
خاص به خود دارد ،و ناسخ هر كتاب ديگر است و هيچ كتابي نسخش نميكند .و يا گفتهاند « " »0علي" يعني اينكه
مالئكه و مؤمنين آن را تعظيم ميكنند.
و مثل كالم بعضي « »3ديگر كه در معناي كلمه" حكيم" گفتهاند :يعني حكمت بالغه را اظهار ميدارد .و يا گفتهاند »: «5
قرآن جز با حكمت منطبق نميشود ،و جز حق و صواب نميگويد ،پس در حقيقت توصيف آن به وصف حكيم توصيفي است
مجازي و به منظور مبالغه.
ضعف اين وجوه با دقت در مفاد آيه قبلي روشن ميشود ،و نيز روشن ميشود كه با نزول و در خور فهم بشري ساختن ،ام
الكتاب ،قرآني عربي شده است.
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"أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ" استفهام در اين آيه انكاري است ،و حرف" فاء" كه بر كلمه"
نضرب" درآمده ،براي اين است كه بفهماند مضمون اين جمله فرع و نتيجه مطالب گذشته است ،و معناي" ضرب الذكر
عنهم" برگرداندن روي سخن از ايشان است.
در مجمع البيان گفته :ريشه اصلي اين جمله اين بوده كه سواره وقتي بر مركب خود سوار ميشود ،و ميخواهد آن را به
طرف ديگر متوجه كند ،با تازيانه يا چوب دستيش آن را ميزند تا متوجه طرفي كه او ميخواهد بشود ،كه در باره اين عمل
ميگفتند "صرفه عنه" حيوان را از آن سو منصرف كرد .و يا ميگفتند" عدل عنه" و سپس به جاي آن دو كلمه "،ضربه"
را استعمال كردند «».0
كلمه" صفح" به معناي اعراض است ،و در جمله مورد بحث كلمه" صفحا" مفعول له است .احتمال هم دارد كه" صفح" به
معناي جانب و طرف باشد .و در جمله" أَنْ كُنْتُمْ" حرف جر حذف شده ،و تقديرش" الن كنتم" باشد و اين جار و مجرور
متعلق باشد به جمله" أَ فَنَضْرِبُ".
و معناي آيه اين است كه :آيا ذكر را كه همان كتابي است كه عربي و خواندنيش
__________________________________________________
(1و  7و  0و  3و  3و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص .02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص170 :
كرديم تا تعقلش كنيد ،از شما برگردانيم به خاطر اينكه شما مردمي اسرافگريد؟ و يا معنايش اين است كه :آيا قرآن را از شما
به سويي ديگر برگردانيم به خاطر اينكه شما اسرافگريد؟ يعني ما بصرف اسرافگري شما اين كار را نميكنيم ".وَ كَمْ أَرْسَلْنا
مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ" كلمه" كم" براي تكثير است ،يعني" و چه بسا" و منظور از
كلمه" اولون" امتهاي گذشته است .و جمله" وَ ما يَأْتِيهِمْ "...حال است ،و عامل آن جمله" أَرْسَلْنا" است.
اين دو آيه و آيه بعد آن در مقام تعليل آيه قبل است ،ميفهماند كه چرا ذكر را از ايشان برنگردانيد ،و چرا از نازل كردن
قرآن صرفنظر نكرد .به اين بيان كه صرف اينكه شما مردمي اسرافگر و متجاوز هستيد ما را از اجراي سنت الهيمان كه
همان سنت هدايت از طريق وحي است باز نميدارد ،چون اعراض شما براي ما تازگي ندارد ،چه بسيار پيامبراني در امتهاي
گذشته فرستاديم ،در حالي كه هيچ پيامبري برايشان نيامد مگر آنكه او را استهزاء كردند ،و كار بدين جا منجر شد كه آنها را
هالك كرديم ،با اينكه خيلي نيرومندتر از شما بودند .آري آنها را هالك كرديم ،نه اينكه از كار خود دست برداريم.
پس همانطور كه عاقبت اسراف و استهزاء آنان هالكت خود آنان بود ،نه دست برداري ما از سنت خود ،همچنين عاقبت
اسرافگري شما هم هالكت شما است.
پس در حقيقت اين آيات سهگانه وعدهاي به رسول خدا و تهديدي به قوم آن جناب است.
"فَأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَ مَضي مَثَلُ الْأَوَّلِينَ "راغب ميگويد :كلمه" بطش" به معناي اين است كه چيزي را با صولت
بگيري « .»1و در آيه مورد بحث التفاتي از خطاب در آيه قبل" أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ" ،به غيبت" منهم" به كار رفته .و گويا
وجه اين التفات اين باشد كه چون ديده مردم اسرافگر از تهديد" فاهلكنا" عبرت نميگيرند ،روي سخن را كه تا كنون با
خود اسرافگران بود از آنان برگردانيده و متوجه رسول خود كرده ،تا هم تعريضي به آنها كرده باشد و هم زمينه را براي
جمله" وَ مَضي مَثَلُ الْأَوَّلِينَ" فراهم نموده باشد .مؤيد آن جمله" وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ "است كه خطاب را متوجه رسول خود كرده.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" بطش".
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ترجمه الميزان ،ج ،12ص172 :
و در نتيجه معناي آيه چنين ميشود :ما اقوامي نيرومندتر از ايشان را هالك كرديم .و داستان آن گذشتگان در سورههايي
كه قبل از اين سوره نازل شد گذشت كه چگونه كيفر استهزاي خود را ديدند.
[احتجاج بر ربوبيت و يگانگي خداي تعالي با ذكر بخشي از آيات تكويني او] .....ص 847 :
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"وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ" در اين آيه و آيات بعدش -تا شش آيه -بر ربوبيت
خداي تعالي و يگانگياش در ربوبيت احتجاج شده ،و اشارهاي هم به مساله معاد شده و اعترافشان را به اينكه خدا خالق هر
چيز است سندي قرار داده بر بطالن اسرافگريشان ،و گوشههايي از كار خلقت را -مانند :او است كه زمين را گهواره خلق
كرده ،و در آن راههايي قرار داده و بارانهايي نازل ميكند -كه در عين حال تدبير امور بندگان هم هست دليل قرار ميدهد
بر اينكه پس غير از خدا مالك و مدبري براي امور خلق نيست ،پس تنها رب او است و غير او ربي نيست.
و با اين بيان روشن ميگردد كه آيه مورد بحث مقدمه و زمينهچيني است براي مضمون آيات بعد -و همانطور كه گفتيم -بر
ربوبيت و يگانگي خدا در آن احتجاج ميكند .و در اين كتاب مكرر گذشت كه وثنيت منكر اين معنا نيست كه صنع و ايجاد
تنها كار خداي تعالي است ،بلكه تنها تدبير را مستند به غير خدا ميكند.
"الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ جَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ" يعني :خدا آن كسي است كه زمين را براي شما طوري
آفريد كه در دامن آن پرورش يابيد ،آن طور كه اطفال در گهواره تربيت شده و نشو و نما ميكنند ،و برايتان در زمين راهها و
بزرگراههايي درست كرد تا به وسيله آنها به سوي مقاصد خود راه يافته و هدايت شويد.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند معناي" لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ" اين است كه :شايد شما به معرفت خدا و توحيد در عبادتش راه
يابيد.
ولي معناي اول روشنتر است.
در اين آيه شريفه بعد از التفاتي كه در دو آيه قبل از خطاب به غيبت شده بود ،دوباره التفاتي از غيبت به خطاب شده ،و بعد
از آنكه در دو آيه قبل مردم غايب فرض شده بودند و روي سخن را متوجه رسول خدا (ص) كرده بود ،در اين آيه دوباره
روي سخن را متوجه مردم كرده ،هم چنان كه در آغاز سوره هم متوجه ايشان بود.
و بعيد نيست وجه آن ،عنايتي باشد كه به اين نكته داشته كه از مشركين اين اعتراف
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص . [.....]02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص172 :
را بگيرد كه غير از خدا خالقي نيست .آن گاه اين معنا را ضميمه آن كند كه تدبير نيز از خلقت است ،و نتيجه بگيرد كه مرام
وثنيت كه مرام شما مخاطبين است داراي تناقض است ،از يك سو خالق را منحصرا خدا ميدانيد ،و از سوي ديگر از ناداني
خود تدبير را كار غير خدا ميدانيد.
"وَ الَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ تُخْرَجُونَ" در اين آيه شريفه ،نازل كردن آب از آسمان را مقيد
كرده به قيد" قدر" تا اشاره كرده باشد به اينكه نازل شدن باران عبث و بي حساب نيست ،بلكه از اراده و تدبير خدا ناشي
ميشود .و كلمه" أنشرنا" ماضي ،از مصدر "انشار" و به معناي احياء است .و كلمه" ميتا" مخفف ميت -با تشديد -است .و
اگر كلمه" بلده" را با كلمه" ميت" توصيف كرده و فرموده" شهري مرده" تنها بدين اعتبار است كه شهر براي خود مكاني
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[مقصود از به ياد آوردن نعمت پروردگار پس از سوار شدن بر كشتيها و چهار پايان] .....ص 841 :

و مراد از" به ياد آوردن نعمت رب بعد از استواء بر پشت حيوان يا كشتي "اين است كه به ياد نعمتهايي بيفتي كه خدا آنها
را مسخر انسان كرده ،و انسان از آنها استفاده ميكند مثال از يك محل به محل ديگر ميرود ،و بار و بنه خود را حمل
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است ،چون همان طور كه زراعت مرده و زنده دارد ،شهر را هم ميتوان متصف به اين دو صفت كرد ،چون گفتيم شهر نيز
مكان و سرزميني است.
در اين آيه در آغاز ،خداي تعالي غايب فرض شده بود ،ميفرمود" خدا آن كسي است كه آبي از آسمان به اندازه نازل كرد"
و سپس متكلم با غير فرض شده و فرمود ":پس ما به وسيله آن آب شهري مرده را زنده كرديم" و اين التفات صرفا براي
اين است كه عنايت خود را به زنده كردن مكانهاي مرده اظهار بدارد.
و بعد از آنكه با نازل كردن آب به اندازه ،و زنده كردن شهري مرده ،استدالل كرد بر خلقت و تدبير خود ،در آخر نتيجه
ديگري هم از اين استدالل گرفت ،نتيجهاي كه توحيد تمام نميشود مگر به آن .و آن عبارت است از مساله معاد ،يعني
برگشتن همه به سوي خدا ":و كذلك تخرجون" يعني همانطور كه شهري مرده را زنده ميكند ،همين طور شما هم از
قبورتان سر برميداريد و زنده ميشويد.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :اگر از روياندن گياهان تعبير كرد به" انشار" -كه در واقع به معناي احياي مردگان است -و
از احياي مردگان هم تعبير كرد به" اخراج" براي اين است كه در اولي روياندن را امري عظيم نشان دهد ،و در دومي مساله
بعث و معاد را كاري آسان جلوه داده باشد تا در نتيجه هم سنن استدالل را ارج نهاده باشد ،و هم راه قياس را روشنتر
ساخته باشد.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص172 :
"وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ" بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :مراد از "ازواج"،
اصناف موجودات از نر و ماده و سياه و سفيد و امثال آن است .بعضي »«2ديگر گفتهاند :مراد جفت از هر چيز است ،چون
هر چيزي -به جز خداي تعالي -زوجي دارد ،مانند :باال و پايين ،چپ و راست ،ماده و نر.
"وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ" -يعني "تركبونه" و برايتان از كشتي و چارپايان چيزهايي قرار داد كه
سوارش شويد .كلمه" تركبون" از" ركوب" است كه وقتي در مورد حيوانات يعني اسب و شتر و امثال آن استعمال شود ،به
خودي خود متعدي ميگردد ،و ميگوييم" ركبت الفرس "و چون در مورد كشتي و مانند آن به كار ميرود ،با كلمه" في"
متعدي ميگردد ،ميگوييم" ركب فيه" همان طور كه در كالم خداي تعالي آمده ":فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ" و اگر در آيه مورد
بحث كه سخن از كشتي هم به ميان آمده كلمه" في" نياورده براي اين است كه جانب انعام را غلبه داده باشد.
"لِتَسْتَوُوا عَلي ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا...
لَمُنْقَلِبُونَ ""استواء بر ظهر" به معناي استقرار بر پشت حيوان ،و يا هر مركب ديگر است .و ضمير در كلمه" ظهوره" به"
ما" ي موصوله در جمله" ما تركبون" و ضمير در جمله" إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ" نيز به همان موصول برميگردد ،و در اين آيه
جمله" لِتَسْتَوُوا عَلي ظُهُورِهِ" با آوردن كلمه" ظهور" ،و جمله "استويتم عليه" بدون آوردن كلمه" ظهور" ،به يك معنا
است ،چون هم ميتوان گفت بر پشت حيوان سوار شدم ،و هم ميتوان گفت بر حيوان سوار شدم.

PDF.tarikhema.org

[سوره الزخرف ( :)25آيات  83تا  .....]43ص 858 :
اشاره

وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ( )13أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَ أَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ ( )10وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما
ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَالً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ ( )12أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ ( )12وَ جَعَلُوا
الْمَالئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً أَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَ يُسْئَلُونَ ()12
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ميكند ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ" « »0و نيز فرموده ":وَ الْأَنْعامَ
خَلَقَها ...وَ تَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلي بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ" «».3
و ممكن هم هست مراد از يادآوري نعمت ،يادآوري مطلق نعمتها باشد ،چون
__________________________________________________
(1و )7روح المعاني ،ج  ،73ص .02
)(3كشتيها را مسخر كرد براي شما تا به امر خدا در دريا جريان يابد .سوره ابراهيم ،آيه .07
)(4و چارپايان را آفريد ...و بار و بنه خود را به وسيله آن به نقاط دوري حمل ميكنيد كه بدون آنها نميتوانيد حمل كنيد،
مگر به جان كندن .سوره نحل ،آيه 7.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص103 :
معموال آدمي از ياد يك نعمت به ياد نعمتهاي ديگر نيز منتقل ميشود.
"وَ تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ" -كلمه" مقرنين" به معناي" مطيقين" است چون مصدر" اقران"
به معناي اطاقه است.
و ظاهر ذكر نعمت در موقع به كار بستن و انتفاع از آن اين است كه شكر منعم را بجا آورد .و الزمه آن اين است كه ذكر
نعمت غير از گفتن" سُبْحانَ الَّذِي "...بوده باشد ،چون اين كلمه تسبيح و تنزيه خدا است از هر چيزي كه اليق ساحت
كبريايي او نباشد ،از قبيل شريك داشتن در ربوبيت و الوهيت .و معلوم است كه ذكر نعمت و شكر منعم -همان طور كه
گفتيم -غير از تنزيه است.
مؤيد اين معنا رواياتي است كه از رسول خدا (ص) و ائمه اهل بيت (ع) رسيده كه :در هنگام سوار شدن بر مركب بگوييد":
الحمد للَّه الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين" با اينكه در آيه آمده ":سُبْحانَ الَّذِي"...
و در كشاف از حسن بن علي (ع) روايت كرده كه مردي را ديد بر حيوان خود سوار ميشود ،و ميگويد ":سبحان الذي سخر
لنا هذا" .حضرت پرسيد آيا مامور شدهايد اينچنين بگوييد؟ عرضه داشت :پس مامور شدهايم چه بگوييم؟ فرمود :اينكه به ياد
نعمت پروردگار خود بيفتيد «».1
"وَ إِنَّا إِلي رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ" -اين جمله شهادت به حقانيت معاد است ،ميگويند ما گواهي ميدهيم كه به سوي پروردگار خود
برميگرديم.
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،3ص .702
ترجمه الميزان ،ج ،12ص101 :
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وَ قالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِالَّ يَخْرُصُونَ ( )73أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ
مُسْتَمْسِكُونَ ( )71بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلي أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلي آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ ( )77وَ كَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ
نَذِيرٍ إِالَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلي أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلي آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ ( )70قالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدي مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ
آباءَكُمْ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ ()73
فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ()73
ترجمه آيات .....ص 858 :

بيان آيات .....ص 854 :
اشاره

اين دسته از آيات ،قسمتي از اقوال و عقايد كفار را كه اسراف و كفر به نعمت منشا آن بود حكايت ميكند ،مثل اينكه
ميگفتند خدا فرزند دارد و مالئكه دختران خدايند ،و اين را دليل بر مالئكهپرستي خود ميگرفتند ،و آيات مورد بحث بعد از
حكايت اين اقوال آن را رد ميكند.
"وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ" مراد از "جزء" فرزند است ،و چون والدت عبارت است از جدا شدن
جزئي از انسان پس فرزند جزئي از پدر است ،كه از او جدا شده و به صورت خود درآمده است.
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و براي او از بندگانش جزئي قرار دادند ،كه راستي انسان كفرانگري روشن است ().13
و يا خدا از آنچه خودش آفريده دختران را براي خود گرفته ،و پسران را براي شما انتخاب كرده؟ ().10
ترجمه الميزان ،ج ،12ص107 :
با اينكه وقتي به ايشان مژده ميبرند كه همسرت فرزند دختر زاييده رويش از شدت خشم و ناراحتي سياه ميشود ().12
آيا دختران را فرزند خدا ميخوانند كه نشو و نمايشان در زينت است ،و از احتجاج عليه خصم خود عاجزند؟ ().12
آري مشركين مالئكه را كه بندگان خدايند ماده پنداشتند ،مگر در هنگام آفريدن آنان حاضر بودند؟
به زودي اين شهادتشان نوشته ميشود و از آن بازخواست خواهند شد ().12
و گفتند اگر رحمان ميخواست كه ما بت نپرستيم ،نميپرستيديم ،به همين سخن خود نيز علمي ندارند ،و آنچه ميگويند
پنداري بيش نيست ().73
و يا راستي خود ما قبال كتابي در اين باره به ايشان داده بوديم و ايشان به آن تمسك ميكنند ،و ما خود خبر نداريم؟ ().71
نه ،هيچ دليلي از ناحيه ما ندارند ،تنها دليلشان اين است كه ما پدران خود را بر ديني يافتيم ،و ما اگر دنبال راه آنان برويم از
هدايت يافتگانيم ().77
و به همين منوال هيچ رسولي قبل از تو به سوي اهل قريهاي گسيل نداشتيم ،مگر آنكه عياشان آن قريه گفتند :ما پدران
خود را بر كيشي يافتيم ،و ما بر آثار ايشان اقتداء ميكنيم ().70
رسولشان پرسيد :حتي در صورتي هم كه آنچه من آوردهام بهتر باشد ،از آنچه پدران خود را بر آن يافتهايد؟ گفتند :ما به
آنچه كه شما مامور ابالغ آن شدهايد كافريم ().73
پس از ايشان انتقام گرفتيم ،بنگر كه چگونه شد عاقبت تكذيب كنندگان ().73
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و منظور از اينكه از فرزند تعبير به جزء كرده اين است كه به محال بودن گفتار مشركين ترجمه الميزان ،ج ،12ص100 :
اشاره كند ،و بفرمايد :اشتقاق و جدا شدن چيزي از چيز ديگر به هر قسم كه تصور شود وقتي ممكن است كه آن چيز اولي
مركب از اجزايي باشد تا يك جزء آن جدا گردد ،و خداي سبحان جزء ندارد ،بلكه از هر جهت واحد است.
با اين بيان روشن گرديد كه كلمه" عباده" بياني است براي كلمه" جزءا" .و اشكالي نيست در اين كه بيان مقدم بر مبين
شده و همچنين اشكالي نيست در اين كه بيان به صورت جمع آمده و مبين به صورت مفرد.
[رد و ابطال اين پندار مشركين كه خدا فرزند دارد و مالئكه دختران خدايند] .....ص 855 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَ أَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ "يعني آيا خدا از بين همه مخلوقاتش دختران را براي خود فرزند گرفت و
پسران را خالص براي شما كرد كه هر چه پسر باشد مال شما باشد و او جز دختر نداشته باشد چون شما از دختران خوشتان
نميآيد و آنها را پستتر از پسران ميپنداريد ،و اين پستتر را از خدا و جنس شريفتر را از خود ميدانيد؟ و اين حرف با
اينكه في نفسه سخني است محال يك نوع توهين و كفران به خدا نيز هست.
و اگر" اتخاذ بنات" را مقيد كرد به قيد" مما يخلق" براي اين است كه مشركين قائل بودند به اينكه مالئكه -با اينكه به
زعم آنان داراي ربوبيت و الوهيتند -مخلوق خدا هستند.
نكته ديگري كه تذكرش الزم است التفاتي است كه در اين آيات به كار رفته .در آيه قبل ،مشركين غايب فرض شده بودند،
ميفرمود ":و جعلوا" و در اين آيه مخاطبشان قرار داده ميفرمايد" و أصفاكم "و اين براي آن است كه توبيخ آنان را بجا و
حق به جانب كند .و اگر كلمه "بنات" را بدون الف و الم و كلمه" بنين" را با الف و الم آورده به منظور اين است كه
بفهماند :دختران در نظر مشركين خوار و حقيرند ،و پسران عزيز و محترم.
"وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ" كلمه" مثل" به معناي نظير و همجنس هر چيز
است .و معناي" مثل زدن چيزي" به معناي اين است كه آن را مجانس چيزي بگيري .و منظور از" بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلًا"
جنس ماده است .و كلمه" كظيم" به معناي كسي است كه مملو از اندوه و خشم باشد.
و معناي آيه اين است كه :حال مشركين چنين است كه وقتي به يكي از ايشان مژده ميدهند كه همسرت دختر زاييده با
اينكه همين دختر را شبيه و همجنس خدا ميداند ،چهرهاش از اندوه سياه ميشود ،در حالي كه دلش مملو از اندوه و خشم
است ،چون نه تنها دخترداري را دوست نميدارد ،بلكه از آن ننگ هم دارد ،اما همين دختر را براي خدا ميپسندد.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص103 :
در اين آيه دوباره مشركين غايب به حساب آمدهاند .و اين التفات براي آن است كه رو از ايشان گردانيده به ما بفرمايد اين
مشركين چنين سيره ننگيني و چنين روش زشتي دارند ،تا ما از روش آنها تعجب كنيم ".أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي
الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ" يعني آيا خدا دختران را فرزند خود گرفته ،و يا اين مشركينند كه از جنس بشر آنهايي را كه در ناز و
نعمت و زر و زيور بار ميآيند فرزند خدا تصور كردهاند ،با اينكه در بيان و تقرير دليل گفته خود و اثبات ادعايشان عاجزند و
دليل روشني ندارند.
اين دو صفت كه براي زنان آورده ،براي اين است كه زن بالطبع داراي عاطفه و شفقت بيشتري و تعقل ضعيفتري از مرد
است ،و به عكس مرد بالطبع داراي عواطف كمتري و تعقل بيشتري است .و از روشنترين مظاهر قوت عاطفه زن عالقه
شديدي است كه به زينت و زيور دارد ،و از تقرير حجت و دليل كه اساسش قوه عاقله است ضعيف است.
"وَ جَعَلُوا الْمَالئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً"...
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[احتجاج مشركين براي بت پرستي خود با خلط بين اراده تكويني و تشريعي خداي تعالي] .....ص 853 :

"وَ قالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ" اين آيه شريفه يك برهان به اصطالح
عقلي را از مشركين حكايت ميكند كه از اصل باطل است ،و اين برهان را دو جور ميشود بيان كرد كه به يك بيان برهان
صحت بتپرستي باشد ،و به بياني ديگر برهان بطالن نبوت.
اما بيان اول اينكه بگوييم :اگر خدا ميخواست كه ما بت نپرستيم قطعا نميپرستيديم ،براي اينكه تخلف اراده خدا از مرادش
محال است ،و چون ما بت ميپرستيم ،پس معلوم ميشود او اين معنا را نخواسته ،و همين كه نخواسته ما بت نپرستيم خود
اجازه به پرستيدن بت است ،پس از ناحيه خدا منعي از پرستش شركاء كه مالئكه طائفهاي از آنهايند نرسيده .اين آن معنايي
است كه از سياق قبل و بعد آيه" سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ ال آباؤُنا وَ ال حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ" « »1نيز به
ذهن ميرسد.
و اما بيان دوم بر ابطال نبوت ميگويد :خدا فالن و فالن عمل را بر شما واجب و فالن و فالن كار را بر شما حرام كرده
است و مشركين در آيه مورد بحث گفتهاند :اگر خدا ميخواست كه ما شركاء را نپرستيم و چيزي را حالل و حرام نكنيم،
البته نه شركايي را ميپرستيديم ،و نه از طرف خود حكمي جعل ميكرديم ،چون بطور كلي تخلف اراده خدا از مرادش محال
است ،و چون ما هم شركايي ميپرستيم و هم چيزهايي را حالل و چيزهايي ديگر را حرام ميكنيم معلوم ميشود كه خداي
تعالي از ما چيزي در اين باب نخواسته ،پس كالم كسي كه به عنوان نبوت ميگويد خداوند شما را به فالن و فالن چيز امر،
و از فالن و فالن چيز نهي كرده ،و خالصه اينكه چنين خواسته است ،سخني است باطل.
و اين معنا از آيه" وَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَ ال آباؤُنا وَ ال حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ"
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اين آيه گفتار مشركين را كه مالئكه دختران خدايند معنا ميكند .و اين عقيده طوائفي از عرب جاهليت بوده ،و گر نه
وثنيهاي ديگر چه بسا كه در باره بعضي از آلهه خود ميگفتند :اين آلهه مادر خدا ،و اين آلهه دختر خدا است ،ولي
نميگفتند كه به كلي همه مالئكه دختر و زناند .ولي در آيه مورد بحث از وثنيان عرب حكايت ميفرمايد كه چنين اعتقادي
داشتهاند.
و اگر مالئكه را با جمله" الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ" توصيف كرده ،براي اين است كه گفتار آنان را كه مالئكه جنس ماده
هستند رد كند ،چون كلمه" عباد" وصف نر است ،و ماده را" عباد" نميگويند( ،بلكه ميگويند اماء) .خواهي گفت :پس ،از
اين توصيف بر ميآيد كه مالئكه نر هستند .ميگوييم :نه الزمه" عباد" بودن آنان اين نيست كه به وصف نري هم متصف
گردند ،چون نري و مادگي كه در جانداران زميني است از لوازم وجود مادي آنها است كه بايد مجهز به آن باشند ،تا نسلشان
قطع نشود و مالئكه از ماديت و تناسل به دورند.
"أَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَ يُسْئَلُونَ" -اين جمله رد ادعاي مشركين بر مادگي مالئكه است ،ميفرمايد :راه عالم
شدن به نري و مادگي حس است ،و مشركين مالئكه را نديدهاند تا بدانند آيا نرند يا ماده ،و در هنگام خلقت مالئكه حاضر
نبودند ،تا به اين قسمت آگاه گردند.
پس اينكه ميپرسد" آيا ناظر بر خلقت مالئكه بودهاند" استفهامي است انكاري.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص103 :
يعني ناظر نبودهاند .و جمله" سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَ يُسْئَلُونَ" تهديدي به ايشان است كه بدون علم چنين حرفهايي ميزنند .و
به زودي اين شهادت بدون علمشان در نامه اعمالشان نوشته ميشود و در قيامت از آن بازخواست خواهند شد.
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« »7با كمك سياقش به خوبي استفاده ميشود.
و اينكه در كالم خود به حكايت قرآن كريم در آيه مورد بحث گفتند:
__________________________________________________
)(1به زودي مشركين در جواب ميگويند :اگر خدا ميخواست ما شرك نميورزيديم ،نه ما و نه پدران ما و هيچ چيزي راي
تحريم نميكرديم .سوره انعام ،آيه .132
)(2و مشركان گويند اگر خدا ميخواست چيزي جز خداي يكتا راي نميپرستيديم ،نه ما و نه پدرانمان ،و جز آن چيزي راي
كه خدا ميخواست حرام نميكرديم .سوره نحل ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص100 :
"لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ" البته با در نظر داشتن سياق آيات قبل و بعدش ،معلوم ميشود كه خواستهاند بر مطلب اول
احتجاج كنند :و عمل خود را در پرستش مالئكه تصحيح كنند .پس اين جمله در معناي همان آيه  132سوره انعام است،
چيزي كه هست از آن خصوصيتر است ،چون تنها متعرض مساله اول است.
"ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ" -يعني اين سخن از ايشان سخني است كه جز جهل اساسي ندارد ،چون مغالطهاي است كه در
آن بين اراده تكويني و تشريعي خدا خلط كردهاند ،و اولي را به جاي دومي گرفتهاند ،چون مقتضاي دليل مذكور اين است
كه ارادهاي تكويني از خدا متعلق به عدم پرستش مالئكه نشده باشد و تعلق نگرفتن چنين ارادهاي به عدم پرستش آنان
مستلزم آن نيست كه اراده تشريعي خدا هم بدان تعلق نگرفته باشد.
پس از آنجايي كه خدا سبحان به اراده تكوينياش نخواسته كه مشركين بت نپرستند و مالئكه را عبادت نكنند ،خود اعتراف
به اين است كه در اين كار اجباري ندارند و همين كافي است كه در فعل و ترك شرك مختار باشند ،و آن گاه اراده تشريعي
خدا متوجه ايشان بشود ،و از ايشان بخواهد كه تنها او را بپرستند ،و برايش شريكي نگيرند ،و اراده تشريعي تخلفش از مراد
محال نيست ،چون ارادهاي است اعتباري نه حقيقي ،ارادهاي است كه تنها در شرايع و قوانين و تكاليف مولوي بكار ميرود،
و همان مقدار از حقيقت را دارا است كه عمل مورد اراده از مصلحت ،و عمل مورد نهي از مفسده دارا باشد.
از آنچه گذشت فساد اين گفتار « »1روشن ميشود كه :استدالل مشركين مشتمل بر دو مقدمه است ،اول اينكه پرستيدن
مالئكه به مشيت خداي تعالي است ،و دوم اينكه همين مشيت مستلزم آن است كه مالئكهپرستي مورد رضايت خداي تعالي
باشد ،و مشركين در مقدمه اول درست گفته ،و در دومي به خطا رفتهاند ،چون نفهميدهاند كه مشيت عبارت است از ترجيح
بعضي از ممكنات بر بعضي ديگر ،هر چه ميخواهد باشد ،بدون اينكه رضايت و عدم رضايت در هيچ طرف دخالت داشته
باشد.
علت فساد اين حرف :مضمون حجت اين است كه مشيت خدا بر ترك عبادت مالئكه تعلق نگرفته ،و تعلق نگرفتن مشيت
به ترك ،مستلزم آن نيست كه تعلق به فعل گرفته باشد ،بلكه مستلزم اذن به آن است كه آن نيز عبارت است از عدم منع از
فعل.
از سوي ديگر از ظاهر كالم مفسر مزبور برميآيد كه اراده خدا را منحصر در اراده
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .27
ترجمه الميزان ،ج ،12ص102 :
تكويني گرفته ،و اراده تشريعي را به كلي مهمل دانسته ،با اينكه مدار در تكاليف مولوي همان اراده تشريعي خدا است ،و اين
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خود اشتباهي است از او.
و نيز از آنچه گذشت فساد اين گفتار « »1كه به بعضي از مفسرين نسبت دادهاند روشن ميشود كه :مراد مشركين از اين كه
گفتند" لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ" عذرخواهي از مالئكهپرستي خويش است ،و معتقدند كه مشيت خدا بدان تعلق گرفته و
اعتراف به قباحت آن دارند.
وجه فسادش اين است كه :مشركين هرگز قبول ندارند كه مالئكه پرستيشان كار زشتي است ،تا از آن عذرخواهي كنند،
چون ميبينيم در ذيل آيه از ايشان حكايت شده كه گفتهاند:
"إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلي أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلي آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ -ما پدران خود را ديديم كه بر كيشي بودند ،و ما بر پيروي كيش آنان
هدايت خواهيم شد".
"إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ" -كلمه" خرص "بطوري كه از ظاهر كالم راغب « »7بر ميآيد ،عبارت است از سخني كه از روي
پندار و تخمين زده شود .البته اين كلمه به دروغ گفتن نيز تفسير شده.
"أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ" ضمير در" من قبله" به قرآن بر ميگردد ،و در اين آيه دليل نقلي بر شرك
را نفي ميكند هم چنان كه در آيه قبلي ميفرمود :مشركين دليل عقلي بر شرك ندارند .و حاصل معناي دو آيه اين است
كه :مشركين هيچ دليلي بر عبادت مالئكه ندارند ،نه دليل عقلي و نه دليل نقلي ،در نتيجه خداي تعالي اذني به اين عمل
نداده.

"بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلي أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلي آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ" كلمه" امت" به معناي طريقهاي است كه مقصود آدمي باشد،
(چون ماده" أم" "،يؤم" به معناي قصد كردن است) ،و مراد از امت در اينجا دين است .و كلمه" بل" اعراض از خالصهاي
است كه از دو آيه قبلي به دست ميآيد .در نتيجه معناي آيه مورد بحث چنين ميشود :مشركين هيچ دليلي بر حقانيت
بتپرستي خود ندارند ،نه عقلي و نه نقلي ،بلكه خالصه دليلشان تنها تقليد كوركورانه از پدرانشان است و بس.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .27
)(2مفردات راغب ،ماده" خرص".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص102 :
"وَ كَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا"...
يعني تمسك به تقليد اختصاص به اينان ندارد ،بلكه ،عادت ديرينه امتهاي مشرك گذشته نيز بوده .و ما قبل از تو به هيچ
قريهاي رسول نذيري يعني پيامبري نفرستاديم ،مگر آنكه توانگران اهل آن قريه هم به همين تقليد تشبث جستند ،و
گفتند ":ما اسالف و نياكان خود را بر ديني يافتيم ،و همان دين را پيروي ميكنيم ،و از آثار پدران دست برنميداريم ،و با
آن مخالفت نميكنيم".
و اگر در آيه مورد بحث اين كالم را تنها از توانگران اهل قريهها نقل كرده ،براي اين است كه اشاره كرده باشد به اينكه
طبع تنعم و نازپروردگي اين است كه وادار ميكند انسان از بار سنگين تحقيق شانه خالي نموده ،دست به دامن تقليد شود.
"قالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدي مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ"...
گوينده اين سخن همان نذيري است كه فرمود به سوي قريهها ميفرستاديم .و خطاب نذير در اين جمله به همان
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نازپروردگان متنعم است ،و به تبع ،شامل ديگران هم ميشود.
جمله" أَ وَ لَوْ جِئْتُكُمْ" عطف بر محذوفي است كه كالم بر آن داللت دارد ،و تقدير كالم چنين است ":قال انكم علي اثارهم
مقتدون و لو جئتكم باهدي مما وجدتم عليه آباءكم -گفت:
آيا آثار نياكان را پيروي ميكنيد ،هر چند كه من هدايتي بهتر از آن آثار آورده باشم"؟ و حاصل كالم اينكه :آيا شما هم
چنان به دين نياكان خود پابند هستيد ،هر چند كه آنچه از دين كه من برايتان آوردم هدايتي صحيحتر از آن باشد؟ و اگر
نذير نامبرده ،دين حق خود را هدايت بيشتر و صحيحتر دانسته با اينكه دين نياكان مشركين مشتمل بر هدايت نبوده ،از باب
مجازات و مدارات با خصم است ،نه اينكه بخواهد بگويد دين شما مشركين هم هدايت است ،ولي دين من هاديتر است.
"قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ" -اين جمله پاسخ مشركين است به كالم نذير نامبرده ،كه فرمود ":آيا حتي در صورتي كه
دين من هدايت بيشتري باشد؟" .ولي پاسخ آنان در حقيقت پاسخ نيست ،بلكه تحكم و زورگويي است.
"فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ "يعني نتيجه آن فرستادن نذير و اين لجبازي و تقليد كوركورانه مشركين
اين است كه ايشان را به جرم تكذيبشان هالك كرديم ،پس بنگر كه عاقبت پيشينيان اهل قري چه بود .و اين تهديدي
است به قوم رسول خدا (ص).
ترجمه الميزان ،ج ،12ص102 :
[سوره الزخرف ( :)25آيات  46تا  .....]23ص 851 :

وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ( )70إِالَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ( )72وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ () 72بَلْ مَتَّعْتُ هؤُالءِ وَ آباءَهُمْ حَتَّي جاءَهُمُ الْحَقُّ وَ رَسُولٌ مُبِينٌ ( )72وَ لَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ قالُوا هذا سِحْرٌ وَ إِنَّا
بِهِ كافِرُونَ ()03
وَ قالُوا لَوْ ال نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلي رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ( )01أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَياةِ الدُّنْيا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ( )07وَ لَوْ ال أَنْ
يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ ( )00وَ لِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَ سُرُراً
عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ ( )03وَ زُخْرُفاً وَ إِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ()03
وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ( )00وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ
( )02حَتَّي إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ( )02وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ
مُشْتَرِكُونَ ( )02أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَ مَنْ كانَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ ()33
فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ( )31أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ( )37فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ
إِنَّكَ عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ( )30وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ ( )33وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا
مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ()33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص133 :
ترجمه آيات .....ص 821 :
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بيان آيات .....ص 828 :
اشاره

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و به ياد آر آن زمان را كه ابراهيم به پدر و قوم خود گفت :من از آنچه ميپرستيد بيزارم ().70
به جز آن معبودي كه مرا آفريده كه به زودي هدايتم خواهد كرد ().72
خداي تعالي اين يكتاپرستي را در نسل او باقي گذاشت ،شايد برگردند ().72
بلكه من اين كفار و پدران ايشان را بهرههاي مادي دادم ،تا آنكه دين حق و رسولي روشنگر به سويشان آمد ().72
و همين كه با حق روبرو شدند ،گفتند :اين نوعي سحر است ،و ما بدان كافريم ().03
(كفار قريش هم) گفتند :چرا اين قرآن به يكي از مردان بزرگ (مكه و طائف) نازل نشد ().01
مگر اينان مقسم رحمت پروردگار تواند؟ اين ماييم كه معيشت انسانها در زندگي دنيا را تقسيم ميكنيم ،و بعضي را به
درجاتي باالتر از بعض ديگر قرار ميدهيم ،تا بعضي بعض ديگر را رام و مسخر خود كنند ،و رحمت پروردگار تو از آنچه جمع
ميكنند بهتر است ().07
و اگر نه اين بود كه خواستيم مردم در تحت يك نظام قرار گيرند ،براي هر كس كه به رحمان كفر بورزد خانههايي داراي
سقفي از نقره قرار ميداديم ،و پلههايي كه با آن باال روند ،و خودنمايي كنند ().00
و براي خانههايشان درهايي و تختهايي كه بر آن تكيه دهند ().03
و نيز طال آالت قرار ميداديم ،چون همه اينها تنها بهرههاي زندگي دنيا است ،و آخرت در نزد پروردگارت خاص مردم با
تقوي است ().03
و كسي كه از ياد رحمان خود را به كوري بزند شيطاني برايش مقدر ميكنيم تا همواره قرينش باشد ().00
و همين طايفهاند كه همواره از راه حق جلوگيري ميكنند ،و خيال ميكنند راه درست همان راهي است كه آنان ميروند
().02
تا آنكه يكي از اينان نزد ما آيد آن وقت( ،از در پشيماني و حسرت به قرين خود ميگويد) اي كاش بين من و تو فاصلهاي
به طول ما بين مشرق و مغرب بود ().02
ولي آن روز ديگر اين حرفها سودي به حالتان ندارد ،چون ستم كرديد ،و همه شما در عذاب شريكيد ().02
آيا تو اي پيامبر ميتواني كران را بشنواني ،و يا كوران را هدايت كني؟ (اگر توانستي آن وقت ميتواني) گمراهان آشكار را
هم هدايت كني ().33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص131 :
ما هر وقت شده از ايشان انتقام ميگيريم ،هر چند كه تو در دنيا نباشي ().31
و يا در همين زندگي دنيايت به تو نشان ميدهيم آن عذابها را كه به ايشان وعده داديم كه ما بر آنان اقتدار داريم ().37
پس تو به آنچه وحي به سويت شده تمسك كن كه تو بر صراطي مستقيم هستي ().30
و به درستي كه قرآن ذكري است براي تو و براي قومت ،و به زودي بازخواست خواهيد شد ().33
از رسوالني كه قبل از تو فرستاده بوديم بپرس :آيا غير از رحمان خداياني معين كرده بوديم كه مردم آنها را بپرستند ().33
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[معناي سخن ابراهيم (ع) به پدر و قومش ":إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ "].....ص 824 :

و در اين آيه اشارهاي است به بيزاري ابراهيم (ع) از ستارگان و از بتهايي كه پدرش و قومش ميپرستيدند ،بعد از آنكه با
ايشان احتجاج كرد ،و ايشان جز سيرت پدران -به طوري كه در سوره انعام و انبياء و شعراء و سورههاي ديگر آمده -دليل
ديگري را ارائه ندادند.
و معنايش اين است كه :اي پيامبر به ياد ايشان بياور آن زمان را كه ابراهيم از آلهه پدر و قومش بيزاري جست چون ايشان
آلهه خود را تنها به استناد تقليد پدران ميپرستيدند ،و هيچ حجت و دليلي بر آن نداشتند و ابراهيم تنها به اعتقاد و نظر خود
اتكاء نمود.
"إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ" يعني من از هر معبودي بيزارم ،مگر آن كسي كه مرا ايجاد كرده ،و او خداي سبحان
است .و در اينكه خدا را به فطر (ايجاد) توصيف كرده ،اشاره است به حجت بر ربوبيت و الوهيت خداي تعالي ،براي اينكه
فطر و ايجاد منفك از تدبير امر موجودي كه ايجاد كرده نيست ،پس آن كسي كه تمام عالم را ايجاد كرده ،همان كسي
است كه امور آنان را تدبير ميكند ،پس تنها او سزاوار آن است كه پرستيده شود.
و معناي" فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ" اين است كه :او به زودي مرا به سوي حق كه من طالب آنم هدايت ميكند .و بعضي از مفسرين
« »1گفتهاند :معنايش اين است كه به سوي راه بهشت هدايتم ميكند .و در اين جمله اشاره است به يك اثر ديگر از آثار
ربوبيت خداي تعالي ،و آن عبارت است از هدايت به سوي راه حق ،راهي كه انسان بايد آن را طي كند ،چون سوق دادن هر
موجودي به سوي كمال نيز جزء تدبير و از تماميت آن است ،پس بر ربي كه مدبر امر مربوب خويش است الزم است كه او
را به سوي كمالش و سعادتش هدايت كند ،هم چنان كه خودش از قول موسي (ع) حكايت كرده كه فرموده ":رَبُّنَا الَّذِي
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از آنجا كه رشته كالم از رسالت رسول (ص) و كفر مشركين به رسالت و تشبث ايشان (در شرك) به ذيل تقليد از پدران و
بدون هيچ دليل ديگر انجاميد ،دنبالش داستان ابراهيم (ع) را ذكر ميكند كه تقليد كردن از پدر و قومش را دور انداخته ،از
آنچه آنان به جاي خداي سبحان ميپرستيدند بيزاري جست ،و از پروردگارش طلب هدايتي كرد كه از فطرتش سرچشمه
ميگرفت.
بعد از نقل داستان ابراهيم اين مسائل را خاطر نشان ميفرمايد كه از چه نعمتهايي برخوردارشان كرد ،و آنها چگونه آن
نعمتها را كفران كردند ،و به كتاب خدا كافر شدند ،و در آن خردهگيريها نمودند ،و به فرستاده خدا طعنهها زدند ،طعنههايي
كه به خودشان بر ميگردد ،و سپس آثار اعراض از ياد خدا را ذكر ميكند ،و عاقبت اين كار را كه همان شقاوت و خسران
است تذكر ميدهد و آن گاه عطف ميكند بر آن اين را كه پيامبر بايد براي هميشه از ايمان آوردن ايشان مايوس باشد .و
سپس تهديدشان ميكند به عذاب .و به پيامبر عزيزش تاكيد ميكند كه به قرآن تمسك جويد ،چون قرآن ذكر او و ذكر قوم
او است ،و به زودي از آن بازخواست ميشوند ،و آنچه در قرآن است دين توحيد است كه همه انبياء گذشته بر آن دين
بودند.
"وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ" كلمه" براء" مصدر" برء"" ،يبرء" است كه صفت مشبههاش"
بريء" ميشود .و بنا بر اين ،معناي جمله" انني براء" "،انني ذو براء" ميشود .و يا معناي آن" انني بريء"
ترجمه الميزان ،ج ،12ص137 :
است ،كه براي مبالغه به جاي" بريء" "،براء" را به كار برده ،هم چنان كه وقتي بخواهيم در عدالت كسي مبالغه كنيم
ميگوييم فالني عين عدالت است.
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أَعْطي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي" « »7و نيز فرموده ":وَ عَلَي اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ" « ،»0پس رجوع به خداي تعالي و تنها او را
پرستيدن ،هدايت او را به دنبال ميآورد ،هم چنان كه در اين باره نيز فرموده ":وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا" «».3
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .33
)(2پروردگار ما همان كسي است كه هر چه را خلقت بداد هدايت هم كرد .سوره طه ،آيه .33
)(3هدايت به سوي راه وسط به عهده خدا است .سوره نحل ،آيه .2
)(4و كساني كه در راه ما جهاد كنند ما به سوي راههاي خود هدايتشان ميكنيم .سوره عنكبوت ،آيه [.....]02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص130 :
اين را هم بايد دانست كه استثناء" إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي" استثناء منقطع است ،چون همانطور كه مكرر گفتهايم بتپرستان خدا را
عبادت نميكردند ،چون خدا در جمله مستثني نبود ،تا كلمه" اال" او را استثناء كند .پس اينكه بعضي از مفسرين «»1
استثناء مذكور را متصل دانسته و گفتهاند :مشركين معتقد بودهاند كه اللَّه تعالي رب ايشان است ،ولي غير از اللَّه (يعني بتها)
را ميپرستيدند ،صحيح نيست.
[وجوهي كه در باره معناي آيه ":وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" گفته شده] .....ص 825 :
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"وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ "از ظاهر كالم برميآيد كه ضمير فاعل مستتر در كلمه" جعلها" به اللَّه تعالي
بر ميگردد ،و ضمير بارز در آن -به طوري كه بعضي « »7گفتهاند -به كلمه" برائت" برميگردد كه ابراهيم از آن سخن
گفت ،و معنايش همان معناي كلمه توحيد است ،يعني كلمه" ال اله اال اللَّه" كه مفادش نفي خدايان دروغين است ،نه نفي
آنها و اثبات خداي تعالي ،چون كلمه" اللَّه" در اين جمله مضموم است چون بدل از" اله" است و منصوب نيست تا منصوب
به استثناء باشد ،و اين مطلبي است روشن و هيچ احتياجي به تكلفهايي كه بعضي از مفسرين مرتكب شدهاند ندارد .گفتهاند
كه ضمير در" جعلها" به كلمه توحيد برميگردد كه از كالم ابراهيم (ع) فهميده ميشود.
و مراد از كلمه" عقب" ذريه و فرزندان ابراهيم (ع) است .و معناي جمله" لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" اين است كه :شايد از عبادت آلهه
غير خدا به سوي عبادت خدا برگردند.
يعني بازگردند بعضي از آنها -كه همان پرستندگان غير خدا هستند -به دعوت بعضي ديگر -كه همان پرستندگان خدا
هستند -به عبادت خداي تعالي .و از همين جا معلوم ميشود كه مراد از بقاء كلمه در ذريه فرزندان ابراهيم اين است كه
ذريه آن جناب چنان نباشد كه به كلي و حتي يك نفر موحد در آنان باقي نماند ،بلكه همواره و ما دام كه نسل آن جناب در
روي زمين باقي است ،افرادي موحد در بين آن يافت بشود و چه بسا اين استجابت همان دعايي باشد كه ابراهيم (ع) قبال
ذكر كرده و عرضه داشته بود ":وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ" «3».
بعضي ديگر از مفسرين « »3گفتهاند :ضمير در كلمه" جعل" به ابراهيم برميگردد ،و خالصه ابراهيم اين كلمه را در ذريه
خود قرار داد تا شايد به سوي آن برگردند .و منظور از اين تعبير اين است كه ابراهيم كلمه توحيد را به عنوان وصيت به
فرزندان در بين آنان قرار داد تا در
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .33
)(3خدايا مرا و فرزندانم را از اينكه بتها را بپرستيم دور بدار .سوره ابراهيم ،آيه .03
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[سخن مشركين كه در رد قرآن گفتند چرا بر يكي از بزرگان و توانگران نازل نشده و جواب به آنها با بيان اينكه روزيهاي مادي و معنوي را خداي تعالي تقسيم ميكند] .....ص :
823

"وَ قالُوا لَوْ ال نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلي رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ" منظور از" قريتين" مكه و طائف است .و مقصودشان از"
عظمت" -به طوري كه از سياق برميآيد -عظمت از حيث مال و جاه است ،چون در نظر افراد مادي و دنياپرست مالك
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)(4روح المعاني ،ج  ،73ص .20
ترجمه الميزان ،ج ،12ص133 :
هر مدتي يك بار به آن مراجعه كنند ،هم چنان كه قرآن كريم ميفرمايد ":وَ وَصَّي بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفي لَكُمُ الدِّينَ فَال تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" «1».
ليكن خواننده عزيز خودش خوب ميداند كه از وصيت ،به كلمه توحيد تعبير نميكنند به اينكه ابراهيم (ع) آن را در ذريه
خود كلمه باقيهاي قرار داد ،گو اينكه ممكن است ابراهيم (ع) چنين چيزي را آرزو داشته ،اما خواستن و آرزو كردن ،غير از
جعل باقي و قرار دادن است.
بعضي « »7ديگر گفتهاند :مراد اين است كه خداي تعالي امامت را كلمه باقيهاي در ذريه ابراهيم (ع) قرار داد.
به زودي در باره اين تفسير در بحث روايتي آينده ان شاء اللَّه بحث خواهيم كرد.
مطلب ديگر اينكه از آيه شريفه چنين برميآيد كه ذريه ابراهيم (ع) تا روز قيامت از اين كلمه خالي نميشود.
"بَلْ مَتَّعْتُ هؤُالءِ وَ آباءَهُمْ حَتَّي جاءَهُمُ الْحَقُّ وَ رَسُولٌ مُبِينٌ" اين آيه كه در آغازش كلمه" بل" آمده اعراض از چيزي
است كه از آيه قبلي فهميده ميشد ،و معنايش اين است كه :برگشتن مشركين از شرك به توحيد ،نهايت چيزي بود كه از
مشركين اميدش ميرفت ،و ليكن برنگشتند ،بلكه من اين مشركين قوم تو را و پدران ايشان را چند صباحي از زندگي
بهرهمند كردم ،و از نعمتهاي خود برخوردار نمودم تا آنكه حق و رسولي مبين به سويشان بيامد.
و چه بسا التفاتي كه در اين آيه از غيبت به تكلم بكار رفته ،و فرموده ":من آنان را برخوردار كردم" براي اين بوده كه به
عظمت جرم مشركين اشاره كرده باشد ،و بفهماند مشركين در كفران نعمتها و كفرشان به حق و نسبت سحر دادن به
رسول خدا (ص) هيچ منظوري جز توهين به خداي تعالي نداشتند.
و مراد از اينكه فرمود ":تا آنكه حق به سويشان آمد" همين قرآن است .و مراد از" رسول مبين" رسول خدا ،محمد مصطفي
(ص) است.
"وَ لَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ قالُوا هذا سِحْرٌ وَ إِنَّا بِهِ كافِرُونَ "اين جمله طعني را كه مشركين به حق زدند ،يعني به قرآني كه
برايشان نازل شد
__________________________________________________
)(1ابراهيم و يعقوب ،فرزندان خود را به دين توحيد وصيت كرده ،و گفتند :اي فرزندان من خداي براي شما دين را برگزيده
پس زنهار از دنيا نرويد مگر مسلمان .سوره بقره ،آيه .107
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص133 :
حكايت ميكند و اين طعن مستلزم طعن به رسول خدا (ص) نيز هست ،هم چنان كه كالم بعديشان نيز طعن به آن جناب
است.
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عظمت و شرافت و علو مقام همين چيزها است .و مراد از" رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ" مردي از يكي از دو قريه است ،كه
كلمه" احد" به منظور اختصار از آن حذف شده.
و مقصودشان از اين كالم اين بوده است كه رسالت ،مقامي شريف و الهي است ،و چنين مقامي سزاوار نيست كه به هر
كس داده شود ،بلكه بايد به كسي داده شود كه في نفسه شريف باشد ،و در قوم خود حكمفرما و مطاع باشد ،و رسول خدا
(ص) مردي فقير است ،كه به همين جهت چنين شرافت و مقامي را ندارد ،پس اگر قرآن او به راستي نازل از ناحيه خدا
ميبود ،بايد به مرد عظيمي در مكه و يا مرد عظيمي در طائف نازل شود كه داراي مال بسيار و نفوذ بي اندازهاند.
در مجمع البيان گفته :منظور از دو مرد عظيم در يكي از دو شهر ،وليد بن مغيره از مكه و ابا مسعود عروة بن مسعود ثقفي از
طائف بوده -به نقل از قتاده .بعضي ديگر گفتهاند :عتبة ابن ابي ربيعه از مكه و ابن عبدياليل از طائف بوده -به نقل از
مجاهد .بعضي ديگر گفتهاند:
وليد بن مغيره از مكه و حبيب بن عمر ثقفي از طائف بوده -به نقل از ابن عباس «».1
ليكن حق مطلب اين است كه اين تطبيقها از خود نامبردگان بوده ،و گر نه مشركين شخص معيني را در نظر نداشتند ،بلكه
بطور مبهم گفتهاند كه جا داشت يكي از بزرگان مكه و طائف پيامبر بشوند ،و اين معنا از ظاهر آيه به خوبي استفاده ميشود.
"أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا"...
مراد از" رحمت" بطوري كه از سياق استفاده ميشود نبوت است.
راغب ميگويد كلمه" عيش" تنها در حيات جانداران استعمال ميشود ،و اين كلمه اخص از كلمه حيات است چون حيات
هم در مورد جاندار بكار ميرود ،و هم در مورد خداي تعالي ،و هم فرشتگان ،ولي كلمه عيش در مورد خدا و مالئكه استعمال
نميشود .و كلمه" معيشت" هم از مشتقات" عيش" است كه به معناي آذوقه و هر چيزي است كه با آن زندگي ميكنند
« .»7و نيز در معناي كلمه" تسخير" گفته :تسخير هر چيزي به معناي راندن
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .30
)(2مفردات راغب ،ماده" عيش".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص130 :
قهري آن به سوي غرض مخصوص است -تا آنجا كه ميگويد :و" سخري" نام همان چيزي است كه مقهور واقع شده ،و
آن را به سوي اراده و خواست خود سوق ميدهد «».1
آيه مورد بحث و دو آيه بعدش در مقام پاسخ به گفتار مشركين مكه است كه اعتراض كردند كه چرا قرآن بر يكي از مردان
مكه و طائف نازل نشد .و حاصل جواب اين است كه گفتار آنان تحكمي است روشن ،تحكمي كه هر شنوندهاي را به
شگفت وا ميدارد ،براي اينكه در مسالهاي مداخله و حكم ميكنند كه مربوط به ايشان نيست ،و آن مساله نبوت است،
مسالهاي كه از دنيا و آنچه در آن است مهمتر است .و اين مشركين در امر معيشت دنيايي كه در آن زندگي ميكنند و از
رزقش ارتزاق مينمايند ،و خود قطرهاي از درياي بيكران رحمت ما است ،هيچ مداخلهاي ندارند ،با اينكه معيشت دنيا از نظر
ما مسالهاي است بسيار كوچك و بي ارج ،چون متاعي است زايل و ناپايدار ،و تقسيم همين زندگي ناچيز در بين آنان ،به
دست ما است ،و از تحت قدرت و مشيت آنان بيرون است ،آن وقت چگونه به خود اجازه ميدهند به تقسيم چيزي مداخله
نموده كه هزاران بار از زندگي دنيا مهمتر است ،و آن مساله نبوت است كه رحمت كبريايي ما ،و كليد سعادت دائمي بشر ،و
رستگاري جاودانه ايشان است .و مشركين كه در تقسيم معيشت دنيا هيچ گونه دخل و تصرفي ندارند چگونه ميخواهند اين
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مساله مهم را تقسيم نموده ،بگويند نبوت نبايد بر فالن شخص داده شود ،و بايد به فالن و فالن داده ميشد.
بنا بر اين ،جمله" أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ "استفهامي است انكاري ،و التفات از تكلم (نحن قسمنا) به غيبت (رحمة
ربك )براي اين است كه داللت كند بر اينكه رسول خدا (ص) به عنايتي ربوبي اختصاص يافته كه به مقام نبوت رسيده
است.
و معناي آيه اين است كه :مشركين ،مالك نبوت -كه رحمت خاصهاي است از ما -نيستند ،تا به تقسيم آن پرداخته ،از تو
منعش نموده ،به هر كس ديگري كه خواستند بدهند.
و جمله" نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا" دليل اين انكار را بيان ميكند و ميفرمايد اينكه گفتيم اينها اختياردار
مساله نبوت نيستند تا به تقسيم آن بپردازند ،براي اين است كه از تقسيم چيزي كه به مراتب از نبوت پايينتر است عاجزند،
و آن معيشت زندگي دنياي ناچيزشان است كه ما در بينشان تقسيم كردهايم ،آن وقت چگونه ميخواهند چيزي را تقسيم
كنند كه بسيار ارجمندتر و داراي قدر و منزلت بيشتر است؟ آن هم به اندازهاي كه
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" سخر".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص132 :
كسي نميتواند مقدارش را درك كند ،يعني به مساله نبوت بپردازد كه رحمت خاصه ما است ،و هر كسي را كه بخواهيم
بدان اختصاص ميدهيم؟
و دليل بر اينكه اختيار ارزاق و معيشتها به دست انسان نيست ،اختالف افراد مردم در دارايي و فقر ،و عافيت و صحت ،و
اوالد و ساير چيزهايي است كه رزق شمرده ميشود ،با اينكه هر فرد از افراد بشر را كه در نظر بگيري ميبيني كه او هم
ميخواهد از ارزاق نهايت درجهاش را كه ديگر بيش از آن تصور ندارد دارا باشد .اما ميبينيم كه هيچ يك از افراد به چنين
آرزويي نميرسند ،و به همه آنچه كه آرزومندند و آنچه كه دوست ميدارند نائل نميشوند ،از اينجا ميفهميم كه ارزاق به
دست انسان نيست چون اگر ميبود هيچ فرد فقير و محتاجي در هيچ يك از مصاديق رزق يافت نميشد بلكه هيچ دو نفري
در داشتن ارزاق ،مختلف و متفاوت پيدا نميشد ،پس اختالفي كه در آنان ميبينيم روشنترين دليل است بر اينكه رزق دنيا
به وسيله مشيتي از خدا در بين خلق تقسيم شده ،نه به مشيت انسان.
عالوه بر اينكه اراده و عمل انسانها در به دست آوردن رزق يكي از صدها شرائط آن است ،و بقيه شرائطش در دست آدمي
نيست ،و از انواع رزق آنچه مطلوب هر كسي است وقتي به دست ميآيد كه همه آن شرائط دست به دست هم دهند ،و
اجتماع اين شرائط به دست خدايي است كه تمامي شرائط و اسباب به او منتهي ميشود.
همه اينها كه گفتيم در باره مال بود ،و اما جاه و آبرو آن نيز از ناحيه خدا تقسيم ميشود ،چون متوقف بر صفات مخصوصي
است كه به خاطر آن درجات انسان در جامعه باال ميرود ،و با باال رفتن درجات ميتواند پايين دستان خود را تسخير كند و
در تحت فرمان خود درآورد ،و آن صفات عبارت است از فطانت ،زيركي ،شجاعت ،علو همت ،قاطعيت عزم ،داشتن ثروت،
قوم و قبيله و امثال اينها ،كه جز به صنع خداي سبحان براي كسي دست نميدهد ،هم چنان كه فرموده ":وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا -ما بعضي از ايشان را به درجاتي ما فوق بعضي ديگر كرديم تا بعضي بعضي
ديگر را مسخر خود كنند".
پس ،از مجموع دو جمله ،يعني جمله" نَحْنُ قَسَمْنا ،"...و جمله" وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ،"...استفاده شد كه تقسيم كننده
ارزاق مادي و معنوي (جاه) در بين مردم ،خداي سبحان است ،و ال غير .و معناي جمله" وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ"
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[مقصود از اينكه فرمود :اگر مردم امت واحده نميشدند ،سقف خانه كافران را از نقره ميكرديم و .....]...ص 821 :

"وَ لَوْ ال أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً ...وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ" اين آيه و آيه بعدش اين معنا را بيان ميكند كه متاع دنيا
نزد خداي سبحان قدر و منزلتي ندارد.
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اين است كه:
نبوت كه رحمت پروردگار تو است بهتر است از مالي كه مشركين در پي جمع آنند ،پس وقتي تقسيم اين مال و جاه پست در
دست آنان نيست ،چگونه ميتوانند بهتر از آن و مهمتر از آن را تقسيم كنند.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص132 :
ممكن هم هست جمله" وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ" را عطف تفسير بگيريم براي جمله" نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ،"...
در نتيجه جمله مذكور بياني ميشود براي تقسيم معيشت ،اما به بيان علل انقسام آن در مجتمع انساني.
توضيح اينكه :كثرت حوائج انسان در زندگي دنيا آن قدر زياد است كه فرد فرد انسانها نميتوانند همه آنها را در زندگي
فردي خود برآورده نمايند ،و مجبورند كه بطور اجتماعي زندگي كنند ،و از اينرو است كه اوال بعضي بعضي ديگر را به خدمت
خود ميگيرند ،و از آنان استفاده مينمايند .و ثانيا اساس زندگي را تعاون و معاضدت يكديگر قرار ميدهند ،همان طور كه در
مباحث نبوت در جزء دوم اين كتاب گذشت.
در نتيجه مال كار بدينجا منجر ميشود كه افراد اجتماع هر يك هر چه دارد با آنچه ديگران دارند معاوضه كند ،و از همين
جا نوعي اختصاص درست ميشود ،چون گفتيم هر يك از افراد اجتماع ما زاد فراوردههاي خود را -كه يا غله است و يا
كاالي صنعتي -ميدهد و آنچه از حوائج زندگي ميخواهد از ما زاد فراوردههاي ديگران ميگيرد.
مثال يكي از افراد اجتماع قناتي كنده ،و آبي در آورده ،آنچه از اين آب كه زائد بر مقدار حاجتش ميباشد ميدهد ،و از
ديگران ما زاد آذوقهشان را ميگيرد ،در نتيجه هر دو ،هم داراي آب ميشوند ،و هم داراي آذوقه .و الزمه اين نوع زندگي
اين است كه هر فردي در كاري كه تخصص دارد سعي ميكند و آن كار را به بهترين وجه ممكن انجام داده ،از آنچه
درست ميكند هر چه خودش الزم دارد نگه ميدارد ،و قهرا ما زاد آن مورد احتياج ديگران واقع ميشود ،چون ديگران به
كاري ديگر اشتغال دارند ،و او هم به فراوردههاي آنان محتاج است ،و ما يحتاج خود را با آنچه از فراوردههاي خود زياد آمده
مبادله ميكند ،مانند نانوا كه محتاج آبي است كه سقايان دارند ،و سقا هم محتاج نان او است ،پس نانوا براي سقا كار
ميكند ،و سقا هم براي نانوا .و نيز مانند يك مخدوم كه خادمي را براي خدمت خود مسخر كرده ،و خادم هم مخدوم را
براي پولش مسخر كرده ،و همچنين هر دسته از طبقات اجتماع مسخر طبقات ديگر ،و خود مسخر كننده آنان است ،و آنان
يا بدون واسطه و يا با يك يا چند واسطه مسخر اويند( ،كفاشي براي كفشدوزي بدون واسطه محتاج به دباغ است ،ولي
برزگر با واسطه محتاج به او است ،چون بين برزگر و دباغ و سراج فاصله است) ،براي اينكه هر يك به ما زاد آنچه نزد
ديگري است محتاج است ،و هر يك فراوردههاي خود را در دسترس ديگران قرار ميدهد ،البته با اختالفي كه مردم در
احتياج و اهتمام به فراوردهها دارند .
ترجمه الميزان ،ج ،12ص132 :
و بنا بر آنچه گذشت مراد از كلمه "معيشت" هر چيزي است كه زندگي انسان را تشكيل ميدهد ،چه مال و چه جاه .و يا
تنها مال است ،و غير مال را به تبع شامل ميشود هم چنان كه ذيل آيه كه ميفرمايد" وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ"
نيز مؤيد اين احتمال است ،چون تنها شامل مال ميشود ،و غير مال را به تبع شامل ميگردد.
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مفسرين « »1گفتهاند :مراد از امت واحده بودن مردم در اين آيه شريفه اجتماع آنان است بر سنت كفر ،ميفرمايد :اگر اين
نبود كه مردم چون ببينند تمامي زينتهاي زندگي دنيا در دست كفار است ،و مؤمنين به خدا از آن به كلي تهي دست و
محرومند كافر ميشدند ...و كلمه" معارج" به معناي درجات باال است.
و معناي آيه اين است :اگر نبود اين مساله كه مردم در صورت ديدن تنعم كافران و محروميت مؤمنان بر كفر اجتماع كنند
هر آينه ما براي خانههاي هر كس كه به رحمان كفر ميورزيد سقفي از نقره درست ميكرديم ،و به درجاتي بر ديگران غلبه
ميداديم.
و ممكن هم هست كه مراد از" امت واحده" بودن مردم اين باشد كه همه مردم در برابر اسباب و عوامل بهرههاي زندگي
يك نسبت دارند ،و در اين نسبت فرقي بين مؤمن و كافر نيست ،پس هر كس منتهاي سعي خود را در طلب رزق به كار
ببندد ،و اسباب و عوامل ديگر هم كه در اختيارش هست مساعد با اين كوشش باشد ،قهرا به رزق مطلوب خود ميرسد ،چه
مؤمن باشد ،چه كافر .و كسي كه آن اسباب و عوامل با سعي وي جمع نباشد ،و مساعدت نكند ،محروم ميگردد ،و رزقش
تنگ ميشود ،چه مؤمن باشد و چه كافر.
و معناي آيه اين است كه :اگر نبود كه ما اراده كردهايم مردم در برابر اسبابي كه آنان را به زخارف دنيا ميرساند يكسان
باشند ،و اختالفشان هم به خاطر ايمان و كفر نباشد ،هر آينه براي كفار سقفهايي از نقره قرار ميداديم...
"وَ لِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَ سُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ وَ زُخْرُفاً" در اين جمله كلمه" ابوابا" و كلمه" سررا" نكره (بدون الف و الم) آمده ،و
اين به منظور عظمت دادن بدانها است .و كلمه" زخرف" به معناي طال و يا به معناي مطلق زينت
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص133 :
است .و در مجمع البيان گفته :كلمه" زخرف" به معناي كمال زيبايي هر چيز است و از همين جهت طال را هم" زخرف"
ميگويند .و وقتي گفته ميشود ":زخرفه زخرفة "معنايش اين است كه فالن چيز را زينت كرد و زيبايش نمود .و باز به
همين جهت نقش نگار و تصاوير را" زخرف" ميگويند .و در حديث آمده كه رسول خدا (ص) (در فتح مكه) بيرون كعبه
ايستاد و داخل آن نشد ،تا آنكه دستور داد زخرف آن را دور ريختند « .»1و بقيه الفاظ آيه روشن است.
"وَ إِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ" كلمه" ان" نافيه" است .و كلمه" لما" به معناي" اال"
است .و معناي جمله اين است كه :آنچه از مزاياي معيشت گفتيم چيزي نيست ،جز متاع زندگي دنياي ناپايدار و فاني و بي
دوام.
"وَ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ" -مراد از" آخرت" به قرينه مقام ،زندگي آخرت است ،البته زندگي با سعادت آخرت .گويا
زندگي اشقياء جزء زندگي به شمار نميآيد.
و معناي آيه اين است :زندگي آخرت كه همان زندگي نيكبختان سعيد است (چون زندگي دوزخيان زندگي نيست) ،به
حكمي از خداي تعالي و به قضايي از او مختص است به متقين .و اين اختصاص و انحصار تا اندازهاي مؤيد آن معنايي است
كه ما قبال براي جمله" مردم در دنيا امت واحدهاي بودند" ذكر كرديم.
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"وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ" در باره كسي گفته ميشود" عشي" "،يعشي" "،عشا" -از
باب علم يعلم -كه چشمانش دچار آفتي شده باشد كه هيچ نبيند ،و يا تنها شبكور باشد .و در باره كسي گفته ميشود"
عشا" "،يعشوا" "،عشوا" و" عشوا" -از باب نصر ينصر -كه خود را به كوري و يا شبكوري زده باشد ،بدون اينكه در
چشمانش آفتي باشد .و كلمه" نقيض" از مصدر" تقييض" است كه هم به معناي تقدير است ،و هم چيزي را نزد چيزي
بردن .ميگوييم" قيضه له" يعني فالني را نزد فالن كس آورد.
بعد از آنكه گفتار به ذكر متقين منتهي شد كه آخرت نزد خدا خاص ايشان است ،اين موقعيت پيش آمد كه چيزي از سر
انجام معرضين از حق كه خود را از ياد رحمان به كوري ميزنند بگويد ،و به مال امر آنان اشاره نمايد ،و بفرمايد اينكه خود
را از ياد خدا به كوري
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .30
ترجمه الميزان ،ج ،12ص131 :
ميزنند ،باعث ميشود كه قرينهايي از شيطان مالزمشان گردند كه هيچگاه از ايشان جدا نشوند ،تا در آخر با خود وارد
عذاب آخرتشان كنند.
پس معناي آيه چنين ميشود :كسي كه از ياد خداي رحمان خود را به كوري بزند ،و به اين مساله به نظر شبكورها بنگرد ،ما
شيطاني برايش ميآوريم .و در جاي ديگر تعبير به ارسال كرده ميفرمايد ":أَ لَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَي الْكافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ
أَزًّا" « »1و در آيه مورد بحث كلمه" ذكر" را به كلمه" رحمان" اضافه نموده تا اشاره باشد به اينكه ياد خدا خود رحمتي
است از خدا.
و معناي قرين در جمله" فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ "مصاحبي است كه هرگز از شخص شبكور جدا نميشود ".وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ "ضمير در" انهم" به شياطين و بقيه ضميرهاي جمع به آنهايي كه از ذكر خدا كورند بر
ميگردد .و اگر در آيه قبل ضمير آنان را مفرد آورد و فرمود ":كسي كه از ذكر رحمان خود را به كوري زند شيطاني برايش
قرار ميدهيم" و در اين آيه ضمير را جمع آورده ،به اعتبار معناي" من يعش" ميباشد ،و كلمه "يصدونهم" از مصدر"
صد" است كه به معناي برگرداندن و منصرف كردن است .و منظور از" السبيل" راه خدا است كه عبارت است از دين توحيد
كه ذكر ،بشر را به سويش دعوت ميكند.
و معناي آيه اين است كه :شيطانها اينگونه افراد را كه از ياد خدا خود را به كوري ميزنند از ذكر منصرف ميكنند ،و آن
وقت است كه ميپندارند به سوي حق راه يافتهاند.
و اين پندار غلط -كه وقتي از راه حق منحرف ميشوند گمان ميكنند هدايت يافتهاند -خود نشانه تقييض قرين است ،يعني
نشانه آن است كه از تحت واليت خدا در آمده ،و در تحت واليت شيطان قرار گرفتهاند ،براي اينكه انسان به طبع اولي خود
مفطور بر اين است كه متمايل به حق باشد ،و به حكم فطرتش ميخواهد هر چيزي را كه به وي عرضه ميشود بشناسد،
ولي اگر سخن حقي بر او عرضه شود و او به پيروي هواي نفسش از پذيرفتن آن سرباز زند و همين روش را ادامه دهد،
خداوند مهر بر دلش زده ،چشم دلش را كور ميكند ،و قريني برايش مقدر ميكند ،آن وقت ديگر با هر حقي كه مواجه شود
آن را بر باطل منطبق ميكند ،با
__________________________________________________
)(1آيا نميبيني كه شيطانها را به سراغ كافران فرستاديم تا به نوعي تحريكشان كنند .سوره مريم ،آيه .20
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ترجمه الميزان ،ج ،12ص137 :
اينكه فطرتا متمايل به آن است ،ولي شيطانش او را به اين تطبيق دعوت ميكند ،در نتيجه ميپندارد كه راه همين است ،و
نميفهمد كه در بيراهه است ،ميپندارد كه بر حق است ،و احتمال هم نميدهد كه راه باطل را ميرود.
و اين حالت همان غطايي است كه خداي تعالي ميفرمايد :در دنيا بر جلو ديدههايشان مياندازد و به زودي در قيامت آن را
از پيش رويشان برميدارد ":الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي ...قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ
فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً" «».1
و نيز اين معنا را در جاي ديگر كه خطابش در آن به اينگونه افراد است كه در دنيا قريني از شيطان داشتند ،و روز قيامت
ايشان را مخاطب به آن ميكند ،فرموده ":لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ...قالَ قَرِينُهُ
رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَاللٍ بَعِيدٍ" «».7
[بيزاري جستن كافر كور دل از قرين شيطاني خود در قيامت] .....ص 834 :
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"حَتَّي إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ" كلمه" حتي" غايتي است براي فعل مستمري كه
آيه قبلي بر آن داللت داشت ،يعني فعل" يعبدونهم" .و معناي جمله "يحسبون" اين است كه اين قرينان شيطاني مدام
ايشان را از راه خدا باز ميداشتند ،و مدام ميپنداشتند كه راه همان است كه ايشان ميپيمايند ،تا آنكه مرگ يكي از ايشان
برسد.
و منظور از اينكه فرمود" تا نزد ما بيايد "روز قيامت است .و ضمير در" جاء" به موصول" من يعش" بر ميگردد ،و چون
لفظ موصول مفرد بود" جاء" نيز مفرد آمده .و مراد از" مشرقين" مشرق و مغرب است كه در آن جانب مشرق غلبه داده
شده.
و معنايش اين است كه :اينان هم چنان بر جلوگيري از راه خدا ادامه ميدهند و آنان هم كه از ذكر ما كور صفتي ميكنند
هم چنان بر پندار غلطشان -كه گمان ميكنند راه يافتگانند -ادامه ميدهند تا آنكه مرگ يكي از ايشان برسد و نزد ما آيد،
در حالي كه قرينش
__________________________________________________
)(1آنهايي كه ديدگانشان در دنيا در پردهاي بود و ذكر ما را نميديدند ...بگو آيا ميخواهيد به شما خبر دهيم از كساني كه
در اعمالشان از هر كس ديگر بيبهرهترند؟ كساني هستند كه عمرشان را در راه حيات دنيا تباه كردند ،و ميپنداشتند كه كار
خوبي ميكنند .سوره كهف ،آيه .133 -131
)(2تو در دنيا از اين نشاه در غفلت بودي ،ما پرده غفلت را كنار زديم ،اينك امروز ديدگانت تيزبين و خيره شده است...
قرينش در پاسخ ميگويد :پروردگارا من او را به طغيان نكشيدم ،بلكه او خودش در بيراههاي دور از راه بود .سوره ق ،آيه
.72 -77
ترجمه الميزان ،ج ،12ص130 :
هم با او باشد ،آن وقت برايش كشف ميشود كه عمري گمراه بوده ،و اينك عواقب و آثار گمراهي يعني عذاب قيامت فرا
ميرسد ،آن وقت قرين خود را مخاطب قرار داده ،با لحني كه ميرساند از او متاذي و بيزار است ميگويد :اي كاش بين من
و تو به مقدار فاصله بين مغرب و مشرق دوري ميبود و من همنشين تو نميشدم ،كه چه بد همنشيني هستي.
از سياق آيه استفاده ميشود كه اين گونه افراد غير از عذابي كه در آتش از آتش دارند ،عذابي هم از همنشيني با قرينها
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ميچشند ،و بدين جهت آرزو ميكنند كه از آنان دور ميبودند ،و از بين همه عذابها تنها دوري از اين عذاب را ياد ميكنند ،و
ساير عذابها را از ياد ميبرند.
[وجوه مختلف در معناي جمله" وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ" كه خطاب به كفار و قرينهاي شيطاني آنها است] .....ص 835 :
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"وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ" از ظاهر كالم برميآيد كه اين جمله عطف باشد بر ما قبل كه
حال گمراهان را بيان ميكرد ،و مراد از كلمه" اليوم" روز قيامت است .و جمله" أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ" فاعل فعل"
لن ينفعكم "است .و مراد از ضمير" كم" كه جمع مخاطب است ،همان افرادي است كه از ذكر خدا كور صفتي ميكنند ،و
همچنين قرينهاي آنان .و جمله" اذ ظلمتم" به منزله تعليل است.
و مراد از آيه -و خدا داناتر است -اين است كه :شما تا در دنيا بوديد وقتي يكي از خود شما به شما صدمهاي ميزد و شما را
گرفتار مصيبتي ميكرد ،و به دنبالش خودش هم گرفتار مصيبتي ميشد ،خوشحال ميشديد و تسلي مييافتيد كه او هم
گرفتار شده ،و گرفتاري او همين مقدار فايده براي شما داشت ،ليكن امروز اينطور نيست كه اگر قرينان شما هم مانند شما
معذب شوند سودي به حال شما داشته باشد ،چون اشتراك آنان با شما در عذاب و بودنشان در آتش با شما ،خود عذاب
ديگري است براي شما.
ولي بعضي از مفسرين « »1آيه را طوري ديگر تجزيه و تحليل كردهاند ،و گفتهاند كه فاعل جمله" لن ينفعكم" ضميري
است كه به آرزوي مذكور در آيه قبلي برميگردد و معناي جمله" اذ ظلمتم" چنين ميباشد ":به خاطر اينكه در دنيا به خود
ستم كرديد ،و قرينان را در كفر و گناه پيروي نموديد" .و جمله" أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ" تعليل بيفايده بودن است.
و معناي آيه اين است كه :اين آرزو كردنتان كه از قرينان دور باشيد سودي به حالتان ندارد ،براي اينكه حقتان همين است
كه با آن قرينان در عذاب شريك باشيد.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص . [.....]20
ترجمه الميزان ،ج ،12ص133 :
و انصاف اين است كه اينها آيه را خوب معني نكردهاند ،زيرا اول و آخرش با هم تناقض و تدافع دارد ،چون بنا به گفته آنان
جمله" اذ ظلمتم" تعليل اول بي فايده بودن آرزو است .و جمله" أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ "تعليل دوم آن است .و الزمه
اينكه قاعدتا بايد بين دو تعليل تطابق باشد ،اين است كه در دومي بفرمايد" خدا حكم رانده كه شما آرزومندان در قيامت و
تابعان قرينان ،در عذاب باشيد" نه اينكه بفرمايد ":خدا حكم كرده كه شما آرزومندان معذب در قيامت با متبوعان خود
مشترك باشيد".
بعضي « »1ديگر گفتهاند معناي آيه اين است كه :اشتراك ،چيزي از عذاب را از شما كم نميكند ،براي اينكه هر يك از
شما و قرينان شما بهره وافري از عذاب دارد.
اين هم درست نيست ،چون بر فرض ،علتي كه براي كم نشدن عذاب و بيفايده بودن اشتراك ذكر كرده في نفسه صحيح
باشد ،نه لفظ آيه شريفه و نه سياق آن داللتي بر اين علت ندارد.
بعضي « »7ديگر گفتهاند معنايش اين است كه :اشتراك شما و قرينان در عذاب سودي به حال شما ندارد آن طور كه در
دنيا سود داشت ،چون در دنيا وقتي مشتركا به شدائد گرفتار ميشديد به يكديگر كمك ميكرديد ،و سنگيني گرفتاري بين
همه شما تقسيم ميشد ،ولي در اينجا اينطور نيست ،چون هر يك از شما و قرينان شما بيش از حد طاقت ،تحمل عذاب
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ندارد.
اين نيز مانند وجه قبلي درست نيست و همان اشكال بر اين نيز وارد است .بعالوه فهم چنين معنايي به ذهن هيچ كس در
نميآيد ،تا آيه شريفه بخواهد آن را از ذهنش بيرون آورد.
"أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَ مَنْ كانَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ" بعد از آنكه داستان قرين قرار دادن براي كورصفتان را
ذكر كرد ،و فرمود كه در نتيجه چنين سرنوشتي درك و فهمشان معكوس ميشود بطوري كه ضاللت را هدايت ميپندارند و
نميتوانند حق را بشناسند ،اينك در اين آيه به عنوان تفريع و نتيجهگيري ،رسول گرامي خود را متوجه ميكند به اينكه اين
گونه افراد ،كرها و كورهايي هستند كه تو نميتواني سخن حق را به ايشان بشنواني ،و به سوي راه رشد هدايتشان كني،
پس بيهوده خودت را به زحمت مينداز و در دعوت آنان پافشاري منما ،و از اعراضشان اندوه مخور .چيزي كه هست اين معنا
را به صورت استفهام انكاري بيان ميفرمايد .بقيه الفاظ آيه روشن است.
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص133 :
"فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ" مراد از" بردن پيامبر" بردنش از دنيا
است قبل از انتقام گرفتن از كفار .بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :مراد از بردن آن جناب ،بيرون كردنش از بين مشركين
است .و معناي جمله" فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ" اين است كه ما ناچار از ايشان انتقام خواهيم گرفت .و مراد از اينكه فرمود":
آنچه به ايشان وعده داديم به تو نشان ميدهيم" همان انتقام گرفتن از ايشان است ،قبل از آنكه رسول خدا (ص) از دنيا
برود ،و يا در حالي كه در بين ايشان باشد .و معناي جمله" فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ" اين است كه اقتدار ما بر آنان تفوق دارد (و
اين تفوق را از كلمه" علي" ميفهميم).
و جمله" فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ" در اصل" ان نذهب بك" بوده ،كلمه" ما" بر كلمه" ان" اضافه گشته و" اما" شده ،و نون تاكيد
هم بر" نذهب" اضافه شده "،نذهبن" گشته .و حاصل معناي آيه اين است كه :ما از ايشان انتقام خواهيم گرفت ،حال يا
بعد از درگذشت تو ،و يا قبل از آن.
"فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" از ظاهر كالم برميآيد كه حرف "فاء" در آغاز جمله براي اين
است كه اين جمله نتيجه همه حرفهاي گذشته (نازل كردن ذكر از طريق وحي ،و اينكه نبوت يكي از سنتهاي الهي است ،و
اينكه كتاب نازل بر آن جناب حق است ،و اينكه آن جناب رسولي مبين است كه دعوتش را جز مردم با تقوي اجابت
نميكنند ،و جز دارندگان قرين از شياطين از آن اعراض نمينمايند ،و اينكه پيامبر بايد براي هميشه از ايمان آوردن آنان
مايوس باشد ،و اينكه خدا از ايشان انتقام خواهد گرفت) ميباشد.
و به همين جهت بعد از همه آن مطالب تاكيد ميفرمايد بر اينكه رسول خدا (ص) به كتابي كه بر او وحي شده تمسك
جويد ،چون او بر صراط مستقيم است.
"وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ" ظاهرا مراد از" ذكر "ذكر خدا باشد .و كلمه ذكر در اين سوره به اين معنا
مكرر آمده.
و حرف "الم" در جمله" لَكَ وَ لِقَوْمِكَ" اختصاص را ميرساند ،به اين معنا كه تكاليفي كه در كتاب است متوجه آن جناب
و قوم او است .مؤيد اين معنا تا اندازهاي جمله
__________________________________________________
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)(1تفسير قرطبي ،ج  ،2ص .27
ترجمه الميزان ،ج ،12ص130 :
"وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ" است ،يعني در روز قيامت از آن بازخواست ميشويد (چون اگر آن جناب و قومش خصوصيتي نداشتند
نميفرمود شما بازخواست ميشويد بلكه ميفرمود همه مردم به زودي بازخواست ميشوند).
و از بيشتر مفسرين »«1نقل شده كه گفتهاند مراد از" ذكر" شرف و نام نيكي است كه از آن جناب و قومش باقي بماند .و
معنايش اين است كه :اين قرآن شرافت عظيمي است براي تو و قومت -يعني اعراب -كه تا قيام قيامت در بين امتهاي
ديگر سر بلند خواهيد بود.
[اقوال مفسرين در باره مقصود از اينكه خطاب به پيامبر اكرم (ص) فرمود ":وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ"] .....ص 836 :
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وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ"
بعضي از مفسرين « »7گفتهاند :منظور از اينكه ميفرمايد ":بپرس از رسوالني كه قبل از تو فرستادهايم" پرسيدن از
امتهاي آن رسوالن است ،يعني مثال از علماي يهود و نصاري بپرس ،نظير آيه ":فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ"
« »0و فايده اين مجاز گويي اين است كه اگر ميفرمود ":از امتهايي كه قبل از تو پيامبراني به سويشان فرستاديم بپرس،
آيا ما غير از رحمان آلهه ديگري برايشان قرار داديم تا آنها را بپرستند؟ "ممكن بود همان امتها به دروغ بگويند :بله .ولي
فرمود ":از پيامبراني كه قبل از تو فرستاديم بپرس" تا معلوم شود كه گفتار امتها حجت نيست تا هر چه در جواب بگويند
درست باشد.
بعضي « »3ديگر گفتهاند :مراد سؤال از اهل كتاب ،تورات و انجيل است و بس ،چون اين دو امت هر چند كه كافر بودند
ليكن وقتي به تواتر خبر دادند كه :نه ،خداوند آلههاي براي ما قرار نداده ،سخن ايشان براي مردم حجت ميشود ،چون گو
اينكه خطاب به رسول خدا (ص) است ،ليكن تكليف در آن متوجه به امت آن جناب است.
ليكن بعيد بودن اين دو تفسير بر خواننده پوشيده نيست ،مخصوصا وجه دومي ،از اين جهت كه اهل اين دو كتاب
خصوصيتي ندارند تا تنها از آنان سؤال شود.
بعضي « »3ديگر گفتهاند :آيه شريفه از آياتي است كه در شب معراج خطاب به رسول خدا (ص) شده تا آن جناب از ارواح
انبياء (ع) اين سؤال را بكند ،و در هنگامي كه به ايشان بر ميخورد بپرسد :آيا جز دين توحيد دين ديگري براي امت خود
آورده بودند.
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .32
)(3از كساني كه قبل از تو كتاب آسماني ميخواندند بپرس .سوره يونس ،آيه .23
)(4مجمع البيان ،ج  ،2ص .32
)(5روح المعاني ،ج  ،73ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص132 :
البته روايات زيادي هم از ائمه اهل بيت (ع) بر طبق اين تفسير رسيده كه در بحث روايتي آينده -ان شاء اللَّه تعالي -از نظر
خواننده خواهد گذشت «».1
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بحث روايتي [توضيحي در باره رواياتي كه جمله" وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ" را به امامت ذريه ابراهيم (ع) تفسير كردهاند].....
ص 837 :
اشاره

[روايتي در ذيل آيه ":وَ قالُوا لَوْ ال نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلي رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ"] .....ص 831 :

و در احتجاج از حضرت عسكري (ع) از پدران بزرگوارش روايت آورده كه فرمودند :روزي رسول خدا (ص) در سايه كعبه
نشسته بود كه عبد اللَّه بن اميه مخزومي عرضه داشت :اگر خدا ميخواست رسولي در بين ما مبعوث كند ،كسي را مبعوث
ميكرد كه از همه ما ثروتمندتر و نيكو حالتر باشد ،چرا اين قرآن كه تو ميپنداري خدا بر تو نازلش كرده و به وسيله آن
مبعوث به رسالتت نموده ،بر يكي از دو مرد عظيم اين دو شهر يعني وليد بن مغيره در مكه و عروة بن مسعود ثقفي در طائف
نازل نشد؟
آن گاه امام (ع) در كالمي طوالني پاسخ رسول خدا (ص) را نقل فرموده كه مضمونش همان است كه در آيات آمده.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

در مجمع البيان در ذيل جمله" وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ" آمده كه بعضي گفتهاند:
منظور از" كلمه باقيه در نسل آن جناب" امامت است كه تا روز قيامت در ذريه آن جناب باقي است -نقل از امام صادق
(ع)».7« -
مؤلف :و در اين معنا روايات ديگري نيز هست كه در بعضي از آنها ،آيه شريفه بر امامت از نسل امام حسين (ع) تطبيق شده.
و دقت در اين روايات اين معنا را به دست ميدهد كه بناي آن بر اين است كه ضمير در" جعلها" به هدايتي برگردد كه از
جمله" سيهدين" استفاده ميشود .و در سابق هم در آيه" إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً" گفتيم كه وظيفه امام هدايت مردم
است در ملكوت و واقع اعمالشان ،به اين معنا كه با ارشاد خود ايشان را به سوي خداي سبحان سوق دهند ،و به درجات
قرب به خداي عز و جل نزديك گردانند ،و عمل هر صاحب عملي را به آن منزلتي كه عملش اقتضاء دارد نازل سازند ،البته
با در نظر داشتن اينكه حقيقت هدايت از خدا است ،و اگر به امام هم نسبت ميدهيم به تبع يا بالعرض است.
و فعليت هدايتي كه از ناحيه خدا به سوي خلق نازل شده ،نخست شامل امام ميشود و سپس از ناحيه امام به سوي سايرين
افاضه ميشود ،پس هدايت امام تمامترين مراتب هدايت است ،و هدايتهاي ديگران ما دون آن است .و اينكه ابراهيم (ع)
گفت ":فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ" و قيدي براي هدايت نياورد ،خود دليل است بر اينكه مراد از هدايت ،مطلق هدايت است ،هم ميتواند
با عاليترين مراتب هدايت كه حظ امام از آن مرتبه است منطبق شود ،و هم بر ديگر مراتب .پس ميتوانيم بگوييم منظور از
آن ،امامت است ،و همين امامت است كه
__________________________________________________
)(1اين آيه شريفه به روشني داللت دارد بر اينكه رسول خدا (ص) در همين دنيا كه بوده با عالم برزخ كه انبياء سابق در آن
هستند اتصال و ارتباط داشته هم چنان كه تشريع" السالم عليك ايها النبي و رحمة اللَّه و بركاته" در آخر هر نماز به روشني
داللت دارد بر اينكه آن جناب بعد از رحلت هم به عالم دنيا ارتباط و اتصال دارد و سالم ما را ميشنود .مترجم.
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص132 :
كلمهاي است باقي در نسل ابراهيم (ع).
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آن گاه فرموده :و پاسخ همان است كه قرآن در جواب از" وَ قالُوا لَوْ ال نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلي رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ "
فرموده ":أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ" اي محمد (ص) آيا اين مشركين رحمت پروردگار تو را تقسيم ميكنند؟ ".نَحْنُ
قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا" اين ماييم كه معيشتشان را در زندگي دنيا تقسيم ميكنيم .آري خدا است كه
بعضي از ما را محتاج بعضي ديگر كرده ،اين را محتاج مال او ،و او را نيازمند كاال و يا خدمت اين كرده است.
در نتيجه ميبيني كه بزرگترين پادشاهان و غنيترين توانگران ،محتاج به فقيرترين فقراء شده تا كااليي از انواع كاالها كه
نزد او است از او بخرد ،و يا برايش خدمتي كند و گوشهاي از زندگيش را اصالح نمايد ،كه اگر آن فقير نميبود اصالح
نميشد ،و خود آن پادشاه نميتوانست آن را اصالح كند .و يا آنكه از علمي كه آن فقير از انواع حكمت و علوم دارد استفاده
نمايد ،پس او محتاج به اين فقير است ،و اين فقير هم محتاج مال آن پادشاه توانگر است ،حاجت اين فقير نزد او است و
حاجت آن پادشاه كه يا خدمت و يا علم و يا رأي درست است نزد اين فقير است.
پس آن پادشاه نميتواند بگويد :چرا من علم اين فقير و مال خودم را نداشته باشم ،و فقير هم نميتواند بگويد :چرا مال آن
پادشاه با علم و رأي و معرفت خودم برايم جمع نشد؟
آن گاه امام (ع )اين آيه را قرائت فرمود ":وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا".
آن گاه فرمود ":وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ" يعني رحمت پروردگار تو بهتر از اموال ترجمه الميزان ،ج ،12ص132 :
دنيايي است كه اينان جمع ميكنند «».1

و در كافي به سند خود از سعيد بن مسيب روايت كرده كه گفت :من از علي بن الحسين (ع) از كالم خداي عز و جل
پرسيدم كه ميفرمايد ":وَ لَوْ ال أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً" فرمود منظورش از اين امت ،امت محمد است كه اگر همه كفار
و داراي يك مسلك نميشدند" لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ».7« "...
و در تفسير قمي به سند خود از يحيي بن سعيد از امام صادق (ع) روايت كرده كه در معناي جمله" فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ "فرمود:
اگر تو را از مكه به مدينه هم ببريم ،اراده كردهايم كه دوباره به مكه برگردانيم ،و به وسيله علي بن ابي طالب (ع) از اهل
مكه انتقام بگيريم «3».
و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق ،عبد بن حميد ،ابن جرير ،ابن منذر ،و حاكم -وي حديث را صحيح دانسته -از قتاده
روايت كردهاند كه در تفسير جمله" فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ "از انس نقل كرده كه گفت :رسول خدا (ص) از دنيا
رفت ،و نقمت و عذاب به جاي گذاشت .تا آن جناب بود خداوند هيچ ناماليمي از امتش به وي ننمود تا از دنيا رفت ،در حالي
كه هيچ پيامبري نبود مگر آنكه عذاب خدا را در امتش ميديد ،مگر پيغمبر شما كه عذاب امتش را براي آيندهاش پيش بيني
كرد ،و در خواب ديد كه بعد از درگذشتش چه بر سر امتش ميآيد ،و به همين جهت ديگر هرگز خندان و خوشحال ديده
نشد تا از دنيا رفت «».3
مؤلف :اين معنا از انس و نيز از علي بن ابي طالب و از غير آن دو بطريقي ديگر نقل شده «».3
و نيز در همان كتاب مي گويد :ابن مردويه از طريق محمد بن مروان ،از كلبي ،از ابي صالح ،از جابر بن عبد اللَّه ،از رسول
خدا (ص) روايت كرده كه در ذيل آيه" فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ" فرموده است :اين آيه در باره علي بن ابي طالب
نازل شده كه بعد از درگذشتم از ناكثين و قاسطين انتقام خواهد گرفت «».0
__________________________________________________
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[رواياتي ديگر در ذيل برخي آيات گذشته] .....ص 831 :
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[سوره الزخرف ( :)25آيات  26تا  .....]36ص 868 :
اشاره

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسي بِآياتِنا إِلي فِرْعَوْنَ وَ مَالئِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ ( )30فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآياتِنا إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ
( )32وَ ما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِالَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها وَ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( )32وَ قالُوا يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما
عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ ( )32فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ ()33
وَ نادي فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَ فَال تُبْصِرُونَ ( )31أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ
هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَ ال يَكادُ يُبِينُ () 37فَلَوْ ال أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَالئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ( )30فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ
فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ ( )33فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ ()33
فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَ مَثَالً لِلْآخِرِينَ ()30
ترجمه آيات .....ص 868 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

)(1احتجاج ،ج  ،1ص .72
)(2كافي ،ج  ،7ص .703
)(3تفسير قمي ،ج  ،7ص .723
)(4الدر المنثور ،ج  ،0ص .12
(5و )0الدر المنثور ،ج  ،0ص .12
ترجمه الميزان ،ج ،12ص103 :
مؤلف :از ظاهر اين روايت و روايت قبليش و روايتي كه در اين معنا رسيده برميآيد كه تهديد در اين دو آيه راجع به كساني
است كه از راه حق منحرف ميشوند ،در عين اينكه از مسلمانان هستند ،و راجع به كفار قريش نيست.
و در احتجاج از امير المؤمنين (ع) روايت آورده كه در حديثي طوالني فرمود :و اما آيه" وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رُسُلِنا" خود يكي از براهين نبوت رسول خدا (ص) است كه خداي تعالي به او ارزاني داشته ،و به وسيله آن حجت را بر ساير
خالئق تمام كرده ،براي اينكه بعد از آنكه نبوت را به وسيله آن جناب خاتمه داد و او را به عنوان پيامبر براي تمام امتها و
ساير ملل قرار داد اين امتياز را به او داد كه به آسمان عروجش داد ،و در آن روز همه انبياء (ع) را برايش جمع كرد ،و رسول
خدا (ص) از نبوت همه آگاه شد ،و آنها چيزهايي از عزائم خدا و آيات و براهين او برايش به عنوان ارمغان بيان كردند...
مؤلف :اين معنا را قمي هم در تفسير خود به سند خويش از ابي الربيع از ابي جعفر (ع) در پاسخ از سؤاالت نافع بن ازرق
روايت كرده « .»1و نيز الدر المنثور آن را به چند طريق از سعيد بن جبير و ابن جريح و ابن زيد روايت كرده است «».7
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص . [.....]723
)(2الدر المنثور ،ج  ،0ص .12
ترجمه الميزان ،ج ،12ص101 :
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همانا ما موسي را با آيات خود به سوي فرعون و درباريانش فرستاديم ،گفت :من فرستاده رب العالمينم ().30
پس از آن همين كه آيات ما را به ايشان نمود ،ناگهان از آن معجزات به خنده درآمدند ().32
و ما هيچ آيتي به ايشان ننموديم مگر آنكه از آيت قبلي بزرگتر بود ،و ايشان را به عذاب گرفتيم شايدبرگردند ().32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص107 :
و گفتند :هان اي جادوگر! پروردگار خود را برايمان بخوان ،بخاطر آن عهدي كه به تو داده (كه اگر ايمان آوريم) عذاب را از
ما بردارد كه ما حتما براه خواهيم آمد ().32
ولي همين كه عذاب را از آنان برداشتيم دوباره پيمان شكستند ().33
و فرعون در قوم خود ندا كرد ،و گفت :اي مردم آيا ملك مصر از من نيست و اين نهرها از دامنه قصرم نميگذرد؟ چرا پس
نميبينيد؟ ().31
با اين حال آيا من بهترم يا اين مرد بي كس و خوار ،كه قادر بر بيان نيست ().37
اگر او هم كسي بود چرا (مثل من به عالمت سروري) دستبندي از طال از طرف خدا ندارد ،و يا (چون من كه خدم و حشم
دارم) مالئكه با او قرين نشدند ،و بياريش نيامدند؟ ().30
پس به اين وسيله قوم خود را ذليل و زبون داشت در نتيجه اطاعتش كردند چون آنها مردمي فاسق بودند ().33
همين كه ما را به خشم آوردند از ايشان انتقام گرفتيم و همه را غرق كرديم ().33
پس سرگذشتشان را سلف و مثلي براي ديگران كرديم ().30

بعد از آنكه در آيات قبل فرمود :خداوند كفار را به نعمتهاي خود متمتع كرد ،و اين برخورداري ايشان را به طغيان واداشت،
و كتاب حقي را كه رسول مبينش آورد به سحر نسبت دادند ،و نيز گفتند :چرا اين قرآن بر يكي از مردان دو قريه بزرگ نازل
نشد ،و با اين گفتار خود دو مرد از شهر بزرگ را به خاطر اين كه مال بيشتري داشتند بر رسول خدا (ص) ترجيح دادند،
اينك در اين آيات برايشان مثلي از داستانهاي موسي (ع) و فرعون و قومش آورده كه خدا او را با معجزات و آيات باهرهاش
به سوي ايشان گسيل داشت ،و آنان بر آن آيات خنديدند و مسخره كردند ،و فرعون براي قومش احتجاج كرد ،و به آنان
خطاب نمود كه من بهتر از موسي هستم ،براي اينكه ملك مصر از آن من است كه اين نهرها از دامنه آن جاري است ،با
اين حرفها عقل مردم را دزديد و آنان اطاعتش كردند ،و سرانجام كارشان و استكبارشان بدينجا كشيد كه خدا از ايشان انتقام
گرفته غرقشان كرد.
"وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسي بِآياتِنا إِلي فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ" حرف" الم" كه در اول كالم آمده الم قسم
است ،و حرف" باء" در جمله" بآياتنا "
ترجمه الميزان ،ج ،12ص100 :
مصاحبت را ميرساند .و بقيه الفاظ آيه روشن است.
"فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآياتِنا إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ" منظور از عبارت" همين كه آيات ما را آورد" اظهار معجزاتي است كه بر
رسالت آن جناب داللت ميكرد .و مراد از اينكه فرمود" ناگهان از آن به خنده درآمدند" اين است كه به منظور استهزاء و
خوار شمردن آيات خدا خنديدند.
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بيان آيات [بيان آيات مربوط به ارسال موسي (ع) به سوي فرعون و فرعونيان] .....ص 864 :
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"وَ ما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها"...
كلمه "اخت" به معناي مثل و مانند است .و جمله" هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها "كنايه است از اينكه هر يك از اين آيتها مستقال
داللت بر حقيقت رسالت دارد ،و جمله" وَ ما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ "...حال از ضمير" منها" است .و معنايش اين است كه :وقتي
معجزات را ديدند ناگهان از آن بخنده درآمدند ،در حالي كه هر يك از آن معجزات در داللت بر حقانيت رسالت و در اعجاز
به حد كمال بود و هيچ نقص و قصوري در آن نبود.
"وَ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" -يعني ما آنان را به عذاب دنيايي گرفتيم ،به اميد اينكه دست از استكبار بردارند و از
لجبازي به سوي قبول رسالت برگردند .و مراد از عذاب مذكور همان بالهايي است كه بر بني اسرائيل نازل شد ،مانند :
قحطي ،كمي ثمرات ،طوفان ،ملخ ،شپش ،قورباغه ،و خون كه هر يك جدا جدا باليي بزرگ بودند كه تفصيلش در سوره
اعراف آمده.
وَ قالُوا يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ" كلمه" ما" در جمله" بِما عَهِدَ عِنْدَكَ" مصدريه است ،و
جمله را معناي" بعهده عندك" ميدهد .و منظور از اين عهد -به طوري كه گفتهاند -عهدي است كه خدا به موسي (ع)
داده بود كه اگر بني اسرائيل ايمان آوردند بال را از ايشان بردارد.
و جمله" يا أَيُّهَا السَّاحِرُ" خطاب قوم فرعون به موسي (ع) است كه خطابي است از در استهزاء و استكبار ،هم چنان كه در
جمله" ادْعُ لَنا رَبَّكَ -پروردگارت را بخوان" نيز اين استهزاء و استكبار به چشم ميخورد ،چون اگر اين منظور را نداشتند
ميگفتند" خدا را بخوان" .و مراد از اين جمله آن است كه از موسي بخواهند دعا كند تا عذاب از ايشان برداشته شود كه اگر
برداشته شود به وعده خود عمل نموده ،ايمان ميآورند ،و به راه هدايت در ميآيند.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند ":ساحر" در عرف قوم فرعون به معناي عالم است ،و
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص103 :
ساحران در نزد ايشان خيلي عظيم و محترم بودهاند .و اگر به موسي ساحر گفتهاند منظورشان توهين و مذمت نبوده ،بلكه
منظور تعظيم موسي بوده است .و اين حرف صحيح نيست بلكه همانطور كه گفتيم منظورشان استكبار بوده ،به شهادت
اينكه دنبالش گفتند ":ادْعُ لَنا رَبَّكَ".
"فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ" كلمه" ينكثون" از مصدر" نكث" است كه به معناي نقض عهد و خلف وعده
است و وعدهاي كه به موسي داده بودند همان بود كه گفتند ":إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ -ما حتما و قطعا ايمان خواهيم آورد".
"وَ نادي فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَ فَال تُبْصِرُونَ "يعني فرعون
قوم خود را ندا كرد كه اي قوم آيا ملك مصر از آن من نيست؟ و اين نهرها از دامنه ملكم جاري نيست؟ آيا نميبينيد؟ و در
اين جمله با آوردن كلمه" قال" جمله بعد را از ما قبل جدا كرد ،چون جمله بعد به منزله جواب از سؤالي تقديري است .بعد
از آنكه فرمود" فرعون در ميان قوم خود ندا كرد" كانه كسي پرسيده :چه گفت؟ فرمود ":قالَ يا قَوْمِ...".
و معناي اينكه فرمود "وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي" اين است كه اين نهرها از تحت قصرم و يا از زير و دامنه بستانم كه
قصرم در آن است جاري است كه به احتمال دوم قصرش در آن باغ و در نقطه مرتفعي قرار داشته ،و بنايي بلند بوده است .و
جمله مذكور حال از ما قبل است ،و نيز عطف است بر" ملك مصر" و جمله "تَجْرِي مِنْ تَحْتِي" حال است از" انهار" و
منظور از" انهار" شعبههاي رود نيل است.
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و جمله" أَ فَال تُبْصِرُونَ" در معناي تكرار كردن استفهام سابق است كه فرعون ميپرسيد" أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ"...
"أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَ ال يَكادُ يُبِينُ "كلمه" مهين" به معناي خوار و ضعيف است ،و از مصدر" مهانت"
است كه معناي حقارت را ميدهد ،و منظور فرعون از" مهين" حضرت موسي (ع) است ،چون او مردي فقير و تهي دست
بود.
و معناي جمله" وَ ال يَكادُ يُبِينُ" اين است كه او هرگز نميتواند مقصود خود را تفهيم كند .و بعيد نيست كه اين سخن را به
آن جهت گفته كه سابقه قبل از رسالت موسي (ع) را ميدانسته ،كه مردي كم حرف بوده ،و يا لكنتي در زبان داشته ،و
فرعون خبر نداشته از اينكه موسي (ع) از خدا خواست تا لكنت را از زبانش بردارد ،و به حكايت
ترجمه الميزان ،ج ،12ص103 :
قرآن عرضه داشت ":وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي" « »1و خداي تعالي هم دعايش را مستجاب نموده ،فرمود ":قَدْ
أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسي" «».7
و در صدر آيه در جمله" أَمْ أَنَا خَيْرٌ "...كلمه" أم" هم ميتواند منقطعه باشد ،و هم متصله .اگر منقطعهاش بگيريم بيانگر
كالم سابق ميشود و معناي جمله چنين ميشود" بلكه من از موسي بهترم ،براي اينكه او چنين و چنان است" .و اگر
متصله بگيريم ،يكي از دو طرف ترديدش با همزه استفهامش حذف شده ،و تقديرش چنين است ":أ هذا خير ام انا خير-...
آيا اين موسي بهتر است و يا من...".
و در مجمع البيان ميگويد :سيبويه و خليل حرف" ام" را عاطفه گرفتهاند .و جمله" انا خير" را عطف بر آخر آيه قبلي ،يعني
جمله" أَ فَال تُبْصِرُونَ" گرفتهاند ،چون معناي" انا خير" همان معناي" ام تبصرون" است ،پس گويا فرموده ":أ فال تبصرون
ام تبصرون" چون به نظر فرعون اگر مردم ميگفتند" تو بهتري" داراي بصيرت بودند « .»0در حقيقت خواستهاند بگويند به
كار بردن جمله" أَمْ أَنَا خَيْرٌ" در جاي" أم تبصرون" از باب به كار بردن مسبب در جاي سبب ،و يا به كار بردن سبب در
جاي مسبب است.
و به هر حال فرعون در اين آيه شريفه نام موسي (ع) را نبرد ،و از او به اسم اشاره" هذا -اين" تعبير كرد كه اين خود نوعي
تحقير و توهين است .و همچنين جمله" الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَ ال يَكادُ يُبِينُ" تحقير را ميرساند ،و علت بهتر نبودن موسي را
بيان ميكند.
"فَلَوْ ال أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَالئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ" كلمه" اسورة" جمع" سوار" -به كسر سين -است كه
راغب آن را معرب كلمه" دستواره" دانسته « .»3ميگويند »3« :رسم مردم آن روز بود كه وقتي كسي را بر خود رئيس
ميكردند ،دستبندي از طال به دستش و گردنبندي از طال به گردنش ميانداختند .و بنا بر اين معناي آيه چنين ميشود :اگر
موسي رسول ميبود ،و بدان جهت بر مردم سيادت و سروري
__________________________________________________
)(1گره از زبانم بگشاي تا سخنم را بفهمند .سوره طه ،آيه .03
)(2به درخواستت رسيدي اي موسي ،سوره طه ،آيه .02
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .31
)(4مفردات راغب ،ماده" سور".
)(5روح المعاني ،ج  ،73ص .23
ترجمه الميزان ،ج ،12ص100 :

PDF.tarikhema.org

ميداشت بايد از آسمان دستبندي از طال برايش انداخته ميشد.
و از ظاهر جمله" أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَالئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ" بر ميآيد كه" اقتران" به معناي" تقارن" است (در نتيجه" مقترنين" به
معناي" متقارنين "ميباشد) هم چنان كه كلمه" استباق" به معناي" تسابق" و كلمه" استواء" به معناي" تساوي"
ميباشد .و منظور از" آمدن مالئكه با موسي (ع) در حالي كه مقترن باشند" اين است كه مالئكه همراه او بيايند و رسالت او
را تصديق كنند .و اين كلمه از سخناني است كه در قرآن كريم از زبان تكذيب كنندگان رسوالن مكرر آمده ،مانند اينكه
گفتند ":لَوْ ال أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً" «».1
"فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ" يعني فرعون با اين سخنان عقول قوم خود را دزديد و فريبشان داد .و
بقيه الفاظ آيه -روشن است.
"فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ" كلمه" آسفوا "از مصدر" ايساف" است ،كه به معناي خشمگين كردن
ديگري است .و معناي آيه چنين است :بعد از آنكه با فسوق خود ما را به خشم در آوردند ،از ايشان انتقام گرفتيم و همهشان
را غرق كرديم .البته اين نكته را بايد در نظر داشت كه خشم در خداي تعالي به معناي اراده عقوبت است.
"فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ" كلمه" سلف" به معناي متقدم است ،و ظاهرا مراد از" سلف بودنشان براي ديگران" اين
است كه قبل از ديگران داخل آتش ميشوند .و مراد از اينكه" مثل باشند براي ديگران" اين است كه ديگران سرنوشت
آنان را مثل بزنند و از آن عبرت بگيرند ،و ظاهر مثل بودن فرعونيان براي مردم اين است كه اقوام ديگر اگر اهل عبرت
باشند و پند بپذيرند از سرگذشت آنان پند بگيرند.

در تفسير قمي در ذيل جمله" وَ ال يَكادُ يُبِينُ" گفته :يعني كالمش را روشن اداء
__________________________________________________
)(1چرا فرشتهاي بر او نازل نشد تا همه جا با او باشد و چون او نذيري باشد .سوره فرقان ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص102 :
نميكرد «».1
و در كتاب توحيد به سندي كه به احمد بن ابي عبد اللَّه رسانده ،و او بدون ذكر بقيه سند از امام صادق (ع) روايت كرده كه
در ذيل جمله" فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ" فرمود :خداي تعالي مانند ما خشمگين نميشود بلكه او براي خود اوليائي خلق
كرده كه آنها خشمگين و يا خشنود ميشوند .و آن اولياء مخلوق خدا و مدبر به تدبير خدايند ،و خداي تعالي رضاي آنان را
رضاي خود ،و سخط آنان را سخط خود قرار داده ،چون ايشان را داعيان به سوي خود ،و دليلهايي بر هستي و آثار هستي
خود قرار داده ،بدين جهت اولياء بخاطر او خشم ميكنند ،و به خاطر او راضي ميشوند.
و اصوال خداي تعالي در معرض اينگونه احوال قرار نميگيرد .و اگر خود خداي تعالي اينگونه الفاظ را در باره خود استعمال
نكرده بود ،ما نيز استعمال نميكرديم ولي از آنجا كه خودش استعمال كرده ،ناگزير بايد معناي صحيحي برايش بكنيم.
معنايي كه كالم خود او مصدقش باشد ،هم چنان كه فرموده ":هر كس يكي از اولياء مرا اهانت كند به جنگ من آمده
است ،و به من اعالن جنگ كرده" و نيز فرموده ":مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ -هر كس رسول را اطاعت كند خدا را
اطاعت كرده" و نيز فرموده ":إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ -كساني كه با تو بيعت ميكنند با خدا بيعت ميكنند "
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بحث روايتي [روايتي در بيان مراد از خشم و رضاي خداي تعالي] .....ص 866 :
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[سوره الزخرف ( :)25آيات  37تا  .....]63ص 861 :
اشاره

وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَالً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ( )32وَ قالُوا أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِالَّ جَدَالً بَلْ هُمْ قَوْ ٌم
خَصِمُونَ ( )32إِنْ هُوَ إِالَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَ جَعَلْناهُ مَثَالً لِبَنِي إِسْرائِيلَ )(59وَ لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَالئِكَةً فِي الْأَرْضِ
يَخْلُفُونَ ( )03وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَال تَمْتَرُنَّ بِها وَ اتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ()01
وَ ال يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ( )07وَ لَمَّا جاءَ عِيسي بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي
تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ () 00إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ( )03فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ()03
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همه اين گونه تعبيرات همان معنايي را دارد كه برايت گفتم ،و همچنين رضا و غضب خدا و صفات ديگري كه نظير رضا و
غضب هستند ،همه در حقيقت صفات اولياي خدا است نه صفات خدا.
چون اگر صفات خدا باشد ،و خدا كه پديد آورنده عالم است ،در معرض اسف و ضجر قرار گيرد ،با اينكه اسف و ضجر را خود
او خلق كرده آن وقت ميتواند كسي بگويد:
پديد آورنده عالم هم نابود خواهد شد ،براي اينكه وقتي بنا باشد او نيز در معرض ضجر و غضب واقع شود در معرض تغيير و
دگرگونگي هم واقع ميشود .و همين كه فرض دگرگونگي در او صدق كرد ،فرض نابودي هم صدق خواهد كرد .و چنين
خدايي ايمن از نابودي نخواهد بود .و اگر بگويي :چه عيبي دارد كه او هم نابود شود؟ ميگوييم ديگر پديد آورنده فرقي با
پديده نخواهد داشت و ديگر بين قادر و مقدور و خالق و مخلوق فرقي نميماند .و خداي تعالي بزرگتر از اينگونه فرضها
است ".تعالي اللَّه عن ذلك علوا كبيرا".
او خالق اشياء است اما نه به خاطر احتياجش بدانها ،پس وقتي حاجتي به آنها ندارد
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .723
ترجمه الميزان ،ج ،12ص102 :
ديگر محال است محدود به حدي شود و به حالتي كيفيت پيدا كند (چون اگر احتياج در او فرض شود وجودش و يا حدي از
كمال وجودش محدود و مشروط به وجود محتاج اليه است ولي وقتي احتياج نبود اين حد هم به ميان نميآيد) پس اين نكته
را بفهم -ان شاء اللَّه» 1« .
مؤلف :نظير اين روايت را كافي هم به سند خود از محمد بن اسماعيل بن بزيع از عمويش حمزة بن بزيع از آن جناب (ع)
آورده «».7
__________________________________________________
)(1توحيد (صدوق) ،ص .102
)(2اصول كافي ،ج  ،1ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،12ص102 :
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ترجمه آيات .....ص 861 :

بيان آيات .....ص 871 :
اشاره

بعد از آنكه در آيات قبل از اشاره به داستان موسي (ع) فارغ شد ،اينك در اين آيات به داستان عيسي (ع) اشاره ميكند ،و
قبل از هر چيز مجادله مردم با رسول خدا (ص) در باره عيسي (ع) را ذكر نموده سپس از آن پاسخ ميدهد.
[تفسير و شان نزول آيه ":وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ" و وجوه مختلفي كه در اين باره گفتهاند] .....ص 871 :

"وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ...خَصِمُونَ" از اينجا تا آخر چهار و يا شش آيه پيرامون جدال مردم در
باره مثلي كه به عيسي بن مريم زده شد بحث ميكند ،و آنچه با دقت و تدبر در اين آيات به دست ميآيد ،با در نظر گرفتن
اينكه اين سوره در مكه نازل شده و با قطع نظر از روايات ،اين است كه مراد از جمله" وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا" آيات اول
سوره مريم است ،چون تنها سورهاي كه در مكه نازل شده و داستان مريم بطور مفصل در آن آمده سوره مريم بوده كه در
آن داستان عدهاي از انبياء (ع) آمده ،و بدان جهت آمده كه خداي تعالي بر آنان انعام فرموده .و در آخر با آيه" أُولئِكَ الَّذِينَ
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ" « »1ختم شده است ،و در آيات مورد بحث فرموده:
"إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ" و اين خود شاهد است بر اين كه آيه" وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا" اشاره به مطالب سوره مريم
است.
__________________________________________________
)(1سوره مريم ،آيه .32
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و چون عيسي بن مريم مثل زده ميشود ناگهان قوم تو سر و صدا راه مياندازند ().32
و ميگويند :آيا خدايان ما بهتر است يا عيسي ،اين مثل را نزدند مگر به اين منظور كه با تو جدال كنند ،بلكه اينان مردمي
مصر در خصومتند ().32
(و گر نه عيسي كه خدا نبود) او نبود مگر بندهاي كه ما بر او انعام كرده ،و او را مثلي براي بني اسرائيل قرار داديم ().32
و اگر بخواهيم ميتوانيم شما را نابود كنيم و بدل از شما مالئكه را در زمين قرار دهيم كه نسل به نسل جاي يكديگر را
بگيرند (). 03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص123 :
و به درستي كه سرگذشت عيسي نسبت به قيامت علم آور است ،پس زنهار كه در امر قيامت شك نكني ،و مرا پيروي كن
كه اين است صراط مستقيم ().01
و زنهار كه شيطان شما را از اين صراط جلوگيري نشود ،كه او براي شما دشمن آشكار است ().07
و چون عيسي آن معجزات معروف را آورد ،گفت :من براي شما حكمت آوردهام ،و آمدهام تا پارهاي از آنچه را كه در آن
اختالف داريد بيان كنم ،پس از خدا پروا كنيد و مرا اطاعت نماييد ().00
به درستي اللَّه به تنهايي رب من و رب شما است ،پس تنها او را بپرستيد ،كه اين است صراط مستقيم ().03
پس احزاب و طوائف در بين خود اختالف كردند ،پس واي بر كساني كه ستم كردند از عذاب روزي دردناك ().03
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ترجمه الميزان ،ج ،12ص121 :
و مراد از جمله" إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ" مذمت قريش است ،چون كلمه "يصدون" به كسره صاد -به معناي" يضجون-
ضجه و خنده ميكنند" ميباشد ،و معلوم ميشود قريش وقتي شنيدند كه قرآن به داستان عيسي (ع) مثل ميزند ،آن را
مسخره كردند .البته كلمه" يصدون" به ضمه صاد هم قرائت شده كه به معناي "يعرضون -اعراض ميكنند" ميباشد ،و
اين قرائت با جمله بعدي سازگارتر است.
"وَ قالُوا أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ" -استفهام در اين آيه انكاري است ،و معنايش اين است كه :آيا خدايان ما بهتر است يا پسر
مريم ،گويا چون از قرآن شنيدهاند كه نام مسيح را برده ،و نعمت و كرامت خداي را بر او شمرده ،آن را ناديده گرفتهاند ،و
مسيح را از ديد مسيحيت كه او را خدا و پسر خدا ميپنداشتند با آلهه خود مقايسه كردند و در رد دعوت رسول خدا (ص )بر
توحيد گفتهاند :خدايان ما بهتر از مسيح است .و اين نوع جدال سخيفترين جدالها است ،چون از آن بر ميآيد كه گويا
خواستهاند بگويند اوصافي كه در قرآن براي مسيح آمده اصال قابل اعتناء نيست ،و اگر مسيح قابل اعتنايي باشد مسيح از
نظر نصاري است ،و آنهم قابل مقايسه با خدايان ما نيست ،و خدايان ما بهتر از او است.
"ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا" -يعني تو را با جمله" أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ" مواجه نكردند مگر از در جدل ،و خواستهاند بدان وسيله
مثل مذكور را باطل كنند ،هر چند كه حق باشد" بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ" يعني آنان بطور قطع مردمي ثابت در خصومت و
مصر بر آنند.
"إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ" -اين جمله رد مطلبي است كه از گفتار مشركين استفاده ميشود كه گفتند ":أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ
هُوَ" چون به طوري كه خواهد آمد از اين سخن برميآيد كه خواستهاند بگويند مسيح ،اله نصاري است .و جمله مورد بحث
در رد آن ميفرمايد مسيح تنها بندهاي بود كه ما بر او انعام كرديم.
زمخشري در تفسير كشاف و عده زيادي ديگر از مفسرين از ابن عباس و ديگران نقل كردهاند كه در تفسير آيه گفتهاند:
وقتي رسول خدا (ص) آيه" إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ" « »1كه عليه قريش است تالوت كرد ،قريش
سخت در خشم شدند .و ابن الزبعري گفت :اي محمد تنها ما و خدايان ما هيزم جهنمند ،و يا خدايان همه امتها؟ فرمود:
هم شما و هم خدايان شما ،و هم همه امتها مشمول اين آيهاند .ابن الزبعري گفت :به پروردگار كعبه سوگند كه اآلن در
بحث بر تو غلبه ميكنم براي اينكه
__________________________________________________
)(1سوره انبياء ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص127 :
گفتي تمامي خدايان همه امتها هيزم جهنمند ،آيا تو عيسي بن مريم را پيغمبر نميداني و بر او و بر امتش ثناي خير
نميگويي؟ با اينكه اين را هم ميداني كه امت نصاري او را ميپرستند ،و نيز عزيز و مالئكه پرستيده ميشوند ،اگر بگويي
همه اينها در آتش دوزخ قرار ميگيرند ،ما هم هيچ حرفي نداريم كه با خدايان خود در آتش باشيم .مشركين از اين احتجاج
خوشحال شدند و خنديدند ،و رسول خدا (ص) هم چنان ساكت بود تا آنكه اين آيه نازل شد ":إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا
الْحُسْني أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ" « »1و همچنين آيه مورد بحث در اين زمينه نازل شد.
و معناي آن اين است كه :وقتي ابن الزبعري عيسي بن مريم را مثل زد ،و مسيح پرستي نصاري را دليل بر رد كالم تو
گرفت "،إِذا قَوْمُكَ" ناگهان قريش كه قوم تواند از اين مثل "يصدون" فريادشان به خوشحالي و خنده بلند شد ،چون به
خيال خود تو را مجاب كردند ،و آن گاه گفتند ":أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ" يعني آيا خدايان ما بهتر است يا مسيح؟ و مسلما عيسي
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به نظر تو از خدايان ما بهتر است ،و وقتي او هيزم جهنم باشد ديگر جهنمي بودن خدايان ما سهل است ،و اين مثل را برايت
نزدند مگر از راه جدل ،و صرف غلبه كردن در بحث ،نه به منظور تشخيص حق از باطل «».7
و ما در بحث روايتي كه بعد از آيه  22سوره انبياء ايراد كرديم گفتيم كه اين روايت به خاطر اينكه از چند جهت موهون و
سست است ،و نيز به خاطر خللي كه در مضمون آن هست ،ضعيف است و نميتوان به آن اعتماد كرد ،حتي از حافظ ابن
حجر هم نقل شده كه گفته اين حديث اصلي ندارد ،و در هيچ يك از كتب حديث ديده نشده نه با سند و نه بدون سند.
و هر چند اين داستان ابن الزبعري از طرق شيعه هم نقل شده -و البته طوري نقل شده كه هيچ مناقشه و اشكالي متوجه آن
نيست -و ليكن در آن نقل گفته نشده كه آيه" وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ "...در باره اين قصه نازل شده است.
عالوه بر اينكه ظاهر جمله" ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ" و جمله" أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ" با تفسيري كه اين روايت كرده درست و سازگار
نيست.
بعضي ديگر از مفسرين « »0گفتهاند :وقتي مشركين آيه
__________________________________________________
)(1كساني كه از ناحيه ما سرنوشت خير برايشان نوشته شده از آتش بدورند .سوره انبياء ،آيه . [.....]131
(2و )0تفسير كشاف ،ج  ،3ص .703
ترجمه الميزان ،ج ،12ص120 :
"إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" « »1را شنيدند ،گفتند :پس دين ما راهنماتر از
دين نصاري است ،براي اينكه نصاري انساني را ميپرستند ،و ما مالئكه را -البته منظورشان از مالئكه ارباب بتها بود-
پس آلهه ما بهتر از اله نصاري است.
پس مثل زننده به عيسي بن مريم خداي سبحان است ،و اينكه گفتند" أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ" به منظور برتري دادن بتها بر
عيسي است ،نه عكس آن كه در وجه قبلي آمده بود.
اين وجه هم درست نيست ،براي اينكه آيه شريفه" إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ" در مدينه نازل شده،
و آيات مورد بحث كه از جمله" و لما ضرب ابن مريم" آغاز ميشود در مكه نازل شده ،و آيات سورهاي است مكي.
از اين هم كه بگذريم بنا بر اين وجه ،اساس گفتار مشركين اين ميشود كه خواستهاند خود را بر نصاري برتري دهند ،و بر
اين اساس ديگر هيچ ارتباطي بين آيه" إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ "...به ما قبلش تصور نميشود.
بعضي »«2ديگر گفتهاند :وقتي مشركين شنيدند كه قرآن ميفرمايد" إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ"
داد و فريادشان بلند شد و گفتند :محمد چه منظوري از اين حرف ميتواند داشته باشد ،غير از اينكه ما او را به الوهيت
بشناسيم ،و بپرستيم همانطور كه مسيحيان عيسي را ميپرستند ،با اينكه آلهه خود ما بهتر از محمد است.
اشكال اين تفسير همان اشكالي است كه در دو وجه قبلي بيان داشته و گفتيم مشركين مكه آيه "إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ"
را نشنيده بودند ،چون اين آيه سالها بعد در مدينه نازل شد.
بعضي « »0ديگر در توجيه آيه گفتهاند :منظور مشركين از جمله" أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ" جواب از اشكالي است كه متوجه
اعتقاد ايشان شده كه ميگفتند ":مالئكه دختران خدايند" و نيز از اشكالي كه متوجه مالئكهپرستي آنان شده ،و گويا
خواستهاند بگويند :مساله مالئكه پرستي يك چيز نو ظهوري از ما نيست ،براي اينكه نصاري مسيح را ميپرستند ،و او را به
خدا منسوب ميكنند ،با اينكه موجودي است بشري و زميني ،و ما مالئكه را ميپرستيم و به خدا منسوب ميكنيم كه از بشر
زميني برتر و بهتر است.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اشكال اين توجيه هم اين است كه از عهده توجيه جمله
__________________________________________________
)(1به درستي مثل عيسي نزد خدا مثل آدم است ،كه از خاكي خلقش كرد ،و سپس فرمود بباش پس موجود شد .سوره آل
عمران ،آيه .32
(2و )0تفسير كشاف ،ج  ،3ص .703
ترجمه الميزان ،ج ،12ص123 :
"وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ" برنميآيد ،چون از آيه برميآيد كه براي مشركين مثلي از عيسي زده
شده ،و آنان به داد و فرياد درآمدهاند ،و اين وجه توجيه نميكند كه چه مثلي از عيسي براي مشركين زده شده .عالوه بر
اين ،جمله" إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ" بنا بر اين تفسير بي ربط به ما قبل ميشود ،همانطور كه در دو وجه قبلي نيز بي ربط
ميشد.
بعضي « »1ديگر گفتهاند :معناي اينكه گفتهاند ":أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ" اين است كه مثل ما در پرستش آلهه مثل نصاري
است در پرستش مسيح ،حال خودت بگو كدام بهتر است؟
پرستش آلهه ما و يا پرستش مسيح؟ اگر در پاسخ بگويد :عبادت مسيح بهتر است ،اعتراف كرده به اينكه پس غير خدا
پرستيدن عمل درستي است .و اگر بگويد عبادت آلهه بهتر است ،باز هم همان اعتراف را كرده .و اگر بگويد در پرستش
مسيح هيچ خيري نيست ،مقام و منزلت او را پايين آورده .آن گاه جمله" إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ" جواب گفتار مشركين
ميشود ،و ميفرمايد اگر مسيح شرافتهايي مختص به خود دارد ،انعامي است كه خداي تعالي به او كرده ،و باعث نميشود
كه پرستش او جائز باشد.
اشكال اين توجيه اين است كه هر چند في نفسه حرف درستي است ،اما گفتگو در اين است كه جمله" أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ"
چگونه بر اين برتري داللت دارد.
در مجمع البيان بعد از نقل وجوهي كه در تفسير آيه گفتهاند خودش گفته :چهارميش تفسيري است كه از پيشوايان اهل
بيت (ع) از امير المؤمنين (ع) نقل كردهاند كه فرموده :روزي نزد رسول خدا (ص) رفتم ،و ديدم در بين جمعي از قريش
نشسته ،همين كه مرا ديد فرمود :يا علي! مثل تو در اين امت مثل عيسي بن مريم است كه جمعي او را دوست داشتند ،و در
دوستي خود افراط كرده ،هالك شدند ،و جمعي ديگر دشمنش داشتند و در دشمني خود افراط كرده ،هالك شدند ،و جمعي
ديگر راه ميانه را رفتند و نجات يافتند .اين گفتار رسول خدا (ص) بر قريش گران آمد و خنده سر دادند ،و گفتند :علي را
تشبيه به انبياء و رسل ميكند ،پس در پاسخشان اين آيه نازل شد «».7
مؤلف :اين روايت كالم مشركين را كه گفتند" آيا خدايان ما بهتر است يا او" توجيه نميكند ،و اگر قصهاي كه در روايت
آمده شان نزول آيه باشد ،معناي جمله" أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ" اين ميشود كه :اگر ما آلهه خود را پيروي و بزرگانمان را
اطاعت كنيم ،بهتر است از
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .30
ترجمه الميزان ،ج ،12ص123 :
اينكه علي را دوست داشته باشيم و او را سرور خود بدانيم ،تا بر ما حكومت كند .و يا بهتر است از اينكه محمد را پيروي
كنيم تا او علي ،پسر عمويش را بر ما سرور و حاكم سازد.
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ممكن هم هست جمله" وَ قالُوا أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ "...جملهاي استينافي و غير مربوط به ما قبل باشد .و خالصه اين آيه در
خصوص آن قصه نازل نشده باشد ،بلكه تنها آيه" وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا" در خصوص آن قصه نازل شده باشد.
"إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَ جَعَلْناهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرائِيلَ "آنچه سياق اقتضاء ميكند اين است كه ضمير" هو" به عيسي بن
مريم برگردد ،و مراد از" مثل بودن" او بطوري كه گفتهاند اين است كه آن جناب آيتي عجيب از آيات الهي است كه نامش
مانند مثلهاي جاري بر سر زبانها است.
و معناي آيه اين است :پسر مريم به جز بندهاي كه اظهار بندگي ما ميكرد نبود.
بندهاي بود كه ما بر او انعام كرديم و نبوتش داديم ،و به روح القدس تاييدش نموديم و معجزاتي روشن بر دستش جاري
ساختيم ،و انعامهاي ديگر به او كرديم ،و او را آيتي عجيب و خارق العاده قرار داديم تا به وسيله او حق را براي بني اسرائيل
بيان كرده باشيم.
و اين معنا بطوري كه مالحظه ميفرماييد رد جمله" أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ" ميباشد ،چون ظاهر اين جمله اين است كه
خواستهاند خدايان خود را در الوهيت بر مسيح برتري دهند .و حاصل جواب اين است كه :مسيح اصال اله نبود كه در مقام
مقايسه الوهيت او با الوهيت خدايان خود برآييد ،بلكه تنها و تنها بندهاي بود كه خدا بر او انعام كرد .و اما آلهه خود مشركين
كه نظريه قرآن در باره الوهيتشان روشن است ،و آيه مورد بحث در مقام رد آن نيست.
[رد استبعاد كماالت عيسي (ع) توسط مشركين ،و بيان امكان تزكيه انسان تا سر حد ملك گونه شدن] .....ص 873 :
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"وَ لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَالئِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ" ظاهرا اين آيه شريفه متصل است به ما قبلش ،و ميخواهد اين
استبعاد را بر طرف كند كه چگونه ممكن است يك فرد بشر داراي اين همه كماالتي كه قرآن در باره عيسي نقل ميكند
بوده باشد و بتواند مرغ بيافريند ،مرده زنده كند ،و در روزهايي كه طفل در گهواره است با مردم حرف بزند ،و خوارقي امثال
اين از خود بروز دهد .و خالصه مانند مالئكه واسطه فيض در احياء و اماته و رزق و ساير انواع تدبير باشد ،و در عين حال
عبد باشد و نه معبود و مالوه باشد ،نه اله.
آري ،اين گونه كماالت در نظر وثنيت مختص به مالئكه ،و مالك الوهيت آنها است كه بايد بخاطر داشتن آنها پرستيده
شوند .و كوتاه سخن اينكه :از نظر وثنيت محال است بشري پيدا شود كه اين نوع كماالتي را كه مختص مالئكه است دارا
باشد .
ترجمه الميزان ،ج ،12ص120 :
آيه شريفه ميخواهد اين استبعاد را برطرف ساخته ،بفرمايد كه خداي تعالي ميتواند انسان را آن چنان تزكيه كند و باطنش
را از لوث گناهان پاك سازد كه باطنش باطن مالئكه گردد و ظاهرش ظاهر انسان باشد و با ساير انسانها روي زمين زندگي
كند .خودش از انساني ديگر متولد شود ،و انساني ديگر از او متولد گردد ،و آنچه از مالئكه به ظهور ميرسد از او نيز ظهور
يابد.
و اين كار انقالب ماهيت نيست كه بگويي في نفسه امري است محال و قابل آن نيست كه از خدا سر بزند ،بلكه نوعي
تكامل وجودي است ،كه خداي تعالي انساني را از حدي از كمال بيرون آورده ،به حدي باالتر از آن ميبرد ،كه امكان و
ثبوتش در جاي خود ثابت و مسلم شده است.
و بنا بر اين كلمه" من" در" منكم" به معناي بعضي از شما است ،و جمله" يخلفون" به معناي اين است كه بعضي بعضي
ديگر را جانشين خود سازد (همانطور كه گفتيم در عين اينكه كار مالئكه را ميكنند ،خود خليفه و فرزند ديگري باشند ،و
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فرزنداني از ايشان خليفه و جانشين ايشان شوند).
و در مجمع البيان گفته كلمه" من" در" منكم" معناي بدليت را افاده ميكند ،همانطور كه در شعر شاعر به اين معنا آمده،
ميگويد:
فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت علي الطهيان «» 1
و معناي" يخلفون" اين است كه جانشين بني آدم باشند ،و معناي آيه اين است كه:
اگر ما بخواهيم ميتوانيم همه شما انسانها را هالك كنيم ،و بدل از شما مالئكه را در زمين سكونت دهيم تا زمين را آباد و
خدا را عبادت كنند «».7
ليكن اين تفسير آن طور كه بايد و شايد با نظم آيه سازگار نيست.
[مقصود از اينكه" عيسي علم به قيامت است"] .....ص 876 :
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"وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَال تَمْتَرُنَّ بِها وَ اتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ" ضمير در" انه" به عيسي (ع) برميگردد ،و مراد از اينكه
ميفرمايد" عيسي علم به قيامت است" اين است كه وسيله علم به قيامت است .و معناي آيه اين است عيسي وسيلهاي
است كه با آن ميتوان به قيامت علم يافت ،براي اينكه هم خودش بدون پدر خلق شده ،و هم اينكه مرده را زنده ميكند،
پس براي خدا كاري ندارد كه قيامت را بپا كند،
__________________________________________________
)(1يعني :اي كاش براي ما بود به جاي آب زمزم و بدل از آن شربتي خنك كه شبي بر قله كوهي مانده باشد ،و نسيم كوه
خنكش كرده باشد.
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .30
ترجمه الميزان ،ج ،12ص122 :
و موجودات مرده را زنده كند ،پس ديگر در مساله معاد شك نكنيد ،و به هيچ وجه ترديد نداشته باشيد .بعضي « »1ديگر در
معناي جمله" عيسي علم به قيامت است "گفتهاند :مراد اين است كه آن جناب يكي از دليلهاي نزديك شدن قيامت است،
كه قبل از قيامت به زمين نازل ميشود ،و مردم از آمدنش ميفهمند كه قيامت نزديك شده.
بعضي « »7ديگر گفتهاند :اصال ضمير" انه" به قرآن برميگردد ،و معناي اينكه قرآن علم به قيامت است ،اين است كه
آخرين كتابي است كه از آسمان نازل ميشود ،و با نزولش همه ميفهمند كه تا قيامت ديگر كتابي نازل نميشود.
ليكن اين دو وجه نميتواند تفريع و نتيجهگيري" فَال تَمْتَرُنَّ بِها" را آن طور كه بايد توجيه كند.
و در باره جمله" وَ اتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ" بعضي « »0گفتهاند :كالمي است از خود خداي تعالي ،و معنايش اين است
كه هدايت مرا و يا شرع مرا و يا رسول مرا پيروي كنيد كه اين صراط مستقيم است.
بعضي « »3ديگر گفتهاند كالمي است كه رسول خدا (ص) به امر خداي تعالي فرموده.
"وَ ال يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ" كلمه "صد" به معناي صرف و بازداري است .و بقيه الفاظ آيه روشن است.
"وَ لَمَّا جاءَ عِيسي بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ"...
مراد از" بينات" ،آيات بينات است ،از قبيل معجزات .و مراد از" حكمت" معارف الهي است ،از قبيل عقايد حقه و اخالق
فاضله.
"وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ" -يعني براي شما حكم حوادث و افعالي كه در حكمش اختالف ميكنيد بيان
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[سوره الزخرف ( :)25آيات  66تا  .....]71ص 871 :
اشاره

هَلْ يَنْظُرُونَ إِالَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ ( )00الْأَخِالَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِالَّ الْمُتَّقِينَ ( )02يا عِبادِ ال
خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ ال أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ( )02الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنا وَ كانُوا مُسْلِمِينَ ( )02ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ أَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ ()23
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ميكنم .هر چند ظاهر آيه مطلق است ،هم شامل اعتقادات مورد اختالف كه كدام حق و كدام باطل است ميشود ،و هم
شامل افعال و حوادثي كه در حكمش اختالف ميشود ،و ليكن به خاطر اينكه جمله" قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ" قبل از آن واقع
شده ،مناسبتر آن است كه مختص به حوادث و افعال باشد -و خدا داناتر
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .33
(3و )3روح المعاني ،ج  ،73ص .20
ترجمه الميزان ،ج ،12ص122 :
است.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :مراد از جمله" بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ" بعضي از مسائل مورد اختالف نيست ،بلكه همه
آنها است.
و اين بطوري كه ميبينيد حرف عجيبي است كه كلمه" بعض" به معناي" كل" باشد.
بعضي « »7ديگر گفتهاند :مراد اين است كه من حكمت آوردم تا براي شما تنها امور دينتان را بيان كنم ،نه امور دنيايتان را.
ولي نه الفاظ آيه بر اين معنا داللت دارد ،و نه مقام آيه.
"فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ" -در اين جمله تقوي را به خدا نسبت داده ،و اطاعت را به رسول خدا (ص) .و از قول آن جناب
فرموده" پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد" تا اين معنا را مسجل كند ،كه او جز رسالت ادعايي ندارد.
"إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ" اين آيه حكايت دعوت حضرت عيسي (ع) است تنها به عبادت خدا و
اينكه تنها خداي عز و جل رب او ،و رب همگي ايشان است .و با اين بيان عليه كسي كه قائل به الوهيت آن جناب بود
اتمام حجت ميكند.
"فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ" ضمير جمع در" من بينهم" به مردمي برميگردد كه
عيسي (ع) به سويشان گسيل شده بود .ميفرمايد حزبهاي مختلف از بين امت عيسي در امر وي اختالف كردند:
بعضي به وي كفر ورزيدند ،و عيبش گفتند .و جمعي ديگر به وي ايمان آوردند و در بارهاش غلو كردند .و جمعي راه ميانه و
اعتدال را رفتند.
و جمله" فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ" تهديد و وعيدي است عليه دو طائفه اول ،آنها كه عيبش گفتند ،و آنها كه
در بارهاش غلو كردند.
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص122 :
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يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَكْوابٍ وَ فِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَ أَنْتُمْ فِيها خالِدُونَ ( )21وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي
أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( )27لَكُمْ فِيها فاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْها تَأْكُلُونَ ( )20إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ )(74ال
يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ()23
وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ( )20وَ نادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ ( )22لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَ
لكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ ()22
ترجمه آيات .....ص 871 :

بيان آيات .....ص 811 :
اشاره

در اين آيات دو باره به انذار قوم برگشته ،از قيامت تخويفشان ميكند ،و نيز به مال حال پرهيزكاران و مجرمين و ثواب و
عقابشان در قيامت اشاره ميفرمايد.
"هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ" كلمه" ينظرون" از مصدر" نظر" و به معناي انتظار است .و
كلمه" بغتة" به معناي ناگهاني است .و مراد از اينكه فرمود ":و ايشان نميفهمند" غفلتشان از قيامت است ،به خاطر اينكه
سرگرم به امور دنيايند ،هم چنان كه فرموده ":ما يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ" « »1و بنا بر اين در
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آيا منتظر همينند كه قيامت ناگهاني و در حالي كه از آن بيخبرند به سر وقتشان آيد؟ ().00
آن روز دوستان دنيايي دشمن يكديگرند مگر پرهيزكاران ().02
(كه به ايشان گفته ميشود) اي بندگان من نه هيچ ترسي امروز بر شما هست ،و نه اندوهناك خواهيد شد (نه مكروهي
قطعي داريد و نه مكروهي احتمالي) ().02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص123 :
كساني كه به آيات ما ايمان آوردند و تسليم اراده ما شدند ().02
داخل بهشت شويد هم خودتان و هم همسرانتان و به سرور پردازيد ().23
در بهشت قدحها از طال و تنگها برايشان در گردش است ،و در آن هر چه كه نفس اشتهايش كند و چشم لذت ببرد وجود
دارد ،و شما در آن جاودانيد ().21
(و به شما گفته ميشود) اين است كه بهشت كه شما بخاطر اعمالي كه كرديد از ديگران ارث برديد ().27
براي شما در بهشت ميوهها بسيار است ،و از آن ميخوريد ().20
به درستي مجرمين در عذاب جهنم جاودانند ().23
و هيچ تخفيفي برايشان نيست ،و براي هميشه از نجات مايوسند ().23
و ما به ايشان ستم نكرديم ليكن خودشان ستمگر بودند ().20
و ندا كردند كه هان اي مالك دوزخ پروردگار خود را بخوان تا مرگ ما را برساند ،ميگويد :نه ،شما ديگر مرگ نداريد ،و
هميشه زندهايد ().22
آن روز كه حق را برايتان آورديم بيشترتان نسبت به آن كراهت داشتيد (بناچار امروز هم بايد با كراهت زندگي كنيد) ().22
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جمله" بَغْتَةً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ" معنا مكرر نشده.
و معناي آيه اين است كه :اين كفار با كفر و تكذيبشان به آيات خدا انتظار نميكشند مگر آمدن قيامت را كه به طور ناگهاني
بيايد ،و نيز در حالي بيايد كه ايشان با
__________________________________________________
)(1انتظار نميكشند مگر تنها يك صيحه را كه ايشان را بگيرد ،در حالي كه سرگرم بگومگوي با همند .سوره يس ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص121 :
اشتغال به امور دنيايشان به كلي از آن غافل باشند .و خالصه :حالشان حال كسي است كه هالكت تهديدشان ميكند ،و
هيچ در صدد پيش گيري از آن و يافتن وسيلهاي براي نجات از آن نباشند ،و در عوض بنشينند و منتظر آمدن هالكت
باشند .پس در اين تعبير كنايهاي به كار رفته ،يعني به كنايه فهمانده كه كفار اعتنايي به ايمان به حق ندارند تا به وسيله آن
از عذاب اليم نجات يابند.
[بيان اينكه همه دوستان جز متقين در قيامت دشمنان يكديگرند] .....ص 818 :
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"الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ" كلمه" اخالء" جمع" خليل" است كه به معناي دوست است .و اگر دوست
را" خليل" گفتهاند ،بدان جهت است كه آدمي" خلت" يعني حاجت خود را به او ميگويد ،و او حاجت وي را برميآورد .و
ظاهرا مراد از" اخالء" مطلق كساني است كه با يكديگر محبت ميكنند ،چه متقين و اهل آخرت كه دوستيشان با يكديگر
به خاطر خدا است ،نه بخاطر منافع مادي ،و چه اهل دنيا كه دوستيهايشان به منظور منافع مادي است .اين را بدان جهت
گفتيم كه متوجه شوي استثناء" اال المتقين" استثناء متصل است ،نه منقطع چون متقين در گروه "اخالء" داخل هستند ،و
كلمه" اال" آنها را استثناء ميكند.
و اما اينكه چرا همه دوستان ،به استثناء متقين دشمن يكديگرند ،براي اين است كه الزمه دوستي طرفيني اين است كه يك
طرف ،طرف ديگر را در مهماتش كمك كند ،و اين كمك وقتي در غير رضاي خدا باشد ،در حقيقت كمك به بدبختي و
شقاوت و عذاب دائمي آن طرف است ،هم چنان كه در جاي ديگر در حكايت گفتار ستمگران در قيامت فرموده ":يا وَيْلَتي
لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُالناً خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي" « »1به خالف دوستيهاي متقين كه همه مايه پيشرفت آنان
در راه خدا است ،و در روز قيامت همه به سود ايشان خواهد بود.
و در خبري از رسول خدا هم آمده كه :چون قيامت به پا شود ،پيوند ارحام قطع ،و همه نسبها گسيخته ميگردد ،و
برادريها همه باطل ميشود ،مگر برادري در راه خدا ،و اين فرموده خداست كه ميفرمايد ":الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ" و اين روايت را الدر المنثور « »7در تفسير اين آيه از سعد بن معاذ نقل كرده است.
__________________________________________________
)(1اي واي بر من اي كاش فالني را دوست نميگرفتم ،او مرا از ياد خدا گمراه كرد ،با آنكه كالم خدا و پيامش به من
رسيده بود .سوره فرقان ،آيه .72
)(2الدر المنثور ،ج  ،0ص .71
ترجمه الميزان ،ج ،12ص127 :
"يا عِبادِ ال خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ ال أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ "اين آيه شريفه خطابي است كه خداي تعالي در قيامت به متقين دارد،
شاهدش هم جمله" ادْخُلُوا الْجَنَّةَ" است .و در اين خطاب ايشان را از هر ناماليمي احتمالي يا قطعي ايمني ميدهد ،چون
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[معناي جمله ":فِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ" در وصف بهشت] .....ص 815 :

"وَ فِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ" -ظاهرا مراد از" ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ -آنچه دلها هوس ميكند" چيزهايي است كه
شهوت طبيعي بدان تعلق دارد ،از قبيل چشيدنيها ،بوئيدنيها ،شنيدنيها ،و لمس كردنيها ،و خالصه چيزهايي كه انسان و
حيوان در لذت بردن از آنها مشتركند .و مراد از" تلذذ چشمها" جمال و زينت است ،و قهرا منظور از آن ،چيزهايي است كه
تقريبا اختصاص به انسانها دارد ،مانند مناظر بهجت آور ،و رخسارههاي زيبا ،و لباسهاي فاخر .و به همين جهت تعبير را
تغيير داد .از آنچه كه ارتباط به نفس دارد و مورد عالقه آن است تعبير به شهوت و اشتهاء كرد ،و از آنچه ارتباط با چشم دارد
تعبير به لذت فرمود .و لذائذ نفساني هم در نزد ما انسانها منحصر در اين دو قسم است.
ممكن هم هست لذائذ روحي و عقلي را هم در لذائذ چشمها گنجاند ،چون التذاذ روحي خود رؤيت و تماشاي قلب است.
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فرموده" نه خوف داريد ،و نه اندوه" و مورد خوف ناماليم احتمالي است ،و مورد اندوه ناماليم قطعي ،و وقتي خوف و اندوه
نداشته باشند ،قطعا اين دو قسم ناماليم را هم نخواهند داشت.
"الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنا وَ كانُوا مُسْلِمِينَ" موصول" الذين" بدل از مناداي مضاف در نداي" يا عبادي" است .ممكن هم هست
صفت آن باشد .و منظور از "آيات" همه آن چيزهايي است كه بر وجود خداي تعالي داللت ميكند ،چه پيغمبر باشد ،و چه
كتاب ،و چه معجزه ،و چه چيزهاي ديگر .و منظور از اسالم تسليم بودن به اراده و اوامر خداي عز و جل است.
"ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ أَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ" ظاهر اينكه امر ميفرمايد به داخل شدن در بهشت ،اين است كه مراد از ازواج
همان همسران مؤمن در دنيا باشد ،نه حور العين ،چون حور العين در بهشت هستند ،و خارج آن نيستند تا با اين فرمان داخل
بهشت شوند.
و كلمه" تحبرون" از مصدر" حبور" است ،و -به طوري كه گفتهاند « - »1به معناي سروري است كه حبار و آثارش در
وجهه انسان نمودار باشد و كلمه" حبرة" به معناي زينت و هيئت زيبا است .و معناي جمله اين است كه :داخل بهشت شويد
شما و همسران مؤمنتان در حالي كه خوشحال باشيد ،آن چنان كه آثار خوشحالي در وجهه شما نمودار باشد .و يا آن چنان
كه بهترين قيافه را دارا باشيد.
"يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَكْوابٍ"...
كلمه "صحاف" جمع" صحفه" است ،و صحفه به معناي كاسه و يا كوچكتر از كاسه است .و كلمه" اكواب" جمع" كوب"
است كه به معناي كوزهاي است كه دسته نداشته باشد .و آوردن دو كلمه" صحاف" و" اكواب" اشاره است به اينكه اهل
بهشت هم داراي طعامند ،و هم داراي شراب ،در صفحهها طعام ميخورند ،و از كوبها آب مينوشند.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص120 :
و اگر در آيه قبلي ،مؤمنين مخاطب و حاضر فرض شده بودند ،و به ايشان ميفرمود" داخل بهشت شويد" ولي در اين آيه
غايب فرض شدهاند ،ميفرمايد "براي آنان دائما قدح ميآورند و جام ميبرند" اين التفات به منظور تجليل و احترام از ايشان
است ،ميخواهد بفهماند آن قدر از مؤمنين تجليل به عمل ميآيد كه بايد آن را براي ديگران تعريف كرد ،و روي از خود
مؤمنين برگردانيده ،به كفار گفت مؤمنين چنين مقاماتي دارند تا بيشتر غبطه بخورند ،و صدق آنچه وعده داده شده بودند
بهتر روشن گردد.
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در مجمع البيان ميگويد :خداي سبحان در جمله" ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ" تمامي نعمتهاي بهشتي را در عبارتي
كوتاه آورده كه اگر تمامي خالئق جمع شوند و بخواهند انواع نعمتهاي بهشتي را توصيف كنند ،نميتوانند وصفي پيدا كنند،
كه در اين عبارت كوتاه نباشد و دو صفت" ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ" و" تلذ االعين" شاملش نباشد «».1
"وَ أَنْتُمْ فِيها خالِدُونَ" -اين جمله هم خبر است و هم وعده و هم بشارت به اينكه شما مؤمنان الي األبد در اين نعمت
خواهيد بود ،و معلوم است كه علم به اين بشارت ،لذتي روحي ميآورد ،كه با هيچ مقياسي قابل قياس با ساير لذتها نيست ،و
با هيچ مقداري تقدير نميشود.
"وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" بعضي « »7از مفسرين گفتهاند :معناي" اورثتموها" اين است كه جنت به
پاداش
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]30
ترجمه الميزان ،ج ،12ص123 :
اعمالتان به شما داده شده .بعضي « »1ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه آن را از كفار به ارث بردهايد ،چون اگر كفار هم
ايمان آورده و عمل صالح ميكردند ،داخل آن ميشدند .و ما در تفسير آيه شريفه" أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ »" «2در باره اين
دو احتمال بحث كردهايم.
"لَكُمْ فِيها فاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْها تَأْكُلُونَ" در اين آيه شريفه ميوه را به طعام و شرابي كه در آيه قبل به آن اشاره فرموده بود
اضافه فرمود تا همه نعمتها را شمرده باشد .و كلمه" من" در" مِنْها تَأْكُلُونَ" براي تبعيض است ،و اين كلمه خالي از اين
اشاره نيست كه نعمتهاي بهشتي تمام شدني نيست ،هر قدر هم بخوريد قسمتي از آن را خوردهايد.
"إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ ال يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ "منظور از" مجرمين" كساني است كه در همان
روز هم متصف به جرم هستند ،در نتيجه كلمه مذكور هم گنهكاران را شامل ميشود و هم كفار را .مؤيد اين معنا آن است
كه اين كلمه در مقابل كلمه" متقين" قرار گرفته كه از كلمه" مؤمنين "خصوصيتر است و تنها شامل مؤمنين با تقوي
ميشود.
و كلمه" يفتر" مضارع مجهول از مصدر" تفتير" است كه به معناي تخفيف و كم كردن است .و كلمه "مبلسون" جمع اسم
فاعل از مصدر" ابالس" به معناي نوميد كردن است .ميفرمايد مجرمين كه در عذاب جهنم قرار دارند از رحمت خدا و يا از
بيرون شدن از دوزخ نوميدند.
"وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ" ما به ايشان ستم نكردهايم و ليكن خودشان ستمكاران بودند .براي اينكه خداي
تعالي تنها جزاي اعمالشان را به ايشان داده پس اين خودشان بودند كه به خود ستم كردند ،و نفس خويش را با اعمال زشت
به شقاوت و هالكت افكندند.
"وَ نادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ "منظور از كلمه مالك همان دربان دوزخ است كه در اخبار و روايات
عامه و خاصه نيز به اين نام ناميده شده.
مجرمين ،مالك دوزخ را خطاب ميكنند و آنچه را كه بايد از خدا بخواهند از او
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .30
)(2سوره مؤمنون ،آيه .13
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ترجمه الميزان ،ج ،12ص123 :
ميخواهند ،و اين بدان جهت است كه اهل دوزخ محجوب از خدا هستند ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ
رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ» ،" «1و نيز فرموده ":قالَ اخْسَؤُا فِيها وَ ال تُكَلِّمُونِ" «».7
پس معناي آيه مورد بحث اين ميشود :مجرمين از مالك دوزخ درخواست ميكنند كه او از خدا درخواست كند كه مرگشان
را برساند.
معناي "قضاء عليه" ميراندن است ،و منظور مجرمين از اين مرگ معدوم شدن و باطل محض گشتن است تا شايد به اين
وسيله از عذاب اليم و شقاوتي كه دارند نجات يابند .و اين هم يكي از مواردي است كه ملكات دنيوي دوزخيان ظهور
ميكند و از پرده برون ميافتد ،چون در دنيا هم كه بودند مرگ را نابودي ميپنداشتند ،نه انتقال از سرايي به سرايي ديگر،
لذا در دوزخ تقاضاي مرگ ميكنند ،مرگ به همان معنايي كه در دنيا در ذهنشان مرتكز بود ،و گر نه بعد از مردن فهميدند
كه حقيقت مرگ چيست و ديگر معنا ندارد كه چنان حقيقتي را درخواست كنند ،اما ناخودآگاه ملكاتشان ظهور ميكند.
"قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ" -يعني مالك به ايشان ميگويد :نه ،شما در همين زندگي شقاوتبار و در اين عذاب اليم خواهيد بود.
[مراد از اينكه در جواب درخواست مرگ ،به دوزخيان گفته ميشود ...":اكثر شما از حق كراهت داشتيد"] .....ص 813 :
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"لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ" از ظاهر اين آيه برميآيد كه تتمه كالم مالك دوزخ باشد كه از زبان
مالئكه -كه خود او نيز از آنها است -ميگويد :ما در دنيا برايتان حق را آورديم ،اما شما از حق كراهت داشتيد .بعضي «»0
از مفسرين گفتهاند :كالم خداي تعالي است ،ولي اين احتمال بعيد است ،چون در آيات قبل گفتيم كه اهل دوزخ از
پروردگارشان محجوبند ،و خدا با ايشان تكلم نميكند.
و خطاب" كم "در آيه شريفه به دوزخيان است ،بدان جهت كه انسانند ،در نتيجه معنايش اين است كه :ما براي شما انسانها
حق آورديم ،ولي بيشتر شما -كه همان مجرمانند -از حق كراهت داشتيد.
بعضي « »3از مفسرين گفتهاند :مراد از" حق" مطلق حق است ،هر چه ميخواهد باشد،
__________________________________________________
)(1حاشا كه آنان امروز از پروردگار خود محجوب و در پردهاند .سوره مطففين ،آيه .13
)(2در دوزخ بمانيد ،و از رحمت من دور باشيد و حرف نزنيد .سوره مؤمنون ،آيه .132
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .32
)(4روح المعاني ،ج  ،73ص .137
ترجمه الميزان ،ج ،12ص120 :
و بيشتر دوزخيان از هر چيزي كه مصداق حق بود كراهت و تنفر داشتند .و اما حقي كه معهود اذهان است ،يعني دين حق
كه همان توحيد و قرآن است ،تمامي دوزخيان از آن كراهت و تنفر داشتند نه بيشتر آنان.
و منظور از اينكه فرمود از حق كراهت داشتيد ،كراهت بحسب طبع ثانوي است كه در اثر ارتكاب پي در پي گناهان در آدمي
پيدا ميشود ،چون هيچ بشري نيست كه بر حسب طبع خدادادي و فطرت اوليش از حق كراهت داشته باشد ،زيرا خداي
تعالي فطرت بشر را بر اساس حق نهاده ،و اگر غير اين بود و افرادي به حسب طبع خدا داديشان متنفر از حق ميبودند،
ديگر تكليف كردنشان به پذيرفتن حق ،تكليف به ما ال يطاق و غير معقول بود ،قرآن كريم هم تمامي افراد بشر را مطبوع
به يك طبع ،و مفطور به يك فطرت ميداند ،و ميفرمايد:
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"ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ" « »1و نيز ميفرمايد ":وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها" «».7
از آيه مورد بحث اين نكته استفاده ميشود كه مالك در سعادت بشر تنها و تنها پذيرفتن حق ،و مالك در شقاوتش رد
كردن حق است.
__________________________________________________
)(1سوره روم ،آيه .03
)(2سوره شمس ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص122 :
[سوره الزخرف ( :)25آيات  71تا  .....]11ص 817 :
اشاره

ترجمه آيات .....ص 817 :

بلكه ميثاقي (عليه پيامبر ما محكم كردهاند) كه ما نيز كيد خود را عليه ايشان محكم خواهيم كرد ().22
و يا پنداشتهاند كه ما سر و نجوايشان را نميشنويم ،بله ميشنويم ،و فرستادگان ما نزد ايشان هستند ،و مينويسند ().23
بگو :اگر براي رحمان فرزندي باشد قبل از هر كس من او را ميپرستيدم ().21
ولي منزه است پروردگار آسمانها و زمين ،و مدبر عرش از آنچه اينان در توصيفش ميگويند ().27
پس رهايشان كن در اباطيل خود فرو روند ،و سرگرم باشند ،تا روزي را كه وعده داده شدهاند ديدار كنند ().20
ترجمه الميزان ،ج ،12ص122 :
و او كسي است كه هم در آسمان معبود است و هم در زمين ،و او حكيم و عليم است ().23
و كسي كه ملك آسمانها و زمين و ما بين آن دو از او است ،مصدر خير بسيار است ،و علم قيامت نزد او و بازگشت شما همه
به سوي او است ().23
و معبودهايي كه به جاي خدا عبادت ميكنند ،مالك شفاعت ايشان نيستند ،تنها كساني ميتوانند شفاعت كنند كه به دين
حق شهادت داده عالم به كردههاي خلق بوده باشند ().20
و اگر از مشركين بپرسي چه كسي ايشان را خلق كرده به يقين خواهند گفت اللَّه( ،بگو با اين حال) به كجا منحرف
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أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ( )22أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا ال نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ بَلي وَ رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ( )23قُلْ إِنْ كا َ
ن
لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ ( )21سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ( )27فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا
حَتَّي يُالقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ()20
وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلهٌ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ )(84وَ تَبارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما
وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( )23وَ ال يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِالَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ( )20وَ
لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّي يُؤْفَكُونَ ( )22وَ قِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُالءِ قَوْمٌ ال يُؤْمِنُونَ ()22
فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَالمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ()22
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ميشويد؟ ().22
خدا به سخن پيامبرش نيز عالم است كه گفت :پروردگارا اينان مردمي هستند كه ايمان نميآورند ().22
پس از ايشان درگذر و با ايشان به سلم رفتار كن كه به زودي خواهند فهميد ().22
بيان آيات .....ص 811 :
اشاره

[وجوه مختلف در معناي آيه ":قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ"] .....ص 811 :

و معناي آيه اين است كه :به ايشان بگو اگر براي رحمان فرزندي ميبود -آن طور كه مشركين ميپندارند -خود من اولين
كسي بودم كه او را ميپرستيدم ،و حق نبوتش را اداء ميكردم ،چون اگر بود قهرا هم سنخ پدرش بود ،و ليكن من ميدانم
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در اين آيات به سخنان قبل برگشت شده و در آن كفار را در برابر اينكه عليه رسول خدا (ص) نقشه ميكشند توبيخ نموده
تهديدشان ميكند به اينكه خداي تعالي هم عليه ايشان كيد خواهد كرد .و نيز در اين آيات اعتقاد مشركين را بر اينكه خدا
فرزند دارد نفي نموده و بطور كلي شريك داشتن خدا را رد و ربوبيت مطلقه خدا را به تنهايي اثبات ميكند .و در آخر ،سوره
را با تهديد و وعيد ختم ميكند.
"أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ "كلمه" ابرام" به معناي محكم كردن عهد و نشكستن آن است ،در مقابل كلمه" نقض "كه
به معناي شكستن آن است .و كلمه" أم" در اين آيه منقطعه است.
و معناي آن -به طوري كه -از سياق آيه و آيات بعدش استفاده ميشود چنين است:
بلكه نقشهاي را كه عليه تو كشيدند محكم كردند ،و ما هم نقشه خود را عليه ايشان محكم خواهيم كرد ،در نتيجه آيه
شريفه هم معناي آيه" أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ" « »1ميباشد.
__________________________________________________
)(1بلكه ميخواهند كيدي كنند اما غافلند از اينكه كساني كه كفر ميورزند خودشان كيد شدهاند .سوره طور ،آيه .37
ترجمه الميزان ،ج ،12ص122 :
"أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا ال نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ بَلي وَ رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ" منظور از كلمه" سر" اسراري است كه در دلهاي
خود پنهان ميدارند ،و منظور از كلمه" نجوي" سخنان بيخ گوشي است كه با يكديگر دارند ،سخناني كه ميخواهند ديگران
نشنوند .و چون سر عبارت است از حديث نفس لذا از علم خدا بدان و از اطالع خدا به سخنان بيخ گوشي آنان تعبير كرد به
اينكه خدا آن را ميشنود.
"بَلي وَ رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ" -يعني بله ما سر و نجواي ايشان را ميشنويم و فرستادگان ما هم كه موكل بر ايشانند تا
اعمالشان را بنويسند كارهاي ايشان را مينويسند و حفظ ميكنند.
"قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ" در اين آيه الوهيت فرزند را از راه ابطال اصل وجود فرزند براي خدا و اينكه اگر
چنين چيزي بود من اولين پرستنده آن فرزند بودم ابطال ميكند .و اگر" ان" شرطيه را استعمال كرد و" لو" شرطيه را كه
داللت بر امتناع دارد استعمال نكرد با اينكه مقتضاي مقام اين بود كه بفرمايد" لو كان للرحمان ولد" براي اين است كه
طرف مقابل را كمي از مقام لجبازيشان پايين آورده ،به انصاف وادار سازد.
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كه چنين فرزندي وجود ندارد ،و به همين جهت كسي را به عنوان فرزند خدا نميپرستم نه به خاطر اينكه فرزند خدا هست
ولي من با او دشمني دارم.
مفسرين « »1براي اين آيه معاني ديگري ذكر كردهاند كه اينك از نظر خواننده ميگذرد.
1معنايش اين است كه :اگر براي خدا آن طور كه شما ميپنداريد فرزندي ميبود ،باز من او را نميپرستيدم ،و تنها خداييگانه را ميپرستيدم ،نه آن فرزندي كه شما ميپنداريد.
2اينكه حرف" ان" نافيه است و معنايش اين است كه :بگو براي خدا فرزندي نيست پس من در بين شما اولين كسيهستم كه داراي توحيد در عبادتم.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص123 :
3كلمه" عابدين" از ماده" عبد" است كه به معناي أنف و استنكاف است ،و معناي آيه چنين است كه :اگر براي رحمانفرزندي بود من اولين كس بودم كه از عبادت او استنكاف ميكردم ،چون كسي كه فرزنددار ميشود حتما جسم است ،بدون
جسمانيت فرزنددار شدن محال است ،و جسمانيت منافات با الوهيت دارد.
4معنايش اين است :همانطور كه من اولين پرستنده خدا نيستم ،همچنين خدا فرزند ندارد ،يعني اگر جايز بود كه شماچنين ادعاي محالي بكنيد ،براي من هم جايز بود چنان ادعاي محالي بكنم.
و از اين قبيل وجوهي ديگر ذكر كردهاند ،اما ظاهر از آيه همان معنايي است كه ما آورديم.
"سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ" در اين آيه خدا را از آنچه به وي نسبت ميدهند منزه ميدارد .و
از ظاهر كالم بر ميآيد كه جمله" رب العرش" عطف بيان باشد براي جمله" رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" ،چون مراد از"
سماوات و ارض" مجموعه عالم مشهود است كه همان عرش سلطنت و ملك خدا است كه مستولي بر آن است ،و بر آن
حكم ميراند ،و امور آن را تدبير ميكند.
و اين آيه شريفه خالي از اشاره به حجتي بر وحدانيت خداي تعالي نيست ،چون وقتي خلقت مختص خداي تعالي باشد ،و
حتي خود خصم هم بر اين انحصار اعتراف داشته باشد ،و وقتي خلقت و آفريدن از شؤون عرش ملك خدا باشد ،و چون
تدبير هم عبارت است از نظم خلقت ،و اينكه فالن موجود را قبل از آن موجود ديگر ،و آن ديگري را بعد از آن خلق كند،
پس تدبير هم مختص به خدا ،و از شؤون عرش او خواهد بود .پس ربوبيت از براي عرش عبارت است از ربوبيتش براي
تمامي آسمانها و زمين.
"فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّي يُالقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ "اين آيه شريفه تهديدي است اجمالي براي كفار كه خداي
تعالي رسول گرامي خود را مامور ميكند كه از ايشان اعراض كند ،تا روزي كه ببينند آنچه را كه از آن بر حذر ميشدند ،و
آن عبارت است از عذاب روز قيامت.
و معناي آيه اين است كه :آنها را رها كن تا در اباطيل خود فرو روند ،و در دنياي خود به بازي سرگرم باشند ،و به خاطر اين
سرگرمي از انديشيدن در باره آينده خود غافل گردند تا ناگهان آن روزي را كه از عذابش زنهارشان ميدادي ببينند ،و آن روز
قيامت است -كه در آيات قبل در بارهاش ميفرمود ":هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ...".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص121 :
"وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلهٌ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ "يعني او كسي است كه در آسمانها معبود مستحق عبادت
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است ،و نيز در زمين معبود است يعني مستحق عبادت است .و خالصه او به تنهايي مستحق معبوديت اهل آسمانها و زمين
است .و تكرار كلمه" اله" -به طوري كه گفتهاند -هم تاكيد را افاده ميكند ،و هم داللت ميكند بر اينكه اله بودن خدا در
آسمان و زمين به معناي آن است كه الوهيت او متعلق به آسمانها و زمين است ،نه به اين معنا كه او در آسمانها و زمين و يا
در يكي از آن دو مكان جاي دارد.
و در اين آيه شريفه مقابلهاي نسبت به آلههاي كه مشركين براي آسمان و زمين اثبات ميكنند به كار رفته ،ميفرمايد در
همه آسمانها و زمين جز او اله و معبودي نيست .و در اينكه آيه شريفه را با جمله" وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ "ختم فرموده ،با در
نظر گرفتن اينكه جمله مذكور انحصار را ميرساند ،اشارهاي است به وحدانيت خدا در ربوبيت كه الزمه اين وحدانيت در
ربوبيت داشتن حكمت و علم است.
[احتجاج بر وحدانيت خداي تعالي در ربوبيت] .....ص 818 :
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"وَ تَبارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" اين آيه شريفه ثنايي است بر
خداي تعالي به داشتن خير كثير ،چون معناي" مبارك "بودن اين است كه محل صدور خير كثير باشد.
و هر يك از صفات سهگانهاي كه در آيه شريفه آمده ،حجتي است مستقل بر يگانگي خدا در ربوبيت .اما مالك بودنش براي
همه عالم روشن است و احتياج به استدالل ندارد ،چون براي كسي اثبات ربوبيت ميشود كه مالك باشد تا بتواند ملك خود
را تدبير كند ،و اما كسي كه مالك نيست معنا ندارد مدبر باشد .و اما اينكه علم به قيامت را منحصر در خداي تعالي كرده،
دليل آن نيز روشن است ،براي اينكه قيامت عبارت است از منزل نهايي كه تمام موجودات به سوي آن در حركتند ،و چگونه
ممكن است كسي مدبر همه عالم باشد ولي از منتهي اليه سير مخلوقات خود اطالعي نداشته باشد .پس خداي تعالي يگانه
رب موجودات است ،نه آن خداياني كه مشركين ادعاء ميكنند .و اما اينكه فرمود موجودات به سوي او بازگشت ميكنند،
دليلش اين است كه برگشتن به سوي خداي تعالي به خاطر حساب و جزاء است ،و حساب و جزاء ،آخرين مرحله تدبير است،
و معلوم است كسي كه تدبير عالم به دست او است رجوع عالم نيز به سوي او است ،و كسي كه تدبير و رجوع بسوي او
است ربوبيت هم از آن او است .
ترجمه الميزان ،ج ،12ص127 :
"وَ ال يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ" سياق اين آيه سياق عموم است ،در نتيجه
مراد از جمله "الَّذِينَ يَدْعُونَ" "،الذين يعبدون" است ،يعني كساني كه به جاي خدا چيزهايي را ميپرستيدند ،پس غير از
خدا هيچ معبودي مالك شفاعت نيست ،نه مالئكه ،و نه جن ،و نه بشر ،و نه هيچ معبودي ديگر.
و مراد از كلمه" حق "در اينجا دين توحيد ،و مراد از" شهادت به حق" اعتراف به آن دين است .و مراد از جمله" وَ هُمْ
يَعْلَمُونَ" از آنجا كه علم ،مطلق آمده آگاهي به حقيقت حال كسي است كه ميخواهند برايش شفاعت كنند .پس تنها كسي
ميتواند شفاعت كند كه معترف به توحيد باشد .و نيز بر حقيقت حال و حقيقت اعمال كسي كه ميخواهد شفاعتش كند
واقف باشد ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":ال يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً" « »1و وقتي حال شفعاء
چنين باشد ،معلوم است كه مالك چنين شفاعتي نخواهند بود مگر بعد از شهادت به حق ،پس جز اهل توحيد را نميتوانند
شفاعت كنند ،هم چنان كه قرآن كريم فرموده ":وَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي".
و اين آيه شريفه تصريح دارد بر اينكه شفاعتي در كار هست.
"وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّي يُؤْفَكُونَ" يعني اگر از آنان بپرسي چه كسي خلقشان كرده هر آينه خواهند
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بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيات گذشته مربوط به توحيد)] .....ص 815 :

در كتاب احتجاج از علي (ع) روايت كرده كه در حديثي طوالني فرموده:
كلمه "عابدين" در آيه" إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ" به معناي جاحدين (منكرين) است .و بنا بر اين تاويل ،ظاهر
آيه درست ضد باطن آن است «».1
مؤلف :ظاهرا مراد اين حديث اين باشد كه كلمه "عابد" به آن معنايي كه لفظ در هنگام اطالق به آن منصرف ميشود،
نميباشد ،بلكه خالف آن معنا منظور است.
و در كافي به سند خود از هشام بن حكم روايت كرده كه گفت :ابو شاكر ديصاني ميگفت :در قرآن آيهاي است كه مرام و
مسلك ما را امضاء كرده .گفتم :كدام آيه است؟
گفت :آيه" هُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلهٌ" است .من نتوانستم جوابش را بدهم ،پس به حج رفتم و جريان را به
عرض امام صادق (ع) رساندم .فرمود :اين گفتار ،گفتار زنديقي است خبيث ،وقتي برگشتي به او بگو نام تو در كوفه چيست؟
ال بد ميگويد نامم فالن است ،بپرس نامت در بصره چيست ،باز ميگويد همان نامي كه در كوفه دارم ،آن گاه بگو خداي
تعالي نيز همين طور است ،هم در آسمان اله است و هم در زمين و هم در درياها و هم در بيابانها و هم در همه مكانها.
هشام بن حكم ميگويد :وقتي برگشتم ،نزد ابو شاكر رفتم و پاسخ را گفتم .گفت اين پاسخ حتما از حجاز آمده «».7
__________________________________________________
)(1احتجاج ،ج  ،7ص .027
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گفت" اللَّه" پس از راه حق به كجا منحرف ميشوند ،به سوي باطل كه همان مسلك شرك است .چون مشركين اعتراف
دارند به اينكه جز ذات اللَّه تعالي هيچ خالقي ديگر نيست ،و از سوي ديگر از آنجا كه تدبير كه همان مالك ربوبيت است
منفك و جداي از خلق نيست -كه در اين كتاب مكرر توضيح داده شده -پس بايد اعتراف كنند كه معبود تنها كسي است
كه خلقت به دست او است ،و او خداي سبحان است.
"وَ قِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُالءِ قَوْمٌ ال يُؤْمِنُونَ" ضمير در كلمه "قيل" بياشكال به رسول خدا (ص) بر ميگردد .و كلمه" قيل"
مصدر است ،هم چنان كه كلمه" قول" و" قال" نيز مصدر است .و جمله" قيله" -به طوري كه گفتهاند -عطف است بر
كلمه" الساعة" در جمله" وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ" .و معنايش اين است كه :نزد خدا است علم قيامت ،و علم سخن او كه گفت:
اي
__________________________________________________
)(1سخن نميگويد مگر كسي كه خداي رحمان اجازهاش داده باشد ،و سخن صواب گويد.
سوره نبأ ،آيه .02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص120 :
پروردگار اينان كه قوم مناند ايمان نميآورند.
"فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَالمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ" در اين جمله به آن جناب دستور ميدهد كه از آنان اعراض كند .و آن جناب را
از ايمان آوردن ايشان مايوس ميكند .و معناي جمله" قل سالم" اين است كه :با ايشان خدا حافظي و وداع كن ،وداع
كسي كه ميخواهد براي هميشه تركشان گويد ،و از ترك آنان هيچ باكي نداشته باش.
"فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ" -اين آيه تهديد و وعيدي است نسبت به آنها.
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)(2اصول كافي ،ج  ،1ص .172
ترجمه الميزان ،ج ،12ص123 :
و در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ ال يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ" از معصوم (ع) نقل كرده كه فرموده :منظور
كسانيست كه مردمي در دنيا آنها را ميپرستيدند و در قيامت نميتوانند پرستندگان خود را شفاعت كنند «».1
و در كافي به سند خود از ابي هاشم جعفري روايت كرده كه گفت :از امام ابي جعفر دوم (حضرت جواد األئمه ع) پرسيدم:
معناي" واحد "چيست؟ فرمود :اجماع و اتفاق زبانها به وحدانيت او است ،چون قرآن كريم ميفرمايد ":وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ
خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ "يعني اگر از مشركين هم بپرسيد كه چه كسي ايشان را خلق كرده خواهند گفت "اللَّه" «».7
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص . [.....]722
)(2اصول كافي ،ج  ،1ص .112
ترجمه الميزان ،ج ،12ص123 :
)(44سوره دخان مكي است و پنجاه و نه آيه دارد ( .....)31ص 813 :
[سوره الدخان ( :)22آيات  8تا  .....]1ص 813 :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
حم ( )1وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ ( )7إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ( )0فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ()3
أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ( )3رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( )0رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ
مُوقِنِينَ ( )2ال إِلهَ إِالَّ هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ()2
ترجمه آيات .....ص 813 :

به نام خدايي كه هم رحمان است و هم رحيم.
حم ().1
سوگند به كتاب روشنگر ().7
كه ما آن را در شبي مبارك نازل كرديم ،چون از آغاز خلقت همواره سنت ما بر انذار خلق جريان داشته است ().0
در آن شب مبارك هر امر در هم فرو رفته باز ميشود ().3
البته هر امر بدان جهت كه نزد ما است ،چون ما همواره فرستنده رسول بودهايم ().3
و نازل كردن اين كتاب رحمتي بود از ناحيه پروردگارت ،چون كه او شنوا و داناي به حاجت خلق است ().0
مالك و مدبر آسمانها و زمين و موجودات بين آن دو است ،اگر اهل يقين باشيد ().2
جز او معبودي نيست ،او است كه زنده ميكند و ميميراند ،هم مالك و مدبر شما است ،و هم مالك و مدبر پدران گذشته
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اشاره
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شما ().2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص120 :
بيان آيات [غرض و محتواي كلي سوره مباركه دخان] .....ص 816 :
اشاره
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غرض سوره در يك كلمه خالصه ميشود ،و آن اين است كه ميخواهد كساني را كه به كتاب خدا شك دارند از عذاب دنيا
و عذاب آخرت انذار كند .و اين غرض را در اين سياق بيان ميكند كه :قرآن كتابي است روشن كه از ناحيه خدا نازل شده بر
كسي كه او به سوي مردم گسيل داشته ،تا انذارشان كند .و به اين منظور نازل كرده تا رحمتي از او به بندگانش باشد .و در
بهترين شب نازل كرده ،شب قدر كه در آن شب هر امري بطور خللناپذيري تقدير ميشود.
چيزي كه هست مردم -يعني كفار -در باره آن خود را به شك مياندازند ،و با هوي و هوس خود بازي ميكنند ،و به زودي
عذابي دردناك در دنيا از هر سو ايشان را احاطه ميكند ،آن گاه به سوي پروردگار خود برميگردند ،و خداوند بعد از فصل
قضاء و محاسبه دقيق با عذابي جاودانه از ايشان انتقام ميگيرد.
آن گاه براي آنان مثالي در خصوص عذاب دنيوي ميآورد و آن داستان موسي (ع) است ،كه به سوي قوم فرعون و براي
نجات بني اسرائيل گسيل شد ،و فرعونيان او را تكذيب كردند ،و خداوند به همين جرم در دريا غرقشان كرد.
و سپس براي عذاب دومشان كه آن را انكار ميكردند ،يعني بازگشت به خدا در روز فصل قضا (قيامت) چنين اقامه حجت
ميكند كه :قيامت آمدني است ،چه بخواهند و چه نخواهند .و در آخر پارهاي از اخبار قيامت را و آنچه بر سر مجرمين ميآيد
و آنچه از انواع عذاب به آنها ميرسد ،برشمرده ،قسمتي هم از ثوابهايي را كه به متقين ميرسد كه حاصل جمعش عبارت
است از حياتي طيب و مقامي كريم ،بيان ميكند.
و اين سوره -همانطور كه در آغاز ذكر كرديم -در مكه نازل شده ،و شاهد بر اين مدعاي ما سياق آيات آن است.
"حم وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ"" واو" در اين جمله براي سوگند است .و مراد از" كتاب مبين" قرآن است.
"إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ "مراد از" ليله مباركهاي كه قرآن در آن نازل شده" شب قدر است ،چون از آيه
شريفه
ترجمه الميزان ،ج ،12ص122 :
"إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ « " »1اين طور استفاده ميشود .و منظور از" مبارك بودن آن شب" اين است كه ظرفيت خير
كثيري را داشت ،چون" بركت" به معناي" خير كثير" است ،و قرآن خير كثيري است كه در آن شب نازل گشت ،و رحمت
واسعهاي است كه دامنهاش همه خلق را گرفت ،هم چنان كه خودش فرموده ":وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ
أَلْفِ شَهْرٍ" «2».
از ظاهر لفظ آيه چنين برميآيد كه شب مزبور يكي از شبهايي است كه در روي زمين دور ميزند ،و از ظاهر جمله" فِيها
يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ" با در نظر داشتن اينكه صيغه مضارع (يفرق) استمرار را ميرساند ،فهميده ميشود كه شب مزبور
همواره در روي كره زمين تكرار ميشود .و از ظاهر جمله" شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" « »0چنين برميآيد كه
مادامي كه ماه رمضان در كره زمين تكرار ميشود ،آن شب نيز تكرار ميشود ،پس نتيجه ميگيريم كه شب مزبور همهساله
تكرار ميشود ،و در هر سال قمري در ماه رمضان همان سال يك بار تكرار ميگردد.
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و اما اينكه شب قدر كداميك از شبهاي رمضان است؟ از آيات قرآن كريم چيزي نميتوان استفاده كرد ،ولي در روايات
تعيين شده كه -ان شاء اللَّه -در بحث روايتي آينده از نظر شما خواهد گذشت.
[مقصود از نزول كتاب در" شبي مبارك" و بيان عدم منافات بين انزال (نزول دفعي) قرآن و تنزيل (نزول تدريجي) آن] .....ص 817 :
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و مراد از" نازل شدن كتاب در شبي مبارك" به طوري كه از ظاهر آيه" إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ" و از آيه" إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي
لَيْلَةِ الْقَدْرِ" « »3و از آيه" شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُديً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدي وَ الْفُرْقانِ" « »3استفاده
ميشود نزول تمامي قرآن كريم است( ،چون در همه اين آيات تعبير به" انزال" شده كه به معناي نازل شدن يك باره
است).
پس ديگر نبايد اشكال شود به اينكه آيه شريفه" وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ عَلي مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا" «» 0ميرساند
كه قرآن به تدريج نازل شده .و همچنين آيه
__________________________________________________
)(1سوره قدر ،آيه .1
)(2تو چه ميداني شب قدر چيست؟ شب قدر از هزار شب بهتر است .سوره قدر ،آيه .0
)(3ماه رمضان كه قرآن در آن نازل شد .سوره بقره ،آيه .123
)(4سوره قدر ،آيه .1
)(5سوره بقره ،آيه .123
)(6و قرآني كه ما آن راي قسمت قسمت كرديم تا آن راي به تدريج براي مردم بخواني (و به همين منظور) به تدريج
نازلش كرديم .سوره اسري ،آيه .130
ترجمه الميزان ،ج ،12ص122 :
"وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِيلًا »" «1كه از ظاهر آن دو
برميآيد قرآن به تدريج نازل شده ،و آياتي ديگر مؤيد آن است ،مانند آيه" فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ" « »7و آيه" وَ إِذا ما
أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلي بَعْضٍ" « »0و نيز آياتي ديگر و همچنين روايات بسياري كه متضمن شان نزول آيات است.
براي اينكه ممكن است بگوييم كه قرآن كريم دو نوبت نازل شده ،بار اول تمامي آن در يك نوبت ،و اين در ماه رمضان و
در شب قدر كه يكي از شبهاي رمضان است .و بار دوم ،به تدريج و قسمت قسمت در طول بيست و سه سال نبوت و دعوت
رسول خدا (ص).
و ليكن مطلبي كه سزاوار نيست در آن ترديد شود اين است كه قرآن كريم كه مركب از سورهها و آياتي است ،با اختالفي
كه بر حسب موارد شخصي و جزئي نزولش در سياق آن هست ،با اين احتمال كه يك دفعه نازل شده باشد سازگار نيست،
براي اينكه آياتي كه در باره وقايع شخصي و حوادث جزئي نازل شده ،ارتباط كامل با زمان و مكان و اشخاص و احوال
خاصهاي دارد كه در باره آن اشخاص و آن احوال و در آن زمان و مكان نازل شده ،و معلوم است كه چنين آياتي صادق و
درست درنميآيد ،مگر آنكه زمان و مكانش برسد ،و واقعهاي كه در بارهاش نازل شده رخ بدهد ،به طوري كه اگر از آن
زمانها و مكانها و وقايع خاصه صرفنظر شود ،و فرض شود كه قرآن يك باره نازل شده ،آن وقت قهرا موارد آن آيات حذف
ميشود ،و ديگر بر آنها تطبيق نميكند ،پس ممكن نيست احتمال بدهيم كه قرآن كريم به همين هيئت كه هست دو بار
نازل شده يك بار دفعة و يك جا ،و بار ديگر به تدريج.
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[مراد از جدا شدن هر امر حكيم در شب قدر (فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ)] .....ص 811 :

فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ"
ضمير در" فيها" به" ليلة "برميگردد .و" فرق" -كه ماده اصلي" يفرق" است -به معناي جدا كردن چيزي از چيز ديگر
است ،به طوري كه از يكديگر متمايز شوند .و در مقابل اين معنا كلمه" احكام" قرار دارد .پس امر حكيم عبارت است از
امري كه الفاظش از
__________________________________________________
)(1ما آن را قرآني عربي كرديم ،باشد كه شما در آن تعقل كنيد ،و آن قبال در ام الكتاب نزد ما بود ،و مقامي واال و حكيم
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پس اگر بخواهيم بگوييم دو بار نازل شده ،الزم ميشود كه قائل به فرق بين اين دو دفعه به اجمال و تفصيل بشويم ،همان
اجمال و تفصيلي كه آيه شريفه" كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ" « »3و آيه
__________________________________________________
)(1آنها كه كافر شدند گفتند :چرا قرآن يكباره بر او نازل نشد .آري ،نازل نشد تا ما به اين وسيله دلت را آرامش دهيم ،و به
تدريج برايت بخوانيم .سوره فرقان ،آيه .07
)(2سوره محمد ،آيه .73
)(3سوره توبه ،آيه .172
)(4كتابي كه آياتش نخست در هم فشرده بود ،و سپس از ناحيه خداي حكيم خبير قسمت قسمت شده است .سوره هود،
آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،12ص122 :
"إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ" « »1بدان اشاره ميكند ،كه بحثش در تفسير
سوره هود و زخرف گذشت ،و گفتيم كه احكام و تفصيل چه معنايي دارد.
بعضي از مفسرين « »7گفتهاند :مراد از" نزول كتاب در ليله مباركه" اين است كه ابتداي نزول تدريجياش در شب قدر در
ماه رمضان بوده .و خالصه ،ابتداي نزول قرآن سوره علق و يا سوره حمد بوده كه در شب قدر واقع شده.
از اين گفتار به خوبي پيدا است كه گوينده آن معتقد بوده كه بين نازل شدن قرآن يكباره در شب قدر ،و بار ديگر به تدريج-
كه آيات سابق بر آن داللت دارند -منافات وجود دارد ،و حال آنكه خواننده عزيز متوجه شد كه هيچ منافاتي در كار نيست.
عالوه بر اينكه خواننده محترم توجه دارد كه اين تفسير خالف ظاهر آيات است.
بعضي »«3ديگر گفتهاند :قرآن يك نوبت تماميش به آسمان دنيا نازل شده ،و آن در شب قدر بوده ،و سپس از آسمان دنيا
به تدريج و در طول بيست و سه سال دعوت رسول خدا (ص) به زمين نازل شده.
و اين تفسير از اخباري استفاده شده كه در تفسير آياتي وارد شده كه ميرساند قرآن يك دفعه نازل شده -كه ان شاء اللَّه-
آن روايات در بحث روايتي آينده از نظر خواننده خواهد گذشت.
"إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ" -اين جمله در جاي تعليل قرار گرفته ،و داللت دارد بر اينكه خداي تعالي قبل از اين انذار هم ،بطور
مستمر انذار ميكرده ،و اين خود داللت دارد بر اينكه نزول قرآن از ناحيه خداي سبحان چيز نوظهوري نيست ،چون قرآن
يك انذار است ،و انذار سنت هميشگي خداي تعالي است كه همواره در امتهاي گذشته از طريق وحي به انبياء و رسوالن
جريان داشته ،و دائما انبيايي را مبعوث ميكرده تا بشر را انذار كنند.
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داشت .سوره زخرف ،آيه  0و .3
)(2روح المعاني ،ج  ،73ص .111
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]01
ترجمه الميزان ،ج ،12ص733 :
يكديگر متمايز نباشد ،و احوال و خصوصياتش متعين نباشد ،هم چنان كه آيه" وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا
بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ" « »1نيز به اين معنا اشاره دارد.
بنا بر اين ،امور به حسب قضاي الهي داراي دو مرحلهاند ،يكي اجمال و ابهام ،و ديگر مرحله تفصيل ".شب قدر" هم
بطوري كه از آيه" فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ "برميآيد ،شبي است كه امور از مرحله احكام و ابهام به مرحله فرق و تفصيل
بيرون مي آيند .و از جمله امور يكي هم قرآن كريم است ،كه در شب قدر از مرحله احكام درآمده ،و نازل ميشود( ،يعني در
خور فهم بشر ميگردد).
و چه بسا كه خداي سبحان پيامبر خود را به جزئيات حوادثي كه به زودي در زمان دعوت او در هنگام نزول هر آيه و يا
آيات و يا سوره رخ ميدهد خبر داده ،و نيز آگاه كرده كه در باره هر حادثه آيه يا آياتي نازل ميشود ،و از همين جهت هر
پيشامدي ميكرده ،منتظر بوده آيه و يا آياتي در باره آن نازل شود ،پس در حقيقت قرآن يك بار دفعة و يكپارچه بر او نازل
شده ،و يك بار هم تدريجا و متفرق.
برگشت اين وجه به اين است كه بگوييم رسول خدا (ص) قبل از آنكه قرآن بر زمين نازل شود ،و در مرحله عين و خارج
قرار گيرد ،در مرحلهاي كه داشت به قضاء تفصيلي نازل ميشد ،بر آن اطالع و اشراف داشت .و بنا بر اين وجه ،ديگر حاجتي
نيست كه دو مرحله را به عنوان مرحله اجمال و تفصيل كه در وجه قبلي بود تقسيم كنيم.
و ظاهر گفتار بعضي از مفسرين اين است كه خواستهاند بگويند :مراد از جمله" فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ" تفصيل و
جداسازي معارف و احكام و ساير جزئياتي است كه در قرآن بيان شده .ولي اين حرف صحيح نيست ،چون از ظاهر جمله"
فِيها يُفْرَقُ "استمرار فهميده ميشود .به عبارت سادهتر :از آن استفاده ميشود كه همه امور حكيمه همهساله از يكديگر جدا
ميشود .پس مراد از امور حكيمه بايد امور تكويني باشد كه در هر شب قدر بعد از احكام ،تفريق و تقسيم ميشود .و اما
معارف و احكام الهي معنا ندارد كه همهساله تفريق و تقسيم شود ،پس اگر مراد از تفريق ،تفريق معارف بود ،جا داشت
بفرمايد ":فيها فرق -در آن شب معارف و احكام فشرده قرآن تجزيه و تقسيم شد".
بعضي ديگر گفتهاند :حكيم بودن امر ،محكم كردن آن بعد از تجزيه و تفصيل است ،نه محكم بودن آن قبل از تفصيل ،و
معني جمله اين است كه :خداي تعالي در آن شب قضاي
__________________________________________________
)(1سوره حجر ،آيه .71
ترجمه الميزان ،ج ،12ص731 :
هر امري را ميراند ،و آن را محكم ميكند ،كه ديگر زياده و نقصان و يا هيچ دگرگونگي ديگري نپذيرد.
و ليكن از همه اين وجوه روشنتر وجهي است كه ما بيان كرديم.
"أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ" مراد از كلمه" أمر" در اينجا" شان" است .و اين كلمه حال از كلمه" امر" قبلي است ،و
معناي جمله اين است :در آن شب هر امري تجزيه و تفصيل ميشود ،در حالي كه امري است از جانب ما ،و آغاز شدهاي از
درگاه ما .ممكن هم هست مراد از اين كلمه همان معناي مقابل نهي باشد ،و آن وقت معنايش چنين ميشود :در آن شب
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هر امري به فرمان ما تفصيل داده ميشود .و اين كلمه چه به معناي شان باشد ،و چه به معناي فرمان ،متعلق است به
كلمه" يفرق".
و نيز ممكن است كه بگوييم متعلق است به جمله" انزلناه" يعني در حالي كه آن نازل شده شاني از ما است و يا به فرماني
از ما نازل شده است .و جمله" إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ" خالي از تاييد اين احتمال نيست ،و آن را تعليل ميكند .و معنايش اين است
كه :ما آن كتاب را در حالي كه امري از ناحيه ما بود نازل كرديم ،چون سنت ما بر فرستادن پيامبران و رسوالن جاري است.
"رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" يعني نازل كردن آن رحمتي بود از پروردگار تو .و يا معنايش اين است كه ما آن را
بدين جهت نازل كرديم تا رحمتي از خود را بر مردم افاضه كرده باشيم :و يا اين است كه نازل كردنش به خاطر آن بود كه
رحمت پروردگارت اقتضاي انزال آن را داشت .پس كلمه" رحمة" بنا بر معناي اول ،حال خواهد بود ،و بنا بر معناي دوم و
سوم مفعول له ،و بيان علت.
و در كلمه" من ربك" التفاتي از تكلم مع الغير به غيبت بكار رفته ،چون خداي تعالي قبال متكلم مع الغير فرض شده بود،
ميفرمود :ما چنين و چنان كرديم .و در اين كلمه غايب فرض شده ميفرمايد" از ناحيه پروردگارت" .وجه اين التفات اين
است كه اظهار عنايتي در باره رسول گرامي خود فرموده باشد ،چون آن كسي كه قرآن را بر آن جناب نازل كرده ،پروردگار
او است ،و منذر حقيقي كه پيامبر را به سوي مردم فرستاده او است.
"إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" -يعني او شنواي درخواستها ،و داناي حوائج است.
درخواست آنان را ميشنود ،و حاجتشان را كه همان اهتداء به هدايت پروردگار تو است ميداند ،و به همين جهت كتاب
نازل ميكند و رسول ارسال ميكند ،چون نسبت به ترجمه الميزان ،ج ،12ص737 :
بندگانش رحمت دارد.
"رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ" از آنجا كه وثنيها معتقد بودند كه هر صنف از اصناف خلق ،اله و
معبودي جداگانه دارد -حال يا يكي و يا بيشتر -و چه بسا ميشد كه يك طايفه از آنها اله مخصوصي براي خود داشتند ،غير
آن اله كه قوم ديگر اتخاذ كرده بودند ،لذا در اين آيه شريفه به دنبال جمله" مِنْ رَبِّكَ" كه در آخر آيه قبلي بود ،فرمود":
رَبِّ السَّماواتِ "...تا كسي از آنان خيال نكند كه ربوبيت خدا نسبت به رسول گراميش در جمله" ربك -پروردگار تو" ربوبيت
خاصي است ،و قرآن هم قائل به چند ربوبيت است .و نيز بفهماند كه پروردگار رسول خدا (ص) همان پروردگار آسمانها و
زمين و موجودات بين آن دو است ،و به همين جهت دنبال اين آيه در آيه بعدي هم فرمود ":ال إِلهَ إِلَّا هُوَ".
"إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ" -اين اشتراط -همانطور كه زمخشري « »1هم گفته -از قبيل اشتراطي است كه گاهي خود ما در
گفتگوهايمان ميآوريم ،مثال ميگوييم" اين تحفه و انعام زيد است كه مردم همه جا از كرم او سخن ميگويند و سخاوتش
را شهرت دادهاند .البته اگر داستان بخشش و سخاي او را شنيده باشي ،و برايت گفته باشند" .و در حقيقت معناي اين
اشتراط اين است كه بفهمانيم سخاوت زيد را همه اهل يقين ميدانند.
در آيه مورد بحث هم معناي" اگر اهل يقين بوده باشيد" همين است كه بفهماند خدا همان كسي است كه همه اهل يقين
او را ميشناسند ،و ميدانند كه تنها او رب آسمانها و زمين و ما بين آن دو است ،و اگر شما هم از ايشان باشيد البته خواهيد
ديد كه او رب همه چيز است.
"ال إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ" از آنجا كه آيه قبلي ميفهماند كه ربوبيت يعني ملك و تدبير
منحصر در خداي تعالي است ،و نيز چون الوهيت يعني معبوديت به حق از لوازم ربوبيت است ،لذا دنبالش كلمه توحيد را آورد
كه تمامي آلهه غير خدا را نفي ميكند ،و ميفرمايد ":ال اله اال هو".
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"يُحْيِي وَ يُمِيتُ" -اين دو صفت از خصوصيترين صفات خداي تعالي است كه از شؤون تدبيرند ،و در نامبردن آن دو،
نوعي زمينهچيني است براي انذار به معاد كه به زودي ميآيد.
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،3ص .727
ترجمه الميزان ،ج ،12ص730 :
"رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ" -در اين آيه بطور كامل تصريح شده به اينكه خداي تعالي رب ايشان و رب پدران و نياكان
ايشان است پس بايد تنها او را بپرستند ،و به خاطر پيروي از پدران در پرستش بتها ،نبايد تعلل ورزند ،و عذر و بهانه
بياورند .و به منظور تكميل اين تصريح ،جمله مورد بحث در سياق مخاطب آمده و فرموده ":رب شما و رب پدران شما".
و اين دو جمله ،يعني جمله" يُحْيِي وَ يُمِيتُ" و جمله" ربكم" هر دو خبرند براي مبتدايي كه حذف شده ،و تقديرش" هو
يحيي و يميت" و نيز" هو ربكم" است.
بحث روايتي [(رواياتي درباره شب قدر و تقدير امور در آن)] .....ص 415 :
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در مجمع البيان در ذيل جمله" إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ" ميگويد ":ليله مباركه" همان شب قدر است .اين معنا از امام باقر
و امام صادق (ع) روايت شده «».1
و در كافي به سند خود از علي بن ابراهيم ،از پدرش ،از ابن ابي عمير ،از عمر بن اذينة ،از فضيل ،و زراره ،و محمد بن مسلم،
از حمران روايت كرده كه از امام باقر (ع) از اين كالم خدا كه ميفرمايد" إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ" پرسيده ،فرمود :بله،
منظور شب قدر است ،كه هر سال در هر ماه رمضان ،در دهه آخر آن تكرار ميشود ،پس قرآن نازل نشده مگر در شب قدر،
هم چنان كه خداي تعالي در باره آن ميفرمايد ":فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ" يعني در شب قدر هر سال همه امور آن سال
كه بايد تا سال بعد جريان يابد تقدير ميشود ،چه خير و چه شر ،چه اطاعت و چه معصيت ،و چه مولودهايي كه بايد به
عرصه وجود قدم بگذارند ،و چه اجلها و رزقها .پس هر چه كه در آن شب براي آن سال تقدير شود ،و قضايش رانده شود،
آن قضاء حتمي است ،ولي در عين حال مشيت خداي تعالي در آن دخل و تصرف دارد »
.مؤلف :اينكه فرمود" آن قضاء حتمي است ،ولي در عين حال مشيت خداي تعالي در آن دخل و تصرف دارد" معنايش اين
است كه از نظر اسباب و شرايط حتمي است ،يعني هيچ سبب و شرطي نميتواند تغييرش دهد ،مگر آنكه خداي تعالي
بخواهد.
و در كتاب بصائر از عباس بن معروف ،از سعدان بن مسلم ،از عبد اللَّه بن سنان،
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .03
)(2فروع كافي ،ج  ،3ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،12ص733 :
روايت كرده كه گفت :من از او از نيمه شعبان پرسيدم .گفت من در اين باره اطالعي ندارم ،و ليكن اين قدر ميدانم كه چون
شب نوزدهم رمضان ميشود ،ارزاق را تقسيم ميكنند و اجلها را مينويسند ،و سفر حجاج مقدر ميشود و خداي تعالي
توجهي به بندگان خود نموده ،آنان را ميآمرزد ،مگر كساني را كه مسكر مينوشند.
و چون شب بيست و سوم رمضان ميشود ،هر امر حكيم در آن تجزيه و تفريق ميگردد و آن گاه آن را امضاء كرده به
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دست او ميسپارند .من پرسيدم به دست چه كسي ميسپارند؟ گفت به دست صاحبتان .و اگر اين نبود صاحبتان از حوادث
آينده خبري نميداشت «».1
و در الدر المنثور است كه محمد بن نصر ،ابن منذر و ابن ابي حاتم ،از ابن عباس روايت كردهاند كه در ذيل آيه" فِيها يُفْرَقُ
كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ" گفته :در شب قدر آنچه در آن سال بايد پيش بيايد نوشته ميشود ،چه رزق ،چه مرگ و زندگي ،و چه آمدن
و نيامدن باران ،حتي اين هم نوشته ميشود كه چه كساني موفق به حج ميشوند «».7
مؤلف :در مورد مساله ليلة القدر ،و آنچه كه خدا قضايش را در آن ميراند ،و اينكه ليلة القدر چه شبي است ،روايات بسيار
زيادي هست كه عمده آنها در سوره قدر از نظر خواننده عزيز ميگذرد -ان شاء اللَّه تعالي.
__________________________________________________
)(1بصائر الدرجات ،ص .773
)(2الدر المنثور ،ج  ،0ص .73
ترجمه الميزان ،ج ،12ص733 :
[سوره الدخان ( :)22آيات  1تا  .....]55ص 413 :
اشاره

ترجمه آيات .....ص 416 :

ليكن ايشان در شكي كه دارند سرخوشند ().2
پس تو منتظر آن روزي باش كه آسمان دودي آشكار بياورد ().13
دودي كه چشم مردم را بگيرد و اين عذابي است دردناك ().11
(آن وقت است كه ميگويند) پروردگارا اين عذاب را از ما بردار كه ايمان خواهيم آورد ().17
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بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ( )2فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ ( )13يَغْشَي النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ () 11رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا
الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ( )17أَنَّي لَهُمُ الذِّكْري وَ قَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ()10
ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ( )13إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيالً إِنَّكُمْ عائِدُونَ ( )13يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْري إِنَّا مُنْتَقِمُونَ
( )10وَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ( )12أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ()12
وَ أَنْ ال تَعْلُوا عَلَي اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ ( )12وَ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ( )73وَ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ
( )71فَدَعا رَبَّهُ أَنَّ هؤُالءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ () 77فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْالً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ()70
وَ اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ( )73كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ ( )73وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ ( )70وَ نَعْمَةٍ كانُوا فِيها
فاكِهِينَ ( )72كَذلِكَ وَ أَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ )(28
فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ ( )72وَ لَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ ( )03مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ
كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ )(31وَ لَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلي عِلْمٍ عَلَي الْعالَمِينَ ( )07وَ آتَيْناهُمْ مِنَ الْآياتِ ما فِيهِ بَلؤُا مُبِينٌ ()00
ترجمه الميزان ،ج ،12ص730 :
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بيان آيات .....ص 417 :
اشاره

بعد از آنكه در آيات قبل فرمود :قرآن كتابي است مبين كه در بهترين شب بر رسول خدا (ص) نازل شد ،تا رحمت خدا و
انذاري از سوي وي باشد ،اينك در اين آيات ارتياب و ترديد مشركين را در حقانيت قرآن يادآور شده تهديدشان ميكند به
عذاب دنيا و عذاب روز قيامت ،و به همين منظور داستان فرستادن موسي به سوي فرعون را برايشان مثل ميآورد كه
فرعون و قومش او را تكذيب كردند و خداي تعالي غرقشان كرد.
و اين قصه خالي از اين اشاره نيست كه خداي تعالي به زودي با بيرون كردن ياغيان قريش از مكه ،رسولش و مؤمنين را از
شر آنها نجات ميدهد ،و سپس سران قريش را كه به تعقيب رسول خدا (ص) و مؤمنين برميخيزند هالك مينمايد.
"بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ" ضمير جمع" هم" به قوم رسول خدا (ص) برميگردد ،يعني مردمي كه معاصر آن جناب بودند.
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اما كجا ميتوانند متذكر شوند با اينكه رسولي بيانگر برايشان آمد و متذكر نشدند ().10
بلكه از او اعراض كرده گفتند ديوانهاي است كه ديگران تعليمش دادهاند ().13
ما مقدار كمي از عذاب را از شما برميداريم ولي شما باز به كفر خود برخواهيد گشت ().13
روزي كه با گرفتني سخت و بزرگ ميگيريم كه ما انتقام گيرنده هستيم ().10
ما قبل از اين قوم فرعونيان را آزموديم كه رسولي كريم به سويشان آمد ().12
كه اين بندگان خدا (يعني بني اسرائيل) را به من بسپاريد كه من رسولي امين هستم ().12
و اينكه بر خدا تكبر نورزيد كه من با دليلي روشن نزد شما آمدم ().12
و من به پروردگارم و پروردگار شما پناه ميبرم از اينكه مرا هدف قرار دهيد ().73
و اگر به من ايمان نياوريد پس حد اقل از من كنارهگيري كنيد ().71
پس خداي خود را خواند كه اين قوم مجرمند ().77
(خدايش پيام داد) پس بندگان مرا شبانه حركت ده كه دنبال خواهيد شد ().70
و دريا را هم چنان به صورت راهرو بگذار كه ايشان لشكري هستند كه بايد غرق شوند ().73
چه بسيار از باغها و چشمهها كه از خود بجاي گذاشتند ().73
و چه زراعتها و جايگاههاي كريم ().70
و نعمتها كه از آن برخوردار بودند ().72
ما اين چنين همه آن اموال را به قومي ديگر ارث داديم ().72
در حالي كه نه آسمان به حال آنان گريست و نه زمين و نه مهلتي به آنان داده شد ().72
و در عين همين احوال بني اسرائيل را از عذابي خوار كننده نجات داديم ().03
از فرعون كه مردي بلند پرواز و از اسرافگران بود ().01
و ما بني اسرائيل را با علم و اطالع بر عالميان آن روز برگزيديم ().07
و از آيات چيزهايي به آنان داديم كه در آن آزمايشي روشن بود ().00
ترجمه الميزان ،ج ،12ص732 :
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و كلمه" بل" اعراض از مطلبي است كه حذف شده ،مطلبي كه سياق قبلي ميفهماند چيست ،و تقديرش اين است كه"
ايشان با اين حرفها ،يعني رسالت رسول و اوصاف كتابي كه بر او نازل شده صاحب يقين و داراي ايمان نميشوند ،بلكه هم
چنان در شك و ريب ميمانند ،و سرگرم بازي با اشتغاالت دنيوي خود هستند ".اين نظريه ما بود در معناي" بل" ،ولي
زمخشري گفته :اين كلمه اعراض از جمله" إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ" است «».1
"فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ يَغْشَي النَّاسَ" كلمه" فَارْتَقِبْ" امر از باب" ارتقاب" است ،و ارتقاب به معناي انتظار
است.
ميفرمايد :منتظر روزي باش كه آسمان دودي آشكار بياورد .و اين تهديدي است به عذابي كه از هر سو مردم را فرا
ميگيرد.
[اقوال مختلف مفسرين در باره عذاب دخان (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ .....])"...ص 417 :
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مفسرين در اينكه منظور از اين عذاب چيست اختالف كردهاند:
بعضي « »7گفتهاند :مراد همان قحطي است كه اهل مكه بدان مبتال شدند ،چون بعد از
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،3ص .727
)(2روح المعاني ،ج  ،73ص .112
ترجمه الميزان ،ج ،12ص732 :
آنكه بر كفر خود و بر آزار رسول خدا (ص) و مؤمنين اصرار ورزيدند ،رسول خدا (ص )نفرينشان كرد و عرضه داشت :بار الها
آنها را به قحطيي نظير قحطي زمان يوسف گرفتارشان فرما .بدنبال اين نفرين ديگر زمين گياه نرويانيد ،و قريش به قحطي
شديدي دچار شدند ،به طوري كه افراد از شدت گرسنگي گويي دودي جلو چشمشان را گرفته و آسمان را پر از دود
ميديدند .و براي سد جوع مردار و استخوان ميخوردند ،تا آنكه نزد رسول خدا (ص) رفته ،عرضه داشتند :اي محمد! تو
آمدهاي تا بشر را به صله رحم دعوت كني ،اينك قوم تو و ارحامت دارند ميميرند ،و آن گاه وعده دادند كه اگر اين گراني و
قحطي برطرف شود به وي ايمان خواهند آورد .پس رسول خدا (ص) دعا كرد و از خدا خواست تا نعمت را بر آنان فراخ و
فراوان كند ،و خدا هم دعايش را مستجاب نمود .اما مردم دوباره به كفر قبليشان برگشته ،عهد خود بشكستند.
بعضي « »1ديگر گفتهاند :دخان مذكور در اين آيه از عالمتهاي قيامت است كه هنوز محقق نشده ،و قبل از قيام قيامت
محقق ميشود .و دود در گوشهاي مردم داخل ميشود ،به طوري كه سرهايشان مانند سر گوسفند بريان ميگردد ،اما
مؤمنين تنها دچار زكام ميشوند ،و زمين تماميش مانند خانهاي بدون روزنه ميشود كه در آن آتش افروخته و دود به راه
انداخته باشند .زمين چهل روز چنين حالتي به خود ميگيرد.
بعضي »«2هم چه بسا گفته باشند كه :مراد از روزي كه دود بياورد ،روز فتح مكه است ،كه لشكر اسالم وارد آن شد ،و
دود اجاقهايشان فضاي مكه را پر كرد ،و تاريك ساخت.
و چه بسا بعضي « »0ديگر گفته باشند :مراد از آن ،روز قيامت است ،و اين دو قول يعني قول سوم و چهارم به طوري كه
مالحظه ميفرماييد چندان قابل قبول نيست «».3
"يَغْشَي النَّاسَ" -يعني دودي است كه از هر طرف بر مردم احاطه مييابد .و مراد از" ناس" بنا بر قول اول ،اهل مكه ،و بنا
بر قول دوم عموم مردم است.
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__________________________________________________
(1و  7و )0روح المعاني ،ج  ،73ص .112
)(4چون آيه شريفه ميفرمايد آسمان دودي آشكارا ميآورد ،نه اينكه زمين دود به آسمان ميفرستد ،اين اشكال قول سوم.
و اما اشكال قول چهارم اين است كه دنبال آيه از ايشان حكايت ميكند كه گفتند :پروردگارا اگر اين عذاب را از ما برداري
ايمان ميآوريم ،و قيامت جاي ايمان آوردن نيست ،پس معلوم ميشود منظور نوعي از عذابهاي دنيوي است ،كه يا اتفاق
افتاده -آن طور كه در وجه اول آمده -و يا هنوز اتفاق نيفتاده كه قول دوم آن را ميگويد .مترجم.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص732 :
"هذا عَذابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ" اين جمله حكايت گفتار مردمي است كه دچار عذاب دخان شدند ،و
معنايش اين است كه در آن روز كه آسمان دودي آشكارا ميآورد ،مردم ميگويند :پروردگارا اين عذاب را از ما بردار كه
ايمان خواهيم آورد .و در اين گفتار خود ،هم به ربوبيت خدا اعتراف ميكنند و هم اظهار ايمان ميكنند كه ما به اين دعوت
حقت ايمان ميآوريم.
"أَنَّي لَهُمُ الذِّكْري وَ قَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ" يعني از كجا ميتوانند متذكر شوند ،و به حق اعتراف كنند ،در حالي كه اين
حق را رسولي آشكارا آورد ،و مع ذلك به آن ايمان نميآورند ،رسولي كه رسالتش بسيار روشن بود و جاي هيچ شكي در آن
نبود .و خالصه اين آيه شريفه به رسول خدا (ص) اعالم ميدارد كه اينان در وعدهاي كه ميدهند راست نميگويند ".ثُمَّ
تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ" كلمه" تولوا" جمع ماضي از مصدر" تولي" است ،كه به معناي پشت كردن و اعراض است.
و ضمير در" عنه" به رسول خدا (ص) برميگردد .و جمله" معلم مجنون" دو خبر است براي مبتدايي كه حذف شده ،و
تقديرش" هو معلم و مجنون" است .و معنايش اين است كه :سپس از رسول اعراض كرده گفتند :او "معلم" است ،يعني
ديگران يادش دادهاند" و مجنون" است يعني جن او را آسيب زده .پس هم به آن جناب تهمت زدند كه ديگران يادش
دادهاند ،و او به دروغ سخنان خود را به خدا نسبت ميدهد ،هم چنان كه در آيه" وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ"
« »1نيز اين تهمت را نقل كرده ،و هم اينكه تهمت زدند كه جن به عقل او آسيب رسانده و در نتيجه عقلش اختالل يافته.
"إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عائِدُونَ" يعني ما عذاب را براي مدتي برميداريم و ليكن شما ايمان نخواهيد آورد ،و دوباره
به كفر خود برميگرديد و تكذيب خود را از سر ميگيريد .البته اين در صورتي است كه قول اول در تفسير آيه" يَوْمَ تَأْتِي
السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ" را اختيار كنيم كه ميگفت منظور از" دخان" ،عذاب مشركين در روز فتح مكه است ،و اين آيه مانند
جمله" أَنَّي لَهُمُ الذِّكْري"...
صدق گفتار و وعده مشركين را رد ميكند ،و اين رد را تاكيد مينمايد.
__________________________________________________
)(1ما ميدانيم كه كفار ميگويند انساني او را درس ميدهد .سوره نحل ،آيه .130
ترجمه الميزان ،ج ،12ص713 :
و اما بنا بر قول دوم كه منظور از" دخان" يكي از عالمتهاي نزديك قيامت بود معنايي كه از آيه نزديكتر به ذهن باشد اين
است كه :شما به سوي عذاب روز قيامت برميگرديد.
"يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْري إِنَّا مُنْتَقِمُونَ" كلمه" بطش" به طوري كه راغب « »1گفته -به معناي چيزي را با صولت
گرفتن است.
و منظور از" روزي كه خدا كفار به بطشي بزرگ بطش ميكند "بنا بر تفسير اول آيه" يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ" روز
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جنگ بدر است ،كه خدا كفار را هالك كرد .و بنا بر تفسير دوم ،روز قيامت است .و چه بسا توصيف" بطشه" با كلمه"
كبري" مؤيد همين تفسير دوم باشد ،چون اين توصيف ،بطشه را بطشهاي معرفي ميكند كه بزرگتر از آن تصور نميشود ،و
چنين بطشهاي همان بطشه روز قيامت است كه عذابش از هر عذابي سختتر است ،هم چنان كه قرآن كريم فرموده":
فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ »" «2كما اينكه پاداش قيامت هم بزرگترين پاداش است ،و در آن باره ميفرمايد ":وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ
أَكْبَرُ" «».0
[بيان آيات مربوط به امتحان و ابتالي قوم فرعون و بعثت موسي (ع) به سوي آنان] .....ص 481 :
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"وَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ" كلمه" فتنا" ماضي از مصدر" فتنه" است .و" فتنه" به معناي
امتحان و ابتالء است تا به وسيله آن حقيقت آن چيزي كه مورد امتحان واقع شده روشن گردد .و" رسول كريم" موسي (ع)
است" كريم" كسي را گويند كه متصف به خصال حميده باشد .راغب ميگويد :لفظ كريم چون صفت خداي عز و جل قرار
گيرد نامي از احسان و انعامهاي روشن او ميشود ،هم چنان كه در آيه" فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ" واقع شده .و چون صفت
انساني قرار گيرد اسم ميشود براي اخالق و افعال پسنديده كه به وسيله عمل ظاهري جلوه ميكند .البته كسي را كريم
نميگويند مگر وقتي كه عملي حاكي از كرامت نفسش از او سر بزند .و نيز گفته :هر چيزي كه در نوع خودش شرافتي
داشته باشد آن را هم كريم ميگويند و از اين بابت است كه خداي سبحان ميفرمايد ":كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ" ،و
نيز ميفرمايد ":وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ"" ،إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ" "،وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً" «».3
"أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" اين آيه تفسيري است براي آمدن رسول در جمله" وَ جاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ"
چون معناي
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" بطش".
)(2خداوند او را به سختترين شكنجه عذاب ميكند .سوره غاشيه ،آيه .73
)(3سوره نحل ،آيه . [.....]31
)(4مفردات راغب ،ماده" كرم".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص711 :
"آمدن رسول" تبليغ رسالت است ،نه اينكه از جايي بيايد .و از جمله پيامهاي الهي و رسالتهاي موسي به فرعون و قوم او
يكي اين بوده كه بني اسرائيل را به دست موسي بسپارند.
و از آزار و شكنجه آنان دست بردارند .و مراد از كلمه" عباد اللَّه" همان بني اسرائيل است ،و اگر از آنان اين طور تعبير كرده
براي اين بوده كه هم نسبت به آنان اظهار ترحمي كرده باشد ،و هم به فرعونيان فهمانده باشد كه استكباري كه نسبت به
بني اسرائيل ميكنيد ،و تعدي و تجاوزي كه به حقوق آنان روا ميداريد خود استكبار بر خدا است ،براي اينكه بني اسرائيل
بندگان خدايند.
و در جمله" إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" كه موسي خود را به امانت توصيف ميكند ،اين احتمال دفع شده كه :مبادا در رسالتش
خيانت كند و مامور نجات بني اسرائيل از سيطره فرعونيان و بيرون كردن آنان از سرزمين فرعونيان نباشد ،و از پيش خود
اين ادعاها را كند.
هم چنان كه بنا به حكايت قرآن ،فرعون اين احتمال را در ذهن قومش تقويت ميكرد و به بزرگان قوم خود ميگفت ":إِنَّ
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هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ" «».1
بعضي از مفسرين « »7گفتهاند :كلمه" عباد اللَّه" ندايي است به فرعون و قومش ،و تقديرش" ان أدوا الي ما آمركم به يا
عباد اللَّه" ميباشد ،يعني اي بندگان خدا آنچه دستورتان ميدهم عمل كنيد .ليكن اين تفسير خيلي مناسب نيست .چون
كلمات زيادي تقدير گرفته شده كه خالف ظاهر است.
"وَ أَنْ ال تَعْلُوا عَلَي اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ" يعني با تكذيب رسالت من و اعراض از آنچه خدا دستورتان ميدهد بر
خدا تجبر و تكبر مكنيد ،چون تكذيب يك رسول در رسالتش استعالء و تجبر بر كسي است كه آن رسول را فرستاده .و دليل
بر اينكه مراد اين است ،تعليل نهي مذكور است با جمله" إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ" چون معناي اين جمله اين است كه
آيات و يا معجزاتي كه من آوردهام داللتش بر نبوت و رسالت من بارز و روشن است.
بعضي از مفسرين »«3گفتهاند :در اين جمله فصاحت و شيريني تعبير به كار رفته ،چون از يك سو بين اداء رسالت و امانت
جمع كرده ،و از سوي ديگر بين علو و سلطان.
__________________________________________________
)(1اين ساحر زبردستي است كه ميخواهد با سحر خود شما را از سرزمينتان بيرون كند .سوره شعراء ،آيه  03و .03
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .00
)(3روح المعاني ،ج  ،73ص .171
ترجمه الميزان ،ج ،12ص717 :
"وَ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ" يعني من به خداي تعالي پناه ميبرم از اينكه مرا سنگسار كنيد ،و نتيجه اين
پناهندگي من اين است كه شما قادر نيستيد كه سنگسارم كنيد .ظاهرا اين جمله اشاره باشد به تاميني كه پروردگارش به او
داده بود ،چون قبل از آنكه موسي (ع) به سوي فرعونيان روانه شود ،به حكايت قرآن كه فرموده" قاال رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ
يَفْرُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغي قالَ ال تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَ أَري" « »1خداوند او را مطمئن كرده بود ،چه در اين آيه موسي و
هارون عرضه داشتند :ما ميترسيم فرعون به ما تجاوز كند ،و يا طغيان بورزد ،خداي تعالي فرمود :نترسيد كه من با شما
هستم ،و هر چه شما بشنويد و ببينيد ميشنوم و ميبينم.
با بياني كه گذشت اين معنا روشن شد كه گفتار بعضي از مفسرين « »7كه گفتهاند:
"پناه بردن موسي به خدا قبل از آن بوده كه خداي تعالي با جمله" فَال يَصِلُونَ إِلَيْكُما" خبر از ناتواني آنها به رجم موسي
بدهد" سخن درستي نيست.
"وَ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ" يعني :و اگر ايمان نميآوريد پس از من كنارهگيري كنيد ،نه دوستي كنيد ،و نه دشمني ،نه
به خير متعرض من شويد ،و نه به شر .بعضي از مفسرين « »0گفتهاند ":مراد از "فاعتزلون" اين است كه از من دور شويد و
با من رابطه نداشته باشيد" .ولي اين معناي بعيدي است «».3
"فَدَعا رَبَّهُ أَنَّ هؤُالءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ" يعني موسي پروردگار خود را خواند كه :خدايا اين قوم مردمي مجرمند .و در اين
دعايش علت آن را مجرم بودن آنها معرفي ميكند ،جرمي كه بخاطر آن مستحق هالكت بودند ،ولي در اين جمله نيامده كه
از خدا چه خواسته است ،ولي از جمله بعدي كه پاسخ خداي تعالي به موسي است ،فهميده ميشود كه وي درخواست
هالكت ايشان را كرده.
"فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ" كلمه" اسر" امر از مصدر" اسراء" است كه به معناي سير شبانه است ،در نتيجه
__________________________________________________
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)(1سوره طه ،آيه  33و .30
)(2روح المعاني ،ج  ،73ص .171
)(3روح المعاني ،ج  ،73ص .177
)(4احتمال هم دارد پيشنهاد جدا شدن صف فرعونيان از بني اسرائيل باشد تا عذابي كه موسي از آمدنش اطالع دارد تنها
شامل فرعونيان شود .مترجم.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص710 :
كلمه "ليال" تاكيد و تصريح به معناي آن كلمه است .و منظور از كلمه" عبادي" بني اسرائيل است .و معناي جمله" إِنَّكُمْ
مُتَّبَعُونَ" اين است كه :همين كه بني اسرائيل را شبانه حركت دهي فرعونيان تعقيبتان خواهند كرد .و اين جمله در حقيقت
جملهاي استينافي است ،كه منظور از ذكر آن فقط پيشگويي حادثهاي است كه به زودي بعد از اسراء واقع ميشود.
و در اين آيه با حذف كلماتي ايجاز به كار رفته و تقدير كالم چنين است ":أسر بعبادي ليال انكم متبعون يتبعكم فرعون و
جنوده -شبانه بندگان مرا در شب حركت بده كه شما تعقيب خواهيد شد ،فرعون و لشكريانش شما را تعقيب خواهند كرد".
"وَ اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ" راغب در مفردات گفته :كلمه" رهوا" به معناي" ساكنا" است .و معناي جمله" وَ
اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً" اين است كه از دريا به آرامش بگذر .بعضي گفتهاند :كلمه" رهو" به معناي وسعت راه است .و اين معنا
صحيح است « .»1و جمله" إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ" تعليل جمله" وَ اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً" است.
و در اين كالم حذف و ايجاز به كار رفته و تقدير آن چنين است ":فاسر بعبادي ليال يتبعكم فرعون و جنوده حتي اذا بلغتم
البحر فاضربه بعصاك لينفتح طريق لجوازكم فجاوزوه و اتركه ساكنا او مفتوحا علي حاله فيدخلونه طمعا في ادراككم فهم
جند مغرقون -اي موسي بندگان مرا شبانه حركت بده تا فرعون و لشكريانش به تعقيب شما برخيزند ،شما به دريا ميرسيد،
با عصا به دريا بزن تا راهي براي عبورتان باز شود ،همين كه از دريا گذشتي ،آب را هم چنان ساكن و يا هم چنان باز و به
حال خود بگذار تا فرعونيان برسند ،و به اميد رسيدن به بني اسرائيل داخل دريا شده همگي غرق شوند".
"كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ وَ نَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ كَذلِكَ" كلمه" كم" تكثير را افاده ميكند ،و
به جمله چنين معنا ميدهد ":چه بسا از باغها و چشمهها و زراعتها كه به جا گذاشتند" .و جمله" من جنات "...بيان
چيزهايي است كه به جاي گذاشتند .و منظور از" مقام كريم" قصرها و خانههاي زيباي فرعونيان ،و منظور از" نعمة" -به
فتح نون -تنعم است .و اين كلمه مانند كلمه" ضربة" كه به معناي يك بار زدن است ،يك بار تنعم را ميرساند ،ولي اگر به
كسره نون خوانده شود ،نوعي از تنعم را افاده
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" رهو".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص713 :
ميكند ،مانند كلمه" جلسة" -به كسر جيم -كه به معناي نوعي نشستن است.
مفسرين »«1كلمه" نعمة" را در اين آيه تفسير كردهاند به آنچه كه وسيله تنعم است و اين تفسير با كلمه" ترك"
مناسبتر است .و كلمه" فاكهين" از ماده" فكاهة "به معناي حديث نفس گرفته شده ،و شايد مراد از آن در اينجا تمتع
باشد ،همانطور كه مردم از فاكهه (انواع ميوهها) تمتع ميبرند.
و كلمه" كذلك "به قول بعضي از مفسرين « »7به معناي" االمر كذلك -مطلب از اين قرار است "ميباشد .بعضي «- »0
ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه ما در باره هر كه بخواهيم هالكش كنيم اين چنين عمل ميكنيم .و بعضي « »3ديگر
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[مقصود از اختيار بني اسرائيل بر عالمين] .....ص 483 :

"وَ لَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلي عِلْمٍ عَلَي الْعالَمِينَ" يعني ما بني اسرائيل را با علمي كه به استحقاق آنان داشتيم ،برگزيديم .و اين
معنا از سياق فهميده ميشود.
و مراد از" عالمين" تمامي امتهاي عالم است .البته اين در صورتي است كه مراد از" اختيار" اختيار از بعضي جهات باشد،
مانند زياد داشتن انبياء ،چون آنها از ساير امتها انبياء بيشتري داشتند .و نيز اين امتياز را داشتند كه سالهايي طوالني در
بيابان سرگردان شدند ،و در طول آن مدت ابر آسمان برايشان سايه ميافكند ،و طعامشان" من" و ميوهشان" سلوي "بود،
و امتيازاتي ديگر از اين قبيل.
و اما اگر اختيار از تمامي جهات باشد در اين صورت منظور از" عالمين" اهل زمانه خود آنها ميباشد .چون بطور مسلم بني
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گفتهاند :كلمه مذكور اشاره است به بيرون راندني كه از كالم سابق استفاده ميشد ،و معنايش اين است كه ما اين طور
ايشان را از مصر بيرون رانديم.
ممكن هم هست كلمه "كذلك" حال باشد از مفعول كلمه" تركوا" كه حذف شده و معنايش اين است كه :بسياري از
چيزها را به حال خود ترك كردند و رفتند -و خدا داناتر است.
"وَ أَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ" ضمير" ها" به مفعول" تركوا" كه گفتيم حذف شده و با جمله" من جنات" بيان شده برميگردد،
و معناي جمله روشن است.
"فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ "نه آسمان به حال آنان گريه كرد و نه زمين و نه خدا مهلتشان داد.
منظور از گريه كردن آسمان و زمين بر چيزي كه فوت شده كنايه از اين است كه آسمان و زمين از فوت و نابودي آن تغيير
حالت نميدهند و متاثر نميشوند .و در آيه مورد بحث هم كنايه است از اينكه هالكت قوم فرعون هيچ اهميتي براي خدا
نداشت ،چون در درگاه خدا خوار و بي مقدار بودند.
و به همين جهت هالكتشان هيچ اثري در عالم نداشت.
و جمله" وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ" كنايه است از سرعت جريان قضاي الهي و قهر ربوبي در باره آنان ،و اينكه هيچ مانعي جلو اين
جريان را نگرفت ،و هيچ چيزي چاره آن را نكرد و آن را بر طرف نساخت تا به وسيله يكي از اين امور تاخيري در قضاي
الهي رخ دهد.
__________________________________________________
(1و  7و )0روح المعاني ،ج  ،73ص .170
)(4تفسير كشاف ،ج  ،3ص .720
ترجمه الميزان ،ج ،12ص713 :
"وَ لَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ" ما بني اسرائيل را از عذاب خوار كننده نجات داديم ،كه عبارت است از
اسارت در دست فرعونيان كه فرزندانشان را سرميبريدند ،و زنان و دختران را زنده ميگذاشتند ،و نيز بالهاي ديگر.
"مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ" جمله" من فرعون" بدل است از جمله" من العذاب" حال يا به اينكه مضافي از
آن حذف شده كه تقديرش" من عذاب فرعون" بوده ،و يا اينكه چيزي حذف نشده و خود فرعون براي مبالغه عين عذاب
قرار داده شده و معناي جمله" إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ" اين است كه :فرعون مردي متكبر و از اهل اسراف و تجاوز از
حد بود.
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بحث روايتي [(رواياتي در باره عذاب دخان ،و گرييدن زمين و آسمان)] .....ص 486 :

از جوامع الجامع نقل شده كه در تفسير آيه" فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ" گفته است كه در معناي دخان اختالف
شده ،بعضي گفتهاند :دودي است قبل از قيام قيامت از آسمان ميآيد و داخل گوشهاي كفار ميشود ،به طوري كه سر آنها
مانند سر كباب شده ميشود ،ولي مؤمنين از آن دود تنها دچار حالتي نظير زكام ميگردند ،و روي زمين با همه وسعتش
مانند اطاقي در بسته ميشود كه در آن كاه دود كرده باشند ،و اين وضع تا چهل روز ادامه مييابد -اين معنا از علي و ابن
عباس و حسن روايت شده «».7
مؤلف :اين حديث را الدر المنثور هم از همان نامبردگان نقل كرده .و نيز از حذيفة بن يمان و ابي سعيد خدري از رسول خدا
(ص) ،و نيز از ابن عمر بدون ذكر نام رسول خدا (ص) آورده است «».0
و در تفسير قمي در ذيل همين آيه گفته است :اين در وقتي است كه اهل رجعت از قبور درآيند ،در آن روز تمامي مردم در
ظلمت فرو ميروند ،و ميگويند كه اين عذاب اليمي است ،پروردگارا اين عذاب را از ما برطرف كن كه ما داراي ايمانيم
«».3
و در مجمع البيان آمده كه زرارة بن اعين از امام صادق (ع) روايت كرده كه
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص . [.....]170
)(2جوامع الجامع ،ص .370
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اسرائيل بر امت اسالم برتري ندارند ،براي اينكه امت اسالم به حكم آيه شريفه" كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" « »1و نيز
آيه شريفه" هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" « »7بر تمامي امتهاي عالم برتري و فضيلت دارد.
"وَ آتَيْناهُمْ مِنَ الْآياتِ ما فِيهِ بَلؤُا مُبِينٌ".
كلمه "بالء" به معناي آزمايش و امتحان است ،و معناي آيه اين است كه :ما از آيات و معجزات نمونههايي به بني اسرائيل
داديم كه در آنها امتحاني روشن بود .و خالصه معجزاتي براي آنان آورديم كه نمونهاش در هيچ امتي نبود ،و به همين جهت
امت بني اسرائيل
__________________________________________________
)(1شما امت اسالم بهترين امتي هستيد كه تا كنون در بشر ظاهر شدهايد .سوره بقره ،آيه .130
)(2و شما را برگزيد و در دين هيچ تكليف شاقي بشما نكرد .سوره حج ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص710 :
آزمايشي روشن شدند.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :در اين آيه اشارهاي است به اين كه غير از آن معجزات امور ديگري هم بوده كه در آزمودن
بني اسرائيل نظير معجزه بوده است.
و در اين كه در ذيل اين ماجرا چهار آيه را آورده كه از جمله" وَ لَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ" شروع شده ،و به جمله" بَلؤُا مُبِينٌ"
ختم ميشود ،نوعي دلخوشي است كه به رسول خدا (ص) ميدهد ،و اشاره ميكند به اينكه خداي تعالي به زودي او و
مؤمنين به او را از فراعنه مكه نجات ميدهد ،و بر كفار برميگزيند ،و زمين را در اختيارشان قرار ميدهد ،تا ببيند كه چگونه
عمل ميكنند.
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[سوره الدخان ( :)22آيات  52تا  .....]31ص 481 :
اشاره

إِنَّ هؤُالءِ لَيَقُولُونَ ( )03إِنْ هِيَ إِالَّ مَوْتَتُنَا الْأُولي وَ ما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ( )03فَأْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ( )00أَ هُمْ خَيْرٌ أَمْ
قَوْمُ تُبَّعٍ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْناهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ ( )02وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَ ()02
ما خَلَقْناهُما إِالَّ بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ )(39إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ( )33يَوْمَ ال يُغْنِي مَوْلًي عَنْ مَوْلًي
شَيْئاً وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ ( )31إِالَّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ( )37إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ ()30

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

)(3الدر المنثور ،ج  ،0ص .72
)(4تفسير قمي ،ج  ،7ص .723
ترجمه الميزان ،ج ،12ص712 :
آن جناب فرمود :آسمان بر يحيي پسر زكريا و بر حسين بن علي (ع) چهل روز گريه كرد .عرضه داشتم گريه آسمان چه
بود؟ فرمود آفتاب با سرخي طلوع ميكرد ،و با سرخي هم غروب مينمود «».1
و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم از عبيد المكتب از ابراهيم روايت كرده كه گفت :از روزي كه دنيا خلق شده آسمان
نگريسته ،مگر به حال دو نفر .شخصي از عبيد پرسيد آيا جز اين است كه آسمان و زمين به حال مؤمن ميگريند؟ گفت :اين
در همان محلي است كه مؤمن در آنجاست ،و اعمالش از آنجا به آسمان باال ميرود ،و اما هيچ ميداني كه معناي گريستن
آسمان در اين آيه چيست؟ گفت :نه .گفت آسمان سرخ ميشود و گلگون ميگردد ،و اين دو نوبت شده ،يكي در آن وقتي
كه يحيي بن زكريا كشته شد ،و آسمان خون بباريد ،و يكي هم در وقتي كه حسين بن علي (ع) كشته شد كه در آن روز نيز
آسمان سرخ شد «».7
و در فقيه به سند خود از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرموده :وقتي مؤمن ميميرد نقاط مختلف زمين كه مؤمن در آن
نقاط خدا را عبادت ميكرده بر او ميگريند .و نيز از درهاي آسمان آن دري كه اعمالش از آن به سوي باال صعود ميكرده ،و
نيز محل سجدهاش بر او ميگريد «3».
مؤلف :و در اين معنا و در معناي دو روايت سابق روايات ديگري از طرق شيعه و طرق اهل سنت نقل شده.
و اگر در معناي گريه آسمان و زمين اساس را همين ظاهر روايات قرار دهيم ديگر احتياجي نيست به اينكه گريه آن دو را
حمل كنيم بر كنايه تخييليه.
و در تفسير قمي در ذيل جمله" وَ قالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ" آمده كه اين سخن را وقتي گفتند كه ديدند هنگام نزول وحي به
رسول خدا (ص) حالت غشوه و بيهوشي به او دست ميدهد ،لذا گفتند او مجنون (جن زده) است «».3
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .07
)(2الدر المنثور ،ج  ،0ص .01
)(3من ال يحضره الفقيه ،ج  ،1ص .23
)(4تفسير قمي ،ج  ،7ص .721
ترجمه الميزان ،ج ،12ص712 :
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طَعامُ الْأَثِيمِ ( )33كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ( )33كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ( )30خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلي سَواءِ الْجَحِيمِ ( )32ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ
مِنْ عَذابِ الْحَمِيمِ ()32
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ( )32إِنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ( )33إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ أَمِينٍ ( )31فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ ()37
يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَقابِلِينَ ()30
كَذلِكَ وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ( )33يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهَةٍ آمِنِينَ ( )33ال يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِالَّ الْمَوْتَةَ الْأُولي وَ وَقاهُمْ
عَذابَ الْجَحِيمِ ( )30فَضْالً مِنْ رَبِّكَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )(57فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ()32
فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ()32
ترجمه آيات .....ص 481 :
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اين مشركين خواهند گفت (). 03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص712 :
مرگي بجز همين مرگ اول نداريم و ما مبعوث شدني نيستيم ().03
اگر هستيم و شما راست ميگوييد پدران گذشته ما را زنده كنيد ().00
آيا آنها بهتر بودند يا قوم تبع پادشاه يمن و كساني كه قبل از آنان بودند .ما همه را هالك كرديم چون مردمي مجرم بودند
().02
آري ما آسمانها و زمين و ما بين آن دو را به بازي نيافريديم ().02
نيافريديمشان مگر به حق و ليكن بيشتر مردم نميدانند ().02
به يقين كه روز فصل ميعاد همه آنان است ().33
روزي كه هيچ دوستي هيچ باري از دوست خود نميكشد و به هيچ وجه ياري نميشوند ().31
مگر كسي كه خدايش رحم كند كه او عزيز و رحيم است ().37
به يقين درخت زقوم ().30
طعام گنه دوستان است ().33
مانند سرب آب شده كه در شكم غليان كند ().33
آنهم غلياني چون آب جوش ().30
بگيريد او را و وسط دوزخ بكشيد ().32
و سپس از عذاب جوشان بر سرش بريزيد ().32
(و به وي بگوييد) بچش كه تو همان نازپرورده گردنكشي هستي ().32
براستي اين همان است كه عمري در باره آن در شك بوديد ().33
براستي مردم با تقوي در مقامي امين هستند ().31
در بهشتها و چشمهسارها ().37
جامههاي نازك و كلفت از ابريشم به تن كرده روبروي هم مينشينند ().30
آري اين چنين -و عالوه بر اين از حور عين به ازدواجشان درميآوريم ().33
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هر ميوهاي كه بخواهند با كمال امنيت طلب ميكنند ().33
در بهشت ،ديگر طعم مرگ را نميچشند مرگشان همان مرگ اول بود و خدا از عذاب دوزخ حفظشان ميكند ().30
اين فضلي است از ناحيه پروردگارت و رستگاري عظيم هم همين است ().32
ما درك آن را به زبان تو ساده كرديم تا شايد متذكر شوند ().32
پس منتظرش باش كه ايشان نيز منتظرند ().32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص773 :
بيان آيات .....ص 441 :
اشاره

[توضيح اين جمله منكران معاد كه گفتند ":إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولي" و چند وجه در معناي آن] .....ص 441 :

پس اينكه گفتند ":إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولي" ضمير" هي" در آن ضمير عاقبت و نهايت است ،و معنايش اين است كه
عاقبت امر ما و نهايت وجود و حيات ما نيست مگر همان مرگ اولمان كه با آن مرگ نابود ميشويم ،و ديگر بعد از آن ابدا
حياتي نخواهيم داشت.
و در اينكه چرا در آيه شريفه" موت" را مقيد به كلمه" اولي" كرده ،بعضي از
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،3ص .722
ترجمه الميزان ،ج ،12ص771 :
مفسرين »«1چنين توجيه كردهاند كه قيد مزبور احترازي نيست ،يعني نميخواهد در مقابل موتهاي ديگر موت اول را
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بعد از آنكه كفار را به عذاب دنيوي و سپس به عذاب اخروي انذار و تهديد كرد و در عذاب دنيوي به ماجراي قوم فرعون
تمثل جست كه موسي از طرف پروردگارش به رسالت به سويشان گسيل شد ،و مردم او را تكذيب كردند ،و در نتيجه غرق
گشته و منقرض شدند ،اينك در اين آيات به عذاب اخروي آنان پرداخته ،و انكار معاد را از ايشان حكايت ميكند كه معتقد
بودند به اينكه بعد از مرگ اولي ديگر حياتي نيست ،و آن گاه بر اثبات معاد احتجاج ميكند و برهان اقامه مينمايد ،و سپس
به پارهاي از عذابهاي آخرت كه به زودي مجرمين بدان مبتال ميشوند و نيز به پارهاي از نعمتهاي دائمي كه متقين به آن
ميرسند اشاره ميكند ،و در اينجاست كه سوره با تذكر همان مطلبي كه با آن آغاز شده بود يعني نزول كتاب به منظور
تذكر خلق و دستور به انتظار كشيدن رسول خدا (ص) خاتمه مييابد.
"إِنَّ هؤُالءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولي وَ ما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ" در اين آيه به آغاز كالم كه ميفرمود ":بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ
يَلْعَبُونَ" بازگشت شده .و اشاره" هؤالء" اشاره به قريش و ساير اعراب وثني مسلك و منكرين معاد است .و اين كه گفتند:
"إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولي" منظورشان از آن اين است كه بعد از مرگ زندگي ديگري نيست ،و معلوم است كه الزمه نبودن
زندگي بعد از مردن نبودن معاد است ،به دليل اينكه بعد از آنكه گفتند چيزي ما وراي مرگ اولمان نيست اضافه كردند" وَ ما
نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ" يعني ما مبعوث نخواهيم گرديد ،هم چنان كه در كشاف گفته :وقتي گفته ميشود" أنشر اللَّه الموتي و
نشرهم" معنايش اين است كه خداوند مردگان را مبعوث كرد »

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اثبات ،و بقيه را نفي كند ،چون هيچ مالزمهاي بين موت اول و موت ديگر يا بين موت اول و موت دوم نيست ،چون ممكن
است موت اول باشد ،و اين موت ،دومي نداشته باشد و در مقابلش موت ديگري نباشد.
در اين بين وجه ديگري هست كه آن را زمخشري در كشاف آورده ،ميگويد :حال اگر بگويي نزاع بين دين توحيد و كيش
وثنيت بر سر حيات دوم يعني حيات بعد از مرگ بود ،نه در باره مرگ دوم ،تا آنها بگويند غير از مرگ اول ديگر چيزي
نيست ،با اينكه بايد گفته باشند غير از حيات اول حياتي ديگر نيست ،و ما بعد از حيات اول ديگر مبعوث نميشويم ،هم
چنان كه در جاي ديگر قرآن مرام آنها را همين طور حكايت كرده و فرموده ":إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ"
«».7
و خالصه اشكال اين شد كه معناي "مَوْتَتُنَا الْأُولي" چيست ،مگر بحث در اين بود كه ما مرگ ديگري هم داريم ،تا بگويند:
نه همان مرگ اولي است و ال غير؟
در پاسخ ميگويم -:و اللَّه الموفق للصواب -معنايش اين است كه همانطور كه قبال مرگي داشتيد و به دنبال آن حياتي باز
هم مرگي در پي داريد و به دنبالش حياتي ،هم چنان كه در آيه "وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ »" «3به
اين معنا است مشركين هم كه منكر معادند گفتهاند ":نه غير از مرگ اولي چيزي نيست" .و منظورشان اين است كه مرگي
كه دنبالش حياتي باشد غير از همان مرگ اولي كه به دنبالش زندگي دنيا قرار دارد نيست ،ديگر چنين مرگي در پي نداريم،
مرگي كه در پي داريم مرگي است كه دنبالش حيات نيست ،در نتيجه اين آيه همان مطلبي را بيان ميكند كه آيه ":إِنْ هِيَ
إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا" آن را بيان ميكرد .اين بود گفتار زمخشري در كشاف «».3
ممكن هم هست ما آيه را به وجه سومي توجيه كنيم ،و بگوييم :اين گفتار مشركين بعد از شنيدن آيه" قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ
وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ "...بوده كه در تفسير آن گفتيم كه منظور از اماته اول ،مرگ بعد از زندگي دنيا است ،و مراد از اماته دوم
مرگ بعد از زندگي برزخ است ،و
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .170
)(2غير از اين زندگي دنيا ديگر زندگي نيست و ما مبعوث شدني نيستيم .سوره انعام ،آيه .03
)(3شما مردگاني بوديد ،خدا زندهتان كرد ،سپس شما را ميميراند و باز زنده ميكند .سوره بقره ،آيه .72
)(4تفسير كشاف ،ج  ،3ص .722
ترجمه الميزان ،ج ،12ص777 :
مشركين با اين كالم خود ":إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولي" مرگ دوم را كه مستلزم زندگي بعد از مرگ و در برزخ است نفي
كردند ،چون مرگ آدمي را انعدام و بطالن ذات او ميپنداشتند.
و ممكن است آن را به وجه چهارمي توجيه كرد ،و گفت :قيد" اولي" به حكايت بر ميگردد ،نه به مطلب حكايت شده ،و
تنها سخن كفار اين بوده باشد كه ":إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا" .و بنا بر اين معناي كالم اين ميشود :مشركين حيات بعد از موت را
انكار و نفي ميكنند :و ميگويند ":إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا" و منظورشان از كلمه" موتتنا "همين مردن اولي از آن دو مرگي است
كه ما در آيه" قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ "...ذكر كرديم.
و اين وجوه چهارگانه از نظر نزديكي و دوري از ذهن مختلفند ،از همه آنها نزديكتر وجه سوم ،و سپس چهارم و آن گاه اول
است.
"فَأْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" اين جمله تتمه كالم مشركين منكر معاد است ،و خطابشان در آن به رسول خدا (ص) و
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مؤمنين است كه مساله معاد و احياء مردگان را به رخ آنان ميكشيدند.
و مشركين در اين جمله از گفتار خود ،آن را رد نموده ،گفتهاند كه" اگر راست ميگويد پدران ما را بياوريد" يعني پدران
گذشته ما را با دعاي خود و يا با هر وسيله كه در دست داريد زنده كنيد تا بدانيم كه در ادعاي خود كه اموات به زودي زنده
ميشوند و مرگ عبارت از انعدام نيست راست ميگوييد.
"أَ هُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْناهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ" اين آيه شريفه تهديدي است به كفار مشرك كه
خدا هالكشان خواهد كرد ،همانطور كه قوم تبع و اقوام قبل از ايشان را هالك كرد.
"تبع" كه در اين آيه شريفه نامش آمده ،يكي از پادشاهان حمير است كه در يمن حكومت ميكردند ،و به طوري كه نقل
كردهاند « »1نامش" اسعد ابو كرب" و به قول بعضي « »7ديگر" سعد ابو كرب" بوده ،و به زودي پارهاي از داستانش در
بحث روايتي خواهد آمد .و در آيه شريفه نوعي اشاره هست به اينكه خود تبع هالك نگشته است.
"وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ" ضمير تثنيه در كلمه"
بينهما" به جنس سماوات و ارض برميگردد ،نه به الفاظ آنها،
__________________________________________________
(1و )7روح المعاني ،ج  ،73ص .172
ترجمه الميزان ،ج ،12ص770 :
چون اگر به الفاظ آنها كه جمع است برميگشت ،بايد ضمير را هم جمع ميآورد ،و ميفرمود ":بينها".

و حرف" باء" در كلمه" بالحق" باء مالبست است ،و جمله را چنين معنا ميدهد:
ما آسمانها و زمين و بين آن دو را نيافريديم ،مگر در حالي كه متلبس به حق بودند .بعضي از مفسرين « »1احتمال دادهاند
كه باء براي سببيت باشد ،و معنا چنين باشد :ما آنها را به هيچ وسيله و سببي از اسباب نيافريديم ،مگر به سبب حق كه
همان ايمان و اطاعت و بعث و جزاء است.
ولي دوري اين احتمال از ذهن براي خواننده عزيز پوشيده نيست.
و مضمون اين دو آيه شريفه يك حجت برهاني است بر ثبوت معاد ،به اين بيان كه اگر فرض كنيم ما وراي اين عالم عالم
ديگري ثابت و دائم نباشد ،بلكه خداي تعالي ال يزال موجوداتي خلق كند ،و در آخر معدوم نموده ،باز دست به خلقت
موجوداتي ديگر بزند ،باز همانها را معدوم كند اين را زنده كند ،و سپس بميراند ،و يكي ديگر را زنده كند ،و همين طور الي
األبد اين عمل را تكرار نمايد ،در كارش بازيگر و كارش عبث و بيهوده خواهد بود ،و بازي عبث بر خدا محال است ،پس
عمل او هر چه باشد حق است ،و غرض صحيحي به دنبال دارد .در مورد بحث هم ناگزيريم قبول كنيم كه در ما وراي اين
عالم عالم ديگري هست ،عالمي باقي و دائمي كه تمامي موجودات بدانجا منتقل ميشوند ،و آنچه كه در اين دنياي فاني و
ناپايدار هست مقدمه است براي انتقال به آن عالم و آن عالم عبارت است از همان زندگي آخرت.
و ما در باره اين برهان در تفسير آيه  10از سوره انبياء و آيه  72از سوره" ص" بحث مفصل كردهايم ،بدانجا مراجعه شود.
و جمله" وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ" توبيخ كفار است به ناداني.
"إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ" اين آيه شريفه خصوصيات و صفات آن روز را كه برهان قبلي اثباتش ميكرد بيان
ميكند ،و ميفرمايد در روز قيامت تمامي مردم از اولين و آخرين براي رب العالمين بپا ميخيزند.
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[اثبات معاد با بيان اينكه خلقت آسمانها و زمين به حق بوده] .....ص 445 :
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و اگر آن را" يَوْمَ الْفَصْلِ" خوانده ،بدين جهت است كه خداي تعالي در آن روز بين
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص . [.....]101
ترجمه الميزان ،ج ،12ص773 :
حق و باطل جدايي ميافكند ،و محق را از مبطل ،و متقي را از مجرم جدا ميكند .ممكن هم هست از اين جهت باشد كه
آن روز روز قضاء فصل الهي است.
"مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ" -يعني روز فصل روز ميقات همه آنان است .ممكن هم هست منظور از همه ،تمامي مردم نباشد ،بلكه
تمامي نامبردگان در سابق ،يعني قوم تبع و قوم فرعون و قريش و ديگران باشد.
[معنا و وجه اينكه در قيامت إغناء و نصرت نخواهد بود و مقصود از استثناء" إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ .....]"...ص 442 :
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"يَوْمَ ال يُغْنِي مَوْلًي عَنْ مَوْلًي شَيْئاً وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ" اين آيه شريفه" يَوْمَ الْفَصْلِ" را بيان ميكند .و كلمه "مولي" به
معناي كسي است كه حق دارد در امور ديگري تصرف كند ،و هم به آن كسي كه وي نسبت به او واليت دارد اطالق
ميشود ،و كلمه" مولي" ي اولي در آيه شريفه به معناي اول و دومي به معناي دوم است.
و آيه شريفه نخست اين معنا را نفي ميكند كه در آن روز كسي به درد كس ديگر بخورد .و در ثاني خبر ميدهد از اينكه در
آن روز كفار ياري نخواهند شد .و فرق بين اين دو معنا اين است كه به درد خوردن و اغناء (بي نياز كردن) در اموري است
كه بينياز كننده خودش به تنهايي و مستقال آن امر را عهدهدار شود ،و براي ديگري و عوض او انجامش دهد ،و ديگري
هيچ دخالتي در آن كار نداشته باشد ،ولي نصرت در جايي استعمال ميشود كه هم ناصر دخالت داشته باشد و هم منصور،
چيزي كه هست دخالت منصور به تنهايي براي انجام آن كار كافي نباشد ،و با نصرت ناصر تكميل گردد.
وجه اينكه هم اغناء را نفي ميكند و هم نصرت را ،اين است كه اينگونه كمكها همه در دنيا مؤثر واقع ميشوند ،و اسباب
پيشرفت كار به شمار ميآيد ،و روز قيامت روزي است كه تمامي سببهاي دنيوي از كار ميافتد ،هم چنان كه قرآن كريم
در جاي ديگر فرموده ":وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ" « »1و نيز فرموده ":فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ" «».7
"إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ" اين استثناء از ضمير جمع در" ال ينصرون" است ،يعني از بين همه مردم كه گفتيم
ياري نميشوند ،تنها كساني استثناء شدهاند كه مورد ترحم خدا واقع شده باشند .پس ميتوان گفت :اين آيه شريفه يكي از
ادله شفاعت در قيامت است كه تفصيل كيفيت داللتش در
__________________________________________________
)(1دستشان از تمامي اسباب بريده شود .سوره بقره ،آيه .100
)(2رابطه را بين آنان قطع كرديم .سوره يونس ،آيه .72
ترجمه الميزان ،ج ،12ص773 :
بحث شفاعت در جلد اول اين كتاب گذشت.
البته اين در صورتي است كه ضمير در" ال ينصرون" به عموم مردم برگردد ،هم چنان كه ظاهرش هم همين است ،و اما
اگر تنها به كفار برگردد -آن چنان كه بعضي «» 1احتمالش را دادهاند -آن وقت استثناء مذكور منقطع و بدون مستثنا منه
خواهد بود ،و معنايش اين ميشود كه :كفار ياري نميشوند ،و ليكن كسي كه مورد رحمت خداي تعالي قرار گيرد كه همان
متقيانند ،ياري ميشوند ،چون آنان بينيازند از مواليي كه به دردشان بخورد ،و از ناصري كه ياريشان دهد.
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و اما اين احتمال كه بعضي « »7دادهاند كه استثناء متصل است و مستثنا منه لفظ" مولي "باشد ،فسادش از بيان گذشته ما
روشن گرديد ،براي اينكه در معناي كلمه "اغناء" گفتيم كه در مواردي تحقق مييابد كه دست خود انسان از تمامي
سببهاي نجات قطع شده باشد ،و آن وقت ديگري آدمي را نجات دهد .در اين حال است كه ميگوييم :فالني بينياز از ما
شد ،و كسي كه مواليي ندارد كه بينياز از او باشد ديگر استثناء پذير نيست ،و كسي كه به حكم" وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ "
ناصري ندارد نيز استثناء پذير نيست ،چون گفتيم كه نصرت عبارت است از ضميمه شدن عاملي از خارج به عاملي از ناحيه
خود انسان ،تا كاري از پيش برده شود .و در آيه مورد بحث كسي ممكن است ياري شود و شفيع آدمي گردد كه از ناحيه
خود آدمي هم عامل نجاتي -كه عبارت است از دين پسنديده -وجود داشته باشد كه بيان مفصلش در بحث شفاعت گذشت.
بله اين احتمال را ميتوان با مضمون روايت شحام كه به زودي خواهد آمد توجيه نمود.
"إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ" -يعني او غالبي است كه هرگز مغلوب چيزي نميشود ،و چيزي نيست كه بر او غالب آيد تا بتواند از
عذاب هر كس كه بخواهد عذاب كند جلوگيرش شود ،و يا از افاضه خير بر كسي كه بخواهد بر او ترحم كند و به او خير
برساند ،مانع آيد .اين نكته هم از نظر خواننده پوشيده نيست كه بين اين دو اسم از اسماء خداي تعالي تناسبي با مضامين
آيات وجود دارد كه شايد در نامهاي ديگر ،آن تناسب نباشد.
"إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِيمِ" در سابق در تفسير سوره صافات در معناي" شجره زقوم" سخن رفت .و اما كلمه" أثيم" به
معناي كسي است كه در اثر تكرار يك گناه و يا گناهان بسيار روحيهاي عصيانگر
__________________________________________________
(1و )7روح المعاني ،ج  ،73ص .101
ترجمه الميزان ،ج ،12ص770 :
و گناه دوست پيدا كرده باشد ،و اين آيه تا هشت آيه بعدش حال اهل آتش را بيان ميكند.
"كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ" كلمه" مهل" به معناي مذاب مس ،قلع و ديگر فلزات ميباشد .و كلمه" غلي" و
كلمه" غليان" هر دو به معناي جوشيدن است .و كلمه" حميم" به معناي آب بسيار داغ است و كلمه "كالمهل" خبر دوم
براي" ان" است ،هم چنان كه جمله" طَعامُ الْأَثِيمِ" خبر اول آن است .و جمله" يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ" خبر سوم
آن است ،و معناي آيه روشن ميباشد( ،ميفرمايد :شجره زقوم سه خصيصه دارد ،اول اينكه طعام گناه دوستان است ،و دوم
اينكه چون سرب و يا مس مذاب است ،و سوم اينكه در درون شكمها چون آب جوش غليان ميكند) ".خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلي
سَواءِ الْجَحِيمِ" كلمه" اعتلوا" جمع امر حاضر از مصدر" عتل" است ،كه به معناي كشيدن به عنف و به زور است ،و" سواء
الجحيم" به معناي وسط دوزخ است .و خطاب" بگيريد او را" به مالئكهاي است كه موكل بر آتشند .و معناي آيه اين است
كه :ما به مالئكه ميگوييم اين گنهپيشه را بگيريد ،و به عنف به سوي وسط دوزخ بكشيد ،تا آتش از همه جهات بر او احاطه
يابد .هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ" «».1
"ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِيمِ" گويا مراد از "عذاب" وسيله عذاب است ،و اضافه" عذاب" به كلمه" حميم"
اضافه بيانيه است ،و معناي آيه اين است كه :سپس از باالي سرش آن مايع مذاب و جوشاني كه وسيله عذاب او است بر
سرش بريزيد.
"ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ" اين جمله خطابي است به گناهپيشهاي كه در حال چشيدن عذابهاي پي در پي است .و اگر
او را" عزيز" و" كريم" خواند ،با اينكه در نهايت ذلت و پستي و مالمت است در حقيقت نوعي استهزاء به او است تا عذابش
شديدتر گردد.
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چون اينگونه افراد در دنيا براي خود عزت و كرامتي قائل هستند و به هيچ وجه حاضر نيستند از آن عزت و كرامت موهوم
دست بردارند ،هم چنان كه از آيه" وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلي رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْني" « »7كه حكايت
گفتار همين گونه مردم است ،اين
__________________________________________________
)(1و به درستي جهنم محيط است به كفار .سوره توبه ،آيه .32
)(2من گمان نميكنم كه قيامتي بر پا شود و به فرضي هم كه بشود ،و من به سوي پروردگار خود برگردم تازه در آنجا هم
احترام و احسان دارم .سوره حم سجده ،آيه .33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص772 :
پندار به خوبي به چشم ميخورد.
"إِنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ" كلمه" تمترون" جمع مضارع حاضر از مصدر" امتراء" است كه به معناي شك و ترديد است،
و اين آيه شريفه هم تتمه گفتار مالئكه به گناهپيشگان است ،كه در آن ،عذاب آنها را تاكيد و خطاكاري و لغزش آنها در دنيا
را اعالم ميدارد ،چون در دنيا در چيزي شك و ترديد كردند كه امروز آن را با تمام وجود خود لمس ميكنند ،و به همين
جهت از تحمل عذاب تعبير كرد به چشيدن ،چون وقتي بخواهند بگويند درك من نسبت به آن درد و يا آن لذت دركي تام و
تمام بود ،ميگويند من آن درد را چشيدم ،يا من آن لذت را چشيدم.
ممكن هم هست آيه شريفه استيناف و كالمي نو از خداي تعالي باشد ،كه بعد از ذكر حال كفار در قيامت ايشان را با آن
مخاطب ميسازد .و چه بسا جمله" كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ" مؤيد اين احتمال باشد ،براي اينكه خطابهاي سابق همه به صورت
مفرد بود و در خصوص اين آيه خطاب به صيغه جمع است.
"إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ أَمِينٍ" كلمه" مقام" به معناي محل قيام ،يعني محل ثبوت و پابرجايي هر چيز است ،و به همين
جهت محل اقامت را نيز مقام گفتهاند .و كلمه" امين" صفتي است از" أمن" يعني نرسيدن مكروه .و معناي جمله اين است
كه :پرهيزكاران -در روز قيامت -در محلي امن از هر مكروه و از مطلق ناماليمات ثابت و مستقر ميباشند.
با اين بيان روشن ميشود كه نسبت دادن" أمن" به" مقام" و گفتن" مقام امين" از باب مجاز در نسبت است ،چون گفتيم
امين صفت صاحب مقام است و در ظاهر به خود مقام نسبت داده شده است.
ِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ"
اين جمله بياني است براي جمله" فِي مَقامٍ أَمِينٍ" .و اگر" عيون -چشمهها" را هم منزلگاهي براي اهل بهشت معرفي
نموده ،به اعتبار اين است كه اهل بهشت در مجاورت چشمهها قرار دارند ،و نيز بدين جهت است كه چشمهها هم در همان
بهشتها واقعند ،و اگر جنات را جمع آورده ،با اينكه ظرف و محل زندگي هر كس يك جنت است ،به اين اعتبار است كه
بهشتها داراي انواعي هستند .و يا براي اين بوده كه براي هر فرد از متقين به تنهايي يك بهشت و يا چند بهشت است.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص772 :
"يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَقابِلِينَ" كلمه" سندس" به معناي پارچه نازكي است كه از ابريشم بافته شده باشد ،و
كلمه" استبرق" پارچه ضخيم ابريشمي است ،و هر دو كلمه در اصل فارسي بوده ،و به زبان عرب داخل شده است.
"متقابلين" -يعني روبروي همند تا با هم انس داشته باشند ،چون نزد اهل بهشت هيچ ناماليمي نيست ،زيرا فرمود :در
مقامي امين قرار دارند.
"كَذلِكَ وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ" يعني به همين منوال است كه وصف كرديم ،و مراد از تزويج اهل بهشت با حوريان اين
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است كه قرين حوريان هستند ،چون اين تزويج به معناي ازدواج اصطالحي نيست ،بلكه از زوج به معناي قرين است ،كه
معناي اصلي لغوي آن است.
و كلمه" حور" جمع حوراء است ،كه به معناي زني است كه سفيدي چشمش بسيار سفيد ،و سياهي آن نيز بسيار سياه باشد،
و يا به معناي زني است كه داراي چشماني سياه چون چشم آهو باشد .و كلمه" عين "جمع كلمه" عيناء" يعني درشت
چشم است و از ظاهر كالم خداي تعالي برميآيد ،كه حور العين غير زنان دنيايند ،كه آنان نيز داخل بهشت ميشوند.
"يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهَةٍ آمِنِينَ" يعني تمام اقسام ميوهها را ميطلبند ،و ميخورند ،در حالي كه از ضرر آنها ايمنند.
[توضيح مراد از اينكه فرمود اهل بهشت جز مرگ نخستين مرگي نميچشند و جواب از اشكالي در باره استثناء" إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولي"] .....ص 441 :
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ال يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولي وَ وَقاهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ"
يعني غير از مرگ اول ديگر مرگي نميچشند ،و در بهشت خلد به حياتي ابدي كه ديگر دستخوش مرگ نميشود زندهاند.
بعضي از مفسرين در اين آيه اشكال كردهاند ،به اينكه استثناء مرگ اول از جمله "در بهشت مرگي نميچشند مگر مرگ
اول را" ،چنين ميرساند كه در بهشت يك مرگ ميچشند ،در حالي كه قطعا خالف اين معنا منظور است.
و به بياني روشنتر اينكه :منظور از مرگ اول مسلما مرگ در دنيا است كه نسبت به اهل بهشت پيشامد گذشتهاي است ،و
محال است كه انسان در آيندهاش يعني در بهشت متصف و متلبس به چيزي باشد كه در گذشته واقع شده ،و گذشته است،
و با اين حال چه معنا دارد كه در آيه بفرمايد ":در آينده يعني در بهشت نميچشند مگر مرگ در گذشته را"؟.
البته در اينجا اشكال ديگري نيز هست كه مفسرين متعرض آن نشدهاند ،و آن اين
ترجمه الميزان ،ج ،12ص772 :
است كه در سابق در تفسير آيه ":رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ" « »1گفتيم كه بين زندگي دنيا و قيامت ،دو بار مرگ
اتفاق ميافتد ،يكي مرگ در دنيا براي انتقال از دنيا به برزخ و يكي هم مرگ در برزخ براي انتقال از آن به زندگي آخرت .و
ظاهرا مراد از مرگ اول در آيه مورد بحث ،مرگ دنيا است كه آدمي را به برزخ منتقل ميكند ،حال اشكال اين است كه بر
فرض كه استثناء" موتة االولي" را به وجهي اصالح كرديم ،مرگ دومي چرا استثناء نشده؟
و چه فرقي است بين آن دو كه بفرمايد داخل بهشت نميشوند ،مگر بعد از چشيدن مرگ اول ،و حال آنكه بايد بفرمايد"
مگر بعد از چشيدن دو مرگ".
بعضي از مفسرين « »7از اشكال اول پاسخ دادهاند به اينكه استثناء" إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولي" استثناء منقطع ،و بي ربط به ما قبل
است ،و معناي" لكن" را ميدهد ،و معناي آيه چنين است كه ":در بهشت مرگي نميچشند ،ليكن مرگ همان بود كه در
دنيا چشيدند و از دنيا به عالم برزخ منتقل شدند" پس عموم جمله" در بهشت مرگي نميچشند" به حال خود باقي است.
و به فرضي هم كه استثناء منقطع نباشد ميتوان كلمه" اال" را به معناي" سواي "و جمله ":إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولي" را بدل از
كلمه" الموت" دانست ،آن وقت اصال استثنايي در بين نميآيد ،و معناي آيه اين ميشود ":در بهشت سواي مرگ اول
چيزي از مرگ نميچشند ،و اما مرگ اول را چشيدند ،و ديگر محال است همان را بچشند".
بعضي ديگر جوابهاي ديگري دادهاند كه قابل اعتناء نيست .و خواننده گرامي خود توجه دارد كه اين دو پاسخي هم كه نقل
كرديم اين اشكال را كه چرا كلمه" اولي" را به ميان آورد جواب نميدهد ،و ما در تفسير آيه شريفه" إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا
الْأُولي" وجوهي در پاسخ اين سؤال آورديم.
و اما از اشكال دوم ممكن است همان جواب دوم از اشكال قبلي را داد ،و گفت كه كلمه" اال" به معناي" سواي" است،
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چون گفتيم آدمي داراي دو مرگ است ،يكي مرگ اول كه آدمي را از دنيا به برزخ نقل ميدهد ،و دوم مرگي كه آدمي را از
برزخ به آخرت ميبرد .و وقتي كلمه" اال" به معناي" سواي "باشد ،و مجموعا جمله" إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولي" بدل از كلمه"
الموت "باشد ،آيه شريفه در اين سياق و اين مقام خواهد بود كه غير از مرگ اول را -يعني مرگ دوم را كه همان مرگ
برزخي است -نفي كند ،و بفرمايد در بهشت آخرت اصال
__________________________________________________
)(1سوره مؤمن ،آيه .11
)(2تفسير فخر رازي ،ج  ،72ص .733
ترجمه الميزان ،ج ،12ص703 :
مرگي نيست ،نه مرگ اول و دنياي ،براي اينكه آن را چشيدند ،و نه غير آن كه مرگ برزخ باشد .با اين بيان علت تقييد
موت به" اولي" روشن ميشود.
"وَ وَقاهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ" -كلمه" وقيهم" مفرد ماضي از مصدر" وقايت" است ،كه به معناي حفظ هر چيز است از اينكه
چيز ديگري آن را اذيت كند و به آن ضرر بزند .پس معناي جمله اين است كه :خداوند ايشان را از عذاب دوزخ حفظ ميكند.
در اين آيه شريفه بعد از آنكه مردن را از بهشتيان نفي كرد ،و به عبارتي ديگر فرمود كه" بهشتيان به وسيله مرگ از آن
عالم به عالمي ديگر منتقل نميشوند" اينك در آخر آيه ميفرمايد :از حالت تنعم و سعادت در بهشت ،به حالت شقاوت و
عذاب در جهنم نيز منتقل نميگردند تا هر دو قسم انتقال را تكميل كرده باشد ،هم انتقال مكاني را و هم انتقال حالي را.
"فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" اين جمله ،جملهاي است حاليه از كرامت و نعمتي كه قبال ذكر شده بود .ممكن هم
هست مفعول مطلق و يا مفعول له باشد .در هر صورت چه حال باشد و چه مفعول مطلق ،و چه مفعول له اين معنا را افاده
ميكند كه آن كرامت و نعمت كه گفته شد فضلي است از ناحيه خدا ،نه اينكه بندگان خدا از او چنين چيزي را طلبكار
باشند ،و آن چنان مستحق آن باشند كه خدا بر خود الزم و واجب بداند كه آن بهشت را به عنوان پاداش به ايشان بدهد،
براي اينكه خدا مالك است ،مالكي غير مملوك ،و هيچ چيزي و هيچ موجودي مالك حقي كه آن را از خدا طلب كند نيست
تا خدا را محكوم به دادن آن حق كند ،بلكه داستان نعمت بهشت تنها وعدهاي است كه خدا به بندگان صالحش داده ،و اين
خود او است كه فرموده" خدا خلف وعده نميكند" .و ما در بحثهاي گذشته بحث مفصل اين معنا را گذرانديم.
كلمه" فوز" به معناي ظفر يافتن به مقصود است ،و اگر بهشت را پيروزي و فوزي عظيم خوانده ،بدين جهت است كه
آخرين سعادتي است كه آدمي بدان نائل ميشود.
"فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" مضمون اين آيه به خاطر حرف" فاء" كه در اول آن درآمده ،نتيجه و فرع همه
مطالب گذشته -از اول سوره تا اينجا -ميباشد ،و در حقيقت اين مضمون خالصه و نتيجهگيري از همه آن مطالب است.
كلمه" يسرنا" صيغه متكلم مع الغير ،از فعل ماضي از مصدر" تيسير" است ،و" تيسير" كه مصدر باب تفعيل است به معناي
آسان كردن است ،و ضمير در" يسرناه" به كتاب برميگردد .و خطاب در" بلسانك" به رسول خدا (ص) است ،كه لسانش
عربي است.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص701 :
ميفرمايد :ما فهم قرآن را با زبان و بيان خود تو كه زباني عربي است آسان كرديم تا شايد ايشان -يعني قوم تو -متذكر
شوند .در نتيجه آيه مورد بحث قريب المعني با آيه" إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ »" «1ميباشد.
ولي بعضي از مفسرين « »7گفتهاند :مراد از تيسير كتاب به لسان رسول خدا (ص) ،اين است كه با اينكه آن جناب امي و
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درس ناخوانده بود ،قرآن را بر زبانش جاري ساخت تا آيت و معجزهاي بر صدق نبوتش باشد .ولي اين معنا از سياق قبلي كه
گفتيم خالصه مطالب سوره است بعيد است.
"فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ" گويا اين جمله نيز -بخاطر حرف فايي كه با آن ابتداء شده -متفرع بر همان چيزي است كه آيه
قبلي متفرع بر آن بود .و حاصل معنا چنين است :ما قرآن را به وسيله عربيت آسان كرديم به اين اميد كه مردم متذكر شوند،
ولي متذكر نشدند ،بلكه هم چنان در شك خود سرگرم بازي هستند ،و منتظر عذابي هستند كه براي تكذيب كنندگان مفري
از آن نيست ،پس منتظر آن عذاب باش ،هم چنان كه خود آنان منتظرش هستند.
و اينكه آنان را منتظر خوانده ،از باب استهزاء به ايشان است .يكي از حرفهاي بي ربطي كه در تفسير اين آيه گفتهاند اين
است كه :اين آيه نسخ شده ،چون دستور متباركه با كفار را ميدهد ،و آيه جهاد آن را نسخ كرده است.
بحث روايتي [(رواياتي در باره" تبع" ،شفاعت و .....])...ص 458 :
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در مجمع البيان در ذيل آيه" أَ هُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ "ميگويد :سهل بن ساعد از رسول خدا (ص) روايت كرده كه فرموده:
تبع را ناسزا مگوييد ،چون او اسالم آورده بود «».0
مؤلف :اين معنا در الدر المنثور هم از ابن عباس ،و نيز از ابن عساكر ،از عطاء بن ابي رباح ،از رسول خدا (ص) روايت شده
«».3
__________________________________________________
)(1سوره زخرف ،آيه .0
)(2روح المعاني ،ج  ،73ص .102
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .00
)(4الدر المنثور ،ج  ،0ص .01
ترجمه الميزان ،ج ،12ص707 :
و نيز در همان كتاب آمده كه :وليد بن صبيح از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :تبع به اوس و خزرج گفت شما در
اين سرزمين منزل كنيد تا شايد ظهور اين پيامبر را درك كنيد ،من نيز اگر درك كنم به خدمتش درميآيم و با او خروج
ميكنم «».1
و در الدر المنثور است كه ابو نعيم -در كتاب دالئل -از عبد اللَّه بن سالم روايت كرده كه گفت :تبع از دنيا نرفت تا آنكه
نبوت رسول خدا (ص) را تصديق كرد ،چون يهوديان (كه از شام به مدينه آمده بودند ،و بدانجا مهاجرت كرده بودند ،تا ظهور
آن جناب را درك كنند) جريان نبوت آن جناب را به وي گفته بودند «».7
مؤلف :اخبار در داستان تبع بسيار زياد است ،و در بعضي از آنها آمده :او اولين كسي بود كه براي كعبه پوششي درست كرد.
و در كافي به سند خود از زيد شحام روايت كرده كه گفت :امام صادق (ع) در شب جمعهاي كه در خدمتش به راهي
ميرفتيم به من فرمود :امشب شب جمعه است ،قرآني بخوان .من اين آيه را خواندم ":إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ
ال يُغْنِي مَوْلًي عَنْ مَوْلًي شَيْئاً وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ" .حضرت صادق (ع) فرمود:
به خدا سوگند استثناء شدگان ماييم كه به درد مردم ميخوريم «».0
مؤلف :اين روايت به مساله شفاعت اشاره ميكند و معلوم است كه مستثنا منه را موالي اولي گرفته است.
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و در تفسير قمي آمده كه :قرآن سپس فرموده" إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِيمِ" و اين آيه در باره ابو جهل بن هشام نازل
شده .و امام در باره جمله" كالمهل" فرموده :يعني مس ذوب شده ".يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ" يعني مانند آبي كه در
نهايت درجه جوشش و غليان است «4».
مؤلف :از طرق اهل سنت نيز رواياتي رسيده كه مؤيد اين معنا است كه آيه شريفه در باره ابو جهل نازل شده است «».3
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .20
)(2الدر المنثور ،ج  ،0ص .037
)(3اصول كافي ،ج  ،1ص . [.....]370
)(4تفسير قمي ،ج  ،7ص .727
)(5الدر المنثور ،ج  ،0ص .07
ترجمه الميزان ،ج ،12ص700 :
)(45سوره جاثيه مكي است و سي و هفت آيه دارد ( .....)57ص 455 :
[سوره الجاثية ( :)23آيات  8تا  .....]85ص 455 :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
حم ( )1تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ( )7إِنَّ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ( )0وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ ما يَبُثُّ مِنْ
دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ()3
وَ اخْتِالفِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ()3
تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ آياتِهِ يُؤْمِنُونَ ( )0وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ( )2يَسْمَعُ آياتِ اللَّهِ تُتْلي
عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ( )2وَ إِذا عَلِمَ مِنْ آياتِنا شَيْئاً اتَّخَذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ
( )2
مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ وَ ال يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً وَ ال مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِياءَ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ ( )13هذا هُديً وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ () 11اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ () 17وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ()10
ترجمه آيات .....ص 455 :

به نام خداي رحمان و رحيم.
حم ().1
ترجمه الميزان ،ج ،12ص703 :
اين كتابي است نازل شده از ناحيه خداي عزيز و حكيم ().7

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اشاره
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بيان آيات [غرض و مفاد كلي سوره مباركه جاثيه] .....ص 452 :
اشاره

غرض اين سوره دعوت عموم بشر است به دين توحيد ،و پرهيز از عذابي كه از آن انذار ميكند .سوره ،نخست با مساله
توحيد آغاز ميشود ،و سپس به تشريع شريعت براي رسول خدا (ص) و اينكه بر آن جناب و بر عامه بشر الزم است از آن
پيروي كنند
ترجمه الميزان ،ج ،12ص703 :
اشاره نموده ،ميفرمايد :چون در پيش روي خود روزي را دارند كه در آن روز بر طبق اعمال صالحي كه انجام دادهاند از
ايمان و پيروي شريعت ،و بر طبق گناهاني كه كردهاند از اعراض از دين و غيره محاسبه خواهند شد .آن گاه پيشامدهايي را
كه هر يك از اين دو طايفه در قيامت دارند ذكر ميكند.
البته در خالل اين بيانات انذار شديد و تهديد سختي به مستكبرين دارد كه از آيات خدا اعراض ميكنند .و نيز به كساني كه
هواي نفس خود را معبود خود گرفتهاند و خدا آنان را گمراه كرد در عين اينكه به گمراهي خود عالم بودند ،هشدار ميدهد .و
از لطائفي كه در اين سوره آمده بيان معناي نوشتن نامه اعمال و استنساخ آن است.
اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده .ولي بعضي از مفسرين « »1آيه "قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا "...را از مكي بودن
استثناء كردهاند ،ولي هيچ دليل و شاهدي بر گفتار خود ندارند.
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به درستي در آسمانها و زمين آيتها هست براي مردم با ايمان ().0
و نيز در خلقت خودتان و جنبندگاني كه همواره منتشر ميكند آيتها هست براي مردمي كه اهل يقين باشند ().3
و نيز در اختالف شب و روز و رزقي كه خدا از آسمان نازل ميكند و به وسيله آن زمين را بعد از مردنش زنده ميكند و
همچنين در گرداندن بادها از اين سو به آن سو آيتها هست براي مردمي كه تعقل كنند ().3
اينها همه آيات خدا است كه به حق بر تو تالوت ميكنيم با اين حال بعد از سخن خدا و آيات او ديگر به چه سخني ايمان
ميآورند ().0
واي بر هر كس كه بيپروا دروغ ميگويد و از گناه لذت ميبرد ().2
آيات خدا را ميشنود كه بر او تالوت ميشود با اين حال از روي تكبر بر انكار خود اصرار ميورزد تو گويي اصال آن را
نشنيده .پس او را به عذابي دردناك بشارت بده ().2
و چون به چيزي از آيات ما اطالع مييابد آن را مسخره ميكند اين گونه اشخاص عذابي خوار كننده دارند ().2
و در پشت سرشان جهنم است و آنچه از مال و جاه دنيا به دست آوردهاند پشيزي به دردشان نميخورد و همچنين هيچ يك
از خداياني كه به جاي اللَّه ولي خود گرفتهاند و عذابي عظيم دارند ().13
اين قرآن هدايت است و كساني كه به آيات پروردگارشان كفر ورزيدند از سختترين شكنجهها عذابي دردناك دارند ().11
البته همان خدا است كه دريا را براي شما مسخر كرد تا كشتيها به امر وي در آن به راه افتند و تا از فضل خدا كسب كنيد
و تا شايد شكر بگزاريد ().17
و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است همه را براي شما مسخر كرد و همهاش از او است و در اين خود آياتي است براي
مردمي كه تفكر كنند ().10
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"حم تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ" ظاهرا جمله" تَنْزِيلُ الْكِتابِ" از باب اضافه صفت به موصوف ميباشد .و كلمه"
تنزيل" مصدر به معناي مفعول ميباشد .و جمله" من اللَّه" جار و مجروري است متعلق به تنزيل .و تمام اين جمله خبر
است براي مبتداي حذف شده ،يعني" هذا".
و معنايش اين است :اين كتابي است نازل شده از ناحيه خداي عزيز حكيم .ما در سابق در باره مفردات اين آيه بحث كرديم.
[وجه اينكه فرمود ":إِنَّ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ "...و آنچه حرف" في" افاده ميكند] .....ص 453 :
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"إِنَّ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ" كلمه "آيات" جمع" آيت" است كه به معناي عالمت و نشانهاي است كه بر
وجود چيزي داللت كند ،و بدان اشاره نمايد .و مراد از اينكه فرمود" در آسمانها و زمين عالمتها هست" اين است كه اصال
آسمان و زمين آياتي هستند كه بر هستي پديد آورنده خود داللت ميكنند ،نه اينكه آيتها چيز ديگر باشند ،و در ظرف
آسمانها و زمين قرار داشته باشند.
دليل بر گفتار ما اين است كه تعبيرات قرآن كريم از اين معنا مختلف است ،گاهي ميفرمايد" فالن چيز آيت است" و گاهي
ميفرمايد" در فالن چيز آيت است" و گاهي هم ميفرمايد" در خلقت فالن چيز آيت است" ،مثال يك جا فرموده ":إِنَّ فِي
خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ" « ،»7جاي ديگر آيه مورد بحث است ،كه آيت را در خود
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .102
)(2به درستي در خلقت آسمانها و زمين و اختالف شب و روز آيتها است .سوره آل عمران ،آيه .123
ترجمه الميزان ،ج ،12ص700 :
آسمانها و زمين دانسته ،نه در خلقت آنها ،و يك جا هم فرموده ":وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" « »1و نظاير اين
اختالف تعبير بسيار است .و از همين اختالف استفاده ميشود معناي اينكه" در چيزي آيت باشد" اين است كه خود آن چيز
آيت باشد ،هم چنان كه از اختالف تعبير ديگري كه در آيات باال بود ،و در يكي ميفرمود ":در آسمانها و زمين" و در
ديگري ميفرمود" در خلقت آسمانها و زمين" استفاده ميشود كه مراد از خلقت آسمانها و زمين خود آسمانها و زمين است،
نه چيز ديگر.
حال بايد ديد چرا آسمانها و زمين را ظرف آيت دانسته ،با اينكه خودش آيت است؟
در پاسخ ميگوييم :اين بدان عنايت است كه بفهماند جهات وجود آسمانها و زمين مختلف است ،و هر جهت از جهات آنها
خود آيتي است از آيات ،و اگر خود آسمانها و زمين در نظر گرفته ميشد ،چارهاي جز اين نبود كه همه آنها را يك آيت
بگيريم ،در حالي كه ميبينيم مثال زمين را به تنهايي آيات شمرده و فرموده "وَ فِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ" « »7و اگر خود
زمين در نظر گرفته ميشد بايد ميفرمود ":و األرض آية للموقنين -زمين آيتي است براي اهل يقين "و آن وقت آن منظور
فوت ميشد ،و ديگر نميفهمانيد كه در هستي زمين جهاتي است كه هر يك از آن جهات به تنهايي آيتي است مستقل.
پس معناي اينكه فرمود ":إِنَّ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "...اين است كه براي وجود آسمانها و زمين جهاتي است كه هر
جهتش داللت دارد بر اينكه آفريدگار و مدبرش تنها خداست ،و شريكي براي او نيست ،براي اينكه آسمانها و زمين با حاجت
ذاتيش به پديد آورنده ،و با عظمت خلقتش ،و بينظير بودن تركيبش ،و اتصالي كه در وجود اجزاء بي شمار و هولانگيز آن
به يكديگر است ،و ارتباط و اندراجي كه نظامهاي جزئي و مخصوص به يك يك موجودات در تحت نظام عمومي و كلي
حاكم بر كل عالم دارد ،همه داللت دارد بر اينكه خالقي يكتا دارد ،و همان خالق يكتا مدبر آن است .آري ،اگر براي اين
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عالم پديد آورندهاي نميبود ،پديد نميآمد ،و اگر مدبرش يكتا نبود ،نظامهاي جزئي آن با يكديگر متناقض ميشد و تدبير
مختلف ميگشت.
از آنچه گذشت روشن گرديد اينكه بعضي از مفسرين « »0گفتهاند :جمله" في السماوات" در
__________________________________________________
)(1و يكي از آيات او آفرينش آسمانها و زمين است .سوره روم ،آيه .77
)(2در زمين آيتها هست براي اهل يقين .سوره ذاريات ،آيه .73
)(3روح المعاني ،ج  ،73ص .102
ترجمه الميزان ،ج ،12ص702 :
تقدير" في خلق السماوات" است ،صحيح نيست ،و بدون هيچ حاجتي بيهوده خود را به زحمت انداخته.
[آيت بودن خلقت انسان و جنبندگان] .....ص 457 :
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وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ ما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ"
كلمه "يبث" از مصدر" بث" است كه به معناي متفرق كردن و افشاندن است .و بث جنبندگان به معناي اين است كه
خداي تعالي آنها را در زمين منتشر و متفرق كرده ،هم چنان كه در جاي ديگر در باره خلقت انسان فرموده ":ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ
تَنْتَشِرُونَ" «».1
و معناي آيه شريفه اين است كه :و در خود شما از حيث وجودتان كه وجودي است مخلوق و نيز در جنبندگان از اين حيث
كه خداي تعالي خلقشان كرده و در زمين متفرق و پراكنده ساخته ،آياتي است براي مردمي كه راه يقين را سلوك ميكنند.
و خلقت انسان عالوه بر اينكه موجودي است زميني و مرتبط به ماده ،نوع ديگري است از خلقت كه با خلقت آسمانها و
زمين اختالف دارد ،براي اينكه آسمانها و زمين تنها موجودي مادي هستند ،ولي انسان موجودي است مركب از بدني مادي
و تركيب يافته از مواد عنصري و زميني كه با مرگ فاسد و متالشي ميشود ،و از چيزي ديگر وراي ماده ،چيزي كه از نسج
عالم باال ،و مجرد از ماده است ،و به همين جهت با مرگ فاسد نميشود ،بلكه در هنگام مرگ ،بدن متوفي ميشود ،يعني به
تمام و كمال گرفته ميشود ،و نزد خدا محفوظ ميماند ،و اين چيز همان است كه قرآن آن را" روح "ناميده و فرموده" وَ
نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي" «».7
و نيز بعد از آنكه خلقت انسان از نطفه ،و سپس علقه ،و آن گاه مضغه ،و در آخر تكميل ساختمان بدني او را ذكر ميكند،
ميفرمايد ":ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ" « »0و نيز در باره حقيقت مرگ انسان فرموده ":قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ"
«».3
پس كسي كه در خلقت انسان تدبر و نظر ميكند ،در حقيقت در آيتي ملكوتي نظر ميافكند ،آيتي وراي آيات مادي .و
همچنين است ناظر در خلقت جنبندگان ،چون آنها نيز جان دارند ،داراي حيات و شعورند ،هر چند از نظر حيات و شعور ،و
همچنين از نظر تجهيزات بدني پائينتر از انسانند ،ولي همه آنها براي كسي كه اهل يقين باشد آيتند ،و اهل يقين با
__________________________________________________
)(1سوره روم ،آيه .73
)(2و از روح خود در آن دميدم .سوره حجر ،آيه .72
)(3و سپس او را خلقتي ديگر كرديم .سوره مؤمنون ،آيه .13
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)(4بگو آن فرشته مرگ كه موكل بر شما است شما را تمام و كامل تحويل ميگيرد .سوره الم سجده ،آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،12ص702 :
سير و تفكر در خلقت آنها خداي سبحان را ميشناسند ،و به وحدانيت و بي شريك بودن او در ربوبيت و الوهيت پي ميبرند.
"وَ اخْتِالفِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ"...
اين قبيل آيات جزو آياتي است كه بين زمين و آسمان قرار دارند ،آسمانها خود آيتي هستند ،زمين هم خود آيتي است ،و
اختالف شب و روز آيتي است بين زمين و آسمان و منظور از اختالف شب و روز ،اختالف آن دو از نظر كوتاهي و بلندي
است .اختالف منظم كه از آغاز خلقتش تا كنون دگرگوني نيافته ،و بطور هماهنگ فصول چهارگانه بهار و تابستان و پاييز و
زمستان را پديد آورده و اين چهار فصل در هر ناحيه از نواحي زمين به هر صورتي كه بوده اكنون نيز به همان صورت است،
و از اين به بعد نيز به همين منوال مكرر ميشود .اختالفي كه به آن وسيله خداي سبحان رزق اهل زمين را تدبير نموده ،به
ترتيبي صالح رشدشان ميدهد ،هم چنان كه خودش فرموده ":وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ »"
".وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها" -مراد از رزقي كه خداي تعالي از آسمان نازل ميكند،
باران است .و اگر باران را رزق ناميده ،از باب ناميدن سبب به اسم مسبب است ،و اين گونه نامگذاريها مجازي و شايع است.
و نيز ممكن است بدين جهت باشد كه باران نيز رزق است ،چون همه آبهاي زمين از باران است .و منظور از كلمه" سماء"
باالي سر و يا ابر است ،چون ابر را هم مجازا آسمان ميگويند .و منظور از" احياء زمين بعد از مردنش" زنده كردن گياهان
و درختاني است كه در زمستان ميميرند .و تعبير از آن به زنده كردن بعد از موت ،خالي از اشاره به مساله معاد نيست «2».
"وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ" -يعني گرداندن بادها از اين سو به آن سو ،و فرستادنش از سويي به سويي ديگر ،كه در همين گرداندن
بادها فوايد عمومي بسياري نهفته است ،و از همه فوائدش عموميتر حركت دادن ابرها است به نقاط مختلف جهان .و يكي
ديگر تلقيح گياهان ،و دفع عفونتها ،و بوهاي بد است.
"آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" -يعني در آنچه گفته شد آياتي است براي مردمي كه تعقل ميكنند ،يعني با عقلي كه خدا در آنان به
وديعت سپرده بين حق و باطل و خوب و بد تمييز
__________________________________________________
)(1و در زمين در چهار فصل قوت اهل زمين را تامين كرده است ،و روزيطلبان را يكسان در كسب روزي خود گردانيد.
سوره حم سجده ،آيه .13
)(2هم چنان كه در آيه پنجم از سوره حج نيز زنده كردن مردگان در قيامت را به زنده كردن گياهان تشبيه كرده است،
بدانجا مراجعه شود -.مترجم.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص702 :
ميدهند .در اين آيات ميبينيم هر دسته از آنها به قومي اختصاص داده شده يك دسته به مؤمنين ،يك دسته به قومي كه
اهل يقينند ،دسته ديگر به قومي كه تعقل ميكنند.
و شايد وجهش اين باشد كه آيت احياء زندگان به داللتي ساده و همه كس فهم داللت ميكند بر اينكه خودش خود را ايجاد
نكرده ،و بطور اتفاق و تصادفي هم پيدا نشده ،بلكه پديد آورندهاي ايجادش كرده ،و به دنبالش آثار و افعال آنها را پديد
آورده ،آثار و افعالي كه اين نظام مشهود از آن آثار پديد آمده است ،پس خالق آسمانها ،خالق همه عالم و رب همه است ،و
انسان اين معنا را با فهم ساده خود ميفهمد ،و انسانهاي با ايمان هم همين را ميفهمند ،و از آن منتفع ميشوند.
ولي اين معنا را كه خالق انسان و ساير جنبندگان داراي حيات و شعور ،خداست از اين جهت كه ارواح و نفوس موجودات
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زنده با شعور از عالمي وراي عالم ماده است كه نامش را" عالم ملكوت "ميگذاريم ،قرآن كريم كمال ادراك و مشاهده اين
معنا را مختص به اهل يقين دانسته ،نه به عموم مردم و فهمهاي ساده آنان ،و در اين باره فرموده" وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ
مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ" «».1
و اما آيت اختالف ليل و نهار ،و بارانهايي كه زمين را زنده ميكند ،و چرخاندن بادها از آنجا كه انواع مختلف و جهات متعدد
دارد و مرتبط با زمين و زمينيها است ،و داراي فوايد بي شمار و منافعي دامنهدار و بسيار است كه درك همه آنها محتاج به
تعقل فكري و تفصيلي و عميق است ،و فهم ساده عموم مردم از درك آن عاجز است ،لذا درك آن را به قومي كه تعقل
كنند اختصاص داده .گو اينكه آيات مزبور براي همه آيت ميباشند ليكن از آنجا كه تنها دانشمندان و صاحبان تعقل از آنها
بهرهمند ميشوند بدين جهت اين آيات را به ايشان اختصاص داده.
[وجه اينكه هر دسته از آيات را به ترتيب براي" مؤمنين" "،لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" و" لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" ذكر فرمود] .....ص 451 :
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در اين ميان ميبينيم كه از اين طبقه گاهي تعبير فرموده به قومي كه "يوقنون" و گاهي به قومي كه" يعقلون" .و از تعبد
مردم كه با فهم ساده خود پي به حقيقت ميبرند تعبير فرموده به" مؤمنين" .از اين اختالف در تعبير فهميده ميشود كه
مراد از" ايمان اصل" آن است كه آياتش ساده و بسيط است و چون به دست آمدن ايمان تدريجي نيست ،از دارندگان ايمان
تعبير به وصف كرد ،به خالف ايمان اهل يقين و عقل كه به خاطر دقت آيات آن ،و بلندي افق آنها ،و به خاطر اينكه خرده
خرده و به تدريج به دست ميآيد ،از آنان به مضارع "يعقلون"،
__________________________________________________
)(1سوره انعام ،آيه . [.....]23
ترجمه الميزان ،ج ،12ص733 :
"يوقنون" تعبير كرد كه داللت بر استمرار تجددي دارد.
بعضي از مفسرين در توجيه ترتيبي كه براي مصاديق و اهل آيات سهگانه هست ،و اينكه چرا اول اهل ايمان ،و دوم اهل
ايقان و سوم اهل عقل را ذكر كرده گفتهاند :اين ترتيب از نظر ترقي دادن مطلب است ،چون ايقان مرتبه خاصي است در
ايمان ،و معلوم است كه بايد بعد از ايمان ذكر شود ،و عقل هم مدار ايمان و ايقان است ،چون منظور ما از عقل عقلي است
كه مؤيد به نور بصيرت باشد ،و به وسيله چنين عقلي است كه ايمان و يقين از قرار گرفتن در دسترس شك و ترديد خالص
ميشود ،و در نتيجه ايمان به حد يقين ميرسد ،و با رسيدنش به حد يقين و محكم شدنش همه خيرات رو ميآورد .و در
ترتيب آيات نيز همين ترتيب كه در مراتب سهگانه است رعايت شده .اين توجيه از گفتار زمخشري در كشاف استفاده
ميشود «».1
اشكالي كه ما به كالم زمخشري داريم ،اين است كه مقتضاي توصيفي كه وي براي عقل كرده اين است كه قبل از دومي
و حتي قبل از اولي قرار گيرد ،يعني مرتبه اول شمرده شود ،نه سوم .عالوه بر اينكه ما نفهميديم كه چگونه ممكن است
شك عارض بر يقين شود ،حتي تصورش هم براي ما ممكن نيست.
بعضي ديگر -كه همان صاحب تفسير كشف باشد -در توجيه ترتيب مزبور گفته است بدين جهت اول ايمان و سپس ايقان
و در آخر تعقل را ذكر كرده كه تماميت نظر و تدبر در دوم ناگزير و محتاج است به نظر در اولي ،چون آسمانها و زمين به
وجهي از اسباب پيدايش حيوان است ،و به همين جهت بايد قبل از يادآوري خلقت حيوان يادآوري شود .و همچنين نظر در
سومي ناگزير ميسازد كه ما در دو تاي اول نيز نظر كنيم .اما اينكه بايد به اولي (خلقت آسمانها و زمين) نظر كنيم كه

PDF.tarikhema.org

[مقصود از ايمان به آيات خدا و معناي جمله" فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ آياتِهِ يُؤْمِنُونَ"] .....ص 428 :

"تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ آياتِهِ يُؤْمِنُونَ" ايمان به هر چيز عبارت است از علم به آن با
التزام عملي به آن ،پس صرف علم و يقين به وجود چيزي بدون التزام عملي ،ايمان به آن چيز نيست .خداي تعالي در اين
باره ميفرمايد ":وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ" « .»7و نيز فرموده" وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ" «».0
و كلمه" آيات" به معناي عالمتهاي داللت كننده است ،پس آيات تكوينيه خدا عبارت است از اموري وجودي كه با وجود
خارجي خود داللت ميكند بر اينكه خداي تعالي در خلقت عالم يگانه است ،و در اينكار شريكي ندارد ،و به صفات كماليه
متصف است و از هر نقص و حاجت منزه است.
و ايمان به اين آيات معنايش ايمان داشتن به داللت آنها بر هستي خدا است كه الزمه داشتن چنين ايماني ،ايمان داشتن به
خدا بر طبق داللت اين ادله است ،نه خدايي كه اين ادله بر آن داللت نكند.
و آيات قرآن كريم نيز از اين جهت آيات ناميده شدهاند كه بيانگر آيات تكوينيه هستند ،آيات تكوينيهاي كه گفتيم بر هستي
و صفات خدا داللت دارند .و يا از اين جهت
__________________________________________________
)(1تفسير فخر رازي ،ج  ،72ص .732
)(2آن را انكار كردند با اينكه دلهايشان يقين به آن داشت .سوره نمل ،آيه .13
)(3خداي تعالي ،او را در عين اينكه عالم بود گمراه كرد .سوره جاثيه ،آيه .70
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روشن است و احتياج به بيان ندارد ،و اما نظر و توجه به دومي (خلقت حيوان) براي اين است كه خلقت حيوان علت غايي
است .پس معرفت سومي موقوف است بر معرفت علت غائيش كه دومي است ،چون علت قبل از معلول است «».7
اين توجيه نيز به فرض اينكه درست باشد توجيه ترتيب آيات سهگانه است ،نه صفات سهگانه ايمان و ايقان و عقل .عالوه
بر اينكه سومي هم مانند اولي از اسباب بوجود آمدن حيوان است ،پس بايد آن نيز قبل از دومي ذكر ميشد .و به وجهي
دومي علت غايي اولي است ،پس بايد آن هم قبل از اولي ذكر ميشد ،همانطور كه قبل از سومي ذكر شد.
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،3ص .723
)(2روح المعاني ،ج  ،73ص .131
ترجمه الميزان ،ج ،12ص731 :
فخر رازي در توجيه اين ترتيب گفته است :سبب آن اين است كه اين معنا را بفهماند كه اگر ايمان داريد اين داللتها را
بفهميد ،و اگر ايمان نداريد ،و در عين حال ميخواهيد داراي جزم و يقين باشيد و از شك و ترديد درآييد ،اين دالئل ديگر را
بفهميد ،و اگر نه ايمان داريد و نه ميخواهيد اهل يقين باشيد ،پس حد اقل در فهميدن دالئل سوم كوشش كنيد «».1
اين وجه هم به فرضي كه صحيح باشد توجيه ترتيب صفات سهگانه ايمان و ايقان و عقل است ،نه توجيه اين كه چرا آيات
سهگانه را بدين ترتيب ذكر كرده .عالوه بر اينكه الزمه اين توجيه آن است كه آيات سهگانه هيچ اختصاصي به صفات
سهگانه نداشته باشد ،بلكه همهاش مربوط به همه صفات باشد ،و سياق آيات با چنين احتمالي مساعد نيست .از اين هم كه
بگذريم از ظاهر كالم فخر رازي برميآيد كه" يقين" را به "جزم" -كه همان علم باشد -تفسير كرده .و بنا بر اين تفسير،
براي عقل چيزي جز حكم ظني نميماند ،و آن هم در معارف اعتقادي هيچ اعتباري ندارد.
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[وصف حال هر" أَفَّاكٍ أَثِيمٍ" كه به آيات خدا استكبار ورزيده استهزاء ميكنند و .....]...ص 425 :

"وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ"" ويل" به معناي هالكت ،و" افاك "مبالغه از" افك" است كه به معناي دروغ است .و كلمه"
أثيم" مشتق از" اثم "است كه به معناي گناه و نافرماني است ،و معناي آيه اين است كه هالكت و مرگ بر هر دروغگوي
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ترجمه الميزان ،ج ،12ص737 :
آيات ناميده شدهاند كه بيانگر معارف اعتقادي و يا احكام عملي ،و يا احكام اخالقي ميباشند .احكامي كه خدا آن را
ميپسندد ،و بدان امر ميكند ،و از بندگانش ميخواهد كه به آنها عمل كنند ،چون مضامين آن آيات بر آن احكامي داللت
دارد كه از ناحيه خدا نازل شده است ،و ايمان به اين آيات ايمان به داللت آنها بر خداي تعالي است كه قهرا مالزم با ايمان
به مدلول آنها نيز هست.
و نيز معجزات را از اين رو آيات مينامند كه اگر از قبيل مرده زنده كردن و امثال آن باشد ،آياتي كونيه است ،و همان داللت
آيات كونيه را دارد .و اگر از قبيل پيشگوييها و يا خود قرآن كريم باشد كه برگشت داللت آنها نيز به داللت آيات كونيه
خواهد بود ،چون با هستي خود ،داللت ميكند بر هستي خداي تعالي و صفات او.
"تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ" -اين جمله اشاره است به آيات قرآني كه بر آن جناب تالوت شده ،و ممكن هم هست
اشاره باشد به آيتهاي وجوديي كه در سه آيه قبل بدان اشاره شده بود .اين سؤال پيش ميآيد كه پس چرا فرمود" نتلوها"
در پاسخ ميگوييم به اين عنايت كه دال و مدلول با هم متحدند .پس بنا بر اين احتمال ،در اين جمله ،در عين حال كه
فرموده:
"نتلوها" نظري به آيت بودن قرآن ندارد.
"فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ آياتِهِ يُؤْمِنُونَ" -بعضي از مفسرين «» 1گفتهاند :اين جمله از قبيل اين سخن است كه كسي
بگويد ":من از زيد و كرمش در شگفتم" با اينكه از زيد در شگفت نيست ،بلكه از كرم و سخاوت او در شگفت است .و
معناي جمله بر حسب نظر دقيق اين است كه كرم زيد مرا به شگفت آورده ،و زيد از حيث كرمش مرا به شگفت درآورده ،در
نتيجه معناي جمله مورد بحث هم اين ميشود كه بعد از آيات خدا -يعني آيات قرآنش -ديگر به چه سخني ايمان ميآورند،
يعني وقتي به اين سخن ايمان نياورند ديگر بعد از آن به چه سخني ايمان خواهند آورد.
بعضي « »7ديگر گفتهاند :در اين جمله چيزي حذف شده ،و تقديرش چنين است ":اذا لم يؤمنوا فباي حديث بعد حديث اللَّه
و آياته يؤمنون" يعني اينان كه ايمان نياوردند ،ديگر به چه حديثي بعد از حديث خدا و آياتش ايمان ميآورند.
ولي بنا بر اين كه تقدير چنين باشد ،مناسبتر آن است كه بگوييم :مراد از
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،3ص .723
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .20
ترجمه الميزان ،ج ،12ص730 :
آيات ،آيات تكويني است ،نه آيات قرآني ،و به همين جهت مرحوم طبرسي بعد از نقل اين قول گفته :فرق بين حديث به
معناي قرآن و بين آيات اين است كه حديث عبارت است از داستانهاي عبرتآموزي كه بين حق از باطل جدايي ميافكند ،و
آيات عبارت است از ادلهاي كه بين صحيح و فاسد جدايي مياندازد «».1
و از بين اين دو قول ،قول اول لطيفتر است.
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گناهكار ".يَسْمَعُ آياتِ اللَّهِ تُتْلي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها "...اين جمله صفت هر افاك اثيم است ".و كلمه"
ثم" تاخر رتبي را ميرساند ،و معناي استبعاد را ميفهماند .و كلمه" يصر" مضارع از" اصرار" است كه به معناي مالزمت و
دست برنداشتن از فعلي است.
و معناي جمله اين است كه :افاك اثيم آيات خدا را -كه همان آيات قرآني است -ميشنود كه برايش ميخوانند ،و باز هم از
كفر خود دست برنداشته ،هم چنان در برابر حق مقاومت و گردنكشي ميكند ،و در مقابل آن خاضع نميگردد ،مثل اينكه
اصال اين آيات را نشنيده ،پس تو او را به عذابي دردناك بشارت بده.
"وَ إِذا عَلِمَ مِنْ آياتِنا شَيْئاً اتَّخَذَها هُزُواً"...
از ظاهر سياق برميآيد كه ضمير" اتخذها" به آيات برميگردد ،و كلمه" هزوا" هم مربوط به همه آيات است ،نه آنچه كه
بدان عالم شده ،چون اگر متعلق و مربوط به خصوص آن آيات بود ،بايد ميفرمود" اتخذه" و اينكه ضمير مؤنث آورده ،خود
كمال جهل آن افاك اثيم را ميرساند ،و معنايش اين ميشود :اين افاك اثيم و اين مصر و مستكبر چون به بعضي از آيات
ما عالم ميشود ،همه آنها را استهزاء ميكند.
"أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ" -چنين كساني عذابي مهين دارند ،يعني عذابي ذليل كننده .و اگر عذاب را به اين صفت
توصيف فرمود ،براي اين است كه در مقابل استكبار و خودپرستي آنان و استهزاءشان قرار گيرد .و اشاره به" اولئك" كه
مخصوص جماعت است،
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .20
ترجمه الميزان ،ج ،12ص733 :
اشاره به كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ است .البته در تفسير آيه وجوهي ديگر گفتهاند كه چون فائدهاي در نقل آنها نديديم از نقل و ايراد
آن اقوال صرفنظر كرديم.
"مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ وَ ال يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً وَ ال مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِياءَ" به خاطر اينكه مشتغل به دنيا شدند ،و
از حق اعراض نموده توجهي به آثار سوء اعمال خود نكردند ،جهنم را پشت سر آنان قرار داد ،و فرمود :در پشت سر جهنمي
دارند .با اينكه جهنم در پيش رو و آينده آنان قرار دارد ،و دارند بطرف آن ميروند.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :كلمه" ورائهم" به معناي" قدامهم -پيش رويشان" است ،از آن جمله مرحوم طبرسي در
مجمع البيان گفته :كلمه" وراء" هم به معناي پشت سر است ،و هم پيش رو .هر چيزي از تو گم شود وراي تو قرار ميگيرد،
چه اينكه پشت سرت باشد ،و چه پيش رويت « .»7و تعبير به" مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ "ميفهماند كه اين قضاء رانده شده حتمي
است.
و مراد از آنچه كسب كردهاند در جمله" وَ ال يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً" اموال و هر چيز ديگري است كه در دنيا به دست
آوردهاند .و كلمه" شيئا" از آنجا كه نكره آمده تحقير را افاده ميكند ،و چنين معنا ميدهد كه در روز حساب آنچه از مال و
جاه و ياوران كه در دنيا كسب كرده بودند ،حتي به قدر پشيزي به دردشان نميخورد.
و كلمه" ما" در جمله" وَ ال مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِياءَ" مصدريه است ،و مراد از اولياء همان ارباب اصنام است ،كه
مشركين آنها را براي خود ارباب پنداشته ،و معتقد بودند كه در درگاه خدا ايشان را شفاعت ميكند .ممكن هم هست مراد از
آنها همان بتها باشند.
و جمله" وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ" تاكيد همان وعيد و تهديدي است كه در جمله "وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ" ،و هم در جمله"
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فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ" ،و بار سوم در جمله" أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ" ،و بار چهارم در جمله" مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ" ،و بار پنجم
در جمله" وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ" داده بود ،كه در خالل اين پنج جمله فهمانده بود كه عذابشان هم اليم است ،و هم مهين ،و
هم عظيم.
"هذا هُديً وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ" كلمه" هذا "اشاره به قرآن است ،و اگر فرمود" اين هدايت
است" و نفرمود" اين
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .133
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .20
ترجمه الميزان ،ج ،12ص733 :
هادي است" به منظور مبالغه در هدايت است ،هم چنان كه وقتي ميخواهيم بگوييم :زيد بياندازه عادل است ،ميگوييم":
زيد عدل است" .و كلمه" رجز" -به طوري كه گفتهاند -به معناي شديدترين عذاب است ،و در اصل به معناي اضطراب
بوده.
اين آيه شريفه در مقام رد آن نسبتي است كه به قرآن دادند ،و آن را با استهزاء خود خوار شمردند ،و خالصه ،تهديد كساني
است كه به آيات خدا كفر بورزند.
"اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ"...
بعد از آنكه خداي سبحان حال افاكان را بيان كرد .كه از ايمان به آيات خدا وقتي كه براي آنان تالوت ميشود آن آيات را
استكبار ميورزند ،و استهزاء ميكنند با اينكه علم به حقانيت آن دارند .و سپس با بياني مبالغهآميز آنان را به سختترين
عذاب تهديد نمود ،اينك در اين آيه با خطاب دسته جمعي ،كفار و مؤمنين را مخاطب قرار ميدهد و پارهاي از آيات ربوبيت
را كه در آن منتي عظيم بر آنان هست و به هيچ وجه نميتوانند آن را انكار كنند ،برميشمارد.
و به اين منظور نخست مساله تسخير دريا ،و سپس تسخير تمامي موجودات در زمين و آسمان را خاطرنشان ميسازد ،و
معلوم است كه هيچ انساني به خود اجازه نميدهد كه اين گونه آيات را انكار كند ،مگر آنكه فطرت انسانيت خود را از دست
داده باشد ،و فراموش كرده باشد كه موجودي است داراي تفكر ،و به خاطر همين خاصيت تفكر از ساير جانداران متمايز شده
است.
و بنا بر اين حرف الم در كلمه" لكم" الم غايت خواهد بود ،و به آيه چنين معنا ميدهد :خداوند به خاطر شما دريا را مسخر
كرد ،يعني آن را طوري آفريد كه كشتي شما بتواند بر روي آن جريان يابد و انسانها از آن بهرهمند شوند .ممكن هم هست
الم را الم تعديه بگيريم ،در نتيجه مسخر كننده دريا خود انسان ميشود ،كه آن را به اذن خدا مسخر خود ميكند.
و جمله لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ "غايت و نتيجه تسخير بحر است ،و جريان كشتي در دريا به امر خدا ،عبارت است از ايجاد
جريان با كلمه" كن" ،چون آثار اشياء نيز مانند خود اشياء منسوب به خداي تعالي است .و معناي جمله" وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ"
اين است كه خداي تعالي درياها را اين چنين رام كرد ،تا شما عطيه او را طلب كنيد ،يعني با سفرهاي دريايي ،رزق خود را
به دست آوريد.
و معناي جمله" وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" اين است كه خداي تعالي چنين كرد ،به اميد اينكه شما در مقابل آن ،او را شكر گزاريد.
"وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ"...
اين سخن از باب ترقي دادن كالم ،و عطف عام بر خاص است .قبال داستان تسخير
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ترجمه الميزان ،ج ،12ص730 :
درياها را فرموده بود كه جزيي از اجزاء آسمان و زمين است ،و در اينجا تسخير همه موجودات در آسمانها و زمين را براي
انسانها به رخ ميكشد .و سخن در باره كلمه" لكم" همان سخني است كه در نظير آن در آيه قبل گذشت .و كلمه"
جميعا "تاكيد است براي آنچه در آسمانها و زمين است .ممكن هم هست حال از آن باشد.
[مفاد كلمه" منه" در جمله" وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ"] .....ص 426 :

[سوره الجاثية ( :)23آيات  82تا  .....]81ص 427 :
اشاره

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ ال يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ ( )13مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسا َء
فَعَلَيْها ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ( )13وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلَي
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وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً"
معناي تسخير آنچه در آسمانها و زمين است براي انسان ،اين است كه اجزاء عالم مشهود همه بر طبق يك نظام جرياندارد ،و نظامي واحد بر همه آنها حاكم است و بعضي را به بعضي ديگر مرتبط ،و همه را با انسان مربوط و متصل ميسازد ،و
در نتيجه انسان در زندگي خود از موجودات علوي و سفلي منتفع ميشود ،و روز به روز دامنه انتفاع و بهرهگيري جوامع
بشري از موجودات زميني و آسماني گسترش مييابد ،و آنها را از جهات گوناگون واسطه رسيدن به اغراض خود يعني
مزاياي حياتي خود قرار ميدهد ،پس به همين جهت تمامي اين موجودات مسخر انسانند.
و كلمه" من" در" منه" ابتداء را ميرساند ،و ضمير آن به خداي تعالي برميگردد ،و اين جار و مجرور حال است براي آنچه
در آسمانها و زمين است .و معنايش اين ميشود كه خداي تعالي تمامي آنچه را كه در آسمانها و زمين است مسخر شما
كرد ،در حالي كه هستي همه آنها از ناحيه خدا آغاز شده است.
پس ذوات همه موجودات از ناحيه خدا آغاز شده ،چون او آنها را ايجاد كرده ،در حالي كه قبل از ايجاد الگويش را از جايي
نگرفته .و همچنين آثار و خواص آنها نيز مخلوقات اويند كه يكي از آثار و خواص آنها همين ارتباط آنها به يكديگر است كه
نظام جاري در آنها بوجود آورده ،نظامي كه با زندگي انسانها مرتبط است ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:
"اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ" « »1و نيز فرموده ":إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ" «».7
مفسرين « »0براي كلمه" منه" معاني ديگري ذكر ميكنند كه هيچ يك از آنها خالي از تكلف نيست ،و به همين جهت
متعرض آنها نشديم.
"إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" -وجه ارتباط آيات نامبرده با تفكر روشن است.
__________________________________________________
)(1خدا است كه خلق را بدون الگو ايجاد كرده و دوباره اعادهاش ميكند .سوره روم ،آيه .11
)(2او به حقيقت نخست خلق را بيافريند و (پس از مرگ) دوباره به عرصه قيامت بازگرداند .سوره بروج ،آيه .10
)(3روح المعاني ،ج  ،73ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،12ص732 :
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الْعالَمِينَ ( )10وَ آتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِالَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ
فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ( )12ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلي شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ ()12
إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ()12
ترجمه آيات .....ص 427 :

بيان آيات .....ص 421 :
اشاره

بعد از آنكه آيات و داليل وحدانيت خداي تعالي را ذكر نمود و در ضمن آنها تا اندازهاي به مساله معاد اشاره نمود ،و نيز
مساله نبوت را در خالل ذكر تنزيل كتاب و تهديد استهزاء كنندگان ذكر فرمود ،اينك در اين آيات تشريع شريعت براي
رسول خدا (ص) را ذكر ميكند ،و براي اينكه مطلب مربوط به ما قبل شود ،دو مقدمه ميآورد:
يكي اينكه مؤمنين بايد متعرض حال كفار منكر معاد نشوند ،زيرا خداي تعالي خودش ايشان را مجازات خواهد فرمود ،چون
اعمال چه خوب و چه بدش مورد بازپرسي قرار خواهد گرفت ،و علت تشريع شريعت هم همين است.
دوم اينكه انزال كتاب و حكم و نبوت امري نوظهور نيست ،چون خداي تعالي به بني اسرائيل نيز كتاب و حكم و نبوت داد،
و معجزات روشني برايشان اظهار كرد ،كه با آن معجزات ديگر جاي شكي در دين خدا باقي نماند ،چيزي كه هست علماي
بني اسرائيل از راه ستم و ياغيگري در آن دين اختالف راه انداختند كه به زودي خداي تعالي بين آنان داوري خواهد كرد.
آن گاه بعد از ذكر اين دو مقدمه مساله تشريع شريعت براي رسول خدا (ص) را بيان نموده و آن جناب را دستور ميدهد تا از
شريعت خود پيروي كند ،و از پيروي هوي و هوسهاي مردم جاهل دوري نمايد.
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به كساني كه ايمان آوردهاند بگو ،بر كفاري كه به ايام خدا اميد ندارند ببخشايند تا خدا هر قومي را به آنچه عمل كردهاند
كيفر دهد ().13
هر كس عمل صالح كند به نفع خود كرده و هر كس بدي كند عليه خود كرده و سپس همگي به سوي پروردگارتان
برميگرديد ().13
و به تحقيق ما به بني اسرائيل كتاب و حكمت و نبوت داديم و ارزاق طيب روزيشان كرديم و بر عالميان عصر خود
برتريشان داديم ().10
و از امر دين آياتي روشن داديم پس اگر اختالف كردند اختالفشان پس از آن بود كه به حقانيت دين يقين پيدا كردند و
انگيزه اختالف آنها تنها حسادتي بود كه به يكديگر ميورزيدند ،به درستي پروردگار تو روز قيامت بين آنان در آن چيزهايي
كه اختالف ميكردند داوري خواهد كرد ().12
ترجمه الميزان ،ج ،12ص732 :
سپس نوبت به تو رسيد و ما ترا هم بر شريعتي از امر دين واقف ساختيم پس همان را پيروي كن نه هواهاي كساني را كه
علم ندارند ().12
چون آنان هيچ تو را از اراده خدا بينياز نكنند و ستمكاران در ظلم و ستم دوستدار و مددكار يكديگرند و خدا دوستدار متقيان
است ().12
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[بيان آيه ":قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ ال يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ" كه اغماض از رفتار مشركين را توصيه ميكند] .....ص 421 :
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"قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ ال يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ"...
در اين آيه شريفه به رسول خدا (ص) دستور ميدهد كه به مؤمنين امر كند كه از بديهاي كفار چشمپوشي كند .در نتيجه
تقدير آيه اين طور ميشود:
"قل للذين امنوا اغفروا يغفروا" ،يعني به مؤمنين بگو ببخشيد تا ببخشند .هم چنان كه در آيه" قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا
يُقِيمُوا الصَّالةَ" «» 1نيز كلمه" أقيموا" در تقدير است.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص732 :
اين آيه شريفه در مكه نازل شده ،و در سياق آيات قبل قرار گرفته كه حال مستكبرين و مستهزءين به آيات خدا را بيان
ميكرد ،و ايشان را به شديدترين عذاب تهديد مينمود .گويا مؤمنين وقتي به اينگونه افراد ميرسيدند كه در طعنه زدن و
توهينشان به رسول خدا (ص) مبالغه و زيادهروي ميكردند ،و نيز وقتي ميديدند به آيات خدا استهزاء ميكنند ،ديگر عنان
اختيار از كف داده ،در مقام دفاع از كتاب خدا و فرستاده او بر ميآمدند ،و از ايشان ميخواستند دست از اين كارها بردارند ،و
به خدا و رسولش ايمان آورند ،غافل از اينكه كلمه عذاب عليه آنان حتمي شده است ،هم چنان كه ظاهر آيات سابق اين
حتميت را افاده ميكند ،در نتيجه رسول گرامي خود را دستور ميدهد تا به اين گونه افراد از مؤمنين اعالم بدارد كه بايد از
مشركين نامبرده عفو و اغماض كنند ،و متعرض حال ايشان نشوند ،براي اينكه به زودي به كيفر اعمال خود خواهند رسيد.
و بنا بر اين ،مراد از" مغفرت" در جمله" قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا" عفو و ناديده گرفتن رفتار و گفتار دشمن ،و اعراض از
ايشان است .و خالصه مراد اين است كه به آنان بگو مخاصمه و بگو مگو نكنند .و مراد از "آناني كه اميدوار و منتظر ايام
خدا نيستند" كفاري است كه در آيات سابق از ايشان سخني رفت ،چون مشركين معتقد به آمدن روزهايي براي خدا نبودند،
كه در آن روزها غير از حكم خدا حكمي ،و غير از ملك او ملكي نباشد ،در حالي كه خدا داراي چنين روزهايي هست ،مانند:
روز مرگ و روز برزخ و روز قيامت و روز عذاب انقراض و استيصال.
و جمله" لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ" امر به مغفرت و يا امر به دستور مغفرت را تعليل ميكند ،و حاصلش اين است :اين
كه به تو گفتيم بايد به مؤمنين دستور دهي تا از رفتار مشركين چشمپوشي و اغماض كنند ،براي اين بود كه هيچ حاجتي به
مؤاخذه كردن ايشان نيست ،چون خداي تعالي به زودي ايشان را بر طبق آنچه كردهاند كيفر ميدهد.
و در نتيجه آيه شريفه نظير آيه" وَ ذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالًا وَ جَحِيماً" « ،»7و نظير آيه"
ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ» ،" «3و آيه
__________________________________________________
)(1سوره ابراهيم ،آيه . [.....]01
)(2مرا در خصوص تكذيب كنندگان كه غرور نعمت ،ايشان راي به تكذيب وا داشته ،وابگذار ،چند روزي اندك مهلتشان ده
كه نزد ما عذابها و دوزخي هست .سوره مزمل ،آيه  17و .10
)(3آن گاه رهايشان كن تا در سخنان بيهوده خود سرگرم باشند .سوره انعام ،آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،12ص733 :
"فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّي يُالقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ" « ،»1و آيه" فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَالمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ" «»7
ميباشد.
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[مقصود از" كتاب" "،حكم" و" بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ" كه خداوند به بني اسرائيل داد] .....ص 438 :
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و معنايش اين است كه :اي رسول گرامي من ،به مؤمنين دستور بده از اين مستكبرين كه به آيات خدا استهزاء نموده و
انتظار ايام خدا را ندارند ،اغماض كنند تا آنكه خداي تعالي بر طبق آنچه كردهاند جزايشان دهد ،چه ،روز جزاء يكي از ايام
خدا است .و خالصه از اين منكرين قيامت درگذرند تا خدا در روزي از روزهاي خود ايشان را به كيفر اعمالشان برساند.
و در جمله" لِيَجْزِيَ قَوْماً" ،اسم ظاهر" قوما" به جاي ضمير به كار رفته .به تعبير ديگر :مقتضاي سياق اين بود كه بفرمايد"
ليجزيهم" ،ولي به جاي ضمير مرجع ضمير را آورد ،و آن را نكره هم آورد ،نكرهاي كه هيچ وصفي برايش ذكر نكرد ،و اين
بدان جهت است كه امر ايشان را تحقير كرده باشد ،و بفهماند كه خدا هيچ عنايتي به شان و كار آنان ندارد ،تو گويي قومي
ناشناختهاند ،و كسي آنان را به عنوان اينكه قوم معيني هستند نميشناسد ،و اعتنايي به هيچ يك از شؤون آنان ندارد.
و با بياني كه در معناي آيه گذشت اتصال و ارتباط آيه شريفه به ما قبل و ما بعدش روشن ميگردد .و نيز روشن ميشود كه
معناهاي مختلفي كه مفسرين براي آيه كردهاند صحيح نيست ،و اگر خواننده عزيز بخواهد به آن معاني واقف گردد ،بايد به
تفاسير مفصل مراجعه كند.
"مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ" اين آيه به منزله تعليلي است براي جمله "لِيَجْزِيَ
قَوْماً "...و به همين جهت واو عاطفه بر سرش در نيامده ،و استينافي -يعني جملهاي و -نيز نيست.
در نتيجه اگر به منزله تعليل باشد ،معنايش اين ميشود :خداي تعالي ايشان را به آنچه كردند جزاء ميدهد ،براي اينكه
اعمال هرگز بي اثر رها نميشود ،بلكه هر كس عملي صالح كند از آن بهرهمند ميشود ،و هر كس عملي زشت كند از آن
متضرر ميگردد .و بعد همگي شما بسوي پروردگارتان مراجعه خواهيد نمود ،و او بر حسب اعمالي كه كردهايد جزايتان
ميدهد ،اگر اعمالتان خير باشد جزاي خير ،و اگر شر باشد جزاي شر ميدهد.
__________________________________________________
)(1رهايشان كن تا سرگرم ياوههاي خود باشند ،تا آنكه ديدار كنند آن روزي را كه وعده داده شدهاند .سوره معارج ،آيه .37
)(2از ايشان چشمپوشي كن و به ايشان بگو" سالم" كه به زودي خواهند فهميد .سوره زخرف ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص731 :
"وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ"...
بعد از آنكه بيان كرد كه براي هر عملي چه نيك و چه شر آثاري نيك و بد است كه به صاحب عمل ميرسد ،در اينجا
خواسته اين هشدار را به رسول خدا (ص) بدهد كه به زودي براي او نيز شريعتي تشريع ميكند ،چون بر عهده خدا است كه
بندگان خود را به سوي آنچه خير و سعادت آنان است هدايت كند ،همانطور كه خودش در جاي ديگر فرموده ":وَ عَلَي اللَّهِ
قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْها جائِرٌ" «1».
و به همين جهت دنباله جمله مورد بحث فرمود ":ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلي شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ "...و قبل از گفتن اين جمله اشاره كرد
به شريعت ،يعني به كتاب و حكم و نبوتي كه به بني اسرائيل داد ،و از طيبات روزيشان نمود ،و بر ديگران برتريشان بخشيد،
و معجزات بين و روشن ارزانيشان داشت ،تا فهمانده باشد كه افاضه الهيه به شريعت و نبوت و كتاب ،يك امر نو ظهور و
بيسابقه نيست ،بلكه نظائري دارد كه يكي از آنها در بني اسرائيل بود .و اينك شريعت اسرائيليان پيش چشم و بيخ گوش
مشركين عرب است.
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پس اينكه فرمود ":وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ" منظورش از كتابي كه به بني اسرائيل داده ،تورات
است كه مشتمل است بر شريعت موسي (ع) و شامل انجيل نميشود ،براي اينكه انجيل متضمن شريعت نيست ،و شريعت
انجيل هم همان شريعت تورات است .و همچنين زبور داوود (ع) را شامل نميشود ،براي اينكه زبور تنها ادعيه و اذكار است.
البته ممكن است منظور از كلمه" الكتاب" جنس كتاب باشد كه در اين صورت شامل انجيل و زبور هم ميشود .و اين
احتمال را هر چند بعضي از مفسرين « »7دادهاند ،اما از اين نظر بعيد است كه در قرآن كريم هيچگاه كلمه كتاب جز بر
كتابي كه مشتمل بر شريعت باشد اطالق نشده است.
و مراد از" حكم" به قرينه اينكه آن را با كتاب ذكر فرموده ،عبارت است از آن وظائفي كه كتاب بر آن حكم ميكند ،هم
چنان كه ميبينيم در آيه شريفه" وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ" « ،»0اين اجمال ،تفصيل
داده شده .و نيز در
__________________________________________________
)(1بر عهده خدا است كه (از بين راهها كه بعضي ميانه و بعضي انحرافي است) مردم را به سوي راه وسط هدايت كند .سوره
نحل ،آيه .2
)(2روح المعاني ،ج  ،73ص .132
)(3و با آن انبياء كتاب را به حق نازل كرد تا در بين مردم در آنچه اختالف ميكنند حكم كند.
سوره بقره ،آيه .710
ترجمه الميزان ،ج ،12ص737 :
باره تورات فرموده" يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ" « ،»1پس
حكم يكي از لوازم كتاب است ،هم چنان كه نبوت نيز از لوازم آن است.
و مراد از" نبوت" معلوم است .و خداي تعالي از بني اسرائيل جمع كثيري را مبعوث به نبوت كرد ،هم چنان كه در روايات
آمده ،و در قرآن كريم داستان جمعي از آن رسوالن ذكر شده است.
"وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ" -طيبات يعني رزق طيب كه از آن جمله است" من" و" سلوي".
"وَ فَضَّلْناهُمْ عَلَي الْعالَمِينَ" -اگر مراد از كلمه" عالمين" تمام عالميان باشد معناي برتري بني اسرائيل بر تمامي عالميان
اين خواهد بود كه ما آنان را در پارهاي جهات بر همه عالميان برتري داديم ،مانند كثرت پيغمبراني كه در آنان مبعوث شدند،
و كثرت معجزاتي كه به دست انبياء آنها جاري شد .و اگر مراد از اين كلمه عالميان آن عصر باشد ،در اين صورت مراد از
برتري ،برتري از همه جهات خواهد بود ،چون بني اسرائيل در عصر خود از هر جهت بر ساير اقوام و ملل برتري داشتند.
""وَ آتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ"...
مراد از" بينات" آيات بيناتي است كه هر شك و ريبي را از چهره حق زايل ميسازد .شاهد بر اين معنا تفريع و نتيجهگيريي
است كه از اين جمله نموده و دنبالش فرموده:
"در نتيجه اختالف نكردند مگر بعد از آنكه به حقانيت دعوت يقين پيدا كردند".
و مراد از كلمه" أمر" به قول بعضي از مفسرين « »7امر دين است ،و حرف" من" كه بر سر آن درآمده به معناي" في"
است .و معناي جمله اين است :ما به ايشان دالئلي روشن در امر دين داديم .و بنا بر اين معنا ،معجزات موسي (ع) هم
مصاديقي از اين دالئل است.
بعضي « »0هم گفتهاند :مراد از كلمه" امر "كار نبوت و دعوت رسول خدا (ص) است ،و معناي جمله اين است كه :ما از امر
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رسول خدا عالمتهايي روشن
__________________________________________________
)(1تا پيامبران ،آنان كه اسالم دارند ،با اين تورات در بين يهوديان و ربانيان و احبار به آنچه از كتاب خدا فرا گرفتهاند حكم
كنند .سوره مائده ،آيه .33
(2و )0روح المعاني ،ج  ،73ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،12ص730 :
به اهل كتاب داديم ،كه همه داللت داشتند بر صدق ادعاي او ،و يكي از آن عالمتها اين بود كه پيغمبر آخر الزمان در مكه
ظهور ميكند ،و يكي ديگر اينكه به يثرب هجرت ميكند ،و نيز اهل يثرب او را ياري ميكنند ،و امثال اين عالمتها كه در
كتب اهل كتاب پيشگويي شده بود.
"فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ" -اين جمله به اختالفهاي ديني كه به درهم شدن حق و باطل در بين
مردم جاهليت انجاميد اشاره نموده ،ميفرمايد :آن اختالفها و اين اختالط حق و باطل از جهت شبهه و جهل نبود ،بلكه
علماي ايشان آن را ايجاد كردند ،چون در بين خود حسادت و دشمني داشتند.
"إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" -اين جمله اشاره است به اينكه اختالف اهل كتاب ،و اختالط
حق و باطل در بين آنان بياثر نيست ،و به زودي اثرش را خواهد كرد ،و خداي تعالي در روز قيامت بين آنان داوري نموده،
بر حسب آنچه كه اعمالشان اقتضاء دارد جزايشان ميدهد.
"ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلي شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ" خطاب در اين جمله به رسول خدا (ص) است
كه امتش نيز با او در آن خطاب شريكند .و كلمه" شريعه" به معناي طريق و راهي است كه آدمي را به لب آب ميرساند .و
كلمه" أمر" در اينجا به معناي امر دين است .و معناي جمله اين است كه :بعد از آنكه به بني اسرائيل داديم آنچه را كه
داديم ،تو را بر طريقه خاصي از امر دين الهي قرار داديم ،و آن عبارت است از شريعت اسالم كه رسول اسالم و امتش بدان
اختصاص يافتند.
"فَاتَّبِعْها -"...در اين جمله رسول خدا (ص) را مامور ميكند كه تنها پيرو دين و فراميني باشد كه به وي وحي ميشود ،و از
هواهاي جاهالن كه مخالف دين الهي هستند پيروي نكند.
از اين آيه دو نكته استفاده ميشود :اول اينكه پيامبر اسالم هم مانند ساير امت مكلف به دستورات ديني بوده است.
دوم اينكه هر حكم و عملي كه مستند به وحي الهي نباشد ،و يا باألخره منتهي به وحي الهي نباشد ،هوايي نفساني از
هواهاي جاهالن است ،و نميتوان آن را علم ناميد.
"إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً"...
اين جمله نهي از پيروي از اهواء مردم نادان را تعليل ميكند .كلمه" يغنوا" از مصدر" اغناء" است كه به معناي بردن حاجت
به نزد ديگري است .و حاصل معناي جمله اين است ترجمه الميزان ،ج ،12ص733 :
كه :تو به درگاه خداي سبحان حوائج ضروري داري كه غير او هيچ كس نميتواند آن را بر آورد ،و وسيله برآورده شدن آنها
همين است كه دين او را پيروي كني ،پس اين كفار كه انتظار دارند تو هواهايشان را پيروي كني هيچ حاجتي از حاجات تو
را برنميآورند .و يا تو را به هيچ مرتبه از مراتب ،اغناء و بينياز از خدا نميكنند.
"وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ" -آنچه كه از سياق به دست ميآيد اين است كه اين جمله تعليل
ديگري است براي نهي از پيروي از اهواء جاهالن .و نيز برميآيد كه مراد از "ظالمين" پيشواياني هستند كه رسول خدا

PDF.tarikhema.org

(ص) مامور شده از أهواء مبتدعه آنها پيروي نكند .و مراد از" متقين" كساني هستند كه دين خدا را پيروي ميكنند.
و معناي جمله اين است كه :خدا ولي و سرپرست كساني است كه پيروي از دين او كنند ،و براي اين سرپرست ايشان است
كه متقي هستند ،و خدا ولي مردم متقي است .و كساني كه هواهاي جاهالن را پيروي ميكنند ،خداي تعالي ولي آنها نيست،
بلكه آنها خودشان ولي يكديگرند ،چون ستمكارند ،و ستمكاران ولي يكديگرند .پس تو اي رسول گرامي ،دين مرا پيروي
كن تا من ولي تو باشم ،و از اهواء آنان پيروي مكن تا آنان ولي تو نشوند ،چون واليت آنان هيچ دردي از تو دوا نميكند ،و
جاي واليت خدا را نميگيرد.
در اين جمله پيروان اهواء را كه غير از دين خدا را پيروي ميكنند "،ظالمين" خوانده ،و اين با مطلبي كه از آيه" أَنْ لَعْنَةُ
اللَّهِ عَلَي الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ" « »1استفاده ميشود ،موافق است،
چون در اين آيه نيز ستمگران را عبارت دانسته از كساني كه جلو راه حق را ميگيرند ،و آن را كج و معوج ميخواهند.
__________________________________________________
)(1سوره اعراف ،آيه .33 -33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص733 :
[سوره الجاثية ( :)23آيات  41تا  .....]57ص 433 :

هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُديً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ () 73أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا
الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ ( )71وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزي كُلُّ نَفْسٍ بِما
كَسَبَتْ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ ( )77أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلي سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلي بَصَرِهِ
غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَال تَذَكَّرُونَ ( )70وَ قالُوا ما هِيَ إِالَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما يُهْلِكُنا إِالَّ الدَّهْرُ وَ ما لَهُمْ
بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِالَّ يَظُنُّونَ ()73
وَ إِذا تُتْلي عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِالَّ أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ( )73قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
يَجْمَعُكُمْ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ ال رَيْبَ فِيهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ ( )70وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ( )72وَ تَري كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعي إِلي كِتابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( )72هذا كِتابُنا
يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ()72
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ( )03وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَ فَلَمْ تَكُنْ آياتِي
تُتْلي عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَ كُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ ( )01وَ إِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ ال رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ
إِنْ نَظُنُّ إِالَّ ظَنًّا وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ( )07وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ () 00وَ قِيلَ الْيَوْمَ
نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَ مَأْواكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ ()03
ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ غَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ ال يُخْرَجُونَ مِنْها وَ ال هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ )(35فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ
السَّماواتِ وَ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ ( )00وَ لَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ()02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص730 :
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ترجمه آيات .....ص 436 :
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اين قرآن بصيرتهايي است براي مردم و هدايت و رحمتي است براي گروهي كه يقين آورند ().73
بلكه پنداشتهاند كه ما با آنان همان گونه رفتار ميكنيم كه با اشخاص با ايمان و داراي اعمال صالح ميكنيم و خيال
كردهاند زندگي و مرگشان با آن افراد يكسان است و چه بد پنداري است كه كردهاند ().71
و خدا آسمانها و زمين را (به خيال و پندار خلق نكرد) بلكه به حق آفريد .آري آفريد تا هر كسي را به آنچه ميكند جزاء دهد
و در اين جزا به كسي ظلم نميشود ().77
هيچ ديدي آن كسي را كه هواي نفس خود را خداي خود گرفت و خدا او را با داشتن علم گمراه كرد و بر گوش و قلبش
مهر نهاد و بر چشمش پرده انداخت ،ديگر بعد از خدا چه كسي او را هدايت ميكند آيا باز هم متذكر نميشويد؟ ().70
و گفتند :زندگي جز همين زندگي دنيا نيست دستهاي ميميرند و دستهاي ديگر زنده ميشوند و ما را جز روزگار هالك
نميكند اينان هيچ علمي به سخنان خود ندارند و جز مظنه و پندار دليلي ندارند ().73
و چون آيات بينات ما بر آنان تالوت ميشود هيچ حرف حسابي و حجتي ندارند جز اينكه بگويند اگر راست ميگوييد پدران
ما را زنده كنيد ().73
بگو خدا است كه شما را زنده ميكند و ميميراند و سپس روز قيامت يك جا جمعتان ميكند روزي كه در آن هيچ شكي
نيست ليكن بيشتر مردم نميدانند ().70
و ملك آسمانها و زمين تنها از آن خدا است .در روزي كه قيامت بپا شود اهل باطل زيانكارند ().72
و هر امتي را ميبيني كه از شدت ترس به زانو در آمدهاند .هر امتي را صدا ميزنند تا نامه عمل خود را ببينند و آن گاه
ميگويند :امروز جزايتان خود آن اعمالي است كه ميكرديد ().72
اين كتاب ما است كه به حق بر شما سخن ميگويد ما همواره آنچه شما ميكرديد استنساخ ميكرديم ().72
ترجمه الميزان ،ج ،12ص732 :
پس آنهايي كه ايمان آورده اعمال صالح كردند پروردگارشان آنها را داخل در رحمت خود ميكند اين همان رستگاري آشكار
است ().03
و اما كساني كه كافر شدند (به ايشان گفته ميشود) آيا نبود كه آيات من بر شما تالوت ميشد و شما استكبار ميكرديد و
مردمي مجرم بوديد؟ ().01
و چون گفته ميشد وعده خدا حق است و در قيامت شكي نيست ميگفتيد ما نميفهميم قيامت چيست در باره آن احتمالي
ميدهيم و ما هرگز نميتوانيم يقين به آن پيدا كنيم ().07
(و چون قيامت شد) حقيقت اعمال زشتشان برايشان هويدا گشت و همان كه استهزائش ميكردند بر سرشان بيامد ().00
و گفته شد امروز ما شما را فراموش ميكنيم همانطور كه شما ديدار امروزتان را فراموش كرديد و منزلگاهتان آتش است و
از ياوران احدي را نداريد ().03
اين سرنوشتتان بخاطر آن بود كه آيات خدا را وسيله مسخره ميگرفتيد و زندگي دنيا مغرورتان كرد.
در نتيجه امروز از آتش بيرون نخواهند شد ،و عذرشان پذيرفته نميشود ().03
پس حمد خداي را كه رب آسمانها و رب زمين و رب عالميان است ().00
و كبرياء در آسمانها و زمين خاص او است و او عزيز حكيم است ().02
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بيان آيات .....ص 437 :
اشاره

بعد از آنكه به مساله تشريع شريعت براي رسول خدا (ص) اشاره كرد ،و فرمود كه آن جناب را بر شريعتي از أمر يعني
شريعت اسالم قرار داديم ،اينك در اين آيات به اين معنا اشاره ميكند كه شريعت اسالم بصيرتهايي براي مردم است ،كه با
آن تشخيص ميدهند كه چه راهي از راههاي زندگي را طي كنند تا به حيات طيب در دنيا و سعادت زندگي آخرت برسند ،و
نيز شريعت اسالم هدايت و رحمتي است براي مردمي كه به آيات خدا يقين دارند.
و نيز به اين نكته اشاره ميكند كه آنچه مرتكبين گناهان را وادار ميكند كه از پيروي شريعت سرباز زنند ،انكار معاد است،
آنها خيال ميكنند كه با افراد متشرعي كه پابند ترجمه الميزان ،ج ،12ص732 :
به دين خدا هستند ،در زندگي و مرگ يكسانند ،و براي پابندي به شريعت هيچ اثري قائل نيستند ،لذا فكر ميكنند چرا به
خاطر پيروي از شريعت خود را به زحمت اندازيم ،و بدون جهت مقيد نموده ،بار سنگين اعمال صالح را به دوش بكشيم؟
به همين جهت خداي تعالي بر بطالن پندار آنان و اثبات معاد اقامه برهان ميكند ،و سپس به شرح جزئيات پرداخته شمهاي
از پاداشهاي صالحان و عقابهاي طالحان و منكرين و مجرمين را بيان نموده ،و سوره را با حمد و تسبيح خدا ختم ميكند.
[معناي اينكه فرمود :شريعت (يا قرآن) بصائر براي مردم و هدي و رحمت براي مؤمنين است] .....ص 431 :
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"هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُديً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ "اشاره با كلمه" هذا" يا به شريعت است كه قبال از آن گفتگو كرد ،و يا
اشاره به قرآني است كه مشتمل بر شريعت است .و كلمه" بصائر" جمع بصيرت است ،و بصيرت عبارت است از درك
اشخاصي كه به واقع اصابت ميكنند ،و مراد از بصيرت وسيله بصيرت است ،و اگر شريعت را بصيرتها خوانده ،بدين جهت
است كه شريعت متضمن احكام و قوانيني است كه يك يك آنها راهنماي سعادت آدمي است ،پس شريعت عبارت است از
بصيرتهايي چند ،نه يك بصيرت.
و معناي آيه اين است كه :اين شريعتي كه تشريع شده ،و يا اين قرآني كه مشتمل بر شريعت است ،وظائف عمليهاي است
كه اگر مردم به آن عمل كنند يك يك آنها مردم را بينا ميسازد ،و مردم به وسيله آن به راه حق هدايت ميشوند ،راه حقي
كه همان راه خدا و راه سعادت است.
پس اينكه بعد از ذكر تشريع شريعت فرمود" هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ" در حقيقت نظير جمله" هذا هُديً وَ الَّذِينَ كَفَرُوا "...است كه
در اول سوره بعد از ذكر آيات توحيد قرار گرفته است.
"وَ هُديً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" -يعني داللتي است واضح ،و افاضه خيري است براي قومي كه يقين دارند .و مراد از قومي
كه يقين دارند ،مردمي است كه به آيات خدا يقين دارند ،آياتي كه بر اصول معارف دين داللت دارد ،چون معهود در قرآن
كريم اين است كه همواره كلمه يقين را در مورد اصول عقائد بكار ميبرد.
در اين جمله هدايت و رحمت را مختص به قومي كرده كه يقين دارند ،با اينكه قبال تصريح كرد كه قرآن بصائر براي همه
مردم است ،و اين خالي از اشعار و اشاره به اين نكته نيست كه مراد از" هدايت" هدايت به معناي رساندن به مقصد است،
نه صرف نشان دادن راه آن ،كه همان تبصر است .و نيز مراد از "رحمت" رحمت خاصه به كساني است كه بعد از
ترجمه الميزان ،ج ،12ص732 :
ايمان به خدا و پرهيز از او به رسول خدا (ص) هم ايمان آوردند ،همانهايي كه در آيه" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا
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بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ" « »1و آيه" ذلِكَ الْكِتابُ ال رَيْبَ فِيهِ هُديً
لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ...وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ" « »7مورد نظرند.
و رحمت خدا درجاتي بسيار دارد كه از نظر سعه و ضيق مختلفند ،و همچنين رحمت خاصه به اهل ايمان نيز مراتب مختلفي
دارد كه اختالف آن ناشي از اختالف مراتب ايمان است ،پس صاحب هر مرتبه از ايمان رحمتي مناسب با آن مرتبه دارد.
و اما رحمت به معناي مطلق خيري كه از ناحيه خداي تعالي به سوي بندگانش افاضه ميشود ،آن نيز ميتواند قرآن باشد،
چون قرآن كريم بدان جهت كه مشتمل بر شريعت است ،رحمتي است براي عموم مردم ،هم چنان كه رسول خدا (ص) نيز
به حكم آيه شريفه "وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ" « »0رحمتي است مبعوث براي همه مردم .و ما در بعضي از مباحث
گذشته سخني در باره اختالف مراتب رحمت ايراد كرديم.
"أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ"...
در مجمع البيان ميگويد :كلمه" اجتراح" به معناي اكتساب است .ميگويند" جرح" يعني كسب كرد ،و" اجترح" يعني
اكتساب كرد .و اصل اين لغت" جراح" است زيرا جراح و اجتراح اثر مشابه دارند آن گاه ميگويد :و كلمه" سيئة" به معناي
عمل زشتي است كه صاحبش را به خاطر استحقاق مذمت ناراحت ميكند «».3
و كلمه" جعل" به معناي قرار دادن چيزي است به صورتي معين .و جمله" كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ"
در محل مفعول دوم است براي جعل ،و تقدير كالم" كائنين كالذين آمنوا "...است.
زمخشري در كشاف بطور جزم گفته :كاف در كلمه" كالذين" اسم است ،و معنايش
__________________________________________________
)(1اي كساني كه ايمان آوردهايد ،از خدا بپرهيزيد و به رسولش ايمان آوريد تا از رحمتش دو چندانتان دهد ،و برايتان نوري
قرار دهد تا با آن قدم برداريد و شما را بيامرزد .سوره حديد ،آيه .72
)(2اين كتاب كه شكي در آن نيست ،هدايت براي كساني است كه تقوي دارند ،آنهايي كه به غيب ايمان داشته ...و به
آخرت يقين دارند .سوره بقره ،آيه .3 -7
)(3سوره انبياء ،آيه .132
)(4مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص703 :
"مثل الذين" است ،و همين كاف مفعول دوم است براي جمله" نجعلهم" و كلمه" سواء" بدل است از مثل «».1
كلمه "سواء" بنا بر قرائتي كه معمول و رائج است مصدري است به معناي اسم فاعل ،و معنايش" مستويا" و يا" متساويا"
است .و كلمه" محياهم" مصدر ميمي است ،و خود فاعل" سواء" است ،و ضمير" هم" در آن به مجموع اجتراح كنندگان و
مؤمنان بر ميگردد .و همچنين كلمه" مماتهم" كه عطف بدان شده ،حال" محياهم" را دارد.
و سياق آيه شريفه سياق انكار است ،و كلمه" أم" در آن منقطعه است ،و معنايش اين است ":بلكه آيا كساني كه گناه
مرتكب ميشوند ،و جرم اكتساب ميكنند ،پنداشتهاند كه ما آنان را مانند كساني قرار ميدهيم كه ايمان آورده و عملهاي
صالح ميكنند؟ در حالي كه زندگي و مرگشان متساويست" يعني در حالي كه حيات اينان مانند حيات آنان ،و موت اينان
مانند موت آنان است؟ و در نتيجه ايمان آنان و متشرع بودنشان لغو و بي اثر است؟ نه در حيات اثر دارد و نه در ممات؟ و
بود و نبودشان يكسان است؟
"ساءَ ما يَحْكُمُونَ"
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اين جمله پندار مذكور آنان را رد ميكند ،و ميفرمايد :اينكه پنداشتند و حكم كردند كه حيات و ممات مرتكبين گناهان ومؤمنان صالح يكسان است حكم بدي است كه كردهاند .و بدي حكم كنايه است از بطالن آن.
[توضيح اينكه بد كاران نه در حيات و نه در ممات با مؤمنان صالح العمل برابر نيستند] .....ص 461 :

[احتجاج براي اثبات معاد با استناد به حق و عدالت] .....ص 468 :

وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزي كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ"
ظاهرا مراد از" سماوات و ارض" مجموعه عالم محسوس است ،و حرف" باء" در كلمه "بالحق" مالبست را ميرساند ،و
ميفهماند كه خلقت عالم در جامه حق صورت گرفت و خالصه باطل و بازيچه نبوده ،و حق بودن اين عالم كون و فساد به
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پس اين دو طائفه نه در حيات مثل همند ،و نه در ممات.
اما اينكه در حيات برابر نيستند ،براي اينكه اشخاصي كه داراي ايمان و عمل صالح هستند ،طريقه زندگيشان را با بصيرت
سلوك ميكنند ،و در راه زندگي داراي هدايت و رحمتي از ناحيه پروردگار خويشند -هم چنان كه در آيه قبلي فرموده بود-
ولي آدم بد كار دستش از اين بصيرت و هدايت و رحمت تهي است ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ
فَال يَضِلُّ وَ ال يَشْقي وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً" « »7و نيز در جاي ديگر فرموده ":أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً
فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها" «».0
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،3ص .723
)(2كسي كه هدايت مرا پيروي كند نه گمراه ميشود و نه بدبخت ،و كسي كه از ياد من اعراض كند ،زندگيي تنگ دارد.
سوره طه ،آيه .173
)(3آيا كسي كه مرده بود و ما زندهاش كرديم و برايش نوري قرار داديم كه با آن در بين مردم زندگي ميكند ،مانند كسي
است كه در ظلمتهايي قرار داشته باشد كه به هيچ وجه نتواند از آن بيرون شود؟ .سوره انعام ،آيه .177
ترجمه الميزان ،ج ،12ص701 :
و اما اينكه اين دو طايفه در مرگ مساوي نيستند ،براي اين است كه مرگ همان طور كه برهانهاي روشن شهادت ميدهد،
انعدام و بطالن نفس انسانيت نيست ،و آن طور كه مبطلين ميپندارند كه آدمي بعد از مردن به كلي نابود ميشود نميباشد،
بلكه مردن عبارت است از برگشتن به سوي خداي سبحان ،و انتقال از سراي دنيا به سرايي ديگر .از سرايي ناپايدار به
سرايي پايدار و جاودان .سرايي كه مؤمن صالح در آن قرين سعادت و نعمت ،و ديگران در شقاوت و عذاب زندگي ميكنند.
و خداي سبحان در كلمات سابقش به اين معنا اشاره نموده ،ميفرمايد ":كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتي"
و نيز فرموده" ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ" و كلماتي ديگر از اين قبيل .و نيز در كلمات آيندهاش متعرض آن شده ميفرمايد ":وَ
خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ...".
و آيه مورد بحث از نظر تركيب الفاظش ،و از نظر معنايي كه از آن فهميده ميشود ،مورد اختالف مفسرين واقع شده و هر
يك براي آن وجهي درست كردهاند ولي آنچه ما از سياق آن ميفهميم همان بود كه در بيان قبليمان گذشت ،و چون
فائدهاي در نقل وجوه ديگران نديديم از نقل آن صرفنظر كرديم ،و اگر خواننده عزيز بخواهد به آنها اطالع يابد بايد به
تفاسير مفصل مراجعه كند.
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[معناي" اله" گرفتن" هوي"] .....ص 465 :

"أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ"...
از ظاهر سياق چنين بنظر ميرسد كه جمله" أ فرأيت" در مقام شگفتانگيزي شنونده است ،ميخواهد بفرمايد :آيا تعجب
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اين است كه براي خلقت آن غايت و هدفي ثابت و باقي در ما وراي آن باشد.
و جمله" و لتجزي "...عطف است بر كلمه" بالحق" .و" باء" در جمله" بِما كَسَبَتْ" براي متعدي كردن فعل ،و يا براي
مقابله است و معنايش اين است كه :خداوند آسمان و زمين را به حق خلق كرد و تا هر نفسي در مقابل آنچه كسب و
ارتكاب كرده جزاء داده شود ،اگر طاعت بوده ثواب ،و اگر معصيت بوده عقاب داده شود .و جمله "وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ" حال از
جمله" كل نفس" است و معنايش اين است كه :تا هر نفسي به آنچه كرده به عدالت جزاء داده شود.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص707 :
در نتيجه برگشت معناي آيه به اين ميشود كه بگوييم ":و خدا آسمانها و زمين را به حق و عدالت بيافريد" در نتيجه به حق
بودن خلقت اقتضاء ميكند كه در ما وراي اين عالم ،و بيرون از آن ،عالمي ديگر باشد كه در آن عالم ،موجودات جاودانه
شوند .و به عدل بودن خلقت هم اين اقتضاء را دارد كه به هر نفسي آن جزايي كه استحقاق دارد داده شود ،به نيكوكار
جزايي نيكو ،و به بدكار جزايي بد داده شود ،و چون اين عالم گنجايش آن جزاء را ندارد ،قهرا بايد جزاي مذكور در نشاهاي
ديگر باشد.
و با اين بيان ميتوان گفت :آيه شريفه دو حجت بر معاد اقامه نموده :يكي حجتي است كه جمله" وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ
الْأَرْضَ بِالْحَقِّ" بدان اشاره ميكند كه حجتي است از طريق حق .و دومي حجتي است كه جمله" و لتجزي" از آن خبر
ميدهد .حجتي كه از طريق عدالت اقامه شده است.
پس برگشت اين دو حجت به همان دو حجتي است كه آيه شريفه" وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ
كَالْفُجَّارِ" « »1متضمن آن است.
و آيه شريفه مورد بحث با حجتي كه در بردارد ،پندار كفار را كه ميپندارند مرگ نيكوكار و بدكار يك جور است باطل
ميكند ،چون داستان مجازات در قيامت ،و ثواب دادن در مقابل اطاعت ،و عقاب در برابر معصيت ،اين يكسان بودن مرگ
مطيع و عاصي را نفي ميكند .و الزمه يكسان نبودن آن اين است كه پس پندار ديگرشان كه خيال ميكردند زندگي اين دو
طايفه مثل هم است نيز باطل باشد ،براي اينكه وقتي ثابت شد كه در قيامت جزايي در كار است ،قهرا بايد در دنيا خدا را
اطاعت كنند ،و اين محسن و نيكوكار است كه به خاطر داشتن بصيرت در زندگي ميتواند آنچه را كه وظيفه است انجام
دهد ،و در نتيجه توشه آخرت خود را برگيرد .و اما مسيء و بدكار بخاطر كوري و ضاللتش نميتواند اين راه را پيدا نموده ،و
آنچه فردا به دردش ميخورد انجام دهد ،پس محسن و مسيء در دنيا هم مثل هم نيستند.
__________________________________________________
)(1ما آسمان و زمين و آنچه را بين آن دو است به باطل خلق نكرديم ،اين پندار غلط كساني است كه كافر شدند ،پس واي
بحال كفار از آتش ،آيا (هيچ عاقلي احتمال ميدهد كه) ما مفسدين در زمين و آنان را كه ايمان آورده و عمل صالح كردهاند،
يكسان قرار دهيم ،و يا متقيان را چون فجار قرار دهيم؟ سوره ص ،آيه .72
ترجمه الميزان ،ج ،12ص700 :

PDF.tarikhema.org

[مفاد جمله ":وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ" و بيان عدم منافات بين ضاللت و علم] .....ص 462 :

و معناي اينكه فرمود ":وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ" اين است كه :چنين كسي با اضاللي از خداي تعالي گمراه شده ،و اگر خداي
تعالي گمراهش كرده از باب مجازات بوده ،براي اينكه او هواي نفس خود را پيروي كرده ،و خدا او را گمراه كرد ،در عين
اينكه او عالم بود ،و ميدانست كه بيراهه ميرود.
خواهي گفت :چطور ممكن است كسي با بلد بودن راه در عين حال بيراهه برود؟ و يا چگونه تصور ميشود كه انسان با
داشتن يقين به چيزي آن را انكار كند ،كه آيه شريفه" وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ" « »1آن را از پارهاي انسانها
حكايت ميكند؟
در جواب ميگوييم :منافات ندارد كه آدمي راه را بداند ،و در عين حال بيراهه برود ،و يا به چيزي يقين داشته باشد در عين
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نميكني از كسي كه حالش چنين حالي است؟
و مراد از جمله" اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ" از آنجا كه كلمه" الهه" مقدم بر كلمه" هواه" آمده( ،با اينكه ميتوانست بفرمايد كسي كه
هواي خود را خداي خود گرفته) ،اين است كه بفهماند چنين كسي ميداند كه اله و خدايي دارد كه بايد او را بپرستد -و او
خداي سبحان است -و ليكن به جاي خداي سبحان هواي خود را ميپرستد ،و در جاي خدا قرار داده اطاعتش ميكند .پس
چنين كسي آگاهانه به خداي سبحان كافر است ،و به همين جهت دنبال جمله مورد بحث فرمود ":وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ-
خدا او را در عين داشتن علم گمراه كرد".
و معناي گرفتن اله ،پرستيدن آن است .و مراد از پرستش هم اطاعت كردن است ،چون خداي سبحان اطاعت را عبادت
خوانده ،و فرموده ":أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِي" « »1و نيز
فرموده ":اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ »" «2و نيز فرموده ":وَ ال يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ"
«».0
و اعتبار عقلي هم موافق با اين معنا است ،چون عبادت چيزي به جز اظهار خضوع و مجسم نمودن بندگي بنده نيست .عابد
در عبادتش ميخواهد اين معنا را مجسم سازد ،كه من بجز آنچه معبودم اراده كرده اراده نميكنم ،و به جز آنچه او راضي
است عمل نميكنم .و بنا بر اين ،هر كس هر چيزي را اطاعت كند در حقيقت او را عبادت كرده و او را معبود خود گرفته
است ،پس اگر هواي نفس خود را اطاعت كند ،آن را اله خود گرفته و پرستيده ،با اينكه غير خدا و غير هر كسي كه خدا
دستور دهد نبايد اطاعت شود.
پس معناي اينكه فرمود ":أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ" اين ميشود :آيا عجب نيست كه كسي هواي نفس خود را بپرستد،
و آن را اطاعت و پيروي كند با اينكه ميداند غير از هواي نفس معبودي دارد كه بايد او را بپرستد و اطاعت كند ،و ليكن در
عين حال معبود و مطاع خود را هواي نفس خود ميگيرد؟
__________________________________________________
)(1اي بني آدم آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را نپرستيد ،كه او براي شما دشمني آشكار است ،و اينكه مرا بپرستيد؟
سوره يس ،آيه  03و .01
)(2احبار و راهبان خود را به جاي خدا ارباب گرفتند .سوره توبه ،آيه .01
)(3و اينكه به جاي خدا يكديگر را ارباب خود نگيريم .سوره آل عمران ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص703 :
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[معناي سخن منكران معاد ":ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ" و اشاره به چند قول در معناي اين آيه] .....ص 463 :

"وَ قالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ"...
راغب گفته :كلمه" دهر" در اصل به معناي طول مدت عالم از اول پيدايش تا آخر انقراض آن بوده ،و در آيه شريفه" هَلْ
أَتي عَلَي الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ" « »0به همين معنا است ،ولي بعد از آن هر مدت طوالني را هم دهر گفتهاند .و معناي
اين كلمه با معناي كلمه" زمان" فرق دارد ،براي اينكه كلمه زمان هم به مدت بسيار اطالق ميشود و هم به مدت اندك
«».3
و آيه شريفه به طوري كه از سياقش استفاده ميشود -چون سياقش سياق احتجاج عليه وثني مذهبان است كه صانع را
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حال آن را انكار كند ،براي اينكه علم مالزم هدايت نيست ،هم چنان كه ضاللت مالزم با جهل نيست ،بلكه آن علمي مالزم
با هدايت است كه توأم با التزام عالم به مقتضاي علمش باشد ،يعني عالم ملتزم به لوازم علم خود نيز باشد و به آن عمل
كند تا دنبالش هدايت بيايد .و اما اگر عالم باشد ،ولي به خاطر اينكه نميتواند از هواي نفس صرفنظر كند ملتزم به مقتضا و
لوازم علم خود نباشد ،چنين علمي باعث اهتداء او نميشود ،بلكه چنين علمي در عين اينكه علم است ضاللت هم هست .و
همچنين يقين ،اگر توأم با التزام به لوازم آن نباشد ،با انكار منافات ندارد.
و اما اينكه بعضي از مفسرين «» 7گفتهاند" مراد از علم در اين آيه علم خداي تعالي است ،يعني خدا با علم خودش به حال
اين بنده او را گمراه كرده" معنايي است كه از سياق آيه دور است.
"وَ خَتَمَ عَلي سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلي بَصَرِهِ غِشاوَةً" -اين قسمت از آيه به منزله عطف تفسيري است براي جمله" وَ
أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ" .و" ختم بر سمع و قلب" مهر بر گوش و دل زدن است ،به طوري كه ديگر حق را نشنود و تعقل نكند.
و" غشاوه قرار دادن بر بصر" اين است كه ديگر حق را ،يعني آيات خدا را ،نبيند .و حاصل همه اينها اين است كه گوش و
قلب و چشم اثر خود را -كه همان التزام به حقي است كه درك ميكند -نداشته باشد ،و استكبار و پيروي هواي نفس او را
نگذارد كه زير بار حق برود .قبال هم خواننده محترم توجه فرمود كه گفتيم ضاللت از راه ،منافاتي با علم به راه ندارد ،چون
ممكن است آدمي راه را
__________________________________________________
)(1سوره نمل ،آيه .13
)(2روح المعاني ،ج  ،73ص .137
ترجمه الميزان ،ج ،12ص703 :
بشناسد ولي به آن التزام نداشته باشد.
"فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ" -ضمير در" يهديه" به همان كسي برميگردد كه هواي نفس خود را معبود خود گرفته .و
حرف" فاء" كه بر سر جمله است ،جمله را نتيجه حال و وضع او ميكند ،و چنين معنا ميدهد :وقتي حال او چنين حالي بود
كه خدا او را با اينكه دانا است گمراه كرده ،ديگر بعد از خدا چه كسي ميتواند او را هدايت كند ،مسلما هيچ كس ،براي
اينكه خداي تعالي خودش فرموده ":قُلْ إِنَّ هُدَي اللَّهِ هُوَ الْهُدي" « »1و نيز فرموده ":وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ"
«».7
"أَ فَال تَذَكَّرُونَ" -يعني آيا باز هم در حال و وضع چنين كسي تفكر نميكنيد ،تا متذكر شويد كه او و هر كه مثل او است
ما دام كه پيرو هواي نفسند راهي به سوي هدايت ندارند ،و در نتيجه شما از حال آنان عبرت و پند بگيريد؟
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قبول دارند ولي منكر معادند -بايد حكايت كالم مشركين باشد كه گفتيم منكر معادند ،نه كالم دهري مذهبان كه هم مبدأ
را منكرند و هم معاد را و تمامي بود و نبود حوادث را كار دهر ميدانند ،بخاطر اينكه در آيات قبل هيچ سخني از دهريها به
ميان نيامده بود تا بگوييم اين آيه هم مربوط به ايشان است.
پس ضمير" هي" در جمله" ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا" به" حيات" برميگردد ،و معنايش اين است كه :ما هيچ حياتي نداريم،
مگر همين حيات دنيا ،و ديگر ما وراي آن ،حياتي نيست ،پس آن حياتي كه دين الهي ادعا دارد كه بعد از مردن روزي
زنده -ميشويم و حيات ديگري را از سر ميگيريم به نام حيات آخرت ،وجود ندارد .و اين خود قرينهاي است
__________________________________________________
)(1بگو هدايت تنها و تنها هدايت خداست .سوره بقره ،آيه .173
)(2كسي كه خدا گمراهش كند ،ديگر راهنمايي برايش نيست .سوره مؤمن ،آيه .00
)(3سوره دهر ،آيه .1
)(4مفردات راغب ،ماده" دهر".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص700 :
كه اين احتمال را تاييد ميكند كه مراد از جمله" نَمُوتُ وَ نَحْيا" جمله "يموت بعضنا و يحيا بعضنا اآلخر" باشد ،يعني
همواره بعضي ميميريم و بعض ديگر زنده ميمانيم ،بزرگساالن ميميرند و نوباوگان جاي آنها را ميگيرند و به اين وسيله
بقاء نسل انساني استمرار مييابد.
اين احتمال را جمله" وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ" نيز تا اندازهاي تاييد ميكند ،براي اينكه اشعار به استمرار دارد.
بنا بر اين ،معناي آيه چنين ميشود :مشركين گفتند حياتي نيست مگر همين حيات دنيايي ما كه با آن در دنيا زندگي
ميكنيم ،پس ال يزال بعضي از ما يعني سالخوردگان ميميرند ،و بعضي ديگر يعني اخالف و نسلهاي جديد زنده ميمانند ،و
ما را جز دهر و روزگار كسي هالك نميكند ،اين گذشت زمان است كه هر نوي را كهنه ،و هر سالمي را فاسد ،و هر زندهاي
را آماده مرگ ميسازد ،پس مساله مرگ عبارت از انتقال از خانهاي به خانه ديگر كه منتهي به بعث و بازگشت به سوي خدا
باشد نيست.
و چه بسا كه اين كالم ،گفتار بعضي از جاهالن و عوام از وثنيت عرب باشد ،و گر نه -با عقيده وثنيت سازگار نيست ،چون
عقيدهاي كه در بين وثنيها دائر است عقيده تناسخ است ،و آن اين است كه وقتي انسان (البته انسان تكامل نيافته)
ميميرد ،جانش به كالبدي منتقل ميشود كه در حال خلقت است ،حال اگر جاني كه از بدن قبلي جدا شده در آن بدن
سعادتي كسب كرده بوده ،منتقل به بدني جديد ميشود ،و در آن بدن متنعم و سعادتمند ميگردد ،و اگر در بدن اول شقاوت
كسب كرده باشد ،به بدني متعلق ميشود كه در آن معذب باشد ،تا كيفر عمل خود را ببيند ،و همچنين از اين بدن به بدني
ديگر .و اين وثنيها منكر استناد مرگ به وساطت مالئكه نيستند ،آنها نيز قائلند كه مرگ هم مانند زندگي به وساطت
مالئكه انجام ميشود.
و به همين جهت كه گفتيم اعتقاد به تناسخ در بين وثنيها دائر بوده است .بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :مراد آيه ،همان
تناسخ وثنيها است ،و معنايش اين است كه :وثنيها ميگويند زندگي همين زندگي دنيايي ما است ،و ما تا ابد از دنيا بيرون
نميشويم ،و اگر در دنيا ميميريم بعد از مردن به بدني ديگر متعلق ميشويم ،و همچنين بعد از مردن آن بدن باز به بدني
ديگر ميرويم ،و ما را نابود نميكند مگر دهر.
و اين تفسير بد نيست ،و ليكن با گفتاري كه در ذيل از ايشان نقل ميكند كه
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__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص . [.....]130
ترجمه الميزان ،ج ،12ص702 :
گفتهاند "وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ" نميسازد ،چون بنا بر قول به تناسخ ديگر هالكتي در كار نيست ،مگر اينكه آن را چنين
توجيه كنيم كه مرادشان از هالك كردن دهر اين است كه دهر وسيلهاي است كه فرشته موكل بر مرگ از آن استفاده
نموده ،هر كسي را بخواهد به آن وسيله ميميراند.
و نيز اشكال ديگري كه در اين توجيه است اين است كه با حجتي كه بعدا از ايشان نقل كرده كه گفتهاند" ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ
كُنْتُمْ صادِقِينَ" نميسازد ،چون ظاهر اين كالم اين است كه گويندگان آن معتقد بودهاند كه پدرانشان به كلي معدوم
شدهاند ،و ذواتشان باطل گشته.
البته در معناي آيه وجوه ديگري نيز آوردهاند كه قابل اعتناء نيست ،مثل اينكه بعضي « »1از ايشان گفتهاند :معناي آيه اين
است كه :ما قبل از اينكه روح در كالبدمان دميده شود مردگاني بوديم ،و سپس هنگامي كه روح در كالبد ما دميده شد زنده
شديم .و اين آيه همان را ميگويد كه آيه" وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ" « »7آن را خاطرنشان ميسازد.
و بعضي « »0ديگر گفتهاند :مراد از" حيات" بقاء نسل است كه مجازا آن را حيات خوانده ،و معنايش اين است كه ما
ميميريم و نسل ما باقي ميماند -و وجوهي ديگر از اين قبيل.
"وَ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ" -يعني اينكه گفتهاند" ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا" كه منظورشان از
آن انكار معاد بود ،سخني است بدون علم ،و تنها پنداري است كه پنداشتهاند ،به دليل اينكه هيچ دليلي بر نفي معاد ندارند با
اينكه ادله بسياري بر ثبوت آن هست.
"وَ إِذا تُتْلي عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" اين آيه شريفه ميخواهد همان
مضمون جمله قبلي را كه ميگفت" انكار معاد و منحصر كردن زندگي به زندگي دنيا سخني است بدون دليل از مشركين"
تاكيد كند.
و مراد از" آيات بينات" آياتي است كه مشتمل بر حجتهايي بر اثبات معاد است ،و بينات بودن آن حجتها ،همان روشن
بودن داللت آنها بر ثبوت معاد است ،به طوري كه ديگر شكي باقي نميگذارد .و اگر جمله" ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" را
حجت مشركين
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .130
)(2مرده بوديد خداوند زندهتان كرد .سوره بقره ،آيه .72
)(3روح المعاني ،ج  ،73ص .130
ترجمه الميزان ،ج ،12ص702 :
خوانده ،و فرموده :حجتي بر انكار معاد نداشتند ،مگر اين جمله ،با اينكه جمله مزبور حجت نيست ،بلكه صرف پيشنهاد است،
آن هم پيشنهادي گزاف و غير منطقي (چون به عنوان حجت بر ثبوت معاد اقامه شده) از اين باب بوده كه خواسته است
بفهماند :همه حرفهايشان نظير اين حرف ،غير منطقي است.
پس گويي فرموده :حجت مشركين بر انكار معاد همانا بي حجتي و زورگويي است.
و معناي آيه اين است كه :چون آيات ما كه مشتمل بر حجتهايي بر اثبات معاد است ،بر اين مشركين منكر معاد تالوت
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ميشود ،در عين اينكه آياتي است واضح الدالله ،و به روشني معاد را اثبات ميكند ،در مقابل غير از گزافهگويي جوابي ندارند
براي اينكه در مقابل ميگويند:
اگر معاد ممكن باشد بايد زنده كردن پدران گذشته ما هم ممكن باشد ،و بايد شما بتوانيد پدران ما را زنده كنيد.
"قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ ال رَيْبَ فِيهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ ...وَ الْأَرْضِ" سخن
گزافي كه آوردند هر چند لياقت آن را نداشت كه به آن پاسخ داده شود ،و ليكن با اين حال رسول گرامي خود را مامور كرد
تا در پاسخشان بفرمايد :همين زنده كردن پدرانتان كه آن را بعيد ميشماريد ،امري است ممكن ،و به زودي خداي تعالي
آنان را زنده خواهد كرد.
و حاصل پاسخ اين است كه :آن كسي كه شما را براي نخستين بار زنده ميكند ،و بعد ميميراند و سپس همه شما در روز
قيامت كه شكي در آن نيست زنده ميكند ،خداي سبحان است ،و ملك تمامي آسمانها و زمين از آن او است ،و در آن به
هر طور كه بخواهد حكم ميراند ،و تصرف ميكند ،پس او ميتواند حكم كند به بازگشت مردم به سويش ،و آن گاه در شما
تصرف نموده همگي شما را در روز قيامت يك جا جمع آورد و در بينتان داوري نموده و سپس جزايتان دهد.
بقيه الفاظ آيه روشن است.
"وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ" راغب ميگويد :كلمه" خسر" و" خسران" به معناي كم شدن سرمايه است ،و
اين كلمه را به خود انسان هم نسبت ميدهند ،ميگويند" فالني خسران يافت" و به فعل او نيز نسبت داده ميگويند"
تجارت فالني خسران يافت" .و در قرآن كريم آمده ":تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ -اين برگشتي است خاسرانه" و در
دستآوردهاي خارج نيز استعمال ميشود،
ترجمه الميزان ،ج ،12ص702 :
مانند مال ،و جاه كه بيشتر موارد استعمالش هم همين موارد است ،و در دستآوردهاي نفسي و معنوي نيز استعمال ميشود،
مانند صحت ،سالمت ،عقل ،ايمان و ثواب .و اين قسم خسران همان است كه خداي تعالي آن را" خسران مبين" خوانده.
آن گاه ميگويد :و هر خسراني كه خداي تعالي در قرآن ذكر كرده به همين معناي اخير است ،نه خسران به معناي
دستآوردهاي مالي و تجارتي «».1
و در معناي كلمه "مبطلون" گفته ":ابطال" به معناي فاسد كردن و از بين بردن چيزي است ،چه اينكه آن چيز حق باشد و
چه باطل ،و در قرآن هر دو موردش آمده ،در باره ابطال حق ميفرمايد ":خَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ" « »7و در باره ابطال باطل
ميفرمايد ":لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ" « .»0و گاهي هم در مورد گفتن چيزي كه حقيقت ندارد استعمال ميشود ،مانند
آيه" وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ « - »3هر آيت و معجزهاي كه برايشان بياوري ،آنهايي كه
كافرند ميگويند آنچه شما ميگوييد باطل و خالي از حقيقت است" «».3
در اين آيه شريفه قيامت مظروف يوم ،و يوم ظرف آن شده ،با اينكه قيامت خودش يوم است ،و هر دو يك چيزند ،لذا در
توجيهش آنچه به ذهن نزديكتر است اين است كه بگوييم :منظور از ساعت (قيامت) فعليت حوادث آن روز است ،فعليت
بعث و جمع خالئق و حساب و جزاء كه در اين صورت ميتوان كلمه" يوم" را ظرف اين حوادث قرار داده .و نيز در باره
تكرار كلمه" يوم" در" يومئذ" نزديكتر به ذهن آن است كه بگوييم :اين كلمه تاكيد همان" يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ" است.
و معناي آيه اين است :روزي كه ساعت ،يعني روز بازگشت به سوي خدا ،بر پا ميشود در آن روز مبطلون ،آنهايي كه حق را
باطل جلوه ميدادند و از آن اعراض ميكردند زيانكار ميشوند.
"وَ تَري كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعي إِلي كِتابِهَا"...
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[معنا و تفسير آيه ":هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" و توضيحي در باره كتابت اعمال] .....ص 471 :

"هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" در صحاح ميگويد :نسخ كتاب و انتساخ و استنساخ آن به
يك معنا است .و كلمه" نسخه" اسمي است براي استنساخ شده از كتاب « .»7و راغب ميگويد :كلمه" نسخ" به معناي از
بين بردن چيزي است به وسيله چيزي كه دنبال آن قرار دارد ،مانند از بين رفتن سايه به وسيله آفتاب ،و از بين رفتن آفتاب
به وسيله سايهاي كه دنبالش ميآيد ،و از بين رفتن جواني به وسيله پيري ،كه به دنبالش ميآيد .تا آنجا كه ميگويد :و نسخ
كتاب عبارت از آن است كه صورت آن كتاب را به كتابي ديگر منتقل سازي ،به طوري كه مستلزم از بين رفتن صورت اول
نباشد ،بلكه صورتي مثل آن در مادهاي ديگر پديد آري ،مانند نقش كردن خطوط يك مهر در مومهاي متعدد .و استنساخ به
معناي پيشي گرفتن در نسخ چيزي است «».0
و مقتضاي آنچه وي نقل كرده اين است كه مفعول فعل استنساخ در عبارت ":من كتاب را استنساخ كردم" كتاب اصلي
باشد ،كه از آن نسخهبرداري كردهايم ،و الزمه اين
__________________________________________________
)(1سوره اسراء ،آيه .10
)(2صحاح ،ماده" نسخ".
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كلمه" جاثية" اسم فاعل از مصدر" جثو" است .و" جثو" به معناي نشستن بر روي
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" خسر".
)(2سوره غافر ،آيه .22
)(3سوره انفال ،آيه .2
)(4سوره روم ،آيه .32
)(5مفردات راغب ،ماده" بطل".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص723 :
دو زانو است ،هم چنان كه در مقابلش" جذو" به معناي نشستن بر روي انگشتان پا است.
و خطاب در آيه شريفه هر چند متوجه يك نفر است ،كه همان رسول خدا (ص) است ،و ليكن نه به عنوان اينكه رسول خدا
(ص) است ،بلكه به عنوان كسي كه ميتواند ببيند ،پس خطاب به عموم بينندگان است .و منظور از اينكه فرمود :در آن روز
هر امتي را به سوي كتابش ميخوانند ،اين است كه هر امتي در برابر نامه عملش قرار ميگيرد تا به حسابش رسيدگي شود.
به شهادت اينكه دنبالش ميفرمايد "امروز جزاء داده ميشويد هر آنچه كردهايد".
و معناي آيه اين است كه :تو و هر بيننده ديگري ميبينيد هر امت از امتها را كه بر روي زانو مينشينند ،به حالت خضوع و
ترس ،و هر امتي به سوي كتاب مخصوص به خودش ،يعني نامه اعمالش دعوت ميشود ،و به ايشان گفته ميشود :امروز به
عنوان جزاء ،همانهايي به شما داده ميشود كه انجام دادهايد.
و از ظاهر اين آيه استفاده ميشود كه در روز قيامت عالوه بر نامه عملي كه فرد فرد انسانها دارند و آيه" وَ كُلَّ إِنسانٍ
أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً" « »1از آن خبر ميدهد ،هر امتي هم نامه عملي مخصوص
به خود دارد.
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)(3مفردات راغب ،ماده" نسخ".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص721 :
معنا در آيه مورد بحث كه ميفرمايد ":إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" اين است كه اعمال ما نسخه اصلي باشد ،و از آنها
نسخه بردارند .و يا به عبارتي ديگر :اعمال در اصل كتابي باشد و از آن كتاب نقل شود.
و اگر مراد از اين عبارت اين بوده باشد كه بخواهد بفرمايد :اعمال خارجي كه قائم به انسان است ،از راه كتابت ضبط
ميشود ،بايد ميفرمود ":انا كنا نكتب ما كنتم تعملون" يعني ما همواره آنچه ميكنيد مينويسيم ،چون در اين صورت هيچ
نكتهاي ايجاب نميكند كه اعمال را كتاب و نسخه اصلي فرض كنيم ،تا نامه اعمال از آن كتاب استنساخ شود .و اگر كسي
بگويد كلمه" يستنسخ" به معناي "يستكتب" است ،هم چنان كه بعضي « »1گفتهاند ،جوابش اين است كه هيچ دليلي بر
اين معنا نداريم.
و الزمه اين كه گفتيم -بنا بر نقل راغب -بايد اعمال ،خود كتابي باشد تا از آن استنساخ كنند ،اين است كه مراد از جمله"
ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" اعمال خارجي انسانها باشد ،بدين جهت كه در لوح محفوظ است (چون هر حادثهاي ،و از آن جمله اعمال
انسانها هم يكي از آن حوادث است ،قبل از حدوثش در لوح محفوظ نوشته شده) ،در نتيجه استنساخ اعمال عبارت ميشود از
نسخه برداري آن ،و مقدمات و حوادث و عواملي كه در آن اعمال دخيل بوده ،از كتاب لوح محفوظ .و بنا بر اين ،نامه اعمال
در عين اينكه نامه اعمال است ،جزئي از لوح محفوظ نيز هست ،چون از آنجا نسخه برداري شده ،آن وقت معناي اينكه
ميگوييم" مالئكه اعمال را مينويسند" اين ميشود كه مالئكه آنچه را كه از لوح محفوظ نزد خود دارند ،با اعمال بندگان
مقابله و تطبيق ميكنند.
و اين همان معنايي است كه در روايات از طرق شيعه از امام صادق (ع) و ازو طرق اهل سنت از ابن عباس نيز نقل شده كه
به زودي -ان شاء اللَّه -در بحث روايتي آينده از نظر خواننده عزيز خواهد گذشت.
و بنا بر اين توجيه ،جمله" هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ" جزو كالم خداي تعالي است ،نه كالم مالئكه .و خطابي است كه
خداي تعالي در روز جمع ،يعني روز قيامت ،به اهل جمع ميكند ،و امروز آن را در قرآن براي ما حكايت كرده ،در نتيجه
معنايش اين ميشود ":يقال لهم هذا كتابنا ،"...يعني آن روز به ايشان گفته ميشود اين كتاب ما است كه عليه شما چنين و
چنان ميگويد.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .23
ترجمه الميزان ،ج ،12ص727 :
و اشاره با كلمه" هذا" -به طوري كه از سياق برميآيد -اشاره به نامه اعمال است ،كه بنا بر توجيه ما در عين حال اشاره به
لوح محفوظ نيز هست ،و اگر كتاب را بر ضمير خداي تعالي اضافه كرد ،و فرمود" اين كتاب ما است" از اين نظر بوده كه
نامه اعمال به امر خداي تعالي نوشته ميشود ،و چون گفتيم نامه اعمال لوح محفوظ نيز هست ،به عنوان احترام آن را"
كتاب ما" خوانده .و معناي جمله" يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ" اين است كه كتاب ما شهادت ميدهد بر آنچه كه كردهايد ،و
داللت ميكند بر آن ،داللتي روشن و توأم با حق.
و جمله" إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" تعليل ميكند كه چگونه كتاب عليه ايشان به حق نطق ميكند ،و معنايش اين
است كه :چون كتاب ما داللت ميكند بر عمل شما ،داللتي بر حق ،و بدون اينكه از آن تخلف كند ،چون كتاب ما لوح
محفوظ است كه بر تمامي جهات واقعي اعمال شما احاطه دارد.
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و اگر نامه اعمال خالئق را طوري به ايشان نشان ندهد كه ديگر جاي شكي و راه تكذيبي باقي نگذارد ،ممكن است شهادت
آن را تكذيب كنند ،و بگويند كتاب شما غلط نوشته ،ما چنين و چنان نكردهايم ،به همين جهت ميفرمايد كتاب ما به حق
گواهي ميدهد ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ
لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً" «».1
مفسرين در تفسير اين آيه اقوال ديگري دارند كه به عنوان نمونه دو تا از آنها را در اينجا نقل ميكنيم:
بعضي »«2گفتهاند :آيه شريفه كالم مالئكه است ،نه كالم خداي تعالي ،و معناي استنساخ همان كتابت است ،و معناي آيه
اين است كه مالئكه ميگويند :اين -يعني نامه اعمال -كتاب ما مالئكه است ،كه نويسنده اعمال شما بوديم ،و اين كتاب
عليه شما به حق شهادت ميدهد ،چون ما آنچه را كه شما ميكرديد مينوشتيم.
و اين تفسير صحيح نيست ،اوال چون اين احتمال كه اين كالم ،كالم مالئكه باشد از سياق آيه بعيد است .و ثانيا اين كه
كلمه استنساخ به معناي مطلق نوشتن و كتابت استعمال شود ،در لغت ثابت نشده.
بعضي « »0ديگر گفتهاند :آيه شريفه كالم خداي تعالي است ،و اشاره با" هذا" اشاره
__________________________________________________
)(1روزي كه هر فردي از افراد انسان آنچه را كه از خير و يا شر انجام داده ،حاضر ميبيند ،و آرزو ميكند اي كاش بين او و
بديهايش فاصلهاي دور ميبود .سوره آل عمران ،آيه .03
(2و )0روح المعاني ،ج  ،73ص . [.....]130
ترجمه الميزان ،ج ،12ص720 :
به نامه اعمال است .و بعضي « »1ديگر گفتهاند اشاره به لوح محفوظ است ،و معناي استنساخ همه جا همان" استكتاب"
است.
"فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ" اين آيه شريفه حال مردم در قيامت را
بطور مفصل و جدا جدا بيان ميكند ،چون مردم از نظر سعادت و شقاوت و ثواب و عقاب مختلفند .سعيد كه در آن روز كه
داراي پاداش و ثواب است ،عبارت است از كسي كه ايمان آورده و عمل صالح كرده باشد .و شقي آن كسي است كه كفر
ورزيده و استكبار كرده باشد ،و به دنبالش مرتكب گناه هم شده باشد.
و مراد از" رحمت" افاضه الهيه است كه به هر كس برسد سعادتمند ميشود ،و يكي از نتايج آن بهشت است .و" فوز مبين"
به معناي رستگاري روشن است .و بقيه الفاظ احتياجي به تفسير ندارد.
"وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَ فَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلي عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَ كُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ" مراد از" الَّذِينَ كَفَرُوا" كساني است كه
به خاطر تكذيب و انكار آيات خدا متصف به كفر شدهاند ،به شهادت اينكه در توبيخ ايشان ميفرمايد ":آيا آيات من بر شما
تالوت نميشد ،و شما از پذيرفتنش استكبار ميورزيديد...".
حرف" فاء" در جمله" أَ فَلَمْ تَكُنْ "فاء تفريع است و ميفهماند كه اين جمله نتيجه جملهاي است كه حذف شده .جملهاي
كه جواب كلمه" اما" است ،و تقدير آن ":فيقال لهم ا لم تكن اياتي تتلي عليكم -پس به ايشان گفته ميشود :آيا چنين
نبود كه آيات من بر شما تالوت ميشد"؟ و مراد از" آيات" همان حجتهاي الهي است كه به وسيله وحي و دعوت براي
ايشان اقامه ميشد .و" مجرم" به معناي كسي است كه متلبس به اجرام يعني به گناه باشد.
و معناي آيه اين است :اما آن كساني كه كافر شده و حق را با اينكه ظاهر بود انكار كردند پس از در توبيخ به ايشان گفته
ميشود آيا حجتهاي ما برايت خوانده نميشد و در دنيا برايت بيان نميشد و اين شما نبوديد كه از قبول آنها استكبار
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ميورزيديد و مردمي گنهكار بوديد؟
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،73ص .130
ترجمه الميزان ،ج ،12ص723 :
"وَ إِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ ال رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ"...
مراد از وعدهاي كه ميفرمايد حق است همان روز موعودي است كه خداوند به زبان پيامبرانش در خصوص قيامت و جزاء
وعده آن را داده ،در نتيجه جمله" وَ السَّاعَةُ ال رَيْبَ فِيها" عطف تفسيري است براي كلمه" وَعْدَ اللَّهِ" .و ممكن است منظور
از كلمه" وعد" معناي مصدري آن باشد ،نه به معناي موعود.
و معناي اينكه كفار گفتند" ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ" اين است كه معناي اين حرف براي ما نامفهوم است ،با اينكه اهل فهم و
درايت بودند .پس اين تعبير كنايه است از اينكه اين حرف اصال حرف غير معقولي است ،چون اگر معقول بود ما
ميفهميديم.
و معناي اينكه گفتند ":إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ" اين است كه اين دعوي شما چيزي است كه ما بدان يقين
نداريم ،بلكه تنها در باره آن گماني داريم ،گماني كه نميتوانيم به آن اعتماد كنيم .پس در اينكه دنبال آياتي كه بر آنان
تالوت ميشد ميگفتهاند ":ما ندري ما الساعة" منتهي درجه و زشتترين لجبازي را در برابر حق كردهاند.
"وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ" اضافه كلمه" سيئات" به جمله" ما عملوا" اضافه بيانيه است
كه در اين صورت اين معنا را افاده ميكند كه اعمالشان همه سيئه و بد بود .و ممكن هم هست مانند اضافه در" خاتم
فضة" كه به معناي انگشتري از نقره است ،به معناي" من -از" باشد ،آن وقت ميفهماند كه بعضي از اعمالشان بد بوده.
و مراد از جمله" ما عملوا" جنس عملهاي ايشان است .و معناي جمله اين است كه :در آن روز اعمال بدشان ،و يا بديهاي
از اعمالشان برايشان ظاهر ميشود .در نتيجه آيه شريفه در معناي آيه" يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما
عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ" « »1ميباشد.
پس اين آيه شريفه نيز از آياتي است كه بر تمثل و تجسم اعمال داللت دارد .ولي بعضي « »7گفتهاند كلمه" جزاء" در
كالم حذف شده ،و تقدير آن" و بدا لهم جزاء سيئات ما عملوا" ميباشد.
و معناي جمله" وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ" چنين است :عذابي كه آن را در
__________________________________________________
)(1روزي كه هر فردي از افراد آنچه از خوبي و بدي كه كرده حاضر ميبيند .سوره آل عمران ،آيه .03
)(2روح المعاني ،ج  ،70ص .7
ترجمه الميزان ،ج ،12ص723 :
دنيا وقتي به زبان انبياء و رسل از آن زنهار داده ميشدند مسخره ميكردند ،بر سرشان بيامد.
"وَ قِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَ مَأْواكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ"" نسيان" در اين آيه كنايه است از
اعراض و بيتوجهي .و نسيان خدا در قيامت از كفار به اين است كه خدا از ايشان اعراض ميكند ،و آنان را در شدائد و
اهوال قيامت وا ميگذارد .و نسيان كفار نسبت به روز قيامت به اين است كه در دنيا از ياد قيامت و آماده شدن براي آن روز
اعراض ميكردند .بقيه الفاظ آيه روشن است.
"ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ غَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا"...
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كلمه "ذلكم" اشاره است به آنچه قبال در باره عقاب كفار به ظهور گناهانشان ،و حلول عذاب ذكر فرموده بود .و كلمه"
هزء" به معناي سخريه است كه به وسيله آن ،كسي را استهزاء كنند .و حرف" باء" سببيت را ميرساند.
و معناي آيه اين است كه :اين عذابي كه بر سرتان آمد به سبب اين بود كه شما آيات خدا را سخريه ميدانستيد ،و به
استهزاي آن ميپرداختيد ،و نيز بدين سبب بود كه زندگي دنيا شما را مغرور كرد و به آن دل بستيد.
"فَالْيَوْمَ ال يُخْرَجُونَ مِنْها وَ ال هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ" -در اين آيه روي سخن را از كفار كه تا اينجا مورد خطاب بودند برگردانيد ،و
خطاب را متوجه رسول گرامي خود نمود .در اين جمله خالصهاي از عذاب در آن روز را بيان ميكند ،و آن عبارت است از
خلود در آتش ،و پذيرفته نشدن عذرشان.
كلمه" يستعتبون "مضارع مجهول از مصدر" استعتاب" است كه معناي قبول اعتذار را ميدهد .و عبارت" استعتاب
نميشوند" كنايه است از اينكه عذرشان پذيرفته نميشود( ،چون معناي لغوي آن اين است كه اعتذار نميشوند و اين معنا
منظور نيست).
"فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ" در اين جمله حمد خداي تعالي را متفرع بر بيانات قبلي اين سوره
كرده ميفرمايد حال كه معلوم شد خدا آفريدگار آسمانها و زمين و ما بين آن دو است ،و نيز او مدبر امر تمامي عالم است ،و
يكي از تدابير بديع او اين است كه همه را بر اساس حق خلق كرده ،و نتيجه بر حق بودن خلقت همه عالم ،اين است كه
روز جزائي قرار دهد ،روزي كه همه به سوي او برگردند ،و پاداش و كيفر اعمال خود را ببينند ،و اين نيز مستلزم آن است كه
دين و شرايعي تشريع كند كه بشر را به سوي سعادتش و ثوابش رهنمون شود ،و اين نيز مستلزم آن است كه همه را در روز
ترجمه الميزان ،ج ،12ص720 :
جزا يك جا جمع كند و پاداش دهد ،و همه را از خوان رحمت خود برخوردار نموده ،عدالت را بر قرار سازد ،يعني به هر كس
آنچه را مستحق است بدهد ،پس او تدبير نميكند مگر بهترين تدبير را ،و انجام نميدهد مگر بهترين عمل را ،و چون چنين
است پس تمامي حمدها مخصوص او است.
در اين آيه سه بار كلمه" رب" آمده و فرموده ":رَبِّ السَّماواتِ" "،رَبِّ الْأَرْضِ" و آن گاه به جاي آن دو فرموده ":رَبِّ
الْعالَمِينَ" تا تصريحي روشنتر كرده باشد به اينكه ربوبيت و تدبير او شامل تمامي عالمها است ،و اگر از همان اول به
كلمه" رَبِّ الْعالَمِينَ "اكتفاء كرده بود ،ممكن بود كسي توهم كند كه خداي تعالي رب مجموع عالم است ،و اما رب تك تك
نواحي عالم ديگرانند ،مثال رب آسمانها كسي ديگر ،و رب زمين هم كسي ديگر است ،هم چنان كه چه بسا وثنيت نظير اين
توهم را داشته باشد.
و نيز اگر چنانچه به همان" رَبِّ السَّماواتِ" و" رَبِّ الْأَرْضِ" اكتفاء ميكرد ،باز صريح در اين نبود كه خداي تعالي رب غير
آن دو نيز هست ،و همچنين است اگر به يكي از اين دو جمله اكتفاء ميكرد.
"وَ لَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" كلمه" كبرياء" -به طوري كه راغب گفته -به معناي ترفع از
انقياد است « »1يعني اينكه كسي زير بار رام شدن نرود .و از ابن اثير نقل كردهاند كه گفته :به معناي عظمت و ملك است
« .»7و در مجمع البيان گفته :به معناي سلطان قاهر ،و نيز عظمت قاهر و عظمت رفيعه است «».0
و اين كلمه به هر حال از كلمه" كبر" بليغتر است ،يعني مبالغه در كبر را ميرساند و در عظمتهاي غير حسي استعمال
ميشود ،كه برگشت آن به كمال وجود و غير متناهي بودن كمال او است.
"وَ لَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" -يعني خداي تعالي در همه جا كبريايي دارد ،نه در آسمانها كسي باالتر از او است و
نه در زمين ،در هيچ جاي عالم كسي نيست كه خداي را زير دست خود كند .و اگر در جمله" لَهُ الْكِبْرِياءُ" خبر كه كلمه"
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له" است بر مبتدا ،يعني" الكبرياء" مقدم آمده ،براي اين است كه انحصار را برساند ،هم چنان كه در جمله" له
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" كبر".
)(2روح المعاني ،ج  ،70ص .0
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .21
ترجمه الميزان ،ج ،12ص722 :
الحمد" نيز اين انحصار افاده ميشود.
"وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" -او" عزيز" است ،يعني غالبي است كه هرگز مغلوب نميشود ،نه در خلقت دنيا و آخرت ،و نه در
تدبير آن دو .و نيز" حكيم "است ،يعني اساس خلقت و تدبيرش بر حكمت و اتقان است.
بحث روايتي [چند روايت در ذيل آيه ":أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ" و" وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ"] .....ص: 277
اشاره
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در تفسير قمي در ذيل جمله" أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ "از معصوم (ع) نقل كرده كه فرمود :اين آيه در باره قريش نازل
شده كه هر چه را دلشان ميخواست ميپرستيدند «».1
و در الدر المنثور است كه نسايي ،ابن جرير ،ابن منذر و ابن مردويه از ابن عباس روايت كردهاند كه گفت :عرب بياباني
سنگي را كه به نظرش زيبا ميآمد ميپرستيد ،و چون به سنگي بهتر از آن برميخورد اولي را ميانداخت و دومي را
ميپرستيد ،و خداي تعالي آيه" أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ" را در اين باره نازل كرد «».7
و در مجمع البيان در ذيل آيه" وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ" ميگويد :در حديثي از رسول خدا (ص) نقل شده كه فرمود :دهر را
ناسزا نگوييد ،كه دهر همان خدا است «».0
مؤلف :طبرسي بعد از نقل اين حديث گفته :تاويلش اين است كه اهل جاهليت حوادث ناگوار و بالهايي را كه نازل ميشد به
دهر نسبت ميدادند ،و ميگفتند دهر اين بال را بر سر ما آورد ،و چنين و چنان كرد .آن گاه آن را به باد ناسزا ميگرفتند،
رسول خدا (ص) فرمود :سازنده همه اين حوادث خدا است ،پس شما كه سازنده آنها را ناسزا ميگوييد ،در حقيقت خدا را
ناسزا گفتهايد -اين بود بيان مرحوم طبرسي .-روايت بعدي هم اين بيان را تاييد ميكند.
و در الدر المنثور است كه ابن جرير و بيهقي در -كتاب اسماء و صفات -از ابي هريره روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا
(ص) فرمود خداي تعالي ميفرمايد:
اين بني آدم نبايد به عنوان بدگويي به دهر بگويد" يا خيبة الدهر -اف بر تو اي روزگار"
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .723
)(2الدر المنثور ،ج  ،0ص .03
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص722 :
براي اينكه دهر منم .اين منم كه شب و روز را درست ميكنم ،و اگر بخواهم هر دو را از بين ميبرم «».1
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[روايات و توضيحاتي در باره كتابت و استنساخ اعمال در ذيل آيه ":هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ .....]"...ص 471 :
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و در تفسير قمي در ذيل آيه" هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ "...ميگويد :پدرم از ابن ابي عمير ،از عبد الرحيم قصير ،از امام
صادق (ع) برايم حديث كرد كه گفت:
من از آن جناب از معناي" ن وَ الْقَلَمِ" پرسيدم ،فرمود :خداي تعالي قلم را از درختي كه در بهشت است و نامش" خلد"
ميباشد خلق كرد ،و سپس به نهري كه در بهشت است دستور داد تا مداد شود ،پس نهر منجمد و سفيدتر از برف شد ،و هم
شيرينتر از شهد ،آن گاه به قلم فرمود :بنويس .پرسيد :پروردگارا چه بنويسم؟ فرمود :بنويس آنچه را كه شده و آنچه را كه
تا قيامت خواهد شد .پس قلم ،همه را در رقي سفيدتر از نقره ،و صافتر از ياقوت بنوشت ،پس خداي تعالي آن را در هم
پيچيد ،و در ركن عرش قرار داد ،و سپس دهانه قلم را مهر و موم كرد ،در نتيجه ديگر تا ابد گويا نخواهد شد.
پس كتاب مكنوني كه نسخهها همهاش از آنجاست همين كتاب است ،مگر شما عرب نيستيد؟ پس چرا معناي كالم را
نميفهميد؟ مگر شما به يكديگر نميگوييد اين كتاب را استنساخ كن ،مگر جز اين است كه كتاب از نسخه اصليش استنساخ
ميشود؟ اين همان است كه خداي تعالي ميفرمايد" إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" «».7
مؤلف :اينكه فرمود ":پس قلم ،همه را در رقي "...تمثيل لوح مكتوبي است كه حوادث در آن ضبط شده به" رق" و كلمه"
رق" بطوري كه راغب گفته به معناي هر چيزي است كه بر روي آن نوشته شود و شبيه به كاغذ باشد.
و در سابق هم حديثي از آن جناب نقل كرديم كه فرمود :قلم نام فرشتهاي و لوح نيز نام فرشتهاي ديگر است.
و اينكه فرمود ":آن را در هم پيچيد و در ركن عرش قرار داد" تمثيلي است كه در آن عرش خدا به تخت سلطنتي تشبيه
شده كه داراي پايه و ركن است .و اينكه فرمود" سپس دهانه قلم را مهر و موم كرد "...كنايه است از اينكه آنچه در آن رق
نوشته شده ،قضاء حتمي است كه رانده شده ،و ديگر تغيير و تبديل نميپذيرد .و اينكه فرمود" مگر شما عرب نيستيد"...
اشاره به مطلبي است كه در تفسير آيه مذكور خاطرنشان كرديم ،و ان مطلب اين معنا را توضيح
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .03
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .722
ترجمه الميزان ،ج ،12ص722 :
ميدهد.
و در الدر المنثور است كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت :خداي تعالي" نون" را كه عبارت بود از يك دوات
بيافريد ،و قلم را نيز خلق كرد ،پس به قلم گفت بنويس .قلم پرسيد :چه بنويسم؟ گفت :بنويس آنچه را كه تا روز قيامت
خواهد شد ،چه اعمالي كه به عنوان خير و احسان صورت ميگيرد ،و چه اعمالي كه به منظور فجور انجام ميشود ،چه رزقي
كه از حالل داده ميشود ،و چه آنكه از حرام مصرف ميگردد ،آن گاه حالت و شؤون هر يك از اينها را نيز ثبت كن كه :چه
وقت در دنيا خلق و ظاهر ميشود ،و چقدر در دنيا ميماند ،و چه وقت و چه جور از دنيا بيرون ميشود.
آن گاه خداي تعالي بر هر يك از بندگانش حافظاني و بر كتابش خازناني گماشت تا آن را حفظ كنند ،و همه روزه عمل آن
روز را از آن خازن گرفته استنساخ ميكنند ،و چون آن رزق تمام شود آن دستور هم تمام ميشود ،و اجل منقضي ميگردد
آن وقت حافظان نزد خازنان آمده عمل آن روز كساني را كه اينان موكل بر آنند مطالبه ميكنند خازنان ميگويند:
ما براي رفقاي شما نزد خود عملي نمييابيم ،حافظان برميگردند و متوجه ميشوند كه رفقايشان مردهاند.
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)(46سوره احقاف مكي است و سي و پنج آيه دارد ( .....)53ص 418 :
[سوره األحقاف ( :)26آيات  8تا  .....]82ص 418 :
اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
حم ( )1تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ( )7ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِالَّ بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي وَ الَّذِينَ
كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ( )0قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ
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ابن عباس گفت :مگر شما عرب نيستيد؟ ميشنويد كه حافظان ميگويند" إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" .استنساخ وقتي
صورت ميگيرد كه كتابي باشد تا از آن نسخه بردارند «».1
مؤلف :اين خبر بطوري كه مالحظه ميفرماييد آيه شريفه را جزء كالم مالئكه حفظه شمرده است.
و نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در ذيل اين آيه گفته است :حفظه از ام الكتاب آنچه
را كه بني نوع بشر عمل مينمايند استنساخ ميكنند ،چون هر انساني همان را عمل ميكند كه مالئكه از ام الكتاب
استنساخ كردهاند «».7
و از كتاب سعد السعود ابن طاووس نقل شده كه بعد از آنكه مساله دو فرشته موكل بر هر بنده را ذكر كرده ،گفته است :و در
روايتي آمده كه اين دو ملك هر صبح و شام كه ميخواهند نازل شوند ،اسرافيل عمل آن بنده را از لوح محفوظ استنساخ
نموده بدست آن دو ميدهد ،و چون هر صبح و شام صعود ميكنند ،و نامه عمل آن روز بنده را ميبرند ،به دست
__________________________________________________
(1و )7الدر المنثور ،ج  ،0ص .02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص723 :
اسرافيل ميدهند ،و وي آن نامه را با نامهاي از لوح محفوظ استنساخ كرده بود مقابله ميكند ،تا معلوم شود هر دو نسخه با
هم برابرند و وي درست استنساخ كرده «».1
و در مجمع البيان در ذيل جمله" وَ لَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" گفته :و در حديثي خداي تعالي فرموده ":كبرياء "
رداي من است و" عظمت" جامه من است ،هر كس در يكي از اين دو با من منازعت كند او را در آتش دوزخ ميافكنم
«».7
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور از مسلم از ابو داوود ،و از ابن ماجه و ديگران از ابي هريره از رسول خدا (ص) نقل كرده
است «».0
__________________________________________________
)(1سعد السعود ،ص .770
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]21
)(3الدر المنثور ،ج  ،0ص .02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص721 :
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ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ()3
وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ ال يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ ( )3وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا
لَهُمْ أَعْداءً وَ كانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ () 0وَ إِذا تُتْلي عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِينٌ ()2
أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَال تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ فِيهِ كَفي بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( )2قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ ال بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِالَّ ما يُوحي إِلَيَّ وَ ما أَنَا إِالَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ
( )2
قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلي مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( )13وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ
( )11وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسي إِماماً وَ رَحْمَةً وَ هذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ بُشْري لِلْمُحْسِنِينَ ( )17إِنَّ
الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ ( )10أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها جَزاءً بِما كانُوا
يَعْمَلُونَ ()13
ترجمه الميزان ،ج ،12ص727 :
ترجمه آيات .....ص 414 :
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به نام خداي رحمان رحيم.
حم ().1
اين كتابي است نازل شده از ناحيه خداي عزيز حكيم ().7
ما آسمانها و زمين را جز به حق و براي مدتي معين نيافريديم و كساني كه كافر شدند از هر چه انذار ميشوند اعراض
ميكنند ().0
بگو به من خبر دهيد و به من نشان بدهيد اين خداياني كه به جاي خدا ميپرستيد از زمين چه موجودي را خلق كردهاند و يا
در آسمانها چه شركتي دارند مدركي از كتب آسماني قبل از قرآن و يا دليلي علمي بياوريد اگر راست ميگوييد ().3
كيست گمراهتر از كسي كه غير خدا را ميپرستد كسي را كه تا روز قيامت هم يك دعايش را مستجاب نميكند و اصوال از
دعاي پرستندگان خود بيخبرند ().3
و چون مردم محشور شوند همان خدايان دشمن ايشان و به عبادتشان كافر خواهند بود ().0
و چون آيات روشن ما برايشان تالوت ميشود آنها كه كافر به حق شدند با اينكه حق به سويشان آمد ميگويند اين سحري
است آشكار ().2
بلكه ميگويند به دروغ آن را به خدا نسبت ميدهد بگو اگر آن را افتراء بسته باشم (ال بد باتكاء شما بستهام و حال آنكه)
شما از ناحيه خدا هيچكاري در باره من نميتوانيد بكنيد او به اين فرورفتگي شما در اباطيل از هر كس ديگر داناتر است و
شهادت او بين من و شما مرا كافي است و او آمرزگار رحيم است (8).
بگو من از بين انبياء پيغمبري نوظهور و استثنايي نيستم و خبر ندارم كه با من و با شما چه معامله ميكنند تنها و تنها آنچه
را به من وحي ميشود پيروي ميكنم و خالصه من جز اينكه به روشني انذارتان كنم وظيفهاي ندارم ().2
شما به من خبر دهيد آيا اگر فرضا اين قرآن از ناحيه خدا باشد و شما به ناحق بدان كفر ورزيده باشيد با اينكه شاهدي از
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يهود بر حقانيت مثل آن شهادت داده و ايمان آورده باشد و شما استكبار كرده باشيد باز هم اميد هدايتي در شما هست؟ نه،
خدا ستمگران را هدايت نميكند ().13
و آنان كه كافر شدند به كساني كه ايمان آوردند گفتند اگر اسالم خوب بود مؤمنين بر ما سبقت نميگرفتند و چون كفار راه
را نيافتهاند به زودي خواهند گفت اين قرآن افترايي است قديمي ().11
ترجمه الميزان ،ج ،12ص720 :
با اينكه قبل از قرآن كتاب موسي بود كه راهبر و رحمت بود و اين قرآن مصدق تورات است ،لساني است عربي تا كساني را
كه ستم كردند انذار كرده نيكوكاران را بشارت باشد ().17
به راستي آنان كه گفتند پروردگار ما اللَّه است و در پاي اين گفته خود استقامت ورزيدند نه ترسي دارند و نه اندوهگين
ميشوند ().10
آنان اهل بهشتند كه در آن جاودانهاند بخاطر آن اعمال نيكي كه ميكردند ().13
بيان آيات [غرض و مفاد كلي سوره مباركه احقاف] .....ص 415 :
اشاره
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غرض اين سوره انذار مشركيني است كه دعوت به ايمان به خدا و رسول و معاد را رد ميكردند .و اين انذار مشتمل است بر
عذاب اليم براي كساني كه آن را انكار نموده ،از آن اعراض كنند ،و به همين جهت اين سوره با اثبات معاد آغاز شده،
ميفرمايد ":ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ" و تا آخر سوره همين مطلب را مكررا خاطرنشان ساخته ،يك
جا ميفرمايد" وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ ،"...جاي ديگر ميفرمايد" وَ الَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما أَ تَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ" ،...و باز جاي
ديگر ميفرمايد" وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَي النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ "...و نيز ميفرمايد" وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَي
النَّارِ أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ "...و در آخر سوره ميفرمايد ":كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَالغٌ...".
و در اين آيات احتجاج بر يگانگي خدا و بر نبوت نيز شده ،و اشارهاي هم به هالكت قوم هود و قريههاي پيرامون مكه رفته
است ،و به اين وسيله مردم را انذار ميكند .و نيز از آمدن چند نفر از طائفه جن نزد رسول خدا (ص) خبر ميدهد كه بعد از
شنيدن آياتي از قرآن به آن جناب ايمان آورده ،به نزد قوم خود بازگشتند ،تا ايشان را انذار كنند.
و تمام اين سوره -به جز دو آيه -در مكه نازل شده و در آن دو آيه اختالف كردهاند كه -ان شاء اللَّه -به زودي در بحث
روايتي به آن اختالف اشاره خواهيم كرد ،و آن دو آيه عبارت است از آيه" أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ ،"...و آيه" قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ...".
"حم -تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ" تفسير اين آيه گذشت.
"ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي"...
منظور از" سماوات و ارض و ما بين آن دو" مجموع عالم محسوس باال و پايين است .و ترجمه الميزان ،ج ،12ص723 :
حرف "باء" در كلمه" بالحق" باي مالبست است .و مراد از" اجل مسمي" نقطه انتهاي وجود هر چيز است ،و مراد از آن
نقطه در آيه شريفه ،اجل مسماي براي مجموعه عالم است و آن روز قيامت است كه در آن روز آسمان مانند طومار در هم
پيچيده گشته ،و زمين به زميني ديگر مبدل ميشود و خاليق براي واحد قهار ظهور ميكند.
و معناي آيه اين است كه :ما عالم مشهود را با همه اجزاي آن ،چه آسماني و چه زميني ،نيافريديم مگر به حق ،يعني داراي
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غايت و هدفي ثابت ،و نيز داراي اجلي معين كه وجودش از آن تجاوز نميكند ،و چون داراي اجلي معين است قهرا در
هنگام فرا رسيدن آن اجل فاني ميشود ،و همين فاني شدنش هم هدف و غايتي ثابت دارد ،پس بعد از اين عالم عالمي
ديگر است كه آن عبارت است از عالم بقاء و معاد موعود .و در معناي" به حق بودن خلقت" در سابق مكررا سخن به ميان
آمد.
"وَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ "-مراد از" الذين كفروا" مشركين است ،به دليل آيه بعدي كه ميفرمايد ":قُلْ أَ رَأَيْتُمْ
ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" .و ليكن از ظاهر سياق بر ميآيد كه مراد از كفر آنان ،تنها كفر به معاد است ،نه كفر به يگانگي خدا
و ساير عقائد باطله آنان .و كلمه" ما" در" عما" مصدريه ،و يا موصوله است ،اما احتمال دوم با سياق سازگارتر است در
نتيجه معناي جمله چنين ميشود :و مشركين كه منكر معادند از آنچه انذار ميشوند (يعني از روز قيامت ،و عذاب اليمي كه
در آن روز مخصوص مشركين به خداست) اعراض ميكنند ،و روي برميگردانند.
[احتجاج عليه پرستش بتها و معبودهاي زميني] .....ص 412 :
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"قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ"...
كلمه" أ رأيتم" به معناي" مرا خبر دهيد" است .و مراد از آنچه به جاي خدا ميخواندند همان بتهايي است كه
ميپرستيدند ،و از آنها حاجت ميطلبيدند .و اگر ضمير مخصوص به عقالء را به آنها برگردانيد ،با اينكه سنگ و چوب بودند،
بدين مناسبت است كه مشركين كارهاي عقالء را به آنها نسبت ميدادند .و هر چند گفتيم منظور بتها است ،ليكن حجتي
كه در آيه اقامه شده ،شامل همه معبودهاي دروغين ميشود.
"أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ" -كلمه "أروني" نيز به همان معناي" مرا خبر دهيد" است .و كلمه" ما" اسم استفهام
است .و كلمه" ذا" زائد است و مجموع" ما ذا" مفعول" خلقوا" است .و كلمه" من االرض" متعلق بدانست.
"أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ" -يعني چه شركتي در خلقت آسمانها دارند .چون در آيه شريفه از اين سؤال ميكند كه
خدايان شما در همه آسمانها و زمين چه موجودي خلق كردهاند.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص723 :
توضيح اينكه :مشركين هر چند خلقت هيچ موجودي را به خدايان خود نسبت نميدادند ،بلكه تنها تدبير را به آنها مستند
ميكردند و خلقت را خاص خدا ميدانستند ،هم چنان كه خداي تعالي در اين باره فرموده ":وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ" « »1و نيز فرموده ":وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ" «».7
و ليكن از آنجايي كه خلقت از تدبير جدا نيست ،ال جرم اين نكته باعث شده آنكه مدبر است سهمي از خلقت هم داشته
باشد ،و بدين جهت به پيامبر گرامي خود دستور ميدهد :از ايشان از سهم خدايشان بپرسد كه چقدر از خلقت آسمانها و يا
زمين سهم دارند ،پس تدبير در عالم بدون خلقت معنا ندارد.
"ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" -كلمه" هذا" اشاره به قرآن است .و مراد از آوردن كتابي
قبل از قرآن ،آوردن كتابي آسماني از قبيل تورات است كه از ناحيه خدا نازل شده باشد ،و در آن از شركت خدايان مشركين
در خلقت آسمانها و زمين خبر داده باشد.
و كلمه" أثارة" -به طوري كه راغب گفته -مصدر و به معناي نقل و روايت است.
وقتي ميگوييم" اثرت العلم" معنايش اين است كه من آن علم را روايت كردم .و مصدر اين فعل همان طور كه" اثاره"
ميآيد" اثر" و" اثرة" نيز ميآيد .و اصل معناي اين واژه پيروي و دنبال كردن جاي پاي كسي بوده « »0بنا به گفته وي
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كلمه" أثارة" هر چند مصدر است ،اما مصدر به معناي مفعول -يعني ماثور -است يعني :علمي كه نقل و روايت شده باشد و
ثابت كند كه خدايان مشركين در خلقت قسمتي از آسمانها و زمين شريك خدا هستند .ولي غالب مفسرين كلمه مذكور را به
معناي" بقيه" معنا كردهاند .اين معنا هم قريب به همان معناي سابق است.
و معناي آيه اين است كه :اگر راست ميگوييد ،براي من از كتابهاي آسماني قبل از قرآن دليلي بياوريد كه داللت كند بر
اينكه خدايان شما در خلقت قسمتي از آسمانها و يا خلقت قسمتي از زمين شركت دارند .و اگر كتابي آسماني نميآوريد حد
اقل دليل علمي منقولي -و يا بقيهاي از علم موروثي خود -بياوريد كه اين ادعاي شما را اثبات كند.
__________________________________________________
)(1اگر از ايشان بپرسي آسمانها و زمين را چه كسي آفريده؟ خواهند گفت خدا .سوره زمر ،آيه .02
)(2اگر از ايشان بپرسي چه كسي خلقشان كرده خواهند گفت خدا .سوره زخرف ،آيه .22
)(3مفردات راغب ،ماده" اثر".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص720 :
"وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ ال يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ"...
استفهام در اين آيه انكاري است .و اگر مستجاب نشدن دعاي مشركين را به روز قيامت تحديد كرده بدين جهت است كه
روز قيامت اجل مسمي و معين شده دنيا است ،و محل دعوت تنها دنيا است ،و بعد از قيام قيامت ديگر دنيايي نيست.
"وَ هُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ" -اين جمله يكي ديگر از صفات آلهه مشركين است ،كه بعد از صفت ديگر آنها ،يعني
مستجاب نكردن ،ذكر شده ،نه اينكه تعليل مستجاب نكردن باشد ،براي اينكه مستجاب نكردن بتها معلول اين است كه
بتها نه مالك پرستندگان خود هستند ،و نه مالك چيزي از امور آنان ،هم چنان كه خداي تعالي فرموده ":قُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ ما ال يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ ال نَفْعاً" «».1
پس همان طور كه گفتيم ،جمله مورد بحث صفتي است اضافه بر صفت قبلي ،تا مقدمهاي باشد براي آيه بعدي كه
ميفرمايد :در قيامت دشمن اين آلهه ميشوند ،و به عبادتي كه براي آنها كردند كافر ميگردند .پس مشركين كه در دنيا
دست دعا به سوي بتها دراز ميكردند ،روز قيامت ميفهمند كه بتها از دعاي آنها غافل بودهاند و آن وقت دشمن آنها
شده ،به پرستش آنها كافر ميشوند.
از آيه شريفه برميآيد كه تمامي موجودات حتي جمادات هم حيات و شعور دارند ،براي اينكه بتها از جماداتند ،و آيه شريفه
نسبت غفلت به آنها داده ،و غفلت از خواص موجود داراي شعور است ،و بر وصفي اطالق ميشود كه داشتن شعور شان
موصوفش باشد.
"وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَ كانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ" كلمه" حشر" به معناي آن است كه چيزي را به زور از جاي
خود بيرون كني ،و منظور از آن در اينجا مبعوث كردن مردم از قبورشان ،و سوق دادن آنها به سوي محشر است ،كه در آن
روز آلهه آنان دشمنشان شده ،و به شرك آنان كافر گشته ،از ايشان بيزاري ميجويند ،هم چنان كه آيه" تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُوا
إِيَّانا يَعْبُدُونَ" « »7و آيه" فَكَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ" «» 0اين مضامين را حكايت
ميكند.
__________________________________________________
)(1بگو آيا به جاي خدا چيزي را ميپرستيد كه نه مالك ضرري براي شما است ،و نه مالك نفعي؟ .سوره مائده ،آيه .20
)(2سوره قصص ،آيه .00
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)(3پس در اين ادعا شهادت و حكم خدا ميان ما و شما كفايت كند كه ما از پرستش شما غافل بوديم .سوره يونس ،آيه .72
ترجمه الميزان ،ج ،12ص722 :
و در سياق دو آيه مورد بحث اشارهاي است به اينكه سنگ و چوبهاي جماد كه در اين عالم در نظر ما جماد و بيجانند ،چون
آثار حيات در آنها نميبينيم ،در نشاه آخرت معلوم ميشود كه براي خود جان داشتهاند ،و آن روز آثار حيات از ايشان بروز
ميكند .و ما در اين باره مطالبي در ذيل آيه" قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ" « »1گذرانديم.
"وَ إِذا تُتْلي عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِينٌ" اين آيه و آيه بعدش در مقام توبيخ است.
و مراد از" آيات بينات" آيات قرآن است كه بر آنان تالوت ميشد .در اين آيه وقتي ميخواهد از زبان كفار همين آيات
بينات را نقل كند كه در بارهاش گفتند سحر است ،به جاي اين كلمه ،كلمه" حق" را ميآورد حقي كه به سويشان آمده ،و
ميفرمايد ":لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ" با اينكه مقتضاي ظاهر آيه اين بود كه به جاي" للحق" بفرمايد" لها" ،و اين بدان جهت
است كه بفهماند آيات بينات حق بود كه بر آنان تالوت ميشد ،و هيچ مجوزي نداشتند كه آن را سحر آشكار بخوانند .و
خالصه با علم به اينكه" حق مبين" است آن را "سحر مبين" خواندند پس مردمي زورگو و لجباز و مخالف حق صريح
بودند.
"أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَال تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً"...
كلمه "أم" در اينجا منقطعه و به معناي" بلكه" است در نتيجه معناي آيه اين ميشود :بلكه كفار ميگويند اينكه قرآن خود
را كالم خدا خوانده ،بر خدا افتراء بسته است.
و معناي جمله" قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَال تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً" اين است كه :اگر من به خاطر شما قرآن را به خدا افتراء بسته
باشم ،خداي تعالي مرا به عذاب خود خواهد گرفت ،و يا در اين گرفتنش شتاب خواهد كرد و آن وقت شما نميتوانيد مانع
خواسته خدا شويد .بنا بر اين چگونه ممكن است بر خدا افتراء ببندم و به خاطر شما خود را در معرض عذاب قطعي او قرار
دهم؟ و خالصه ميخواهد بگويد :من مفتري بر خدا نيستم.
با اين معنايي كه كرديم روشن شد كه جزاء شرط در جمله" إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَال تَمْلِكُونَ لِي "...حذف شده و به جاي آن جمله
ديگري آمده كه به منزله ارتفاع مانع است ،و تقدير كالم چنين است ":قل ان افتريته آخذني بالعذاب او عاجلني بالعذاب و ال
مانع من قبلكم يمنع عنه -بگو اگر قرآن را به خدا افتراء ببندم ،مرا به عذاب خواهد گرفت ،و يا عذاب افتراء
__________________________________________________
)(1سوره فصلت ،آيه .71
ترجمه الميزان ،ج ،12ص722 :
را كه جايش در قيامت است در همين دنيا بر سرم ميآورد ،آن وقت هيچ مانعي از ناحيه شما نميتواند از آن جلوگير شود".
پس اينكه بعضي گفتهاند" جمله "فَال تَمْلِكُونَ "...از قبيل به كار بردن مسبب در جاي سبب است ،درست نيست.
"هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ فِيهِ" "-افاضه در حديث" به معناي خوض و فرو رفتن در آن است .و كلمه" ما" در اين جمله
موصوله است ،و ضمير" فيه" به آن برميگردد .ممكن هم هست مصدريه باشد ،و مرجع ضمير قرآن باشد .و در صورت
موصوله بودن" ما" معنا چنين ميشود :خداي سبحان داناتر است به آنچه كه در آن فرو رفتهايد ،يعني در تكذيب قرآن و
سحر و افتراء شمردن آن .و در صورت مصدريه بودن معنا اينطور ميشود :خدا داناتر است به خوض و فرو رفتن شما در
تكذيب قرآن.
"كَفي بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ" -اين جمله دومين احتجاج و استدالل است بر نفي افتراء به خدا .احتجاج اول جمله" إِنِ
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افْتَرَيْتُهُ فَال تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً" بود ،كه بيانش در چند سطر قبل گذشت .و معناي احتجاج دوم اين است كه :شهادت
دادن خدا در كالم خودش به اينكه كالم ،كالم او است ،نه افتراء بر او از جانب من ،كافي است در مفتري نبودن من .و
خداي سبحان اين ادعاي مرا تصديق كرده و فرموده ":لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ" «» 1و آياتي ديگر كه
در اين معنا است و اما اينكه قرآن كالم خداست ،در اثباتش همان آياتي كه تحدي ميكند (و ميفرمايد :اگر در آسماني
بودن اين كتاب شك داريد ،همه دست به دست هم داده يك سوره مثل آن بياوريد) كافي است.
"وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" -اينكه در ذيل آيه دو اسم از اسماء كريمه الهي را آورده ،به منظور احتجاج عليه لوازمي است كه
انكار رسالت متضمن آن است .گويي فرموده :اينكه شما رسالت مرا انكار نموده ،و آن را افتراء به خدا ميپنداريد ،در حقيقت
متضمن دو ادعا است ،يكي ادعاي اينكه قرآن كالم خدا نيست ،و يكي هم ادعاي اينكه دعوي رسالت من باطل است -كه
البته وثني مذهبان بطور كلي منكر رسالتند.
[احتجاج عليه مشركين كه قرآن را افتراء به خدا دانسته رسالت پيامبر (ص) را منكر شدند] .....ص 411 :

[معنا و مفاد آيه ":قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ ال بِكُمْ"] .....ص 411 :

"قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ ال بِكُمْ"...
كلمه "بدع" به معناي نوظهور و بيسابقه است ،چيزي كه نظيرش تا كنون نبوده ،و يا گفتار و كرداري كه سابقه نداشته
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اما دعوي اول شما ،جواب و ردش اين است كه :اوال اگر من آن را به خدا افتراء بسته باشم ،شما نميتوانيد جلو عذاب خدا را
بگيريد و مرا از آن نجات دهيد .و ثانيا شهادت خداي تعالي بر اينكه قرآن كالم او است ،نه كالم من ،كافي است.
__________________________________________________
)(1ليكن خدا شهادت ميدهد به آنچه كه بر تو نازل كرده ،چون به علم خودش نازل كرده است.
سوره نساء ،آيه .100
ترجمه الميزان ،ج ،12ص722 :
و اما ادعاي دوم شما جواب و ردش اين است كه خداي سبحان غفور و رحيم است ،و حكمت او اقتضاء ميكند كه با خلق
خود به مغفرت و رحمت معامله كند و معلوم است كه اين مغفرت و رحمت به جز تائبان را كه به سويش برگشتهاند ،و
صالحان كه عمل خود را اصالح كردهاند شامل نميشود .آري ،تنها اين طايفهاند كه خداي تعالي نخست به سوي صراطي
كه سلوكش ايشان را به سوي او نزديك كند هدايت ميكند ،و سپس مغفرت و رحمتش شامل حالشان ميشود ،يعني
گناهانشان را ميريزد ،و در سراي سعادت جاودانه مستقرشان ميسازد.
و اينكه گفتيم حكمت او اينطور اقتضاء ميكند ،به خاطر اين است كه انسان استعداد و صالحيت چنين كمالي را دارد ،و او
هم جواد و كريم است (قابليت محل كامل ،و فاعليت فاعل هم در حد اعالي از كمال و تماميت است ،و اين همان وجوب
است).
صالحيت انسان وجداني است و دليل نميخواهد ،و اما كرامت وجود خداي تعالي دليلش كالم خود اوست كه ميفرمايد ":وَ
ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً" « »1و نيز فرموده ":وَ عَلَي اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ" « »7و سبيل و طريقه اين هدايت همانا دعوت
است كه بايد از طريق رسالت انجام گيرد .پس در حكمت خدا واجب ميشود كه رسولي به سوي مردم گسيل دارد تا ايشان
را به راه خود هدايت كند ،راهي كه ايشان را به مغفرت و رحمت او برساند.
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[نفي علم غيب از پيامبر (ص) در جمله" وَ ما أَدْرِي "...از جهت بشر بودن او است و با اثبات علم غيب براي آن حضرت از طريق وحي منافات ندارد] .....ص 411 :

و در جمله" وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ ال بِكُمْ" ميخواهد از خود علم غيب را نفي كند ،و همان را خاطرنشان سازد كه آيه"
لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ ما مَسَّنِيَ السُّوءُ" « »7خاطرنشان ميكند .فرقي كه بين اين دو آيه وجود دارد اين
است كه آيه اعراف علم به مطلق غيب را نفي ميكند ،و دليلش را اين ميگيرد كه هم خيري زياد نكرده و هم گرفتاري به
او رسيده است .و آيه مورد بحث علم به غيب خاصي را نفي ميكند ،و آن حوادثي است كه ممكن است بعدها متوجه آن
جناب و يا متوجه مخاطبين او شود ،چون مشركين -كه روي سخن با ايشان است -خيال ميكردند كسي كه داراي مقام
رسالت ميشود -به فرضي كه چنين كسي پيدا شود -بايد خودش ذاتا داراي علم به غيب و نهانيها باشد و قدرتي غيبي
مطلق داشته باشد ،هم چنان كه اين خيال از كالم آنها كه گفتند" چرا فرشتهاي با او نيست "...و قرآن حكايتش كرده ،به
خوبي فهميده ميشود ،لذا رسول گرامي خود را دستور ميدهد كه صريحا اعتراف كند كه :او هيچ نميداند كه در آينده بر او
و برايشان چه ميگذرد ،و در نتيجه علم غيب را از خود نفي كند ،و بگويد :كه آنچه از حوادث كه بر او و برايشان ميگذرد
خارج از اراده و اختيار خود او است ،و او هيچ دخل و تصرفي در آنها ندارد ،بلكه ديگري است كه آن حوادث را پيش ميآورد،
و او خداي سبحان است.
پس اينكه فرمود ":وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ ال بِكُمْ" همانطور كه علم به غيب را از خود نفي ميكند ،قدرت و دخالت خود
را نيز نسبت به حوادثي كه در پس پرده غيب بنا است پيش
__________________________________________________
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باشد ،و به همين جهت بعضي از مفسرين آيه را چنين معنا كردهاند :من اولين رسولي نيستم كه به سوي شما گسيل شده
باشم ،و قبل از من هيچ رسولي به سوي شما گسيل نشده باشد.
بعضي ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه افعال و اقوال من افعال و اقوالي نوظهور نيست كه قبل از من هيچ رسولي اين
سخنان را نگفته باشد ،و اين كارهاي مرا نكرده باشد.
و معناي اول نه با سياق سازگاري دارد و نه با جمله قبل كه ميفرمود ".وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" بلكه با آن معنايي كه ما براي
جمله مذكور بيان كرديم ،همان معناي دوم سازگارتر است .بنا بر اين معناي آيه چنين ميشود كه :من در بين انبياء
پيغمبري نوظهور نيستم كه
__________________________________________________
)(1عطاي پروردگارت جلوگير ندارد .سوره أسري ،آيه .73
)(2راهنمايي به سوي راه وسط بر عهده خدا است .سوره نحل ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص723 :
سخنان و افعالم و سيرتم و صورتم مخالف با سخنان و افعال و صورت و سيرت آنان باشد ،بلكه من نيز مانند آنان فردي از
بشر هستم و همان آثار بشريت كه در آنان وجود داشت در من نيز وجود دارد و راه و روش آنان در زندگي همين راه و روش
من بوده است.
با اين جمله پاسخ اعتراضهايي كه به رسول خدا (ص )ميكردند داده ميشود ،مانند اعتراضي كه قرآن از ايشان حكايت
كرده كه ":ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَسْواقِ لَوْ ال أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً أَوْ يُلْقي إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ
لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها" «».1

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

)(1اين چه پيغمبري است كه طعام ميخورد ،و در بازارها آمد و شد ميكند؟ اگر پيغمبر است چرا فرشتهاي نازل نشد تا با او
به كار انذار بپردازد ،و يا چرا گنجي در اختيارش قرار ندادند ،و يا چرا داراي باغي نشد تا از آن بخورد .سوره فرقان ،آيه  2و
.2
)(2و اگر غيب ميدانستم هم خير بسياري كسب ميكردم ،و هم بديها و گرفتاريها به من نميرسيد .سوره اعراف ،آيه .122
ترجمه الميزان ،ج ،12ص721 :
بيايد ،از خود نفي مينمايد.
و اگر در اين آيه علم به غيب را از آن جناب نفي ميكند ،منافات با اين ندارد كه به وسيله وحي عالم به غيب باشد ،هم
چنان كه در مواردي از كالم خداي تعالي به آن تصريح شده ،يك جا ميفرمايد ":ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ" « »1و
جاي ديگر ميفرمايد ":تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ" « »7و جاي ديگر ميفرمايد ":عالِمُ الْغَيْبِ فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ
أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ »" «3و نيز از همين باب است سخن مسيح كه قرآن آن را حكايت نموده ،ميفرمايد ":وَ
أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ" « »3و نيز از يوسف حكايت نموده كه به دو رفيق زندانيش گفت ":ال يَأْتِيكُما
طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما" «».3
و وجه منافات نداشتن اين است كه :آياتي كه علم به غيب را از آن جناب و از ساير انبياء (ع) نفي ميكند ،تنها در اين مقام
است كه اين حضرات از آن جهت كه بشري هستند و طبيعت بشري دارند علم به غيب ندارند ،و خالصه طبيعت بشري و يا
طبيعتي كه اعال مرتبه طبيعت بشري را دارد ،چنين نيست كه علم به غيب از خواص آن باشد به طوري كه بتواند اين خاصه
و اثر را در جلب هر منفعت و دفع هر ضرر استعمال كند ،همان طور كه ما به وسيله اسباب ظاهر جلب نفع و دفع ضرر
ميكنيم.
و اين منافات ندارد كه با تعليم الهي از طريق وحي حقايقي از غيب برايشان منكشف گردد ،همان طور كه ميبينيم اگر
معجزه ميآورند ،بدين جهت نيست كه افرادي از بشر و يا برجستگاني از بشرند ،و اين خاصيت خود آنان است ،بلكه هر چه
از اين معجزات ميآورند به اذن خداي تعالي و امر او است ،هم چنان كه ميبينيم در چند جا در پاسخ آنان كه پيشنهاد آيتي
كردهاند ميفرمايد ":قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا" «،»0
__________________________________________________
)(1اين از اخبار غيب است كه به تو وحي ميكنيم .سوره آل عمران ،آيه  .33و سوره يوسف ،آيه . [.....]137
)(2اين از اخبار غيب است كه به تو وحي ميكنيم .سوره هود ،آيه .32
)(3خداي تعالي عالم غيب است و احدي راي بر غيب خود احاطه نميدهد مگر رسولي راي كه بپسندد .سوره جن ،آيه .72
)(4و به شما خبر ميدهم از آنچه ميخوريد و آنچه در خانههاي خود ذخيره ميكنيد .سوره آل عمران ،آيه .32
)(5هيچ جيره طعامي برايتان نيايد مگر آنكه شما راي از تاويل آن خبر ميدهم .سوره يوسف ،آيه .02
)(6بگو منزه است پروردگار من مگر من بجز فردي از بشر هستم .سوره اسراء ،آيه .20
ترجمه الميزان ،ج ،12ص727 :
"قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ»" ،" «1وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ
بِالْحَقِّ" «».7
شاهد اين جمع جملهاي است كه بعد از جمله مورد بحث و متصل به آن آمده كه فرموده ":إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحي إِلَيَّ" براي
اينكه اتصال اين جمله به ما قبل ميرساند كه در حقيقت اعراض از آن است ،و معناي مجموع دو جمله چنين است :من
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هيچ يك از اين حوادث را به غيب و از ناحيه خود نميدانم ،بلكه من تنها پيروي ميكنم آنچه را كه از اين حوادث به من
وحي ميشود.
"وَ ما أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ" -اين جمله تاكيد همه مطالب قبل در آيه است كه ميفرمود:
"ما كُنْتُ بِدْعاً "،"...وَ ما أَدْرِي "...و" إِنْ أَتَّبِعُ...".
بحثي فلسفي و دفع يك شبهه [(در باره عالم بودن پيامبر (ص) و ائمه (ع) به غيب ،و اثر و رابطه آن با زندگي و رفتار ايشان)].....
ص 414 :
اشاره

[بيان اينكه علم غيب اثري در جريان حوادث خارجي ندارد] .....ص 415 :
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روايات بسياري از طرق ائمه اهل بيت (ع) رسيده كه خداي سبحان پيامبر اسالم و ائمه (ع) را تعليم داده ،و هر چيزي را به
ايشان آموخته .و در بعضي از همان روايات اين معنا تفسير شده به اينكه علم رسول خدا (ص) از طريق وحي ،و علم ائمه
(ع) از طريق رسول خدا (ص) بوده است.
از سوي ديگر به اين روايات اشكال شده كه :تا آنجا كه تاريخ نشان ميدهد سيره اهل بيت چنين بوده كه در طول زندگي
خود مانند ساير مردم زندگي ميكردهاند و به سوي هر مقصدي ميرفتند از راه معمولي و با توسل به اسباب ظاهري
ميرفتند ،و عينا مانند ساير مردم گاهي به هدف خود ميرسيدند ،و گاهي نميرسيدند ،و اگر اين حضرات علم به غيب
ميداشتند ،بايد در هر مسيري به مقصد خود برسند ،چون شخص عاقل وقتي براي رسيدن به هدف خود ،دو راه پيش روي
خود ميبيند ،يكي قطعي و يكي راه خطا ،هرگز آن راهي را كه ميداند خطا است طي نميكند ،بلكه آن راه ديگر را ميرود
كه يقين دارد به هدفش ميرساند .در حالي كه ميبينيم آن حضرات چنين نبودند ،و در زندگي راههايي را طي
__________________________________________________
)(1بگو آيات و معجزات تنها و تنها از ناحيه خدا است ،و من تنها بيمرساني آشكارم .سوره عنكبوت ،آيه .33
)(2هيچ رسولي نميتواند آيتي بياورد مگر به اذن خدا ،و وقتي امر خدا برسد آن وقت به حق داوري شود .سوره مؤمن ،آيه
.22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص720 :
ميكردند كه به مصائبي منتهي ميگشت ،و اگر علم به غيب ميداشتند بايد بگوييم عالما و عامدا خود را به مهلكه
ميافكندند ،مثال رسول خدا (ص) در روز جنگ احد آنچه بر سرش آمد خودش بر سر خود آورد ،و يا علي (ع) خودش عالما
و عامدا در معرض ترور ابن ملجم مرادي ملعون قرار گرفت ،و همچنين حسين (ع) عمدا خود را گرفتار مهلكه كربال ساخت،
و ساير ائمه (ع) عمدا غذاي سمي را خوردند .و معلوم است كه القاء در تهلكه يعني خويشتن را به دست خود به هالكت
افكندن عملي است حرام ،و نامشروع.
اساس اين اشكال به طوري كه مالحظه ميكنيد دو آيه از آيات قرآني است ،يعني آيه" وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ
الْخَيْرِ" و آيه" وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ ال بِكُمْ".
و اين اشكال يك مغالطه بيش نيست ،براي اينكه در اين اشكال بين علوم عادي و علوم غير عادي خلط شده ،و علم به
غيب علمي است غير عادي كه كمترين اثري در مجراي حوادث خارجي ندارد.
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توضيح اينكه :افعال اختياري ما همان طور كه مربوط به اراده ما است ،همچنين به علل و شرائط ديگر مادي و زماني و
مكاني نيز بستگي دارد كه اگر آن علل و شرائط هم با خواست ما جمع بشود ،و با آن مساعدت و هماهنگي بكند ،آن وقت
علت پيدايش و صدور آن عمل از ما علتي تامه ميشود كه صدور معلول به دنبالش واجب و ضروري است ،براي اينكه
تخلف معلول از علت تامهاش محال است.
پس نسبت فعل كه گفتيم معلول است ،به علت تامهاش ،نسبت وجوب و ضرورت است ،مانند نسبتي كه هر حادثه ديگر به
علت تامهاش دارد .و اما نسبتش به اراده ما كه جزء علت است ،نه تمام علت ،نسبت جواز و امكان است ،نه ضرورت وجوب
تا بگويي تخلفش محال است.
پس روشن گرديد كه تمامي حوادث خارجي كه يكي از آنها افعال اختياري ما است ،وقتي در خارج حادث ميشود كه
حدوثش به خاطر تماميت علت ،واجب شده باشد ،و اين منافات ندارد با اين كه در عين حال صدور افعال ما نسبت به خود ما
به تنهايي ممكن باشد ،نه واجب.
حال كه معلوم شد هر حادثي از حوادث ،و از آن ميان هر فعلي از افعال اختياري ما در عين اختياري بودن ،معلولي است كه
علت تامهاي دارد ،و اگر نميداشت محال بود كه حادث شود ،هم چنان كه با فرض نبودن آن علت ،محال بود حادث گردد،
پس تمامي حوادث
ترجمه الميزان ،ج ،12ص723 :
عالم ،سلسله نظام يافتهاي است ،كه همگي و مجموعهاش متصف به وجوب است ،يعني محال است يكي از آن حوادث كه
به منزله يك حلقه از اين زنجير است از جاي خودش حذف شود ،و جاي خود را به چيز ديگر و حادثهاي ديگر بدهد.
و نيز معلوم شد كه پس اين سلسله و زنجير از همان روز اول واجب بوده -چه گذشتههايش و چه حوادث آيندهاش -حال
اگر فرض كنيم كه شخصي به اين سلسله يعني به سراپاي حوادث عالم آن طور كه هست و خواهد بود علم داشته باشد،
اين علم نسبت هيچ يك از آن حوادث را هر چند اختياري هم باشد تغيير نميدهد و تاثيري در نسبت آن نميكند ،يعني با
فرض اينكه نسبت وجوب دارد ،ممكنش نميسازد ،بلكه هم چنان واجب است «».1
حال اگر بگويي :همين كه علم يقيني در مجراي افعال اختياري قرار گرفت عينا مانند علم حاصل از طرق عادي ميشود و
قابل استفاده ميگردد چون آدمي را بر سر دو راهي بكنم يا نكنم قرار ميدهد به اين معنا كه در آنجا كه با علم حاصل از
طرق عادي مخالف باشد نظير علم عادي سبب فعل و يا ترك ميگردد «».7
در پاسخ ميگوييم :خير چنين نيست كه علم يقين به سلسله علل منافات با علم عادي داشته باشد ،و آن را باطل سازد ،به
شهادت اينكه ميبينيم بسيار ميشود كه انسان علم عادي به چيزي دارد ،ولي عمل بر خالف آن ميكند ،هم چنان كه
قرآن كريم در آيه
__________________________________________________
)(1توضيح بيشتر اينكه :فرض كنيم كه علي (ع) ميدانست كه در روزي معين و ساعتي معين و به دست شخصي معين
ترور ميشود ،حال با توجه به آنچه گفتيم كه تمام حوادث عالم واجب و ضروري الوجود است ،و ممكن نيست يكي از آنها از
سلسله به هم پيوسته حذف شود ،علم امام (ع) حادثه ترور خود راي ممكن الوجود نميكند ،چه علم داشته باشد و چه نداشته
باشد ،اين حادثه حادث شدني بود ،و حال كه علم دارد ،اين علم ،تكليفي براي آن جناب ايجاد نميكند ،و او راي محكوم به
اين حكم نميسازد كه امروز به خاطر احساس خطر از رفتن به مسجد خودداري كن ،و يا ابن ملجم راي بيدار مكن ،و يا
براي خود نگهباني معين كن ،چون اين علم علم به غيب (يعني شدنيها) است ،نه علم عادي تا تكليف آور باشد .مترجم.
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)(2توضيح اينكه :فرض كنيد من به علم عادي يقين كنم كه اين ميوه راي ميخورم ،چون هم بسيار ميل به آن دارم و هم
خوردنش هيچ مانع بهداشتي و شرعي ندارد ،ولي در عين حال علم يقيني دارم كه چنين عملي در سلسله علل و اسباب
وجود ندارد ،اين ميوه راي نميخورم ،در چنين فرضي علم يقين علم عادي را باطل ميكند ،و خودش به جاي آن مينشيند،
و از درجه وجوب خودش نازل شده ،به مرتبه امكان پايين ميآيد ،يعني همانطور كه گفتيم آدمي راي در اينكه بكنم يا نكنم
متحير ميسازد و همانطور كه گفتيم سبب فعل و يا ترك ميگردد .مترجم.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص723 :
"وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ" « »1ميفرمايد كفار به علم عادي يقين دارند به اينكه با انكار و عناد در برابر حق
معذب شدنشان در آتش يقيني است ،در عين حال به انكار و عناد خود اصرار ميورزند ،به خاطر اينكه در سلسله علل كه
يك حلقهاش هواي نفس خود آنان است ،انكارشان حتمي و نظير علم عادي به وجوب فعل است.
با اين بيان اشكال ديگري هم كه ممكن است به ذهن كسي بيايد دفع ميشود ،و آن اين است كه :چگونه ممكن است
انسان علم يقيني پيدا كند به چيزي كه خالف اراده او باشد ،چنين علمي اصال تصور ندارد ،و به همين جهت وقتي ميبينيم
علم در اراده ما تاثير نميكند بايد بفهميم كه آن علم ،علم يقيني نبوده ،و ما آن را علم يقيني ميپنداشتيم.
وجه دفع اين اشكال اين است كه گفتيم :صرف داشتن علم به چيزي كه مخالف اراده و خواست ما است ،باعث نميشود كه
در ما ارادهاي مستند به آن علم پيدا شود ،بلكه همانطور كه در تفسير آيه  13سوره نمل گذشت آن علمي مالزم با اراده
موافق است كه توأم با التزام قلب نسبت به آن باشد( ،و گر نه بسيار ميشود كه انسان يقين و علم قطعي دارد به اينكه مثال
شراب يا قمار يا زنا و يا گناهان ديگر ضرر دارد ،و در عين حال مرتكب ميشود ،چون التزام قلبي به علم خود ندارد) نظير
اين جريان در افعال عنائي به خوبي به چشم ميخورد « »7در
__________________________________________________
)(1سوره نمل ،آيه .13
)(2توضيح اينكه :بعضي از كارها از انسان سر ميزند كه نه ميتوان آن را مانند كار كبد و معده جبري و بي اختيار دانست،
و نه مانند ساير كارهايي كه به اختيار خود ميكنيم اختياريش خواند ،و ال جرم آن را شقي ثالث از كارهاي انسان دانستهاند،
و نام آن را" فعل عنائي" نهادهاند.
و اينگونه اعمال از حيوانات نيز سر ميزند .حيوان وقتي خود را در برابر درندهاي ميبيند ،از آنجا كه ترس دلش را پر ميكند،
ديگر نميتواند مانند ساير اوقات خود را در بين چهار طرف -جلو و عقب و راست و چپ -مختار ببيند ،چون شدت ترس
همه راهها را به روي او ميبندد ،و او ديگر نميتواند باور كند كه از سه جهت ديگر راه گريز دارد ،ال جرم تنها يك راه
برايش باقي ميماند ،و آن دهان درنده است ،و لذا ميبينيم حيوان با پاي خود به طرف درنده ميرود ،و ميگوييم :حيوان"
استسباع" شده ،يعني سبع زده شده.
و اما در انسان :انسان نيز گاهي اينطور ميشود ،مثال اگر يك فرد آدمي را بر باالي درختي و يا برجي بسيار بلند قرار دهند،
با اينكه در روي زمين به بيش از جاي يك جفت كفش زمين نميخواست ،تا بتواند روي پاي خود بايستد ،و باالي برج شايد
چند برابر آن جا داشته باشد ،ولي در عين حال نميتواند آنجا قرار بگيرد ،به محضي كه سقوط خود را تصور كند ،آن چنان
دلش از ترس پر ميشود كه ديگر باور اينكه ميتواند در آنجا بايستد از او سلب ميشود ،و او تنها و تنها يك راه پيش روي
خود ميبيند ،و آن هم اين است كه خود را پرتاب كند ،چنين عملي را نه ميتوان گفت عمل ارادي است ،براي اينكه عمل
ارادي و اختياري آن عملي است كه فاعلش قادر بر فعل و ترك آن باشد و در مثال ما فاعل قادر بر ترك نيست ،و نه عملي
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است جبري ،براي اينكه عمل جبري آن عملي است كه بدون اراده انجام گيرد ،و سقوط در مثال ما عملي است كه با اراده
فاعل انجام ميشود ،لذا نام اينگونه اعمال را عمل به عنايت نهادهاند .مترجم.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص720 :
اين گونه اعمال نيز ميبينيم علم قطعي به هالكت ،انسان را به باقي ماندن در باالي برج وادار نميكند ،چون التزامي به
علم قطعي خود ندارد.
بعضي از مفسرين از اين اشكال پاسخ دادهاند به اينكه :رسول خدا (ص) و ائمه ،تكاليفي مخصوص به خود دارند ،آنها بر
خالف ساير مردم ميتوانند خود را به اينگونه مهلكهها بيفكنند ،ولي اين كار بر سايرين حرام است .در بعضي از اخبار هم به
اين نكته اشاره شده.
بعضي ديگر چنين جواب دادهاند :آن علمي تكليف آور است كه علمي عادي باشد ،و اما علم غير عادي تكليف را بر انسان
منجز نميكند.
ممكن است اين دو پاسخ اخير را طوري توجيه كنيم كه با بيان سابق ما سازگار باشند.
[بيان] .....ص 416 :
اشاره

[مقصود از" شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ" در آيه ":قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ كَفَرْتُمْ .....]"...ص: 297
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"قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلي مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ"...
ضمير در" كان" و در" به" و در" مثله" -بطوري كه از سياق برميآيد -به قرآن بر ميگردد .و جمله" وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ
بَنِي إِسْرائِيلَ "...عطف است بر شرط" إِنْ كانَ" و در نتيجه ،جزاي اين جمله شرطيه ،هم جزاي شرط است و هم جزاء
جملهاي كه بر آن عطف شده .و مراد از "مثل قرآن" كتابي است كه از حيث مضمون و معارف الهي شبيه به قرآن باشد ،و
آن همان تورات اصلي است كه بر موسي (ع) نازل شد .و معناي جمله" فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ" اين است كه آن شاهد ياد شده
از بني اسرائيل ،بعد از شهادت ايمان هم بياورد.
و جمله" إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" تعليل همان جزائي است كه حذف شده ،و نيز ميفهماند كه آن جزاء چيست .و
ظاهرا آن جزاء عبارت است از" أ لستم ضالين -آيا در اين صورت گمراه نبودهايد؟" و بعضي جزاء را عبارت دانستهاند از
جمله" أ لستم ظلمتم "و اين درست نيست ،براي اينكه تعليل به اينكه خدا ستمكاران را هدايت نميكند با ضاللت سازگار
است ،نه با ظلم ،هر چند كه متصف به هر دو صفت بوده باشد.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص722 :
و معناي آيه اين است كه :به مشركين بگو به من خبر دهيد اگر اين قرآن از ناحيه خدا باشد و در عين حال شما به كتاب
خدا كفر ورزيده باشيد ،كتابي كه شاهدي هم از بني اسرائيل به مثل آن كتاب كه معارف همان كتاب را دارد ،شهادت داد و
به آن ايمان آورد و شما از پذيرفتن آن سرپيچي و استكبار كرده باشيد ،آيا شما مردماني گمراه نيستيد؟ به درستي كه خدا
مردم ستمكار را هدايت نميكند.
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[وجوه مختلف در معناي آيه ":وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ .....]"...ص: 298

وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ"...
بعضي گفتهاند :الم در كلمه" لِلَّذِينَ آمَنُوا" الم تعليل است ،و معنايش "براي خاطر ايمانشان" است .و برگشت معنايش به"
في" است (يعني در باره ايمان مؤمنين) و ضمير در" كان" و در" اليه" به قرآن برميگردد بدين جهت كه مؤمنين به آن
ايمان دارند.
و معناي آيه اين است كه :آنها كه كافر شدند در باره ايمان مؤمنين به قرآن گفتند:
اگر ايمان به قرآن خير بود ،مؤمنين در ايمان آوردن به آن از ما پيشي نميگرفتند.
بعضي ديگر گفتهاند :مراد از" لِلَّذِينَ آمَنُوا" بعضي از مؤمنين است ،و مراد از ضميري كه در جمله" سبقونا" است بعضي
ديگر از ايشان ،و الم در" للذين "متعلق به كلمه" قال" است ،و معناي آيه اين است كه ":كساني كه كافر شدند به بعضي
از مؤمنين -كه حاضر در مجلس بودند -گفتند :اگر اسالم چيز خوبي بود فالن شخص و فالن شخص از مؤمنين -كه در
مجلس حاضر نبودند -جلوتر از ما ايمان نميآوردند" و اين معنايي است كه از سياق آيه به دور است.
بعضي ديگر گفتهاند :مراد از جمله" لِلَّذِينَ آمَنُوا" همه مؤمنين است ،و ليكن در جمله" ما سَبَقُونا" التفاتي به كار رفته ،و

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و اما آن كسي كه بر مثل اين كتاب شهادت داده و ايمان آورده ،بطوري كه در روايات آمده ،عبد اللَّه بن سالم يكي از
علماي يهود بوده .و بنا بر اين ،آيه شريفه مدني خواهد بود ،نه مكي ،براي اينكه عبد اللَّه بن سالم از كساني است كه در
مدينه ايمان آورد.
و بعضي گفتهاند :ممكن است تعبير به گذشته در جمله" و شاهدي از بني اسرائيل شهادت داد و ايمان آورد" به منظور
تحقيق وقوع باشد .و به عبارت سادهتر :به اين منظور بوده كه بفهماند هر چند اين جريان در آينده واقع ميشود ،اما آن قدر
واقع شدنش حتمي است كه بايد آن را واقع شده حساب كني.
ليكن اين تفسير بي پايه است ،براي اينكه با سياق آيه كه سياق احتجاج عليه مشركين است نميسازد ،چون مشركين
رسول خدا (ص) را در آنچه كه از آينده خبر ميداد تصديق نميكردند.
و در معناي آيه اقوال ديگري نيز گفتهاند ،از آن جمله گفتهاند :مراد از كسي كه شهادت داد بر مثل قرآن و ايمان هم آورد
حضرت موسي (ع) است كه شهادت داد بر حقانيت تورات و به آن ايمان آورد .و اگر اين مفسرين از تفسير قبلي عدول كرده،
اين تفسير را پذيرفتهاند همه به خاطر اين بوده كه آيه را مكي دانسته و در نتيجه نميتوانستند بگويند منظور عبد اللَّه بن
سالم بوده ،چون عبد اللَّه در مدينه اسالم آورد.
و اين پندار صحيح نيست ،زيرا اوال دليلي نداريم بر اينكه آيه شريفه در مكه نازل شده باشد .و ثانيا از ادب قرآن به دور است
كه موسي (ع) را قرين مشركين جلف قرار دهد و اينان را با آن جناب مقايسه نمايد ،و بفرمايد :موسي (ع) به كتابي كه بر او
نازل شد ايمان آورد ،پس چرا شما استكبار ميورزيد ،و به قرآن ايمان نميآوريد.
بيپايگي اين حرف بر كسي پوشيده نيست.
و از جمله آن اقوال اين است كه گفتهاند :كلمه" مثل" در آيه شريفه به معناي خود قرآن است ،نه مثل قرآن ،هم چنان كه
در آيه" لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "مثل به معناي خدا است نه به معناي مانند او .
ترجمه الميزان ،ج ،12ص722 :
بعيد بودن اين تفسير هم مثل تفسير سابق است.
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بحث روايتي [رواياتي در باره مراد از" أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ" و راجع به نزول آيه ":أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ .....]"...ص 411 :
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اصل آن" ما سبقتمونا" بوده( ،و معنايش اين است:
آنهايي كه كافر شدند به همه مؤمنين گفتند :اگر ايمان خوب بود شما از ما سبقت نميگرفتيد) .و ليكن اين تفسير هم در
دوري از سياق مثل قول سابق است ،چون اگر منظور خطاب به مؤمنين بود ،جهت نداشت كه بفرمايد" سبقونا" و آوردن
صيغه غايب به جاي حاضر به هيچ وجه التفات شمرده نميشود.
"وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ" -ضمير در" به" به قرآن برميگردد ،و همچنين كلمه" هذا" نيز اشاره به
قرآن است .و كلمه" افك" به معناي افتراء است .و معنايش اين است :از آنجا كه به خاطر استكبارشان از ايمان آوردن به
قرآن ،از هدايت قرآن ،بهرهمند نشدند ،به زودي خواهند گفت اين (قرآن) افك و افترايي است قديم .و اين همان سخني
است كه در جاي ديگر به عبارت" أساطير االولين" تعبير شده.
"وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسي إِماماً وَ رَحْمَةً وَ هذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِيًّا"...
ظاهرا جمله" و من قبله "...جملهاي حاليه باشد ،و معناي جمله اين است كه :به زودي خواهند گفت :اين افترايي است قديم
و سابقهدار ،در حالي كه كتاب موسي كه امام و رحمت بود و قرآن هم آن را تصديق دارد ،قبل از آمدن قرآن از آمدنش خبر
داده بود ،و اين قرآن هم كه مصدق تورات است ،به زباني عربي آن را تصديق كرده تا براي ستمكاران بيمرسان و براي
نيكوكاران بشارتي باشد ،و با اين حال چگونه ممكن است افك بوده باشد.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص722 :
"امام" و" رحمت" بودن تورات به اين معنا است كه :تورات كتابي است كه ميتواند مقتداي بني اسرائيل باشد ،و بني
اسرائيل بايد در اعمال خود از آن پيروي كنند ،بدين جهت امام است ،و بدين جهت كه مايه اصالح نفوس مردم با ايمان
است رحمت است.
"إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا"...
مراد از اينكه گفتند" رَبُّنَا اللَّهُ" اقرار و شهادت به انحصار ربوبيت در خداي سبحان ،و يگانگي او در آن است .و مراد از
استقامتشان در مقابل شهادت خود ،اين است كه از آنچه كه شهادت به حقانيتش ميدهند منحرف نميشوند ،و رفتاري بر
خالف آن و بر خالف لوازم آن نميكنند.
"فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ" -يعني در پيش روي خود هيچ خطر محتملي ندارند ،و هيچ عقابي حتي احتمالي در
انتظارشان نيست ،و به همين جهت خوف ندارند .و نيز هيچ مكروه قطعي و محققي ندارند و به همين جهت اندوهي
نخواهند داشت ،چون هميشه خوف جايي پيدا ميشود كه پاي احتمال خطري در بين باشد ،و اندوه وقتي به دل ميآيد كه
خطري واقع شده باشد.
و حرف" فاء" در كلمه "فال خوف" ،اين نكته را ميفهماند كه در جمله بويي از شرط هست ،چون معناي جمله اين است":
كسي كه بگويد رب ما اللَّه است و استقامت هم بورزد ،خوفي ندارد...".
"أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ" مراد از اصحاب جنت بودن ،آن است كه كسي مالزم بهشت
باشد .و جمله" خالِدِينَ فِيها" نيز همين را تاكيد ميكند ،و معناي آيه اين است :اينهايند كساني كه گفتند رب ما اللَّه است و
استقامت ورزيدند ،و اينان مالزم با بهشتند در حالي كه در آن جاودانند و در حالي كه اين بهشت خالد ،جزاي اطاعتها و
كارهايي است كه در دنيا براي تقرب به خدا انجام ميدادند.
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اشاره

[روايتي در ذيل جمله ":وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ ال بِكُمْ" و اشكاالت آن] .....ص 518 :
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در كافي به سند خود از ابي عبيده روايت كرده كه گفت :از امام ابي جعفر
ترجمه الميزان ،ج ،12ص033 :
(ع)پرسيدم آيه" ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" چه معنايي دارد؟ فرمود :منظور از كتاب
همانا تورات و انجيل است .و منظور از" أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ" علم اوصياي انبياء است «».1
و در الدر المنثور است كه احمد ،ابن منذر ،ابن ابي حاتم ،طبراني ،و ابن مردويه از طريق ابي سلمة بن عبد الرحمن ،از ابن
عباس از رسول خدا (ص) روايت كرده كه فرمود :منظور از" أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ" بهره است «».7
مؤلف :شايد منظور از حظ و بهره ،كتاب محظوظ يعني موروث از انبياء و يا علماي گذشته باشد ،ليكن در بعضي از رواياتي
كه در تفسير آيه وارد شده ،آمده كه منظور از" أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ" حظ نيكو است .و در بعضي ديگر آمده كه منظور از آن،
جودت و زيبايي حظ است.
ليكن اين معنا از سياق احتجاج آيه به دور است.
و در عيون در باب" مجلس مذاكره مامون با حضرت رضا (ع)" آمده :آن جناب فرمود :پدرم از جدم از پدران بزرگوارش از
حسين بن علي (ع) روايت كرده كه فرمود مهاجر و انصار نزد رسول خدا (ص) اجتماع كردند ،و عرضه داشتند :يا رسول اللَّه
(ص) شما با اين همه وارديني كه از اطراف داري خرجت زياد است ،و مال و جان ما همه در اختيار تو است ،و ما با كمال
رغبت خوشوقت ميشويم كه در آنها تصرف كني و از خدا ميخواهيم تو را اجر دهد ،آنچه دلت ميخواهد از اين اموال خرج
كن ،هيچ حرجي بر تو نيست.
آن گاه فرمود :در اين مورد بود كه خداي تعالي روح األمين را بر آن جناب نازل كرد ،و وي به رسول خدا عرضه داشت :اي
محمد" قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي" يعني من از شما مزدي در برابر رسالتم نميخواهم ،مگر همين را كه
بعد از من به اقربايم مودت و دوستي بورزيد .مهاجر و انصار بيرون رفتند ،و منافقين گفتند :از تصرف در اموال ما چشم
نپوشيد مگر براي اينكه ما را به رعايت خويشاوندانش وادار كند ،و اين سخني عظيم ،و افترايي بود كه در مجلس آن جناب
گفتند.
و در باره همين افتراء بود كه آيه شريفه" أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَال تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ
فِيهِ كَفي بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" نازل
__________________________________________________
)(1كافي ،ج  ،1ص .370
)(2الدر المنثور ،ج  ،0ص .02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص031 :
شد  .پس رسول خدا (ص) كسي به نزد همان جمعيت فرستاد كه مگر پيش آمدي كرده؟ گفتند :بله ،و اللَّه ،يا رسول اللَّه.
بعضي از ما سخني درشت گفتند :و ما ناراحت شديم .پس رسول خدا (ص) آيه را كه نازل شده بود بر آنان تالوت كرد ،و
ايشان سخت بگريستند ،به دنبال اين جريان بود كه آيه" وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَ يَعْلَمُ ما
تَفْعَلُونَ" نازل شد «».1
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[روايتي در باره نزول آيه ":وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ .....]"...ص 514 :

و نيز در همان كتاب آمده كه :ابو يعلي ،ابن جرير ،طبراني و حاكم -وي حديث را صحيح دانسته -به سندي صحيح از عوف
بن مالك اشجعي ،روايت كرده كه گفت :روزي رسول خدا (ص) به راه افتاد من نيز در خدمتش بودم ،تا داخل شديم به معبد
يهوديان ،و چون روز عيدشان بود ،از ورود ما خوششان نيامد .پس رسول خدا (ص) به ايشان فرمود :دوازده نفر يهودي
داوطلب شويد شهادت دهيد به يگانگي خدا ،و نبوت محمد بن عبد اللَّه تا خداي تعالي عذابي كه شامل حال تمامي يهوديان
زير آسمان شده از ايشان بر طرف سازد .يهوديان همه سكوت كردند ،همين كه يكي از آنها داوطلب شد رسول خدا (ص)
مجددا پيشنهاد خود را تكرار كرد ،ولي ديگر كسي پاسخ نداد .بار سوم تكرار كرد ،احدي اجابت ننمود .آن گاه رسول خدا
(ص) پرسيد :زير بار نميرويد؟ پس بدانيد به خدا سوگند كه من حاشر و عاقب و مقضيام ،چه ايمان بياوريد و چه تكذيب
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و در الدر المنثور است كه ابو داوود در -كتاب ناسخ -از طريقه عكرمه از ابن عباس روايت كرده كه در ذيل آيه" وَ ما أَدْرِي
ما يُفْعَلُ بِي وَ ال بِكُمْ" گفته :ناسخ اين آيه در سوره فتح است « .»7ابن عباس سپس ميگويد :پس رسول خدا (ص) بين
مردم آمد ،و ايشان را بشارت داد به اينكه گناهان گذشته و آيندهاش بخشوده شده .پس مردي از مؤمنين گفت :اي پيامبر
خدا ،گوارايت باد ،اينك فهميدم كه با تو چه معاملهاي ميكنند ،ليكن نميدانم با ما چه معامله ميكنند؟ دنبال اين پرسش
آيه سوره احزاب نازل شد كه ميفرمايد" وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً" و نيز ميفرمايد ":لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ كانَ ذلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً" كه در اين دو
آيه براي آنان روشن كرد كه خدا با ايشان چه معاملهاي ميكند «».0
مؤلف :اين روايت خالي از اشكال نيست ،براي اينكه اوال در تفسير آيه شريفه" وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ ال بِكُمْ" گفتيم كه
اين آيه هيچ ارتباطي با علم غيبي كه از طريق وحي باشد ندارد ،و نميخواهد بگويد :من علم غيبي نسبت به آمرزش خود
ندارم تا روايت بگويد:
آيه سوره فتح ناسخ اين آيه است.
و ثانيا از ظاهر روايت برميآيد گناهي كه آيه سوره فتح تصريح به آمرزش آن دارد ،گناه به معناي مخالفت امر و نهي مولوي
است ،در حالي كه در تفسير سوره فتح خواهد آمد كه منظور از گناه در آن آيه چيز ديگري است.
و ثالثا آياتي كه داللت دارد بر اينكه مؤمنين داخل بهشت ميشوند بسيار زياد است ،هم در سورههاي مكي ،و هم در
سورههاي مدني ،و آيه داللتي اضافه بر داللت ساير آيات اين باب ندارد ،پس وجهي ندارد كه در روايت بگويد :اين آيه
داللت ميكند بر اينكه مؤمنين
__________________________________________________
)(1عيون اخبار الرضا ،ج  ،1ص . [.....]123
)(2منظور ابن عباس از آيه سوره فتح اين آيه است ":لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ" سوره فتح ،آيه .7
)(3الدر المنثور ،ج  ،0ص .02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص037 :
داخل بهشت ميشوند و مشمول مغفرت ميگردند.
عالوه بر اين ،سوره احزاب مدتها قبل از سوره فتح نازل شده و معنا ندارد كه آيات آن ،نظري به آيات سوره فتح داشته
باشد.
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[سوره األحقاف ( :)26آيات  83تا  .....]41ص 512 :
اشاره

وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْراً حَتَّي إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ
سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلي والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي
تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ () 13أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ نَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ
وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ ( )10وَ الَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما أَ تَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَ هُما
يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ ما هذا إِالَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ ( )12أُولئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ
خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ ( )12وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ
()12
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كنيد.
آن گاه برگشت و من هم با او بودم ،همين كه خواستيم از در خارج شويم ،مردي از پشت سر آن جناب گفت :اي محمد!
همانجا كه هستي بايست ،پس رو كرد به يهوديان و پرسيد :اي مردم يهود تا كنون كه من در بين شما بودم مرا چگونه
مردي يافتيد؟ گفتند :به خدا سوگند ما در بين خود مردي داناتر از تو به كتاب خدا ،و فقيهتر از تو و از پدرت و از جدت سراغ
نداريم .آن مرد بعد از گرفتن اين گواهي و اعتراف گفت :پس بدانيد كه من خدا را شاهد ميگيرم كه اين محمد همان
پيغمبري است كه شما در تورات و انجيل نامش را يافتهايد.
قوم يهود گفتند :اين را دروغ ميگويي .و گواهي او را رد كردند ،و به او بد و بيراه هم گفتند .پس رسول خدا (ص) فرمود:
شما دروغ گفتيد ،و سخن شما هرگز مقبول واقع نميشود.
آن گاه رسول خدا (ص) و من و آن مرد يهودي كه نامش" ابن سالم" بود بيرون آمديم چيزي نگذشت كه آيه" قُلْ أَ رَأَيْتُمْ
إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلي مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ"
نازل گرديد «» 1
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص030 :
مؤلف :در اينكه آيه مذكور در باره عبد اللَّه بن سالم نازل شده روايات ديگري از طريق اهل سنت وارد شده .ولي سياق آيه
و مخصوصا جمله" مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ" با اين معنا كه خطاب در آن ،متوجه بني اسرائيل باشد نميسازد .اشكال ديگري كه
در روايت هست اين است كه در اين روايت كتاب آسماني انجيل هم جزء كتب آسماني يهود به شمار رفته ،و حال آنكه از
كتب ايشان نيست ،و يهود آن را قبول ندارد.
و در بعضي از روايات آمده كه آيه شريفه در باره "ابن يامين" يكي از علماي يهود نازل شده كه شهادت داد و اسالم آورد ،و
يهود او را تكذيب كرد .اشكال قبلي به اين روايت هم وارد است.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص033 :
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وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَي النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ
تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ()73
ترجمه آيات .....ص 512 :

بيان آيات .....ص 513 :
اشاره

بعد از آنكه در جمله" لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ بُشْري لِلْمُحْسِنِينَ" مردم را به دو قسم" ظالمين" و" محسنين" تقسيم نمود و در
آن اشاره كرد به اينكه ظالمان سرنوشتي دارند كه همواره از آن ميترسند و خود را بر حذر ميدارند ،و محسنين سرنوشتي
دارند كه همواره برايشان
ترجمه الميزان ،ج ،12ص030 :
مسرتآور است ،اينك در اين فصل از آيات همان مطالب را به طور مفصل شرح ميدهد و ميفرمايد :مردم دو دستهاند :يك
دسته تائبين هستند كه همواره به سوي خدا رجوع دارند و در برابر او تسليمند ،و ايشان كسانياند كه اعمال نيكترشان قبول
ميشود ،و از گناهانشان در ميگذرند ،و جزو اصحاب جنتند .دسته ديگر خاسران و زيانكارانند كه همان سرنوشتي كه
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ما به انسان سفارش پدر و مادرش را كرديم كه به ايشان احسان كند احساني مخصوص به آنان،
ترجمه الميزان ،ج ،12ص033 :
مادرش او را به حملي ناراحت كننده حمل كرد و به وضعي ناراحت كننده بزاييد و حمل او تا روزي كه از شيرش ميگيرد
سي ماه است و تا هنگامي كه به حد بلوغ و رشد عقلي برسد هم چنان پدر و مادر مراقبش هستند تا به حد چهل سالگي
برسد .آن وقت ميگويد :پروردگارا نصيبم كن كه شكر آن نعمتهايي كه به من و پدر و مادرم انعام فرمودي به جاي آرم و
اعمال صالح كه مايه خشنودي تو باشد انجام دهم .پروردگارا ذريه مرا هم برايم اصالح فرما .پروردگارا من امروز به درگاهت
توبه ميآورم و از تسليم شدگانت هستم ().13
اين گونه انسانهايند كه ما بهترين اعمالشان را قبول ميكنيم و از گناهان ايشان هم درميگذريم آن چنان كه از گناهان
اهل بهشت درميگذريم ،و اين وعده صدقي است كه از آغاز خلقت تا به امروز گوشزد انسانها شده است ().10
و آن كس كه به پدر و مادرش ميگفت :اف بر شما تا كي مرا ميترسانيد از اينكه دوباره زنده شوم اين همه مردم كه قبل از
من مردند كدامشان برگشتند .پدر و مادرش به خدا پناه ميبرند تا شايد فرزندشان را هدايت كند و به فرزند ميگويند :واي بر
تو به روز جزاء ايمان آور كه وعده خدا حق است ،و او هم چنان ميگويد :اينها خرافات عهد قديم است ().12
چنين كساني عذاب خدا بر آنان حتمي شده است و در زمره امتهاي گذشته از جن و انسند كه زيانكار شدند ().12
و براي هر يك از انسانهاي نامبرده درجاتي است از پاداش و كيفر اعمالشان (و اين اختالفها به خاطر اهدافي است ناگفتني
و يكي از آنها اين است كه )پروردگارشان خود اعمالشان را به ايشان بر ميگرداند تا ظلمي به ايشان نشود (19).
در روزي كه كفار بر آتش عرضه ميشوند به ايشان گفته ميشود :هر سرمايه خيري داشتيد در زندگي دنيا از دست داديد و
با آن عياشي كرديد در نتيجه امروز در برابر استكباري كه در زمين و بدون حق ميورزيدند به عذاب خواري دچار ميشويد،
هم به خاطر استكبارتان و هم به خاطر فسقي كه مرتكب ميشديد ().73
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امتهاي گذشته از جن و انس بدان گرفتار شدند در باره اينان نيز حتمي شده.
آن گاه طائفه اول را به كسي مثل زده كه ايمان به خدا دارد و تسليم او و نيكوكار به والدين خويش است و همواره از خدا
مي خواهد تا شكر بر نعمتهايش را به او الهام كند ،نعمتهايي كه به خودش داده ،و نعمتهايي كه به پدر و مادرش ارزاني
داشته ،و نيز ميخواهد كه عمل صالح و اصالح ذريهاش را به وي الهام كند .و طائفه دوم را به كسي مثل زده كه عاق پدر و
مادرش باشد ،وقتي او را به سوي ايمان به خدا و روز جزاء ميخوانند ميگويد :اين حرفها جزو خرافات كهنه و قديمي است،
و به اين اكتفاء نموده پدر و مادر را تهديد ميكند كه ديگر از اين حرفها نزنند.
[معناي آيه ":وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً .....]"...ص 516 :
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"وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً"...
كلمه" وصيت "به طوري كه راغب گفته به معناي آن است كه به ديگري پيشنهاد كني كه فالن كار را بكند ،و اين
پيشنهاد توأم با موعظه و خيرخواهي باشد « .»1و كلمه "توصيه" بر وزن تفعيل و از ماده وصيت است ،و در قرآن آمده ":وَ
وَصَّي بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ" « »7پس ميتوان گفت مفعول دوم اين كلمه كه با حرف "باء" مفعولش ميشود ،از قبيل اعمال
است (چون هميشه انسان ،ديگري را توصيه ميكند كه عملي را انجام دهد) ،در نتيجه توصيه خدا به والدين ،توصيه
فرزندان است به عملي كه مربوط به والدين باشد كه عبارت است از احسان به آنان.
و بنا بر اين بيان ،تقدير كالم" و وصينا االنسان بوالديه أن يحسن اليهما احسانا" ميباشد ،يعني ما سفارش كرديم انسان را
به پدر و مادرش كه به آن دو احسان كند به هر مقدار كه باشد و بتواند .مفسرين در اعراب كلمه "احسانا" اقوالي ديگر
دارند .بعضي « »0گفتهاند :كلمه مذكور مفعول مطلق است اما بر اين اساس كه كلمه" وصينا" متضمن معناي" احسنا"
باشد ،و تقدير كالم "وصينا االنسان محسنين اليهما احسانا" است .و بعضي « »3ديگر گفتهاند :كلمه مذكور صفت است
براي مصدري كه حذف شده ،البته با مضافي كه در تقدير است ،و تقدير كالم
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" وصي".
)(2سوره بقره ،آيه .107
(3و )3روح المعاني ،ج  ،70ص .12
ترجمه الميزان ،ج ،12ص032 :
"و وصينا ايصاء ذا احسان" است .بعضي « »1ديگر گفتهاند :كلمه مزبور مفعول له است ،و تقدير كالم" و وصينا االنسان
بوالديه الحساننا اليهما" است .و نيز وجوهي ديگر از اين قبيل.
و به هر حال" بر به والدين و احسان به ايشان" از احكام عمومي خداست كه همانطور كه در تفسير آيه" قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما
حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً" « »7گذشت ،در همه شرايع تشريع شده ،و به همين جهت فرمود":
وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ" و سفارش را عموميت داد به هر انساني ،نه تنها مسلمانان.
آن گاه دنبال اين سفارش اشاره كرد به ناراحتيهايي كه مادر انسان در دوران حاملگي ،وضع حمل و شير دادن تحمل
ميكند تا اشاره كرده باشد به مالك حكم ،و عواطف و غريزه رحمت و رأفت انسان را برانگيزد ،لذا فرمود ":حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً
وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْراً" و اما اينكه فرمود ":وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْراً" بدين حساب است كه به
حكم آيه "وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ" « »0و آيه" وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ" « »3دوران شير دادن به فرزند دو
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[دعا و درخواست توفيق شكر نعمت و انجام اعمال صالح و مرضي خدا] .....ص 511 :

و اينكه كلمه" نعمت" را با جمله" الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلي والِدَيَّ" تفسير كرده ميفهماند كه شكر مذكور هم از طرف خود
سائل است ،و هم از طرف پدر و مادرش .و در حقيقت فرزند بعد از در گذشت پدر و مادرش زبان ذكر گويي براي آنان است.
"وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ" -اين جمله عطف است بر جمله" أَنْ أَشْكُرَ ،"...و سؤال ديگري است متمم سؤال شكر ،چون
شكر نعمت چيزي است كه ظاهر اعمال انسان را زينت ميدهد ،و صالحيت پذيرفتن خداي تعالي زيوري است كه باطن
اعمال را ميآرايد ،و آن را خالص براي خدا ميسازد.
"وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي" -اصالح در ذريه به اين معنا است كه صالح را در ايشان ايجاد كند و چون اين ايجاد از ناحيه
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سال است ،و كمترين مدت حاملگي هم شش ماه است ،كه مجموع آن سي ماه ميشود.
و كلمه "فصال" به معناي فاصله انداختن بين طفل و شير خوردن است ،و اگر كلمه" دو سال" را ظرف قرار داد براي
فصال ،به اين عنايت است كه آخرين حد شير دادن دو سال است ،و معلوم است كه اين محقق نميشود ،مگر به گذشتن دو
سال.
"حَتَّي إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً" "-بلوغ اشد "به معناي رسيدن به زماني از عمر است كه در آن زمان قواي آدمي
محكم ميشود .و ما در تفسير آيه" وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً" « »3اختالفي را كه مفسرين در معناي" بلوغ أشد"
دارند نقل كرديم ،و گفتيم كه بلوغ چهل سال عادتا مالزم با رسيدن به كمال عقل است.
"قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلي والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ" -كلمه" أوزعني" از مصدر"
ايزاع" است كه معناي الهام را ميدهد ،و اين الهام،
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .12
)(2سوره انعام ،آيه .131
)(3مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير ميدهند .سوره بقره ،آيه .700
)(4از شير گرفتنش در دو سال است .سوره لقمان ،آيه .13
)(5سوره يوسف ،آيه .77
ترجمه الميزان ،ج ،12ص032 :
الهام آن اموري نيست كه اگر خدا عنايت نكند آدمي به حسب طبع خود علم به آنها پيدا نميكند ،و آيه" وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها
فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها" « »1از آن خبر ميدهد ،بلكه الهام عملي و به معناي وادار كردن ،و دعوت باطني به عمل خير و
شكر نعمت و باآلخره عمل صالح است.
خداي تعالي در اين آيه آن نعمتي را كه سائل درخواست كرده نام نبرده ،تا هم نعمتهاي ظاهري چون حيات ،رزق ،شعور و
اراده را ،و هم نعمتهاي باطني چون ايمان به خدا اسالم ،خشوع ،توكل بر خدا و تفويض به خدا را شامل شود .پس جمله"
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ "...درخواست اين است كه نعمت ثناء بر او را ارزانيش بدارد تا با اظهار قولي و عملي نعمت او
را اظهار نمايد .اما قولي كه روشن است .و اما عملي به اينكه نعمتهاي خدا را طوري استعمال كند كه همه بفهمند نعمت
وي از خداي سبحان است و خدا آن را به وي داده ،و از ناحيه خود او نيست ،و الزمه اين گونه استعمال اين است كه
عبوديت و مملوكيت اين انسان در گفتار و كردارش هويدا باشد.

PDF.tarikhema.org

[توضيحي در باره قبول بهترين عمل ،در مقابل در گذشتن از سيئات] .....ص 511 :

"أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ نَتَجاوَزُ .عَنْ سَيِّئاتِهِمْ فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ"...
كلمه "نتقبل" متكلم مع الغير از مضارع باب تفعل است ،و تقبل همان معناي قبول را دارد ،اما از آن بليغتر است .و مراد از"
أَحْسَنَ ما عَمِلُوا" اطاعتهاي واجب و مستحبّ است ،چون اين طاعات است كه پذيرفته ميشود ،اما مباحات هر چند هم
داراي حسن باشد تقبل نميپذيرد -صاحب مجمع البيان « »7چنين گفته ،و تفسير خوبي است .مؤيد آن اين است كه تقبل
بهترين عمل را در مقابل بخشودگي گناهان قرار داده ،پس كانه گفته شده اعمال انسان دو جور است ،يا طاعات است ،يعني
واجبات و مستحبات ،كه بهترين اعمال او است كه ما آن را قبول ميكنيم ،و يا گناهان است كه از آن درميگذريم ،و اما آن
اعمالي كه طاعت و
__________________________________________________
)(1آگاه باش كه دين خالص از آن خداست .سوره زمر ،آيه .0
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص013 :
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خداست ،معنايش اين ميشود كه ذريه را موفق به عمل صالح سازد ،و اين اعمال صالح كار دلهايشان را به صالح بكشاند .و
اگر كلمه اصالح را مقيد كرد به قيد" لي" و گفت" ذريهام را براي من اصالح كن" براي اين است كه بفهماند اصالحي
درخواست ميكند كه خود او از اصالح آنان بهرهمند شود ،يعني ذريه او به وي احسان كنند ،همانطور كه او به پدر و مادرش
احسان ميكرد.
و خالصه دعاي اين است كه خدا شكر نعمتش و عمل صالح را به وي الهام كند ،و او
__________________________________________________
)(1سوره شمس ،آيه  2و .2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص032 :
را نيكوكار به پدر و مادرش سازد ،و ذريهاش را براي او چنان كند كه او را براي پدر و مادرش كرده بود .در تفسير آيه  133از
سوره آل عمران و آيه  12از سوره اعراف گفتيم كه شكر نعمت خدا به معناي حقيقيش اين است كه بنده خدا خالص براي
خدا باشد ،پس برگشت معناي دعا به درخواست خلوص نيت و صالح عمل است.
"إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ" -يعني من به سوي تو برگشتم و از كساني هستم كه امور را تسليم تو نمودند ،به
طوري كه تو هيچ ارادهاي نكردي مگر آنكه آنان نيز همان را خواستند ،بلكه جز آنچه تو ميخواهي نميخواهند .اين جمله
در مقام بيان علت مطالبي است كه در دعا بوده .اين آيه از آنجا كه دعا را نقل ميكند ،و آن را رد ننموده ،بلكه با وعده
قبولي آن را تاييد ميكند و ميفرمايد ":أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ ،"...اين نكته را روشن ميسازد كه وقتي توبه و تسليم خدا
شدن در كسي جمع شد ،دنبالش خداوند آنچه را كه باعث خلوص وي ميشود به دل او الهام ميكند ،و در نتيجه هم ذاتا از
مخلصين -به فتحه الم -ميشود ،و هم عمال از مخلصين -به كسره الم-.
اما اينكه توبه و تسليم مؤثر در اخالص ذات است ،در همين نزديكيها بدان اشاره كرديم .و اما تاثير آن در اخالص عمل
براي اينكه عمل به خاطر قبول خدا صالح نميشود ،و به سوي او باال نميرود ،مگر وقتي كه خالص براي او باشد ،هم چنان
كه فرمود ":أَال لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ" «».1
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حسنه نيست نه مقبول است و نه غير مقبول.
و جمله" فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ" متعلق است به جمله" نتجاوز" و معنايش اين است كه :ما از گناهان آنان نيز در جمله كساني
كه گناهانشان بخشوده ميشود و اهل بهشت ميشوند ،درميگذريم .در نتيجه جمله مزبور حال از ضمير" عنهم "خواهد
بود.
"وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ" -يعني خداوند با اين كالم خود وعدهشان ميدهد وعدهاي صدق كه تا كنون به زبان
انبياء و رسل وعده داده ميشدند .ممكن هم هست مراد اين باشد كه در قيامت با اين تقبل و تجاوز آن وعده صدقي كه در
دنيا داده ميشدند منجز ميشود.
"وَ الَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما أَ تَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي" بعد از آنكه وضع انسان تائب و تسليم به
خدا ،و درخواست او براي خلوص و اخالص و نيكي به والدين ،و اصالح اوالدش را ذكر كرد ،در مقابل اين انسان ،انسان
ديگري را يادآور شده كه به خدا و رسولش و معاد ،كفر ميورزد ،و چون پدر و مادرش او را به سوي ايمان دعوت نموده از
معاد ميترسانند عاق پدر و مادر ميشود.
پس اينكه فرمود ":وَ الَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما" ،ظاهرش اين است كه مبتدايي است در معناي جمع كه خبرش جمله"
أُولئِكَ الَّذِينَ" است .و كلمه" اف" يك كلمه است ولي دو معنا را اظهار ميدارد ،يكي خستگي و يكي هم خشم .و جمله" أَ
تَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ" استفهامي است توبيخي ،و معنايش اين است كه :آيا مرا تهديد ميكني كه يك بار ديگر از قبرم بيرونم
كنند ،و براي پس دادن حساب حاضرم سازند ،و خالصه آيا مرا به معاد تهديد ميكني؟ در حالي كه" وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ
قَبْلِي" امتهايي كه قبل از من بودند و هالك شدند ،احدي از آنان زنده و مبعوث نشد.
و اين استفهام در حقيقت به پندار آنان حجتي بوده بر نفي معاد ،به اين بيان كه اگر در اين ميان احياء و بعثي ميبود ،بايد
بعضي از افرادي كه تا كنون مردهاند زنده شده باشند ،با اينكه مردگان تا امروز بشر ،در اين قرنهاي طوالني كه نميتوان
آغازش را دقيقا معين كرد ،آن قدر زياد بودند كه از حد شمار بيرونند ،و از هيچ يك آنها خبر و اثري نشده .ولي اين نابخردان
اينقدر نفهميدهاند كه اگر بعضي از مردگان گذشته زنده ميشدند ،در دنيا زنده ميشدند ،و تهديد و وعيد خداي سبحان اين
نيست ،بلكه زنده شدن در آخرت و برخاستن در نشاه ديگر است نه در دنيا.
"وَ هُما يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ" -كلمه" يستغيثان" از مصدر
ترجمه الميزان ،ج ،12ص011 :
استغاثه است ،كه به معناي طلب غوث (پناه) از خدا است .و معناي جمله اين است كه:
در حالي كه پدر و مادرش از خدا طلب ميكنند كه پناهشان دهد ،و در اقامه حجت و متمايل كردن دل فرزند به سوي ايمان
كمكشان فرمايد ،به فرزندشان ميگويند :واي بر تو! به خدا و به آنچه رسولش آورده كه يكي از آنها وعده به معاد است
ايمان بياور ،و مطمئن باش كه وعده خدا به معاد كه به وسيله رسوالنش داده ،وعدهاي است حق.
از اينجا روشن ميشود كه مراد آن پدر و مادر از اينكه گفتند" ايمان بياور" اين بوده كه به خدا و رسولش در آنچه رسول از
ناحيه خدا آورده ايمان بياور .و اينكه گفت ":إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ" اين بوده كه فرزندشان به معاد ايمان بياورد ،و نيز جمله قبلي
را كه گفتند" ايمان بياور" تعليل كند و به فرزند ميفهماند اينكه گفتيم ايمان بياور به منظور انذار و تخويف بوده.
"فَيَقُولُ ما هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ" -اشاره با كلمه" هذا" به همان وعده و انذاري است كه پدر و مادرش كردند ،و يا به
همه آن دعوتهايي است كه نمودند .و معنايش اين است كه :اين انسان كه مورد بحث بود به والدين خود ميگويد :اين
وعدههايي كه ميدهيد ،و اين تهديدهايي كه مرا با آن ميترسانيد ،و يا همه اين دعوتهايي كه ميكنيد چيزي جز خرافات
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مردم وحشي قرون گذشته نيست.
"أُولئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ"...
در تفسير آيه  73سوره حم سجده مطالبي در باره اين جمله گذشت.
[اشاره به اختالف درجات مؤمنين نيكو كار و كافران بد كار متناسب با اختالف نفوس و اعمال هر يك] .....ص 588 :

[وجوهي كه در معناي جمله ":وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَي النَّارِ" گفته شده است] .....ص 584 :

"وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَي النَّارِ"...
عرضه كردن آب بر حيوان يا براي حيوان به اين است كه آب را در جايي قرار دهي كه حيوان آن را ببيند ،به طوري كه اگر
خواست ،بتواند بنوشد .و عرضه كردن كاال براي فروش به اين است كه آن را در جايي قرار دهي كه مانعي براي معامله
كردن آن وجود نداشته باشد.
و در جمله مورد بحث بعضي « »7گفتهاند :مراد از عرضه كردن كفار بر آتش اين است كه آنان را در آتش عذاب دهند ،مثل
اينكه ميگويند فالني عرضه بر شمشير شد يعني كشته شد و اين تعبير مجازي است معروف و شايع.
ولي اين تفسير با آيه آخر سوره كه ميفرمايد ":وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَي النَّارِ أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلي وَ رَبِّنا قالَ
فَذُوقُوا الْعَذابَ "...آن طور كه بايد نميسازد چون در اين آيه چشيدن عذاب بعد از عرضه شدن بر آتش و بعد از گفتگوهايي
ديگر آمده ،پس معلوم ميشود غير آن است.
بعضي « »0ديگر گفتهاند :در آيه قلب (جابجايي كه خود فني است از كالم) به كار رفته ،و اصل آن عرضه كردن آتش است
بر كفار ،نه عرضه كردن كفار بر آتش ،براي اينكه در تحقق معناي" عرض" الزم است" معروض عليه" معروض" را درك
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"وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا"...
يعني براي هر يك از نامبردگان كه عبارتند از مؤمنين نيكوكار ،و كافران بد كار ،منازل و مراتبي مختلف از نظر بلندي و
پستي هست .آري براي بهشت درجاتي و براي دوزخ هم دركاتي است.
و برگشت اين اختالف به اختالفي است كه در نفوس آنان است ،هر چند كه نفوس در اعمال جلوه ميكند ،و بدين جهت
فرموده ":براي آنان درجاتي است از آنچه كردند" ،و معلوم ميشود درجات مال ايشان است ،و منشا آن درجات اعمالشان
است.
"وَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ" -الم در اول جمله الم غايت است ،و جمله مورد بحث عطف بر غايت و يا
غايتهايي است كه حذف شده ،چون ذكر آنها مورد غرض نبوده .و اگر اين جمله غايت شده براي جمله" و لكل درجات"
براي اين است كه جمله مزبور در معناي "ما براي آنها درجات قرار داديم" ميباشد ،آن وقت معنا چنين ميشود :ما آنان را
درجه بندي كرديم براي اين و اين و براي اينكه اعمالشان تمام و كامل به ايشان برسد ،و ظلم نشوند .
ترجمه الميزان ،ج ،12ص017 :
و معناي توفيه و رساندن مردم به تمام و كمال اعمال اين است كه خدا عين اعمالشان را به خودشان برميگرداند ،پس بدين
حساب آيه مورد بحث از آياتي خواهد بود كه بر تجسم اعمال داللت ميكند .ولي بعضي از مفسرين « »1كلمه" اجور" را
در تقدير گرفته ،گفتهاند معنايش اين است كه :تا خدا اجر آنان را تمام و كامل بدهد.
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كند ،و آتش ،شعور ندارد ،و كفار را درك نميكند ،اين كفارند كه آتش را درك ميكنند ،پس به اين دليل ،در كالم قلب به
كار رفته ،و مراد ،عرضه كردن آتش بر كفار است (و اين حرف صحيح نيست زيرا از آياتي مانند آيه  03از سوره ق و آيه 73
از سوره فصلت كه براي همه چيز نطق و گويايي قائل است برميآيد كه جهنم نيز شعور دارد).
بعضي از مفسرين « »3در اينكه چرا در آيه قلب به كار رفته گفتهاند :درست است كه هميشه معروض عليه عرضه بر
معروض ميشود ،مثال آب را عرضه بر حيوان ميكنند ،ولي از آنجايي كه كفار به طرف آتش ميروند ،لذا قلب كرد تا رعايت
اين اعتبار را كرده باشد.
و اين درست نيست :اما اينكه گفتند بايد معروض عليه معروض را درك كند ،تا به
__________________________________________________
(1و  7و  0و )3روح المعاني ،ج  ،70ص .77
ترجمه الميزان ،ج ،12ص010 :
طرف آن متمايل و يا از آن گريزان شود ،و آتش شعور ندارد ،صحيح نيست ،براي اينكه اوال دليلي بر آن نيست ،و بلكه
عرضه كاال بر بيع و آيه" إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ" «» 1دليل بر خالف آن است .و ثانيا قبول
نداريم كه آتش دوزخ شعور نداشته باشد چون در اخباري صحيح آمده كه بهشت و دوزخ شعور دارند ،و آيه شريفه" يَوْمَ
نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ" « »7و آياتي ديگر هم بدان اشعار دارد.
و اما اينكه گفتند مناسب اين است كه معروض را نزد معروض عليه ببرند نه بعكس.
در جواب ميگوييم اين را هم قبول نداريم كه همه جا بايد چنين باشد ،براي اينكه در آيه  27از سوره احزاب ديديم كه
چنين نبود (چون در آنجا امانت كه يا دين است و يا واليت نزد آسمانها و زمين و جبال برده نشده).
عالوه بر اين ،در كالم خداي تعالي آياتي هست كه داللت دارد بر آمدن آتش نزد كفار ،مانند آيه" وَ جِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ
يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَ أَنَّي لَهُ الذِّكْري" «».0
پس حق همان است كه گفتيم :عرضه عبارت است از اظهار نمودن مانعي كه نگذارد چيزي متلبس به چيزي شود ،و اين
معنا يك معناي نسبي است كه همواره دو طرف ميخواهد ،چيزي كه هست ممكن است اولي فرع و معروض ،و دومي اصل
و" معروض عليه" واقع شود ،يك بار آتش دوزخ عرضه بر كافران شود ،به اين عنايت كه كافر عمل صالح و يا شفيعي ندارد
كه مانع داخل شدنش در آتش شود ،مانند اين مورد كه فرموده ":وَ عَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً" « ،»3و يك بار
ديگر كفار عرضه بر آتش شوند ،به اين عنايت كه هيچ مانعي از ناحيه آتش جلوگير عذاب آنان نيست ،مانند اين مورد كه
ميفرمايد ":النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا" « »3و اين مورد كه ميفرمايد ":يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَي النَّارِ...".
و بنا بر اين نزديكتر به ذهن اين است كه هر دو عرضه در قيامت صورت ميگيرد ،هم عرضه كفار بر جهنم ،و هم عرضه
جهنم بر كفار .عرضه جهنم بر كفار وقتي است كه خود را براي اولين بار به كفار نشان ميدهد ،و عرضه كفار بر جهنم
هنگامي است كه به حسابها
__________________________________________________
)(1ما امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم .سوره احزاب ،آيه .27
)(2روزي كه به جهنم ميگوييم آيا پر شدي ميگويد آيا باز هم هست .سوره ق ،آيه .03
)(3آن روز جهنم را ميآورند ،در آن روز انسانها همه متذكر ميشوند ،ولي چه جاي تذكر است.
سوره فجر ،آيه .70
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بحث روايتي [رواياتي در باره حد اقل مدت حمل ،و مراد از "بلوغ اشد" در ذيل آيه ":حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً .....]"...ص :
582
اشاره

در الدر المنثور است كه عبد الرزاق ،عبد بن حميد و ابن منذر از طريق قتاده از ابي حرب بن ابي االسود دئلي روايت كردهاند
كه گفت :زني را نزد عمر آوردند كه شش ماهه زائيده بود ،عمر از اصحاب رسول خدا حكم وي را پرسيد .علي (ع) فرمود
نبايد سنگسار شود ،مگر نميبيني خداي تعالي ميفرمايد ":وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْراً" و از
__________________________________________________
)(1كساني كه كافر شدند دسته دسته به سوي جهنم سوق داده ميشوند .سوره زمر ،آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،12ص013 :
سوي ديگر ميفرمايد ":وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ" ،پس بايد فهميد كه اقل حمل شش ماه است.
پس عمر آن زن را رها كرد .راوي ميگويد :بعدا شنيديم كه آن زن درست در آخر شش ماه وضع حمل كرده بوده «».1
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)(4ما جهنم را عرضه كرديم بر كافران عرضه كردني .سوره كهف ،آيه .133
)(5هر صبح و شام كفار عرضه به جهنم ميشوند .سوره مؤمن ،آيه .30
ترجمه الميزان ،ج ،12ص013 :
رسيده و تكليفها را يكسره كرده باشند ،در آن موقع كفار را عرضه بر جهنم ميكنند ،و به سوي دوزخ سوقشان ميدهند،
هم چنان كه فرموده ":وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي جَهَنَّمَ زُمَراً" «».1
و در آغاز جمله "أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها" كلمه" يقال" در تقدير است ،و معنايش اين است كه:
به ايشان گفته ميشود طيبات خود را در زندگي دنيا از بين برديد .و كلمه" طيبات" به معناي اموري است كه ماليم با نفس
و موافق با طبع آدمي است ،و انسان از آنها لذت ميبرد .و" اذهاب طيبات" به معناي از بين بردن و مصرف كردن آنها
است .و مراد از" استمتاع از طيبات" استعمال و بهرهمند شدن از آنها است ،به طوري كه اين بهرهمندي در نظر ،هدف باشد،
نه وسيله براي زندگي آخرت و آمادگي براي آن.
و معناي آيه اين است كه :وقتي عرضه بر آتش ميشوند به ايشان گفته ميشود :شما همه آن طيباتي كه بايد امروز از آن
لذت ببريد در زندگي دنيا از بين برديد ،و همانجا از آنها بهرهمند شديد ،و ديگر چيزي برايتان نمانده كه امروز در اين عالم از
آن لذت ببريد.
"فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ" -اين آيه تفريع و نتيجهگيري
از آيه قبل است كه ميفرمود :طيبات خود را در دنيا از بين برديد .و منظور از "عذاب هون" آن عذابي است كه توأم با
خواري و ذلت است.
و معناي آيه اين است كه :پس امروز شما سزايتان عذابي است كه در آن خواري و ذلت است ،و خواري آن در مقابل آن
استكباري است كه در دنيا ميكرديد ،و زير بار حق نميرفتيد ،و عذابش در مقابل فسق و اعراض از طاعات شما است .و اين
هر دو گناهي است كه يكي مربوط به اعتقاد است كه همان استكبار از حق باشد ،و يكي مربوط به عمل است كه همان
فسق باشد.
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مؤلف :اين داستان را مفيد هم در ارشاد نقل كرده «».7
و نيز در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن ابي حاتم از بعجة بن عبد اللَّه جهني روايت كرده كه گفت :مردي از قبيله ما ،با
زني كه او نيز از جهنيه بود ازدواج نمود ،و آن زن درست بعد از شش ماه از ازدواجش فرزندي آورد ،همسرش نزد عثمان بن
عفان رفت ،و داستان را گفت .عثمان دستور داد زن را سنگسار كنند ،جريان به علي (ع) رسيد ،نزد عثمان رفت ،كه اين چه
دستوري است كه دادهاي؟ عثمان گفت او ششماهه زائيده ،و مگر چنين چيزي ممكن است؟ حضرت فرمود :مگر نشنيدهاي
كه خداي تعالي ميفرمايد ":وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْراً" ،و از سوي ديگر مدت شير دادن را دو سال تمام دانسته ،و
فرموده ":حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ" دو سال از سي ماه كسر شود چقدر ميماند ،مگر بيش از شش ماه باقي ميماند؟
عثمان گفت :به خدا سوگند متوجه اين نكته نبودم .برويد زن را بياوريد ،وقتي آوردند ديدند از حكم اعدام سخت ترسيده،
بخواهرش گفته بوده از اين ماجرا غصه مخور (و مپندار كه من براي قبيله ننگي آوردهام) ،به خدا سوگند احدي غير از
شوهرم با من نزديكي نكرده.
راوي سپس مي گويد :آن كودك بزرگ شد ،و پدرش اعتراف كرد كه او فرزند من است ،چون شبيهترين مردم به پدر خود
بود .و باز ميگويد :من آن مرد را ديدم كه در آخر بيمار شد و تكههاي بدنش در بستر ميريخت» 0« .
و در تهذيب به سند خود از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :نزد پدرم بودم كه مردي از آن جناب
پرسيد منظور از" بلوغ اشد" در كالم خداي عز و جل كه ميفرمايد ":حَتَّي إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ" چيست؟ فرمود :رسيدن به حد
احتالم «».3
و در خصال از ابي بصير روايت آورده كه گفت :امام صادق (ع) فرمود:
وقتي بنده خدا سيساله شد به حد بلوغ اشد رسيده ،و چون به سن چهل سالگي برسد ،به منتهاي بلوغ رسيده ،و همين كه پا
به چهل و يك سالگي بگذارد رو به نقصان گذاشته ،و اما
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .33
)(2ارشاد مفيد ،في قضاياه في زمن امارة العمر ،ص .113
)(3الدر المنثور ،ج  ،0ص .33
)(4نور الثقلين ،ج  ،3ص .10
ترجمه الميزان ،ج ،12ص010 :
كسي كه پنجاهساله شده بايد خود را مثل كسي بداند كه در حال جان كندن است «».1
مؤلف :اين روايت خالي از اين اشعار و اشاره نيست كه بلوغ اشد مراتب مختلفي دارد و اولين مرتبه آن كه غالبا در سن
شانزده سالگي است احتالم است ،و مرتبه دوم آن گذشتن شانزده سال ديگر است كه ميشود سي و سه سالگي .و در نظير
اين آيه كه در سوره يوسف بود اخباري ديگر نقل شد.
اين را هم بايد دانست كه در تفسير آيه اخباري « »7نقل شده كه آيه را با حسين بن علي (ص) و والدتش در شش ماهگي
تطبيق كردهاند كه البته اين روايات همان جنبه تطبيق را دارند ،نه اينكه بخواهند نزول آيه را در باره آن جناب بدانند.
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و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم و ابن مردويه از عبد اللَّه روايت آوردهاند كه گفت :من در هنگامي كه مروان مشغول
خطبه ب ود در مسجد بودم ،و شنيدم كه گفت :خدا خواب خوشي به امير المؤمنين (يعني معاويه) در باره فرزندش يزيد ارائه
داده ،و آن اين است كه او را جانشين خودش كند ،هم چنان كه ابو بكر عمر را جانشين خود كرد .عبد الرحمن پسر ابو بكر
صدا زد مگر حكومت اسالم هم مانند امپراطوري روم هرقلي و وراثتي است .اگر ابو بكر اين كار را كرد در باره هيچ يك از
فرزندانش و از اهل بيتش نكرد ،و معاويه به خاطر عرق پدر فرزندي نميخواهد چنين كرامتي را نسبت به فرزندش بكند.
مروان گفت :مگر تو همان نيستي كه به پدر و مادرش گفت ":اف لكما" (منظور مروان اين بود كه تو فرزند ناخلفي هستي).
عبد الرحمن گفت :مگر تو فرزند همان ملعون نيستي كه رسول خدا (ص) پدرت را لعنت كرد؟
عبد اللَّه ،ناقل جريان ،ميگويد :عايشه اين توهين مروان به برادرش را شنيد ،گفت:
اي مروان اين تو بودي به عبد الرحمن چنين و چنان گفتي ،به خدا سوگند دروغ گفتي ،آيه" أُفٍّ لَكُما" در باره او نازل نشده،
بلكه در باره فالن بن فالن نازل شد «».0
و نيز در همان كتاب آمده كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه در باره آن كسي كه به پدر و مادرش گفته بود ":أُفٍّ
لَكُما "...گفته :اين آيه در باره يكي از فرزندان ابو بكر نازل شده «».3
مؤلف :اين معنا از قتاده و سدي هم نقل شده « .»3و داستان مروان و تكذيب گفتار او
__________________________________________________
)(1نور الثقلين ،ج  ،3ص  13به نقل از خصال.
)(2نور الثقلين ،ج  ،3ص .13
(3و  3و )3الدر المنثور ،ج  ،0ص  31و . [.....]37
ترجمه الميزان ،ج ،12ص012 :
توسط عايشه معروف است .در روح المعاني بعد از آنكه روايت مروان را رد ميكند ميگويد :بعضي از علماي اسالم مانند
سهيلي در كتاب" االعالم" با نظريه مروان و اينكه آيه در باره عبد الرحمن نازل شده موافقت كردهاند .و به فرضي كه
تسليم اين معنا شويم ديگر سرزنش او آن هم از ناحيه مروان معنا ندارد ،براي اينكه عبد الرحمن مسلمان شده و از افاضل
صحابه و شجاعان ايشان بود ،و در دوران مسلمانياش در روز يمامه و غير آن آوازهاي داشت ،اسالم هم كه اعمال ناشايست
قبل را پاك ميكند ،و طبق اين حكم كافر وقتي مسلمان شد ،ديگر نبايد مالمتش كرد كه تو در زمان كفرت چنين و چنان
گفتي «».1
و اين سخن از او درست نيست براي اينكه اگر روايت صحيح باشد ،چارهاي نيست جز اينكه بگوييم اسالم عبد الرحمن
سودي به حالش نداشته چون ذيل آيه شهادت ميدهد كه شخص مورد نظر آيه ،اهل عذاب و جزو زيانكاران است ،چون
ميفرمايد ":أُولئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ...إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ" و با چنين شهادتي ديگر مدافعات سهيلي سودي به حال
او ندارد.
و در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا ...وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها" آمده كه امام (ع) فرموده :يعني در دنيا خورديد و
نوشيديد و سواري كرديد ،و اين آيه در باره بني فالن نازل شد .و در باره جمله" فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ" فرمود :مقصود
از آن عطش است «2».
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[سوره األحقاف ( :)26آيات  48تا  .....]41ص 581 :
اشاره

وَ اذْكُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ وَ قَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ اللَّهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ
عَظِيمٍ () 71قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ( )77قالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أُبَلِّغُكُمْ ما
أُرْسِلْتُ بِهِ وَ لكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ ( )70فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ
رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ ( )73تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها فَأَصْبَحُوا ال يُري إِالَّ مَساكِنُهُمْ كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ()73
وَ لَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَ جَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَ أَبْصاراً وَ أَفْئِدَةً فَما أَغْني عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ ال أَبْصارُهُمْ وَ ال أَفْئِدَتُهُمْ
مِنْ شَيْءٍ إِذْ كانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ( )70وَ لَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُري وَ صَرَّفْنَا
الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( )72فَلَوْ ال نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْباناً آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَ ذلِكَ إِفْكُهُمْ وَ ما كانُوا
يَفْتَرُونَ ()72

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و در كتاب محاسن به سند خود از ابن القداح از امام صادق از آباء گرامياش (صلوات اللَّه عليهم اجمعين) روايت كرده كه
فرمودند :روزي براي رسول خدا (ص) خبيصي (نوع حلوا) آوردند ،حضرت از خوردن آن امتناع ورزيد ،پرسيدند آيا خبيص را
تحريم كردهاي؟ فرمود :نه ،و ليكن من بدم ميآيد از اينكه دلم نسبت به خوردن آن بياختيار شود ،آن گاه اين آيه را تالوت
كرد ":أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا" «».0
و در مجمع البيان در ذيل همين آيه گفته :در حديث آمده كه عمر بن خطاب گفت:
من از رسول خدا (ص) وقت مالقات گرفته بودم ،در آن ساعت در باغ ام ابراهيم خدمت آن جناب رسيدم ،ديدم روي
حصيري از ليف خرما دراز كشيده ،و قسمتي از بدنش روي خاك قرار گرفته ،و زير سرش بالشي پر از ليف خرما بود ،سالم
كردم و سپس
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .73
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .722
)(3نور الثقلين ،ج  ،3ص  ،13به نقل از محاسن برقي.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص012 :
نشستم .عرضه داشتم :يا رسول اللَّه! شما پيامبر خدايي ،برگزيده و انتخاب شده از بين همه خلق اويي ،و كسري و قيصر بر
تخت طاليي و فرش حرير و ديبا قرار دارند ،و شما روي اين حصير خوابيدهاي؟! فرمود :آنها كساني هستند كه خدا
طيباتشان را در دنيا كه سر انجام تمام شدني است داده ،و طيبات ما را براي آخرتمان ذخيره كرده «».1
مؤلف :اين روايت در الدر المنثور به چند طريق از عمر نقل شده است «».7
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .22
)(2الدر المنثور ،ج  ،0ص .37
ترجمه الميزان ،ج ،12ص012 :
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ترجمه آيات .....ص 581 :

بيان آيات .....ص 541 :
اشاره

بعد از آنكه مردم را به دو قسمت تقسيم كرد ،و رشته كالم به مساله انذار كشيده شد ،اينك در اين آيات به دو داستان اشاره
ميكند :يكي از قوم عاد ،و هالكت ايشان و در ضمن اشاره به هالكت قراي پيرامون مكه .و يكي هم از ايمان آوردن قومي
از جن ،كه خداي تعالي به سوي رسول خدا (ص) متوجهشان كرد ،و با شنيدن قرآن ايمان آوردند و براي انذار به سوي قوم
خود برگشتند .و منظور از نقل اين دو داستان اين است كه هر كس بخواهد از سرگذشت آنان عبرت بگيرد ،و آيات فوق تنها
مربوط به داستان اول است.
"وَ اذْكُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ وَ قَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ"...
ترجمه الميزان ،ج ،12ص071 :
[اقوال مختلف در باره اينكه" احقاف" در كجا واقع است؟ ،و توضيح گفتگوي هود (ع) با قوم عاد] .....ص 548 :
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به ياد آر برادر عاد (هود پيغمبر) را (كه در جنوب شبه جزيره عرب در سرزميني) به نام احقاف قوم خود را انذار ميكرد در
حالي كه پيامبران زيادي قبل از او در گذشتههاي دور و نزديك آمده بودند و همه گفتند كه غير خدا را نپرستيد كه من بر
شما ميترسم از عذاب روزي عظيم ().71
ترجمه الميزان ،ج ،12ص073 :
گفتند آيا به سراغ ما آمدهاي تا با دروغهايت ما را از خدايانمان منصرف كني؟ اگر راست ميگويي آن عذابي كه ما را از آن
ميترساني بياور ().77
هود گفت :علم تنها نزد خداست و آنچه من ميگويم تنها رسالتي است كه مامورم به شما ابالغ كنم اما اين را هم بدانيد كه
من شما را مردمي جاهل ميدانم ().70
و چون آن عذاب را ديدند كه از كرانه افق نزديك ميشود گفتند اين ابري است كه ميخواهد بر ما ببارد .هود گفت :و ليكن
اين همان عذابي است كه در آمدنش شتاب ميكرديد و آن بادي است كه عذابي دردناك همراه دارد ().73
هر چه سر راه خود ببيند به اذن پروردگارش ويران ميكند .چيزي نگذشت كه يك روز صبح جز خانههايشان به چشم
نميخورد همه هالك شده بودند و ما اين طور مردم مجرم را كيفر ميدهيم ().73
با اينكه به آنان مكنتهايي داده بوديم كه به شما ندادهايم به آنها نيز گوش و چشم و فهم داده بوديم اما نه گوششان به
دردشان خورد و نه از چشم و دل خود كمترين بهرهاي بردند ،چون آيات خدا را انكار ميكردند و همان عذابي كه
مسخرهاش ميكردند بر سرشان بيامد ().70
اين آثار كه پيرامون سرزمين خود ميبينيد همه اقوامي بودند كه ما آيات خود را نشانشان داديم بلكه برگردند ولي برنگشتند
و ما هالكشان كرديم ().72
كسي نيست از آنان بپرسد چرا پس آن خداياني كه به جاي خداي تعالي معبود خود گرفته بودند تا به خداي تعالي نزديكشان
سازند ياريشان نميكردند بلكه در روز گرفتاري غيبشان زد و اين بود نتيجه اعراض و افتراءهايشان ().72
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كلمه" اخا عاد -برادر عاد" به معناي هر كسي است كه از طرف پدر به اين قوم نسبت داشته باشد .و منظور از اين برادر،
هود پيغمبر (ع) است .و كلمه "احقاف" نام سرزميني است كه قوم عاد در آن زندگي ميكردهاند ،و آنچه يقين به نظر
ميرسد اين است كه اين سرزمين در جنوب جزيرة العرب بوده ،ولي امروز هيچ اثري از آن قوم در آن باقي نمانده .و در
اينكه در چه نقطه از جنوب واقع بوده اختالفست .بعضي « »1گفتهاند در بياباني بوده بين عمان و مهرة .و بعضي «»7
گفتهاند ريگزاري است كه بين عمان و حضرموت واقع شده ،بعضي «» 0ديگر گفتهاند ماسههاي لب درياي قريه شجره
است ،و شجره محلي است در سرزمين يمن .بعضي « »3ديگر چيزهايي ديگر گفتهاند.
"وَ قَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ" -كلمه" نذر" جمع" نذير" است ،و مراد از آن به طوري كه از سياق برميآيد
رسوالن خدا است .و اما اينكه بعضي »«5از مفسرين كلمه" نذر" را به معناي رسوالن و علماء كه نائبان رسوالنند
گرفتهاند ،تفسير درستي نيست.
مفسرين « »0جمله" مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ "را به كساني كه قبل از او بودند ،و جمله" وَ مِنْ خَلْفِهِ" را به كساني كه بعد از او آمدند
تفسير كردهاند .البته عكس اين نيز ممكن است ،و ميشود گفت مراد از" بَيْنِ يَدَيْهِ" بيم رسانان زمان او ،و از" من خلفه"
بيم رسانان قبل از او باشند .و بنا بر احتمال اول بهتر آن است كه بگوييم گذشتن بيم رسانان در" مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ" و در" مِنْ
خَلْفِهِ" كنايه باشد از اينكه اين دو طائفه در زمان فترت و نبودن انبياء به سوي مردم آمدند و بيم رساندند.
"أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ" -اين جمله ،كلمه" انذار "در جمالت قبل را تفسير ميكند ،و اشاره دارد به اينكه اساس دين آن جناب
كه زير بناي تمامي جزئيات ديني او است توحيد بوده است.
"إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ" -اين جمله دعوت انبياء را به توحيد تعليل ميكند ،و ظاهرا مراد از روز عظيم روز
عذاب انقراض باشد ،نه روز قيامت ،به دليل اينكه به زودي ميفرمايد ":فَأْتِنا بِما تَعِدُنا -اگر راست ميگويي وعيدي كه به ما
ميدهي بياور" و نيز ميفرمايد ":بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ -اين همان عذابي است كه در بارهاش عجله ميكرديد" .و بقيه
الفاظ آيه روشن است.
__________________________________________________
(1و  7و  0و  3و  3و )0روح المعاني ،ج  ،70ص .73
ترجمه الميزان ،ج ،12ص077 :
"قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنا"...
اين جمله پاسخي است كه قومش در مقابل تهديد آن جناب دادهاند .و در جمله "لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنا"" افك" كه عبارت
است از دروغ و افتراء ،متضمن معناي صرف و منحرف كردن است (چون با حرف" عن" متعدي شده) ،و در نتيجه چنين
معنا ميدهد :آيا به سراغ ما آمدهاي كه ما را به دروغ و افتراء از آلهه و خدايانمان منحرف كني؟
"فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ" -اينكه ميگويند آن عذابي را كه به ما وعده كردهاي بياور ،ميخواهند بگويند تو از
آوردن آن عاجز ،و در تهديدت دروغگو ،و در انذارت فريب كاري.
"قالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ"...
اين قسمت پاسخ هود از گفتار ايشان و رد آن است .پس اينكه فرمود ":إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ" خواسته است علم به اينكه
عذاب چه وقت نازل ميشود را منحصر در خداي تعالي كند ،چون اين علم يكي از مصاديق علم به غيب است كه حقيقت
آن را غير از خداي عز و جل كسي نميداند .و جمله مذكور اين اشاره را هم دارد كه هود (ع) علم به اينكه آن عذاب چيست
و چگونه است؟ و چه وقت است؟ ندارد و بدين جهت دنبال آن جمله گفت ":وَ أُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ -من تنها آنچه را مامور
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[عذاب قوم عاد و انقراض آنان] .....ص 545 :

"تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها فَأَصْبَحُوا ال يُري إِلَّا مَساكِنُهُمْ كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ"...
كلمه "تدمر" مضارع از مصدر" تدمير" است كه به معناي هالك كردن ميباشد ،و هر چند هالك كردن را نسبت به
تمامي اشياء داده ،و فرموده اين عذاب هر چيزي را هالك ميكند ،ليكن سياق آن را مختص به مثل انسان و جنبندگان و
اموال ميسازد .پس معنايش اين ميشود كه :باد مذكور ،بادي است كه هر چيزي را كه در سر راهش واقع شده باشد هالك
ميكند ،چه انسان ،چه جنبندگان و چه اموال.
"فَأَصْبَحُوا ال يُري إِلَّا مَساكِنُهُمْ" -اين جمله نتيجه نزول عذاب را بيان ميكند .و جمله" كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ"
ضابطهاي كلي در مجازات مجرمين به دست ميدهد ،و كلي اين ضابطه را به يك فرد كه آيه مشتمل بر آن بود تشبيه
ميكند ،البته اين تشبيه تنها از نظر شدت مجازات است ،ميخواهد بفرمايد سنت ما در جزاء دادن به مجرمين ،به آن گونه
كه در اين داستان ديديد شديد است .پس جمله مورد بحث نظير آيه" وَ كَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُري وَ هِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ
أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ" « »7است.
"وَ لَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ"...
اين جمله كفار مكه را با نتيجهگيري از داستان فوق نصيحت ميكند.
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به ابالغ آنم به شما ابالغ ميكنم "يعني از اين گذشته ديگر علمي به اينكه آن عذاب كه مامور شدهام شما را از آن بيم
دهم چيست و چگونه و چه وقت است؟ ندارم ،و قدرتي هم نسبت به آن ندارم.
"وَ لكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ" -اين جمله ،اعراض از آن چيزي است كه گفتار قبلي بر آن داللت داشت ،و ميفهماند كه او
از ناحيه خود هيچ علمي ندارد ،و معنايش اين است:
درست است كه من علمي به آن عذاب كه در آمدنش عجله ميكنيد ندارم ،اما اين مقدار ميدانم كه شما مردمي جاهليد ،و
نفع و ضرر خود و خير و شرتان را تشخيص نميدهيد ،براي اينكه دعوت خدا را رد و آيات او را تكذيب ميكنيد ،و عذابي را
كه از آن تهديدتان ميكند استهزاء ميكنيد.
"فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا"...
اين آيه نشانههاي نزول عذاب را كه در آغاز نزولش ظاهر ميشود شرح ميدهد.
و كلمه" عارض" به معناي ابري است كه ناگهان بر كرانه افق پيدا گشته ،و به تدريج همه آسمان را ميپوشاند ،و اين يكي
از نشانههاي آن عذاب است كه ضمير در" رأوه" هم به آن برميگردد ،البته لفظ آن ابر ،در آيه نيامده ،ليكن از سياق
فهميده ميشود .و جمله ترجمه الميزان ،ج ،12ص070 :
"مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ" دومين صفت آن است .كلمه" أودية" جمع" وادي" است .و معناي "قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا" اين
است كه وقتي آن ابر را ميبيند به يكديگر بشارت ميدهند كه اين ابري است كه بر ما خواهد باريد ،آري چنين ميپندارند.
"بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ" -اين جمله رد كالم كفار است كه گفتند ":هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا" كه از آن با
كلمه" بل" اعراض نموده .ثانيا حقيقت حال را بيان ميكند .اما در اعراضش ميفرمايد كه اين همان عذابي است كه در
بارهاش عجله ميكرديد و ميگفتيد اگر راست ميگويي آن عذاب را بياور .و اما در بيان حقيقتش ميفرمايد اين ابر ،بادي
است كه در آن عذابي دردناكست.
اين قسمت از كالم خداي تعالي گفتار خود خداي تعالي است .بعضي « »1هم گفتهاند گفتار هود پيغمبر (ع) است.
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__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .70
)(2و گرفتن پروردگار تو وقتي ميخواهد اهل قراء را به جرم ظلم گرفتار كند اين طور دردناك و شديد است .سوره هود ،آيه
.137
ترجمه الميزان ،ج ،12ص073 :
[معناي اينكه فرمود قوم عاد متمكن بودند و سمع و ابصار و افئده آنان و نيز آلههاي كه ميپرستيدند در جلوگيري از عذاب سودشان نبخشيد] .....ص 542 :
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كلمه" مكنا" ماضي از مصدر" تمكين" است كه به معناي پايدار كردن ،و ثابت كردن چيزي است در مكان .و اين تعبير
كنايه است از دادن قدرت و استطاعت در تصرف .و كلمه" ما" در" فيما" موصوله و يا موصوفه است .و حرف" ان" نافيه
است .و معنايش اين است كه :ما قوم هود را در آن چنان وضعي -و يا در وصفي -از درشتي هيكل و نيروي بدني و قدرت
جنگي و نيروي ملي قرار داديم كه شما كفار مكه و پيرامونتان را در آن وضع قرار نداديم.
"وَ جَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَ أَبْصاراً وَ أَفْئِدَةً" -يعني ما آن اقوام را به وسائلي مجهز كرديم كه با آن آنچه سودشان ميداد ،و آنچه
مايه ضررشان بود تشخيص ميدادند و از هم جدا ميكردند ،و در نتيجه تا ميتوانستند براي جلب منافع و دفع مضار خود
حيلهها بكار ميبردند ،همان طور كه شما به كار ميبريد.
"فَما أَغْني عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ ال أَبْصارُهُمْ وَ ال أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللَّهِ" -كلمه" ما" در جمله" ما
أغني" نافيه است ،نه استفهامي ،و كلمه" اذ" ظرفي است متعلق به آن نفي كه در" ما أغني" بود.
و حاصل معنا چنين است :آن اقوام از نظر تمكن در وضعي بودند كه شما نيستيد ،و نيز به وسائل درك و تشخيص و همه
انحاء حيله كه هر انساني براي دفع ناماليمات و پرهيز از حوادث مهلك و خانمان برانداز متوسل به آنها ميشود مجهز بودند
ولي نه آن مكنتها و نه آن وسائل درك و تشخيص و نه آن حيلهها ،هيچ يك دردي از آنان را دوا نكرد ،با اين حال اگر
شما به جرم انكار آيات خدا گرفتار آن حوادث شويد ،چه داريد كه از عذاب خدا ايمنتان دهد.
بعضي « »1در معناي آيه گفتهاند ":ما آنان را در چيزها و يا در اوصافي از نيرو و استطاعت ،مكنت داديم كه شما را در آن،
مكنت نداديم ،و براي آنان سمع و بصر و دلهايي قرار داديم تا آن نيروها را در مصرفي كه براي آن مصرف خلقش كردهام
مصرف كنند و كلمه حق را بشنوند و آيات خدا را ببينند و با تفكر خود در عبرتها نظر نموده عبرت گيرند ،و با نيروي تعقل
صحيح بر مساله مبدأ و معاد استدالل كنند ولي نه سمع و بصرشان سودشان داد و نه از نيروي تعقل خود استفاده نموده ،در
راه خداي سبحان به كار بستند" .ولي معنايي كه ما كرديم با سياق سازگارتر است.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .21
ترجمه الميزان ،ج ،12ص073 :
البته در مفردات آيه وجوهي احتمال دادهاند كه چون فايدهاي در نقل آن نديديم از نقلش صرفنظر كرديم.
در آياتي كه تعبيري چون" سَمْعاً وَ أَبْصاراً وَ أَفْئِدَةً" آمده ،گفتيم اين كه كلمه سمع را مفرد آورده ،با اينكه مراد از آن جمع
است ،بدين جهت است كه كلمه" سمع" مصدر است ،بخالف" بصر" كه به معناي چشم است ،نه به معناي ديدن .و قاعده
كلي چنين است كه مصدر در جمع و مفرد ،مفرد ميآيد ،مانند :ضيف و قربان و جنب ،كه در آيات زير مفرد آمده ،با اينكه
منظور جمع است "ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ" « " »1إِذْ قَرَّبا قُرْباناً" «» " 7وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً" «».0
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و جمله" وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ" عطف است بر جمله" فَما أَغْني عَنْهُمْ...".
"وَ لَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُري" اين آيه به منظور انذار و بيم رساندن ،هالكت اقوام گذشته را تذكر ميدهد ،و
نتيجهگيري از جمله "وَ لَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ "...است .پس ميتوان گفت عطف بر همان جمله است ،نه بر جمله" وَ اذْكُرْ أَخا".
سياق هم همين را ميرساند.
"وَ صَرَّفْنَا الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" -يعني ما آيات را مختلف كرديم :يا معجزاتي بود كه با آنها انبياء را تاييد نموديم و يا به
صورت وحي بود كه بر آنان نازل ميكرديم ،و يا نعمتهايي كه با آنها ايشان را رزق داديم تا به وسيله آن آيات متذكر شوند،
و يا عذابهايي بود كه امتهاي انبياء را بدان مبتال نموديم تا توبه كنند ،و از ظلم خود برگردند و دست از پرستش غير خداي
سبحان برداشته به عبادت خدا بپردازند.
و ضمير در جمله" لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" به قري برميگردد ،و مراد از قري ،اهل قري است.
"فَلَوْ ال نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْباناً آلِهَةً"...
از ظاهر سياق برميآيد كه كلمه" الهه" مفعول دوم" اتخذوا" و مفعول اول آن ضميري باشد كه به موصول" الذين"
برميگردد .و كلمه" قربان" به معناي هر چيزي است كه به وسيله آن تقرب جسته ميشود .و زمينه اين كالم زمينه تهكم
(طعنه زدن) است كه
__________________________________________________
)(1ميهمانان محترم ابراهيم .سوره ذاريات ،آيه .73
)(2آن هنگام كه دو پسران آدم قرباني تقديم داشتند .سوره مائده ،آيه .72
)(3و اگر جنب بوديد .سوره مائده ،آيه .0
ترجمه الميزان ،ج ،12ص070 :
ميفرمايد :چرا آن خدايان موهوم كه اينان به خدايي خود گرفتند ،ياريشان نكردند با اينكه يك عمر به درگاه آن خدايان
عبادت كردند تا ايشان را به خدا نزديك كنند .هم چنان كه خودشان ميگفتند ":ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفي" يعني
ما اين بتها را نميپرستيم ،مگر به اين منظور كه ما را قدمي به خدا نزديك كنند.
"بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ" -يعني آلهه از نظر اهل قري گم شد ،و رابطه الوهيت و عبوديتي كه ميپنداشتند بريده شده .آري
مشركين اميد داشتند آلهه بپاداش يك عمر پرستش در هنگام شدائد و سختيها ايشان را ياري كنند ،پس ضاللت آلهه از
مشركين ،كنايه است از اينكه پندار و اميدشان باطل ميشود.
"وَ ذلِكَ إِفْكُهُمْ وَ ما كانُوا يَفْتَرُونَ" -كلمه" ذلك" مبتدا و كلمه" افكهم" خبر آن است .و اسم اشاره "ذلك" اشاره است
به گم شدن آلههشان ،و مراد از" افك" اثر افك است ،البته ممكن هم هست كلمه اثر را به عنوان مضاف در تقدير بگيريم.
و كلمه" ما "مصدريه است ،و معناي جمله اين است كه :اين ضاللت آلهه اثر افترايي است كه به خدا ميبستند.
و ممكن هم هست كالم را به صورتي معنا كرد كه نه احتياج به تقدير مضاف داشته باشد ،و نه مجازي ارتكاب شود ،به اين
منظور كلمه "ذلك" را اشاره ميگيريم به هالك كردن مشركين بعد از تصريف آيات ،و ضاللت يافتن آلهه بعد از هالكت
آنان كه در اين صورت معنا چنين ميشود ":اين كه گفتيم عاقبت مشركين به جرم افتراء به كجا انجاميد ،درست حقيقت
همان پنداري است كه در باره آلهه خود داشتند كه آلهه شفاعتشان را ميكند ،و به خدا نزديكشان ميسازد" و همانطور كه
گفتيم زمينه كالم تهكم و طعنه زدن است.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص072 :
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[سوره األحقاف ( :)26آيات  41تا  .....]53ص 547 :
اشاره

وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلي قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ( )72قالُوا يا
قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسي مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ وَ إِلي طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ( )03يا قَوْمَنا أَجِيبُوا
داعِيَ اللَّهِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ( )01وَ مَنْ ال يُجِبْ داعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَ
لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ أُولئِكَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ ( )07أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ
بِقادِرٍ عَلي أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتي بَلي إِنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ()00
وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَي النَّارِ أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلي وَ رَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (4) 0فَاصْبِرْ كَما
صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ ال تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِالَّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَالغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِالَّ
الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ ()03
ترجمه آيات .....ص 547 :

بيان آيات .....ص 541 :
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و به ياد آر آن زمان را كه عدهاي از افراد جن را بسوي تو متوجه كرديم تا صداي تالوت قرآن را بشنوند همين كه در آن
مجلس حاضر شدند به يكديگر گفتند :خاموش باشيد ببينيم چه ميگويد و چون تمام شد به سوي قوم خود برگشتند و به
انذار آنان پرداختند ().72
خطاب به قوم خود گفتند :ما كتابي را به گوش خود شنيديم كه بعد از حضرت موسي نازل شده و كتب آسماني قبل را
تصديق مينمايد و به سوي حق و طريق مستقيم هدايت ميكند ().03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص072 :
اي قوم ما دعوت اين داعي به سوي خدا را بپذيريد و به وي ايمان آوريد تا خداوند گناهانتان را بيامرزد و از عذابي دردناك
پناهتان دهد ().01
و بدانيد كه اگر كسي دعوت داعي به سوي خدا را اجابت نكند نميتواند خداي را در زمين عاجز كند و به جز خدا هيچ ولي و
سرپرستي ندارد و چنين كساني در ضاللتي آشكارند ().07
آيا فكر نميكنند خدايي كه آسمانها و زمين را بيافريد و در خلقت آنها خسته نشد ميتواند مردگان را زنده كند؟ بله ميتواند،
چون او به هر چيزي قادر است ().00
و روزي كه كفار بر آتش عرضه ميشوند (به ايشان گفته ميشود) آيا اين كه ميبينيد وعدهاش حق نبود؟ ميگويند بله به
پروردگارمان سوگند .خطاب ميرسد پس بچشيد عذاب را به كيفر كفري كه ميورزيديد ().03
پس تو (اي پيامبر) در برابر تكذيب قومت صبر كن آن چنان كه پيامبران اولوا العزم صبر كردند و در نفرين آنان عجله مكن
براي اينكه آن قدر وعده خدا نزديك است كه وقتي ميرسد به نظرشان ميآيد كه گويا بيش از يك ساعت از روز در دنيا
نزيستهاند ،و اين قرآن بالغ است ،و آيا به جز مردم تبهكار كسي هالك ميشود؟ ().03
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اشاره

اين آيات داستان دومي را بعد از داستان قوم عاد بيان ميكند تا امت اسالم از آن عبرت گيرد ،اگر بگيرد .و در اين آيات به
مشركين طعنه ميزند كه چگونه به آن جناب و به كتابي كه بر او نازل شده كفر ورزيدند با اينكه كتاب مزبور به زبان خود
آنان نازل شده ،و خوب ميدانند آيتي معجزه است ،و با اين حال آن را از نوع كتابهاي بشري معرفي ميكنند ،و به آن كتابها
تشبيه مينمايند ،و با اينكه جن وقتي بدان گوش فرا دادند ايمان آوردند ،و به سوي قوم خود برگشتند تا آنان را هم انذار
كنند.
[بيان آياتي كه استماع قرآن به وسيله عدهاي از جن و بازگشتشان بسوي جنيان و دعوت كردنشان بسوي پيامبر اسالم (ص) را حكايت ميكند] .....ص 541 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ"...
كلمه "صرف" كه فعل" صرفنا" ماضي آن است به معناي برگرداندن چيزي از حالي به حالي ديگر ،يا از جايي به جايي
ديگر است .و كلمه" نفر" -به طوري كه راغب گفته «1» -به معناي عدهاي از رجال است كه كوچ كردن برايشان ممكن
باشد ،و اين كلمه اسم
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" نفر".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص072 :
جمع است كه بر باالتر از سه مرد يا زن اطالق ميشود ،چه از جنس آدمي باشند ،و چه از جنس جن ،هم چنان كه در آيه
مورد بحث در جن استعمال شده است .و جمله "يستمعون القران" صفت است براي كلمه" نفر" و معناي آيه چنين است:
به ياد آر آن زمان را كه ما عدهاي از جن را متوجه به سوي تو كرديم ،عدهاي كه ميشنيدند قرآن را.
"فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا" -ضمير در "حَضَرُوهُ" به قرآن برميگردد ،البته قرآن به معناي حدثي ،يعني قرائت قرآن .و
كلمه" انصات" كه مصدر" أَنْصِتُوا" است به معناي سكوت براي گوش دادن است .و معناي جمله اين است كه :وقتي حاضر
شدند در جايي كه قرآن تالوت ميشد ،به يكديگر گفتند :ساكت باشيد تا آن طور كه بايد خوب بشنويم.
"فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلي قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ" -ضمير در" قضي" به قرآن برميگردد ،البته به اعتبار قرائت آن .و" توليه" كه
مصدر" ولوا" است به معناي برگشتن است .و كلمه" منذرين" حال از ضمير جمع در كلمه" ولوا" است .و معنايش اين
است كه :وقتي قرائت قرآن تمام شد و پيامبر از آن فارغ گشت به سوي قوم خود برگشتند ،در حالي كه بيمرسان ايشان از
عذاب خدا بودند.
"قالُوا يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسي مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ"...
اين جمله حكايت دعوت جنيان است در برابر قومشان كه ايشان را به اسالم ميخواندند و انذار ميكردند .و مراد از كتاب
نازل بعد از موسي ،قرآن كريم است ،و اين كالم اشعار و بلكه داللت دارد بر اين كه جنيان مذكور مؤمن به دين موسي (ع)
و كتاب آن جناب بودهاند .و مراد از اينكه فرمود ":مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ" اين است كه قرآن ،تورات و يا همه كتابهاي قبل را
تصديق ميكند.
"يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ وَ إِلي طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ "-يعني كتاب آسماني قرآن پيروان خود را به سوي صراط حق و طريق مستقيم
هدايت ميكند .رهروان اين طريقه از حق منحرف نميشوند ،نه در عقائد و نه در عمل.
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"يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ" منظور از" داعِيَ اللَّهِ" رسول خدا (ص)
است ،هم چنان كه در جاي ديگر قرآن فرموده ":قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ" « .»1ولي بعضي «» 7گفتهاند
__________________________________________________
)(1بگو اين راه من است كه با بصيرت به سوي خدا دعوت ميكنم .سوره يوسف ،آيه . [.....]132
)(2تفسير روح المعاني ،ج  70ص .07
ترجمه الميزان ،ج ،12ص003 :
مراد از آن همان آياتي است كه از قرآن شنيدند ،ولي اين احتمال بعيد است.
و ظاهرا كلمه" من" در جمله" مِنْ ذُنُوبِكُمْ" براي تبعيض باشد ،و منظور اين باشد كه :ايمان بياوريد تا خدا بعضي از گناهان
شما را -يعني آن گناهاني كه قبل از ايمان داشتيد -بيامرزد ،هم چنان كه در جاي ديگر قرآن فرموده ":إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ
ما قَدْ سَلَفَ" «».1
بعضي « »7ديگر گفتهاند :مراد از اين بعض ،گناهاني است كه تنها جنبه حق اللَّه داشته باشد ،و اما آنچه جنبه حقوق الناس
دارد بخشوده نميشود ،و توبهبردار نيست .ولي اين تفسير صحيح نيست چون اسالم همه گناهان قبل را محو ميكند.
"وَ مَنْ ال يُجِبْ داعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ"...
يعني هر كس ايمان نياورد به داعي خدا ،او نميتواند خدا را در زمين به تنگ آورد ،و به غير از خدا ،اوليائي ندارد كه ياريش
كنند ،و در اين باب مددش برسانند .و خالصه كالم اينكه :كسي كه داعي خدا را در دعوتش اجابت نكند به خودش ظلم
كرده و نميتواند خدا را عاجز كند ،نه خودش مستقال ميتواند خدا را با اين سركشيها عاجز سازد ،و نه به كمك و ياري
ديگر اولياء خود ،چون غير از خدا اوليائي ندارد .و اين معنا را با جمله" أُولئِكَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ" تمام كرده است.
"أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ"...
اين آيه و آيه بعدش تا آخر سوره متصل است به ما قبل كه ميفرمود ":وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَي النَّارِ أَذْهَبْتُمْ ."...و در
اين آيات مطالبي كه در اين سوره مربوط به انذار ميشود تتميم ميكند ،و چيزي كه انذار را تتميم ميكند -همانطور كه در
بيان گذشته گفتيم -مساله معاد و رجوع به خداست.
و مراد از ديدن در جمله" أَ وَ لَمْ يَرَوْا" علم با بصيرت است .و مصدر" عي" كه كلمه" يعي" از آن مشتق است ،به معناي
ناتواني و تعب است ،و البته به طوري كه گفتهاند « »0معناي اول (ناتواني) فصيحتر است .و حرف" باء" در كلمه" بقادر"
زائد است و فقط به اين منظور آورده شده كه جمله در موقعيتي قرار داشت كه در آن شائبه نفي بود ،گويا فرموده:
"أ ليس اللَّه بقادر -آيا خدا قادر نيست".
__________________________________________________
)(1اگر دست بردارند ،آنچه در گذشته مرتكب شدهاند بخشوده ميشود .سوره انفال ،آيه .02
)(2تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص .07
)(3تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص .00
ترجمه الميزان ،ج ،12ص001 :
و معناي آيه چنين است :آيا هنوز نفهميدهاند كه آن خدايي كه آسمانها و زمين را خلق كرد و از خلقت آنها عاجز نشد -و يا
خسته نگشت -قادر است كه مردگان را زنده كند؟
-چون خداي تعالي مبدء هستي و حيات هر چيز است .بله او قادر است ،براي اينكه او بر هر چيز قدير است .و ما اين برهان
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را در سابق در چند مورد توضيح دادهايم.
"وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَي النَّارِ أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ"...
اين آيه ،حجت مذكور در آيه قبلي را تاييد ميكند ،و خبر ميدهد از آن سرنوشتي كه به زودي منكرين معاد در روز قيامت
بدان گرفتار ميشوند .و معناي آيه روشن است.
"فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ ال تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ"...
اين آيه تفريع و نتيجهگيري از حقانيت معاد است كه هم حجت عقلي بر آن داللت دارد ،و هم خداي سبحان از آن خبر
داده ،و شك و ترديد را از آن نفي كرده است.
و معنايش اين است كه :تو در برابر انكار اين كفار صبر كن ،و از اينكه به معاد ايمان نميآورند حوصله به خرج ده ،همان
طور كه رسوالن اولوا العزم چنين كردند و در طلب عذاب براي آنان عجله مكن كه به زودي آن روز را با عذابهايي كه دارد
ديدار خواهند كرد ،چون روز قيامت خيلي دور نيست ،هر چند كه اينان آن را دور ميپندارند.
"كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ" -اين آيه نزديكي قيامت را به ايشان و به زندگي دنيايشان بيان
ميكند چون وقتي آن روز را مشاهده ميكنند و وعدههايي را كه خدا از آن روز داده ميبينند ،و آن عذابهايي كه برايشان
آماده شده مشاهده ميكنند ،حالشان حال كسي است كه گويا بيش از ساعتي از يك روز در زمين درنگ نكردهاند.
"بَالغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ" -يعني اين قرآن با بيانهايي كه دارد تبليغي است از جانب خدا از طريق نبوت ،و با
اين حال آيا تصور دارد كه با اين هالكتي كه او خبر داده ،غير از فاسقان كه از زي بندگي خارجند كسي ديگر هالك شود.

در اين آيه خداي سبحان پيامبر گرامياش را دستور ميدهد كه صبر كند ،هم چنان كه پيامبران اولوا العزم صبر كردند ،و
اين خود اشاره به اين معنا است كه او نيز از اولوا العزم است ،پس بايد مانند آنان صبر كند .و معناي عزم در اينجا يا صبر
است ،هم چنان كه بعضي از مفسرين « »1گفتهاند و به آيه" وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" «» 7استشهاد
كردهاند .و يا
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .03
)(2سوره شوري ،آيه .30
ترجمه الميزان ،ج ،12ص007 :
به معناي عزم بر وفاي به عهد است ،عهدي كه از انبياء گرفته شده ،هم چنان كه آيه" وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلي آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ
وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً" « »1به آن اشاره دارد .و يا به معناي عزيمت يعني حكم و شريعت است.
و بنا بر معناي سوم كه حق هم همانست و در روايات « »7ائمه اهل بيت (ع) به اين معنا تفسير شده ،صاحبان حكم و
شريعت پنج نفرند :نوح ،ابراهيم ،موسي ،عيسي و محمد (ص) ،براي اينكه قرآن صاحبان شريعت را همين پنج نفر دانسته
ميفرمايد ":شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي" « »0كه
تقريب و بيان معنايش گذشت.
و از پارهاي مفسرين « »3نقل شده كه گفتهاند :تمامي رسوالن الهي اولوا العزم هستند و قهرا كلمه" من الرسل" را بيان"
أُولُوا الْعَزْمِ" گرفتهاند .و از بعضي « »3ديگر نقل شده كه گفتهاند :اولوا العزم هيجده رسولي است كه نامشان در آيه  20تا
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[معناي" اولوا العزم" و اقوال مختلف در باره تعداد انبياي اولوا العزم (عليهم السالم) و اينكه چه كساني هستند] .....ص 558 :
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بحث روايتي [(رواياتي در باره استماع قرآن بوسيله جن و ايمان آوردنشان و ،...و در باره انبياي اولوا العزم)] .....ص 555 :

در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه" وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ "...فرموده :سبب نزول اين آيات اين بود كه رسول خدا
(ص) از مكه بيرون شد و به بازار عكاظ رفت ،زيد بن حارثه هم با آن جناب بود ،و آن حضرت مردم را به اسالم دعوت
ميكرد ،ولي حتي يك نفر هم دعوتش را اجابت نكرد ،و احدي را نيافت كه دين او را بپذيرد ،ناچار به مكه برگشت.
همين كه به محلي به نام" وادي مجنه" « »7رسيد عبادت شبانه خود را تالوت قرآن قرار داد ،چند نفر از طائفه جن از
كنارش ميگذشتند ،همين كه صداي قرائت رسول خدا (ص )را شنيدند گوش دادند ،و چون قرآن او را شنيدند به يكديگر
گفتند :ساكت ،ببينيم چه ميخواند .همين كه خواندنش تمام شده به سوي قوم خود برگشتند و به انذار آنان پرداخته ،گفتند":
يا قَوْمَنا"...
آن گاه نزد رسول خدا (ص )آمده اسالم و ايمان آوردند ،و رسول خدا (ص) معالم و شرايع اسالم را به ايشان تعليم كرد .پس
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آيه  23سوره انعام آمده ،چون خداي تعالي بعد از ذكر نام ايشان فرموده ":فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ -به هدايت آنان اقتداء كن".
ولي اين تفسير درست نيست ،براي اينكه خداي تعالي بعد از شمردن نام آنان از آباء و ذريات و برادران آنها ياد كرده و
فرموده ":وَ مِنْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ إِخْوانِهِمْ" و آن گاه جمله" فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ" را آورده .بله اگر اين جمله را بالفاصله بعد از
ذكر نام آنان آورده بود وجهي براي اين تفسير بود.
و از بعضي « »0ديگر نقل شده كه گفتهاند :انبياء اولوا العزم نه نفرند :نوح ،ابراهيم ،اسماعيل ذبيح ،يعقوب ،يوسف ،ايوب،
موسي ،داوود و عيسي و از بعضي « »2ديگر نقل شده كه گفتهاند :هفت نفرند :آدم ،نوح ،ابراهيم ،موسي ،داوود ،سليمان و
عيسي .و از بعضي « »2ديگر نقل شده كه انبياء نامبرده را شش نفر دانستهاند ،و اين شش نفر همانهايند كه مامور جنگ
بودهاند ،يعني نوح ،هود ،صالح ،موسي ،داوود و سليمان .و بعضي « »2ديگر اين شش نفر را عبارت دانستهاند از :نوح،
ابراهيم ،اسحاق ،يعقوب ،يوسف و ايوب .بعضي «» 13ديگر آنان را پنج نفر دانستهاند :نوح ،هود ،ابراهيم ،شعيب و موسي .از
بعضي « »11ديگر نقل شده كه گفتهاند:
__________________________________________________
)(1ما به آدم ،از پيش عهد بستيم ولي عزمي در او نديديم .سوره طه ،آيه .113
)(2تفسير برهان ،ج  ،3ص .122
)(3سوره شوري ،آيه .10
(4و )3تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص .03
(6و  2و  2و  2و  13و )11تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص  03و .03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص000 :
چهار نفرند نوح ،ابراهيم ،موسي و عيسي .بعضي « »1ديگر اين چهار نفر را عبارت دانستهاند از:
نوح ،ابراهيم ،هود و محمد (ص).
و اين اقوال يا اقوالي است كه هيچ استداللي به همراه ندارد ،و يا ادلهاي كه به آن استدالل كردهاند بر آن داللت ندارد ،و به
همين جهت از نقل آن ادله چشم پوشيديم .در ابحاث نبوت در جلد دوم اين كتاب پارهاي مطالب در باره انبياء اولوا العزم
گذشت ،اگر خواستيد بدانجا مراجعه فرماييد.
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خداي تعالي اين آيات را بر پيامبرش نازل فرمود ".قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ" -تا آخر سوره -و در آن ،كالم
جنيان را حكايت كرده .رسول خدا (ص) يك نفر از آنان را امير ايشان كرد و همواره نزد آن جناب برميگشتند و رسول خدا
(ص) امير المؤمنين را مامور كرد تا معالم دين را به ايشان بياموزد ،پس جنيان هم (مانند انسانها)
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص  03و .03
)(2محل جن.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص003 :
مؤمن و كافر دارند ،ناصبي و يهودي و نصاري و مجوسي دارند ،و (همانطور كه انسانها فرزند آدمند) ايشان فرزند جاناند
«».1
مؤلف :روايات در باب قصه اين چند نفر جني كه آمدند و به صداي قرائت قرآن گوش فرا دادند بسيار زياد و سخت مختلف
است ،به طوري كه به هيچ وجه نميشود متن آنها را با قرآن و يا قرائني مورد اعتماد تصحيح كرد ،و به همين جهت تنها به
اين يك حديث اكتفاء نموديم ،و به زودي بعضي ديگر از آنها در تفسير سوره جن خواهد آمد -ان شاء اللَّه تعالي.
و نيز در همان كتاب است كه از عالم (ع) پرسيدند آيا مؤمنين جني هم داخل بهشت ميشوند؟ فرمود :نه ،ليكن براي خداي
تعالي حظيرههايي بين بهشت و دوزخ هست كه مؤمنين از جن و فساق از شيعه در آنجا قرار داده ميشوند «».7
مؤلف :نظير اين مضمون در بعضي از روايات كه آخر سندش سقط شده از طرق اهل سنت نقل شده ،و روايت قمي هم سند
ندارد ،و عالوه بر آن نام امام را نبرده ،و به جاي آن گفته از" عالم سؤال كردند" حال اگر با اين دو اشكالي كه در آن هست
پذيرفته شود ،ناگزير بايد حظيرهها به پائينترين مراتب بهشت حمل شود ،و بايد گفت حظيرههاي كذايي هم جزء بهشتاند،
چون عمومات كتاب داللت دارد بر اينكه ثوابهاي بهشتي شامل تمامي مطيعين از انس و جن است.
و در كافي به سندي كه به ابن ابي يعفور دارد از او نقل كرده كه گفت :از امام صادق (ع) شنيدم كه فرمود :سادات انبياء و
مرسلين پنج نفرند و آنها رسوالن اولوا العزم هستند كه محور گردونه شريعتند :نوح ،ابراهيم ،موسي ،عيسي و محمد (ص)
«».0
و نيز به سند خود از عبد الرحمن بن كثير از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه فرمود :رسول خدا (ص )فرمود :اولين كسي كه در
روي زمين وصي پيغمبر شد ،هبة اللَّه فرزند آدم بود ،و هيچ يك از انبياء گذشته بدون وصي نبودهاند.
و عدد انبياء صد و بيست هزار نفر است ،كه از آنان پنج نفر اولوا العزمند :نوح ،ابراهيم ،موسي ،عيسي و محمد (ص)» 3« ...
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص . [.....]722
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .033
)(3اصول كافي ،ج  ،1ص  ،123ح .0
)(4نور الثقلين ،ج  ،3ص  70به نقل از كافي.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص003 :
مؤلف :پنج نفر بودن انبياء اولوا العزم از جمله مطالبي است كه روايات آن از ائمه اهل بيت بسيار فراوان است كه به طرق
بسياري هم از رسول خدا (ص) نقل شده و هم از امام باقر و امام صادق و امام علي بن موسي الرضا.
و از روضة الواعظين ،نوشته مرحوم شيخ مفيد حكايت شده كه او نقل كرده كه شخصي از رسول خدا (ص) پرسيد :بين دنيا
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و آخرت چقدر فاصله است؟
فرمود :يك چشم بر هم زدن ،هم چنان كه خداي عز و جل فرموده ":كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ
نَهارٍ بَالغٌ».1« "...
__________________________________________________
)(1نور الثقلين ،ج  ،3ص  73به نقل از روضة الواعظين.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص000 :
)(47سوره محمد مدني است و سي و هشت آيه دارد ( .....)51ص 556 :
[سوره محمد ( :)27آيات  8تا  .....]6ص 556 :
اشاره

ترجمه آيات .....ص 556 :

به نام خداوند رحمان و رحيم.
كساني كه كفر ورزيدند و جلوگيري از راه خدا كردند اعمالشان را نابود ميكند ().1
و كساني كه ايمان آورده ،اعمال صالح انجام ميدهند و به آنچه بر محمد نازل شده كه حق است و به راستي از ناحيه
پروردگارشان است ايمان ميآورند خداوند گناهانشان را با مغفرت خود محو ميكند و دلهايشان را اصالح ميفرمايد (). 7
ترجمه الميزان ،ج ،12ص002 :
و اين بدان جهت است كه آنها كه كافر شدند باطل را پيروي كردند و آنان كه ايمان آوردند حق را كه از ناحيه پروردگارشان
است پيروي نمودند .خداوند براي مردم اين چنين مثل ميزند ().0
وقتي به كفار برخورديد بايد با ايشان بجنگيد تا وقتي كه كشتگانتان زياد شود آن وقت است كه ميتوانيد دست از كشتار
كشيده اسير بگيريد و در باره اسيران يا اين است كه منت بر آنان نهاده آزادشان ميكنيد و يا اين است كه فديه ميگيريد و
آزاد ميكنيد و به اين رفتار خود هم چنان ادامه ميدهيد تا جنگ تمام شود و اين را بدان جهت گفتيم كه اگر خدا
ميخواست ميتوانست از كفار انتقام بگيرد ،و ليكن خواست تا بعضي از شما را به وسيله بعضي ديگر بيازمايد و كساني كه
در راه خدا كشته شدند خداوند هرگز اعمالشان را نابود نميكند ().3
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ ( )1وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلي مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بالَهُمْ ( )7ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ وَ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ
كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثالَهُمْ ( )0فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّي إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ
إِمَّا فِداءً حَتَّي تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِكَ وَ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ النْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ ()3
سَيَهْدِيهِمْ وَ يُصْلِحُ بالَهُمْ ( )3وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ ()0
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بلكه بزودي هدايتشان نموده دلهايشان را اصالح ميفرمايد ().3
و به بهشتي داخلشان ميسازد كه برايشان تعريف كرده ().0
بيان آيات .....ص 557 :
اشاره

[اضالل و ابطال اعمال كافران ،و در مقابل ،پرده كشيدن بر سيئات مؤمنان صالح العمل و اصالح قلب ايشان] .....ص 551 :

"أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ" -يعني خداوند اعمال ايشان را باطل كرد ،در نتيجه ،اعمالشان راه به مقصد نميبرد ،چون مقصد آنان از
اعمالشان اين بود كه حق را باطل و باطل را زنده كنند ،و هرگز نميتوانند .پس جمله مورد بحث نظير جملهاي است كه
خداي تعالي مكرر خاطرنشان نموده ميفرمايد ":وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ" « »1و خداي تعالي وعده داده كه حق را
زنده كند ،و باطل را ميرانده و باطل كند ،هم چنان كه فرموده ":لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ" «2».
و مراد از ضاللت اعمال كفار ،باطل شدن و فساد آن است قبل از اينكه به نتيجه برسد ،و خداي تعالي اين معنا را به عنوان
استعاره كنايي ضاللت خوانده است.
"وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلي مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ"...
ظاهر اينكه صدر آيه مطلق آمده ،اين است كه مطلق دارندگان ايمان و عمل صالح منظورند ،در نتيجه جمله" وَ آمَنُوا بِما
نُزِّلَ عَلي مُحَمَّدٍ" كه ايمان آوردن را مختص به يك طائفه ميداند ،قيدي احترازي خواهد بود ،نه تاكيد كه صرفا به خاطر
عنايتي كه به ايمان دارد قيد مزبور را آورده باشد.
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اين سوره كفار را به اوصاف خبيثه و اعمال زشتي كه از خصائص ايشان است توصيف ميكند ،و مؤمنين را با صفات طيب و
اعمال نيكي كه دارند ميستايد ،آن گاه آثار صفات مؤمنين را كه نعمت و كرامت است ،و آثار صفات كفار را كه نقمت و
خواري است ،بر ميشمارد .و خالصه در اين سوره بين دو طائفه مقايسه شده ،هم بين صفات و اعمالي كه در دنيا دارند و
هم بين آثاري كه در آخرت مترتب بر اعمال آنان ميشود .و در اين ميان بعضي از احكام جهاد و قتال را بيان ميكند .و اين
سوره به طوري كه از سياق آياتش استفاده ميشود در مدينه نازل شده.
"الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ" كلمه" صد" كه مصدر فعل" صدوا" است ،به اعراض از راه خدا يعني
اسالم تفسير شده -از بعضي « »1اين طور نقل شده .بعضي « »7ديگر آن را به منع و جلوگيري مردم از ايمان آوردن به
آنچه رسول خدا (ص) ايشان را بدان ميخواند يعني از ايمان به دين توحيد تفسير كردهاند.
و تفسير دومي با سياق آيات بعدي سازگارتر است ،مخصوصا با آياتي كه مؤمنين را به قتال و اسير گرفتن از جلوگيران و
مانعين راه خدا و ساير كفار دستور ميدهد بهتر ميسازد.
__________________________________________________
(1و )7تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص .00
ترجمه الميزان ،ج ،12ص002 :
پس مراد از جمله" الَّذِينَ كَفَرُوا" كفار مكه و ساير كفاري است كه از ايشان پيروي ميكنند ،و اين كفار بودند كه مردم را از
ايمان آوردن به رسول خدا (ص) منع كرده ،و ايشان را وسوسه مينمودند .و نيز از زيارت مسجد الحرام جلوگيري ميكردند.
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"وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ" -اين قسمت ،جملهاي است معترضه .و ضمير" هو" راجع به" بِما نُزِّلَ "...است.
"كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بالَهُمْ" -در مجمع البيان گفته :كلمه" بال" به معناي حال و شان است ،و بال به معناي قلب
نيز ميآيد ،مثال ميگويند ":خطر ببالي كذا -بدلم چنين افتاد" و اين كلمه جمع ندارد ،چون از آن دو كلمه ديگر يعني حال
و شان ،مبهمتر و كليتر است «».0
__________________________________________________
)(1خدا كافران را هدايت نميكند .سوره بقره ،آيه .703
)(2تا حق را محقق و باطل را نابود سازد هر چند كه مجرمان نخواهند .سوره انفال ،آيه .2
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .20
ترجمه الميزان ،ج ،12ص002 :
در اين آيه شريفه ،اضالل اعمال كه در آيه قبلي بود با تكفير سيئات و اصالح بال مقابله شده ،در نتيجه معنايش اين
ميشود كه :ايمان و عمل صالحشان به سوي غايت سعادتشان هدايت كرد .چيزي كه هست چون اين هدايت تمام نميشود
مگر با تكفير گناهان ،چون با بودن گناهان وصول به سعادت دست نميدهد ،لذا تكفير سيئات را هم ضميمه اصالح بال
نمود.
و معناي آيه اين است كه :خداوند با عفو و مغفرت خود پردهاي بر روي گناهانشان ميكشد ،و هم در دنيا و هم در آخرت
دلهايشان را اصالح ميكند ،اما در دنيا براي اينكه دين حق ديني است كه با آنچه فطرت انساني اقتضايش را دارد موافق
است ،و احكامش مطابق همان فطرتي است كه خداي تعالي بشر را بر آن فطرت آفريده ،و فطرت اقتضاء ندارد و نميطلبد
مگر چيزي را كه كمال و سعادت انسان در آنست ،و ايمان به آنچه خدا نازل كرده و عمل به آن وضع انسان را در مجتمع
دنيايياش اصالح ميكند .و اما در آخرت براي اينكه آخرت ،عاقبت همين زندگي دنيا است ،وقتي آغاز زندگي توأم با
سعادت باشد ،انجامش نيز سعيد خواهد بود ،هم چنان كه قرآن كريم هم فرموده ":وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوي" «».1
"ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ وَ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ"...
اين آيه مطالبي را كه در دو آيه قبل بود -يعني بي نتيجه كردن اعمال كفار ،و اصالح حال مؤمنين و تكفير گناهانشان-
تعليل ميكند.
و اگر كلمه" حق" را مقيد كرد به جمله" مِنْ رَبِّهِمْ" براي اين است كه اشاره كند به اينكه آنچه منسوب به خدا است حق
است و هيچ باطلي با خدا نسبت ندارد ،و به همين جهت ،خودش متصدي اصالح قلب مؤمنين شده ،چون طريق حقي كه
مؤمنين مي پيمايند منتسب به خدا است .و اما كفار با آن اعمالي كه دارند خداي تعالي كاري به كارشان ندارد ،چون كارشان
منسوب به او نيست .و اما اينكه بينتيجه كردن كارهاي آنان را به خدا نسبت داده معنايش اين است كه خدا اعمال آنان را
به سوي نتيجه خوب و سعيد هدايت نميكند.
و در اين آيه اشارهاي است به اينكه تنها و تنها مالك در سعادت و شقاوت انسان پيروي حق و پيروي باطل است ،علتش
هم اين است كه حق به خدا انتساب دارد و باطل هيچ ارتباط و انتسابي به خدا ندارد.
"كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثالَهُمْ" -يعني خداوند اوصاف آنان را عينا همان طور
__________________________________________________
)(1سوره طه ،آيه .107
ترجمه الميزان ،ج ،12ص033 :
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كه هست برايشان بيان ميكند .و اگر اسم اشارهاي را به كار برده كه مخصوص دور است براي بزرگداشت مثلي است كه
زده.
[امر به كشتن بسيار كفار در رويارويي و جنگ با آنها ،و سپس اسير گرفتن آنان] .....ص 521 :
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"فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ"...
اين آيه نتيجهگيري از سه آيه قبل است كه مؤمن و كافر را وصف ميكند ،گويا فرموده :وقتي مؤمنين اهل حق باشند ،و خدا
آن انعامها را به ايشان بكند ،و كفار ،اهل باطل باشند ،و خدا اعمالشان را خنثي و گمراه كند ،پس مؤمنين بايد در هنگام
برخورد با صف كفار با ايشان قتال كنند و اسير بگيرند تا حق كه هدف مؤمنين است زنده شود و زمين از لوث باطلي كه
مسير كفار است پاك گردد.
پس مراد از" لقاء" در جمله" فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ" برخورد با كفار است در جنگ .و كلمه" ضرب الرقاب"
مفعول مطلق است كه در جاي فعل خود نشسته و عاملش در تقدير است ،و تقدير جمله" فاضربوا ضرب الرقاب" است،
يعني گردنهايشان را بزنيد زدني كشنده ،چون آسانترين و سريعترين راه كشتن دشمن ،زدن گردن آنها است.
"حَتَّي إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ" -در مجمع البيان گفته :كلمه "اثخان" به معناي بسيار كشتن ،و غلبه و قهر بر دشمن
است ،و از همين جهت گفته ميشود ":اثخنه المرض" ،يعني مرضش شديد شد و" اثخنه الجراح" يعني زخمهاي كاري او
بسيار است «».1
و در مفردات گفته ":وثقت به ،أثق ،ثقة" به معناي اين است كه من دل به او دادم ،و به او اعتماد و اطمينان دارم ".اوثقته"
به معناي اين است كه او را بستم" وثاق" به فتحه واو ،همچنين" وثاق" به كسره واو ،دو اسمند براي وسيلههايي كه با آنها
چيزي را ميبندند «».7
و كلمه" حتي" غايت گردن زدن را معين ميكند .و معناي جمله چنين است :با كفار آن قدر قتال بكنيد تا قتل در آنان زياد
شود ،آن وقت مشغول به اسير گرفتن و بستن دست و پاي اسراء شويد .پس مراد از" شد وثاق" اسير گرفتن و محكم بستن
آنان است ،در نتيجه آيه شريفه در اينكه اسير گرفتن را بعد از اثخان قرار داده ،در معناي آيه" ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ
أَسْري حَتَّي يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ" « »0است كه ميفرمايد هيچ پيغمبري حق ندارد اسير بگيرد ،مگر وقتي كه در زمين غالب
شود.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .22
)(2مفردات راغب ،ماده" وثق".
)(3سوره انفال ،آيه .02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص031 :
"فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً" -يعني بعد از آنكه اسيرشان كرديد يا بر آنان منت نهاده آزادشان ميكنيد يا فديه ميگيريد ،يعني
با گرفتن مال و يا آزادي اسيراني كه در دست آنان داريد ،ايشان را آزاد ميكنيد.
"حَتَّي تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها" "-اوزار حرب" به معناي سنگينيهاي جنگي يعني اسلحهاي است كه جنگجويان با خود حمل
ميكنند ،و مراد از وضع آن ،بطور كنايه تمام شدن جنگ است.
پس ،از آنچه در معناي آيه گذشت خواننده عزيز به اشكالي كه متوجه گفتار بعضي « »1از مفسرين هست متوجه ميشود ،و
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[معناي اينكه خداوند كساني را كه در راه او كشته شدند هدايت و اصالح بال مينمايد] .....ص 524 :
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آن گفتار اين است كه :آيه مورد بحث ناسخ آيه شريفه" ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْري حَتَّي يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ" «» 7است
چون سوره مورد بحث بعد از سوره انفال نازل شده پس ناسخ آن است.
و اشكال اين است كه :بين دو آيه منافاتي نيست ،براي اينكه آيه سوره انفال از اسير گرفتن قبل از اثخان نهي ميكند ،و آيه
مورد بحث به اسير گرفتن بعد از اثخان امر مينمايد.
و همچنين اشكالي كه متوجه گفتار بعضي « »0ديگر است كه گفتهاند :جمله" فَشُدُّوا الْوَثاقَ "...به وسيله آيه شريفه "فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" « »3نسخ شده ،گويا پنداشتهاند هر جا عامي بعد از خاصي وارد شود ناسخ آن خاص خواهد
بود ،نه مخصص ،در حالي كه حق مطلب خالف آن است كه اگر كسي بخواهد دليلش را ببيند بايد به علم اصول مراجعه
كند ،و در آيه شريفه مباحثي مربوط به علم فقه هست كه جايش در همانجا است.
كلمه" ذلك" به معناي" مطلب چنين است" ميباشد ،يعني حكم خدا همان است كه در آيه گفته شد.
"وَ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ" -ضمير جمع به كفار برميگردد ،يعني اگر خدا بخواهد از كفار انتقام ميگيرد ،هالكشان
ميكند ،شكنجهشان ميدهد ،بدون اينكه دستور به قتال با ايشان را بدهد.
"وَ لكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ" -اين جمله استدراك و استثناء مانندي است از مشيت انتقام ،ميفرمايد اگر خدا بخواهد از
ايشان انتقام ميگيرد ،اال اينكه هنوز نخواسته بگيرد،
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .22
)(2سوره انفال ،آيه . [.....]02
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .22
)(4سوره توبه ،آيه .3
ترجمه الميزان ،ج ،12ص037 :
بلكه دستورتان داده كه كارزار كنيد تا شما را به وسيله يكديگر امتحان كند ،مؤمنين را به وسيله كفار بيازمايد و به جنگ با
آنان وادار سازد ،تا معلوم شود چه كسي اطاعت كرده و رنج جنگ را به خاطر امر خدا تحمل ميكند ،و چه كسي عصيان
مي ورزد .و كفار را هم به وسيله مؤمنين امتحان كند تا معلوم شود اهل شقاوت كيست ،و موفق به توبه و بازگشت از باطل
بسوي حق كيست؟
با اين بيان روشن شد كه جمله" لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ" تعليل حكم در آيه است .و خطاب در" بعضكم" به مجموع مؤمنين و
كفار است ،ولي روي سخن با مؤمنين است.
"وَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ" -اين گفتار در سياق شرط و حكم در آن عمومي است ،ميفرمايد :
كساني كه در راه خدا و در جهاد و قتال با دشمنان دين كشته ميشوند ،اعمال صالحشان كه در راه خدا انجام دادهاند هرگز
باطل نميشود.
بعضي «» 1گفتهاند :مراد از جمله" وَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" ،شهيدان در جنگ احد است .ليكن اين سخن تخصيصي
است بدون دليل و سياق آيه همانطور كه گفتيم عمومي است.
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بحث روايتي [(رواياتي در باره اسير گرفتن كفار ،و شان نزول آيه ":وَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ .....])"...ص 525 :

در الدر المنثور است كه ابن مردويه از علي (ع) روايت كرده كه گفت:
سوره محمد آيهاي است در ما و آيهاي است در بني اميه «».1
مؤلف :قمي هم در تفسير خود از پدرش از بعضي اصحاب اماميه از امام صادق (ع) مثل آن را روايت كرده «».7
و در مجمع البيان در ذيل جمله" فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ "...گفته:
از ائمه هدي (ع) روايت شده كه اسيران جنگي دو جورند :گروهي قبل از تمام شدن جنگ دستگير ميشوند با اينكه هنوز
تنور جنگ داغ است ،امام مسلمين در باره آنان اختيار دارد ،اگر خواست به قتل ميرساند و اگر خواست يك دست و يك
پايشان را به طور عكس قطع نموده رهايشان ميكند ،تا در اثر خونريزي بميرند ولي نميتواند بدون عوضي و يا با گرفتن
عوض رهايشان كند.
قسم دوم از اسيران آنهايند كه بعد از تمام شدن جنگ اسير ميشوند كه امام مسلمين در باره آنان اختيار بيشتري دارد ،هم
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"سَيَهْدِيهِمْ وَ يُصْلِحُ بالَهُمْ" ضمير جمع به" الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ "...برميگردد ،در نتيجه آيه شريفه و آيه بعدش در
مقام بيان حال شهداء بعد از شهادتشان ميباشد كه ميفرمايد :به زودي خداي تعالي ايشان را بسوي منازل سعادت و كرامت
هدايت نموده ،با مغفرت و عفو از گناهانشان ،حالشان را اصالح ميكند و شايسته دخول در بهشت ميشوند.
و وقتي اين آيه را با آيه" وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ" « »7ضميمه كنيم ،معلوم
ميشود مراد از اصالح بال كشته شدگان راه خدا ،زنده كردن ايشان است به حياتي طيب كه شايستهشان كند براي حضور
در نزد پروردگارشان ،حياتي كه با كنار رفتن پردهها حاصل ميشود.
در مجمع البيان گفته :علت اين كه در اين چند آيه دو بار از اصالح بال سخن به ميان آمده اين است كه مراد از اولي اصالح
دل آنان در دين و دنيا و در دومي اصالح حالشان در نعيم آخرت است ،پس در حقيقت اولي سبب نعيم است ،و دومي خود
نعيم «».0
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .22
)(2سوره آل عمران ،آيه .102
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص030 :
فرق بين وجه مرحوم طبرسي و وجهي كه ما بيان كرديم اين است كه :بنا به گفته ما ،اصالح بال دومي ،نظير عطف
تفسيري است براي جمله" سَيَهْدِيهِمْ" ،نه اصالح در نعيم آخرت ،و جمله" وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ" بنا به گفته او به منزله عطف
تفسيري است براي جمله" وَ يُصْلِحُ بالَهُمْ" نه آنكه ما گفتيم كه اصالح حال آنان قبل از دخول جنت است.
"وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ" اين جمله منتهي اليه هدايت ايشان است .و جمله" عَرَّفَها لَهُمْ" حال از" يُدْخِلُهُمُ" است،
يعني به زودي ايشان را داخل بهشت ميكند در حالي كه بهشت را يا در دنيا و به وسيله وحي انبياء و يا به وسيله بشارت در
هنگام قبض روح ،يا در قبر ،و يا در قيامت ،و يا در همه اين مواقف به ايشان شناسانده باشد .اين آن معنايي است كه از
سياق استفاده ميشود.
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[سوره محمد ( :)27آيات  7تا  .....]83ص 523 :
اشاره

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ ( )2وَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ ( )2ذلِكَ بِأَنَّهُ ْم
كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ ( )2أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ
لِلْكافِرِينَ أَمْثالُها ( )13ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْكافِرِينَ ال مَوْلي لَهُمْ )(11
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ
وَ النَّارُ مَثْويً لَهُمْ ( )17وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهُمْ فَال ناصِرَ لَهُمْ ( )10أَ فَمَنْ كانَ
عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ ( )13مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَ
أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّي وَ لَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ
رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ ()13
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ميتواند بدون گرفتن فداء آزادشان كند و هم ميتواند فداء پولي و يا انساني بگيرد ،و هم ميتواند آنها را برده كند ،و هم
ميتواند گردن بزند .و در
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .30
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .031
ترجمه الميزان ،ج ،12ص033 :
هر دو حال اگر مسلمان شدند تمامي آن شكنجهها ساقط شده ،حكمشان حكم مسلمين خواهد بود «».1
مؤلف :كافي هم حديثي به اين معنا از امام صادق (ع) روايت كرده «».7
و در الدر المنثور است كه ابن منذر از ابن جريح روايت كرده كه در ذيل آيه "وَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ
أَعْمالَهُمْ "گفته اين آيه در باره كساني از اصحاب رسول خدا (ص) نازل شده كه در جنگ احد كشته شدند «».0
مؤلف :خواننده گرامي به ياد دارد كه گفتيم آيه عام است ،اينك باز ميگوييم سياق استقبال در" سَيَهْدِيهِمْ وَ يُصْلِحُ بالَهُمْ"،
تنها با عموميت سازگار است ،نه با شهدايي خاص .پس ،از آيه شريفه برميآيد كه در صدد بيان يك قاعده كلي است.
اين نيز روايت شده كه آيه" حَتَّي إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ "...ناسخ آيه" ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْري حَتَّي يُثْخِنَ"...
است .و نيز روايت شده كه جمله" فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" ناسخ آيه" فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً" است
«4».و خواننده محترم در سابق توجه فرموده كه اصال نسخي در كار نيست.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .22
)(2كافي ،ج  ،3ص .07
(3و )3الدر المنثور ،ج  ،0ص .32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص033 :
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ترجمه آيات .....ص 523 :

بيان آيات ......ص 526 :
اشاره

سياق اين آيات همان سياقي است كه آيات قبل داشتند.
[معناي اينكه فرمود :اگر خدا را ياري كنيد خدا ياريتان ميكند] .....ص 526 :

"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ" اين آيه مؤمنين را تحريك ميكند به جهاد ،و وعده
نصرتشان ميدهد ،در صورتي كه خدا را نصرت دهند .و منظور از" نصرت دادن به خدا" جهاد در راه خدا و تنها به منظور
تاييد دين او و اعالي كلمه حق است ،نه اينكه جهاد كنند تا در زمين سروري نمايند ،و يا غنيمت به چنگ آرند ،و يا
شجاعت و هنر خود را نشان دهند.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص032 :
و مراد از اينكه فرمود ":خدا هم شما را ياري ميكند" اين است كه اسباب غلبه بر دشمن را برايتان فراهم ميسازد ،مثال
ترسي از شما در دل كفار مياندازد ،و امور را عليه كفار و به نفع شما جاري ميكند و دلهاي شما را محكم و شجاع ميسازد.
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اي كساني كه ايمان آوردهايد اگر دين خدا را ياري كنيد خداوند شما را ياري كرده ،قدمهايتان را ثابت ميكند ().2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص030 :
و كساني كه كفر ورزيدند سقوطي برنخاستني نصيبشان است و اعمال خود را نابود ميكنند ().2
و اين بدان جهت است كه ايشان از آنچه خدا نازل كرده كراهت دارند خدا هم اعمالشان را بينتيجه ميكند ().2
آيا نميشد سيري در زمين كنند و ببينند عاقبت آنهايي كه قبل از ايشان بودند چگونه بود ،خداي تعالي آنچه داشتند بر
سرشان خراب كرد و كافران در طول تاريخ همين سرنوشت را دارند ().13
و اين بدان جهت است كه خدا تنها سرپرست مردم با ايمان است و كافران هيچ سرپرستي ندارند ().11
خدا كساني را كه ايمان آورده اعمال صالح كردند به جنتهايي داخل ميسازد كه از زير آن نهرها روان است و اما كساني
كه كافر شدند سرگرم عيش و نوش دنيايند و ميخورند آن طور كه چارپايان ميخورند و در آخرت جايشان آتش است ().17
و چه بسيار اهالي قريهها كه از مردم قريه تو كه تو را بيرون كردند نيرومندتر بودند ولي در هنگام نزول عذاب ياوري
نداشتند ().10
آيا كسي كه با برهاني روشن پروردگار خود را يافته مثل كسي است كه اعمال زشتش به وسيله شيطان در نظرش جلوه
كرده و يكسره هواي نفس خود را پيروي ميكنند؟ (14).
مثل و صفت آن بهشتي كه به مردم با تقوي وعدهاش را دادهاند اين است كه در آن نهرهايي از آب تازه و نمانده و نهرهايي
از شير هست ،شيري كه طعمش تغيير نميكند .و نهرهايي از شراب است كه براي نوشندگان لذت بخش است و نهرهايي از
عسل خالص است و ايشان در بهشت از هر گونه ثمره برخوردارند و مغفرتي از پروردگارشان دارند آيا چنين كساني مثل آن
كس است كه جاودانه در آتش قرار داشته آبي جوشيده مينوشند كه اندرونشان را پاره پاره ميكند؟ (15).
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[توضيح اينكه در تعليل نصرت مؤمنين و هالكت كفار فرمود :خدا موالي مؤمنان است و كافران مواليي ندارند] .....ص 521 :

"ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْكافِرِينَ ال مَوْلي لَهُمْ" كلمه" ذلك" اشاره به مطالب قبل يعني نصرت مؤمنين و
هالكت و سوء عاقبت كفار است .و نبايد به اين سخن گوش داد كه بعضي »«2گفتهاند اشاره است به ثبوت عاقبت و يا
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بنا بر اين ،عطف" يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ" بر نصرت ،عطف خاص بر عام ميشود .و اگر تثبيت را اختصاص به" اقدام" داد و در بين
انواع نصرت ،فقط ثبات قدم را كه كنايهاي است از تشجيع و تقويت دلها ذكر كرد براي اين است كه تقويت دلها روشنترين
مصاديق نصرت است.
"وَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ" اينكه دنبال ذكر حال مؤمنين و نصرت ايشان ،حال كفار را ذكر ميكند ،براي
مقايسه بين حال دو طايفه است.
و كلمه" تعس" به معناي سقوط انسان و افتادن با صورت و به همين حال ماندن است .در مقابل آن" انتعاش" است كه به
معناي سر پا ايستادن و بدين وجه نيفتادن است.
پس معناي" تعسا لهم" اين است كه كفار بيفتند اين قسم افتادن .و اين جمله و جمله بعدش نفرين بر كفار است ،نظير
جمله" قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّي يُؤْفَكُونَ" « »1و آيه" قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ» ،" «2و ممكن است نفرين نباشد ،بلكه بطور كنايه
خبري باشد از آينده كفار ،و اينكه اثر اعمالشان خنثي خواهد شد ،چون انسان عاجزترين هنگامش هنگامي است كه با
صورت به زمين افتاده باشد.
"ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ" مراد از" ما أَنْزَلَ اللَّهُ "قرآن شريف و شرايع و احكامي است كه خداي
تعالي بر پيغمبرش نازل و خلق را مامور به اطاعت و انقياد از آن كرده ،و كفار نسبت به آن كراهت داشته و از پيرويش
استكبار ورزيدند.
و اين آيه كه معنايش روشن است مضمون آيه قبلي را تعليل ميكند.
"أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لِلْكافِرِينَ أَمْثالُها" كلمه" دمر" ماضي
از مصدر" تدمير" است كه به معناي هالك كردن است.
__________________________________________________
)(1سوره توبه ،آيه .03
)(2سوره عبس ،آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،12ص032 :
ميگويند "دمره اللَّه" يعني خدا او را هالك كرد ،و يا" دمر اللَّه عليه" يعني خدا هر چه او داشت بر سرش خراب كرد ،حتي
خودش و خانواده و خانه و ملكش را .و بنا بر اين ،عبارت" دمر عليه" به طوري كه ديگران هم گفتهاند « »1بليغتر از
عبارت" دمر" است .و ضمير در" امثالها" به كلمه" عاقبت" و يا عقوبتي كه از مفاد كالم استفاده ميشود برميگردد.
و مراد از" كافرين" كفار عهد رسول خدا هستند ،و معناي آيه اين است كه :اي محمد آنها كه به تو كفر ميورزند امثال اين
عقوبتها و يا عاقبتها را دارند .و اگر به امثال آنها تهديد كرده ،با اينكه اگر عقوبتي نازل شود يكي است و مثل است نه
امثال ،براي اين بوده كه كفار در معرض عقوبتهاي بسياري هستند -،دنيوي و اخروي -هر چند كه براي نابودي آنان به
بيش از يكي نيازي نيست .ممكن هم هست مراد از "كافرين" مطلق كفار باشد و جمله مورد بحث از باب تاسيس قاعده
باشد.
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عقوبت امتهاي گذشته براي كفار اين زمان .و نه به اين قول كه گفتهاند « »0تنها اشاره است به نصرت مؤمنين .براي
اينكه آيه شريفه متعرض حال مؤمنين و كفار هر دو است.
و كلمه "مولي" ،گويا مصدر ميمي باشد و معناي وصفي از آن اراده شده باشد كه در نتيجه به معناي" ولي" ميشود ،چون
مولي بر مالك برده اطالق ميشود ،زيرا در امور برده واليت دارد ،و بر ناصر هم اطالق ميشود ،چون در امور منصور دخل و
تصرف ميكند ،و به آن امور قوت و جان ميدهد .و خداي سبحان هم از اين جهت مولي است كه مالك بندگان و امور آنان
در صراط تكوين است و هم مدبر آن امور است و هر جور بخواهد تدبير ميكند ،ميفرمايد ":ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال
شَفِيعٍ" « »3و نيز ميفرمايد ":وَ رُدُّوا إِلَي اللَّهِ مَوْالهُمُ الْحَقِّ" « »3و هم از اين جهت كه مدبر امور بندگان در صراط
سعادت است ،ايشان را به سوي سعادتشان و به سوي بهشت هدايت مينمايد و به اعمال صالح موفقشان ميكند و بر
دشمنان ياريشان ميدهد .و مولويت به معناي دومي مختص به مؤمنين است ،چون تنها ايشانند كه در
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص .33
(2و )0تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص . [.....]33
)(4شما غير از خدا ولي نداريد .سوره الم سجده ،آيه .3
)(5به سوي خدا ،موالي حقيقيشان برگردانده ميشوند .سوره يونس ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص032 :
راه عبوديت و پيروي خواستههاي خدا قرار دارند ،نه كفار.
مؤمنين ،ولي و مواليي دارند كه خداي سبحان است ،هم چنان كه فرموده ":ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَي الَّذِينَ آمَنُوا" و نيز
فرموده ":اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا" « »1و اما كفار بتها و يا ارباب را موالي خود گرفتند ،در نتيجه همانها موالي ايشانند ،البته
موالي خيالي ،هم چنان كه قرآن بر اساس اين خيال باطل آنان ،به نوعي تهكم و تمسخر فرموده ":وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ
الطَّاغُوتُ" « »7و بر اساس واقع و حقيقت امر ،اين واليت خيالي را نفي نموده ميفرمايد ":وَ أَنَّ الْكافِرِينَ ال مَوْلي لَهُمْ" آن
گاه واليت آنها را بطور مطلق ،يعني هم در تكوين و هم در تشريع نفي نموده ميفرمايد ":أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللَّهُ هُوَ
الْوَلِيُّ" « »0و نيز فرموده ":إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ" «».3
پس معناي آيه اين است كه :ياري خدا از مؤمنين و تثبيت اقدام آنان و خذالن كفار و اضالل اعمال آنان و عقوبتشان همه
به اين علت بود كه خدا موالي مؤمنين و ولي ايشان است ،و كفار مواليي كه ياريشان كند و اعمالشان را بسوي هدف
هدايت كند و از عقوبت خدا نجاتشان دهد ندارند.
از آنچه گفتيم ضعف اين نظريه روشن شد كه بعضي «» 3گفتهاند :كلمه" مولي" در آيه تنها به معناي ناصر است نه مالك،
چون اگر به معناي مالك هم باشد ،با آيه ":وَ رُدُّوا إِلَي اللَّهِ مَوْالهُمُ الْحَقِّ" « »0منافات خواهد داشت ،و دليل ضعف آن
روشن است.
"إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ
الْأَنْعامُ وَ النَّارُ مَثْويً لَهُمْ" در اين آيه بين دو طائفه مقايسه شده .و اثر واليت خدا براي مؤمنين و نيز عدم واليتش براي كفار
از حيث عاقبت و آخرت بيان شده است ،ميفرمايد مؤمنين داخل بهشت شده ،كفار مقيم در آتش خواهند گشت.
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه .732
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[وصف بهشتي كه متقين بدان وعده داده شدهاند] .....ص 538 :
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)(2سوره بقره ،آيه .732
)(3و يا به غير از خدا ولي گرفتهاند ،با اينكه تنها خدا ولي است .سوره شوري ،آيه .2
)(4اينها به جز اسمايي نيستند كه شما و پدرانتان بر مشتي سنگ و چوب نهادهايد .سوره نجم ،آيه .70
)(5تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص .33
)(6سوره يونس ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص033 :
و در اين كالم به منشا آثاري كه ذكر كرده بود اشاره فرموده ،چون هر يك از دو طائفه را به بياني كه مناسب حالش باشد
توصيف كرده .در اشاره به صفت مؤمنين فرموده ":الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ" و در وصف كفار فرموده ":يَتَمَتَّعُونَ وَ
يَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ" و با اين دو وصف متقابل هم فهمانده مؤمنين در زندگي دنيايي خود رشد مييابند ،و چون به خدا
ايمان دارند و اعمال صالح ميكنند ،هر چه ميكنند درست و حق است ،پس راه رشد را طي كرده ،به وظائف انسانيت عمل
كردهاند .و اما كفار عنايتي به اين كه به حق برسند ندارند و دلهايشان هيچ اعتنايي به وظائف انسانيت ندارد ،بلكه تمام
همشان شكم و شهوتشان است و سرگرم لذتگيري از زندگي دنياي كوتاه مدتاند و مانند چارپايان ميخورند و غير از اين
آرزو و هدفي ندارند.
پس اين مؤمنين در تحت واليت خدا هستند ،چون راهي را پيش گرفتهاند كه خدايشان خواسته و به سوي آن هدايتشان
كرده ،و به همين جهت در آخرت داخل بهشتي ميشوند كه از دامنه آن نهرها جاري است .و اما آن دسته ديگر -يعني
كفار -هيچ وليي ندارند و به خودشان واگذار شدهاند و به همين جهت جايگاه و منزلشان آتش است.
و اگر خداي تعالي داخل شدن مؤمنين در بهشت را به خود نسبت داده ،اما منزل كردن كفار در آتش را به خود نسبت نداده،
براي اين است كه حق واليت مذكور چنين اقتضاء ميكرده .آري خداي تعالي عنايت خاصي به اولياء خود دارد .اما آنهايي
كه از تحت واليت او بيرون شدهاند كاري به كارشان ندارد ،در هر وادي هالك ميشوند بشوند.
"وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهُمْ فَال ناصِرَ لَهُمْ" مراد از" قريه" اهل قريه است ،چون
ميفرمايد" ايشان را هالك كرديم" و مراد از قريهاي كه پيغمبر را بيرون كرد مكه است.
اين آيه شريفه قلب رسول خدا (ص) را تقويت و اهل مكه را تهديد و تحقير ميكند ،ميفرمايد خداي تعالي قريههاي
بسياري را هالك كرده كه مردمش بسيار از مردم مكه نيرومندتر بودند ،با اين حال ياوري پيدا نشد كه ياريشان كند.
"أَ فَمَنْ كانَ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ" سياقي كه گفتيم حال مؤمنين را با حال كفار
مقايسه ميكند ،داللت دارد بر اينكه مراد از آنهايي كه بينهاي از پروردگار خود دارند ،مؤمنين هستند .پس مراد از اينكه بر
بينهاي از پروردگار خود هستند ،اين است كه دليلي روشن از پروردگار خود دارند كه عقائدشان را
ترجمه الميزان ،ج ،12ص031 :
يقيني كرده ،و آن عبارت است از حجت برهاني .پس مؤمنين همواره پيرو حجت قطعي هستند ،حجتي كه راه و روش
صحيح را براي انسان بيان ميكند ،انساني كه بايد عقل را به كار بسته و حق را پيروي كند.
و اما آنها كه كافر شدند ،دلداده اعمال زشت خود شدند ،چون شيطان آن اعمال را در نظرشان جلوه داده و دلهايشان را
ربوده .و چقدر فرق است بين آنان و بين مؤمنين.
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بحث روايتي [(چند روايت در ذيل آيه ":ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ" و بعضي آيات گذشته ديگر)] .....ص 534 :
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"مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ"...
در اين جمله بين دو فريق از نظر مال كارشان فرق گذاشته و در حقيقت همان بيان گذشته "إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا "...را
توضيح ميدهد .پس در حقيقت اين آيه توضيح و تفصيل آن آيه است.
"مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ" -كلمه" مثل" بطوري كه گفتهاند « »1به معناي صفت است ،يعني صفت بهشتي كه خدا
به متقين وعده داده كه در آن داخلشان كند چنين و چنان است .و چه بسا از مفسرين « »7كلمه مذكور را حمل بر همان
معناي معروفش كرده و از آن استفاده كردهاند كه بهشت رفيعتر و درجهاش اعالي از آن است كه بتوان با زبان و توصيف
برايش حد معين كرد .و لفظ ،تنها ميتواند با آوردن مثل ،ذهن را به نوعي به آن نزديك كند ،هم چنان كه آيه" فَال تَعْلَمُ
نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ" « ،»0به اين معنا اشاره كرده است.
در آيه مورد بحث عبارت" آنها كه ايمان آورده و اعمال صالح كردند" كه در آيه قبلي بود ،به عبارت" متقون" تبديل شده،
تبديل الزم از ملزوم ،چون تقوي و پرهيز از خدا مستلزم ايمان و اعمال صالح است.
"فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ" -يعني آبي كه با زياد ماندنش بو و طعم خود را از دست نميدهد ".وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ
طَعْمُهُ" نهرهايي از شير كه مانند شير دنيا طعمش تغيير نميكند ".وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ" يعني نهرهايي از خمر كه
براي نوشندگان لذت بخش است .و كلمه" لذة" يا صفت مشبهه مؤنث و وصف خمر است و يا مصدري است كه به وسيله
آن ،خمر با مبالغه توصيف شده است و يا مضافي از آن در تقدير است ،كه تقدير آن" من خمر ذات لذة" ميباشد ".وَ أَنْهارٌ
مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّي" ،يعني عسل خالص و بدون موم و لرد و خاشاك و ساير چيزهايي كه در عسل دنيا هست و آن را فاسد و
معيوب ميكند "،و
__________________________________________________
(1و )7تفسير فخر رازي ،ج  ،72ص .37
)(3پس هيچ كس نميداند كه چه نور چشميهايي برايش پنهان كردهاند .سوره سجده ،آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،12ص037 :
لَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ" در اين جمله مطلب را عموميت ميدهد.
"وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ" -آمرزشي كه تمامي گناهان و بديها را محو ميكند و ديگر عيش آنها به هيچ كدورتي مكدر و به هيچ
نقصي منقص نيست .و در تعبير از خدا به كلمه" ربهم" اشاره است به اينكه رحمت خدا و رأفت الهيهاش سراپاي آنان را فرا
گرفته.
"كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ" -در اين جمله يكي از دو طرف قياس حذف شده ،تقديرش اين است كه :آيا كسي كه داخل
چنين بهشتي ميشود ،مثل كسي است كه او جاودانه در آتش است .و نوشيدنيشان آبي است بسيار بسيار داغ كه
رودههايشان را تكه تكه ميكند و اندرونشان را بعد از نوشيدن ميسوزاند؟ و نوشيدنشان هم به كراهت و جبر است ،هم
چنان كه فرموده ":وَ سُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ" .بعضي از مفسرين »«1گفتهاند :جمله" كَمَنْ هُوَ خالِدٌ "...بياني است
براي جمله قبلي كه ميفرمود ":كَمَنْ زُيِّنَ "...ولي اين نظريه درست نيست.
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در مجمع البيان در ذيل آيه" ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ" ميگويد :امام ابي جعفر فرمود :يعني از آنچه كه خدا در حق
علي (ع )نازل كرده كراهت دارند «».7
و نيز در همان تفسير است كه در ذيل جمله "كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ" از بعضي نقل كرده كه گفتهاند :منظور منافقين
هستند .و اين مطلب از امام ابي جعفر (ع) روايت شده «».0
مؤلف :احتمال دارد هر دو روايت از باب تطبيق مصداق بر كلي باشد.
و در تفسير قمي در ذيل جمله" كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ" گفته :كسي كه در چنين بهشتي
قرار دارد ،مثل كسي نيست كه در چنين آتشي هست ،هم چنان كه دشمن خدا مثل ولي خدا نيست «».3
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص .32
(2و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص  22و .133
)(4تفسير قمي ،ج  ،7ص .0
ترجمه الميزان ،ج ،12ص030 :
[سوره محمد ( :)27آيات  86تا  .....]54ص 535 :

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّي إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلي قُلُوبِهِمْ وَ
اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ )(16وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُديً وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ () 12فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِالَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ
أَشْراطُها فَأَنَّي لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ () 12فَاعْلَمْ أَنَّهُ ال إِلهَ إِالَّ اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ
مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْواكُمْ ( )12وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ ال نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلي لَهُمْ ()73
طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ ( )71فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ
تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ ( )77أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمي أَبْصارَهُمْ ( )70أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلي قُلُوبٍ أَقْفالُها
( )73إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلي أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَي الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلي لَهُمْ ()73
ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ ( )70فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَالئِكَةُ
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ )(27ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللَّهَ وَ كَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ ( )72أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغانَهُمْ ( )72وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ
أَعْمالَكُمْ )(30
وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّي نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَ الصَّابِرِينَ وَ نَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ ( )01إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا
الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدي لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ ()07
ترجمه الميزان ،ج ،12ص033 :
ترجمه آيات .....ص 532 :
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PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و بعضي از آن كفار به تالوت قرآنت گوش ميدهند ولي همين كه بيرون ميشوند از آنان كه خداوند آگاهيشان داده
مي پرسند همين چند لحظه قبل چه گفت؟ اينان كساني هستند كه خدا بر دلهايشان مهر نهاده و در نتيجه هواهاي نفساني
خود را پيروي ميكنند ().10
و كساني را كه راه يافتهاند هدايتشان را بيشتر ميكند و از مراحل تقوي آنچه را كه اهليت آن را دارند به ايشان ميدهد
().12
آيا اين كفار منتظر آنند كه قيامت ناگهاني بيايد آن وقت ايمان آورند اينك عالمتهاي آن آمده ،ايمان بياورند و اما خود
قيامت اگر بيايد ديگر كجا ميتوانند به خود آيند و از تذكر خود بهرهمند شوند ().12
پس بدان كه هيچ معبودي جز او نيست و براي گناه خود و مؤمنين و مؤمنات استغفار كن كه خدا به سكونت و انتقال شما
آگاه است ().12
و آنهايي كه ايمان آوردند ميگويند چرا سورهاي جديد نازل نميشود ولي همين كه سورهاي محكم نازل شد و در آن دستور
قتال آمد ،آنهايي كه در دل بيماري دارند آن چنان به تو نگاه ميكنند و خيره ميشوند كه محتضر دم مرگ به اطرافيان خود
خيره ميشود و بايد هم چنين نظر كنند ().73
(چون دروغ مي گفتند كه ما ايمان آورديم) و گر نه معناي اينكه گفتند سمعا و طاعتا كه در جاي خود سخني درست بود اين
بود كه بر ما اعتماد كنند و وقتي فرماني (از ناحيه خدا) داده ميشود خدا را تصديق كنند كه اگر چنين ميكردند برايشان
بهتر بود ().71
بايد به ايشان گفت اگر تصديق نكنيد انتظار جز اين از شما نميرود كه در زمين فساد راه انداخته رحم خود را قطع كنيد
().77
اينان كساني هستند كه خدا لعنتشان كرده و كر و كورشان ساخته است ().70
چرا در قرآن تدبر نميكنند ،آيا بر دلهايشان قفل زده شده است؟ ().73
كساني كه بعد از روشن شدن راه هدايت به كفر قبلي خود برميگردند شيطان اين عمل زشت را در نظرشان زينت داده و به
آمالي كاذب آرزومندشان كرده است ().73
و اين را بدان جهت گفتيم كه اين بيماردالن به كفاري كه از آيات خدا كراهت دارند گفتند :ما درپارهاي امور شما را اطاعت
خواهيم كرد و خدا بر اسرار نهانشان آگاه است (). 70
ترجمه الميزان ،ج ،12ص033 :
چطور است حالشان وقتي كه مالئكه جانشان را ميگيرند و به صورت و پشتشان ميكوبند ().72
و براي اين ميكوبند كه همواره دنبال چيزي هستند كه خدا را به خشم ميآورد و از هر چه مايه خشنودي خدا است كراهت
دارند ،خدا هم اعمالشان را بي نتيجه و اجر كرد ().72
بلكه اين بيماردالن پنداشتهاند كه خدا كينههاي درونيشان را بيرون نميكند ().72
و ما اگر بخواهيم تك تك آنان را به تو نشان ميدهيم ولي تو خودت ايشان را هم به عالمتهايشان خواهي شناخت و هم
به لحن سخنانشان ميشناسي و خدا از اعمال شما اطالع دارد ().03
و ما به طور قطع همه شما را ميآزماييم تا معلوم كنيم مجاهدين و خويشتنداران چه كساني هستند و اعمالتان خبر دهد كه
در باطن چه داريد ().01

PDF.tarikhema.org

به درستي كساني كه كافر شدند و از راه خدا جلوگيري نموده با رسول دشمني ورزيدند با اينكه هدايت برايشان روشن
گرديد ،هرگز ضرري به خدا نميزنند و به زودي اعمالشان بينتيجه و بياجر ميشود (32).
بيان آيات .....ص 533 :
اشاره

[اثر متفاوت استماع قرآن در كفار مهر بر دل خورده و در مؤمنان هدايت يافته] .....ص 536 :

"وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُديً وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ "مقابلهاي كه بين اين آيه و آيه قبلي به چشم ميخورد ،اين نكته را
ميفهماند كه مراد از" اهتداء" معنايي است مقابل ضاللتي كه طبع در قلب ايجاد ميكند .پس اهتداء عبارتست از تسليم
شدن و پيروي كردن هر حقي كه فطرت سالم به سوي آن هدايت ميكند ،و زيادي هدايت در جمله" و هدايتشان را زياد
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سياق اين آيات طبق سياق آيات قبلي جريان يافته و در آن متعرض حال كساني شده كه منافق و بيمار دلند ،و بعد از ايمان
به كفر برميگردند.
"وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّي إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً"...
كلمه" آنفا "اسم فاعل است كه بنا بر ظرفيت منصوب شده .ممكن هم هست نصب آن از اين جهت باشد كه مفعول فيه
قرار گرفته و معناي آن" لحظهاي قبل از اين لحظه" است.
بعضي « »1گفتهاند :معناي" آنفا" همين ساعت است .به هر حال اين كلمه از واژه" انف -بيني" گرفته شده.
و ضمير در جمله" وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ" به كفار برميگردد .و مراد از گوش دادنشان به رسول خدا گوش دادن به قرآن
خواندن آن جناب و بياناتي است كه در اصول معارف و احكام دين داشته.
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص . [.....]33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص030 :
"حَتَّي إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ" -ضمير در" خرجوا" به كلمه" من -كسي كه" بر ميگردد و اگر آن را جمع آورده ،به اعتبار
معناي آن است ،هم چنان كه اگر" يستمع" را مفرد آورده به اعتبار لفظ آن است .و استفهام در جمله" ما ذا قالَ آنِفاً" به
قول بعضي « »1براي به دست آوردن حقيقت مطلب است ،چون آنها غرق در كبر و غرور و پيروي هواهاي خود بودند و اين
هواها نميگذاشت سخن حق را بفهمند ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":فَما لِهؤُالءِ الْقَوْمِ ال يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً"
« .»7بعضي « »0هم گفتهاند :استفهام به منظور استهزاء است.
بعضي « »3گفتهاند :براي تحقير است ،تو گويي سخن حق در نظرشان پر از اباطيل بوده و اصال معناي درستي نداشته .و
براي هر يك از اين سه قول وجهي است.
"أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلي قُلُوبِهِمْ" -اين جمله در مقام معرفي كفار است ،و جمله" وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ" تعريفي ديگر و به
منزله عطف تفسير است براي تعريف اول و از آن بر ميآيد كه در حقيقت معناي پيروي هواها ،إمارت و فرماندهي طبع بر
قلب و عقل است ،پس قلبي كه محكوم طبع نبوده و بر طهارت فطري و اصلي خود باقي مانده باشد ،در فهم معارف ديني و
حقائق الهي درنگي ندارد.
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[مقصود از اشراط" عالمات" قيامت و اينكه فرمود :عالمتهاي قيامت آمده است] .....ص 537 :

عالوه بر اين ،اشراط و عالمتهاي قيامت آمده و محقق شده .و شايد مراد از عالمتهاي آن ،خلقت انسان و دو نوع بودن آن-
نوعي صلحاء و نوعي مفسدين ،نوعي متقيان و نوعي فجار -باشد كه خود همين ،قيامتي ميخواهد تا بين اين دو نوع
جدايي بيندازد .يكي هم مرگ است كه آن نيز از اشراط وقوع قيامت است .بعضي »«2از مفسرين گفتهاند :منظور از اينكه
فرموده عالمتهاي قيامت آمده ظهور رسول خدا (ص) است كه آخرين انبياء است و در عهد او ،شق القمر كه يكي از
عالمتها است صورت گرفت ،و يكي نزول قرآن است كه آخرين كتب آسماني است.
اين آن معنايي است كه تدبر در آيه به دست ميدهد و به طوري كه مالحظه ميكنيد در عين اينكه جنبه اتمام حجت دارد
حجتي برهاني نيز هست.
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كرد" عبارت است از اينكه خداي سبحان درجه ايمان او را باال ببرد .در سابق هم گفتيم كه ايمان و هدايت مراتب مختلفي
دارد و مراد از" تقوي" معنايي است مقابل پيروي هواها ،كه به صورت پرهيز از محارم الهي و اجتناب از ارتكاب گناهان
جلوه ميكند.
با اين بيان روشن شد كه زياد شدن هدايت مربوط به تكميل در ناحيه علم است ،و دادن تقوي مربوط به ناحيه عمل است.
و نيز با مقابله مذكور روشن ميشود كه اثر طبع بر دلها نتيجه نداشتن كمال علم و پيروي هواي نفس ،و نتيجه فقدان عمل
صالح و محروميت از آن است .و اين با بيان گذشته ما كه گفتيم جمله" وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ" به منزله عطف تفسيري
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص .33
)(2چه ميشود اين قوم را كه به هيچ وجه آمادگي ندارند چيزي را بفهمند .سوره نساء ،آيه .22
(3و )3مجمع البيان ،ج  ،2ص .137
ترجمه الميزان ،ج ،12ص032 :
است براي جمله" طَبَعَ اللَّهُ "...منافاتي ندارد.
"فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها"...
"نظر" كه مصدر" ينظرون" است به معناي انتظار است .و كلمه" أشراط" جمع" شرط "به معناي عالمت است .و اصل
در معناي شرط همان توقف است ،چيزي كه هست از آنجايي كه وجود شرط عالمت وجود مشروط است ،كلمه مزبور را در
معناي عالمت نيز استعمال ميكنند ،پس" اشراط قيامت" به معناي عالمتهاي آنست.
و چون سياق آيه سياق تهكم است ،بايد گفت كانه مردم در موقفي ايستادهاند كه يا از حق پيروي ميكنند و عاقبت به خير
ميگردند ،و يا منتظر قيامت هستند و به هيچ وظيفهاي عمل نميكنند تا اين كه مشرف بر آن ميشوند آن گاه يقين به
وقوعش پيدا نموده و متذكر ميشوند و ايمان آورده پيرو حق ميگردند .اما امروز گوششان بدهكار پيروي حق نيست و با
هيچ محبت و موعظه و يا عبرتي خاضع نميشوند .اما تذكري كه بعد از وقوع قيامت برايشان دست ميدهد ،هيچ سودي به
حالشان ندارد ،چون قيامت بدون اطالع قبلي ميآيد .وقتي عالمتهاي آن پيدا ميشود ديگر مهلتشان نميدهد كه به دنبال
آن تذكر و خضوع و ايمان ،دست به عملي صالح زنند تا تذكرشان مايه سعادتشان شود .و وقتي قيامت برپا شود ديگر وقت
عمل باقي نمانده ،چون آن روز ،روز جزاء است ،نه روز عمل ،هم چنان كه قرآن فرموده:
"يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَ أَنَّي لَهُ الذِّكْري يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي" «».1
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__________________________________________________
)(1روزي كه انسان متذكر ميشود ،و ديگر چه جاي تذكر است ،ميگويد :اي كاش براي زندگيم چيزي از پيش
ميفرستادم .سوره فجر ،آيه  70و .73
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .137
ترجمه الميزان ،ج ،12ص032 :
و بنا بر اين ،كلمه" بغتة" حال از آمدن قيامت است كه آن را به منظور بيان واقع آورد ،تا جمله" فَأَنَّي لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ
ذِكْراهُمْ" را بر آن متفرع كند و از آن نتيجه بگيرد ،نه اينكه قيد انتظار باشد تا معنا چنين شود ":كفار منتظر آنند كه قيامت
ناگهان بيايد" .و به خاطر دفع همين توهم بود كه فرمود ":إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً" و گر نه ميفرمود ":هل ينظرون اال
أن تاتيهم الساعة بغتة".
"فَأَنَّي لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ" -كلمه" اني" خبري است كه قبل از مبتداء آمده و كلمه" ذكريهم" مبتدايي است كه
مؤخر آمده .و جمله" إِذا جاءَتْهُمْ "جملهاي است معترضه كه بين مبتداء و خبر فاصله شده .و معناي جمله اين است كه:
چگونه ميتوانند متذكر شوند بعد از آمدن قيامت؟ يعني چگونه از تذكر خود در آن روز انتفاع ميبرند ،روزي كه عمل سودي
ندارد و فقط روز جزاء است.
مفسرين »«1در معناي جملههاي آيه و معناي مجموع آن جمالت اقوالي مختلف دارند كه از نقل آن صرف نظر كرديم،
اگر كسي بخواهد ميتواند به تفاسير مفصل مراجعه كند.
"فَاعْلَمْ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ"...
بعضي از مفسرين « »7گفتهاند :اين آيه نتيجهاي است كه از همه آيات قبلي گرفته ميشود ،يعني از سعادت مؤمنين و
شقاوت كفار .گويا فرموده :حال كه معلوم شد سعادت آن طائفه و شقاوت اين دسته چه دليلي دارد ،پس نسبت به علمي كه
به وحدانيت خداي سبحان داري ثابت قدم باش .در نتيجه معناي" فاعلم" "،ثابت در علم باش" است.
ممكن هم هست آيه شريفه تفريع بر دو آيه قبل باشد ،يعني آيه" وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ...وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ" كه ميفرمايد
خداي تعالي مهر ميزند بر دلهاي مشركين و به حال خود رهايشان ميكند تا هر گناهي خواستند بكنند ،و نسبت به كساني
كه به راه توحيد و ايمان به او هدايت يافتهاند ،عكس اين عمل را رفتار ميكند ،پس گويا گفته شده :حال كه جريان بدين
قرار است ،پس توبه علمي كه به وحدانيت اله داري تمسك بجوي و از گناهت و گناه زنان و مردان مؤمن امتت طلب
مغفرت كن ،تا از آنهايي نباشي كه خدا بر دلهايشان مهر زده و آنها را به سبب اين كه رهايشان كرده از نعمت تقوي
محرومشان ساخته .مؤيد اين وجه ذيل آيه است كه ميفرمايد ":وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْواكُمْ".
پس معناي جمله" فَاعْلَمْ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا اللَّهُ" به طوري كه سياق هم تاييدش ميكند،
__________________________________________________
(1و )7روح المعاني ،ج  ،70ص .33 -37
ترجمه الميزان ،ج ،12ص032 :
اين است كه :تو به علمي كه نسبت به" ال إِلهَ إِلَّا اللَّهُ" داري تمسك بجوي و آن را رها نكن و براي گناهت طلب مغفرت
كن .در سابق در معناي نسبت گناه به رسول خدا (ص) توضيحي گذشت ،و نيز به زودي در تفسير اول سوره فتح توضيحي
در اين زمينه خواهد آمد.
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"وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ" -اين جمله دستور ميدهد به رسول خدا كه براي مؤمنين و مؤمنات از امتش طلب مغفرت كند .
و حاشا بر خداي تعالي كه دستور استغفار بدهد و آن استغفار را با مغفرت مواجه نسازد ،دستور دعا بدهد و اجابت نكند.
[معناي اينكه خدا متقلب و مثواي شما را ميداند] .....ص 531 :
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"وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْواكُمْ" -اين جمله ،مطلب اول آيه كه ميفرمود ":فَاعْلَمْ أَنَّهُ" را تعليل ميكند و ظاهرا كلمه "
متقلب" مصدر ميمي به معناي انتقال از حالي به حالي باشد ،و همچنين كلمه "مثوي" به معناي مصدري يعني استقرار و
سكونت باشد و مراد اين باشد كه خداي تعالي همه احوال شما را ميداند ،هم حال دگرگونگي شما را ،و هم ثباتتان را ،هم
حركتتان را ،هم سكونتان را ،پس چه بهتر كه بر دين توحيد ثابت باشيد و از او طلب مغفرت كنيد و بترسيد از اينكه مهر بر
دلهايتان زده ،مهارتان را به دست هواهايتان بسپارد.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :مراد از" متقلب "و" مثوي" تصرف در زندگي و دنيا و استقرار در آخرت است .بعضي «»7
ديگر گفتهاند ":تقلب" به معناي تصرف در بيداري ،و" مثوي" به معناي محل خواب است .بعضي « »0ديگر گفتهاند :تقلب،
تصرف در معايش و كار و كسب ،و مثوي استقرار در منازل است .ولي آنچه ما اختيار كرديم ظاهرتر و عموميتر است.
"وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ ال نُزِّلَتْ سُورَةٌ"...
كلمه "لوال" به معناي كلمه" هال -چرا" است ،ميپرسند :چرا سورهاي نازل نشد و به اين وسيله اظهار رغبت ميكنند به
اينكه سورهاي جديد نازل شود و تكاليفي جديد بياورد ،تا امتثالش كنند .و مراد از" سوره محكمه" سورهاي است كه بيانش
روشن و بدون تشابه باشد .و مراد از اينكه فرمود ":در آن قتال ذكر شود" ،اين است كه در آن به قتال امر شود.
و مراد از" الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ" مؤمنيني است كه ايمانشان ضعيف است ،نه منافقين ،چون آيه صريح است در اينكه
اظهار كنندگان مذكور كه آن حرفها را زدند مؤمنين بودهاند ،نه منافقين و نه اعم از مؤمنين و منافقين ،چون عبارت" الَّذِينَ
آمَنُوا" منافقين را شامل
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .137
(2و )0روح المعاني ،ج  ،70ص .00
ترجمه الميزان ،ج ،12ص003 :
نميشود ،مگر با نوعي مسامحه كه آن هم اليق به كالم خداي تعالي نيست .پس آيه مورد بحث نظير آيه" أَ لَمْ تَرَ إِلَي
الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ
أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً" « »1است كه در باره طائفهاي از مؤمنين ميفرمايد وقتي جهاد بر آنان واجب شد ،مانند ساير مردم يا بيشتر
بترس افتادند.
و معناي جمله" الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ "محتضري است كه در سكرات مرگ قرار گرفته .و كلمه" غشيه" و" غشاوة" به
معناي پوشاندن و پيچيدن چيزي در لفافه است ،و چون با صيغه مجهول گفته ميشود" غشي علي فالن" ،معنايش اين
است كه فالني در اثر عارضهاي فهمش از كار افتاد .و" نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ" نگاهي است كه محتضر به تو
ميافكند بدون اينكه پلك را بهم زند.
در جمله" فَأَوْلي لَهُمْ" احتمال دارد خبري باشد از مبتدايي محذوف كه تقدير آن" اولي لهم ذلك" است ،يعني سزاوارشان
اين است كه اينطور نظر كنند ،يعني به حالت احتضار درآمده بميرند .و از اصمعي « »7نقل شده كه گفته ":اولي لك" كلمه
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تهديد است ،و معنايش به فارسي" شر ،يقهات را گرفت" ميباشد و اين آيه نظير آيه شريفه" أَوْلي لَكَ فَأَوْلي ثُمَّ أَوْلي لَكَ
فَأَوْلي" « »0است.
و معناي آيه اين است كه :آنهايي كه ايمان آوردند ،ميگويند :چرا سورهاي نازل نشد ،ليكن وقتي سورهاي محكم و بدون
شبهه نازل شد و در آن مامور به قتال و جهاد شدند ،ميبيني افراد ضعيف االيمان از ايشان را كه از شدت ترس به تو نظري
ميافكنند كه محتضر به اطرافيان خود ميافكند و سزاوارشان هم همين است.
[معناي آيه ":طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ "...كه در باره مؤمنان مريض القلبي است كه از عمل به وظيفه قتال و جهاد سرباز ميزدند] .....ص 561 :
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"طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ" جمله" عَزَمَ الْأَمْرُ" به اين معنا است كه مساله جدي و
منجز شد و جمله" طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ" گويا خبري است براي مبتدايي محذوف ،كه تقدير آن" أمرنا طاعة "...و يا" امرهم
طاعة "...و يا" شانهم طاعة "...و يا" ايمانهم بنا طاعة "...است ،يعني ايمان آنان به ما ،طاعتي است كه بر آن با ما پيمان
بستند و قولي معروف و غير منكر است كه گفتند ،و آن اين بود كه اظهار سمع و طاعت كردند .هم چنان كه خداي تعالي در
جاي ديگر از ايشان
__________________________________________________
)1سوره نساء ،آيه .22
)(2تفسير مجمع البيان ،ج  ،2ص .130
)(3سوره قيامت ،آيه  03و .03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص001 :
حكايت كرده ،ميفرمايد ":آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ ...وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا" «».1
و بنا بر اين جمله" فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ" كمال اتصال را به ما قبل خود دارد و معنايش اين است
كه :امر همان است كه به خدا بر سر آن امر اعتماد كرده و گفتند ":سمعنا و اطعنا" ،پس اگر اينان در هنگامي كه تكليف
منجز ميشود خدا را در آنچه خود گفتند تصديق نموده و در آنچه دستور داده -كه از آن جمله امر به قتال است -اطاعت
كنند ،برايشان بهتر است.
احتمال هم دارد كلمه" طاعة "...خبري باشد براي ضميري كه به قتال مذكور بر ميگردد و تقدير چنين باشد :آن قتال كه
در اين سوره نامش برده شد طاعتي است از مؤمنين و قولي است معروف ،پس اگر ايشان در هنگامي كه تكليف منجز
ميشود خدا را در ايمانشان تصديق كنند و او را اطاعت نمايند برايشان بهتر است .اما اينكه رفتن به قتال اطاعتي است از
ايشان ،روشن است .و اما اينكه قولي است معروف ،دليلش اين است كه واجب شدن قتال و امر به دفاع از مجتمع صالح
اسالمي به منظور ابطال و خنثي كردن نقشه دشمن نيز قولي است پسنديده كه همه عقال آن را ميپسندند.
بعضي « »7هم گفتهاند :كلمه" طاعة "...مبتدايي است كه خبرش حذف شده و تقدير آن" طاعة و قول معروف خير لهم"
است ،يعني اطاعت خدا و قول معروف براي آنان بهتر است .بعضي « »0ديگر گفتهاند :مبتدايي است كه خبرش" فَأَوْلي
لَهُمْ" در آيه قبلي است ،پس اين آيه تتمه آيه قبلي است .ولي اين تفسير بسيار ناپسند است و از آن بدتر اين تفسير است
كه بعضي « »3گفتهاند :كلمه" طاعة "...صفت براي سوره است ،آنجا كه فرموده ":فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ" .و وجوهي ديگر نيز
گفتهاند.
"فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ" خطاب در اين آيه به همان كساني است كه فرمود :در
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دلهايشان مرض هست ،و از رفتن به جهاد در راه خدا بهانهجويي ميكردند ،و به همين جهت خطاب را به ايشان كرد تا
توبيخ و سرزنش شديدتر كند ،و استفهام در آيه استفهام تقريري است ،ميخواهد بفرمايد شما اين طوريد .و كلمه" تولي" به
معناي اعراض است و مراد از آن اعراض از كتاب خدا و
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه .723
(2و  0و )3تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص .02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص007 :
معارف آن و برگشتن به شرك و ترك كردن دين است.
و معناي آيه اين است كه :آيا از شما توقع ميرفت كه از كتاب خدا و عمل به آنچه در آن است كه يكي از آنها جهاد در راه
خدا است اعراض نموده و در نتيجه دست به فساد در زمين بزنيد و با قتل و غارت و هتك عرض و به علت تكالب بر سر
جيفه دنيا قطع رحم كنيد؟
ميخواهد بفرمايد :در صورتي كه اعراض كنيد توقع همه اين انحرافها از شما ميرود.
با اين بيان روشن گرديد كه آيه شريفه ميخواهد جمله" لَكانَ خَيْراً لَهُمْ "را كه در آيه قبل بود تعليل كند و به همين جهت
در اول آن حرف" فاء" را آورد.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :مراد از" تولي" تصدي حكم و واليت است و معنايش اين است كه آيا از شما انتظار
ميرفت كه اگر به مقام واليت رسيديد در زمين فساد كنيد و با ريختن خونهاي حرام و گرفتن رشوه ،و جور در حكم قطع
رحم نماييد .ولي اين معنا از سياق آيه بعيد است.
"أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمي أَبْصارَهُمْ "اشاره" اولئك -اينان" به مفسدين در زمين و قطع كنندگان رحم
است .ايشان را چنين توصيف كرده كه خدا لعنتشان كرده و كرشان ساخته ديگر سخن حق را نميشنوند و چشمشان را كور
كرده ديگر حق را نميبينند ،چون در واقع ديده آدمي كور نميشود ،بلكه دلهايي كه در سينهها است كور ميگردد.
"أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلي قُلُوبٍ أَقْفالُها" استفهام در اين جمله توبيخي است .و ضمير جمع در" يتدبرون" به همان
نامبردگان در آيه قبل برميگردد .و اگر كلمه" قلوب" را نكره آورد براي اين است كه -به قول بعضي « - »7داللت كند بر
اينكه مراد ،قلوب آنان و امثال ايشان است.
در مجمع البيان گفته :اين آيه داللت دارد بر بطالن اين سخن كه بعضي گفتهاند:
جائز نيست كسي ظاهر قرآن را تفسير كند ،مگر به وسيله خبري كه از ائمه رسيده باشد و يا انسان خودش از امام چيزي
شنيده باشد «».0
"إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلي أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَي الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلي لَهُمْ" كلمه "ارتداد علي االدبار" به
معناي برگشتن به عقب بعد از رو آوردن است ،و اين
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]133
(2و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،12ص000 :
استعارهاي است كه منظور از آن ترك كردن بعد از گرفتن است .و كلمه" تسويل" كه مصدر "سول" است ،به معناي جلوه
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دادن چيزي است كه نفس آدمي حريص بر آن است ،به طوري كه زشتيهايش هم در نظر زيبا شود .و مراد از" امالء"
امداد و يا طوالني كردن آرزو است.
"ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ" اشاره" ذلك" به تسويل شيطان
و امالء او است كه آيه قبل آن را بيان ميداشت .و خالصه اشاره به تسلط شيطان بر مرتدين است .و مراد از" لِلَّذِينَ
كَرِهُوا" همان كفارند كه در جمله" وَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ" در اوائل سوره نامشان برده شد و در آنجا هم
ميفرمود ":ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ".
جمله" سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ" حكايت گفتاري است كه مرتدين با كفار دارند و به ايشان وعده اطاعت ميدهند .و از
اينكه اطاعت خود را مقيد ميكنند به بعضي از امور ،پيداست كه مردمي بودهاند كه نميتوانستهاند صريح حرف بزنند ،چون
خود را در تظاهر به اطاعت مطلق از كفار در خطر ميديدند ،لذا به طور سري به كفار قول ميدهند كه در پارهاي از امور
يعني تا آن حدي كه خطر نداشته باشد ،از آنها اطاعت ميكنند ،آن گاه اين سر خود را مكتوم داشته ،در انتظار فرصت
بيشتري مينشينند.
[مقصود از كساني كه مرتدين به آنها وعده اطاعت ميدادند] .....ص 565 :
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و از اين زمينه گفتار استفاده ميشود كه مرتدين مذكور قومي از منافقين بودهاند كه با كفار سر و سري داشتهاند ،و قرآن آن
اسرار را در اينجا حكايت كرده .مؤيد اين احتمال جمله" وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ" است.
و اما اينكه اينان چه كساني بودهاند كه مرتدين به آنان وعده اطاعت ميدادند ،مفسرين در آن اختالف كردهاند :بعضي «»1
گفتهاند :يهوديان بودند كه به منافقين از مسلمانان وعده ميدادند و ميگفتند اگر كفر خود را علني كنيد ما ياريتان ميكنيم.
بعضي « »7ديگر گفتهاند :منافقين و يهوديان بودهاند كه به مشركين وعده ميدادند.
اشكالي كه متوجه اين دو قول است اين است كه گفتار در آيه راجع به مرتدين است كه بعد از ايمان به كفر برگشتند و
يهوديان اصال ايمان نياوردند تا مرتد شوند.
بعضي « »0ديگر گفتهاند :منافقين بودهاند كه به يهوديان وعده نصرت ميدادند ،هم چنان كه خداي تعالي در جاي ديگر
فرموده:
__________________________________________________
(1و  7و )0تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص .23
ترجمه الميزان ،ج ،12ص003 :
"أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَ ال نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً
أَبَداً وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ" «».1
ولي آيه مورد بحث قابل انطباق با اين آيه نيست ،ليكن ميشود آن را با يهود كه به مشركين وعده نصرت ميدادند ،تطبيق
كرد ،آنهم به زحمت و با اين توجيه كه در حقيقت يهوديان هم كه علم به صدق رسالت رسول خدا (ص) داشتند مرتد از
دين خود بودند ،ولي از ناحيه لفظ آيه دليلي بر اين تطبيق نيست ،لذا بايد بگوييم شايد قومي از منافقين بودهاند ،نه يهود.
"فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَالئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ" اين آيه تفريع و نتيجهگيري از مطالب قبل است و معنايش
چنين است :اين است وضع آنان امروز كه بعد از روشن شدن هدايت باز هر چه ميخواهند ميكنند ،حال ببين در هنگامي
كه مالئكه جانشان را ميگيرند و به صورت و پشتشان ميكوبند چه حالي دارند.
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[معناي اينكه منافقان بيمار دل به سيمايشان و در لحن قولشان شناخته ميشوند] ....ص 563 :

"وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ "كلمه" سيما" به معناي عالمت
است و معناي آيه چنين است :ما اگر بخواهيم اين افراد بيمار دل را به تو معرفي ميكنيم و عالمتهايشان را ميگوييم تا
آنان را بشناسي.
"وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ" -راغب ميگويد :كلمه" لحن" بيشتر به معناي آن است كه كالم را از سنتهاي جارياش
برگرداني ،يا اعراب آن را نگويي و يا نقطهها و كلمات آن را جابجا كني ،و اين عمل ناپسندي است ،و گاهي هم در سربسته
حرف زدن و بطور فحوي و كنايه سخن گفتن استعمال ميشود ،كه اين قسم استعمال در بازار شعرا و ادباء بيشتر رواج دارد
و در نظر آنان پسنديده و جزء بالغت است «».1
در نتيجه معناي آن اين ميشود :تو به زودي آنان را از طرز سخن گفتنشان خواهي شناخت ،چون سخن ايشان كنايهدار و
تعريض گونه است .و اگر" لحن القول" را ظرف براي شناختن قرار داد به نوعي عنايت مجازي بوده است.
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"ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللَّهَ وَ كَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ" ظاهرا مراد از" ما أَسْخَطَ اللَّهَ" ،هواهاي نفس و
تسويالت شيطان است كه گناهان كشنده را در پي دارد ،هم چنان كه فرموده ":وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ" و نيز فرموده ":الشَّيْطانُ
سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلي لَهُمْ".
كلمه" سخط" و" رضا" نام دو صفت از صفات فعلي خدا است .و مراد از اولي ،عقاب و از دومي ،ثواب او است.
و اشاره" ذلك" به مطالب در آيه قبل است كه از عذاب مالئكه در هنگام گرفتن جان آنان سخن ميگفت .ميفرمايد :سبب
عقاب آنان اين است كه اعمالشان به خاطر پيروي از آنچه كه مايه خشم خدا است ،و به خاطر كراهتشان از خشنودي خدا،
حبط ميشود و چون ديگر عمل صالحي برايشان نمانده قهرا با عذاب خدا بد بخت و شقي ميشوند.
"أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغانَهُمْ" راغب ميگويد :كلمه" ضغن" به كسره و به ضمه ضاد به
معناي كينه شديد است ،كه جمعش" اضغان" ميآيد « .»7و مراد از جمله" الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ" اشخاص ضعيف
__________________________________________________
)(1هيچ ميبيني كه منافقين به برادران كافر خود از اهل كتاب ميگويند :اگر شما را بيرون كنند ما هم با شما بيرون
خواهيم شد ،و ابدا احدي را در باره شما اطاعت نميكنيم ،حتي اگر با شما بجنگند ما هم با شما عليه ايشان ميجنگيم ،و
شما را ياري ميكنيم .سوره حشر ،آيه .11
)(2مفردات راغب ،ماده" ضغن".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص003 :
االيمان هستند و شايد كساني باشند كه از اول با ايماني ضعيف ايمان آوردند ،سپس به سوي نفاق متمايل شده و در آخر بعد
از ايمان به سوي كفر برگشتهاند.
دقت در تاريخ صدر اسالم اين معنا را روشن ميكند كه مردمي از مسلمانان كه به رسول خدا (ص) ايمان آوردند ،چنين
وصفي داشتهاند ،هم چنان كه قومي ديگر از ايشان از همان روز اول تا آخر عمرشان منافق بودند .و بنا بر اين ،تعبير از
منافقين دسته اول به مؤمنين ،به مالحظه اوائل امرشان بوده است.
و معناي آيه اين است كه :نه ،بلكه اين منافقين كه در دل بيمارند گمان كردهاند كه خدا كينههاي شديدشان را نسبت به
دين و اهل دين بيرون نميريزد.
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بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيه ":وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ "...و در باره عالئم قيامت ،استغفار و صله رحم)] .....ص : 367
اشاره
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"وَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ" -يعني خدا حقايق اعمال شما را ميداند و اطالع دارد كه مقصود و نيت شما از آن اعمال چيست و
به چه منظوري آن را انجام ميدهيد ،و بر طبق آن نيات ،مؤمنين را پاداش و غير مؤمنين را كيفر ميدهد ،پس اين جمله،
هم وعده به مؤمنين است و هم تهديد به كفار.
"وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّي نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَ الصَّابِرِينَ وَ نَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ" كلمه" بالء" و" ابتالء" به معناي امتحان و آزمايش
است .و آيه شريفه علت واجب
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" لحن".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص000 :
كردن قتال بر مؤمنين را بيان ميكند ،ميفرمايد :علتش اين است كه خدا ميخواهد شما را بيازمايد ،تا برايتان معلوم شود
مجاهدين در راه خدا و صابران بر مشقت تكاليف الهي چه كساني هستند.
"وَ نَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ" -گويا مراد از اخبار ،اعمال باشد ،از اين جهت كه از صاحب عمل سر ميزند و از او خبر ميدهد .و"
اختبار اعمال" آزمودن آنها است تا صالح آنها از طالحش متمايز شود ،هم چنان كه" اختبار نفوس" باعث ميشود نفوس
صالح خير از ديگر نفوس متمايز شود .در بحثهاي گذشته گفتيم كه مراد از دانستن خداي تعالي اين نيست كه چيزي را كه
نميداند بداند ،بلكه منظور ،بر مال شدن باطن بندگان و به نظري دقيقتر علم فعلي خداست كه ربطي به ذات او ندارد.
"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدي لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ"
مراد از" الَّذِينَ كَفَرُوا " در اينجا رؤساي كفر و ضاللت در مكه است .البته ساير رؤساي كفر نيز به آنها ملحقند و آيه شريفه
شامل همه كساني است كه مانع راه خدا ميشوند و با رسول او دشمني ميورزند ،چيزي كه هست كفار مكه فعال مورد
بحثند ،چون آنها با رسول خدا (ص) به شديدترين وجهي آن هم بعد از آنكه حق و هدايت برايشان روشن گرديد دشمني
ورزيدند.
ميفرمايد :اين كفار هيچ ضرري به خدا نميزنند ،چون كيد ايشان و نقشههايي كه عليه خدا ميكشند ضررش به خودشان
برميگردد" ،وَ سَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ" و به زودي اعمالشان را بي نتيجه ميكند و نيرويي كه براي هدم اساس دين مصرف
ميكنند و آنچه براي خاموش كردن نور خدا به كار ميبندند هدر ميرود.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :مراد اين است كه اعمال نيكشان حبط گشته ،در آخرت اجر نميبرند .ولي معناي اول با
سياق آيه سازگارتر است ،چون بنا بر معناي اول آيه شريفه در صدد تحريك و تشويق مؤمنين به قتال با مشركين نيز هست.
و نيز آنان را دلخوش ميكند به اينكه سرانجام ،پيروزي نصيبشان ميشود ،هم چنان كه آيات بعد اين نكته را خاطرنشان
ميسازند.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،12ص002 :

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه" وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ "...از اصبغ بن نباته از علي (ع) روايت آورده كه فرمود :ما نزد
رسول خدا (ص) مينشستيم و آن جناب از آنچه وحي شده بود به ما خبر ميداد .من و بعضي ديگر از صحابه آيات وحي
شده را حفظ ميكرديم و همين كه از مجلس آن جناب برميخاستيم ،صحابه يادشان ميرفت و ميپرسيدند ":ما ذا قالَ
آنِفاً" ،همين چند لحظه قبل چه گفت؟ « »1و در الدر المنثور است كه احمد ،بخاري ،مسلم و ترمذي از انس روايت كردهاند
كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :من و قيامت مثل اين دو با هم مبعوث شدهايم .و اشاره كرد به انگشت سبابه و وسطي
«».7
مؤلف :اين عبارت از آن جناب به چند طريق ديگر از ابو هريره و سهل بن مسعود نيز روايت شده.
و نيز در همان كتابست كه ابن ابي شيبه ،بخاري ،مسلم ،ابن ماجه و ابن مردويه از ابو هريره روايت كردهاند كه گفت :رسول
خدا (ص) روزي در برابر مردم آشكار شد ،مردي به حضورش آمده عرضه داشت :يا رسول اللَّه! قيامت چه وقت است؟
فرمود :مسئول كه منم داناتر از سائل كه تو باشي نيست ،ليكن از عالمتهايش برايت ميگويم :قيامت وقتي بپا ميشود كه
كنيز ،خانم خود را بزايد ،اين يكي از عالمتهايش است .و وقتي كه بيسر و پاها و گوسفندچرانها رؤساي مردم شوند ،اين هم
يك عالمتش .و وقتي كه گوسفندچرانها بر سر بنيان »«3طغيان كنند ،اين هم يكي ديگر «».3
و در علل الشرائع به سندي كه به انس بن مالك دارد از رسول خدا (ص) روايت كرده كه در حديثي طوالني كه در آن به
پرسشهاي عبد اللَّه بن سالم پاسخ ميداده ،در پاسخ از اينكه عالمتهاي قيامت چيست فرمود :اما عالمتهاي قيامت آتشي
است
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .137
)(2الدر المنثور ،ج  ،0ص .33
)(3احتمال دارد منظور اين باشد كه در بناي جامعه و اساس زندگي طغيان كنند .مترجم.
)(4الدر المنثور ،ج  ،0ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص002 :
كه مردم را از طرف مشرق به سوي مغرب جمع ميكند «».1
مؤلف :شايد مراد آن جناب ظاهر اين عبارت نبوده و خواسته است چيز ديگري بفهماند .و روايات در عالمتهاي قيامت از
طريق شيعه و اهل سنت ،بيش از حد شمار است ،كه در آخر جلد پنجم اين كتاب روايت سلمان از رسول خدا (ص) و روايت
حمران از امام صادق (ع) كه دو روايت جامعي است در باب عالمتهاي قيامت گذشت «».7
و در مجمع البيان گفته :از حذيفة بن يمان به سندي صحيح روايت شده كه گفت:
من مردي بودم كه نسبت به اهل خود بد زبان بودم ،به رسول خدا (ص) عرضه داشتم :ميترسم اين زبانم مرا داخل آتش
كند .فرمود :تو چرا از استغفار استفاده نميكني؟ من همه روزه حتما صد بار استغفار ميكنم «».0
و در الدر المنثور است كه :احمد ،ابن ابي شيبه ،مسلم ،ابو داوود ،نسايي ،ابن حبان و ابن مردويه از اعز مزني روايت كردهاند
كه گفت رسول خدا فرمود :به درستي كه پرده اميال بر قلبم كشيده ميشود و من هر روز صد مرتبه استغفار ميكنم «4».
و نيز در همان كتاب در ذيل جمله" فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ "...از بيهقي از جابر بن عبد اللَّه روايت آورده كه گفت :رسول
خدا (ص) فرمود :رحم آدمي با زباني گويا دست به دامن عرش خدا است ،ميگويد خدايا هر كس مرا پيوند كند تو با او پيوند
كن و هر كس مرا قطع كند ،تو او را از رحمت خود قطع كن «».3
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مؤلف :روايات در باب صله رحم و قطع رحم بسيار زياد است ،در سابق يعني در اول سوره نساء هم چند روايتي از آن نقل
كرديم.
و در مجمع البيان در ذيل جمله" أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ "...ميگويد :از امام صادق و موسي بن جعفر (ع) روايت شده كه در
معناي آن فرمودهاند :چرا در قرآن تدبر نميكنند تا حقي كه به گردن دارند اداء كنند «6».
__________________________________________________
)(1نور الثقلين ،ج  ،3ص  ،03به نقل از علل الشرائع.
)(2نور الثقلين ،ج  ،3ص .03
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .137
)(4الدر المنثور ،ج  ،0ص . [.....]00
)(5الدر المنثور ،ج  ،0ص .03
)(6مجمع البيان ،ج  ،2ص .137
ترجمه الميزان ،ج ،12ص002 :
و در كتاب توحيد به سندي كه به محمد بن عماره دارد از وي نقل كرده كه گفت :از امام صادق جعفر بن محمد (ع)
پرسيدم :يا بن رسول اللَّه! مرا خبر ده بدانم آيا خدا هم راضي و خشمگين ميشود؟ فرمود :بله ،ليكن نه آن طور كه مخلوقين
ميشوند ،بلكه غضب خدا عقاب او و رضايتش ثواب او است «».1

و در مجمع البيان در ذيل جمله" وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ "...از ابي سعيد خدري روايت كرده كه گفته است ":لَحْ ِ
ن
الْقَوْلِ" عبارت است از عداوتي كه با علي بن ابي طالب داشتند .ميگويد :ما در زمان رسول خدا (ص) براي شناختن مؤمنين
واقعي و منافقين اين محك را در دست داشتيم كه هر كس علي را دوست ميداشت او را مؤمن ميدانستيم و هر كس
دشمنش ميداشت ميفهميديم كه منافق است «».7
صاحب مجمع البيان سپس ميگويد :نظير اين سخن از جابر بن عبد اللَّه انصاري نيز روايت شده .و باز ميگويد :از عبادة بن
صامت روايت شده كه گفت :رسم ما اين بود كه فرزندان خود را با محبت به علي بن ابي طالب ميآزموديم ،اگر يكي از
بچهها او را دوست نميداشت ،ميفهميديم رشد فكري ندارد و واقع بين نيست «».0
و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن مسعود روايت كرده كه گفت :ما منافقين را در عهد رسول خدا (ص) جز با
محك دشمني با علي بن ابي طالب نميشناختيم «».3
و در امالي طوسي به سندي كه به علي بن ابي طالب دارد از آن جناب روايت كرده كه :من چهار كلمه گفتهام كه خداي
تعالي هم در كتابش گفته مرا تصديق فرموده :يكي اينكه من گفتهام ":المرء مخبوء تحت لسانه فاذا تكلم ظهر -شخصيت
انسان در زير زبانش پنهان است ،و همين كه سخن بگويد ظاهر ميشود" خداي تعالي هم در كالمش فرموده:
"وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ" «».3
__________________________________________________
)(1نور الثقلين ،ج  ،3ص  33به نقل از توحيد.
(2و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص .130
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[رواياتي راجع به اينكه در زمان پيامبر (ص) دشمني با علي (ع) عالمت نفاق بوده است] .....ص 561 :
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)(4الدر المنثور ،ج  ،0ص .00
)(5نور الثقلين ،ج  ،3ص  33به نقل از امالي شيخ طوسي.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص023 :
[سوره محمد ( :)27آيات  55تا  .....]51ص 571 :
اشاره

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ ال تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ( )00إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ ماتُوا وَ هُمْ
كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ( )03فَال تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَي السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ ( )03إِنَّمَا الْحَياةُ
الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَ ال يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ ( )00إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَ يُخْرِجْ
أَضْغانَكُمْ ()02
ها أَنْتُمْ هؤُالءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ وَ
إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ ال يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ ()02
ترجمه آيات .....ص 571 :

بيان آيات .....ص 578 :
اشاره

خداي تعالي بعد از آنكه حال كفار را بيان كرد ،و بيان حال بيماردالن و تثاقل آنان در امر قتال و حال مرتدين ايشان را بر
آن بيان اضافه كرد ،اينك در اين آيات روي سخن را به مؤمنين برگردانده و بر حذرشان ميدارد از اينكه مثل آن كفار و آن
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اي كساني كه ايمان آوردهايد! خدا و رسول را اطاعت كنيد و اعمال خود را باطل مسازيد ().00
به درستي آنان كه كفر ورزيدند و از راه خدا جلوگيري كرده ،در حال كفر مردند ،هرگز خدا ايشان را نميآمرزد ().03
پس شما مسلمانان سست نشويد ،و مشركين را به صلح و صفا دعوت مكنيد در حالي كه شما پيروز و دست باالئيد و خدا با
شما است و هرگز پاداش اعمالتان را كم نميكند ().03
زندگي دنيا چيزي بجز بازيچه و بيهوده نيست (و اما اگر در همين زندگي) ايمان آوريد و تقوي پيشه كنيد خداوند
پاداشهايتان را به شما ميدهد و از اموالتان هم نميخواهد (). 00
ترجمه الميزان ،ج ،12ص021 :
چون اگر به اموال شما طمع كند و از شما بخواهد كه در اختيار او قرار دهيد و خود تهي دست شويد بخل ميورزيد و
كينههاي درونيتان به بيرون زبانه ميكشد (37).
همين شما وقتي دعوت ميشويد كه در راه خدا انفاق كنيد بعضي از شما بخل ميورزد و هر كس بخل بورزد از سود بردن
خودش بخل ورزي ده و خدا احتياجي به شما ندارد ،اين شماييد كه سراپا فقيريد و اگر از دعوت اسالم سر برتابيد ،خداوند به
جاي شما قومي ديگر قرار ميدهد كه اصال از شما اعراب نباشند و مثل شما هم رفتار نكنند ().02
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منافقين و آن مرتدين باشند و با مشركين سازش نموده به سوي آنان متمايل شوند ،در نتيجه تابع روشي شوند كه خدا را به
خشم مي آورد ،و يا همانند منافقان از خوشنودي خدا كراهت داشته باشند ،و در نتيجه عملشان حبط گردد .البته در اين آيات
ايشان را با ترغيب و ترهيب و تطميع و تخويف ،موعظه هم ميكند ،و با اين بيانات سوره خاتمه مييابد.
[مقصود از اطاعت خدا و اطاعت رسول (ص) و مفاد جمله ":ال تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ" در آيه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ .....]"...ص 578 :
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"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ ال تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ" اين آيه اگر چه در مدلول خود مستقل ،و از نظر معنا
مطلق است ،و حتي فقهاء با اين قسمت از آيه كه ميفرمايد" وَ ال تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ" استدالل كردهاند كه بعد از شروع به
نماز جايز نيست آن را باطل كرد ،و ليكن اگر آن را با در نظر گرفتن سياقي كه با آيات قبل دارد ،مورد دقت قرار دهيم،
آياتي كه متعرض مساله قتال بود ،و همچنين آيات بعد كه آنها نيز در يك سياق قرار دارند ،و مخصوصا با ظاهر تعليلي كه
در آيه" إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا "...است ،و با ظاهر تفريعي كه در جمله" فَال تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَي السَّلْمِ "...به كار رفته ،و خالصه آيه
مورد بحث را با سياقش در نظر بگيريم ،آن وقت ميفهميم منظورش از اطاعت خدا اطاعت او در احكامي است كه در قرآن
نازل كرده ،و منظورش از اطاعت رسول ،اطاعت او است در همه آن دستوراتي كه از ناحيه خدا نازل كرده ،و آن دستوراتي
كه خودش از باب اينكه ولي مسلمين و زمامدار جامعه ديني ايشان است صادر فرموده .و در آخر ايشان را هشدار ميدهد از
اينكه از اطاعت اين دو جور دستور سرباز زنند ،كه اگر چنين كنند اعمالشان حبط ميشود ،هم چنان كه عاقبت مخالفت
بعضي از نامبردگان در آيات قبل اين شد كه بعد از روشن شدن هدايت كارشان به ارتداد كشيده شد.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص027 :
پس مراد از اطاعت خدا به حسب مورد اطاعت او در احكام مربوط به قتال است ،و مراد از" اطاعت رسول" اطاعت او است
در هر دستوري كه آن جناب مامور به آن و به ابالغ آن شده ،و نيز هر دستوريست كه آن جناب به عنوان مقدمه قتال و به
واليتي كه در آن داشته داده ،و مراد از" ابطال اعمال" تخلف از حكم قتال است ،آن طور كه منافقان و مرتدين تخلف
كردند.
ولي بعضي از مفسرين «» 1گفتهاند :مراد از" ابطال اعمال" و حبط شدن آن منت نهادن بر خدا و رسول است كه ما ايمان
آورديم ،و چنين و چنان كرديم ،به شهادت اينكه در جاي ديگر فرموده ":يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا -بر تو منت ميگذارند كه
اسالم آوردند".
بعضي « »7ديگر گفتهاند :منظور از اين ابطال ،ابطال به رياء و خودنمايي است .بعضي « »0ديگر گفتهاند :ابطال به وسيله
عجب و خودپسندي است .بعضي « »3گفتهاند :به وسيله كفر و نفاق است .و بعضي «» 3گفتهاند :مراد تنها ابطال صدقات
به وسيله منت و اذيت است هم چنان كه فرموده ":ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذي" « .»0و بعضي »«7گفتهاند :ابطال
به وسيله گناهان است .و بعضي « »2ديگر گفتهاند :به وسيله گناهان كبيره است.
و اشكالي كه متوجه همه اين گفتهها ميشود -به فرض اينكه هر يك در جاي خود درست باشد -اين است كه هر كدام از
آنها يكي از مصاديق آيه است ،نه اينكه آيه در خصوص آن نازل شده .تازه اين در صورتي است كه ما از سياق آيه صرف
نظر .كنيم و گر نه گفتيم كه سياق تنها با اين معنا سازگار است كه منظور تخلف از جهاد باشد.
"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ" از ظاهر سياق برميآيد كه اين آيه تعليل
آيه قبل باشد ،در نتيجه چنين ميفهماند كه:
اگر شما خدا و رسول را اطاعت نكنيد ،و اعمال خود را با پيروي از روشي كه خدا را به خشم ميآورد باطل كنيد ،و از رضوان
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خدا كراهت داشته باشيد ،نتيجهاش اين ميشود كه به كفار خواهيد پيوست ،كفاري كه سد راه خدايند ،و بعد از مردن اين
چنيني تا ابد مغفرت ندارند .و مراد از" صد عن سبيل اللَّه" اعراض از ايمان ،و يا جلوگيري مردم است از اينكه ايمان آورند.
__________________________________________________
(1و  7و  0و  3و )3تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص .22
)(6سوره بقره ،آيه .703
(7و )2روح المعاني ،ج  ،70ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص020 :
[نهي از سازش و متاركه جنگ ،و معناي جمله" وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ"] .....ص 575 :
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"فَال تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَي السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ" اين آيه تفريع بر ما قبل است .و جمله" فَال
تَهِنُوا" به اين معنا است كه سستي و ضعف به خرج ندهيد .و جمله" وَ تَدْعُوا إِلَي السَّلْمِ" عطف است بر" تهنوا" كه چون در
زمينه نهي واقع شده ،معناي" ال تدعوا الي السلم" را ميدهد .و كلمه" سلم "-به فتحه سين -به معناي صلح است .و
جمله" وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ "جملهاي است حاليه .ميفرمايد :تن به صلح ندهيد ،در حالي كه شما غالب هستيد .و مراد از" علو"
همان غلبه است .و اين خود استفادهاي است معروف.
و جمله" وَ اللَّهُ مَعَكُمْ" عطف است بر جمله" وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ "كه سبب علو و غلبه مؤمنين را بيان و تعليل ميكند .پس مراد
از معيت (همراهي) خداي تعالي با مؤمنين ،معيت نصرت است ،نه معيت قيوميت كه آيه" وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ" «»1
بدان اشاره كرده است.
"وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ" -در مجمع البيان ميگويد ماده" وتر" به معناي ناقص كردن چيزي است ،و در حديث هم آمده كه
رسول خدا (ص) فرمود ":كسي كه نماز عصرش فوت شود ،مثل اين ميماند كه اهل و مال خود را وتر (ناقص) كرده باشد"
«».7
و معناي اصلي اين كلمه قطع است و از مشتقات آن يكي" تره" است كه به معناي قطع به وسيله كشتن است ،و يكي هم"
وتر" است .و وتر به كسي و چيزي ميگويند كه با جدايي از ديگران منقطع شده باشد «».0
پس معنايش اين ميشود كه :خداوند اعمال شما را ناقص نميكند ،يعني اجرش را تمام و كمال به شما ميدهد .بعضي «»3
هم گفتهاند :معنايش اين است كه :خدا اعمال شما را ضايع نميكند .و بعضي « »3گفتهاند :خدا به شما ظلم نميكند .ولي
همه اين معاني نزديك بهماند.
و معناي آيه اين است كه :وقتي راه اطاعت نكردن خدا و رسول او و ابطال اعمال شما چنين راهي است ،و كار شما را به
محروميت ابدي از آمرزش خدا ميكشاند ،پس زنهار كه در امر قتال سستي و فتور مكنيد ،و هرگز مشركين را به صلح و
متاركه جنگ دعوت مكنيد در حالي كه شما غالبيد و خدا ناصر شما عليه ايشان است ،و چيزي از اجر شما را كم نميكند،
__________________________________________________
)(1سوره حديد ،آيه .3
)(2جوامع الجامع ،ص .331
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .130
(4و )3روح المعاني ،ج  ،70ص .23
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ترجمه الميزان ،ج ،12ص023 :
بلكه اجرتان را بطور كامل به شما ميدهد.
و در آيه شريفه ،مؤمنين را به غلبه و پيروزي وعده ميدهد ،البته به شرطي كه مؤمنين خدا و رسول را اطاعت كنند ،پس آيه
شريفه از نظر معنا نظير آيه" وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" « »1ميباشد.
"إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَ ال يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ" در اين آيه با بيان حقيقت زندگي
دنيا و آخرت ،مؤمنين را ترغيب ميكند به زندگي آخرت ،و نسبت به زندگي دنيا بي رغبت و بي ميلي ميكند به اين كه
ميفرمايد :زندگي دنيا بازيچه و لهو است ،كه بيان آن در سابق گذشت.
"وَ إِنْ تُؤْمِنُوا -"...يعني اگر ايمان آوريد ،و با اطاعت خدا و رسول تقوي گزينيد ،خدا پاداشهايتان را ميدهد ،و به ازاي آنچه
به شما ميدهد مالي از شما نميخواهد .و ظاهر سياق اين است كه مراد از اموال همه اموال باشد ،و آيه بعدي هم مؤيد اين
معنا است.
"إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَ يُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ" كلمه "احفاء" كه مصدر" يحفكم" است ،به معناي اجهاد و تحميل
مشقت است .و مراد از "بخل" به طوري كه گفتهاند « »7خودداري از اعطاء است .و" أضغان" به معناي كينهها است.
ميفرمايد :مالهايتان را از شما نميخواهد ،چون اگر همه اموال شما را طلب كند مشقت بزرگي به شما تحميل كرده ،و آن
وقت ديگر حاضر نميشويد چيزي بدهيد چون اموالتان را دوست داريد ،و اين باعث ميشود كه كينههاي درونيتان بيرون
بريزد و گمراه شويد.

"ها أَنْتُمْ هؤُالءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ"...
اين آيه به منزله استشهادي است براي بيان آيه قبلي ،گويا فرموده :اگر خدا همه اموال شما را طلب كند ،شما دچار بخل
خواهيد شد ،به شهادت اينكه خود شما وقتي دعوت ميشويد كه در راه خدا انفاق كنيد -با اينكه انفاق پارهاي از مال است-
بعضي از شما بخل ميورزد ،پس از اين وضع روشن ميشود كه اگر خدا همه اموال شما را طلب كند بخل
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران ،آيه . [.....]102
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،12ص023 :
خواهيد ورزيد.
"وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ" -يعني هر كس بخل بورزد در حقيقت خير را از خودش بريده ،چون اگر خدا از ايشان
مالي طلب ميكند براي اين نيست كه از آن بهرهمند شود ،بلكه براي اين است كه خود صاحب مال بهرهمند شود ،چون در
انفاق خير دنيا و آخرت ايشان است پس اگر از انفاق خودداري كنند از خير خود مضايقه كردهاند .جمله" وَ اللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ
الْفُقَراءُ" نيز به اين معنا اشاره ميكند ،و هر دو انحصار در" وَ اللَّهُ الْغَنِيُّ" و" أَنْتُمُ الْفُقَراءُ" قصر قلب است ،و معنايش اين
است كه" اللَّه هو الغني دونكم -بي نياز واقعي تنها خداست نه شما" "،و انتم الفقراء دون اللَّه -و نيازمند تنها شماييد نه
خدا".
"وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ ال يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ" -بعضي از مفسرين « »1گفتهاند:
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[نكوهش بخل ورزندگان از انفاق مال در راه خدا] .....ص 572 :
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اين جمله عطف است بر جمله" وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا" .و معناي مجموع دو جمله اين است كه:
اگر ايمان بياوريد و تقوي پيشه كنيد ،پاداشهايتان را ميدهد ،و اگر اعراض نموده و پشت كنيد ،خداوند به جاي شما قومي
ديگر قرار ميدهد ،و آنان را موفق به ايمان ميكند و مثل شما نميباشند ،بلكه ايمان ميآورند و تقوي دارند و در راه او
انفاق ميكنند.
بحث روايتي [(رواياتي در باره :ابطال اعمال ،صلح نكردن با كفار ،و استبدال قومي ديگر -وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ.....])...
ص 573 :
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در كتاب ثواب االعمال از ابي جعفر (ع) روايت آورده كه فرمود :رسول خدا (ص) فرمود :هر كس بگويد" سبحان اللَّه"
خداوند با آن برايش درختي در بهشت مينشاند .و هر كس بگويد" الحمد للَّه" خداوند با آن برايش درختي در بهشت غرس
ميكند .و هر كس بگويد ":ال اله اال اللَّه" خداي تعالي با آن برايش درختي در بهشت مينشاند ،و هر كس بگويد" اللَّه
اكبر" خداوند با آن درختي در بهشت برايش ميكارد.
مردي از قريش گفت :يا رسول اللَّه (ص) پس در بهشت درختان بسياري داريم ،فرمود :بله ،و ليكن بپرهيزيد از اينكه آتشي
بفرستيد و همه را بسوزاند ،چون خداي عز و جل ميفرمايد ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ ال تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ" «».7
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص .27
)(2ثواب االعمال ،ص  ،70ح .0
ترجمه الميزان ،ج ،12ص020 :
و در تفسير قمي در ذيل جمله" وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها "امام فرموده :اين آيه با آيه" فَال تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَي السَّلْمِ وَ
أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ" نسخ شده «».1
و در الدر المنثور آمده كه :عبد الرزاق ،عبد بن حميد ،ترمذي ،ابن جرير ،ابن ابي حاتم ،و طبراني -در كتاب اوسط -و
بيهقي -در كتاب دالئل -همگي از ابو هريره روايت كردهاند كه گفت :روزي رسول خدا (ص) اين آيه را تالوت كرد ":وَ إِنْ
تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ ال يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ" مردم پرسيدند :اي رسول خدا اين قوم چه كساني هستند كه اگر ما پشت
به دين كنيم ،خداي تعالي آنان را به جاي ما ميگذارد؟
رسول خدا (ص ) دست به شانه سلمان زد و فرمود :اين و قوم اين مرد است ،به خدايي كه جانم به دست او است ،اگر ايمان
به خدا را در ثريا آويزان كرده باشند ،باألخره مردمي از فارس آن را به دست ميآورند «».7
مؤلف :الدر المنثور اين روايت را به طرقي ديگر به همين عبارت از ابو هريره نقل كرده است ،و همچنين مثل آن را از ابن
مردويه از جابر آورده «».0
و در مجمع البيان ميگويد :ابو بصير از امام ابي جعفر (ع) روايت كرده كه در ذيل جمله" إِنْ تَتَوَلَّوْا "فرمود :اي گروه عرب
اگر به دين خدا پشت كنيد" يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ" خداوند به جاي شما قومي ديگر قرار ميدهد ،يعني موالي همين اقوامي
كه امروز از آنان برده گيري ميكنيد «».3
و در همان كتاب از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :به خدا سوگند خدا آن كار را كرد ،و به جاي عرب موالي را كه
بهتر از ايشان بودند گذاشت «».3
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__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،1ص .722
(2و )0الدر المنثور ،ج  ،0ص .02
(4و )3مجمع البيان ،ج  ،2ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،12ص022 :
)(48سوره فتح مدني است و بيست و نه آيه دارد ( .....)41ص 577 :
[سوره الفتح ( :)21آيات  8تا  .....]7ص 577 :
اشاره

ترجمه آيات .....ص 577 :

به نام اللَّه كه هم رحمان است و هم رحيم.
به درستي كه ما برايت فتحي نمايان كرديم ().1
تا خداوند آثار گناهاني كه بدهكار مشركين بودي (و به خاطر آن تو را مستحق آزار و شكنجه ميدانستند) از دلهاي آنان
بزدايد ،چه گذشتهات و چه آيندهات را ،و نعمت خود بر تو تمام نموده به سوي صراط مستقيم رهنمونت شود ().7
و به نصرتي شكست ناپذير ياريت كند ().0
ترجمه الميزان ،ج ،12ص022 :
او همان خدايي است كه سكينت و آرامش و قوت قلب را بر دلهاي مؤمنين نازل كرد تا ايماني بر ايمان خود بيفزايند ،آري
براي خدا همه رقم لشكر در آسمانها و زمين هست و خدا مقتدري شكست ناپذير و حكيمي فرزانه است ().3
و نيز چنين كرد تا مردان و زنان مؤمن را به جناتي درآورد كه از زير آن نهرها جاري است جناتي كه ايشان در آن جاودانهاند
و گناهانشان را جبران كند كه اين در آخرت (نزد خدا) رستگاري عظيمي است ().3
و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا ظن بد ميبردند عذاب نموده گردونه عذاب بر سرشان گرداند ،و
خدا بر آنان خشم و لعنت كرد و جهنم را كه بازگشتگاه بدي است برايشان آماده نمود ().0
و خداي را لشكرياني در آسمانها و زمين است و خدا ،مقتدري شكست ناپذير و حكيمي فرزانه است ().2
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ( )1لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً ( )7وَ
يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً ( )0هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ
الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ()3
لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ كانَ ذلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً
عَظِيماً ( )3وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً ( )0وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ()2
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بيان آيات [اشاره به مضامين سوره مباركه فتح و انطباق آن با ماجراي صلح حديبيه] .....ص 571 :
اشاره

مضامين آيات اين سوره با فصول مختلفي كه دارد انطباقش بر قصه صلح حديبيه كه در سال ششم از هجرت اتفاق افتاد
روشن است ،و همچنين با ساير وقايعي كه پيرامون اين قصه اتفاق افتاد ،مانند داستان تخلف اعراب از شركت در اين جنگ
و نيز جلوگيري مشركين از ورود مسلمانان به مكه ،و نيز بيعتي كه بعضي از مسلمانان در زير درختي انجام دادند كه تاريخ،
تفصيل آنها را آورده ،و ما هم به زودي قسمتي از رواياتش را در بحث روايتي آينده -ان شاء اللَّه -ميآوريم.
پس غرض سوره بيان منتي است كه خداي تعالي به رسول خدا نهاده ،و در اين سفر فتحي آشكار نصيبش فرموده .و نيز
منتي كه بر مؤمنين همراه وي نهاده و مدح شاياني است كه از آنان كرده ،و وعده جميلي است كه به همه كساني از ايشان
داده كه ايمان آورده و عمل صالح كردهاند .و اين سوره در مدينه نازل شده.
"إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً" اين جمله در زمينه منت نهادن قرار دارد .و اگر مطلب را با كلمه" ان" و نسبت دادن فتح به
نون عظمت (نا) و توصيف آن به كلمه" مبين" تاكيد كرده ،براي اين است كه نسبت به اين فتح عنايتي داشته كه با آن
منت گذارده .ترجمه الميزان ،ج ،12ص022 :
[توضيح و توجيه اينكه مقصود از فتح مبين در آيه ":إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً" صلح حديبيه است] .....ص 571 :
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و مراد از اين" فتح" به طوري كه قرائن كالم هم تاييد ميكند ،فتحي است كه خدا در صلح حديبيه نصيب رسول خدا (ص)
فرمود.
و توضيح اينكه :تمامي پيشرفتهايي كه در اين سوره اشارهاي به آنها دارد ،از روزي شروع شده كه آن جناب از مدينه به
سوي مكه بيرون رفت و سرانجام مسافرتش به صلح حديبيه منتهي گرديد ،مانند منت نهادن بر رسول خدا (ص) و مؤمنين،
و مدح مؤمنين ،و خشنوديش از بيعت ايشان ،و وعده جميلي كه به ايشان داده كه در دنيا به غنيمتهاي دنيايي و در آخرت
به بهشت ميرساند ،و مذمت عربهاي متخلف كه رسول خدا (ص) خواست آنان را به سوي جنگ حركت دهد ،ولي حاضر
نشدند ،و مذمت مشركين در اينكه سد راه رسول خدا و همراهيان آن جناب از داخل شدن به مكه شدند ،و مذمت منافقين و
تصديق خدا رؤياي رسول گراميش را ،و همچنين اينكه ميفرمايد ":او چيزهايي ميداند كه شما نميدانيد ،و در پس اين
حوادث فتحي نزديك قرار دارد" همه اينها اگر صريح نباشد نزديك به صريح است كه مربوط به خروج آن جناب از مدينه به
سوي مكه كه منتهي به صلح حديبيه شد ميباشد.
و اما اينكه اين صلح فتحي مبين است كه خدا به پيغمبرش روزي كرده ،دقت در لحن آيات مربوط به اين داستان ،سرش را
روشن ميكند ،چون بيرون شدن رسول خدا (ص) و مؤمنين به منظور حج خانه خدا ،عملي بسيار خطرناك بود ،آن قدر كه
اميد برگشتن به مدينه عادتا محتمل نبود ،و آيه" بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلي أَهْلِيهِمْ أَبَداً" به همين معنا
اشاره ميكند ،چون مسلمانان عدهاي قليل ،يعني هزار و چهار صد نفر بودند و با پاي خود به طرف قريش ميرفتند ،قريشي
كه داغ جنگ بدر و احد و احزاب را از آنان در دل دارند ،قريشي كه داراي پيرواني بسيارند و نيز داراي شوكت و قوتند ،و
مسلمانان كجا ميتوانند حريف لشكر نيرومند مشركين ،آن هم در داخل شهر آنان باشند؟
و ليكن خداي سبحان مساله را به نفع رسول خدا (ص) و مؤمنين و به ضرر مشركين تغيير داد ،به طوري كه مشركين به
اين مقدار راضي شدند كه براي مدت ده سال صلح كنند ،با اينكه مؤمنين چنين اميدي از آنان نداشتند ،ولي سرانجام چنين
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[شرح مقصود از غفران ذنب متقدم و متاخر پيامبر (ص) در آيه ":لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ "...و ارتباط آن با فتح مبين] .....ص 511 :

"لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً وَ يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً" الم
در كلمه" ليغفر" به طوري كه از ظاهر عبارت برميآيد الم تعليل است ،ظاهرش اين است كه غرض از اين" فتح مبين"
عبارت است از" آمرزش تو نسبت به گناهان گذشته و آيندهات" و ما ميدانيم كه هيچ رابطهاي بين فتح مذكور با آمرزش
گناهان نيست و هيچ معناي معقولي براي تعليل آن فتح به مغفرت به ذهن نميرسد ،پس چه بايد كرد ،و چطور آيه را معنا
كنيم؟
__________________________________________________
(1و  7و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،12ص021 :
بعضي از مفسرين « »1براي فرار از اين اشكال گفتهاند ":الم" در جمله" ليغفر" در عين اينكه صداي كسره دارد الم قسم
است ،و اصل آن" ليغفرن" بود كه نون تاكيد از آن حذف شده ،و" راء" آن هم چنان به صداي باال باقي مانده ،تا بفهماند
نون در اينجا حذف شده.
ليكن اين سخني است غلط چون در ميان عرب چنين استعمالي سابقه ندارد و همچنين گفتار بعضي « »7ديگر كه براي
فرار از اشكال گفتهاند :علت فتح ،تنها آمرزش گناهان نيست ،بلكه مجموع" آمرزش"" ،اتمام نعمت" "،هدايت" و" نصرت
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شد ،و صلح كردند كه مدت ده سال جنگ نداشته باشند ،و هر يك از قريش به طرف مسلمين رفت ،و يا از طرف مسلمين
به طرف قريش رفت ،آزارش ندهند ،و در امانش بدانند .و نيز رسول خدا (ص) آن سال را به مدينه برگردد ،و سال بعد به
مكه وارد شود ،و مردم مكه ،شهر را براي سه روز براي ايشان خالي كنند.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص023 :
و اين سرنوشت روشنترين فتح و پيروزي است كه خدا نصيب پيامبرش كرد و مؤثرترين عامل براي فتح مكه در سال هشتم
هجري شد ،چون جمع كثيري از مشركين در اين دو سال بين" صلح و فتح مكه" اسالم آوردند ،عالوه بر اين ،سال بعد از
صلح ،يعني سال هفتم هجري ،خيبر و قراي اطرافش را هم فتح كردند ،و مسلمانان شوكتي بيشتر يافتند ،و دامنه اسالم
وسعتي روشن يافت ،و نفرات مسلمين بيشتر شد ،و آوازهشان منتشر شد ،و بالد زيادي را اشغال كردند .آن گاه در سال
هشتم رسول خدا (ص) براي فتح مكه حركت كرد ،در حالي كه به جاي هزار و چهار صد نفر در صلح حديبيه ،ده و يا دوازده
هزار نفر لشكر داشت.
بعضي از مفسرين «» 1در باره" فتح" گفتهاند :مراد از آن ،فتح مكه است ،و معناي" إِنَّا فَتَحْنا لَكَ" اين است كه ما برايت
مقدر كردهايم كه مكه را بعدها فتح كني .اما اين تفسير با قرائن آيه نميسازد.
بعضي « »7ديگر گفتهاند :مراد از اين فتح ،فتح خيبر است ،و معنايش -بنا بر اينكه سوره در هنگام مراجعت رسول خدا
(ص) از صلح حديبيه به مدينه نازل شده باشد -اين است كه ما برايت مقدر كردهايم كه خيبر را فتح كني .اين تفسير نيز
همانند تفسير قبلي است.
بعضي « »0ديگر گفتهاند :مراد از" فتح" فتح معنوي است ،كه عبارت است از پيروزي بر دشمنان از نظر مستدل بودن
منطق ،و از نظر معجزات درخشان و آشكاري كه كلمه حق به وسيله آنها بر باطل غلبه كرد ،و اسالم به وسيله آنها بر كفر
غلبه يافت .اين وجه هم هر چند در جاي خود حرف بي اشكالي است ،ليكن با سياق آيات درست در نميآيد.
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عزيز" علت است ،پس منافات ندارد كه يكي از آنها به خصوص ،يعني آمرزش گناهان في نفسه علت فتح نباشد.
اين حرف نيز بسيار بي پايه است و هيچ ارزشي ندارد ،چون بخشش گناه نه علت فتح است و نه جزء علت و نه حتي به
نوعي با مطالبي كه بر آن عطف شده ارتباط دارد تا بگوييم مساله آمرزش گناه با علل فتح مخلوط شده ،پس هيچ مصححي
براي اينكه به تنهايي علت معرفي شود ،و نه براي اينكه با علل ديگر و ضمن آنها مخلوط شود نيست.
و كوتاه سخن اينكه :اين اشكال خود بهترين شاهد است بر اينكه مراد از كلمه" ذنب" در آيه شريفه ،گناه به معناي معروف
كلمه يعني مخالفت تكليف مولوي الهي نيست.
و نيز مراد از" مغفرت" معناي معروفش كه عبارت است از ترك عذاب در مقابل مخالفت نامبرده نيست ،چون كلمه" ذنب"
در لغت آن طور كه از موارد استعمال آن استفاده ميشود عبارت است از عملي كه آثار و تبعات بدي دارد ،حال هر چه باشد.
و مغفرت هم در لغت عبارت است از پرده افكندن بر روي هر چيز ،ولي بايد اين را هم بدانيم كه اين دو معنا كه براي دو
لفظ" ذنب "و" مغفرت" ذكر كرديم (و گفتيم كه متبادر از لفظ" ذنب" مخالفت امر مولوي است كه عقاب در پي بياورد ،و
متبادر از كلمه" مغفرت" ترك عقاب بر آن مخالفت است) معنايي است كه نظر عرف مردمان متشرع به آن دو لفظ داده ،و
گرنه معناي لغوي ذنب همان بود كه گفتيم عبارت است از هر عملي كه آثار شوم داشته باشد ،و معناي لغوي مغفرت هم
پوشاندن هر چيز است.
حال كه معناي لغوي و عرفي اين دو كلمه روشن شد ،ميگوييم قيام رسول خدا به دعوت مردم ،و نهضتش عليه كفر و
وثنيت ،از قبل از هجرت و ادامهاش تا بعد از آن ،و
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .23
)(2تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص .23
ترجمه الميزان ،ج ،12ص027 :
جنگهايي كه بعد از هجرت با كفار مشرك به راه انداخت ،عملي بود داراي آثار شوم ،و مصداقي بود براي كلمه" ذنب" و
خالصه عملي بود حادثه آفرين و مساله ساز ،و معلوم است كه كفار قريش ما دام كه شوكت و نيروي خود را محفوظ داشتند
هرگز او را مشمول مغفرت خود قرار نميدادند ،يعني از ايجاد دردسر براي آن جناب كوتاهي نميكردند ،و هرگز زوال مليت
و انهدام سنت و طريقه خود را ،و نيز خونهايي كه از بزرگان ايشان ريخته شده ،از ياد نميبردند ،و تا از راه انتقام و محو
اسم و رسم پيامبر كينههاي دروني خود را تسكين نميدادند ،دست بردار نبودند.
اما خداي سبحان با فتح مكه و يا فتح حديبيه كه آن نيز منتهي به فتح مكه شد ،شوكت و نيروي قريش را از آنان گرفت ،و
در نتيجه گناهاني كه رسول خدا (ص) در نظر مشركين داشت پوشانيد ،و آن جناب را از شر قريش ايمني داد.
پس مراد از كلمه" ذنب" -و خدا داناتر است -تبعات بد ،و آثار خطرناكي است كه دعوت آن جناب از ناحيه كفار و مشركين
به بار مي آورد ،و اين آثار از نظر لغت ذنب است ،ذنبي است كه در نظر كفار وي را در برابر آن مستحق عقوبت ميساخت،
هم چنان كه موسي (ع) در جريان كشتن آن جوان قبطي خود را گناه كار قبطيان معرفي نموده ميگويد:
"وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ" « »1اين معناي گناهان گذشته رسول خدا (ص) است گناهاني كه قبل از هجرت
كرده بود و اما گناهان آيندهاش عبارت است از خونهايي كه بعد از هجرت از صناديد قريش ريخت ،و مغفرت خدا نسبت به
گناهان آن جناب عبارت است از پوشاندن آنها ،و ابطال عقوبتهايي كه به دنبال دارد ،و آن به اين بود كه شوكت و بنيه
قريش را از آنان گرفت .مؤيد اين معنا جمله "وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ...وَ يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً" است.
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اين آن معنايي است كه از آيه ،به ضميمه سياق به نظر ما رسيد ،ولي مفسرين مسلكهاي مختلف ديگري دارند كه هشت
نظريه از آنها را در اينجا ميآوريم.
1مراد از ذنب رسول خدا گناهاني است كه آن جناب كرد ،و مراد از گناهان گذشته گناهان قبل از بعثت ،و مراد از گناهانآينده گناهان بعد از بعثت آن حضرت است « .»7بعضي ديگر گفتهاند گناهان قبل از فتح مكه و بعد از آن است «».0
__________________________________________________
)(1سوره شعراء ،آيه .13
(2و )0تفسير مجمع البيان ،ج  ،2ص .113
ترجمه الميزان ،ج ،12ص020 :
اين مسلك در صورتي صحيح است كه ما صدور معصيت از انبياء را جائز بدانيم ،و اين خالف دليل قطعي از كتاب و سنت و
عقل است ،چون اين ادله بر عصمت انبياء (ع )داللت دارند كه بحثش در جلد دوم اين كتاب و جاهايي ديگر گذشت.
عالوه بر اين ،اشكال نامربوط بودن آمرزش گناهان با فتح مبين به جاي خود باقي است.
2مراد از مغفرت گناهان گذشته و آينده ،مغفرت گناهاني است كه قبال مرتكب شده و آنچه كه بعدا مرتكب ميشود .ومنظور از مغفرت گناهاني كه هنوز مرتكب نشده ،وعده به آن است ،چون اگر بگوييم خود مغفرت منظور است ،اشكال
ميشود كه گناه ارتكاب نشده مغفرت بردار نيست «».1
اشكال اين وجه همان اشكال وجه قبلي است ،عالوه بر اينكه آمرزش گناهان بعدي مستلزم آن است كه تكليف از آن جناب
برداشته شده باشد ،و اين مخالف نص صريح كالم خداي تعالي است ،آن هم در آياتي بسيار ،مانند آيه" إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ
الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ" « »7و آيه" وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ" « »0و آياتي ديگر كه سياقشان
استثناء نميپذيرد.
عالوه بر اينكه بعضي از گناهان قابل آمرزش نيست ،مانند شرك به خدا ،افتراء و دروغ بر او ،استهزاء به آيات خدا ،افساد در
زمين ،و هتك محارم .و آيه مورد بحث بطور مطلق فرموده :گناهان آيندهات را آمرزيده ،پس بايد اين گونه گناهان براي آن
جناب جائز باشد ،و اين معقول نيست كه خدا بندهاي از بندگان خود را براي اقامه دينش و اصالح زمين مبعوث كند آن وقت
اين پيغمبر ،همين كه به نصرت خدا دعوتش ريشه كرد ،و خدا او را بر هر چه كه خواست غلبه داد ،اجازهاش دهد تمامي
اوامرش را مخالفت نموده ،آنچه را كه بنا كرده ويران سازد و آنچه را كه اصالح كرده تباه كند ،و به او بفرمايد :هر چه بكني
من تو را ميآمرزم و از هر دروغ و افترايي كه به من ببندي عفو ميكنم ،با اينكه عمل آن پيغمبر خود دعوت و تبليغ عملي
است ،اين از نظر عقل .و اما از نظر قرآن ،آيه شريفه" وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ ،لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ
الْوَتِينَ" « »3صريح در اين است كه چنين ايمني به رسول خدا
__________________________________________________
)(1تفسير مجمع البيان ،ج  ،2ص 113
)(2ما كتاب را به حق بر تو نازل كرديم ،پس خدا را با دين خالص عبادت كن .سوره زمر ،آيه .7
)(3من مامور شدهام كه اولين مسلمان باشم .سوره زمر ،آيه . [.....]17
)(4اگر پارهاي نسبتهاي دروغ به ما ببندند با دست قدرتمان او را ميگيريم ،و رگ دلش را قطع ميكنيم .سوره الحاقه ،آيه
 33و .30
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ترجمه الميزان ،ج ،12ص023 :
(ص) داده نشده.
3مراد از مغفرت گناهان گذشته آن جناب ،گناهان پدر و مادرش آدم و حوا ،و مراد از مغفرت گناهان آيندهاش آمرزشگناهان امت و به وسيله دعاي آن جناب است « .»1اشكال اين وجه همان اشكال وجه قبلي است.
4اين كالم گفتاري است بر حسب فرض ،هر چند كه از نظر سياق به نظر ميرسد كالمي تحقيقي باشد نه فرضي ،ومعنايش اين است كه :تا خدا گناهان قديمي و آيندهات را اگر گناهي داشته باشي بيامرزد « .»7اشكال اين وجه اين است كه
خالف ظاهر آيه است و خالف ظاهر دليل ميخواهد كه ندارد.
5اين كالم جنبه تعظيم و حسن خطاب دارد و معناي آن" غفر اللَّه لك" ميباشد هم چنان كه چنين خطابي در آيه "عَفَااللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ" « »0آمده « .»3اشكال اين وجه اين است كه در چنين خطابهايي معموال لفظ دعاء به كار
ميبرند -اينطور گفتهاند.
6مراد از ذنب در حق رسول خدا (ص) ترك اولي است ،يعني مخالفت اوامر ارشادي ،نه تمرد از امتثال تكاليف مولوي،چون انبياء با آن درجات قربي كه دارند بر ترك اولي مؤاخذه ميشوند ،همانطور كه ديگران بر معصيتهاي اصطالحي
مؤاخذه ميشوند ،هم چنان كه معروف است كه" حسنات األبرار سيئات المقربين حسنه نيكان نسبت به مقربين گناه شمرده
ميشود" «».3
7وجهي است كه جمعي از علماي اماميه آن را پسنديدهاند ،و آن اين است كه مراد از مغفرت گناهان گذشته آن جناب،گناهان گذشته امت او ،و مراد از گناهان آيندهاش گناهاني است كه امتش بعدها مرتكب ميشوند و با شفاعت آن جناب
آمرزيده ميشود و نسبت دادن گناهان امت به آن جناب عيبي ندارد ،چون شدت اتصال آن جناب با امت اين را تجويز
ميكند «».0
و اين وجه و وجه قبلياش از همه اشكاالت گذشته سالم ميباشند ،ليكن اشكال بي ربط بودن مغفرت با فتح مكه يا حديبيه
به حال خود باقي است.
8پاسخي است كه از سيد مرتضي علم الهدي (رحمة اللَّه عليه) نقل شده كه فرموده:__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .111 -113
)(3خدا بيامرزدت چرا به آنان اجازه دادي .سوره توبه ،آيه .30
(4و  3و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص .111 -113
ترجمه الميزان ،ج ،12ص023 :
كلمه "ذنب" مصدر است ،و مصدر ميتواند هم به فاعل خود اضافه شود و هم به مفعول خود ،و در اينجا كلمه" ذنب" به
مفعول خود اضافه شده ،و مراد از" ذنب "گناهاني است كه مردم نسبت به آن جناب روا داشتند ،و نگذاشتند آن جناب وارد
مكه شود ،و مانع از ورود او به مسجد الحرام شدند .و بنا بر اين ،معناي آمرزش اين گناه ،نسخ احكام دشمنان آن جناب
يعني مشركين است ،ميخواهد بفرمايد :خداوند به وسيله فتح مكه و داخل شدنت در آن لكه ننگي كه دشمنان ميخواستند
به تو بچسبانند زايل ميسازد «».1
و اين وجه خيلي قريب الماخذ با وجهي است كه ما ذكر كرديم ،و عيبي هم ندارد ،جز اينكه كمي با ظاهر آيه ناسازگار است.
در جمله" لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ "...كه بعد از جمله" إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً" قرار گرفته ،التفاتي از تكلم به غيبت به كار رفته ،و
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شايد وجهش اين باشد كه از آنجا كه حاصل مفاد سوره منت نهادن بر پيامبر و مؤمنين بود ،به اينكه فتح را نصيبشان كرد ،و
آرامش بر دلهايشان افكند ،و ياريشان نمود ،و ساير وعدههايي كه به ايشان داد ،در چنين زمينهاي مناسب بود نصرت دادن
به پيغمبر و مؤمنين را به خدا نسبت دهد ،چون نامبردگان ،غير خدا را نميپرستيدند ،و مشركين ،غير خدا را به اين اميد كه
ياريشان كنند و هرگز نميكردند ميپرستيدند.
و اما اينكه چرا اين سنت را در آيه اول با تعبير" نا ما" ادا كرد ،و فرمود ":ما براي تو فتح كرديم" ،براي اين بود كه تعبير
به" ما" كه به عظمت اشعار دارد ،با ذكر فتح مناسبتر است و اين نكته عينا در آيه" إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً "...نيز جريان دارد.
"وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ" -بعضي از مفسرين « »7گفتهاند معنايش اين است كه :نعمت خود را هم در دنيا برايت تمام كند ،و
تو را بر دشمن غلبه داده بلند آوازهات گرداند و دينت را رونق بخشد ،و هم در آخرت تمام كند و درجهات را بلند كند .بعضي
« »0ديگر گفتهاند :يعني نعمت خود را با فتح مكه و خيبر و طائف بر تو تمام كند.
"وَ يَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً "-بعضي « »3گفتهاند :يعني تو را بر صراط مستقيم ثابت بدارد ،صراطي كه سالك خود را به
سوي بهشت ميكشاند .بعضي « »3ديگر گفتهاند ،يعني :تو را در تبليغ احكام و اجراي حدود به سوي صراط مستقيم
رهنمون شود.
"وَ يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً" -بعضي « »0در معناي" نصر عزيز" گفتهاند :آن نصرتي
__________________________________________________
(1و  7و  0و )3مجمع البيان ،ج  ،2ص 111
)(5تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص .21
)(6مجمع البيان ،ج  ،2ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،12ص020 :
است كه هيچ جباري عنيد و دشمني نيرومند نتواند كاري به ايشان بكند ،و خداي تعالي چنين نصرتي به رسول اسالم داد،
براي اينكه دين او را خللناپذيرترين اديان كرد ،و سلطنت او را عظيمترين سلطنت قرار داد .بعضي « »1گفتهاند :مراد از
نصر عزيز ،آن نصري است كه در عالم نمونهاش نادر و يا ناياب باشد ،و نصرت خداي تعالي نسبت به پيامبر اسالم همين
طور بوده .و اين معنا با مقايسه حال آن جناب در اول بعثت و با حال او در آخر ايام دعوتش روشن ميشود.
دقت در سياق اين دو آيه بر اساس آن معنايي كه ما براي آيه "إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ
ما تَأَخَّرَ" كرديم ،اين معنا را به دست ميدهد كه مراد از جمله" وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ" مقدمهچيني و فراهم شدن زمينه براي
تماميت كلمه توحيد است ،منظور اين است كه خداوند جو و افق را براي يك نصرت عزيز برايت تصفيه ميكند ،و موانع آن
را به وسيله مغفرت گناهان گذشته و آينده تو (به آن معنايي كه ما كرديم) بر طرف ميسازد ".وَ يَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً"-
هدايت آن جناب بعد از تصفيه جو براي پيشرفت او ،هدايت به سوي صراط مستقيم است ،چون اين تصفيه سبب شد كه آن
جناب بعد از مراجعت از حديبيه بتواند خيبر را فتح كند و سلطه دين را در اقطار جزيره گسترش دهد ،و در آخر ،پيشرفتش به
فتح مكه و طائف منتهي گردد.
"وَ يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً" -خداي تعالي آن جناب را نصرت داد نصرتي چشمگير ،كه يا كم نظير و يا بي نظير بود ،چون
مكه و طائف را برايش فتح كرد و اسالم را در سرزمين جزيره گسترش داد و شرك را ريشه كن و يهود را ذليل و نصاراي
جزيره را برايش خاضع و مجوس ساكن در جزيره را برايش تسليم نمود .و خداي تعالي دين مردم را تكميل و نعمتش را
تمام نمود و اسالم را برايشان ديني پسنديده كرد.
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"هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ"...
ظاهرا مراد از" سكينت" آرامش و سكون نفس و ثبات و اطمينان آن به عقائدي است كه به آن ايمان آورده .و لذا علت
نزول سكينت را اين دانسته كه ":لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ تا ايماني جديد به ايمان سابق خود بيفزايند" .در سابق در بحثي
كه راجع به سكينت در ذيل آيه" أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ" « »7كرديم ،گفتيم :اين سكينت با روح
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص 21
)(2سوره بقره ،آيه .732
ترجمه الميزان ،ج ،12ص022 :
ايماني كه در جمله" وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ" « »1آمده منطبق است.
بعضي »«2گفتهاند :سكينت به معناي رحمت است .بعضي « »0ديگر گفتهاند :عقل است .بعضي « »3آن را به وقار و
عصمتي معنا كردهاند كه در خدا و رسولش هست .بعضي « »3آن را به تمايل به سوي ديني كه رسول خدا (ص) آورده معنا
كردهاند.
بعضي « »0گفتهاند :سكينت نام فرشتهاي است كه در قلب مؤمن منزل ميكند .بعضي « »2گفتهاند:
چيزي است كه سري مانند سر گربه دارد .و همه اينها اقاويلي است بدون دليل.
مراد از" انزال سكينت در قلوب مؤمنين" ايجاد آن است بعد از آنكه فاقد آن بودند ،چون بسيار ميشود كه قرآن كريم خلقت
و ايجاد را انزال ميخواند ،مثال ميفرمايد ":وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ" «» 2و نيز" وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ" « ،»2و نيز" وَ
إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» ،" «10و اگر خلقت و ايجاد را انزال خوانده ،به اين منظور بوده كه
به علو مبدء آن اشاره كند.
بعضي « »11گفتهاند :مراد از" انزال" اسكان و قرار دادن است ،ميگويند ":نزل في مكان كذا فالني در فالن مكان نازل
شد" يعني بار و بنه خود را در آنجا پياده كرد.
ليكن اين معنايي است كه در كالم خداي تعالي معهود نيست ،و يا اينكه موارد استعمال كلمه مذكور در كالم خدا بسيار
است در هيچ جا به اين معنا نيامده ،و شايد باعث اينكه آقايان را وادار كرده اين معنا را اختيار كنند اين بوده كه ديدهاند
كلمه" انزال" در آيه با حرف" في" متعدي شده ،ولي بايد بدانند كه آوردن كلمه" في" به عنايت كالميهاي بوده ،يعني در
كالم اين معنا رعايت شده كه سكينت مربوط به دلها است ،و در دلها مستقر ميشود ،هم چنان كه در اثر رعايت واقع شدن
سكينت در دلها ،از جهت علو تعبير كرده به" انزال" ،هم در آيه مورد بحث و هم در آيه "فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلي رَسُولِهِ وَ
عَلَي الْمُؤْمِنِينَ »" «12از چنين وقوعي
__________________________________________________
)(1سوره مجادله ،آيه .77
(2و  0و  3و  3و  0و )2تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص .27
)(8از چارپايان هشت جفت برايتان نازل كرد .سوره زمر ،آيه .0
)(9ما آهن را نازل كرديم .سوره حديد ،آيه .73
)(10هيچ چيز نيست مگر اينكه خزينههايش نزد ما است ،و ما آن را نازل نميكنيم مگر به اندازهاي معلوم .سوره حجر ،آيه
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. [.....]71
)(11روح المعاني ،ج  ،70ص .27
)(12سوره توبه ،آيه .70
ترجمه الميزان ،ج ،12ص022 :
تعبير به انزال كرده است.
و مراد از اينكه فرمود :تا ايمان خود را زياد كنند ،شدت يافتن ايمان به چيزي است ،چون ايمان بهر چيز عبارت است از علم
به آن به اضافه التزام به آن ،به طوري كه آثارش در عملش ظاهر شود ،و معلوم است كه هر يك از علم و التزام مذكور،
اموري است كه شدت و ضعف ميپذيرد ،پس ايمان كه گفتيم عبارت است از علم و التزام نيز شدت و ضعف ميپذيرد.
پس معناي آيه اين است كه :خدا كسي است كه ثبات و اطمينان را كه الزمه مرتبهاي از مراتب روح است در قلب مؤمن
جاي داد ،تا ايماني كه قبل از نزول سكينت داشت بيشتر و كاملتر شود.
گفتاري در باره ايمان و زياد شدن آن [(بيان اينكه ايمان علم و عمل -با هم -است و شدت و ضعف ايمان ناشي از شدت و ضعف
علم و عمل است)] .....ص 511 :
اشاره
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ايمان ،تنها و صرف علم نيست ،به دليل آيات زير كه از كفر و ارتداد افرادي خبر ميدهد كه با علم به انحراف خود كافر و
مرتد شدند ،مانند آيه "إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلي أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَي" « »1و آيه" إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدي" « »7و آيه" وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ »" «3و آيه" وَ أَضَلَّهُ
اللَّهُ عَلي عِلْمٍ" « ،»3پس بطوري كه مالحظه ميفرماييد اين آيات ،ارتداد و كفر و جحود و ضاللت را با علم جمع ميكند.
پس معلوم شد كه صرف علم به چيزي و يقين به اينكه حق است ،در حصول ايمان كافي نيست ،و صاحب آن علم را
نميشود مؤمن به آن چيز دانست ،بلكه بايد ملتزم به مقتضاي علم خود نيز باشد ،و بر طبق مؤداي علم عقد قلب داشته
باشد ،به طوري كه آثار عملي علم -هر چند في الجمله -از وي بروز كند ،پس كسي كه علم دارد به اينكه خداي تعالي،
الهي است كه جز او الهي نيست ،و التزام به مقتضاي علمش نيز دارد ،يعني در مقام انجام
__________________________________________________
)(1كساني كه بعد از روشن شدن راه هدايت برايشان باز هم پشت ميكنند .سوره محمد ،آيه .73
)(2آنان كه بعد از روشن شدن راه هدايت برايشان ،باز كافر شدند و از راه خدا جلوگيري كردند ،و با رسول دشمني ورزيدند.
سوره محمد ،آيه .07
)(3آن را انكار كردند با اينكه به حقانيت آن يقين داشتند .سوره نمل ،آيه .13
)(4خدا در عين اينكه عالم بودند گمراهشان كرد .سوره جاثيه ،آيه .70
ترجمه الميزان ،ج ،12ص022 :
مراسم عبوديت خود و الوهيت خدا بر ميآيد ،چنين كسي مؤمن است ،اما اگر علم مزبور را دارد ،ولي التزام به آن را ندارد ،و
علمي كه علمش را بروز دهد و از عبوديتش خبر دهد ندارد چنين كسي عالم هست و مؤمن نيست.
و از اينجا بطالن گفتار بعضي « »1كه ايمان را صرف علم دانستهاند ،روشن ميشود به همان دليلي كه گذشت .و نيز
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بطالن گفتار بعضي « »7كه گفتهاند :ايمان همان عمل است ،چون عمل با نفاق هم جمع ميشود ،و ما ميبينيم منافقين
كه حق برايشان ظهوري علمي يافته ،عمل هم ميكنند ،اما در عين حال ايمان ندارند.
و چون ايمان عبارت شد از علم به چيزي به التزام به مقتضاي آن ،به طوري كه آثار آن علم در عمل هويدا شود ،و نيز از
آنجايي كه علم و التزام هر دو از اموري است كه شدت و ضعف و زيادت و نقصان ميپذيرد ،ايمان هم كه از آن دو تاليف
شده قابل زيادت و نقصان و شدت و ضعف است ،پس اختالف مراتب و تفاوت درجات آن از ضرورياتي است كه به هيچ
وجه نبايد در آن ترديد كرد.
اين آن حقيقتي است كه اكثر علماء آن را پذيرفتهاند ،و حق هم همين است ،دليل نقلي هم همان را ميگويد ،مانند آيه مورد
بحث كه ميفرمايد ":لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ" و آياتي ديگر .و نيز احاديثي كه از ائمه اهل بيت (ع )وارد شده ،و از مراتب
ايمان خبر ميدهد «».0
[سخن كساني كه گفتهاند :ايمان شدت و ضعف نميپذيرد و عمل ربطي به ايمان ندارد و بيان ضعف و بيپايگي اين سخن] .....ص 511 :
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ولي در مقابل اين اكثريت عدهاي هستند -مانند ابو حنيفه و امام الحرمين و غير آن دو -كه معتقدند ايمان شدت و ضعف
نميپذيرد و استدالل كردهاند به اينكه ايمان نام آن تصديقي است كه به حد جزم و قطع رسيده باشد و جزم و قطع كم و
زياد بردار نيست ،و صاحب چنين تصديقي اگر اطاعت كند ،و يا گناهان را ضميمه تصديقش سازد ،تصديقش تغيير نميكند
«».3
آن گاه آياتي كه خالف گفته آنان را ميرساند تاويل كرده گفتهاند :منظور از زيادي و كمي ايمان زيادي و كمي عددي
است ،چون ايمان در هر لحظه تجديد ميشود ،و در مثل پيامبر ايمانهايش پشت سر هم است ،و آن جناب حتي يك لحظه
هم از برخورد با ايماني نو فارغ نيست ،به خالف ديگران كه ممكن است بين دو ايمانشان فترتهاي كم و زيادي فاصله شود.
__________________________________________________
(1و )7تفسير روح المعاني ،ج  ،70ص  27و .20
)(3اصول كافي ،ج  ،7ص .37
)(4و شايد اين نظريه را بدين جهت اظهار كردهاند كه اعمال خالف سالطين و خلفاء را توجيه نموده آنان را هم چنان
مؤمن معرفي كنند( .مترجم).
ترجمه الميزان ،ج ،12ص023 :
پس ايمان زياد يعني ايمانهايي كه فاصله در آنها اندك است ،و ايمان كم يعني ايمانهايي كه فاصله در بين آنها زياد است.
و نيز ايمان يك كثرت ديگر هم دارد و آن كثرت چيزهايي است كه ايمان متعلق به آنها ميشود ،و چون احكام و شرايع
دين تدريجا نازل ميشده ،مؤمنين هم تدريجا به آنها ايمان پيدا ميكردند ،و ايمانشان هر لحظه از نظر عدد بيشتر ميشده،
پس مراد از زياد شدن ايمان ،زياد شدن عدد آن است «».1
ولي ضعف اين نظريه بسيار روشن است .اما اينكه استدالل كردند كه" ايمان نام تصديق جزمي است" قبول نداريم ،براي
اينكه اوال گفتيم كه ايمان نام تصديق جزمي توأم با التزام است ،مگر آنكه مرادشان از تصديق ،علم به التزام باشد .و ثانيا
اينكه گفتند" اين تصديق زيادي و كمي ندارد" ادعايي است بدون دليل ،بلكه عين ادعاء را دليل قرار دادن است ،و اساسش
هم اين است كه ايمان را امري عرضي دانسته ،و بقاء آن را به نحو تجدد امثال پنداشتهاند ،و اين هيچ فايدهاي براي اثبات
ادعايشان ندارد ،براي اينكه ما ميبينيم بعضي از ايمانها هست كه تندباد حوادث تكانش نميدهد ،و از بينش نميبرد ،و
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بعضي ديگر را ميبينيم كه به كمترين جهت زايل ميشود ،و يا با سستترين شبههاي كه عارضش ميشود از بين ميرود ،و
چنين اختالفي را نميشود با مساله تجدد امثال و كمي فترتها و زيادي آن ،تعليل و توجيه كرد ،بلكه چارهاي جز اين نيست
كه آن را مستند به قوت و ضعف خود ايمان كنيم ،حال چه اينكه تجدد امثال را هم بپذيريم يا نپذيريم.
عالوه بر اين ،مساله تجدد امثال در جاي خود باطل شده.
و اينكه گفتند" صاحب تصديق ،چه اطاعت ضميمه تصديقش كند و چه معصيت ،اثري در تصديقش نميگذارد" سخني
است كه ما آن را نميپذيريم ،براي اينكه قوي شدن ايمان در اثر مداومت در اطاعت ،و ضعيف شدنش در اثر ارتكاب
گناهان چيزي نيست كه كسي در آن ترديد كند ،و همين قوت اثر و ضعف آن كاشف از اين است كه مبدء اثر قوي و يا
ضعيف بوده ،خداي تعالي هم ميفرمايد ":إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" « »7و نيز فرموده ":ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ
الَّذِينَ أَساؤُا السُّواي أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ" «».0
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .20
)(2كلمه طيبه به سوي او باال ميرود ،و عمل صالح در باال بردنش مؤثر است .سوره فاطر ،آيه .13
)(3سرانجام عاقبت آنهايي كه زشتيها را مرتكب شدند اين شد كه به آيات خدا تكذيب و استهزاء كنند .سوره روم ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،12ص021 :
و اما اينكه آيات داله بر زياد و كم شدن ايمان را تاويل كردند ،تاويلشان درست نيست ،براي اينكه تاويل اولشان اين بود كه
ايمان زياد ،آن ايمانهاي متعددي است كه بين تك تك آنها فترت و فاصله زيادي نباشد ،و ايمان اندك ايماني است كه
عددش كم و فاصله بين دو عدد از آنها زياد باشد ،و اين تاويل مستلزم آن است كه صاحب ايمان اندك در حال فترتهايي
كه دارد كافر و در حال تجدد ايمان مؤمن باشد ،و اين چيزي است كه نه قرآن با آن سازگار است و نه در سراسر كالم خدا
چيزي كه مختصر اشعاري به آن داشته باشد ديده ميشود.
و اگر خداي تعالي فرموده ":وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ" « »1هر چند ممكن است به دو احتمال داللت كند،
يكي اينكه ايمان خودش شدت و ضعف بپذيرد -كه نظر ما همين است -و يكي هم اينكه چنين داللتي نداشته باشد ،بلكه
داللت بر نفي آن داشته باشد .اال اينكه داللت اوليش قويتر است ،براي اينكه مدلولش اين است كه مؤمنين در عين حال
ايمانشان ،مشركند ،پس ايمانشان نسبت به شرك ،محض ايمان است ،و شركشان نسبت به ايمان محض شرك است ،و
اين همان شدت و ضعف پذيري ايمان است.
و تاويل دومشان اين بود كه زيادي و كمي ايمان و كثرت و قلت آن بر حسب قلت و كثرت احكام نازله از ناحيه خدا است ،و
در حقيقت صفتي است مربوط به حال متعلق ايمان ،و علت زيادي و كمي ،ايمان است نه خودش .و اين صحيح نيست ،زيرا
اگر مراد آيه شريفه" لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ" اين بود ،جا داشت اين نتيجه را نتيجه تشريع احكامي زياد قرار بدهد ،نه
نتيجه انزال سكينت در قلوب مؤمنين -دقت فرماييد.
بعضي « »7ديگر زيادت ايمان در آيه را حمل بر زيادي آثار آن كه همان نورانيت قلب است كردهاند .اين وجه نيز خالي از
اشكال نيست ،چون كمي و زيادي اثر بخاطر كمي و زيادي مؤثر است ،و معنا ندارد ايمان قبل از سكينت كه با ايمان بعد از
سكينت از هر جهت مساوي است ،اثر بعد از سكينتش بيشتر باشد.
بعضي « »0هم گفتهاند :ايماني كه در آيه شريفه كلمه" مع" بر سرش در آمده ايمان فطري است ،و ايمان قبليش ايمان
استداللي است ،و معناي جمله اين است :ما بر دلهايشان سكينت نازل كرديم تا ايماني استداللي بر ايمان فطري خود
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[معناي اينكه فرمود :جنود آسمانها و زمين از آن خدا است] .....ص 514 :

"وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" -كلمه" جند" به معناي جمع انبوهي از مردم است كه غرضي واحد ،آنان را دور هم جمع
كرده باشد ،و به همين جهت به لشكري كه ميخواهند يك ماموريت انجام دهند" جند" گفته ميشود .و سياق آيه شهادت
ميدهد كه مراد از جنود آسمانها ،و زمين ،اسبابي است كه در عالم دست در كارند ،چه آنهايي كه به چشم ديده ميشوند ،و
چه آنهايي كه ديده نميشوند .پس اين اسباب واسطههايي هستند بين خداي تعالي و خلق او ،و آنچه را كه او اراده كند
اطاعت ميكنند ،و مخالفت نميورزند.
و آوردن جمله مورد بحث بعد از جمله" هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ "...براي اين است كه داللت كند بر اينكه همه اسباب و
عللي كه در عالم هستي است از آن خدا است ،پس او ميتواند هر چه را بخواهد به هر چه كه خواست برساند ،و چيزي
نيست كه بتواند بر اراده او
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .20
ترجمه الميزان ،ج ،12ص020 :
غالب شود ،براي اينكه ميبينيم زياد شدن ايمان مؤمنين را به انزال سكينت در دلهاي آنان مستند ميكند.
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بيفزايند .اين توجيه هم درست
__________________________________________________
)(1اكثرشان به خدا ايمان ندارند مگر اينكه مشرك هم هستند .سوره يوسف ،آيه .130
)(2روح المعاني ،ج  ،70ص . [.....]20
)(3روح المعاني ،ج  ،70ص .23
ترجمه الميزان ،ج ،12ص027 :
نيست ،براي اينكه هيچ دليلي نيست كه بر آن داللت كند .عالوه بر اين ،ايمان فطري هم ايماني استداللي است ،و متعلق
علم و ايمان به هر حال امري نظري است نه بديهي.
بعضي « »1ديگر -مانند فخر رازي -گفتهاند :نزاع در اينكه آيا ايمان زيادت و نقص ميپذيرد يا نه ،نزاعي است لفظي،
آنهايي كه ميگويند نميپذيرد ،اصل ايمان را ميگويند ،يعني تصديق را ،و درست هم ميگويند ،چون تصديق زياده و
نقصان ندارد و مراد آنهايي كه ميگويند :ميپذيرد ،منظورشان سبب كمال ايمان است ،يعني اعمال صالح كه اگر زياد باشد
ايمان كامل ميشود ،و اال نه ،و درست هم هست ،و شكي در آن نيست.
ليكن اين حرف به سه دليل باطل است :اول اينكه خلط است بين تصديق و ايمان ،و حال آنكه گفتيم ايمان صرف تصديق
نيست ،بلكه تصديق با التزام است.
و دوم اينكه اين نسبتي كه به دسته دوم داد كه منظورشان شدت و ضعف اصل ايمان نيست بلكه اعمالي است كه مايه
كمال ايمان است ،نسبتي است ناروا ،براي اينكه اين دسته شدت و ضعف را در اصل ايمان اثبات ميكنند ،و معتقدند كه هر
يك از علم و التزام به علم كه ايمان از آن دو مركب ميشود ،داراي شدت و ضعف است.
سوم اينكه پاي اعمال را به ميان كشيدن درست نيست ،زيرا نزاع در يك مطلب غير از نزاع در اثري است كه باعث كمال
آن شود ،و كسي در اين كه اعمال صالح و طاعات ،كم و زياد دارد ،و حتي با تكرار يك عمل زياد ميشود نزاعي ندارد.
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"وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً" -يعني خدا جانبي منيع دارد ،به طوري كه هيچ چيزي بر او غالب نميشود .و در عملش متقن و
حكيم است و هيچ عملي جز به مقتضاي حكمتش نميكند .و اين جمله بياني است تعليلي براي جمله" وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ
وَ الْأَرْضِ" هم چنان كه بيان تعليلي براي جمله" هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ "...نيز هست .پس گويا فرموده :سكينت را براي
زياد شدن ايمان مؤمنين نازل كرد ،و ميتواند نازل كند ،چون تمامي اسباب آسمانها و زمين در اختيار او است ،چون او عزيز
و حكيم علي االطالق است.
[بيان] .....ص 515 :
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"لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ"...
اين آيه تعليلي ديگر براي انزال سكينت در قلوب مؤمنين است ،البته تعليلي است به حسب معنا ،هم چنان كه جمله"
لِيَزْدادُوا إِيماناً" تعليلي است به حسب لفظ ،گويا فرموده:
اگر مؤمنين را اختصاص داد به سكينت و ديگران را از آن محروم كرد ،براي اين بود كه ايمان آنان اضافه شود .و حقيقت
اين اضافه شدن اين است كه آنان را داخل بهشت و كفار را داخل دوزخ كند .پس جمله" ليدخل" يا بدل از جمله"
ليزدادوا "...است ،و يا عطف بيان آن.
و در اينكه متعلق الم در" ليدخل" چيست؟ مفسرين اقوال ديگري دارند ،مثل اينكه متعلق باشد به جمله" فتحنا" « »1يا
جمله" يزدادوا" « »7يا به همه مطالب قبل « »0و از اين قبيل اقوالي كه فايدهاي در نقل آنها نيست.
و اگر مؤمنات را در آيه ،ضميمه مؤمنين كرد براي اين است كه كسي توهم نكند بهشت و تكفير گناهان مختص مردان
است ،چون آيه در سياق سخن از جهاد است ،و جهاد و فتح بدست مردان انجام ميشود ،و به طوري كه گفتهاند :در چنين
مقامي اگر كلمه مؤمنات را نميآورد ،جاي آن توهم ميبود.
و ضمير در" خالدين" و در" يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ" هم به مؤمنين برميگردد و هم به مؤمنات و اگر تنها ضمير مذكر آورد به
خاطر تغليب است.
و جمله" وَ كانَ ذلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً" بيان اين معنا است كه دخول در چنين حياتي سعادت حقيقي است ،و شكي هم
در آن نيست ،چون نزد خدا هم سعادت حقيقي است و او جز حق نميگويد.
__________________________________________________
(1و  7و )0روح المعاني ،ج  ،70ص .23
ترجمه الميزان ،ج ،12ص023 :
"وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكاتِ"...
اين جمله عطف است بر جمله" يدخل" ،به همان معنايي كه گذشت .و اگر منافقين و منافقات را قبل از مشركين و
مشركات آورد ،براي اين است كه خطر آنها براي مسلمانان از خطر اينها بيشتر است ،و چون عذاب اهل نفاق سختتر از
عذاب اهل شرك است ،هم چنان كه فرمود ":إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ منافقين در پايينترين نقطه آتش
قرار دارند".
"الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ" -كلمه" سوء" -به فتحه سين و سكون واو -مصدر و به معناي قبح است ،به خالف كلمه"
سوء" -به ضم سين -كه اسم مصدر است ،و ظن سوء همان است كه خيال ميكردند خدا نميتواند رسول خود را ياري

PDF.tarikhema.org

كند .بعضي « »1هم گفتهاند:
ظن سوء اعم از آن و از ساير پندارهاي زشت از قبيل شرك و كفر است.
"عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ" -نفريني است بر منافقين ،و يا حكمي است كه خداي تعالي عليه آنان رانده .ميفرمايد ":به زودي
گردونه بالء كه ميگردد تا هر كه را ميخواهد هالك و عذاب كند ،بر سرشان بچرخد ،و يا به زودي ميچرخد.
"وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ" -اين جمله عطف است بر جمله" عَلَيْهِمْ دائِرَةُ ،"...و جمله" و ساءت
مصيرا" بيان بدي بازگشتگاه آنان است ،هم چنان كه جمله" وَ كانَ ذلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً" در آيه قبلي بيان خوبي
بازگشتگاه اهل ايمان بود.
"وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" معناي اين جمله در سابق گذشت ،و ظاهرا ميخواهد مضمون دو آيه را تعليل كند ،يعني
آيه" لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ...وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ" ،طبق همان بياني كه در نظير اين آيه كه مساله انزال سكينت در
قلوب مؤمنين را تعليل ميكرد آورديم.
بعضي از مفسرين «» 7گفتهاند :مضمون اين جمله تنها مربوط به آيه اخير است ،پس تهديدي است براي منافقين و
مشركين ،و ميفرمايد :شما در قبضه قدرت خدا هستيد ،و خدا از شما انتقام خواهد گرفت .ولي وجه اول روشنتر است.
بحث روايتي [رواياتي پيرامون ماجراي صلح حديبيه و نزول آيات ":إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً .....]"...ص 512 :
اشاره
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در تفسير قمي در ذيل جمله" إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً" ميگويد :پدرم از ابن ابي
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص 23
)(2روح المعاني ،ج  ،70ص 23
ترجمه الميزان ،ج ،12ص023 :
عمير از ابن سنان از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :سبب نزول اين آيه و اين فتح چنان بود كه خداي عز و جل
رسول گرامي خود را در رؤيا دستور داده بود كه داخل مسجد الحرام شود و در آنجا طواف كند ،و با سر تراشان سر بتراشد .و
رسول خدا (ص) اين مطلب را به اصحاب خود خبر داد ،و دستور داد تا با او خارج شوند.
همين كه به ذو الحليفه (مسجد شجره) رسيدند ،احرام عمره بسته ،و قرباني با خود حركت دادند ،رسول خدا (ص) هم
شصت و شش قرباني با خود حركت داد ،در حالي كه به احرام عمره تلبيه گفتند ،و قربانيان خود را با جل و بيجل حركت
دادند.
از سوي ديگر وقتي قريش شنيدند كه آن جناب به سوي مكه روان شده ،خالد بن وليد را با دويست سواره فرستادند ،تا بر
سر راه آن جناب كمين بگيرد ،و منتظر رسيدن آن جناب باشد .خالد بن وليد از راه كوهستان پا به پاي لشكر آن جناب
ميآمد .در اين بين رسول خدا (ص) و اصحابش به نماز ظهر ايستادند ،بالل أذان گفت ،و رسول خدا (ص) به نماز ايستاد.
خالد بن وليد به همراهان خود گفت :اگر همين االن به ايشان كه سرگرم نمازند بتازيم همه را از پاي در خواهيم آورد .چون
من ميدانم كه ايشان نماز را قطع نميكنند ،و ليكن بهتر است كه در اين نماز حمله نكنيم ،صبر كنيم تا نماز ديگرشان
برسد كه از نور چشمشان بيشتر دوستش ميدارند ،همين كه داخل آن نماز شدند حمله ميكنيم در اين بين جبرئيل بر
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رسول خدا (ص) نازل شد ،و دستور نماز خوف را آورد كه ميفرمايد ":وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّالةَ...".
امام صادق (ع) ميفرمايد :فرداي آن روز رسول خدا (ص) به حديبيه رسيد ،و آن جناب در بين راه اعرابي را كه ميديد
دعوت ميكرد تا به آن جناب بپيوندند ،ولي احدي به وي نپيوست ،و از در تعجب ميگفتند :آيا محمد و اصحابش انتظار
دارند داخل حرم شوند با اينكه قريش با ايشان در داخل شهرشان نبرد كرده و به قتلشان رساندند و ما يقين داريم كه محمد
و اصحابش هرگز به مدينه برنميگردند».1« ...
و در مجمع البيان از ابن عباس روايت كرده كه :گفت رسول خدا (ص) به عزم مكه بيرون آمد ،همين كه به حديبيه رسيد
شترش ايستاد ،و هر چه به حركت وادارش كرد قدم از قدم برنداشت و در عوض زانو به زمين زد .اصحابش پيشنهاد كردند
ناقه را بگذار و برويم ،فرمود :آخر اين حيوان چنين عادتي نداشت ،قطعا همان خدا كه فيل (ابرهه)
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .032
ترجمه الميزان ،ج ،12ص020 :
را از حركت بازداشت ،اين حيوان را بازداشته.
آن گاه عمر بن خطاب را احضار كرد تا او را به سوي مكه بفرستد ،تا از اهل مكه اجازه ورود به مكه را بگيرد ،و در ضمن
خودش در آنجا مراسم عمره را انجام داده قربانيش را ذبح كند .عمر عرضه داشت من در مكه يك دوست دلسوز ندارم ،و از
قريش بيمناكم ،چون خودم با آنان دشمنم ،و ليكن به نزد مردي راهنمايي ميكنم كه در مكه خواهان دارد ،و در نظر اهل
مكه عزيزتر از من است ،و او عثمان بن عفان است .رسول خدا (ص) تصديق كرد.
ال جرم عثمان را احضار نموده نزد ابي سفيان و اشراف مكه فرستاد تا به آنان اعالم بدارد :پيامبر به منظور جنگ نيامده،
بلكه تنها منظورش زيارت خانه خدا است ،چون خانه خدا در نظر آن جناب بسيار بزرگ است .قريش وقتي عثمان را ديدند
نزد خود نگه داشتند ،و نگذاشتند نزد رسول برگردد.
از سوي ديگر به رسول خدا (ص) و به مسلمانان رساندند كه عثمان كشته شده ،فرمود :حال كه چنين است ما از اينجا تكان
نميخوريم تا با اين مردم بجنگيم ،آن گاه مردم را دعوت كرد تا بار ديگر با او بيعت كنند ،خودش از جاي برخاست نزد
درختي كه آنجا بود رفت ،و به آن تكيه كرد و مردم با او بر اين پيمان بيعت كردند ،كه با مشركين بجنگند و فرار نكنند.
عبد اللَّه بن مغفل ميگويد :من آن روز باالي سر رسول خدا (ص) ايستاده بودم ،و شاخهاي از چوب سمرة در دستم بود كه
مردم را از پيرامون آن جناب دور ميكردم ،تا يكي يكي بيعت كنند ،و در آن روز نفرمود بر سر جان با من بيعت كنيد ،بلكه
فرمود بر اين بيعت كنيد كه فرار نكنيد.
زهري و عروة بن زبير و مسور بن مخرمه ،در روايتي گفتهاند :رسول خدا (ص) از مدينه بيرون آمد و حدود هزار و چند نفر از
اصحابش با او بودند ،تا به ذو الحليفه رسيدند .در آنجا رسول خدا (ص) حسب معمول در حج قران و افراد كفش پارهاي به
گردن قربانيهاي خود انداخت ،و كوهان بعضي از آنها را خونآلود ساخت و به نيت عمره احرام بست و شخصي از قبيله
خزاعه را كه در جنگها پيشقراول او بود پيشاپيش فرستاد تا از قريش خبر گرفته وي را آگاه سازد.
و هم چنان پيش ميرفت تا گودال اشطاط كه در نزديكي غسفان است رسيد .در آنجا پيشقراول خزاعي خدمتش رسيده
عرضه داشت :من فاميل كعب بن لوئي و عامر بن لوئي را
ترجمه الميزان ،ج ،12ص022 :
ديدم كه داشتند در اطراف ،لشكر جمع ميكردند ،مثل اينكه بنا دارند با تو به جنگ برخيزند ،و برميخيزند و از رفتن به مكه
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جلوگيري ميكنند .حضرت لشكر را دستور داد هم چنان پيش برانند .لشكر به راه خود ادامه داد تا آنكه در بين راه رسول خدا
(ص) فرمود :طليعه لشكر دشمن به سركردگي خالد بن وليد در غميم است شما به طرف دست راست خود حركت كنيد.
لشكر هم چنان پيش رفت تا به ثنيه رسيد ،در آنجا شتر رسول خدا (ص) زانو به زمين زد ،و برنخاست .رسول خدا (ص)
فرمود ناقه قصواء خسته نشده بلكه مانعي او را از حركت جلوگير شده ،همان كسي كه فيل ابرهه را جلوگير شد.
آن گاه فرمود :به خدا سوگند هيچ پيشنهادي كه در آن رعايت حرمتهاي خدا شده باشد به من ندهند مگر آنكه ميپذيرم.
آن گاه شتر راهي كرد شتر از جاي خود برخاست.
ميگويند رسول خدا (ص) مسير را عوض كرد و پيش راند ،تا رسيد به بلندي حديبيه كنار گودالي آب كه مردم در آن دست
ميزدند و ترشح ميكردند ،و نميشد از آن استفاده كرد .مردم از عطش شكايت كردند ،رسول خدا (ص) يك چوبه تير از
تيردان خود كشيد و فرمود :اين را در آب آن چاه بيندازيد ،و به خدا سوگند چيزي نگذشت كه آب چاه جوشيدن گرفت ،و
آبي گوارا باال آمد تا همه لشكريان سيراب شدند.
در همين حال بودند كه بديل بن ورقاء خزاعي با جماعتي از قبيله خزاعه كه همگي مبلغين اسالم و مامورين رسول خدا
(ص) بودند كه در سرزمين تهامه مردم را با نصيحت به اسالم دعوت ميكردند از راه رسيد ،و عرضه داشت من فاميل كعب
بن لوئي و عامر بن لوئي را ديدم كه علم و كتل معروف به عوذ المطافيل هم با خود داشتند و بنا داشتند با تو كارزار كنند ،و
نگذارند داخل خانه خدا شوي .حضرت فرمود :ما براي جنگ با آنان نيامدهايم ،بلكه آمدهايم عمل عمره انجام دهيم ،و قريش
هم خوبست دست از ستيز بردارند ،براي اينكه جنگ آنها را از پاي در آورده و خسارت زيادي برايشان بار آورده ،و من
حاضرم اگر بخواهند مدتي مقرر كنند كه ما بعد از آن مدت عمره بياييم ،و با مردم خود برگرديم ،و اگر خواستند مانند ساير
مردم به دين اسالم درآيند ،و اگر اين را هم نپذيرند پيداست كه هنوز سر ستيز دارند ،و به آن خدايي كه جانم به دست او
است ،بر سر دعوتم آن قدر قتال كنم كه تا رگهاي گردنم قطع شود و يا خداي سبحان مقدر ديگري اگر دارد انفاذ كند.
بديل گفت :من گفتار شما را به ايشان ابالغ ميكنم.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص022 :
بديل اين را گفت و به سوي قريش روانه شد ،و گفت من از نزد اين مرد ميآيم ،او چنين و چنان ميگويد .عروة بن مسعود
ثقفي گفت :او راه رشدي به شما قريش پيشنهاد ميكند ،پيشنهادش را بپذيريد و اجازه بدهيد من بديدنش بروم .قريش
گفتند :برو .عروه نزد رسول خدا (ص) آمد و با او گفتگو كرد .رسول خدا (ص )همان مطالبي را كه به بديل فرموده بود بيان
كرد.
عروه در اين هنگام گفت :اي محمد اگر در اين جنگ پيروز شوي تازه اهل شهر و فاميل خودت را نابود كردهاي و آيا هيچ
كس را سراغ داري كه قبل از تو در عرب چنين كاري را با فاميل خود كرده باشد؟ و اگر طوري ديگر پيش آيد يعني فاميل
تو غلبه كنند ،من قيافههايي در لشكرت ميبينم كه از سر و رويشان ميبارد كه در هنگام خطر پا به فرار بگذارند .ابو بكر
گفت ساكت باش آيا ما از جنگ فرار ميكنيم ،و او را تنها ميگذاريم؟
عروه پرسيد :اين مرد كيست؟ فرمود :ابو بكر است .گفت به آن خدايي كه جانم در دست او است ،اگر نبود يك عمل نيكي
كه با من كرده بودي ،و من هنوز تالفيش را در نياوردهام ،هر آينه پاسخت را ميدادم.
راوي ميگويد :سپس عروة بن مسعود شروع كرد با رسول خدا (ص) گفتگو كردن ،هر چه ميگفت دستي هم به ريش
رسول خدا (ص) ميكشيد .مغيرة بن شعبه در آنجا باالي سر رسول خدا (ص) ايستاده بود ،و شمشيري هم در دست و
كالهخودي بر سر داشت ،وقتي ديد عروة مرتب دست به ريش آن جناب ميكشد ،با دسته شمشير به دست عروه ميزد ،و
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ميگفت دست از ريش رسول خدا (ص) پس بكش و گر نه ديگر دستت به طرف تو بر نميگردد (يعني دستت را قطع
ميكنم) .عروه پرسيد :اين كيست؟ فرمود :مغيرة بن شعبه است .عروه گفت:
اي حيلهباز تو همان نيستي كه خود من در اجراي حيلههايت كمك ميكردم؟
راوي مي گويد :مغيره در جاهليت با يك عده طرح دوستي ريخت ،و در آخر همه آنها را به نامردي كشت ،و اموالشان را
تصاحب كرد ،آن گاه نزد رسول خدا آمد و اموال را هم آورد كه ميخواهم مسلمان شوم .حضرت فرمود :اسالمت را قبول
ميكنيم ،و اما اموالت را نميپذيريم ،چون با نيرنگ و نامردي به دست آوردهاي.
آن گاه عروه شروع كرد با گوشه چشم اصحاب آن جناب را ورانداز كردن ،و ديد كه وقتي رسول خدا (ص) دستوري ميدهد
اصحابش در امتثال آن دستور از يكديگر پيشي ميگيرند ،چون وضو ميگيرد بر سر ربودن قطرات آب وضويش با يكديگر
نزاع
ترجمه الميزان ،ج ،12ص022 :
ميكنند ،و وقتي ميخواهند با يكديگر حرف بزنند آهسته صحبت ميكنند ،و از در تعظيم زير چشمي به او مينگرند ،و
برويش خيره شده و تند نگاه نميكنند.
ميگويد عروه نزد قريش برگشت و گفت :اي مردم! به خدا سوگند من به محضر و دربار سالطين بار يافتهام ،دربار قيصر و
كسري و نجاشي رفتهام ،به همان خدا سوگند كه هيچ پادشاهي تا كنون نديدهام كه مردمش او را مانند اصحاب محمد
تعظيم كنند .وقتي دستوري ميدهد ،بر سر امتثال دستورش از يكديگر سبقت ميگيرند ،و چون وضو ميگيرد ،براي ربودن
آب وضويش يكديگر را ميكشند ،و چون ميخواهند صحبت كنند صداي خود را پايين آورده آهسته تكلم ميكنند ،و هرگز
به رويش خيره نميشوند ،اينقدر او را تعظيم ميكنند .و او پيشنهاد درستي با شما دارد پيشنهادش را بپذيريد.
مردي از بني كنانه گفت :بگذاريد من نزد او بروم ،گفتند :برو .وقتي آن مرد به اصحاب محمد نزديك شد ،رسول خدا (ص)
به اصحابش فرمود اين كه ميآيد فالني است ،و از قبيلهاي است كه قرباني كعبه را احترام ميكنند شما قربانيهاي خود را
بسويش ببريد ،وقتي بردند و صدا به لبيك بلند كردند .او گفت :سبحان اللَّه! سزاوار نيست اين مردم را از خانه كعبه
جلوگيري كنند.
مردي ديگر در بين قريش برخاست و گفت :اجازه دهيد من نزد محمد روم .نام اين مرد مكرز بن حفص بود .گفتند :برو.
همين كه مكرر نزديك رسول خدا (ص) رسيد حضرت فرمود :اين كه ميآيد مكرز است ،مردي است تاجر و بي حيا .مكرز
شروع كرد با رسول خدا (ص) صحبت كردن ،و در بيني كه صحبت ميكرد ،سهيل بن عمرو هم از طرف دشمن جلو آمد ،و
رسول خدا (ص) از نام او تفال زد ،و فرمود :امر شما سهل شد ،بيا بين ما و خودت عهدنامهاي بنويس.
آن گاه رسول خدا (ص) علي ابن ابي طالب (ع) را صدا زد ،و به او فرمود :بنويس بسم اللَّه الرحمن الرحيم .سهيل گفت :به
خدا سوگند من نميدانم رحمان چيست؟ و لذا بنويسيد" باسمك اللهم" مسلمانان گفتند :نه به خدا سوگند نمينويسيم ،مگر
همان بسم اللَّه الرحمن الرحيم را .رسول خدا (ص) فرمود :يا علي بنويس باسمك اللهم .اين نامه حكمي است كه محمد
رسول خدا (ص) رانده .سهيل گفت اگر ما تو را رسول خدا ميدانستيم ،كه از ورودت به خانه خدا جلوگير نميشديم ،و با تو
جنگ نميكرديم ،بايد كلمه رسول اللَّه را پاك كنيد ،و بنويسيد اين نامه حكمي است كه محمد بن عبد اللَّه رانده .حضرت
فرمود :من رسول خدا هستم
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
هر چند كه شما تكذيبم كنيد .آن گاه به علي (ع) فرمود :يا علي كلمه رسول اللَّه را محو كن علي عرضه داشت :يا رسول
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اللَّه دستم براي پاك كردن آن بفرمانم نيست .رسول خدا نامه را گرفت و خودش كلمه" رسول اللَّه" را محو كرد.
آن گاه فرمود بنويس :اين نوشته معاهدهاي است كه محمد بن عبد اللَّه با عبد اللَّه سهيل بن عمرو ميبندد ،و بر اين معنا
صلح كردند كه تا ده سال ديگر در بين طرفين جنگي نباشد ،و مردم در بين هر دو طرف ايمن باشند ،و از آزار يكديگر دست
بردارند .و نيز بر اين معنا صلح كردند كه هر كس از اصحاب محمد براي حج يا عمره به مكه آمد و يا جهت كسب وارد مكه
شد ،بر جان و مالش ايمن باشد ،و هر كس از قريش به مدينه آمد ،تا از آنجا به مصر و يا شام برود ،بر جان و مالش ايمن
باشد ،و از اين به بعد سينههاي ما از كينه و نيرنگ پاك باشد ،نه ديگر به روي هم شمشير بكشيم ،و نه يكديگر را اسير
كنيم .و اينكه هر كس از دو طرف دوست داشت كه داخل در عقد و بيعت محمد شود آزاد باشد ،و هر كس كه از دو طرف
خواست داخل در عقد و بيعت قريش شود آزاد باشد.
خزاعة از خوشحالي جست و خيز كردند ،و گفتند ما در عقد و عهد محمديم ،و بني بكر به جست و خيز در آمدند كه ما در
عقد و عهد قريش هستيم.
رسول خدا (ص) فرمود :به شرطي كه مانع ما از زيارت و طواف خانه نشويد .سهيل گفت :به خدا سوگند آيا عرب
نمينشينند و به يكديگر نميگويند كه قريش را خفهگير كردند؟ پس موافقت كنيد سال ديگر اين عمره را انجام دهيد،
رسول خدا (ص) موافقت كرد و اين را هم نوشتند .سهيل گفت :من هم شرطي دارم و آن اينكه هر كس از ما به ميان شما
آمد ،و لو به دين شما باشد به ما برگردانيد ،و هر كس از شما به ميان ما آمد ما هم برگردانيم .مسلمانها سر و صدا كردند كه
سبحان اللَّه! چگونه ممكن است كسي كه از بين مشركين آمده و مسلمان شده دوباره به مشركين پس داده شود؟ رسول
خدا (ص) فرمود :كسي كه از بين ما به طرف مشركين برود بگذار خدا او را دور كند .و كسي كه از مشركين بين ما آيد به
آنان برميگردانيم ،زيرا اگر خدا اسالمي واقعي در او سراغ داشته باشد ،خودش راه نجاتي براي او فراهم ميكند.
سهيل گفت :شرطي ديگر دارم و آن اين است كه امسال به مدينه برگردي و از داخل شدن مكه صرفنظر كني ،همين كه
سال ديگر آمد ،ما شهر مكه را خالي ميكنيم شما داخل آن شويد و سه روز در آن توقف كنيد ،آن هم به شرطي كه اسلحه
با خود نياوريد مگر شمشير در غالف و آنچه يك سواره بدان محتاج است .و باز به شرطي كه قربانيهاي خود را از اين
ترجمه الميزان ،ج ،12ص331 :
جلوتر نياوريد و در همين جا كه از آن جلوگيري كردهايم بمانند .حضرت فرمود :باشد ما (در راه خدا) قرباني ميآوريم و شما
آن را رد كنيد .در اين بين ناگهان ابو جندل بن سهيل بن عمرو در حالي كه پاهايش در زنجير بود از راه رسيد .معلوم شد از
پايين مكه بيرون آمده و خود را در بين مسلمانان انداخت .سهيل گفت:
اي محمد اين اولين وفايي است كه بايد به عهد خود كني ،و اين شخص را به ما برگرداني ،حضرت فرمود :ما كه هنوز
عهدنامه را امضاء نكردهايم ،و تعهدي نداريم .سهيل گفت :به خدا سوگند حال كه چنين شد ديگر ابدا با تو مصالحه نخواهم
كرد .رسول خدا (ص) فرمود :پس او را در پناه من قرار بده ،گفت هرگز قرار نميدهم ،فرمود :قرار بده گفت :هرگز چنين
كاري نميكنم .مكرز گفت :باشد قرارش ميدهيم ،در پناه تو باشد.
ابو جندل بن سهيل گفت اي مسلمانان آيا بعد از اين شكنجهها كه به من دادهاند ،و با اينكه مسلمان آمدهام مرا به مشركين
برميگردانيد؟
عمر بن خطاب ميگويد :به خدا من از روزي كه مسلمان شدم هيچ روزي مثل آن روز به شك نيفتادم ،ال جرم نزد رسول
خدا (ص) رفته عرضه داشتم :مگر تو پيغمبر نيستي؟ فرمود :چرا هستم .گفتم مگر ما بر حق نيستيم و مگر دشمن ما بر
باطل نيست؟ فرمود :چرا همين طور است .گفتم :پس چرا در امر دينمان تن به ذلت دهيم؟ فرمود:
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من رسول خدايم و با اينكه خدا ياور من است من او را نافرماني نميكنم .گفتم :مگر تو نبودي كه به ما ميگفتي به زودي
داخل بيت الحرام ميشويم و طواف صحيح ميكنيم؟
فرمود :چرا ،ولي آيا گفتم كه همين امسال داخل بيت الحرام ميشويم؟ گفتم :نه فرمود:
حاال هم ميگويم كه تو داخل مكه ميشوي ،و طواف هم ميكني .پس رسول خدا (ص) يك شتر را قرباني كرد ،و سرتراش
خواست تا سر خود را بتراشد ،آن گاه زنان مسلمان از مكه آمدند ،و خداي تعالي اين آيه را نازل كرد ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا
جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ...".
محمد بن اسحاق بن يسار ميگويد :بريدة بن سفيان از محمد بن كعب برايم نقل كرد ،كه گفت :كاتب رسول خدا (ص) در
اين عهدنامه ،علي بن ابي طالب بود .رسول خدا (ص )به او فرمود :بنويس اين صلحي است كه محمد بن عبد اللَّه با سهيل
بن عمرو كرده ،در اينجا علي (ع) دستش به نوشتن نميرفت ،و نميخواست بنويسد مگر اينكه كلمه رسول اللَّه را هم قيد
كند .رسول خدا فرمود:
تو خودت هم يك چنين روزي داري ،و چنين نامهاي را امضا ميكني ،در حالي كه مظلوم و ترجمه الميزان ،ج ،12ص337 :
ناچار باشي .ناگزير علي (ع) مطابق آنچه مشركين گفتند نوشت.
آن گاه رسول خدا به مدينه برگشت ،چيزي نگذشت كه يك نفر از قريش به نام ابو بصير كه مسلمان شده بود از مكه
گريخت ،و در مدينه به محضر رسول خدا (ص )رسيد ،قريش دو نفر را فرستادند مدينه تا ابو بصير را پس بگيرند .عرضه
داشتند :به عهدي كه با ما بستي وفا كن ،و ابو بصير را به ما برگردان ،حضرت ،ابو بصير را به دست آن دو نفر داد از مدينه
بيرون شدند ،و هم چنان ميرفتند تا به ذو الحليفه رسيدند ،در آنجا پياده شدند تا غذا بخورند ،و از خرمايي كه داشتند سد
جوعي بكنند .ابو بصير به يكي از آن دو نفر گفت :چه شمشير خوبي داري؟ راستي بسيار عالي است ،آن مرد شمشيرش را از
غالف درآورد و گفت:
بله ،خيلي خوبست ،و من نه يك بار و نه دو بار آن را آزمودهام .ابو بصير گفت ببينم چطور است .آن مرد شمشيرش را به
دست ابو بصير داد ،ابو بصير بيدرنگ شمشير را بر او فرود آورد ،و هم چنان فرود آورد تا به قتل رسيد ،مرد ديگر از ترس
فرار كرده خود را به مدينه رسانيد ،و شروع كرد دور مسجد چرخيدن و دويدن ،رسول خدا (ص) وقتي او را وحشت زده يافت
پرسيد اين چرا چنين ميكند ،مرد وقتي نزديك آن جناب آمد فرياد زد به خدا رفيقم را كشت ،و مرا هم خواهد كشت.
در اين بين ابو بصير از راه رسيد و عرضه داشت :يا رسول اللَّه (ص) خدا به عهد تو وفا كرد ،تو عهد كرده بودي مرا به آنان
برگرداني كه برگرداندي و خدا مرا هم از آنان نجات داد ،رسول خدا (ص) فرمود :واي بر مادرش اگر او كس و كاري داشته
باشد آتش جنگ شعلهور ميشود .ابو بصير وقتي اين را شنيد فهميد كه رسول خدا (ص) دوباره او را به اهل مكه
برميگرداند ،ناگزير از مدينه بيرون شد ،و به محلي به نام سيف البحر رفت.
نفر دوم كه از بين اهل مكه فرار كرد ،ابو جندل بن سهيل بود ،او نيز خود را به ابي بصير رسانيد ،از آن به بعد هر كس از
مكه فرار ميكرد ،و به سوي اسالم ميآمد ،به ابي بصير ملحق ميشد ،تا به تدريج ابو بصير داراي جمعيتي شد ،گفت به خدا
سوگند اگر بشنوم قافلهاي از قريش از مكه به طرف شام حركت كرده سر راهش را ميگيرم ،و همين كار را كرد و راه را بر
تمامي كاروانها گرفت ،و افراد كاروان را كشت ،و اموالشان را تصاحب كرد.
قريش سفيري نزد رسول خدا (ص) فرستادند ،و آن جناب را به خدا و به حق رحم سوگند داد كه نزد ابو بصير و نفراتش
بفرستد ،و آنان را از اين كار باز دارد ،و ما از برگرداندن فراريان خود صرفنظر كرديم ،هر كس از ما قريش ،مسلمان شد ،و
نزد شما
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[دو روايت در بيان معناي آيه ":لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ .....]"...ص 212 :

و در تفسير قمي به سند خود از عمر بن يزيد بياع سابري ميگويد :به امام صادق (ع) عرضه داشتيم :آيه" لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ" چه معنا دارد؟
فرمود :ايشان گناهي نداشتند ،حتي تصميم بر گناهي را هم نگرفتند ،و ليكن خداي تعالي گناهان شيعهاش را بر او حمل
كرد ،و آن گاه آمرزيد «».7
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ترجمه الميزان ،ج ،12ص330 :
مسلمين آمد ،ايمن است ،رسول خدا (ص) فرستاد تا ابو بصير را آوردند «».1
و در تفسير قمي در حديثي طوالني كه اوائل آن را در اوائل همين بحث نقل كرديم ميگويد :امام فرمود رسول خدا (ص)
بعد از نوشتن عهدنامه حديبيه فرمود :قربانيان خود را ذبح كنيد ،و سرهايتان را بتراشيد .اصحاب امتناع كرده گفتند :چگونه
قبل از طواف خانه و سعي بين صفا و مروه قرباني كنيم؟ حضرت سخت اندوهناك شد ،و اندوه خود را با ام سلمه درد دل
كرد .ام سلمه گفت :يا رسول اللَّه! شما خودت قرباني كن ،و سر بتراش ،رسول خدا (ص) چنين كرد ،مردم هم در بين يقين
و شك و دو دلي قرباني كردند «».7
مؤلف :اين معنا در رواياتي ديگر از طرق شيعه و اهل سنت نقل شده ،و آن روايتي كه طبرسي آورده خالصهاي است از
روايتي كه بخاري و ابو داوود و نسايي از مروان و مسور نقل كردهاند.
و در الدر المنثور است كه بيهقي از عروه نقل كرده كه گفت :رسول خدا (ص) وقتي از حديبيه برميگشت و به طرف مدينه
ميآمد ،مردي از اصحابش گفت :به خدا ما فتحي نكرديم ،براي اينكه مانع ما از زيارت خانه شدند ،تنها نتيجه كار ما اين
شد كه رسول خدا (ص) در حديبيه معطل شود ،و دو نفر از مسلمانان اهل مكه را به آنان پس دهد.
اين سخن به گوش رسول خدا (ص) رسيد كه بعضي از مردم چنين ميگويند .فرمود :بسيار بد حرفي زدند ،زيرا اين
بزرگترين فتح براي ما بود ،كه مشركين با آن همه ناراحتي كه از شما ديدند ،و خداوند چند نوبت شما را بر آنان ظفر داد ،و
شما كه در كنار شهر ايشان بوديد سالم و با غنيمت و ماجور برگرداند ،و بدون خونريزي از بالد ايشان دور شديد ،و خود آنان
تقاضاي صلح نموده براي آمدن به نزد شما از خود رغبت نشان دادند ،پس اين بزرگترين فتح بود.
مگر روز احد فراموشتان شده كه به منظور فرار از دشمن به باالي بلنديها ميگريختيد ،و صداي من تنها به آخرين نفر شما
ميرسيد؟ آيا از يادتان رفته جنگ احزاب را كه از باالي مدينه و پايين آن بر شما تاختند و چشمهايتان از شدت ترس از
كاسه بيرون ميزد ،و دلها تا گلوگاهها رسيده ،در باره خداي تعالي پندارهايي ميپنداشتيد؟
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .112 -110
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .032
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
مسلمانان گفتند :خدا و رسولش درست ميگويند ،راستي ماجراي حديبيه فتحي عظيم و از عظيمترين فتوح بود .به خدا
سوگند اي پيامبر خدا ما در آنچه شما فكر كرديد فكر نميكرديم ،و تو از ما به خدا و به امور داناتري .در اينجا بود كه سوره
فتح نازل شد «».1
مؤلف :احاديث در داستان حديبيه بسيار است ،آنچه ما نقل كرديم قسمتي از آن بود.
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[روايتي در باره مراد از" سكينت" و روايتي در باره اينكه ايمان عمل است و شدت و ضعف و زيادت و نقصان دارد] .....ص 213 :

و در كافي به سند خود از جميل روايت كرده كه گفت :من از امام صادق (ع )از معناي آيه" هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي
قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ" پرسيدم كه اين سكينت چيست؟ فرمود :ايمان است هم چنان كه دنبالش فرمود ":لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ
إِيمانِهِمْ" « »0مؤلف :ظاهر اين روايت چنين ميرساند كه جمله" لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ "را تفسير براي سكينت گرفته،
و در همين معنا روايتي ديگر نيز هست.
و نيز در همان كتاب به سند خود از ابي عمرو زبيري از امام صادق (ع) روايت كرده كه گفت :به حضورش عرضه داشتم :اي
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و در عيون االخبار در رواياتي كه مجلس مامون با حضرت رضا (ع) را حكايت ميكند ،به سند خود كه به ابن جهم دارد
روايت كرده كه گفت :در مجلس مامون حاضر شدم ،ديدم حضرت رضا (ع) نزد اوست ،مامون از آن جناب ميپرسيد :يا بن
رسول اللَّه آيا رأي شما اين نيست كه انبياء معصومند؟ فرمود :بله -تا آنجا كه مامون گفت -پس بفرما ببينم معناي اين
كالم خداي عز و جل ":لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ" چيست؟
حضرت فرمود :در نظر مشركين عرب هيچ كس گناهكارتر و گناهش عظيمتر از رسول خدا (ص) نبود ،براي اينكه آنها
سيصد و شصت خدا داشتند ،و رسول خدا كه آمد همه آنها را از خدايي انداخت و مردم را به اخالص خواند ،و اين در نظر
آنها بسيار سنگين و عظيم بود ،گفتند ":أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَ اصْبِرُوا
عَلي آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلَّا اخْتِالقٌ آيا آن همه خدا را يكي كرده اين خيلي
شگفتآور است بزرگانشان براي تحريك مردم به راه افتادند كه برخيزيد و از خدايان خود دفاع كنيد كه اين وظيفهاي است
مهم ،ما چنين چيزي را در هيچ كيشي نشنيدهايم اين جز سخني خود ساخته نيست".
اين جاست كه وقتي خداي تعالي مكه را براي پيامبرش فتح ميكند ،ميفرمايد:
"إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ يعني ما اين فتح آشكار را برايت كرديم ،تا تبعات و آثار
سويي را كه دعوت گذشته و آيندهات در نظر مشركين دارد از بين ببريم تا ديگر در صدد آزارت برنيايند" و همين طور هم
شد ،بعد از فتح مكه عدهاي مسلمان شدند ،و بعضي از مكه فرار كردند ،آنهايي هم كه ماندند قدرت بر انكار توحيد نداشتند،
و با
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .02
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .013
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
دعوت مردم آن را ميپذيرفتند .پس با فتح مكه گناهاني كه رسول خدا (ص) نزد مشركين داشت آمرزيده شد ،يعني ديگر
نتوانستند دست از پا خطا كنند .مامون عرضه داشت .خدا خيرت دهد يا ابا الحسن «».1
و در تفسير عياشي از منصور بن حازم ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :از روزي كه آيه" إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي
عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ" نازل شد ،رسول خدا (ص )آرام و قرار نداشت ،و مرتب از آن سخن ميگفت تا آنكه سوره فتح نازل شد،
ديگر از آن آيه سخني نگفت ،و آن را مثل سابق مكرر براي مردم نخواند «».7
مؤلف :اين معنا از طرق اهل سنت نيز روايت شده ،ولي حديث خالي از شبهه نيست ،چون از آن برميآيد كه قبول كرده
كلمه" ذنب" به معناي نافرماني خدا ،و منافي با عصمت است ،در حالي كه گفتيم معنايش اين نيست.
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عالم مرا خبر ده از اينكه كدام يك از اعمال نزد خدا أفضل است؟ فرمود :آن چيزي كه ساير اعمال جز به وسيله آن قبول
نميشود.
پرسيدم آن چيست؟ فرمود :ايمان به خدايي كه جز او معبودي نيست ،اين از همه اعمال درجهاش باالتر و منزلتش شريفتر
و بركاتش بيشتر است.
ميگويد :پرسيدم :آيا مرا از ايمان خبر نميدهي كه آيا صرف گفتن شهادتين است و يا عمل كردن؟ فرمود :ايمان همهاش
عمل است ،و گفتن شهادتين هم عمل زبان است كه خدا وجوب آن را در كتابش و نور واضحش بيان كرده ،و دليلش از
ناحيه عقل هم تمام است.
كتاب هم شاهد عقل است ،و به سوي رهنمودهاي عقل ميخواند .عرضه داشتم :فدايت شوم توضيح بدهيد تا بفهمم.
فرمود :ايمان ،حاالت و درجات و صفات و منازلي دارد ،بعضي از آن
__________________________________________________
)(1عيون اخبار الرضا ،ج  ،1ص .103
)(2نور الثقلين ،ج  ،3ص  32به نقل از عياشي.
)(3اصول كافي ،ج  ،7ص .13
ترجمه الميزان ،ج ،12ص330 :
مراتب مرتبه تام است ،كه ديگر به منتهي درجه رسيده است ،و بعضي از آن ناقص است ،و نقصانش روشن است ،و بعضي
از آن نه به آن تماميت است و نه به اين نقص ،بلكه از طرف نقصان بسوي كمال ترجيح دارد.
عرضه داشتم مگر ايمان تام و ناقص ،و كم و زياد دارد؟ فرمود :بله .پرسيدم :چطور؟
فرمود :براي اينكه خداي تعالي ايمان را بر تمامي اعضاي بني آدم واجب ،و در همه آنها تقسيم كرده ،هيچ عضوي از اعضاء
نيست مگر آنكه موظف به داشتن ايماني است غير آن ايماني كه اعضاي ديگر دارند.
پس هر كس خدا را ديدار كند در حالي كه اعضاي خود را حفظ كرده ،و هر يك را در انجام وظيفهاي كه داشته به كار
بسته ،خدا را با ايمان كامل ديدار كرده ،و اهل بهشت است .و هر كس كه در يكي از آنها خيانت كرده و يا از حدودي كه
خدا معين نموده تعدي كند خدا را ناقص االيمان مالقات كرده است.
عرضه داشتم :نقصان و كمال ايمان را فهميدم حال بفرماييد اين زيادتي ايمان از كجا ميآيد؟ فرمود :از آمادگي ،هم چنان
كه خداي عز و جل پاسخ اين سؤال را چنين ميدهد:
"وَ إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَ أَمَّا الَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَي رِجْسِهِمْ و چون سورهاي نازل ميشود ،بعضيها ميپرسند :كدام يك از شما است كه
اين سوره ايمانش را زياد كرده باشد؟ و اما آنهايي كه ايمان دارند ،آن سوره ايماني بر ايمانشان بيفزايد و خوشحال ميشوند،
و اما آنهايي كه در دل مريضند همان سوره ،پليدي جديدي بر پليديشان ميافزايد" و نيز ميفرمايد ":نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ
نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ،إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْناهُمْ هُديً -ما اخبار آنان را به حق برايت نقل ميكنيم ،آنان جوانمرداني بودند كه
به پروردگار خود ايمان آورده بودند ،و ما هدايتشان را بيشتر كرديم".
و اگر ايمان در همه افراد يكي ميبود ،و هيچ زيادت و نقصاني در بين نبود ،ديگر احدي بر ديگري برتري نميداشت ،و
نعمتها و مردم همه برابر ميشدند ،و فضيلتي در كار نميبود ،و ليكن اين تماميت ايمان است كه مؤمنين را بهشتي
ميكند ،و اين زيادتي آن است كه مؤمنين را از نظر درجاتي كه نزد خدا دارند مختلف ميسازد ،و اين كمي ايمان است كه
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مقصرين را داخل آتش ميسازد «».1
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،7ص . [.....]00
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
[سوره الفتح ( :)21آيات  1تا  .....]81ص 217 :
اشاره

إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً () 2لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيالً ( )2إِنَّ الَّذِي َ
ن
يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلي نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفي بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً
عَظِيماً ()13
ترجمه آيات .....ص 217 :

بيان آيات .....ص 217 :
اشاره

اين چند آيه ،فصل دوم از آيات سوره است كه در آن خداي سبحان پيامبر خود را از در تعظيم و تكريم چنين معرفي ميكند
كه او را به عنوان شاهد و مبشر و نذير فرستاده ،اطاعت او اطاعت خدا ،و بيعت با او بيعت با خدا است.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
فصل اول سوره در اين مقام بود كه بر پيامبر خود منت بگذارد به اينكه فتح و مغفرت و اتمام نعمت و هدايت و نصرت
ارزانيش داشته ،و بر مؤمنين منت بگذارد به اينكه سكينت را بر دلهايشان افكنده ،و در نتيجه داخل بهشتشان ميكند ،و نيز
مشركين و منافقين را تهديد كند به غضب و لعنت و آتش.
"إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً" مراد از شاهد بودن آن جناب ،شهادتش بر اعمال امت ،يعني بر ايمان و كفر و عمل
صالح و طالح آنها است .و مساله شهادت رسول خدا (ص) در قرآن كريم مكرر آمده ،و قبال بحث مفصل پيرامون معناي اين
شهادت گذشت ،و گفتيم كه مراد از آن شهادت حمل در دنيا است ،و اما اداء شهادتها جايش در آخرت است.
و مبشر بودن آن جناب به اين بود كه افراد با ايمان و با تقوي را به قرب خدا و ثواب جزيل او بشارت ميداد .و نذير بودنش
بدين جهت بود كه كفار و اعراض كنندگان را به عذاب دردناك خدا انذار و تخويف ميكرد.
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ما تو را فرستاديم تا شاهد امت باشي و امت را بشارت و انذار دهي ().2
تا شما امت به خدا و رسول ايمان آورده او را ياري و احترام كنيد و صبح و شام تسبيحش گوييد ().2
به درستي آنهايي كه با تو بيعت ميكنند جز اين نيست كه با خدا بيعت ميكنند چون دست خدا باالي دستشان است بنا بر
اين هر كس بيعت خود را بشكند عليه خودش شكسته و هر كس وفا كند به عهدي كه با خدا بر سر آن پيمان بسته خداي
تعالي خيلي زود پاداش عظيمي به او ميدهد ().13
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[معناي" بيعت" و اينكه بيعت با پيامبر (ص) بيعت با خدا است] .....ص 211 :

"إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ"...
كلمه "بيعت" يك نوع پيمان است كه بيعت كننده خود را مطيع بيعت شونده ميسازد .راغب در مفردات ميگويد :وقتي
ميگويند با سلطان بيعت كرد كه بيعتش متضمن بذل طاعت باشد ،البته طاعت به قدر مقدور «».7
و اين كلمه از ماده" بيع "-كه معناي معروفي دارد -گرفته شده ،و چون رسم عرب (و همچنين در ايران) اين بود كه وقتي
ميخواستند معامله را قطعي كنند ،به يكديگر دست ميدادند ،و گويا با اين عمل مساله نقل و انتقال را نشان ميدادند -چون
نتيجه نقل و انتقال كه همان تصرف است بيشتر بدست ارتباط دارد -لذا دست به دست يكديگر ميزدند ،و به همين جهت
دست زدن به دست ديگري در هنگام بذل اطاعت را "مبايعه" و" بيعت" ميخواندند ،و حقيقت معنايش اين بود كه بيعت
كننده دست خود را به بيعت شونده ميبخشيد ،و به سلطان بيعت شونده ميگفت :اين دست من مال تو است ،هر كاري
ميخواهي با آن انجام بده.
پس اينكه فرمود ":إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ" در حقيقت ميخواهد بيعت با رسول خدا (ص) را به منزله بيعت با خدا
قلمداد كند ،به اين ادعاء كه اين همان است ،هر اطاعتي كه از رسول خدا (ص) بكنند در حقيقت از خدا كردهاند ،چون
طاعت او طاعت خدا است .آن گاه همين نكته را در جمله" يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ" بيشتر بيان و تاكيد كرده ميفرمايد :دست
او دست خدا است .هم چنان كه در آيه:
"وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمي" « »0نيز دست او را دست خدا خوانده است.
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"لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا" در قرائت مشهور همه فعلهاي چهارگانه با" تاء" كه
عالمت خطاب است قرائت شده.
و در قرائت ابن كثير و ابو عمرو با" ياء" كه عالمت غيبت است قرائت شده ،و قرائت اين دو با سياق مناسبتر است «».1
و به هر حال الم در جمله" لتؤمنوا" الم تعليل است ،ميفرمايد :اگر ما تو را به عنوان شاهد و مبشر و نذير فرستاديم براي
اين بود كه به خدا و رسولش ايمان بياوريد( .و بنا بر قرائت دوم :ايمان بياورند).
و" تعزير" كه مصدر" تعزروه" است -به طوري كه گفتهاند « - »7به معناي نصرت است .و "توقير" كه مصدر" توقروه"
است به معناي تعظيم است ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":ما لَكُمْ ال تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً" « ،»0و ظاهرا ضميرهايي كه
در سه فعل آيه آمده همه به خداي تعالي برميگردد .و معناي آيه اين است كه :ما تو را به عنوان شاهد و مبشر و نذير
فرستاديم تا مردم به خدا و رسولش ايمان آورند ،و او را با دست و زبان ياري كنند و تعظيم و
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .117
)(3چرا براي خدا وقاري اميد نميداريد .سوره نوح ،آيه .10
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
تسبيح -كه منظور تسبيح در نماز است -بنمايند هم در بامدادان و هم در عصر.
ولي بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :ضمير در دو فعل" تعزروه" و" توقروه" به رسول خدا (ص) برميگردد ،و ضمير در"
تسبحوه" به خداي تعالي عود ميكند .ولي يك نكته اين توجيه را موهون ميسازد و آن اتحاد سياق است كه با وحدت
سياق نميشود مرجع ضمائر را مختلف كرد.
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[اقوال مفسرين در معناي جمله ":يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ" كه در آيه مربوط به بيعت است] .....ص 281 :

مفسرين در معناي جمله" يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ" اقوال ديگري دارند:
بعضي »«4گفتهاند :استعارهاي است تخييليه ،كه به منظور تاكيد مطالب قبل آمده ،و اين را تقرير ميكند كه بيعت با
رسول ،بيعت با خدا است ،بدون هيچ گونه تفاوت ،پس كانه اينطور به خيالها انداخته كه خدا هم يكي از بيعت شوندگان
است ،آن وقت براي خدا دستي اثبات ميكند كه باالي دست بيعت كنندگان جاي دست رسول قرار ميگيرد.
ولي چنين توجيهي با ساحت قدس خداي تعالي سازگار نيست ،و بزرگتر از آن است كه آدمي او را به وجهي به خيالش اندازد
كه از آن منزه است.
بعضي »«5ديگر گفتهاند :مراد از كلمه" يد" قوت و نصرت است ،پس" يد اللَّه" به معناي نصرت اللَّه و قوت اللَّه ميباشد،
ميخواهد بفرمايد قوت و نصرت خدا فوق قوت و نصرت مردم
__________________________________________________
)(1هر كس رسول را اطاعت كند در حقيقت خدا را اطاعت كرده .سوره نساء ،آيه .23
)(2آنان تو را تكذيب نميكنند ،بلكه ستمكاران آيات خدا را تكذيب ميكنند .سوره انعام ،آيه .00
)(3تو از خود هيچ اختياري نداري .سوره آل عمران ،آيه .172
(4و )3روح المعاني ،ج  ،70ص .22 -20
ترجمه الميزان ،ج ،12ص311 :
است ،و يعني اي پيامبر اعتمادت به نصرت خدا باشد ،نه به نصرت آنان.
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و در اينكه كارها و خصائص رسول خدا (ص) كار خدا و شأن
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .20
)(2مفردات راغب ،ماده" بيع".
)(3تو سنگريزه نينداختي وقتي انداختي ،بلكه خدا انداخت .سوره انفال ،آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،12ص313 :
خدا است ،آيات بسياري در قرآن عزيز آمده ،مانند آيه" مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ" « »1و آيه" فَإِنَّهُمْ ال يُكَذِّبُونَكَ وَ
لكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ" « ،»7و آيه" لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ" «».0
"فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلي نَفْسِهِ" -كلمه" نكث" به معناي پيمانشكني و نقض بيعت است .جمله مورد بحث تفريع و
نتيجهگيري از جمله" إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ" است و معناي مجموع آن دو چنين است :حال كه بيعت تو بيعت
خدا است پس كسي كه بيعت تو را بشكند شكننده بيعت خدا است ،و به همين جهت بجز خودش كسي متضرر نميشود،
هم چنان كه اگر وفا كند كسي جز خودش از آن بيعت سود نميبرد ،چون خدا غني از همه عالم است.
"وَ مَنْ أَوْفي بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً" -اين جمله وعده جميلي است به كساني كه عهد و بيعت خدا را حفظ
ميكنند ،و به آن وفا مينمايند.
و اين آيه خالي از اشاره به اين نكته نيست كه رسول خدا (ص )در هنگام بيعت دست خود را روي دست مردم ميگذاشت،
نه اينكه مردم دست روي دست آن جناب بگذارند.
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ولي اين هم با مقام آيه جور نيست ،براي اينكه مقام ،مقام اعظام بيعت رسول خدا است ،و اينكه بيعت مردم با آن جناب آن
قدر مهم است كه گويي بيعت با خود خدا است ،و اعتماد از نصرت خدا هر چند كار خوبي است ،ليكن اجنبي از مقام آيه
است.
بعضي « »1ديگر گفتهاند :مراد از كلمه" يد" عطيه و نعمت است ،يعني نعمت خدا بر مسلمين كه يا ثواب است و يا توفيق
بيعت ،فوق نعمت و خدمتي است كه آنها به تو كردهاند و با تو بيعت نمودند.
بعضي « »7ديگر گفتهاند :نعمت خدا بر مردم كه هدايتشان كرده عظيمتر از خدمتي است كه آنها به تو كردند ،و تو را
اطاعت نمودند .و از اين قبيل توجيهها كه ما فايدهاي در بحث پيرامون آنها نميبينيم.
بحث روايتي [(روايتي در ذيل جمله ":يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ" و روايتي در باره كيفيت بيعت)] .....ص 288 :
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در الدر المنثور است كه ابن عدي ،ابن مردويه ،خطيب و ابن عساكر در كتاب تاريخ خود از جابر بن عبد اللَّه روايت كردهاند
كه گفت :وقتي آيه" وَ تُعَزِّرُوهُ" بر پيغمبر نازل شد ،به اصحاب خود فرمود :ميدانيد يعني چه؟ عرضه داشتند :خدا و رسولش
داناتر است .فرمود:
يعني او را ياري ميكنيد «».0
و در عيون االخبار به سند خود از عبد اللَّه بن صالح هروي روايت كرده كه گفت :من به علي بن موسي الرضا (ع) عرضه
داشتم :يا بن رسول اللَّه! شما در باره اين حديث كه راويان حكايتش ميكنند كه مؤمنين خدا را از همان منزلهاي بهشتي
خود زيارت ميكنند ،چه ميفرمايي؟ فرمود :اي ابا صلت! خداي تعالي پيغمبر خود را از تمامي خالئق حتي از مالئكه و انبياء
برتري داده ،و طاعت او را طاعت خود خوانده ،و بيعت با او را بيعت با خود خوانده ،و زيارتش در دنيا و آخرت را زيارت خود
خوانده و در باره اطاعتش فرموده ":مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ" ،و در باره بيعتش فرموده ":إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما
يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ" و خود رسول خدا (ص) فرموده ":هر كس مرا زيارت
__________________________________________________
(1و )7روح المعاني ،ج  ،70ص .22 -20
)(3الدر المنثور ،ج  ،0ص .21
ترجمه الميزان ،ج ،12ص317 :
كند ،چه در حياتم و چه بعد از مرگم ،خدا را زيارت كرده" ،و درجه او در بهشت باالترين درجات است ،و كسي كه رسول
خدا را در درجهاي كه دارد در بهشت و در منزل خودش زيارت كند ،خداي تبارك و تعالي را زيارت كرده «».1
و در ارشاد مفيد در حديثي كه بيعت حضرت رضا را حكايت ميكند آمده :مامون نشست و براي حضرت رضا (ع) دو پشتي
بزرگ گذاشت ،خودش روي فرش نشست و حضرت رضا را در آن جايگاه نشانيد ،در حالي كه عمامهاي بر سر و شمشيري
حمايل داشت .آن گاه دستور داد به پسرش عباس كه اولين كسي باشد كه با آن جناب بيعت ميكند.
حضرت رضا دست مبارك خود را طوري بلند كرد كه كف دستش رو به صورت عباس و ساير مردم بود .مامون عرضه داشت
دست خود را دراز كن تا بيعت كنند .فرمود :رسول خدا (ص) اينطور بيعت ميگرفت پس مردم آمدند ،و با آن جناب در حالي
كه دستش باالي دست مردم بود بيعت كردند «».7
__________________________________________________
)(1عيون اخبار الرضا ،ج  ،1ص .20
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)(2ارشاد مفيد ،ص .011
ترجمه الميزان ،ج ،12ص310 :
[سوره الفتح ( :)21آيات  88تا  .....]87ص 285 :
اشاره

ترجمه آيات .....ص 285 :

از اعراب ،آنهايي كه از حركت با تو تخلف كردند به زودي از در عذر خواهي خواهند گفت بي سرپرستي اموال و خانواده ما را
از شركت در جهاد بازداشت از خدا برايمان طلب مغفرت كن .ولي اين سخني است كه به زبان خود ميگويند و دلهايشان
چيز ديگر ميگويد .به ايشان بگو اگر خدا بخواهد گرفتارتان كند و يا سودي برايتان بخواهد كيست كه چنين اختيار و قدرتي
را دارا باشد كه جلو آن را بگيرد ،بلكه خدا به آنچه ميكنيد دانا و با خبر است ().11
ترجمه الميزان ،ج ،12ص313 :
اين بود كه پنداشتيد رسول و مؤمنين از اين جنگ به هيچ وجه به خانواده خود برنميگردند و همين پندار در دلتان موجه
جلوه كرد و ظن سويي برديد و مردمي هالك بوديد ().17
و كسي كه به خدا و رسولش ايمان نياورده بداند كه ما براي كافران آتشي تهيه كردهايم ().10
ملك آسمانها و زمين از آن خدا است او هر كه را بخواهد ميآمرزد و هر كه را بخواهد عذاب ميكند و خدا همواره آمرزگار
مهربان است ().13
به زودي آنهايي كه از شركت در جهاد تخلف كردند وقتي كه ميرويد كه غنيمتهاي جنگي را بگيريد خواهند گفت بگذاريد
ما هم با شما بياييم .اينان ميخواهند كالم خداي را مبدل نمايند .بگو :نه ،شما هرگز ما را پيروي نميكنيد و اين را خداي
تعالي قبال به من خبر داده .وقتي اين را بشنوند خواهند گفت :شما به ما حسد ميورزيد ولي بايد بدانند كه جز اندكي فهم
ندارند ().13
بگو به اعرابي كه تخلف كردند اگر راست ميگوييد به زودي به جنگي ديگر دعوت خواهيد شد جنگ با مردمي دالور كه
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سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَ أَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ( )11بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ
الْمُؤْمِنُونَ إِلي أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَ زُيِّنَ ذلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَ كُنْتُمْ قَوْماً بُوراً )(12وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ
فَإِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَعِيراً ( )10وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ()13
سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلي مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَالمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللَّهُ مِنْ
قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كانُوا ال يَفْقَهُونَ إِالَّ قَلِيالً ()13
قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلي قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَ إِنْ
تَتَوَلَّوْا كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً ( )10لَيْسَ عَلَي الْأَعْمي حَرَجٌ وَ ال عَلَي الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ ال عَلَي الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ
مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذاباً أَلِيماً ()12
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بايد يا مسلمان شوند و يا با ايشان بجنگند اگر در آن روز اطاعت كرديد خداوند اجري نيك به شما خواهد داد و اگر آن روز
هم مثل جنگ قبلي تخلف ورزيديد خداوند به عذابي دردناك معذبتان ميكند ().10
در مساله جهاد بر افراد نابينا و لنگ و بيمار گناهي نيست (اگر تخلف كنند) و كسي كه خدا و رسولش را اطاعت كند خداوند
او را در جناتي داخل ميكند كه از دامنه آن نهرها روانست و كسي كه اعراض كند خداوند تعالي به عذابي دردناك معذبش
ميكند ().12
بيان آيات .....ص 282 :
اشاره

[عذري كه تخلف كنندگان از همراهي با پيامبر (ص) آوردند و گفتند :اشتغال به سرپرستي اموال و خانوادههايمان ما را باز داشت و جواب به آنها كه سبب واقعي تخلفشان سوء ظن
و ترس از كشته شدن بوده است] .....ص: 415

"سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَ أَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا"...
در مجمع البيان گفته ":مخلف" به كسي گفته ميشود كه در جاي كساني كه از شهر خارج ميشوند باقي گذاشته شود ،و
اين كلمه مشتق از ماده" خلف" است ،و ضد آن" مقدم" ميباشد «».1
و كلمه" االعراب" -به طوري كه گفتهاند -به معناي جماعتي از عربهاي باديهنشين است و بر عربهاي شهرنشين اطالق
نميگردد .و اين كلمه اسم جمع است كه از لفظ خودش مفرد ندارد.
"سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ" -اين آيه از آينده نزديكي خبر ميدهد كه متخلفين از داستان حديبيه به رسول خدا
(ص) چنين و چنان خواهند گفت .و از عبارت آيه برميآيد كه اين آيات در مراجعت از حديبيه به مدينه و قبل از ورود به آن
نازل شده.
"شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَ أَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا" -يعني عاملي كه ما را مشغول كرد از حركت با اصحاب ،و بازداشت از اينكه در خدمتت
باشيم ،اموال و زن و فرزندمان بود كه كسي را نداشتيم براي سرپرستي آنان بگذاريم ،و بيم آن داشتيم كه در نبود ما دچار
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اين آيات فصل سومي است از آيات سوره ،و در آن متعرض حال عربهايي است كه از ياري رسول خدا (ص) تقاعد ورزيدند،
و در سفر حديبيه شركت نكردند ،و به طوري كه گفتهاند آنها اعراب و قبائل اطراف مدينه بودند ،يعني جهينه ،مزينه ،غفار،
اشجع ،اسلم و دئل كه از امر آن جناب تخلف كرده و گفتند :محمد و طرفدارانش به جنگ مردمي ميروند كه ديروز در كنج
خانه خود به دست ايشان كشته دادند ،و بطور قطع از اين سفر برنميگردند و ديگر ديار و زن و فرزند خود را نخواهند ديد .
ترجمه الميزان ،ج ،12ص313 :
خداي سبحان در اين آيات به رسول گرامياش خبر داد كه اينان به زودي تو را ميبينند ،و از نيامدنشان اعتذار ميجويند كه
سرگرم كارهاي شخصي و رسيدگي به اهل و به مالها بوديم ،و از تو ميخواهند برايشان طلب مغفرت كني ،ولي خدا آنان را
در آنچه ميگويند تكذيب ميكند ،و تذكر ميدهد كه سبب نيامدنشان ،چيزي است غير از آنچه كه اظهار ميكنند ،و آن
سوء ظنشان است و خبر ميدهد كه به زودي درخواست ميكنند تا دوباره به تو بپيوندند و تو نبايد بپذيري ،چيزي كه هست
به زودي دعوتشان خواهي كرد به جنگ قومي ديگر ،اگر اطاعت كردند كه اجري جزيل دارند و گر نه عذابي دردناك در
انتظارشان هست.
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حادثهاي شوند ،لذا مانديم ،و تو از خدا براي ما طلب مغفرت كن كه خدا ما را بيامرزد ،و به جرم تخلف مؤاخذه نفرمايد.
و از اينكه طلب استغفار كردند ،پيداست كه تخلف از جهاد را گناه ميدانستهاند ،و نميخواستهاند مساله زن و فرزند و مال و
منال را عذر موجهي دانسته ،بگويند به خاطر اين
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]110
ترجمه الميزان ،ج ،12ص310 :
عذر ،گناه كردهايم ،بلكه خواستهاند بگويند :علت اينكه اين گناه را مرتكب شدهايم ،عالقه به زن و فرزند و مال بوده.
"يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ" -اين جمله گفتار و اعتذار آنان را تكذيب ميكند ،و ميفرمايد :نه گرفتاري مال و
اوالد آنان را بازداشت و نه اعتنايي به استغفار تو دارند ،بلكه همه اينها را ميگويند تا روپوشي باشد كه به وسيله آن از شر
عتاب و توبيخ مردم در امان باشند.
"قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً" -جوابي است حلي از اعتذاري كه ميجويند ،و
خواهند گفت مال و اوالد ما بيصاحب بود .و حاصل جواب اين است كه :خداي سبحان ،خالق و آمر و مالك و مدبر هر چيز
است ،غير او ربي نيست .پس هيچ نفع و ضرري نيست جز با اراده و مشيت او ،احدي از طرف خدا مالك هيچ چيز نيست ،تا
قاهر بر آن باشد ،و از ضرر آن -اگر بخواهد ضرر برساند -جلوگيري كند ،و يا نفع آن را جلب كند ،اگر خدا ضررش را
خواسته باشد ،و يا از خيرش جلوگيري كند ،اگر اين قاهر خير آن را نخواهد ،و چون چنين است پس انصراف شما از شركت
در لشكر پيغمبر براي ياري دين ،و اشتغالتان به آن بهانههايي كه آورديد شما را از خدا به هيچ وجه بي نياز نميكند ،يعني
عذرتان را پذيرفته نميسازد ،نه ضرري از شما دفع ميكند اگر او ضررتان را خواسته باشد ،و نه نفعي بسوي شما جلب
ميكند و يا در جلبش تعجيل ميكند ،اگر او خير شما را خواسته باشد.
پس جمله" قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ "...جواب از تعلل آنان است ،به اينكه سرگرم زندگي بوديم ،تازه اگر در اين دعوي راست
گفته باشند .و خالصهاش اين شد كه :دلبستگي شما در دفع ضرر و جلب خير به اسباب ظاهري -كه يكي از آنها اداره و
تدبير امور زن و فرزند است -و ترك يك وظيفه ديني به اين منظور ،شما را در دفع ضرر و جلب منفعت هيچ سودي
نميدهد ،بلكه امر تابع اراده خداي سبحان است .پس آيه شريفه در معناي آيه" قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا" است.
و تمسك به اسباب و عدم لغويت آنها هر چند كاري است مشروع ،و حتي خدا به آن امر فرموده كه بايد تمسك به اسباب
ظاهري جست ،ولي اين در صورتي است كه معارض با امري مهم نباشد ،و چنانچه امري مهمتر از تدبير امور زندگي پيش
آيد -،مثال دفاع از دين و كشور -بايد از آن اسباب چشم پوشيد و به دفاع پرداخت ،هر چند كه در اين كار ناماليماتي هم
محتمل باشد .مگر اينكه در اين ميان خطري قطعي و يقيني در كار باشد ،كه با وجود آن خطر ديگر دفاع و كوشش مؤثر
نباشد ،در آن صورت ميشود دفاع را تعطيل كرد.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص312 :
"بَلْ كانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً" -اين جمله تعريض و كنايه به متخلفين است ،و در آن به اين نكته اشاره ميكند كه شما
در اين بهانه خود دروغ ميگوييد ،اصال علت تخلف شما مساله اشتغال به امور اموال و اوالد نبود.
"بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلي أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَ زُيِّنَ ذلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ"...
اين آيه علت واقعي تخلف را بيان ميكند ،و ميفرمايد تخلف شما از شركت در جهاد براي اشتغال به امور مذكور نبود ،بلكه
اين بود كه شما پنداشتيد رسول و مؤمنين هرگز از اين جنگ برنميگردند و هر كس در اين سفر شركت كرده به دست
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قريش كه آن همه لشكر فراهم آورده و آن همه نيرو و شوكت دارد كشته خواهد شد ،اين بود علت تخلف شما.
"وَ زُيِّنَ ذلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ" -و اينكه فرمود :همين بهانه در دل شما است كه بدست شيطان جلوه داده شد ،و شما هم طبق
آن عمل كرديد ،و آن اين بود كه از حركت به سوي جهاد تخلف كنيد ،تا مبادا شما هم كشته شويد و از بين برويد.
"وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَ كُنْتُمْ قَوْماً بُوراً" -كلمه" بور" -به طوري كه گفتهاند « - »1مصدر و به معناي فساد و يا هالكت
است ،كه البته منظور از آن معناي اسم فاعلي آنست ،و معنايش:
"و شما مردمي هالك و يا فاسد بودهايد" ميباشد.
بعضي از مفسرين « »7گفتهاند :مراد از" ظن سوء" همان پنداري بود كه پنداشتند رسول و مؤمنين از سفر حديبيه
برنخواهند گشت .و بعيد هم نيست ،كه مراد از آن ،اين پندار باشد كه خدا رسولش را ياري نميكند و دين خود را غلبه
نميدهد ،كه اين احتمال در ذيل آيه ششم همين سوره گذشت ،كه ميفرمود ":الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ" بلكه اين احتمال
روشنتر به نظر ميرسد.
"وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَعِيراً" در اين آيات شريفه بين ايمان به خدا و ايمان به رسول جمع
شده ،و اين براي آن است كه بفهماند كفر به رسول و اطاعت نكردن از او كفر به خدا هم هست ،و در اين آيه لحني است
تهديدآميز.
در جمله" فَإِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَعِيراً" مقتضاي ظاهر اين بود كه بفرمايد" أعتدنا
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .113
ترجمه الميزان ،ج ،12ص312 :
لهم "چون كلمه كافرين قبال گذشته بود و ضمير كار آن كلمه را ميكرد ،پس اگر به جاي ضمير ،خود كلمه را تكرار كرد
براي اين است كه اشاره كند به اينكه آماده كردن سعير دوزخ براي آنان چه علتي داشت ،چون در اصطالح اهل ادب
معروف است كه تعليق حكم بر وصف ،عليت آن وصف براي حكم را ميرساند در نتيجه معنا چنين ميشود كه :اگر ما براي
كفار آتش دوزخ فراهم كردهايم ،بدين علت است كه آنها كافرند ،لذا سعيري ،يعني آتشي ،مسعر ،يعني مشتعل ،برايشان
فراهم كرديم .و اگر كلمه" سعيرا" را نكرده آورده براي اين است كه دلهره بيشتري ايجاد كند.
"وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" معناي آيه روشن است .و اين آيه
مطالب قبل را تاييد ميكند .و اگر در ذيل آيه كه راجع به مالكيت مطلق خدا است دو نام" غفور" و" رحيم" را آورده ،براي
اين است كه اشاره كند به اينكه رحمتش از غضبش پيشي دارد ،تا بندگانش به اين وسيله تحريك و تشويق به استغفار و
استرحام شوند.
"سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلي مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ"...
در اين آيه خبر از يك آيندهاي ديگر ميدهد ،و آن اين است كه مؤمنين به زودي جنگي ميكنند كه در آن جنگ فتح
نصيبشان ميشود ،و غنيمتهايي عائدشان ميگردد ،آن وقت آنهايي كه تخلف كردند پشيمان شده درخواست ميكنند اجازه
دهند به دنبالش به صحنه جنگ آيند تا از غنيمت بهرهمند شوند .و اين جنگ جنگ خيبر است كه رسول خدا (ص) و
مؤمنين از آنجا گذشتند و آن را فتح نموده غنيمتهايي گرفتند.
و خداي تعالي آن غنائم را به كساني اختصاص داد كه در سفر حديبيه با او بودند ،و غير آنان را شركت نداد.
و معناي آيه اين است كه :شما به زودي روانه جنگي ميشويد كه در آن غنيمتهايي به دست خواهيد آورد ،آن وقت اين
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متخلفين خواهند گفت :بگذاريد ما هم به شما بپيونديم.
"يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَالمَ اللَّهِ "-بعضي « »1گفتهاند :مراد از اين كالم خدا كه" ميخواهند تبديلش كنند" همان وعدهاي
است كه خدا به اهل حديبيه داد كه به زودي
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .113
ترجمه الميزان ،ج ،12ص312 :
غنيمتهاي خيبر را بعد از فتح خيبر به آنان اختصاص ميدهد كه به زودي داستانش در تفسير آيه" وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً
تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ" خواهد آمد .و خدا در اين آيه با جمله" إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلي مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها" به همان داستان اشاره
دارد.
"قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ" -در اين آيه به رسول گرامي خود ميفرمايد:
ايشان را نگذار دنبالت بيايند .و در پاسخ جمله" ذرونا" بگو" لن تتبعونا".
[مقصود از اينكه در باره متخلفاني كه در خواستشان در مورد پيوستن به مجاهدان براي غنيمت گرفتن رد شد فرمود :جز اندكي نميفهمند ].....ص 281 :
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"فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا" -يعني متخلفين بعد از اينكه اين درخواستشان كه به دنبال آنها حركت كنند پذيرفته نشود
خواهند گفت :شما به ما حسد ميورزيد .و در جمله" بَلْ كانُوا ال يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا" ،پاسخي است از اينكه گفتند شما به ما
حسد ميورزيد ،ولي اين جواب را صريحا متوجه خود آنان نكرد و نفرمود ":بل ال تكادون تفقهون ،"...شما حرف به خرجتان
نميرود ،بلكه فرمود ايشان حرف به خرجشان نميرود ،و اين بدان جهت بوده كه حرف به خرجشان نميرفته ،و در مقامي
كه قرآن ادعاء ميكند كه آنها چنين هستند ،ديگر معنا ندارد روي سخن را به خود آنان كند ،لذا خطاب را متوجه رسول خدا
كرد و فرمود ":بَلْ كانُوا ال يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا".
و دليل نفهميشان اين است كه اين گفتارشان" شما با ما حسادت ميورزيد" اصال ربطي به كالم رسول خدا (ص) ندارد و
آن جناب از غيب خبرشان داده بود كه خدا از پيش اينچنين خبر داده كه شما هرگز ما را پيروي نميكنيد ،و آنها در پاسخ
گفتهاند اوال شما نميگذاريد ما پيرويتان كنيم و اين معنا از ناحيه خدا نيست .و ثانيا جلوگيريتان از شركت ما در غنائم براي
اين است كه ميخواهيد غنائم را خودتان به تنهايي بخوريد و به ما ندهيد.
و اين پاسخ كالم كسي است كه نه ايمان دارد و نه عقل .كسي كه اينقدر قدرت تشخيص ندارد كه رسول خدا (ص) معصوم
است و در هيچ امري داخل و خارج نميشود مگر به امر خدا ،اگر بخواهيم حمل به صحت كنيم حد اقل اين است كه
بگوييم مردماني ساده و كم فهم بودهاند ،كه با ادعاي اسالم و ايمان اين طور با رسول خدا (ص) سخن گفتهاند.
از اينجا معلوم ميشود كه مراد از "نفهميدنشان مگر اندك" بسيط بودن عقل و ضعف فهم آنان است ،كه سخن اشخاص را
آن طور كه بايد درك نميكنند ،نه اينكه بعضي از قسمتهاي كالم را ميفهمند و بعضي را نميفهمند و آنچه ميفهمند كمتر
و آنچه را نميفهمند بيشتر است .و نه اينكه اقليتي از آنان ميفهمند و اكثريتي نميفهمند ،كما اينكه بعضي از مفسرين
« »1اين طور معنا كردهاند.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص373 :
"قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلي قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ" مفسرين اختالف كردهاند در اينكه
اين قوم داراي باس شديد چه كسانيند؟ بعضي « »7گفتهاند :قبيله هوازن هستند .بعضي « »0ديگر گفتهاند :ثقيفاند .و
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بعضي « »3گفتهاند :هر دو طايفهاند .بعضي « »3گفتهاند :مردم روماند كه در دو جنگ موته و تبوك شركت كردند .و بعضي
« »0گفتهاند :اهل رده هستند كه ابو بكر بعد از رحلت رسول خدا (ص) با آنان جنگيد .بعضي « »2هم گفتهاند :ايرانيان
هستند .و بعضي »«8گفتهاند :عربها و كردهاي ايراناند.
و از جمله" ستدعون" به نظر ميرسد كه منظور ،بعضي از اقوامي است كه رسول خدا (ص) بعد از فتح خيبر با آنها نبرد كرد،
يعني هوازن و ثقيف و روم و موته .و اينكه خداي تعالي از پيش خبر داد كه" به متخلفين بگو شما ما را پيروي نخواهيد
كرد" ناظر به پيروي كردن آنان در جنگ خيبر است -اين طور از سياق استفاده ميشود.
و جمله "تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ" جملهاي است استينافي كه تنويع را ميرساند ،ميفرمايد :يا اين است كه با ايشان نبرد
ميكنيد ،و يا اينكه مسلمان ميشوند ،شق سوم كه جزيه گرفتن باشد در آنان نيست ،چون مشركاند ،و جزيه از مشرك
قبول نميشود و حكم -جزيه مخصوص اهل كتاب است .مشرك يا بايد مسلمان شود و يا جنگ كند.
و نميشود جمله" تقاتلونهم" را صفت قوم بگيريم ،چون مسلمين دعوت ميشوند كه -با قومي قتال كنند ،نه اينكه با قومي
كه قتال ميكنند قتال كنند .همچنين نميشود آن را حال از نائب فاعل در "ستدعون" دانست ،براي اينكه مسلمين دعوت
ميشوند تا با قومي قتال كنند نه اينكه در حال قتال دعوت ميشوند قتال كنند -آن چنان كه بعضي « »2از مفسرين خيال
كردهاند.
خداي سبحان سپس كالم خود را با وعده و وعيد خاتمه ميدهد .وعده در مقابل اطاعت ،و وعيد در مقابل معصيت.
ميفرمايد ":فَإِنْ تُطِيعُوا" اگر اطاعت كنيد و براي قتال بيرون شويد" يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً" خدا اجر نيكي به شما ميدهد"
وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا" و اگر روي
__________________________________________________
(1و  7و  0و  3و  3و  0و  2و )2تفسير مجمع البيان ،ج  ،2ص .113
)(9روح المعاني ،ج  ،70ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،12ص371 :
بگردانيد و نافرماني كنيد و خارج نشويد" كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ" همانطوري كه بار قبلي رو گردانديد ،و در سفر حديبيه خارج
نشديد ،آن وقت "يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً" خدا در دنيا -به طوري كه از ظاهر مقام استفاده ميشود -و يا هم در دنيا و هم در
آخرت شما را به عذابي اليم و دردناك معذب ميكند.
"لَيْسَ عَلَي الْأَعْمي حَرَجٌ وَ ال عَلَي الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ ال عَلَي الْمَرِيضِ حَرَجٌ" در اين آيه حكم جهاد را از معلولين كه جهاد
برايشان طاقتفرساست به لسان رفع الزمهاش برميدارد ،يعني نميفرمايد اينها حكم جهاد ندارند ،بلكه ميفرمايد الزمه آن
را كه حرج است ندارند.
آن گاه در اينجا نيز مانند آيه قبلي كالم را با وعده و وعيد خاتمه ميدهد .در وعدهاش ميفرمايد :و هر كس خدا و رسول او
را اطاعت كند خدا در بهشتي داخلش ميسازد كه نهرها از دامنه آن جاري است .و در وعيدش ميفرمايد و هر كس روي
بگرداند خدا به عذابي دردناك معذبش ميكند.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص377 :
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اشاره

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً ( )12وَ
مَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ( )12وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ وَ كَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ
عَنْكُمْ وَ لِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَ يَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً ( )73وَ أُخْري لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحاطَ اللَّهُ بِها وَ كانَ اللَّهُ عَلي كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيراً ( )71وَ لَوْ قاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ ثُمَّ ال يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً ()77
سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيالً ( )70وَ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ
بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً ( )73هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ
يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ لَوْ ال رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ
مَنْ يَشاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً ( )73إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
سَكِينَتَهُ عَلي رَسُولِهِ وَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوي وَ كانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ( )70لَقَدْ
صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ ال تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ
تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً ()72
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ وَ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً ()72
ترجمه الميزان ،ج ،12ص370 :

خداي تعالي آن روز كه مؤمنين در زير آن درخت با تو بيعت كردند از ايشان راضي شد چون از نيات درونيشان آگاه بود و به
همين جهت آرامشي بر آنان نازل كرد و به عنوان پاداش ،فتحي نزديك روزيشان كرد ().12
و نيز غنيمتهايي بسيار روزيشان كرد كه به دست آورند و خدا همواره مقتدري شكست ناپذير و حكيمي فرزانه است ().12
خدا به شما وعده غنيمت هاي بسياري داد كه به دست آوريد اين يك غنيمت را زودرس كرد و دست شرارت مردم را از شما
كوتاه كرد (براي مصالحي ناگفتني) و براي اينكه آيتي باشد براي مؤمنين و شما را به سوي صراط مستقيم هدايت كند
().73
و غنيمت ديگري كه هنوز بدان دست نيافتهايد خداوند به آن احاطه دارد و خدا بر هر چيزي قادر است ().71
و اگر كفار با شما جنگ كنند پا به فرار خواهند گذاشت و ديگر سرپرست و ياوري نخواهند يافت ().77
اين سنت خدا است كه تا امروز همواره جريان داشته و تو هرگز براي سنت خدا دگرگونگي نخواهي يافت ().70
و او همان كسي است كه در درون مكه در زير پنجه دشمن دست كفار را از شما و دست شما را از ايشان كوتاه كرد بعد از
آنكه در جنگهاي قبلي شما را بر آنان پيروزي داد و خدا بدانچه ميكنيد بينا است ().73
و اما اينكه دست شما را از ايشان كوتاه كرد با اينكه اينان همانهايي هستند كه كفر ورزيدند و از ورود شما به مسجد الحرام
جلوگيري نمودند و نگذاشتند قربانيهاي شما به قربانگاه برسد براي اين بود كه خون مردان و زنان مؤمن را كه در بين كفار
هستند و شما نميشناسيد حفظ كند و دست شما به خون آن بي گناهان آلوده نگشته ،در نتيجه بدون آگاهي به آثار سوء آن
گرفتار نشويد تا خدا هر كه را بخواهد داخل در رحمت خود كند و اال اگر آن مؤمنين ناشناخته از بين كفار جدا شده بودند ما
كفار را به عذابي دردناك گرفتار ميكرديم ().73
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ترجمه آيات .....ص 245 :
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براي اينكه آنها كه كافر شدند حميتهاي جاهليت را در دل پروريدند و خدا در مقابل آن نيروي دروني كفار نيروي سكينت
بر رسول و بر مؤمنين نازل كرد و كلمه تقوي را نيروي جدا ناشدني ايشان كرد ،و ايشان سزاوارترين كس به آن بودند و
اهليت آن را داشتند و خدا به هر چيزي دانا است ().70
ترجمه الميزان ،ج ،12ص373 :
و خداوند آن رؤيا را كه در خواب به تو نشان داد كه ان شاء اللَّه به زودي داخل مسجد الحرام خواهيد شد در حالي كه از شر
كفار ايمن باشيد و سر بتراشيد و بدون هيچ ترسي تقصير كنيد ،ديدي كه چگونه آن رؤيا را به حق به كرسي نشاند .آري او
چيزهايي ميدانست كه شما نميدانستيد و به همين جهت قبل از فتح مكه فتحي نزديك قرار داد ().72
او كسي است كه رسول خود را به هدايت و دين حق فرستاد تا دين حق را بر همه اديان غالب سازد و اين گواهي خدا
كافيترين گواهي است ().72
بيان آيات .....ص 242 :
اشاره

[اشاره به اينكه مقصود از رضا و سخط خدا ثواب و عقاب او است و آيه ":لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ "...اخبار از پاداش و ثواب بيعت كنندگان
است] .....ص: 424

"لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ"" رضايت" حالتي است كه در برخورد با هر چيز ماليم عارض بر
نفس انسان ميشود ،و آن را ميپذيرد و از خود دور نميكند .در مقابل رضايت ،كلمه" سخط" قرار دارد ،و اين دو كلمه
وقتي به خداي سبحان (كه نه نفس دارد و نه دل) نسبت داده ميشود مراد از آن ثواب و عقاب او خواهد بود ،پس رضاي
خدا به معناي ثواب دادن و پاداش نيك دادن است ،نه آن هيئتي كه حادث و عارضي بر نفس است ،چون خداي تعالي
محال است در معرض حوادث قرار گيرد .از اينجا اين را هم ميفهميم كه رضايت و سخط از صفات فعل خدايند ،نه از
صفات ذات او.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص373 :
و كلمه رضا -به طوري كه گفتهاند « - »1هم به خودي خود متعدي ميشود و مفعول ميگيرد ،و هم با حرف" عن".
چيزي كه هست اگر به خودي خود متعدي نشود ممكن است مفعولش ،هم ذات باشد مثل اينكه بگويي" رضيت زيدا -از
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اين آيات فصل چهارم از آيات سوره است كه در آن شرحي از مؤمنين كه با رسول خدا (ص) به حديبيه رفتند ذكر نموده ،و
رضايت خود را از آنان كه با آن جناب در زير درخت بيعت كردند اعالم ميدارد ،آن گاه بر آنان منت ميگذارد كه سكينت را
بر قلبشان نازل كرده و به فتحي قريب و غنيمتهايي بسيار نويدشان ميدهد.
و نيز خبري كه در حقيقت نويدي ديگر است ميدهد كه مشركين اگر با شما جنگ كنند فرار خواهند كرد ،به طوري كه
پشت سر خود را نگاه نكنند .و ميفرمايد آن رؤيايي كه در خواب به پيامبرش نشان داد رؤياي صادقه بود ،و بر حسب آن ،به
زودي داخل مسجد الحرام خواهند شد ،در حالي كه ايمن باشند و سر خود را بتراشند ،بدون اينكه از كسي واهمهاي كنند،
چون خدا رسول خود را به هدايت و دين حق فرستاده تا دين حق را بر همه اديان غلبه دهد ،هر چند كه مشركين كراهت
داشته باشند.
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زيد خوشنودم" ،و هم ممكن است معنا باشد مثل اينكه بگويي" رضيت امارة زيد -من از امارت و رهبري زيد خوشنودم"
همان طور كه خداوند فرموده ":وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ دِيناً" « .»7و اگر با حرف" عن" متعدي شود مفعولش تنها ذات
خواهد بود همان طور كه خداوند فرموده ":رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ" « .»0و اگر با حرف" باء" متعدي شود مفعولش
تنها معنا خواهد بود مثل اين قول خداوند:
"أَ رَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ" «».3
و چون همان طور كه گفتيم رضايت خدا صفت فعل او و به معناي ثواب و جزاء است ،و جزاء همواره در مقابل عمل قرار
ميگيرد نه در مقابل ذات در نتيجه هر جا ديديم كه رضايت خدا به ذاتي نسبت داده شده ،و با حرف" عن" متعدي گشته،
همانطور كه در آيه" لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ" اين طور استعمال شده ،بايد بگوييم نوعي عنايت باعث شده كه كلمه"
رضا" با حرف" عن "متعدي شود و آن عنايت اين است كه بيعت گرفتن را كه متعلق رضا است ظرف گرفته براي رضا ،و
ديگر چارهاي جز اين نبوده كه رضا متعلق به خود مؤمنين شود.
پس جمله" لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ" از ثواب و پاداشي خبر ميدهد كه خداي تعالي در مقابل
بيعتشان در زير درخت به ايشان ارزاني داشته.
و بيعت حديبيه در زير درختي به نام سمرة واقع شد ،و همه مؤمنيني كه با آن جناب بودند بيعت كردند .از اينجا معلوم
ميشود كه ظرف" إِذْ يُبايِعُونَكَ" متعلق است به رضايت در جمله" لَقَدْ رَضِيَ" و الم در اين جمله الم سوگند است.

"فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً وَ مَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً" اين آيه به
دليل اينكه در آغازش" فاء" تفريع آمده نتيجهگيري از جمله
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .132
)(2سوره مائده ،آيه .0
)(3سوره بينه ،آيه .2
)(4سوره توبه ،آيه .02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص370 :
"لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ "...است ،و مراد از" ما فِي قُلُوبِهِمْ" حسن نيت و صدق آن در بيعتشان است ،چون عملي مرضي خداي
تعالي واقع ميشود كه نيت در آن صادق و خالص باشد ،نه اينكه صورتش زيبا و جالب باشد.
پس معناي آيه مورد بحث اين است كه :خداي تعالي از صدق نيت و خلوص آنها در بيعت كردنشان با تو آگاه است.
ولي بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :مراد از" ما فِي قُلُوبِهِمْ" ايمان و صحت آن و حب دين و حرص بر آن است .بعضي
« »7ديگر گفتهاند :غيرت و تصميم بر نشان ندادن نرمي در برابر مشركين و صلح با ايشان است .و سياق آيه با هيچ يك از
اين دو وجه سازگار نيست و اين بر كسي پوشيده نميباشد.
حال اگر بگويي :مراد از" ما فِي قُلُوبِهِمْ" مطلق آنچه در دلهايشان بوده نيست ،بلكه مراد نيت صادق و خالص آنان در
خصوص بيعت است ،كه قبال هم گفته شد ،و علم خداي تعالي به چنين نيت صادقانه و خالصانه باعث خشنودي او شده ،نه
اينكه رضا و خشنودي او باعث و سبب علم او باشد ،و الزمه اين حرف آن است كه رضايت را تفريع بر علم كرده و فرموده
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[توضيحي راجع به تفريع جمله ":فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ" بر قلبش ":لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ .....]"...ص 243 :
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[مقصود از ناس در جمله" وَ كَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ"] .....ص 247 :

وَ كَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ"
بعضي « »3گفتهاند مراد از كلمه" ناس" دو قبيله اسد و غطفان است كه تصميم گرفتند بعد از مراجعت رسول خدا (ص)از خيبر به مدينه حمله نموده اموال و زن و بچه مسلمين را به غارت ببرند ،و ليكن خداي تعالي وحشتي در دل آنان انداخت
كه از اين كار بازشان داشت.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

باشد ":لقد علم ما في قلوبهم فرضي عنهم" نه اينكه علم را متفرع بر رضايت كرده باشد همانطور كه در آيه كرده است.
در پاسخ ميگوييم :همان طور كه مسبب متفرع بر سبب است ،از اين جهت كه وجودش موقوف به وجود آن است ،همچنين
سبب هم متفرع بر مسبب هست ،حال چه سبب تام و چه ناقص از اين جهت كه انكشاف و ظهور سبب به وسيله مسبب
است ،و رضايت همانطور كه در سابق گفتيم صفت فعلي خداي تعالي است كه از مجموع علم خدا و عمل صالح عبد منتزع
ميشود .بايد عبد عمل صالح بكند تا رضايت خدا كه همان ثواب و جزاي او است محقق شود .و آنچه در مقام ما رضايت از
آن انتزاع ميشود مجموع علم خدا است به آنچه در دلهاي مؤمنين است ،و به انزال سكينت بر آن دلها ،و به ثوابي كه به
صورت فتح قريب و مغانم كثيره به آنان داد ،رضايت از مجموع اينها انتزاع شده.
پس جمله" فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ ،"...متفرع است بر جمله" لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ" تا كشف كند حقيقت
آن رضايت چيست ،و داللت كند بر مجموع اموري كه با تحقق آنها رضايت متحقق ميشود.
__________________________________________________
(1و )7روح المعاني ،ج  ،72ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،12ص372 :
و آن گاه جمله" فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ" متفرع شده است بر جمله "فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ" و همچنين جمله معطوف بر آن،
يعني جمله" وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً...".
و مراد از" فتح قريب" فتح خيبر است -اين طور از سياق استفاده ميشود -و همچنين مراد از" مَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها"،
غنائم خيبر است .بعضي « »1هم گفتهاند :مراد از فتح قريب ،فتح مكه است .ولي سياق با اين قول مساعد نيست.
و جمله" وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً" به اين معنا است كه خدا در آنچه اراده ميكند مسلط و غالب است ،و نيز آنچه را اراده
ميكند متقن انجام ميدهد نه گزافي و كدرهاي.
"وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ"...
مراد از اين" مَغانِمَ كَثِيرَةً" كه مؤمنين به زودي آنها را به دست ميآورند اعم از غنيمتهاي خيبر و غير خيبر است ،كه بعد
از مراجعت از حديبيه به دست آنان افتاد ،در نتيجه جمله" فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ" اشاره است به غنيمتهاي مذكور در آيه قبلي،
يعني غنيمتهاي خيبر ،كه از شدت نزديكي به منزله غنيمت بدست آمده به حساب آورده.
البته اين در صورتي است كه آيه شريفه با آيات سابق نازل شده باشد ،و اما بنا بر احتمالي كه بعضي «» 7دادهاند كه اين آيه
بعد از فتح خيبر نازل شده ،در آن صورت معناي كلمه "هذه" روشن است .چيزي كه هست معروف همين است كه سوره
فتح تمامياش بعد از حديبيه و قبل از رسيدن به مدينه نازل شده.
بعضي از مفسرين « »0گفتهاند :كلمه" هذه" اشاره است به بيعت در حديبيه و در زير آن درخت .ليكن خواننده به نادرستي
اين قول واقف است.
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بعضي « »3ديگر گفتهاند :مراد از" ناس" مالك بن عوف و عيينة بن حصين با بني اسد و غطفان است كه در جنگ خيبر
آمدند تا يهوديان را ياري دهند ولي خداي تعالي ترس را بر دلهايشان مسلط كرد و از نيمه راه برگشتند.
__________________________________________________
(1و  7و  0و )3روح المعاني ،ج  ،70ص .132
)(5مجمع البيان ،ج  ،2ص .110
ترجمه الميزان ،ج ،12ص372 :
بعضي « »1ديگر گفتهاند :مراد از" ناس" اهل مكه و افراد پيرامون مكه است كه دست به جنگ نزدند ،و به صلح قناعت
كردند.
"وَ لِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ" -اين جمله عطف است بر مطالبي كه در تقدير است ،و تقدير كالم چنين است كه :خداي تعالي
مسلمانان را به اين فتح و غنيمتهاي بسيار و ثوابهاي اخروي وعده داد ،براي اينكه چنين و چنان شود ،و براي اينكه تو
آيتي باشي ،يعني عالمت و نشانهاي باشي ،تا آنان را به حق راهنمايي كني ،و بفهماني كه پروردگارشان در وعدهاي كه به
پيغمبر خود ميدهد صادق ،و در پيشگوييهايش راستگو است.
[اخبارات غيبي و پيشگوييهايي كه در سوره فتح آمده است] .....ص 241 :
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اين سوره مشتمل بر يك عده پيشگويي و اخبار غيبي است كه همينها هدايتي است براي مردم با تقوي ،مثال جلوتر از
آنكه مساله حركت به سوي مكه پيش بيايد فرموده بود:
"سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا ،"...و پيش از آنكه غنيمتي به دست آيد ،فرموده بود ":سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا
انْطَلَقْتُمْ ."...و نيز فرموده بود ":قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ ."...و همچنين در آيات مورد بحث از به دست آمدن فتح
و غنيمت خبر داده بود ،و در آيات بعد فرموده ":وَ أُخْري لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها "...و باز بعد از آن ميفرمايد ":لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ
رَسُولَهُ الرُّؤْيا...".
"وَ يَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً" -اين جمله عطف است بر جمله" تكون" يعني همه اينها براي اين بود كه آيتي باشي براي
مؤمنين ،و براي اين بود كه شما را به سوي صراط مستقيم كه طريقي است رساننده به اعالء كلمه حق و بسط دين ،هدايت
فرمايد.
بعضي از مفسرين « »7گفتهاند :صراط مستقيم ثقه و اعتماد و توكل بر خدا است ،در هر كاري كه ميكنيد .ولي معنايي كه
ما كرديم با سياق موافقتر است.
"وَ أُخْري لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحاطَ اللَّهُ بِها وَ كانَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً" يعني :به شما غنيمتهاي ديگري وعده داده
كه خود شما قادر بر به دست آوردن آن نبوديد ،خدا به آن احاطه و تسلط داشت ،و خدا بر هر چيزي قادر است.
پس كلمه" اخري" ،مبتداء و جمله" لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها" صفت آن است ،و جمله" قَدْ أَحاطَ اللَّهُ بِها" خبر ثاني آن است ،و خبر
اولش حذف شده ،كه تقدير كالم چنين است ":ثمة غنائم اخري" يعني :در اين بين غنيمتهاي ديگر نيز هست كه خدا بر
آن احاطه دارد.
__________________________________________________
(1و )7روح المعاني ،ج  ،70ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،12ص372 :
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[بيان آياتي كه راجع به جنگ نكردن با مشركين مكه و صلح با آنان است] .....ص 241 :

"وَ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ"...
ظاهرا مراد از نگهداري دست هر يك از دو طائفه از آزار به طائفه ديگر ،همان صلحي
__________________________________________________
(1و  7و  0و  3و  3و )0روح المعاني ،ج  ،70ص .113
)(7خدا مقدر كرده كه همواره من و پيامبرانم غالبيم .سوره مجادله ،آيه . [.....]71
ترجمه الميزان ،ج ،12ص303 :
باشد كه در حديبيه واقع شد ،چون محل آن را بطن مكه معرفي كرده و حديبيه هم در نزديكي مكه و بطن آن قرار دارد ،و
حتي آن قدر اتصال به مكه دارد كه بعضي گفتهاند يكي از اراضي مكه و از حدود حرم آن است .و چون هر يك از اين دو
طائفه دشمنترين دشمن نسبت به طائفه ديگر بودند ،قريش تمامي قدرت خود را در جمعآوري لشكر از داخل شهر خود و از
قواي اطراف به كار برده بود ،مؤمنين هم با رسول خدا (ص) بيعت كرده بودند كه تا آخرين قطره خون خود در برابر آنان
مقاومت كنند ،و رسول خدا (ص) هم تصميم گرفته بود با آنان نبرد كند ،و خداي تعالي رسول گرامي خود و مؤمنين را بر
كفار پيروز كرد ،براي اينكه مسلمانان داخل سرزمين كفار شده ،و به داخل خانه آنان قدم نهاده بودند و در چنين وضعي جز
جنگ و خونريزي هيچ احتمال ديگري نميرفت ،اما خداي سبحان دست كفار را از مؤمنين و دست مؤمنين را از كفار
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بعضي »«1گفتهاند :كلمه" اخري" در باطن منصوب است ،تا عطف باشد بر كلمه" هذه" و تقدير كالم" و عجل لكم
غنائم اخري" است .بعضي « »7ديگر گفتهاند :منصوب است اما با فعلي كه حذف شده ،و تقدير كالم" و قضي غنائم
اخري" ميباشد .بعضي « »0ديگر گفتهاند :در باطن مجرور است و عامل آن كلمه" رب -چه بسا "است كه در تقدير
ميباشد ،و تقدير كالم" و رب غنائم اخري" است .ولي هيچ يك از اين وجوه خالي از وهن نيست.
و مراد از كلمه" اخري" در آيه -به طوري كه گفتهاند « - »3غنيمتهاي جنگ هوازن است .بعضي « »3هم گفتهاند :مراد
غنائم فارس و روم است .و بعضي « »0گفتهاند :مراد فتح مكه است ،چيزي كه هست موصوف آن حذف شده ،و تقدير
كالم" و قرية اخري لم تقدروا عليها" است ،يعني :و قريهاي ديگر كه قادر بر فتح آن نبوديد.
وجه اول از ميان اين وجوه از همه نزديكتر به ذهن است.
"وَ لَوْ قاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ ثُمَّ ال يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً" اين آيه پيشگويي ديگري است كه در آن خداي تعالي
از ناتواني كفار در قتال با مؤمنين خبر ميدهد ،و ميفرمايد كه :كفار هيچ وليي كه متولي امورشان باشد و هيچ ياوري كه
نصرتشان دهد ندارند .و خالصه اينكه :نه خودشان ياراي قتال دارند و نه كمكي از اعراب دارند كه ياريشان كنند .و اين
پيشگويي في نفسه بشارتي است براي مؤمنين.
"سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا" كلمه" سُنَّةَ اللَّهِ" مفعول مطلق است براي فعلي مقدر كه
تقديرش" سن اللَّه سنة" است ،و حاصلش اين است كه :ايمان سنتي است قديمي از خداي سبحان كه انبياء و مؤمنين به
انبياء را در صورتي كه در ايمان خود صادق و در نياتشان خالص باشند بر دشمنانشان غلبه ميدهد ،و تو هرگز براي سنت
خدا تبديلي نخواهي يافت .هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:
"كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي" « »2و آنچه صدمه و شكست كه مسلمانان در جنگهاي خود ديدند به خاطر پارهاي
مخالفتها بوده كه با خدا و رسولش مرتكب شدند.
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بازداشت و در عين حال مؤمنين را بر آنان پيروزي بخشيد ،و خدا به آنچه ميكنند دانا است ".هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ" كلمه" عكوف" كه مصدر كلمه" معكوف "است -به طوري كه در
مجمع البيان « »1گفته -به معناي اقامت در يك جا و ممنوع شدن از رفتن به اين طرف و آن طرف است .اعتكاف در
مسجد براي عبادت نيز به همين معنا است.
و معناي آيه اين است كه :مشركين مكه همانهايند كه به خدا كفر ورزيدند و نگذاشتند شما داخل مسجد الحرام شويد ،و نيز
نگذاشتند قربانيهايي كه با خود آورده بوديد به محل قرباني برسد ،بلكه آنها را محبوس كردند .چون محل ذبح قرباني و نحر
شتران در مكه است كه قربانيان عمره بايد آنجا قرباني شوند ،و قربانيان حج در مني ذبح ميشوند ،و رسول خدا (ص) و
مؤمنين كه با او بودند به احرام عمره محرم شده و به اين منظور قرباني همراه آورده بودند.
"وَ لَوْ ال رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ" كلمه" وطا" كه مصدر
جمله" تطؤهم" است به معناي لگدمال كردن ،و كلمه" معرة" به معناي مكروه و ناماليم است .و جمله" أن تطؤهم" بدل
اشتمال است از مدخول
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .177
ترجمه الميزان ،ج ،12ص301 :
"لوال" ،و جواب" لوال" حذف شده ،و تقدير كالم" ما كف ايديكم عنهم" است.
و معناي آيه اين است كه :اگر مردان و زنان مؤمن ناشناسي در بين مردم مكه نبودند ،تا جنگ شما باعث هالكت آن بي
گناهان شود ،و در نتيجه به خاطر كشتن آن بي گناهان دچار گرفتاري ميشديد ،هر آينه ما دست شما را از قتال اهل مكه
باز نميداشتيم و اگر باز داشتيم براي همين بود كه دست شما به خون آن مؤمنين ناشناس آلوده نشود و به جرمشان گرفتار
ناماليمات نشويد.
"لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ" -الم در اول جمله متعلق است به كلمهاي كه حذف شده ،و تقدير كالم" كف ايديكم
عنهم ليدخل في رحمته "...است ،يعني خدا دست شما را از قتال كفار كوتاه كرد تا هر كه از مؤمنين و مؤمنات را بخواهد
داخل در رحمت خود كند ،مؤمنين و مؤمناتي كه در بين كفارند و مشخص نيستند ،و نيز شما را هم از اينكه مبتال به
گرفتاري شويد حفظ كند.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :معناي آيه اين است كه :تا خدا داخل در رحمت خود كند هر يك از كفار را كه بعد از صلح،
اسالم آورند.
"لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً" -كلمه" تزيل" به معناي تفرق است ،و ضمير در" تزيلوا" به همه نامبردگان
در قبل از مؤمنين و كفار اهل مكه بر ميگردد ،و معنايش اين است كه :اگر مؤمنين مكه از كفار جدا بودند ،ما آنهايي را كه
كافر بودند عذابي دردناك ميكرديم ،و ليكن از آنجايي كه اين دو طائفه درهم آميخته بودند عذابشان نكرديم.
"إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ"...
راغب در مفردات ميگويد :عرب از نيروي غضب وقتي فوران كند و شدت يابد تعبير به "حميت" ميكند ،ميگويد ":حميت
علي فالن" يعني عليه فالني سخت خشم كردم .خداي تعالي هم اين كلمه را آورده و فرموده ":حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ" و به
استعاره از همين معنا است كه ميگويند ":حميت المكان حمي" ،يعني از مكان دفاع كردم و يا آن را حفظ كردم «».7
و ظرف در جمله" إِذْ جَعَلَ" متعلق است به جمله قبلي ،يعني" وَ صَدُّوكُمْ" .بعضي «» 0
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[مقصود از" كَلِمَةَ التَّقْوي" و اينكه مؤمنين احق به آن و اهل آن هستند] .....ص 254 :

"وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوي" -يعني تقوي را مالزم آنان كرد ،به طوري كه از آنان جدا نشود .و اين كلمه تقوي به طوري كه
به نظر بسياري از مفسرين « »7رسيده همان كلمه توحيد است .ولي بعضي « »0گفتهاند :مراد از آن ثبات بر عهد ،و وفاي
به ميثاق است .بعضي « »3گفتهاند:
همان سكينت است .و بعضي « »3گفتهاند آن" بلي" است كه در" روز أ لست" گفتند .و اين از همه وجوه سخفيفتر است.
و اما از نظر ما بعيد نيست كه مراد از آن ،روح ايمان باشد كه همواره آدمي را امر به تقوي ميكند .و خداي تعالي در آيه"
أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ" « »0از
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .110
(2و  0و  3و )3روح المعاني ،ج  ،70ص  112و .112
)(6اينان هستند كه خدا ايمان را در دلهايشان نوشته و به روحي از خود تاييدشان كرده .سوره مجادله ،آيه .77
ترجمه الميزان ،ج ،12ص300 :
آن خبر ميدهد .گاهي هم خداي تعالي لفظ" كلمه" را به روح اطالق كرده ،از آن جمله فرموده ":وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلي مَرْيَمَ وَ
رُوحٌ مِنْهُ" «».1
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__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .173
)(2مفردات راغب ،ماده" حمي".
)(3روح المعاني ،ج  ،70ص .110
ترجمه الميزان ،ج ،12ص307 :
هم گفتهاند متعلق است به جمله" لَعَذَّبْنَا" .و بعضي « »1آن را متعلق دانستهاند به جمله" اذكر" تقديري .و كلمه" جعل" به
معناي القاء است ،و فاعل اين القاء" الَّذِينَ كَفَرُوا" است .و كلمه" حمية" مفعول آن ،و "حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ" بيان حميت اولي
است ،و صفت" جاهلية" در جاي موصوف خود نشسته ،و تقدير" حمية ملة الجاهلية" است.
و اگر كلمه" جعل" به معناي قرار دادن باشد مفعول دومش بايد مقدر باشد ،و تقدير كالم" به ياد آر آن زمان كه كفار
حميت را در دل خود راسخ كردند" ميباشد .و اگر در جمله "إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا" با اينكه اسم" الَّذِينَ كَفَرُوا" چند كلمه
قبل برده شده بود ،و ميتوانست در جمله مورد بحث بفرمايد" اذ جعلوا "مجددا كلمه" الَّذِينَ كَفَرُوا" را تكرار كرد ،براي اين
بود كه به علت حكم اشاره كرده باشد( ،و خواسته بفرمايد :علت فوران حميت كفار كفرشان بود).
و معناي آيه اين است كه :ايشان كساني هستند كه كفر ورزيدند ،و شما را از خانه خدا جلوگير شدند ،و دلهاي خود را به
خاطر كفرشان پر از خشم كردند.
"فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلي رَسُولِهِ وَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ "-اين جمله تفريع و نتيجهگيري از جمله" جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا" است ،و
خود نوعي از مقابله را ميفهماند ،كانه فرموده :آنان حميت در دل راه دادند ،خدا هم در مقابل سكينت را بر رسول و بر
مؤمنين نازل كرد ،و در نتيجه آرامش دل يافتند ،و خشم و شجاعت دشمن سستشان نكرد ،و بر عكس از خود سكينت و
وقار نشان دادند ،بدون اينكه دچار جهالتي شوند.
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"وَ كانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها" -اما اينكه مؤمنين احق و سزاوارتر به كلمه تقوي بودند ،علتش اين است كه استعدادشان براي
تلقي چنين عطيهاي الهي تمام بود .آري ،با اعمال صالح خود استعداد خود را تكميل كرده بودند ،پس همانا سزاوارتر به كلمه
تقوي بودند تا ديگران .و اما اينكه اهل آن بودند باز براي اين بود كه به غير ايشان كسي اهليت چنين دريافتي را نداشت و
كلمه "اهل" به معناي خاصه هر چيز است.
بعضي « »7گفتهاند :مراد اين است كه آنان سزاوارتر به سكينت و اهل آن بودند .و بعضي « »0ديگر گفتهاند :در اين جمله
تقديم و تاخيري به كار رفته ،اصل جمله" و كانوا اهلها و احق بها "بوده .ولي خود خواننده ميداند كه اين حرف صحيح
نيست.
"وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً" -اين جمله به منزله دامنه كالمي است براي جمله "وَ كانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها" و يا براي
همه مطالب گذشته .و معنايش به هر دو تقدير روشن است.
"لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ ال تَخافُونَ"...
بعضي از مفسرين « »3گفتهاند :فعل" صدق" و" كذب" كه فعل ثالثي مجردش تشديد ندارد ،دو جور ميتواند هر دو
مفعول خود را بگيريد .يك جور با حرف" في" مثل اينكه بگويي" صدقت زيدا في حديثه" و يا" كذبت زيدا في حديثه" و
نيز بدون حرف مثل اين كه گفته ميشود ":صدقت زيدا الحديث" و" كذبته الحديث" و اما اگر همين دو كلمه به باب
تفعيل برود ،و تشديد بردارد ،آن وقت مفعول دومش را حتما با حرف" في" ميگيرد ،مثال ميگويي" صدقت زيدا في
حديثه" و" كذبته في حديثه".
الم در اول جمله" لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ" الم سوگند است .و جمله" لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ" پاسخ آن سوگند است .كلمه "
بالحق" حال از رؤيا ،و حرف" باء" در آن باء مالبست است .و آوردن جمله" إِنْ شاءَ اللَّهُ" به منظور اين است كه به
بندگانش بياموزد .و معناي آيه اين است كه :سوگند ميخورم كه خدا آن رؤيايي كه قبال نشانت داده بود ،تصديق كرد ،آن
رؤيا اين بود كه به زودي ،شما اي مؤمنين داخل مسجد الحرام خواهيد شد ان شاء
__________________________________________________
)(1كلمهاي كه خود روحي از خدا بود و بر مريم القاء نمود .سوره نساء ،آيه .121
(2و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص .170
)(4روح المعاني ،ج  ،70ص  173و .177
ترجمه الميزان ،ج ،12ص303 :
اللَّه ،در حالي كه از شر مشركين ايمن باشيد ،و سرها را بتراشيد و تقصير بكنيد بدون اينكه ترسي از مشركين بر شما باشد.
"فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً" -كلمه" ذلك" اشاره به همان مطلب قبل است كه فرمود :به زودي
در كمال ايمني داخل مسجد الحرام ميشويد .و مراد از جمله" مِنْ دُونِ ذلِكَ ""اقرب من ذلك" است ،و معناي آيه اين
است كه :خداي تعالي از فوائد و مصالح داخل مسجد شدنتان چيزها ميدانست ،كه شما نميدانستيد و به همين جهت قبل از
داخل شدن شما به اين وضع ،فتحي قريب قرار داد تا داخل شدن شما به اين وضع ميسر گردد.
از اينجا اين معنا روشن ميشود كه مراد از" فتح قريب" در اين آيه ،فتح حديبيه است ،چون اين فتح بود كه راه را براي
داخل شدن مؤمنين به مسجد الحرام با كمال ايمني و آساني هموار كرد .اگر اين فتح نبود ممكن نبود بدون خونريزي و
كشت و كشتار داخل مسجد الحرام شوند ،و ممكن نبود موفق به عمره شوند ،و ليكن صلح حديبيه و آن شروطي كه در آن
گنجانيده شد اين موفقيت را براي مسلمانان ممكن ساخت كه سال بعد بتوانند عمل عمره را به راحتي انجام دهند.
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بحث روايتي [رواياتي در باره روز شجره و تجديد بيعت مسلمانان با رسول اللَّه (ص)] .....ص 253 :
اشاره

در الدر المنثور در ذيل آيه" لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ "...آمده :ابن جرير و ابن ابي حاتم و ابن مردويه از سلمة بن اكوع
روايت كردهاند كه گفت :روزي در بيني كه دراز كشيده بوديم تا خواب قيلولهاي كنيم منادي رسول خدا (ص) فرياد زد :ايها
الناس! بيعت ،بيعت ،كه جبرئيل امين نازل شده .ما به عجله پريديم و نزد رسول خدا (ص) كه زير درخت سمرة نشسته بود
رفتيم ،و با آن جناب بيعت كرديم ،در باره اينجا بود كه خداي تعالي ميفرمايد ":لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ" ،و چون آن روز عثمان را به مكه فرستاده بود ،خودش يك دست خود را دست عثمان حساب كرد و به دست
ديگرش زد ،ما گفتيم خوش به حال عثمان ،هم بيعت كرد و هم در خانه كعبه طواف كرد ،و ما اينجا از طواف محروميم.
رسول خدا (ص) فرمود :اگر فالن مقدار صبر ميكرد طواف نميكرد مگر بعد از طواف من «».1
و نيز در آن كتابست كه عبد بن حميد ،مسلم ،ابن مردويه از مفضل بن يسار روايت كردهاند كه گفت :بياد دارم كه در روز
شجره رسول خدا (ص) با مردم بيعت ميكرد و من شاخهاي از درخت را بر باالي سر آنها گرفته بودم ،و ما هزار و چهار صد
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از اينجا اين معنا هم روشن ميگردد اينكه بعضي از مفسرين «» 1گفتهاند ":مراد از فتح قريب" در آيه فتح خيبر است،
سخني است كه از سياق آيه به دور است .و اما اينكه بعضي « »7ديگر گفتهاند ":مراد از آن ،فتح مكه است" از آن قول
بعيدتر است و سياق آيه اين معنا را ميرساند كه مراد از آن اين است كه شك و ترديد را از بعضي مؤمنين كه با رسول خدا
(ص) بودند بر طرف سازد ،چون مؤمنين خيال ميكردند اينكه رسول خدا (ص) در خواب ديده به زودي داخل مسجد الحرام
ميشوند ،در حالي كه سرها تراشيده و تقصير هم كردهاند پيشگويي مربوط به همان سال است ،و وقتي به اين قصد از مدينه
به سوي مكه حركت كردند و مشركين جلو آنان را در حديبيه گرفتند و از ورودشان به مسجد الحرام جلوگيري نمودند ،دچار
شك و ترديد شدند ،خداي تعالي در اين آيه خواست اين شك و ترديد را زايل سازد.
و حاصل آيه اين است كه :آن رؤياي حقي كه خدا به رسولش نشان داد درست نشان
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص  173و .177
)(2روح المعاني ،ج  ،70ص .177
ترجمه الميزان ،ج ،12ص303 :
داد ،رؤياي صادقهاي بود ،ليكن اينكه داخل شدن شما در مسجد الحرام و سر تراشيدن و تقصيرتان را در آن سال عقب
انداخت ،براي اين بود كه قبال فتح حديبيه را نصيب شما بكند ،تا داخل شدنتان به مسجد الحرام ميسر گردد ،چون خدا
ميدانست در همان سالي كه رؤيا را نشان پيامبر داد شما نميتوانستيد بدون ترس داخل مسجد شويد.
"هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ"...
تفسير اين آيه در سوره توبه آيه  730گذشت .و معناي اينكه فرمود ":وَ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً" اين است كه خدا شاهد بر صدق
نبوت رسولش است .و نيز شاهد بر صدق اين وعده است كه دينش به زودي بر همه اديان غلبه ميكند ،و يا شاهد بر اين
است كه رؤياي او صادقانه است .پس اين جمله همان طور كه مالحظه ميفرماييد ،ذيلي است ناظر به مضمون اين آيه و يا
آيه قبلي.
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نفر
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص300 :
بوديم ،و ما آن روز بر سر جان بيعت نكرديم ،بلكه بر اين معنا بيعت كرديم كه فرار نكنيم «».1
مؤلف :اينكه مسلمانان در آن روز هزار و چهار صد نفر بودهاند در رواياتي ديگر نيز آمده .و در بعضي « »7از روايات آمده كه
هزار و سيصد .و در بعضي «» 0هزار و هشتصد نفر بودند .و همچنين در بعضي « »3آمده كه بيعت بر سر فرار نكردن بوده.
و در بعضي « »3ديگر آمده بر سر جان دادن بوده است.
و نيز در همان كتاب است كه احمد از جابر ،و مسلم از ام بشر ،از خود بشر از رسول خدا (ص) روايت كردهاند كه فرمود:
احدي از آنان كه در زير درخت بيعت كردند داخل آتش دوزخ نميشود «».0
باز در همان كتابست كه ابن ابي حاتم از ابن عباس روايت آورده كه در تفسير آيه" فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ
عَلَيْهِمْ" گفته :اين سكينت تنها به كساني نازل شد كه خدا در آنان وفايي سراغ داشت «».2
[همه شركت كنندگان در بيعت روز شجره به پيمان خود وفا نكردند] .....ص 256 :
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مؤلف :اين روايت ،روايت قبلي را تخصيص ميزند ،و ميفرمايد چنان نيست كه همه آنهايي كه بيعت كردند داخل آتش
نشوند ،بلكه تنها مشمولين سكينت چنين هستند ،دليلش هم آيه قبل است كه ميفرمايد ":إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ
اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلي نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفي بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً" كه ترجمهاش
گذشت .و از آن برمي آيد كه بيعت كنندگان در آن روز همه بر بيعت خود وفا نكردند ،و بعضي بيعت خود را شكستند ،چون
شرط كرده بود كساني اجر عظيم دارند -و در نتيجه خدا هم از آنان راضي است -كه وفا به عهد نموده آن را نشكستند .و
قمي « »2هم اين معنا را در تفسير خود آورده ،و گويا گفتارش كالم امام باشد.
و نيز در الدر المنثور در ذيل جمله" إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا "...آمده كه ابن ابي شيبه ،احمد ،بخاري ،مسلم ،نسايي ،ابن جرير،
طبراني ،ابن مردويه و بيهقي -در كتاب دالئل -از سهل بن حنيف روايت كردهاند كه در روز جنگ صفين گفت :نفس خود
را متهم بدانيد (و او را مورد اعتماد قرار ندهيد ،چون به زودي مسير خود را تغيير ميدهد) ما در روزن حديبيه كوشش
ميكرديم آن صلحي كه بين رسول خدا (ص) و مشركين برقرار شد برقرار نشود ،و تاخير افتد ،و ميل داشتيم دست به جنگ
نزنيم.
__________________________________________________
(1و  7و  0و  3و  3و  0و )2الدر المنثور ،ج  ،0ص . [.....]23
)(8تفسير قمي ،ج  ،7ص .013
ترجمه الميزان ،ج ،12ص302 :
عمر نزد رسول خدا (ص) آمد ،عرضه داشت :يا رسول اللَّه! مگر ما بر حق نيستيم ،و مشركين بر باطل نيستند؟ فرمود :آري
همين طور است .عرضه داشت :مگر كشتگان ما در بهشت و كشتگان آنان در آتش نيستند؟ فرمود :بلي همين طور است.
عرضه داشت :پس چرا دين خود را لكهدار كنيم ،و تن به پستي دهيم ،و بدون اينكه خدا بين ما و آنان حكم كند برگرديم؟
فرمود :اي پسر خطاب من فرستاده خدايم ،و خدا هرگز و تا ابد مرا وا نميگذارد.
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عمر برگشت و خشمش فرو نشست ،تا آنكه نزد ابو بكر رفت و پرسيد :اي ابو بكر مگر ما بر حق نيستيم ،و مشركين بر
باطل نيستند؟ گفت :چرا .پرسيد مگر كشتگان ما در بهشت و كشتگان آنان در آتش نيستند؟ ابو بكر گفت :چرا .عمر گفت
پس چرا ننگي در دين خود وارد آورديم .گفت ،اي پسر خطاب! او رسول خدا است ،و خداي تعالي هرگز او را وا نميگذارد.
پس سوره فتح نازل شد ،و رسول خدا (ص) به دنبال عمر فرستاد ،و سوره را برايش قرائت كرد .عمر گفت :يا رسول اللَّه! آيا
اين صلح فتح است؟ فرمود :بله « »1و در كتاب كمال الدين به سند خود از منصور بن حازم از امام صادق (ع) روايت آورده
كه در تفسير آيه" لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً" فرمود :اگر خدا كفاري كه در پشت پدران مؤمنند و مؤمنيني
كه در پشت پدران كافرند بيرون ميآورد ،آن وقت كفار حاضر را عذاب ميكرد «».7
مؤلف :اين معنا در رواياتي ديگر نيز آمده.
[چند روايت در باره مراد از" كَلِمَةَ التَّقْوي" در جمله" وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوي"] .....ص 257 :

[رواياتي راجع به ماجراي جنگ و فتح خيبر] .....ص 251 :

و در مجمع البيان در داستان فتح خيبر ميگويد :وقتي رسول خدا (ص) از حديبيه به مدينه آمد ،بيست روز در مدينه ماند آن
گاه براي جنگ خيبر خيمه زد.
ابن اسحاق به سندي كه به مروان اسلمي دارد از پدرش از جدش روايت كرده كه گفت :با رسول خدا (ص) به سوي خيبر
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و در كافي به سند خود از جميل روايت كرده كه گفت :من از امام صادق (ع )از كالم خداي عز و جل پرسيدم كه
ميفرمايد ":وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوي" فرمود:
كلمه تقوي همان ايمان است «».0
و در الدر المنثور است كه ترمذي و عبد اللَّه بن احمد -در كتاب" زوائد المسند" -و ابن جرير و دارقطني -در كتاب"
االفراد" -و ابن مردويه و بيهقي -در كتاب" اسماء و صفات" -از ابي بن كعب از رسول خدا (ص) روايت كردهاند كه
فرمود:
منظور از" كلمه تقوي" در جمله" وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوي" كلمه" ال اله اال اللَّه" است «».3
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .22
)(2نور الثقلين ،ج  ،3ص  23به نقل از كمال الدين.
)(3نور الثقلين ،ج  ،3ص  20به نقل از كافي.
)(4الدر المنثور ،ج  ،0ص .23
ترجمه الميزان ،ج ،12ص302 :
مؤلف:الدر المنثور اين معنا را به طريقي ديگر از علي (ع) و سلمة بن اكوع و ابو هريره روايت « »1كرده .از طرق شيعه نيز
روايت شده ،هم چنان كه در علل به سند خود از حسن بن عبد اللَّه از آباء و از جدش حسن بن علي (ع) از رسول خدا (ص )
روايت كرده كه در ضمن حديثي كه" سبحان اللَّه و الحمد للَّه و ال اله اال اللَّه و اللَّه اكبر" را تفسير كرده فرموده :ال اله اال
اللَّه به معناي وحدانيت خدا است و اينكه خدا اعمال را جز با توحيد قبول نميكند .و همين كلمه ،كلمه تقوي است ،كه كفه
ترازوي اعمال در روز قيامت با آن سنگين ميشود «2».
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رفتيم ،همين كه نزديك خيبر شديم و قلعههايش از دور پيدا شد ،رسول خدا (ص) فرمود :بايستيد .مردم ايستادند ،فرمود :بار
الها! اي پروردگار آسمانهاي هفتگانه و آنچه كه بر آن سايه افكندهاند ،و اي پروردگار زمينهاي هفتگانه و آنچه بر پشت
دارند ،و اي پروردگار شيطانها و آنچه گمراهي كه دارند ،از تو خير اين قريه و خير اهلش و خير آنچه در آنست را مسألت
ميدارم ،و از شر اين محل و شر اهلش و شر آنچه در آنست به تو پناه ميبرم ،آن گاه فرمود :راه بيفتيد به نام خدا « »0و از
سلمة بن اكوع نقل كرده كه گفت :ما با رسول خدا (ص) به سوي خيبر رفتيم شبي در حال حركت بوديم مردي از لشكريان
به عنوان شوخي به عامر بن اكوع گفت :كمي از شِرّ و ورهايت (يعني از اشعارت) براي ما نميخواني؟ و عامر مردي شاعر
بود شروع كرد به سرودن اين اشعار:
الهم لو ال أنت ما حجينا و ال تصدقنا و ال صلينا
فاغفر فداء لك ما اقتنينا و ثبت االقدام ان القينا
و أنزلن سكينة علينا انا اذا صيح بنا اتينا
و بالصياح عولوا علينا «» 3
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .23
)(2نور الثقلين ،ج  ،3ص  23به نقل از علل الشرائع.
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص 112
)(4يعني :بار الها اگر لطف و عنايت تو نبود ما نه حج ميكرديم ،و نه صدقه ميداديم و نه نماز ميخوانديم ،پس بيامرز ما
را ،فدايت باد آنچه كه ما آن را بدست آورديم .و قدمهاي ما را هنگامي كه با دشمن مالقات ميكنيم ثابت فرما ،و سكينت و
آرامش را بر ما نازل فرما .ما هر وقت به سوي جنگ دعوت شويم براه ميافتيم ،و رسول خدا (ص) هم به همين كه ما را
دعوت كند اكتفاء و اعتماد ميكند.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص302 :
رسول خدا (ص) پرسيد اين كه شتر خود را با خواندن شعر ميراند كيست؟ عرضه داشتند عامر است .فرمود :خدا رحمتش
كند .عمر كه آن روز اتفاقا بر شتري خسته سوار بود شتري كه مرتب خود را به زمين ميانداخت ،عرضه داشت يا رسول اللَّه
عامر به درد ما ميخورد از اشعارش استفاده ميكنيم دعا كنيم زنده بماند .چون رسول خدا (ص) در باره هر كس كه
ميفرمود" خدا رحمتش كند" در جنگ كشته ميشد.
ميگويند همين كه جنگ جدي شد ،و دو لشكر صفآرايي كردند ،مردي يهودي از لشكر خيبر بيرون آمد و مبارز طلبيد و
گفت:
قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السالح بطل مجرب
اذا الحروب اقبلت تلهب « »1از لشكر اسالم عامر بيرون شد و اين رجز را بگفت:
قد علمت خيبر أني عامر شاكي السالح بطل مغامر «» 7
اين دو تن به هم آويختند ،و هر يك ضربتي بر ديگري فرود آورد ،و شمشير مرحب به سپر عامر خورد ،و عامر از آنجا كه
شمشيرش كوتاه بود ،ناگزير تصميم گرفت به پاي يهودي بزند ،نوك شمشيرش به ساق پاي يهودي خورد ،و از بس ضربت
شديد بود شمشيرش ،در برگشت به زانوي خودش خورد و كاسه زانو را لطمه زد ،و از همان درد از دنيا رفت.
سلمه ميگويد :عدهاي از اصحاب رسول خدا (ص) ميگفتند عمل عامر بي اجر و باطل شد ،چون خودش را كشت .من نزد
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رسول خدا (ص) شرفياب شدم ،و ميگريستم عرضه داشتم يك عده در باره عامر چنين ميگويند ،فرمود :چه كسي چنين
گفته .عرض كردم چند نفر از اصحاب .حضرت فرمود دروغ گفتند ،بلكه أجري دو چندان به او ميدهند.
__________________________________________________
)(1يعني :مردم خيبر مرا ميشناسد ،كه مرحبم ،و غرق اسلحه و قهرماني هستم كه همه قهرمانيم را تجربه كردهاند ،و در
مواقعي كه تنور جنگ شعله ميزند ديدهاند.
)(2لشكر خيبر ميداند كه من عامر ،غرق در سالح و قهرماني هستم كه تا قلب لشكر دشمن پيش ميروم.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
[فردا پرچم را به دست كسي خواهم داد كه .....]...ص 221 :
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ميگويد :آن گاه اهل خيبر را محاصره كرديم ،و اين محاصره آن قدر طول كشيد كه دچار مخمصه شديدي شديم ،و سپس
خداي تعالي آنجا را براي ما فتح كرد ،و آن چنين بود كه رسول خدا (ص) لواي جنگ را به دست عمر بن خطاب داد ،و
عدهاي از لشكر با او قيام نموده جلو لشكر خيبر رفتند ،ولي چيزي نگذشت كه عمر و همراهيانش فرار كرده نزد رسول خدا
(ص) برگشتند ،در حالي كه او همراهيان خود را ميترسانيد و همراهيانش او را ميترساندند ،و رسول خدا (ص )دچار درد
شقيقه شد ،و از خيمه بيرون نيامد ،و فرمود :وقتي سرم خوب شد بيرون خواهم آمد .بعد پرسيد :مردم با خيبر چه كردند؟
جريان عمر را برايش گفتند فرمود :فردا حتما پرچم جنگ را به مردي ميدهم كه خدا و رسولش را دوست ميدارد ،و خدا و
رسول او ،وي را دوست ميدارند ،مردي حملهور كه هرگز پا به فرار نگذاشته ،و از صف دشمن برنميگردد تا خدا خيبر را به
دست او فتح كند «».1
بخاري و مسلم از قتيبة بن سعيد روايت كردهاند كه گفت :يعقوب بن عبد الرحمن اسكندراني از ابي حازم برايم حديث كرد،
و گفت :سعد بن سهل برايم نقل كرد كه :رسول خدا (ص) در واقعه خيبر فرمود فردا حتما اين پرچم جنگ را به مردي
ميدهم كه خداي تعالي به دست او خيبر را فتح ميكند ،مردي كه خدا و رسولش را دوست ميدارد ،و خدا و رسول او وي را
دوست ميدارند ،مردم آن شب را با اين فكر به صبح بردند كه فردا رايت را به دست چه كسي ميدهد .وقتي صبح شد مردم
همگي نزد آن جناب حاضر شدند در حالي كه هر كس اين اميد را داشت كه رايت را به دست او بدهد.
رسول خدا (ص) فرمود :علي ابن ابي طالب كجاست؟ عرضه داشتند يا رسول اللَّه او درد چشم كرده .فرمود :بفرستيد بيايد.
رفتند و آن جناب را آوردند.
حضرت آب دهان خود را به ديدگان علي (ع) ماليد ،و در دم بهبودي يافت ،به طوري كه گويي اصال درد چشم نداشت ،آن
گاه رايت را به وي داد .علي (ع) پرسيد :يا رسول اللَّه! با آنان قتال كنم تا مانند ما مسلمان شوند؟ فرمود :بدون هيچ درنگي
پيش روي كن تا به درون قلعهشان درآيي ،آن گاه در آنجا به اسالم دعوتشان كن ،و حقوقي را كه خدا به گردنشان دارد
برايشان بيان كن ،براي اينكه به خدا سوگند اگر خداي تعالي يك مرد را به دست تو هدايت كند براي تو بهتر است از اينكه
نعمتهاي مادي و گرانبها داشته باشي.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .112
ترجمه الميزان ،ج ،12ص331 :
سلمه ميگويد :از لشكر دشمن مرحب بيرون شد ،در حالي كه رجز ميخواند ،و ميگفت ":قد علمت خيبر أني مرحب ،"...و
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از بين لشكر اسالم علي (ع) به هماورديش رفت در حالي كه ميسرود:
انا الذي سمتني امي حيدره كليث غابات كريه المنظره
او فيهم بالصاع كيل السندره « »1آن گاه از همان گرد راه با يك ضربت فرق سر مرحب را شكافت و به خاك هالكتش
انداخت و خيبر به دستش فتح شد «».7
اين روايت را مسلم « »0هم در صحيح خود آورده.
ابو عبد اللَّه حافظ به سند خود از ابي رافع ،برده آزاد شده رسول خدا ،روايت كرده كه گفت :ما با علي (ع) بوديم كه رسول
خدا (ص) او را به سوي قلعه خيبر روانه كرد ،همين كه آن جناب به قلعه نزديك شد ،اهل قلعه بيرون آمدند و با آن جناب
قتال كردند .مردي يهودي ضربتي به سپر آن جناب زد ،سپر از دست حضرتش بيفتاد ،ناگزير علي (ع) درب قلعه را از جاي
كند ،و آن را سپر خود قرار داد و اين درب هم چنان در دست آن حضرت بود و جنگ ميكرد تا آن كه قلعه به دست او فتح
شد ،آن گاه درب را از دست خود انداخت .به خوبي به ياد دارم كه من با هفت نفر ديگر كه مجموعا هشت نفر ميشديم هر
چه كوشش كرديم كه آن درب را تكان داده و جابجا كنيم نتوانستيم «».3
و نيز به سند خود از ليث بن ابي سليم از ابي جعفر محمد بن علي روايت كرده كه فرمود :جابر بن عبد اللَّه برايم حديث كرد
كه علي (ع) در جنگ خيبر درب قلعه را روي دست بلند كرد ،و مسلمانان دسته دسته از روي آن عبور كردند با اينكه
سنگيني آن درب به قدري بود كه چهل نفر نتوانستند آن را بلند كنند «».3
و نيز گفته كه از طريقي ديگر از جابر روايت شده كه گفت :سپس هفتاد نفر دور آن درب جمع شدند تا توانستند آن را به
جاي اولش برگردانند «».0
و نيز به سند خود از عبد الرحمن بن ابي ليلي روايت كرده كه گفت :علي
__________________________________________________
)(1من همانم كه مادرم نامم را حيدر گذاشت ،من چون شير جنگلم كه ديدنش وحشت است ،و ضربت من مانند كيل
سندره كه احتياج به دو بار وزن كردن ندارد احتياج به تكرار ندارد.
)(2صحيح بخاري ،ج  ،3ص  121و مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]173
)(3صحيح مسلم ،ج  ،3ص .122
(4و  3و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص  173و .171
ترجمه الميزان ،ج ،12ص337 :
(ع)همواره در گرما و سرما ،قبايي باردار و گرم ميپوشيد ،و از گرما پروا نميكرد ،اصحاب من نزد من آمدند و گفتند :ما از
امير المؤمنين چيزي ديدهايم ،نميدانيم تو هم متوجه آن شدهاي يا نه؟ پرسيدم چه ديدهايد؟ گفتند :ما ديديم كه حتي در
گرماي سخت با قبايي باردار و كلفت بيرون ميآيد ،بدون اينكه از گرما پروايي داشته باشد ،و بر عكس در سرماي شديد با
دو جامه سبك بيرون ميآيد ،بدون اينكه از سرما پروايي كند ،آيا تو در اين باره چيزي شنيدهاي؟ من گفتم :نه چيزي
نشنيدهام .گفتند :پس از پدرت بپرس شايد او در اين باب اطالعي داشته باشد ،چون او با آن جناب همراز بود .من از پدرم
ابي ليلي پرسيدم ،او هم گفت :چيزي در اين باب نشنيدهام.
آن گاه به حضور علي (ع) رفت و با آن جناب به راز گفتن پرداخت و اين سؤال را در ميان نهاد .علي (ع) فرمود :مگر در
جنگ خيبر نبودي؟ عرضه داشتم چرا .فرمود يادت نيست كه رسول خدا (ص) ابو بكر را صدا كرد ،و بيرقي به دستش داده
روانه جنگ يهود كرد ،ابو بكر همين كه به لشكر دشمن نزديك شد ،مردم را به هزيمت برگردانيد ،سپس عمر را فرستاد و
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لوائي به دست او داده روانهاش كرد .عمر همين كه به لشكر يهود نزديك شد و به قتال پرداخت پا به فرار گذاشت.
رسول خدا (ص )فرمود :رايت جنگ را امروز به دست مردي خواهم داد كه خدا و رسول را دوست ميدارد ،و خدا و رسول
هم او را دوست ميدارند ،و خدا به دست او كه مردي كرار و غير فرار است قلعه را فتح ميكند ،آن گاه مرا خواست ،و رايت
جنگ به دست من داد ،و فرمود :بارالها او را از گرما و سرما حفظ كن .از آن به بعد ديگر سرما و گرمايي نديدم .همه اين
مطالب از كتاب دالئل النبوة تاليف امام ابي بكر بيهقي نقل شده «».1
طبرسي ميگويد :بعد از فتح خيبر رسول خدا (ص) مرتب ساير قلعهها را يكي پس از ديگري فتح كرد و اموال را حيازت
نمود ،تا آنكه رسيدند به قلعه" وطيح" و قلعه" ساللم" كه آخرين قلعههاي خيبر بودند آن قلعهها را هم فتح نمود و ده روز
و اندي محاصرهشان كرد «».7
ابن اسحاق ميگويد :بعد از آنكه قلعه" قموص" كه قلعه ابي الحقيق بود فتح شد ،صفيه دختر حي بن اخطب و زني ديگر
كه با او بود اسير شدند .بالل آن دو را از كنار كشتگان يهود عبور داد ،و صفيه چون چشمش به آن كشتگان افتاد ،صيحه
زد ،و صورت خود را خراشيد
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .171
ترجمه الميزان ،ج ،12ص330 :
و خاك بر سر خود ريخت .چون رسول خدا (ص) اين صحنه را ديد فرمود :اين زن فتنهانگيز را از من دور كنيد و دستور داد
صفيه را پشت سر آن جناب جاي دادند ،و خود ردائي به روي او افكند .مسلمانان فهميدند رسول خدا (ص) او را براي خود
انتخاب فرموده ،آن گاه وقتي از آن زن يهودي آن وضع را ديد به بالل فرمود اي بالل مگر رحمت از دل تو كنده شده كه
دو تا زن داغديده را از كنار كشته مردانشان عبور ميدهي؟
از سوي ديگر صفيه در ايام عروسياش كه بنا بود به خانه كنانة بن ربيع بن ابي الحقيق برود ،شبي در خواب ديد ماهي به
دامنش افتاد ،و خواب خود را به همسرش گفت.
كنانه گفت :اين خواب تو تعبيري ندارد جز اينكه آرزو داري همسر محمد پادشاه حجاز شوي ،و سيلي محكمي به صورتش
زد ،به طوري كه چشمان صفيه از آن سيلي كبود شد ،و آن روزي كه او را نزد رسول خدا (ص) آوردند ،اثر آن كبودي هنوز
باقي مانده بود.
رسول خدا (ص) پرسيد :اين كبودي چشم تو از چيست؟ صفيه جريان را نقل كرد «».1
ابن ابي الحقيق شخصي را نزد رسول خدا (ص) فرستاد كه در يك جا جمع شويم با شما صحبتي دارم .حضرت پذيرفت .ابن
ابي الحقيق تقاضاي صلح كرد ،بر اين اساس كه خون هر كس كه در قلعهها ماندهاند محفوظ باشد ،و متعرض ذريه و اطفال
ايشان نيز نشوند ،و جمعيت با اطفال خود از خيبر و اراضي آن بيرون شوند ،و هر چه مال و زمين و طال و نقره و چارپايان و
اثاث و لباس دارند براي مسلمانان بگذارند ،و تنها با يك دست لباس كه به تن دارند بروند .رسول خدا (ص) هم اين
پيشنهاد را پذيرفت به شرطي كه از اموال چيزي از آن جناب پنهان نكرده باشند ،و گر نه ذمه خدا و رسولش از ايشان بري
خواهد بود .ابن ابي الحقيق پذيرفت و بر اين معنا صلح كردند.
مردم فدك وقتي اين جريان را شنيدند پيكي نزد رسول خدا (ص) فرستادند كه به ما هم اجازه بده بدون جنگ از ديار خود
برويم ،و جان خود را سالم بدر ببريم ،و هر چه مال داريم براي مسلمين بگذاريم .رسول خدا (ص) هم پذيرفت .و آن كسي
كه بين رسول خدا (ص) و اهل فدك پيام رد و بدل ميكرد ،محيصة بن مسعود يكي از بني حارثه بود.
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__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .171
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
بعد از آنكه يهوديان بر اين صلحنامه تن در دادند ،پيشنهاد كردند كه اموال خيبر را به ما واگذار كه ما به اداره آن واردتر
هستيم تا شما ،و عوائد آن بين ما و شما به نصف تقسيم شود .رسول خدا (ص) هم پذيرفت به اين شرط كه هر وقت
خواستيم شما را بيرون كنيم اين حق را داشته باشيم .اهل فدك هم به همين قسم مصالحه كردند ،در نتيجه اموال خيبر بين
مسلمانان تقسيم شد ،چون با جنگ فتح شده بود ،ولي امالك فدك خالص براي رسول خدا (ص) شد ،براي اينكه مسلمانان
در آنجا جنگي نكرده بودند.
[آوردن گوسفند مسموم يك يهوديه براي رسول اللَّه (ص)] .....ص 222 :

[سوره الفتح ( :)21آيه  ......]41ص 223 :
اشاره

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْالً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سِيماهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوي عَلي سُوقِهِ
يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً ()72
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بعد از آنكه رسول خدا (ص) آرامشي يافت زينب دختر حارث همسر سالم بن مشكم و برادرزاده مرحب گوسفندي بريان
براي رسول خدا (ص) هديه فرستاد ،قبال پرسيده بود كه آن جناب از كدام يك از اجزاي گوسفند بيشتر خوشش ميآيد؟
گفته بودند از پاچه گوسفند ،و بدين جهت از سمي كه در همه جاي گوسفند ريخته بود ،در پاچه آن بيشتر ريخت ،و آن گاه
آن را براي رسول خدا (ص) آورد ،و جلو آن حضرت گذاشت .رسول خدا (ص) پاچه گوسفند را گرفت و كمي از آن در دهان
خود گذاشت ،و بشر بن براء ابن معرور هم كه نزد آن جناب بود ،استخواني را برداشت تا آن را بليسد ،رسول خدا (ص) فرمود
از خوردن اين غذا دست بكشيد كه شانه گوسفند به من خبر داد كه اين طعام مسموم است .آن گاه زينب را صدا زدند ،و او
اعتراف كرد ،پرسيد :چرا چنين كردي؟ گفت براي اينكه ميداني چه بر سر قوم من آمد؟ پيش خود فكر كردم اگر اين مرد
پيغمبر باشد ،از ناحيه غيب آگاهش ميكنند ،و اگر پادشاهي باشد داغ دلم را از او گرفتهام ،رسول خدا (ص) از جرم او
گذشت ،و بشر بن براء با همان يك لقمهاي كه خورده بود درگذشت.
ميگويد :در مرضي كه رسول خدا (ص) به آن مرض از دنيا رفت مادر بشر بن براء وارد شد بر رسول خدا (ص) تا از آن
جناب عيادت كند ،رسول خدا (ص) فرمود :اي ام بشر آن لقمهاي كه من با پسرت در خيبر خورديم! مدام اثرش به من
برمي گردد و اينك نزديك است رگ قلب مرا قطع كند .و مسلمانان معتقدند كه رسول خدا (ص) با اينكه خداي تعالي او را
به نبوت گرامي داشته بود به شهادت از دنيا رفت «1».
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .171
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
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ترجمه آيه .....ص 223 :

محمد رسول خدا است و كساني كه با او هستند عليه كفار شديد و بي رحمند و در بين خود رحيم و دلسوزند ،ايشان را
ميبيني كه همواره در ركوع و سجودند و در طلب فضل و رضوان خدايند .عالمتشان در رخسارشان از اثر سجده نمايان
است ،اين وصف ايشان است در تورات و اما وصف آنان در انجيل اين است كه چون زراعتي هستند كه از شدت بركت
پيرامونش جوانههايي ميزند و آن جوانهها هم كلفت ميشود و مستقيم بر پاي خود ميايستد به طوري كه برزگران را به
شگفت مي آورد (مؤمنين نيز اين طورند) ،اين براي آن است كه كفار را به خشم آورد ،خدا به كساني كه ايمان آورده و از آن
بين به كساني كه اعمال صالح هم ميكنند وعده مغفرت و اجري عظيم داده ().72
بيان آيه .....ص 223 :
اشاره

[اوصاف كساني كه با پيامبر (ص) بودند] .....ص 226 :

"مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"...
ظاهرا اين جمله مركب است از مبتدا و خبر ،و كالمي است تمام .بعضي « »1گفتهاند:
"محمد" خبر مبتدايي است كه حذف شده و آن ضميري است كه به كلمه" رسول" در آيه سابق برميگردد و تقديرش"
هو محمد" ميباشد و" رسول اللَّه" عطف بيان و يا صفت و يا بدل است .بعضي « »7ديگر گفتهاند ":محمد" مبتدا و"
رسول اللَّه" عطف بيان ،يا صفت و يا بدل است و" الَّذِينَ مَعَهُ" هم عطف بر مبتدا و جمله" أَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ "...خبر مبتدا
است.
"وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ" -اين جمله نيز مركب است از مبتدا و خبر .پس كالم در اين صدد است كه
مؤمنين به رسول خدا (ص) را توصيف كند ،و" شدت" و" رحمت" كه دو صفت متضاد است از صفات ايشان شمرده شده .و
جمله" أَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ" را مقيد كرد به جمله" رُحَماءُ بَيْنَهُمْ" تا توهمي كه ممكن بود بشود دفع كرده باشد ،و ديگر كسي
نپندارد كه شدت و بيرحمي نسبت به كفار ،باعث ميشود مسلمانان به طور كلي و حتي نسبت به خودشان هم سنگدل
شوند لذا دنبال" اشداء" فرمود "رُحَماءُ بَيْنَهُمْ" يعني در بين خود مهربان و رحيمند .و اين دو جمله مجموعا افاده ميكند كه
سيره مؤمنين با كفار شدت و با مؤمنين رحمت است.
"تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً" -كلمه" ركع" و همچنين كلمه" سجد" جمع راكع و ساجد است .و مراد از اينكه فرمود :مؤمنين را
راكع و ساجد ميبيني اين است كه مؤمنين نماز ميخوانند .و كلمه" تراهم" استمرار را ميرساند .و حاصل معناي جمله اين
است كه:
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اين آيه خاتمه سوره است و پيامبر را توصيف ميكند ،و نيز آنهايي را كه با اويند به اوصافي ميستايد كه در تورات و انجيل
ستوده .و مؤمنين را كه عمل صالح انجام دادهاند وعده جميل ميدهد .اين آيه متصل به آيه قبل است ،چون در آن آيه
ميفرمود كه او رسول خود را به هدايت و دين حق فرستاده.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص330 :
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مؤمنين مستمر در خواندن نمازند .و جمله مورد بحث خبر دوم است براي مبتداي گذشته ،يعني كلمه" وَ الَّذِينَ مَعَهُ".
"يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً" -كلمه" ابتغاء" كه مصدر "يبتغون" است به معناي طلب است .و كلمه" فضل" به
معناي عطيه است كه در اينجا منظور از آن ثواب است .و كلمه" رضوان" به معناي خشنودي است ،هم چنان كه كلمه"
رضا" به اين معنا است ،ولي كلمه رضوان در رساندن اين معنا بليغتر است.
__________________________________________________
(1و )7روح المعاني ،ج  ،70ص .170
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
در جمله مورد بحث دو احتمال هست :يكي اينكه بياني باشد براي نتيجهاي كه از ركوع و سجود خود در نظر دارند كه در
اين صورت مناسبتر آنست كه جمله ،حال از ضمير مفعول يعني ضمير" هم" در جمله" تراهم" باشد .ديگر اينكه بياني
باشد براي نتيجه زندگي مؤمنين به طور كلي ،هم چنان كه ظاهرش هم همين است ،آن وقت در اين صورت اين جمله نيز
خبر سومي ميشود براي" وَ الَّذِينَ مَعَهُ".
"سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ" -كلمه" سيما" به معناي عالمت است .و جمله" سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ" روي هم
مبتدا و خبر ،و جمله" مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ" حال ضميري است كه در باطن خبر است و به سيما بر ميگردد .و يا بيان است براي
سيما ،و معنايش اين است كه :سجده آنان براي خدا به عنوان تذلل و تخشع براي او است و اين سجده در چهره آنان اثري
گذاشته ،و آن اثر سيماي خشوع براي خداست ،كه هر كس ايشان را ببيند با آن سيما ايشان را ميشناسد .و قريب به اين
معنا روايتي است از امام صادق (ع )كه فرموده ":منظور شبزندهداري به نماز است" .و روايت را صدوق در كتاب فقيه «،»1
و مفيد در روضة الواعظين « »7بدون ذكر سند از عبد اللَّه بن سنان از آن جناب نقل كردهاند.
بعضي از مفسرين « »0گفتهاند :مراد از سيما ،اثر خاكي است كه در پيشاني دارند ،چون مؤمنين همواره بر خاك سجده
ميكنند ،نه بر فرش و جامه.
بعضي « »3ديگر گفتهاند :مراد ،سيماي مؤمنين در روز قيامت است كه محل سجده آنان در آن روز مانند چراغ ميدرخشد و
نور ميدهد.
"ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ" -كلم "مثل" به معناي صفت است ،يعني اين توصيفي كه ما از ايشان
كرديم و گفتيم اشداء بر كفار و مهربانان در بين خود هستند ،...همان وصفي است كه ما در دو كتاب تورات و انجيل ايشان
را به آن اوصاف ستودهايم.
پس جمله" وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ" عطف است بر جمله" مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ" .ولي بعضي از مفسرين « »3گفتهاند :جمله" وَ
مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ" عطف بر ما قبل نيست ،بلكه آغاز كالمي ديگر است ،و مبتدايي است كه خبرش جمله" كَزَرْعٍ أَخْرَجَ
شَطْأَهُ "...ميباشد ،در
__________________________________________________
)(1من ال يحضره الفقيه ،ج  ،1ص  ،320ح .000
)(2نور الثقلين ،ج  ،3ص  ،22به نقل از روضة الواعظين.
(3و )3مجمع البيان ،ج  ،2ص .172
)(5روح المعاني ،ج  ،70ص .170
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
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نتيجه وصف مؤمنين در تورات همان است كه فرمود ":أَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ "تا جمله" مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ" .و وصفشان در انجيل
اين است كه :ايشان مانند زرعي هستند كه در اطرافش جوانه زده باشد...
"كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوي عَلي سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ" "-شطا گياه" به معناي آن جوانههايي است كه از
خود گياه به وجود ميآيد و در اطراف آن ميرويد ،و كلمه" ايزار" كه مصدر" ازره" است ،به معناي اعانت و ياري است .و
كلمه" استغالظ" به معناي رو به غلظت نهادن است .و كلمه" سوق" جمع" ساق" است .و كلمه" زراع" جمع" زارع"
است.
و معناي آيه اين است كه :مثل مؤمنين مثل زراعت و گياهي است كه از كثرت بركت جوانههايي هم در پيرامون خود
رويانده باشد ،و آن را كمك كند تا آن نيز قوي و غليظ شده ،مستقال روي پاي خود بايستد ،بطوري كه برزگران از خوبي
رشد آن به شگفت درآمده باشند.
و اين آيه به اين نكته اشاره ميكند كه خداي تعالي در مؤمنين بركت قرار داده ،و روز بروز به عده و نيروي آنان اضافه
ميشود .و به همين جهت دنبال اين كالم فرمود ":لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ" تا خداوند به وسيله آنان كفار را به خشم آورد.
[وعده خدا به مغفرت و اجر عظيم شامل همه كساني كه با پيامبر (ص) بودند (صحابه) نميشود] .....ص 221 :
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"وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً" -ضمير" منهم" به" الذين معه" برميگردد .و كلمه"
من" به طوري كه از ظاهر چنين كالمي برميآيد تبعيض را ميرساند ،و از اين كالم استفاده ميشود كه مغفرت و اجر
عظيم در حدوث و بقائش هم مشروط به ايمان است و هم مشروط است به عمل صالح .پس اگر از كساني كه با رسول خدا
(ص) بودند افرادي بوده باشند كه در باطن ايمان نداشتهاند ،و مانند منافقين ايمانشان زباني بوده ،و توانستهاند نفاق خود را
از ديگران پنهان بدارند( ،چون بعضي از منافقين معروف به نفاق بودند ،و بعضي از آنها معروف به ايمان) ،چنين كساني
مغفرت و اجر عظيم ندارند ،هم چنان كه آيه شريفه" وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَي النِّفاقِ ال تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ" « »1از
وجود چنين منافقيني خبر ميدهد.
و نيز اگر كساني كه با رسول خدا (ص) بودند در آغاز ايمان آوردند ،ولي بعدا به شرك و كفر گرائيدند ،آنان نيز مغفرت و اجر
عظيم ندارند ،هم چنان كه
__________________________________________________
)(1بعضي از اهل مدينه به سوي نفاق گرائيدند ،تو ايشان را نميشناسي ،ما ميشناسيم .سوره توبه ،آيه .131
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
آيه شريفه" إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلي أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَي ...وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ" « »1از
وجود آنان خبر ميدهد.
و نيز اگر كسي از اصحاب رسول خدا (ص) ايمان آورد -و واقعا هم ايمان آورد -و به سوي كفر و شرك برنگشت ،ولي عمل
صالح هم نكرد ،او نيز مغفرت و اجر عظيم ندارد .هم چنان كه از آيات افك هم اين معنا استفاده ميشود ،چون بعضي از
كساني كه در اين واقعه دست داشتند صحابي بودند ،بدري هم بودند ،و در عين حال خداي تعالي در بارهشان ميفرمايد":
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِالتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ" « »7با اين حال آنهايي كه
نسبت زنا به عايشه دادند ،جزء مؤمنين بودند ولي در عين حال ،مغفرت و اجر عظيم ندارند .و نيز از آيه" إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا -اگر فاسقي برايتان خبري آورد تحقيق كنيد" كه در باره وليد بن عقبه است برميآيد كه در عين اينكه صحابي
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[نقل و رد اين سخن كه وعده مغفرت و اجر عظيم در آيه ":وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ "...شامل همه صحابه است] .....ص 231 :

بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :كلمه" من" در آيه شريفه بيانيه است ،نه تبعيضي ،و در نتيجه" وعده" در آيه يعني وعده
مغفرت و اجر عظيم ،شامل تمامي افرادي كه با پيامبر بودند ،يعني شامل تمامي صحابه آن جناب ،ميشود ،هر چند كه
منافق شناخته شده ،يا منافق شناخته نشده و يا فاقد عمل صالح و يا فاسق بوده باشند.
اين حرف صحيح نيست :زيرا به طوري كه ديگران هم گفتهاند كلمه" من" اگر بيانيه باشد به هيچ وجه داخل بر ضمير
نميشود ،و در كالم عرب چنين چيزي سابقه ندارد .و اگر اين مفسرين به آيه" لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ" استشهاد
كنند كه كلمه" من" با اينكه بيانيه است بر ضمير" هم" داخل شده ،جواب ميگوييم اين استشهاد وقتي درست است كه
ضمير در" تزيلوا" تنها به مؤمنين برگردد ،و ضمير" منهم" به كفار برگردد ،و حال آنكه در تفسير آيه گفتيم هر دو ضمير به
مجموع مؤمنين و كفار مكه برميگردد ،و در نتيجه كلمه" من" در آنجا نيز تبعيضي است ،نه بيانيه ،پس استشهاد درست
نيست.
و بعد از همه اين حرفها اگر وعده مغفرت يا خود مغفرت شامل همه نامبردگان ،به طور مطلق بشود و هيچ شرطي از ايمان
و عمل صالح در كار نباشد ،و همه آمرزيده باشند -چه ايمان داشته باشند ،و چه مشرك باشند ،چه عمل صالح كرده باشند و
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بود و جزء مؤمنين به شمار ميرفت ولي فاسق شده ،و به حكم آيه" فَإِنَّ اللَّهَ ال يَرْضي عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ" « »0خدا از
مردم فاسق راضي نميشود.
و نظير اين اشتراط ،يعني شرط ايمان واقعي و عمل صالح ،اشتراط وفاء است ،كه در آيه شريفه" إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما
يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلي نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفي بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً"
گذشت .و ابن عباس هم در روايتي كه آن نيز گذشت از آيه" فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ" اين طور فهميد و
گفت:
سكينت بر كسي نازل ميشود كه خدا در دل او وفايي سراغ داشته باشد» 3« .
باز نظير آيه مورد بحث در اشتراط ،شرايط مذكور در آيه" وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ ...وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ" « »3است كه ميفرمايد" خداي تعالي به كساني كه ايمان آورده ،و
عمل صالح
__________________________________________________
)(1بدرستي ،كساني كه مرتد شدند و به سوي شرك و كفر قبلي خود برگشتند ،بعد از آنكه هدايت برايشان روشن گرديد...
و اگر ميخواستيم آنان را معرفي ميكرديم ،ولي تو خودت ايشان را با سيمايشان شناختي .سوره محمد ،آيه .03
)(2كساني كه زنان بي گناه و بي خيال از گناه را نسبت زنا ميدهند ،در دنيا و آخرت لعنت شده و عذابي عظيم دارند .سوره
نور ،آيه .70
)(3سوره توبه ،آيه . [.....]20
)(4الدر المنثور ،ج  ،0ص .23
)(5سوره نور ،آيه .33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
كردند ،وعده داده كه ايشان را در زمين جانشين كند ...و هر كس بعد از ايمان آوردن كفر بورزد ،آنان فاسقانند".
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چه عمل فسق انجام داده باشند -بايد به طور قطع و به روشني ملتزم شويم به اينكه تمامي تكاليف ديني در باره غير
مؤمنين لغو و بيهوده بوده ،و اصال تكليف از آنان برداشته شده .و اين مطلبي است كه قرآن و سنت آن را به شدت دفع
ميكند.
پس اشتراط مذكور اشتراطي است صحيح كه في نفسه هر چند آيه و روايتي آن را نگفته باشد واقعيت دارد .خداي تعالي
حتي در باره انبيايش فرموده ":وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ" « »7و اشتراط ايمان را حتي در مورد انبيايش با
اينكه معصوم بودند اثبات كرده ،آن وقت چگونه ميتوانيم در ديگران آن را معتبر نشماريم.
حال اگر بگويي :اشتراط وعده مغفرت و اجر عظيم به ايمان و عمل صالح ،اشتراطي است عقلي ،كه بيانش گذشت ،و
نميشود آن را انكار كرد ،و ليكن سياق آيه
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .172
)(2اگر انبياء هم شرك بورزند تمامي مساعيشان بي نتيجه ميشود .سوره انعام ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص331 :
"وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ "شهادت ميدهد به اينكه اصحاب رسول خدا (ص) هم ايمان داشتهاند و
هم عمل صالح ،و خالصه واجد شرط بودهاند.
مخصوصا با در نظر گرفتن اينكه كلمه "منهم" را بعد از جمله" الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ" آورد كه ميفهماند عمل
صالح .جداي از آنان نبوده ،بخالف آيه" وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ" « »1كه به قول بعضي
از مفسرين « »7چنين داللتي ندارد .باز مؤيد اين حرف ،مدحي است كه از مؤمنين كرده ،و فرموده ":تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً" چون از اين تعبير استمرار در ركوع و سجود استفاده ميشود.
در پاسخ ميگوييم :اما اينكه كلمه" منهم" در آيه شريفه بعد از جمله" الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ" آمده ،براي اين
نيست كه داللت كند بر اينكه عمل صالح منفك از اصحاب رسول خدا نبوده ،بلكه براي اين است كه موضوع حكم مجموع
دو طائفه" الَّذِينَ آمَنُوا" و" عَمِلُوا الصَّالِحاتِ" بود ،و اثر مغفرت و اجر بر صرف ايمان و بدون عمل صالح مترتب نميشود ،و
كلمه" منهم" هم از آنجايي كه متعلق به مجموع موضوع است ،لذا جا دارد كه بعد از تمام شدن موضوع يعني بعد از ذكر"
الَّذِينَ آمَنُوا" و نيز" وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "گفته شود.
و اما در آيه شريفه" وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ" كه ضمير" منكم "بعد از ذكر ايمان و قبل
از ذكر عمل صالحات آمده ،براي اين بوده كه وجهه كالم و هدف آن بشارت دادن مؤمنين است ،و در چنين زمينهاي
مناسبتر آنست كه در مخاطب قرار دادن مؤمنين شتاب شود ،تا زودتر خرسند گشته و از شنيدن بشارت خوشحال گردند.
پس نميتوان گفت آيه مذكور داللت دارد بر اينكه موضوع در آن تنها ايمان است ،هر چند عمل صالح نداشته باشند ،ولي در
آيه مورد بحث داللت دارد بر اينكه مؤمنين مورد نظر آن منفك از عمل صالح نيستند.
و اما اينكه گفتند « : »0جمله" تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً ،"...داللت بر استمرار دارد ،ما نيز در آن حرفي نداريم ،اما استمرار تا روز
نزول آيه ،نه تا چندي كه زندهاند ،پس ممكن است افراد مورد نظر آيه تا روز نزول آيه ،هم ايمان داشته باشند و هم عمل
صالح ،ولي بعدا ايمان خود و يا عمل صالح را از دست داده باشند ،و اشكالي كه در كار است مربوط است به لغويت احكام در
آينده آنان ،نه در گذشته ،چون آمرزش گناهان گذشته منافات ندارد با اينكه همان
__________________________________________________
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)(1سوره نور ،آيه .33
(2و )0روح المعاني ،ج  ،70ص .172
ترجمه الميزان ،ج ،12ص337 :
آمرزيدگان در آينده نيز مكلف باشند ،نه تنها منافات ندارد ،بلكه مؤكد آن نيز هست ،بخالف اينكه مغفرت مطلق باشد ،و
گناهان آينده را نيز شامل شود كه ديگر با بقاي تكليف مولوي نميسازد و ديگر معنا ندارد تكليف باز هم معتبر باشد ،ناگزير
بايد بگوييم مشمولين اين آيه بعد از نزول آيه ،ديگر تكليفي نداشتهاند ،و بطالن اين حرف قطعي است .عالوه بر اينكه
ارتفاع تكليف مستلزم آنست كه ديگر معصيتي نباشد ،و حتي بزرگترين گناهان ،معصيت و نافرماني نباشد ،چون ديگر
فرماني نيست تا مخالفتش نافرماني باشد ،و وقتي نافرماني نبود ،مغفرت معنا ندارد ،پس مغفرت اين طوري مستلزم عدم
مغفرت است.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص330 :
)(49سوره حجرات مدني است و هيجده آيه دارد ( .....)81ص 235 :
[سوره الحجرات ( :)21آيات  8تا  .....]81ص 235 :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( )1يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ ال تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ ( )7إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ
أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوي لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ( )0إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ
الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْقِلُونَ ()3
وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّي تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( )3يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ
تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلي ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ( )0وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ
لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ( )2فَضْالً مِنَ
اللَّهِ وَ نِعْمَةً وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( )2وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَي الْأُخْري فَقاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّي تَفِيءَ إِلي أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ()2
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ()13
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
ترجمه آيات .....ص 232 :

به نام اللَّه كه رحمان و رحيم است
اي كساني كه ايمان آوردهايد در حكم كردن از خدا و رسول او پيشي مگيريد و از خدا پروا كنيد كه خدا شنواي دانا است
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اشاره
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بيان آيات [مسائل و مطالبي كه سوره مباركه حجرات مشتمل بر آنست] .....ص 232 :
اشاره

اين سوره مشتمل بر مسائلي از احكام دين است ،احكامي كه با آن سعادت زندگي ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
فردي انسان تكميل ميشود ،و نظام صالح و طيب در مجتمع او مستقر ميگردد .بعضي از آن مسائل ادب جميلي است كه
بايد بين بنده و خداي سبحان رعايت شود ،و پارهاي آدابي است كه بندگان خدا بايد در مورد رسول خدا (ص) رعايت كنند،
كه در پنج آيه اول سوره آمده .بعضي ديگر آن ،احكام مربوط به مسائلي است كه مردم در برخورد با يكديگر در مجتمع
زندگي خود بايد آن را رعايت كنند .قسمتي ديگر مربوط به برتريهايي است كه بعضي افراد بر بعض ديگر دارند ،و تفاضل
و برتري افراد از اهم اموري است كه جامعه مدني انسان با آن منتظم ميشود ،و انسان را به سوي زندگي توأم با سعادت و
عيش پاك و گوارا هدايت ميكند ،و با آن بين دين حق و باطل فرق ميگذارد ،و ميفهمد كدام دين حق است ،و كدام از
سنن اجتماعي قومي است .و در آخر ،سوره را با اشاره به حقيقت ايمان و اسالم ختم نموده ،بر بشريت منت ميگذارد كه نور
ايمان را به او افاضه فرموده است.
اين سوره به شهادت مضامين آياتش در مدينه نازل شده ،به استثناي آيه" يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي "...كه
بعضي در باره مدني بودن آن حرف دارند ،كه به زودي خواهد آمد.
[توضيح معناي جمله ":ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ" و بيان اينكه مفاد آن اين است كه هيچ حكمي را بر حكم خدا و رسول مقدم مداريد] .....ص 233 :
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().1
اي كساني كه ايمان آوردهايد صداي خود را بلندتر از صداي رسول اللَّه برنياوريد و با او به صوت بلند سخن مگوييد آن چنان
كه با يكديگر سخن ميگوييد تا اعمالتان ندانسته بي نتيجه نشود ().7
به درستي آنان كه صوت خود را در برابر رسول خدا آهسته برميآورند كسانيند كه خدا دلهايشان را براي تقوي بيازموده،
ايشان مغفرت و اجري عظيم دارند ().0
به درستي آنان كه تو را از پشت ديوار حجرهها بانگ ميزنند بيشترشان تعقل ندارند ().3
و اگر ايشان صبر كنند تا تو از خانه به سويشان در آيي برايشان بهتر است و خدا آمرزگار رحيم است ().3
هان اي كساني كه ايمان آوردهايد اگر فاسقي خبري برايتان آورد تحقيق كنيد تا مبادا ندانسته به قومي بي گناه حمله كنيد و
بعدا كه اطالع يافتيد از كرده خود نادم شويد ().0
و بدانيد كه رسول اللَّه در بين شما است بايد كه از او اطاعت كنيد و اگر او شما را در بسياري امور اطاعت كند خود شما به
تنگ مي آييد و ليكن خداي تعالي ايمان را محبوب شما كرد و در دلهايتان زينت داد و كفر و فسوق و عصيان را مورد
نفرتتان قرار داد اينان رشد يافتگانند ().2
رشدي كه خود فضلي از خدا و نعمتي از او است و خدا داناي فرزانه است ().2
اگر دو طائفه از مؤمنين به جان هم افتادند بينشان اصالح كنيد پس اگر معلوم شد يكي از آن دو طائفه بر ديگري ستم
ميكند با آن طائفه كارزار كنيد تا به حكم اجبار تسليم امر خدا شود و اگر به سوي خدا برگشت بين آن دو طائفه به عدل
اصالح كنيد (و باز هم توصيه ميكنم كه) عدالت را گسترش دهيد كه خدا عدالتگستران را دوست ميدارد ().2
تنها مؤمنين برادر يكديگرند پس بين برادران خود اصالح كنيد و از خدا پروا كنيد ،شايد مورد رحمش قرار گيريد ().13
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"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" كلمه "بَيْنَ يَدَيِ" در باره هر چيز
استعمال شود ،به معناي جلوي آن چيز است ،و اين استعمالي است شايع ،چيزي كه هست يا مجازي است و يا استعارهاي .و
اينكه اين كلمه را هم به خدا نسبت داده و هم به رسول خدا ،خود دليل بر اين است كه منظور از آن ،جلو چيزيست مشترك
بين خدا و رسول و آن مقام حكمراني است ،كه مختص است به خداي سبحان و -با اذنش -به رسول او هم چنان كه در
جاي ديگر فرموده ":إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" « ،»1و نيز فرموده:
"وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ" «».7
و نيز شاهد بر اينكه مراد از" بين يدي" حكم است ،اين ميباشد كه آيه شريفه را با جمله" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" آغاز ،و با
جمله" وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" ختم كرده ،كه از ظاهر آن برميآيد مراد از" بين يدي" آن مقامي است كه ارتباط به
مؤمنين متقي دارد ،به كساني ارتباط دارد كه هم به خدا و رسولش ايمان دارند ،و هم از آن دو پروا .و آن مقام همان
__________________________________________________
)(1حكم تنها از آن خداست .سوره يوسف ،آيه .33
)(2ما هيچ رسولي نفرستاديم مگر براي اينكه به اذن ما اطاعت شود .سوره نساء ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص330 :
مقام حكم است كه مؤمنين احكام اعتقادي و عملي خود را از آن مقام ميگيرند.
با اين تقريب روشن گرديد كه مراد از" ال تُقَدِّمُوا" هم اين است كه هيچ حكمي را بر حكم خدا و رسولش مقدم مداريد،
حال يا مراد اين است كه قبل از گرفتن كالم و دستور خدا و رسول در باره حكم چيزي سخني نگوييد ،و يا قبل از گرفتن
دستور خدا عملي را انجام ندهيد .ليكن از اينكه به دنبال كالم ميفرمايد ":إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -خدا شنوا و داناست" مثل
اينكه برمي آيد مراد تقديم قول است ،نه تقديم فعل و نه اعم از آن دو ،كه هم شامل قول شود و هم فعل ،و گر نه اگر مراد
قول و فعل هر دو بود ،ميفرمود ":ان اللَّه سميع بصير خدا نوا و بينا است" هم سخن شما را ميشنود ،و هم عمل شما را
ميبيند ،هم چنان كه در بسياري از موارد كه پاي فعل در كار است كلمه" بصير "را آورده ،مثال ميفرمايد ":وَ اللَّهُ بِما
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" « .»1پس حاصل معناي آيه اين شد :اي كساني كه ايمان آوردهايد ،در جايي كه خدا و رسول او حكمي
دارند ،شما حكم نكنيد -يعني حكمي نكنيد مگر به حكم خدا و رسول او -و بايد كه همواره اين خصيصه در شما باشد ،كه
پيرو و گوش به فرمان خدا و رسول باشيد.
و ليكن از آنجايي كه هر فعل و ترك فعلي كه آدمي دارد ،بدون حكم نميتواند باشد.
و همچنين هر تصميم و ارادهاي كه نسبت به فعل و يا ترك فعلي دارد آن اراده نيز خالي از حكم نيست ،در نتيجه ميتوان
گفت كه مؤمن نه تنها در فعل و ترك فعلش بايد گوش به فرمان خدا باشد ،بلكه در اراده و تصميمش هم بايد پيرو حكم
خدا باشد .و نهي در آيه شريفه ما را نهي ميكند از اينكه هم به سخني اقدام كنيم كه از خدا و رسول نشنيدهايم و هم به
فعلي و يا ترك فعلي اقدام كنيم كه حكمش را از خدا و رسول نشنيدهايم ،و هم نسبت به عملي اراده كنيم كه حكم آن اراده
را از خدا و رسولش نشنيدهايم .در نتيجه آيه شريفه نظير و قريب المعني با آيه" بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ
بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ" « »7ميشود كه در باره اوصاف مالئكه ميفرمايد :از كالم خدا سبقت نميگيرند ،و همواره به امر او عمل
ميكنند.
و اين اتباعي كه در جمله" ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ" بدان دعوت ميكند ،همان داخل شدن در واليت خدا ،و وقوف
در موقف عبوديت ،و سير در آن مسير است ،به طوري كه عبد در مرحله تشريع مشيت خود را تابع مشيت خدا كند ،همانطور
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كه در مرحله تكوين مشيتش تابع
__________________________________________________
)(1خدا به آنچه ميكنيد بصير است .سوره حديد ،آيه .3
)(2سوره انبياء ،آيه .72
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
مشيت خدا است و خداي تعالي در آن باره فرموده ":وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ" « ،»1و نيز فرموده ":وَ اللَّهُ وَلِيُّ
الْمُؤْمِنِينَ» ،" «2و نيز فرموده ":وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ" «».0
[وجوه مختلف ديگري كه مفسرين در معناي جمله فوق گفتهاند] .....ص 237 :
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اين بود نظريه ما در تفسير آيه مورد بحث ،و مفسرين وجوهي ديگر ذكر كردهاند كه بعضي از آنها از نظر شما ميگذرد:
"1-تقديم" در اين آيه به معناي" تقدم" است ،يعني اگر كلمه" تقديم" در جاهاي ديگر متعدي و به معناي جلو انداختن
چيزيست ،در اينجا به معناي تقدم و جلو افتادن است ،و معناي آيه اينست كه :از خدا و رسولش جلو نيفتيد ،و قبل از امر و
نهي خدا و رسول امر و نهي نكنيد ،و قبل از دستور خدا و رسول هيچ كاري را فيصله ندهيد.
و چه بسا گفته باشند كه" تقديم" در آيه به همان معناي معروف كلمه است ،ليكن در اينجا با صرفنظر از متعلقاتش
استعمال شده ،مانند آيه" يُحْيِي وَ يُمِيتُ" « ،»3كه معنايش متعدي است ،ولي كاري ندارد به اينكه چه كسي را زنده و چه
كسي را ميميراند ،در نتيجه معنايش همان معناي تقدم ميشود ،يعني جلو قرار گرفتن چيزي از چيز ديگر .و چون لفظ آيه
مطلق است تمامي انواع تقدم را ميگيرد :تقدم در سخن گفتن ،تقدم در عمل ،و حتي تقدم در راه رفتن ،و تقدم در نشستن،
و تقدم در عبادتهايي كه وقت معين دارد ،مثل نماز ظهر خواندن در قبل از ظهر ،و تقدمهاي ديگر «».3
2مراد از آيه شريفه اين است كه مؤمنين را نهي كند از سخن گفتن قبل از رسول خدا ،يعني وقتي رسول خدا (ص) درمجلس حاضر است و شخصي از آن جناب سؤالي ميكند ،قبل از آنكه آن جناب پاسخ بگويد ،شما در پاسخ گفتن جلو نيفتيد
«».0
3معناي آيه اين است كه :ما دام كه خدا و رسول دستوري به شما ندادهاند ،هيچ سخني مگوييد ،و هيچ عملي انجام ندهيد«».2
 4معناي آيه اين است كه :سخن خود را مقدم بر سخن رسول خدا مكنيد ،و عمل خود را مقدم بر عمل او نسازيد ،و بهاحدي اجازه ندهيد جلوتر از او راه برود «8».
اشكالي كه در سه وجه اخير است اين است كه منظور از آيه را نهي از تقدم بر رسول
__________________________________________________
)(1شما نميخواهيد مگر بعد از آنكه خدا خواسته باشد .سوره انسان ،آيه .03
)(2و خدا سرپرست مؤمنان است .سوره آل عمران ،آيه .02
)(3خدا سرپرست متقيان است .سوره جاثيه ،آيه .12
)(4زنده ميكند و ميميراند .سوره حديد ،آيه . [.....]7
(5و  0و  2و )2مجمع البيان ،ج  ،2ص .103
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
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خدا دانستهاند ،و حال آنكه در آيه نهي فرموده از تقدم بر خدا و بر رسول خدا ،و ظاهرا خواستهاند بگويند آوردن كلمه" اللَّه"
در آيه شريفه تنها جنبه تشريف دارد ،مثل اينكه ميگويي ":أعجبني زيد و كرمه -مرا به شگفت آورد زيد و كرامت او" پس
آوردن نام خدا قبل از نام رسول خدا تنها براي اين است كه اشاره كند به اينكه سبقت جستن به رسول خدا (ص) سبقت
جستن بر خدا هم هست.
و شايد دقت در آنچه ما در تفسير آيه گفتيم ،خواننده را باز بدارد از اينكه يكي از اين وجوه را بپذيرد.
"وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" -در اين جمله بندگان را امر به تقوي ميكند ،و چون موقف بنده موقف پيروي و عبوديت
است ،و انسان جز ظرف عبوديت ظرفي ديگر ندارد ،لذا تقوي را مطلق آورد و نفرمود از چه چيز بپرهيزيد.
و جمله" إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" نهي از تقدم و امر به تقوي را تعليل ميكند ،ميفرمايد از خدا بترسيد ،و اين امر را اطاعت و
آن نهي را امتثال كنيد ،و با زبان سر و با زبان سر بر خدا و رسولش تقدم مجوييد ،كه خدا سخنان شما را ميشنود و از
اعمال ظاهر و باطن شما خبر دارد.
[مراد از اينكه فرمود :صداي خود را از صداي پيامبر بلندتر نكنيد] .....ص 231 :

[توضيح راجع به جمله ":أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ" و وجوهي كه در باره ظهور آن در اينكه بدون كفرهم عمل حبط ميشود گفته شده است] .....ص 231 :

"أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ" -يعني" لئال تحبط ،أو كراهة ان تحبط اعمالكم" :به صداي بلند سخن مگوييد تا
اعمال شما حبط نشود .و اين جمله متعلق به هر دو نهي است ،معنايش اين است كه :اگر گفتيم به روي آن جناب فرياد
نزنيد و اينكه گفتيم به صداي بلند صحبت نكنيد ،آن طور كه در بين خود صحبت ميكنيد براي اين است كه اعمالتان به
اين وسيله و ندانسته باطل نشود ،چون اين دو عمل باعث حبط و بطالن اعمال صالح است .و ما در جلد دوم اين كتاب
بحثي پيرامون مساله حبط اعمال گذرانيديم.
بعضي از مفسرين « »1احتمال دادهاند كه جمله" أن تحبط" تعليلي باشد براي عملي كه از آن نهي شده ،يعني فرياد زدن و
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"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ"...
منظور از اينكه ميفرمايد :صداي خود را بلندتر از صداي رسول اللَّه مكنيد ،اين است كه وقتي با آن جناب صحبت ميكنيد،
صدايتان بلندتر از صداي آن جناب نباشد ،چون -به طوري كه گفتهاند « - »1دو عيب در اين عمل هست :يا منظور
شخصي كه صداي خود را بلند ميكند اين است كه توهيني به آن جناب كرده باشد ،كه اين كفر است .و يا منظوري ندارد و
تنها شخصي بي ادب است كه رعايت مقام آن جناب را نميكند ،و اين خالف دستور است ،چون مسلمانان دستور دارند آن
جناب را احترام و تعظيم كنند.
ميفرمايد ":وَ ال تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ" با آن جناب آن طور كه با يكديگر صحبت ميكنيد داد و فرياد
مكنيد ،چون رعايت احترام و تعظيم آن جناب اقتضاء دارد در هنگام تخاطب گوينده صدايش كوتاهتر از صداي آن حضرت
باشد .پس به طور كلي ،با صداي بلند صحبت كردن فاقد معناي تعظيم است ،و با بزرگان به صداي بلند صحبت كردن.
نظير مردم عادي ،خالي از اسائه ادب و وقاحت نيست.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .103
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
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بلند حرف زدن ،و معنا اين باشد كه :اين عمل كه به منظور حبط انجام ميدهيد عملي است كه نهي شده ،و فرق بين اينكه
جمله مزبور تعليل نهي باشد ،يا تعليل منهي عنه ،اين است كه در اولي فعل منهي عنه تعليل شده و در دومي فعل تعليل
شده مورد نهي قرار گرفته .و خواننده محترم ميداند كه دومي توجيهي تكلفآور است.
و ظاهر آيه شريفه اين است كه بلند كردن صداي خود از صداي رسول خدا ،و بلند سخن گفتن در حضور آن جناب ،دو
عمل گناه و موجب حبط عمل است ،پس استفاده ميشود كه غير از كفر گناهاني ديگر نيز هست كه باعث حبط ميشود.
عدهاي آيه را چنين توجيه كردهاند كه :مراد از حبط ،ثواب نداشتن خود عمل است ،نه اينكه اين عمل مانند كفر ،ثواب ساير
اعمال را باطل ميكند .در مجمع البيان ميگويد:
اصحاب ما گفتهاند :معناي حبط عمل در جمله" أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ" اين است كه همين سخن گفتن مسلمانان با رسول
خدا (ص) اگر با رعايت ادب و تعظيم آن جناب باشد مستحق ثواب ميباشند ،و اگر همين سخن گفتن را طوري انجام دهند
كه رعايت احترام آن جناب نشود مستحق عقاب ميشوند ،و آن ثواب هم از دستشان ميرود ،پس همين عملشان حبط شده،
پس اين آيه هيچ ربطي به اهل عذاب ندارد.
دليل اين گفتار ما اين است كه در آيه مورد بحث احباط به خود عمل معلق شده ،و بعضي از مفسرين « »7آن را مربوط
كردهاند به ثوابي كه در برابر عمل مستحق ميشود ،و اين خالف ظاهر است.
اين توجيه درست نيست ،براي اينكه در حبط مربوط به كفر هم كه بدون هيچ شكي
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .103
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .103
ترجمه الميزان ،ج ،12ص303 :
منظور از آن حبط ثواب اعمال است نيز حبط معلق شده به خود اعمال ،همان طور كه در اين آيه نيز چنين است .پس
ناگزيريم در اينجا هم آيه را حمل كنيم به همان معنايي كه آيه حبط مربوط به كفر را حمل كرديم .آنجا گفتيم كه كفر،
ثواب عمل را حبط ميكند ،اينجا نيز بايد همين را بگوييم ،و هيچ فرقي بين اين دو مورد نيست .و اين كه گفتند خالف
ظاهر است قبول نداريم ،براي اينكه بطالن عمل همين است كه اثر مترتب بر آن باطل شود.
بعضي « »1ديگر آيه را چنين توجيه كردهاند كه :تنها كفر باعث حبط است ،و اگر در اين آيه فرياد زدن به روي رسول خدا
(ص) و بلند صحبت كردن را هم باعث حبط دانسته از اين جهت نبوده كه خود اين رفتار باعث حبط ميشود ،بلكه از اين
جهت بوده كه ممكن است گاهي اين عمل باعث اذيت شدن آن جناب شود ،و اذيت كردن رسول خدا (ص) كفر و مايه
حبط عمل است.
بعضي « »7هم گفتهاند :هر چند در آيه از مطلق بلند حرف زدن نهي شده ولي ما ميدانيم كه مالك آن پرهيز از عملي
است كه ممكن است باعث آزار رسول خدا (ص) شود و چون آزار آن جناب به اتفاق مسلمين كفر و باعث حبط عمل است،
لذا به طور مطلق از عملي كه گمان آزار پيغمبر در آن هست نهي كرده ،چه اينكه آزار باشد و چه نباشد .و اين به دو منظور
بوده يكي حمايت از حرمت آن جناب ،و يكي پيشگيري و از بين بردن ماده فساد.
و چون اين عمل مورد نهي ،دو قسم بوده ،يكي به حد كفر ميرسيده و آن صورتي است كه رسول خدا (ص )را آزار دهد ،و
يكي هم به حد كفر نميرسيده ،و نيز از آنجا كه دليلي نبوده اين دو قسم عمل را مشخص كند ،و اگر هم فرض كنيم بوده
مردم در بيشتر مواقع توجهي به آن نداشتند لذا مكلفين بايد به عنوان احتياط از هر دو قسم ،احتياط ميكردند ،تا از آن هم
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كه به حد اذيت ميرسيده اجتناب كرده باشند.
و جمله" أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ" هم به همين مشخص نبودن اين دو قسم اشاره ميكند ،و اال اگر به صداي
بلند سخن گفتن با آن جناب به طور مطلق حرام ميبود -چه به حد اذيت برسد و چه نرسد -ديگر جا نداشت بفرمايد"
ندانسته اعمالتان حبط شود" چون مورد تكليف منحصر به يك قسم بود ،يعني بلند حرف زدن ،حال اگر به حد آزار برسد
كفر هم
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .100
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .103
ترجمه الميزان ،ج ،12ص301 :
بود ،و اگر نرسد حد اقل حرام بود پس به طور قطع بلند حرف زدن حرام بوده ،ديگر چه معنا دارد عدم شعور و عدم تشخيص
را در اينجا بياورند ،با اينكه شعور بطور مطلق ثابت است -اين بود خالصه گفتار صاحب مجمع البيان .اشكال اين قول اين
است كه تكليف مذكور در آيه" ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ ال تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ" را نهي
مقدمي از باب احتياط گرفته است در حالي كه بدون هيچ ترديدي تكليف در آن تكليفي نفسي است .و اينكه گفته :مردم در
بيشتر مواقع توجهي به هر يك از دو عمل ندارند صحيح نيست ،بلكه تشخيص اين دو گونه بلند حرف زدن چيزيست كه
عقل هر عاقلي از عهده آن برميآيد ،و عقل هر عاقلي قبل از نهي شرعي هم آن را تشخيص ميدهد كه عمل زشتي است،
و تشخيص زشتي آن مانند تشخيص زشتي افتراء و افك و دروغ است.
و كساني كه در صدر اسالم اين عمل را مرتكب ميشدند مؤمنين بودند ،به شهادت اينكه در اول آيه فرموده ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا" .و مؤمنين با اين تشخيص كه اين عمل ،عمل زشتي است مرتكب ميشدند ،از باب اينكه در خيلي از گناهان
مسامحه ميكردند ،و خيال ميكردند خيلي مهم نيست ،ولي نميدانستند كه اين عمل باعث حبط و بطالن عبادات و اعمال
صالحشان ميشود ،و اگر ميدانستند هرگز راضي به بطالن آن نميشدند.
لذا خداي تعالي متوجهشان كرده كه اين عمل چنين خطري دارد ،و شما نميدانيد و فرموده ":أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ ال
تَشْعُرُونَ" شما نميدانيد كه اين عمل شما اثري هولناك و خطري عظيم دارد ،و آن اين است كه اعمالتان را حبط ميكند،
پس زنهار ،متوجه باشيد و هيچ يك از اين دو قسم حرف زدن را مرتكب نشويد كه اعمالتان باطل ميشود و خود متوجه
نيستيد.
پس جمله" وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ" ناظر است به حالي كه مؤمنين قبل از نهي داشتند ،و آن اين است كه ميدانستند عملشان
زشت است ،ولي نميدانستند اين عمل زشتشان چقدر زشت است ،و زشتيش به اين حد از عظمت است ،و اما بعد از صدور
بيان الهي فهميدند كه خطر احباط در اين اعمالشان هست.
پس آيه شريفه از يك نقطه نظر شبيه آيه شريفه ":وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ" « »1است كه راجع به مساله افك
است ميفرمايد :شما خيال ميكنيد افك عمل
__________________________________________________
)(1سوره نور ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،12ص307 :
كوچكي است ،در حالي كه نزد خدا عملي است عظيم .و از نظر ديگر نظير آيه" وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ"
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« »1است ،كه راجع به قيامت است و ميفرمايد :در آن روز از ناحيه خدا چيزهايي برايشان ظاهر ميشود كه هرگز احتمالش
را هم نميدادند.
"إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوي"...
كلمه "غض صوت" معناي خالف" رفع الصوت" را ميدهد .و كلمه" امتحان" به معناي ابتالء و اختيار است ،و امتحان را
وقتي به كار ميبرند كه بخواهند وضع چيزي كه تا كنون برايشان مجهول بوده معلوم كنند ،و چون اين معنا در مورد خداي
تعالي محال است ،ناگزير بايد بگوييم كه امتحان در مورد خداي تعالي به معناي تمرين دادن و عادت دادن است -هم چنان
كه بعضي « »7اينطور معنا كردهاند .و يا امتحان را به معناي محنت و مشقت دادن به قلب معنا كنيم ،و بگوييم خداي تعالي
اين مشقتها را بر دلها تحميل ميكند تا قلبها به تقوي عادت كنند.
سياق اين آيه سياق وعده جميلي است در برابر آهسته كردن صدا پيش روي رسول خدا (ص) بعد از آنكه مؤمنين را توصيف
ميكند به اينكه خداوند دلهايشان را براي تقوي تمرين داده .و اين خود تاكيد و تقويتي است براي مضمون آيه قبلي تا
مؤمنين را تشويق كند به اينكه نهي در آن آيه را عمل كنند.
و در اينكه در اين آيه از پيامبر اسالم تعبير كرد به" رسول اللَّه" و در آيه قبلي تعبير كرد به" نبي" اشارهاي است به مالك
حكم ،خواسته بفهماند شخص رسول بدان جهت كه رسول است هر قسم رفتاري كه با آن جناب بشود با مرسل و فرستنده
او شده است ،اگر او را تعظيم و احترام كنند خدا را احترام كردهاند ،پس آهسته سخن گفتن نزد او ،احترام و تعظيم و
بزرگداشت خداي سبحان است ،و مداومت بر اين سيره -كه از كلمه" يغضون" استفاده ميشود ،چون مضارع استمرار را
ميرساند -كاشف از اين است كه اين كساني كه چنين ادبي دارند تقوي خلق آنان شده ،و خدا دلهايشان را براي تقوي
تمرين داده.
"لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ" -اين نيز وعده جميلي است در برابر تقوايي كه در دل دارند ،هم چنان كه فرموده ":وَ الْعاقِبَةُ
لِلتَّقْوي".
__________________________________________________
)(1سوره زمر ،آيه .32
)(2روح المعاني ،ج  ،70ص .102
ترجمه الميزان ،ج ،12ص300 :
"إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْقِلُونَ" از سياق آيه چنين برميآيد كه از واقعهاي خبر ميدهد كه واقع
شده ،و اشخاص جفا كار بودهاند كه آن جناب را از پشت ديوار حجرههايش صدا ميزدند ،و در حقش رعايت ادب و احترام
نميكردند ،و خداي تعالي در اين آيه مذمتشان ميكند ،و به ناداني و نداشتن عقل توصيفشان ميفرمايد و به حيوانات و
چارپايان تشبيهشان ميكند.
"وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّي تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ "يعني اگر اين جفاكاران صبر كنند و تو را صدا نزنند،
تا خودت به ديدنشان از خانه در آيي براي آنان بهتر است ،براي اينكه هم ادبي است نيكو ،و هم تعظيم و احترام مقام
رسالت است ،و هم رعايت اين ادب آنان را به مغفرت خدا و رحمت او نزديك ميكند ،چون او پروردگاري است غفور و
رحيم.
پس جمله" وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" گويا ناظر است به همان صبري كه بدان توصيه ميفرمود .ممكن هم هست ناظر باشد به
اينكه اكثرشان عقل ندارند .و معناي مجموع جمالت اين باشد كه :آنچه از اين افراد جفاكار صادر شد و آن جهالت و سوء
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[توضيحي راجع به نقش" خبر" در زندگي اجتماعي انسان و اقسام خبر و لزوم تبين و تفحص در باره اخبار فاسق] .....ص 262 :

توضيح اينكه :حيات آدمي حياتي است علمي ،و انسان سلوك طريق زندگياش را بر اين اساس بنا نهاده كه آنچه به چشم
خود ميبيند ،به همان عمل كند ،حال چه خير باشد و نافع و چه شر باشد و مضر .و چون ما يحتاج زندگياش و آنچه مربوط
و متعلق به زندگي او است منحصر در ديدنيها و شنيدنيهاي خودش نيست بلكه بيشتر آنها از حيطه ديد و علم او غايب
است ،ناگزير ميشود كه بقيه حوائج خود را كه گفتيم از حيطه علم او غايب است از راه علم ديگران تكميل و تتميم كند،
علمي كه ديگران با مشاهده و يا با گوش خود بدست آوردهاند ،و اين همان خبر است.
پس اعتماد به خبر به اين معنا است كه عمال ترتيب اثر به آن بدهيم و با مضمون آن تا حدي معامله علمي بكنيم كه گويا
خود از راه مشاهده بدست آوردهايم ،و اين همان طوري كه گفتيم الزمه زندگي اجتماعي انسان است ،و احتياج ابتدايي او
است ،و بناي عقال و مدار عملكرد آنان بر قبول خبر ديگران است.
حال اگر خبري كه به ما ميدهند متواتر باشد يعني از بسياري آورندگان آن براي انسان يقين آور باشد و يا اگر به اين حد از
كثرت نيست حد اقل همراه با قرينههايي قطعي باشد كه انسان نسبت به صدق مضمون آن يقين پيدا كند ،چنين خبري
حجت « »1و معتبر است.
__________________________________________________
)(1معناي اينكه ميگوييم حجت است ،اين است كه اگر به آن خبر عمل كرديم و اتفاقا اشتباه بود ،هيچ مرجعي نميتواند
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ادبشان ،مورد عفو قرار گرفت ،براي اينكه از روي عقل مرتكب نشدند ،بلكه ناشي از قصور فهمشان بوده ،و خدا هم غفور و
رحيم است.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا"...
كلمه "فاسق" به طوري كه گفتهاند به معناي كسي است كه از طاعت خارج و به معصيت گرايش كند .و كلمه" نبا" به
معناي خبر مهم و عظيم الشان است .و كلمه" تبين "و نيز كلمه" استبانة" و" ابانة" -به طوري كه در صحاح آمده -همه
به يك معنا است ،و اين كلمه هم متعدي استعمال ميشود و مفعول ميگيرد ،و هم الزم استعمال ميشود ،و چون متعدي
شود معناي ايضاح و اظهار را ميدهد ،مثال وقتي گفته ميشود ":تبينت االمر" و يا" استبنته" و يا" أبنت االمر" معنايش
اين است كه من فالن امر را روشن و اظهار كردم .و چون به طور الزم استعمال شود ،به معناي اتضاح و ظهور خواهد بود،
وقتي گفته ميشود" ابان االمر" و يا "استبان االمر" و يا" تبين االمر" معنايش اين است كه فالن امر واضح شد.
و معناي آيه چنين است :اي كساني كه ايمان آوردهايد! اگر فاسقي نزد شما خبري مهم آورد ،خبرش را تحقيق و پيرامون آن
بحث و فحص كنيد ،تا به حقيقت آن واقف شويد ،تا مبادا بدون جهت و به ناداني بر سر قومي بتازيد ،و بعدا از رفتاري كه با
آنان كردهايد پشيمان شويد.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص303 :
خداي سبحان در اين آيه اصل عمل به خير را كه اصلي است عقاليي امضاء كرده ،چون اساس زندگي اجتماعي بشر به
همين است كه وقتي خبري را ميشنوند به آن عمل كنند ،چيزي كه هست در خصوص خبر اشخاص فاسق دستور فرموده
تحقيق كنيد ،و اين در حقيقت نهي از عمل به خبر فاسق است ،و حقيقت اين نهي اين است كه ميخواهد از بي اعتباري و
عدم حجيت خبر فاسق پرده بردارد ،و اين هم خودش نوعي امضاء است ،چون عقال هم رفتارشان همين است كه خبر
اشخاص بيبندوبار را حجت نميدانند ،و به خبر كسي عمل ميكنند كه به وي وثوق داشته باشند.
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ما را مؤاخذه كند كه چرا چنين كردي ،ميگوييم چون همه چنين گفتند ،و نميتواند بگويد چرا به خبر همه عمل كردي
چون ميگوييم يقين بدرستي گفتههايشان داشتيم .و نيز اگر ما به آن خبر عمل نكنيم و اتفاقا خبر صحيحي بود ،هر مرجعي
ميتواند ما را مؤاخذه كند كه چرا آن عمل را انجام ندادي و نميتوانيم بگوييم چون خودم به چشم نديدم و بگوش نشنيدم،
زيرا ميگويد خبر قطعي داشتي ،پس خبر متواتر و خبر توأم با قرائن قطعي خبري است كه هم من ميتوانم در برابر هر
مرجعي به آن احتجاج كنم ،و هم مراجع مربوطه ميتوانند عليه من به آن خبر احتجاج كنند ،اين است معناي حجت.
مترجم.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص303 :
و اما اگر خبر متواتر نبود ،و همراه با قرينههايي قطعي نيز نبود ،و در نتيجه بعد از شنيدن خبر يقين به صحت آن حاصل
نشد ،و به اصطالح علمي خبر واحد بود ،چنين خبري در نظر عقال وقتي معتبر است كه اگر براي انسان يقين نميآورد ،حد
اقل وثوق و اطميناني بياورد ،حال يا به حسب نوعش خبري وثوقآور باشد( ،مانند خبري كه متخصص يك فن به ما
ميدهد) و يا به حسب شخصش وثوقآور باشد( ،مثل اينكه شخص آورنده خبر مورد وثوق ما باشد) ،عقال بنا دارند كه بر اين
خبر نيز ترتيب اثر دهند .و سرش هم اين است كه عقال يا به علم عمل ميكنند ،و يا به چيزي كه اگر علم حقيقي نيست
علم عادي هست ،و آن عبارت است از مظنه و اطمينان.
حال كه اين مقدمه روشن گرديد ،ميگوييم :اينكه در آيه شريفه دستور به تحقيق و بررسي خبر فاسق را تعليل فرموده به
اينكه" أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ "...ميفهماند كه آنچه بدان امر فرموده ،رفع جهالت است ،و اينكه انسان اگر خواست به گفته
فاسق ترتيب اثر دهد ،و به آن عمل كند بايد نسبت به مضمون خبر او علم حاصل كند ،پس در آيه شريفه همان چيزي
اثبات شده كه عقال آن را ثابت ميدانند ،و همان عملي نفي شده كه عقال هم آن را نفي ميكنند ،و اين همان امضاء است،
نه تاسيس حكمي جديد.
"وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ"...
كلمه "عنت" به معناي گناه ،و نيز به معناي هالكت است .و كلمه" طوع" و اطاعت هر چند به معناي انقياد و گردن نهادن
است ،و ليكن بيشتر به معناي امتثال أمر و مشي بر طبق خطي است كه آمر براي مامور ترسيم كرده -اين نظريه راغب
است «» -. 1ليكن چه بسا ممكن است كه امر به عكس شود ،يعني ما فوق بر طبق خواسته زيردست خود عمل كند ،آن
طور كه او دلش ميخواهد ،در اينجا متبوع و آمر از تابع و زيردست اطاعت كرده .و اتفاقا در آيه مورد بحث اطاعت به همين
معنا است ،ميفرمايد" لَوْ يُطِيعُكُمْ -اگر پيغمبر شما را اطاعت كند" چون عمل رسول خدا (ص) را بر طبق دلخواه مؤمنين
اطاعت آن جناب از مؤمنين خوانده.
و اين آيه به طوري كه از سياقش برميآيد تتمه گفتار در آيه قبل است ،ميخواهد حكم در آن آيه را تعميم دهد ،و بفرمايد
رسول خدا (ص) نه تنها نبايد خبر فساق را بدون تحقيق بپذيرد ،بلكه خواسته شما را هم نبايد اطاعت كند ،به همان علتي
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" طوع".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص300 :
كه گفتيم نبايد به خبر فساق عمل كند .در آنجا گفتيم اگر عمل كند گرفتار جهالت و بناي عمل بر اساس جهالت شده است،
اطاعت كردنش از شما هم همين محذور را دارد.
مضمون اين آيه روشن كردن مؤمنين است به اينكه خداي سبحان ايشان را به جاده رشد انداخته ،و به همين جهت است
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كه ايمان را محبوبشان كرده و در دلهايشان زينت داده ،و كفر و فسوق و عصيان را از نظرشان انداخته ،پس بايد كه از اين
معنا غفلت نكنند كه رسول خدا (ص) را دارند .كسي را دارند كه مؤيد از ناحيه خداست .كسي را دارند كه از ناحيه
پروردگارش بينهاي دارد كه هرگز جز به راه رشد نميبرد ،و به سوي چاه و گمراهي نميكشاند ،پس بايد او را اطاعت كنند،
و هر چه او اراده ميكند اراده كنند ،و هر چه او اختيار ميكند اختيار كنند ،و اصرار نورزند كه آن جناب ايشان را در آراء و
اهوائشان اطاعت كند ،چون اگر او ايشان را در بسياري از امور اطاعت كند ،هالك ميشوند ،و به تعب ميافتند.
پس جمله" وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ" عطف است بر جمله" فَتَبَيَّنُوا" ي در آيه قبل ،و اگر در جمله مورد بحث خبر را بر
مبتدا مقدم داشته ،و به جاي اينكه بفرمايد" ان رسول اللَّه فيكم" فرموده" أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ" براي اين بوده كه انحصار
را برساند و بفهماند اين تنها شماييد كه چنين نعمتي در اختيار داريد .و نيز به الزمه اين انحصار هم اشاره كرده باشد ،و
بفهماند الزمه اينكه رسول خدا (ص) تنها در اختيار شما است ،اين است كه شما هم به رشد او چنگ بزنيد ،و از گمراهي
اجتناب بكنيد ،و در امور به او مراجعه نموده ،اطاعتش كنيد ،و دنبال راهش حركت كنيد ،نه اينكه دنباله هواهاي نفساني خود
را گرفته ،توقع داشته باشيد كه آن جناب هم تابع هواهاي شما شود.
پس معناي جمله اين شد كه :فراموش مكنيد كه رسول خدا تنها در بين شما است -و اين كنايه است از اينكه واجب است
در امور خود به او مراجعه كنند و (با ساير اقوامي كه از چنين نعمتي برخوردار نيستند فرق داشته باشند) در هر پيشامدي كه
با آن مواجه ميشوند طبق نظريه آن جناب رفتار نموده هر چه او دستور ميدهد عمل كنند ،بدون اينكه كمترين دخالتي به
هواي نفس خود دهند.

لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ"
يعني اگر رسول خدا در بسياري از امور به دلخواه شما رفتار كند به زحمت ميافتيد و هالك ميشويد .و اين جمله تقريبابه منزله جواب از سؤالي است تقديري ،گويا كسي پرسيده :به چه دليل در امور و حوادث به آن جناب مراجعه كنيم و او به ما
مراجعه نكند ،و به دلخواه ما رفتار ننمايد؟ در پاسخ فرموده" براي اينكه اگر به دلخواه شما عمل كند ،به زحمت ميافتيد و
هالك ميشويد".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص302 :
"وَ لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ" -كلمه" لكن" در ابتداي اين جمله استدراك و اعراض از مطلبي است
كه جمله قبل آن را هم شامل ميشود ،يعني جمله" لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ" اين معنا را هم ميفهماند كه شما
مسلمانان در معرض هالكت و گمراهي هستيد و كلمه" لكن" ميخواهد اين را استثناء كند ،بفرمايد :نه ،شما به خاطر اينكه
خدا ايمان را محبوب دلهايتان كرده ،و اين انعام را بر شما كرده كه ايمان را در دلهايتان زينت داده ،و كفر را از نظرتان
انداخته ،و ديگر اشتهايي به كفر و فسوق و عصيان نداريد ،لذا مشرف به هالكت و گمراهي نيستيد.
محبوب كردن ايمان در دل مؤمنين به اين معنا است كه :خداي تعالي ايمان را به زيوري آراسته كه دلهاي شما را به سوي
خود جذب ميكند ،به طوري كه دلهاي شما به آساني دست از آن برنميدارد ،و از آن رو به سوي چيزهاي ديگر نميكند".
وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ" -اين جمله عطف است بر جمله" حبب" ،و معناي مكروه كردن كفر و فسوق و
عصيان اين است كه دلهاي شما را طوري كرده كه خود به خود از كفر و توابع آن تنفر دارد .و فرق بين فسوق و عصيان-
به طوري كه گفتهاند « - »1اين است كه فسوق عبارتست از خروج از طاعت به سوي معصيت ،و عصيان عبارتست از خود
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معصيت .به عبارت ديگر عصيان عبارتست از همه گناهان .بعضي « »7هم گفتهاند :مراد از فسوق دروغ است ،به قرينه آيه
قبلي كه از خبر دروغين فساق سخن ميگفت ،و عصيان عبارتست از بقيه گناهان.
"أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ" -اين جمله مساله محبوب كردن ايمان و مجذوب كردن دلهاي مؤمنين در برابر آن ،و نيز مكروه
كردن كفر و فسوق و عصيان را بيان ميكند ،ميفرمايد همين سبب رشدي است كه هر انساني به فطرت خود در جستجوي
آنست ،و در مقابل باز به فطرت خود از گمراهي متنفر است ،پس بر مؤمنين الزم است كه دست از ايمان برندارند ،و از كفر
و فسوق و عصيان اجتناب ورزند ،تا رشد يابند كه اگر رشد يابند تابع رسول ميشوند ،و ديگر هواهاي خود را پيروي
نميكنند.
و چون دوست داشتن ايمان و مجذوب شدن در برابر آن ،و تنفر از كفر و توابع آن ،صفت بعضي از افرادي بوده كه رسول در
بين آنان بوده است و تمامي اصحاب آن جناب،
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .100
ترجمه الميزان ،ج ،12ص302 :
داراي چنين صفاتي نبودهاند -همان طور كه آيه قبلي هم تصريح به آن ميكرد -و اگر خطاب را متوجه همه اصحاب كرده
با اينكه محبت به ايمان و كراهت از كفر و فسق و عصيان در همه اصحاب نبود ،هم چنان كه آيه سابق بر آن شهادت
ميداد ،براي اين بود كه خواست وحدتشان محفوظ باشد ،و خالصه به گردن آنهايي هم كه چنين نيستند بگذارد كه چنين
هستيد ،و بايد چنين باشيد ،و به همين جهت در آخر آيه ،سياق را تغيير داد ،و خطاب را متوجه شخص رسول اللَّه (ص) نمود
و فرمود :اينان رشد يافتگانند .و اشاره به كلمه" اينان" اشاره به خصوص آنهايي است كه چنين صفاتي دارند ،يعني آنهايي
كه دلهايشان دوستدار ايمان و متنفر از كفر و فسوق و عصيان است ،تا به اين وسيله ،هم اين افراد را مدح كرده باشد و هم
آنهايي را كه چنين نبودهاند تشويق نموده باشد.
اين را هم بايد دانست كه در جمله" وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ" اشعاري است به
اينكه يك دسته از مؤمنين اصرار داشتهاند كه خبر فاسق مشار اليه در آيه قبلي ،مورد قبول واقع شود و رسول خدا (ص) به
آن خبر ترتيب اثر دهد و اتفاقا جريان از همين قرار هم بوده كه رسول خدا (ص) وليد بن عقبه را (كه مردي فاسق بود )به
ميان قبيله" بني المصطلق" فرستاد تا زكات آنان را جمعآوري نموده بياورد .وليد ،نزد اين قبيله رفت و مردم قبيله وقتي او
را ديدند دلواپس شدند ،و او بدون اينكه چيزي به ايشان بگويد ،به مدينه برگشت و عرضه داشت كه مردم بني المصطلق از
دين برگشتهاند ،و زكات نميدهند .رسول خدا (ص) تصميم گرفت لشكر به سويشان بفرستد ،و با ايشان كارزار كند كه آيه
مورد بحث نازل شد ،و ايشان منصرف گرديدند و در بين مسلمانان عدهاي اصرار داشتند كه چه خوبست با بني المصطلق
كارزار كنيم -كه به زودي اصل اين داستان در بحث روايتي خواهد آمد.
"فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ نِعْمَةً وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" اين جمله رفتاري را كه در جمالت قبل خداي تعالي با مؤمنين داشت تعليل
ميكند ،يعني ميفرمايد :اگر خداي تعالي ايمان را محبوب دلهايشان كرد و كفر و فسوق و عصيان را مورد نفرتشان قرار داد،
صرفا عطيه و نعمتي بود كه به ايشان ارزاني داشت ،نه اينكه خواسته باشد عوضي از ناحيه مؤمنين عايدش گردد ،البته اين
عمل بيهوده و گزافي هم نبوده و بدون حكمت و علتي مؤمنين را به چنين عطيهاي اختصاص نداده ،چون او عليم است،
ميداند عطيه خود و نعمتش را كجا مصرف كند ،و حكيم است هرگز عملي را بيهوده و گزاف و بدون حكمت انجام
نميدهد ،هم چنان كه در سوره فتح ميفرمود ":وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوي وَ كانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً"
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ترجمه الميزان ،ج ،12ص302 :
[امر به اصالح بين دو طايفه از مؤمنين كه به جنگ با هم پرداختهاند و تعليل آن به اينكه مؤمنان برادر يكديگرند] .....ص 261 :
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"وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما"...
كلمه "اقتتال" و" تقاتل" به يك معنا است ،هم چنان كه" استباق" و" تسابق" به يك معنا است .و برگردانيدن ضمير
جمع به دو طائفه ،به اعتبار معنا است (چون هر چند دو طائفه بودند ،و ميبايد ضمير تثنيه به آن دو برگردد ،ولي چون دو
طائفه چندين نفر هستند ،پس از حيث نفر جمعند) هم چنان كه در عبارت "فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما" كه ضمير تثنيه به آن بر
ميگردد ،به اعتبار لفظ "طائفتان" ميباشد.
از بعضي از مفسرين « »7نقل شده كه در وجه فرق بين دو ضمير ،كه چرا يك جا ضمير جمع به طائفتان برگردانيده ،و يك
جا ضمير تثنيه گفتهاند :سرش اين است كه در اولي (كه ضمير جمع برگردانده) دو طائفه در حال جنگ ،يك طائفه مخلوط
به هم هستند ،و چون جمعيتي هستند ،ضمير جمع به آنها برميگردد ،و در دومي كه ضمير تثنيه برگردانده ،به اين جهت
است كه در آن حال دو طائفه جدا از همند.
"فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَي الْأُخْري فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّي تَفِيءَ إِلي أَمْرِ اللَّهِ" -كلمه "بغي" كه مصدر" بغت" است ،به معناي
ظلم و تعدي بدون حق است ،و كلمه" في" كه جمله" تفيء" از آن اشتقاق يافته ،به معناي برگشتن است .و مراد از" أمر
اللَّه" دستوراتي است كه خداي تعالي داده .و معناي آيه اين است كه :اگر يكي از دو طائفه مسلمين به طائفه ديگر بدون
حق ستم كرد ،بايد با آن طائفه كه تعدي كرده قتال كنند تا به امر خدا برگردند و دستورات الهي را گردن نهند.
"فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ" -يعني اگر با قتال شما طائفه تجاوزكار سر جاي خود نشست ،و اوامر خدا را گردن
نهاد ،آن وقت در مقام اصالح بين آن دو طائفه برآييد .اما اصالح تنها به اين نباشد كه سالحها را زمين بگذاريد ،و دست از
جنگ بكشيد ،بلكه اصالحي توأم با عدل باشد ،به اين معنا كه احكام الهي را در مورد هر كسي كه به او تجاوز شده -مثال
كسي از او كشته شده ،و يا عرض و مال او و يا حق او تضييع شده -اجراء كنيد.
"وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" -كلمه "اقساط" -به كسره همزه -به معناي آن است كه به هر يك ،آن حقي را كه
مستحق است و آن سهمي را كه دارد بدهي .پس عطف
__________________________________________________
) (1و اگر كلمه تقوي را صفت جدا ناشدني آنان كرد ،براي اين بود كه خود آنان سزاوارتر به آن بودند از ديگران ،و ايشان
اهل آن بودند و خدا به هر چيزي دانا است .سوره فتح ،آيه .70
)(2روح المعاني ،ج  ،70ص . [.....]133
ترجمه الميزان ،ج ،12ص323 :
اين جمله به جمله" فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ" ،از قبيل عطف مطلق بر مقيد به منظور تاكيد است.
و جمله" إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" ،هم علت دستور به اصالح و عدالت را تعليل ميكند ،و هم آن تاكيدي را كه گفتيم از
عطف دو جمله به يكديگر استفاده ميشود ،براي بار دوم تاكيد مينمايد ،گويا فرموده :بين آن دو طائفه به عدالت اصالح
كنيد ،باز هم ميگويم ،دائما عدالت كنيد ،و در همه امور عدالت را رعايت نماييد ،براي اينكه خداوند عدالتگستران را به
خاطر عدالتشان دوست دارد.
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"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ" اين جمله هر چند مطلب جديدي را بيان ميكند ،ليكن باز مطالب قبلي را
تاكيد مينمايد ،و اگر ارتباط بين مؤمنين را منحصر كرد در ارتباط اخوت ،براي اين بود كه مقدمه و زمينهچيني باشد براي
تعليلي كه براي حكم صلح ميآورد ،و ميفرمايد" پس بين دو برادر خود اصالح كنيد" ،و در نتيجه بفهماند اين دو طائفهاي
كه شمشير به روي يكديگر كشيدند ،به خاطر وجود اخوت در بين آن دو ،واجب است كه صلح در بينشان برقرار گردد ،و
اصالحگران هم به خاطر اينكه برادران آن دو طائفه هستند ،واجب است صلح را در هر دو طائفه برقرار نموده ،هر دو را از
نعمت صلح برخوردار سازند -نه اينكه به طرف يك طائفه متمايل شوند.
و اين كه در جمله مورد بحث فرمود ":فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ" با اينكه ميتوانست بفرمايد" فاصلحوا بين االخوين" ،براي
اين بود كه در كوتاهترين عبارت ،لطيفترين بيان را كرده باشد ،چون جمله مورد بحث دو چيز را ميفهماند :يكي اينكه دو
طائفهاي كه با هم جنگ ميكنند برادر يكديگرند ،و بايد صلح بين آن دو برقرار شود ،دوم اينكه ساير مسلمانان هم برادر هر
دو طرف جنگ هستند ،و آنان بايد رعايت برادري و اصالح را در بين هر دو طائفه بنمايند.
"وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" -و از خدا بترسيد شايد مشمول رحمت خدا گرديد .اين جمله هر سه طائفه ،يعني دو طائفه
مقاتل ،و طائفه اصالحگر را موعظه و نصيحت ميكند.
گفتاري در معناي اخوت .....ص 271 :
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بايد دانست كه جمله" إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" قانوني را در بين مسلمانان مؤمن تشريع ميكند ،و نسبتي را برقرار ميسازد كه
قبال برقرار نبود ،و آن نسبت برادري است كه آثاري
ترجمه الميزان ،ج ،12ص321 :
شرعي ،و حقوقي قانوني نيز دارد .ما در بعضي از مباحث گذشته اين تفسير پيرامون مساله ابوت ،بنوت و اخوت و ساير انواع
قرابت و خويشاوندي گفتيم كه اين نسبتها دو قسمند :يكي حقيقي و طبيعي كه عبارت از اين است كه دو فرد از بشر يا
بدو ن واسطه و يا با يك يا چند واسطه باآلخره منتهي به پشت يك پدر و يا رحم يك مادر ،و يا منتهي به هر دو شوند .يكي
هم نسبتهاي اعتباري و قراردادي است ،براي اينكه آثاري خاص بر آنها مترتب شود ،مثال از يكديگر ارث ببرند ،و يا نفقه
يكي بر ديگري واجب باشد ،و يا اينكه ازدواج آن دو با يكديگر حرام باشد ،و يا احكامي ديگر.
پس معلوم شد كه قرابت و نسبت اعتباري ،غير از قرابت طبيعي است ،البته گاهي ميشود كه هر دو با هم جمع ميشوند،
مثل قرابتي كه بين دو برادر و يا يك زن و شوهر مشروع هست كه قرابتشان هم طبيعي است و هم اينكه قانون و اعتبار
اين قرابت را قرابت ميداند ،و آثاري بر آن مترتب ميكند .و گاهي طبيعي هست ولي اعتباري نيست ،مانند فرزند متولد شده
از زنا كه از نظر طبيعت ،اين فرزند ،فرزند پدر و مادر زناكار خود هست ،و اما از نظر قانون و اعتبار هيچ ارتباطي با آن دو
ندارد ،نه از آن دو ارث ميبرد ،و نه آن دو از وي ارث ميبرند ،و گاه هم ميشود قرابت اعتباري هست ولي طبيعي نيست،
مانند پسر خوانده كه در بعضي از قوانين (مانند قانون جاهليت عرب) پسر شمرده ميشد ،ولي پسر طبيعي نبود.
و معتبر شمردن امور اعتباري هر چند همانطور كه گفتيم به منظور اين است كه آثار حقيقي بر آن امر اعتباري مترتب كنيم،
مثال يك فرد از جامعه را سر جامعه فرض كنيم تا نسبت او به جامعه نسبت سر به بدن باشد ،همان طور كه سر امور بدن را
تدبير ميكند ،او هم امور جامعه را تدبير كند ،و در بين جامعه حكم براند ،همانطور كه سر در بدن ميراند ،و ليكن اين را هم
بايد دانست كه عقل آدمي بدون جهت و بيهوده چيزي را كه فاقد حقيقتي است ،داراي آن حقيقت فرض نميكند ،و اگر
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فرض كند ،حتما به خاطر مصلحتي است كه وادارش كرده چنين فرضي بكند .اين را بدان جهت خاطرنشان كرديم كه
بگوييم :وقتي به خاطر مصلحتي قرار شد چيز فاقد حقيقتي را واجد آن حقيقت فرض كنيم و آثار آن حقيقت را بر اين امر
فرضي هم مترتب سازيم ،از آثار حقيقت آنچه كه مصلحت اقتضا كند مترتب ميكنيم.
اگر مصلحت اقتضا كرد همه آنها را مترتب كنيم ،ميكنيم ،و اگر اقتضا كرد بعضي از آن آثار را مترتب كنيم همان بعض را
مترتب خواهيم كرد.
مثل يك معجون كه مركب حقيقي از چند جزء است ،اگر يك جزء آن نباشد
ترجمه الميزان ،ج ،12ص327 :
معجون ،ديگر آن معجون نخواهد بود ،ولي در يك معجون اعتباري به نام نماز كه مركب از چند جزء است ،هم ممكن است
بگوييم اگر خواندن حمد در آن نباشد نماز خوانده نشده -چه اينكه سوره عمال ترك شود و چه سهوا -و هم ميتوانيم
بگوييم اگر عمدا ترك شود نماز باطل است ،چون نماز انجام نشده ،ولي اگر سهوا ترك شود عيب ندارد .و شارع اسالم شق
دوم را اعتبار كرده ،و فرموده من نماز بي سوره را با اينكه بي سوره است ،در صورتي كه سوره آن سهوا فراموش شده باشد
نماز داراي سوره فرض ميكنم ،و آن را صحيح ميدانم.
و باز به همين جهت است كه ميبينيم آثار معنا به حسب اختالف موارد ،مختلف ميشود ،مثال اگر در نماز ركوع دو بار بيايد
و يا اصال ترك شود ،چه عمدا و چه سهوا نماز باطل ميشود ،ولي قرائت حمد و سوره اين طور نيست -كه شرحش گذشت-
پس جائز و ممكن است كه آثار مترتبه بر يك معناي اعتباري به حسب اختالف مواردش مختلف شود.
ليكن اين را هم بايد در نظر داشت كه آثار اعتباري تنها بر موضوعات اعتباري مترتب ميشود ،نه بر موضوعات طبيعي هر
چند كه اعتبار نداشته باشد ،مثال اثر مالكيت انسان نسبت به خانهاش ،اين است كه بتواند در آن تصرف كند ،اما اين اثر
بدين جهت مترتب است كه صاحب خانه مالك اعتباري آن است ،يعني در عالم اعتبار و در قانون ،مالك شناخته شده ،نه
بدين جهت كه انسان است .و همچنين برادر در عالم اعتبار اسالمي از برادر خود ارث ميبرد ،نه بدين جهت كه برادر طبيعي
او ،يعني متولد از پدر يا از مادر و يا از پدر و مادر او است ،تا برادر ولد زنا هم از پدرش ارث ببرد ،چون برادر طبيعي او است
بلكه از اين جهت ارث ميبرد كه در عالم اعتبار اسالمي برادر شناخته شده است.
"اخوت" نيز يك معنايي است كه هم ميتواند طبيعي باشد و هم اعتباري .و اخوت طبيعي در شرايع و قوانين هيچ اثري
ندارد ،و قوانين به صرف اينكه دو انسان داراي يك پدر و يا يك مادر و يا يك پدر و مادر باشند ارتباطي بين اين دو از نظر
قانون نميبيند ،ولي اخوت اعتباري در اسالم آثاري اعتباري دارد .و اخوت در اسالم عبارت است از نسبتي كه بين دو نفر
برقرار است ،و در نكاح و ارث آثاري دارد ،حال چه اينكه اخوت طبيعي باشد و چه رضاعي كه البته اخوت رضاعي آثاري در
مساله ازدواج دارد ولي در ارث ندارد -و چه اخوت ديني كه آثاري اجتماعي دارد ،و در نكاح و ارث اثر ندارد .و به زودي
كالمي از امام صادق (ع) در باره حقوق اخوت ديني خواهد آمد كه فرموده :مؤمن برادر مؤمن و چشم او و راهنماي او است،
به او خيانت نميكند ،و ستم بر او روا نميدارد و او را فريب نميدهد ،و اگر وعدهاي به او داد خلف وعده نميكند «».1
ترجمه الميزان ،ج ،12ص320 :
و اين معنا بر بعضي از مفسرين « »7مخفي مانده و اطالق اخوت در آيه را در باره مؤمنين ،اطالقي مجازي و از باب استعاره
گرفته و گفتهاند :شركت دو نفر در داشتن ايمان ،شبيه است به شركت آن دو در اصل تولد ،براي اينكه هم تولد ،اصلي است
براي بقاء ،چون منشا حيات است ،و هم ايمان منشاي است براي بقاء ابدي در بهشت .بعضي « »0هم گفتهاند :اين اخوت از
باب تشبيه بليغ است ،از اين حيث كه مؤمنين همه به يك ريشه منسوبند آن هم ايمان است ،كه باعث بقاء ابدي است.
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بحث روايتي [رواياتي در ذيل آيه ":ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ" و" ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ"] .....ص 275 :
اشاره
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در مجمع البيان در ذيل آيه" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" ميگويد :زراره از امام باقر (ع) روايت كرده كه فرمود :هنوز هيچ شمشيري
در اسالم كشيده نشده ،و هيچ صف نمازي وصف جنگي بر پا نشده بود ،و هيچ اذاني به صداي بلند گفته نشده بود ،و هيچ
خطاب" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" نازل نشده بود كه افراد قبيله اوس و خزرج مسلمان شدند «».3
مؤلف :و از ابن عباس هم روايت شده كه گفته است :هيچ خطابي به" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "در مكه نازل نشد ،هم چنان كه
هيچ خطابي به" يا أَيُّهَا النَّاسُ" در مدينه نازل نشد « - »3تا آخر حديث -ولي بعضي « »0در باره ذيل اين حديث ترديد
كردهاند .در اين ميان روايات ديگري در الدر المنثور « »2و تفسير قمي «» 2در سبب نزول آيه" ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ
رَسُولِهِ" نقل شده ،كه با مضمون آيه آن طور كه بايد مطابقت ندارد ،و ما متعرض آنها نشديم ،اگر كسي خواسته باشد
ميتواند به اين دو تفسير مراجعه كند.
و در الدر المنثور است كه احمد ،بخاري ،مسلم ،ابو يعلي و بغوي -در كتاب معجم
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،7ص  ،100ح .0
)(2روح المعاني ،ج  ،70ص .131
)(3روح المعاني ،ج  ،70ص .131
)(4مجمع البيان ،ج  ،2ص .103
(5و )0روح المعاني ،ج  ،70ص .101
)(7الدر المنثور ،ج  ،0ص .20
)(8تفسير قمي ،ج  ،7ص .012
ترجمه الميزان ،ج ،12ص323 :
الصحابه ،-و ابن منذر ،طبراني ،ابن مردويه و بيهقي -در كتاب دالئل -از انس روايت كردهاند كه گفته :وقتي آيه" يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ...وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ "نازل شد ،ثابت بن قيس بن شماس كه مردي درشت
صدا بود گفت :اين من بودم كه صدايم را بلند كردم ،و حتما اعمال صالح من حبط شده ،و من اهل جهنم شدهام ،و از آن به
بعد غمگين در خانه خود نشست.
رسول خدا (ص) روزي پرسيد :ثابت بن قيس كجا است كه او را نميبينم؟ بعضي از حاضران شتابان به سراغ ثابت رفتند كه
رسول خدا (ص) احوال تو را ميپرسيد مگر تو را چه شده؟ گفت :من صدايم را بلندتر از صداي رسول اللَّه (ص) كردهام ،و
آيه شريفه در باره من نازل شده ،و اينك همه اعمال صالحم بيهوده گشته ،و من اهل آتش شدهام .افراد مذكور به حضور
رسول خدا (ص) رسيدند ،و جريان را باز گفتند حضرت فرمود :نه ،او اهل آتش نيست ،بلكه اهل بهشت است ،اين بود تا
آنكه ثابت در حادثه جنگ يمامه به شهادت رسيد «».1
مؤلف :جمله" اين بود تا آنكه ثابت در جنگ يمامه كشته شد" كالم راوي است ،ميخواسته بگويد شهادت او در جنگ
يمامه تصديق همان وعدهاي است كه رسول خدا (ص) داد ،و فرمود :او اهل بهشت است .البته اين روايت با مختصر
اختالفي به طرق مختلف ديگري نيز نقل شده.
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و نيز در همان كتاب است كه بخاري -در كتاب االدب -و ابن ابي الدنيا و بيهقي از داوود بن قيس روايت آوردهاند كه گفت:
من حجرهها (ي همسران رسول خدا )را ديدم كه از شاخههاي بي برگ درخت خرما ساخته شده بود ،و از پشت ،آن را با
پالس مويي پوشيده بودند ،و به گمانم عرض و فاصله بين در خانه تا در حجره چادري ،حدود شش و يا هفت ذراع «»7
بود.
و آخرين نقطه خانه (كه به اصطالح فارسي پستوي خانه گفته ميشود) ده ذراع بود ،و من گمان ميكنم بلندي سقف اين
حجرهها بين هفت تا هشت ذراع بود «».0
مؤلف :نظير صدر اين روايت را از ابن سعد از عطاء خراساني روايت كرده كه
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .23
)(2فاصله بين آرنج و نوك انگشت وسطي را يك ذراع گويند ،و بعضي از اهل لغت آن را بين پنجاه تا هفتاد سانت تخمين
زدهاند.
)(3الدر المنثور ،ج  ،0ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص323 :
گفت :من حجرههاي همسران رسول خدا (ص) را ديدم كه از شاخههاي بي برگ درخت خرما ساخته شده بود ،و بر در
خانهها پالسي از موي سياه افتاده بود «».1

و نيز در همان كتاب است كه احمد ،ابن ابي حاتم ،طبراني ،ابن منده و ابن مردويه به سند خود از حارث بن ضرار خزاعي
روايت كرده كه گفت :من وارد بر رسول خدا (ص) شدم ،مرا به اسالم دعوت فرمود .پس به حضورش رفتم ،و اسالم آوردم
مرا دعوت كرد به دادن زكات آن را هم پذيرفتم و عرضه داشتم :يا رسول اللَّه! به سوي قوم و قبيلهام برميگردم ،و ايشان را
به اسالم و دادن زكات ميخوانم ،هر كس اجابتم كرد زكاتش را ميگيرم ،و شما حدود فالن و فالن روز شخصي بفرستيد تا
هر چه زكات جمعآوري كردهام بدهم بياورد.
حارث بين قوم خود رفت و دعوتش پذيرفته شد ،و زكاتها را از آنان كه مسلمان شدند جمع كرد ،ولي در آن تاريخي كه
معين كرده بود فرستادهاي از ناحيه رسول خدا نرسيد .حارث پيش خود فكر كرد حتما حادثهاي رخ داده و رسول خدا (ص) از
دست او خشمگين شده ،لذا محترمين از قوم خود را خواست و به ايشان گفت :رسول خدا (ص) تاريخي معين كرد كه در آن
تاريخ فرستادهاي براي گرفتن زكات نزد من ميفرستد ،و رسول خدا (ص) هرگز خلف وعده نميكند ،و من خيال ميكنم
اين تاخير جز براي اين نيست كه آن جناب خشمگين شده ،به راه بيفتيد تا نزد آن جناب برويم.
از آن سو رسول خدا (ص) در رأس همان تاريخ وليد بن عقبه را به سوي حارث روانه كرد ،تا زكاتهايي را كه از اشخاص
گرفته تحويل بگيرد ،و وليد در بين راه وحشت ميكند و برميگردد ،و به عرض رسول خدا (ص )ميرساند كه من نزد
حارث رفتم و او از دادن زكات خودداري كرد ،و ميخواست مرا بكشد .رسول خدا (ص) فورا لشكري به سوي حارث و
قبيلهاش روانه ميكند .لشكر آن جناب در بين راه به حارث و نفراتش برميخورند كه از قبيله بيرون شده و دارند ميآيند.
لشكريان گفتند اين خود حارث است كه ميآيد ،حارث و نفراتش را دوره كردند .حارث پرسيد به سوي چه كسي ماموريت
يافتهايد؟ گفتند بسوي تو .پرسيد :براي چه؟ گفتند رسول خدا (ص) وليد بن عقبه را نزد تو فرستاده و او برگشته و گفته كه
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[روايتي در باره شان نزول آيه ":إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا"] .....ص 273 :
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من نزد
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص320 :
حارث رفتم ،ولي او زكات را به من نداد ،و خواست مرا به قتل برساند .حارث گفت به آن خدايي كه محمد را به حق مبعوث
كرده چنين نبوده ،و من اصال وليد را نديدهام ،و وليد نزد من نيامده.
و بعد از آنكه حارث به حضور رسول خدا (ص) رسيد (حضرت) پرسيد :آيا زكات را ضبط كردي و خواستي فرستاده مرا به
قتل برساني؟ عرضه داشت :نه به آن خدايي كه تو را به حق مبعوث فرموده من اصال وليد را نديدم و او هم مرا نديده و من
نيامدم مگر بعد از آنكه ديدم در تاريخي كه معين فرمودي كسي را نفرستادي .ترسيدم خدا و رسول بر من خشم گرفته باشد،
لذا آمدهام كه علت تاخير را بپرسم .در اينجا بود كه آيه" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...حَكِيمٌ" نازل شد
«».1
مؤلف :نزول آيه مذكور در داستان وليد بن عقبه در روايات وارده از طرق اهل سنت مستفيض است ،و همچنين روايات وارده
از طرق شيعه .ابن عبد البر در كتاب استيعاب ميگويد :در بين اهل علم آنهايي كه داناي به تاويل قرآن هستند تا آنجا كه
من خبر دارم هيچ اختالفي نيست در اينكه آيه" إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا" در باره وليد بن عقبه نازل شده است «».7

و در كتاب محاسن به سند خود از زياد حذاء از امام ابي جعفر (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثي به او فرمود :اي زياد واي
بر تو مگر دين به غير از محبت ،چيز ديگري است؟ مگر كالم خدا را نميبيني كه ميفرمايد ":إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ -اگر دوستدار خدا هستيد مرا پيروي كنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد و گناهان شما را
برايتان بيامرزد" و مگر خطاب او را به رسول گرامياش محمد (ص) نميبينيد كه ميفرمايد ":حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَ زَيَّنَهُ فِي
قُلُوبِكُمْ -ايمان را محبوب شما كرد و در دلهايتان زينت داد" ،و نيز ميفرمايد ":يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ -مسلمانان هر كسي
را كه به سوي ايشان هجرت كند دوست ميدارند" و فرمود:
حب همان دين است ،و دين همان حب است «».0
مؤلف :در كافي هم به سند خود از فضيل بن يسار از امام صادق (ع) حديثي روايت كرده كه در معناي همين حديث است .و
عبارت آن حديث اين است كه :مگر
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .22
)(2االصابة ،حرف" واو" به نقل از ابن عبد البر.
)(3محاسن برقي ،ص  ،707ح . [.....]072
ترجمه الميزان ،ج ،12ص322 :
ايمان غير از حب و بغض است .آن گاه اين آيه را تالوت فرمود ":حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ».1« "...
و در مجمع البيان است كه بعضي گفتهاند :كلمه" فسوق" به معناي كذب است -نقل از ابن عباس و ابن زيد ،و نيز منقول
از امام ابي جعفر (ع) «».7
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[حب همان دين است و دين همان حب است] .....ص 276 :
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مؤلف :در اين معنا روايات ديگري نيز هست.
و در كافي به سند خود از علي بن عقبه از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود :مؤمن برادر مؤمن ،و چشم او و راهنماي او
است .به او خيانت و ظلم نميكند ،او را فريب نميدهد ،و اگر وعدهاي به او داد خلف وعده نميكند «3».
مؤلف :و در معناي اين حديث روايات ديگري از آن جناب نقل شده كه در بعضي از آنها به جاي مؤمن فرموده :مسلمان
برادر مسلمان است ،او را ظلم نميكند ،و اگر ديگران به او ظلم كنند بي ياورش نميگذارد ،و نيز دنبال سر او بدگويي
نميكند «».3
و در كتاب محاسن به سند خود از ابي حمزه ثمالي از امام ابي جعفر باقر (ع) روايت كرده كه فرمود :مؤمن برادر مؤمن است،
برادر پدري و مادريش ،براي اينكه خداي عز و جل مؤمن را از طينت باغهاي آسماني آفريده ،و از باد و بوي جنان بر او
دميده و بهمين جهت مؤمن ،برادر پدري و مادري مؤمن است «».3
[چند روايت در باره اخوت ايماني و شان نزول آيه ":وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا .....]"...ص 277 :
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و در الدر المنثور است كه احمد ،بخاري ،مسلم ،ابن جرير ،ابن منذر ،ابن مردويه و بيهقي -در كتاب سنن -از انس روايت
كردهاند كه گفت :شخصي به رسول خدا (ص) عرضه داشت چه خوب بود سري به عبد اللَّه بن ابي (وي بزرگ منافقين بود)
بزني.
رسول خدا (ص) بدون درنگ بر االغي سوار شد و مسلمانان هم با او به راه افتادند ،و راهي كه ميبايد طي ميكردند زميني
خشك و شورهزار بود ،همين كه رسول خدا (ص) به عبد اللَّه و همفكرانش رسيد عبد اللَّه گفت :دور شو از من ،به خدا
سوگند بوي االغت ناراحتم كرد.
مردي از انصار گفت :به خدا سوگند االغ رسول خدا (ص) خوشبوتر از تو است .بعضي از ياران عبد اللَّه به حمايت او برخاسته
و بعضي از ياران رسول خدا
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،7ص  ،173ح .3
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .100
)(3اصول كافي ،ج  ،7ص .100
)(4اصول كافي ،ج  ،7ص  ،102ح .11
)(5محاسن ،باب  ،3ص  ،103ح .17
ترجمه الميزان ،ج ،12ص322 :
(ص )به حمايت از آن جناب برخاستند ،و هر دو طايفه عصباني بودند ،دست به شاخههاي خرما برده ،بعضي با دست و با
كفش به يكديگر زدند ،اينجا بود كه آيه" وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما" نازل شد «».1
مؤلف :و در بعضي از روايات -به طوري كه در مجمع البيان نقل شده -آمده :آن كسي كه به عبد اللَّه بن ابي بن سلول آن
پاسخ را داد عبد اللَّه بن رواحه بود ،و زد و خوردي كه رخ داد بين فاميل او از اوس و فاميل عبد اللَّه بن ابي از خزرج بود
« .»7ولي در انطباق آيه و مضمون آن و حكمي كه در آن آمده با اين روايات خفايي هست.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .23
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)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .107
ترجمه الميزان ،ج ،12ص322 :
[سوره الحجرات ( :)21آيات  88تا  .....]81ص 271 :
اشاره

ترجمه آيات .....ص 211 :

اي كساني كه ايمان آوردهايد هيچ قومي حق ندارد قومي ديگر را مسخره كند چه بسا كه آنان از ايشان بهتر باشند ،هيچ
يك از زنان حق ندارند زناني ديگر را مسخره كنند چون ممكن است آنان از ايشان بهتر باشند .و هرگز عيبهاي خود را بر
مال مكنيد (كه اگر عيب يكي از خودتان را بر مال كنيد در واقع عيب خود را بر مال كردهايد) و لقب بد بر يكديگر منهيد كه
اين بد رقم يادآوري از يكديگر است كه بعد از ايمان باز هم يكديگر را به فسوق ياد كنيد و هر كس توبه نكند همه آنان از
ستمكارانند ().11
هان اي كساني كه ايمان آوردهايد! از بسياري گمانها اجتناب كنيد كه بعضي از گمانها گناه است ،و از عيوب مردم تجسس
مكنيد و دنبال سر يكديگر غيبت مكنيد ،آيا يكي از شما هست كه دوست بدارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ قطعا از
چنين كاري كراهت داريد و از خدا پروا كنيد كه خدا توبه پذير مهربان است ().17
هان اي مردم ما شما را از يك مرد و يك زن آفريديم و شما را تيرههايي بزرگ و تيرههايي كوچك قرار داديم تا يكديگر را
بشناسيد نه اينكه به يكديگر فخر كنيد و فخر و كرامت نزد خدا تنها به تقوي است و گراميترين شما با تقويترين شما
است كه خدا داناي با خبر است ().10
اعراب باديهنشين به تو گفتند ايمان آورديم .بگو :نه ،هنوز ايمان نياوردهايد و بايد بگوييد اسالم آورديم چون هنوز ايمان در
دلهاي شما داخل نشده و اگر خدا و رسول را اطاعت كنيد خدا از پاداش اعمالتان چيزي كم نميكند كه خدا آمرزگار رحيم
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسي أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ ال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسي أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ ال
تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ االسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( )11يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ ال تَجَسَّسُوا وَ ال يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً
فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ( )17يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ( )10قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي
قُلُوبِكُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ال يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( )13إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ
ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ()13
قُلْ أَ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( )10يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا
قُلْ ال تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْالمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ( )12إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ
الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ )(18
ترجمه الميزان ،ج ،12ص323 :
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است (14).
مؤمنين تنها آنهايي هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده و ديگر شك به خود راه ندادند و با اموال و جانهاي خود در راه
خدا جهاد كردند تنها اينان صادقند ().13
بگو آيا خدا را از ايمان خود با خبر ميسازيد و حال آنكه خدا ميداند آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است ،و او به هر
چيزي دانا است ().10
بر تو منت مينهند كه اسالم آوردند بگو اسالم خود را بر من منت ننهيد بلكه اين خدا است كه بر شما منت دارد كه به
ايمان هدايتتان كرد اگر به راستي ايمان داشته باشيد ().12
آري ،تنها خدا است كه غيب آسمانها و زمين را ميداند و خدا به آنچه ميكنيد بينا است ().12
ترجمه الميزان ،ج ،12ص321 :
بيان آيات [نهي از مسخره كردن يكديگر و عيبجويي و بد زباني كردن] .....ص 218 :
اشاره
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"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسي أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ ال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسي أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ"...
كلمه" سخريه" كه مبدء اشتقاق كلمه" يسخر "است ،به معناي استهزاء ميباشد .و استهزاء عبارت است از اينكه چيزي
بگويي كه با آن ،كسي را حقير و خوار بشماري ،حال چه اينكه چنين چيزي را به زبان بگويي و يا به اين منظور اشارهاي
كني ،و يا عمال تقليد طرف را در آوري ،به طوري كه بينندگان و شنوندگان بالطبع از آن سخن ،و يا اشاره ،و يا تقليد
بخندند .و كلمه" قوم" به معناي جماعت است ،كه البته در اصل به معناي جماعتي از مردان است ،و شامل زنان نميشود،
چون مردانند كه به امور مهمه قيام ميكنند نه زنان .و مراد از" قوم" در آيه مورد بحث همين معنا است چون اين لفظ در
مقابل" نساء" قرار گرفته.
و دو جمله" عَسي أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ" و" عَسي أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ" حكمت نهي را بيان ميكند.
و آنچه از سياق استفاده ميشود اين است كه ميخواهد بفرمايد :هيچ كسي را مسخره نكنيد ،چون ممكن است آن كس نزد
خدا از شما بهتر باشد .چيزي كه هست چون غالبا مردان ،مردان را ،و زنان ،زنان را مسخره ميكنند ،فرموده هيچ مردي مرد
ديگري را و هيچ زني زن ديگري را مسخره نكند ،و گر نه ممكن است گاهي اوقات يعني در غير غالب مردي زني را ،و يا
زني مردي را مسخره كند.
"وَ ال تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ" -كلمه" لمز" كه مصدر" تلمزوا" است -به طوري كه گفتهاند « - »1به معناي اين است كه
شخصي را به عيبش آگاه سازي .و اگر كلمه مزبور را مقيد به قيد" انفسكم -خود را" نموده ،براي اشاره به اين است كه
مسلمانان در يك مجتمع زندگي ميكنند ،و در حقيقت همه از همند ،و فاش كردن عيب يك نفر در حقيقت فاش كردن
عيب خود است .پس بايد از لمز ديگران به طور جدي احتراز جست (همان طور كه از لمز خودت احتراز داري ،و هرگز عيب
خودت را نميگويي) و همانطور كه حاضر نيستي ديگران عيب تو را بگويند .پس كلمه" أنفسكم" با همه كوتاهياش
حكمت نهي را بيان
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .130
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ترجمه الميزان ،ج ،12ص327 :
ميكند.
"وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ" -كلمه" نبز" -به فتح حرف اول و دوم -به معناي لقب است ،و -به
طوري كه گفتهاند « - »1اختصاص دارد به لقبهاي زشت .پس" تنابز" كه باب تفاعل و طرفيني است به معناي اين است
كه مسلمانان به يكديگر لقب زشت از قبيل فاسق ،سفيه و امثال آن بدهند.
[معناي جمله ":بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ"] .....ص 214 :

[مقصود از" اجتناب از ظن" و مفاد قيد" كثيرا" در آيه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ .....]"...ص : 483

"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"...
مراد از ظني كه در اين آيه مسلمين مامور به اجتناب از آن شدهاند ،ظن سوء است ،و گر نه ظن خير كه بسيار خوب است ،و
به آن سفارش هم شده ،هم چنان كه از آيه "لَوْ ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً" « »1هم استفاده
ميشود.
و مراد از" اجتناب از ظن" اجتناب از خود ظن نيست ،چون ظن ،خود نوعي ادراك نفساني است ،و در دل باز است ،ناگهان
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و مراد از كلمه" اسم" در جمله" بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ" ذكر است ،و از اين باب است كه در فارسي هم ميگوييم اسم فالني
به سخاوت در رفته ،يعني ذكرش سر زبانها است .و بنا بر اين معناي" بئس االسم" "،بئس الذكر" است ،يعني بد ذكري
است ذكر مردمي كه ايمان آوردهاند به فسوق ،و اينكه آنان را به بدي ياد كني ،چون مؤمن بدان جهت كه مؤمن است
سزاوارتر است كه همواره به خير ياد شود ،و به او طعنه زده نشود ،و بايد چيزي كه اگر بشنود ناراحت ميشود در بارهاش
گفته نشود ،مثال نگويند پدرش چنين ،و يا مادرش چنان بوده.
ممكن هم هست مراد از كلمه" اسم" سمت و عالمت باشد ،و معناي جمله اين باشد كه :بد عالمتي است اينكه انساني را
بعد از ايمان به داغ فسوق عالمت بگذاري ،و به عالمتي زشت يادش كني ،مثال به كسي كه يك روزي گناهي كرده و بعد
توبه نموده ،تا آخر عمرش به او بگويند فالن كاره .و يا معنا اين باشد كه :اين بد عالمتي است كه تو با بدگويي مردم براي
خود قرار ميدهي ،و همه تو را به عنوان مردي بد زبان بشناسند كه همواره افراد را به زشتي ياد ميكني .و به هر يك از
اين معاني باشد جمله مذكور اشارهاي به حكمت نهي دارد.
"وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" -يعني هر كس توبه نكند و از اين گونه گناهان كه سابقا كرده بوده دست بر ندارد،
و با اين كه بر آن نهي نازل شده هم چنان مرتكب شود ،و از آن پشيمان نگردد ،و با ترك آن به سوي خداي سبحان
برگشت نكند ،چنين كساني حقا ستمكارند ،چون با اينكه خداي تعالي علمشان را از معاصي دانسته و از آن نهي فرموده ،با
اين حال عمل بدي نميدانند.
از جمله مورد بحث يعني جمله" وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ "...اين معنا هم فهميده ميشود كه در زمان نزول آيه كساني از مؤمنين
بودهاند كه مرتكب چنين گناهي ميشدند.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،12ص320 :
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[نهي از تجسس عيوب ديگران و از غيبت كردن و بيان مفسده غيبت و تجسس (وَ ال تَجَسَّسُوا وَ ال يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً .....])...ص : 484

"وَ ال تَجَسَّسُوا" -كلمه" تجسس" -با جيم -به معناي پيگيري و تفحص از امور مردم است ،اموري كه مردم عنايت دارند
پنهان بماند و تو آنها را پيگيري كني تا خبردار شوي.
كلمه" تحسس" -با حاء بي نقطه -نيز همين معنا را ميدهد ،با اين تفاوت كه تجسس -با جيم -در شر استعمال ميشود ،و
تحسس -با حاء -در خير به كار ميرود ،و به همين جهت بعضي « »1گفتهاند :معناي آيه اين است كه :دنبال عيوب
مسلمانان را نگيريد ،و در اين مقام بر نياييد كه اموري را كه صاحبانش ميخواهند پوشيده بماند تو آنها را فاش سازي ".وَ ال
يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ" -كلمه" غيبت" -به طوري كه در مجمع البيان
»«2معنا كرده -عبارت است از اينكه در غياب كسي عيبي از او بگويي كه حكمت و و جدان بيدار تو را از آن نهي كند.
البته فقهاء اين كلمه را به خاطر اختالفي كه در مصاديقش از حيث وسعت دارد ،به عبارتهاي مختلفي تفسير كردهاند كه
برگشت همه آن عبارتها به اين است كه در غياب كسي در باره او چيزي بگويي كه اگر بشنود ناراحت شود .و به همين
جهت بدگويي دنبال سر فردي كه تظاهر به فسق ميكند را جزء غيبت نشمردهاند( ،چون اگر بشنود كه دنبال سرش چنين
گفتهاند ناراحت نميشود).
و شارع اسالم از اين جهت از غيبت نهي فرموده كه :غيبت اجزاي مجتمع بشري را يكي پس از ديگري فاسد ميسازد ،و از

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

ظني در آن وارد ميشود و آدمي نميتواند براي نفس و دل خود دري بسازد ،تا از ورود ظن بد جلوگيري كند ،پس نهي
كردن از خود ظن صحيح نيست .بله ،مگر آنكه از پارهاي مقدمات اختياري آن نهي كند .پس منظور آيه مورد بحث نهي از
پذيرفتن ظن بد است ،ميخواهد بفرمايد :اگر در باره كسي ظن بدي به دلت وارد شد آن را نپذير و به آن ترتيب اثر مده.
و بنا بر اين ،پس اينكه فرمود بعضي از ظنها گناه است ،باز خود ظن را نميگويد( ،چون ظن به تنهايي چه خوبش و چه
بدش گناه نيست ،براي اينكه گفتيم اختياري نيست) ،بلكه ترتيب اثر دادن به آن است كه در بعضي موارد گناه است( ،مثل
اينكه نزد تو از كسي بدگويي كنند ،و تو دچار سوء ظن به او شوي و اين سوء ظن را بپذيري ،و در مقام ترتيب اثر دادن بر
آمده او را توهين كني ،و يا همان نسبت را كه شنيدهاي به او بدهي و يا اثر عملي ديگري بر مظنهات بار كني كه همه اينها
آثاري است بد و گناه و حرام).
و مراد از اينكه فرمود" كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ" با در نظر گرفتن اينكه كلمه" كثيرا" را نكره آورده ،تا داللت كند بر اينكه ظن گناه
في نفسه زياد است ،نه با مقايسه با ساير مصاديق ظن كه همان بعض ظني است كه فرموده گناه است -پس ظن گناه في
نفسه زياد است ،هر چند كه بعضي ،از مطلق ظن است ،و نسبت به مطلق ظن اندك است.
ممكن هم هست كه مراد اعم از خصوص ظن گناه باشد ،مثال خواسته باشد بفرمايد از بسياري از مظنهها اجتناب كنيد ،چه
آنهايي كه ميدانيد گناه است ،و چه آنهايي كه نميدانيد تا در نتيجه يقين كنيد كه از ظن گناه اجتناب كردهايد ،كه در اين
صورت امر به اجتناب از بسياري از ظنها ،امري احتياطي خواهد بود( ،مثل اينكه بگوييم از مالهايي كه نميداني حالل است
اجتناب كن ،چه از آنهايي كه ميداني حرام است ،و چه از آنها كه
__________________________________________________
)(1چرا مؤمنين و مؤمنات وقتي تهمتها را ميشنوند به يكديگر حسن ظن نميورزند .سوره نور ،آيه .17
ترجمه الميزان ،ج ،12ص323 :
نميداني حرام است يا حالل ،تا در نتيجه يقين كني كه از مال حرام دوري جستهاي).
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صالحيت داشتن آن آثار صالحي كه از هر كسي توقعش ميرود ساقط ميكند ،و آن آثار صالح عبارت است از اينكه هر فرد
از افراد جامعه با فرد ديگر بياميزد و در كمال اطمينان خاطر و سالمتي از هر خطري با او يكي شود ،و ترسي از ناحيه او به
دل راه ندهد ،و او را انساني عادل و صحيح بداند ،و در نتيجه با او مانوس شود .نه اينكه از ديدن او بيزار باشد و او را فردي
پليد بشمارد .در اين هنگام است كه از تك تك افراد جامعه آثاري صالح عايد جامعه ميگردد ،و جامعه عينا مانند يك تن
واحد متشكل ميشود .و اما اگر در اثر غيبت و بدگويي از او بدش بيايد و او را مردي معيوب بپندارد ،به همين مقدار با او
قطع رابطه ميكند ،و اين قطع رابطه را هر چند اندك باشد ،وقتي در بين همه افراد جامعه در نظر بگيريم ،آن وقت
ميفهميم كه چه خسارت بزرگي به ما وارد آمده ،پس در حقيقت عمل غيبت و اين بالي جامعه سوز به منزله خورهاي است
كه در بدن شخص راه يابد ،و اعضاي او را يكي پس از ديگري بخورد ،تا جايي كه به كلي رشته حياتش را قطع سازد.
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .102
ترجمه الميزان ،ج ،12ص323 :
و انسان كه از روز ازل به حكم ضرورت ،اجتماع تشكيل داد ،براي اين تشكيل داد كه يك زندگي اجتماعي داشته باشد ،و در
اجتماع داراي منزلتي شايسته و صالح باشد ،منزلتي كه به خاطر آن ديگران با او بياميزند ،و او با ديگران بياميزد ،او از خير
ديگران بهرهمند ،و ديگران از خير او برخوردار شوند .و غيبت عامل مؤثري است براي اينكه او را از اين منزلت ساقط كند و
اين هويت را از او بگيرد .در آغاز يك فرد را از عدد مجتمع صالح كم كند ،و سپس فرد دوم و سوم را ،تا آنجا كه در اثر
شيوع غيبت تمامي افراد جامعه از صالحيت زندگي اجتماعي ساقط شوند ،و صالح جامعه به فساد مبدل گردد ،و آن وقت
ديگر افراد جامعه با هم انس نگيرند ،و از يكديگر ايمن نباشند ،و به يكديگر اعتماد نكنند ،آن وقت است كه دواء كه همان
تشكيل جامعه از روز نخست بود ،به صورت دردي بي دواء درميآيد.
پس غيبت در حقيقت ابطال هويت و شخصيت اجتماعي افرادي است كه خودشان از جريان اطالعي ندارند و خبر ندارند كه
دنبال سرشان چه چيزهايي ميگويند ،و اگر خبر داشته باشند و از خطري كه اين كار برايشان دارد اطالع داشته باشند از آن
احتراز ميجويند و نميگذارند پردهاي را كه خدا بر روي عيوبشان انداخته به دست ديگران پاره شود ،چون خداي سبحان
اين پردهپوشيها را بدين منظور كرده كه حكم فطري بشر اجراء گردد ،يعني اينكه فطرت بشر او را واميداشت تا به زندگي
اجتماعي تن در دهد ،اين غرض حاصل بشود ،و افراد بشر دور هم جمع شوند ،با يكديگر تعاون و معاضدت داشته باشند ،و
گر نه اگر اين پردهپوشي خداي تعالي نبود ،با در نظر گرفتن اينكه هيچ انساني منزه از تمامي عيوب نيست ،هرگز اجتماعي
تشكيل نميشد.
و جمله" أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ" در ضمن مثالي به همين حقيقت اشاره ميكند .در اين جمله
نخست استفهام انكاري به كار برده ،و حب منفي را به" أحد" يعني يكي از مسلمانان نسبت داده ،و نه به بعضي از
مسلمانان ،يعني نفرموده ":أ يحب بعضكم" و يا تعبيري ديگر تا مشمول نفي واضحتر شود .و باز به همين منظور نفي
مذكور را با جمله" كرهتموه" تاكيد فرمود ،و با اينكه ميتوانست همين كراهت را به احد نسبت داده بفرمايد" فكرهه".
و حاصل معناي آيه اين است كه :غيبت كردن مؤمن به منزله آن است كه يك انساني گوشت برادر خود را در حالي كه او
مرده است بخورد .حال چرا فرمود گوشت برادرش؟ براي اينكه مؤمن برادر او است ،چون از افراد جامعه اسالمي است كه از
مؤمنين تشكيل يافته ،و خداي تعالي فرموده ":إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" .و چرا او را مرده خواند؟ براي اينكه ترجمه الميزان،
ج ،12ص320 :
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[توضيح داللت آيه ":يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا "...بر نفي و رد تفاخر به انساب و نژادها و طبقات] .....ص: 487

"يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ...".
كلمه" شعوب" جمع" شعب" -به كسره شين و سكون عين -است و -به طوري كه در مجمع البيان « »0گفته -به معناي
قبيله بزرگي از مردم است ،مانند قبيله ربيعه و مضر .و كلمه" قبائل" جمع" قبيله" است كه جمعيتي كوچكتر از شعب است
و تيرهاي از آن است مانند" تيم" كه يكي از تيرههاي" مضر" است.
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آن مؤمن ،بي خبر از اين است كه دارند از او غيبت ميكنند.
و اينكه فرمود" فكرهتموه" و نفرمود" فتكرهونه" ،اشعار دارد به اينكه كراهت شما امري است ثابت و محقق ،و هيچ شكي
در اين نيست كه شما هرگز راضي نميشويد يك انساني را كه برادر شما است و مرده است ،بخوريد .پس همان طور كه اين
كار مورد كراهت و نفرت شما است ،بايد غيبت كردن برادر مؤمنتان ،و بدگويي در دنبال سر او نيز مورد نفرت شما باشد،
چون اين هم در معناي خوردن برادر مرده شما است.
اين را نيز بدان كه همين تعليلي كه در جمله" أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ "...براي حرمت غيبت آمده ،تعليل براي حرمت
تجسس نيز هست ،چون فرق غيبت با تجسس تنها در اين است كه غيبت اظهار عيب مسلماني است براي ديگران -چه
اينكه عيبش را خود ما ديده باشيم و چه اينكه از كسي شنيده باشيم -و تجسس عبارت است از اينكه به وسيلهاي علم و
آگاهي به عيب او پيدا كنيم .ولي در اينكه هر دو عيب جويي است مشتركند ،در هر دو ميخواهيم عيبي پوشيده بر مال شود.
در تجسس براي خود ما بر مال شود ،و در غيبت براي ديگران .و به همين جهت بعيد نيست كه جمله" أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً"...
تعليل باشد براي هر دو جمله ،يعني هم جمله" وَ ال تَجَسَّسُوا" و هم جمله" وَ ال يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً".
اين را هم بايد دانست كه در اين كالم اشعار و يا داللتي هست بر اينكه حرمت غيبت تنها در باره مسلمان است ،به قرينه
اينكه در تعليل آن عبارت" لَحْمَ أَخِيهِ" را آورده ،و ما ميدانيم كه اخوت تنها در بين مؤمنين است.
"وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ" -ظاهر اين عبارت اين است كه عطف باشد بر جمله" اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ" .البته اين
ظهور در صورتي است كه مراد از تقوي ،اجتناب از همين گناهاني باشد كه قبال مرتكب شده بودند ،و بعد از نزول اين دستور
از آن توبه كنند ،آن وقت معناي "إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ" اين ميشود كه :خدا بسيار پذيراي توبه است ،و نسبت به بندگان
تائب كه به وي پناهنده ميشوند مهربان است.
و اما اگر مراد از تقوي اجتناب و پرهيز از مطلق گناهان باشد -هر چند كه تا كنون مرتكب آن نشده باشند -آن وقت مراد از
جمله" إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ" اين ميشود كه :خدا بسيار به بندگان با تقوايش مراجعه نموده در صدد هدايت بيشتر آنان
برميآيد ،و هر لحظه با فراهم كردن اسباب ،آنان را از اينكه در مهلكههاي شقاوت قرار گيرند ،حفظ ميكند ،و نسبت به
ايشان مهربان است .
ترجمه الميزان ،ج ،12ص322 :
و اينكه گفتيم دو احتمال دارد ،بدين جهت است كه توبه از جانب خدا دو گونه است :يك توبه خدا قبل از توبه بنده است ،و
آن به اين است كه به بنده خود رجوع نموده ،او را موفق به توبه مينمايد ،هم چنان كه فرموده ":ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا"
« ،»1و يك توبه ديگرش بعد از توبه بنده است ،يعني وقتي بندهاش توبه كرد ،دوباره به او رجوع ميكند تا او را بيامرزد و
توبهاش را بپذيرد ،هم چنان كه فرموده ":فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ" «».7
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بعضي « »3هم گفتهاند :مطلب به عكس است ،و شعوب جمعيتهاي كمتر از قبائل است به طوري كه چند شعب يك قبيله
را تشكيل ميدهد .و اگر اين جمعيتها را شعب خواندهاند چون از يك قبيله منشعب ميشوند.
راغب ميگويد :شعب عبارت است از قبيلهاي كه از يك قبيله ديگر منشعب گردد ،و جمع آن شعوب ميآيد ،در كالم خداي
عز و جل هم آمده" شُعُوباً وَ قَبائِلَ ".و اما كلمه" شعب" در مورد زمين عبارت است از دامنه چند دره كه اگر از طرف دامنه
نگاه كني به نظرت ميرسد يك زمين است كه در آخر ،چند شقه شده ،و اگر از طرف درهها نگاه كني به نظرت ميرسد كه
چند تكه زمين است كه در آخر يكي شده و لذا بعضي گفتهاند :اين كلمه ،هم به جاي كلمه اجتماع استعمال ميشود ،مثال
ميگويي" شعبت" يعني من جمع شدم .و هم به جاي كلمه تفرقه استعمال ميشود ،مثل اينكه ميگويي" شعبت" يعني من
جدا شدم «».3
__________________________________________________
)(1سپس به ايشان مراجعه ميكند تا ايشان توبه كنند .سوره توبه ،آيه .112
)(2پس هر كس بعد از ظلم و گناهش توبه كند و خود را اصالح نمايد خدا هم به او برميگردد ،و توبهاش ميپذيرد .سوره
مائده ،آيه .02
(3و )3مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]102
)(5مفردات راغب ،ماده" شعب".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص322 :
بعضي »«1ديگر گفتهاند :كلمه" شعوب" به معناي نژادهاي غير عرب از قبيل ترك و فارس و هندي و آفريقايي و امثال
اينها است .و كلمه" قبائل" به معناي تيرههاي عربي است.
و ظاهرا برگشت اين قول به يكي از همان دو قول قبلي است ،و به زودي در بحث روايتي آينده تتمه اين گفتار ميآيد -ان
شاء اللَّه تعالي.
مفسرين »«2گفتهاند :آيه شريفه در اين مقام است كه ريشه تفاخر به انساب را بزند .و بنا بر اين ،مراد از جمله" مِنْ ذَكَرٍ وَ
أُنْثي" آدم و حوا خواهد بود ،و معناي آيه چنين ميشود :ما شما مردم را از يك پدر و يك مادر آفريديم ،همه شما از آن دو
تن منتشر شدهايد ،چه سفيدتان و چه سياهتان ،چه عربتان و چه عجمتان .و ما شما را به صورت شعبهها و قبيلههاي
مختلف قرار داديم ،نه براي اينكه طائفهاي از شما بر سايرين برتري و كرامت داشت ،بلكه صرفا براي اين كه يكديگر را
بشناسيد و امر اجتماعتان و مواصالت و معامالتتان بهتر انجام گيرد ،چون اگر فرض شود كه مردم همگي يك جور و يك
شكل باشند و نتيجتا يكديگر را نشناسند ،رشته اجتماع از هم ميگسلد ،و انسانيت فاني ميگردد .پس غرض از اين كه مردم
را شعبه شعبه و قبيله قبيله كرد اين بود ،نه اينكه به يكديگر تفاخر كنند ،تفاخر به انساب ،و تفاخر به پدران و مادران.
و بعضي »«3از مفسرين گفتهاند :مراد از ذكر و انثي مطلق مرد و زن است ،و آيه شريفه در اين مقام است كه مطلق
تفاضل به طبقات به سفيد پوستي و سياه پوستي و عربيت و عجميت و غني بودن و فقير بودن و به بردگي و مواليي و به
مردي و زني را از بين ببرد .و معناي آيه اين است كه :هان اي مردم ،ما شما را از يك مرد و يك زن آفريديم ،پس هر يك
از شما انساني هستيد متولد از دو انسان ،و از اين جهت هيچ فرقي با يكديگر نداريد ،و اختالفي هم كه در بين شما هست و
شما را شعبه شعبه و قبيله قبيله كرده ،اختالفي است مربوط به جعل الهي ،نه به خاطر كرامت و فضيلت بعضي از شما بر
بعضي ديگر ،بلكه براي اين است كه يكديگر را بشناسيد و نظام اجتماعتان كامل شود.
و سپس همان مفسرين «» 3اعتراض كردهاند به اينكه :آيه شريفه در اين سياق است كه تفاخر به انساب را از بين ببرد ،و
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آن را نكوهش كند ،به شهادت اينكه ميفرمايد" وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا" ،و ترتب اين فرض بنا بر اين وجهي كه
شما ذكر كرديد ،روشن نيست،
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .107
)(2روح المعاني ،ج  ،70ص .101
(3و )3روح المعاني ،ج  ،70ص .107
ترجمه الميزان ،ج ،12ص322 :
چون بنا بر وجه شما سخن از مذمت تفاخر به حسب و نسب در بين نميآيد ،شما ميگوييد:
آيه در صدد الغاء مطلق تفاضل است .ولي ممكن است به اين معترض گفته شود كه :اختالف در انساب هم يكي از مصاديق
اختالف طبقاتي است ،و بناي وجه باال بر اين اساس است كه ميگويد آيه در صدد نفي اختالف طبقاتي به تمامي مصاديق
آن است ،و هم چنان كه ممكن است تفاخر به انساب را نفي و مذمت كنيم ،به اين دليل كه همه انساب و دودمانها منتهي
به يك مرد و زن ميشوند ،و تمامي مردم در اين پدر و مادر شريكند .همچنين ممكن است همين مطلب را نفي و مذمت
بكنيم به اين دليل كه هر انساني متولد از دو انسان ميشود ،و همه مردم در اين جهت شريكند.
ولي حق مطلب اين است كه جمله" وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ" اگر بگوييم ظهور در مذمت تفاخر به خصوص انساب دارد،
وجه اول وجيهتر است ،و گر نه وجه دوم بهتر است ،چون عموميتر است.

"إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ" -اين جمله مطلب تازهاي را بيان ميكند ،و آن عبارت از اين است كه چه چيزي نزد خدا
احترام و ارزش دارد .تا قبل از اين جمله ميفرمود:
مردم از اين جهت كه مردمند همه با هم برابرند ،و هيچ اختالف و فضيلتي در بين آنان نيست ،و كسي بر ديگري برتري
ندارد ،و اختالفي كه در خلقت آنان ديده ميشود كه شعبه شعبه و قبيله قبيله هستند تنها به اين منظور در بين آنان به وجود
آمده كه يكديگر را بشناسند ،تا اجتماعي كه در بينشان منعقد شده نظام بپذيرد ،و ائتالف در بينشان تمام گردد ،چون اگر
شناسايي نباشد ،نه پاي تعاون در كار ميآيد و نه ائتالف ،پس غرض از اختالفي كه در بشر قرار داده شده اين است ،نه
اينكه به ي كديگر تفاخر كنند ،يكي به نسب خود ببالد ،يكي به سفيدي پوستش فخر بفروشد ،و يكي به خاطر همين امتيازات
موهوم ،ديگران را در بند بندگي خود بكشد ،و يكي ديگري را استخدام كند ،و يكي بر ديگري استعال و بزرگي بفروشد ،و در
نتيجه كار بشر به اينجا برسد كه فسادش تري و خشكي عالم را پر كند ،و حرث و نسل را نابود نموده ،همان اجتماعي كه
دواي دردش بود ،درد بي درمانش شود.
در اين جمله ميخواهد امتيازي را كه در بين آنان بايد باشد بيان كند ،اما نه امتياز موهوم ،امتيازي كه نزد خدا امتياز است ،و
حقيقتا كرامت و امتياز است.
توضيح اينكه :اين فطرت و جبلت در هر انساني است كه به دنبال كمالي ميگردد كه با داشتن آن از ديگران ممتاز شود ،و
در بين اقران خود داراي شرافت و كرامتي خاص گردد .و از آنجايي كه عامه مردم دلبستگيشان به زندگي مادي دنيا است
قهرا اين امتياز و ترجمه الميزان ،ج ،12ص323 :
كرامت را در همان مزاياي زندگي دنيا ،يعني در مال و جمال و حسب و نسب و امثال آن جستجو ميكنند ،و همه تالش و
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[توضيح اينكه تقوا تنها كرامت و امتياز حقيقي است (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ)] .....ص 211 :
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[معناي اينكه فرمود :به اعراب بگو ايمان نياوردهايد بلكه بگوييد اسالم آوردهايم] .....ص 218 :

"قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ"...
اين آيه و آيات بعدش تا آخر سوره متعرض حال اعراب است كه ادعاي ايمان ميكردند ،و بر پيامبر منت مينهادند كه ما
ايمان آوردهايم .و سياق اين آيه كه حكايت كالم آنان و مامور شدن رسول خدا (ص) است به اينكه در پاسخشان بفرمايد:
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توان خود را در طلب و به دست آوردن آن به كار ميگيرند ،تا با آن به ديگران فخر بفروشند ،و بلندي و سروري كسب
كنند.
در حالي كه اين گونه مزايا ،مزيتهاي موهوم و خالي از حقيقت است ،و ذرهاي از شرف و كرامت به آنان نميدهد ،و او را تا
مرحله شقاوت و هالكت ساقط ميكند.
آن مزيتي كه مزيت حقيقي است و آدمي را باال ميبرد ،و به سعادت حقيقيش كه همان زندگي طيبه و ابدي در جوار رحمت
پروردگار است ميرساند ،عبارت است از تقوي و پرواي از خدا .آري ،تنها و تنها وسيله براي رسيدن به سعادت آخرت همان
تقوي است كه به طفيل سعادت آخرت سعادت دنيا را هم تامين ميكند ،و لذا خداي تعالي فرموده" تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَ
اللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ" « .»1و نيز فرموده" وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوي" « ،»7و وقتي يگانه مزيت تقوي باشد ،قهرا
گراميترين مردم نزد خدا با تقويترين ايشان است ،هم چنان كه در آيه مورد بحث هم همين را فرموده.
و اين آرزو و اين هدفي كه خداي تعالي به علم خود آن را هدف زندگي انسانها قرار داده ،هدفي است كه بر سر به دست
آوردن آن ديگر پنجه به رخ يكديگر كشيدن پيش نميآيد ،بخالف هدفهاي موهوم مذكور كه براي به دست آوردن آن
مزاحمتها ،جنگها و خونريزيها پيش ميآيد .او ميخواهد بيش از ديگران ثروت را به خود اختصاص دهد ،و اين ميخواهد
قبل از ديگران به رياست برسد .او ميخواهد در تجمل دادن به زندگي از ديگران سبقت بگيرد ،و اين ميخواهد آوازهاش
همه آوازهها را تحت الشعاع قرار دهد ،و همچنين ساير مزاياي موهوم ،همچون انساب و غيره.
"إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ "-اين جمله مضمون جمله قبل را تاكيد ميكند ،و در ضمن اشارهاي هم به اين معنا دارد كه اگر خداي
تعالي از بين ساير مزايا تقوي را براي كرامت يافتن انسانها برگزيد ،براي اين بود كه او به علم و احاطهاي كه به مصالح
بندگان خود دارد ميداند كه اين مزيت ،مزيت حقيقي و واقعي است ،نه آن مزايايي كه انسانها براي خود مايه كرامت و
شرف قرار دادهاند ،چون آنها همه ،مزايايي وهمي و باطل است .زينتهاي زندگي مادي دنيايند كه خداي تعالي در باره آنها
فرموده:
__________________________________________________
)(1شما متاع دنيا راي ميخواهيد ،ولي خدا آخرت را .سوره انفال ،آيه .02
)(2براي زندگي ابدي خود توشه جمع كنيد كه بهترين توشه تقوي است .سوره بقره ،آيه .122
ترجمه الميزان ،ج ،12ص321 :
"وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ" «».1
آيه شريفه داللت دارد بر اينكه بر هر انساني واجب است كه در هدفهاي زندگي خود تابع دستورات پروردگار خود باشد ،آنچه
او اختيار كرده اختيار كند ،و راهي كه او به سويش هدايت كرده پيش گيرد .و خدا راه تقوي را براي او برگزيده ،پس او بايد
همان را پيش گيرد.
عالوه بر اين ،بر هر انساني واجب است كه از بين همه سنتهاي زندگي دين خدا را سنت خود قرار دهد.
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نه ،هنوز ايمان نياوردهايد ،داللت دارد بر اينكه مراد از "اعراب" بعضي از عربهاي باديهنشين بوده ،نه همه آنان ،به شهادت
آيه" وَ مِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ" « »7كه ميفرمايد:
بعضي از اعراب به خدا و روز جزا ايمان دارند.
"قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا" -يعني به تو ميگويند ايمان آورديم و ادعاي ايمان ميكنند ،بگو :نه ،هنوز ايمان
نياوردهايد ،و آنان را در ادعايشان تكذيب كن .و جمله" وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا" استدراك و اعراض از آن معنايي است كه جمله
قبلي بر آن داللت داشت ،و تقدير كالم چنين است :نگوييد ايمان آورديم بلكه بگوييد اسالم آورديم.
"وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ" -اين جمله ميرساند كه :با اينكه انتظار ميرفت ايمان داخل در دلهاي شما شده باشد،
هنوز نشده ،و به همين جهت در اين جمله نفي ايماني كه در جمله قبلي بود تكرار نشده .در آن جا ميفرمود ":بگو ايمان
نياوردهايد" و در اينجا ميفرمايد" با اينكه انتظار آن هست هنوز ايمان داخل در قلوب شما نشده" پس تكرار يك مطلب
نيست.
از اينكه در اين آيه شريفه نخست ايمان را از اعراب نفي ميكند و سپس توضيح ميدهد كه منظور اين است كه ايمان كار
دل است ،و دلهاي شما هنوز با ايمان نشده ،و در
__________________________________________________
)(1اين زندگي دنيا چيزي بجز لهو و لعب نيست ،و خانه آخرتست كه زندگي واقعي است ،اگر ميتوانستند بفهمند .سوره
عنكبوت ،آيه .03
)(2سوره توبه ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص327 :
عين حال اسالم را براي آنان قائل ميشود ،بر ميآيد كه فرق بين اسالم و ايمان چيست.
ايمان معنايي است قائم به قلب و از قبيل اعتقاد است ،و اسالم معنايي است قائم به زبان و اعضاء ،چون كلمه اسالم به
معناي تسليم شدن و گردن نهادن است .تسليم شدن زبان به اينست كه شهادتين را اقرار كند ،و تسليم شدن ساير اعضاء به
اين است كه هر چه خدا دستور ميدهد ظاهرا انجام دهد ،حال چه اينكه واقعا و قلبا اعتقاد به حقانيت آنچه زبان و عملش
ميگويد داشته باشد ،و چه نداشته باشد ،و اين اسالم آثاري دارد كه عبارت است از محترم بودن جان و مال ،و حالل بودن
نكاح وارث او.
"وَ إِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ال يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً" -كلمه" يلتكم" از ماده" ليت" اشتقاق يافته كه به معناي نقص
است .وقتي گفته ميشود" الته ،يليته ،ليتا" كه چيزي از مفعول فعل كم كرده باشد .و مراد از اطاعت ،اطاعت خالص و
واقعي است ،به طوري كه باطن انسان با ظاهرش مطابقت داشته باشد ،نه اينكه چون منافقان تقليد اطاعت كاران واقعي را
در آورد .و اطاعت خدا استجابت دعوت او است در هر چه كه بدان دعوت ميكند ،چه اعتقاد و چه عمل .و اطاعت رسول
خدا (ص )تصديق رسالت او و پيرويش در آنچه كه بدان امر ميكند ميباشد ،او امري كه مربوط به واليت او در امور امت
است .و مراد از كلمه" اعمال" ،جزاي اعمال است ،و مراد از نقص اعمال ناقص نكردن جزاي آن است.
و معناي آيه اين است كه :اگر خدا را در آنچه به شما امر ميكند -كه خالصهاش پيروي دين او بر حسب اعتقاد است -و
رسول را در آنچه به شما امر ميكند اطاعت كنيد از پاداشهاي اعمالتان چيزي كم نميكند.
و جمله" إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" ،همان كم نكردن اعمال بندگان در صورت اطاعتشان از خدا و رسول را تعليل ميكند،
(ميفرمايد اجر شما را كم نميكند براي اينكه او آمرزگار مهربان است).
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"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ" در
آيه قبلي اجماال تعريف كرد كه ايمان داخل در دلهايشان شده (چون از جمله" لَمْ تُؤْمِنُوا" و "لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ"
كه راجع به مسلمانان بي ايمان بود اين تعريف اجمالي استفاده ميشد) و اينك در اين آيه همان تعريف اجمالي را به طور
مفصل بيان ميكند.
پس جمله" إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ" ميخواهد مؤمنين را منحصر در ترجمه الميزان ،ج ،12ص320 :
كساني كند كه به خدا و رسول او ايمان داشته باشند .پس تعريف مؤمنين به اينكه به خدا و رسول ايمان دارند ،و به ساير
صفاتي كه در آيه آمده ،تعريفي است كه هم جامع صفات مؤمن است و هم مانع ،يعني هيچ غير مؤمني مشمول آن
نميشود ،در نتيجه هر كس متصف به اين صفات باشد مؤمن حقيقي است ،هم چنان كه هر كس يكي از اين صفات را
نداشته باشد ،مؤمن حقيقي نيست.
و ايمان به خدا و رسولش عقدي است قلبي بر توحيد خداي تعالي و حقانيت آنچه كه پيامبرش آورده ،و نيز عقد قلبي بر
صحت رسالت و پيروي رسول در آنچه دستور ميدهد.
"ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا" -يعني مؤمنين آنهايي هستند كه ايمان به خدا و رسول او بياورند ،و ديگر در حقانيت آنچه ايمان آوردهاند
شك نكنند ،و ايمانشان ثابت و آن چنان مستقر باشد كه شك آن را متزلزل نكند .و اگر در آغاز جمله كلمه" ثم" را آورد ،نه
كلمه "واو" را -به طوري كه ميگويند « - »1براي اين است كه داللت كند بر اينكه اين شك نكردن آنان منحصر به يك
زمان نيست ،بلكه در زمانهاي آينده نيز شك نميكنند ،تو گويي عروض شك چيزي است كه دائما خطرش وجود دارد ،در
نتيجه اين كلمه ميفهماند كه بايد استحكام اولي ايمان باقي بماند .و اگر فرموده بود "و لم يرتابوا" تنها ايماني را شامل
ميشد كه در آغاز مقارن با شك و ترديد نباشد ،ولي ديگر نسبت به ما بعد ساكت بود.
"وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" -كلمه" مجاهده" كه مصدر" جاهدوا "است ،به معناي بذل جهد و
بهكارگيري تمامي توان خويش در پيشبرد راه خدا است .و كلمه" سبيل اللَّه" به معناي دين خدا است .و منظور از مجاهده
به اموال و انفس ،عمل و به كار گرفتن تا آخرين درجه قدرت است در انجام تكليف مالي الهي ،از قبيل زكات و ساير انفاقات
واجب ،و انجام تكاليف بدني چون نماز و روزه و حج و غيره.
و معناي آيه اين است كه :مؤمنين واقعي كوشش ميكنند تا تكاليف مالي و بدني اسالمي خود را انجام دهند ،و در حالي
انجام ميدهند -و يا عملشان چنين حالي دارد -كه در دين خدا و در راه او است.
"أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ" -اين جمله بر ايمان مؤمنين نامبرده ما دام كه آن صفات را حفظ كرده باشند صحه گذاشته و
تصديق ميكند.
"قُلْ أَ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .102
ترجمه الميزان ،ج ،12ص323 :
اين آيه شريفه اعراب را از اين جهت توبيخ ميكند كه گفتند ما ايمان آورديم .در حالي كه الزمه اين ادعاء اين است كه در
سخن خود صادق باشند ،و بر ايمان خود پافشاري به خرج داده باشند .بعضي ديگر گفتهاند :بعد از آنكه آيه قبلي نازل شد،
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بحث روايتي [رواياتي در مورد نهي از مسخره كردن يكديگر ،بد زباني و تنابز به القاب ،غيبت و سوء ظن ،در ذيل آيات مربوطه
گذشته] .....ص: 495
اشاره

در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم از مقاتل روايت كرده كه در تفسير آيه" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ"
گفته :اين آيه در باره عدهاي از بني تميم نازل شد كه بالل ،سلمان ،عمار ،خباب ،صهيب ،ابن فهيره و سالم موالي ابي
حذيفه را مسخره ميكردند «».1
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اعراب سوگند خوردند كه ما مؤمن و صادق در ادعاي خود هستيم ،اين آيه نازل شد كه :شما ميخواهيد با دين خود به خدا
چيز ياد بدهيد .و معناي آيه روشن است و احتياج به توضيح ندارد.
"يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ ال تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْالمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" يعني اي
پيامبر بر تو منت ميگذارند كه اسالم آوردهاند ،و چه خطايي در اين منت گذاري خود مرتكب شدهاند ،زيرا اوال حقيقت آن
چيزي كه بر آن منت ميگذارند ايمان است كه كليد سعادت دنيا و آخرتست ،نه اسالمي كه جز فوائد صوري ،از قبيل تامين
جاني و شركت با مسلمانان واقعي در جواز نكاح وارث خاصيتي ندارد .و ثانيا همين اسالم را هم نبايد بر پيامبر منت بگذارند،
براي اينكه آن جناب شخصي است كه از طرف خداي تعالي مامور شده اسالم را به شما برساند (نه از اسالم آوردن آنهايي
كه اسالم آوردند چيزي عايد شخص او ميشود و نه از اسالم نياوردن آنها كه نياوردند چيزي از دست ميدهد) ،پس احدي
از مسلمانان بر او منتي ندارد.
و اگر منتي باشد براي خداي سبحان است كه ايشان را هدايت فرموده ،چون دين ،دين او است ،و خود او هم از دينش
بهرهمند نميشود تا هر كس دين او را پذيرفت بر او منت بگذارد ،بلكه بهرهمند از دين او در دنيا و آخرت مؤمنين هستند،
زيرا خداي تعالي غني علي االطالق است ،پس منت را خدا بر آنان دارد كه هدايتشان كرده ،نه آنان بر خدا.
به طوري كه مالحظه ميفرماييد كلمه اسالم را از دهان منتگذاران گرفته و در سخن خود آن را مبدل به ايمان كرد تا
بفهماند منت همه و هر چه هست به ايمان است ،نه به اسالم كه تنها در ظواهر زندگي آثاري دارد.
پس جمله" قُلْ ال تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْالمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ "...متضمن اين اشاره است كه خطاي اين منتگذاران از هر دو جهت
است :اول اينكه منتگذاري خود را متوجه رسول خدا (ص) كردند ،با اينكه او يك رسول است و بس ،و غير از رسالت
چيزي ندارد .و در اين باره فرموده ":ال تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْالمَكُمْ -اسالم خود را بر من منت نگذاريد ".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص323 :
و جهت دوم اينكه منت را -البته اگر منتي باشد -به اسالم خود نهادند با اينكه بايد به ايمان خود گذاشته باشند .و در ذيل
آيه گفتيم كه كلمه اسالم را بدين سبب مبدل به ايمان كرد تا اشاره به جهت دوم كند.
"إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ" اين جمله خاتمه سوره است كه تمامي مطالب سوره را-
يعني آنچه كه نهي و امر در سوره بود ،و آنچه حقايق در آن آمده بود ،و آنچه كه از ايمان قومي و عدم ايمان قومي ديگر
خبر داده بود ،همه آنها را -تعليل ميكند.
و مراد از غيب آسمانها و زمين ،هر غيبي است كه در خصوص آسمانها و زمين است.
و يا منظور از آن تمامي غيبها است ،چه آنچه كه در اين دو ظرف قرار دارد و چه آنچه خارج از اين دو ظرف است.
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و در مجمع البيان ميگويد :آيه" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ" در باره ثابت بن قيس بن شماس نازل شده كه
گوشش سنگين بود و هر وقت وارد مسجد ميشد مردم به او راه ميدادند تا نزديك رسول خدا (ص) برسد ،و در آنجا
بنشيند تا صداي آن جناب را بشنود.
روزي گويا براي نماز صبح وارد مسجد شد و هنوز هوا تاريك بود ،و مردم از نماز فارغ شده بودند ،و هر كس در جاي خود
نشسته بود ،او شروع كرد از سر و گردن مردم رد شدن ،و ميگفت راه بدهيد راه بدهيد ،تا رسيد به مردي .آن مرد گفت :تو
مگر بيش از يك جا ميخواهي؟ خوب همين جا بنشين .قيس در حالي كه سخت ناراحت بود ،همانجا پشت سر آن مرد
نشست ،وقتي هوا روشن شد پرسيد اين كيست .گفت :من فالنيم .ثابت گفت آهان پسر فالن زني! و نام مادرش را برد .و
اين رسم جاهليت بود كه مردم را با نام بردن از مادرشان
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .21
ترجمه الميزان ،ج ،12ص320 :
سرزنش ميكردند .آن مرد سرش را از خجالت پايين انداخت ،و در اينجا بود كه اين آيه نازل شد -نقل از ابن عباس «».1
و در همان كتاب است كه جمله" وَ ال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ" در باره زنان رسول خدا نازل شد ،كه ام سلمه را مسخره ميكردند-
نقل از انس .و داستان چنين بود كه ام سلمه كمر خود را با پارچهاي سفيد ميبست و دو طرف پارچه را به هم گره ميزد و
آويزان ميكرد ،عايشه به حفصه گفت :اين را نگاه كن ،چطور اين زبان سگ را دنبال خود ميكشد ،و منظور اين دو نفر
مسخره كردن او بود .بعضي هم گفتهاند عايشه ام سلمه را در كوتاه قدي سرزنش ميكرد ،و با دستش اشاره ميكرد كه ام
سلمه اينقدر است -نقل از حسن «».7
و در الدر المنثور است كه :احمد ،عبد بن حميد و بخاري -در كتاب االدب -و ابو داوود ،ترمذي ،نسايي ،ابن ماجه ،ابو يعلي،
ابن جرير ،ابن منذر و بغوي -در كتاب معجم -و ابن قيان و شيرازي -در كتاب االلقاب -و طبراني و ابن السني -در كتاب
عمل اليوم و الليله -و حاكم (وي حديث را صحيح دانسته) و ابن مردويه و بيهقي -در كتاب شعب االيمان -از ابي جبيرة بن
ضحاك نقل ميكنند كه آيه" وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ" در باره قبيله ما بني سلمه نازل شده ،و داستان چنين بود كه وقتي رسول
خدا (ص) وارد مدينه شد ،هيچ يك از مردم ما قبيله نبود مگر آنكه داراي دو اسم و يا سه اسم بود ،وقتي رسول خدا (ص)
يك نفر را به يكي از اين اسمها صدا ميزدند ،اصحاب ميگفتند :يا رسول خدا (ص) او از اين اسم بدش ميآيد ،اينجا بود
كه آيه" وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ" نازل شد «».0
باز در همان كتاب آمده كه :ابن ابي حاتم از سدي نقل كرده كه وقتي سلمان فارسي با دو نفر ديگر سفري كردند ،و در
سفر ،سلمان آن دو نفر را خدمت ميكرد ،و از طعام خود به آن دو ميداد ،روزي در بين راه سلمان خوابش برد و از آن دو
نفر عقب ماند ،آن دو نفر وقتي به منزل رسيدند ،متوجه شدند كه سلمان دنبال سرشان نيست ،پيش خود گفتند :او مرد
رندي كرده ،خواسته است وقتي ميرسد كه چادر زده شده باشد و غذا حاضر باشد ،مشغول شدند چادر را زدند ،همين كه
سلمان رسيد ،او را فرستادند نزد رسول خدا (ص) تا خورشتي از آن جناب برايشان بگيرد ،سلمان به راه افتاد و نزد رسول خدا
(ص)
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .103
)(3الدر المنثور ،ج  ،0ص .21
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ترجمه الميزان ،ج ،12ص322 :
رفت .عرضه داشت :يا رسول اللَّه رفقايم مرا فرستادهاند تا اگر خورشتي داري به ايشان بدهي .حضرت فرمود رفقاي تو
خورشت ميخواهند چه كنند ،آنها خورشت خوردند.
سلمان برگشت و پاسخ رسول خدا (ص) را به آن دو باز گفت.
آن دو نفر نزد رسول خدا (ص) آمدند و سوگند خوردند به آن خدايي كه تو را به حق مبعوث كرده ،ما از آن ساعتي كه پياده
شدهايم طعامي نخوردهايم .فرمود :چرا شما سلمان را با آن حرفها كه دنبال سرش زديد خورشت خود كرديد .اينجا بود كه
آيه" أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً" نازل شد «».1
و در همان كتاب است كه ضياء مقدسي از انس روايت كرده كه گفت :عرب را رسم چنين بود كه در سفرها به يكديگر
خدمت ميكردند ،و با ابو بكر و عمر مردي همراه بود كه آن دو را خدمت ميكرد ،روزي آن دو به خواب رفتند ،و چون بيدار
شدند طعامي آماده نيافتند ،به يكديگر گفتند :اين مرد چقدر خوابش سنگين است ،او را بيدار كردند كه برو نزد رسول خدا
(ص) و بگو ابو بكر و عمر سالم ميرسانند و از تو خورشتي ميخواهند .رسول خدا (ص) فرمود ابو بكر و عمر خورشت
خوردند .آن مرد نزد ابو بكر و عمر آمد و كالم رسول خدا (ص) را باز گفت .آن دو نزد رسول خدا آمدند كه يا رسول اللَّه ،ما
چه خورشتي خوردهايم؟ فرمود :گوشت برادرتان را .به آن خدايي كه جانم به دست او است ،گوشت او را بين دندانهايتان
ميبينم .گفتند :يا رسول اللَّه پس برايمان استغفار كن .فرمود به همان برادرتان كه گوشتش را جويديد بگوييد برايتان
استغفار كند «».7
مؤلف :چنين به نظر ميرسد كه اين دو داستان كه در اين دو روايت آمده يك داستان باشد ،چيزي كه هست در روايت اول
نام سلمان را برده ،و آن دوي ديگر را به عنوان دو نفر ياد كرده ،و در روايت دوم نام آن دو نفر را كه ابو بكر و عمر باشد
برده و نام همسفرشان را به عنوان مردي همسفر ياد كرده .مؤيد اين احتمال روايتي است كه از جامع الجوامع نقل شده كه
گفته است :روايت شده كه ابو بكر و عمر ،سلمان را نزد رسول خدا (ص )فرستادند كه از آن جناب طعامي بگيرد ،و براي آن
دو بياورد ،رسول خدا (ص) او را نزد اسامة بن زيد كه نگهبان بار و بنهاش بود فرستاد ،اسامه به سلمان گفت نزد من هيچ
طعامي نيست .سلمان نزد ابو بكر و عمر برگشت ،آن دو گفتند :اسامه بخل
__________________________________________________
(1و )7الدر المنثور ،ج  ،0ص .23
ترجمه الميزان ،ج ،12ص322 :
ورزيده ،ما اگر سلمان را به چاه پر آبي هم بفرستيم آن چاه خشك ميشود.
بعد خودشان نزد رسول خدا (ص) رفتند .حضرت فرمود :من اثر خوردن گوشت را در دهان شما ميبينم .عرضه داشتند :يا
رسول اللَّه ما امروز اصال لب به گوشت نزدهايم ،فرمود :مدتي طوالني گوشت سلمان و اسامه را ميخورديد .آن گاه آيه نازل
شد «».1
و در عيون به سند خود از محمد بن يحيي بن ابي عباد ،از عمويش روايت كرده كه گفت :روزي از حضرت رضا (ع) شنيدم
كه شعري ميخواند ،با اينكه ايشان خيلي كم شعر ميخواند و آن شعر اين بود:
كلنا نامل مدا في االجل و المنايا هن آفات االمل
ال يغرنك أباطيل المني و الزم القصد و دع عنك العلل
انما الدنيا كظل زائل حل فيه راكب ثم رحل «» 7
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[چند روايت دال بر اينكه غيبت از زنا شديدتر است] .....ص 211 :

و در كتاب خصال از اسباط بن محمد به سندي كه به رسول اللَّه (ص) دارد از آن جناب روايت كرده كه فرمود :غيبت از زنا
شديدتر است .پرسيدند :يا رسول اللَّه چرا چنين است؟ فرمود :زناكار ميتواند توبه كند ،و خدا هم توبهاش را بپذيرد ،چون سر
و كارش تنها با خدا است ،ولي مرتكب غيبت ميخواهد توبه كند ،اما خدا توبهاش را نميپذيرد مگر وقتي كه شخص غيبت
شده از او درگذرد «2».
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور هم از ابن مردويه ،و بيهقي از ابي سعيد ،و جابر از رسول خدا (ص) روايت كرده ،به اين
عبارت كه رسول خدا (ص )فرمود :غيبت از زنا شديدتر است .گفتند :يا رسول اللَّه چطور غيبت از زنا شديدتر است؟ فرمود:
براي اينكه ممكن است مردي زنا كند و بعد توبه كند ،خدا هم توبهاش را بپذيرد ،ولي مرتكب غيبت آمرزيده نميشود ،مگر
وقتي كه شخص غيبت شده او را ببخشد «».0
و در كافي به سند خود از سكوني از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود:
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من پرسيدم :خدا عزت امير را زياد كند ،اين شعر از كيست؟ فرمود از عراقي خودتان است .عرضه داشتم :من آن را از ابو
العتاهيه « »0شنيدهام كه براي خودش ميسرود .حضرت فرمود اسم اصليش را ببر ،و هيچ وقت او را به اين كنيه ياد مكن.
كه خداي عز و جل ميفرمايد" وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ" و شايد -صاحب اين شعر از اين اسم خوشش نيايد «».3
و در كافي به سند خود از حسين بن مختار از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :امير المؤمنين (صلوات اللَّه عليه) در
يكي از كلماتش فرمود :همواره كار برادر مسلمانت را حمل بر صحت و بلكه بر بهترين وجهش كن ،تا وقتي كه دليلي
قطعي وظيفهات را تغيير دهد ،و دلت را از او برگرداند .و هرگز كلمهاي را كه از برادر مسلمانت ميشنوي حمل بر بد مكن،
ما دام كه ميتواني محمل خيري براي آن كلمه پيدا كني «».3
__________________________________________________
)(1نور الثقلين ،ج  ،3ص  .23به نقل از جوامع الجامع]. [.....
)(2يعني :همه ما اينطوريم كه وظائف روزمره خود را به اين اميد كه حاال وقت بسيار است تاخير مياندازيم ،و همين اميدها
است كه آفت رسيدن به مقصد است .زنهار كه اميدهاي باطل فريبت ندهد ،و همواره به سوي هدف بكوش ،و بهانهها را
كنار بگذار ،براي اينكه عمر دنيا بسيار اندك و زودگذر است و مثل سايهاي زودگذر ميماند كه مسافري لحظهاي در آن
نياسايد ،و سپس به راه خود ادامه دهد.
)(3پدر سفاهت ،يا كم عقلي.
)(4عيون اخبار الرضا (ع) ،ج ،ص .123
)(5اصول كافي ،ج  ،7ص .713
ترجمه الميزان ،ج ،12ص322 :
و در نهج البالغه فرموده :وقتي صالح بر روزگار و اهل روزگار مسلط باشد ،در چنين جوي اگر يك نفر سوء ظني به كسي
پيدا كرد كه از او خطايي نديده ،نبايد آن ظن بد را از دل خود بپذيرد و اگر بپذيرد ظلم كرده .و اگر فساد بر زمان و اهل
زمان مسلط شد ،در چنين جوي اگر يك نفر نسبت به كسي حسن ظن پيدا كند ،خود را فريب داده «».1
مؤلف :اين دو روايت تعارضي با هم ندارد ،براي اينكه روايت دومي ناظر به خود ظن است ،و روايت اولي راجع به ترتيب اثر
دادن عملي بر ظن است.
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رسول خدا (ص) فرمود :غيبت در تباه كردن دين مسلمان سريعتر از خورهاي است كه اندرون او را بخورد «».3
و در همان كتاب به سند خود از حفص بن عمر ،از امام صادق (ع) روايت كرد كه فرمود :شخصي از رسول خدا (ص) پرسيد:
كفاره گناه غيبت چيست؟ فرمود :براي آن كس كه غيبتش كردهاي ،به تالفي غيبتش استغفار كن «».3
__________________________________________________
)(1نور الثقلين ،ج  ،3ص  ،27به نقل از نهج البالغه.
)(2نور الثقلين ،ج  ،3ص  20به نقل از خصال.
)(3الدر المنثور ،ج  ،0ص .22
)(4اصول كافي ،ج  ،7ص .030
)(5اصول كافي ،ج  ،7ص .032
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
و در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ" فرمود :شعوب ،ملتهاي غير عرب است و قبائل به معناي طوائف
عرب «».1
مؤلف :اين روايت را صاحب مجمع البيان به امام صادق (ع) نسبت داده «».7
[رواياتي در باره اينكه تنها مالك فضيلت تقوا است] .....ص 311 :
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و در الدر المنثور است كه ابن مردويه و بيهقي از جابر بن عبد اللَّه روايت آوردهاند كه گفت :در وسط ايام تشريق (يازدهم و
دوازدهم و سيزدهم ذي الحجه كه روز وسطش دوازدهم ميشود) رسول خدا (ص) براي ما خطبه وداع را ايراد كرد و فرمود:
ايها الناس! آگاه باشيد كه پروردگارتان يكي است ،پدرتان يكي است و هيچ فضيلتي براي عربي بر غير عرب نيست ،و هيچ
غير عربي بر عرب فضيلتي ندارد و هيچ سياهي بر سرخي ،و هيچ سرخي بر سياهي ،فضيلت ندارد مگر به تقوي .و
گراميترين شما نزد خدا با تقويترين شما است .با شما هستم آيا ابالغ كردم؟ همه گفتند بله يا رسول اللَّه .فرمود :پس
حاضرين به غائبين برسانند «».0
و در كافي به سند خود از ابو بكر حضرمي از امام صادق (ع )روايت آورده كه گفت :رسول خدا (ص) ضباعة دختر زبير بن
عبد المطلب را (كه دختر عموي خودش بود) براي مقداد بن اسود تزويج كرد ،و اين كار را نكرد مگر براي اينكه امر ازدواج
را آسان كند ،و مردم به رسول خدا (ص) تاسي كنند ،و بدانند كه گراميترين آنان نزد خدا با تقويترينشان است «».3
و در روضه كافي به سند خود از جميل بن دراج روايت كرده كه گفت :به امام صادق (ع) عرضه داشتم بفرماييد" كرم"
چيست؟ فرمود كرم تقوي است «».3
و در كافي به سند خود از يونس از يعقوب از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود :اسالم قبل از ايمان
است ،بر مدار اسالم است كه مسلمانان با هم ازدواج ميكنند و از يكديگر ارث ميبرند ،و بر مدار ايمان است كه در آخرت
اجر ميبرند «».0
و در خصال از أعمش از جعفر بن محمد (ع) روايت كرده كه در ضمن
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،2ص .077
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .102
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)(50سوره ق مكي است و چهل و پنج آيه دارد ( .....)23ص 314 :
[سوره ق ( :)31آيات  8تا  .....]82ص 314 :
اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
ق وَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ )(1بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ ( )7أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ
بَعِيدٌ ( )0قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ ()3
بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ( )3أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَي السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَ زَيَّنَّاها وَ ما لَها مِنْ فُرُوجٍ ()0
وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ( )2تَبْصِرَةً وَ ذِكْري لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ( )2وَ نَزَّلْنا مِنَ
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)(3الدر المنثور ،ج  ،0ص .22
)(4نور الثقلين ،ج  ،3ص  ،22به نقل از كافي.
)(5نور الثقلين ،ج  ،3ص  ،133به نقل از روضه كافي]. [.....
)(6نور الثقلين ،ج  ،3ص  ،131به نقل از كافي.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص331 :
حديثي فرمود :اسالم غير از ايمان است ،و هر مؤمني مسلمان هست ،ليكن هر مسلماني مؤمن نيست «».1
و در الدر المنثور در ذيل آيه" قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا" ميگويد :ابن جرير از قتاده روايت كرده كه گفت :آيه" قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا"
در باره بني اسد نازل شده «».7
مؤلف :اين روايت از مجاهد و غير او نيز نقل شده «».0
و نيز در همان كتاب است كه ابن ماجه و ابن مردويه و طبراني و بيهقي -در كتاب شعب االيمان -از علي بن ابي طالب
روايت كردهاند كه فرمود :رسول خدا (ص )فرمود :ايمان عبارت است از معرفت به قلب ،اقرار به زبان و عمل به اركان
«4».
و نيز در همان كتاب آمده كه نسايي و بزاز و ابن مردويه از ابن عباس روايت كردهاند كه گفت :بني أسد نزد رسول خدا
(ص) آمدند و عرضه داشتند :يا رسول اللَّه! ما بدون اينكه با تو جنگ كنيم مسلمان شديم ،در حالي كه عرب با تو جنگ
كرد .اينجا بود كه آيه" يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا "نازل شد «».3
مؤلف :در اين معنا رواياتي ديگر نيز هست «».0
__________________________________________________
)(1نور الثقلين ،ج  ،3ص  ،130به نقل از خصال.
)(2الدر المنثور ،ج  ،0ص .133
)(3الدر المنثور ،ج  ،0ص .22
(4و  3و )0الدر المنثور ،ج  ،0ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،12ص337 :
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السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنَّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ ()2
وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ ( )13رِزْقاً لِلْعِبادِ وَ أَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ الْخُرُوجُ ( )11كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحا ُ
ب
الرَّسِّ وَ ثَمُودُ ( )17وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنُ وَ إِخْوانُ لُوطٍ ( )10وَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ وَ قَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ()13
ترجمه آيات .....ص 314 :

بيان آيات [محتواي سوره مباركه ق] .....ص 315 :
اشاره

اين سوره مساله دعوت اسالم را بيان ميكند .و به آنچه در اين دعوت است اشاره ميكند ،يعني انذار به معاد و انكار
مشركين به معاد ،و تعجبي كه از آن داشتند كه بعد از مردن و بطالن شخصيت آدمي و خاك شدنش چگونه دوباره زنده
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به نام اللَّه كه هم رحمان است و هم رحيم
.ق .به قرآن مجيد سوگند ().1
تو را ما فرستاديم ليكن كفار تعجب كردند كه از جنس خودشان كسي به عنوان بيمرسان از ناحيه خدا آيد ،لذا كفار گفتند
اين چيز عجيبي است ().7
آيا وقتي مرديم و خاك شديم؟ اين برگشتن بعيدي است (). 0
ترجمه الميزان ،ج ،12ص330 :
با اينكه ما ميدانيم كه زمين از ايشان چه مقدار كم ميكند و نزد ما كتابي است كه (از خطر اشتباه و يا حوادث) محفوظ
است ().3
بلكه اينان با حق دشمني دارند و آن را هر چه باشد تكذيب ميكنند پس ايشان در امري حيرت آورند (با اينكه حق را
تشخيص ميدهند باز انكار ميكنند) ().3
مگر تا كنون سر بلند نكرده و به آسمان باالي سر خود نگاهي نينداختهاند كه چگونه آن را بنا كرديم و آن را با ستارگان
زينت داديم ().0
و مگر زمين زير پاي خود را نديدند كه گستردهاش كرديم و كوههاي ريشهدار در آن جايگزين كرديم و در آن از هر صنف
گياه مسرتانگيز رويانديم ().2
تا مايه بصيرت و تذكر هر بندهاي باشد كه دائما به سوي ما توبه ميآورد ().2
و از آسمان ،آبي پر بركت نازل كرديم و به دنبالش باغها و دانههاي درو كردني رويانديم ().2
درختان خرماي بلند با ميوههاي روي هم چيده ().13
تا رزق بندگان باشد ،هم چنان كه با آن آب پر بركت شهري مرده را زنده كرديم زنده كردن انسانها نيز اين طور است
().11
قبل از اين كفار ،قوم نوح و اصحاب رس و ثمود تكذيب كردند ().17
و همچنين عاد و فرعون و مردم لوط ().10
و اصحاب االيكه و قوم تبع كه همه آنان رسوالن را تكذيب كردند و تهديد خدا در بارهشان محقق شد ().13
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[اقوال مختلف در باره جواب قسم" وَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ"  .....]313ص 313 :

جمله" وَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ" سوگندي است كه پاسخش حذف شده ،چون جمله بعدي ميفهماند كه پاسخ چيست ،و تقدير
كالم" و القرآن المجيد ان البعث حق "و يا" و القرآن المجيد انك لمن المنذرين" و يا" و القرآن المجيد ان االنذار حق"
ميباشد ،يعني" به قرآن مجيد سوگند كه قيامت حق است" و يا" تو از انذاركنندگاني" و يا" انذار حق است".
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :جواب قسم ذكر شده و آن جمله" بَلْ عَجِبُوا "...است .و بعضي « »7ديگر گفتهاند :جمله"
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ميشود و به همان صورت و وضعي كه قبل از مرگ داشت برميگردد؟ آن گاه تعجب آنان را رد ميكند به اين كه علم الهي
محيط به ايشان است ،و كتاب حفيظ كه هيچ يك از احوال خلقش و هيچ حركت و سكون آنها -چه خردش و چه كالنش-
از قلم آن كتاب نيفتاده نزد او است .آن گاه اين منكرين را تهديد ميكند به اينكه اگر به راه نيايند بر سرشان همان خواهد
آمد كه بر سر امتهاي گذشته و هالك شده آمد.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
و آن گاه براي بار دوم باز به علم و قدرت خداي تعالي پرداخته از راه تدبيري كه در خلقت آسمانها و آراستن آن با ستارگان
بي حركت و با حركت و تدابير ديگري كه به كار برده و نيز تدبيري كه در خلقت زمين به كار برده و آن را گسترده و
كوههاي ريشه دار در آن جايگزين ساخته گياهان نر و ماده در آن رويانيده و نيز به اينكه آب را از آسمان فرستاده و ارزاق
بندگان را تامين نموده و زمين را با آن آب زنده كرده است ،علم و قدرت او را اثبات ميكند.
و نيز به همين منظور به بيان حال انسان ميپردازد كه از اولين روزي كه خلق شده و تا زنده است در تحت مراقبت شديد و
دقيق قرار دارد ،حتي يك كلمه در فضاي دهانش نميآورد ،و از اين باالتر يك خاطره را در دلش خطور نميدهد ،و نفسش
آن را وسوسه نميكند ،مگر آنكه همهاش را ثبت ميكنند .و آن گاه بعد از آنكه مرد با او چه معامله ميشود و بعد از زنده
شدنش براي پس دادن حساب ،هم چنان در تحت مراقبت هست تا آنكه از حساب فارغ شود ،يا به آتش در آيد اگر از
تكذيب كنندگان حق باشد ،و يا به بهشت و قرب پروردگار اگر از متقين باشد.
و كوتاه سخن آنكه :زمينه گفتار در اين سوره مساله معاد است ،و يكي از آيات برجسته آن آيه "لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا
فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ" و يكي ديگر آيه" يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ" و يكي
هم آيه" لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ" است.
و اين سوره به اين دليل گفتيم مكي است كه سياق آياتش بر آن گواهي ميدهند .اما بعضي گفتهاند كه آيه" وَ لَقَدْ خَلَقْنَا
السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ،"...و يا اين آيه و آيه بعدش در مدينه نازل شده .ولي در لفظ آيه هيچ شاهدي بر آن نيست.
و در اين آياتي كه نقل كرديم به طور اجمال به مساله معاد و اينكه مشركين آن را امري بعيد ميپنداشتند اشاره شده ،و
نخست جوابي اجمالي با تهديد ميدهد ،و سپس به طور مفصل از آن جواب داده ،باز براي بار دوم تهديد ميكند.
"ق وَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ" در مجمع البيان ميگويد :كلمه" مجد" كه كلمه" مجيد "از آن اشتقاق يافته به معناي شرف وسيع
است ،وقتي گفته ميشود" مجد الرجل و مجد" -به فتح و ضم جيم -كه بزرگوار و كريم باشد و در اصل اين كلمه از اين
قول گرفته شده كه ميگويند ":مجدت اإلبل مجودا" يعني شتر آن قدر علف بهاري خورده كه شكمش بزرگ شده «».1
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
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قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ "...است .و بعضي « »0گفتهاند "ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ،"...و بعضي « »3گفتهاند" إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْري "...و
بعضي « »3گفتهاند" ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ "...است .ولي همه اينها سخناني بيهوده است كه نبايد دنبال شود.
"بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ" اين آيه اعراض از مضمون جواب قسمي است كه
گفتيم حذف شده .پس گويا فرموده :به قرآن مجيد سوگند كه ما تو را به عنوان نذير فرستاديم ،ليكن به تو ايمان نياورده
تعجب كردند كه يك نفر از خود آنان به عنوان بيمرسان به سويشان گسيل شود .و يا فرموده :به قرآن مجيد سوگند كه آن
بعثي كه از آن انذارشان كردي حق است ،اما به آن ايمان نياورده بلكه تعجب كردند و از آن به شگفت در آمده بعيدش
دانستند.
و ضمير" منهم" در جمله" بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ" به كفار برميگردد ،اما نه از اين جهت كه كافرند (تا خداي
نخواسته چنين معنا دهد كه شخص منذر هم از همان قماش ايشان است) بلكه از اين جهت كه انسانند ،آن وقت معنايش"
منذري از جنس خود آنان و از نوع بشر" خواهد بود .و اين كه گفتيم" كفار بدان جهت كه انسانند" از اين جهت است كه به
طور كلي مذهب وثنيت و بتپرستي منكر اين هستند كه انسان بتواند پيامبر شود ،كه ما در اين كتاب مكرر در اين باره
سخن گفتهايم .ممكن هم هست ضمير به كفار بر گردد ،از اين جهت كه عربند ،آن وقت معنا چنين ميشود :بلكه تعجب
كردند از اينكه بيم رساني از قوم خودشان و به زبان خودشان به سويشان بيايد و حق را برايشان به زباني وافيتر بيان كند .و
بنا به احتمال دوم آيه شريفه در سرزنش عرب بليغتر ميشود.
"فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ" -در اين جمله منكرين نبوت را به وصف "كافرون" توصيف كرده -با اينكه ميتوانست
بفرمايد" و قال المشركون" و يا عبارتي ديگر مثل آن -و اين بدان منظور بوده كه داللت كند بر اينكه مشركين
ميخواستهاند با اين تعجب
__________________________________________________
(1و  7و  0و  3و )3روح المعاني ،ج  ،70ص .127
ترجمه الميزان ،ج ،12ص330 :
خود حق را پوشيده بدارند ،چون كفر به معناي پنهان كردن است .و اشاره در جمله "هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ" به مساله بعث و
بازگشت به سوي خدا است ،ميگويند مساله معاد امري است عجيب ،هم چنان كه آيه بعدش همين را تفسير ميكند و از
قول آنان ميفرمايد ":أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً "."...أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ" كلمه" رجع" و" رجوع" هر دو يك
معنا دارند .و مراد از بعيد بودن ،بعيد بودن از جهت عقل است.
و جواب كلمه" اذا" در جمله" أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً" حذف شده ،چون جمله" ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ" بر آن داللت ميكرد و تقدير
كالم" ء اذا متنا و كنا ترابا نبعث و نرجع ذلك رجع بعيد -آيا وقتي مرديم و خاك شديم مبعوث ميشويم و برميگرديم ،اين
چه برگشتن بعيدي است" ميباشد ،و استفهام در آن به اصطالح استفهام تعجبي است ،يعني استفهامي كه منظور از آن به
شگفت واداشتن شنونده است.
و اگر جواب" اذا" حذف شده براي اين است كه اشاره كند به اينكه آن قدر عجيب است كه اصال گفتني نيست ،چون عقل
هيچ صاحب عقلي آن را نميپذيرد ،و اين آيه همان مضموني را افاده ميكند كه آيه" وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي
خَلْقٍ جَدِيدٍ" « »1آن را افاده ميكند.
و معناي آيه اين است كه :مشركين تعجب ميكنند و ميگويند :آيا وقتي كه ما مرديم و خاك شديم و ذات ما آن چنان
باطل و نابود شد كه ديگر اثري از آن به جاي نماند دوباره مبعوث ميشويم و برميگرديم؟ آن وقت گويا گويندهاي به ايشان
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ميگويد :از چه چيزي تعجب ميكنيد؟ در پاسخ ميگويند :آخر اين برگشتن برگشتني باور نكردني است ،و عقل آن را
نميپذيرد ،و زير بار آن نميرود.
[مفاد آيه ":قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ "...كه در مقام رد سخن مشركين مبني بر استبعاد معاد است] .....ص 316 :
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"قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ" اين آيه سخن آنان و استبعادشان نسبت به بعث و رجع را رد
ميكند ،چون آنان استناد جستند به اينكه بعد از مردن به زودي متالشي ميشويم و بدنهايمان خاك ميشود ،و با خاكهاي
ديگر مخلوط ميگردد ،خاك هم كه با خاك فرقي ندارد تا مشتي از آن ،خاك
__________________________________________________
)(1گفتند :آيا بعد از آنكه در زمين گم شديم آيا دوباره خلقتي جديد به خود ميگيريم؟ سوره الم سجده ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
من باشد و مشتي ديگرش خاك يك فرد ديگر ،و يا مشتي از آن سر و گردن من باشد و مشتي ديگرش دست و پاي من.
آيه مورد بحث جواب ميدهد كه :ما دانا هستيم به آنچه كه زمين از بدنهاي شما ميخورد ،و آنچه از بدنهايتان ناقص
مي سازد ،و علم ما چنان نيست كه جزئي از اجزاء شما را از قلم بيندازد تا برگرداندن آن به خاطر نامعلوم بودن دشوار و يا
نشدني باشد.
ممكن هم هست معنايش چنين باشد :ما ميدانيم چه كسي از آنان ميميرد و در زمين دفن ميشود ،و در نتيجه از جمع
آنان يك انسان كم ميگردد .در احتمال اول كلمه" من" تبعيضي و در احتمال دوم بيانيه خواهد بود.
"وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ" -يعني و نزد ما كتابي است كه حافظ هر چيز است ،بلكه آثار و احوال هر چيزي را هم ضبط
ميكند .و يا معنايش اين است كه :نزد ما كتابي است كه خود آن كتاب محفوظ است و حوادث ،آن را دچار دگرگوني و
تحريف نميكند .و آن كتاب عبارت است از لوح محفوظ كه تمامي آنچه بوده ،و آنچه هست و آنچه تا قيامت خواهد بود در
آن كتاب محفوظ است.
و اينكه بعضي از مفسرين « »1گفتهاند كه "مراد از كتاب نامههاي اعمال است" سخن درستي نيست ،اوال از اين جهت كه
خدا اين كتاب را حافظ آنچه زمين از مردم كم ميكند معرفي كرده و آنچه زمين از مردم كم ميكند ربطي به اعمال كه
كتاب اعمال حافظ آن است ندارد.
و ثانيا خداي سبحان اين كتاب را در كالم مجيدش به لوح محفوظ توصيف كرده نه به نامه اعمال .پس حمل اين كتاب كه
مورد بحث است بر نامه اعمال آن هم بدون شاهد قرآني حمل صحيحي نيست.
و حاصل جوابي كه خداي تعالي به كفار و منكرين معاد ميدهد ،اين است كه كفار خيال كردهاند مردن و خاك شدن و
متالشي شدن ذرات وجودشان ،به طوري كه ديگر اجزاي آن تمايزي از هم نداشته باشند ،آنان را براي ما هم مجهول
االجزاء ميكند ،و ديگر نميتوانيم آن اجزاء را جمعآوري نموده ،دوباره برگردانيم .و ليكن اين خيال ،خيالي است باطل ،براي
اينكه ما ميدانيم چه كسي از ايشان مرده ،و اجزاي بدنش كه قبال به صورت گوشت يا خون يا استخوان بود فعال به چه
صورتي درآمده و كجا رفته؟ همه را ميدانيم ،و نزد ما كتابي حفيظ است كه هر چيزي در آن ثبت است و آن عبارت است از
لوح محفوظ.
__________________________________________________
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)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
[مقصود از اينكه فرمود تكذيب كنندگان قيامت حق را تكذيب كرده در" امر مريج" هستند] .....ص 311 :
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"بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ" كلمه" مرج" كه كلمه" مريج" از آن مشتق شده به معناي اختالط و
اشتباه است ،و در آيه شريفه از آنچه كه آيه قبلي اشارهاي به آن داشت اعراض كرده .توضيح اينكه از آيه قبلي اين معنا به
ذهن ميرسيد كه كفار به اين حقيقت جاهلند كه خدا عالم است ،و اگر از مساله بعث و رجوع تعجب ميكنند بدين جهت
است كه نميدانند خدا دانا است و چيزي از احوال و آثار خلقش از او پنهان نيست ،و نميدانند كه تمامي اين جزئيات در لوح
محفوظ نزد او نوشته شده ،به طوري كه حتي ذرهاي از قلمش نيفتاده.
و چون از آيه قبلي بوي چنين توهمي ميآمد ،آيه مورد بحث با كلمه" بل" ميخواهد آن را رد كند ،و بفرمايد :انكار كفار
نسبت به قيامت از جهلشان به مقام پروردگار و به علم او به جزئيات نيست ،و حتي تجاهل هم نميخواهند بكنند ،بلكه اينان
به طور كلي منكر حقند و چون فهميدهاند مساله معاد حق است آن را هم انكار ميكنند ،پس اينان از اين جهت منكر حقند
كه با آن معاند و دشمناند ،نه اينكه جاهل محق باشند ،و از ادراك حق قاصر باشند ،پس ايشان در وصفي مريج بسر
ميبرند ،و با وضعي نامنظم و گيج كننده حق را درك ميكنند ،و در عين حال تكذيب هم ميكنند ،با اينكه الزمه درك حق
و علم به حقانيت هر چيز اين است كه آن را تصديق نموده به آن ايمان بياورند.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :منظور از اينكه فرمود" در امري مريج هستند" اين است كه بعد از انكار حق دچار تحير و
سرگرداني شدهاند ،و معطل ماندهاند كه چه بگويند .يك وقت ميگويند :پيامبر به خدا دروغ ميبندد ،يك وقت ديگر
ميگويند او ساحر است ،يا ميگويند شاعر است ،يا ميگويند كاهن است ،و يا ميگويند مضرت ديده (يعني أجنه به او لطمه
زدهاند).
و به همين جهت دنبال اين كالم ،آيات و نشانههاي علم و قدرت خودش را آورده تا سرزنشي به ايشان باشد ،و سپس به
عنوان تهديد سرنوشت امتهاي گذشته را نقل ميكند كه به جرم تكذيب حق چگونه هالك و منقرض شدند.
"أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَي السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَ زَيَّنَّاها وَ ما لَها مِنْ فُرُوجٍ" كلمه" فروج "جمع" فرجه" يعني سوراخ و
شكاف است .و اگر كلمه" سماء" را مقيد كرد به كلمه "فوقهم -باالي سرشان" به اين منظور بوده كه بفهماند هر چيز را
انكار
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .131
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
كنند اين آسمان را نميتوانند انكار كنند ،چون جلو چشمشان و باالي سرشان است .و منظور از اينكه فرمود :آسمان را زينت
داديم ،اين است كه ستارگان درخشان را با آن جمال بديعي كه دارند در آسمان آفريديم ،پس خود ساختمان اين بناي بديع
با آن جمال خيرهكنندهاش ،و با اينكه هيچ ترك و شكافي در آن نيست ،صادقترين شاهد بر قدرت قاهره ،و علم محيط او
به تمامي خالئق است.
"وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ"" مد زمين" به معناي گستردن آن است .و خداي
تعالي زمين را طوري گسترده آفريده كه با زندگي انسانها سازگار باشد( ،و اگر مانند كره ماه بود اين سازگاري را نداشت) .و
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[اشاره به برهاني كه جمله ":وَ أَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ الْخُرُوجُ ،در رد استبعاد معاد توسط مشركين متضمن است] .....ص 381 :

و جمله" وَ أَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ الْخُرُوجُ "برهاني ديگر براي مساله بعث و معاد است ،غير از برهان قبلي .بلكه برهاني
است كه عليه ادعايي اقامه ميشود كه منكرين معاد صريحا آن ادعاء را نكرده بودند ،بلكه از طي كالمشان استفاده ميشود،
و آن اين است كه اصال زنده شدن مردگان امكان ندارد .و در اين جمله با اثبات امكان آن از راه نشان دادن نمونهاي كه
همان زنده كردن گياهان بعد از مردن آنها است اثبات ميكند كه پس چنين چيزي ممكن است ،زيرا زنده كردن مردگان
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كلمه" رواسي" جمع" راسيه" و به معناي هر چيز ثابت است .و در اينجا به معناي كوه است .و اين كلمه صفتي است كه
موصوفش حذف شده (تقدير آن" و ألقينا فيها جباال رواسي" است) .و كلمه" بهيج" از ماده بهجت است .صاحب مجمع
البيان « " »1بهجت" را به معناي آن حسني گرفته كه مانند گلها و درختان خرم و باغهاي سبز ديدنش لذتآور است.
بعضي « »7هم گفتهاند :مراد از" بهيج" مبهوج است يعني چيزي كه هر كس با آن اظهار مسرت و خوشحالي ميكند.
و مراد از" روياندن هر جفتي بهيج" روياندن هر نوعي از گياهان خوش منظر است.
پس خلقت زمين ،و تدابير الهي كه در آن جريان دارد ،بهترين دليل است كه ميتواند عقل را بر كمال قدرت و علم صانع آن
رهنمون شود.
"تَبْصِرَةً وَ ذِكْري لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ" كلمه" تبصرة" مفعول له است ،و چنين معنا ميدهد كه :اگر انجام داديم آنچه را كه
انجام داديم ،و اگر آسمان را بنا و زمين را گسترده كرديم ،و اگر عجائبي از تدبير در آن جاري ساختيم ،همه براي اين بود
كه تبصرهاي باشد تا انسانها بصيرت يابند و ذكرايي باشد تا آنان تذكر يابند .البته معلوم است تنها از انسانها ،بصيرت و تذكر
آن افرادي بكار ميافتد كه زياد به سوي خدا رجوع ميكنند.
"وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنَّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ" كلمه" سماء" به معناي جهت باال است ،و منظور از" ماء
مبارك" بارانست .و اگر آن را مبارك خوانده بدين جهت است كه خيرات آن به زمين و اهل زمين عايد ميشود .و
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .137
ترجمه الميزان ،ج ،12ص313 :
منظور از" حب الحصيد" حبه و دانه درو شده است .و اضافه كلمه" حب" بر كلمه" حصيد "از باب اضافه موصوف به صفت
است ،و معناي آيه روشن است.
"وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ" كلمه" باسقات" جمع" باسقه" است ،كه به معناي طويل و بلند باال است و" نخل
باسق" يعني درخت خرماي بلندقامت .و كلمه "طلع" به معناي خرما در اولين أوان پيدايش آن است .و كلمه" نضيد" به
معناي "منضود" است ،يعني چيده شده و رديف شده روي هم ،چون خرما بر درخت به همين صورت است كه گويي دانه
دانه روي هم چيده شدهاند .و معناي آيه روشن است.
"رِزْقاً لِلْعِبادِ وَ أَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ الْخُرُوجُ" كلمه" رزق" به معناي هر چيزي است كه بقاء موجودي بدان ادامه يابد .و
كلمه" رزقا" مفعول له است ،يعني علت را بيان ميكند ،ميفرمايد :ما اين باغها و اين دانههاي درو شده و نخلهاي بلند باال
با طلعهاي روي هم چيده را رويانديم ،براي اينكه رزقي باشد براي بندگان .پس كسي كه اين نباتات را آفريد ،تا بندگان را
روزي دهد ،با آن تدابير وسيع و محير العقولي كه در آنها به كار برده ،داراي علمي بي نهايت و قدرتي است كه از زنده كردن
انسانها بعد از مردن -هر چند اجزايشان متالشي و جسمشان در زمين گم شده باشد -عاجز نميباشد.
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عينا مثل زنده كردن گياهان در زمين است ،بعد از آنكه مرده و از رشد افتادهاند .ولي برهان قبلي معاد را از راه اثبات علم و
قدرت خداي تعالي اثبات ميكرد ،و استبعاد و تعجب كفار را رد مينمود.
و ما اين برهان را در ذيل همه آياتي كه از راه زنده كردن زمين بعد از مردنش معاد را اثبات ميكرد مكرر بيان كردهايم .بر
خواننده محترم الزم است كه به ساير مجلدات اين كتاب مراجعه كند.
"كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ...كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ" اين آيه تهديد و انذاري است براي كفار ،به خاطر اينكه حق را بعد
از اينكه در
ترجمه الميزان ،ج ،12ص311 :
دسترسشان قرار گرفت و آن را شناختند ،از در عناد و لجاجت انكار كردند -كه قبال هم صحبتش شد .و همچنين سرگذشت
اصحاب رس ،در تفسير سوره فرقان و اصحاب أيكه -كه همان قوم شعيب باشند -در سوره حجر و سوره شعراء و سوره ص،
و داستان قوم تبع در سوره دخان گذشت.
و در اينكه فرمود ":كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ "اشارهاي است به اينكه اصوال وعيد و تهديد به هالكت هميشه هست،
ولي وقتي در باره قومي منجز و حتمي ميشود كه رسوالن را تكذيب كنند ،خداي تعالي ميفرمايد ":فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ" « »1يعني اين سرنوشت سرنوشتي است عمومي ،هر قومي چنين باشد چنان سرنوشتي
دارد.

در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم از ابن عباس روايت كرده كه گفت :خداي تعالي در وراي اين زمين دريايي خلق كرده
محيط به زمين ،و در پشت آن درياي محيط ،كوهي است كه به آن كوه قاف آسمان دنيا ميگويند ،كه آن دريا را پوشانده .و
در ما وراي آن كوه زمين ديگري مثل همين زمين ،ولي هفت برابر آن آفريده .و در ما وراي آن زمين درياي محيطي به آن
و در وراي آن دريا كوهي ديگر به نام قاف آسمان دوم و محيط به آن دريا آفريد.
و همچنين شمرد تا به هفت زمين و هفت دريا و هفت كوه و هفت آسمان رسيد .آن گاه گفت :و اين است معناي آيه" وَ
الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ" «».7
و نيز در آن كتاب آمده كه ابن منذر ،ابن مردويه ،ابو الشيخ و حاكم از عبد اللَّه بن بريدة روايت كردهاند كه گفت ":ق"
كوهي است از زمرد كه محيط به دنيا است كه دو طرف آسمان روي آن قرار دارد «».0
باز در همان كتابست كه ابن ابي الدنيا -در كتاب عقوبات -و ابو الشيخ -در كتاب العظمه -از ابن عباس روايت كردهاند كه
گفت :خدا كوهي آفريده كه نامش قاف است و سراسر عالم را فرا گرفته و ريشههايش تا آن صخرهاي كه زمين روي آن
است فرو رفته ،و چون
__________________________________________________
)(1در زمين سير كنيد بنگريد كه عاقبت تكذيب كنندگان چگونه است .سوره نحل ،آيه .00
(2و )0الدر المنثور ،ج  ،0ص .131
ترجمه الميزان ،ج ،12ص317 :
خدا بخواهد شهر و قريهاي را دچار زلزله كند ،به آن كوه دستور ميدهد تا ريشههاي خود را تكان دهد -البته آن ريشهاي را
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بحث روايتي [(رواياتي در باره كوه قاف و بيان اينكه اين روايات غير قابل اعتماد و مردودند)] .....ص 388 :
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[سوره ق ( :)31آيات  83تا  .....]51ص 385 :
اشاره

أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ( )13وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ () 10إِذْ يَتَلَقَّي الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ ( )12ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِالَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )(18وَ
جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ()12
وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ( )73وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِيدٌ ( )71لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ
غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ( )77وَ قالَ قَرِينُهُ هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ ( )70أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ()73
مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ( )73الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ ( )70قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ
فِي ضَاللٍ بَعِيدٍ ( )72قالَ ال تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ( )72ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَ ما أَنَا بِظَالَّمٍ لِلْعَبِيدِ ()72
يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ( )03وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ( )01هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ
حَفِيظٍ ( )07مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ وَ جاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ )(33ادْخُلُوها بِسَالمٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ()03
لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ ( )03وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِالدِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ
( )00إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْري لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَي السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ ( )02وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي
سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ ()02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص313 :
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كه از كنار اين قريه عبور كرده -كوه هم آن ريشه خود را تكان ميدهد ،و آن محل را ميلرزاند ،از اين جهت است كه يك
جا زلزله ميشود ،و جاي ديگر نميشود «».1
مؤلف :قمي هم به سند خود از يحيي بن ميسره خثعمي ،از امام باقر (ع) نظير آن روايت را از عبد اللَّه بن بريده ،و روايت
ديگري را كه در معناي آن است بدون ذكر سند ،و بدون ذكر نام امام نقل كرده و فرموده :كوهي محيط به دنيا است كه در
وراي آن ياجوج و ماجوج قرار دارند «».7
و به هر حال اين روايات به هيچ وجه قابل اعتماد نيستند ،و امروز بطالن آنها يا ملحق به بديهيات است و يا خود بديهي
است.
و در تفسير قمي در ذيل جمله" فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ "گفته :اين آيه در باره ابي بن خلف نازل شد كه به ابي
جهل گفت :نزديك من بيا تا تو را از محمد (ص) به شگفت آورم .آن گاه يك تكه استخوان در دست گرفت آن را خرد كرد،
بعد گفت :اي محمد تو معتقدي كه اين استخوان زنده ميشود؟ اينجا بود كه خداي تعالي فرمود:
"بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ" «».0
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص . [.....]137
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .070
)(3تفسير قمي ،ج  ،7ص .070
ترجمه الميزان ،ج ،12ص310 :
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مگر ما از آفريدن بار نخست عالم خسته شديم؟ نه همه اين حرفها را ميدانند ولي نسبت به خلقت جديد در قيامت شك
دارند ().13
با اينكه ما انسان را آفريديم و ميدانيم چه چيزهايي را دلش وسوسه ميكند و ما از رگ گردن به او نزديكتريم ().10
(كافي است به ياد آري اين معنا را كه) دو مامور ما در طرف راست و چپ او نشسته اعمال او را ميگيرند ().12
هيچ سخني در فضاي دهان نميآورد مگر آنكه در همانجا مراقبي آماده است ().12
و سكرات مرگ كه قضاء حتمي خدا است ميآيد و به انسان گفته ميشود اين همان بود كه براي فرار از آن حيله ميكردي
().12
و چون در صور دميده ميشود به او ميگويند اين است آن روزي كه بدان تهديد ميشدي ().73
و هر فرد كه به عرصه قيامت ميآيد يك نفر از پشت سر او را ميراند و يك نفر هم گواه با او است ().71
به او گفته ميشود اين وضع كه ميبيني در دنيا هم بود اما تو از آن در پردهاي از غفلت بودي ما امروز پردهات را كنار زديم
اينك ديدگانت امروز تيزبين شده است ().77
فرشته موكل بر او ميگويد اينك نامه عمل او نزد من حاضر است ().70
(به آن دو خطاب ميرسد) به دوزخ اندازيد هر كافر معاند را ().73
و هر مناع خير و متجاوز و هر كس كه مردم را در راه هدايت متحير ميكرد ().73
هماني كه با خدا ،خدايي ديگر گرفته پس داخل عذاب شديد بيفكنيدش ().70
قرين او (شيطان) ميگويد پروردگارا من او را به طغيان وا نداشتم و ليكن او خودش در ضاللتي بعيد بود ().72
(خطاب ميرسد) نزد من مخاصمه مكنيد كه من قبال همه شما را هشدار داده بودم ().72
نزد من هيچ سخني تبديل نميپذيرند و من نسبت به بندگان ،ستمكار نيستم (و اين عذاب مولود عمل خود آنان است)
().72
روزي كه به دوزخ ميگوييم آيا پر شدي و ميگويد آيا باز هم هست ().03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص313 :
روزي كه بهشت را به نزديك متقين ميآورند به فاصلهاي كه دور نباشد ().01
اين است آنچه وعدهاش را به شما و به هر توبه كاري كه احكام او را حفظ ميكند داده ().07
به هر كسي كه به غيب از خداي رحمان بترسد و با قلبي بيايد كه همواره به سوي خدا مراجعه ميكرده ().00
او را به سالمت داخل بهشت كنيد امروز روز جاودانه است ().03
و ايشان نه تنها هر چه بخواهند در اختيار دارند بلكه چيزهايي در اختيارشان خواهد بود كه از حيطه خواستشان بيرون است
().03
و چه بسيار از امتها كه قبل از اينان هالك كرديم با اينكه از اينان نيرومندتر بودند و به داعي فرار از نيستي در بالد ديگر
رخنه ميكردند ().00
به درستي كه در اين معنا تذكري است براي هر كس كه فهم داشته و گوش فرا دهد و حاضر باشد ().02
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و چگونه تذكر نباشد با اينكه ما آسمانها و زمين و آنچه را بين آن دو است در شش روز بيافريديم و دچار خستگي هم
نشديم ().02
بيان آيات .....ص 383 :
اشاره

[رد استبعاد اعاده خلقت و بيان امكان آن با استناد به وقوع خلقت نخستين] .....ص 386 :

"أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ" كلمه" عي" كه مصدر" عيينا" است -به طوري كه راغب
ميگويد -به معناي ناتواني و كسالتي است كه بعد از انجام كاري و يا سخنراني عارض ميشود .وقتي ميگوييم ":أعياني
كذا" و يا" عييت بكذا" معناي اولي اين است كه فالن كار مرا خسته كرد ،و دومي اين است كه من از فالن كار خسته
شدم «». 1و مراد از خلق اول ،خلقت اين نشاه طبيعت با نظامي است كه در آن جاري است ،و يكي از انواع موجودات آن
خلقت همانا انسان است ،البته انسان دنيايي .پس وجهي نيست در اينكه ما نيز مانند فخر رازي « »7خلق اول را منحصر در
خلقت آسمانها و زمين بدانيم .هم چنان كه وجهي نيست كه مانند بعضي ديگر از مفسرين »«3آن را منحصر در خلقت
انسان بدانيم و بگوييم چون در ذيل آيه آمده كه "كفار در اشتباهي از خلقت جديدند" و خلقت جديد مربوط به انسانها است
لذا خلقت اول هم منحصر در انسان است ،براي اينكه خلقت جديد شامل آسمان و زمين نيز ميشود ،هم چنان كه فرموده:
"يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ" « ،»3و خلقت جديد به معناي خلقت نشاه جديد است
كه منظور از آن ،نشاه آخرت است .و استفهام در آيه انكاري است.
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آيه اولي از اين آيات تتمه حجتي است كه در آخر آيات قبلي بر علم و قدرت خداي تعالي اقامه كرده بود .و آن حجت عبارت
بود از خلقت آسمانها و زمين و آنچه در آن دو از خالئق و تدابير است .آن تدبيرهايي كه كاملترين تدبيرها و تمامترين
تدبيرها است .همه اين مذكورات مربوط ميشد به خلقت نخستين و نشاه نخستين ،آن گاه اين حجت را تكميل كرد با اشاره
به اين جهت كه :آيا مگر ما از آن خلقت نخستين خسته شديم؟ و از آن نتيجه ميگيرد كه آن خدايي كه قادر بود عالم را
بدون الگو و براي اولين بار خلق كند ،قادر است كه در نشاهاي ديگر با خلقتي جديدش بيافريند ،و همان علمي كه در خلقت
نخستين داشت ،در خلقت دوم نيز دارد ،چون هر دو در خلقت مثل همه ،وقتي برايش يكي از اين دو خلقت ممكن باشد،
دومي هم ممكن است ،و براي خلقت دومش مانند اولش نمونهاي نميخواهد ،جز اينكه بگويد" باش" و همين كافي است
كه عالم بار ديگر موجود شود "،إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ" آن گاه از بيان گذشته اعراض ميكند و ميفرمايد :با
اينكه هر دو خلقت مثل هم
ترجمه الميزان ،ج ،12ص310 :
است ،باز هم در باره خلقت جديد در شكاند .و سپس اشاره ميكند به خلقت نخستين انسان ،و اينكه خدا حتي خطورات
قلبي او را ميداند ،و رقبايي بر او گمارده تا با دقيقترين وجه مراقبتش كنند ،آن گاه سكرات مرگ او را ميگيرد ،و بعد از آن
يا داخل بهشت ميشوند و يا داخل آتش .بعد براي بار دوم به سرگذشت اقوام گذشته كه آيات خدا و معاد را تكذيب كردند و
دچار خشم الهي و عذاب انقراض گشتند ،با اينكه از شما مردم نيرومندتر بودند ،اشاره نموده ،ميفرمايد :همان خدايي كه
آنان را آن طور كيفر داد قادر است شما را نيز كيفر كند.
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و معناي آيه اين است كه :مگر خلقت نخستين ،ما را عاجز و ناتوان كرد كه نتوانيم براي بار دوم خلق كنيم؟ يعني :نه ،ما از
خلق اول عاجز نشديم ،با اينكه خلقت اول آفريدن از هيچ و بدون الگو است ،پس چگونه خلقت دوم كه اعاده همان خلق
است ما را عاجز ميكند.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" عي".
)(2تفسير فخر رازي ،ج  ،72ص .107
)(3روح المعاني ،ج  ،70ص .122
)(4روزي كه زمين و آسمان مبدل به زميني ديگر و آسماني ديگر ميشود ،و مردم همگي براي خداي واحد قهار آشكار
ميشوند .سوره ابراهيم ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص312 :
اين معنا در صورتي است كه كلمه" عي" را به معناي عاجز شدن بگيريم ،و اگر به معناي تعب و خستگي بگيريم ،هم چنان
كه بعضي آن را ترجيح دادهاند ،معنا چنين ميشود كه :مگر ما از خلقت نخستين خسته شدهايم كه ديگر بار نتوانيم خلقتي
جديد كنيم؟ كه در حقيقت صاحبان اين پندار خداي تعالي را با خود قياس كردهاند ،چون انسان -و همچنين ساير حيوانات-
وقتي كاري انجام ميدهد ،و زياد هم انجام ميدهد سرانجام دچار خستگي و كوفتگي بدن ميشود ،و همين كوفتگي
نميگذارد به كار خود ادامه دهد ،و از سر گيرد ،ولي اگر از سر ميگرفت همان كاري را كه از او برميآمد انجام ميداد ،ليكن
اگر از سر نگرفت چون توانايي نداشت و خسته شده بود ،اما چنين نيست كه انجام دادن برايش محال باشد ،نه ،باز هم
ممكن است ،چون آنچه ميكند با آنچه كرده مثل همند.
و اين معناي بدي نيست ،و ليكن بعضي « »1گفتهاند استعمال كلمه" عي" در معناي عجز فصيحتر است.
عالوه بر اين ،سوق دادن حجت از طريق عجز محال بودن عمل و نفي آن را هم ميرساند و مطلوب هم همان است .آيه
شريفه ميخواهد محال بودن را نفي كند ،به خالف اينكه حجت را از راه خستگي سوق دهيم ،چون تنها دشواري عمل را
ميرساند نه محال بودنش را .و آنهايي كه منكر معادند نميخواهند بگويند اين عمل دشوار است ،بلكه ميخواهند بگويند
محال است ،و چنين چيزي ممكن نيست.
"بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ" -كلمه" لبس" به معناي التباس و اشتباه است ،و مراد از خلق جديد ،تبديل نشاه دنيا به
نشاهاي ديگر و داراي نظامي ديگر غير از نظام طبيعي است كه در دنيا حاكم است ،براي اينكه در نشاه اخري -كه همان
خلق جديد است -ديگر مرگ و فنايي در كار نيست ،تمامش زندگي و بقاء است .چيزي كه هست اگر انسان اهل سعادت
باشد نعمتش خالص ،نعمت است و نقمت و عذابي ندارد .و اگر از اهل شقاوت باشد بهرهاش يكسره نقمت و عذاب است و
نعمتي ندارد ،بخالف نشاه اول ،و نظام در خلق اول كه درست بر خالف آن است (چون هم نعمتش آميخته با ناگواريها است
و هم عذابش آميخته با لذت است ،چيزي كه هست در اول لذت بيشتر از الم ،و در دوم الم بيشتر از لذت است).
و معناي جمله مورد بحث اين است كه :اگر ما عالم را از آسمان و زمينش گرفته تا همه موجودات در آن را خلق كرديم و به
بهترين نظامي تدبيرش نموديم ،با قدرت و علم خود
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،12ص312 :
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كرديم ،اين قدرت و علم ما هنوز باقي است و چيزي از آن كم نشده ،پس ما عاجز از خلقتي جديد و اينكه خلقت دنيايي
عالم را به خلقتي ديگر مبدل كنيم نيستيم ،پس ديگر در قدرت ما نبايد شك كرد ،ولي كفار در همين شك دارند و با داشتن
شك نميتوانند به آخرت و خلقت جديد ما ايمان بياورند.
[احتجاج به علم شامل و فراگير خداي تعالي در خلقت اول و نزديك بودن او به انسان] .....ص 381 :
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"وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ" راغب ميگويد :كلمه" وسوسه" به
معناي خطور افكار زشت در دل است ،و اصل آن از "وسواس" است كه به معناي صداي زيور آالت زنان ،و نيز به معناي
آهسته سخن گفتن است «».1
و مراد از خلقت انسان ،وجود تدريجي او است كه مدام تحول ميپذيرد و وضع جديد به خود ميگيرد ،نه تنها تكوين در اول
خلقتش .هر چند كه تعبير در آيه تعبير گذشته است ،چون فرموده" وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ -ما انسان را خلق كرديم" ولي از
آنجايي كه انسان -و همچنين هر مخلوق ديگر كه حظي از بقاء دارد -همان طور كه در ابتداي به وجود آمدنش محتاج به
پروردگار خويش است ،همچنين در بقاء خود نيز محتاج به عطاي او است.
و به خاطر همين نكتهاي كه گفته شد ،جمله" وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ" -كه علم خدا در آن به صيغه مضارع آمده كه
مفيد استمرار است -عطف شده بر جمله" وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ" كه به صيغه ماضي آمده ليكن مفيد استمرار است .و
همچنين جمله" وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ" كه آن نيز مفيد ثبوت و دوام و استمرار است به استمرار وجود انسان .و
معنايش اين است كه :ما انسان را خلق كرديم و ما همواره تا هستي او باقي است از خاطرات قلبيش آگاهيم ،و نيز همواره از
رگ قلبش به او نزديكتريم.
و اين آيه شريفه از اين جهت كه بر علم و قدرت خداي تعالي در خلقت اول احتجاج ميكند به اينكه پس بر خلقت جديد
هم قادر است ،متصل به آيه قبل است كه ميفرمود ":أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَي السَّماءِ "...و نيز از جهتي ديگر كه سخن از وسوسه
قلبي انسان دارد ،اتصالي هم به آيه قبل دارد كه ميفرمود ":بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ" .پس آيه مورد بحث در
سياقي قرار دارد كه ميفهماند خداي تعالي قادر بر خلقت انسان و عالم به وضع او است حال يا بدون واسطه يا با وساطت
فرشتگان حفيظ و نويسنده.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" وسوس".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص312 :
پس جمله" وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ" با در نظر داشتن اينكه الم در آن الم سوگند است داللت ميكند بر اينكه او قادر است
خلق را ثابت بدارد.
"وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ" -در اين جمله خفيترين اصناف علم را ذكر كرده كه عبارت است از حضور نفساني خفي ،تا
اشاره كند به اينكه علم خداي تعالي همه چيز را فرا گرفته است ،گويا فرموده :ما از ظاهر و باطن انسان و حتي از خاطرات
قلبياش و از آن وسوسهاي كه در امر معاد دارد خبر داريم و ميدانيم كه در دل خود ميگويد :چگونه انسان بعد از مردن و
خاك شدن و متالشي گشتن اجزاء و درهموبرهم شدن بدنش دوباره مبعوث ميشود؟
پس از آنچه گفته شد به دست آمد كه كلمه" ما" در جمله" ما تُوَسْوِسُ بِهِ "موصوله است ،و ضمير" به" به انسان
برميگردد ،و حرف" باء" در آن ،باء آلت ،و يا سببيت است.
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[علم خدا به انسان از طريق فرشتگان كاتب اعمال] .....ص 341 :

"إِذْ يَتَلَقَّي الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ" كلمه" تلقي" و" تلقن" به معناي گرفتن است .و مراد از" متلقيان" به
طوري كه از سياق استفاده ميشود دو فرشتهاي است كه موكل بر انسانند ،و عمل او را تحويل گرفته آن را با نوشتن حفظ
ميكنند.
و جمله" عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ" در تقدير" عن اليمين قعيد و عن الشمال قعيد" است يعني دو فرشتهاي كه يكي
در سمت راست نشسته و يكي در سمت چپ نشسته.
و منظور از سمت راست و سمت چپ ،راست و چپ آدمي است .و كلمه" قعيد" به معناي قاعد ،يعني نشسته ميباشد.
و حرف" اذ" در جمله" إِذْ يَتَلَقَّي الْمُتَلَقِّيانِ" ظاهرا متعلق به محذوف است ،و تقدير آن" اذكر اذ يتلقي المتلقيان" است،
يعني به ياد آر و متوجه باش اين را كه دو فرشته عمل انسان را ميگيرند .و منظور از اين دستور اين است كه به علم خداي
تعالي اشاره كند و بفهماند كه خداي سبحان از طريق نوشتن اعمال انسانها توسط مالئكه به اعمال انسان علم دارد ،عالوه
بر آن علمي كه بدون وساطت مالئكه و هر واسطهاي ديگر دارد.
بعضي از مفسرين «» 7گفتهاند كه :ظرف مذكور متعلق به كلمه" أقرب" در آيه قبل است ،و معناي آن اين است كه :ما از

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و اگر وسوسه را به نفس آدمي نسبت داده ،نه به شيطان با اينكه منسوب به شيطان نيز هست ،براي اين بوده كه سخن
پيرامون علم خداي سبحان و احاطهاش به احوال آدمي بود ،و ميخواست بفرمايد :حتي به آنچه در زواياي دلش ميگذرد
آگاه است.
"وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ" -كلمه" وريد" به معناي رگي است كه" از قلب جدا شده" و در تمامي بدن منتشر
ميشود ،و خون در آن جريان دارد .بعضي « »1هم گفتهاند :به معناي رگ گردن و حلق است .و به هر معنا كه باشد در آيه
شريفه آن را طناب خوانده ،چون شبيه به طناب است .و اضافه حبل به وريد اضافه بيانيه است.
و معناي جمله اين است كه :ما به انسان از رگ وريدش كه در تمامي اعضائش دويده و در داخل هيكلش جا گرفته
نزديكتريم ،آن وقت چگونه به او و به آنچه در دل او ميگذرد آگاه نيستيم؟
اين جمله ميخواهد مقصود را با عبارتي ساده و همه كس فهم اداء كرده باشد و گر نه مساله نزديكي خدا به انسان مهمتر از
اين و خداي سبحان بزرگتر از آن است ،براي اينكه خداي تعالي كسي است كه نفس آدمي را آفريده و آثاري براي آن قرار
داده ،پس خداي تعالي بين نفس آدمي و خود نفس ،و بين نفس آدمي و آثار و افعالش واسطه است ،پس خدا از هر جهتي
كه فرض شود و حتي از خود انسان به انسان نزديكتر است ،و چون اين معنا معناي دقيقي است كه تصورش براي فهم
بيشتر مردم دشوار است ،لذا خداي تعالي به اصطالح دست
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،12ص373 :
كم را گرفته كه همه بفهمند ،و به اين حد اكتفاء كرده كه بفرمايد ":ما از طناب وريد به او نزديكتريم" .و يا در جاي ديگر
قريب به اين معنا را آورده بفرمايد ":أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ -خدا بين انسان و قلبش واسطه و حائل است".
مفسرين در معناي اين آيه وجوه زيادي ذكر كردهاند كه چون فائدهاي در نقل آن نديديم از نقلش صرفنظر نموده خواننده را
به مراجعه كتب آنان توصيه ميكنيم «».1
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رگ وريد به او نزديكتريم زماني كه فرشتگان موكل او اعمالش را براي نوشتن ميگيرند .ولي به نظر ميرسد كه وجه قبلي
با سياق موافقتر باشد ،براي اينكه در اين وجه بر اين اساس ظرف را متعلق به كلمه "اقرب" دانسته كه غرض عمده بيان
اقربيت خداي تعالي به انسان و علمش به اوضاع و احوال او باشد ،و بقيه جزئيات مقصود اصلي نيستند ،بلكه پيرامون همان
غرض عمده دور ميزنند ،در حالي كه ظاهر سياق و مخصوصا با در نظر گرفتن آيه بعدي اين است كه هر دو قسم علم
مقصود اصلي و مستقل
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .133
)(2روح المعاني ،ج  ،70ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،12ص371 :
هستند ،هم علم از طريق اقربيت و هم علم از طريق گرفتن مالئكه و نوشتن اعمال بندگان.
بعضي ديگر از مفسرين « »1كلمه" اذ" را اصال ظرفيه ندانستهاند بلكه آن را تعليلي و به معناي" زيرا" گرفته و گفتهاند:
علمي را كه از مفاد جمله" وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ" استفاده ميشود ،با مفاد مدخول خودش تعليل ميكند (كه
معناي آن و مدخولش چنين ميشود :زيرا دو فرشته گيرنده كه در راست و چپ هر انسان نشستهاند اعمال او را ميگيرند).
در رد اين نظريه ميگوييم :اين از مذاق قرآن كريم بدور است كه علم خداي تعالي را با علم مالئكه يا حفظ و نوشتن آنها
تعليل كند.
و جمله" عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ" ميخواهد موقعيتي را كه مالئكه نسبت به انسان دارند تمثيل كند ،و دو طرف خير
و شر انسان را كه حسنات و گناهان منسوب به آن دو جهت است به راست و چپ محسوس انسان تشبيه نمايد( ،و گر نه
فرشتگان موجوداتي مجردند كه در جهت قرار نميگيرند).
"ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" -كلمه" لفظ" به معناي پرت كردن است ،و اگر سخن گفتن را لفظ ناميدهاند ،به
نوعي تشبيه است .و كلمه" رقيب" به معناي محافظ ،و كلمه" عتيد" به معناي كسي است كه فراهم كننده مقدمات آن
ضبط و حفظ است ،خالصه يكي مقدمات را براي ديگري فراهم ميكند تا او از نتيجه كار وي آگاه شود.
و اين آيه شريفه بعد از جمله "إِذْ يَتَلَقَّي الْمُتَلَقِّيانِ" كه آن نيز در باره فرشتگان موكل است ،دوباره راجع به مراقبت دو فرشته
سخن گفته با اينكه جمله اول تمامي كارهاي انسان را شامل ميشد و جمله دوم تنها راجع به تكلم انسان است ،از باب ذكر
خاص بعد از عام است كه در همه جا ميفهماند گوينده نسبت به خاص عنايتي بيشتر دارد( ،مثل اينكه شما به پسر بزرگ
خود وصيت كني ارحام و خويشاوندان را پاس بدار ،فالن پسر عمويت را پاس بدار ،كه ميرساند در باره آن شخص عنايتي
بيشتر داري).
"وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ" كلمه" حيد" كه مصدر فعل" تحيد" است به معناي عدول و
برگشتن به عنوان فرار است( ،كسي كه به منظور فرار دارد راه خود را كج ميكند ،اين حالت را عرب" حيد" ميگويد) و مراد
از سكره و مستي موت ،حال نزع و جان كندن آدمي است ،كه مانند مستان
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،12ص377 :
مشغول به خودش است ،نه ميفهمد چه ميگويد و نه ميفهمد اطرافيانش در بارهاش چه ميگويند.
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[معناي اينكه فرمود :سكره موت" به حق" آمد] .....ص 344 :

[مقصود از سائق و شهيدي كه در قيامت همراه هر كسي ميآيند و بيان اينكه مخاطب آيه ":لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا "...كيست و مفهوم آن چيست] .....ص 345 :

و معناي آيه اين است كه :هر كسي در روز قيامت به محضر خداي تعالي حاضر ميشود ،در حالي كه سائقي با او است كه او
را از پشت سر ميراند و شاهدي همراه دارد كه به آنچه وي كرده گواهي ميدهد .ولي در آيه شريفه تصريح نشده كه اين
سائق و شهيد مالئكهاند يا همان نويسندگانند و يا از جنس غير مالئكهاند ،چيزي كه هست از سياق آيات چنين به ذهن
ميرسد كه آن دو از جنس مالئكهاند ،و به زودي رواياتي در اين باب خواهد آمد.
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و اگر آمدن سكره موت را مقيد به قيد" حق" كرد ،براي اين است كه اشاره كند به اينكه مساله مرگ جزء قضاهاي حتمي
است كه خداي تعالي در نظام عالم رانده ،و از خود مرگ غرض و منظور دارد ،هم چنان كه از آيه" كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ
نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ" « »1كه تفسيرش در همان سوره گذشت -نيز اين معنا استفاده ميشود ،چون
ميفهماند منظور از ميراندن همگي شما آزمايش شما است .و مردن عبارت است از انتقال از يك خانه به خانهاي كه بعد از
آن و ديوار به ديوار آن قرار دارد ،و اين مرگ و انتقال حق است ،همانطور كه بعث و جنت و نار حق است .اين معنايي است
كه از كلمه" حق" ميفهميم ولي ديگران اقوالي ديگر دارند ،كه فائدهاي در نقل آنها نيست.
و جمله" ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ" اشاره است به اينكه انسان طبعا از مرگ كراهت دارد ،چون خداي تعالي زندگي دنيا را به
منظور آزمايش او در نظرش زينت داده و خودش فرموده:
"إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً" «».7
"وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ" اين انتقال دومي است كه مردگان را به عالم قيامت و جاودانه منتقل ميكند ،هم چنان
كه نفخه اول مردم را ميميراند و به عالم برزخ ميبرد .و مراد از نفخ صور در اينجا يا نفخه دوم است و يا مجموع هر دو
نفخه است ،و خواسته است از مطلق نفخه ياد كند.
و مراد از روز وعيد ،روز قيامت است كه خداي تعالي تهديدهايي را كه در دنيا به مجرمين از بندگانش ميكرد ،منجز
ميسازد.
"وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِيدٌ" كلمه" سياقه" كه مصدر "سائق" است ،به معناي وادار كردن حيوان به راه رفتن
است ،كه در اين صورت راننده در عقب حيوان قرار دارد ،و حيوان را ميراند .به عكس" قيادت" كه به معناي كشيدن
حيوان از جلو است.
__________________________________________________
)(1سوره انبياء ،آيه .03
)(2ما زندگي زميني را به وسيله آنچه كه در روي زمين است در نظر شما زينت داده و دلفريبش كرديم تا شما را بيازماييم
كه كدام يك بهتر عمل ميكنيد و ما به زودي همين زينتها را از نظرتان مياندازيم آن چنان كه خاك خشك در نظرتان
بيجلوه است .سوره كهف ،آيه  2و . [.....]2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص370 :
و اين كه فرموده ":وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ" معنايش اين است كه هر نفسي به سوي خدا ميآيد ،و در محضر او براي فصل
قضاء و پس دادن حساب حضور به هم ميرساند .به دليل اينكه در جاي ديگر فرموده ":إِلي رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ" «».1
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و نيز تصريح نشده به اينكه در آن روز شهادت منحصر به اين يك شاهدي است كه در آيه آمده .و ليكن آيات وارده در باره
شهداي روز قيامت عدم انحصار آن را ميرساند .و نيز آيات بعدي هم كه بگومگوي انسان را با قرين خود حكايت ميكند
داللت دارد بر اينكه با انسان در آن روز غير از سائق و شهيد كساني ديگر نيز هستند.
"لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ" وقوع اين آيه در سياق آيات قيامت و قرائني كه
پيرامون آن است ،اقتضا دارد كه اين آيه نيز از خطابات روز قيامت و خطاب كننده در آن خداي سبحان ،و مورد خطاب در
آن همان انساني باشد كه در جمله "وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ" سخن از او به ميان آمده ،و اين معنا را دست ميدهد كه خطاب در
آن خطابي است عمومي و متوجه به تمامي انسانها.
اال اينكه توبيخ و عتابي كه از آن استشمام ميشود چه بسا اقتضا كند كه بگوييم خطاب در آن تنها متوجه منكرين معاد
باشد ،عالوه بر اين ،سياق اين آيات اصال سياق رد منكرين معاد است كه گفته بودند" أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ".
و اشاره به كلمه" هذا" به آن حقايقي است كه انسان در قيامت با چشم خود معاينه ميكند و ميبيند كه تمامي اسباب از
كار افتاده ،و همه چيز ويران گشته ،و به سوي خداوند واحد قهار برگشته است ،و همه اين حقايق در دنيا هم بود .اما انسان
به خاطر ركون و اعتمادي كه به اسباب ظاهري داشت از اين حقايق غافل شده بود( ،و خيال ميكرد سببيت آن اسباب از
خود آنها است ،و نميدانست كه هر چه دارند از خداست و خدا روزي سببيت را از آنها
__________________________________________________
)(1امروز تو را به سوي پروردگارت ميرانند .سوره قيامت ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص373 :
خواهد گرفت) ،تا آنكه در قيامت خداي تعالي اين پرده غفلت را از جلو چشم او كنار زد ،آن وقت حقيقت امر برايش روشن
شده فهميد ،و به مشاهده عيان فهميد ،نه به استدالل فكري.
و به همين جهت اين طور خطاب ميشود ":لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا" تو در دنيا از اينهايي كه فعال مشاهده ميكني و به
معاينه ميبيني در غفلت بودي ،هر چند كه در دنيا هم جلو چشمت بود و هرگز از تو غايب نميشد ،ليكن تعلق و
دلبستگيات به اسباب ،تو را از درك آنها غافل ساخت و پرده و حائلي بين تو و اين حقائق افكند ،اينك ما آن پرده را از
جلو درك و چشمت كنار زدهايم "،فبصرك" در نتيجه بصيرت و چشم دلت" اليوم "امروز كه روز قيامت است" حديد"
تيزبين و نافذ شده ،ميبيني آنچه را كه در دنيا نميديدي.
از اين آيه دو نكته استفاده ميشود :اول اينكه روز قيامت را به روزي معرفي ميكند كه در آن روز پرده غفلت از جلو چشم
بصيرتش كنار ميرود در نتيجه حقيقت امر را مشاهده ميكند ،و اين نكته در آياتي بسيار ديگر نيز آمده ،مانند آيه" وَ الْأَمْرُ
يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ" « ،»1و آيه "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ" « »7و آياتي ديگر نظير اينها.
و دوم اينكه آنچه خدا براي فرداي قيامت انسان تهيه ديده ،از همان روزي تهيه ديده كه انسان در دنيا بوده ،چيزي كه
هست از چشم بصيرت او پنهان بوده است و مخصوصا از همه بيشتر اين حقيقت براي او پنهان بوده كه روز قيامت روز كنار
رفتن پردهها ،و مشاهده پشت پرده است.
براي اينكه اوال غفلت وقتي تصور دارد كه در اين ميان چيزي باشد و ما از بودنش غافل باشيم .از سوي ديگر تعبير به غطاء
(پرده) كرده ،و اين تعبير در جايي صحيح است كه پشت پرده چيزي باشد و پرده آن را پوشانده و بين بيننده و آن حائل شده
باشد .و از سوي سوم تعبير به حدت و تيزبيني در جايي صحيح است ،و چشم تيزبين در جايي به درد ميخورد كه بخواهد
يك ديدني بسيار دقيقي را ببيند و اال احتياجي به چشم تيزبين پيدا نميشود.
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و يكي از سخيفترين و بيپايهترين تفسيرها اين است كه گفتهاند :خطاب خداي تعالي در اين آيه ،به پيامبرش است ،و
معناي آيه اين است كه :اي پيامبر تو قبل از رسالتت از اين حقايقي كه امروز به تو وحي ميشود در غفلت بودي ،و ما
پردهات را كنار زديم ،و حاال چشمت تيزبين شده ،وحي را درك ميكند و يا فرشته وحي را ميبيند و وحي را از او
__________________________________________________
)(1امروز كار و امر همه به دست خدا است .سوره انفطار ،آيه .12
)(2امروز ملك و حكمراني از آن كيست؟ تنها از آن خداي واحد قهار .سوره مؤمن ،آيه .10
ترجمه الميزان ،ج ،12ص373 :
ميگيرد «».1
سخافت و بيپايه بودن اين تفسير از اين جهت است كه با هيچ چيز آيه درست در نميآيد ،نه با لفظ آن و نه با سياقش.
[معناي آيه ":وَ قالَ قَرِينُهُ هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ"] .....ص 343 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"وَ قالَ قَرِينُهُ هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ" سياق آيه خالي از چنين ظهوري نيست كه مراد از اين" قرين" همان ملك موكلي باشد
كه در دنيا با او بود ،حال اگر سائق هم همان باشد معنا چنين ميشود :خدايا اين است آن انساني كه همواره با من بود و
اينك حاضر است .و اگر مراد از كلمه" قرين" شهيد ميباشد كه او نيز با آدمي است ،معنا چنين ميشود :اين است -در
حالي كه به نامه اعمال آن انسان اشاره ميكند ،اعمالي كه در دنيا از او ديده -آنچه من از اعمال او تهيه كردهام.
بعضي از مفسرين « »7گفتهاند :مراد از قرين ،شيطاني است كه يك عمر با او بوده و گمراهش ميكرده .و معناي كالم
خداي سبحان بنا بر اين چنين ميشود :اين است آن انساني كه من متصدي گمراهياش بودم ،و زمام نفسش را به دست
داشتم ،اينك براي رفتن به دوزخ حاضر است.
"أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ" كلمه" كفار" -به فتح كاف -اسم مبالغه از كفر و به معناي بسيار
كفرانگر است .و كلمه" عنيد" به معناي معاند حق است كه از در عناد حق را مسخره ميكند .و كلمه" معتدي" به معناي
كسي است كه از حد خود تجاوز و از حق تخطي كند .و كلمه" مريب" به معناي كسي است كه داراي شك است ،و يا
كسي است كه مردم را به شك مياندازد ،و در آيه كه صحبت از قيامت است مردم را در امر قيامت به شك مياندازد.
در بين اين چند صفت كه در آيه شمرده شده يك نحوه استلزام و ارتباطي هست ،براي اينكه وقتي كسي كفار -يعني بسيار
كفرانگر -شد همين صفت ،او را وا ميدارد هر حقي كه به آن برخورد كند رد نمايد ،و ثمره اين كار قهرا اين است كه با حق
دشمني شود ،و بر اين دشمني اصرار ورزد ،و اصرار بر دشمني هم باعث ميشود كه آدمي از بسياري از خيرات محروم گردد،
چون پر واضح است كه هيچ خيري نيست مگر آنكه حق هم هست ،و اصال خير بودن هر چيزي از ناحيه حق بودن آن
است ،چون در باطل هيچ خير نيست .و اين هم مستلزم
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .123
)(2روح المعاني ،ج  ،70ص .123
ترجمه الميزان ،ج ،12ص370 :
آن است كه آدمي همواره از حد حق (كه خود نيز مصداقي از حق است) خارج شود ،و به طرف باطل برود ،و از حد عبوديت
خارج گشته به طرف استكبار و طغيان رود ،و چنين كسي قهرا مردم را نسبت به دين حق كه بالفطره دنبالش ميگردند به
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شك مياندازد .پس كفار ،عنيد هم هست و عنيد ،مناع خير نيز هست و مناع خير ،معتدي هم هست ،و معتدي ،مريب نيز
ميباشد.
خطاب در آيه شريفه از خداي تعالي است ،و ظاهر سياق آيات چنين مينمايد كه مورد خطاب در آن همان دو فرشته سائق و
شهيد باشد كه موكل بر انسانند .ولي بعضي « »1احتمال دادهاند كه خطاب به دو فرشته ديگر از فرشتگان موكل بر آتش و
از خازنان دوزخ باشد.
"الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ" در اين آيه با اينكه ميتوانست با يك كلمه" مشرك" صفت پنجم
آن انسان را بيان كند ،چنين نكرد ،بلكه مطلب را طول داد و فرمود :همان كسي كه با خدا خدايي ديگر قرار داد ،و اين براي
آن بود كه اشاره كند به اينكه صفت پنجم از همه گناهان مزبور مهمتر و عظيمتر است ،و در حقيقت مادر همه جرائمي
است كه مرتكب شده ،و ريشه همه صفات پستي است كه كسب كرده ،يعني كفر و عناد و منع خير و اعتداء و ارابه.
"فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ" -اين جمله تاكيد همان امر قبلي است كه ميفرمود" أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ" ،و از آن چنين استشمام
ميشود كه ميخواهد امر خود را به خاطر شرك ،تاكيد و تشديد كند ،و به همين منظور هم دنبالش فرموده ":فِي الْعَذابِ
الشَّدِيدِ" او را در عذابي شديد بيندازيد.
[پاسخ خداي تعالي به عذري كه قرين شيطاني مشرك دوزخي ميآورد] .....ص 346 :
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"قالَ قَرِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَاللٍ بَعِيدٍ" مراد از قرين در اينجا مسلما قرين شيطاني است كه در كالم مجيد
خداي تعالي مكرر نامش آمده ،و آن عبارت است از همان شيطاني كه همواره با آدمي هست و غوايت و ضاللت را به آدمي
وحي ميكند .از آن جمله قرآن در بارهاش فرموده ":وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَ إِنَّهُمْ
لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّي إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ" «».7
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .132
)(2و كسي كه از ياد خداي رحمان اعراض كند شيطاني برايش قرار ميدهيم تا همواره با او باشد ،اين شيطانها بطور مسلم
اين گونه افراد را از راه بدر ميبرند ،آن وقت خيال ميكنند كه راه يافتگانند تا آنكه يكي از ايشان نزد ما آيد ،آن وقت است
كه به حسرت مي گويد اي كاش بين من و آن قرين به فاصله مشرق و مغرب دوري بود ،كه چه بد قريني بود .سوره زخرف،
آيه .02 -00
ترجمه الميزان ،ج ،12ص372 :
پس معناي جمله" قال قرينه" اين است كه :آن شيطاني كه يك عمر با او بود و گمراهش ميكرد ،گفت ":ربنا" اي
پروردگار ما ،يعني پروردگار من و اين انسان كه من قرينش بودم (چون مقام مقام احتجاج و اختصام است) "،ما أَطْغَيْتُهُ "من
او را مجبور بر طغيان نكردم "،وَ لكِنْ كانَ فِي ضَاللٍ بَعِيدٍ" ليكن خودش آماده و مستعد بود كه دعوتهاي مرا بپذيرد ،هر چه
به او پيشنهاد ميكردم او به اختيار خود قبولش ميكرد ،پس من مسئول گناهان و طغيان او نيستم.
در سوره صافات شرح مفصلي از اختصام و احتجاج ستمگران با همسرانشان در ذيل آيه" احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ"
«» 1تا آخر آياتش گذشت.
"قالَ ال تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ" گوينده اين پاسخ خداي تعالي است ،و خطابش عمومي است ،گويا روي
سخنش با عموم مشركين طاغي و قرينان ايشان است .خطابي است كه قهرا منحل به خطابهايي جزئي ميشود ،و هر
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انساني را با قرينش شامل ميگردد ،مثل اين است كه به هر يك از انسان و قرينش فرموده باشد" ال تختصما لدي -نزد من
بگو مگو مكنيد".
و اينكه فرمود" وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ" جملهاي است حاليه كه حال از فاعل در جمله" ال تختصموا" است ،و كلمه"
بالوعيد" مفعولي است براي جمله" قدمت" و باء آن به اصطالح باء وصلت است.
و معناي آيه اين است كه :نزد من بگو مگو مكنيد كه هيچ سودي برايتان ندارد ،چون من تهديد و وعيد خود را به همه
مشركين و ستمكاران ابالغ نمودم .و تهديدهاي مذكور از قبيل آيات زير است كه به ابليس فرموده "اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ
مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً" « »7و نيز فرموده" فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
أَجْمَعِينَ» ،" «3و يا فرموده
__________________________________________________
)(1سوره صافات ،آيه .77
)(2برو كه هر كس از انسانها ،تو را پيروي كند ،جهنم جزاي تو و همه آنان خواهد بود .سوره اسري ،آيه .00
)(3پس حق است و حق را ميگويم كه جهنم را از تو و از هر كس كه تو را پيروي كند از همگيتان پر خواهم كرد .سوره
ص ،آيه  23و .23
ترجمه الميزان ،ج ،12ص372 :
"لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ" «».1
"ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ" آنچه از سياق برميآيد اين است كه اين آيه مطلبي نو و جديد را بيان ميكند ،و
به منزله جوابي است از سؤالي تقديري و فرضي .گويا كسي پرسيده است :خدايا گيرم كه قبال تهديد خود را ابالغ كردهاي،
آيا آن را تغيير نميدهي ،و تهديد شدگان را عفو نميفرمايي؟
پاسخ داده است ":ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ" ،در درگاه من هيچ سخني تغيير نميكند .و منظور از" قول" مطلق قضاهاي حتمي
است كه خدا رانده ،و خداي تعالي چنين حكم كرده كه هر كس با حال كفر بميرد داخل جهنم شود ،و قهرا و به حسب مورد
با آن وعيدي كه خدا ابليس و پيروانش را تهديد به آن كرده منطبق ميشود.
پس روشن شد كه جمله مورد بحث استينافي است ،و منظور از مبدل نشدن قول ،دگرگون نشدن قضاء حتمي است .كلمه"
لدي -نزد من" ظرفي است متعلق به تبديل -ما از سياق اينطور ميفهميم ،ولي بعضي از مفسرين در اعراب و مفردات
جمله مورد بحث چيزهايي ديگر گفتهاند ،و احتماالتي بسيار دور از فهم دادهاند كه اگر بخواهيم آن را نقل كنيم خواننده در
فهمش دچار سردرگمي ميشود ،و به همين جهت از ايرادش صرفنظر كرديم.
و جمله" وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ" متمم معناي جمله قبلي است ،و معناي مجموع آن دو اين است كه :سخن در درگاه من دو تا
نميشود ،و هيچ قضاء رانده شده و حتمي شدهاي مبدل نميگردد ،و شما عذاب خواهيد شد ،و اين من نيستم كه در باره
بندگان خود ستم نموده طبق وعيدي كه قبال اعالم كردم ،بلكه اين خودشان هستند كه خود را بعد از اتمام حجت و در عين
انكار كردن حق ،مستحق عذاب نمودند.
و به وجهي ديگر :اين من نيستم كه بندگان خود را با عذاب مجازات ميكنم ،بلكه اين جزاي اعمالشان است ،اعمالي كه
قبال كرده بودند .پس در حقيقت اين همان عمل ايشان است كه در اين عالم به اين صورت درآمده و به خودشان
برميگردد ،هم چنان كه از ظاهر آيه" يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" « »7نيز همين معنا
استفاده ميشود ،چون ميفرمايد :اي كساني كه كفر ورزيديد ،امروز ديگر عذر نياوريد ،براي اينكه ما كه به شما كاري
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نكرديم ،و اين عذاب كه ميبينيد برگشت اعمال خود شما است.
__________________________________________________
)(1بطور قطع جهنم را از جنيان و انسيان پر خواهيم كرد .سوره سجده ،آيه .10
)(2سوره تحريم ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص372 :
و اينكه از جمله" وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ" نفي ظلم كثير استفاده ميشود ،مستلزم آن نيست كه بگوييم ظلم كم ميكند ،چون ظلمي
كه تصور كنيم خداي تعالي بكند ،هر قدر هم ناچيز باشد به خاطر زياد بودن افرادش باز ظلمي بسيار ميشود ،و خطاب در
آيه هم خطاب به يك نفر نيست ،بلكه خطاب به تمامي انسانهاي مشرك در عصر نزول آيه و در آينده است ،با قرينهايي كه
با خود همراه دارند .و معلوم است كه اينگونه افراد بسيار زيادند و خداي سبحان اگر در جزا دادن به ايشان كمترين حد ظلم
را به آنها بكند ،باز هم ظالم و بسيار ستمگر خواهد بود «».1
[وجوهي كه در باره سؤال و جواب در آيه ":يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ" و مفاد آن گفته شده است] .....ص 341 :
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"يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ" خطابي است از خداي تعالي به جهنم ،و پاسخي است كه جهنم به
خدا ميدهد.
مفسرين در حقيقت اين گفتگو اختالف كرده ،بعضي « »7گفتهاند :هم سؤال و هم جواب زبان حال است .ولي اين حرف،
صحيح نيست ،به دليل اينكه اگر زبان حال بود اختصاص به خداي تعالي نداشت ،و هر كس جهنم را بدان حال ميديد و آن
سؤال را ميكرد ،آن جواب را ميفهميد ،پس بطور مسلم در اختصاص يافتن خداي تعالي به اين سؤال نكتهاي هست كه
توجيه مذكور نميتواند آن را بيان كند.
بعضي « »0ديگر گفتهاند :خطاب در حقيقت به خازنان جهنم است ،جواب هم جواب ايشان است ،هر چند كه به ظاهر آن را
به جهنم نسبت داده .ولي اين خالف ظاهر است ،و حمل بر خالف ظاهر وقتي صحيح است كه قرينه و دليلي در كالم باشد،
و انسان مجبور شود مرتكب آن گردد.
بعضي « »3هم گفتهاند :خطاب و پاسخش به همان معناي ظاهري است ،و دليلي هم نداريم كه اين خطاب و جواب را جائز
نداند ،چطور ممكن است جائز نباشد با اينكه خداي سبحان در كالم مجيدش از سخن گفتن دستها و پاها و پوست بدنها خبر
داده .و اين وجه وجه
__________________________________________________
)(1ولي به نظر احتمالي مترجم ،معنايي ديگر از اين كلمه كه صيغه مبالغه است منظور بوده ،و آن اين است كه ميخواهد
شدت عذاب قيامت را بفهماند ،و بفرمايد عذاب دوزخ عذابي است كه اگر شخصي خالي الذهن ببيند كه خدايي بنده خود را
با چنان عذابي شكنجه ميكند ،بدون درنگ حكم ميكند به اينكه خدايي است بسيار ظالم و بيرحم ،و او نميداند كه اين
شكنجه بيرحمانه اصال از ناحيه خدا نيست بلكه از ناحيه خود بنده است ،خودش درست كرده ،چون عين عمل دنيايي او
است كه در اينجا به اين شكل در آمده
(2و  0و )3روح المعاني ،ج  ،70ص . [.....]122
ترجمه الميزان ،ج ،12ص303 :
صحيحي است ،و ما در تفسير سوره فصلت هم گفتيم كه علم و شعور در تمامي موجودات جاري و ساري است.
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[وصف متقين و ورودشان به بهشت] .....ص 358 :

"وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ" از اين آيه شروع ميشود به توصيف حال متقين كه در روز قيامت چه وصفي دارند .و
كلمه "ازالف" كه مصدر فعل" ازلفت" است ،به معناي نزديك كردن است .و كلمه" غَيْرَ بَعِيدٍ" -به طوري « »1كه
گفتهاند -صفت ظرفي است تقديري ،و تقدير كالم" في مكان غير بعيد" است.
و معناي آيه اين است كه :در آن روز بهشت براي مردم با تقوي نزديك ميشود ،در حالي كه در جاي دوري قرار نگيرد،
يعني در پيش رويشان باشد ،و داخل شدنشان در آن زحمتي نداشته باشد.
"هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ" كلمه" هذا" اشاره به ثوابي است كه قبال وعدهاش را داد .و كلمه" أواب" از ماده"
اوب" است كه معناي رجوع را ميدهد ،و اگر آن را به صيغه مبالغه آورد و فرمود" اين بهشتي كه وعده داده شدهايد ،براي
هر كسي است كه بسيار رجوع كند" منظورش بسيار رجوع كردن به توبه و اطاعت است .و كلمه" حفيظ" به معناي آن
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جمله "هَلِ امْتَلَأْتِ" استفهامي است تقريري و اثباتي ،و همچنين اين جمله كه از جهنم نقل كرده كه ميگويد" هَلْ مِ ْ
ن
مَزِيدٍ" .و گويا با ايراد اين سؤال و جواب ميخواهد اشاره كند به اينكه قهر خداي تعالي و عذاب او از اينكه به همه مجرمين
احاطه يابد و جزاي آنچه را كه استحقاق دارند ايفا كند قاصر نيست ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":وَ إِنَّ جَهَنَّمَ
لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ" «».1
بعضي از مفسرين « »7به اين وجه اشكال كردهاند كه اين با صريح آيه" لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ" منافات دارد ،چون اين آيه صريحا
داللت دارد بر پر شدن جهنم ،و آيه مورد بحث صريحا ميگويد :جهنم پر شدني نيست .و بعضي « »0هم در پاسخ
ميگويند :پر شدن يك ظرف و يا مكان ،همه جا به معناي اين نيست كه ديگر ظرفيتي ندارد .بعضي از جاها پر شدن به اين
معنا است كه همه طبقاتش داراي سكنه هست ،و هيچ يك از آن طبقات از سكنه خالي نيست ،هم چنان كه وقتي ميگويند
شهر از سكنه پر است ،معنايش همين است .عالوه بر اينكه ممكن هم هست اين پاسخ جهنم ،قبل از داخل شدن تمامي
دوزخيان در دوزخ باشد.
و بعضي « »3هم اصل استفهام در جمله" هَلْ مِنْ مَزِيدٍ "را استفهام انكاري گرفته و گفتهاند معنايش اين است كه :نه،
ديگر جايي زيادي در من نيست كه افرادي ديگر را در آن بيندازي ،چون پر شدهام .آن وقت اشارهاي است به همان حكمي
كه در آيه" لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ" « »3رانده ،و فرموده :از جنيان و مردمان آن قدر در دوزخ مياندازم تا
پر شود .و سؤال" هَلِ امْتَلَأْتِ" هم سؤال از اين نيست كه آيا باز جا داري يا نه؟ بلكه سؤال از محقق شدن آن قضايي است
كه رانده بود ،ميپرسد :آيا اينكه گفتم و قضا راندم كه جهنم را پر ميكنم محقق شده يا خير؟ و جمله" هَلْ مِنْ مَزِيدٍ" پاسخ
به اين سؤال است ،و معنايش اين است كه :بله ،پر شدهام و آن وعدهات محقق شد.
و چه بسا اين وجه را بتوان با آيه" ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ" نيز تاييد كرد ،البته در صورتي كه منظور از قول همان وعده"
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ" باشد.
__________________________________________________
)(1جهنم به كفار احاطه دارد .سوره توبه ،آيه .32
(2و  0و )3روح المعاني ،ج  ،70ص .122
)(5سوره سجده ،آيه .10
ترجمه الميزان ،ج ،12ص301 :
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كسي است كه در حفظ آنچه خدا با او عهد كرده مداومت دارد ،و نميگذارد عهد خدا ضايع و متروك شود .و جمله" لِكُلِّ
أَوَّابٍ حَفِيظٍ" خبر دومي است براي كلمه" هذا" و يا حال است.
"مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ وَ جاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ "اين آيه جمله" لِكُلِّ أَوَّابٍ" را بيان ميكند ،و منظور از" خشيت به غيب "
ترس از عذاب خدا است ،در حالي كه آن عذاب را به چشم خود نديدهاند .و كلمه" منيب" از مصدر" انابه" است كه آن نيز
به معناي رجوع است .و منظور از اينكه فرمود" جاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ -با دلي رجوع كننده بيايد" اين است كه عمر خود را با
رجوع به خدا بگذراند ،و در نتيجه هنگام مرگ با قلبي به ديدار پروردگارش رود كه انابه و رجوع به خدا در اثر تكرار شدنش
در طول عمر ،ملكه و صفت آن قلب شده باشد.
"ادْخُلُوها بِسَالمٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ" اين آيه خطاب به متقين است ،و معنايش اين است كه :به متقين گفته ميشود با
سالمت داخلش شويد در حالي كه از هر مكروه و ناماليمي ايمن باشيد .و يا اين است كه:
داخل شويد در حالي كه خدا و مالئكه بر شما سالم ميدهند ".ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ" اين جمله
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،12ص307 :
بشارتي است كه متقين با شنيدن آن خرسند ميگردند.

"لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ" ممكن است كلمه" فيها "در اين آيه متعلق باشد به كلمه" يشاءون" يعني هر چه را در
بهشت ميخواهند در اختيار دارند .و ممكن هم هست متعلق باشد به موصول ،و تقديرش" لهم ما يشاءونه حالكونهم فيها-
آنچه را بخواهند در اختيار دارند در حالي كه در بهشتند" و اولي با سعه كرامت و احترامي كه متقين نزد خداي سبحان دارند
مساعدتر است.
و حاصل معنايش اين است كه :اهل بهشت در حالي كه در بهشتند مالك و صاحب اختيار در هر چيزي هستند كه مشيت و
ارادهشان به آن تعلق بگيرد .و خالصه هر چه را بخواهند در اختيارشان قرار ميگيرد ،بدون هيچ قيدي و استثنايي .پس هر
چيزي كه ممكن باشد اراده و مشيت انسان به آن تعلق بگيرد ،آن را دارند.
"وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ" -يعني نزد ما از اين بيشتر هم هست -از سياق اينطور استفاده ميشود.
و وقتي قرار شد كه اهل بهشت آنچه را كه ممكن است مشيت و خواست آدمي به آن تعلق گيرد ،و آنچه از مقاصد و لذائذ
كه علم آدمي سراغش را داشته باشد در اختيار داشته باشند ،قهرا زيادتر از آن امري است كه عظيمتر از آن است كه علم و
مشيت انسان آن را درك كند ،چون كماالتي است ما فوق آنچه كه دست علم بشر بدان ميرسد.
بعضي « »1هم گفتهاند :مراد از كلمه" مزيد" زيادتر از آن مقداري است كه از جنسي ميخواهند مثال اگر رزقي بخواهند
بيشتر از يكي و بهتر و عجيبتر از آن در اختيارشان قرار ميدهند ،هم چنان كه از بعضي « ،»7روايت شده كه گفتهاند :ابر،
از پيش رويشان ميگذرد ،و ميپرسد چه ميخواهيد؟ هر چه بخواهند برايشان ميبارد ،پس اهل بهشت هر چه را بخواهد
برايشان باريده ميشود.
ولي اين وجه صحيح نيست ،زيرا بدون هيچ دليلي اطالق كالم را مقيد كرده است ،چون ظاهر جمله" لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها "
اين است كه آنچه را كه برايشان ممكن باشد بخواهند ميتوانند بخواهند ،نه اين كه آنچه را بخواهند به ايشان داده ميشود،
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[معناي اينكه در باره بهشت متقين فرمود ":لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ"] .....ص 354 :
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تا در نتيجه معناي زيادتر از آن ،زيادي عددي از آن چيزي باشد كه مثال يكي يا دو تا از آن خواستهاند .بلكه معناي زيادتر از
آن ،زيادتري از هر چيزي است كه ممكن باشد مورد خواست آنها قرار گيرد .به عبارت
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .132
)(2روح المعاني ،ج  ،70ص .123
ترجمه الميزان ،ج ،12ص300 :
سادهتر :چيزي است كه اصال خود آنها آن را نخواستهاند ،چون عقلشان نميرسيده كه چنان چيزي را بخواهند.
بعضي « »1هم گفتهاند مراد اين است كه خداوند حسنه آنان را ده برابر ميكند .اشكال اين وجه هم همان اشكال وجه قبلي
است.
"وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِالدِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ" كلمه" تنقيب" كه مصدر فعل
ماضي" نقبوا" است ،به معناي سير است .و كلمه" محيص" به معناي پناهگاه و گريزگاه است.
اين آيه شريفه بعد از آيات قبل كه به خلقت انسان و علم خدا به آن و سير به سوي خدايش را بيان ميكرد ،ناگهان مساله
انذار و تخويف را پيش ميكشد .و عين اين جريان در اول سوره بود ،كه داشت بر مساله معاد احتجاج ميكرد ،و ناگهان به
تخويف و انذار پرداخت فرمود" كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحابُ الرَّسِّ وَ ثَمُودُ"...
و معناي آيه اين است كه :چه بسيار از أقوام كه قبل از اين مشركين فعلي بودند ،و خيلي هم از ايشان نيرومندتر بودند ،و با
نيروي خود به سرزمينها رفته ،آنجاها را فتح كردند ،آيا توانستند از عذاب و هالك كردن خدا گريزگاهي بيابند؟ اگر آنها
توانستند اين مشركين هم خواهند توانست.
"إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْري لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَي السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ" كلمه" قلب" به معناي آن نيرويي است كه آدمي به
وسيله آن تعقل ميكند و حق را از باطل تميز ميدهد ،و خير را از شر جدا ميكند و بين نافع و مضر فرق ميگذارد .و اگر
تعقل نكند و چنين تشخيص و جداسازي نداشته باشد ،در حقيقت وجود او مثل عدمش خواهد بود ،چون چيزي كه اثر ندارد
وجود و عدمش برابر است .و معناي القاء سمع همان گوش دادن است ،گويا انسان در هنگام گوش دادن به سخن كسي
گوش خود را در اختيار او ميگذارد ،تا هر چه خواست به او بفهماند .و كلمه" شهيد" به معناي حاضر و مشاهده كننده است.
و معناي آيه اين است كه :در آنچه از حقائق كه از آن خبر داديم ،و آنچه از داستانهاي امتهاي هالك شده كه بدان اشاره
نموديم تذكري است كه هر كس تعقل كند با آن متذكر ميگردد ،و آنچه خير و نفعش در آن است انتخاب مينمايد و هر
كس كه گوش
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،70ص .123
ترجمه الميزان ،ج ،12ص303 :
بدهد و آن را بشنود ،و اشتغاالت غير حق ،او را از شنيدن حق مشغول نكرده باشد ،و در عين حال حاضر به شنيدن و فرا
گرفتن شنيدههاي خود باشد ،از آن متذكر ميشود.
در اين آيه بين كسي كه قلب دارد و كسي كه گوش دهد در حالي كه شاهد هم باشد ،ترديد شده ،فرموده يا آن باشد يا اين،
و اين ترديد بدين جهت است كه مؤمن به حق دو جور است ،يا كسي است كه داراي عقل است ،و ميتواند حق را دريابد و
بگيرد ،و در آن تفكر كند و بفهمد حق چيست ،و به آن اعتقاد بيابد ،و يا كسي است كه تفكرش نيرومند نيست ،تا حق و
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خير و نافع را از باطل و شر و مضر تميز دهد ،چنين كسي بايد از ديگران بپرسد و پيروي كند .و اما كسي كه نه نيروي تعقل
دارد و نه حاضر است از گواهان ،سخن حق را بشنود ،هر چند آن گواه و شاهد رسالت داشته باشد ،و او را انذار كند ،چنين
كسي جاهلي است لجباز ،نه قلب دارد و نه گوش ،هم چنان كه در جاي ديگر قرآن ميبينيم كه ميفرمايد:
"وَ قالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ" «».1
"وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ" كلمه" لغوب" به معناي تعب و خستگي
است ،و معناي آيه روشن است.
بحث روايتي [رواياتي در ذيل آيه ":أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ "...و در باره دو فرشته نويسنده حسنات و سيئات] .....ص 352 :
اشاره
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در كتاب توحيد به سند خود از عمرو بن شمر ،از جابر بن يزيد روايت كرده كه گفت :من از امام ابي جعفر (ع) پرسيدم :آيه
شريفه" أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ" چه معنا دارد؟ حضرت فرمود :اي جابر ،تاويل اين آيه چنين
است كه وقتي اين عالم و اين خلقت فاني شود ،و اهل بهشت در بهشت و اهل آتش در آتش جاي گيرند ،خداي تعالي
دست به خلقت عالمي غير اين عالم ميزند ،و خلقتي جديد ميآفريند ،بدون اينكه مرد و زني داشته باشند ،تنها كارشان
عبادت و توحيد خدا است ،و برايشان سرزميني خلق ميكند غير از اين زمين تا آن خاليق را بر دوش خود بكشد ،و آسماني
برايشان خلق ميكند غير از اين آسمان ،تا بر آنان سايه بگستراند.
و شايد تو خيال ميكردي خدا تنها همين يك عالم را خلق كرده ،و يا ميپنداشتي
__________________________________________________
)(1و گفتند اگر از عقالء ميشنيديم و يا اگر خود تعقل ميكرديم در زمره مردم دوزخ نميبوديم.
سوره ملك ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،12ص303 :
كه غير از شما ديگر هيچ بشري نيافريده .به خدا سوگند هزار هزار عالم ،و هزار هزار آدم آفريده كه تو فعال در آخرين آن
عوالم هستي ،و در دودمان آخرين آن آدمها قرار داري «».1
مؤلف :و در كتاب خصال ،قسمت اول اين حديث را به سند خود از محمد بن مسلم از آن جناب نقل كرده « .»7و چه بسا
مراد از اينكه فرمود" تاويل اين آيه چنين است" اين باشد كه اين مطلب نيز بر آيه منطبق است ،نه اينكه آيه تنها ميخواهد
اين را بگويد.
و از جوامع الجامع از رسول خدا (ص) روايت كرده كه فرمود:
نويسنده حسنات در طرف راست آدمي ،و نويسنده سيئات در طرف چپ آدمي قرار دارند و دست راستي بر دست چپي
فرماندهي دارد ،و دست چپي به فرمان او كار ميكند .بنا بر اين ،اگر انسان عمل نيكي انجام دهد ،دست راستي ده برابرش
را مينويسد ،و اگر عمل زشتي مرتكب شود به دست چپي ميگويد :هفت ساعت مهلتش بده ،شايد تسبيحي گويد و
استغفاري كند( ،اگر نكرد آن وقت گناهش را بنويس) «».0
و در معناي اين حديث روايات ديگري هست ،و به جاي هفت ساعت ،شش ساعت هم روايت شده.
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مؤلف :و در نهج البالغه در معناي آيه" وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِيدٌ" فرموده :سائقي كه او را به سوي محشر
ميبرد ،و شاهدي كه عليه او به آنچه كرده است شهادت ميدهد «».3
[روايتي دال بر اينكه خطاب" أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ" به پيامبر و علي (عليهما الصالة و السالم) ميشود] .....ص : 535

[چند روايت در ذيل آيه ":يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ "...و راجع به اينكه در باره متقين در بهشت فرموده ":لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ" و .....]...ص 356 :
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و در مجمع البيان است كه ابو القاسم حسكاني به سند خود از اعمش روايت كرده كه گفت :ابو المتوكل تاجر « ،»3از ابي
سعيد خدري روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :چون روز قيامت شود ،خداي تعالي به من و به علي فرمان
مي دهد :هر كس شما را به خشم آورده در آتش افكنيد ،و هر كس (خوشنودتان كرده) دوستتان داشته داخل بهشت سازيد،
اين است معنا (و يا تاويل) آيه "أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ" «».0
مؤلف :اين حديث را شيخ الطائفه شيخ طوسي (عليه الرحمة) نيز در امالي خود به
__________________________________________________
)(1نور الثقلين ،ج  ،3ص  132به نقل از توحيد صدوق.
)(2خصال ،ج  ،7باب السبعة ،ح .33
)(3نور الثقلين ،ج  ،3ص  111به نقل از جوامع الجامع.
)(4نهج البالغه ،خطبه .23
)(5در مجمع البيان" ابو المتوكل الناجي" ميباشد.
)(6مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]132
ترجمه الميزان ،ج ،12ص300 :
سندي كه به ابي سعيد خدري دارد از آن جناب روايت كرده «».1
و در الدر المنثور است كه ابن ابي الدنيا -در كتاب ذكر الموت -و ابن ابي حاتم ،و ابو نعيم -در كتاب حليه -از جابر بن عبد
اللَّه روايت كرده كه گفت :من از رسول خدا شنيدم كه فرمود :فرزند آدم ،از آن آيندهاي كه برايش مقدر شده چقدر غافل
است .خداي تعالي وقتي ميخواهد اين بنده را بيافريند به فرشته ميگويد :رزق او را بنويس ،آثارش را بنويس ،اجلش را هم
بنويس ،اين را هم كه آيا سعيد است يا شقي ثبت كن .آن گاه اين فرشته باال ميرود ،و خداي تعالي فرشته ديگري روانه
ميكند تا او را حفظ كند ،آن فرشته نيز همواره مراقب او است ،تا وي به حد رشد برسد ،او نيز باال ميرود .و خداي تعالي دو
فرشته ديگر را موكل بر او ميكند ،تا حسنات و گناهانش را ثبت كنند ،و اين دو فرشته هم چنان هستند تا آنكه مرگ آن
بنده فرا رسد ،آن وقت اين دو فرشته نويسنده باال ميروند ،فرشته موت ميآيد تا جان او را بگيرد ،و چون او را داخل قبر
كنند ،دوباره جانش را به كالبدش برگرداند ،و دو فرشته قبر آمده او را امتحان ميكنند سپس باال ميروند.
و چون روز قيامت شود ،دو فرشته نويسنده حسنات و گناهان ،دوباره به سراغش ميآيند ،و نامه عمل او را باز كرده به
گردنش ميافكنند ،و هم چنان با او هستند ،يكي به عنوان سائق و ديگري به عنوان شهيد (تا به عرصهاش برسانند) .آن گاه
رسول خدا (ص) فرمود به درستي در پيش رو ،امري عظيم داريد ،امري ما فوق قدرتتان ،از خداي عظيم استقامت بجوييد
«».7
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و در تفسير قمي در ذيل آيه" يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ" ميگويد :اين استفهام از اين جهت شده
كه خداي تعالي وعده داده بود جهنم را پر كند و جهنم ماالمال آتش شود .از او ميپرسد آيا پر شدهاي؟ او ميپرسد :مگر باز
هم هست؟ و منظورش اين است كه ديگر جاي خالي ندارم «».0
مؤلف :همان طور كه مالحظه ميكنيد بناي اين معنا كه در اين حديث براي آيه شده ،بر اين اساس است كه استفهام در آن
انكاري باشد.
و در الدر المنثور است كه احمد ،بخاري ،مسلم ،ترمذي ،نسايي ،ابن جرير ،ابن مردويه و بيهقي -در كتاب اسماء و صفات -از
انس روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا
__________________________________________________
)(1نور الثقلين ،ج  ،3ص  ،110به نقل از امالي شيخ طوسي.
)(2الدر المنثور ،ج  ،0ص .130
)(3تفسير قمي ،ج  ،7ص .070
ترجمه الميزان ،ج ،12ص302 :
(ص )فرمود :پيوسته در جهنم ريخته ميشود و او هم چنان داد" هَلْ مِنْ مَزِيدٍ "ش بلند است ،تا آنكه رب العزه پاي خود را
در آن بگذارد ،آن وقت است كه اجزايش از هم جدا شده ،و ميگويد بس است بس است ،تو را به عزت و كرمت سوگند.
و هميشه در بهشت هم جاي زيادي هست ،تا آنكه خدا مخلوقي ديگر بيافريند ،و آنان را در قصرهاي بهشت جاي دهد
«».1
مؤلف ":پا نهادن خدا در آتش" و اينكه آتش بگويد" بس است بس است" در روايات زيادي آمده .اما همه از طرق اهل
سنت است.
و در تفسير قمي در ذيل آيه" لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ" گفته :منظور از" مزيد" نظر كردن به رحمت خداست «».7
و در الدر المنثور است كه بزاز و ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابن مردويه و اللكائي -در كتاب السنة -و بيهقي -در كتاب
البعث و النشور -از انس روايت كرده كه در تفسير جمله" وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ" گفته ":مزيد" اين است كه خداي تعالي برايشان
تجلي ميكند «».0
و در كافي از بعضي از علماي اماميه ،بدون ذكر بقيه سند از هشام بن حكم روايت كرده كه گفته :ابو الحسن موسي بن
جعفر (ع) فرمود :اي هشام خداي عز و جل در كتاب عزيزش ميفرمايد ":إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْري لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ" و
منظورش از قلب عقل است «».3
و در الدر المنثور است كه :خطيب در تاريخ خود از عوام ابن حوشب روايت كرده كه گفت :من از ابو مجلز در باره مردي
پرسيدم كه مينشيند و پاهاي خود را رويهم مياندازد اين چطور است؟ گفت :عيبي ندارد ،يهوديان اين را بد ميدانند ،و
خيال ميكنند كه اين گونه نشستن ،مخصوص خدا است ،چون خداي تعالي بعد از آنكه عالم را در ظرف شش روز خلق
كرد ،و از خلقت آسمانها و زمين فارغ شد براي رفع خستگي اين طور نشست ،و اينجا بود كه خداوند اين آيه را نازل كرد ":وَ
لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ" كه هر چند ما آسمانها و زمين را در شش روز
آفريديم اما خسته نشديم «».3
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .132
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[سوره ق ( :)31آيات  51تا  .....]23ص 351 :
اشاره

فَاصْبِرْ عَلي ما يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ ( )02وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ ( )33وَ
اسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ ( )31يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ( )37إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ
إِلَيْنَا الْمَصِيرُ ()30
يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ ( )33نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ
يَخافُ وَعِيدِ ()33
ترجمه آيات .....ص 351 :

پس در برابر آنچه ميگويند خويشتن داري كن و به حمد پروردگار خود تسبيح گوي ،هم قبل از طلوع خورشيد و هم قبل از
غروب ().02
و پارهاي از شب را ،و به دنبال سجدهات او را تسبيح گوي ().33

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .072
)(3الدر المنثور ،ج  ،0ص .132
)(4اصول كافي ،ج  ،1كتاب العقل و الجهل ،ص .10
)(5الدر المنثور ،ج  ،0ص .113
ترجمه الميزان ،ج ،12ص302 :
مؤلف :اين معنا از ضحاك « »1و قتاده نيز نقل شده ،و مفيد هم چنين معنايي در روضة الواعظين « »7در روايتي ضعيف
نقل كرده .و سند اصلي اينكه خلقت موجودات در شش روز از ايام هفتگانه هفته تقسيم شده تورات و قرآن است و هر چند
قرآن مكرر سخن از خلقت اشياء در شش روز گفته ،و ليكن نفرموده اين شش روز از چه روزهايي است ،آيا از روزهاي هفته
است يا نه .و حتي اشارهاي هم به آن نكرده.
و اگر به خاطر داشته باشيد در آغاز تفسير اين سوره گفتيم كه :بعضي از مفسرين ،آيه" وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ "...را
مدني دانستهاند ،اينكه ميگوييم :عاملي كه ايشان را به اين نظريه وادار كرده همين روايات است كه پنداشتهاند بر حسب
اين روايات ،آيه شريفه پاسخ به يهود است (و يهوديان در مدينه بودند نه در مكه) ولي در آيه هيچ داللتي نيست كه اگر
ميخواهد كالم يهود را رد كند ،در مدينه نازل شده باشد ،براي اينكه در آيات مكي هم سخن از يهود به ميان آمده ،هم
چنان كه در سوره اعراف چنين است.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .113
)(2نور الثقلين ،ج  ،3ص  ،110به نقل از روضة الواعظين.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص302 :
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و بگوش باش روزي كه منادي از مكاني نزديك ندا برميآورد ().31
روزي كه همه آن صيحه را كه قضائش حتمي است ميشنوند كه روز خروج از قبرها است ().37
به درستي اين ماييم كه زنده ميكنيم و ميميرانيم و بازگشت به سوي ما است ().30
بازگشت در روزي كه زمين به زودي از روي آنان ميشكافد و آن حشري است كه براي ما آسان است ().33
ما به آنچه ميگويند داناييم و تو نميتواني مردم را به آنچه ميخواهي مجبور كني پس تنها با قرآن كساني را تذكر بده كه
از تهديد خدا بيمناكند ().33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
بيان آيات [بيان آيات آخر سوره كه پيامبر (ص) را امر به صبر و تسبيح خدا ميكند و روز قيامت را به ياد ميآورد] .....ص 321 :
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اين آيات خاتمه سوره است ،كه در آن رسول خدا (ص) را دستور ميدهد كه در برابر آنچه ميگويند و نسبتهايي كه
ميدهند -مثال ميگويند سحر و جنون و شعر است -صبر كن.
و نيز در مقابل لجبازيها و استهزايي كه نسبت به معاد و برگشتن به سوي خداي تعالي دارند ،حوصله به خرج ده ،و پروردگار
خود را با تسبيح عبادت كن ،و منتظر روز قيامت باش كه با يك صيحه آغاز ميشود ،و كساني را كه از خداي نديده
ميترسند با قرآن تذكر بده.
"فَاصْبِرْ عَلي ما يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ" اين آيه تفريع و نتيجهگيري از همه مطالب
گذشته است كه از آن جمله است مساله انكار معاد از ناحيه مشركين ،و سخن از جزئيات معاد و استدالل بر آن ،و تهديد
منكرين و مكذبين نبوت خاتم االنبياء ،و تهديدشان به اين كه سرنوشت همان است كه مكذبين از امتهاي گذشته بدان
مبتال شدند.
"وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ -"...اين جمله رسول خدا (ص) را دستور ميدهد كه خداي تعالي را از آنچه در بارهاش ميگويند
تسبيح كند و منزه بدارد ،تنزيهي كه توأم با حمد او باشد .و حاصلش اين است كه ميخواهد تا براي او فعل جميل اثبات
نموده ،هر نقص و ننگي را از او دور بدارد .و تسبيح قبل از طلوع آفتاب ميتواند با نماز صبح منطبق شود ،يعني ميشود
گفت مراد از آن ،نماز صبح ،و مراد از تسبيح قبل از غروب ،نماز عصر و يا ظهر و عصر باشد.
"وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ" يعني در پارهاي از شب ،تسبيح گو ،كه اين نيز ميتواند با نمازهاي مغرب و عشاء
منطبق باشد.
"وَ أَدْبارَ السُّجُودِ" -كلمه" ادبار" جمع" دبر" است ،و در عبارت است از منتهي اليه هر چيز ،البته منتهي اليه آن و ما
بعدش .و گويا مراد از آن ،تسبيح بعد از همه نمازها باشد ،چون سجده ،در آخر هر ركعت از نماز است ،و قهرا با تعقيبات
نمازهاي پنجگانه منطبق ترجمه الميزان ،ج ،12ص331 :
ميشود .بعضي « »1گفتهاند :مراد از آن نافلههايي است كه هر نمازي دارد .و بعضي « »7گفتهاند:
مراد دو ركعت و يا چند ركعت نماز بعد از نماز مغرب است .و بعضي « »0گفتهاند :مراد از آن نماز وتر است كه در آخر
نافلههاي شب قرار دارد.
"وَ اسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ" در اين آيه "استماع" را به معاني مختلفي تفسير كردهاند ،و از همه به ذهن
نزديكتر اين است كه متضمن معناي انتظار باشد ،يعني منتظر روزي باش كه در آن روز بشنوي نداي منادي را از مكاني
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نزديك .و جمله" يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ" روي هم مفعول" و استمع" است ،و مراد از نداي منادي همان نفخه صور است كه
مسئول آن به طوري كه از آيه بعد استفاده ميشود در آن ميدمد.
و اينكه فرمود ":ندا از مكاني نزديك است" بدين جهت است كه ندا آن چنان به خالئق احاطه دارد كه به نسبت مساوي
بگوش همه ميرسد ،و افراد نسبت به آن دور و نزديك نيستند ،چون ندا -همانطور كه گفتيم -نفخه بعث و كلمه حيات
است.
"يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ" اين آيه بيان آن روزي است كه منادي ندا ميدهد .و اگر فرمود :صيحهاي
است به حق ،براي اين است كه قضايي است حتمي ،همان طور كه در تفسير جمله" وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ"...
گفتيم.
و معناي اينكه فرمود" ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ" اين است كه امروز روز خروج از قبرها است ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده"
يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً" «».3
"إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ إِلَيْنَا الْمَصِيرُ" مراد از "احياء" افاضه حيات بر جسدهايي است كه در دنيا مردهاند .و مراد از"
اماته "همان ميراندن در دنيا است ،كه عبارت است از منتقل شدن به عالم قبر .و مراد از جمله" وَ إِلَيْنَا الْمَصِيرُ" به طوري
كه از سياق برميآيد احياء در روز قيامت است.
"يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ" كلمه" تشقق" در اصل" تتشقق" و از باب" تفعل" است كه به
معناي شكافته شدن است ،و معنايش اين است كه :زمين از روي ايشان شكافته ميشود ،و ايشان به سرعت به
__________________________________________________
(1و  7و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص .133
)(4روزي كه به سرعت از قبرها بيرون ميشوند .سوره معارج ،آيه .30
ترجمه الميزان ،ج ،12ص337 :
سوي دعوت كننده بيرون ميشوند.
"ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ" -يعني آنچه گفتيم (كه از قبور شكافته شده به سرعت بيرون ميشوند) حشري است كه انجامش
براي ما آسان است.
"نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ" اين جمله در مقام تعليل جمله" فَاصْبِرْ عَلي
ما يَقُولُونَ" است ،ميفرمايد در برابر آنچه ميگويند صبر كن ،براي اينكه ما ميدانيم كه چه ميگويند ،و تو كه نميتواني
مجبورشان سازي ،پس تنها وظيفهات اين است كه با قرآن تذكرشان دهي تا آنان كه از تهديد خداوندشان ميترسند متذكر
شوند .و كلمه" جبار" در اين آيه به معناي تسلطي است كه بتواند مردم را بر اجراي خواستههاي خود مجبور سازد.
و معناي آيه اين است كه :تو بر آنچه ميگويند صبر كن ،و به حمد پروردگارت تسبيح گوي ،و منتظر بعث باش كه ما
ميدانيم چه ميگويند ،و به زودي سزايشان را در برابر و مطابق آنچه كردهاند كف دستشان ميگذاريم ،و تو مسلط بر آنان
نيستي كه بتواني بر اجراي خواسته خود مجبورشان سازي ،و در نتيجه آنچه را دعوتشان ميكني انجام دهند -يعني به خدا
و روز جزا ايمان بياورند -و وقتي حال و وضع آنان چنين است پس تو وظيفه خودت را انجام ده ،و كساني را با قرآن تذكر
بده كه از تهديد من ميهراسند.
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بحث روايتي [(چند روايت در ذيل آيه ":وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ" و مراد از "أَدْبارَ السُّجُودِ")] .....ص :
324
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در الدر المنثور است كه طبراني -در كتاب اوسط -و ابن عساكر از جرير بن عبد اللَّه از رسول خدا (ص) روايت كردهاند كه
در معناي آيه شريفه" وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ "فرمود :قبل از طلوع شمس ،نماز صبح ،و قبل
از غروب شمس ،نماز عصر است «».1
و در مجمع البيان است كه از امام صادق (ع) روايت شده كه در پاسخ شخصي كه پرسيد منظور از آيه" وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ" چيست ،فرمود :صبح كه شد ده مرتبه ميگويي" ال اله اال اللَّه وحده ال شريك له له
الملك و له الحمد و هو علي كل شيء قدير" و همين ده مرتبه را در عصر هم ميگويي «».7
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،0ص .113
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]130
ترجمه الميزان ،ج ،12ص330 :
مؤلف :امام اين معنا را از اطالق تسبيح در آيه استفاده كردهاند ،هر چند كه موردش خاص نماز صبح و عصر باشد ،پس
منافاتي بين اين دو روايت نيست ،چون مورد مخصص نميشود.
و در كافي به سند خود از حريز از زراره از امام باقر (ع) روايت كرده كه گفت :به حضورش عرضه داشتم معناي جمله" وَ
أَدْبارَ السُّجُودِ" چيست؟ فرمود :چند ركعت بعد از مغرب است «».1
مؤلف :اين روايت را قمي هم در تفسير خود به سندي كه به ابن ابي بصير دارد از حضرت رضا (ع) نقل كرده ،و عبارت آن
چنين است :چهار ركعت بعد از مغرب است «».7
و در الدر المنثور است كه مسدد در مسند خود ،و ابن منذر و ابن مردويه از علي بن ابي طالب (ع) روايت كردهاند كه فرمود:
از رسول خدا (ص) معناي" أَدْبارَ السُّجُودِ" را پرسيدم ،فرمود :منظور دو ركعت بعد از مغرب است ،و منظور از" ادبار النجوم"
دو ركعت قبل از نماز صبح است «».0
مؤلف :نظير اين روايت از ابن عباس و عمر از رسول خدا (ص) نقل شده « .»3و در مجمع البيان آن را مستند به حسن بن
علي (ع) نيز كرده كه آن جناب از رسول خدا (ص) نقل كرده است «».3
و در تفسير قمي در ذيل آيه" فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ" آمده كه امام فرمود :يعني اي محمد! با آن وعدههاي عذابي
كه در قرآن دادهايم ايشان را تذكر بده «».0
__________________________________________________
)(1نور الثقلين ،ج  ،3ص  ،112به نقل از كافي.
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .072
(3و )3الدر المنثور ،ج  ،0ص .113
)(5مجمع البيان ،ج  ،2ص .133
)(6تفسير قمي ،ج  ،7ص .072
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
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)(51سوره ذاريات مكي است و شصت آيه دارد ( .....)61ص 322 :
[سوره الذاريات ( :)38آيات  8تا  .....]81ص 322 :
اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
وَ الذَّارِياتِ ذَرْواً ( )1فَالْحامِالتِ وِقْراً ( )7فَالْجارِياتِ يُسْراً ( )0فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً ()3
إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ ( )3وَ إِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ ( )0وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ ( )2إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ( )2يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ()2
قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ( )13الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ساهُونَ ( )11يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ( )17يَوْمَ هُمْ عَلَي النَّارِ يُفْتَنُونَ ( )10ذُوقُوا
فِتْنَتَكُمْ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ()13
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ ( )13آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ ( )10كانُوا قَلِيالً مِنَ اللَّيْلِ ما
يَهْجَعُونَ )(17وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ( )12وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ ()12
ترجمه آيات .....ص 322 :
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به نام خدا كه هم رحمان است و هم رحيم.
سوگند به بادهايي كه ذرات سر راه خود را به اطراف ميپراكند ().1
و پس از آن سوگند به ابرهاي سنگين بار از آب ().7
و سپس سوگند به كشتيهايي كه به آساني در درياها در حركتند ().0
و آن گاه به فرشتگاني سوگند كه امر خدا را در بين خود تقسيم ميكنند ().3
كه آنچه بدان تهديد شدهايد صادق و آمدني است ().3
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
و محققا روز جزا واقع شدني است ().0
به آسمان آراسته سوگند ().2
كه شما در سخناني مختلف سرگردانيد ().2
سخناني كه هر كس از كتاب خدا منحرف ميشود به وسيله آن منحرف ميشود ().2
خدا بكشد كساني را كه بي دليل و برهان در باره روز جزاء سخن ميگويند (و مردم را منحرف ميكند) ().13
آنهايي كه در جهلي عميق غرق در غفلتند ().11
و در چنين ظلمت و غفلتي ميپرسند روز جزاء كي است ().17
روزي است كه همين خراصان در آتش گداخته ميشوند ().10
و به ايشان گفته ميشود بچشيد ان عذابي را كه ميخواستيد در آمدنش عجله شود ().13
محققا مردم با تقوي در بهشتها و چشمهسارهايي وصفناپذيرند ().13
در حالي كه به آنچه پروردگارشان به ايشان ميدهد راضياند ،چون در دنيا از نيكوكاران بودند ().10
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آري ،اندكي از شبها را ميخوابيدند ().12
و در سحرها استغفار ميكردند ().12
و در اموال خود براي سائل و محروم حقي قائل بودند ().12
بيان آيات [بيان غرض و مفاد اين آيات شريفه] .....ص 323 :
اشاره
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دعوت پيامبر اسالم همواره لبه تيزش به طرف وثنيت بود ،كه ايشان را به توحيد در ربوبيت ميخواند ،و ميخواست به آنها
بفهماند كه خداي تعالي تنها رب آنان و رب تمامي عالم است .و اين دعوتش از دو طريق بود ،يكي از راه بشارت و نويد ،و
يكي از راه انذار و تهديد كه مخصوصا بر اين انذار بيشتر تكيه داشت .و انذارش به دو چيز بود :يكي عذاب دنيا كه اقوام و
ملل گذشته را به جرم تكذيب منقرض ساخت .و يكي هم عذاب آخرت كه عذابي است جاودانه .و در پيشبرد دعوت همين
انذار مؤثر و عمده بود ،چون اگر حساب و جزاي روز قيامت نباشد ،ايمان به وحدانيت خدا و نبوت انبياء لغو و بي اثر است.
هم چنان كه مشركين به همين منظور خداي آسمان و زمين را با خدايان دروغين معاوضه كردند ،و شديدا با اصول سهگانه
توحيد و نبوت و معاد مخالفت و انكار ميورزيدند.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص330 :
آري ميخواستند با انكار معاد و اصرار در اينكه چنين چيزي نيست و مسخره كردن آن به هر راهي كه ممكن باشد خود را از
قيد و بند آزاد كنند ،چون آنها هم اين قدر ميفهميدند كه اگر بتوانند اصل سوم يعني معاد را باطل كنند آن دو اصل ديگر
خود به خود باطل ميشود.
و اين سوره متعرض مساله معاد و انكار مشركين نسبت به آن است .و با اين مساله ختم ميشود .اما نه از اين جهت كه خود
م عاد را اثبات كند ،هم چنان كه در مواردي از كالم مجيدش ،معاد بدان جهت كه معاد است مورد نظر قرار گرفته ،بلكه از
اين جهت متعرض آن شده كه روز جزاء است ،و كسي كه وعده آن را داده خداي تعالي است ،و خداي تعالي هم يگانه رب
ايشان است ،و وعده او صدق است ،و در آن شكي نيست .و به همين منظور وقتي رشته كالم به احتجاج بر مساله معاد
ميكشد ،بر مساله توحيد احتجاج ميكند ،و آيات بيروني -از زميني و آسماني -و آيات دروني را به رخ ميكشد .و عذابهايي
كه با آن عذابها امتهاي گذشته را به دنبال دعوت به توحيد عقوبت كرد -وقتي دعوت انبيا را نپذيرفتند ،و نبوتشان را
تكذيب كردند -ذكر ميكند ،و اين نيست مگر براي همين منظور كه با اثبات توحيد ،روز جزاء را كه خداي واحد وعده داده
اثبات كند ،خدايي كه هرگز خلف وعده نميكند ،از سوي ديگر روز جزاء را اثبات كند كه دعوت نبويه از آن خبر داده،
(دعوتي كه هر گز دروغ و فريب در آن وجود ندارد) ،تا در نتيجه راهي براي انكار معاد برايشان باقي نماند ،و نتوانند از راه
انكار معاد مساله توحيد و نبوت را هم لغو جلوه دهند ،كه بيانش گذشت.
اين سوره به شهادت سياق آياتش ،در مكه نازل شده ،و احدي هم در اين معنا اختالف ندارد .و هر چند همه آياتش برجسته
است ،اما يكي از برجستهترين آياتش آيه شريفه" وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" است.
و اين نوزده آيهاي كه از اول سوره در اينجا آورديم ،در حقيقت آغاز گفتار است ،و در آن خاطرنشان ميسازد اين وعدهاي كه
داده شدهاند وعدهاي است حق و صدق ،و انكارشان نسبت به آن و لجبازيشان در انكار آن به جز تخمين و احتمال دليلي
ندارد ،آن گاه به توصيف روز جزاء ميپردازد كه متقين در آن روز چه وصفي دارند ،و منكرين چه حالي.
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"وَ الذَّارِياتِ ذَرْواً فَالْحامِالتِ وِقْراً فَالْجارِياتِ يُسْراً فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً" كلمه" ذاريات" جمع" ذاريه" است ،و ذاريه از "ذرو"
گرفته شده .وقتي ميگويند" ذرت الريح التراب" و يا ميگويند" تذور الريح التراب ذروا" معنايش اين است كه باد ،خاكها را
پراكنده كرد ،و به پرواز درآورد .و كلمه" وقر" -به كسره واو و سكون قاف -به معناي سنگيني بار در پشت و يا شكم است.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
[اشاره به اينكه سوگندهاي چهار گانه در آيات ":وَ الذَّارِياتِ ذَرْواً "...سوگند به همه اسباب مؤثر در تدبير سراسر جهان است] .....ص 327 :
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و اينكه در اين آيات پشت سر هم سوگند خورده ،براي اين بوده كه مطلبي را كه بر سر آن سوگند ميخورد تاكيد كند ،و آن
مطلب عبارت است از آمدن روزي كه در آن روز جزاي اعمال داده ميشود .در جمله" وَ الذَّارِياتِ ذَرْواً "سوگند ميخورد به
نسيمهايي كه خاك را بلند ميكند و به هوا ميبرد ،و جمله" فَالْحامِالتِ وِقْراً" با فايي كه در آغازش دارد و تاخير و ترتيب را
ميفهماند ،جملهاي است كه عطف بر جمله" الذاريات" شده ،و سوگندي است به ابرهاي حامله و باردار از باران ،و جمله"
فَالْجارِياتِ يُسْراً" كه باز عطف به جمله قبلي است ،سوگندي است به كشتيهايي كه به سهولت در دريا روانند.
و جمله" فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً" كه عطف بر جمله قبلي است سوگندي است به مالئكهاي كه كارشان اين است كه به امر
پروردگار عمل ميكنند ،و اوامر خدا را در بين خود به اختالف مقامهايي كه دارند تقسيم ميكنند.
آري ،امر پروردگار صاحب عرش ،در خلقت و تدبير ،امري است واحد ،ولي وقتي اين امر واحد را مالئكهاي حمل ميكنند كه
پستهاي مختلف و ماموريتهاي گوناگون دارند ،قهرا همان امر واحد بر طبق اختالف مقامات ايشان تقسيم و تكه تكه
ميشود ،و همچنين اين تقسيم ادامه دارد تا به دست فرشتگاني برسد كه مامور پديد آوردن حوادث جزئي عالمند ،در آنجا
ديگر بيشتر تكه تكه ميشود و تكثير ميپذيرد.
و اين آيات چهارگانه به طوري كه مالحظه ميفرماييد تمامي تدابير عالم را در زير پوشش خود ميگيرد ،و به همه اشاره
دارد ،چون هم نمونهاي از تدبير امور خشكيها را كه همان" وَ الذَّارِياتِ ذَرْواً" باشد آورده و هم نمونهاي از تدابير امور درياها
را در جمله" فَالْجارِياتِ يُسْراً" ذكر كرده ،و هم نمونهاي از تدابير مربوط به فضا را در عبارت" فَالْحامِالتِ وِقْراً" خاطرنشان
ساخته ،و هم تدابير مربوط به تمامي باقي ماندگان زواياي عالم ،و باآلخره مجموع عالم را در عبارت" فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً"
اشاره كرده كه گفتيم منظور از آن مالئكه است كه واسطههاي تدبير هستند ،و اوامر خداي تعالي را تقسيم ميكنند.
پس اين آيات چهارگانه در اين معنا است كه فرموده باشد :سوگند ميخورم به تمامي اسبابي كه در تدبير سراسر جهان
مؤثرند كه مطلب چنين و چنان است .در رواياتي كه از طرق شيعه « »1و سني « »7از علي (عليه افضل الصلوات و
السالم )نقل شده آيات مزبور به همان معنايي
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .130
)(2الدر المنثور ،ج  ،0ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
كه گذشت تفسير شده.
ولي از فخر رازي حكايت ميكنند كه در تفسير كبير « »1خود گفته :اين به ذهن نزديكتر است كه هر چهار آيه را حمل
كنيم بر همان بادها ،چون بادها ،هم ذارياتند ،و خاك را باال ميبرند ،و هم حامالتند ،چون به بارانها آبستنند ،و هم جارياتند
كه به سهولت در فضا جريان دارند ،و هم مقسماتند براي اينكه ابرها را در بين اقطار مختلف زمين تقسيم ميكنند.

PDF.tarikhema.org

ولي حق مطلب اين است كه آنچه كه وي آن را نزديك به ذهن خوانده از ذهن دور است ،و آنچه ما گفتيم منيعتر از توجيه
او است.
[تاكيد بر صدق و وقوع معاد و جزا] .....ص 321 :

[معناي آيه ":وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ" و مقصود از اينكه كفار در" قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ" هستند] .....ص 321 :

"وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ" كلمه" حبك" به معناي حسن و زينت است ،و به معناي خلقت عادالنه نيز هست ،و وقتي به"
حبيكه" يا" حباك" جمع بسته ميشود معنايش طريقه يا طرايق است ،يعني آن خطها و راههايي كه در هنگام وزش باد به
روي آب پيدا ميشود.
و معناي آيه بنا بر معناي اول چنين ميشود :به آسمان داراي حسن و زينت سوگند ميخورم .در اين صورت اين آيه به
آيه "إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ" « »1شباهت خواهد داشت .و بنا بر معناي دوم چنين ميشود :به آسمان كه خلقتي
معتدل دارد سوگند .و در اين صورت به آيه" وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ" «» 7شباهت دارد .و بنا بر معناي سوم چنين ميشود :به
آسماني كه داراي خطوط است سوگند .در اين صورت به آيه" وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ" « »0نظر دارد.
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"إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ وَ إِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ" كلمه" ما "موصوله است و ضمير در" توعدون" به آن برميگردد ،چيزي كه
هست ضمير حذف شده ،و تقدير آن" ان الذي توعدونه" است .البته ممكن است" ما" مصدريه ،و جمله "توعدون" از وعده
باشد ،نه از وعيد ،هم چنان كه وقوع جمله" إِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ" اين معنا را تاييد ميكند ،چون كلمه دين به معناي مطلق جزا
است ،چه وعده باشد و چه وعيد .بعضي « »7هم گفتهاند :جمله" توعدون" از" ايعاد "مصدر" وعيد" است ،و تنها شامل
عذاب ميشود ،نه مطلق جزاء هم چنان كه آيه "فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ" « »0نيز مؤيد آن است.
و اگر وعده" و يا وعيد" را صادق خوانده ،با اينكه در حقيقت صادق ،وعده و وعيد دهنده است ،از باب مجاز در نسبت است،
همان طور كه اين مجاز در جمله" فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ" « »3نيز به كار رفته ،چون در حقيقت صاحب عيش راضي است نه
خود عيش .و يا از باب اين است كه مضافي از آن حذف شده و تقديرش" وعدة ذو صدق" است ،يعني وعده كسي كه
داراي صدق ميباشد ،هم چنان كه نظير اين را در جمله" فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ" گفتهاند ،و كلمه" دين" به معناي جزاء است.
و به هر حال جمله" إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ" جواب قسم است ،يعني همان مطلبي است كه براي اثبات و تاكيد ثبوتش آن
سوگندها را خورد .و جمله" وَ إِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ" عطف است بر آن ،و به منزله تفسير آن است .و معناي مجموع كالم اين
است كه :به چه و چه سوگند ميخورم كه آنچه وعده داده شدهايد (يعني آن وعدههايي كه در قرآن هست و يا رسول خدا
__________________________________________________
)(1تفسير فخر رازي ،ج  ،72ص .123
)(2روح المعاني ،ج  ،72ص .3
)(3سوره ق ،آيه .33
)(4سوره الحاقه ،آيه .71
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
(ص) ،به وسيله وحي به شما وعده ميدهد كه روز جزايي هست و به زودي در آن روز به سزاي اعمالتان ميرسيد ،اگر
اعمالتان خير است ،به جزاي خيرش و اگر شر است به سزاي شرش ميرسيد) صادق است ،و روز جزاء آمدني است.
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[وجوه مختلف در معناي جمله ":يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ"] .....ص 331 :

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ"
كلمه" افك" به معناي صرف و منحرف كردن است .و ضمير" عنه" به كتاب برميگردد ،اما از اين جهت كه مشتمل بروعده به آمدن قيامت ،و اثبات جزاء است .و معنايش اين است كه :منحرف ميشود از قرآن هر كس كه منحرف ميشود .و
بعضي « »1ضمير" عنه" را به رسول خدا (ص )برگردانيده ،گفتهاند :معناي جمله اين است كه منحرف ميشود از ايمان به
رسول خدا (ص) هر كس كه ميشود .ولي خواننده محترم توجه دارد كه معناي قبلي با سياق موافقتر است ،هر چند كه
برگشت هر دو به يك معنا است.
و از بعضي از مفسرين « »7حكايت شده كه گفتهاند :ضمير" عنه" به كلمه" ما توعدون" و يا به" دين" برميگردد زيرا
خداي تعالي اول سوگند خورد به" ذاريات" و آن چند چيز ديگر كه بعث و جزاء حق است ،سپس سوگند خورد به آسمان كه
كفار در باره وقوع بعث در قولي مختلف هستند ،بعضي شك دارند و بعضي منكرند ،آن گاه ميفرمايد" منحرف ميشوند از
اقرار به امر قيامت و جزاء ،اشخاصي كه به دست ديگران منحرف شدهاند .و اين وجه هم قريب به همان وجه سابق است.
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و بعيد نيست كه ظهورش در معناي سوم بيشتر باشد ،براي اينكه آن وقت سوگند با جوابش مناسبتر خواهد بود ،چون
جواب قسم عبارت است از اختالف مردم و تشتت آنان در طريقههايي كه دارند .هم چنان كه ظهور قسمهاي سهگانه قبل،
يعني ذاريات و حامالت و جاريات ،در معناي جري و سير با جوابش كه جمله" انما توعدون "...است ،در معناي جري
مشترك است ،چون جواب قسم نيز متضمن معناي رجوع و سير به سوي خدا ميباشد.
"إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ" قول مختلف سخن متناقضي را گويند كه ابعاضش با يكديگر نسازد ،و
يكديگر را تكذيب كنند .و از آنجايي كه زمينه كالم اثبات صدق قرآن و يا دعوت و يا صدق گفتار آن جناب در وعدههايي
است كه از مساله بعث و جزاء ميدهد ،ناگزير مراد از قول مختلف -البته اين كه ميگوييم قطعي نيست ليكن از احتماالت
ديگر به ذهن نزديكتر است -سخنان مختلفي است كه كفار به منظور انكار آنچه قرآن اثبات ميكند ميزدند ،اينك
فهرستي از سخنان ايشان:
__________________________________________________
)(1سوره صافات ،آيه .0
)(2سوره ذاريات ،آيه .32
)(3سوره مؤمنون ،آيه . [.....]12
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
1ميگفتند :اين كتاب سحر است ،و آورندهاش ساحر.2ميگفتند :جن به او صدمه زده و ديوانهاش كرده.3ميگفتند :القاءهاي شيطانهاي جني است و خود او مردي كاهن و رمال است.4اين كتاب شعر و آورندهاش شاعر است.5ميگفتند :دروغهايي است كه به خدا ميبندد.6ميگفتند :فردي از بشر او را درس ميدهد.7-همه اينها كه ميگويد خرافات كهنهاي است كه از جايي پيدا كرده ،و از روي آن نوشته است.
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و از بعضي « »0ديگر حكايت شده كه گفتهاند :ضمير در" عنه" به قول مختلف بر ميگردد ،و كلمه" عن" تعليل را
ميرساند ،هم چنان كه در آيه" وَ ما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ" « »3علت را افاده ميكند ،و در نتيجه جمله مورد بحث
صفتي ميشود براي قول ،و معنايش اين است كه :شما در قولي مختلف هستيد ،قولي انحرافي كه به سبب اشخاص
__________________________________________________
(1و  7و )0روح المعاني ،ج  ،72ص  3و .0
)(4ما دست از خدايان خود برنميداريم به علت اينكه تو ميگويي دست برداريد .سوره هود ،آيه .30
ترجمه الميزان ،ج ،12ص331 :
منحرف كننده ،انحرافي شده است .و اين وجه خوبي است.
بعضي »«1ديگر گفتهاند :ضمير در" انكم" به مسلمان و كافر ،هر دو برميگردد ،و در نتيجه منظور از قول مختلف قول
مسلمين است كه ميگويند بعث و جزاء واقع شدني است ،و قول كفار اين است كه ميگويند :واقع شدني نيست .و شايد
سياق آيه با اين وجه خيلي سازگار نباشد .و بعضي ديگر وجوهي ديگر ذكر كردهاند ،كه خيلي بي اساس است و فايدهاي در
نقل آنها نيست.
"قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ساهُونَ يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ" اصل كلمه" خرص" عبارت است از سخني كه با
گمان و تخمين و بدون علم زده شود ،و چون چنين سخني در خطر اين هست كه دروغ در آن رخنه كرده باشد ،لذا كذاب
دروغپرداز را هم" خراص" گفتهاند .و اما اينكه منظور از خراصان چه كساني هستند ،از هر احتمالي به ذهن نزديكتر اين
احتمال است كه بگوييم مراد همان كساني هستند كه بدون علم و بدون دليل علمي در باره بعث و جزاء داوري ميكردند ،و
در آن از روي مظنه و تخمين شك و ترديد نموده ،منكر آن ميشدند.
و جمله" قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ" نفريني است بر آنان كه كشته شوند .و اين كنايهاي است از نوعي طرد و محروم كردن كسي از
رستگاري .و آن مفسري « »7هم كه كلمه" قتل" را به معناي" لعن" گرفته برگشت سخنش به همين معنا است.
"الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ساهُونَ" -كلمه" غمرة" به طوري كه راغب « »0ميگويد :آب بسيار زيادي است كه بستر خود را
پوشانده باشد ،يعني ته آب پيدا نباشد .و اين كلمه مثلي شده است براي جهاتي كه صاحبش را پوشانده باشد .و مراد از سهو-
به طوري كه گفتهاند « - »3مطلق غفلت است.
و معناي آيه با در نظر داشتن اينكه در وصف خراصون است ،اين است كه :اين خراصان در جهالتي عميق قرار دارند ،آن
چنان جهل بر آنان احاطه دارد كه از حقيقت آنچه به ايشان خبر ميدهند غافلند.
"يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ" -ضمير جمع در جمله" يسالون -ميپرسند" به همان
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،72ص .0
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .130
)(3مفردات راغب ،ماده" غمز".
)(4روح المعاني ،ج  ،72ص .0
ترجمه الميزان ،ج ،12ص337 :
خراصان برميگردد .آنها بودند كه به عنوان استهزاء عجله ميكردند كه بايد بگويي روز جزاء چه وقت است ،هم چنان كه در
جاي ديگر از ايشان حكايت كرده كه پرسيدند" مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" «».1
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[توضيحي در مورد جمله ":أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ" كه سؤال" خراصون" از زمان روز قيامت است] .....ص 334 :
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كلمه" ايان" وضع شده براي پرسش از زمان وقوع چيزي كه اين كلمه بر سر آن در آمده ،و پرسش كفار با اين كلمه از"
يوم الدين" -كه ظاهر در زمان است -بدين عنايت بوده كه بر آن وعده داده شده و ملحق به زمانيات است و لذا با اين
كلمه سؤال شده ،زيرا قيامت شؤوني دارد كه آن شؤون ملحق به زمانيات است .همان طور كه از زمانيات با كلمه" ايان" و"
متي" سؤال ميشود .مثال گفته ميشود ":متي يوم العيد -روز عيد چه زماني است" -برخي از مفسرين چنين گفتهاند «».7
ممكن هم هست استعمال اين گونه كلمات از باب مجاز و توسعه دادن در معناي ظرفيت و زمان باشد ،به اينكه اوصاف
مخصوص ظرف زمان را هم مجازا زمان بخوانند آن وقت بپرسند زمان اين زمان ،يعني زمان رخ دادن اين اوصاف كي
است ،بعد از چه زماني واقع ميشود ،و يا قبل از چه زماني بوده ،مثل اينكه ميپرسند :روز عيد كي است؟ و جواب ميدهند:
ده روز ديگر .و يا ميپرسند :روز عيد كي بود؟ ميگويند ده روز جلوتر بود ،در حالي كه اصل اين سؤال مجازي است ،چون
روز عيد خودش روز و زمان است زمان كه در زمان قرار نميگيرد ،بلكه اوصاف مختص به آن است كه در زمان واقع
ميشود ،و اين گونه سؤاالت مختص به كالم عرب نيست .و در قرآن كريم نيز بسيار آمده.
"يَوْمَ هُمْ عَلَي النَّارِ يُفْتَنُونَ" ضمير جمع به خراصان برميگردد ،و كلمه "فتن" در اصل به معناي اين عمل بوده كه طال را
در آتش كنند تا خوبي و بديش معلوم شود ،آن وقت استعمالش را توسعه داده داخل كردن هر چيز در آتش و يا سوزاندنش را
فتنه خواندهاند .و ظرف" يوم" متعلق به فعلي است كه در كالم نيامده .و يا متعلق است به مبتدايي كه در كالم نيامده ،و
تقديرش اين است كه ":يوم الدين در روزي واقع ميشود كه خراصان در آتش معذبند و يا ميسوزند".
و اين آيه جواب از سؤال آنان بود كه ميپرسيدند" أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ" ،چيزي كه هست به جاي اينكه تاريخ آن را در پاسخ
معين كند صفت آن را بيان كرد ،و اشاره كرد به اينكه كفار در آن روز چه حالي دارند ،و اين بدان جهت بود كه وقت قيامت
جزء مسائل غيبي
__________________________________________________
)(1چه وقت است اين وعده اگر راست ميگوييد .سوره يس ،آيه .32
)(2روح المعاني ،ج  ،72ص .0
ترجمه الميزان ،ج ،12ص330 :
است ،آن غيبهايي كه احدي از آن اطالع ندارد ،و جز خدا كسي را بدان آگاهي نيست ،چون خداي تعالي بعضي از مسائل
غيبي را به بعضي از انبيايش اطالع ميدهد ،ولي قيامت از آن حوادثي است كه علمش مخصوص به خود اوست ،هم چنان
كه فرموده ":ال يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ".
"ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ" اين آيه حكايت ميكند آن خطابي را كه خداي تعالي و يا مالئكهاش به امر
او در روز قيامت به خراصان ميكنند ،در حالي كه در آتش افتاده ميسوزند.
و معناي آن اين است كه :به ايشان گفته ميشود بچشيد عذابي را كه مخصوص شما است ،اين عذاب همان بود كه عجله
ميكرديد ،و به عنوان استهزاء ميگفتيد :چه وقت ميرسد.
"إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ" اين جمله حال متقين را بيان ميكند ،آن حالي را كه در قيامت دارند.
و اگر جنات و عيون را نكره (بدون الف و الم) آورده براي اين است كه به عظمت مقام و منزلت آن اشاره نموده ،بفهماند
وضع بهشت طوري نيست كه اشخاص بتوانند با زبان ،توصيف كنند .در اينجا اين سؤال پيش ميآيد كه قرار گرفتن متقيان
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[معناي اينكه در وصف متقين فرمود ":كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ"] .....ص 332 :

و معناي آيه اين است كه :متقين در دنيا زمان اندكي از شب را ميخوابيدند .و يا :ميخوابيدند خوابيدني اندك.
همه اينها در صورتي بود كه :كلمه" ما" زائده باشد ،ممكن هم هست آن را موصوله گرفت ،و ضميري كه بايد به آن
برگردد حذف شده باشد ،و كلمه" قليال" خبر كلمه" كانوا" و موصول ،فاعل آن باشد ،كه بنا بر اين معنايش چنين ميشود:
كم بود از شب كه در آن ميخوابيدند.
و باز احتمال دارد" ما" مصدريه باشد ،و مصدري كه اين كلمه از آن و از مدخولش به دست ميآيد فاعل" قليال" و خود
كلمه" قليال" خبر باشد ،براي" كانوا".
و به هر حال بايد ديد اندكي از شب چه معنا دارد ،اگر آن را با مجموع زمان همه شبها قياس كنيم ،آن وقت معنايش اين
ميشود كه" متقين از هر شب زمان اندكي را ميخوابند ،و بيشترش را به عبادت ميپردازند" و اگر با مجموع شبها مقايسه
كنيم ،آن وقت معنايش اين ميشود كه ":ايشان در كمترين شبي ميخوابند ،بلكه بيشتر شبها تا به صبح بيدارند".
"وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" يعني در سحرها از خداي تعالي آمرزش گناهان خود را ميطلبند .بعضي « »1هم گفتهاند :مراد
از استغفار ،نماز است ولي اين قول بي اشكال نيست.
"وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ" آن دو آيه كه گذشت سيره متقين نسبت به درگاه خداي سبحان را بيان ميكرد و
ميفرمود شب زنده دارند و در سحرها استغفار ميكنند ،ولي اين آيه سيره آنان را در برابر مردم بيان ميكند ،و آن اين است
كه به سائل و محروم كمك مالي ميكنند .و اما اينكه فرمود:
در اموال آنان حقي است براي سائل و محروم ،با اينكه حق مذكور تنها در اموال آنان نيست ،در اموال همه هست ،براي اين
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در بهشت درست است ،چون باآلخره بهشت منزلگاهي است ،ولي چشمهها كه قرارگاه نيستند ،چرا فرموده :متقيان در
چشمهها هستند؟ جواب اين است كه اين تعبير از باب توسعه و مجاز است ،و معناي تحت اللفظي منظور نيست ".آخِذِينَ ما
آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ" يعني آنها قابليت آنچه را كه پروردگار مهربان به آنها اعطاء كرده دارند در حالي
كه از خداوند و از آنچه به آنها داده راضياند .اين معنا از تعبير به" آخذين" و "ايتاء" و از نسبت ايتاء به پروردگارشان
فهميده ميشود .اين آيه مطالب قبل خود را تعليل كرده ميفرمايد :اگر متقين چنين وضعي دارند به خاطر اين است كه قبال
يعني در دنيا در اعمالشان نيكوكار بودند ،و اعمال نيكي داشتند.
"كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ" اين آيه و آيات بعدش توضيح ميدهد كه چگونه نيكوكار بودند ،مگر چه ميكردند.
كلمه" هجوع" كه مصدر فعل" يهجعون" است ،به معناي خواب در شب است .بعضي « »1هم گفتهاند اصال به معناي
خواب اندك است.
ممكن است كلمه" ما" زائده باشد و كلمه" يهجعون" خبر باشد براي كلمه" كانوا" ،و كلمه" قليال" ظرفي باشد متعلق به"
يهجعون" و ممكن هم هست كلمه" قليال" صفت باشد براي مفعول مطلقي كه در كالم نيامده ،كه تقدير آن" يهجعون
هجوعا قليال"
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،72ص .2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
باشد .و كلمه" من الليل" در هر حال متعلق است به كلمه" قليال"،
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بوده كه بفهماند متقين با صفايي كه در فطرتشان هست اين معنا را درك ميكنند ،و خودشان ميفهمند كه سائل و محروم
حقي در اموال آنان دارد ،و به همين جهت عمل هم ميكنند ،تا رحمت را انتشار داده ،نيكوكاري را بر اميال نفساني خود
مقدم بدارند.
"سائل "عبارت است از كسي كه از انسان چيزي بخواهد و نزد انسان اظهار فقر كند .ولي "محروم" به معناي كسي است
كه از رزق محروم است ،و كوشش او به جايي نميرسد ،هر چند كه از شدت عفتي كه دارد سؤال نميكند.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،12ص333 :
بحث روايتي [چند روايت در باره مراد از ذاريات ،حامالت ،جاريات و مقسمات] .....ص 333 :
اشاره
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در تفسير قمي است كه پدرم از ابن ابي عمير از جميل از امام صادق (ع )روايت كرد كه در معناي آيه" وَ الذَّارِياتِ ذَرْواً"
فرمود :ابن الكواء از امير المؤمنين (ع) پرسيد :اين آيه چه معنا دارد؟ حضرت فرمود :منظور از "ذاريات" باد است .و از"
فَالْحامِالتِ وِقْراً" پرسيد .فرمود :ابر است .و از" فَالْجارِياتِ يُسْراً" پرسيد .فرمود :كشتيها است .از "فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً" پرسيد.
فرمود :مالئكه است «».1
مؤلف :اين حديث از طرق اهل سنت هم روايت شده ،و روح المعاني آن را آورده «».7
و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق ،فاريابي ،سعيد بن منصور ،حارث ابن ابي اسامه ،ابن جرير ،ابن منذر ،ابن ابي حاتم و
ابن انباري -در كتاب المصاحف -و حاكم (وي حديث را صحيح دانسته) و بيهقي -در شعب االيمان -از چند طريق از علي
ابن ابي طالب روايت كردهاند كه فرمود ":وَ الذَّارِياتِ ذَرْواً "بادها است "،فَالْحامِالتِ وِقْراً" ابرها است "،فَالْجارِياتِ يُسْراً "
كشتيها است "،فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً" مالئكه است «».0
و در مجمع البيان ميگويد :امام باقر و امام صادق (ع) فرمودند :براي احدي جايز نيست سوگند بخورد مگر به خدا .و خدا به
هر يك از مخلوقاتش بخواهد ميتواند سوگند بخورد «».3
و در الدر المنثور است كه ابن منيع از علي بن ابي طالب روايت كرده كه شخصي از آن جناب از آيه" وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ"
سؤال كرد ،فرمود :يعني داراي خلقتي زيبا است «».3
مؤلف :نظير اين روايت را صاحب مجمع البيان نيز آورده ،به اين عبارت كه بعضي گفتهاند :يعني داراي حسن و زينت است-
نقل از علي (ع) « - »0و در جوامع الجامع اينطور آورده :و از علي (ع) نقل شده كه فرمود :منظور حسن و زينت آسمان
است «».2
و در بعضي از اخبار ،آيه" إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ" بر مساله واليت تطبيق شده «».2
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .072
)(2روح المعاني ،ج  ،72ص .7
)(3الدر المنثور ،ج  ،0ص .111
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)(4مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]130
)(5الدر المنثور ،ج  ،0ص .117
)(6مجمع البيان ،ج  ،2ص .130
)(7نور الثقلين ،ج  ،3ص  ،177به نقل از جوامع الجامع.
)(8تفسير قمي ،ج  ،7ص .072
ترجمه الميزان ،ج ،12ص330 :
[رواياتي در معناي" وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ"" ،قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ" "،وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" و مراد از" سائل" و" محروم"] .....ص 336 :
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و در مجمع البيان در ذيل آيه" كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ" ميگويد :بعضي گفتهاند معنايش اين است كه :كمترين
شبي است كه بر آنان بگذرد ،مگر آنكه مشغول نمازند -اين معنا از امام صادق (ع) نقل شده «1».
و در همان كتاب در ذيل كالم خداي تعالي كه ميفرمايد ":وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" ،ميگويد :امام صادق (ع) فرموده :
منظور اين است كه در نماز وتر ،كه آخرين نماز شب است ،و در نزديكهاي صبح انجام ميشود ،هفتاد بار استغفار ميكنند
«».7
و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از انس روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :براي شبزندهداري و نماز شب،
آخر شب را بيشتر از اول شب دوست دارم چون خداي تعالي فرموده ":وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" « .»0و در همان كتابست
كه ابن مردويه از ابن عمر از رسول خدا (ص) روايت كرده كه در پاسخ كسي كه از معناي جمله" وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ" پرسيد ،فرمود :يعني نماز ميخوانند «».3
مؤلف :شايد تفسير استغفار به نماز از اين جهت است كه استغفار جزئي از نماز شب ،يعني نماز وتر است ،هم چنان كه در
آيه" وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً" «» 3منظور از" قرآن فجر" همان نماز است.
و در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ" فرموده :سائل كسي است كه سؤال ميكند ،و محروم
كسي است كه از تالشش جلوگيري شده است «».0
و در تهذيب به سند خود از صفوان جمال از امام صادق (ع) روايت كرده كه در معناي همان آيه فرموده :محروم ،آن اهل
حرفهاي است كه مزد روزانهاش كفاف خريد و فروشش را نميدهد «».2
و نيز ميگويد :در روايتي ديگر آمده كه امام باقر و امام صادق (ع) فرمودند :محروم مردي است كه در عقلش كمبودي
نيست ،و اهل حرفه هم هست ،ولي تنگ روزي است «».2
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .133
(3و )3الدر المنثور ،ج  ،0ص .110
)(5سوره اسري ،آيه .22
)(6تفسير قمي ،ج  ،7ص .003
(7و )2نور الثقلين ،ج  ،3ص  ،170به نقل از تهذيب.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
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[سوره الذاريات ( :)38آيات  41تا  .....]38ص 337 :
اشاره

ترجمه آيات .....ص 331 :

هم در زمين آياتي هست براي اهل يقين ().73
و هم در درون وجود خودتان چرا آن آيات را نميبينيد ().71
و در آسمان ،هم رزق شما هست و هم آنچه كه وعده داده شدهايد ().77
پس به رب آسمانها و زمين سوگند كه آنچه وعده داده شدهايد عينا مثل اينكه شما سخن ميگوييد حق است ().70
آيا هيچ داستان ميهمانان محترم ابراهيم را شنيدهاي؟ ().73
آن گاه كه بر او وارد شده سالم كردند و او هم سالم گفت در حالي كه زير لب ميگفت:
ناشناسند ().73
و سپس محرمانه نزد اهل خود شده گوسالهاي چاق و بريان حاضر كرد ().70
گوساله را نزديك آنان گذاشت و وقتي ديد نميخورند پرسيد چرا نميخوريد ().72
در اينجا بود كه در باطن احساس ترس كرد .گفتند مترس ،و او را به فرزندي دانا بشارت دادند ().72
همسرش در حالي كه جمعي با او بودند نزديك آمد و به روي خود ميزد و ميگفت :آيا من بچهدار ميشوم در حالي كه
عجوزي نازا هستم ().72
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وَ فِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ ( )73وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَال تُبْصِرُونَ ( )71وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ () 77فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ
الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ( )70هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ )(24
إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَالماً قالَ سَالمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ( )73فَراغَ إِلي أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ () 70فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قالَ أَ ال تَأْكُلُونَ
( )72فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا ال تَخَفْ وَ بَشَّرُوهُ بِغُالمٍ عَلِيمٍ () 72فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها وَ قالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ
()72
قالُوا كَذلِكَ قالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ( )03قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ )(31قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلي قَوْمٍ مُجْرِمِينَ
( )07لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ ( )00مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ()03
فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )(35فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ( )00وَ تَرَكْنا فِيها آيَةً لِلَّذِينَ يَخافُونَ
الْعَذابَ الْأَلِيمَ ( )02وَ فِي مُوسي إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلي فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ () 02فَتَوَلَّي بِرُكْنِهِ وَ قالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ()02
فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ وَ هُوَ مُلِيمٌ ( )33وَ فِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ( )31ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِالَّ
جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ( )37وَ فِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّي حِينٍ ( )30فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ ()33
فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَ ما كانُوا مُنْتَصِرِينَ ( )33وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ ( )30وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَ إِنَّا
لَمُوسِعُونَ ( )32وَ الْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ( )32وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ()32
فَفِرُّوا إِلَي اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ( )33وَ ال تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ()31
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
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بيان آيات .....ص 331 :
اشاره

اين آيات به تعدادي از نشانههاي داللت كننده بر وحدانيت خداي تعالي در ربوبيت ،و نيز برگشت امر تدبير در آسمان و
زمين و مردم و ارزاق آنان به خداي سبحان ،اشاره ميكند كه الزمه آن اين است كه چنين خدايي ميتواند از طريق رسالت،
ديني را بفرستد ،و نه تنها ميتواند بلكه واجب است كه بفرستد .و الزمه اين وجوب آن است كه بر خاليق هم الزم است كه
دعوت نبوي را در آنچه كه دين او متضمن آن است از وعده بعث و جزا تصديق كنند ،و قبول كنند كه آنچه آن حضرات
وعده ميدهند صدق است .و دين كه همان روز جزا است
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گفتند :آري ،پروردگارت اين چنين خواسته و او حكيم و عليم است ().03
ابراهيم پرسيد براي چه مهمي آمدهايد اي فرستاده شدگان؟ ().01
گفتند ما به سوي قومي مجرم فرستاده شدهايم ().07
تا سنگي از گل بر سر آنان رها كنيم ().00
سنگهايي كه همه نزد پروردگارت براي اسرافگران نشان شده ().03
پس ما از مؤمنين هر كه در آنجا بود بيرون كرديم ().03
و به غير از يك خانوار مسلمان كسي در آنجا نيافتيم (). 00
ترجمه الميزان ،ج ،12ص332 :
و از آن قريه چيزي باقي نگذاشتيم مگر نشانهاي ،تا آنها كه از عذاب اليم ميترسند از آن عبرت گيرند ().02
و در موسي هم آيتي است آن وقت كه با برهاني محكم او را به سوي فرعون فرستاديم ().02
فرعون كه همه اعتمادش به لشكرش بود گفت وي يا ساحر است يا جن زده ().02
پس او و لشكريانش را گرفتيم و در دريا پرت كرديم در حالي كه خود را مالمت ميكرد ().33
و در عاد نيز آيتي است آن وقت كه بادي خشك و بي فايده به سويشان روانه كرديم ().31
هيچ چيزي سر راه خود نيافت مگر آنكه چون جسمي پوسيده به صورت پودر درآورد ().37
و در ثمود هم آيتي است آن زمان كه به ايشان گفته شد تنها چند روز ديگر مهلت خوشگذراني داريد ().30
در آن چند روز هم به سوي پروردگار خود برنگشتند و هم چنان از امر پروردگارشان طغيان ورزيدند پس صاعقه ايشان را
گرفت در حالي كه خود تماشا ميكردند (44).
حتي نتوانستند از آنجا كه نشسته بودند برخيزند و كسي را هم نيافتند كه به ياري خويش بطلبند ().33
و در قوم نوح هم كه قبل از همه نامبردگان بودند آيتي است و آنان مردمي فاسق بودند ().30
در آسمان هم آيتي است كه ما با قدرت خود بنايش كرديم و روز بروز وسعتش ميدهيم ().32
و در زمين آيتي است كه آن را گسترده و قابل زيست كرديم ().32
و از هر چيزي جفت خلق كرديم باشد كه شما متذكر شويد ().32
پس به سوي خدا بگريزيد كه من شما را بيمرساني روشنگرم ().33
و با اللَّه هيچ اله ديگري مگيريد كه من براي شما نذيري آشكارم ().31
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[اقسام آياتي كه در انفس انسانها هست و بر يكتايي خداوند در ربوبيت داللت ميكند] .....ص 361 :

"وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَال تُبْصِرُونَ" اين جمله عطف است بر جمله "في االرض" ميفرمايد :و در انفس خود شما آيات روشني
است براي كسي كه آن را ببيند و به نظر دقت در آن بنگرد ،آيا نميبينيد؟! و آيات و نشانههايي كه در نفوس خود بشر
هست چند جور است .يك عده آيات موجود در خلقت انسان مربوط به طرز تركيببندي اعضاي بدن ،و قسمتهاي مختلف
اجزاي آن اعضا و اجزاي اجزا است ،تا برسد به عناصر بسيط آن .و نيز آياتي در افعال و آثار آن اعضا است كه در همه آن
اجزا با همه كثرتش اتحاد دارد ،و در عين اتحادش احوال مختلفي در بدن پديد ميآورد .بدن انسان يك روز جنين است ،روز
ديگر طفل ،يك روز نورس ،و روزي ديگر جوان ،و روز آخر پير ميشود.
ترجمه الميزان ،ج ،12ص301 :
آياتي ديگر در تعلق نفس ،يعني تعلق روح به بدن است كه يكي از آن آيات پديد آمدن حواس پنجگانه بينايي و شنوايي و
چشايي و المسه و بويايي است كه اولين رابطهاي است كه انسان را به محيط خارج خود آگاه ميسازد ،و به وسيله اين
حواس خير را از شر و نافع را از مضر تميز ميدهد ،تا پس از تميز به سوي آنچه كه كمالش در آن است به حركت افتاده آن
كمال خود را به دست آورد ،و از آنچه شر و مضر است دور شود.
تازه در هر يك از اين حواس پنجگانه نظامي حيرت انگيز و وسيع است ،نظامي كه ذاتا هيچ ربطي به نظام ديگري ندارد.
چشم ،هيچ خبري از نظام گوش و طرز عمل او ندارد ،و گوش هيچ اطالعي از نظام موجود در چشايي و عمل كرد او ندارد،
و همچنين ساير حواس ،با اينكه اين حواس پنجگانه بيگانه از هم در عين اينكه جداي از همند ،در تحت يك تدبير اداره
ميشوند ،و مدبر همه آنها يكي است ،آنهم نفس آدمي است ،و خداي تعالي در وراي نفس محيط به آن و به عملكرد آن
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ترجمه الميزان ،ج ،12ص303 :
واقع شدني است .در سابق هم گفتيم كه خصوصيت اين سوره همين است كه در سلوك احتجاج بر اثبات معاد ،به توحيد نيز
ميپردازد.
"وَ فِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ" از نتيجهاي كه در آخر اين آيات يعني در آيه" فَفِرُّوا إِلَي اللَّهِ ...وَ ال تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ"
گرفته ،فهميده ميشود كه اصال سياق اين آيات و دالئلي كه در آنها براي اثبات وحدانيت خداي تعالي آمده ،همه براي
اثبات يكتايي او در ربوبيت است ،نه اينكه بخواهد با آن ادله اصل وجود خداي تعالي را اثبات نموده و يا خلقت عالم را
منتهي به او بداند ،و يا چيزي نظير اين از مسائل توحيد را اثبات كند.
و در آيه مورد بحث اشارهاي است به آن عجائب و نشانههاي روشني كه در زمين هست ،و بر يكتايي تدبير داللت ميكند ،و
معلوم است كه يكتايي تدبير ،قائم به يكتايي مدبر است .پس مدبر در خشكي و دريا و كوهها و تلها و چشمهها و نهرها و
معادن و منافعي كه دارند يكي است ،منافعي كه به يكديگر متصل و به نحوي با هم سازگارند ،كه منافعي كه موجودات
جاندار ،از نبات و حيوان گرفته (تا انسان) از آن بهرهمند ميشوند ،نظامي كه هم چنان ادامه دارد و به صرف تصادف و اتفاق
پديد نيامده ،و آثار قدرت و علم و حكمت از سراپايش هويداست ،و ميفهماند كه خلقت و تدبير امرش منتهي به خالقي
است مدبر و قادر و عليم و حكيم.
پس به هر سو از جوانب عالم كه توجه كنيم ،و به هر حيث از جهات تدبير عام جاري در آن روي آوريم ،ميبينيم آيتي است
روشن و برهاني است قاطع بر وحدانيت رب آن ،و اينكه رب عالم شريكي ندارد .برهاني كه در آن حق و حقيقت براي اهل
يقين جلوه ميكند ،پس در اين عالم آياتي است براي اهل يقين.
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[وجوه مختلف در معناي اينكه فرمود ":وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ"] .....ص 364 :

"وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ" بعضي از مفسرين گفتهاند :مراد از كلمه" سماء" جهت باال است ،چون هر چيزي كه
باالي سر ما باشد و ما را در زير پوشش خود قرار داده چنين چيزي را در لغت عرب" سماء "ميگويند .و مراد از رزق ،باران
است كه خداي تعالي آن را از آسمان يعني از جهت باالي سر ما بر زمين نازل ميكند ،و به وسيله آن انواع گياهاني كه در
مصرف غذا و لباس و ساير انتفاعات ما صرف ميشود بيرون ميآورد .هم چنان كه فرموده ":وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ
رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها" « »7به طوري كه مالحظه ميفرماييد همان باران را نيز رزق خوانده .پس مراد از رزق در
اين آيه هم كه ميفرمايد" رزق شما از آسمان است" سبب رزق است ،البته ممكن است همين كلمه سبب را در تقدير
گرفته گفت مضاف رزق از آيه حذف شده ،و تقدير آن" و في السماء سبب رزقكم" است.
بعضي »«3هم گفتهاند :منظور از رزق مذكور در آسمان ،باران نيست بلكه ساير اسباب رزق است ،يعني خورشيد و ماه و
ستارگان و اختالفي كه در طول سال در نقطههاي طلوع و غروب آنها هست ،كه همين اختالف باعث پديد آمدن فصول
چهارگانه و پشت سر هم قرار گرفتن شب و روز است ،و همه اينها اسباب رزقند .پس در آيه شريفه يا مضاف كلمه رزق
حذف شده كه تقدير آن" و في السماء اسباب رزقكم" است و يا مجاز گويي شده ،بدين معني كه وجود سبب رزق در آسمان
را وجود خود رزق خوانده.
بعضي « »3ديگر گفتهاند :منظور از اينكه فرمود "رزق شما در آسمانست" اين است كه اندازهگيري رزق شما در آسمان
ميشود ،در آنجا است كه معين ميكنند هر كسي چقدر رزق دارد .و يا منظور اين است كه ارزاق شما در آسمان يعني در
لوح محفوظ كه در آسمان است نوشته شده.
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است.
و بعضي ديگر از آيات نفوس ،كه آن نيز از قبيل آيات قبلي است ،ساير قوايي است كه از نفوس منبعث ميشوند ،و در بدنها
خود را نشان ميدهند ،مانند قوه غضب و نيروي شهوت و لواحق و فروع اين دو نيرو ،كه اين قوا و فروع آنها هم هر يك با
ديگري از نظر نظامي كه دارد جدا است ،در عين اينكه هر دو قوا در تحت يك تدبير اداره ميشوند ،و فروع هر يك دست
به دست هم ميدهند ،تا خدمتگزاران آن نيرو باشند.
و اين نظام تدبير كه براي هر يك از اين قوا هست از همان اولين روزي كه وجود يافت موجود بود ،بدون حتي يك لحظه
فاصله ،و چنين نبود كه در آغاز وجودش آن نظام را نداشته و بعدا بر حسب سليقه خودش براي خود ايجاد كرده باشد ،يا
خودش به تنهايي نشسته و فكر كرده باشد كه چگونه خودم را اداره كنم ،و يا با كمك ديگري اين كار را كرده باشد.
پس ،از اينجا ميفهميم و يقين ميكنيم كه نظام تدبير هر يك از اين قوا ،همانند خود آن قوا ،از صنع صانع او است ،و نظام
عام او و تدبيرش اقتضاء ميكرده كه چنين نظامي به اين قوا بدهد.
و يك دسته آيات نفوس ،آيات روحي است كه كساني به آن اطالع مييابند كه به نفوس مراجعه نموده ،آياتي را كه خداي
سبحان در آنها قرار داده آياتي كه هيچ زباني نميتواند آن را وصف كند ،ببينند ،آن وقت است كه باب يقين برايشان گشوده
ميشود ،و چنين كساني در زمره اهل يقين قرار ميگيرند ،آنان كه ملكوت آسمانها و زمين را خواهند ديد ،و خداي تعالي
ترجمه الميزان ،ج ،12ص307 :
در باره يكي از آنان ،يعني ابراهيم (ع) ميفرمايد ":وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ"
«».1
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ممكن هم هست بگوييم اصال منظور از آسمان معناي لغوي كلمه -كه جهت باال
__________________________________________________
)(1و ما اين چنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم (تا چنين و چنان شود) و تا وي از موقنين گردد .سوره
انعام ،آيه .23
)(2و آنچه از رزق كه خدا از آسمان نازل كرده ،و به وسيله آن رزق زمين را بعد از مردنش زنده كرده است .سوره جاثيه ،آيه
.3
(3و )3مجمع البيان ،ج  ،2ص .130
ترجمه الميزان ،ج ،12ص300 :
باشد -نيست ،بلكه منظور از آن ،عالم غيب باشد ،چون همه اشياء از عالم غيب به عالم شهود ميآيند ،كه يكي از آنها رزق
است كه از ناحيه خداي سبحان نازل ميشود .مؤيد اين معنا آيات زير است كه همه موجودات را نازل شده از ناحيه خدا
ميداند ":وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ »" «1و" وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ" « ،»7و آيه" وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ" « »0كه به طور كلي همه موجودات را نازل شده از ناحيه خدا ميداند .و مراد از رزق
هم تمامي موجوداتي است كه انسان در بقائش بدانها محتاج و از آنها بهرهمند است ،از خوردنيها و نوشيدنيها و پوشيدنيها و
مصالح ساختماني و همسران و فرزندان و علم و قوت و ساير اينها از فضائل نفساني.
"وَ ما تُوعَدُونَ" -اين جمله عطف است به كلمه" رزقكم" ،يعني :آنچه كه وعده داده شدهايد نيز در آسمان است .حال
ببينيم منظور از آن چيست؟ ظاهرا مراد از آن ،بهشتي است كه به انسانها وعدهاش را داده ،و فرموده "عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوي"
« »3و اينكه بعضي « »3گفتهاند كه مراد از آن ،بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب هر دو است ،با آيه شريفه" إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها ال تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ ال يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّي يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ" « »0نميسازد( ،چون
ميفرمايد :چنين كساني درهاي آسماني برويشان گشوده نميشود ،پس معلوم ميشود جهنم در آسمانها نيست).
بله ،در قرآن كريم مكرر نازل شدن عذاب دنيوي را ،به آسمان نسبت داده و مثال فرموده ":فَأَنْزَلْنا عَلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ
السَّماءِ »" «7و آياتي ديگر نيز اين معنا را ميرساند.
و از بعضي از مفسرين نقل شده كه در تركيب جمله" وَ ما تُوعَدُونَ" گفتهاند :عطف
__________________________________________________
)(1از چارپايان هشت جفت برايتان نازل كرد .سوره زمر ،آيه .0
)(2ما آهن را كه در آن قوتي شديد است نازل كرديم .سوره حديد ،آيه . [.....]73
)(3هيچ چيز در عالم نيست جز آنكه منبع و خزينه آن نزد ما است و ما از آن (به عالم خلق) نميفرستيم مگر به مقدار
معلوم .سوره حجر ،آيه .71
)(4سوره نجم ،آيه .13
)(5مجمع البيان ،ج  ،2ص .130
)(6كساني كه آيات ما را تكذيب كردند ،و از پذيرفتن آن استكبار ورزيدند ،چنين كساني درهاي بهشت به رويشان گشوده
نميشود ،و داخل شدنشان در بهشت ،امري است مانند رد شدن طناب از سوراخ سوزن .سوره اعراف ،آيه .33
)(7پس ما بر آنان كه ستم كردند عذابي از آسمان نازل كرديم .سوره بقره ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص303 :
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گفتاري در كافي بودن رزق براي روزيخواران .....ص 362 :

كلمه رزق (به معناي مصدرياش عبارت است از روزي دادن و به معناي اسم
__________________________________________________
)(1سوره انفال ،آيه .23
)(2روح المعاني ،ج  ،72ص .13
ترجمه الميزان ،ج ،12ص303 :
مصدريش )عبارت است از هر چيزي كه موجودي ديگر را در بقاي حياتش كمك نمايد ،و در صورتي كه آن رزق ضميمه
آن موجود و يا به هر صورتي ملحق به آن شود ،بقائش امتداد مييابد ،مانند غذايي كه حيات بشر و بقائش به وسيله آن
امتداد پيدا ميكند كه غذا داخل بدن آدمي شده و جزء بدن او ميگردد .و نيز مانند همسر كه در ارضاء غريزه جنسي آدمي او
را كمك نموده و مايه بقاء نسل او ميگردد .و به همين قياس هر چيزي كه دخالتي در بقاء موجودي داشته باشد رزق آن
موجود شمرده ميشود.
و اين معنا واضح است كه موجودات مادي بعضي از بعضي ديگر ارتزاق ميكنند ،مثال انسان با گوشت (و شير حيوانات) و نيز
با گياهان ارتزاق ميكند (و نيز حيوانات با گياهان ،و گياهان با آب و هوا) .پس آنچه از رزق كه منتقل به مرزوق و ضميمه
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به "رزقكم" نيست ،بلكه مبتدايي است كه خبرش جمله" فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ" است ،و واو در اول جمله مورد
بحث اصال عاطفه نيست ،بلكه استينافيه است كه در آغاز جمله ميآورند ،هر چند جمله مربوط به ما قبل نباشد ،و در نتيجه
معناي جمله مورد بحث اين ميشود :و آنچه شما وعده داده شدهايد ،به پروردگار آسمان و زمين سوگند كه آن حق است.
ليكن اين توجيه دور از فهم است.
"فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ" كلمه" نطق" به معناي تكلم و سخن گفتن است .و ضمير در"
انه" به مطالب قبل بر ميگردد كه ميفرمود" رزق شما و آنچه وعده داده شدهايد در آسمان است" .و كلمه" حق" به
معناي ثابت و نيز به معناي قضايي است كه خداي تعالي رانده ،و آن را حتمي كرده باشد ،نه اينكه امري تبعي و يا اتفاقي
باشد.
و معناي آيه اين است كه :پس به پروردگار آسمان و زمين سوگند كه آنچه ما گفتيم كه رزقتان است و آنچه كه وعده داده
شدهايد كه همان بهشت باشد -كه خود رزقي ديگر است -در آسمان است .و اين مطلبي است ثابت ،و قضايي است حتمي،
مثل حق بودن سخن گفتن خودتان ،همان طور كه در سخن گفتن خود شكي نداريد ،در اين گفته ما هم شك نداشته
باشيد .و اما اينكه گفتيم بهشت هم رزقي است ،دليلش قرآن كريم است كه در آيه شريفه "لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ" «»1
بهشت را رزقي كريم خوانده.
بعضي از مفسرين « »7احتمال دادهاند كه ضمير در" ايه" به جمله" ما توعدون" به تنهايي ،و يا به كلمه" رزق" به تنهايي،
و يا به رسول خدا (ص) ،و يا به قرآن ،و يا به" دين" در جمله" وَ إِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ" ،و يا به كلمه "يوم" در جمله" أَيَّانَ يَوْمُ
الدِّينِ" ،و يا به همه آنهايي كه از اول سوره تا اينجا ذكر شده برميگردد .و به نظر ما همانطور كه قبال گفتيم بعيد نيست كه
برگرداندن آن ،به آنچه در جمله" وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ" ذكر شده از ساير وجوه موجهتر باشد ،و معنايش اين
است كه :آنچه وعده داده شدهايد حق است.
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[بيان] .....ص 366 :
اشاره

هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ"
[داستان وارد شدن مالئكه مامور به هالك ساختن قوم لوط بر ابراهيم (ع) و آنچه بين ميزبان و ميهمانان گذشت] .....ص 366 :

اين آيه شريفه به داستان وارد شدن مالئكه بر ابراهيم اشاره ميكند كه بر آن جناب در آمدند ،و او و همسرش را بشارتي
داده گفتند :آمدهايم تا قوم لوط را هالك كنيم .و در اين داستان آيتي است بر وحدانيت خداي تعالي در ربوبيت ،هم چنان كه
قبال نيز اشارهاي به آن شد.
و در جمله" هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ" تعظيمي از امر اين قصه شده است .و منظور از كلمه" مكرمين "مالئكهاي است كه بر
ابراهيم وارد شدند ،و اين كلمه ،وصف است براي كلمه "ضيف" .و اگر اين كلمه را مفرد آورده ،با اينكه ميهمانان ابراهيم
چند نفر بودند( ،به شهادت اينكه در وصف آنان فرمود" مكرمين" يعني محترمين) براي اين است كه در اصل كلمه"
ضيف" مصدر است ،و مصدر تثنيه و جمع ندارد.
"إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَالماً قالَ سَالمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ" ظرف "اذ" متعلق به كلمه" حديث -داستان" در آيه قبلي است .و
كلمه" سالما" مقول قول (حكايت سخن) مالئكه است ،و عامل آن حذف شده و تقديرش" قالوا نسلم عليك سالما"
ميباشد.
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آن ميشود ،و آن مقداري كه در بقاي آن دخالت دارد ،و به صورت احوال و اشكال گوناگون آن موجود درميآيد ،همانطور
كه اشكالي است از عالم كون كه ملحق به مرزوق شده ،و فعال به او نسبت ميدهيم ،همچنين خود آن مرزوق نيز اشكالي از
عالم كون است كه الحق به رزق و منسوب به آن ميشود ،هر چند كه چه بسا اسماء تغيير كند .پس همان طور كه انسان از
راه خوردن غذا داراي اجزايي جديد در بدن خود ميشود ،همچنين آن غذا هم جزء جديدي از بدن او ميشود كه نامش مثال
فالن چيز است.
اين نيز روشن است كه قضايي كه خداي تعالي در جهان رانده ،محيط به عالم است و تمامي ذرات را فرا گرفته ،و آنچه در
هر موجودي جريان دارد ،چه در خودش و چه در اشكال وجودش همه از آن قضاء است .و به عبارتي ديگر :سلسله حوادث
عالم با نظام جاري در آن تاليف شده از علتهاي تامه و معلولهايي است كه از علل خود تخلف نميكند.
از اينجا روشن ميشود كه رزق و مرزوق دو امر متالزمند ،كه به هيچ وجه از هم جدا شدني نيستند ،پس معنا ندارد موجودي
با انضمام و الحق شدنش به وجود چيزي ديگر در وجودش شكلي جديد به خود بگيرد ،و آن چيز منضم و الحق در اين
شكل با او شركت نداشته باشد .پس نه اين فرض معنا دارد كه مرزوقي باشد كه در بقاء خود از رزقي استمداد جويد ،ولي
رزقي با آن مرزوق نباشد .و نه اين فرض ممكن است كه رزقي وجود داشته باشد ولي مرزوقي نباشد .و نه اين فرض ممكن
است كه رزق مرزوقي از آنچه مورد حاجت او است زيادتر باشد ،و نه اين فرض ممكن است كه مرزوقي بدون رزق بماند.
پس رزق داخل در قضاء الهي است ،و دخولش هم اولي و اصلي است ،نه بالعرض و تبعي ،و اين معناي همين عبارت است
كه ميگوييم" رزق حق است".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص300 :
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"قالَ سَالمٌ" -اين كالم ابراهيم حكايت پاسخي است كه وي به فرشتگان داد .و كلمه" سالم" مبتدايي است كه خبرش
حذف شده ،تقدير آن "سالم عليكم" است .و اگر ابراهيم پاسخ خود را در قالب جملهاي اسميه آورد ،براي اين بود كه پاسخ
بهتري به آنان داده باشد ،چون مالئكه سالم خود را در قالب جمله فعليه آورده و گفتند" نسلم عليك سالما" ،و جمله فعليه
تنها بر حدوث فعل داللت دارد ،و ديگر دوام و ثبوت آن را نميرساند ،به خالف جمله اسميه كه دوام را ميرساند .در حقيقت
آنان گفتهاند يك سالم بر تو ،و وي فرموده هميشه سالم بر شما.
"قَوْمٌ مُنْكَرُونَ" -از ظاهر كالم برميآيد كه اين جمله نيز حكايت كالم ابراهيم (ع) باشد ،اما نه كالمي كه به گوش
ميهمانان هم رسانده باشد ،بلكه كالمي است كه خودش با خود گفته ،و معنايش اين است كه :وقتي ايشان را ديد ،به
نظرش ناشناس آمد ،در دل با خود گفت اينها چه كساني هستند من اينها را نميشناسم .و اين با آيه هفتاد سوره هود كه
ميفرمايد" فَلَمَّا رَأي أَيْدِيَهُمْ ال تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ -و چون ديد دست به سوي طعام دراز نميكنند ،فهميد غريبه و
ناشناسند" منافات ندارد تا بگويي در آيه مورد بحث فرموده :به محض ديدن ،فهميد غريبهاند .و در آيه هود فرموده :در سر
سفره فهميد غريبهاند و بدش آمد،
ترجمه الميزان ،ج ،12ص302 :
براي اينكه در آيه مورد بحث سخن دل او را حكايت ميكند ،و در آيه سوره هود آثار دلخوريش از ايشان را كه در
رخسارهاش هويدا شده بود نقل ميكند.
و اين توجيه ما بهتر از توجيهي است كه جمعي از مفسرين « »1كردهاند كه جمله" قَوْمٌ مُنْكَرُونَ" سخن زباني ابراهيم بوده،
و تقدير آيه چنين است ":انتم قوم منكرون" (براي اينكه ميزبان كريم و بزرگواري چون ابراهيم هرگز به ميهمان تازه وارد
خود نميگويد :عليكم السالم شما مردمي ناشناخته هستيد).
"فَراغَ إِلي أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ" كلمه" روغ" كه مصدر فعل ماضي" راغ" است -به طوري كه راغب گفته « - »7به
معناي اين است كه انسان طوري از حضور حاضران برود كه نفهمند براي چه ميرود ،و خالصه با نوعي حيله برود .ديگران
گفتهاند به معناي رفتن پنهاني است .ولي برگشت معناي اولي هم به همان معناي دوم است.
و مراد از" عجل سمين" گوساله چاقي است كه بريان كرده باشند ،هر چند ظاهر -لفظ همان گوساله چاق است ،چون
دنبالش آمده" فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ" بعد از آنكه آن را نزد ميهمانان آوردند ،ابراهيم آن را نزديك ايشان برد .ممكن هم هست
حرف" فاء" را فصيحه بگيريم و بگوييم تقدير كالم" فجاء بعجل سمين فذبحه و شواه و قربه اليهم" است ،يعني پس
گوسالهاي چاق آورد ،و آن را ذبح كرد ،و سپس كباب نموده نزديك ميهمانان گذاشت.
"فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قالَ أَ ال تَأْكُلُونَ" طعام را نزديك ايشان برد ،و گفت چرا نميخوريد .چون ميهمانان را بشر پنداشته بود.
"فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا ال تَخَفْ"...
در اين جمله كلمه" فاء" فصيحه است ،و از حذف جزئياتي از كالم خبر ميدهد و تقدير كالم چنين است ":فلم يمدوا اليه
أيديهم ،فلما رأي ذلك نكرهم ،و أوجس منهم خيفة -ميهمانان دست به سوي آن طعام دراز نكردند ،و ابراهيم چون اين را
بديد بدش آمد و از ايشان احساس ترس كرد" و كلمه" ايجاس" كه مصدر فعل ماضي "اوجس" است به معناي احساس
در باطن قلب ميباشد .و كلمه" خيفة" به معناي نوعي ترس است ،و معناي جمله اين است
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،72ص .13
)(2مفردات راغب ،ماده" روغ".
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ترجمه الميزان ،ج ،12ص302 :
كه :ابراهيم در باطن خود احساس نوعي ترس كرد( ،كه با ترسهاي ديگر فرق داشت).
"قالُوا ال تَخَفْ" -اين جمله بدون واو عاطفه آمده ،و به اصطالح ادبيات به فصل آمده نه وصل ،و اين بدان جهت است كه
در حقي قت در معناي جواب از سؤالي است تقديري ،گويا كسي پرسيده :خوب ،بعد از آنكه احساس ترس كرد چه شد؟ در
پاسخ ميگويد :فرشتگان گفتند مترس ،و او را به فرزندي دانا مژده دادند ،و ترسش را مبدل به امنيت و سرور كردند .و مراد
از" بِغُالمٍ عَلِيمٍ" اسماعيل و يا اسحاق است كه اختالف در آن در جلدهاي ديگر اين كتاب نقل شد.
"فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها وَ قالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ" در مجمع البيان ميگويد :كلمه" صرة" به معناي فرياد شديد
است ،و از" صرير" دروازه گرفته شده ،كه هنگام باز و بسته شدن صدا ميكند ،و اين كلمه در مورد جماعت هم به همين
شكل استعمال ميشود .و كلمه" صك" زدن با اعتماد شديد است «».1
و معناي آيه اين است كه( :در اين ميان) همسر ابراهيم -كه بشارت را شنيده بود -با فرياد و زاري آمد در حالي كه سيلي به
صورت خود ميزد ،و ميگفت :آخر من پير زني هستم كه در جوانيام نازا بودم چگونه حاال كه پير شدهام بچه ميآورم؟ و يا
معنايش اين است كه:
آيا هيچ سابقه دارد كه زني عجوز و عقيم بچه بزايد.
بعضي از مفسرين « »7گفتهاند :مراد از كلمه" صرة" جماعت است ،و همسر ابراهيم با جماعتي نزد فرشتگان آمد ،و به
صورت خود زده و گفته است آنچه را كه گفته .ولي معناي اول با سياق موافقتر است.
"قالُوا كَذلِكَ قالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ" اشاره با كلمه" كذلك" اشاره است به بشارتي كه مالئكه به اين زن و شوهر
با اين وضعي كه دارند دادند .به زن و شوهري بشارت فرزنددار شدن دادند كه زن آن وقتي كه جوان بود زني نازا بود ،تا چه
رسد به امروز كه پير هم شده .و مرد ،پير مردي است كه كهولت و پيري بر او مسلط شده است .و پروردگار ابراهيم حكيم
است ،يعني هيچ ارادهاي نميكند مگر بر طبق حكمت ،و عليم است يعني هيچ امري نيست كه علت و يا جهتي از جهاتش
بر او پوشيده باشد.
"قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ...لِلْمُسْرِفِينَ" كلمه" خطب" به معناي امري عظيم و مهم است .و كلمه" حِجارَةً مِنْ
طِينٍ" به
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص  130و .132
)(2روح المعاني ،ج  ،72ص .17
ترجمه الميزان ،ج ،12ص302 :
معناي كلوخي كه چون سنگ محكم شده باشد .و كلمه" تسويم" به معناي عالمت نهادن بر هر چيز است ،چون از مصدر"
سومة" اشتقاق يافته ،كه به معناي عالمت است.
و معناي آيه اين است كه ":قال" ابراهيم گفت" فَما خَطْبُكُمْ" پس بدنبال چه كار مهمي آمدهايد" أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ" اي
فرستاده شدگان خدا ".قالوا" مالئكه به ابراهيم گفتند:
"إِنَّا أُرْسِلْنا إِلي قَوْمٍ مُجْرِمِينَ" ،ما را به سوي مردمي مجرم فرستاده ،كه همان قوم لوط باشند" ،لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ
طِينٍ" تا رها كنيم بر سرشان سنگي از گل ،گلي كه چون سنگ سفت باشد .و خداي سبحان در كتاب مجيدش اين گل را"
سجيل "هم خوانده ".مسومة" در حالي كه آن سنگها ،نزد پروردگارت نشان دارند ،و براي نابود كردن همان قوم
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نشانگذاري شدهاند .و ظاهرا الف و الم در كلمه "الْمُرْسَلُونَ" الف و الم عهد باشد ،و چنين معنا دهد" پس براي چه كاري
آمدهايد ،اي كساني كه قبال گفتيد ما فرستاده شدهايم" ".فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ...الْعَذابَ الْأَلِيمَ" حرف" فاء"
كه بر سر آيه آمده ،فصيحه است ،يعني ميفهماند جزئياتي از داستان در اينجا حذف شده ،تا با اتكاء به فهم خواننده رعايت
كوتاه گويي شده باشد ،و آن جزئيات اين است كه :مالئكه بعد از بيرون شدن از محضر ابراهيم به سوي قوم لوط رفتند ،و به
خانه خود او درآمده .مردم لوط كه جواناني زيباروي ديده بودند ،به خانه لوط حملهور شدند ،تا آنجا كه فرشتگان ،اهل خانه را
از قريه بيرون بردند -تفصيل اين داستان در چند جاي قرآن آمده "-فاخرجنا" -مالئكه در اين جمله مقدمات كار را شرح
ميدهند .و ضمير در كلمه" فيها" به قريه برميگردد ،هر چند كه كلمه" قريه" قبال در آيه نيامده بود ،و ليكن از مفهوم
سياق فهميده ميشود .و منظور از جمله" بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" خانه لوط است كه در آن قريه تنها اين خانه مسلمان بودند".
وَ تَرَكْنا فِيها آيَةً" بعد از بيرون كردن اهل آن يك خانه ،يك آيت در آن قريه به جاي گذاشتيم .و اين جمله اشاره است به
هالكت همه اهل قريه و زير و رو شدن سرزمينشان و مراد از جمله" تركنا" بطور كنايه اين است كه آثاري از اين عذاب را
در آن قريه باقي گذاشتيم.
[آيتي كه خداوند با عذاب قوم لوط و هالكتشان بر جاي گذاشت] .....ص 361 :

[اشاره به هالكت فرعون و لشكريانش و هالكت عاد ،ثمود و قوم نوح (ع)] .....ص 371 :
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و معناي آيه اين است كه :وقتي فرشتگان به قريه لوط رسيدند ،و آن حوادث در آنجا پيش آمد" فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ".خواستيم هر چند نفري كه داراي ايمان بودند از قريه بيرون كنيم ،و غير از يك خانوار" مِنَ الْمُسْلِمِينَ" از
مسلمانان در آنجا نيافتيم ،و آن خانواده لوط پيغمبر بودند "،وَ تَرَكْنا فِيها" و ما در سرزمين ايشان با زير و رو كردن آن
سرزمين ،و نابود كردن مردم" آية" يك آيت و نشانهاي از ربوبيت خود و از بطالن شركاء ،در آنجا باقي گذاشتيم ،يك آيت"
لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ" براي مردمي كه از عذاب اليم ترجمه الميزان ،ج ،12ص: 570
بيمناكند ،و ايشان را به ربوبيت ما رهنمون ميشود.
"وَ فِي مُوسي إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلي فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ" اين جمله عطف است بر جمله" وَ تَرَكْنا فِيها آيَةً" و تقدير كالم چنين
است" و در داستان موسي هم آيتي است" (كه ما او را از نظر ظاهر با دست خالي به سراغ فرعون فرستاديم) اما با سلطاني
آشكار و برهاني قاطع ،و معجزات خيره كننده.
"فَتَوَلَّي بِرُكْنِهِ وَ قالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ" كلمه" تولي" از مصدر" تولي" است ،كه به معناي اعراض است .و حرف" باء" در
جمله" بركنه" باي مصاحبت است .و منظور از" ركن فرعون" جنود او است ،هم چنان كه آيه بعدي نيز اين معنا را تاييد
ميكند .و معناي آيه اين است كه :فرعون با لشكريانش از موسي روي گردانده دعوتش را نپذيرفتند .بعضي « »1هم
گفتهاند :حرف باء در اينجا معنا نميدهد ،و تنها به منظور متعدي كردن فعل الزم آمده ،چون" تولي "فعل الزم است ،حرف
باء را آورده تا معناي واداري به اعراض را برساند ،و در نتيجه معناي آيه چنين شود :فرعون لشكر خود را وادار كرد به اينكه
از موسي اعراض كنند.
"وَ قالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ" -يعني فرعون يك بار گفت كه موسي مجنون است ،كه حكايت اين گفتارش در آيه" إِنَّ
رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ" « »7آمده ،و يك بار ديگر گفت كه وي ساحر است ،و حكايت اين تهمتش در آيه" إِنَّ
هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ" « »0آمده است.
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فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ وَ هُوَ مُلِيمٌ"
كلمه "نبذ" كه فعل" نبذناهم" از آن گرفته شده ،به معناي پرت كردن و دور انداختن چيزي است به طوري كه از
بياعتنايي به آن حكايت كند .و كلمه" يم" به معناي دريا است .و كلمه" مليم" به معناي ننگآور ،و يا به عبارت ديگر
كسي است كه كاري كند كه مستحق مالمت شود ،و اين كلمه از كلمه" أالم" گرفته شده ،مانند كلمه" أغرب" كه به
معناي كسي است كه امري غريب انجام دهد.
و معناي آيه شريفه اين است كه :ما او و لشكريانش را كه ركن و مايه اعتماد او بودند ،گرفتيم و به دريا ريختيم ،و اين بعد
از آن بود كه وي از كفر و لجبازي و طغيان ،به مرحلهاي رسيده بود كه مستحق مالمت بود .و اگر تنها فرعون را مالمت
كرده با اينكه تمامي
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،72ص  10و مجمع البيان ،ج  ،2ص .132
)(2اين رسولي كه به سوي شما ارسال شده قطعا ديوانه است .سوره شعراء ،آيه .72
)(3اين مرد محققا ساحري زبردست است .سوره شعراء ،آيه . [.....]03
ترجمه الميزان ،ج ،12ص321 :
لشكريانش شريك با او بودند ،بدين جهت است كه فرعون امام و رهبر آنان به سوي هالكت بود ،هم چنان كه در باره او
صريحا فرموده ":يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ" «».1
و در اين آيه اشارهاي به عظمت قدرت و هولانگيزي عذاب خدا نيز شده ،ميفهماند كه خدا چگونه فرعون و لشكريانش را
خوار كرد ،و اين اشاره بر كسي پوشيده نيست.
"وَ فِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ" اين آيه شريفه عطف است بر ما قبل كه ميفرمود" و في موسي" و معنايش اين
است كه :در داستان قوم عاد هم آيتي است كه ما بادي عقيم به سوي آنان رها كرديم( ،توجه داشته باشيد كه كلمه"
أرسلنا" در اين آيه به معناي رها كردن است).
و باد عقيم -به طوري كه ميگويند -آن بادي است كه از آوردن فايدهاي كه در بادها مطلوبست ،مانند حركت دادن ابرها،
تلقيح درختان ،باد دادن خرمنها ،پرورش حيوانات و تصفيه هوا امتناع دارد و از آن عقيم است ،و چنين بادي تنها اثرش
هالك كردن مردم است ،هم چنان كه آيه بعدي بدان اشاره دارد.
"ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ"" ما تذر" -يعني هيچ چيز را رها نميكند ،مگر آنكه چون استخوان پوسيده
آردش ميسازد .و كلمه" رميم "به معناي هر چيزي است كه هالك و پوسيده شده باشد ،مانند استخوان پوسيده پودر شده.
و معناي آيه روشن است.
"وَ فِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّي حِينٍ ...مُنْتَصِرِينَ" اين آيه شريفه نيز عطف است بر ما قبلش كه ميفرمود" و في
عاد" يعني و در داستان قوم ثمود هم آيتي است كه به ايشان گفته شد ":تا چند روزي خوش باشيد" و گوينده اين تهديد
پيغمبرشان صالح (ع) بود كه به ايشان فرمود ":تا سه روز ديگر در خانههايتان خوش باشيد كه اين وعدهاي است تكذيب
ناشدني" « »7و اين تهديد را وقتي به ايشان گفت كه ماده شتري را كه به معجزه از شكم كوه بيرون شد كشتند .صالح (ع)
سه روز مهلتشان داد ،تا در اين سه روز از كفر و طغيان خود برگردند ،ولي اين مهلت سودشان نبخشيد ،و كلمه عذاب بر
آنان حتمي شد.
"فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ" -كلمه" عتو "-به طوري كه راغب گفته « - »0به معناي امتناع
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[معناي آيه ":وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ"] .....ص 374 :

"وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ" از اين آيه به بعد ،به سياق سابق سوره كه ميفرمود ":وَ فِي الْأَرْضِ آياتٌ
لِلْمُوقِنِينَ"...
__________________________________________________
)(1سوره هود ،آيه .02
ترجمه الميزان ،ج ،12ص320 :
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ورزيدن و شانه خالي كردن
__________________________________________________
)(1فرعون قوم خود را در روز قيامت دنبال سر خود ميآورد ،تا همه را در داخل آتش كند .سوره هود ،آيه 22
)(2سوره هود ،آيه .03
)(3مفردات راغب ،ماده" عتو".
ترجمه الميزان ،ج ،12ص327 :
از اطاعت است كه قهرا با تمرد منطبق ميشود .و مراد از اين تمرد و عتو ،تمرد از امر خدا و رجوع به سوي خدا در آن سه
روزه مهلت است ،پس اشكال نشود كه تمردشان از امر خدا (به طوري كه از تفصيل داستان برميآيد) مقدمهاي بود براي
خوشگذراني در ايام مهلت ،و حال آنكه آيه شريفه بر عكس اين داللت دارد (تاريخ ميگويد :تمرد قوم ثمود باعث آن تهديد
شد كه بيش از سه روز مهلت ندارند و آيه شريفه ميفرمايد در همان سه روز از بازگشت به سوي خدا تمرد كردند).
"فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ" -اينكه در اينجا عذاب قوم صالح را صاعقه خوانده ،منافات با آيه شريفه" وَ أَخَذَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ" « »1ندارد ،كه عذاب آن قوم را صيحه دانسته ،براي اينكه ممكن است در عذاب آنان هم صاعقه دخالت
داشته باشد و هم صيحه.
"فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَ ما كانُوا مُنْتَصِرِينَ "-بعيد نيست كه كلمه" استطاعوا" در اينجا متضمن معناي تمكن باشد ،چون
كلمه استطاعت براي گرفتن مفعول" من" نميخواهد ،و در اينجا با" من" مفعول گرفته ،فرموده" من قيام" پس معنايش
اين ميشود كه :متمكن از برخاستن از آنجا كه نشسته بودند نشدند ،و خالصه مهلت نبود كه از عذاب خدا فرار كنند .و اين
تعبير كنايه است از اينكه خداوند اين قدر به ايشان مهلت نداد كه از جاي خود برخيزند.
"وَ ما كانُوا مُنْتَصِرِينَ" -اين جمله عطف است بر جمله "فَمَا اسْتَطاعُوا" و معناي دو جمله اين است كه :نه خودشان
توانستند برخيزند ،و نه كسي ديگر ياريشان كرد و عذاب را از ايشان برگردانيد.
"وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ" اين جمله عطف است بر داستانهاي سابق ،و اگر كلمه" قوم" منصوب شده
به خاطر اين است كه مفعول فعلي تقديري است ،كه تقديرش" و أهلكنا قوم نوح" است .ميفرمايد ما قبل از قوم عاد و
ثمود ،قوم نوح را هالك كرديم كه مردمي فاسق و رويگردان از امر خدا بودند.
پس معلوم ميشود كه در زمان نوح هم امر و نهي از ناحيه خداي سبحان به مردم ميشده ،و مردم مكلف بودند دستورات
خدا را كه پروردگار ايشان و پروردگار هر موجودي است اطاعت كنند .خداوند مردم هر عصري را به زبان پيامبر آن عصر به
سوي اين حق دعوت ميكرده ،پس آنچه انبياء گفتهاند ،حق و از ناحيه خداست ،و يكي از گفتههاي آنان مساله وعده و وعيد
و پاداش و كيفر قيامت ،و اصل قيامت است (و همين خود برهاني است بر مساله معاد ،و حاجت به برهاني ديگر نيست).
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برگشته .و كلمه" ايد" ،هم به معناي قدرت ميآيد و هم به معناي نعمت ،ولي اگر به معناي قدرت باشد كلمه" موسعون"
يك معنا ميدهد و اگر به معناي نعمت باشد معنايي ديگر ميدهد.
بنا بر معناي اول آيه چنين ميشود كه :ما آسمان را با قدرتي بنا كرديم كه با هيچ مقياسي توصيف و اندازهگيري نميشود ،و
ما داراي وسعتي در قدرت هستيم ،كه هيچ چيز آن قدرت را مبدل به عجز نميكند.
و بنا بر معناي دوم آيه چنين ميشود كه :ما آسمان را بنا كرديم در حالي كه بنا كردنش مقارن با نعمتي بود كه آن نعمت را
با هيچ مقياسي نميتوان تقدير كرد ،و ما داراي نعمتي واسع هستيم ،و داراي غنائي مطلق ميباشيم ،و خزانههاي ما با اعطاء
و رزق دادن پايان نميپذيرد ،و از آسمان هر كه را بخواهيم و به هر جور بخواهيم رزق ميدهيم.
احتمال هم دارد كه كلمه" موسعون" از اين اصطالح گرفته شده باشد كه ميگويند:
"فالن اوسع في النفقة -فالني در نفقه توسعه داد" يعني خيلي خرج كرد ،در نتيجه منظور توسعه دادن به خلقت آسمان
خواهد بود ،كه بحثهاي رياضي امروز هم آن را تاييد ميكند.
"وَ الْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ" كلمه" فرش" به معناي گستردن است ،و همچنين كلمه" مهد" .و معناي آيه اين
است كه :ما زمين را گسترديم و مسطحش كرديم تا شما بتوانيد روي آن قرار گيريد ،و در آن ساكن شويد ،پس ما چه خوب
گسترندهاي هستيم .البته بايد دانست كه اين مسطح كردن زمين با كروي بودن آن منافات ندارد.
"وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "كلمه" زوجين" به معناي هر دو چيزي است كه مقابل هم باشند ،يكي
فاعل و مؤثر باشد ،ديگري منفعل و متاثر ،از آنكه فاعل است عملي سر زند ،و بر آنكه منفعل است واقع شود ،مانند زن و
شوهر .بعضي « »1گفتهاند :اين كلمه به معناي مطلق هر دو چيز متقابل است ،مانند زن و شوهر ،زمين و آسمان ،شب و
روز ،خشكي و دريا ،و انس و جن .و بعضي « »7گفتهاند :اصال اين كلمه به معناي زن و شوهر است نه به معناي دو چيز
متقابل.
"لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" -يعني اگر از هر چيزي جفت خلق كرديم براي اين است كه شايد شما متذكر شويد و بفهميد كه خالق
آن ،خودش زوج ندارد و منزه از داشتن زوج و شريك است ،بلكه واحدي است كه سراسر جهان شاهد بر يكتايي او است.
"فَفِرُّوا إِلَي اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَ ال تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ"
__________________________________________________
(1و )7مجمع البيان ،ج  ،2ص .103
ترجمه الميزان ،ج ،12ص323 :
در اين دو آيه تفريعي شده است بر حجتهايي كه قبال بر وحدانيت خدا در ربوبيت و الوهيت اقامه شده بود ،و داستانهاي
متعددي از امتهاي گذشته كه به خدا و رسوالن او كفر ميورزيدند ،و سرانجام كارشان به انقراض انجاميد ،در آن آمده بود.
در اين دو آيه نتيجه ميگيرد :حال كه چنين است پس به سوي خدا فرار كنيد .و مراد از فرار كردن به سوي خدا ،انقطاع به
سوي او است به دست برداشتن از كفر ،و گريزان بودن از عقابي كه كفر به دنبال دارد ،و متوسل شدن به ايمان به خداي
تعالي به تنهايي ،و اينكه او را يگانه معبودي بي شريك براي خود بگيرند.
جمله" وَ ال تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ" به منزله تفسيري است براي جمله" فَفِرُّوا إِلَي اللَّهِ" و معنايش اين است :اين كه گفتيم
به سوي خدا بگريزيد ،و دست از غير او برداريد ،مرادمان اين است كه به خداي يكتا برگرديد ،به خدايي كه شريكي در
الوهيت و معبوديت ندارد.
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و خداي تعالي جمله" إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ" را مكرر آورده تا انذار را تاكيد كند.
و اين دو جمله از زبان رسول خدا (ص) حكايت شده است.
بحث روايتي [(رواياتي در باره آيات انفسي ،رزق ،يد داشتن خدا ،و خلق زوجين از هر چيز و .....])...ص 372 :
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در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَال تُبْصِرُونَ "ميگويد :امام فرمود :آيتي كه خدا در خود تو دارد ،اين است كه
تو را شنوا و بينا كرده ،يك بار خشم ميكني و يك بار راضي ميشوي ،گاهي گرسنه ميشوي و گاهي سير ،و همه اينها
آيتهاي خدا است «».1
مؤلف :در مجمع البيان اين تفسير را به امام صادق (ع) نسبت داده «».7
و در كتاب توحيد به سند خود از هشام بن سالم روايت كرده كه گفت :اشخاص از امام صادق سؤاالتي ميكردند ،از آن
جمله شخصي پرسيد :پروردگار خود را با چه چيزي شناختي؟ فرمود :به اينكه تصميم قطعي بر عملي ميگيرم ،ولي چيزي
نميگذرد كه تصميم سست ميشود ،و بر كاري همت ميگمارم ولي آن كار نميشود ،پس معلومم شد كه من تصميم
ميگيرم و او آن را فسخ ميكند ،من همت ميگمارم و او آن را نقض ميكند «».0
مؤلف :اين روايت را صاحب خصال از آن جناب از پدر و جد بزرگوارش از امير
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،7ص .003
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .130
)(3توحيد صدوق ،ص  ،722ح .2
ترجمه الميزان ،ج ،12ص323 :
المؤمنين (ع) نقل كرده «».1
و در الدر المنثور است كه خرائطي -در كتاب مساوي االخالق -از علي بن ابي طالب روايت آورده كه در تفسير جمله" وَ فِي
أَنْفُسِكُمْ أَ فَال تُبْصِرُونَ" فرموده :آيتي كه خدا در خود انسان قرار داده مجراي بول و غائط است «».7
مؤلف :اين روايت مانند دو روايت قبلي در مقام بيان مصداقي از راههاي معرفت است ،نه اينكه آيت نفسي تنها اينها باشند.
و نيز در آن كتاب آمده كه ابن نقور و ديلمي از علي (ع) از رسول خدا (ص )روايت آورده كه در ذيل آيه" وَ فِي السَّماءِ
رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ "فرموده:
منظور از اين رزق كه در آسمان است ،باران ميباشد «».0
مؤلف :نظير اين روايت را قمي هم در تفسير خود بدون ذكر سند و بدون ذكر نام امام نقل كرده « »3و در ارشاد مفيد از
علي ( ع) روايت آمده ،كه در ضمن حديثي فرمود :به طلب رزق برخيزيد ،كه رزق تنها براي طالب رزق ضمانت شده «».3
و در كتاب توحيد به سند خود از ابي البختري روايت كرده كه گفت :جعفر بن محمد از پدرش از جدش از علي بن ابي طالب
(ع) برايم حديث كرد كه فرمود :رسول خدا (ص) فرمود :يا علي به درستي كه يقين اين است كه احدي را با خشم خدا
خشنود نسازي ،و احدي را به سبب آنچه خدا به تو داده نستايي ،و احدي را به سبب آنچه كه خدا به تو نداده مذمت نكني،
كه رزق نه با حرص حريص به دست ميآيد ،و نه كراهت اكراه كننده ميتواند آن را برگرداند».0« ...
و در مجمع البيان در ذيل جمله" فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ" گفته :بعضي گفتهاند:
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يعني با جماعتي آمد نقل از امام صادق (ع) «».2
و در الدر المنثور است كه فاريابي و ابن منذر از علي بن ابي طالب (ع) روايت كردهاند كه فرمود" ريح عقيم" عبارت است از
« »2نكباء «».2
__________________________________________________
)(1نور الثقلين ،ج  ،3ص  173نقل از خصال.
(2و )0الدر المنثور ،ج  ،0ص .113
)(4تفسير قمي ،ج  ،7ص .003
)(5نور الثقلين ،ج  ،3ص  ،173به نقل از ارشاد.
)(6توحيد صدوق ،ص  ،023ح .73
)(7مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]132
)(8الدر المنثور ،ج  ،0ص .113
")(9نكباء" بادي است كه از جهت وزش بادهاي چهارگانه منحرف شود و ميان دو باد وزد و آن باعث هالكت مواشي
است( .لغتنامه دهخدا).
ترجمه الميزان ،ج ،12ص320 :
و در كتاب توحيد به سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت :من از امام باقر (ع) پرسيدم :معناي اينكه خداي عز
و جل فرموده ":يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ" چيست؟ فرمود :منظور از كلمه" يد" در كالم عرب نيرو و
نعمت است ،مثال در آيه" وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ" و آيه" وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ" و آيه شريفه" وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ" به
معناي قوت است .و در اينكه عرب ميگويد ":لفالن عندي يد بيضاء -فالني نزد من دستي سفيد دارد" به معناي نعمت
است «».1
و در توحيد به سند خود از ابي الحسن ،حضرت رضا (ع) روايت كرده كه در خطبهاي طوالني فرمود :خداي تعالي با اين كه
شعور را شعور كرد به اين معنا شناخته شد كه كسي او را داراي شعور نكرده ،و با اينكه جوهرها را جوهر كرده شناخته شده
به اينكه خودش جوهر ندارد ،و با اينكه بين موجودات ضديت برقرار كرد ،شناخته شده به اينكه خودش ضد ندارد ،و با اينكه
بين بسياري از موجودات مقارنه قرار داده شناخته شده به اينكه خود قرين ندارد .او بود كه بين نور و ظلمت ،خشكي و تري،
خشونت و نرمي و سرد و گرم ضديت برقرار كرد ،و باز او بود كه بين دو چيز ناسازگار الفت و بين دو چيز نزديك به هم
جدايي انداخت ،و با همين جدايي انداختنها فهماند كه جدا كنندهاي در كار است ،و با اين الفت اندازيها فهماند كه الفت
دهندهاي در بين است ،و در همين مقام فرموده ":وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ".
بين قبل و بعد جدايي انداخت تا معلوم شود خودش قبل و بعدي ندارد ،غريزههايي كه در موجودات هست شهادت ميدهد
به اينكه پديد آورنده و سازنده غريزهها ،خود غريزه ندارد .و با اينكه وقت را وقت كرد فهمانيد كه وقت كننده وقت ،خود
وقت ندارد ،و با اينكه بعضي از موجودات حجاب بعضي ديگر شد ،فهماند بين خود او و خلقش حجابي نيست «».7
و در مجمع البيان در ذيل جمله" فَفِرُّوا إِلَي اللَّهِ" ميگويد :بعضي گفتهاند معنايش اين است كه :براي فرار از گناهان به حج
برويد -نقل از امام صادق (ع) «».0
مؤلف :اين روايت را كافي « »3و معاني االخبار « »3هم به سند خود از ابي الجارود از امام باقر (ع) نقل كردهاند ،و بعيد
نيست كه از باب تطبيق باشد.
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__________________________________________________
)(1توحيد صدوق ،ص .130
)(2توحيد صدوق ،ص .03
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .103
)(4نور الثقلين ،ج  ،3ص  103به نقل از كافي.
)(5معاني االخبار ،ط جامعه مدرسين قم ،ص .777
ترجمه الميزان ،ج ،12ص322 :
[سوره الذاريات ( :)38آيات  34تا  .....]61ص 377 :
اشاره

كَذلِكَ ما أَتَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِالَّ قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ( )37أَ تَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ )(53فَتَوَلَّ عَنْهُمْ
فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ ( )33وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْري تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ( )33وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِيَعْبُدُونِ ()30
ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ( )32إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ( )32فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ
أَصْحابِهِمْ فَال يَسْتَعْجِلُونِ ( )32فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ()03

اين چنين بود كه هيچ رسولي به سراغ كفار قبل از اين كفار نيامد مگر اينكه گفتند يا ساحر است و يا جنزده ().37
آيا يكديگر را به آن سفارش ميكردند ،نه ،مساله سفارش نيست بلكه همه طاغياند ().30
پس تو هم از آنان روي بگردان كه هيچ سرزنشي بر تو نيست ().33
و تذكر بده كه تذكر به حال مؤمنين نافع است ().33
و من جن و انس را نيافريدم مگر براي اينكه عبادتم كنند ().30
و من از آنان نه رزقي ميخواهم و نه ميخواهم چيزي به من بچشانند ().32
بدرستي يگانه رزاق و داراي قوت و متانت خداست ().32
پس به درستي آنهايي كه در اين امت ستم كردند همان نصيبي را دارند كه هم مسلكانشان در امتهاي گذشته داشتند پس
خيلي به عجله وادار مكنيد ().32
ترجمه الميزان ،ج ،12ص322 :
پس واي بر كساني كه كفر ورزيدند از آن روزي كه وعدهاش به ايشان داده شده ().03
بيان آيات .....ص 371 :
اشاره
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ترجمه آيات .....ص 377 :
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اين آيات خاتمه سوره است ،و در آن به همان مطالبي كه سوره با آن آغاز شده بود برگشت شده ،كه همان انكار معاد
مشركين و معارضه با مقام رسالت با سخناني مختلف بود ،و سپس ايشان را به روز موعود تهديد ميكرد.
"كَذلِكَ ما أَتَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ" يعني :مطلب از اين قرار است كه قبل از اين قوم هم
هيچ رسولي به سوي مردم نيامد ،مگر آنكه يا گفتند ساحر است ،و يا گفتند مجنون است .و بنا بر اين ،كلمه" كذلك" نظير
خالصهگيري از مطالب قبل است كه گفتيم معاد را انكار ميكردند ،و با رسالت رسوالن با سخناني مختلف مقابله مينمودند.
و جمله" ما أَتَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" بيان است براي كلمه" كذلك".
"أَ تَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ" كلمه" تواصي" به معناي اين است كه مردمي يكديگر را به امري سفارش كنند .و
ضمير" به" به قول برميگردد و استفهام تعجبي است و معناي آيه چنين است كه :آيا اين امتها به يكديگر سفرش كرده
بودند ،و هر امتي كه قبال بوده به امت بعدي خود ياد داده و سفارش كرده كه او هم همين حرفها را بزند؟ نه ،و ليكن همه
اين اقوام طاغي بودند ،و اين حرفها زائيده طغيان است.
[طغيان و استكبار ،عليت مشترك تكذيب اقوام مكذب بوده است] .....ص 371 :

[بررسي مفاد آيه ":وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" و توضيحاتي در باره اينكه غرض از خلقت انس و جن عبادت خدا است] .....ص 371 :

"وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" در اين آيه ،سياق كالم از تكلم با غير به متكلم وحده تغيير يافته .و اين تغيير
سياق براي آن بوده كه كارهايي كه در سابق ذكر ميشد و به خدا نسبت ميداد ،مانند خلقت و ارسال رسل و انزال عذاب،
كارهايي بود كه واسطه برميداشت ،و مثال مالئكه و ساير اسباب در آن واسطه بودند ،بخالف غرض از خلقت و ايجاد -كه
همان عبادت باشد -كه امري است مختص به خداي سبحان و احدي در آن شركت ندارد.
و جمله" إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" استثنايي است از نفي ،و شكي نيست كه اين استثناء ظهور در اين دارد كه خلقت بدون غرض نبوده،
و غرض از آن منحصرا عبادت بوده ،يعني غرض اين بوده كه خلق ،عابد خدا باشند ،نه اينكه او معبود خلق باشد ،چون
فرموده" اال ليعبدون" يعني:
تا آنكه مرا بپرستند ،و نفرموده :تا من پرستش شوم يا تا من معبودشان باشم.
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"فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ" اين جمله تفريع بر طغيان و استكبار و اصرار آنان بر عناد و لجاجت و نتيجهگيري از آن است.
و معناي آيه چنين است .حال كه وضع چنين است ،و مردم دعوت تو را اجابت نميكنند مگر به مثل همان اجابتي كه
امتهاي گذشته كردند ،و پيغمبر خود را ساحر و يا مجنون خواندند و اگر دعوت تو بيش از عناد در آنان اثر نگذاشت روي از
آنان بگردان ،و مجادله مكن كه حق را به آنان بقبوالني ،كه اگر چنين كني سرزنش نميشوي ،براي اينكه تو معجزه را به
ايشان نشان دادي و حجت را بر آنان تمام كردي .
ترجمه الميزان ،ج ،12ص322 :
"وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْري تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ" اين جمله تفريع و نتيجهگيري از دستوري است كه قبال داد و فرمود :از كفار روي
بگردان .پس در حقيقت امري است به تذكر بعد از نهي از جدال با آنان ،و معنايش اين ميشود كه :تو دست از تذكر دادن
خود بر مدار ،و هم چنان كه تا كنون ايشان را با مواعظت تذكر ميدادي تذكر ده ،چون تذكر ،مفيد به حال مؤمنين است ،و
ربطي به استدالل و جدال با آن طاغيان ندارد .استدالل و جدال به جز زيادتر شدن طغيان و كفر اثر ديگري در آنان ندارد.
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عالوه بر اين ،غرض هر چه باشد پيداست امري است كه صاحب غرض به وسيله آن استكمال ميكند ،و حاجتش را
برميآورد ،در حالي كه خداي سبحان از هيچ جهت نقص و حاجتي ندارد .تا به وسيله آن غرض نقص خود را جبران نمايد و
حاجت خود را تامين كند.
و نيز از جهتي ديگر فعلي كه باآلخره منتهي به غرضي كه عايد فاعلش نشود لغو و سفيهانه است ،لذا نتيجه ميگيريم كه
خداي سبحان در كارهايي كه ميكند غرضي دارد ،اما غرضش ذات خودش است ،نه چيزي كه خارج از ذاتش باشد ،و كاري
كه ميكند از آن كار سود و غرضي در نظر دارد ،ولي نه سودي كه عايد خودش گردد ،بلكه سودي كه عايد فعلش شود.
اينجاست كه ميگوييم خداي تعالي انسان را آفريد تا پاداش دهد ،و معلوم است كه ثواب و پاداش عايد انسان ميشود ،و
اين انسان است كه از آن پاداش منتفع و بهرهمند ميگردد ،نه خود خدا ،زيرا خداي عز و جل بي نياز از آن است .و اما
غرضش از ثواب دادن خود ذات متعاليش ميباشد ،انسان را بدين جهت خلق كرد تا پاداش دهد ،و بدين جهت ترجمه
الميزان ،ج ،12ص323 :
پاداش دهد كه اللَّه است.
پس پاداش كمالي است براي فعل خدا ،نه براي فاعل فعل كه خود خدا است ،پس عبادت غرض از خلقت انسان است ،و
كمالي است كه عايد انسان ميشود ،هم عبادت غرض است و هم توابع آن -كه رحمت و مغفرت و غيره باشد .و اگر براي
عبادت غرضي از قبيل معرفت در كار باشد ،معرفتي كه از راه عبادت و خلوص در آن حاصل ميشود در حقيقت غرض
أقصي و باالتر است ،و عبادت غرض متوسط است.

حال خواهي گفت :حمل كردن الم در جمله" ليعبدون" بر الم غرض معارض است با آيه شريفه" وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا
مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ" « »1و با آيه شريفه" وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ" « »7براي اينكه ظاهر آيه
اول اين است كه غرض از خلقت اختالف است ،و ظاهر آيه دوم اين است كه غرض از خلقت رفتن بسياري از افراد جن و
انس به جهنم است ناگزير ما بايد از حمل الم بر الم غرض صرف نظر نموده بگوييم الم غايت است (در اين صورت معناي
هر سه آيه اين ميشود كه :خداي تعالي انسان را نه براي عبادت و نه براي اختالف و نه براي جهنم آفريد بلكه انساني
آفريده كه بعضي او را عبادت ميكنند و بعضي از خلقت خود اختالف را نتيجه ميگيرند و بعضي جهنمي شدن را).
در پاسخ ميگوييم :اما آيه اول كه اشاره" و لذلك -و براي همين هم خلقشان كردهايم" اشاره به رحمت است ،نه به
اختالف .و اما آيه دوم هر چند الم در آن الم غرض است ،ميفرمايد به منظور ريختن در دوزخ و يا اختالف خلقشان
كردهايم ،و ليكن اين غرض ،غرض اصلي نيست ،بلكه تبعي و به قصد ثانوي است ،كه گفتار مفصل ما در تفسير اين دو آيه
گذشت.
حال اگر بگويي در صورتي كه الم در جمله "ليعبدون" الم غرض باشد اين اشكال متوجه ميشود كه اگر غرض از خلقت،
عبادت بندگان باشد ،با در نظر داشتن اينكه تخلف مراد او از ارادهاش امري محال است ،بايد تمامي بندگان او را عبادت
ميكردند و حال آنكه ميبينيم كه بسياري از آنان او را نميپرستند ،و اين خود بهترين دليل است بر اينكه الم در آيه ،الم
غرض نيست ،و اگر هم الم غرض باشد مراد از عبادت ،عبادت تشريعي و ديني نيست ،بلكه عبادت تكويني است ،كه در
آيه" وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ" « »0از آن خبر
__________________________________________________
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[بيان اينكه الف و الم در" الجن و االنس" الف و الم جنس ،و الم در" ليعبدون" الم غرض است] .....ص 311 :
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)(1و بشر با هم اختالف ميكنند مگر آن افرادي كه پروردگارت به آنان رحم كرده باشد كه براي همين هم خلقشان كرد.
سوره هود ،آيه  112و .112
)(2ما براي جهنم بسياري از جن و انس را تهيه ديدهايم .سوره اعراف ،آيه .122
)(3هيچ موجودي نيست مگر آنكه خدا را با تسبيحش حمد ميگويد .سوره اسري ،آيه .33
ترجمه الميزان ،ج ،12ص321 :
ميدهد.
و يا مراد از خلقت بندگان براي عبادت ،اين باشد كه :ما آنان را طوري آفريدهايم كه صالحيت براي عبادت داشته باشند ،و
هر كس بخواهد او را عبادت كند بتواند ،چون آنان را داراي اعتبار و عقل و استطاعت كرديم .و اين توجيه خيلي هم دور
نيست چون استعمال كلمه و نام يك عمل در صالحيت و استعداد براي انجام فعلي كه معناي آن كلمه است ،استعمالي
مجازي و شايع است ،مثال ميگوييم" گاو براي شخم زدن خلق شده" و معنايش اين است كه صالحيت و استعداد شخم را
دارد ،و يا ميگوييم" خانه براي سكني ساخته شده" كه باز معنايش اين است كه استعداد براي سكني دارد.
در پاسخ ميگوييم :مبنا و اساس اين اشكال اين است كه الف و الم در دو كلمه" الجن" و" االنس" الف و الم استغراق
باشد ،و معناي آيه اين باشد كه" ما تمامي افراد جن و تمامي افراد انس را تنها به غرض عبادت آفريديم" آن وقت تخلف
اين غرض در بعضي افراد منافي با اين غرض ميشود ،و اشكال ميشود كه تخلف مراد از اراده خداي تعالي محال است.
و اما اگر ما اين دو الف و الم را الف و الم جنس بدانيم ،نه استغراق در آن صورت وجود عبادت در دو نوع جن و انس و لو
در بعضي از افراد آن دو كافي است ،كه اين تخلف محال پيش نيايد ،چون وجود افرادي كه خدا را عبادت نميكنند ضرري
نميزند ،بله ،اگر به طور كلي در جنس جن و بشر عبادت ورميافتاد ،و حتي يك نفر هم خدا را عبادت نميكرد ،با غرض
خداي سبحان منافات داشت ،و آن وقت ميشد بگوييم غرض خداي سبحان تخلف شده ،و همان طور كه خداي تعالي در
خلقت افراد غرض دارد ،در خلقت نوع هم غرض دارد ،و ممكن است غرضش از خلقت اين دو نوع وجود افرادي عابد در اين
دو نوع باشد.
و اما اين احتمال كه مراد از عبادت ،عبادت تكويني باشد نه ديني ،احتمالي است ضعيف ،براي اينكه در اين صورت مطلب
منحصر به جن و انس نميشود ،بلكه خلقت تمامي عالم براي عبادت تكويني است .عالوه بر اين ،سياق آيه سياق توبيخ
كفار است ،كه چرا عبادت تشريعي ندارند .و ميخواهد كفار را به خاطر اينكه قيامت و حساب و جزاء را منكر شدهاند تهديد
كند ،و معلوم است كه حساب و جزاء مربوط به عبادت تشريعي است ،نه تكويني.
و نيز اينكه عبادت را حمل كردند بر استعداد و صالحيت عبادت ،و گفتهاند :غرض
ترجمه الميزان ،ج ،12ص327 :
از خلقت جن و انس اين است كه صالحيت و استعداد عبادت را داشته باشند ،و يا مورد امر و نهي عبادي قرار بگيرند،
احتمالي است ضعيف ،براي اينكه اين معنا بسيار واضح است كه اگر كسي از چيزي استعداد و صالحيت فعلي را ميخواهد،
براي اين ميخواهد كه آن فعل را انجام دهد ،و به فرضي هم كه به گفته شما غرض از خلقت صالحيت عبادت باشد ،باز
غرض اصلي و اولي عبادت است ،و صالحيت و استعداد مقدمه آن است.
پس نميتوانيم عبادت در آيه را حمل كنيم بر صالحيت و استعداد عبادت ،و اگر حمل كنيم در حقيقت اعتراف كردهايم به
اينكه غرض اولي و بالذات ،خود عبادت است ،و اينجاست كه دوباره اشكال -البته اگر اشكالي باشد -برميگردد.
پس حق همين است كه بگوييم الف و الم در دو كلمه" الجن" و" االنس" الف و الم جنس است ،نه استغراق ،و مراد از
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[معناي اينكه فرمود ":ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ"] .....ص 315 :

"ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ "كلمه" اطعام" به معناي دادن طعام به كسي است كه آن را بچشد و
بخورد ،در قرآن كريم فرموده ":وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ" « »7و نيز فرموده ":الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ" « »0و بنا بر
اين ،ذكر اطعام بعد از رزق ،از قبيل ذكر خاص بعد از عام است كه معموال در جايي به كار ميرود كه گوينده نسبت به خاص
عنايتي بيشتر دارد .و در اينجا خداي تعالي خواسته است در بين همه انحاء رزق عنايت بيشتر خود را نسبت به طعام بفهماند
و اين بدان جهت است كه احتياج به طعام خوردن و سوخت بدن را تامين كردن ،از ساير حوائج انسان وسيعتر است ،و ساير
حوائجش به آن اهميت نيست ،زيرا بدن همواره سوخت و سوز دارد ،هر طعامي كه ميخورد وقتي ميخورد كه گرسنه است،
و بعد از خوردن هم آن را دفع نموده ،دوباره گرسنه ميشود.
بعضي از مفسرين »«4گفتهاند :منظور از رزق ،روزي دادن بندگان به بندگان است ،ميخواهد بفرمايد :من از بندگانم نه
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عبادت ،خود عبادت است نه صالحيت و استعداد آن.
و اگر غرض به استعداد هم تعلق گرفته باشد غرض ثانوي و جزئي است تا مقدمه باشد براي غرض اولي و اعال كه همان
عبادتست ،هم چنان كه خود عبادت يعني اعمالي كه عبد با اعضاء و جوارح خود انجام ميدهد ،برميخيزد ،ميايستد ،ركوع
ميكند ،به سجده ميافتد ،غرض به همه اينها تعلق گرفته ،و لذا ميبينيم به آنها امر فرموده ،اما اين غرض براي مطلوب
ديگر و غرض باالتر است ،و آن اين است كه بندگي و ذلت عبوديت بنده را در برابر رب العالمين نشان دهد ،ذلت عبوديت و
فقر مملوكيت محض خود را در قبال عزت مطلق و غناي محض مجسم و ممثل سازد ،هم چنان كه چه بسا اين معنا از آيه
شريفه" قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ »" «1نيز استفاده شود ،چون در اين آيه" عبادت" را" به دعاء" مبدل كرده
است.
پس معلوم ميشود كه حقيقت عبادت اين است كه بنده ،خود را در مقام ذلت و عبوديت واداشته ،رو به سوي مقام رب خود
آورد .و همين ،منظور آن مفسريست كه عبادت را به معرفت تفسير كرده ،ميخواهد بگويد :حقيقتش آن معرفتي است كه از
عبادت ظاهري به دست ميآيد.
پس غرض نهايي از خلقت همان حقيقت عبادت است ،يعني اين است كه بنده از خود و از هر چيز ديگر بريده ،به ياد
پروردگار خود باشد ،و او را ذكر گويد.
اين بود آنچه با تدبر در آيه مورد بحث استفاده ميشود ،و اگر" جن" را در آن جلوتر از
__________________________________________________
)(1بگو پروردگار من اعتنايي به شما و سرنوشت شما ندارد ،اگر دعايتان نبود .سوره فرقان ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،12ص320 :
"انس" آورده ،براي اين است كه سخن از خلقت است و خلقت جن قبل از خلقت انس بوده ،به شهادت اينكه ميفرمايد":
وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ" « .»1و عبادت غرض و نتيجهاي است كه عايد فعل خدا ميشود ،نه عايد فاعل كه
خود خدا باشد ،به همان بياني كه گذشت.
و از اينكه در آيه شريفه به وسيله نفي و استثناء ،غرض را منحصر در عبادت كرده فهميده ميشود كه خداي تعالي هيچ
عنايتي به آنان كه عبادتش نميكنند ندارد ،هم چنان كه گفتيم آيه شريفه" قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ" به آن
تصريح ميكند.
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ميخواهم كه بندگان را روزي دهند ،و نه اينكه به خود من چيزي اطعام كنند.
بعضي « »3ديگر گفتهاند :مراد از اطعام تقديم طعام به درگاه خدا است ،آن طور كه يك برده طعامي را نزد مواليش ،و يك
خدمتكار طعامي را نزد مخدوم خود ميبرد ،ميخواهد بفرمايد :من نميخواهم بندگانم براي من رزقي تحصيل كنند ،و نيز از
ايشان نميخواهم كه
__________________________________________________
)(1جن را قبل از اين از نار سموم آفريديم .سوره حجر ،آيه .72
)(2خدايي كه به من اطعام ميكند و مرا سيراب ميگرداند .سوره شعراء ،آيه .22
)(3خدايي كه به آنان كه همه گرسنه بودند طعام داد .سوره ايالف ،آيه . [.....]3
)(4روح المعاني ،ج  ،72ص .77
)(5روح المعاني ،ج  ،72ص .70
ترجمه الميزان ،ج ،12ص323 :
طعامي برايم درست كنند و به من پيشكش كنند تا من با آن رزق ارتزاق كنم ،و آن طعام را بخورم.
"إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ" اين جمله آيه قبلي را كه ميفرمود" ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ "...تعليل ميكند .و در اين
آيه التفاتي به كار رفته ،چون در آيه قبلي سياق ،سياق تكلم وحده بود ،ميفرمود" من نميخواهم چنين و چنان كنند" و در
آيه مورد بحث خداي تعالي غايب فرض شده ميفرمايد" خدا چنين و چنان است" و اين بدان منظور است كه تعليل مذكور
مستقيما مستند به اسم جالله شود كه هر موجودي آغازش از آن اسم ،و انجامش نيز به سوي آنست ،گويا فرموده :من از
ايشان رزقي نميخواهم ،چون رزاق منم ،زيرا من اللَّه هستم.
و اگر از رازق بودن خود با صيغه مبالغه" رزاق -بسيار روزي دهنده" تعبير كرد ،با اينكه ظاهر سياق اقتضاء داشت كه اكتفاء
كند به اين كه بفرمايد :خدا خودش رازق همه است ،براي اين است كه وقتي تنها خداي تعالي رازق باشد ،رزاق هم خواهد
بود .براي اينكه روزيخوارانش بي حساب و بسيارند ،پس اين آيه نظير آيه شريفه" وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ" است كه نظير اين
بيان در تفسير آن نيز گذشت.
و كلمه" ذو القوة" يكي از اسماء خداي تعالي و به معناي" قوي" است ،با اين تفاوت كه اين كلمه از كلمه" قوي" رساتر
است .و كلمه" متين" نيز يكي از اسماء خداي تعالي است كه به معناي نيرومندي است كه هيچ كاري ناتوانش نميكند.
و تعبير به اين سه اسم براي اين است كه بر انحصار روزي دادن در خداي تعالي داللت كند ،و بفهماند كه خدا در رساندن
رزق به روزيخواران -با همه كثرتي كه دارند -ناتوان و ضعيف نميشود.
"فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ فَال يَسْتَعْجِلُونِ "كلمه" ذنوب" به معناي سهم و نصيب است ،و كلمه"
استعجال" به معناي اين است كه از ديگري بخواهي عجله كند ،و او را بر انجام خواستهات تحريك كني .اين آيه شريفه
متفرع بر الزمه معنايي است كه جمله" وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" آن را افاده ميكند ،چون اين جمله غرض از
خلقت جن و انس را عبادت معرفي كرده و الزمه اين معنا آن است كه هر كس او را عبادت نكند ستمكار باشد ،آيه مورد
بحث هم ميفرمايد:
ستمكاران اين امت نيز نصيبي از عذاب دارند ،مثل نصيب هم مسلكانشان در امتهاي ديگر.
و معناي آيه چنين ميشود :حال كه اين ستمكاران خدا را عبادت نميكنند ،و خدا
ترجمه الميزان ،ج ،12ص323 :
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عنايتي به هدايت آنان ندارد ،و در نتيجه از ناحيه خدا سعادتي ندارند ،و هيچ سعادتي شامل ايشان نميشود ،قهرا نصيبي از
عذاب دارند ،مثل نصيب هم مسلكانشان در امتهاي گذشته كه هالك شدند ،پس با اين حال اين چه عجلهاي است كه
دارند ،و به تو ميگويند كه زودتر عذاب ما را بياور ،و ميگويند ":مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ -پس وعده چه وقت
ميرسد اگر راست ميگوييد" و" أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ -روز قيامت چه وقت است"؟.
در اين آيه شريفه التفاتي از غيبت به تكلم به كار رفته( ،در آيه قبلي خدا را غايب فرض كرده بود ،و او را به اوصاف ذو القوة
و رزاق و متين توصيف ميكرد ،و در آيه مورد بحث خود خداي تعالي گوينده به حساب آمده ،ميفرمايد آنهايي كه از اين
امت ستمكارند ،چنين و چنان هستند ،و در حقيقت ميتوان گفت اين التفات جديدي نيست ،بلكه بر گشتن به سياق قبلي
است ،كه باز در آن خداي تعالي گوينده بود ،و ميفرمود :من جن و انس را خلق نكردم (مگر براي) ،...چون سخن در آيه
مورد بحث از شاخههاي آن آيه است.
"فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ" اين آيه تفريع و نتيجهگيري از جمله" فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً ،"...و هم
هشداري است به اينكه اين ذنوب و نصيب در روز قيامت براي آنان محقق و حتمي است ،هر چند كه زودرس شدن قسمتي
از آن در همين دنيا ممكن باشد ،و قيامت روزي است كه براي آنان به غير از ويل و هالكت چيزي نيست ،و آن همان
روزي است كه وعدهاش داده شده.
و اگر تعبير" لِلَّذِينَ ظَلَمُوا" كه در آيه قبلي بود ،در اين آيه به" لِلَّذِينَ كَفَرُوا" تبديل شده ،براي اين بود كه توجه دهد ،به
اينكه مراد از ظلم در آنجا ظلم كفر است نه ظلم به مردم.

در مجمع البيان ميگويد :با اسنادي از مجاهد روايت شده كه گفت :روزي علي بن ابي طالب (ع) با عمامه بيرون آمد ،در
حالي كه پيراهنش را به خود پيچيده بود ،پس فرمود :وقتي جمله" فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ "نازل شد ،احدي از ما نماند
مگر آن كه يقين كرد كه عذاب خواهد آمد ،چون رسول خدا (ص) مامور شده بود از بين امت بيرون شود ،ولي همين كه اين
جمله نازل شد ":وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْري تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ" دلهايمان آرام گرفت ،چون معناي اين جمله اين است كه :با قرآن،
كساني را كه از بين قومت به تو ايمان آوردهاند موعظه كن ،كه موعظه به حال مؤمنين سود ميدهد -نقل ازكلبي «».1
ترجمه الميزان ،ج ،12ص320 :
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور از كلبي و نيز نظير آن را از ابن راهويه و همچنين ابن مردويه ،از رسول خدا (ص) نقل كرده
«».7
و در توحيد به سند خود از ابن ابي عمير روايت كرده كه گفت :به حضرت ابي الحسن موسي بن جعفر (ع) عرضه داشتم:
معناي اين حديث رسول خدا (ص) كه فرموده ":اعملوا فكل ميسر لما خلق له -عمل كنيد كه هر كس براي هر چه خلق
شده ،رسيدن به آن غرض را برايش آسان كردهاند" چيست؟ فرمود :خداي عز و جل جن و انس را آفريد براي اينكه
بندگياش كنند ،و نيافريده كه نافرمانياش كنند ،چون خودش فرموده ":وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" پس وقتي
خداي تعالي همه را براي اين غرض مقدس خلق كرده ،قطعا هر كس ميتواند به آن هدف برسد ،پس واي بر كسي كه
كوري را بر هدايت ترجيح داده ،آن را انتخاب كند «».0
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بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيه ":وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْري تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ" و آيه ":وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" و در باره
طلب روزي)] .....ص 313 :
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و در علل الشرائع به سند خود از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود:
روزي حسين بن علي (ع) بين اصحابش آمد و فرمود :خداي عز و جل خلق را نيافريد مگر براي اينكه او را بشناسند ،چون
اگر او را بشناسند ،عبادتش هم ميكنند ،و اگر عبادتش كنند ،به وسيله عبادت او از پرستش غير او بي نياز ميشوند «».3
و نيز در همان كتاب به سند خود از ابي بصير روايت كرده كه گفت :من از امام صادق (ع) از كالم خداي عز و جل پرسيدم
كه ميفرمايد" وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" ،فرمود :آنان را آفريد تا امر به عبادتشان كند «».3
مؤلف :قمي هم در تفسير خود اين حديث را آورده ،اما نه سندش را ذكر كرده و نه نام مبارك امام را « .»0و در تفسير آيه
شريفه ،بياني گذشت كه معناي اين روايات را روشن ميسازد ،زيرا در آنجا گفتيم غرضهايي كه در خلقت است -يعني
تكليف و عبادت و معرفت -اغراضي است كه هر يك از ديگري حاصل ميشود.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .101
)(2الدر المنثور ،ج  ،0ص .110
)(3نور الثقلين ،ج  ،3ص  ،107به نقل از توحيد.
)(4علل الشرائع ،باب  ،2ص  ،2ح .1
)(5علل الشرائع ،باب  ،2ص  ،10ح .13
)(6تفسير قمي ،ج  ،7ص .001
ترجمه الميزان ،ج ،12ص322 :
و در تفسير عياشي از يعقوب بن سعيد از امام صادق (ع) روايت آورده كه گفت :از آن جناب از معناي اين كالم خدا پرسيدم
كه ميفرمايد" وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" فرمود :بندگان را براي عبادت آفريد .پرسيدم آخر در آيه" وَ ال يَزالُونَ
مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ" ميفرمايد آنان را براي رحمت آفريدم فرمود اين كه تو خواندي بعد از آن آيه
نازل شد «».1
مؤلف :يعني آيه" وَ ال يَزالُونَ ،"...بعد از آيه" وَ ما خَلَقْتُ "...نازل شده ،و امام خواسته است بفرمايد آيه" وَ ما خَلَقْتُ "...نسخ
شده .و در تفسير قمي ،در حديثي ديگر نيز آمده كه آيه مذكور با آيه" وَ ال يَزالُونَ "...نسخ شده «2».و مراد از اين نسخ،
بيان و رفع ابهام است ،نه نسخ اصطالحي ،چون نسخ در كالم ائمه (ع) به معناي بيان و رفع ابهام بسيار آمده ،هم چنان كه
در تفسير آيه" ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها »0« "...به اين معنا اشاره كرديم.
و مراد امام (ع) اين بوده كه غرض اعالي از خلقت ،رحمت خاص الهي است كه تنها به وسيله عبادت حاصل ميشود ،و
سعادتي است خاص كه از راه معرفت بدست ميآيد.
و در تهذيب به سند خود از سدير روايت كرده كه گفت :به امام صادق (ع) عرضه داشتم :انسان در طلب رزق چه مقدار
وظيفه دارد؟ فرمود :همين كه در مغازهات را باز كني ،و بساطت را پهن نمايي وظيفهات را انجام دادهاي «».3
الحمد للَّه رب العالمين
__________________________________________________
)(1نور الثقلين ،ج  ،3ص  107به نقل از تفسير عياشي.
)(2تفسير قمي ،ج  ،7ص .001
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)(3سوره بقره ،آيه .130
)(4تهذيب االحكام ،ج  ،0ص  ،070ح .220

درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آيه )31
با اموال و جانهاى خود ،در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّالم) :خدا رحم
نمايد بندهاى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد  ...علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد ،زيرا مردم اگر سخنان
نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خالصه دو جلد بحار االنوار ص 132
بنيانگذار مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان شهيد آيت اهلل شمس آبادي (ره) يكي از علماي برجسته شهر اصفهان
بودند كه در دلدادگي به اهلبيت (عليهم السالم )بخصوص حضرت علي بن موسي الرضا (عليه السالم) و امام عصر (عجل
اهلل تعالي فرجه الشريف) شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال  1033هجري شمسي بنيانگذار مركز و راهي شد كه
هيچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوي تر و بهتر راهش را ادامه مي دهند.
مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال  1023هجري شمسي تحت اشراف حضرت آيت اهلل حاج سيد حسن امامي (قدس
سره الشريف ) و با فعاليت خالصانه و شبانه روزي تيمي مركب از فرهيختگان حوزه و دانشگاه ،فعاليت خود را در زمينه هاي
مختلف مذهبي ،فرهنگي و علمي آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلين (كتاب اهلل و اهل البيت عليهم السالم) تقويت انگيزه جوانان
و عامه مردم نسبت به بررسي دقيق تر مسائل ديني ،جايگزين كردن مطالب سودمند به جاي بلوتوث هاي بي محتوا در
تلفن هاي همراه و رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتي بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّالم با انگيزه نشر
معارف ،سرويس دهي به محققين و طالب ،گسترش فرهنگ مطالعه و غني كردن اوقات فراغت عالقمندان به نرم افزار
هاي علوم اسالمي ،در دسترس بودن منابع الزم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعي :با
استفاده از ابزار نو مي توان بصورت تصاعدي در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفي عدالت اجتماعي در تزريق امكانات
را در سطح كشور و باز از جهتي نشر فرهنگ اسالمي ايراني را در سطح جهان سرعت بخشيد.
از جمله فعاليتهاي گسترده مركز:
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان كتاب ،جزوه و ماهنامه همراه با برگزاري مسابقه كتابخواني
ب)توليد صدها نرم افزار تحقيقاتي و كتابخانه اي قابل اجرا در رايانه و گوشي تلفن سهمراه
ج)توليد نمايشگاه هاي سه بعدي ،پانوراما  ،انيميشن  ،بازيهاي رايانه اي و  ...اماكن مذهبي ،گردشگري و...
د)ايجاد سايت اينترنتي قائميه www.ghaemiyeh.comجهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندين
سايت مذهبي ديگر
ه)توليد محصوالت نمايشي ،سخنراني و  ...جهت نمايش در شبكه هاي ماهواره اي
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و)راه اندازي و پشتيباني علمي سامانه پاسخ گويي به سواالت شرعي ،اخالقي و اعتقادي (خط )7033373
ز)طراحي سيستم هاي حسابداري  ،رسانه ساز  ،موبايل ساز  ،سامانه خودكار و دستي بلوتوث ،وب كيوسك SMS ،و...
ح)همكاري افتخاري با دهها مركز حقيقي و حقوقي از جمله بيوت آيات عظام ،حوزه هاي علميه ،دانشگاهها ،اماكن مذهبي
مانند مسجد جمكران و...
ط)برگزاري همايش ها ،و اجراي طرح مهد ،ويژه كودكان و نوجوانان شركت كننده در جلسه
ي)برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه عموم و دوره هاي تربيت مربي (حضوري و مجازي) در طول سال
دفتر مركزي :اصفهان/خ مسجد سيد /حد فاصل خيابان پنج رمضان و چهارراه وفائي  /مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه
اصفهان
تاريخ تأسيس 1023 :شماره ثبت  7020 :شناسه ملي 13203137370 :
وب سايت : www.ghaemiyeh.comايميل : Info@ghaemiyeh.comفروشگاه اينترنتي :
www.eslamshop.com
تلفن  )3011( -7032370-73فكس  )3011( 7032377دفتر تهران  )371( 22012277بازرگاني و فروش 32107333132
امور كاربران )3011(7000333
نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمي  ،غير دولتي و غير انتفاعي با همت عده اي خير انديش اداره و تامين گرديده
و لي جوابگوي حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبي و علمي حاضر و طرح هاي توسعه اي فرهنگي نيست ،از اينرو اين
مركز به فضل و كرم صاحب اصلي اين خانه (قائميه) اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه اهلل االعظم عجل اهلل تعالي فرجه
الشريف توفيق روزافزوني را شامل همگان بنمايد تا در صورت امكان در اين امر مهم ما را ياري نمايندانشااهلل.
شماره حساب  ، 071303230شماره كارت 1220-0333-3001-0720:و شماره حساب شبا: IR90-0180-0000-
0000-0621-0609-53به نام مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان نزد بانك تجارت شعبه اصفهان – خيابان
مسجد سيد
ارزش كار فكري و عقيدتي
االحتجاج -به سندش ،از امام حسين عليه السالم  :-هر كس عهده دار يتيمي از ما شود كه محنتِ غيبت ما ،او را از ما جدا
كرده است و از علوم ما كه به دستش رسيده ،به او سهمي دهد تا ارشاد و هدايتش كند ،خداوند به او ميفرمايد« :اي بنده
بزرگوار شريك كننده برادرش! من در كَرَم كردن ،از تو سزاوارترم .فرشتگان من! براي او در بهشت ،به عدد هر حرفي كه
ياد داده است ،هزار هزار ،كاخ قرار دهيد و از ديگر نعمتها ،آنچه را كه اليق اوست ،به آنها ضميمه كنيد».
التفسير المنسوب إلي اإلمام العسكري عليه السالم :امام حسين عليه السالم به مردي فرمود« :كدام يك را دوستتر
ميداري :مردي اراده كشتن بينوايي ضعيف را دارد و تو او را از دستش ميرَهاني ،يا مردي ناصبي اراده گمراه كردن مؤمني
بينوا و ضعيف از پيروان ما را دارد ،امّا تو دريچهاي [از علم] را بر او ميگشايي كه آن بينوا ،خود را بِدان ،نگاه ميدارد و با
حجّتهاي خداي متعال ،خصم خويش را ساكت ميسازد و او را ميشكند؟».
[سپس ]فرمود« :حتماً رهاندن اين مؤمن بينوا از دست آن ناصبي .بيگمان ،خداي متعال ميفرمايد« :و هر كه او را زنده
كند ،گويي همه مردم را زنده كرده است»؛ يعني هر كه او را زنده كند و از كفر به ايمان ،ارشاد كند ،گويي همه مردم را زنده
كرده است ،پيش از آن كه آنان را با شمشيرهاي تيز بكشد».
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مسند زيد :امام حسين عليه السالم فرمود« :هر كس انساني را از گمراهي به معرفت حق ،فرا بخواند و او اجابت كند ،اجري
مانند آزاد كردن بنده دارد».
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