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 سوره واقعه مكى است و هفتاد و شش آيه دارد 

  11تا  1سوره واقعه آيات 

 بسم الّله الرحمن الرحيم  

و بـسـت  ( 4)اذا رجـت االرض رجـا ( 3)خافضه رافعه  ( 2)كاذبه ليس لوقعتها  ( 1)اذا وقعت الواقعه  
فـاصـحـب المـيـمـنـه مـا اصـحاب الميمنة  ( 7)و كنتم ازوجا ثلثة  ( 6)فكانت هباء منبثا ( 5)الجـبال بسا

 (11)و السابقون السبقون  ( 9)و اصحاب المشمة ما اصحاب المشمة  ( 8)

  ترجمه آيات

 (. 1( )مؤمنين رستگار، و كفار زيانكار مى شوند)وقتى قيامت واقع شود . ـمان و رحيمبـه نـام خـداى رح

 (. 2)وقوع قيامت دروغ نيست 

 (. 3)اين واقعه تمامى روابط و معيارها را زيرورو مى كند 

 (. 4)و با زلزله اى واقع مى شود كه زمين را به شدت تكان مى دهد 

 (. 5) به طورى كه كوهها چون آرد خرد شوند

 (. 6)و سپس به صورت غبارى در فضا پراكنده گردند 

 (. 7)و شما در آن روز سه طايفه خواهيد بود 

 (. 8)اول اصحاب ميمنه و تو چه مى دانى كه اصحاب ميمنه چه شأن عظيمى دارند 

 (. 9)و تو چه مى دانى اصحاب مشئمه چه شقاوتى عظيم دارند( شامت و نحوست )دوم اصـحـاب مشئمه 

 (. 11)سـوم آنـهـايـى كـه در دنـيـا به سوى خيرات و در آخرت به سوى مغفرت و رحمت سبقت مى گيرند 

  بيان آيات

اين سوره، قيامت كبرى را كه در آن مردم دوباره زنده مى شوند و به حسابشان رسيدگى شـده جـزا داده مـى 
گيز آن را ذكر مى كند، حوادث نزديك تر به زندگى شـونـد شـرح مـى دهـد، نـخـسـت مـقـدارى از حـوادث هول ان

اوضـاع و احـوال زمـيـن : دنيايى انسان، و نزديك تر بـه زمـيـنـى كـه در آن زنـدگـى مـى كـرده، مـى فـرمـايـد
دگـرگون مى شود و زمين باال و پايين و زير و رو مى گردد، زلزله بسيار سـهـمـگين زمين كوهها را متالشى، و 

غبار مى سازد، آنگاه مردم را به طور فهرست وار بـه سـه دسـتـه سـابـقـيـن و اصـحـاب يـمـيـن و اصـحـاب چون 

 . شمال، تقسيم نموده، سرانجام كار هر يك را بيان مى كند

بـه آنـگـاه عـليـه اصـحـاب شـمـال كـه منكر ربوبيت خداى تعالى و مسأله معاد و تكذيب كننده قـرآنـنـد بـشـر را 
تـوحـيـد و ايـمـان بـه مـعـاد دعـوت مـى كـنـد اسـتـدالل نـمـوده، در آخـر گـفـتـار را با يادآورى حالت احتضار و فرا 

 . رسيدن مرگ و سه دسته شدن مردم خاتمه مى دهد

 . و ايـن سـوره بـه شـهـادت مـضـمـون و سـيـاق آيـاتـش در مـكـّه نازل شده است

  تعبير فرمود (واقعه)به  وجه اينكه از قيامت

 اذا وقعت الواقعه



 

2 

صفتى است كه هر حـادثـه اى را بـا آن  (واقعه )وقـوع حادثه عبارت است از حدوث و پديد آمدن آن، و كلمه 

و مراد از واقعه در آيه مورد ( واقعه اى رخ داده، يعنى حادثه اى پـديـد شده : مى گويند)تـوصـيـف مـى كـنند، 
يامت است، و اگر در اينجا به طور مـطـلق و بـدون بـيان آمده، و نفرموده آن واقعه چيست، تنها بحث واقعه ق

، بدين جهت (هر وقت زيد آمد چنين و چنان كن ): مـثـل ايـن كه شما بگوييد (چون واقعه رخ مى دهـد): فرموده 
ضـيـح آن و ذكـر مـوصـوفـش مـثـل ايـن مـى بوده كه بـفـهـمـانـد واقـعـه قـيـامـت آنـقـدر مـعـروف اسـت كـه تـو

با اين كه شنونده شما زيد را به  (هـر وقـت زيـد بـقـال آمـد چـنـين و چنان كن )مـانـد كـه در مـثـال بـاال بـگـويـى 

يكى از نامهاى قيامت است،  (واقـعه )اصـال كـلمـه : خوبى مى شناسد، وهمين جـهـت اسـت كـه گـفـتـه انـد
بر آن  (غاشيه )، و (قارعه )، و (حاقه )اين نـامـگـذارى را كـرده، هـمـچـنـان كـه نـام هـاى ديـگـرى چـون  قرآن

 . نهاده است

بـه طور ضمنى بر معناى شرطهم داللت دارد، و جا داشت جزاى آن شرط را بيان  (اذا وقـعـت الواقـعـة )و جـمـله 

چه مى شود، ولى جزا را نياورد، تا بفهماند آنچه مى شود آنقدر  (چون قيامت بپا مى شود): كند، و بفرمايد
عظيم و مهم است كه به بيان نمى گنجد، ولى بـه هـر حـال از سـياق آياتى كه در اين سوره اوصاف قيامت را 

ذكر كرده فهميده مى شود كـه آن جـزا چـه چـيـز اسـت، و مـردم در آن روز چه وضعى دارند، پس مى شود گفت 
چون قيامت بپا شود مؤمنين رستگار و  -اذا وقعت الواقعة فاز المومنون و خسر الكافرون ): كه مثال تـقـدير كالم 

 . مى باشد (كفار زيانكار مى شوند

   

 ليس لوقعتها كاذبة

 . مصدر است (عاقبة )و كلمه  (عافيه )مانند كلمه  (كاذبه )كلمه : در مـجمع البيان مى گويد

 . (در وقوع و تحقيق قيامت هيچ دروغى نيست ): ته وى معناى آيه چنين مى شودو بنا به گف

كـلمـه مـذكـور هـمـان اسـم فـاعـل است، چيزى كه هست در اينجا صفتى : ولى بـعـضـى ديـگـر گـفـتـه انـد
د، يـعـنـى بـراى مـى بـاشـ (ليـس لوقـعـتـهـا قـضـيـه كـاذبـة )است براى موصوفى كه حذف شده، و تقدير كـالم 

 . وقـوع قـيـامت هيچ عامل كه اقتضاى دروغ شدنش را داشته باشد و آن را دروغ كند وجود ندارد

  (خافضة رافعة): معناى اينكه در وصف قيامت فرمود

 خافضه رافعة

 (ة هى خـافضة وهى رافع)ايـن دو كـلمه دو خبر است براى ضميرى كه به واقعه بر مى گردد، و تقدير كالم 
و خفض درست معناى خالف رفـع را مـى دهـد، و امـا ايـن كـه به چه . و رافع است  است، يعنى قيامت خافض 

اين تعبير كنايه است از اين كه قيامت نظام عالم را : حساب قيامت پايين آورنده و باال برنده است بايد گـفـت كه 
پنهان بود ظاهر مى كند، و آثار اسباب كه در دنيا ظاهر بود، همه زير و رو مى كند، مثال باطن دلهـا را كـه در دنـيا 

مى دانـسـتند آب چه اثرى و آتش چه اثرى دارد، در قيامت پنهان مى شود، يعنى اسباب كلى از اثر مى افتد، و 

فر و روابط جارى ميان اسباب و مسببات به كلى قطع مى گردد، در دنيا جمعى داراى عـزت بـودند، و آنان اهل ك
فسق بودند، كه عزتشان همه جا ظاهر بود، و همچنين جمعى ديگر يعنى اهل تقوا ذلتشان هويدا بود، ولى در 

 . قيامت اثر از عزت كفار و فساق و نشانه اى از ذلت متقين نمى ماند

   

 اذا رجت االرض رجا

دت چيزى اسـت، و در ايـن آيـه است، به معناى تكان دادن به ش (راء، جيم، جيم )كه از ماده  (رج )كـلمـه 

آن را بس عظيم  (ان زلزله الساعة شى ء عظيم )مـنـظـور از آن زلزله قيامت است، كه خداى سبحان در آيه 
هـمـيـن عـظـمـت را فـهـمـانـده، چـون مـعـمـوال  (رجـا)توصيف كرده، در خود آيه مورد بحث نيز با آوردن كـلمـه 

من فالن كس را زدم و چه زدنـى : وقتى مى گويى )ده اينگونه نكته ها است آوردن مفعول مطلق براى افا
: در آيه مورد بحث نيز مى فرمايد( مـعـنـايـش اسـت كـه نـحـوه زدنـم طـورى بـود كـه ديـگـر قـابـل بـيان نيست 

ث بـدل از جـمـله چون زمين زلزله مى شود زلزله اى كـه شـدتـش قـابـل وصـف نـيـسـت، و جـمـله مـورد بـحـ
 . ، و يـا عـطـف بـيـان بـراى آن اسـت، بـه هـر حال در مقام توضيح آن است(اذا وقـعـت الواقـعـة )

   

 و بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا
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به معناى خـرد كردن است، يعنى  -با تشديد سين  - (بس )، و كلمه (رجت )ايـن آيـه عـطف است بر كلمه 

 . حجمى بوده آنقدر بكوبى تا مانند آرد به صورت ذراتى در آيدجسمى راداراى 

، هـمـان (بس جـبـال )به معناى به راه انداختن چيزى است ، در حقيقت  (بس )كلمه : بعضى هم گفته اند
 . مى رساند (و سـيـرت الجبال )مـعـنـايـى را مـى رسـانـد كـه آيـه شـريـفـه 

معناى يك دانه ذره از غبار است، كـه وقـتى نور آفتاب : بعضى هم گفته اند. تبه معناى غبار اس (هباء)و كلمه 
اسـم فـاعـل و يـا  (مـنـبـث )و كـلمـه . از پنجره درون خانه مى تابد اين دانه ها در شعاع آن نور ديده مى شـونـد

ن، و متالشى شدن چيزى است، و انبثاث معناى متفرق شد (انبثاث )مـفـعـول از مـصـدر بـاب انـفعال، يعنى 
 . است، و معناى آيه روشن است

   

 و كنتم ازواجا ثالثة

بـه معناى صنف است، پس ازواج سه گانه يعنى اصناف سه گانه، و خـطـاب در ايـن جـمـله كـه  (زوج )كـلمـه 
 . در آن روز شما اصنافى سه گانه خواهيد بود به عموم بشر است: مى فرمايد

 ا اصحاب الميمنةفاصحاب الميمنه م

بـر سـر دارد فـرع و نـتـيـجـه جـمـالت قـبـل اسـت، فـرعيتى بيان بر  (فـاء)ايـن جـمـله بـه خـاطـر ايـن كـه حـرف 

 . مبين دارد، پس اين آيه و دو آيه بعدش بيانگر اصناف سه گانه مذكور است

 مقصود از اصحاب الميمنة 

مـيـمـنـه )ه مقابل شوم است و معنايى بر خالف آن دارد پس اصـحـاب است ك (يمن )از ماده  (ميمنة )و كلمه 

هستند، كه اصحاب و دارندگان  (اصحاب مشئمه )و دارنـد گـان يـمـن و سـعـادتـنـد، و در مقابل آنان  (اصـحـاب 
 . شقاوت و شئامتند

اصـحـاب مـيمنة : رده و گفته اندو ايـن كـه بـعـضـى از مـفـسـريـن مـيـمنه را به يمين يعنى دست راست معنا ك
نامه اعمالشان به دست راستشان داده مى شود، به خالف ديگران، تفسير صـحـيـحـى نـيـسـت، بـراى ايـن كـه 

در اين آيه در مقابل اصحاب ميمنة اصحاب مشئمه قرار گـرفـتـه، و اگـر مـيـمنه به معناى دست راست بود بايد در 
طـرف دسـت چـپ قـرار گـيـرد، هـمـچـنـان كـه در آيـات بـعـدى در مقابل اصحاب  مقابلش اصحاب ميسره يعنى

 . يمين اصحاب شمال آمده، و نادرستى اين تفسير روشن است

اصـحـاب )استفهامى است، و مبتدايى است كه خبرش جمله  (ما اصحاب الميمنة )در جمله  (ما)كلمه 

، و منظور ازاستفهام بزرگداشت و (فاصحاب الميمنة )ى جمله است، و مجموع جمله خبر است برا (المـيمنة 
 . تعظيم شأن ايشان است

   

 و اصحاب المشئمه ما اصحاب المشئمة

مصدر است، همان طور كه ميمنه مانند  -ضمه شين و سكون همره  - (شوم )مانند كلمه  (مـشئمه )كـلمـه 
 . ادت و شقاوت استمصدر است، و ميمنه و مشئمه به معناى سع (يمن )كلمه 

  (السابقون السابقون)معناى 

 و السابقون السابقون

فـمـنـهـم ظـالم )در قـرآن كـريـم آيـه اى كـه صـالحـيـت تـفـسـيـر سـابـقـون اول را داشـتـه بـاشـد آيـه شـريـفـه 

هو موليها فاستبقوا  و لكل وجهه)و آيه شريفه  (لنـفـسـه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الّله 
 . است (اولئك يسارعون فى الخيرات و هم لها سابقون )آيه شريفه ( الخيرات

كـه از ايـن آيـات بـه دسـت مـى آيـد مراد از سابقون، كسانى هستند كه در خيرات سبقت مى گـيـرنـد، و قـهرا 
و . عـمال هست سبقت گرفته اندوقتى اعمال خير سبقت مى گيرند، به مغفرت و رحمتى هم كه در ازاى آن ا

به : به جاى امـر بـه سـبقت در اعمال خير، دستور فرموده  (سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة )لذا در آيه 
مغفرت و جنت سبقت گيرند، پس سابقون بـه خـيـرات، سـابـقـون بـه رحـمـت و مـغـفـرتـنـد، در آيـه مـورد بـحـث 
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مـراد از سـابـقـون اول، سـابـقين خيرات، و مراد از سابقون دوم  (قـون السـابـقـون السـابـ): هم كه مى فرمايد

 . سابقين به اثر خيرات يعنى مغفرت و رحمت است، اين نظريه ما بود

مـراد از سـابـقـون دوم هـم هـمـان سـابـقـون اول اسـت و ايـن تـعـبـيـر : ولى بـعـضـى از مـفـسـريـن گـفـتـه انـد
من ابوالنجم هستم كه شعر من شعر من  -انا ابوالنجم و شعرى شعرى ): ر تعبير شاعر است كه مى گويدنـظي

 . (است 

بنا به گفته ما كه هر يك سبقت در چيزى ديگر است، مـبـتـدا و خـبـرنـد، اولى  (السابقون السابقون )و جـمله 
دگان به اعـمـال خـيـر سـبـقـت گـيرندگان به سبقت گيرن: مـبـتـدا و دومـى خـبـر است، و معنايش اين كه 

اولئك )مغفرتند، و بنا به گفته مفسرينى كه هر دو را يكى دانـسـته اند، دومى تأكيد اولى مى شود، و جمله 

 . خبر مبتدا واقع مى شود (المقربون 

 و اقوال مختلف درباره مراد از سابقين 

 : و مفسرين در تفسير سابقين اقوال ديگرى دارند

 . مـنـظـور سـبـقـت گـيـرنـدگـان بـه هـر عمل و اعتقادى است كه خدا بدان دعوت كرده: بـعـضـى گـفـتـه انـد 

منظور كسانى هستند كه به ايمان و اطاعت سبقتى خستگى ناپذير دارند، و در آن : بعضى ديگر گفته اند

 . كاهلى ندارند

 . هـسـتـنـد كـه پـيـشـگامان اهل هر دين هستند( عـليـهـم السـلم)يـاء مـنـظـور انـبـ: بـعـضـى ديـگـر گـفـتـه انـد

مراد مؤمن آل فرعون و حبيب نجار است كه داستانش در سوره يس آمـده، و نـيـز عـلى : بـعـضـى ديگر گفته اند

 . اسـت كـه در ايـمـان بـه رسول خدا از ديگران سبقت داشت، و از آنان افضل بود( عليه السالم)

منظور از سابقين كسانى هستند كه در مّكه مسلمان شدند، و بعد از هجرت رسول خدا : بـعضى ديگر گفته اند

 . هجرت كردند( صلى الّله عليه و آله و سلم)

 . منظور سبقت گيرندگان در نمازهاى پنجگانه اند: بعضى ديگر گفته اند

يـعـنـى قـبل از سال اول هجرت به اسالم در )ـمـاز گـزاردنـد كـسـانـى كـه بـه دو قـبـله ن: و بـعـضـى گـفـتـه انـد

و دو قـول . و بـعـضـى ديـگـر حـرفـهـايـى ديـگـر دارنـد. بعضى ديگر گفته اند سبقت گيرندگان به جـهـادنـد(. آمدند
ت كرده، و سـبـقـت گـيـرنـدگـان بـه هـر عمل و اعتقادى است كه خدا بدان دعو: كـه يـكـى مـى گـفـت )اول 

به همان معنايى كه ما ( ديگرى مى گفت كسانى هستند كه به ايمان و اطاعت سبقتى خستگى ناپذير دارند
سابقون : نمى خواسته اند بگويند: و گفت )گفتيم بر مى گردد، و سوم و چـهـارم را بـايـد به تمثيل حمل كرد 

( هستند( عليه السالم)و حبيب نجار و على بن ابى طالب  اولون فـقـط افـرادى مـانـنـد انـبـيـاء و مؤمن آل فرعون

 . و بقيه وجوه اصال ربطى به آيه ندارد، مگر اين كه آنها را هم به نحوى حمل بر تمثيل كنيم

 بحث روايتى 

  ((السابقون السابقون)و مراد از  (...اذا وقـعـت الواقـعه): روايـاتـى در ذيـل آيـه )

كسى : شنيدم مى فرمود( عليهما السلم)از على بن الحسين : روايت آورده كه گفت  در كـتـاب خـصال از زهرى
كه بين خود و خدا نسبت و رابطه اى برقرار نكرده باشد در دنيا عمرش بـه حسرت مى گذرد، و دلش از حسرت 

و تشبيهش كرد، هر پاره پاره مى شود، به خدا سوگند دنيا و آخرت وضـعـى دارند كه تنها مى توان به دو كفه تراز

يك از دو كفه به هر مـقـدار سنگين شود، كفه ديگر به همان مقدار ناديده گرفته مى شود، آنگاه اين كالم خداى 

لوقـعـتـها كاذبه   ليـس )منظور از واقعه قيامت است  (اذا وقعت الواقعة ): عـزوجـل را تـالوت كـرد كـه مـى فرمايد
قيامت : قـسـم به پروردگار (رافـعـة )مت پايين مى برد دشمنان خـدا را در آتـش قيا: قسم به پروردگار (خافضه 

 . بلند مى كند دوستان خدا را به سوى بهشت

در وقوع قيامت : فرمود (اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبة )و در تـفـسـيـر قـمـى اسـت كـه راجـع بـه آيـه 

اوليـاى خـدا را بـلنـد مـى  (رافـعـه )خدا را پايين مى آورد و  كذبى نيست بلكه حق است، و خافضه دشمنان
و بـسـت الجـبـال )يعنى ابـعـاض زمـيـن بـه يـكـديـگـر كـوفـتـه مـى شـود : ، فـرمود(اذا رجـت االرض رجـا)كـنـد، 

ذره هايى است كه  آن (هباء): فرمود (فكانت هباء منبثا)، يـعـنـى كـوهـهـا از ريـشـه كـنده مى شوند، (بـسـا
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، يعنى در (و كنتم ازواجا ثلثة )هنگام تابش نور خورشيد از پنجره به درون خانه، ستون نـورش ديـده مـى شـود، 

روز قيامت شما مردم سه دسته خـواهـيـد بـود، اول اصـحـاب مـيـمـنه، و چه اصحاب ميمنه اى، و دوم اصحاب 
جلوتر از هر كس ( در عمل خيرسابقين در مغفرت و رحمتند، و) مشئمه، و چه اصـحـاب مشئمه اى، و سابقين

 . ديگر به بهشت در مى آيند

 . تفسير سابقين دوم است (جلوتر از هر كس ديگر به بهشت در مى آيند): اين كه فرمود: مؤلف

روايـت ( يه السالمعل)عـبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر، از على بن ابى طالب : و در الدر المـنـثـور اسـت كـه 
به معناى غبارى است كه در  (هباء منثور)عبارت است از ذرات سرگردان در فضا و  (هباء منبث ): كرده كه فرمود

 . ستون شعاع خورشيد تابيده از پنجره ديده مى شود

ابـقـون و السـ)و نـيـز در هـمـان كـتاب آمده كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير جمله 
ايـن آيـه دربـاره حـزقـيـل مؤمن آل فـرعون، و حبيب نجار،داستانش در سوره يس آمده، و : گـفـتـه  (السـابـقـون 

نـازل شـده، كه هر يك از آنان پيشگام امت خود بوده، و على از همه آنان ( عليه السالم)على بن ابى طالب 
 . افضل است

اول پسر : سابقين چهار كس هـسـتـند: روايت كرده كه فرمود( عليه السالم)و در مـجـمـع البيان از ابى جعفر 
كشته شد، و دوم پيشگام امت موسى بود، كه همان مؤمن آل فرعون است، سوم   آدم، كه به دست برادرش 

عليه )پيشگام امت عيسى، يعنى حبيب نجار است، و چهارم پيشگام امت اسالم، يعنى على بن ابى طالب 
 . است( السالم

 . نيز روايت شده ( عليه السالم)اين معنا در روضة الواعظين از امام صادق : مؤلف

 : و شيخ طوسى در امالى خود به سندى كه از ابن عباس دارد از او روايت كرده كه گفت 

فـى  و السابقون السابقون اولئك المـقـربـون)معناى آيه شريفه ( صلى الّله عليه و آله و سلم)از رسول خدا 
اينان عبارتند از على، و شيعيان او، آرى على و : جبرئيل به من گفت : را پـرسـيـدم، فـرمـود (جـنـات النـعـيـم 

 . شيعيانش جلوتر از هر كس ديگر به بهشت در مى آيند و كرامت و احترامى كه نزد خدا دارند مقرب درگاه خدايند

روايت كرده كه در ضمن حديثى ( عليه السالم)ز امام ابى جعفر و در كـمال الدين به سند خود از خيثمه جعفى ا
 . ما هستيم (و قليل من االخرين ): ماييم، و آخرون هم كه درباره اش فرموده  (السابقون السابقون ): فرمود

( معليه السال)به سند خود از عـلى  (من االخبار المجموعة ( عليه السالم)ما جاء عن الرضا )و در عيون در باب 
 . درباره من نازل شده است  (و السابقون السابقون اولئك المقربون )آيه شريفه : روايـت آورده كـه فرمود

منظور سبقت گرفتن به : نقل كرده كه فرمود( عليه السالم)و در مـجـمـع البـيـان در ذيـل هـمـيـن آيـه از عـلى 
 . انجام نمازهاى پنجگانه است

 . در سـابـق هـم گـفـتـيـم، بـايـد ايـن احـاديـث را حمل بر تمثيل كردهـمـان طـور كـه : مؤلف

 سوره واقعه  65تا  11آيات 

   

و قـليـل مـن االخـريـن  ( 13)ثـلة مـن االوليـن  ( 12)فـى جـنـات النـعـيـم  ( 11)اولئك المـقـربـون  
( 17)ليهم ولدان مـخـلدون يطوف ع ( 16)متكين عليها متقابلين  ( 15)على سرر موضونة  ( 14)

و فـاكـهـة مـمـا  ( 19)ال يصدعون عنها و ال ينزفون  ( 18)بـاكـواب و اباريق و كاس من معين  

كـامـثـال اللولو المـكـنـون  ( 22)و حـور عـين  ( 21)و لحـم طـيـر مـمـا يـشـتـهـون  ( 21)يـتـخـيـرون 
و  ( 26)اال قيال سالما سالما ( 25)معون فيها لغوا و ال تاثيماال يس ( 24)جـزاء بـمـا كانوا يعملون  ( 23)

و ظل  ( 29)و طـلح منضود ( 28)فى سدر مـخـضـود ( 27)اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين 
و فـرش  ( 33)ال مـقـطـوعـة و ال مـمـنـوعـة  ( 32)و فكهة كثيرة  ( 31)و ماء مسكوب  ( 31)ممدود

الصحاب اليمين  ( 37)عربا اترابا ( 36)فجعلناهن ابكارا ( 35)اناهن انشاءانـا انـشـ ( 34)مـرفـوعـة 
( 41)و اصـحـاب الشـمـال مـا اصـحـاب الشـمـال  ( 41)و ثلة من االخرين  ( 39)ثلة من االولين  ( 38)

وا قـبل انـهـم كـانـ ( 44)ال بـارد و ال كـريـم  ( 43)و ظـل مـن يـحـمـوم  ( 42)فـى سـمـوم و حـمـيـم  

و كانوا يقولون ائذا متنا و كـنـا تـرابـا و  ( 46)و كانوا يصرون على الحنث العظيم  ( 45)لك مترفين 
 ( 49)قـل ان االوليـن و االخـريـن  ( 48)او ابـاونـا االولون  ( 47)عـظـامـا انـا لمـبـعـوثـون 
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ال كـلون مـن  ( 51)ا الضـالون المـكـذبـون ثـم انـكـم ايه ( 51)لمـجـمـوعـون الى مـيـقـات يـوم مـعـلوم  
فشاربون شرب  ( 54)فشاربون عليه من الحميم  ( 53)فمالون منها البطون  ( 52)شـجـر من زقوم 

 (56)هذا نزلهم يوم الدين  ( 55)الهيم 

  ترجمه آيات

اين طايفه در گذشتگان (. 12)در باغهاى پر نعمت بهشت جاى دارند (. 11)سابقين همان مقربين درگاه خدايند 
رو به روى هم (. 15)اينان بر تختهايى به هم پيوسته قرار دارند (. 14)و در آيندگان كمتر (. 13)بيشتر هستند 

با ظرفهايى چون تنگ و (. 17)و غالمان ى بهشتى پروانه وار به خدمتشان مى پردازند (. 16)تكيه مى زنند 
شـرابـى كـه نـه سـر درد مـى آورد و نـه عـقـلشـان را زايل مى سازد (. 18)آورند  آفتابه، و قدح شراب معين مى

و حور العين هايى (. 21)و از گوشت مرغ از هر نوع كه اشتها كنند (. 21)و از ميوه ها هر چه اختيار كنند (. 19)
پاداش كارهايى است همواره مى همه اينها (. 23)كه از شدت صفا چون لولو دست نخورده اند (. 22( )دارند)

هر چه هست سالم است و سخن (. 25)در بهشت نه سخن بيهوده مى شنوند، و نه تهمت و گناه (. 24)كردند 
(. 27)امـا اصـحـاب يـمين نامه اعمالشان به دست راستشان داده مى شود و وصفى ناگفتنى دارند (. 26)سالم 

و سايه اى گسترده و هميشگى (. 29)ه ميوه هايش رويهم چيده شده و موزى ك(. 28)در سايه سدرى بيخار 

كه در هيچ فصلى قطع و در هيچ حالى ممنوع نمى (. 32)و ميوه هايى بسيار (. 31)و آبشارى ال ينقطع (. 31)
ى ناگفتنى ما آنان را به وصف(. 34)قرار دارند ( و يا در جوار همسرانى بلند مرتبه )و جايگاهى بلند (. 33)شود 

اين (. 37)و نيز شوهر دوست و هم سن شوهران (. 36)و هميشه بكر قرارشان داديم (. 35)ايجاد كرديم 
و امـا (. 41)و هم در آيندگان (. 39)كه هم در گذشتگان بسيارند (. 38)سرنوشت مخصوص اصحاب يمين است 

كه (. 41( )به دست چپشان داده مى شود نامه اعمالشان به نشانه جرم)اصحاب شمال چه اصحاب شمالى ؟ 

كه نه خنكى دارد، و نه سودى (. 43)و در سايه اى از دود سياه قرار دارند (. 42)در آتشى نافذ و آبى جوشان 
و بر شكستن سوگند محكم و (. 45)چون ايشان قبل از اين در دنيا عياش و طاغى بودند (. 44)مى بخشد 

و بـارهـا مـى گـفـتـنـد آيـا اگر بميريم و خاك و استخوان شويم دوباره زنده و (. 46)عظيم، اصرار مى ورزيدند 
(. 49)بگو انسان هاى اولين و آخرين (. 48)آيا پدران گذشته ما نيز مبعوث مى شوند (. 47)مبعوث مى گرديم ؟ 

(. 51)ا اى گمراهان تكذيب گر آنگاه شم(. 51)به طور قطع براى اجتماع در ميقات روزى معلوم جمع خواهند شد 
و آنگاه از آب جوشان متعفن (. 53)و شكم ها را از آن پر خواهيد ساخت (. 52)از درختى از زقوم خواهيد خورد 

پس از آن باز هم خواهيد نوشيد، آنچنان كه شتر هيماء و دچار بيمارى استسقاء (. 54)روى آن خواهيد نوشيد 

 (. 56)تازه همه اينها پذيرايى ابتدايى ورودشان به قيامت است (. 55)مى نوشد، و رفع عطش مى كند 

  بيان آيات

 . اين آيات حال و وضعى كه هر يك از آن سه طايفه در قيامت دارند شرح مى دهد

   

 اولئك المقربون فى جنات النعيم

ر، و جـمـله اى اسـتـيـنـافـى و مبتدا و خب (اولئك المقربون )به سابقين است، و جمله  (اولئك )اشاره با كلمه 
 . ابـتـدايـى اسـت و ربـطـى بـه مـا قبل ندارد

جمله مذكور كه مركب از مبتدا و خبر است، خود خبرى است براى كلمه : ولى بـعضى از مفسرين گفته اند

 . سابقون

بـنـابراين )اسـت،  (ـيـم فى جنات النـع)مبتدا، و مقربون صفت آن، و خبرش جمله  (اولئك ): بعضى ديگر گفته اند

كه مبتدا و خبر باشد معنايش اين مى شود كه اينان مقربان درگـاه خـدايـنـد، و در جنات نعيم هستند، و بنابر 
و بنابر وجه سوم . وجه دوم معنايش اين مى شود كه سابقون همين مقربين هستند كه در جنات نعيمند

، ولى از اين سه احتمال اولين وجه از نظر سياق كه (ت نـعـيـمندمعنايش اين مى شود كه اين مقربين در جـنـا
نخست مردم را سه قـسـم مـى كـند، و سپس مال كار هر يك را به تفصيل شرح مى دهد سازگارتر و موجه تر 

 . است

مرتبه ترين طبقات اهل  و معناى تقرب به خدا و اينكه مقربون بلند (قرب)موارد استعمال كلمه 

  سعادتند

مـى )مسأله قرب و بعد دو معناى نسبى هستند اجسام حسب نسبت مكانى به آن دو متصف مى شوند،  و

، ولى در اسـتـعـمـال آن تـوسـعـه اى داده، در (گـويـيـم فـالن چـيـز بـه مـا نـزديـك و آن ديـگـرى از مـا دور اسـت 
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گـويند فردا به امروز نزديك تر تا پس فردا، و يا مى  زمـان و غـيـر زمـان هـم اسـتـعـمـال كـرده انـد، مـثـال مـى

گـويـنـد عدد چهار به عدد سه نزديك تر است تا عدد پنج، و يا رنگ سبز به رنگ سياه نـزديـك تـر از رنـگ قـرمـز 
ق را اسـت، و بـاز تـوسـعـه بـيـشـتـرى بـه اسـتـعـمال آن داده، از اجسام و جسمانيات تجاوز كرده معانى و حقاي

مـثـال فـرمـوده انـد مـسـلمان بخيل دورتر از كافر سخى است به نجات، و عكس )هم با آن دو توصيف كـرده انـد 
 (. كـافـر سـخـى نـزديـك تـر بـه نـجـات اسـت از مـسـلمـان بخيل 

ـعمال شده، خود در مـورد خـداى تـعـالى بـه خـاطر احاطه اى كه به هر چيز دارد، اسـت (قـرب )حـتـى كـلمـه 
 : و يا فرموده  (و اذا سالك عبادى عنى فانى قريب ): خداى تعالى فرموده 

و اين معنا يعنى نزديك تر  (و نـحـن اقـرب اليـه مـن حبل الوريد): و نـيـز فـرمـوده  (و نـحـن اقـرب اليـه مـنـكـم )
عجيب ترين معنايى است كه از مفهوم قرب  بودن خداى تعالى من از خود من، و به هر چيزى از خـود آن چـيـز،

 . به تصوير آن اشاره كرديم (ق )از سوره  16تصور مى شود، و ما در تفسير آيه 

و نـيـز از مـواردى كـه كـلمـه قـرب در امـور مـعـنـوى استعمال شده مورد بندگان در مرحله بندگى و عبوديت 
است اكتسابى، كه از راه عبادت و انجام مراسم عبوديت  است، و چون نزديك شدن بنده به خداى تعالى امرى

به دست مى آيد، كـلمـه را در ايـن مـورد در صيغه تقرب استعمال مى كنند، چون تقرب به معناى آن است كه 

كـسـى بـخـواهـد بـه چـيـزى و يـا كـسـى نـزديـك شـود، بـنـده خـدا بـا اعـمـال صـالح خـود مـى خـواهـد بـه 
نـزديك گردد، ونزديكى عبارت است از اين كه در مـعـرض شـمـول رحـمـت واقـع شـود، و در آن مـعـرض شـر  خـدا

 . اسـبـاب و عوامل شقاوت و محروميت را از او دور كنند

او را در : خداى تعالى بنده خود را به خود نزديك مى كند، معنايش اين اسـت كـه : و نـيـز ايـن كـه مـى گوييم 

ـزلتـى نازل مى كند كه از خصايص وقوع در آن منزلت رسيدن به سعادتهايى است كه در غير آن منزلت به آن مـن
كتاب مرقوم ): نمى رسد، و آن سعادتها عبارت است از اكرام خـدا، و مـغـفـرت و رحـمـت او، هـمـچنان كه فرمود

 . (ب بها المقربون و مزاجه من تسنيم عينا يشر): و نيز فرموده  (يشهده المقربون 

السابقون السابقون )پـس مـقـربـون بـلنـد مـرتـبـه تـريـن طـبـقـات اهـل سـعـادتـنـد، هـمـچنان كه آيه شريفه و 

نيز به اين معنا اشاره دارد، و معلوم است كه چـنـيـن مـرتـبـه اى بـراى كـسـى حـاصـل نـمـى  (اولئك المقربون 
لن يـسـتـنـكـف المـسـيح ان ): ـت و رسيدن به حد كـمـال آن، هـمـچـنـان كـه فـرمـودشـود مـگـر از راه عـبـودي

باشد، و اراده   و عـبوديت تكميل نمى شود مگر وقتى كه عبد تابع محض  (يكون عبداهلل و ال المالئكه المـقـربـون 
 و عملش را تابع اراده مواليش كند، هيچ چيزى نخواهد، 

نـد، مـگـر بـر وفـق اراده مـواليـش، و ايـن هـمـان داخـل شـدن در تـحت واليت خدا است، و هـيـچ عـمـلى نـكـ
 . پس چنين كسانى اولياء الّله نيز هستند، و اولياء الّله تنها همين طايفه اند

آنـان در  يعنى هر يك نفر از اين مقربين در يك جنت نعيم خواهد بود، در نـتـيـجـه هـمـه - (فـى جـنـات النـعيم )
به صيغه جمع به اين اعتبار بـوده ، مـمـكـن هـم هـسـت به اعتبار باشد كه  (جنات )جنات النعيم هستند، آوردن 

هر يك نفر از مقربين در جنت هاى نعيم باشد، و ليكن اين احتمال از اين نظر بعيد است كه در آخر سوره صريحا 
 . (ان كان من المقربين فروح و ريحان و جنة نعيم  فاما): مقربين هر يك در يك جنتند: مى فرمايد

در سابق هم مكرر گفتيم كه نعيم عبارت است از واليت و جنت نعيم عبارت است از جنت واليت، و ايـن نـكـتـه 
و ايـن هـمـان داخل شدن به واليت خدا ): بـا مـطـلب چـنـد سـطـر قـبـل مـا هـم تـنـاسـب دارد كـه گـفـتـيـم 

 . (است 

و وصف نعمتهاى بهشتى مقربان  (و قليل من االخرين ثلة من االولين): مراد از اولين و آخرين در آيه 

 از ايشان 

 ثلة من االولين و قليل من االخرين

امت هاى  (اولين )به معناى جماعت بسيار انبوه است، و مراد از كـلمـه  -به طورى كه گفته اند  - (ثله )كلمه 
لف است، و مراد از كلمه آخرين امت اسالم است، چـون معهود از كالم خدا همين است، كه گذشته انبياى س

هر جا سخن از اولين و آخرين گفته منظورش از اولين، امـت هـاى گذشته، و از آخرين امت اسالم است، مانند 
ان االولين و االخرين  انا لمبعوثون او اباونا االولون قل): آيه اى كه در همين سوره مى آيد و مى فـرمايد

مقربين از امت هاى گذشته : ، بـنـابر اين معناى آيه مورد بحث شد كه (لمجموعون الى ميقات يـوم مـعـلوم 
 . جمعيت بسيارى بودند، و از اين امت جمعيت كمترى 
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ن مسلمانان صدر بعضى از مفسرين گفته اند مراد از اولي: بـا بـيـانـى كـه گـذشـت ايـن مـعنا روشن شد اين كه 

 . اول اسالم، و مراد از آخرين مسلمانان آخرامت است تفسير صحيحى نيست

   

 على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين

هر بافتنى را وضن نمى گـويـنـد، بـلكـه تـنها بافتن : بعضى هم گفته اند. بـه معناى بافتن است (وضـن )كـلمـه 
از باب استعاره است، خواسته است از  (تخت را وضن خوانده )اينجا بافتن زره را وضن مى گويند، و اگر در 

 . محكمى بافت آن خبر داده باشد

ايـن دو جـمله دو تا حال براى ضميرى است كه به مقربين بر مى گـردد و مرجع ضمير  - (مـتـكـئيـن عـليـهـا)

ـتـهـاى بافته اى قرار دارند، در حالى كه بر مقربين بر تـخ: است، و معنايش اين است كه  (سرر)كلمه  (عليها)
مـمـكـن هـم هـسـت جـمـله اول حـال بـراى . آنها تكيه كرده اند، و در حالى رو به روى هـم نـشـسـتـه انـد

مقربين در : مـقـربـيـن و جـمـله دوم حـال بـراى ضـمـير جمله اول باشد، كه در اين صورت معنا چنين مى شود
تـهـاى بـافـته اى قرار دارند كه بر آن تكيه كرده اند، و در حالى بر آن تكيه كـرده انـد كـه رو بـه روى حالى بـر تـخـ

هم نشسته اند، و اما اين كه رو به روى هم نشستن چه معنا دارد؟ بـايـد گـفـت مـعـناى تحت اللفظى آن منظور 

: اى باطن ايشانست، مى خواهد بفرمايدنيست، بلكه كنايه از نهايت درجه انس و حسن مـعـاشـرت و صف
مقربين به پشت سر يكديگر نظر نـمـى كـنـنـد، و پشت سر آنان عيبگويى ندارند، غيبت نمى كنند، بلكه هر چه 

 . دارند رو به روى هم مى گويند

   

 يطوف عليهم ولدان مخلدون

ى بهشتى بر پـيـرامـون مـقـربـيـن كـنـايـه اسـت، و طـواف كـردن پـسران -فـرزنـد  -جـمـع ولد  (ولدان )كـلمـه 
اسم مفعول از باب تفعيل از ماده خلود است، كه به  (مخلدون )اسـت از حـسـن خـدمـتـگـزارى آنـان، و كـلمـه 

معناى دوام است، يعنى پسرانى بهشتى به آنـان خـدمـت مـى كـنـنـد كـه تا ابد به همان قيافه پسرى و جوانى 

 . ت زمان اثرى در آنان نمى گذاردباقيند، و گذش

است كه به معناى گوشواره است  -به فتحه خاء و الم  - (خلد)مخلدون از ماده : بـعـضـى از مـفـسرين گفته اند
 . و مراد اين است كه خدمتكاران نامبرده گوشواره بگوشند

   

 باكواب و اباريق و كاس من معين

ب به معناى ظرفى است كه نه دسته داشته بـاشـد و نـه لوله بـه جمع كوب است، كه در عر (اكواب )كـلمه 
خـالف اباريق كه جمع ابريق است و به معناى ظرفى است كه هم دسته دارد، و هم لوله، و در فارسى آن آفتابه 

 . مى گويند

 . ابريق به معناى ظرفى است كه تنها لوله داشته باشد: و بعضى گفته اند

 . اسه فارسى استهمان ك (كاس )و كلمه 

 بعضى از مفسرين در پاسخ از اين سوال كه چرا اكواب و اباريق را جمع آورد، 

جهتش اين است كه كلمه كاس تنها در موردى بر ظرف : و در خصوص كاس آن را به صيغه مفرد آورد، گفته اند
 . اطالق مى شود كه پر باشد، و كاسه خالى را كاس نمى گويند

 . خمر معين است، يعنى شرابى كه پيش روى آدمى جريان داشته باشد (معين )و مراد از 

   

 ال يصدعون عنها و الينزفون

يـعـنـى مـقـربـيـن از نـوشـيـدن آن كـاسـه هـا دچـار صـداع و خـمـارى كـه دنـبـال خـمـر هـسـت نـمـى شـونـد، و 
ل آنـان بـه خـاطـر سـكـرى كـه از نـوشـيـدن شـراب بـهـشـت مـانـنـد شـراب دنـيـا خـمـارآور نيست، و عـقـ
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شـراب حـاصـل مـى شـود زايـل نـمى گردد، در عين اين كه مست مى شوند عقلشان را هم از دست نمى 

 . دهند

   

 و فاكهة مما يتخيرون و لحم طير مما يشتهون

اين است كه پسران بهشتى ، و معناى آن (اكواب )كـلمه فاكهه و طير در اين آيه شريفه عطف است بر كلمه 
پيرامون مقربين در آمد و شدند، يكى ميوه مى آورد هر ميوه اى كه خود او اختيار كرده باشد، ديگرى مرغ بريان 

 . مى آورد هر مرغى كه خود او هوس كرده باشد

شـتـهـاى مـيـوه در ايـنـجـا مـمـكـن اسـت كـسـى اشـكـال كـنـد كـه در روايـات آمـده اهـل بـهـشـت هـر وقـت ا

اى كـنـنـد شـاخـه اى كـه حـامـل آن مـيـوه خـودش بـه سوى ايشان خم مى شود و ايشان ميوه را مى چيند، و 
چون اشتهاى گـوشـت مـرغى كنند خود آن مرغ در حالى كه بريان شده در دست ايشان مى افتد، و هر چه 

 . مى كندبخواهند از آن مى خورند، دوباره مرغ زنده شده پرواز 

ولى اين اشكال وارد نيست، براى اين كه اهل بهشت هر چه بخواهند در اختيار دارند، يكى از چـيـزهـايـى كه 

انسان مى خواهد تنوع و تفنن در زندگى است، گاهى انسان مى خواهد خدمت گـزارانـش بـرايـش آنچه مى 
مـجـلسـى فراهم كرده دوست مى دارد  خواهد حاضر كنند، و مخصوصا در وقتى كه آدمى با دوستان خـود

خدمتكاران از دوستانش پذيرايى كنند، همچنان كه گاهى هم هوس مى كند بدون وساطت خدمتكاران خودش 
 . برخيزد و از درخت ميوه بچيند

   

 و حور عين كامثال اللولو المكنون

 (...لهـم حور عين)د، و تقدير آن مبتدايى كه خبرش حذف شده، از سياق چنين بر مى آي (حـور عـين )كـلمـه 
و حور العين نام زنان بهشت اسـت، و در سـابـق در تـفـسـير سوره دخان . است (...و فيها حور عين)است، و يا 

معناى حور العين گذشت، و اين حور العين مانند لولو مـكـنون است يعنى لولوئى در صدف خود مخزون و محفوظ 
 . عريفت نشان دهنده منتهاى صفاى حور استو دست نخورده است، و اين ت

   

 جزاء بما كانوا يعملون

 . مفعول له و بيانگر علت است (جزاء)ايـن آيـه شـريـفـه قـيـدى اسـت بـراى هـمـه مـطـالب قبل، و كلمه 

بال آن همه آنچه كه با اهل بهشت كرديم براى اين بود كه پاداشى باشد در ق: و مـعـنـاى آيـه ايـن اسـت كه 
 . اعمال صالحى به طور مستمر انجام مى دادند

   

 ال يسمعون فيها لغوا و ال تاثيم

آن سخنى است كه فايده و اثرى بر آن مترتب نشود، و تاثيم به معناى آن است كه نسبت اثم  (سـخـن لغو)
 . به كسى بدهى( گناه )

ى نمى شنود، و كسى نيست كـه ايـشـان را به در بهشت كسى لغو و تاثيم از ديگر: و معناى آيه اين است كه 

سخنى مخاطب سازد كه فايده اى بر آن مترتب نباشد، و كسى نيست كه ايشان را به گناهى نسبت دهد، 
 . چون در بهشت گناهى نيست

 . بعضى از مفسرين كلمه تاثيم را تفسير كرده اند به دروغ

   

 اال قيال سالما سالم

مـصـدر  (قـول )مـانـنـد كـلمـه  (قـيـل )ـى اسـت مـنـقـطـع از لغـو وتـاثـيـم، و كـلمـه ايـن جـمـله اسـتـثـنـاي
 . است، و تكرار آن صرفا براى تأكيد وقوع آن است (قيل )بـيـان كـلمـه  (سـالمـا)اسـت، و كـلمـه 
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 . ست و سالماهل بهشت لغو و تاثيمى نمى شنوند، مگر سخنى سالم ا: و مـعـنـاى آيـه ايـن است كه 

مصدر به معناى وصف باشد، يعنى صفت قيال  (سالما)ممكن است كلمه : بـعـضـى از مـفـسـريـن گـفته اند 
 . (مگر سخنى كه اين صفت دارد سالم است ): باشد، كه در اين صورت معنايش چنين مى شود

   

 و اصحاب الى مين ما اصحاب اليمين

يـل مال حال اصحاب ميمنه، و اگر به جاى تعبير به اصـحـاب ميمنه تعبير كرد از ايـن آيـه شـروع مـى شـود تـفـصـ

اصحاب يمين، براى اين بود كه بفهماند هر دو تعبير درباره يـك طايفه است، و آن يك طايفه كسانى هستند كه 
 نامه اعمالشان به دست راستشان داده مى شود، 

زرگداشت امر آنان و به شگفت آوردن شنونده از حـال ايـشـان و جـمـله دوم اسـتـفـهـامـى است كه در مقام ب
 .اسـت، و ايـن جـمـله اسـتـفـهـامـى خـبـر اسـت بـراى جـمـله اول يعنى و اصحاب اليمين

 

 

  
 

  

  

 وصف نعم بهشتى اصحاب اليمين 

 فى سدر مخضود

نام درختى است كه بارش را عرب نبق و فارس كنار مى نامد و مخضود هر شاخه اى است كه تيغش بريده  (سدر)

 . شده باشد، و ديگر خار در آن نباشد

 و طلح منضود

 . نام درخت موز است (طلح )كلمه 

 . ى است كه سايه اى خنك و مرطوب داردطلح، موز نيست، بلكه درخت: بعضى گفته اند

 . درخت ام غيالن است، كه شكوفه هايى خوش بو دارد: بعضى ديگر گفته اند

، پس منضود از هر چيز، رويهم چيده شده آن (چيدن به رديف است )اسم مفعول از مصدر نضد  (مـنضود)و كـلمـه 

 . است

درختان موز هستند كه ميوه هايش روى هم چيده شده از پايين اصحاب يمين در : و معناى آيه مورد بحث اين است كه 

 . درخت تا باالى آن

   

 و ظل ممدود و ماء مسكوب 

هميشگى باشد و نـور خـورشـيـد آن را از : آن سايه اى است كه  (ممدود از سايه ها): بـعضى از مفسرين گفته اند
 . شد و هرگز قطع نگرددآبى است دائما در جريان با (ماء مسكوب )بـيـن نبرد و 

   

 و فاكهة كثيرة ال مقطوعة و ال ممنوعة

يـعـنـى درخـتـانـى كـه مـيـوه هايش فصلى نيست و مانند درختان دنيا نيست كه در زمستان بار نداشته باشد، 
ـه خـارج از ممنوعه هم نيست نه از ناحيه خود بهشتيان، كه مثال از آن سير و خسته شده بـاشـنـد، و نـه از نـاحـي

 .خـودشـان، كـه مـثـال دورى محل و يا وجود خارهاى شاخه كه نگذارد ميوه آن را بچينند و يا مانعى ديگر
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 و فرش مرفوعة

 . به معناى عالى و بلند است (مرفوعة )جمع فراش است، كه به معناى گستردنى ها است، و كلمه  (فـرش )كـلمـه 

ز فـرش مـرفـوعـه را زنـان ارجـمـنـدى دانـسـتـه انـد كـه در عـقـل و جـمـال و كـمـال قـدر بـعـضـى از مـفـسـريـن مـراد ا
كـلمـه فـراش در مـورد زنـان نـيـز اسـتـعـمـال دارد، و : و مـنـزلتـى بـلنـد دارنـد، و اسـتـدالل كـرده انـد بـه ايـن كـه 

 . با اين وجه تناسب دارد (...انشاءانا انشا ناهن ): اتـفاقا آيه بعدى هم كه مى فرمايد

   

 انا انشا ناهن انشاء فجعلنا هن ابكارا عربا اترابا

در اين آيـه اشـاره اى هـم بـه ايـن نـكـتـه . يـعـنـى مـا آن زنـان را ايجاد و تربيت كرديم، ايجادى خاص و تربيتى مخصوص

فجعلنا هن ): و زشتى اختالف ندارد، و معناى اين فرمودهـسـت كـه وضع زنان بهشتى از نظر جوانى و پيرى و زيبايى 
ما زنـان بـهـشـتـى را هميشه بكر قرار داده ايم، به طورى كه هر بار كه همسران ايشان با آنان : اين است كه  (ابكارا

 . بياميزند ايشان را بكر بيابند

ى ورزد، و يا حداقل او را دوست جمع عروب است، و عروب به معناى زنى است كه شوهرش عشق م (عرب )كلمه 

مـعـنـاى  -بـه كـسـره تـاء و سـكـون راء  -جـمـع تـرب  (اتراب )بدارد و در برابرش ناز و كرشمه داشته باشد،و كلمه 
مـا زنـان بـهـشـتـى را امـثال يكديگر كرديم، و يا از نظر سن و سال، هم سن شوهرانشان : مـثـل اسـت، مـى فـرمـايـد

 . كرديم

   

 الصحاب اليمين ثلة من االولين و ثلة من االخرين

مـعـناى اين آيه از آنچه گذشت استفاده مى شود، احتياج به توضيح مكرر ندارد، چيزى كه در ايـنـجـا بـايـد گـفت اين 
سابقين  از اين آيات استفاده مى شود اصحاب يمين در اولين و آخـريـن جـمـعـيـتى كثير هستند، به خالف: است كه 

 . مقربين كه در اولين، بسيار بودند، و در آخرين وعده اى كمتر

 و بيان وصعيت آنها در قيامت ( اصحاب الشمال)دسته سوم 

 و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال

در ، و اسـتـفـهـام (مـا اصـحـاب الشـمـال )، و خـيـر (اصـحـاب الشـمـال )ايـن جـمـله مـركـب اسـت از مـبـتـداى 

جـمـله دوم اسـتـفـهـام شـگـفـت انـگـيـزى و هـول انـگـيـزى اسـت، و اگـر اصـحـاب مـشـئمـه در آيـات قبل را در اين 
آيات اصحاب شمال خواند، براى اين بود كه اشاره كند به اين كه اصحاب مـشـئمـه در قـيـامت نامه هاى اعمال شأن به 

 . يرش در اصحاب يمين گذشتدست چپشان داده مى شود، همچنان كه نظ

   

 فى سموم و حميم و ظل من يحموم ال بارد و ال كريم

به معناى حرارت آتش است، كه در مـسـام بـدن فـرو رود، و كـلمـه  -به طورى كه در كشاف آمده  - (سـموم )كـلمـه 

در فارسى هم . )دو را مى رساندبه معناى آب بسيار داغ است، و تنوين در آخر سـمـوم و حميم عظ مت آن  (حـمـيم )
فالنى شجاعتى كرد، يعنى : وقتى مى خواهيم بفهمانيم فالنى شـجـاعـت عـجـيـبـى بـه خـرج داد، مـى گوييم 

دو صـفـت  (ال بارد و ال كريم )، و كلمه يحموم به معناى دود سياه است، و ظاهرا دو كلمه (شجاعتى وصف ناپذير
يـحـمـوم، چـون ظـل اسـت كـه از آن انـتـظـار بـرودت مـى رود، و مـردم بدان جهت خود را به بـاشـد بـراى ظـل نـه بـراى 

طرف سايه مى كـشـانـنـد، كـه خـنـك شـونـد، و اسـتراحتى كنند و هرگز از دود انتظار برودت ندارند، تا بفرمايد 

 . يحمومى كه نه خنك است و نه كريم

 اصـحـاب شمال در عذاب به اينكه آنان مترف بودند  اردر تعليل استقر (اتراف)مقصود از 

 انهم كانوا قبل ذلك مترفين

بـه هـمـان عـذاب آخـرتـى اسـت  (ذلك )اين آيه علت استقرار اصحاب شمال در عذاب را بيان مى كند، و اشاره با كلمه 
ناى آن است كه نعمت، صاحب نعمت را است به مع (مترفين )كه مصدر كلمه  (اتراف )كـه قـبـال ذكـر كـرده بـود، و 
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دچار مستى و طغيان كند، كسى نـعـمـت چـنـيـنـش كـنـد مـى گـويـنـد او اتـراف شده، يعنى سرگرمى به نعمت 

آنچنان او را مـشـغـول كـرده كـه از مـاوراى نـعـمـت غـافـل گـشـتـه، پـس مـتـرف بـودن انـسـان به معناى دل 
مى باشد، چه   ت هاى دنيوى است، چه آن نعمتهايى كه دارد، و چه آن هايى كه در طلبش بـسـتـگـى او بـه نعم

 . اندكش و چه بسيارش

ايـن را بـدان جـهـت گـفـتـيـم كـه ديـگـر اشـكـال نـشـود بـه ايـن كـه بـسـيـارى از اصحاب شـمـال از مـتـمـوليـن و داراى 

نـعـمـت هاى همه در داشتن مـال خـالصه نمى شود، مال يكى از آن نعمت  نـعـمـت هـاى بـسـيـار نـيـسـتـنـد، چـون
ها است، و آدمى غرق در انواع نعمت هاى خدايى است، ممكن است مردى تهى دست به يكى ديگر از آن نعمت ها 

 . دچار طغيان بشود

ال را بـه فـالن عـذاب گـرفـتـار مـى اگـر گـفـتـيـم مـا اصـحـاب شـمـ: و بـه هـر حـال مـعـنـاى آيـه ايـن اسـت كـه 

 . كـنـيـم، عـلتـش ايـن اسـت كـه آنـان قبل از اين در دنيا دچار طغيان بودند، و به نعمت هاى خدا اتراف شده بودند

  اصـحـاب شمال بر آن اصرار مى ورزيدند كه (حنث عظيم)اقوال مختلف درباره مقصود از 

 و كانوا يصرون على الحنث العظيم

به معناى شكستن عهد و پيمان مؤ كد به سـوگـنـد اسـت، و اصـرار  (حـنـث )كـلمـه : در مـجـمـع البـيـان مـى گـويـد
بـه ايـن عمل ناستوده همچنان ادامه دهد، و به هيچ وجه دست از : درشـكـسـتـن چـنـيـن عـهـدى بـه ايـن اسـت كـه 

 . آن برندارد

اق استفاده بشود كه اصرار بر حنث عظيم عبارت است از اين كه استكبار از پرستش و و شـايـد ايـن مـعـنـا از سـيـ

بندگى پروردگار خود دارند، عبادتى كه بر حسب فطرت بر آن پـيـمـان بـسـتـه بـودنـد، و در عـالم ذر بـر طـبق آن ميثاق 
 . ت كنند، و اين پيمان شرك مطلق استداده بودند، و در عين سپردن چنين پيمانى فطرى غير پروردگار خود را اطاع

به معناى گناه عظيم است، و اگر با اين حال كلمه مذكور را وصف عظيم  (حنث )اصـال كلمه : بـعـضـى هـم گـفـتـه انـد
توصيف كرده، با اين كه عظيم در معناى خود كلمه خوابيده، براى مبالغه است، و منظور از حنث عظيم شرك به خدا 

 . است

 . حنث عظيم به طور كلى به معناى هر گناه كبيره است: ديگر گفته اندبعضى 

و )سوگند خوردن بر اين ادعا است كه قيامت دروغ است، و اين سوگند در آيـه شـريـفـه : بـعضى هم گفته اند
غالظ و شدادى مـشـركين سوگندهاى : حكايت شده مى فـرمـايـد (اقـسـموا بالّله جهد ايمانهم ال يبعث الّله من يموت 

خدا مى خورند كه خدا مردگان را زنده نمى كـنـد، ولى لفظ آيه مورد بحث مطلق است، نه از آن خصوص عهد شكنى 

متبادر است، و نه شـرك بـه خـدا، و نـه گـناهان كبيره، و نه سوگند بر نبودن معاد، و چون آيه مطلق است پس با 

است از اطاعت غير خدا كه نيز مطلق است و شامل همه آن احتماالت  عبارت: احتمال ما بهتر مى سازد كه گفتيم 
 . مى شود

   

 و كانوا يقولون ءاذامتنا و كنا ترابا و عظاماء انا لمبعوثون او اباونا االولون

سـخـنـى اسـت از مـنـكـريـن مـعـاد كه ريشه و اساسى به جز استبعاد ندارد، و به همين علت استبعاد حشر خود را 
او اباونا االولون )حشر پدران خود تأكيد كردند، چون حشر پدران پوسيده به نظر آنـان بـعـيـدتـر است، و تقدير كالم  با

 است، يعنى آباء و پدران گذشته ما نيز مبعوث مى شوند؟  (مبعوثون 

 بـيـان حال و وضعشان در قيامت  پاسخ خداوند به استبعاد معاد مشركين و

 الخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلومقل ان االولين و ا

در ايـن آيـه خـداى تـعـالى به رسول گرامى خود دستور مى دهد از استبعاد آنان نسبت به مـعاد پاسخ داده، آن را 
تثبيت كند، و آنگاه به ايشان خبر دهد كه در روز قيامت چه زندگيى دارند، طعام و شرابشان چيست ؟ طعامشان زقوم 

 . حميم استو شرابشان 

اولين و آخرين هر دو دسته به سوى ميقات روزى معلوم جمع مى شوند، و اين كه بين : و حـاصل پاسخ اين است كه 

 . خود و اولين فرق گذاشتند بعث خود را امرى بعيد و بعث آنان را بعيدتر دانستند صحيح نيست
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روز قـيامت است كه  (يوم مـعـلوم )كنند، و منظور از  به معناى وقت معينى است،امرى را با آن تحديد (ميقات )و كلمه 
با اين كه گفتيم خود ميقات به معناى وقت معين است  (يوم معلوم )نزد خدا معلوم است، پس اضافه ميقات به كلمه 

 . اضافه اى است بيانى

   

 ثم انكم ايها الضالون المكذب ون الكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون

مأمور بوده با منكرين معاد در ميان ( صـلى الّله عـليـه و آله وسـلم)آيات تتمه كالمى است كه گفتيم رسول خـدا اين 

 . بگذارد، و دراين آيات از مال كار آنان در روز قيامت و وضعى كه آن روز دارند، و طعام و شرابى كه دارند خبر مى دهد

طب كرد، براى اين بود كه به علت شقاوت و مـالك خـسـرانشان در روز و اگر آنان را به خطاب ضالين و مكذبين مخا
ايشان از طريق حـق گـمراه بودند، و اين گمراهى در اثر استمرارى : قيامت اشاره كرده باشد، و آن مالك اين است كه 

ديگر تكذيب نمى  كه در تكذيب و اصرارى كه بر حنث داشـتند در دلهايشان رسوخ كرده، و اگر تنها گمراه بودند و

 . داشتند، اميد آن مى رفت نجات يابند، و هالك نگردند اما دردشان تنها گمراهى نبود

 (زقوم )احتمال هم دارد من . بيانيه است (من زقوم )ابتدايى است، ودر جمله  (من شجر)در جمله  (من )و كـلمـه 
ى گردد، و اين دو نام هم جايز است ضمير مونث به آن به شجر و يا به ثمر برم (منها)و ضمير . (من شجر)بدل باشد از 

برگردد و هم ضمير مـذكـر، و بـخـاطـر هـمين در اينجا ضمير مونث به آن برگردانيده، و در آيه بعدى ضمير مذكر آورده، 

 سپس شما اى گمراهان تكذيب كننده از: مى فرمايد. ، و بقيه الفاظ آيه روشن است(فشاربون عليه ): فرموده 
 . از زقوم خواهيد خورد، و شكمها از آن پر خواهيد كرد( و يا از ميوه درختى )درختى 

   

 فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهىم

استعالء را مى رساند در مورد اين آيه مى فهماند منظور نوشيدن بالفاصله بعد از خوردن  (عـليـه )در  (عـلى )كـلمـه 
آن شترى  (هـيماء)جمع هيماء است، و  (هيم )و كـلمه ( فـارسـى هـم مـى گـويـيـم روى غـذا آب نـوشـيـددر )است، 

آفتى است كه شتران بدان مبتال مى  (هيام )شده باشد، و بيمارى  -به ضمه هاء  -را گويند كه مبتال به بيمارى هيام 

از شـدت عـطـش آب مى خورد، ولى رفع عطش نمى شود، و  كـه حـيـوان( در آدمـيـان )شوند، مانند بيمارى استسقاء 

 . همچنان مى نـوشد تا بميرد، و يا به معناى درد شديدى است كه بدان مبتال مى گردد، و از شدت درد مى ميرد

 . منظور از هيم، ريگزار است كه هيچ وقت از آب سير نمى شود: بعضى گفته اند

گمراهان تكذيب كننده، پس از خوردن از درخت زقوم از آبى جوشان خواهيد  شما اى: و مـعـنـاى آيـه اين است كه 

ايـن جـمـله آخـريـن . نوشيد، مانند نوشيدن شتر هيماء، و يا نوشيدن ريگزار كه هرگز از نـوشـيـدن سـيـراب نـمـى شـود
 . مخاطب سازد مأمور شد كفار را به آن( صلى اهلل عليه و آله و سلم)جـمـله اى اسـت كـه رسول خدا 

   

 هذا نزلهم يوم الدين

بـه مـعـنـاى هـر خـوردنـى و نـوشيدنى  (نـزل )ايـن اسـت پـذيـرايـى از ايـشـان در روز ديـن، يـعـنـى روز جـزا، و كـلمـه 
 . است كه ميزبان وسيله آن از ميهمان خود پذيرايى مى كند و حرمتش را پاس مى دارد

پس در اين كه . اينها كه درباره طعام و شراب آنان گفتيم، پذيرايى گمراهان تكذيب گر است :و معناى آيه اين است كه 

عذاب آماده شده آنان را، پذيرايى خوانده، نوعى تهكم و طـعـنـه زدن اسـت، و آيـه شـريـفـه كـالم خـداى تـعـالى 
بـود، و ( صلى الّله عليه و آله و سلم)دا اسـت خـطـاب بـه رسـول گـرامـيـش، چـون اگر اين جمله نيز كالم رسول خ

اين : اين است پذيرايى از شما ولى مى بينيم كه فرموده  -هذا نزلكم : خطاب در آن به ضالين بود، بايد مى فرمود

 . است پذيرايى از ايشان

 بحث روايتى 

جابر بن عـبـداهلل روايـت كـرده كـه گـفـت در الدر المـنـثـور اسـت كـه ابـن مـردويه و ابن عساكر از طريق عروه بن رويم از 

 : عمر عرضه داشت  (ثله من االولين و قليل من االخرين ): وقـتـى سـوره واقـعـه نازل شد و در آن آمده : 
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: فـرمـود ( صـلى الّله عـليـه و آله وسـلم)يـا رسـول اهلل جـمـعـى كـثـيـر از اوليـن، و انـدكـى از آخـريـن ؟ رسـول خـدا 
 . (ثله من االولين و ثلة من االخرين ): بـيـا و بـشـنـو كـه ايـن آيـه هـم نازل شده 

آگاه باش كه از آدم تا من جزء ثله اولين است، و امت من ثله آخرين است، و ما هنوز ثله خود را تـكـمـيـل نـكـرده ايـم، 
و يـا سـودانـيـان مـا را در چـراندن . )سـودان بـچـرانـيـموقـتـى تـكميل مى شود كه بتوانيم شتران خود را در بيابان هاى 

. در حالى كه از گـويـنـدگـان ال اله اال الّله بـاشند، و شهادت دهند كه براى خدا شريكى نيست( شتران كمك كنند
بن رويم نقل ابن ابى حاتم اين حديث را به وجهى ديگر و بدون سند از عروه : سيوطى بـعـد از نقل اين حديث مى گويد

 . كرده است

ثله مـن االوليـن و قـليـل مـن )وقتى آيه : و در هـمـان كتاب آمده كه ابن مردويه از ابو هريره روايت كرده كه گفت 

اندوهناك شدند، و پيش خود فكر كردند كه ( صلى الّله عليه و آله و سلم)نـازل شـد، اصـحـاب رسول خدا  (االخـريـن 
مقربون جمع كثيرى از گذشتگان، و انـدكى از آيندگانند، و : چون مى فرمايد)مـا از امت محمد نيست  به جـز انـدكـى از

، (ثلة من االولين و ثلة من االخرين ): و به همين جهت ظهر همان روز اين آيه نازل شد كه ( ما آيندگان آن گذشتگانيم 
نسخ  (ثـلة مـن االوليـن و قليل من االخرين )ـد، در نـتـيـجـه آيـه تا ثله اولين و ثله آخرين اندازه هم و مـقـابـل هـم شـون

 . شد

ثـلة مـن ): بـا آيـه  (و قـليـل مـن االخـريـن ثـلة مـن االوليـن): توضيحى راجع به روايتى كه بر نــسـخ آيـه 
  داللت دارد (االوليـن و ثـلة مـن االخـريـن

اگر بگويى كه در حديث آمده هـمـيـن كـه ايـن آيـه نـازل شـد : آيه مى گويدزمـخـشـرى در كشاف در تفسير اين : مؤلف

به طور ( صـلى الّله عـليه و آله و سلم)مـسـلمانان ناراحت شدند، و همچنان اظهار ناراحتى مى كردند، رسـول خـدا 
نـازل شـد، در پـاسـخ مـى  (خـريـن ثـلة مـن االوليـن و ثـلة مـن اال)مداوم به پروردگار خود مراجعه مى كـرد، تـا آيـه 

ايـن حـديـث بـه دو دليـل درسـت نـيـسـت، اول ايـن كـه ايـن آيـه شـريـفـه بـا كـمـال وضـوح دربـاره سـابـقـين : گـويـم 
بسيار و آيـه دوم كه مصاديق خود را در اولين و آخرين . در اولين زياد بودند، و در آخرين كـمـتـر: است، كه مى فرمايد

بـر  (واو)دانسته مربوط به اصحاب يمين است، و لذا مى بينيد كه اين طبقه را و وعده اى را كه به ايشان داده با حرف 

و اگر هر دو آيه راجع به يك طايفه بود، حاجت به عطف )طـبـقه سابقين و وعده اى كه به ايشان داده عطف كرده است 
 (. ين تقريبا تكرارى مى بودنداشت، و ذكر آن طايفه عنوان اصحاب يم

نسخ در مورد احكام است، كه ممكن است حكمى از احكام تا مدتى موقت مـصـلحـت : دليـل دوم اين است كه 
داشـتـه بـاشـد، و بعد از آن مدت حكمى ديگر آن را نسخ كند، و اما خبر دادن از يك جريان و يا يك داستان چيزى نيست 

بحث دارد از آينده سابقين و اصحاب يمين خبرهايى مى دهد، اينجا چه جاى نسخ است  كه نسخ بپذيرد، و آيات مورد
 . ؟

مـمـكـن اسـت روايـت را حمل كرد بر اين كه وقتى اصحاب، آيه : بـعـضـى ديـگـر از ايـن اشـكـال پـاسـخ داده انـد كـه 
اسالم هم چنين وضعى دارند، يعنى اصحاب اولى را كه بين اولين و آخرين فرق مى گذاشت شنيدند، گمان كردند امت 

يمين از اين امت اندكى از ايـشـان اسـت، در نـتـيجه رستگاران به بهشت درامت كمتر از بهشتيان در امت هاى 
نـازل شـده، انـدوه آنـان را از بـين برد، و اين  (ثـلة مـن االوليـن و ثـلة مـن االخـريـن )گذشته اسـت، لذا آيـه شـريـفـه 

كه در حديث آمده كه آيه بعدى آيه قبلى را نـسـخ كـرد، مـنـظـورش هـمـيـن بـوده كـه آيـه دوم آن پـنـدارى 
 . رامـسـلمـانـان نـامـبـرده از آيه اول داشتند از بين برد

يـه بـا آن ليكن خواننده عزيز توجه دارد كه حمل مذكور هيچ شاهد و دليلى در لفظ آيه ندارد، عالوه بـر ايـن، لفـظ آ
مـنـافـات دارد، و مـخـصـوصـا ايـن كـه حـمـل كـردنـد نـسـخ را بـر ازاله پـنـدار، عـبـارت خـود حـديـث آن را تـحـمـل نـمـى 

 . كـنـد، حـال روايـت اولى هـم مـخـصـوصـا از جـهـت ذيـلش حال همين روايت است

مى گويد در معناى ولدان اخـتـالف اسـت، بـعـضـى گـفـتـه  (دون يطوف عليهم ولدان مخل)و در مـجمع البيان در ذيل آيه 

نه حسناتى دارند تا مستقال براى خود پاداشى ( به خاطر كوچكى سن )انـد هـمـان فـرزنـدان اهل دنيا هستند، كه 
 . رده اندداشـتـه بـاشـنـد، و نـه گـنـاهـانـى تـا عـقـاب شـونـد، نـاگـزيـر ايـن پـسـت را به آنان محول ك

هم روايت شده كه وقتى پـرسـيـدنـد اطـفـال ( صـلى الّله عليه و آله و سلم)از رسـول خـدا : آنـگـاه مـى گـويـد
 . خـدمـتـگـزاران اهل بهشتند: مـشـركـيـن در آخـرت چـه وضـعـى دارنـد؟ فـرمـود

 . ـكـن روايـتش ضعيف و غير قابل اعتماد استايـن روايـت را الدر المـنـثـور هـم از حـسـن نـقـل كـرده، لي: مؤلف

 رواياتى در ذيل آيات مربوط به بهشت و نعمت هاى بهشتى 
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، از (البـعـث )، و بزار، ابن مردويه، و بـيـهـقـى در كـتـاب (صفه الجنه )و در الدر المنثور است كه ابن ابى الدنيا دركتاب 
همين كه در : به من فرمود( صلى الّله عليه و آله و سلم)رسول خدا : فـت عـبـدالّله بـن مـسـعـود روايـت كـرده انـد گـ

بريان شده آن را بكنى، همان مرغ در حالى كه بريان شده پيش رويت مى   بهشت نگاهت به مرغى بـيفتد و هوس 
 . افتد

بـكـنـد بـرايـش حـاضـر مـى در ايـن مـعـنـا روايـات بسيارى رسيده و در بعضى از آنها آمده كه هوس هر چيز را : مؤلف
شـود، و او از آن چـيـز مـى خـورد، و بـقيه اش به همان حالت اول بـر مـى گـردد، مـثـال اگـر مـرغ بـاشـد بـه سـوى 

 . محل خود پرواز مى كند، و تازه در بين مرغان افتخار هم مى كند

لغو و تاثيم عبارت است از فحش و : امام فرموده  (تاثيما ال يسمعون فيها لغوا و ال)و در تـفسير قمى در ذيل آيه شريفه 

 . دروغ و غنا

باشد، يعنى ناقل حديث آن  (خناء)، لهو باشد، و ممكن هم هست كلمه غنا تصحيف شده (غنا)شـايد مراد از : مؤلف

 . را درست ننوشته باشد و خناء معناى ناسزاگويى و فحش است 

اصحاب : نقل مى كند كه امام فرمود (و اصـحـاب اليـمـيـن مـا اصـحـاب اليـمـيـن )آيـه  و نـيـز در هـمـان كـتـاب در ذيـل
 . يمين عبارتند از على بن ابى طالب و شيعيان او

 (يـوم نـدعـوا كـل اناس بامامهم فمن اوتى كتابه بيمينه )ايـن روايـت نـظـر دارد روايـاتـى كـه در تـفـسـيـر آيـه : مؤلف
يمين، على : و معناى روايت قمى اين مى شود كه . ه در آن روايات كلمه يمين به امـام حق معنا شدهوارد شده، ك

و بـه هـر حـال روايـت از بـاب . است، و اصـحـاب يـمـيـن اصـحـاب آن جـنـاب و شـيـعـيـان او هـسـتـنـد( عليه السالم)
و ( عليه السالم)فرمايد آيه شـريـفـه در خـصـوص عـلى نـشـان دادن مـصـداق بـارز آيه است، نه اين كه بخواهد ب

 . شـيـعـيـانـش نازل شده

آمده كه اين سدر درختى است كه نه برگ دارد و نه خار، و وقتى  (فـى سدر مخضود)بـاز در آن كـتـاب در ذيـل آيـه 
 . رويهم چيده شده را تالوت كرد، در معنايش فرمود يعنى (و طلح منضود)آيه ( عليه السالم)امام صادق 

، و بيهقى در كتاب البعث، از ابـى امـامـه روايـت كـرده (وى حديث را صحيح دانسته )و در الدر المنثور است كه حاكم 

هـمـواره مى گفتند خداى تعالى هميشه ما را به ( صلى الّله عليه و آله و سلم)اصحاب رسول خدا : انـد كه گفت 
( صـلى الّله عـليـه و آله وسـلم)دهاتيها به شـهـر مـى آيـنـد و از رسـول خـدا  وسيله دهاتيها سود مى رساند،

صـلى الّله )مسائلى مى پرسند و ما اسـتـفـاده مـى كـنـيـم، هـمـچـنـان كـه روزى يـك اعـرابـى نـزد رسـول خـدا 
ى موذى را برده، و ما انتظار نداشتيم كه يـا رسول اهلل قرآن كريم نام درخت: شـد و عـرضـه داشـت ( عـليـه و آله وسـلم

كدام درخت است ؟ اعرابى : حضرت پرسيد. در بهشت درختى مـوذى وجود داشته باشد، و صاحبش را اذيت كند

: مـگـر قـرآن نـفـرمـوده : فر مود( صلى الّله عليه و آله و سلم)رسول خدا . درخـت سدر، كه داراى خار است: گـفـت 
فرموده كه خدا آن را خضد مى كند، يـعـنـى خـارش را از آن مـى گيرد، و به جاى دانه دانه  خودش ؟ (فى سدر مخضود)

هاى خارش ميوه به آن مى دهد، آرى سـدر بـهـشـتـى مـيـوه اى مـى آورد وقـتـى آن را مـى شـكـافـنـد هـفـتـاد و دو 
 . ترقـم طـعـام داخل آن است، طعامهايى كه هيچ يك رنگ ديگرى نيس

و )روايت كرده اند كه شخصى نزد آن جـناب اين آيه را خواند ( عليه السالم)عامه از على : و در مجمع البيان مى گويد
اسـت، هـمـچـنـان كـه در جـاى ديـگـر  (طـلع مـنـضـود)طلح نيست بلكه آيه شريفه : حضرت فرمود (طلح منضود

و )چرا پس قرآن را تغيير نمى دهيد، تا همه بخوانند : رضه داشت ، شخصى ع(و نـخـل طـلعـهـا هـضـيم ): فـرمـوده 
( عـليـهـمـاالسـلم)قرآن امروز به هم خورده نمى شود، اين روايت را فرزند آن جـنـاب حـسـن بـن عـلى : ؟ فرمود(طلع 

 . و قـيـس بـن سـعـد نـيـز از آن جـنـاب نقل كرده اند

زاق، فاريابى، هناد، عبد بن حميد، و ابن مردويه، از عـلى بـن ابـى طـالب روايت عبدالر: و در الدر المـنـثور است كه 
 . منظور موز است: فرمود (و طلح منضود)كرده اند كه در ذيل آيه 

در خبر آمده كه در بهشت درختى است كه يك نفر سواره اگر بـخـواهـد سايه آن را طى : و در مـجـمـع البـيـان گـفـتـه 

و نيز در خبر آمده . (و ظل ممدود)ال راه برود باز هم آن را طى نخواهد كرد، و شما اگر خواستيد بخوانيد كند، و صد س
 . كه هواى بهشت همواره مانند هواى صبحگاهان تابستان نه سردو نه گرم

( ّله عليه و آله و سلمصلى ال)روايـت اولى در الدر المـنـثـور از ابـى سـعـيـد و انـس و غـيـر آن دو از رسول خدا : مؤلف
 . نقل شده
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و در روضـه كـافى سندى كه به على بن ابراهيم دارد، از او، از ابن محبوب، از محمد بن اسـحـاق مـدنـى، از امـام ابـى 
روايت كرده كه در ضمن حديثى كه در آن وصف ( صلى الّله عليه و آله و سلم)از رسـول خـدا ( عليه السالم)جـعـفـر 

اهل بهشت به زيارت يكديگر مى روند، و در بـهـشـت هـمگى در زير : اهل بهشت را توصيف كرده، فرموده بـهشت و 
سايه هاى كشيده شده اى كه هوايش و روشنيش مانند هوا و روشنى ما بين طلوع فجر و طلوع خورشيد، و بلكه 

 . پاكيزه تر از آن است متنعم مى شوند

 (فجعلناهن ابكارا عربا)منظور حور العين در بهشت است، : انشا ناهن انشاء فرموده انا )و در تفسير قمى در ذيل آيه 
 . يعنى جز به زبان عربى سخن نمى گويند: فرمود

صلى )رسـول خدا : ابـن ابـى حـاتـم، از جـعـفـربن محمد، از پدرش روايت كرده فـرمـود: و در الدر المـنـثـور اسـت كـه 

 . كالم حوريان بهشت عربى است: فرمود (عربا)در معناى كلمه  (الّله عليه و آله و سلم

 . جمع عروب است، كه به معناى زن با ناز و كرشمه است (عرب )و در روايـاتـى ديگرآمده كه كلمه : مؤلف

ه و نـيـز در هـمـان كـتاب است كه مسدد در مسند خود، و ابن منذر و طبرانى و ابن مردويه، به سند حسن از ابى بكر
 (ثلة من االولين و ثلة من االخرين )روايت كرده اند كه در تـفسير آيه ( صلى الّله عليه و آله و سلم)از رسول خدا 

 . اين دو گروه هر دو در اين امتند و منظور، اولين اين امت و آخرين آنند: فرمود

است تقسيم بندى آن مربوط به تمام  اين معنا در روايات بسيارى وارد شده و ليكن ظاهر آيات اين سوره اين: مؤلف
بشر است، نه مخصوص به اين امت و شايد مراد اين روايات اين بـاشـد كـه در ايـن امـت نـيـز از هـر قـسـمـى 

مـصـداقـى هـسـت، هـر چـنـد كـه ايـن احتمال از ظاهر روايات بعيد است و هـمـچـنـيـن مـراد از روايـاتـى كـه وارد 
ـاب يمين اصحاب امير المؤمنينند، و رواياتى كه دارد اصحاب شمال دشمنان آل محمدند، خواسته اند شـده كـه اصـح

 . بيان مصداق كنند

از آن جناب از : روايت كرده كه گفت ( عليه السالم)و در مـحـاسـن بـه سـند خود از معاوية بن وهب از امام صادق 
اين شرب، شرب هيم است، پرسيدم هيم : ه دانست و فرمودپرسيدم، حضرتش آن را مكرو  نوشيدن به يك نفس 

 . چيست ؟ فرمود شتر

آن جـنـاب كـراهـت داشـت : روايت آورده كه گفت ( عليه السالم)و نيز در آن كتاب به سند خود از حلبى از امام صادق 
 . ريگ: هيم چيست ؟ فرمود: پرسيدم : از ايـن كه مردم شبيه به هيم باشند، و آنگاه گفت 

 . اين هر دو معنا در رواياتى ديگر نيز آمده: مؤلف

 سوره واقعه  65تا  65آيات 

( 59)ءانتم تخلقونه ام نحن الخـالقـون  ( 58)افرايتم ما تمنون  ( 57)نـحـن خـلقـنـاكـم فـلوال تصدقون  
ـدل امـثـالكم و ننشئكم فيما ال عـلى ان نـب ( 61)نـحـن قـدرنـا بـيـنـكـم المـوت و مـا نـحـن بـمـسـبـوقـيـن  

ءانتم تزرعونه ام  ( 63)افرايتم ما تحرثون  ( 62)و لقد علمتم النشاءة االولى فلوال تذكرون  ( 61)تعلمون 

بـل نـحـن  ( 66)انـا لمـغـرمـون  ( 65)لو نشاء لجعلناه حـطـامـا فـظـلتـم تـفـكـهـون  ( 64)نحن الزارعون 
لو  ( 69)ءانتم انزلتموه من المزن ام نـحـن المـنـزلون  ( 68)افرايتم الماء الذى تشربون  ( 67)مـحـرومون 

ءانـتـم انـشـاتـم شـجـرتها ام  ( 71)افرايتم النار التى تـورون  ( 71)نـشـاء جـعـلنـاه اجاجا فلوال تشكرون 
فال  ( 74)فـسـبـح بـاسـم ربك العظيم  ( 73)نحن جعلناها تذكرة و متاعا للمـقـويـن  ( 72)نحن المنشون 

فى كتاب مكنون  ( 77)انه لقران كريم  ( 76)و انه لقـسـم لو تـعـلمـون عظيم  ( 75)اقسم بموقع النجوم 

و  ( 81)افبهذا الحديث انتم مدهنون  ( 81)تـنـزيـل مـن رب العلمين  ( 79)ال يمسه اال المـطـهـرون  ( 78)
و نحن اقرب اليه  ( 84)و انتم حينئذ تنظرون  ( 83)فلوال اذا بلغت الحلقوم  ( 82)م تكذبون تجعلون رزقكم انك

فاما ان كان  ( 87)ترجعونها ان كنتم صـادقين  ( 86)فلوال ان كنتم غير مدينين  ( 85)منكم و لكن ال تبصرون 
فـسـالم لك  ( 91)مـن اصـحـاب اليـمـيـن و اما ان كان  ( 89)فروح و ريحان و جنت نعيم  ( 88)من المقربين 

و تصلية جحيم  ( 93)فنزل من حميم  ( 92)و اما ان كان من المكذبين الضالين  ( 91)مـن اصـحـاب اليـمـين 
 (96)فسبح باسم ربك العظيم  ( 95)ان هذا لهو حق اليقين  ( 94)

  ترجمه آيات

 (. 57)يد ما شما را آفريده ايم، پس چرا تصديق نمى كن

 (. 58)به من خبر دهيد آيا نطف هاى كه در رحمها مى ريزيد 
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ايـن مـايـيـم كـه مرگ را بين شما مقرر كرده ايم، و كسى نيست (. 59)آيا شما آن را مى آفرينيد و يا ما خالق آنيم ؟ 
ل شما جايگزين شما شوند، و مـا بـر ايـن اسـاس مـقـدر كـرده ايم كه جماعتى مث(. 61)كه از تقدير ماسبقت بگيرد 

و شما با اين كه نشاءه نخستين را ديديد، چرا متذكر نمى (. 61)شما را به خلقتى ديگر كه از آن خبر نداريد ايجاد كنيم 
آيا شما آن را مى رويانيد، و يا روياننده اش (. 63)آيا هيچ درباره آنچه كشت مى كنيد انديشيده ايد؟ (. 62! )شويد؟

و به )(. 65)و اگـر بـخـواهـيـم مى توانيم آن را بوته خشكى كنيم، و شما از شدت حادثه تعجب كنيد (. 64)ماييم ؟ 

آيا درباره اين آب (. 67)بلكه به كلى از رزق محروم شديم (. 66)در خسارت سنگينى قرار گرفتيم ( يكديگر بگوييد
شما آن را از تصفيه خانه ابر نازل كرديد، و يا (. 68)د؟ كه مى نوشيد انديشيده اي( تصفيه شده و شيرين آسمانى )

تلخ و شورش مى كرديم، ( مانند قبل از تصفيه و همانند آب درياها)و اگـر مـى خـواسـتيم (. 69)نازل كننده اش ماييم ؟ 
ا درختش را كه بعدا آي(. 71)آيا درباره آتشى كه مى افروزيد فكر كرده ايد؟ (. 71)پس چرا هنوز هم شكر نمى گزاريد 

ما آن را مايه تذكر و وسيله زندگى شما مردم (. 72)هيزم شد شما ايجاد كرديد، و يا پديد آورنده اش ما بوديم ؟ 

مطلب آنقدر روشن استحاجت نيست (. 74)پس به نام پروردگار عظيمت تسبيح كن (. 73)تهيدست بيكس قرار داديم 
و اين سوگند اگر بدانيد بسيار عظيم است ( ولى ياد مى كنيم )(. 75)ياد كنيم به اين كه به سقوط ستارگان سوگند 

كه جز پاكان كسى از آن آگاه (. 78)در كتابى پنهان از بشر بود ( كه قبال)(. 77)كه اين قرآنى است ارجمند (. 76)
هم بى اعتنايى و سهل انگارى مى آيا هنوز هم به اين امر م(. 81)تنزيلى از ناحيه رب العالمين است (. 79)نيست 

پـس چـرا وقـتـى جـان يـكـى از شـمـا بـه حـلقـوم مـى (. 82)و بهره خود را در تكذيب آن قرار مى دهيد (. 81)كنيد؟ 
و )و در آن هـنـگـام همه تماشا مى كنيد كه او دارد از دستتان مى رود (. 83( )توانايى بازگرداندن آن را نداريد؟)رسـد 

پس چرا (. 85)در حالى كه ما از شما به او نزديك تريم، ولى شما نمى بينيد (. 84( )رى از دستتان ساخته نيست كا

پـس بـدانـيـد كـه روز جزايى داريد، و )(. 87)جان او را بر نمى گردانيد اگر راست مى گوييد؟ (. 86)اگر روز جزايى نداريد 
، اگر آنكه جانش به حلقوم رسيده از (مقربين و اصحاب يمين و مكذبين . دشما مردم در آن روز هم سه طايفه هستي

در آن روز به ! اى پيامبر(. 91)و اما اگر از اصحاب يمين باشد (. 89)راحتى و رزق و جنت نعيم دارد (. 88)مقربين باشد 
و حرارت (. 93)ايى وى از آب جوشان پذير(. 92)و اما اگر از تكذيب گران و گمراهان باشد (. 91)تو سالم خواهد كرد 

پس به نام پروردگار عظيمت تسبيح گوى (. 95)به درستى كه اين همان حق اليقين است (. 94)آتش خواهد بود 

(96 .) 

  بيان آيات

بعد از آنكه رشته كالم خداى سبحان منتهى شد به بيان عاقبت امر طوايف سه گانه، كه آخـرين ايشان اصحاب شمال 

عاملى كه ايشان را به چنين سرنوشتى سوق داد يـكـى شـكـسـتـن عـهدى بود كه در ازل سپرده بودند : و فرمود بود،
كه به مراسم عبوديت قيام كنند، و ديـگـرى تـكـذيـب بـعـث و جـزا بـود، و نـيـز بـعـد از آنـكـه رسـول گـرامـى خود را 

بعث و جزا و بيان كيفرها و پاداشهاى قيامت رد كند، ايـنك در اين آيات ايشان دستور داد به اين كه گفتار آنان را با تقرير 
را بر سر اين كه معاد و جزا را انكار كردند توبيخ مى كند، به ايـن كـه آورنـده خـبر بعث و جزا خدا است، كه آفريدگار 

مقدر كرده، او مى داند كه از آغاز  ايشان و مدبر امر ايشان و كسى اسـت كـه مرگ و ايجاد بعد از مرگ را برايشان

خلقتشان تـا مـنـتـها اليه امرشان چه حوادثى بر آنان جريان مى يابد، و نيز توبيخ مى كند به ايـن كـه آن كـتـابى كه 
 . ايشان را از معاد خبر مى دهد قرآن كريم است، كه از بازيچه دست شيطان ها شدن و اولياى گمراه آنان مصون است

وبـاره بـر سـر سخن شده حال طوايف سه گانه را يك بار ديگر بيان مى كند، و خـاطـر نـشان مى سازد كه سـپـس د
 . اختالف احوالى كه اين طوايف دارند، از روز مرگشان شروع مى شود و در اينجا سوره خاتمه مى يابد

 ( خلقناكم فلوال تصدقون نحن)بيان جهت اينكه الزمـه اعـتقاد به آفريدگار تصديق قيامت و معاد است 

 نحن خلقناكم فلوال تصدقون

سـيـاق ايـن آيـه سـيـاق گـفـتـگو درباره قيامت و جزا است، در زمينه اى سخن مى گويد كه مـشـركـيـن قـيـامـت و 

به تصديق مسأله تـحـريـك و تـشويق  (فلو ال تـصـدقـون )جـزا را انـكـار و تـكـذيب كرده بودند، و در چنين زمينه اى جمله 
كـه بـر سـر جـمله مذكور درآمده استفاده مى شود جمله  (فـاء)معاد و ترك تكذيب آن است، و به طـورى كـه از حـرف 

قبلى تـعـليـل ايـن جـمله است، و خالصه مى فهماند اين كه شما را تشويق مى كنيم به تصديق مـعاد، و دست 
ما شما را آفريده ايم، پس چرا گفته ما )است كه آخر ما خالق شما هستيم،  برداشتن از تكذيب و انكار آن، علتش اين

 (. را درباره معاد تصديق نمى كنيد؟

به چه جهت خلقت خدا ايجاب مى كند كه مردم جزا و آمدن قيامت و وجود معاد را تصديق كنند؟ : خـواهـيـد گـفت 
 : جواب مى گوييم به دو جهت 

تعالى پديد آورنده انسان ها از هيچ و پوچ باشد او مى تواند بـراى بـار دوم هـم ايـشـان را  وقـتى خداى: اول ايـن كـه 

قـال مـن يـحـيـى العـظـام و هـى رمـيـم ): خـلق كـنـد، هـمـچـنـان كه در جاى ديگر همين مطلب را آورده مى فـرمـايـد
 . ( قـل يـحـيـيـهـا الذى انـشـاءهـا اول مرة و هو بكل خلق عليم
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وقـتـى پـديـد آورنـده مـردم و مـدبر امورشان و كسى كه خصوصيات و امـرشـان را او تـقـدير و : جـهـت دوم ايـن كـه 
اندازه گيرى مى كند خداى تعالى است، پس او به آنچه با آنها مى كند و حـوادثـى كـه بـرايشان پيش مى آورد داناتر 

خـبـر مـى دهـد كـه بـه زودى مـبعوثشان مى كند، و بعد از مردن بار ديگر  است، و چون داناتر است وقتى به ايشان
زنده شان نموده جـزاى اعمالشان را چه خير و چه شر مى دهد، ديگر چاره اى جز تصديقش ندارند، پس هيچ عـذرى 

جزا است، همچنان كه  براى تكذيب كنندگان خبرهايى كه او در كتابش داده باقى نمى ماند، و يكى از آن خـبرها بعث و

كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا ): و نيز فرموده  (اال يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير): فرمود  خودش 
 . (فاعلين 

ما شما را خلق كرده ايم، و مى دانيم كه با شما چه مى كـنـيـم، و بـه زودى : پـس حـاصـل مـفـاد آيه اين شد كه 
اريم درباره شما انجام خواهيم داد، و اينك به شما خبر مى دهيم كه به زودى زنده تان مى كنيم، و در برابر آنچه بنا د

آنچه مى كرديد جزايتان خواهيم داد، با اين حال چرا خبرهايى را كه در كتاب نازل بر شما به شما مى دهيم تصديق 
 نمى كنيد؟ 

هذا ): ه خطاب بكار رفته، چون مردم غايب فرض شـده بـودنـد، مى فرموددر اين آيه و آيات بعديش التفاتى از غيبت ب
پذيرايى از ايشان است در روز جزا، ولى در ابـتـداى آيـات مورد بحث مردم مخاطب قرار گرفته اند، روى -نزلهم يوم الدين 

ده كه در آيات مـورد بـحـث ، و اين دگرگون كردن سياق براى اين بو(نحن خلقناكم ): سخن به ايشان كرده مى فرمايد
بـنـاى تـوبـيخ آنان را داشته، و در توبيخ، خطاب موكدتر از غيبت است، و گفتن اينكه شما چنين و چنانيد موثرتر از گفتن 

 . ايشان چنين و چنانند مى باشد

   

 افرايتم ما تمنون

معناى ريختن نـطـفـه است، كه منظور از آن در است، و امناء به  (امناء)مضارع جمع حاضر از مصدر  (تـمـنـون )كـلمـه 
به من خبر دهيد در خلقت انسان ها شما پدران و مادران : اينجا ريختن در رحم زنان است، و معناى آيه اين است كه 

 غير از ريختن نطفه چه نقشى داريد؟ 

   

 ءانتم تخلقونه ام نحن الخالقون

ود در مـى آوريـد، يا خالق آن ماييم و تبديلش به صورت بشر به دست ما آيا شما آن نطفه را به صورت انسانى مثل خـ

 صورت مى گيرد؟ 

 اسـبـاب زوال بر قدرت و اراده خداوند نيست  مرگ تقدير شده است و ناشى از غلبه

 نحن قدرنا بينكم الموت و ما نحن بمسبوقين

افاضه وجود است، وقـتـى خـداى تـعـالى بـه  آرى تدبير امور خلق به جميع شؤ ون و خصوصياتش از لوازم خلقت و
انـسان هستى مى دهد، هستى محدود مى دهد، از همان اولين لحظه تـكـويـنـش تـا آخـريـن لحـظـه زنـدگـى 

دنـيـائيـش، و تـمـامـى خـصـوصـيـاتـى كـه در طول اين مدت به خود مى گيرد و رها مى كند، همه از لوازم آن محدوديت 

و آن حد اسـت و بـه تـقـديـر و انـدازه گـيـرى و تـحـديـد خـالق عـزوجـلش اسـت، كـه يـكـى از آن  است، و جز
خصوصيات هم مرگ او است، پس مرگ انسان مانند حياتش به تقديرى از خدا است، نه كه خدا نتوانسته انسان را 

تـش هـمـيـن قـدر بـوده آفـريده اش مثال هفتاد براى هميشه آفريده باشد، و چون او از چنين خلقتى عاجز بوده، و قـدر
 (. العياذ بالّله )سال دوام داشته باشد، قهرا بعد از هفتاد سال دستخوش مرگ شود 

و نـه ايـن كـه خـدا او را بـراى هـمـيـشـه زنـده مـانـدن خـلق كـرده بـاشـد، و ليكن اسباب و عـوامـل مـخـرب و ويـرانگر 
قدرت خداى تعالى : ل غلبه كرده، و مخلوق او را بميراند، چون الزمـه ايـن دو فـرض ايـن اسـت كـه بر اراده خداى عزوج

محدود و ناقص باشد، در فرض اول نـتـوانـسـتـه بـاشـد دوام بيشترى به مخلوق زنده اش بدهد، و در فرض دوم 
ايـن در مـورد خـداى تـعـالى محال است، براى اين كه نتوانسته بـاشـد از هـجـوم عـوامـل ويـرانـگـر جـلوگـيـرى كـنـد، و 

 . قدرت او مطلق و اراده اش شكست ناپذير است

است كه بفهماند اوال مـرگ حـق اسـت، و در ثانى (نحن قدرنا بينكم الموت )از اين بيان روشن شد كه منظور از جمله 
زنـده باشد، بلكه خداى تعالى آن را براى اين موجود مقدر از ناحيه او است، نه اين كه مقتضاى نحوه وجود يك موجود 

 . مقدر كرده، يعنى او را آفريده تا فالن مدت زنده بماند، و در راس آن مدت بميرد

با در نظر گرفتن اين كه كلمه سبق به معناى غلبه و  - (و ما نحن بمسبوقين )و نـيـز روشن گرديد كه مراد از جمله 
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ما در عروض مرگ بر يك مخلوق زنده از عوامل ويرانگر شكست نمى : اين است كه  - مسبوق به معناى مغلوب است

 خوريم، 

و چـنـان نـيـسـت كه حياتى دائمى به شما افاضه كنيم، ولى آن اسباب بر اراده ما غلبه كـنـنـد، و حـيـاتـى را كـه مـا 
 . خـواسـتـه ايـم هـمـيـشـه بـاشـد، باطل سازند

 امثال، و انشاء مجدد اموات  تـبـديـل: ز تـقـديـر مـرگ حـكـمـت و غـرض ا

 على ان نبدل امثالكم و ننشئكم فيما ال تعلمون

در واقـع حال است براى  (ان نـبـدل )و مجرور  (على )، و جمله جار (قـدرنا)مـتـعـلق اسـت بـه جـمـله  (عـلى )كـلمـه 
قدر كـرديـم، در حـالى كـه آن مـرگ بـراسـاس تـقـديـر شـد كـه جـا ما مرگ را بين شما م: ، و معنايش است كه (قدرنا)

 . بـراى امـثـال شـمـا بـاز شود، و ديگران جاى شما را بگيرند، و شما را در خلقتى ديگر كه نمى دانيد در آوريم

يـزى عـبـارت است از چيزى اسـت، و مـثـل هـر چـ -بـه كـسـره مـيـم و سـكـون ثـاء  -جـمـع مـثـل  (امـثـال )و كـلمـه 

فـردى ديـگـر از نـوع آن بـاشـد مـانـند زيد كه مثل عمرو است، يعنى : كه در نوعيت با آن يكى باشد، و ساده تر بگويم 
شما را با امثالى از بشر تـبـديـل : است كه (ان نـبـدل امـثـالكـم )فردى ديگر از نوع انـسـان اسـت، و مـراد از جـمـله 

جماعتى از بشر : م، و يـا امـثـال شـمـا را بـجـاى شـمـا تـبـديـل كـنـيـم، و بـه هـر حـال مـعـنـاى آن اين است كه كـنـيـ
 . را با جماعتى ديگر، نسلى را با نسلى ديگر عوض و تبديل كنيم، اخالف بيايند و جاى اسالف را بگيرند

ه است، و مراد از آن خلقت است، و جـمـله عـطـف اسـت بـر موصول (و ننشئكم فيما ال تعلمون )در جمله  (ما)كلمه 
يعنى ما مرگ را بر  (عـلى ان نـبـدل امـثـالكـم و عـلى ان نـنشئكم ): ، و تـقـديـر كـالم چـنـيـن اسـت (نـبـدل )جـمـله 

ا خلقتى ديگر اين اساس مقدر كرديم كه نسلى ديـگـر مـثل شما را جايگزين شما كنيم، و بر اين اساس كه به شم
دهيم كه نـمـى دانـيـد چـگـونـه اسـت، و آن خلقت ديگر عبارت است از هستى آخرتى كه از جنس هستى ناپايدار 

 . دنيا نيست

مرگ در بين شما به تقديرى از ما مقدر شده، نه اين كـه نـاشـى از نـقـصـى در : و حـاصـل معناى دو آيه اين است كه 

عنا كه ما نتوانيم وسيله ادامه حيات را بـراى شـمـا فـراهـم كنيم و نه اين كه اسباب ويرانگر و قـدرت ما باشد، به اين م
مرگ و ميرآور بر اراده ما غالب شـده، و مـا را در حـفـظ حـيـات شـمـا عـاجز كرده باشد، بلكه خود ما شما را بر اين 

تـبـديـل امـثـال اسـت يعنى طبقه   ون خـلقـت مـا بـر اسـاس اساس آفـريـديـم كـه پـس از اجـلى مـعـيـن بـمـيـريـد، چـ
اى بميرند، و جا براى طبقه اى ديگر باز كنند، اسالف را بـمـيـرانيم و اخالف را به جاى آنان بگذاريم، و نيز بر اين اساس 

رگ عبارت است از است كه بعد از مردن شـمـا خـلقـتـى ديـگر وراى خلقت ناپايدار دنيوى به شما بدهيم، پس م

 . انـتـقـال از خـانـه اى بـه خـانه اى ديگر، و از خلقتى به خلقتى بهتر، نه اين كه عبارت باشد از انعدام و فناء

بـاشـد، بـه  -بـه دو فـتـحـه  -در آيـه شـريـفـه جـمـع مـثـل  (امـثـال )بـعـضـى از مـفـسـريـن احـتـمـال داده انـد كـلمـه 
هر دو يك معنا را افاده كنند، و آن اين  (...ننشئكم)و  (على ان نـبـدل )ف است، و در نتيجه دو جمله مـعـنـاى وصـ

است كه ما مرگ را بر اين اسـاس مـقدر كرده ايم كه اوصافتان را دگرگون سازيم، و در آخرت به خلقتى شما را 

ز شـمـا را بـه صـفـت و شـكـل سـگ مـحـشـور كـنـيـم، مـبـعـوث كـنـيـم كـه خـودتـان نـمـى دانـيـد، مـثـال بـعـضـى ا
بـعـضـى ديـگـر را صـورت خـوك و يـا اشكال و صور ديگر، بعد از آنكه در دنيا بر صفت انسان بوديد، ولى معناى قبلى 

 . جامعتر و پرفايده تر است

  معاد است تـوضـيـح ايـنـكـه چـگـونـه عـلم بـه دنـيـا و خصوصيات آن مسلتزم اذعان به

 و لقد علمتم النشاءة االولى فلوال تذكرون

، علم به خصوصيات آن است، كـه مـسـتـلزم اذعـان بـه نـشـاه (علم به آن )دنيا است، و مراد از  (نشاءه اولى )مراد از 

حيرت انگيز عالم دنيا  اى ديـگـر و جـاودانـه اسـت، نـشـاءه اى كـه در آن بـه اعـمـال جزا مى دهند، براى اين كه از نظام
اين معنا به طور يقين به دسـت مـى آيد كه لغو و باطلى در عالم هستى نيست، و قطعا براى اين نشاءه فانى غايت و 

هدفى است باقى، و نيز از ضروريات نظام دنيا اين است مى بينيم هر موجودى به سوى سـعـادت نـوعـيـه اش 
ـايـد از طـريـق بـعـث رسـل و تـشريع شرايع و توجيه امر و نهى به سوى هـدايـت شـده، و انـسـان هـا هـم ب

سعادتشان هدايت شوند، و اين نيز صـورت نـمـى گـيـرد مـگـر ايـن كـه در بـرابـر اعـمـال نـيـك پـاداشـى و در مـقـابـل 
ـد در عـالمـى ديـگـر كه همان اعـمال زشت كيفرى مقرر شود، و چون دنيا براى پاداش و كيفر تنگ است، ناگزير بـاي

 (. از سوره ص مراجعه شود 28و  27به آيه )نشاءه آخرت است صورت بپذيرد 

و امـا ايـن كـه چـگـونـه مـمـكـن اسـت انـسـان هـايـكـبـار ديـگـر زنـده شـونـد، دليـل امـكـان نيز در همين نشاءه دنيا 
خدايى كه اين عالم را از كتم عدم به هستى آورد، و چنين قدرتى است، چون در اين نشاءه ديدند و فهميدند كه آن 

و اين خود برهانى است بر امكان  (قـل يحييها الذى انشاءها اول مرة ): داشت، او بر ايجاد بار دومش نيز قـادر اسـت 
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 . معاد، و بر طرف كردن استبعاد منكرين آن

سان ها علمى نيز به مبادى برهان پيدا مـى شـود، بـرهـانى كه با علم نشاءه دنيا براى ان: و كـوتـاه سخن اين كه 
امكان بعث را اثبات مى كند، و استبعادى را كه منكرين نسبت به آن دارند برطرف مى سازد، پس با اثبات امكان ديگر 

 . استبعاد معنايى ندارد

بـدنـى : ا است، و حـاصـلش ايـن اسـت كـه برهان بر امكان حشر بدنه -بـه طـورى كـه مالحظه كرديد  -و ايـن بـرهـان 
كـه در قـيـامـت زنـده مـى شود، و پاداش يا كيفر مى بيند مـثـل بـدن دنيوى است، و وقتى جايز باشد بدنى دنيايى 

خلق شود و زنده گردد، بدنى اخـروى نـيـز مـمـكـن اسـت خـلق و زنـده گـردد، چـون ايـن بـدن مثل آن بدن است، و 
 . مثال در جواز و عدم جواز، يكى استحكم ا

  نيست مبتنى بر قياس (و لقـد عـلمـتم النشاة االولى فلوال تذكرون): بـيـان ايـنـكـه آيـه 

اين آيه داللت دارد بر اين كه قـيـاس، عـمـلى اسـت : و تـعجب از زمخشرى است كه در تفسير اين آيه گفته است 

د را توبيخ مى كند كه چرا قياس نكرديد، و با مقايسه نشاءه آخرت به نشاءه دنيا به صـحـيـح، بـراى اين كه منكرين معا
 . امكان آن پى نبرديد؟

و تعجب ما از اين جهت است كه وى ميان قياس برهانى و قياس فقهى فرق نگذاشته، آنچه در آيـه شـريـفـه آمـده 
اوال آيه )ش اسـتـدالل كـرده قـيـاسـى است فقهى كه قـيـاسـى اسـت بـرهـانـى و مـنـطـقـى، و آنـچـه وى بـرايـ

مفيد ظن ( برهانى مفيد علم است، و قياس فقهى   شريفه هيچ داللتى بر حجيت و اعتبار آن نـدارد، و ثـانـيا قياس 
 . است، و هيچ ربطى بهم ندارند

چرا مـتـوجـه نـمـى شـويـد، كـه آن كـس : دمى گوي (افال تذكرون ): در روح المـعـانـى در ذيـل آيـه شـريـفـه كه فرموده 
كـه قـادر بـر خـلقـت نـشـاءه اول اسـت نسبت به نشاءه دوم قادرتر است، براى اين كه صنع آن كمتر است و كار 

كمترى مى برد، زيرا در نشاءه اول چيزى در دست نبود، ولى در نشاءه دوم مواد اصلى در دست است، و هـر مـوجودى 
ن شده و الگويش مشخص گشته، و بنابر اين استداللى كه بـا آيـه شـريـفـه كـرده انـد بـراى اعـتـبـار فرمولش معي

قـيـاس درسـت مـى شـود، و ليـكـن بـعـضـى اشـكـال كـرده انـد كـه آيـه تنها داللت دارد بر قياس اولويت، نه بر قياس 
آيه تنها مى فرمايد خدا به طريق اولى قادر بر : ده تر اين كه سا. اصطالحى، چـون آنچه در آيه آمده قياس اولويت است

 . بعث است

هـمـان اشـكـالى كـه بـه زمـخـشـرى وارد بـود بـه وى نـيـز وارد اسـت، بـه اضـافـه اشكال كه قياس در آيه، قياس 

شـاءه مـثـل هـمـنـد، و مـبـداء ايـن دو نـ: اولويت هم نيست، زيرا جامع بين نشاءه اولى و نشاءه آخرت ايـن اسـت كـه 
 . قـيـاس اسـت كـه حـكـم امثال در جواز و عدم جواز يكى است

و امـا ايـن كـه گـفـت بـپـا كـردن نـشـاءه قـيـامـت كـار كـمـتـرى مـى بـرد، چـون مواد اصلى و فـرمـول هـر مـوجود در 
پديد آمـدنـش احـتـيـاج به افاضه وجود دارد، بقايش دست است، اين نيز ممنوع است، چون مواد اصلى همان طور كه 

نيز محتاج به افاضه وجود است، و همچنين فرمول هر موجود همان طوراصل پديده اش احتياج به افاضه الهى دارد، 
ن بقايش نيز محتاج افـاضـه او اسـت، پـس بـراى خـداى تـعـالى نـشـاءه اول و دوم هيچ فرقى ندارد، اينجاست كه بطال

 . قياس اولويت هم روشن مى شود

نشاءه اول بدون الگو بود، و نشاءه دوم الگو دارد، اين نيز صحيح نـيـسـت، و در حـقـيـقـت ميان : و امـا ايـن كـه گـفت 

مثل و مثال خلط كرده، چون بدن آخرتى از اين نظر كه بدن است مـثل بدن دنيوى است، نه مثال آن، وقتى مثال آن مى 
همه آن خصوصيات و اجزا كه بدن دنيوى داشت از سلولها و گلبولها و ساير مواد داشته باشد، و در آن صورت شود كه 

ديگر بـدن اخـروى نـمـى شود، بلكه همان بدن دنيوى است ، و فرض ما اين است كه بدن در آن روز بدنى است 

 . اخروى، چيزى كه هست مثل بدن دنيوى است

ـر بـدن اخـروى مـثل بدن دنيوى باشد، با در نظر گرفتن كه مـثـل هـر چـيـزى غـيـر آن چـيـز اگ: حـال اگـر بـگـويـى 
 . اسـت بـايـد انـسـان در آخـرت غـير انسان در دنيا باشد، چون مثل آن است نه عين آن

و روح هم با در مباحث سابق مكرر گذشت كه شخصيت انسان به روح او است، نه بـه بـدنـش، : در پاسخ مى گوييم 
مرگ منعدم نمى شود، آنچه با مرگ فاسد مى شود بدن است ، كه اجزايش متالشى مى گردد، پس اگر همين بدن 

براى نوبت دوم ساخته و پرداخته شد، مـثـل هـمـان بـدنى كه در دنيا بود، و روح آدمى بدان متعلق گشت، انسان عين 
هـمـچـنـان كـه مـى بـيـنـيـم زيـد در حـال پـيـرى عـيـن زيـد در حال انسانى خواهد شـد كـه در دنـيـا مـى زيـسـت، 

جوانى است، با اين كه از دوره جوانيش تا دوره پيريش چند بـار بـدنـش عوض شده و هر لحظه در حال عوض شدن 

 . است، و اين وحدت شخصيت را همان روح او حفظ كرده است



 

21 

   

 محرومون... ا فرايتم ما تحرثون

 آب و آتش  زراعت،: ـات ربـوبـيـت پـروردگار با بر شمردن سه تا از مهمترين حوائج مردماثـب

همه اينها : بـعـد از آنكه منكرين معاد را به كيفيت خلقتشان و تقدير مرگ و مير در بينشان تذكر داد، و فـرمـود كه 
ـعـالى اسـت، از ايـن آيـه بـه بعد شروع مى كند مقدمه است براى معاد و جزا، و نيز همه اينها از لوازم ربوبيت خداى ت

يكى مسأله زراعتى است كه با آن قوت خود را فراهم مى كنند، : به شمردن سه تا از مهمترين حوايج زنـدگـيـشان 

دوم آب است كه آن را مى نوشند، و سوم آتش است كه با آن گرم مى شوند و بسيارى از حوايج خود را به وسيله آن 
 مى سازند، فراهم 

و بـه ايـن وسـيـله ربوبيت خود را براى آنان اثبات مى كند، پس ربوبيت چيزى، به جز تدبير مالك امور ملك خود را نمى 
 . باشد

اسـت مـعـنـاى كـار  (تـحـرثـون )كـه مـصـدر فـعـل  (حـرث )كـلمـه  (افـرايـتـم مـا تـحـرثـون ): نـخـسـت مـى فـرمـايـد
آيا اين شماييد كه آن را مى رويانيد و رشد مى  (ءانـتـم تـزرعـونه ). ن يعنى شخم و پاشيدن بذر استكـردن در زمـي

بـه بـذر و يا به  (تزرعونه )، و ضميرها در جمله (يـا كـار شما تنها افشاندن تخم است )دهيد به حدى كه دانـه بـدهـد؟ 

اعت ذكر نشده بـود، تـا ضمير به آن برگردد، ولى از زمينه كالم زراعت بر مى گردد، و در سابق كلمه بذر و نيز كلمه زر

و اين تنها در اينجا نيست كـه ضـمـيـر به چيزى برگشته كه در كالم نيامده، در قرآن كريم موارد نظير آن )معلوم است 
م، تـا بـه حدى كه كامل ، و يا اين كه ما افشانده شما را مى رويانيم و نمو مى دهي(ام نـحن الزارعون )( بسيار اسـت 

و اگر نمى خواستيم شـمـا را روزى دهـيـم، و زراعـت را به ثمر برسانيم،  (لو نشاء لجعلناه حطاما)شود، و دانه دهد، 
مى توانستيم آن را گياهى به درد نـخـور كـرده، قـبـل از رسيدن به ثمر بخشكانيم، و با وزش بادها خرد و متالشى 

تعجب مى كرديد، و از آفتى كـه بـه زراعتتان رسيده  (تفكهون )قت است كه از سرنوشت خود آن و (فظلتم )كنيم، 
، به راستى در غرامت و خسارت (انا لمغرمون ): افسوس مى خورديد، و ماجرا را براى يكديگر بازگو نموده مى گـفـتيد

بـل نـحـن )اتـمـان هـدر گـشـت، سنگينى واقع شديم، مالمان از دسـت رفـت، و وقـتـمـان تـلف شـد، و زحـمـ

، هـمـه ايـنـهـا به جهنم، اين را چه كنيم كه ديگر چيزى نداريم بخوريم، و يا بفروشيم و حوايج زندگى خود (مـحـرومـون 
 . را فراهم سازيم

ه، بـا ايـن كـه چطور در اين آيه زراعت را از مردم نفى كرده و به خدا نـسـبـت داد: در اينجا اين سوال پيش مى آيد كه 
دخـالت مـردم و اسـبـاب طـبـيـعـى در رويـش و نـمـو زرع قـابـل انـكـار نـيست ؟ در پاسخ مى گوييم هم آن درست 

است، و هم اين، و هيچ منافاتى در بـيـن نـيـسـت، چـون زمـيـنـه گـفـتـار ايـن نـيـسـت كـه بـخـواهـد تـاثـيـر عوامل 
آيا تاثير اين اسباب از خود آنها است و يـا از خـدا است ؟ و اثبات كند كه : ه مى خواهد بفرمايدطبيعى را انكار كند، بلك

اگر اسباب طبيعى سببيت و تاثيرى دارند، خدا اين موهبت را به آنها داده، و همچنين خود اسباب را خدا آفريده، و نيز 
و هم اثرشان آفريده خدا هستند، و باالخره سر نخ  اسباب و عواملى كه اين اسباب را پـديد مى آورند، هم خودشان

 . تمامى اثرها و موثرها به خدا منتهى مى گردد

   

 فلوال تشكرون... افرايتم الماء الذى تشربون

تحريك بر شكرگزارى است (پس چرا شكر نمى گزاريد -فلو ال تشكرون )بـه مـعـنـاى ابـر اسـت، و جمله  (مـزن )كـلمـه 

ى خـدا بـه ايـن اسـت كـه بـه زبـان و عـمل اظهار كنى كه اين نعمت ها از خداست، و اين همان عبادت و شـكـرگـزار
 . است، و بقيه الفاظ آيه روشن است

   

 و متاعا للمقوين... افرايتم النار التى تورون

 (ايـراء)مـضـارع از بـاب افـعـال  (رئون تـو)بـوده، و  (تـورئون )در اصـل  (تـورون )كـلمـه : در مـجـمـع البـيـان مـى گـويـد
: يـورى و نيز وقتى مى گويند -اورى : اسـت، و ايـراء بـه معناى روشن كردن آتش و اظهار آن است، گفته مى شـود

، معنايش اين است كـه فالنى كبريت زد و آتش را بر افروخت و ظاهر ساخت، و اگر كبريت بزند (فالن قدح فاءورى )
كـه در اصـل مـقـوئيـن ) (مقوين )و نيز صاحب مجمع البيان گفته كلمه . (قدح فاكبى ): گـيـرد مى گويندولى آتش نـ

است، و اقواء به معناى وارد شدن و ماندن در بيابانى است كه  (اقواء)جـمـع اسـم فـاعـل از بـاب افعال ( بـوده اسـت 
 .ايش اينكه خانه از اهلش خالى شد، معن(اقوت الدار): احدى در آن نباشد، وقتى مى گويند

مى خواهد بفرمايد آيا اين آتشى كه شما روشن مى كنيد خود شما چـوبـش را پـديـد )و مـعـنـاى آيه روشن است 
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آورده درخـتـش را ايـجاد كرده ايد و يا پديد آورنده اش ما بوديم ؟ اين ما بـوديـم كـه آن را وسـيله تذكر و مايه زندگى 

 (. شمايى كه اگر دستگيرى ما نبود سرگردان و بيچاره بوديدشما كرديم 

  (فسبح باسم ربك العظيم): معناى آيه 

 فسبح باسم ربك العظيم

است، بعد از آنكه شواهد ربـوبـيـت خـود را بـراى كـفـار ( صـلى الّله عـليه و آله و سلم)خـطـاب در ايـن آيـه رسـول خـدا 
ـى بود كه شما را خلق كرد و امـورتـان را تدبير نمود، و او به زودى مبعوثتان مى كند، تا او كـس: ذكـر كـرد و فـرمـود

جزاى اعمالتان را بدهد، و چـون كفار با شنيدن اين بيانات همچنان به تكذيب خود ادامه دادند، روى سخن را از ايشان 
ه خرجشان نمى رود، لذا دسـتـور مى دهد تا آن بـرگردانيده متوجه رسول گرامى خود كرد، تا بفهماند اين مردم حرف ب

 . جناب خدا را از شركى كه مردم مى ورزند و نيز از تكذيبى كه درباره بعث و جزا دارند منزه بدارد

آمده تفريع را مى رساند، و مى فـهـمـانـد دسـتـور بـه تـسبيح  (فـسـبـح باسم )پـس حـرف فـاء كـه بـر سـر جـمـله 
باى استعانت و ياباى مالبست است و مـعـناى جمله  (باسم )در كلمه  (باء)يان سابق است، و حرف نتيجه و فرع ب
حال كه چنين است پس تو خداى را با استعانت به نام او تسبيح گـوى و مـنـزه بـدار، مـمكن هم هست : اين است كه 

او نـيـز هـسـت، هـمـچـنـان كـه ديـگـران نـيـز ايـن مراد از اسم نامبردارى و ذكر خدا باشد، چون اسم خدا را بـردن ذكـر 

احـتـمـال را داده انـد، و نـيز ممكن است حرف باء براى تعديه باشد، چون تنزيه اسم خدا تنزيه خدا است، و معنايش 
نزه بدار، و شريكى ذكر شـود، و يـا بـعـث و جـزايـش انـكـار گـردد مـ  اسم پروردگارت را از اين كه برايش : است كه 

 . است (رب )و يا براى كلمه  (اسم )صفت براى كلمه  (عظيم )كلمه 

   

 فال اقسم بمواقع النجوم

 . رويهم سوگند است (ال اقسم )كلمه 

به  (اقسم )، و كلمه (و تنها منظور تاكيد آورده شده )در آن زيادى و بى معنا است،  (ال)كلمه : بـعـضـى گفته اند

 . است (خورم سوگند مى )معناى 

 . من سوگند نمى خورم: نافيه است، و مى خواهد بفرمايد (ال)كلمه : بـعـضـى ديگر گفته اند

من سوگند : اسـت، كـه بـه مـعـنـاى مـحـل اسـت و مـعـنـاى آيـه چـنين است كه  (مـوقـع )جـمـع  (مـواقـع )و كـلمـه 
 . در آسمان دارد مى خورم به محلهاى ستارگان، به آن جايى كه هر ستاره

هست ليكن موقع مصدر ميمى و به معناى وقوع و سقوط  (موقع )جمع  (مواقع )كلمه : بعضى از مفسرين گفته اند

است، و آيه مى خواهد به سقوط ستارگان در روز قيامت، و يا بـه افـتـادن شـهـاب هـا بـر سـر شـيـطـان هـا، و يـا بـه 
 . ولى وجـه اول بهتر است و به ذهن زودتر مى رود. ـگـام غـروب اشـاره كـنـدمـحـل سـقـوط سـتـارگـان در هـن

   

 و انه لقسم لو تعلمون عظيم

اين آيه شريفه مى خواهد سوگند قبلى را بزرگ جلوه دهد، و مطلبى را كه با آن سوگند تأكيد و اثبات مى كرد بيشتر 
 . تأكيد كند

   

 نـون ال يـمـسـه اال المـطـهـرون تنزيل من رب العالمينانـه لقـرآن كـريـم فـى كـتـاب مـكـ

 است  (انى كتاب مكنون)معناى اينكه قرآن كريم و 

از آنجايى كه كفار مسأله وحدانيت خدا را در ربوبيت و الوهيت و همچنين مسأله بعث و جزا را انـكـار داشـتـنـد، و انـكـار 
الم نازل شده و در آن داستان توحيد و معاد آمده اظهار مى داشتند، در خـود را بـا انـكـار قـرآن كـه بـه رسول اس

حـقـيـقـت انـكـارشـان مـنـشـعـب بـه دو انـكـار مـى شـد، اول اصـل تـوحـيـد و بـعـث، دوم انـكـار قـرآنـى كـه مـشتمل 

ر مـى دهـد، هـمـيـن جـهـت خـداى بر مسأله توحيد و بعث است، و يا به عبارت ديگر توحيد و بعثى كه قرآن از آن خـبـ

تـعـالى در ايـن سـوره دو جـور بـا آنـان صـحـبـت كـرد اول اين كه با ذكر شواهدى از آيات و ادله توحيد و بعث اين دو 
ختم مى  (متاعا للمقوين )شروع شده، و در جمله  (نحن خلقناكم )مسأله را اثبات نمود، كه ايـن استدالل از جمله 
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 . شود

وع دوم بـه بـيـانى آن را اثبات نمود كه در عين اثبات مطلب، كالم الّله بودن قرآن را نـيـز اثـبـات مـى كـنـد، و مـسـجـل نـ
مـى سـازد كـه قـرآن كـالم خـدا و مـحـفـوظ نـزد او و نازل شده از ناحيه او است، و باالخره آن را به بهترين وصفى 

 . توصيف كرد

جواب قسم سابق است، و ضمير در آن به قرآنى كه از سياق استفاده مى شود بر مى  (كريم  انه لقرآن)پس جمله 
البته با در نظر داشتن اين كه مقام آيه مقام مدح  -گردد، و از توصيف خداى تعالى قرآن را به لفظ كريم و بدون هيچ قيد 

د خدا كريم و عزيز است، و هم بدين جهت چنين بر مى آيد قرآن به طور مطلق كريم و محترم است، و هم نز -است 
كـريـم است كه صفاتى پسنديده دارد، و هم بدين جهت سودرسان براى خلق است، سودى كـه هـيـچ چـيـز جـاى آن 

 . را نـمـى گـيـرد، چـون مـشـتـمـل بـر اصول معارفى است كه سعادت دنيا و آخرت بشر را تضمين مى كند

قرآن محفوظ و مصون از هـر دگـرگـونـى و تـبـديل : وصيف دوم قرآن است، مى فرمايدت (فى كتاب مكنون )و جمله 
است، چون در كتابى است كه آن كتاب اينطور است و آن كتاب عـبـارت اسـت از لوح مـحـفـوظ، هـمـچـنـان كـه در 

 . (بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ): جـاى ديـگـر فـرمـوده 

صـفـت كـتـاب مـكـنـون و لوح مـحـفـوظ اسـت، البته احتمال اين نيز هست كه  (ال المـطـهـرون ال يـمـسـه ا)و جـمـله 
 . در آن الى نافيه باشد برگشت هر دو احتمال به يك معنا است (ال)صفت سومى براى قرآن باشد، و بنابراين كه حرف 

نى كه در آن كتاب است، از دسترس اغيار و آن كتاب مكنون كه قرآن در آن است و يا قرآ: و مـعنايش اين است كه 
 .ناپاكان محفوظ است، و به جز پاكان كسى با آن مساس ندارد

  (ال يسمه ال المطهرون): در آيه  (مظهرون)و  (مس)مراد از 

و بـه هـر تـقـديـر كـالم در سـيـاق بـزرگـداشـت امـر قـرآن اسـت، مـى خـواهـد قـرآن را تـجـليـل كـند، و از 

مس قرآن دست كشيدن به خطوط آن نيست، بلكه علم به معارف آن است، كه همينجا مى فهميم كه منظور از 

قـرآن در كـتابى مكنون و پنهان است، و آيه : جز پاكان خلق كسى به معارف آن عالم نمى شود، چون فـرمـوده 

 . ره مى كندنيز به آن اشا (انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون و انه فى ام الكتاب لدينا لعلى حكيم )شريفه 

كـسـانـى هـسـتند كه  (مطهرون )اسـم مـفعول از باب تفعيل تطهير است، و منظور از  (مـطـهـرون )و كـلمـه 

خداى تعالى دلهايشان را از هر رجس و پليدى يعنى از رجس گناهان و پـليـدى ذنوب پاك كرده، و يا از چيزى كه 

و آن عبارت است از تعلق به غير خداى تعالى، و اين معناى از  از گناهان هم پليدتر و عظيم تر و دقيق تر است،

گفتيم معناى علم است مناسب تر از طهارت به معناى پاكى از حدث و يا خبث است،  (مس )تطهير با كلمه 

 . وخيلى روشن است

ـدگـانـى از پس مطهرون عبارتند از كسانى خداى تعالى دلهايشان را پاك كرده، مانند مالئكه گرامى و بـرگـزي

ولى بعضى از  (انما يريد الّله ليذه بعنكم الرجـس اهـل البيت و يطهركم تطهيرا): بـشـر كـه دربـاره آنـان فرموده 

 . مفسرين كه متاسفانه بيشتر ايشان مى باشند بدون هيچ دليلى آيه را مختص مالئكه كرده اند

مراد از مـس، دسـت كـشـيدن به : گرفته، و گفته اندرا الى ناهيه  (ال يمسه )در جمله  (ال)بـعضى هم كلمه 

را هم با دو  (مطهرون )قرآن است، و مراد از طهارت هم طهارت از حدث و خبث، و يا تنها از حـدث اسـت، و كلمه 

و خالصه . تشديد قرائت كرده اند، يعنى تشديد طاء و تـشـديـد هـاء و كـسـره هـاء كـه در اصـل مـتـطهرون بوده 

كسى نبايد دست به خطوط قرآن بكشد، مگر آنكه وضو گرفته باشد، و يا هم با : ه شريفه مى خواهد بفرمايدآي

 . وضو باشد و هم بدنش پاك باشد
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جمله : نـافـيـه بـاشـد نـيـز مـى شـود حـمـل بـر ايـن مـعـنا كرد، و گفت كه  (ال)آيـه را بـا فـرض ايـن كـه كـلمـه 

تر  برى، كه منظور از آن انشاء است و اين مسلم است كه انشاء به صورت اخبار بليغ مذكور جمله اى است خ

 است، 

دوايت را مى خورى و ترشى : دوايت را بخور و ترشى مخور، بگوييم : مـثـال اگـر بجاى اين كه به بيمار بگوييم )

 (. تر و موكدتر است  هم نمى خورى، بليغ 

را صفت قرآن بگيرى، معنايش اين مى شود كه  (ال يـمسه اال المطهرون )مـله و اگـر جـ: در كـشـاف مـى گـويـد

سزاوار نيست كسى قرآن را لمس كند، مگر آنكه با طهارت باشد، چنين كسى مى تواند به نوشته هاى قرآن : 

 . دست بكشد

در صورتى كه آيه و خواننده عزيز توجه فرمود اين نيز صحيح است كه منظور از مس، علم و اطالع باشد، هم 

 . صفت قرآن باشد، و هم در صورتى كه توصيف كتاب مكنون باشد

وصـف ديـگـرى اسـت بـراى قـرآن، و كـلمـه تـنـزيـل مـصـدرى اسـت بـه  (تـنـزيـل مـن رب العـالمـيـن )جـمـله 

ز نـاحـيـه خـدا بـه سـوى مـعـنـاى اسـم مـفـعـول، يـعـنـى نـازل شـده، پـس قـرآن كـتـابـى اسـت نـازل شـده ا

شـمـا، آن را نـازل و در خـور فـهـم شـمـا كـرد، تـا آن را بـفـهـمـيـد و تعقل كنيد، بعد از آنكه كتابى بود مكنون كه 

 . جز پاكان كسى با آن مساس نداشت

بيت او گسترده بر و تـعـبـيـر از خـداى تـعالى به رب العالمين به اين منظور است كه اشاره كند به اين كه ربو

سراسر همه عوالم است، كه اين منكرين معاد جزئى از آن عوالمند، پـس خـداى تـعـالى رب ايـشان نيز هست، 

و وقتى رب ايشان باشد، برايشان است كه به كتاب او ايمان آورده كالمش را بشنوند، و بدون تكذيب تصديقش 

 . كنند

   

 افبهذا الحديث انتم مدهنون

جمع اسم فـاعـل از مـصـدر ادهـان  (مدهنون )بـه قـرآن كريم است، و كلمه  (هـذا الحـديـث )اشـاره بـا كـلمـه 

اسـت، و ادهـان بـه مـعـنـاى سـهـل انـگـارى اسـت، كـه البـتـه در اصـل مـعـنـاى روغـن مـالى بـه مـنـظـور نـرم 

سـهـل انـگـارى اسـتـعـمـال شـده اسـت، و اسـتـفهام در آيه كـردن چـيـزى بـوده، و بـه عـنوان استعاره در 

استفهام سرزنشى است، ايشان را سـرزنـش مـى كـنـد بـه ايـن كـه قـرآن را يـكـدسـتـى گـرفـتـنـد، و آن را 

 . چـيـزى غـيـر قابل اعتناء دانستند

  روزى خود را تكذيب قرار مى دهيد: معناى اينكه فرمود

   

 و تجعلون رزقكم انكم تكذبون
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شما تكذيب كنندگان : بهره از خير است، و معناى آيه اين است كه  (رزق )مراد از : بعضى از مفسرين گفته اند

 قرآن و منكرين معاد حظ و بهره خود را از قرآن اين قرار داده ايد كه آن را تكذيب كنيد، 

 . ـعـيـتى كه دارد، قرار دهيد، و خير بسيارى از آن عايدتان گرددبـا ايـن كـه مـى تـوانـسـتـيـد آن را در مـوق

خداى تعالى قرآن را روزيـشـان كـرد، و مـعناى : مراد از رزق بودن قرآن اين است كه : بـعـضـى ديـگـر گـفـتـه انـد

 . آيا شما اين رزقى را كه خدا روزيتان كرده با تكذيب معاوضه مى كنيد؟: آيه اين است كه 

در كالم چيزى كه مضاف بر رزق است، و كلمه رزق مضاف اليه آن اسـت حـذف شـده، و : بـعـضـى گفته اندو 

است ، يعنى خـداونـد بـه شـمـا نـعـمتى ارزانى داشت، و  (و تجعلون شكر رزقكم انكم تكذبون )تـقـدير كالم 

د كه تكذيبش كنيد، خالصه تكذيب را به جاى شما به جاى اين كه شكر آن را به جاى آريد شكر آن را اين قرار دادي

 . شكر بكار بستيد

 اگـر قـيـامـتـى در كـار نـيـست پس چرا جان به گلوگاه رسيده را بر نمى گردانيد؟ 

 صادقين... فلو ال اذا بلغت الحلقوم

اگر شما در : فـهـمـانـد كـه بـه اول گـفـتـار بـرگـشته، مى فرمايدتـفـريـع مـى  (فـاء)در ايـنـجـا بـا بـكـار بـردن 

نفى بعث راه صحيحى رفته ايد، و در انكار اين قرآن كه شما را از بعث خبر مى دهد روش درستى داريد، جان 

رگ محتضرى را كه دارد مـى مـيـرد و تا حلقوم او رسيده، به او برگردانيد، مگر جز اين است كه مى گوييد م

تـقـديـر خـداى تـعالى نيست ؟ و مگر معناى اين گفتارتان نيست كه مسأله مرگ و مير امرى تـصـادفـى و 

اتـفاقى است، پس بايد بتوانيد براى يكبار هم كه شده جان يك محتضر را بـه او بـرگـردانـيـد، چـون امـر تـصـادفـى 

هم تصادفى است، و مى شود با چاره جويى آن را آمدنش تصادفى است، بـرگـشـتنش   هـمـانـطـور كه پيش 

برگردانيد، و از تحققش جـلوگـيـرى كرد، و اگر نمى توانيد بگيريد، پس بدانيد كه مرگ مسأله اى است حساب 

 . شده و مقدر از ناحيه خدا، تا جان ها را به وسيله آن به سوى بعث و جزا سوق دهد

تفريع بر تكذيب كفار به قرآن است، و بـه آنـچـه قـرآن از آن خـبـر  (حلقوم فلوال اذا بلغت ال)بنابراين بيان، جمله 

در  (پس چرا)نظير كلمه )تـحـريك را مى رساند،  (لوال)داده، كـه يـكـى از آنـهـا مسأله بـعث و جزا است، و كلمه 

له او را وادار به تسليم در ، البته تحريك بـه كـارى كـه شـنـونـده از عـهده آن بر نمى آيد، تا به وسي(فارسى 

برمى گردد، و رسيدن جان به حلقوم كنايه است   نفس  (بلغت )بـرابـر ادعـاى خـود كنى، و ضمير مونث در جمله 

 . از مشرف شدن به مرگ

را تماشا مى كنيد دارد از دستتان شما محتضر : اين است كه  (و انتم حينئذ تنظرون ): و معناى اين كه فرمود

و نحن اقرب اليه ): مى رود و پيش رويتان مى ميرد و شـمـا هـيـچ كارى نمى توانيد بكنيد، و معناى اين كه فرمود

شما او را تماشا مى كنيد، در حالى كه ما از شما به وى نـزديـك تـريـم، : اين است كه  (منكم و لكن ال تبصرون 

روح او هـسـتـنـد نـيـز از شـما به وى   ر وجود او احاطه داريم، و فرستادگان ما كه مأمور قـبـض چـون مـا به سراس

 . نزديك ترند، اما شما نه ما را مى بينيد و نه فرستادگان ما را

و ايـن كـه مسأله قبض روح را هم به خدا نسبت داديم و هم به فرستادگان او، به خاطر اين است كه قرآن كريم 

، و در (الّله يتوفى االنفس حين موتها): كار را كرده، يكجا مسأله قبض روح را به خدا نسبت داده، مى فرمايد اين
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، و جاى (قـل يـتـوفـيـكـم مـلك المـوت الذى وكل بكم ): جاى ديگر آن را به ملك الموت نسبت داده، و فـرمـوده 

 . (اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا حتى): ديگر آن را به رسوالن خدا نسبت داده مى فرمايد

اى است كه گذشت، و اين تـكـرار بـه خـاطـر تأكيد  (لوال)تكرار همان  (فـلوال ان كـنـتـم غـير مدينين )و جـمـله 

است، كه  (يـدين  -دان )، از مـاده (جزا داده شـدگـان اسـت  -مجزيين )به معناى  (مـدينين )اسـت، و كـلمـه 

پس چرا او را بر نمى گردانيد اگر جزايى در كار نيست و شما : را مى دهد، مى فرمايد (يجزى  -جزى )معناى 

 . جزا داده نمى شويد، و ثواب و عقابى نداريد

اگر راست مى گوييد و در ادعاى خود كه بعث و جـزايـى نـيـسـت،  - (تـرجـعـونـهـا ان كـنـتـم صـادقين )

است، و  (لوال)مدخول  (تـرجـعـونـهـا)گردانيد؟ پس معلوم شد كه در واقع جمله  صـادقـيـد، چـرا او را بـر نمى

اگر راست مى گوييد پس چرا  -فلوال ترجعونها اذا بـلغـت الحـلقـوم، ان كـنـتم صادقين ): تقدير كالم چنين است 

 . جان او را كه حلقوم رسيده بر نمى گردانيد

 در حال مرگ و پس از مرگ ( اصـحـاب الشمال مين ومقربون، اصحاب الي)وضع طوائف سه گانه 

 فاما ان كان من المقربين فروح و ريحان و جنة نعيم

در ايـنـجـا بـه بـيـان حـال طـوايـف سـه گـانـه كـه در اول سـوره بـه طـور اجـمـال و تـفـصـيـل گـذشـت بـرگـشـتـه، 

به شخص محتضر بر مى گردد، كه بعد  (كان )و ضمير . از مـرگ را بـيان مى كندوضـع آنـان در حـال مـرگ و بـعـد 

از حالت احتضار، و مردنش از سياق كالم فهميده مى شود و مـراد از مـقـربـيـن هـمـان سـابـقـون مـقـربـون 

معناى  (روح )مه و كل (و السابقون السابقون اولئك المقربون ): اسـت كـه در اول سوره درباره آنان مى فرمود

 . به معناى رزق است (ريحان )راحت، و كلمه 

ريحان به معناى همان گياه خوشبو است، اما بهشتى آن، كه در هنگام مرگ آن را براى : بـعـضـى گـفته اند

 . مقربين مى آورند همينكه آن را بوييد از دنيا مى رود

باشد جزاى خوبيهايش اين است كه از هر هم و غمى و  اما آن محتضر اگر از مقربين: و معناى آيه اين است كه 

 . درد والمى راحت است، و رزقى از رزق هاى بهشتى دارد، و بعد از مردن هم جنت نعيم را دارد

   

 و اما ان كان من اصحاب اليمين فسالم لك من اصحاب اليمين

سالم )يكى اين كه الم اختصاص ملكى باشد، و معناى جمله چند احتمال هست،  (لك )در كلمه  (الم )درباره 

تو در ميان اصحاب يمين كه همه قرينان تو و رفقاى تو هستند داراى سالمت هستى، و از : ايـن باشد كه  (لك 

 . آنان به تو جز خير و سالمت نخواهد رسيد

: ى باشد، و معناى جمله اين بـاشد كه الم به معناى عل: احـتـمـال دوم كـه بـعـضـى داده انـد ايـن است كه 

 . اصحاب يمين بر تو سالم مى فرستند، احتماالت ديگرى داده اند كه از نقلش صرفنظر مى كنيم
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صلى الّله )در اين آيه التفاتى از غيبت به خطاب بكار رفته، چون تا اينجا خطاب منكرين معاد بود، و رسـول خـدا 

اب شده بود، و در اينجا روى سـخـن بـه شـخـص آن جـنـاب كـرد، بـراى مـى گويا غايب حس( عليه و آله و سلم

  (سالم لك من اصحاب اليمين ): خـواسـت سـالم اصـحـاب يـمـيـن را بـراى او نقل كند، و بفرمايد

   

 (تصليه آتش) (و اما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم و تصلية جحيم

 . داخل كنى  به معناى آن است كه چيزى را در آتش 

 . به معناى چشيدن حرارت و عذاب آن است: بعضى گفته اند

و امـا اگـر چـنـانـچـه آن مـرده از اهل تكذيب و ضاللت باشد، پذيرايى و ضيافتى از : و مـعـنـاى آيـه ايـن اسـت كـه 

ت، خداى تعالى دوزخيان را به مكذبين و ضالين توصيف آب سخت داغ و نوش جانى از حرارت آتـش خـواهد داش

كرده، و تكذيب را جـلوتـر از ضـاللت ذكر فرموده، و اين بدان جهت است كه عذابى كه مى چشند همه به خاطر 

تكذيب و عنادشان با حق بود، چـون اگـر تـنـهـا دچـار ضـاللت بـودنـد، و هـيچ تكذيبى نسبت به حق نمى 

نـداشـتند، براى اين كه چنين مردمى در حقيقت مس تضعف هستند، كه قرآن آنان را دوزخى داشتند، عذاب 

را جـلوتـر از  (ضـالون )و كلمه  (ثـم ان كـم ايـهـا الضـالون المـكذبون ): و اگـر در آيـات قـبـل فـرمـود. نمى دانـد

ـه مـذكور در مقام رد گفته كفار است كه مى ذكر كرد، از جهت مقام و موقعيت آيه بود، چـون آي (مكذبون )كـلمـه 

يـعـنى آيا وقتى مرديم و خاك شديم، دوباره ما مبعوث  (...اذا متنا و كنا ترابا و عظاماء انـا لمـبـعـوثـون): گفتند 

مى شويم ؟ هـرگـز چـنـيـن چـيـزى مـمـكـن نـيـسـت، و در چـنـيـن مـقـامـى مـنـاسـب تـر آن اسـت كـه اول 

 . ت آنان به ميان آورده شود، بعد تكذيبشانضالل

   

 ان هذا لهو الحق اليقين

بـه معناى علم است، اما نه تنها علم، بلكه علم چيزى از آن جهت كه علم با خـارج و واقعيت  (حـق )كـلمـه 

حق است كه معلوم آن با واقعيت خـارجى مطابق باشد، پس هر علمى حق نيست، آن علمى )مطابق است، 

عبارت است از عـلمـى كـه در آن نـقطه ابهام و ترديدى  (يقين )و ( مانند علم به اين كه واحد نصف دو تا است 

بسا مى شود افرادى ساده لوح چيزى عـلم پـيـدا مـى كـنـنـد، و ليـكـن بـا مـخـتـصـر تـشـكـيـك و )نباشد، 

پس اين كه در آيه ( ه مـى تـوان عـلمـشـان را مبدل به شك كرد، چنين علمى علم اليقين نيست وسـوسـ

اين اضافه به حسب اصطالح اضافه بيانيه است، كه خاصيت  (يقين )را اضافه كرد به كلمه  (حق )شريفه كلمه 

 . تأكيد را دارد، و مى خواهد وضع مضاف را بيان كند

ايـن بـيـانـى كـه مـا دربـاره حـال طوايف سه گانه مردم كرديم حقى است كه : و مـعـنـاى آيـه ايـن اسـت كـه 

هيچ نقطه ابهام و ترديدى در آن نيست، و عـلمـى كـه بـا هـيـچ دليـل و بـيـانـى نـمـى تـوان آن را مبدل به شك 

 . و ترديد كرد
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 فسبح باسم ربك العظيم

تفسير اين جمله گذشت، چون در چند آيه قبل هم عين اين عبارت آمده بود، تنها چيزى كه در اينجا بايد گفت 

آن را مى رساند، و مى فـهـمـانـد ايـن جـمله تفريع و نتيجه گيرى از بيان سابق  (فاء)نكته اى است كه حرف 

 . ماست، كه درباره قرآن و شرح حال طوايف سه گانه در قيامت داشتي

وقـتـى قـرآن داراى چـنـيـن صـفـاتـى بـود، و در آنـچـه از حـال مـردم بـعـد از : و مـعـنـايـش ايـن اسـت كـه 

پروردگارت را كه چنين كتابى بـر تـو نـازل كـرده تـسـبـيح گوى، و او را از   مرگشان خبر مى داد صادق بود، پس 

سـتـقـامـت بجويى، و يا مظهر نام اوباشى، و از عقيده و ادعايى كه هر عيبى منزه بدار، در حالى كه از نام او ا

 . اين مكذبين و ضالين دارند اعراض نمايى

 بحث روايتى 

  (رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته)

يه و صلى الّله عل)از رسول خدا : مى گويد (ءانـتـم تـزرعـونـه ام نـحـن الزارعـون )در مـجـمـع البـيـان در ذيـل آيـه 

 . هيچ وقت نگوييد من زراعت كردم، بلكه بگوييد من حرث كردم: روايت شده كه فرمود( آله و سلم

 . ايـن روايـت را الدر المـنـثور هم از عده اى از صاحبان كتب حديث از ابو هريره از آن جناب نقل كرده: مؤلف

ابر  (مزن ): از معصوم روايت شده كه فرمود: ويدمى گ (ءانتم انزلتموه من المزن )و در تـفـسـيـر قمى در ذيل آيه 

و )يعنى آتـش را وسـيـله يادآورى آتش روز قيامت كرديم، : فرمود (نحن جعلناها تذكرة )است و در ذيل جمله 

 . فرمود يعنى وسيله زندگى محتاجان (متاعا للمقوين 

در روايـتـى صـحـيـح از رسـول : مى گويد (م فسبح باسم ربك العظي)و در مـجـمـع البـيـان در ذيـل آيـه شـريـفه 

همين آيه را ذكر ركوع خود كنيد : آمـده كـه وقـتى اين آيه نازل شد، فرمود( صـلى الّله عـليـه و آله وسـلم)خـدا 

 (. و بگوييد سبحان ربى العظيم )

 ورده، ايـن روايـت را كـتـاب فـقـيـه نـيـز بـه طـور مرسل، يعنى بدون ذكر سند آ: مؤلف

 . نقل كرده است( صـلى الّله عـليـه و آله وسـلم)و الدر المـنـثـور هـم آن را از جـهـنـمـى از رسـول خـدا 

و ابـن ( وى حديث را صحيح دانـسـتـه )و در الدر المنثور است كه نسائى و ابن جرير و محمد بن نصر و حاكم 

قـرآن كـريـم در شـب قـدر از : س روايت كرده اند كه گـفـت از ابن عبا( در كتاب شعب االيمان )مردويه و بيهقى 

تـكـه تـكـه نـازل ( در طـول بـيـسـت و سـه سـال )آسـمـان بـاال آسـمـان دنـيـا يـكـبـاره نـازل شـد، و پـس از آن 

ما ثم قرء فال اقسم ثـم نـزل مـن السـمـاء الدنيا الى االرض نجو): و در عـبـارتـى دگـر آمـده كـه گـفـت . گـرديـد

فال اقسم بمواقع ): ، آنگاه اين آيه را قرائت كرد(سپس از آسـمان دنيا تكه تكه بر زمين نازل گرديد -بمواقع النجوم 

 . (النجوم 
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مواقع نجوم را به اوقات نـزول تـكـه تـكـه ابن عباس خواسته است : ظـاهـر ايـن روايـت ايـن است كه : مؤلف

 -ثـم نـزل مـن السـمـاء الدنـيـا الى االرض نـجـومـا ): هـاى قـرآن تـفـسـيـر كـنـد، چـون در گـفـتـارش داشـت 

 . سـپـس از آسـمـان دنـيـا نازل شد زمين نجوما يعنى قطعه قطعه

معناى : نقل كرده كه فرمود( عليه السالم)از امام  (واقع النجوم فـال اقـسم بم)و در تـفـسـيـر قـمـى در ذيـل آيـه 

 . است، و كلمه ال به معناى نفى نيست (اقسم ) (ال اقسم )

صـلى الّله عـليـه و )ابـن مـردويـه بـه سـنـد خـود از ابـن عـبـاس از رسـول خـدا : و در الدر المـنـثـور اسـت كـه 

انه لقرآن كريم )در مـعناى آيه ( صـلى الّله عـليـه و آله وسـلم)رسـول خـدا : فـت روايـت كـرده كـه گـ( آله وسـلم

 (ال يمسه اال المطهرون )قـرآن نـزد خـدا در مـصـحفى مطهر بود، و در معناى آيه : فـرمـود  (فى كتاب مـكـنـون 

 . كسى جز مقربين با آن تماس ندارد: فرمود

هـذا كـتـابـنا )ؤ يد همان بيان گذشته ما است، و ما در تفسير آيه شـريـفـه تـفـسير مطهرون به مقربين م: مؤلف

 . در معرفى كتاب مكنون نقل كرده ايم( عليه السالم)حديثى از امام صادق  (...ينطق عليكم بالحق

نب و زن علما گفته اند كه بـراى شخص ج: گفته است  (ال يمسه اال المطهرون )و در مـجـمـع البـيان در ذيل آيه 

يعنى يكى از چيزهايى كه وضـو را بـاطل مى كند از او سر زده، و بعد از )حائض و كسى كه حدثى از او سر زده 

 ((. عليهما السلم)نقل از محمد بن على )نبايد با خطوط قرآن تماس بگيرد، ( آن وضو نگرفته 

 . مصحف است منظور از تماس مصحف به دليل رواياتى ديگر تماس كتابت و خطوط: مؤلف

از آن جـنـاب از : روايت كرده كه گـفـت ( عليه السالم)و در كـافـى به سند خود از داوود بن فرقد از امام صادق 

عـيـبـى نـدارد، و اضـافـه كـرد كـه : كه حائض بر خود آويزان كرده آيا جائز اسـت ؟ فـرمـود: پرسيدم ( حرز)تـعـويذ 

 . و يا بنويسد، و دست به آن نكشدحـتى مى تواند قرآن را بخواند 

عبد الرزاق و ابن ابى داود و ابن منذر، از عبدالّله بن ابو بكر از پـدرش ابـو بـكـر روايـت : و در الدر المنثور است كه 

به عمرو بن حزم نوشته آمده ( صلى الّله عليه و آله و سلم)در نـامـه اى كـه رسـول خدا : كـرده انـد كـه گـفـت 

 . قرآن را مس نكن مگر با داشتن طهارت: است 

 . روايـات در ايـن بـاب هـم از طـرق شـيـعـه و هـم از طـرق اهل سنت بسيار است: مؤلف

و بـاز در الدر المـنـثور است كه مسلم و ابن منذر و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده اند كـه در عـهـد رسـول 

بارانى آمد حضرت فرمود مردم دو دسـتـه انـد بـعضى شاكر و بعضى كافر، آنها ( مصلى الّله عليه و آله و سل)خدا 

فال )كه نعمت خداى را كفران كردند گفتند اين باران لطفى است كه فالن ستاره به ما كرده در اينجا بود كه آيات 

 . نازل شد (و تـجـعـلون رزقـكـم انـكـم تـكـذبـون ... اقسم بمواقع النـجـوم

ايـن حـديـث بـه طـرق زيـادى از طـرق اهـل سـنـت نـقل شده، و به اصطالح علماى حديث مستفيض  :مؤلف

 : نازل شده، گواينكه ظاهر آيات اين است كه  (انواء)است، و در همه آنها آمده كه اين آيات درباره 

چنان كه در اول سـوره در مـديـنـه نازل شده باشد، اال اينكه سياق آياتش با اين معنا سازگار نيست، هم

 . گـفـتـيـم كـه سـيـاق آيـات آن شـهـادت مـى دهـد بـر ايـن كـه در مـكـّه نازل شده باشد
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صـلى )و ابن عباس و در روايتى كه از رسـول خـدا ( عليه السالم)و در مـجـمـع البـيان آمده كه در قرائت على 

 . (و تجعلون شكر كم )آمده  (لون رزقكم و تجع)نقل شده به جاى ( الّله عـليـه و آله و سلم

صـلى الّله عـليـه و آله )ايـن روايـتـى را كـه مـجـمـع البـيـان اشـاره كـرده الدر المـنـثـور از رسـول خـدا : مؤلف

 . نقل كرده است( عليه السالم)و از عـلى ( وسـلم

اگر شما در بـرابر اعمالتان جزا : ايش است كه امام فرموده معن (غير مدينين )و در تـفـسـيـر قمى در ذيل جمله 

اگر در  (ان كنتم صادقين )آن را يعنى روحى را كه تا حلقوم آمده به بدن برگردانيد،  (ترجعونها)داده نمى شويد 

 . عقيده خود راستگوييد

شـنـيـدم مى ( معليه السال)از امام صادق : و نـيـز در همان كتاب به سند خوداز ابو بصير روايت كرده كه گفت 

 . روح و ريحان در قبر است، ولى جنت نعيم در آخرت است (فروح و ريحان )منظور از روح و ريحان در آيه : فرمود

گـفـتـه  (االحـوال و االيـمـان بـالسـوال عـن سـلمـان )قـاسـم بـن مـنـده در كـتـاب : و در الدر المـنـثـور اسـت كـه 

در : اولين بشارتى كه به مؤمن مى دهند ايـن است كه : فرمود( عـليـه و آله و سلم صـلى الّله)رسـول خـدا : 

دم مرگش او را به روح و ريحان و جنت نعيم بشارت مى گويند، و اولين چيزى كه مؤمن در قبرش بشارت داده 

باد تو را در بهشت  مژده باد تو را كـه خـدا از تـو راضى است، و مژده: به او مى گويند: مى شود اين است كه 

آمدى و چه خوش آمدى، خدا همه آنهايى را كه تا قبرت مشايعتت كردند بيامرزيد، و شهادت همه آنهايى را كه 

 . خوبى تو شـهادت دادند، پذيرفت، و دعاى همه كسانى را كه براى تو طلب مغفرت نمودند مستجاب كرد

فسالم لك من )ـنـذر از ابـن عـبـاس روايـت كـرده كـه در ذيل آيه و در هـمـان كـتـاب اسـت كـه ابـن جـريـر و ابـن م

مالئكه نزد او مى آيند، و با سالمى از نـاحيه خدا مى آيند، سالم خدا را به او مى : گفته  (اصحاب اليمين 

 . رسانند، و به او خبر مى دهند جزو اصحاب يمين است

نى بر اين است كه آيه شريفه حكايت و نقل كالم مالئكه اين معنايى كه ابن عباس براى آيه كرده مب: مؤلف

مالئكه گفتند سالم بر تو  -قالت المالئكه سالم لك حالكونك من اصـحـاب اليـمين )باشد، و تقدير آيه چنين باشد 

 .در اين صورت آيه شريفه هم سالم مالئكه است و هم بشارت (در حالى كه از اصحاب يمين هستى 

 

 


