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  مقدمه     

ي قرآن در مركز طبع و نشر قرآن كريم به به لطف و منّت الهي، روند ترجمه
عرضه شد. چنانكه در  1393، در ارديبهشت سال پايان رسيد و براي نخستين بار

ي آن اثر وعده داده شده بود، بخشي از مستندات ترجمه، تدوين و در پايگاه مؤخّره
اينترنتي مركز، قرار داده شد. عالوه بر آن عرضه، اما مركز طبع و نشر قرآن بر آن 

ختيار ي قرآن خويش را به صورت كتاب در اشد تا بخشي از مستندات ترجمه
ي اين اثر جا ذكر چند نكته در بارهمندان و پژوهشگران قرار دهد. در اينعالقه

 ست: ضروري

 مركز طبع و نشر قرآن كريم:ي ترجمهمراحل تدوين و تأليف مستندات 

محقق و در طول نگارش متن اوليه، برخي از مواضع ترجمه، به تشخيص  -1
 ص و منبع آن معين گرديد.مشخآقاي فقيهي رضايي، ، ي ترجمهنگارنده

متن مورد استفاده از اين منابع، توسط سركار خانم احمدي، از كارشناسان  -2
 واحد تحقيق، استخراج شد.

تر بود، به تشخيص تر و كليديبه جهت كثرت مستندات، برخي كه مهم -3
 محقق و نگارنده، انتخاب شد.

ني، از كارشناسان واحد موارد انتخاب شده، توسط جناب آقاي مزرعي فراها -4
تحقيق، از نظر مطابقت با متن و ارتباط با ترجمه و موارد علمي ديگر مورد بررسي 

 قرار گرفت.

مواردي كه نياز به اصالح و ويرايش مجدد داشت، توسط محقق و نگارنده و يا  -5
 آقاي مزرعي فراهاني، اصالح شد.

، ي كتابو تهيه ي در سايتهمتن نهايي توسط آقاي مزرعي فراهاني براي ارائ -6
 آماده سازي شد.

 ي مركز طبع و نشر قرآن:منابع مستندات ترجمه

ين ترجمه به منبع خاصي بسنده ، در اهي ترجمه ذكر شدكه در مؤخرهچنان
ترين  به منابع مختلف مراجعه شده است. مهم ،؛ و به ضرورت و احساس نيازنشد

  اند از:، عبارتمنابعي كه دائماً به آنها مراجعه شده



 
  ي تفسيرالف) در حوزه

الميزان في تفسير القرآن، آالء الرحمن في تفسير القرآن، مجمع البيان لعلوم 
القرآن، روح الجِنان و روح الجنان في تفسير القرآن، الكشّاف عن حقائق غوامض 

سير التفسير، البحر المحيط في التفسير، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، تف
الصافي، تفسير  المبين، تفسير الكتاب تفسير في الثمين التنوير، الجوهر و التحرير

  الكاشف. الجاللين، تفسير
  ي زبان و ادبيات عربب) در حوزه

مغني البيب عن كتب االعاريب، النحو الوافي، موسوعة النحو و الصرف و االعراب، 
القرآن و صرفه و بيانه  إعراب في الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الجدول

  الكريم (محيي الدين الدرويش). القرآن (محمود صافي)، إعراب
  ي مفردات و لغتت) در حوزه

راغب، معجم الفاظ القرآن الكريم، صحاح  لسان العرب، تاج العروس، مفردات
 جوهري، عمدة الحفّاظ، اساس البالغة، المعجم الوسيط، مقاييس اللغة، مجمع

  دكتر حميدرضا مستفيد. اثرادبي قرآن كريم، -ي لغويالعين، حاشيه كتاب البحرين،
كه از متن اين كتب، غالباً قسمتي را كه مورد استناد ترجمه ي قابل ذكر ايننكته

ايم، بنابراين ممكن است مفسر، اقوال ديگري را نيز ذكر كرده باشد. بوده است، آورده
تفاده شده، و گاهي نيز وجود اقوال مختلف، از رو گاهي از سه نقطه (...) اساز اين

  بندي مشخص است.ظاهر جمله
ي منابع ترجمه، در ميان مستندات ارائه شده، ذكر كه ممكن است همهديگر اين

  طور كه گفته شد، آنچه ارائه شده، بخشي از مستندات است.نشده باشد؛ زيرا همان
، مربوط به نخستين چاپ ترجمه كه مستنداتي كه در ادامه تقديم شدهو نيز اين

هاي بعد، برخي از مستندات نيز است و طبيعي است كه با ويرايش ترجمه در چاپ
  تغيير كند.

دانيم از محقّق ارجمند جناب آقاي مزرعي فراهاني به جهت در پايان الزم مي
  شان براي آماده سازي متن مستند سازي تشكّر كنيم.پيگيري و تالش فراوان

  قيقواحد تح  
  مركز طبع و نشر قرآن كريم  

  جمهوري اسالمي ايران  
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  حمدال ةسور 
    -----------------------------------------------   2آيه 

 ّبِ رَ هلِل  مدُ َ ا  الع َ َ   
  ؛ جهانيان است اريمالك و صاحب اختخداست كه  از آنِستايش  سپاس و

  ستايش سپاس و

 الحمد أو واحد، بمعنى الشكر و الحمد) 33: ص ،1 ج التفسير، في المحيط حرب(ال 
 أنه أصحها أقوال، ثالثة بأوصافه ثناء الحمد و بأفعاله، تعالى اللّه على ثناء الشكر و أعم،
  .أعم
 )متقاربة الشكر و المدح و الحمد )94: ص ،1 ج القرآن، تفسير في البيان مجمع 

 و. الهجاء نقيض المدح أن كما الذم نقيض الحمد أن الشكر و الحمد بين الفرق و المعنى
 أن إال بالنعمة يختص الشكر و نعمة غير من يكون قد الحمد و. الكفران نقيض الشكر
 لم لو و المصدر على شكرا فينصب شكرا هللا الحمد يقال و الشكر موضع يوضع الحمد
 هو فالشكر الشكر موقع يقع الحمد كان فإذا نصبه لما الشكر معنى في الحمد يكن
  .التعظيم من ضرب مع بالنعمة ترافاالع
 )قولوا كه آن معنى )63: ص ،1 ج تفسيرالقرآن، في الجنان روح و الجنان روض :

دمالْح لَّهاس اللّه عبد.[راست خداى حمد كه بگويى لشكر كه، است آن معنى: گفت عب 
: گفت ارىاالنب ابن و است، »ذم« نقيض »حمد« و. كرد ما با كه نعمتهايى به] را خداى

 و »جذب: «چون دارد، يكى معنى كه است مقلوب آن از است، »مدح« مقلوب »حمد«
 و شكر، و حمد ميان نكردند فرق بعضى: قولند دو بر شكر و حمد در علما و .»جبذ«

 به باشد مرد ثناى ،»حمد: «گفتند و كردند، فرقى محقّقان و. باشد معنى يك به: گفتند
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 يقول ال و سخاوته، و شجاعته على حمدته: گويد عرب باشد، او در كه خصال آن
 عامتر ،»حمد« پس. نعمته على شكرته و نعمته على حمدته: گويند و ذلك على شكرته
 كار به حمد جاى در شكر و دارند، كار به شكر جاى در »حمد« كه آن براى از باشد
  .ندارند
 )(حمد«رسد ميبه نظر هاي حمد در قرآن و روايات، با توجه به استعمال مترجم« ،

  ي سپاس و ستايش است نه فقط ستايش.معنا جامعِ
    -----------------------------------------------    3آيه 

 ا   ِن   ِ ا    ح
  ؛ مهربان است ه وكه بخشند

  كه

 )منِ( )14: ص ،1 ج بيانه، و القرآن إعرابيمِ الرَّحتعالى للّه صفتان )الرَّح.  
 )الرحيم. (الجاللة ظللف نعت) الرحمن( )25: ص ،1 ج القرآن، إعراب في الجدول (
  .الجاللة للفظ ثان نعت
    ------------------------------------------------   4آيه 

  کِلِ م  َ    يِن ادلّ  وِم ي
  ؛ كه مالك روز جزاست

  كه

 14: ص ،1 ج بيانه، و القرآن (إعراب( )كللّه رابعة صفة )مال.  
 )مثله مجرور الجاللة للفظ نعت) مالك( )25: ص ،1 ج القرآن، إعراب في الجدول. 
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  ةالبقر  ةسور 
    -----------------------------------------------   2آيه 

  الكِ  َك لِ ذ  َ ت ُ ي لِ دً هُ  [فيهِ [ يَب الرَ  ُب ت    ق
وجود ندارد (و سراسر آن حق و آن  ي دراين كتاب با عظمت كه هيچ شكّ

  . پرهيزگاران است ي برايهدايت، حقيقت است)
  با عظمت

 باستعمال اآلية في اإلشارة كانت أن جرم فال) 218: ص ،1 ج التنوير، و (التحرير 
  المنزلة. بعيد لجعله القرآن هذا شأن رفعة ظهارإل للبعيد اإلشارة اسم
    -----------------------------------------------   5آيه 

  ُ َ ا   و ِ ن رَ ي مِ دً هُ  َ ِ ُ وَ  «مّ َ ا ُ  و ُ  ُ    حوَن فلِ ا
، ايشاناز هدايتي (بزرگ) از جانب پروردگارشان برخوردارند و  انآن

  . اندرستگاران واقعي
  بزرگ

 تنكير في و )127: ص ،1 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح دىإشارة ه 
  عظمته. إلى

    -----------------------------------------------   10آيه 
  ُ ِ  ق ِ َ لو َ ُ ادَ َ  ٌض م  َ  اهللاُ  ُ ُ وَ «ا ًض َ َ ِ  یلمٌ اَ  ذاٌب  عَ َ نوا ي    بوَن ِذ ا 
) بر زيپس خدا (ن؛ مرضِ (بزرگ شك و نفاق) وجود دارد شانيها در دل 

خواهند دردناك  يعذاب، گفتند يكه دروغ م آن يمرضشان افزود و به سزا
  .داشت

  
 



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  4
  (بزرگ شك و نفاق) مرض

 ي« )121: ص ،1 ج تفسيرالقرآن، في الجنان روح و الجنان (روضف قُلُوبِهِم 
رَضاى ،»م و را علم چون و. نفاق و شك يعنى دارند بيمارى دل در و نفاق، و شك 
  .خواند بيمارى را آن است آن ضد و خالف آنچه خواند، شفا را بيان و را يقين
 )و الشك اآلية في بالمرض المراد )135: ص ،1 ج القرآن، تفسير في البيان مجمع 

  خالف. بال النفاق
 تنوين و )274: ص ،1 ج التنوير، و (التحرير »رَضللتعظيم »م. 

    -----------------------------------------------   14آيه 
ِ ي َشـ  وااِ َلـذاخَ اِ وَ  انّـاءامَ نوا قالو ءامَ  َ وا اذل قُ ذا لَ اِ وَ   ِ م كُـعَ مَ  انّـااِ م قالو طي
َ  اِ  َ مُ  نُ ا   َن ءوزِ س
با  كهيوزمان، »ميآورد مانيا:«نديگو يم، كنند داريد كه با مؤمنان  ينگامه

(و) فقط (آنان  مييشما ما با: «نديگو يم، خلوت كنند دشانيدستان پل هم
 ». ميكن ي) مسخره ممانيرا با اظهار ا

  با همدستان پليدشان

 شياطين من و الشياطين من فالن العرب لتقو )286: ص ،1 ج التنوير، و (التحرير 
  .النفاق في المنافقين قادة على هنا أطلق كذلك و استعارة، ذلك و العرب
 97: ص ،1 ج الصافي، (تفسير( »و هِمينا إِلى شَياطالمنافقين من أخدانهم » إِذا خَلَو 

  الرسول. تكذيب في لهم المشاركين
    -----------------------------------------------   22آيه 

  ا ــي جَ ذل ــلَ  َل َع ــِ  رَض الَ ا مُ ُ ــاًش ا َوالس  ِ  ءَ ما  ب ــا ــ َل َ َواَ  ءً ن ــ َن ِم الس    ءِ ما ــا  ءً م
 َ َ ف ِ  َج َ ا َ  «ُم ا لَ زقً رِ  ِت ر مَ اثل  َن مِ  ؛هب ُ ا َواَ ندادً اَ هلِل لوا عَ َ  الف َ ن َ  ت    وَن ع

(گسترده) و  يشما (همچون) بستر يرا برا ني) كه زميهمان (كس
از ، از آسمان فرود آورد و با آن ياد و آب(برافراشته) قرار د يآسمان را سقف

 يپس برا. آورد روني) بني(از زم يرزق و روز تانيبرا، انواع محصوالت
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 يقدرت نها چني(آن ديدان مي كهيدر حال؛ ديقرار نده يانيخدا همتا
  . ندارند)
  محصوالت

 نَ«) 76: ص ،1 ج القرآن، تفسير في الرحمن (آالءم راتما بها رادي ان يجوز » الثَّم 
  األطعمة. و الحبوب يعم
 أنّ الثمر عبارة عن كلّ ما  التحقيق )28،ص2(التحقيق في كلمات القرآن الكريم ج

ء، سواء كان مما يتطعم أم ال، و سواء كان مطلوبا أو غير  يتحصل و يتولّد عن شي
  ء بحسبه. مطلوب، حلوا أو مرّا، ففي كل شي

    ----------------------------------------------   25آيه 
  َ ِ َوب ِّ  مَ ءا يَن اذل ِ َ ُ نوا َو ِ وا الّص ل ُ   اَ  ِت ـ ا َـَ  ي ِمـتَـ ٍت نـ جَ َ ا ِ

َ ا مِ مِ وا قزِ ا رُ  ُ  «ارُ االَ  َ َ  ِمـ اقنـزِ ي رُ ا اذل ذَ ـ قالوا هـ÷ ازقً رِ  ةٍ رَ ن   «بـُل ق
 ُ ِ َوا ً َ مُ  ؛هتوا ب ِ ُ « اشا َ  َو ا ٌ رَ ه طَ مُ  زواجٌ اَ   ف ُ «  ة ا   َو َ دِل خ ف   و
دارند  هاييمژده بده كه بهشت، اندكرده ستهيشا يكه كارها يمؤمنان به

 ايوهيهر گاه از آن (باغ)ها م. ستها نهرها جاري(درختان) آن ريكه از ز
(تجسم) همان (اعتقاد و اخالق و اعمال ، نيا: «نديگويم، شود شانيروز

وهيو (م» .دبو شدهآن) به ما داده  قيتوف اي(در دن شتري) است كه پييكوين
 و در شودينزدشان آورده م، به هم هي) شب،و لطافت ييبايدر ز، آنجا هاي

خواهند ، اند) پاك شدهيو باطن يظاهر يكه (از هر ناپاك يهمسران آنجا
  . داشت و در آن جاودانه خواهند ماند

  هاي آنجا در زيبايي و لطافت ميوه

 78: ص ،1 ج القرآن، تفسير في الرحمن (آالء( »أُتُوا و الجنة رزق انه الظاهر » بِه 
  ردي. جيده مع يختلط لم الجودة و الحسن في بينه فيما متَشابِهاً
 (و ثانيها) أن كلها  ...فيه وجوه  )162: ص ،1 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع

متشابه في الجودة خيار ال رذل فيه عن الحسن و قتادة و اختاره األخفش قال و هذا كما 
ء بأشياء فاضلة فاشتبهت عليه في الفضل ال أدري ما اختار منها  ل القائل و قد جييقو



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  6

  .كلها عندي فاضل
    -----------------------------------------------   28آيه 

َ  يَف كَ   ِ  روَن فُ كُ ت ُ  اهللاِ ب ً  اَ ُ نَو َ موات َ ا ف ُ ا   «محياك ُ  ُ ُ  ُ يـت ُ  يـيكُ ُ  م  ُ  م 
َ جَ ُ  هِ یَل اِ     عو

يا مردگان (و اجسام بكه شم يدر حال؛ ديورزيچگونه به خدا كفر م
سپس شما ، پس (خدا) شما را زنده كرد، ديمثل نطفه و خاك) بود يروح
 ديآنگاه نزد او بازگردانده خواه؛ كنديو باز شما را زنده م رانديميرا م

  شد؟! 
  و اجسام بي روحي مثل نطفه و خاك

 كانوا نهما أمواتا كونهم من المراد )80: ص ،1 ج القرآن، تفسير في الرحمن (آالء 
 في كانوا أو األصالب في نطفا كانوا انهم بذلك عهودهم اقرب من و للحياة فاقدة أشياء

 الحياة فيهم فجعل ذلك من ء شي في حياة ال و لحما و عظاما أو مضغة أو علقة األرحام
  .اإلرادة و الحكمة و العلم فاقد من ال و ء شي ال من ال و مؤثر بال ذلك يكون ال و
 112: ص ،1 ج القرآن، تفسير في (الميزان( »و واتاً كُنْتُممن اإلنسان حقيقة بيان ،»أَم 

 و تدريجا المتغير المتبدل وجوده مسير في يسير متكامل متحول وجود فهو وجوده حيث
 بإحياء حيي ثم ميتا الدنيا الحياة في نشأته قبل اإلنسان كان فقد مرحلة، مرحلة يقطعه
و بدأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ منْ طينٍ ثُم «و قد قال سبحانه:  إحياء و هكذا و بإماتة يتحول ثم اهللا

:هوحنْ رم يهنَفَخَ ف و اهوس هِينٍ ثُمم نْ ماءاللَةٍ منْ سم لَهلَ نَسعو قال 9 -السجدة» ج ،
، و قال 14 -المؤمنون» الْخالقينَ: ثُم أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ«تعالى: 
و قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا في الْأَرضِ أَ إِنَّا لَفي خَلْقٍ جديد، بلْ هم بِلقاء ربهِم كافرُونَ. «تعالى، 

:كِّلَ بِكُمي والَّذ توالْم لَكم فَّاكُمتَونْها خَلَ«، و قال تعالى. 11 - السجدة» قُلْ يم و قْناكُم
. و اآليات كما ترى (و سنزيدها 55 -طه:»  فيها نُعيدكُم و منْها نُخْرِجكُم تارةً أُخْرى

توضيحا في محالها) تدل على أن اإلنسان جزء من األرض غير مفارقها و ال مباين معها، 
فهو انفصل منها ثم شرع في التطور بأطواره حتى بلغ مرحلة أنشئ فيها خلقا آخر، 
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المتحول خلقا آخر و المتكامل بهذا الكمال الجديد الحديث، ثم يأخذ ملك الموت هذا 
اإلنسان من البدن نوع أخذ يستوفيه ثم يرجع إلى اهللا سبحانه، فهذا صراط وجود 

  اإلنسان.
    -----------------------------------------------   30آيه 

 رَ  ذ قاَل َواِ   عِ ّ اِ  ةِ َ ئِ  ”ـ لَ لِ  َك ب ا ُل عَ َ ا اَ قالو  «ةً یلفَ خَ  رِض  االَ ِ  ٌل   ن مَ  ف
 ُ َ  دُ فِس ي ا َو  ادلِّ  ُك سفِ ف َ  ءَ ما َ  حُ بِّ َس ُ  نُ َو ُ  َك مِد ِ  اِ  قاَل  «َك لَ  ُس ّدِ قَ َون  مُ عَلـاَ  ّ

 َ َ ما ال ت   وَن ع
 نيمن در زم«كن) كه پروردگارت به فرشتگان فرمود:  ادي(را  يزمان

در را  يكس ايآ«آنان عرض كردند: ». دهميخود) قرار م ي(برا ينيجانش
؛ زد؟ير مي هاكند و خون مي كه در آن فساد يدهي) قرار مني(جانش نيزم

) منزهت يو نقص بي(از هر ع، مييستايكه تو را م كه ما در حاليحال آن
را  يزيمن چ« فرمود:» . ميداني) پاك ميازيو تو را (از هر ن ميشماريم
  ». ديدانيكه شما نم دانميم

  دانيم (از هر نيازي) پاك مي

 9: ص الجاللين، (تفسير( »و سنُقَد زائدة. فالالم بك يليق ال عما ننزهك »لَك  
 200: ص ،1 ج تفسيرالقرآن، في الجنان روح و الجنان (روض (»سنُقَد يعنى ،»لَك 
  .قبايح از شناسيم پاك را تو
 تنزيه اللَّه عز و جل) 168،ص 6(لسان العرب ج :يسالتَّقْد  
 التّطهير اإللهي) 660،ص1ب القرآن ج(المفردات في غري :يسالتَّقْد  

    ----------------------------------------------   36آيه 
  َ َ ف ُ زَ ا  َم ا الش عَ  نُ يط َ َ ا ف ّ هُ جَ َ ا ِ نا فيهِ ما  ُ  «ا  َ ا اهبِ نلَـَوق  عـٍض م بِلَ كُ عُضـطـوا ب

ِ ُ لَ وَ  «وٌّ دُ عَ  ٍ   اِ  تاعٌ َومَ  رٌّ قَ ستَ مُ  رِض  االَ م    ح
 آن سپس از آنچه در؛ لغزاندآن دو را با آن (درخت)  طانيش، پس از آن

مكان و منزلت) فرود  نياز ا، طانيهمراه ش: «(ميو گفت، كرد رونيب، بودند
 گريد يدشمن بعض، انسان ها) يعنياز شما ( يكه بعض يدر حال؛ دييآ
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 يلهيقرارگاه و وس ينيتا زمان مع نيو در زم، ) هستندنياطيش يعني(

  ». داشت ديخواه منديبهره
  آن با

 نْها«الضمير في:  )127: ص ،1 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشافللشجرة» ع .
  بسببها. الزلة على الشيطان فحملهما أى

  شياطين يعني - انسانهايعني 

 132: ص ،1 ج القرآن، تفسير في (الميزان( »بِطُوا قُلْنَا واه ضُكُمعضٍ بعبل  ودع
وحده  إبليس خص قد و إبليس و جتهزو و آلدم خطاب أنه السياق ظاهر »اآلية

» فَاهبِطْ منْها فَما يكُونُ لَك أَنْ تَتَكَبرَ فيها اآلية«بالخطاب في سورة األعراف حيث قال: 
كالجمع بين الخطابين و حكاية عن قضاء قضى اهللا به العداوة بين  »اهبِطُوا« فقوله تعالى:

  .ماإبليس لعنه اهللا و بين آدم و زوجته و ذريته
    -----------------------------------------------   41آيه 

ِ َوءامِ    نوا  ـقً ّدِ َص مُ  لُت َ اَ  ا ِ َ كُـعَ ا مَ ا  ٍ  َل و ا اَ كونـو م َوال ت َ  «؛هبِـ ِ َ َوال  وا شـ
 ِ  ئئب َ اي َ َ نً   ّ  َواِ یلًال ا ق َ  اَي ي  ف   قوِن ات

 مانيا، كنديم قيو تصد دييشما راتأ ام و كتاب آسمانيبه آنچه نازل كرده
و ؛ ورزديكه به آن كفر م ديكتاب) نباش كس (از اهل نيو نخست ديآور
و تنها از من خود را حفظ  دينفروشياندك يمرا به بها هاينشانه و اتيآ

  . ديكن
  كتاب آسماني شما را

 10: ص الجاللين، (تفسير (»نُوا وبِما آم قاً القرآن من أَنْزَلْتدصما مل كُمعمن »م 
  نبوة.ال و التوحيد في له بموافقته التوراة
 قيل معناه أنه يصدق بالتوراة و  )209: ص ،1 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع

  .اإلنجيل
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    ----------------------------------------------   44آيه 
َ اَ   ُ ت ِ  اَس انلّ  وَن أ ِّ ب ِ َ  ال ُ م َواَ كُ َس نفُ اَ  وَن َس َوت َ ن  الكِ  تلوَن  ت َ اَ  ‘َب ت َ ف   لوَن عقِ ال ت
در  ؛ديكنيرا فراموش م خودتان و ديدهيفرمان م يكيمردم را به ن ايآ

  ! د؟يريگكار نميعقل خود را به اي! آد؟يخواني) را ميكتاب (آسمان كهيحال
  گيريد كار نمي عقل خود را بهآيا 

 لُونَ« )461: ص ،1 ج التنوير، و (التحريرقالزم. هو أو الالزم منزلة منزل » تَع  
 كثر قد .. و.لواحد  يتعدى أن أصله )294: ص ،1 ج التفسير، في المحيط (البحر 

  .متعد غير كأنه صار حتى مفعوله حذف
    ----------------------------------------------   46آيه 

  ا يَن ذل  َ ُ  اَ  وَن نّ ظُ ي  ُلم م قوا رَ ـ ِ ِ ُ اَ م وَ ّ  ِهِ یَل م ا  عوَن ِج ر  
و نزد او باز  كننديدارند با پروردگارشان مالقات م نيقيكه  يهمان كسان

  . خواهند گشت
  يقين دارند

 ينَ« )152: ص ،1 ج القرآن، تفسير في (الميزانظُنُّونَ الَّذي مالقُوا أَنَّهم هِمبهذا.  »ر 
 الحسبان و الظن فيه يفيد ال اليقين مورد أنه على باآلخرة االعتقاد مورد أعني المورد،
  النقيض. يمنع ال الذي
 ينَ« )10: ص الجاللين، (تفسيرظُنُّونَ الَّذيوقنون. »ي  
 ينَ« )220: ص ،1 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمعظُنُّونَ الَّذيوقنون. أي »ي  

    ----------------------------------------------   48آيه 
   َ َوات َ ا ال تـَــوًمـــقـــوا ي َ َعـــ فـــٌس ي ن ُ ئئً يَشـــ فـــٍس ن ن  ةٌ فاعَ ـــا َشـــمِ  ُل قبَـــا َوال ي

 ُ ُ  دٌل ا عَ مِ  ذُ ؤخَ َوالي ُ َوال َ  ي َ ن   و
، )گري(د يشخص يبه جا يكه كس ديحفظ كن ي) روزيو خود را از (سخت

 ي(برا ينيگزيو جا شودينم رفتهياز او پذ يو شفاعت كنديرا ادا نم يحق
  . نخواهند شد ياريو  شودياز عذاب) از او گرفته نم ييرها
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  به جاي شخص (ديگر)، حقي را ادا نمي كند ،كسي

 (دكتر مستفيد) و گرفتن راي گريد كسي جا«ي معنا به» يجزي ،يجز« فعل 
» ئايش« صورت نيا در هك است،ي متعد اصل در و است،» دادن انجام راي كار اوي بجا

ي گريد شخص يهعهد به كه را آنچه تواندينم چكسيه«ي: عني شود؛يم آن مفعول
 مفعول» ئايش« صورت نيا در كه شوديم الزم فعل يهمنزل نازل گاه و. كند اداء هست
 دهد قراري گريدي جابه را خود تواندينم چكسيه وجهچيه به«ي: عني شود؛يم مطلق

 راي گريد بار كسچيه» [اُخريّ وِزر وازِرةٌ تَزِر ال و: «مثل ؛»بكشد دوشبه ار او بار و
ي جا به و نكند غنا تكفي، ال و تغني الي ا تَجزي، ال« ):164: انعام] (رديگينم دوشبه
» يتجز« حجاز اهل لغت و ،ةسبع عن تجزي ةالبقر: السالم عليه قوله  من بنايستد، او

ي معن گفت، اخفش و. اجزاء از باشد» يتجز« تميم بني لغت و ،يثالث يبنا از باشد
 اصل و. تقضي ال تجزي ال: گفتند دگري گروه و. مقامها تقوم ال: كه است آن كلمت

 و. گويند جزاء جا اين از را پاداشت و الجزاء، منه و بود، مقابله و مكافات مجازات
ي ا شيئا، نفس عن نفس فيه جزيت ال: كه است چنين تقدير و است، مضمر او در ،»فيه«

 آن، جز و حساب و عوض و عقاب از باشد واجب او بر كهي حقّ عليه، وجب مما حقّا
 مستحقّات و ندهند،ي ديگر به او عملي جزا و گيرند، خود گناه به را نفس هر كهي يعن
 رةٌوازِ تَزِر ال و: گفتي تعال حق كه چنان نيفگنند،ي ديگر بر آن جز و اعواض از او

وِزر ّكُلِّ: قوله و ،...  اُخريم امرِئٍ لنهم ذئومشَأنٌ ي غنيهو نباشد، حمايت روز آن ، ي 
 تحت است داخل جمله اين باشد، اين بمانند آنچه و نستانند، فديه و نپذيرند، رشوت
 نَفسٍ عن نَفس تَجزي ال: قوله من المراد« ).ابو» (شَيئاً نَفسٍ عن نَفس تَجزي ال: قوله

 عن نَفس تَجزي الي: تعال قوله اَما...  الجزاء من يلزمه ما غيرُه عنه يتَحملُ ال شَيئاً اَنه
 اَن  الحديث منه وي قض ةاللغ اَهل عند هذاي جز في األصل: القفال شَيئاً فقال نَفسٍ
 اَحداً زيتَج ال و تَجزيك: «يسار بن ةبرد ألبي قال سلم و عليه اهللاي صل اهللا رسول
 عن تقضي اَي مهموز غير التاء بفتح» تجزيك: «ةالعربي اَهل يرويه هكذا ،»بعدك
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 شيئاً نفس عن نفس تنوب ال ةالقيام يوم اَن ةاآليي معن و تنوب، و] توي قربان[ اَضحيتك
 شيئاً عنها تَحمل ال و] كشدينم دوشبه را او بار و رديگينم را اوي جا وجه چيه به[

 ال المطيع ةطاع اَن ةالنياب هذهي معن و اَبيه و مهاُ و اَخيه من فيه المرء يفر بل ها،اَصاب مما
 قد و. عليه واجباً كان ما] نافرمان شخص يجابه كندينم جبران[ العاصيي عل تقضي
ي جابه كنديم پرداخت[ قريبه عن يقضي كالرجل الدنيا في ةالنياب هذه تقع
ي بمعني جز من تَجزِي و« ).فخر...» ( عنه يتَحملُ و دينَه صديقه و] شاوندشيخو
 الالزم ةمنزل ينَزَّل قد و للثاني،» عن« بـ و األول، لمفعوله بنفسه متعد هو و ،يقض

 تنوب ال و عليها، وجب مما شَيئاً نَفسٍ عن نَفس ةالقيام يوم تقضي ال يالمعن و ةللمبالغ
 اَنهي عل اما شَيئاً فنصب الجزاء، من شيئا عنها قضيت ال اَو اَصابها، مما تحتمل ال و عنها،
 تَجزي ال يوماً« ي).س» (ما جزاء اَي المصدر، مقام قائم مطلق مفعول اَنهي عل اَو بهمفعولٌ
ن نَفسي ال و تقضي ال شَيئاً اَي نَفسٍ عن شيئا؛ عليها مما تُؤَدزَ: مذا الدينَي جقضاه ا «

 او به و كند حمله كه خواهديم يرِبع بن شَبث از سعد بن مرع عاشورا روز در ).آالء(
: ديگويم پاسخ در شَبث و]» ؟يكنينم حركت آنهاي سو به[ اليهم؟ تُقدم اَال: «ديگويم
 مأمور را شهر نيا بزرگ[ عنه؟ي يجز من عندك و المصر شيخَ تُكَلّف اهللا، سبحان يا«
ي جا توي برا و بكنند را كار نيا اوي جا به كه هستندي كسان تو نزد كهآن حالي كنيم
 مقتل» (الحسين لقتال] داشتينم دوست[ كارهاي ربع بن شبث يزل لم و ؛]رند؟يبگ را او

  ).مقرَّم ن،يالحس
    ----------------------------------------------   49آيه 

 اِ وَ   َ َ َ  َن َ ِ  ن ءاِل م مِ ُ ين ذ  ُ  ذاِب العَ  ءَ م سو كُ سومون  اَ  وَن ِّ ذَ ي ُ ءَ بنـا م ك
 ِ  حيوَن ستَ َ وَ  ُ ءَ سا َ ُ لِ َو ذ   ‘مك  م ب ِّ ن رَ مِ  ءٌ ال ٌ م عَ كُ ب   ظ

كه  مينجات داد اني) كه شما را از (چنگال) فرعونديآور ادي(را به  يهنگام
از آزارشان  اي(و لحظه آوردنديسخت بر سر شما م يبتيبال و مص وستهيپ

 برايو زنانتان را ( دنديبريازپسرانتان را سر م ياري):بسديدر امان نبود
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 يپروردگارتان (برا انباز ج، )هايدر آن (سخت. گذاشتندي) زنده ميزيكن

  . بزرگ بود يشيشما) آزما
  بريدند سر مي بسياري ... را

 (دكتر مستفيد) حونر: يذبرندمي سحلقومه قطع: ذبحه]: «را زيادي پسران[ ب« 
نحو  الفعل، في ونيك فالتكثير: «است مفعول كثرت براي اينجا در تفعيل باب). سيط(
 و الموت فيها كَثُر اَي» االبِلُ موتَت« نحو الفاعل، في و الطواف من اَكثرت اَي» طوفت«
  ).جا» (كثيرة اَبواباً اَي ،»األبواب غَلّقَت« نحو المفعول، في

    -----------------------------------------------   51آيه 
 عَ ذ و َواِ   َ اَ  دنا مو َ رب   ۀَلً یَل  ع ُ  َ  ُ ا ُ َ مِ  جَل العِ  ذ ُ َواَ  ؛هعِد ن ب َ ِ ـ  ظن   و

فرو  يطور برا كوه (در ي) كه ما چهل شب با موسديآور ادي(را به  يهنگام
، و شما پس از (آمدن) او (نزد ما)؛ ميفرستادن الواح تورات) قرار گذاشت

  . )ديدي(و پرستكارانه آن گوساله را ساختيدستم
  ساختيد

 ابتداء بمعنى ء يجي االتخاذ )259: ص ،1 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح 
  صنعته. أي -سيفا اتخذت -نحو لواحد فيتعدى صنعة
    -----------------------------------------------   55آيه 

ُ َواِ   ـُ لذ ق      َحـ َك َلـ َن ؤمِ ن نُـَلـ و ّ  َ َ  ةً هـرَ جَ  ي اهللاَ َ َ ف ُ ذَ َخـا ـ مُ ت ةُ قَ عِ الص 
ُ َواَ  َ ن َ نظُ  ت   رو

، مينيارا نبرا آشك تا خدا، يموس يا: «ديگفت ) كهديآور ادي(را به  يهنگام
در  )،زيسخن كفرآم ني(به سبب اپس «. كرد ميرا باور نخواه (سخنان)تو

  . صاعقه شما را فرا گرفت، ديكرديكه نگاه م يحال
  خواهيم كردباور ن

 وسى« )240: ص ،1 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمعيا م إِذْ قُلْتُم و  نَ لَكلَنْ نُؤْم «
  .أي لن نصدقك

 نُ« »)سوره توبه 61ذيل « 69: ص ،5 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمعؤْمي بِاللَّه و 
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 عن المنافقين دون منهم يقبل و يخبرونه فيما أيضا المؤمنين ... يصدق »للْمؤْمنينَ يؤْمنُ
  القول. هذا على لهم تصديقه للمؤمنين فإيمانه عباس ابن
 )فإن  »)سوره توبه 61ذيل « 285، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

قلت: لم عدى فعل اإليمان بالباء إلى اللّه تعالى، و إلى المؤمنين بالالم؟ قلت: ألنه قصد 
التصديق باللّه الذي هو نقيض الكفر به، فعدى بالباء و قصد السماع من المؤمنين، و أن 

و «م أال ترى إلى قوله يسلم لهم ما يقولونه و يصدقه، لكونهم صادقين عنده، فعدى بالال
  ما أنبأه عن الباء. »ما أَنْت بِمؤْمنٍ لَنا و لَو كُنَّا صادقينَ

    ----------------------------------------------   57آيه 
َـ مُ كُـیَل نلـا عَ َ َواَ  امَ مـالغَ  مُ كُـیَل نلا عَ ل َوظَ   ـ ن ا َوالس يِّ ن طَ وا ِمـلُکـ «لويمـا  ِت ـ

نو كِ ـ لونا وَ َ َوما ظَ  «مكُ قن زَ رَ  ُ نفُ ا اَ ن  َ  مَ ِ ي   وَن ظ
 خوراك ي(كه نوع» منّ«و  ميقرار داد بانهي(در صحرا) ابر را بر شما سا 
(و  ميپرنده بود) را بر شما فرو فرستاد ي(كه نوع »يسلو«بود) و  نيريش

و . »ديبخور، مايداده يشما روز بهكه  ايزهيپاك يزهاياز چ:) «ميگفت
يبه خودشان ستم مبلكه ؛ به ما ستم نكردند )،شاني(آنان با ناسپاس

  . كردند
  (كه نوعي پرنده بود)» سلوي«(كه نوعي خوراك شيرين بود) و » منّ«
 نَّ« )243: ص ،1 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمعالْم كُملَيأَنْزَلْنا ع فيه وجوه» و  ...

. .. مجاهد عن العسل و كالشهد طعمه و األشجار على يقع كان كالصمغ ء شي أنه) (ثانيها
»لْوى وعباس. ابن عن السمانى يشبه أبيض طائر هو و قيلقيل هو السمانى  » الس  

    -----------------------------------------------   60آيه 
َ  ذِ َواِ      ســاس َ  ؛هوِمــقَ لِ  مــو ِ نلَــقُ ف ِ ا ا ــ صــاَك عَ ب ب َ َ ا َ انفَ فـَـ «َ  نــهُ ت مِ َ

َ  «اينً عَ  ةَ َ تا عَ اثنَ  ُ  ل ُ  مَ لِ د عَ ق ُ َ مَ  ناٍس ا َ لُک  «مَ ِ ن رِ بوا مِ وا َوا  اهللاِ  ز
 َ ِ عثَ َوال ت   ديَن فِس مُ  رِض  االَ وا 
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قومش (از خدا) آب  ي) برااباني(در ب ي)كه موسديآور ادي(را به يزمان 

پس (او زد و) » . به آن (تخته)سنگ بزن تيبا عصا: «ميپس گفت. ديطلب
 في(از طوا ي) كه هر گروهايبه گونه؛ (ديدوازده چشمه از آن جوش

(به آنان . شناختنديمحل آب خوردنشان را م، )ليئاسرايبن يگانهدوازده
فساد  نيو تبهكارانه در زم دياشاميو ب ديخدا بخور ي:)از روزميخطاب كرد

  . دينكن
  در بيابان

 136: ص ،1 ج الصافي، (تفسير( »قى إِذتَسوسى  اسم  همقَولما السقيا لهم طلب »ل 
  التيه. في عطشوا
 56: ص ،1 ج الهيجي، شريف (تفسير (»و قى إِذتَسوسى  اسم  همقَوآن كنيد ياد و »ل 

 بر تشنگى و عطش چون خود قوم براى تيه صحراء در موسى خواست آب كه را وقتى
  .بود شده مستولى ايشان
 في الماء إنما استسقى لهم ربه )250: ص ،1 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 

  تعالى. اهللا فأوحى الظمأ إليه كوافش التيه في فيها تاهوا التي الحال
    -----------------------------------------------   61آيه 

ُ َواِ   ُ ذ ق  ل    َ لَ  و َ ن ن ِ   ص ـا رَ نَلـ ادعُ فَـ ٍد واِحـ عاٍم طَ  َ ّـج نَلـِ يُـ َك ب ِ ُ ا  ـا ت ِ  ُت ن
َ  نمِ  رُض االَ   ثّ هـا َوقِ قلِ ب َ ِ دَ َوَعـ هـاا َوفومِ هِئـا َ بِد سـتَ َ اَ  قـاَل  «هالِ َصـا َوب  لو
 َواَ ي هُ اذل  ِ  د َ ً طوا مِ هبِ ا  ‘ٌ َوخَ ي هُ اذل ب َ م مـا َسـكُـلَ   اِ ا ف ُ ا ِ  ’متل ُ ت بَـَو

ــیَل عَ  ـاذلِّ  مُ ِه ةُ لـ  َ َ َوا   ةُ نَ ســ ِ َوبــا َ بِــ َك ِلــذ  ’اهللاِ  َن ِمــ ٍب َضــغَ ءو ب ُــ ا  نــوا م 
 َ َ كفُ ي ِ  رو َ  اهللاِ  ِت ايـئئب ُ َوي َ يّ ِ انل  لـوَن قت ِ یـ َـ ِ َغـب ِ ا ـذِلـَك  ’ّ وا َصـا عَ ِ

َ وَ    دوَن عتَ نوا ي
، يموس يا: «دي) كه (از سر لجاجت و استهزا) گفتديآور ادي(را به  يهنگام
خاطر ما از پروردگارت بخواه  به پس؛ كرد مينوع غذا صبر نخواه كيما بر 

 ازشيعدس و پ، ريس، اريخ، ي) سبزلياز (قب، انديرويم نيكه از آنچه زم
، تر استآنچه را كه پست ايآ«) گفت: ي(موس» . آورد رونيب مانيبرا
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 )،يعزت و آزاد نياز ا، است ني(حال كه چن د؟يكنيبهتر م زيچ نيگزجاي
كه آنچه ؛ دييفرود آ )،دارد وجودو جنگ در آن  يري(كه درگ يبه شهر

 يچارگيو ب يو خوار. ». خواهد بود تاني(در آنجا) برا، ديدرخواست كرد
 ي) و گرفتار غضبشوندينم از آن جدا گري(چنان) بر آنان مقرر شد (كه د
بود كه  نيا ي) برايآن (ذلت و خشم اله. (بزرگ) از جانب خداوند شدند

؛ كشتنديرا م امبرانيو پ دنديورزيكفر م خدا هايو نشانه اتيآنان به آ
 نيآن (عذاب) بد )،(آري. ) نداشتندكار ني(بر ا يحق كه هيچ يدر حال

  . كردنديتجاوز مو (از حد خود)  يسبب بود كه نافرمان
  از (قبيل)

 نْ )275: ص ،1 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روحبيانية. الثانية م  
(حال كه چنين است از اين عزت و آزادي) به شهري (كه درگيري و جنگ در 

  ) فرود آييدوجود داردآن 

 و رويد بيرون بيابان اين از است چنين كه اكنون )277: ص ،1 ج نمونه، (تفسير 
(اهبِطُوا مصراً فَإِنَّ است  آنجا در خواهيد مى آنچه زيرا شويد، شهرى وارد كنيد كوشش

.(أَلْتُمما س لَكُم  
 بِطُوا« )97: ص ،1 ج القرآن، تفسير في الرحمن (آالءراً اهصان يحتمل بالتنوين »م 
 األمر و التنوينب انسب هو كما األمصار من مصرا اهبطوا أو. .. المعروفة مصر بها يراد

 مجمع و ذلتهم و عبوديتهم بالد هي مصر ألن للتعجيز هو إنما الوجهين كال على بالهبوط
 مصر إلى الهبوط يستطيعون فكيف التيه عليهم كتب انهم إلى مضافا المنكوب عدوهم

»هناك إن قدرتم و انى  »فَإِنَّ لَكُم»أَلْتُمما س.«  
  ) نداشتند كه هيچ حقي (بر اين كار

 أن مع الحق بغير القتل قيد )277: ص ،1 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح 
 أحد يكن لم إذ عندهم الحق بغير ذلك بأن لإليذان كذلك إال يكون ال األنبياء قتل

 الهوى، اتباع و الدنيا، حب عليه حملهم إنما و السالم، عليهم منهم أحد قتل حقية معتقدا
  االعتداء. و العصيان، في الغلو و
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 رِ«: قوله) 513: ص ،1 ج التنوير، و (التحريرقِّ بِغَيفي معتبر وجه بدون أي »الْح 
 النَّاس قَتَلَ فَكَأَنَّما الْأَرضِ في فَساد أَو نَفْسٍ بِغَيرِ نَفْساً قَتَلَ منْ أَنَّه: فيها فإن شريعتهم
 و مذمتهم، لتخليد دينهم بأصول اليهود ىعل االحتجاج من القيد فهذا] 32: المائدة[ جميعاً
  .األحوال من حال في بحق يكون ال األنبياء قتل فإن إال
 اساساً تصور نمي -العياذ باهللا–حق بودن قتل پيامبر ) 654، ص4(تفسير تسنيم ج-

شود؛ يعني ظالمانه و غيرحق بودن آن، امري واضح و آشكار است. بنابراين بايد 
در آيه، چه پيامي دارد. در جواب گفته شده: اين قيد از » لحقبغير ا«بررسي شود قيد 

فَإِنَّما  و منْ يدع مع اللَّه إِلهاً آخَرَ ال برْهانَ لَه بِه«ي در آيه» ال برْهانَ لَه بِه«قبيل وصف 
ابه عنْد فَإِنَّما حس«ي در اين آيه، جمله» من«ي است؛ زيرا جزاي كلمه» حسابه عنْد ربه

وصفي است براي كسي كه دعوي اله ديگري » ال برْهانَ لَه بِه«ي است. پس جمله» ربه
دارد، يعني وصف الزمي كه همواره با او همراه است. اظهار چنين وصفي » اهللا«جز 

ي برهان بودن مدعا در آن آيه، و تثبيت ناحق بودن كشتن انبيا در آيهسبب تأكيد بي
بدين معناست كه، الزم » بغير الحق«شود. مطابق اين بيان، قيد ميمورد بحث 

اسرائيل هيچ توجيهي براي كار خود نداشتند؛ زيرا پيغمبركشي، ناحق بودن است و بني
  ها.هم ثبوتاً مقام پيامبران مسلّم بود و هم اثباتاً سمت آن

    -----------------------------------------------   62آيه 
ــَن اذل   اِ   ــوا َواذل ءامَ  ي ــَن ن ــهــادوا َوانل  ي  ــ ي ِ َوالّص ــ َ ئئاب ــَم ــ َن ن ءاَم ِ  اهللاِ ب

ِ  وِم َوایلَ  ِ ِ  األ َ َ حً لِ ص  َل َو ِـ نـدَ  عِ ُ ُ م اَ هُ لَ ا ف ِ ّ َ َر ُ  مِهـیَل عَ  ٌف م َوال   َوال 
 َ َ َ ي   نو
) انياز م زيآوردند و (ن مانياسالم) ا امبريكه (ظاهراً به پ ي) كسانانياز م(
 امتيخدا و روز ق به (يه (به راستك يكسان، و صابئان انيحيمس، انيهودي
ششان پادا، كنند ستهياسالم)كار شا امبريپ نييآورندو (مطابق آ مانيا

و نه  گيردفرامي را هاآن يو نه ترس، داشت رانزد پروردگارشان خواهند
  . خواهند شد نياندوهگ
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  كساني كه (ظاهراً به پيامبر اسالم) ايمان آوردند
 تكرار اإليمان ثانيا و هو االتصاف  )192: ص ،1 ج القرآن، تفسير في (الميزان

 المتصفون هم اآلية صدر في آمنوا بالذينبحقيقته كما يعطيه السياق يفيد أن المراد 
  االسم. بهذا المتسمون ظاهرا باإليمان

    -----------------------------------------------   70آيه 
  ُ ـا رَ نَلـ وا ادعُ قال ُ  َك ب َ  نَلـِّ بَـي ِ ـَ  رَ َقـابلَ  ن اِ  ا مـا نّـنـا َواِ یَل عَ  هَ بَ ش    اِ  ا  اهللاُ  ءَ شـا

 ُ َ هتَ َ   دو
 ماني) برايباز هم) به خاطر ما از پروردگارت بخواه (به خوب«(گفتند: 

 انيگاو (در م ني) اكه (چگونگيچرا؛ روشن كند كه آن چگونه است
 حاتي(با توض، و اگر خدا بخواهد، گاوها) بر ما مشتبه شده است

  ». شد ميخواه تي) حتماً هداشترشيب
  حات بيشترشبا توضي

 537: ص ،1 ج التنوير، و (التحرير (»إِنْ إِنَّا و شاء ونَ اللَّهتَدهو لموسى تنشيط » لَم 
 ظهرت التي مراجعتهم سĤمة عنه لتندفع و بالبيان ربه دعاء إلى لينشط باالمتثال له وعد

  بوارقها.
 274: ص ،1 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع( »إِنَّا إِنْ شاء ونَ وتَدهلَم إلى » اللَّه

  البيان. في الزيادة صفة البقرة بتعريف اهللا إيانا و بما يشاؤه لنا من اللطف و
    -----------------------------------------------   71آيه 

 اِ  قاَل   َ  {هن ـاِ  قوُل ي  َ ٌ رَ َقـا ب ُ االَ  لـوٌل ال ذَ  ة ٌة ال تُثـ َ  َث ُمَسـ َ ِ الـ َسـ رَض َوال 
ا ِ  ئَت ِج  َن ئئ لقالُوا ا ‘ ِشيََة ف َ ب َ  ‘ّقِ ا َ َ ذَ ف دوا ي   لوَن فعَ وها َوما 

را شخم بزند  نيكه رام نشده تا زم ستگاوي، كه آن ديفرماياو م«گفت: 
) ب، كندينم ياري) آبزيو زراعت را (ن (از  ايلكه چياست و ه بيعي(كامالً

از ( پس «. ياالن حق مطلب را آورد«گفتند: » . ستي) در آن نگريرنگ د
كردند و) سرش را  اگاو گشتند و آن را پيدن مادهدنبال آ، همه لجاجتآن
  . كار را) نكنند نيبود (ا كيو نزد، دنديبر
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  از رنگ ديگر

 ةَ ال« )291: ص ،1 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روحييها شلون ال أي» ف 
  لونها. يخالف فيها
 عن لونها ىسو فيها لون ال قيل )275: ص ،1 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 

  مجاهد. و قتادة
 لون من نقبتها في لمعة ال )152: ص ،1 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 
  .ظلفها و قرنها حتى كلها صفراء فهي الصفرة، سوى آخر
    ----------------------------------------------   73آيه 

  َ ِ نلَ قُ ف ِ  بوهُ ا ا َ  اهللاُ  ِي ُ  َك لِ ذ َ  ‘هاعِض بَ ب  ا ُ  و ُ َو  ي م كُ ل عَ لَ  ؛تهِ م ءاي
 َ َ لعقِ ت   و

(تا زنده شود و  دياز (بدن) آن (گاو) را به مقتول بزن يقسمت: «ميپس گفت
و ، كنديزنده م ني)چنزيمردگان را (ن، خداوند. »كند) يقاتل را معرف

عقل خود را به كار  ديشا؛ دهديرا به شما نشان م شهاينشانه و اتيآ
  . ديريگ

  قسمتي از (بدن) آن (گاو) را به مقتول بزنيد
 في الضمير )153: ص ،1 ج التنزيل، غوامض حقائق عن اف(الكش »وها » اضْرِبأن إم 

 عليه دل لما القتيل إلى إما و اإلنسان، و الشخص تأويل على التذكير و النفس إلى يرجع
  .البقرة ببعض» بِبعضها«). تَكْتُمونَ كُنْتُم ما: (قوله من
 فَقُلْنا« )202: ص ،1 ج القرآن، تفسير في (الميزان وهها اضْرِبضعالضميرين أول ،»بِب 

  البقرة. إلى ثانيهما و قتيل، أنه باعتبار النفس إلى راجع
    ----------------------------------------------   75آيه 

َ اَ   ُ  اَ  عوَن طمَ تَ ف َن م َوقَـكُـنـوا لَ ؤمِ ي َ ُ ِمـ يـٌق َ  د    اهللاِ  مَ َ  عوَن سـمَ م  ُ 
 ُ ِّ ي َ َ َ مِ  {هفون ُ   لوهُ قَ ما عَ  عِد ن ب َ َو َ  ي َ ع   و
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در ؛ سخنان) شما را باور كنند، انيهوديكه (ديدواري(شما مسلمانان) ام ايآ 
و پس از دنديشنيسخن خدا را م، دانشمندان) آنان( از يكه گروه يحال

  ! دانستند؟يكارشان را) م ي(زشت كهيدر حال؛ كردنديم فشيدرك آن تحر
  درك آنپس از 
 أي ضبطوه  )299: ص ،1 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح قَلُوهما ع دعنْ بم

  إياه. عقلهم بعد من أي مصدرية ما و -و لم يشتبه عليهم صحته -و فهموه
    ----------------------------------------------   76آيه 

َ ذا َخـــا َواِ نـّــا ءامَ نـــوا قـــالو ءامَ  يـــَن وا اذل ُقـــذا لَ َواِ   َ   م اِ هُ عُضـــال ب ا قـــالو  عـــٍض ب
َـــاَ  ُ ّدِ ُ َ ـــ مثو ُ كـُــیَل عَ  اهللاُ  َح تَ ا فـَــِ  م یِل ُ ّ حـــا ِّ  رَ  نـــدَ عِ  ؛هم بـِــك ال فـَــاَ ‘ مـُــب
 َ َ عقِ ت   لو

 نديگومي، كنند دارصفت) با مؤمنان ديمنافق انِيهوديكه ( يهنگام
با  ايآ: «نديگويم، خلوت كنند گريكديكه با  يزمان و؛ »ميآورد مانيا«

 يآخرالزّمان) برا امبريآنچه خدا (در تورات از صفات پ يمسلمانان در باره
 شگاهيدر پ، تا به (استناد) آن دييگويسخن م، ردهشما آشكار ك

يعقل خود را به كار نم ايپروردگارتان ضد شما استدالل كنند؟! آ
  »د؟يريگ
  منافق صفت يهوديانِ

 299: ص ،1 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح( »منافقي يعني» لَقُوا إِذا و 
  الخلّص. المؤمنين اليهود
 بني على عائد »لَقُوا« األظهر أن الضمير في )551: ص ،1 ج ،التنوير و (التحرير 

 بعده، ما و] 75: البقرة[ يؤْمنُوا أَنْ فَتَطْمعونَ أَ: قوله في السابقة الضمائر نسق على إسرائيل
 اإليمان أظهروا الذين هم و منهم فريق باعتبار عليهم عائد بقالوا المرفوع الضمير أن و

  المحاجة. و المقارعة مر من تفاديا أو نفاقا
 156: ص ،1 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف( »قالُوا اليهود يعنى »لَقُوا إِذا و 
  منافقوهم. قال
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    ----------------------------------------------   78آيه 

ُ ُ َومِ   َ يّ مِّ م ا َ  و َ ال ي ِ  وَن ع  ال  اِ  َب ت  اَ  ّال ِ ُ َواِ  ما َ ّال  اِ ن  َ نّ ظُ  ي   و
) شانيكه از كتاب (آسمان هستند يسوادانبي، ها)يهودياز آن( يبرخ

 نينام د به شانيعلما باطل (كه ييخام و)آرزوها هاياليخ يفقط (مشت
  . اندشيو آنان تنها گرفتار گمان خو، داننداند) ميبه آنان آموخته

 نانباطل (كه علمايشان به نام دين به آ ييهاي خام و) آرزوها (مشتي خيال
  اند) آموخته

 290: ص ،1 ج قرآن،ال تفسير في البيان (مجمع( »يبأفواههم يقولونه قوال أي »أَمان 
 يتلونها تالوة قيل و الكلبي عن علماؤهم بها يحدثهم أحاديث قيل و عباس ابن عن كذبا
 الشيطان يخطر و الرحمة اهللا على يتمنون أماني قيل و الفراء و الكسائي عن يدرونها ال و

 الرياسة عود و ص الرسول بموت اإلسالم هابذ يتمنون و خيرا اهللا عند لهم أن ببالهم
 تخلق هو الموضع هذا في التمني و الباطل يقولون و الكذب يتخرصون أماني قيل و إليهم

  تخرصه. و الكذب
    ----------------------------------------------   83آيه 

َ َخــذ اَ َواِ   ـَـ ذنا ميثــا  اِ   ب َ  ءيــَل ا َ عبـُـالت ً اِ  يِن الوادِلَ َوبـِـ  اهللاَ ال اِ  دو  احســان
 ي القُ َوذِ   َوایلَ  ر َ   ت ـقيُمـا َواَ سنً حُ  اِس نلّ َوقولوا لِ  ِ س َوا وا الص ةَ لو 

 ُ  َوءات   ةَ وْ وا ا ُ  َ َ ّال اِ  ُ یل َو ت ُ  مِ یلًال  ق ُ َواَ  م ن َ ِ  مُ ن   ضو
جز خدا را «كه  ميگرفت مانيپ لياسرائي) كه از بنديكن ادي(را يزمان 

و  مانيتيو  شاني) به خونيهمچنو ( ديكن يكيبه پدر و مادر ن؛ دينپرست
 يبه جا نقصيو نماز را كامل و ب دييسخن بگو كوين، با مردم؛ انينوايب

) ي(ول؛ »(چه واجب باشد و چه مستحب)ديو (از مال خود) انفاق كن دآوري
، ديشد گردانيو) رو ديشكست مانيپ هيبق، از شما ( يجز اندك؛ بعد يمدت

  . ديهست گردانيوعادت) ر يو (البته) شما (از رو
  

   نيكو سخن بگوييد
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 ناً( )137: ص ،1 ج بيانه، و القرآن (إعرابسقوال أو محذوف مطلق لمفعول صفة )ح 
  حسنا.
 المصدر عن نائب مطلق مفعول) حسنا( )179: ص ،1 ج القرآن، إعراب في (الجدول 
  .حسنا قوال أي صفته فهو

  عادت) رويگردان هستيد از رويشما (

 159: ص ،1 ج التنزيل، غوامض قائقح عن (الكشاف( »و رِضُونَ أَنْتُمعقوم أنتم و » م 
  المواثيق. عن اإلعراض عادتكم

    ----------------------------------------------   85آيه 
   ُ اَ  ُ ـــ هنــ  ؤُ ـ َ  ءِ ال ُ ت ـُـُ َســنفُ اَ  لــوَن قت ــَ  َن ِ م َوت  ِ يــارِ ن دِ م ِمــنكُ ا ِمــيًق
 َ ــت َ هَ ـ ظ ــیَل عَ  رو ــِه ِ ــ ِ اِال م ب ِ َوالعُ ــ َواِ  دوا ُ أتيَ ُ وك ُ  ي  م ا ــت ف ُ  دو

 َومُ َوهُ  َ اَ  ‘مهُ اجُ م اِ كُ یَل عَ  مٌ َ ُ ف ِ  عِض بَ بِـ نوَن ؤمِ ت َ  ِب تـال َ كفُـَوت  رو
ــ ‘عٍض بَ بـِـ َ َ  ا  َ َمــ ءُ ا ُ ِمــ َك ِلــذ  ُل فَعــن ي َــ ِ  ٌي ِ ّال م اِ ن  ومَ َويـَـ «نيــاادل  ةِ وْيا

َ  ةِ مَ ي القِ  َ دّ ُ ِ  اهللاُ  اَومَ  ’ذاِب العَ  ّدِ َش اَ   اِ  و ّ  ٍل غافِ ب َ َ َ عمَ ا ت   لو
 ليشدن با قبا نپيماكه (به سبب هم ديشما هست ني) باز همي(ول 

و  ديكُشيرا م گريكديو)  ديجنگيخود م شانكيبا هم، مشرك عرب
 ياز رو كهيدر حال؛ ديرانيم رونيب شاننياز خودتان را از سرزم يگروه
و اگر (همان . ديشودست ميهم گريكديبا ، و تجاوز و ستم بر آنان گناه
(به ، نديدر حال اسارت نزد شما آ )،دايدهيكه با آنان جنگ تاننكيشاهم

كه (به حكم  يحال در؛ ديدهيم هيفد شانيا يدر مقابل آزاد)،حكم تورات
به  ايآ. شما حرام شده بود بركردنشان  رونيجنگ و) ب، از ابتدا، تورات
يكافر م گريد يو به بخش ديآوريم انمي) اتانياز كتاب (آسمان يبخش
و  يجز خوار، ) كندي(كار نياز شما كه چن يكس ي! پس سزاد؟يشو

 عذاب نتري) به سختزي(ن امتيوروز ق ستين ايدن يدر زندگ ييرسوا
  . ستيغافل ن، ديكنيو خداوند از آنچه م، برگردانده خواهند شد
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جنگيد  كيشان خود مي با هم ،هم پيمان شدن با قبائل مشرك عرب سبب(به

كُشيد و گروهي از خودتان را از سرزمينشان بيرون  و) يكديگر را مي
كه از روي گناه و تجاوز و ستم بر ضد آنان با يكديگر  رانيد درحالي مي

ايد) در حال  شويد و اگر (همان هم كيشانتان كه با آنها جنگيده همدست مي
  دهيد بل آزادي ايشان فديه مياسارت نزد شما آيند (به حكم تورات) در مقا

 طايفه  اند كرده نقل مفسران از بسيارى كه طورى به) 331: ص ،1 ج نمونه، (تفسير
 نزديك قرابت هم با و بودند يهود طوائف از دو هر كه »نضير بنى«و  »قريظه بنى«

طايفه  به» نضير بنى«برخاستند،  مخالفت به يكديگر با دنيا منافع خاطر به داشتند
 در و »اوس«طايفه  به »قريظه بنى«و  پيوستند بود مدينه مشركان از كه جمخزر«

 را خود پيمان هم طايفه اينها از يك هر داد مى روى قبيله دو آن ميان كه جنگهايى
 نشست، مى فرو جنگ آتش كه هنگامى اما كشت، مى ديگر طايفه از و كرد، مى كمك
 فديه، پرداختن طريق از تا ادندد مى هم دست به دست و شدند مى جمع يهود همه

 در( كردند مى تورات قانون و حكم به استناد عمل اين در و كنند، آزاد را خود اسيران
 همان ثانيا و نبود جايز آنها به كمك و بودند مشرك دو هر خزرج و اوس اوال كه حالى
 و ).بود هكرد صادر نيز را قتل از خوددارى دستور بود، داده را فدا دستور كه قانونى
  داشتند. فراوان نقيض و ضد اعمال اين از - ديگر نادان و لجوج اقوام همانند -يهود
    ----------------------------------------------   87آيه 

َ قَ َولَ   َ د ءات ِ ينا مو   ال َ  َب ت َ ينا مِ ف َوق ِ  ؛هعِد ن ب  ب َ  «ِل سُ ا َ َوءات   ابـَن ينا ع
 َ َ ــِّ ابلَ  َ َواَ  ِت ن  ــي ــ وِح ِ  هُ دن َ اَ  ’ِس دُ الُق ــُ ف   ــ ســوٌل م رَ كـُـءَ ا  ــِ َ  وي ا ال 

َ استَ  مُ ُ ُس نفُ اَ  َ ُ ك ُ ذ َ  اريقً فَ  ف َ ب َ يقً  َو ُ ا ت   لوَن قت
 پيدريرا پ امبرانيپ، و پس از او مي) داديكتاب (آسمان يبه موس شكيب

و او  ميروشن و معجزات آشكار داد ليدال ميپسر مر يسيو به ع ميفرستاد
 يمبرگاه پياكه) هر  ستين ني(چن ايآ. ميكرد رومندين ليرا با جبرئ
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پس ؛ ديديورزيتكبر م، آورديشما م يبرا، نبود ندتانيكه خوشا يزيچ
  !د؟يكشتيرا م يو گروه ديشمردي) را دروغگو مامبراني(از پ يگروه
  شمرديد مي دروغگو
 تُه) 704،ص1(المفردات في غريب القرآن جأو كان صادقا الكذب إلى نسبته: كَذّب 

  كاذبا.
    -----------------------------------------------   90آيه 

  ِ َ مَ ئَس ب َ ِ ا اش ُ نفُ اَ  “هوا ب َ  م اَ َ ِ فُ ي  روا  َ  اهللاُ  َل َ اَ  ا ِّ يُـ ا اَ غًيـب  اهللاُ  َل َ
ـــ َ ِم   ؛ضـــهِل ن ف ـــ َ  َ ن َم ـــ ءُ شـــا ـــادِ ن عِ ِم َ  «؛هب  ف ـــا ِ ب ـــغَ ءو ب   ٍب َض ـــغَ  َ ‘ ٍب َض
 َولِ  ٌ مُ  ذاٌب عَ  ريَن فِ ل   ه

حسد به آنچه خدا  ياز روفروختند كه  يزيخودشان را در مقابل بد چ
) كه خداوند به هر ورزنديم حسد ني(آنان به ا. ورزنديكفر م، نازل كرده

در . فرستديخود فرو م شياز فضل و بخشا، از بندگانش كه بخواهد كي
. (خداوند) گرفتار شدندرپيديپ يبه خشم ها)،كفر و حسد نياي (جهينت

  . دارند ايعذاب خواركننده، كافران
  طه]. [نق
 40: ص ،1 ج الكريم، القرآن (إعراب( »رِينَ ولْكافاستئنافية. الواو »ل  
 145: ص ،1 ج بيانه، و القرآن (إعراب( »رِينَ ولْكافاستئنافية. الواو »ل  

    ----------------------------------------------   93آيه 
َ َخــذ اَ َواِ   َ رَ وَ م كُ ذنا ميثــاق َ عنــا فَــف  ُخــ ورَ ّطــلا مُ كُ وق َ  ذوا مــا ِ كُ يــن ءات  ةٍ و ُقــم ب

 َ ِ قالو «عواَوا َ ُ َص عنا َوعَ ا  ُ ِ ينا َوا ِ بوا  ق ِ ِ  جَل العِ  مُ لو ُ  ‘ِ فرِ كُ ب ِ ق ما ئَس ل ب
 َ ُ ي ُ ُ أ ِ ك ُ  “هم ب ان ُ م اِ ُ ا ُ ن  َ ؤمِ  مُ ن   ن

عمل به تورات)  يبرا ي(محكم ماني) كه از شما پديآور ادي(را به  يزمان
 سرتان يكوه (طور) را باال )،نشان دادن قدرتمان يو (براميگرفت

تورات) را كه به  اتيآنچه (از آ:) «مي(و به شما خطاب كرد مياشتبرافر
و به  ديدست بر ندار آن و (از ديريمحكم بگ يبا عزم و اراده، مايشما داده
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و (در  ميديشن«آنان با زبان)گفتند  ي(ول. »ددهيفرمان خدا) گوش فرا

 با محبت، به سبب كفرشان شانهايو دل »ميكرد يعمل گفتند) نافرمان
و  ياله اتيآ بيتكذ، يعهدشكن نياگر (با ا«بگو: . شد ختهيگوساله آم

 مانيكه به تورات) ا ديكنيباز ادعا م، پرستيو گوساله امبرانيپ قتل
  !»دهديفرمان م يزيشما را به بد چ مانتانيا، ديدار

و قتل پيامبران و گوساله پرستي، باز  آيات الهي (با اين عهدشكني، تكذيب
  يد كه به تورات) ايمان داريدادعا مي كن

 ما قُلْ« )326: ص ،1 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روحبِئْس رُكُمأْمي بِه 
و اإليمان إلى األمر إسناد و تدعون، حسبما التوراة من عليكم أنزل بما أي »إِيمانُكُم 
 و] 87: هود[ رُكتَأْم صالتُك أَ: تعالى قوله في كما للتهكم ضميرهم إلى إضافته

  .كذا و كذا و -األنبياء قتل أي - محذوف بالذم المخصوص
 عليكم أنزل بما مؤمنين كنتم إن لهم قل المعنى) 594: ص ،1 ج التنوير، و (التحرير 
 من الشنائع من فعلتم ما فعلتم إذ اإليمان هذا به أمركم فبئسما التوراة يعني زعمتم كما
 تعرفون ال اليوم أنتم و فكيف فيكم التوراة قيام حين في للّهبا اإلشراك من و األنبياء قتل
 بمحمد اإليمان عن يصدهم بزعمهم اإليمان هذا كان إذا خاصة و قليال، إال الشريعة من

  .سلّم و عليه اللّه صلّى
 ثم عاد الكالم على توبيخهم وردهم  )109: ص ،1 ج القرآن، تفسير في الرحمن (آالء

ن بما أنزل إلينا) بما معناه ان اإليمان يأمر و يحمل على اتباع ما في قولهم الكاذب (نؤم
األوثان و  آمن اإلنسان به و العمل به. و الذي انزل عليكم يأمركم بتوحيد اللّه و مجانبة

 ان فتقولون أ عبادته وحده و طاعة األنبياء و احترامهم و اإليمان برسول اللّه و كتابه.
 بِه يأْمرُكُم بِئْسما قُلْ« إذن القبيحة أفعالكم من ذكر بما مركمأ الموهوم المزعوم إيمانكم
اإليمان. منكم اين و »إِيمانُكُم 

 ما قُلْ« )319: ص ،1 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمعبِئْس رُكُمأْمي بِه إِيمانُكُم« 
 بقتل يأمركم كان إن إيمانكم به يأمركم الذي ء الشي بئس اليهود لهؤالء محمد يا قل معناه
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 تصديقهم إيمانهم معنى و عنده من جاء ما جحد و بكتبه التكذيب و رسله و اهللا أنبياء
  اهللا. كتاب من به مصدقون أنهم زعموا بالذي
    ----------------------------------------------   97آيه 

  ُ ِ و دُ عَ  اَن ن ل مَ ق ِ َ  يَل ا   اِ ف   {هن   {هَلـَ َ  َ ِ  َك بلِـق ِ اِ ـ ب ـقً ّدِ َصـمُ  اهللاِ  ذ ِ ا ا 
 َ َ  َ ب ُ دً َوهُ   يهِ دَ ي َ ؤمِ ُ لِ  ي ي َوب   ن

را كه  ييوح )،بهانه ناند و به ايدشمن ليكه با جبرئ يانيهوديدر پاسخ 
دشمن ، باشد( ليهركس دشمن جبرئ«بگو: )،رنديپذينم، بر تو نازل كرده

خداوندبر قلبت نازل كرده  ياو قرآن را با اجازه)چرا كه؛ خداست
و  كنديم قياز خودش را تصد شيپ يِ) كه كتب آسمانياست(قرآن

  » . مؤمنان است ي(بزرگ) برا يو بشارت ييراهنما
  چرا كه

 153: ص ،1 ج بيانه، و القرآن (إعراب( »الشرط جواب على عاطفة الفاء» فَإِنَّه 
  له. التعليل بمثابة المحذوف
 ة. »الفاء«) 208: ص ،1 ج القرآن، إعراب في (الجدولتعليلي  

    ----------------------------------------------   113آيه 
  ي  انل  ِت َس یَل  هودُ ایلَ  ِت لَ َوقا  ـانل  ِت َوقاَلـ ءٍ َ  َ  هـودُ ایلَ  ِت َسـیَل  ي   َ 

ُ  ءٍ َ  َ َو َ  ي ِ  تلو  ال َ  يَن اذل  قاَل  َك لِ ذ كَ  ’َب ت ـال ي َ َ ع ِ قَـ ثـَل مِ  و ِ  ‘و
 َ َ  مُ ُ َ  اهللاُ ف ُ ب َ َ ي َ لِ تَ َ  انوا فيهِ ف  ةِ مَ ي القِ  ومَ م ي   فو
) گفتند زي(ن انيحيو مس، »ستنديبرحق ن انيحيمس«گفتند  انيهودي
) را يكتاب (آسمان )،كه (هر دو دسته يدر حال؛ »ستنديبرحق ن انيهودي«
 نادانان ).اندكه هر دو در زمان خودشان برحق بوده دانندي(و مخواننديم

. )ستنديهمانند آنان گفتند (كه مسلمانان برحق ن يسخن زي(مشرك) ن
 يداور، در آنچه (با هم) اختالف داشتند امتيق آنان در روز نيوند بخدا

  . خواهد كرد
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  بر حق نيستند

 ليسوا «سئل رسول اللّه عن الكهان فقال:  )658: ص ،1 ج التنوير، و (التحرير
ء يعتد به في  ، فالصيغة صيغة عموم و المراد بها في مجاري الكالم نفي شي»ء بشي

م بحسب المقامات فهي مستعملة مجازا كالعام المراد به الغرض الجاري فيه الكال
  الحق. من ء شي على ليست هنا فالمراد الحق من حظ على ليسوا أي الخصوص

    ----------------------------------------------   115آيه 
َ هلِل وَ   َ  ُق ِ ا َ  ‘ُب ِ َوا َ ف ُ ينَ ا َ لّ َو ما ت  وا ف   یلمٌ عَ  عٌ واِس  اهللاَ   اِ ‘اهللاِ  جهُ وَ  َ

آنجا ، ديهر جا رو كن پس به. خداستمشرق و مغربِ (عالم) فقط از آنِ 
  . داناست اريو (او) بس، ريفراگ، چرا كه (رحمت) خداوند؛ خداست يسو

  (رحمت) خداوند فراگير
 رخص فلذلك الرحمة واسع قيل )364: ص ،1 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 
  الزجاج. عن الشريعة في

    ----------------------------------------------   116آيه 
  ُ ــال ــَوق َ  ــ {«هنَ ـ بحــسُ  ’ادَلً وَ  اهللاُ  ذَ وا ا َ ــب ِ  {هل َل ــا  ــم الس  م ــ لُکٌّ « رِض َواالَ  ِت و  {هَل

    توَن نِ ق
ـ ». را) فرزند(خود) انتخاب كرد ي(مخلوق، خداوند«(اهل كتاب)گفتند: 

ها و آنچه در آسمان بلكه؛ است ـ  ارمنزّهيسخنان) بس ني) او(از اي(ول
  بردارندهمه در برابر او فرمان. از آنِ اوست، است نزمي

  تخاب كردان

 (دكتر مستفيد) َـ 1: 55: (رك: توضيحات تكميلي ديبرگز كرد، ارياخت:  اتَّخَذ 
گاه يك » ترك«و » اتخذ«دو فعل  : بقره) 264بقره) ؛ تركه (آية  51(آية  اتخذتم

» ساختن«يك مفعولي باشد به معناي » اتخذ«اگر فعل مفعولي و گاه دو مفعولي هستند. 
اتخذ علي ضربين: تتعدي الي مفعول «است: » داشتن يارتحصيل كردن و در اخت«يا 

يك مفعولي باشد به معناي » ترك« و اگر (مع)؛» واحد فتكون بمعني حصل و صنع
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و به معناي » تحويل«د، از افعال ندو مفعولي باشاين دو فعل اگر  ترك كردن است.
انتقال الشيء من  يلّ علافعال تحويلٍ: تد«د بود: نكرد] خواه[گردانيد، تبديل» صيرَ«

: ي؛ ألن كل فعل منها بمعن»اَفعال التصيير«تُخالفها. و تُسمي اَيضًا:  ياُخر ةحال يال ةحال
«... )؛ 4، ص2(في، ج» تغايرها ياُخر يال ة، اَي: حولَ الشيء من حالته القائم»ريص«

... مثل: اتخذ المهندسون ... صير، جعل، اتخذ، تَخذَ، ترك، رد، وهب  ةفاشهرها سبع
فُندقاً [مسافرخانه،  ةً[كشتي بخاري]؛ و اتخذ المسافرون الباخر ةًالحديد و الخَشَب باخر

حصي الصخور [سنگريزه هتل]؛ ... ترك الموج[الحصي رماال ها شن، و تركت الشمس]-

شود] ظر گرفته ميلي مفعولين فيلمح [در نو تتعدي [اتخذ] ا«). 8، ص2(في، ج...» ها] 
 ةمتعدي تكون اَن] العجل اتخذتم[ هنا» اتخذ« يحتمل و« (مع).» فيها معني جعلَ و صيرَ

 المفعول فيكون اثنيني ال تعدت مما تكون اَن يحتمل و...  عجال، صنعتم اَي لواحد،
 الها ذتموهاتخ اَي« ؛)بحر» (الها العجل اتخذتم ثم: التقدير ،يالمعن ةلدالل محذوفا الثاني
 ليس ذلك فعل الَنّ ظالمين يكونون ال العجل ةلصور] شانساختن[ فعلهم بنفس ألن

غير از دو معناي فوق، معناي » اتخذ«رسد، . به نظر مي)مج» (مكروه هو انما و بمحظور
است؛ » چيزي را براي خود برداشتن«تواند داشته باشد، و آن معنا، ديگري نيز مي

گويد: ) مي118(نساء: » التخذنّ من عبادك نصيبا مفروضا« آلوسي در توضيح
، طبق اين »[اختصاص دادن به خود]  االختصاص وجه يعل ء الشي أخذ :االتخاذ«

نساء چنين خواهد بود: از بين بندگانت براي خودم سهمي  118توضيح، معناي آية 
-اربردتر نباشد، كمدارم. اين معنا اگر از دو معناي فوق پركمعين و افراز شده برمي

 و« )80: هبقر( »عهداً اهللاِ عنْد أَتَّخَذْتُم قُلْ«در اين آيات: » اتخاذ«كاربردتر نيست، مثل 
 النَّاسِ منَ و) «125: هبقر( »إِبراهيم مقامِ منْ اتَّخذُوا و« )116: هبقر( »ولَداً اهللاُ اتَّخَذَ قالُوا
 منْنه بِطا تَتَّخذُوا ال آمنُوا الَّذينَ أَيها يا« )165: هبقر( »أَنْداداً اهللاِ دونِ منْ يتَّخذُ منْ

كُمون118: عمران آل( »د» (و لَمعينُوا الَّذينَ اهللاُ لآم ذَ وتَّخي نْكُمم داءشُه« )عمران آل :
140» (ناتصحرَ مغَي حاتسافم ال و ذاتتَّخنس» أَخْدان م) :م ) «25اءنهذوا مفَال تَتَّخ
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 نَصيباً عبادك منْ لَأَتَّخذَنَّ قالَ و) «89: نساء( »اَولياّْء حتّيّ يهاجِروا في سبيلِ اهللاِ
» چيزي را براي خود برگرفتن«) يكي از كاربردهاي باب افتعال، 118: نساء(»مفْرُوضاً
 الظاهر و: «گويد مي افتعال، بابي برا امعناين  حيتوض دري استراباد نيالد رضي است،
ي فاشتو ،ي]بردار خودتي برا را زيچ آن اصل[ لنفسك ـ اصلَه ـ ء الشي التخاذك انه

 جعله اَي: امتطاه و لنفسه،] شده كباب[ شواء] را گوشت كرد درست[ عملَه اَي: اللحم
 ،»اتخاذ« نايمع براي زين حلبي سمين و ؛)109 ص ،1ج ،فيهشاشرح » (ةمطي لنفسه
 اتَّقي: نحو االتخاذ: معني عشر اثنا افتعل لـِ: «گويد مي او. است زده مثال را» اتّقي« فعل

 ديگر، ريتعب به». لنفسه] حفاظ[ الوِقاء جعلَ« يعني ؛)90 ص ،1ج الدرالمصون،...» (
 را خود ديگر، چيز و خود بين] حفاظ[ وقاء و مانع يك دادن قرار با: «يعني» اتقاء«

؛ و اين همان گفتة آلوسي است »اخذ لنفسه«يعني » اتخذ«. پس خالصه »كردن حفظ
  )». االختصاص وجه يعل ء الشي أخذ :االتخاذ«كه گفته: 
 ه، و الدقّة مع األخذ فهو: االتّخاذ )41،ص 1(التحقيق في كلمات القرآن جالتوج 

  .االنتخاب من قريبا فيكون
    ----------------------------------------------   118آيه 

َ ال  يَن اذل  َوقاَل   َ ي ُ لَ  وَن ع َ اَ  ا اهللاُ نَ مُ لَکِّ وال ي  وت ن ِمـ يـَن اذل  قـاَل  َك لِ ذ كَـ ’ٌة ءايَـ أتينـا
 َ َ  ثَل م مِ ِه بلِ ق ِ ق ِ َ َ   ‹و َ ُ شا ُ ت ق ُ َ  ’ملو َ ق  ن ي د ب َ يوقِ  وٍم قَ لِ  ِت ا األي   نو

 يبرا اينشانه اي، ديگويچرا خدا با ما سخن نم«مشرك) گفتند: ( نادانانِ
كه قبل از آنان )(از اهل كتاب يكسان» )؟ميرياسالم را بپذ (تا ديآيما نم

(در  شانهاي(افكار و) دل. گفتنديمانند سخن آنان م يسخن زيبودند ن
) را مانها(يو نشانه اتيآ شكيب. استگريكدي هيشب، و لجاجت) يرگيت

  . ميآشكار كرد، دارند نيقيكه  يگروه يبرا
  در تيرگي و لجاجت

 21ص الجاللين، (تفسير( »تهتَشاب مهالعناد. و الكفر في »قُلُوب  
 182ص ،1 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف( »تهتَشاب مهقلوب أى» قُلُوب 
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  .العمى في قبلهم من و هؤالء
    ----------------------------------------------   124آيه 

َ  اِ   ابتَ  ذِ َواِ    رَ  ه ِ  {هب  َ ب َ  ٍت ِ َ ف  ا عِ ّ اِ  قاَل  «ن هُ َ ن َوِمـ قاَل  «امامً اِ  اِس نلّ لِ  کُلَ  
 ُ  رِّ ذ َ  ال قاَل   «ي   َ ِ ي الهِد عَ  ناُل ي

ها را (او) آن و، آزمود ياو را با امور ميكن) كه پروردگار ابراه ادي(را  يزمان
من تو را امام مردم قرار «(آنگاه خداوند) فرمود: . كامل به انجام رساند

 مانيپ«فرمود: » ر)؟(چطو از فرزندانم«) عرض كرد: مي(ابراه» . ميدهم
مقام نيا يستهيشا، (و تنها فرزندان معصوم تو رسدكاران نميمن به ستم

  » . اند)
  ندا اين مقام يو تنها فرزندان معصوم تو شايسته

 نالُ ال قالَ« )142: ص ،1 ج المبين، الكتاب تفسير في الثمين (الجوهري يدهاي » ع 
 عنه و) ع( الصادق عن كما التقي، إمام السفيه يكون ال »ينَالظَّالم«: تعالى قوله .االمامة..

 و اللّه، امانة االمامة و بالغير، تعريض فيه و إماما، يكون ال وثنا، او صنما، عبد من) ع(
 و) ص( النبي عصمة على داللة فيها و منهم، األتقياء ينالها انما و لها، يصلح ال الظالم
  ).ع( اإلمام
 )ينَ«جل جالله   قالَ )186ص:  ،1 تفسير الصافي، جمي الظَّالدهنالُ عأي ال  »ال ي

في العيون عن الرضا عليه السالم في حديث طويل ان االمامة ...  يكون بعهدي إمام ظالم
خص اللَّه عز و جل بها إبراهيم الخليل عليه السالم بعد النبوة و الخلّة مرتبة ثالثة و 

فقال  »إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً«ره فقال عز و جل فضيلة شرفه بها و أشاد بها ذك
ال ينالُ عهدي «قالَ اللَّه عز و جل  »و منْ ذُريتي«الخليل عليه السالم سروراً بها 

  فأبطلت هذه اآلية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة و صارت في الصفوة. »الظَّالمينَ
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    ----------------------------------------------   133آيه 

ُ اَ   ُ م  َ ن ُ  د  َ حَ ذ اِ  ءَ ا َ  َ َـ عقـوَب ي َ  يـهِ بِلَ  ذ قـاَل اِ  وُت ا َ عبُـمـا ت ن ِمـ دو
 َ َ ب ُ عدي قالوا ن   هَ ـ لَواِ  َك هَ ـ لاِ  دُ عب َ  اِ  َك ئِ ءابا ا دً ا واِحـهً ـ لـاِ  َ ـَواِ  عيـَل  َواِ  هـ

 َ ِ مُ  {هلَ  ُ َو   وَن س
 ليچه دل (پس به د؟يبود حاضر شما، ديفرا رس عقوبي مرگ كهيهنگام ايآ
كه)  يدر حال؛ سفارش كرد تيهوديفرزندانش را به  عقوبيكه  دييگويم

يرا م يزيچه چ، پس از من«گفت:  فرزندانش در آن زمان به
و اسحاق  لياسماع، ميابراه اكانتين يو خدا تو يخدا« گفتند: »د؟يپرست
   ». مياو هست مياست و ما تسل گانهي ييكه خدا ميپرستيرام

  يعقوب فرزندانش را به يهوديت سفارش كرد؟ كه گوييد  يل ميپس به چه دل
 فقال الكتاب أهل سبحانه خاطب )400: ص ،1 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع :
»أَم كُنْتُم داءضَرَ إِذْ« حضورا كنتم ما أي »شُهح قُوبعي توإِذْ« حضورا كنتم ما و »الْم 

 على تدعوا فال ذلك تحضروا لم أنكم معناه و »بعدي منْ ونَتَعبد ما لبنيه يعقوب قالَ
 إال بعثتهم ما فإني النصرانية و اليهودية إلى تنسبوهم بأن األباطيل رسلي و أنبيائي

 تعالى اهللا فرد باليهودية بنيه أوصى مات يوم يعقوب أن قالوا اليهود أن ذلك و بالحنيفية
 يعبدون كانوا الناس ألن تعبدون من يقل لم و »دونَتَعب ما« قال إنما و قولهم عليهم

  بعدي. من تعبدون األشياء أي فقال األصنام
 )على اإلنكار  )191، ص: 1 تفسير الصافي، ج توالْم قُوبعضَرَ يإِذْ ح داءشُه كُنْتُم أَم

آله و سلم أ لست أي ما كنتم حاضرين، قيل ان اليهود قالوا لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و 
  تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات فنزلت

 كانوا ألنهم لليهود، الخطاب )193: ص ،1 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 
 ما و لبنيه قاله ما سمعوا و شهدوه لو أنهم إال اليهودية، على إال نبى مات ما: يقولون
 لقولهم، منافية فاآلية. اليهودية عليه ادعوا لما و ،اإلسالم ملة على حرصه لهم لظهر قالوه،
 قبلها يقدر أن على متصلة أم تكون أن الوجه لكن و شهداء؟ كنتم أم: لهم يقال فكيف
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 يعقوب حضر إذ شهداء كنتم أم اليهودية؟ األنبياء على تدعون أ: قيل كأنه محذوف،
 و التوحيد على بنيه أراد إذ له مشاهدين كانوا إسرائيل بنى من أوائلكم أن يعنى الموت،

  برآء؟ منه هم ما األنبياء على تدعون لكم فما ذلك، علمتم قد و اإلسالم، ملة
    ---------------------------------------------   138آيه 

َ  «ةً بغَ ِص  اهللاِ  َن مِ  نُ حَس ن اَ َومَ  «اهللاِ  ةَ بغَ ِص     دوَن بِ ع  {هلَ  نُ َو
كه خدا (روح و جان) ما را (با  يو) به راست، ميآوريم مانيما به خدا ا(
، كرده است ايژهيو آميزيمحض در برابر خود) رنگ ميو تسل يتاپرستكي

ما  )،نيهم يدارد؟ (برا يخاص آميزي) رنگخدا (چنينبهتر از كسيو چه
  . ميپرستي(تنها) او را م

به راستي كه خدا (روح و جان) ما را (با يكتاپرستي و تسليم محض در برابر 
  اي كرده استآميزي ويژهخود) رنگ

 غَةَ« )196: ص ،1 ج التنزيل، غوامض حقائق عن كشاف(البص مؤكد مصدر »اللَّه 
 صبغ، من »فعلة« هي و تقدمه، عما) اللَّه وعد( انتصب كما) بِاللَّه آمنَّا: (قوله على منتصب
 اإليمان ألن اللَّه، تطهير: المعنى و الصبغ عليها يقع التي الحالة هي و جلس، من كالجلسة

 يسمونه أصفر ماء في أوالدهم يغمسون كانوا النصارى أن فيه األصل و. سالنفو يطهر
 صار اآلن: قال ذلك بولده منهم الواحد فعل إذا و لهم، تطهير هو: يقولون و المعمودية،
 صبغة باإليمان اللَّه صبغنا و باللَّه، آمنا قولوا: لهم يقولوا بأن المسلمون فأمر حقا، نصرانيا

 باإليمان اللَّه صبغنا. المسلمون يقول أو. تطهيرنا مثل ال تطهيراً به طهرنا و صبغتنا، مثل ال
  .صبغتكم نصبغ لم و صبغته
 نَّا قُولُوا« في به المأمور بالقول متصل هذا )721: ص ،1 ج التنوير، و (التحريرآم 
و إلينا نزلأ ما و باللّه آمنا المعنى و علمت كما اعتراض بينها ما و] 136: البقرة[ »بِاللَّه 
 أما معا النصارى و اليهود على رد »اللَّه صبغَةَ«. اللّه صبغة إيمانا قبل من األنبياء أنزل ما

 كانت لما و فيهم، مستمرة سنة فألنها النصارى أما و فيهم نشأت الصبغة فألن اليهود
 صبغة بأن عليهم رد عقائدهم على المحسوسات تأثير لغلبة لهم مشروعة المعمودية
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  إليهما. المشار العمل و االعتقاد اإلسالم
    ----------------------------------------------   139آيه 

  ُ  ُ ل اَ ق َ ّ ا ِ ن  َورَ َوهُ   اهللاِ نا   نا َورَ ب  م َونَل كُ ب ُ م اَ كُ ا َولَ انلُ اَ  ا ـكُ ال َ  {هَلـ نُ م َو
  صوَن لِ ُ 
اسالم) با ما بحث و  امبريبه پ اشژهيو خدا (و لطف يدر باره ايآ«بگو:  

 يو كارها، او پروردگار ما و پروردگار شماست كهيحالدر د؟يكنيجدل م
لطف  نيا يو (ما برا است خودتان يشما برا يخودمان و كارها يما برا

او خالص  يعبادتمان را) برا، ) ما (بر خالف شمارايز؛ متريستهيشا، ژهيو
  ». مايكرده
  اش به پيامبر اسالم و لطف ويژه

 بداللة شؤونه في الجدال اللّه في المحاجة ىمعن) 725: ص ،1 ج التنوير، و (التحرير 
 الكتاب أهل حمل الذي الشأن المراد و ذات هي بما الذات في محاجة ال إذ االقتضاء

 أن من سلّم و عليه اللّه صلّى محمد بعثة تضمنته ما هو و فيه المؤمنين مع المحاجة على
 إلى راجعة محاجتهم و أمته، فضل و فضله أنه و النصارى و اليهود شريعة نسخ اللّه

  كرامته. و تعالى اللّه بفضل اختصاصهم اعتقاد و الحسد
 ونَنا أَ قُلْ« )131: ص ،1 ج القرآن، تفسير في الرحمن (آالءاجي تجادلوننا و» تُحف 
يحابي ال اللّه ان مع بذلك تحاجوننا كيف و. النبوة فيكم و الموحدون انكم زاعمين اللَّه 

 يجعل حيث اعلم هو و األهلية بها يراعى بل .قبيل دون قبيال اسعةالو رحمته و بلطفه
 و يحابيكم فكيف. العصيان و بالشرك عليه تمرد عمن اال توفيقه و لطفه يمنع ال و رسالته
  تزعمون. ما بكم يخص

    ----------------------------------------------   140آيه 
َ اَ   َ  اِ   اِ  قولوَن م ت َ  َق  َواِ  عيَل  َواِ  ه ا هودً  انوا سباَط َواالَ  عقوَب َوي
َ اَ  ُ  ’ي  ون ُ اَ ل ءَ ق   مُ ظلَ ن اَ َومَ  ’اهللاُ  ِم اَ  مُ علَ  اَ ن َ ن كَـِ ـ َ ا َوَمـ ’اهللاِ  َن ِمـ {هنـدَ عِ  ةً ادَ َ

ِ  اهللاُ  ّ  ٍل غافِ ب َ َ َ عمَ ا ت   لو
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 عقوبيو اسحاق و  لياسماع و ميكه ابراه دييگويشما (اهل كتاب) م ايآ 
بودند؟ (به آنان)بگو:  يحيمس اي يهودي، )عقوبياز) نوادگان ( امبرانِيو (پ

است كه  كسآن كارتر ازستم يخدا؟ چه كس اي ديدانيشما بهتر م«
، اش) دارد يآسمان هايرا كه از (طرف) خدا (در كتاب يو شهادت يگواه

 ديو بدان ديزيبپره قتياز كتمان حق، ني! (بنابراكند؟يكتمان م
  » . ستيغافل ن تانيخداوند از كارها)كه
  اش هاي آسماني در كتاب
 132: ص ،1 ج القرآن، تفسير في الرحمن (آالء( »نْ وم نْ أَظْلَممم ةً كَتَمشَهاد هنْدع 
 الدين على مسلمين كانوا ذكروهم الذين هؤالء بأن علمهم الى بالنسبة اما  »اللّه منَ

 و باليهودية األمر صرينح فال. آله و عليه اللّه صلى اللّه رسول برسالة الشهادة او الحنيف
 يقيم اللّه ان التوراة في اللّه أخبرهم قد و. الشريعة و التوحيد على بقيتا لو النصرانية ال
 اسمه بعده من يأتي برسول المسيح أخبرهم و .فيه في كالمه يجعل و إخوتهم من نبيا لهم

  احمد.
 عنده التي لَّهال شهادة كتم أى  )197: ص ،1 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 
 الكتاب أهل أن أحدهما: معنيين يحتمل و. بالحنيفية إلبراهيم شهادته هي و بها شهد أنه
 هذه كتمنا لو أنا: الثاني و. بها عالمون هم و الشهادة هذه كتموا ألنهم منهم، أظلم أحد ال

 لمحمد اللَّه شهادة بكتمانهم تعريض فيه و. نكتمها فال منا أظلم أحد يكن لم الشهادة
  شهاداته. سائر و كتبهم في بالنبوة سلم و عليه اللَّه صلى
 بين تعالى اهللا أن الشهادة بهذه المراد )411: ص ،1 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 
  قتادة. و الحسن عن به البشارة و ص محمد نبوة صحة كتابهم في
 قُلْ«قوله تعالى:  )314: ص ،1 ج القرآن، تفسير في (الميزان أَمِ اللَّه لَمأَع أَ أَنْتُم« ،

فإن اهللا أخبرنا و أخبركم في الكتاب أن موسى و عيسى و كتابيهما بعد إبراهيم و من ذكر 
 أن شهادة تحمل ما كتم ي، أ»و منْ أَظْلَم ممنْ كَتَم شَهادةً عنْده منَ اللَّه«معه. قوله تعالى: 

 فالشهادة معه، ذكر من و إبراهيم بعد النصرانية أو اليهودية تشريع بكون أخبر اهللا
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 و التوراة قبل هؤالء كون على اهللا شهادة كتم المعنى أو تحمل، شهادة اآلية، في المذكورة
 .األول المعنى هو المتعين أداء، شهادة فالشهادة اإلنجيل،

    ----------------------------------------------   142آيه 
 هفَ الس  قوُل يَ َس   ِ بلَ ن قِ م عَ هُ  لّ وَ  ما اِس انلّ  َن مِ  ءُ ا ل قُـ ‘هایَل انوا عَ   ال  مُ ِ

َ  هلِل َ  ُق ِ ا  َ  دي مَ َ   ‘ُب ِ َوا ٍ ستَ مُ  اٍط ِ   اِ  ءُ شا   ق
 يا مسلمانان را از قبله يخواهند گفت كه چه عامل خرد يمردم ب يدرپ يپ

) فقط نيمشرق و مغربِ (زم«برگرداند؟ بگو: ، آن بودند ها) بر  كه (سال
 ديد و او به صالح ست ياله تيبه عنا، ارزش هر مكان و، خداست ( يبرا

 تيبه راه راست هدا، و) هر كه را بخواهد كند يقبله را مشخص م، خود
 ».كند يم

  و ارزش هر مكان به عنايت الهي است

 من بيت جعل أن فهو: الجواب ...أما )318، ص1القرآن، ج تفسير في (الميزان 
 قبلة فيه الواقع الحجر أو المقدس، كبيت األجسام أو األبنية من بناء أو كالكعبة البيوت
 البيت يكون حتى اقتضائه إجابة عدم أو عنه التعدي يستحيل منه ذاتي القتضاء ليس

 و األبنية و األجسام جميع بل إلغاؤه، يجوز ال و حكمه يتغير ال قبلة كونه في المقدس
 يستوجب ال و حكما تقتضي ال أنها في اإلنسان إليه يتوجه أن يمكن التي الجهات جميع
 به حكم ما و يشاء، متى و يشاء كيف و يشاء ما فيها يحكم هللا كلها و السواء على تشريعا

 النوعي، و الفردي كمالهم و صالحهم من يريد ما حسب على الناس لهداية فهو حكم من
 و مالقو كمال إلى مستقيم صراط هو ما إلى إال يهدي ال و به ليهدي إال يحكم فال

  .صالحهم
    ----------------------------------------------   143آيه 

ُ كُ نل عَ جَ  َك لِ ذ َوكَ   ـا تِلَ طً َسـوَ  ةً م م ا َ ُ  كونـوا  َ  ءَ دا َ  اِس  انلّـَ   كـوَن َوي  سـوُل ا
َ كُ یَل عَ  ُ  ال  بۀَلَ ا الِقـنلَـعَ َومـا جَ  ’ايدً م   یَل عَ  نـَت   َ َمـ مَ عَلـ نِلَ ّال اِ  هـا  عُ ِبـت ن ي
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    سوَل ا ِ َ   ُب لِ نقَ ن ي َ َواِ  ‘يهِ بَ قِ عَ  َ ن َ كَ ت لَ ن  َ ّال اِ  ةً ب َ   ي اهللاُ دَ َهـ يـَن  اذل’ 
َن  ُ  اهللاُ  َوما  َ  ضيعَ یِل ان ِ  اهللاَ  ن اِ  ‘مكُ ا َ  اِس انلّ ب ٌ رَ  ءوٌف َ   ح

تا بر  ميامت قرار داد نيرا بهتر) شما (مسلمانان از) يبرخ( نسانيبد
و . گواه باشدشما () بر (اعمالزي(ن امبريو پ دي) مردم گواه باشگري(اعمال د

را كه  يتا كس ميقرار داد نيا يتنها برا، ي) بر آن بوديرا كه (مدت يا قبله
، گردد ياش برم ) گذشتهتياز آن كه به (جاهل، كند يم يرويپ امبرياز پ

 كه يكسان يجز برا )،كعبه يسو قبله به  ريي(تغ شك يو ب، ميمشخص كن

) قصد ندارد (نماز و خداوند (اصالً، دشوار است، كرده شان تيخدا هدا
با مردم رئوف و  خداوند رايز؛ شما را تباه كند مانينماد) ا نيتر مهم يعني

  . مهربان است
  (نمازيعني مهم ترين نماد) ايمان شما

 ي فضائل و ي همهنماز، مهمترين نماد ايمان، ريشه )315، ص7(تفسير تسنيم، ج
رو در اين آيه، از نماز به ايمان ني بسياري از رذائل اخالقي است، از ايبرطرف كننده

 تعبير شده است.

    ----------------------------------------------   144آيه 
  َ َ  ي َ  دق ـال ِ  َك جِه وَ  َب ل قَ ت س  َ  «ءِ ما ُ ف َ َو نَل  َك جَهـوَ  ّلِ َو فَـ ‘ها ضـَ  بۀَلً قِـ َك نـیّلِ

َ  طرَ َش  َ  ِد سـجِ ا ُ  يـُث َوحَ  ‘اِم الـ ُ مـا  َ نـ  ن َواِ {’هطرَ م َشـكُـهَ وا وُ ّلـَو  ف
 ــالكِ وا اوتـُـ يــَن اذلــیَلَ  َب ت َ َ ع ــ اَ  و ــ هُ ن َ ِــرَ  ِمــ ق ا ِ ِ  ا اهللاُ َوَمــ ’مّ ــ ٍل غاِفــب ّ ا َ

 َ   لوَن عمَ ي
 زتيآم انتظار يها كه با نگاه(آسمان را  يبه سو تيرو دنيحتماً گردان
كعبه  يسو قبله به  يخواه يكه م ميدان ي(و م مينيب يم )،همراه است

، يكه از آن خشنود شو يا بلهق يسو  تو را به شك يپس ب. كند) رييتغ
و ، مسجدالحرام برگردان يرا به سو تياكنون) رو پس (هم. ميگردان يم بر

 اهل كتاب (از شك يو ب، ديگردان آن بر يسو را به  تانيرو، ديهر جا هست
قبله) از جانب  ريي(تغ نيكه ا دانند ي) مشان يكتاب آسمان يرو

 . ستيغافل ن شانيهاو خداوند از كار، درست است، پروردگارشان
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  اين (تغيير قبله) از جانب پروردگارشان درست است

 326: ص ،1 ج القرآن، تفسير في (الميزان( »ينَ إِنَّ وأُوتُوا الَّذ تابونَ الْكلَمعلَي أَنَّه 
 هذا قبلة كون أو ص، اهللا رسول نبوة صدق على كتابهم الشتمال ذلك و ،»ربهِم منْ الْحقُّ
 على يدل الْكتاب، أُوتُوا: فقوله كان ما أيا و الحرام، المسجد شطر هو الصادق بيالن

 .تضمنا أو مطابقة إما التشريع، هذا حقية على كتابهم اشتمال

    ----------------------------------------------   145آيه 
َ  اَ نِئ َولَ   ُ  َن ياذل  َت ت  وا الكِ اوت ِ  َب ت َ ّلِ ُ ب َ  ةٍ ءاي   وَ  ‘َك تَـبلَ عـوا قِ بِ مـا ت َ اَ  مـا  نـ
 ِ ِ ب ُ بلَ قِ  ٍع تاب َ  وَ  ‘مَ ِ هُ عُض ما ب ِ م ب َ  بۀَلَ قِ  ٍع تاب   نِئِ لَ  وَ ‘ عٍض ب  اَ  عَت بَ ات َ  مِ ُ ءَ هوا ما  عِد ن ب

  َاِ  ÷لِم العِ  َن مِ  َك ء  َِ ذً اِ  َك ن َ ال َن ا  ِ  
سبب   (به، ياورياهل كتاب ب يبرا يا و اگر هر نشانه و معجزه

ن از جانب خدا چو زيو تو (ن كنند ينم يرويتو پ ي از قبله )،شان لجاجت
از آنان  يو برخ، كرد ينخواه يرويآنان پ ي از قبله )،يروشن دار يليدل

 يرويپ گريكدي ي از قبله )،دانند يم (چون فقط خود را برحق و اهل نجات
از ، آمده ديپد تيكه برا يآگاه نيا و اگر پس از، نخواهند كرد

 ياران خواهك ) از ستمزيتو (ن، صورت نيدر ا، يكن يرويپ شانيها هوس
 . بود

  چون از جانب خدا دليلي روشن داري

 ربك من بينة علي ألنك )326، ص1القرآن، ج تفسير في (الميزان .  
  دانند چون فقط خود را بر حق و اهل نجات مي

 ي يكديگر را نيز قبول ندارند زيرا يهود و نصارا قبله )419، ص7(تفسير تسنيم، ج
داند را حق دانسته و ديگران را مطلقاً بر باطل مي هر يك از اين دو گروه منحصراً خود

 كند.و تخطئه مي

    ----------------------------------------------   148آيه 
َ  «هایّل َو َومُ هُ  ةٌ جهَ وِ  ّلٍ كُ َولِ   َ قُ بِ استَ ف َ  يَن اَ  ‘ِت  وا ا ِ  أِت كونـوا يَـمـا ت  اهللاُ  مُ كُـب

  اهللاَ  ن اِ   ‘ايعً َ  َ  ءٍ َ  ّلِ ُ  َ ٌ ق   د
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 نييشان) تع (بر حسب مصالح را دارد كه خدا آن يا قبله يو هر گروه
 يجا  و به، ديوگو نكن قبله گفت رييتغ ي در باره نياز ا شيپس (ب. كند يم

، دي(چرا كه) هر جا باش؛ ديري) سبقت گگريكدي(از ، خوب يدر كارها )،آن
محشر)  ي هبه صحن، دادن جزا و پاداش يشما را (برا ي خداوند همه
 . ستتوانا يكه خدا بر هر كار؛ خواهد آورد
  شانبر حسب مصالح

 علي مشرعة قبلة فلهم قوم كل المعنى أن )327، ص1القرآن، ج تفسير في (الميزان 
  مصالحهم. ما يقتضيه حسب
 ي مورد بحث بر اهل كتاب اين است كه احتجاج آيه) 452، ص7(تفسير تسنيم، ج

ن نبوده و اي دارد و هيچ جهت معيني به عنوان قبله، ركني ثابت در ادياهر امتي قبله
ي معين از اصول دين و حكم تكويني و ذاتي تغيير ناپذير نيست، بنابراين، وجهي قبله

ي ي معين دستاويزي براي طعن در نبوت و شريعت شود. مسألهندارد كه تحويل قبله
  قبله از فروع دين بوده و به حسب گوناگوني احوال و مصالح امتها مختلف است.

  ير قبله گفتگو نكنيدي تغيبيش از اين درباره

 كُلٍّ«: تعالى قوله) 327، ص1القرآن، ج تفسير في (الميزانةٌ لهوِج ولِّيها هوم 
 آخر بيان من له تبديل و السابق، البيان تلخيص إلى رجوع ... هذا  »الْخَيرات فَاستَبِقُوا
 قوم كل أن لمعنىا و فيه، الكالم من اإلكثار و القبلة، أمر تعقيب ترك إلى الناس يهدي
 يقبل ال ذاتيا تكوينيا حكما ليس و مصالحهم يقتضيه ما حسب على مشرعة قبلة فلهم
فيه فاتركوا ذلك و استبقوا الخيرات و المشاجرة  و البحث لكم يهم فال التحويل، و التغيير

  .سارعوا إليها باالستباق
    ----------------------------------------------   155آيه 

ــَونَلَ   ُ  َو بل ِ كُ ن ــم  ــ ءٍ َ ــ َن ِم َ ــوِع  وِف ا َ  َوا ــ قــٍص َون ــَواالَ  مــواِل االَ  َن ِم  ِس نفُ
 مَ َواثل ِت ر’  َ ِ َوب ِّ  يَن ِ الص  
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 و كاهش اموال و از دست يترس و گرسنگ يرا با اندك شما شك يو ب

) يمانند فرزندان و محصوالت كشاورز يرفتن كسان و ثمرات (زندگ
 ؛ و به صابران مژده بده، مييآزما يم
 ي ...ترس و گرسنگ يبا اندك

 420، ص1وح المعاني، ج(ر( »بِشَي نَ ءم فالْخَو وعِ وو ذلك، من بقليل أي »الْج 
 ليوطنوا وقوعه قبل به سبحانه أخبرهم و بهم يقع لم مما عنه حفظهم لما بالنسبة القلة
 أخبر حسبما له مشاهدتهم عند يقينهم يزداد و أشد، المكروه مفاجأة فإن نفوسهم عليه
  .محمودة عاقبة له يسير ء شي أنه ليعلموا و به،
 هذه من واحد كل من بقليل )207، ص1ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 

  . منه طرف و الباليا
  ثمرات (زندگي مانند فرزندان و محصوالت كشاورزي)

 فإن األوالد، أنها فالظاهر »الثمرات« أما )353، ص1القرآن، ج تفسير في (الميزان 
 ثمرات نقص في تأثيره من أظهر الشبان و الرجال بموت لنسلا قلة في الحرب تأثير

  .التمر هي و النخيل، ثمرات المراد إن: قيل ربما و األشجار،
 األشجار حمل ذهاب أراد قيل )436، ص1، ج القرآن تفسير في البيان (مجمع 

 و قلبال ثمرة الولد ألن األوالد به أراد قيل و البركات ارتفاع و النبات قلة و بالجوانح
 نزل فيقل النسوان مناكحة عن و البستان عمارة عن بالقتال الشتغالهم ذلك قال إنما

   البنين. و البنات حمل و البساتين
    ----------------------------------------------   158آيه 

َ الص  ن اِ    ن َش مِ  ةَ روَ فا َوا َ  «اهللاِ  رِئِ عا  هِ یَلـعَ  نـاَح ال جُ فَـ رَ َمـاعتَ  وِ اَ  يَت ابلَ  ج ن حَ َ
َ  اَ  ِ  َف و ط ي َ  نَومَ  ‘ماِ َ ً خَ  عَ َطو ت ٌ  اهللاَ  ن اِ ا ف ِ  یلمٌ عَ  شا
اوست و در آنجا   آور اديخداست (كه  ياز نشانه ها، دو كوه) صفا و مروه(

اگر ، آورد يجا م  عمره به ايخدا) ( كس حج خانه پس هر . )شود يعبادت م
 يگناه، را انجام دهد) آن دو نيب يآن دو (كوه) طواف كند (و سع نيب
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دو كوه  نيا يرا رو شانيها بت مشركان كه نياست (و ا مرتكب نشده
كار بر شما الزم  نيو ا، ستيصفا و مروه ن يمانع سع، گذاشته بودند

(بداند كه) خدا (از ، رساند را با رغبت به انجام يو هر كس كار خوب، است)
 . داند يم يرا) به خوب شياو) سپاسگزار است و (كارها

روي اين دو كوه گذاشته بودند مانع سعي صفا  هايشان را بتاينكه مشركان 
  و مروه نيست و اين كار بر شما الزم است

 في تفسير العياشي: عن بعض أصحابنا عن  )386، ص1، ج القرآن تفسير في (الميزان
: قلت فريضة،: قال سنة؟ أم هي فريضة المروة و الصفا بين الصادق ع: سألته: عن السعي

 و القضاء، عمرة في ذلك كان: قال ؟»بِهِما يطَّوف أَنْ علَيه ناحج فَال« :يقول اهللا ليس أ
 حتى أصحابه من رجل فتشاغل -األصنام يرفعوا أن عليهم شرط كان اهللا رسول أن ذلك

 وِأَ الْبيت حج فَمنْ -اللَّه شَعائرِ منْ الْمرْوةَ و الصفا إِنَّ« اهللا، فأنزل: قال -األصنام أعيدت
  عليها. األصنام و أي ،»بِهِما يطَّوف أَنْ علَيه جناح فَال اعتَمرَ
 يرون المسلمون كان) ع( الصادق قال )440، ص1، ج القرآن تفسير في البيان (مجمع 
 جناح فَال« قال إنما و اآلية هذه اهللا فأنزل الجاهلية أهل ابتدع مما المروة و الصفا أن

هلَيطَّ أَنْ عيفصنم الصفا على كان ألنه فيه الخالف على طاعة أو واجب هو و »بِهِما و 
 بهما طافوا إذا المشركون كان و نائلة له يقال صنم المروة على و إساف له يقال

اآلية  هذه تعالى اهللا فأنزل الصنمين ألجل بهما الطواف عن المسلمون فتحرج مسحوهما
 عن تحرجهم إلى بهما الطواف عن الجناح رفع فرجع العلماء من كثير و الشعبي عن

 موضع في محبوسا اإلنسان كان لو كما الطواف عين إلى ال الصنمين ألجل بهما الطواف
 ال له فيقال غيره و المخرج من إليه التوجه يكره ما إلى بالتوجه إال الصالة يمكنه ال

 ألن الصالة عين ىإل الجناح رفع يرجع فال المكان ذلك إلى الصالة في عليك جناح
 أبي عن  أخرى رواية رويت و المكان ذلك إلى التوجه إلى يرجع إنما واجبة الصالة عين
 أن عليهم شرط ص اهللا رسول أن ذلك و القضاء عمرة في ذلك كان أنه) ع( اهللا عبد

 اهللا رسول إلى فجاءوا األصنام أعيدت حتى أصحابه من رجل فتشاغل األصنام يرفعوا
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 أَنْ علَيه جناح فَال« اآلية هذه فنزلت األصنام أعيدت قد و يطف لم فالنا نإ له فقيل ص
فطَّوفلما حالها على األصنام و يسعون الناس فكان قال عليهما األصنام و أي »بِهِما ي 
  بها. رمى ص النبي حج
    ----------------------------------------------   160آيه 

َ صلَ تابوا َواَ  يَن  اذل ال اِ   َ ي حوا َوب ُ نوا ف َ ا َ َواَ  ‘مِه یَل عَ  توُب اَ  و   اُب ّو ا اتل ن ُ ا   ح
كرده  جاديرا كه ا يمگر آنان كه توبه كردند و (اعمالشان و انحراف 

را  آنان ي توبه پس. را) آشكار نمودند قتيبودند)اصالح كردندو (حق
 . ام و مهربان ريپذ توبه اريو من بس، رميپذ يم

  اعمالشان و انحرافي را كه ايجاد كرده بودند
 427، ص1، ج العظيم القرآن تفسير في معانيال (روح( »وا ولَحأفسدوا ما »أَص 

 إلى باإلرشاد قومهم يصلحوا أن ذلك من و الخلق و الحق بحقوق يتعلق فيما بالتدارك
  . اإلضالل بعد اإلسالم
  262، ص2(روض الجنان، ج( »وا ولَحبينهم فيما كنند باز سره خويش عمل و ،»أَص 
 آن: گفت اصم .آرند صالح با باشد خداى و ايشان ميان از كه ارىك ربهم، بين و

  جهل. به باشند كرده افساد آنچه علم به كنند اصالح كه خواست
 70، ص2(بحر المحيط، ج( »وا ولَحأو لها، الكفر بمخالطة قلوبهم من أفسدوا ما »أَص 
  . اإلضالل بعد اإلسالم إلى باإلرشاد قومهم أصلحوا أو اللّه، مع أحوالهم من أفسدوا ما

    ----------------------------------------------   167آيه 
  يَن اذل  َوقاَل    نَل  ن و اَ عوا لَ بَ ات َ َ  ةً ا   تَ نَ ف َ م كَ ُ مِ  اَ َ  ما ت  اهللاُ  مُ ِ ُ  َك لِ ذ كَ ’ انّ مِ ءوا َ
ُ اَ  َ ُ   «مِه یَل عَ  اٍت َ  حَ ا ِ َوما  َ ارِ     ارِ انلّ  َن مِ  ج

تا (ما هم) از  ميگشت ي) باز ماي(به دن گريكاش بار د: «نديگو يم روانيو پ
همان طور كه ؛ ميگرفت مي و فاصله ميكرد يم يريكناره گ انمانيشوايپ

به  نيچن نيخداوند ا ». كردند يريمحشر) از ما كناره گ ي در صحنه)آنان
 آن ها شده يماني) حسرت و پشي هي(ما شانيدهد كه كارها مي آنان نشان

 . آمدنخواهند  رونيو آنان از آتش ب؛ است
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  گشتيم كاش بار ديگر (به دنيا) باز مي

 92، ص2(بحرالمحيط، ج( ينَ قالَ ووا الَّذعاتَّب رَّأَ كَرَّةً لَنا أَنَّ لَوفَنَتَب منْهرَّؤُا كَما منَّا، تَبم 
 إذا اآلخرة في منهم يتبرأوا و اللّه يطيعوا حتى الدنيا إلى الرجوع تمنوا أنهم: المعنى
  .منهم أوال المتبوعون تبرأ ما مثل ا،جميع حشروا

    ---------------------------------------------   177آيه 
  َس یَلــ  ِ ُ اَ  الــ َ  َل بَــم قِ ـُـهَ وا وُ ّلــَو ن ت ــا ـَـ ِق ِ  وَ  ِب ِ َوا   ن ِكــل ِ ن َمــ الــ

ِ  َن ءامَ  ِ  وِم َوایلَ  اهللاِ ب ِ ِ  ةِ كَـئِ  ”ـ لـَ اَو  األ َ  يّـیَن ِ َوانل  ِب تـَوال ـاَل َوءا    ا َ 
 ي القُ وِ ذَ  ؛هبِّ حُ   َوایلَ  ر َ   ت َ س َوا  َوالّس  بيِل الس  َوابَن  ك ِ  یلَن ئِ ا ِّ َو  قـاِب  ا
ــ قــامَ َواَ  ةَ وْلالص  َ  َوءا وفــوَن  ةَ وْك ا ِ  َوا ــ «دواذا عاَهــاِ  ِ هــِد عَ ب يَن ِ َوالص  ِ 
 ابلَ  ّ  ءِ أسا   َوال َ  ءِ ا ُ  ’أِس ابلَ  َوح َ ا ُ  «قوادَ َص  يَن اذل  و َ َوا ُ  و ُ  ُ   قوَن ت ا
و  انيحيمس ي قبله يعنيمشرق و مغرب ( يبه سو را تانيرو كه نيتنها) ا(
شما در  يوگو گفت ي همه ديو نبا، ( ستين يكين، دي) بگردانانيهودي

كه به خدا  ست يو عمل) كس دهي(عق، يكيبلكه ن؛ قبله باشد) رييتغ ي باره
داشته  مانيا امبراني) و پيآسمان يو فرشتگان و كتاب(ها امتيو روز ق

و  مانيتيو  شانيخو يبرا، باشد و مال (خود) را با وجود عالقه بدان
راه (آزاد كردن) بردگان صرف  و در انيو در راه ماندگان و گدا انينوايب

آورند و (از مال خود) انفاق  مي يو نماز را كامل و بدون نقص به جا، كند
به ، بندند يم مانيون پو چ، (چه واجب باشد و چه مستحب) كننديم

زمان شدت جنگ  و يماريو ب يو در فقر و گرفتار كنند يم وفا عهدشان
و  مانيا يهستند كه (در ادعا يكسان، يافراد نيچن. كنند يصبر م

 . اند شانيا يقيحق زگارانيو پره، نديگو مي ) راستيدار نيد
  يعني قبلة مسيحيان و يهوديان

 لَ «) 476، ص1، ج القرآن تفسير في البيان (مجمعبق كُموهجلُّوا والْبِرَّ أَنْ تُو سلَي
 ال و المشرق إلى التوجه من النصارى عليه ما البر ليس معناه ... قيل »الْمشْرِقِ و الْمغْرِبِ

  البلخي. و الجبائي اختاره و الربيع و قتادة عن المغرب إلى التوجه من اليهود عليه ما
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    ----------------------------------------------   178آيه 

   َ ـي  يا ُ ءامَ  يَن ا اذل هَ ـ َ الَقـ ِ  صـاُص القِ  مُ كُـیَل عَ  َب ِتـنوا ك  ا  «ت ُ ِّ بِـ لـ ُ  بـدُ َوالعَ  ال
 ِ  َواالُ  بِد العَ ب ِ  ن  االُ ب َ  ‘ن َ ن عُ َ َ  ءٌ َ  خيهِ ن اَ مِ  {هلَ  ِ ِّ ف ِ  باعٌ ات َ ب  اَ وَ  وِف ا  هِ یَل اِ  ءٌ دا
 ِ ِّ ن رَ ِمـ فيٌف َ  َك لِ ذ  ’حساٍن اِ ب َـ ’ٌة َـم َورَ ُـب َ  دي اعتَـ ِن َ  {هَل فَـ َك ِلـذ  عـدَ ب

  یلمٌ اَ  ذاٌب عَ 
بر شما  )،عمد شدگانِ (به كشته ي (حكم) قصاص در باره، مسلمانان يا 

 يبرده در ازا، (كشتن) شخص آزاد يازا شخص آزاد در؛ مقرر شد
 يبرا و شود ي(كشتن) زن (قصاص م يزن در برابر ازا و، (كشتن)برده
سنخ  و هم جنس همنفر و كينها قاتل او كه ت دينفر با كيكشته شدن 

، حق قصاص) ي همه اي( ياگر بخش يول. )شتريقصاص شود و نه ب، اوست
 ) خودينياز جانب برادر (د )،(كه مستحق قصاص شدن است يبر كس

 )،دم  ي(ول ديبا، شود) ليبها تبد شود (و حكم قصاص او به خون دهيبخش
را) به  بها (خون دي) بازيو (قاتل ن، ودبها) ر دنبال (خون دهيپسند و ستهيشا

قصاص  يبه جا ديتوان ي(كه م نيا. پرداخت كند مقتول يبه ول ييكوين 
و ، از جانب پروردگارتان است يفيو تخف يمهربان، )ديريبها بگ خون، كردن

 اي، بها خون شدن به يو راض قاتل دنيبخش يعني( نيهر كس بعد از ا
 . خواهد داشت يعذاب دردناك، كند از حد خود) تجاوز، كشتن قاتل

براي كشته شدن يك نفر، بايد تنها قاتل او كه يك نفر و هم جنس و هم 
  سنخ اوست قصاص شود و نه بيشتر

 و القصاص آية نزول أوان العرب كانت )435، ص1، ج القرآن تفسير في (الميزان 
 و القبائل قوة ذلك يتبع إنما و بحد تحده كانت ما لكنها بالقتل القصاص تعتقد قبله

 و التساوي مسلك القتل في فسلك بالمرأة المرأة و بالرجل الرجل قتل فربما ضعفها
 قبيلة قبيلة أبادت ربما و بالمرءوس الرئيس و بالعبد الحر و بالواحد العشرة قتل ربما

 و الحادي الفصل في ورد كما القصاص تعتقد اليهود كانت و .منها قتل لواحد أخرى
 حكاه قد و العدد، من الثالثين و الخامس و الخروج من العشرين و الثاني و العشرين
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 الْأَنْف و بِالْعينِ الْعينَ و بِالنَّفْسِ النَّفْس أَنَّ فيها علَيهِم كَتَبنا و« :تعالى قال حيث القرآن
بِالْأَنْف بِالْأُذُنِ الْأُذُنَ و نَّ ونِّ السبِالس رُ والْجوح صاصالنصارى كانت . و45 -النساء »ق 
 على األمم و الشعوب سائر و الدية، و العفو إال القتل مورد في ترى ال يحكى ما على

 ضابط يضبطه لم إن و الجملة في القتل في القصاص عن تخلو كانت ما طبقاتهم اختالف
 اإلثبات و لغاءاإل بين وسطا مسلكا ذلك في سلك اإلسالم و .األخيرة القرون حتى تام

 القاتل بين بالمعادلة القصاص عدل ثم الدية و العفو أجاز بل تعينه ألغى و القصاص فأثبت
 .باألنثى األنثى و بالعبد العبد و بالحر فالحر المقتول، و

  ولي دم

 نْ« )480، ص1، ج القرآن تفسير في البيان (مجمعفَم يفع نْ لَهم يهأَخ شَي و »ء ... 
  . للقاتل أخا اهللا سماه الدم ولي هو الذي العافي باألخ رادأ قيل
 نْ: تعالى قوله )433 :ص ،1 ج القرآن، تفسير في (الميزانفَم يفع نْ لَهم يهأَخ شَي ،ء 

 هو ء بالشي فالمراد القصاص حق في يكون إنما للقاتل العفو و القاتل، بالموصول المراد
 إذا كما بعضه أو الحق تمام كان سواء كان حق أي أي حكملل تعميم تنكيره في و الحق،
 عن التعبير في و الدية، بل حينئذ قصاص فال للقاتل حقه بعضهم فعفا الدم أولياء تعدد
  .أحب العفو أن إلى تلويح و الرأفة و المحبة لحس إثارة باألخ الدم ولي
    ----------------------------------------------   179آيه 

ِ ُ لَ وَ   ٌ وْيحَ  صاِص القِ  م    ة ُ ـي ِ ا َ كُ ل عَ لَ  اِب بل االَ و   قوَن ت م ت
باشد كه (با . )ديدار (امن ويزندگ، با (وجود حكم) قصاص، خردمندان يا 
 . دي) در امان نگه داريزير را (از قتل و خون ) خودي جامعه، حكم نيا

  (با اين حكم جامعة) خود را (از قتل و خونريزي) در امان نگه داريد

 لغاية ان تتقوا قتل الناس خوفا منه قد كتب القصاص) 155، ص1(آال الرحمن، ج.  

    ----------------------------------------------   180آيه 
  ُ ــك ــذا حَ م اِ كـُـیَل عَ  َب ِت َ ــاَ  َ ُ دَ َح ـَـ مُ ك َ اِ  وُت ا َ ــ َك ن   يِن لــوادِلَ لِ  ةُ ي ِصــالَو  }َ َخ

َ َ َواالَ  ِ  ب َ ب َ ق حَ   «وِف ا َ ُ ا  َ ت  ا   ق
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كه  يدر صورت، رسد  شما فرا از يكيمرگ  كه يمقررشدهنگام شما بر

 شانيپدر و مادر و خو يبرا يستگيشا  به، گذارد يجا م (فراوان) بر  يثروت
 . است زگارانيسزاوار پره )،هيتوص ني(ا. كند تيوص) آن مال سوم كي(از 

  ثروتي (فراوان)

 المراد بالخير المال، و كأنه المال المعتد به،  )439، ص1القرآن، ج تفسير في (الميزان
   .دون اليسير الذي ال يعبأ به

    ----------------------------------------------   182يه آ
  َ َف َ َ ً و اِ ا اَ فً نَ جَ  ن موٍص مِ  ن  َ ا ف َ  َح صلَ ا ُ ب َ َ ي  فورٌ غَ  اهللاَ   اِ  ‘هِ یَل عَ  َ اِ  ال م ف

ٌ رَ    ح
 تيسبب وص  بترسد و (به كننده تيگناه وص ايكه از انحراف   يپس كس
وارثان اصالح  نيب )،كار نيو با ا، دهد رييبخواهد آن را تغ تيم ي ناعادالنه

 كه؛ مرتكب نشده است گناهي )و ستين شيپ ي هآي حكم (مشمول، كند
 . آمرزنده و مهربان است اربسي خدا

  ي ميت بخواهد آن را تغيير دهدسبب وصيت ناعادالنه به

 من خاف من وصية الموصي أن يكون  )439، ص1ج القرآن، تفسير في (الميزان
   إثم فيه فال إثم عليه.وصيته باإلثم أو مائال إليه فأصلح بينهم برده إلى ما ال

    ----------------------------------------------   187آيه 
  ُ   ياِم الّصِ  ۀَلَ م یَل ُ لَ  ل حِ ا َ ا   ِ  اِ  ُث ف ُ م َواَ كُ لَ  اٌس بِل  ن هُ  ‘ُم ئِ سا  اٌس  بِلـن

 ُ َ اَ  اهللاُ  مَ لِ عَ  ’ن  ُ كُ ن ُ م ك َ ن   َ َ كُ َسـنفُ اَ  تـانو  «منكُ فـا َعـم َوعَ كُـیَل عَ  تـاَب م ف
 َ ِ  َن ئئـ الف َ غَوابتَ  ن وهُ با َ َولُکـ ‘مكُ لَ  اهللاُ  َب تَ وا ما   بـوا َحـوا َوا ّ  َ َ بَـتَ ي  
َ  مُ ُ لَ  َـ َن ِمـ ُض بـيَ االَ  يُط ا   «ِ الَفـ َن ِمـ دِ سـَو االَ  يِط ا ـاَ  ُ ـِ  َ اِ  يامَ وا الّصِ

 ِل ایل‘  ُ ِ َوال ت ُ َواَ  ن وهُ با َ  ِ  فوَن كِ ـ  عن َ  اهللاِ  دودُ حُ  کَل تِ  ’ِد جِ س ا َ ف  ’هـابوقرَ ال ت
 َ َك لِ ذ  ُ ُ بَ ي   اهللاُ  ِّ َ هُ ل عَ لَ  اِس نلّ لِ  ؛هتِ ـءاي َ ت م ي   قو

آنان (به . بر شما حالل شد، يدار ) روزهيتان در شب(ها زنان با زشيآم
 يبرا ي) لباسي و شما (هم به منزله، شما هستند يبرا ي) لباسي منزله
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ناه حفظ و از خطر گ ديپوشان يرا م گريكدي يها يزشت (و ديآنان هست
 يخوددار زشيها از آم شب ديتوان ي(نم شما كه دانست يخدا م. )ديكن يم
را  شما ي پس توبه. ديكرد يم انتيبه خودتان خ )،بيترت نيو بد، ديكن
تان  ) با همسرانديتوان ياكنون (م از هم، پس. گذشت از شما در و رفتيپذ
 كرده شما مقرر يرا خدا برا آنچه )،لهيوس نيو (بد ديكن زشيآم

 ديسف ي كه رشته يزمان و تا، ديكن طلب ، است(مانند فرزندان صالح)
. دياشاميو ب دي) بخورديتوان يم )،(شب) آشكار شود اهيس ي رشته بامداد از

كه در مساجد معتكف   يحال  و در. ديرا تا شب به اتمام رسان سپس روزه
 كيپس نزد؛ خداست يمرزها، ها نيا. دينكن زشيآم تان زنان با، ديهست
باشد . دهد يم حيمردم توض يبرا نيچن نيرا ا اتشيآ، خداوند. ديها نشو آن

 . دارند  ) در امان نگهيرا (از عذاب اله كه خود
  كنيد پوشانيد و از خطر گناه حفظ مي و زشتيهاي يكديگر را مي

 أَنْتُ )44، ص2القرآن، ج تفسير في (الميزان و لَكُم باسنَّ لنَّ، قوله تعالى: هلَه باسل م
 قبيل من و الجملتان الظاهر من اللباس معناه المعروف و هو ما يستر به اإلنسان بدنه،

 النوع أفراد بين إشاعته و الفجور اتباع عن صاحبه يمنع الزوجين من كال فإن االستعارة
  .عورته به يستر و سوأته به يواري لباسا لصاحبه منهما كل فكان
 را هم عيوب كنند، مى حفظ انحرافات از را يكديگر همسر دو) 650، 1(نمونه، ج 
 محسوب ديگرى زينت يك هر و يكديگرند، آرامش و راحت وسيله پوشانند مى
  .شود مى

    ---------------------------------------------   188آيه 
  َ ُ َوال ت َ كُ موالَ ا اَ لو أ ِ ُ ينَ م ب ُ  ِل ابلاطِ م ب ِ َوت  دلوا  ُ َ اِ  ا ُ تِلَ  ِم ّ  ا لوا أ

ِ  ِس اانلّ  مواِل ن اَ ا مِ يقً َ  ُ َواَ  ِ اِال ب َ ن َ  ت   وَن ع
، و آن را به (قصد رشوه دينخورخود به ناحق  انيرا در م گريكدياموال  

كه  يحال در؛ ديازاموال مردم را به گناه بخور يتا بخشدينده انيبه)قاض
  . )ستيحق شما ن، اموال ني(ا ديدان يم
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  به (قصد رشوه به)

 تعالى لهقو )52، ص2، ج القرآن تفسير في (الميزان :»لُوا وكَّامِ إِلَى بِها تُدتَأْكُلُوا الْحل 
 إلى المال تقريب مطلق عن به كني الماء لنزح البئر في الدلو إرسال هو اإلدالء ،»فَرِيقاً

  الراشي. يريده كما ليحكموا الحكام
    ----------------------------------------------   194آيه 

  ــا  َ  رُ ل ــ ِ  امُ ال ــب  َ  رِ ال ــ ُ  اِم ال ُ َــ ‘صــاٌص قِ  مــاُت َوال ــ ِن َ م كـُـیَل عَ  دي اعتَ
 َ ــف ــدوا عَ اعتَ ِ  هِ یَل ــِل ِ ــ ث ــَم ــیَل عَ  دي ا اعتَ   ‘مكُ ــَوات ــ وا اهللاَ ُق َ ــ اهللاَ  ن ا اَ و َواع  عَ َم

 ُ َ ت ا   ق
 يبرابر (هتك حرمت و آغاز جنگ از سو در، شما در) ماه حرام دنيجنگ(

ها قصاص  است كه هتك) حرمت نيا يبرا نيو (ا، آنان در) ماه حرام است
به  زيشما (ن، كرد تجاوز زمان و مكان) به شما كس (در هر  و هر، دارد
 يرو ادهيدر مجازات ز يول؛ ( دي) مانند تجاوز اومجازاتش كنيا وهيش

كه خدا  ديو بدانديرا از (خشم) خدا در امان نگه دار ) و خوددينكن
  . است زگارانيباپره

  مانند تجاوز او مجازاتش كنيد

 يحب ال أنه مع باالعتداء تعالى أمره أما و )63، ص2، ج نالقرآ تفسير في (الميزان 
 مقابلة في كان إذا أما و اعتداء مقابلة في يكن لم إذا مذموم االعتداء فإن المعتدين
 الضيم، و الظلم و االستعباد حضيض عن ارتقاء و الهوان ذل عن تعاليا إال فليس االعتداء
 »علَيكُم  اعتَدى ما بِمثْلِ علَيه فَاعتَدوا« .لمظ لمن بالسوء الجهر و المتكبر، مع كالتكبر

 و( بمثله قابلوه و باعتدائه فجازوه أي )514، ص2، ج القرآن تفسير في البيان (مجمع 
 و مثله جعله و اعتداء مجازاة ألنه اعتداء سماه لكن و الحقيقة على باعتداء ليس) الثاني
 ضرر ألنه و االستحقاق مقدار في و الجنس في همثل ألنه عدال هذا و جورا ذلك كان إن
  الصفة. و المقدار و الجنس في مثله فهو ضرر ذاك أن كما
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    ----------------------------------------------   199آيه 
   ٌ رَ  فورٌ غَ  اهللاَ   اِ  ‘وا اهللاَ رُ غفِ َواستَ  اُس انلّ  فاَض اَ  يُث ن حَ فيضوا مِ اَ  ُ   ح
، ت)از عرفا يعني) مردم روانه شدند(ي هيجا كه (بق از همان كه نيا گريد

روانه  مانانشانيپ هم و شيقر مشركان كه يينه از جا؛ ( ديروانه شو
آمرزنده و مهربان  اريكه خداوند بس؛ ديو ازخدا آمرزش بخواه، )شدند يم

 . است
ي) مردم روانه شدند (يعني از عرفات) روانه شويد (نه از همان جا كه (بقيه

  شدند) پيمانانشان روانه مي كه مشركان قريش و هم از جايي

 تعالى قوله )80، ص2، ج القرآن تفسير في (الميزان :»يضُوا ثُمنْ أَفثُ ميح أَفاض 
هذا في المخاطبين إلحاق و الناس دأب من كان ما على اإلفاضة إيجاب ظاهره ،»النَّاس 
 بعرفات يقفون ال كانوا الحمس هم و حلفاءها و قريشا أن نقل ما على فينطبق بهم الشأن
 سبحانه اهللا فأمرهم الحرم نفارق ال اهللا حرم أهل نحن: يقولون كانوا و مزدلفةبال بل

  . عرفات هو و الناس أفاض حيث من باإلفاضه
    ----------------------------------------------   200آيه 

َ اِ فـَـ  ُ َضــذا ق ُ م فـَـكُ َ ناِســ مَ ي ُ ِ ِذ كـَـ وا اهللاَ رُ اذ  ك  د َشــو اَ م اَ ُ ءَ م ءابــا
ــ ’ارً ــذِ  ِ ــ َن َ ــ اِس انلّ َ َم  رَ  قــوُل ن ي  ب ِ ءاتِ  نــا ــادل  نــا  َ ِ  {هنيــا َومــا َل ِ ــ ةِ  األ ن ِم

ٍ خَ    ال
رسم  طور كه (به  همان، ديجا آورد را به  و چون آداب عبادت (حج)تان

 بلكه (خدا؛ ديكن اديرا  خدا، ديكن يم ادي)يرا (در من پدرانتان)،تيجاهل
 ايبه ما در دن، پروردگارا«نديگو ياز مردم م يبعض. ديكن ادي شتريرا) ب
  . ندارند يا  پس)در آخرت بهره. اند توجه يو (به آخرت ب، ». مت) بده(نع

  كنيد رسم جاهليت) پدرانتان را (در مني) ياد مي همانطور كه (به

 فرغت إذا الجاهلية في كانت العرب إن )80: ص ،2 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
النثر فبدله اهللا تعالى من  فكانوا يتفاخرون باآلباء بالنظم و  منى في حينا مكثت الحج من

  .ذكره كذكرهم أو أشد من ذكرهم
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    ----------------------------------------------   204آيه 

ُ مَ  اِس انلّ  َن َومِ   َ  َك بُـعجِ ن ي َـِ  {هولُـق ُ ادل  ةِ وْي ا ـنيـا َوي   اهللاَ  دُ ِ َ  َ  ؛هبلِـمـا  ق
ِ  دَل اَ  َو َوهُ    صاِم ا
 ستني(چگونه ز ي ) او در بارهيبايهست كه سخن (ز يكس، مردم انياز م

كه خدا را  ست يدر حال نيو ا، آورد يم يتو را به شگفت، ايدن يندگدر) ز
 ست يكه او مخالف حال آن؛ رديگ يگواه م، ) آنچه در دل دارديبر (درست

  . كند مي )يكه سرسختانه بحث و جدل (و دشمن
  چگونه زيستن

 ي قوله يتعلق بم: قلت فإن )251، ص1، ج التنزيل غوامض حقائق عن (الكشافف 
ألنّ ادعاءه المحبة الدنيا  معنى في يقوله ما يعجبك أى بالقول، :قلت الدنْيا؟ اةِالْحي

 .بالباطل يطلب به حظا من حظوظ الدنيا و ال يريد به اآلخرة

 )نْيا« )490، ص: 1 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جياةِ الدي الْحأي في » ف
  .أمور الدنيا و أسباب المعاش

    ----------------------------------------------   207آيه 
َ مَ  اِس انلّ  َن َومِ   َ ن ي  ابتِ  هُ فَس ي ن ِ  ءوٌف رَ  َواهللاُ  ’اهللاِ  ضاِت َ  ءَ غا   بادِ العِ ب

 ري(مانند ام يكس، مردم انياز م )،يينما كافران مسلمان ني(در مقابل چن
دست آوردن  به  ي) وجود دارد كه جان خود را براالسالم هيعل يمؤمنان عل

 انيدر م يافراد نيوجود چن. دكن يو (فدا م فروشد يخداوند م يخشنود
، ) خداوند با بندگان (خود)رايز؛ خداست ي ژهيو ياز لطف و مهربان، مردم

 . رئوف و مهربان است
  وجود چنين افرادي در ميان مردم از لطف و مهرباني ويژة خداست

 98، ص2(الميزان في تفسير القرآن، ج( »هشْرِي نَفْسنْ ينَ النَّاسِ مم ان إلخ، بي »و
أن هناك رجال آخر باع نفسه من اهللا سبحانه ال يريد إال ما أراده اهللا تعالى ال هوى له 
في نفسه و ال اعتزاز له إال بربه و ال ابتغاء له إال لمرضاة اهللا تعالى، فيصلح به أمر الدين 
و الدنيا، و يحيى به الحق، و يطيب به عيش اإلنسانية، و يدر به ضرع اإلسالم، و بذلك 
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 وجود فإن قبله، بما ،»بِالْعباد رؤُف اللَّه و«ظهر ارتباط الذيل بالصدر أعني قوله تعالى: ي
 في الناس بين صفاتهم هذه رجال ال لو إذ بعباده سبحانه اهللا رأفة من صفته هذه إنسان
 لم و الدين، أركان النهدمت اإلفساد و النفاق من ذكر ما صفتهم آخرين رجال مقابل
 ذاك يزهق يزال ال سبحانه اهللا لكن لبنة، على لبنة الرشاد و الصالح بناء نم تستقر
 دفْع ال لَو و: «تعالى قال كما أوليائه بإصالح أعدائه إفساد يتدارك و الحق بهذا الباطل
اللَّه النَّاس مضَهعضٍ بعبِب تدلَفَس ض251 -البقرة:» الْأَر.      

    ----------------------------------------------   208آيه 
   َ ـي َ ا  ءامَ  يَن ا اذل ُ ِ وا ادخُ ن   لِم  الّسِ لوا   ا َ  ةً ف  ‘ِن ـ يطـالش  ِت و طُـعوا خُ بِ ت َوالت
 اِ  ٌ مُ  وٌّ دُ م عَ ُ لَ  {هن   ب
 تيدر صلح و سازش و آرامش (كه تنها در پرتو وال يهمگ، مسلمانان يا
وارد  )،ديآ يم ديو امامان معصوم پس از او پد السالم هيعل يمؤمنان عل ريام
 يآشكار برا ياو دشمن رايز؛ دينكن يرويپ طانيش يها و از گام ديوش

 . شماست
در صلح و سازش وآرامش (كه تنها در پرتو واليت اميرمؤمنان علي 

  آيد) و امامان معصوم پس از او پديد مي السالم هيعل

 المراد ان من المنثور الدر في رواه ما الغريب من )187، ص1(آالء الرحمن، ج 
 ان أو. الكتاب اهل هم المخاطبين ان و. النزول سبب من ذكره ما و اإلسالم رائعش بالسلم
 المنافقون هم المخاطبين ان الكشاف في عنه نقل من اغرب كما. اإلسالم بالسلم المراد
 المؤمنين نوع بأنهم يناديان بعدها التي و اآلية و كيف بالطاعة السلم بتفسير اغربوا كما
 الرسول حياة مدة و باآلية الخطاب حين كانوا قد و) ص( محمد رسوله و باللّه

 اال هو ما فيه يدخلوا بأن أمروا الذي ذا فما اذن بينهم فيما للسلم بأجمعهم مستوسقين
 العنوان لهذا نجد لم و انتظامه يحكم و) ص( الرسول بعد السلم دوام لهم يضمن عنوان
 بن اللّه عبد عن بسنده الكافي ففي )ع( البيت اهل عن ورد ما إال معقوال تفسيرا و بيانا

 سعد رواية كذا و. واليتنا في) ع( قال اآلية في السلم تفسير في) ع( الباقر عن عجالن
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 رواية و) ع( عنه شهرآشوب ابن رواية و) ع( عنه الفضيل عن بسنده القمي اللّه عبد بن
 ابراهيم بن محمد عن بسنده الشيخ امالي في و ).ع( عنه الصادق عن الكلبي عن العياشي

 زين عن شهرآشوب ابن رواية كذا و طالب أبي بن علي والية في قال) ع( الصادق عن
 و). ع( الصادق عن نصير أبي عن العياشي رواية و) ع( الصادق و السالم عليه العابدين

 الباقر عن مسلم بن محمد و حمران و زرارة عن العياشي عن أخر روايات معناها في
 الصادق عن مسعدة عن روايته و) ع( الباقر عن جابر عن روايته و). ع( ادقالص و) ع(

 الرسول آل من األئمة و) ع( علي والية ان الحق لعمر و .السالم عليهم جده عن أبيه عن
  .بركة أعظمها و السلم انواع اشرف لهي

    ----------------------------------------------   213آيه 
ُ  اُس انلّ  َن   َ  ةً دَ واحِ  ةً م ا ـبَ مُ  يّـیَن ِ انل  اهللاُ  َث عَ بَ ف  مُ ُهـعَ مَ  َل َ َواَ  ريَن نـِذ َومُ  يَن ِّ

 الكِ  ِ  َب ت َ ب َ  مَ حكُ یِلَ  ّقِ ا َ  اِس انلّ  َ ب  يَن  اذل ال اِ  فيهِ  َف لَ ا اختَ َومَ  ‘فوا فيهِ لَ  اختَ ف
َ  نِمــ اوتــوهُ    عــِد ب َ  ُت نــِّ ابلَ  مُ ـُـءَ مــا  َ غًيــب ُ ا ب َ َ  «ميــ ـَـءامَ  يــَن اذل  ي اهللاُ دَ َهــف ِ ا نــوا 

َ  َن مِ  فوا فيهِ لَ اختَ  ِ  ّقِ ا ِ اِ ب َ دي مَ َ  َواهللاُ  ’؛هذن  ن  ٍ ستَ مُ  اٍط ِ   اِ  ءُ شا   ق
و  ييابتدا يو بر راه و روش كسانيگروه ( كي، مردم )،از نوح شي(پ

موجب  ياطلبي(شرك و دن ي(اما) پس از مدت؛ منطبق با فطرت) بودند
دم را به كه (مر  يدر حال؛ را فرستاد امبرانيپس) خداوند پ. اختالفشان شد

و همراهشان كتاب ، دادند يم مينعمتش) بشارت و (از عذابش) ب
مردم در  انيفرستاد تا (آن كتاب) م فرو، ) را كه سراسر حق استيسمان(آ

كتاب  ي در باره جيتدر  و (به؛ كند يداور، داشتند   آنچه با هم اختالف
 رااز آن  يبخش ايآن  يهمه يشد و بعض دايهم اختالف پ يآسمان
) ـ آن هم پس از آمدن يكه كتاب (آسمان  يالبته) تنها كسان. رفتندينپذ

در آن دچار ، داده شده بود شانيروشن نزدشان ـ به ا ليمعجزات و دال
، پس خداوند. بود انشانيستم و حسادت م، آن عاملكه ؛ اختالف شدند

با  شان يكه در كتاب آسمان يدر موارد، خود تيمؤمنان را به لطف و عنا
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و خداوند هر ، كرد تي) هداقتيحق (و حق به ، (نظر) داشتند م اختالف ه
 . كند يم تيبه راه راست هدا، كه را بخواهد

  يك گروه (يكسان و بر راه و روشي ابتدايي و منطبق با فطرت) بودند

 قال انه)» ع( الباقر« جعفر أبي عن روى التبيان في و )189، 1(آالء الرحمن، ج 
 و  انتهى النبيين اللّه فبعث ضالال ال و مهتدين ال اللّه فطرة على واحدة ةام نوح قبل كانوا
 و اإللهية أصل إلى تهدي إنما الفطرة ألن المعارف في االهتداء كل مهتدين ال المراد

 بالخصوصيات الجسماني المعاد إلى توصل ال و. شأنه جل صفاته من ء شي و التوحيد
 ضالل فهم إذن. الضالل بكل ضالال ال و. الشريعة إلى ال و الكريم القرآن بها جاء التي
  .اليه االهتداء و معرفته منهم تراد مما كثير عن لضاللهم القول مطلق في
 اي انسانهاي اولي به موجب انديشه و فطرت ساده )387، ص10(تفسير تسنيم، ج

بود و بيني (كه داشتند از بينش و منش مشتركي برخوردار بودند؛ يعني هم در جهان
نبود) بينش واحدي داشتند و هم در تشخيص حق و باطل و مصالح و مفاسد (بايد و 

رو خداوند آنان را به امت واحد ستوده نبايد) از روش مشتركي برخوردار بودند، از اين
  است.
    ----------------------------------------------   214آيه 

ُ ِس م حَ اَ   َ  اَ ب ُ دخُ ن ت َ ل ّ  ةَ ن وا ا َ َ َو َ وا مِ لَ خَ  يَن اذل  ُل ثَ م مَ كُ أتِ ا ي  مُ ُ س مَ  «مكُ بلِ ن ق
 ابلَ  ّ  ءُ أسا   َوال  لوا حَ ِ َوزُ  ءُ ا ّ  َ   قوَل ي َ   َمـ {هَعـنـوا مَ ءامَ  يـَن َواذل  سوُل ا ـن ُ 

 اَ  ’اهللاِ  َ  ن اِ  ال   يٌب َ  اهللاِ  َ ن
در ؛ ديشو ي) وارد بهشت ميكه (به آسان دي(شما مسلمانان) گمان كرد ايآ

)  يحال امدهيبر (سر) شما ن تان انينيشيپ سرگذشت كه هنوز (مشابه 
؛ و مضطرب شدند شانيو پر ديبه آنان رس يماريو فقر و ب ياست؟ سخت

 يرا برا ها بتيمص نيا ي (كه همه همراهش و مؤمنان امبريكه پ ييتا جا
: گفتند يم به لطف خدا) ديبا خضوع و البته ام، خدا تحمل كرده بودند

پاسخ آمد كه)  خداوند ياز سو، مهنگا (آن» خواهد آمد؟ يخدا ك ياري«
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و  ايدر دن يروزيپ، بيترت نياست (و بد كيخدا نزد ياريكه  ديآگاه باش
 . شد) شان بيدر آخرت نص يخوشبخت
  شما مسلمانان

 خطاب المؤمنين بعد  إلى التفات اآلية في )158، ص2، ج القرآن تفسير في (الميزان
 إليهم الكالم وجه ون أصل الخطاب كان معهم تنزيلهم في اآليات السابقة منزلة الغيبة، فإ

  ».كَافَّة السلْمِ في ادخُلُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا«: قوله في
    ----------------------------------------------   216آيه 

ــُ   ُ َوهُــ تــاُل القِ  مُ كـُـیَل عَ  َب ِت ــَوعَ  «مـُـلَ  هٌ َو   َا  َ ا ئئً يهــوا َشــكرَ ت
ِ اَ   َوعَ   «ُم لَ  ٌ َوخَ َوهُ  ُ ٌّ هُ ا وَ ئئً يوا َش بّ ن  َ َ  َواهللاُ  ’ُم لَ  َو ُ َواَ  مُ علَ ي  ال نـ

 َ َ ت   وَن ع
 تانيكه برا آن حال ؛ بر شما واجب شد )،(در راه خدا با كافران دنيجنگ

و ، بهتر باشد تانيكه برا ديايبدتان ب يزيبسا از چ و چه ، است نديناخوشا
همه و خداوند (، بد باشد تانيكه برا ديداشته باش  را دوست يزيبسا چ چه 
پس صالح شما ؛ ( ديدان ينم) چيو شما (در برابر علمش ه داند يرا) م زيچ

 . در اطاعت از اوست)
دانيد (پس صالح شما  داند و شما (در برابر علمش هيچ) نمي (همه چيز را) مي

  در اطاعت از اوست)

  فلما اعتدلت أذهانهم بحصول الشك فيها،  )166، ص2، ج القرآن تفسير في (الميزان
 شرعه إنما زوال صفة الجهل المركب كر عليهم ثانيا بأن هذا الحكم الذي كرهتموه أنتمو 
 تعلم ال التي نفوسكم إلى مستند ترونه الذي و األمور، حقائق من شيئا يجهل ال الذي اهللا

 األمر و سبحانه إليه تسلموا أن فعليكم حقيقته، عن كشف و إياه اهللا علمها ما إال شيئا
  اإلطالق. على غيره عن العلم نفي و اإلطالق على تعالى له العلم اتهإثب في اآلية
    ----------------------------------------------   217آيه 

َ ئئَ َس     ِن عَ  َك لون َ  رِ ال ٌ َ  فيـهِ  تـاٌل ل قِ قُـ «فيـهِ  تـاٍل قِ  اِم ال ن َعـ دٌّ َوَصـ «بـ
ُ  اهللاِ  بيِل َس  ِ  فرٌ َو َ  ؛هب َ  ِد سجِ َوا ُ اَ  نهُ مِ  ؛ههِل اَ  اجُ َواِ  اِم ال  نـدَ عِ  َ
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ُ اَ  ةُ تنَ الفِ وَ  ‘اهللاِ  َ  وَ  ’تِل القَ  َن مِ  َ ُ  الوَن ال  َ قـاتِ ي  م َحـكُ لون ّ  ُ ن م َعـوكُـدّ َ
ــنِ  ااســتَ  ِ م اِ ُ دي ــ‘ طا ــَ  َوَم َ ــِد ت ُ د ِم ــن ــم َع َ  ؛هن ديِن ــيَ ف ت ُم
ٌ َوَوهُ  ِ َ  ا ُ ف َ ا َةِ  و ِ نيـا َواأل ادل ِ  ُ ُ ـا َ « َحِبَطـت اَ  ُب ـاَ َواُو

ا خ  ُ  «ارِ انلّ  َ دِل ف   و
بگو: . پرسند ي(حكم) جنگ در ماه حرام م ي از تو در باره مسلمانان)(
، غفلت يكه از رو ي) بزرگ است (و كار مسلماناني(گناه، جنگ در آن«
 ي(گناه كارها يول؛ )ستين دييمورد تأ، را كشتند يكافر، ماه حرام در

به  شيان از گر(و منع آنا راه خدا ) بازداشتن (مردم) ازيعنيمشركان 
) آن و (بازداشتن مردم از حج و) مسجدالحرام و ياسالم) و انكار (عمل

 از آن (گناه، نزد خدا، )شانياز خانه ها نيكردن اهل آن (سرزم رونيب

از ، شرك (آنان) و (گناه و آثار مخرب)، تر است در ماه حرام) بزرگ جنگ
تر  ) بزرگيبس، حرام ها در ماه   مسلمان ينفر توسط برخ كي(گناه) قتل (

 نتانيرا از د شما، تا اگر بتوانند جنگند يقدر با شما م آنان آن. است
 نشانياز شما كه از د يخوب) كسان)يكه) كارها ديو (بدان؛ برگردانند

 نيو چن، شود يو آخرت نابود م ايدر دن، رنديبرگردند و در حال كفر بم
 . مانددر آن خواهند  شهي(و) هم اند آتش اهل، يافراد

ها در ماه    (گناه و آثار مخرب) شرك (آنان) از (گناه) قتل (يك نفر توسط برخي مسلمان 
  تر است حرام، بسي) بزرگ

 قوله )552، 2(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج »تْنَةُ ورُ الْفنَ أَكْبمعناه »الْقَتْلِ م 
  الحضرمي. ابن قتل يعني رامالح الشهر في القتل من أعظم الكفر هو و الدين في الفتنة
 مما تحسبونه كبيرا من قتال المشركين في  )194، ص1(آالء الرحمن، ج اللَّه نْدرُ عأَكْب

  الشهر الحرام
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    ----------------------------------------------   219آيه 

َ ئئَ َس   َ  ِن عَ  َك لون َ  مرِ ا ـَوا ِ ِ ِ قُـ «ي  ل ف ٌ كَ ٌ  اِ  مـا  هُ ُ َواِ  اِس نلّـلِ  عُ نـافِ َومَ  بـ  مـا
ُ اَ  َ َ ِمــ كــ َ  ’ مــاِه فعِ ن ن َ ئئَ ســَو ُ  َك لون ُ  َك لِ ذ كـَـ ’فــَو العَ  ِل قـُـ قــوَن نفِ مــاذا ي ــي ُ بَ  اهللاُ  ِّ
  مُ ُ لَ  َ كُ ل عَ لَ  ِت األي   روَن ك فَ تَ م ت

، دو نيدر (ارتكاب) ا«بگو: . پرسند مي (حكم) شراب و قمار ي از تو در باره
گناه  يول؛ مردم دارد ي) برازيارزش ن ي(ب ييبزرگ است و سودها يگناه

پرسند كه چه  مي توو از » . از سودشان است شتري) باري(بس ،دو نيا
؛ در حد اعتدال (باشد)،ديكن يهر چه انفاق م«(بگو: . را انفاق كنند يزيچ

را  شيها و نشانه اتيآ، خداوند، نيچن نيا. )»بخلو نه  يرو ادهينه ز
 . ديشينديو آخرت ب ايدن ي باشد كه در باره. كند يروشن م تانيبرا
  (بي ارزش نيز) براي مردم دارد  سودهايي

 منفعت حالل، عقاليي، » و منافع للناس«منفعت در  )60، ص11(تفسير تسنيم، ج
حقيقي و امضا شده از طرف شارع نيست، بلكه مراد منفعت به پندار مردم حجاز است. 

اش آنكه خداوند متعالي از شراب و قمار به صورت مطلق، به پليد و عمل شيطان  نشانه
انما الخمر و الميسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل «است:   ياد كرده بودن

 و هرگز پليدي محض و كار شيطان، منفعت حقيقي ندارد.» الشيطان

    ----------------------------------------------   222آيه 
  َ َ ئئَ ســـَو ـــ ِن َعـــ َك لون َ ِ ي فـَــذً َواَ ل هـُــقـُــ «يِض ا َ ُ اع  وا انلِّ ل ـــِ  ءَ ســـا َ َوال  «يِض  ا
 َ  حَ  ن بوهُ قرَ ت ّ  َ َ طهُ ي َ   «ر َ اِ ف َ  رَن ه طَ ذا ت َ اَ  يـُث ن حَ مِ  ن أتوهُ ف  ‘اهللاُ  مُ ُـَ
ِ  اهللاَ  ن اِ  ُ ب  ّو اتل َ ِ  اب ُ ُ  ب َو   ريَن ّهِ طَ تَ ا

 ي(برا يرنج و آزار، آن«بگو: . پرسند يعادت ماهانه م ي و از تو در باره
 يريگ با) زنان كناره يجنس زشياز (آم، پس در دوران عادت. زنان) است

 را پاك كه خود يپس هنگام. تا پاك شوند دينكن يكيو با آنان نزد ديكن

شما دستور  مثل) به  ديتول يكه خداوند (برا يبا آنان از همان مكان، كردند



 55  سورة ابلقرة  

 

دوست دارد ، كنند يتوبه م اريرا كه بس يكه خداوند كسان؛ ديزياميب، داده
 . ) دوست داردزيرا (ن زگانيو پاك

  گيري كنيد سي با) زنان كنارهدر دوران عادت از (آميزش جن
 تَزِلُوا«) 198: ص ،1 ج القرآن، تفسير في الرحمن (آالءفَاع ي النِّساءيضِ فحاي »الْم 
  الفرج. هو و القذارة و الحيض محل في تأتوهن ال

    ---------------------------------------------   228آيه 
  ُ َ  قاُت ل طَ َوا َ ي َ  ِ  صَن ب َ ب ِ نفُ ا ِ ن  َ َ ث ةَ ثل  ُ  ِ  ‘ءٍ و َ ُ  ل َوال  َ اَ  ن َ ُ ن ي  َق َلـمـا خَ  مَن كت

مِ اَ    اهللاُ  ُ اِ  ن ِه ر ُ  ن ن ك ِ  وِم َوایلَـ اهللاِ بِـ ن ؤمِ ي ِ ُ  ‘األ ُ َوب َ  ق َحـاَ  ن هُ عـوتَل   ن ِهـدِّ ِ
 ــذ ً ا اِ رادو ن اَ اِ  َك ِل ُــ ‘صــال َ ــُل مِ  ن َو َ بِــ ن ِهــیَل ي عَ اذل  ث  ِل لــرِّ لِ  وَ   ‘وِف ا
ٌ حَ ٌ  َ  َواهللاُ  ’ٌة جَ رَ دَ  ن ِه یَل عَ    ك
 يپاك ي را (به مدت) سه دوره خود، پس از طالق) ديزنان مطلقه (با و

اگر ، ازدواج كنند)، سپس اگر خواستند((بعد از عادت ماهانه) نگه دارند و 
 را خداوند در آنچه ستنديمجاز ن، دارند مانيا امتيبه خدا و روز ق

و اگر ، كنند انهپن، است دهيفرزند) آفر اي ضي(از خون ح شانيها رحم
 يخواستگاران) برا گرياز د، در آن (مدت، دارند يشوهرانشان سر آشت

بر  يفيطور كه وظا و همان، سزاوارترند، بازگرداندن آنان (نزد خود)
 يو مردان (از برخ، دارند دهيو پسند ستهيشا يحقوق، زنان است ي عهده

با ، خانواده ي دارها تيمسئول، نيهم يو برا، دارند ( يزنان برتر جهات) بر
 . است ميو حك ريشكست ناپذ، و خداوند، آنان است)

  از ديگر خواستگاران

 يتحقق أن حقه تفضيل اسم »أحق« لفظ) 232، ص2، ج القرآن تفسير في (الميزان 
 الخطاب لسائر و المطلقة في حق األول للزوج يكون كأن عليه مفضل مع دائما معناه
  .حق

  از برخي جهات

 مرد از برخي جهات بر زن مزيت دارد. )263، ص11يم، ج(تفسير تسن  
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  و براي همين مسئوليت اداره خانواده با آنان است

 هاي خانوادگي و اسالم در توزيع مسئوليت )245، ص11(تفسير تسنيم، ج
ها مانند هاي زن و مرد، برخي مسئوليتي وضعيت بدني و توانايياجتماعي، با مالحظه

مرد سپرده است و اين به معناي فضيلت ذاتي مرد بر زن نزد  مديريت خانواده را به
 خداوند نيست.

    ----------------------------------------------   229آيه 
  ا الُق لط   َ  «تاِن َ َ  مساٌك اِ ف َ اَ  وٍف ِ ِ ٌ  و ت ٍ ـاِ  ب ِ  ’حسان َ َ م اَ كُ لَ  ل َوال  ذوا أخُ ن ت

 ّ ِ  َ  ا ُ ءات  ا اِ ئئً يَش  ن موهُ يت َ اَ  ّال  ن  ُ ّال اَ  افا َ  «اهللاِ  دودَ ق حُ  ي ُ ن خِ اِ ف ُ ّال  اَ ف  دودَ ق ُحـ ي
َ  اهللاِ  َ ِه یَل عَ  ناَح جُ  الف َ فَـ اهللاِ  دودُ ُحـ کَل تِـ ’؛هت بِـدَ  افتَـمـا فـ ن َوَمـ ‘دوهاعتَـال ت

 َ َ  اهللاِ  دودَ حُ  د عَ تَ ي ُ ف َ ا ُ  و   َن وِ ال ُ
، بار طالق  و (پس از هر، ) استزيتا) دو مرتبه (جا، طالق (قابل رجوع

به  اي، نگه دارد دهيو پسند ستهيكه همسرش را) شا است شوهر ي فهيوظ
از آنچه  ديستيتان) مجاز ن و شما (شوهران و بستگان، ) كندشي( رها يكين 

) آن دو (چنان نيمگر (اختالف ب؛ ديريبگ يزيچ، ديا ) به آنان دادههي(مهر
 تيمشترك) رعا يزندگ خدا را (در يباشد كه) بترسند (احكام) و مرزها

، آن دو ديچنان بود كه شما) بترس شان نيگر (اختالف بپس ا. نكنند
در مورد آنچه ، نكنند تيمشترك) رعا يرا (در زندگ حدود (و احكام) خدا

(از  يگناه، كند يرا) رها م خود، مقابل (آن درو  پردازد ي) مهيزن (فد
 نيا. ستي) بر آن دو نهياز مهر شتريب يحت يبابت دادن و گرفتن وجه

و ، ديها فراتر بگذار را از آن پا ديپس نبا؛ خداست يزهامر، (دستور)ها
 يقيكاران حق ستم، خدا تجاوز كنند يكه (با گناه) به مرزها يكسان

 . هستند
  پس نبايد پا را از آنها فراتر بگذاريد

  يم فراتر] حق از[ پا گذاردند،يم سر پشت] را حق[:  يعتدون كانوا )مستفيد(دكتر-
االلتئام [پيوند خوردن] ...  ةتّجاوز [پشت سر گذاشتن] و منافاالعدو: ال: «گذاشتند
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 ه... قال: و من يعصِ اهللاَ و رسولَه و يتَعد [پا فراتر گذارد] حدود  الحق ةاالعتداء: مجاوز
تُه. و يقال: تَعديت الحقَّ و اعتَديتُه و عدوتُه اَي جاوز«(را)؛ ]» 14[مرزهاي او]، [النساء:  

فوقَ الحقِّ، كأنّ معناه: جاز عن الحق  يفالنٌ عن الحق و اعتَد يقد قالت العرب: اعتَد
 بقره) 61(ذيل  (ل).» الظلم يال

    ----------------------------------------------   231آيه 
ُ ل ذا طَ اِ  وَ   ُ  انلِّ  قــ َ  ن ُهــلَ جَ اَ  غَن لَ بَ فـَـ ءَ ســا َ ف ـَـ ن وهُ مِســا ِّ اَ  وٍف ِ َ  ن هـُـو 
ـَـ ُ ‘وٍف ِ ــا تِلَ ارً ِ  ن وهُ ِســَوال  ــ ‘دواعتَ َ َوَم َ  َك ِلــل ذ فَعــن ي  مَ َلــد ظَ َقــف

 َ َ {‘ هفَس ن  ذو خِ ت َوال ت ُ  ‘اوً زُ هُ  اهللاِ  ِت ا ءاي ِ َواذ  ُ یَل عَ  اهللاِ  َت عمَ وا ن  َل َ اَ  م َومـا
 الكِ  َن م مِ كُ یَل عَ  ِ  ِب ت َ  ةِ كمَ َوا ِ كُ ظُ عِ ي  وَ  ‘؛هم ب ـ وا اهللاَ قُ ات َ ِ  اهللاَ  ن ا اَ و َواع  ّلِ كُـب

  یلمٌ عَ  ءٍ َ 
 كيشان نزد مدت (عده) انيو به پا ديده يرا طالق م كه زنان يو هنگام

و ، ديكن شانيرها يستگيبه شا اي، ديدار شان  نگه يستگيبه شا اي، شوند يم
تا (به حقوقشان) تجاوز  ديندار  رساندن نگه   انيو) ز تي(اذ يرا برا آنان
و  اتيآ. ده استخودش ستم كر  به، كند نيكس چن  و هر، ديكن

را كه از كتاب و  و نعمت خدا و آنچه ديريرا به سخره نگ خدا يها نشانه
 خود. ديآور  ادي  به، دهد يرا پند م حكمت بر شما نازل كرده و با آن شما

 يرا به خوب يزيهر چ كه خدا  ديو بدان ديرا از(عذاب)خدا در امان نگه دار
 . داند يم

  شوند نزديك مي

 ،ي مورد بحث، به قرينة در آيه» بلوغ اَجل« )340و  339، ص11ج (تفسير تسنيم
-گيرد، حاصل آنكه آيه را نيز در بر مي» در شُرف پايان يافتن«، »فامسكوهن«امساك: 

همان » سرّحوهن«ي دوم سورة طالق يك سياق دارند و ي مورد بحث با آيه
بلوغ «ت، پس مفهوم اعم از دو قسم ياد شده اس» اَمسكوهنّ«است؛ اما » فارقونّ«

ي مورد بحث، اعم از به پايان مدت رسيدن و در شُرف به پايان رسيدن در آيه» اَجل
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رود و به كسي كه پس از  كه در عرف نيز امساك در معناي جامع به كار مي است، چنان
شود كه  گردد نيز گفته مي انقضاي زمان عده و با عقد جديد، به همسر پيشين خود بازمي

، »اشراف بر پايان وقت«در معناي » بلوغ اَجل«كاربرد ». هم اين زن را نگه داشتباز «
كه در عرف براي مسافري كه وارد شهر شده و  است، چنان» مشارفت«مجاز و به عالقة 

ي مسافري كه هنوز واصل نشد ولي به نزديكي شهر رسيده است، تعبير نيز درباره
 رود. ار ميبه ك» رسيدن«يعني » بلوغ«و » وصول«

    ---------------------------------------------   233آيه 
  ــــوادِل َــــ «ِن یَلــــمِ  ِن یَلــــَ  ن هُــــوالدَ اَ  عَن ِضــــُ  ُت َوال ُ  اَ  رادَ ن اَ ِ ِ  تي  م ـ

  َ ‘ةَ ضاعَ ا َ َ َو ُ رِ  {هلَ  ولودِ  ا ُ سَو َوكِ  ن هُ زق ُ ن  ِ َ ب ُ  ‘وِف ا َ  ُف ل َ ال ت  فـٌس ن
ُ  ‘هاسعَ  وُ ّال اِ   ال ت ٌ وادِلَ  ر ضا ِ  ة َ ‘؛هدَلِ َو بِـ {هَلـ لـودٌ وَوال مَ  هادَلِ َو ب َ  ثـُل مِ  ِث  الـوارِ َو

 َك لِ ذ’  َ َ  عَ صاًال فِ ا راداَ  اِ ف َ ُ مِ  اٍض ن  ن َواِ  ’مـاِه یَل عَ  نـاَح ال جُ فَـ رٍ شـاوُ ما َو
ُ رَ اَ  َ  اَ د َ ن  ُ والدَ ا اَ عو ِض س َ ك  ُ  ذا َس م اِ كُ یَل عَ  ناَح ال جُ م ف َ   ما ُ ءات َ  بِـيـ  ’وِف ا

  َ ِ  اهللاَ  ن ا اَ و َ َواع وا اهللاَ قُ َوات َ  لوَن عمَ ا ت ٌ ب   ص
 يدستور) برا ني(ا. دهند ريرا ش ) دو سال تمام فرزندانشانديو مادران (با

پدر . كند ليرا تكم كودك يرخوارگيدوران ش خواهد يكه م ست يكس
؛ كند نيرا در حد متعارف تأم خوراك و پوشاك آنان ديدوران) با ني(در ا

و  رپد چيه. شود ينم فيتوانش تكل ي به اندازهكس جز   چي) بر هراي(ز
 كه نيا اي؛ رسانند ( انيز گريكديبه ، سبب فرزندان خود  به دينبا يمادر

 )،شد ميتيو اگر كودك . برسانند به كودكشان ضرر اي، ننديبب انيخود ز
و  تيرضا و اگر با، مادر) دارد ي را (در مورد نفقه فهيهمان وظ، وارث

 يگناه، رندي) بگريرا (از ش كه كودك دنديرس جهينت  به گريكديمشورت 
؛ ديا نكرده يگناه، ديريبگ هيتان دا فرزندان يبرا ديو اگر خواست، اند نكرده

عهده  ) به يردهيرا (به منظور حق ش كه پرداختش يزيچ كه نيبه شرط ا
را از(عذاب)خدا در امان نگه  خود. دي) بدههيبه دا يستگيشا  به، ديا گرفته

 . ناستيب تانيكه خداوند به كارها ديو بدان ديردا
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سبب فرزندان خود به يكديگر زيان رسانند (يا  هيچ پدر و مادري نبايد به
  اينكه خود زيان ببينند و يا به كودكشان ضرر برسانند ...)

 بايست به فرزندشان آسيب هيچ يك از والدين نمي )367، ص11(تفسير تسنيم، ج
  ي كودك به ديگري زيان برسانند.بهانهبرساند؛ يا هر يك به 

    ---------------------------------------------   235آيه 
 كـُــیَل عَ  نـــاَح َوال جُ   َ ُ م فـــ   انلِّ  ةِ طبَـــن خِ ِمـــ ؛ه بـِــضـــ ُ نَ و اَ اَ  ءِ ســـا  نـــ   
 اَ  اهللاُ  مَ ِلــعَ ‘مكُ ِســنفُ اَ  ُ تَ م َســـُـن ُ ذ َ  وَ  ن و ُ ِكــل   ن دوهُ واِعــن ال ت  ا اِ ِ ن اَ  ّال
 َ َ ت َ َوال ‘اوفًـ مَ وًال قولوا ق  َحـ ِح انلِّـ ةَ قـدَ مـوا عُ ِ  ت ّ  َ  {‘هَل َجـاَ  ُب تـالكِ  غَ بلُـي

 َ َ  اهللاَ  ن ا اَ و َواع   مُ علَ ي َ كُ ِس نفُ اَ  ما  َ  ‘روهُ احذَ م ف   یلمٌ حَ  فورٌ غَ  اهللاَ  ن ا اَ و َواع
وفات)  ي زنان (در دوران عده يدر خواستگار هيكنا  كه به يسخنان يبرا

شان) در  با آنان را پس از تمام شدن عده  زدواج(قصد ا اي، ديكن ياظهار م
كه  داند ي) خداوند مراي(ز؛ ستيبر شما ن يگناه، ديكن يدل خود پنهان م

قول و قرار  آنانبا  يول؛ ديكن يم يحتماً از آنان خواستگار ندهيشما در آ 
. دييسخن بگو  دهيپسند  يصورت به)و هي(با كنا كه نيمگر ا؛ دينگذار يپنهان
 ييزناشو ونديپ يبرا، دهينرس انيكه زمان مقرر (عده) به پا يوقت و تا
 تانيها را كه در دل كه خداوند آنچه ديو بدان، ديري) نگيقطع(ميتصم

 اريكه خداوند بسديو بدان دياز (مخالفت با) او بترس، پس. داند يم، هست
 . آمرزنده و بردبار است
  كنيد از آنان خواستگاري مي

 ها. )443، ص6(تاج العروس، جتطبلخ رَّضها أو تَعذَكَرَ فُالنةَ ذَكراً، بالفتح: خَطَب  
 )نَّ«قوله تعالى:  )190، ص: 3 الجامع ألحكام القرآن، جتَذْكُرُونَهس أَنَّكُم اللَّه ملع« 

بألسنتكم، فرخص في التعريض دون التصريح.  -إما إعالنا في نفوسكم و -أي إما سرا و
  ستخطبونهن. الحسن: معناه

 (مترجم)  به نظر مي رسد اين معنا با توجه به سياق ارجح باشد. زيرا ياد كردن زنان
  معناي روشني ندارد.
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    ---------------------------------------------   238آيه 

َ فِ   َ  الوُ  ةِ وْلَوالص  ِت و لَ  الص ظوا    س َ نِ َوقوموا هلِل ق   ت
 از نمازها و (به ويژه) نماز ظهر مراقبت كنيد (كه در وقت فضليت و با
شروط و آداب مناسبش خوانده شود) و (در نماز) براي خدا خاضعانه 

 . بايستيد
  و (در نماز)

 وا« )288، ص2، ج التنزيل غوامض حقائق عن (الكشافقُوم لَّهالصالة. في » ل  
 216، ص2(آالء الرحمن، ج( »وا والصالة في» قُوم »لَّهين لتقان.«  

    ----------------------------------------------   239آيه 
  َ ُ خِ  اِ ف ِ ف َ ً و رُ  اَ ًال   َ  «ابان  اِ ف ُ مِ اَ  ذا َ ن ُ  ف َ ما عَ كَ  وا اهللاَ رُ اذ م مـا كُـ

 َ َ َ  ت َ ونوا ت َ ع   و
پياده يا سواره (نماز بگزاريد) ، ترسيدو اگر (از دشمن يا خطر ديگري) مي

شكرانه اينكه چيزهايي را  وهنگامي كه امنيت خود را بازيافتيد خدا را به
ياد كنيد (و نماز را به ، انيد به شما آموختتوانستيد بد كه هرگز نمي
  . بخوانيد) صورت معمول

  شكرانه به

 فَاذْكُرُوا« )551، ص2(البحر المحيط، ج العبادة. و بالشكر »اللَّه  
 500، ص2(در المصون، ج(  يجوز فيها أن تكونَ للتعليلِ أي: فاذكروه ألجلِ تعليمه

  إياكم.
 )الكاف للتشبيه أي اذكروه ذكرا يشابه ما من به  )449، ص: 2 التحرير و التنوير، ج

عليكم من علم الشريعة في تفاصيل هذه اآليات المتقدمة، و المقصود من المشابهة 
 .المشابهة في التقدير االعتباري، أي أن يكون الذكر بنية الشكر على تلك النعمة و الجزاء

    ----------------------------------------------   246آيه 
َ َ اَ   َ ـَـَ اِ    ــ َالِ  ا ــِم َ  اِ   ن ب ــَل ا ــ ءي َ ِم ــِد ن ب   ع ــاِ  مــو ــالوا نِلَ ٍ ذ ق ّ ِ  ُ ُ ــ َ ــابَع ا ث نَل

ــلِ مَ  ً ُ ــا ن ــ قــاَل  «اهللاِ  بيِل ل  َســقاتِ ُ َســل عَ َه ــُ   اِ ي  مُ ـُـیَل عَ  َب ِت
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ُ ّال اَ  تاُل القِ   قالوا َوما نَل  «لواقاتِ  ت ُ ّال اَ  ا َ  اهللاِ  بيِل  َس  َل قاتِ  ن ُ َوق نـا يارِ ن دِ جنا مِ ِ د ا
 َواَ  َ  «نــائِ بنا ــف ّ َ ُ َ  تــاُل القِ  مُ ِهــیَل عَ  َب ِتــا  ـَو ت ّال وا اِ لـ َ  یلــمٌ عَ  َواهللاُ  ’ُم  ِمــیلــًال  ق

 ِ َ الب ِ  
، بودند يپس از موس كه لياسرائ ي) آن گروه از سران بنتيبه (وضع ايآ

 مانيبرا«گفتند: ، كه داشتند يامبريكه به پ زمان آن؛ يتوجه نكرد
) گفت: امبرشاني؟ (پ». ميبجنگ) بگمار تادر راه خدا (با دشمن يفرمانده

 ديكن ي(نافرمان، كه اگر جنگ بر شما واجب شود ديكن يگمان نم ايآ«
(توسط دشمن) از  كه نيبا ا؛ ميچرا در راه خدا نجنگ«گفتند:  »د؟ينجنگ)و

كه جنگ  يهنگام يول!»م؟يا رانده شده فرزندانمان)و از (كنار نيسرزم
خدا  )،ي(آر. كردند يچي(همه) سرپ، از آنان يجز اندك، برآنان واجب شد

 . آگاه است يستمگران به خوب تياز وضع
  فرماندهي

 ثْ« )291، ص1التنزيل، ج غوامض حقائق عن (الكشافعكاً لَنا ابلللقتال أنهض» م 
 كان ما نحو نبيهم من طلبوا أمره، إلى ننتهي و رأيه عن الحرب تدبير في نصدر أميراً معنا
 من و يجهزها، كان التي الجيوش على التأمير من سلم و عليه اللَّه ىصل اللَّه رسول يفعل
  .أوامره امتثال و بطاعته أمرهم

    ---------------------------------------------   249آيه 
  َ ّ ف َ َ ِ  طالوُت  َل َص ا ف ُ ب ُ بـتَ مُ  اهللاَ   اِ  قاَل  نودِ ا ِ یل َـم ب َـ رٍ َ َ ِ َ  نـهُ مِ  َب ن 

 َ َ َ   َومَ ّ مِ  َس یَل ف َ  مهُ طعَ  ي  اِ ف  مِ  {هن َ  ِن  مَ ّال اِ  ّ َ ِ  ةً فَـُ  َ اغ َ ‘؛هِد يَـب ـف ِ
بوا َ

َ ّال اِ  نهُ مِ  َ  ‘ُم  مِ یلًال  ق ّ ف وَ َ َ  {هعَ نوا مَ ءامَ  يَن َواذل  َو هُ  {هزَ ا   ومَ ا ایلَـنَلَ  ةَ قالوا الطاق
َ  يَن اذل  قاَل  ‘؛هنودِ َوجُ  الوَت ِ  َ نّ ظُ ي ُ اَ  و  ُلم م  ةٍ ئَـفِ  م ِمـَـ وا اهللاِ قُ ـ 

 َ َ ـَ  ةً ئَ ت فِ بَلَ غَ  یلۀَلٍ ق ِ  ةً ث ِ اِ ـ ب   يَن ِ الص  عَ مَ  َواهللاُ  ’اهللاِ  ذ
طالوت را  يفرمانده، صندوق عهد نزدشان آمد و آنان، بيترت نيبد(

 انيكه طالوت با سپاه يپس هنگام ).جنگ آماده شدند ياو بر رفتنديپذ
را با  ) شماخواهد يخداوند (م«(به آنان) گفت:، ) جدا شدنشي(از سرزم
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از (همراهان) ، كه هر كس از آن بنوشد صورت نيبد؛ كند شيآزما يرود

 يمگر كسان؛ از (همراهان) من است، و هر كس از آن ننوشد، ستيمن ن
، از آنان يكم ي جز عده يول» . (آب) بردارندكف دست  كيكه (فقط) 

كه او و مؤمنان همراهش از آن (رود)  يهنگام. دندي) از آن نوشهي(بق
را  انشيما امروز توان مقابله با جالوت و سپاه«) گفتند: يا (عده، ذشتندگ

گفتند: ، خواهند كرد داريداشتند با خدا د نيقيكه  ) آناني(ول» . ميندار
 يبر گروه، خداوند قيبا توف، شمار كم يكه) گروه آمده شي(پ اريچه بس«

. با صابران است خداوند)، ي(آر. شده است روزيپ اري(با افراد و امكانات) بس
 « 

بدين ترتيب صندوق عهد نزدشان آمد و فرماندهي طالوت را پذيرفتند و 
  براي جنگ آماده شدند

 585: ص ،2 ج التفسير، في المحيط (البحر( »لَ افَلَمفَص طالُوت نُودهذه بين »بِالْج 
 تأهبوا و بالملك، له أقروا و التابوت، فجاءهم :تقديره محذوف قبلها الجملة و الجملة

 للخروج.

    ----------------------------------------------   250آيه 
  ّ َ َ َو َ ِ ا  َ زوا   قـالوا رَ  ؛هنودِ َوجُ  الو  ب َ  اً نـا َصـیَل غ عَ ِ اَ  نـا ـَوث نا قـدامَ ت اَ ِّ

 ُ َ َوان َ   ريَن فِ الك  وِم  القَ نا 
 :گفتند، ظاهر شدند انشي(جنگ با) جالوت و سپاه يكه برا  يو هنگام

و زيبر ييباي) صبر وشكي مانهي(پ، بر (ظرف وجود) ما، پروردگارا
. ميشو روزيمردم كافر پ نيده تا بر ا ياريرا را استوار كن و ما مانيها گام
 « 

  پروردگارا بر (ظرف وجود) ما، (پيمانة)

  القالب في السيالة المادة نحو صب اإلفراغ )293، ص2تفسير القرآن، ج(الميزان في 
  .لطيفة بالكناية استعارة فهو ظرفيتهم قدر على عليهم الصبر سبحانه اهللا إفاضة المراد و
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    ----------------------------------------------   251آيه 
  َ ُ زَ هَ ف ِ  مو ِ اِ ـ ب َ  اهللاِ  ذ ُـ اهللاُ  هُ ـَوءات لـوَت  دُ {داو َل تَـَوق ِ  کَل ا  ةَ َمـَوا

َ َوعَ  ه}  ّ ِ َ  ا  َ انلّـ اهللاِ  فـعُ وال دَ َلـ وَ  ’ءُ شا َ  ا  رُض االَ  ِت دَ َسـفَ لَ  عٍض بَ م بِـهُ عَضـب
  َ  اهللاَ  ن ـِ َول َ  ضٍل ذوف َ الع  َ َ  

آنان را شكست ، خدا قيرا اجابت كرد و)با توف شاني(خداوند دعا  پس
و و حكمت داد  يو خدا به داوودپادشاه، جالوت را كشت، و داوود، دادند

 ي لهيوس  اگر خدا به )،ي(آر. به او آموخت، خواست ياز آنچه (خود) م
) برخ، از مردم يبرخ فساد  شك يب، كرد يرا دفع نم گريد ي(ستم و تجاوزِ
  . دارد تيخداوند به مردم جهان لطف و عنا يول؛ گرفت يفرا م را نيزم

  مردم جهان

 انكه از لغات معتبر عالم بمعنى همه مخلوقات است چن )2، ص5(قاموس قرآن، ج
 نقل شد ديگر نبايد خويش را در كالم فالسفه گيج كنيم از قبيل فلك محيط و غيره.

 گاهى آن از مراد آمده، »عالَمين« فقط و نرفته بكار قرآن در »عالم« لفظ دانست بايد
 رب هو و« آمده ، چنانكه2:فاتحه »الْعالَمينَ رب للَّه الْحمد« مثل است مخلوقات يهمه
 »الْعالَمينَ علَى فَضَّلْتُكُم أَنِّي و« مثل هاستانسان گاهى و. 164: انعام »ء شَي كُلِّ
 منَ أَحداً أُعذِّبه ال« مثل و. 42: عمران آل »الْعالَمينَ نساء  على اصطَفاك« و. 122:بقره

  .است آمده قرآن در بار سه و هفتاد عالمين يكلمه و. 115: مائده »الْعالَمينَ
 )(العالمون)  »)سوره الحمد 2ذيل آيه « 95، ص1، جمجمع البيان في تفسير القرآن

جمع عالم و العالم جمع ال واحد له من لفظه كالنفر و الجيش و غيرهما و اشتقاقه من 
 العالمة ألنه يدل على صانعه و قيل أنه من العلم ألنه اسم يقع على ما يعلم و هو في
عرف اللغة عبارة عن جماعة من العقالء ألنهم يقولون جاءني عالم من الناس و ال 
يقولون جاءني عالم من البقر و في المتعارف بين الناس هو عبارة عن جميع المخلوقات 

قالَ فرْعونُ و ما رب الْعالَمينَ قالَ رب السماوات و الْأَرضِ و ما «و تدل عليه اآلية 
ابمنَهو قيل أنه اسم لكل صنف من األصناف و أهل كل قرن من كل صنف يسمى » ي
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عالما و لذلك جمع فقيل عالمون لعالم كل زمان و هذا قول أكثر المفسرين كابن عباس و 
سعيد بن جبير و قتادة و غيرهم و قيل العالم نوع ما يعقل و هم المالئكة و الجن و 

و قيل هم اإلنس لقوله » ليكُوَن للْعالَمينَ نَذيراً«له تعالى: اإلنس و قيل الجن و اإلنس لقو
 . »أَ تَأْتُونَ الذُّكْرانَ منَ الْعالَمينَ«تعالى: 

 راز جلوگيري از فاسد شدن زمين، تفضلي است كه ) 701، ص11(تفسير تسنيم، ج
  خدا بر جهانيان دارد و به مردم مخصوص يا عصر خاص اختصاص ندارد.

    ----------------------------------------------   252آيه 
  کَل تِ   َ  اهللاِ  ُت ءاي ِ  َك یَل تلوها عَ ن َ ب ِ ا  َواِ  ‘ّ ُ  َن َِ  َك ن َ رَس ا   یل
) نيقيكه با حق (و  يدر حال؛ ميخوان يم تو خداست كه بر اتيآ، ها نيا

 . يامبرانيتو از پ شك يو ب، شده است دهيپوش
  در حاليكه با حق (و يقين) پوشيده شده است

 )قِ« )565، ص1، جن العظيمروح المعاني في تفسير القرآالنصب موضع في» بِالْح 
 أهل من أحد فيه يرتاب ال الذي باليقين متلبسة أي نتلوها مفعول من حال أنه على

 من أو فيه يرتاب أن ينبغي ال أو عندهم لما موافقة يجدونها لما التواريخ أرباب و الكتاب
 أي المجرور الضمير من أو نامع هو و الصواب و بالحق متلبسين عليك نتلوها أي فاعله
    .معك هو و بالحق متلبسا
 )بالحقّ« )15، ص3، جتفسير الصافي« ا حال بمحذوف متعلّق مجرور و جارمن إم 

 ملتبسة أو بالحقّ ملتبسين: أي) عليك( في المجرور من أو مفعوله من أو نتلو فاعل
 بالحق. ملتبسا أو بالحقّ

    ---------------------------------------------   258آيه 
  اذل َ َ ِا َ  َ َ  َربِّهاَ ه ج ِا ي “ ي  اذل َ ِّ ُ َر هـ ُـکَل ِاذ قـاَل ِا ُه اهللاُ ا اَ ءات

؛ َواُميُت  ُ يُت قاَل اَنَا ا ُ ي؛ َو  ـمِس ِمـَن « ُ اهللاَ يَـأ بِالش  ُ فَـِا هـ قـاَل ِا
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ــرَ  ََف ي  ــَت اذل ِ ُ
َ ِِب ف ـَـ ــَن ا ــا ِم ِ ــأِت 

ــِق فَ ِ َ ــوَم َواهللاُ ’ ا ــِدي الَق َ  ال 
  َ ِ ال
(از ، داده بود ييروا كه چون خدا به او فرمان يبه كس يا توجه نكرده ايآ

يپروردگارش بحث و جدل م ي در باره ميابراه با )،يتكبر و سرمست يرو
، من پروردگار«گفت:  ميابراه، در آن هنگام. داشت) ييخدا ي(و ادعا كرد
ي) زنده مزيمن (ن«(او) گفت: » . رانديميمو  كنديكه زنده م ست يكس
و  كنم يرا آزاد م يدو زندان نيا از يكيطور كه  همان؛ (رانميميو م كنم

يرا از مشرق م ديخورش، خداوند«گفت:  ميابراه؛ ». )كشميرا م يگريد
آن  )،بيترت ني(بد و» . اوريآن را از مغرب ب )،يتوانيپس (اگر م. آورد
 . كندينم تيكار را هدا مردم ستم، خداوند. شد رانيحدرمانده و ، كافر

  از روي تكبر و سرمستي

  محاجة ابراهيم بالباطل طغيانه و عتوه و  يقد جرّأه عل )230، 1(آالء الرحمن، ج
  .بطره

  و ادعاي خدايي داشت

 يحكيه اهللا تعالى من قول فرعون ...  )350، ص2(الميزان في تفسير القرآن ، ج
األرباب مع كونه ممن  ي، فقد كان يدعي أنه أعل24 -النازعات:»  بكُم الْأَعلىأَنَا ر«لقومه:

، و كذلك كان يدعي 127 -األعراف» و يذَرك و آلهتَك:«يتخذ األرباب كما قال تعالى: 
  نمرود على ما يستفاد من قوله: أَنَا أُحيِي و أُميت، في هذه اآلية.

    ----------------------------------------------   260آيه 
 َوِاذ قاَل اِ   َو ِي ا ُ َيَف  ُ َرّبِ اَِر  َ تُـؤِمن« ه  َولِكـن « قـاَل اََو قـاَل بَـ

ُـّلِ « یِلَطَمنِئ قبَلي   َ  اجَعـل  ُ ـهُن ِایَلـَك  ُ َ ِ ف
قاَل فَخُذ اَربََعًة ِمَن الط

 ادُعُهن يَأتينََك َسعًيا ُ ًءا  ُ  ُن ٌ َواعَلم اَ  ‘ َجبٍَل ِم ٌ َحك َ    اهللاَ 
به من نشان بده كه ، پروردگارا«عرض كرد:  ميكن) كه ابراه ادي(را  يزمان

مگر (به قدرت من بر آن) «(خدا) فرمود: »؟يكنيچگونه مردگان را زنده م
، ( رديدلم آرام گ كه نيا يبرا يول؛ چرا«عرض كرد:  »؟اياوردهين مانيا
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 و ريچهار (نوع) پرنده بگ )،ن پاسختگرفت يبرا«(فرمود: ». )پرسميم

مخلوط  يرا طور شانهايتكّه كن (و گوشت را نزد خود جمع و تكّه ها آن
، و) بر هر كوه، سپس (آن را ده قسمت كن. كن كه شناخته نشوند)

كن تا (به قدرت خدا زنده  شانيآنگاه صدا. ها را قرار ده آن از يقسمت
 ميو حك ريناپذ ان كه خدا شكستو بد. نديايسرعت نزدت ب شوند و) به

  ». است
  (آن را ده قسمت كن و) بر هر كوه قسمتي از آنها را قرار ده

 المعتبرة عن الباقر و الصادق و الرضا عليهم السالم في ) 233، ص1(آالء الرحمن، ج
  .ان الجبال كانت عشرة كما احصى غالبها في الوسائل في باب الوصية بالجزء

    ----------------------------------------------   263آيه 
 اًَذيقَوٌل مَ   ٌ ِمن َصَدقٍَة يَتبَعُها ٌّ َحیلمٌ ’ وٌف َوَمغِفَرةٌ َخ ِ   َواهللاُ َغ

رد كردن سائالن) و گذشت (از اصرار و بد ي(برا دهيسخن پسند
 )،ي(آر. باشد يتيآزار و اذ، آن يكه در پ ست ايبهتر از صدقه، )شان زباني

و  ديو بخشنده باشهمچون ا زيپس شما ن؛ و بردبار است ( ازينيب، خداوند
 . )ديكن يبردبار ازمندانيدر برابر رفتار بد ن

  زبانيشاناز اصرار و بد

 قول معروف از سوي انفاق كننده در جايي است كه  )356، ص12(تفسير تسنيم، ج
نيازمند در درخواست خود ادب را رعايت كرده و طرف مقابل را نرنجاند؛ ولي 

صرار يا گفتار و كردار ناپسندش انفاق كننده را در موردي است كه سائل با ا» مغفرت«
 برنجاند و او با بردباري، از بدرفتاري اين نيازمند جسور چشم بپوشد.

پس شما نيز همچون او بخشنده باشيد و در برابر رفتار بد نيازمندان، 
  بردباري كنيد

 بر كند كه در براانسانها را دعوت مي» حليم«صفت  )357، ص12(تفسير تسنيم، ج
ناماليمات و گفتار و رفتار و كردار بد نيازمندان هيجان غضب را با بردباري فرونشانده، 

  اهل گذشت و مغفرت باشند.
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 فإن المؤمن متخلق بأخالق اهللا، و اهللا ) 389، ص2(الميزان في تفسير القرآن، ج
سيئة، و ال يحليم ال يتعجل في المؤاخذة عل سبحانه غني ال يكبر عنده ما أنعم و جاد به،

 .ال يغضب عند كل جهالة

    ---------------------------------------------   264آيه 
ي يُنِفُق ماَلـه{   َاذل  َّنِ َواالَذي يَن ءاَمنوا ال تُبِطلوا َصَدقِتكُم بِا َا اذل  َ ـا ي

 ِ ِ َء انلّاِس َوال يُؤِمُن بِاِهللا َوایلَوِم األ اٌب « ِرئا ُ ََمَثِل َصفواٍن َعیَلـِه  ََثهُل{  َ

كَه{ َصدًلافَاَصابَه{ وا َ َ َ ّا كََسبوا« بٌِل ف ِ ٍء  َ   َ  َ ِدي ’ ال يَقِدرو َ َواهللاُ ال 
  الَقوَم الكِفريَن 

گذاشتن و آزار رساندن  خود را با منّت هاي(ثواب) صدقه، مسلمانان يا
و  كنديانفاق م مردمبه  ييخودنما يمانند آن كه مالش را برا؛ دتباه نكني

همچون سنگ ، پس حال (انفاق) او. ندارد مانيا تاميبه خدا و روز ق
در آن نهاده شده و  يبر آن نشسته و (بذر يكه (گرد و) خاك ست يصاف

حاصل ري) سخت و غيبر آن ببارد و آن را (به صورت سنگ يناگاه) رگبار
 ايبهره، آورنديم دست) از آنچه به زين اكاراني(ر. گذارد جايبر زخي

  . كندينم تيمردم كافر را هدا، دخداون )،ي(آر. ندارند
  حال (انفاق) او

 مثله و نفقته التي ال ينتفع بها  )312، ص1(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  .البتة بصفوان بحجر أملس

 )270، ص: 1 الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، ج» (ثَلُهفي إنفاقه.» فَم  
  بذري در آن نهاده 

 ثَل عمل رياكار را مانند سنگي صاف و سخت مي )362، 12(تسنيم، جداند سپس م
  كه روي خاكي باشد كه بذري درون خود دارد.
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    ----------------------------------------------   265آيه 

ـم   ِ ِ يًتـا ِمـن اَنفُ ضـاِت اِهللا َوتَث َ َء  ُ ابِتغـا ُ َ َ اَمـوا يَن يُنِفقـو َوَمَثُل اذل
ُلَ  ُ ا وابٌِل فئَئاتَت ا َ َبَوٍة اَصا ِ ا ََمَثِل َجنٍة  َ يُِصـ ِ فَـِا  ها ِضعَف

ٌ ’ وابٌِل فََطلٌّ  َ بَص ا تَعَملو ِ   َواهللاُ 
لشان را در طلب  كه اموا ي(انفاق) كسان تيوضع )،و (در مقابل آن گروه

، كننديخالص) خود انفاق م تيثابت نگه داشتن (ن يخدا و برا يخشنود
و ، بر آن ببارد يقرار دارد و رگبار يبلند يكه بر جا ست يهمچون باغ

و اگر ، هدبرابرِ (معمول) بد نيرا چند اشوهيم )،(به بركت آن باران خوب
و محصوالتش  باردي(بر آن م يو سبك زيباران ر، بر آن نبارد ي(هم) رگبار

به مقدار  زين تانيهاثواب انفاق، صورت نيبه هم. به بار خواهد نشست
  . ناستيب تاني) كارهاقتيقخداوند به (ح. وابسته است) تانيهاتيخلوص ن
  هايتان وابسته استهايتان نيز به مقدار خلوص نيتثواب انفاق

 )الغرض من المثل أن اإلنفاق الذي أريد به  )391، ص 2 الميزان في تفسير القرآن، ج
وجه اهللا ال يتخلف عن أثرها الحسن البتة، فإن العناية اإللهية واقعة عليه متعلقة به 

باهللا سبحانه و إن كانت مراتب العناية مختلفة الختالف درجات النية في النحفاظ اتصاله 
الخلوص، و اختالف وزن األعمال باختالفها، كما أن الجنة التي في الربوة إذا أصابها 
المطر لم تلبث دون أن تؤتي أكلها إيتاء جيدا البتة و إن كان إيتاؤها مختلفا في الجودة 

  ن وابل و طل.باختالف المطر النازل عليه م
    ----------------------------------------------   266آيه 

َــا   ِ
َ ي ِمــن  يــٍل َواَعنــاٍب تـَـ َ َ َلــه{ َجنــٌة ِمــن  اَيـَـَود اََحــُدكُم اَن تَكــو

ءُ  ٌة ُضـَعفا يـ ُ َوَلـه{ ذُّرِ َ ـ ِ ِت َواَصـابَُه ال َمـرُـّلِ اثل ـا ِمـن  ارُ َلـه{ ف االَ
قَـــت َ َ  ِاعصـــاٌر فيـــِه نـــاٌر فَاح ا َ ِلَك ’ فَاَصـــا ـــِت كـــذـُــُم األي ُ اهللاُ َل ِّ ـــ يُبَ

ُم تَتََفكروَن  َلَعل  
باشد كه  داشتهاز درختان خرما و انگور  ياز شما دوست دارد باغ يكي ايآ

در آن داشته  ياز هر نوع محصول، نهرها روان بوده، (درختان) آن رياز ز
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دت به او فرا رسد و (به ش يريپ، دارد يكه فرزندان ناتوان يو در حال، باشد
به آن (باغ) برسد و  نيآتش يناگهان) گردباد يول؛ داشته باشد ازيآن باغ ن

آن را هم  يقدرت بازساز گري) در آتش بسوزد (و داشييدارا ي (همه
، كننديانفاق م اكارانهير كه يپاداش كسان، بيترت نينداشته باشد؟ به هم

خداوند . رفت)خواهد  نياز ب، دارنديمروا  ارمنّت و آز، آن يدر پ اي
  . ديشينديباشد كه ب. كنديروشن م تانها را برايو نشانه اتيآ نيچن نيا

  اشهمة دارايي

 ي خود را با منّت گذاري و آزردن كساني كه صدقه) 391، ص12(تسنيم، ج
ي دارايي وي مانند كه همهمند ميپيرمردي ناتوان و عائلهكنند به ديگران يا با ريا باطل مي

  وزد و قدرت بازگرداندن آن را نداشته باشد.در آتش بس
    ---------------------------------------------   267آيه 

ُم ِمـَن   َجنا َل  اَ ّا ِ ُ َو ََسب ِت ما  ا اَنِفقوا ِمن َطيِّ يَن ءاَمنو َا اذل  َ ـا ي
 اَ « االَرِض  ــِه ِاّال ُ بئِئاِخذي َ َوَلســ ــو ــُه تُنِفق ــَث ِمن َب ــوا ا ُم َوال تَيَم

يدٌ َواع‘تُغِمضوا فيهِ  َ  ٌّ ِ  اهللاَ َغ ا اَ و َ  
و مرغوب كه (با تجارت و مانند آن) به  زهيپاك يزهايچ از، مسلمانان يا

 اعم از، )ميآورد رونيب تانيبرا ني) از آنچه از زمزيو (ن، دايدست آورده

سراغِ ، (انفاق) يو برا، ديانفاق كن، )يو معدن يو دام يكشاورز محصوالت
كه (اگر به  يحال در؛ ديكه از آن انفاق كن ديرغوب نرو(اموال) پست و نام

 ديو بدان. ديريگي) آن را نميليمي(و ب پوشيجز با چشم )،خودتان بدهند
 . است شيستا ي ستهيو شا ازينيب، كه خداوند

  اعم از محصوالت كشاورزي و دامي و معدني

 نَ«) 236، ص1(آالء الرحمن، جم نا لَكُما أَخْرَجمم ضِ ومن المعادن و » الْأَر
  .بالزراعة
 محصوالت كشاورزي و دامي و معدني است. )402، ص12(تسنيم، ج  
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    ----------------------------------------------   268آيه 

ءِ   ُم بِالَفحشـــا ُ ُ ُُم الَفقـــَر َويَـــأ ـــُد يطــــُن يَِع لشُم « ا ـــُد َواهللاُ يَِع
  َواهللاُ واِسٌع َعیلمٌ ’ َمغِفَرًة ِمنُه َوفَضًال 

 يو شما را به كارها ترسانديما را از فقر مش، طانيش )،(هنگام انفاق 
به شما ، خداوند و، كندياز انفاق) امر م يزشت (مانند بخل و خوددار

، ي(آر. دهدي(بزرگ از جانب خودش) م يتيآمرزش و فضل و عنا دينو
 . داناست اريو (او) بس، ريفراگ، رحمت) خداوند

  ترسانداز فقر مي

 الْفَقْرَالشَّ« )48(تفسير الجاللين، ج، ص كُمدعطانُ ييخوفكم به إن تصدقتم  »ي
  .فتمسكوا
 الْفَقْر« )237، ص1(آالء الرحمن، ج كُمدعطانُ يو يخوفكم به لئال تنفقوا »الشَّي.  

  (رحمت) خداوند

 180،ص1(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »عواس الرحمة يريد  »إِنَّ اللَّه
  . يسير عليهمالتوسعة على عباده و الت

    ----------------------------------------------   269آيه 
ءُ   َشا َمَة َمن  ِ ِ ا ا‘ يُؤ ً َثـ ا  ً َ َخـ ِ ِكَمـَة فََقـد او ’ َوَمن يُـؤَت ا

 اُولُوا االبَلاِب  رُ ِاّال َوما يَذ  
، كه بخواهد و خدا) به هر، حكمت است، نيكنندگان راست پاداش انفاق(

 يو خوب ريود خاده شكس حكمت د به هر شك يو ب، هدحكمت ميد
يرا درك م قيحقا نيو فقط خردمندان (ا، (به او) داده شده است يفراوان
 . رنديگيو از آن) پند م كنند

  پاداش انفاق كنندگان راستين، حكمت است

 حكمت، تفضل و عطا و پاداش به انفاق كنندگان راستين  )427، ص12(تسنيم، ج
  كند.ا مياش به آنان عطاست كه بر اساس مشيت حكيمانه
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    ----------------------------------------------   271آيه 
  َ ِ َدقِت فَِنِعّما  َء فَُهـَو « ِا تُبُدوا الص فوها َوتُؤتوَها الفَُقرا ُ ٌ  َوِان  َخـ

ُم ‘َلكُم  رُ َعنكُم ِمن َسيِّئئاتِ َّفِ ُ ٌ ’ َوي ا تَعَملوَن َخب ِ   َواهللاُ 
و  ديو اگر آن را پنهان كن، ست ي(البته) كار خوب، ديصدقه ده اگر آشكارا

 ي صدقه نيو (ا، بهتر است تانيبرا، ديده ازمنداني)به نانهي(مخف
خداوند از )،ي(آر. پوشانديم تان رااز شما ازگناهان ايپاره)،انهيمخف
  . آگاه است تانيكارها

  ايپاره

 ق پنهاني به فقراي آبرومند، كه راهي نيز براي رهايي  )459، ص12(تسنيم، جتصد
اي از گناهان بزرگ و كوچك انفاق كننده را محو  پاره از خطر ريا در انفاق است،

  كند. مي
    ---------------------------------------------   272آيه 

ءُ   َشـا ـدي َمـن  َ ـن اهللاَ  ِ  ـُهم َول ٍ ’ یَلَس َعیَلَك هُد َومـا تُنِفقـوا ِمـن َخـ
َء َوجـِه اهللاِ ‘ فَِالَنفُِسكُم ٍ يُـَوف ‘ َوما تُنِفقـوَن ِاال ابِتغـا َومـا تُنِفقـوا ِمـن َخـ

 ُ وَن ِایَل َ ُ ال تُظ   م َواَن
 تيهدا، بلكه خدا هر كه را بخواهد؛ ستيتو ن ي بر عهده، آنان تيهدا
 ايهمراه با ر ي صدقه اياز صدقه دادن  شان ياز خوددار، ني(بنابرا. كند يم

يقيحق ي جهي(نت، ديكن يم انفاق كه يهر مال ).مشو نيشان غمگ و منّت
دست آوردن  به يمؤمنان)فقط در پو (شما ، خودتان است يتنها) برا اش

، ديكه انفاق كن يو (پاداش) هر مال، ديكن يانفاق م خداوند خشنودي
  . گذاشته نخواهد شد و از (حق) شما كم شوديكامل به شما داده م

بنابراين از خودداريشان از صدقه دادن يا صدقة همراه با ريا و منّتشان 
  غمگين مشو

  في الكالم التفات عن خطاب المؤمنين  )398، ص2، ج(الميزان في تفسير القرآن
إلى خطاب رسول اهللا ص، و كان ما كان يشاهده رسول اهللا ص من فعال المؤمنين في 
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صدقاتهم من اختالف السجايا باإلخالص من بعضهم و المن و األذى و التثاقل في إنفاق 
و حزنا فساله اهللا  طيب المال من بعض مع كونهم مؤمنين أوجد في نفسه الشريفة وجدا

تعالى بالتنبيه على أن أمر هذا اإليمان الموجود فيهم و الهدى الذي لهم إنما هو إلى اهللا 
تعالى يهدي من يشاء إلى اإليمان و إلى درجاته، و ليس يستند إلى النبي ال وجوده و ال 

الكالم بقاؤه حتى يكون عليه حفظه، و يشنق من زواله أو ضعفه، أو يسوؤه ما آل إليه 
  في هذه اآليات من التهديد و اإليعاد و الخشونة.

 در اين آيه از خطاب به مؤمنان به خطاب به پيامبر اكرم  )477، ص12(تسنيم، ج
آيد كه گويا انفاقهاي همراه با منّت و اذيت  (ص) روي آورد. از اين تغيير خطاب بر مي

خداي تعالي براي تسلّي آن  و آلوده به رياي مردم، پيامبر اكرم(ص) را غمگين كرده و
حضرت، وظيفه هدايت تكويني آنان را از پيامبر(ص) نفي كرده است. پس از اين 

  ي انفاق پرداخته شده است.ي معترضه دوباره به مسئلهجمله
  گذاشته نخواهد شد از حق شما كم

 ونَ« )664، ص2(مجمع البيان، جال تُظْلَم أَنْتُم ن جزائه بمنع ثوابه و ال بنقصا» و
  أي لم تنقص. »آتَت أُكُلَها و لَم تَظْلم منْه شَيئاً«كقوله 
 و هيچ نقصان نكنند شما را و بر شما هيچ ظلم نكنند و  )83، ص4(روض الجنان، ج

  .حقّتان باز نگيرند
    ---------------------------------------------   273آيه 

ِ االَر  بًـــا  َ َســـتَطيعوَن  ـــوا  َســـبيِل اِهللا ال  ِ يـــَن اُح ِء اذل ِض ِللفَُقـــرا
َ انلّـاَس  َسـئَئلو ِسيمُهم ال  فُُهم  ِ َ َء ِمَن اتلَعفِف ت اِهُل اَغِنيا ُُم ا ُ َس َ

افًا ٍ فَِان اهللاَ بِه؛ َعیلمٌ ’ ِا   َوما تُنِفقوا ِمن َخ
در ، كه(به سبب خدمت)در راه خدا ست يازمندانين يبرا )،(صدقات 

از شدت . معاش) سفر كنند نيتأم ي(براتواننداند و نميتنگناقرار گرفته
؛ پندارديآنان را ثروتمند م، اطالعاند كه) فرد بي(چنانداريشتنيخو
ي) نميزياز مردم (چ، با اصرار. يشناسيم شانهاينشانه) آنان را از ي(ول
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از آن آگاه  يخوب خداوند به، ديانفاق كني كه) هر مال دي(پس بدان. خواهند
  . است
  صدقات

  الجار متعلق بمحذوف. و  )318، ص: 1 جحقائق غوامض التنزيل، (الكشاف عن
  المعنى: اعمدوا الفقراء، و اجعلوا ما تنفقون للفقراء.

    ---------------------------------------------   276آيه 
َدقِت   الص ِ ُ ِبوْا َو ّ َحُق اهللاُ ا َ ’ ٍ ُل كَّفاٍر اَث  ِب ُ   َواهللاُ ال 

ياش) صدقات را مو (پاد كندينابود م جيتدر(سود) ربا را به، خداوند
فرد ناسپاس و  چيهكار است) و خداوند  ناسپاس و گنه، (رباخوار. ديافزا
  . را دوست ندارد يكار گناه

  كندتدريج نابود مي به

 ء حاال بعد حال، و  المحق نقصان الشي) 418،ص2(الميزان في تفسير القرآن ،ج
  .وقوعه في طريق الفناء و الزوال تدريجا

    ----------------------------------------------   281آيه 
   َ اهللاِ َوات َجعــوَن فيــِه ِا ُ ُ ال « قــوا يَوًمــا  ـُـل نَفــٍس مــا كََســبَت َو   ّ  تـُـَو ُ

وَن  َ   يُظ
يمكه در آن نزد خدا بازگردانده  ديحفظ كن ي) روزيخودتان را از (سخت

و از (حق)  شوديهر كس به طور كامل به او داده م يآنگاه كارها. ديشو
  . آنان كم گذاشته نخواهد شد

  ز (حق) آنان كم گذاشته نخواهد شدا

 ونَ« )677، 2(مجمع البيان، جظْلَمال ي مه معناه ال ينقصون ما يستحقونه من » و
  الثواب و ال يزاد عليهم ما يستحقونه من العقاب.

    ---------------------------------------------   282آيه 
تُبو   فَـا  اََجـٍل ُمَسـ ُ بَِديٍن ِا ا ِاذا تَدايَن يَن ءاَمنو َا اذل  َ ـا َویلَكتُـب ‘ هُ ي

تِـٌب بِالَعـدِل  ُم  ـُه اهللاُ ‘ بَينَ َ  َمـا َع تِـٌب اَ يَكتُـَب  ‘ َوال يَـأَب 
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َق َویلَتِق اهللاَ َربه{ َوال يَبَخس ِمنـُه َشـيئًئا ي َعیَلِه ا تُب َویلُمِلِل اذل ‘ فیَلَ
 َ ا اَو َضـــعيًفا اَو ال  ً َـــق َســـف ي َعیَلـــِه ا اذل َ ِـــل فَـــِان  ُ ســـتَطيُع اَن 

ــدِل  ــل َویِلــه{ بِالَع ُــم‘ هَُوفیَلُمِل ِل ــَديِن ِمــن ِر ي َ ــدوا  ِ َ « َواستَ فَــِان 
 ِء اَن تَِضــل ــدا َ  َ ِمــَن ال َضــو َ ــن  ِ اَتــاِن  َ ُجــٌل َوا َ َ ونــا َرُجیَلــِن  يَ

 ي ـُهَما االُ َر ِاحد ِّ ـُهما فَتَُذ ءُ َوال يَأَب ا‘ ِاحد ـدا َ  ا ل َوال ‘ ِاذا مـا دُ
 اََجهِل؛ ا ِا ً َب ا اَو  ً ا اَ تَكتُبوهُ َصغ ُم اَقَسُط ِعنَد ‘ َسئَئمو ذِل

ا تــابو َ  اَّال  ــاَدِة َواَد  ا « اِهللا َواَقــَوُم ِلل َ و ًة تُــد َ ِ ــاَرًة  ِ  اَن تَكــوَن  ِاّال
ُم جُ  ُ ’ ناٌح اَّال تَكتُبوهابَينَكُم فیََلَس َعیَل دوا ِاذا تَبايَع ِ

ر ‘ َو اَ َو ال يُضا
يدٌ  َ ه{ فُسوٌق بِكُم‘ تٌِب َوال  ُقوا اهللاَ ’ َو ِان تَفَعلوا فَِان ُـُم اهللاُ « َوات ُ ِّ ’ َويَُع

ٍء َعیلمٌ  َ   َواهللاُ بِكُّلِ 
به  ينيآن تا زمان مع يو برا ديكرد ايگاه معامله هر، مسلمانان يا
(سند آن  ايسندهينو ديو با، ديسيآن (قرض) را بنو، ديداد يقرض گريكدي

خدا به او  كه نيا ي به شكرانه سندهيو نو، سديشما بنو نيرا) عادالنه در ب
 نيبنابرا. كند ياز نوشتن خوددار دينبا، (خواندن و نوشتن) آموخته است
شرح ( ديكار با بده و، سديبنو ديبا، )سدي(اگر از او خواسته شد كه بنو

، خود را) امال كند و خود را از (خشم) خداوند كه پروردگارش است يبده
باشد (و  هيكار سف و اگر بده، نگذارد از آن را كم يزيدر امان نگه دارد و چ

از نظر ، وانهي(مانند كودك و د اي، صرف كند) ينداند مالش را در چه راه
نند مشكل در سخن گفتن) نتواند امال ما ي(به جهات اي، باشد ناتوان (يعقل
از  )،سند ميتنظ و (هنگام. پرستش عادالنه امال كندسر ديبا، كند

مرد و دو  كي، و اگر دو مرد حضور نداشتند، ديريتان دو شاهد بگ مردان
) ديريبگ ي(به گواه، ديدار تيآنان) رضا عدالت كه (به يگواهان انيزن از م

 و. كند يادآوري يگريآن د، ن دو (زن)از آ يكي يتا در صورت فراموش
شهادت در دادگاه)فراخوانده  ايبر معامله  يگواه يكه گواهان (برا يهنگام
چه ، چه كوچك باشد، يبده و از نوشتن. كنند يخوددار دينبا، شوند
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، نزد خداوند، (روش) نيا. (فرا رسد) دشيتا سررس ديخسته نشو، بزرگ
از شك و  يريجلوگ يو برا، استوارتر، دگاه)(در دا يگواه و براي، ترعادالنه

باشد  ينقد ايمعامله كه نيمگر ا؛ است تركي) نزداطي(به احت، دتانيترد
 يگناه، صورت نيدر ا. ديگردانيخودتان (دست به دست) م انيكه در م
و  ديكه خر يو (بهتر است) هنگام، ديسيكه آن را ننو ستيبر شما ن
(در داد و ستد)  يو شاهد سندهينو چيو ه، ديريگواه بگ، ديكنيفروش م

و  ينافرمان، )ديبرسان ياني(و به آنان ز ديكن نيو اگر چن، نديبب انيز دينبا
. ديدار  و خود را از (عذاب) خدا در امان نگه، از شما سر زده است يگناه

را  يزيهر چ، و خداوند، آموزديو احكام را) به شما م ني(امور د، خداوند
  . داند يم يخوب به

  اي كرديد و براي آن تا زمان معيني به يكديگر قرضي داديدگاه معامله هر

 نٍ« )249، ص1(آالء الرحمن، جيبِد نْتُمنُوا إِذا تَدايينَ آما الَّذهاي تعاملتم   »يا أَي
  . بمعاملة فيها دين

 أي تعاملتم و داين بعضكم بعضا )673، ص2(مجمع البيان، ج.  
  سته شد كه بنويسداگر از او خوا

 ) ،85، ص: 3 جصافي، الجدول في إعراب القرآن( »بكَات نَكُميكْتُب بلْي لِ ودبِالْع :«
  استكتب الكاتب فليكتب.  ليكتب في محلّ جزم جواب شرط مقدر أي: إن«جملة: 

  و نداند كه مالش را در چه راهي صرف كند

 يهاًفَإِنْ كانَ الَّ« )249، ص1(آالء الرحمن، جفقُّ سالْح هلَيي عفي تصرفاته بماله  »ذ
  .بحيث الغى الشارع معامالته و اعترافاته فيها و ارجع األمر في ذلك الى وليه

  يا (مانند كودك و ديوانه از نظر عقلي) ناتوان باشد

 )يفاً« )248، ص: 1 آالء الرحمن في تفسير القرآن، جضَع في عقله كالصغير و  »أَو
  .و األبله و الخرفالمجنون 

  به جهاتي مانند مشكل در سخن گفتن

 )248، ص: 1 آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج( »ولَّ همأَنْ ي يعتَطسال ي أَو« 



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  76

  .كاألخرس و نحوه او من ال يحسن ان يبين الخصوصيات التي جرت عليها المعاملة
  امور دين و احكام را

 685، ص2(مجمع البيان، ج (»عي واللَّه كُمما تحتاجون إليه من أمور دينكم »لِّم .  
    ---------------------------------------------   283آيه 

هٌن َمقبوَضٌة   ِ
َ تًِبا  دوا  ِ

َ  َ  َسَفٍر َو َ  ُ فَِان اَِمَن بَعُضكُم بَعًضا « َوِان كُن
َِن اَمانَتَه{ َویلَتِق اهللاَ َربه{ ُ ي اؤ ِ اَدةَ ’ فیَلَُؤّدِ اذل  َوَمن يَكتُمها ‘ َوال تَكتُُموا ال

ٌ قبَلُه{ ِ ه، ءا ا تَعَملوَن َعیلمٌ ’ فَِان ِ   َواهللاُ 
 جايبه ، شده ( گرفته ي قهيوث، ديافتين ايسندهيو نو ديگر در سفر بودا

كار به سبب  (و طلب ديشمرد نيرا ام گريكديو اگر ، سند و شاهد است)
، شمرده شده نيكه ام يكس ديبا، نگرفت) قهيكار از او وث بده يدار نيد

، ارشاختيمالك و صاحب، امانتش را برگرداند و خود را از (خشم) خدا
دادن به دادگاه دعوت  يگواه يبرا يوقت، شاهدان يو (ا. حفظ كند

 قتيدر حق، و هر كس آن را كتمان كند، ديرا كتمان نكن يگواه )،ديشد
  . ستآگاه ا يخوب به تانيخداوند از كارها )،ي(آر. كار است قلبش گناه

  و طلبكار به سبب دينداري بدهكار از او وثيقه نگرفت

 ضاً« )251، ص1(آالء الرحمن، جعب ضُكُمعنَ بو لم يطلب منه وثيقة بل  »فَإِنْ أَم
  . ائتمنه على دينه

 )أي فإن أمن صاحب الحق الذي عليه  )686، ص2، جمجمع البيان في تفسير القرآن
  .و لم يستوثق منه بصك و ال رهنالحق و وثق به و ائتمنه على حقه 

    ---------------------------------------------   285آيه 
َِل   ُ  ا ا ِ سوُل  ُؤِمنوَن  ءاَمَن ا ِتـه؛ كَ ئِ  ” لَمـ     لُکٌّ ءاَمَن بِـاِهللا وَ ‘ ِایَلِه ِمن َربِّه؛ َوا

ــهِل؛ ــن رُُس ــٍد ِم َ اََح ــ َ ُق ب ــّرِ ــهِل؛ ال نَُف ــه؛ َو رُُس ــا‘ َوكُتُِب ــا َواََطعن عن ِ َ ــالوا  « َوق
  ُ غُفرانََك َرب َص   نا َوِایَلَك ا

آورد و مؤمنان  مانيا، پروردگارش بر او نازل شد يبه آنچه از سو امبريپ
 مبرانشهاو پيابه خدا و فرشتگان و كتاب يهمگ. )طور نيهم زين يقي(حق
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 امبرانشياز پ كيچيه نيب )،نبوت : در اعتقادبهنديگويآوردند (و م مانيا
. ميو اطاعت كرد ميديخدا را)شنفرمان «(و گفتند: . ميگذار يفرق نم

 سويو بازگشت (همه) فقط به، )ميطلب يآمرزشت را (م، پروردگارا
  ».توست

  طور) مؤمنان (حقيقي نيز همين

 در اين آيه، ياران خاص آن » المؤمنون«منظور از  )687، ص12(تسنيم، ج
او ايمان اند كه مانند پيامبر(ص) به خدا، مالئكه، كتابهاي الهي و فرستادگان  حضرت

  اي پيامبر را تنها نگذاشتند. اورند و در هيچ مرحله
  در اعتقاد به نبوت

 )689، 2، جمجمع البيان في تفسير القرآن( »هلسنْ رم دنَ أَحيأي و  »ال نُفَرِّقُ ب
يقولون ال نفرق بين أحد من رسل اهللا في اإليمان بأن نؤمن ببعض و نكفر ببعض كما 

  . ن اليهود و النصارىفعله أهل الكتاب م
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  عمران آل سورة
    ------------------------------------------------   2آيه 

َي الَقيّومُ    ِالـَه ِاّال هَُوا   اهللاُ ال
) است و يو دائم يقيحق يزنده(. ستين ياست كه جز او معبود» اهللا«
  . كنديم يدگها) رسي) مراقبت و (به آنشهايدهيآفر (از وستهيپ

) مراقبت و (به آنشهايدهيفرآ(از  وستهيو پزنده(ي حقيقي و دائمي) است 
  كنديم يدگها) رسي

 حقيقة الحياة التي  »)سوره بقرة 255ذيل « 330، ص2(الميزان في تفسير القرآن، ج
و أما اسم القيوم فهو على .. . ال يشوبها موت و ال يعتريها فناء و زوال هي حياته تعالى

هو حفظ  -القيام - بالغة وما قيل: فيعول كالقيام فيعال من القيام وصف يدل على الم
ء و فعله و تدبيره و تربيته و المراقبة عليه و القدرة عليه، كل ذلك مأخوذ من القيام  الشي

  بمعنى االنتصاب للمالزمة العادية بين االنتصاب و بين كل منها.
    ---------------------------------------------   4و 3آيه 

  َ َ يََديِه َواَ َ ا ب ِ قًا  َّقِ ُمَصّدِ تَب بِا ِ َل َعیَلَك ال يـَل َ َة َواِال  *َل اتلور
ََل الفُرقاَن  ُ َعـذاٌب ’ ِمن قَبُل هًُدي ِلنلّاِس َواَ َ ِت اِهللا  يَن كََفـروا بئِئايـ اذل ِان

ٌ ذُوانِتقاٍم ’ َشديدٌ  َ   َواهللاُ 
كه كتب  يدر حال؛ بر تو نازل كرد، كتاب را كه سراسر حق است نيا

 نياز ا شيرا پ ليو تورات و انج، ندكيم قياز خود را تصد شيپ آسماني
. حق از باطل را نازل كرد يو جداكننده، مردم نازل كرد تيهدا يبرا

و ، دارند يديعذاب شد، دنديخدا كفر ورزهاي و نشانه اتيكه به آ يكسان
  . (كافران) است يكننده مجازات و ريناپذ شكست، خداوند
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  كه سراسر حق است

 )جار و مجرور متعلقان  »بالحق« )454، ص1ويش، ج، درإعراب القرآن و بيانه
  . بمحذوف حال من الكتاب أي متلبسا بالحق

  كننده مجازات
 )قامٍ« )697، 2، جمجمع البيان في تفسير القرآنأي ذو قدرة على االنتقام » ذُو انْت

  . من الكفار ال يتهيأ ألحد منعه
    -----------------------------------------------   8آيه 

ــا بَعــدَ   ِغ قُلوبَن ُ نــا ال  ــَدي َرب ــةً ِاذ َه َ ــا ِمــن دَلُنــَك َر ــَت ‘ تَنا َوَهــب نَل ــَك اَن ِان
  الَوّهاُب 

 تيكه ما را هدا پس از آن، پروردگارا:) «نديگوي(آن استواران در دانش م 
از جانب خود به ما عطا كن  يرا منحرف نكن و رحمت مانهايدل، يكرد

  ؛ ايبخشنده اريتو بس رايز؛ )ميخود ثابت بمان ماني(تا بر ا
  يمان خود ثابت بمانيمتا بر ا

 )ةً« )704، ص2، جمجمع البيان في تفسير القرآنمحر نْكنْ لَدلَنا م به أي من » و
عندك لطفا نتوصل به إلى الثبات على اإليمان إذ ال نتوصل إلى الثبات على اإليمان إال 

  .بلطفك كما ال يتوصل إلى ابتدائه إال بذلك
 ر، جلَنا« )86، ص1(شب به ةً ومحر نْكنْ لَدنعمة أو لطفا نثبت به على اإليمان »م .  

    -----------------------------------------------   9آيه 
ِمُع انلّاِس یِلَوٍم ال َريَب فيهِ   َك   ِان نا يعادَ ‘ َرب ِلُف ا ُ   ِان اهللاَ ال 

در  يشك چيكه ه يتو مردم را به سبب (جزا دادن در) روز، پروردگارا
كه  يآن روز فقط كس كرد (و در يجمع خواه، ستي) آن نيي(برپا

خداوند خلف وعده  )،يآر. افتينجات خواهد ، مشمول رحمت تو باشد
  ». كندينم

  سبب (جزا دادن در)به

 )مٍ« )339، ص: 1 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جويالنَّاسِ ل عأى  »جام
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 ».مِ الْجمعِيوم يجمعكُم ليو«تجمعهم لحساب يوم أو لجزاء يوم، كقوله تعالى: 

 )مٍ«) 88، ص2، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيمويأي لحساب يوم، أو  »ل
  .لجزاء يوم فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه تهويال لما يقع فيه

    -----------------------------------------------   10آيه 
ُ ِمـَن اِهللا َشـيئئً    اَوالدُ ُ َوال ُ ُم اَمـوا َ َعـ ِ ََفروا َلن تُغـ يَن  اذل  َو « اِا

ُ َوقودُ انلّاِر   َ   اُو
از (عذاب) خدا را از آنان دفع نخواهد  زيچ چيه، اموال و فرزندان كافران

  . آتش (جهنم) هستند زمياند كه ه و آنان، كرد
  هيچ چيز از (عذاب) خدا را از آنان دفع نخواهد كرد

 704، ص2(مجمع البيان، ج( »يأَ«أي لن تدفع  »لَنْ تُغْن منْهع مهالدال أَو و موالُهم
  .قيل معناه من عذاب اهللا شيئا... » منَ اللَّه شَيئاً

    -----------------------------------------------   13آيه 
ِ اتلََقتــا  ُــم ءايَــٌة  ِفئَتَــ َن َل ي « قَــد  ُ ِفئَــٌة تُقاتِــُل  َســبيِل اِهللا َوا

ـُـم ِمــثیَلِهم َرأَي  َ َو َ ةٌ  َ ِ ِ  ــا ــ ــه‘ الَع ِ ءُ َو اهللاُ يَُؤيـِّـُد بِنَ َشــا ِان  ’ ؛ َمــن 
ِ االَبصارِ  ًة ِالُو َ   ذِلَك َلِع

شما  يبرا، رو شدند بدر) با هم روبه جنگ كه (در يدر دو گروه شك يب
 و، دنديجنگ يدر راه خدا م، گروه كي. (از قدرت خدا) وجود دارد اينشانه
(لشكر  مسلمانان را دوبرابر )،يكافران بودند كه (به امداد اله، گريد گروه

، دني) دنيو ا، وحشت افتاد و ترس شانيها (پس در دل. دنديديخود) م
هر كه را ، اشياريخداوند با  )،يآر. نه پندار، با چشمِ (خودشان بود

، نشيصاحبان ب يبرا، (ماجرا) نيقطعاً در ا. كنديم رومندين، بخواهد
  . ست يعبرت

  دوبرابر (لشكر خود)

 )341، ص: 1 زيل، جالكشاف عن حقائق غوامض التن( »هِمثْلَيم منَهرَويرى  »ي
  . المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين قريباً من ألفين
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 ثليهم «كافران لشكر مسلمانان را دو برابر ديدند  )281، ص13(تسنيم، جيرونهم م
  ها را اندك. و مؤمنان لشكر آن» رأي العين

    -----------------------------------------------   15آيه 
  ٍ َ ِ ُم  ُ ُـمقُل اَُؤنَبِّئ ي ‘ ِمن ذِل ٌت تَـ ِـم َجنـ ِ ّ َقـوا ِعنـَد َر يـَن ات ِلذل

َرةٌ َوِرضواٌن ِمـَن اهللاِ  ا َواَزواٌج ُمَطه ارُ خدِليَن ف َا االَ ِ
َ ٌ ’ ِمن  َواهللاُ بَصـ

  بِالِعبادِ 
) آگاه يماد هايهي(سرما ناز اي) شما را از بهتر ديخواه ي(م ايآ«بگو: 
نزد پروردگارشان ، را (از خشم خدا) حفظ كردند كه خود يكسان كنم؟
 شهيهم و ست ي(درختان) آن جار رياز ز ييدارند كه رودها ييها بهشت

و  يظاهر يدارندكه (از هر ناپاك ي) همسرانزيو (ن، در آن خواهند ماند
. خدا را خواهند داشت يخشنود )،و (باالتر از همه، اند) پاك شدهيباطن
مستحق چه  كيهر  داندي(و م ناستيدگانش بخداوند به بن )،ي(آر
  » . هستند) ييجزا

  باالتر از همه

 264، ص1(آالء الحمن، ج( »نَ اللَّهو هو الغاية القصوى ألولي األلباب  »رِضْوانٌ م
 . في النعيم

  داند هر يك مستحق چه جزايي هستندو مي

 264، ص1(آالء الرحمن، ج( »باديرٌ بِالْعصب اللَّه و ما يعملون و ما يستحقونه من » و
  .الجزاء
 أي بصير بأعمالهم، مطلع عليها، فيجازي كال بعمله )58، ص3(بحر المحيط، ج .  

    -----------------------------------------------   18آيه 
َه ِاّال هَُووَ    ِال ه{ ال َد اهللاُ اَن ِ مِئًـا بِالِقسـِط َ ئِ  ”ـ َل ا َ َه ‘ةُ َواُولُـوا الِعلـِم قا ـ  ِال ال

 َ ُ ا َ ُ ِاّال هَُوال   ك
 چيكه ه دهد يم يگواه، عدل است ي كه برپادارنده يدر حال، خداوند
خدا  يدستورها يو فرشتگان (كه مأمور اجرا، ندارد جز او وجود يمعبود



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  82
 دهنديم يهمه گواه، باخبرند قيكه از حقا يو دانشمندان (اله هستند)

 دهند؟يقرار م يكياو شر يپس چگونه برا. ندارد يكيكه خداوند شر
  . وجود ندارد ميو حك ريناپذ )شكستيجز آن (خدا يمعبود چيرگز!) هه

  ي عدلبرپادارنده

 343، ص1ج التنزيل،غوامضحقائقعن(الكشاف( »طسماً بِالْقمقيما للعدل فيما » قائ
  . يقسم من األرزاق و اآلجال

    -----------------------------------------------   19آيه 
يَن ’ ِان ادّليَن ِعنَد اِهللا اِالسالمُ   َب ِاّال ِمـن بَعـِد  َوَما اختََلَف اذل تـ ِ اوتُـوا ال

ُم َ ُ الِعلُم بَغًيا بَي ُ َء ِساِب  ’ ما  يُع ا َ فُر بئِئايِت اِهللا فَِان اهللاَ    َوَمن يَ
 ميتسل، به آن مأمور بودند) امبرانيپ ي خدا (كه همه نزد)دهي(پسند نيد 

، اهل كتاب و)،نديگوي(نه آنچه اهل كتاب م؛ شدن (در برابر خدا) است
به سبب ستم ، شاني) براقتي(از حق يعلم و آگاه شدن تنها پس از حاصل

هر كس . ) دچار اختالف شدندنيد ي (در باره، بود شان نيكه بِ يو حسادت
، ) خداوندرايز؛ دي(خداوند به حسابش خواهد رس، ورزد خدا كفر اتيبه آ

  . كنديسرعت محاسبه م (اعمال بندگان را) به
  خدادر برابر 

 )120، ص: 3 الميزان في تفسير القرآن، ج(  ،المالْإِس اللَّه نْدينَ عقوله تعالى: إِنَّ الد
قد مر معنى اإلسالم بحسب اللغة و كان هذا المعنى هو المراد هاهنا بقرينة ما يذكره من 

ه واحد اختالف أهل الكتاب بعد العلم بغيا بينهم فيكون المعنى: أن الدين عند اهللا سبحان
ال اختالف فيه لم يأمر عباده إال به، و لم يبين لهم فيما أنزله من الكتاب على أنبيائه إال 
إياه، و لم ينصب اآليات الدالة إال له و هو اإلسالم الذي هو التسليم للحق الذي هو حق 
االعتقاد و حق العمل، و بعبارة أخرى هو التسليم للبيان الصادر عن مقام الربوبية في 

  . المعارف و األحكام
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    -----------------------------------------------   21آيه 
ِ َحـــّقٍ َو   يّـــیَن بَِغـــ ِ ــِت اِهللا َو يَقتُلـــوَن انل فُـــروَن بئِئايـ يـــَن يَ اذل  ِا

ُ بَِعذاٍب ایَلٍم  ِّ وَن بِالِقسِط ِمَن انلّاِس فَبَ ُ يَن يَأ اذل َ   يَقتُلو
، كُشند يم را امبرانيو پورزنديخداكفر م هايو نشانه اتيكه به آ يكسان 

از مردم را كه  ي) كسانزيو (ن، كار) ندارند نيبر اي (حق چيكه ه يدر حال
دردناك مژده  يپس آنان را به عذاب، كُشنديم، دهند يبه عدالت فرمان م

  بده! 
  كه هيچ حقي (بر اين كار) ندارنددر حالي

 قٍ « )268، ص1(آالء الرحمن، جرِ حيكون إال بغير  بيان ألن قتل النبيين ال » بِغَي
  . الحق
 ي تأكيدي دارد و قيد در آيه، جنبه» بغير حق«غيد  )495، ص13(تسنيم، ج

و منْ يدع مع اللَّه إِلهاً آخَرَ ال  «ي در آيه» ال برْهانَ لَه«ي توضيحي است؛ نظير جمله
حق و ناحق السالم، دو قسم كه مفيد تأكيد است، زيرا كشتن انبياء عليهم» برْهانَ لَه

  ندارد.
    ----------------------------------------------   22آيه 

  َ يَن  اُو ِ  ُ ِمن ن َ ِة َوما  َ ِ نيا َواأل ادل ِ  ُ ُ ا يَن َحِبَطت اَ اذل  
آخرت نابود  و ايدر دن، شاني(خوب) ا يهستندكه كارها يكسان، آنان 

شفاعت و دفع عذاب)نخواهند  يبرا امتي(در ق ياوري چيشده است و ه
  . داشت

  شفاعتدر قيامت براي 

 على عدم شمول الشفاعة له يوم ... داللة ) 124، ص3(الميزان في تفسير القرآن، ج
  .»و ما لَهم منْ ناصرِينَ«القيامة لقوله: 
 دفع عذاب

 رِينَ« )721، ص2(مجمع البيان، جنْ ناصم مما لَه يدفعون عنهم العذاب. »و  
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    -----------------------------------------------   23آيه 

ــيبً   ــوا نَص ــَن اوت ي اذل َ َ ِا َ  َ ــِب اِهللا اَ ت ِ   َ ِا َ ُــد ــِب ي ت ِ ــَن ال ا ِم
 َ ضو ِ ُ ُم ُم َو يٌق ِم َ   ّ  يَتََو ُ ُم  َ   یِلَحكَُم بَي

از (آن) كتاب به  ايتنها) بهره، تورات فعلت تحري كه (به يبه كسان ايآ
تورات)  ايقرآن  يعنيكه به كتاب خدا ( يتوجه نكرد، آنان داده شده

(از قبول ، از آنان يو گروه، كند يداور شان انيتا م شونديده مفراخوان
 گردان يعادت) رو (به، و (البته) آنان؛ شوند؟يم گردان ي) رويداور نيا

  . هستند
  قرآن يا تورات

  نَ إِلى« )88، ص1(شبر،جوعدي  تابِ اللَّهالقرآن أو التوراة »ك.  
    -----------------------------------------------   24آيه 

ــن   ــالوا َل ُم ق  ــاَ ِ ــَك ب ــدودٍت ذِل ــا َمع  اَيّاًم ــارُ ِاّال ــنَا انلّ َس َ » ُ  َ ــا  َو م م ِ ِ ــ  دي
وَن  َ   انوا يَف

) فقط امتيدر ق«(سبب است كه آنان گفتند:  نيبد )،يگردان ي(رو نيا
آنان را در ، شانيهابافيو دروغ. ». ديآتش به ما خواهد رس يچند روز

خود پنداشته ينيعتقادات داز ا يو آن را جزئ، است ( فتهيفر شان نيد
  . اند)

  اندو آن را جزئي از اعتقادات ديني خود پنداشته

 ي پندارهاي باطل خويش شدند. آنان از اهل كتاب، فريفته )529، ص13(تسنيم، ج
دروغ و افترا شروع كردند؛ آن گاه خودشان آن را به عنوان حق ثابت باور كردند و به 

  د: (و غرّهم في دينهم ما كانوا يفترون).ي آنان گرديتدريج، افترا سيره
    -----------------------------------------------   27آيه 

ِ انلهـارِ   َل  ایل ُ ِ ـِل  تو ایل ِ ُ انلهـاَر  ِ َـي « َوتـو ُج ا ِ ُج  َوتُـ ِ َيِّـِت َوتُـ ِمـَن ا
َّيِ  َيَِّت ِمَن ا ِ ِحساٍب « ا ءُ بَِغ

 َشا ُ َمن  زُ َ   َو
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و ، يكنيرا در روز داخل م و) شب يكاهياز ساعات شب م، با آمدن بهار(
و ، يكنيو) روز را در شب داخل م يكاهياز ساعات روز م، زيي(با آمدن پا

را از  جانيو (مواد) ب، يآوريم رونيب جاني) بيرا از (مواد زنده )(موجود
يم يروز شماريب، كه بخواهي و به هر، يكن ي(موجود) زنده خارج م

  . يده
  كاهيب ميبا آمدن بهار از ساعات ش

 ها كوتاه از اول فروردين به تدريج روزها طوالني و شب) 595، ص13(تسنيم، ج
 باشد.

 )ء  ء في شي اإليالج إدخال شي )271، ص: 1 آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج
يحتوي عليه و يستره و معنى إيالج الليل في النهار هو ان ما يكون في الدورة اليومية 

في بعض الفصول من السنة و االمكنة التي تبعد عن خط االستواء  ليال او جزء من الليل
  يجعله نهارا في فصل آخر او مكان آخر.

 كاهيبا آمدن پاييز از ساعات روز مي

 شود، از روز كاسته  ها دراز مي آن گاه از اول مهر كه شب )595، ص13(تسنيم، ج
  كرده است.ي روز آمده و تاريكي را حاكم شود، زيرا شب به محدوده مي
 )أي تدخل النهار في الليل فيأخذ  )271، ص: 1 آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج

  .بالنقص النهار
    -----------------------------------------------   30آيه 

دُ   ِ
َ َِلـت ِمـن سـوٍء تَـَود  يَوَم  َ ا َومـا  ً َ ُ  ٍ َِلت ِمن َخ َ ُل نَفٍس ما 

ا َوبَينَه، اََمًدا بَعيًدا َ رُكُمُ ’ َلو اَن بَي َّذِ ُ   َواهللاُ َرءوٌف بِالِعبادِ ’ اهللاُ نَفَسه{ َو
حاضر ، را كه كرده كس هر كار خوب و بديآور) كه هر  ادي(را به  يروز
او و آن (اعمال  نيب كاش يكه ا كنديدر آن حال آرزو م. ابدييم

- يم شما را از (غضب) خود، خداوند. بود ياديز ي فاصله، )ستيناشا
 اريبس است كه) خداوند با بندگان نيا يترساندن برا نيا يول؛ (ترساند

  . مهربان است



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  86
  ولي اين ترساندن براي اين است كه

 فهو) 157، ص3(الميزان، ج بادبِالْع ؤُفر اللَّه على كونه حاكيا عن  - أما قوله: و
رأفته و حنانه تعالى المتعلق بعباده كما يحكي عن ذلك اإلتيان بوصف العبودية و 

على تشديد التهديد إذ أمثال هذا التعبير في موارد التخويف و التحذير دليل آخر  - الرقية
إنما يؤتى بها لتثبيت التخويف و إيجاد اإلذعان بأن المتكلم ناصح ال يريد إال الخير و 
الصالح، تقول: إياك أن تتعرض لي في أمر كذا فإني آليت أن ال أسامح مع من تعرض 

  شفقة. لي فيه، إنما أخبرك بهذا رأفة بك و
 عن الحسن من رأفته بهم أن  )353، 3(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

  حذرهم نفسه.
    -----------------------------------------------   34آيه 

يًة بَعُضها ِمن بَعٍض   يٌع َعیلمٌ ’ ذُّرِ َ   َواهللاُ 
 )،آنان رايز؛ وجود دارد هادهيآن برگز ي همه يبرا، و انتخاب يبرتر ني(ا 

بدان سبب است كه) ، شنيگز نيو ا، (. و همسان هستند كدستي ينسل
آنچه در دل  يو (از پاك شنوديم يخوب سخنانشان را) به يخداوند (راست

  . آگاه است يخوب به )،دارند
خوبي  (و اين گزينش بدان سبب است كه) خداوند (راستي سخنانشان را) به

  شنودمي

 )قوله تعالى:  )168، ص: 3 الميزان في تفسير القرآن، ج» يعمس اللَّه ويملأي »ع ،
سميع بأقوالهم الدالة على باطن ضمائرهم، عليم بباطن ضمائرهم و ما في قلوبهم فالجملة 

  بمنزلة التعليل الصطفائهم.
    ----------------------------------------------   35آيه 

ًرا فَتََقبـــل   َ ّ نـَــَذرُت َلـــَك مـــا  بَطـــ ُمـــ َن َرّبِ ِا ـــر ِ اَُت  َ ِاذ قاَلـــِت ا
  ّ ميُع الَعیل«ِم َك اَنَت الس   مُ ِان
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كه  امكرده من نذر، پروردگارا«گفت:  كن) كه همسر عمران ادي(را  يزمان
از تحت ، ) تو (ي در خانه ي(خدمت و بندگ يبرا، آنچه در شكم دارم

را)  ميكه (دعا يتو هست نيا رايز؛ رياز من بپذ، پس. من) آزاد شود تيوال
  » . يآگاهي خوب و(از نيتم) به يكن ياجابت م

  ندگي در خانة) تو (از تحت واليت من) آزاد شودبراي (خدمت و ب
 من المعلوم أن تحرير األب أو األم للولد ليس تحريرا عن  )170، ص3(الميزان، ج

الرقية و إنما هو تحرير عن قيد الوالية التي للوالدين على الولد من حيث تربيته و 
أبويه عليه في استعماله في مقاصدهما و افتراض طاعتهما فبالتحرير يخرج من تسلط 

استخدامه، و إذا كان التحرير منذورا هللا سبحانه يدخل في والية اهللا يعبده و يخدمه، أي 
يخدم في البيع و الكنائس و األماكن المختصة بعبادته تعالى في زمان كان فيه تحت 

  .والية األبوين لو ال التحرير
    ----------------------------------------------   37آيه 

ا بَِقبوٍل َحَسٍن َواَنبَ    َِريّـافَتََقبَلها َر َفَلهـا َز ا نَباتًا َحَسنًا َو لُکمـا « َ
اَب َوَجَد ِعنَدها ِرزقًا ِ يا ا ِ

َ  َلـِك هـذا« َدَخَل َعیَلها َز ُ اَ َ َـر  قاَلـت « قاَل 
ِ ِحساٍب « هَُوِمن ِعنِد اهللاِ  ءُ بَِغ

 َشا زُُق َمن  َ  اهللاَ    ِا
 ي(برا ييكوين را به  ميو) مر، كرد را اجابت شيدعا زي(ن يپروردگار و

(در پناه خود و دور از  ييكوين و او را به رفتيعبادت در معبد) پذ
هر زمان كه . گماشت اشيرا به سرپرستاي)رشد دادوزكرطانيش ي وسوسه

متعارف) نزد او  ري(غ يرزق، رفتيم مينزد مر يدر عبادتگاه خصوص ايزكر
آمده  تي) از كجا براي(روز نيا ،ميمر يا« :بار) گفت كي(. افتييم

 شماربي، كه بخواهدخدا به هر. از جانب خداست نيا«گفت: » است؟
  اين(روزي) از كجا برايت آمده است؟» . دهد يم يروز

 هذا« )358، ص3(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج من أين لك  »أَنَّى لَك
ير حينه و األبواب مغلقة عليك ال هذا الرزق الذي ال يشبه أرزاق الدنيا و هو آت في غ

  سبيل للداخل به إليك؟
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  يكبار

 قوله:  )175، ص3(الميزان، ج»أَنَّى لَك مرْيفصل الكالم من غير أن  ،إلخ »قالَ يا م
، يدل على أنه ع إنما قال لها ذلك مرة واحدة »وجد عنْدها رِزقاً« يعطف على قوله:

  لك كرامة لها.فأجابت بما قنع به و استيقن أن ذ
    -----------------------------------------------   41آيه 

 ءايَــةً   ــاَل َرّبِ اجَعــل  ا« ق ً ــاٍم ِاّال َر ّ ــَة اَي َ ــاَس ثثَل ــَم انلّ َّلِ ُ ُــَك اَّال ت ــاَل ءايَت  ’ ق
رِ  ِ َواِالب ّ ِ ا َوَسبِّح بِالَع ً ُر َربَك كَث   َواذ

و  مي(از اجابت دعا يامن نشانه يبرا، پروردگارا«) عرض كرد: اي(زكر 
 نيتو ا ي نشانه«(خدا) فرمود: » . ) قرار دهييحيشدن همسرم به باردار 

يو (م، ييبگو سخنبا مردم  يتوانياست كه سه روز جز با رمز و اشاره نم
و صبح و عصر  كن ادي اريپس) پروردگارت را بس. ييذكر خدا را بگو يتوان

  ». ) منزه شماري(او را از هر بد
  تواني ذكر خدا را بگوييمي

 إنما خص تكليم الناس ليعلمه  )360، ص1عن حقائق غوامض التنزيل، ج (الكشاف
  .أنه يحبس لسانه عن القدرة على تكليمهم خاصة، مع إبقاء قدرته على التكلم بذكر اللَّه

 يراً«) 745، ص2(مجمع البيان، جكَث كباذْكُرْ ر أي في هذه األيام الثالثة و معناه  »و
أنه لم يمنع من الذكر هللا تعالى و التسبيح له و ذلك أبلغ في  أنه لما منع من الكالم عرف

  .اإلعجاز
    -----------------------------------------------   47آيه 

  ٌ َ َ َسس ب َ  َ ُ  َودَلٌ َو  يَكو ّ ُ « قاَلت َرّبِ اَ لُـ َ ِلِك اهللاُ  َـذ قـاَل 
ءُ  َشا ا ‘ ما  ً  اَ َ ونُ  ِاذا ق ا يَقوُل َله{ كُن فَيَ    فَِا

 كه نيبا ا؛ خواهم داشت يچگونه فرزند، پروردگارا«)عرض كرد: مي(مر 
كه نزد او مجسم شده  لي(جبرئ» است؟ دهيبه من نرس يانسان چيدست ه

هر چه را ، خداوند«. (است) نيچن نيفرمان) ا«(از جانب خدا) گفت: ، بود
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فقط ، را بخواهد يزكه (به وجود آمدن) چي يهنگام. نديآفريم، بخواهد
  . شودي) موجود ميپس (فور؛ »جود باشمو« :ديگويآن م هب

  (جبرئيل كه نزد او مجسم شده بود از جانب خدا) گفت

 شَرٌ« )197، ص3(الميزان، جي بنسسمي لَم و لَدي وكُونُ لأَنَّى ي بر خطابها »قالَت ،
طاب لربها مع كون المكلم إياها الروح المتمثل بناء على ما تقدم أن خطاب المالئكة و خ

الروح و كالمهم كالم اهللا سبحانه فقد كانت تعلم أن الذي يكلمها هو اهللا سبحانه و إن كان 
  .الخطاب متوجها إليها من جهة الروح المتمثل أو المالئكة و لذلك خاطبت ربها

    ----------------------------------------------   49آيه 
ُـم  ِّ ُم بئِئايَـٍة ِمـن َرب ّ قَـد ِجئـتُ ءيَل اَ ا  ِا َ  ب  « َوَرسوًال ِا ّ  اَخلُـُق اَ

ا بـِـِاذِن اهللاِ  ً ِ فـَـاَنفُُخ فيــِه فَيَكــوُن َطــ ــ
ََهيئَئــِة الط  ِ ـُـم ِمــَن الّطــ « َل

ِ اهللاِ  ـــِاذ ِ  ب ـَــو ِ ا
ُ ََص َوا ـــَه َواالَ َم ُِئ الَ ُ ـــأ « َوا َ ـــا ت ِ ُم  ُ ـــئ َواُنَبِّ

ُم ــوتِ وَن  بُي ِ ــد َ َ َومــا ت ــو ــًة لَ ‘ لُک ــَك َأليَ ُ  كـُـم ِاِان  ذِل ــ كُن
 َ   ُمؤِمن

:) ديگو ي) كه (به آنان مدهدي(قرار م لياسرائ ينزد بن يامبري(او را) پ 
از جانب  ايو معجزه نشانه تانيبرا )،ام تياثبات حقّان يمن (برا«

. سازمي) به شكل پرنده ميزيچ، از گل ( تانمن براي. امپروردگارتان آورده
ي) مي(واقع ياپرنده، خداوند ي و با اجازه ،كنميآنگاه در آن فوت م پس
 ديسف يعني( يسيپ يماريرا كه مبتال به ب يو كور مادرزاد و كس، شود

، خداوند ي و با اجازه، دهم يشفا م، از پوست بدن) است هاييشدن قسمت
كه چه  دهميو به شما خبر م، كنمينفر از) مردگان را زنده م ني(چند

اگر  گمان يب. ديكنيپنهان م تانهايدر خانه ييزهايو چه چ ديخور يم
 تانيمن) برا تي(بر حقّان اينشانه و معجزه، (امور) نيدر ا، ديمؤمن باش
  ؛ وجود دارد

  دهمشفا مي

 رِئُ« )59، ص1(جاللين، جأُب أشفي  »و .  
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  چندين نفر

 داللة على تعدد صدور االحياء من اللّه »الموتى«في جمع  ، ص)1(آالء الرحمن، ج 
  . بسببه
 تى«و في قوله: « )199، ص3(الميزان، جويِ الْمأُح حيث علق اإلحياء بالموتى   »و

  و هو جمع داللة و ال أقل من اإلشعار بالكثرة و التعدد.
    -----------------------------------------------   50آيه 

ُـم بَعـَض   ِة َوِالُِحل َل َ يََدي ِمَن اتلور َ ا ب ِ قًا  َِم َعیَلكُـم َوُمَصّدِ ّ ُ ي  اذل ‘
ُقوا اهللاَ َواَطيعوِن َوِجئ   تُكُم بئِئايٍَة ِمن َربِّكُم فَات

ي تورات هستم كه پيش از من نازل شده در حالي كه تصديق كننده
بر ، ام) تا برخي از چيزهايي را كه بر شما حرام شده بودو (آمده، است

بنا براين ؛ اماي برايتان آوردهشما حالل كنم و از سوي پروردگارتان نشانه
  . داريد و از من اطاعت كنيد را از (عذاب) خدا در امان نگهخود 

  تورات

 راةِ« )286، ص1(آالء الرحمن، جنَ التَّوبيانية» من«، »م.  
    ----------------------------------------------   53آيه 

ديَن   ِ
 نا َمَع ال سوَل فَاكتُ بَعنَا ا َلَت َوات  اَ ا ِ  ءاَمنّا  نا   َرب

، ي) كه نازل كردي(از وح به (هر) آنچه، پروردگارا«(حواريون گفتند:) 
مان  پس (اگر سخن، ميكرد يروي) پيسي(مان عامبريو از پ ميآورد مانيا

(حضرت  دهنديم يكه گواه سيبنو يما را همراه كسان )،راست است
  » . به آن عمل كرد) كامل به مردم رساند و خود نيز تو را  اميپ، يسيع

  اگر سخنمان راست است

 فاكتبنا«قولنا  إن صدق )194، ص3(صافي، ج.«  
  حضرت عيسي پيام تو را كامل به مردم رساند و خود نيز به آن عمل كرد

 )قد سألوا ربهم أن يكتبهم من الشاهدين،  )206، ص: 3 الميزان في تفسير القرآن، ج
و فرعوا ذلك على إيمانهم و إسالمهم جميعا ألن تبليغ الرسول رسالته إنما يتحقق ببيانه 
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يه قوال و فعال، أي بتعليمه معالم الدين و عمله بها، فالشهادة على التبليغ ما أنزله اهللا عل
إنما يكون بتعلمها من الرسول و اتباعه عمال حتى يشاهد أنه عامل بما يدعو إليه ال 

  يتخطاه و ال يتعداه.
    ----------------------------------------------   55آيه 

رَُك    َوُمَطّهِ َ ّ ُمتََوفّيَك َوراِفعَُك ِا  ِا ََفـروا ِاذ قاَل اهللاُ يع يَن  ِمَن اذل
ـــةِ  ـــوِم الِقيَم  يَ ـــروا ِا ََف ـــَن  ي َـــوَق اذل ـــوَك ف بَع ـــَن ات ي ـــُل اذل ِع  « َو َ  ِا ُ

تَِلفوَن  َ ُ فيِه  ُن ِجعُكُم فَاَحكُُم بَينَكُم ف  َ  
من (جسم) تو را (از «(ع)فرمود: يسيكن) كه خداوند به ع ادي(را  يزمان
تو را )و (وجود برميو تو را نزد خودم باال م رميگيبرم )انيهودي انيم

تو را برتراز  روانيپ، امتيو تا روز ق كنميبا) كافران پاك م ينينش از(هم
و در ، من است يسو ) شما بهي بازگشت (همه آنگاه. دهميكافران قرار م

  ». خواهم كرد يداور تان انيم، ديآنچه با هم اختالف داشت
  گيرمي فرمود من (جسم) تو را (از ميان يهوديان) برميخداوند به عيس

 ي خَلْقٍ «قال تعالى:  )207، 3(الميزان، جضِ أَ إِنَّا لَفي الْأَرقالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا ف و
يددإلى أن قال -ج-كِّلَ بِكُمي والَّذ توالْم لَكم فَّاكُمتَوو قال 11 - السجدة»: : قُلْ ي ،

  اللَّه يتَوفَّى الْأَنْفُس حينَ موتها و الَّتي لَم تَمت في منامها فَيمسك الَّتي قَضى«تعالى: 
، و التأمل في اآليتين األخيرتين يعطي أن 42 -الزمر»:  علَيها الْموت و يرْسلُ الْأُخْرى

و الحفظ، و بعبارة أخرى التوفي لم يستعمل في القرآن بمعنى الموت بل بعناية األخذ 
إنما استعمل التوفي بما في حين الموت من األخذ للداللة على أن نفس اإلنسان ال يبطل 
و ال يفنى بالموت الذي يظن الجاهل أنه فناء و بطالن بل اهللا تعالى يحفظها حتى يبعثها 

اية بلفظ للرجوع إليه، و إال فهو سبحانه يعبر في الموارد التي ال تجري فيه هذه العن
و ما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خَلَت منْ قَبله الرُّسلُ أَ «الموت دون التوفي كما في قوله تعالى: 

  ال يقْضى«، و قوله تعالى: 144 -آل عمران»: أَعقابِكُم  فَإِنْ مات أَو قُتلَ انْقَلَبتُم على
غير ذلك من اآليات الكثيرة جدا حتى ما ورد في  ، إلى36 -الفاطر»: علَيهِم فَيموتُوا
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 - مريم»: و السالم علَي يوم ولدت و يوم أَموت و يوم أُبعثُ حيا«عيسى ع بنفسه كقوله: 
امةِ يكُونُ علَيهِم و إِنْ منْ أَهِل الْكتابِ إِلَّا لَيؤْمنَنَّ بِه قَبلَ موته و يوم الْقي«، و قوله: 33

على أن قوله تعالى  ، فمن هذه الجهة ال صراحة للتوفي في الموت.159 - النساء»: شَهِيداً
و قَولهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسيح عيسى ابنَ مرْيم رسولَ اللَّه و ما قَتَلُوه و «في رد دعوى اليهود: 

 هنْ شُبلك و وهلَبلْمٍ إِلَّا ما صنْ عم بِه مما لَه نْهم ي شَكلَف يهينَ اخْتَلَفُوا فإِنَّ الَّذ و ملَه
نْ أَهإِنْ م يماً وكزِيزاً حع كانَ اللَّه و هإِلَي اللَّه هفَعلْ ريناً بقي ما قَتَلُوه الظَّنِّ و لِ اتِّباع

، يؤيد 159 -النساء»: بِه قَبلَ موته و يوم الْقيامةِ يكُونُ علَيهِم شَهِيداًالْكتابِ إِلَّا لَيؤْمنَنَّ 
ذلك فإن اليهود كانت تدعي أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم ع و كذلك كانت تظن 
النصارى أن اليهود قتلت عيسى بن مريم ع بالصلب غير أنهم كانوا يزعمون أن اهللا 

قتله من قبره إلى السماء على ما في األناجيل، و اآليات كما ترى سبحانه رفعه بعد 
 »و إِنَّ منْ أَهلِ الْكتابِ«تكذب قصة القتل و الصلب صريحا.الذي يعطيه ظاهر قوله: 

اآلية أنه حي عند اهللا و لن يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب، على هذا فيكون توفيه ع 
  .لك غير صريحة فيه و إنما هو الظهورأخذه من بين اليهود لكن اآلية مع ذ

  همنشيني با

 التطهير من الكافرين حيث أتبع به الرفع إلى اهللا سبحانه أفاد  )208، ص3(الميزان، ج
معنى التطهير المعنوي دون الظاهري الصوري فهو إبعاده من الكفار و صونه عن 

  مخالطتهم و الوقوع في مجتمعهم المتقذر بقذارة الكفر و الجحود.
    -----------------------------------------------   56آيه 

ُ ِمـن   َ ِة َومـا  َ ِ نيـا َواأل ادل ِ ُم َعـذابًا َشـديًدا  ُ ََفروا فَاَُعّذِ يَن  ا اذل فَاَم
يَن  ِ    ن

، و آنان، كنميشان م عذاب يسخت به، و آخرت ايدر دن؛ اما كافران
) نخواهند شانيبه ا عذاب دنيشفاعت و مانع شدن از رس ي(براياوراني

  . داشت
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  فاعت و مانع شدن از رسيدن عذاب به ايشانبراي ش

 رِينَ«في قوله:  )211، ص3(الميزان، جنْ ناصم مما لَه داللة على نفي الشفاعة  »و
  .المانعة عن حلول العذاب بساحتهم

    ----------------------------------------------   57آيه 
  ُ َر ُ ِم ا

ِت فَيُــَوفّ ِ ِلُــوا الّصــا َ يــَن ءاَمنــوا َو  ــا اذل َواَم ’ ــب ِ ُ َو اهللاُ ال
  َ ِ ال
ن ششا(خداوند) پادا، كردند ستهيشا يآوردند و كارها مانيا كه ياماكسان 

 روانيناحق پ كه خود را به ي(البتّه كسان. آنان خواهد داد به را كامل
  . ستمكاران را دوست ندارد، كارند و) خداوند ستم، نامند يم يسيع

  ند، ستمكارندنامالبته كساني كه خود را به ناحق پيروان عيسي مي

 )ينَ«فقوله:  )212، ص: 3 الميزان في تفسير القرآن، جمالظَّال بحال ي اللَّه مسوق  »و
لبيان حال الطائفة األخرى ممن انتسب إلى عيسى ع باالتباع و هم غير الذين آمنوا و 

  عملوا الصالحات.
    ----------------------------------------------   59آيه 

ــ ِعنــَد اِهللا كََمَثــِل ءاَدمَ    ـُـن خَ « ِان َمَثــَل ع  قــاَل َلــه{  ُ اٍب  ُ َلَقــه{ ِمــن 
  فَيَكوُن 

آدم است (كه) او را از  تيمانند وضع، نزد خدا يسي) عبيعج( تيوضع
  . موجود شد پس، »موجود باش«آنگاه به او گفت: ديخاك آفر

  وضعيت (عجيب)

 يسى« )367، ص3(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جثَلَ عإن شأن   »إِنَّ م
  ».خَلَقَه منْ تُرابٍ«  اله الغريبة كشأن آدمعيسى و ح
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    -----------------------------------------------   64آيه 

َنـا َوبَيـنَكُم اَّال نَعبُـَد ِاال اهللاَ   ٍء بَي ـٍة َسـوا َ ِ َ   ـاَهَل الِكتِب تَعـاَلوا ِا  قُل ي
ِ اهللاِ  َك بِه؛ َشيئًئا َوال يَتِخَذ بَعُضنا بَعًضا اَربابًا ِمن دو ِ ُ وا تََولـ فَـِان‘ َوال ن

وَن  ِ دوا بِاَنّا ُمس َ   فَقولُوا ا
كه (لزوم اعتقاد و عمل به آن) در  يبر سر سخن دييايب، اهل كتاب يگو: اب
و  مي)كه فقط خدا را بپرستني(ا؛ مييگرد آ، است كسانيما و شما  انيم
به  يانيرا خدا گريد يبعض، از ما يو برخ مياو نكن كيرا شر زيچ چيه

، اگر (باز هم) پشت كنند )،روشن ليدال نيبا ا، (اكنون. ردياهللا نگ جاي
 يدر مقابل شما سخن رايز؛ ست يكاف ليوگو و آوردن دل گفت گري(د

  ». مي(خداوند) هست ميكه ما تسل ديگواه باش: «دييپس به آنان)بگو. ندارند
  لزومِ اعتقاد و عمل به آن

 )أي مساو من حيث  »سواء بيننا و بينكم« )247، ص: 3 الميزان في تفسير القرآن، ج
األخذ و العمل بما توجبه، و على هذا فتوصيف الكلمة بالسواء توصيف بحال المتعلق و 

بمعنى الكلمة ال نفسها كما أن تعليق  هو األخذ و العمل، و قد عرفت أن العمل إنما يتعلق
االجتماع أيضا على المعنى ال يخلو من عناية مجازية ففي الكالم وجوه من لطائف 

ايات: نسبة االجتماع إلى المعنى ثم وضع الكلمة مكان المعنى ثم توصيف الكلمة العن
  بالسواء!

    -----------------------------------------------   70آيه 
دوَن   َ ُ تَ َ تَكفُروَن بئِئايِت اِهللا َواَن ِ ـاَهَل الِكتِب    ي
 ي در باره تانيآسمانهاي خدا (كه در كتاب اتيچرا به آ، اهل كتاب يا 
آن  يِكه شما (به درست يدر حال؛ د؟يورزير مكف )،اسالم آمده است امبريپ

  . ديدهيم ها) گواهينشانه
  ي پيامبر اسالم آمده استتان دربارههاي آسمانيكه در كتاب

 )ونَ«في قوله تعالى:  )256، ص: 3 الميزان في تفسير القرآن، جدتَشْه أَنْتُم و  »و
مراد بكفرهم بĤيات اهللا إنكارهم داللة على أن ال -الشهادة هو الحضور و العلم عن حس
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كون النبي ص هو النبي الموعود الذي بشر به التوراة و اإلنجيل مع مشاهدتهم انطباق 
  اآليات و العالئم المذكورة فيهما عليه.

  هابه درستي آن نشانه

 )أن األول لمعجزة  »و أنتم تشهدون« )772، ص: 2 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
لرسالة و ثبوت النبوة و قيل و أنتم تشهدون إذا خلوتم بصحة دين يدل على صدق ا

  . اإلسالم
    -----------------------------------------------   71آيه 

ـاَهَل الِكتِب   وَن  ي َ ُ تَع َق َواَن َق بِابلاِطِل َوتَكتُموَن ا َ ا َ تبَلِسو ِ  
حق ، ديدانكه مي يو در حال ديزيآميچرا حق را با باطل م، اهل كتاب يا

  د؟يكن يرا كتمان م
  آميزيدچرا حق را با باطل مي

 )قَّ « )772، ص: 2 مجمع البيان في تفسير القرآن، جونَ الْحتَلْبِس متابِ للَ الْكيا أَه
  .معناه لم تخلطون الحق بالباطل» بِالْباطلِ

    ----------------------------------------------   73آيه 
  ُ ُدي هَُدي اِهللا اَن ي  ا َن تَِبَع دينَكُم قُل ِا ِ ا ِاّال  اََحٌد ِمثـَل َوال تُؤِمنو  ؤ

ُم ِعنــَد َربِّكـُـم ّ  ــا ُ ُ اَو   اوتيــ قـُـل ِان الَفضــَل بِيَــِد اِهللا يُؤتيــِه َمــن ’ مــا
ءُ    َواهللاُ واِسٌع َعیلمٌ ’ َشا

، كند يم يروي) پهوديتي يعنيشما ( نيكه از د يجز به كس«(گفتند:)  
. )ديينگو گريخاص دآخرالزمان را به اش امبريپ يهايژگي(و و دياعتماد نكن

آن  هيدر توج انيهودي» (. خداوند است تيهدا، )يقي(حق تيهدا«بگو: » 
) اي(قبله ي) تا مبادا به كسديكن نيچن: «نديگويم گريكديبه  هيتوص

 اي؛ )ديفتيب يداده شود (و شما از سرور، مانند آنچه به شما داده شده
يشما به آنان م كه در تورات آمده و امبري(مؤمنان به سبب صفات پ

بگو:  )،امبريپ ي(ا» . اورنديحجت ب شمابتوانند)نزد پروردگارتان بر ، دييگو
آن را به ؛ دست خداستبه  )،يامبريو پ نيد يعني، ي(اله تيلطف و عنا
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 اريو (او) بس، ريفراگ، رحمت) خداوند، ي(آر. دهد مي، كه بخواهدهر 

  . داناست
  بر آخر الزمان را به اشخاص ديگر نگوييد)هاي پياماعتماد نكنيد (و ويژگي

 و هم  - أن طائفة من أهل الكتاب -و اهللا أعلم -المعنى )258، ص13(الميزان، ج
قالت أي قال بعضهم لبعض: صدقوا النبي و المؤمنين في صالتهم وجه النهار إلى  - اليهود

ا في الحديث بيت المقدس و ال تصدقوهم في صالتهم إلى الكعبة آخر النهار، و ال تثقو
بغيركم فيخبروا المؤمنين أن من شواهد نبوة النبي الموعود تحويل القبلة إلى الكعبة فإن 
في تصديقكم أمر الكعبة و إفشائكم ما تعلمونه من كونها من أمارات صدق الدعوة 
محذور أن يؤتى المؤمنون مثل ما أوتيتم من القبلة فيذهب به سوددكم و يبطل تقدمكم 

لة، و محذور أن يقيموا عليكم الحجة عند ربكم أنكم كنتم عالمين بأمر القلبة في أمر القب
و ال «و على ما مر من المعنى فقوله تعالى:  الجديدة شاهدين على حقيته ثم لم تؤمنوا.

و «معناه، ال تثقوا و ال تصدقوا لهم الوثاقة و حفظ السر على حد قوله تعالى:  »تُؤْمنُوا
  .61 -البراءة»: منينَيؤْمنُ للْمؤْ

    ----------------------------------------------   75آيه 
ه  تِب َمـن ِان تَأَمنـُه بِِقنطـاٍر يُـَؤّدِ ِ ُم َمـن ِا “ َوِمن اَهِل ال ِایَلـَك َوِمـ

ه مِئًا“ تَأَمنُه بِديناٍر ال يَُؤّدِ ُم قالوا یَلَس َعیَلنا ’ ِایَلَك ِاّال ما دُمَت َعیَلِه قا  َ ذِلَك بِا
يّیَن َسبيٌل وَ  وَن ِ االُّمِ َ ُ يَع َ اِهللا الكَِذَب َو َ   يَقولوَن 

هست كه اگر او  يكس، بلكه) از اهل كتاب؛ ستندين كساني، (اهل كتاب 
از  )،و (در مقابل، گرداند يم آن را به تو بر، يبشمار نيام يرا بر مال فراوان

آن ، يبشمار ني) امي(و مال كم يناريكه اگر او را بر د هست يكس، آنان
(و  يستيسرش با يباال وستهيكه پ گرداندميبه تو بر يدر صورترا فقط 

بدان ، )داريبه امانت يتوجهي(ب نيا. )يمالت را به اصرار از او مطالبه كن
و  ميچون ما اهل كتاب و دوستان خدا هست«(سبب است كه آنان گفتند: 

ما در  بهاعتراض) ي(برا يراه )،دورند ياله نيو از د سواديب گرانيد
يو (وانمود م، »اهل كتاب وجود ندارد ريكردن حقوق) غ عي(ضا ي رهبا
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بر ، دانندكه مي يو) در حال، ست ينيد يقتيحق، دروغ يادعا نيا كنند
  . بندنديخدا دروغ م

  بر ديناري (و مال كمي)

 ينارٍ« )778، ص2(مجمع، جبِد نْهنْ إِنْ تَأْمم منْهم أي على ثمن دينار و المراد »و 
  . تجعله أمينا على قليل من المال

  اعتراض

 بِيلٌ« )375، 3(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جينَ سيي الْأُمنا فلَيع سأى   »لَي
  . ال يتطرّق علينا عتاب و ذم في شأن األميين، يعنون الذين ليسوا من أهل الكتاب

    ----------------------------------------------   79آيه 
  ِ ــُه اهللاُ ال ــ اَن يُؤتِيَ ٍ

َ َن بِلَ ــا  ــاِس م ــوَل ِلنلّ  يَق ُ ةَ  بُــوــَم َوانل ُك تــَب َو ا
ــن كونــوا َربِنيّــیَن  ِ  ــوَن  كونــوا ِعبــاًدا  ِمــن دوِن اِهللا َول ِّ ُ تَُع ُنــ ــا  ِ

ُ تَدرُسوَن  ا كُن ِ   الِكتَب َو
كه  ستين يانسان چي)سزاوار هرايز؛ نكرد تيالوه يهرگز ادعا حيمس(

آنگاه ، ) و نبوت بدهدي) و علم (به معارف الهيآسمانبه او كتاب ( خداوند
) خداوند يبه جا« ديبه مردم بگو بلكه (به ؛ »ديمن باش بندگان، (بندگيِ

كه سراسر ، آموختن كتاب (خدا) و خواندن (آن يبرا:) «ديگويمردم م
. ديباش ييخدا يمردان، )كوستين و دعوت به اخالق و اعمال يمعارف اله

 «  
  عاي الوهيت نكرد؛ زيراهرگز مسيح اد

 وقوع اآليات عقيب اآليات المرتبطة بأمر عيسى ع يفيد  )274، ص3(الميزان، ج
أنها بمنزلة الفصل الثاني من االحتجاج على براءة ساحة المسيح مما يعتقده في حقه أهل 
الكتاب من النصارى، و الكالم بمنزلة قولنا: إنه ليس كما تزعمون فال هو رب و ال أنه 

  .ى لنفسه الربوبيةادع
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    -----------------------------------------------   80آيه 

ـَـــ  ُم اَن تَتِخــــُذوا ا َ ُ يّــــیَن اَربابـًـــاكـَـــئِ  ” لَوال يـَـــأ ِ ُم ’ َة َوانل ُ ُ اَيـَـــأ
وَن  ِ ُ ُمس ُفِر بَعَد ِاذ اَن   بِال

كه فرشتگان و  دهديهرگز) به شما فرمان نم ايوارسته امبريپ ني(چن 
 رفتنيپذ ي كه شما (به واسطه آنپس از  ايآ. ديريبگ ييرا به خدا امبرانيپ

شما را به كفر ، دايشده ميخداوند) تسل شگاهيدر پ، يانسان نينبوت چن
   !دهد؟يفرمان م

  ايد(به واسطه پذيرفتن نبوت چنين انساني، در پيشگاه خداوند) تسليم شده

 إِذْ أَنْ«قوله تعالى:  )278، ص3(الميزان، ج دعبِالْكُفْرِ ب رُكُمأْمونَأَ يملسم ظاهر »تُم ،
الخطاب أنه متعلق بجميع المنتحلين بالنبوة من أهل الكتاب أو المدعين لالنتساب إلى 
األنبياء كما كانت عرب الجاهلية تزعم أنهم حنفاء و الكالم موضوع على الفرض و 

بوة التقدير فالمعنى أنكم على تقدير إجابتكم هذا البشر الذي أوتي الكتاب و الحكم و الن
تكونون مسلمين هللا متحلين بحلية اإلسالم مصبوغين بصبغته فكيف يمكنه أن يأمركم 

  بالكفر و يضلكم عن السبيل الذي هداكم إليه بإذن اهللا سبحانه.
    ----------------------------------------------   83آيه 

ًهـا   َ ِت َواالَرِض َطوًعـا َو وـم الس ِ َ ديِن اِهللا يَبغـوَن َوَلـه، اَسـَلَم َمـن  اَفََغ
َجع ُ   وَن َوِایَلِه 

؛ خواهند؟يم)،ست يكتاپرستيخدا را (كه اسالم و  نياز د ري) غيني(د ايآ
او  يبرا خواه و ناخواه، است نها و زميكس در آسمانكه هر  يدر حال

آنان) فقط نزد او بازگردانده خواهند ، گريد يو (از سو، شده است ميتسل
  . )ديگوينه آن سو كه كفر و شرك به آنان م؛ شد (
  گويدو كه كفر و شرك به آنان مينه آن س
 ونَ«قوله تعالى: ) 336، ص3(الميزان، جعرْجي هإِلَي هذا سبب آخر لوجوب ابتغاء  »و

  . اإلسالم دينا فإن مرجعهم إلى اهللا موالهم الحق ال إلى ما يهديهم إليه كفرهم و شركهم
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    ----------------------------------------------   88آيه 
ُُم الَعذاُب َوال  َفُف َع ُ ا ال    ُ يُنَظروَن  خدِليَن ف
عذاب از ؛ خواهند ماند شهيهم، )ياز رحمت اله آن (لعنت و دوريدر  

ياستراحت) مهلت داده نم ايتوبه  يبرا ايو (لحظه شوديآنان سبك نم
  ؛ شوند

  اي براي توبه يا استراحتلحظه

 )نْظَرُونَ« )790، ص: 2 مجمع البيان في تفسير القرآن، جي مال ه هلون أي و ال يم» و
 .للتوبة و ال يؤخر عنهم العذاب من وقت إلى وقت آخر

  )نْظَرُونَ در جهنم و عذاب ) 277، ص: 3 أطيب البيان في تفسير القرآن، جي مال ه و
   مهلت هم نيست كه يك ساعت عذاب از آنها برداشته شود

    -----------------------------------------------   91آيه 
ُّفـاٌر فََلـن يُقبَـَل    ُ يَن كََفروا َوماتوا َو اذل ِمـلءُ االَرِض ِان ِ ِمـن اََحـِد

يَن  “’ َذَهًبا َوَلِوافتَدي بِه ِ  ُ ِمن ن َ ُ َعذاٌب ایَلٌم َوما  َ  َ   اُو
هرچند به ، آنان از كي چياز ه، كه كافر شدند و در حال كفر مردند يكسان
از عذاب  ييرها يطال (داشته باشد و) برا، نيزم شيگنجا ي اندازه

 ي(برا ياورانيدارند و  يعذاب دردناك، آنان. شد نخواهد رفتهيپذ، بپردازد
  . شفاعت و دور كردن عذاب) نخواهند داشت

  براي شفاعت و دور كردن عذاب

 رِينَ«كذا يظهر أن المراد بقوله:  )341، ص2(الميزان، جنْ ناصم مما لَه نفي  »و
 انتفاعهم بالشفعاء الذين هم الناصرون يوم القيامة.

    ----------------------------------------------   94آيه 
  ي َ َِن اف َ  َ َ اِهللا ال ُ اللِ ذ ِذَب ِمن بَعِد َ ُ  َ   َ وِ َك فَاُو
كه به خدا  ديبدان، كردند يپس (اگر از آوردن و خواندن تورات خوددار 

 دروغبه خدا ، آشكار) لي(دل نكه پس از اي يو) كسان، بندنديدروغ م
 . هستند يقيستمگران حق، بندند
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ن و خواندن تورات، خودداري كردند، بدانيد كه به خدا اگر از آورد پس

  بندنددروغ مي

 )فإن أبيتم اإلتيان بالتوراة و تالوتها ) 346: ص ،3 ج القرآن، تفسير في الميزان
فَمنِ «و أنكم الظالمون، و ذلك قوله تعالى:   فاعترفوا بأنكم المفترون على اهللا الكذب

  . »الظَّالمونَ«إلى قوله  »افْتَرى
    -----------------------------------------------   100آيه 

    اَيـي يَن ءاَمنو ـ ا ِاَها اذل  ِ يَن اوتُـوا ال يًقا ِمَن اذل َ ُّدوكُـتـتُطيعوا  َ م َب 
 ُ ِ ان  بَعَد ا   ِفريَن م 

اطاعت  )،از اهل كتاب (هستند يكه) گروه انيهودي( اگر از، مسلمانان اي
 . كننديتان كافر م آوردن مانيشما را پس از ا، ديكن

  هوديان كهي

 )(فَريقًا) المراد بالفريق كما تقدم هم  )365: ص ،3 ج القرآن، تفسير في الميزان
  .اليهود

   كنندكافر مي
  اي يصيروكم...»: يردوكم بعد ايمانكم كافرين« )970(معجم وافي، عتريس ص  
  يردوكم...: اي يصيروكم... )468، ص1(معجم الفاظ القران، ج  

    ----------------------------------------------   108آيه 
   ِ  ُت تکَِل ءاي ّ َ ا ِللع  ’اِهللا نَتلوها َعیَلَك بِا ً يُد ظُ ُ َ َوَما اهللاُ  َ  
يخداست كه بر تو م اتياز) آ، (سرنوشت ناسپاسان و سپاسگزاران نيا

بر اساس عدل ، سرنوشت ني(ا. كه سراسر حق است يدر حال؛ ميخوان
  . )(برسد يستم انياز جهان كي چيبه ه خواهد ي) خداوند نمرايز؛ خداست
  سراسر حق

 متعلقان بمحذوف حال أي: »بالحق« )154، ص1ج ،(إعراب القرآن الكريم، دعاس :
 .متلبسة بالحق
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  هيچ يك هب

 )ينَ )375: ص ،3 ج القرآن، تفسير في الميزانلْعالَمو هو جمع محلى بالالم أن   ل :
  .يع العالمينيفيد االستغراق، و المعنى على هذا أن اهللا ال يريد ظلما أي ظلم فرض لجم

 على معنى ما يريد شيئا من  )400، ص1(لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  .الظلم ألحد من خلقه

    ----------------------------------------------   111آيه 
  ُ ـــــو ّ ُ َ  َلـــــن ي ُ  َوِا «اًَذي م ِاّال  قـــــاتِلو ُ م يَُوّلـــــوكُُم االَدبـــــاَر 
َ  ال و َ   يُن
نخواهند  يانيبه شما ز، (اندك) يجز آزار، هودي ژهيوبه، اهل كتاب(

و آنگاه ، كننديبه شما پشت م )،فرار ي(برا، اگر با شما بجنگند و، رساند
  . نخواهند شد ياري

  ويژه يهوداهل كتاب به

 تنعطف إلى  -كما ترى -اآليات الكريمة )383، ص1(الميزان في تفسير القرآن، ج
  .ما كان الكالم فيه قبل من التعرض لحال أهل الكتاب و خاصة اليهود

  اندك

 إِلَّا أَذى« )400، ص1، ج(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ضُرُّوكُمإال  »لَنْ ي
  .ضرراً مقتصراً على أذى بقول من طعن في الدين أو تهديد أو نحو ذلك

    ----------------------------------------------   113آيه 
    ِمن اَهِل الكِ  ’ءً یَلسوا َسوا  ت ٌة قا مِئَـِب اُم َ ـ ٌة يَتلـو  ءاي ـِل وَ ِت اِهللا ءانـا َء ایل  ُ

  َسجُدوَن 
 ماني(در ا، از اهل كتاب ي:گروهستندين كسانياهل كتاب)  ي (البته همه 

  ؛ خوانندكنان ميسجده، از شب يخدا را در ساعات اتيآ؛ و عبادت) استوارند
  در ايمان و عبادت

 أن المراد هو القيام على اإليمان و الطاعة )385، ص3(الميزان في تفسير القرآن، ج.  
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    ----------------------------------------------   114آيه 

َ يُؤمِ   َـو وِف َويَ َ وَن بِـا ُ ِ َويَـأ ِ َـ نوَن بِاِهللا َوایلَوِم األ ُن ِر َعـِن ا
 َ ُساِر   َو َ َ ِمَن الص ِ ا َ ِت َواُو   ِلح
و از كار دهنديفرمان م ستهيشا دارند و به كار مانيا امتيبه خدا و روز ق

از ، آنان. ابندشتيخوب م يو در (انجام) كارهاكننديم ينه ستيناشا
  . اند ستگانيشا
  . [نقطه]

  ،31، ص: 2 ج درويش،(إعراب القرآن و بيانه (»كاُولًّئ الواو استئنافية»و :.  
    ----------------------------------------------   116آيه 

   َ  ِا يَن  ِمـَن اِهللا َشـياذل ُ ُ َوآل اَوالدُ ُ ُم اَمـوا َ َع ِ  وَ ‘ ائئً َفروا َلن تُغ
  َ اَ ا «  ارِ ُب انلّ اُو َ خ ُ ف   دِلو

از (عذاب)خدا را از آنان دفع نخواهد  زيچ چيه، اموال و فرزندان كافران
  . در آن خواهند ماند شهياند (و) هم و آنان اهل دوزخ، كرد

  هيچ چيز از (عذاب) خدا را از آنان دفع نخواهد كرد

 818، ص2(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »منْهع يعنهم  أي لن تدفع» لَنْ تُغْن
  .»اللَّه شَيئاً«  عذاب» أَموالُهم و ال أَوالدهم منَ«

    ----------------------------------------------   118آيه 
   َ ـي  يا يَن ءاَمنوا الـ َها اذل  ُ ِ م ال يَـألونَكُم َخبـاًال َوّدوا تَتِخذوا بِطانًَة ِمن دون

   قَد بََدِت ابلَغضا ُ اَما َعِن ُ ُصدورُ ُ ءُ ِمن اَفواِهِهم َوما  قَد بَينّـا  ‘َ
  ُ تَعِقلوَن  «ِت َلكُُم األي   ِان كُن

؛ ( دي) خود انتخاب نكنشانيك از (هم ريغ يراز دوست هم، مسلمانان يا
رنج و ، كنندينم يشما كوتاه ي در باره يشرو فساد چيكه آنان) از ه

و ، داستياز سخنانشان پ ينفرت و دشمن، دارند مشقّت شما را دوست
اگر . تر استبزرگ )،نديگوي(از آنچه م، كند ينهان مپ شانيها آنچه دل
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 يها( ) كه نشانهديشوي(متوجه م شك يب، ديرعقل خود را به كار بگي
  . ميا كرده نييتب تانيدشمن) را برا

  (ي دشمن)نشانه ها 
 فهل يصح بعد ذلك للمؤمن المدافع  )334، ص: 1 (آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج

لناهض إلعالء دعوة الحق ان يتخذ هؤالء بطانة من دون المؤمنين عن دين اإلسالم و ا
»ياتĤْال نَّا لَكُميب لُون«و الدالالت على شأنهم  »قَدقتَع إِنْ كُنْتُم .«  
 )820، ص: 2 القرآن، ج مجمع البيان في تفسير( »ياتĤْال نَّا لَكُميب أي أظهرنا » قَد

 .ها يتميز الولي من العدولكم الدالالت الواضحات التي ب

    ----------------------------------------------   119آيه 
    هـــ ُ اُوال ِ اَن ُ ُم َوالِء  َ ــو ُ  بّ َ ــون بّ ِ ُــتــم َوتُؤِمنــوَن بِالكِ ُ َوِاذا  ؛هّلِ ِب 

 ُ موتـوا  قُـل‘ُم االَناِمَل ِمَن الَغـيِظ ا ءاَمنّا َو ِاذا َخَلوا َعّضوا َعیَلكُ م قالو َلقوك
 ُ دورِ ِان اهللاَ َعیلٌم بِذا ’مبَِغيِظ ِت الص  

و ، شما را دوست ندارند، و آنان، ديكه آنان را دوست داردييشما نيهان! ا
كه آنان به  حال آن؛ ( ديدار ماني) ايآسمان ي(هاكتاب ي (شما) به همه

يم، رو شوند كه با شما روبه يندارند) و هنگام مانيشما ا يكتاب آسمان
، كنند تكه با هم خلو ينگام(اما) ه؛ ». ميا آورده مانيما هم) ا: «(نديگو

با «بگو: . گزند يسرانگشتان (خود) را به دندان م، از (شدت) خشم بر شما
را به  هانهي(اسرار) درون س، خداوند. ديريبم، ديكه دار يخشم نيهم

  » . دانديم يخوب 
  با همين خشمي كه داريد

 كُ« )321، ص: 3 (البحر المحيط في التفسير، جظالباء للحال أي »مقل موتوا بِغَي :
  .تموتون و معكم الغيظ

  ،(بغيظ) يجوز أن يتعلّق  )291، ص: 4 ج صافي،(الجدول في إعراب القرآن
  .بمحذوف حال تقديره متلبسين بغيظكم

  ،(بغيظكم) جار و مجرور متعلقان  )41، ص: 2 ج درويش،(إعراب القرآن و بيانه
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  . بمحذوف نصب على الحال أي متلبسين يغيظكم
    ----------------------------------------------   121 آيه

َ ُئ اَوِاذ َغَدوَت ِمن اَهکِلَ تُبَّوِ   يٌع َعیلمٌ  ’َمقاِعَد ِللِقتاِل  ُؤِمن َ   َواهللاُ 
در ؛ يرفت رونيات بخانواده انيكن) كه صبحگاهان از م ادي(را  يانزم
مستقر  ييهاگاهيجنگ (اُحد) در جا يمؤمنان را برا يخواستكه مي يحال
  . ا و داناستشنو اريخداوند بس )،ي(آر. يكن

  جنگ (اُحد)

 فقيل يوم أحد عن ابن عباس و ) 823، ص: 2 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  .مجاهد و قتادة و الربيع و السدي و ابن أبي إسحاق و هو المروي عن أبي جعفر (ع)

  كنيمستقرّ 

 )337، ص: 1 آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج( »قاعينَ منؤْمئُ الْموتالِتُبلْقل د« 
  .تبوء المكان بمعنى استقرّ فيه

  احد[ جنگ براى نظامى مواضع در را مؤمنان تا )65، ص1(ترجمه طاهري، ج [
 . سازى مستقر

    ----------------------------------------------   123آيه 
  ُ َ َ َ ُ اَِذلةٌ َوَلَقد ن ُ  « ُم اهللاُ بِبَدٍر َواَن ُقوا اهللاَ َلَعل َشكُروَن فَات   م 
 يراست كه) به يدر حال؛ شود دهيد يه و سستاز شما اندو ستين ستهي(شا 

 ياري، ديكه (در ظاهر) ناتوان بود با آن، خداوند شما را در (جنگ) بدر
) تا دينكن ي(و سست ديپس خود را از (خشم) خدا در امان نگه دار. كرد

 ديآورده باش يجا) را به اشياريشكرِ (نعمت .  
  باشيدجاي آورده ) را بهاشا شكر (نعمت ياريت

 )تَشْكُرُونَ« )411، ص1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج لَّكُمبتقواكم ما أنعم  »لَع
  .به عليكم من نصرته
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    ----------------------------------------------   124آيه 
َ اََلن يَكِفيَكُم اَ  ُؤِمن ُ  ِاذ تَقوُل ِل ِد كُـم بَِثلـُ ٍف ِمـَن ـ َثِة ءالــ م َرب
َیلَن  ةِ كَ ئِ  ”ـ َل ا   ُم

 ستين يكاف تانيبرا ايآ: «يگفتيكرد) كه به مؤمنان م تان ياري( يزمان
 يروبر ني، اندكه فرو فرستاده شده ايكه پروردگارتان با سه هزار فرشته

   »د؟يفزايشما ب
  ياريتان كرد

 ظرف لنصركم »إِذْ تَقُولُ«) 411، ص: 1 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج.  
 )قال في التبيان التقدير  »إِذْ تَقُولُ«) 339، ص: 1 آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج

  .اذكر إذ، و في الكشاف ظرف لنصركم أقول و هو اولى و اظهر
    ----------------------------------------------   125آيه 

   ـَـ ُ  ِا ‘ب وا َوتَتقــوا َويَــأتو ِ ــتَصــ ه ِ كـُـم م ِمــن فـَـوِر ــِددكُم َرب ُ  ذا 
  َمَسِة ءال َ  ةِ َ ئِ  ”ـ َل اٍف ِمَن ِ م   ُمَسّوِ

 )،حال نيبا ا. خواهد بود يكاف تاني(برا؛ البته«در ادامه فرمود:)  امبري(و پ 
و (دشمنان)  ديو خود را (از خشم خدا) در امان نگه دار دياگر صبر كن

پروردگارتان با پنج ، (دوباره) بر شما بتازند، رنديكه آرام بگ از آن شيپ
 ». كرد خواهد تان ياري، اندگذاشته هاييهزار فرشته كه (بر خود) نشانه

  خواهد بودبرايتان كافي 

 حرف جواب إيجاب السؤال  »بلى« )301، ص: 4 (الجدول في إعراب القرآن، ج
  .المنفي: أ لن يكفيكم

 يكفيكم ذالك »بلي« )69: ص الجاللين، (تفسير.  
    ----------------------------------------------   128آيه 

ُم ظ   ُم فَِا َ ٌء اَو يَتوَب َعیَلِهم اَو يَُعّذِ َ  ِ وَن ـ  یَلَس َلَك ِمَن االَ ِ  
تو  اريدر اخت يزيچ، و اسالم آنان) تيهدا يعنيامر ( نياز ا )،امبريپ ي(ا 
آنان را موفق به توبه ، به اسالم تيبا هدا، بلكه (اگر خدا بخواهد؛ ستين
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يعذابشان م )،نباشند ريپذ تي(اگر هدا اي؛ رديپذيرا م شانتوبهو)  كنديم

  كارند چون آنان ستم؛ كند
  ام آنهيعني هدايت و اسال

 )ر« )340، ص: 1 آالء الرحمن في تفسير القرآن، جنَ الْأَمفي شؤون الخلق من » م
  .حيث اإليصال إلى الهدى و التوبة و التعذيب و نحو ذلك

  كند)بلكه (اگر خدا بخواهد با هدايت به اسالم آنها را موفق به توبه مي

 األولى » او«ان تكون . فالوجه  )341: ص ،1 ج القرآن، تفسير في الرحمن (آالء
المخففة كما في االستثناء المنقطع الرافعة » لكن«التي هي لالستدراك مثل » اال«بمعنى 

رِ شَينَ الْأَمم لَك سبعد  لما يتوهم من الكالم السابق عليها فإن سياق قوله تعالى لَي ء
ما يرجوه الرسول من ء م ذكر الذين كفروا في اآلية السابقة قد يتوهم منه انه ال يقع شي

صالحهم و إسالمهم فجرى االستدراك بما يؤدي إال ان رجاء الرسول ال ينقطع بالنفي 
المتقدم بل يتوب اللّه على من يتوب و ينيب الى اإلسالم و يعذب الذين ال يتوبون ألنهم 

 ظالمون بكفرهم و سوء اعمالهم.

    ----------------------------------------------   134آيه 
  ا َ يَن يُنِفقو ذل   ا ّ   ِء ِ ال ـا ّ  ـَوال َ َعـِن ِء َوال َ الَغـيَظ َوالعـاف اِظم

 ِ َ  ’انلّا ِسن ُ ِب ا ُ   َواهللاُ 
و خشم (خود) را كننديانفاق م يو سخت شيكه درآسا ي(همان) كسان 

و) ، كوكارندين يكسان ني(چن. گذرندي) مردم در ميو از (خطا برنديفرو م
  . را دوست دارد كوكارانين، خداوند

  كساني نيكوكارند چنين
 صفات هذه اآلية من أهم موارد  )343، ص: 1 (آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج

  .اإلحسان
 إنما هو معرف للمحسنين )20، ص: 4 (الميزان في تفسير القرآن، ج.  
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    ---------------------------------------------   135آيه 
  ـــو َ يـــَن ِاذا فََعلـــوا فاِحَشـــًة اَو َظ َـــَواذل ـــم َذ ُ َ رُوا اهللاَ فَاســـتَغَفروا ا اَنفُ

ِم َوَم ِ  يَغِفرُ اذلنوَب ِاال  ذِلُنو َ وا  ّ ِ ُ َ ي َ   اهللاُ َو و َ ُ يَع   ما فََعلوا َو
تر) به  (با گناهان كوچك اي دهنديانجام م يزشت اريو آنان كه چون كاربس

گناهانشان آمرزش  يو برا آورنديم اديخدا را به ، كنند يخود ستم م
و بر آنچه  بخشد؟ يگناهان را مكسي  چه جز خدا)،يـ (آر خواهند يم

  . كنندينم يآگاهانه پافشار، اند كرده
  (با گناهان كوچكتر) 

  إنما هو باعتبار كونه من االفراد 343، ص1(آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج : (
الظاهرة في الفحشاء فاألظهر في اآلية استعمال الفاحشة في مطلق المعصية الفاحشة في 

   و ظَلَموا أَنْفُسهم بما دون ذلك من الذنوبقبحها أَ
    ---------------------------------------------   138آيه 

  ذا بَياٌن ِلنلّاِس َوهُدً ه َ ُتق   ي َوَموِعَظٌة ِل
و  تيهدا ي هيما زگارانيپره يو برا حي(عموم) مردم توض ي) برااتي(آ ناي

  . است موعظه
  آيات

 ان اآلياتالظاهر  »هذا«) 345، ص: 1 (آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج.  
    ----------------------------------------------   139آيه 

نوا َوال َوال  ِ َ  َ ُ ُمؤِمن ُ االَعَلوَن ِان كُن ُ َنوا َواَن َ   ت
 نيسست و اندوهگ )،ديخورد نيكه در اُحد از مشرك ياه علت ضربهب 

  . افتي ديخواه يبرتر، دي) مؤمن باشيراست كه اگر شما (به؛ دينشو
  اي كه در اُحد از مشركين خورديدضربه علت به
 ال تَهِنُوا« )345، ص: 1 (آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج ايها المسلمون بسبب  »و

  .ما أصابكم في يوم احد
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    ----------------------------------------------   140آيه 

ٌح ِمــثهُل  ِان  َ ٌح فََقــد َمــس الَقــوَم  َ َسســكُم  َ‘}  َ ـَـ ا ب ُ َوتِــکَل االَيـّـاُم نـُـداِو
يَن ءاَمنوا َويَتِخذَ  ِمنكُ  انلّاِس َویِلَعَلَم اهللاُ اذل  دا َ ُ ِب ال َواهللاُ ال’ ءَ م  ُ ِ َ  

از  زيبه آن گروه (كافر ن، ديبه شما رس يبياگر (در اُحد) جراحت و آس 
كه  يمصلحت ي(ما از رو. ديمانند آن رس يبيآس طرف شما) جراحت و

بهمردم دست اني) را ميروزيقدرت و پ يروزها( نيا )،ديدانيشما نم
است كه)خداوند  نيا، ديو (آنچه الزم است شما بدان، ميگردان دست مي

) را مشخص كند و از يقي) مؤمنان (حقتيدر نها خواهدي(م بيترت نيبد
كاران را  ستم، خداوند. ندي) برگزگراني(بر اعمال د يگواهان، شما انيم

  ؛ شوند) روزظاهر پيبه چه گاهياگر؛ دوست ندارد (
  ددانيمصلحتي كه شما نمي از رويما 
 فالمعنى: أن السنة اإللهية جرت على ) 28، ص: 4 (الميزان في تفسير القرآن، ج

مداولة األيام بين الناس من غير أن توقف على قوم و يذب عنها قوم لمصالح عامة تتبع 
  هذه السنة ال تحيط أفهامكم إال ببعضها دون جميعها.

  (ي قدرت و پيروزي)روزها

 نَ «قوله تعالى:  )28: ص ،4 ج القرآن، تفسير في (الميزانينُداوِلُها ب امالْأَي لْكت و
اليوم هو المقدار المعتد به من الزمان الالزم لحدوث الحوادث فيختلف باختالف » النَّاسِ

الحوادث، و قد شاع استعماله فيما بين طلوع الشمس و غروبها، و ربما استعمل في 
الظرف و المظروف، فيقال يوم جماعة كذا و الملك و السلطنة و القهر و نحوها بعالقة 

يوم آل فالن أي تقدمهم و حكومتهم على غيرهم، و قد يقال لنفس الزمان الذي وقع فيه 
  .ذلك، و المراد باأليام في اآلية هو هذا المعنى

  نهايت

 نُوا« )347، ص: 1 (آالء الرحمن في تفسير القرآن، جينَ آمالَّذ اللَّه لَمعيل و  أي »و
  .لتكون العاقبة ان يتحقق في الخارج ايمان الذين آمنوا
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    ----------------------------------------------   142آيه 
ــَن جــ  ي ــِم اهللاُ اذل ـّـا يَعَل َ ــَة َو َن ُ اَن تَــدُخلُوا ا ــنكُ ـ اَم َحِســب ــَم َهدوا ِم م َويَعَل

 يَن الص ِ  
 يدر حال؛ شد دي) وارد بهشت خواهمانيا يكه (تنها با ادعا دايپنداشته ايآ

، از شما را كه هم جهادكردند و هم صبر نمودند ينكسا، وندكه هنوز خدا
  مشخص نكرده است؟

  كساني از شما را كه هم جهاد كردند و هم صبر نمودند، مشخص نكرده است

 الحال أنه لم يتحقق منكم  )285، ص: 2 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
  .الجهاد و الصبر أي الجمع بينهما

 421: ص ،1 ج التنزيل، غوامض قحقائ عن (الكشاف (»و لَمعابِرِينَ ينصب »الص 
  الجمع. بمعنى الواو و أن بإضمار
 )العامة علي فتح الميم و فيها تخريجان » و يعلم«قوله: ) 411، ص 3،ج درالمصون

مقدرة بعد الواو المقتضية للجمع كهي » ان«اشهرهما: انّ الفعل منصوب. ثم هل نصبه بـ 
  التأ كل السمك وتشرب اللبن اي :التجمع بينهما... في قولك :

    ----------------------------------------------   144آيه 
  َ ُ ُسـُل َوما  ٌد ِاّال َرسوٌل قَد َخَلت ِمن قَـبهِلِ ا اَفَـاِ  ‘م ُ ن مـاَت اَو قُِتـَل انَقبَلـ

  َ  ُ ِ   ‘ماَعقاب َ  اهللاَ َشي َوَمن يَنَقِلب  ُ َ ِي اهللاُ  ’ائئً َعِقبَيِه فََلن ي َوَسيَ
  ريَن كِ ش ال

بر پندار نه بنا ؛ اند(بوده يامبرانياز او پ شيكه پ ست يامبريمحمد فقط پ
به ، كشته شود اي ردياگر بم ايآ. به دست او باشد) يروزيكه پ ايالهه، شما
اش كس به گذشتهو هر د؟يگردتان بازمي) گذشتهزآميكفر دي(عقا

خداوندبه  شك يب. ساندنخواهد ر يانيز خداوند وجه به چبه هي، بازگردد
  . سپاسگزاران پاداش خواهد داد

  اي كه پيروزي به دست او باشدبر پندار شما الههنه بنا

 و بذلك يظهر أن األمر الذي  )154آيه  ،47: ص ،4 ج القرآن، تفسير في (الميزان
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هم كانوا يرونه ألنفسهم هو الظهور و الغلبة، و إنما كانوا يظنونه ألنفسهم من جهة إسالم
فهم قد كانوا يظنون أن الدين الحق ال يغلب و ال يغلب المتدين به لما أن على اهللا أن 
ينصره من غير قيد و شرط و قد وعدهم به. و هذا هو الظن بغير الحق، الذي هو ظن 

ء و أن لكل صنف  الجاهلية فإن وثنية الجاهلية كانت تعتقد أن اهللا تعالى خالق كل شي
لرزق و الحياة و الموت و العشق و الحرب و غيرها، و كذا لكل من أصناف الحوادث كا

نوع من األنواع الكونية كاإلنسان و األرض و البحار و غيرها ربا يدبر أمرها ال يغلب 
على إرادته، و كانوا يعبدون هؤالء األرباب ليدروا لهم الرزق، و يجلبوا لهم السعادة، و 

حانه كالملك العظيم يفوض كل صنف من أصناف يقوهم من الشرور و الباليا، و اهللا سب
رعيته و كل شطر من أشطار ملكه إلى وال تام االختيار له أن يفعل ما يشاؤه في منطقة 
نفوذه و حوزة واليته.و إذا ظن الظان أن الدين الحق ال يصير مغلوبا في ظاهر تقدمه و 

في ظاهر دعوته أو أنه  ال يقهر -و هو أول من يتحمله من ربه و يحمل أثقاله -النبي ص
ال يقتل أو ال يموت فقد ظن باهللا غير الحق ظن الجاهلية فاتخذ هللا أندادا، و جعل النبي 
ص ربا وثنيا مفوضا إليه أمر الغلبة و الغنيمة، مع أن اهللا سبحانه واحد ال شريك له، إليه 

  ء يرجع األمر كله و ليس ألحد من األمر شي
    ----------------------------------------------   147آيه 

  َ ُ  َوما  َ  قَو    ِاّال افَنـا  نَـا اغِفرنَلـا ذُنوبَنـا َوِا ِّـت  اَن قالوا َرب َ نـا َوث ِ اَ
  اَقداَمنا  َ الَقوِم ال َ نا  ُ   ِفريَن َوان

، پروردگارا«بود:  نيتنهاا )،جنگ يهايسخت شان (در مواجهه با و سخن 
را استوار  مانهايگام و را بر ما ببخش مانيدر كارها رويادهيگناهان و ز
  » . فرما روزيو بر كافران پ ياريكن و ما را 

  هاي جنگدر مواجهه با سختي

 355، ص: 1 (آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج( »ملَهما كانَ قَو في شدائد » و
  .الحروب
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    ----------------------------------------------   156آيه 
    اَيـي يَن كَ َها اذل ـ ذل َ ِميَن ءاَمنوا ال تَكونوا  ِ ا ِ  َفروا َوقالوا ِالِ بـوا  َ َ ِاذا 

 نـوا ِعنـَدنا مـا مـاتوا َومـا قُِتلـوا یِلَجَعـَل اهللاُ ذ ي َلـو   ُ نوا  ِلـَك االَرِض اَو 
ةً  َ ِم َح ِ ي ’ قُلو ُ يُت  ؛َواهللاُ  ُ ٌ  ’َو ا تَعَملوَن بَص ِ   َواهللاُ 

برادرانشان  ي كه كافر شدندو درباره دينباشي مانند كسان، مسلمانان يا
، (در جنگ) رزمنده (و كشته) شدند اي، فر رفتند (و مردند)كه به س

، تيدر نها». شدنديو كشته نم مردندينم، ماندند ياگر نزد ما م«گفتند:
. دهديقرار م شانهايدر دل يافسوس و (پندار) را حسرت نيخداوند ا

. رانديميو م كندي) خداوند زنده مرايز؛ از جهل آنان است نيا، ي(آر
  . ناستيب تاني) خداوند به كارهارايز؛ ديد آنان نباش(پس مانن

  در نهايت
 )349، ص: 4 ج ،الجد ول في إعراب القرآن، صافي( »لَلجعالم العاقبة »الالم« »ـي.  
 اي و من غايات ذلك ان يجعل  )360، ص: 1 (آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج

  . بتقديره
 رَة«) 55، ص: 4 (الميزان في تفسير القرآن، جسح كذل لَ اللَّهعجيأي ليعذبهم بها  »ل

  .فهو من قبيل وضع المغيا موضع الغاية
  آنها نباشيد زيرا پس مانند

 فإن اهللا بما يعملون  و ال يكونوا مثلهم )55، ص: 4 (الميزان في تفسير القرآن، ج
  بصير.
    ----------------------------------------------   159آيه 

  ُ َ ٍة ِمـَن اِهللا نِلـَت  َ ُ  «فامَِب َر َ َوَلو نَفّضـوا ِمـن  ظـا َغیلـَظ الَقلـِب َال نـَت ف
ِلـــَك  ُم  «َ ِ  فَـــاعُف َعـــ ِ االَ  ُ ُ َوشـــاِور َ مـــَت  «َواســـتَغِفر  َ َ فَـــِاذا 
  َ َ اهللاِ فَتََو َ َ  ‘ل  ُتََولّکِ ِب ا ُ   ِان اهللاَ 

خو و و اگر تند، يخو شدبا آنان نرم، از جانب خداوند يبه سبب رحمت
(اگر اشتباه  نيبنابرا. شدنديحتماً از گرد تو پراكنده م، يدل بود سنگ
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 ي(از خدا) آمرزش بخواه و در كار(ها شانيآنان راببخش و برا، كردند)

 يهنگام، پس از آن. با آنان مشورت كن، است) ريپذ كه مشورت يجار
كه خدا ؛ (قاطع باش و) بر خدا توكل كن، يگرفت مي) تصمي(در كاركه

  . دوست دارد كنندگان را توكل
  )ستا پذيركار(هاي جاري كه مشورتدر 

تدبير األمور العامة مما يجري فيه المشاورة  )57، ص: 4 الميزان في تفسير القرآن، ج(
 معهم.

    ----------------------------------------------   161آيه 
  ٍ ّ ِ َن نِلَ ا َغل يَـوَم الِقي  ‘ اَن يَغُل َوما  ِ   ‘َمـةِ َوَمن يَغلُل يَأِت  ّ  تُـَو ُ  نَفـٍس لُک 
ُ الم وَن  اكََسبَت َو َ   يُظ

اند)هر  معصوم چون آنان؛ (كند انتيكه خ ستين يامبريپ چيسزاوار ه
هر  يآنگاه كارها؛ ديآيم انتشيهمراه خ، امتيروز ق، كند انتيكس خ

  . و از (حق) آنان كم گذاشته نخواهد شدشوديكامل به او داده مكس
  ندامعصوم انچون آن

 غُل« )362، ص: 1 قرآن، ج(آالء الرحمن في تفسير الأَنْ ي نَبِيما كانَ ل المعنى ال  »:و
 .يقع الغلول من األنبياء و ما وقع هذا من أحدهم ألنهم معصومون

  كم گذاشته نخواهد شد آناناز (حق) 

 ونَ«) 874، ص: 2 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جظْلَمال ي مه أي ال ينقص » و
 .من الثواب و ال يزاد أحد عن مقدار ما استحقه من العذابأحد مقدار ما يستحقه 

    ----------------------------------------------   163آيه 
  ٌت ِعنَداهللاِ ُ َدَرج’  ٌ َ  َواهللاُ بَص ا يَعَملو ِ  
و خداوند به ، هستند ي) درجاتينزد خدا (دارا، از) آنان كي(هر  

  . ناستيب شانيكارها
  داراي
 )أي هم ذوو » جاتهم در« )875، ص: 2 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
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  .درجات
 )قيل معنى قوله: ) 37، ص: 3 التبيان في تفسير القرآن، ج»اللَّه نْدع جاترد مأن » ه

  . تقديره المؤمنون ذووا درجة رفيعة عند اللّه
  )قيل: ذوو درجات )435، ص: 1 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج. 

    ----------------------------------------------   165آيه 
   ـّـا َ   اَصــابَتكُم ُمصــيبَةٌ  اََو ّ ُ اَ ــ ُ ِمثیَلهــا قُل ــ قـَـد اََصــب قـُـل هُــَوِمن ِعنــِد  «ذاه

  ’ماَنفُِسكُ  َ ِ  ِان اهللاَ 
ٌ لُکّ ٍء قَد َ    

 كشته (و هفتاد نفر از شما ديبه شما رس كه (در اُحد) آسيبي يهنگام ايآ
(و هفتاد  ديشدند) كه دو برابر آن را (در جنگ بدر به دشمن) رسانده بود

 نيا: «ديگفت، )ديكرد ريو هفتاد نفر را اس ديمشركان را كشت نفر از
چون شما از ؛ آن از جانب خودتان است(«بگو: » ) از كجاست؟بتي(مص
 هيدر مقابل فد اي، ديشرا بك ريآن هفتاد اس ايكه  ديخدا مخير شد يسو

دوم  شنهاديو شما پ، ديو سپس به همان تعداد كشته شو ديآزادشان كن
  » . تواناست يخداوند بر هركار. )ديرفتيپذ
  يد و شما پيشنهاد دوم را پذيرفتيدوبه همان تعداد كشته ش و سپس

 قيل: إن معنى اآلية: أنكم أنفسكم اخترتم  )59، ص: 4 (الميزان في تفسير القرآن، ج
هذه المصيبة، و ذلك أنهم اختاروا الفداء من األسرى يوم بدر، و كان الحكم فيهم القتل، 

  .يهم أنكم إن قبلتم الفداء قتل منكم في القابل بعدتهمو شرط عل
    ----------------------------------------------   168آيه 

  نا ما قُِتلواا ِم َوقََعدوا َلو اَطا ِ ا يَن قالوا ِالِ ُم قُل فَادَرءوا َعـن اَنفُِسـكُ  ’ذل
 ُ َوَت ِان ك ُ ص ا َ ن   ِدق

برادرانشان (كه در  ي گرفتند و در بارهكه (از جنگ) كناره  يكسان)همان(
(و به  كردند يم يروياگر از ما پ«گفتند:  )،جنگ كشته شدند دانيم

 اري(و اخت دييگويم راست اگر«بگو: » . شدنديكشته نم، )رفتنديجنگ نم
  ». دمرگ را از خودتان دفع كني، دست شماست) امور به
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  كه در ميدان جنگ كشته شدند

 م إخوانهم في النسب و هم المراد بإخوانه) 60، ص: 4 (الميزان في تفسير القرآن، ج
  .القتلى

  دست شماستو اختيار امور به

 438، ص: 1 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج(  توالْم كُمنْ أَنْفُسؤُا عرقُلْ فَاد
معناه:قل إن كنتم صادقين في أنكم وجدتم إلى دفع القتل سبيال و هو   إِنْ كُنْتُم صادقينَ

دوا إلى دفع الموت سبيال، يعنى أن ذلك الدفع غير مغن عنكم، القعود عن القتال، فج
ألنكم إن دفعتم القتل الذي هو أحد أسباب الموت، لم تقدروا على دفع سائر أسبابه 

  المبثوثة، و ال بد لكم من أن يتعلق بكم بعضها
    ----------------------------------------------   169آيه 

ً  َوال  يَن قُِتلوا  َسبيِل اِهللا اَموات اذل  َ َس  ‘اَ َزقوَن بَل اَحيا ُ ِم  ِّ   ٌء ِعنَد َر
بلكه آنان ؛ مرده (و نابودشده) نپندار را وجه كشتگان در راه خدا هيچبه 

  ؛ شونديداده م ياند و نزد پروردگارشان روز زنده
  و نابود شده

 بِيلِ « )366، ص: 1 (آالء الرحمن في تفسير القرآن، جي سلُوا فينَ قُتنَّ الَّذبسال تَح و
 .على ما يتوهم المتوهمون من بطالن ادراكهم و صيرورتهم كالجمادات »ه أَمواتااللَّ

 المراد بالموت بطالن الشعور و الفعل) 60، ص: 4 (الميزان في تفسير القرآن، ج.  
 347: ص ،1 ج القرآن، تفسير في (الميزان( » بِيلِ اللَّهي سقْتَلُ فنْ يمال تَقُولُوا ل و

واتتعتقدوا فيهم الفناء و البطالن كما يفيده لفظ الموت عندكم ، و ال»أَم.  
    ----------------------------------------------   171آيه 

وَن بِِنعمَ   ِ َ  اهللاَ ال اَن  فَضٍل وَ  ٍة ِمَن اِهللا وَ َستَب ُؤِمن َ ا   يُضيُع اَ
، (بزرگ) از جانب خدا و فراتر از آن (نعمت) سبب نعمتيبه  )،يآر(

يرا تباه نم كوكارانين پاداش وندخدا كه ناند از) اياند و (خوشحالشادمان
  . كند
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  راتر ازف

 النعمة قدر الكفاية، و الفضل المضاعف  )434، ص: 3 (البحر المحيط في التفسير، ج
  .عليها مع مضاعفة السرور بها و اللذة

 مع  -الفضل و النعمة -جمع )335، ص: 2 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
ا عن معنى واحد إما للتأكيد و إما لإليذان بأن ما خصهم به أنهما كثيرا ما يعبر بهم

سبحانه ليس نعمة على قدر الكفاية من غير مضاعفة سرور و لذة، بل زائد عليها مضاعف 
  ]26[يونس:  »و زِيادةٌ  للَّذينَ أَحسنُوا الْحسنى« فيها ذلك، و نظيره قوله تعالى:

 75: ص الجاللين، (تفسير( »شتَبسةٍيمعفَضْلٍ«ثواب  »رُونَ بِن و نَ اللَّهزيادة عليه »م.  
    ----------------------------------------------   172آيه 

  يَن استَجابوا هلِلا سوِل ِم ذل   َوا ُُم الَقرحُ  بَعِد ما َ َ  ‘اَصا اَحَسـنوا  ِلذل
 ٌ ٌ َعظ َقوا اَ ُم َوات   ِم

 مبرايبه (دعوت) خدا و پ، شدن (در جنگ اُحد) يكه پس از زخم يكسان
 يبه سو، مشركان ياحتمال ي حمله مقابله با يپاسخِ (مثبت) دادند (و برا
از آنان كه خوب عمل كردند و خود را  يكسان، حمراءاالسد حركت كردند)

  . بزرگ خواهند داشت يپاداش، (از خشم خدا) در امان نگه داشتند
  از زخمي شدنپس 

 375، ص: 4 ج ،(الجدول في إعراب القرآن، صافي( »بمهاَصاب ّماحرف  »ما« »:عد
مصدري.  
  از آنان كساني

 ينَ: «قوله )63: ص ،4 ج القرآن، تفسير في (الميزانلَّذنُوا لسأَح منْهم ا ورٌ اتَّقَوأَج 
يمظالمستجيبين أفراد بعض على الوعد قصر ،»ع .  
    ---------------------------------------------   173آيه 

  ا َ َ ُ انلّاُس ِان انلّاَس قَد  ُ َ يَن قاَل  انًـا َوقـالوا عوا َلكُ ذل ُ ا اَد َ  ُ م فَاخَشـو
  يُل َحسبُنَا اهللاُ َونِعَم الَو
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از) مردم به آنان گفتند:  يهستند كه (برخ يكسان )،باتقوا كوكارانيآن ن(
؛ ندا(جنگ با) شما جمع كرده يخود را) برا انيلشكر، مردمِ (مشرك«

خدا «افزود وگفتند: انمانشيبر ا)،پس(آن سخن؛ ». دياز آنان بترس، پس
  » . ست يخوب بانيپشت وچه، ست يماكاف يبرا
  برخي از

 369، ص: 1 (آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج( »النَّاس مأي بعضهم »قالَ لَه.  
 اندمردم (مشرك، لشگريان خود را) براي (جنگ با) شما جمع كرده

 إِنَّ ال« )369، ص: 1 (آالء الرحمن في تفسير القرآن، جاي المشركين  »نَّاس» قَد
وا لَكُمعمجندا لحربكم »ج.  

 )قَ... « فالناس الثاني أريد به المشركون )64، ص: 4 الميزان في تفسير القرآن، ج د
وا لَكُمعمأي جمعوا جموعهم لقتالكم »ج ،.  

 وا لَكُم« )75: ص الجاللين، (تفسيرعمج الجموع ليستاصلوكم »قَد ،.  
    ----------------------------------------------   174آيه 

ـم سـو  فَانَقبَلوا بِِنعَمٍة ِمَن اِهللا وَ   ُ َس َ  َ بَعـوا ِرضـواَن اهللاِ فَضـٍل  َواهللاُ  ’ٌء َوات
 ٍ   ذو فَضٍل َعظ

(به سبب وقوع  يو رنج يناراحت كه نيدشمن آنجا نبود) و بدون ا ي(ول
سالمت) و  يعنياز جانب خدا ( يبا نعمت، باشد دهيجنگ) به آنان رس

خدا  ي) بازگشتند و از رضاريب تجارت در مس(به سب يلطف و فضل
  . دارد يلطف و فضل بزرگ، خداوند. كردند يرويپ

  (يعني سالمت) و لطف و فضلي (به سبب تجارت در مسير) بازگشتند
 فَضلٍ« )76ص الجاللين، (تفسير نَ اهللاِ وةٍ معمبسالمه وربح :»بِن.  
 افية من السوء و تجارة رابحةأي بع )889، ص2 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  
 )442، ص1 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج (»نَ اللَّهةٍ ممعهي السالمة و  »بِن

 منهم و و هو الربح في التجارة »فَضْلٍ«حذر العدو .  
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    ---------------------------------------------   175آيه 
  ا ذ  يط ِا ِلكُُم الش ـ  ُف اَویِلا َّوِ ُ فوِن اِ  {َءهُن  ُ َو افو َ َ فَال  ُ ُمؤِمن   ن كن
) است كه يينما (انسانطانِيفقط ش، )دارديآن (كه شمارا از جهاد باز م 

 مانيو اگر ا، دي)ها نترسصفت طانياز آن (ش، پس. ترسانديدوستانش را م
  . دياز من بترس، ديدار

  شيطان (انسان نمايي)

 ى ظاهر اآلية أطلق فيها القرآن الشيطان عل )65، ص4 (الميزان في تفسير القرآن، ج
أن اإلشارة إلى الناس الذين قالوا لهم ما قالوا، فيكون هذا من الموارد التي أطلق فيها 

  . القرآن الشيطان على اإلنسان
    ---------------------------------------------   178آيه 

   ال وَ   َ ــ َس َ  َ ــَن  ي اذل ــرو ــَف ُ ــا   ٌ ِالَ  ا اَ ــ ُ َخ ــمَ ِ ِ ُ  ‘نفُ َ ــ  ُ ــا   ِا
 دادو َ ًاِل ٌ  ‘ا ِا ُ َعذاٌب ُمه َ   َو

ما . بهتر است شانيبرا، به آنان هرگز كافران نپندارندكه مهلت دادن ما 
 يآنان عذاب و، نديفزايتا بر گناه (خود) ب ميدهيفقط به آنان مهلت م

  خواركننده خواهند داشت
  آنانمهلت دادن ما به 

 پاورقي-383، ص4 (الجدول في إعراب القرآن، ج( ل مع  أو هو حرف مصدرييؤو
  .أن إمالءنا لهم خير. ما بعده بمصدر في محلّ نصب اسم أنّ أي:

    ----------------------------------------------   180آيه 
  َ يــَن يَبَخلــو اذل  َ َســ َ   َوال ــا ُ  ؛ُهــُم اهللاُ ِمــن فَضــهِل  ءات ِ َ ا  ً بـَـل  «هـُـَوَخ

 ُ َ  ٌّ َ َ  «هَُو قو ِلـوا بِـه َسيَُطو َ اُث ال َوهلِل ’َمـةِ يَـوَم الِقي  ؛ما  ـم مـ س ِت و
ٌ  ’َواالَرِض  ا تَعَملوَن َخب ِ   َواهللاُ 

) آنچه خدا از فضلش به آنان داده يِكه از (پرداخت حقوق شرع يكسان
بلكه ؛ بهتر است شانيبرا)هرگز نپندارند كه آن (بخل، ورزنديبخل م، است
آنچه كه نسبت به ، امتيدر روز ق زودي(چرا كه) به؛ بدتر است شانيبرا
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 )،ي(آر. بر گردنشان افكنده خواهد شد يطوق چون، بودند دهيزآن بخل ور

آگاه  تانيو خداوند از كارها، خداست يتنها برا، نها و زميآسمان راثيم
  . است

  پرداخت حقوق شرعي 
 )خَلُون« )374، ص: 1 آالء الرحمن في تفسير القرآن، جبينَ ينَّ الَّذبسحال ي فيما » و

  .اق... إنما هو من عطاء اللّه و الفاضل الزائد على حاجتهم الفعليةأوجبه اللّه من اإلنف
    ----------------------------------------------   181آيه 

  يَن قالو َع اهللاُ قَوَل اذل ِ َ  َلَقد    ا ِا ُن اَغِنيا َ ٌ َو َسنَكتُُب ما قالوا ‹ءُ اهللاَ فَق
  ِ َوقَتَلُهُم االَنِبيا ي َ ِ َحّقٍ َونَقوُل ذوقوا َعذاَب ال   َء بَِغ

كه (به تمسخر) گفتند:  دي) را شنهودي(از  يداوند سخن كسانقطعاً خ
 )،انينوايصدقه دادن به ب يخدا (به سبب قرض خواستن از مردم برا«
را  امبراني) كُشتن پزيسخن و (ن نيا شك يب» . مياست و ما ثروتمند ريفق

به آنان)  امتيكرد و (و در ق ميثبت خواه، بر آن نداشتند يحق چيكه ه
  ؛ ديعذاب آتشِ سوزان را بچش« :مييگويم

  دنكه هيچ حقي بر آن نداشت

 )ق«در » بغير حق«قيد  )472، ص16ج  ،تسنيمبِغَيرِ ح اءالْأَنبِي مقَتْلَه براي تأكيد » و
كشتند. بر ظالمانه بودن كشتن پيامبران است؛ يعني آنان بي هيچ عذري پيامبران را مي

عروف است، محفوظ خواهد بود؛ يعني قتل پيامبران كه مي تأكيدي آن، چنانالبته صيغه
به عنوان وصف ضروري و الزم » بغير حق«حتماً به غيرحق است و از اين رو قيد 

-آيد؛ يعني همانگونه كه عدد چهار حتماً زوج است و نميحتمي آن مقيد به شمار مي

  شود حق باشد.شود فرد باشد، قتل انبيا حتماً ناحق است و نمي
    ----------------------------------------------   182آيه 

  َمت اَيديكُ  ذ ا قَد ِ   م َواَن اهللاَ یَلَس بَِظّالٍم ِللَعبيِد ِلَك 
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و ، دايفرستاده شي) پايكه (از دن ستيزيبه سبب آن چ، (عذاب) نيا
، گرفتيصورت م يظلم بزرگ، مجازات نبود نيعلت كه (اگر ا ني) بدزي(ن

  ». كنديوجه به بندگانش ظلم نم چهيو) خداوند به 
  )گرفت ومجازات نبود، ظلم بزرگي صورت مي نيعلت كه (اگر ا ني) بدزيو (ن

 فلو لم يكن ذلك الحفظ و الجزاء لكان 83، ص: 4 (الميزان في تفسير القرآن، ج (
  إهماال ألمر نظام األعمال و في ذلك ظلم كثير

    ---------------------------------------------   183آيه 
  ا يَن قالو ذل  َ  اَّال نُؤِمَن  ا ِان اهللاَ َعِهَد ِایَلنا ِ  ّ  ’ُه انلّـارُ يَأتِيَنا بُِقرباٍن تَألُکُـ سوٍل َح

  ُ قُل قَد  ن َء ِّ ُ م رُُسٌل ِمن قَب بِابلَ ُ ِان ك ُ فَِلَم قَتَلتُمو ي قُل ِت َوبِاذل ُ نـ
 ص َ   ِدق

 خداوند (در تورات) به ما فرمان داده كه هيچ«ها كه گفتند: همان
 يآتش (آسمان كه اورديب يايقربان انميبرا مگر؛ مينكن قيرا تصد يامبريپ

ي امبرانيپ، از من شيپ شك يب«بگو:» . به عالمت قبول) آن را بسوزاند
پس ؛ آوردند تانيبرا، دي) آنچه را شما گفتزيروشن و (ن ليمعجزات و دال

  !» د؟يچرا آنان را كُشت، دييگوياگر راست م
  به ما فرمان داده

 العهد هو األمر )83: ، ص4 (الميزان في تفسير القرآن، ج.  
    ----------------------------------------------   186آيه 

    تَلُبَلُون  ُ َ اَمواِل   م َواَنفُِسكُم َوتَلَسَمعُن ِم يَن اوتُوا الِكت َب ِمن اذل
 كـو َ يـَن اَ قَبِلكُم َوِمَن اذل ً   ‘اا اًَذي كَثـ وا َوتَتقـوا فَـِا ِ ِلـَك ذ  َوِان تَصـ

ِم االُمورِ  َ   ِمن 
 ياز كسان شك يو بديشو يم شيآزما تانهاياموال و جان مسلّماً در مورد 

از مشركان )زي)به آنان داده شده است و (نياز شما كتاب (آسمان شكه پي
)آزار و خود را  ديو اگر صبر كن، ديشن ديخواه ي) فراواني دهنده((سخنانِ
 يكه برا ست يياز كارها نيكه) ا دي(بدان، ديامان نگه دار در)(از خشم خدا

  . الزم است يقطع ي ام) آن اراده(انج
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  قطعي الزم است ياين از كارهايي است كه براي (انجام) آن اراده

 ان الصبر و التقوى يحتاجان إلى ) 379، ص: 1 (آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج
  .حزم و بصيرة و قوة في اإلرادة

    ----------------------------------------------   196آيه 
َك تََقلُب  ال   ن  ُ َ يَن  ي ابلِ كَ  اذل ِ   الدِ َفروا

تو ، جاي جاي زمينو فعاليت (پيروزمندانه و پر سود) كافران در  كارمبادا 
  . را بفريبد

  )پيروزمندانه و پر سود(فعاليت 

 كانوا و العرب مشركي في نزلت )915: ص ،2 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 
سالمين غانمين » الْبِالد في« تصرفهم أي »كَفَرُوا الَّذينَ تَقَلُّب«بها...  يتنعمون و يتجرون

 النعم. و البالد في تصرفهم معناه »قَليلٌ متاع« ...غير مؤاخذين بأجرامهم

 382: ص ،1 ج القرآن، تفسير في الرحمن (آالء( »ينَ تَقَلُّبي كَفَرُوا الَّذف الْبِالد« 
  . االمهال و بالصحة ممتعين
 ال: «تعالى قوله )89: ص ،4 ج القرآن، تفسير في (الميزان غُرَّنَّكي هذا إلخ، »تَقَلُّب 

 فيه ترى ما أما و أجرهم، هذا و المؤمنين أبرار حال هذا: التقدير و الدخل دفع بمنزلة
 و للنبي الخطاب( ذلك يغرنك فال المعاش در و الحياة ترف و الحال رفاه من الكفار

  .له دوام ال قليل متاع ألنه) الناس به المقصود
    ----------------------------------------------   199آيه 

  الكِ  اَهِل  ِمن َوِان  َنت َ   بِاهللاِ  يُؤِمنُ  ِب  َِل ِایَلكُ  َوما ُ  ا َِل ِایَلِهمم َوما ُ َ هلِلخ  ا  ِشع
ِ و وَن ب َ َش  ئئال  َنًا قیَلًال اي َ ِـم’ ِت اِهللا  ِ ّ ُ ِعنـَد َر ُ ُ اَ َ  َ يـُع  ’اُو َ ِان اهللاَ 

ِساِب    ا
شما و ايشان نازل شده ايمان  رآنچه ببه خدا و ، از اهل كتاب شكبي

اند و آيات خدا را به بهاي اندكي كه در برابر خدا فروتندر حالي؛ دارند
(آري) . آنان پاداش خود را نزد پروردگارشان خواهند داشت. فروشندنمي
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(و كيفر و پاداش آنها  كندمحاسبه ميسرعت به(اعمال بندگان را) خداوند 
  . ازد)اندرا به تأخير نمي

  اندازدو كيفر و پاداش آنها را به تأخير نمي

 وصف الحساب بالسرعة ألنه تعالى  )917، ص: 2 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  .ال يؤخر الجزاء

 فال تأخير في توفيتهم أجورهم يوم  )383، ص: 1 (آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج
  .الجزاء
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  النساء سورة
    ------------------------------------------------   1آيه 

    اَيـي ُـ ا انلّاُس هَ ـ  ـاتقوا َرب ٍ ي َخَلَقكُـم ِمـن نَف ُم اذل  َ  واِحـَدٍة َوَخَلـ
ـــا َزوَجهــــا ُمــــا بَـــث  وَ  ِم ًال  ِم ً َ  ِر   اثـــ ِســــا ُقــــوا‘ ءً َو ي  اهللاَ  َوات اذل

  َ َسا مَ  ؛بِه َءلو  ‘ َواالَر ُ  ِا َن َعیَل   م َرقيًبااهللاَ 
همو كه شما ؛ ديردگارتان در امان نگه دارخود را از (خشم) پرو، مردم يا

) از جنس او خلق كرد و از زيو همسرش را (ن دينفر آفر كي) قيرا از (طر
و خود . پراكنده كرد نيرا در زم ياريمردان و زنان بس، (نسل) آن دو نفر

 يزيچ گريكدياز ، وهمو كه (با سوگند) به ا؛ ديرا از (خشم) خدا نگه دار
كه خداوند ؛ )ديزي(بپره شاوندانيقطع رابطه با) خوو (از ، ديخواهيم

  . مراقب و نگهبان شماست شهيهم
  با سوگند

 )المراد بالتساؤل سؤال بعض الناس بعضا  )137، ص: 4 الميزان في تفسير القرآن، ج
 .باهللا، يقول أحدهم لصاحبه: أسألك باهللا أن تفعل كذا و كذا هو إقسام به تعالى

    ------------------------------------------------   2آيه 
 َوءاتُوا ایلَ   ُ   ت َ يِِّب  َوال «اَموا

َث بِالط َب لُوا ا لُکـ تأ َوال «تَتَبَد و  ُ ِا َ  ا اَمـوا
 ُ ه ‘ ماَمواِل ً  َ  {ِان   ابًا كَب

و (مال) نا ديبه خودشان بده )،را (پس از رشد و بلوغشان مانيتياموال 
والشان را با و ام دمرغوب (خود) را با (مال) مرغوب (آنان) عوض نكني

  . بزرگ است يكه آن گناه؛ دياضافه كردن به اموال خودنخور
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  را با اضافه كردن به اموال خود، نخوريد لشاناموا

 465: ص ،1 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف( »تَأْكُلُوا ال و موالَهإِلى أَم  
كُموالال تفرقوا حتى اإلنفاق، في هاإلي تضموها ال و: حقيقتها و. معها تنفقوها ال و »أَم 

  . أموالهم و أموالكم بين
 6: ص ،2 ج القرآن، تفسير في الرحمن (آالء( »تَأْكُلُوا ال و موالَهإِلى أَم  كُموالأَم «
 األخذ بمعنى مجاز هنا األكل بل الحقيقي بمعناه األكل خصوص عن النهي هو المراد ليس
 ليفهم »أَموالكُم  إِلى« تعالى بقوله ذلك الى أشير و لهأموا الى لها الغاصب ضم و الغصب و

 اموال على المتسلطين كون من الغالب على جريا »الى« كلمة يناسب ما األكل من
  اموال. ذوي اليتامى

    -----------------------------------------------   4آيه 
   ــۀَلً َوءاتـُـوا انلِّســا ِ  ن ِ ِ ـُـ فـَـِا ‘َء َصــُدقا َ َل ٍء ِمنــُه نَفًســا ِطــ َ م َعــن 

 ُ َ ئئً نلوهُ هَ ف  ي ي َ   اـئئً ا 
از  يزيآنگاه اگر چ. ديكن شكشيبه آنان پ ليبا كمال م رازنان  ي هيمهر

آن را ، دندي) به شما بخشيو رغبت (و نه اجبار و ناچار ليآن را با م
  . ديبخور دلچسب و گوارا

  كمال ميل به آنان پيشكش كنيدبا

 حلَةً:) 80 :ص الجاللين، (تفسيرسعن طيب نف ةعطي مصدر ن.  
 وهبه له عن طيبة من نفسه )469، ص: 1 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج.  

  چيزي از آن را با ميل و رغبت (و نه اجبار و ناچاري)

 )فإن وهبن لكم شيئا من  )470، ص: 1 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
شكاسة الصداق و تجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من 

  .أخالقكم و سوء معاشرتكم
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    ------------------------------------------------   5آيه 

   َفها َوال تُؤتُوا الس ُ ُ  ُم ال َء اَمواَل ـا م قِياًما َوارزُ  َجَعَل اهللاُ َل ُ ف قـو
ُ َوا ً  سو وف ُ قَوًال َم َ   اَوقولوا 

ها) ) شما (انسانيبرپا بودن (زندگ ي هياموال خود را كه خداوند آن را ما
 اموالشان داننديخود كه نم ي(تحت سرپرست هانِيسف اراختي در، قرار داده

خوراك ، ) آنديو از (درآمد و فوا ديقرار نده )،كنند نهيهز يرا در چه راه
  . دييسخن بگو يستگيو با آنان به شا ديكن نيو پوشاك آنان را تأم

  ها)برپابودن (زندگي) شما (انسان يمايه

 ففي اآلية داللة على حكم عام موجه  )170: ، ص4 (الميزان في تفسير القرآن، ج
إلى المجتمع و هو أن المجتمع ذو شخصية واحدة له كل المال الذي أقام اهللا به صلبه و 

  .جعله له معاشا
  به شايستگي

 مفعول مطلق »قوال« )159، ص: 2 (إعراب القرآن و بيانه، ج. 

 مفعول مطلق »قوال«) 184، ص: 1 (إعراب القرآن الكريم، ج .  
    ------------------------------------------------   6آيه 

      َوابتَلُوا ایلَت ّ ُم رُشـًدا فَـادفَعو  اَح فَـِاِاذا بََلغُوا انلِّ َح ُ ِمـ َسـ ا ءا
 ُ َ ُ  ال وَ  «ِایَلِهم اَموا  تَأ ِ  لوها افًا َوب َ داًرا اَِا واي َ  وَ  ‘َ  َمن 

ـُـ «َغِنيــا فیَلَســتَعِفف ا فیَلَأ ً َن فَقــ ََوَمــن  ُ ِایَلِهــم ‘وِف ل بـِـا  فـَـِاذا َدفَعــ
دوا َعیَلِهم ِ

َ ُ فَا َ َ  ‘اَموا   بِاِهللا َحسيًبا  َو
 ييكه به(سنّ بلوغ و توان) زناشو يپس هنگام. ديامتحان كن را مانيتي

اموالشان را ، ديافتي )حفظ مالشان يبرا ي(عقل ياگر از آنان رشد، دنديرس
مبادا بزرگ شوند (و از شما  كه نيو آن را از (ترس) ا ديبه خودشان بده

(از ، كه ثروتمند است يكس. دينكن مصرف با اسراف و شتاب، )رنديبگ
 دهيپسند، است ريكه فق يو كس، كند ي) خودداريبرداشت حق سرپرست

، ديكه اموالشان را به آنان داد يهنگام. از آن مال) بخورد، (و مطابق عرف
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محاسبه  يرچه) خداوند برا(اگ؛ ديريرا) بر آنان گواه بگ ي(شاهد
  . ست يكاف

  براي حفظ مالشان

 )يعقوب بن يونس عن العياشي عن )15، ص: 2 آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج 
  . ماله حفظ) ع( قال منه يؤنس الذي الرشد ء شي اي اآلية في) ع( الصادق عن

    -----------------------------------------------   8آيه 
  وَ   َ الِقسـَمَة اُولُـوا الُقـر َ   وَ  ِاذا َح ـ وَ   ایلَـت َس ُ ِمنـُه ا ُ فَـارزُقو

وفًا ُ قَوًال َم َ   َوقولوا 
، انينوايو ب مانيتي) و برنديارث نم كه يري(فق شاوندانِيكه خو يهنگام

و با  دي) به آنان بدهيزيچ، راثياز آن (م، (ارث) حاضر شوند ميدر تقس
  . دييسخن بگو يستگيآنان به شا

  برندفقيري كه ارث نمي

 أي فقراء قرابة الميت»  أُولُوا الْقُرْبى« )19، ص: 3 لبيان في تفسير القرآن، ج(مجمع ا.  
 مفعول مطلق »قوال« )159، ص: 2 (إعراب القرآن و بيانه، ج. 

 عروفًاقَ« )184، ص: 1 (إعراب القرآن الكريم، جمفعول مطلق »قوال«: »ولًا م .  
    -----------------------------------------------   11آيه 

 يوصيكُ   ِ  «ماَوالِدكُـ ُم اهللاُ  َ ِلـذل ِ  فَـاِ  ‘ ِمثـُل َحـّظِ االُنَثيَـ ِسـا  ًء فَـوَق ن كُـن
ََك فََلُهن ثثُُل  ِ اثنَتَ  َ نَت واِحـَدًة فََلَهـا انلِّصـُف  «ا ما  ُـ ‘َوِان  ّلِ َوِالَبََويـِه ِل

ََك ِا َ ّا  ِ ُدُس  َُما الس َ يَكُن َله ‘َودَلٌ { َن َله واِحٍد ِم  ،هَوِرثَـ َودَلٌ وَ  {فَِان 
ِه اثللُـُث  َ  ‘اَبَواهُ فَِالُّمِ ـُدُس  ،َلـه فَـِان  ـِه الس ةٌ فَِالُّمِ َ ِمـن بَعـِد َوِصـيٍة  ‘ِا

 وي ا ِ   ’اَو َديٍن      ُؤكُـم وَ  ءابـا ُ اَبنـا ُب َلكُـ م الُؤ َ ُـم اَ   ‘م نَفًعـاتَـدروَن اَ
يَضةً  َ  َ ً َح ’اهللاِ  ِم َن َعل   ً ِان اهللاَ 

يتان سفارش م ارث بردن) فرزندان ي(چگونگ ي اوند به شما در بارهخد
 ي و اگر (همه، سهم دو دختر است ي به اندازه، : سهم پسر (از ارث)كند
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آنان  يبرا راثيدوسوم م، از دو دختر شي) باي(دو ، ورثه) دختر باشند

يبه آنان م، در فرض نبودن پدر و مادر ميت زيارث ن ي هياست (و بق
، اوست يبرا )،راثي(از م يمين، دختر باشد كيفقط) ، و اگر (وارث، )رسد

. )رسديبه او م زين راثيم ي هيبق، مرده باشند زي(و اگر پدر و مادر ميت ن
 ششم كي، )تياز) پدر و مادر (م كي(هر ، اگر (ميت) فرزند داشته باشد

مادرش از او  و پدرنداشته باشد و (تنها)  يو اگر (ميت) فرزند، سهم دارند
) تياگر (م. پدرش) است يبرا هيو بق، ( سوم كي، سهم مادرش، ارث ببرند

پس  )،ها نيا ي (همه. است ششم كي، سهم مادرش، داشته باشد يبرادران
؛ بكند) توانديم اشييدارا سوم كي(است كه از  ياز (خارج كردن) وصيت

از  كي كدام ديندايشما نم. است) بوده(كه بر گردنش  ي) قرضي(ادا اي
مصلحت شما ، خداوند يول؛ تان به حال شما سودمندترند( پدران و پسران

از طرف خداوند واجب  يطور قطعحكم) به  نيا. دانديم ييكويرا به ن
اينها) پس از (خارج . است ميدانا و حك اريخداوند همواره بس. شده است

بكند) يا (اداي) تواند اش مي) وصيتي (است كه از يك سوم داراييكردن
دانيد كه كداميك از پدران و شما نمي. قرضي (كه بر گردنش بوده است)

پسرانتان به حال شما سودمندترند (ولي خداوند مصلحت شما را به 
طور قطعي از طرف خداوند واجب شده (اين حكم) به. داند)نيكويي مي

  . خداوند همواره بسيار دانا و حكيم است. است
  طور قطعي از طرف خداوند واجب شده است(اين حكم) به

 مؤكّد مصدر مطلق مفعول»: فريضة« )453: ص ،4 القرآن، ج إعراب في (الجدول 
 نائب إما فهو (پاورقي: عليكم اللّه فرض اللّه يوصيكم معنى إذ السابقة، الجملة لمضمون

  ).فريضة ذلك اللّه فرض أي محذوف لفعل مطلق مفعول أو الفعلين، لترادف المصدر عن
    -----------------------------------------------   12آيه 

ََك اَزواُجكـُـَوَلكـُـ  َ َ م نِصــُف مــا  ـُـم ِان  ـُـن َودَلٌ  يَ َ ـُـن َودَلٌ  ‘ن  َ َن  فـَـِان 
َكَن  َ ّا  ِ بُُع     ‘فََلكُُم ا ا ِ  َ ُ  ‘اَو َديـٍن  ِمن بَعِد َوِصيٍة يوص َكـ َ ّـا  ِ بُـُع   ُـن ا َ َو

َ يَكـُـن َلكـُـم َودَلٌ  ـُـفـَـاِ  ‘ِان  َن َل ُ ن  َكــ َ ـّـا  ِ ِمــن بَعــِد  ‘م َودَلٌ فََلُهــن اثلُمــُن 
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  ا ِ َ  ’اَو َديٍن  َوِصيٍة توصوَن  َن َرُجٌل يوَرُث  اَةٌ َوَلـهـ لـَوِان  َ اٌَخ  ،ۀَلً اَِو ا
ـُدُس اَو اُخٌت فَِلكُ  َُمـا الس نـو  ‘ّلِ واِحـٍد ِم ـفَـِان  َ ِمـن ذ ا اَ ِلـَك فَُهـم َ

 َ ُ  لُِثاثل ِ   ‘ءُ    ِمن بَعِد َوِصيٍة يو ا ِ   َ ُمضا  ’َوِصيًة ِمـَن اهللاِ  ‘رٍّ اَو َديٍن َغ
  َواهللاُ َعیلٌم َحیلمٌ 

و ، شماست يبرا راثشانياز م يمين، نداشته باشند ياگر زنان شما فرزند
ته) (الب؛ آنان است راثيم چهارم كي، سهم شما، داشته باشند ياگر فرزند

 تواننديم شان ييدارا سوم كي(كه از  يتيپس از (خارج كردن) وص
 يشما فرزند اگرو . (كه بر گردنشان بوده است) ي) قرضي(ادا اي؛ بكنند)

و ، شماست راثيم چهارم كي، (تان زنان يعنيسهم آنان (، دينداشته باش
(البته) ؛ شماست راثيم هشتم كي، سهم آنان، ديداشته باش ياگر فرزند

؛ )ديبكن ديتوانيم تان ييدارا سوم كي(كه از  يپس از (خارج كردن) وصيت
كه از او  يزن ايو اگر مرد . تان بوده است) (كه بر گردن ي) قرضي(ادا اي

 ايبرادر  كينداشته باشد و فقط  يپدر و مادر و فرزند، شود يارث برده م
و اگر آنان ، است ششم كي، از آن دو كيسهم هر ، خواهر داشته باشد كي
؛ اند كيشر راثيم سوم كيدر ، خواهر و برادر) باشند كي( نياز ا شيب

ييدارا سوم كي(كه ميت از  ي(البته باز هم) پس از (خارج كردن) وصيت
كه ؛ (كه بر گردنش بوده است) ي) قرضي(ادا اي؛ تواند بكند)يم اش

 انيرثان) زبه وا، مال سوم كياز  شي(به سبب وصيت در ب دي(البته) نبا
، خداوند. از طرف خداوند سفارش شده است داًياك)،حكم ني(ا. برساند

  . دانا و بردبار است اريبس
  وصيت در بيش از يك سوم مال، به وارثان سبببه

 ضَار« )29، ص: 2 (آالء الرحمن في تفسير القرآن، جرَ مللورثة بوصيته بأن » غَي
  تكون اكثر من الثلث.
  از طرف خداوند سفارش شده است(اين حكم) اكيداً 

 ة« )458: ص ،4 ج القرآن، إعراب في (الجدولمفعول مطلق لفعل محذوف »وصي . 
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  خداوند بسيار دانا و بردبار است.

 يلٌ: من أبنية المبالغة. )416، ص12(لسان العرب، جفَع  
    -----------------------------------------------   15آيه 

َ ـ َوالّ      يَأت ِسا ـدوا َعیَل ئِ الفاِحَشَة ِمن  ِ فَـِان  «مِهـن اَربََعـًة ِمـنكُ كُم فَاستَ
 ــدوا فَاَمِســكوهُن ِ َ  ِ   ّ ــ ــوِت َح ّ  ابلُي ــَوف ُــن  يَتَ َ ــَل اهللاُ  َع َ ـَـوُت اَو  ُهن ا

  َسبيًال 
چهار )،حكم ياجرا ي(برا ديبا، از زنان شما كه مرتكب زنا شوند يكسان

) خودتان آن زنان ، ادندد ياگر گواه. ديريرا گواه بگ نفر از (مردانِ مسلمانِ
 شانيخداوند برا اي، ردي(جان) آنان را بگ، تا مرگ دهانگه داريرا در خانه

  . ) قرار دهدگري(د ي) راهندهي(در آ
  مرتكب زنا شوند

 الفاحشة اسم للفعل القبيح و المراد  )55، ص: 2 (آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج
  .زنا منه في اآلية بحسب المعهود و مناسبة المقام هو ال

 و قد شاع استعمالها في الزنا )234، ص: 4 (الميزان في تفسير القرآن، ج.  
    -----------------------------------------------    16آيه 

ا ِمنكُ   ِ اِن يَأتِيا َواذل َ ائئم ف ُ   «اذو ُمـا ضوا َع ِ َ َن  ’فَِان تابا َواَصَلحا فَا ِان اهللاَ 
 ً   تَّوابًا َرح

و  خي(با توب، شونديرا كه مرتكب آن (عمل زنا) م تان انياز م يو مرد و زن 
(رفتارشان را) اصالح  ) اگر توبه كردند وي(ول؛ ديازاريب )...سرزنش و 

(چرا كه) خداوند همواره ؛ دياز(آزار و سرزنش)آن دو دست بردار، كردند
  . و مهربان است ريپذ توبه اريبس

  با توبيخ و سرزنش و...

 م« )57، ص: 2 (آالء الرحمن في تفسير القرآن، جذُوهĤَبما يعتاد بينكم نوعا من  »اف
  .اإليذاء في مقام الردع عن الزنا من التوبيخ و الضرب و نحو ذلك



 129  سورة انلساء  

 

    -----------------------------------------------   18آيه 
  َ يَن يَعَملو وبَةُ ِلذليِّ  َویَلَسِت اتل ئئالس  ّ َوُت  اِت َح ُ ا ُ َ اََحَد َ قاَل  ِاذا َح

 ّ ُت ال ِا ُ َ ئئـ ت وتو َ يَن  َن َوَال اذل  ُ  ُ ُ َعـذابًا ‘ارٌ فّ َو َ َ اَعتَـدنا   اُو
 ً   اَل

پس . ستين، كننديبد م ي) كارهاوستهيكه (پ يكسان يو توبه برا
و ؛ ». اآلن توبه كردم: «ديگويم، از آنان فرا برسد يكيكه مرگ  يهنگام
(و در لحظات جان  رنديميكه در حال كفر م ي) كساني توبه ني(همچن

دردناك آماده  يعذاب، آنان يبرا. ) ستين تهرفيپذ، شونديم مانيدادن پش
  . مايكرده
  پيوسته
 )تقييد قوله:  )242، ص: 4 الميزان في تفسير القرآن، ج»ئاتيلُونَ السمعبقوله:  »ي
المفيد الستمرار الفعل إما ألن المساهلة في المبادرة  »حتَّى إِذا حضَرَ أَحدهم الْموت«

 .في نفسه معصية مستمرة متكررة إلى التوبة و تسويفها

    -----------------------------------------------   19آيه 
    اَيـي يَن ءاَمنوا الـ ُـ َها اذل ل َل ِ   م اََ ِثُـوا انلِّسـا َ َ تَعُضـلوهُن  َوال «ًهـاَء 

    تِلَذَهبوا بِبَعِض ما ِّنَةٍ  اَ ءاتَيتُموهُن ِاّال َ بِفاِحَشٍة ُمبَ وهُن وَ  ‘يَأت ِ  عـا
وِف  َ ِ فَاِ  ‘بِا َ  ن  َ هتُموهُن فََع َ يئئً َرهوا َش اَن ت ا ا َو ً َعَل اهللاُ فيِه َخـ

اَ  ً   ث
اجبار (و طبق  به زنان (شوهرمرده) را ديستيشما مجاز ن، مسلمانان يا

 هدف كه نيو با ا، ديهمانند اموال شوهرانشان)تصاحب كن، يسنت جاهل
بر . دي) آوررونيدستشان ب(از ، ديا آنان داده به را كه ايهياز مهر يبخش

كه  يزشت اريمگر در صورت انجام دادن كار بس؛ ديريآنان سخت نگ
پس از اعمال  ديتوانيكه در آن صورت م؛ ) آشكار است(اشي(زشت
 تان زنان با )،و (در هر حال، )دياز آنان جدا شو، مجاز يها يريگ سخت

(و بر  ديآيان نماگر (هم) از آنان خوشت. ديرفتار كن دهيو پسند ستهيشا
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، ديكنيحساب نم يانسان ي آنان را جزء جامعه، تانياساس تفكّر جاهل

و  ريو خداوند در آن خ ديايبدتان ب يزي) بسا شما از چرايز؛ دايدراشتباه
  . دهديقرار م يفراوان يخوب

  تصاحب كنيد )طبق سنت جاهلي همانند اموال شوهرانشان(

 على ما في التاريخ -  كان أهل الجاهلية )254، ص: 4 (الميزان في تفسير القرآن، ج
فيرثونهن مع  -إذا لم تكن المرأة أما للوارث- يعدون نساء الموتى من التركة -و الرواية
  .التركة

هاي مجاز از آنها جدا گيريتوانيد پس از اعمال سختكه در آن صورت مي
  شويد)

 )ينَ أَنْ إِلَّا«) 111تفسير القرآن الكريم (شبر)، صأْتشَةٍ ينَةٍ بِفاحيبسوء أو نشوزا أو زنى »م 
 يخلعها. أن للزوج فيحل خلق

  فلكم ان تضاروهن حتي يفتدين منكم ويختلعن) 83: ص الجاللين، (تفسير. 

  در هر حال

 60: ص ،2 ج القرآن، تفسير في الرحمن (آالء( »نَ ورُوهاستثني من غير اي »عاش 
  الزوجات. من عضلها

    -----------------------------------------------   21آيه 
  َ ــهَو َ ــَف تَأُخذون ــ {ي  ــد اَف ُ  َوقَ ــ  بَعُض ــنكُ  م ِا ــذَن ِم ــٍض َواََخ م بَع

  یلًظاميثاقًا غَ 
و آنان (با عقد  دايكام گرفتهگريكدياز  كه نيبا ا؛ ديريگيچگونه آن را م

  اند؟! از شماگرفته يمحكم مانيپ، ازدواج)
  با عقد ازدواج

 )أن المراد بالميثاق الغليظ هو فالظاهر  )258، ص: 4 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .العلقة التي أبرمها الرجل بالعقد

 يظاً« )61، ص: 2 (آالء الرحمن في تفسير القرآن، جيثاقاً غَلم نْكُمأَخَذْنَ م بعقد الزواج »و.  
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    ----------------------------------------------   23آيه 
َِمــت َعیَلكـُـ  ّ هــُ م اُم ـ ُ ُ تُك ــاتُك  م َوبَن َ ــتُكـُـم َواَ ّ َ ُ ـ م َو ُ تُكُم ـ لــم وَ ت

هــ َوبَنــاُت االَِخ َوبَنــاُت االُخــِت َواُم تُكُُم اّلـــ ـ    َ تُكـُـم ِمــَن اَرَضــعنَكُم َواَ
ه ضاَعِة َواُم  ـ ا ِسا  ئِ ُت   ـ بُكُُم الّ ئِ كُم َوَربا ِسـا  ـ كُُم اّلـئِ   ُحجوِركُم ِمن 

ــ ِ ِ  ُ َ تَكونــوا َدَخلــ ِــن فـَـِان  ِ  ُ  ن فـَـال ُجنــاَح َعیَلكـُـَدَخلــ  ئـِـم َوَحال كُُم ئِ ُل اَبنــا
 ُ يَن ِمن اَصـالبِك ِاّال اذل ِ َ االُختَـ َمعـوا بَـ َ َن  ’ مـا قَـد َسـَلَف م َواَن  ِان اهللاَ 

 ً   َغفوًرا َرح
، خواهران، دختران، شده است: مادران حرامبر شما  )،زنان ني(ازدواج با ا 

خواهران ، يرضاعمادران ، دختران خواهر، برادر دختران، هاخاله، هاعمه
 تان كه در دامان ) دختران همسرانزيو (ن، تان مادران همسران، يرضاع

و اگر با  دايداشته يجنس زشاند و شما با آن همسران آميشما رشد كرده
(كه مادر را رها  ستيبر شما ن يگناه، داينداشته يجنس زشيآنان آم

تان كه از  زنان پسران ازدواج با) ني(همچن و. )ديج كنو با دختر ازدوا ديكن
 زمان با دو خواهرو ازدواج هم، بر شما حرام است) زي(ن نسل شما هستند

مگر آنچه ؛ وجود نخواهد داشت) گردي، هاازدواج نيا. حرام است (نيز
و زنا  شود يم دهيكه گناهش بخش؛ (در جاهليت) رخ داده است ( شتريپ

 اريخداوند همواره بس. از هم جدا شوند) ديبا يول ؛شوديحساب نم
  .آمرزنده و مهربان است

و  شودميكه گناهش بخشيده ؛ (رخ داده است(در جاهليت) پيشتر مگر آنچه 
  )شودزنا حساب نمي

 و من رحمته ان أمضى ما سلف من  )71، ص: 2(آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج
 .ا فلم يجعل النسب الحاصل منه نسب زنانكاح كل قوم و ان كان تشريعا جاهلي

    ----------------------------------------------   24آيه 
  َصن ُ  َوا  ِء ِاّال ما َمَلكَ ُت ِمَن انلِّسا ُ ت اَ  كِ  «منُك  مَواُِحل َلكُـ ‘َب اِهللا َعیَلكُمت

  ـــاَورا ـــَء ذ م ُ ِلكُ ـــاَمواِل ِ ـــوا ب ُ م اَن تَبتَغ َ م  ِ َ ُمســـا ـــ َ َغ ـــن ـــا‘ ِص َ َ  
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ُ بِه ُن  ؛استَمتَع َ  ِمـ يَضـةً ئئـف َ  َرهُـن ُ ُـ َوال ‘اتوهُن ا م فـ ُجنـاَح َعیَل
ُ بِه اَضي َ  ‘الَفريَضةِ  ِمن بَعِد  ؛َ ً  ِان اهللاَ  ً َحك   َعل

. تان زانمگر كني )؛اندبر شما حرام شده، ازدواج يبرا زيو زنان شوهردار (ن
 نياز ا ريغو ، حكم را) بر شما واجب كرده است نيخداوند (ا شك يب

از)  هيبا (پرداخت مهر، با زنان) يكينزد يخواست شما (برا، (موارد)
داشته  اجكه (قصد ازدو ي(البته) در حال؛ حالل شده است تانيبرا، اموالتان
با . )دي(با آنان رابطه برقرار كن يعفّتي) با بكه نينه (ا؛ دامن باشيدو) پاك

را كه دادنش واجب  اشهيهرم، دياز آنان كه ازدواج موقّت كرد كيهر
 شيافزا ي(برا هي) مهرنييو در آنچه كه پس از (تع، ديبه آنان بده، است

. داينكرده يگناه، ديدي) به توافق رسهيمهر لغدوران ازدواج موقت و مب
 . است ميدانا و حك اريخداوند همواره بس

  (اين حكم را) بر شما واجب كرده است

 ت« )6، ص3(روح المعاني، جكاللَّه مصدر مؤكد أي كتب اللّه تعالى  »اب»كُملَيع« 
  .تحريم هؤالء كتابا، و ال ينافيه اإلضافة كما توهم

 497، ص1(كشاف، ج( »كُملَيع اللَّه تابمصدر مؤكد، أى كتب اللَّه ذلك عليكم   »ك
  كتابا و فرضه فرضا، و هو تحريم ما حرّم.

  دامن باشيداشته و) پاككه (قصد ازدواج د(البته) در حالي

 )ينَ «قوله تعالى:  )268، ص: 4 الميزان في تفسير القرآن، جنصحم كُموالتَغُوا بِأَمأَنْ تَب
يتبين به الطريق المشروع » ما وراء ذلكُم«بدل أو عطف بيان من قوله: » غَيرَ مسافحينَ

» و أُحلَّ لَكُم ما وراء ذلكُم«ه: في نيل النساء و مباشرتهن، و ذلك أن الذي يشمله قول
أَنْ تَبتَغُوا «من المصداق ثالثة: النكاح و ملك اليمين و السفاح و هو الزنا فبين بقوله: 

كُموالإلخ، المنع عن السفاح و قصر الحل في النكاح و ملك اليمين ثم اعتبر االبتغاء » بِأَم
و  -و في ملك اليمين الثمن -ركن من أركانه -باألموال و هو في النكاح المهر و األجرة

 .هو الطريق الغالب في تملك اإلماء
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  براي افزايش دوران ازدواج موقت و مبلغ مهريه

 الْفَرِيضَةِ« )53، ص3(مجمع البيان، ج دعنْ بم بِه تُميما تَراضَيف كُملَيع ناحال ج و«  ...
تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة قال السدي معناه ال جناح عليكم فيما 

األجل المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في األجر و تزيده في المدة و هذا قول 
  . اإلمامية و تظاهرت به الروايات عن أئمتهم

 من استئناف عقد آخر بعد انقضاء المدة بزيادة في األجر ) 112، ص1(تفسير، شبر، ج
  .و المدة

    ----------------------------------------------   25آيه 
  َ َســـتَِطع ِمـــنكُ َوَمـــن  َصـــم َطـــوًال اَن يَـــنكِ   ُ ُؤِمنـــن َح ا ـــن مـــا ِت ا ِ َ ِت 

َـــ ــَمَل ـ ُ ت اَ ــنُكُم ِمـــن فَتَيـــاتِك ُؤِمنـ ُ  ‘ِت ُم ا ِ ـــان  ‘مَواهللاُ اَعَلـــُم بِا
 ُ ِ  ‘م ِمــن بَعــٍض بَعُضــ َــانِكحوهُن ب  اِ ـ ف ــ َرهُ ُ  ذِن اَهِلِهــن َوءاتــوهُن ا

وِف  َ ِ ن َص ُ  بِا َ ُمسا   ‘ُمتِخذاِت اَخـداٍن  ٍت َوالـ ٍت َغ اُحِصـن فَـِان  فَـِاذا
 َصن ُ َ ا َ َ بِفاِحَشٍة فََعیَلِهن نِصُف ما  َ ـ ذ  ‘ِت ِمَن الَعذاِب اَت َ ِ َـن َخ ِ ِلـَك 

ٌ َلكُم ‘الَعنََت ِمنكُم وا َخ ِ ٌ  ’َواَن تَص   َواهللاُ َغفوٌر َرح
، دامن ازدواج كند نتواند با زنان آزاد و پاك ا كه از نظر ماليكس از شم هر
(به ، تان مؤمن زانيكن يعني، شما هستند ركه در اختيا ي) اززنانتواندي(م

؛ ست يكاف، شانيازدواج با ا يآنان برا يظاهر مانيو ا. رديبگ يهمسر
شما همه از (نوع) . تر است) شما آگاهي(قلب ماني) خداوند از ارايز
 ي پس با اجازه. مانند شما انسان هستند) زي(و آنان ن ديگريكدي

و  دبا آنان ازدواج كني، شان (هستند)(مالكانشان كه همچون)خانواده
باشد كه آنان  ي) در حالني(ا. ديبه آنان بده يستگيرا به شا شان هيمهر
ه نامشروع نداشت ي با مردان رابطه يو پنهان؛ اردامن باشند و نه زناك پاك

) بر آنان، اگر زنا كنند، زنان) شوهر كردند نيكه (ا يهنگام. باشند حد) ،
يبرا، (حكم) نيا. شوديكه بر زنان آزاد شوهردار اجرا م ست ينصف حد 

و آلوده شدن به گناه)  يهمسريو ضرر (ب يكه از سخت از شماست يكس
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، واه)همسر آزاد و دلخ به دني(تارس البته) صبر و تحمل شما(. ترسديم
  . مهربان است و آمرزندهاريبس، خداوند. بهتر است تانيبرا

  و ايمان ظاهري آنان براي ازدواج با ايشان كافي است

 قوله تعالى:  )277، ص4(الميزان في تفسير القرآن، ج» ضُكُمعب كُمبِإِيمان لَمأَع اللَّه و
مرا قلبيا ال سبيل إلى العلم لما كان اإليمان المأخوذ في متعلق الحكم أ» منْ بعضٍ

بحقيقته بحسب األسباب، و ربما أوهم تعليقا بالمتعذر أو المتعسر، و أوجب تحرج 
المكلفين منه، بين تعالى أنه هو العالم بإيمان عباده المؤمنين و هو كناية عن أنهم إنما 

ل في كلفوا الجري على األسباب الظاهرية الدالة على اإليمان كالشهادتين و الدخو
جماعة المسلمين و اإلتيان بالوظائف العامة الدينية، فظاهر اإليمان هو المالك دون 

 باطنه.

  و آنان نيز مانند شما انسان هستند

 ضٍ«فأشار سبحانه بقوله:  )277، 4(الميزان في تفسير القرآن، جعنْ بم ضُكُمعإلى » ب
فالرقيق إنسان كما أن الحر إنسان ال حقيقة صريحة يندفع بالتأمل فيها هذا التوهم الفاسد 

يتميزان في ما به يصير اإلنسان واجدا لشئون اإلنسانية، و إنما يفترقان بسلسلة من 
أحكام موضوعة يستقيم بها المجتمع اإلنساني في إنتاجه سعادة الناس، و ال عبرة بهذه 

  د اهللا.التميزات عند اهللا، و الذي به العبرة هو التقوى الذي به الكرامة عن
  شان (هستند)ي (مالكانشان كه همچون) خانواده با اجازه

 هِنَّ«فقوله  )278، ص4(الميزان في تفسير القرآن، جلنَّ بِإِذْنِ أَهوهحإرشاد » فَانْك
إلى نكاح الفتيات مشروطا بأن يكون بإذن مواليهن فإن زمام أمرهن إنما هو بيد الموالي 

  . جريا على ما يقتضيه» أَهلهِنَّ«ه ال غير، و إنما عبر عنهم بقول
 هِنَّ« )112، ص1(تفسير القرآن شبر، جلنَّ بِإِذْنِ أَهوهحمالكيهن» فَانْك .  

  آلوده شدن به گناه

 )500، ص: 1 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج (»نَتالْع ينْ خَشملمن   »ل
نت: انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير خاف اإلثم الذي يؤدى إليه غلبة الشهوة. و أصل الع
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  لكل مشقة و ضرر، و ال ضرر أعظم من مواقعة المĤثم.
    ----------------------------------------------   26آيه 

َ َلكُ   ِّ يُد اهللاُ یِلُبَ يـَن ِمـن قَـبِلكُ ُ اذل َ َ ِديَكُم ُسـ َ ُـم َو ’  مم َويَتـوَب َعیَل
ٌ  َواهللاُ    َعیلٌم َحك

 تانيبرا )،است(احكامش را كه مصلحت شما در آن  خواهديخداوند م
از)  كانِيو ن امبرانيپ يكوي(ن هايروشن كند و شما را به روش

. كند و (با رحمت و لطفش) به شما توجه كند تيتان هدا گذشتگان
  . است ميدانا و حك اريخداوند بس

  احكامش را كه مصلحت شما در آن است

 280، ص4(الميزان في تفسير القرآن، ج( »يبيل اللَّه رِيديأي أحكام دينه مما  »نَ لَكُم
فيه صالح دنياكم و عقباكم، و ما في ذلك من المعارف و الحكم و على هذا فمعمول 

  .محذوف للداللة على فخامة أمره و عظم شأنه »ليبينَ«قوله: 
 ان  »يريد اللّه«مما يناسب اآلية ان يكون التقدير فيها.  )96، ص2(آالء الرحمن، ج

ما  »يبين لَكُم«النكاح او الشرايع المذكورة في السورة او ما قبلها لكي يفصل لكم شرايع 
التي   »و يهديكُم سنَنَ الَّذينَ منْ قَبلكُم«  هو الصالح في نظامكم و أخالقكم و سعادتكم

شرعها اللّه و سنها لهم لصالحهم فاتخذوها بإيمانهم و طاعتهم للّه سننا متبعة مما اقتضت 
 . لحة ان يسن لكم ايضا في شريعة اإلسالمالمص

  هاي (نيكوي پيامبران و نيكان از) گذشتگانتانروش

 نْ «قوله تعالى: ) 280، ص4(الميزان في تفسير القرآن، جينَ منَنَ الَّذس كُميدهي و
كُملنيا أي طرق حياة السابقين من األنبياء و األمم الصالحة، الجارين في الحياة الد» قَب

  .على مرضاة اهللا، الحائزين به سعادة الدنيا و اآلخرة
    ----------------------------------------------   28آيه 

َف َعنكُ   َّفِ ُ يُد اهللاُ اَن  ساُن َضعيًفا ‘مُ   َوُخِلَق اِال
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 دهيآفر في(چرا كه) انسان ضع؛ رديبگ آسان بر شما خواهديخداوند م
  .شده است

  چرا كه

 يل التخفيف بقوله: على هذا فتعل... )450، ص4(الميزان في تفسير القرآن، ج» و
  .»خُلقَ الْإِنْسانُ ضَعيفاً

 )ال محل لها ...» خلق اإلنسان «جملة  )16، ص: 5 الجدول في إعراب القرآن، ج
  .استئنافية تعليلية

    -----------------------------------------------   29آيه 
   َ ـي  يــا يــَن ءاَمنــوا ال تـَـأـ لُکــ َها اذل و ُ  ا اَمــواَلكُم بَيــنَ اَن تَكــوَن  م بِابلاِطــِل ِاّال

اَرةً  اٍض مِ  ِ َ ُ تَقتُلو  َوال ‘نكُمَعن    ‘ما اَنفَُس ُ  ِا َن بِك ً اهللاَ    م َرح
البته اگر . ديناحق نخور به خود انيرا در م گريكدياموال ، مسلمانان يا

يم و ديكنيرا داد و ستد م گريكدياموال ، آن ي لهي(كه به وس يامعامله
و خود (و ، ندارد) يرادي(ا، شددوطرفه از جانب شما با يتيرضا با )،ديخور

 اري(چرا كه) خداوند همواره با شما بس؛ دينده ) را به كشتنگرانيد
  . مهربان است

  ايمعامله

 ةً« )8(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج، صجارأي مبايعة ثم وصف  »إِلَّا أَنْ تَكُونَ ت
  .التجارة

  خوريدد و ميكنيكه به وسيله آن، اموال يكديگر را داد و ستد مي

 )في قوله (او اموال تجارة) إلى آخره ) 97، ص: 2 آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج
يجوز ان يكون المعنى إال ان تكون المعاملة التي تأكلون بها و زيادة حذف و تقدير. 

  .األموال تجارة عن تراض و منها اإلجارات و الجعاالت
    -----------------------------------------------   34آيه 

  ا ِّ َ َ  ُل قَّوامو َ   ـَل اهللاُ انلِّسـا ـا فَض ِ   ِء  َ   بَعـٍض وَ  بَعَضـُهم  ـا اَنَفقـوا  ِ
 ِ ِ ــوا ــ ‘ِمــن اَم ِ ـــ فَالّصا ِ ِفظُت قان ــَظ اهللاُ ـ  ٌت  ــا َحِف ِ ــ ‘ٌت ِللَغيــِب   ـ َواّل
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 فَِعظــوهُن ــوَزهُن ُش ــافوَن  َ  ــوهُن ب ِ ــاِجِع َوا َض ِ ا  ــن وهُ ُ ــِان  «َواه فَ
 ُ ً  ’م فَال تَبغواَعیَلِهن َسبيًال اََطعنَك َن َعیِلا كَب   اِان اهللاَ 
 يعنياز آنان ( يبرخ، خداوند كه نيا يبرا؛ اند سرپرست زنان، مردان

) زيو (ن، داده است ي) برترياز جهات، زنان يعني گري(د يمردان) را بر بعض
زنان . دكنن يم نهيزنان) هز يسبب كه (مردان) از اموالشان (برا نيبد
پاس و به  كنندياز شوهرانشان) اطاعت م، مطابق فرمان خدا، ستهيشا

) انتي) را (از خخود، (آنان بدر) غيا، محافظت خدا (از حقوق شوهران
(نخست) پندشان ، ديترسيم شانيكه از نافرمان يزنان. كننديحفظ م

 آهستگيبه، و (اگر اثر نكرد، ديكن ياز آنان دور بسترها در )،و (بعد، ديده
بهانه، كردند اگر از شما اطاعت. ديكن هيشرع) آنان را تنب ي و در محدوده

  . خداوند بلندمرتبه و بزرگ است رايز؛ ديي(آزار) آنان نجو يبرا اي
  كنند(مطابق فرمان خدا از شوهرانشان) اطاعت مي

 فهن  )106، ص2(آالء الرحمن، ج»تاتن اي مطيعات و في تفسير القمي ع »قان
رواية أبي الجارود قانتات اي مطيعات. و اطالق الصفة فضال عن معنى القنوت يفيد 
الدوام و ملكة الطاعة. و إن كان القنوت مختصا بطاعة اللّه فإن و صفهن بذلك يتكفل 

  . بكونهن مطيعات ألزواجهن على ما امر اللّه به
    ----------------------------------------------   35آيه 

ُ   ِان وَ   مـا فَـابَعثوا حَ   ِشقاَق   ِخف ِ ِ  َوَحكَ ؛ كًَمـا ِمـن اَهـهِل بَي ِان  ًمـا ِمـن اَهِلهـا
يد ُ  ً  ا   ِاصال ُما َ ِِّق اهللاُ بَي ا  ’يَُوف ً ً َخب َن َعل   ِان اهللاَ 

 ي داور از خانواده كي، ديترسيدو م آن نيب ييو جدا ياگر از ناسازگار
 يآشت سر)اگر (زن و شوهر. ديزن انتخاب كن ي داور از خانواده كيمردو 

چرا كه ؛ كنديم جاديا يو همدل يسازگار شان نيخداوند ب، داشته باشند
  . دانا و آگاه استاريخداوند همواره بس

  زن و شوهر

 ما«قوله:  )146، 4(الميزان في تفسير القرآن، جنَهيب فِّقِ اللَّهوالحاً يرِيدا إِصإِنْ ي «
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لجاج في االختالف، فإن سلب  أي إن يرد الزوجان نوعا من اإلصالح من غير عناد و
  االختيار من أنفسهما و إلقاء زمام األمر إلى الحكمين المرضيين يوجب وفاق البين.

    -----------------------------------------------  40آيه 
ةٍ  ِان اهللاَ ال  ا  ن تَُك َواِ  «يَظِلُم ِمثقاَل َذر ً َحَسـنًَة يُضـاِعفها َويُـؤِت ِمـن دَلُنـُه اَ

 ً   َعظ
كار  )،و اگر (آن ذره، كندينم هم) ستم( ذره كي ي به اندازه، خداوند 

  . دهديبزرگ م يو از نزد خود پاداش كنديبرابرش م نيچند، باشد يخوب
  آن ذره

 نَةً«قوله:  )356، ص4(الميزان في تفسير القرآن، جسح إِنْ تَك تقديره: و إن » ... و
  .تكن المثقال المذكور حسنة

    -----------------------------------------------   43آيه 
   ـــي  اَي ــَن ءاَمنــوا الـ ي ــل َها اذل ـُـوا الص  تَقَرب ــ ُ ُس ــ   ري وْةَ َواَن ّ ــ ــوا مــا  َح َ تَع

  تَقولــوَن َوال ّ ي َســبيٍل َحــ ِ َِســلوا ُجنًُبــا ِاّال عــا   ‘تَغ َ  ُ   َوِان كُنــ َ  اَو 
  ــَفٍر اَو   َس ــا ــَن الغ ــنكُم ِم ــٌد ِم ــئِ َء اََح  ـ ِط اَو ل ــا ُ انلِّس ُ    ءَ َمس ــا ــدوا م ِ

َ ــم  ًء فََل
 َ ُ ف ِهكُم َواَيــدي مــوا َصــعيًدا َطيًِّبــا فَامَســحوا بِــُو َن  ’متَيَم ِان اهللاَ 

ا َغفوًرا َعفُو  
 با برطرف( كه نيتا ا دينشو كيبه نماز نزد يدر حال مست، مسلمانان يا

به نماز و  زيو در حال جنابت (ن، دييگويچه م دي) بفهميمست شدن
، ديالبته اگر رهگذر باش. ديكن غسل كه ني) تا ادينشو كيمسجد نزد

 اي ماريب (پس) اگر. )ديندارد كه در حال جنابت از مسجد عبور كن يرادي(ا
 زشيتان آم با زنان اي، حاجت كرد ياز شما قضا يكي اي، ديدر سفر بود

 صورت نيبد؛ ديكن مميت نيپاك از زم يبر) سطح(، ديافتين يو آب ديكرد
خداوند همواره . ديكن را مسح تانايه) دستها و (روياز صورت يكه بخش

  . بخشنده و آمرزنده است اريبس
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  ايرادي ندارد در حال جنابت از مسجد عبور كنيد

 )قد ذكر في الدر المنثور من اخرج  )122، ص: 2 آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج
عابري  قال ال تدخلوا المسجد إال »إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ«عن ابن عباس في قوله تعالى 

سبيل تمر به مرا و ال تجلس. و عن البيهقي عن انس نحوه. و عن ابن جرير و عبد 
الرزاق و البيهقي عن ابن مسعود نحوه. و عن ابن جرير عن ابن مسعود ايضا هو الممر 

في علل الصدوق في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (ع)  في المسجد و
نب يدخالن المسجد ام ال قال الحائض و الجنب ال يدخالن قاال قلنا له الحائض و الج

  و ال جنُباً إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ حتَّى«المسجد إال مجتازين إن اللّه تبارك و تعالى يقول 
. و عن العياشي عن زرارة عن الباقر نحوه. و في تفسير القمي سئل الصادق (ع) »تَغْتَسلُوا

  وه.عن الحائض و الجنب و ذكر نح
    ----------------------------------------------   46آيه 

فـوَن اللَکِـَم َعـن َمواِضـِعه  ِّ َ ُ يَن هـادوا ي عنـا َوَعَصـينا  ؛ِمَن اذل ِ َ َويَقولـوَن 
َ ُمسَمٍع  َع َغ ِ  َوا م َوَطعنًا  ِ ِ عنـا  ‘ ادّليِن َوراِعنا یَلا بِاَلِسنَ ِ َ ُم قـالوا   َوَلو اَ

ُ َواَقـ َ ا  ً َن َخ َع َوانظُرنا َل ـَواََطعنا َوا ُ ِ ـَوَم َول ُُم اهللاُ بِك َ ِ ن َلَعـ فـِر
 َ   ِاّال قیَلًال  فَال يُؤِمنو

(هستند كه) كلمات را از  انيهودي )،اند كه با شما دشمن ي(اهل كتاب
و ، ». ميكرد يونافرمان ميديشن: «نديگويو م دهنديم رييخود تغ يجاها
و با چرخاندن ، ». ي) ناشنوا شوكاشيبشنو كه (ا:) «نديگويم امبري(به پ
 يكه به عرب؛ »(. راعنا:) «نديگوي(م نيو به قصد طعنه در د شانيها زبان

كار را  نيا. ناسزاست، يبه زبان عبر يول؛ حالمان را كن تيرعا يعني
 مانيا«(و  »ميو اطاعت كرد ميديشن« گفتنديكه اگر م حال آن )؛كنند يم

» انظرنا« گفتنديعنا مرا يو (به جا، ». را) بشنو تمانيو درخواست هدا
خدا  يول. بود تربهتر و درست شانيبرا شك يب، »به ما توجه كن) «يعني

(از  يفقط اندك، نيهم يبرا. آنان را به سبب كفرشان لعنت كرده است
  . آورنديم مانيآنان) ا
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  اهل كتابي كه با شما

 ينَ «قوله تعالى: ) 364، ص4(الميزان في تفسير القرآن، جنَ الَّذرِّفُونَ محوا يهاد
هعواضنْ مع مينِ«إلى قوله: » الْكَلي الدينَ«في قوله: » من« ،»فنَ الَّذبيانيه، و هو »م ،

  . ، أو لقوله: بِأَعدائكُم»الَّذينَ أُوتُوا نَصيباً منَ اْلكتابِ«بيان لقوله في اآلية السابقة: 
 ينَ« )135، ص2(آالء الرحمن، جنَ الَّذو ال يضر الفصل » الذين أوتوا«من لتبين   »م

باآلية المتوسطة و االعتراض بجملها كما يعترض كثيرا بالدعاء و نحوه مع اتساق الكالم 
  . و تناسب أطرافه

  با چرخاندن زبانهايشان

 حال منصوبة بتأويل مشتق أي الوين  »الي« )51، ص5(اعراب قرآن، صافي، ج
  . ألسنتهم

  »ه ما توجه كنب«يعني) » انظرنا(«

 )انْظُرْنا« )135، ص: 2 آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج باللطف و العناية بهمزة » و
الوصل و ضم الظاء المعجمة و هو المعنى الذي كانوا يغالطون فيه في قولهم راعنا من 
المراعاة و المالحظة و هي من النظر الذي فيه عناية و لطف. و كذا قوله تعالى في سورة 

بما هو بمعناها و هو قولكم » راعنا«اي بدلوا كلمة  »ال تَقُولُوا راعنا و قُولُوا انْظُرْنا«بقرة ال
  .انظرنا لئال يتخذها اليهود وسيلة لسب رسول اللّه (ص) كما تقدم

 انْظُرْنا« )116، 1(تفسير القرآن، شبر، ج راقبنا أو انظر إلينا »و.  
    -----------------------------------------------   49آيه 

ي  اذل َ َ ِا َ  َ ماَ ُ َ َكّوَن اَنفُ ُ   ‘َن  َشا ّ َمن  َ ُ وَن فَتيًال  َوال ءُ بَِل اهللاُ  َ   يُظ
 ؟ايتوجه نكرده، دهنديجلوه م بيعيكه خود را پاك و ب يبه كسان ايآ

، را بخواهد كه بلكه خداوند هر)؛ستيبه دست آنان ن، (پاك كردن جان
  . ديستم نخواهند د يو سر سوزن، كند يپاك م

  ني ستم نخواهند ديدسر سوز

 يلًا«) 91، ص3(مجمع البيان، جونَ فَتظْلَمال ي معناه ال يظلمون في تعذيبهم و  »و
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  .ترك تزكيتهم فتيال أي مقدار فتيل و ذكر الفتيل مثال
    ----------------------------------------------   54آيه 

  َ ُسدوَن انلّا َ   اَم  َ      «؛ُهُم اهللاُ ِمـن فَضـهِل  ءات ما   فََقـد ءاتَينـا َ ءاَل ِا  هـ
  ُ الِكت  ِكَمَة َوءاتَي ً َب َوا ً َعظ   م ُمل

و خاندانش) به سبب آنچه خدا از لطف و  امبريپ يعنيمردم ( به ايآ 
به خاندان  شك يكه ب آن حال؛ ورزنديحسد م، فضلش به آنان داده

 يبزرگ ييروا و به آنان فرمان، مي) و حكمت داديكتاب (آسمان، ميابراه
  . ميداد
  مبر و خاندانشيعني پيا

 ةَ«وله تعالى: ق )376، ص4(الميزان، جكْمالْح و تابالْك يمراهنا آلَ إِبآتَي فَقَد «
الجملة إيئاس لهم في حسدهم، و قطع لرجائهم زوال هذه النعمة، و انقطاع هذا الفضل 
وا بأن اهللا قد أعطى آل إبراهيم من فضله ما أعطى، و آتاهم من رحمته ما آتى فليموت

بغيظهم فلن ينفعهم الحسد شيئا. و من هنا يظهر أن المراد بĤل إبراهيم إما النبي و آله من 
أوالد إسماعيل أو مطلق آل إبراهيم من أوالد إسماعيل و إسحاق حتى يشمل النبي ص 

  .الذي هو المحسود عند اليهود بالحقيقة
 اَ« )141، ص2(آالء الرحمن، جونَ النَّاسدسحي سول اللّه باعتبار ما أوتي أي ر »م

من الرسالة و الوحي و سيطرتها و واجب الطاعة و كذا أمناء اللّه و رسوله على وحيه و 
في الصحيح  دينه باعتبار مقامهم الرفيع في ذلك و واجب الطاعة و بهذا االعتبار ما جاء

  . المستفيض عن الباقر و الصادق (ع) في اآلية نحن المحسودون
  حال آنكه

  )نا تعليل )55، ص: 3 وح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جرآتَي لإلنكار و  فَقَد
االستقباح و إجراء الكالم على سنن الكبرياء بطريق االلتفات إلظهار كمال العناية باألمر، 

فصيحة أي أن يحسدوا الناس على ما أوتوا فقد أخطؤوا إذ ليس اإليتاء  و الفاء كما قيل:
  ا قد آتينا من قبل هذا آلَ إِبراهيم الْكتابببدع منا ألن
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 ةَ«) 237، ص2(اعراب قرآن، درويش، جكْمالْح و تابالْك يمراهنا آلَ إِبآتَي فَقَد« 
  . الفاء تعليلية، كأنها تعليل لالنكار و االستقباح

 )تعليلية »الفاء« )63، ص: 5 الجدول في إعراب القرآن، ج.  
    -----------------------------------------------   59آيه 

    اَيـــي يــَن ءاَمنــو ـ ِمــنكُمَها اذل ِ ِ االَ ســوَل َواُو فـَـِان  «ا اَطيعـُـوا اهللاَ َواَطيعـُـوا ا
َ اهللاِ  ّدوهُ ِا ُ َ ٍء  َ   ُ ــاَزع ســوِل ِان تَن ُ تُؤِمنــوَن  َوا ــ ــوِم  كُن ِــاِهللا َوایلَ ِ  ب ِ  ‘األ

 َواَحَسُن تَأويًال ذ ٌ   ِلَك َخ
امامان معصوم)  يعنيو صاحبان امرتان ( امبرياز خدا و پ، مسلمانان يا

آن را به خدا ، ديشد دچاراختالف گريكديبا  يواگر در مطلب ديكن اطاعت
(اطاعت و نيا. ديدار مانيا امتيو روز ق خدا اگر به؛ ديارجاع ده امبريو پ

  . دارد كوترين يبهتر است و عاقبت، ارجاع دادن)
  اطاعت و ارجاع دادن

 101، ص3(مجمع البيان، ج( »كإشارة إلى طاعة اهللا و طاعة رسوله و أولي األمر و » ذل
  .الرد إلى اهللا و الرسول

    -----------------------------------------------   63آيه 
  ُ  ا  ُ َ ُم َوِعظُهــم َوقـُـل  ِض َعــ ِم فـَـاَ ِ ــو ــُم اهللاُ مــا  قُل يــَن يَعَل اذل َ  و

م قَوًال بیَلًغا ِ ِ   اَنفُ
نفاق) در دلكه از شرك و ( هستند كه خداوند آنچه را يكسان، آنان
از (مجازات) آنان صرف نظر كن و ، پس. داندي) مخوبي(به، است شانيها
رسا  يبه آنان سخن، عواقب نفاقشان) ينما و(درباره يرخواهيخ شانيبرا
  . كه در جانشان اثر كند بگو

  آنچه را (كه از شرك و نفاق)

 104، ص3(مجمع البيان، ج( »اللَّه لَمعينَ يالَّذ كأُولئ ي قُلُوبِهِممن الشرك و  »ما ف
  .النفاق و الخيانة
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    ----------------------------------------------   64آيه 
   ِ  َوما و  ‘ِاذِن اهللاِ ـ اَرَسنلا ِمن َرسوٍل ِاّال یِلُطاَع ب َ ُم ِاذ َظ   َوَلواَ م  ُ َ َك وءا اَنفُ

ً  وا اهللاَ رُ فَاستَغفَ  سوُل َلَوَجُدوا اهللاَ تَّوابًا َرح ُ ا ُ َ   َواستَغَفَر 
خداوند مورد اطاعت  ي كه با اجازه ميفرستاد نيا يبرا را فقط امبريهر پ

ستم  خودشان ) بهكه (با نافرماني يو اگر آنان هنگام. ردي(مردم) قرار گ
يو از خدا آمرزش م آمدندينزد تو م )،يعذر تراش ي(به جا، كردند

 رايحتماً خدا را بس، ديطلبيم آمرزش شاني) برازي(ن امبريو پ خواستند
  . افتند مي و مهربان ريپذ توبه

  به جاي عذر تراشي

 م ذكر أنهم لو رجعوا إلى اهللا و رسوله بالتوبة حين ما ث )404، ص4(الميزان، ج
خالفوا الرسول باإلعراض لكان خيرا لهم من أن يحلفوا باهللا، و يلفقوا أعذارا غير موجهة 

و «بحقيقة األمر، و ذلك قوله:  ال تنفع و ال ترضي رسول اهللا ص ألن اهللا سبحانه يخبره
جاؤُك مهوا أَنْفُسإِذْ ظَلَم مأَنَّه إلى آخر اآلية. »لَو 

    ----------------------------------------------   69آيه 
ــ َوَمــن يُِطــِع اهللاَ   يّ ِ يــَن اَنَعــَم اهللاُ َعیَلِهــم ِمــَن انل َمــَع اذل َ ســوَل فـَـاُو  یَن َوا

  دا َ  َ َوال ّديق َ َوالص  ءِ َوالّصِ َ َرفيًقا َوَحُسَن  ‘ِلح   اُو
همراه است كه  يكسان با، اطاعت كند امبريهر كس از خدا و پ )،يآر(

گواهانِ  و قانيصد و امبرانيپ يعني؛ است دهيبخش خداوند به آنان نعمت
  هستند! يخوب نانينش هم آنان چه. ستگاني(اعمال) و شا

  يعني

 )ا« )73، ص: 3 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج عمهِملَيع اللَّه مينَ أَنْعلَّذ «
  .بيان للمنعم عليهم »منَ النَّبِيينَ«بما تقصر العبارة عن تفصيله و بيانه 

    -----------------------------------------------   70آيه 
  ِلَك الَفضُل ِمَن اهللاِ ذ‘  َ ً   َو   بِاِهللا َعل
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كه خداوند درجات  نيو هم. از جانب خداست، لطف و فضل (بزرگ) نيا
  . ست يكاف، دانديم يوبكس را به خ هر مانيا
  بزرگ

 كَفى«قوله تعالى:  )652، ص4(الميزان، ج و نَ اللَّهالْفَضْلُ م كيماً  ذللع تقديم » بِاللَّه
»كو إتيانه بصيغة اإلشارة الدالة على البعيد و دخول الالم في الخبر يدل على » ذل

 تفخيم أمر هذا الفضل كأنه كل الفضل

 درجات ايمان هر كس

 ختم اآلية بالعلم لكون الكالم في درجات اإليمان التي ال  )652، ص4(الميزان، ج
 سبيل إلى تشخيصها إال العلم اإللهي.

    ----------------------------------------------   75آيه 
ـُـ   وَ تُقــاتِلوَن  َســبيِل اِهللا ال م َومــا َل ِل َوانلِّســا ِ ّ َ ِمــَن ا ُستَضــَعف ِء ا

 َ ــو ــَن يَقول ي َوالــِودلاِن اذل   ــا ن ِجنــا َرب
ــ اَ ــا ِمــن ه ِ اَهلُه ِ ــا ــِة الّظ ِذِه الَقريَ

ا ً   َواجَعل نَلا ِمن دَلُنَك َویِلا َواجَعل نَلا ِمن دَلُنَك نَص
نجات) مردان و زنان و كودكان (مسلمان)  يچه شده كه در راه خدا و (برا
ينم، از طرف كافران) تحت فشار قرار دارند( كه به سبب ضعف و فقرشان

شهر كه مردمش  نيما را از ا، پروردگارا: «نديگو يمهمانان كه ؛ د؟يجنگ
و از نزد  قرار ده يسرپرست مانيخارج كن و از نزد خود برا، كارند ستم

  ». قرار ده ياوري مانيخود برا
  مردان و زنان و كودكان (مسلمان)

 الْوِلْدانِ« )84، ص2(انوار التنزيل، ج و النِّساء نَ الرِّجالِ وفين و بيان للمستضع  »م
  هم المسلمون الذين بقوا بمكة لصد المشركين، أو ضعفهم عن الهجرة مستذلين ممتحنين.

    ----------------------------------------------   77آيه 
  كُّفو ُ َ يَن قيَل  اذل َ َ ِا َ  َ ُ اَ َ لا اَيِدي ك وْةَ م َواَقيُموا الص ـا َوءاتُوا ا ّ َ َ وْةَ ف

َشـوَن  َ ُم  يٌق ِم َ َ كُِتَب َعیَلِهُم الِقتاُل ِاذا  َخشـيَِة اِهللا اَو اََشـد انلّـاَس 
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  ‘َخشيَةً  َت َعیَلنَـا الِقتـاَل َلـوال َ كَتَ ِ نا    َوقالوا َرب تَنـا    اَ يـٍب  ِا َ قُـل  ’اََجـٍل 
   َِن ات ِ  ٌ َةُ َخ ِ نيا قیَلٌل َواأل َوال َمتاُع ادل  َ و َ   فَتيًال  تُظ

هجرت) به آنان گفته شد از  شيكه (پ يبه كسان يتوجه نكرد ايآ
 ديآور يبه جا نقصينماز را كامل و ب و دياكنون از جنگ) دست بردار«(

 (و آنان از، »(چه واجب باشد و چه مستحب) ديو (از مال خود) انفاق كن

كه جنگ بر  يناراحت بودند)؟ پس هنگام، جنگ كنند ديكه نبا كه نيا
همچون ؛ ترسند يكافر) م( از مردم، از آنان يگروه كبارهي، آنان واجب شد

چرا جنگ را بر ما واجب ، پروردگارا«گفتند: . شتريب يترس ايترس از خدا 
 به ما مهلت)،فرا رسد مانيعي(كه مرگ طب كينزد يزمان چرا تا ؟يكرد
 يكسان يبرا و آخرت، است زيناچ، اي) دني(زندگ يبهره«بگو:  »؟ينداد

ستم  يتر است و سر سوزنبه، كننديكه خود را (از خشم خدا) حفظ م
  » . ديد دينخواه

  مان فرا رسدكه مرگ طبيعي

 توصيف األجل الذي هو أجل الموت حتف األنف بالقريب ليس  )6، ص5(الميزان، ج
المراد به أن يسألوا التخلص عن القتل، و العيش زمانا يسيرا بل ذلك تلويح منهم بأنهم 

م يكن ذلك إال عيشا يسيرا و أجال لو عاشوا من غير قتل حتى يموتوا حتف أنفهم ل
ال يرضى لهم أن يعيشوا هذه العيشة اليسيرة حتى يبتليهم بالقتل،  -سبحانه - قريبا فما هللا

  و يعجل لهم الموت؟
    ----------------------------------------------   79آيه 

   ـَن اهللاِ  ِمـ اَصـابََك  ما ِ َ   «َحَسـنٍَة  ِـن نَفِسـَك َسـيِّ  اَصـابََك ِمـ َومـا َ  ‘ئٍَة 
 سوًال َك ِلنلّاِس رَ َواَرَسنل‘   يًدا َوكَ َ   بِاِهللا 
به  ي) بدشامديو هر (پ، از طرف خداست، به تو برسد يريو خ يهر خوب

 نيو هم ميمردم فرستاد يبرا يامبريتو را به پ. از خود توست، برسد تو
  . گواه (بر نبوت تو) است، بس كه خدا
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  بر نبوت تو

 كَفى« )93، ص1(جاللين، ج شَهِيداً  و على رسالتك» بِاللَّه .  
 كَفى« )123ص ،3(مجمع البيان، ج شَهِيداً  و أي كفى اهللا و معناه حسبك اهللا » بِاللَّه

 . شاهدا لك على رسالتك

    -----------------------------------------------   80آيه 
سوَل فََقد اَطاَع اهللاَ    َوَمن تََو  «َمن يُِطِع ا ّ   ا َ  َك َعیَلِهم َحفيًظااَرَسنل  

و هر ، از خدا اطاعت كرده است شك يب، اطاعت كند امبريهر كس از پ
چرا كه) ما تو را مسئول و مراقب ؛ مشو ن(اندوهگي، كس پشت كند

 ي فهيبلكه وظ؛ (مينكرد و بر آنان مسلّط مي(اعمال و رفتار)آنان نفرستاد
  . و حساب اعمالشان با ماست)، هشدار دادن به آنان بود، تو

  اندوهگين مشو؛ چرا كه

 نْ «) 94، ص1(جاللين، جلَّىمنْ تَوم و اللَّه أَطاع ولَ فَقَدعِ الرَّسطأعرض عن  »ي
  . طاعتك فال يهمنك

 في محل رفع خبر المبتدأ ...» تولى «جملة  )108، ص5(اعراب قرآن، صافي، ج
  (من) الثاني، و جواب الشرط الثاني محذوف تقديره ال تحزن أو ال يهمنّك.

    ----------------------------------------------   83آيه 
   َ َوِاذا  ٌ ِم ُ اَ ا بِه َء َوِف اَذا   «؛االَمِن اَِو ا سـوِل َوِا َ ا  َوَلـو َرّدوهُ ِا

 َ ـُه اذل َ ِ ُم َلَع ِ ِم ِ االَ ِبطونَه اُو ُ  {َسـتَ اِهللا َعیَلكُـم  َوَلـوال فَضـُل ’ مِمـ
َتُه يط {َوَر الش ُ ُ بَع   َن ِاّال قیَلًال ـ  َالت

كه  ي(مسلمانان، ترس به آنان برسد اي تيامن ي در باره يكه خبر يهنگام 
و اگر آن را به ؛ كننديآن را افشا و منتشر م )،است ترفيضع مانشانيا
، دادنديامامان معصوم) ارجاع (و گزارش) م يعنيو صاحبان امر( امبريپ

(صدق و ، كشنديم روني) آن (خبر) را بقتياز آنان كه (حق يقطعاً كسان
و رحمت خدا بر شما  تياگر لطف و عنا. دنددايم صيكذب) آن را تشخ

  . ديكرديم يرويپ طاني)از شهي(بق، يجز اندك شك يب، نبود
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  تر استمسلماناني كه ايمانشان ضعيف

 واْ بِه« )21، ص5(الميزان، جأَذَاع فنِ أَوِ الْخَونَ الْأَمرٌ مأَم مهاءإِذَا ج يظهر به أن »: و
ن أو الخوف كان بعض األراجيف التي كانت تأتي بها أيدي األمر الذي جاءهم من األم

الكفار و رسلهم المبعوثون إليجاد النفاق و الخالف بين المؤمنين فكان الضعفاء من 
المؤمنين يذيعونه من غير تدبر و تبصر فيوجب ذلك وهنا في عزيمة المؤمنين، غير أن 

  بتلك األخبار إلخزاء المؤمنين.اهللا سبحانه وقاهم من اتباع هؤالء الشياطين الجائين 
    ----------------------------------------------   84آيه 

ِ  وَ  ‘فَقاتِــل  َســبيِل اِهللا التلَُکــُف ِاّال نَفَســَك   ِ ّ َ  َ ـُـؤِمن ــ اهللاُ اَن  «ا َ َع
يَن كََفروا بَأَس اذل تَنكيًال   ‘يَكُف بَأًسا َواََشد َواهللاُ اََشد  

 فدار (وظايقط عهدهكه تو ف؛ زجنگ برخي در راه خدا به )،امبريپ يپس (ا
است  ديام. كن بيبه جهاد) ترغ زين( و مؤمنان را، يو اعمال)خودت هست

و مجازاتش ، شتريب، خداوند يروين. كافران شود يمانع قوا، كه خداوند
  . است دتريشد
  وظايف

 فإن تكليف غيرك ال يتوجه إليك، و إنما يتوجه إليك  )26، ص5(الميزان، ج
 . تكليف نفسك ال تكليفهم

    ----------------------------------------------   89آيه 
     «ءً َوّدوا َلو تَكفُروَن كَمـا كََفـروا فَتَكونـوَن َسـوا ُم اَویِلـا َء فَـال تَتِخـذوا ِمـ

  ّ وا  َسبيِل اهللاِ  َح ِ ا ُ‘  ُ و ُ ُ َحيـُث َوَجـد ُ َواقتُلو  « فَِان تََولوا فَخُذو
ُم َویِلا َوال َوال ا تَتِخذوا ِم ً   نَص

و با هم  دي) كفر ورزشما (نيز، اندطور كه كافر شده همان آرزو دارند
 ناز ميا، اندراه خدا هجرت نكرده در كه يتا زمان، نيبنابرا. ديشو كساني

هر جا ، كردند يچيو اگر (از مهاجرت) سرپ، ديانتخاب نكن يدوستان، آنان
از آنان انتخاب  ياوريدوست و  چيو ه ديو بكُش ديريبگ، ديافتيآنان را 

   ؛دينكن



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  148
  از مهاجرت

 ا«في قوله  )31، ص5(الميزان، جلَّوداللة على أن على المؤمنين أن »فَإِنْ تَو ،
  يكلفوهم بالمهاجرة فإن أجابوا فليوالوهم، و إن تولوا فيقتلوهم.

 ا« )134، ص3(مجمع البيان، جلَّوأي أعرضوا عن الهجرة في سبيل اهللا عن  »فَإِنْ تَو
  . ابن عباس

    -----------------------------------------------   91آيه 
ــتَجِ   ــدوَن َس ي ُ ــَن  ي َ ُ  دوَن ءا ــأَمنوك ــوَمُهم لُکمــا رُّدو اَن يَ ــأَمنوا قَ َ م َويَ ا ِا

ا لوكُم ‘الِفتنَِة اُركِسوا ف ِ َ  يَع
َ َلَم َويَكُّفـو  ِایَلكُمُ  اَويُلقو  فَِان  ُم الس َ ا اَيـِد

 ُ ُ َحيــُث ثَِقفتُمــو ــو ُ َواقتُل ــذو م َعیَلِهــم كـُـم َجَعنلــا لَ كُ ئــِ ـ  ”ـ  َو اُول‘فَخُ
نًاـ  ُسلط   نًا ُمب

(هم) از جانب شما  خواهنديكه م افتي ديرا خواه يگريگروه د زوديبه
هر بار كه به شرك (فراخوانده و) . قومشان يدر امان باشند و (هم) از سو

) شما با پس اگر از (جنگ. افتنديبا سر در آن فرو م، بازگردانده شوند
هر جا ، نكردند و دستانشان را كوتاه نكردندكناره نگرفتند و ابراز صلح 

جنگ و تعرّض)  ياند كه (برا آنان )،ي(آر. ديبكُش و ديريبگ، ديافتيآنان را 
  . ميقرار داد تانيروشن برا يليدل، شانيبه ا

  جنگ

 بِيناً«) 95، ص1(جاللين، جلْطاناً مس هِملَيع لْنا لَكُمعج كُمأُولئ برهانا بينا ظاهرا  »و
  . على قتلهم و سبيهم لغدرهم

 بِيناً« )548، ص1(كشاف، جلْطاناً محجة واضحة لظهور عداوتهم و انكشاف  »س
حالهم في الكفر و الغدر، و إضرارهم بأهل اإلسالم أو تسلطا ظاهراً حيث أذنا لكم في 

  قتلهم.
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    ----------------------------------------------   92آيه 
ُؤِمٍن اَن يَقتُـَل   ِ َن  ُ ئًئـقَتَـَل ُمؤِمنًـا َخطَ َوَمـن ‘ائًئـُمؤِمنًـا ِاّال َخطَ  َوما  ا فَـتَ

َةٌ     َرقَبٍَة ُمؤِمنٍَة َوِديٌَة ُمَس   “اَههِل  ِا قوا ِاّال د َن ِمـن قَـوٍم َعـُدوٍّ  ‘اَن يَص  فَِان 
ــٍة ُمؤِمنَــةٍ َلكـُـ ُ َرقَبَ ُ  «م َوهَُوُمــؤِمٌن فـَـتَ َن ِمــن قـَـوٍم بَيــنَك ُم َوِان  َ م َوبَيــ

 َ   ميثاٌق فَِديٌَة ُمَس ُ َرقَبٍَة ُمؤِمنَةٍ ؛اَههِل  ٌة ِا َ َن«َوت ـَريِن  َ َ ِد فَِصياُم  َ  َ

ِ تَوبًَة ِمَن اهللاِ  َن ’ ُمتَتابَِع ً  َو ً حَ اهللاُ َعل   ك
؛ )دي(رخ نما يمگر اشتباه؛ ) را نداردگري(د يحق كشتن مؤمن يمؤمن چيه

را آزاد كند و  يمؤمن ي برده ديبا، اشتباه بكشد را به كس مؤمني و هر
 ي (خانواده كه نيمگر ا؛ مقتول بپردازد ي را به خانواده يكامل ي هيد

فهي(مقتول) از طا رو اگ، را همچون صدقه به قاتل) ببخشند هيد، مقتول
 ي برده ديبا، (خودش) مؤمن است يول، هستند شما كه دشمن ست اي

 ي(مبن يمانيپ، آنان وا شم نيكه ب ست ايفهيو اگر از طا، آزاد شود يمؤمن
بپردازد  يكامل ي هيمقتول د ي به خانواده دي(قاتل) با، بر صلح) برقرار است

، ابديآزاد كردن برده را) ن ييكه (توانا يو كس، را آزاد كند يمؤمن ي و برده
از  يتيبه سبب لطف و عنا )،كفّاره ني(ا. رديروزه بگ ياپيدو ماه پ ديبا

و  است) مقتول و كل جامعه وضع شده ي ادهخانو، جانب خدا (بر قاتل
  . است ميدانا و حك اريخداوند همواره بس

  ي مقتول، ديه را همچون صدقه به قاتل) ببخشند مگر اينكه (خانواده

 )المعنى: و من قتل مؤمنا بقتل الخطإ وجب  )39، ص: 5 الميزان في تفسير القرآن، ج
سلمها إلى أهل المقتول إال أن يتصدق عليه تحرير نفس مملوكة مؤمنة، و إعطاء دية ي

  أولياء القتيل الدية على معطيها و يعفوا عنها فال تجب الدية.
  لطف وعنايتي از جانب خدا

 )قوله تعالى:  )40، ص: 5 الميزان في تفسير القرآن، ج»نَ اللَّهةً مب(إلخ) أي هذا » تَو
قد الرقبة، و ينطبق على الحكم و هو إيجاب الصيام توبة و عطف رحمة من اهللا لفا

» تَوبةً«التخفيف فالحكم تخفيف من اهللا في حق غير المستطيع، و يمكن أن يكون قوله 
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(إلخ) و » فَتَحرِيرُ رقَبةٍ«قيدا راجعا إلى جميع ما ذكر في اآلية من الكفارة أعني قوله 
ا لحقه من درن هذا المعنى: أن جعل الكفارة للقاتل خطأ توبة و عناية من اهللا للقاتل فيم

  الفعل قطعا.
    -----------------------------------------------   94آيه 

    اَيـي يَنءاَمنو ـ َها اذل ُ ب َ َ َن  َسبيِل اهللاِ  اِاذا ِ َينواَوالتَقولوا   فَتَ  مُ ِایَلكُـ اَل
  ــل َــيالس َض ا َ َ ٌ َم َلســَت ُمؤِمنًــا تَبتَغــوَن  ة َ ُ كَثــ ِ نيــا فَِعنــَد اِهللا َمغــا وِْة ادل ‘ 

 اهللاُ َعیَلكُـكُنـ ِلَك كَذ َـن َ َينـو ُ ِمـن قَبـُل     ‘ام فَتَ ـا تَعَملـوَن  ِا ِ َن   اهللاَ 
ا ً   َخب

(در ، ديكنيم جهاد) سفر يكه در راه خدا (برا يهنگام، مسلمانان يا
مسلمانان)  ي وهيكه (به ش يو به كس ديمؤمن و كافر) دقّت كن صيتشخ

تو مؤمن « ديينگو، كند يالمت مو اظهار صلح و مس كنديم به شما سالم
را  ايدن يزندگ داريناپا ي هيو) سرما ديبكش او را، بهانه نيكه (به ا؛ »يستين

 شتريپ شما. نزد خداست يفراوان يها متيچرا كه غن؛ ديطلب كن
 پس خدا بر شما منّت نهاد(و شما را خواهان؛ ديخواه) بود اي(دن نيچن نيا

چرا كه خداوند همواره از ؛ ديدقّت كن نيبنابرا. كرد) ياله هايمتيغن
  . آگاه است تانيكارها

  به شيوه مسلمانان

 أي حياكم بتحية اإلسالم و مقابلها تحية الجاهلية) 114، ص3(روح المعاني، ج - 
  . كأنعم صباحا، و حياك اللّه تعالى

 ال« )122، ص1(تفسير قرآن، شبر، جالس كُمنْ أَلْقى إِلَيمال تَقُولُوا ل وحياكم بتحية » م
  .اإلسالم
 نْ أَلْقى« )96، ص1(الجاللين، جمال تَقُولُوا ل و  المالس كُمبألف أو دونها أي   »إِلَي

 . التحية أو االنقياد بكلمة الشهادة التي هي أمارة على اإلسالم
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  چرا كه

 )غ« )137، ص5، ج137، ص: 5 الجدول في إعراب القرآن، جم اللَّه نْديرَةفَعكَث مان :«
  .(الفاء) تعليلية

    ----------------------------------------------   97آيه 
  ّ ــَوف َ ــَن ت ي اذل ِان  ُــَ ا ُهم ــئِ  ”ـ ل ي ةُ َ ِ ُ  ظــا  َ ــ ــالوا ف ــم ق ِ ِ ُ اَنفُ ــ ــالوا  «ن ق

ِ االَرِض ُ   َ ُ قالو ‘نّا ُمستَضَعف َ َ ت واا اَ ِ ـا ُ َ  ن اَرُض اِهللا واِسـَعًة ف
ا ُ ‘ ف َ فَا ُ  ُهم َمأو و   « َجَه ا َءتَوسا ً   َمص
ستم  خودشان كه به رنديگيم يكه فرشتگان جانشان رادر حال يكسان
 يتي) در چه وضعنياز نظر د: «(نديگو(فرشتگان به آنان)مي، اندكرده
(از طرف  فقرمان به سبب ضعف و نيما در زم: «نديگو يم »د؟يبود

 يترسحق دس نيبه د، سبب نيو به ا، ( ميكافران) تحت فشار بود
 ارينبود تا (به د پهناور خدا نيمگر زم: «نديگويفرشتگان) م»(. )مينداشت
چه فرجام . جهنم است گاهشانيآنان جا »د؟ي) مهاجرت كننياهل د

  ! ست يبد
  و به اين سبب به دين حق دسترسي نداشتيم

 ضِ«قوله تعالى:  )50، ص5(الميزان، جي الْأَرينَ ففتَضْعسكان سؤال » ...قالُوا كُنَّا م
سؤاال عن الحال الذي كانوا يعيشون فيه من الدين، و لم يكن هؤالء  »فيم كُنْتُم«المالئكة 

المسئولون على حال يعتد به من جهة الدين فأجابوا بوضع السبب موضع المسبب و هو 
أنهم كانوا يعيشون في أرض ال يتمكنون فيها من التلبس بالدين لكون أهل األرض 

  وياء فاستضعفوهم فحالوا بينهم و بين األخذ بشرائع الدين و العمل بها.مشركين أق
    ----------------------------------------------   98آيه 

   ِل َوانلِّسـا ِ ّ َ ِمـَن ا ُستَضَعف ِ ِاال ا َ  ال ِء َوالـِودلا حـيۀَلً  َسـتَطيعو
َ   َوال تَدو   َسبيًال  َ
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به سبب ضعف و فقرشان (از طرف  كه يالبتّه مردان و زنان و كودكان

، (برندينم ييندارند و راه به جا ايچاره چي) تحت فشارند و هكافران
  . حسابشان جداست)

  البته 
 الْوِلْدانِ«قوله تعالى: ) 50، ص5(الميزان، ج و النِّساء نَ الرِّجالِ وينَ مفتَضْعسإِلَّا الْم« ،

  .االستثناء منقطع
 ينَ« )123، ص1(تفسير قرآن، شبر، جفتَضْعسإِلَّا الْم النِّساء نَ الرِّجالِ ومنقطع إذ  »م

  . لم يدخلوا في أولئك
    -----------------------------------------------   100آيه 

   ُ ِ االَرِض  ِد  َ ِ  َسبيِل اِهللا  ا ُ َ َوَمن  ا  ً ا َوَسَعةً َ ً ُج ‘ ث َوَمن يَ
َ اِهللا َوَرسوِله ؛ِمن بَيِته ا ِا ً ِ   ؛ُمها َوُت فََقـد َوقَـعَ يُدِر ُ ُه ُه ا َ  {اَ َ 

َ  ’اهللاِ  ً  َو   اهللاُ َغفوًرا َرح
(در  يشيو گشا اريامن بس هايگاهجاي، كس در راه خدا مهاجرت كندهر 

 به شيخو ي خانه از كنان كس هجرتو هر ، افتي) خواهد يرزق و روز
، خارج شود )،(در آن برقرار است امبرشي) خدا و پنيكه د ياري(د سوي

. خداست ي اجرش بر عهده شك يب، ابديدراو را ، مرگ )،آنگاه (در راه
  . آمرزنده و مهربان است اريخداوند همواره بس )،ي(آر

  (دياري كه دين) خدا و پيامبرش (در آن برقرار است)

 قوله تعالى: ) 53، ص5(الميزان، ج»هولسر و هاجِراً إِلَى اللَّهم هتينْ بم خْرُجنْ يم و «
 و رسوله كناية عن المهاجرة إلى أرض اإلسالم التي يتمكن فيها (إلخ) المهاجرة إلى اهللا

  من العلم بكتاب اهللا و سنة رسوله، و العمل به.
    ----------------------------------------------   105آيه 

   ّــا   ِان ــا نَل   َب ِایَلــَك الِكتــ اَ ــا ِ ــاِس  َ انلّ ــ َ َّقِ تِلَحكـُـَم ب ِــا ــاَر ب  ُتَكـُـن  َوال ‘َك اهللا
  ً ئِ ِللخا َ َخص   ن
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آنچه ي  لهيتا به وس ميبر تو نازل كرد، را كه سراسر حق استكتاب  نيما ا
  . ريو به نفع خائنان جبهه نگ، يكن يمردم داور انيم، خدا به تو شناسانده

  به تو شناسانده

 )562، ص: 1 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »اللَّه بما عرفك و  »بِما أَراك
  . أوحى به إليك

    ----------------------------------------------   115آيه 
ُشــاقِ   ــَوَمــن  ســوَل ِم ـُـدي  ِق ا ــُه ا َ َل  ــ ــِد مــا تَبَ َ َســبيِل  بَع ــ َويَتِبــع َغ

َ نَُوّلِه ُؤِمن   ؛ا ّ َ  ؛َونُصهِل  ما تََو    «َجَه اَوسا ً   َءت َمص
(و  مخالفت امبريبا پ، شيبرا تيكه پس از آشكار شدن (راه) هدا يكس

او را به همان ، كند يروجز راه مؤمنان پي) ي) كند و (از هر راهيدشمن
) و او را در ميكنيهموار م شي(وراه را برا ميگذاريم وا، سو كه رو كرده

  . ست يبد فرجام)،ني(ا. ميسوزانيو م ميكن يجهنم وارد م
  كنيمراه را برايش هموار مي

 )لَّى«و قوله  )83، ص: 5 الميزان في تفسير القرآن، جما تَو لِّهأي نجره على ما »نُو ،
رى عليه، و نساعده على ما تلبس به من اتباع غير سبيل المؤمنين كما قال تعالى: ج
  ).20(اإلسراء: »: كُلا نُمد هؤُالء و هؤُالء منْ عطاء ربك و ما كانَ عطاء ربك محظُوراً«

    ----------------------------------------------   122آيه 
ـ  ِ ِلُـوا الّصا َ يَن ءاَمنـوا َو َواذل ـيِت َسـنُدِخلُُهم َجنـ َـا  ِمـ ٍت تَـ ِ

َ

 ارُ خ  االَ ا ا « ااَبَدً  دِليَن ف َوَمن اَصَدُق ِمَن اِهللا قيًال  ‘َوعَد اِهللا َحق  
وارد ، انجام دادند ستهيشا يآوردند و كا رها مانيرا كه ا يكسان زوديبه

(و)  ست يجار ييرودها، (درختان) آن ريكه از ز ميكنيم هاييبهشت
 و داده است را) وعده نيخداوند (ا شك يب. ماننديدر آن م شهيهم
  راستگوتر از خداوند است؟ يچه كس. آن را محقّق خواهد كرد يراست به

  داده است شك خداوند (اين را) وعدهبي

 ا« )145، ص3(روح المعاني، جقح اللَّه دعأي وعدهم وعدا و أحقه حقا »و.  
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    ----------------------------------------------   127آيه 

َستَفتونََك    ِ انلِّ  َو ُ  » ءِ سا  قُـِل اهللاُ يُفتـي ن َومـا يُـت ِ ُـ م فـ ِ َعیَل م 
 ِ ــال ت  ــت  ِب  يَ ــَ انلِّســا ـُـن وَ ـ ِء اّل َ ــَب  ُن مــا كُِت َ ــو َغبــوَن اَن   ال تُؤت َ

 ِ  تَن َ ِمـَن الـِودلاِن َواَن تَقومـوا ِلیلَـت ُستَضـَعف  ‘بِالِقسـِط   حوهُن َوا
ٍ فَِان اهللاَ َوما تَفَعلو ً  ؛اَن بِها ِمن َخ   َعل

خداوند «بگو: . پرسندي(احكام ازدواج و ارث بردن) زنان م ي از تو در باره
آنان  ي سوره) پاسخ سؤال شما را در باره نيهم ييابتدا اتيآ (طبق
كتاب  ني) آنچه (از احكام) كه در اي در باره نيو (همچن دهديم حيتوض

كه آنچه  يميتيدختران  ي در باره. )دهديم حي(توض، دهبر شما خوانده ش
و  ديدهيبه آنان نم، مقرّر شده شاني) برايعي(از طرف خدا به طور طب

مانع ، و (به طمع تصاحب اموالشان دي) ندارزيبه ازدواج با آنان (ن يليتما
كه  ي) كودكاني باره در را كه در قرآن ياحكام زيو ن، ديشويازدواجشان م

، شده مقرر شما بر( اندبب ضعف و فقرشان تحت فشار قرار گرفتهبه س
عدالت در حق  ييرا به برپا شما (خدا ي) و (به طور كلدهد يم حتوضي

خداوند آن را همواره ، ديكن يكيهر كار ن. )دهدي(فرمان م مانيتي
  . دانديم يخوب به

  احكام ازدواج و ارث بردن

 )الكالم معطوف إلى ما في أول السورة من  )98 ، ص:5 الميزان في تفسير القرآن، ج
اآليات النازلة في أمر النساء من آيات االزدواج و التحريم و اإلرث و غير ذلك، الذي 
يفيده السياق أن هذه اآليات إنما نزلت بعد تلك اآليات، و أن الناس كلموا رسول اهللا 

اته الناس من حقوق ص في أمر النساء حيثما نزلت آيات أول السورة فأحيت ما أم
  النساء في األموال و المعاشرات و غير ذلك.

  پاسخ سؤال

 و معنى يفتيكم فيهن: يبين لكم حال ما سألتم عنه و ) 81، ص4(بحر المحيط، ج
  حكمه.
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    ----------------------------------------------   130آيه 
ُ  َوِا  قا يُغِن اهللاُ  ِمن َسَعِتهيَتََفر ؛ال‘  ً َن اهللاُ واِسًعا َحك   َو

 ازينيب، شيخو يازيني) و بكراني(ب توان را با كيهر خدا ، اگر جدا شوند
  . است ميتوانمند و حك ازِينيب، همواره خداوند. خواهد كرد

  با توان

 158، ص3(روح المعاني، ج( »هتعنْ سأي من غناه و قدرته »م .  
    ----------------------------------------------   136آيه 

   ــــي  اَي يـــَن ءاَمنـــو ـ ؛ا ءاِمنـــوا بـِــاِهللا َوَرســـوِلهَها اذل  ِ  تـــَوال َ َل  َ ي  ِب اذل 
ِ  ؛َرسوِله  َوال ي ت ََل ِمن قَبُل  ِب اذل َ ‘اَ ِتـه؛ كَ ئِ  ”ـ لـفُر بِاِهللا َو مَ َوَمن ي
 ُ ِ فََقد َضل َضل ؛َورُُسهِل  ؛تُِبهَو ِ    بَعيًداًال ـ َوایلَوِم األ

نازل كرده و  امبرشيپ كه بر يو كتاب امبرشيبه خدا و پ، مسلمانان يا 
هر كس خدا و . ديآور مانيا، نازل كرده است نياز ا شيكه پ ير) كتاب(ه

(با  شك يب، را انكار كند امتيو روز ق امبرانشها و پيو كتاب فرشتگان
  . شده است يدراز دور و ياز حق)دچار گمراه يدور

 هر

 فإن قلت: كيف قيل ألهل الكتاب ) 576، ص1(كشاف، ج»ي أَنْزَلَ متابِ الَّذالْك نْ و
و كانوا مؤمنين بالتوراة و اإلنجيل؟ قلت: كانوا مؤمنين بهما فحسب، و ما كانوا  »قَبلُ

مؤمنين بكل ما أنزل من الكتب، فأمروا أن يؤمنوا بالجنس كله، و ألن إيمانهم ببعض 
الكتب ال يصح إيماناً به، ألن طريق اإليمان به هو المعجزة، و ال اختصاص لها ببعض 

فلو كان إيمانهم بما آمنوا به ألجل المعجزة آلمنوا به كله، فحين آمنوا الكتب دون بعض، 
  .ببعضه علم أنهم لم يعتبروا المعجزة، فلم يكن إيمانهم إيمانا

    ----------------------------------------------   139آيه 
  ِخذوَن الايَن يَت ذل ك  َ ِفريَن اَویِلا ُـؤِمن ُ  ‘َء ِمن دوِن ا ُ ةَ  اَيَبتَغـوَن ِعنـَد  ِ الـ

ةَ   ِ يًعا فَِان ال َ   هلِل 
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. كننديدوستان (خود) انتخاب م، مؤمنان يكه كافران را به جا آنان هم 
چرا كه تمام  )؛اند اشتباه (آنان درند؟يجويعزّت و قدرت رانزد آنان م ايآ

  . خداست يعزّت و قدرت برا
  قدرت

 )زَّ« )194، ص: 3 مجمع البيان في تفسير القرآن، جالْع مهنْدتَغُونَ عبأي أ » ةَأَ ي
  .يطلبون عندهم القوة و المنعة

    ----------------------------------------------   141آيه 
  ا ُ ِ بصوَن ب َ َ َ يَن ي
ذل َ َ نَكُـن َمَعكُـم َلكُم فَتٌح ِمَن اِهللا قالو  م فَِان  ا اَ

  َن ِلل ُـِفريَن نَصيٌب قـالو َوِان  َسـتَحِوذ َعیَل  َ ـنَعكُم ِمـَن ا اَ َ م َو
 َ ُؤِمن كُمُ  ‘ا َ َعـَل  ’َمةِ بَينَكُم يَوَم الِقي  فَاهللاُ  َ   َوَلـن  َ اهللاُ ِلل َ ِفـريَن 

َ َسبيًال  ُؤِمن   ا
خدا  ياگر از سو. ) شما هستنديروزيپ ايآنان كه منتظر (شكست  هم
، »م؟يمگر ما همراه شما نبود« :نديگويم، شود تان بينص يو فتحي روزيپ

بر شما تسلّط  ايآ: «نديگويم، داشته باشند ايو اگر كافران بهره
و (مگر) شما را از ، )مينكشت يول؛ ميبه كشتن شما بود (و قادرمينداشت

 تان انيم امتيخداونددر روز ق »م؟يداشتيبه) مؤمنان باز نم وستني(پ
(تسلّط) كافران بر مؤمنان قرار  يبرا يراه چيخدا ه. كنديم يداور

  . نخواهد داد
  داشتيممنان باز نمي(مگر) شما را از (پيوستن به) مؤ

 ينَ«) 197، ص3(مجمع البيان، جنؤْمنَ الْمم كُمنَعأي ندفع عنكم صولة المؤمنين » نَم
  . بتحديثنا إياهم عنكم و كوننا عيونا لكم حتى انصرفوا عنكم و غلبتموهم

    ----------------------------------------------   142آيه 
   ُن ــِان ا  ُ  َ ــ َ ِفق ــامو  ِد ِدُعُهم َوِاذا ق ــَو ــلا اِ اهللاَ َوهُ ــاموا َ الص وِْة ق

 ُ    سا ا وَن اهللاَ ُ ُ   ِاّال قیَلًال  ءوَن انلّاَس َواليَذ
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كه او (با مهلت دادن  حال آن؛ بنديفريكه) خدا را م پندارنديمنافقان (م
(و مجازات  دهديم بيآنان را فر، )قتيدر حق، دنورزينفاق يبه آنان برا

و  يحاليبا كسالت و ب، زنديخيرمكه به (قصد) نماز ب يو زمان. )كنديم
 ادي(با زبان) خدا را  يو فقط اندك ستنديايمردم م انيم ييخودنما يبرا
  ؛ كننديم

  دهدورزيدن، در حقيقت) آنان را فريب مي(با مهلت دادن به آنان براي نفاق

 )قوله  )117، ص: 5 الميزان في تفسير القرآن، ج»مهعخاد وه ل في موضع الحا» و
أي يخادعون اهللا في حال هو يخدعهم و يئول المعنى إلى أن هؤالء يريدون بأعمالهم 
الصادرة عن النفاق من إظهار اإليمان، و االقتراب من المؤمنين، و الحضور في 
محاضرهم و مشاهدهم أن يخادعوا اهللا أي النبي ص و المؤمنين فيستدروا منهم بظاهر 

، و ال يدرون أن هذا الذي خلى بينهم و بين هذه إيمانهم و أعمالهم من غير حقيقة
األعمال و لم يمنعهم منها هو اهللا سبحانه، و هو خدعة منه لهم و مجازاة لهم بسوء نياتهم 

  و خباثة أعمالهم فخدعتهم له بعينها خدعته لهم.
    ----------------------------------------------   143آيه 

  ذ َ َ َ ب  ُمَذبَذب   ِلَك ال  ه ِا  ـ  ُؤال   ِء َوال  هـ ِا  ؤُ ـ ـَد ‘ِء ال ِ
َ َوَمـن يُضـِلِل اهللاُ فََلـن 

  َسبيًال  {َله
) و نه وندنديپي(م نانينه به ا. اند سرگردان مانيكفر و ا نكه بي حاليدر 

 ي) او نخواهتي(هدا يبرا يراه، كه خدا گمراهش كند يكس. به آنان
  . افتي

  كفر و ايمان

 104، ص1(جاللين، ج( »كنَ ذليالكفر و اإليمان  »ب .  
 580، ص1(كشاف، ج( »كإشارة إلى الكفر و اإليمان »ذل .  
 128، ص1(تفسير قرآن، شبر، ج (»كنَ ذليذَبِينَ بذَبمترددين بين اإليمان و » م

  .الكفر
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    ----------------------------------------------   144آيه 

   َ ـي  يا  ـ يـَن ءاَمنـوا التَتِخـُذوا ال ِفـريَن اَویِلـَها اذل  ِ ا َ  َء ِمـن دو ُـؤِمن   ‘ا
يدوَن  ُ َعلو اَ َ ُ  ا هلِلاَن  نًاـ  م ُسلطَعیَل   نًا ُمب

. ديدوستان (خود) انتخاب نكن، مؤمنان يبه جا كافران را، مسلمانان يا
(تا  ديخودتان قرار ده انيز به روشن يليخدادل شگاهيدر پ ديخواهيم ايآ

  تان كند)؟!  گمراه و در آخرت عذاب ايدر دن
  كند تا در دنيا گمراه و در آخرت عذابتان

 ثم يعظ المؤمنين أن ال يقربوا هذا الحمى و ال يتعرضوا  )118، ص5(الميزان، ج
لسخط اهللا، و ال يجعلوا اهللا تعالى على أنفسهم حجة واضحة فيضلهم و يخدعهم و 
يذبذبهم في الحياة الدنيا، ثم يجمع بينهم و بين الكافرين في جهنم جميعا، ثم يسكنهم في 

  . طع بينهم و بين كل نصير ينصرهم، و شفيع يشفع لهمأسفل درك من النار، و يق
    ----------------------------------------------   146آيه 

  َمـَع ِاال َ ُم هلِل فَـاُو َ يَن تابوا َواَصَلحوا َواعتََصموا بِاِهللا َواَخَلصوا ديـ اذل 
 َ ُؤِمن َ   «ا ُؤِمن ً  َوَسوَف يُؤِت اهللاُ ا ا َعظ ً   اَ
نمودند و به خدا  را) اصالح شانيكه توبه كردندو(نيت و كارها يمگر كسان

كه آنان با مؤمنان ؛ كردند خدا خالص ياعتماد كردند و عبادت خود را برا
  . بزرگ خواهد داد يخداوند به مؤمنان پاداش يزود اند و به ) همراهني(راست

  به خدا اعتماد كردند

 وا«) 104، ص1(جاللين، جمتَصاع وثقوا »و.  
 و«) 129، ص1(شبر، جمتَصاع ووثقوا به» ا بِاللَّه .  
 581، ص1(كشاف، ج( »وا بِاللَّهمتَصاع و وثقوا به كما يثق المؤمنون الخلص »و .  

    ----------------------------------------------   147آيه 
  ُ ُ ما يَفَعُل اهللاُ بَِعذابِك ُ َوءاَمن ً  ‘م ِان َشكَر ا َعل ً ِ َن اهللاُ شا   َو

كردن به عذاب  يازيخدا چه ن، ديآور مانيو ا ديكن ياگر شما شكرگزار
 و، ديشويكه سبب عذاب خود م ديخودتان هست نيبلكه ا؛ شما دارد؟(
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) كوكارانيسپاسگزارِ (اعمال ن، همواره خداوند. )بردينم يامر سود نياواز ا
  . شناسد يم يخوب است و بندگان را به

  بردشويد و او از اين امر سودي نميخودتان هستيد كه سبب عذاب خود مي

 ) إِنْ «قوله تعالى:  )120، ص: 5 القرآن، جالميزان في تفسير ذابِكُمبِع لُ اللَّهفْعما ي
نْتُمآم و و هو كناية عن عدم حاجته تعالى إلى عذابهم، و أنهم لو لم ...  »شَكَرْتُم

يستوجبوا العذاب بتركهم الشكر و اإليمان لم يكن من قبله تعالى ما يوجب عذابهم، ألنه 
  ى يؤثره، و ال يستضر بوجودهم حتى يدفعه عن نفسه بعذابهم.ال ينتفع بعذابهم حت

    ----------------------------------------------   148آيه 
  َهَر بِالّسو ِب اهللاُ ا ُ ً َو ‘ِء ِمَن الَقوِل ِاّال َمن ظُِلمَ ال يًعا َعل َ   اَن اهللاُ 

كه  يالبته كس. گفتن سخنان آزاردهنده را دوست ندارد يعلن، خداوند
. ظلم ظالم را آشكار كند)، قاق حقشاح يبرا تواندي(م، است دهيظلم د

 . شنوا و داناست اريخداوند همواره بس
 سخنان آزار دهنده

 السوء من القول كل كالم يسوء من قيل فيه كالدعاء عليه، و  )123، ص5(الميزان، ج
 .شتمه بما فيه من المساوئ و العيوب و بما ليس فيه

  البته

 قوله  )123، ص5(الميزان، ج»نْ ظُلإِلَّا ماستثناء منقطع أي لكن من ظلم ال بأس » م
  . بأن يجهر بالسوء من القول فيمن ظلمه من حيث ظلم

    ----------------------------------------------   149آيه 
  فوهُ اَو تَعفوا َعن سو ُ ا اَو  ً ًاِان تُبدوا َخ ا قَد َن َعفُو   ٍء فِان اهللاَ 

، دي) را ببخشگراني(د يبد اي، ديآن را پنهان كن ايرا آشكار  ياگر كار خوب
و (در ، بخشنده اري) خدا همواره بسرايز؛ دايآراسته شده ياله اخالق (به
 . مجازات) تواناست يبرا، حال نيع

  را خوبيكار 

 اآلية ال تخلو عن ارتباط بما قبلها فإنها تشمل إظهار الخير  )124، ص5(الميزان، ج
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و الظلم فال من القول شكرا لنعمة أنعمها منعم على اإلنسان، و تشمل العفو عن السوء 
فإبداء الخير إظهاره سواء كان فعال كإظهار اإلنفاق  يجهر على الظالم بالسوء من القول.

على مستحقه و كذا كل معروف لما فيه من إعالء كلمة الدين و تشويق الناس إلى 
المعروف، أو كان قوال كإظهار الشكر على المنعم و ذكره بجميل القول لما فيه من حسن 

  شويق أهل النعمة.التقدير و ت
 راً« )105، ص1(جاللين، جمن أعمال البر »خَي.  

    ----------------------------------------------   150آيه 
ــهِل   ــاِهللا َورُُس ِ ــَن يَكفُــروَن ب ي

اذل ــهِل  ؛ِان َ اِهللا َورُُس ــ َ ــوا ب ق ــدوَن اَن يَُفّرِ ي ُ  ؛َو
يـدوَن اَ ُ َ ذ  َويَقولوَن نُؤِمُن بِـبَعٍض َونَكفُـرُ بِـبَعٍض َو ِلـَك يَتِخـذوا بَـ

  َسبيًال 
 ورزنديكفر م امبرانشيبه خداو پ )،امبرانياز پ يبعض انكاركه (با  يكسان
 يبه برخ«نديگويو م ندازنديب ييجدا امبرانشيخدا و پ انيم خواهنديو م
، (دو راه) نيا نيب خواهنديو م »ميشويكافر م يو به بعض ميآوريم مانيا

  ؛ راانتخاب كنند يراه
  با انكار بعضي از پيامبران

 )قوله تعالى:  )126، ص: 5 الميزان في تفسير القرآن، ج» و كْفُرُونَ بِاللَّهينَ يإِنَّ الَّذ
هلسهؤالء أهل الكتاب من اليهود و النصارى فاليهود تؤمن بموسى و تكفر بعيسى و »ر ،

محمد، و النصارى تؤمن بموسى و عيسى و تكفر بمحمد صلى اهللا عليهم أجمعين، و 
و قد ، زعمهم ال يكفرون باهللا و ببعض رسله، و إنما يكفرون ببعض الرسلهؤالء على 

  .أطلق اهللا عليهم أنهم كافرون باهللا و رسله جميعا
    ----------------------------------------------   153آيه 

 ئئَ َس   کُلَ اَهُل الِكت َل َعیَلِهم كِت ِّ َ ُ  ِب اَن ت ـما ءِ ًبـا ِمـَن الس‘    فََقـد َسـاَلوا مـو
ــ َ ِمــن ذ اَ َ ُمُ ا اَ ِلــَك فَقــالو ِِهــم ِرنـَـا اهللاَ َجهــَرًة فَاََخــَذ   ‘الّصــاِعَقةُ بِظُ ُ
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  َُذوا الِعجَل ِمن بَعِد ما   نـا ِّ ُُم ابلَ   ‘ِلـَك ُت فََعَفونـا َعـن ذ َء  َوءاتَينـا مـو
نًاـ  ُسلط   نًا ُمب

(اگر . ياز آسمان بر آنان نازل كن يكتاب كه خواهندياهل كتاب از توم 
 يرا از موس نتر از ايبزرگ) بدان كه، است نيسنگ تيراشان ب سخن

 يبه سزا، نيبنابرا» خدا را آشكارا به ما نشان بده!«خواستندو گفتند: 
روشن  ليدال پس از آمدن، آنگاه. آنان را فرا گرفت، صاعقه، ستمشان
) زيو ما آن را (ن، انتخاب كردند )ييگوساله را (به خدا، آنان، نزدشان

 . ميآشكار داد يتسلّط يه موسو ب ميديبخش
  اگر سخنشان برايت سنگين است

 وسى« )370، ص2(درويش، جأَلُوا مس فَقَد  كنْ ذلرَ مالفاء هي الفصيحة و هي  »أَكْب
الواقعة جوابا لشرط مقدر أي إذا استكبرت ما قالوه و دهشت مما سألوه تعنتا و اشتطاطا 

  .فقد سألوا موسى من قبلك
 إن استكبرت ما سألوه منك )584ص ،1(كشاف، ج .  
 أَلُوا«فإن استكبرت ذلك  )105، ص1(جاللين، جس فَقَد«   

    ---------------------------------------------   157آيه 
َ َرسـوَل اِهللا َومـا قَتَلـوهُ َومـا َصـبَلوهُ   َ َ ـ ابـَن  َ َسيَح ع ِ ِانّا قَتنَلَا ا ِ َوقَو

ُ ـ َول َ   ‘ِكن ُشبَِّه  يَن اختََلفوا فيِه َلـ  َوِا بِـه ‘َشـّكٍ ِمنـهُ اذل ُ َ ِمـن  ؛مـا
ّنِ 
اتِّباَع الظ َوما قَتَلوهُ يَقينًا ‘ِعلٍم ِاال  

 يسيع، حيما مس«شان كه (با افتخار گفتند)  سخن نيا ي) براني(همچن
(البته) او را . )ميشان كرد (لعنت، »ميرا كشت، خدا ي فرستاده، ميپسر مر

كه  يو كسان، ان مشتبه شدبلكه (امر) بر آن؛ دندينكش بينكشتند و به صل
ن مورد در شك و يقطعاً (خود) در ا، (قتل) او به اختالف افتادند ي در باره

بلكه فقط از حدس و گمان ؛ مورد ندارند نيدر ا ياطالع چيه. دنديترد
، ) داشته باشنديسي(به قتل شخص ع نيقيكه  يو در حال، كردند يرويپ
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را كشته حيو گمان كردند كه مسرا كشتند  يگريبلكه د؛ او را نكشتند (

 ؛ اند)
  با افتخار گفتند

 106، ص1(جاللين، ج( »هِملقَو مفتخرين »و .  
 ر، ج130، ص1(شب( »هِملقَو اجتراء على اهللا و افتخارا» و.  

  بلكه

 استثناء منقطع ألن اتباع الظن ليس من  »إال اتباع الظن« )374، ص2(درويش، ج
  . جنس العلم

 الظَّنِ« )587ص، 1(كشاف، ج استثناء منقطع ألنّ اتباع الظن ليس من  »إِلَّا اتِّباع
  جنس العلم، يعنى: و لكنهم يتبعون الظن.

    ----------------------------------------------   159آيه 
 بـِـهَوِان ِمــن اَهــِل الِكتــ  َ َمــِة يَكــوُن َويَــوَم الِقي  «؛قَبــَل َموتِــه ؛ِب ِاّال یَلـُـؤِم

يًدا َ   َعیَلِهم 
 اي ارياخت ي(از رو، يسيمرگ عاز  شيپ، اهل كتاب يتمام شك يب

، امتيو روز ق، آورنديم مانيخدا بودن)او ا ي به (نبوت و بنده)،اجبار
 . خواهد داد ي(همو) بر (اعمال)آنان گواه

  از روي اختيار يا اجبار

 ننَّ« )135، ص5(الميزان، جؤْملَي هتولَ مقَب نهاية األمر أن يقال: إن من ال »: ...بِه
رجوعه إليهم ثانيا يؤمن به عند موته، و من أدرك ذلك آمن به إيمانا  يدرك منهم

  اضطرارا أو اختيارا.
  نبوت و بندة خدا بودن

 ننَ« )134، ص5(الميزان، جؤْملَي    هتولَ مقَب كل واحد من أهل الكتاب يؤمن قبل »: بِه
سول اهللا ص و عبده موته بعيسى أي يظهر له قبيل الموت عند االحتضار أن عيسى كان ر

  .حقا
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    ----------------------------------------------   163آيه 
     ِانّا  ِایَل  اَوَحينا   َك كَما   اَوَحينا ِ  ِا ؛هِمن بَعِد  يّیَن نوٍح َوانل‘    َواَوَحينا   ِا َ ِا هـ

  ــَوِا ــعيــَل َوِا  َُس َوهــ َق َويَعقــوَب َواالَســباِط َوع روَن ـ َواَيـّـوَب َويــو
 َد َزبوًرا{نا داوَوءاتَي ‘َ َوُسیَلم  

طور  كه) ما همان آورنديم مانيا، به آنچه بر تو نازل شده نيا يآنان برا(
و  ليو اسماع ميو بر ابراه ميفرستاد يپس ازاو وح امبرانِيكه بر نوح و پ

 ونسيو ايوب و  يسيع و)عقوبياز) نوادگان ( امبرانيو (پ عقوبياسحاق و 
داوود  و به ميفرستاد ي) وحزيتو (ن بر، ميفرستاد يوح مانيو هارون و سل
 . مي(هم) زبور داد

  آورندبه آنچه بر تو نازل شده ايمان مي نيا يبراآنان 

 نا إِلى«قوله تعالى:  )140، ص5(الميزان، جيحكَما أَو كنا إِلَييحينَ   إِنَّا أَوالنَّبِي نُوحٍ و
هدعنْ بنُو«في مقام التعليل لقوله » مؤْميككما عرفت آنفا. و محصل » نَ بِما أُنْزِلَ إِلَي
أنهم آمنوا بما أنزل إليك ألنا لم نؤتك أمرا مبتدعا يختص من  -و اهللا أعلم -المعنى

  .الدعاوي و الجهات بما ال يوجد عند غيرك من األنبياء السابقين
    ----------------------------------------------   165آيه 

َ رُُسًال   يَن َوُمنِذريَن ِلئَّال يَكو ِّ ُسـِل ِلنلّـاِس   ُمبَ ـٌة بَعـَد ا اِهللا ُحج َ َ‘ 
ً َو ًا َحك َ   اَن اهللاُ 

آور و هشداردهنده بودند تا پس از (فرستادن آن) كه مژده يامبرانيهمان پ
خداوند  )،ي(آر. نداشته باشند ايدر برابر خدا عذر و بهانه مردم، امبرانپي

 . است ميو حك ريناپذ همواره شكست
  آور و هشداردهنده بودندمژدههمان پيامبراني كه 

 رِينَ«) 193، ص3(روح المعاني، جنْذم شِّرِينَ وبلًا مسجوز أن يكون نصبا على » ... ر
  .األول »رسلًا«البدلية من 
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    ----------------------------------------------   170آيه 

   َ ـي    ا َا انلّاُس قَد   َ َّقِ ِمن َربِّكُم ف سوُل بِا ُ ئئَءكُُم ا ا َل ً ن َواِ   ‘ماِمنوا َخ
 تَكفُروا فَِان  م الس ِ ً  ‘ِت َواالَرِض و هلِل ما  ً َحك َن اهللاُ َعل   َو

و كتاب) حق را  ني(د، از طرف پروردگارتان امبريپ نيا راستيبه، مردم يا
بهتر  تاني) كه براديكن ي(و كار ديآور مانيپس ا. است آورده تانيبرا

؛ يانيو نه به خدا ز دهيرس ينه به شما سود، ( ديو اگر كافر شو، است
همواره خداوند . متعلّق به خداست، است نها و زمي) آنچه در آسمانرايز

 . است ميدانا و حك اريبس
  و كاري كنيد

 221، ص3(مجمع البيان، ج( »راً لَكُمأي أتوا خيرا مما أنتم عليه من الجحود و » خَي
  . التكذيب
 را خيرا لكم مما أنتم فيه من الكفر و أى اقصدوا، أو ائتوا أم )593، ص1(كشاف، ج

  .التثليث و هو اإليمان و التوحيد
  افعلوا أو ائتوا خيرا لكم )198، ص3(روح المعاني، ج .  

    ----------------------------------------------   175آيه 
يَن ءاَمنوا بِاِهللا َواعتََصموا بِـه  ا اذل ـٍة ِمنـُه َوفَضـٍل  ؛فَاَم َ فََسـيُدِخلُُهم  َر

اًطا ُمستَ  ِ ِم ِایَلِه  د َ ً َو   ق
خود را (از هالكت ، آوردند و با كمك او مانيكه به خدا ا يا كسانام
و  خود (بزرگ) از جانب يآنان را در رحمت شك يب، )حفظ كردنديابد
كه  يشان) وارد خواهد كرد و آنان را به راه راست از استحقاق شتري(ب يلطف

 . خواهد كرد تيهدا، رسديبه خودش م
  رسد، هدايت خواهد كرده نزد خودش ميآنان را به راه راستي كه ب

 )217، ص: 3 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »هإِلَي يهِمدهي أي إلى  »و
  .اللّه عز و جل



ائدة    165  سورة ا

 

  ةاملائد سورة
    -----------------------------------------------   4آيه 

 ئَئلَس  ُ  ونََك ماذا َ  َلكُـمُ  «اُِحـل يِّ  قُـل اُِحـل الطِمـَن  ÷ُت ـ ُ ـ  َـواِرِح  َومـا َع ا
َ تُعَ ُملَکِّ  َكُُم اهللاُ ب  ّا َع ِ  ُن َ و ِّ»  َ  ُ ف ّا ِ َ  لوا  ُوا ا ُ اَمَسـكَن َعیَلكُـم َواذ

ِساِب  ‘وا اهللاَ َواتقُ  «اِهللا َعیَلهِ  يُع ا َ   ِان اهللاَ 
تمام «بگو: . حالل شده است شانيبرا ييزهايكه چه چ پرسندياز تو م

ـ  يشكار هايو از آنچه سگ» . ده استحالل ش تانيبرا زهيپاك يزهايچ
، ) به شما آموختهيزيآنچه خدا (با الهام غر اساسها را بر  كه شما آن
و نام  دبخوري، اندنگه داشته تانيـ (شكار كرده و آن را) برا ديآموزش داد

 نيو (در ا، دي) ببرديبر آن (ص )،شكار يها برا فرستادن آن خدا را (هنگام
كه مبادا از سر اسراف و ؛ (ديعذاب) خدا در امان نگه دارخود را از ( )،كار

  . رسديخداوند با سرعت به حساب (بندگان) م رايز؛ باشد) يسرگرم
  تمام

 )ء  إطالق الطيب أيضا من غير تقييده بشي )202، ص: 5 الميزان في تفسير القرآن، ج
لك فما يستطاب يوجب أن يكون المعتبر في تشخيص طيبه استطابة األفهام المتعارفة ذ

  عند األفهام العادية فهو طيب، و جميع ما هو طيب حالل.
  بر اساس

 من الحيل و طرق التعليم و التأديب، و  )236، ص3(روح المعاني، ج اللَّه كُملَّما عمم
  أجلية -من -و ... ذلك إما باإللهام منه سبحانه، أو بالعقل الذي خلقه فيهم جل و عال

  با الهام غريزي

 606، ص1(كشاف، ج( »اللَّه كُملَّما عممن علم التكليب، ألنه إلهام من اللَّه و   »م
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  . مكتسب بالعقل
    ------------------------------------------------   5آيه 

  َلكُمُ ا يِّ  یلَوَم اُِحل الط  ُت»   يَن اوتُوا الِكت َب ِحـلٌّ َلكُـم َوَطعـاُمكُم َوَطعاُم اذل
 ُ َ َص  «ِحلٌّ  ُ ُ ِت وَ ُؤِمن ا ُت ِمَن ن َوا ِ ن َصـا يـَن اوتُـوا ال ُت ِمـَن اذلَب تـ

  َ َوالُمتِخـذي  ِمن قَبِلكُم ِاذا ِ َ ُمسـا َ َغـ ِصن ُ  َرهُن ُ  ءاتَيتُموهُن ا
 ٍ َ ’اَخــدا ــهُل َوَمــن ي َ َ ــاِن فََقــد َحــِبَط  ِة ِمــَن  {فـُـر بِاال َ ِ ِ األ ــَو َوهُ

  يَن ا ِ  
(جز ، اهل كتاب يو غذا، حالل شد تانيراب زهيپاك يزهايامروز تمام چ
آنان  يشما (هم) برا يغذا و، شما حالل يبرا، آنان) يگوشت كشتار

مؤمنان وزنان  انيدامن از م ازدواج با)زنان پاك نيو (همچن، حالل است
داده  ياز شما به آنان كتاب آسمان شيپ كه يكسان انيدامن از م پاك
(و) ديرا بده شان هيمهر كه ي(البته)در صورت؛ (حالل) است، شده
 كه نيو نه ا؛ يعفّتينه با ب؛ )ديقصد ازدواج داشته باش(و ديدامن باش پاك
بر  هر كس (با مداومت شك يب. ديداشته باش ينامشروع پنهان ي رابطه

يتباه م ي) وكيكار (ن، (خود) را بپوشاند مانيا، خدا) يترك دستورها
  . اهد بودخو كاران انيو او در آخرت از زشود

  هركس (با مداومت بر ترك دستورات خدا) ايمان (خود) را بپوشاند

 )فهذا هو المراد من الكفر باإليمان  )207و 206، ص: 5 الميزان في تفسير القرآن، ج
لكن هاهنا نكتة و هي أن الكفر لما كان سترا و ستر األمور الثابتة ال يصدق بحسب ما 

إنما يصدق إذا ترك اإلنسان   و المزاولة فالكفر باإليمانيسبق إلى الذهن إال مع المداومة 
العمل بما يقتضيه إيمانه، و يتعلق به علمه، و دام عليه، و أما إذا ستر مرة أو مرتين من 

و من هنا يظهر أن  غير أن يدوم عليه فال يصدق عليه الكفر و إنما هو فسق أتى به.
  .هو المداومة و االستمرار» نِو منْ يكْفُرْ بِالْإِيما«المراد بقوله: 
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    -----------------------------------------------   6آيه 
   ـــي  اَي يَنءاَمنو ـ َهااذل ــلو الص َ ُ ِا ــ ُ ــِديَكُماِاذا  َهكُــم َواَي ــلوا وُ َ  ِة فَاغِس ِا

ــِق وَ  َراِف ُ  ا ــ ُءوِس ِ َ الكَ اَ  م وَ مَســحوا  ِ ُجَلكـُـم ِا ــ ُ  وَ  ‘عبَ ــا ِان ك ُ ُجنًُب نــ
روا هفـَـاط‘  ُ  َوِان ك َ  ُ   نــ َ   اَو  ُ َســَفٍر اَو  َء اََحــٌد ِمــن ِط ئِ م ِمــَن الغــا

 َ   اَو ُ انلِّسا ُ  س دوا ما ِ
َ ِهكُم َء فََلم  موا َصعيًدا َطيًِّبا فَامَسـحوا بِـُو ًء فَتَيَم

 ُ ــدي ــهُ َواَي ــدُ ‘م ِمن ي ُ ــا  ــ م ُ ــَل َعیَل ــاهللاُ یِلَجَع ٍج َول َ َ ــن  ــدُ ـم ِم ي ُ  ِكن 
 ُ َر  نِعَمتَهیِلَُطّهِ ِ ُ ُ َعیَلكُ  {م َویِل َشكُ م َلَعل   روَن م 

صورت و ، ديزيخكه به (قصد)نماز بر مي يهنگام، مسلمانان يا
دو  يرا تا برآمدگ تانياز سر و پاها يو بخش دييراتا آرنج بشو تانيها دست

 ماريو اگر ب، ديخود را (با غسل) پاك كن، ديبود جنُب و اگر، ديپا مسح كن
با زنان (خود)  اي، حاجت كرد ياز شما قضا يكي اي، ديحال سفر بوددر اي

 نيبد؛ ديكن مميت نياز زم پاك يبا سطح، ديافتيو آب ن ديكرد يكينزد
يخدا نم. ديرامسح كن تانهاي) دستيو (روهااز صورت يصورت كه بخش

شما  خواهديبلكه م؛ كند جاديشما ا يبرا ييو تنگنا يناراحت چيه خواهد
. پاك كند و نعمتش رابر شما تمام كندي)و باطن يظاهر يهاياز آلودگرا(

  . ديكن يباشد كه سپاسگزار
  قصد

 )الةِ« )609، ص: 1 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جإِلَى الص تُمكقوله  »إِذا قُم
د و كقولك: إذا ضربت غالمك فهون عليه، في أن المرا» فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللَّه«

  .إرادة الفعل
 ر، جالةِ« )134، ص1(شبإِلَى الص تُمنُوا إِذا قُمينَ آما الَّذهمن النوم أو أردتم » يا أَي

  . القيام إليها
    -----------------------------------------------   7آيه 

  ُ ُـ روا نِعَمةَ َواذ ي واثََق عنـا  “م بِـهاِهللا َعیَلكُـم َوميثاقَـُه اذل ِ َ  ُ ِاذ قُلـ
ُقوا اهللاَ  «َواََطعنا دورِ  ِان   ‘َوات اهللاَ َعیلٌم بِذاِت الص  
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كرده و عهدش را كه با  ينعمت خدا را كه (در پرتو اسالم) بر شما ارزان

و اطاعت  ميديشن: «ديدر آن زمان كه گفت؛ ديآر اديبه ، شما بسته است
(اسرار) درون  خدا رايز؛ ديخود را از (خشم) خدا در امان نگه دار» . ميكرد
  . اندديم يخوب را به هانهيس

  در پرتو اسالم

 235، ص1(الميزان، ج( »كُملَيع ةَ اللَّهمعاذْكُرُوا ن هو المواهب الجميلة التي » و
  . وهبهم اهللا سبحانه إياها في شعاع اإلسالم

    -----------------------------------------------   11آيه 
   ـــي  اَي ــوٌم اَـ  قَ َ ــَت اِهللا َعیَلكُــم ِاذ  وا نِعَم ُ ُــوا اذ ــَن ءاَمن ي َها اذل  ــطو ُس ا يَ
ُم فَكَ یَلكُ اِ  َ ُم َعنكُمم اَيِد َ ُقوااهللاَ  «ف اَيِد ِ  ‘َوات

اِهللا فیَلَتََولک َ َ ُؤِمنوَن َو    ا
 يهنگام؛ ديآور اديبه ، كرد ينعمت خدا را كه بر شما ارزان، مسلمانان يا

به  مي) تصمتان نيبه منظور نابود كردن شما و د، (از دشمنان يجمعكه 
پس (خدا) دستانشان را از شما كوتاه ؛ گرفتند شما يبه سو يدراز دست
بر خداوند  ديبا مؤمنان. ديخود را از (خشم) خدا در امان نگه دار. كرد

  . توكل كنند
  به منظور نابود كردن شما و دينتان

 قَ« )238، ص5(الميزان، ج مإِذْ ه كُملَيع اللَّه تمعنُوا اذْكُرُوا نينَ آما الَّذهأَنْ يا أَي مو
فالظاهر أن المراد به مطلق ما هم به المشركون من قتل المؤمنين و ...  (إلخ)» يبسطُوا

  إمحاء أثر اإلسالم و دين التوحيد.
    -----------------------------------------------   12آيه 

   َ   َوَلَقد اََخَذ اهللاُ ميثاَق ب ا ُمُ  ءيَل وَ ِا ـ نَقيًبـا بََعثنا ِمـ َ َ َ َع قـاَل اهللاُ  وَ  «اثـ
ّ َمَعكـُــم ـــلنِئ َلـــ «ِا الص ُ ُ ـــ َ ك وْةَ  اَ ُ ا ُ ُ َوءاتَيـــ ـــو ُ ر  َ ُُســـ َو ِ  ُ وْةَ َوءاَمنـــ

 ُ ُ ضــ َ َ  َواَ ُ ًضــا َحَســنًا َال َ ــَرن َعــنكُم َســيِّ اهللاَ  اتِكُم َوَالُدِخنَلكُــم ئئّفِ
 ارُ َجن َا االَ ِ

َ ي ِمن  َن كَ  ‘ٍت تَ ُ بَعَد ذ  َفرَ َ   م فََقد َضل ِلَك ِمن َء َسـوا
بيِل  الس  
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دوازده سرپرست  شان انيو درم، گرفت مانيپ لياسرائ يخدااز بن يراست به
 نقصيكامل و ب اگر نماز را. من با شما هستم«و خداوند فرمود:، ميفرستاد

، )(چه واجب باشد و چه مستحب دي(از مال خود) انفاق كن، ديآور جاي به
قرض ، و (با انفاق)ديكن شانياريم و با احترا ديآور مانيا امبرانميبه پ

و شما را در بهشت پوشانميرا م تانيهايحتماً بد، ديبده به خدا ييكوين
هر كس از . ست يجار ييرودها، درختان) آن(ريكه از ز كنميوارد م هايي

راه راست را گم كرده  يراست به، )كفر ورزدماني(پ نيشما كه پس از ا
  » . است

  پيمان

 112، ص1(جاللين، ج» (كذل دعنْ كَفَرَ بالميثاق» فَم .  
    -----------------------------------------------   15آيه 

   ِ ـي  اَهَل ال  ت ُ ِب قَد  ُ َل ِّ ً م كَ َءكُم َرسونُلا يُبَ ُ  اث ّا ك فوَن ِمَن ِ ُ  ُ ن
 الكِ  َ ت ٍ ِب َويَعفوا َعن   ‘ث َ  َءكُمقَد  ِ  ِم  اِهللا نوٌر َو ٌ ت   ٌب ُمب

 ياريكه بس يدر حال؛ نزد شما آمده است ام امبريپ شك يب، اهل كتاب يا
و از كنديآشكار م، ديكرديم يمخف)تانياز آنچه راكه از كتاب (آسمان

از ، راستيبه. پوشد يچشم م )تانهايفي(از تحر ياري(آشكار كردن) بس
  ؛ شما آمد يروشنگر براي نور و كتاب، خدا يسو

  هايتان)(آشكار كردن) بسياري (از تحريف

 أما عفوه عن كثير فهو تركه كثيرا مما كانوا يخفونه من ) 244، ص5، ج(الميزان
الكتاب، و يشهد بذلك االختالف الموجود في الكتابين، كاشتمال التوراة على أمور في 
التوحيد و النبوة ال يصح استنادها إليه تعالى كالتجسم و الحلول في المكان و نحو ذلك، 

نبياء الكرام من أنواع الكفر و الفجور و الزالت، و و ما ال يجوز العقل نسبته إلى األ
كفقدان التوراة ذكر المعاد من رأس و ال يقوم دين على ساق إال بمعاد، و كاشتمال ما 

  .عندهم من األناجيل و ال سيما إنجيل يوحنا على عقائد الوثنية
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    -----------------------------------------------   16آيه 

  ِ دي ب بَعَ ِه َ ل {ضوانَهرِ  اهللاُ َمِن ات ُسـبَُل الس  وَ  ِم ـ  َ ُجُهـم ِمـ ِ ُ ـالظ  ي ُ ِ 
 ِ  انلّوِر ب

َ ِ ـ ِا   وَ   ؛هِاذن ِم ِا د َ  ٍ اٍط ُمستَق ِ  
به ، آن ي لهيبه وس، كنند يرويپ اشيرا كه از خشنود يكسان، كه خداوند

با اجازه (و  )،كتاب نيو (ا، كنديم تيسالمت و سعادت هدا هايراه
 شانيو ا رسانديو به نور م كند يم خارج هايكيآنان را از تار، ) خداتيرضا

  . كنديم تيرا به راه راست هدا
  اجازه (و رضايت) خدا

 اإلخراج من الظلمات إلى النور إذا نسب إلى غيره تعالى  )246، ص5(الميزان، ج
  كنبي أو كتاب فمعنى إذنه تعالى فيه إجازته و رضاه.

    -----------------------------------------------   18آيه 
ــ   ــودُ َوانل ــِت ایلَه   ي َوقاَل ــا ــُن اَبن َ  ــا ُ  }‘ ُؤهءُ اِهللا َواَِحبّ ُ ب ــّذِ ــَم يَُع م قـُـل فَِل

ن َخَلَق « بُِذنوبِكُم  ِ  ٌ َ َ ُ ب   ‘بَل اَن َشا َن  ِ  يَغِفرُ  َشا ُب َمن  َوهلِل ُمـکُل  ‘ءُ ءُ َويَُعّذِ
 م الس ُماو َ ُ  «ِت َواالَرِض َوما بَي َص   َوِایَلِه ا

» . مييما (همچون) پسران خدا و دوستان او: «گفتند انيحيو مس انيهودي
بلكه شما ؛ »كند؟يتان عذاب م پس چرا شما را به سبب گناهان«بگو: 

و ، آمرزديم، هر كه را بخواهد. دياو هست دگانيآفر ي از جمله ي(هم) بشر
و  نيو زم هاسمانآ ييروا فرمان )،ي(آر. كنديعذاب م، هر كه را بخواهد

 يتنها به سر )،و بازگشت (همه، خداست يبرا، ستآن دو ا انيآنچه م
  . اوست

  همچون

 )فإنما أريد باألبناء أنهم من اهللا سبحانه  )249، ص: 5 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .بمنزلة األبناء من األب، فهم بمنزلة أبناء الملك بالنسبة إليه
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    -----------------------------------------------   19آيه 
    ـي  اَهَل الِكت ُ ِب قَد  ِّ  َءكُم َرسونُلا يُبَ َ ُسـِل اَن تَقولـوا   َلكُم  ٍة ِمـَن ا َ َ ف

  ٍ ما  ٍ َوالنَذ َش   «َءنا ِمن  ٌ فََقد  ٌ َونَذ َش   ’َءكُم  َ ٌ  َواهللاُ  ٍء قَد َ  ِ
  لُکّ

كه در  يدر حال؛ ما نزد شما آمده است امبريپ شك يب، اهل كتاب يا 
؛ كنديروشن م تانيرا) برا تقي(حق، امبرانيپ انيافتادن م دوران جدايي
نزد ما  ايدهنده و هشداردهنده مژده چيه« ديي) بگوامتيتا مبادا (در ق

دهنده و  مژده شك يب؛ )دياوريكه گفته خواهد شد: عذر ن؛ (»امدين
  . تواناست يخداوند بر هر كار. نزدتان آمد ايهشداردهنده

  گفته خواهد شد: عذر نياوريد

 يرٌ تفصح  )275، ص3(روح المعاني، جنَذ يرٌ وشب كُمجاء الفاء في قوله تعالى: فَقَد
  .التقدير هنا ال تعتذرو عن محذوف ما بعدها علة له، و

 يرٌ« )440، ص2(درويش، جنَذ يرٌ وشب كُمجاء الفاء هي الفصيحة، أي: إذا  »فَقَد
  اعتذرتم بذلك فقد جاءكم بشير و نذير.

    -----------------------------------------------   20آيه 
     ؛ِلَقوِمه َوِاذ قاَل مو  ي وا نِعَمَة اِهللا َعیَلكُم ِاذ َجَعـَل فـيكُم اَنِبيـا ُ َء َقوِم اذ

 ُ ً َوَجَعَل َ يُؤِت اََحًدا ِمَن الع كُ َوءات م ُملو َ م ما َ  
نعمت خدا را كه بر «به قومش گفت:  يكن) كه موس ادي(را  يزمان 

قرار داد و  يامبرانيپ تان انيكه در م يهنگام؛ ديآور اديبه ، كرد يشماارزان
به شما داد  ييزهايقرار داد و چ)(خود اريشما را حاكمان و صاحبان اخت

  ؛ نداده است انياز جهان كي چيكه (تا كنون) به ه
  تاكنون

 )نَ «ثم قال:  )288، ص: 5 الميزان في تفسير القرآن، جداً مأَح ؤْتي ما لَم آتاكُم و
نايات و األلطاف اإللهية التي اقترنت بĤيات باهرة قيمة بتعديل حياتهم و هي الع» الْعالَمينَ

لو استقاموا على ما قالوا، و داموا على ما واثقوا، و هي اآليات البينات التي أحاطت بهم 
من كل جانب أيام كانوا بمصر، و بعد إذ نجاهم اهللا من فرعون و قومه، فلم يتوافر و 
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البراهين الساطعات و النعم التي يتنعم بها في الحياة على  يتواتر من اآليات المعجزات و
 أمة من األمم الماضية المتقدمة على عهد موسى ما توافرت و تواترت على بني إسرائيل.
على هذا فال وجه لقول بعضهم: إن المراد بالعالمين عالمو زمانهم و ذلك أن اآلية تنفي 

من النعم ما أوتي بنو إسرائيل، و هو  أن يكون أمة من األمم إلى ذلك الوقت أوتيت
  كذلك.

    -----------------------------------------------   23آيه 
ـافوَن اَنَعـَم اهللاُ َعیَلِهَمـا ادُخلـوا َعیَلِهـُم ابلـاَب فَـِاذا   َ يـَن  قاَل َرُجالِن ِمـَن اذل

 كُم غ و   ‘بِلوَن َدَخلتُموهُ فَِان اِهللا فَتََولک َ َ َ َو ُ ُمؤِمن   ا ِان كُن
دو  (و) خدا به آن دنديترسيلفت با خدا)مكه (از مخا يدو تن از كسان

از آن  و) ديبر ورشيبر آنان  يناگهان«(گفتند: ، بود دهي) بخشمانينعمت (ا
و ، شد ديخواه روزيپ، دكه وارد آن شوي نيهم. ديدروازه بر آنان واردشو

  » . ديفقط بر خدا توكل كن، ديدار مانياگر ا
  ناگهاني بر آنان يورش بريد

 ،278، ص3ج (روح المعاني( »الْباب هِملَيخُلُوا عأي باب مدينتهم و تقديم  »اد
»هِملَيعليه لالهتمام به ألن المقصود إنما هو دخول الباب و هم في بلدهم أي  »ع

  .فاجئوهم و ضاغطوهم في المضيق و ال تمهلوهم ليحصروا و يجدوا للحرب مجاال
    -----------------------------------------------   26آيه 

َمٌة َعیَلِه   َ ا ُم  َ َسنَةً  [مقاَل فَِا ِ االَرِض  [اَربَع وَن  َ الَقـوِم  ‘يَت َ فَال تَأَس 
 الف َ   ِسق

يچهل سال (ورود و اسكان در) آنجا بر آنان ممنوع م«خداوند) فرمود: (
پس به . سرگردان خواهند بود، ني)آن سرزمابانِي(ب كه در يدر حال؛ شود

  » . شمبا نياندوهگ، نافرمان تيجمع نيسبب (سرنوشت) ا
  ورود و اسكان

 )أي دخولها و تملكها محرمة عليهم )294، ص: 5 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
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    ----------------------------------------------   27آيه 
ل   يُتََقبـ َ ا َو ِ بانًا فَتُُقبَِّل ِمـن اََحـِد

ُ با   َ َّقِ ِاذ  َ ءاَدَم بِا َواتُل َعیَلِهم نَبَاَ اب
ِ قاَل َالَقتنَُلَك  َ   «ِمَن األ َ قاَل ِا ُتق   ا يَتََقبُل اهللاُ ِمَن ا

؛ بازگو كن شاني(و بدون نقص) برا يدرست داستان دو پسر آدم را به
 يكيو از ، خدا كردند به شدن كينزد يرا برا ي) كاركيكه (هر  يهنگام

حتماً «حسد)گفت: ياز رو لي(قاب. نشد رفتهيپذ يگريو از د، شد رفتهيپذ
از  خدا فقط)؛ندارم يريمن تقص«(فت: ) گلي(هاب» . كشت تو را خواهم

  ؛ رديپذيم زكارانيپره
  به درستي

 قِّ« )282، ص3(روح المعاني، جأي  »اتْلُ«متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر  »بِالْح
   .اتل تالوة متلبسة بالحق و الصحة

 )قِّ« )624، ص: 1 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جتالوة ملتبسة بالحق  »بِالْح
  ة.و الصح

    ----------------------------------------------   37آيه 
يدوَن اَ  ا ُ َ ِم اِرج ِ  ُ ا ِمَن انلّاِر َوما  ُ ٌ  «يَ ُ َعذاٌب ُمق َ   َو

 يو عذاب، نخواهند آمد رونيو از آن ب، آمدن از آتش را دارند رونيب يآرزو
  . خواهند داشتي شگيهم
  آرزوي

 نَ النَّ« )295، ص3(مجمع البيان، جوا مخْرُجونَ أَنْ يرِيدأي يتمنون أن يخرجوا  »ارِي
  .من النار عن أبي علي الجبائي قال ألن اإلرادة هنا بمعنى التمني

 ونَ« )117، ص1(جاللين، جرِيديتمنون »ي .  
 ر، جونَ«  )138، ص1(شبرِيديتمنون »ي   

    -----------------------------------------------   41آيه 
    اَيـي َ ـ ِ الكُفِر ِم َن  ُساِر يَن  ُنَك اذل سوُل اليَ يـ َها ا اذل ا ءاَمنّـا َن قـالو

َ تُؤِم ُم بِاَفواِهِهم َو ُ يـَن هـادوا [قُلو َن  [َوِمـَن اذل ّـا َ َن ِللكَـِذِب  ّـا َ
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يَن  َ ُ  «َ يَأتوَك  ِلَقوٍم ءا ِّ ي َ َ َ  «؛ِلَم ِمن بَعِد َمواِضِعهفوَن ال ِان  يَقولـو
 ه ُ َتَـهَومَ  ‘َ تُؤتَوهُ فَاحَذروا ِا ذا فَخُذوهُ وَ اوتي ِِد اهللاُ ِفت ُ ـکِلَ  { ن  َ فََلـن 

َ  {َله ِِد اهللاُ اَ ‘ائئً اِهللا َشي ِم ُ  َ يَن  اذل َ رَ  اُو ُم يَُطّهِ َ نيـا  ‘قُلو ادل ِ  ُ َ

ٌي  ِة َعذاـٌب  «ِ َ ِ ِ األ  ُ َ ٌ  َو   َعظ
را  تو، افتند ي) كفر ميو رغبت در (واد شتاب مبادا آنان كه با، امبريپ يا

 يدر حال؛ ». ميآورد مانيا: «نديگويآنان كه به زبان م هم؛ كنند نياندوهگ
به سخنان  اريكه بس انيهودي) زيو (ن؛ است اوردهين مانيا شانيها كه دل

به، اندامدهيرا كه نزد تو ن يگريو سخنان گروه د دهنديم دروغ گوش
رفتن در محلپس از قرار گ را)و احكام يسخنان (اله. رنديپذيم خوبي
به  (بزرگانشان. )كننديم ريبد تعب اي، ( دهنديم ريي) خود تغي(اصل هاي

مانند) نظر ما به شما داده ، اسالم امبريپ ياگر (از سو: «نديگويآنان) م
» . ديكن ي(از آن حكم) دور، به شما داده نشد و اگر، ديريآن را بگ، شد
 ايذره يتوانينم، كند ذابرا سرافكنده و ع ياگر خدا بخواهد كس )،ي(آر

 خواهديهستند كه خدا نم يكسان، آنان. ياز (عذاب)خدا را از او دفع كن

 يعذاب، و در آخرت، ييو رسوا يخوار، ايدر دن. را پاك كند شانهايدل
  . بزرگ خواهند داشت

  هم آنان كه

 هِ«قوله:  )340، ص5(الميزان، جنَّا بِأَفْواهينَ قالُوا آمنَ الَّذممهنْ قُلُوبتُؤْم لَم و بيان » م
  .لهؤالء الذين يسارعون في الفكر أي من المنافقين

  سرافكنده

 )634، ص: 1 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »تْنَتَهف اللَّه رِدنْ يم تركه  »و
 .مفتوناً و خذالنه

 )أحدها) أن الفتنة قيل فيه أقوال ( )302، ص: 3 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  أي يعذبون» علَى النَّارِ يفْتَنُونَ«العذاب أي من يرد اهللا عذابه كقوله تعالى 

  

  اي از (عذاب) خدا را از او دفع كنيتواني ذرهنمي



ائدة    175  سورة ا

 

 )ئاً« )302، ص: 3 مجمع البيان في تفسير القرآن، جشَي نَ اللَّهم لَه كلأي » فَلَنْ تَم
  .ألجله من أمر اهللا الذي هو العذاب أو الفضيحة أو الهالك شيئافلن تستطيع أن تدفع 

    ----------------------------------------------   42آيه 
ــِذِب   َن ِللكَ ــا ّ ــحِت ُّ اَ  َ ـَـِا ‘لــوَن ِللس ُم  ف َ ــ اَو  ءوَك فَــاحكُم بَي

ِ ُم اَ وَك َشـي «َع ّ ُ ُم فََلن يَ ِض َع ُ َوِان َحكَمـَت فَـاحكُم  «ائئً َوِان ت
ُم بِالِقس َ  ‘ِط بَي َ  ِا ُقِسط ِب ا ُ   اهللاَ 

، كننديگوش م اري)را بسشانيسخنان دروغ(علما)،عوامشان، مردم(
) نزدت يداور ياگر (برا. خورنديم ادي) مال حرام (و رشوه) زشانيو(علما
 ياز آنان رو ايكن  يداور شان انيم )،يخواست. با توست اري(اخت، آمدند
 اگرو ، به تو نخواهند رساند يانيز وجه چيبه ه، يگردان يو اگر رو، گردان
كه خدا ؛ به عدالت حكم كن، يحكم كن شان ني) بي(خواست
  .را دوست دارد شگانيپ عدالت

كنند و (مردم عوامشان) سخنان دروغ (علمايشان) را بسيار گوش مي
  خورند(علمايشان) مال حرام (و رشوه) زياد مي

 صل أن اليهود منهم علماء وصف لقوم آخرين، و المح )341، ص5(الميزان، ج
  يأكلون الرشا، و عامة مقلدون سماعون ألكاذيبهم.

    ----------------------------------------------   44آيه 
   نَلَا اتلور ِانّا ـا اَ َ  ‘َونـورٌ  يهُـدً  َة ف وا ِلـذل َ يـَن اَسـ يّـوَن اذل ِ َـا انل ِ كُـُم  َ 

  هادوا وَ  ب  َ ا ِ  ِنيّو َا استُحِفظوا ِمـن  ِ ـِب اهللاِ تـَواالَحبارُ  انوا  َو
  دا َ ُ َ ‘ ءَ َعیَلِه  َشـُوا انلّـا َ ِ  َواخَشـوِن  فَـال  وا ب َ َشـ َنًـا قیَلـًال ـايـئئَوال َ  ‘ 

كُ  َ  َ  َوَمن  ا ِ ُ  م  ََل اهللاُ فَا ُ الك اَ ُ  َ َ و   ِفرو
(همان) ؛ مينازل كرد، (بزرگ) است يو نور تيهدا يما تورات را كه حاو 

يم يداور انيهودي يبا آن برا، (خدا) بودند ميسلكه ت يامبرانيكه پ
از آن رو كه محافظت از ، نيو دانشمندان د ي) مردان الهزيو (ن، كردند

 في) بر (تحروستهيسبب پ نيو (بد بود كتاب خدا از آنان خواسته شده
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 يعلما يا(، نيبنابرا. )كردنديطبق آن حكم م، نشدن آن) گواه بودند (

 يمرا به بها هايو نشانه اتيو آ ديو از من بترس ديساز مردم نتر )،هودي
 يداور، كه بر اساس آنچه خدا نازل كرده يكسان )،ي(آر. دينفروش ياندك
  . انديقيكافران حق، كنندينم

  از آن رو كه محافظت از كتاب خدا از آنان خواسته شده بود

 )لَ«فقوله: )343، ص5، ج الميزان في تفسير القرآنكانُوا ع وداءشُه هبمنزلة النتيجة » ي
  .(إلخ) أي أمروا بحفظه فكانوا حافظين له بشهادتهم عليه» بِما استُحفظُوا«لقوله: 

  اي علماي يهود

 نِ« )307، ص3(مجمع، جاخْشَو و ا النَّاسأي ال تخشوا يا علماء اليهود »فَال تَخْشَو.  
    -----------------------------------------------   45آيه 

نــا َعیَلِهــمَوكَ     تَ ــا ــاَن انل  ف ِ ِ َواالَنــَف بـِـاالَنِف  فــَس بِانلف َ بـِـالَع َوالَعــ
 ِ ُ ٌ  َواالُذَُن بـِـاالُذ وَح قِصــا ُ ــّنِ َوالــ ــن بِالّسِ َ  ‘َوالّسِ ـَـن تََصــد  ؛بـِـه َ

  َوَم {‘كَّفاَرةٌ َله فَُهَو  ا ِ كُم  َ  َ  ُ ََل اهللاُ فَا ُ الاَ ُ  َ   َن وِ و
جان (قاتل)  )،ناحقدر قتل عمد و به( كه مير كردمقرّ هوديبر ، در تورات

، ) چشم در برابر چشمني(همچن؛ )شوددر برابر جان (مقتول گرفته مي
و (به طور ، دندان در برابر دندان، گوش در برابر گوش، ينيب در برابر ينيب

كه  كس هر يول؛ كه قابل قصاص است) قصاص دارد ها(ييزخم )،يكل
 يبرا ايكفّاره، آن (بخشش)، را ببخشدآن (قصاص) ، صدقه يبرا

اساس دستور خدا عمل  بر ديبا، بخشديو (اگر نم، (گناهان) او خواهد بود
، كنندينم يداور، كه بر اساس آنچه خدا نازل كرده يو كسان )،كند
  . انديقيكاران حق ستم

  شود)(در قتل عمد و به ناحق) جان (قاتل) در برابر جان (مقتول گرفته مي

 368، ص1شاف، ج(ك( »مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق »بِالنَّفْسِ«مأخوذة  »أَنَّ النَّفْس . 

  به طور كلي

 )309، ص: 3 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »صاصق رُوحهذا عام في كل  »الْج
ما يمكن أن يقتص فيه مثل الشفتين و الذكر و األنثيين و اليدين و الرجلين و غيرهما و 
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  .قتص الجراحات بمثلهاي
  كه قابل قصاص است

 638، ص1(كشاف، ج (»صاصق رُوحذات قصاص، و هو المقاصة، و معناه: ما » الْج
  .يمكن فيه القصاص و تعرف المساواة

  بخشد، بايد بر اساس دستور خدا عمل كنداگر نمي

 أن قوله:  )346، ص5(الميزان، ج»كُمحي نْ لَمم لعلة موضع ، من قبيل وضع ا»و
و إن لم يتصدق فليحكم بما أنزل اهللا فإن من لم يحكم بما أنزل اهللا  معلولها و التقدير:

  فأولئك هم الظالمون.
    ----------------------------------------------   48آيه 

   نَلا   َواَ  ِایَلَك الِكت َ يََديِه ِمَن الِكت َ ا ب ِ قًا  َّقِ ُمَصّدِ  «ِب َوُمَهيِمنًا َعیَلهِ َب بِا
  ا ِ ُم  َ   «ََل اهللاُ اَ  فَاحكُم بَي  َوالتَتِبع اَهوا ا  ّ َ  ُ َـّقِ َء ِلكُـّلٍ َجَعنلـا  ‘َءَك ِمَن ا

 ً ا َعًة َوِم ِ   ‘ِمنكُم  ـًة واِحـَدًة َولـَوَلو شا ََعَلكُـم اُم َ ِكن یِلَبلُـَوكُم ـَء اهللاُ 
    «كُمـ ءات ف َ يًعـ ‘ِت فَاستَِبُقوا ا َ ِجعُكُـم  َ َ اِهللا  ُ ِا ـا كُنـ ِ َبِّـئُكُم  ُ ا فَي

تَِلفوَن  َ   فيِه 
كه آنچه  يدر حال؛ ميبر تو نازل كرد، كتاب را كه سراسر حق است نيا 
 قي) ـ را تصديآسمان ي(هاكتاب ي همه يعنيـ -از خودش است  شيپ
بر اساس آنچه خدا  شان انيپس م. و مراقب و مسلّط بر آنان است كنديم

از ، آنان هاياز هوس يرويپ ي جهيو در نت كن يوردا، بر (آنان)نازل كرده
و  نآيي، ها)از شما(امت كيهر  يبرا. منحرف نشو، تو آمده يكه برا يحقّ
ها) را حتماً شما (انسان، خواستيو اگر خدا م، ميداد قرارروشن  يروش
است كه شما را بر  نيهدف ا يول؛ دادي) قرار منييآ كي(و بر  گانهي امتي
(با ، چه (از استعداد و فهم كه به مرور زمان) به شما داده استآن اساس
در  وگو گفتبحث و  ي(به جا، نيبنابرا. ديازماي) بينيگوناگون د هايبرنامه
 گريكديخوب از  يدر كارها)،مختلف انياختالفات احكام در اد ي باره
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خداست و (خدا)  شگاهيپشما به  ي ) بازگشت همهراي(ز؛ ديريسبقت بگ

  . آگاه خواهد كرد، دياش اختالف داشت ) آنچه در بارهقتيرا از (حقشما 
ملتبسا بالحق و مصاحبا له ال يفارقه، لما كان  :»بالحق«) 281، ص4(بحر المحيط، ج

  متضمنا حقائق األمور، فكأنه نزل بها.
  مراقب و مسلط

  ر چيز] و مسلط ب المهيمن: مراقب [همه »)سوره حشر 23ذيل آيه «(دكتر مستفيد
هيمنَ يهيمنُ فهو مهيمن اذا كان رقيباً علي الشيء ... اصله المئَيمن علي «چيز]:  [همه

المهيمن: «(مج)؛ » فقُلبت همزته هاء. فُخِّم بها اللفظ لتفخيم المعني ةمفَيعل من االمان
  (ك).» الرقيب علي كلّ شيء ، الحافظ له

ت احكام در اديان مختلف،) در كارهاي (به جاي بحث و گفتگو دربارة اختالفا
  خوب از يكديگر سبقت بگيريد

 )قوله: ) 353، ص: 5 الميزان في تفسير القرآن، ج» ةً ورْعش نْكُملْنا معكُلٍّ جل
بما له من الزم المعنى أي و جعلنا هذه الشريعة الحقة المهيمنة على سائر » منْهاجاً

و صالحكم ال محالة فاستبقوا الخيرات و هي األحكام الشرائع شريعة لكم، و فيه خيركم 
  و التكاليف، و ال تشتغلوا بأمر هذه االختالفات التي بينكم و بين غيركم.

  زيرا

 640، ص1(كشاف، ج( »كُمرْجِعم استئناف في معنى التعليل الستباق »  إِلَى اللَّه
 . الخيرات

    -----------------------------------------------   49آيه 
  َواَِن   ا ِ ُم  َ ََل  احكُم بَي   اَ ُ اَن يَفِتنـوَك َعـن اهللاُ َوالتَتِبع اَهـوا ُ َواحـَذر َء

  ََل اهللاُ ِایَلــَك  بَعــِض مــا ــا «اَ  ــوا فـَـاعَلم اَ ِــبَعِض  فَــِان تََول ُم ب َ يــُد اهللاُ اَن يُصــي ُ
ِم ِ ً  ’ذُنو   ِسقوَن ا ِمَن انلّاِس َلف َوِان كَث

بر اساس آنچه خدا نازل  شان انيم كه نيا)به ميكرد يوح نيو (همچن 
كه مبادا ؛ زينكن و از آنان بپره يرويپ شانهايكن و از هوس يداور، كرده
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. منحرف كنند، از آنچه خدا بر تو نازل كرده يدهند و) از برخ بيتو را (فر
از  ي) برخفريآنان را فقط به (ك خواهديبدان كه خدا م، اگر پشت كردند

 قيشان را تا آخرت به تعو گناهان ي همه فري(و ك، شان گرفتار كند گناهان
  . اند نافرمان، از مردم ياريقطعاً بس. انداخته است)

  و كيفر همة گناهانشان را تا آخرت به تعويق انداخته است

 ر، ج140، ص1(تفسير قرآن، شب (»ضِ ذُنُوبِهِمعبِب مهيبصأَنْ ي اللَّه رِيدأَنَّما ي لَمفَاع «
ليذيقهم بعض الذي « المجازاة بجميع الذنوب يكون في اآلخرة كقولهتنبيه على أن 

  .41: 30» عملوا
    -----------------------------------------------   51آيه 

    اَيـي  ـ ِخُذوا ایلَهوَد َوانليَن ءاَمنوا التَت َها اذل ي    ‹ ءاَویِلا  ‘ءُ بَعـٍض بَعُضـُهم اَویِلـا
ه ُ ِمنكُم فَِان  ُم {َوَمن يَتََو َ  ’ِم   َ ِ ِدي الَقوَم الِان اهللاَ ال

؛ ديرا دوستان (خود) انتخاب نكن انيحيو مس انيهودي، مسلمانان يا
برضد شما ، شان اختالفات ي (و با همه گرنديكديدوستان ، ) آنانراي(ز

از ، برقرار كند يدوست ي و هر كس از شما كه با آنان رابطه، اتّحاد دارند)
  . كندينم تيكار را هدا ستم مردم، خداوند. كار)ها خواهد بود آن(ستم
  انتخاب نكنيد

 )ا االتّخاذ: فهو األخذ مع ) 42، ص: 1 التحقيق في كلمات القرآن الكريم، جو أم
و قالُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَداً ...، اتَّخَذَ اللَّه إِبراهيم  الدقّة و التوجه، فيكون قريبا من االنتخاب.

  اتَّخَذُوا منْ دونه أَولياء ...، اتَّخذي منَ الْجِبالِ بيوتاً. يلَه في الْبحرِ ...،خَليلًا ...، فَاتَّخَذَ سبِ
    ----------------------------------------------   52آيه 

  َ َ َ َ ف ِم يَقولـو َن فـ ُساِر ٌض  َ َ ِم  ِ يَن  قُلو ـ ي اذل  َنا  َ اَن تُصـي
  ٌ رِئَ دا ٍ مِ  ‘ ة

َ بِالَفتِح اَو اَ ِ َ اهللاُ اَن يَأ   ؛ن ِعنِدهفََع َ   فَيُصـِبحوا    مـا وا  ّ َ  اَ
  م ن ِ ِ َ اَنفُ   ِدم

) دي(از شك و ترد يمرض شانهايكه در دل يكسان ينيبيسبب م نيبد
: نديگويكار خود) م هيتوج ي(و برا شتابندي) آنان ميدر (دوست، است
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» . )ميشو ازمنديآنان ن ياريو به (به ما برسد يناگوار ي حادثه ميترسيم«
(به  شياز جانب خو ياوضاع و احوال خاص اي يروزياست كه خدا پ ديام

 شانهايآن(منافق)ها از آنچه در دل، جهي) آوردو در نتدينفع مسلمانان پد
  شوند مانيپش، كردنديپنهان م

  از شك و ترديد

 ر، ج140، ص1(شب (»رَضم ي قُلُوبِهِمينَ فشك و نفاق» فَتَرَى الَّذ .  
  ه ياري آنان نيازمند شويمو ب

 رَةٌ  نَخْشى« )320، ص3(مجمع، جنا دائيبأي دولة تدور ألعداء المسلمين » أَنْ تُص
  .على المسلمين فنحتاج إلى نصرتهم عن مجاهد و السدي و قتادة

    ----------------------------------------------   53آيه 
  َ َويَقوُل اذل  ا اَهءاَمنو   ـ  ُؤال يَن اَقَسموا بِاِهللا َجهَد اَ ِء اذل ِ ََعكُـم ÷مِ َ ُـم     ‘ِا

 فَاَصبَحوا خ ُ ُ ا يَن َحِبَطت اَ ِ  
)ها يحيو مس هايهودي( نيا ايآ: «نديگوي) مماردالنيمؤمنان (به آن ب
(در » كه با شما خواهند بود؟! خوردنديتمام قسم م تيهستند كه با قاطع

 كار انيز، جهيو در نت، شود ي(خوب) آنان نابود م ي) كارهازيعاقبت ن
  . خواهند شد

  در عاقبت نيز

 قوله:  )373، ص5(الميزان، ج»ممالُهأَع بِطَتكالجواب لسؤال مقدر، و المعنى: و »ح ،
عسى أن يأتي اهللا بالفتح أو أمر من عنده فيقول الذين آمنوا لهؤالء الضعفاء اإليمان عند 

سموا باهللا جهد أيمانهم حلول السخط اإللهي بهم: أ هؤالء اليهود و النصارى هم الذين أق
أي أيمانهم التي بالغوا و جهدوا فيها جهدا إنهم لمعكم فلما ذا ال ينفعونكم؟! ثم كأنه سئل 
فقيل: فإلى م انتهى أمر هؤالء الموالين؟ فقيل في جوابه: حبطت أعمالهم فأصبحوا 

  خاسرين.
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    ----------------------------------------------   54آيه 
    اَيـي تَد ِمنكُم َعنـ َ يَن ءاَمنوا َمن  ُم  ؛ديِنه َها اذل  ـ ِ ُ ِ اهللاُ بَِقـوٍم  فََسـوَف يَـأ

ِبّونَه ُ   ،َو ِ َ اَ ُؤِمن َ ا َ  اَِذلٍة  َ ال َ  ٍة  ُ ِهـدوَن  َسـبيِل اِهللا ِفـريَن 
  افوَن َلوَمَة ال َ ُ ذ ‘ مِئٍ َوال َ ِلَك فَضُل اِهللا ي ءُ ؤتيِه َمن    َواهللاُ واِسٌع َعیلمٌ   ‘شا

ينم ياني(به خدا ز، برگردد نشيكس از شما كه از د هر، مسلمانان يا
 و شان دارد كه دوست آورديرا م يخدا مردم زوديو بداند كه) به رساند
، و در برابر كافران، نرم و فروتن، در برابر مؤمنان. ) دوستش دارندزي(آنان ن
 چياز سرزنش ه و كننديدر راه خدا تالش م. و مقتدرند ريگ سخت

لطف و فضل خداست كه به هر كس ، نيا. ترسندينم ايدهكنن سرزنش
  . داناست اريو (او) بس، ريفراگ، (رحمت) خداوند. دهديم، بخواهد

  رساندبه خدا زياني نمي

 ر، جن« )141، ص1(شبع نكُمم رْتَدن يم هينفلن يضر اهللا» د .  
    ----------------------------------------------   56آيه 

يَن  {َوَمن يَتََول اهللاَ َوَرسوَله  َواذل  ُ الغ  ءاَمنوا فَِا ُ َب اِهللا  ِ َ   بِلو
، و (آن) مؤمنان را سرپرست خود قرار دهد امبرشيو هر كس كه خدا و پ

  . انديقيحق روزمندانيپ، خدا اورانيو) ، خداست اوراني(از 
  از ياوران خداست

 )ونَ«قوله  )387، ص: 12 مفاتيح الغيب، جبالْغال مه اللَّه زْبجملة واقعة  »فَإِنَّ ح
موقع خبر المبتدأ، و العائد غير مذكور لكونه معلوما، و التقدير فهو غالب لكونه من جند 

  اللَّه و أنصاره.
    ----------------------------------------------   58آيه 

ل  الص َ ُ ِا َذوها هُزًُوا َوَلِعًباَوِاذا ناَدي  َ ذ  ‘وِْة ا ُم قَوٌم اليَعِقلو  َ   ِلَك بِا
آن را به تمسخر ، ديخواني) به نماز فرا ممردم را، اذان يكه (با ندا يزمان
هستند كه عقل  يمردم، بدان سبب است كه آنان نيا. رنديگيم يو باز

  . رنديگيخود را به كار نم
  



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  182
  با نداي اذان، مردم را

 باً« )28، ص6(الميزان، جلَع زُواً والةِ اتَّخَذُوها هإِلَى الص تُميإِذا ناد (إلخ) » و ...
النداء إلى الصالة األذان المشروع في اإلسالم قبل الصلوات المفروضة اليومية، و المراد ب

  لم يذكر األذان في القرآن الكريم إال في هذا الموضع.
    -----------------------------------------------   60آيه 

  ُ ُ ٍ ِمـن ذ قُل َهل اُنَبِّئ ّ
َ
ِ َمـن َلَعنَـُه اهللاُ َوَغِضـَب  ‘ِلـَك َمثوبَـًة ِعنـَد اهللاِ م ب
ُُم ال ــ ــَل ِم ــِه َوَجَع َت َعیَل ــَد الّطــا َ َوَعبَ ــاز َن ــَرَدةَ َوا ٌّ  ‘ِق َ  َ ًــا  اُو ن َم

  بيِل َواََضل َعن َسوا ِء الس  
شما را  ايپس) آ، تنفّر شماست ي هيما، او يما به خدا و وح مانياگر ا: (بگو
 (از يعملِ) كسان، آن(آگاه كنم؟ ، نزد خدا بدتر است شيكه جزا يزياز چ

شان كرده و بر آنان خشم گرفته  ) كه خدا لعنتتان است و گذشتگان شما
 كه) يعمل كسان زيو (ن، و خوك قرار داده نهياز آنان را بوز يو برخ، است

و انحراف ، بدتر، آنان گاهيجا )،ي(آر. را كردند انگري) طغطاني(ش يبردگ
  . است شتريب، آنان از راه راست

  او ماية تنفّر شماست اگر ايمان ما به خدا و وحي

 )ئُكُم بِ«) 30، ص6الميزان، جلْ أُنَباهللا شَرٍّقُلْ ه ندةً عثُوبم كن ذَالبالجملة ...» م
فمحصل المعنى أن إيماننا باهللا و ما أنزله على رسله إن كان شرا عندكم فأنا أخبركم بشر 

  .من ذلك
  (نيز عمل كساني كه) بردگي (شيطان) طغيانگر

 ) ،(شبر) 142ص: تفسير القرآن الكريم( »الطَّاغُوت دبع الشيطان بطاعته» و.   
 121، ص1(تفسير قرآن، جاللين، ج( »الطَّاغُوت دبالشيطان بطاعته  »ع.  

    -----------------------------------------------   63آيه 
 َ  ـ َلوال ي ب  َ ُهُم ا َ َواَ ِنيّو ُ اِال ِ ِ ـحَت َواالَحبارُ َعن قَو ِلِهـُم الس‘ 

 َ نوا يَصنَعو   بَلِئَس ما 
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آلود و آنان را از گفتار گناه، يهوديو  يحينشمندان مسچرا دا 
 چه زشت است آنچه هموارهراستي به دارند؟يبازنم شانخواري حرام

  . كردنديم
  دانشمندان مسيحي و يهودي

 حق تعالى در اين آيت ذم كرد أحبار و علماى جهودان  )48، ص7(روض الجنان، ج
كنند ايشان را احبار و عالمان ايشان  نمى چرا نهى -را بر ترك امر معروف و نهى منكر

  از دروغ گفتن و حرام خوردن.
 )قال الحسن الربانيون علماء أهل ) 336، ص: 3 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج

  .علماء أهل التوراة» و الْأَحبار«اإلنجيل 
    ----------------------------------------------   64آيه 

ِم َولُعِ  ‘ َوقاَلــِت ایلَهــودُ يَــُد اِهللا َمغلوَلــةٌ   ــد ــا قــالوا غُلــت اَي ِ بَــل يَــداهُ ‹ نــوا 
سوَطتاِن يُنِفُق كَ   َم َشا   ‘ءُ يَف  ُم ما ا ِم ً يَدن كَث َ َِل ِایَلـَك ِمـن رَ  َوَل ُ بِّـَك ا

ُمُ  ‘طُغيانًا َوكُفًرا َ   َواَلَقينـا بَيـ  الَعـداَوةَ َوابلَغضـا  ُ  ‘َمـةِ يَـوِم الِقي  َء ِا ـا  
ِب اَط َ ِ االَرِض فَســاًدا ‘َفاََهــا اهللاُ اَوقـَـدوا نــاًرا ِللــ َســَعوَن  ــب  ‘َو ِ ُ َواهللاُ ال

ُفِسديَن    ا
، ) بسته است(نشيد جيترو يدست خدا (برا«(به طعنه) گفتند:  انيهودي

دست» . كنند) نهيراه هز نيكه در اخواهدياز بندگانش م، نيهم يو برا
بلكه دو دست او  ؛گفتارشان يبر آنان برا نيو نفر، خودشان بسته باد هاي

. كنديم نهي) هزبشيغ ي (از خزانه، باز است (و) هر طور كه بخواهد
و كفر  انيبر طغ، پروردگارت بر تو نازل شده يآنچه از سو گمان يب

 نهيو ك يدشمن شان اني) مزي(ن امتيتاروز ق. ازآنان خواهد افزود ياريبس
خدا خاموشش ، ندخدا) برافروز نيد ينابود ي(برا يهرگاه آتش. ميانداخت

و خدا فسادگران را ، كوشنديم ني) فساد در زمجادي(ا يبرا. كنديم
  . )كنديم اثر يدوست ندارد (و تالششان را ب
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  كنداثر ميو تالششان را بي

 )فال يخليهم و  »اهللا ال يحب المفسدينو « )37، ص: 6 الميزان في تفسير القرآن، ج
  ض فيخيب سعيهم، و اهللا أعلم.أن ينالوا ما أرادوه من فساد األر

    -----------------------------------------------   66آيه 
ـُـم اَقــاُموا اتلور    ـــ َوَلــو اَ يــَل َومــا ــ َة َواِال ــم َاللََک ِ ِ ّ َِل ِایَلِهــم ِمــن َر ُ وا ِمــن ا

ــِت اَرُجِلِهــم َ ٌ  ‘فـَـوقِِهم َوِمــن  ــٌة ُمقتَِصــَدة ُم اُم  « ِمــ ُم ســا ٌ ِمــ ــ َء مــا َوكَث
  يَعَملوَن 

پروردگارشان بر آنان نازل  يآنچه از سو و ليانجاگر آنان به تورات و 
) باال شك يب، كردنديكامل عمل م، شده و  سرشان ياز (بركات آسمانِ
(و  روانهيم يگروه، از آنان يبرخ. شدندمند ميبهره شانيپا ري) زنِي(زم

  ! كننديچه بد عمل م شترشانيو ب، كار) هستند درست
  كردندكامل عمل مي

 )المراد بإقامة هذه الكتب حفظ العمل العام  )38، ص: 6 سير القرآن، جالميزان في تف
بما فيها من شرائع اهللا تعالى، و االعتقاد بما بين اهللا تعالى فيها من معارف المبدأ و المعاد 

  .من غير أن يضرب عليها بحجب التحريف و الكتمان و الترك الصريح
 ) :بما فيهماعملوا  )142تفسير القرآن الكريم (شبر)، ص.  

    -----------------------------------------------   68آيه 
   اَهَل الِكتــقُل ي َ  ُ   ِب َلسـ ّ ٍء َحـ  ــ تُقيُمـوا اتلور َ يـَل َومـا َِل  َة َواِال ُ ا
  ’م ِمن َربِّكُمِایَلكُ  ُم ما ا ِم ً يَدن كَث َ َِل ِایَلَك ِمن َربَِّك طُغيانًا َوكُفًرا َوَل ُ  «ا

َ الَقوِم الك  فَال تَأَس    ِفريَن َ
 كه نيمگر ا؛ ديستي) ني(متّك يحق نييآ چيشما بر ه، كتاب اهل يا«بگو:

به طور ، بر شما نازل شده پرودگارتان يو آنچه از سو ليبه تورات و انج
بر ، پروردگارت بر تو نازل شده يقطعاً آنچه از سو. ديكامل عمل كن

(سرنوشت)  به سبب، نيبنابرا. از آنان خواهد افزود ياريو كفر بس انيطغ
  . مباش نياندوهگ، مردم كافر نيا
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  شما بر هيچ آيين حقي (متّكي) نيستيد

 لى« )660، ص1(كشاف، جع تُملَس  شَي أى على دين يعتد به حتى يسمى  »ء
  . لفساده و بطالنه »شيئاً«
 لى«يظهر أن قوله تعالى: ) 65، ص6(الميزان، جع تُملَس  شَي كناية عن عدم » ء

ء يثبت عليه أقدامهم فيقدروا بذلك على إقامة التوراة و اإلنجيل و ما  م على شياعتماده
أنزل إليهم من ربهم تلويحا إلى أن دين اهللا و حكمه لها من الثقل ما ال يتيسر حمله 
لإلنسان حتى يعتمد على أساس ثابت و ال يمكنه إقامته بمجرد هوى من نفسه كما يشير 

المزمل: »: إِنَّا سنُلْقي علَيك قَولًا ثَقيلًا«القرآن الكريم بقوله:  تعالى إلى ذلك بالنسبة إلى
جبلٍ لَرَأَيتَه خاشعاً متَصدعاً منْ خَشْيةِ اللَّه و تلْك   لَو أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ على«، و قوله: 5

إِنَّا عرَضْنَا الْأَمانَةَ علَى «، و قوله: 21الحشر: »: نَالْأَمثالُ نَضْرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَكَّرُو
  .72اآلية: األحزاب: » السماوات و الْأَرضِ و الْجِبالِ فَأَبينَ أَنْ يحملْنَها و أَشْفَقْنَ منْها

    ----------------------------------------------   72آيه 
  َ يَن قالو َلَقد  َفَر اذل  َ  ا ِا َ َ َسيُح ابُن    َوقـاَل  «اهللاَ هَُوا َسـيُح ي  ا  بَـ

  ا ُ ِا  ّ َوَرب ه «مءيَل اعبُُدوا اهللاَ َر َم اهللاُ َعیَلِه  َم {ِان  َ ِك بِاِهللا فََقد  ُ ي
َنَة َوَمأو   اَنصارٍ  ِم َ ِ للِ َوما  «ُه انلّارُ ـ ا

؛ كافر شدند، »است ميپسر مر حياهللا همان مس«كه گفتند  يكسان شك بي
خداراكه پروردگار من و ، لياسرائ يبن يا«گفت:  حيه مسك حال آن

قطعاً خدا ، هر كس به خدا شرك ورزد رايز؛ ديبپرست، پروردگار شماست
، يكس ني(چن. آتش است گاهشيو جا، كنديبهشت را براو حرام م

  ».ندارند ياوري چيكاران ه و ستم، كار است) ستم
  اهللا همان مسيح پسر مريم است 
  (مترجم) گيرد كه آيه ترجمه كنيم، اين سوء برداشت صورت مي» خدا«را » اهللا«اگر
ي يكي نبودن كه در آيه، دربارهرا نفي كند، در حالي» خدا بودن عيسي«خواهد مي
  بحث شده است.» مسيح«و » اهللا«
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    ----------------------------------------------   73آيه 

يَن قالو َلَقد كَ   َفَر اذل    ‹ َثةٍ ـ ثَل اهللاَ ثاِلُث  ا ِا   هٍ َوما ِمن ِال   ِاّال َ  ‘ٌه واِحـدٌ ِال َوِان 
 َ ا يَقولو ّ َ وا  َ ن  يَن یَلََمس  َ يَن  ُم َعذاٌب ایَلمٌ اذل   َفروا ِم

كافر ، »گانه است سه انياز خدا يكي، اهللا«كه گفتند  يكسان شك يب
اگر  گمان يب. وجود ندارد ييخدا چيه، گانهي يخدا جز كه حال آن؛ شدند

 ايدهيعق نيبه كافرانِ از آنان (كه چن، رندارنداز گفتار خود دست ب
  . ديدردناك خواهد رس يعذاب، دارند)

  اي دارندكه چنين عقيده

 )|73، ص: 6 الميزان في تفسير القرآن، ج( »منْهينَ كَفَرُوا منَّ الَّذسمأو أن المراد » لَي
قد في المسيح إال أنه عبد به اإلشارة إلى أن من النصارى من ال يقول بالتثليث، و ال يعت

اهللا و رسوله، كما كانت على ذلك مسيحيو الحبشة و غيرها على ما ضبطه التاريخ 
فالمعنى: لئن لم ينته النصارى عما يقولون (نسبة قول بعض الجماعة إلى جميعهم) ليمسن 

  عذاب أليم. -و هم القائلون بالتثليث منهم -الذين كفروا منهم
    ----------------------------------------------   75آيه 

َسي  ـهَما ا ُسـُل َواُم َ ِاّال َرسـوٌل قَـد َخَلـت ِمـن قَـبهِلِ ا َ َ «  يَقةٌ دّ ِصـ {ُح ابُن 
ُ انــا يـَــ َ ا  ’الطعــامَ  ِ أ ـنظـُــر  األيـ ُ ُ َ  ُ ِّ  ـيــَف نُبَـــ ّ  انظـُــر اَ ُ  ِت 

 َ   يُؤفَكو
 امبراني) پزياز او (ن شيكه پ ست يامبريفقط پ، ميپسر مر حيمس
زنده  ي(برا، هر دو. راستگو بود اريبسو مادرش زني ، ندا) بودهيگري(د

 باطل ها(يچگونه نشانه نيبب. پس خدا نبودند)؛ (خوردنديماندن) غذا م
آنگاه بنگر كه چگونه (از ؛ ميدهيم حيتوض شانيبودن اعتقادشان)را برا

  . شونديبرگردانده م)حق دنيشن
  زني بسيار راستگو بود

 123، ص1(جاللين، ج( » يقَةٌودص همبالغة في الصدق» أُم .  
 يقَةٌ« )332، ص4(بحر المحيط، جدص هأُم هذا البناء من أبنية المبالغة »و.   
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    ----------------------------------------------   77آيه 
   ِ ـقُل ي  اَهَل ال ُ ت ِ ِب التَغلوا  ديِن ّ َ َ ا  َوالتَتِبعو  م َغ َء قَوٍم ا اَهوا

 َ  ثقَد َضّلوا ِمن قَبُل َواََضّلوا  ا َوَضّلوا َعن َسوا بيِل ً ِء الس  
و از  ديخود غلو نكن نيد ي وجه در باره چيبه ه، اهل كتاب يا«بگو: 
را  يارو بسي )گمراه شدهيپرست كه در گذشته (با بتي مردمان هايهوس

  . دينكن يرويپ، اند رفته راههيازراه راست به ب )،اند و (در نيجهگمراه كرده
  به هيچ وجه

 )قِّ« )375، ص: 3 عاني في تفسير القرآن العظيم، جروح المرَ الْحنصب على أنه  »غَي
و توصيفه به للتوكيد فإن الغلو ال  -أي باطال -صفة مصدر محذوف أي غلو غير الحق
  .يكون إال غير الحق على ما قاله الراغب

  در نتيجه -پرستي  با بت

 )ق أن المراد بهؤالء القوم الذين ظاهر السيا )78، ص: 6 الميزان في تفسير القرآن، ج
نهوا عن اتباع أهوائهم هم المتبوعون المطاعون في آرائهم و أوامرهم فيكون ضاللهم 
لمكان التزامهم بĤرائهم إضاللهم كثيرا هو اتباع غيرهم لهم، و ضاللهم عن سواء السبيل 

السياق  و كذلك ظاهر هو المتحصل لهم من ضاللهم و إضاللهم، و هو ضالل على ضالل.
أن المراد بهم هم الوثنية و عبدة األصنام فإن ظاهر السياق أن الخطاب إنما هو لجميع 
أهل الكتاب ال للمعاصرين منهم للنبي ص حتى يكون نهيا لمتأخريهم عن اتباع 

  متقدميهم.
    -----------------------------------------------   80آيه 

  ي َ  َ ً ــ َ ث ــو ُم يَتََول ــ َ  ا ِم ــَن  ي َفــروااذل‘  ُ َ َمت  ــئَس مــا قَــد  بَلِ
م اَ ُ ُ َِط اهللاُ َعیَلِهم  اَنفُ ُ خ َ ِ الَعذاِب  َ ـ َو   دِلو

به كافران (بت، با تو) يكه (به سبب دشمن ينيبياز آنان را م ياريبس
بد ، (سركش) آنان هاينَفْس راستيبه. كننديم يدوست ابراز پرست)
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و  شود ي(كه موجب) خشم خدا بر آنان م فرستاد شيپ شانيرا برا يزيچ
  . در عذاب خواهند ماند شهيهم

  به سبب دشمني با تو

 ينَ كَفَرُوا« )124، ص1(جاللين، جنَ الَّذلَّوتَوي منْهيراً ممن أهل مكة بغضا لك »كَث .  
 ينَ كَفَرُوا« )144، ص1(شبر، جنَ الَّذلَّوتَوي منْهيراً ميوالون المشركين بغضا لك» كَث . 

    ----------------------------------------------    83آيه 
 َواِ   عوا ما ِ َ ي  ذا  َ سـوِل  َ ا َِل ِا ُ فـوا ِمـَن  ا َ َ ّـا  ِ مـِع  ُم تَفـيُض ِمـَن ادل َ اَعيُـ

َّقِ    «ا  يَقولوَن َرب ِ  ءاَمنّا  نا  نا َمَع ال   ديَن فَاكتُ
اشك از  ليكه س ينيبيم، بشنوند، نازل شده امبريآنچه را كه بر پ يوقت

. از شناخت حق است ي) كه ناشي(اشك؛ شوديم ريشان سراز چشمان
پس (اگر سخنمان راست ؛ ميآورد مانيا، پروردگارا: «كننديعرضه م

يم ي) گواهامبرتيپ تيكه (بر حقّان سيبنو يما را همراه كسان )،است
 ؛ دهند

  شودشان سرازير مي سيل اشك از چشمان

 )الدمع حتى معناه تمتلئ من  )669، ص1 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
تفيض، ألن الفيض أن يمتلئ اإلناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه، فوضع الفيض 

المسبب مقام السبب، أو قصدت  الذي هو من االمتالء موضع االمتالء، و هو من إقامة
المبالغة في وصفهم بالبكاء فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسها، أى تسيل من الدمع من 

  .قولك دمعت عينه دمعاً أجل البكاء من
  ناشي از شناخت حق است

 )قِ« )6، ص: 4 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جنَ الْحرَفُوا ما عمنَ «، »مم« 
أي حال كونه ناشئا من  »الدمعِ«األولى البتداء الغاية متعلقة بمحذوف وقع حاال من 

  معرفة الحق.
 )نَ« )82ص: ، 6 الميزان في تفسير القرآن، جا«في قوله:  » ... ممللنشوء.» م  
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    ----------------------------------------------    90آيه 
    اَيـي يَن ءاَمنو ـ ِل َها اذل َ َ ُ َواالَنصاُب َواالَزالُم ِرجٌس ِمن  ِ َي َمرُ َوا َا ا  ا ِا

يط الش ِبوهُ ـ   م تُفِلحوَن َلَعلكُ  ِن فَاجتَ
فقط ، قمار) يبراقرعه ( يهاها و تيرشراب و قمار و بت، مسلمانان يا

از (آلوده شدن به) ، نيبنابرا. است طانيكه از كار ش؛ ست يديو پل يآلودگ
) خود دست  ايدن يباشد كه به خواسته(ها، ديكن يآن دور ديابيو آخرت .  

  كه از كار شيطان است

 )طانِ« )16، ص: 4 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جلِ الشَّيمنْ عفي  »م
أي كائن من عمله ألنه مسبب من تزيينه و تسويله،  »رِجس«فع على أنه صفة موضع الر

ء من عمله. و على التقديرين ال ضير في جعل ذلك من  و قيل: إن من لالبتداء أي ناشى
  العمل و إن كان ما ذكر من األعيان.

    ----------------------------------------------    94آيه 
    اَيــــي ـــٍء ِمــــ َ ِ كُُم اهللاُ  يـــَن ءاَمنـــوا یَلَبلـُــَون ـــيِد تَنالـُــهَها اذل م اَيـــديكُ  ،َن الص

افُه َ َِن اعتَدي  ‘بِالَغيِب  {َوِرماُحكُم یِلَعَلَم اهللاُ َمن  َ  َعـذاٌب  {ِلـَك فَـهَل بَعَد ذ
  ایَلمٌ 

(نه چندان سخت)  يزيخدا شما را به چ گمان يب، مسلمانان يا
 ؛قرار دارد تانهايزهيكه در دسترس شما و ن ست يشكار، و آن، ديآزما يم

پنهان  كه نيرا مشخص كند كه از او ـ با ا يكسان، خداوند، جهيتا در نت
 يعذاب، بگذرد از حد، )ي(نه نيهر كس پس از ا. ترسندياست ـ م

  . دردناك خواهد داشت
  نه چندان سخت

 )بِ« )138، ص: 6 الميزان في تفسير القرآن، ج اللَّه نَّكُملُوبنُوا لَيينَ آما الَّذهيا أَيشَي  ء
كُمرِماح و يكُمدأَي تَنالُه دينَ الصبِ« قوله: ...» مشَي دينَ الصم يفيد التحقير ليكون  »ء

  .تلقينه للمخاطبين عونا لهم على انتهائهم إلى ما سيواجههم من النهي في اآلية اآلتية
 )بِشَ«الظاهر أن قوله  )361، ص: 4 البحر المحيط في التفسير، جي دينَ الصم ء« 
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يقتضي تقليال، و قيل ليعلم أنه ليس من االبتالء العظيم كاالبتالء باألنفس و األموال بل 
هو تشبيه بما ابتلي به أهل أيلة من صيد السمك و أنهم كانوا ال يصبرون عند هذا 

  .االبتالء فكيف يصبرون عند ما هو أشد منه
    ----------------------------------------------    95آيه 

    اَيـي يَن ـ ُمٌ َها اذل ُ  ُ يَد َواَن ـًدا  {َوَمن قَـتهََل  ‘ءاَمنوا التَقتُلُوا الص ِمـنكُم ُمتََعّمِ
  ا َ َ ُ ف َ   ؛ُم بِهٌء ِمثُل ما قَتََل ِمَن انلَعِم  ِلَغ الكَعبَـِة َذوا َعدٍل ِمنكُم َهديًا ب

 َ َ اَو َعدُل ذ اَو  ِ ّفاَرةٌ َطعاُم َمساك َعَفـا اهللاُ  ’؛هِلَك ِصياًما یِلَذوَق َوباَل اَ
ا َسَلَف  ّ تَِقُم اهللاُ ِمنهُ ‘ َ ُ  ’َوَمن عاَد فَيَ ٌ ذ َ   قاٍم و انتِ َواهللاُ 

عمد آن را  هر كس از شما به. ديرا نكُش ديص، در حال احرام، مسلمانان يا
 )،نشياز نظر آفر دياوست كه با ي (بر عهده انيچهارپا از ايكفّاره، بكُشد

 هي(شب به، ) دو نفر عادل از خودتانديو با؛ باشد(، آنچه كشته است هيشب
 ايمكه  يعني(كعبه  ميشدن به حر يقربان ي(و) برا، بودن) آن حكم كنند

در حد همان ، (است انينواي) كه غذا دادن بگري(د ايكفّاره اي) برسد يمن
تا  ردي) روزه بگانينوايبه تعداد آن (ب )،نداشت ي(اگر توان مال اي؛ )يقربان
و هر كس تكرار ، ديرا بخش گذشته، خداوند. كارش را بچشد يبد يسزا
 يو مجازات كننده ريناپذ شكست، خداوند. كنديخدا او را مجازات م، كند

  . (نافرمانان) است
  صيد

 )378، ص: 3 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »دينُوا ال تَقْتُلُوا الصينَ آمالَّذ« 
فقيل هو كل الوحش أكل أو لم يؤكل و هو قول أهل العراق و  اختلف في المعني بالصيد

و هو   صيد الملوك أرانب و ثعالب فإذا ركبت فصيدي األبطال بقول علي (ع): استدلوا
  .مذهب أصحابنا رضي اهللا عنهم و قيل هو كل ما يؤكل لحمه و هو قول الشافعي

  ي اوست بر عهده

 )ء واقعة في جواب شرط. جزاء مبتدأ و الفا )278، ص: 1 إعراب القرآن الكريم، ج
  خبره محذوف التقدير فعليه جزاء.
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  از نظر آفرينش

 )مِ«) 378، ص: 3 مجمع البيان في تفسير القرآن، جنَ النَّعثْلُ ما قَتَلَ مم زاءقد » فَج
ذكرنا معناه في القراءتين قال الزجاج و يجوز أن يكون المعنى فجزاء ذلك الفعل مثل ما 

ون جزاء مبتدأ و مثل خبره و اختلف في هذه المماثلة أ هي في القيمة أو الخلقة قتل فيك
 ففي النعامة بدنة و في حمار فالذي عليه معظم أهل العلم أن المماثلة معتبرة في الخلقة

الوحش و شبهه بقرة و في الظبي و األرنب شاة و هو المروي عن أهل البيت (ع)و هو 
اهد و السدي و عطاء و الضحاك و غيرهم و قال إبراهيم قول ابن عباس و الحسن و مج

النخعي يقوم الصيد قيمة عادلة ثم يشتري بثمنه مثله من النعم فاعتبر المماثلة بالقيمة و 
  .الصحيح القول األول

    ----------------------------------------------    96آيه 
ـُــ  ـــل َل ـــهاُِح ِ َوَطعاُم ـــ ـُــ {م َصـــيُد ابلَ ـــا َل ـــيّاَرةِ َمتاًع َِم  «م َوِللس ّ ُ َو

 ُ ًُما مَعیَل ُ  ُ ِّ مادُم َ ي  ’َصيُد ال ُقوا اهللاَ اذل وَن  َوات َ ُ   ِایَلِه 
كه ؛ بر شما حالل شده است، ييايدر يو غذاها ايشكار كردن از در

، ) مسافران استگري) و (دديشما (كه محرِم هست يبرا يمندبهره ي لهيوس
بر شما حرام ، يشكار كردن از خشك، ديكه در حال احرام هست يو تا زمان

) امتي(در ق ههمو ك؛ ديخود را از (خشم) خدا در امان نگه دار. شده است
  . شد دياو روان خواه شگاهيجمع و فقط به پ

  غذاهاي دريايي

 )141، ص: 6 الميزان في تفسير القرآن، ج( »هطَعام في أن المراد به ما يؤكل  »و
ل طعام البحر حل أكله فمحصل المراد دون المعنى المصدري الذي هو األكل و المراد بح

و ما  من حل صيد البحر و طعامه جواز اصطياد حيوان البحر و حل أكل ما يؤخذ منه.
يؤخذ من طعام البحر و إن كان أعم مما يؤخذ منه صيدا كالعتيق من لحم الصيد أو ما 

ع تفسيره  قذفته البحر من ميتة حيوان و نحوه إال أن الوارد من أخبار أئمة أهل البيت
  .بالمملوح و نحوه من عتيق الصيد
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    ----------------------------------------------   106آيه 

    اَيـــي ُ ـ ــ اََحــَد َ َ ــاَدةُ بَيــِنكُم ِاذا َح َ يــَن ءاَمنــوا  َها اذل َ َــوُت حــ ُم ا
 ِ  ُ ــ ب َ َ  ُ ــ ِكُم ِان اَن ــ ــن َغ اِن ِم َ ــنكُم اَو ءا ــدٍل ِم ــاِن َذوا َع ــيِة اثن الَوِص

ل ‘َوِت االَرِض فَاَصابَتكُم ُمصيبَةُ ا ُما ِمن بَعِد الص َ ِسو
وِْة فَيُقِسـماِن َ

ي بِه َ َش ُ ال   ؛بِاِهللا ِاِن ارتَب ُ َن ذا  َنًا َوَلو  َ÷   اَدةَ اِهللا ِانّا َ  ُ ُ ِـَن  َوالنَك َ ِاًذا 
 َ ِ   األ

، از شما فرا رسد يكي) مرگ هايكه (نشانه يهنگام، مسلمانان يا
؛ دو نفر عادل از خودتان باشند، شما نيگواهان ب، تيم وصهنگا در)دي(با
 نكيشا(و به هم ديرس فرا مرگ شامديو پ ديمسافرت كرد نياگر در زم اي

خودتان (از اهل كتاب را گواه  ريدو نفر از غ، )دينداشت يخود دسترس
پس از ، ديبه صداقت آن دو) شك دار، دادن يگواه اگر (هنگام. )ديريبگ

را به  يگواه نيما اخورند كهو آن دو به خدا سوگند ، ديان دارش نماز نگه
و (با ، ) باشداني(در م شاوندي) خوياگرچه (پا؛ ميفروشينم يمتيق چيه

 صورت نيا ريكه در غ؛ ميكنيرا كتمان نم ياله يگواه )،شهادت دروغ
  . بود ميكاران خواه حتماً از گناه
  با شهادت دروغ

 )197، ص: 6 قرآن، جالميزان في تفسير ال( »ةَ اللَّهشَهاد ال نَكْتُم أي بالشهادة » و
  .على خالف الواقع

    ----------------------------------------------   109آيه 
   ُســَل فَيَقــوُل مــاذا َمــُع اهللاُ ا َ ُ  يـَـوَم    «اُِجبــ ــَك اَنــَت َعــّالُم  «قــالوا الِعلــَم نَلــا ِان

  الغُيوِب 
چه : «ديفرمايم، را جمع كرده امبرانيپ، كن) كه خداوند ادي(را  يوزر

 )،ما (در برابر دانش تو«عرض كردند: » به (دعوت) شما داده شد؟ يپاسخ
  . »يدانيمخوبيكه امور پنهان را به ييتو نيا رايز؛ ميندار يدانش چيه
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  در برابر دانش تو

 )و أما نفيهم العلم يومئذ عن أنفسهم  )200، ص: 6 الميزان في تفسير القرآن، ج
فإثباتهم جميع علوم الغيوب هللا سبحانه على » لَنا إِنَّك أَنْت علَّام الْغُيوبِ ال علْم«بقولهم: 

إِنَّك أَنْت علَّام «وجه الحصر يدل على أن المنفي ليس أصل العلم فإن ظاهر قولهم: 
يدل على أنه لتعليل النفي، و من المعلوم أن انحصار جميع علوم الغيب في اهللا » الْغُيوبِ
ه ال يقتضي رفع كل علم عن غيره و خاصة إذا كان علما بالشهادة، و المسئول عنه سبحان

  أعني كيفية إجابة الناس لرسلهم من قبيل الشهادة دون الغيب.
    ----------------------------------------------    111آيه 

َوارِ   َ ا َسـو قـالو  يّیَن َوِاذ اَوَحيُت ِا ِ نـا اَن ءاِمنـوا  َو ـد بِاَن َ ا ءاَمنّـا َوا
وَن  ِ   ُمس

 مانيا امبرميبه من و پ الهام كردم كه ونيكن) كه به حوار اديرا ( يزمان 
(تو)  ميو شاهد باش كه ما تسل، ميآورد مانيا«عرض كردند: . ديآورد
  » . ميهست

  الهام

 )406، ص: 3 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »تيحإِذْ أَو أي و اذكر إذ  »و
  .أي ألهمتهم» إِلَى الْحوارِيينَ«أوحيت 
 )وحى«و اين  )204، ص: 7 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج «

  .گفتند: الهام است
 )ينَ« )223، ص: 6 الميزان في تفسير القرآن، جوارِيإِلَى الْح تيحقال: ألهموا.» إِذْ أَو 

  .أقول: و استعمال الوحي في مورد اإللهام جاء في القرآن
    ----------------------------------------------   113آيه 

يُد اَ   ُ ا َوتَطَمنِئ ن نَألُکَ قالوا   قُلوبُنا َونَعَلَم اَن قَد َصَدقتَنا َونَكوَن َعیَلها  ِم
 ِ    ديَن ِمَن ال
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يبلكه) م؛ ستين گوييهودهيو ب يانسرمان از سر هو درخواست«(گفتند: 

كه به ما  مي) بداننيقيآرام شود و (به  مانهايدل و مياز آن بخور ميخواه
  ». دهنديم يكه بر (وقوع) آن گواه ميباش يكسانو از  ايراست گفته

  گويي نيستراني و بيهوده مان از سر هوس درخواست

 )نْها، إلخ«أما قولهم:  )233، ص: 6 الميزان في تفسير القرآن، جأَنْ نَأْكُلَ م فقد » نُرِيد
بذكره أحدها: األكل و كان مرادهم  عدوا في بيان غرضهم من اقتراح اآلية أمورا أربعة:

  أرادوا أن يأكلوا منها، و هو غرض عقالئي. أنهم ما أرادوا به اللعب بĤيات اهللا بل
    ----------------------------------------------   116آيه 

َ اِ ـ َوِاذ قاَل اهللاُ يـ  ِ ّ ُ ِـذو َوا  َ َءاَنـَت قُلـَت ِلنلّـاِس ا َ َ َ ابـَن  ِ ِمـن ـ لـع َه
 ِ  ـ قاَل ُسبحـ «اهللاِ  دو َـّقٍ اَن اَقـوَل مـا یَلـ نََك مـا يَكـوُن  ِ ُ  ‘َس   نـُت ِان ك
تَه {قُلتُه ِ   {‘فََقد َع َك اَنـَت َعـّالُم  ‘اَعَلُم ما  نَفِسـَك  تَعَلُم ما  نَف َوال ـ ِان

  الغُيوِب 
تو به مردم  ايآ، ميپسرمر يسيع يا«كن) كه خدا فرمود:  ادي(را  يزمان
عرض  ؟دي) دو معبودقرار دهزيمن و مادرم را (ن» اهللا«از  ريكه غ يگفت

گفتن  اريمن اخت. دانم يمنزّه م اري) بسكيتو را (از داشتن شر«كرد: 
قطعاً از آن با خبر ، اگر آن را گفته بودم. ندارم، ستيرا كه حقم ن يسخن

و من ازآنچه در ، يباخبر گذردي) تو از آنچه در وجودم مراي(ز؛ يشديم
) نشيآفر ها(يكه از نهان يفقط تو هست نيا رايز؛ خبرم يب، ذات توست
  ؛ يكامالً آگاه

  من اختيار گفتن سخني را كه حقم نيست، ندارم

 )ي «قوله:  )246، ص: 6 الميزان في تفسير القرآن، جل سي أَنْ أَقُولَ ما لَيكُونُ لما ي
و الالم » لي«و خبرها قوله: » أَنْ أَقُولَ«ناقصة فاسمها قوله: » يكُونُ«إن كان لفظ » بِحقٍّ
ك، و المعنى: ما أملك ما لم أملكه و ليس من حقي القول بغير حق، و إن كانت للمل

فاعلها، و المعنى: ما يقع لي القول » أَنْ أَقُولَ، إلخ«متعلق بها و قوله: » لي«تامة فلفظ 
  بغير حق، و األول من الوجهين أقرب، و على أي حال يفيد الكالم نفي الفعل بنفي سببه.
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  االنعام  سورة
    -----------------------------------------------   19ه آي

ــ  ٍء اَ َ  ــاَدةً قـُـل اَي َ  ُ ُ  «قـُـِل اهللاُ  «َ يــٌد بَيــ َوبَيــنَك ــ ‘مَ ه  َ َ ِا ِ َذا َواو
ي ئِ  اَ ‘ َوَمن بََلغَ  ؛الُقرءاُن ِالُنِذَركُم بِه ُ ًَة ا ِ دوَن اَن َمَع اِهللا ءا َ قُل  ‘نكُم تَلَ

  دُ  ال َ   ‘اَ ا هَُوِال  ي ٌه واِحٌد وَ قُل ِا َ   ِكوَن ِان ُ ّا ت ِ   ٌء 
چه ، دادن يگواه يبگو: برا )،خواهندينبوتت شاهد م ي(به آنان كه برا 

قرآن به  نيو ا، من و شما شاهد است انيم، برتر است؟ بگو: خداوند يكس
) به اميپ نيرا كه (ا يشما و هر كس، آن وسيلهيشده است تا به يمن وح
، كه همراه خدا ديدهيمشهادت  تيا با قطعشم ايآ. هشدار دهم، او برسد

 كيبگو: او فقط . دهمينم ي) هستند؟ بگو: من گواهزي(ن يگريد انيخدا
  . ندارم يارتباط چيشما هي ورز و من باشرك، خداست

   با شرك ورزي شما هيچ ارتباطي ندارم

 (دكتر مستفيد) رىبكرده  اش را با چيزي قطع دور، جدا، بركنار، آن كه رابطه:  ء
نيست؛ بلكه » بيزاري و تنفّر«، به معناي »ةبراء«: در زبان عربي كلمه ءىِّبر :است

دور، جدا، قطع رابطه «يعني » بريء«و » دوري، جدايي، قطع رابطه«يعني » ةبراء«
اصل البرء و «و ساير مشتقات از اين ريشه نيز چنين مفهوم و معنايي دارند: » كرده

[تفصي يعني دور » التفَصي [دور شدن، كنار رفتن] مما يكرَه مجاورتُهالبراء و التّبرّي: 
بارأ «شود:  شدن، كنار رفتن؛ مثل: تفصي اللحم من العظم (سيط)] (را). مثالً گفته مي

شريكَه: فارقَه [از شريكش جداشد] و بارأ الرجلُ امرأتَه [زنش را به طالق مبارات 
ول هر ماه، و بنا به قول بعضي لغويون، روز اول، و بنا بر (صح). نيز شب ا» طالق داد]
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گذاري را  گويند و علت اين نام مي» براء«قول برخي ديگر، آخرين شب هر ماه را 
الَنّه «، يا »لتَبرُّؤ [به خاطر فاصله گرفتن] القمرِ فيه من الشمس«كنند:  گونه بيان مي اين

به وضوح روشن است كه منظور، تنفر و بيزاري،  (ل).» برئٌ [دور و جدا] من هذا الشهر
ـ  ةالتبرؤ ـ في اللغ«گويد:  ماه از خورشيد يا از اين ماه قمري نيست. طبرسي مي

؛ و اذا قيل: تبرأ اهللا من ةالتفصي و التزيل نظائر؛ و اَصل التبرؤ التولي و التباعد للعداو
؛ و اَصله من ةحقوها بالمعصيالتي است ةالمشركين فكأنه باعدهم من رحمته للعداو

(مج، » ةء من الدين براء االنفصال، و منه: برَأ من مرضه و برِئ يبرأ برءا و براء و بري
(بحر، »  و تبرؤ التابعين هو انفصالهم عن متبوعيهم و الندم علي عبادتهم«بقره)،  166ذيل 
(سي، »  و ندموا علي عبادتهماَي تبرأ األتباع و انفصلوا عن متبوعيهم، «بقره)،  166ذيل 
و هي التباعد من األمر الذي من شأن قربه اَن  ةو التبرؤ تكلف البراء«بقره)،  166ذيل 

ن تَبِعذا اَبعد كلٌ اآلخرَ متَوقّع ةمحقّق ةيكون مضرا، و لذلك يقال: تبارءا اتحرير، » ةاَو م)
توبه). ابوحيان نيز گفته  1ذيل (مج، » ة: انقطاع العصمةمعني البراء«بقره)،  166ذيل 

توبه)،  1(بحر، ذيل » ةُاي انقَطَعت بينَنَا العصم ةًو يقال: برِئت من فالن اَبرَاُ براء«است: 
: تباعد و تَخَلّي عنه ... ةًبرِئَ من فالن براء«(مع)، » برِئَ من الشيء: قطع ما بينه و بينه«

عنه؛ و في التنزيل العزيز: اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تَبرَّأ من كذا: تَخَلّص و تَخَلّي 
را » ةبراء«(سيط). اينك ممكن است سؤال شود كه پس چرا در فارسي » اتبعوا

» بيزاري«كنند؟ پاسخ اين است كه اين كلمه در ادب كهن فارسي،  ترجمه مي» بيزاري«
ي مانده است؛ اما بايد هاي قرآن به اين شكل باق ترجمه شده و از آن زمان در ترجمه

و » جدا«، »دوري«در ادب كهن و قديم ايراني، به معناي » بيزاري«توجه داشت كه 
در عربي ـ بوده است؛ ولي به مرور زمان » ةبراء«ـ يعني دقيقاً به معناي » قطع رابطه«

كه كلمة به كار رفته است. خالصه اين» تنفر«در فارسي تغيير معنا داده و به معناي 
در معناي قديم آن؛ نه معناي معاصر » بيزاري«است؛ ولي » بيزاري«به معناي » ةاءبر«

ذكر شده، » بيزار«نامه دهخدا نيز اولين معنايي كه براي  آن. شايان ذكر است كه در لغت
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 »).بيزار«نامه دهخدا، ذيل  است (لغت» دور، جدا، بركنار«

    ----------------------------------------------   23آيه 
   ُم ِاّال ُ َ تَكُن ِفتنَ   َ اَ  ُ ك ِ   ن قالوا َواِهللا َربِّنا ما كُنّا ُم
 كه پروردگار ييسوگند به خدا«سخن است: نيشان فقط ا آنگاه پاسخ 

  !» مي(ما) مشرك نبود، ماست
  شان پاسخ

 )49، ص: 7 الميزان في تفسير القرآن، ج( »متْنَتُهتَكُنْ ف لَم إلخ، قيل: المراد » ثُم
  م إال أن أقسموا باهللا على أنهم ما كانوا مشركين.بالفتنة الجواب أي لم يكن جوابه

 )440، ص: 4 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »متْنَتُهتَكُنْ ف لَم اختلف في » ثُم
معنى الفتنة هنا على وجوه (أحدها) إن معناه ثم لم يكن جوابهم ألنهم حين سألوا اختبر 

   .ختبار إال هذا القولما عندهم بالسؤال فلم يكن الجواب عن ذلك اال
 )12، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »متْنَتُهو يجوز أن يراد: » ... ف

  ثم لم يكن جوابهم إال أن قالوا فسمى فتنة، ألنه كذب.
    ----------------------------------------------   25آيه 

َستَِمُع ِایَلَك   ُم َمن    «َوِم َ   َوَجَعنلـا  ًة اَن يَفَقهـوهُ َو ِم اَكِنـ ِ ِـم ءاذا قُلـو ِ
ا ً َوا لُک  ‘َو َ اَوِان  ِ   ‘ ءايٍَة ال يُؤِمنوا  ّ   َح يَن ِاذا  اِدلونََك يَقوُل اذل ُ ءوَك 

 كََفرو ا ِان ه    ذا یلَن  ِاّال االَو ُ   اَساط
و ما (به سبب كفر و ، كننديبه (قرآن خواندن) تو گوش م، از آنان يبرخ

، تا مبادا آن را بفهمند مايافكنده هاييهآنان پرد هايبر دل )،شان لجاجت
به ، ها را ببيندو اگر تمام نشانه؛ )مي(قرار داد ينيسنگ شانهايو در گوش

با تو بحث و جدل ، ندياكه نزدت بي يپس هنگام. آورندينم مانيا هاآن
  » . است انينيشيباطل پ هايفقط افسانه نيا: «نديگويكافران م. كننديم

  كهپس هنگامي 

 )يقال لها: حتى االبتدائية )119، ص: 4 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج.  
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 (دكتر مستفيد) »ّتّيذا حپس وقتي كه: سوره محمد:  4پس وقتي كه (ذيل آيه »: ا
حتي  ةو عالم«است: » فـ«ابتدائيه است نه جاره، و به معناي » حتي اذا«در » حتي«

(موسوعه). حتي جاره بر سر يك اسم [ظاهر » اء في موضعهاان يصح جعل الف ةاالبتدائي
، مثل: » تا«كند و به يكي از اين سه معناست: آيد و آن را مجرور مييا مؤول] مي

)، 6(توبه: » فاَجِره حتي يسمع كالم اهللا«، مثل: »براي«)، 5قدر: »(حتي مطلع الفجر«
ابتدائيه بر سر يك » حتي«)؛ ولي 55(بقره: » لن نؤمن لك حتي نري اهللا«مثل: » مگر«

» اي كهگونهبه«، كه به آن اشاره شد، »پس«آيد و به يكي از اين سه معناست: جمله مي
 .).)4و نيز رك: ممتحنه: » فوا عجبا، حتي كليب يسبني«مثل: »حتي«)، 2(رك: تكاثر: 

    -----------------------------------------------   28آيه 
  ُ َ ُ ما  بَل بَدا ُـم رُّدو َوَلو «فوَن ِمن قَبُل انوا   ـوا َعنـُه َوِا ُ ـا  ِ ا َلعـادوا 

 ِذبوَن َلك  
بلكه آنچه (از عذاب) كه  )؛ندارند ايآوردن عالقه ماني(البته آنان به ا

و اگر ، شوديآشكار م شانيبرا، كردند يبا انكار) پنهان م اي(در دن شتريپ
. ندگردباز مي، اندشده يقطعاً (دوباره) به آنچه از آن نه، بازگردانده شوند

  . آنان دروغگو هستند گمان يب
  اي ندارندالبته آنان به ايمان آوردن عالقه

 )خْفُونَ « )122، ص: 4 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جما كانُوا ي مدا لَهلْ بب
إضراب عما يؤذن به تمنيهم من الوعد بتصديق اآليات و اإليمان بها أي ليس  » منْ قَبلُ

ء عن رغبة في اإليمان و شوق إلى تحصيله و االتصاف به  صحيح ناشىذلك عن عزم 
بل ألنه بدا و ظهر لهم في وقوفهم ذلك ما كانوا يخفونه في الدنيا من ثالثة األثافي و 

 الداهية الدهياء فلشدة هول ذلك و مزيد ضجرهم منه قالوا ما قالوا.

    -----------------------------------------------  40آيه 
  ُ َن ِان كُم َعذاُب اهللاِ  م ِان اَتقُل اََراَيتَ َ اِهللا تَـد  اَو اَتَتكُُم الّسـاَعةُ اََغـ

 ص ُ َ كُن   ِدق
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به شما  امتيق اي، دياياگر عذاب خدا سراغتان بديبه من خبر ده: بگو
   د؟يخواني) مادياز خدارا (به فر ري)غي(كس ايآ، دييگوياگر راست م، رسد

  به من خبر دهيد

 )مجرى أخبرني فيدخل » أ رأيت«يجري  )85، ص: 7 الميزان في تفسير القرآن، ج
 .عليه الكاف و يترك التاء على حالته في التثنية و الجمع و التأنيث

    -----------------------------------------------   50آيه 
    اَقوُل َلكُ  قُل ال ا َ  ئِ م ِعندي    ُن اِهللا َوال ّ َمکَلٌ اَقوُل َلكُ  اَعَلُم الَغيَب َوال  «م ِا

  ِبُع ِاّال ما يو   ِان اَت َ َ  ‘ِا ي قُل َهل  ُ  ستَِوي االَ   اَفَال تَتََفكروَن  ‘َوابلَص
من  نزد ) خداضي(رحمت و ف هاينهيكه گنج ميگويبگو: من به شما نم

. هستم فرشته كيكه من  ميگويو به شما نم دانمي(هم) نم بيو غ. است
 زيبگو: (اگرچه من ن. كنميم يرويپ، شوديم من فقط از آنچه به من وحي

؛ با شما تفاوت دارم، شوديكه بر من م ييبه سبب وح، ام سانمانند شما ان
ينم شهياند ايهستند؟ آ كساني نايو ب نايناب ايآ ).نايب و نايمانند تفاوت ناب

  د؟يكن
شود، با ام، ولي به سبب وحيي كه بر من مي اگرچه من نيز مانند شما انسان

  شما تفاوت دارم؛ مانند تفاوت نابينا و بينا

 ) مى« )97، ص: 7 في تفسير القرآن، جالميزانتَوِي الْأَعسلْ ييرُ أَ فَال   قُلْ هصالْب و
فإن مدلوله بحسب ما يعطيه السياق: أني و إن ساويتكم في البشرية و العجز » تَتَفَكَّرُونَ

لكن ذلك ال يمنعني عن دعوتكم إلى اتباعي فإن ربي جعلني على بصيرة بما أوحى إلي 
أنتم كالبصير و األعمى و ال يستويان في الحكم و إن كانا متساويين في  دونكم فأنا و

اإلنسانية فإن التفكر في أمرهما يهدي اإلنسان إلى القضاء بأن البصير يجب أن يتبعه 
 األعمى، و العالم يجب أن يتبعه الجاهل.

    ----------------------------------------------   55آيه 
  َوكَذ  ُل األي َ ِلَك نَُفّصِ ِم ُ َ َسبيُل ا   ِت َوتِلَستَب
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از  يكيو(، ميدهيم حيمهم) توض ياهداف ي(خود) را (برا اتيآ نيچن نيا

  . كاران روشن شود (است) كه راه تبهنيا )،آن اهداف
  براي اهدافي مهم ... يكي از آن اهداف

 )تَبِين«قوله:  )106، ص: 7 الميزان في تفسير القرآن، جتَسل ينَ ورِمجبِيلُ الْمالالم »  س
و هو معطوف على مقدر طوي عن ذكره تعظيما و تفخيما ألمره و هو شائع فيه للغاية، 

(آل »: و تلْك الْأَيام نُداوِلُها بينَ النَّاسِ و ليعلَم اللَّه الَّذينَ آمنُوا«في كالمه تعالى، كقوله: 
الْأَرضِ و ليكُونَ منَ  و كَذلك نُرِي إِبراهيم ملَكُوت السماوات و«) و قوله: 140عمران: 
فالمعنى: و كذلك نشرح و نميز المعارف اإللهية بعضها من بعض  ).75(انعام: »: الْموقنينَ

و نزيل ما يطرأ عليها من اإلبهام ألغراض هامة منها أن تستبين سبيل المجرمين فيتجنبها 
 الذين يؤمنون بĤياتنا.

    -----------------------------------------------   70آيه 
َــذوا    ــَن ا ي ــيَوَذِر اذل َ ـُـُم ا  َ ــًوا َو َ ــا َو ُم َلِعًب َ ــ نيــا دي وْةُ ادل‘ ِّ ِــهَوَذ اَن  “ ب

 َوالَشـفيٌع َوِان تَعـِدل لُک ٌّ ِ ـا ِمـن دوِن اِهللا َو َ ـا كََسـبَت یَلـَس  ِ َسَل نَفٌس  ُ ت
  ـا ـا كََسـبوا ’ َعدٍل اليُؤَخـذ ِم ِ ِسـلوا  ُ يـَن ا اذل َ ٍ   «اُو ـ َ اٌب ِمـن  َ  ُ َ 

نوا يَكفُروَن  ا  ِ   َوَعذاٌب ایَلٌم 
آنان  ايدن اند و زندگيگرفته يو سرگرم يرا به باز شان نيد را كه يكسان 

 يكس مبادا كن كه يادآوريقرآن  ي لهيرها كن و به وس، است فتهيرا فر
(در . (عذاب) شود مي) محروم و تسلي(از رحمت اله، شيكارها يبه سزا

و اگر ، نخواهد داشت ايكننده پرست و شفاعتسر چيجز خدا ه )،آن زمان
. نخواهد شد رفتهياز او پذ، بدهد يهر گونه عوض )،از عذاب ييرها ي(برا
) محروم و ي(از رحمت اله، شانيكارها يهستند كه به سزا يكسان، آنان
از آب جوشان  يا يدنينوش، كفرشان يبه سزا، آنان. (عذاب) شدند ميتسل

  . داشت دردناك خواهند يو عذاب
  (از رحمت الهي) محروم و تسليم (عذاب) شدند

 )ينَ « )142، ص: 7 الميزان في تفسير القرآن، جالَّذ كوااُأُولئبلُوا بِما كَسسأي » ب
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  و قال في المجمع، يقال: أبسلته بجريرته أي أسلمته. حرموا الثواب، انتهى.
  )أَنْ« )491، ص: 4 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج تببِما كَس لَ نَفْسسأي  »تُب

لكي ال تسلم نفس للهلكة بما كسبت أي بما عملت عن الحسن و مجاهد و السدي و 
إن معنى تبسل تهلك عن ابن عباس و قيل تحبس عن  اختاره الجبائي و الفراء و قيل

قتادة و قيل تؤخذ عن ابن زيد و قيل تسلم إلى خزنة جهنم عن عطية العوفي و قيل 
 .ازى عن األخفشتج

    -----------------------------------------------   71آيه 
   َ  َد ُ ـــنا َو  ُ َ ا ِمـــن دوِن اِهللا مـــا اليَنَفعُنـــا َوالي اَعقابِنـــا بَعـــَد ِاذ  قـُــل اَنـَــد

نَ هَ  يد َوتُه الش َ ي اس ِ ذل َ اَن َلهـ ا اهللاُ  ِ االَرِض َح  ُ ـ ،ط نَـهاَ  ،ٌب يَد
َُدي ائِتنا َ ا ُدي  هَُو  قُل ِان هَُدي اهللاِ  ’ِا ّبِ الع  «ا َ ِ نا نِلُسِلَم  ِ ُ َ ـَوا َ  

، به حال ما ندارد يانيكه سود و ز ميرا بپرست يزيچ، خدا جايبه  ايبگو: آ
)مان آميز(كفر هايبه گذشته، كرد مان تيخدا هدا كه نيو پس از ا

به  رانياو را سرگشته و ح، ديپل انيكه جنّ يكس مانند؛ ميبازگردانده شو
كه  دارد(دلسوز و آشنا به راه)  يارانيكه او  حال آن؛ برده باشند؟ ينيسرزم

بگو: » . !»ايما ب سويبه :) «نديگوي(و م خواننديرا به راه درست م يو
كه در برابر  ميا و ما مأمور شده است) ني(راست تيهدا، ياله تيتنها هدا

 ؛ ميباش ميتسل انيپروردگار جهان
  سرگشته و حيران به سرزميني برده باشندجنّيان پليد، او را 

 )ضِ « )551، ص: 4 البحر المحيط في التفسير، جي الْأَرينُ فالشَّياط تْهوتَهي اسكَالَّذ
ذهب به مردة  »كَالَّذي«قال الزمخشري:  »حيرانَ لَه أَصحاب يدعونَه إِلَى الْهدى ائْتنا

مة حيران تائها ضاال عن الجادة ال يدري كيف يصنع الجن و الغيالن في األرض في المه
له أي لهذا المستهوي أصحاب رفقة يدعونه إلى الهدى أي إلى أن يهدوه الطريق 

  .المستوي
 )ينُ« )37، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جالشَّياط تْهوتَهي اسكَالَّذ« 
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تائهاً ضاال عن الجادة  »حيرانَ«المهمه  كالذي ذهبت به مردة الجن و الغيالن في الْأَرضِ
 .ال يدرى كيف يصنع لَه أى لهذا المستهوى

    -----------------------------------------------   90آيه 
يــَن َهــَدي اهللاُ   اذل َ ـُـد «اُو ِ َ   ’ُهُم اقتَــِده ف ُ اَســ قـُـل ال ائَئل ً  ِا «كُم َعیَلــِه اَ

 ي َ ـ ِللع هَُوِاّال ِذ َ  
راه آنان ، نيبنابرا. كرده شان تياهستند كه خدا هد يكسان، )هاامبريآن (پ
. خواهمياز شما نم يپاداش، )غيتبل و (رسالت نيبگو: در برابر ا. ريگ يرا پ

مردم جهان  ي همه يبرا يو پند يادآوريو كتابش) فقط  امبري(پنيا
  . است

  گير بنابراين، راه آنان را پي

 )205، ص4 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »فَبِههاقْتَد مالمراد ...  »داه
  .بهداهم عند جمع طريقهم

 )المراد بهداهم طريقتهم )43، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج.  
 ) :141تفسير الجاللين، ص( »مداهطريقهم من التوحيد و الصبر » فَبِه.  
 ) :دا« )159تفسير القرآن الكريم (شبر)، صفَبِه ى اللَّهدينَ هالَّذمبطريقهم من  »ه

  .التوحيد و الصبر و التبليغ
 )368، ص: 7 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج( »هاقْتَد مداهتو »فَبِه ،

كه محمدى و قوم تو و امت تو به هداى ايشان اقتدا كنى يعنى به سيرت و طريقه و 
راد نه شريعت است كه سنّت و سداد و صالح ايشان، يعنى بر طريقه ايشان روى و م

 در شرع تبع هيچ پيغامبر نبود. -عليه السالم -رسول

    -----------------------------------------------   91آيه 
  “َوما قََدرُوا اهللاَ َحق قَدِره    ِاذ قالوا ما َ ََل اهللاُ  ءٍ  اَ َ ـ ِمـن  ٍ

َ َ ََل  ’ب قُـل َمـن اَ
 الكِ   ت ي  ؛َء بِهَب اذل   َعلونَه «نوًرا َوهًُدي ِلنلّاِس  مو ا َ  {َ َ َس تُبـدو اط
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فوَن كَ  ُ اَو ً ـو  «ثـ َ َ تَع ُ مـا ـ ِّ  َوُع ُ َوال  ا اَنـ ُـ ءابـا ُ   «قُـِل اهللاُ  «مُؤ  َذر ُ

ِضِهم يَلَعبوَن  َ  
 چيبر ه يزيچ چيخداوند ه«از سر لجاجت) گفتند  انيهوديكه ( يزمان
، اوار اوستخدا را چنان كه سز )،قتي(در حق، »نازل نكرده است يانسان

، آورد يآن كتاب را كه موس يبگو: چه كس. نكردند فينشناختند و توص
) شما آن را در هبود؟ (البت تيمردم (سراسر) نور و هدا ينازل كرد كه برا

و  ديكنياز) آن را آشكار م ي(بخش؛ دي) قرار دادايپراكنده يكاغذها(
. ديداريگه من ياسالم) را مخف امبريمانند اوصاف پ، (از آن ياريبس

 )،يوح ي لهيكه (به وس حال آن )؛دييگويم يسخن ني(چگونه چن
نمي تاناكانيبه شما آموزش داده شده كه شما و اجداد و ن ييزهايچ

بگو: خدا (نازل » . )ديبدان ديتوانستطور معمول هم نمي(و به  ديدانست
  . رها كنشان  و در (پندار) باطل يآنگاه آنان را مشغول باز. كرده است)

  شان باطل

 )209، ص: 4 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »هِمضي خَوأي باطلهم » ف.  
 )44، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »هِمضي خَوف مهذَر في  »ثُم

  .باطلهم الذي يخوضون فيه
 ) :142تفسير الجاللين، ص( »هِمضي خَوف مهذَر باطلهم »ثُم.  
 ) :159تفسير القرآن الكريم (شبر)، ص( »هِمضي خَوف مهذَر باطلهم »ثُم. 

    ----------------------------------------------   95آيه 
  ويَّبِ َوانل َيِِّت َومُ  «ِان اهللاَ فاِلُق ا َي ِمَن ا ُج ا ِ ُ َـّيِ ي َيِِّت ِمـَن ا ُج ا ِ‘ 

 ِلكُُم اهللاُ ذ»   ّ َ َ  فَا   تُؤفَكو
(موجود) زنده را از . شكافدي) مها را (در دل زمينهستهها و دانه، خداوند
را از (موجود) زنده خارج  جانيو (مواد) ب كشديم رونيب جاني) بي(مواد

ي) برگردانده مقتيحق ريپس چگونه (از مس. » اهللا«است  نيا. كند يم
   د؟يشو
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از  جان راكشد و (مواد) بيجان بيرون مي(موجود) زنده را از (موادي) بي

  كند (موجود) زنده خارج مي

 )فرستد، و  موجود زنده را از مرده بيرون مى )355، ص: 5 تفسير نمونه، ج
.(ينَ الْحم تيالْم خْرِجم و تينَ الْمم يالْح خْرِجي) در حقيقت  موجودات مرده را از زنده

ه نظام مرگ و حيات و تبديل شود اشاره ب اين جمله كه نظير آن در قرآن كرارا ديده مى
هاى حيات و زندگى در دل  جان انواع چهره يكى به ديگرى است، گاهى از مواد آلى بى

فرستد و از تركيب موادى كه  اقيانوسها و اعماق جنگلها و صحراها و بيابانها بيرون مى
 سازد، و گاهى به عكس با اى هستند مواد حياتبخش مى هر كدام به تنهايى سم كشنده

جانى تبديل  دگرگونى مختصرى موجودات زنده نيرومند و پر قدرت را به موجود بى
 كند. مى

    ----------------------------------------------   105آيه 
  َ ُف األيذ َو ِ ّ َ ُ َيِّنَهـ ِلَك ن ُ وَن  {ِت َویِلَقولوا َدَرسَت َونِل َ   ِلَقوٍم يَع
 انيگوناگون ب هايخود) را تكرار و به شكل ها(يو نشانه اتيآ نيچن نيا
تو (قرآن را « نديبگو كه انجامديم نيبه ا )،دادن حيتوض ني(او، ميكنيم

كه  يافراد ياست كه قرآن را برا نيو هدف ا؛ »اياز اهل كتاب) آموخته
  . ميده حيتوض، دانا هستند

  انجامد كه بگويند(اين توضيح دادن،) به اين مي

 )535، ص: 4 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »رقُولُوا ديل وتذلك يا محمد  »س
أي تعلمته من اليهود قال الزجاج و هذه الالم تسميها أهل اللغة الم الصيرورة أي أن 

  .السبب الذي أداهم إلى أن قالوا درست هو تالوة اآليات
 )فإن قلت: أى فرق بين الالمين  )55، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

؟ قلت: الفرق بينهما أنّ األول مجاز و الثانية حقيقة، و ذلك أن »لنُبينَه«، و »ليقُولُوا«في 
اآليات صرفت للتبيين و لم تصرف ليقولوا دارست، و لكن ألنه حصل هذا القول 

 .بتصريف اآليات كما حصل التبيين
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    ----------------------------------------------   111آيه 
   نلا َ نا  َ َة كَـئِ  ”ـ لـَ اِایَلِهُم  َوَلو اَن  َو َـو ُهـُم ا َ  ـ َ ٍء َوَح َ  نا َعیَلِهـم لُک

 انوا یِلُؤِمنو قُبًُال ما    ا ِاّال َشا  اَن  َهلوَن ِكن اَـَء اهللاُ َول َ  ُ َ َ  
و مردگان با آنان سخن  ميفرستادي) اگر فرشتگان را نزد آنان فرو ميحت(
آنان تنها ، ميآورديرا گروه گروه در مقابلشان گرد م زيو همه چ گفتنديم

(و فكر  دانندينم شترشانيب يول؛ آوردنديم مانيصورت خواست خدا ادر 
آنان  يآمدن معجزات درخواست به وابسته، شان آوردن مانيا كنند يم

 . نه خواست خدا)؛ است
كنند ايمان آوردنشان وابسته به آمدن معجزات درخواستي آنان و فكر مي

  است نه خواست خدا

 بمشية إال العلل و األسباب من ء بشي اإليمان مله يتم فال )320، ص7(الميزان، ج 
 و السببية حكم طبق على يجري كان إن و العريض عرضه على الكوني النظام فإن اهللا

 مستقلة غير ربها إلى متدلية أنفسها في مفتقرة األسباب و العلل أن غير العام العلية قانون
 إال رسم لها يحيى ال و اهللا بمشية إال حكم لها يظهر فال مقتضياتها و شئونها من ء شي في

 و ربهم مقام يجهلون -منهم الباغين العلماء غير لعلهم و - أكثرهم المشركين أن غير .بإذنه
 سبب أتاهم لو أن فيظنون ربها عن مستغنية نفسها في مستقلة أنها على باألسباب يتعلقون
 بجهلهم األمر عليهم تلطاخ قد و الحق اتبعوا و آمنوا -المقترحة اآلية هو و - اإليمان
  .عنه مستغنية تامة مستقلة أسبابا اهللا مشية إلى المفتقرة الناقصة األسباب هذه فأخذوا

    ----------------------------------------------   113آيه 
   ُ ئِئــِایَلــِه اَف َوتِلَصــ فــوا مــا  ِ َ َضــوهُ َویِلَق َ ِة َوِل َ ِ يــَن اليُؤِمنــوَن بـِـاأل َدةُ اذل

ِفوَن  َ   ُمق
 مانيكه به آخرت ا يكسان يهادل، )يطانيآن ارتباطات ش ي (جهيتا در نت
كند و آن را  دايپ شيگرا)هيپايظاهر و ب به آن (سخنان خوش، ندارند

به دست ، كسب آن هستند يو آنچه (از گناهان) را كه در پ، بپسندد
 . آورند
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  آن ارتباطات شيطاني

 غى«العامل في قوله  )545.ص4(مجمع البيان في تفسير قران.جتَصل ه قول»  و
  .»يوحي«
 آنها يعنى ايمان بى افراد كه شد خواهد اين آنها كار سرانجام )408، ص5(نمونه، ج 
در مورد دهند. (پاورقي:  فرا گوش آنها سخنان به ندارند عقيده رستاخيز روز به كه

به چه چيز عطف شده ميان مفسران گفتگو است،   تركيب آيه و اينكه جمله و لتَصغى
فهوم آيه مناسب است، اين است كه اين جمله عطف بر يوحى بوده باشد آنچه بيشتر با م

 )است "الم عاقبت "آن "الم "و

    ----------------------------------------------   115آيه 
ت لَکَِمُت َربَِّك ِصدقًا َوَعدًال   َ َل ِللَکِ  ‘َو ميُع الَعیلمُ  وَ ‘؛ِتهم الُمبَّدِ هَُوالس  
رآن و با آمدن ق، در برابر او ميمردم به تسل سخن پروردگارت (در دعوت 
راست و  )،تمام و كامل شدن نيكه (ا يدر حال؛ ) تمام و كامل شدامبريپ

؛ نخواهد كرد يرييتغ چيعادالنه است (و ه )،معارف و احكام آن ي (همه
 ارياوست كه بس. سخنان او وجود ندارد يبرا ياردهندهييتغ چي) هرايز

 . ستشنوا و دانا
  در دعوت مردم به تسليم در برابر او

 أعني الكلمة هذه بلوغ - أعلم اهللا و-الكلمة  بتمام فالمراد )329، ص8ن، ج(الميزا 
 الكتب، جميع على المهيمن الكتاب نزول و ص محمد بنبوة اإلسالمية الدعوة ظهور
 مدارج في طويال دهرا تسير كانت ما بعد التحقق مستقر في استقرارها و الثبوت مرتبة

 الشريعة أن على دالة الكريمة اآليات فإن ريعةش بعد شريعة و نبوة بعد بنبوة التدريج
 كقوله فيها ليس بما عليها تزيد و الشرائع من عليه تقدمت ما جمل تتضمن اإلسالمية

 بِه وصينا ما و إِلَيك أَوحينا الَّذي و نُوحاً بِه وصى ما الدينِ منَ لَكُم شَرَع: «تعالى
يمراهإِب وسى وم  يسى وو بذلك يظهر معنى تمام الكلمة و أن المراد  ).13: الشورى: (» ع

به انتهاء تدرج الشرائع من مراحل النقص إلى مرحلة الكمال، و مصداقه الدين المحمدي 
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دينِ  و  و اللَّه متم نُورِه و لَو كَرِه الْكافرُونَ، هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى«قال تعالى: 
  ).9(الصف: »: الْحقِّ ليظْهِرَه علَى الدينِ كُلِّه و لَو كَرِه الْمشْرِكُونَ

    ----------------------------------------------   119آيه 
ُ َوماَلكُ   ِ م اَّال تَأ ُ ّا ذ ِ ُـلوا  َل َل اِهللا َعیَلِه َوقَد فَص ُ َم َر ا  َ م مـا 

ـُـ ُ ِایَلــهِ َعیَل ً  ’م ِاّال َمــا اضــطُِرر ُ َوِان كَثــ  ا یَل ِ ِعلــٍم هِئِ ِضــّلوَن بـِـاَهوا ــ  ’م بَِغ
  ُعتَديَن  ِا   َربَك هَُواَعَلُم بِا

؛ ديخورينم، ه شده كه از آنچه نام خدا (هنگام ذبح) بر آن برده شدهچ
داده  حيتوض تانيبراخوبي به، كه آنچه را كه بر شما حرام كرده حال آن

) ديشد يسبب گرسنگحرام) كه (به  هايالبته آنچه را (از گوشت. است
 ياريبس گمان يب. بر شما حالل كرده است)، (ديناچار (به خوردنش) شُد

را) گمراه  گراني(د شانهايبا هوس، )قتي(از حق يبدون آگاه، (از مردم)
 . تر استمسلّماً پروردگارت از (حال) تجاوزكاران آگاه. كننديم
  البته

 فال يستقيم غير جعل  )259: ص ،4 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح
 .االستثناء منقطعا أي لكن الذي اضطررتم إلى أكله

    ----------------------------------------------   121آيه 
  ُ هَوالتَأ ُ اِهللا َعیَلِه َوِان ِ ا

َ َ يُذ ّا  ِ ي  ’َلِفسٌق  {لوا  الش َن ـَوِان َ یَلـو ط
    ِا ِ   «م یِلُجاِدلوكُمهِئِ اَویِلا ُ َ ُ ِانكم    كوَن َوِان اََطعتُمو

 نيا ) قطعاًراي(ز؛ دينخور، هنگام ذبح) بر آن برده نشدهاز آنچه نام خدا (
به دوستان (مشرك) خود  يپنهان، نياطيش گمان يب. ست ينافرمان، (كار)
و ، مردار) با شما بحث و جدل كنند يها گوشت ي تا (در باره كننديالقا م

  . بود ديواهقطعاً شما (هم) مشرك خ،  دياگر از آنان اطاعت كن
  هاي مرداردربارة گوشت

 معناه أن ما يجادلكم به المشركون و هو  )333: ص ،7 ج القرآن، تفسير في (الميزان
قولهم: إنكم تأكلون مما قتلتم و ال تأكلون مما قتله اهللا يعنون الميتة، هو مما أوحاه إليهم 
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المذكى، و أن اهللا حرم  الشياطين من باطل القول، و الفارق أن أكل الميتة فسق دون أكل
 أكل الميتة و لم يحرم أكل المذكى فليس فيما حرمه اهللا ذكر ما ذكر اسم اهللا عليه.

    ----------------------------------------------   122آيه 
  ن َن َميًتا فَاَحيَ ـ بِـه {ُه َوَجَعنلا َلهاََوَمن  َ ِ  {ِ انلّـاِس كََمـن َمـَثهُل  ؛نوًرا 

  ُ االظ اِرٍج ِم ِ نوا يَعَملوَن ـ يَِّن ِللِلَك زُ كَذ  ‘ِت یَلَس    ِفريَن ما 
او  يو برا مي) زنده(دل) كردمانيكه (دل)مرده بود و ما او را (با ا يكس ايآ

 ست يمانند كس، حركت كند مردم انيتا در پرتو آن در م ميقرار داد ينور
(و به سبب ، برديبه سر م هايكياست كه) در تار نيكه وصفش (چن

(زشت)  يكارها، نيچن نيا )،ي(آر د؟يآينم ونريب آن از، گناهانش)
  . آراسته شده است شانيكافران برا

  كه وصفش

 نْ« )63: ص ،2 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشافكَم ثَلُهي مف الظُّلُمات سلَي 
» أَنْهار فيها ونَالْمتَّقُ وعد الَّتي الْجنَّةِ مثَلُ« تعالى كقوله ... هذه صفته كمن» منْها بِخارِجٍ

 . هذه صفتها أى

 نْ« )263: ص ،4 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روحكَم ثَلُهصفته أي» م 
  . العجيبة

    ----------------------------------------------   123آيه 
  َوكَذ  يٍَة اَ َ  ِ

اِلَك َجَعنلا  لُکّ ا یِلَمكُروا ف ِم َ ُم كُروَن  «ِ َ ِاّال  َوما 
وَن  ُ َش م َوما  ِ ِ   بِاَنفُ

كارش را قرار  بزرگان گنه، يما در هر شهر، )است (كه در مكّه گونهنيبد
. كنند يم رنگين كه در آن انجامديم نجايبه ا )،قرار دادن نيو (ا، ميداد

  . فهمندكه نمي يدر حال؛ زننديم رنگي(البتّه) فقط به خودشان ن
  كه در مكّه است

 146، ص1(جاللين، ج( »و كأكابرهم مكة فساق جعلنا كما »كَذل .  
 ر، ج146، ص1(شب( »و كأكابرها. مكة فساق جعلنا كما »كَذل  
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  انجامد(اين قراردادن) به اينجا مي

 كُرُوا« قوله في الالم )556، ص4(مجمع البيان، جمييها لالم يسمى و العاقبة الم »ف 
  .»اًحزَن و عدوا لَهم ليكُونَ« سبحانه قوله في كما الصيرورة
 قرية كل في جعلنا: اآلية تقدير صار: الثالثة المسألة )135، ص3(مفاتيح الغيب، ج 

 أراد ألنه الصفة بهذه جعلهم انما تعالى انه يقتضي ذلك و فيها ليمكروا أكابر مجرميها
 أجاب تعالى اللّه بارادة الشر و الخير ان على يدل ايضا فهذا بالناس يمكروا ان منهم

 عن يمنعهم لم لما تعالى انه غيره ذكر و العاقبة الم على الالم هذه حمل أنب: عنه الجبائي
 مع السؤال هذا و التشبيه سبيل على الكالم فجاء ذلك أراد إذا بما شبيها صار المكر
  .الحصر و الحد عن خارجة مرارا تكرر قد جوابه
 428: ص ،5 ج نمونه، (تفسير( »و كلْنا كَذلعي جكُلِّ ف يها أَكابِرَ ةٍقَرْيرِمجكُرُوا مميل 
 مسبب او كه است آن خاطر به خداوند به افعال اينگونه نسبت كه ايم گفته كرارا .»فيها

 از استفاده با دهد مى انجام كارى هر كس هر و است قدرتها تمام سرچشمه و االسباب
 و استفاده حسن نآ از جمعى چه اگر داده قرار او اختيار در خداوند كه است امكاناتى
  .كنند مى استفاده سوء بعضى
    ----------------------------------------------   124آيه 

    َوِاذا  ّ ُم ءايٌَة قالوا َلن نُؤِمَن َح   َء   نُؤ َ رُُسـُل اهللاِ  ِمثَل مـا ِ هللاُ اَعَلـُم ا  ‹ او
ــُل ِرســاتَلَه َع َ مــوا  {’َحيــُث  َ ــَن اَ ي غاٌر ِعنــَد اِهللا َوَعــذاٌب َصــَسيُصــيُب اذل

ا  ِ كُروَن َشديٌد  َ   انوا 
تا ؛ آورد مينخواه مانيا: «نديگويم، ديايب شانيبرا ياكه معجزه يهنگام

داده  زيبه ما ن، خدا داده شده امبرانيكه)به پ يآنچه (از وح هيشب كه نيا
 درقطعاً . رسالتش را كجا قرار دهدداندي) خدا بهتر مي(ول؛ ». شود

 يحقارت و عذاب، شانيهاسهيبه سبب دس، كاران به گنه، خداوند شگاهيپ
  .ديخواهد رس ديشد
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  از وحي كه

 تَّى نُؤْتى« )146، ص1(جاللين، جلُ اللَّه  حسر يثْلَ ما أُوتالوحي و الرسالة من» م 
  إلينا.
 ر،جكفرسى صرنا إذا حتى مناف عبد بني زاحمنا جهل أبو قال قيل) 146، ص1(شب 

  . يأتيه كما وحي يأتينا أن إال به رضىن ال اهللا و إليه يوحى نبي منا قالوا رهان
    ----------------------------------------------   125آيه 

ِِد اهللاُ   ُ َــن  ــهاَن َ ِديَ ــح َصــدَره {َ َ ــهل  «ِلِالســالِم  {يَ ِد اَن يُِض ُ ــن  ــل  {َوَم َع َ

َ  {َصدَره  ً َ َ  َضيًِّقا  ـما الس ِ ـعُد  ـا يَص  ِجـَس كَـذ  ‘ءِ اَ ّ َعـُل اهللاُ ا َ ِلَك 
 ُ يَن الي اذل َ   ؤِمنوَن َ

شدن (در  ميتسل يدلش را برا، كند تيهر كس را كه خدا بخواهد هدا
، كه بخواهد گمراه كند را يو كس، كندياسالم)آماده م رشيبرابر خدا و پذ

 كوشديكه) م ست ي(مانند كس ييكه گو كنديرا چنان تنگ م اشنهيس
)را ي(گمراه يديپل، خداوند نيچن نيا. )تواندينم يول؛ در آسمان باال رود(

  . دهديقرار م، آورندينم مانيا كه يبر كسان
  سازددلش را براي تسليم شدن (در برابر خدا و پذيرش اسالم) آماده مي

 الم« )64، ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جلْإِسل هردص شْرَحيلطف » ي
  .هبه حتى يرغب في اإلسالم و تسكن إليه نفسه و يحب الدخول في

 يلطف به حتى يرغب في اإلسالم و تسكن إليه  )639، ص4(بحر المحيط في التفسير، ج
   .نفسه و يحب الدخول فيه

 المِ« )266، ص4(روح المعاني في تفسير القران العظيم، جلْإِسل هردص شْرَحي« 
فيتسع له و ينفسح و هو مجاز أو كناية عن جعل النفس مهيأة لحلول الحق فيها مصفاة 

 .ما يمنعه و ينافيهع

    ----------------------------------------------   126آيه 
  َوه ً اُط َربَِّك ُمستَق ِ   ’ذا  نلَا األي وَن قَد فَص  ِت ِلَقوٍم يَذ  
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. ) استيكژ چيراه پروردگار توست كه راست (و بدون ه، نيا )،يآر(
  . مياداده حيتوض، رنديگيم كه پند يمردم يها را براو نشانه اتيآ شك يب

  و بدون هيچ كژي 

 )يماً« )267: ص ،4 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني روحتَقسفيه اعوجاج ال» م 
  زيغ. ال و

    ----------------------------------------------   131آيه 
  ذ ُ َ َ ي َك ُمهکِلَ الُقري ِلَك اَن    ِفلوَن ـ بِظُلٍم َواَهلُها غ ن َرب
 نياز آن جهت است كه سنّت پروردگار تو چن، )امبراني(فرستادن پ نيا 
)  ستين هالك  )،(كه از اهلش سر زده يظلم يشهرها را براكه (مردمِ
  . ) غافل باشندقيكه (هنوز) اهل آن (از حقا يدر حال؛ ندك

  فرستادن پيامبران

 بقوله اإلشارة) 355، ص7(الميزان في تفسير القران، ج» :كما مضمون إلى »ذل 
 فالمعنى التعليل الم قديربت »يكُنْ لَم أَنْ: «قوله و - السياق يعطيه ما على -البيان من تقدم
 اهللا ألن هو إنما القيامة بيوم اإلنذار و باآليات التذكير و الرسل إرسال من بيناه الذي أن

 هم و العذاب و السخط مورد يوردهم و القرى أهل يهلك أن سنته من ليس سبحانه
 منه ظلم ذلك و المخالفة، تقدير على بهم يفعله و الطاعة من منهم يريده عما غافلون
 .تعالى

    ----------------------------------------------   134آيه 
   ٍ  ِا   وَ  «ما توَعدوَن َأل يَن  ما ِ ُع ِ  ُ   اَن
(از  ديتوانيو شما نم ديآيسرعت) م(به، ديشويآنچه وعده داده م شك يب

  . ديزيدست خدا) بگر
  به سرعت

 274.ص 4(روح المعاني في تفسير القران العظيم ج( »تĤَقال كما ذلك من يمنع » ل 
 لبيان واقع على آت إيثار و محالة، ال لواقع ذلك أن المراد و أن، خبر هو و ء،البقا أبو

   يعرب حسبما هارب يفوته ال حثيث طالب بصورة بتصويره وقوعه سرعة كمال
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  بگريزيد

 270. ص4(مجمع البيان في تفسير القران ج( »ما و جِزِينَ أَنْتُمعيقال و بفائتين »بِم 
  قدرته. و ملكه من بخارجين يقال و بسابقين
 652.ص4(بحر المحيط في التفسير ج( »ما و جِزِينَ أَنْتُمعأي ال تخرجون عن   » بِم

 قدرتنا و حكمتنا.

    ----------------------------------------------   136آيه 
َ  هلِل َوَجَعلــوا  ـّـا َذَراَ ِمــ ــ ِ ِث َواالَنعــاِم نَصــيًبا فَقــالوا ه َ ِِهــم الــ َ ِ ذا هلِل 

 َوه  ـ َ ُ َ  «نائِ ذا ِل ـا  ـ َ َ ُ  ِل َ اهللاِ  م فَـال يَِصـُل هِئِ ا ـ «ِا اَن هلِل َومـا 
    فَُهَويَِصُل ِا َ   ’مهِئِ ُ كُمونسا َ   َء ما 

از ، دهياز آنچه (خود خدا) آفر، خدا يبرا)،خودشان اليبه خ، مشركان(
 صورت نيبد؛ قرار دادند يسهم، انيو چهارپا يمحصوالت كشاورز ليقب

. ماست يها بت ي) برازي(سهم ن نيو ا، خدا يبرا، (سهم) نيا«كه گفتند: 
 يآنچه برا يول؛ رسديبه خدا نم، باشد شانيها بت ي(البته) آنچه برا» 

يچه بد قضاوت م. رسديم شانيها به بت )،(در صورت لزوم، خدا باشد
  )كننديها حساب م خدا را كمتر از بت يحتّ، كه عالوه بر شرك؛ ( كنند

  كنندتر از بتها حساب ميي خدا را كمكه عالوه بر شرك، حتّ

 أصله من بطالنه على الحكم هذا كان إذ )361: ص ،7 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 على األصنام جانب بتغليب تعالى بساحته إزراء عن يخلو ال اهللا على افتراء كونه و

 .»يحكُمونَ ما ساء: «بقوله قبحه جانبه

    ----------------------------------------------   139آيه 
  ُ ِ َوقالوا ما  ب ِلَصٌة ذِلُ ِذهِ ه  طو  االَنعاِم  َ ٌم  َ  «اَزواِجنـا وِرنا َوُم

َ ِا وَ  ُ  يَكُن َميتًَة فَُهم فيِه  ِم َوصـَفُهم ‘ءُ ا ه ‘َسـيَ ـ ـ {ِان ٌ َح
  َعیلمٌ 

 )،ديآ روني(اگر زنده ب، است انيچهارپا نيآنچه در شكم ا«گفتند: 
، باشدو اگر مرده ؛ ما حرام استمخصوص مردان ماست و بر همسران 
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به آنان ، شان في) توصنيسبب (ا به يزودبه» . اندكيدر آن شر يهمگ
  . داناست اريو بس مياوحك رايز؛ دهديم فريك
  همگي

 575: ص ،4 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع( »مفَه يهف و الذكور أي »شُرَكاء 
  سواء. فيه اإلناث
 280.ص 4ير القران العظيم ج(روح المعاني في تفس( »مث.أي الذكور و اإلنا »فَه  
 النساء و الرجال أكله ميتة ولدت إن )362ص ،7 ج القرآن، تفسير في (الميزان 

  .جميعا
  دهدسبب (اين) توصيفشان به آنان كيفر ميبه

 575: ص ،4 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع( »مفَهصو زِيهِمجيسيجزيهم أي »س 
  وصفهم. نصب الباء أسقط فلما بوصفهم العقاب

  بسيار داناست
 416: ص ،12 ج العرب، (لسان( »ليميلٌ ،»عالمبالغة. أبنية من: فَع  

    ----------------------------------------------   141آيه 
ي  هَُو   اذل  َشاَ َجن ٍ اَ وشا َ َم وشاٍت َوَغ تَِلًفـا  ٍت َم ُ رَع  َوانلخَل َوا

 ُ ُ َ  وَ  {هُل ا يتو   وَ  ا ًا وَ ا ِ َشا َشابِهٍ  ّماَن ُم َ ُم َـِرهُ  ‘َغ َ  “لـوا ِمـن 
  ه ِاذا ََر َوءاتوا َحق فو  وَ  «؛يَوَم َحصاِده {اَ ِ ُ ه ‘االت ِـب  {ِان ُ َ  ال ف ِ ُ   ا

، آورد ديبه) داربست پد ازيبدون (ن و با داربست ييهاكه باغ ست ياو كس 
گوناگون  شيهايكه خوردن ي) درخت خرماو محصوالت كشاورززيو (ن
به هم و  هيشب )،از انواع آن دو يبرخ يهاوهيو انار كه (م تونيو ز، است

  از انواع) متفاوت ي(در برخ
، و روز برداشت آن، ديبخور اشوهياز م، ندينشكه به بار مي يهنگام. است 

 يرو ادهيو (در خوردن و خرج كردن)زدياز) آن را بده انينوايحق (ب
  . كاران را دوست ندارد كه او اسراف؛ دينكن
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  محصوالت كشاورزي

 379: ص القرآن، غريب في (المفردات( :عر اإلنبات ...  الزَّرفي األصل مصدر، و عب
  ].27[السجدة/  »فَنُخْرِج بِه زرعاً«به عن الْمزْروعِ نحو قوله: 

  وت استبرخي از انواع آن دو) شبيه به هم و (در برخي از انواع) متفا

 قوله و )363: ص ،7 ج القرآن، تفسير في (الميزان» :تُونَ والزَّي انَ وتَشابِهاً الرُّمم و 
 بين التشابه و السياق، يفيده ما على متشابه غير و منها كل متشابه أي »متَشابِه غَيرَ

 .ذلك غير أو اللون أو الشكل أو الطعم في باتحادهما الثمرتين

    ----------------------------------------------   142آيه 
وَلـــًة وَ  َ ِمـــ  َ ًشـــا االَنعـــاِم  ـُــُ  ‘َ ـّــا َرَزقَ ِ التَتِبعـــوا  اهللاُ وَ  مُ لـــوا 

 يط ِ ُخطُو الش هاِ  ‘ ِن ـ ُ  {ن ٌ َل   م َعُدوٌّ ُمب
ذبح و  يرا) كوچك و برا يو (بعض، را بزرگ و باركش انياز چهارپا يبرخ

 ديبخور، كرده تان ياز آنچه خدا روز. )دياستفاده از كُرك و پشم آنان (آفر
 رايز؛ دينكن يرويپ طانيش يهااز گام )،يو (با حرام و حالل كردن ساختگ

  . آشكار است يشما دشمن ياو برا
  بزرگ و باركش ... كوچك و براي ذبح

 ما يحمل عليه  »الحمولة« )282: ص ،4 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح
 للذبح يفرش ما بالفرش و األنعام من األثقال يحمل ما به و المراد ال واحد له كالركوبة.

  . وبره و شعره و صوفه من المنسوج يفرش ما أو
 ولَةً« )166: ص ،)شبر( الكريم القرآن (تفسيرمالكبار أو األثقال يحمل ما »ح 

 أو نحوه و صوفه من نسج ما يفرش أو للذبح يفرش ما »فَرْشاً و« للحمل الصالحة
  لها. كالفرش األرض من الدانية الصغار
 ولَةً« )73.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جمح على عطف »فَرْشاً و 

 و وبره من ينسج أو للذبح، يفرش ما و األثقال يحمل ما األنعام من أنشأ و: أى. جنات
 الصغار »الفرش و« للحمل، تصلح التي الكبار »الحمولة: «قيل و. الفرش شعره و صوفه
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 الفرش مثل أجرامها، للطافة األرض من دانية ألنها الغنم، و العجاجيل و كالفصالن
 عليها. المفروش

  با حرام وحالل كردن هاي ساختگي

 166، ص1(تفسير القران الكريم (شبر)، ج (»وا ال وتَتَّبِع طانِ خُطُواتفي طرقه »الشَّي 
  التحريم. و التحليل
 وا ال« )149، ص1(تفسير جاللين، جتَتَّبِع طانِ خُطُواتو التحريم من طرائقه » الشَّي 

  . التحليل
    ----------------------------------------------   143آيه 

   ِ  «ِنيََة اَزواٍج َ ِ اثنَـ َـ ِ َوِمـَن ا ـأِن اثنَـ ِمَن الض’   َـقُـل ءا َم اَِم  َريِن ذل  َ
 ِ ــ ــا اشــتََمَل االُنَثيَ اَم  ِ ــ ُم االُنَثيَ ُ   بِِعلــٍم ئئــونَبِّ  «َعیَلــِه اَر ُ ِان   نــ

 ص َ   ِدق
دو قسم (نر ، )از گوسفندديآفر، شوديهشت (فرد از دام كه چهار) نوع (م

 نيا يگوشت) نرها(، (خداوند ايبگو: آ. قسم دو نيهم زيو از بز (ن، و ماده)
آن دو ماده در ي هاآنچه كه رحم اي، ) راشانيها(ماده اي، دو) را حرام كرده

  . ديباخبر كن يعلم و آگاه يمرا از رو، دييگويبر گرفته است؟اگر راست م
  شود آفريد)هشت (فرد از دام كه چهار) نوع (مي

 واجٍ« )364: ص ،7 ج القرآن، تفسير في (الميزانةَ أَزيأنواع األنعام المعدودة ... » ثَمان
  أزواج. ثمانية كانت أنثى و ذكرا لوحظت و إذا أربعة: الضأن و المعز و البقر و اإلبل،

    ----------------------------------------------   144آيه 
َ  وَ   ِ وَ  ِم َ  اِالبِِل اثنَ ِ  ِم  قُل ء ’ابلََقِر اثنَ َـا ذل ِ َم اَِم االُنَثيَـ  َ َريِن 

 ِ ُم االُنَثيَـ ا اشتََمَلت َعیَلِه اَر اَم »  ـدا َ ُ  ُ ـُ  َء ِاذ َوّصـاَم كُنـ ِ  ‘ذاـ ُم اهللاُ 
 ي َ ــِن افــ ِ ــُم  ـَـن اَظَل ــ َ َ َ اِهللا  َ ً ِ ِعلــٍم ِذب ــ ــاَس بَِغ   ’ا یِلُِضــل انلّ اهللاَ  ِا

ِدي الَقوَم ال َ َ ال ِ  
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) دو قسم (نر و ماده زيو از گاو (ن، دو قسم (نر و ماده)، ) از شترنيهمچن(

ماده اي، دو) را حرام كرده نيا ي) نرها(گوشت، (خداوند ايبگو: آ. )ديآفر
 يزمان ايماده در بر گرفته است؟آ آن دو يهاآنچه كه رحم اي، ) راشانيها(

 كه نيا اي؛ (ديحضور داشت، كردي) سفارش ممي(تحر نيكه خدا شما را به ا
كارتر است از آن كه به خدا دروغ  ستم يكس چه )؟ديبنديبر خدا دروغ م

(از  ياطالع چيه است كه يدر حال نيو ا، تا مردم را گمراه كند بندديم
  . كند ينم تيكار را هدا مردم ستم، احكام خدا) ندارد؟ خداوند

  (از احكام خدا) ندارد ياطالع چيه است كه يدر حال نيو ا

 رِ )286ص4(روح المعاني في تفسير القران العظيم جلْمٍ بِغَيوقع بمحذوف متعلق ع 
 شأنه جل عنه التحريم بصدور جاهال سبحانه عليه افترى أي  افْتَرى ضمير من حاال

    ----------------------------------------------   145آيه 
     قُل ال   اَِجُد ف َ ًما  َ  ُم َ َ ِا ِ    ،طاِعٍم يَطَعُمه او ـ اَ ِاّال وَن َميتَـًة يَ

ه ٍ فَِان َم ِخ َ ً اَو  ِ اِهللا بِـه {اَو َدًما َمسفو  ِلَغ
؛ِرجٌس اَو ِفسًقا اُِهل ‘ ِ َـ

َ 
َ باٍغ َوالعاٍد فَِان َربَك َغفورٌ  ٌ  اضطُر َغ   َرح

در  )،باره نيو در ا، ستنديحرام ن، ديدانيم كه شما حرام ييهاو: (گوشتبگ
حرام ، كه بخواهد بخورد يرا بر كس يزيچ، شده يآنچه كه به من وح

 اي، )وانيح يها(از رگ شده ختهيخون ر اي، مردار كه نيا مگر؛ ابميينم
، يماننافر يكه از رو يوانيح اي؛ هستند ديپل ها نيكه ا؛ گوشت خوك باشد

 يكه (برا ي) كسي(ول. خدا بر آن برده شده باشد رينام غ )،(هنگام ذبح
لذت بردن  يكه در پ يحال در، ) شودها نيزنده ماندن) ناچار (به خوردن ا

 چرا كه؛ نكرده است) ي(گناه، ستي(از مقدار ضرورت) ن يرو ادهيوز
  . و مهربان است آمرزنده اريپروردگارت بس

  دانيد، حرام نيستندحرام مي هايي را كه شماگوشت
 آيد مى پيش سؤال يك اينجا در  سؤال يك به پاسخ )16: ص ،6 ج نمونه، (تفسير 
 است، شده شمرده چيز چهار به منحصر غذاها زمينه در الهى محرمات تمام چگونه كه
 گوشت و درنده حيوانات گوشت نيست، اينها به منحصر حرام غذاهاى دانيم مى اينكه با
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 در كه حالى در هستند حرام همگى آنها مانند و) دار فلس ماهى جز( دريايى تحيوانا
است؟  شده شمرده چيز چهار به منحصر محرمات و نيامده ميان به آنها از نامى هيچ آيه

 حكم هنوز مكه، در آيات اين نزول هنگام به كه اند گفته سؤال اين پاسخ در بعضى
 گواه رسد، نمى نظر به صحيح جواب اين ولى ود،ب نشده نازل حرام غذاهاى ساير تحريم
 ديده نيز مدنى هاى سوره از بعضى در آن شبيه يا تعبير همين عين آنكه سخن اين
 احكام نفى به نظر تنها آيه، اين كه است اين ظاهر .بقره سوره 173 آيه مانند شود، مى

: گويد مى آيه يگرد تعبير به و است، »اضافى حصر«اصطالح،  به و دارد مشركان خرافى
 بد سخن اين شدن روشن براى. ايد بافته هم به شما آنچه نه هستند اينها الهى محرمات
 در ما آمدند، دو هر حسين، و حسن آيا كند مى سؤال ما از كسى بزنيم، مثالى نيست
 يعنى دوم، نفر آمدن كه است اين منظورمان اينجا در آمد، حسن فقط نه گوئيم مى جواب
 اند نبوده ما بحث مورد اصال كه ديگرى كسان ندارد مانعى هيچ اما كنيم، نفى را حسين
 كه داشت توجه گويند. اما بايد مى) نسبى يا( اضافى حصر را حصرى چنين باشند، آمده
 مانند باشد كار در اى قرينه كه مواردى در مگر است حقيقى حصر معموال حصر، ظاهر
  .بحث مورد آيه
  هااين

 قوله في الهاء )583ص ،4 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع  »عائد إلى ما » فَإِنَّه
  .تقدم ذكره

    ----------------------------------------------   147آيه 
ُ  فَِا   بوَك فَُقل َرب ٍة واِسَعٍة وَ كَذ َ َد بَأُسـه م ذو َر ُ ِ  {ال الَقـوِم  َعـ

 َ ِم ُ   ا
گسترده است  يرحمت يبگو: پروردگارتان دارا، اگر تو را دروغگو شمردند

 يو(ل؛ باز گذاشته است) تانيو راه توبه را برا دهديكه به شما مهلت م(
كار بازگردانده نخواهد  ) از مردم گنهگريد، كه) عذابش (فرا رسد يهنگام
  . شد
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دهد و راه توبه را برايتان بازگذاشته است)؛ و(لي (كه به شما مهلت مي

  كه) عذابش (فرا رسد)هنگامي

 فقُلْ«) 586: ص ،4 ج قرآن،ال تفسير في البيان (مجمع كُمبةٍ ذُو رمحةٍ رعواس «
  يمهلكم. بل بالعقوبة عليكم يعجل ال لذلك
 لهم فَقُلْ« )151: ص الجاللين، (تفسير كُمبةٍ ذُو رمحةٍ رعيعاجلكم لم حيث »واس 

  اإليمان. إلى بدعائهم تلطف فيه و بالعقوبة
 فَقُلْ«) 167: ص ،)شبر( الكريم القرآن (تفسير كُمبةٍ ذُو رمحةٍ رعطاعته ألهل »واس 
  أمهلكم. حيث لكم أو
 و بإنذارهم أمر فيها و ظاهر، اآلية معنى )366: ص ،7 ج القرآن، تفسير في (الميزان 

 و اليأس عليهم يسلط ببيان ال لكن له مرد ال الذي اإللهي بالبأس كذبوا إن تهديدهم
 .»واسعةٍ رحمةٍ ذُو ربكُم:«قوله عليه قدم لذلك و لرجاء،ا بعض يشوبه بما بل القنوط

    ----------------------------------------------   148آيه 
   كوا َلـو شـا َ يَن اَ َسيَقوُل اذل    َء اهللاُ مـا كنـا َوال َ  اَ منـا ِمـ ءابـا َ  ُؤنـا َوال

ءٍ  َ‘  ِلَك كَ كَذ  ّ يَن ِمن قَبِلِهم َح َب اذل ن قُـل َهـل ِعنـَدكُم ِمـ ’ذاقوا بَأَسنا ذ
  هُ نَلا ِ ُ َ  تَتِبعوَن ِاال الظن  ِا «ِعلٍم فَت ُصو ُ ِاّال تَ   َوِان اَن

ياگر خدا م«خود) خواهند گفت:  ي تبرئه يمشركان (برا يزودبه
يرا (ب زيچچيو ه ميديورزيشرك نم اكانمانيما و اجداد و ن، خواست
 امبرانشانيپ زين بودند (ناز آنا شيكه پ يكسان» . ميكردينم حرام)سبب
 ايبگو: آ. دنديعذاب ما را چش كه نيتا ا؛ شمردند يدروغگو م طور نيرا) هم

 يِو راست دياوريما (ب ي) برايمنطق يليتا (دل ديعلم دار ياشما ذره
و تنها به  ديكنيم يرويپ گمان شما فقط از د؟يرا) آشكار كن تانيادعا

  . دييگويسخن م نيحدس و تخم
  منطقي دليلي
 587: ص ،4 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع( »وهذلك فتخرجوا أي »لَنا فَتُخْرِج 
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  لنا. الحجة تلك أو العلم
 77: ص ،2 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف( »وهمن هذا و »لَنا فَتُخْرِج 

  حجة. له يكون أن محال قولهم مثل بأن الشهادة و التهكم،
 295: ص ،4 ج العظيم، القرآن يرتفس في المعاني (روح( »وهفتظهروه أي »فَتُخْرِج 
  بيان. أوضح و وجه أتم على »لَنا«

  راستي ادعايتان را

 به تحتجون علم من عندكم ليس أي )682: ص ،4 ج التفسير، في المحيط (البحر 
  الفاسد. الكاذب الظنّ إال دعاواكم في تتبعون ما لنا فتظهرونه

    ----------------------------------------------   150آيه 
  قُل َهلُم   دا َ ـدوَن ُ َ يـَن يَ ـ َءكُُم اذلَم ه  َ ـد  «ذااَن اهللاَ  َ َ ـدوا فَـال ت ِ َ فَـِان 

  ‘َمَعُهم َ  ءَ َوالتَتِبع اَهوا يَن  اذل ِ بوا ب
ئئذ  َ اي يَن اليُؤِمنـو ِة  ِتنا َواذل َ ِ بِـاأل

 َ ِم يَعِدلو ِّ َ ِ  
ُ   َو

خداوند  دهند يم يكه گواهآنان  هم؛ ديتان را حاضر كن بگو: گواهان
نده و از  يهمراهشان گواه، دادند ياگر گواه. (ها) را حرام كرده استنيا

 شمرند يما را دروغ م هاينشانه و اتينكن كه آ يرويپ يكسان يهاهوس
خدا را) با پروردگارشان برابر  ريندارند و (غ ماني) به آخرت انيو (همچن

  . دهنديقرار م
  حاضر كنيد

 قُلْ« )296: ص ،4 ج العظيم، القرآن تفسير في عانيالم (روح لُمه كُمداءأي »شُه 
  للشهادة. احضروهم

 )شهداءكم أحضروا أي )683: ص ،4 ج التفسير، في المحيط البحر .  
 أحضروا. )152: ص الجاللين، (تفسير  
 322ص 8(الجدول في اعراب القران ج( »أحضروا. بمعنى أمر فعل اسم »هلم  
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شمرند و هاي ما را دروغ اي كساني پيروي نكن كه آيات و نشانههاز هوس

(همچنين) به آخرت ايمان ندارند و (غير خدا را) با پروردگارشان برابر قرار 
  دهندمي
  (مترجم) .درويش واو معيت مي«سعي شد نظر روح المعاني و درويش جمع شود -

  گويد عطف الصفه مع اتحاد الموصوف.داند و روح مي
 296: ص ،4 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح( »ينَ ونُونَ ال الَّذؤْمي 

 مع الصفة على الصفة عطف بطريق األول الموصول على عطف األوثان كعبدة »بِالĤْخرَةِ
 بالعكس. و باآلخرة يؤمن ال تعالى بĤياته يكذب من فإن الموصوف اتحاد

 )265، ص: 3 إعراب القرآن و بيانه، ج () هِمبِرَب مه رَةِ وخĤْنُونَ بِالؤْمينَ ال يالَّذ و
يعدلُونَ) الواو عاطفة، و الذين عطف على اسم الموصول المتقدم، و الغرض تعداد صفاتهم 
القبيحة. و المعنى: و ال تتّبع أهواء الذين يجمعون بين تكذيب آيات اللّه و بين الكفر 

 باآلخرة و اإلشراك به.

    ----------------------------------------------   152آيه 
  ِاّال بِال ِ   َوالتَقَربوا ماَل ایلَت ّ َ اَحَسـُن َحـ ِ ه   َواَوفُـوا الكَيـَل  {«يَبلُـَغ اَُشـد

اَن بِالِقســِط  ــ َ  «َوا ُ ــَعهاالن ــا ِاّال وُس ــُف نَفًس ــِدلو «ّلِ ُ فَاع ــ ــو  اَوِاذا قُل َوَل
  ُ ِ  ِلكُم َوّص ذ  ‘َوبَِعهِد اِهللا اَوفوا «اَن ذا  وَن  ؛هكُم ب    َلَعلكُم تََذ

حالت به مالِ (آن)  نيصرفاً به بهتر )،ديگرفت يرا به سرپرست يميتي(اگر 
كه به كمال  يتا زمان؛ )ديكن ري(و امور او را با آن تدب ديشو كينزد ميتي

و (هنگام فروختن . )ديمالش را به او بسپار، (در آن هنگام. رشدش برسد
) هر كس را تنها به ته(الب. ديو وزن كن نهمايبه دقت و عادالنه پ )،يزيچ

كم ، ديكنيكه صرف م يو با تمام دقّت، ( ميكنيم فيتوانش تكل ي اندازه
 يكه سخن يو هنگام. ندارد) يراديا، كردن بدون عمد و مختصر اديو ز
 تيعدالت را رعا، مردم در آن نهفته است) اني(كه سود و ز دييگويم
شما را . ديو به عهد خدا وفا كن، باشد شاونديو) خي هرچند (در باره؛ ديكن
  . ديريباشد كه پند گ. (ها) سفارش كرده استنيبه ا



 221  سورة االنعام  

 

به بهترين حالت به مال (آن) يتيم نزديك شويد (و امور او را با آن تدبير 
نماييد) تا زماني كه به كمال رشدش برسد (و در آن هنگام مالش را به او 

  بسپاريد)

 يظهر أيضا أنه ليس المراد بتحديد حرمة ) 376: ص ،7 ج لقرآن،ا تفسير في (الميزان
 إباحة و األشد بلوغ بعد الحرمة رفع » أَشُده يبلُغَ حتَّى«التصرف في مال اليتيم بقوله: 

 الموضوع ارتفاع و ماله، من لالقتراب يصلح الذي الوقت بيان المراد بل حينئذ التصرف
 إنمائه و ماله إصالح على يقدر ال الذي اليتيم مال لحواأص و: معنى في الكالم فإن بعده
  .يقدر و يكبر حتى

كنيد، كم و زياد بدون عمد و مختصر، ايرادي با تمام دقّتي كه صرف مي 
  ندارد

 ال« )593: ص ،4 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع ها إِلَّا نَفْساً نُكَلِّفعسإال أي »و 
 التحديد على الكيل و الوزن في التعديل كان لما أنه هنا معناه و عنه يضيق ال و يسعها ما
 من التحرز في االجتهاد إال ذلك في يلزم ال أنه سبحانه بين بتعذر القليل أقل من

  . النقصان
 كند وزن و پيمانه در دقت انسان قدر هر كه آنجا از) 31: ص ،6 ج نمونه، (تفسير 
 و ها پيمانه با آن سنجش كه يردگ صورت زيادى و كم مختصر است، ممكن باز

 جز را هيچكس« :كند مى اضافه جمله اين دنبال به نيست، پذير امكان معمولى ترازوهاى
  ).وسعها إِلَّا نَفْساً نُكَلِّف ال( »كنيم. نمى تكليف توانايى اندازه به

  كه سود و زيان مردم در آن نهفته است

 تعالى قوله )377: ص ،7 ج القرآن، تفسير في (الميزان» :إِذا و لُوا قُلْتُمدفَاع و كانَ لَو 
 و جانبه حفظ إلى الرحم و القرابة عاطفة تدعو الذي هو و القربى ذي ذكر » قُرْبى ذا

 الذي القول هو بالقول المراد أن على يدل ماله و نفسه في الضرر و الشر وقوع من صيانته
 و ذلك، يؤيد القول في العدل ذكر أن كما هتضرر أو الغير انتفاع عليه يترتب أن يمكن
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 و الفتوى و القضاء و كالشهادة الحقوق ببعض متعلق القول أن و ظلما، هناك أن على يدل
  .ذلك نحو
    ----------------------------------------------   154آيه 

  ِ َ ال ــو ــا م  ءاتَين ــُ ت ي اذل َ َ ــا  اًم َ ٍء  َب  َ ــّلِ 
ــَن َوتَفصــيًال ِلكُ اَحَس

ًة  َ   َلَعلُهم َوهًُدي َوَر ِم يُؤِمنوَن بِِلقا ِّ   ِء َر
سپس  )؛گذشته ابالغ شده بود امبرانيپ ي به همه، يكل يهاهيتوص نيا(

 يكوكاريكه ن يتا (نعمت را) بر (هر) كس مي) داديكتاب (آسمان يبه موس
شدن به  تيهدا يبرا لياسرائ يرا (كه بن زيو هر چ ميتمام كن، كرده است

تا ؛ باشد يو رحمت تيهدا كه نيا يابر و ميده حيتوض )،داشت ازيآن ن
  . آورند مانيمگر آنان به مالقات با پروردگارشان ا

  اين توصيه هاي كلي به همه ي پيامبران گذشته ابالغ شده بود

 381ص 7(الميزان في تفسير القران ج( »نا ثُمى آتَيوسم تابلَى تَماماً الْكي عالَّذ 
 مشرعة تكاليف الشرائع كليات من به وصى و ذكره ما نكا لما اآلية، آخر إلى »أَحسنَ
 إلى االلتفات ذلك صحح مجملة كلية أمور هي و الدين، من األنبياء أوتي ما لجميع عامة
 أوال ع لموسى تفصيلها اقتضت حيث فصلها إجماال للجميع شرعها ما بعد تعالى أنه بيان
  الكتاب. من عليه أنزل فيما

  ايت شدن به آن نياز داشتكه بني اسرائيل براي هد

 383ص7(الميزان في تفسير القران ج( »يلًا وكُلِّ تَفْصل شَي إليه يحتاج مما أي »ء 
 بعدهم. ممن غيرهم به ينتفع أو إسرائيل بنو

    ----------------------------------------------   157آيه 
     اَو تَقولوا َلو اَنّا َِل َعیَلنَا الِكت ُ  ا ُم اَهدي  ُب َلكُنّا   ‘ِم ُـفََقد  نَـٌة م بَيِّ َء

 ُ َةٌ ِمن َربِّك َ  ‘م َوهًُدي َوَر ن  ِ َن اَظَلُم  َ ِ َب ب
ئئذ  ااي  ’ِت اِهللا َوَصَدَف َع

  يَن يَصِدفوَن َعن ءاي ِي اذل نوا يَصِدفوَن  َء الَعذاِب ِتنا سو َسنَ ا  ِ  



 223  سورة االنعام  

 

 ترافتهيتيقطعاً هدا، شدي)بر ما نازل مياگر كتاب (آسمان دييمبادا بگو اي
 ياز سو يو رحمت تيروشن و هداي ليدل، منظور نيبد. ميآنان بود از

از آن كه  كارتر است ستم يچه كس، نيبنابرا. شما آمد يپروردگارتان برا
را كه از  يقطعاً كسان گرداند؟يم ياز آن رو، خدا را دروغ شمرده اتيآ
 يببه عذا، )شانليدلي(ب يِگردانيرو يسزابه ، گرداننديم يما رو اتيآ

  . كرد ميسخت مجازات خواه
  بدين منظور

 )تعليلية.) الفاء( )338ص 8ج ،الجدول في إعراب القرآن 

    ----------------------------------------------   160آيه 
   ََسنَِة فهََل َمن  ا {َء بِا ِ ُ اَمثا   «َع ـيِّئَِة فَـال ءَ َوَمـن  بِالس  ي ِاّال ِمثَلهـا  يُـ

وَن  َ ُ اليُظ   َو
 يو كس، ن (پاداش) خواهد گرفتده برابر آ، اورديب يكيهر كس (كار) ن

از  كي چيو از (حقّ ه شوديفقط مانند آن مجازات م، اورديب يكه (كار) بد
) آنان كم گذاشته نخواهد شد دو گروه .  

  از (حقّ هيچ يك از دو گروه) آنان كم نگذاشته نخواهد شد

 112: ص ،8 ج تفسيرالقرآن، في الجنان روح و الجنان (روض( »و مظْ ال هونَيلَم«، 
 باالى آنچه و نگيرند باز هيچ ايشان حقّ از نكنند، ظلم هيچ ايشان بر و ينقصون، ال اى

 .ننهند ايشان بر عقاب از باشد ايشان استحقاق



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  224

  االعراف سورة
    ------------------------------------------------   2آيه 

 كِ   ٌج ِمنُه تِلُنِذَر بِهت َ َ َِل ِایَلَك فَال يَكُن  َصدِرَك  ُ ي  ؛ٌب ا َ  َوِذ ُؤِمن   ِل
) امياز (رساندن پ ديپس نبا. كه بر تو نازل شده است ست يكتاب )،نيا( 

(مردم ، است كه با آن نيهدف ا. وجود داشته باشد اتنهيدر س يتنگ، آن
  . باشد يمؤمنان پند يو برا، يرا) هشدار ده
  هدف اين است كه

 قوله )8ص 8(الميزان في تفسير القران ج» :رتُنْذل به. علقةمت لإلنزال غاية »بِه  
    ------------------------------------------------   7آيه 

ن َعیَلِهم بِِعلٍم   فنََلَُقص»  ُ  َوما ك َ ئِ نّا غا   ب
و ما ، كرد ميخواه تيحكا شانيشان را) برا آگاهانه (سرگذشت گمان يو ب
  . ميانبوده بيغا

  سرگذشتشان

 ة أعمالهم عليهم نسرد أي )13ص5(بحرالمحيط في التفسير جة. قصقص 

    -----------------------------------------------   10آيه 
  نَِش  كُمَوَلَقد َمك ا َمعا َشكُروَن  ’ِ االَرِض َوَجَعنلا َلكُم ف   قیَلًال ما 

را  يشما در آن اسباب زندگ يو برا ميداد يجا نيشما را در زم قطعاً
  . ديكنيم ي(از شما) شكرگزار ياندك. ميفراهم كرد

  جاي داديم

 89.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج( كَّنَّاكُمي مضِ ففيها لكم اجعلن الْأَر 
 .قراراً و مكاناً
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 اإليطان و اإلسكان هو األرض في التمكين )19.ص8(الميزان في تفسير القران ج 
  األرض. مكانكم جعلنا أي فيها
    -----------------------------------------------   20آيه 

يط  َُما الش َ ُما ما وـ  فََوسَوَس  َ ِما َوقـاَل مـا {ُن یِلُبِدَي  ِ ُما ِمن َسوءا ِرَي َع
 َ  ُ  ــا َرب ــمــا َعــن كُم ه  َِة ِاّال َ ــ ــَن  ِذِه الش ــا ِم ِ اَو تَكون ــ ــا َمَلكَ اَن تَكون

    دِليَن ا
آنچه از تا و آرام با آن دو سخن گفت آهسته طانيش، پس از آن

 ني(بد. آشكار كند شانيبرا، شده بود دهيرا كه بر آنان پوش شانيها شرمگاه
رخت منع د نيعلت از ا نيشما را فقط بد، پروردگارتان« :منظور) گفت

كه عمر جاودان  ديشو يكسان ي از زمره اي؛ ديكرده كه مبادا دو فرشته شو
  » . دارند

  آهسته و آرام

 خفيا كالماً تكلم إذا وسوس، )94ص 2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج 
  . يكرره

    ----------------------------------------------   29آيه 
ّ بِالِقسِط   َ َر َ ِ َمسِجٍد َواد «قُل اَ

َهكُم ِعنَد لُکّ َ َواَقيموا وُ ِلصـ ُ هُ 
  كَما بََداَ كُم تَعودوَن  ‘َلُه ادّليَن 

(در كارها) فرمان داده  يروانهي) عدالت و متيگو: پروردگارم مرا به (رعاب
) متوجه او يسوخود را كامل (به  يرو، ي) در هر مسجدكه نياست و (ا

، دياخالص كرده شي) برايكه عبادت خود را (از هر شرك يو در حال، ديكن
او)  شگاهي(به پ دوباره، ديطور كه شما را در ابتدا آفر همان. ديا بپرستاو ر
  ؛ ديگرديبازم

  روي در كارها(رعايت) عدالت وميانه

 لزوم و العدل بالنصيب ربي أمر قل: فالمراد )73.ص8(الميزان في تفسير القران ج 
  .التفريط و اإلفراط جانبي تجتنبوا أن و كلها األمور في االعتدال وسط
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 رَ قُلْ« )346ص 4(روح المعاني في تفسير القران العظيم جي أَمبر طسبيان »بِالْق 
 قال ما على القسط و عنها المنهي األمور من تعالى إليه أمره أسند ما نفي إثر به للمأمور

  .التفريط و اإلفراط طرفي عن المتجافي ء شي كل من الوسط هو و العدل، واحد غير
  او را بپرستيد

 )347.ص 4روح المعاني في تفسير القران العظيم ج( »و وهعينَ اعبدوه أي ادصخْلم 
ينَ لَهله لتضمنها العبادة بمعنى فالدعاء الطاعة أي »الد .  
 99.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج( »و وهعاعبدوه. و »اد  

    ----------------------------------------------   33آيه 
َ الَفواِحَش ما ظَ   ِّ َم َر  َ ا   َـّقِ قُل ِا ِ ا َ بَِغـ َ َوابلَـ ـا َومـا بََطـَن َواِال َهَر ِم

ِّل بِه َ ُ  ي
َ كوا بِاِهللا ما ِ ُ وَن ـ ُسلط ؛َواَن ت َ َ اِهللا ما التَع َ   نًا َواَن تَقولوا 

زشت ـ چه آشكار و چه پنهان ـ و هر گناه و  يبگو: پروردگارم فقط كارها
) نيو (همچن، حرام كرده است، است را كه ناحق يو ستم ي) سركشزي(ن

در مورد آن نازل نكرده  يليدل چيخدا كه ه يبرا يزيقرار دادن چ كيشر
(حرام ، ديدانيبه خدا كه (حق بودن آن را) نم يدادن سخن نسبت است و

  . كرده است)
  هر

 352: ص ،4 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح( »و يوجب ما أي » الْإِثْم 
 التخصيص بعد للتعميم ذكر و. الذنب مطلق من يوجبه ما على فأطلق الذم صلهأ و. اإلثم
 الفواحش. معنى من تقدم ما على بناء

    ----------------------------------------------   35آيه 
    ي ــ ــأتِيَنكُ  بَ ــا يَ ــءاَدَم ِاّم ــنكُم يَُقّصــوَن َعیَلكُــم ءاي ــٌل ِم   ÷ـم رُُس ــ  َــِن ات َ 

َنوَن  ُ يَ ٌف َعیَلِهم َوال َ   َواَصَلَح فَال 
كه  ندياياز (نوع) خودتان نزد شما ب يامبرانيچنانچه پ، فرزندان آدم يا
 يكسان، اتفاق خواهد افتاد) نيو البته ا، كنند ( انيشما ب يمرا برا اتيآ
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نه ، نديخود را (از خشم خدا) حفظ كنند و (كردارشان را) اصالح نما كه
  خواهند شد نيو نه اندوهگ ردگييآنان را فرام يترس

  نوع

 لٌ« )354.ص4وح المعاني في تفسير القران العظيم ج(رسر نْكُمجنسكم من أي  »م . 

    ----------------------------------------------   37آيه 
  ي َ ِن اف ِ َن اَظَلُم  َ اِهللا كَ  َ َ ِ َب ب

ئئِذبًا اَو كَذ  ُم “‘ ِتهـاي ُ ُ نَصـي ُ َ يَنا اُو
    «ِب ِمَن الِكت ّ   َح ُمِاذا  َ و ُم رُُسنُلا يَتََوف ُ قـالو  َء َن ِمـن ا اَيـَن مـا ك ُ تَـد نـ
  «دوِن اهللاِ  َ دوا  ِ َ م  قالوا َضّلوا َعنّا َو ِ ِ نوا  اَنفُ ُم     ِفريَن ـ اَ
 دروغ را اتشيآ ايكارتر است از آن كه بر خدا دروغ بسته  ستم يچه كس

از كتاب ، )ايدر دنشان (هستند كه) بهره ي(كسان، شمرده است؟ آنان
كه فرستادگان ما در حال  يهنگام پس. رسديبه آنان م )ياله ري(تقد

خدا  يها را به جا كه آن ييزهايچ: «نديگويم، نديآيقبضِ (روح) آنان م
. از (نظر) ما گم شدند: «نديگويم» هستند؟ كجا، ديكرديعبادت م

  . اندكه كافر بوده كننديبرضد خود اعتراف م )،يآر»(
  كننداعتراف مي

 )355: ص ،4 ج العظيم، القرآن تفسير في لمعانيا روح (»وا ولى شَهِدع  هِمأي »أَنْفُس 
  .أنفسهم على اعترفوا
 ينَ« »)سوره توبه 17ذيل آيه «200: ص ،9 ج القرآن، تفسير في (الميزاندشاه 
 بالكفر ترفيع كمن قوال إما االعتراف هو و أداؤها بالشهادة المراد »بِالْكُفْرِ أَنْفُسهِم  على
 بكفره. يتظاهر و األصنام يعبد كمن فعال إما و لفظا،

    ----------------------------------------------   38آيه 
   ُ  قاَل ادُخلوا  ِ انلّـارِ اَُمٍم قَد َخَلت ِمن قَبِل ـِس  ّنِ َواِال ِ لُکمـا  «م ِمَن ا

ا َ ٌة َلَعنَت اُخ َدَخَلت اُم»    ّ ُِاَذا اّدارَ  َح يًعا قاَلت ا َ ا  ُهم  لُهم ِالو كوا ف
نا ه ـَرب  ـ َ ُؤال ِم َعذابًا ِضعًفا ِمَن انلّارِ ئئِء اََضّلونا ف ِ ُ   «ا  قاَل ِل ِكن ـّلٍ ِضعٌف َول

وَن  َ   التَع
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از شما بوده شياز جن و انس كه پ ييهاهمراه امت: «ديفرما يخداوند) م(

نند ) همايها(امت، شوديوارد م يهر گاه كه امت» . ديوارد آتش شو، اند
، در آنجا به هم برسند يكه همگ يپس زمان. كنديخودش را لعنت م

ما را گمراه ، نانيا، پروردگارا: «نديگويم شان انيشوايپ ي در باره روانيپ
هر : «ديفرماي(خداوند) م» . بده آتش دوبرابر از يپس به آنان عذاب؛ كردند

  ». دياندي(علتش را) نم يول؛ ) دوبرابر دارديعذاب، (از شما كي
  همراه

 م « )103.ص 2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جي أُمالحال، موضع في» ف 
  . أمم مع النار في ادخلوا أى لهم، مصاحبين غمارهم في و أمم، جملة في كائنين أى
 خُلُوا« )356.ص 4(روح المعاني في تفسير القران العظيم جي ادمٍ فأمم، مع أي »أُم 
  . ألمم مصاحبين أي الحال موضع في المجرور و الجار و

  پيروان ... پيشوايانشان

 منزلة و هم  )356.ص 4(روح المعاني في تفسير القران العظيم ج مأُخْراه قالَت
 ألوالهم دخوال أخراهم قالت أو الرؤساء و القادة هم و منزلة »لأُوالهم« االتباع و السفلة

 مقاتل. عن مروي الدخول يف اآلخر على الفريقين أحد تقدم و كذلك،

  يدرباره

 للتعليل ال ) 356.ص 4(روح المعاني في تفسير القران العظيم ج مأُوالهالالم في ل
 .للتبليغ

 )ى بها  )94، ص: 8 التحرير و التنوير، جالم العلّة، و ليست اللّام التي يتعد مأُوالهل
ه تعالى، بصريح قولهم: ربنا هؤُالء فعل القول، ألنّ قول الطائفة األخيرة موجه إلى اللّ

أَضَلُّونا إلخ، ال إلى الطّائفة األولى، فهي كاللّام في قوله تعالى: و قالَ الَّذينَ كَفَرُوا للَّذينَ 
 ].11آمنُوا لَو كانَ خَيراً ما سبقُونا إِلَيه [األحقاف: 

 )الالم في قوله:  احقاف) 11ذيل آيه « 195، ص: 18 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .للتعليل أي ألجل إيمانهم و يئول إلى معنى في» للَّذينَ آمنُوا«
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    -----------------------------------------------   40آيه 
ـــَن   ي اذل ِان  ِ بواب

ئئكَـــذ   وَ  ِتنااي ـــما اَبـــواُب الس ُ َ ـــا التَُفـــتُح  وا َع َ ِء اســـتَك
  ّ َنَة َح ِياِط  َواليَدُخلوَن ا ِّ ا َ ََمُل   َ َوكَذ  ‘يَِلَج ا ِم ُ ِي ا َ   ِلَك ن

از قبول آن  بينيخودبزرگ ما را دروغ شمردند و به علت اتيكه آ يكسان 
 و وارد بهشت نخواهند شوديباز نم شانيرو آسمان به يدرها، سر باز زدند

هم ناممكن  نيكه ا؛ شتردر سوراخ سوزن وارد شود( كه نيمگر ا؛ شد
  . ميده يم فريرا ك كاران گنه سان نيبد )،يآر. است

  بيني از قبول آن سرباز زدندبه علت خود بزرگ

 عاندة الحق قبول عن االمتناع: االستكبار )157،ص 5(لسان العرب جراً و متَكَب. 

    ----------------------------------------------   45آيه 
  ا  ِة ك َ ِ ُ بِاأل ً َو َ ِ ا  َ يَن يَُصّدوَن َعن َسبيِل اِهللا َويَبغو ِفروَن ذل  

و انحراف آن  يكژ يو در پ دارندياز راه خدا باز مآنان كه (مردم را)  هم
  . كننديهستند و آخرت را انكار م

  در پي كژي وانحراف آن هستند

 362.ص4(روح المعاني في تفسير القران العظيم ج( »غُونَها وبجاً يويطلبون أي »ع 
 .باطلال إلى إمالة و تأويال لها يطلبون أو بها يؤمنون فال يذمونها و اعوجاجها

    ----------------------------------------------   48آيه 
  َونادي   ِسيماَ ُم  َ فو ِ ًال يَ اِف ِر   ُب االَ   ُهم قالوا ما ُ  اَغ م َعن

وَن  ِ َستَك  ُ عُكُم َوما كُن َ  
را كه از  يمردان، بهشت و دوزخ) هستند انيم ي(هايآنان كه بر بلند

و  ياندوز لما: «نديگوي(و) م دهنديندا م، شناسنديآنان م يهاعالمت
  . به حالتان نداشت يسود، شما يشگيتكبر هم
  مال اندوزي

 365.ص4(روح المعاني في تفسير القران العظيم ج ( »كُمعمأشياعكم و أتباعكم »ج 
  المال. جمعكم أو
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 أَغْنى ما« )108.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج  نْكُمع كُمعمالمال »ج 
 . اجتماعكم و كثرتكم أو

    -----------------------------------------------   49آيه 
 اَه   ـ َ ُؤال ُ الي يَن اَقَسم ِء اذل ُ ُ ُ َةٍ  نا َ ِ َنـا  ‘اهللاُ  ُـدُخلُوا ا ٌف َعیَل َ م َة ال

  َ  َوال ُ ت   نوَن َ اَن
 يرحمت چيخداوند ه ديكرديم اديهم آنان هستند كه سوگند  نانيا ايآ

يگفته م، اند بهشت (آنگاه به آنان كه در انتظار »رساند؟ ينم شانيبه ا
وارد ، ديهست نيبر شماست و نه اندوهگ يكه نه ترس ي:) در حالشود

  . ديبهشت شو
  هيچ رحمتي

 ةٍ« )132.ص8(الميزان في تفسير القران جمالنفي استغراق يفيد النفي حيز في »بِرَح 
  .خير كل المؤمنين عن ينفون كانوا قد و للجنس،

    -----------------------------------------------   50آيه 
  َونادي     ُب انلّاِر اَ اَ َن  َب ا ـا ّـا َرَزقَكُـمُ ِة اَن اَفيضـوا َعیَلنـا ِمـَن ا ِ  ِء اَو 

 قالو   ‘اهللاُ  َ ال َ َمُهما  َ   ِفريَن ا ِان اهللاَ 
، كرده تان يآنچه خدا روز ايكه از آب  دهنديرا ندا م انيبهشت، انيدوزخ

كافران ممنوع  آن دو را بر، خداوند«: نديگوي) ماني(بهشت. ديزيبر ما فرو ر
  » . كرده است
  ممنوع كرده است

 ما«) 108.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جهرَّملَى حرِينَ عمنعهم »الْكاف 
 عينَى علَى حرَام: كقوله يحظر، و عليه يحرّم ما المكلف يمنع كما طعامها و الجنة شراب

  الْكَرَى. تَطْعم أَنْ
  إِنَّ« )366.ص4القران العظيم ج(روح المعاني في تفسير ما اللَّههرَّملَى حع 

 قطعا، ذلك إلى سبيل فال المكلف عن المحرم منع منعهما أو منهما كال منع أي »الْكافرِينَ
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  تكليف. بدار ليست الدار ألن الشائع معناه على التحريم يحمل ال و
 إِنَّ قالُوا« )159.ص1(تفسيرجاللين ج اللَّه هرَّممنعهما. »ماح 

    -----------------------------------------------   51آيه 
  َـيا ُـُم ا  َ ًوا َوَلِعًبا َو َ ُم  َ َذوا دي  يَن ا نيـاذل سـ ‘وْةُ ادل ُهم كَمـا  فَـایلَوَم نَ

  ِ  ذا َء يَوِمِهم ه َسوا ِلقا نوا ب  ئئَوما  َحدوَن اي َ   ِتنا 
ان آن، ايدن يخودانتخاب كردند و زندگ نيرا د يو باز يآنان كه سرگرم هم

 اديرا از  يروز نيرو شدن با چن روبه كه نيا يامروز به سزا. داد بيرا فر
آنان را به دست ، كردند يما را همواره انكار م يهاو نشانه اتيبردند و آ

  . ميسپاريم يفراموش
  سرگرمي و بازي را به عنوان دين خود انتخاب كردند

 واً «ى: و في قوله تعال )134.ص8(الميزان في تفسير القران جلَه مينَهينَ اتَّخَذُوا دالَّذ
داللة على أن اإلنسان ال غنى له عن الدين على أي حال حتى من اشتغل باللهو » و لَعباً

كما تقدمت اإلشارة إليه في تفسير قوله:  -و اللعب و محض حياته فيها محضا فإن الدين
هو طريق الحياة الذي يسلكه  -اآلية» ونَها عوجاًالَّذينَ يصدونَ عنْ سبِيلِ اللَّه و يبغُ«

اإلنسان في الدنيا، و ال محيص له عن سلوكه، و قد نظمه اهللا سبحانه بحسب ما تهدي 
إليه الفطرة اإلنسانية و دعت إليه، و هو دين اإلنسان الذي يخصه و ينسب إليه، و هو 

فحيث جرى عليه  ياته.الذي يهم اإلنسان و يسوقه إلى غاية حقيقية هي سعادة ح
اإلنسان و سلكه كان على دينه الذي هو دين اهللا الفطري، و حيث اشتغل عنه إلى غيره 
الذي يلهو عنه و ال يهديه إال إلى غايات خيالية و هي اللذائذ المادية التي ال بقاء لها و 

يا بسراب ال نفع فيها يعود إلى سعادته فقد اتخذ دينه لهوا و لعبا و غرته الحياة الدن
  زخارفها.
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    ----------------------------------------------   57آيه 

ِيـ هَُو  وَ   ّ ِسُل ا ُ ي  اذل ِتـهـ َ َ يَـَدي َر ـا بَـ ً ُ   «؛َح ب ّ   َحـ ابًـا ثِقـاًال  ِاذا َ ت  اَقَلـ
 ُسقن  ا نَلا بِِه ا َ َجنا بِـهُه بِلدََلٍ َميٍِّت فَا َ ِ ِمـن  ؛َء فَا

ُج كَـذ  ‘ِت  اثلَمـر لُکّ ِ ِلَك نُـ
  َو وَن َلعَ  ا    لكُم تََذ

. فرستدي(باران)رحمتش م شيپپيشا، رسانكه بادها رامژده ست ياو كس 
به آن را، دهندرا حركت  نيسنگ ييكه (بادها) ابرها يپس هنگام

و به ، ميفرستيآب را فرو م، و با آن (ابرها) ميرسانيمرده م ينيسرزم
مردگان را . ميآوريم روني) بنيمحصوالت را (از زم ي همه، آب ي لهيوس
نمونه) پند  نيباشد كه شما (با توجه به ا. ميكن يزنده م سان ني) بدزي(ن
 . ديريگ

  مي رسانيم

 ت« )77. ص5(بحر المحيط في التفسيرجيم لَدبل قْناهقالًا سحاباً ثس تَّى إِذا أَقَلَّتح «
 سوق إلى مبشرات أو بشراتم الرّياح يرسل تعالى أنه المعنى و الرّياح إلرسال غاية هذه

 . ميت بلد إلى إقالله وقت السحاب

    ----------------------------------------------   58آيه 
ُُج نَباتُـه  يُِّب يَـ

ـ «؛بِـِاذِن َربِّـه {َوابلدََلُ الط ِ َ ُُج ِاّال ن ي َخبُـَث اليَـ ًداَواذل‘  
 َ ذ  ُف األي ِ ّ َ ُ َشكُروَن ِلَك ن   ِت ِلَقوٍم 

وردگارش (فراوان و پربار) پر ي با اجازه، زيخ حاصل نيسرزم يهايدنييرو
خارج  ارزشي) اندك و باهي) نامرغوب فقط (گنِيو (از زم، شوديخارج م

، گزارنديكه شكر م يافراد يها را براو نشانه اتيآ سان نيبد. شوديم
  . ميكنيم انيگوناگون ب يها وهيتكرار و به ش
  سرزمين حاصلخيز

 112.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج( »و لَدالْب بالعذاة األرض »الطَّي 
  التربة. الكريمة
 386ص 4(روح المعاني في تفسير القران العظيم ج( »و لَدالْب باألرض أي »الطَّي 
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  حرة. ال و سبخة ال التي التربة الكريمة
 161.ص1(تفسير الجاللين ج( »و لَدالْب بالتراب العذب »الطَّي .  
 175.ص 1م (شبر) ج(تفسير القران الكري( »و لَدالْب بالتراب العذبة األرض »الطَّي . 

    ----------------------------------------------   63آيه 
   ُ اَن  ُـاََوَعِجب ِّ ٌ ِمن َرب  َءكُم ِذ َ َرُجـٍل ِمـنكُم یِلُنـِذَركُم َوتِلَتقـوا  م 

وَن  َ ُ   َوَلَعلكُم 
 از يمرد ي پروردگارتان به واسطه ياز سو يكه پند ديكنيتعجب م ايآ

، جهيشما را هشدار دهد و (در نت تا جنس خود شما نزدتان آمده است
و بسا كه مورد رحمت قرار  ديشما) خود را (از خشم خدا) حفظ كن

  »د؟يريگ
  يبه واسطه

 لى« )391.ص 4(روح المعاني في تفسير القران العظيم جنْكُم  علٍ مجعلي«»: ر« 
 بواسطته. أي منكم رجل لسان أو يد علي أي مضاف بتقدير بجاء متعلقه

    ----------------------------------------------   65آيه 
   ُ هــوًدا َوِا   ’عــاٍد اَ ُهـ َقــوِم اعبـُـُدوا اهللاَ مــاَلكُم ِمــن ِالــقــاَل ي ــ اَفـَـال  ‘،ٍه َغ

  تَتقوَن 
قوم  يا«گفت: . )مي(فرستاد هود را يعنياز خودشان  يكي، نزد (قوم) عاد

خود را (از خشم  ايآ. ديندار ييخدا چيشما جز او ه. دياهللا را بپرست، من
   »د؟يكنياو) حفظ نم

  يكي از خودشان يعني

 116.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج( »مقولك من منهم واحداً »أَخاه :
  .منهم للواحد العرب، أخا يا
 في غيره المشارك هو أخو أصله و األخ )186.ص 8(الميزان في تفسير القران ج 

 كاألخ إلهي شرع بحسب أو معا هما أو أم أو أب غيره و ولده لمن تكوينا الوالدة



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  234

 أستعير ثم أصله، فهذا أقوام يراه كان ما على بالدعاء كاألخ اجتماعية سنة أو الرضاعي
 و تميم بني أخو: يقال ذلك نحو و سجية أو صنعة أو بلدة أو قوم إلى ينتسب من لكل
  الكرم. أخو و الحياكة أخو و يثرب أخو
 86.ص 5ير ج(البحر المحيط في التفس( »مواحدا معناه و نوحا على معطوف »أَخاه 
 و منهم، للواحد العرب أخا أيا تقول كما هذا و ذكرنا كما عاد بني من هود ليس و منهم
 بن إرم بن عوص بن عاد بن الجلود بن رياح بن اللّه عبد بن هود هو و عاد من هو: قيل
 عاد. من يكون هذا فعلى نوح بن سام

    ----------------------------------------------   75آيه 
يَن استَقا  ََالُ اذل وا ِمن قَوِمهَل ا ُم  ؛َ َـن ءاَمـَن ِمـ ِ يَن استُضـِعفوا  ِلذل

 ص وَن اَن َ َسٌل ِمن َربِّهاَتَع ُ  قالو ‘ ؛ِلًحا  ا ِ   ُمؤِمنوَن  ؛اُرِسَل بِه ا ِانّا 
كه به سبب ضعف و فقرشان (از طرف  يبه كسان، اشراف متكبر قومش 

 ايآ«گفتند: ، به مؤمنان آن قوم يعني، گرفتندير متحت فشار قراها)آن
گفتند: » پروردگارش فرستاده شده است؟ ياز سو صالح كه ديدانيشما م

  » . ميدار مانيا، ما به آنچه او همراه آن فرستاده شده«
  يعني به مؤمنان

 نْ« )94.ص 5(البحر المحيط في التفسير جماستضعفوا. الذين من بدل »ل  
 نْ«: تعالى قوله )402.ص4ي في تفسير القران العظيم ج(روح المعانمنَ لآم منْهم« 
  .بأخيك بزيد مررت كقولك الكل من الكل بدل العامل بإعادة الموصول من بدل
 منهم«فان قلت: الضمير في  )123.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج« 

 الختالف هل: قلت فإن. »استُضْعفُوا ينَللَّذ« أو إلى »قَومه«راجع إلى ما ذا؟ قلت: إلى 
 فقد قومه إلى رجع إذا الراجع أن ذلك و نعم: قلت المعنى؟ اختالف في أثر المرجعين

 على مقصوراً كان استضعافهم أن فدل منهم، استضعف لمن مفسراً »آمنَ لمنْ« جعل
 أن دلّ و عليهم، مقصوراً االستضعاف يكن لم استضعفوا الذين إلى رجع إذا و المؤمنين،

  مؤمنين. كانوا المستضعفين
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    ----------------------------------------------   79آيه 
   ّ ـــَو ُم َوقـــاَل يـــ فَتَ ُ ـَعـــ ّ وَ َقوِم َلَقـــد اَبَلغـــتُك م نََصـــحُت َلكـُــ م ِرســـاَلَة َر

ِبّوَن انل ِ ـ َول ُ َ ن ال   ِصح
 يبه راست، قوم من يا«پشت كرد و گفت:  شانيصالح) به ا، پس (از آن

شما  يول؛ كردم يرخواهيخ تانيشما رساندم و براپروردگارم را به  اميپ
  » . ديرا دوست ندار رخواهانيخ

  پس (از آن صالح)

 لَّى« )404.ص 4(روح المعاني في تفسير القران العظيم جفَتَو منْهجرى أن بعد »ع 
  . عليهم متحزنا اإليمان من فاتهم ما على متحسرا مغتما الظاهر هو ما على جرى ما عليهم
 لَّى« )124ص 2ف عن حقائق غوامض التنزيل ج(الكشافَتَو منْهكان أنه الظاهر »ع 

 متحسر مغتم تولى جاثمين، أبصرهم ما بعد عنهم تولى أنه و عليهم، جرى لما مشاهدا
  لهم. يتحزن إيمانهم من فاته ما على
 لَّى« )394: ص ،3 ج بيانه، و القرآن (إعرابفَتَو منْهع مِ يا: قالَ وقَو لَقَد لَغْتُكُمأَب 

 فتولى لهم، حصل ما بعينه مشاهدا كان أنه الظاهر و للتعقيب، عاطفة الفاء »ربي رِسالَةَ
 .الكفر على إلصرارهم متحزّنا مغتما

    ----------------------------------------------   85آيه 
   َ  َوِا َ ُ ُشَعيًبا َمد ُهـ م ِمـن ِالـَقوِم اعبُُدوا اهللاَ ما َلكُ ـ قاَل ي ’اَ قَـد  {«ٍه َغـ

  ُ َ  «م بَيِّنٌَة ِمن َربِّكُمَءت اَن َوالتَبَخُسـوا انلّـاَس فَـاَوفُوا ال ـ يـَل َوا
  ــيا ــَد ِاصــالِحهااَش ِ االَرِض بَع ــدوا  ُ َوالتُفِس ــذ   ‘َء ُ ٌ لَ ِل ــ م ِان كُــم َخ

 َ ُ ُمؤِمن   كُن
) مد  . ميرا فرستاد بي) شعيعنياز خودشان ( يكي، نينزد (مردمِ شهرِ

 يراست به. ديجز او ندار ييخدا چيشما ه. دياهللا را بپرست، قوم من يا:گفت
 قيدق، نيبنابرا. پروردگارتان نزدتان آمده است ياز سو يروشني  نشانه

و پس از اصالح  دي) كم نگذاريزيو از حق مردم(چ ديو وزنكن مانهيپ
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تر به تانيبرا، (راه و روش) نيا، دياگر مؤمن باش. ديفساد نكن در آن، نيزم

  ؛ است
  و از حق مردم (چيزي)كم نگذاريد

 689.ص4(مجمع البيان في تفسير القران ج( »وا ال وخَستَب النَّاس مهال أي »أَشْياء 
  حقوقهم. تنقصوهم
 105.ص5(البحر المحيط في التفسير ج( »مهو قال التبريزي: حقوقهم... »أَشْياء.  

    -----------------------------------------------   86آيه 
  ُ ِ اٍط توعِ التَقعُدوا ب ِ  ؛تَُصّدوَن َعن َسبيِل اِهللا َمن ءاَمَن بِه دوَن وَ ّلِ 

 ً َ ِ ــا  َ ـُـ ‘َوتَبغو ُ  ا ِاذرو َواذ َــك َ ُ قیَلــًال ف ُ نــ َ َوانظـُـروا كَيــَف  «م
ُفِسديَن    َن عاقِبَةُ ا

كه (مردم  يدر حال؛ دينيگمراه كردن مردم) منش ي(برا، يبر (سر) هر راه
و در  ديدارياز راه خدا باز م، دانآورده مانيكه ارا  يو كسان ديترسان يرا) م

و  ديدكه اندك بو يكن اديرا  يو زمان. ديهست و انحراف آن يكژ يپ
كه فرجام فسادگران چگونه بوده  ديو بنگر، كرد ادي(خدا) تعداد شما را ز

  ؛ است
  براي گمراه كردن مردم

 وا « )188.ص8(الميزان في تفسير القران جدال تَقْع راطوالكالم في فإن...»: بِكُلِّ ص 
 إيمانهم على يوعدونهم و ع بشعيب المؤمنين طريق على يقعدون كانوا أنهم إلى تلويحا

 التدين عن يصرفونهم و معه، الدينية العبادات إجراء و منه االستماع و عنده الحضور و به
 .التوحيد طريقة في السلوك و الحق بدين

    -----------------------------------------------   89آيه 
ينا   َ َ َ قَِد اف َ اِهللا  َ ُ ّ ِذبًا ِان ُعدنا  ِملِت َ ا م بَعَد ِاذ  َومـا  ‘نَا اهللاُ ِم

    اَ يَكوُن نَلا ا   نَعوَد ف   ِاّال َشا نـااَن  ُـ ‘َء اهللاُ َرب نـا  ـاَوِسـَع َرب ً ٍء ِع َ  ل‘ 
نا اِهللا تََولک َ َ قَوِمنا بِا ‘َ َ َنا َوب نَا افتَح بَي ِ َرب ّ َ   َ ِ ُ الفا   َواَنَت َخ



اف    237  سورة اال

 

شما  نييكه خدا ما را از آ اگر پس از آن؛ ميا بر خدا دروغ بسته شك يب
 كه نيمگر ا؛ ميامكان ندارد كه به آن بازگرد. ميبه آن بازگرد، نجات داد

؛ ) بخواهديگريد زي(چ، ارمانياخت ) مالك و صاحبيعني(، خداوند
 هرا فراگرفت زيهمه چ، ما ارياخت بمالك و صاح ي(چراكه) علم و آگاه

. ميكنيتنها بر خدا توكّل م. ما باخبرتر است) ي ندهياست (و او از آ
  . ». يداوران نيكه تو بهتر؛ كن يما و قوم ما به حق داور انيم، پروردگارا

  امكان ندارد كه به آن بازگرديم

 كُونُ«قوله:  )191، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، جما ي يها إِلَّا أَنْ  وف ودلَنا أَنْ نَع
كاإلضراب و الترقي بالجواب القاطع كأنه قال: نحن كارهون العود إلى » يشاء اللَّه ربنا

ء إنما  ملتكم ألن فيه افتراء على اهللا بل إن ذلك مما ال يكون البتة، و ذلك أن كراهة شي
عذر العود بعد جوابه أوال بتعسره، و توجب تعسر التلبس به دون تعذره فأجاب ع ثانيا بت

 .هو ما ذكرناه من اإلضراب و الترقي

    ----------------------------------------------   100آيه 
ــِد  َ  اَوَ   يــَن  َ ِلذل  َ ِثــو َ     االَرَض ِمــن بَعــِد اَهِلهــا َشــا ُ اَن َلــو   م ءُ اََصــب

ِم ِ   َونَطبَعُ  ‘ بُِذنو َسَمعوَن  َ ِم فَُهم ال ِ   قُلو
 ساكنانرا پس از (مرگ)  نيكه زم يدافرا ي) براقتيحق ني(ا ايآ
آنان را ، مينشده است كه اگر بخواه روشن، برندي) آن به ارث منيشي(پ

 مينهيمهر م شانهايو بر دل ميكنيعذاب م گرفتار شان به سبب گناهان
  شنوند؟يسخن حق را) نم گريو پس از آن (د
  روشن نشده است

 رِثُونَ«وله ق )202، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، جينَ يلَّذمفعوله عدي إليه » ل
بالالم لتضمينه معنى التبيين، و المعنى: أ و لم يبين ما تلوناه من قصص أهل القرى للذين 

   يرثون األرض من بعد أهلها هاديا لهم.
 تعدية فعل الهداية بالالم ألنها كما  )14، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

بن عباس و مجاهد بمعنى التبيين و هو على ما قيل: إما بطريق المجاز أو التضمين أو لتنزيله روي عن ا
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  . منزلة الالزم كأنه قيل: أغفلوا و لم يفعل الهداية لهم
    -----------------------------------------------   101آيه 

  َعیَلَك ِمن تکَِل الُقري نَُقص     ‘اهِئ اَنبا ن َوَلَقد  ِّ ُم رُُسلُُهم بِابلَ نـوا َء ا  َ ِت 
 ُ َ یِل ا  ِ بواؤِمنوا  ِمن قَبُل  ذ‘  كَذ  َ   ِلَك يَطبَُع اهللاُ    ِفريَن قُلوِب ال
يبازگو م تيها را برا از حوادث مهم آن يكه برخ ست ييشهرها، ها ناي
پس آنان اصالً ؛ آوردند شانيروشن برا ليدال نشان امبرايپ راستيبه. ميكن

 )،ي(آر. آورند مانيا، كردند يم بيتكذ شتريقصد نداشتند به آنچه كه پ
  . نهد يكافران مهر م هايخداوند بر دل گونهنيا

  برخي از حوادث مهم
 نْ«و  )15، ص:5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جللتبعيض أي بعض » م

أخبارها التي فيها عظة و تذكير، و تصدير الكالم بذكر القرى و إضافة األنباء أي األخبار 
  .الشأن إليهاالعظيمة 

    ----------------------------------------------   105آيه 
   َ   َحقيـٌق  َـق  اَن ال َ اِهللا ِاال ا َ ُ  ‘اَقـوَل  ُ ِّنَـٍة ِمـن َربِّكُـقَـد ِجئـت م م بِبَ

  َ َ ب ِ   فَاَرِسل َم ا   ءيَل ِا
 ايمعجزه راستيبه. مياصرار دارم كه در موردخداوند جز (سخن) حق نگو

را آزاد و با من  لياسرائ يبن، نبنابراي. امآورده تانيپروردگارتان برا ياز سو
  ». همراه كن

  اصرار دارم

 لى« )20، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جيقٌ عقلَى   حأَنْ ال أَقُولَ ع
المعنى أنا واجب على الحق أن يسعى في أن أكون قائله و الناطق به »: اللَّه إِلَّا الْحق

  فكيف يتصور مني الكذب.
 فيقول: أنا حقيق على قول ) 138، ص: 2 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

  . الحق أى واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله و القائم به
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 لى«قوله تعالى:  )212، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، جيقٌ عقلَى   حأَنْ ال أَقُولَ ع
تأكيد لصدقه في رسالته أي أنا حري بأن أقول قول الحق إلى آخر اآلية » اللَّه إِلَّا الْحقَّ

و ال أنسب إلى اهللا في رسالتي منه إليك شيئا من الباطل لم يأمرني به اهللا سبحانه ... و 
بعلى من جهة تضمينه معنى حريص أي حريص على كذا حقيقا به، » حقيقٌ«لعل تعدية 

يقال: فالن حقيق باإلكرام أي حري  و المعروف في اللغة تعدية حقيق بمعنى حري بالباء
  به الئق.
 ب عليك.  )51، ص: 10 (لسان العرب، جقَّ عليك أَن تفعل وجمعنى قول من قال ح

أَنْ ال أَقُولَ علَى اللَّه   و قالوا: حقٌّ أَن تفعل و حقيقٌ أَن تفعل. و في التنزيل: حقيقٌ على
  إِلَّا الْحقَّ.
 لى«) 288،ص:1ريم،ج(معجم الفاظ القرآن الكيقٌ عقإِلَّا   ح لَى اللَّهأَنْ ال أَقُولَ ع

  أي حريص علي ذلك.» الْحقَّ
 وانا حقيق علي كذا، اي:حريص عليه عن ابي علي،  )88،ص:13(تاج العروس، ج

  أَنْ ال أَقُولَ علَى اللَّه إِلَّا الْحقَّ.  وبه فسرقوله، تعالي حقيقٌ على
    ----------------------------------------------   110آيه 

ي  َجكُ ُ ِ ُ ُ ُد اَن ي وَن  «مم ِمن اَرِض ُ اذا تَأ َ  
  اينك چه پيشنهادي داريد؟. قصد دارد شما را از سرزمينتان بيرون كند

  چه پيشنهادي داريد؟

 رُونَ« )23، ص5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جأي تشيرون » فَما ذا تَأْم
  بمعنى المشاورة. في أمره كما فسره بذلك ابن عباس، فهو من األمر

 رُونَ«) 139، ص2 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جمن أمرته »  فَما ذا تَأْم
  . فأمرنى بكذا إذا شاورته فأشار عليك برأى

    ----------------------------------------------   116آيه 
  «قاَل اَلقوا  ا ّ َ َ و  ف َ  اَلَقوا َس ُ َو َهبو َ َ انلّاِس َواس ُ ٍ ا اَع ٍ َعظ ِِس   ء و 
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ــ ــام» .ديـــندازيا بشـــم«) گفـــت: ي(موسـ ــا و كـــه (طنـــاب يهنگـ هـ
چشمان مردم را جادو كردنـد و آنـان را   ، انداختندرا)  شانيها دستي چوب
  . ) آوردندانيبزرگ (به م ترساندند و جادويي سخت

  ترساندند سخت

 26، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »موهبتَرْهاس أي أرهبوهم   »و
  ا كأنهم طلبوا إرهابهم.إرهابا شديد

 140، ص: 2 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »موهبتَرْهاس و أرهبوهم » و
  .إرهابا شديدا

    ----------------------------------------------   117آيه 
     َواَوَحينا   ِا َ  «اَن اَلِق َعصاَك  مو َ تَلَقُف ما يَأِفكو ِ   فَِاذا 

اژدها شد و) . ناگاه آن (عصا ندازيرا ب تيكه عصا ميكرد يوح يبه موس
 .ديبلع سرعت را به شانيها يپردازدروغ

 هايشانپردازيدروغ

 ما موصولة أو موصوفة و  )26، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
العائد محذوف أي ما يأفكونه و يكذبونه أو مصدرية و هي مع الفعل بمعنى المفعول أي 

  . المأفوك ألنه المتلقف
 أو مصدرية، بمعنى: ما  )141، ص: 2 غوامض التنزيل، ج (الكشاف عن حقائق...

  . يأفكونه أى يقلبونه عن الحق إلى الباطل و يزورونه. أو إفكهم
    ----------------------------------------------   118آيه 

نوا يَعَملوَن   َق َوبََطَل ما    فََوقََع ا
  . (همه) نابود شد، (در آن هنگام) حق نمايان شد و كارهاي آنان

  نمايان شد

 26،ص5 فسير القرآن العظيم،ج(روح المعاني في ت( »قَعأي ظهر و تبين كما قال » فَو
  الحسن و مجاهد و الفراء.

 712، ص: 4 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »قَعأي ظهر.» فَو  
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    ----------------------------------------------   120آيه 
  ِ  َةُ  َ الس َ ِ   ديَن َواُل

  . اختيار) به سجده افتادندجادوگران (بي
  اختياربي

 ينَ« )216، ص: 8 القرآن، ج (الميزان في تفسيررَةُ ساجِدحالس يأُلْق و هو معلوم » و
فإن السحرة هم الذين ألقوا بأنفسهم إلى األرض ساجدين، و ذلك لإلشارة إلى كمال 
تأثير آية موسى فيهم و إدهاشها إياهم فلم يشعروا بأنفسهم حين ما شاهدوا عظمة اآلية 

  جدون فلم يدروا من الذي أوقع بهم ذلك.و ظهورها عليهم إال و هم ملقون سا
    ----------------------------------------------   126آيه 

     َوما تَنِقُم ِمنّا ِ  ِاّال  ئئاَن ءاَمنّا ب  اي ّا  َ  ‘َءتناِت َربِّنا  نا نا  َرب ا َوتََوف ً غ َعیَلنا َص ِ
اَ

 َ ِ   ُمس
كه چون  يكن يم مجازات و ما را يريگيبر ما خشم م نيا يتو فقط برا

بر ، پروردگارا. ميآورد مانيبه آن ا، گارمان نزد ما آمدپرورد هاينشانه
(در ميو در حال تسل زيبر ييبايشك و ) صبري مانهي(پ، (ظرف وجود) ما

  ». ريجان ما را بگ، برابر خودت)
  كني مجازات مي

 قيل: إن  )28، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج»ممضارع نقم » تَنْق
 نقم منه نقما و تنقاما و انتقم إذا عاقبه. بمعنى عاقب، يقال:

    ----------------------------------------------   127آيه 
  َ َ ِ ــوِم  ــن قَ َــَالُ ِم ــاَل ا   َوق ــو ــَذرُ م َ ــه اَت ِ االَرِض  {َوقَوَم ــدوا  یِلُفِس

ــَك  َتَ ِ ــَذَرَك َوءا   ‘َويَ ــا ــنَُقتُِّل اَبن ــاَل َس ــتَق َس ُ َو   ؛َء ــا ــوقَُهم ِس ــا فَ ّ ُ َوِان َء
  قاِهروَن 

به حال خود  را و قومش يموس ايآ«وم فرعون گفتند: اشراف و سران ق
(فرعون) » را كنار نهند؟ انتيفساد كنند و تو و خدا نيتا در زم يگذار يم

 )،(همچون گذشته يزود به، با تسلّط كامل بر آنان گمان يب«گفت: 
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) زنده يزيكن يشان را (برا كشت و زنان ميشان را خواه از پسران ياريبس
  ». ميگذار يم

  تسلّط كامل بر آنان با

 الفوقية هنا بالمنزلة و التمكّن في الدنيا و )144: ص ،5 ج التفسير، في المحيط (البحر 
 كنا ما على فنحن به نهتم أن من قلّ قهرا لهم قاهرون أي تحقيرهم يقتضي » قاهرُونَ«

 أنه العامة هميتو لئال و استيالئنا و ملكنا في لها أثر ال موسى غلبة أنّ أو الغلبة من عليه
 عن ذلك فيثبطهم يده على ملكنا بذهاب الكهنة و عنه المنجمون تحدث الذي المولود
  شدد. و بعد منتظر إنه و اتباعه إلى يدعوهم و طاعتنا

    ----------------------------------------------   131آيه 
   ــِاذا  َ ــف ــا ه ــالوا نَل ــنَةُ ق ََس ـُـُم ا   وَ  «؛ِذهَء ــو ِ وا   ــ

ــيِّئٌَة يَط ُم َس ــ  ِان تُِص
  ’  ،َمَعه َوَم ا ط اَال  ُ ِعنَد اِهللا َول ِئـ  ” ِا وَن ِكن اَـ رُ َ ُ اليَع َ َ  
فقط به سبب  نيا: «گفتنديم، آورد يكه نعمت و رفاه به آنان رو يزمان
و  يبه موس، ديرسيبه آنان م يو ناخوش يو اگر بد؛ ». ) ماستيستگي(شا

ه بخت بد آنان (كه همان ك ديآگاه باش. زدنديفال بد م انشيهمراه
  . دانندينم شترشانيب يول؛ صرفاً نزد خداست، عذابشان است)

  كه همان عذابشان است

 227، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، ج( » منَّ أَكْثَرَهلك و اللَّه نْدع مرُهأَال إِنَّما طائ
ق به أن يسمى نصيب الشر و هو معناه أن نصيبهم من الشر و الشؤم الذي يح» ال يعلَمونَ

  العذاب.
    ----------------------------------------------   133آيه 

  َ َم ءايـــ فَاَرَســـنلا َعیَلِهـــُم الّطوفـــا ـــفاِدَع َوادل ـــَل َوالض اَد َوالُقم َ ٍت َوالـــ
وا َو َ الٍت فَاستَك ُمَفص َ ِم   انوا قَوًما ُم

ها و خون را به و ملخ و شپش و قورباغه توفان )،انكارشان فريپس (به ك
مسلّط  شانيو بر ا ميآنان فرستاد يآشكار به سو هايي ت نشانهصور 

  . كار بودند گنه يو گروه، دنديپس تكبر ورز؛ ميكرد
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  آشكار

  :182(تفسير القرآن الكريم (شبر)، ص( »التفَصمبينات» م .  
  :169(تفسير الجاللين، ص( »التفَصم مبينات» آيات .  

    ----------------------------------------------   134آيه 
ـّـا َوقَــعَ   َ ــَعیَل  َو ــالوا ي ُ ق ِ ّ ــُم ا ــَد ِعنــَدَك ـ ِه ــا َعِه ِ ــَك  ــا َرب َ ادُع نَل ــنِئ  «مو  َل

 َ  َ ِسَلن َمَعَك ب ُ  َلَك َوَل َ َ نَلُؤِم ِ ّ   َشفَت َعنا ا ا   ءيَل ِا
، يموس يا: «گفتنديم، آمد يكه عذاب بر آنان فرود م يهنگام

- به، ) داردتيرد استجابت دعاكه با تو (در مو يپروردگارت را بنا به عهد
 مانيحتماً به تو ا، يعذاب را از ما برطرف كن نياگر ا. سبب ما بخوان

  ». كرد ميرا آزاد و با تو همراه خواه لياسرائ يو بن ميآور يم
  در مورد استجابت دعايت

 228، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، ج( »كنْدع هِدعلى ما يؤيده المقام » بِما ع
  ي بما التزم عندك أن ال يرد دعاءك فيما تسأله.أ

    ---------------------------------------------   138آيه 
   َوزنا بِبَ   َو ا َ ِا َ فَا  ءيَل ابلَ َ ُ  تَوا   قَوٍم يَع َ ُ  فوَن  َ قـالوا  ‘اَصناٍم 
 ـ ي َ اجَعل نَلا َ ـ ِال مو َةٌ ًها  ِ ُ ءا َ ُ  ‘ ما   َ قاَل ِان َهلو َ   م قَوٌم 
كه  دنديرس يبه قوم )،خود ريو (در مس، ميعبور داد ايرا از در لياسرائ يبن

. بودند بنديآورده و بدان پا يرو، كه داشتند ييها به (عبادت) بت
و  يدني(د يانيخدا، طور كه آنان همان، يموس يا«) گفتند: لياسرائ ي(بن

» . )ميني) قرار ده (تا او را ببيدنيد يي(خدا ما هم يبرا، محسوس) دارند
) نادان هست يشما افراد«) گفت: يس(مو   ؛ دي(كامالً

  روي آورده و بدان پايبند بودند

 لى« )39، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جكُفُونَ ععي  منامٍ لَهأَص «
  أي يواظبون على عبادتها و يالزمونها.

 ل« )150، ص: 2 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جكُفُونَ ععىي  منامٍ لَهأَص «
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  يواظبون على عبادتها و يالزمونها.
 ء و مالزمته  العكوف اإلقبال على الشي )233، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، ج

   على سبيل التعظيم.
 يقبلون عليها مالزمين لها. )726، ص: 4 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 

  كامالً

 لُونَ« )40، ص: 5 يم، ج(روح المعاني في تفسير القرآن العظهتَج مقَو قالَ إِنَّكُم «
تعجب عليه السالم من قولهم هذا بعد ما شاهدوه من اآلية الكبرى و البينة العظمى 

  فوصفهم بالجهل على أتم وجه حيث لم يذكر له متعلقا و مفعوال لتنزيله منزلة الالزم.
 لُونَإِنَّ« )150، ص: 2 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جهتَج مقَو تعجب » كُم

من قولهم على أثر ما رأوا من اآلية العظمى و المعجزة الكبرى، فوصفهم بالجهل المطلق 
  .  و أكده

    ----------------------------------------------   145آيه 
نا َلـه  ُـ {َوكَتَ ٍء َموِعَظـًة وَ ِ االَلـواِح ِمـن  َ ُـ ّلِ  ٍء تَفصـيًال ِل َ ّلِ 

ٍة وَ  قَوَمَك يَأُخذ فَخُذها بُِقو ُ اأ ِ ُ  ‘وا بِاَحَس َ م داَر الف َساُري   ِسق
 يزيهر چ يبرا يحيو توض يزياز هر چ يپند، الواح (تورات) در، او يبرا

جديت  با (:ميو (گفت مينوشت )،داشتند ازيبه آن ن تيهدا ي(كه قومش برا
راه ها و  انيو به قومت فرمان ده كه (از م ريآن را بگ، كار و پشت

و به آن  رنديبگ )،ها را (كه تورات است آن نيبهتر )،گوناگون يها روش
  . نافرمانان را به شما نشان خواهم داد يسرا گمان يب. عمل كنند

  با جديت و پشتكار

 ةٍ« )56، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جأي بجد و » فَخُذْها بِقُو
  . حزم
 158، ص: 2 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »ةٍ بجدو عزيمة.» بِقُو  
 ةٍ« )733، ص: 4 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جأي بجد و اجتهاد.» فَخُذْها بِقُو  
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  از ميان راه و روشهاي مختلف

 أْخُذُوا « )246وص: 245، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، جي كمرْ قَوأْم و
راجع إلى األشياء المدلول عليها بقوله قبال: » هابِأَحسن«الظاهر أن الضمير في » بِأَحسنها

»نْ كُلِّ شَيم من المواعظ و تفاصيل اآلداب و الشرائع.» ء  
  به آن عمل كنند

 )أْخُذُوا « )56، ص: 5 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جي كمرْ قَوأْم و
هر، و حينئذ فهي إما متعلقة يحتمل أن تكون بالباء أصلية و هو الظا» ... بِأَحسنها

  بيأخذوا بتضمينه معنى يعملوا.
    ----------------------------------------------   148آيه 

   ََذ قَوُم مو  ارٌ  {ِهم ِعجًال َجَسًدا َلـهِمن ُحیِلِّ  ؛ِمن بَعِده َوا َو ‘ُ َ  َ ها اَ ـ  {اَن
 َ ُ ِم َسبيًال الي د َ ُُهم َوال ِّ›  َذوهُ َوا انوا ظ ـ َ ِ  
 ي مجسمه، شانيورهاياز ز، )قاتيرفتن) او (به مپس از (، يقوم موس
كه  دنديند ايآ. گاو داشت يپرستش) ساختندكه صدا يرا (برا ايگوساله

آن را (خدا)  اند؟ينما يرا به آنان نم يراه چيه دويگوياو با آنان سخن نم
  . كار بودند هم) ستم شتريو (البته پ، قرار دادند
 البته پيشتر هم

 ينَ«(61، ص: 5 تفسير القرآن العظيم، ج (روح المعاني فيمكانُوا ظال اعتراض » و
  . تذييلي أي إن دأبهم قبل ذلك الظلم

 ينَ« )160، ص: 2 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جمكانُوا ظال فلم » ... و
  يكن اتخاذ العجل بدعا منهم و ال أول مناكيرهم.

 ينَ« )177، ص: 5 (البحر المحيط في التفسير، جمكانُوا ظال و أي أقدموا على » اتَّخَذُوه
  ء في غير موضعه أي من شأنهم الظلم. ما أقدموا عليه من هذا األمر الشنيع و كانوا واضعين الشي
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    ----------------------------------------------   150آيه 

   ّا َرَجَع مو َ   َو  «َغضباَن اَِسًفا قاَل بِئَسما َخَلفتُمو ِمـن بَعـدي  ؛قَوِمه ِا
 َ ُ اَ ُ  اََعِجل ِّ ه «مَرب ُ َأِس اَخيِه يَ ِ َ االَلواَح َواََخَذ  قاَل ابـَن اُم  ‘ِایَلهِ  ،َواَل

  َ االَعـدا ِ ُشِمت  َ فَال  دوا يَقتُلون َعنلـي ِان الَقوَم استَضَعفو َو َ َء َوال
َ َمَع الَقوِم ال ِ  

، شتاندوهناك نزد قومش بازگ اريو بس نيخشمگ كه موسي يهنگام
در مورد فرمان  اي! آديپس از من بود ينانيچه بد جانش«گفت: 

نزول تورات) عجله  ريو تأخ قاتيمدت م ديبر تمد يپروردگارتان (مبن
) ي(آنگاه) الواح (تورات) را افكند و (موها »)؟دي(و زود قضاوت كرد ديكرد

(هارون) . ديكشياو را به سمت خود م، سر برادرش را گرفت و در آن حال
و تحت فشار گذاشتند  افتندي فيمرا ضع، قوم نيا، پسر مادرم يا«گفت: 

پس مرا . نمانده بود كه مرا بكشند يزيو چ، شدند رهيو بر من چ
 ». ) قرار ندهكيكار (شر و با افراد ستم نكنشاد  دشمن

آيا در مورد فرمان پروردگارتان (مبني بر تمديد مدت ميقات و تأخير نزول 
  يد (و زود قضاوت كرديد)تورات) عجله كرد

 250، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، ج( »كُمبرَ رأَم جِلْتُمقيل: المعنى أ »: أَ ع
عجلتم عما أمركم به ربكم و هو انتظار رجوع موسى حافظين لعهده فبنيتم على أن 

  الميقات قد بلغ آخره و لم يرجع إليكم فغيرتم هذا
 63، ص: 5 آن العظيم، ج(روح المعاني في تفسير القر( »كُمبرَ رأَم جِلْتُمأي » أَ ع

أعجلتم عما أمركم به ربكم و هو انتظار موسى عليه السالم حال كونهم حافظين لعهده و 
ما وصاهم به فبنيتم األمر على أن الميعاد قد بلغ آخره و لم أرجع إليكم فحدثتم أنفسكم 

  بموتي فغيرتم.
 أ عجلتم عن أمر «المعنى  )161، ص: 2 التنزيل، ج (الكشاف عن حقائق غوامض

، و هو انتظار موسى حافظين لعهده و ما وصاكم به، فبنيتم األمر على أن الميعاد »ربكم
قد بلغ آخره و لم أرجع إليكم، فحدثتم أنفسكم بموتى، فغيرتم كما غيرت األمم بعد 



اف    247  سورة اال

 

 أنبيائهم.

    ----------------------------------------------   159آيه 
   د َوِمن قَوِم مو َ ٌة  َّقِ وَ اُم َ  ؛بِه وَن بِا   يَعِدلو

يم تي) حق هداهايهستند كه با (سخنان و روشي گروه، ياز قوم موس
  . كننديو بر اساس آن به عدالت حكم م كنند

  با

 قِّ«فالباء في قوله:  )284، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، جلآللة و تحتمل » بِالْح
  المالبسة.
  كنندحكم مي

  لُونَ« )185الكريم (شبر)، ص: (تفسير القرآندعفي الحكم»: ي .  
  :لُونَ« )173(تفسير الجاللين، صدعفي الحكم  »ي .  

    ----------------------------------------------   174آيه 
  َل األيَوكَذ ِجعوَن ـ ِلَك نَُفّصِ َ   ِت َوَلَعلُهم 

-ها(ي خود را براي اهدافي مهم) توضيح مي(آري) بدينسان آيات و نشانه
ت كه) شايد آنان (از باطل به حقّ و حقيقت) اين اس دهيم و (يكي از آنها

  . بازگردند
  براي اهدافي مهم ... و يكي از آنها...

 ونَ«قوله:  )323، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، جرْجِعي ملَّهلَع عطف على » و
  .و لعلهم يرجعون من الباطل إلى الحقمقدر، و التقدير: لغايات عالية كذا و كذا 

  حقّ و حقيقت از باطل به

 من الباطل إلى الحق.» و لعلهم يرجعون« )323، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، ج  
 ونَ« )767، ص: 4 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جرْجِعي ملَّهلَع أي ليرجعوا إلى » و

   . الحق من الباطل
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    ----------------------------------------------   175آيه 

  ي َواتُل َعیَلِهم نَبَاَ اذل  ُه ءايءاتَين يطـتِ ـ ـا فَاَتبََعـُه الش َسَلَخ ِم ــ نا فَا َ اَن ُن ف
  ِمَن الغاويَن 

 هايو نشانه اتياز) آ يرا بازگو كن كه (برخ يسرگذشت كس، آنان يبرا
 طانيو ش، ديها دست كش ) از آنيكل پس (او به؛ ميخود را به او داده بود

  . ان شداز گمراه، جهيو در نت، كرد (و او را به دام انداخت) اش بيتعق
  كلي) از آنها دست كشيد پس (او به

 )نْها« )104، ص: 5 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جلَخَ مأي من  »فَانْس
تلك اآليات انسالخ الجلد من الشاة، و المراد أنه خرج منها بالكلية بأن كفر بها و نبذها 

المسلوخ عنه، و يقال لكل وراء ظهره، و حقيقة السلخ كشط الجلد و إزالته بالكلية عن 
  . ء فارق شيئا على أتم وجه انسلخ منه شي
    ----------------------------------------------   176آيه 

  فَعن َ َ ا َولَوَلو ِشئنا  ِ بََع َهو ،نهِ ـ ُه  َ االَرِض َوات ََثهُل  ‘هُ  اَخدَلَ ِا كََمَثِل  {َ
ُكُه يَلَهث َ ِمل َعیَلِه يَلَهث اَو ت َ بوا ِلَك َمَثُل القَ ذ  ‘اللَکِب ِان  يَن كَذ وِم اذل

 ِ   يَتََفكروَن  فَاقُصِص الَقَصَص َلَعلُهم ‘ِتناـ ايئئب
؛ ميبردي) باال ماتيآن (آ ي لهوسيقطعاً او را به ، ميخواستي(البته) اگر م

. كرد يرويو از هوا و هوسش پ دي) چسبشيهاي(و پست نياو به زم يول
د وضعيت سگ است كه اگر مانن، )استيدن ي وضعيت او (كه تشنه )؛ي(آر

، يكن شيو اگر رها، است زانيآو يزبانش از تشنگ، يشوور  بر او حمله
، نيا. )شودينم رابياست (و هرگز س زانيآو ي(باز هم) زبانش از تشنگ

داستان را  نيپس ا. ما را دروغ شمردند اتيكه آ است يكسان تيوضع
  . شندينديب ديشا؛ ) بازگو كنشاني(برا
  چسبيد

 ض« )333، ص: 8 ميزان في تفسير القرآن، ج(الإِلَى الْأَر اإلخالد إلى األرض » أَخْلَد
  اللصوق بها.
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  كه تشنة دنياست

 قيل: شبه المتهالك على الدنيا في قلقه  )224، ص: 5 (البحر المحيط في التفسير، ج
  و اضطرابه على تحصيلها و لزومه ذلك بالكلب.

  زبانش از تشنگي آويزان است

 اللهث من الكلب أن يدلع لسانه من  )333، ص: 8 زان في تفسير القرآن، ج(المي
  العطش.

  شودو هرگز سيراب نمي

 في حالته هذه التي هي مالزمة له حالة  )224، ص: 5 (البحر المحيط في التفسير، ج
 . تهييجه و تركه و هي كونه ال يزال الهثا و هي أخس أحواله

    ----------------------------------------------   180آيه 
   ا  ءُ اَوهلِل االَ ا ُس ِ هُ    َوَذرُوا «فَاد يَن يُلِحدوَن  اذل   ا َوَن ما ‘ ؛هئِ اَ َسيُ

  نوا يَعَملوَن 
آن (نام)ها  ي لهپس او را به وسي. تنها به خدا اختصاص دارد، هانام نيبهتر

او دچار انحراف  هايرا كه در مورد نام يو كسان، ديو بخوان ديعبادت كن
  . ننديبيرا م شانيكارها يسزا زوديبه .درها كني، اندشده

  عبادت كنيد و بخوانيد

 و هللا جميع  -و اهللا أعلم-فمعنى اآلية  )345، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، ج
 األسماء التي هي أحسن فاعبدوه و توجهوا إليه بها، و التسمية و النداء من لواحق العبادة.

 (مترجم)  لحاظ شد.» دعاء«هر دو معناي  
    ----------------------------------------------   182آيه 

ِ  وَ   بوا ب
يَن كَذ ايئئاذل وَن ـ َ َستَدِرُجُهم ِمن َحيُث اليَع   ِتنا َس

كه  ييقطعاً آنان را از جا، ما را دروغ شمردند هايو نشانه اتيكه آ يكسان
  . ميكن يمجازاتشان م، كرده كيبه هالكت نزد جتدريبه، دانندي(خود) نم

 نماييم تشان ميتدريج به هالكت نزديك كرده، مجازابه

 118، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »مهرِجتَدنَسأي » س
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  سنستدنيهم البتة إلى الهالك شيئا فشيئا.
 معنى  )182، ص: 2 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج»مهرِجتَدنَسس «

  . سنستدنيهم قليال قليال إلى ما يهلكهم و يضاعف عقابهم
 االستدراج االستصعاد أو االستنزال  )346، ص: 8 يزان في تفسير القرآن، ج(الم

درجة فدرجة، و االستدناء من أمر أو مكان، و قرينة المقام تدل على أن المراد به هنا 
 االستدناء من الهالك إما في الدنيا أو في اآلخرة.

    ----------------------------------------------   185آيه 
  ــم ــروا  َمَلكــوِت الس َ يَنظُ ٍء َواَن ِت َواالَ و اََو َ ــَق اهللاُ ِمــن  رِض َومــا َخَل

  َب اََجلُُهم َع َ َ   يُؤِمنوَن  {فَِباَّيِ َحديٍث بَعَده «اَن يَكوَن قَِد اق
كه  ييزهايو چ نها و زميدر مورد حاكميت مطلق (خدا در) آسمان ايآ

بعد . شده باشد كبسا اجلشان نزديچه كه نيو ا كننديتدبرنم، دهيخدا آفر
  آورند؟يم مانيبه كدام سخن ا، قرآن)( نياز ا

  حاكميت مطلق

 :حاح، ص(الملكوت) من الملك كالرّهبوت من الرّهبة يقال له  )546(مختارالص
  ملكوت العراق وهو الملك والعزّ.

 الملكوت الملك العظيم )119، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج.  
 الملكوت هو الملك األعظم للمالك ) 776: ، ص4 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج

  . الذي ليس بمملوك
  چيزهايي

 119، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »نْ شَيم لما«بيان » ء.«  
 348، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، ج (»نْ شَيم بيان لما الموصولة.» ء  

  كنندتدبر نمي

 رت) 166، ص: 12 كريم، ج(التحقيق في كلمات القرآن النظرت في األمر: تدب .  
 يقال نظر الي آيات اللّه في االرض:  )695،ص:2(معجم الفاظ القرآن الكريم ،ج
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  تدبر فيها و تامل.
  :813(المفردات في غريب القرآن، ص( »يهف رْتَه»: نَظَرْتبو تَد تَهأَيإذا ر .  

    ----------------------------------------------   189آيه 
  َ ي َخَلَقكُم ِمن ن هَُواذل ُ ـا َزوَجهـا یِلَسـ  «َن ِایَلهـافـٍس واِحـَدٍة َوَجَعـَل ِم

ا تََغّش  ّ َ َ َرت بِـه ف َ ًال َخفيًفا  َ ََلت  َ   «؛ها  ـا ّ َ َ ُمـا َلـنِئ  ف  َا اهللاَ َر َ  اَثَقَلـت َد
 َنا ص   ِكريَن ِلًحا نَلَكونَن ِمَن الش ءاتَي

ا از جنس او قرار داد و همسرش ر ديتن آفر كيكه شما را از  ست ياو كس
(آن زن ابتدا) به بار ، كرد زشيكه با او آم يزمان. ابديتا در كنارش آرامش 

(آن ، شد نكه سنگي يو هنگام، ) با آن گذرانديباردار شد و (مدت يسبك
 مانيپ نيچن وخواندند (، است ارشانياخت خدا را كه مالك و صاحب )،دو

از شكرگزاران  گمان يب، يبدهبه ما  يبستند) كه اگر (فرزند) سالم
  ؛ بود ميخواه

  تا در كنارش آرامش يابد

 مثل منها متعلّق  »إليها« )145، ص: 9 (الجدول في إعراب القرآن،صافي، ج
  بتضمينه معنى يأوي.» يسكن«ـب
 ها« )579،ص:1(معجم الفاظ القرآن الكريم،جكُنَ إِلَيسيها لجونْها زلَ معج اي »: و

  يل.يطمئنّ ويم
  سالمي

 حاً«رزقتنا ولدا  )374، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، جيصلح للحياة و » صال
البقاء بكونه إنسانا سويا تام األعضاء غير ذي عاهة و آفة فإن ذلك هو المرجو للولد 

  . حين والدته و بدء نشوئه دون الصالح الديني
    ----------------------------------------------   194آيه 

َن ِمن دوِن اِهللا   يَن تَد اذل ُـ «ِعبادٌ اَمثالُكُمِان ُ فیَلَسـتَجيبوا َل م فَـاد
 ص ُ َ ِان كُن   ِدق
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) همانند زي(ناچ يبندگان، ديپرستيخدا م جايكه شما (آنان را) به  يكسان

 ديبا، دييگويو اگر راست م، ديآنان را فراخوان، نيبنابرا. خود شما هستند
  . به دعوت شما پاسخ دهند

  ناچيز

 189كريم (شبر)، ص: (تفسير القرآن ال( »بادع ونِ اللَّهنْ دمملوكة مذللة.» م 

    ----------------------------------------------   196آيه 
ِ ِان وَ   ّ ِ   ؛َ ِ َل ال َ ي  اهللاُ اذل   الص  «َب ت َ َوهَُويَتََو   ِلح

و او ، كتاب را نازل كرد نيهمو كه ا؛ رپرست من فقط خداستس
  كند يم ياريو  يرا سرپرست ستگانيشا
 كندياري مي

 ينَ« )189، ص: 2 كشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج(الحاللَّى الصتَوي وه و » و
  من عادته أن ينصر الصالحين من عباده و أنبيائه و ال يخذلهم.

 أنه تعالى هو ناصره عليهم )253، ص: 5 (البحر المحيط في التفسير، ج .  
 136، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »ينَ وحاللَّى الصتَوي وه «

تذييل مقرر لمضمون ما قبله، أي و من عادته جل شأنه أن ينصر الصالحين من عباده و 
 . ال يخذلهم

 ينَ« )786، ص: 4 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جحاللَّى الصتَوي وه أي ينصر » و
  المطيعين.

    ----------------------------------------------   198آيه 
  ُدي َ ا ُ ِا َسَمعوا َوِان تَد َ  «ال َ  َو وَن  ُهم يَنظُرو ِ ُ اليُب   ِایَلَك َو

ها را  و آن، شنوندينم، دي(خودتان) فراخوان تيهدا ياگر آن (بت)ها را برا
  . ننديبي) نميزيحال آن كه (چ؛ اند كه به تو چشم دوخته ينيبيم

  براي هدايت (خودتان) فراخوانيد

 دى«) 136، ص: 5 عظيم، ج(روح المعاني في تفسير القرآن الإِلَى الْه موهعإِنْ تَد و «
  .أي إلى أن يهدوكم إلى ما تحصلون به مقاصدكم مطلقا



اف    253  سورة اال

 

    ----------------------------------------------   200آيه 
يط  َك ِمَن الشََغن ٌغ فَاستَِعذ بِاهللاِ  ِن ـ َوِاّما يَ ه ‘َ يٌع َعیلمٌ  {ِان َ  

 يبه نافرمانتا تو را ( ديبه تو رس يكيتحر) (وسوسه و طانيش ياگر از سو
  . شنوا و داناست ارياو بس رايز؛ به خدا پناه ببر، خدا) برآشوبد

  خدا) برآشوبد يتا تو را (به نافرمان ديبه تو رس يكيتحر

 قال الراغب في المفردات: النزغ دخول  )380، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، ج
... إن  كون حال الغضب... هو اإلزعاج و اإلغراء و أكثر ما ي في أمر ألجل إفساده

مماستهم اإلنسان بالجهالة نوع مداخلة من الشيطان إلثارة الغضب، و سوقه إلى جهالة 
مثله. فيرجع معنى اآلية إلى أنه لو نزغ الشيطان بأعمالهم المبنية على الجهالة و إساءتهم 

ية مع ذلك و االنتقام فاستعذ باهللا إنه سميع عليم، و اآل  إليك ليسوقك بذلك إلى الغضب
  عامة خوطب بها النبي ص و قصد بها أمته لعصمته.

    ----------------------------------------------   201آيه 
م ط  ُ  َقوا ِاذا َم يَن ات اذل يطئِ   ” ِان ٌف ِمَن الش ـ َّ وَن  روا فَِاذاِن تََذ ِ   ُ ُمب

 يكه از سو يهنگام، كنند يكه خود را (از خشم خدا) حفظ م يكسان
، و هر دم آورنديم اديدا را) به (خ، به آنان برسد ايوسوسه طانيش

  ؛ شونديم نايو) ب زنند يغفلت را كنار م ي (پرده
  زنندپردة غفلت را كنار مي

 فهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا  )381، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، ج
هم أن اهللا هو ربهم الذي يملكهم و يربيهم يرجع إليه أمرهم فارجعوا إليه األمر فكفا

مئونته، و دفع عنهم كيده، و رفع عنهم حجاب الغفلة فإذا هم مبصرون غير مضروب على 
  أبصارهم بحجاب الغفلة.

    ----------------------------------------------   203آيه 
  ِ ِم ب ِ  تَأ

َ َ ئئَوِاذا  اايٍَة قالوا َلوَال اجتَ َ   قُل ‘ي ا ّ   ِا ِبُع ما يو ّ  اَت  ِمـن َر َ ذا ـ هـ ‘ِا
  ُ بَصا ُ رِئ ِّ ٌة ِلَقوٍم يُؤِمنوَن وَ  م  ِمن َرب َ   هًُدي َوَر
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چرا آن را (از : «نديگوي) ممسخره (به، ياورين شانيبرا ايهيكه آ يهنگام

من تنها از آنچه از «بگو:  »؟ياورديو ن يمعلومات خودت) جمع نكرد
 يليدال، (قرآن) نيا. كنميم يرويپ، شوديم يجانب پروردگارم بر من وح

افراد  ي(بزرگ) برا يو رحمت تيو هدا ،پروردگار شما يروشن از سو
  ». است مانيباا

  جمع نكردي و نياوردي

 تَها«معنى  )192، ص:2 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جيتَبال اج هال » لَو
  . اجتمعتها، افتعاال من عند نفسك

 قالوا: لو ال اجتبيت ما تسميه آية و  )382، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، ج
  . فأتيت بهاتها من هنا و هناك جمع
    ----------------------------------------------   206آيه 

ـــه  ـــن ِعباَدتِ وَن َع ِ ـــتَك َس ـــَك ال ِّ ـــَد َرب ـــَن ِعن ي اذل ـــبِّحونَه ؛ِان َُس ـــه {َو  {َوَل
  َسجُدوَن 

و او را (از  كنندينم ياز عبادت اوخوددار، تكبر ياز رو، مقرّبان درگاه خدا
  . كنند ياو سجده م يو تنها برا شمرند ي) منزّه ميهر نقص و بد

  مقرّبان
 193، ص:2 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »كبر نْدينَ عهم » إِنَّ الَّذ

  دنو الزلفة، و القرب من رحمة اللّه تعالى.» عنْد«المالئكة صلوات اللّه عليهم. و معنى 
 ك« )264، ص: 5 (البحر المحيط في التفسير، جبر نْدينَ عهم المالئكة :  »إِنَّ الَّذ

  عليهم السالم و معنى العندية الزّلفى و القرب منه تعالى بالمكانة ال بالمكان.
 383، ص: 8 (الميزان في تفسير القرآن، ج( »كبر نْدينَ عليس هم المالئكة » الَّذ
إذ ال معنى لقولنا: اذكر ربك كذا ألن المالئكة  - على ما فسره كثير من المفسرين -فقط

من » عنْد ربك«ه كذلك بل مطلق المقربين عنده تعالى على ما يفيده لفظ: يذكرون
 الحضور من غير غيبة.
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  از روي تكبر

 ا االستكبار: فهو طلب الكبر. )18، ص: 10 (التحقيق في كلمات القرآن الكريم، جأم  
  كننداز روي تكبر از عبادت او خودداري نمي

  (مترجم)رسد كه ر از لسان العرب و مفردات، به نظر ميبا توجه به معناي استكب
 را تضمين كرده است.» امتناع«معناي » عن«

 )راً. )126، ص: 5 لسان العرب، جعاندة و تَكَباالستكبار: االمتناع عن قبول الحق م 

 ) :تتقارب، فالكبر ) 697المفردات في غريب القرآن، ص اركْبتاسرُ و الرُ و التَّكَببالْك
لحالة التي يتخصص بها اإلنسان من إعجابه بنفسه، و ذلك أن يرى اإلنسان نفسه أكبر ا

  من غيره. و أعظم التّكبر التّكبر على اللّه باالمتناع من قبول الحقّ و اإلذعان له بالعبادة.
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  االنفال سورة
    ------------------------------------------------   1آيه 

ِ ئئَ َســ  ســوِل  «االَنفــاِل  لونََك َعــ ُقوا اهللاَ َواَصــِلحوا فـَـ «قـُـِل االَنفــاُل هلِل َوا ات
 ُ َ  ،َواَطيعُوا اهللاَ َوَرسوَله  «مذاَت بَيِن ُ ُمؤِمن   ِان كُن
ي) ميجنگ ميو غنا ياموال عموم يعني(حكم) انفال ( ي از تو در باره

خود ، ديدار مانياگر ا نيبنابرا. است امبرياز آنِ خدا و پ، بگو: انفال. پرسند
 ني) بيها يو (اختالفات و دشمن ديه داررا از (خشم) خدا در امان نگ

  . دياطاعت كن امبرشيو پ خدا و از ديرا اصالح كن گريكدي
  يعني اموال عمومي و غنائم جنگي

 تطلق األنفال على ما يسمى فيئا أيضا و هي ) 6، ص: 9 (الميزان في تفسير القرآن، ج
و بطون األودية، و األشياء من األموال التي ال مالك لها من الناس كرءوس الجبال، 

الديار الخربة، و القرى التي باد أهلها و تركة من ال وارث له، و غير ذلك كأنها زيادة 
على ما ملكه الناس فلم يملكها أحد و هي هللا و لرسوله، و تطلق على غنائم الحرب 
كأنها زيادة على ما قصد منها فإن المقصود بالحرب و الغزوة الظفر على األعداء و 

الهم فإذا غلبوا و ظفر بهم فقد حصل المقصود، و األموال التي غنمه المقاتلون و استئص
  القوم الذين أسروهم زيادة على أصل الغرض.

 گرچه آيه فوق در زمينه غنائم جنگى وارد شده است،  )81، ص: 7 (تفسير نمونه، ج
الك ولى مفهوم آن يك حكم كلى و عمومى است، و تمام اموال اضافى يعنى آنچه م

  شود. خصوصى ندارد را شامل مى
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    -----------------------------------------------   7آيه 
  ُ  ـاهللاُ ِاحـــَدي الّطـــ مُ َوِاذ يَِعـــُد َ ذاِت ا ـــا َلكـُــم َوتـَــَوّدوَن اَن َغـــ  ِ اَ ئَِفتَ

ـــوُن َلكُـــم  ـــوكَِة تَك بلَِکِمـــ الش ـــق َ ـــق ا ِ ُ  ـــُد اهللاُ اَن ي ُ َ  ؛ِتهـ َو ِ ـــَع دا َويَقَط
  ِفريَن ـ ال

از آن دو  يكي) يهاييكه خدا به شما وعده داد كه (دارا كن اديرا  يزمان
كه شما دوست  يدر حال؛ شما خواهد بود ي) براينظام اي يگروه (تجار

حق  خواهديو خدا م، شما باشد يبرا، مسلّح ري) غي(كاروان تجار ديداشت
ثابت و پابرجا كُند و ، و مؤمنان) امبرانيپ ياري(در مورد  شهايرا با وعده

  . و بن) بركَنَد خيكافران را (از ب ي هشير
  در مورد ياري پيامبران و مؤمنان

 كلمات اهللا هي ما قضى به من نصرة أنبيائه  )19، ص: 9 (الميزان في تفسير القرآن، ج
 . و إظهار دينه الحق

    -----------------------------------------------   9آيه 
ــ  ُ  ــتَغيثوَن َرب َس ــم اَ م فَاســتَجاَب َلكُــِاذ  َل ــَن ا ــاَلٍف ِم ِ كُم ب ــد ِ ُ  ّ  ِئكَِة ـ

 َ ِدف ُ  
و ، دياز پروردگارتان كمك خواست ي) كه با تضرّع و زارديكن ادي(را  يزمان

، يپ در يپ ي من با هزار فرشته«شما را اجابت كرد كه  يدعا، پروردگارتان
  . »كنميم ياريشما را 

  پي در پي

 162، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »نَ الْمم كَةِ بِأَلْفالئ
أي وراء كل ملك ملك كما أخرجه ابن جرير و غيره عن ابن عباس رضي » مرْدفينَ

  اللّه تعالى عنهما.
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    -----------------------------------------------   11آيه 

  ُ  ِاذ يَُغّشي ـما ُل َعیَلكُم ِمـَن الس ِّ َ ُ  ُم انلعاَس اََمنًَة ِمنُه َوي ـَركُم ِء مـا ًء یِلَُطّهِ
ــه ِ يطــ ؛ب الش َ ــنكُم ِر ـُـذِهَب َع  ِن ـ َوي َ بَِط  َ ــ ُ  َوِل ِ ــوب ــِه قُل ِ ــَت ب ِّ م َويَُث

  االَقدامَ 
بر شما  آن خواب سبك را، آرامش و يمنيا يبرا ) كهديكن ادي(را  يزمان
را با آن پاك كند و  تا شما بر شما فرو فرستاد يآب، كرد و از آسمان رهيچ

را  تانهايو دل ديرا از شما بزدا طاني) شهايوسوسه و(جنابت  يآلودگ
  . را استوار كند تانهايمحكم و گام

  چيره كرد

 معنى يغشيكم يعطيكم به و هو استعارة  )281، ص: 5 (البحر المحيط في التفسير، ج
   جعل ما غلب عليهم من النعاس غشيانا لهم.

  :192(تفسير القرآن الكريم (شبر)، ص( »النُّعاس غَشِّيكُميغلبكم» إِذْ ي .  
    -----------------------------------------------   12آيه 

ــ  ــِاذ يــو َرب َل َ ا  َك ِا ـُـئِ ـ ّ َمَع يــَن ءاَمنــواكَِة اَ تـُـوا اذل ِّ َســاُل   ‘م فََث
ُـ ُم  بـوا ِمـ ِ بوا فَوَق االَعناِق َوا ِ عَب فَا يَن كََفرُوا ا قُلوِب اذل ل

  بَناٍن 
كرد كه من با شما  يكن) كه پروردگارت به فرشتگان وح ادي(را  يزمان

كافران  هايقطعاً در دل. ديرا استوار و مقاوم بدار مؤمنان، نيبنابرا. هستم
بر مغزها و  يعنها (يگردن يپس بر باال. افكنميترس و وحشت م

(و دست و  ديرشان را بب انگشتان ي و همه دي) ضربه فرود آرشانيسرها
  . )ديرا قطع كن شانيپاها

  يعني بر مغزها و سرهايشان

 ناقِ« )809: ، ص4 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جقَ الْأَعوا فَويعني » فَاضْرِب
 .يريد كل هامة و جمجمة الرؤوس ألنها فوق األعناق قال عطا

 قَ على بابها و أراد  )286، ص: 5 (البحر المحيط في التفسير، جقال عكرمة: فَو
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  . الرؤوس إذ هي فَوقَ الْأَعناق
  :وا « )192(تفسير القرآن الكريم (شبر)، صناقِفَاضْرِبقَ الْأَعأي الرؤوس» فَو .  

    -----------------------------------------------   14آيه 
  ذ    انلّارِ  ِفريَن َعذاَب ِلكُم فَذوقوهُ َواَن ِلل
 )كه كافران (در آخرت يهمراه عذاب آتش؛ دي(مجازات) را بچش نيا

  . داشت خواهند
  همراه

 رِي«) الواو في 168، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جلْكافأَنَّ ل نَو «
  إلخ بمعنى مع.

 رِينَ« )205، ص: 2 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جلْكافأَنَّ ل أو نصب »... و
  على أن الواو بمعنى مع.

    -----------------------------------------------   15آيه 
   يَن ءاَمنو ـي َا اذل  َ َ ا يَن  اذل ُ ُ ُ االَدبارَ ا ِاذا َلقي ُ   َفروا َزحًفا فَال تَُوّلو

رو  روبه يرو شا لشكر كافرانِ در حال پيكه ب يهنگام، مسلمانان يا14
  . دينگذار فرارو پا به  ديبه آنان پشت نكن، ديشويم
  لشكر

 الزحف: الجيش الدهم )206، ص: 2 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج .  
 فاً«انتصب  )292، ص: 5 (البحر المحيط في التفسير، جحعلى الحال، فقيل من » ز

م جمع كثير و أنتم قليل فال تفرّوا فضال عن أن تدانوهم في المفعول أي لقيتموهم و ه
  . العدد أو تساووهم

    -----------------------------------------------   17آيه 
ُ َول   ِ ـ َولـِاذ َرَميـَت َوما َرَميـَت  ‘ِكن اهللاَ قَتََلُهمـ فََلم تَقتُلو  ‘ن اهللاَ َر

  َ ِمنُه بَال ُؤِمن َ ا ِ يٌع َعیلمٌ  ‘ًء َحَسنًاَویِلُب َ   ِان اهللاَ 
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كه (خاك و  يو زمان، بلكه خدا آنان را كشت؛ ديشما آنان را نكشت )،ي(آر

بلكه ؛ يكه انداخت ي) تو نبودنيا، قتي(در حق، ي) را انداختهازهري سنگ
همه  ها نيو (ا، پر از خاك شد)، دشمنان ي (و چشم همه، خدا انداخت

را با  مؤمنان كه نيا ياز جمله) برا؛ بود يبه اهداف مهم دنيرس يبرا
  . شنوا و داناست اريبس، خداوند. كند شيآزما شياز جانب خو كوين يآزمون

  هاخاك و سنگريزه

 أن جبرائيل (ع) قال للنبي ص يوم  )814، ص: 4 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
فقال رسول اهللا ص لما التقى الجمعان لعلي أعطني  بدر خذ قبضة من تراب فارمهم بها

  ...واديقبضة من حصا ال
 هو إشارة إلى رميه صلّى  )172، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

  اللّه عليه و سلّم بالحصى.
  ي دشمنان پر از خاك شدو چشم همه

 فرمى به في وجوه القوم و قال  )814، ص: 4 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  ء. و منخريه منها شي شاهت الوجوه فلم يبق مشرك إال دخل في عينه و فمه

 و لكن اللّه تعالى فعلها أي  )173، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
 خلقها حين باشرتها على أكمل وجه حيث أوصل بها الحصباء إلى أعينهم جميعا.

    -----------------------------------------------   19آيه 
   َستَفِتحوا فََقد  ٌ َلكُـم «َءكُـُم الَفـتحُ ِان  ـوا فَُهـَوَخ َ ِان تَعـودوا وَ  «َوِان تَن

 ُ َ َعن ِ َ ئئً ِفئَتُكُم َشي منَعُد َوَلن تُغ َ ا َوَلو  ُؤِمن َت َواَن اهللاَ َمَع ا ُ  
(خدا و معلوم شدن حق و باطل)  ياگر خواستار داور )،مشركان ي(ا

و اگر (از ، آمد تانيبرا يپاسخ) داور، مسلمانان يروزيكه (با پ، ديهست
لهيو اگر (باز هم به ح، بهتر است تانيبرا، دي) دست بردارلهيو ح رنگين

ي) بازمتانهايبه نقش بر آب كردن نقشه زيما (ن، ديخود) بازگرد گري
-به حال يوجه سود چيبه ه، و گروه شما هرچند انبوه (هم) باشد، ميگرد

  . ) خدا با مؤمنان استرا(زي؛ تان نخواهد داشت
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  ) هستيداگر خواستار داوري (خدا و معلوم شدن حق و باطل

 فالمعنى: إن طلبتم الفتح و سألتم اهللا أيها  )40، ص: 9 (الميزان في تفسير القرآن، ج
المشركون أن يفتح بينكم و بين المؤمنين فقد جاءكم الفتح بما أظهر اهللا من الحق يوم بدر 

  . فكانت الدائرة للمؤمنين عليكم
  :وا« )182(تفسير الجاللين، صحتَفْتلكفار إن تطلبوا الفتح أي القضاءأيها ا» إِنْ تَس 

حيث قال أبو جهل منكم اللهم أينا كان أقطع للرحمن و أتانا بما ال نعرف فأحنه الغداة 
  .أي أهلكه

 د،يخود) بازگرد گريلهياگر (باز هم به ح(از نيرنگ و حيله) دست برداريد... 
  ميگردي) بازمتانهايبه نقش بر آب كردن نقشه زيما (ن

 و إن تنتهوا عن المكيدة على اهللا و رسوله  )40، ص: 9 ي تفسير القرآن، ج(الميزان ف
 . فهو خير لكم و إن تعودوا إلى مثل ما كدتم نعد إلى مثل ما أوهنا به كيدكم

    -----------------------------------------------   20آيه 
    اَيـي يَن ءاَمنو هَ ـ َوال {ا اَطيعُوا اهللاَ َوَرسوَلها اذل  َ َسَمعو  ُ   تََولوا َعنُه َواَن
كه (سخن حق را  يو در حال دياطاعت كن امبرشياز خداو پ، مانانمسل يا

  . ديبه او پشت نكن، ديشنوي) مامبرياز پ
  سخن حق را از پيامبر

 السياق راجع إلى الرسول ص، و المعنى، و  )40، ص: 9 (الميزان في تفسير القرآن، ج
 قة.و أنتم تسمعون ما يلقياه إليكم من الدعوة الح ال تولوا عن الرسول 

    ----------------------------------------------   22آيه 
   وا ادل  َ  ّبِ ِان ُ م ابل يَن اليَعِقلوَن ِعنَد اِهللا الص ُم اذل  

كر ، هستند كه در برخورد با حق) يافراد(، جنبندگان در نظر خدا نيبدتر
  . رنديگ يهمانان كه عقل خود را به كار نم؛ و الل هستند

  هستند كه در برخورد با حق

  176، ص: 5 القرآن العظيم، ج(روح المعاني في تفسير (»مالذين ال يسمعون » الص
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  الحق.
  :182(تفسير الجاللين، ص (»معن سماع الحق» الص . 

    -----------------------------------------------   27آيه 
ـــ  َ ـي َا اذل  َ ونـــو  ا َ ســـوَل َو ونـُــوا اهللاَ َوا َ  ءاَمنـــوا ال ُ ا اَمـــان ُ ِت م َواَنـــ

وَن  َ   تَع
) زيخود (ن هايو در امانتدينكن انتيخ امبريپ و به خدا، مسلمانان يا
  . كار چقدرزشت است) نيكه (ا ديدان يكه م  يدر حال؛ دينورز انتيخ

  اين كار چقدر زشت است

 و قيل: و أنتم علماء تعلمون  )213، ص: 2 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  قبح القبيح.

 أَنْتُ« )824، ص: 4 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ونَولَمتَع ما في الخيانة من » م
  الذم و العقاب 

    ----------------------------------------------   35آيه 
ــ  ُم ِعنــَد ابلَيــِت ِاّال ُم ُ َن َصــال  َومــا  ــا  الَعــذاَب  فـَـذوقُوا ‘ًء َوتَصــِديَةً ا ِ

ُ تَكفُروَن ُ    ن
فقط ، )شياين و خدا حيتسب جايبه ، خدا ي( دعا و نمازشان در كنار خانه

  . ديبچش عذاب را، كفرتان سزايبه ، نيبرابنا؛ و كف زدن بود دنيسوت كش
  دعا

 صالتهم معناه دعاؤهم. )831، ص: 4 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج  
  جاي تسبيح خدا و نيايشبه

 صالتهم معناه دعاؤهم أي يقيمون  )831، ص: 4 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  . المكاء و التصدية مكان الدعاء و التسبيح
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    ----------------------------------------------   39آيه 
  وَ   ّ ُ َح ُ  يَكـوَن  التَكوَن ِفتنٌَة وَ  قاتِلو َـوا فَـِان  ‘{ هلِلهل ُـ ادّل َ فَـِاِن ان

 َ ا يَعَملو ِ ٌ  اهللاَ    بَص
 ي(از سو يشرك و مزاحمت چي) هگريكه (د يتا زمان؛ ديبا آنان بجنگ

خدا  يبرا كسرهي )،ريفراگو  ي(رسم نيمشركان) وجود نداشته باشد و د
  ؛ ناستيب شانيخداوند به كارها، س اگر دست برداشتندپ. شود

  شرك

 تَّى ال تَكُونَ « )220، ص: 2 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جح ملُوهقات و
  إلى أن ال يوجد فيهم شرك قط.» فتْنَةٌ
 تْنَةٌ« )194، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جتَّى ال تَكُونَ فأي ال » ح
  . وجد منهم شركي
 أي شرك» حتى ال تكون فتنة« )834، ص: 4 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج .  

  مزاحمتي

 تْنَةٌ« )194، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جتَّى ال تَكُونَ فأي ال » ح
يوجد منهم شرك كما روي عن ابن عباس. و الحسن، و قيل: المراد حتى ال يفتتن مؤمن 

  . ن دينهع
 الفتنة ما يمتحن به النفوس و تكون ال  )75، ص: 9 (الميزان في تفسير القرآن، ج

محالة مما يشق عليها، و غلب استعمالها في المقاتل و ارتفاع األمن و انتقاض الصلح، و 
كان كفار قريش يقبضون على المؤمنين بالنبي ص قبل الهجرة و بعدها إلى مدة في مكة 

 برونهم على ترك اإلسالم و الرجوع إلى الكفر، و كانت تسمى فتنة.و يعذبونهم و يج

    -----------------------------------------------   41آيه 
  ــو َ ــهَواع َُس ُ ــاَن هلِل  َ ٍء ف َ ــن  ُ ِم ــ ــا َغِنم   {ا اَن م ــر ي الُق  َوِللرســوِل َوذِلِ

  َس   َوایلَت  َوا ُ بِاِهللا َوما ُ ءاَمن بيِل ِان كُن َوابِن الس ِ   َ نَلـا  َعبـِدنا  اَ
ِ يَوَم الفُرقاِن يَوَم اتلَ  َمعا   ’َ ا َ ٌ  َواهللاُ  ٍء قَد َ  ِ

  لُکّ
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دو  ييارويروز رو يعني(حق از باطل)  ييِاگر به خدا و آنچه در روز جدا

كه  ديبدان، ديدار مانيا، ميخود نازل كرد ي گروه (مؤمن و كافر) بر بنده
خدا و  يفقط برا، ديآور يست مكه به د يسود اياز هر مال  پنجم كي
(از  و در راه ماندگانِ چارگانيو ب مانيتي) و امبري(پ شانيو خو امبريپ

چرا كه) خداوند بر هر ؛ ديدستور عمل كن ني(پس به ا. سادات) است
  . تواناست يكار

  آوريددست ميهر مال يا سودي كه به

 صابة الفائدة من جهة تجارة الغنم و الغنيمة إ )89ص، 9ج، (الميزان في تفسير القران
  أو عمل أو حرب.

 (شبر)195، ص(تفسير القران الكريم( »تُمموا أَنَّما غَنلَماع استفدتم » و»نْ شَيم ء«.  
    -----------------------------------------------   42آيه 

  بِالعُدَوِة الُقصوي ُ نيا َو بِالعُدَوِة ادل ُ  ِاذ اَن َوَلـو  ‘ُب اَسَفَل ِمـنكُمَوا
ُ َالختََلف ِ اتَواَعد ــ َول ÷ِد ع يُ  ا  ً َ اهللاُ اَ ِ فعـوًال یِلَهـکِلَ اَن مَ ِكن یِلَق

  َ  َعن بَيِّنَةٍ  َمن َهکَلَ َعن بَيِّنٍَة َو َ   َوِان اهللاَ َلَسميٌع َعیلمٌ   ’َمن 
 تيكه وضع نهي(به مد تركينزد ي ) كه شما در دامنهديكن ادي(را  يزمان

 يكه دارا نهيدورتر (از مد ي آنان در دامنه و ديبود )،نداشت يمناسب
از  ترنييپا، )يقرار داشتند و سواران (كاروانِ تجار )،بود يخوب تيموقع
و ، ختنديسرخ) بودند (و از دسترس شما گر يايساحل در كينزد، شما(

و اگر (در آن ، )ديرو شد روبه شيبا سپاه قر، يقبل يشما بدون آمادگ
حتماً در (آمدن به) ، ديار (جنگ) گذاشته بود) قرشيبا سپاه قر تيوضع
؛ )ديشديجنگ حاضر نم داني(و در م ديكرد ها مخالفت ميبا آن، گاهوعده

 هرا ك يكار، بود كه خداوند نيا، )يوضع نيچن جاديهدف (از ا يول
كند تا هر  يحتم، ساز بدر را) جنگ سرنوشت يعني( داديرخ م ستيبا يم

و هر كس ، روشن باشد يليدل ياز رو، شوديكس كه (گمراه و) هالك م
بدان علت  نيو (ا، روشن باشد يليدل ياز رو، شود يو) زنده م تيكه (هدا

  . شنوا و داناست ارياست كه) خدا بس
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  مدينه كه داراي موقعيت خوبي بوداز 

 )نزل المشركون و هم ذوو عدة و شدة  )92، ص: 9 الميزان في تفسير القرآن، ج
ى و فيها الماء و األرض الصلبة، و المؤمنون على قلة عددهم و هوان بالعدوة القصو

  أمرهم بالعدوة الدنيا و ال ماء فيها و األرض رملية ال تثبت تحت أقدامهم.
رو  روبه شيبا سپاه قر، مادگي قبليآو از دسترس شما گريختند وشما بدون 

  ديشد

 ذ ضرب أبو سفيان في تخلص العير منهم إ« )92.ص9(الميزان في تفسير القران ج
الساحل أسفل، و تالقى الفريقان ال حاجز بينهما و ال مناص عندئذ عن الحرب، فالتالقي 
و المواجهة على هذا الوجه ثم ظهور المؤمنين على المشركين، لم يكن عن أسباب عادية 

  بل لمشية خاصة إلهية.
  در نزديكي ساحل درياي سرخ

 )223، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »نْكُمفَلَ مأَس الرَّكْب عنى ي»  و
  الركب األربعين الذين كانوا يقودون العير أسفل منكم بالساحل.

 )60، ص: 3 أنوار التنزيل و أسرار التأويل، ج( »نْكُمفَلَ مفي مكان أسفل من  »أَس
  .مكانكم يعني الساحل

  رخ مي داد ستيبا يكاري را كه م

  ولًا« )205ص، 5ر القران العظيم جيتفس(روح المعاني فيفْعأي كان واجبا أن يفعل بسبب  »م
  . الوعد المشار إليه

 )224. ص2ض التنزيل جمالكشاف عن حقائق غوا( »يقْضيمتعلق بمحذوف، أى ليقضى أمراً  »ل
  .كان واجباً أن يفعل

 ولًا« )841.ص4(مجمع البيان في تفسير القران جفْعال محالة أي واجبا كونه »م. 
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    -----------------------------------------------   43آيه 

  َ ي ُ ً َ  َوَلواَر «ُهُم اهللاُ  َمناِمَك قیَلًال ِاذ  ُ ُهم كَثـ ُ َوتَلَنـاَزع ا َلَفِشـل
ِ َول ه  ’ِكن اهللاَ َسلمَ ـ ِ االَ دورِ  {ِان َعیلٌم بِذاِت الص  

و اگر ، اندك نشان داد كن كه خدا (شمار)آنان را در خوابت اديرا  يزمان
و حتماً سست  ديديترسيقطعاً م، نشان داده بود ادينان را به تو زآ
خداوند (شما را از  يول؛ دافتادييو در كار (جنگ) به اختالف م ديشد يم

 يخوب را به هانهيچرا كه او (اسرار) درون س؛ ) سالم نگه داشتيدودستگ
  . دانديم

  شما را از دو دستگي سالم نگه داشت

 841ص 4سير القران ج(مجمع البيان في تف( »لَّمس نَّ اللَّهلك أي سلم المؤمنين » و
عن الفشل و التنازع و اختالف الكلمة و اضطراب األمر بلطفه لهم و إحسانه إليهم حتى 

  . بلغوا ما أرادوه من عدوهم
 206.ص5(روح المعاني في تفسير القران العظيم ج( »لَّمس نَّ اللَّهلك أي أنعم  »و

 مة من الفشل و التنازع.بالسال

 ولكن خداي يتعالي  )123، ص: 9 (روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج
  .سالمت داد شما را از اين آفت يعني آفت منازعه

    -----------------------------------------------   45آيه 
ــ  يــَن ءاَمنــو ـي َا اذل  َ ُــا ا َلَعل ً ُوا اهللاَ كَثــ ُ ُ ِفئَــًة فَــاثبُتوا َواذ م ا ِاذا َلقيــ

  َن تُفِلحو
استوار ، ديشويرو م روبه (از دشمن) يكه با گروه يهنگام، مسلمانان يا

و  ايدر دن يروزيخود (كه پ ي تا به خواسته ديكن ادي اريو خدا را بس ديباش
  . ديبرس، پاداش آخرت است)

  به خواستة خود (كه پيروزي در دنيا و پاداش آخرت است) برسيد

 ونَ«) 842.ص4(مجمع البيان في تفسير القران جحتُفْل لَّكُمأي لكي تفلحوا و  »لَع
  .تنجحوا بالنصر و الظفر بهم و بالثواب عند اهللا يوم القيامة
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 هو الظفر بالعدو في الدنيا و الفوز في اآلخرة  )332.ص5(بحر المحيط في التفسير ج
  .بالثواب
 ونَ« )226.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جحتُفْل لَّكُمعلكم تظفرون ل »لَع

  بمرادكم من النصرة و المثوبة.
    ----------------------------------------------   48آيه 

  ُ ُ َ يط َوِاذ َزيَن  الش َوقاَل الغاِلَب َلكُمُ  نُ ـ ُ َ ا ٌر  اَ  ّ ایلَوَم ِمـَن انلّـاِس َوِا
  «َلكُم ا َ ا  ّ َ َ  ف َ ي  َءِت الِفئَتاِن نَكََص  َ  ّ  َعِقبَيِه َوقاَل ِا ّ مـا  اَري  ٌء ِمنكُم ِا

  ّ َوَن ِا َ ُف اهللاَ  ال   َواهللاُ َشديُد الِعقاِب  ‘اَ
جلوه داد و  بايز شانيرا برا شانيكارها طانيكه ش) كن ادي(را  يزمان

و  اري) زيشد و من (ن نخواهد روزيكس از مردم بر شما پ چيامروز ه«گفت: 
 به عقب، رو شدند دو گروه با هم روبه كه يپس هنگام». پناه شما هستم

من . ندارم يمن با شما ارتباط«و پا به فرار گذاشت و گفت:  بازگشت
شدت  و خداوند به، ترسم يمن از خدام. دينيبيكه شما نم نميبيم يزيچ

  ». كندمجازات مي
  پناه

 من  اني جار لكم و )127، ص: 9 (روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج
  .جار المجيرلا همسايه و پناه شمايم و

 196.ص1(تفسير قران الكريم (شبر) ج( »لَكُم إِنِّي جار مجيركم» و.  
 إنى مجيركم من بنى كناية. )227.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج  
  يار

 844.ص4(مجمع البيان في تفسير القران ج( »لَكُم أي ناصر لكم و دافع عنكم » جار
  .من عدوكم السوء و قيل معناه و إني عاقد لكم عقد األمان

 )الجار: الناصر. )154، ص4لسان العرب ج  
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    -----------------------------------------------   54آيه 

َن   َ ِ يــَن ِمــن قَــبِلِهم ÷كَــَدأِب ءاِل  َواذل‘  ِ بوا ب
ـئئكَــذ ايـ ُ  ِــم فَــاَهَلك ِ ّ م ِت َر

  قنا َ ِم َواَ ِ َن  بُِذنو َ ِ نوا ظ ‘ءاَل  َ ـ َولُکٌّ  ِ  
آنان  انينيشيو پ انيرعونمانند راه و روش ف )،كافران ني(راه و روش ا
) زيو ما (ن، پروردگارشان را دروغ شمردند هايو نشانه اتي(است كه) آ
. ميرا غرق كرد انيو فرعون ميشان هالك كرد گناهان سزايآنان را به 

  . كار بودند ستم يهمگ )،ي(آر
  كار بودندهمگي ستم )؛ري(آ

 ينَكُلٌّ كانُوا « )434.ص 1(اعراب القران كريم (دعاس)جممستأنفة ال محل لها.» ظال  
    ----------------------------------------------   57آيه 

د  ِّ
َ َ ِب ف َ ِ ال ُم   ِم مَ  فَِاّما تَثَقَف ِ  ُهم يَذروَن ن َخلَفُهم َلَعل  

 يكسان، شانيبا (تار و مار كردن) ا، يافتيپس اگر در جنگ بر آنان دست 
  . رنديگ باشد كه پند. متفرّق كن، اند آنان يجنگ با شما) در پ ي(برا را كه

  تار و مار كردن

 218.ص5(روح المعاني في تفسير القران الكريم ج( »بِهِم نْ «أي فرق بهم  »فَشَرِّدم
مأي من وراءهم من الكفرة، يعني افعل بهؤالء الذين نقضوا عهدك فعال من القتل  »خَلْفَه

  .و التنكيل العظيم يفرق عنك
 230.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج( »منْ خَلْفَهم بِهِم ففرق  »فَشَرِّد

  .عن محاربتك و مناصبتك بقتلهم شر قتلة و النكاية فيهم
    -----------------------------------------------   67آيه 

ٍ اَ  ّ ِ َن نِلَ ي ، يَكوَن َله ما    اَ ّ ِ االَرِض  َح َ  ‘يُثِخَن  يدو َض  ُ َ َ

ةَ  َ ِ يُد األ ُ نيا َواهللاُ  ادل’   ٌ ٌ َحك َ   َواهللاُ 
گرفتن) داشته  هيفد ي(برا يرانيكه اس ستين يامبريپ چيه ي ستهيشا

كامالً بر  ني) در زمو از دشمنان را بكشد ياديكه (شمار ز يتا زمان؛ باشد
، و خداوند، ديهست ايدن داريناپا ي هيسرما يشما در پ. اوضاع مسلّط شود
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 ميو حك رناپذيشكست، خداوند )،ي(آر. خواهديشما) م يآخرت را (برا
  . تاس

  كامالً بر اوضاع مسلّط گردد نيدر زم )بكشد و(

 ضِ« )858. ص4(مجمع البيان في تفسير القران جي الْأَرنَ فثْختَّى يأي حتى » ح
يبالغ في قتل المشركين و قهرهم ليرتدع بهم من وراءهم و قال أبو مسلم اإلثخان الغلبة 

  .رضعلى البلدان و التذليل ألهلها يعني حتى يتمكن في األ
 ضِ« )228.ص5(روح المعاني في تفسير القران العظيم جي الْأَرنَ فثْختَّى يأي  » ح

يبالغ في القتل و يكثر منه حتى يذل الكفر و يقل حزبه و يعز اإلسالم و يستولي أهله، و 
أصل معنى الثخانة الغلظ و الكثافة في األجسام ثم استعير للمبالغة في القتل و الجراحة 

لمنعها من الحركة صيرته كالثخين الذي ال يسيل، و قيل: إن االستعارة مبنية على ألنها 
تشبيه المبالغة المذكورة بالثخانة في أن في كل منهما شدة في الجملة، و ذكر في األرض 

  .للتعميم
 معنى اإلثخان: كثرة القتل و  )235.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج

أثخنته الجراحات إذا أثبتته حتى تثقل عليه الحركة. و أثخنه المبالغة فيه، من قولهم: 
المرض إذا أثقله من الثخانة التي هي الغلظ و الكثافة، يعنى حتى يذل الكفر و يضعفه 

   .بإشاعة القتل
    ----------------------------------------------   72آيه 

  وا َوج َ يَن ءاَمنوا َوها اذل يـَن ِان م  َسبيِل اِهللا َواذل ِ ِ ِ َواَنفُ ِ  َهدوا بِاَموا
 ــو َ َ  ءاَووا َون ــا ــُهم اَویِل َ بَعُض ــٍض  ءُ ا اُو وا  ‘بَع ِ ــا ُ  

َ ــوا َو ــَن ءاَمن ي َواذل
  ّ ــ ٍء َح َ ــن  م ِم ِ ِ ــ ــن َواليَ ــاَلكُم ِم وا م ِ ــا ــِن  ‘ُ ِ ادّلي ــوكُم  َ َوِاِن استَن

  َ ُ ِاّال  ُم ميثاٌق  فََعیَلكُُم انل َ ِ  ’قَوٍم بَينَكُم َوبَي ٌ َواهللاُ    ا تَعَملوَن بَص
در راه  شانهايو جان اموال آوردند و هجرت كردند و با مانيكه ا يكسان

كه (به مهاجران) جا و پناه دادند و  ي) كسانزيو (ن، خدا جهاد كردند
و نسبت به ، گرنديكدي يدوستان و حام، آنان، كردند ياريرا)  شاني(ا
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تا ، اندنكرده نوز) مهاجرتاند و (هآورده مانيكه ا يكسان ياريو  تيحما
سبب اگر به يول؛ ديندار يتيمسئول چشما هي، اندكه هجرت نكرده يزمان

، خواستند يارياز شما ، (خود) ني) دحفظ يدشمن و برا د(فشار شدي
 باشد كه يقوم انيبه ز )،آنان ياري( كه نيمگر ا؛ ديدار ياري ي فهيشما وظ

 )،ي(آر. مخاصمه) وجود دارد بر ترك ي(مبن يمانيپ، شما و آنان انيم
  . ناستيب تانيخداوند به كارها

  سبببه

 )(است. به معناي تعليل گرفته شده »في« مترجم  
 )الظرفية التي دلت عليها (في) من قوله تعالى: ) 171، ص: 9 التحرير و التنوير، ج» و

ل، أي: طلبوا أن ظرفية مجازية، تؤول إلى معنى التعلي »إِنِ استَنْصرُوكُم في الدينِ
  .تنصروهم ألجل الدين

    -----------------------------------------------   74آيه 
  وا َوج َ ــا ــوا َوه ــَن ءاَمن ي َواذل ــو َ َ ــَن ءاَووا َون ي ــبيِل اِهللا َواذل ــدوا  َس ا َه

 ُؤِمنوَن َحق ُ ا ُ  َ ٌ   ‘ااُو َ ُ َمغِفَرةٌ َوِرزٌق  َ  
كه  و آنان، آوردند و هجرت كردند و در راه خدا جهاد كردند مانيكه ا يكسان

مؤمنان  گمان يب، كردند ياري(به مهاجران) جا و پناه دادند و (آنان را) 
  . خواهند داشت يعال يآمرزش و رزق و روز، آنان. هستند يقيو حق نيراست

  عالي

 ) واقعهسوره  77ذيل « مستفيددكتر«( »كرم«ي  عالي در نوع خود. ماده»: كريم «
» كريم«ي  هر چيزي كه عالي و پسنديده باشد با كلمه داللت بر شرافت و بزرگي دارد. لذا

» مدخال كريما) «23(اسراء:» قوال كريما«)؛ 31(احزاب: » رزقا كريما«شود؛ مثالً:  وصف مي
الكاف و الراء و الميم: ... شرف في الشيء في نفسه او شرف في خلق من «)؛ 31(نساء:

مقا)؛ »(ه النبات اذا كانت جيده النبات...االخالق، قال: رجل كريم و فرس كريم... و ارض مكرم
(مج، » قيل: الكريم: الكثير الخير«واقعه)؛ 44(مج، ذيل :» الكريم: الجامع لخصال الخير«

  شعراء)7(مج، ذيل، » كريم: حسن و قيل: نافع محمود«مومنون)؛ 116ذيل:



 271  سورة اتلوبة  

 

  ةالتوب سورة
    ------------------------------------------------   1آيه 

   ا يَن  “ةٌ ِمَن اِهللا َوَرسوِلهءَ َ اذل َ كِا ِ ُ ُ ِمَن ا   َ عاَهد
خدا و  ي) از سوي(روشن و قطع اياعالم) قطع رابطه، فرمان ني(ا
 . ديا بسته مانياز مشركان است كه با آنان پ يبه كسان امبرشيپ

  قطع رابطه

 166، ص: 9 (روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج (» و نَ اللَّهةٌ مراءب
ل برئت من الرجل ابراة برأ وبراة و انا بريء و برأت من المرض ابرأ يقا (براءة)»: رسوله

برءاً وبريت ايضاً وبريت من رجل ابرأة برأ وبراة و انا بريء و برأت من المرض ابرأ برءا 
البري التراب وابريت البعير إذا  و وبريت ايضاً بريت القلم برياً إذا قطعته و برأاهللا خلقه.

  .ل هذه الكلمة القطع الن البرأة فعلة بمعني مفعولو اص جعلت ال نفه برة
  اش را با چيزي دور، جدا، بركنار، آنكه رابطه بريء: )16ص .28ج مستفيد(دكتر

 انصبا واشرف وكرام وجمع سالمة) (بريء يجمع علي وزان فقهاء و قطع كرده است.
:ه معناي ب »بريء«ي همان طور كه در حاشيه سوره ي حشر اشاره شد، كلمه بريء

 دهد؛ بلكه معنا نمي »تنفر بيزاري و«، »براءة« يهمچنين كلمه نيست و» متنفر بيزار و«
دوري، جدايي، قطع « يعني »براءة« نيز و »دور، جدا، قطع رابطه كردن«يعني  »بريء«

الرجل  وبارا {از شريكش جدا شد} فارقه بارا شريكه:« مثالً گفته مي شود: ».رابطه
نيز شب اول هر ماه، وبنا به قول  ه طالق مبارات طالق داد}(صح).{زنش را ب امرته

مي » براء«بعضي لغويون، روز اول، و بنا به قول برخي ديگر، آخرين شب هر ماه را 
{به  »لتبرو القمر فيه من الشمس« كنند: گويند و علت اين نام گذاري را اينگونه ذكر مي
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 »من هذا الشهر ي بريء {دور وجدا} هالن« خاطر فاصله گرفتن ماه از خورشيد}؛ يا
طبرسي . بيزاري، كه دوري وجدايي به وضوح روشن است كه منظور، نه تنفر و (ل).
و يقال «توبه).ابوحيان نيز گفته است: 1معني البراءة:انقطاع العصمة(مج، ذيل :«گويد  مي

اينك ممكن است  ه)توب1(بحر، ذيل »ُ :برئتمن فالن ابرا ُ براءة ًاي انقطعت بيننا العصمة 
پاسخ اين است كه  ترجمه ميكنند؟ »بيزار«سوأل شود كه چرا در فارسي اين كلمه را 

هاي قران به اين  ترجمه شده واز آن زمان در ترجمه »بيزار«كلمه در فارسي كهن، 
شكل باقي مانده است؛ اما بايد توجه داشت كه بيزاري در ادب كهن وقديم ايراني، 

 است؛ بوده–در عربي »براءة«يعني دقيقاًبه معناي -»قطع رابطه شده« و »جدا«، »دور«
اين  خالصه. رفته كار به»متنفر«معناي به و داده معنا تغيير فارسي در زمان مرور به ولي

است؛ ير معناي قديم آن نه معناي معاصر آن.شايان »بيزار«به معناي»براءة«ي  كه كلمه
دور، «ذكر شده،  »بيزار«اولين معنايي كه براي ي دهخدا نيز  نامهذكر است كه در لغت

هايي از كاربرد  اينك به نمونه »).بيزار«ي دهخدا، ذيل  نامه است (لغت» جدا، بركنار
سعدي  كنيم: در ادب قديم فارسي اشاره مي»دور وجدا«به معناي »بيزار«ي كلمه
نگرستم  گويد:از روي نگارين تو بيزارم اگر من تا روي تو ديدم به دگر كس مي

- »از روي نگارين تو متنفرم«مراد سعدي بي شك اين است كه دهخدا)   ي نامه  (لغت
بلكه به نظر –ي دهخدا شعر، شاهدي براي معناي تنفر آورده شده  نامه هرچند درلغت

رسد معناي شعر چنين باشد:اگر از وقتي روي زيباي را ديدم، به كس ديگر نگاه  مي
شود از روي نگارين تو دوز شوم .يعني هر قدر به  باعث مي كرده باشم، ايننگاه به غير

شوم .فردوسي نيز چنين سروده است:سرانجام قيصر     غير تو توجه كنم، از تو دور مي
يعني دور شد وجدا شد؛ نه  دهخدا) ي  نامه  گرفتار شد و زو اختر نيك بيزار شد (لغت

 متنفرشد.
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    -----------------------------------------------   2آيه 
ــةَ   ِ االَرِض اَربََع ــو  فَســيحوا  َ ــٍر َواع ُ كـُـاَ ِي اهللاِ ا اَن ِ ــ ُ ُمع ــ َواَن اهللاَ  ÷م َغ

 ِي الك   ِفريَن ُم
كه شما  ديبدان يول؛ دي(آزادانه) گردش كن نيچهار ماه در زم، نيبنابرا

كافران را خوار و ، كه) خداوند ديو (بدان، ديزياز دست خدا بگر ديتوانينم
 . كند يم ليذل
 بگريزيد

  5.ص5في تفسير القران ج(مجمع البيان( »جِزِي اللَّهعرُ مغَي وا أَنَّكُملَماع أي غير  »و
  . فائتين عن اهللا كما يفوت ما يعجز عنه ألنكم حيث كنتم في سلطان اهللا و ملكه

 241.ص5(روح المعاني في تفسير القران العظيم ج( »جِزِي اللَّهعرُ مال تفوتونه   »غَي
  .تحصنسبحانه بالهرب و ال

    -----------------------------------------------   5آيه 
  ُ ُ َوُخــذو و ُ َ َحيــُث َوَجــد ــك ِ ُ ُُم فـَـاقتُلُوا ا ُ ــرُ الــ ُ

َســَلَخ االَ فـَـِاَذا ا
ــ ُ ُ لُک َواح َ ــدوا  ُ َواقعُ ــٍد و َص َ ــل ‘  ــاُموا الص ــابوا َواَق ــِان ت ــُوا فَ َ وْةَ َوءات

ك ٌ  ‘وْةَ فََخّلوا َسبيَلُهما   ِان اهللاَ َغفوٌر َرح
، (است) حرام) ها چهار ماه (كه تعرّض به مشركان در آن نيه اك يهنگام
و آنان را (به  دشانيبكش، ديافتيهر جا كه مشركان را ، ديرس انيبه پا

 شان نيبه كم ينگاهيو در هر كم ديكن شانو محاصره ديرياسارت) بگ
آوردند و  يبه جا نقصياگر توبه كردند و نماز را كامل و ب يول؛ دينيبنش

 اريبس، خداوند رايز؛ )دي(و آزادشان بگذار دراهشان را بازكني، دادند زكات
  . آمرزنده و مهربان است

  ) حرام (است)كه تعرّض به مشركان در آنها(چهار ماه 

 للعهد الذكري أي  »األشهر الحرم«فالالم في  )151.ص9(الميزان في تفسير القران ج
للمشركين ال يتعرض لحالهم فيها فاقتلوا  إذا انسلخ هذه األشهر التي ذكرناها و حرمناها

  المشركين إلخ.
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  245.ص5(روح المعاني في تفسير القران العظيم ج( »رُمصفة مفهومة من  »الْح
فحوى الكالم فال تقتضي المغايرة، و كأن النكتة في العدول عن الضمير و وضع الظاهر 

باحة السياحة من حرمة التعرض ء عنه إ وضعه اإلتيان بهذه الصفة لتكون تأكيدا لما ينبى
  لهم مع ما في ذلك من مزيد االعتناء بشأن الموصوف.

    ------------------------------------------------   7آيه 
َ َعهـٌد ِعنـَد اهللاِ   ـك ِ ُ ُ  “َوِعنـَد َرسـوِله كَيَف يَكـوُن ِل يـَن عاَهـد اذل ِاال

اِم  َ ــ ــِجِد ال َس ــَد ا ُ   «ِعن َ ــا اســتَقاموا َلكُــم فَاســتَقيموا  َ َ‘  ــب ِ ُ  ِان اهللاَ 
 َ ُتق   ا
 چگونه (ممكن است كه) مشركان نزد خدا و )،شكني همه پيمان(با اين

پيامبرش عهدي داشته باشند؟ البته كساني كه در كنار مسجدالحرام  نزد
سر تا زماني كه (بر ، بنابراين. (پيمانشان پابرجاست)، (با آنان) عهد بستيد

بند  با آنان پاي ود)(شما هم بر عهد خ، استوارندخود) با شما  پيمان
  . پرهيزكاران را دوست دارد، زيرا خداوند؛ باشيد

  البته

 249.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج( »تُمدينَ عاهأى و لكن » إِلَّا الَّذ .  
    -----------------------------------------------   12آيه 

  اَ اَوِان نَكَثو ُم ِمن بَعِد ـ َ  َوَطَعنوا  ديـِنكُم فَقـاتِلو ِ ـَعهِد ÷  لكُفـرِ َة اا امَِئ
  ُم ال  وَن ـ اَ ِا َ ُ َلَعلُهم يَن َ   َن 

 تان نيو از د شكستند شيرا پس از عهد خو شانياگر سوگندها
با ، نبنابراي، اند)كفر شده انيشوايپ، قتي(در حق، كردند ييجو بيع
باشد . ندارند يسوگند چيبه) ه يچراكه آنان (وفا؛ ديكفر بجنگ انيشوايپ

  . ست بردارندكه (از كفر) د
  انددر حقيقت پيشوايان كفر شده

 ةَ الْكُفْرِ« )251ص. 2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جملُوا أَئفقاتلوهم، » فَقات
فوضع أئمة الكفر موضع ضميرهم: إشعاراً بأنهم إذا نكثوا في حال الشرك تمرّداً و طغيانا 
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نوا و أقاموا الصالة و آتوا الزكاة و و طرحاً لعادات الكرام األوفياء من العرب، ثم آم
صاروا إخوانا للمسلمين في الدين، ثم رجعوا فارتدوا عن اإلسالم و نكثوا ما بايعوا عليه 
من اإليمان و الوفاء بالعهود، و قعدوا يطعنون في دين اللّه و يقولون ليس دين محمد 

  كافر غبارهم.ء، فهم أئمة الكفر و ذوو الرياسة و التقدم فيه، ال يشق  بشي
 ةَ الْكُفْرِ« )254.ص5(روح المعاني في تفسير القران العظيم جملُوا أَئأي  »فَقات

فقاتلوهم، و وضع فيه الظاهر موضع الضمير و سموا أئمة ألنهم صاروا بذلك رؤساء 
  .متقدمين على غيرهم بزعمهم فهم أحقاء بالقتال و القتل و روي ذلك عن الحسن

    -----------------------------------------------   17آيه 
َن   ــا  ــ م ــروا َمس َ اَن يَعُم ــك ِ ُ ــِل ِ   ِجَد اِهللا  َ ــالكُفرِ  ديَن  ِ ــم ب ِ ِ   ‘اَنفُ

ُ خ ِ انلّاِر  ُ َو ُ ا َ َحِبَطت اَ   دِلوَن ـ اُو
و آباد  ريتعم اقتيل، دهنديم يكه به كفر خود گواه يدر حال، مشركان

 يكارها)د كههستن ي(كسان، (چرا كه) آنان؛ كردن مساجد خدا را ندارند
در آتش (دوزخ) خواهند  شهيهم ديترديو ب، (خوب)شان نابود شده است

  . ماند
  لياقت تعمير

 ينَ أي ال  )257، ص: 5 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جشْرِكلْمما كانَ ل
  ينبغي لهم و ال يليق

 22ص 5لياقت تعمير:(مجمع البيان في تفسير القران ج» (لْمينَ أَنْ ما كانَ لشْرِك
اللَّه ساجِدرُوا ممعمعناه ال ينبغي للمشركين أن يكونوا قواما على عمارة مساجد اهللا و » ي

متولين ألمرها و ينبغي أن يعمرها المسلمون و قيل أن المراد بذلك المسجد الحرام 
  خاصة و قيل هي عامة في جميع المساجد

  آباد كردن

 299.ص10(الجدول في اعراب القران ج( (أن) حرف مصدري.  
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    -----------------------------------------------   20آيه 

  وا َوجــا َ يــَن ءاَمنــوا َوهــا ذل ــم اَعَظــُم ـ ِ ِ ِ َواَنفُ ِ َهدوا  َســبيِل اِهللا بـِـاَموا
   ‘َدَرَجًة ِعنَد اهللاِ  ُ الفا ُ  َ   زِئوَن َواُو

آوردند و هجرت كردند و در راه خدا با اموال و جان مانكه اي يكسان
. ) دارندگرانيبرتر (از د ايرتبه، خدا شگاهيدر پ، دجهاد كردن شانياه

  . اند آنان، يقيو برندگان حق افتگاني نجات )،ي(آر
  نجات يافتگان و برندگان حقيقي

 ) ئزونَ: جمع فائز: پيروز، برنده، آن كه به  )»حشر 20ي يهآذيل « مستفيددكترĤالف
  (صح) »يرالفوز:النجاه والظفربالخ«خير رسيده و نجات يافته است: 

    -----------------------------------------------   21آيه 
  ٍ ٍة ِمنُه َوِرضوا َ َ ِ ُم   ُ َر ُ ِّ ٌ َوَجن  يُبَ ٌ ُمق ا نَع ُ ف َ   ٍت 

 يخشنود و خود از جانب (گسترده) يرحمت رابه آنان، پروردگارشان
خواهند  داريپا ي) كه در آنجا نعمتيناشدن (وصف هايي(بزرگ) و بهشت

  ؛ دهديم دينو، داشت
  ناشدنيوصف –گ ربز - گسترده

 206.ص 9(الميزان في تفسير القران ج( »نْهةٍ ممبِرَح مهبعظيمة ال يقدر قدرها » ر
  .كذلك» و رِضْوانٍ«
 263.ص5(روح المعاني في تفسير القران العظيم ج( »نْهةٍ ممواسعة  »بِرَح» و

  .عالية »و جنَّات«كبير  »رِضْوانٍ
    -----------------------------------------------   28آيه 

   َ ـي َ ا ا ا يَن ءاَمنو ِذل ُ َا ا
 َ ا ِا اَم بَعَد  و َ َسِجَد ال ٌَس فَاليَقَربُوا ا َ

 ذاعاِمِهم ه‘  ُ ُ َعيۀَلً فََسوَف يُغني   ِا “اهللاُ ِمن فَضهِل  مُ َوِان ِخف  ‘ءَ شا
 ٌ   ِان اهللاَ َعیلٌم َحك

س از پ، نيبنابرا؛ هستند يو آلودگ يديمشركان فقط پل، مسلمانان يا
)امسالشان  )،حكم نياگر (با ا. نشوند كي)به مسجدالحرام نزدگري(د، (حجِ
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) اگر كه دي(بدان، ديترسيفقر م از)، جهيو در نت، از (كاهش درآمد زائر
 خدا رايز؛ خواهد كرد ازينيب شما را از فضلش يزود به، خداوند بخواهد

  . است ميو حك دانا اريبس
  فقط پليدي و آلودگي هستند

 النجس: مصدر، يقال: نجس  )261ص .2كشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج(ال
نجساً، و قذر. قذراً. و معناه ذو و نجس، ألنّ معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، و 
ألنهم ال يتطهرون و ال يغتسلون و ال يجتنبون النجاسات، فهي مالبسة لهم. أو جعلوا 

أعيانهم  بها. و عن ابن عباس رضى اللّه عنه:كأنهم النجاسة بعينها، مبالغة في وصفهم 
  نجسة كالكالب و الخنازير.

    ----------------------------------------------   29آيه 
  َ مــو ِّ َ ُ ِ َوالي ِ ــایلَوِم األ ِ ِــاِهللا َوال ب ــَن اليُؤِمنــوَن ب ي ــاتِلُوا اذل َم اهللاُ  ق  َ مــا 

َ  {َوَرســولُه ِ  َواليَــدينو ّ ــ َ َ  ديــَن ا ِمــَن اذل  ِ  تــاوتـُـوا ال ّ  َب َحــ
يََة َعن يٍَد وَ يُعطُ  ِ َ ُ ص  وا ال و ِ  

 امبرشيو آنچه را خدا و پ ندارند مانيا امتيكه به خدا و روز ق يبا كسان
اهل  يعني، رنديپذينم حق را نيو د دانندحرام نمي، اندحرام شمرده

  . دهند هي(خود) جز با دست، رانهيحق و)، شوند ميتا (تسل ديبجنگ، كتاب
  يعني

  نَ«السياق يدل على أن لفظة ) 238.ص9تفسير القران ج(الميزان فيفي قوله: » م
»تابينَ أُوتُوا الْكنَ الَّذبيانية ال تبعيضية» م.  
 271.ص5(روح المعاني في تفسير القران العظيم ج( »تابينَ أُوتُوا الْكنَ الَّذم« : 
  .بيانية ال تبعيضية »منَ«

    ----------------------------------------------   32آيه 
يـــدوَن اَ    ائئـــويُطفِ  ُ َ اهللاُ ِاّال  نـــوَره اَ نـــوَر اِهللا بـِــاَفواِهِهم َويَـــأ ِ  {يـُــ

 َ   ِفروَن ِرَه الك َوَلو
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(حال ؛ را خاموش كنند خدا نور، شانیهابا (فوت) دهان خواهندیم

هرچند ؛ كه نور خود را كامل كند خواهدینم نیجز ا، كه) خداوند آن
  . كافران خوش نداشته باشند

  فوت

  مثل حالهم في طلبهم أن يبطلوا  )265.ص2حقائق غوامض التنزيل ج(الكشاف عن
نبوة محمد صلى اللّه عليه و سلم بالتكذيب، بحال من يريد ان ينفخ في نور عظيم منبث 
في اآلفاق، يريد اللّه أن يزيده و يبلغه الغاية القصوى في اإلشراق أو اإلضاءة، ليطفئه 

  . بنفخه و يطمسه
    ----------------------------------------------   38آيه 

ــ  َ ـي  َ يــَن ءاَمنــوا مــا َلكـُـم ِاذا قيــَل َلكـُـا مُ ا اذل  َ ُ ِا ّــاقَل انِفــروا  َســبيِل اِهللا اث
َي ‘االَرِض  ُ بِا َةِ اََرضي ِ نيا ِمَن األ َي‘وِْة ادل ا َمتاُع ا ِة ِاّال َ َ ِ ِ األ نيا  وِْة ادل

  قیَلٌل 
)جها ي(برا شوديكه به شما گفته م يچرا زمان، مسلمانان يا در راه  د

به  ايآ د؟يچسبيم نيو به زم ديده يبه خرج م يكند، ديرو رونيخدا ب
 ايدن يكه) زندگ (حال آن؛ دايكرده خوشدل  ايدن يبه زندگ، آخرت جاي

  . ست ياندك) زيفقط (چ، در كنار آخرت
  چسبيد؟به زمين مي

 د ضمن معنى الميل و اإلخال )271.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج
  فعدى بإلى.

    -----------------------------------------------   42آيه 
ــ  بَعــوَك َول ــا َوَســَفًرا قاِصــًدا َالت يًب َ ًضــا  َ َ َن   ن بَعُــَدت َعیَلِهــمُ ِ ـ َلــو 

ةُ  ق الش‘  ُ َجنا َمَعكُم  َ م َواهللاُ َوَسيَحِلفوَن بِاِهللا َلِو استََطعنا َل ُ َ ِلكوَن اَنفُ
ُم َل    ِذبوَن ـ يَعَلُم ِا
 يروياز تو پ گمان يب، كوتاه و آسان بود يسفر در دسترس و ياگر منفعت

و دشوار  يدر نظرشان طوالن، ) آن راه پرمشقّتمودنِي(پ يول؛ كردنديم
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با شما خارج ، ميتوانستيكه اگر م خورنديبه خدا سوگند م زوديبه. نمود
 دانديم وندخدا. كنندخودشان را هالك مي )،هادروغ ني(با ا. ميشديم

  . نديگويدروغ م كه آنان قطعاً
  منفعتي در دسترس

 العرض: ما عرض لك من منافع  )273.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج
الدنيا. يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر و الفاجر، أى لو كان ما دعوا إليه غنما 

  .قريبا سهل المنال
  سفري كوتاه و آسان

 52.ص5(مجمع البيان في تفسير القران ج (»داً وفَراً قاصأي قريبا هينا» س.  
    ----------------------------------------------   44آيه 

ـــَن   ي ـــتَأِذنَُك اذل َس ـــ ال ُ ِ اَن  ِ ـــوِم األ ـــاِهللا َوایلَ ِ ـــوَن ب ِ ـ يُؤِمن ِ ـــاَموا ِ ِهدوا ب
م ِ ِ َ  ’َواَنفُ ُتق   َواهللاُ َعیلٌم بِا

و جان در مورد جهاد با اموال، دارند مانيا امتيكه به خدا و روز ق يكسان
 زكارانيپره، خداوند)،ي(آر. خواهندي) نمتي(معاف يتو اجازهاز ، شانهاي

  . شناسديم خوبيرا به
  در مورد جهاد

 وا«معنى  )275.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جدجاهفي أن  »أَنْ ي
  .يجاهدوا
  جهاد

 و نصب )348.ص10(الجدول في اعراب القران ج (أن) حرف مصدري .  
  خوبيبه

 )يم )416، ص: 12 لسان العرب، جلعلم: من صفات اهللا عز و جل الع...  ،ليمو ع
  .فَعيلٌ: من أبنية المبالغة
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    -----------------------------------------------   46آيه 

ــه  ــّدوا َل وَج َالََع ُ ــ ــو اَرادُوا ال ةً  {َوَل ــد ــ ُع ــبَطُهم ـ َول ُم فََث َ ــا َه اهللاُ انِبع ِ
َ ِكن 

  ِعديَن اقعُدوا َمَع الق  َوقيَل 
ساز و  شك يب، جهاد) بودند يتن (برارف روني) خواهان بيراست اگر (به

شان را خوش  خدا برخاستن و حركت يول؛ كردند يفراهم م شيبرا يبرگ
همراه «آنان گفته شد:  به و، آنان را (از جهاد) بازداشت، نيبنابرا. نداشت
  ». دينيبنش نانينش با خانه
  خانه نشينان

  بالقاعدين الذين شأنهم المراد  )303.ص5(روح المعاني في تفسير القران العظيم ج
القعود و الجثوم في البيوت كالنساء و الصبيان و الزمنى أو الرجال الذين يكون لهم عذر 

  .يمنعهم عن الخروج
    -----------------------------------------------   47آيه 

ا  َ َ ُ زادو م ماكُ في َلو الِفتنََة  يَبغونَكُمُ  َلكُمـ لوَضعوا خِ ِاّالَخباًالَوَالَ  مك
ُ َوفيكُ  َ َن  ّا َ َ ٌم بِالَواهللاُ َعیل  ’م  ِ  

 افزودندينم شما ) جز شر و فساد بريزي(چ، آمده بودند رونياگر با شما ب
 كردنديرخنه م تان نيسرعت در ب قطعاً به، شما نيب يزيانگ و به قصد فتنه

 يشما جاسوسان نيو (البته) در ب، )كردند يم يكار و خراب ي(و جاسوس
  . آگاه است يوبخ ستمگران به تيخدا از وضع. (هم) دارند

  با شما

 إِلَّا خَبالًا« )56.ص5(مجمع البيان في تفسير القران ج وكُمما زاد يكُموا فخَرَج لَو «
  .معناه لو خرج هؤالء المنافقون معكم إلى الجهاد ما زادوكم بخروجهم إال شرا و فسادا

 )قيل: في بمعنى مع. ... »فيكم« )429.ص5بحر المحيط في التفسير ج  
 )آنگه حق تعالى  )260، ص: 9 الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج روض

آفت و فساد نيت ايشان باز گفت، و گفت: همان به باشد كه نيايند با شما، چه اگر بيايند 
  جز خبال و فساد نيفزايند شما را.
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  كردندخرابكاري مي  جاسوسي و

 56.ص5(مجمع البيان في تفسير القران ج( »ضَعلَأَو واللَكُمأي ألسرعوا في » وا خ
  .الدخول بينكم بالتضريب و اإلفساد و النميمة

  مفعول اإليضاع مقدر أي  )303.ص5ج .في تفسير القران العظيم المعاني(روح
النمائم بقرينة السياق، و في الكالم استعارة مكنية حيث شبهت النمائم بالركائب في 

على سبيل التخييل، و المعنى و لسعوا بينكم  جريانها و انتقالها و أثبت لها اإليضاع
   بالنميمة و إفساد ذات البين.

    ----------------------------------------------   48آيه 
   ّ ـوا َلـَك االُمـوَر َحـ َلَقِد ابتََغُوا الِفتنََة ِمن قَبُل َوقبَل   ُ َـق َوَظَهـَر اَ  َء ا

 ِ   ُ   هوَن اِهللا َو
 يشوم هايقشهن تيكرده بودند و برا جويي) فتنهزي(ن نياز ا شيقطعاً پ

 يامر اله، شان يناخشنود رغم يو عل ديحق فرارس كه نيتا ا؛ دنديكش يم
  . شد روزيپ

  كشيدندهاي شومي ميبرايت نقشه

 277.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج( »ورالْأُم وا لَكقَلَّب و دبروا » و
  لك الحيل و المكايد، و دوروا اآلراء في إبطال أمرك.

 أي المكايد و تقليبها مجاز عن ) 305.ص5معاني في تفسير القران العظيم ج(روح ال
تدبيرها أو اآلراء و هو مجاز عن تفتيشها، أي دبروا لك المكايد و الحيل أو دوروا 

  اآلراء في إبطال أمرك.
    -----------------------------------------------   50آيه 

ُ  ِان  َُسؤ   «تُِصبَك َحَسنٌَة  َ  َوِان تُِصبَك ُمصيبٌَة يَقولوا قَد اََخذنا نا ِمـن اَ
َن  ِ

َ  ُ   قَبُل َويَتََولوا َو
و اگر به تو ، كند يآنان را ناراحت م، برسد يريجنگ) به تو خ ياگر (در پـ

خود  )،از جهاد دني(با كنار كش، نياز ا شيما پ: «نديگويم، برسد يبيآس
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- (به خانه يبا شادمان )،بيترت نيو (بد» .مايرا از شرّ (آن) حفظ كرده

  . گردنديزم) باشانايه
  ايمن) حفظ كردهآ(با كنار كشيدن از جهاد) خود را از شرّ (

 لُ« )306ص .9ج .(الميزان في تفسير القراننْ قَبرَنا مأَخَذْنا أَم قُولُوا قَدكناية عن » ي
  . االحتراز عن الشر قبل وقوعه

    -----------------------------------------------   54آيه 
ــنََعُهم اَ  ُم َومــا َم ــ ــَل ِم ُم تُقبَ ُ   نََفقــا ــروا بِــاهللاِ اَ  ِاّال ـُـم كََف   َــولِ  و َس ؛ هِ

 َ ل َواليَأتو الص ُ  ُ  وْةَ ِاّال َو ُ  وَ  سا َ الي ِ  نِفقو   ُ   هوَن ِاّال َو
آنان به  كه نينشد مگر ا شانيا از شانهايشدن انفاق رفتهيمانع پذ يزيچ

و  گزارنديو كسالت نماز مي و فقط با سخت دنديكفر ورز امبرشيخدا و پ
  . كننديانفاق م يليمياً با كراهت و بصرف
  با سختي

 كُسالى« )308.ص5(روح المعاني في تفسير القران العظيم ج مه أي إال حال   »إِلَّا و
  . كونهم متثاقلين

    -----------------------------------------------   67آيه 
  ا  ُناِفق ُن َ  ‘ُت بَعُضـُهم ِمـن بَعـٍض ِفقوَن َوا ُن وَن بِـا ُ َ يَـأ َـو  ِر َويَ

وِف  ـَــ ـــِن ا ـــِد َع ُمَويَقِبضـــوَن اَي ُم ‘َ َ ـــ َِس َ ـــوا اهللاَ ف   ’َُس ُن َ ِان ا ـــ ُ  ِفق ُ

 الف َ   ِسقو
 ستيبه كار ناشا. گرنديكديمانند  )،(در كفر و نفاق، مردان و زنان منافق

شان را (از انفاق و  و دستان كننديم ينه ستهيو از كار شا دهنديفرمان م
) آنان را زيخدا (ن، جهيو در نت، ردندخدا را فراموش ك. بندنديبخشش) م

 )،ي(آر. سپرد (و آنان را از رحمت خود محروم كرد) يبه (دست) فراموش
  هستند يقينافرمانان حق، منافقان

  (در كفر و نفاق) مانند يكديگرند

 ضٍ« )200.ص1ن جي(تفسير الجاللعنْ بم مضُهعب قاتنافالْم قُونَ ونافأي  »الْم
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  .ء الواحد في الدين كأبعاض الشيمتشابهون 
 أي متشابهون في النفاق  )323.ص5(روح المعاني في تفسير القران العظيم ج

  .ء الواحد و المراد االتحاد في الحقيقة و الصورة كالماء و التراب كتشابه أبعاض الشي
  در نتيجه

 ب بالسبب )383.ص10(الجدول في اعراب القران ج(الفاء) عاطفة لربط المسب.  
  فراموشي سپرد(دست) آنان را به 

 323.ص5(روح المعاني في تفسير القران ج( »مهيمنع لطفه و فضله عنهم، و  »فَنَس
  .التعبير بالنسيان للمشاكلة

    ----------------------------------------------   77آيه 
   ِم ِا ِ ُم نِفاقًا  قُلو َ   {يَوِم يَلَقونَه فَاَعَق ا نـوا  اَخَلفُوا اهللاَ ما ِ ـا  ِ َوَعدوهُ َو

  بوَن يَكِذ 
كه به خدا داده بودند و به  اينكردن به وعدهعمل  سزايبه ، جهيدر نت

، كه با او مالقات كنند ي) تا روززي(خداوند ن، شانيها پردازيسبب دروغ 
  . گذاشت ي) را بر جاداري(پا ينفاق شانهايدر دل

  بر جاي گذاشت

 المجمع: و أعقبه و األعقاب اإليراث قال في  )309.ص9(الميزان في تفسير القران ج
أورثه و أداه نظائر و قد يكون أعقبه بمعنى جازاه. انتهى و هو مأخوذ من العقب، و معناه 

  ء. ء عقيب شي اإلتيان بشي
 يعنى: فأورثهم )293، ص: 2 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج.  
 أي فأورثهم )467، ص: 5 (البحر المحيط في التفسير، ج.  

    ----------------------------------------------   86آيه 
   ِــاِهللا َوج  َوِاذا َِلــت ســوَرةٌ اَن ءاِمنــوا ب ُ ــَع َرســوِلِه اســتَأَذنََك اُولـُـوا ا ِهــدوا َم

ُم  الطوِل  ُ  ِم   ِعديَن ن َمَع الق َوقالوا َذرنا نَك
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 امبرشيو همراه پ ديآور مانينازل شود كه به خدا ا ايسوره كهيهنگام

ما را : «دنيگويم و خواهنديشان از تو اجازه م ثروتمندان، ديجهاد كن
، انداقدام نكرده به جهاد) ي(به علت عذر موجه كه يبگذار تا با كسان

  ». مباشي
  اندبه جهاد) اقدام نكرده ي(به علت عذر موجه كه يبا كسان

  ينَ« )300ص .2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جدالْقاع عمع الذين لهم  »م
  . علة و عذر في التخلف

 ينَ« )89.ص5ر القران ج(مجمع البيان في تفسيدالْقاع عأي المتخلفين عن » نَكُنْ م
  .الجهاد من النساء و الصبيان

 ينَ« )344.ص5(روح المعاني في تفسير القران العظيم جدالْقاع عأي الذين  » نَكُنْ م
لم يجاهدوا لعذر من الرجال و النساء ففيه تغليب، و العطف على استأذنك للتفسير مغن 

  ما استأذنوا فيه و هو القعود.عن ذكر 
    ----------------------------------------------   87آيه 

   َ َواِلِف َوطُِبَع  ِم فَُهم اليَفَقهوَن  َرضوا بِاَن يَكونوا َمَع ا ِ   قُلو
، كه از جهاد بازماندند) يگري(و افراد د ننشيبا زنان خانه شانيه همراهب

(سود و  نانيا، جهيو در نت، مهر نهاده شد شانهايو بر دل، شدند يراض
  . فهمنديخود را) نم يقيحق انيز

كه از جهاد بازماندند)،  يگري(و افراد د ننشيبا زنان خانه شانيه همراهب
 شدند  يراض

 89.ص5(مجمع البيان في تفسير القران ج( »فالْخَوال عكُونُوا مضُوا بِأَنْ يأي  »ر
  . رضوا لنفوسهم أن يقعدوا مع النساء و الصبيان و المرضى و المقعدين

 جمع خالفة أي النساء  )204.ص1(تفسير جاللين ج فالْخَوال عكُونُوا مضُوا بِأَنْ ير
  . الالتي تخلفن في البيوت

 345.ص5(روح المعاني في تفسير القران العظيم ج(  فالْخَوال عكُونُوا مضُوا بِأَنْ ير
  .أي النساء كما روي عن ابن عباس و قتادة
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 النساء  )186.ص4برار ج(كشف االسرارو عدةاال فالْخَوال عكُونُوا مضُوا بِأَنْ ير
  الالتى تخلفن فى البيت.

 ) نشين همراه باشند. خشنود شدند به آنكه با زنان خانه انصاري) –ترجمه قرآن  
    ----------------------------------------------   88آيه 

ـــ  ســـوُل ِ ـ ل ـــه وَ  ِن ا ـــَن ءاَمنـــوا َمَع ي جـــ {اذل ـــمـ ِ ِ ِ َواَنفُ ِ ِـــاَموا  ‘َهدوا ب
 َواُو َ ُ ا ُ َ َ َ َواُو  «ُت َ  ُفِلحو ُ ا ُ    

. كننديجهاد م شانهايبا اموال و جان، و مؤمنانِ همراهش امبريالبته پ
  . انديقيرستگاران حق، و آنان، مخصوص آنان است، هايخوب ي همه )،ي(آر

  ها خوبي يهمه

 ا«) 361.ص9(الميزان في تفسير القران ج ملَه كأُولئ و مه كأُولئ و راتلْخَي
  على ما يقتضيه الجمع المحلى بالالم. -فلهم جميع الخيرات» الْمفْلحونَ
 300.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج( »راتتتناول منافع الدارين  »الْخَي

  إلطالق اللفظ.
 افع ظاهر اللفظ عمومها هنا لمن )345.ص5(روح المعاني في تفسيرالقران العظيم ج

  .الدارين
    -----------------------------------------------   91آيه 

ٌج   َ َ ِدوَن مـا يُنِفقـوَن  َ يَن ال اذل َ َ  َوال َر َ ا َ ِء َوال َعفا الض َ َ یَلَس 
َ ِمن َسبيٍل ‘ ِاذا نََصحوا هلِل َوَرسوِله؛  ِسن ُ َ ا َ ٌ ‘ ما    َواهللاُ َغفوٌر َرح

 نهيكه هز ابندييمن يزيچ )،سفر يكه (برا يو كسان مارانيبر ناتوانان و ب
خدا و  يكه برا ي(البته) در صورت؛ ستيترك جهاد) ن ي(برا يگناه، كنند

 يشان را برا كنند (و تمام تالش يرخواهي(در پشت جبهه) خ امبرشيپ
) وجود يرگيخرده ي(برا يراه چيه، كوكارانيبر ن. اسالم به كار بندند)

  . ستآمرزنده و مهربان ا اريبس، خداوند )،ي(آر. ندارد
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  تمام تالششان را براي اسالم به كار بندند

 346.ص5(روح المعاني في تفسير القران العظيم ج( »هولسر و لَّهوا لحإِذا نَص«  
بااليمان و الطاعة ظاهرا و باطنا كما يفعل الموالي الناصح فالنصح مستعار لذلك، و قد 

 .المسلمينيراد بنصحهم المذكور بذل جهدهم لنفع اإلسالم و 

    -----------------------------------------------   95آيه 
ُـ  ُمام ِاَذا َسيَحِلفوَن بِـاِهللا َل ضـوا َعـ ِ ُ ُ ِایَلِهـم تِل ُم «نَقبَلـ ضـوا َعـ ِ َ  «فَا

ُم ِرجٌس     َوَمأو «ِا ا َ  ُ  ا ُهم َجَه ِ َ ًء    انوا يَكِسبو
تا از  خورنديبه خدا سوگند م تانيبرا، ديبازگرد نزدشان يوقت يبه زود

شدن به) آنان  كي) از (نزدزيپس شما (ن. ديآنان صرف نظر كن) خي(توب
جهنم است تا  شان گاهجاي. اندو آلوده ديآنان پل رايز؛ ديصرف نظر كن

  . آورنديباشد در برابر آنچه كه به دست م يفريك
  نزديك شدن به 

 فأعرضوا عنهم ال تصديقا لهم فيما يحلفون  )363.ص9(الميزان في تفسيرالقرآن ج
 ن األعذار بل ألنهم رجس ينبغي أن ال يقترب منهم له م

    -----------------------------------------------   96آيه 
ُم  َضوا َعـ َ ِلفوَن َلكُم ِل َ»   َ ُم فَـِان اهللاَ ال َضـوا َعـ َ َعـِن الَقـوِم  فَـِان 

 الف َ   ِسق
پس اگر (شما هم) از . ديتا از آنان خشنود شو خورنديسوگند م تانيبرا

) خداوند از مردم رايز؛ ندارد يلشان سود(باز هم به حا، ديآنان خشنود شو
 . شودينافرمان خشنود نم
  به حالشان سودي ندارد

 ال محلّ لها ...» إن ترضوا «و جملة:  )18.ص11(الجدول في اعراب القرآن ج
   استئنافية .. و جواب الشرط محذوف أي ال ينفعهم رضاكم
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    ----------------------------------------------   99آيه 
اِب َمن يُؤِمُن بِاِهللا َوایلَ   ِ َويَتِخُذ ما يُنِفُق َوِمَن االَ ِ ُ وِم األ ـاٍت  ُ ِعنـَد اِهللا  ب

ســـوِل ـَوَصَلــ   ‘وِْت ا ُ  اَال ـــا   ُ  ِا َ ِتـــه َســـيُدِخلُُهمُ  ‘بـَــٌة  َ ِان اهللاَ  “’اهللاُ  َر
 ٌ   َغفوٌر َرح

) هستند كه به خدا و گري(د يكسان، ناننشيهيباد انيدر م )،(در مقابل98 
 امبريپ ريخ ي(در راه خدا) و دعاها شانهاينهيدارند و هز مانيا امتيروز ق

يخدا بر م شگاهيتقرّب به پ ي لهيوس، )هاستنهيآن هز يرا (كه در پ
آنان را  يزود به. شان خواهد بود موجب تقرّب ها نيكه ا ديآگاه باش. شمرند

آمرزنده و مهربان  اريبس، چرا كه خداوند؛ در رحمت خود وارد خواهدكرد
  .است

  هاست)و دعاهاي خير پيامبر را (كه در پي آن هزينه

 معنى اآلية: و من األعراب من يؤمن باهللا  )371.ص9(الميزان في تفسيرالقرآن ج
فيوحده من غير شرك و يؤمن باليوم اآلخر فيصدق الحساب و الجزاء و يتخذ إنفاق 

، كل ذلك قربات عند المال هللا و ما يتبعه من صلوات الرسول و دعواته بالخير و البركة
  اهللا و تقربات منه إلي

    ----------------------------------------------   101آيه 
َلكُم  َ ن  ِ اِب ُمن  َو َدينَـةِ  [ِفقوَن ِمَن االَ َ انلِّفـاِق  [َوِمن اَهـِل ا َ دوا  َ َ

ُُهم َ ُُهم «التَع َ ُن نَع َ ‘ ُ ُ  م َسنَُعّذِ َ  ِ َ   ت َّدوَن ِا ُ   ُ  ٍ   َعذاٍب َعظ
، نهياز اهل مد يو بعض، كه اطراف شما هستند ينانينش هياز باد يبرخ

اند (و در آن زبردست شدهخو گرفته ييسخت به نفاق و دورو. اند منافق
  . ميشناسيآنان را م، ) ماي(ول؛ يشناسآنان را نمي، تو. اند)
بزرگ بازگردانده  يآنگاه به عذاب؛ كرد ميآنان را دو بار عذاب خواه يزود به
 . شونديم

  اند ، در آن زبر دست شده گرفته خو

 و أصل المرود على ما ذكره  )11.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ج
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علي بن عيسى المالسة و منه صرح ممرد، و األمرد الذي ال شعر على وجهه، و المرداء 
ذا الرملة التي ال تنبت شيئا، و قال ابن عرفة: أصله الظهور و منه قولهم: شجرة مرداء إ

تساقط ورقها و أظهرت عيدانها، و في القاموس مرد كنصر و كرم مرودا و مرودة و مرادة 
فهو مارد و مريد و متمرد أقدم وعتا أو هو أن يبلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما 
عليه ذلك الصنف، و فسروه باالعتياد و التدرب في األمر حتى يصير ماهرا فيه و هو 

  .لقاموس من بلوغ الغاية، و ال يكاد يستعمل إال في الشرقريب مما ذكره في ا
  )لَى النِّفاقِ تمهروا  )305، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جوا عرَدم

فيه، من مرن فالن عمله، و مرد عليه: إذا درب به و ضرى، حتى الن عليه و مهر فيه، و 
  دلّ على مرانتهم عليه و مهارتهم فيه

    ----------------------------------------------   103آيه 
ِ  مــواُخـذ ِمــن اَ   ــا َوَصــّلِ َعیَلِهــ ِ ِ ِم  َكـّـ

ُ ُ َو ــرُ تََك وْن َصــلاِ  «مَصــَدقًَة تَُطّهِ
 ُ َ يٌع َعیلمٌ  ’َسكٌَن  َ   َواهللاُ 

و آنان را  كنييآن پاكشان م ي لهيكه به وس؛ ريبگ ياز اموال آنان زكات
. ستآرامش آنان ا ي هيتو ما يدعا كن كه دعا شانيو برا، يدهيرشد م
  . شنوا و داناست اريبس، خداوند

  دعا كن

  و قوله:  )377.ص9(الميزان في تفسيرالقرآن ج»هِملَيلِّ عص الصالة عليهم هي » و
الدعاء لهم و السياق يفيد أنه دعاء لهم و ألموالهم بالخير و البركة و هو المحفوظ من سنة 

  بركة.النبي ص فكان يدعو لمعطي الزكاة و لماله بالخير و ال
 و اعطف عليهم  )307.ص2(الكشاف عن الحقائق غوامضالتنزيل ج هِملَيلِّ عص و

  بالدعاء لهم و ترحم 
 103.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن ج( »هِملَيلِّ عص هذا أمر من اهللا تعالى » و

 للنبي ص أن يدعو لمن يأخذ منه الصدقة و معناه ادع لهم بقبول صدقاتهم كما يقول
الداعي آجرك اهللا فيما أعطيت و بارك لك فيما أبقيت وروي عن النبي ص أنه كان إذا 
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أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم و قال عبد اهللا بن أبي أوفى و كان من أصحاب 
الشجرة فأتاه ابن أبي أوفى بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى أورده البخاري و 

أي أن دعواتك مما تسكن نفوسهم إليه و » صالتَك سكَنٌ لَهم إِنَّ«  مسلم في الصحيح
قيل رحمة لهم عن ابن عباس و قيل وقار و طمأنينة لهم أن اهللا قد قبل منهم عن قتادة و 

  الكلبي و قيل تثبيت لهم عن أبي عبيدة
 أي ادع لهم و استغفر،  )15.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن ج هِملَيلِّ عص و و

عدي الفعل بعلى لما فيه من معنى العطف ألنه من الصلوين، و إرادة المعنى اللغوي هنا 
هو المتبادر، و الحمل على صالة الميت بعيد و إن روي عن ابن عباس رضي اللّه تعالى 
عنهما، و لذا استدل باآلية على استحباب الدعاء لمن يتصدق، و استحب الشافعي في 

آجرك اللّه فيما أعطيت و جعله لك طهورا و بارك لك فيما صفته أن يقول للمتصدق 
  .أبقيت. و قال بعضهم: يجب على اإلمام الدعاء إذا أخذ

 أي ادع لهم )206.ص1(تفسير الجاللين ج هِملَيلِّ عص و  

    ----------------------------------------------   107آيه 
اًرا   ِ َذوا َمسِجًدا   يَن ا اوَ كُفًرا وَ َواذل َ َ تَفريًقـا بَـ َـن َوِارصـادً  ُـؤِمن ِ ا 

  ‘قَبُل  ِم {َرسوَله وَ  َرَب اهللاَ    َویَلَحِلفُن ِان اََردنـا ُسـ ـُد  «ِاال ا َ َواهللاُ يَ
 ُم َلك    ِذبوَن ِا

رساندن به مسلمانان و  انيز ي(هستند) كه برا يكسان )،از آنان ي(برخ 
 يراب سازينهيمؤمنان و انتظار و زم انيم يافكن ) كفر و تفرقهتي(تقو

را  يمسجد، بودند دهيجنگ امبرشيبا خداو پ شتريكه پ ي(حضور)كسان
 يول؛ ميداشت ريكه صرفاً قصد خ خورنديسوگند م قطعاًانتخاب كردند و 

  . نديگويدروغ م ناًيقيكه آنان دهديم يخداوندگواه
  انتظار

 ب.اإلرصاد اتخاذ الرصد و االنتظار و الترق )389.ص9(الميزان في تفسيرالقرآن ج  
 اإلرصاد االرتقاب )107.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن ج  
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 (شبر) صاداً« )212.ص1ج. (تفسير القرآن الكريمإِر ترقبا» و  
  و زمينه سازي

 صاداً و إعداداً  )310.ص2(الكشاف عن الحقائق غوامض التنزيل جإِر و 

    ----------------------------------------------   112آيه 
  ا  َ تلّا  الع  ئِبو اِمـدوَن الّسـا ـكِ  وَن احِئ ِبدوَن ا وَن عـوَن الس ِ ِجدوَن األ

 َ وِف َوانلّاهو َ   بِا ُنكَِر َوا ُدو ِفظوَن َعِن ا ِ  وَ  ’اهللاِ  دِ ِ ِ
ّ َ َ ب ُؤِمن   ا

روزه، شگرانستاي، كنندگانعبادت، كنندگانهمان توبه )،آن مؤمنان(
يم فرمان ستهآنان كه به كار شاي، كنندگانسجده، كنندگانركوع، داران
(حالل و حرام) خدا را  يو مرزها كننديم ينه ستيو از كار ناشا دهند

  . به مؤمنان بشارت ده)،امبريپ يو (ا، )اند نيمؤمنان راست، (ندكنيحفظ م
  (آن مؤمنان) همان

 ونَ رفع على المدح. أى:  )314.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جبالتَّائ
 ذكورين. هم التائبون يعنى المؤمنين الم

    ----------------------------------------------   115آيه 
َن اهللاُ یِلُِضل قَوًما بَعَد ِاذ َهد    َوما  ّ َ  ُهم َحـ ُ مـا يَتقـو َ  َ ِّ ِان اهللاَ  ‘يُبَـ

 ُ ِ ٍء َعیلمٌ ب َ   ّلِ 
تا ؛ گمراه كند، كرد شان تيهدا كه نيرا پس از ا ايخداوند قصد ندارد عده

) ديبا كه را ييكارها كه نيا  حيتوض شانيبرا، آن حفظ كنند خود را از (شرّ
؛ سزاوار گمراه شدن خواهند شد)، كردند يتوجه ي(اگر پس از آن ب. دهد

  . آگاه است خوبيبه زيخداوند از همه چ رايز
  كارهايي

 تَّقُونَ )208.ص1(تفسير الجاللين جما ي منَ لَهيبتَّى يمن العمل فال يتقوه فيستحقوا   ح
 . اإلضالل
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    ----------------------------------------------   118آيه 
َ اثللـــ  َ  ـ َو ّ يـــَن ُخّلِفـــوا َحـــ ـــا رَ  ِاذا ضـــاقَت َعیَلِهـــمُ  َثِة اذل ِ ُحبَـــت االَرُض 

 ـم َوَظنّـو ُ ُ  َوضاقَت َعیَلِهـم اَنفُ  تـاَب َعیَلِهـم  ِایَلـهِ  ا اَن الَملَجـاَ ِمـَن اِهللا ِاّال ُ

 ایِلَتوبو‘   ُ  ِا ح   اهللاَ هَُواتلّواُب ا
يتفاوت ها كه (به علت بيهمان؛ كرد) تيه نفر (لطف و عنا) به آن سزيو (ن
. در جهاد) جا گذاشته شدند (و همه آنان را طرد كردند) ياز همراه، شان

وسعتش بر آنان تنگ شد و از خود به  ي با همه نيزم كهيپس هنگام
در مقابل  يپناهگاه چيكردند كه جز نزد خدا ه نيقيتنگ آمدند و 

كرد تا آنان توبه  تيآنگاه خدا به آنان لطف و عنا، رد) او وجود نداشم(خ
  . و مهربان است ريذپتوبه اريخداست كه بس نيا رايز؛ كنند
  شان از آمدن به جهاد) جا گذاشته شدندتفاوتي(به علت بي

 خُلِّفُوا خلفوا عن الغزو.  )318.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. ج  
  .(شبر) لَى الثَّالثَةِ«)213.ص1ج(تفسير القران الكريمع و تاب على الثالثة مرار » و

  عن الغزو، » الَّذينَ خُلِّفُوا«بن الربيع، و هالل بن أمية، و كعب بن مالك 
  يقين كردند

 121.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن. ج( »هإِلَّا إِلَي نَ اللَّهأَ ملْجظَنُّوا أَنْ ال م و «
يعصمهم من اهللا موضع يعتصمون به و يلجئون إليه غيره تعالى و معناه أي و أيقنوا أنه ال 

  علموا أنه ال معتصم من اهللا إال به و أن ال ينجيهم من عذاب اهللا إال التوبة
 ظَنُّوا« )214.ص1(تفسيرالقران الكريم (شبر).ج أيقنوا» و  
 ظَنُّوا أيقنوا )209.ص1(تفسير جاللين. ج و  

    ----------------------------------------------   120آيه 
َن ِالَ   اِب اَما  ُ ِمَن االَ َ َ َدينَِة َوَمن  يَتََخلفوا َعـن َرسـوِل  هِل ا

م َعن نَفِسـهَ  الاِهللا وَ  ِ ِ َ  ِلـَك ذ  ‘؛َغبوا بِاَنفُ ـا ِ ـُم ب   ُم َظَمـاٌ َوالنََصـٌب ُ اليُصـي



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  292

َمَصٌة  َسبيِل اِهللا وَ  َ َطَ َوال َنـالوَن يَغـيُظ الكُّفـاَر وَ  َموِطئًـا َن ئئـوالي  الي
ُ مِ  ُ بِهن َعُدّوٍ نَيًال ِاّال  َ ٌل ص  ؛ِتَب  َ ُ ‘ ِلحٌ َ َ ِان اهللاَ الي ِسن ُ َ ا   ضيُع اَ

حق ندارند از ، هستند كه اطراف آناني نيصحرانش يها و عرب نهياهل مد
 (حفظ) جان خودشان را بر ديو نبا، ستنديخدا باز ا امبريبا)پ ي(همراه

 چيبدان سبب است كه ه، رمان)(ف نيا. دهند حيحفظ) جان او ترج
 يمكان چيو به ه رسديراه خدا به آنان نم در يا يو رنج و گرسنگ يتشنگ

(مثل يزيچ چيو ازدشمن ه گذارنديپا نم، زديانگيكه خشم كفّار را بر م
 يكار، به سبب آن كه نيمگر ا؛ رنديگي)نميمتيمجروح و غن، رياس، كشته

را تباه  كوكارانيپاداش ن، خداوند اريز؛ شودينوشته م شانيبرا ستهيشا
  . كندينم

  حق ندارند

 124.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن. ج( » ملَهونْ حم ينَةِ ودلِ الْمأَهما كانَ ل
ولِ اللَّهسنْ رتَخَلَّفُوا عرابِ أَنْ ينَ الْأَعم « ظاهره خبر و معناه نهي مثل قوله ما كانَ لَكُم

ذُوا رسولَ اللَّه أي ما كان يجوز و ما كان يحل ألهل مدينة الرسول و من حولهم أَنْ تُؤْ
من سكان البوادي أن يتخلفوا عنه في غزاة تبوك و غيرها بغير عذر و قيل إنه مزينة و 

أي ما كان يجوز لهم و » و ال يرْغَبوا بِأَنْفُسهِم عنْ نَفْسه«جهينة و أشجع و غفار و أسلم 
يع المؤمنين أن يطلبوا نفع نفوسهم بتوقيتها دون نفسه و هذه فريضة ألزمهم اهللا إياها لجم

  لحق رسول اهللا ص فيما دعاهم إليه من الهدى الذي اهتدوا به و خرجوا من ظلمة الكفر
    ----------------------------------------------   122آيه 

  َ ُؤِمنو َن ا   َوما  ُم  فََلوال ‘ فةً یِلَنِفروا  قَـٍة ِمـ ِ  ِ
 نََفـَر ِمـن لُکّ َفـٌة ئِ طا

 ادّليِن َویِلُنِذروا قَوَمُهم ِاذا َرَجعو ِ هوا  یِلَتََفق َ َذرو َ   ا ِایَلِهم َلَعلُهم 
) خارج نهياز مد، جهاد يمؤمنان (برا ي كه همه ستين ستهيهرگز شا

 شوندي) خارج نمامبريپ يگروه (به سو كي، از هر دسته از آنان چرا. شوند
آنان ، گردنديقوم خود بازم نزد كه يو هنگام، نندك دايپ يآگاه نيتا در د

  . ) هشدار دهند؟ باشد كه (از مجازات خدا) بترسنديرا (از عذاب اله
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  براي جهاد از مدينه 

 رُوا كَافَّةً «قوله تعالى:  )404(الميزان في تفسير القرآن ج.صنْفينُونَ لؤْمما كانَ الْم و
السياق يدل على أن المراد بقوله: » قَةٍ منْهم طائفَةٌ ليتَفَقَّهوا في الدينِفَلَو ال نَفَرَ منْ كُلِّ فرْ

الضمير » فرْقَةٍ منْهم«لينفروا و ليخرجوا إلى الجهاد جميعا، و قوله: » لينْفرُوا كَافَّةً«
 هم.لهم أن ينفروا كافة، و الزمه أن يكون النفر إلى النبي ص من للمؤمنين الذين ليس

فاآلية تنهى مؤمني سائر البالد غير مدينة الرسول أن ينفروا إلى الجهاد كافة بل 
  يحضضهم أن ينفر طائفة منهم إلى النبي ص للتفقه في الدين و ينفر إلى الجهاد غيرهم.

  شوند(به سوي پيامبر) خارج نمي 

 ر مدينة فاآلية تنهى مؤمني سائر البالد غي )404.ص9(الميزان في تفسير القرآن ج
الرسول أن ينفروا إلى الجهاد كافة بل يحضضهم أن ينفر طائفة منهم إلى النبي ص للتفقه 

  . في الدين و ينفر إلى الجهاد غيرهم
    ----------------------------------------------   123آيه 

ــ  ُ ـي يــَن يَلــونَكُم ِمــَن ال يــَن ءاَمنــوا قــاتِلُوا اذل َا اذل  َ فــيكُم  ّفــاِر َویلَِجــدواا
و  ‘ِغلَظةً  َ  َواع َ اهللاَ  ا اَ ُتق    َمَع ا

در شما  ديو با، ديبجنگ، ترندكيكه به شما نزد يا كافرانب، مسلمانان يا
 . است زكارانيكه خدا با پره ديو بدان، ابنديو صالبت ب تيقاطع
  قاطعيت

 لْظَةً«و المراد بقوله:  )405.ص9(الميزان في تفسير القرآن جغ يكُموا فجِدلْي أي » و
 و ليس يعني بها الخشونة و الفظاظة و سوء الخلق و القساوة و الجفاء الشدة في ذات اهللا

  فجميع األصول الدينية تذم ذلك

    ----------------------------------------------   127آيه 
   ــا ٌ  َوِاذا م َِلــت ســوَرة ُ   ا ــَر بَعُضــُهم ِا َ  نََظ ــٍض َهــل  ــ بَع ُ  ُ ــٍد  ــن اََح م ِم

فوا َ َ َ  ‘ان ُم بِا َ َف اهللاُ قُلو َ ُم قَوٌم اليَفقَ  َ  َ   هو
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ينگاه م گريد ياز آنان به بعض يبرخ، شودينازل م ايكه سوره يهنگام
) ييآنگاه (از ترس رسوا »ند؟بييشما را م يكس ايآ:) «ندگويي(و م كنند
 يافراد، آنان رايز؛ را (از رحمتش) بازگردانَد شانيها خدا دل. گردنديباز م

  . فهمنديهستند كه نم
  از ترس رسوايي

 رَفُوا« )215.ص1آن الكريم(شبر)ج(تفسير القرانْص عن المجلس خوف الفضيحة» ثُم  
 من المسلمين  )325.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج دنْ أَحم راكُملْ يه

 لننصرف، فإنا ال نصبر على استماعه و يغلبنا الضحك، فنخاف االفتضاح بينهم. 

    ----------------------------------------------   129آيه 
َ  فَِان تََولوا فَُقل  ِ  َحس   «َه ِاّال هَُو ـ لاِ  اهللاُ ال ِش  َوهُـَو  «لُت َعیَلِه تََو َ َرب الـ

 ِ   الَعظ
. ستيجز او ن يمعبود چيه. ست يمن كاف يبگو: خدا برا، اگر پشت كردند

) ييِروا تخت (فرمان ارياخت و او مالك و صاحب كنميتنها بر او توكّل م
  . بزرگ است
  فرمانروايي بزرگ

 قيل إن العرش عبارة عن الملك و  )130.ص5تفسير القرآن ج (مجمع البيان في
  السلطان فمعناه رب الملك العظيم في السماوات و األرض عن أبي مسلم 

 و من هنا يظهر وجه تذليل الكالم بقوله:  )412.ص9(الميزان في تفسير القرآن ج» و
ء و يدبر به  ه على كل شيأي الملك و السلطان الذي يحكم ب» هو رب الْعرْشِ الْعظيمِ

  كل أمر.
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  یونس سورة
    ------------------------------------------------   1آيه 

     ‘ ا  تکَِل ءاي ِ ُت الِكت َك   ِب ا
 . اين آيات كتاب پر حكمت است. الف ـ الم ـ را

  پر حكمت

 يمِ صفة للكتاب و وصف  )58.ص6(روح المعاني في تفسر القرآن العظيم جكالْح
  الحكمة  بذلك الشتماله على الحكم فيراد بالحكيم ذو

 يمِ )326.ص2(الكشاف عن الحائق غوامض التنزيل جكذو الحكمة الشتماله   الْح
  عليها و نطقه بها.

 المراد بالكتاب الحكيم هو الكتاب الذي  )8.ص10(الميزان في تفسير القرآن ج
 استقرت فيه الحكمة

    -----------------------------------------------   10آيه 
ــا سُ  َد  ــا نََك الل ـ بحــُهــم ف ُم ف ُ ــ ي ِ َ  ُهــم َو ُ  ‘مٌ َســل ِ ِ  َد َوءا  ُهــم اَ

َمدُ  َ ـ َرّبِ الع هلِل ا َ  
منزه  اري) بسيتو را (از هر بد، ايخدا«است كه  نيآنان در آنجا ا شياين
كامل)  تيسالم (و اعالم امن، درود (خدا بر) آنان، و در آنجا. »ميدان يم

ز آنِ ا، شيسپاس و ستا«است كه  نيا شان شياين بخش انيو پا، است
  . »است انيجهان ارياخت خداست كه مالك وصاحب

  در آنجا درود (خدا بر) آنان سالم (و اعالم امنيت كامل)

 141. ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن ج( »الميها سف متُهيتَح أي تحيتهم من » و
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  اهللا سبحانه في الجنة سالم 
 تحية اللّه لهمقيل )331.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج :  

    -----------------------------------------------   11آيه 
  ُ ـ ِایَلِهـم اََجلُُهـمـَوَلو ي َ ِ ِ َلُق َ ُ بِـا

َ ـ اسـِتعجا   ُل اهللاُ ِلنلّـاِس ال فَنَـَذرُ  «َعّجِ
  َن ِلقا َ يَن ال ِم يَعَمهوَن  َءنا اذل ِ    طُغيا

، شتاب شود يو خوب ريدر آمدنِ خ خواهنديطور كه مردم م اگر همان
 گمان يب، كرديشتاب م شانير آوردنِ شر (و عذاب) برا) دزي(ن خدا
(ما  يول؛ آمديبر آنان فرود م )،و (همراه با عذاب ديرس يشان فرام مرگ
، رو شدن با ما را ندارند را كه انتظار روبه يبلكه) كسان؛ مكنيينم نيچن

  . مكنييرها م شانيدر سركش سرگردان
  آمدبا عذاب) بر آن فرود ميرسيد، (همراه گمان مرگشان فرا ميبي

 ألميتوا و  )75.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ج ملُهأَج هِمإِلَي يلَقُض
  أهلكوا بالمرة يقال: قضي إليه أجله أي أنهى إليه مدته التي قدر فيها موته فهلك

 332.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج( لُهأَج هِمإِلَي يألميتوا و لَقُض م
  أهلكوا

    -----------------------------------------------   14آيه 
  َجَعنل  ِ نِلَنظَُر كَيَف تَعَملوَن  ئَِف ” لـم خَ ُ ُ   ِ االَرِض ِمن بَعِد

تا  مي(گذشتگان) قرار داد نانِيجانش، نيدر زم، آنگاه شما را پس از آنان
 . دكنييچگونه رفتار م مينيبب

  پس از آنان 

 أسكناكم األرض خلفهم )145.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن ج   
    -----------------------------------------------   16آيه 

   ُـ {َء اهللاُ مـا تََلوتُـهقُل َلو شا  َعیَل ُ « ؛م بِـهكُـاَدر م َوال م فََقـد بَلِثـُت فـي
ًُرا ِمن قَبهِل    اَفَال تَعِقلوَن  “‘ُ
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 ي و (خدا به واسطه خواندمينم تانيآن را برا، خواستياگر خدا م«بگو: 
 تان انيها در م مدت، نياز ا شيچراكه پ؛ دكريشما را از آن آگاه نم )،من

عقل  ايآ. )داياز من سراغ نداشته يسخنان نام (و هرگز چنيكرده يزندگ
   د؟يريگيخود را به كار نم

  ي منخدا به واسطه

 أي و ال أعلمكم  )81.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ج بِه راكُمال أَد و
عدم التالوة و اإلدراء منتف فينتفي المقدم و هو مشيئته العدم و  به بواسطتي و التالي و هو

هي مستلزمة لعدم مشيئته الوجود فانتفاؤه مستلزم النتفائه و هو إنما يكون بتحقق مشيئة 
الوجود فثبت أن تالوته عليه الصالة و السالم للقرآن و إدراءه تعالى بواسطته بمشيئته 

  تعالى.
 )و ال أعلمكم  )335، ص: 2 لتنزيل، جالكشاف عن حقائق غوامض ا بِه راكُمال أَد و

معناه: لو شاء اللّه ما تلوته أنا عليكم و ألعلمكم به على لسان غيرى، و  ...به على لساني
لكنه يمنّ على من يشاء من عباده، فخصني بهذه الكرامة و رآني لها أهال دون سائر 

  الناس
    -----------------------------------------------   17آيه 

ـِن افــ  ـ ِ َــن اَظَلــُم  َ ي َــ َ َ اِهللا كَــِذبًا اَو  َ ِ َب ب
ئئذ  ـه “ ‘ِتــهاي ـ اليُفِلــُح  {ِان

ِموَن  ُ   ا
و نشانه اتيآ اي، كه بر خدا دروغ بندد كارتر است از آن ستم يچه كس

كاران به هدف گنه كهاست  نيا تيواقع )،يرا دروغ بشمارد؟ (آر شهاي
 » . رسند خود نمي

  واقعيت اين است كه

  (الهاء) ضمير الشأن في محلّ نصب اسم  )95.ص11في اعراب القرآن ج(الجدول
  إن
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    -----------------------------------------------   22آيه 

  ُ ُك ِّ َُس ي  هَُواذل ِ ِّ َوابلَ َ ِ ال   «م  ّ ُ  َح َ ِاذا  َ ِ الفُـکِل َو  ُ ٍ  نـ ِ ِـم  ِ يـَن 
  ــا  ِ ا  ِ

َ ــٍة َو  َطيِّبَ ــٌف َو ٌ عاِص ــا ر ــَء ُ ــن  َــوُج ِم ُ ا ُ ٍن  ّلِ َء ــ َم
 ِـمَوَظنّو ِ ُـم اُحـيَط  
ُ  ÷ا اَ ُا اهللاَ  َ َ َلـُه ادّليـَن َلـَد َ نِئ ِلصـ َ  اَ  ؛ِذهنـا ِمـن هـي

  ريَن كِ ونَن ِمَن الش نَلَ
كه در  يپس هنگام. دهديم ريس ايو در يكه شما را در خشك ست ياوكس

 شان نانيرنشس، (و موافق) ريپذ دل ي) با بادهايو(كشت ديريقرار گ كشتي
(ناگهان) ، را به حركت در آورند و آنان از (وزش) آن (باد) خوشحال باشند

 نيقيو  ديايشان ب سخت بر آنان بوزد و امواج از هر طرف به سمت يتوفان
كه  يدرحال )،تي(در آن وضع. كنند كه در چنگال مرگ خواهند افتاد

كه اگر  خوانندي) مناو را (چني، اندخدا خالص كرده يعبادت (خود) را برا
 . شد ميخواه سپاسگزارانقطعاً از ، ي(مهلكه) نجات ده نيما را از ا

  در چنگال مرگ خواهند افتاد

 أي  )92.ص 6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ج يطَ بِهِمأُح مظَنُّوا أَنَّه و
، و قيل: إن اإلحاطة أهلكوا كما رواه ابن المنذر عن ابن جريج، ففي الكالم استعارة تبعية

استعارة لسد مسالك الخالص تشبيها له بإحاطة العدو بإنسان ثم كني بتلك االستعارة 
  عن الهالك لكونها من روادفها و لوازمها.

 أى أهلكوا جعل  )339.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج يطَ بِهِمأُح
  إحاطة العدو بالحي مثال في الهالك

    -----------------------------------------------   23آيه 
  ّ َ َ  ف ِ  اَ ا ّ َ ِ ا ِ االَرِض بَِغ ُ يَبغوَن    ’ُهم ِاذا  اـي َ  َ ُ  ا ُ ـا بَغـي  م انلّـاُس ِا

  َ  ُ َــي َمتــاعَ  «ماَنفُِســ نيــاا ــئُكُم «وِْة ادل َبِّ ُ ِجعُكـُـم فَن َ  ِایَلنــا  ُ  ُ ــ ــا كُن ِ
  تَعَملوَن 

حق داشته  كه نيا ناگهان بدون، دهديكه آنان را نجات م يپس هنگام
ظلم و فساد شما فقط به ، مردم يا. كنند يظلم و فساد م نيزمدر، باشند
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  ي(اندك) از زندگ ايتنها بهره. ضرر خودتان است
 تانيو شما را از كارها، سپس بازگشت شما به نزد ماست. )ديبري(م ايدن 

  . كرد ميآگاه خواه
  ظلم
 ا النَّ )214.ص1(تفسير جاللين جهظلمكميا أَي كُمغْيإِنَّما ب اس.  
 غُونَ« )218.ص1(تفسير القرآن كريم (شبر) جبي ميظلمون»إِذا ه   
 هو الطلب و يكثر استعماله في مورد الظلم  )37.ص10(الميزان في تفسير القرآن ج

لكونه طلبا لحق الغير بالتعدي عليه و يقيد حينئذ بغير الحق، و لو كان بمعنى الظلم محضا 
  لقيد زائدا.لكان ا
  فساد

 ضِ )93.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم جي الْأَرغُونَ فبي مأي  إِذا ه
فاجؤوا الفساد فيها و سارعوا إليه مترامين في ذلك ممعنين فيه من قولهم: بغى الجرح إذا 

  ترامى في الفساد، و زيادة
 154.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن ج( »ي مقِّإِذا هرِ الْحضِ بِغَيي الْأَرغُونَ فب «

   أي يعملون فيها بالمعاصي و الفساد و يشتغلون بالظلم على األنبياء و على المسلمين
 ضِ )339.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جي الْأَرغُونَ فبيفسدون فيها   ي

 ترامى إلى الفساد.  و يعبثون متراقين في ذلك، ممعنين فيه، من قولك:بغى الجرح إذا

    ----------------------------------------------   26آيه 
   ُسـ يَن اَحَسـنُوا ا ِلذل  ٌ ةٌ « َوِزيـاَدة َوالِذلـ ٌ َ َهُهـم قَـ َهـُق وُ َ َ اُو ‘ َوال

  َنةِ اَ ا خ «ُب ا َ ـ ُ ف   دِلو
شان)  (پاداش) و افزون (بر استحقاق نيبهتر، كردند يكوكاريكه ن يكسان

، آنان. پوشانديرا نم شانهايچهره، يخوار و روييهيرا خواهند داشت و س
  . در آن خواهند ماند شهاند (و) همياهل بهشت
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  بهترين (پاداش) و افزون (بر استحقاقشان) را

 نى« )43.ص10(ميزان في تفسير القرآن جسنُوا الْحسينَ أَحلَّذقُ   لرْهال ي ةٌ وزِياد و
لخ، الحسنى مؤنث أحسن و المراد المثوبة الحسنى، و المراد إ» وجوههم قَتَرٌ و ال ذلَّةٌ

بالزيادة الزيادة على االستحقاق بناء على أن اهللا جعل من فضله للعمل مثال من الجزاء و 
ثم  199 -لَهم أَجرُهم عنْد ربهِم: آل عمران«الثواب ثم جعله حقا للعامل في مثل قوله: 

 منْ جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْر«يضا حقا للعامل كما في قوله: ضاعفه و جعل المضاعف منه أ
 »امثالها

    -----------------------------------------------   30آيه 
  هُناِلَك تَبلوا لُک  َ اِهللا َمـولَورُّدو  ‘اَسـَلَفت  نَفـٍس مـا ِ  ا ِا ّ َـ َوَضـل  «ُهُم ا

ُم َ  َع و َ نوا يَف   ما 
و به ، كند يم يسبرر، فرستاده شيآنجاست كه هر كس (هر) آنچه را كه پ

و نسبت  شونديمخود بازگردانده  يقي) سرپرست حقيعنيخدا ( شگاهيپ
 . شوديم ديناپد از نظرشان، دادند يكه همواره (به خدا) م يدروغ
  شودناپديد مي

 ضَلَّ غاب )215.ص1(تفسير جاللين ج و   
 (ضلّ) بتضمينه معنى غاب )117. ص11(الجدول في اعراب القرآن ج  

    -----------------------------------------------   32آيه 
  ِلكُمُ فَذ  ُ  َق  مُ اهللاُ َرب ل «ا الض َّقِ ِاال اذا بَعَد ا َ ُل ـ»   ّ َ َ  فَا فو َ ُ   ت

پس از ، نيبنابرا، شما يقيحق ارياخت مالك و صاحب؛ اهللا است نيا )،ي(آر
وجود دارد؟ پس چگونه  يجز (افتادن در) گمراه يزيچه چ، (گذر از) حق

   د؟يشو ي(از حق) بازگردانده م
  و پس از (گذرِ) از حق چه چيزي جز (افتادن در) گمراهي وجود دارد؟

 قِّ إِلَّا الضَّاللُ« )163.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن جالْح دعاستفهام » فَما ذا ب
يراد به التقرير على موضع الحجة إذا ال يجد المجيب محيدا عن اإلقرار به إال بذكر ما ال 
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راد به ليس بعد الذهاب عن الحق إال الوقوع في الضالل ألنه ليس بينهما يلتفت إليه و الم
   واسطة فإذا ثبت أن عبادة ما سواه باطل و ضالل

    ----------------------------------------------   35آيه 
   َ ُ ـُـقـُـل َهــل ِمــن  ــدي ئِ َ َــّقِ  م َمــن   ا

َ ــدي ِللَحــّقِ  ‘ِا َ ـَـن  ’قـُـِل اهللاُ  َ اَ
 دي َّقِ اََحق اَ َ َ ا ِّدي يُتبََع  ِا َ   اَمن ال دي  ِاّال ُ ُـ «اَن  ـا َل يـَف م كَ َ

كُموَن  َ  
كند؟ بگو:  تيهدا حق يهست كه به سو يشما كس يها از بت ايبگو: آ

 تيحق هدا يكه به سو يكس ايآ. كنديم تيحق هدا ي(تنها) خدا به سو
 دايكه راه (درست) را پ يكس اي، شود يرويسزاوارتر است كه پ، كنديم
ي(از پرستش بت) م يشود؟ شما چه سود يينما راه كه نيمگر ا، كندينم
   د؟يكنيچگونه قضاوت م د؟يبر

  بريدچه سودي (در پرستش بت) مي

 166.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن ج( »قال الزجاج هذا كالم تام » فَما لَكُم
   ء لكم في عبادة من ال يضر و ال ينفع كأنه قال أي شي

 أي أي شي )109.ص6اني في تفسير القرآن العظيم ج(روح المع ء لكم في  فَما لَكُم
اتخاذ هؤالء العاجزين شركاء للّه سبحانه و تعالى، و الكالم مبتدأ و خبر و االستفهام 

 لإلنكار و التعجب.

    ----------------------------------------------   39آيه 
ِه  يطوا بِِع ُ  َ ا  ِ بوا 

ِم تَأو ؛بَل كَذ ِ ّا يَأ
َ َ ذ كَ  {‘يهُل  َو يَن ِمـن ِلَك  َب اذل ذ

َ  «قَبِلِهم َ عاقِبَةُ ال فَانظُر كَيَف  ِ  
را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه  يزياست كه آنان چ نيا قتيحق

 زين شان انينيشيپ. است امدهيآن نزدشان ن قتينداشتند و هنوز حق
 كاران فرجام ستم نيپس بب. كردند بيرا) تكذ شان امبراني(پ گونهنيهم

  . چگونه بود
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  حقيقت آن

 168.ص 5(مجمع البيان في تفسير القرآن ج( »تَأْوِيلُه هِمأْتا يلَم أي لم يأتهم بعد » و
حقيقة ما وعد في الكتاب مما يؤول إليه أمرهم من العقوبة و قيل معناه إن في القرآن 

م يرجعوا إليه و النبي ص فل أشياء ال يعلموه هم و ال يمكنهم معرفته إال بالرجوع إلى
كذبوا به فلم يأتهم تفسيره و تأويله فيكون معنى اآلية بل كذبوا بما لم يدركوا علمه من 

 القرآن و لم يأتهم تفسيره و لو راجعوا فيه رسول اهللا ص لعلموه

    -----------------------------------------------   45آيه 
  ُ ــ ُ ُ َ َ يبَلَثــو   َويـَـوَم  َن  َ َ ُ  ا ِاّال ســاَعًة ِمــَن انلهــاِر يَتَعــاَرفو َ ــ قـَـد  ‘مبَي

 َ يَن  اذل َ ِ  َخ بوا بِِلقا انوا ُمهتَديَن اِهللا َوما   ءِ ذ  
، كنديدادگاه خود) روانه م يدر آن روز كه آنان را جمع و (به سو

 گريكدياند (و)  ) درنگ كردهاياز روز (در دناي فقط لحظه ييكه گو چنان
دروغ  ا خدا رارو شدن ب كه روبه يكسان شك يب، شناسندي) مخوبيرا (به

 . ستندين شده تاند و هدايكرده انيز، شمردند
  ايلحظه

 نَ النَّهارِ أي شيئا قليال  )122.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم جةً مساع
  منه فإنها مثل في غاية القلة 

    ----------------------------------------------   58آيه 
َِته  َ ِ ّافَِبذ  ؛قُل بَِفضِل اِهللا َو ِ  ٌ ا هَُوَخ َمعوَن  ِلَك فیَلَفَر َ  

. )كوستيخدا و رحمتش (ن تيتنها) به لطف و عنا، بگو: (خوشحال بودن
، آورندياز (هر) آنچه گرد م، (چراكه) آن؛ به آن خوشحال باشند ديپس با

  . بهتر است
  تنها

 )265، ص: 4 إعراب القرآن و بيانه، ج(  وافْرَحفَلْي كفَبِذل هتمبِرَح و قُلْ بِفَضْلِ اللَّه)
هو خَيرٌ مما يجمعونَ)الباء متعلقة بمحذوف و أصل الكالم ليفرحوا بفضل اللّه و برحمته 

 فبذلك ثم قدم الجار و المجرور على الفعل إلفادة الحصر 



سيسورة     303  و

 

  خوشحال بودن، (نيكوست)

 و مجرور متعلّق بفعل  )150.ص11(الجدول في اعراب القرآن ج (بفضل) جار
  ء فضل اللّه بعده أي: يحسن الفرح بمجيمحذوف دلّ عليه المذكور 

    -----------------------------------------------   60آيه 
  َ و َ يــَن يَفــ اذل َــ َومــا َظــن َ اِهللا ال َ َمــةِ ِذَب يـَـوَم الِقي’   اهللاَ ذَلو  ِا

َ انلّاِس َول َ َشكُروَن ِكن اَـ فَضٍل  ُ ال َ َ  
 ستيگمانشان چ، امتيدر روز ق، بندنديكه به خداوند دروغ م يكسان

خدا به مردم لطف  يراست )؟ بهديآيچه بر سرشان م كنند يگمان م يعني(
  . كنندينم يمردم سپاسگزار شتريب يول؛ دارد تيو عنا

  )؟ديآيچه بر سرشان م كنند يگمان م يعني(در روز قيامت گمانشان چيست 

 ال  يوم القيامة على افترائهم على اهللا أي)180.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن ج
  ينبغي أن يظنوا أن يصيبهم على ذلك إال العذاب الشديد و العقاب األليم

 ء ظنّ المفترين في ذلك  أى شي )354.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج
اليوم ما يصنع بهم فيه و هو يوم الجزاء باإلحسان و اإلساءة، و هو وعيد عظيم حيث أبهم 

  أمره

 ةِ  )135.ص6يم ج(روح المعاني في تفسير القرآن العظيامالْق موو قوله سبحانه: ي
ظرف لنفس الظن ال بيفترون لعدم صحته معنى و ال بمقدر ألن التقدير خالف الظاهر، أي 

  ء ظنهم في ذلك اليوم أني فاعل بهم، و المقصود التهديد و الوعيد أي شي
    -----------------------------------------------   61آيه 

ءاٍن َوال َوما تَكونُ   ُ َ  َشأٍن َوما تَتلوا ِمنُه ِمن  ٍل ِاّال كُنّا  تَعَملو َ َ ِمن 
 ُ وًدا ِاذ تُفيضوَن فيهِ َعیَل ُ ِ  ‘م  ٍة  ُب َعـن َربِّـَك ِمـن ِمثقـاِل َذر ُ َوما يَـ

  ما الس ِ  االَرِض َوال  َ ِمن ذ  ِء َوال َ  اَص َ ِاّال  كِ اَ ِلَك َوال َ  ٍ ت   ٍب ُمب
از  يبخش چيو ه يشويمشغول نم يكار مهم چيبه ه )،امبريپ ي(ا
و (شما ، يكنيتالوت نم، (كه بر تو) خوانده شده (است) را ييزهايچ
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ما بر شما گواه ، در همان زمان كه نيمگر ا، دكنيينم يكار چيمردم)ه

از  ايذره ي ) به اندازهيزي(چ، و آسمان نيوجه در زم چيو به ه، ميهست
تر از آن تر و بزرگكوچك زيچ چيه )،ي(آر. ماندينم يمخف ارتپروردگ

  . (ثبت شده) است كامل ايدر نوشته كه نمگر اي، وجود ندارد، (ذره باشد)
  شويبه هيچ كار مهمي مشغول نمي

 ي شَأْنٍ أي في  )136.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم جما تَكُونُ ف و
  أمر معتنى به

 نْ  )137.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم جنْ مزيدة لتأكيد مةٍ مثْقالِ ذَرم
  النفي
    -----------------------------------------------   64آيه 

  ُ ُ َ  ي ُ َي ابل َ ِ ا ِ ِ األ نيا َو ال ‘ةِ وِْة ادل  َ ـتَبديَل ِل  ِلـَك هُـَو ذ  ‘ِت اهللاِ ِ
 ُ   الَفوزُ الَعظ
) هايسخنان (و وعده. بشارت خواهند داشت، و آخرت ايدن يآنان در زندگ

بزرگ  يروزيهمان نجات و پ نيا. نخواهد كرد رييوجه تغ چيبه ه، خدا
  . است

  هاي)سخنان (و وعده

 182.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن ج( »اللَّه ماتكَليلَ لدأي ال خلف » ال تَب
لما وعد اهللا تعالى به من الثواب و ال خالف في قوله بوضع كلمة أخرى مكانها بدال منها 

   بوجهألنها حق و الحق ال خلف فيه 
 144.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ج( اللَّه ماتكَليلَ لدأي ال   ال تَب

تغيير ألقواله التي من جملتها مواعيده الواردة بشارة للمؤمنين المتقين فيدخل فيها 
البشارات الواردة هاهنا دخوال أوليا و يثبت امتناع األخالف فيها لطفا و كرما ثبوتا قطعيا، 
و أريد من عدم تبديل كلماته سبحانه على تقدير أن يراد من البشرى الرؤيا الصالحة عدم 
الخلف بينها و بين ما دل على ثبوتها و وقوعها فيما سيأتي بطريق الوعد من قوله تبارك 



سيسورة     305  و

 

   ال عدم  اسمه:هم الْبشْرى
    ----------------------------------------------   68آيه 

ا  ََذ اهللاُ َودَلً    {«نَهـ ُسبح ’قالُوا ا ِ م  {َله «هَُوالَغ الس ِ ِ االَرِض و ما  ِان  ‘ِت َوما 
 ـ ِعنَدكُم ِمن ُسلط ِ  ٍن  َ  ‘ ذا و َ َ اِهللا ما التَع َ   اَتَقولوَن 

) او (از يـ (ول» . را) فرزند (خود) انتخاب كرد ي(مخلوق، خداوند«گفتند: 
آنچه در  .است ازينيمنزّه است ـ او (از داشتن فرزند) ب اريسخنان) بس نيا

 يبرا يليدل چيه. اوست يفقط برا، است نها و آنچه در زميآسمان
ي) نميدرست را كه (به يزيچ ايآ. ستيتان) نزد شما ن (گفتهني(اثبات) ا

  د؟يدهيبه خدا نسبت م، ديدان
  از داشتن فرزند

 185.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن ج( »يالْغَن وعن اتخاذ الولد » ه  
 قوله تعالى:  )95.ص10ن في تفسير القرآن ج(الميزا» وه حانَهبلَداً سو قالُوا اتَّخَذَ اللَّه

إلى آخر اآلية االستيالد بمعناه المعروف عند » الْغَني لَه ما في السماوات و ما في الْأَرضِ
تربية الناس هو أن يفصل الموجود الحي بعض أجزاء مادته فيربيه بالحمل أو البيض 

تدريجية حتى يتكون فردا مثله، و اإلنسان من بينها خاصة ربما يطلب الولد ليكون عونا 
له على نوائب الدهر و ذخرا ليوم الفاقة، و هذا المعنى بجميع جهاته محال عليه تعالى فهو 

ء عن المثل و الشبه مستغن  عز اسمه منزه عن األجزاء متعال عن التدريج في فعله بري
بذاته.و قد نفى القرآن الولد عنه باالحتجاج عليه من كل من الجهات المذكورة عن غيره 

و قالُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَداً سبحانَه بلْ لَه ما في «كما تعرض لنفيه من جميعها في قوله: 
أَمراً فَإِنَّما يقُولُ   قَضى السماوات و الْأَرضِ كُلٌّ لَه قانتُونَ بديع السماوات و الْأَرضِ و إِذا

و قد مرت اإلشارة إلى ذلك في تفسير اآليات في الجزء  117 - البقرة:» لَه كُنْ فَيكُونُ:
األول من الكتاب.و أما اآلية التي نحن فيها فهي مسوقة لالحتجاج على نفي الولد من 

لحاجة و ذلك إنما الجهة األخيرة فحسب و هو أن الغرض من وجوده االستعانة به عند ا
يتصور فيمن كان بحسب طبعه محتاجا فقيرا، و اهللا سبحانه هو الغني الذي ال يخالطه فقر 
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 ء. فإنه المالك لما فرض في السماوات و األرض من شي

    -----------------------------------------------   70آيه 
نـــوا   ـــا  ِ ــديَد  نُــذيُقُهُم الَعـــذاَب الش 

ُ ِجعُُهـــم  َ  ِایَلنــا  ُ نيـــا  ادل ِ َمتــاٌع 
  َ يَكفُرو

 يول؛ شود يم ايدن ي) در زندگزي(ناچ ايموجب) بهره، يپرداز دروغ ني(ا 
از عذاب سخت ، كفرشان يبه سزا، آنگاه. تنها به نزد ماست، بازگشت آنان

 . ميچشانيبه آنان م
  اي (ناچيز) در زندگي دنيا مي شوداين دروغ پردازي، موجب بهره

 خبر لمبتدأ محذوف تقديره  (متاع) )164.ص11(الجدول في اعراب القرآن ج
   افتراؤهم
 )نْيا أى افتراؤهم  )358، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جي الدف تاعم

  هذا منفعة قليلة في الدنيا
  نْيا خبر مبتدأ  )148.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم جي الدف تاعم

  ير و التقليلمحذوف أي هو أو ذلك متاع، و التنوين للتحق
    -----------------------------------------------   71آيه 

ــه وَ   ــاَل ِلَقوِم ــوٍح ِاذ ق ــاَ ن ــُل َعیَلِهــم نَبَ   ؛ات ــي َن كَ ــوِم ِان  َ َعیَلكـُـم َمقــا َق ُ
 ِ ي ب  ئئايِت َوتَذك َ اِهللا تََو عو اِهللا فََع ِ َ ُـلُت فَا َ  ا اَ َ ُ   َءكُـمم َو ُ

 ُ كُم َعیَل ُ  اقضو اليَكُن اَ ُ ًة   ُ ُ م   َوالت َ ِ ا ِا   نِظرو
، قوم من يا«آنگاه كه به قومش گفت: ؛ بخوان شانيسرگذشت نوح را برا

شما  يخدا برا هايو نشانه اتيدر مورد آ ميهايادآورياگر وجود من و 
 تانهاي) همراه بتزيو شما (ن، كنميمن تنها بر خدا توكّل م، دشوار است

نمانَد (و  دهيو كارتان بر شما پوش، ديريبگ مي(برضد من) تصم كارتان در
به كار  ميتان را) برا آنگاه (تمام توان. )ديكن تيفعال امينابود يآشكارا برا

  ؛ ديو مهلتم نده ديريگ
  



سيسورة     307  و

 

  وجود من

 ي مكاني، يعنى نفسه )359.ص2(تفسير الكشاف جقامم  
 ي )148.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم جقامم كُملَيسيأي نف  ع   

    ----------------------------------------------   74آيه 
 بََعثنا ِمن بَعِده    ؛ُ   رُُسـًال ِا ـا َ ِّنـقَـوِمِهم  ُ بِابلَ ـا ءو ِ نـوا یِلُؤِمنـوا  ـا  َ ِت 

بوا بِه كَ  ‘ ِمن قَبُل  ؛كَذ ذ  َ ُعتَديَن  ِلَك نَطبَُع    قُلوِب ا
 ليدال شانيو آنان برا ميرا نزد قومشان فرستاد يامبرانيپ، آنگاه پس از او

يدروغ م شتريقصد نداشتند به آنچه كه پ شانيو ا، آوردندروشن 
 . مينهيم مهر تجاوزكاران هايبر دل نچنينيا. آورند مانيا، شمردند

  فرستاديم

 )ثْنا أي أرسلنا )151، ص: 6 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جعب ثُم 

 )ثْنا أرسلناثُ )120، ص: 3 أنوار التنزيل و أسرار التأويل، جعب م 

 )آنگه حق تعالى  )182، ص: 10 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج
  فرستاديم به قوم خود  گفت: ما پس از نوح پيغامبران

    ----------------------------------------------   77آيه 
     قاَل مو ّا  َ ٌ ه «كُمءَ اَتَقولوَن ِللَحّقِ  َ  ذا وَ ـ اَِس و ِ   اليُفِلُح الّسا

 د؟يخواني(آن را جادو م، ديآيم تانيكه حق برا يگامهن ايآ«گفت:  يموس
يجادوگران به هدفشان نم كه يدر حال؛ جادوست؟ نيا اي: آدييگويو) م
 ». رسند

  رسندبه هدفشان نمي

  ) :الظَّفَرُ و إدراك بغية، و ذلك  )644المفردات في غريب القرآن، ص :الفَلَاح
  ضربان:دنيوي و أخروي

    ----------------------------------------------   78آيه 
  اقــالو   ــا َوَجــدنا َعیَلــِه ءابا ّ َ ِ َءنــا َوتَكــوَن َلكُ اَِجئتَنــا تِلَلِفتَنــا   َمــا الِك ِ يــا ءُ 

ُن َلكُ  َ َ االَرِض َوما  ُؤِمن ِ   ما 
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افتهيكه پدرانمان را بر آن  ايدهيتا ما را از عق اينزد ما آمده ايآ«گفتند: 

شود؟ ما شما  شما يبرا نيسرزم نيدر ا يو بزرگ يو سرور يبرگردان، ماي
  » . ميكنينم قيرا تصد

  در اين سرزمين

 ضِ )221.ص1(تفسير جاللين جي الْأَرأرض مصر  ف  
 ضِ« )189.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن جي الْأَرأي في أرض مصر» ف  
 و األرض هنا أرض مصر )93.ص6(بحر المحيط في تفسير ج  

  كنيمتصديق نمي

  ينَ )189.ص5ج(مجمع البيان في تفسير القرآننؤْمنُ لَكُما بِمما نَح أي بمصدقين » و
  فيما تدعيانه من النبوة.

 ينَ )221.ص1(تفسير جاللين جنؤْمنُ لَكُما بِمما نَح مصدقين  و   
 ينَ أي  )156.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم جنؤْمنُ لَكُما بِمما نَح و

 بمصدقين فيما جئتما به أصال

    -----------------------------------------------   82ه آي
َق بلَِکِ   ِق اهللاُ ا ُ ِموَن  ؛ِتهـ مَو ُ َه ا ِ

َ   َوَلو
هر چند ؛ كند ي) خود آشكار و پابرجا مهايحق را با سخنان (و سنّت، خدا
  » . نداشته باشند خوش كاران گنه

  كندآشكار و پابرجا مي

 قُّ يثبت و يظهر )221.ص1(تفسير جاللين جحي و  
 191.ص5:(مجمع البيان في تفسير القرآن جازدسآشكار و پابرجا مي( » قُّ اللَّهحي و

   أي يظهر اهللا الحق و يحققه و يثبته و ينصر أهله» الْحقَّ
 قَ )363.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جالْح قُّ اللَّهحي و يثبته  و  
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    ----------------------------------------------   83آيه 
   ــا َ   ــو ِ ــَن  ــه ءاَم ــٌة ِمــن قَوِم  ي   ؛ِاّال ذُّرِ َن َوَمَالِ  َ َ ِ ٍف ِمــن  ِهــم اَن َ

ُم َ   وَ  ‘يَفِت ه ِا ِ االَرِض َوِان َن َلعاٍل  َ ِ}  َ ف ِ ُ َِن ا
َ  

(آن ؛ آوردند مانيبه او ا ي(دربند) از قوم موس يتنها فرزندان )،(سرانجام 
ن را ) خود كه مبادا آنايهم) با ترس از فرعون و بزرگان (و ارباب فرعون

  . شان شوند) حق نيد رييشكنجه كنند (و آنان مجبور به تغ
بود و قطعاً او از  رهيسركش و چ اريبس نيفرعون در آن سرزم )،ي(آر

 . كاران بوداسراف
  بسيار سركش و چيره بود

 أي طاغية مستبد )185.ص4(تفسير الكشاف ج (ِضي الْأَرنَ لَعالٍ فورْعإِنَّ ف و)  
 ضِ  )159.ص6تفسير القرآن العظيم ج (روح المعاني فيي الْأَرنَ لَعالٍ فورْعإِنَّ ف و

  أي لغالب قاهر في أرض مصر، و استعمال العلو بالغلبة و القهر مجاز معروف
 ضِ« )113.ص10(الميزان في تفسير القرآن جي الْأَرنَ لَعالٍ فورْعإِنَّ ف أي و » و

و اهللا  -في األرض مسرف في األمر.فالمعنى الظرف هذا الظرف و هو أن فرعون عال
فتفرع على قصة بعثهما و استكبار فرعون و ملئه أنه لم يؤمن بموسى إال ضعفاء  - أعلم

من بني إسرائيل و هم يخافون مألهم و يخافون فرعون أن يعذبهم إليمانهم و كان ينبغي 
مسلطا عليهم و إنه  لهم و من شأنهم أن يخافوا فإن فرعون كان يومئذ عاليا في األرض

كان من المسرفين ال يعدل فيما يحكم و يجاوز الحد في الظلم و التعذيب.و لو صح أن 
يراد بقومه كل من بعث إليهم موسى و بلغهم الرسالة و هم القبط و بنو إسرائيل استقام 

  الكالم من طريق آخر من غير حاجة إلى ما تقدم من تكلفاتهم.
    ----------------------------------------------   87آيه 

      اِ  َواَوَحينا ء مو بُيوتًا َواجَعلوا بُيوتَكُم  اَواَخيِه اَن تَبَو َ ِ ِ ِلَقوِمكُما 
ل وْةَ قِبۀَلً َواَقيُموا الص’  َ ُؤِمن ِ ا ِ

ّ َ   َوب
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 هاييخانه، قوم خود در مصر يكه برا ميكرد يو برادرش وح يبه موس

به  نقصيب وو نماز را كامل ديرا مقابل هم قرار ده تانيهاو خانه، ديبساز
  . ) بدهيي(نجات و رها ي به مؤمنان مژده )،يموس ي(ا. ديآور يجا
  در مصر

 )وتاً« )195، ص: 5 مجمع البيان في تفسير القرآن، جيرَ بصكُما بِممقَوءا لوأي » أَنْ تَب
  اتخذا لمن آمن بكما بمصر يعني البلدة المعروفة بيوتا تسكنونها و تأوون إليها

  اي موسي

 ينَ« )196.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن جنؤْمشِّرِ الْمب بالجنة و ما وعد اهللا » و
  تعالى من الثواب و أنواع النعيم و الخطاب لموسى (ع)

 و بشر يا موسى أنت المؤمنين بأن اهللا  )115.ص10(الميزان في تفسير القرآن ج
  سينجيهم من فرعون و قومه

 )ثم خص موسى عليه السالم )364، ص: 2 لتنزيل، جالكشاف عن حقائق غوامض ا
  بالبشارة التي هي الغرض، تعظيما لها و للمبشر بها.

 )ينَ بحصول  )161، ص: 6 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جنؤْمشِّرِ الْمب و
مقصودهم، و قيل: بالنصرة في الدنيا إجابة لدعوتهم و الجنة في العقبى، و إنما ثني 

ير أوال ألن التبوء للقوم و اتخاذ المعابد مما يتواله رؤساء القوم بتشاور، ثم جمع الضم
ثانيا ألن جعل البيوت مساجد و الصالة فيها مما يفعله كل أحد مع أن في إدخال موسى 
و هارون عليهما السالم مع القوم في األمرين المذكورين ترغيبا لهم في االمتثال، ثم وجد 

األمة وظيفة صاحب الشريعة و هي من األعظم أسر و أوقع في النفس، و ثالثا ألن بشارة 
  وضع المؤمنين موضع ضمير القوم لمدحهم باإليمان و لإلشعار بأنه المدار في التبشير

    ----------------------------------------------   88آيه 
     َوقاَل مو نا َك  َرب َن  ِان َ ِ ـَت  َـي{ َمـَالَه وَ  ءاتَ ِ ا نيـا زينَـًة َواَمـواًال  وِْة ادل

    «نا یِلُِضّلوا َعن َسـبيکِلَ َرب َ نَـا اطِمـس    َرب َ ِ َواشـُدد  ِ ِم فَـال  اَمـوا ِ قُلـو
  ّ َوُا الَعذاَب االیَلمَ  يُؤِمنوا َح َ  
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و  وريز، تو به فرعون و اشراف و سران (قوم) او، پروردگارا«گفت:  يموس
(بخشش تو)  ي جهينت، پروردگارا. ايداده ايدن ي(سرشار) در زندگ ياموال

 شان را اموال، پروردگارا. كنند يشد كه (بندگانت را) از راه تو گمراه م نيا

كه عذاب دردناك را  يتا زمان را سنگ كن كه شانهايكن و دل نابود
  » . اورندين مانيا، نندينب

  كنند.نتيجة (بخشش تو) اين شد كه (بندگانت را) از راه تو گمراه مي

 و قوله:  )115.ص10قرآن ج(الميزان في تفسير ال»كبِيلنْ سلُّوا عضينا لبقيل » ر
   الالم للعاقبة، و المعنى و عاقبة أمرهم أنهم يضلون عن سبيلك

 196.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن ج(»كبِيلنْ سلُّوا عضينا لبالالم للعاقبة » ر
  و المعنى و عاقبة أمرهم أنهم يضلون عن سبيلك

    ----------------------------------------------   102ه آي
يــَن َخَلــوا ِمــن قَــبِلِهم  ّــاِم اذل ّ  اقـُـل فـَـانتَِظرو  ‘فََهــل يَنتَِظــروَن ِاّال ِمثــَل اَي ِا

ُنتَِظريَن    َمَعكُم ِمَن ا
هستند كه  ي) كسانبار بتياتفاقات (مص هي) شبيفقط در انتظار (اتّفاقات ايآ
منتظران  ) با شما اززيمن (ن؛ دياز آنان درگذشتند؟ بگو: منتظر باش شيپ

  . خواهم بود
  (اتّفاقاتي) شبيه اتفاقات

 ا أي  )184.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم جينَ خَلَوامِ الَّذثْلَ أَيإِلَّا م
مثل وقائعهم و نزول بأس اللّه تعالى بهم إذ ال يستحقون غير ذلك، و جاء استعمال األيام 

از مشهور من التعبير بالزمان عما وقع فيه كما في الوقائع كقولهم: أيام العرب، و هو مج
  يقال: المغرب للصالة الواقعة فيه، و المراد بالموصول المشركون من األمم الماضية

 197.ص4(تفسير الكشاف ج(  .(هِملنْ قَبا مينَ خَلَوامِ الَّذثْلَ أَيرُونَ إِلَّا منْتَظلْ يفَه)
ته او ايام محنته، و المراد بأيام الذين خلوا ايام قوم نوح و يقال: ايام فالن و يراد ايام دول

عاد و ثمود، و ما حل بهم من الهالك و العذاب، و ضمير ينتظرون يعود الى الذين كذبوا 
  محمدا (ص)



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  312

 و األيام هنا وقائع اللّه فيم، كما يقال أيام  )110.ص6(بحر المحيط في تفسير ج
  العرب لوقائعها

 من األمم أي مثل  )223.ص1(تفسير جاللين ج هِملنْ قَبا مينَ خَلَوامِ الَّذثْلَ أَيإِلَّا م
   وقائعهم من العذاب

 نْ « )226.ص1(تفسير القرآن الكريم (شبر) جا مينَ خَلَوامِ الَّذثْلَ أَيرُونَ إِلَّا منْتَظي
هِملأي مثل وقائعهم» قَب 

    ----------------------------------------------   103آيه 
ّ رُُسنَلا وَ    نُنَ يَن ءاَمنواُ اذل‘  كَذ َ ُؤِمن ا َعیَلنا نُنِج ا ِلَك َحق  

امت) را  نيمؤمنانِ (ا. ميبخش يمو مؤمنان را نجات  مان امبرانيآنگاه پ
 . است يكار) بر ما الزم و قطع نيو (ا، ميدهينجات م سانني) بدزي(ن

  دهيممؤمنان (اين امت را نيز) بدينسان نجات مي

 ينَ«و الالم في  )128.ص10ر القرآن ج(الميزان في تفسينؤْمللعهد و المراد به » الْم
  مؤمنوا هذه األمة، و هذا هو الوعد الجميل للنبي ص و المؤمنين من هذه األمة باإلنجاء.

    ----------------------------------------------   108آيه 
    ـقُل ي َا انلّاُس قَد   َ ُ ا ُ  مُ َءك َق ِمن َربِّك َِن  «ما َ  تَـدي اهتَدي َ ـا    «؛فِسـهنِلَ  فَِا

ا يَِضل َعیَلها    «َوَمن َضل فَِا   م بَِوكيٍل اَنَا َعیَلكُ  َوما
شما  ياز جانب پروردگارتان برا قتيحق و حق راستيبه، مردم يبگو: ا

 تيفقط به سود خودش هدا، شود تيپس هر كس كه هدا. آمده است
. فقط به ضرر خودش گمراه شده است، و هر كس كه گمراه شود، شده

  . ستمين نگهبان شما نم
  نگهبان

 يلٍ أي  )189.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم جكبِو كُملَيما أَنَا ع و
  بحفيظ موكول إلى أمركم 

 يلٍ« )211.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن جكبِو كُملَيما أَنَا ع أي و ما أنا » و
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ألنفسكم و لم تعلموا بما يخلصها كما يحفظ بحفيظ لكم عن الهالك إذا لم تنظروا أنتم 
الوكيل مال غيره و المعنى أنه ليس علي إال البالغ و ال يلزمني أن أجعلكم مهتدين و إن 

  أنجيكم من النار كما يجب على من وكل على متاع أن يحفظه من الضرر
 )375، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج(كبِو كُملَيما أَنَا ع بحفيظ  يلٍو

 موكول إلى أمركم و حملكم على ما أريد، إنما أنا بشير و نذير.
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  هود سورة
    ------------------------------------------------   3آيه 

  توبـو  ُ  َواَِن استَغِفروا َربكُـم  َـتِّعكُم َمتاًعـا َحَسـنًا ِا ُ   ا ِایَلـِه  اََجـٍل ُمَسـ
  {«َويُؤِت لُک ذي فَضٍل فَضهَل  ّ ُف عَ  َوِان تََولوا فَِا ٍ اَ   یَلكُم َعذاَب يَوٍم كَب

تا شما  دياو توبه كن شگاهيو به پ دياز پروردگارتان آمرزش بخواه كه نيو ا
مند كند و به هر بهره يخوب ) بهيوي(از نعمات دن، نيمع يزمان انيرا تا پا
 شتري) بي(پاداش، ) داردكويصفات و اعمال ن، گراني(از د شتريكه ب كسي
يبزرگ بر شما م يروز بكه) من از عذا دي(بدان، ديو اگر پشت كن، بدهد
  ترسم

به هر كسي كه بيشتر (از ديگران، صفات و اعمال نيكو) دارد، (پاداشي) 
  بيشتر بدهد

 و قوله:  )140.ص10(الميزان في تفسير القرآن ج»ي فَضْلٍ فَضْلَهكُلَّ ذ ؤْتي و «
إلى من عنده الفضل من » فَضْلٍ كُلَّ ذي«الفضل هو الزيادة و إذ نسب الفضل في قوله: 
راجعا إلى ذي الفضل دون اسم » فَضْلَه«األفراد كان ذلك قرينة على كون الضمير في 

الجاللة كما احتمله بعضهم و الفضل و الزيادة من المعاني النسبية التي إنما تتحقق بقياس 
ء من صفاته و  شيء و إضافته إليه.فالمعنى: و يعطي كل من زاد على غيره ب ء إلى شي شي

أعماله و ما يقتضيه من االختصاص بمزيد األجر و خصوصه موهبة السعادة تلك الزيادة 
من غير أن يبطل حقه أو يغصب فضله أو يملكه غيره كما يشاهد في المجتمعات غير 
الدينية و إن كانت مدنية راقية فلم تزل البشرية منذ سكنت األرض و كونت أنواع 

ة أو الراقية أو ما هي أرقى تنقسم إلى طائفتين مستعلية مستكبرة المجتمعات الهمجي
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قاهرة، و مستذلة مستعبدة مقهورة، و ليس يعدل هذا اإلفراط و التفريط و ال يسوي هذا 
 االختالف إال دين التوحيد.

    -----------------------------------------------   5آيه 
   ُ یِلَستَخفوا ِمنهُ  اَال ُم يَثنوَن ُصدوَر  ُ اَ  ‘ِا َ َستَغشوَن ثِيا  َ م يَعَلُم ما الح
 ُ ّ ي ِ َ ه ‘وَن َوما يُعنِلو دورِ  {ِان َعیلٌم بِذاِت الص  

(و سر در  گرداننديرا به عقب برم شانهاينهيكه آنان س ديآگاه باش
خود را از او  )،خوانديقرآن م امبريكه پ ي) تا (زمانبرنديفرو م بانيگر

-يم سر بر را شانيها آن زمان كه لباس ديآگاه باش. نگه دارند يمخف
؛ باخبر است، كنند يو آنچه آشكار م كنندي(خدا) از آنچه پنهان م، كشند

  . دارد يآگاه يخوب به هانهياز (اسرار) درونِ س او رايز
  برند)گردانند و (سردر گريبان فرو ميهايشان را به عقب بر ميسينه

 ثْنُونَ «فالمراد بقوله:  )147.ص10(الميزان في تفسير القرآن جتَخْفُوا يسيل مهوردص
نْهأنهم يميلون بصدورهم إلى خلف و يطأطئون رءوسهم ليتخفوا من الكتاب أي من » م

استماعه حين تالوته و هو كناية عن استخفائهم من النبي ص و من حضر عنده حين 
 تالوة القرآن عليهم للتبليغ لئال يروا هناك فتلزمهم الحجة.

    -----------------------------------------------   7آيه 
ي خَ   َوهَُواذل ـم َلـَق الس و َ ُشـه ِت َواالَرَض  ِسـتِة اَيّـاٍم َو َ}   ـا َ ا ِء َ

 ُ كـُـیِلَبلـُـَوك ــًال م اَي َ َ ـَـوِت ’ م اَحَســُن  كـُـم َمبعوثــوَن ِمــن بَعــِد ا َوَلــنِئ قُلــَت ِان
 َ يَن  اذل یَلَقوَلن ا ِان هَفرو ـ  ٌ  ذا ٌُمب   ِاّال ِس

كه  يدر حال؛ ديرا در شش دوره آفر نزمي ها وكه آسمان ست ياو كس
 نيهدف (از ا. قرار داشت )،است اتيبر آب (كه نماد ح اشتخت پادشاهي

، از شما از جهت رفتار كيكه كدام ديازماياست كه شما را ب نيا، )نشيآفر
، ديشويكه شما پس از مرگ زنده م يياگر بگو. دي) هستگرانيبهتر (از د

  » . آشكار است يي(سخن) فقط جادو نيا: «دنيگويقطعاً كافران م
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  هدف (از اين آفرينش) اين است كه

 تعالى قوله )152.ص10(الميزان في تفسير القرآن ج» :كُملُوبيل كُمنُ أَيسلًا أَحمع« 
   للغاية الالم
    ------------------------------------------------   8آيه 

   ُُم الَعذاَب ِا نا َع  ٍة َمعدوَدٍة یَلَقولُن  َوَلنِئ اَ ُسهاُم ِ َ ِم  ’،ما  اَال يَـوَم يَـأت
نوا بِه ِم ما  ِ َق  ُم َو وفًا َع ِزءوَن  ؛یَلَس َم َ   َس

، ميانداز ري) به تأخرتري(د يو) تا چند صباح مياگر عذاب را از آنان (بردار
 ي: روزديآگاه باش» مانع آن شد؟ زيچه چ: «نديگويمسخره) م (به شك يب

و آنچه همواره ، شود ي) از آنان بازگردانده نمگري(د، ديايشان ب كه سراغ
 . و آنان را فرا خواهد گرفت ديآ يفرود م، كردنداش ميمسخره

  آيدفرود مي

 أَال« )219.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن ج موي يهِمأْتي سرُوفاً لَيصم منْهع« 
 على أحد يقدر ال المقدور تالوق في بهم نزل إذا يستبطنونه الذي العذاب هذا إن أي

   عنهم صرفه
 225.ص1(تفسير جاللين ج( منْهع نزل حاقَ و   
 (شبر) 228.ص1ج. (تفسير القرآن الكريم( »سرُوفاً لَيصم منْهع نزل »حاقَ و   
 216.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ج( حاقَ و و أحاط، و نزل أي  بِهِم 

   بهم يحيق المراد و - ذام و ذم و -زال و كزل -فهو حق أصله
    -----------------------------------------------   10آيه 

  َوَلنِئ اََذقن   ُه نَعما ا ّ َ يِّ َء بَعَد  َذَهَب الس تُه یَلَقوَلن اُت ئئَء َمس   ّ ه ‘َع َلَفِرٌح  {ِان
  فَخورٌ 

يم قطعاً، ميبه او بچشان ينعمت، دهيكه به او رس يايو اگر پس از گرفتار
 قتاًياو حق رايز )؛ديگويم ني(چن» . برطرف شد از من مشكالت«: ديگو
  سرمست و فخرفروش است اريبس
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  مشكالت

 قُولَنَّ )216.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم جلَي بذَه ئاتينِّي السأي ع 
   تسوءني التي المصائب
 381.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج( بذَه ئاتينِّي السالمصائب أى  ع 
   ساءتني التي
    -----------------------------------------------   19آيه 

  ا َ ِ ا  َ يَن يَُصّدوَن َعن َسبيِل اِهللا َويَبغو ذل  ُ ك ِة  َ ِ ُ بِاأل   ِفروَن ً َو
و انحراف آن  يكژ يو در پدارنديهمانان كه (مردم را)از راه خدا باز م

  » . كننديو آنان هستند كه آخرت را انكار م، هستند
  ف آن هستنددر پي كژي و انحرا

 غُونَها )232.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم جبجاً يولها يطلبون أي ع 
  انحرافا

    ----------------------------------------------   22آيه 
وَن   َ ُ االَخ ُ ِة  َ ِ ِ األ ُم   َم اَ َ َ   ال

  . كارترند انيآنان در آخرت (از همه) ز قتاًيحق
  حقيقتاً

 ال« :تعالى قوله )192.ص10(الميزان في تفسير القرآن ج رَمج مي أَنَّهرَةِ فخĤْال مه 
 كثرت ثم محالة ال و بد ال بمعنى األصل في »جرم ال« أن: الفراء عن »الْأَخْسرُونَ
 ألفعلن جرم ال نحو بالالم تجاب لهذا و »حقا« بمعنى صارت و القسم معنى إلى فحولت

 تستعمل األصل في كانت فلعلها القطع بمعنى بفتحتين »جرم« أن ذكروا قد و انتهى،. كذا
 كما كذا كذا أن قاطع القول هذا يقطع ال أنه تفيد و »محالة ال« كلفظة الكالم نتائج في

 هم اآلخرة في إنهم حقا: هذا على اآلية فمعنى »محالة ال« في المعنى نظير يتصور
  .األخسرون

 ») ال) 601: ص ،2 ج التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف»نحل 22ذيل آيه 
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 حقا مجرَ

    -----------------------------------------------   28آيه 
ــ  ُ ءَ َقوِم اَرَ ـ قــاَل ي ُ ِان ك ــ  ي َ ّ َوءات نــُت  ــٍة ِمــن َر ــبَيِّنَ ــًة ِمــن ِعنــِده َ  ؛ َر

ا  َ  ُ يَت َعیَلكُم اَنُلِزُمكُموها َواَن ِ فَعُّمِ  َ   هو
روشن  يلياگر (معجزه و) دل ديبه من خبر ده، قوم من يا«(نوح) گفت: 

(همچون كتاب  يشته باشم و او از جانب خود رحمتاز جانب پروردگارم دا
برهان روشن (به سبب  نيو علم سرشار) به من داده باشد و ا يآسمان

ياز آن بدتان م كه نيبا ا ايآ، مانده باشد دهيبر شما پوش، لجاجت شما)
   م؟كني) آن وادار رشي) شما را به (پذميتواني(م، ديآ

  همچون كتاب آسماني و علم سرشار

 قوله و )206.ص10لميزان في تفسير القرآن ج(ا» :ي وةً آتانمحنْ رم هنْدع تيمفَع 
كُملَيفي تكرر قد و العلم، و الكتاب من تعالى اهللا آتاه ما إلى به يشير ع أنه الظاهر »ع 
 نْم و: «تعالى قال رحمة آياته و باهللا العلم تسمية كذا و الكتاب تسمية الكريم القرآن
هلقَب تابوسى كإِماماً  م ةً ومحقال و ،17 - :هود:» ر» :نَزَّلْنا و كلَيع تابياناً الْكبكُلِّ تل 
شَي ء و دىه ةً ومحدا: «قال و ،89 -:النحل:» رجداً فَوبنْ عنا مبادع ناهةً آتَيمحنْ رم 
 لَدنْك منْ لَنا هب و هديتَنا إِذْ بعد قُلُوبنا تُزِغْ ال نارب: «قال و ،65 -:الكهف:» عنْدنا
  .8 - :عمران آل:» رحمةً
    -----------------------------------------------   29آيه 

 ـ َوي  ُ ئئَ اَسـ َقوِم ال ُ َ اهللاِ  «م َعیَلـِه مـاًال ل َ َِي ِاّال 
  ‘ِان اَ يـَن  َومـا اَنَـا بِطـاِرِد اذل

 ُم ُمل ‘اءاَمنو  ِم ـ ِا ِّ  ـ َولقوا َر ّ َهلوَن  اَر ِك َ   كُم قَوًما 
پاداش . خواهمياز شما نم يمال چيه، (دعوت) نيبه سبب ا، قوم من يا

 رايز؛ كنميمن فقط با خداست و من مؤمنان را (به سبب شما) طرد نم
نه با ، شان با خداست رو خواهند شد (و حساب آنان با پروردگارشان روبه

  . ديفهمي) نمزيچ چيكه (ه ديهست يافرادشما ، من نظر به يول. من)
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  و حسابشان با خداست، نه با من

 207.ص10(الميزان في تفسير القرآن ج( »مالقُوا إِنَّهم هِمبيوما لهم بأن إيذانا »ر 
 شر أو خير من عملوه ما على فيجازيهم أعمالهم على فيحاسبهم اهللا إلى فيه يرجعون
 يحاسبهم أن ع نوح على فليس ء، شي األمر من رهلغي ليس و ربهم على فحسابهم
 أن الضعفاء و المساكين و الفقراء على يتوقعون لجهالتهم القوم لكن ء بشي فيجازيهم
 إِنَّهم: «بقوله المراد أن فظهر.الكرامة و الشرافة و النعمة يسلبوا و الخير مجتمع من يطردوا
   سبحانه اهللا محاسبة إلى اإليمان »ربهِم مالقُوا

  فهميد(هيچ چيزي) نمي

 عمومه على يدل حذفه ألن أو )40.ص5(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ج 
  الجهل فيه فيدخل ء شي كل تجهلون أي

    ----------------------------------------------   34آيه 
   يــُد اَن يُغــِويَكُمِان اَرَ  َواليـَـنَفعُكُم نُصــ ُ َن اهللاُ   ‘دُت اَن اَنَصــَح َلكـُـم ِان 

  َجعوَن كُم َوِایَل هَُوَرب ُ   ِه 
 يمن برا يرخواهي) خگري(د، اگر خدا بخواهد شما را گمراه و هالك كند

) او مالك رايز؛ كنم ( يرخواهيخ تانياگرچه بخواهم برا؛ ندارد يشما سود
  ». ديشويبازگردانده م او شگاهيشما است و فقط به پ ارياخت و صاحب

  زيرا

 قوله )218.ص10(الميزان في تفسير القرآن ج» :هو كُمبر و هونَ إِلَيعتعليل »تُرْج  
 كم هو: «جملة و )261.ص12(الجدول في اعراب القرآن جة لها محلّ ال »ربتعليلي. 

    -----------------------------------------------   40آيه 
   ّ   َح ُ ِاذا  ِ َواَهـکَلَ َء اَ ِ اثنَـ ٍ َزوَجـ

ـا ِمـن لُکّ ِل ف نا َوفاَر اتلنّورُ قنُلَا ا
  ‘لَقوُل َوَمن ءاَمَن ِاّال َمن َسبََق َعیَلِه ا   ِاّال قیَلٌل  ،ءاَمَن َمَعه َوما

كه فرمان ما فرا رسيد و (آب از) آن (نوح كشتي را ساخت) پس هنگامي 
گفتيم: از هر (ازحيوانات) يك جفت (نر و ماده) را در ، تنور فوران كرد
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ات) كه پيشتر مگر كسي (از خانواده؛ ات راكشتي سوار كن و (نيز) خانواده

(همچنين) كساني كه ايمان   دة (هالك) دربارة او داده شده است ووع
آوردند (را بر كشتي سوار كن) و (البته) فقط تعداد كمي همراه او ايمان 

 . آوردند
  نوح كشتي را ساخت

 تَّى )393.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل جبعدها يبتدأ التي هي ح 
: قلت ذا؟ لما غاية وقعت:قلت فإن. لجزاءا و الشرط من الجملة على دخلت الكالم،
 فإذا: «قلت فإن.الموعد وقت جاء أن إلى يصنعها كان و: أى الفلك، يصنع و: لقوله

 كأنه يصنع، من حال هو: قلت الكالم؟ من بينهما بما تصنع فما بيصنع »حتى« اتصلت
  منه سخروا قومه من مأل عليه مرّ كلما أنه الحال و يصنعها: قال
 تَّى )251.ص6عاني في تفسير القرآن الكريم ج(روح المإِذا ح رُنا جاءلقوله غاية أَم 

   الْفُلْك يصنَع: سبحانه
    -----------------------------------------------   42آيه 

  َ ِم  َموٍج  ِ ي  َ تَ ِ َ  {ابنَـه}نـوحُ  ِبـاِل َونـادي َو ٍل يـ َو ِ  ـ  َمـ َ ُ ب
 ُ َ  اركَب َمَعنا َوالت   ِفريَن ن َمَع ال

 - داد و نوح پسرش را را در امواجي كوه پيكر حركت مي آن كشتي آنان
صدا زد: پسرجان! با ما سوار شو و  -در حالي كه در كناري (ايستاده) بود 

 . همراه كافران مباش
  امواجي

 تعالى قوله )229.ص10(الميزان في تفسير القرآن ج» :و يرِي هتَج ي بِهِمجٍ فوم 
  موجة جمع أو كتمر جنس اسم الموج و للسفينة، الضمير »كَالْجِبالِ
 موجة جمع الموج )489: ص ،5 ج القرآن، تفسير في (التبيان 
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    ----------------------------------------------   44آيه 
 َوقيـــَل يـــ   ـ ـــ مـــا  ـ َءِك َويـــاَرُض ابَل  َسما ـــا ـــ َوغـــيَض ا ُ ءُ اَقِل ـــ االَ َ ِ ُ ءُ َوق

وِدّيِ  َ ا َ َ بُعداً ِللَقوِم ال َوقيَل   «َواستََوت  ِ  
جام) گفته شد: اي زمين! آب خود را فرو ببر و اي آسمان! (از (سران 

باريدن) خودداري كن و آب فروكش كرد و فرمان (الهي) محقّق گشت و 
(كشتي) بر (دامنة كوه) جودي پهلو گرفت و گفته شد: دوري (از رحمت 

 . الهي) بر ستمكاران باد
  فروكش كرد

 250.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن ج( »و يضغ وجه عن به ذهب أي »الْماء 
   ماءها األرض نشفت و المعنى و باطنه إلى األرض
 230: ص ،10 ج القرآن، تفسير في (الميزان( »و يضغ نشف و الماء نقص أي »الْماء 
   األرض ظاهر عن

  فرمان (الهي) محقّق گشت

 231: ص ،10 ج القرآن، تفسير في (الميزان( »و يرُ قُضلنوح وعد ما أنجز أي »الْأَم 
 كن له قيل ما كان أي منهم األرض تطهر و بغرقهم اإللهي األمر أنفذ و القوم عذاب من ع
 و إمضائه على يقال كذلك إصداره و الحكم جعل على يقال كما األمر فقضاء قيل كما

 ودالوج عين هو الذي الربوبي الحكم و اإللهي القضاء أن غير الخارج، في تحقيقه و إنفاذه
 التعبير بحسب االختالف إنما و واحد، إنفاذه و جعله الخارجي

    ----------------------------------------------   45آيه 
  ه َونادي نوٌح َربـ}     ابـ ِمـن فَقـاَل َرّبِ ِا َـ َواَنـَت  اَهـ َوِان َوعـَدَك ا

َ ِ ـ اَحكَُم ا   م
بدين صورت كه عرض كرد: ؛ نوح پروردگارش را (با زاري) صدا زد

ام بود و وعدة تو (نيز) حق است و (البته) تو از خانواده پروردگارا! پسر من
  . بهترين داوري
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  (با زاري) صدا زد

 349.ص10(الميزان في تفسير القرآن ج( »نادى و  نُوح هبقال أو سأل: يقل لم و »ر 
   الضر به اشتد الذي المضطر من باالستغاثة الصوت رفع و دعا، أو

 بدين صورت

 )ي بيان للنّداء )269، ص: 11 ر، جالتحرير و التنويلنْ أَهي منإِنَّ اب بجملة فَقالَ ر 

 )النداء على حقيقته و  و قيل: )265، ص: 6 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
 العطف بالفاء لكون حق التفصيل يعقب اإلحمال

 ترد علي  الفاء المفردة: حرف مهمل... و ، حرف الفاء)214، ص1(مغني اللبيب، ج
أحدها: أن تكون عاطفة، و تفيد ثالثة أمور: أحدها: الترتيب، و هو  -1ثالثة أوجه: 

  »و نادي نوح ربه فقالَ رب أنّ ابني من أهلي«نوعان: معنوي... و ذكري... نحو: 
    -------------------------------------------   55و  54آيه 

  َ ِســو ـــِان نَقــوُل ِاال اع َِتنــا  ِ   ’ءٍ َك بَعــُض ءا ّ ــدُ  قــاَل ِا ِ
ُ ــدو  ا َ ّ اهللاَ َوا ا اَ

 ي ِكوَن َ ُ ّا ت ِ ِ  «؛ِمن دونِه ٌء   التُنِظرو ُ يًعا  َ   فَكيدو 
. اند) رساندهي(جد يبيما به تو آس انياز خدا يكه برخ مييگويما فقط م

كه من با  ديو شما (هم) شاهد باش، رميگمن خدا را گواه مي«گفت: » 
 چيه، ديدهيقرار م كيجهان با او) شر ريتدب از خدا كه (در ريغ يمعبودان
و مهلتم  ديكن رنگيو ن لهيح من برضد يهمگ، نيبنابرا. ندارم يارتباط
  . دينده

  جدي

 280.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ج (ضعنا بتهآل وءبه أرادوا بِس- 
 في يبالغوا لم كأنهم للتقليل: قيل هفي التنكير و للتعدية الباء و الجنون، -تعالى اللّه قاتلهم
 أن إلى إشارة للتكثير: قيل و كلها، دون آلهتهم بعض إلى ذلك نسبة عنه ء ينبى كما العتو
  العقل قانون عن خروجه في مبالغة سوء بكثير أصيب عمن إال يصدر ال قاله ما
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    ----------------------------------------------   57آيه 
  ُ ُ وا فََقـد اَبَلغـت فَِان تََولـ  ّ قَوًمـا  ‘مكُـِایَل  “اُرِسـلُت بِـه م مـا َسـتَخِلُف َر َو

ونَه ّ ُ َ كُم َوالت َ   ‘ائئً َشي {َغ َ  ّ ٍء َحفيٌظ ُ  ِان َر َ   ّلِ 
چراكه من آنچه را كه  )؛دهمينم يتي(اهم، دياگر (به دعوت من) پشت كن

از شما  ريغ گروهي، پروردگارم. به شما رساندم، امآن فرستاده شده يبرا
 دينخواه انيوجه به او ز چيو به ه نشاندي) منيزمشما (در  يرا به جا
 ». است زينگهبان همه چ، پروردگار من رايز؛ رساند

  چرا كه

 ة) الفاء( )295.ص12(الجدول في اعراب القرآن جتعليلي   
    ----------------------------------------------   58آيه 

   ّا  َ يَن ءاَمنوا َمَعهَو ينا هوًدا َواذل َ نا  ُ ُ  {َء اَ  ي َ ٍة ِمنّا َو َ َ م ِمن َعذاٍب ِ
  َغیلٍظ 
هود و مؤمنان  د،يهالك آنان) فرا رس يكه فرمان ما (برا يهنگام

 يآنان را از عذاب و مينجات داد شياز جانب خو يهمراهش را با رحمت
  .ميديسخت نجات بخش

  براي هالك آنان

 260: ص ،5 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع( »ا ولَم رُنا جاءعاد بهالك »أَم 

    ----------------------------------------------   59 آيه
ِ  «َوتکَِل عادٌ    ئئَجَحدوا ب ِم َوَعَصوا رُُسهَل اي ِّ بَعو {ِت َر ِ َجبّاٍر َعنيٍد َوات

َ لُکّ   ا اَ
پروردگارشان را انكار و  هايو نشانه اتي(قوم) عاد بودند كه آ نيا )،ي(آر
 يرويپ يزستيحق يكردند و از فرمان هر زورگو ينافرمان امبرانشياز پ

 . كردند
  آري

 ة) الواو( )297.ص12جدول في اعراب القرآن(الاستئنافي 
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  ستيزيزورگوي حق

 260.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن ج( »وا وعرَ اتَّبارٍ كُلِّ أَمبج يدنو أي »ع 
 العنيد و غضبه على يضرب و يقتل من الجبار إن قيل و الرؤساء السقاط و السفلة اتبع

   الحق قبلي ال الذي العناد الكثير
 284.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ج( وا وعرَ اتَّبارٍ كُلِّ أَمبمتعال ج 
   .المعصية على يعاقب و الغضب على يقتل الذي هو: الكلبي قال و الحق، قبول عن
 جبابرتهم من عنيد جبار كل أمر اتبعوا و)305: ص ،10 ج القرآن، تفسير في (الميزان 

 الناس يقهر الذي العظيم الجبار و إليه، يدعو كان ما و هود اتباع عن لكذ فألهاهم
 ملخص فهذا الحق، يقبل ال الذي العناد الكثير العنيد و أراد ما على يكرههم و بإرادته
 .الجبابرة طاعة و الرسل عصيان و باآليات الجحد هو و حالهم

    -----------------------------------------------   66آيه 
   ا  ّ َ َ ُ ف ينا ص َء اَ َ يَن ءاَمنوا َمَعهِلًحا نا  ِي يَوِمِئـٍذ  {َواذل ِ ٍة ِمنّا َوِمن  َ َ ِ’ 

  ُ  ِا َ   َربَك هَُوالَقِوي ال
صالح و مؤمنان ، ديهالك آنان) فرا رس ي(برا كه فرمان ما يهنگام

آن روز  يياز (عذاب و) رسوا، شياز جانب خو يهمراهش را با رحمت
  . است رناپذيو شكست يكه قو پروردگارت است نيا رايز؛ مينجات داد

  عذاب

 314.ص10(الميزان في تفسير القرآن ج( »نْ وزْيِ مخ ذئموعلى فمعطوف »ي 
  .يومئذ خزي من و العذاب من نجيناهم التقدير و محذوف

    -----------------------------------------------   69آيه 
    َوَلَقد    َءت رُُسنُلا ي ِا ُ َ بِابل ـا بَلِـ «مٌ ـ قاَل َسلـ «ًماـ قالوا َسل ه َء   َث اََ

  بِِعجٍل َحنيٍذ 
. را) آوردند ي(والدت فرزند ي مژده ميابراه يما برا آوراناميپ يراست به

(پاك و  يدرود«گفت: !» ميفرستي(بر تو) درود م ييكوين به«گفتند: 
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) شاني(برا انيبر ايكه گوساله دينكش يو طول، ». خالصانه بر شما باد)
  . آورد

  فرستيم! گفت درودي (پاك و خالصانه بر شما باد)ميبه نيكويي بر تو درود

 الماً قالُوا« )320.ص10(الميزان في تفسير القرآن جقالَ س المو هم تسالموا أي »س 
 و.سالم عليكم أي سالم: إبراهيم قال و سالما، عليك سلمنا أي سالما: فقالوا إبراهيم
 المراد أن على دليل التحية مقام في نكرة وقوعه و نكرة ع إبراهيم تحية في الواقع السالم

 زاك سالم عليكم: التقدير و التكريم مزيد و للتفخيم محذوفا وصفا له أن أو الجنس به
 حياهم فقد نصبه من أبلغ السالم رفع أن: المفسرين بعض ذكر لذا و معناه، في ما أو طيب

   ضيف أنهم منه ظنا إكرامهم في فبالغ تحيتهم بأحسن
    ----------------------------------------------   73آيه 

ِ اهللاِ و قال  َ ِمن اَ   «ا اَتَعَجب َ َ َُت اِهللا َو ه ‘َعیَلكُـم اَهـَل ابلَيـِت  {تُهَر ـ  {ِان
يدٌ  َ يٌد  َ  

كه) رحمت  ي(در حال؛ يكنياز كار خدا تعجب م ايآ«فرشتگان) گفتند: (
 ي ستهياو شا رايز؛ ) استري(نبوت سراز خاندان و بركات خدا بر شما

  » . احسان فراوان است بخشش و يو دارا شيستا
  داراي بخشش و احسان فراوان

 المجيد الكريم )271.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن ج  
 411.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج( جِيدإليهم  اإلحسان كثير كريم م   
 299.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ج( جِيدو الخير كثير أي م 

  اإلحسان
    ----------------------------------------------   75آيه 

   ٌب ِان ِا یَلٌم اَّواهٌ ُمن َ  َ   ه
كننده (به درگاه دردمند و بازگشت اريبس، بردبار اريبس ميچرا كه ابراه

  . خدا) بود
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  بسيار دردمند

 يشاهده أو يصيبه مما التأوه كثير األواه و )326.ص10(الميزان في تفسير القرآن ج 
  السوء من
 301.ص6م ج(روح المعاني في تفسير القرآن الظي( اهو الذنوب من التأوه كثير أَو 

   الناس على التأسف
 412.ص2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج( اهه كثير أَوالذنوب من التأو  

    ----------------------------------------------   77آيه 
   ّا  َ  َو ِم َذرًعا َوقاَل هَءت رُُسنُلا لوًطا  ِ ِم َوضاَق  ِ   ذا يَوٌم َعصيٌب ـ َء 

قومش به)  يشرمياز (تصور ب، ما نزد لوط آمدند آوراناميكه پ يهنگام
 يروز، نيا«و توان شد و گفت:  تابيب، ناراحت شد و به سبب آنان، آنان
  » . سخت و دشوار است اريبس

  تاب و توان شدبي

 301.ص6(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ج( ضاقَ و عاً بِهِمو طاقة أي ذَر 
 خطوه مادا سار إذا مسيره في يذرع بيديه البعير ذرع مصدر األصل في هو و جهدا،
  الجهد و الطاقة موضع فوضع فيه توسع ثم المعروف، العضو هي و الذراع من مأخوذ

 اين روزي بسيار سخت و دشوار است

 279.ص5(مجمع البيان في تفسير القرآن ج( »هذا قالَ و موي يبصهائل أي »ع 
  بالشر. هفي الشر التف الشر كثير شديد
 هذا« )338.ص10(الميزان في تفسير القرآن ج موي يبصبعض ملتف شديد أي »ع 
   ببعض شره
    -----------------------------------------------   80آيه 

   ُ  قاَل َلو اَ ِ ًة اَوءاوي  ب م قُو     رُكٍن َشديٍد  ِا
 گاهيهيبه تك اي، داشتم ييروين، از) شما يبا (كمك برخ كاش يا«گفت: 

  !» بردميمحكم پناه م
  



 327  سورة هود  

 

  (كمك برخي از)با 

 341.ص10(الميزان في تفسير القرآن ج( »ي أَنَّ لَول ةً بِكُمقدرة لي ليت أي »قُو 
  به فأدفعكم بنصرتي يقوم إلي رشيد منكم رجل بانضمام بسببكم

    ----------------------------------------------   82آيه 
   ــا  ّ َ َ ــاَرةً ف ــا ِحج ــا َعیَله ــاِفَلها َواَمَطرن ــا س ــا عایِلَه ــا َجَعنل ن ُ ــٍل  َء اَ ّي ِ ــن  ِم

  ودٍ َمنض
و  ري) را زنيآن (سرزم، ديهالك آنان) فرا رس يكه فرمان ما (برا يهنگام
  ؛ ميباران كرد سنگ يدر پ يپهاي و آنجا را با كلوخ ميرو كرد

  پي درپي

 309: ص ،6 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روحنْضُودبعضه وضع نضد أي ) م 
  األمطار كقطار بعض إثر بعضه ليرس اإلرسال في نضد أو لعذابهم، معدا بعض على
 و. بعض على بعضه الموضوع: المنضود و )308: ص ،11 ج التنوير، و (التحرير 

 . فترة بينها ليس النزول في متتالية متتابعة أنها هنا المعنى

    ----------------------------------------------   83آيه 
َمًة ِعنَد َربَِّك   ِمَن ال «ُمَسو َ ِ َ بِبَعيٍد َوما  ِ  
شده  گذاريخاص) عالمت يهدف يرت (برا) كه نزد پروردگاهايي(سنگ 

  !ستي) دور نزكاران (قوم تو ني از ستم، ها)آن (سنگ )،ي(آر. بود
  قوم تو نيز

 347.ص10(الميزان في تفسير القرآن ج( »ما و ينَ هينَ ممالظَّال يدعالمراد قيل »بِب 
 و للتهديد، سوقم الكالم و ص النبي قوم من المشركون أو مكة أهل ظالمو بالظالمين
   ببعيد مكة ظالمي من الحجارة هذه ليست و المعنى
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    -----------------------------------------------   84آيه 

   ــَعيًبا َوِا ُ ُش ــديََن اَ ــ ‘َم ــاَل ي ــاَلكُ ـ ق ــَقوِم اعبُــُدوا اهللاَ م ــن ِال ُهـ م ِم ــ  {«ٍه َغ
اَن  ِكياَل َوا   ‘َوالتَنُقُصوا ا ّ  ُ  اَر ِا ّ ٍ َوِا َ ِ ُف َعیَلكُ  م  ذاَب م عَ اَ

يٍط  ُ   يَوٍم 
 يا«گفت: . )ميرا (فرستاد بيشع يعني از خودشان يكي، نينزد (اهل) مد

و  مانهيپ و در. ديندار ييخدا چيشما جز او ه. ديرا بپرست» اهللا«، قوم من
 نيبه ا يازي(و اصالً ن نميبيچراكه من شما را در رفاه م؛ ديوزن كم نگذار

بر ، است ريكه (عذابش) فراگ يروزاز عذاب  من)نيو (همچن. )ديكار ندار
  . دارم ميشما ب

  و اصالً نيازي به اين كار نداريد 

 إِنِّي« )361: ص ،10 ج القرآن، تفسير في (الميزان رٍ أَراكُمفي أشاهدكم أي »بِخَي 
 فال الخصب و الرخص و الرزق سعة و المال من عليكم تعالى اهللا أنعم ما هو و خير،
 في طمعا الناس أشياء من اليسير اختالس و الميزان، و كيالالم نقص إلى لكم حاجة
 عتوا و ظلما و المشروع سبيله غير من ذلك

    -----------------------------------------------   86آيه 
  ٌ ُ َلكُ  بَِقيُت اِهللا َخ َ م ِان ك ُ ُمؤِمن   ‘ن َفيٍظ اَنَا َعیَلكُ  َوما ِ   م 
، و من، است بهتر شما ي(حالل) خدا برا ي مانده يباق، ديگر مؤمن باشا

  » . با شماست) اري(و اخت ستمي(سود و ضرر) شما ن نگهبان
  من نگهبان (سود و ضرر) شما نيستم (و اختيار با شماست)

 قوله و )365: ص ،10 ج القرآن، تفسير في (الميزان» :أَنَا ما و كُملَيع يظفو أي »بِح 
 أنا فإنما نعمة و رزق أو طاعة أو عمل أو نفس من عندكم مما ء شي قدرتي إلى يرجع ما

 مهبط في تسقطوا أو خيركم و رشدكم فيه ما تختاروا أن لكم البالغ، إال عليه ليس رسول
 فَمنْ: «تعالى كقوله فهو منكم شر دفع أو إليكم خير جلب على أقدر أن غير من الهلكة
  .104 -:نعاماأل:» بِحفيظ علَيكُم أَنَا ما و فَعلَيها عمي منْ و فَلنَفْسه أَبصرَ
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    ----------------------------------------------   88آيه 
ُ اِ ءَ َقوِم اَرَ ـ قاَل ي  ُ ي  ن ك َ ّ َوَرَزقَـ ِمنـُه ِرزقًـا َحَسـنًا نُت    ‘بَيِّنَـٍة ِمـن َر  َومـا

  ِلَفكُم ِا ُ   اُريُد اَن ا  ‘ِان اُريـُد ِاال اِالصـالَح َمـا اسـتََطعُت  ‘كُـم َعنـهُ  اَ مـا
  ُب  وَ  ُت ِه تََولک َعیَل  ‘ِاّال بِاهللاِ  َوما تَوفي   ِایَلِه اُن

روشن از جانب  يلياگر(معجزه و) دل ديبه من خبر ده، قوم من يا«گفت:
، به من داده باشد( ييكوين يِپروردگارم داشته باشم و او از جانب خود روز

(با رو كردن)  خواهميمن است؟!) من نم ييو زورگو ينابخرد ي نشانه نيا
 ييو سودجو زميبه مخالفت با شما برخ، كنميم يبه آنچه شما را از آن نه

(بلكه) فقط ـ تا آنجا كه در توانم باشد ـ خواستار اصالح (جامعه) ؛ كنم
و به  كنميتنها بر او توكّل م. فقط به دست خداست قميهستم و توف

  ؛ گردمياو بازم شگاهيپ
  رخيزمكنم، به مخالفت با شما ب(با رو كردن) به آنچه شما را از آن نهي مي

 قوله و )367: ص ،10 ج القرآن، تفسير في (الميزان» :ما و أَنْ أُرِيد فَكُمما  إِلى أُخال 
أَنْهاكُم نْهالتقدير و نحوه؟ و كالميل بها يتعدى ما معنى لتضمينه بإلى المخالفة تعدية »ع :

  .لكم مخالفا عنه أنهاكم ما إلى أميل أو عنه أنهاكم ما إلى مائال أخالفكم
    ----------------------------------------------   89آيه 

َِمنكُ ـ َوي   َقوِم اليَ  يُصـيبَكُ  اَ م ِشـقا اَصـاَب قَـوَم نـوٍح اَو  م ِمثـُل مـا
 م بِبَعيٍد َوما قَوُم لوٍط ِمنكُ  ‘ِلٍح قَوَم هوٍد اَو قَوَم ص  

برساندكه آنچه به قوم  ييشما را به جا، مبادا مخالفت با من، قوم من يا
 و (دوران)قوم لوط، ) برسدزيبه شما (ن ،ديقوم صالح رس ايقوم هود اينوح 

  ؛ ستياز شما(چندان) دورن
  دوران

 قوله و )373: ص ،10 ج القرآن، تفسير في (الميزان» :ما و مقَو لُوط نْكُمم يدعبِب« 
 من أقل القومين بين الزمانية الفاصلة كانت قد و زمانكم و زمانهم بين كثيرا فصل ال أي

  .ع لموسى معاصرا شعيب و ع إلبراهيم معاصرا لوط نكا قد و قرون، ثالثة
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    -----------------------------------------------   91آيه 

َ ـ قالوا ي  َ ُشَعيُب ما نَفَقُه  ّا تَقـوُل َوِانّـا َل ِ ا  ً  َوَلـوال «َك فينـا َضـعيًفاـث
 َ َ َ    «َك ن َرهطَُك  ٍ  َوما َ ِ   اَنَت َعیَلنا ب

، و به نظر ما، ميفهميتو را نم هاياز حرف ياريما بس، بيشع يا«گفتند:
تو را  گمان يب، نبود اتلهياگر قوم و قب. يما ناتوان هست انيتو در م

  » . ينزد ما ندار يو توارج و قرب، ميكرديسنگسار م
  تو ارج و قربي نزد ما نداري

 423: ص ،2 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف( ما و نا أَنْتلَيزِيزٍ عال أى بِع 
 علينا يعزّ إنما و. الرجم عن نرفعك و القتل من نكرمك حتى رم،تك ال و علينا تعزّ

  دوننا يتبعوك لم و علينا يختاروك لم ديننا أهل من ألنهم رهطك،
 319: ص ،6 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح( ما و نا أَنْتلَيزِيزٍ عما بِع 
 حرمة على حافظةللم عنك نكف إنما و رجمك من نمتنع حتى محترم بمكرم أنت

   علينا  يختاروك لم و ديننا على ثبتوا الذين رهطك
 235: ص الجاللين، (تفسير( ما و نا أَنْتلَيزِيزٍ عرهطك إنما و الرجم عن كريم بِع 
  األعزة هم

    -----------------------------------------------   92آيه 
 ـ قاَل ي  ُ  َقوِم اََره  َعیَل َ  اَ وهُ َورا ُ َذ  ـَءكُـم ِمَن اِهللا َوا ّ  «ام ِظهِري ِان َر

يٌط  ُ ا تَعَملوَن  ِ  
فراموشش  يكلّ من نزد شما از خداكه به ي لهيقب ايآ، قوم من يا«گفت: 
  ؛ احاطه دارد تانياست؟ پروردگار من به كارها تريگرام، دايكرده

  به كلّي فراموشش

 مِ يا قالَ: «تعالى قوله )375: ص ،10 ج القرآن، تفسير في (الميزانأَ قَو طهزُّ يرأَع 
كُملَينَ عم اللَّه و وهاتَّخَذْتُم كُمراءا ورِيهو المعجمة الظاء بفتح الظهر إلى نسبة الظهري »ظ 
 وراءه اتخذه: يقال منسيا نسيا فيترك الظهر وراء الذي ء الشي هو و بالنسب غير إنما
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  به يعتن لم و يذكره لم و نسيه أي ظهريا

    ----------------------------------------------   98آيه 
ُ ـ يَوَم الِقي {قَوَمهيَقُدُم   ُ َورودُ  «انلّارَ  َمِة فَاَوَرَد   َوبِئَس الِوردُ ا

چه بد . كنديو آنان را وارد آتش م دآييقومش م شيشاپيپ، امتيروز ق
 !شوند يبرطرف شدن عطش)وارد آن مي كه (برا ست ايبِركه
  شونداي است كه (براي برطرف شدن عطش) وارد آن ميچه بد بركه

 قوله و )381: ص ،10 ج القرآن، تفسير في ان(الميز» :و بِئْس دالْوِر ودروالورد »الْم 
  للشرب اإلنسان و الحيوان من العطاش يرده الذي الماء هو
 291: ص ،5 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع( »و بِئْس دالْوِر ودروبئس أي »الْم 
   النار همنفوس إلحياء عطاشا يردونه الذي الماء
 و)426: ص ،2 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف دو. المورود الْوِر ودروالْم 

: قيل ثم بالواردة، أتباعه شبه و. الماء إلى الواردة يتقدم الذي بالفارط شبه. وردوه الذي
 النار و األكباد، تبريد و العطش لتسكين يراد إنما الورد ألنّ النار، يردونه الذي الورد بئس
   ضده
 329: ص ،6 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح( و بِئْس دالْوِر ودروأي الْم 
 في و األكباد تبريد و العطش لتسكين يورد إنما الورد ألن النار يردونه الذي الورد بئس
 قيل كذا اشتعالها و األكباد تقطع النار

    ----------------------------------------------   103آيه 
  ذ  َةِ ِلَك َأليًَة ِان ِ َف َعذاَب األ َن  ِ‘  ذ موٌع َلُه انلّاُس َوذ َ ِلـَك ِلَك يَوٌم 

ودٌ    يَوٌم َم
، ترسديكه از عذاب آخرت م يكس براي، ها)(سرگذشت نيقطعاً در ا

در) آن جمع ، فري(پاداش و ك يكه مردم برا ست يروز، آن. ست يا نشانه
  . شوديمكه (توسط همه) مشاهده  ست يروز، و آن، شونديم
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  شود(توسط همه) مشاهده مي

 قوله و )9: ص ،11 ج القرآن، تفسير في (الميزان» :و كذل موي ودشْهكالمتفرع »م 
 المشاهدة يوجب الجمع إذ »النَّاس لَه مجموع يوم ذلك. «السابقة الجملة على بظاهره
 و كالناس يشهد أن له من لكل شهودم بأنه يشعر إطالقه و بالناس مقيد غير اللفظ أن غير

 المالئكة حضور و الشياطين و الجن حشر على الدالة الكثيرة اآليات و الجن، و المالئكة
 ذكر كما الشهادة إطالق يؤيد هناك

    ----------------------------------------------   112آيه 
 فَاستَِقم كَ   ِ  ما ُ ه ‘َوَمن تاَب َمَعَك َوالتَطَغوات ا ٌ  {ِان ا تَعَملوَن بَص ِ  

و ، راست و بدون انحراف باش )،راه ني(در ا، ور شديطور كه مأمهمان
 انيو طغ، )طورنيهم زيهمراه تو (به درگاه خدا) بازگشتند (ن كه يكسان
 . ناستيب تانياو به كارها رايز؛ دينكن

  (در اين راه،) راست و بدون انحراف باش

 زيد أَبو )499،ص12(لسان العرب ج :تته و ء الشي أَقَممقَو تقام، معنىب فَقامقال اس :
 .استواؤه و ء الشي اعتدال االستقامة و

    ----------------------------------------------   116آيه 
  ُ َن ِمــَن الُقــروِن ِمــن قـَـبِل ِ فََلــوال  َــوَن َعــِن الَفســاِد  م اُولــوا بَِقيــٍة يَ

ُم َينـا ِمـ ـن اَ ِ   ’االَرِض ِاّال قیَلًال  ـوا مـا َ يـَن َظ بَـَع اذل ُ  َوات نـوافيـِه ِفـوا ا  َو
 َ ِم   ُم

نبودند كه  يلتيخردمندان و افراد بافض، از شما شيپ هايچرا از نسل
، و آنان، بودند) ني(چن ياندك البته بازدارند؟ ني(مردم را) از فساد در زم

كاران  ستم و، ميشان داد نجات مردم انيهستند كه از م يهمان كسان
يبه سر م رفتند كه در آن يو ناز و نعمت يگذران (فقط) دنبال خوش

  . كار بودندگناه يو افراد، بردند
  خردمندان و افراد با فضيلتي

 ةٍ أُولُوا )436: ص ،2 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشافيقخير و فضل لو أو ب .
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 مثال فصار أفضله، و أجوده يخرجه مما يستبقى الرجل ألنّ بقية الجودة و الفضل سمى و
   خيارهم من أى القوم، بقية من فالن: يقال و. الفضل و الجودة في
 نْ )353: ص ،6 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روحم كُملةٍ أُولُوا قَبيقأي ب 
 و للفضل اسما -البقية -يكون أن على فضل ذوو أو العقل و الرأي من باقية خصلة ذوو
 لنفسه المرء يصطفيها التي البقية من االستعارة سبيل على ذلك عليه أطلق و للنقل، الهاء
   ينفعه مما يدخرها و

    ----------------------------------------------   120آيه 
   ُ  َو ـُت بـِـه نَُقـص َعیَلــَك ِمــن اَنبـا ِّ ُســِل مــا نَُث   ‘فـُـؤاَدَك  ؛ِء ا ِذِه ـ َءَك  هــَو

 ي َق َوَموِعَظٌة َوِذ َ  ا ُؤِمن   ِل
گذشتسر يعني؛ ميكرد تيبر تو حكا )،را كه الزم بود ييتمام (خبرها

ي) كه دلت را با آن محكم و استوار مييهمان (خبرها؛ را امبرانيپ هاي
 يبرا يادآوريو پند و ، تو يبرا قتيحق و حق، )اتي(آ نيدر ا. ميكن

  . مؤمنان آمده است
  خبرهايي

 438: ص ،2 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف( ا ومن عوض فيه التنوين كُل 
  نبأ لك و قيل كأنه إليه المضاف
 238: ص الجاللين، (تفسير(ا وأي إليه المضاف عن عوض تنوينه و بنقص نصب كُل 
  إليه يحتاج ما كل

  يعني

 نْ )438: ص ،2 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشافم لِ أَنْباءلكل بيان  الرُّس   
 نْ« )71: ص ،11 ج القرآن، تفسير في (الميزانم لِ أَنْباءإليه أضيف لما بيان »الرُّس 
   كل
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  يوسف سورة
    ------------------------------------------------   3آيه 

   ــا ِ ــُن نَُقــص َعیَلــَك اَحَســَن الَقَصــِص  َ   َذا الُقــرءاَن َوِان ـ ِایَلــَك هــ اَوَحينــا
 ُ َِن الغ ؛نَت ِمن قَبهِل ك َ ِفیلَن ـ  

ها رابر تو داستان نيبهتر، قرآن بر تو نيا كردنِ يوح يلهيما به وس
 . يبود خبري(از آن)ب، نياز ا شيپ شك يكه ب يدر حال؛ ميكنيم تحكاي
  وحي كردنِ

 مصدري حرف) ما( )378: ص ،12 ج القرآن، إعراب في (الجدول   
 مصدرية ما )449: ص ،4 ج بيانه، و القرآن (إعراب  
 مصدرية ما بِما )78: ص ،2 ج الكريم، القرآن (إعراب  
 هذه ليكإ بإيحائنا أى )440: ص ،2 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 

  السورة
    ------------------------------------------------   6آيه 

َُك ِمذ َوكَ   ِّ َك َويَُع يَك َرب تَ َ ديِث وَ  ِلَك   نِعَمتَه تَأويِل االَ ِ ُ َعیَلـَك  {ي
  َ   َو   ءاِل يَعقوَب كَما َ ها  َ   اَ َ َوِااَبََويَك ِمن قَبُل ِا ِان َربَك َعیلـٌم  ‘َق ـ ه

 ٌ   َحك
كه (در  ياتفاقات قتيو از حق نديگزيدگارت تو را بر مپرور )،سان ني(بد 

و نعمتش را بر تو و  آموزديبه تو م، شودي) مشاهده ميداريخواب و ب
و  ميابراه يعنطور كه بر پدرانت يهمان؛ كنديتمام م عقوبيخاندان 

  . است ميدانا و حك اري) پروردگارت بسرايز؛ اسحاق تمام كرد (
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  شودكه (در خواب و بيداري) مشاهده مياز حقيقت اتفاقاتي 

 )الظاهر المتحصل من قصته ع المسرودة  )80، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج
في هذه السورة أن األحاديث التي علمه اهللا تعالى تأويلها أعم من أحاديث الرؤيا، و إنما 

تتصور له في  هي األحاديث أعني الحوادث و الوقائع التي تتصور لإلنسان أعم من أن
يقظة أو منام فإن بين الحوادث و األصول التي تنشأ هي منها و الغايات التي تنتهي إليها 
اتصاال ال يسع إنكاره، و بذلك يرتبط بعضها ببعض فمن الممكن أن يهتدي عبد بإذن اهللا 
تعالى إلى هذه الروابط فينكشف له تأويل األحاديث و الحقائق التي تنتهي هي إليها.و 

ؤيده فيما يرجع إلى المنام ما حكاه اهللا تعالى من بيان يعقوب تأويل رؤيا يوسف و ي
تأويل يوسف لرؤيا نفسه و رؤيا صاحبيه في السجن و رؤيا عزيز مصر و فيما يرجع إلى 

قالَ ال يأْتيكُما طَعام تُرْزقانه إِلَّا نَبأْتُكُما «اليقظة ما حكاه عن يوسف في السجن بقوله: 
فَلَما «من السورة، و كذا قوله:  37اآلية »: تَأْوِيله قَبلَ أَنْ يأْتيكُما ذلكُما مما علَّمني ربيبِ

و هم  ذَهبوا بِه و أَجمعوا أَنْ يجعلُوه في غَيابت الْجب و أَوحينا إِلَيه لَتُنَبئَنَّهم بِأَمرِهم هذا
   من السورة 15اآلية »: عرُونَال يشْ
    -----------------------------------------------   8آيه 

   هُ اََحب ِا ُن ُعصـبٌَة ِان اَبانـا َلـ َضلـ ِاذ قالوا یَلوُسُف َواَ َ ٍل ـ اَبينا ِمنّا َو
 ٍ   ُمب
و  وسفي يراست به«) گفتند: وسفيكن) كه (برادران  ادي(را  يزمان

 رومندين يما گروه كه نبا اي؛ تر از ما هستندمحبوب، نزد پدرمان، برادرش
  ؛ برديم آشكار به سري پدرمان در اشتباه يراست به. مي) هستدي(و مف

  اشتباهي آشكار

 ضاللى در ما پدر)16: ص ،11 ج تفسيرالقرآن، في الجنان روح و الجنان (روض 
 دين از ضالل و تدبير، و راى و صواب ره از است ذهاب ضالل به مراد و. روشن است

  . نخواستند
 ي أَبانا إِنَّ: «قولهم و)89: ص ،11 ج القرآن، تفسير في ان(الميزبِينٍ ضَاللٍ لَفقضاء »م 
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 دون السيرة فساد و السليقة في االعوجاج بالضالل يعنون و بالضالل أبيهم على منهم
  .الدين في الضالل

    ------------------------------------------------   9آيه 
  ُل َلكُم َوجُه اَبيكُم َوتَكونا َ هُ اَرًضا   ؛وا ِمن بَعـِدهقتُلوا يوُسَف اَِو اطَر

 قَوًما ص َ   ِلح
تا محبت  ديفكني(دوردست) ب ينياو را به سرزم اي، ديرا بكُش وسفي

 يبا زندگ ديشو يافراد، و پس از آن، شما شود پدرتان (فقط) متوجه
  » . خوب و خوش

  افرادي شويد با زندگي خوب و خوش

 (مترجم) خلُ«عطف بر » تكونوا. «1رسد: به نظر مي2ي امر است، و جزا» ي .
  ، صالح در عيش است، نه صالح اُخروي.»صالحين«
 خْلُ )25: ص ،12 ج التنوير، و (التحريرفالمراد. لألمر الجواب جملة من ليكون  ي 
 الدنيوي، الصالح فيه الصالح من المراد يكون أن فتعين به المأمور فعل عن ء ناشي كون
الديني الصالح المراد ليس و أبيهم، مع عيشهم في األحوال صالح أي. 

    -----------------------------------------------   14آيه 
   ُن ُعصبٌَة ِانّا َ ئُب َو ُه اذّلِ َ  قالوا َلنِئ الََکَ وَن ـ ِاًذا  ِ  

در آن ، اگر گرگ او را بخورد، ميهست رومندين يجماعت كه نيبا ا«گفتند: 
  ». متريستهيمردن شا يما برا، صورت

  تريمبراي مردن شايسته

 رُونَ إِذاً إِنَّا )388: ص ،6 ج العظيم، نالقرآ تفسير في المعاني (روحجواب لَخاس 
 عن أو استحقاقه، أو الضعف، عن تجوزا الهالك بمعنى إما الخسار و الجزاء، عن ء مجزى

 في نفع ال و عندنا غناء ال للهالك مستحقون أو عاجزون لضعفاء أي به الدعاء استحقاق
   لدمارا و بالخسار علينا يدعى ألن مستحقون أو حياتنا،
 رُونَ إِذاً إِنَّا )449: ص ،2 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشافجواب  لَخاس 
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 ما كان لئن له حلفوا:الحال واو عصبةٌ نَحنُ و في الواو و الشرط، جزاء عن مجزئ للقسم
 تعصب بمثلهم رجال، عشرة أنهم حالهم و -بينهم من أخاهم الذئب خطفة من خافه
 أو.عجزاً و خوراً و ضعفا هالكون أى خاسرون، لقوم إذاً إنهم - خطوبال تكفى و األمور

 ألن مستحقون أو. حياتهم في جدوى ال و عندهم غناء ال ألنه يهلكوا أن مستحقون
 الذئب أكل حين دمرهم و اللّه خسرهم: يقال أن و الدمار، و بالخسارة عليهم يدعى
 .حاضرون هم و بعضهم

 و الشيئين أحد عن يوسف إخوة عدل و )247: ص ،6 ج ،التفسير في المحيط (البحر 
 و قريب، عن إليه به يرجعون أنهم إيهامهم و الحزن، مدة لقصر به ذهابهم على حزنه هو

 ما كان لئن له فحلفوا به، تذهبوا أن منعه في األقوى السبب هو و الذئب قضية إلى عدلوا
 األمور تعصب بمثلهم رجال عشرة أنهم حالهم و بينهم، من أخاهم الذئب خطفة من خافه

 أو عجزا، و جورا و ضعفاء هالكون: أي خاسرون لقوم إذا إنهم الخطوب، تكفى و
 بأن مستحقون أو حياتهم، في جدوى ال و عندهم غنى ال ألنهم يهلكوا، أن مستحقون

 بعضهم الذئب أكل حين دمرهم و اللّه خسرهم: يقال أن و الدمار، و بالخسار عليهم يدعى
 .خسرنا و إذا مواشينا، هلكت فقد بعضنا حفظ على نقدر لم إن: قيل و. حاضرون هم و

    ----------------------------------------------   23آيه 
ا َعن نَفِسه راَوَدتُه ال  وَ   ِ  ‘َوَغلَقِت االَبـواَب َوقاَلـت َهيـَت َلـَك  ؛ هَُو بَي

ه «قاَل َمعاَذ اهللاِ    {ِان ّ ه «اَحَسَن َمثواَي  َر   َن وِ اليُفِلُح ال {ِان
درخواست  ياز و )،بيو فر (با نرمي، اش بوددر خانه وسفيكه  يزن

تو  يكه برا؛ بشتاب«كرد و درها را محكم بست و گفت:  ييجو كام
چراكه او مالك و ؛ پناه بر خدا«) گفت: وسفي ي(ول» . (آماده)ام
 قتيحق. كرده است كويو مقام مرا ن گاهيمن است (و) جا ارياخت صاحب

  » . رسنديبه هدف خود نم راناك است كه ستم نيا
  با نرمي فريب

 المراودة المطالبة بأمر بالرفق و  )340: ص ،5 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  338

  اللين ليعمل به
 و المراودة المطالبة برفق  )401: ص ،6 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح

  ء من راد يرود إذا ذهب و جاء لطلب شي
 بر رسيد غايت به و )43: ص ،11 ج تفسيرالقرآن، في الجنان روح و الجنان (روض 
 براى باشد مطالبه: گفتند و باشد، مخادعه مراودت و كرد، مراودت را او و كرد اظهار او

 به كه عملى آلت كه آن براى را ميل گويند مرود و كند، كارى تا حيلت نوعى به كارى
 كردن. توان تدبير و حيلت

    -----------------------------------------------   25آيه 
يَصـهَواستَ   َ ا ابلـاِب  {بََقا ابلاَب َوقَدت  ٍ َواَلَفيـا َسـيَِّدها دَلَ ُ قاَلـت مـا  ‘ِمـن دُ

  ا َ ءُ َمن اَراَد بِاَهکِلَ سو  ُسَجَن اَو َعذاٌب ایَلمٌ  ًءا ِاّال   اَن 
را از پشت  وسفي راهنيپ )،و (زن، گرفتند يشيدر از هم پ يهر دو به سو

 يكس يزن گفت: سزا. افتنديزن را كنار در و (ناگاه) شوهرِ آن ، پاره كرد
 ايشكنجه ايشدن  يفقط زندان، داشته است يتو قصد بد ي كه به خانواده
  . دردناك است

  شوهرِ

 جري إنه: قيل. زوجها بسيدها المراد )141: ص ،11 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
  بالسيد زوجهن يلقبن بمصر النساء كانت قد و مصر عرف على
 هازوجها)241: ص الجاللين، (تفسيرديس  
 سماه و الباب عند زوجها وجدا )347: ص ،5 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 

  أمرها مالك ألنه سيدها
    -----------------------------------------------   30آيه 

اِودُ فَت  ُ  ِ َ اَُت الـ َ َدينَـِة ا ِ ا ِسَوةٌ  قَـد َشـَغَفها  «؛نَفِسـه هـا َعـ َوقاَل 
َ  «ُحبا ٍ ـ َضل ها  ِانّا َل   ٍل ُمب



 339  سورة يوسف  

 

از غالمش )،بيو فر يبا نرم، (مصر زِيزن عز«در شهر گفتند:  يزنان
عشق (او) در اعماق قلبش نفوذ  يراست به. داشته جوييدرخواست كام

  » . برديآشكار به سر م ياو در اشتباه ناًيقي، به نظر ما. كرده است
  به راستي عشق او در اعماق قلبش نفوذ كرده است

 352: ص ،5 ج القرآن، تفسير في بيانال (مجمع (»ا شَغَفَها قَدبحبا أحبته أي »ح 
  قلبها شغاف دخل
 417: ص ،6 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح (»ا شَغَفَها قَدبشق أي »ح 
  .حجابه هو و قلبها شغاف حبه
 شغاف حبه خرق »شَغَفَها« )462: ص ،2 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 
 لسان لها يقال رقيقة جلدة قيل و القلب، حجاب الشغاف و الفؤاد، إلى وصل حتى قلبها
  .القلب
    -----------------------------------------------   31آيه 

ــرِ   َك ِ ــت  َع ِ َ ــا  ّ َ َ ُــن ُمتكَ ف َ ــَدت  ــن َواَعتَ ــَلت ِایَلِه ــِهن اَرَس ا َوءاتَــت لُک ئًئ
 ُج َعیَلِهــن ُن ِســكّينًا َوقاَلــِت ا ــ ــا  «واِحــَدٍة ِم ّ َ َ ــهَراَ ف نـَـه ،ينَ َ َوقَطعــَن  {اَك

َش  ُن َوقُلَن  َ ا ِان هـ ِهللا ما ه اَيِد ً َ َ  ـ ذا ب ٌ  ذا َ   ِاّال َمکَلٌ 
دعوت)  يرا برا ي(كس، ديآنان را شن رنگني )،كه (آن زن يهنگام

باشكوه)  يبها و مجلس گران هايي(يپشت، آنان يسراغشان فرستاد و برا
) وهيپوست كندن م ي(برا ييچاقو، از آنان كي) هر آماده كرد و به (دست

پس » . آنان آشكار كن يخودت را برا«) گفت: وسفيداد و (آنگاه به 
يو (از خود ب افتندي زانگياو را بزرگ و شگفت، دنديكه او را د يهنگام
سبحان اهللا! «و (از تعجب) گفتند:  دنديشدند و) دستان خود را بر خود

  ». است فيو شر يعال ايفقط فرشته نيا؛ ستيانسان ن نيا
  خودت را براي آنان آشكاركن

 419: ص ،6 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح( هِنَّ اخْرُجلَيلهن ابرز أي ع 
 لمجرد إلّا بالخروج تأمره لم أنها الظاهر و.بهن غرضها ليتم أمورهنّ ترتيب عقيب يكن لم
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  مرامها فيحصل يرينه أن
 انگيز يافتند گ و شگفتاو را بزر

 )أعظمنه، أي أعظمن جماله و  )55، ص: 12 التحرير و التنوير، ج رْنَهمعنى أَكْب
  شمائله، فالهمزة فيه للعد، أي أعددنه كبيرا

    -----------------------------------------------   32آيه 
  قاَلت فَـذ ُ ُ ِل ي  اذل فيـهِ ن ـ ُ  «فَاستَعَصـمَ  ؛َعـن نَفِسـه {َوَلَقـد راَودتُـه «ت

َ يَفعَ   َوَلنِئ  ه ل ما ُ ُ  َویَلَكونًا ِمَن الص  {ءا َ يَن یَلُسَج ِ  
همان ، )ديخوانيكه شما او را فرشته م ي(كس نيا«مصر) گفت:  زِي(زن عز

 )،ي(آر. ديكردي(عشق به) او سرزنش م ي كه مرا در باره ست يكس
و (او) به ، كردم ييجو از او درخواست كام )،بيو فر يمن (با نرم يراست به

، نكند، دهميو قطعاً اگر آنچه را كه به او فرمان م، كرد يخوددارشدت 
 ». خواهد شد ليو حتماً خوار و ذل شود يم يقطعاً زندان

  آري

 ة) الواو( )420: ص ،12 ج القرآن، إعراب في (الجدولاستئنافي  
  به شدت خودداري كرد

 يدل مبالغة بناء: االستعصام )467: ص ،2 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 
  منها االستزادة في يجتهد هو و عصمة في كأنه الشديد، التحفظ و البليغ االمتناع على
    ----------------------------------------------   35آيه 

ُ ِم  َ  بَدا    {ِت یَلَسجُنُنهـ بَعِد ما َراَوُا األي ُ ّ ٍ  َح   ح
 نينظرشان بر ا، دندي) را دوسفي يگناهيب ها(يكه نشانه پس از آن، آنگاه
  . كنند يزندان ياو را تا مدت حتماً كه شد

  نظرشان بر اين شد

 بدا لهم بداء، أى: ظهر لهم )468: ص ،2 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 
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    ----------------------------------------------   36آيه 
جَن فَتَياِن     «َوَدَخَل َمَعُه الّسِ ا ُ   قاَل اََحُد ّ   ِا ًرا اَرا َ  ُ ِ   «اَع ّ ُ ِا َ  َوقـاَل األ

  َ  اَرا ُل ف ِ ُ اَ ًا تَأ ُ ِمنهُ وَق َرأ ُخ نَبِّئنا بِتَأويهِل  «ُل الط»“  َ َك ِمـَن  ِانّا 
 َ ِسن ُ   ا
خودم را (در «گفت:  از آنان يكي. دو جوان وارد زندان شدند، همراه او
؛ ». فشارميرا م ي) انگوري خوشه، شراب ي هيته يكه (برا نميبيخواب) م

را  يسرم (تكّه)نان يكه رو نميبيرا م مخود)،در خواب«(گفت:  يگريو د
 رايز؛ آن آگاه كن ريما را از تعب. خورنديكه پرندگان از آن م كنميحمل م

  ». يكوكارانيتو از ن، ما نظر به
  انگوري

 رُ )468: ص ،2 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشافصراً أَععنبا يعنى خَم  
 رُ )429: ص ،6 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روحصراً أَععنبا، أي خَم  
 رُ« )171: ص ،11 ج القرآن، تفسير في (الميزانصراً أَععنبا أعصر أي »خَم 

   

    -----------------------------------------------   41آيه 
ــ   ـ ي ــا ــجِن اَّم ِ الّسِ َ ُ  صاِح ــُدك ــهاََح ــ َرب َس ــًرا {ما فَ ُ فَيُصــَلُب  «َ َ ــا األ َواَم

ُ ِمن َرأِسهفَتَألُکُ  االَ  ‘؛ الط َ ِ ُ َستَفِتياِن ق ي فيِه  اذل ُ  
سرور خود شراب  به)و شود ياز شما (آزاد م يكاما ي، بندانِ (من)هم يا
 از و پرندگان شود يبسته م يدرخت ي محكم به تنه، يگريو اما د، دهديم

، ديديكه از آن پرس يري(وقوع) تعب. (مغز) سرش خواهند خورد
  » . ست يقطع

  قطعي

 471: ص ،2 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشافيرُ ) قُضما  تم و قطع الْأَم
 فيه من أمركما و شأنكما  تَستَفْتيانِ
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    -----------------------------------------------   42آيه 

ي َظن اَ   هَوقاَل ِلذل ُ  ناٍج  {ن َُما اذ سِم يطـ  ِعنَد َربَِّك فَاَ ُه الش ــ َر ُن ِذ
َ  ؛َربِّه جِن بِضَع ِسن ِ الّسِ   فبََلَِث 

گفت: ، كنديم داپي نجات دانستياز آن دو نفر كه م يكي) به وسفي(
) نزد وسفي( يِادآوري، طانيش، پس از آن» . كن اديمرا نزد سرورت «

  . در زندان ماند ي) چند سالوسفي(، جهيو در نت، برد يو اديسرورش را از 
  دانستمي

 ي« )359: ص ،5 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمعلَّذأَنَّ ظَنَّ لا ناجٍ همنْهمعناه»م 
 مالقٍ أَنِّي ظَنَنْت إِنِّي تعالى قوله في كما متخلص أي ناج أنه الوحي طريق من علم للذي

هسابِياألكثرين قول هذا ح   
 مع اعتقاده على الظن إطالق و )181: ص ،11 ج القرآن، تفسير في (الميزان 

 لعله األحاديث تأويل علمه ربه بأن هتصريح و به المقطوع المقضي من بأنه لهما تصريحه
 يظُنُّونَ الَّذينَ: «تعالى كقوله القرآن في نظائر له و االعتقاد مطلق على الظن إطالق من
مالقُوا َأنَّهم هِمب46: البقرة: »ر.  
 ظَنَّ )472: ص ،2 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف يوسف هو الظانّ ناجٍ أَنَّه 
 يكون و الشرابي، هو فالظان الوحى بطريق كان إن و االجتهاد، بطريق لهتأوي كان إن

   اليقين بمعنى الظنّ
 243ص الجاللين، (تفسير( ي قالَ ولَّذأيقن ظَنَّ ل   
 243: ص ،)شبر( الكريم القرآن (تفسير( »ي قالَ ولَّذعلم »ظَنَّ ل  

    -----------------------------------------------   47آيه 
  َ ــن َن َســبَع ِس َر َ ــاَل  ــا حَ  ق َ ــا  ً ُ فَــَذروهُ  ُســنبهُِل َداَب ــا  ِاّال “ َصــد ّ ِ ــًال  قیَل

  تَألُکوَن 
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و ، ديكنيكشت م تيهفت سال با جد، طبق معمول«) گفت:وسفي( 
يكه م ياندك مقدارمگر ؛ ديكن رهاش ذخيبا خوشه، ديآنچه را درو كرد

 . ديخور
  طبق معمول

 التعب، معناه أصل و -لدأب )444: ص ،6 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح 
 التعب له الالزم العمل مداومة من تنشأ ألنها المستمرة العادة عن به يكنى و

 )الدأب العادة يقال دأب يدأب دأبا )363، ص: 5 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج... 
أي فازرعوا سبع سنين متوالية عن ابن عباس أي زراعة » تَزْرعونَ سبع سنينَ دأَباً«

 الية في هذه السنين على عادتكم في الزراعة سائر السنينمتو

 )قال الراغب: الدأب إدامة السير دأب  )189، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج
و الدأب العادة المستمرة » و سخَّرَ لَكُم الشَّمس و الْقَمرَ دائبينِ«في السير دأبا قال تعالى: 

أي كعادتهم التي يستمرون عليها. انتهى » كَدأْبِ آلِ فرْعونَ«دائما على حاله قال تعالى: 
  و عليه فالمعنى تزرعون سبع سنين زراعة متوالية مستمرة

  جديت

 )و قيل: هو من دأب بمعنى التعب أي  )189، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج
 تزرعون بجد و اجتهاد

 )و يقال دأب في عمله يدأب دءوبا  )363، ص: 5 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
 ل دأبا أي بجد و اجتهاد في الزراعةيو ق ...اجتهد

    ----------------------------------------------   49آيه 
  يَأ ِمن بَعِدذ  وَن ُ ِ   ِلَك عاٌم فيِه يُغاُث انلّاُس َوفيِه يَع

ي) ميكه مردم در آن باران (فراوان رسديفرا م يسال، پس از آن، آنگاه
 ». رنديگيرا) م يروغن هايو دانه هاوهي(م ي عصاره، و در آن ننديب
  هاي روغني راها و دانهميوه

 قوله و )191: ص ،11 ج القرآن، تفسير في (الميزان» :و يهرُونَ فصعو العصر من »ي 
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 و للدبس التمر و العنب ماء كإخراج بالضغط دهن أو ماء من ء الشي في ما إخراج هو
 غيرهما و االستصباح و تداملالئ السمسم و الزيت دهن إخراج و غيره

 )رُونَ« )365، ص: 5 مجمع البيان في تفسير القرآن، جصعي يهف الثمار التي تعصر » و
 في الخصب كالعنب و الزيت و السمسم

    ----------------------------------------------   53آيه 
   ِّ  َوما َ

ُ   ُي ا  ِان انلفَس َالَّماَرةٌ بِالّسو  ‘نَف ّ   ‘ِء ِاّال ما َرِحـَم َر ّ غَ  ِا فـوٌر َر
 ٌ   َرح

از لغزش) ، خدا ياري(است) كه من خودم را (بدون  ي) در حالني(البته ا
 يمگر كس؛ دهد يفرمان م يبه بد ناًيقينفس (انسان)  رايز؛ دانميدور نم

. نفسش حفظ كند) هايكه پروردگارم به او رحم كند (و او را از وسوسه
 ». آمرزنده و مهربان است اريپروردگار من بس

  لي (است) كهدر حا

 )ي« )8، ص: 5 إعراب القرآن و بيانه، جرِّئُ نَفْسما أُب الواو حالية ...»و  
 ما« )93، ص: 2 اب القرآن الكريم، ج(اعر الواو حالية» و. 

  لغزش

 )ي« )480، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جرِّئُ نَفْسما أُب من الزلل،  » و
  ية و ال أزكيها.و ما أشهد لها بالبراءة الكل

  مگر كسي كه

 )ي« )480، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جبر محإال البعض  »إِلَّا ما ر
  الذي رحمه ربى بالعصمة كالمالئكة.

 ) :يبمعن »ما« )245تفسير الجاللين، ص نم.  
 )ي« )368، ص: 5 مجمع البيان في تفسير القرآن، جبر محمن أي إال» إِلَّا ما ر 

  . رحمه اهللا
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    ----------------------------------------------   54آيه 
کَِلُ ائتو بِه  َ  «اَستَخِلصُه نِلَف “َوقاَل ا ا  ّ َ َ هف َ }  ينـا َك ایلَـوَم دَلَ ـ قـاَل ِان
ٌ َم   ٌ اَم

» . خود كنم ي ژهيتا او را (مشاور) و دياو را نزد من آور«پادشاه گفت: 
مقام و  ما داراي از) امروز تو نزد«(گفت: ، كه با او صحبت كرد يهنگام

 ». يمنزلت و مورد اعتماد هست
  مشاور

 )ي« )369، ص: 5 مجمع البيان في تفسير القرآن، جنَفْسل هصتَخْلأي أجعله » أَس
  .خالصا لنفسي أرجع إليه في تدبير مملكتي و أعمل على إشارته في مهمات أموري

    ----------------------------------------------   59آيه 
ِ قـاَل ائتـو بِـ  َهـاِز ِ  ُ ـَز ّا َجه َ ُـَو ُ اٍَخ َل َوَن اَ  ‘مم ِمـن اَبـي َ  اَال  ّ 

 َ ِ ال ِیلَن او ُ ُ ا   يَل َواَنَا َخ
گفت: ، ) آنان سوار كردهايشان را بر (مركب كه بار و توشه يهنگام

كه من دينيبيمگر نم. ديرا نزد من آور تان يبرادر پدر )،ندهينوبت آ«(
 ؛ هستم؟ زبانيم نيترو من به دهمي(ها) را تمام و كمال مهيسهم
  هاي) آنان سوار كردشان را بر (مركببار و توشه

 )484، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »مهازِهبِج مزَهها جلَم أى  »و
أصلحهم بعدتهم و هي عدة السفر من الزاد و ما يحتاج إليه المسافرون و أوقر ركائبهم 

  بما جاءوا من الميرة.
 )قال الراغب في المفردات،: الجهاز ما  )209، ص: 11 ميزان في تفسير القرآن، جال

يعد من متاع و غيره، و التجهيز حمل ذلك أو بعثه. انتهى. فالمعنى و لما حملهم ما أعد 
  .لهم من الجهاز و الطعام الذي باعه منهم

 )أوقر ركائبهم أصلحهم بعدتهم و  )9، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
 .بما جاؤوا ألجله
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    -----------------------------------------------   61آيه 

  اِودُ َعنُه اَباهُ َوِانّا َلف ُ َ قالوا َس   ِعلو
از پدرش  يآمدن)او را با اصرار و نرم، شده يبه هر ترفند«(گفتند:
   ». مكنييكار را) م نيخواست و حتماً ما (ا ميخواه

خواهيم (به هر ترفندي شده، آمدن) او را با اصرار و نرمي از پدرش 
  خواست

 )المراودة كما تقدم هي الرجوع في أمر  )210، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج
   .مرة بعد مرة باإللحاح أو االستخدام

 )485، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »أَباه نْهع نُراوِدسنخادعه  »س
  . عنه، و سنجتهد و نحتال حتى تنتزعه من يده

 )11، ص: 7 ني في تفسير القرآن العظيم، جروح المعا (»أَباه نْهع نُراوِدأي  » قالُوا س
 .سنخادعه و نستميله برفق و نجتهد في ذلك

    -----------------------------------------------   65آيه 
ُم رُدت ِایَلِهم  َ ّا فَتَحوا َمتاَعُهم َوَجدوا بِضاَع َ   «َو  ؛ِذههـ «اَبانا ما نَـبقالوا ي

ُ  «بِضاَعتُنا رُدت ِایَلنا َ َ َو دادُ  َ نا َو َفُظ اَ َ ٍ  يَل  اَهنَلا َو  يـٌل ِلـَك كَ ذ  «بَع
 ٌ   َس
هيكه سرما افتندي نيچن، (گندم) خود را گشودند يسهيكه ك يهنگام
به خودشان بازگردانده شده  )،(كه در مقابل غلّه پرداخت كرده بودند شان
است كه به م ي هيسرما نيم؟ايخواهيچه م گريد، پدرجان«گفتند: . است

انوادهخ ي) و براميريگيكمك م هيسرما ني(از ا. ما بازگردانده شده است
، و (با بودن او) ميكنيو از برادرمان محافظت م ميآوريم ييمواد غذا مان

(و  ست يزيناچ ي هيسهم، نيا. مييافزاي) ممان هيبار شتر (بر سهم كي
 ». )ستين يما كاف يبرا

  آوريمغذايي ميمان مواد و براي خانواده

 )لَنا« )13، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جيرُ أَهنَم أي نجلب لهم  »و
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  .الميرة، و هي بكسر الميم و سكون الياء طعام يمتاره اإلنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد
    ----------------------------------------------   66آيه 

  {قاَل َلن اُرِسـهَل   ّ  بِـهتُؤتـوِن َموثًِقـا ِمـَن اِهللا تَلَـ َمَعكُـم َحـ   “أتُن ـاَط  ِاّال ُ اَن 
 ُ ِ   «مب ا ّ َ َ  ءاتَوهُ مَ  ف َ   ما نَقوُل َوكيٌل  وثَِقُهم قاَل اهللاُ 

محكم  يمانيكه پ نياو را با شما نخواهم فرستاد مگر ا«) گفت: عقوب(ي
كه حتماً او  ديبه من بده )،شده ختهي) از جانب خدا (آمي(كه با سوگند
مشكل  ايگرفتار مرگ  كه نيمگر ا؛ آورد دين خواه) نزد ميرا (در هر حال

 گفت:، بستند مانيپ او كه با يپس هنگام» . ديشو ييفرسا طاقت
  » . ناظر و مراقب گفتار ماست، خداوند«

   
  پيماني محكم (كه با سوگندي) از جانب خدا (آميخته شده)

 )تَّى تُؤْتُونِ « )487، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جحنَ اللَّهقاً مثوم«  
حتى تعطوني ما أتوثق به من عند اللّه، أراد أن يحلفوا له باللّه: و إنما جعل الحلف باللّه 

   موثقاً منه ألن الحلف به مما تؤكد به العهود و تشدد.
  فرسايي شويدگرفتار مرگ يا مشكل طاقت

 )إِلَّ« )15، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جحاطَ بِكُمأي إال  »ا أَنْ ي
  .أن تغلبوا فال تطيقوا ذلك أو إال أن تهلكوا جميعا و كالهما مروي عن مجاهد

 )487، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »حاطَ بِكُمإال أن  »إِلَّا أَنْ ي
   تغلبوا فلم تطيقوا اإلتيان به. أو إال أن تهلكوا.

 )379، ص: 5 آن، جمجمع البيان في تفسير القر( »حاطَ بِكُمأي إال أن  »إِلَّا أَنْ ي
  .تهلكوا جميعا عن مجاهد و قيل إال أن تغلبوا حتى ال تطيقوا ذلك عن قتادة
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    -----------------------------------------------   67آيه 

قَةٍ ـ َوقاَل ي   التَدُخلوا ِمن باٍب واِحٍد َوادُخلوا ِمن اَبواٍب ُمتََفّرِ ِ   «بَ اُغـ  َوما
 ُ َ َعـــن ُكـــُم ِاّال ِهللاِ  «ءٍ م ِمـــَن اِهللا ِمـــن    «ِاِن ا َوَعیَلـــِه  «لـــُت َعیَلـــِه تََو

  وَن فیَلَتََو ُتََولّکِ   ِل ا
 يهاو از دروازه ديوارد (شهر) نشو، دروازه كياز ، پسرانم«) گفت: عقوبي(

از (قضا و قدر) خدا  يزيچ توانميمن نم، حال نيبا ا. ديمختلف وارد شو
تنها . خداست يفقط برا )،نشي(بر آفر يران كم) حراي(ز؛ را از شما دور كنم

 ». كنند توكّلبر او  ديكنندگان فقط با و توكّل، كنميبر او توكّل م
  زيرا

 )ثم علله بقوله  )218، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج»لَّهإِلَّا ل كْمإِنِ الْح.«  
    -----------------------------------------------   68آيه 

ُ مـا   ُ اَبـو َ َ ّا َدَخلـوا ِمـن َحيـُث اَ َ ٍء ِاّال َو َ ُم ِمـَن اِهللا ِمـن  َن يُغـ َعـ
 َ  َجًة  نَفِس يَعقـوَب ق ه ‘هاضـ ـ نـ {َوِان  ـا َع ِ ــ ُه َولـذَلو ِعلـٍم  َ ِكن اَ َ

وَن  َ   انلّاِس اليَع
وارد ، كه پدرشان به آنان فرمان داده بود ييكه از همان جا يهنگام

يبر سرشان آمد و پدرشان) نم، داديرخ م ستيبا ي(آنچه م، (شهر) شدند
البته (خداوند) . از (قضا و قدر) خدا را از آنان دور كند يزيچ توانست
برادران را  يركرد (و گرفتا برآورده، بود عقوبيرا كه در جان  ايخواسته
) ياو علم (فراوان يراست و به، قرار داد) عقوبيبه  وسفي دنيرس يمقدمه

  . داننديرا) نم يعلم نيمردم (چن شتريب يول؛ داشت ما ميتعل ي به واسطه
  داد، بر سرشان آمدبايست رخ مي آنچه مي

 )جواب الشرط محذوف دلّ عليه معنى  )29، ص: 13 الجدول في إعراب القرآن، ج
 .الجملة المنفية: ما كان يغني عنهم .... أي: أصابهم ما أصابهم
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ود، برآورده كرد (و اي را كه در جان يعقوب بالبته (خداوند) خواسته
  ي رسيدن يوسف به يعقوب قرار داد)گرفتاري برادران را مقدمه

 )لكن اهللا سبحانه قضى بذلك حاجة في  )219، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج
نفس يعقوب ع فإنه جعل هذا السبب الذي تخلف عن أمره و أدى إلى تفرق جمعهم و 

 ى يوسف ع.نقص عددهم بعينه سببا لوصول يعقوب إل

    ----------------------------------------------   72آيه 
   َن  ِ کَِلِ َو ٍ َواَنَا بِه ؛َء بِهقالوا نَفِقُد ُصواَع ا ُل بَع ٌ  ؛ِ   َزع

 وسفيو ( مايگم كرده )،هست زيشاه را (كه جامش ن ي مانهيپ«گفتند: 
) دارد و من (خود) ضامن زهيبار شتر (جا كي، اورديگفته) هر كس آن را ب

  » . ام آن
  تكه جامش نيز هس

 )الصواع بالضم السقاية و قيل: إن  )223، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج
الصواع هو الصاع الذي يكال به، و كان صواع الملك إناء يشرب فيه و يكال به و لذلك 

 .سمي تارة سقاية و أخرى صواعا

    ----------------------------------------------   76آيه 
   م قَبَل ِوعا ِ ِ  بِاَوِعيَ

ََجها مِ فَبََداَ  استَ ُ  ِء اَخيِه  ِلَك كِـدنا كذ  ‘ِء اَخيهِ ن ِوعا
َ  «یِلوُسَف    ما  کَِلِ ِاّال هُ  ديِن ا   یِلَأُخَذ اَ َشا فَُع َدَرج ‘َء اهللاُ اَن  َ ٍت َمن ـ

  ُ  ’ءُ َشا   ّلِ ذي ِعلٍم َعیلمٌ َوفَوَق 
. رو كرد گري) بار برادران ديِبه(بررس، ) بار برادرشيِپس قبل از (بررس

 اديراه چاره را  وسفيبه  نچنينيا. آورد رونيا از بار برادرش بآنگاه آن ر
او امكان نداشت كه برادرش  ي) براراي(ز؛ ميكرد ريو (كارش را) تدب ميداد

هر كس را . خدامگر به خواست ؛ را بر اساس قانون پادشاه بازداشت كند
التر از و با، ميبريباال م يدر مراتب و درجات، )مينيبب ستهي(و شا ميبخواه

  . دانا وجود دارد اريبس يشخص، يهر صاحب دانش
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  (كارش را) تدبير كرديم

 )رنا )37، ص: 13 الجدول في إعراب القرآن، ج(كدنا) بتضمينه معنى دب.  
 )ما كيد كرديم،  )121، ص: 11 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

  . يعنى تدبير ساختيم براى يوسف
 )28، ص: 7 فسير القرآن العظيم، جروح المعاني في ت( »فوسينا لدأي صنعنا و »  ك

  .دبرنا ألجل تحصيل غرضه من المقدمات التي رتبها من دس السقاية و ما يتلوه
  قانون

 ) :247تفسير الجاللين، ص( »كلينِ الْمي دحكم ملك مصر ألن جزاءه عنده  » ف
   .الضرب و تغريم مثلي المسروق ال االسترقاق

 )في حكم الملك و قضائه و أن  )387، ص: 5 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  .يحبسه إذ لم يكن ذلك من حكم ملك مصر و أهله عن قتادة

    ----------------------------------------------   77آيه 
  َق اٌَخ َلــهقــالو َ َ ــق فََقــد  ِ هــا يوُســُف  نَفِســه ‘ِمــن قَبــُل  {ا ِان يَ َ َ َ  ؛فَا َو

ُ  ايُبِده َ‘  ٌّ َ  ُ ا تَِصفوَن  «انًامَ  قاَل اَن ِ   َواهللاُ اَعَلُم 
 شتريپ رايز)؛ندارد ي(تعجب، كرده يدزد اگر«)گفتند:وسفي(برادران 

(گفته)را در  نيا وسفيو » . كرده بود يداشت كه (او هم) دزد يبرادر
 نيآشكار نكرد (و با خود) گفت:شما بدتر شانيدلش پنهان كردو برا

 . تر استشما آگاه حاتيو خداوند ازتوض ديرا دار تيوضع
  با خود

 )در خويشتن گفت:  )125، ص: 11 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج
  ».أَنْتُم شَرٌّ مكاناً«
 ) :قالَ« )247تفسير القرآن الكريم (شبر)، ص مفي نفسه »لَه.  
 ) :قالَ في نفسه )247تفسير الجاللين، ص .  
 )أنتم شر : «قال في نفسه )493، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
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  .بدل من أسرَّها »قالَ أَنْتُم شَرٌّ مكاناً«ألنّ قوله » مكانا
    ----------------------------------------------   78آيه 

   ُ ِان َلهقالوا ي َ َا ال  َ َ  ،ا نَـهاَبًا َشيًخا  ا فَخُذ اََحَدنا َم ً َ « ،ب َك ِمـَن ـِانّـا 
 ُ َ ا   ِسن

 يكي، نيبنابرا. و واالمقام دارد ريپ اريبس ياو پدر، (مصر) زيعز يا«گفتند: 
 كوكارانيتو از ن، به نظر ما كه نيچه ا؛ او بازداشت كن ياز ما را به جا

  » . يهست
  بسيار پير و واالمقام     

 )قيل: أرادوا مسنا كبيرا في  )32، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
 .القدر

 )أنه شيخ كبير السنّ أو كبير  )493، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
 القدر

    -----------------------------------------------   80آيه 
ا استَ   َ َ يايئَئسف ِ

َ و قاَل  «وا ِمنُه َخَلصوا  َ َ تَع ُ اَ ُ اَن اَباكُم قَد اََخَذ  اب
ُـ ُ  يوُســَف َعیَل طــ  َ ََح االَرَض  «م َموثًِقــا ِمــَن اِهللا َوِمــن قَبــُل مــا  فََلــن اَ

  ّ  يَأ َح   َذَن  ُ  اَ َ ُ ا «َم اهللاُ اَو  َ كِ ـ َوهَُوَخ   م
(برادرِ) . رفتند ينجواكنان به كنار، شدند ديكامالً از او نوم كهيهنگام
محكم (كه با  يمانيكه پدرتان پ ديدانيمگر نم: «گفت شان بزرگ

 شتريو پ، از شما گرفته است )،شده ختهي) از جانب خدا (آميسوگند
جدا  نيسرزم نيپس من از ا د؟يكرد يكوتاه وسفي) در مورد زي(ن

من  ي خدا در باره اي، كه پدرم به من اجازه دهد نينخواهم شد مگر ا
داور  نيو او بهتر، را بدهد) نيسرزم نياز ا خروجقضاوت كند(و فرمان 

  است
  كه كامالً از او نوميد شدندهنگامي

 )33، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »نْهوا مأَستَيا اسأي  » فَلَم
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يئسوا من يوسف عليه السالم و اجابته لهم إلى مرادهم، فاستفعل بمعنى فعل نحو سخر و 
استسخر و عجب و استعجب على ما في البحر، و قال غير واحد: إن السين و التاء 

بالغ في تحصيله، و لعل المرغوب م زائدتان للمبالغة أي يئسوا يأسا كامال ألن المطلوب
حصول هذه المرتبة من اليأس لهم لما شاهدوه من عوذه باللّه تعالى مما طلبوه الدال على 
كون ذلك عنده في أقصى مراتب الكراهة و أنه مما يجب أن يحترز عنه و يعاذ باللّه 

  .تعالى منه
 )وا« )494، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جأَستَيا. و زيادة يئسو »اس

 .السين و التاء في المبالغة

    -----------------------------------------------   81آيه 
  ا رِجعو  ُ  ا ِا  اَبي  ـم فَقولوا ي   اَبانا دنا ِ َ َق َوما  َ َ نا َوما  ِان ابنََك  ِ ا َع ِ ِاّال 

َ ـ نّا ِللَغيِب حُ    ِفظ
و ما فقط ، كرد يپسرت دزد، : پدرجاندييو بگو دينزد پدرتان بازگرد

كه رخ  ي(و اتفاقات بيو ما از غ ميداد يگواه، ميدانستيم طبق آنچه
  ؛ ميآگاه نبود)،داد

  آگاه نبوديم

 )ينَ« )393، ص: 5 مجمع البيان في تفسير القرآن، جظبِ حافلْغَيما كُنَّا ل أي إنا  »و
  .لم نعلم الغيب

 )لْ« )132، ص: 11 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، جما كُنَّا ل بِ وغَي
 ، و ما غيب ياد نداريم. »حافظينَ

    ----------------------------------------------   83آيه 
  ُ َلت َل قاَل بَل َسو ُ ام اَنفُُس ً يـٌل  «م اَ َ  ٌ ـ اهللاُ اَن يَـأتِيَ  «فََصـ َ َع

يعً  َ ِم  ه ‘اِ َهُ  {ِان   ُ َوالَعیلُم ا
) نفس يهوا، ها نياز ا شيبلكه (پ )؛ستين نيمطلب ا«() گفت: عقوبي(

و ، آن ماجراست) ي ادامه، ها نيو ا، آراست ( تاني) را براي(زشتكار ، شما
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؛ اورديآنان را نزدم ب ي است كه خدا همه ديام. باستيز يصبر )،(صبر من
 ». است ميدانا و حك ارياوست كه بس رايز

ها، هواي) نفس شما، كار (زشتي) را برايتان آراست(، و  بلكه (پيش از اين
  ست)ي آن ماجرا ها، ادامه اين

 )و قوله:  )231، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج» كُمأَنْفُس لَكُم لَتولْ سقالَ ب
حكاية ما أجابهم به يعقوب ع و لم يقل ع هذا القول تكذيبا لهم فيما أخبروه به و » أَمراً

حاشاه أن يكذب خبرا يحتف بقرائن الصدق و تصاحبه شواهد يمكن اختباره بها، و ال 
رميا بالمظنة بل ليس إال أنه وجد بفراسة » بلْ سولَت لَكُم أَنْفُسكُم أَمراً«هم بقوله: رما

إلهية أن هذه الواقعة ترتبط و تتفرع على تسويل نفساني منهم إجماال و كذلك كان األمر 
  فإن الواقعة من أذناب واقعة يوسف و كانت واقعته من تسويل نفساني منهم.

    ----------------------------------------------   85آيه 
ُ قال  ُ  وا تَاِهللا تَفتَُؤا تَذ ّ اِل  يوُسَف َح ًضا اَو تَكوَن ِمَن ا َ َ   َ تَكوَن 
 كه نيتا اي كنيم ادي وسفيقدر از  آن، به خدا سوگند«پسرانش)گفتند: (

  » . يهالك شو اي، يريمرگ قرار گ ي و در آستانه يشو ضيمر
  ي مرگ آستانه

 )الحرض و الحارض المشرف على  )233، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج
 الهالك.

    ----------------------------------------------   87آيه 
سوا ِمـن يوُسـَف َواَخيـِه َوالتَايـ ي  اذَهبوا فَتََحس  ِ َ بَ ه «سـوا ِمـن َروِح اهللاِ ئ ـ  {ِان

َ اليَاي َ ِاال الَقوُم الك  ُس ِمن َروِح اِهللا ئ   ِفرو
نان و از حال آ ديوجو كن و برادرش جست وسفيو در مورد  ديبرو، پسرانم
 نيا قتي) حقراي(ز؛ دينشو ديخدا نوم شيو از رحمت و گشا ديريخبر بگ

  ». شونديم وسيخدا مأ شياز رحمت و گشا است كه فقط افراد كافر
  رحمت

 )395، ص: 5 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »حِ اللَّهونْ روا مأَسال تَي أي ال » و
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  .تقنطوا من رحمته عن ابن عباس
 )249لجاللين، ص: تفسير ا( »حِ اللَّهونْ ررحمته »م .  
 ) :248تفسير القرآن الكريم (شبر)، ص (»حِ اللَّهونْ رمن رحمته و فرجه» م.  

  گشايش

 )43، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »حِ اللَّهونْ روا مأَسال تَي و« 
أصل معنى الروح بالفتح كما قال الراغب أي ال تقنطوا من فرجه سبحانه و تنفيسه، و 

  التنفس يقال: أراح اإلنسان إذا تنفس ثم استعير للفرج كما قيل: له تنفيس من النفس.
 )500، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »حِ اللَّهونْ رمن فرجه و تنفيسه. »م  

    -----------------------------------------------   91آيه 
ََك اهللاُ َعیَلنا وَ   َ ُ قالوا تَاِهللا َلَقد ءا اطِ ِان  َ   َ ئئنّا 

و ، داد ي(و) بر ما برترديخدا تو را برگز قتاًيبه خدا سوگند كه حق«گفتند: 
  » . ميما خطاكار بود يراست به
  داد ي(و) بر ما برترديتو را برگز

 ) :نا آثَرَك« )249تفسير الجاللين، صلَيع نا«فضلك  »اللَّهلَيع بالملك وغيره» اللَّه.  
 )نا« )502، ص: 2 قائق غوامض التنزيل، جالكشاف عن حلَيع اللَّه آثَرَك أى  »لَقَد

  .فضلك علينا
 )أي اختارك و فضلك علينا. )48، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج  
 )اإليثار هو االختيار و التفضيل )237، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج. 

    -----------------------------------------------   95آيه 
َك   ِ ـ َل َضل قالوا تَاِهللا ِان   کِلَ الَقد

ات به سر به خدا سوگند كه تو (هنوز) در (همان) اشتباه گذشته«گفتند: 
  » . يبرمي
  اشتباه

 ) :249تفسير الجاللين، ص( »كي ضَالللَف إِنَّك خطئك »تَاللَّه . 
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    ----------------------------------------------   100آيه 
ّوا َلـه  َ ِش َو َ َ ال َ ًدا {َوَرفََع اَبََويِه  ـ ُ»   ِمـن  َي ذا تَأويـُل رُءيــ اَبَـِت هـَوقـاَل ي

ا َحق ّ   «قَبُل قَد َجَعَلها َر   َوقَد اَحَسَن  جِن َو ََج ِمَن الّسِ ُ ِاذ اَ ِ م َءب
يط ََغ الش َ  ـ ِمَن ابلَدِو ِمن بَعِد اَن  َ َ ِا َ   ‘ُن بَي َوب َشا ا  ِ ّ َلطيٌف   ‘ءُ ِان َر

ه  َ  هَُوالَعیلمُ  {ِان ُ ا   ك
كنان  ) سجدهيو (همگ، نشاند يپدر و مادرش را باال برد و بر تخت پادشاه

(همان)  ريتعب نيا، پدرجان«(آنگاه) گفت: . افتادند در برابر او به خاك
به من  يراست به و، خواب من در گذشته است كه خدا آن را راست نمود

 طانيآن كه ش و پس از، آورد رونيلطف كرد آنگاه كه مرا از زندان ب
و) ، كرد جاديما الفت ا ني(ب، برادرانم را به هم زد ومن  اني) مي (رابطه

با ، بخواهد كهرا يپروردگارم هر كار رايز؛ ) آوردنجاي(به ا ابانيشما را از ب
 ميدانا و حك اريو اوست كه بس، كنديم ريو نفوذ كامل به آن تدب يآگاه
  ؛ است

  كندي و نفوذ كامل به آن تدبير ميهر كاري را كه بخواهد، با آگاه

 )58، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »شاءما يل يفي لَطبأي  »إِنَّ ر
لطيف التدبير له إذ ما من صعب إال و تنفذ فيه مشيئته تعالى و يتسهل دونها كذا قاله غير 

ور المدبر لها و المسهل لصعابها، واحد، و حاصله أن اللطيف هنا بمعنى العالم بخفايا األم
و لنفوذ مشيئته سبحانه فإذا أراد شيئا سهل أسبابه أطلق عليه جل شأنه اللطيف ألن ما 

  يلطف يسهل نفوذه.
 )اللطيف من أسمائه تعالى يدل على  )248، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج

ة به من باطن األشياء و حضوره و إحاطته تعالى بما ال سبيل إلى الحضور فيه و اإلحاط
أَ ال يعلَم منْ خَلَقَ و هو «هو من فروع إحاطته تعالى بنفوذ القدرة و العلم قال تعالى: 

ء  و األصل في معناه الصغر و الدقة و النفوذ يقال: لطف الشي 14الملك: »: اللَّطيف الْخَبِيرُ
الثقب الصغار، و يكنى به عن  بالضم يلطف لطافة إذا صغر و دق حتى نفذ في المجاري و
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  اإلرفاق و المالءمة و االسم اللطف.
    ----------------------------------------------   103آيه 

   َ اَ َوما ُؤِمن ِ َصَت  َ ُ انلّاِس َوَلو  َ  
  . آورندينم مانيمردم ا شتريب، مند باشي(البته) هرچند هم عالقه

  مندعالقه

 ) :رْص: فرط الشَّ )227المفردات في غريب القرآن، صط اإلرادةه، و فررَالح. 

 )لو حرصت و أحببت إيمانهمو  )275، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج. 

    ----------------------------------------------   108آيه 
  ؛ِذهـ قُل ه    َسبي َ اهللاِ اَد   ‘ا ِا بََعـ َ ٍة اَنَا َوَمِن ات َ  ـ َوُسبحـ «بَص  َن اِهللا َومـا

ِ ُ   َ اَنَا ِمَن ا
به ، نيقيو  رتيه) بر اساس بصك صورت ني(بد؛ راه من است نيا: بگو
خدا را  ).ميدار ايفهيوظ ني(چنروانميمن و پ. كنميخدا دعوت م يسو

  . ستميو من از مشركان ن شمارميپاك و منزه م
  بدين صورت كه

 )قيل معناه هذه الدعوة التي أدعو  )411، ص: 5 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  أَدعوا إِلَى اللَّه على«ئي ثم فسر ذلك بقوله إليها ديني و طريقي عن مقاتل و الجبا

  .»بصيرَةٍ
 )وا «ثم فسر سبيله بقوله  )508، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جعأَد

  .»بصيرَةٍ  إِلَى اللَّه على
 ) :ي« )251تفسير الجاللين، صبِيلس هلى«و فسرها بقوله  »هذع وا إِلَى دين اللَّهعأَد  

  ».بصيرَةٍ
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  الرعد سورة
    -----------------------------------------------   2آيه 

  ا ــم ــَع الس َ ي َرف هللاُ اذل ــاو َ َو َ ــٍد  َ َ  ِ ــ  اســتَوي  «ِت بَِغ ِش  ُ َ ــ َ ال َ»  َ  ــ َوَس
مَس َوالَقَمرَ  لُکٌّ «الش  ي ِالََجٍل ُمَس ـ‘ يَ ُل األي َ يَُفّصِ ُ االَ ِّ م ِت َلَعلكُـيَُد

    وقِنوَن ِء َربِّكُم تبِِلقا
، دينيهارا بب آن كههايي ها را بدون ستونكه آسمان ست يكس، »اهللا

 (جهان) مستقر شد (و شروع به حكم ييروا آنگاه بر تخت فرمان. برافراشت
به ؛ كرد ) رام و مسخّريمنافع مهم يو ماه را (برا ديكرد) و خورش راني
كار (عالم  )،(خداوند. اند در حركت نيمع يتا زمان كيكه هر  يطور
باشد . دهديم حي) را توضشها(يو نشانه اتي(و) آ كنديم ري) را تدبيهست

  . ديكن دايپ نيقي رو شدن با پروردگارتان كه شما به روبه
  رو شدنروبه
 ) :مقابلة الشي )745المفردات في غريب القرآن، ص :ء و مصادفته معا اللِّقاء. 

    -----------------------------------------------   3آيه 
ي َمــد االَرَض وَ   ــاَوهُـَواذل ـاًرا َجَعـَل ف َ َواَ ِ ِ اثلَمـر  «َروا

ِت َجَعــَل َوِمــن لُکّ
 ِ ِ اثنَ ا َزوَج َل انلهارَ  «ف ایل ِ   ذ  ِان  ‘يُغ   روَن ٍت ِلَقوٍم يَتََفك ِلَك َألي

محكم و پابرجا و  هاييكوه، را گستراند و در آن نيكه زم ست ياو كس
در آن جفت جفت قرار داد (و) با  يصولقرار داد و از هر نوع مح ييرودها

، ها) (نمونه نيدر ا يراست به. پوشاندي) روز را ميي(روشنا، (ظلمت) شب
  . (از علم و قدرت خدا) وجود دارد هايينشانه، شنديانديكه م يافراد يبرا
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  پوشاندبا (ظلمت) شب، (روشنايي) روز را مي

 )وله: ق )293، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج»لَ النَّهاري اللَّيغْشأي يلبس » ي
   .ظلمة الليل ضوء النهار فيظلم الهواء بعد ما كان مضيئا

    ------------------------------------------------   4آيه 
  االَرِض قَِطــٌع ُمتَجــاِور ِ ــَو يــٌل ِصــنواٌن ٌت َوَجن َ ٌت ِمــن اَعنــاٍب َوَزرٌع َو

ُس ُ ِصنواٍن     َوَغ ا ِ  َ ُل بَعَضـها  َ  ٍء واِحٍد َونَُفّضِ ُـب ِ االُ ِان  ‘ِل عـٍض 
 ذ     ٍت ِلَقوٍم يَعِقلوَن ِلَك َألي

هايي از انگور و باغ، هاي متفاوت و) كنار همقطعاتي (با ويژگي، در زمين
و (نيز) كشت و زرعي (گوناگون) و درختان خرما كه (گاهي) ، وجود دارد

ب هاي مختلف كه (همگي) با يك آاند و (گاهي) از ريشهاز يك ريشه
ها را در (طعم و كيفيت)  بعضي از آن )،و (با اين حال، شوندآبياري مي

هايي حقيقتاً در اين (مطلب) نشانه. بر بعضي ديگر برتري داديم، هاميوه
 . وجود دارد، گيرندبراي افرادي كه عقل خود را به كار مي

  هاي متفاوت و) كنار همقطعاتي (با ويژگي

 )424، ص: 6 آن، جمجمع البيان في تفسير القر( »تَجاوِراتم طَعضِ قي الْأَرف أي » و
أبعاض متقاربات مختلفات في التفاضل منها جبل صلب و ال ينبت شيئا و منها سهل حر 

  . ينبته و منها سبخة ال تنبت عن ابن عباس و مجاهد و الضحاك
 )ها بقاع مختلفة، مع كون )513، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

متجاورة متالصقة: طيبة إلى سبخة، و كريمة إلى زهيدة، و صلبة إلى رخوة، و صالحة 
  للزرع ال للشجر إلى أخرى على عكسها، مع انتظامها جميعاً في جنس األرضية.

 ) :متالصقات فمنها طيب و سبخ  )252تفسير الجاللين، ص تَجاوِراتبقاع مختلفة م
  . ئل قدرته تعالىو قليل الريع و كثيرة و هو من دال
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    -----------------------------------------------   6آيه 
ـَـثُالُت   ََســنَِة َوقَــد َخَلــت ِمــن قَــبِلِهُم ا ــيِّئَِة قَبــَل ا َســتَعِجلونََك بِالس  ’َو

    َوِا َ ِِهم َربَك ذَلو َمغِفَرٍة ِلنلّاِس    «ظُ   َربَك َلَشديُد الِعقاِب  َوِا
عذاب شتاب  كه در آوردن خواهندياز تو م، از (درخواست) رحمت شيپ

با . (بر سر كافران) آمده است هاييمجازات، از آنان شيپ كه حال آن؛ يكن
آنان  ي(بزرگ) برا يآمرزشي پروردگارت دارا، كارند مردم ستم كه نيا

  . كنديم فريك يسخت و قطعاً پروردگارت به، است
  خواهند كه در آوردن عذاب شتاب كنياز تو مي

 )ئَةِ «قوله تعالى:  )300، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، جيبِالس جِلُونَكتَعسي و
ثُالتالْم هِملنْ قَبم خَلَت قَد نَةِ وسلَ الْحإلى آخر اآلية. قال في المجمع: االستعجال » قَب

طلب التعجيل باألمر و التعجيل تقديم األمر قبل وقته، و السيئة خصلة تسوء النفس و 
و المراد باستعجالهم بالسيئة قبل الحسنة ...   و هي خصلة تسر النفس نقيضها الحسنة

  .سؤالهم نزول العذاب إليهم
    -----------------------------------------------   11آيه 

ِ يََديِه َوِمن َخلِفه {َله  َ باٌت ِمن ب َفظونَـه ؛ُمَعّقِ اهللاِ  {َ ِ ُ  ’ِمـن اَ ِّ ِان اهللاَ اليَُغـ
  ّ ـم ما بَِقوٍم َح ِ ِ وا مـا بِاَنفُ ِّ   ’يَُغ د َلـهاَراَد اهللاُ بَِقـوٍم سـو  َوِاذا َ َ َومـا  {‘ًءا فَـال 
ُ ِمن دونِه   ِمن واٍل  ؛َ
(از فرشتگان) داردكه به  يكنندگان بيرو و پشت سر تعق شِيانسان از پ
را (كه در رفاه  يقوم چيه تيوضع خدا. كنندياو را حفظ م، فرمان خدا

 رييد را (با گناه) تغخو تيآنان وضع كه نيتا ا، دهدينم رييتغ )،هستند
 يبازگشت چيه، ) بخواهدي(و عذاب يبد، يقوم يخدا برا كه يو زمان، دهند
  . داشت نخواهند يكارساز چياز خدا ه ريو آنان غ، ندارد

  كنندبه فرمان خدا او را حفظ مي

 )107، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »رِ اللَّهنْ أَممتعلق بما  » م
 للسببية أي يحفظونه من المضار بسبب أمر اللّه تعالى لهم بذلك. »منْ«ه و عند
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 )رِ«) 113، ص: 2 إعراب القرآن الكريم، جنْ أَميحفظونه«ـمتعلقان ب» م.« 

 )يحفظونه«ـمتعلقان ب »من أمر اللّه« )91، ص: 5 إعراب القرآن و بيانه، ج.«  
    -----------------------------------------------   13آيه 

َمـــِده وَ   ِ عـــُد  ـــواِعَق  وَ  ؛ِمن خيَفِتـــهةُ كـَــئِ  ” لـَــا وَ  ؛َُســـبُِّح ا ِســـُل الص ُ
  َشا ا َمن  ِ ُ وَ  ءُ فَيُصيُب   ُ اِل ـ ِ ِ اِهللا َوهَُوَشديُد ا   ِدلوَن 

، شمردي) منزّهش ميو نقص بي(از هر ع، دستاييكه او را م يدر حال، رعد
ها و صاعقه، )كننديم ني) به سبب ترس از عظمت او (چنزيو فرشتگان (ن

. )كندي(و هالك م رسانديم، و آن را به هر كس كه بخواهد فرستدرا مي
 تكه او به شد حال آن؛ كننديخدا بحث و جدل م ي كافران در باره

  . كنديمجازات م
  كنداو به شدت مجازات مي

 )حالِ« )435، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جالْم يدشَد وه أي شديد » و
  .عن علي (ع)األخذ 

    -----------------------------------------------   14آيه 
َّقِ  {َله  َةُ ا َن ِمن دونِه «َد يَن يَد ٍء ِاّال كَباِسِط  ؛َواذل َ ِ  ُ

َ َستَجيبوَن  ال
َ اكَفيِه   ِا  وَ  ‘؛بِباِلِغهَوما هَُو ِء یِلَبلَُغ فاهُ ا   ٍل ـ ِفريَن ِاّال  َضلـ ءُ الما دُعا
را  شانيكه (مشركان ا يست و كسانتنها سزاوار او، يقيحق شيايدعا و ن

؛ دهنديبه آنان نم يپاسخ چيه، خوانندياو م يبه جا )،به منظور عبادت
نشسته و) دو دستش را به  ي(تشنه) كه (بر سر چاه يمگر مانند شخص

كه آب (دور  يدر حال؛ آب دراز كرده تا (آب را) به دهانش برساند يسو
و  يكافران فقط در گمراه يدعا )،ي(آر. رسدياست و) به دهانش نم

 . ست يتباه
  بر سر چاهي نشسته

 )203، ص: 11 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج( » هكَفَّي طإِلَّا كَباس
لُغَ فاهبيل گسترد تا به دهنش رسد، و نرسد.  ، الّا چون كسى كه دست به آب»إِلَى الْماء
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نين على گفت و عطا: يعنى مثال او چنان باشد كه امير المؤم، در معنى او خالف كردند
كند به آب نرسد و هيچ سود ندارد  مرد تشنه بر كنار چاه نشسته، دست به چاه فرو مى

  .او را و هيچ غنا نكند
  دور است

 )ن البعيد من الماء يريد الري  )318، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، جĤأما الظم
غير أنه يبسط إليه كفيه يبلغ فاه فليس يبلغ البتة فاه و  ء لكن ال يأتي من أسبابه بشي

  ليس له من طلبه إال صورته فقط.
  گمراهي و تباهي

 )االصنام  »و ما دعاء الكافرين«قيل  )176، ص: 5 كشف األسرار و عدة األبرار، ج
  ال يجدى شيئا. »الّا فى ضالل«
 ) :ي ضَاللٍ« )254تفسير الجاللين، صضياع » إِلَّا ف .  
 ) :ي ضَاللٍ« )252تفسير القرآن الكريم (شبر)، صرِينَ إِلَّا فالْكاف عاءما د ضياع» و.  
 )ي ضَاللٍ« )521، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جإال في  » إِلَّا ف

  . ضياع
 )ي « )119، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جرِينَ إِلَّا فالْكاف عاءما د و

  .أي في ضياع و خسار و باطل  »ضَاللٍ
    -----------------------------------------------   17آيه 

   ما ََل ِمَن الس  اَ يُل َزبًَدا رابًِياِء ما ّـا  ‘ًء فَساَلت اَوِديٌَة بَِقَدِرها فَاحتََمَل الس ِ َو
  ِ انلّاِر ابِتغا ـُب اهللاُ ذ َ  {‘َء ِحیلٍَة اَو َمتاٍع َزبٌَد ِمثهُل يوقِدوَن َعیَلِه  ِ ِلَك يَ

 َق   ‘َوابلاِطَل  ا بَـُد فَيَـذَهُب ُجفـا  ا ا ءً فَاَم»  ِ َواَّمـا مـا يَنَفـُع انلّـاَس فَيَمكُـُث 
ُب اهللاُ االَمثاَل كَذ  ‘االَرِض  ِ   ِلَك يَ

ها به ) در درهييو (رودها، (پاك و خالص) فروفرستاد يآب، از آسمان
آب) باال  يرورا (كه تا  يكف، البيو س، شد يها جار آن شيگنجا ي اندازه

به دست آوردن  يو از آنچه برا. با خود برداشت، آمده و پف كرده
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يمانند آن ظاهر م ي) كفزي(ن گدازنديدر آتش م يزندگ لوازم ايورهايز

كه به  ياما كف در حال؛ كنديم انيحق و باطل را ب، نچنينيا، خدا. شود
 نيدر زم، رسانديآنچه به مردم سود م يول؛ شودينابود م، رودمي يكنار

  . كنديم انيب ساننيمهم را بد يزهايچ، خداوند. مانديم
  هاو (رودهايي در) در دره

 (مترجم)  سناد است؛ مثل »اوديه«به » جريان«نسبتجاري «، از باب مجاز در ا
 ».شدن ناودان

 )ة« )336، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، جيدأَو إلى  نسبة السيالن» ... فَسالَت
  .األودية نسبة مجازية نظير قولنا: جرى الميزاب

  پف كرده

 )زبداً رابياً منفخاً مرتفعاً على  )523، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
 وجه السيل.

    -----------------------------------------------   18آيه 
ــمُ   ِ ِ ّ َ ِ يــَن اســتَجابوا 

ِلذل   ُســ َســتَجيبوا َلــه ‘ا  َ يــَن  َواذل}  ِ ُ مــا  َ  َلــو اَن
ـــثهَل االَ  ـــا َوِم يًع َ ـــه {رِض  ـــدَ  {َمَع ـــهَالفتَ ِ ـــو “‘ وا ب ُ س َ  َ ـــاِب اُو ِس ءُ ا

ُ  َوَمأو  ِهادُ  «ُهم َجَه   َوبِئَس ا
(فرجام)  نيبهتر، كه به (دعوت) پروردگارشان پاسخِ (مثبت) دادند يكسان

 ياگر تمام، كه به او پاسخِ (مثبت) ندادند يو كسان، را خواهند داشت
قطعاً ، ) مانند آن را همراه داشته باشندزياست و (ن نيزمآنچه در 

 زيگانغم يبازخواست، آنان. از عذاب) بدهند يي(حاضرند) آن را عوض (رها
 ي(برا يو (دوزخ) چه بستر نامناسب، دوزخ است شان گاهيجا، دارند

  استراحت) است! 
  انگيزغم

 )الحساب الذي يسوؤهم سوء الحساب  )341، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .و ال يسرهم فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف
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    -----------------------------------------------   20آيه 
  ا َ يَن يوفوَن بَِعهِد اِهللا َواليَنُقضو يثاَق  ذل   ا

ي) را نميو عهد (اله كنندي(خود با) خدا وفا م مانيهمانان كه به پ
  ؛ شكنند

  پيمان (خود با) خدا

 )ما عاهدوا به ربهم و واثقوه بلسان  )342، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج
 فطرتهم أن يوحدوه و يجروا على ما يقتضيه توحيده من اآلثار.

    ----------------------------------------------   23آيه 
ــ  َجن  ــا ــن ءاب ــَلَح ِم ــن َص ا َوَم َ ــدُخلو ــدٍن يَ ــُت َع ي ــم َوذُّرِ مـهِئِم َواَزواِجِه ِ ِ» 

  ّلِ باٍب ُ  يَدُخلوَن َعیَلِهم ِمنةُ كَ ئِ  ” َل اوَ 
، شوندي(و) وارد آن م ست ياقامت دائم يبهشت) كه برا (از هاييبه باغ

 يشان كه افراد از پدران و مادران و همسران و فرزندان يهمراه برخ
 ؛ نديآينزد آنان م يو فرشتگان از هر در. بودند ستهيشا
  همراه

 )ن« )116، ص: 5 إعراب القرآن و بيانه، جم خُلُونَها ودنٍ يدع نَّاتواو  الواو» ... ج
  .المعية
 )جوز أن يكون مفعوال معه. )136، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج  

  مادران

 )جمع أبوى كل  »آباؤهم« )527، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  .واحد منهم، فكأنه قيل من آبائهم و أمهاتهم

 )و أمهاتهم »ائهمو من صلح من آب« )382، ص: 6 البحر المحيط في التفسير، ج.  
 )136، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »هِمنْ آبائم لَحنْ صم و «

 .جمع أبوي كل واحد منهم فكأنه قيل: من آبائهم و أمهاتهم 
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    -----------------------------------------------   24آيه 

ُ ـ َسل  َ ا َص ِ َ ادّلارِ  ‘ٌم َعیَلكُم    فَِنعَم ُعق
(جاودان) بر  يتيامن سالمت و، )ايندر برابر صبرتان (در د:) «نديگويو م(

  !كوستيچه ن، )يفان يپس فرجام آن سرا( »شما باد!
  در برابر

 )رْتُم « )527، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جببدل ما » ... بِما ص
  ر.احتملتم من مشاق الصب

 )كمتكون الباء بمعنى بدل أي: بدل صبر )383، ص: 6 البحر المحيط في التفسير، ج.  
  سالمت و امنيتي

 )منهم السالم و التحية و البشارة  )445، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
بالسالمة و الكرامة و انتفاء كل أمر تشوبه مضرة أي سلمكم اهللا من األهوال و المكاره 

  .بصبركم
 )الخالد  خاطبوهم باألمن و السالم )347، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
    -----------------------------------------------   29يه آ

  ا ِ ِلُوا الّصا َ يَن ءاَمنوا َو ذل ـ  ُ َوُحسُن مَ  ِت طو   اٍب ئئَ
) را ي(زندگ نتريپاك، كردند ستهيشا يآوردند و كارها مانيكه ا يكسان

  . خواهند داشت كوين يدارند و بازگشت
  ترين (زندگي)پاك

 )لى بضم الفاء على وزن فع »طوبى« )356، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .الحياة أو المعيشة -مؤنث أطيب فهي صفة لمحذوف و هو على ما يستفاد من السياق

    -----------------------------------------------   31آيه 
   َـو َِم بِـِه ا َعت بِِه االَرُض اَو لُکّ ِباُل اَو قُّطِ َت بِِه ا ِّ ءانًا ُس ُ  هلِل  بَـل ’َوَلو اَن

يًعا َ  ُ يَن ءاَمنـو ـئَئـاَفََلم يَاي ’االَ ِس اذل  َشـا يًعـاا اَن َلـو  َ َـَدي انلّـاَس  َ  ’ءُ اهللاُ 
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  ّ ِ َحـ يًبا ِمن داِر َ  ُل َ ا َصنَعوا قاِرَعٌة اَو  ِ ُم  ُ يَن كََفروا تُصي اُل اذل َ  َوال
َ َوعُد اهللاِ  ِ ِلُف  ‘يَأ ُ يعادَ  ِان اهللاَ ال   ا
به حركت در ميها با آن بود كه كوه يخواندن يزهايچ)،تو ي اگر (معجزه

يمردگان با آن به سخن در م اي، شديبا آن تكه تكه م نيزم اي، آمد
كه شما  طورنيا. آوردندينم مانيا، خواستي(باز هم اگر خدا نم، آمدند

. خداست ي) فقط براتيهدا يعن(ي كار نيبلكه تمام ا )؛ستين، ديپنداريم
مردم را  ي همه، خواستاند كه اگر خدا ميمؤمنان (هنوز) ندانسته ايآ

به آنان ، به سبب اعمال كافران ايكوبنده يبال وستهيپ كرد؟يم تيهدا
 خدا ي كه وعده يتا زمان، ديآيفرود م شانهايخانه يكيدر نزد اي، رسديم

  . كنديخدا خلف وعده نم )،ي(آر. فرا رسد
  يعني هدايت

 )لَّ« )359، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، جلْ ليعاًبمرُ جالْأَم كما  -و اآليات» ه
لَو ال «بقولهم:  مسوقة لبيان أن أمر الهداية ليس براجع إلى اآلية التي يقترحونها - عرفت

  .بل األمر إلى اهللا يضل من يشاء كما أضلهم و يهدي إليه من أناب» أُنْزِلَ علَيه آيةٌ
    ----------------------------------------------   33آيه 

   ــا ــن هَُوق َ َ  اَ َ ــٍس  مِئٌ  ِ نَف
ــبَت لُکّ ــا كََس ــو ’ِ   هلِلا َوَجَعل َ ُ ُ ــو ّ َ ـُـل  اَم  ‘َء ق

ِ االَرِض اَم بِظـاِهٍر ِمـَن الَقـوِل  {نَهئئوتُنَبِّ  ا اليَعَلـُم  يـَن كََفـروا  ’ِ بَـل زُيِّـَن ِلذل
بيِل َم َوُصّدوا َعِن الس ُ اَله ’رُ َ   ِمن هادٍ  {َوَمن يُضِلِل اهللاُ 
، نظارت كامل دارد ( شانيد در حال انجام كارهاافرا يكه بر همه يكس ايآ

. دادند قرار يكانيخدا شر ي) آنان براست؟ين نيكه چن ست يمانند كس
كه (از وجودش) در  يزيشما او را از چ ايآ. ديكن فيبگو: آنان را توص

 قتيو دور از حق يسطح يبا سخن ايآ د؟يكنيآگاه م، است خبريب نيزم
 ي لهيبلكه مكر و ح )؛ستين ني(چن. )د؟يكن يبر مباخ كانشياو را از شر، (

. اند) بازداشته شدهاستو (آنان) از راه (ر، آراسته شده شانيكافران برا
  . نخواهد داشت يينما راه چيه، كه خدا گمراهش كند يكس )،(آري
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  آنان را توصيف كنيد

 )364، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج( »موهمم فإن صفات أي صفوه» قُلْ س
األشياء هي التي تتعين بها شئونها و آثارها فلو كانت هذه األصنام شركاء هللا شفعاء عنده 
وجب أن يكون لها من الصفات ما يسوي لها الطريق لهذا الشأن كما يقال فيه تعالى إنه 

ء لكن األصنام إذا ذكرت فقيل: هبل  حي عليم قدير خالق مالك مدبر فهو رب كل شي
  أو العزى لم يوجد لها من الصفات ما يظهر به أنها شريكة هللا شفيعة عنده. أو الالت

    -----------------------------------------------   36آيه 
  ُ  يَن ءاتَيـ َواذل ِ َ تـُم ال   َب يَفـَر ـا َِل ِایَلـَك  ِ ُ اِب َمـن  «ا َوِمـَن االَ

 ِ   {‘رُ بَعَضهيُن ا  ُت اَ قُل ِا ِ ُ  اهللاَ وَ اَعبَُد  ا َك بِه ال ِ ُ ا َوِایَلِه  ِایَلهِ “‘ا اَد
  اِب ئئمَ 

، از آنچه بر تو نازل شده، كساني كه كتاب (آسماني) به آنان داديم
كساني هستند كه بخشي از آن ، ها(ي اهل كتاب)و از گروه، اند خوشحال

نورزيدن به او  بگو: من تنها به پرستش خدا و شرك. كنندرا انكار مي
نم و بازگشتم فقط به پيشگاه كتنها به سوي او دعوت مي. اممأمور شده

  اوست
 ها(ي اهل كتاب) از گروه

 )قوله:  )372، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج»ضَهعرُ بنْكنْ يزابِ منَ الْأَحم و «
  .الالم للعهد أي و من أحزاب أهل الكتاب من ينكر بعض ما أنزل إليك

    ----------------------------------------------   38آيه 
يةً  َوَلَقد اَرَسنلا رُُسًال ِمن قَبکِلَ   ً َوذُّرِ ُ اَزوا َ َسـوٍل اَن  ‘َوَجَعنلا  ِ َن  َومـا 

 ِ َ ب ِ ِ ئئيَأ ِ   ’ِاذِن اهللاِ ـ ايٍَة ِاّال ب   تاٌب ِلكُّلِ اََجٍل 
همسران و ، آنان يو برا ميرا فرستاد يامبرانيپ، از تو شيپ يبه راست
 ايمعجزه توانديم، خدا يتنها با اجازه يامبريو هر پ، ميقرار داد يفرزندان

حكم ، ( ينيو)هر وقت مع، دارد نيمع يوقت، (آمدن هر معجزه. اورديب
  . دارد ايشده مقرّر و) نوشته



عد    367  سورة ا

 

  دارد نيمع يآمدن هر معجزه، وقت

 )التقدير فاهللا سبحانه هو الذي ينزل ما  )375، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج
آية في كل وقت فإن لكل وقت  شاء و يأذن فيما شاء لكنه ال ينزل و ال يأذن في كل

  كتابا كتبه ال يجري فيه إال ما فيه.
  حكم مقرّر

 )374، ص: 11 الميزان في تفسير القرآن، ج( »تابأي حكم مقضي مكتوب » ك
 يخصه.

    ----------------------------------------------   39آيه 
   َشا حُوا اهللاُ ما  ُِت َ ِ  ،َوِعنَده «ءُ َويُث  اُم ال   ِب ت

 )،و (آنچه را بخواهد كنديو ممح، خداوند آنچه (از مقدرات) را بخواهد
و اصل و اساسِ (هرآنچه در مورد مقدرات عالم) نوشته ، كنديم يقطع
  . نزد اوست، شده

  اصل

 )235، ص: 11 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج( » أُم هنْدع و
 كه لوح محفوظ است.» اصل الكتاب«و » ام الكتاب«، و بنزديك اوست »الْكتابِ

    -----------------------------------------------   41آيه 
ِ االَرَض نَنُقُصــها ِمــن اَطراِفهــا  َــأ ّــا ن َوا اَن َ  َ ـُـ ‘اََو َ ــَب َواهللاُ  ُم الُمَعّقِ

ُكِمه ِساِب  ‘؛ِ يُع ا َ   َوهَُو
و (با گرفتن  مآيييم ني) سراغ (اهل) زموستهيكه ما (پ كننديتوجه نم ايآ

 )،ي(آر م؟اهيكيم ني) زميرو يِبشر ي از گوشه و كنار(جامعه )،شان جان
و او زود به ، حكمش را رد كند تواندينم كس چيو ه رانديخداوند حكم م

  . رسد مي حساب (بندگانش)
  رد كند

 )535، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »هكْمحل قِّبعال م «  ال راد
ه أى يقفيه بالرد و ء فيبطله. و حقيقته: الذي يعقب لحكمه. و المعقب: الذي يكرّ على الشي
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  اإلبطال.
 ) :257تفسير الجاللين، ص( قِّبعال راد  ال م.  
 ) :256تفسير القرآن الكريم (شبر)، ص( »هكْمحل قِّبعال راد له» ال م . 



اه    369  سورة ا

 

  ابراهیم سورة
    -----------------------------------------------   10آيه 

  ـم اِهللا َشكٌّ فاِطِر الس ِ ُ  «ِت َواالَرِض و قاَلت رُُسلُُهم اَ ك َر َلكُـم یِلَغِفـ ميَـد
ــوبِكُم وَ  ــن ذُن ُ  ِم َ ِّ ـُـَؤ  ي   م ِا ــ ــٍل ُمَس ــالو  ‘اََج ــاق ــ ِمثنُل ٌ َ َ ُ ِاّال ب ــ  ا ِان اَن

  َن يَعبُُد ءابا ا  ّ َ يدوَن اَن تَُصّدونا  ُِسلط ُ ٍ ـ ُؤنا فَأتونا    ٍن ُمب
ها و آسمان ي دآورندهي) اهللا كه پدتيدر (ربوب مگر :گفتند شان امبرانيپ

يآوردن) دعوت م مانيرا (به ا وجود دارد؟ (خدا) شما يشك، است نيزم
) شما را تا زمان امرزديتان را ب از گناهان يتا بخش كند به  نيمع يو (مرگ
يكه م ديمانند ما هستي شما فقط بشر«قوم آنان)گفتند: (. اندازد ريتأخ

از  ري(اگر غ. ديبازدار، دندپرستييم مان اكانيما را از آنچه اجدادو ن دخواهي
  » . دياوريما ب يبرا يآشكار ليدل )،است نيا
  ربوبيت

 )26، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج( » و ماواترِ السفاط شَك ي اللَّهأَف
  .برهان على توحيد الربوبية »الْأَرضِ

  تا بخشي

 )و قوله:  )29، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج»نْ ذُنُوبِكُمظاهر في » م
  . التبعيض
 )بمعنى ليغفر لكم  »من ذنوبكم«قال  )470، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج

  . بعض ذنوبكم
 )186، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »نْ ذُنُوبِكُمأي بعضها »م. 
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  اگر غير از اين است

 )بِينٍ« )187، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جلْطانٍ مأي  »فَأْتُونا بِس
كما قلنا بل كنتم رسال من قبله تعالى كما تدعون فأتونا بما يدل على  إن لم يكن األمر

صحة ما تدعونه من الرسالة حتى نترك ما لم نزل نعبده أبا عن جد، أو على فضلكم و 
 استحقاقكم لتلك المرتبة.

    -----------------------------------------------   11آيه 
نُ   َ ُ رُُسلُُهم ِان  َ ُ  قاَلت  ٌ ِمثل َ َ  ـ م َولـُ ِاّال ب َ  ُـن َ   ِكن اهللاَ  َشـا ءُ َمـن 

ـــن ِعبـــاِده   «؛ِم ـــا َن نَل ُِسلطـــاَن  َومـــا  ـــأتِيَكُم  َ ِ ـ ن ـــِاذ ِ َ اِهللا  ‘اهللاِ  ٍن ِاّال ب َ َو
 َّ َ فیَلَتََو ُؤِمنو   ِل ا

دا خ يول؛ ميمانند شما هست يما فقط بشر«به آنان گفتند: شان امبرانيپ
يمنّت م، از بندگانش كه بخواهد كيبر هر  )،(با عطا كردن مقام نبوت

 يليشما (معجزه و) دل يبرا متوانييما جز به خواست خدا نم. گذارد
  . بر خدا توكّل كنند ديو مؤمنان فقط با، مياوريب
  توانيمنمي

 )544، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »أرادوا أن  »إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه
اإلتيان باآلية التي اقترحتموها ليس إلينا و ال في استطاعتنا، و ما هو إال أمر يتعلق 

 . بمشيئة اللّه

    -----------------------------------------------   12آيه 
   َ  َومـا نَلـا اهللاِ اَّال نَتَـَولک َ َ   ‘نا ُسـبنَُلا َوقَـد َهـد   َ  ن َ ِ   َونَلَصـ  ‘ءاَذيتُمونــا مـا

  َ اِهللا فیَلَتََو َ َ  ِل َو و ُتََولّکِ   ا
 هايكه ما را به راه حال آن؛ ميچه شده كه ما بر خدا توكّل نكن

شما  تي(ما) در برابر آزار و اذ شك يكرده است؟ ب تي(سعادت)مان هدا
  ». بر خدا توكّل كنند ديكنندگان تنها با و توكّل، مكنييصبر م
  اذيت شما

 :لى« )188.ص7(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم جبِرَنَّ علَنَص ونا  وتُمما آذَي« 
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 .و ما مصدرية أي اذائكم إيانا بالعناد

    -----------------------------------------------   13آيه 
يــَن كَ   كُم ِمــنَوقــاَل اذلَجــن ِ ُ ُُســِلِهم نَل ِ   َفــروا   «اَو تَلَعــودُن  ِملِتنــا اَرِضــنا

  ُم  فَاَو  َ  ِایَلِهم َر َ ن النَلُهِل ِ  
يم رونيب مان نيقطعاً شما را از سرزم«گفتند: شان انامبريكافران به پ

پس » . دييما درآ نيي) به آديبا، ديبمان دياگر بخواه كه ني(ا اي؛ مكني
  ؛ كرد مينابود خواه قطعاً ستمگران را«كرد:  يپروردگارشان به آنان وح

  در آييد 
 )ا على فإن قلت: كأنهم كانو )544، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

  .ملتهم حتى يعودوا فيها. قلت: معاذ اللّه، و لكن العود بمعنى الصيرورة
 )العود بمعنى الصيرورة )351، ص: 3 الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، ج. 

    -----------------------------------------------   16آيه 
  ِم   ؛ هئِ َورا ُس ُ َو    َجَه   ٍء َصديٍد ِمن ما
  ؛ شودينوشانده م به او نيچرك ايجهنم است و از خونابه شيرو شيپ

  پيش رويش

 )قوله:  )261، ص: 11 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج» هرائنْ وم
نَّمهمستعمل است هم در پيش و هم در پس، و اين جا نيز محتمل »وراء«، لفظ »ج ،

پيش ايشان است و بر ره ايشان است، و ي است هر دو را. و خلف، ال يقتر است، يعن
ان را گذر بر آن جاست، و اين چنان است كه گويند: الموت وراك، مرگ در پيش ايش

  تو است.
 )191، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »نَّمهج هرائنْ وأي من  »م

قدامه و بين يديه كما قال الزجاج. و الطبري. و قطرب. و جماعة، و إليه ذهب ابن 
 .األنباري
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    -----------------------------------------------   19آيه 

 اَ   َ اَ َ م َ  اهللاَ َخَلَق الس ـ َّقِ  ِت َواالَرَض و ُ  ‘بِا ََشأ يُـذِهب م َويَـأِت ِان 
َلٍق َجديٍد  ِ  

است؟ اگر  دهيدار آفر را هدف نها و زميكه خدا آسمان ايندانسته ايآ
يرا (به وجود) م يديو مخلوقات جد بردي) مانيشما را (از م، بخواهد

  . آورد
  ايندانسته

 )تَرَ« )476، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج أي أ لم تعلم ألن الرؤية  »أَ لَم
قد تكون بمعنى العلم كما تكون بمعنى اإلدراك للبصر و هاهنا ال يمكن أن يكون بمعنى 

  .الرؤية بالبصر
    -----------------------------------------------   28آيه 

  ُ لوا نِعَمَت اِهللا  يَن بَد اذل َ َ ِا َ  َ َ اَ   وَمُهم داَر ابلَوارِ فًرا َواََحّلوا ق
كردند و قوم  ليتبد يكه (شكر) نعمت خدا را به ناسپاس يبه كسان ايآ

 ؟يتوجه نكرد، كشاندند ينابود يخود را به سرا
  (شكر) نعمت

 )المراد بتبديلهم نعمة اهللا كفرا تبديلهم  )56، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج
مضاف محذوف و التقدير: بدلوا شكر نعمة اهللا شكر نعمته الواجب عليهم كفرا ففي الجملة 

  .اكفر
 )555، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »اللَّه تمعلُوا ندأى شكر  »ب

 . نعمة اللّه

    ----------------------------------------------   35آيه 
   ُ َرّبِ اجَعل ه َوِاذ قاَل ِا  اَن نَعبَُد االَصنامَ ذَ ه ِ َ ُ َوب   ا ابلدََلَ ءاِمنًا َواجن

را امن قرار  نيسرزم نيا، پروردگارا«گفت:  ميكن) كه ابراه ادي(را  يزمان
  ؛ ها دور نگه دار ده و من و فرزندانم را از پرستش بت
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  سرزمين

 ) :لَد: المكان المحيط المحدود المتأثر  )142المفردات في غريب القرآن، صالب
  .باجتماع قطّانه و إقامتهم فيه

 )د: كل موضع مستحيز من األرض، عامر أو غير البل )42، ص: 8 كتاب العين، ج
 .عامر، خال أو مسكون

    ----------------------------------------------   39آيه 
  ــ َمــدُ ا ِ َ ال َ ي َوَهــَب   ــهلِل اذل ِ ِا َ ـــ ّ َلَســميُع  ‘َق ـ عيَل َوِا ِان َر

    ءِ ادلعا
و اسحاق را با وجود  ليهمو كه اسماع؛ خداست يبرا شيسپاس و ستا

يدعا را اجابت م، قطعاً پروردگار من رايز؛ ديخش(ام) به من بيسالخوردگ
  ؛ كند
  با وجود

 )لَى« )561، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جلَى «في قوله  »عع
   و هو في موضع الحال، معناه: وهب لي و أنا كبير و في حال الكبر....  بمعنى مع »الْكبرِ
    ----------------------------------------------   43آيه 

  َ م ال ِ ِ َ ُمقِن رُءو  ئئِ َواَف «تَد ِایَلِهم َطرفُُهمُمهِطع ُم َهوا ُ   ءٌ َد
، شتابنديمحشر) م يمناد يبه سو، كه (با ترس و وحشت يدر حال
(از هر فكر و چاره شانهايو دل زننديپلك نم، اند را باال گرفته شانيسرها
  . ست ي) خالاي

  شتابند(به سوي منادي محشر) مي

 )ينَ« )493، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جعطهأي مسرعين عن الحسن » م
  .و سعيد بن جبير و قتادة

 )ينَ« )563، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جعطهمسرعين إلى »  م
 الداعي.
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 ) :ينَ مسرعين حال )264تفسير الجاللين، صعطهم .  
 )ينَ )231، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جعطهمسرعين إلى   م

  الداعي قاله ابن جبير.



 375  سورة ا  

 

  الحجر سورة
    -----------------------------------------------   2آيه 

  َ ِ نوا ُمس يَن كََفروا َلو  اذل ا يََود َ   رُ
 مي(در برابر خدا) تسل كاش ي) آرزو كنند كه اامتيبسا كافران(در ق چه

 . بودند
  در قيامت

 )505، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »الَّذ دوما يبكانُوا ر ينَ كَفَرُوا لَو
أي ربما يتمنى الكفار اإلسالم في اآلخرة إذا صار المسلمون إلى الجنة و » مسلمينَ

  .الكفار إلى النار
 ) :يوم القيامة إذا عاينوا حالهم و حال المسلمين )265تفسير الجاللين، ص .  
 ) :النار و صار  يوم القيامة إذا صاروا إلى )262تفسير القرآن الكريم (شبر)، ص

  .المسلمون إلى الجنة
 )يوم القيامة إذا عاينوا حالهم  )569، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

 .و حال المسلمين

    -----------------------------------------------   8آيه 
ُل   ِّ َ ُ نو َة كَ ئِ  ” َل اما ن َّقِ َوما    ا ِاًذا ُمنَظريَن ِاّال بِا

و در آن ، مفرستييمصلحت م دار و از رويما فرشتگان را فقط هدف
  . شوندي) مهلت داده نمگريكافران لجوج د ني(ا، هنگام

  فرستيمهدفدار و از روي مصلحت مي

 )قِّ أي إال تنزيال  )260، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جإِلَّا بِالْح
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ملتبسا بالوجه الذي اقتضته الحكمة فالباء للمالبسة و الجار و المجرور في موضع الصفة 
  للمصدر المحذوف 

    -----------------------------------------------   14آيه 
   ما َن َوَلو فَتَحنا َعیَلِهم بابًا ِمَن الس ُ   ِء فََظّلوا فيِه يَ
يدر آن باال م وستهيو پ مگشودييم از آسمان بر آنان ي) اگردريحت(

  ، رفتند
  پيوسته

 )و خاصة إذا كان عروجا مستمرا ال مرة )136، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج 
و لم » فَظَلُّوا«حيث عبر بقوله: » فَظَلُّوا فيه يعرُجونَ«كما يشير إليه قوله تعالى: و دفعة 

  يقل: فعرجوا فيه.
 ظَلَّ يفعل، للعمل ليالً أم نهاراً علي سواء،  )150،ص2(معجم الفاظ القرآن الكريم ج

 و منه يفهم معني االستمرار.

    -----------------------------------------------   19آيه 
   ُ ا َواَلَقينا فَواالَرَض َمَدد ا ِمن  نا ف َ َواَنبَ ِ ٍء َموزوٍن ا َروا َ   ّلِ 

و در ، ميمحكم و پابرجاافكند هاييكوه، و در آن، ميرا گستراند نيو زم
  . ميانديرو يمتناسب زياز هر چ، آن

  متناسبي در

 )ء بحيث ال  ربما يكنى به عن كون الشي )139، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج
يقتضيه الطبع أو الحكمة كما يقال: كالمه موزون و قامته موزونة و يزيد و ال ينقص عما 

أفعاله موزونة أي مستحسنة متناسبة األجزاء ال تزيد و ال تنقص مما يقتضيه الطبع أو 
  الحكمة.

    -----------------------------------------------   26آيه 
َاٍ   َ ساَن ِمن َصلصاٍل ِمن    َمسنوٍن  َوَلَقد َخَلقنَا اِال

و متعفّن  اهيس ي(كه) از گل دهيخشك ي) انسان را از گلني(نخست راستيبه
 . ميديآفر، (درست شده بود) افتهي و شكل
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  گلي سياه و متعفّن و شكل يافته

 )الصلصال: الطين اليابس الذي  )576، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
إذا أنتن. و » صل«و قيل: هو تضعيف .. يصلصل و هو غير مطبوخ، و إذا طبخ فهو فخار.

  .الطين األسود المتغير. و المسنون: المصور، من سنة الوجهالحمأ: 
 :لي سياهالحمأ: الطين  )576، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( گ

  األسود المتغير.
 :أُ: طين أسود ا »)ماده حمي« 259المفردات في غريب القرآن، ص: ( متعفّنملح
  . منتن
 :نُونٍ )576، ص: 2 تنزيل، جالكشاف عن حقائق غوامض ال( شكل يافتهسبمعنى   م

مصور، أن يكون صفة لصلصال، كأنه أفرغ الحمأ فصور منها تمثال إنسان أجوف، فيبس 
 .حتى إذا نقر صلصل، ثم غيره بعد ذلك إلى جوهر آخر

    ----------------------------------------------   33آيه 
  ُ َ اَ ٍ َخلَ قاَل 

َ َُد بِلَ َاٍ  {قتَهن ِالَ َ   َمسنوٍن  ِمن َصلصاٍل ِمن 
(كه) ايدهيآفر دهيخشك يآن را از گل كه يسجده بر بشر«ت: ) گفسيابل(

از شأن من دور ، (درست شده است) افتهي و متعفّن و شكل اهيس ياز گل
  » . است

  از (شأن) من دور است

 )قيل معناه ما كان ينبغي أن أسجد )517، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.   
 )منى و ينافي حالى. )577، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ال يصح  
 )أي ينافي حالي و ال  )291، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

 .يستقيم مني أن أسجد

    ----------------------------------------------   34آيه 
  ٌ َك َرج ا فَِان ُج ِم    قاَل فَا
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كه تو (از درگاه ؛ شو روني(مقام و منزلت) ب نياز ا، نيبنابرا«(خدا) فرمود: 

  ؛ يدما) رانده ش
  مقام و منزلت

 )فإن الرجم كان سببا لخروجه من بين  )156، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج
 . المالئكة من السماء أو من المنزلة اإللهية

    -----------------------------------------------   39آيه 
   ا ِ َ  قاَل َرّبِ  ع َ ُم اَ  يَ ِ ُ ِ االَرِض َوَال  ُ َ   َ ِّ َيتَ َالَُزي   اَ

 نيحتماً (گناهان را) در زم، يرا گمراه كردچون م، پروردگارا«گفت:
  ؛ و قطعاً همگان را گمراه خواهم كرد دهميجلوه م بايز شانيبرا
  گناهان را

 )نَنَّ« مفعول )293، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جيمحذوف  »لَأُز
  . أي المعاصي

 )معاصي على ما قيلألزينن لهم ال )164، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
 )أزين لهم المعاصي )578، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج. 

    -----------------------------------------------   41آيه 
ٌ ـ قاَل ه   ُمستَق َ َ اٌط  ِ     ذا 

من  ي بر عهده )،آن حيو توض اني(ب كه راست است يراه، نيا«فرمود: 
  ؛ است

  بيان و توضيح آن

 )أن معناه هذا دين مستقيم علي بيانه ) 519، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
 .و الهداية إليه

 )325، ص: 11 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج(  ،هذا صراط على
اى على بيانه و ايضاحه، اين راهى است كه بيان آن و حجت آن بر من است كه روشن 

 كنم تا مكلّفان در آن راه گمراه نشوند.
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    ----------------------------------------------   52آيه 
ُ ـ َعیَلِه فَقالوا َسلِاذ َدَخلوا     م َوِجلوَن ًما قاَل ِانّا ِمن

ما از شما «گفت: » . سالم (بر شما)«كه نزدش آمدند و گفتند:  يهنگام
  ». ميترسيم

  سالم (بر شما)

 )الماً« )180، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، جتحية و تقديره نسلم عليك » س
 .سالما

    ----------------------------------------------   55آيه 
   ن  َ َ َك بِاقالوا ب   َّقِ فَالتَكُن ِمَن القانِط

كامالً راست و  بشارت) نيكه (ا يدر حال؛ ميدهيبه تو بشارت م«گفتند: 
 ». مباش ديپس نوم؛ درست است

  كامالً راست و درست است بشارت) نيكه (ا يدر حال

 )قِّ أي باألمر الم )181، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، جبِالْح شَّرْناكحقق قالُوا ب
  .ال محالة أو باليقين الذي ال لبس فيه أو بطريقة هي حق

    ----------------------------------------------   57آيه 
ُرَسلوَن   َا ا  ا َخطبُكُم اَ َ   قاَل 

 دييبگو، داي(حاال كه از جانب خدا فرستاده شده، فرستادگان يا«گفت: 
  »ست؟يشما چ ياصل تيكه) مأمور
  مأموريت اصلي

 )أي ما األمر الجليل الذي بعثتم له و  )524، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  .ما شأنكم
 )أي أمركم  )306، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج كُمقالَ فَما خَطْب

 .و شأنكم الخطير الذي ألجله أرسلتم سوى البشارة

    ----------------------------------------------   64آيه 
  َواَتَين َّقِ َوِانّا َلص   ِدقوَن َك بِا
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 ؛ مييما راستگو گمان يو ب، ميا هآورد تيبرا نيقيبه)قطع و  يو (حكم

  حكمي

 )المراد بإتيانهم بالحق إتيانهم بقضاء  )182، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج
 .حق في أمر القوم ال معدل عنه

  قطع و يقين

 )قِ )583، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جباليقين بِالْح .  
 )قِّ« )525، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جبِالْح ناكأَتَي أي بالعذاب » و

  . المستيقن به
 )بالحق أي: باليقين )488، ص: 6 البحر المحيط في التفسير، ج . 

    -----------------------------------------------   66آيه 
   َ ِایَلِه ذ  َوقََضينا َ ه ِلَك االَ ِ  اَن دا  ـ َ ُؤال     ِء َمقطوٌع ُمصِبح

و  خيصبحگاه (از ب ،ناني) اي(تمام يشهيكه ر ميكرد يرا به او وح نيو ا
  . بن) كنده خواهد شد

  وحي كرديم

 )نا«عدي  )584، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جألنه  »إلى«ـب »قَضَي
.   ضمن معنى: أوحينا، كأنه قيل: و أوحينا إليه مقضياً مبتوتاً

 )نا )314، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جقَضَي أي أوحينا و.  
 )و أوحينا )488، ص: 6 حر المحيط في التفسير، جالب.  
 )مضمن معنى الوحي )184، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
 )(قضينا) بتضمينه معنى أوحينا )259، ص: 14 الجدول في إعراب القرآن، ج. 

    ----------------------------------------------   78آيه 
   َن اَ َ ـ ُب االَيكَِة َلظَوِان  ِ  

  . ظالم بودند، )بيشع قوم يعني( ،پردرخت نيآن سرزم ياهال يراست به
  آن سرزمين پر درخت
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 )األيكة واحدة األيك و هو الشجر  )185، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج
  في غيضة أي بقعة كثيفة األشجار. -كما قيل -الملتف بعضه ببعض فقد كانوا

 )جرة األيكة في األصل الش )318، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
، »بردا أسف لثاته باإلثمد/تجلو بقادمتي حمامة أيكة« الملتفة واحدة األيك، قال الشاعر:

و المراد بها غيضة أي بقعة كثيفة األشجار بناء على ما روي أن هؤالء القوم كانوا 
  .يسكنون الغيضة و عامة شجرها الدوم

 )اند درختان  هگفت )339، ص: 11 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج
 پيخته باشد. - درهم

    ----------------------------------------------   84آيه 
   ا َ   نوا يَكِسبوَن  اَغ ُم ما   َع

به  يسود، آوردنديمحكم و مال و ثروت) به دست م هايو آنچه (از خانه
 . حالشان نداشت

  آوردند هاي محكم ومال وثروت) به دست مي و آنچه (از خانه

 )ونَ من نحت  )319، ص:7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جبكْسما كانُوا ي
  .البيوت الوثيقة أو منه و من جمع األموال و العدد

 )ونَ من بناء  )587، ص:2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جبكْسما كانُوا ي
  .البيوت الوثيقة و األموال و العدد

 )قة و األموال و يكسبونه من البيوت الوثي )492، ص: 6 البحر المحيط في التفسير، ج
 .العدد

    -----------------------------------------------   91آيه 
  ا َ يَن َجَعلُوا الُقرءاَن ِعض ذل  

ناروا  ينسبت، يهمانان كه قرآن را بخش بخش كردند (و به هر بخش
 . دادند)

  قرآن را بخش بخش كردند (و به هر بخشي، نسبتي ناروا دادند)
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  )واية قوم من هم على ما وردت به الر )194، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج
كفار قريش جزءوا القرآن أجزاء فقالوا: سحر، و قالوا: أساطير األولين، و قالوا: مفترى، و 

  تفرقوا في مداخل طرق مكة أيام الموسم يصدون الناس الواردين عن رسول اهللا ص.

    -----------------------------------------------   94آيه 
  َ ك ِ ُ ِض َعِن ا ُ َواَ َ ا تُؤ ِ   فَاصَدع 

 يكن و ازمشركان رو انيآشكارا ب، ايهپس آنچه را كه بدان مأمور شد
  ؛ گردان

  آشكارا بيان كن

 )أعلن الدعوة و أظهر الحق )195، ص:12 الميزان في تفسير القرآن، ج. 
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  النحل سورة
    ------------------------------------------------   1آيه 

   َستَعِجلوهُ  اَ ُ اِهللا فَال  ِكوَن   ـ َوتَع {نَهـ ُسبح ‘اَ ُ ا ي ّ َ   
نان و عذاب كافران) فرا خواهد مؤم ياريخدا (در مورد  يفرمان قطع

 ورزيمنزّه و از شرك ارياو بس. ديآن را با شتاب نخواه، نيبنابرا؛ ديرس
 . آنان برتر است

  در مورد ياري مؤمنان و عذاب كافران

 )مقتضاه أن يكون األمر الذي أخبر  )204، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج
هم بحسم مادته، و لم تقع في كالمه حكاية بإتيانه أمرا يطهر ساحة الربوبية من شرك

استعجال من المؤمنين في أمر، بل المذكور استعجال المشركين بما كان يذكر في كالمه 
قُلْ أَ رأَيتُم «تعالى من أمر الساعة و أمر، الفتح و أمر نزول العذاب، كما يشير إليه قوله: 

و يستَنْبِئُونَك أَ  -إلى قوله - ذا يستَعجِلُ منْه الْمجرِمونَإِنْ أَتاكُم عذابه بياتاً أَو نَهاراً ما 
إلى غير ذلك من  53يونس: »: حقٌّ هو قُلْ إِي و ربي إِنَّه لَحقٌّ و ما أَنْتُم بِمعجِزِينَ

اآليات.و على هذا فالمراد باألمر ما وعد اهللا النبي ص و الذين آمنوا و أوعد المشركين 
  .مرة بعد مرة في كالمه أنه سينصر المؤمنين و يخزي الكافرين و يعذبهم و يظهر دينه

  فرا خواهد رسيد

 )يكون المراد بإتيان األمر إشرافه على  )204، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج
التحقق و قربه من الظهور، و هذا شائع في الكالم يقال لمن ينتظر ورود األمير: هذا األمير 

  ء بعد. ء و قد دنا مجيئه و لم يجيجا
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    ------------------------------------------------   6آيه 

َن   َ َ َ ت وَن َوح ُ  َ اٌل ح َ ا     َوَلكُم ف
و ، ديگردانيشان باز م و شامگاه كه آنان را از چراگاه به محل استراحت

 ييبايشكوه و) ز ي هيها (ما در آن، ديبريصبحگاه كه آنان را به چرا م
 . ؛ وجود دارد تانيبرا
گردانيد و صبحگاه ه كه آنان را از چراگاه به محلّ استراحتشان باز ميو شامگا

  بريدكه آنان را به چرا مي

 )ونَ )343، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جينَ تُرِيحأي تردونها   ح
بالعشي من المرعى إلى مراحها يقال: أراح الماشية إذا ردها إلى المراح و قتئذ و حينَ 

سرَحونَ تخرجونها غدوة من حظائرها و مبيتها إلى مسارحها و مراعيها يقال: سرحها تَ
 يسرحها سرحا و سروحا و سرحت.

    ------------------------------------------------   9آيه 
   ا  بيِل َوِم اِهللا قَصُد الس َ َ ٌ َو   ‘رِئ َدَوَلو شا َ َ ُ  َء  ع َ   م اَ

 ،هااز راه يو برخ، خداست ي بر عهده، (نشان دادن) راه راست
  . كرديم تيشما را هدا ي قطعاً همه، خواستيو اگر(خدا) م، ست انحرافي

  انحرافي

 )أي و من السبيل ما هو » و منها جائر« )212، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج
  جائر أي مائل عن الغاية يورد سالكيه غيرها و يضلهم عنها.

 )رٌ أي عادل عن  )346، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جنْها جائم و
 .المحجة منحرف عن الحق ال يوصل سالكه إليه

    -----------------------------------------------   10آيه 
  ي هَُواذل   ما ََل ِمَن الس  اَ ُ  «ءً ِء ما ُسيموَن َل ٌ فيِه  َ اٌب َوِمنُه َش َ   م ِمنُه 
 يدني(آب) آشام، فرو فرستاد كه شما از آن يكه از آسمان آب ست ياو كس 

يرا) در آن م تان اني) است كه (چهارپادهيي(رو ياهانيگ ،و از آن، ديدار
  . ديچران
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  گياهاني

 )رٌ أي نبات مطلقا  )348، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جشَج نْهم و
 .سواء كان له ساق أم ال كما نقل عن الزجاج و هو حقيقة في األول

    -----------------------------------------------   16آيه 
  تَ  ‘ٍت َوَعالم َ  ُ   دوَن َوبِانلجِم 

راه خود را ، ستارگان يلهيو آنان به وس، قرار داد) زين گري(د هاييو نشانه
 . كننديم دايپ
  ستارگان

 )المراد بالنجم الجنس )359، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج. 

    -----------------------------------------------   20آيه 
لُقوَن َشي  َ َن ِمن دوِن اِهللا ال يَن يَد َلقوَن ئئً َواذل ُ  ُ    ا َو
ينم زيچ چيه، پرستنديخدا م يآنان را) به جا، كه (مشركان يكسان و 

  . اندشده دهيآفر و (خودشان) ننديآفر
  پرستندمي

 ) :ونَ بالتاء و الياء تعبدون )272تفسير الجاللين، صعدينَ يالَّذ و.  
 ) :ونَ« )268تفسير القرآن الكريم (شبر)، صعدينَ يالَّذ تعبدونهم» و.  
 )تعبدونهم )361، ص: 7 لمعاني في تفسير القرآن العظيم، جروح ا.  

    -----------------------------------------------   21آيه 
   ُ اَحيا َ  «ءٍ اَمواٌت َغ وَن اَيّاَن يُبَعثو ُ َش    َوما 
كنندگانشان) چه  كه (عبادت داننديو نم اند جانيب مردگاني )،ها(بت 

 . شونديم ختهيبرانگ يزمان
  عبادت كنندگانشان

 )خص من وجوه جهلهم عدم شعورهم  )221، ص: 12 ن، جالميزان في تفسير القرآ
أي ما يدري األصنام » و ما يشْعرُونَ أَيانَ يبعثُونَ« متى يبعث عبادهم من الناس فقال:

أيان يبعث عبادهم فإن العبادة هي التي يجزى بها اإلنسان يوم البعث فمن الواجب في 
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زي عباده فيه عن عبادتهم، و هؤالء ال اإلله المعبود أن يعلم متى يوم البعث حتى يج
لألصنام و  -يشْعرُونَ -و من هنا يظهر أن أول ضميري الجمع يدرون شيئا من ذلك.

 للمشركين. -يبعثُونَ-الثاني 

    -----------------------------------------------   22آيه 
ــ  ــُهكُ ـ ِال ــدٌ ـ م ِال ــ ‘ٌه واِح ِ ُم ُمن ُ ــو ِة قُل َ ِ ــاأل ِ ــوَن ب يَن اليُؤِمن ــاذل َ ُ ف َرةٌ َو

وَن  ِ    ُمستَك
 يگانگيبر  يقطع ليپس (با وجود دال. است گانهي يمعبود، معبود شما

 شانهايدل، ندارند مانيكه به آخرت ا ياست كه) كسان نيا قتيحق، خدا
 . ورزنديو تكبر م كندي(حق را) انكار م

  حق

 )رَةٌ« )228، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، جنْكم مهأي للحق» قُلُوب. 

    -----------------------------------------------   25آيه 
ِمۀَلً يَوَم الِقي حِملو یِلَ    ُ ِ ِعلـٍم  ÷َمةِ ا اَوزاَر ُم بَِغـ َ يَن يُِضـّلو َوِمن اَوزاِر اذل’ 

  ِروَن اَال سا َ   َء ما 
(گناهان) خود را كامل به دوش  نيبار سنگ، امتيدر روز ق، تا سرانجام 

شان كرده  را كه گمراه يكسان نيسنگ ياز بارها ي) بخشزيو (ن، كشند
  شده)بود كه (آن افراد گمراه يدر حال؛ نيحمل كنند) و ا، دند (بو
يبه دوش م يكه چه بد بار يوا. (از احكام خدا) نداشتند ياطالع چيه 

  ! كشند
  تا سرانجام در روز قيامت

 )لُوا«الم  )365، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جمحيللعاقبة ألن  »ل
  .هم و ليس باعثا و ال غرضا لهمالحمل مترتب على فعل

 )الالم للغاية )231، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
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    ----------------------------------------------   27آيه 
  يَوَم الِقي  ُ  َ ُ ِم َويَقوُل اَيَن  ُ ُ َمِة ي يَن  ِءَي اذل  ُشـا  ُ ِم نـ   ‘قّـوَن فـ

 َي ایلَوَم َوالّسو ِ يَن اوتُوا الِعلَم ِان ال الَء قاَل اذل َ َ ِفريَن ـ  
من كه در  كانيشر: «ديگويو م كنديم شانيرسوا امتيسپس روز ق

(آنان » كجا هستند؟، ديكردي) مخالفت مكتاپرستانيآنان (با  ي باره
، امروز: «نديگويم، كه به آنان علم داده شده ي) كسانيول؛ ندارند يپاسخ
  ؛ ». و عذاب بر كافران است ييرسوا

  عذاب

 )الخزي ذلة الموقف و السوء العذاب )233، ص: 12 في تفسير القرآن، ج الميزان. 

    ----------------------------------------------   32آيه 
  ا ّ يَن تَتََوف ذل  ةُ كَ ئِ  ” َل اُهُم  َ ـ ٌم َعیَلكُـمُ ـ يَقولـوَن َسلـ ÷َطيِّبـ َن ـا ادُخلُـوا ا ِ َة 

 ُ ُ   تَعَملوَن  ن
 يلودگكه (از آ رنديگيرا م شانهايجان يهمانان كه فرشتگان در حال

بر  تيسالمت و امن« :نديگوي(پس فرشتگان) م. اند شرك و گناه) پاك
 ». ديوارد بهشت شو، دكردييكه م ييشما باد! به پاداش كارها
  سالمت و امنيت بر شما باد

 )552، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »كُملَيع المقُولُونَ سأي تقول  »ي
  .المة لكم من كل سوءالمالئكة سالم عليكم أي س

 )أي سالمة  )411، ص: 3 الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، ج كُملَيع المس
 لكم من كل سوء.

    ----------------------------------------------   34آيه 
ُم َسيِّ   َ نوا بِهئئفَاَصا ِم ما  ِ َق  ِلوا َو َ ِزءوَن  ؛اُت ما َ   َس

رهو آنچه (از عذاب كه) مسخ ديرس بدشان به آنان ي) كارهافريپس (ك
  . فرود آمد و آنان را فراگرفت، كردنداش مي
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  فرود آمد و آنان را فراگرفت

 )215، ص: 6 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »حاقَ بِهِم أي نزل و  »و
 .و المراد يحيق بهم - و ذم و ذام - كزل و زال - أحاط، و أصله حق فهو

    -----------------------------------------------   36آيه 
  ُ ٍة َوَلَقد بََعثنا   َت ّلِ اُم ِبُوا الّطا ُم  «َرسوًال اَِن اعبُُدوا اهللاَ َواجتَ ِ َ

لـ ت َعیَلِه الضُم َمن َحق ِ االَرِض فَـانظُروا  ‘ۀَلُ ـ َمن َهَدي اهللاُ َوِم وا  فَسـ
 َ ُ َن عاقِبَةُ ا َ كَيَف  ب   ّذِ

را » اهللا«دعوت) كه  ني(با ا ميختيبرانگ يامبريپ،يدر هر امت راستي  به
  يدور انگرانيو از طغ ديستبپر

 يكسان، از آنان يبرخ )؛شدندها دو گروه ميامت ي پس (همه. ديكن 
بودندكه  يكسان، از آنان يبعض و، كرد تيرا) هدا شانيبودند كه خدا (ا

و  ديكن ريس نيپس در زم. بر آنان ثابت و واجب شد يگمراه
  . چگونه بوده است كنندگانبيتكذ دفرجامينيبب
  اجب شدهثابت و و

 )377، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( » هلَيع قَّتنْ حم منْهم و
  .ثبتت و وجبت »الضَّاللَةُ
 أثبت عليه الخذالن و الترك  )605، ص: 2 شاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج(ك

  .من اللطف، ألنه عرفه مصمما على الكفر ال يأتى منه خير
 )274، ص: تفسير الجاللين( »قَّتوجبت » ح.  
 )الضَّاللَةُ« )554، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج هلَيع قَّتنْ حم منْهم و «

معناه و منهم من أعرض عما دعاه إليه الرسول فخذله اهللا فثبتت عليه الضاللة و لزمته فال 
  .يؤمن قط

    ----------------------------------------------   37آيه 
   َ ِص  دي َمن يُِضل  ُهم فَِان  هُد ِان تَ َ   «اهللاَ ال ُ ِمن ن َ يَن َوما ِ  
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را كه  ي(بدان كه) خدا كس، يآنان دار تيبه هدا يديشد اقيهرچند اشت
شدن)  تيهدا ي(برا ياوري چيو آنان ه كندينم تيهدا، گمراه كرده

  . ندارند
  براي هدايت شدن

 )صرهم على اهللا ليس هناك ناصر ين )245، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج
  فيقهره على هداهم فليؤيس منهم.

 )رِينَ«) 379، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جنْ ناصم مما لَه  «
 ينصرونهم في الهداية.

    ----------------------------------------------   39آيه 
  ُ ُ َ  َ ِّ َ  یِلُبَ يَن  تَِلفوَن فيِه َویِلَعَلَم اذل َ ي  اذل نوا َفرو ُم   َ ـ ا اَ   ِذب
آن اختالف  ي است كه آنچه را كه در باره ناي، كردن)زنده نيدف (از اه

  . اندبوده گودروغ كافران بدانند كه كه نيو ا، روشن كند شانيبرا، دارند
  كردن) اين است كههدف (از اين زنده

 )247، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج( »يهفُونَ فخْتَلي يالَّذ منَ لَهيبيل  لَمعيل و
و الغرض أي يبعث اهللا من يموت ليبين لهم  الالم للغاية» الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّهم كانُوا كاذبِينَ

 .إلخ

    ----------------------------------------------   43آيه 
     َوما ًال نو ُ لو ئئَ فَسـ ‘ِایَلِهـم اَرَسنلا ِمن قَبکِلَ ِاّال ِر ِ ِان  ُ ا اَهـَل اذّلِ نـ

وَن  َ   التَع
و ، ( ميكرديم يكه به آنان وح ميرا فرستاد يتنها مردان) زياز تو (ن شيپ
را) از  قتيحق ني(ا، ديدانياگر نم، نيبنابرا. فرشته نبودند) كي چيه

  . ديتورات) بپرس ژهي(به و يدانشمندان كتب آسمان
  و هيچ يك فرشته نبودند

 ) :إِ« )270تفسير القرآن الكريم (شبر)، ص كلنْ قَبلْنا مسما أَر يولَّا رِجالًا نُوح «
ال مالئكة رد إلنكارهم كون الرسول بشرا بأن هذا هو السنة  »إِلَيهِم«بالنون و الياء 
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  .مستمرة على مقتضى الحكمة
 ) :275تفسير الجاللين، ص( »هِمي إِلَيإِلَّا رِجالًا نُوح كلنْ قَبلْنا مسما أَر ال  »و

  .مالئكة
    -----------------------------------------------   45آيه 

يِّ اذل  اَفَاَِمَن   ِمُ ئئيَن َمكَرُوا الس ِ ِسَف اهللاُ  َ ُُم الَعـذاُب  اِت اَن  َ االَرَض اَو يَـأتِ
وَن  ُ َش   ِمن َحيُث ال

بال) در  ني(از ا، زشت پرداختند يبه كارها گريكه با توطئه يكسان ايآ
كه  يياز جا عذاب كه نيا اي؛ فرو برد نياند كه خدا آنان را در زم امان

  ؛ ديايشان ب سراغ، كننديمفكر(ش را هم) ن
  گري به كارهاي زشت پرداختندآيا كساني كه با توطئه

 )فقوله:  )262، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج»ئاتيكَرُوا«مفعول » السم «
  .بتضمينه بمعنى عملوا أي عملوا السيئات ماكرين

 )مفعول به  ...» تالسيئا« )389، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
 .للفعل المذكور على تضمينه معنى فعل متعد كعمل أي عملوا السيئات ماكرين

    -----------------------------------------------   47آيه 
   َ  ُ ٌ  اَو يَأُخَذ َءوٌف َرح َ ٍف فَِان َربكُم  َو َ  
مجازات ، ترسنديعذاب) م دنيكه (از فرا رس يآنان را در حال كه نيا اي

پروردگار شما  رايز؛ )كنديدم عجله نمخدا در عذاب كردن مر يكند؟ (ول
  . رئوف و مهربان است اريبس

  زيرا

 )263، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج( »يمحر لَرَؤُف كُمبفي مقام » فَإِنَّ ر
  .التعليل
 )ة )328، ص: 14 الجدول في إعراب القرآن، ج(الفاء) تعليلي 
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    ----------------------------------------------   52آيه 
م  {َوَله  الس ِ َ اِهللا تَتقوَن  ‘االَرِض َوَلُه ادّليُن واِصًباِت وَ و ما    اَفََغ

اطاعت و  شهياوست و هم يفقط برا، است نها و زميآنچه در آسمان
خدا در امان نگه  ريباز هم خود را از (خشم) غ ايآ. اوست ي ژهيو، يبندگ

  ! د؟يداريم
  هميشه

 )563، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( » لَه باًوينُ واصأي و له الطاعة » الد
  .دائمة واجبة على الدوام عن ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادة

 )معنى الواصب الدائم )270، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
 )(واصبا) حال من الضمير المستكنّ  )332، ص: 14 الجدول في إعراب القرآن، ج

  .نه واصبافي الخبر أي: الدين ثابت له حال كو
 )ائم )165فارسي، متن، ص: - فرهنگ أبجدي عربيبِ الداصمعنى الو.  
 )(واصبا) حال من الضمير المستكنّ  )332، ص: 14 الجدول في إعراب القرآن، ج

  .في الخبر أي: الدين ثابت له حال كونه واصبا
  اطاعت و بندگي

 )ينُ الط )611، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جاعة.الد  
 )يكون الدين هاهنا الطاعة )270، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
 )ينُ أي الطاعة و االنقياد  )403، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جالد

 .كما هو أحد معانيه. و نقل عن ابن عطية و غيره

    ----------------------------------------------   58آيه 
   ُ بِاالُن َ اََحُد ِّ ُ ٌ  {َظل َوجُهه َوِاذا ب   ُمسَودا َوهَُوكَظ

(از فرط ، از آنان داده شود يكيكه خبر (تولّد) دختر به  يهنگام
؛ كه پر از خشم و اندوه است يدرحال؛ شوديم اهاش سيچهره)،تيعصبان

  . زند يدم نم يول
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  خبر

 )بِالْأُنْ« )407، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج مهدشِّرَ أَحإِذا ب ثىو « 
  .أي أخبر
 )المشهور أن البشارة أول »و إذا بشر« )548، ص: 6 البحر المحيط في التفسير، ج ،

 .خبر يسر

  پر از خشم و اندوه است 

 ) :272تفسير القرآن الكريم (شبر)، ص( »يمكَظ وه ء غيظا. ممتلى» و  
 ) :276تفسير الجاللين، ص( »يمكَظ وه ممتلئ غما  »و.  
 )407، ص: 7 ي في تفسير القرآن العظيم، جروح المعان( »يمكَظ وه أي مملوء  »و

  غيظا.
 )612، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »يمكَظ وه مملوء حنقاً»  و.  

  زندولي دم نمي

 )الكظيم المغموم الذي يطبق فاه ال  )565، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  .هيتكلم للغم الذي ب

 )51، ص: 12 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج( »يمكَظ وه و «
  ضحاك گفت: كميد، و آن دل تنگى باشد كه دم نزند از دل تنگى.

 )اسود وجهه من الغيظ و هو يتجرع  )276، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج
 غيظه

    -----------------------------------------------   59آيه 
  يَتَواري  ـ بِـهِء مـا ِمـَن الَقـوِم ِمـن سـو َ ِّ ُ ِسـكُه “‘ب ُ   {اَ ـه َ هـوٍن اَم يَُدس}  ِ

اِب     ’ال كُموَن اَالسا َ   َء ما 
يخود را از مردم پنهان م، داده شده يكه به و يخبر يبه سبب ناگوار

. در خاك پنهانش كند اياش دارد  با نَنگ نگه اي(و دودل است كه) آ كند
  دارند!  يكه چه قضاوت بد يوا
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  به سبب

 )نَ« )408، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جاألولى ابتدائية، و  »م
 .الثانية تعليلية

    ----------------------------------------------   69آيه 
  َمراثل ِ

 لُکي ِمن لُکّ ُ ُسـبَُل َربِّـِك ذُلُـًال ُ اٌب  ‘ِت فَاسل َ ـا  ِ ُُج ِمـن بُطو يَـ
تَِلٌف اَلوانُه ُ}     َأليًَة ِلَقوٍم يَتََفكروَن  ِلَك ِان  ذ  ’ٌء ِلنلّاِس فيِه ِشفا

پروردگارت را كه هموار  هايمحصوالت بخور و راه ي آنگاه از (شَهد) همه
متفاوت  هايبا رنگ يشهد، شانهاياز شكم )،جهي(در نت. مايبپ، است

) زين دهي(پد نيدر ا يراست به. شفاست، مردم يكه در آن برا شوديخارج م
  . وجود دارد اينشانه، شنداندييم كه يافراد يبرا

  كه هموار است

 )ذُلُلًا أي مذللة ذللها اللّه  )422، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
 تعالى و سهلها لك فهو جمع ذلول حال من السبل و روي هذا عن مجاهد.

    ----------------------------------------------   74آيه 
بوا هلِل االَمثاَل   ِ َ   ‘فَال ت َ  ِا و َ ُ التَع    اهللاَ يَعَلُم َواَن

  . ديدانيو شما نم دانديخدا م رايز؛ ديقائل نشو يانيخداهمتا يپس برا
  براي خدا همتاياني قائل نشويد

 )67، ص: 12 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج( » لَّهوا لفَال تَضْرِب
  با خداى تعالى امثال و اشباه فرو مدارى بل او را يكى دانى. »الْأَمثالَ
 )األمثال جمع مثل كعلم، و  )431، ص: 7 معاني في تفسير القرآن العظيم، جروح ال

المراد من الضرب الجعل فكأنه قيل: فال تعجلوا للّه تعالى األمثال و األكفاء فاآلية كقوله 
  .و هذا ما يقتضيه ظاهر كالم ابن عباس» فال تجعلوا للّه أندادا«تعالى: 
 ) :ثالَفَال تَضْ« )278تفسير الجاللين، صالْأَم لَّهوا لال تجعلوا هللا أشباها  »رِب

  .تشركونهم به
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 ) :ثالَ« )273تفسير القرآن الكريم (شبر)، صالْأَم لَّهوا لال تجعلوا له  »فَال تَضْرِب
  .أشباها في اإللهية

 )ثالَ« )576، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جالْأَم لَّهوا لأي ال  »فَال تَضْرِب
جعلوا هللا األشباه و األمثال في العبادة فإنه ال شبه له و ال مثل و ال أحد يستحق العبادة ت

  .سواه و إنما قال ذلك في اتخاذهم األصنام آلهة عن ابن عباس و قتادة
    ----------------------------------------------   75آيه 

   َ ً اليَقِدرُ  لو َ َب اهللاُ َمَثًال َعبًدا  َ َ  ٍء َوَمن َرَزقن ا ُه ِمنّـا ِرزقًـا َحَسـنً َ
ا َوَجهـــًرا  ِ ـــُق ِمنـــُه  َســـتَو «فَُهَويُنِف ـــل  ـــُدهلِلا  ‘َن {َه ـــ ‘َم َـــل اَ ُ ب ُ َ

 َ و َ    اليَع
 چيه اريمملوك كه اخت ايكرده است: برده انيرا ب يمهم سخن، خداوند

 ييكوين يكه از جانب خود به او روز يكس )،را ندارد و (در مقابل يزيچ
 اند؟ كساني ايآ، كندياز آن (مال) خرج م و او پنهان و آشكار مايداده

  . داننديآنان نم شتريب يول؛ خداست يبرا شيسپاس و ستا
  كه اختيار هيچ چيزي را ندارد

 (مترجم)  :به طور »توانايي هيچ عملي را ندارد«اگر به اين صورت ترجمه شود ،
 طور كه زمخشري و ابوالفتوح اشاره دارند .كامل صحيح نيست، همان

 )بنده مملوك كه بر  )67، ص: 12 الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج روض
 و.تصرفاتش مملوك بود بر ا هيچ قادر نباشد، يعنى مالك خود نباشد و

 )مثلكم في إشراككم باللّه  )622، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
حرّ مالك قد رزقه األوثان: مثل من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف، و بين 

  مملُوكاً ال يقْدر على«فإن قلت: لم قال  اللّه ماال فهو يتصرف فيه و ينفق منه كيف شاء.
شَي قلت: أما ذكر المملوك فليميز من  و كل عبد مملوك، و غير قادر على التصرف؟ »ء

ء  شَي  يقْدر على و أما ال الحرّ، ألن اسم العبد يقع عليهما جميعا، ألنهما من عباد اللّه.
  فليجعل غير مكاتب و ال مأذون له، ألنهما يقدران على التصرف.
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  كندخرج مي

 ) :راً )278تفسير الجاللين، صهج ا ورس نْهقُ منْفكيف يشاء فيه أي يتصرف ي.  
    -----------------------------------------------   80آيه 

  ُ ُـم َسـكَ َواهللاُ َجَعَل َلكُم ِمن بُيـوتِ االَنعـاِم م ِمـن ُجلـوِد نًا َوَجَعـَل َل
 ُ ا يَوَم َظعِنكُم َويَوَم ِاقـاَمِت َ َستَِخّفو َوِمـن اَصـواِفها َواَوباِرهـا  ÷مبُيوتًا 

    َواَشعاِرها ٍ  اَثاثًا َوَمتاًعا ِا   ح
را محل سكونت و آرامش قرار داد و از پوست  تانهايشما خانه يخدا برا
روز كوچ و روز  قرار داد كه در هاييشما خانه ي) برازي(ن انيچهارپا
 يو از پشم و كرك و مو، ديابيي(حمل) آن (خانه)ها را سبك م، تان اقامت

 . داد ارقر منديبهره ي هي) اثاث (منزل) و ماني(مع يمدت يبرا، ها آن
  يابيدسبك مي

 )فُّونَها« )314، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، جتَخأي تعدونها خفيفة من  »تَس
  .جهة الحمل

 ) فُّونَها« )440، ص: 7 المعاني في تفسير القرآن العظيم، جروحتَخأي تجدونها » تَس
  .خفيفة سهلة المأخذ فالسين ليست للطلب بل للوجدان كأحمدته و جدته محمودا

    ----------------------------------------------   84آيه 
  ُ ةٍ َويَوَم نَبَعُث ِمن  ّلِ اُم  ُ  اليُـؤَذ ُ يـًدا  َ  َ يـَن  ِلذل ُ َفـروا َوال 

  ُستَعتَبوَن 
آنگاه به كافران . ميزيانگيرا برم يگواه، يكن) كه از هر امت ادي(را  يزمان

كه  شودها خواسته مي) داده خواهد شد و نه از آني(عذرخواه ي نه اجازه
 . ) را جلب كنندي(اله تيرضا
  شود كه رضايت (الهي) را جلب كنندها خواسته ميو نه از آن

 ) ،ونَ« )626، ص: 2 جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلتَبتَعسي مال ه و ال هم  »و
  .يسترضون، أى: ال يقال لهم أرضوا ربكم

 )معناه ال يسألون أن يرضوا اهللا  )584، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
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  .بالكف عن معصية يرتكبونها
 )ونَ« )318، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، جتَبتَعسي مال ه ي ال يطلب منهم أ» و

أن يعتبوا اهللا و يرضوه بيان لعدم إمكان تدارك ما فات منهم بتجديد العمل و الرجوع إلى 
السمع و الطاعة فإن اليوم يوم جزاء ال يوم عمل و ال سبيل إلى رجوعهم القهقرى إلى 

  الدنيا حتى يعملوا صالحا فيجزوا به.
    -----------------------------------------------   89آيه 

  ُ َ َويَوَم نَبَعُث   ٍة  ـمّلِ اُم ِ ِ يـًدا  «يًدا َعیَلِهـم ِمـن اَنفُ َ َوِجئنـا بِـَك 
   هــ َ  ـ ِ  ‘ءِ ُؤال نلــا َعیَلــَك ال َ ـُـتــَو ــًة َب تِبيانـًـا ِل َ ٍء َوهُــًدي َوَر َ ّلِ 

 ي ُ َ  َوب ِ ُس   ِل
از خودشان برضد آنان  يگواه، يهر امت انيكن) كه در م ادي(را  يروز
هر  انگريكتاب را كه ب نيو ا. ميگواه آور نانيد او تو را بر ض، ميزيبرانگ

ميتسل يبرا يو رحمت و بشارت تيمردم) و هدا تي(مربوط به هدا يزيچ
  . مينازل كرد، (در برابر خدا) است شدگان

  مربوط به هدايت مردم

 )ء كل ما  كان الظاهر أن المراد بكل شي )324، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج
اهتدائهم من المعارف الحقيقية المتعلقة في الهداية مما يحتاج إليه الناس  يرجع إلى أمر

بالمبدإ و المعاد و األخالق الفاضلة و الشرائع اإللهية و القصص و المواعظ فهو تبيان 
  .لذلك كله

    -----------------------------------------------   90آيه 
     ِا ُ بِالَعدِل َواِالحساِن َوايتا ُ   ِئ اهللاَ يَأ ـي  ِذي الُقـر  َعـِن ا َويَ ِء لَفحشـا

 َ ُن ِ  ِر وَ َوا ُ   ‘ابلَ وَن يَِعظُك    م َلَعلكُم تََذ
و  دهديفرمان م شاونداني(حق) خو يو ادا يكوكاريخداوند به عدالت و ن

يشما را پند م. كنديم ياز گفتار و كردار زشت و كار ناپسند و ستم نه
  . ديريباشد كه پند گ؛ دهد
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  گفتار و كردار زشت

 )نْهى«قوله تعالى:  )333، ص: 12 ي تفسير القرآن، جالميزان في و   و شاءنِ الْفَحع
قال في المفردات: الفحش و الفحشاء و الفاحشة » الْمنْكَرِ و الْبغْيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرُونَ

 ما عظم قبحه من األفعال و األقوال.

    ----------------------------------------------   94آيه 
  ِخــذوــَوالتَت ُ ا اَ ُ م َدَخــنَ ــنَ ــا َوتَــذوقُوا ًال بَي ِ ــَد ثُبو ل قَــَدٌم بَع ِ َ م فـَـ

 ا َء الّسو ُ َعن َسبيِل اهللاِ ِ ُ  «َصَدد ٌ َوَل    م َعذاٌب َعظ
 نيكه در ا؛ ديخود قرار نده انيدر م بيفساد و فر ي هيرا ما تانيسوگندها
از بازداشتنِ (مردم)  يو به سزا، لغزديم اشيپس از استوار يگام، صورت
 ي) عذابزيو (در آخرت ن ديچشي) ماي(طعم) عذاب را (در دن، راه خدا

  . داشت ديبزرگ خواه
  در آخرت - در دنيا 

 )في الدنيا  )632، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج وءتَذُوقُوا الس و
 .في اآلخرة و لَكُم عذاب عظيم-بصدودكم

    ----------------------------------------------   106آيه 
  َ انِـهَفَر بِـاِهللا ِمـَمن  ـ “ن بَعـِد ا ُ ـاِن  {ِرَه َوقبَلُـهِاّال َمـن ا ُمطَمـنِئٌّ بِاال

ُ كِ ـ َولــ َح بـِـال َ َ ُ َعــذاٌب ن َمــن  َ فِر َصــدًرا فََعیَلِهــم َغَضــٌب ِمــَن اِهللا َو
 ٌ    َعظ
سخت خواهد  يعذاب، به خدا كافر شود(، آوردنش مانيكه پس از ا يكس

كه دلش با  يكفر) شود و در حالكه وادار (به  يجز كس (البته)؛ داشت)
از  يخشم، رنديبپذ تيكه كفر را با رضا ياما كسان؛ آرام گرفته است مانيا

 . شتبزرگ خواهند دا يجانب خدا بر آنان است و عذاب
  عذابي سخت خواهد داشت

 )جواب الشرط محذوف » من كفر...« )395، ص: 14 الجدول في إعراب القرآن، ج
  فلهم عذاب شديد. تقديره فهو مؤاخذ .. أو
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  (البته) جز

 )نٌّ بِالْإِيمانِ« )353، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، جئطْمم هقَلْب و نْ أُكْرِهإِلَّا م «
  .استثناء من عموم الشرط
  با رضايت بپذيرند

 )راً«قوله:  )354، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، جدبِالْكُفْرِ ص نْ شَرَحنْ ملك و« 
  أي بسط صدره للكفر فقبله قبول رضى و وعاه.

 )بِالْكُفْرِ « )636، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج نْ شَرَحنْ ملك و
 .أى طاب به نفسا و اعتقده» صدراً

    ----------------------------------------------   107آيه 
  ـــيذ َ ُُم اســـتََحبوا ا  ـــِدي ِلـــَك بـِــاَ َ ِة َواَن اهللاَ ال َ ِ َ األ َ نيـــا  الَقـــوَم وْةَ ادل

     ِفريَن ال
دادند و  حيرا برآخرت ترج ايدن يكه آنان زندگ بدان سبب است نيا
  . كندينم تيهدا خدا افراد كافر را كه نيا

  ترجيح دادند

 )نْيا« )473، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جياةَ الدوا الْحبتَحأي  »اس
 .معنى اإليثار آثروها و قدموها و لتضمن االستحباب

    -----------------------------------------------   110آيه 
 ج  ُ وا ِمن بَعِد ما فُِتنوا  َ يَن ها َك ِلذلَرب ِان  ُ ـ و َ ا ِان َربَك ِمن َهدوا َوَص

 ٌ    بَعِدها َلَغفوٌر َرح
شدن پس از شكنجه  كه يبه كسان پروردگار تو نسبت، گريد ياز سو

پروردگارت پس از ، كردند شهيپآنگاه به جهاد رفتند و صبر، هجرت كردند
  . آمرزنده و مهربان است اريقطعاً بس، (مراحل) نيا

  از سوي ديگر

 )لتباعد حال هؤالء  ثم للترتيب مع التراخي )374، ص: 5 إعراب القرآن و بيانه، ج
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 .عن حال أولئك

  مراحل

 )ها من بعد هذه األفعال )638، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جدعنْ بم 
  .و هي الهجرة و الجهاد و الصبر

    ----------------------------------------------   112آيه 
  ُ ا ِرزقُها َرَغًدا ِمن  نَت ءاِمنًَة ُمطَمِئنًة يَأت يًَة  َ َب اهللاُ َمَثًال  َ َ ّلِ َو

ــَر ٍن فَكََف ــ ــوا  َم ن ــا  ِ ــوِف  َ ــوِع َوا ــاَس ا ــا اهللاُ بِل ــاَنعُِم اِهللا فَاَذاقََه ِ ب
    يَصنَعوَن 

 يِكه امن و آرام بود و روز يكرده است: شهر انيرا ب يسخن مهم، خدا
آن)  يپس (اهال. ديرسمي فراوان و گوارا به آن، (مردم)اش از هر طرف

 فري) به كزيپس خدا (ن؛ كردند يخدا ناسپاس هاينسبت به نعمت
  . ديرا به آنان چشان ريو ترس فراگ ي(طعم) گرسنگ، رفتارشان

  فراگير

 ) 477، ص: 7 العظيم، جروح المعاني في تفسير القرآن( » وعِ والْج باسل ا اللَّهفَأَذاقَه
فو  شبه أثر الجوع و الخوف و ضررهما الغاشي باللباس بجامع اإلحاطة»  الْخَو

  .االشتمال
 )و ، إضافة اللباس إلى الجوع و الخوف )363، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج

 .شمل اللباس البدنفيها داللة على الشمول و اإلحاطة كما ي

    ----------------------------------------------   116آيه 
  َ ا تَِصُف اَلِسنَتُكُُم ال ِ وا ٌل َوهــ ذا َحلــ ِذَب هَوالتَقولوا  َ اٌم تِلَفـ َ ذا 

 َ َ اِهللا ال َ اِهللا الكَِذَب ال ‘ِذَب َ َ وَن  َ يَن يَف اذل يُفِلحوَن  ِان   
در باره يسخنانبه دروغ ( تانهايكه زبان ياني) در مورد چهارپاجهتيو (ب
جهيتا نت؛ حرام نيحالل است و ا نيكه ا ديينگو، كنديم انها) بيآن ي
به ، بندنديكه به خدا دروغ م يكسان. ديشودكه به خدا دروغ ببند نيا اش

  . ديهدف خود نخواهند رس
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  اش اين شود كه به خدا دروغ ببنديدتا نتيجه

 )481: ، ص7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »بالْكَذ لَى اللَّهتَفْتَرُوا عل« 
الالم الم العاقبة و الصيرورة و للتعليل ألن ما صدر منهم ليس ألجل االفتراء على اللّه 

 .تعالى بل ألغراض أخر و يترتب على ذلك ما ذكر

 )أي ال تقولوا هذا حالل و هذا حرام  )365، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج
  لسنتكم لغاية افتراء الكذب على اهللا.بسبب وصف أ

  به هدف خود نخواهند رسيد

 )ونَ )482، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جحفْلال يفوزون   ال ي
  .بمطلوب

    ----------------------------------------------   120آيه 
   َ ِان ِا َ ه ك ِ ُ َ يَُك ِمَن ا ًة قانًِتا هلِل َحنيًفا َو اَن اُم  

 گرا بود و ازبردار خدا و حق مردم و) فرمان ي(برا ييشوايالگو و پ ميابراه

  . نبود مشركان
  الگو 

 ) :ةً« )284تفسير الجاللين، صكانَ أُم يمراهإماما قدوة جامعا لخصال الخير »إِنَّ إِب.  
 )ةً« )603، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جكانَ أُم يمراهاختلف في  »إِنَّ إِب

وة و معلما للخير قال ابن األعرابي يقال للرجل العالم أمة و هو قول أكثر معناه فقيل قد
  .المفسرين

    ----------------------------------------------   122آيه 
  نيا َحَسنَةً َوءاتَين ادل ِ ه «ُه  َِن الص  {َوِان َ ِة  َ ِ َ ِ األ   ِلح

 ستگانيو قطعاً او در آخرت از شا ميداد ييكوي) نيبه او (زندگ ايدر دن
  . است

  زندگي

 )الحسنة هي المعيشة الحسنة )368، ص: 12 في تفسير القرآن، ج الميزان. 
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    ----------------------------------------------   124آيه 
يـَن اختََلفـوا فيـهِ   اذل َ َ بُت  ا ُجِعَل الس    وَ  ‘ِا َك یَلَ  ِا ُـَربـ ُم ح َ ُم بَيـ

تَِلفوَن  َمِة ـ يَوَم الِقي َ نوا فيِه    ف 
آن (با  ي بارهمقرّر شد كه در  يتنها بر كسان، (حكم روز) شنبه 
آنان  انيم، امتيقطعاً پروردگارت در روز ق. ) به اختالف افتادندامبرشانيپ

  . خواهد كرد يداور، كردنديم اختالفآنچه بر سرش  ي در باره
  با پيامبرشان 

 )قال الخفاجي: معنى  )486، ص: 7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
»يهنبيهم فهو اختالف بينهم و بين نبيهم خالفوا جميعهم »اخْتَلَفُوا ف.  
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  االرساء سورة
    ------------------------------------------------   5آيه 

    ُهما بََعثنا َعیَلكُ  َء َوعُد اولفَِاذا  اسوا ِخل م ِعباًدا نَلا َ َل ـ اُو بَأٍس َشديٍد 
يارِ  َن َوعًدا َمفعوًال  ‘ادّلِ   َو

ن از) آ يكار (تبه ني) نخستفري(خدا در مورد ك ي كه وعده يپس هنگام
را بر  شيخو رومندياز) بندگان جنگاور و ن ي(گروه، دو (فساد) فرا رسد

جو قتل و غارت شما) جست يبرا تانها(يخانه انيتا م مفرستييشما م
  . ست يشدن ايوعده )،نو (اي، كنند
  فرستيمبر شما مي

 )باداً لَنا أُو« )39، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، جع كُملَيثْنا ععبيدأْسٍ شَدي بل «
  .أي أنهضناهم و أرسلناهم إليكم

 )أرسلنا )18، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج كُملَيثْنا ععب. 

    ------------------------------------------------   6آيه 
 َرَددنا َلكُ    الكَـ مُ ُ ةَ َعیَلِهـم َواَمـَددن ر َوَجَعنل َ َ ُـكُم بِـاَمواٍل َوبَنـ َ م اَكـ

ا  ً   نَف
و اموال و  مگردانييار و سلطه بر آنان را به شمابازم) باز اقتديول(

(از  شتريب، شما را يرزم يروهايو ن ارانيو  مكنييم اديتان را ز فرزندان
  داد ميآنان) قرار خواه

  ياران و نيروهاي رزمي

 )النفير العدد من الرجال قال الزجاج:  )614، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
جمع نفر كما قيل العبيد و الضئين و المعيز و الكليب و نفر اإلنسان و و يجوز أن يكون 
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  .نفره و نفيره و نافرته رهطه الذين ينصرونه و ينفرون معه
 )جمع نفر ككلب و كليب و  )19، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

  .عبد و عبيد و هم المجتمعون للذهاب إلى العدو
 )أَكْثَرَ  )162، ص: 12 جنان في تفسيرالقرآن، جروض الجنان و روح ال لْناكُمعج و

نَفيراً، و شما را كرديم بيشتر به انصار و اعوان، و نصب او بر تمييز است. زجاج گفت: 
 روا بود كه نفير جمع نفر باشد،

    -----------------------------------------------   8آيه 
   َكُم َع َ َ كُم اَن  ُ ُعدنا ‘َرب َ لِ  ‹َوِان ُعد  الك َوَجَعنلا َجَه ً    ِفريَن َحص

و اگر (به ، است كه پروردگارتان بر شما رحم كند ديام )،دي(اگر توبه كن
قبل)  يرگيما هم (به همان سخت، ديگذشته) بازگرد تيهمان وضع

  . مي(تنگ) قرار داد يزندان، كافران يو دوزخ را برا، ميگرديبازم
  اگر توبه كنيد

 )سى«قوله:  )42، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، جع  كُممرْحأَنْ ي كُمبأي بعد » ر
البعث الثاني على ما يفيده السياق و هو ترج للرحمة على تقدير أن يتوبوا و يرجعوا إلى 

  .»و إِْن عدتُم عدنا« بدليل قوله: الطاعة و اإلحسان
 )سى )21، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جأَ  ع كُمببعد ر كُممرْحنْ ي

  .البعث الثاني إن تبتم و انزجرتم عن المعاصي
 )سى )650، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جبعد   ع كُممرْحأَنْ ي كُمبر

  .المرّة الثانية إن تبتم توبة أخرى و انزجرتم عن المعاصي
    -----------------------------------------------   11آيه 

   ِ دُعا ّ
 ساُن بِال َ  {َءهَويَدُع اِال ساُن َعجوًال  «ِ بِا َن اِال   َو

گونه  همان؛ خواهديرا م يشرّ و بد، )يزدگ انسان (به سبب جهل و شتاب
  . زده است شتاب اريانسان همواره بس )،ي(آر. ست يو خوب ريكه خواستار خ
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  ست خوبيكه خواستار خير و  گونه همان

 )رِ«و » بِالشَّرِّ«الباء في قوله:  )49، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، جبِالْخَي «
  للصلة و المراد أن اإلنسان يدعو الشر و يسأله دعاء كدعائه الخير و سؤاله و طلبه.

    -----------------------------------------------   12آيه 
  ِ ــَل َوانلهــاَر ءايَتـَـ َوَجَعنلـَـا ایل»   ََحونــا َ   ــِل َوَجَعنلــا ــًة  ءايـَـَة ایل َ ِ ءايـَـَة انلهــاِر ُمب

تَغوا فَضًال ِمن َربِّكُم وَ  ِساَب تِلَ َ َوا ن وا َعَدَد الّسِ َ ـنل  ‘تِلَع ٍء فَص َ  ُه َولُک
  تَفصيًال 

) ييِو (روشنا ميشب و روز را دو نشانه (از علم و قدرت خود) قرار داد
) روز را يعني، (دوم ي و نشانه، مي) شب را محو كرديعني، (اول ي نشانه

از  يرزقو  شيبخشا يوجو تا در جست ميقرار داد يروشن و نوران
) را دادها ها و حساب (عمرها و رويو شمار سال ديپروردگارتان باش

به  )،ديدار ازيتان به آن ن و آخرت ايرا (كه در مورد دن يزيو هر چ، دينبدا
  . مايداده حيتوض يخوب

  رزقي

 )رَةً« )51، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، جصبةَ النَّهارِ ملْنا آيعج ها أي جعلنا» و
  مضيئة لتطلبوا فيه رزقا من ربكم فإن الرزق فضله و عطاؤه تعالى.

 )أي رزقا إذ ال  )29، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج كُمبنْ رفَضْلًا م
يتسنى ذلك في الليل، و في التعبير عن الرزق بالفضل و عن الكسب باالبتغاء و التعرض 

تبليغ إلى الكمال شيئا فشيئا داللة كما قال شيخ اإلسالم: على لصفة الربوبية المنبئة عن ال
أن ليس للعبد في تحصيل الرزق تأثير سوى الطلب و إنما اإلعطاء إلى اللّه سبحانه ال 
بطريق الوجوب عليه تعالى بل تفضال بحكم الربوبية، و معنى تأثير الطلب على نحو تأثير 

  .وقف حقيقة للرزق عليهاألسباب العادية فإنه من جملتها و ال ت
  كه در مورد دنيا و آخرتتان به آن نياز داريد

 ) :286تفسير الجاللين، ص( »كُلَّ شَي و يال« يحتاج إليه» ءتَفْص لْناهفَص.«  
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 ) :280تفسير القرآن الكريم (شبر)، ص( »كُلَّ شَي و تحتاجون إليه من أمر الدين  »ء
  .و الدنيا
 )652، ص: 2 مض التنزيل، جالكشاف عن حقائق غوا( كُلَّ شَي مما تفتقرون إليه  و ء

  .في دينكم و دنياكم
    -----------------------------------------------   13آيه 

  من َ ساٍن اَ ُج َلـهَونُـ «؛ ُعنُِقه ه{رِئُ   ” ط هُ َولُک ِا  ـ يَـوَم الِقيـ{ ِ ُه ـًبـا يَلقَمِة كِت
شوًرا    َم

(آن را ، امتيق و روز ميختي) بر گردنش آويرا (مانند طوق يعمل هر انسان
كه آن را در برابر خود گشوده  ميآوريم رونيب شيبرا ايبه صورت) نوشته

  . نديبيم
  عمل

 )ي « )622، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جف رَهطائ ناهكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَم و
هنُقمجاهد و  معناه و ألزمنا كل إنسان عمله من خير أو شر في عنقه عن ابن عباس و »ع
  .قتادة
 )قال في المجمع: الطائر هنا عمل اإلنسان  )53، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج

  .شبه بالطائر
 )أي عمله  )30، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج رَهطائ ناهأَلْزَم

  .الصادر منه باختياره حسبما قدر له خيرا كان أو شرا كأنه طار إليه
    -----------------------------------------------   19آيه 

  َوَمـــ  ةَ َوَســـ َ ِ ُم  اَراَد األ ُ َن َســـع  َ ا َوهَُوُمـــؤِمٌن فـَــاُو َ ـــا َســـع َ

  َمشكوًرا 
تالش ، (به دست آوردن) آن يِكه آخرت را بخواهند و برا يو كسان

 داشته مانيباشد كه ا يدر حال نيآخرت را به جا آورند و ا يستهيشا
  . شود يم يرشان سپاسگزا از تالش، افراد نيا، باشند
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  آخرت يشايسته تالش

 )عى«قوله  )65، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، جس ها  ويعالالم » لَها س
لالختصاص و كذا إضافة السعي إلى ضمير اآلخرة، و المعنى و سعى و جد لآلخرة 
السعي الذي يختص بها، و يستفاد منه أن سعيه لها يجب أن يكون سعيا يليق بها و يحق 

 ها كأن يكون يبذل كمال الجهد في حسن العمل و أخذه من عقل قطعي أو حجة شرعية.ل

    -----------------------------------------------   20آيه 
ِد ه  ُ   ُ   ـ  ِء َوهُؤال  ـ  ُؤال  َوما  ‘ِء َربَِّك ِء ِمن َعطا ظوًرا اَن َعطا َ   ءُ َربَِّك 

. ميكنيم اضافه پروردگارت از بخششِ ياپيپ، و آنان نانياز ا كيبه هر 
  . كس) منع نشده است چي(از ه، بخشش پروردگار تو )،ي(آر

  كنيمپياپي ... اضافه مي

 )46، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج(  دأي نزيد مرة بعد مرة... نُم 
  بحيث يكون اآلنف مددا للسالف.

 )هم: نزيدهم من عطائنا، )656، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جدو  نُم
  .نجعل اآلنف منه مددا للسالف النقطعه

 )628، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »ؤُالءه و هؤُالء دا نُمأي كل » كُل
  واحد من هذين الفريقين ممن يريد الدنيا و ممن يريد اآلخرة نمدهم أي نزيدهم

    -----------------------------------------------   23آيه 
   َ َك اَّال تَعبُدو  َوق  َرب يِن ِاحسانًا ِايّاهُ  ا ِاّال َ  ‘َوبِالوادِلَ َ ِاّمـا يَـبلَُغن ِعنـَدَك الِكـ

  ا ُ   اََحُد ُما َ ا فَالتَُقل  ُ ِ ًا اَو  َ ُما قَوًال  َ ا َوقُل  ُ َر َ   اُّفٍ َوالت
 يكيو به پدر و مادر ن ديپروردگارت فرمان قاطع داده كه تنها او را بپرست

 نيو ا، دنديرس يبه سالخوردگ آنان يهر دو اي، از آن دو يكياگر . ديكن
 يكه نشانگر ناراحت ي) سخننيتر (كوچك، كه نزد تو هستند ست يدر حال

و  بايو ز، آنان را از خود مران يو با پرخاشگر، به آنان مگو، و رنجش است
  . با آن دو سخن بگو ستهيشا
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  آنان را از خود مران يبا پرخاشگر

 )ما« )631، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جرْهال تَنْه أي ال تزجرهما » و
  .بإغالظ و صياح

  زيبا

 )لًا كَرِيماً« )658، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ججميال» قَو.  
    ----------------------------------------------   25آيه 

ا  نُفوِسكُم  ِ كُم اَعَلُم  هِان تَكونوا ص  ‘َرب َ فَِان َ َغفوًرا  {ِلح   َن ِلالَّواب
اگر (در رفتار با . تر استآگاه، گذرديشما م ريز آنچه در ضمپروردگارتان ا

شما را ، دي(و توبه كن ديچنانچه) صالح باش، ديشو يدچار اشتباه نوالدي
  . آمرزنده است اربسي، كارانتوبه ياو همواره برا رايز؛ )بخشديم

  دچار اشتباهي شويد

 )ونوا صالحين و علم اهللا من المعنى: إن تك )81، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج
نفوسكم و رجعتم و تبتم إليه في بادرة ظهرت منكم على والديكم غفر اهللا لكم ذلك إنه 

  كان لألوابين غفورا.
  بخشدو توبه كنيد، شما را مي

 )ينَ )61، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جحقاصدين   إِنْ تَكُونُوا صال
قوق و الفساد فَإِنَّه تعالى شأنه كانَ للْأَوابِينَ أي الراجعين إليه تعالى الصالح و البر دون الع

التائبين عما فرط منهم مما ال يكاد يخلو من البشر غَفُوراً لما وقع منهم من نوع تقصير أو 
أذية، و هذا كما في الكشف تيسير بعد التأكيد و التعسير مع تضييق و تحذير و ذلك أنه 

رة التي تقع على الندرة قصد الصالح و عبر عنه بنفس الصالح و لم يصرح شرط في الباد
بصدورها بل رمز إليه بقوله تعالى: فَإِنَّه كانَ للْأَوابِينَ َغفُوراً لداللة المغفرة على الذنب و 

  .األواب أيضا
 )إن تكونوا صالحين و علم اهللا من  )81، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج

 .و رجعتم و تبتم إليهنفوسكم 



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  408
    -----------------------------------------------   32آيه 

   ِ ّ ه« َوالتَقَربُوا ا   {ِان   َء َسبيًال َن فاِحَشًة َوسا
  !ست يو چه بدراه، زشت است اريبس يكه آن كار؛ ديزنا (هم) نشو كينزد

  كاري بسيار زشت

 )شَةً )44، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، جأي معصية فاحشة أي قبيحة  فاح
 .لقبحزائدة في ا

 )شَةً فعلة ظاهرة  )66، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جكانَ فاح إِنَّه
 .القبح زائدته

    -----------------------------------------------   48آيه 
  َستَطيعوَن َسبيًال نظُر كَ ا بوا َلَك االَمثاَل فََضّلوا فَال  َ َ   يَف 
در ؛ علت گمراه شدند نيكردند و بد انيب يتو اوصاف يچگونه برا نيبب
  . كنند دايانكار تو) پ ي(برا يراه چيه توانندينم جهينت

  اوصافي بيان كردند

 )المثل بمعنى الوصف، و ضرب األمثال  )115، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .التوصيف بالصفات

    -----------------------------------------------   49آيه 
  َوقالو ُ َ ا اَِءذا  َبعوثو َ   َخلًقا َجديًدا نّا ِعظاًما َورُفاتًا اَِءنّا 

 راستيبه ايآ، ميشد دهيپوس ها و اجساميكه استخوان يمانز ايآ«و گفتند: 
  » شد؟! ميزنده خواه، ديجد يبه صورت مخلوقات

  اجسامي پوسيده

 )قال في المجمع: الرفات ما تكسر و  )115، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج
ء، و يكثر بناء فعال في كل ما يحطم و يرضض يقال: حطام و دقاق و  بلي من كل شي

  ء مدقوق مبالغ في دقه حتى انسحق فهو رفات. انتهى. تراب و قال المبرد: كل شي
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    -----------------------------------------------   51آيه 
ُ  ُصـدوِركُم  ُ ّا يَك ِ ُ  «فََسـيَقولوَن َمـن يُعيـُدنا ‘اَو َخلًقا  ي فََطـَرك م قُـِل اذل

ةٍ   َ َل  اَو‘   م َويَقولوَن َم ُ َ   «هَُو  فََسيُنِغضوَن ِایَلَك رُءو ن يَكوَن اَ  قُل َع
يًبا َ  

خواهند گفت:  پس به تو». دينمايكه در اذهان شما بزرگ م ايدهيآفر اي
بار شما را  نكه نخستيهمان «بگو: »ند؟آفرييدوباره ما را م يچه كس«
به طرف تو  را شانيپس (دوباره) با تعجب و استهزا سرها» . آورد ديپد

 كيبسا نزد چه«بگو: » خواهد بود؟ يك: «نديگويتكان خواهند دادو م
  ؛ ». باشد

  دهندبا تعجب و استهزا سرهايشان را به طرف تو تكان مي

 )قوله تعالى:  )116، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج» مهؤُسر كضُونَ إِلَينْغيفَس

ك الرأس نحو قال الراغب: اإلنغاض تحري» أَنْ يكُونَ قَرِيباً  هو قُلْ عسى  و يقُولُونَ متى

 الغير كالمتعجب منه. انتهى.

    ----------------------------------------------   54آيه 
كُم اَعَلُم بِكُم  بكُ  «َرب ََشأ يَُعّذِ كُم اَو ِان  َ َ ََشأ    ‘مِان  َك َعیَلِهـم اَرَسـنل  َوما

  َوكيًال 
؛ كندبه شما رحم مي، اگر بخواهد؛ تر است(حال) شما آگاهپروردگارتان از 

 ي(از جانب خود) به سو يليما تو را وك. كنديتان م عذاب، اگر بخواهد اي
(تا آنان را به اسالم مجبور  ميا مسلّط نكرده شانيآنان نفرستاده و بر ا

 . )يكن
ما تو را وكيلي (از جانب خود) به سوي آنان نفرستاده و بر ايشان مسلط 

  ايم (تا آنان را به اسالم مجبور كني) نكرده

 )يلًا  )672، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جكو هِملَيع لْناكسما أَر و
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  .أى ربا موكوال إليك أمرهم تقسرهم على اإلسالم و تجبرهم عليه
 )يلًا  )91، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جكو هِملَيع لْناكسما أَر و

  .هأي موكوال و مفوضا إليك أمرهم تقسرهم على اإلسالم و تجبرهم علي
 )با رسول، گفت: ما  )233، ص: 12 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

نفرستاديم تو را تا و كيل ايشان باشى و موكّل بر ايشان و ايشان را به قهر و جبر منع 
 .كنى از كفر و معاصى

    -----------------------------------------------   62آيه 
ـــاَل اَرَ   ـــَك هـــءَ ق َ ـ يتَ ي  َذا اذل  ـــِن ِا َ ت  ـــنِئ اَ  َل َ َ مـــَت  ر  ـــوِم الِقي ـــِة يَ َم

يتَهَالَحتَِنكَ    ِاّال قیَلًال  ،ن ذُّرِ
شخص را كه بر من  نيبه من خبر بده ا )،ايخدا«((به اعتراض) گفت: 

، يبه من مهلت ده امتيچه بود؟) اگر تا روز ق لشيدل، ( يداد يبرتر
  ». زنمياز آنان ـ افسار م يحتماً بر فرزندان او ـ مگر اندك

  نمزافسار مي

 )االحتناك على ما في المجمع، )145، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج - 
االقتطاع من األصل، يقال: احتنك فالن ما عند فالن من مال أو علم إذا استقصاه فأخذه 
كله، و احتنك الجراد المزرع إذا أكله كله و قيل: إنه من قولهم: حنك الدابة بحبلها إذا 

ال يقودها به، و الظاهر أن المعنى األخير هو األصل في جعل في حنكها األسفل حب
  الباب، و االحتناك اإللجام.

 )قيل إنه من قولهم حنك الدابة  )657، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
 .يحنكها إذا جعل في حنكها األسفل حبال يقودها به

    -----------------------------------------------   64آيه 
ُم بَِصـوتَِك َواَجِلـ  َـيکِلَ َواستَفِزز َمِن استََطعَت ِمـ ِ  َرِجـکِلَ وَ ب َعیَلِهـم 

ُ َوشاِر ِ االَمواِل َواالَوالِد َوِعد يط ‘ُهم  الش ُ ُ وًراـ َوما يَِعُد ُ    ُن ِاّال 
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يكه م يكن و به راه كيتحر تيبا صدا، يتوانياز آنان را كه م كيهر 
ان بزن و با آن بيبر آنان نه اتادهيلشكرِ سوار و پ ياريببر و به ، يخواه

كه  يدر حال؛ شو و به آنان وعده بده كيشان شر در اموال و فرزندان
  ؛ دهديآنان م دروغ به يتنها وعده طانيش

  خواهي ببربا صدايت تحريك كن و به راهي كه مي

 )أي و استخف يقال  )105، ص:8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج تَفْزِزاس و
  .وقعه فيما أراده منهاستفزه إذا استخفه فخدعه و أ

 )االستفزاز اإلزعاج و االستنهاض بخفة  )145، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .و إسراع
 ) :635المفردات في غريب القرآن، ص(  منْهم تتَطَعنِ اسم تَفْزِزاس قال تعالى: و

كتوأي: أزعج64[اإلسراء/   بِص ،[.  
 قوله  )30، ص4(مجمع البحرين جمنْهم تتَطَعنِ اسم تَفْزِزاس أي 64/ 17[  تعالى: و [

  استخف من استطعت منهم و استزلهم بوسوستك.
    ----------------------------------------------   67آيه 

   َن ِاّال ِ َضــل َمــن تـَـد ــ ِ ابلَ ــ    ــكُُم ال ِايّــاهُ  َوِاذا َمس»  ّ َ ــا  ّ َ َ ِّ كـُـ ف َ ــ َ ال م ِا
 ُ ض َ َ   ‘اَ َ  َو ساُن    فوًرا اِال
كه (آنان را به  يكسان، جز او، به شما برسد ايصدمه ايكه در در يهنگام

كه شما را  يو هنگام، رونديو خاطرتان م ادياز ، ديخوانيپرستش) م
 )،ي(آر. ديكني(باز به او) پشت م، رسانديم يو به خشك دهد ينجات م

  . ناسپاس است اريانسان همواره بس
  رونداز ياد و خاطرتان مي

 )قوله:  )153، ص: 13 يزان في تفسير القرآن، جالم»اهونَ إِلَّا إِيعنْ تَدالمراد » ضَلَّ م
  الذهاب عن الخواطر دون الخروج عن الطريق. -على ما ذكروا -بالضالل
 )عن أوهامكم من تدعونه  ذهب »ضَلَّ« )82، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، ج

  .إلها فيشفع أو ينفع
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 )ونَ« )109، ص: 8 ي تفسير القرآن العظيم، جروح المعاني فعنْ تَدأي  »ضَلَّ م
  .ذهب عن خواطركم كل من تدعونه و ترجون نفعه فال تذكرونه

    -----------------------------------------------   71آيه 
ا لُک اُناٍس بِِامـاِمِهم    «يَوَم نَد َ كِت ِ َـن او َ يَقـَرءوَن  ؛بِيَميِنـه {بَـهَ فَـاُو

  وَن فَتيًال كِت َ ُم َواليُظ َ  
. ميخوانيفرا م شانيشواياز مردم را با پ يكن) كه هر گروه ادي(را  يروز

(با ، شان داده شود (عمل) آنان به دست راست ي كه نامه يپس كسان
سرِ   ي و به اندازه خوانندي(عمل) خود را م ي نامه )،يخوشحال و يسربلند
  . رنديگيمورد ستم قرار نم يسوزن

  با سربلندي و خوشحالي

 )663، ص: 6 يان في تفسير القرآن، جمجمع الب( »مهتابقْرَؤُنَ كي كفرحين  »فَأُولئ
  .مسرورين ال يجنبون عن قراءته لما يرون فيه من الجزاء و الثواب

    ----------------------------------------------   73آيه 
دوا یَلَفتِ   ي َوِان  ــِن اذل ــَك َع َ   نون ــا ه اَوَحين َ ــ ــا َغ َِي َعیَلن َ ــ ــَك تِلَف َوِاًذا  {«ِایَل

َذوَك خَ     یلًال َال
بلغزانند تا ، ميكرد يبر) آنچه به تو وح يداريبود تو را از(پا كينزد
حتماً تو ، و در آن صورت، ياز آن را به ما نسبت ده ري) غيزي(چ، دروغ به

  . دنديگزيخود) برم ي(برا يرا به دوست
  بلغزانند

 )172، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج( »نُونَكفْتإلزالل و الصرفالفتنة ا ...»لَي. 

    ----------------------------------------------   78آيه 
ــل  ــِم الص  اَقِ ــمِس ِا وْةَ دِلُلــوِك الش  َ ءا ُ ــِل َو َغَســِق ایل  ِ ــ ءاَن  «الَف ُ  ِان

وًدا  َن َم  ِ   الَف
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كامل و ، شب يكيتار تيتا نها ديپنجگانه) را پس از زوال خورش ينماز(ها
صبح همواره در  نماز رايز؛ ) نماز صبح رازيو (ن، آور يبه جا نقصيب

  . حضورِ (فرشتگان شب و روز) قرار دارد
  فرشتگان شب و روز

 )وداً« )175، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، جشْهرِ كانَ مبأنه » إِنَّ قُرْآنَ الْفَج
 .يشهده مالئكة الليل و مالئكة النهار

    ----------------------------------------------   83آيه 
   َ  َوِاذا َض َون َ ساِن اَ َ اِال َ ِ ئئاَنَعمنا  ان ِ َ  «؛ِبها َن ي    ُه ال ًسائئوَوِاذا َمس  

و با تكبر خود را (از كنديپشت م، مبخشييكه به انسان نعمت م يهنگام
 اريبس، رسد مي به او يا يو گرفتار يكه سخت يو هنگام، كنديما) دور م

  . شوديم دينوم
  كندو (با تكبر) خود را از ما دور مي

 )نَأى« )185، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج و رَضأَع  بِهيمثل حال » بِجان
اإلنسان في تباعده و انقطاعه من ربه عند ما ينعم عليه. كمن يحول وجهه عن صاحبه و 

  .يتخذ لنفسه موقفا بعيدا منه
 )نَأى )282، ص: 12 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج و   ،بِهبِجان

رد ما را نخواند و از ما نخواهد و چون مستغنى شود، قيام به جانب خود از ما دور دا
  حقّ ما رها كند.

 )نَأى« )673، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج و  بِهأي بعد بنفسه عن » بِجان
القيام بحقوق أنعامنا فال يشكره كما أعرض عن النعمة بالقرآن و قال مجاهد معناه تباعد 

معناه تجبر و تكبر و أعجب بنفسه ألن المعجب نافر عن الناس منا و على هذا فيكون 
  .متباعد عنهم

 )105، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، ج( رَضعنه و بعد بجانبه اشمئزازا له و   أَع
 .تكبرا عن قرب سماعه و تبديال مكان شكر اإلنعام كفره
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    ----------------------------------------------   88آيه 

  قُل َلنِئِ   َ  ِـن ـُس َوا ِثـِل هـ اجتََمَعِت اِال ِ َذا الُقـرءاِن اليَـأتوَن ـ اَن يَـأتوا 
ِثهِل  ا  ؛ِ ً َن بَعُضُهم بِلَعٍض َظه   َوَلو 

ينم، قرآن با هم متّفق شوند نيبگو: اگر انس و جن بر آوردن مانند ا
 گريد يبعض بانيپشت، از آنان يهرچند برخ؛ اورنديمثل آن را ب توانند
  . باشند

  با هم متّفق شوند

 )157، ص: 8 عاني في تفسير القرآن العظيم، جروح الم(  و الْإِنْس تعتَمنِ اجقُلْ لَئ
  .الْجِنُّ أي اتفقوا

    -----------------------------------------------   89آيه 
فنا ِلنلّاِس  هـ   َ ِ ـ َوَلَقد    َذا الُقـرءا َ ِ َمَثـٍل فَـا

ُ انلّـاِس ِاّال  ِمـن لُکّ َ اَكـ
  كُفوًرا
سعادت  ي(كه برا، يتياهمبا زيمردم از هر چ يقرآن برا نيا در يبه راست
) ي(ول؛ ميكرد انيگوناگون ب هايوهيرا) به ش يقيحقا، دارند ازيبدان ن

 يكردند و فقط به ناسپاس يچيمردم سرپ شتريشد كه ب نيا جهينت
 . دادند تيرضا

  و فقط به ناسپاسي رضايت دادند

 )بىفَأَ«فإن قلت: كيف جاز  )692، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج  
و لم يجوز ضربت إال زيدا؟ قلت: ألن أبى متأول بالنفي، كأنه قيل:  »أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً

 فلم يرضوا إال كفورا.

    -----------------------------------------------   99آيه 
   َوا اَ َ  َ ــــم  اََو ي َخَلـــَق الس اهللاَ اذل ِت َواالَرَض و   َ لـُـــَق  اَ قـــاِدٌر  َ

ُ اََجًال  َ َ الِمثَلُهم َوَجَعَل  َ   َن ِاّال كُفوًراوِ  الَريَب فيِه فَا
 نشِيبر آفر،  دهيرا آفر نها و زميكه آسمان يندانستند خداوند ايآ

) آنان تواناستي(جسم  چيقرار داده كه ه يآنان اجل يو برا، ) مانند (جسمِ
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، را دانستند قتيحق كه نيكاران (با ا در آن وجود ندارد؟ پس ستم يشك
  . دادند تيرضا يكردند و فقط به ناسپاس يچيباز هم) سرپ

  آيا ندانستند

 )ي « )168، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جالَّذ ا أَنَّ اللَّهرَوي لَم أَ و
ضالْأَر و ماواتأي ألم يتفكروا و لم يعلموا »خَلَقَ الس.  

 )ؤية القلب و هي العلمالرؤيةهنا ر )116، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، ج  
 )ا« )682، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جرَوي لَم أي أ و لم يعلموا» أَ و.  
 ) :ا« )294تفسير الجاللين، صرَوي لَم يعلموا »أَ و.  

    ----------------------------------------------  104آيه 
  ؛َوقنُلا ِمن بَعِده    بِلَـ ا  ِا ِة ءيـَل اسـكُنُوا االَرَض فَـِاذا  َ ِ ِجئنـا َء َوعـُد األ

 ُ ِ   م َلفيًفاب
) او نِيسرزم نيدر ا: «ميگفت لياسرائ يبه بن، پس از (هالكت  (سمقد)

كه  يدر حال، دي) آخرت فرا رسي(سرا ي كه وعده يو هنگام ديساكن شو
  » . آورد ميشما را (به محشر) خواه، دايختهيدر هم آم

  در اين سرزمينِ (مقدس)

 )219 ، ص:13 الميزان في تفسير القرآن، ج( »ضكُنُوا الْأَرالمراد باألرض التي » اس
ادخُلُوا الْأَرض «أمروا أن يسكنوها هي األرض المقدسة التي كتبها اهللا لهم بشهادة قوله: 

لَكُم اللَّه ي كَتَبةَ الَّتسقَدو غير ذلك.21المائدة:»: الْم ، 

    ----------------------------------------------   105آيه 
  نَل َّقِ اَ َ َوبِا َ َّقِ    ’َل ُه َوبِا ًااَرَسنل  َوما ا َونَذ ً ِّ   َك ِاّال ُمبَ

 يدر حال؛ و نازل شد، كه سراسر حق بود يدر حال؛ ميقرآن را نازل كرد
دهنده و  كه صرفاً بشارت يدر حال؛ ميو تو را فرستاد، كه سراسر حق بود

  يهست ايهشداردهنده
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حالي كه قرآن را نازل كرديم در حالي كه سراسر حق بود و نازل شد در 

  سراسر حق بود

 )متعلقان بأنزلناه  »بالحق«فالواو استئنافية و  )515، ص: 5 إعراب القرآن و بيانه، ج
و بالحق متعلقان بنزل فالباء سببية فيهما و لك أن تجعلها للمالبسة فيتعلق الجار و  ...

  المجرور بمحذوف حال أي ملتبسا و الحال من المفعول به.
 )ما نزل إال ملتبسا بالحق و  )698، ص: 2 مض التنزيل، جالكشاف عن حقائق غوا

  الحكمة الشتماله على الهداية إلى كل خير.
    -----------------------------------------------   110آيه 

    ا ا ُ ا اهللاَ اَِو اد ُ   «َ قُِل اد ـا ا فَـهَلُ االَ ا مـا تَـد  اَي ُسـ َهـر  ‘ءُ ا َ َوال
َ ذ  بَِصالتَِك  َ ا َوابتَِغ ب ِ اِفت  ُ   بيًال ِلَك َس َوال

از  ي(نام، ديرا بخوان كيهر ، »رحمان« اي ديبخوان» اهللا«بگو: (خداوند را) 
و . همه از آنِ اوست، هانام ني) بهتررايز؛ داياو را برده يكوين هاينام

 يراه، (روش) نيا انيو م، آهسته نخوان يليخ ايبلند  ادينمازت را ز
  . ي) بجوانهي(م

  ها، همه از آن اوست:ايد؛ زيرا) بهترين نامردههاي نيكوي او را ب(نامي از نام

 )نى« )223، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، جسالْح ماءالْأَس وا فَلَهعاما تَدأَي  «
ء من االسمين: اهللا و  عائد إلى الذات المتعالية من كل اسم و رسم، و ليس براجع إلى شي

مان دون الذات المتعالية التي هي مسماة بهما و االس -كما تقدم -الرحمن ألن المراد بهما
ال معنى ألن يقال: أيا من االسمين تدعوا فإن لذلك االسم جميع األسماء الحسنى أو 
باقي األسماء الحسنى بل المعنى أيا من أسمائه تدعوا فال مانع منه ألنها جميعا أسماؤه 

  ألنها أسماء حسنى
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  الکهف سورة
    -----------------------------------------------   8آيه 

ا  َ ًُزاَوِانّا  ُ   ِعلوَن ما َعیَلها َصعيًدا 
و  آبيخشك و ب يخاك، است نيزم يما (هر) آنچه را كه رو شك يو ب

  كرد ميعلف خواه
  آب و علفخاكي خشك و بي

 )يداً« )199، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جعرُزاً«أي ترابا » صج« 
  .أي ال نبات فيه قاله قتادة

 )من األرض يابسا ال نبات عليه )695، ص: 6 فسير القرآن، جمجمع البيان في ت. 

    -----------------------------------------------   10آيه 
   نا َ الكَهِف فَقالوا َرب ـ ِاذاََوي الِفتيَةُ ِا ـًة َوَهيِّ َ ئ نَلـا ِمـن ءاتِنا ِمـن دَلُنـَك َر

نا َرَشًدا  ِ   اَ
كن) كه آن جوان(مرد)ها به آن غار پناه بردند و گفتند:  ادي(را  يزمان

ما در  يو برا، (بزرگ) به ما عطا كن يرحمت، شياز جانب خو ،پروردگارا«
  ». (به صالح و كمال) را فراهم كن افتنيراه ، كارمان

  آن جوان (مرد)ها

 )عن سليمان بن جعفر النهدي قال: قال جعفر بن  )244، ص: 3 تفسير نور الثقلين، ج
شاب، قال لي: أما محمد: يا سليمان من الفتى؟ قال: قلت: جعلت فداك الفتى عندنا ال

علمت ان أصحاب الكهف كانوا كلهم كهوال فسماهم اهللا فتية بايمانهم، يا سليمان من آمن 
  باهللا و اتقى هو الفتى.
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    -----------------------------------------------   13آيه 

  ِ ّ َ ُ بِا
َ ُن نَُقص َعیَلَك نَبَا َ‘  ُ  ِم َوِزد ِّ َ ِ ُم ِفتيٌَة ءاَمنوا     م هًُديِا

، آنان: ميكنيم تيبر تو حكا درستيما سرگذشت آنان را به
) بر زيو (ما ن، آوردند مانيبودند كه به پروردگارشان ا ييجوان(مرد)ها

  . ميافزود شان تيهدا
  درستيبه
 )جلّ  - قديم )328، ص: 12 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

قُص علَيك نَحنُ نَ« گفت: يا محمد! ما قصه و خبر ايشان بر تو قصه كنيم و -جالله
  .و بگوييم بدرستى و راستى» نَبأَهم بِالْحق

 )قِّ« )657، ص: 5 كشف األسرار و عدة األبرار، جبِالْح مأَهدق» نَباى خبرهم بالص.  
 ) :قِّ بالصدق )297تفسير الجاللين، صبِالْح مأَهنَب كلَينقرأ ع نُ نَقُصنَح.  
 )،(شبر) قِّ )290ص:  تفسير القرآن الكريمبِالْح مأَهنَب كلَيع نُ نَقُصبالصدق »نَح.  
 )قِّ« )700، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جأي بالصدق و الصحة» بِالْح. 

    -----------------------------------------------   16آيه 
  َ ُ َوما يَعبُدو تلُمو َ َ َ الكَ  ،ا اهللاَ فَأوِاال  َوِاِذ اع كُـم ِا ُ َلكُم َرب هِف يَن

َِته فًَقا ؛ِمن َر ِ كُم  ِ َيِّئ َلكُم ِمن اَ ُ   َو
كناره ، پرستندياكنون كه از آنان و آنچه جز خدا م«گفتند:)  گريكديبه (

اش بر شما  تا پروردگارتان از رحمت ديغار پناه بر نيبه ا، ديگرفت
  ». در كارتان فراهم آورد يسودمند تيشما وضع يبگستراند و برا

  وضعيت سودمندي 

 ) رفَقاً ما ترتفقون و تنتفعون  )211، ص: 8 في تفسير القرآن العظيم، جروح المعانيم
  .به
  ) :رفَقاً« )290تفسير القرآن الكريم (شبر)، صما ترتفقون به أي تنتفعون» م.  
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    -----------------------------------------------   19آيه 
  َوكَذ ُ   ِلَك بََعث َسا ُمم یِلَ َ   ‘َءلوا بَي ُ قاَل قا ُم كَم بَلِث نـا يَو ئٌِل ِم ًمـا اَو قالوا بَلِ

ُ ‘ بَعَض يَوٍم  ا بَلِث ِ كُم اَعَلُم  ُ فَـابَعثو قالوا َرب َ  ؛ِذهـ م بِـَوِرقِكُم هـا اََحـَد ِا
  ا  َدينَِة فیَلَنظُر اَ   ا ُ  اَز ن َطعاًما فیَلَـأتِ َ ِ ُشـ ِزٍق ِمنـُه َویلَتََلطـف َوال ِ م 

  بِكُم اََحًدا 
، كه افتاده) ياتفاق ي در باره)خودشان انيتا م ميكرد دارشانيب ساننيبد 

چقدر «از آنان گفت:  يكي. روشن شود) شانيبرا قتياز هم بپرسند (و حق
روز را درنگ  كياز  يبخش ايروز  كي«گفتند: »د؟يا درنگ كرده)(در غار
تان  درنگ كردن)پروردگارتان از (مقدار«) گفتند: گريد يبرخ»(. مايكرده
. ديتان به شهر بفرست پول نياز خودتان را با ا نفر كپس ي. تر استآگاه

 ترزهيپاك شيغذا، آن) ي(از اهال كي (خوب) بنگرد كه كدام ديآنگاه او با
و ، برخورد كند يبا نرم ديو با، اورديب تانياز آن (غذا) برا يپس رزق، است
  ؛ ) شما آگاه نشودتياز (وضع يوجه كس چيبه ه

  بيدارشان كرديم

 )اإلشارة بقوله:  )257، ص: 13 ر القرآن، جالميزان في تفسي»مثْناهعب ككَذل إلى » و
إنامتهم بالصورة التي مثلتها اآليات السابقة أي كما أنمناهم في الكهف دهرا طويال على 
هذا الوضع العجيب المدهش الذي كان آية من آياتنا كذلك بعثناهم و أيقظناهم ليتساءلوا 

  بينهم.
    -----------------------------------------------   21آيه 

  َوكَذ و َ نا َعیَلِهم یِلَع َ  ِلَك اَع ـا ِاذ  ا اَن َوعَد اِهللا َحقٌّ َواَن الّسـاَعَة الَريـَب ف
 ُ َ ُم اَ َ َن بَي ِـم «فَقالُوا ابنوا َعیَلِهم بُنيانًا «يَتَناَز ِ ُـم اَعَلـُم   يـَن  ‘َر قـاَل اذل

  َ ِ نَلَتِخَذن َعیَلِهم َمسِجدً  َغبَلوا  ِ   ا اَ
امرِ (زنده شدن)  ي خود در باره نيدر آن هنگام كه (مردم) ب، ساننيبد
(آنان را) از (حال) اصحاب كهف آگاه ، ) نزاع داشتندامتي(در ق شيخو
در (وقوع)  يشكّ چيه كه نيو ا، خدا حق است ي تا بدانند كه وعده ميكرد
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 ابرفتن اصح ايو از دن قتيپس (از روشن شدن حق. وجود ندارد امتيق

(تا از  ديبساز يواريد، غارِ) آنان يبر (دهانه«كافران) گفتند: ، در غار كهف
) ي(ول» . پروردگارشان به حال آنان داناتر است؛ پنهان بمانند)، مردم ديد

قطعاً بر (غار) آنان «گفتند: ، توانا بودند شان ميتصم ياجرا آنان كه در
   ». زنده بماند) ادشاني(تا  ميسازيم يمسجد

  ) نزاع داشتندامتي(در ق شيامرِ (زنده شدن) خو ي در باره

 )المراد بتنازع الناس بينهم أمرهم  )264، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .تنازعهم في أمر البعث

، كافران) اصحاب كهف در غار پس (از روشن شدن حقيقت و از دنيا رفتن
  گفتند

 )فَقالُوا «الفاء في قوله تعالى:  )223، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
بناء على القول األول فصيحة بال ريب على دأب اختصارات القرآن كأنه قيل: و  »ابنُوا

كذلك أعثرنا الناس على أصحاب الكهف حين تنازعهم في أمر البعث فتحققوا ذلك و 
لغرض من اإلعثار علموا أن هؤالء آية من آياتنا فتوفاهم اللّه تعالى بعد أن حصل ا

  .فقالوا
    -----------------------------------------------   28آيه 

  ُم بِالَغـدو  َن َر يَن يَد نَفَسَك َمَع اذل ِ َ َواص يـدو ُ ـ  ِ ّ ِ  {«َوجَهـه ِة َوالَع
 َيـو يُد زينََة ا ُ ُم  نيـاَوالتَعُد َعيناَك َع َعـن  {َوالتُِطـع َمـن اَغَفنلـا قبَلَـه «ِة ادل

بََع َهو نا َوات ِ َ  ِذ ه ُه َو ُ ًطا  {اَ ُ ُ  
 خواننديكن كه صبح و عصر پروردگارشان را م بند يپا يخود را به كسان

كه  يو در حال، خواهندياو را م يكه خشنود يدر حال؛ )پرستندي(و م
كه  يو از كس، چشمانت را از آنان برنگردان. خواهييرا م ايدن يزندگ وريز

و كند يم يروينفسش پ يو از هوا ميخودمان غافل كرد اديدلش را از 
  . مكن يرويپ، كارش تجاوز (از حق و عدالت) است
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  پايبند كن

 ) :300تفسير الجاللين، ص( »كبِرْ نَفْساص احبسها »و  
 )الصبر اإلمساك في ضيق يقال: صبرت  )301، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج

له منها، و الصبر حبس الدابة حبستها بال علف، و صبرت فالنا خلفته خلفة ال خروج 
  النفس على ما يقتضيه العقل و الشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه. انتهى مورد الحاجة.

 )718، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »كبِرْ نَفْساص يا محمد أي »و
  .احبس نفسك

 )و احب )717، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج كبِرْ نَفْساص سها و
  .معهم و ثبتها

 )أي احبسها  )249، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج كبِرْ نَفْساص و
و ثبتها يقال صبرت زيدا أي حبسته، و في الحديث النهي عن صبر الحيوان أي حبسه 

  .للرمي، و استعمال ذلك في الثبات على األمر و تحمله توسع
 )345، ص: 12 فسيرالقرآن، جروض الجنان و روح الجنان في ت( كبِرْ نَفْساص و  ،

  اى احبس نفسك، خويشتن بازدار. و الصبر، حبس النّفس على ما يكره.
  تجاوز (از حق و عدالت)

 )ما للحق و الصواب  فُرُطاً )718، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جمتقد
  يل.متقدم للخ» فرس فرط«نابذا له وراء ظهره من قولهم 

 )فُرُطاً« )719، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج رُهكانَ أَم أي سرفا و » و
  .إفراطا عن مقاتل و الجبائي و قيل تجاوزا للحد عن األخفش

 )الظلم و االعتداء. و هو مشتق - بضمتين-الفرط )56، ص: 15 التحرير و التنوير، ج :
  ر.من الفروط و هو السبق ألن الظلم سبق في الش

    ----------------------------------------------   33آيه 
َ تَظِلم ِمنُه َشيلِک   ِ ءاتَت الُُکَها َو َنتَ نا ِخل ‘ائئً تَا ا  َ ًَرا ـ َوف َ   َلُهما 



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  422
از  يزيو چ آورديبه بار) م يخوب محصوالتش را (به، دو باغ نياز ا كيهر 

 مي) جوشاندني(از زم ينهر، آن دو (بوستان) انيوم، گذاشتيآن كم نم
  . )ميكرد ي(و جار
  محصوالتش

 )أُكُلَها« )723، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج نِ آتَتنَّتَيلْتَا الْجأي كل  »ك
  .واحدة من البستانين آتت غلتها و أخرجت ثمرتها و سماه أكال ألنه مأكول

 ك دائم، و أُكْله ثمره )22،ص11(لسان العرب جر. و يقال: أُكْل بستاناألُكْل: الثَّم. 

    -----------------------------------------------   34آيه 
َن َله  ٌَر فَقاَل ِلصاِحِبه {َو اِورُه ؛َ ُ نََفًرااَنَا اَ ،َوهَُو  َ ُ ِمنَك ماًال َواَ َ  

ضمن ، رو نياز ا. (گوناگون) داشت ياموال )،دو باغ نياز ا ري(غ، آن مرد
و ، از تو ثروتمندتر، يمن از لحاظ مال«خود گفت:  نينش به هم، وگو گفت

  » . رومندترمياز تو ن، كار) خدمتاز نظر شمار (فرزند و 
  اموالي گوناگون

 )رٌ« )309، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، جثَم كانَ لَه الثمر أنواع المال ... » و
  .كما في الصحاح

 )رٌ أنواع المال )261، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جثَم.  
    ----------------------------------------------   38آيه 

 ن كِ ـ ل  ّ َوال   ا هَُواهللاُ َر ّ َ ِ ُك  ِ
ُ   اََحًدا  ا

 ارياخت مالك و صاحب، است كه اهللا نيا قتي(من اعتقاد دارم كه) حق يول
  . كنمينم كيشر ارمياخت با صاحب را كس چيو من ه، من است
  اعتقاد دارم

 )ي« )727، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جبر اللَّه ونَّا هتقديره لكن أنا  »لك
  .هو اهللا ربي و خالقي و رازقي فإن افتخرت علي بدنياك فإن افتخاري بالتوحيدأقول 

  حقيقت اين است

 )ي« )722، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جبر اللَّه ونَّا هو هو ...  »لك
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  .ضمير الشأن
 )(هو) ضمير الشأن )188، ص: 15 الجدول في إعراب القرآن، ج. 

    ----------------------------------------------   39آيه 
     َوَلوال ةَ ِاّال بِاهللاِ ِاذ َدَخلَت َجنتََك قُلَت ما شا ِمنـَك  ‘َء اهللاُ القُو َِن اَنَا اَقَل َ ِان 

ا    ماًال َوَودَلً
ي(همان م، : آنچه را خدا بخواهدينگفت، يكه وارد باغت شد يچرا هنگام

من از ، ) خدا وجود دارد؟ اگر به نظر تودييصرفاً با (تأ ييرويو) هر ن شود
  ؛ )ستيمهم ن، (به نظر من. از تو كمترم، اظ مال و فرزندلح
  شودهمان مي

 )قوله:  )314، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج»اللَّه إما على تقدير: » ما شاء
  األمر ما شاءه اهللا، أو على تقدير: ما شاءه اهللا كائن.

 )ا )265، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج ما شاءأي األمر ما شاء   للَّه
  اللّه أو ما شاء اللّه تعالى كائن.

 )تقديره: األمر ما شاء اللّه. أو  )723، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  ء شاء اللّه كان. شرطية منصوبة الموضع و الجزاء محذوف، بمعنى: أى شي

    ----------------------------------------------   42آيه 
ــُب كَفيــ ؛َواُحــيَط بَِثَمــِره   فَاَصــبََح يَُقّلِ َ   ِه    مــا َ ِويَــٌة   َ ِ ــا َو  اَنَفــَق ف

ا ِ و ُ   َ ـَويَقوُل ي ِ ِك 
ُ َ ا  َ  یَل   اََحًدا  ّ

و او به ، آن نابود شد هايوهيآن باغ را فرا گرفت) و م، ي(پس عذاب اله
 را تكان شهاي(با حسرت) دست، كه در آن كرده بود هايينهيسبب هز

 نيو (در ا، بود ختهيفرو ر كسريباغ  هايه داربستك يدر حال؛ داديم
 ». كردمينم كيرا با پروردگارم شر كس چيه كاش يا: «گفتيحال) م

  نابود شد

 )يطَ به عبارة عن إهالكه.  )724، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جأُح و
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يه، ثم استعمل في و أصله من أحاط به العدو، ألنه إذا أحاط به فقد ملكه و استولى عل
أتى عليه، إذا أهلكه، من  كل إهالك. و منه قوله تعالى إِلَّا أَنْ يحاطَ بِكُم و مثله قولهم:

  أتى عليهم العدو: إذا جاءهم مستعليا عليهم.
 )أهلك أمواله  )268، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج رِهيطَ بِثَمأُح و

ا فيهما، و هو مأخوذ من إحاطة العدو و هي استدارته به من المعهودة من جنتيه و م
  .جميع جوانبه استعملت في االستيالء و الغلبة ثم استعملت في كل هالك

 )728، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »رِهيطَ بِثَمأُح معناه أهلك و  »و
ي فالن إذا هلكوا عن أحيط العذاب بأشجاره و نخيله فهلكت عن آخرها تقول أحيط ببن

في الخبر أن اهللا عز و جل أرسل  ء و آخرهم و أصل اإلحاطة إدارة الحائط على الشي
  .عليها نارا فأهلكها و غار ماؤها

  دادتكان مي

 )268، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( هكَفَّي قَلِّبي حبو ...   فَأَص
ظهره أبو حيان أن يبدي بطن كل منهما ثم يعوج يده حتى معنى تقليب الكفين على ما است
 .يبدو ظهر كل يفعل ذلك مرارا

    -----------------------------------------------   45آيه 
  َيو ُ َمَثَل ا َ ب  ِ  َوا نيا كَما ِة ادلنَلـ  ٍء اَ ـما نَبـاُت  ؛ِء فَـاختََلَط بِـهُه ِمـَن الس

ِي ّ ً تَذروهُ ا   ’حُ ـ  االَرِض فَاَصبََح َهش َ َن اهللاُ  ءٍ  َو َ  ِ
  ُمقتَِدًرا   لُکّ

كه  ست يكن كه مانند آب في) توصني(چن شانيرا برا ايدن يزندگ تيوضع
(انبوه شد و از  نيزم اهانيگ، لهيوس نيو بد، ميآن را از آسمان فرو فرستاد

(چنان) خشك و شكننده ، ) پس از آني(ول، ديچي) به هم پيشدت فراوان
 يهر كار رب خداوند )،ي(آر. كنند مي اششد كه بادها (به هر سو) پراكنده

 . كامالً تواناست
  كامالً

 )راً كامل القدرة. )271، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جقْتَدم  
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 ر. و المقتدر  )350، ص2(معجم الفاظ القرآن جاقتدر: كان عظيم القدرة، فهو مقتَد
 يطرة.من صفات اهللا تعالي، العظيم القدرة المطلَق الس

    ----------------------------------------------   47آيه 
  ُ  َ َي االَرَض باِرَزًة َوَح َ ِباَل َو ُ ا ِّ َُس ُم اََحًدا َويَوَم    م فََلم نُغاِدر ِم

را آشكار (و  نيو زم ميآورها را به حركت در ميكن) كه كوه ادي(را  يروز
و  ميكنيو جمع م ميزيانگ ها را برميو آن (مشرك) ديد يصاف) خواه

  . كرد مين را فروگذار نخواهاز آنا كي چيه
  ميكنيو جمع م ميزيانگ برمي

 )أنّ األصل الواحد في  و التحقيق )223، ص: 2 التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج
هذه المادة: هو البعث و السوق و الجمع، ففيه قيود ثالثة، و هذه القيود هي الفارقة بينها و 

 رها.بين البعث و النشر و الجمع و السوق و غي

    -----------------------------------------------   51آيه 
   ـم  ما ُم َخلَق الس ُ د َ ـم َومـا كُنـُت ُمتِخـَذ و اَ ِ ِ ِت َواالَرِض َوالَخلـَق اَنفُ

ُِضیّلَن َعُضًدا    ا
(حاضر  خودشان نشيو آفر نهاوزميآسمان نشيرا بر آفر نياطيمن ش

  . امخودنگرفته اوريكنندگان را  و)گواه نكردم و من گمراه
  شياطين را

 )ظاهر السياق كون ضميري الجمع  )326، ص: 13 ن في تفسير القرآن، جالميزا
  .إلبليس و ذريته

  حاضر

 )و المراد باإلشهاد اإلحضار و االعالم  )326، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .عيانا
    ----------------------------------------------   53آيه 

ِموَن انلّاَر فََظنّو  اَوَرءَ   ُ ا مَ ا ِدوا َع َ  َ ُم ُمواقِعوها َو  فًا ا اَ ِ  
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كه در آن خواهند  كننديم نيقيو  ننديبيآتش را م، كاران گنه )،ي(آر

  . افتياز آن نخواهند  يراه بازگشت چيافتاد و ه
  آن خواهند افتاد

 )وها )728، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جعواقمخالطوها واقعون  م
 .فيها

    -----------------------------------------------   54آيه 
فنا  ه   َ ِ َمَثٍل َذا الُقرـ َوَلَقد 

ـ ‘ءاِن ِلنلّاِس ِمن لُکّ سـاُن اَ َن اِال َ َو َ

ٍء َجَدًال  َ  
سعادت  ي(كه برا يمهم زياز هر چ، مردم يبرا، قرآن نيدر ا راستي به

، و انسان، ميكرد انيگوناگون ب هايوهيرا) به ش يقيحقا، دارند ازيبدان ن
  . اهل بحث و جدل است، ياز هر موجود شتريب

  ر از هر موجودي، اهل بحث و جدل استانسان بيشت

 )729، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »لًا أَكْثَرَ شَيدج أكثر  »ء
 األشياء التي يتأتى منها الجدل إن فصلتها واحدا بعد واحد، خصومة و مماراة بالباطل. 

 )كانَ الْإِ« )283، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج بحسب  »نْسانُو
أي أكثر األشياء التي يتأتى منها الجدل، و هو كما قال الراغب  »ء جدلًا أَكْثَرَ شَي«جبلته 

و غيره المنازعة بمفاوضة القول، و األليق بالمقام أن يراد به هنا الخصومة بالباطل و 
هو الفتل و  المماراة و هو األكثر في االستعمال. و ذكر غير واحد أنه مأخوذ من الجدل و

المجادلة المالواة ألن كال من المتجادلين يلتوي على صاحبه، و انتصابه على التمييز، و 
المعنى أن جدل اإلنسان أكثر من جدل كل مجادل و علل بسعة مضطربه فإنه بين أوج 

  الملكية و حضيض البهيمية فليس له في جانبي التصاعد و التسفل مقام معلوم.
 )303: تفسير الجاللين، ص( »لًا أَكْثَرَ شَيدج خصومة في الباطل و هو تمييز  »ء

 .ء فيه منقول من اسم كان المعنى وكان جدل اإلنسان أكثر شي
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    ----------------------------------------------   59آيه 
  َوتکَِل الُقري  ُ  َهِلِكِهم َموِعًدا اَهَلك ِ وا َوَجَعنلا  َ ّا َظ َ   م 

) آن شهرها ستم كردند يهنگام  يو برا ميردآنان را هالك ك، كه (مردمِ
  . ميقرار داد مشخّص يزمان شان هالكت
  زماني مشخص

 )داً وقتا معينا ال  )289، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جعوم
يستأخرون عنه ساعة و ال يستقدمون فمفعل األول مصدر و الثاني اسم زمان، و التعيين 

 .الزمان مبهم و العكس ركيكمن جهة أن الموعد ال يكون إال معينا و إال فاسم 

    ----------------------------------------------   64آيه 
  قاَل ذ ُ   ‘نّا نَبِغ ِلَك ما ك َ ا قََصًصا  فَارتَّدا  ِ   ءاثاِر

 يپس رد پا» . ميدنبالش بود وستهيهمان است كه پ نيا«) گفت: ي(موس
  . خود را گرفتند و برگشتند

  ردپاي خود را گرفتند

 )قصص اتباع األثر و المعنى و ال )341، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج ...
 فرجعا على آثارهما يقصانها قصصا و يتبعانها اتباعا.

    ----------------------------------------------   65آيه 
   ن ءاتَين  فََوَجدا َعبًدا ِمن ِعباِدنا  ًة ِمن ِعنِدنا َوَع َ ا ُه َر ً   ُه ِمن دَلُنّا ِع

، كه از جانب خود افتندياز بندگان (خاص) ما را  ايپس (در آنجا) بنده
) به او ژهي(و يدانش، و از نزد خود مي(بزرگ) به او داده بود يرحمت

  . ميآموخته بود
  خاص

 )داً )302، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جبللتفخيم و اإلضافة في  ع
عبادنا للتشريف و االختصاص أي عبدا جليل الشأن ممن اختص بنا و شرف باإلضافة 

  إلينا.
 )نا هذه إضافة تشريف و  )203، ص: 7 لتفسير، جالبحر المحيط في ابادنْ عداً مبع
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  .اختصاص
    -----------------------------------------------   71آيه 

   ّ ِ  فَانَطَلقا َح َقَهاِاذا َر َ فينَِة  الس ِ َق اَهَلهـا َلَقـد  «با  ِ ـا تِلُـ َ ق َ َ قاَل اَ
ا ئئً ِجئَت َشي ً   ا ِا

سوار  يكشتكه بر  يپس هنگام. سپار شدند هر دو (با هم) ره، بيترت نيبد
غرق كردن  يبرا ايآ«) گفت: ي(موس. (خضر) آن را سوراخ كرد، شدند
زشت و شگفت اريبس يكار يراست به ؟يآن را سوراخ كرد، نانشيسرنش

  !»آور كردي
  كردي

 )317، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »جِئْت أتيت و فعلت » لَقَد. 

    -----------------------------------------------   74آيه 
   ّ ِ  {ًما فََقـتهََل ـ ذا َلِقيا غُلـاِ  فَانَطَلقا َح ِ نَفـٍس قـاَل اَقَتَلـَت نَفًسـا َز ًة بَِغـ يـ

ُئئً َلَقد ِجئَت َشي   ًرا ا ن
رو شدند و (خضر) او  روبه يكه با نوجوان يپس هنگام. سپار شدند باز ره73

كه)  ني) را بدون (اگناهيپاك (و ب يشخص ايآ«گفت:  يموس، را كشت
زشت و  يواقعاً كار ؟يبه قتل رساند )،باشدرا كشته  گري(د يشخص

  !» يناپسند كرد
  بدون (اينكه) شخصي (ديگر را كشته باشد)

 )رِ نَفْسٍ« )344، ص13 الميزان في تفسير القرآن، جأي بغير قتل منها لنفس » بِغَي
 صا.قتال مجوزا لقتلها قصا

    ----------------------------------------------   77آيه 
يَِة}   َ  اَهَل   اَتَيا  ِاذا ّ ا فََوَجـدا فَانَطَلقا َح ُ  اَهَلها فَـاَبَوا اَن يَُضـيِّفو استَطَعما

يُد اَن يَنَقض فَاَقاَمه{  ُ ا ِجداًرا  ا«ف ً   قاَل َلو ِشئَت تَلَخذَت َعیَلِه اَ
، كه از آنان غذا خواستند دنديرس يشهر يپس نزد اهال. سپار شدند باز ره

آن دو) در ، حال نيا(با . كردند يكردن آن دو خوددار همانيو آنان از م
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و (خضر) آن را ، بود ختنيكه در شُرُف فرور افتندي يواريآن شهر د
ياگر م«) گفت: يموس، (در آن هنگام، ) برپا داشتوكرد  ريتعم يخوب (به

  !»يگرفتيم ي(كار) مزد نيا يحتماً برا، يخواست
  در شُرُف

 )أَنْ )737، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج رِيداستعيرت  ي نْقَضي
  .اإلرادة للمداناة و المشارفة، كما استعير الهم و العزم لذلك

 )346، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج( »نْقَضأَنْ ي رِيديها جِداراً يدا فجفَو «
  .االنقضاض السقوط، و إرادة االنقضاض مجاز عن اإلشراف على السقوط و االنهدام

    ----------------------------------------------   79آيه 
ــ  َن اَم ــا َو َ َــاََردُت اَن اَعي ِ ف ــ ِ ابلَ ــوَن  َ يَعَمل ــك َس ِ نَــت  ــفينَةُ فَ ا الس

ُ َمکِلٌ يَأُخُذ لُک َسفينٍَة َغصًبا َء   َورا
كار  ايدر در )،يگذران زندگ يبود كه (برا يانينوايب يبرا، ياما آن كشت

 شِيكه پ يدر حال؛ )گذشتيآن م يلهيبه وس شاني(و زندگ كردنديم
 نيبد. گرفتي) را غاصبانه مي(سالم يبود كه هر كشت يپادشاه، شانيرو

  ؛ خود را از دست ندهند) يكنم (تا آنان كشت وبيعلت خواستم آن را مع
  رويشانپيش

 )ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم و  »وراءهم« )10، ص: 6 إعراب القرآن و بيانه، ج
  .هو بمعنى أمام

 )بمعنى أمام »وراء« )332، ص: 8 القرآن العظيم، ج روح المعاني في تفسير.  
  سالمي

 )ينَةٍ« )333، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جفأْخُذُ كُلَّ سأي  »ي
  .صالحة

  بدين جهت

 )333، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »تدللتفريع فيفيد أن  »فَأَر
  .وم مساكينسبب إرادة التعييب كونها لق



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  430
    -----------------------------------------------   82آيه 

َن   ُمـا َو َ  ٌ تَـه{ كَـ َ َن  َدينَـِة َو ِ ا  ِ ِ يَتيَمـ َن ِلغُلــَم ِدارُ فَـ ا ا َواَم
ًة ِمن َربَِّك  َ ا َر ُ َ ِ كَ َستَ ا َو ُ اَُشد  َك اَن يَبلُغا ِلًحا فَاَراَد َرب ا ص ُ ‘ اَبو

ي اذلِ ‘ َوما فََعلتُه{ َعن اَ ً َسِطع َعیَلِه َص  َ   َك تَأويُل ما
 يگنج، آن ريو ز، در آن شهر بود ميتيدو نوجوان  يبرا، وارياما آن د

، جهت نيبد. صالح بود يمرد، و پدرشان، وجود داشت شانيبرا
برسند و گنج  شانيپروردگارت خواست كه آن دو به سنّ رشد و جوان

 ياز سو يه سبب لطف و رحمتب )،آنچه كردم، ي(آر. آورند رونيخود را ب
. و نظر خودم نكردم ي) من آن كار را با رأو، پروردگارت (بر بندگانش بود

  ». يبر آن صبر كن يآنچه نتوانست قتيبود حق نيا
  شان برسندبه سنّ رشد و جواني

 )أي قوته و منتهى شبابه )75، ص: 3 مجمع البحرين، ج.  
 )ما«) 336، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جهلُغا أَشُدبفي  ... »أَنْ ي

  الصحاح القوة و هو ما بين ثماني عشر إلى ثالثين.
  و نظر خودم نكردم يمن آن كار را با رأ

 )رِي« )337، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جنْ أَمع لْتُهما فَع أي »  و
  .عن رأيي و اجتهادي

    -----------------------------------------------   84آيه 
  ٍء َسبًَباِانّا َمك َ  ِ

ِ االَرِض َوءاتَينُه ِمن لُکّ   نّا َله{ 
 ايلهيوس، يزيو از هر چ، ميگذاشت ارشيو قدرت در اخت روين، نيما در زم

  . ميبه او داد به اهدافش) دنيرس ي(برا
  اي (براي رسيدن به اهدافش)وسيله

 )فمعنى إيتائه  السبب الوصلة و الوسيلة )360، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج
ء يتوصل به إلى المقاصد الهامة الحيوية ما  ء أن يؤتى من كل شي سببا من كل شي

يستعمله و يستفيد منه كالعقل و العلم و الدين و قوة الجسم و كثرة المال و الجند و سعة 
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  .الملك و حسن التدبير و غير ذلك
    ----------------------------------------------   85آيه 

    فَاَتبََع َسبًَبا 
(كه با آن  ديرس ايلهيپس به وس ).برود يربغ هايني(او خواست به سرزم

  . مغرب حركت كند) سوي به
  رسيد

 )اإلتباع اللحوق أي لحق سببا و اتخذ  )360، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج
 .وصلة وسيلة يسير بها

 ت القوم مثل أَفْعلت إِذا كانوا قد سبقوك  )27ص8(لسان العرب جعقال أَبو عبيد: أَتْب
  .تَهمفَلَحقْ
    ----------------------------------------------   87آيه 

ًرا  ُ بُه{ َعذابًا ن  َربِّه؛ فَيَُعّذِ َد ِا ُ   ُ بُه{    قاَل اَّما َمن َظَلَم فََسوَف نَُعّذِ
نزد آنگاه . ميكنيعذابش م زوديبه، كه ستم كند ياما كس«گفت: 

، ماننديسخت و ب يو (خدا) او را با عذاب شودپروردگارش بازگردانده مي
  ؛ ردعذاب خواهد ك

  عذابي سخت

 )ذاباً نُكْراً« )356، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جأي منكرا  »ع
  .فظيعا

  ماننديب

 )النكر و المنكر غير المعهود أي يعذبه  )362، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج
  عذابا ال عهد له به، و ال يحتسبه و يترقبه.

 ) ،ذاباً نُكْراً« )757، ص: 6 جمجمع البيان في تفسير القرآنع هذِّبعأي منكرا غير » فَي
  .معهود
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    -----------------------------------------------   89آيه 

 اَتبََع َسبًَبا  ُ  
  . مشرق حركت كند) سوي(كه با آن به  ديرس ايلهيسپس به وس

  سوي مشرق حركت كندكه با آن به

 )باً« )758، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جبس عأَتْب يقا آخر من أي طر» ثُم
  .األرض ليؤديه إلى مطلع الشمس و يوصله إلى المشرق

 )362، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج( » عطْللَغَ متَّى إِذا بباً حبس عأَتْب ثُم
  إلخ أي ثم هيأ سببا للسير فسار نحو المشرق.» الشَّمسِ

    -----------------------------------------------   91آيه 
  ً يِه ُخ ا دَلَ ِ ِلَك َوقَد اََحطنا  اكَذ   

 يكامالً آگاه، ما از آنچه نزد او بود شك يبود و ب نياو) چن تيحكا، ي(آر
  . ميداشت

  آري؛ حكايت او

 )راً« )363، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، جخُب هيطْنا بِما لَدأَح قَد و ككَذل «
ء بنفسه  يإشارة إلى وصفهم المذكور في الكالم، و تشبيه الش» كَذلك«الظاهر أن قوله: 

مبنيا على دعوى المغايرة يفيد نوعا من التأكيد، و قد قيل في المشار إليه بذلك وجوه 
  أخر بعيدة عن الفهم.

    -----------------------------------------------   93آيه 
دوَن يَفَقهوَن قَوًال   ِما قَوًما اليَ ِ يِن َوَجَد ِمن دو د الس َ َ  ِاذا بََلَغ ب ّ   َح

 افتيرا  يتيجمع، آن يكيدر نزد، ديدو كوه رس انيبه م كهيپس هنگام
  . دنديفهميرا نم يسخن چيه باًيكه تقر

  نزديكي

 )ماً« )363، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، جهِما قَووننْ دم دجأي قريبا » و
  .منهما
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    ----------------------------------------------   94آيه 
َعـُل   َ ِ االَرِض فََهـل  َج ُمفِسـدوَن  َج َوَمـأ ِ ِان يَـأ َ قالوا يَذا الَقـرن

 ً َ ا  َلَك  ُم َسد َ َنا َوبَي َعَل بَي َ  اَن  َ  
از . كننديفساد م نيسرزم نيو مأجوج در ا أجوجي، نيذوالقرن يا«گفتند: 

 كه نشرط اي به ميقرار ده يتو مزد يكه) برا يهست ي(راض ايرو آ نيا
   »؟يبساز يما و آنان سد انيم
  بسازي

 )ل) بتضمينه معنى تبني(تجع )251، ص: 16 الجدول في إعراب القرآن، ج.  
 و اذا قال المخلوق جعلت هذا الباب من شجره كذا  )111، ص: 11 ، ج(لسان العرب

  فمعناه صنعته.
    ----------------------------------------------   95آيه 

ُم َردًما  َ ٍة اَجَعل بَينَكُم َوبَي فَاَعينو بُِقو ٌ ّ َخ ّ فيِه َر قاَل ما َمك  
(از مزد شما) ، كردهها توانا  كه پروردگارم مرا در مورد آن يامور«گفت: 

به  )،ازيمورد ن ليو وسا ي(شامل مردان كار ييرويبا ن، نيبنابرا؛ بهتر است
  ؛ شما و آنان بسازم انيم محكم يتا سد ديمن كمك كن

  سدي محكم

 )أجعل لكم سدا قويا )364، ص: 13 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
 )ماً أي حاجزا حصينا و  )361، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جدر

  .حجابا متينا و هو أكبر من السد
 )ماً )747، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جدحاجزا حصينا موثقا، و  ر

الردم أكبر من السد.  
    ----------------------------------------------   96آيه 

َديِد   َ ا َ ِ قاَل انفُخوا« ءاتو زُ َ َدف الص َ َ  ِاذا ساوي ب ّ  ِاذا َجَعـ « َح ّ هَل{ َح
غ َعیَلِه قِطًرا  ِ

ُ  ا   ناًرا قاَل ءاتو
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) آهن ب ميبرا بزرگ) آن دو كوه را  انيكه م يپس هنگام» . دياوريقطعات

» . ديو در آن) بدم ديفروزيب يآتش«(گفت: ، سطح كرد (انباشت و) هم
گفت: ، (گداخته) كرد، كه آن (قطعات آهن) را (مانند) آتش يپس هنگام

  » . زميآن بر يتا رو دياوريب ميمسِ مذاب برا«
  قطعات (بزرگ) آهن

 رَةُ: قطعة عظيمة من الحديد )377،ص1(المفردات في غريب القرآن جالزُّب.  
 )جمع  )361، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج يددرَ الْحبي زآتُون

 .زبرة كغرف في غرفة و هي القطعة العظيمة

    ----------------------------------------------   104آيه 
يَن   ذلِسنوَن ُصنًعا ا ُ ُم   َسبوَن اَ َ  ُ نيا َو َيوِْة ادل ِ ا ُم  ُ   َضل َسع

يحال م نيو با ا، بر باد رفته است ايدن يشان در زندگ آنان كه تالش هم
  . كننديعمل م يستگيكه به شا پندارند

  تالششان ... بر باد رفته است

 )749، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »مهيعضاع و بطل »ضَلَّ س.  
 )230، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، ج( »مهيعأي هلك و بطل و ذهب  »ضَلَّ س.  
 )أي ضاع و بطل  »ضَلَّ« )368، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

  .بالكلية عند اللّه عز و جل
 )الَّ« )767، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جمهيعينَ ضَلَّ سأي بطل » ذ

  .عملهم
 (مترجم) بر باد «رود، و به كار نمي» نابود شدن تالش«رسد در فارسي به نظر مي

  تر است.ملموس» رفتن تالش
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  مریم سورة
    -----------------------------------------------   4آيه 

ئَِك َرّبِ   َ اَكُـن بِـُدعا أُس َشـيًبا َو ّ َواشـتََعَل ا ّ َوَهَن الَعظـُم ِمـ قاَل َرّبِ ِا
  ِقياَش 

بر  يريسست شده و آتش پ مهاي) استخوانگري(د، پروردگارا«گفت: 
من در دعا و ، و پروردگارا. كرده است دينشسته و آن را سپ ميخرمن موها
  ؛ امنبوده بهرهيو ب دي(هرگز) نوم، مناجات با تو

  در

 )الباء فيه للسببية أو بمعنى في )8، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
  د و بي بهرهنومي

 )الشقاوة خالف السعادة، و كان المراد بها  )8، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
و المعنى و كنت سعيدا بسبب دعائي ...  الحرمان من الخير و هو الزم الشقاوة أو هو هي

إياك كلما دعوتك استجبت لي من غير أن تشقيني و تحرمني، أو لم أكن محروما خائبا 
 اك. في دعائي إي

    -----------------------------------------------   5آيه 
ا فََهب  ِمن دَلُنَك َویِلا  ً ِ اَ عا َ نَِت ا ءي َو َ ِمن َورا ِ َوا ّ ِخفُت ا   َوِا

) زيو همسرم (ن، دارم ميب شيپس از (مرگ)خو و من در مورد بستگانم
 ؛ ببخش يبه من فرزند از جانب خود نيبنابرا. نازاست

  فرزندي

 )ا« )382، ص: 8 عظيم، جروح المعاني في تفسير القرآن اليلأي ولدا من صلبي و » و
 بالم قالَ رهو الظاهر، و يؤيده قوله تعالى في سورة آل عمران حكاية عنه عليه الس
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  .]38هب لي منْ لَدنْك ذُريةً طَيبةً [آل عمران: 
 )هناك:  )10، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج»نْكنْ لَدي مل بةً هيبحذاء »ذُر ،

و هو يفسره فالمراد » فَهب لي منْ لَدنْك وليا يرِثُني و يرِثُ منْ آلِ يعقُوب«قوله هنا: 
  إلخ، ولد صلبي يرثه.» وليا يرِثُني«بقوله: 
 )59، ص: 13 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج(  نْكنْ لَدي مل بفَه
لى ده، ايشان كه موالىوا، مرا از نزد تو وليتراند به ياند امروز كه فرزند نيست اول ي

ميراث من، مرا فرزندى ده كه ولى باشد، يعنى اولى بميراثى منهم، كه به ميراث من از 
ايشان اوليتر باشد. و گفتند: مراد آن است كه مرا فرزندى ده كه وليى باشد از اولياى تو، 

  باشد] و تو را ولى. مرا فرزند
    ------------------------------------------------   7آيه 

يا  ِ َ َعل َله{ ِمن قَبُل  َ  َ   َ ُه{  َُك بِغُلـِم} ا ِّ  ِانّا نُبَ يّا ِ
َ َ    

، ست ييحيكه نامش  يما تو را به پسر، ايزكر يا:) «مي(به او خطاب كرد
او قرار  يبرا ينام (همانند و) هم چيه نياز ا شيكه پ ميدهيبشارت م

  » . مايادهند
  همانند

 (مترجم) اند؛ اكثراً به عنوان قول دوم و برخي به عنوان ي تفاسير ذكر كردهتقريباً همه
  قول اول.
 )لُ  )60، ص: 13 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، جنْ قَبم لْ لَهعنَج لَم

 .از آنسميا، اى شبيها و مثال، ما او را مثلى و شبيهى نكرديم پيش 

    -----------------------------------------------   15آيه 
وُت َويَوَم يُبَعُث َحيا  َ   َوَسلـٌم َعیَلِه يَوَم وُدِلَ َويَوَم 

 ختهيكه زنده برانگ يو روز رديميكه م يآمد و روز ايكه به دن يدر روز
  . شامل حالش باد، (كامل) يامن و امان، شوديم
  

  امن و اماني (كامل) شامل حالش باد
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 )393، ص: 8 رآن العظيم، جروح المعاني في تفسير الق( هلَيع المس قال الطبري:   و
  .أمان من اللّه تعالى عليه

    -----------------------------------------------   18آيه 
ـِن ِمنَك ِان كُنَت تَِقيا   ذُ بِا  اَ ّ    قاَلت ِا

؛ (از من دور شو، يكنياگر خود را (از خشم خدا) حفظ م«) گفت: مي(مر
  » . برميم ) رحمان پناهيچرا كه) من از تو به (خدا

  از من دور شو

 )معناه إني أعتصم بالرحمن من  )784، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
يقال كيف شرطت في التعوذ منه أن يكون  "سؤال "شرك فاخرج من عندي إن كنت تقيا

إن التقي إذا  "و الجواب "تقيا و التقي ال يحتاج أن يتعوذ منه و إنما يتعوذ من غير التقي
ذ بالرحمن منه ارتدع عما يسخط اهللا ففي ذلك تخويف و ترهيب له و هذا كما تقول تعو

 .إن كنت مؤمنا فال تظلمني فالمعنى إن كنت تقيا فاتعظ و اخرج

    -----------------------------------------------   21آيه 
  ٌ ِّ  َه َ َ ِك هَُو ِلِك قاَل َرب ـًة ِمنّـا« قاَل كَذ َ َن ‘ َونِلَجَعـهَل، ءايَـًة ِلنلّـاِس َوَر َو

ا َمقِض  ً    يااَ
(كار) بر  نيپروردگارت فرموده: ا. است نيفرمان) چن«() گفت: لي(جبرئ

 يبرا )،و (از آن جمله )،ميديآفر ياهداف مهم ي(او را برا؛ من آسان است
 جانب(بزرگ) از  يمردم و رحمت ي(روشن) برا اياو را نشانه كه نيا

ر شده كه فرمانش صاد ست يامر )،او نشيآفر، ي(آر. ميقرار ده شيخو
 ». است

  (او را براي اهداف مهمي آفريديم) و (از آن جمله) براي اينكه 

 )نَّا« )42، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، جةً ممحر لنَّاسِ وةً لآي لَهعنَجل ذكر  »و
بعض ما هو الغرض من خلق المسيح على هذا النهج الخارق، و هو معطوف على مقدر 

  .الروح من غير أب لكذا و كذا و لنجعله آية للناس بخلقتهأي خلقناه بنفخ 
  فرمانش صادر شده است
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 )ا )789، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جيقْضراً مكانَ أَم أي و كان خلق » و
  .عيسى من غير ذكر أمرا كائنا مفروغا عنه محتوما قضى اهللا سبحانه بأن يكون و حكم به

 ) ا، و  )66، ص: 13 الجنان في تفسيرالقرآن، جروض الجنان و روحيقْضراً مكانَ أَم و
  .اين كارى است قضا كرده و حكم در او برفته

    -----------------------------------------------   27آيه 
ِمهُل{  َ ا« فَاَتَت بِه؛ قَوَمها  ي ِ

َ ُ َلَقد ِجئِت َشيئًئا  َ   قالوا يـَمر
را نزد  او، كه نوزاد را در آغوش گرفته بود حالي ) درمي(مر، پس از آن

زشت  اريو بس سابقهيب يكار يراست به، ميمر يا«گفتند: . قومش آورد
  !يكرد

  سابقهبي

 )و الفري هو العظيم البديع )45، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
 )البديع )14، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج :الفرى.  

  بسيار زشت

 )قبيح  )73، ص: 13 قرآن، جروض الجنان و روح الجنان في تفسيرال ،گفتند: فرى
  .من االمر
  كردي

 )(شيئا) مفعول به منصوب بتضمين  )291، ص: 16 الجدول في إعراب القرآن، ج
 .جئت معنى فعلت

    -----------------------------------------------   45آيه 
يطـِن َویِلا  وَن ِللش ِن فَتَ  َك َعذاٌب ِمَن ا َس َ ُف اَن   اَ ّ ـاَبَِت ِا   ي

(سخت) به تو يعذاب، ) رحماني(خدا ياز سو ترسميمن م، عموجان
واگذار شده  طانيكه كارش به شي شو يفرد، و به سبب آن، برسد
  ».است

  عمو

 )و من لطيف الداللة في هذا الدعاء أعني ) 164، ص: 7 الميزان في تفسير القرآن، ج
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طلق إال على األب حيث عبر بالوالد و الوالد ال ي» و لوالدي«دعاءه األخير ما في قوله: 
و اغْفرْ لأَبِي إِنَّه كانَ منَ «الصلبي و هو الذي يلد و يولد اإلنسان مع ما في دعائه اآلخر: 

و اآليات اآلخر المشتملة على ذكر أبيه آزر فإنها تعبر عنه باألب و األب ربما » الضَّالِّينَ
على هذا اإلطالق بعينه في  تطلق على الجد و العم و غيرهما، و قد اشتمل القرآن الكريم

أَم كُنْتُم شُهداء إِْذ حضَرَ يعقُوب الْموت إِذْ قالَ لبنيه ما تَعبدونَ منْ بعدي «قوله تعالى: 
 نُ لَهنَح داً وحاقَ إِلهاً واحإِس يلَ وماعإِس و يمراهإِب كآبائ إِله و كإِله دبقالُوا نَع

سونَممفإبراهيم جد يعقوب و إسماعيل عمه و قد أطلق على كل 133(البقرة: »: ل (
و اتَّبعت ملَّةَ آبائي إِبراهيم و «منهما األب، و قوله تعالى فيما يحكي من كالم يوسف ع: 

قُوبعي حاقَ وفإسحاق جد يوسف و إبراهيم ع جد أبيه و قد أطلق 38(يوسف: »: إِس (
فقد تحصل أن آزر الذي تذكره اآلية ليس أبا إلبراهيم حقيقة و  منهما األب.على كل 

إنما كان معنونا ببعض األوصاف و العناوين التي تصحح إطالق األب عليه، و أن يخاطبه 
إبراهيم ع بيا أبت، و اللغة تسوغ إطالق األب على الجد و العم و زوج أم اإلنسان بعد 

خص و كل كبير مطاع، و ليس هذا التوسع من خصائص أبيه و كل من يتولى أمور الش
اللغة العربية بل يشاركها فيه و في أمثاله سائر اللغات كالتوسع في إطالق األم و العم و 
األخ و األخت و الرأس و العين و الفم و اليد و العضد و اإلصبع و غير ذلك مما يهدي 

 إليه ذوق التلطف و التفنن في التفهيم و التفهم.

 )88، ص: 13 وض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، جر( »أَبِيهإِذْ قالَ ل« ،
چون گفت پدرش را، يعنى آزر را. مخالفان گفتند: ابراهيم پسر آزر بود، و آزر لقب او 
بود و نامش تارخ بود بالحاء و الخاء روايت است، و بنزديك ما پدرش نبود، عمش 

بت پرست و بتگر بود.  كه: جدش بود من قبل االم، اوبود. و در بعضى اخبار ما هست 
 و بنزديك ما نشايد كه پدران پيغامبر هيچ كافر باشند لما فيه من التّنفّر و النّقص لهم،

و  ،عليه السالم: لم يزل ينقلنى الّله من اصالب الطّاهرين الى ارحام الطّاهرات - لقوله
لى: و تَقَلُّبك في الساجِدينَ، بر طريق منّت و كافر را وصف نكنند به طهارت، و لقوله تعا
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  .تعداد نعمت، و آن كه عم را پدر خوانند [نزد] عرب و عجم ظاهر است
  فردي شوي كه كارش به شيطان واگذار شده است

 )ا« )798، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جيلطانِ ولشَّيأي فتكون » فَتَكُونَ ل
  .شيطانموكوال إلى ال

 )و المستحق للعبادة  -و ذلك أن عبادتها )58، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
و التقرب إليها إنما هي من الشيطان  - هو اهللا سبحانه لكونه رحمانا تنتهي إليه كل رحمة

ء فيه رضاه و إنما يوسوس بما فيه  و تسويله، و الشيطان عصي للرحمن ال يأمر بشي
ى عذابه و سخطه و العكوف على معصيته و خاصة في أخص حقوقه و معصيته المؤدية إل

هي عبادته وحده، فيه مخافة أن ينقطع عن العاصي رحمته و هي الهداية إلى السعادة و 
ينزل عليه عذاب الخذالن فال يتولى اهللا أمره فيكون الشيطان هو مواله و هو ولي 

يا أبت ال تطع الشيطان فيما يأمرك  -مو اهللا أعل -فمعنى اآليتين الشيطان و هو الهالك.
به من األصنام ألن الشيطان عصي مقيم على معصية اهللا الذي هو مصدر كل رحمة و نعمة 
فهو ال يأمر إال بما فيه معصيته و الحرمان عن رحمته، و إنما أنهاك عن معصيته في 

ع عنك ء من عذاب خذالنه و ينقط طاعة الشيطان ألني أخاف يا أبت أن يأخذك شي
 رحمته فال يبقى لتولي أمرك إال الشيطان فتكون وليا للشيطان و الشيطان موالك.

    -----------------------------------------------   47آيه 
 « قاَل َسلـٌم َعیَلَك   ّ اَن  َحِفيا« َساَستَغِفرُ َلَك َر ه{     ِان

(كامل)  يتياز جانب من) امن، يكرد ديگرچه مرا تهد«() گفت: مي(ابراه
؛ آمرزش خواهم خواست تياز پروردگارم برا يزود به. تو وجود دارد يبرا
  ؛ دارد و با من مهربان است لطف ارياو به من بس رايز

  (گرچه مرا تهديد كردي، از جانب من) امنيتي كامل براي تو وجود دارد

 )قابل إبراهيم ع أباه فيما أساء إليه و  )59، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .بالسالم الذي فيه إحسان و إعطاء أمن ن قبلههدده و فيه سلب األمن عنه م

 )قال الجمهور: هذا بمعنى المسالمة ال  )271، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، ج
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  بمعنى التحية، أي أمنة مني لك و هؤالء ال يرون ابتداء الكافر بالسالم.
    ----------------------------------------------   48آيه 

ــ   ّ َع ا َر َن ِمــن دوِن اِهللا َواَد لُكُم َومــا تـَـد ِ َ ِء َواَعــ َ بـِـُدعا  اَكــو  اَّال
ّ َشِقيا   َر

و (تنها)  رميگيكناره م، ديپرستيخدا م يمن از شما و آنچه به جا
  نيبد؛ پرستميپروردگارم را م

 ». نمانم بينصيب، كه در دعا و مناجات با پروردگارم ديام 
  پرستممي -مي پرستيد 

 ) :ونَ« )311تفسير الجاللين، صعوا... « تعبدون »تَدعأعبد »أَد.  
 )ي معناه و  )272، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، جبوا رعأَد األظهر أن قوله و

  .»الدعاء العبادة«في الحديث:  أعبد ربي كما جاء
 )وا« )798، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جعأَد أي و أعبد» و.  

    ----------------------------------------------   59آيه 
ِ َخلٌف اَ   ِت فََخَلَف ِمن بَعِد ـو َ  بَعُـوا ال لوْةَ َوات ا الص ُ فََسـوَف يَلَقـوَن « ضا

  َغيا
 عيآمدند كه نماز را ضا شانيبه جا يبد نانيجانش، پس از آنان، آنگاه

افراد مورد  نيكه ا ينمودند (هنگام يرويپ ينفسان التيكردند و از تما
  ؛ دي(خود) را خواهند د يگمراه يسزا زودي) بهرنديمحاسبه قرار گ

  جانشينان بدي

 )78، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج( »خَلْف مهدعنْ بم إلخ أي قام » فَخَلَف
مقام أولئك الذين أنعم اهللا عليهم و كانت طريقتهم الخضوع و الخشوع هللا تعالى بالتوجه 

  .إليه بالعبادة قوم سوء
 )فَخَلَ« )802، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جخَلْف مهدعنْ بم و الخلف » ف

  .البدل السيئ معناه من بعد النبيين المذكورين قوم سوء
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    -----------------------------------------------   61آيه 

  ال {ِت َعدِنبِالَغيِب  َجن }ُن ِعباَده  َن َوعُده{ َمأتِيا‘  َوَعَد ا ه{    ِان
) رحمان كه (خدايهمان؛ ستياقامت دائم ) كه براي(از بهشت هاييباغ
نهان اكنون از نظرشان) پ كه (هم حاليدر ؛ ه بندگانش وعده داده استب

 . دياو فرا خواهد رس ي است كه وعده نيا قتيحق. است
  (هم اكنون از نظرشان) پنهان است

 )بِ حال أي وعدها و هي غائبة  )279، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، جبِالْغَي
  .عنهم أو وهم غائبون عنها ال يشاهدونها

 )أى: و عدها و هي غائبة عنهم  )27، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  غير حاضرة. أو هم غائبون عنها ال يشاهدونها.

  حقيقت اين است كه

 )ا عائد على الرحمن، أو هو  )318، ص: 16 الجدول في إعراب القرآن، ج(إنّه) إم
  ضمير الشأن.

 )أي الرحمن، و جوز  )429، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج إِنَّه
 .كون الضمير للشان

    -----------------------------------------------   62آيه 
ا َلغًوا ِاّال َسلـًما   َسَمعوَن ف ا بُكَرًة َوَعِشيا«ال ُ ِرزقُُهم ف َ   َو

بلكه (از فرشتگان و ؛ شنوندينم ايهودهيسخن زشت و ب چيدر آنجا ه
خود  يِروز، در آنجاو ، شنونديسالم و سالمت م )،خود يبهشت نانينش هم

  . دارند) اريرا صبح و عصر (در اخت
  زشت

 )يكون اللغو الهزل و ما يلغى من قد قيل  )805، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
 .الفحش و األباطيل الكالم مثل

  

  ايبيهوده
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 )يها لَغْواً« )804، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، جونَ فعمسأي ال » ال ي
  .يسمعون في تلك الجنات القول الذي ال معنى له يستفاد و هو اللغو

 )اللغو: فضول الكالم و ما ال  )27، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  طائل تحته.

    ----------------------------------------------   68آيه 
َ ِجثِيا   َل َجَه َ ُم   َ ِ  نَلُح ُ  َ يـط ُم َوالش  َ ُ   فََوَربَِّك نَلَح

؛ ميكنيجمع م نياطيوردگارت كه حتماً آنان را همراه با شسوگند به پر
   آنان را در نيقي آنگاه به

 . كرد مدر اطراف دوزخ حاضر خواهي، اندكه به زانو درآمده يحال
  همراه با

 )ينَ« )33، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جالشَّياط يجوز أن تكون  »و
  أوقع.» مع« للعطف، و بمعنى مع، و هي بمعنى

 )ينَ« )434، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جالشَّياط معطوف على » و
  الضمير المنصوب أو مفعول معه.

 )ينَ« )286، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، جالشَّياط للعطف أو بمعنى مع »و.  
    -----------------------------------------------   71آيه 

 َربَِّك حَ ‘ َوِان ِمنكُم ِاّال واِردُها  َ   ً َمقِضياَن 
(تحقق) ؛ ديبه (كنار) جهنم خواهد رس كه نيمگر ا ستياز شما ن كي چيه
 . بر پروردگارت واجب و مشمول خواست او شده است، (وعده) نيا

  به (كنار) جهنم خواهد رسيد

 )الورود خالف الصدور و هو قصد الماء  )89، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
لغة قال الراغب في المفردات،: الورود أصله قصد الماء ثم على ما يظهر من كتب ال

يستعمل في غيره يقال: وردت الماء أرده، ورودا فأنا وارد و الماء مورود، و قد أوردت 
  »و لَما ورد ماء مدينَ«اإلبل الماء قال تعالى: 
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    -----------------------------------------------   74آيه 

ُ اَحَسُن اَثاثًا وَ   ٍن  َ   ِرءيًاَوكَم اَهَلكنا قَبَلُهم ِمن 
(در خانهكه مياز آنان هالك كرد شعصر را پي هم مردمان اريچه بس

 . داشتند انداز بهتريو چشم ) اثاثشانهاي
  اندازچشم

 )و الرئي بالكسر فالسكون: ما رئي من  )100، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .المناظر، نقل في مجمع البيان

 )،الرئي المنظر )441، ص: 8 ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم.  
 )ياً )37، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جو هو المنظر و الهيئة فعل  رِء

  بمعنى مفعول، من رأيت. 
 )الرئي المنظر )813، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  
 )ياً) 114، ص: 13 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، جرِء ن كه آ ... و

 .به همزه خواند، گفت: من الرّواء و هو المنظر الحسن باشد

    ----------------------------------------------   77آيه 
ا   ماًال َوَودَلً َ َ ي كََفَر بئِئايِتنا َوقاَل َالوت َءيَت اذل َ َ    اَ

 هايو نشانه اتيبه من خبر بده كه آ ي) آن شخصي) از (ماجراني(همچن
) داده خواهد يارين (بسقطعاً به من مال و فرزندا«ما را انكار كرد و گفت: 

 ». شد
  همچنين از... خبر ده

 )في معنى » أ رأيت«استعملوا  )39، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  .»أخبر«
 )رأيت هنا بمعنى أخبرني و قد تقدم بحثها  )149، ص: 6 إعراب القرآن و بيانه، ج

  .مفصال



 445  سورة   

 

    ----------------------------------------------   79آيه 
ُد لَ ‘ َّال   َ اَسنَكتُُب ما يَقوُل َو ه{ ِمَن الَعذاِب َمد  

 زوديبه؛ كند) نيچن ديو نبا، نداردپيكه م ستين نيوجه (چن چيبه ه
و ، ميسينوي) ماي(در دن، ديگويكه) آنچه را كه م ميكنيروشن م شي(برا

 ؛ كرد ميخواه يطوالن شيعذاب را برا شك يب
  طوالني خواهيم كرد

 )ا )40، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جدذابِ منَ الْعم لَه دنَم أى  و
  .نطول له من العذاب ما يستأهله

 )أي نطول له من العذاب ما  )447، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
  .يستحقه أو نزيد عذابه

 )أي نطول له )295، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، ج دنَم و.  
 ا: بسطه في طول و  )585، ص2، ج(معجم الفاظ القرآن الكريمده مديم الشيء دم

  االتصال، فهو ممدود.
    ----------------------------------------------   82آيه 

  ّ ا‘ َ ِم َويَكونوَن َعیَلِهم ِضد ِ   َسيَكفُروَن بِِعباَد
 زوديبه؛ كنند) نيچن ديو نبا، پندارنديكه م ستين نيوجه (چن چيبه ه

شان  ف و دشمنو مخال كننديپرستش آنان را انكار م )،اني(آن خدا
 . خواهند شد

  كنندانكار مي

 )41، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( »هِمتبادكْفُرُونَ بِعيأى  »كَلَّا س
 .سيجحدون

    ----------------------------------------------   83آيه 
ُ اَزا  ِفريَن تَُؤزالك َ َ  َ يط اَرَسنلَا الش  َ اَنّا َ  َ   اَ
كافران فرستاده و بر آنان  يه سورا ب نياطيكه ما ش يا توجه نكرده ايآ

 كنند؟يم كيتحرآنان را (به گناه)  گمان كه بي يدر حال؛ مايمسلّط كرده



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  446
  مسلّط 

 )و تعديته بعلى دليل على أنه تسليط )297، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، ج.  
    -----------------------------------------------   84آيه 

ا« فَال تَعَجل َعیَلِهم  َعد ُ َ  ا نَعُد    ِا
 شك يب رايز؛ مي) آنان شتاب كني(نابود يا) نخواه كه درباره(از م، نيبنابرا

  . ميكنيما (اعمال و لحظات عمر) آنان را شمارش م
  ي (نابودي) آنان شتاب كنيم(از ما) نخواه كه درباره

 )عجلت عليه بكذا: إذا استعجلته  )42، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  لكوا و يبيدوا.منه، أى: ال تعجل عليهم بأن يه

 )عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه أي  )297، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، ج
  .ال تعجل عليهم بأن يهلكوا

    ----------------------------------------------   85آيه 
ِن َوفًدا   َ ا َ ِا ُتق ُ ا ُ َ   يَوَم 

) يبهشت هايكه (بر ناقه حالي را در زكارانيكن) كه پره اديرا ( يروز
  ؛ كرد مي) رحمان روان خواهي(خدا شگاهيو به پ، جمع، سوارند

  هاي بهشتيبر ناقه

 )قيل ركبانا يؤتون بنوق لم ير مثلها  )820، ص: 6 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
عليها رحائل الذهب و أزمتها الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة عن أمير 

  .المؤمنين (ع)
 )عن علي ع ركبانا على نوق رحالها من  )305ر)، ص: تفسير القرآن الكريم (شب

  .ذهب
    -----------------------------------------------   89آيه 

ُ َشيئًئا ِادا    َلَقد ِجئ
  . دايشده يزشت اريامر بس مرتكب قتاًيحق
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  ايدمرتكب ... شده

 )(شيئا) مفعول به منصوب بتضمين  )339، ص: 16 الجدول في إعراب القرآن، ج
  .جئتم معنى فعلتم
  بسيار زشتي

 )عء المنكر الفظي الشي اإلد بكسر الهمزة: )111، ص: 14 فسير القرآن، جالميزان في ت. 

    ----------------------------------------------   97آيه 
   ن  َ ا ي  َ َوتُنِذَر بِهفَِا ُتق َ بِِه ا ِّ ا ؛ ُه بِِلسانَِك تِلُبَ قَوًما دُل  

و  مي) نازل كردحيفص يعرب يعنيعلت قرآن را به زبان تو ( نيما فقط بد
و به افراد ، يرا بشارت ده زكارانيپره، آن يلهوسيتا به ميآسان قرار داد

 . يسرسخت و پرجدل هشدار ده
  يعني عربي فصيح

 )أي بلغتك و هو اللسان العربي  )305، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، ج كسانبِل
  المبين.
 )على اللسان العربي الذي كان هو لسانه  )117، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج

  ص.
 )48، ص: 3 لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جا( كسانأى بلغتك و هو  بِل

 .اللسان العربي المبين
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  طه سورة
    ------------------------------------------------   3آيه 

   َ َن  ِ ًة  َ ِ   ِاّال تَذ
 . باشد يادآوري، ترسديكه (از خدا) م يكس يتا) برا ميبلكه (آن را فرستاد

  بلكه

 ) :رَةًإِلَّا « )306تفسير القرآن الكريم (شبر)، صاستثناء منقطع أي لكن »تَذْك.  
 )رَةً نصب على ) 467، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جإِلَّا تَذْك

 .المنقطع االستثناء

 )رَةً«المنقطع أي  )120، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، جاستثناء منقطع » إِلَّا تَذْك
 .ما أنزلناه لشقائك لكن تذكيرا

    ------------------------------------------------   7آيه 
َ َواِ    َواَخ ِّ ه{ يَعَلُم ال َهر بِالَقوِل فَِان َ   ن 

كه در  ي) او از سخنانرايز؛ ندارد يتفاوت، آرام اي، ( ياگر بلند صحبت كن
 . ) آگاه استزتر از آن (ني) پنهانارياز بس يو (حت، شوديدل پنهان م

  يا آرام، تفاوتي ندارد؛ زيرا

 )ال محلّ لها » إنّه يعلم...«و جملة:  )348، ص: 16 الجدول في إعراب القرآن، ج
  .. فاللّه مستغن عن ذلك.تعليل لجواب الشرط المقدر أي إن تجهر .

  شوداز سخناني كه در دل پنهان مي

 )هو الحديث المكتوم في  »السر« )122، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .النفس
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 )ما أسررته في نفسك و ما  )477، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
 :روي ذلك عن سعيد بن جبير و روي عن السيدين الباقر و الصادق ستسره فيها و

  ما خطر ببالك ثم أنسيته. »األخفى«ما أخفيته في نفسك و  »السر«
 رُّ هو الحديث المكتم في النّفس. قال  )404،ص  1(المفردات في غريب القرآن جالس

 .]7[طه/   و أَخْفىتعالى: يعلَم السرَّ 

    -----------------------------------------------   10آيه 
ٍَس اَو   ـا بَِقـ  ءاتـيكُم ِم ّ َسُت نـاًرا َلَعـ  ءا ّ ا ِا ِاذ َرءا ناًرا فَقاَل ِالَههِلِ امكُثو

َ انلّاِر هًُدي َ   اَِجُد 
كه  دي) مكث كنياندك«(گفت: اش پس به خانواده. ديد يآتش كهيهنگام

در  اي؛ اورميب تانيبرا ايهكه از آن شعل دوارميام. دميد يمن آتش
 » . ابميب يينما (شخص)راه، كنارآتش
  شخص راهنمايي

 )أجد على النار هاديا نهتدي بهداه. )137، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج  
 )53، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( دىأى قوما يهدوننى الطريق   ه

  .عن مجاهد و قتادةأو ينفعوننى بهداهم في أبواب الدين، 
 )و كان في موضع  )481، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج دىه

الصفة له فقدم و التقدير أو أجد هاديا أو ذا هدى مشرفا على النار، و المراد مصطليا بها 
  و عادة المصطلي الدنو من النار و اإلشراف عليها.

 )ال الفراء: أراد هاديا فذكره بلفظ المصدر ق )169، ص: 6 إعراب القرآن و بيانه، ج
 أو عبر بالمصدر لقصد المبالغة على حذف المضاف أي ذا هدى.

    ----------------------------------------------   22آيه 
  ي ُ ِ سوٍء ءايًَة ا َء ِمن َغ ُج بَيضا  َجناِحَك تَ   َواضُمم يََدَك ِا
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كه به  آن يب. و درخشان شود ديبغل خود بچسبان تا سف ريدستت را به ز

  يارميسبب ب
 . است گريد اي) نشانهزين نيكه (ا؛ ديآ رونيب، (زشت شده) باشد، يسيپ

  خاطر بيماري پيسي) زشت شده باشد:(بهكه  آن يب

 )اى  )140، ص: 13 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج ،وءرِ سنْ غَيم
  من غير برص، بى علّتى و آفتى از پيسى.

 )السوء: الرداءة و القبح في كل  )59، ص: 3 زيل، جالكشاف عن حقائق غوامض التن
  .ء، فكنى به عن البرص شي
    -----------------------------------------------   23آيه 

َي  ُ ِيََك ِم ءايِتنَا ال ُ   ِل
هاي بسيار بزرگ خود (اين معجزات را به براي نشان دادن برخي از نشانه

 ).دست تو انجام دهم
  اين معجزات را به دست تو انجام دهم

 )رى« )145، ص: 14 قرآن، جالميزان في تفسير النَا الْكُبنْ آياتم كنُرِيالالم »  ل
للتعليل و الجملة متعلقة بمقدر كأنه قيل: أجرينا ما أجرينا على يدك لنريك بعض آياتنا 

 الكبرى.

    -----------------------------------------------   36آيه 
   و  َ ُسؤَلَك    قاَل قَد اوتي

 . ات به تو داده شدخواسته شكيب، يموس يا«فرمود: 
  تاخواسته

 )السؤل: الطلبة )62، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج. 

    -----------------------------------------------   39آيه 
ِ ایلَّمِ فیَلُلِقـِه ایلَـم بِالّسـاِحِل يَأُخـذهُ َعـُدوٌّ   ِ اتلّابوِت فَاقِذفيِه  اَِن اقِذفيِه 

 ‘ َوَعُدوٌّ َله{  َعي َ ّ َوتِلُصنََع  َبًة ِم َ   َواَلَقيُت َعیَلَك 
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كه)  ميو (فرمان داد، ندازيب ايت را در صندوق بگذار و آن را در دركه پسر
و ، رديرا بگ يو، تا دشمن من و دشمن او فكندياو را به ساحل ب ايدر ديبا

 يكارها را) برا نيو (ا، ) از جانب خود بر تو افكندمزانگي(شگفت يتيمحبوب
نظر خودم  ريبود كه ز نيها) ا از آن يكيمهم انجام دادم كه  ي(اهداف

  . يابيپرورش 
و (اين كارها را) براي (اهدافي مهم انجام دادم كه يكي از آنها) اين بود كه 

  زير نظر خودم پرورش يابي

 )لى« )151، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، جع نَعتُصل ي  ونيللغرض، و » ع
كذا و كذا و ليحسن الجملة معطوفة على مقدر و التقدير ألقيت عليك محبة مني ألمور 

 إليك على عيني.

    -----------------------------------------------   41آيه 
  ِ   َواصَطنَعتَُك نِلَف

 . كردم شيلطف و احسان خو ي ژهيو و دميو تو را برگز
  برگزيدم

 ) :اخترتك )317تفسير الجاللين، ص تُكطَنَعاص و.  
 )المعنى اخترتك )19، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  
 )152، ص: 13 ي تفسيرالقرآن، جروض الجنان و روح الجنان ف(  تُكطَنَعاص و

  .لنَفْسي، يعنى تو را براى خود برگزيدم
  ويژه لطف و احسان

 )أخلصتك لتنصرف على إرادتي و  )19، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
ء بالنفس و تبليغه الرسالة و قيامه  ألن المحبة أخص شي »لنفسي«محبتي و إنما قال 

  .تصرف على إرادة اهللا و محبته بأدائها
 )أخلصتك باأللطاف و اخترتك لمحبتي )334، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، ج 

يقال: اصطنع فالن فالنا اتخذه صنيعة و هو افتعال من الصنع و هو اإلحسان إلى الشخص 
  حتى يضاف إليه فيقال هذا صنيع فالن.
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 ) ،152، ص: 13 جروض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن(  تُكطَنَعاص و
لنَفْسي، يعنى تو را براى خود برگزيدم و به الطاف مخصوص كردم و براى رسالت و 

ء لخاص نفسه باشد،  نبوت خود تخصيص كردم. و از وجوه افتعال، يكى اتّخاذ الشّى
قى، يعنى تو كاالشتواء و االختباز و االطباخ، يقال: شوى لغيره و اشتوى لنفسه، و كذا البا

  را براى كار خاص خود آفريدم از اداى نبوت و تحمل رسالت.
 )ي  )506، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جنَفْسل تُكطَنَعاص و ... و

االصطناع افتعال من الصنع بمعنى الصنيعة و هي اإلحسان فمعنى اصطنعه جعله محل 
يقال اصطنع فالن فالنا إذا أحسن إليه حتى يضاف إليه  صنيعته و إحسانه، و قال القفال:

فيقال: هذا صنيع فالن و خريجه، و معنى لنَفْسي ما روي عن ابن عباس لوحيي و 
  .ء بها رسالتي، و قيل: لمحبتي، و عبر عنها بالنفس ألنها أخص شي

    -----------------------------------------------   45آيه 
 اَو اَن   اُف اَن يَفرَُط َعیَلنا َ نا   ِان نا  قاال َرب   يَط

هياز تمام شدن دعوت و ارا شي(پ ميترسيما م، پروردگارا«عرض كردند: 
 ». ) كنديشتري(ب انيطغ ايدر مجازات ما شتاب كند  )،معجزات ي

  ي معجزاتپيش از تمام شدن دعوت و ارايه

 )لَ« )156، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، جفْرُطَ عأَنْ ي نا إِنَّنا نَخافبقاال ر نا أَوي
الفرط التقدم و المراد به بقرينة مقابلته الطغيان أن يعجل بالعقوبة و ال يصبر »  أَنْ يطْغى

  .إلى إتمام الدعوة و إظهار اآلية المعجزة
  شتاب كند

 )فْرُطَ )66، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جمن أفرطه غيره إذا حمله  ي
  .على العجلة

 ) :نا أي يعجل بالعقوبة )317تفسير الجاللين، صلَيفْرُطَ عأَنْ ي نا إِنَّنا نَخافبقاال ر.  
 )أن يعجل بالعقوبة )156، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
 )فْرُطَ  )509، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جأَنْ ي نا إِنَّنا نَخافبر



 453  سورة طه  

 

  .علَينا أي أن يعجل علينا بالعقوبة
 )يعجل علينا )22، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  
 )و بر ما تعجيل  )153، ص: 13 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

  .عقوبت كند
  بيشتر

 )و المراد بأن يطغى أن يتجاوز حده في  )156، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
و االجتراء على ساحة القدس بما كان ال  ظلمه فيقابل الدعوة بتشديد عذاب بني إسرائيل

 .يجترئ عليه قبل الدعوة

    ----------------------------------------------   47آيه 
ُم   ــّذِ ءيــَل َوالتَُع ا  ِا ـَـ  ِانـّـا َرســوال َربـِّـَك فَاَرِســل َمَعنــا ب قـَـد « فَأتِيــاهُ فَقــوال

ُدي «ِجئنَك بئِئايٍَة ِمن َربَِّك  بََع ا  َمِن ات َ لـُم  َوالس  
. ميهست ارتياخت : ما فرستادگان مالك و صاحبدييو بگو ديوپس نزد او بر

. و آنان را شكنجه نكن، را رها و با ما همراه كن لياسرائيبن، نيبنابرا
  ارتياخت از جانب مالك و صاحب ايما همراه نشانه قتاًيحق

 زكه ا ست يكس يبرا )،ي(از عذابِ اله تيو سالمت و امن، ماينزد تو آمده 
 . كند يرويپ(او)  تيهدا
  رها كن

 )المراد باإلرسال إطالقهم  )511، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
  .من األسر و إخراجهم من تحت يده العادية ال تكليفهم أن يذهبوا معهما إلى الشام

 )يلَ« )22، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، جرائي إِسننا بعلْ مسأي » فَأَر
 .هم و أعتقهم عن االستعبادأطلق

    ----------------------------------------------   52آيه 
ّ  كِتٍب   ُها ِعنَد َر َ « قاَل ِع َ ّ َوالي    اليَِضل َر

نزد پروردگارم ، )الشأنمي(عظ ايدر نوشته، دانش آن«) گفت: ي(موس
 ؛ ». كنديو فراموش نم كنديپروردگارم اشتباه نم. است
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  الشأنعظيم

 )قد نكر الكتاب ليدل به على فخامة  )169، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
  أمره من جهة سعة إحاطته و دقتها فال يغادر صغيرة و ال كبيرة إال أحصاها.

  كنداشتباه نمي

 )ء في التدبير  قال ابن جرير: ال يخطى )342، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، ج
  .فيعتقد في غير الصواب صوابا

 )ال يخطي، خطا  )156، ص: 13 تفسيرالقرآن، ج روض الجنان و روح الجنان في
  .نكند آن را و آن بر او فرو نشود

 )فأجاب بأنّ كل كائن محبط به  )68، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
 .علمه، و هو مثبت عنده في كتاب، و ال يجوز عليه الخطأ و النسيان

    ----------------------------------------------   53آيه 
ي َجَعَل َلكُُم االَرَض َمهًدا وَ   ذلًء ا ِء مـا ما ََل ِمَن الس ا ُسبًُال َواَ  َسکَلَ َلكُم ف

َجنا بِه َ  “ فَا ّ ً ِمن نَباٍت َش   اَزوا
(آرام) قرار داد و در آن  اي(همچون) گهواره تانيرا برا نيهمو كه زم

، ) فرو فرستادباارزش(پاك و  يآب، آورد و از آسمان ديپد هاييراه تانيبرا
  . ميآورد رونيب را (از خاك) اهانيمختلف گ هايگونه ،آن يلهيو به وس

  هاي مختلف گياهان راگونه

 )واجاً أي أصنافا أطلق  )519، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جأَز
 عليها ذلك الزدواجها و اقتران بعضها ببعض.

    -----------------------------------------------   59آيه 
  ً ُ َ انلّاُس  َ ُ ينَِة َواَن  ّ   يقاَل َموِعُدكُم يَوُم ا

  ».از ظهر جمع شوند شيو مردم پ، روز جشن باشد، موعد شما«گفت: 
 

  جشن باشد

 )قد جعل الموعد يوم الزينة، و يظهر من  )173، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
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السياق أنه كان يوما لهم يجري بينهم مجرى العيد، و يظهر من لفظه أنهم كانوا يتزينون 
  .فيه و يزينون األسواق

    -----------------------------------------------   61 آيه
ُســِحتَكُم بَِعــذاٍب   َ اِهللا كـَـِذبًا فَ َ وا  َ ـُـم التَفــ  َويَل ُ مــو َ َوقـَـد « قـاَل 

 ي َ   َب َمِن اف
كه شما را با ؛ ديبر شما! بر خدا دروغ نبند يوا«به آنان گفت:  يموس
ناكام ، كه دروغ بندد يكس شك يب. كند يم كنشهي(سخت) ر يعذاب

 ». ديد نخواهد رسخواهد ماند و به مقصو
  كندكن ميريشه

 )532، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( تَكُمحسأي يستأصلكم   فَي
  .بسبب ذلك

 )السحت بفتح السين استيصال الشعر  )173، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
 بالحلق و اإلسحات االستئصال و اإلهالك.

    ----------------------------------------------   66آيه 
 «قاَل بَل اَلقوا   َس ا   ِ اَ ِ َيُل ِایَلِه ِمن ِس ُ ُم   ُ َوِعِص ُ   فَِاذا ِحبا

و  هاسماني(آنان افكندند) و ناگهان ر» . ديندازيشما (اول) ب؛ نه«گفت: 
نمود كه ) ني(چن يموس اليدر خ، به سبب سحرشان، شانيهادستيچوب

  . كنندسرعت حركت ميها به آن
  آنان افكندند

 )538، ص: 8 معاني في تفسير القرآن العظيم، جروح ال( » مبالُهالفاء   ...»فَإِذا ح
  .فصيحة
 )163، ص: 13 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج( مبالُهدر  فَإِذا ح ،

  .و تقدير آن كه: فالقوا كالم محذوفى هست،
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    -----------------------------------------------   67آيه 

     فَاَوَجَس  نَفِسه؛ خيَفًة مو
 . (اندك) حس كرد يترس، در دلش يسمو، جهيدر نت
  حس كرد

 )وسى« )33، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، جيفَةً مخ هي نَفْسف سجفَأَو  «
 .معناه فأحس موسى

  اندك

 )فإيجاس الخيفة في النفس إحساسها  )177، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
ه في ظاهر البشرة و يتبع وجوده في النفس فيها و ال يكون إال خفيفا خفيا ال يظهر أثر

ظهور خاطر سوء فيها من غير إذعان بما يوجبه من تحذر و تحرز و إال لظهر أثره في 
ظاهر البشرة و عمل اإلنسان قطعا، و إلى ذلك يومئ تنكير الخيفة كأنه قيل: أحس في 

للتفخيم و كان  نفسه نوعا من الخوف ال يعبأ به، و من العجيب قول بعضهم: إن التنكير
كذلك لظهر أثره في ظاهر بشرته و لم يكن لتقييد  الخوف عظيما و هو خطأ و لو كان

  الخيفة بكونها في نفسه وجه.
 )التنوين للتحقير أي أخفى  )539، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

مر المهول و فيها بعض خوف من مفاجأة ذلك بمقتضى طبع الجبلة البشرية عند رؤية األ
 هو قول الحسن.

    -----------------------------------------------   70آيه 
   َّبِ هروَن َومو ِ ا ءاَمنّا  ًدا قالو ُ َةُ  َ الس َ ِ    فَاُل

) ني(به زم كنانسجده، ) و جادوگرانديآنان را بلع يجادو، يموس ي(عصا
  » . ميآورد مانيو هارون ا يبه پروردگار موس«افتادند و گفتند: 

  را بلعيدعصاي موسي، جادوي آنان 

 )الفاء في قوله تعالى  )541، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج» يفَأُلْق
 .يحةصف» السحرَةُ سجداً
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    ----------------------------------------------   73آيه 
  ِ َهتَنا َعیَلِه ِمَن الّسِ  اَ  َبِّنا یِلَغِفَرنَلا َخطاينا َو ما ِ  ءاَمنّا   ’ ِانّا ٌ َواَب   َواهللاُ َخ

را كه ما  ييو (گناه) جادو مانيتا خطاها مآوردي مانيردگارمان اما به پرو
 ». است دارتريبهتر و پا، و خداوند، امرزديب، يرا بدان وادار كرد

  جادويي كه ما را بدان وادار كردي

 )182، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج( »هلَيتَنا عما أَكْرَه معطوف على » و
 .بيان له و المعنى و ليغفر لنا السحر الذي أكرهتنا عليه» سحرِمنَ ال«و » خَطايانا«

    ----------------------------------------------   88آيه 
  َ ِ َ َ  ف ُم َوِالـُه مو  ِالـُه اٌر فَقالوا هذا ُ ُ ِعجًال َجَسًدا َله{  َ ََج  َ   فَا

گاو  يرا آشكار كردكه صدا ايگوساله ي مجسمه شانيبرا، بيترت نيو بد
 يشما و خدا يخدا، نيا«)گفتند:گرانيتانش به ددس همي و(سامر، داشت
) فراموش كرده است (و در يچراكه موس؛ ديپس(او را بپرست. است يموس

 ». )گردديكوه طور دنبالش م
  گرددو در كوه طور دنبالش مي

 )558، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »أي فغفل عنه  »فَنَسي
  .رموسى و ذهب يطلبه في الطو

 )و ذهب يطلبه في الطور )192، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
 )أى: فنسي موسى أن يطلبه  )83، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

 .هاهنا، و ذهب يطلبه عند الطور

    ----------------------------------------------   97آيه 
ِة اَ تَقـوَل الِمسـاَس   َيـو ِ ا  َلـَك َموِعـدً « قاَل فَاذَهب فَِان َلـَك  ا َوِا

َلَفـــه{ ُ ًفـــا« َلـــن  ِ ي َظلـــَت َعیَلـــِه عا ِهَك اذلِالــــ   « َوانظُـــر ِا ُ قَنـــه{  ِّ َ ُ نَل
َسًفا ِ ایلَّمِ  ِسَفنه{     نَلَ

 ني(ا، ايدن يدر زندگ رايز؛ مردم) برو اني(از م، نيبنابرا«) گفت: ي(موس
ها) انو به انس يكن يتو مقرّر شده كه (با وحوش زندگ يمجازات) برا
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هالكت مقرّر شده)  ي(برا ايتو وعده يو برا، »ديبه من دست نزن« بگويي

 بر وستهي) به معبودت كه پنكيو (ا. كرد ياست كه از آن تخلّف نخواه
و  ميكشيآن را به آتش م گمان يب. بنگر، يمانده بود ي(عبادت) آن باق

  ؛ ميپراكنيم ايآنگاه حتماً (خاكستر) آن را در در
  مردم از ميان

 )197، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج( »بقضاء بطرده عن » قالَ فَاذْه
المجتمع بحيث ال يخالط القوم و ال يمس أحدا و ال يمسه أحد بأخذ أو عطاء أو إيواء 
أو صحبة أو تكليم و غير ذلك من مظاهر االجتماع اإلنساني و هو من أشق أنواع 

  .العذاب
 )أي من بين الناس )565، ص: 8 القرآن العظيم، ج روح المعاني في تفسير بفَاذْه.  
 )أنه منع من مخالطة الناس منعا  )85، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

كليا، و حرم عليهم مالقاته و مكالمته و مبايعته و مواجهته و كل ما يعايش به الناس 
  .بعضهم بعضا

  زيرا

 )ة )415ص: ، 16 الجدول في إعراب القرآن، ج(الفاء) الثانية تعليلي.  
 )ياةِ إلى  )565، ص: 8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جي الْحف فَإِنَّ لَك

  .آخره تعليل لموجب األمر
ها) بگويي: به من براي تو مقرّر شده كه (با وحوش زندگي كني و به انسان

  دست نزنيد

 )ياةِ  )180، ص: 13 ، جروض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآني الْحف فَإِنَّ لَك
 ،ساسكه تو را در زندگانى تا زنده باشى، آن باد كه گويى: ال م ،ساسأَنْ تَقُولَ ال م

الف سامرى از آدميان  -عليه السالم -يعنى تو را الف مباد با آدميان. با دعاى موسى
سباع مختلط شد، و اگر هيچ آدمى را ببريد تا آبادانى رها كرد و در بيابانها با وحوش و 

] مگردى و دست  دادى كه: ال مساس ال مساس، زنهار پيرامن [من ديدى از دور آواز مى
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  به من باز ننهى.
    ----------------------------------------------   102آيه 

ِ الّصورِ   َ يَوَمِئٍذ زُرقًا‘ يَوَم يُنَفُخ  ِم ُ ُ ا
ُ َ   َو

كه  يحال دركاران را  گنه، و در آن روز، شود دهيكه در صور دم يروز
  . ميآوريگرد م، كورند

  كورند 

 )عن الفراء أن المراد بكونهم زرقا كونهم  )209، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .عميا ألن العين إذا ذهب نورها أزرق ناظرها

 )قيل زرقا عميا ترى زرقا و هي عمي  )48، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
 .عن الفراء

    ----------------------------------------------   115آيه 
ًما  َ ِد َله{ 

َ  َ َ َو ِ َ َ  ءاَدَم ِمن قَبُل ف  ِا   َوَلَقد َعِهدنا
آن درخت  كي(كه نزد ميكرد سفارشبه آدم ، نياز ا شيپ راستيبه

 . ميافتيمحكم ن يااو اراده يو ما برا، (او) فراموش كرد يول؛ نشود)
  سفارش كرديم

 )اد بالعهد الوصيةالمر )219، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
 :591(المفردات في غريب القرآن، ص ( أي: ألقى إليه العهد و أوصاه بحفظه، قال: و

   آدم  لَقَد عهِدنا إِلى
    ----------------------------------------------   128آيه 

م  ِ ِ ِك شوَن  َمس َ ُ كَم اَهَلكنا قَبَلُهم ِمَن الُقروِن  َ ِد َ ِان  ذِلَك ’ اَفََلم 
  انل ِ   َأليٍت ِالُو

 اريروشن نكرده است كه چه بس شانيرا) برا قتيحق، نكته ني(ا ايآ
، اكنون و (هم، ميهالك كرد، از آنان بودند شيرا كه پ يعصر مردمان هم

، (نكته) نيدر ا راستيبه روند؟يآنان راه م هايبا آرامش) درخانه نانيا
  . خردمندان است ي(بزرگ) برا هايينشانه
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  تبرايشان روشن نكرده اس

 )الظاهر أن  )233، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج»دهمضمن معنى يبين، و » ي
المعنى أ فلم يبين لهم طريق االعتبار و اإليمان باآليات كثرة إهالكنا القرون التي كانوا 

  .قبلهم
 )المعنى أ فلم يبين لهم طريق االعتبار  )57، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج

  الكنا القرون قبلهم بتكذيبهم رسلنا فيعتبروا و يؤمنواكثرة إه
 ) :324تفسير الجاللين، ص( »دهي يتبين »أَ فَلَم.  

    ----------------------------------------------   132آيه 
ِ َعیَلها  ِة َواصَط لو اَهکَلَ بِالص ُ َسئَئکُلَ ِرزقًا « َوأ زُقُـَك «ال َ ـُن  َوالعاقِبَـةُ ’ َ

 قويِللت  
 بايشك اري) آن بسيي) در (برپازو (خود نيات را به نماز فرمان ده خانواده

وفرجامِ ، ميدهيم يما (خود) به توروز؛ ميخواهينم يرزق چياز تو ه. باش
 . ) استشگانيتقوا(پ ي) براكوي(ن
  بسيار

 االصطبار يفيد زيادة التحمل. )47، 2(معجم الفاظ القرآن الكريم ج 
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  االنبیاء سورة
    ------------------------------------------------   1آيه 

  ُ ُ َب ِلنلّاِس ِحسا َ َ ق ضوَن ا ِ ُ  َغفۀَلٍ ُم   م َو
كه آنان در  حال آن؛ شده است كينزد اريبه آنان بس، روز) حساب مردم(

  . اندگردانده ياز توجه به آن) رو، (بزرگ يغفلت
  بسيار

  )االقتراب افتعال من القرب و اقترب و  )244، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .لزيادة بنائه و يدل على مزيد عناية بالقربقرب بمعنى واحد غير أن اقترب أبلغ 

  به آنان

 )لنَّاسِ«يظهر أن الالم في  )245، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، جبمعنى إلى » ل
ألن المناسب للمقام أخذ نسبة االقتراب من جانب الحساب ألنه الذي » من«ال بمعنى 

  .يطلب الناس باالقتراب منهم و الناس في غفلة معرضون
    ---------------------------------------------   3و  2يه آ

ُم  ُ ُ يَلَعبوَن * الِهيًَة قُلو َدٍث ِاال استََمعوهُ َو ُ ِم  ِّ ٍ ِمن َر ِم ِمن ِذ ’ ما يَأت
ُم ـ ِمـثلُ ٌ َ َ  ِاّال ب ـوا َهـل هـذا َ يـَن َظ جَوي اذلوا انل َ َ « َواَ ـ اَفَتَـأتوَن الّسِ

 َ و ِ ُ تُب   َواَن
آن  كه نيمگر ا، ديآينم شانيگارشان برااز جانب پرورد ايسخن تازه چيه

سرگرم  شانهايهستند و دل كه مشغول بازي يدر حال؛ شنونديرا م
) پنهان گرانيرا (از د يصحبت خصوص نيا، كاران ستم. ) استاي(دن

آگاهانه سراغ  ايمانند شماست؟آ يجز بشر، (محمد) نيا ايآ«كردند(:) 
  »)؟ديريپذي(و آن را م ديرويجادو م
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  گاهانهآ

 أ فتقبلون السحر و أنتم تعلمون أنه  )63، ص: 7 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
 سحر.

    ------------------------------------------------   7آيه 
ــم    ِایَلِه ــو ًال ن ــبکَلَ ِاّال ِر ــنلا قَ  اَرَس ــا ُ «َوم ــ ُن ِ ِان  ــَل اذّلِ ا اَه ــئَئلو فَس

وَن  َ   التَع
(و  ميكرديم يكه به آنان وح ميرا فرستاد ي) فقط مردانزياز تو (ن شيپ
نكته را از دانشمندان  نيا، ديدانياگر نم، نيبنابرا. فرشته نبودند) كي چيه

 ديتورات) بپرس ژهوي(به يكتب آسمان
ويژه دانيد، اين نكته را از دانشمندان كتب آسماني (بهبنابراين اگر نمي

  بپرسيد تورات)

 )كر بالقلب، و ذكر الذكر ذكران: ذ )258، ص: 12 الميزان في تفسير القرآن، ج
باللسان، و كل واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان و ذكر ال عن نسيان بل عن إدامة 
الحفظ، انتهى موضع الحاجة.و الظاهر أن األصل فيه ما هو للقلب و إنما يسمى اللفظ 
ذكرا اعتبارا بإفادته المعنى و إلقائه إياه في الذهن، و على هذا المعنى جرى استعماله في 

ء هو ذكره.و  قرآن غير أن مورده فيه ذكر اهللا تعالى فالذكر إذا أطلق فيه و لم يتقيد بشيال
بهذه العناية أيضا سمي القرآن وحي النبوة و الكتب المنزلة على األنبياء ذكرا، و اآليات 
في ذلك كثيرة ال حاجة إلى إيرادها في هذا الموضع. و قد سمى اهللا سبحانه في اآلية 

قرآن ذكرا.فالقرآن الكريم ذكر كما أن كتاب نوح و صحف إبراهيم و توراة موسى التالية ال
كلها ذكر،  -و هي الكتب السماوية المذكورة في القرآن - و زبور داود و إنجيل عيسى ع

ء و خاصته أعرف  و أهلها المتعاطون لها المؤمنين بها أهل الذكر.و لما كان أهل الشي
ى من يريد التبصر في أمره أن يرجع إلى أهله، و أهل بحاله و أبصر بأخباره كان عل

الكتب السماوية القائمون على دراستها و تعلمها و العمل بشرائعها هم أهل الخبرة بها و 
ء من أمرهم أن  العالمون بأخبار األنبياء الجائين بها فعلى من أراد االطالع على شي
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لما كانوا ال » فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ«وله: يراجعهم و يسألهم.لكن المشركين المخاطبين بمثل ق
يسلمون للنبي ص النبوة و ال يصدقونه في دعواه و يستهزءون بالقرآن ذي الذكر كما 

لم  6،: الحجر: »و قالُوا يا أَيها الَّذي نُزِّلَ علَيه الذِّكْرُ إِنَّك لَمجنُونٌ«يذكره تعالى في قوله: 
بحسب المورد إال على أهل التوراة، و خاصة من حيث » لُوا أَهلَ الذِّكْرِفَسئَ«ينطبق قوله: 

كونهم أعداء للنبي ص رادين لنبوته و كانت نفوس المشركين طيبة بهم لذلك، و قد قالوا 
 .51النساء: »: منَ الَّذينَ آمنُوا سبِيلًا  هؤُالء أَهدى«في المشركين: 

    -----------------------------------------------   9آيه 
ُُم ا    َصَدق ُ َ ف ِ ُ نَا ا ءُ َواَهَل َشا ُم َوَمن   َي َ   لَوعَد فَا

و آنان و هر كس را  ميوفا كرد، ميكه به آنان داده بود ايآنگاه به وعده
 . مكاران را نابود كرديو اسراف، مينجات داد، ميخواست

  به وعده ... وفا كرديم

 وعدناهم به.أنجزنا ما ) 65، ص: 7 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 

    -----------------------------------------------   10آيه 
ُكُم  ًبا فيِه ِذ ُم كِت  ِایَل نَلا َ « َلَقد اَ   اَفَال تَعِقلو

 ژهيو يسخن، كه در آن مي) نازل كردالشأنمي(عظ يبر شما كتاب راستيبه
 د؟يريگيعقل خود را به كار نم ايآ. (و در شأن) شماست

  در شأن

 المراد بذكرهم الذكر المختص بهم ف )255، ص: 14 (الميزان في تفسير القرآن، ج
 الالئق بحالهم.

    -----------------------------------------------   15آيه 
ِمديَن    َجَعنلُهم َحصيًدا  ّ ُهم َح ا زاَلت تکَِل َد َ  

) يا آنان را (مانند كاشته كه نيتا ا؛ بود نيشان ا همواره سخن نيبنابرا
 . مي) خاموش قرار داديو (آتش دروشده
  بود نيشان ا همواره سخن

 أي فما زالوا يرددون تلك  )17، ص: 9 اني في تفسير القرآن العظيم، ج(روح المع
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 الكلمة.

  :يدعون بها و  )326(تفسير الجاللين، ص مواهعالكلمات د لْكت فَما زالَت
 يرددونها.

  :315(تفسير القرآن الكريم (شبر)، ص( »لْكت الدعوى » فَما زالَت»مواهعد «
  يدعون بها و يرددونها.

  آتشي خاموش

  ينَ« )256، ص: 14 (الميزان في تفسير القرآن، جدساكنين ساكتين كما تخمد » خام
  النار ال يسمع لهم صوت و ال يذكر لهم صيت.

    -----------------------------------------------   17آيه 
 ِان كُنّا فِعیلَن   ُه ِمن دَلُنّا َذن  ًوا َال َ  اَ نَتِخَذ    َلو اََردنا

چنانچه(بر ، ميخود انتخاب كن يراب يسرگرم )را يزي(چ ميخواستياگر م
) از ذات خود يحتماً آن را (امر، ميكار بود نيا ي كننده )،فرض محال

  . نه از مخلوقات كه از ذات ما خارج هستند)؛ ( ميداديقرار م
  (نه از مخلوقات كه از ذات ما خارج هستند) داديماز ذات خود قرار مي

 دون من نفسنا، و في مرحلة الذات  )260، ص: 14 (الميزان في تفسير القرآن، ج
 .مرحلة الخلق الذي هو فعلنا الخارج من ذاتنا

    -----------------------------------------------   18آيه 
َ ابلاِطــِل فَيَدَمغـُـه{ فـَـِاذا هَُوزاِهــٌق   َ َّقِ  ـّـا ‘ بـَـل نَقــِذُف بـِـا ِ ـُـُم الَويــُل  َوَل

   تَِصفوَن 
 نيبرتر نيو در ا، دار است بلكه (هدف )؛ستين يباز ياز رو، نشيآفر؛ (نه
كه به مغز سرش  ميكوبي(چنان) بر سر باطل م، حق يلهيظام) به وسن
بر شما به  يوا. شوديو ناگاه (در اوج قدرت) نابود م شكنديو م رسديم

 خدا)! ي) شما (براستي(ناشا هايفيسبب توص
  سبببه

 من تعليلية. )21، ص: 9 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج 
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    -----------------------------------------------   19آيه 
ِت َواالَرِض َوَله{ مَ    وم الس ِ وَن َعن ِعباَدتِه؛ ‘ ن  ِ َستَ َوَمن ِعنَده{ ال

وَن  ِ َستَح   َوال
 يو كسان، اوست يتنها برا، است نها و زميهر كه (و هر چه) در آسمان

و  كنندينم ياز عبادت او خوددار، تكبر ياز رو، او حاضرند شگاهيكه در پ
  . شونديوجه خسته نم چيبه ه

  وجه هيچ

 االستحسار مبالغة في  )108، ص: 3 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
الحسور، فكان األبلغ في وصفهم أن ينفى عنهم أدنى الحسور. قلت في االستحسار بيان 

 أنّ ما هم فيه يوجب غاية الحسور و أقصاه.

    ----------------------------------------------   27آيه 
  َ ه؛ يَعَملو ِ َ ُ بِا َسِبقونَه{ بِالَقوِل َو   ال
يعمل م اوو تنها به دستور  نديگوينم يسخن، خدا شيرمااز ف شيپ

 . كنند
  گويندپيش از فرمايش خدا، سخني نمي

 ال يسبق فالن فالنا بالقول أي ال يقول  )275، ص: 14 (الميزان في تفسير القرآن، ج
 شيئا قبل أن يقوله فقوله تبع.

    ----------------------------------------------   28آيه 
َشــ  ِم َومــا َخلَفُهــم َوال َ اَيــد ُ ِمــن يَعَلــُم مــا بـَـ ــ َو  َ ـَـِن ارت ِ َ ِاّال  َفعو

  َخشيَِته؛ ُمشِفقوَن 
و (آنان ، آگاه است، اندرو دارند و آنچه پشت سر گذاشته شياز آنچه پ

 كننديشفاعت م يكس يبرابكنند و) تنها  يبدون اطالع او كار توانندنمي
آنان از ترس او  )،نيو (عالوه بر ا، باشد ي) راضنشيكه (خدا از د

  . اند ناكميب
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  (خدا از دينش) راضي باشد

 تَضى«قوله:  )277، ص: 14 (الميزان في تفسير القرآن، جنِ ارمونَ إِلَّا لشْفَعال ي و  «
تعرض لشفاعتهم لغيرهم و هو الذي تعلق به الوثنيون في عبادتهم المالئكة كما ينبئ عنه 

فرد تعالى عليهم »  بدهم إِلَّا ليقَرِّبونا إِلَى اللَّه زلْفىما نَع» «هؤُالء شُفَعاؤُنا عنْد اللَّه«قولهم: 
إِنَّ اللَّه «بأن المالئكة إنما يشفعون لمن ارتضاه اهللا و المراد به ارتضاء دينه لقوله تعالى: 

شاءنْ يمل كونَ ذلرُ ما دغْفي و بِه شْرَكرُ أَنْ يغْفباهللا من غير  ، فاإليمان48النساء: » ال ي
  .شرك هو االرتضاء

  عالوه بر اين

 32، ص: 9 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »مه نْ «مع ذلك  »وم
هتقون« ... »خَشْيشْفم.«  
 ثم  )423، ص: 7 (البحر المحيط في التفسير، ج»ممع ذلك  »ه» هتنْ خَشْيم

 ».مشْفقُون

    -----------------------------------------------   36آيه 
َ ِاذا َرءاَك  وَ   يَن  اذل ِخـذونََك ِاّال هُـزًُوا اَهـَفروا ِان يَت يـ َذا اذل  ُ رُ يَـذ

َتَكُم  ِ   ءا  ِ ا ُ بِِذ  َو ُ ك َ ِن    ِفرو
ي(و م كننديفقط تو را مسخره م، ننديبيكه كافران تو را م يهنگام

 »د؟كنيم ادي) يشما را (به بد انِيشخص است كه خدا نيا ايآ:) «نديگو
ي) رحمان را انكار ميكردن (خدا اديكه فقط آنان  ست يدر حال نيو ا

  . )شمارندي(و انكار خود را گناه نم كنند
  به بدي

 )االستفهام لإلنكار و التعجب و  )46، ص: 9 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
ما في قوله تعالى: و قد يكتفى بداللة الحال عليه ك يفيدان أن المراد يذكر آلهتكم بسوء

] فإن ذكر العدو ال يكون إال بسوء و قد تحاشوا عن 60سمعنا فَتًى يذْكُرُهم [األنبياء: 
  التصريح أدبا مع آلهتهم.
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 )الذكر يكون بالخير و بالشر، فإذا لم  )430، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، ج
كر ثناء أو من غيره فذم، و منه يذكر متعلقه فالقرينة تدل عليه، فإن كان من صديق فالذ

.تَكُمهذْكُرُ آلي يأي بسوء، و كذلك هنا أَ هذَا الَّذ مذْكُرُهنا فَتًى يعمس 

    ----------------------------------------------   37آيه 
  َ ساُن ِمن َعَجٍل  ُخِل  َساُريكُ  ‘اِال َستَعِجلوِن م ءاي    فَال 

عذاب شدن  يبرا قدر نيا نانيشده (كه ا دهي) انسان از عجله آفريي(گو
. (قدرت) خود را به شما نشان خواهم داد هاينشانه زوديعجله دارند)! به

 . كه (در عذاب) شتاب كنم دياز من نخواه، نيبنابرا
  گويي

 كناية عن بلوغ اإلنسان في العجل كأنه  )288، ص: 14 (الميزان في تفسير القرآن، ج
 .خلق من عجل و ال يعرف سواه

 كأنه مخلوق من نفس العجل  )47، ص: 9 ظيم، ج(روح المعاني في تفسير القرآن الع
تزيال لما طبع عليه من األخالف منزلة ما طبع منه من األركان إيذانا بغاية لزومه له و 

 عدم انفكاكه عنه.

    -----------------------------------------------   41آيه 
زِ  َوَلَقِد   ُ َ  َئ اس ـا َ ُُسـٍل ِمـن قَـبکِلَ  نـوا بِـه ِ ُم مـا  وا ِمـ ِ يَن َسـ ؛بِـاذل 

ِزءوَن  َ   َس
 يول؛ واالمقام) مسخره شدند اري(بس يامبراني) پزياز تو (ن شيپ قطعاً

مسخره بانيگر، كردنداش ميكه همواره مسخره يعذاب )،(سرانجام
 . كنندگان را گرفت

  بسيار و واال مقام

 برسل أولى شأن خطير و  )49، ص: 9 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
 ذوي عدد كثير.
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    -----------------------------------------------   47آيه 

َـوازيَن الِقسـَط یِلَـوِم الِقي  َونََضـعُ   َن  َوِا«ا ئئً تُظَلـُم نَفـٌس َشــي َمــِة فَـالا
ا ِ َدٍل اَتَينا 

َ   ’ِمثقاَل َحبٍة ِمن  َ  َوكَ ِسب   بِنا 
) عادالنه است ليوسا، امتيدر روز ق (در ، سنجشِ (اعمال) را كه (كامالً

و ، رديگيقرار نم وجه مورد ستم چيكس به ه چيپس ه. مينهي) مانيم
) انيآن را (به م، باشد يخردل ي دانه ينيبه سنگ )،اگر (اعمال خوب و بد

  . ميكه ما حسابگر باش ست ي) كافنيهم، ي(آر. ميآوريم
  در

 في يوم القيامة. )53، ص: 9 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج 

    -----------------------------------------------   51آيه 
     َوَلَقد ءاتَينا َ رُشَدهِا َ  {ه ُ ِمن ق َ ـ ع ؛نّا بِهبُل َو ِ  

به راه  دني(اسباب) رشد و رس، ميبه ابراه، نياز ا شيپ راستيبه
) او يبدان سبب بود كه) ما از (استعدادها نيو (ا، مي(كمال)اش را داد

 . ميآگاه بود
  (اسباب) رشد و رسيدن به راه (كمال)اش

 ي و هو إصابة الواقع، و الرشد خالف الغ )296، ص14 (الميزان في تفسير القرآن، ج
 .الفطري التام إلى التوحيد و سائر المعارف الحقةهو في إبراهيم ع اهتداؤه 

 يستعمل  )354(المفردات في غريب القرآن، ص ،خالف الغي :و الرُّشْد الرَّشَد
 استعمال الهداية.

 ى الرشدة: نقيض الغية، تقول: ولد لرشدة، و لم يهد إل )242، ص6(كتاب العين، ج
  رشدة.
 أي الرشد االئق به و بأمثاله من الرسل و  )482،ص1(معجم الفاظ القرآن الكريم، ج

  هو االهتداء إلي وجوه الصالح في الدين و الدنيا و الرشاد بالنواميس االلهيه.
  استعدادهاي

 ينَ« )297، ص: 14 (الميزان في تفسير القرآن، جمعال كُنَّا بِه و هو كناية عن » و
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 خصوصية حاله و مبلغ استعداده.العلم ب

    ----------------------------------------------   52آيه 
ثيُل ما ه  ؛ِاذ قاَل ِالَبيِه َوقَوِمه   ا ع   ال  ِذِه ال َ  ُ َ ـ اَن   ِكفو

 يكه شما برا هاييمجسمه نيا«و قومش گفت:  شكه به عموي يزمان
  ها  شان به آن داشت بزرگ

  ، »ست؟يچ، دايشده بند يشان) پا (رو آورده و بر عبادت
  ايدبه آنها (روآورده و بر عبادتشان) پايپند شده

 ء و  و العكوف اإلقبال على الشي )297، ص: 14 (الميزان في تفسير القرآن، ج
 مالزمته على سبيل التعظيم له كذا ذكره الراغب فيهما.

 اإلقبال على الشي )579(المفردات في غريب القرآن، ص :كُوفء و مالزمته على  الع
  عظيم له.سبيل التّ
 فُونَ، ) 237، ص: 13 (روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، جلَها عاك أَنْتُم

  كنى. اى عند آن، و آن را عبادت مى اى بر آن و مقام كرده كه شما اقبال كرده
 ء  العكوف اإلقبال على الشي )56، ص: 9 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

  التعظيم له.و مالزمته على سبيل 
    ----------------------------------------------   55آيه 

  قالو َّقِ اَم اَنَت ِمَن الل َ ا اَِجئتَنا بِا   ِعب
يم ي(با ما) شوخ اي يا آورده مانيو به)حق براي جد ي(سخن ايآ«گفتند: 

 »؟يكن
  كنييا (با ما) شوخي مي

 )أم لعب و هزل؟ )122، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج  
 )بِينَ أي  )57، ص: 9 قرآن العظيم، جروح المعاني في تفسير النَ اللَّاعم أَنْت أَم

  .الهازلين فاالستفهام ليس على ظاهره بل هو استفهام مستبعد متعجب
 )معناه أ جاد أنت فيما تقول محق عند ) 83، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
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ألصنام عليهم إذ ألفوا نفسك أم العب مازح و إنما قالوا ذلك الستبعادهم إنكار عبادة ا
 .ذلك و اعتادوه

    -----------------------------------------------   61آيه 
  ؛قالوا فَأتوا بِه  َ  َ دو َ ِ انلّاِس َلَعلُهم يَ ُ   اَع

 ». دهند ي) گواهيتا (به جرم و دياورياو را در برابر چشم مردم ب«گفتند: 
  (به جرم او) گواهي دهند

 )124، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( لَّهونَ عليه بما سمع لَعدشْهي م
  .منه و بما فعله

 )قيل يشهدون بفعله )62، ص: 9 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج.  
 )ونَ )448، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، جدشْهي ملَّهعليه بما سمع منه أو بما   لَع

  صدر منه من تكسير أصنامهم.
 )ونَ« )85، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، جدشْهي ملَّهعليه بما قاله  »لَع

  .فيكون ذلك حجة عليه بما فعل
 )تا گواهى دهند بر  )240، ص: 13 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

 .اند او آنان كه از او اين سخن يا آن سب شنيده

    -----------------------------------------------   67آيه 
  ُ ِ ّفٍ َلكُ ا ا تَعبُدوَن ِمن دو ِ َ  «اهللاِ  م َو   ال تَعِقلوَن اَف
كار  بهعقل خود را  ايآ !ديپرستيخدا م يبه جا از دست شما و آنچه، اَه
  »د؟يريگينم

  پرستيداَه، از دست شما و آنچه به جاي خدا مي
 )ا  )243، ص: 13 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، جاى تب ،لَكُم أُف

كراهت و نفرت گويند: گند باد و ننگ باد لكم، و قيل: كراهة لكم، اين كلمتى است عند 
  !پرستى شما را و خدايان شما را كه بدون خداى مى
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    -----------------------------------------------   71آيه 
  االَرِض ال َ ينُه َولوًطا ِا َ َ  َو  ا ِللع  َ ـ نا ف َ  

و بركت (فراوان)  ريكه در آن خ ينيو به سرزم ميو او و لوط را نجات داد
 . ميرساند، ميبود قرار داده انيجهان يبرا
  رسانديم

 )يناه  )51، ص: 17 الجدول في إعراب القرآن، ج(إلى األرض) متعلّق بفعل نج
 .بتضمينه معنى أوصلناه

    ----------------------------------------------   78آيه 
كُ ـ َد َوُسیَلمــ{َوداو  َ ُ َن ِاذ  ــوِم َوك ُ الَق َ ــ ــِه َغ ِث ِاذ نََفَشــت في َ ــ ِ ال ــا مــاِن  نّ

 ِ  ُكِمِهم    ديَن ِ
آن كشتزار كه شبانه  ي كه در باره يهنگام؛ كن) اديا (ر مانيو داوود و سل

، و آن را تباه كرده بودند دهيگوسفندان مردم بدون چوپان در آن چر
 . ميآنان بود يو ما شاهد داور، كردند يداور

  بدون چوپان در آن چريده بودند

 )نتشر النفش بفتح الفاء و سكونها أن ت )90، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  .اإلبل و الغنم بالليل فترعى بال راع

 )النفش رعي الماشية في الليل  )71، ص: 9 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
  .بغير راع

    ----------------------------------------------   79آيه 
   م فََفه َن ا ُسیَلم‘ ُ ـاَو ً نا َمـَع داو ‘ال ءاتَينـا ُحكًمـا َوِع  ِبـاَل {َوَسـ َد ا

 َ َُسبِّحَن َوالط‘  ُ  َوك   ِعیلَن نّا ف
) آن را به سل آنان يو به هر دو ميفهماند مانيپس (ما حكم درست ،

 مها و پرندگان را رام و مسخّر كرديو كوه، مي(فراوان) داد يحكمت و علم
 نيو (مانند ا، ) منزّه شمارنديو نقص بي(خدا را از هر ع، كه همراه داوود

  . مكردييهمواره م )را اتيعنا
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  به هر دوي آنان

 ) :331تفسير الجاللين، ص(  ا«ونا«منهما  »كُله»آتَي.  
  كه همراه داوود (خدا را از هر عيب و نقص) منزّه شمارند

 )الظاهر أن  »)سوره ص 18ذيل آيه « 189، ص: 17 الميزان في تفسير القرآن، ج
  معه متعلق بقوله يسبحن.

  )متعلّق ب (مع) ظرف منصوب  )55، ص: 17 الجدول في إعراب القرآن، ج
 .(يسبحن)

 )(معه)  »)سوره ص 18ذيل آيه « 111، ص: 23 الجدول في إعراب القرآن، ج
  .(يسبحن)ـظرف منصوب متعلّق ب

 )87، ص: 17 التحرير و التنوير، ج( عنَ، و قدم على متعلّقه   محبسظرف متعلق بفعل ي
إذا سبح بين الجبال سمع  كرامة داوود، فيكون المعنى: أن داوود كان لالهتمام به إلظهار

  الجبال تسبح مثل تسبيحه.
    -----------------------------------------------   80آيه 

ـــ  ن  ـــَوَع ُ ـــوٍس َل ـــنَعَة بَل ُ ُه َص ـــنَك ـــكُمم تِلُحِص ـــن بَأِس ُ  «م ِم ـــ ـــل اَن فََه
 ش َ   ِكرو

شما را  )،تا (زره ميرا به او آموخت سازيروش زره، و به سبب (حفظ) شما
 د؟ياسگزار هستشما سپ ايپس آ. حفظ كند تانهاي) جنگبياز (آس

  سبب (حفظ شما)و به

 )يجوز أن تكون للتعليل  )457، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، ج و الالم في لَكُم
  .فتتعلق بعلمناه، أي ألجلكم

  روش

 نْعة )210.ص8(لسان العرب جلُه الصمع، و عرْفةُ الصانناعةُ: حالص.  
  هايتانجنگ

 )قيل أي من حرب عدوكم، و  )74، ص: 9 ظيم، جروح المعاني في تفسير القرآن الع
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 .المراد مما يقع فيها

    ----------------------------------------------   82آيه 
ــ وَ   ي ــَن الش ــن يَغوصــوَن ـ ِم ِ َم ــه ط َ  وَ  {َل ــو َ  يَعَمل ــًال دو َ َ  ــَك ذ  وَ  «ِل

ُ حُ  َ َ ـ نّا    ِفظ
كردند و كارهايي غير از آن و برخي از جنّيان پليد براي او غواصي مي

رساندند و ما مراقب آنان بوديم (تا مبادا نافرماني انجام مي(نيز) برايش به 
 . كنند)

  كه مبادا نافرماني كنند

 )المراد بحفظ الشياطين حفظهم في خدمته و منعهم  )443، ص: 14 ترجمه الميزان، ج
 .من أن يهربوا أو يمتنعوا أو يفسدوا عليه األمر

    ----------------------------------------------   84آيه 
َ  {فَاستََجبنا َله  َ ٍ ِمـ ؛َشـفنا مـا بِـهف ّ ُ ُه اَهـهَل  «ن  َوِمـثَلُهم َمَعُهـم  {َوءاتَينـ

ًة ِمن ِعنِدنا َوِذ َ   ِبديَن ـ ِللع ري َر
اش را پس (دعاي) او را اجابت كرديم بدين صورت كه رنج و گرفتاري

برطرف نموديم و خانوادة (از دست رفته)اش را (دوباره) به او داديم و به 
(نيز به او بخشيديم) تا رحمتي از جانب مانند آنان را ، اشهمراه خانواده

 . ما (به او) و يادآوري براي عبادت پيشگان باشد
  اشرنج و گرفتاري

 )267، ص: 13 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج( ن، تبيين راست.م  
  به او

 ) :نا« )320تفسير القرآن الكريم (شبر)، صنْدنْ ععليه »م. 

    ----------------------------------------------   88آيه 
َ  { ا َلهفَاستََجبن  ينُه ِم َ ُ َوكَذ  ‘الَغّمِ  َو َ ــــ ِلَك ن ُؤِمن   ِ ا

 )؛(آري. پس (دعاي) او را اجابت كرديم و او را از آن اندوه نجات داديم
 . دهيممؤمنان را اينگونه نجات مي
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  دعاي

 )أي دعاءه ال )81، ص: 9 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج نا لَهبتَجذي فَاس
  .دعاه في ضمن االعتراف

    -----------------------------------------------   92آيه 
ُ  “ِذهـ ِان ه  ُ ت كُم فَاعبُدوِن اُم ًة واِحَدًة َواَنَا َرب م اُم  
) زيگذشته و ن امبرانيپ نِييآ، شدن در برابر خدا ميتسل يعني، ني(د نيا
. شما هستم ارياخت مالك و صاحب، و من. گانهي ينييآ؛ شماست نييآ

  .ديمرا بپرست، نيبنابرا
  دين، يعني تسليم شدن در برابر خدا، آيينِ پيامبران گذشته و نيز

 (مترجم) رسد فرمايش الميزان صحيح نيست؛ زيرا در كتب لغت (لسانبه نظر مي-

سوره زخرف خود  22هم معنا شده مخصوصاً ذيل آيه » دين«العرب) و تفسير، به 
 اند.چنين گفتهعالمه هم اين

 )ينُ. قال أَبو إِسحق في قوله تعالى:  )23، ص: 12 لسان العرب، جةُ: الدةُ و اإلِماألُم
 كانَ النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيينَ مبشِّرِينَ و منْذرِينَ، أي كانوا على دينٍ واحد.

 )ةً وا« )99، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، جأُم تُكُمأُم هةًإِنَّ هذدأي هذا  »ح
 .دينكم دين واحد عن ابن عباس و مجاهد و الحسن

 نا « »)زخرف 22ذيل  «93، ص: 18 يزان في تفسير القرآن، ج(المدجلْ قالُوا إِنَّا وب
األمة الطريقة التي تؤم و تقصد، و المراد بها » آثارِهم مهتَدونَ  أُمةٍ و إِنَّا على  آباءنا على

 .الدين

    -----------------------------------------------   93 آيه
  عوُمَوتََقط َ ُ بَي َ   ِجعوَن لٌّ ِایَلنا ر ُ  «ا اَ
. دچار اختالف و تفرقه شدند، ) خودنيدر كار (د )،از مردم ي(برخ يول

  . باز خواهند گشت آنان فقط نزد ما ي همه
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  در

 )323، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج( »مرَهمنصوب بنزع الخافض »أَم.  
  ف و تفرقه شدنددچار اختال

 )تمثيال الختالفهم فيه، و  )134: ص ،3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
 صيرورتهم فرقا و أحزابا شتى.

    ----------------------------------------------   94آيه 
ــ  ِ ـَـن يَعَمــل ِمــَن الّصا َ هـُـَو  ِت وَ ـ  َ  {ِانـّـا َلــه وَ  ؛ِلَســعِيه ُمــؤِمٌن فـَـال كُفــرا

  اتِبوَن 
به ، داشته باشد مانيكه ا يلدر حا، انجام دهد ستهيشا يو هر كس كارها

) او ي(كارها ي سندهيو ما نو، نخواهد شد گرفته دهيوجه تالشش ناد چيه
 . ميهست
  به هيچ وجه

 (مترجم) »ي نفي جنس است.»ال«در فالكفران » ال 

 )قد نفى نفى الجنس ليكون ) 134، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  .أبلغ من أن يقول: فال نكفر سعيه

  ناديده گرفته نخواهد

 (مترجم)  جحود«و » ستر«، »حرمان«در فارسي، معادل » ناديده گرفتن«اصطالح «
 اند.ست، كه تفاسير به آن اشاره كردهدر عربي

 )99، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج (»يِهعسأي فال جحود » فَال كُفْرانَ ل
 .إلحسانه في عمله بل يشكر و يثاب عليه

 )الكفران مصدر أصله عدم االعتراف باإلحسان، ) 105، ص: 17 حرير و التنوير، جالت
ضد الشكران. و استعمل هنا في حرمان الجزاء على العمل الصالح على طريقة المجاز 
ألن االعتراف بالخير يستلزم الجزاء عليه عرفا كقوله تعالى: و ما تفعلوا من خير فلن 

 : أنهم يعطون جزاء أعمالهم الصالحة.] فالمعنى115كفروه [آل عمران: ت
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 )قوله:  )324، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج»يِهعسأي ال ستر » فَال كُفْرانَ ل
على ما عمله من الصالحات و الكفران يقابل الشكر و لذا عبر عن هذا المعنى في موضع 

 .22الدهر: » و كانَ سعيكُم مشْكُوراً«آخر بقوله: 

    -----------------------------------------------   95آيه 
   َ  َو َ   ٌم  ا  يٍَة اَهَلك َ  َ ِجعو َ ُم ال    اَ

 اي(به دن ميكه نابودش كرد يكار) شهر گنه يمحال است كه (اهال
 . گردنديآنان باز نم؛ هرگز). بازگردند
  محال است كه

 )استعير الحرام للممتنع وجوده )134، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج.  
    -----------------------------------------------   100آيه 

  َ َسَمعو ا ال ُ ف ٌ َو ا َزف ُ ف َ  
ي) نمينديو آنان در آنجا (سخن خوشا، دارند يدردناك هايناله، در آنجا
 . شنوند

  هاي دردناكيناله

 )يرٌ و هو صوت نفس المغموم  )469، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، جفيها زف ملَه
  .يخرج من القلب

 )هو صوت نفس المغموم  )92، ص: 9 قرآن العظيم، جروح المعاني في تفسير ال
  .يخرج من أقصى الجوف

  سخن خوشايندي

 )أي ال يسمعون ما يسرهم و ال ما  )102، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
ينتفعون به و إنما يسمعون صوت المعذبين و صوت المالئكة الذين يعذبونهم و يسمعون 

  .ما يسوءهم عن الجبائي
 )ونَ )217، ص: 4 الثمين في تفسير الكتاب المبين، ج الجوهرعمسيها ال يف مه ما   و

 .يسرّهم أو شيئا لشدة العذاب
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    ----------------------------------------------   101آيه 
   ُس َ ِمنا ا يَن َسبََقت  اذل ِان  َ ا ُمبَعدو َ َع   اُو

شان) از جانب ما به  (وعده در مورد سعادت نيبهتر، نياز ا شيآنان كه پ
 . شونداند كه از دوزخ دور نگه داشته ميآنان، داده شده است انشيا

  شان)بهترين (وعده در مورد سعادت

 )الحسنى السعادة )103، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  
 )و  الموعدة الحسنى بالنجاة أو بالجنة )328، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج

ثُم نُنَجي الَّذينَ اتَّقَوا و نَذَر الظَّالمينَ فيها «مه تعالى قال: الموعدة بكل منهما وارد في كال
 .72التوبة: » وعد اللَّه الْمؤْمنينَ و الْمْؤمنات جنَّات«و قال:  72مريم: » جِثيا

    ----------------------------------------------   103آيه 
ـ  ُُم الَفَزُع االَ ُ ُ َ ُ َوتَـتََلقّ الي َ  هـ ةُ كَـئِ  ” لَـاُهُم ذا يَـوُمكُمُ ـ  ُ ي ك اذل ُ نـ

  توَعدوَن 
و فرشتگان ، كندينم نيآنان را اندوهگ، ترس و هراس نتريآن بزرگ

روز ، امروز:) «نديگويم(و  شونديرو م ) با آنان روبهاني(خوشامدگو
  ». ديشديبه آن وعده داده م )ايهمان كه (در دن؛ شماست
  شوندآنان روبرو مي

 )أى تستقبلهم )137، ص: 3 التنزيل، ج الكشاف عن حقائق غوامض.  
 )أي تستقبلهم بالرحمة عند  )94، ص: 9 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

  .قيامهم من قبورهم
 )أي تستقبلهم المالئكة بالتهنئة )103، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  
  (مترجم)رسي را برداشت فا» استقبال«رسد ترجمه هايي كه اصطالح به نظر مي
 اند.اند، اشتباه كردهكرده

 )لَ الشي) 536، ص: 11 لسان العرب، جتَقْبحاذاه بوجهه. اس :لَهو قَاب ء 
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    ----------------------------------------------   104آيه 

   ـــما يـَــوَم نَطـــِوي الس ُ ـــِجّلِ ِلل ِ الّسِ ّ
َ   ‘تـُــِب َء كـَــ َل َخلـــٍق  كَمـــا بـَــَدأنا اَو

 {‘نُعيُده ُ  ‘َوعًدا َعیَلنا  ِانّا    یلَن عِ نّا ف
در ، هانامه دنيچيكن) كه (تومار) آسمان را مانند در هم پ ادي(را  يزمان

مجدداً آن ، ميرا آغاز كرد نشيآفر نيطور كه نخست همان. ميچيپهم مي
، مايرا) به طور قطع وعده داده ني(ا. رساند مي) به انجام خواهامتيرا (در ق
  . ميرسانينجام محتماً به ا )،ي(آر. ماستي فهيوظ )،به آن يو (وفا

  زماني

 )أَفعلُ كذا«قالوا:  )650، ص: 12 لسان العرب، ج موال يريدون يوماً بعينه و »أَنا الي ،
الْيوم أَكْملْت لَكُم «لكنهم يريدون الوقت الحاضرَ حكاه سيبويه و منه قوله عز و جل: 

 .أَي وقتُه» أَيام الهرْج«تلك  حديث:الوقت مطلقاً و منه ال »اليوم«ـقد يراد بو » ... دينَكُم

 ة كانت )894(المفردات في غريب القرآن، صمد ة من الزمان أير به عن مدقد يعب.  
    ----------------------------------------------   106آيه 

     ِبديَن ـ ًغا ِلَقوٍم عـ ذا بَلَلـ  ه ِا
كار  (به كمال رساندن) افراد عبادت يبرا، )يقرآن اتي(آ نيدر ا گمان يب

 . جود داردو ي(نكات) كاف
 (نكات) كافي وجود دارد

 )الكفاية و ما تبلغ به  البالغ: )138، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  .البغية
 )أي كفاية و وصلة إلى البغية )107، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج  
 )البالغ هو الكفاية. )331، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج 

    -----------------------------------------------   111آيه 
ُ  {اَدري َلَعهل  ِاوَ    ِفتنٌَة َل ٍ  م َوَمتاٌع ِا   ح

 مندي) بهرهي هي(بزرگ) و (ما يآزمون، عذاب) ري(تأخ نيا ديشا؛ دانمينم
  . باشد نيمع يشما تا زمان يبرا
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  تأخير عذاب

 ) :أي تأخير ما توعدون )322تفسير القرآن الكريم (شبر)، ص.  
 )تأخير جزائكم )102، ص: 9 يم، جروح المعاني في تفسير القرآن العظ. 

    ----------------------------------------------   112آيه 
   ُ ق َّقِ َل َرّبِ اح  ’م بِا نَا ا ُ ـ َوَرب ُستَعا   ُن ا َ  َ   ما تَِصفو

. كن يما و دشمنانمان) به حق داور اني(م، پروردگارا«) گفت: امبري(پ
  ارياخت مالك و صاحب

(از او) ، ) شماي(ناروا هايفيدر برابر توص ) رحمان است كهي(خدا، ما 
  ». شوديخواسته م ياري

  داوري كن

 )الحكم القضاء. )102، ص: 9 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج  
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  الحج سورة
    ------------------------------------------------   6آيه 

  هذ َق َواَن   {ِلَك بِاَن اهللاَ هَُوا َو ِي ا ه ُ   {َواَن َ  ٌ ٍء قَد َ  ِ
  لُکّ

او  كه نيو ا، از آن روست كه فقط خدا حق است )،) آن(چه گفته شداني(ب
  . تواناست يو او بر هر كار، كنديمردگان را زنده م

  (بيان) آن(چه گفته شد،)

 )ذلك إشارة إلى ما ذكر في اآلية )345، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
 )115، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »وه بِأَنَّ اللَّه كقُّ ذلمعناه  »الْح

ذلك الذي سبق ذكره من تصريف الخلق على هذه األحوال و إخراج النبات بسبب أن 
  .اهللا هو الحق

 )قُّ كالم  )115، ص: 9 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جالْح وه بِأَنَّ اللَّه كذل
أتم وجه لبيان أن ما ء به إثر تحقيق حقية البعث و إقامة البرهان عليه على  مستأنف جي

ذكر من خلق اإلنسان على أطوار مختلفة و تصريفه في أحوال متباينة و إحياء األرض 
 ...بعد موتها الكاشف عن حقية ذلك

    ------------------------------------------------   8آيه 
   ِ ِعلٍم َوالهًُدي َوالكِت ِ اِهللا بَِغ اِدُل  ُ ٍ َوِمَن انلّاِس َمن    ٍب ُمن

 لي(از دال ينوع آگاه چيهست كه بدون داشتنِ ه يكس، مردم انيدر م
خدا  ي در باره، )يروشنگر (و آسمان ي) و كتابي(اله رهنمود) و يعقالن

  ؛ كنديبحث و جدل م
  آسماني

 بالكتاب المنير الوحي السماوي المظهر  )349، ص: 14 يزان في تفسير القرآن، ج(م
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  للحق.
 )الوحى و بالكتاب المنير: )146، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج. 

    -----------------------------------------------   11آيه 
   َ ــُد اهللاَ  ــن يَعبُ ــاِس َم ــَن انلّ ٍف  َوِم ــابَه «َ ــِان اَص ُ  {فَ ــ ــه } َخ ــاَن بِ َوِان  «؛اطَم

  }اَصابَتُه ِفتنَةُ  َ ةَ  ؛َوجِهـه انَقَلـَب  َ ِ نيـا َواأل ـ ادل َ ِ ـاُن ذ  ‘َخ ُ ِلـَك هَُوا
 ُ ُب   ا
(از منافع  ايهيحاشهست كه خدا را بر  يكس، مردم اني) در مزي(و ن
به ، به او برسد يريو خ يكه اگر خوب صورت نيبد؛ پرستدي) مشيخو

(از ، به او برسد يا يو گرفتار ياگر بد يول؛ كنديم دايسبب آن آرامش پ
. و آخرت خود را تباه كرد و از دست داد ايدن. گردديخود) باز م نيد

  . است نيهم، آَشكار انيز قتاًيحق )؛ي(آر
  ي (از منافع خويش)احاشيه

 )على طرف من الدين ال في  )146، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
وسطه و قلبه. و هذا مثل لكونهم على قلق و اضطراب في دينهم، ال على سكون و 

و ، طمأنينة، كالذي يكون على طرف من العسكر، فإن أحس بظفر و غنيمه قرّ و اطمأن
  إال فرّ و طار على وجهه.

 )أي و منهم من يعبده تعالى  )119، ص: 9 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
كائنا على طرف من الدين ال ثبات له فيه كالذي يكون في طرف الجيش فإن أحس بظفر 

  .قر و إال فرّ
    -----------------------------------------------   13آيه 

ه   َ َن  َ ا  ُب ِمن نَفِعه ،يَد َ  ‘ ؛اَ َو ُ  بَلِئَس ا   َوبَلِئَس الَعش
. است تركي) نزدياو از سودش (به و انيز شك يكه ب پرستديرا م يزيچ
  !ست يچه معاشر بد قتاًيو حق، ست يبد اوريچه  راستيبه
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  معاشر

 )أي الصاحب المعاشر المخالط هو )120، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج. 

    -----------------------------------------------   15آيه 
ن  ادل ِ هُ اهللاُ  َ ُ َن يَظُن اَن َلن يَن  َمن  ـما الس َ َِسـبٍَب ِا ِة فیَلَمُدد  َ ِ ِء يا َواأل

 یلَ   كَيُده قَطع فیَلَنظُر ُ َ   ما يَغيُظ  {َهل يُذِه
نخواهد  ياريو آخرت  ايرا در دن امبريپ، دارد كه خدا يكه گمان قو يكس
  را تا  يطناب، كرد

نقشه ايكند و بنگرد كه آ زآويو آنگاه خود را حلق، اش) بكشدسقف (خانه
  . برده است نخشمش را از بي اش واقعاً

  اشسقف خانه

 )اى  گو بكش پاره )305، ص: 13 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج
  .رسن از آسمانه خانه خويش

 )أي فليشدد حبال في سقفه )120، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  
 ) :أي سق )336تفسير الجاللين، ص ماءف بيتهالس. 

  خشمش را

 )أي هل يذهبن  ما بمعنى المصدر )120، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
 .كيده غيظه عن قتادة و أكثر المفسرين

    -----------------------------------------------   22آيه 
  ُ  ــا   ــا  ا اَاَرادو ا ِم ُ ــا َوذوقــوا َعــذاَب ِمــن يَــ َغــّمٍ اُعيــدوا ف

يِق  َ   ال
از آن ، اند)كه در آن قرار گرفته انيپاي(ب يهر گاه بخواهند به سبب اندوه

و (به آنان  شوندي(با آن گرزها) به آن بازگردانده م، نديآ رون(آتش) بي
  ». ديعذابِ آتش سوزان را بچش:) «شوديمگفته 

  به سبب

 )361، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج( »نْ غَمبيان له أو من بمعنى السببية. »م  
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    ----------------------------------------------   23آيه 
   ـاهللاَ  ِا ِ ِلُوا الّصا َ يَن ءاَمنوا َو يُدِخُل اذل  ِت َجنّ ـ  َـا ـ ِ

َ ي ِمـن  ٍت تَـ
 َ َلو ُ ارُ  ا ِمن اَساِوَر ِمن َذَهٍب َولُؤلًُؤا االَ ٌ  «ف َ ا  م ف ُ ُ   َوبِلا

در بهشت، كردند ستهيشا يآوردند و كارها مانيراكه ا يكسان، خداوند
در آنجا با . ست ينهرها جار، (درختان) آن ريزكه از  كنديوارد م هايي
شان در آنجا  ولباس، شونديآراسته م دياز طال و با مروار بندهاييدست

  . است شميابر
  با

 )قال أبو الفضل الرازي: و يجوز أن تكون  )497، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، ج
يها بأساور فتكون منْ بدال من حليت به إذا ظفرت به، فيكون المعنى يحلَّونَ ف »منْ«

 .الباء

    ----------------------------------------------   25آيه 
   َ  ِا يَن  اذل َ ي  َفروا َويَُصّدو اِم اذل َ َسِجِد الـ َعن َسبيِل اِهللا َوا

  ِ  }ءَ َجَعنلُه ِلنلّاِس َسوا ـاٍد بِظُلـٍم نُِذقـُه  ‘ُف فيِه َوابلـادِ العا ِد فيـِه بِِا ُ َوَمـن 
  ِمن َعذاٍب ایَلٍم 

افر شدند و (مردم را) از راه خدا و از مسجدالحرام كه (عبادت كه ك يكسان
، دارنديباز م، ميقرار داد كساني، يبوم ريغ و يافراد بوم يدر آن را) برا

 ياز رو وكه منحرفانه  ي) كسرايز؛ (مشمول عذاب دردناك ما هستند
دردناك به او  ياز عذاب، در آنجا خواستار (آزار مردم) باشد، يستمگر
 . دچشاني ميخواه
  منحرفانه

 )الباء في  )367، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج»للمالبسة» بِإِلْحاد.  
  با

 )بِظُلْمٍ... « »بِإِلْحاد« )134، ص: 9 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج«  ...
 .حاالن مترادفان
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 )الباء في بِظُلْمٍ للمالبسة) 173، ص: 17 التحرير و التنوير، ج.  
    -----------------------------------------------   26آيه 

   أنــا ِالِ ــَوِاذ بَو َ َم َ هــ ُ  ابلَيــِت اَ ا ــك  َشــيالت َ  ا وَ ئئً ِ ِ ــر بَيــ َطّهِ
 ـِللطّ  َ وَ ا   ئِف َ القا   وَ  مِئ  جودِ ا ِع الس  
 ميبازگشت ابراه يبرا ي(كعبه) را محلّ ي كن) كه مكان خانه ادي(را  يزمان

را  زيچ چيه): «مي(و به او گفت ميداد و عبادت در آن) قرار ي(و آبادساز
 ستادگانكنندگان و (به عبادت)ايطواف يمرا برا ي من نكن و خانه كيشر

) پاك يو معنو يماد يد(از هر پلي، كنندگانكنندگان و سجدهو ركوع
  . كن

  محلّي براي بازگشت ابراهيم (و آبادسازي و عبادت در آن) قرار داديم

 )أى: مرجعا يرجع إليه للعمارة  )152، ص: 3 لتنزيل، جالكشاف عن حقائق غوامض ا
  و العبادة.
 )أي مرجعا يرجع إليه للعمارة و العبادة )500، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، ج.  
 )أي مرجعا يرجع إليه  )135، ص: 9 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

 .للعمارة و العبادة

    -----------------------------------------------   27آيه 
ِ انلّاِس  وَ   ن  ًال وَ  اَّذِ َّجِ يَأتوَك ِر   بِا َ  ُ ُ َ ِمن  ٍ يَأت ِ ّلِ فَّجٍ ّلِ ضا

يٍق  َ  
سوار)  اي( ادهيپ يمردم ندا در ده كه باپا انيدر م، ) حجي(برگزار يو برا

 ؛ ندياينزد تو ب، رسنديم يكه از هر راه دور يبر هر شتر الغر
  ندا در ده

 )التأذين: االعالم برفع الصوت و لذا  )369، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .فسر بالنداء

 )أي ناد في الناس )128، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  
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 )أي ناد فيهم  )136، ص: 9 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج. 

    ----------------------------------------------   28آيه 
  ُ ُ ُ َويَـذ َ ـدوا َمنـاِفَع  َ  یِلَ َ اِهللا    اَيّـاٍم َمعلومـاٍت  وا ا مـا َرَزقَُهـم ِمـن  َ

يَمِة االَنعاِم  َ»  ُ َ ا وَ ف   لوا ِم َ اَطِعُموا ابلا َ  ِئ   الَفق
) بخش اتيح ي برنامه ني) كه (در ايو معنو يتا در كنار منافع (ماد

نام خدا را  )،(هنگام قربان كردن، نيمع ييو در روزها، حاضر شوند، دارند
پس (نام خدا . ببرند، بستهزبان انيرپاچها يعني، كرده شان يبر آنچه روز

و (از آن) به (اشخاص)  ديها بخور و) از (گوشت) آن ديببر يبانرا بر قر
  ؛ ديغذا بده ازمندين ي دهيبالد
  بال ديدة

 )الذي أصابه بؤس أى  )153، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج سالْبائ
  .شدة
 )،أي الذي أصابه بؤس أي  )139، ص: 9 ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم
  .شدة
 )الذي أصابه بؤس أي شدة )503، ص: 7 البحر المحيط في التفسير، ج سالْبائ. 

 )ةُ من مكاره الدهر، و جمعها شَدائد )234، ص: 3 لسان العرب، جيدة و الشَّدالشِّد. 

    ----------------------------------------------   29آيه 
ُ وَ   ُم َویلوفوا نُذوَر َ  یلَقضوا تََف ُ  یلَط ِ فوا بِابلَيِت الَعتي و  

برطرف  )،خود را (كه در حال احرام با خود داشتند يهايآلودگ ديآنگاه با
خود وفا كنند و بر (گرد) آن  ي(و از احرام خارج شوند) و به نذرها كنند
 ». طواف (نساء) به جا آورند، كهن ي خانه

  كه در حال احرام با خود داشتند

 )التفث شعث البدن، و قضاء التفث إزالة  )371، ص: 14 ن، جالميزان في تفسير القرآ
ما طرأ باإلحرام من الشعث بتقليم األظفار و أخذ الشعر و نحو ذلك و هو كناية عن 

 الخروج من اإلحرام.
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 )أي ليزيلوا أشعث اإلحرام من تقليم  )130، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
ب عن الحسن و قيل معناه ليقضوا مناسك الحج ظفر و أخذ شعر و غسل و استعمال طي

كلها عن ابن عباس و ابن عمر قال الزجاج قضاء التفث كناية عن الخروج من اإلحرام 
التفث شعث البدن، و قضاء التفث إزالة ما طرأ باإلحرام من الشعث بتقليم  إلى اإلحالل

  األظفار و أخذ الشعر و نحو ذلك.
  و از احرام خارج شوند

 )هو كناية عن الخروج من اإلحرام )130، ص: 7 لبيان في تفسير القرآن، جمجمع ا 

  طواف (نساء)

 )يقِ« )371، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، جتالْع تيفُوا بِالْبطَّولْي طواف  »و
  .النساء
 )روى أصحابنا أن المراد به طواف  )130، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج

 .النساء

    -----------------------------------------------   31آيه 
   َ  ءَ ُحنَفا ك ِ َ ُم َ  وَ  ‘؛بِـه هلِل َغ َ ِـك بِـاِهللا ف ُ  َمـن ي ـما ِمـَن الس  َ ـا    ءِ اَ

يٍق  َ ٍن  ُ  َم ّ وي بِِه ا َ ُ اَو  فَتَخَطفُُه الط  
تان  (و عبادت دايشده ليكه (از هر معبود باطل) به سمت حق ما يدر حال
هر كس به خدا . ديورزي) و به او شرك نمدايدهخدا (خالص كر يرا) برا

از آسمان سقوط كرده است و پرندگانِ  ييچنان است كه گو، شرك ورزد
 . كنديپرتاب م دور يياو را به جا، باد اي؛ نديرباياو را م، )ي(شكار

  ايدكه (از هر معبود باطل) به سمت حق مايل شدهدرحالي

 )الحنفاء جمع حنيف و هو المائل من  )373ص: ، 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
 األطراف إلى حاق الوسط.

 )أي مستقيمي الطريقة على أمر اهللا  )132، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  .مائلين عن سائر األديان
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 )142، ص: 9 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( لَّهل نَفاءمائلين عن كل   ح
  .الدين الحق مخلصين له تعالىدين زائغ إلى 

    ----------------------------------------------   36آيه 
ٌ  رِئِ   ”ـ َوابلُدَن َجَعنلها َلكُم ِمن َشع  ـا َخـ َ اِهللا َعیَلهـا  «اِهللا َلكُـم ف ُوا ا ُ فَـاذ

    «ف َصوا َ ُعـ ـا َواَطِعُمـوا القـانَِع َوا ـا فلَُکـوا ِم ُ ِلَك كَـذ  ‘فَـِاذا َوَجبَـت ُجنو
ا َلكُم َلَعلكُ    َشكُروَن َس   م 

شما  ي) خدا برانيآداب و مناسك (د ي (قربان كردن) شتران را از جمله
نام ، اندستادهيكه ا يپس در حال. ديدار يها منافع شما در آن. ميقرار داد

ها  از (گوشت) آن، كه به خاك افتادند يو هنگام، ديكن اديها  خدا را بر آن
كننده غذا  ) درخواسترانِيو (فق ) قانعازمندانِيو (از آن) به (ن، ديبخور
) شما، سان نيبد. ديبده رام و مسخر ، آنان را در جهت منافع (و كمالِ
  . ديكن يباشد كه شكرگزار؛ ميكرد
  منافعي

 )رٌ« )137، ص7 مجمع البيان في تفسير القرآن، جيها خَيف أي نفع في الدنيا و  »لَكُم
  .اآلخرة
 )رٌ« )149، ص9 يم، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيها خَيف أي نفع في  »لَكُم

  .الدنيا و أجر في اآلخرة
 )رٌ« )339تفسير الجاللين، صيها خَيف نفع في الدنيا كما تقدم و أجر في  »لَكُم

  .العقبي
 )رٌ« )326تفسير القرآن الكريم (شبر)، صيها خَيف نفع ديني و دنيوي »لَكُم.  

  به خاك افتادند

 )ها« )150، ص: 9 ي في تفسير القرآن العظيم، جروح المعاننُوبج تبجأي » فَإِذا و
  سقطت على األرض و هو كناية عن الموت.

 )الوجوب السقوط يقال: وجبت الشمس  )375، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
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أي سقطت و غابت، و الجنوب جمع جنب، و المراد بوجوب جنوبها سقوطها على 
  .وبها و هو كناية عن موتهااألرض على جن

  كننده (نيازمندانِ) قانع و (فقيرانِ) درخواست 

 )القانع هو الفقير الذي يقنع بما أعطيه  )375، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
  سواء سأل أم ال، و المعتر هو الذي أتاك و قصدك من الفقراء.

 ) :وا الْ« )326تفسير القرآن الكريم (شبر)، صمأَطْععالذي يقنع بما يعطى  »قان» و
  .المعترض بسؤال أو بدونه» الْمعتَرَّ
 ) :الذي يقنع بما يعطي و ال يسأل و ال  )339تفسير الجاللين، ص عوا الْقانمأَطْع و

 .يتعرض و الْمعتَرَّ و السائل أو المعترض

    -----------------------------------------------   45آيه 
يٍَة اَهَل  َ َيِّن ِمن  َ َ َةٌ ف ِ َ ظا ِ ا َو    َ ِويٌَة   َ ِ َ ـۀَلٍ  ف

ا َوبرٍِئ ُمَعط ِ و ُ

ٍ َمشيٍد  َ   َوق
نابودشان ، بودندكه ستمگر  يكه (مردمش را) در حال ييشهرها اريچه بس

و (چه ، است ختهيفرو ر كسري شيوارهاها و دياكنون) بام و (هم ميكرد
 ايه) كاخاري) و (چه بسميبرد نيرها شده (كه از ب هايي) چاهاريبس

  . )مي(كه نابودشان كرد شده كاريبرافراشته و گچ
  ايكاري شدهبرافراشته و گچ

 )اى رفيع،  )340، ص: 13 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج ،يدشم
و اين قول قتاده و ضحاك و مقاتل است. ...  شاد بذكره اذا رفعه و شاده ايضا من قولهم:

من الشّيد و هو  ،طا و عكرمه گفتند: مجصص، به گچ كردهسعيد بن جبير و مجاهد و ع
  .الجص
 )أي و كم من قصر رفيع مجصص )141، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج. 
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    ----------------------------------------------   46آيه 
ـــ  ِ االَرِض فَتَ وا  َســـ ـــم   اَفََل ـــا ِ ُ قُلـــوٌب يَعِقلـــوَن 

َ ٌ  وَن   اَو ءاذا
ا ِ َ االَ  «َسَمعوَن  ا التَع  َ الُقلوُب ال ِ ـ بصارُ َولفَِا دورِ  ن تَع الص ِ    

 يلهوسيشود كه به  جاديا هاييدل شاناند تا براينكرده ريس نيدر زم ايآ
به وجود  شاني(برا هاييگوش اي؛ مشركان را) بفهمند ي(علّت نابود، آن
ت اس نيا قتيحق. را) بشنوند رخواهي(پند افراد خ، آن يلهي) كه به وسديآ

نهيكه در س ييها بلكه دل؛ ستيآنان) كور ن ها(يكه چشم
  . كور است، )هستشانها(ي

  علّت نابودي مشركان را

 )حث و تحضيض على االعتبار بهذه  )388، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
القرى الهالكة و اآلثار المعطلة و القصور المشيدة التي تركتها تلك األمم البائدة بالسير 

  .األرض فإن السير فيها ربما بعث اإلنسان إلى أن يتفكر في نفسه في سبب هالكهمفي 
 حقيقت اين است كه 

 )و ان و اسمها و الضمير يعود على القصة أو  )445، ص: 6 إعراب القرآن و بيانه، ج
  .الشأن
 )(إنّها) هو ضمير الشأن )125، ص: 17 الجدول في إعراب القرآن، ج.  
 )يجوز في مثله  ... »فَإِنَّها« )159، ص: 9 ير القرآن العظيم، جروح المعاني في تفس

 .التذكير باعتبار الشأن

    ----------------------------------------------   47آيه 
ِلــَف اهللاُ َوعــَده  ُ َســتَعِجلونََك بِالَعــذاِب َوَلــن   {‘َو َربـِّـَك  يَوًمــا ِعنــدَ  َوِا

 َ َ ّا تَعُّدو ِ   اَلِف َسنٍَة 
كه خدا خلف  ال آنح؛ يكه در آوردن عذاب شتاب كن خواهندياز تو م

مانند هزار سال از ، روز نزد پروردگارت كيو . كنديوعده نم
ندارد كه شما را  ياو تفاوت يو برا، (ديشماريكه شما م ست ييها سال

  . )گريهزاران سال د ايامروز عذاب كند 
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  و براي او تفاوتي ندارد كه شما را امروز عذاب كند يا هزاران سال ديگر

 )قوله:  )390، ص: 14 ير القرآن، جالميزان في تفس» كَأَلْف كبر نْدماً عوإِنَّ ي و
  رد الستعجالهم بالعذاب بأن اهللا يستوي عنده قليل الزمان و كثيره.» سنَةٍ
    -----------------------------------------------   51آيه 

   يَن َسَعوا  ءاي َواذل ِتنا ُمعـ اَـ َ يَن اُو ِ ـ ِ َح   ُب ا
) آ يو كسان كه (به  يدر حال، كوشنديما م هايشانهو ن اتيكه در (رد

 اندآنان اهل آن دوزخ، كنند(ما را) عاجز  خواهنديخود) م اليخ
رد  

 )السعي اإلسراع في المشي و هو كناية  )390، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .عن بذل الجهد في أمر آيات اهللا إلبطالها و إطفاء نورها بمعاجزة

  كنندخواهند (ما را) عاجز مي ل خود)در حالي كه (به خيا

 جِزُونَنَا )547(المفردات في غريب القرآن،صعرين أنهم يظانّين و مقد.  
 أي ظانِّين التعجيز . )173،ص2(معجم الفاظ القرآن الكريم ج  
 عجِزوننا. )291، ص8(الدرالمصون جظانَّين أنهم ي 

    -----------------------------------------------   54آيه 
يــَن اوتـُـوا الِعلــمَ   ِمــن َربـِّـَك فَيُؤِمنــوا بـِـهاَ  َویِلَعَلــَم اذل َــق ــُه ا  {فَتُخِبــَت َلــه ؛ن

ُم ُ   ’قُلو ادِ  َوِا َ يَن ءاَمنو  اهللاَ  اذل  ٍ  ا ِا اٍط ُمستَق ِ  
بدانند ، كه به آنان دانش داده شده است يافراد كه نيا ي)برانيو (همچن

 و، است پروردگارتحق و از جانب ، )امبرشانيپ ي كه آن (خواسته
و ، با آن خاضع و آرام شود شانهايآورند و دل مانيبه آن ا، بيترت نيبد
  . كنديم تيراست هدا راهخدا مؤمنان را به  گمان يب
  ي پيامبرشانخواسته

 )أن ما تمناه الرسول أو النبي هو الحق )393، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
  خاضع

 )أي تخشع )146، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  
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 )166، ص: 9 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( »مهقُلُوب لَه فَتُخْبِت« 
  باالنقياد و الخشية للقرآن على التخصيص و للرب على التعميم.

  آرام شود

 )و دلهاشان بيارامد  )350، ص: 13 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج
  و ساكن شود با آن

 )341ر الجاللين، ص: تفسي( تطمئن  فَتُخْبِت. 

    ----------------------------------------------   55آيه 
  َ يَن  اُل اذل َ   َفرواَوال ّ يٍَة ِمنُه َح ِ ُم ـتَأتِيَـ   َ ُهُم الّسـاَعةُ بَغتَـًة اَو يَـأتِ

 ٍ   َعذاُب يَوٍم َعق
ي تا زمان؛ برندي(بزرگ) به سر م يدر شكّ وستهيپ، كافران در مورد قرآن

كه  ديايشان ب سراغ يروز كه نيا اي؛ ديايشان ب غسرا يناگهان امتيكه ق
  . جبران) ندارد ي(برا ييفردا

  قرآن

 )المعنى و يستمر الذين كفروا في شك  )394، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .من القرآن حتى يأتيهم يوم القيامة أو يأتيهم عذاب يوم القيامة

كه به او شده  يايهر كس متناسب با تعد. است ني(حكم خدا) ا. 60
قطعاً خدا ، ردي) مجازات كند و باز مورد ستم قرار گرا(طرف خود ، است

 اريباگذشت و بس اريخداوند بس رايز؛ كنديم اش ياري(با اذن جهاد) 
  . آمرزنده است

  حكم خدا

 )ذلك خبر لمبتدإ محذوف أي األمر  )399، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .ه و ذكرناه لكذلك الذي أخبرناك ب

 )147، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »كأي األمر ذلك الذي » ذل
  .قصصنا عليك

 ) :الذي قصصناه عليك )342تفسير الجاللين، ص كاألمر ذل.  
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    -----------------------------------------------   61آيه 

  ذ  َ   ِلَك بِـا ـِل َواَ ایل ِ ُ انلهـاَر  ِ ِ انلهـاِر َويـو ـَل  ایل ُ ِ يـٌع اهللاَ  اهللاَ يـو َ  
 ٌ   بَص

) خدا، مظلوم) يِاري( نيا از دو  يكيكردنِ  رهي(چ، از آن روست كه (قانونِ
و  كنديطور كه) شب را در روز داخل م همان؛ ست يگريمتضاد بر د زيچ

و  سازديم رهيچ ييرا بر روشنا يكي(و تار كنديروز را در شب داخل م
  . ناستيشنوا و ب اريخدا بس كه نيو ا، برعكس)
  چيره كردن يكي از دو چيز متضاد بر ديگري است (قانونِ) خدا، 

 )المعنى أن ذلك النصر بسبب أن من  )401، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
سنة اهللا أن يظهر أحد المضادين و المتزاحمين على اآلخر كما يولج الليل في النهار و 

 يولج النهار في الليل.

    -----------------------------------------------   72آيه 
   ـُـت   َوِاذا ت َ َعیَلِهــم ءاي يــَن  ِه اذل ُف  وُ ِ َــ ــٍت ت ــا بَيِّ ُنكَــرَ تُن  «َفــرُوا ا
َ يَن يَتلوَن َعیَلِهم ءايي َسطوَن بِاذل ُ  ’ِتناـ ادوَن  ُ ـ ِمـن قُـل اَفَـاُنَبِّئ ٍ ّ

َ
ِ م ب

 ذ ُ َ ا  ’مُ ِل يَن  َفروانلّارُ َوَعَدَها اهللاُ اذل»  ُ َص   َوبِئَس ا
يبر آنان خوانده م، كه روشن و واضح است يدر حال، ما اتيكه آ يهنگام
 يزيچ. يشويكافران م هاي) انكار در چهرههايمتوجه (نشانه، شود

. ور شوندحمله، خواننديما را بر آنان م اتيكه آ ياست به افراد نمانده
كه ؛ آگاه كنم؟ آتش )،ديشماري(كه شر منيشما را از بدتر از ا ابگو: آي
  ! ست يچه فرجام بد. ن را به كافران وعده داده استخدا آ

  شويهاي كافران ميهاي) انكار در چهرهمتوجه (نشانه

 )مصدر ميمي بمعنى اإلنكار، و المراد  )407، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .بمعرفة اإلنكار في وجوههم معرفة أثر اإلنكار و الكراهة

 ) أي اإلنكار على أنه مصدر  )190، ص: 9 العظيم، جروح المعاني في تفسير القرآن
  .ميمي، و المراد عالمة اإلنكار



ج    493  سورة ا

 

 )أي اإلنكار و هو مصدر يريد أثر  )151، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  .اإلنكار من الكراهة و العبوس

    ----------------------------------------------   73آيه 
   َب َمَثٌل فَاستَِمعوا َلهي ِ ُ َا انلّاُس   َ   ‘،ا يـَن تَـ ِا اذل ِ َن ِمـن دو اِهللا  د

لُقــــوا ذُبابـًـــا َوَلــــِو اجتََمعــــوا َلــــه َ ا ئئً اذلبــــاُب َشــــي َســــبُلُهمُ  َوِا« {َلــــن 
َستَنِقذوهُ ِمنهُ  َطلوُب  ‘ال   َضعَُف الّطاِلُب َوا

به آن گوش  نيبنابرا. ) بازگو شده استتاني(برا يمهم زيچ، مردم يا
 ينخواهند توانست مگس، ديپرستيخدا م يرا كه شما به جا ي: كسانديكن
 يزيو اگر مگس چ، كار) با هم متّفق شوند نيا يهرچند (برا؛ ننديافريرا ب

ي) كه ميآن (معبود. رنديآن را از او باز پس گ توانندينم، ديبربااز آنان 
يشدنش) خواسته م دهيكه (آفر يزيو آن چ، )نديافريب ي(مگس خواهد
 . اند (هر دو) ناتوان، شود

  گيرندباز پس 

  استفنقذ الشيء من المستولي عليه :  )721،ص 2(معجم الفاظ القرآن الكريم ج
 : ذوهئاً ال «خلَّصه منه . تقول . استنقذت مالي من غاضبه . يستنقشَي الذُّباب مهلُبسإِنْ ي و

  / الحج.73» يستَنْقذُوه منْه
    ----------------------------------------------   78آيه 

ِ اِهللا َحق ِجهاِدهـ َوج  ُ  ‘؛ِهدوا  ِ ادّليـِن ِمـن هَُواجتَباك م َوما َجَعـَل َعیَلكُـم 
ٍج  َ َ‘  ُ َ اَبي ِمۀل  َ م ِا ّ ‘ه َ َ ِمـن قَبـُل َو هـكُ  هُـَو ِ ُسـ ذا یِلَكـوَن ـ ُم ا

  دا َ ُ يًدا َعیَلكُم َوتَكونوا  َ سوُل  َ انلّاِس   ءَ ا ـل ‘َ وْةَ َوءاتُـوا فَاَقيُموا الص
ك   «مكُ  عتَِصموا بِاِهللا هَُوَمولوْةَ َواا َو ِ  فَِنعَم ا ُ َون   عَم انلص
او شما را . دي) خدا تالش كني(خشنود يبرا، است ستهچنان كه شايو آن
(در . شما قرار نداد يبرا ييو تنگنا يدشوار چيه، نيد نيو در ا ديبرگز

 نيي) آيو آسان شيمانند گشا؛ قرار داد يو آسان شيگشا، شما نيد
 لمانشما را مس، (قرآن) ني) در ازيخداوند در گذشته و (ن. ميپدرتان ابراه
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) بر (اعمال) مردم زي) شما گواه باشد و شما (نيبر (كارها امبريتا پ دينام

و (از مال  ديآور يبه جا نقصيو ب نماز را كامل، نيبنابرا. ديگواه باش
 ي لهيرا به وس(چه واجب باشد و چه مستحب) و خود  ديخود) انفاق كن

پس چه سرپرست . اوست، ) سرپرست شماراي(ز؛ دي) خدا حفظ كنني(د
  ! ست ييكوين اوريخوب و چه 

  براي

 )معنى (في) التعليل )250، ص: 17 التحرير و التنوير، ج. 

 )أي للّه تعالى )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم.  
  خشنودي

 )معنى كون الجهاد فيه حق جهاده أن ف )412، ص: 14 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .يكون متمحضا في معنى الجهاد و يكون خالصا لوجهه الكريم ال يشاركه فيه غيره

 ) :لوجهه )330تفسير القرآن الكريم (شبر)، ص. 
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  املؤمنون سورة
    -----------------------------------------------   8آيه 

   ُ ِالَمان يَن  َن َواذل ِ را م َوَعهِد ِ ِ  
 ؛ كننديتالش م شانيها مانيها و پحفظ امانت يآنان كه برا و هم

  كنندبراي حفظ ... تالش مي

 عن حفظه برعيه المراد و )214: ص ،9 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح 
  .به اإلخالل
 أن إلى لحفظها عليها القيام مراعاتها )549: ص ،7 ج التفسير، في المحيط (البحر 

  تؤدى.
 وافون. حافظون أي )158 :ص ،7 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع  
 ونَ )83: ص ،4 ج التأويل، أسرار و التنزيل (أنوارإصالحها و بحفظها قائمون راع. 

    -----------------------------------------------   12آيه 
ساَن ِمن ُسل  ٍ ـ َوَلَقد َخَلقنَا اِال   ۀَلٍ ِمن ط

 . ميدياز گل آفراي انسان را از عصاره يراست به
  ايعصاره

 نْ« )345: ص الجاللين، (تفسيراللَةٍ مأي ء الشي من ء الشي سللت من هي» س 
  خالصته. هو و منه استخرجته

 ء الشي سللت من الساللة و )215: ص ،9 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح 
  منه. استخرج و ء الشي من سلّ ما فهي منه استخرجته إذا ء الشي من
 ء  سل من الشيالساللة اسم لما ي )160: ص ،7 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع
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كالكساحة اسم لما يكسح و تسمى النطفة ساللة و الولد ساللة و سليلة و الجمع سالالت 
 .ء التي يخرج منها كالسالفة و سالئل فالساللة صفوة الشي

    -----------------------------------------------   14آيه 
ــَة ُمضــَغًة فََخلَ   ــا الَعَلَق ــًة فََخَلقنَ ــَة َعَلَق ــا انلطَف  َخَلقنَ ُضــَغَة ِعظــُ ــا ا ًما ـ قنَ

 َ َ  ـ َسونَا الِعظف َشأن  اَ ُ ًما  َ َ َم  َ َ ـ فَتَباَرَك اهللاُ اَحَسُن ا ‘ُه َخلًقا ءا   ِلق
خون را (به  ي و آن لخته، ميساخت يخون ي آنگاه نطفه را (به شكل) لخته

و آن تكه گوشت ، ميساخت شده دهيجو ي) گوشتهيشب يزيصورت چ
ها را با و استخوان، ميساخت هاييرا (به شكل) استخوان شده دهيجو

بس . ميآورد ديپد گريد ينشي(به صورت) آفر راآنگاه او. ميپوشاند گوشتي
  . است نندهيآفر نيكه بهتر» اهللا«بزرگ وبلندمرتبه است 

  ساختيم

 (مترجم) .با توجه به الدرالمصون به نظرم بهتر از آفريدن باشد  
 ن  )322،ص8(الدرالمصون جلَ » خَلَقَ«ضَمعالتصييريه فتعدت الثنين.معني ج 

    -----------------------------------------------   17آيه 
 َوَلَقد َخَلقنا فَوقَكُم َسبَع طَ   َلِق غرا   ِفیلَن ـ ئَِق َوما كُنّا َعِن ا

هفت(آسمان را كه هفت) راه (فرود آمدن فرمان ، شماسر  يباال راستيبه
 . مايغافل نبوده نشيو از (كار)آفر ميديآفر )،خداست

  راه (فرود آمدن فرمان خداست)

 المراد بالطرائق السبع بقرينة قوله:  )22: ص ،15 ج القرآن، تفسير في لميزان(ا
»قَكُمو هي السبيل المطروقة  -جمع طريقة -السماوات السبع و قد سماها طرائق» فَو

 ألنها ممر األمر النازل من عنده تعالى إلى األرض.

    -----------------------------------------------   20آيه 
   ُُج ِمن طوِر َسينا َ ًَة ت َ ِ َوَش ُُت ب َ َء تَن   ادلهِن َوِصبٍغ ِلأللِک

يرشد م يو در حال ديآيبرم ناي) كه از كوه سميآورد ديرا (پد يو درخت
 . خورندگان دارد يبرا ي) و خورشتونيكه روغن (ز كند
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  كند كهدر حالي رشد مي

 المصاحبة و للمالبسة الباء )224: ص ،9 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح 
 الشجرة ضمير من حاال وقع بمحذوف متعلقة هي و السفر بثياب جاء: قولك في مثلها
  .بالدهن ملتبسة تنبت أي
 )نِ في موضع الحال، أى:  )180، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جهبِالد

 تنبت و فيها الدهن.

    ----------------------------------------------   25آيه 
بصوا بِهِج  ؛ِان هَُوِاّال َرُجٌل بِه  َ َ َ   ؛نٌة ف ّ ٍ  َح   ح

 يتا مدت نيبنابرا. جنون وجود دارد يكه در او نوع ست يقط مرداو ف
 ». ديمرگ) او شو ايمنتظر (بهبود 

  بهبودي يا مرگ

 لعله ما حين إلى به انتظروا و فتربصوا )29 :ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 .منه فنستريح يموت أو جنونه حالة من يفيق

    ----------------------------------------------   26آيه 
ا كَ   ِ  ُ بوِن قاَل َرّبِ ان ذ  

 ». كن ياريمرا ، نسبت به من شان بيدر برابر تكذ، پروردگارا«گفت: 
  در برابر

 ونِ بِما« )29: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزانانصرني المعنى و للبدلية »كَذَّب 
  لي. تكذيبهم بدل
 ونِ بِما )86: ص ،4 ج التأويل، أسرار و التنزيل (أنوارإياي. تكذيبهم بدل  كَذَّب  
 ونِ بِما )228: ص ،9 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روحللبدل أو للسببية كَذَّب 
 تكذيبهم. بدل أو إياي تكذيبهم بسبب أي مصدرية ما و
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    ----------------------------------------------   33آيه 

   بوا بِِلقـا يَن كََفـروا َوكَـذ ََالُ ِمن قَوِمِه اذل ُ َوقاَل ا  َفـ ِة َواَ َ ِ َيـو ِء األ ِ ا ِة م 
ن يا ما هادل ـ  ُ  ذا ٌ ِمثل َ َ بوَن ِاّال ب َ َ ّا ت ِ ُب  َ ّا تَألُکوَن ِمنُه َويَ ِ   كُم يَألُکُ 

رو شدن با (جهان) آخرت را  و روبه دنديشراف و سران قومش كه كفر ورزا
را  شانيا، و آن نعمت ميداد نعمتبه آنان  ايدن يدروغ شمردند و در زندگ

مانند شماست كه از  يرد) فقط بشر(م نيا«گفتند: ، واداشت انيبه طغ
، دينوشيو از آنچه شما م، خوردي(او هم) از آن م، ديخوريمآنچه شما 

 ؛ نوشديم
  روبرو شدن با

 745: ص القرآن، غريب في (المفردات( معا. مصادفته و ء الشي مقابلة: اللِّقَاء  
    ----------------------------------------------   38آيه 

ي }ِان هَُوِاّال َرُجُل   َ َ  اف َ اِهللا  ُن َلهِذبًا َ َ َ  {َوما  ُؤِمن ِ  
 قيو ما (سخنان) او راتصد، بندديكه بر خدا دروغ م ست ياو فقط مرد

 ». ميكنينم
  كنيمما (سخنان) او را تصديق نمي

 يقول. فيما بمصدقين أي )170: ص ،7 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 

    -----------------------------------------------  40آيه 
   ا قیَلٍل یَلُصِبحُن ن ّ َ َ قاَل    ِدم

 ». خواهند شد مانيزود پش يليقطعاً خ: «فرمود
  خيلي زود

 ا )33: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزانمالقلة لتأكيد ع. 

    -----------------------------------------------   41آيه 
  ََعنل َ َّقِ  يَحةُ بِا ُُم الص  فَاََخَذ َ فَبُعًدا ِللَقوِم ال ‘ءً ُهم غُثا ِ  

 شانيا، حهيآن ص، دكه (عذاب بر آنان) الزم شده بو يدر حال، بيترت نيبد
:) ميو (گفت ميكرد يآنان را (مانند) خاشاك )،آن يو (در پ، را فرا گرفت

 . دور باشند اري) بسيكار (از رحمت اله افراد ستم
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  كه (عذاب بر آنان) الزم شده بوددر حالي

 قِّ )187: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشافقد ألنهم بالوجوب، بِالْح 
  .هالكال استوجبوا

    ----------------------------------------------   44آيه 
ا    اَرَسـنلا رُُسـنَلا تَـ ُ»  ُ لُکمــا  ـًة َرسـو بوهُ َء اُم فَاَتبَعنـا بَعَضـُهم بَعًضــا  ‘ا كـَـذ

 ديَث َوَجَعنل   فَبُعًدا ِلَقوٍم اليُؤِمنوَن  ‘ُهم اَ
نزد امتش  يامبريهر گاه پ. ميفرستاد يدر پ يمان را پ سپس فرستادگان

(به  يگريپس از د يكي) آنان را زيو ما (ن، شمردنداو را دروغگو ، آمديم
تعجب  ي(برا هاييو آنان را سرگذشت، ميو مجازات) آورد شيآزما دانيم

(از ، آورندينم مانيكه ا يافراد )،ي(آر. مي) قرار دادگرانيو عبرت د
 . دور باشند اري) بسيرحمت اله

  به ميدان آزمايش و مجازات

 اهللا سنة من كان أنه على تدل اآليات و )34: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 و االبتالء سنة هي و رسول بعد رسول بإرسال الحق إلى هدايتهم و قرن بعد قرن إنشاء

و هي سنة  -و من سنة القرون تكذيب الرسول بعد الرسول ثم من سنة اهللا ثانيااالمتحان، 
  تعذيب المكذبين و إتباع بعضهم بعضا. -المجازاة

    -------------------------------------------   46و  45يه آ
1.    ــو ــنلا م  اَرَس ــ ُ هُ ه َ ـ َواَ ِ  رو  ئئب ــاي ــا َوُسلط ٍ ـ ِتن ــ   * ٍن ُمب َن  ِا َ ِ

وا َو ؛هَوَمَالِ  َ   انوا قَوًما عایلَن فَاستَك
آشكار  ليخود و دل هايرا همراه با نشانه هارونو برادرش  يسپس موس

و  دندي(آنان) تكبر ورزيول؛ منزد فرعون و اشراف و سرانش فرستادي
  . بودند جويمتكبر و برتر يافراد

  جوافرادي متكبر و برتري

 ماً )565: ص ،7 ج التفسير، في المحيط (البحرينَ قَوالدنيا في الحال رفيعي أي عال 
 متكبرين. أو بالظلم، قاهرين الناس على متطاولين أي
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    -----------------------------------------------   50آيه 

ه  َواُم َ َ َ ُ ءا ،َوَجَعنلَا ابَن    يًَة َوءاَوي   ما ٍ  ِا اٍر َوَمع َ   َربَوٍة ذاِت 
و آن دو را بر (فراز) ، ميداد قرار(بزرگ)  ايو مادرش را نشانه ميو پسر مر

) يبرا ي(وضع مناسب يكه دارا ميمرتفع و مسطّح ساكن كرد يمكان
 . بود ي) آب جاريدارا زياستقرار و (ن

  مسطّح

 الواسع. المستوي المرتفع المكان الربوة )35: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان  
  ساكن كرديم

 له. مسكنا جعله أي كذا مكان إلى آواه )35: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 

    -----------------------------------------------   54آيه 
   ّ ِم َح ِ َر

َ   ُ ٍ  فََذر   ح
 . شان رها كن جهالت يايآنان را در در، يپس تا مدت

  در درياي جهالتشان

 القامة يغمر الذي الماء. الغمرة )191: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 
 غمرة في بالالعبين شبهوا أو. عمايتهم و جهلهم من فيه مغمورون هم لما مثال فضربت
  الباطل. من عليه هم لما الماء
 يغمر الذي الماء الغمرة )242: ص ،9 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح 

  االستهالك. و الغلبة بجامع الجهالة بها المراد و الستر من أصلها و القامة
 رَةُ )614،ص1(المفردات في غريب القرآن جو لمقرّها، الساترة الماء معظم: الغَم 

  .تَغْمرُ صاحبهاالتي  للجهالة مثال جعل
 ثَالً »: والغمرَه« )350،ص8(الدرالمصون جر القامه ُ فضربت لهم مغمالذي ي ما الماءل

هم (مغمورون) فيه من جهلهم و عمايتهم . أو شُبهوابالالعبين في غَمرَه الماء ، لما هم 
  عليه من الباطلِ.
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    -----------------------------------------------   60آيه 
   يَن يُؤتوَن ما َواذل   ُم ِا  ُم َوِجۀَلٌ اَ ُ ِم ر  ءاتَوا َوقُلو ِّ َ َر   ِجعو

در ؛ پردازندياز هم) م(ب، پرداختنديآنان كه آنچه را (در راه خدا) م هم
، گردنديپروردگارشان بازم شگاهيفقط به پ كه نياز ا شانهايكه دل يحال

 ؛ در ترس و هراس است
  پردازندپرادختند، (باز هم) ميآنچه را (در راه خدا) مي

 باإلنفاق المال من أعطوا ما يعطون أي )40: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
  اهللا سبيل في

    ----------------------------------------------   62 آيه
ِ  «َوالنلَُکُِّف نَفًسا ِاّال وُسَعها  ينا   َودَلَ َّقِ ت َ  ‘ٌب يَنِطُق بِا و َ ُ اليُظ   َو

و نزد ما نوشته، ميكنيم فيتوانش تكل ي تنها به اندازه يما به هر كس
 نكه (اي يدر حال؛ ديگويكه (آشكارا از اعمال مردم) سخن م ست اي

 . رنديگياست و آنان مورد ستم قرار نمسخن گفتن) كامالً (مطابق) حق 
  كه (اين سخن گفتن) كامالً (مطابق) حق استدر حالي

 ينطق( بـ متعلّق) بالحقّ( )188: ص ،18 ج القرآن، إعراب في (الجدول(.  
 قِّ« )333: ص ،2 ج الكريم، القرآن (إعرابينطق«بـ متعلق »بِالْح.«  

    ----------------------------------------------   63آيه 
َرٍة ِمن ه  َ ُم   ُ اٌل ِمن دوِن ذ ـ بَل قُلو ُ اَ َ ا عذا َو َ  ُ   ِملوَن ـ ِلَك 

(صفات  نيكافران از (توجه به) ا هاياست كه) دل نيا تيواقع، ي(آر
از آن  ريغ يو آنان اعمال، فرو رفته يخبريدر جهل و ب، مؤمنان)
 . شونديمؤمنان) دارند كه مرتكب آن م يكوين ي(رفتارها

  ي مومنان)غير از آن (رفتارهاي نيكو

 المؤمنين حال من وصفناه ما غير من أي )44: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 هو و الصالحة األعمال و الخيرات هذه عن يشغلهم شاغال لهم أن عن كناية هو و

 .عاملون لها هم التي الخبيثة الرديئة األعمال
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    -----------------------------------------------   67آيه 

يَن بِه  ِ ِ  ؛ُمستَك  وَن ُ َ   ًرا 
 يوگوها و در گفت، ديشمرديتكبر آن را دروغ م يكه از رو يدر حال
 . ديكرديم سرايياوهيآن  ي در باره، خود ي شبانه

  شمرديددر حالي كه از روي تكبر آن را دروغ مي

 معنى مستكبرين ضمن )194: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 
  .تعديته فعدى مكذبين،

    -----------------------------------------------   71آيه 
بَعَ     َوَلِو ات َق اَهوا م ا َلَفَسَدِت الس ُ ن و َء ِ ُ  ‘ُت َواالَرُض َوَمن ف  م بَـل اَتَيـ

ِ بِِذ ضوَن  ِر ِ ِ ُم ِ   فَُهم َعن ِذ
و  نها و زميحتماً آسمان، كرديم يروينفس آنان پ ياگر حق از هوا

 )؛پندارنديكه م ستين ني(چن. شدنديتباه م، ها هستند كه درآن يكسان
آورده شانيبرا، كنديم يادآورها يخدا را) به آن نيرا كه (د يبلكه كتاب

 . كننديپشت م، كنديم شان يادآوريآنان به آن (كتاب) كه  يول؛ ماي
-كند، برايشان آوردهها يادآوري ميبلكه كتابي را كه (دين خدا را) براي آن

  كنندپشت ميكند، شان مي ايم؛ ولي آنان به آن (كتاب) كه يادآوري

 يذكر أو باهللا يذكرهم ألنه ذكرا سمي فقد )47: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 من تقدم بما اآلية لصدر أوفق الثاني و الصالح، العمل و الحق االعتقاد من اهللا دين لهم

 الناس إلى بالنسبة مختلفة الحقة الدعوة أعني الدين ألن إليهم أضيف إنما و معناه،
 آخر شريعته لكون التفصيل مراحل آخر القرآن يذكره الذي و التفصيل و مالباإلج

 -به يذكرون أو -يذكرهم بكتاب جئناهم بل أهواءهم الحق يتبع لم: المعنى و.الشرائع
 .معرضون بهم الخاص دينهم عن أنهم عليه يتفرع و بهم يختص الذي دينهم

    ----------------------------------------------   77آيه 
   ّ ُ فيِه ُمبِلسوَن ِاذا فَتَحنا َعیَلِهم بابًا  َح   ذا َعذاٍب َشديٍد ِاذا 



ؤمنون    503  سورة ا

 

به  ناگهان، مييسخت بر آنان بگشا ياز عذاب ايچهيكه در يپس هنگام
 . خواهند شد دينوم، سبب آن

  سبببه

 الفتح. بسبب )256: ص ،9 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح 

    -----------------------------------------------   81آيه 
لوَن   بَل قالوا ِمثَل ما قاَل االَو  

 . را گفتند انينيشيبلكه مانند سخن پ )؛را به كار نگرفتند شان عقل؛ (نه
  سخن

 مصدرية ما و )536: ص ،6 ج بيانه، و القرآن (إعراب  
 مصدري حرف) ما( )199: ص ،18 ج القرآن، إعراب في (الجدول 

    ----------------------------------------------   88آيه 
َ َمَل ؛قُل َمن بِيَِده  ُ ت ارُ َعیَلِه ِان كُن ُ ُ َوال ُ ٍء َوهَُو َ  ِ

وَن وُت لُکّ َ   ع
به دست ، زيمطلقِ همه چ ييِروا فرمان) ديي(بگو، ديدانياگر م«بگو: 

در برابر (عذاب) او  يول؛ دهدكه (او به همگان) پناه مي يدر حال؛ ستيك
 »شد؟ تي) حفظ و حمايكس جانب(از  توانينم

  توان (از جانب كسي) حفظ و حمايت شدولي در برابر (عذاب) او، نمي

 عما بسوء شيئا أراد إذا ء شي يمنعه ال )60: ص ،15 ج القرآن، سيرتف في (الميزان 
  .أراد
 يقال بسوء أراده من منه يمتنع ال )183: ص ،7 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 

  عنه. حميت إذا عليه أجرت و فحميته بك استغاث إذا فالنا أجرت
 258: ص ،9 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح( ال و جاري هلَييمنع ال و ع 
 االستعالء. أو النصرة معنى لتضمنه بعلى الفعل تعدية و أحدا، عال و جل منه أحد

    -----------------------------------------------   91آيه 
َن َمَعـه  ََذ اهللاُ ِمن َودَلٍ َومـا   ُـ ‘هٍ ـ ِمـن ِالـ {َماا ـا َخَلـَق ـ ل ِالـِاًذا ذَلََهـَب  ِ ٍه 

  َ ا يَِصفوَن  َن ـ ُسبح ‘بَعٍض  َوَلَعال بَعُضُهم  ّ َ   اِهللا 
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كه در ؛ ستيبا او ن ييخدا چيو ه، نكرده است ارياخت يفرزند چيه، »اهللا«

 گريد انيخود را (از دسترس خدا هايدهيآفر ييآن صورت حتماً هر خدا
 گريد ياز آنان بر برخ يو برخ، مانديو (با مخلوقاتش) تنها م برديكنار) م

 . و منزّه است كپا، آلود) آنانرك(ش هايخدا از وصف. جستنديم يبرتر
  ماندو (با مخلوقاتش) تنها مي

 اآللهة من واحد كل النفرد )200: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 
 و اآلخرين، ملك من متميزا منهم واحد كل ملك لرأيتم و به، استبد و خلقه الذي بخلقه
  .متغالبون هم و متمايزة لكهممما الدنيا ملوك حال ترون كما بعضا بعضهم لغلب
    -----------------------------------------------   93آيه 

  َ ّ ما يوَعدو َ ِي ُ   قُل َرّبِ ِاّما 
را كه (كافران به آن) وعده داده  ياگر (قرار است) عذاب، بگو: پروردگارا

 ، اندشده
  عذابي

 من ينجيه أن يسأله أن ص نبيه فأمر )64: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 .العذاب ذلك أراه نإ به أوعدهم الذي العذاب

    -----------------------------------------------   99آيه 
   ّ   َح ُ ِاذا  ُ َوُت قاَل َرّبِ ارِجعوِن  َء اََحَد   ا

مالك و  يا: «ديگويم، از آنان فرا رسد يكيكه مرگ  يپس هنگام
  ؛ ديمرا بازگردان، (بزرگ) ارياخت صاحب

  اي مالك و صاحب اختيار (بزرگ)

 (مترجم)  ،اند، به همين جهت تعظيم گفتهعلت به كار بردن فعل به صورت جمع را
  منادا را با عظمت ذكر كرديم.

 قالَ« )351: ص الجاللين، (تفسير بونِ رجِعللتعظيم. الجمع »ار  
 الجمع بلفظ اللّه خطاب )202: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 

  للتعظيم.



ؤمنون    505  سورة ا

 

 تعظيم في بالعر عادة على أنه )187: ص ،7 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 
  المخاطب.

 در گفتند وجه دو )51: ص ،14 ج تفسيرالقرآن، في الجنان روح و الجنان (روض 
 أَوحينا إِنَّا و ،... أَنْزَلْناه إِنَّا: قوله على حمال كرد تعظيم سبيل بر جمع كه، آن يكى: اين
  ...ذلك غير و ،...
 ونِ«في جمع الضمير  )584: ص ،7 ج التفسير، في المحيط (البحرجِعمخاطبة إما »ار 
 ...موضع غير في الجماعة بنون نفسه عن أخبر كما تعظيما الجمع مخاطبة تعالى له

    ----------------------------------------------   100آيه 
   ّ ُل ص  َلَع َ َكُت اَ َ  ـلَکّ  ِلًحا ف  ـا لَکَِمـٌة هُـَو ‘ ا    ِا   «ئِلُهـاقا  َوِمـن َورا َزٌخ ِا َ  هِئِـم 

 ُ   بَعثوَن يَوِم ي
. بكنم ستهيشا يكار، خوب كه) رها كردم ير)آنچه (از كارهاتا در (براب

او  فقطكه  ست يسخن نيا؛ )پندارديكه م ستين نيوجه (چن چيبه ه»
(عالم قبر است كه) حد  شانيرو شيپ، كه زنده شوند يو تا روز، ديگويم

 . و آخرت) است ايدن اني(م يفاصل
  تا

 عليل.ت الجملة )339: ص ،2 ج الكريم، القرآن (إعراب  
 للتعليل لعل تكون أن يجوز )263: ص ،9 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح. 

    ----------------------------------------------  104آيه 
ا   ُ ف َهُهُم انلّارُ َو وَن تَلَفُح وُ ِ   ا

(و پوست و گوشت آن را از  سوزانديرا م شانهايچهره، كه آتش يدر حال
 . و در آنجا زشت و بدمنظرند، )برديم نيب

  بردگوشت آن را از بين ميو پوست و 

 تتقلص حتى النار لهب وجوههم يصيب) 69: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 .المشوية كالرءوس أسنانهم عن تنكشف و شفاههم
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  النور سورة
    -----------------------------------------------   10آيه 

َتُه  ٌ  {َوَلوال فَضُل اِهللا َعیَلكُم َوَر   َواَن اهللاَ تَّواٌب َحك
 ارياو بس كه نينبود و ا شماخدا و رحمتش بر  تياگر لطف و عنا )،ي(آر
 يو نظام فرد گرفتيرا فرا م تانيزندگ، شقاوت، است ( ميو حك رپذيتوبه

 . )شديمختل م تانيو اجتماع
  شدتان مختلّ ميگرفت و نظام فردي و اجتماعيتان را فرا ميشقاوت زندگي

 و الدين نعمة من عليكم اهللا نعمأ ما ال لو )83: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 المعصية أهلكتكم و الشقوة، لزمتكم حياتكم أمور لنظم الشرائع تشريعه و لمذنبيكم توبته

 .أعلم اهللا و. بالجهالة حياتكم نظام اختل و الخطيئة، و

    -----------------------------------------------   11آيه 
   يــَن  اذل ا َلكـُـم‘ ءو بِاِالفــِك ُعصــبٌَة ِمــنكُمِان  َ َســبوهُ  َ ــ «ال ٌ بـَـل هُ َوَخ

ِ  ‘َلكُم ُم َمـ ٍئ ِلكُـّلِ ا ِ ِمـ ََسـَب ِمـَن اِال   ‘ا اك ّ ي تَـَو ه َواذل َ ُم َلـه {كِـ  {ِمـ
 ٌ   َعذاٌب َعظ

را  امبريپ ياز خانواده يآوردند (و شخص انيكه آن تهمت را به م يكسان
. گر و متشكّل) از شما بودند(توطئه يگروه، متهم كردند) يدامن به ناپاك

 رايز؛ بلكه آن به سود شماست (؛ دهمت) را به ضرر خود مپنداريآن (ت
را كه از  ه) آنچفري(ك، از آنان كيهر . منافقان برداشت) ي پرده از چهره

آن (توطئه) را  ي از آنان كه عمده يو كس، دارد، آن گناه به دست آورده
  . بزرگ دارد يعذاب، بر عهده داشت
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  يعمده

 معظمه بمعنى كبره فسروا )90: ص ،15 ج ن،القرآ تفسير في (الميزان.  
 معظمه. تحمل أي )354: ص الجاللين، (تفسير  

    -----------------------------------------------   12آيه 
   ُؤِمن  َلوال ُؤِمنوَن َوا عتُموهُ َظن ا ِ َ ا َوقالوا هِاذ  ً م َخ ِ ِ  ـ ُت بِاَنفُ ِافـٌك  ذا

 ٌ   ُمب
به مردان و زنان مؤمن نسبت ، ديديكه آن (بهتان) را شن يچرا زمان
نبردند و نگفتند كه  كيگمان ن، كه همچون) خودشان (است) ي(مسلمان

 آشكار است؟! يتهمت نيا
  نسبت به (مسلماني كه همچون) خودشان (است)

 كأنفسهم. هم بالذين )207: ص ،7 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 

    -----------------------------------------------   14آيه 
َتُـه  نيـا َواأل {َوَلوال فَضُل اِهللا َعیَلكُم َوَر ادل ِ  ـكُم فـ َس َ ِة  َ ُ فيـِه  ِ اَفَضـ

 ٌ   َعذاٌب َعظ
، بر شما نبود و آخرت ايخدا و رحمت او در دن تياگر لطف و عنا )،ي(آر

يبزرگ به شما م يعذاب، ديكه آن را پخش كرد ايعهيقطعاً به سبب شا
 ؛ ديرس

  سبببه

 يما )315: ص ،9 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روحأَفَ فضْتُم يهبسبب. أي ف 

    -----------------------------------------------   15آيه 
ونـَــه  ـُــ {ِاذ تََلق ِعلـــٌم  ؛م بـِــهبِاَلِســـنَِتكُم َوتَقولـــوَن بـِــاَفواِهكُم مـــایَلَس َل

َسبونَه َ ٌ  {َو   َهيِّنًا َوهَُوِعنَد اِهللا َعظ
و  ديگرفتيزبان به زبان م )،در آن زمان كه آن (سخن) را (بدون توجه

 تانهاي(بدون فكر) با دهان، داش نداشتيدر باره ياطالع چيرا كه ه يسخن
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كه آن نزد خدا  يدر حال؛ ديپنداشتي) ساده ميو آن را (سخن ديگفتيم

 . بزرگ بود
  بدون توجه

 الذي القول أخذه القول اإلنسان تلقي) 92: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 لسان من القول انتقال مجرد انك أنه على للداللة باأللسنة التلقي تقييد و غيره، إليه ألقاه
  .فيه تدبر و تثبت غير من لسان إلى

    -----------------------------------------------   20آيه 
َتُه  ٌ  {َوَلوال فَضُل اِهللا َعیَلكُم َوَر   َواَن اهللاَ َرءوٌف َرح

خدا رئوف و  كه نيخدا و رحمتش بر شما نبود و ا تياگر لطف و عنا
 . )كرديقطعاً در مجازات شما شتاب م، مهربان است (

  كرددر مجازات شما شتاب ميقطعاً 

 208: ص ،7 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع( »و فَضْلُ ال لَو اللَّه كُملَيع و تُهمحر 
أَنَّ و اللَّه ؤُفر يمحبالعقوبة لعاجلكم »ر.  
 لعاجلكم: التّقدير )112: ص ،14 ج تفسيرالقرآن، في الجنان روح و الجنان (روض 

 بالعقوبة.

 )لعاجلكم بالعقوبة )354: ص الجاللين، تفسير.  
    -----------------------------------------------   27آيه 

    ـي ّ َ بُيـوتِكُم َحـ يَن ءاَمنوا التَدُخلوا بُيوتًـا َغـ َا اذل  َ وا  ا ِّ َُسـ ِسـوا َو َستَأ
  وَن ذ  ‘اَهِلها َ  ٌ َلكُم َلَعلكُم تََذ   ِلكُم َخ

تا ؛ ديدتان وارد نشوخو هاياز خانه ريغ ايخانه چيبه ه، مسلمانان يا
(عمل . ديو بر اهل آن (خانه) سالم كن ديريو اجازه بگ ديده ييكه آشنا آن

باشد ؛ ) شما بهتر استي(محكم شدن روابط اجتماع يبرا، دستور نيبه) ا
  . ديريكه پند گ

  محكم شدن روابط اجتماعي

 يرةالس هذه على االستمرار يؤدي )109: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
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 على الستر و الجميل إظهار على العام التعاون و األلفة و األخوة استحكام إلى الجميلة
 على باالستمرار لعلكم أي »تَذَكَّرُونَ لَعلَّكُم لَكُم خَيرٌ ذلكُم: «بقوله اإلشارة إليه و القبيح
 القلوب تألف و األخوة سنة من إحياؤه و رعايته عليكم يجب ما تتذكرون السيرة هذه
 .اجتماعية سعادة كل تحتها التي

    ----------------------------------------------   28آيه 
  فَِا  ـا دوا ف ِ

َ  َ   ّ ُـ اََحـًدا فَـال تَـدُخلوها َحـ قيـَل  َوِا «ميُـؤَذَن َل
 ُ   «ارِجعوا فَارِجعوا مُ َل ُ  هَُواَز ا تَعَملوَن َعیلمٌ  ‘مَل ِ   َواهللاُ 

به شما اجازه داده  كهنيا تا؛ ديوارد آن نشو، ديافتيرا در آنجا ن يو اگر كس
) رِي(خ. دي(بدون اصرار) بازگرد، ديو اگر به شما گفته شد كه بازگرد. شود

  . دانديم خوبيرا به تانكارهاي، خدا. تر استشما افزون ي(كار) برا نيا
  تر(خيرِ) ... افزون

 لما خيرا أنمى و لكم أطهر الرجوع أي )32: ص ،8 ج التفسير، في المحيط (البحر 
  .الريبة عن البعد و الصدر سالمة من فيه
 كى ) 331: ص ،9 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روحأَز  أي أطهر مما ال   لَكُم

يخلو عنه اللج و العناد و الوقوف على األبواب بعد القول المذكور من دنس الدناءة و 
  بمعنى النمو من الزكاة  الرذالة أو أنفع لدينكم و دنياكم على أن أَزكى

 (مترجم)  را به معناي » ازكي«در اين دو مورد كه ذكر شد، در صورتي است كه
 بگيريم.» انمي«

    ----------------------------------------------   29آيه 
َ َمس  ا َمتاٌع َلكُمیَلَس َعیَلكُم ُجناٌح اَن تَدُخلوا بُيوتًا َغ َواهللاُ  ‘ونٍَة ف

 َ َ يَعَلُم ما تُبدو   تُموَن َوما ت
ها  كه در آن يمسكون رها و اماكن غينهكه در خا ستيبر شما ن يگناه
. دي(بدون اجازه) وارد شو، (از امكانات) وجود دارد يا شما استفاده يبرا

  . دانديم، ديكنيو آنچه را كه پنهان م ديكنيآنچه را كه آشكار م، خدا
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  استفاده

 االستمتاع بمعنى المتاع أن الظاهر )110: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان. 

    -----------------------------------------------   31يه آ
  ُؤِمن وَجُهـن وَ  ِت يَغُضضَن ِمَوقُل ِل ُ َفظـَن  َ اليُبـديَن  اَبصاِرِهن َو

ــا ُن ِاّال مــا َظَهــَر ِم َ َ  وَ  «زينَــ ــب ِ   یلَ َ  ُُمــِرِهن ِ  ِن ِ َواليُبــديَن  «ُجيــو
  ُن ِاّال بِلُعوتَلِِهن اَو ءابا َ  زينَ  ِء بُعوهِئِن اَو ءابا  تَلِِهن اَو اَبنـا ِء بُعـوتَلِِهن هِئِن اَو اَبنـا

  ــ َ ــن اَو ب ِ ِ ا   اَو ِا ــ َ ــن اَو ب ِ ِ ا   ِا َ  اَ ــا ِس ــن اَو  ِ ِ ــ هِئِن َ ــا َمَل ت اَو م
  َ اَ َ ي يـَن  فِل اذل ِل اَِو الّطِ ِ ّ ِ اِالربَِة ِمَن ا ِ اُو َ َغ ُن اَِو اتلّابِع ُ  َ  ظَهـروا 

  راِت انلِّسا ن  » ءِ َ ِ ِ َ ِمـن زينَـ فـ ُ بَن بِاَرُجِلِهن یِلُعَلـَم مـا  ِ ا َوتوبـو  ‘َواليَ
 ُ ُؤِمنوَن َلَعل َه ا يًعا اَي َ َ اِهللا    م تُفِلحوَن ِا

 نييخود را (در مواجهه با نامحرم) پا دگاني) بگو: دزيو به زنان مؤمن (ن
) حفظ كنند و (بدن گرانيرا (از نگاه د شين خوو داما فكننديب

؛ (داستيقدر كه پ مگر آن؛ نامحرمان) آشكار نكنند يرا (برا ورشانيو)ز
آن در  قيكه مصاد ييورهايو ز، نييها از مچ به پا صورت و دست يعني

خود  هاينهيرا بر س شانيهايروسر ديو با، مشخص شده است) اتيروا
، شوهر يرا فقط برا ورشانيو ز شيدن و) آراو (اجازه دارند ب. فكننديب

زنان ، پسر خواهر، پسر برادر، برادر، پسر شوهر، پسر، پدر شوهر، پدر
دنبال (شما در كه (معموالً)  يو مردان شان زاني) كنزي) خود و (نشِيك (هم

) زيندارند و (ن جنسي ليدر حال رفت و آمد) هستند و تما تانهايخانواده
، اندافتهين يزنان آگاه يو) بر امور جنس دهيبلوغ نرس كه (به يكودكان

مشخّص شدن  يبرا )،كه خلخال در پا دارند ي(زنان ديو نبا. آشكار كنند
 يهمگ، مؤمنان يا. ) پا بكوبندني(بر زم، اند كه پنهان كرده شانيورهايز

 و آخرت) خود ايدن يتا به خواسته(ها ديبه درگاه پروردگارتان توبه كن
  . ديابيدست 
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  كنيزان 

 يحل فال اإلماء من أي  )313: ص ،4 ج المبين، الكتاب تفسير في الثمين (الجوهر 
  .موالته شعر الى ينظر ان للعبد
 خدمتهنّ و صحبتهن في من )231: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 
  .بعض إلى بعضهن نظر حلّ في سواء كلهنّ النساء، و اإلماء و الحرائر من
 كنيزانشان( »بردگانشان يا« )441: ص ،14 ج نمونه، فسير(ت(.  
هايتان در حال رفت و آمد) هستند و تمايل جنسي دنبال (شما در خانوادهبه

  ندارند

 ينَ أَوِ )313: ص ،4 ج المبين، الكتاب تفسير في الثمين (الجوهررِ التَّابِعي غَيأُول 
  .لرِّجالِا منَ النساء الى الحاجة اولي الْإِربةِ
 ليصيبوا يتبعون الذين أي )339: ص ،9 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح 
 .النساء إلى الحاجة أصحاب غير الطعام فضل من

 )ةِ الحاجة، قيل: هم الذين  )232، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جبالْإِر
النساء، ألنهم بله ال يعرفون شيئا يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم، و ال حاجة لهم إلى 

 من أمرهن

 )نَ « )217، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، جةِ مبي الْإِررِ أُولينَ غَيالتَّابِع
فقيل التابع الذي يتبعك لينال من طعامك و ال حاجة له في  اختلف في معناه» الرِّجالِ

قتادة و سعيد بن جبير و هو المروي عن النساء و هو األبله المولى عليه عن ابن عباس و 
  أبي عبد اهللا (ع)

  تا

 341: ص ،9 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح( لَّكُمونَ لَعحلكي. أي  تُفْل 
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    -----------------------------------------------   32آيه 

  ِ ــَواَن  ــوا االَ ــ ي حُ ِمــنكُم َوالص  َ ِمــن ِعبــاِدكُم َوِامــا ُ ِلح  ِا ‘مئِ
  ِ يَكونوا فَُقرا ِ   َواهللاُ واِسٌع َعیلمٌ  ’؛ُم اهللاُ ِمن فَضهِل َء يُغ
 يرا كه (برا تان زانيو غالمان و كن، همسرنديتان را كه ب مردان و زنان

آنان را از ، خدا، باشند رياگر فق. ديهمسر ده، دارند يستگيازدواج) شا
 اريو (او) بس، ريفراگ، رحمت) خداوند راي(ز؛ كنديم ازينيفضلش ب
  . داناست

  زدواج) شايستگي دارند(براي ا

 ال للتزويج الصالحون بالصالحين المراد )112: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
  األعمال. في الصالحون

    ----------------------------------------------   33آيه 
 ِ ِدوَن ن َ يَن ال َویلَستَعِفِف اذل  ّ ً َح ُُم اهللاُ ِمـن فَضـهِل  ا َ يـَن  ’؛يُغِنـ َواذل

ــ ــوَن الِكت ــت يَبتَغ ــا َمَلكَ ّ ِ ــَب  ُ ِااَ ــو تِب ا نُكُم فَ ً ــ ِم َخ ــ ُ ف ــ ِ  «َع
 ي ِمن ماِل اِهللا اذل ُ   ‘كُم ءات َوءاتو َ ابِلغـا َ ِء ِان اََردَن َوالتُكِرهوا فَتَيـاتِكُم 

َــي َض ا َ َ تَغــوا  ــنًا تِلَ َص نيــاَ وِْة ادل‘   اهللاَ ِمــن بَعــِد  َوَمــن يُكــِرهُهن فـَـِا
 اِهِهن ٌ ِا   َغفوٌر َرح

كنند تا  شهيپ يدامن پاك ديبا، ابندييازدواج نم يبرا يكه اسباب يو كسان
از بردگان شما كه  يو كسان. خدا از فضلش آنان را توانگر كند كهنيا

 يپرداخت وجه بستن قرارداد در خصوص يخواستار مكاتبه (با شما برا
 شانيبا ا، دينيبيم يستگياگر در آنان شا، ) هستندشان يدر عوض آزاد
زكات  يعنيشما گذاشته ( اريو از مال خدا كه در اخت ديقرار داد ببند

 يو (نكته. را بپردازند) شاني(تا بتوانند بده ديبه آنان بده، تان) واجب
به دست  يبرا، هستند يدامن را كه خواستار پاك تان زاني) كنكه نيا گريد

و هر كس آنان را (به فحشا) ، ديكنبه زنا وادار ن، ايدن يزندگ ي آوردن بهره
پس از مجبور كردن  خدا) يول؛ بزرگ شده يمرتكب گناه، وادار كند (
  . آمرزنده و مهربان است اري) بسزانينسبت به آن كن، آنان (به گناه
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  كنيزان

 الوالئد. و اإلماء الفتيات )113: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان  
 والئدكم. و إمائكم أي )221: ص ،7 ج ن،القرآ تفسير في البيان (مجمع 

    ----------------------------------------------   35آيه 
  ا م هللاُ نورُ الس ـا ِمصـباحٌ شككَِم  ؛َمَثُل نوِره ‘ِت َواالَرِض و  ِصـباحُ ا  «وٍْة ف

َجــةٍ  َ ا  « زُ  ٍَة ُم َ ــ ــُد ِمــن َش يٌّ يوقَ ــا كَوكَــٌب دُّرِ  َ َ ــةُ  َج  ــٍة َ ــٍة َزيتون كَ
قِ  َ بِي ال َ  يٍة َوال ُ ا ي ُ دُ َزي َسسـُه نـارٌ ٍة يَ َ  َ   نـورٌ  ‘ءُ َوَلـو  ـِد  ’نـورٍ  َ ي َ

  ؛اهللاُ نِلوِره َشا ُب اهللاُ االَمثاَل ِلنلّاِس  ‘ءُ َمن  ِ ٍء َعیلمٌ  ’َويَ َ   َواهللاُ بِكُّلِ 
 نيمانند ا، ) اوتگرِينورِ (هدا فيتوص. است نها و زمينور آسمان، »اهللا«

آن ؛ قرار داشته باشد واريدر د ايدر محفظه يچراغ) است كه هي(تشب
(آن . درخشان است اي(و) آن بلور همچون ستاره، هست يدر بلور، چراغ
 )،تكه (آن درخ شودور ميشعله تونياز (روغن) درخت پربركت ز )،چراغ

نه در شرق (باغ) است (كه عصر آفتاب نخورد) و نه در غرب (كه صبحگاه 
يبلكه در وسط باغ قرار دارد و تمام روز آفتاب م؛ اشدب بينصياز آفتاب ب

چنان) روغنش (خالص و . خالص دارد يو روغن يعال ايوهيو م خورد
، به آن برسد يآتش كه ني) بدون اياست (حت كيدرخشان است كه) نزد

خدا  )،ي(آر. ست يو تابندگ ييروشنا تينها در، نور نيا. كند ينورافشان
و  قيحقا، و خداوند، كنديم تيبا نور خود هدا ،هر كس را كه بخواهد

يم خوبيرا به زيخدا همه چ. كنديم انيمردم ب يبرا را يسخنان مهم
  . داند

نه در شرق (باغ) است (كه عصر آفتاب نخورد) و نه در غرب (كه صبحگاه از 
  نصيب باشد)آفتاب بي

 جرة ال شرقية و ال المراد بكون الش )124: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان
غربية أنها ليست نابتة في الجانب الشرقي و ال في الجانب الغربي حتى تقع الشمس عليها 

ء الظل عليها في الطرف اآلخر فال تنضج ثمرتها فال يصفو  في أحد طرفي النهار و يفي
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الدهن المأخوذ منها فال تجود اإلضاءة بل هي ضاحية تأخذ من الشمس حظها طول 
  يجود دهنها لكمال نضج ثمرتها.النهار ف

    -----------------------------------------------   39آيه 
  َ يــَن  َواذل مَفــروَســبُُه الظ َ ــاٍب بِقيَعــٍة  َ ُ كَ ُ ــا  ئئــا اَ  اُن مــا ّ ِاذا  ًء َحــ

 ِدهُ َشي {َءه َ ّ  {ا َوَوَجَد اهللاَ ِعنَدهئئً َ  ِساِب  {’ُه ِحسابَه فََوف يُع ا َ   َواهللاُ 
آن را ، تشنهصاف است كه فرد  نيدر زم يابمانند سر، اعمال كافران يول

. ابديينم يزيآن را چ، ديآيكه نزد آن م يپس هنگام. پندارديآب م
نزد  راو خدا  )،بردينم شياز كارها ايبهره چيه، امتيدر ق زي(كافر ن

. دهديو او حسابش را كامل به او م، ابدييمحاسبه) م ي(اعمال) خود (برا
 . رسديبندگانش مزود به حساب ، خداوند
  براي محاسبه

 322: ص ،4 ج المبين، الكتاب تفسير في الثمين (الجوهر( و دجو اللَّه هنْدمحاسبا ع 
 اياه.

    -----------------------------------------------   50آيه 
  ٌض اَِم ارتابو َ َ ِم  ِ  قُلو
افوَن اَاَ َ يَف اهللاُ َعیَلِهم َوَرسولُه ا اَم  بَـل  {‘َ

ُ ال ُ  َ   َن وِ اُو
 ترسنديم اي، (در نبوت تو) شك دارند اي، است يماريب شانهايدل در ايآ

بلكه آنان  )؛ستين نيبر آنان ستم روا دارند؟ (چن امبرشيكه خدا و پ
 . انديقيكاران حق خودشان ستم

  در نبوت تو

 نبوته. في شكوا أي )359: ص الجاللين، (تفسير  
 نبوته في الشك و الريبة مله عرضت أي )62:ص ،8 ج التفسير، في المحيط (البحر 
  مخلصين. كانوا أن بعد
 ته. أمر في مرتابين أو )249: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشافنبو 
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    ----------------------------------------------   53آيه 
ــ  ِــاِهللا َجهــَد اَ ــن َواَقَســموا ب ُُج ـُـم یَلَ َ َ ــنِئ اَ م َل ِ ــٌة  «قـُـل التُقِســموا «ِ طاَع

وفَةٌ  ا تَع ‘َم ِ  ٌ   َملوَن ِان اهللاَ َخب
، يخدا سوگند خوردند كه اگر به آنان دستور ده بهتمام  تيو با قاطع
(كه آنچه بر شما  ديبگو: سوگند نخور. نديآيم رونيجهاد) ب يحتماً (برا

خداوند از . نه سوگند خوردن)؛ است ( ستهيشا برداريفرمان )،واجب است
 . باخبر است تانيكارها

برداري شايسته است(؛ نه سوگند (كه آنچه بر شما واجب است) فرمان
  خوردن)

 )رُوفَةٌ« )250، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جعةٌ مخبر مبتدإ  »طاع
محذوف. أو مبتدأ محذوف الخبر، أى: أمركم و الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة 

ظاهره،  ال يشك فيها و ال يرتاب، كطاعة الخلص من المؤمنين الذين طابق باطن أمرهم
 ال أيمان تقسمون بها بأفواهكم و قلوبكم على خالفها.

 )أي المطلوب منكم طاعة معروفة ال  )112، ص: 4 أنوار التنزيل و أسرار التأويل، ج
 اليمين على الطاعة النفاقية المنكرة.

 )المطلوب منكم طاعة معروفة ال اليمين على الطاعة  )442، ص: 3 تفسير الصافي، ج
 .لمنكرةالنّفاقية ا

    ----------------------------------------------   55آيه 
  ُ يـــَن ءاَمنـــوا ِمـــن ـــَوَعـــَد اهللاُ اذل ِ ِلـُــوا الّصا َ ِ ـ م َو ُم   ِت یَلَســـتَخِلَف

 َ ُمُ االَرِض  َ ُ دي َ   َ يَن ِمن قَبِلِهم َویَلَُمكِّ َما استَخَلَف اذل   َ ي ارت ِ اذل 
ِفِهم اَمنًـا َ نَلُهم ِمن بَعِد  ُ َویَلُبَّدِ ـكوَن  َشـييَع ‘َ ِ ُ َ الي َوَمـن  ‘ائئً بُـدون

ُ الف ذ  كََفَر بَعدَ  ُ  َ   ِسقوَن ِلَك فَاُو
وعده ، كردند ستهيشا يآوردند و كارها مانياز شما كه ا يخداوند به كسان

مانند ؛ كند ني) در زمگراني(د نانيداده است كه قطعاً آنان را جانش
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 دهيپسند شانيرا كه برا انشنيو قطعاً د. گذشتگان آنان كردن نيجانش
فراوان) آنان  (هايو حتماً پس از ترس، آنان ثابت و پابرجا كند يبرا، است

در ؛ قرار دهد شانيآن برا ي) را به جاداري(پا يتيامن، (از جانب دشمنان)
كه پس از  يمن نكنند و كسان كيرا شر زيچ چيكه مرا بپرستندو ه يحال

 . انديقينافرمانان حق، دكنن ي(رخ دادن) آن (وعده) ناسپاس
  جانشين كردن

 ا )393: ص ،9 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روحكَم تَخْلَفمصدرية. اس  
  پس از (رخ دادن) آن (وعده)، ناسپاسي كنند

 كون السياق ظاهر  )153: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان »كإلى إشارة »ذل 
 الموعود.

    ----------------------------------------------   57آيه 
   َ َس َ ِ االَرِض ال يَن  ِ يَن كََفروا ُمع َوَمأو ‘ اذل  ُُهُم انلّار»  ُ َص   َوبَلِئَس ا

. زندياز دست خدا) بگر توانندي(منيكافران در زم هرگز مپندار كه
 ! ست يبدفرجام راستيو به، آتش است گاهشانيجا

  ...از دست خدا) بگريزيد

 يقال األرض في فائتين سابقين أي )240: ص ،7 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 
 يفوتونني. ال أي سبقني فاتني و أي فأعجزني طلبته

    ----------------------------------------------   58آيه 
   يَن ءاَمنوا یِلَستَأِذنكُمُ ـي َا اذل  َ   ا يَن َمَلكَت اَ ُلُـَم اذل َ يَبلُغُـوا ا يَن  نُكُم َواذل

اٍت ـ ِمــنكُم ثَلــ ّ َ َ ِمــن قَبــِل َصــل ‘َث  ِ َوحــ ــ تََضــعوَن ثِيــابَكُم ِمــَن وِْة الَف
 ــلو ــِد َص ــن بَع ِة َوِم َ  الظهــ ــ ‘ءِ ِة الِعشــا راٍت َلكـُـمـ ثَل َ ــ ‘ُث  ُ ــَس َعیَل م یَل

  ‘ناٌح بَعَدهُن َوالَعیَلِهم جُ  َ ُ كَذ  ‘بَعٍض  َطّوافوَن َعیَلكُم بَعُضكُم  ِّ ِلَك يُبَـ
  اهللاُ َلكُمُ  ٌ  ’ِت األي   َواهللاُ َعیلٌم َحك

، انددهيبه سن بلوغ نرس از شما كه يشما و كسان بردگان، نانمسلما يا
تان)اجازه  ورود به محل خلوت شما با همسران يسه مرتبه (برا ديبا
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خود  هايكه لباس روز ميو هنگام (استراحت) ن، از نماز صبح شيپ؛ رنديبگ
. ) سه وقت خلوت شماستها ني(ا كه؛ و پس از نماز عشا، ديآوريرا در م

(كه بدون ستين يگناه چيبر شما و آنان ه، سه خلوت نياز اگذشته 
ها (در ساعات شبانه روز) به شما خدمت چراكه) آن؛ نديآ شمااجازه نزد 

. ديو آمد دار رفت گريكديخانه) با  طيدر مح تاني(و همگ؛ كنندمي
. دهديم حيتوض تانيخود) را برا ها(يو نشانه اتيخدا آ، نيچن نيا

  . است ميدانا و حك اريبس، خداوند
  روزنيم

 نَ )403: ص ،9 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روحللحين، و  الظَّهِيرَةِ بيان م
  .الظهيرة كما قال الراغب وقت الظهر

    -----------------------------------------------   60آيه 
   ــ ِء اّلـَوالَقواِعُد ِمَن انلِّسـا ِ َن ن َ ً فیََلـَس َعیَلِهـن ُجنـاٌح اَ ال  ا

 ُ َ ينَةٍ يََضعَن ثِيا ِ ٍت  ِّ َ َ ُمتَ ُـن  َواَ «ن َغ َ  ٌ يـٌع  ’َسـتَعِففَن َخـ َ َواهللاُ 
  َعیلمٌ 

كه پوشش  ستين يگناه، ندارند ييزناشودي) امگريكه(د ايائسهيبر زنان 
را  ينتيو ز وريباشندز داشتهقصد  كه ني(البته) بدون ا؛ خود را كنار نهند

، خداوند. بهتر است شانيه) عفاف برا(اگرچ؛ (به نامحرمان) نشان دهند
  . شنوا و داناست اريبس

  بدون اينكه قصد داشته باشند زيور و زينتي را (به نامحرمان) نشان دهند

 ثيابهن بوضع قاصدات غير أي )243: ص ،7 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 
 غيرهن و اعدالقو في الزينة فإظهار أنفسهن عن التخفيف به يقصدن بل زينتهن إظهار
 أكثف بلبس يؤمرن و الخمار أو الجلباب وضع من يمنعن فإنهن الشابات أما و محظور

  ثيابهن. تصفهن لئال الجالبيب
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    -----------------------------------------------   61آيه 

  ــي َ االَ َ   یَلــَس  َ ٌج َوال  َ َ ـَـريِض  َ ا َ ٌج َوال  َ َ ِج  َ َ االَ َ ٌج َوال  َ َ 
ُ  اَنفُِســكُم اَ  ُ لوا ِمــن بُيــوتِ تَــأ ُ م اَو بُيــوِت ءابــا م اَو بُيــوِت ئِك

 ه اُم ُ انِكُـِت  م اَو بُيوِت ِا َ ـاِمكُ م اَو بُيـوِت اَ م اَو تِكُـم اَو بُيـوِت اَ
ــ  َ ُ بُيــوِت  لــِت اِلكـُـم اَو بُيــوِت  ُ ـ م اَو بُيــوِت اَ ُ ِت م اَو مــا َمَلكــ

ـَـه، َمفا ـُـ ‘اَو َصــديِقكُمِ ُ  اَ م ُجنــاحٌ یَلــَس َعیَل يًعــا اَو تـَـأ َ لوا 
  ‘اَشـــتاتًا َ وا  ِّ ـــ ُ بُيوتًـــا فََس ُ  فـَــِاذا َدَخلـــ ـــ ـــًة ِمـــن ِعنـــِد اِهللا اَنفُِس ي ِ َ م 

 َ  ُ ذ َ  ‘ًة َطيِّبَةً َ ُم ُ اهللاُ َل ِّ  ِلَك يُبَ ُ ُم األي ِت َلَعل َ   م تَعِقلو
يكه (ب ستين يان گناه) بر خودتزي(ن و ماريو لنگ و ب نايبر (افراد) ناب

غذا  )،شوديكه ذكر م هايياز خانه، رويادهيو البته بدون اسراف و ز اجازه
) خود هاي: از خانهديبخور  اي، تان پدران هاياز خانه اي، (همسران و پسرانِ

 هاياز خانه اي، تان برادران هايخانه اي، تان مادران هاياز خانه
از  اي، تانهايعمه هاياز خانه اي، تانيعموها هاياز خانه اي، تان خواهران

 دشيكه كل هاييخانه اي، تانهايخاله هاياز خانه اي، تانيهاييدا هايخانه
كه  ستين يبر شما گناه. تان ) دوستانهاي(خانه اي، ديداراريرا در اخت
(كه ذكر  هاييكه در خانه يو هنگام. ديجداگانه غذابخور اي يدسته جمع

) سالم يكين (به، شي) خوشانكينوعان و همبر (هم، ديشد وارد )،شد
. است زهيو بركت و پاك ريكه از جانب خدا پر از خ يسالم؛ ديكن
باشد كه ؛ دهديم حيشما توض يخود) را برا ها(يخدا نشانه، نيچن نيا

  . ديريعقل خود را به كار گ
  رويبدون اسراف و زياده

  غير من حاجتهم بمقدار منها يأكلوا أن )164: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
  .إفساد و إسراف

  همسران و پسرانِ

 وردت كما الزوج و االبن بيت يشمل )165: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
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  الرواية. به
  كيشاننوعان و همهم

 من فيها كان من على فسلموا المراد )165: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 الجميع فإن بعض من بعضهم أن على للداللة »أَنْفُسكُم  على: «قوله من بدل قد و هاأهل

 يوحدهم و يجمعهم اإليمان و مؤمنون أنهم على أنثى و ذكر من اهللا خلقهم قد و إنسان
  .آخر ء شي أي و الرحم من أقوى
    ----------------------------------------------   63آيه 

   َعلوا دُعا َ ُ  ءَ ال سوِل بَينَ  ا يـَن  ‘م بَعًضاِء بَعِضكُ م كَُدعا قَد يَعَلـُم اهللاُ اذل
ََسللوَن ِمنكُم ه ‘ِلواًذا يَ ِ اِلفوَن َعن اَ ُ يَن  ُم ِفتنَـٌة  “فیَلَحَذِر اذل َ اَن تُصـي

ُم َعذاٌب ایَلمٌ  َ   اَو يُصي
از شما از  ي) برخي) مانند دعوت (عاديهر كار يرا (برا امبريدعوت پ

از شما را كه با پنهان شدن در  يسانخدا ك راستيبه . ديقرار نده يگريد
. شناسديم، شوندي) خارج مامبري(از محضر پ انهيمخف، گرانيپشت سر د

و (مردم را) از آن  كننديم يچيسرپ امبريكه از فرمان پ يكسان، نيبنابرا
بزرگ به آنان  يعذاب اي) ني(سهمگ ييبال كه نياز ا ديبا، دارنديبازم

 . بهراسند، برسند
  )يهر كار يرا (برا مبرايدعوت پ

 أمر إلى الناس دعوته هو الرسول دعاء )166: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 و جامع، أمر في ليشاورهم دعوتهم و الصالح، العمل و اإليمان إلى كدعوتهم األمور من

 و دعاء ذلك فكل أخراهم أو دنياهم أمر في ء بشي أمرهم و جامعة، الصالة إلى دعوتهم
  منه. وةدع

  دارندكنند و (مردم را) از انجام آن بازمياز فرمان پيامبر سرپيچي مي

 و أعرض فعداه  )76: ص ،8 ج التفسير، في المحيط (البحر ضمن خالف معنى صد
  بعن.
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 اهللا أمر عن يعرضون الذين فليحذر )249: ص ،7 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 
  نى.المع لهذا »عن« دخلت إنما و تعالى
 عنه  )260: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشافخالفه عن األمر: إذا صد
  .أمره عن يصدون الذين »أَمرِه عنْ يخالفُونَ الَّذينَ«. و معني دونه
 يخالفون( بـ متعلّق) أمره عن( )299: ص ،18 ج القرآن، إعراب في (الجدول (

  يصدون. معنى بتضمينه
 الراغب قال كما المخالفة )415: ص ،9 ج العظيم، القرآن فسيرت في المعاني (روح :
 عن بدون استعمالها األكثر و فعله أو حاله في اآلخر طريق غير طريقا واحد كل يأخذ أن

  اإلعراض. معنى تضمين على فذاك بعن استعملت إذا و عمرا زيد خالف فيقال
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  الفرقان سورة
    ------------------------------------------------   1آيه 

َل الفُ   َ ي  تَباَرَك اذل َ   رقا ًاوَن ِللع یِلَ ؛َعبِده َ َ نَذ َ  
حق  ي اش (كتاب) جداكنندهبس بزرگ و بلندمرتبه است آن كه بر بنده

 ؛ باشد انيتمام جهان يبرا اياز باطل را نازل كرد تا هشداردهنده
  تمام

 اق.االستغر يفيد بالالم المحلى الجمع و )174: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان 

    -----------------------------------------------   8آيه 
   َ  اَو يُل ُ  {ٌ اَو تَكوُن َلهِایَلِه  ـاَجنٌة يَأ ـَوقـاَل ال ‘ُل ِم  َن ِاوِ

  َرُجًال َمسحوًرا تَتِبعوَن ِاّال 
ندارد كه از  يچرا باغ اي؛ (از آسمان) بر او افكنده نشده يچرا گنج اي

كاران  و ستم» محتاج كار كردن نباشد)؟ گري(محصوالت) آن بخورد (و د
 ». ديكنيم يرويجادوزده پ يشما فقط از مرد«گفتند: 

  و ديگر محتاج كار كردن نباشد 

 لْقى )184: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزاني كَنْزٌ من السماء ينفقه و ال   أَو هإِلَي
فليكن له جنة يأكل منها و ال يحتج إلى  يحتاج إلى المشي في األسواق لطلب المعاش

  كسب المعاش.
 363: ص الجاللين، (تفسير(  تَكُونُ لَه نَّةٌ«أَونْها«بستان  »جأْكُلُ مأي من ثمارها  »ي

  .فيكتفي بها
 نباشد محتاج او تا )195: ص ،14 ج تفسيرالقرآن، في الجنان روح و الجنان (روض 
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 ما. چون معاش طلب به

    -----------------------------------------------   11آيه 
بوا بِالّساَعةِ بَل كَ   ذ»  َ ِ َ َواَعتَدنا  ان  ً َب بِالّساَعِة َسع ذ  

را  امتيكه ق يكسان يو برا، ) دروغ شمردندزيرا (ن امتيق، نيعالوه بر ا
 . مايور آماده كردهشعله يآتش، دروغ شمارند

  عالوه بر اين

 االنتقالي. لإلضراب) بل( )311: ص ،18 ج القرآن، إعراب في (الجدول  
 لْ )430: ص ،9 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روحوا بةِ كَذَّباعانتقال. بِالس 

    -----------------------------------------------   18آيه 
ــ  ــالوا ُسبح ـــ ق ــا   نََك م ــا ــبَ نَل ــن اَن يَن ــَذ ِم   اَن نَتِخ ــا ــن اَویِل ــَك ِم ِ َء دون

 ِ ـ َول ُم َوءابا َ  ن َمتع ّ ُ َح َ َو َء   انوا قَوًما بوًراَُسوا اذّلِ
ما  يبرا. ميدانيمنزّه م اري) بسيو نقص بيتو را (از هر ع: «كننديعرض م

؛ ( ميانتخاب كن ياز تو سرپرستان رينبوده است كه غ ستهيو شا حيصح
است  نيا قتي(حق يول؛ !)ميخود را معبود آنان بخوان كه نيچه رسد به ا

 كه نيتا ا يدها) برخوردار كررا (از نعمت شاناكانيكه) آنان و اجداد و ن
يران به سبب هوس راي(ز؛ و غرور) فراموش كردند ي(تو) را (با سرمست ادي

 ». نابودشده بودند ي) افرادشان
  صحيح

 أي ما صح و ما استقام لنا. )438: ص ،9 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح  
 لنا. استقام ما و صح ما أي )191: ص ،15 ج القرآن، تفسير في (الميزان  

    -----------------------------------------------   19آيه 
  َ ا ت ِ بوكُم 

فََقد كَذ َ َ  قولو َستَطيعو ا  اَ  َ ً َ َوَمـن يَظِلـم  ‘فًا َوالن
 ُ َ ِمن ام نُِذقُه َعذابًا  ً   ب

تان دروغگو شمردند و آن را انكار  سخن نيشما را در مورد ا )،ي(آر
 ياريو نه (خود را)  دي(عذاب را) دفع كنديتوانينه م، جهيدر نت. كردند
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-يبزرگ به او م يعذاب، تم كند) سايهر كس از شما كه (در دن. ديرسان
  . ميچشان

 شما را در مورد اين سخنتان دروغگو شمردند و آن را انكار كردند

  59ص 60شماره  30توضيحات تكميلي جزء «تين  7(دكتر مستفيد ذيل آيه(« 
 به رود، بكار» بـ« با اگر رود،مي بكار» بـ« بدون گاهي و» بـ« با گاهي» كذّب« فعل

 انكار مورد كه است» چيزي« آن مفعول و است» دن و دروغ شمردنكر انكار« معناي
 دروغگو و كردن تكذيب« معناي به رود بكار» بـ« بدون اگر مثل ... و است، شده واقع

 هر گاهي است ... و شده دانسته دروغگو كه است» كسي« آن مفعول و است» دانستن
: فرقان» (تَقُولُونَ بِما كَذَّبوكُم قَدفَ: «مثل روند،مي بكار عبارت يك در هم با كاربرد دو
 را آن و شمرندمي دروغگو گوييدمي آنچه مورد در را شما آنها: يعني اينجا در ،)19

 ).سي» (في بمعني الباء أن علي قولكم، في أي تَقُولُونَ بِما كذبوكم فقد« :كنندمي انكار

    -----------------------------------------------   21آيه 
  َ َ يَن ال َوقاَل اذل    َءنا لَ ِلقا َِل َعیَلنَا  وال ُ ي  ةُ َ ئِ  ” َل اا َ نـا اَو   َلَقـِد ’ َرب

  وا  َ ا استَك ً ا كَب م َوَعتَوُعتُو ِ ِ   اَنفُ
چرا فرشتگان بر ما «گفتند: ، رو شدن با ما را ندارندكه انتظار روبه يكسان

خودشان را  راستيبه »م؟ينيبيرا نم چرا پروردگارمان اي؛ نازل نشدند
 . شدند يبزرگ انيو طغ يچي) بزرگ شمردند و مرتكب سرپاري(بس

  خودشان را (بسيار) بزرگ شمردند

 )فيه وجهان: أحدهما انه  »في أنفسهم« )686، ص: 6 إعراب القرآن و بيانه، ج
متعلق باستكبروا يعني أنهم لتكبرهم استكبروا أنفسهم أي عدوها كبيرة الشأن و أصله من 

  ..و نزّله منزلة الالزم. استكبره إذا عداه كبيرا
  ) :رُوا )365تفسير الجاللين، صتَكْباس هِم لَقَدي شأن أَنْفُستكبروا ف.  
 )أي عظموا أنفسهم  )96، ص: 8 البحر المحيط في التفسير، ج هِمي أَنْفُسأي تكبروا ف

روا في بسؤال رؤية اللّه، و هم ليسوا بأهل لها. و المعنى أن سؤال ذلك إنما هو لما أضم
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أنفسهم من االستكبار عن الحق و هو الكفر و العناد الكامن في قلوبهم الظاهر عنه ما ال 
 .يقع لهم

    -----------------------------------------------   22آيه 
َوَن   َ ُ ةَ كَ ئِ  ” َل ايَوَم  َ وَ  ي الب ِم ُ َ  يَوَمِئٍذ ِل جوًرا يَقولو َ ًا    ِح

خواهند ن يبشارت چيكاران ه گناه، آن روز، ننديكه فرشتگان را بب يروز
به ما امان ده و (عذاب را)  )،ايخدا: «(نديگويداشت و (با ترس و هراس) م

 ». از ما دفع كن
  به ما امان ده و (عذاب را) از ما دفع كن

 )أي لنكن في معاذ منكم )199، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
 )فرة حينئذ أي يقول الك )353، ص: 4 الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، ج

للمالئكة هذه الكلمة استعاذة منهم كما كانوا يقولونها في الدنيا عند لقاء عدو أو نحوه أي 
  .اسئل اللّه أن يمنع ذلك منعا

 )راً )273: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن الكشافجوراً حجحسيبويه ذكره م 
 و اللّه، معاذ: نحو رهاإظها متروك بأفعال المنصوبة المتصرفة غير المصادر باب في

 هجوم أو موتور عدو لقاء عند بها يتكلمون كانوا كلمة هذه و. اللّه عمرك و اللّه، قعدك
 أ: للرجل الرجل يقول و: سيبويه قال. االستعاذة موضع يضعونها: ذلك نحو أو نازلة،
 أن اللّه من طالب المستعيذ ألنّ منعه، إذا حجره من هي و حجرا،: كذا، فيقول و كذا تفعل
  .حجرا يحجره و منعا ذلك يمنع أن اللّه أسأل: المعنى فكان يلحقه فال المكروه يمنع
 )إصابته من يخاف ما رؤية عند يقولونها كلمة )34: ص ،19 ج التنوير، و التحرير 

 أن منه يخاف الذي الرجل رأى إذا الرجل كان:عبيدة أبو و الخليل قال. االستعاذة بمنزلة
  .عوذة هي و قتلي، حرام أي محجوراً، حجراً: له يقول الحرم شهراأل في يقتله
 )و .حجرا ذلك يحجر أن اللّه أسأل: فالمعنى )133: ص ،3 ج الجامع، جوامع تفسير 

 هذه و قعدك: قيل كما واحد، بموضع الختصاصه فيه، تصرّف فعل، او فعل، على مجيئه
: »محجوراً« .استعاذة موضع يضعونها ازلة،ن هجوم أو عدو لقاء عند يقولونها كانوا كلمة
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 و المالئكة، يطلبون أنّهم :المعنى و مائت موت: قالوا كما معناه، لتأكيد جاءت لحجر، صفة
 العدو لقاء عند يقولونه كانوا ما رؤيتهم عند قالوا و لقاءهم كرهوا القيامة يوم رأوهم إذا

 .الوتور

    ----------------------------------------------   25آيه 
   ما ُق الس ََشق َِّل َويَوَم  ُ يًال  ةُ كَ ئِ  ” َل اءُ بِالَغماِم َو   تَ

و  شوديشكافته م، ست يكه ابر يكن) كه آسمان در حال ادي(را  يروز
 . شوندينازل م فرشتگان گمان يب

  در حالي كه ابري است

 )بِالْغَمامِ«الباء في قوله:  )202، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج ماءتَشَقَّقُ الس «
للمالبسة و المعنى تتفتح السماء متلبسة بالغمام أي متغيمة، و إما بمعنى عن و المعنى إما 

  تتفتح عن الغمام أي من قبل الغمام أو تشققه.
    ----------------------------------------------   26آيه 

  کُُل يَوَمِئِذ ا{   ِللر َق َ  ‘ِن ا َ َن يَوًما  االك  َو ً   ِفريَن َعس
) ي(خدا يبرا، زواليثابت و ب ييروا كه) فرمان شوديدر آن روز (آشكار م

 . سخت خواهد بود يبر كافران روز و، رحمان است
  زوالثابت و بي

 )الملك المطلق يومئذ حق ثابت  )203، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .للرحمن
 )قُّ« )135، ص: 3 تفسير جوامع الجامع، جالْح ذئموي لْكمنِ« الثّابت»: الْملرَّحل« ،
  .كلّ ملك يزول يومئذ و يبطل و ال يبقى إلّا ملكه ألنّ
 )الحق: الثابت: ألنّ كل ملك  )275، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

  يزول يومئذ و يبطل، و ال يبقى إال ملكه.
 )الثابت له لزوال كل ملك  )354، ص: 4 الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، ج

  يومئذ اال ملكه.
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 )أي السلطنة القاهرة و  )12، ص: 10 لمعاني في تفسير القرآن العظيم، جروح ا
 .االستيالء الكلي العام الثابت صورة

    -----------------------------------------------   39آيه 
  ُ بنا َلُه االَمثاَل َو َ َ  ال»  ُ اَو ً نا تَتب  َ   ال ت

 )،رفتنديو (چون نپذ، ميكرد انيرا ب قيحقا )،اقوام ني(از ا كيهر  يبرا
 . ميابود كردرا ن يهمگ نيقي به

  حقايق را بيان كرديم

 (مترجم)  ترجمه شده است؟ اگر به الميزان هم توجه كنيم » حقايق«به » مثَل«چرا
  ي تاكيد و انذارش را در نظر گرفته است.را جنبه» مثل زدن«بينيم كه مي
 )كال منصوب بفعل يدل عليه قوله:  )218، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج
فإن ضرب األمثال في معنى التذكير و الموعظة و اإلنذار، و التتبير » ه الْأَمثالَضَرَبنا لَ«

 .التفتيت

 )نازل العذاب أن لهم بينا كال و أي )267: ص ،7 ج القرآن، تفسير في البيان مجمع 
  .مقاتل عن يؤمنوا لم إن بهم
 أو يجوز نصبه بفعل يفسره ما بعده اي : و حذرنا  )484، ص8(الدرالمصون، ج

  ذكَّرنا، ألنهما في معني: ضَرَبنا له األمثال.
    -----------------------------------------------   42آيه 

َِتنـا ِا  ِ ا َعـن ءا َد یَلُِضنل   َ  َلـوال َ  ‘نا َعیَلهـااَن َصـ ـوَن حـ َ َوَسـوَف يَع
َوَن الَعذاَب َمن اََضل َسبيًال  َ  

نمانده بود كه ما  يزيچ، ميكردينم يستادگيا مان انياگر بر (عبادت) خدا
كه عذاب  يهنگام زوديبه». ها منحرف كند و برگرداند ) آنيرويز (پرا ا

 . تر استگمراه يخواهند دانست چه كس، نندي(خدا) را بب
  برگرداند

 )و اإلضالل كأنه مضمن معنى الصرف )222، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
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 )لقد كاد  قال ابن عباس معناه )269، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
يصرفنا عن عبادة آلهتنا و تأويله قد قارب أن يأخذ بنا في غير جهة عبادة آلهتنا على 

  .وجه يؤدي إلى هالكنا
 )(يضلّنا) بتضمينه معنى يصرفنا )22، ص: 19 الجدول في إعراب القرآن، ج.  
 )نا أ) 23، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جتهنْ آللُّنا عضي لَي

ليصرفنا عن عبادتها صرفا كليا بحيث يبعدنا عنها ال عن عبادتها فقط، و العدول إلى 
  .اإلضالل لغاية ضاللهم بادعاء أن عبادتها طريق سوي

    ----------------------------------------------   49آيه 
  ِ ُ ُسِقيَه ؛بِه ؛َ نِل   {بدََلًة َميًتا َو ّا َخَلقنا ا ِ ً  كَث ِ   اَنعاًما َواَنا

 انياز چهارپا ياريبس، و با آن، ميزنده كن آن يلهيمرده را به وس ينيتا زم
  ها و انسان

 . ميكرد رابيس، كه از مخلوقات ما هستند را
  كه از مخلوقات

 )28، ص: 19 الجدول في إعراب القرآن، ج( (أنعاما و أناسي) متعلّق بحال من (امم).  
 )ا خَلَقْنا« )269، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، جمالمجرور في الجار و » م

  موضع نصب على الحال.
    ----------------------------------------------   53آيه 

َيِن ه َوهَُو   َج ابلَ َ َ ي  اذل اٌت َوهــ ُ ُمـا ـ ذا َعذٌب  َ ٌج َوَجَعـَل بَي ُ ذا ِملـٌح ا
جوًرا َ ًا  ً َوِح َز َ  

 نيا. به حركت درآورد شانيرا در مجرا ايكه (آب) دو در ست ياو كس
، آن دو نيو ب، شور و تلخ است، )يگريو آن (د، نيريگوارا و ش، )يكي(

 كيهر  ييكه گو چنان؛ ) قرار داد (تا با هم مخلوط نشونديدني(ناد يمانع
 !»اين كيكامالً دور باش و نزد:) «ديگويم يگريبه د

  كامالً دور باش و نزديك نيا

 )هي الكلمة التي يقولها  )287، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
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رناها، و هي هاهنا واقعة على سبيل المجاز، كأن كل واحد من البحرين المتعوذ، و قد فس
يتعوذ من صاحبه و يقول له: حجرا محجورا، كما قال ال يبغيانِ أى ال يبغى أحدهما على 
صاحبه بالممازجة، فانتفاء البغي ثمة كالتعوذ هاهنا: جعل كل واحد منهما في صورة 

  .الباغي على صاحبه، فهو يتعوذ منه
 )حجرا محجورا هي كلمة تقال عند التعوذ كما  )32، ص: 7 إعراب القرآن و بيانه، ج

أسلفنا في هذه السورة، و لكنهما هنا تقاالن على سبيل المجاز كأن كل واحد من 
البحرين يتعوذ من اآلخر و يقول له حجرا محجورا، فإعراب حجرا محجورا مفعولين 

» بينهما برزخ ال يبغيان«ية البيانية. و سيأتي قوله للقول المحذوف جيد للغاية من الناح
في سورة الرحمن فقد شبههما كما قلنا بطائفتين متعاديتين تريد كل منهما اإليقاع 
باألخرى و تتربص بها الدوائر و تنتهن السوانح و الفرص، و لكنها عند ما تحصل على ما 

لمقول، و هذا من أبلغ القول و أبينه تريد تمتنع من البغي، فجعل المعنى المستعار كاللفظ ا
  و أكثره تجسيدا و مالءمة للمعنى المراد.

    -----------------------------------------------   59آيه 
  ا ـــم ي َخَلـــَق الس ذل و اســـتَوي  ُ ُمـــا  ِســـتِة اَيـّــاٍم  َ َ  ِت َواالَرَض َومـــا بَي َ

ِش  َ  ا  ‘ال ا ؛ل بِهئئَ ُن فَس ً   َخب
در شش روز ، آن دو است انيكه مو آنچه را  نها و زميهمو كه آسمان

(جهان) مستقر شد (و شروع به  ييروا آنگاه بر تخت فرمان. ديآفر
 قتي(حق، از او كه آگاه است، نيبنابرا. (او) رحمان است. ؛ كرد) يحكمران

 . را) بپرس
  بنابراين از او كه آگاه است، (حقيقت را) بپرس

 )ه عن حقيقة الحال يخبرك بها فاسأل )233، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج
 فإنه خبير.
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    ----------------------------------------------   63آيه 
     َوِعبادُ ا ُُم ا َ َطـ َ االَرِض َهونًـا َوِاذا  َ شوَن  َ يَن  ِهلـوَن قـالوا ِن اذل

  ًماـ َسل
هستند كه با آرامش و تواضع بر  يكسان، ) رحمانيبندگانِ (خاص خدا

، اروا) به آنان خطاب كنندن كه جاهالن (به يو هنگام، رونديراه م نيزم
  ؛ نديگويم زيآم مسالمت يسخن )،العمل زشت و تند عكس جاي(به 

  خاص

 )أضافهم إلى الرحمن تخصيصا  )291، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  .و تفضيال

    ----------------------------------------------   64آيه 
ًدا َوقِياًما  ُ ِم  ِّ َ ِ توَن  يَن يَب

َواذل  
يپروردگارشان به صبح م يبرا اميو ق آنان كه شب را در حال سجده هم

 ؛ رسانند
  رسانندشب را ... به صبح مي

 )البيتوتة إدراك الليل سواء نام أم ال )240، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
 )قال الزجاج كل من أدركه الليل فقد  )279، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج

  .ن لربهم بالليل في الصالةبات نام أو لم ينم و المعنى يبيتو
 )البيتوتة أن يدركك الليل  )44، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

  .نمت أو لم تنم
 )البيتوتة: خالف الظلول، و هو  )292، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

 أو بأكثره.و الظاهر أنه وصف لهم بإحياء الليل  ... أن يدركك الليل، نمت أو لم تنم

    ----------------------------------------------   67آيه 
   يَن ِاذا َواذل  َ وا َو ُ َ يَق فوا َو ِ ُ  ي

َ َ ذ  اَنَفقوا  َ   ِلَك قَواًماب
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و  كننديم رويادهينه ز، كننديم نهي) هزيهر كار يآنان كه چون (برا هم

(دو  نيا نيب يحد وسط )،شان و (روش خرج كردن، رنديگينه سخت م
 ؛ راه) است

  نندكهزينه مي

 )اإلنفاق بذل المال و صرفه في رفع  )240، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .حوائج نفسه أو غيره

    -----------------------------------------------   68آيه 
ــ  ــَع اِهللا ِال َن َم ــد ــَن اليَ ي َواذل ـ ــَس ال ــوَن انلف َ َواليَقتُل َ َم اهللاُ ِاّال  ًها ءا  َ  

 َ نو َ َّقِ َوال   اَثاًما ِلَك يَلَق َوَمن يَفَعل ذ  ‘بِا
را كه  يو كس پرستنديرا نم يگريمعبود د، »اهللا«آنان كه در كنار  هم

كشتن او) كامالً  كه نيمگر (ا، كشندينم، اش را) حرام كرده خدا (كشتن
 يفريبا ك، كند نيهر كس چن. كنندي) زنا نمنيو (همچن، حق (باشد)

 . خواهد شد مواجه(سخت) 
  اشد)مگر (اينكه كشتن او) كامالً حق (ب

 )أي ال يقتلون النفس اإلنسانية التي  )241، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج
  حرم اهللا قتلها في حال من األحوال إال حال تلبس القتل بالحق كقتلها قصاصا و حدا.



اء    531  سورة الش

 

  الشعراء سورة
    -----------------------------------------------   13آيه 

     روَن ـ ه َويَضيُق َصدري َواليَنَطِلُق ِلسا فَاَرِسل ِا
به هارون  نيبنابرا؛ شوديو (گره از) زبانم باز نم شوديمتنگ  امنهيو س
 ؛ من باشد) اري) بفرست (كه دستيوح زي(ن

  به هارون (نيز وحي) بفرست (كه دستيار من باشد)

 )أي أرسل ملك الوحي إلى هارون  )259، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج
نائبة أو أشكل عليه أمر: أرسل إلى ليكون معينا لي على تبليغ الرسالة يقال لمن نزلت به 

 .فالن أي استمد منه و اتخذه عونا لك

    -----------------------------------------------   19آيه 
  َوفََعلَت فَعَلتََك ال  ِفريَن  فََعلَت َواَنَت ِمَن الك  

 » . يزشتت را كرد اريآن كار بس، يكه از ناسپاسان بود يو در حال
  آن كار بسيار زشتت را كردي

 )261، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج( »لْتي فَعللداللة على عظم خطره » الَّت
 .78طه: »: فَغَشيهم منَ الْيم ما غَشيهم«و كثرة شناعته و فظاعته نظير ما في قوله: 

    ----------------------------------------------   22آيه 
   َ  اَن َعبدَت ب َ َ ا   ُ َ   َوتکَِل نِعَمٌة  ا   ءيَل ِا

ياش را بر من م كه منّت ست ينعمت، لياسرائ يگرفتن بن ي) به بردگاي(آ
 !»؟يگذار

  به بردگي گرفتن

 )يقال عبده و أعبده إذا اتخذه عبدا )293، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  
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 )تعبيدك بنى إسرائيل )306، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج. 

    ----------------------------------------------   35آيه 
  ُ َج ِ ُ يُد اَن ي هُ ِ ِِس اذا ؛م ِمن اَرِضكُم  وَن  َ ُ   تَأ

شما ، نيبنابرا. كند رونيب تان نيشما را از سرزم شيبا جادو خواهديكه م
  »د؟يدار يچه نظر
  چه نظري داريد

 )رُونَ من المؤامرة و هي  )310، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جتَأْم
  المشاورة.
 )رُونَ« )156، ص: 3 تفسير جوامع الجامع، جى المشاورةمن المؤامرة و ه» تَأْم.  
 )رُونَ« )273، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، جلعل المراد باألمر » فَما ذا تَأْم

اإلشارة عليه لما أن المشير يشير على من يستشيره بلفظ األمر فالمعنى إذا كان الشأن 
هذا فما ذا تشيرون علي أن أعامله به حتى أعمل به و ذلك أنه كان يرى نفسه ربهم 

  .يراهم عبيده و ال يناسب ذلك حمل األمر على معناه المتعارفاألعلى و 
 )إنما شاور قومه في ذلك )295، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج. 

    -----------------------------------------------   42آيه 
  َ ب َُقر َِن ا َ كُم ِاًذا    قاَل نََعم َوِان

عالوه بر پاداششان) شما از مقرّبان (دربار من (، صورت نيدر ا؛ بله«گفت: 
 ». شد ديخواه) زين

  عالوه بر اين

 )296، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »إِنَّكُم مع ما تعطون من الجزاء  »و
  .»إِذاً لَمنَ الْمقَرَّبِينَ« و األجر
 )وعدهم أن يجمع لهم إلى  )312، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

  موسى: القربة عنده و الزلفى.الثواب على سحرهم الذي قدروا أنهم يغلبون به 
 )فرعون لهم  »قالَ« )77، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج»منَع« 



اء    533  سورة الش

 

 .عندي »إِذاً لَمنَ الْمقَرَّبِينَ«مع ذلك  »و إِنَّكُم«لكم ذلك 

    -----------------------------------------------   50آيه 
  َ   «قالوا الَض   ِانّا   َربِّنا ُمنَقبِلوَن  ِا

ما به  رايز؛ ديرس ديبه ما نخواه يانيز چيه )،شكنجه نيدر ا«(گفتند: 
 ؛ ميگرديپروردگارمان بازم شگاهيپ

  هيچ زياني به ما نخواهيد رسيد

 )إنا ال نستضر بهذا العذاب الذي توعدنا  )276، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .به
 )اره ال ضرر علينا فيما تفعله يقال ض )296، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج

  .يضيره ضيرا و ضره يضره ضررا
    ----------------------------------------------   53آيه 

   َدا ِ ا ُن  َ ِ يَن ـ ئِِن حفَاَرَسَل  ِ  
 يرا برا يدر شهرها افراد، آگاه شد) ميپس از آن(كه) فرعون (از آن تصم

  . ) فرستادروهايگرد آوردن (ن
  پس از آن (كه) فرعون (از آن تصميم آگاه شد)

 )الفاء فصيحة  )80، ص: 10 عظيم، جروح المعاني في تفسير القرآن ال. 

    ----------------------------------------------   54آيه 
 ِان ه   ـ ِذَمٌة قیَللوَن ُؤال ِ   ِء َل

 ؛ اندكوچك اريبس يگروه، نانيا شك يب«(و گفت:) 
  اندگروهي بسيار كوچك

 )ء بقيته القليلة الشرذمة من كل شي )277، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج. 

    ----------------------------------------------   59آيه 
  َ ذ   ِلَك َواَوَرث َ   ا ب ا   ءيَل ِا

به  لياسرائ يآن (نعمت)ها را به بن )،بيترت نيبود و (بد نيما) چن ي (اراده
 . ميارث داد
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  ي ما) چنين بود(اراده 

 )277، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج( »كأي األمر كذلك» كَذل 

    -----------------------------------------------   60آيه 
  َ ق ِ ُ ُم   فَاَتبَعو

 . دنديرس لياسرائ يبنبه ، ديطلوع خورش ي پس در آستانه
  رسيدند

 )أي لحقوا ببني إسرائيل )277، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
 )فلحقوهم. )315، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 

    ----------------------------------------------   77آيه 
   ُم َعُدوٌّ  َ ِاّال َرب الع  فَِا َ  

 ني(چن نايجهان ارياخت البته مالك و صاحب. پس آنان دشمن من هستند
 ؛ )ستين
  البته

 )أي لكن رب العالمين ليس كذلك )283، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج. 

    -----------------------------------------------   89آيه 
َ اهللاَ بَِقلٍب َسیلٍم     ِاّال َمن اَ

 خواهداز آن سود ، خدا آورد ( ي(پاك و) سالم برا يكه دل يالبته كس
 ». برد)

  البته

 )الستثناء منقطع، و المعنى: لكن من أتى فا )28، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج
 .اهللا بقلب سليم فإنه ينتفع به

    -----------------------------------------------   94آيه 
ُ َوالغاو  ا    َن {فَكُبِكبوا ف

  ؛ شونديبا صورت به دوزخ افكنده م ياپيپ، پس آن (بت)ها و گمراهان
 



اء    535  سورة الش

 

  پياپي با صورت

 أي ألقوا في الحجيم علي وجوهم مره بعد اخري. )442،ص2(معجم الفاظ القرآن ج 

 )الكبكبة: تكرير الكب، جعل  )322، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
التكرير في اللفظ دليال على التكرير في المعنى، كأنه إذا ألقى في جهنم ينكب مرة بعد 

  .مرة حتى يستقرّ في قعرها
 )أي ألقوا في الجحيم على  )101، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

  .م مرة بعد أخرى إلى أن يستقروا في قعرها فالكبكبة تكرير الكبوجوهه
    ----------------------------------------------   99آيه 

     َوما ا ِموَن  اََضنل ُ  ا
ِاال  

 ؛ ما را گمراه كردند، كاران گنه) نيتنها (هم )،ي(آر
  آري؛

 (مترجم) رسد با استفاده از اند و هم عطف، كه به نظر ميواو را هم اعتراضيه گفته
 شود.ف آن به ماقبلش، بهتر نشان داده مي، عط»آري«ي كلمه

 )ة )94، ص: 19 الجدول في إعراب القرآن، ج(الواو) اعتراضي. 

 )الواو عاطفة أو حالية )96، ص: 7 إعراب القرآن و بيانه، ج.  
  تنها عامل گمراهي ما (همين) گنهكاران بودند

 (مترجم) ل مفهوم آيه، رسد براي انتقااگرچه آزاد ترجمه شده است ولي به نظر مي
 باشد.» فقط گنهكاران، ما را گمراه كردند«اين عبارت مناسب تر از عبارت 

    ----------------------------------------------   128آيه 
  اَتَبنوَن بِكُّلِ ريٍع ءايًَة تَعبَثوَن  
يبنا م يعالمت يبر هر مكان مرتفع، يو سرگرم كاريهودهيدر حال ب ايآ

  ؛ )؟دي(تا به هم فخر بفروش دكني
 تا به هم فخر بفروشيد

 )كأنهم كانوا يبنون على قلل الجبال و  )300، ص: 15 ن في تفسير القرآن، جالميزا
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كل مرتفع من األرض أبنية كاألعالم يتنزهون فيها و يفاخرون بها من غير ضرورة 
 تدعوهم إلى ذلك بل لهوا و اتباعا للهوى فوبخهم عليه.

    ----------------------------------------------   129آيه 
دُلوَن   َ   َوتَتِخذوَن َمصانَِع َلَعلكُم 

- يآب م هايها و مخزنها و كاخقلعه، ديجاودان بمان كه نيا ديو به ام
 ؛ د؟سازي

  هاي آبقلعه ها و كاخ ها و مخزن

 (مترجم) .هر سه تعبير، نقل شده است  
  )المصانع مأخذ الماء جمع مصنع  )310، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج

 .نع هي القصور و الحصونقال أبو عبيدة كل بناء مصنعة و قال قتادة و مجاهد المصا

    ----------------------------------------------   135آيه 
   ّ ُف َعیَلكُ  ِا ٍ اَ   م َعذاَب يَوٍم َعظ

 ميبزرگ بر شما ب يمن از عذاب روز رايز )؛دياوري(پس شكرش را به جا ب
 ». دارم

  پس شكرش را به جا بياوريد؛

 )تعليل لألمر بالتقوى أي إني آمركم ) 301، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .ى شكرا ألني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أن تكفروا و لم تشكروابالتقو
    ----------------------------------------------   149آيه 

  َ ِباِل بُيوتًا فاِره   َوتَنِحتوَن ِمَن ا
 د؟يتراشها را) ميو (آن ديكنيانتخاب م هاييها خانهو استادانه از كوه

  و استادانه

 )أي حاذقين  )305، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج  
  كنيدانتخاب مي

 )(تنحتون) بتضمينه معنى تتّخذون )109، ص: 19 الجدول في إعراب القرآن، ج. 
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    ----------------------------------------------   165آيه 
 اَتَأتوَن اذل راَن ِمَن الع َ َ  
 ؛ د؟روييسراغ مردان م، مردم انياز م ايآ
  مردم

 )و العالمين جمع عالم و هو الجماعة من  )309، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج
 الناس.

    ----------------------------------------------   166 آيه
  ُ كُم ِمن اَزواِج ُ قَوٌم عادوَن  ‘مَوتََذروَن ما َخَلَق َلكُم َرب   بَل اَن

؛ يآر د؟يكنيرهام، است دهيآفر تانيتان را كه پروردگارتان برا و همسران
 » . ديتجاوزكار يشما افراد

  آري؛

 )114، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج(  مقَو لْ أَنْتُمونَبعاد 
  .إضراب انتقالي 
 )و هو إضراب بمعنى االنتقال )184، ص: 8 البحر المحيط في التفسير، ج.  
 )(بل) لإلضراب االنتقالي )114، ص: 19 الجدول في إعراب القرآن، ج.  
 )إضراب انتقالي )119، ص: 7 إعراب القرآن و بيانه، ج. 

    ----------------------------------------------   168آيه 
  ُ ّ ِلَعَمِل   م ِمَن القایلَن قاَل ِا

 ؛ شدت متنفّرمبه، ) كار شمانيمن از (ا: «گفت
  شدت متنفّرمبه

 )أي من المبغضين غاية  )114، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
 .البغض

    ----------------------------------------------   196آيه 
ه  یلَن  {َوِان االَو ِ ُ   َل زُ

 . ) وجود داردزي(ن انينيشيپ هايدر كتاب، و (خبر نزول) آن
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  خبر نزول

 )الضمير للقرآن أو نزوله على النبي ص. )320، ص: 15 تفسير القرآن، ج الميزان في 

    -----------------------------------------   209و  208آيه 
ا ُمنِذروَن   َ يٍَة ِاّال  َ  اَهَلكنا ِمن  َ  * َوما ِ ُنّا ظـ ي َوما    ِذ

پند و  يبرا يهشداردهندگان كه نيمگر ا، ميرا نابود نكرد يشهر چيما ه
 . ميكار نبود ستم و ما، (مردم) داشتند ي موعظه

  براي پند و موعظة

 )ا ألنها مفعول له، على  ... )338، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جو إم
 معنى: أنهم ينذرون ألجل الموعظة و التذكرة.

    ----------------------------------------------   212آيه 
ولوَن   َ َ مِع  ُم َعِن الس    ِا
 . اند) منع شدهي(اخبار آسمان دنيآنان از شن رايز

  انياخبار آسم

 )أي إن الشياطين عن سمع األخبار  )328، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج
 .و االطالع على ما يجري في المإل األعلى معزولون السماوية

    ----------------------------------------------   215آيه 
  َ ُؤِمن بََعَك ِمَن ا َِن ات ِ   َواخِفض َجناَحَك 

 . مهربان و فروتن باش، كننديكه از تو اطاعت م يو با مؤمنان
  مؤمنانيو با 

 )بيانية )133، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج.  
 )من للبيان )408، ص: 4 الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، ج.  

    ----------------------------------------------   223آيه 
مَع َواَ  كِذبوَن يُلقوَن الس ُ ُ َ  

 زيبه چ يول؛ ( سپارندي) با دقت گوش ميبيغ ي(هادهيكه به شن يدر حال
 ». نديگويدروغ م شترشاني) و برسندينم يقيدق
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  رسندولي به چيز دقيقي نمي

 )و السمع مصدر بمعنى المسموع و  )330، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج
المراد به ما سمعه الشياطين من أخبار السماء و لو ناقصا فإنهم ممنوعون من االستماع 

تام و ال كامل و لذا يتسرب إليه  مرميون بالشهب فما استرقوه ال يكون إال ناقصا غير
 الكذب كثيرا.

    ---------------------------------------------   225آيه 
  ُ ُم    َ اَ َ  َ َ اَ يمو َ   ّلِ واٍد 
باطل) وارد  اي(حق  اينهي(جاهالنه) در هر زم، كه شاعران ينيبينم ايآ
 . كننديمسرايي و سخن شوند يم

  ندكنسرايي ميشوند و سخناي (حق يا باطل) وارد ميدر هر زمينه

 )على ذهب إذا هيمانا يهيم هام :يقال )331: ص ،15 ج القرآن، تفسير في الميزان 
 فربما حد على يقفوا أن غير من القول في استرسالهم واد كل في بهيمانهم المراد و وجهه
 القبيح يهجى كما الجميل هجوا ربما و المحمود الحق يمدح كما المذموم الباطل مدحوا
 الفطرة سبيل عن انحراف ذلك في و الحق عن صرفوا و الباطل لىإ دعوا ربما و الدميم

 عن العدول من يفعلون ال ما قولهم كذا و الحق، إلى الداعية الرشد على المبنية اإلنسانية
  .الفطرة صراط
 )في الشعراء أن تر ألم أي  )142: ص ،10 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني روح 
 كل في و الخيال و الوهم شعاب من شعب كل في و قالال و القيل أودية من واد كل

 من معين سبيل إلى يهتدون ال وجوههم على يهيمون الضالل و الغي مسالك من مسلك
 الوقاحة و الصلف تيه في يتيهون و السفاهة و الغواية سباسب في يتحيرون بل السبل
 و بالحرم النسيب و يةالسن الطاهرة األنساب في القدح و المحمية األعراض تمزيق ديدنهم
 .الهجاء و المدح في التفريط و اإلفراط طرفي بين التردد و االبتهار و الغزل
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    ----------------------------------------------   227آيه 

  ُ ِل َ يَن ءاَمنوا َو اذل ِاال ِ ُ ـ وا الّصا َ وا ِمن بَعـِد مـا ِت َوَذ َ ا َوانتَ ً وا اهللاَ كَث
وا ِ و  ’ظُ َ يَن َظ ُمنَقلَ َوَسيَعَلُم اذل ٍب يَنَقبِلوَن ا اَي  

 اراند و خدا را بسيكرده ستهيشا يآورده و كارها مانيكه ا يمگر شاعران
 يديكه مورد ستم قرار گرفتند (با اشعار توح و پس از آن، كننديم ادي

كاران خواهند دانست به چه  ستم زوديبه. از دشمن) انتقام گرفتند، خود
 . ) بازخواهند گشتيمكان (وحشتناك

  مگر شاعراني

 )استثناء من الشعراء المذمومين )331، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج.  
 )لُوا « )326، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، جمع نُوا وينَ آمإِلَّا الَّذ

حاتالو هم شعراء المؤمنين »الص.  
 )مؤمنين استثناء للشعراء ال )143، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

  .الصالحين
 )استثنى الشعراء المؤمنين )344، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج.  

  (با اشعار توحيد خود از دشمن) انتقام گرفتند

 )االنتصار االنتقام، قيل: المراد به رد  )332، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج
ا بها النبي ص أو طعنوا فيها في الشعراء من المؤمنين على المشركين أشعارهم التي هجو

  الدين و قدحوا في اإلسالم و المسلمين، و هو حسن يؤيده المقام.
    



 541  سورة انلمل  

 

  النمل سورة
    -----------------------------------------------   10آيه 

ا ‘َواَلِق َعصاَك   ّ َ َ َ   ف َ   َ َ   َرءاها  ا    ّ َ يَُعّقِب نٌّ َو ًا َو ِ    ‘ُمد َـف  و َ ال
ُرَس  ي ا اُف دَلَ َ ّ ال   لوَن ِا

كه به ديكه آن را د يو) هنگام، پس (انداخت. ندازيرا ب اتيدست چوب
، كوچك و چابك است يمار ييكه گو طوريبه ، كندسرعت حركت مي

. (به آن) پشت كرد و پا به فرار گذاشت و پشت سرش را (هم) نگاه نكرد
 ؛ ترسنديمن نم شگاهيدر پ، امبرانيپ رايز؛ نترس، يموس يا«(ندا آمد:) 

  انداخت

 )الفصيحة الفاء )344: ص ،15 ج القرآن، تفسير في الميزان.  
 )االفاء في قوله تعالى:  )159: ص ،10 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني روحفَلَم 
  .فصيحة تَهتَزُّ رآها
    -----------------------------------------------   11آيه 

  َل ُحسنًا بَعَد سو بَد  ُ ٌ ِاّال َمن َظَلَم  ّ َغفوٌر َرح   ٍء فَِا
سپس ، كه مرتكب ستم شود ي) كسيول؛ بترسند ديكاران با (گنهالبته 

ي(او را م، كند ليتبد يكيآن را) به ن، (با توبه و عمل صالح، بعد از گناه
 ؛ آمرزنده و مهربانم اريمن بس رايز؛ )آمرزم

  البته (گنهكاران بايد بترسند، ولي)

 )نْ إِلَّا )214:ص ،8 ج التفسير، في المحيط البحرم المعنى و منقطع، استثناء ، ظَلَم :
 .غيرهم ظلم من لكن
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  با توبه و عمل صالح

 )بالحسن و المعصية مطلق بالظلم المراد )345: ص ،15 ج القرآن، تفسير في الميزان 
  .السيئ بعد الصالح العمل أو المعصية بعد التوبة السوء بعد

    -----------------------------------------------   13آيه 
   ا  ّ َ َ  ف ُم ءاي ًة قالوا هَء َ ِ ٌ ـ تُنا ُمب ٌ ُمب   ذا ِس

گفتند: ، نزدشان آمد، كه واضح و روشن است يدر حال، كه معجزات ما يهنگام
 ». آشكار است ييجادو نيا«

  درحالي كه واضح و روشن است

 )رَةً )164: ص ،10 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني روحصباآليات من حال م 
  .واضحة بينة أي
 )البينة الظاهرة: المبصرة )351: ص ،3 ج يل،التنز غوامض حقائق عن الكشاف. 

 )الظاهرة: المبصرة )231: ص ،19 ج التنوير، و التحرير. 

    -----------------------------------------------   17آيه 
  ِلُسیَلم َ ِ َ  {َن ُجنودُهَوُح ِ فَُهم يوَز

ِس َوالط ّنِ َواِال ِ   ِمَن ا
(حضور نزد)  براي، ها و پرندگانو انسان انيجن يعني، مانيسل انيسپاه

 . ) بازداشته شدندنظمييو ب يشدند و (از پراكندگ يدآورگر، او
  نظمياز پراكندگي و بي

 )كل اختالط و التفرق من يمنعون فهم )352: ص ،15 ج القرآن، تفسير في الميزان 
 .مكانه في كل حبس و آخرهم إلى أولهم برد بĤخر جمع

    -----------------------------------------------   19آيه 
ا َوقاَل َرّبِ اَوزِ   ِ ً ِمن قَو َم ضاِح َس  فَتَ اَنَعمـَت    اَن اَشكَُر نِعَمتََك ال  ع

  َ  َو َ ـــ َ ـــَل ص َ ي َواَن اَ ضـــوادِلَ َ ِتـــَك  ِعبـــاِدَك  ِلًحا  َ َ ِ ُه َواَدِخنلـــي 
 الص َ   ِلح
كرد  ي) از سخن آن (مورچه) به حالت خنده تبسمماني(سل، سبب نيبد

 يشكر نعمتت را به جا شهيهمبده كه  قيبه من توف، پروردگارا«و گفت: 
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) كه بر من و پدر و مادرم يهمان (نعمت؛ حال جدا نشوم) نيآورم (و از ا
كنم كه تو از  ايستهي) كار شايده قيتوف(به من  كه نيو ا يكرد يارزان

بندگان صالحت وارد  ي در زمره شيو مرا به رحمت خو، يآن خشنود شو
 ». كن

  كرد يبه حالت خنده تبسم

 )كاً انتصب )175: ص ،10 ج العظيم، القرآن تفسير في نيالمعا روحعلى ضاح 
 الضحك مقدر أو الضحك إلى التبسم حد تجاوز قد أعني الضحك في شارعا أي الحال
  .بعضهم عن الطيبي نقله كما مقدرة حال أنه على بناء
 )أي شارعا في الضحك و متجاوزا حد  )222: ص ،8 ج التفسير، في المحيط البحر

  إلى الضحك. التبسم
 )و الضحك في شارعا تبسم )356: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف 

  .الضحك إلى التبسم حد تجاوز قد أنه يعنى فيه، آخذا
    ----------------------------------------------   22آيه 

ِط بِه  ُ  َ ا ِ َ بَعيٍد فَقاَل اََحطُت  َكََث َغ ٍ  ؛َ   َوِجئتَُك ِمن َسبٍَا بِنَبٍَا يَق
آمد  مانيآنگاه (نزد سل. چندان درنگ نكرد )،كه بود ييپس (هدهد در جا

من از ؛ يندار يكه تو از آن آگاه افتمي يآگاه يزياز چ«و)گفت: 
 ؛ امآورده تيبرا يقطع ي) سبأ خبرني(سرزم

پس آن (هدهد در جايي كه بود) چندان درنگ نكرد آنگاه (نزد سليمان آمد 
  و) گفت

 )رَ )359: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن الكشافغَي يدعبعيد، زمان غير ب 
 .سليمان من خوفا إسراعه على للداللة المدة بقصر مكثه وصف و .قريب عن: كقوله

 )على عائد فمكث في الضمير أن الظاهر )224: ص ،8 ج التفسير، في المحيط البحر 
 على للداللة المدة، بقصر مكثه وصف و. قرب عن أي بعيد، زمن غير أي الهدهد،
  .سليمان من خوفا ،إسراعه
 )للهدهد الضمير أن الظاهر )181: ص ،10 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني روح 
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: فقيل التهديد؟ بعد غيبته من مضى ما: قيل كأنه لمقدر بيان الكالم و زمان صفة بعيد و
 على للداللة بذلك مكثه زمان وصف و مديد، غير زمانا مكث أي بعيد غير مكث

  .السالم عليه سليمان من اخوف إسراعه
 )غيبته في الهدهد فلبث معناه قيل )340: ص ،7 ج القرآن، تفسير في البيان مجمع 
  .رجع ثم قليال
 )كَثَ« ضمير )355: ص ،15 ج القرآن، تفسير في الميزانأن يحتمل و لسليمان »فَم 

 .الحقه الثاني و السياق سابق األول يؤيد و للهدهد يكون

    -----------------------------------------------   23آيه 
  ّ ٌ  ِا ٌش َعظ َ ا  َ ٍء َو َ  ِ

َت ِمن لُکّ ِلكُُهم َواوتِ َ اًَة  َ   َوَجدُت ا
 ي(كه برا يزيو از هر چ كنديم يكه بر آنان پادشاه افتميرا  يمن زن

 ي) تخت پادشاهژهيو و (به، به او داده شده است )،سلطنت الزم است
 ؛ دارد يبزرگ

  كندپادشاهي مي

 ودهم و تتصرف. )620،ص2(معجم الفاظ القرآن الكريم جتَس 

  كه براي سلطنت الزم است

 )هو ء شي كل اآلية في ء شي بكل المراد )355:ص ،15 ج القرآن، تفسير في الميزان 
  .العظيم الملك لوازم من
 )421:ص ،4 ج المبين، الكتاب تفسير في الثمين الجوهر( و تينْ أُوتكُلِّ م شَي ء 

  .الملوك اليه يحتاج
    -----------------------------------------------   27آيه 

  قاَل َسنَنظُرُ اََصَدقَت اَم كُنَت ِمَن الك َ   ِذب
 ؛ دروغ اي يكرد كه راست گفت ميخواه يبررس يزود به«) گفت: ماني(سل
  بررسي

 )نَنْظُرُ )363: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن الكشافهو الذي النظر من س 
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  .التصفح و التأمل
 )التصفح و التأمل: هنا رالنظ )232: ص ،8 ج التفسير، في المحيط البحر. 

    ----------------------------------------------   28آيه 
  ا  ِجعوَن  ه ذَهب بِِكت َ ُم فَانظُر ماذا   تََول َع ُ   ذا فَاَلِقه ِایَلِهم 
و  ري) از آنان فاصله بگيآنگاه (كم. فكنيمرا ببر و بر آنان ب ي نامه نيا
 ». كننديم ييوگو با هم چه گفت نيبب

  (كمي) از آنان فاصله بگير

 )تراهم مكان في وقع عنهم تنح أي )357: ص ،15 ج القرآن، تفسير في نالميزا.  
 )بحيث قريب، مكان إلى عنهم تنح أي )232: ص ،8 ج التفسير، في المحيط البحر 

  .القول من بعض إلى بعضهم به يرجع ما و منهم يصدر ما تسمع
 )تنح أي )188: ص ،10 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني روح.  
 )قريب مكان إلى عنهم تنح )363:ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف 

  .فيه تتوارى
    ----------------------------------------------   32آيه 

    ـقاَلت ي ََلُؤا اَفتو  َا ا  َ   ا ّ ا َح ً ي ما كُنُت قاِطَعًة اَ دوِن  اَ َ   تَ
 چيمن (تاكنون) در ه. ديدر مورد كارم نظرم ده، سران يا«(ملكه) گفت: 

 ». ديا شما نزد من حضور داشته كه نمگر اي، امرفتهنگ يقطع ميتصم يكار
  امتصميم قطعي نگرفته

 )عليه العزم و به القضاء األمر قطع )359: ص ،15 ج القرآن، تفسير في الميزان.  
    ----------------------------------------------   34آيه 

يـَــًة اَفَســـدوها َوَجَعلـــو ق  َ ُلـــوَك ِاذا َدَخلـــوا   اَلـــت ِان ا ةَ اَهِلهـــا  ِ ـــةً  ا اَ اَِذل» 
 ِلَك يَفَعلوَن َوكَذ  

 سازنديم رانيآن را و، شونديم يكه وارد شهر يهنگام، پادشاهان«گفت: 
و  كشاننديو ذلت م ي) را به خوارنيو بزرگان و قدرتمندان آن (سرزم

 ؛ كننديم ني) چنشهي(هم
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  ويران

 )غلبة إلى إال تنتهي ال الحرب إن أي )360: ص ،15 ج القرآن، تفسير في الميزان 
  .أعزتها ذلة و القرى فساد فيها و اربينالمتح أحد
 )قالوا ثمة من و خرّبوها أى )365:ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف 

  .الخربة: للفساد
 )وها )193: ص ،10 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني روحدبتخريب أَفْس 

  .األموال من فيها ما إتالف و عماراتها
 )القطع و الحرق و بالهدم خربوها أي)236: ص ،8 ج التفسير، في المحيط البحر.  

    -----------------------------------------------   36آيه 
   ــا  ّ َ َ  َء ُســیَلم ف ــا َ ــاٍل  ِ ِــّدونَِن 

ُ  ؛َ ِن ــءات َن قــاَل اَ ـّـا ِ  ٌ ُ كـُـ ءات اهللاُ َخــ م بـَـل اَنــ
َن  َِديِتكُم تَفَر ِ  

) گفت: ماني(سل، آمد مانيكه نزد سل يو) هنگام، را فرستاد يپس (شخص
آنچه  رايز )؛دي(اشتباه كرد د؟يدهي) به من مارزش ي(ب يمال ياپيپ ايآ«

 نميبي(م، يآر. كه به شما داده است ست يزيبهتر از چ، خدا به من داده
 ؛ دايدل خوش كرده تانهيكه) شما به هد

  پس (شخصي را فرستاد و)

 )أي حذف الكالم في )194:ص ،10 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني روح 
  .إلخ جاء فلما الهدية فأرسلت

    ----------------------------------------------   37آيه 
  ــا ــم فنََلَ ــع ِایَلِه  رِج ــا ُم ِم  ــ َج ِ ُ ــا َونَل ِ  ُ

َ ــَل  ــوٍد القِبَ ُن ِ ُم   ُ  أتِيَ ــًة َو اَِذل
 وَن ص ِ  

سراغشان  يانيسپاهبا  شكيب، نشوند) مينزد آنان بازگرد (و بگو اگر تسل
مت) در برابرش نداشته باشند و قطعاً مقاو ي(برا يطاقت چيكه ه مييآيم

 ». ميكنيم شان رونيبا حقارت و ذلت از آنجا ب
  هيچ طاقتي
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 )لَ ال )238: ص ،8 ج التفسير، في المحيط البحربالمقاومة القبل حقيقة و طاقة، ال:  ق 
 .تقابلوهم أن تقدرون ال أي المقابلة، و

    ----------------------------------------------   39آيه 
ّنِ اَنَا ءاتي  ِ ّ َعیَلِه  «تَقوَم ِمن َمقاِمَك  قَبَل اَ ؛َك بِهقاَل ِعفريٌت ِمَن ا َوِا

 ٌ   َلَقِويٌّ اَم
يم تيمن آن را برا، يزيبرخ تيكه از جا از آن شيپ« گفت: يثيجنّ خب

 ». هستم نيو ام رومندين (كار) نيو بر ا آورم
  خبيثي

 )197: ص ،10 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني روح( »فْرِيتأي خبيث  »ع
 .مارد

    ----------------------------------------------   42آيه 
   ا  ّ َ َ ُشِك ـ َءت قيَل اَهف َ ه «كَذا  ـ َن َ َواوتينَـا الِعلـَم ِمـن قَبِلهـا  ‘هُـَو  {قاَلـت 

 َ ِ   َوكُنّا ُمس
 ايآ«(به او) گفته شد: ، ) آمدسبأ يكه (ملكه يو) هنگام، كرد نيپس (چن

 نياز ا شيپ. خودش است ايگو«گفت: » است؟ گونه نيتخت سلطنت تو ا
شده بود و ما  داده ي) به ما آگاهمانيسل ي العاده از قدرت خارق زي(ن

  ». مي(او) بود ميتسل
  از قدرت خارق العاده سليمان

 )فهي لما رأت العرش و سألت عن أمره  )366: ص ،15 ج القرآن، تفسير في الميزان
جابت أحست أن ذلك منهم تلويح إلى ما آتى اهللا سليمان من القدرة الخارقة للعادة فأ

إلخ، أي ال حاجة إلى هذا التلويح و التذكير فقد علمنا » و أُوتينَا الْعلْم منْ قَبلها«بقولها: 
 .بقدرته قبل هذه اآلية أو هذه الحالة
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    -----------------------------------------------   44آيه 

َح  قيَل    ِ ال َا ادُخ ا َراَتُه َحِسبَتهُ  «َ ّ َ َ ةً  ف اوَ  ُ ه ‘كََشَفت َعـن سـاقَ ـ  {قـاَل ِان
 َ ُ ٌح  َ َ دٌ ِمن قَوار ر’  ّ ُت َمـَع ُسـیَلم  قاَلت َرّبِ ِا َ ـ َواَسـ ُت نَف َ َن هلِل َظ

َ الع  َرـّبِ  َ  
كه  يو) هنگام، پس (داخل شد. »قصر شو اطيوارد ح«به او گفته شد 

 سيخ كه نيا يو (برا، ست اياچهيدرگمان كرد كه آن ، ديرا د اطيح
 نيا«) گفت: ماني(سل. كرد انيرا نما شيو) ساق پاها ديدامن بركش، نشود
سبأ) گفت:  ي(ملكه» . كه با قطعات بلور فرش شده است ست يقصر

در برابر ، مانياكنون) همراه سل من به خود ستم كردم و (هم، پروردگارا«
 » . شدم ميتسل، انيپروردگار جهان يعني، اهللا
  ايدرياچه

 )للجة المعظم من الماءا )366: ص ،15 ج القرآن، تفسير في الميزان.  
 )كثيرا ماء ظنته أي )203: ص ،10 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني روح.  
 )الماء معظم هي )351: ص ،7 ج القرآن، تفسير في البيان مجمع  

    -----------------------------------------------   47آيه 
َن َمَعَك   ِ نا بَِك َو  قاَل ط ‘قالُوا اط ”   ُ ُ قَوٌم تُفتَنوَن  «م ِعنَداهللاِ رِئُك   بَل اَن
فال بد «گفت: » . ميما (وجود) تو و همراهانت را به فال بد گرفت«فتند: گ

) نزد خداست (كه به، شما تان به شما خواهد  سبب اعمال به زودي(عذابِ
 ». ديا شده شيكه آزما ديهست يشما افراد، يآر. )درسي

  آري

 )االنتقالي لإلضراب) بل( )179: ص ،19 ج القرآن، إعراب في الجدول.  
    -----------------------------------------------   48آيه 

ِ االَرِض َواليُصِلحوَن   ِسَعةُ َرهٍط يُفِسدوَن  َدينَِة  ِ ا َن    َو
؛ كردنديفساد م نيكوچك بودند كه در آن سرزم ي نُه دسته، در آن شهر
  نه اصالح
  نُه دستة كوچك
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 )إلى قيل و العشرة دون العصابة الرهط )374: ص ،15 ج القرآن، تفسير في الميزان 
  .انتهى األربعين
 )على يطلق جمع اسم هو )206: ص ،10 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني وحر 

 إلى السبعة من أو الثالثة من هو الكشاف في و الراغب قال كما العشرة دون العصابة
 .العشرة

    ----------------------------------------------   49آيه 
  َ َيِّ ُ وا بِاِهللا نَل َ  نَلَقوَلن ِلَویِلِّـه {َواَههَل  {نهقالوا تَقا ـدنا ؛ُ ِ َ  ؛َمهـکِلَ اَهـهِل  مـا 

 َوِانّا َلص َ   ِدقو
به صالح و  يديترد چيكه بدون ه دي) به خدا قسم بخوردييايب«(گفتند: 
: ما در مييخونخواهش بگو بهو پس از آن  ميبزن خوناش شبيخانواده

يما راست م قتاًيو حق ماش حضور نداشتيهنگام كشته شدن خانواده
 ». مييگو
  حضور

 )هالكهم حضرنا ما أي )207: ص ،10 ج العظيم، القرآن رتفسي في المعاني روح. 

    ----------------------------------------------   54آيه 
وَن  “َولوًطا ِاذ قاَل ِلَقوِمه  ِ ُ تُب   اَتَأتوَن الفاِحَشَة َواَن

كه (به  يدر حال ايآ«آنگاه كه به قوم خود گفت: ؛ كن) اديلوط را (
 ؛ د؟يكن يزشت را م اريآن كار بس، ديكني) نگاه مگريكدي

  به يكديگر

 )بعضا بعضكم يرى حال في أنتم وأي  )376: ص ،15 ج القرآن، تفسير في ميزانال 
 .حين الفحشاء بعض إلى بعضكم ينظر و
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    -----------------------------------------------   60آيه 

  ــم ــن َخَلــَق الس اَم ـُـو ََل َل  ِت َواالَرَض َواَ ــما م ِمــَن الس  نــا بـِـهِء مــا  ؛ًء فَاَنبَ
  َجةٍ َحدا َ تـ ئَِق ذاَت  ِ َن َلكُـم اَن تُن  ما  َها َ ُ قَـوٌم  ‘ٌه َمـَع اهللاِ ـ اَِءلـ ’وا َشـ بَـل 

  يَعِدلوَن 
و از  د؟يرا آفر نها و زميآسمان كه ي) كساي، آنان بهترند ي(معبودها ايآ

 زانگيخرم و بهجت هاييباغ، آن يلهيو به وس، فرستاد تانيبرا يآب، آسمان
همراه  ايآ. ديانيدرختانش را برو ديكه محال است شما بتوان ميانديرو
منحرف  يافراد، است كه آنان نيا قتيوجود دارد؟ حق ييخدا، »اهللا«

  . هستند
  محال است شما بتوانيد

 )معنى الكينونة: االنبغاء. أراد  )376، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  .أن تأتى ذلك محال من غيره

 )أي ما صح و ما كا )216، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج نَ لَكُم
  .ما أمكن لكم

 )أي لم يكونوا يقدرون على إنبات  )358، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  .شجرها
 )يعنى نتوانى و  )64، ص: 15 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

  مقدور شما نباشد.
  منحرف

 )لُونَ )216، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جدعمن العدول بمعنى  ي
 االنحراف أي بل هم قوم عادتهم العدول عن طريق الحق بالكلية و االنحراف عن

  .االستقامة في كل أمر من األمور فلذلك يفعلون
 )لُونَ من عدل الذي يتعدى بالباء، أو يعدلون  )286، ص: 19 التحرير و التنوير، جدعي

  ن).(عـ عن الحق من عدل الذي يعدى ب
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    ----------------------------------------------   62آيه 
  ِاذا َدعـاهُ َويَكِشـُف الّســو ُضــَطر يـُب ا ُ ـن  َعلُكُـاَم َ  َء َو  ’َء االَرِض م ُخَلفــا

  ‘ٌه َمَع اهللاِ ـ اَِءل   وَن قیَلًال ما تََذ
 ـ) شخص درمانده راي) آن كه (دعااي، آنان بهترند ي(معبودها ايآ

و مشكالت را برطرف  اهيو بد كنديكه او را بخواندـ اجابت م يدرهنگام
همراه  ايآ. دهديقرار م نيزم) ي(خود در رو نانِيو شما را جانش كنديم
  . ديريگي(از شما) پند م يوجود دارد؟ اندك ييخدا، »اهللا«
  ني) زمي(خود در رو نانيجانش

 )لذي يعطيه السياق أن يكون المراد ا )383، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج
فة األرضية التي جعلها اهللا لإلنسان يتصرف بها في األرض و ما فيها من بالخالفة الخال

و إِذْ قالَ ربك للْمالئكَةِ إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ «الخليقة كيف يشاء كما قال تعالى: 
  .30البقرة: »: خَليفَةً
    ----------------------------------------------   66آيه 

  َةِ بَِل اد ِ ِ األ ُُهم  ُ  َشّكٍ ِم ‘َرَك ِع َ  «ابَل  و َ ا  ُ ِم   بَل 
(به سبب غرق شدن در ، است كه دانش آنان در مورد آخرت نيا قتيحق
يدر شكّ امتيآنان در مورد ق، يآر. است دهيرس انيبه پا )،اتيماد 

 . آنان از (درك) آن كورند، يآر؛ برندي(بزرگ) به سر م
  حقيقت اين است

 )إضراب و انتقالبل حرف  )413، ص: 2 إعراب القرآن الكريم، ج  
 )بل حرف إضراب انتقالي )244، ص: 7 إعراب القرآن و بيانه، ج  
 )إضراب عما تقدم على  )224، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

  .وجه يفيد تأكيده و تقريره
    ----------------------------------------------   72آيه 

   َ  قُل َع َستَعِجلوَن  اَن يَكو ي  َرِدَف َلكُم بَعُض اذل  
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 قتاًيحق، در آن شتاب شود ديخواهيكه م ييزهاياز چ يبرخبسا چه بگو:
 . ) به شما برسدزوديشما باشد و (به يدر پ

  زودي) به شما برسددر پي شما باشد و (به

 )سيردفكم و يأتيكم العذاب محققا. )389، ص: 15 الميزان في تفسير القرآن، ج  
 )صار كالرديف  أي تبعكم عن قرب و )265، ص: 8 البحر المحيط في التفسير، ج

  .التابع لكم بعض ما استعجلتم به
 )ضمن معنى فعل يتعدى بالالم  )381، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

 نحو: دنا لكم و أزف لكم، و معناه: و تبعكم و لحقكم.

    -----------------------------------------------   81آيه 
   ِ  َوما ِ َعـن َضلــ  اَنَت  مـ ِدي العُـ ِ ِ ُسـِمُع ِاّال َمـن يُـؤِمُن  «َل ِ ِان   ئئب ِتنـا فَُهـم اي

 َ و ِ   ُمس
 ياز گمراه )،لهيوس ني(و بد، يكن تيافراد كور را هدا يتوانيو تو نم

كه به  يرسانيم يتو (دعوت خود را) فقط به گوش كسان. يدورشان كن
 . (ما) هستند ميتسل، جهيو در نت، دارند مانيما ا هايو نشانه اتيآ

  شان دور سازيهدايت كرده (و بدين وسيله) از گمراهي

 )أبعده عن الضالل بالهدى )383، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج. 

    -----------------------------------------------   84آيه 
   ّ   َح ِ َ ءو قاَل اَ ِاذا  ُ ب ب

ئئذ  ُ تَعَملوَن اي ا اَّما ذا كُن ً ا ِع ِ يطوا 
ُ  َ    َو

را م هايو نشانه اتيآ ايآ: «ديفرماي(خدا) م، نديآيمكه  يپس هنگام
اصالً شما  د؟ها نداشتيبه آن يعلم ي احاطه چيكه ه يدر حال؛ ديانكار كرد

  د؟كردييم يكارجز انكار) چه (
  اصالً

 )و أم هنا منقطعة، و ينبغي أن تقدر ببل  )270، ص: 8 البحر المحيط في التفسير، ج
ا على وحدها. انتقل من االستفهام الذي يقتضي التوبيخ إلى االستفهام عن عملهم أيض

 ء كنتم تعملون؟ جهة التوبيخ، أي: أي شي
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    ----------------------------------------------   86آيه 
َوا اَنّا َجَعنلَ   َ  َ ـاَ ً ِ َل یِلَسكُنوا فيِه َوانلهاَر ُمب اا ایل‘  ذ  ِانٍت ِلَقـوٍم ِلـَك َأليـ 

  يُؤِمنوَن 
و روز ، ابنديتا در آن آرامش  ميآورد داند كه ما شب را پديتوجه نكرده ايآ

افراد  يبرا هايينشانه )،دهي(پدنيدر ا شك ي)؟بمي(قرار داد بخشيرا روشن
 . وجود دارد مانيباا

  اندآيا توجه نكرده

 )الرؤية قلبية ال بصرية ألن  )239، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
نفس الليل و النهار و إن كانا من المبصرات لكن جعلهما كما ذكر من قبيل المعقوالت أي 

  .م يعلموا أنا جعلنا الليل بما فيه من اإلظالم ليستريحوا فيه بالقرار و النومأ ل
    -----------------------------------------------   91آيه 

   ا  ُت اَ ِا ِ ُ َمها َوَلهـ اَعبَُد َرب ه ا َ ي  ءٍ ُ {ِذِه ابلدََلِة اذل َ  ُت  «ل ِ ُ َوا
 َ َ  اَن اَكو ِ ُس   ِمَن ا

همو كه آن ؛ شهر رابپرستم نايام كه فقط پروردگار (بگو:) من مأمور شده
ام و مأمور شده، اوست يفقط برا زيو همه چ، و محترم كرده است زيرا عز

 ؛ باشم شدگانميتسلكه از 
  عزيز و محترم كرده است

 )أو  سوره ابراهيم) 37ذيل - 558، ص: 2 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
 .ألنه محترم عظيم الحرمة ال يحل انتهاكه
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  قصصال سورة
    ------------------------------------------------   6آيه 

ــ  ِّ َ ُ ــام َو َن َوه َ ِ َِي  ُ ِ االَرِض َو  ُ َ ــوا َن  ن ــا  ُم م ــ ــا ِم ُ َن َوُجنوَد
َذروَن  َ  
آنان كه  ي و به واسطه ميامكانات و اقتدار فراهم آور شانيبرا نيو در زم
از آن  انشيآنچه را كه فرعون و هامان و لشكر، فشار بودند ري) زني(در زم

 . ميبه آنان نشان ده، ددنيترسيم
  به واسطه آنان كه (در زمين) زير فشار بودند

 )أي من بني إسرائيلمنهم  )375، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  
  :روض الجنان و  -  7، ص: 5 الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، جنيز رك

في تفسير القرآن العظيم، روح المعاني  - 95، ص: 15 روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج
 .254، ص: 10 ج

 (مترجم) اين است كه فرعونيان »اسرائيلمن بني«در » من«رسد معناي به نظر مي ،
 ترسيدند؛ يعني، نابوديشان را، ديدند.چه را كه از آن مياسرائيل آني بنيبه واسطه

    ------------------------------------------------   9آيه 
  َ َ ِ اَُت  َ ٍ  َوقاَلِت ا ُت َع   ال « َوَلَك  ُ   اَ تَقتُلوهُ َع اَو  يَنَفَعنا

وَن  {نَتِخَذه ُ َش ُ ال ا َو   َودَلً
چشم من و تو خواهد  يروشن ي هيما )،نوزاد نيا«(همسر فرعون گفت: 

 ياو را به فرزند اي، سودمند باشد مانيكه برا ديبه آن ام؛ دياو را نكُش. شد
  . دنديفهم ينمبود كه (عاقبت كار را)  يدر حال نيو ا، ». ميريبگ
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 دنديفهم ي(عاقبت كار را) نم

 )ال يشعرون ما ذا يفعلون و ما هي حقيقة  )12، ص: 16 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .الحال و ما عاقبته

 ) :رُونَ بعاقبة أمرهم معه )389تفسير الجاللين، صشْعال ي مه و. 

    -----------------------------------------------   15آيه 
   َ َدينََة  ِ َغفۀَلٍ ِمن َوَدَخَل ا ـا َرُجیَلـِن يَقتَـِتالِن هـ ح  ذااَهِلها فََوَجَد ف

ــ ؛ِمــن شــيَعِته هَوه ي ِمــن شــيَعِته «؛ذا ِمــن َعــُدّوِ ي ِمــن  ؛فَاســتَغاثَُه اذل اذل َ َ

ه َ  ؛َعُدّوِ َ   {هفََو ـ مـو  يطـقـاَل هـ «َعیَلـهِ  فََق ـِل الش َ َ ه «ِن ـ ذا ِمـن  ـ َعـُدوٌّ  {ِان
 ٌ   ُمِضلٌّ ُمب

وارد شهر شد و دو مرد را در آن ، در هنگام استراحت مردم )،ي(روز
از ، يگريو د، او روانياز پ، از آنان يكي. كننديكه با هم زد و خورد مديد

 يارياز او  ادزنانيفر، او بود روانيكه از پ يپس كس. دشمنانش بود
 يمشت يموس، پس از آن. رساند ياريخواست تا در برابر دشمنش به او 

 يطانيش ياز كارها، )يري(درگ نيا«) گفت: ي(موس. دو او را كشتبه او ز
 ». آشكار است يا كننده او دشمن و گمراه. بود

  در هنگام استراحت مردم

 (مترجم)  است. » در هنگام استراحت مردم«، »علي حين غفله من اهلها«مراد از
-صادر مياللفظي (در هنگام بي خبري كه از مردم آن ترجمه عبارت به صورت تحت

  شد)، روان نيست.
    -----------------------------------------------   16آيه 

ُت نَف فَاغِفر  فََغَفَر َله  َ ّ َظ ه ‘،قاَل َرّبِ ِا ُ  {ِان ح   هَُوالَغفورُ ا
ناگوار) آن را  جيپس (نتا. من به خودم ستم كردم، پروردگارا«عرض كرد: 

 اريز؛ او پوشاند يرا برا آنناگوار)  جينتا زيو خدا (ن» . من بپوشان يبرا
  . آمرزنده و مهربان است ارياوست كه بس
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  پس (نتايج ناگوار) آن را براي من بپوشان

 )ي« )24، ص: 16 الميزان في تفسير القرآن، جرْ لهو إلغاء تبعة فعله و إنجاؤه » فَاغْف
 .من الغم و تخليصه من شر فرعون و ملئه

    -----------------------------------------------   18آيه 
   َدينَِة  ِ ا قُب فَاَصبََح  َ َ َ ـهئًِفا ي َ َ ي استَن ِ ـُخه {فَِاَذا اذل ِ َستَ  {‘بِـاالَمِس 

  {قاَل َله ٌ  مو َك َلَغِويٌّ ُمب   ِان
) يبد شامديو منتظر (پ ديترسيكه م يدر حال، )يموس، پس از آن (ماجرا

يارياز او  روزيكه د يناگهان مرد كه؛ رساندشب را در شهر به صبح ، بود
 يموس. كه به دادش برسد خواستيم ياز و ادي(دوباره) با فر، بود خواسته

. كامالً آشكار است اتيكه گمراه يهست يفرد تو يراست به«به او گفت: 
« 

  شب را ... به صبح رساند

 (مترجم) عبارت زيبايي نيست.» صبح كرد«رسد به نظر مي 

    -----------------------------------------------   23آيه 
   ّا َوَرَد ما َ َ َو ـًة ِمـَن انلّـاِس  ِـُم َء َمديََن َوَجـَد َعیَلـِه اُم ِ سـقوَن َوَوَجـَد ِمـن دو

ِ تَذوداِن  َ اَت َ   «قاَل مـا َخطبُكُمـا «ا ّ َسـ َحـ   قاتَلـا ال ِعـا ّ َواَبونـا  «ءُ يُصـِدَر ا
ٌ َشيٌخ كَ    ب
 دياز مردم را در كنار آن د يگروه، ديرس نيكه به (چاه) آب مد يهنگام

كه  ديزن را د دو، از آنان ترنييپا و، دهنديخود) آب م انيكه (به چهارپا
 نيمقصودتان (از ا«گفت: . دارنديخود را از آب خوردن) باز م اني(چهارپا
را)  شان انيكه چوپانان (چهارپا يوقتتا «گفتند:  »ست؟يكار) چ

 يرمرديپ، و پدر ما، ميدهيمان را) آب نم ما (گوسفندان، بازنگردانند
 ». م دهد)كار را انجا نيا خودش توانديسال است (و نم كهن اريبس
  (از اين كار) چيست مقصودتان

 )كُما أي ما  )269، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جقالَ ما خَطْب
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  .مخطوبكما و مطلوبكما
    ----------------------------------------------   26آيه 

  قاَلت ِاحد  هُ ـُهما ي ِ ُ  «اَبَِت استَأ َت الَقِوي االَم َ َ َمِن استَأ   ِان َخ
 رايز؛ ريمزد به كار گ يازا او را در، پدرجان« از آن دو (دختر) گفت: يكي

 نيو ام رومندي) شخص نني(ا، يريبه كار گ يتوانيكه م يفرد نيبهتر
 ». است

  را به ازاي مزد به كارگير

 (مترجم) رسد استخدام كردن واژه مناسبي نيست.به نظر مي  
  تواني به كار گيريمي

 (مترجم) .جهت رواني متن، كمي آزاد ترجمه شد 

    ----------------------------------------------   27يه آ
   ّ  ه اُريُد اَن اُنكِ  قاَل ِا َ  َحَك ِاحَدي ابنَ َ  ِ ـ تَـ َ  َ ُ َ ِحَجـٍج اَن تَـأ فَـِان  «ِ

ِن ِعنِدَك  َ ا  ً َمَت َع   «اَ   ‘اَُشق َعیَلـَك  اُريُد اَ َوما   َسـتَِجُد َء اهللاُ ِان شـا
 ِمَن الص َ   ِلح

دو دخترم را به  نياز ا يكي واهمخيمن م«) گفت: يبه موس بي(شع
و اگر ، يمن باش اريهشت سال در اخت نكهيبه شرط ا؛ ازدواج تو در آورم
بر  خواهميمن نم و، خودت است اريبه اخت، يرسان انيده (سال) را به پا

 ». افتي يخواه ستهيشا يمرا فرد، اگر خدا بخواهد. رميتو سخت بگ
  هشت سال در اختيار من باشي

 )أي على أن تأجرني نفسك أي تكون  )27، ص: 16 في تفسير القرآن، ج الميزان
 .أجيرا لي ثماني حجج

    ----------------------------------------------   28آيه 
  ِلَك بَي َوبَينََك قاَل ذ»  َ َا االََجیَلـِن قََضـيُت فَالُعـدوا    اَ َ  َواهللاُ  «َ مـا َ

  نَقوُل َوكيٌل 
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و) ، (من آزادم .من و تو (پابرجا) باشد انيم )،(قرار نيا«) گفت: ي(موس
 ستيمتوجه من ن يفريك چيه، رساندم انياز دو مدت را كه به پا كيهر 

. ناظر و مراقب گفتار ماست، خداوند. مرا بازخواست نخواهد كرد) ي(و كس
« 

  هيچ كيفري متوجه من نيست

 )العدوان  »)، سوره بقره 193ذيل آيه « 247، ص: 2 البحر المحيط في التفسير، ج
نى: اعتدى، و هو نفي عام، أي: ال يؤخذ فرد فرد من أنواعه البتة إلّا على مصدر عدا، بمع

من ظلم، و يراد بالعدوان الذي هو الظلم الجزاء. سماه عدوانا من حيث هو جزاء عدوان، 
  و العقوبة تسمى باسم الذنب، و ذلك على المقابلة

    -----------------------------------------------   32آيه 
  ا  ُج بَيضا ِ سکُل يََدَك  َجيِبَك تَ ٍء َواضـُمم ِایَلـَك َجناَحـَك  سو َء ِمن َغ

هِب  ه  «ِمَن ا ُ  فَـذانَِك  َن َوَمَالِ  نـاِن ِمـن َربِّـَك ِا َ نـوا قَوًمـا  ‘ “هـِ ُـم   ِا
  َ ف   ِسق

بدون ، و درخشان دي) تا سفآور رونيفرو بر (و ب بانتيدستت را در گر
و (در امر ، ديآ رونيب، ) زشت شده باشديسيپ يمارسبب بي (به كه نيا

دو معجزه از جانب ، ها نيا. به خود راه مده و آرام باشي ترس چيرسالت) ه
 رايز؛ )يفرعون و سران (كشور) او (ببر سوي) به ديپروردگار توست (كه با

 ». نافرمان هستند، آنان
  (در امر رسالت) هيچ ترسي به خود راه مده و آرام باش

 )تمثيل  )51، ص: 20 التحرير و التنوير، ج كناحج كإِلَي ماضْم فالوجه أن قوله و
بحال الطائر إذا سكن عن الطيران أو عن الدفاع جعل كناية عن سكون اضطراب الخوف. 
و يكون من هنا للبدلية، أي اسكن سكون الطائر بدال من أن تطير خوفا. و هذا مأخوذ 

فارسي. و الرَّهبِ معروف من أحد وجهين ذكرهما الزمخشري قيل: و أصله ألبي علي ال
و المعنى: انكفف عن التخوف  ].90أنه الخوف كقوله تعالى يدعونَنا رغَباً و رهباً [األنبياء: 

 من أمر الرسالة.
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    ----------------------------------------------   42آيه 
  ُ  نيا َلعنَةً م  ه َواَتبَع ِذِه ادل»  َويَوَم الِقي َ َقبوح ُ ِمَن ا   َمِة 

(از  امتيو روز ق، ميراهشان كرد ي گ) را بدرقه(بزر يلعنت، ايدن نيو در ا
  . رحمت خدا)دور خواهد شد

  از (رحمت) خدا دور خواهند شد 

 )أى من المطرودين المبعدين. )416، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج  
 دين من كل خير. )331، ص 2(معجم الفاظ القران الكريم جبعأي الم 

    ----------------------------------------------   55آيه 
عُــ وَ   ِ َ ضــوا َعنــُه وَ  اللغــَو  واِاذا  َ   اَ ــالُكُم َسلــ قــالوا نَلــا انُلــا َوَلكـُـم اَ ٌم ـ اَ

 ُ  َعیَل ِ ا َ م النَبتَ   ِهیل
يم ي) از آن رويياعتناي(با ب، بشنوند هودهيزشت و ب كه سخن يهنگام

شما فقط  يماست و كارها يما فقط برا يكارها: «نديگو يو م گردانند
 ». ميستيبا) جاهالن ن ينينش المت! ما خواستار (همبه س؛ خودتان يبرا
  به سالمت

 )توديع و متاركة )422، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج.  
 )قالوه توديعا لهم ال تحية )302، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج.  
 )قال )315، ص: 8 البحر المحيط في التفسير، ج ،كُملَيع المالزجاج: سالم متاركة  س

  .إلسالم تحية
  ما خواستار (همنشيني با) جاهالن نيستيم

 )بيان للداعي للمتاركة و  )302، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
 .التوديع أي ال نطلب صحبة الجاهلين و ال نريد مخالطتهم
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    ----------------------------------------------   57آيه 

  ا ِاَوقالو  ُدي  َمَعَك نُتَخَ  نَتِبِع ا ِّ  ‘ طف ِمن اَرِضنا َ ُ  َ ًمـا اََو َ َ  ُ َ ن 
  ـــ ُ ـَــر  ءاِمنًـــا  َ ـُــِایَلـــِه  ٍء ِرزقـًــا ِمـــن دَلُنـّــا َولـــُت  َ ــــ ّلِ  ُ ِكن اَ َ َ

 َ و َ   اليَع
) هدا نياگر همراه تو از ا«(مشركان) گفتند:  به، مكني يرويپ تي(كتابِ

آنان  يلهيوسو به  ميريگير ممشرك عرب قرا لسرعت (هدف هجوم قباي
امن  يحرم شانيمگر برا» . شد ميربوده خواه مان نياز سرزم )،شده رياس

(از هر ، جانب ماست از يكه رزق يو محصول وهيكه هر نوع م ميقرار نداد
  . داننديآنان نم شتريب يول؛ شود؟يم ريآن سراز يطرف) جمع و به سو
  گشته شود و نابودمال و جانمان گرفته مي

 )أريد به القتل و السبي و نهب األموال  )59، ص: 16 الميزان في تفسير القرآن، ج
  كأنهم و ما يتعلق بهم من أهل و مال يؤخذون فتخلو منهم أرضهم.

    -----------------------------------------------   61آيه 
 َ َ   اَ َ  ُه َوعًدا َحَسنًا فَُهَو َوَعدن َـيَمن َمتعن القيِه  نيـا ُه َمتـاَع ا وِْة ادل

 َ  هَُوي ُ يَن وَم الِقي َ ُ   َمِة ِمَن ا
به آن خواهد ، سبب نيو به هم مايبه او داده كوين ايكه وعده يكس ايآ

بهره  ايدن مند كردن (از) زندگيكه او را با بهره ست يمانند كس، ديرس
 از احضارشدگان (در عذاب) خواهد بود؟ امتيسپس در روز ق؛ مايداده

  به همين سبب

 )بالفاء المنبئة عن السببية )306، ص: 10 فسير القرآن العظيم، جروح المعاني في ت.  
 )للتسبيب )317، ص: 8 البحر المحيط في التفسير، ج ،يهالق وفَه.  

  به آن خواهد رسيد

 )أي فهو واصل إليه و مدركة ال محالة )408، ص: 7 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  
 )،أي مدركه ال محالة  )306، ص: 10 ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم

  .ء بالجملة االسمية المفيدة لتحققه البتة الستحالة الخلف في وعده تعالى و لذلك جي
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    ----------------------------------------------   62آيه 
 َ ُ ِم فَيَقوُل اَيَن   َويَوَم يُناد َ ا و ُ َ  ُ يَن كُن ِءَي اذل  

: ديفرمايكه م صورت نيبد؛ دهديكن) كه آنان را ندا م ادي(را  يروز
 »د؟يپنداشتيمن م يكه همواره برا يكانيشر نديكجا«

  بدين صورت

 )قُولُ« )307، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جتفسير للنداء » فَي. 

    ----------------------------------------------   66آيه 
     ءُ يَوَمِئٍذ فََعِميَت َعیَلِهُم االَنبا َسا َ فَُهم اليَ   َءلو

از ، سبب نيو به هم، مانديم دهبخش) از آنان پوشيآنگاه اطّالعات (نجات
 . كنند) دايپ ي(تا راه عذر كنندي) سؤال نمزي(ن گريكدي

  بخش)اطّالعات (نجات

 )يومئذ ال تهتدي إليهم األخبار و ال  )66، ص: 16 الميزان في تفسير القرآن، ج
  يجدون شيئا يعتذرون به للتخلص من العذاب.

  تا راه عذري پيدا كنند

 )أي ال يسأل بعضهم بعضا ليعدوا به عذرا  )66، ص: 16 قرآن، جالميزان في تفسير ال
 يعتذرون به عن تكذيبهم الرسل و ردهم الدعوة.

    ----------------------------------------------   88آيه 
ــ  ً  ــَع اِهللا ِا ــدُع َم َ َوالتَ َ   ‹ ا ءا ــ ال ــَو  هَ ـ ِال ــه ‘ِاّال هُ ــٌك ِاّال َوجَه ٍء هاِل َ  ــُه }‘  لُک َل

ُكُم وَ  َ  ا َجعو ُ   ِایَلِه 
. ستيجز او ن ييخدا چيكه ه؛ را نپرست يگريد يخدا چيه، »اهللا«همراه 

، اوست يفقط برا يران حكم. نابود خواهد شد زيهمه چ، جز ذات (پاك) او
 . ديشوياو بازگردانده م شگاهيو تنها به پ

  كه

 )أي ألنه ال إله غيره و ما بعدها في مقام  )90، ص: 16 الميزان في تفسير القرآن، ج
  ليها.التعليل بالنسبة إ
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  العنكبوت سورة
    -----------------------------------------------   10آيه 

   ِ اِهللا َجَعَل ِفتنَـَة انلّـاِس كَ  َوِمَن انلّاِس َمن يَقوُل ءاَمنّا بِاِهللا فَِاذا َعـذاِب اوِذَي 
  ُ اِهللا َوَلنِئ  ٌ ِمن َربَِّك یَلَقولُن ِانّا  َ ـا  ‘نّـا َمَعكُـمَء ن ِ اََویَلـَس اهللاُ بِـاَعَلَم 

 ُصدوِر الع  َ َ  
كه  يهنگام، پس از آن» . ميآورد مانيبه خدا ا: «نديگوياز مردم م يبرخ

آزار مردمِ (كافر) را ، ننديشكنجه و آزار بب، ) خدانياز د يرويبه سبب (پ
 جانبو اگر از ؛ )گردند يبازم نشي(و از د شمرند يمانند عذاب خدا م

با شما  ما: «نديگو يم شك يب، فرا رسد يا يروزيو پ ياري، پروردگارت
 ست؟يتر ن آگاه، گذرد يم انيجهان يها نهيخدا از آنچه در س ايآ» . ميهست

  سبب به

 )أي أوذي ألجل اإليمان باهللا بناء على  )105، ص: 16 الميزان في تفسير القرآن، ج
  .أن في للسببية كما قيل

 )ي اللَّ )345، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جف يفَإِذا أُوذأي   ه
ألجله عز و جل على أن في للسببية، أو المراد في سبيل اللّه تعالى بأن عذبهم المشركون 

  .على اإليمان به تعالى
    -----------------------------------------------   26آيه 

  َ   ‹لوٌط  {اَمَن َلهئئف ٌ ِا ِ ّ ُمها   َوقاَل ِا ّ ه «َر َ {ِان ُ ا َ   ُ هَُوال
 يمن به سو«) گفت: ميهكرد و (ابرا قيلوط او را تصد، آن (دعوت) يدر پ

اوست  شك يب. كنم يعبادت) پروردگارم هجرت م يبرا يگريد ني(سرزم
 ». است ميو حك ريناپذ كه شكست
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  لوط او را تصديق كرد

 )لُوطٌ« )357، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج نَ لَهمĤَأي صدقه  »ف
  .عليه السالم

 )أي فصدق بإبراهيم لوط )439، ص: 8 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  
  سرزمين ديگري براي عبادت

 )كأن المراد بالمهاجرة إلى اهللا هجره  )122، ص: 16 الميزان في تفسير القرآن، ج
وطنه و خروجه من بين قومه المشركين إلى أرض ال يعترضه فيها المشركون و ال 

  لمجاز العقلي.يمنعونه من عبادة ربه فعد المهاجرة مهاجرة إلى اهللا من ا
    ----------------------------------------------   39آيه 

  َ َ  َوقارو َ ِ   «َن َوهام  َو  َوَلَقد  ُ مو نـ َء ِّ ِ بِابلَ وا  َ ِت فَاسـتَك
َ انوا س االَرِض َوما    ِبق

 ليبا دال يموس يراست و به، )ميو قارون و فرعون و هامان را (هالك كرد
و ، دنديتكبر ورز نيدر آن سرزم، ) پس از آني(ول؛ آشكار نزد آنان آمد

 . زندي(البتّه) نتوانستند (از عذاب خدا) بگر
  (از عذاب خدا) بگريزند

 )أي فائتين أمر اللّه تعالى،  )363، ص: 10 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
 .من قولهم: سبق طالبه أي فاته و لم يدركه

 )اهللا كما يفوت السابقأي فائتين  )444، ص: 8 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  
 )ينَ فائتين، أدركهم أمر  )454، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جسابِق

  اللّه فلم يفوتوه.
    ----------------------------------------------   45آيه 

  ا  ِ  تُل ما َ ِایَلَك ِمَن ال ِ  او لت وْةَ ِب َواَقِِم الص»   ـل ِا الص ـي ِ  وْةَ تَ  َعـ
  َ الَفحشا ُن ُ اَ اهللاِ  رُ َوذَلِ ’رِ ِء َوا َ’  َ   َواهللاُ يَعَلُم ما تَصنَعو
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نماز را  ورا تالوت كن ، كتاب (مقدس) نيا يعني، شده يآنچه به تو وح

ناپسند و  ي(انسان را) از كارها، نماز راي؛ آور يبه جا نقص يكامل و ب
و خدا ، تر (نماز) است ) بزرگاري(اثرِ بس، خدا اديو البته ، دارد يزشت باز م

 . آگاه است تانيرهااز كا
  تر (نماز) است ياد خدا (اثرِ بسيار) بزرگ

 )و الذكر الذي هو غاية مترتبة على  )136، ص: 16 الميزان في تفسير القرآن، ج
الصالة أعني الذكر القلبي بمعنى استحضار المذكور في ظرف اإلدراك بعد غيبته نسيانا أو 

نسان و أعاله كعبا و أعظمه قدرا و إدامة استحضاره، أفضل عمل يتصور صدوره عن اإل
أثرا فإنه السعادة األخيرة التي هيئت لإلنسان و مفتاح كل خير.ثم إن الظاهر من سياق 

» و لَذكْرُ اللَّه أَكْبرُ«إن قوله: » عنِ الْفَحشاء و الْمنْكَرِ  و أَقمِ الصالةَ إِنَّ الصالةَ تَنْهى«قوله: 
» و لَذكْرُ اللَّه أَكْبرُ«خر للصالة و هو أكبر مما بين قبله، فيقع قوله: متصل به مبين ألثر آ

موقع اإلضراب و الترقي و يكون المراد الذكر القلبي الذي يترتب على الصالة ترتب 
الغاية على ذي الغاية فكأنه قيل: أقم الصالة لتردعك عن الفحشاء و المنكر بل الذي 

ها أكبر من ذلك أي من النهي عن الفحشاء و المنكر ألنه تفيده من ذكر اهللا الحاصل ب
أعظم ما يناله اإلنسان من الخير و هو مفتاح كل خير و النهي عن الفحشاء و المنكر 

 بعض الخير.

    -----------------------------------------------   56آيه 
   يَن ءاَمنو ي اَر واِسَعٌة فَِايّاَي فَاعبُدوِن ِعباِدَي اذل ا ِان  
هجرت  يي(به جا، نيبنابرا. است من پهناور نيزم، بندگان مؤمن من يا

 . ديبپرست ) تنها مراديكه بتوان ديكن
  به جايي هجرت كنيد كه بتوانيد

 ونِ« )144: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزاندبمحصل و .الجزاء مقام قائم » فَاع 
 أخرى لعبادتي تسعكم منها ناحية في عبادتي عليكم امتنع إن واسعة أرضي أن: المعنى

 في عبادتي يمكنكم لم فإن غيري تعبدوا ال و وحدي فاعبدوني كذلك كان فإذا امنه



 565  سورة العنكبوت  

 

  .فيها وحدي اعبدوني و غيرها إلى فهاجروا منها قطعة
 محذوف، شرط جواب الفاء )461: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 
 في لي فأخلصوها أرض في لي العبادة تخلصوا لم فإن واسعة أرضى إنّ: المعنى ألنّ

  غيرها.

    ----------------------------------------------   65آيه 
  ِ ّ فَِاذا َر َ ا  ّ َ َ َ َلُه ادّليَن ف ِلص ُ ُا اهللاَ  َ ِ الفکُِل َد ُ  بوا  ِّ ِاذا  َ َ ال ُهم ِا

ِكوَن  ُ   ي
سوار شوند (و در  يكه بر كشت  يتا) هنگام بندند يشرك پا نيپس (بر ا
ادت خود را (از هر كه عب  ي(آنگاه) در حال. )رنديامواج قرار گ ي محا صره

 شانيپس (خدا دعا. دهند يخدا را ندا م، اند خدا خالص كرده ي) برايشرك
 يو به خشك دهد يكه آنان را نجات م  يو) هنگام، كند يرا مستجاب م

 . ورزند يناگهان شرك م، رساند يم
  بر اين شرك پايبندند

 تصل قوله فَإِذا فإن قلت: بم ا )464: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف
ركبوا؟ قلت: بمحذوف دلّ عليه ما وصفهم به و شرح من أمرهم، معناه: هم على ما 

  .وصفوا به من الشرك و العناد
 قال الزمخشري: فإن قلت: بم اتصل  )366: ص ،8 ج التفسير، في المحيط (البحر

به، و شرح من أمرهم قوله: فَإِذا ركبوا في الْفُلْك؟ قلت: بمحذوف دل عليه ما وصفهم 
 معناه على ما وصفوا به من الشرك و العناد.

    ----------------------------------------------   66آيه 
   ا ِ ُ  یِلَكفُروا   َ  «م َویِلَتََمتعواءاتَي و َ   فََسوَف يَع

) اياز دن يكنند و (اندك يناسپاس، ميآنان داد را كه به ييها (بروند و) نعمت
 خواهند دانست! يكه به زود؛ لذت ببرند و خوش باشند
  كه به زودي خواهيد دانست

 ة) الفاء( نحل) 55، 336: ص ،14 ج القرآن، إعراب في (الجدولتعليلي 
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    -----------------------------------------------   67آيه 

  ِ ِ َ ـــُف انلّـــاُس ِمـــن  ًمـــا ءاِمنًـــا َويُتََخط َ َ َوا اَنـّــا َجَعنلـــا  َ  َ اَفَِبابلاِطـــِل  ‘اََو
 َ   يُؤِمنوَن َوبِِنعَمِة اِهللا يَكفُرو

 يحال در ؛ ميا امن (و آرام) قرار داده ي(مكّه را) حرمتوجه نكردند كه ما  ايآ
ها مورد قتل و غارت و اسارت قرار ) اطراف آنهاينيكه مردمِ (سرزم 

 كنند؟ يم يو نعمت خدا را ناسپاس آورند يم مانيبه باطل ا ايآ. رنديگمي
  رنديگمورد قتل و غارت و اسارت قرار مي

 ء الشي استالب كالخطف التخطف )151: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 يغير يزالون ال و التناهب و التغاور في تعيش يومئذ العرب كانت قد و اختالسه و بسرعة
 أقام لمن يتعرضون ال و الحرم يحترمون لكنهم النهب و السبي و بالقتل بعض على بعضهم

 أو سبي أو بقتل فيه نلم يتعرض ال آمنا حرما جعلنا أنا ينظروا لم و أ: المعنى و.فيها بها
  .الحرم خارج حولهم من يختلسون الناس أن الحال و نهب
 و قتال حولهم من يختلسون )14: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح 
  .تناهب و تغاور في حوله العرب كانت إذا سبيا
 يغزو مكة حول العرب كانت )464: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 

 يغار ال و يغزون ال فيها، آمنون قارون مكة أهل و يتناهبون، و يتغاورون، و بعضا، بعضهم
  العرب. كثرة و قلتهم مع عليهم
 و حولهم فيما بعضا بعضهم يقتل أي )458: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 
 الحرم. في آمنون هم
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  الروم سورة
    ---------------------------------------------   5و  4آيه 

  َ ُ ِمن قَبُل َوِمن بَعدُ هلِل ا ’ بِضِع ِسن َ  َويَوَمِئٍذ يَفـَرحُ  ‘الَ ُؤِمنـو   * ا
ِ اهللاِ    ‘بِنَ َشا ُ َمن  ُ ُ  «ءُ يَن ح ُ ا َ   َوهَُوال

در  يريگ مي(تصم، ) و پس از آنيروزي(پ نياز ا شيپ. در چند سال
، شوند) روزيپ انيروز (كه روم آنو در ؛ خداست يمورد) كارها فقط برا

) يشان از سو (شدن ياريقرآن و)  ييگو شيسبب (تحقّق پ  ن بهمؤمنا
 ياري، هر كس را كه بخواهد )،(خداوند. شد خواهندخوشحال ، خدا

  . و مهربان است ريناپذ و اوست كه شكست، كند يم
  سبب به

 يفرح( بـ متعلّق) بنصر( )24:ص ،21 ج القرآن، إعراب في (الجدول(.  
 متعلق) يوم( أن الظاهر و )22: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح 

  بِنَصرِ. كذا و بيفرح
 قوله كذا و بيفرح متعلق الظرف )155: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
  الروم. اهللا بنصر المؤمنون يفرح الروم يغلب إذ يوم و: المعنى و »ينْصرُ«

    -----------------------------------------------   6آيه 
ِلُف اهللاُ َوعَده «َوعَد اهللاِ   ُ َ انلّاِس ِكن اَـ لوَ  {ال وَن  َ َ   اليَع

يخداوند خلف وعده نم. حادثه را) به طور قطع وعده داده است نيخدا (ا
 . دانند ي) نمشيها از خدا و وعده يزي(چ، مردم شتريب يول؛ كند

  خدا (اين حاذثه را) به طور قطع وعده داده است

 468: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف( عود مؤكد، مصدر اللَّه 
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 ذلك اللّه وعد و اعترافا، بها لك أعترف: معناه ألنّ عرفا، درهم ألف على لك: كقولك
  .وعد معنى في سبقه ما ألنّ وعدا،
 23: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح( دعو مؤكد مصدر اللَّه 

 يقال و الْمؤْمنُونَ يفْرَح: سبحانه قوله و بونَسيغْل: تعالى قوله من المتقدمة الجملة لمضمون
 اللّه وعد: قيل كأنه وجوبا محذوف عامله و الوعد معنى في ذلك ألن لنفسه المؤكد له

 في لما اآلخرة و بالدنيا يتعلق مما كان وعد أي وعده اللَّه يخْلف ال وعدا ذلك تعالى
 اإلضمار موضع في الجليل االسم إظهار و ،جلّ و عزّ عليه المستحيل النقص من خلفه

 حاال يكون أن جوز و المصدر، لمعنى مقرر استئناف الجملة و تفخيمه، و الحكمي للتعليل
  مخلف. غير وعدا تعالى اللّه وعد: يقول سبحانه كأنه الموصوف كالمصدر فيكون منه

    ------------------------------------------------   7آيه 
َي   وَن ظاِهًرا ِمَن ا َ ُ َعِن يَع نيا َو َةِ  وِْة ادل ِ   ِفلوَن ُ غ  األ

كه از  اندشانيو ا، دانند ي) را مارزش ي(ب يفقط ظاهر ايدن ياز زندگ
  . اند غافلآخرت 

  فقط

 ال أنهم: الظاهر تنكير في و )468: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 
  .الظواهر جملة من واحدا ظاهرا إال يعلمون

    ------------------------------------------------   8آيه 
   َ يَتََفكــروا  ــم اََو ِ ِ ــم  ’اَنفُ مــا َخَلــَق اهللاُ الس و  ُمــا َ ِاّال  ِت َواالَرَض َومــا بَي

  َّقِ َواََجٍل ُمَس َ  ’بِا  َوِان  ا ِمَن انلّاِس بِِلقا ً ِم َلك ث ِّ   ِفروَن ِء َر
 انيو آنچه را كه م نيها و زم آسمان، كه خداوند اند دهيشينديبا خود ن ايآ

 قتاًيحق )،ياست؟(آر دهيمعين آفر يفمند و تا زمانصرفاً هد، آن دو است
  .كنندي) را انكار مامتيشدن با پروردگارشان (در ق رو روبه، از مردم ياريبس
  هدفمند

 لها غاية ال عبثا تخلق لم أنها بالحق )157: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
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 خلقها إنما تعالى فهو ايةغ و غرض غير من يعدم ثم يوجد ثم يعدم و يوجد بأن وراءها
 .عليها تترتب لغاية

    -----------------------------------------------   12آيه 
ِموَن   ُ   َويَوَم تَقوُم الّساَعةُ يُبِلُس ا

خدا) خاموش و (از  خيكاران (در برابر توب گنه، برپا شود امتيكه ق يروز
 ؛ شوند يم ديرحمتش) نوم
  در برار توبيخ خدا

 هو قيل و الخير من اليأس ساإلبال )465: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 
 الحجة. لزوم عند التحير

    -----------------------------------------------   21آيه 
   ً تِلَســكُنو  “ِتــهَوِمــن ءاي ــَل اَن َخَلــَق َلكـُـم ِمــن اَنفُِســكُم اَزوا ا ِایَلهــا َوَجَع

َةً    ‘بَينَكُم َمَودًة َوَر   ذ  ِا   ٍت ِلَقوٍم يَتََفكروَن ِلَك َألي
 يهمسران شما يكه از جنس خودتان برااست  نيا، او يها ) از نشانهيكي(

و  يشما مهربان انيو م، ديابيآرامش  شانيو) با ا ديتا (به آنان رو آور ديآفر
(بزرگ)  ييها نشانه، )دهي(پد نيدر ا يراست به. داد(فراوان) قرار  يسوز دل
 . شندياند يكه م ست يافراد يبرا

  به آنان رو آوريد

 كُنُوا )31: ص ،11 ج عظيم،ال القرآن تفسير في المعاني (روحتَسها أي للتميلوا إِلَي 
  مال. إذا إليه سكن: يقال إليها
 مال.: إليه سكن: يقال )382: ص ،8 ج التفسير، في المحيط (البحر  

    -----------------------------------------------   30آيه 
التَبـديَل  ‘ فََطـَر انلّـاَس َعیَلهـا ِفطـَرَت اِهللا ال  ‘َحنيًفـا فَاَقِم َوجَهَك ِلدّليِن  

َلِق اهللاِ  ِ‘  َولذ ُ ِّ وَن ن اَِ ـ ِلَك ادّليُن الَق َ َ انلّاِس اليَع َ  
 نيبه د، ياشده ليما كه به حق يو در حال، با تمام وجود، پس

خاص  نشي) آفرنيبر (ا. آور  يدر برابر خدا) رو ميو تسل يكتاپرستي(
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خدا (سرشت) مردم را بر اساس  كه) يهمان (خلقت؛ ديباش بند يخداوند پا

، نيا. نخواهد شد يرييتغ چيخوش ه دست، خدا نشيآفر. است دهيآفر آن
 . دانند يمردم نم شتريب يول؛ استاستوار  نيي(همان) آ
  با تمام وجود

 عليه اإلقبال للدين الوجه بإقامة المراد )178: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 يمينا عنه يلتفت ال بحيث فيه النظر بقصر ء الشي على كالمقبل منه غفلة غير من بالتوجه

  .شماال و
    -----------------------------------------------   32آيه 

نوا ِشيًَعا  ُم َو َ قوا دي  َ يَن  ِمَن اذل»  ُ َ ِ
َ ِم  ا دَلَ ِ ٍب  ِ  ل  

و هر ، گروه شدند ( را بخش بخش كردند و گروه شان نيآنان كه د هم
دل  ،به آنچه نزد خود دارند، يهر گروه. را گرفتند) نياز د يبخش، گروه

 . اند خوش كرده
  هم آنان كه

 للتبيين. »من« )182: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان  
    -----------------------------------------------   39آيه 

   بـُـَو َومــا َ ُ ِمــن ِربـًـا ِل بــوا ِعنــَد اهللاِ   اءاتَي َ   «اَمــواِل انلـّـاِس فَال ُ ِمــن  َومــا ءاتَيــ
يدوَن َوجَه اِهللا َزك ُ ُضِعفوَن  وٍْة  ُ ا ُ  َ   فَاُو

 شمابرابر به  نيشود (و چند اديتا در اموال مردم ز ديبده يياهر رب
خدا  يو هر چه در طلب خشنود، نخواهد شد ادينزد خدا ز، بازگردد)
قرار  يافراد ي (در زمره، (چه واجب باشد و چه مستحب)ديانفاق كن

 افتيو بركت مالِ خود را) چند برابر در يكه) آنان (پاداش اخرو ديريگ يم
 . كنند يم

  كنند چند برابر دريافت مي

 ما و: المعنى و الضعف، ذو المضعف 185: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
  .ثوابهم أو مالهم لهم يضاعف الذين هم فأولئك اهللا وجه تريدون صدقة المال من أعطيتم
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 فُونَ )46: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روحضْعذوو أي  الْم 
 بأن فسكون بكسر ضعف ذا صار أي أضعف من فاعل اسم مضعفا أن على األضعاف
 الفاعل لصيرورة فهو يسار و قوة ذا صار إذا أيسر و قوى كما أعطاه ما ثواب له يضاعف

  أصله. ذا
 ذوو اإلضعاف من الحسنات.  )481: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف

  .وة و اليسارالمقوي و الموسر، لذي الق و نظير المضعف:
 المضعف: ذو أضعاف في األجر. )394: ص ،8 ج التفسير، في المحيط (البحر  
 في األضعاف ذوو المضعفون قيل )479: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 

 يسار. ذو أي موسر و قوة ذو أي مقو رجل يقال كما الحسنات

    ----------------------------------------------   45آيه 
ـــ  ـــوا الّص ُ ِل َ ـــوا َو ـــَن ءاَمن ي َِي اذل ـــ  یِلَ ِ ـــهِل ا ـــن فَض ـــه “‘ِت ِم  ـــب  {ِان ِ ُ ال
  ِفريَن ـ ال

آورده و  مانيكه ا يبه كسان شياست كه خدا از فضل خو نيهدف ا
او رايز؛ پاداش دهد (و كافران را محروم كند)، كردند ستهيشا يكارها

  . كافران را دوست ندارد
  هدف اين است

 للغاية. الالم )198: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان  
    ----------------------------------------------   46آيه 

   َِتـه اَ “ِتهَوِمن ءاي اٍت َویِلُـذيَقكُم ِمـن َر ِّ ِياَح ُمبَ ّ ِسَل ا َِي  ؛ُ َوتِلَـ
ه ِ َ تَغوا ِمن فَضهِل  ؛الفکُُل بِا َشكُروَن  ؛َوتِلَ   َوَلَعلكُم 

(باران) دهند و از  ديفرستادن بادهاست تا نو، او يها ) از نشانهيكي(
باد) به  دني(با وز ها يكشت، و به فرمان او، اندرحمتش به شما بچش

باشد كه ؛ دياو باش ي) شما در طلب رزق و روزكه نيو (ا، نديحركت درآ
  . ديكن يشما سپاسگزار
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  تا نويد (باران) دهند

 لَ أَنْ« )483: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمعرْسي الرِّياح شِّراتببالمطر »م 
  الداللة. من فيها لما البشارةب ناطقات فكأنها
 أي بالمطر )52: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح شِّراتبم.  
 فذكر من أعالم قدرة إرسال الرياح  )397: ص ،8 ج التفسير، في المحيط (البحر

  .مبشرات بالمطر
  (مترجم)ارد را عطف به محذوفي مي دانند كه مبشرات به آن داللت د» ليذيقكم«و

يعني مبشرات يبشركم و ليزقكم ، كه به جهت عدم تكرار ترجمه حال بودن مبشرات 
 حذف و به صورت تعليلي ترجمه شد.

    ----------------------------------------------   53آيه 
   ِ ـ  ِ  اَنــَت  َومــا مـ َعــن َضلــ ِد العُــ ِ ِ ِ  «َل ُســِمُع ِاّال َمــن يـُـؤِمُن ب  ئئِان  ِتنــا فَُهــم اي

 َ و ِ   ُمس
تو ؛ يدور كن شانيو از گمراه يكن تيداافراد كور را ه يتوانيو تو نم

 يهاو نشانه اتيكه به آ يرسانيم يكسان(دعوت خود را) فقط به گوش 
 . (ما) هستند ميتسل، جهيو در نت، دارند مانيما ا
  شان دور كني گمراهي

 عدي و بهادي متعلقان ضاللتهم عننمل) 255،81: ص ،7 ج بيانه، و القرآن (إعراب 
  صرفهم.ت معنى لتضمنه بعن
 بهادي متعلّق) ضاللتهم عن( نمل) 209،81: ص ،20 ج القرآن، إعراب في (الجدول 

 صارف. معنى بتضمينه

    -----------------------------------------------   54آيه 
  ا ُ ي َخَلَق َجَعَل ِمن بَعِد هللاُ اذل  ُ ًة  َجَعَل ِمن بَعِد َضعٍف قُو  ُ م ِمن َضعٍف 

ٍة َضعًفا َوَشيبَةً  قُو‘   َشا لُُق ما  ُ َوهَُو  «ءُ َ   الَعیلُم الَقد
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قوت ، يآنگاه پس از ناتوان. ديآفر ناتوانكه شما را ابتدا  ست يكس، »اهللا«
(او) هر چه . قرار دادي ريو پ ي(دوباره) ناتوان، سپس بعد از قوت. ديبخش

  . دانا و تواناست ارياوست كه بس )،ي(آر. نديآفر يم، را كه بخواهد
  شما را ابتدا ناتوان آفريد

 قوله )486: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف نْ خَلَقَكُمم فكقوله ضَع 
 و الضعف بنيتكم و جبلتكم عليه ما و أمركم أساس أنّ يعنى عجلٍ منْ الْإِنْسانُ خُلقَ
  ضعافا. األمر أول في ابتدأناكم أى ضَعيفاً الْإِنْسانُ خُلقَ
 جعل و ضعفاء ابتدأكم أي )57: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح 

  .]28: النساء[ ضَعيفاً الْإِنْسانُ خُلقَ و: تعالى كقوله أمركم أساس الضعف
 ابتدأكم أي ضعف من خلقكم ابتداء أي )205: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 

 ضعفاء.

    -----------------------------------------------   60آيه 
ِ ِان َوعَد اِهللا َحقٌّ   َستَِخفنَك ا «فَاص يَن اليوقِنوَن َوال ذل  

 نيقيكه  يو مبادا كسان، خدا حق است ي كه وعده؛ صبور باش نيبنابرا
 . منحرف كنند، يكه دار يندارند تو را از راه و روش د رست

مبادا كساني كه يقين ندارند، تو را از راه و روش درستي كه داري، منحرف 
  كنند

 (مترجم)  رسد به كار بردن نظر ميبنا بر توضيحات كشاف، مفردات و لسان به
 -اندچنانچه برخي مترجمان به كار برده- و امثال آن براي پيامبر(ص) » سريسبك«

 صحيح نباشد.

 )ال يحملنك على الخفة و  )488، ص: 3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
 .القلق جزعا مما يقولون و يفعلون

 ) :289المفردات في غريب القرآن، ص( تَخسال ي وأي: ال 60[الروم/   فَّنَّك ،[
 .يزعجنّك و يزيلنّك عن اعتقادك بما يوقعون من الشّبه
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 )تَطار و  )80، ص:9 لسان العرب، جلهما فاس خَف و الطَرب زَعتَخَفَّه الجابن سيدة: اس
 .لم يثبت. التهذيب: استَخَفَّه الطَّرَب و أَخَفَّه إذا حمله على الخفّة و أَزال حلْمه
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  لقامن سورة
    -----------------------------------------------   7آيه 

     َوِاذا تُت  َعیَلِه ءاي ّ َ  تُنا َو َ ا  ً ِ  ُمستَك  َن َ َسَمعها   َ ا ن  ً هُ  «اُذُنَيِه َو ِّ فَبَ
  بَِعذاٍب ایَلٍم 

يي گو؛ كند يمتكبرانه پشت م، شود يما بر او خوانده م اتيكه آ  يهنگام
پس او را به . است نيسنگ شيها گوش ييگو؛ است دهيكه آن را نشن

 . دردناك بشارت ده يعذاب
  هايش سنگين است گويي گوش

 عن يمنعه ثقال مسامعه في كان أي )491: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 
  اآليات. تلك سماع
 أي صمما مانعا من السماع )79: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح ،

 لجمل الثقيل استعير للصمم ثم غلب حتى صار حقيقة فيه.و أصل معنى الوقر ا

 يشد أن أذنيه على الوقر بكون المراد )210: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
  .الصمم عن كناية هو: قيل و السمع من يمنع ما عليهما

    -----------------------------------------------   11آيه 
يـَن ِمـن دونِـهـ ه  ـبَـِل ال ‘؛ذا َخلـُق اِهللا فَـاَرو مـاذا َخَلـَق اذل ٍل ـ َن  َضلـوِ

 ٍ   ُمب
چه  گريد انيخدا كه ديپس به من نشان ده؛ است» اهللا« نشِيآفر نيا

 . قرار دارند يآشكار يكاران در گمراه ستم، يآر اند؟ دهيآفر
  آري

 إضراب عن تبكيتهم بما  )81: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح
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المستدعي لإلعراض عن مخاطبتهم بالمقدمات ذكر إلى التسجيل عليهم بالضالل البين 
المعقولة الحقة إلستحالة أن يفهموا منها شيئا فيهتدوا به إلى العلم ببطالن ما هم عليه أو 

  .يتأثروا من اإللزام و التبكيت فينزجروا عنه
 انتقالي. إضراب بل )532: ص ،7 ج بيانه، و القرآن (إعراب  
 لِ )414: ص الجاللين، (تفسيرتقال.لالن ب  
 لإلضراب) بل( )75: ص ،21 ج القرآن، إعراب في (الجدول .االنتقالي  
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 ةالسجد سورة
    -----------------------------------------------   5آيه 

ــاَن ِمقــدارُه،   ُج ِایَلــِه  يـَـوٍم  ُ  يـَـ ُ َ االَرِض  ِء ِا ــما ِمــَن الس َ ُ االَ ِّ يـُـَد
 َ ّا تَعُّدو ِ   اَلَف َسنٍَة 

سپس . رساند  مي كند و به زمين يكارهاي جهان را از (عالم) باال تدبير م
ست كه شما  هايي ي هزار سال از سال اي كه مقدارش به اندازه در دوره

  . رسد رود و نزد او مي امور عالم باال مي، شمريد مي
  رساند و به زمين مي 

 من ابتدائية و إلى انتهائية  )118، ص: 11 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
ى على وجه اإلتقان و مراعاة الحكمة منزال له من السماء إلى األرض، و أي يريده تعال

  إنزاله من السماء باعتبار أسبابه فإن أسبابه سماوية من المالئكة عليهم السالم و غيرهم.
    -----------------------------------------------   10آيه 

ِ االَرِض اَِءنـّــا َلـــ َخلـــٍق َجديـــٍد   ا اَِءذا َضـــَلنلا  ـــم ‘ َوقـــالو ِ ِ ّ ِء َر ُ بِِلقـــا بـَــل 
فِ  َ ك  رو

آيا زماني كه (ذرات خاك شديم و) در زمين ناپديد «(كافران) گفتند: 
حقيقت اين است »آييم؟! راستي در آفرينش جديدي در مي آيا به، شديم

  . كنند رو شدن با پروردگارشان را انكار مي روبه، كه آنان
  ناپديد شديم

 أو غبنا. )509، ص: 3 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج...  
 أي غبنا في األرض و صرنا ترابا و  )513، ص: 8 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج

  ء غلب عليه غيره حتى يغيب فيه فقد ضل. كل شي
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 أو غبنا فيها بالدفن و  )123، ص: 11 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج...
  إن لم نصر ترابا و إليه ذهب قطرب.

 قيل: هو بمعنى الغيبة. )250، ص: 16 (الميزان في تفسير القرآن، ج  
  حقيقت اين است كه

 إضراب و انتقال عن بيان. )123، ص: 11 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج  
 إضراب انتقالي. )574، ص: 7 (إعراب القرآن و بيانه، ج  
 (بل) لإلضراب االنتقالي. )107، ص: 21 (الجدول في إعراب القرآن، ج  

    -----------------------------------------------   16آيه 
   ُم تَتَجــا  ــ ّــا َرَزق ِ ــا َو فًــا َوَطَمًع َ ـُـم   َن َر َضــاِجِع يَــد ُم َعــِن ا ُ  ُجنــو

  يُنِفقوَن 
و در آن ، كنند بسترِ (گرم)را رها مي )،براي عبادت، هاي شب (در نيمه

خوانند و از آنچه به ايشان روزي  پروردگارشان را با ترس و اميد مي، حال
  . كنند مي(در راه خدا) انفاق ، ايم داده
 كنند هاي شب، براي عبادت،) بستر (گرم) را (براي عبادت) رها مي (در نيمه

 التجافي التنحي و الجنوب جمع جنب  )263، ص: 16 (الميزان في تفسير القرآن، ج
و هو الشق، و المضاجع جمع مضجع و هو الفراش و موضع النوم، و التجافي عن 

  المضاجع كناية عن ترك النوم.
 التجافي البعد و االرتفاع و  )128، ص: 11 عاني في تفسير القرآن العظيم، ج(روح الم

الجنوب جمع جنب الشقوق، و ذكر الراغب أن أصل الجنب الجارحة ثم يستعار في 
الناحية التي تليها كعادتهم في استعارة سائر الجوارح لذلك نحو اليمين و الشمال، و 

للنوم أي تتنحى و ترتفع جنوبهم عن مواضع النوم الْمضاجِعِ جمع المضجع أماكن االتكاء 
و هذا كناية عن تركهم النوم و مثله قول عبد اللّه بن رواحة يصف النبي صلى اللّه تعالى 

. و المشهور  عليه و سلم: نبي تجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع
و هو قول الحسن، و مجاهد، و  أن المراد بذلك التجافي القيام لصالة النوافل بالليل



 579  سورة السجدة  

 

  مالك، و األوزاعي، و غيرهم.
    -----------------------------------------------   19آيه 

ـانوا   ـا  ِ ًُال  ُ  َـأوي ُت ا ِت فََلُهـم َجنـــ ِ ِلُـوا الّصا َ يَن ءاَمنوا َو ا اذل اَم
  يَعَملوَن 

هايي (از بهشت) باغ، اما كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند
ي هايي) كه وسيله(بهشت؛ آرامند شوندو مي وارد مي ها دارند كه در آن

  . كردندبه پاداش كارهايي كه مي؛ ها) استپذيرايي (آن
 آرامند شوند و مي آنها وارد مي

 المأوى المكان الذي يأوي إليه و ) 263، ص: 16 (الميزان في تفسير القرآن، ج
  يسكن فيه اإلنسان.
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  االحزاب سورة
    ------------------------------------------------   5آيه 

  ِأل ا ُ  د ـو  فَِا ‘هِئِم هَُواَقَسُط ِعنَد اهللاِ با َ  َ تَع ُ ا ءابـا ُ ان ُ فَـِا ِ َء م 
 یلكُمادّليِن َوَمو‘   ُ بِـهاَخَطـ َویَلَس َعیَلكُـم ُجنـاٌح فـ ـَدت كِ ـ َولـ ؛أ ن مـا تََعم
 ُ ُ َ  ‘مقُلوب ً  َو   اهللاُ َغفوًرا َرح

شان  به پدران )،كردن يمعرف اي را (هنگام صدا زدن تان پسرخواندگان
 راشان  و اگر پدران. تر است نزد خدا عادالنه نيكه ا؛ دينسبت ده

شما هستند(و آنان را  ينيبرادران ودوستان د )،فرزندان ني(ا، ديشناس ينم
، ديا شده اشتباه(البته) درآنچه دچار . )ديبه نام برادر و دوست صدا بزن

، تعمد داشته است( تانيها رد) آنچه دل(در مو يول؛ ستيبر شما ن يگناه
  . آمرزنده و مهربان است اريبس هموارهخداوند . شد) ديبازخواست خواه

  به پدرانشان نسبت دهيد

 275: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان( »هِمبائĤو ادعوهم أي لالختصاص »ل 
  آبائهم. إلى انسبوهم أي بĤبائهم مخصوصون هم
 527: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع( »موهعاد هِمبائĤو ولدوهم الذين »ل 

  إليهم. انسبوهم
 145: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح( موهعاد هِمبائĤأي ل 

  بهم. خصوهم و إليهم انسبوهم
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    -----------------------------------------------   6آيه 
  ا   اَو ِ ـــم نلـــ ِ ِ َ ِمـــن اَنفُ ُؤِمن ـِــا ـــ ،َواَزواُجـــه «ب ه ُماُم ِم  ’ُ َواُولـُــوا االَر

  ــُهم اَو ِ  بَعُض ــبَعٍض   ِ ــب ت ُه َ َوا ـُـؤِمن ــَن ا  ِب اِهللا ِم ــَن ِاّال ي  اَ ِ
 تَفَعلو    ا ِا وفًااَویِلا ِ اَن ذ  ‘ئِكُم َم ِ ال  ِلَك    ِب َمسطوًرات

و ، وارتراستاز خود مؤمنان به آنان سزا، امور) ي (در همه امبريپ
از  شاوندانيخو، همسرانش (مانند) مادران آنان هستند و در كتاب خدا

البته اگر در . ارث بردن) سزاوارترند يمهاجران (برا ومؤمنان 
كار ، ديكن ي(و به آنان كمك مال ديكن يا ستهيتان كار شا مورددوستان

  . (حكم) در كتاب (خدا) نوشته شده است نيا. )دياكرده يا دهيپسند
  البته

 منقطع. االستثناء )277: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان  
 منقطع. استثناء هذا )530: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع  
 است. منقطع استثنا اين )349: ص ،15 ج تفسيرالقرآن، في الجنان روح و (الجنان  
 منقطع. استثناء )318: ص ،8 ج القرآن، تفسير في (التبيان  
 )لكن. إِلَّا )132: ص ،5 ج المبين، الكتاب تفسير في الثمين الجوهر  

    -----------------------------------------------   13آيه 
   ــَوِاذ قاَلــت طا ُم ي ـُــئَِفــٌة ِمــ َِب الُمقــاَم َل َســتَأِذُن  ‘م فـَـارِجعوااَهَل يـَـ َو

ُمُ  يٌق ِم َ    يَقولوَن ِا ِ رَ  انل َ ٌ بُيوتَنا  َ بَِعـوَرةٍ  ة ِ َ  ِا «َوما يـدو ُ 
اًرااِ  ِ   ّال 

شما  ماندن يجا، نجايا، نهيمردم مد يا«از آنان گفتند:  يآنگاه كه گروه
اجازه امبرياز پ، از آنان يو گروه» . دي) بازگردتانيها پس (به خانه. ستين

؛ ». است حفاظ يب ما يها خانه: «گفتند ي(و) م خواستند ي(بازگشت) م ي
  . رار داشتندبلكه فقط قصد ف؛ نبود حفاظ يكه ب  يدر حال

  اينجا، جاي ماندن نيست

 إقامة مكان ال )157: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح.  
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 هاهنا. إلقامتكم وجه ال أي )286: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان  
 ال و هاهنا، لكم قرار ال أى   )528: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 

  .فيه تقيمون مكان
 مكان ال أو هاهنا لكم إقامة ال أي )545: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 
 للقتال. فيه تقومون لكم

    -----------------------------------------------   18آيه 
  ُ َ ِمن ق َُعّوِ  قَد يَعَلُم اهللاُ ا ِم َهلُم ِایَلنـام َوالقا ِ ا َ  «ئیِلَن ِالِ  َواليَـأتو

  ابلَأَس ِاّال قیَلًال 
 يو كسان دارند يرا كه (مردم را از جهاد) باز م از شما يقطعاً خداوند كسان
 يافراد، (آنان. شناسد يم، »ديياينزد ما ب« نديگو يمشان  را كه به برادران

  ؛ در جنگ حضور دارند يو فقط (زمان) اندك هستند) مانيا يبزدل و ب
  زمان

 مع حضورهم زمان هو و قليال، زمانا إال )217: ص ،21 ج التنوير، و (التحرير 
 المرابطين. لمسلمينا

    -----------------------------------------------   20آيه 
َ يَــذَهبوا  اَب  َســبوَن االَ َ»  ِ ـُـم بــادوَن   اُب يَــَوّدوا َلــو اَ َوِان يَــأِت االَ

  َساَلوَن َعن اَنبا اِب  ُ  «ئِكُماالَ نوا في   ا ِاّال قیَلًال م ما قاتَلو َوَلو 
، اند ) نرفتهنهيمدهنوز از اطراف ، (كافر انِيكه سپاه پندارند ي(منافقان) م

 كاش يكه ا كنند ي(منافقان) آرزو م، نديايب انيو اگر (دوباره) آن سپاه
(از ، و در آن حال، بودند نانينش هيهمراه باد، ابانيو) در ب نهياز مد روني(ب
، تان بودند انيو اگر در م. كردند ياخبار شما سؤال م ي ) در بارهگرانيد

  . دنديجنگي) ميناچار يآن هم از رو، ( يفقط كم
  (از روي ناچاري) فقط كمي جنگيدند 

 المؤمنين مع يخرجون) 530: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 
 كقوله إليه، اضطرّوا إذا قليال شيئا إال يقاتلون و يبارزون نراهم ال و معهم، أنهم يوهمونهم
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 قَليال. إِلَّا قاتَلُوا ما

    ----------------------------------------------   23آيه 
َ رِ   ـُـؤِمن ــ «ٌل َصــَدقوا مــا عاَهــُدوا اهللاَ َعیَلــهِ ِمــَن ا  َ ُم َمــن ق ــ ِ ــه َ بَ َ} 

ُم َمن يَنتَِظرُ  لوا تَبديًال  «َوِم َوما بَد  
كه با خدا  يمانيهستند كه بر سر پ يمردان (بزرگ)، از مؤمنان يبرخ

به عهد و  ي(در راه وفا، از آنان يپس بعض. ستادنديصادقانه ا، بستند
در انتظار ، از آنان يو برخ، كردند ميتقد نيآفر ن به جانجا )،خود مانيپ

  ؛ ندادند رييوجه (عهدشان را با خدا) تغ چي(شهادت) هستند و به ه
  جان به جان افرين تقديم كردند

 قتل أو بموت أجله قضى من منهم أي290: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
  اهللا. سبيل في
 اهللا. سبيل في قتل أو مات أي )549: ص ،8 ج ،القرآن تفسير في البيان (مجمع  
 شهيدا... موته يحتمل )467: ص ،8 ج التفسير، في المحيط (البحر  
 (مترجم)  عبارت ترجمه جهت ادب و احترام آن مومنان بزرگ نوشته شد كه در

  .رودفارسي نيز زياد به كار مي
    ----------------------------------------------   24آيه 

  َِي اهللاُ الص َ بِِصدقِِهم َويَُعّذِ یِلَ  ِدق ُن  َب ا َ ِان شا  ‘َء اَو يَتـوَب َعیَلِهـمِفق
  ً  ِا َن َغفوًرا َرح   اهللاَ 

و اگر ، شان پاداش دهد به سبب صداقت انيتا سرانجام خداوند به راستگو
 رايز؛ رديشان را بپذ توبه )،(اگر توبه كنند اي، منافقان را عذاب كند، بخواهد

 . آمرزنده و مهربان است اريخداوند بس
  شان را بپذيرد (اگر توبه كنند)، توبه

 تابوا. إن عليهم يتوب أو )291: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان  
 550: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع( أَو تُوبإن ي هِملَيتابوا. ع 
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    -----------------------------------------------   25آيه 

يَن كَ   اهللاُ اذل اَوَرد ً َ يَنالوا َخـ َ الِقتـاَل َوكَـ ‘َفروا بَِغيِظِهم  ُـؤِمن  ‘َ اهللاُ ا
ًا َ ا  َن اهللاُ قَِوي   َو

  يب، فرا گرفته بود خشمكه سراسر وجودشان را   يكافران را در حال، خدا
) خوب چيكه به ه آن بازگرداند، برسند )،را داشتند شي(كه آرزو ي(هدف .

اره و همو، برداشت مؤمنان(با كافران) را از سر  دنيزحمت جنگ، خداوند
 . است ريناپذ و شكست رومندين، خدا
  كه سراسر وجودشان را خشم فرا گرفته بود در حالي

 هو و بغيظهم ملتبسين أي )171: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح 
 الغضب. أشد

    -----------------------------------------------   31آيه 
  ُ ــن ــ ؛ َوَرســوِلهن هلِلَوَمــن يَقنـُـت ِم َوتَعَمــل ص  ــا ِ   ِلًحا نُؤ َ هــا  َ ِ اَ ــ َ ت

 َ ا ِرزقًا  َ ًاَواَعتَدنا    ر
فرمان برد و كار  امبرشياز خدا و پ، يو هر كس از شما كه با فروتن

 يرزق و روز شيو برا مدهييپاداشش را دوچندان به او م، بكند ستهيشا
 . مايآماده كرده يعال
  فرمان برد امبرشياز خدا و پ،يبا فروتن

 مع الطاعة لزوم: قيل ... القنوت )308: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
  .الخضوع

    ----------------------------------------------   33آيه 
  ُ َن  بُيـــوتِ َ  َو ـــِة االو اِهیِل َج ا َ جَن تـَــ َ ـــل «ن َوالتـَــ ـــَن الص ِ وْةَ َواَ

 َ ا يـــُد اهللاُ یِلـُــذِهَب َعـــنكُ  ‘،وْةَ َواَِطعـــَن اهللاَ َوَرســـوَلهَوءاتـــ ُ ـــا   ُم ِا
ِّجَس اَهَل ا ُ ا َر ابلَيِت َويَُطّهِ ً   م تَطه
 تي(زنان در دوران) جاهل ييِو همچون خودنما ديبمان تانيو در خانه ها

و (از مال  ديآور يبه جا نقصيو نماز را كامل و ب دينكن ييگذشته خودنما
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 امبرشي(چه واجب باشد وچه مستحب) و ازخدا و پ ديخود) انفاق كن
 كه خواهديجداست و) خدا م نيم(البته حساب شما معصو. دياطاعت كن

و شما  دي) بزداطهارترا فقط از شما خاندان (عصمت و  يهر گونه آلودگ
 . را كامالً پاك و مطهر كند

  گذشته

 البعثة قبل الجاهلية األولى الجاهلية )309: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
  .القديمة الجاهلية فالمراد
 ةِ )537: ص ،3 ج يل،التنز غوامض حقائق عن (الكشافيلالقديمة. هي  الْأُولى الْجاه  

    ----------------------------------------------   38آيه 
  َ َض اهللاُ َلـه ما  َ َ ٍج فـ  َ َ ِ ِمـن  ّ ِ انل 

َ يـَن َخَلـوا ِمـن  {«َ اذل ِ ُسـنَة اِهللا 
َ   ‘قَبُل  ُ اِهللا قََدًرا َمقدوًرا َو   اَ

. ندارد يگناه چيه ،حالل كرده شيدر (استفاده از) آنچه خدا برا امبريپ
 نياز ا شيپكه  يامبرانيپ را) در مورد قتيحق نيقطعاً خداوند (ا

همواره فرمان خدا كامالً  )،ي(آر. ) سنّت قرار داده استزيدرگذشتند (ن
 . ) استني(و مناسب با احوال مكلّف دهيسنج
  حالل كرده

 يقال سهاماال و التعيين هو الفرض )323: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان :
  التجويز. و اإلباحة بمعنى المقام في هو: قيل و به، أسهمه و له عينه أي كذا له فرض
 و إثم من النبي على كان ما أي )566: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 

  المتبني. االبن بامرأة التزويج من له اهللا أحل فيما ضيق
 430: ص ،15 ج تفسيرالقرآن، في الجنان روح و الجنان (روض( فَرَض اى ، اللَّه 
 قطع او اصل و است، تقدير ،»فرض« معنى: گفتند و. ألجله اللّه قطع: قيل و اللّه، قدر
 پسر زن كه زينب نكاح او بر بكرد حالل خداى كه است آن مراد جا اين و. باشد

 .بود او خوانده
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    -----------------------------------------------   43آيه 

ّ َعیَلكُـم َوَمـ هَُو   ي يَُص ُـ {تُـهكَ ئِ  ” لاذل َج ِ ُ ـیِل ُ انلّـورِ م ِمـَن الظ َ  ‘ِت ِا
 َ ً  َو َ َرح ُؤِمن   بِا
به شما  زيو فرشتگانش (ن، دارد تيكه به شما لطف و عنا ست ياو كس

خارج كندو به نور برساند و  ها يكيدارند) تا شما را از تار تيعنالطف و 
 . همواره به مؤمنان مهربان است

  دارد به شما لطف و عنايت

 سبحانه اهللا إلى الصالة من نسب الذي )329: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 بالمؤمنين. الخاصة الرحمة بمعنى الصالة هو القرآن في

    -----------------------------------------------   47آيه 
   َ َ بِا ُؤِمن ِ ا ِ

ّ َ ُ  َوب َ  ِمَن اهللاِ  َ افَضًال  ً   ب
از جانب خدا  )،شان بر پاداش اعمال به مؤمنان بشارت ده كه (عالوه 

 . بزرگ خواهند داشت يتفضّل
  بر پاداش اعمالشان عالوه

 )غير من كان ما العطاء من الفضل) 330، ص: 16 الميزان في تفسير القرآن، ج 
: ،»أَمثالها عشْرُ فَلَه بِالْحسنَةِ جاء منْ: «فقال عطاءه اهللا وصف قد و يأخذه ممن استحقاق
 من يعطي أنه فبين 35: ق: ،»مزِيد لَدينا و فيها يشاؤُنَ ما لَهم: «قال و 160: األنعام
  .الفضل هو و العمل يقابل ال ما الثواب
 عليهم به يتفضل ما: الفضل )547: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 

  .الثواب على زيادة
 الثواب. من يستحقونه ما على زيادة )569: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 
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    -----------------------------------------------   51آيه 
   َشا ُن وَ ُ َمن  ُ  ءُ ِم   وي ئئت َشـا لـَت فَـال  «ءُ ِایَلَك َمن  َ َ ـن  ِ َوَمـِن ابتََغيـَت 

 ذ  ‘ُجناَح َعیَلَك    اَ ِلَك اَد َ َ ُن َوالي ُ ُ   تََقر اَعي ا ِ  َ َض َ ُن  َو َ ءاتَيـ
 ُ ُهناهللاُ يَعَلُم ما  وَ  ‘ل  ُ ِ َ  ‘مقُلوب ً  َو ً َحل   اهللاُ َعل
را  كيو هر ، ياز خودت دور كن يتوان يم، ياز آنان را كه بخواه كيهر 

كه  يو اگر از كسان، يده يجا شيدر كنار خو يتوان يم، يكه بخواه
(حكم)  نيا. يا نكرده يگناه، يرا (دوباره) بطلب يبرخ، يكناره گرفته بود

به آنچه به  يشان روشن شود و اندوه نخورند و همگ چشمان كه نيا يبرا
چه  تانيها در دل داند يخدا م. است تر كينزد، شوند يراض، يا داده شانيا
 . دانا و بردبار است اريو همواره خدا بس گذرد يم

تواني از خودت دور سازي و هر يك را كه  هر كدام از آنها را كه بخواهي، مي
  ويش جا دهيتواني در كنار خ بخواهي مي

 (مترجم)  ترجمه شد.» ظاهر آيه«با توجه به كثرت اقوال ، به همان صورت مبهم  
    ----------------------------------------------   53آيه 

    ـي ِ ِاّال ّ ِ يَن ءاَمنوا التَدُخلوا بُيوَت انل َا اذل  َ   اَ ا َ  يُؤَذَن َلكُـم ِا َطعـاٍم َغـ
  ُ فَادُخلوا فَـِاذاكِ ـ َول هُ  ِظريَن ِانن ـوا َوالُمستَ  ن ِاذا دُعي ِ ُ فَانتَ َ ئئَطِعمـ ِسـ

َديٍث  ِ‘  ذ َستَِلكُ ِان  فَ ِ َن يُؤِذي انل ُ  ؛م  َسـتَ «مِمن ِمـَن  ؛َواهللاُ ال
ــّقِ  َ  ئئَ َوِاذا َســاتَلُموهُن َمتاًعــا فَســ ‘ا م اَطَهــرُ ِلكـُـذ  ‘ِء ِحجــاٍب لوهُن ِمــن َورا

 ِن ِ ــو ــوبِكُم َوقُل ــا  ‘ِلُقل  َوم ـُـؤذوا َرســوَل اِهللا َوال ا اَن تَنِكحــو  َن َلكُــم اَن ت
َ ِان ذ  ‘اَبًَدا “ِمن بَعِده {اَزواَجه ً  ِلكُم    ِعنَد اِهللا َعظ

و  ديا دعوت شده ييكردن) غذا لي(م يكه برا  يمسلمانان جز در حال يا
البته (؛ دينشو امبريپ يها وارد خانه، ورود) به شما اجازه داده شده ي(برا

و) منتظر پخته شدن و  ديشو حاضراز موعد  شي(پ كه نيباز هم) بدون ا
و ، ديوارد شو، ديا بلكه همان زمان كه دعوت شده؛ ديغذا بمان دنيرس

(پس از غذا) سرگرم  كه نينه ا؛ ديپراكنده شو، ديكه غذا خورد يهنگام
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به  اهدخو ي(او م. دهد يم آزاررا  امبريپ، (رفتار) نيكه ا؛ ديشو يصحبت
خواسته را  ني(كه ا كشد يخود مشغول شود) و از شما خجالت م يكارها

 يزيكه چ يو هنگام. كند يو خدا از (گفتن) حق شرم نم؛ )اورديببه زبان 
 يبرا نيا. دياز آنان بخواه پردهاز پشت ، ديخواه يم امبرياز همسران پ

را  امبريپ ديو شما حق ندار. است تر زهيپاك، آنان يها شما و دل يها دل
كار  نيا. ديپس از او با همسرانش ازدواج كن ديهرگز حق ندار و ديازاريب

  . ) بزرگ استينزد خدا (گناه
  پخته شدن و رسيدن غذا

 رَ )244: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روحرِينَ غَيناظ غير أي إِناه 
 قاله بلغ و نضج إذا قلى يقلي قلىك أنى يأني الطعام أنى تقول بلوغه و نضجه منتظرين
  الزجاج.

    -----------------------------------------------   60آيه 
   ُن َ يَنتَـِه ا َ َلـنِئ  ُرِجفـو ٌض َوا َ َ ِم  ِ يـَن  قُلــو َدينـَـِة  ِفقــوَن َواذل ِ ا

ِم  ِ يَنَك  ِ ُ   نَل ا اِورونََك ف ُ  ال   ِاّال قیَلًال  ُ
در  پراكنانِ عهيشااست و  يماريب شانيها دل دركه  ياگر منافقان و كسان

تو را برضد آنان بر  قطعاً، ) دست برندارندشاني(از كارها، نهيمد
 ؛ در كنار تو (زنده) خواهند ماند يآنگاه فقط مدت كوتاه. ميزيانگ يم
  زنده

 في يجاورونك ثم عليهم لنحرضنك )340: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
  .إجرائه فعلية و األمر صدور بين ما هو و القلي زمانا إال عنها نفيهم بسبب المدينة
 إال المدينة في يساكنونك ال ثم أي )581: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 

 قتلهم. بين ما و بالقتل األمر بين ما هو و يسيرا

    ----------------------------------------------   73آيه 
   ُن َب اهللاُ ا ُناِفق یِلَُعّذِ َ َوا ِِفق ُ  ِت َوا ِ ُ يَتوَب اهللاُ ِت وَ َ َوا

 ُؤِمن َ َوا ُؤِمن َ ا َ  ’ِت َ ً  اهللاُ  َو   َغفوًرا َرح
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مردان و ، خواهد شد كه خدا نيا )،امانت آن دنيفرجامِ (به دوش كش
و به زنان و مردان  كند يو مردان و زنان مشرك را عذاب م، زنان منافق

و مهربان  آمرزنده اريهمواره خداوند بس. كند يم تيلطف و عنا، مؤمن
 . است

  فرجامِ (به دوش كشيدن آن امانت) اين خواهد شد

 الحمل هذا عاقبة كانت أي للغاية الالم )351: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 .المشركات و المشركين و المنافقات و المنافقين اهللا يعذب أن
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  سبأ سورة
    ------------------------------------------------   6آيه 

  ي يَن اوتُوا الِعلَم اذل َي اذل َ ُ  َو دي ا َ َق َو   َِل ِایَلَك ِمن َربَِّك هَُوا اِط  ِا ِ
َميِد  ِ ا َ   ال

كه قطعاً آنچه از جانب  دانند يم، شده دادهكه به آنان علم  يكسان
و  ريناپذ شكست) يحق است و به راه (خدا، پروردگارت بر تو نازل شده

  . كند يم تيهدا شيستا ي ستهيشا
  دانند كه مي

 العلم أولو يعلم و: أى )568: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف.  
 المعرفة. أعطوا الذين يعلم و أي )593: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع  
 العلم. أولو يعلم و أي )283: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح  
 رَى  )170: ص ،5 ج المبين، الكتاب تفسير في الثمين (الجوهري يعلم و.  

    -----------------------------------------------   11آيه 
  َل سابِغ دِ اَِن ا  ِ ال ر  لوا ص  «ٍت َوقَّدِ َ ٌ  «ِلًحاَوا ا تَعَملوَن بَص ِ  ّ   ِا

) قي(دق، ) آنيها و دربافتن(حلقه، و فراخ بساز كامل يها زره): «مي(گفت
 يكارها )،من هايبه جا آوردن شكر نعمت يو (برا، كن يرگياندازه

  ». هستم نايب تانيمن به كارها رايز؛ ديكن ستهيشا
  كامل

 تامات. دروعا الحديد من اعمل له قلنا أي )597: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع  
  فراخ

 الدرع هي و سابغة جمع السابغات )362: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
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   الواسعة.
  هاي) آن بافتن (حلقه

 السرد نسج الدرع )362: ص ،16 ج ،القرآن تفسير في (الميزان.  
 منه و الدروع نسج في عدل أي )597: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 
  زراد. و سراد لصانعها قيل

    -----------------------------------------------   12آيه 
  رٌ َوِلُسیَلم َ ٌر َوَرواُحها  َ َ غُُدوها  ّ َ الِقطـرِ  {َواََسـنلا َلـه «َن ا َوِمـَن  «َعـ

 َ ــّنِ َمــن يَعَمــُل بـَـ ِ ِ  ا نــا نُِذقــُه ِمــن  «؛ِاذِن َربـِّـهـ يََديــِه ب ِ ُم َعــن اَ ِغ ِمــ َ َوَمــن 
 ِ ع َعذاِب الس  

، صبحگاهش) ريكه (س يبه طور؛ )ميباد را (مسخّر كرد، مانيسل يو برا
 كي، اشي) شبانگاهريو (مس، ماه (حركت معمول) كي) رِيمس ي (به اندازه
به ؛ ميگذاشته بود ارشياخت و (معدن مس را به صورت مذاب در، ماه بود

از  يو برخ، ميمس روان كرده بود ي چشمه شي) براييكه گو يطور
از  كيو هر ، كردند مي كاراو  يرو شيپ، به فرمان پروردگارش، انيجن
مي او به وراز عذاب آتش شعله، كرديم يچيها كه از فرمان ما سرپ آن

  . مچشاندي
  معدن

 فإن قلت: ما ذا أراد بعين  )572: ص ،3 ج ،التنزيل غوامض حقائق عن (الكشاف
  .و لكنه أسالهالنحاس  معدن بها أراد القطر؟ قلت:

معدن مس را به صورت مذاب در اختيارش گذاشته بوديم؛ به طوري كه 
  گويي

 بمعنى السيالن من إفعال اإلسالة )363: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 .الجارية كالعين فسالت القطر له أذبنا و أي النحاس القطر و الجريان
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    -----------------------------------------------   16آيه 

  َ َ نل فَا ِم َوبَـد ِ َ ِم َجن ضوا فَاَرَسنلا َعیَلِهم َسيَل الـ َنتَـ ِ َ الُُکٍ تَـُهم   ِ َذوا
ٍء ِمن ِسدرٍ  َ ٍط َواَثٍل َو   قیَلٍل  َ

ما آب ، جهيدر نت. شدند گرداني) روياز شكرگزار، پس از آن(همه نعمت
مسلط  شانيو بر ا ميآنان فرستاد ي) به سوآساليسد را (سفراوان آن 

درخت سدر  يتلخ و درختان گز واندك هايوهيو دو باغ را كه م، ميكرد
  . ميباغِ (پرمحصول) آنان كرد دو نيگزيجا، داشت
  آب فراوان

 (مترجم) مفهوم نيست.» سيل شد«ي سيل است چون رسد بهتر از واژهبه نظر مي  
  سد

 سبإ أرض يأتي كان الماء أن ذلك )605: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 
 بين ما فسدوا بينهما السيول و المطر ماء يجتمع جبالن هناك كان و اليمن أودية من

  الجبلين.
 الماء. تحبس التي المسناة العرم )364: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان  
 الضحاك و قتادة، و عباس، ابن قال )535: ص ،8 ج التفسير، في المحيط (البحر :

  .انتهى. به بني السد كان الذي بعينه الماء ذلك إن و اسم، العرم
    -----------------------------------------------   18آيه 

  الُقــَري ال َ ـَـ ُم َوب َ ــ َ  َوَجَعنلــا بَي  ــا   َ رنا ف ي ظــاِهَرًة َوقـَـد ً ُ ــا  نــا ف
 َ الس»  َ َ َواَيّاًما ءاِمن ِ ا یَلا وا ف   س

 يعني(، ميكرده بود جاديو بركت ا ريها خ كه در آن ييشهرها آنان و انيم
 كي(نزدييشهرها )،رفتند مي سفر به آنجا يشامات كه مرتّب برا يشهرها

و  ريو س ميقرار داد )،(بود داي) پيهر شهر تا شهر بعد ميبه هم كه از حر
(و به  مي) مقرّر كردكساني ي شهرها را متناسب (و با فاصله انيسفر در م

  ». ديها سفر كن آن ني(كامل) در ب تيبا امن، شب و روز:) «مينان گفتآ
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  نزديك به هم

 كونها ظاهرة القرى بكون المراد و )365: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
  .بعض من بعضها يرى متقاربة
 من بعضها يرى متواصلة، )577: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 

  .الناظرين ألعين ظاهرة فهي لتقاربها، بعض
 قتادة عن روي ما على )303: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح 

 و األخرى من مقابلته في ما بعضها في لمن يظهر بحيث بعض من بعضها يقرب متواصلة
  .الشديد القرب يقتضي هذا
 من متجرهم كان و متواصلة قرى )605: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 

 ال كانوا و يرجعوا حتى بأخرى يقيلون و بقرية يبيتون كانوا و الشام إلى اليمن أرض
 من ترى كانت الثانية أن الظاهرة معنى و الشام إلى سبإ وادي من زاد إلى يحتاجون
  منها. لقربها األولى

    -----------------------------------------------   20آيه 
َق َعیَلِهم ِابیلُس َظنه  َوَلَقد َصد}  َ بَعوهُ ِاّال  َ فَات ُؤِمن   يًقا ِمَن ا

؛ افتي(گمراه كردن) آنان را راست  ي گمان خود در باره سيابل يبه راست
  . كردند يروي) از او پهي(بق، مؤمنان يعني، (اندك) يپس جز گروه

  راست يافت

 وجده أو ظنه، عليهم حقق )578: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 
  صادقا.
 صادقا. ظنه وجد )539: ص ،8 ج سير،التف في المحيط (البحر  

  گروهي (اندك) يعني

 نَ فَرِيقاً إِلَّا )308: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روحينَ منؤْمأي الْم 
  بيانية. من أن على يتبعوه لم المؤمنون هم فريقا إال
 الجنس. لبيان من )540: ص ،8 ج التفسير، في المحيط (البحر 
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    -----------------------------------------------   23آيه 

فاَعةُ ِعنَده  َوالتَنَفُع الش،  َ َن اَِذ ِ   {‘َله ِاّال  ّ ِم قـالوا  َح ِ َع َعن قُلو ِّ ُ ِاذا 
 ُ  ُ  «مماذا قاَل َرب َق قال ُ  «وا ا  الكَب ِ   َوهَُوالَع

كه در مورد او  يكس يمگر برا؛ ندارد ي) نزد او سوديكس چيو شفاعت (ه
 كنندگانشفاعت ياهحشت از دلكه ترس و و يپس هنگام. اجازه دهد

پروردگارتان چه : «ندگويي) مگريد يبه برخ برخي(، شود برطرف
و بزرگ  بلندمرتبهو فقط او ، كرد) انيحق را (ب: «ندگوييم» فرمود؟
  ». است
  كنندگانشفاعت

 فقد تحصل من اآلية الكريمة أن  )373: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان
  .أنفسهمالمالئكة فزعون في 

    -----------------------------------------------   31آيه 
يَن كَ   َوقاَل اذل ِ َ يََديـهِ ـ َفروا َلن نُؤِمَن  ي بَـ َذا الُقرءاِن َوال بِـاذل’  ي َ ِاِذ  َوَلـو 
  َن وِ ال ِجُع بَعُضـُهم ِا َ ِم  ِّ يـَن } بَعـِض  َموقوفوَن ِعنَد َر الَقـوَل يَقـوُل اذل

  وا َلوال َ يَن استَك َلكُ اَن استُضِعفوا ِلذل ُ َ   نّا ُمؤِمن
از  شي)كه پيو نه به آنچه (از كتب آسمان، قرآن نينه به ا«كافران گفتند: 
 يددييآن زمان را م كاش يا». آورد مينخواه مانيا، آن بوده است

و به (اتهام اندستادهيپروردگارشان ا شگاهيدر پ كاران كه(چگونه) ستم
) به ايكه (در دن يكسان كه) صورت ني(بد؛ دهنديپاسخ م گريكدي) يها

اگر : «ندگوييم، دنديكه تكبر ورز يبه آنان، فشار بودند ريز شان علت ضعف
  !» مشدييحتماً ما مؤمن م، ديشما نبود

  اي كاش

 للتمني. )319: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح لَو  
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    -----------------------------------------------   41آيه 
ِمـ قالوا ُسبح  ِ ِن بَل  «نََك اَنَت َویِلنا ِمن دو ِـم  «انوا يَعبُدوَن ا ِ  

ُ ُ َ اَك
 َ   ُمؤِمنو

پاك و منزّه  اري) بسيكيتو را (از داشتن هر شر: «دكننيعرض م
 )؛دنديپرست يما را نم، (آنان. نه آنان؛ يتو سرپرست ما هست. ميشمار يم

 ». داشتند مانيا انيآنان به جنّ شتريب. كردند يرا پرستش م انيبلكه جنّ
  تر آنان به جنيانبيش

 325: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح( مأَكْثَرُه نُونَ بِهِمؤْمم 
 .للمشركين األول و للجن الثاني الضمير

    ----------------------------------------------   48آيه 
َّقِ َعّالُم الغُيوِب   ّ يَقِذُف بِا   قُل ِان َر

او از . افكنديبر قلب من) م، يوح ي لهيحق را (به وس، بگو: پروردگارم
  آگاه است خوبيبه جهان) ي(هانهان
  ي وحي، بر قلب منبه وسيله

 المراد أن السابقة اآليات سياق مقتضى )389: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 الحق يحق فصل قول هو الذي تعالى عنده من بالوحي إليه النازل القرآن المقذوف بالحق

  .الغيوب عالم عند من ص هإلي المقذوف الحق فهو الباطل يبطل و
 مقاتل. و قتادة عن أنبيائه إلى يلقيه )620: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 

    ----------------------------------------------   49آيه 
   َق َوما يُبِد قُل    ابلاِطُل َوما يُعيدُ  ئُ َء ا

 يقتينه (حق، ) باطلديو (افكار و عقا، ديحق فرا رس )،بگو: (با نزول قرآن
يم انيرا) دوباره به م يقتيحق، گذشته قي(از حقا و نه كنديرا) آغاز م

  . آورد
  آورددوباره به ميان مي

 قبل من أظهره قد كان أمرا يعيد ما )389: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
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 .اإلعادة بنحو ثانيا إظهارا

    -----------------------------------------------   54آيه 
  َ وَن  َ َش َ ما  َ ُم َوب َ َ َوحيَل بَي نـوا  ‘بـُل ما فُِعَل بِاَشياِعِهم ِمن ق ُـم   ِا

يٍب  ُ    َشّكٍ 
؛ شوديانداخته م ييجدا شانهايآنان و خواسته انيم )،و (با مرگ

آنان  رايز؛ مشابه آنان رفتار شد هايبا گروه، نياز ا شيطور كه پ همان
  . داشتند اديز اريبس يديهمواره شك و ترد

  هاي مشابهگروه

 من أشباههم قبل من بأشياعهم المراد )391: ص ،16 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
  المذهب. في موافقوهم أو الماضية األمم
 معناه قيل و الكفار من بأمثالهم أي )623: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 

  الماضية. األمم من دينهم أهل و بموافقيهم
 فرةك من بأشباههم أي )332: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح 

 أي قبل من بصفتهم اتصف من المراد أن على بأشياعهم متعلق قَبلُ منْ و الدارجة، األمم
  .األول الزمان في
 و األمم كفرة من بأشباههم  )594: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 
  مذهبهم. مذهبه كان من
 لَ كَما )568ص:  ،8 ج التفسير، في المحيط (البحرفُع بِأَشْياع،أي األمم، كفرة من هِم 
 اتصف من أي بِأَشْياعهِم، متعلقا يكون أن يصح: قَبلُ منْ و. مشتهياتهم بين و بينهم حيل

 .األول الزمان في أي قبل، من بصفتهم
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  فاطر سورة
    -----------------------------------------------   11آيه 

 َجَعَلكُ   ُ  ِمن نُطَفٍة  ُ اٍب  ُ ً َواهللاُ َخَلَقكُم ِمن  ِمُل ِمـ ‘م اَزوا َ  َوما   ن اُنـ
ــه ِ ــُع ِاّال بِِع ــِره ‘؛َوالتََض ُ ُ ــن  ُــنَقُص ِم ــٍر َوالي ــن ُمَعم ــرُ ِم ــا يَُعم ِاّال   “َوم

 ِ  ٌ ِان ذ  ‘ٍب ت َس َ اِهللا  َ   ِلَك 
؛ ارزش) ي(ب ايسپس از نطفه؛ دي) آفرزي(ناچ يشما را از خاك، خداوند

 شوديباردار نم يزن چيو ه. (از زن و مرد) قرار داد هاييآنگاه شما را گونه
حاالت)  نيا ي خدا (به همه كه نيمگر ا، آورد ينم ايو (فرزند خود را) به دن

كس كاسته  چيو از عمر ه كندينم يكس عمر طوالن چيو ه. آگاه است
خدا  ي(كار) برا نيا. (ثبت شده) است ايدر نوشته كه نيمگر ا، شودينم

 . آسان است
  هايي (از زن و مرد)گونه

 إناثا و ذكورا أي )25: ص ،17 ج القرآن، تفسير في (الميزان.  
 كما إناثا و ذكرانا أصنافا أي )349: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في (المعاني 
  .]50: الشورى[ إِناثاً و ذُكْراناً يزَوجهم أَو: سبحانه قال
 إناثا، و ذكرانا أو أصنافا، )603: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 

  إِناثاً. و ذُكْراناً يزَوجهم أَو تعالى كقوله
 قال كما إناثا، و ذكرانا أصنافا أي )20: ص ،9 ج التفسير، في المحيط (البحر :أَو 

مهجزَوذُكْراناً ي إِناثاً. و 
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    -----------------------------------------------   21آيه 

ل َوَال   ورُ َوَالالّظِ َ   ال
 ؛ آفتاب يو گرما هيو نه سا
  ابگرماي آفت

 قيل ما على الشمس حر شدة )36: ص ،17 ج القرآن، تفسير في (الميزان. 

    -----------------------------------------------   30آيه 
ُ ِمن فَضهِل   يَد َ ُ َو َر ُ ُم ا َ ِّ ه“‘ یِلَُوف   ورٌ َغفوٌر َش {ِان

بدهد و از  شاني) تا (خداوند) پاداش آنان را كامالً به ادكننيم ني(چن
 ارياو بس كه نيچه ا؛ ديفزايب شاني) بر (اجر) ازيخود (ن تيلطف و عنا

  . آمرزنده و قدرشناس است
  كنندچنين مي

 أجورهم. ليوفيهم فعلوا ما فعلوا أي )43: ص ،17 ج القرآن، تفسير في (الميزان  
 و الصالحة بأعمالهم قصدوا أي )636: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 

 بالثواب. أجورهم اهللا يوفيهم ألن فعلوها

    -----------------------------------------------   31آيه 
  ي َواذل   ـ اَوَحينا َ يََديـهِ ِایَلـَك ِمـَن الِكت ـا بَـ ِ قًا  َـق ُمَصـّدِ   ’ِب هَُوا اهللاَ  ِا

ٌ  ؛بِِعباِده ٌ بَص َب َ  
كامل است  قتيحق و حق، كتاب نيا يعني، مايكرده يو آنچه بر تو وح
خداوند نسبت  يبه راست. كنديم قياز خودرا تصد شيپ يِكه كتب آسمان

  . ناستيبندگانش آگاه و ببه 
  حق و حقيقت كامل است

 44: ص ،17 ج القرآن، تفسير في (الميزان( »وقُّ هحق هو أي للقصر ال للتأكيد »الْح 
 باطل. يشوبه ال
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    ----------------------------------------------   32آيه 
 اَوَرثنـَـا الِكتــ  يــَن اصــَطَفينا ِمــن ِعباِدنــاُ نِلَفِســه «َب اذل ٌ ِ ُم ظــا ــ ِ ُم  ؛َ َوِمــ

 ُمقتَِصٌد وَ  َ ُم سابٌِق بِا ِ ِم ِ ـ ِت ب ُ ذ  ‘اهللاِ  ِاذ   ِلَك هَُوالَفضُل الكَب
به ارث ، ميا دهيمان برگز بندگان انيكه از م يكسانكتاب را به  نيسپس ا

 روانهيم يو بعض، كننديمان به خود ستم م از بندگان يپس برخ. ميداد
از ، وب (خ يكارها يلهيخدا (و) به وس قيبا توف يو گروه، هستند

 نهادنِ راثي(م نيا. رسند) يم ي(و به قرب اله رندگيي) سبقت مگرانيد
  . بزرگ است يتيلطف و عنا قتاًيحق، )دهيبه بندگان برگز يكتاب اله
  با توفيق خدا

 بِإِذْنِ )613: ص ،3 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف توفيقه. و بتيسيره  اللَّه  
    ----------------------------------------------   39آيه 

ي َجَعلَ   االَرِض ئِ ”ـ م َخلُ هَُواذل ِ َ  ‘َف  َن  َ ُ يـُد  {«فرُهَفَر فََعیَلِه ك َ َوال
 ــاالك ــم ِاّال َمقًت ِ ِ ّ ُ ِعنــَد َر يــُد الك  «ِفــريَن كُفــرُ َ ُ َوال ُ ِاّال ِفــريَن  فــرُ

  َخساًرا
پس هر . ساكن كرد نيدر زم يگريپس از د يكيكه شما را  ست ياو كس

و كفر كافران فقط ، خودش است انيزكفرش فقط به ، كس كفر ورزد
پروردگارشان (نسبت به آنان)  شگاهيبزرگ در پ يشدن خشم اديموجب ز

  . دافزاييآنان م انيفقط به ز و كفر كافران، خواهد شد
  او كسي است كه شما را پس از يكديگر در زمين ساكن كرد

 بعد أمة كفارال معاشر جعلكم أي )642: ص ،8 ج القرآن، تفسير في البيان (مجمع 
  قتادة. عن قرن بعد قرنا و أمة
 الناس كون و خليفة، جمع الخالئف )52: ص ،17 ج القرآن، تفسير في (الميزان 

 االنتفاع و التصرف على سلطته و سابقه مقام منهم الحق كل قيام هو األرض في خالئف
  .عليه مسلطا السابق كان كما منها
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    -----------------------------------------------   43آيه 

  االَرِض ا ِ ــيِِّئ  ســِتكباًرا  ــيُِّئ ِاّالبـِـاَههِل ‘ َوَمكــَر الس َكــرُ الس يــُق ا َ ‘ ؛َوال
یلـَن  َت االَوِت اِهللا تَبـديًال  ‘فََهل يَنظُـروَن ِاّال ُسـنـَد ِلُسـن ِ

َ ـَد  «فََلـن  ِ
َ َوَلـن 

ويًال  َ   ِلُسنِت اِهللا 
 در؛ بد بود رنگينو  نيدر زم جوييياز سر تكبر و برتر )،يگردان يرو ني(ا

منتظر  ايآ نيبنابرا. ردگييبد فقط دامن صاحبش رام رنگيكه ن يحال
(كه در مورد)  هستند) ي) سنّت (الهدنياز (فرا رس ري) غيزي(چ
 رايز؛ بكشند) يانتظار نيچن ديكار اجرا شد)؟ (نبا (گنه انينيشيپ

سنّت خدا  يبرا شدنينيگزيجا چيه)،كه فرمان عذاب فرا رسد ي(هنگام
 يبرا ييجا جابه چي) هزيو (ن، )شودينم ليذاب به نعمت تبد(و ع يابيينم

  . )دينخواهد رس گريد يو عذاب به قوم، ( افتي يسنّت خدا نخواه
  عذاب به قوم ديگري نخواهند رسيد - شود عذاب به نعمت تبديل نمي

 النعمة و العافية توضع أن السنة تبديل )58: ص ،17 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 .غيرهم إلى يستحقونه قوم من العذاب ينقل أن تحويلها و لعذاب،ا موضع
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  یس سورة
    -----------------------------------------------   2آيه 

  ِ َك   َوالُقرءاِن ا
 ؛ سوگند به قرآنِ پرحكمت

  پرحكمت

 الحكمة. ذى  )3: ص ،4 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف  
 أنه على حكمة ذي أي )384: ص ،11 ج العظيم، القرآن تفسير في المعاني (روح 
  متضمن إياها. أي تامر و كالبن نسبة غةصي
 مستقرا لكونه بالحكيم القرآن وصف قد )62: ص ،17 ج القرآن، تفسير في (الميزان 
 .المواعظ و العبر و الشرائع من عليها يتفرع ما و المعارف حقائق هي و الحكمة فيه

    -----------------------------------------------   12آيه 
ِي   ُ ُن  َ   ِانّا  َو موا َوءاثارَ  ا َونَكتُُب ما قَد ُ‘  َولُک ٍء اَحَصـين َ    ِامـاٍم  ُه 

 ٍ   ُمب
(در زمان  شيو آنچه را كه از پ مكنييكه مردگان را زنده م ميما هست نيا
 يآنچه را كه (پس از مرگ) از خود به جا و) فرستاده ايدر دن شان اتيح

روشنگر ثبت  ييشوايرا در (وجود) پ زيو همه چ ميسنويمي، اندگذاشته
   .مايكرده

  ايمو همه چيز را در (وجود) پيشوايي روشنگر ثبت كرده

  (مترجم)  تفسير امام به كتاب براي بنده روشن نشد و رواياتي كه امام را به
تر است. هر چند رسد به ظاهر نزديكاند، به نظر ميالسالم تفسير كردهاميرالمومنين عليه
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 ايم.ايم و متعرض روايات نشدهاللفظي ترجمه كردهما تحت

    -----------------------------------------------   13آيه 
   ُ َمَثًال اَ َ ب  ِ  َوا ُرَسلوَن َب الَقريَِة ِاذ    َءَها ا

اهل آن شهر را در آن زمان ؛ ) را بازگو كنبي(عج يسرگذشت، آنان يبرا
  ؛ كه فرستادگان (خدا) نزد آنان آمدند
  آنان سرگذشت (عجيب) را بازگو كن

 قصة عجيبة قصة لهم اذكر )7: ص ،4 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف 
 .القرية أصحاب

    -------------------------------------------   27و  26 آيه
ةَ   َنـ   «قيَل ادُخِل ا ـوَن قـاَل ي َ ّ َوَجَعنَلـي ِمـَن   * یَلـَت قَـو يَع ـا َغَفـَر َر ِ

 َ ُكَرم   ا
) به او گفته شد: بيو از عالم غ، او را كشتند، مانيبه جرم ا، (سرانجام

من از آمرزش پروردگارم نسبت به  قوم كاش يا«گفت: ». وارد بهشت شو«
 » . آگاه بودند، مرا از افراد مورداكرام و احترام قرار داد كه نيمن و ا

  از آمرزش پروردگارم

 ي غَفَرَ بِما« في قوله: »ما«الظاهر أن  )58: ص ،9 ج التفسير، في المحيط (البحرل 
  مصدرية. »ربي
 في قوله تعالى  »ما« فإن قلت: )11: ص ،4 ج التنزيل، غوامض حقائق عن (الكشاف
و يحتمل أن تكون ...  أو الموصولةالمصدرية : قلت هي؟ الماءات أى» ربي لي غَفَرَ بِما«

 .استفهامية

    ----------------------------------------------   37آيه 
  َ و ِ ُ ُمظ َسَلُخ ِمنُه انلهاَر فَِاذا  ُل  ایل ُ ُ َ   َوءايٌَة 

) روز را ييِروشنا كه صورت ني(بد؛ (بزرگ) است يانشانه، آنان يبرا، شب
، جهينت درو ؛ )ميگستراني(و شب را م ميكني) از آن بر مي(همچون لباس

 . رونديفرو م يكيدر تار شانيناگاه ا
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  رونددر تاريكي فرو مي

 )ونَ داخلون في الظالم،  )16، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جمظْلم
  .يقال: أظلمنا، كما تقول: أعتمنا و أدجينا

 )ونَ، اى،  )152، ص: 16 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، جمظْلقوله: م
داخلون فى الظّالم، يقال اظلم الرّجل اذا دخل فى الظّالم. مثل: اصبح و امسى و كذلك 
اعرق و انجد و اتهم اذا دخل العراق و نجدا و تهامة، و اظلم اللّيل اذا صار ذا ظلمة، نحو 

 .، اى صار ذا مرارةء امرّ الشّى

    -----------------------------------------------   40آيه 
   ـا َ مُس يَنبَ  هـارِ اَن تُـدِرَك الَقَمـَر َوَال  َالالشـُل سـابُِق انل َولُکٌّ  فَـکَلٍ  ‘ایل

 َ   َسبَحو
كسب كرده كه به ماه برسد و نه شب از روز  يتوان نيچن ديه خورشن
 ي) در مداراراتي(ستارگان و س ي همه )،ي(آر. خواهد گرفت يشيپ
 . مشخص) شناورند(

  نه خورشيد چنين تواني كسب كرده

 )رَ:  )68، ص: 9 البحر المحيط في التفسير، جالْقَم رِكي لَها أَنْ تُدغنْبي سلَا الشَّم
  .ينبغي لها مستعملة فيما ال يمكن خالفه، أي لم يجعل لها قدرة على ذلك

    ----------------------------------------------   57آيه 
  ِ ا فا ُ ف َن َ ما يَد ُ َ   َهٌة َو

 . داشت خواهند) اري(در اخت، ) و آنچه آرزو كنندي(عال هاييوهيم، در آنجا
  آنچه آرزو كنند

 ونَ« )101، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، جعدمن االدعاء بمعنى التمني أي » ي
  لهم في الجنة فاكهة و لهم فيها ما يتمنونه و يطلبونه.

 يدعون مضارع ادعى، و هو افتعل من  )76، ص: 9 (البحر المحيط في التفسير، ج
دعا، و معناه: و لهم ما يتمنون. قال أبو عبيدة: العرب تقول ادع علي ما شئت، بمعنى تمن 
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  علي و تقول فالن في خبر ما تمنى.
 من االفتعال على ما سمعت  )36، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

ال أبو عبيدة: العرب تقول ادع علي ما شئت بمعنى ق أوال إال إن الدعاء بمعنى التمني.
  .يتمنون تمن علي، و تقول فالن في خير ما ادعى أي تمنى أي لهم ما

 ع  )22، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جقيل: يتمنون، من قولهم: اد
  على ما شئت، بمعنى تمنه على، و فالن في خير ما ادعى، أى في خير ما تمنى.

 أي ما يتمنون و يشتهون قال أبو  )671، ص: 8 مع البيان في تفسير القرآن، ج(مج
 .عبيدة تقول العرب ادع لي ما شئت أي تمن علي

    -----------------------------------------------   67آيه 
   َشا ُ َوَلو   ََسخ َ  ءُ  َ ِجعوَن  م  َ ا ُمِضيا َوال َا استَطا َ م  ِ ِ َ ن   َم
را به صورت شانيهاهقطعاً چهر، كه هستند جادر همان ، ميخواستيگر ما

(از آن  توانندينه م، جهيو در نت، ميكرديم ليتبد ديزشت و پل ييها
  . بازگردند تواننديم) عبور كنند و نه تيوضع

هاي زشت هايشان را به صورتخواستيم در همان جا كه هستند چهرهاگر مي
  كرديمو پليد تبديل مي

 لى«) 674، ص: 8 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جع مخْناهسلَم نَشاء لَو و  
هِمكانَتأي على مكانهم الذي هم فيه قعود و المعنى و لو نشاء لعذبناهم بنوع آخر من » م

  .العذاب فأقعدناهم في منازلهم ممسوخين قردة و خنازير و المكانة و المكان واحد
 لَ« )107، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج نَشاء لَو لىوع مخْناهسم   هِمكانَتم

قال في المجمع،: و المسخ قلب الصورة إلى خلقة » فَما استَطاعوا مضيا و ال يرْجِعونَ
مشوهة كما مسخ قوم قردة و خنازير و قال:و المكانة و المكان واحد. انتهى. و المراد 

ي هم فيه من غير أن بمسخهم على مكانتهم تشوية خلقهم و هم قعود في مكانهم الذ
يغيرهم عن حالهم بعالج و تكلف بل بمجرد المشية فهو كناية عن كونه هينا سهال عليه 

  تعالى من غير أي صعوبة.
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 )ي مسخ، بهتر از به كار بردن لفظ آن در ترجمه رسد توضيح كلمهبه نظر مي )مترجم
 است.

    ----------------------------------------------   75آيه 
  َ ُ ُ ُجنٌد  َ  ُ ُ َو َ َ َستَطيعوَن ن َ ال   و

 يبرا، و مشركان. ندارندآنان را  ياريتوان  )،كه آن معبودان ي(در حال
 . محاسبه) احضار خواهند شد ي) هستند كه (براروي(پ يانيسپاه، معبودان

  سپاهياني (پيرو) هستند كه (براي محاسبه) احضار خواهند شد

 ضَرُونَ«) 111، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، جحللجزاء يوم  اإلحضار» م
» و جعلُوا بينَه و بينَ الْجِنَّةِ نَسباً و لَقَد علمت الْجِنَّةُ إِنَّهم لَمحضَرُونَ:«القيامة قال تعالى: 

. و محصل 57الصافات:» و لَو ال نعمةُ ربي لَكُنْت منَ الْمحضَرِينَ:«و قال:  158الصافات:
هة المتخذون نصر المشركين و هم أي المشركون لهم أي آللهتهم المعنى ال يستطيع اآلل

 أتباع مطيعون محضرون معهم يوم القيامة.

    ----------------------------------------------   78آيه 
َ َخلَقه  ِ َ َب نَلا َمَثًال َو َ َ ٌ «  {َو َ َرم ِ ِي الِعظاَم َو ُ   قاَل َمن 

 نشيكرد و آفر اني) را ببي(عجيما سخن يخودش) برا اليو (به خ
ها كه  استخوان نيبه ا يچه كس«گفت: ؛ برد ادياز  ) خود راني(نخست

  !»بخشد؟يجان م، شده دهيپوس
  كرد اني) را ببي(عجيما سخن يبرا

 و ضرب لنا مثال أي أورد  )52، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
أو  في شأننا قصة عجيبة في نفس األمر هي في الغرابة كالمثل و هي إنكار احيائنا العظام

قصة عجيبة في زعمه و استبعدها و عدها من قبيل المثل و أنكرها أشد اإلنكار و هي 
 .أحياؤنا إياها
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    -----------------------------------------------   81آيه 

  َ ي َخَل اََویَلَس اذل  م الس و ِت َواالَرَض بِق  َ لُـَق ِمـثَلُهم اَ ِدٍر  َ‘    بَـ
َل  َوهَُو    ُق الَعیلمُ ا

 ند؟يافريرا ب ها آنمانند  تواند ينم، ديآفر را نيها و زم كه آسمان يكس ايآ
 خوبي را)به زيو همه چ(داناست  اريو بس نديآفر يم ارياوست كه بس؛ چرا
  . دانديم
  آفريند بسيار مي

 الْخَلَّاقُ )240، ص: 5 (الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، ج وه الكثير  و
 الخلق.

    -----------------------------------------------   82آيه 
   ا  ه ِا ُ   ،اَ   ونُ كن فَيَ ُ {يَقوَل َله ا اَئئً اَراَد َشي ِاذا

فقط ، باشد يزيآمدن) چ دكه خواستار (پدي ياو در هنگام تيحال و وضع
 . شوديموجود م )،پس (آن، »موجود باش« ديگوياست كه به آن م نيا

  حال و وضعيت او

 31، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( رُههإنما شأن إِنَّما أَم  
 أي شأنه تعالى  )55، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج رُهإِنَّما أَم

  .شأنه في اإليجاد
 ر) 114، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، جإِنَّما أَمالظاهر أن المراد باألمر  ه

إن كان يؤيد » ردناهء إِذا أَ إِنَّما قَولُنا لشَي«الشأن، و قوله في آية النحل المنقولة آنفا: 
كون األمر بمعنى القول و هو األمر اللفظي بلفظة كن إال أن التدبر في اآليات يعطي أن 

ء من األشياء ال بيان أن قوله تعالى  الغرض فيها وصف الشأن اإللهي عند إرادة خلق شي
معنى ء من األشياء هذا القول دون غيره، فالوجه حمل القول على األمر ب عند خلق شي

مصداقا للشأن ال حمل األمر على القول بمعنى ما يقابل  ء به لكونه الشأن بمعنى أنه جي
 النهي.
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  صافاتال سورة
    -----------------------------------------------   3آيه 

  اً ِت ذِ فَاتلّایِل  
 ؛ خوانند ي) مامبري(ارزشمند) را (بر پ يسخن، و پس از آن
  سخني (ارزشمند)

 كْراً« )64، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جنصب على أنه  »ذ
  .مفعول و تنوينه للتفخيم

    -----------------------------------------------   19آيه 
ُ يَنظُروَن   َةٌ واِحَدةٌ فَِاذا َ َز ِ ا     فَِا

(وقوع) آن  كه نيچه ا )؛ديخدا سخت نشمار ي(زنده كردن مردگان را برا
) رتيو با ح زنديخيناگهان (برم، و پس از آن، بانگ است كيفقط (با) 

  ؛ كنندينگاه م
  ه كردن مردگان را براي خدا سخت نشماريد؛) چه اينكهزند(

 و الفاء واقعة في جواب ) 77، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
  .شرط مقدر أو تعليلية لنهي مقدر

 الفاء إلفادة التعليل و الجملة تعليل )130، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج 
 »و أَنْتُم داخرُونَ« لقوله:

    -------------------------------------------   28و  27آيه 
   َ   َواَقبََل بَعُضُهم  َسا ِ قالو   * َءلوَن بَعٍض يَ ُ تَأتونَنا َعِن ایلَم كُم كُن   ا ِان

شما  نيا: «نديگو يمكننديرو م گريكدي(آنگاه) پرس و جوكنان به 
  ». ديداشتيباز م يكيو ن ريو ما را از خ ديآمد يكه همواره سراغ ما مديبود
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  داشتيدآمديد و ما را از خير و نيكي باز مييسراغ ما م

 استعيرت لجهة الخير ... اليمين ) 40، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  و جانبه، فقيل: أتاه عن اليمين، أى: من قبل الخير و ناحيته، فصده عنه و أضله. 

 ى إلى جهة اليمين كان حقّ فعل تَأْتُونَنا أن ي) 25، ص: 23 (التحرير و التنوير، جعد
فلما عدي بحرف عنِ الذي هو للمجاوزة تعين تضمين تَأْتُونَنا معنى » من«بحرف 

 ليالئم معنى المجاوزة،أي تأتوننا صاديننا عن اليمين، أي عن الخير.» تصدوننا«

    -------------------------------------------   43و 42آيه 
ُ ُمكَرموَن  «فَواكِهُ   ِ  َجن   * َو   ِت انلع
(از بهشت) پرنعمت احترام  هاييدر باغ، ر آن حالد و، ذيلذ ييغذاها يعني
 ؛ شوند يم

  غذاهايي لذيذ

 ت  )42، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جهي كل ما يتلذذ به و ال يتقو
لحفظ الصحة، يعنى أنّ رزقهم كله فواكه، ألنهم مستغنون عن حفظ الصحة باألقوات، 

  يأكلونه يأكلونه على سبيل التلذذ. بأنهم أجسام محكمة مخلوقة لألبد، فكل ما
 هي ما يتلذذ به و ال يتقوت لحفظ  )100، ص: 9 (البحر المحيط في التفسير، ج

الصحة، يعني أن رزقهم كله فواكه الستغنائهم عن حفظ الصحة باألقوات ألنهم أجسام 
  محكمة مخلوقة نألبد، فكل ما يأكلونه فهو على سبيل التلذذ.

 المراد بها ما يؤكل لمجرد ) 83، ص: 12 ر القرآن العظيم، ج(روح المعاني في تفسي
التلذذ دون االقتيات و جميع ما يأكله أهل الجنة كذلك حتى اللحم لكونهم مستغنين عن 

ء من أبدانهم بالحرارة الغريزية ليحتاجوا إلى  القوت إلحكام خلقتهم و عدم تحلل شي
  .بدل يحصل من القوت

 فالفواكه مساوية للرزق فهي تشبه الخبز و ) 268، ص: 8 (إعراب القرآن و بيانه، ج
اللحم ألن أكلهم ال إلقامة الصحة و حفظها و إنما هو للتلذذ و التفكه فأجسامهم هناك 

 محكمة ال يعتورها وهن و ال يتطرق إليها ضعف أو فتور.
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    ----------------------------------------------   48آيه 
   ِ ُ قا ٌ َوِعنَد   ُت الطرِف ع

خود  يها حضور دارند كه نگاه بايشت و زدر يبا چشمان يزنان، و نزد آنان
 ؛ افكنند ي) فرو مگرانياز د، شان (جز همسران را

  درشت و زيبابا چشماني 

 و هو جمع عيناء مؤنث أعين و هي ) 137، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج
  الواسعة العين في جمال.

 ينٌ جم )86، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جع عيناء و هي ع
  .الواسعة العين في جمال

    ----------------------------------------------   64آيه 
   ُُج  َ َةٌ ت َ ا َش  ِ  ِا َح   اَصِل ا

 . ديرو يكه از قعر دوزخ م ست يدرخت، آن
  رويد قعر دوزخ مياز 

 يمِ) 46، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جحلِ الْجي أَصقيل: منبتها   ف
  .في قعر جهنم

 و أصل الجحيم قعرها) 140، ص: 17 ير القرآن، ج(الميزان في تفس.  
 أي إن الزقوم شجرة تنبت في قعر ) 696، ص: 8 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج

 .جهنم و أغصانها ترفع إلى دركاتها عن الحسن

    ----------------------------------------------   65آيه 
ه  َن َ ي  {َطلعُها  رُءوُس الش ِ   ط

 . رو) است (زشت نياطيش ي(مانند) سرها اش وهيم ييگو
  اش ميوه

 الطلع حمل النخلة )140، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج.  
 ها) 92، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جأي حملها طَلْع.  
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 ميوه آن پندارى  )199، ص: 16 (روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج
  سرهاى ديوان است.

    -----------------------------------------------   79آيه 
 ٌم ـ َسل  َ ِ َ  الع نوٍح  َ  

 اني(جر انيجهان انيدر م )،امتيتا ق، درود نيو ا، (بزرگ) بر نوح( يدرود
 ).داشته باشد

درودي (بزرگ) بر نوح (و اين درود تا قيامت) در ميان جهانيان (جريان 
  .)داشته باشد

 لى) 48، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جع المنُوحٍ يعنى يسلمون   س
يما، و يدعون له، و هو من الكالم المحكي، كقولك: قرأت سورة أنزلناها. فإن عليه تسل

قلت: فما معنى قوله في الْعالَمينَ؟ قلت: معناه الدعاء بثبوت هذه التحية فيهم جميعا، و أن 
د منهم منها، كأنه قيل: ثبت اللّه التسليم على نوح و أدامه في المالئكة و حال يخلو أ

 عليه عن آخرهم.الثقلين يسلمون 

    -----------------------------------------------   98آيه 
ََعنل َ  ؛فَاَرادوا بِه  َ   االَسَفیلَن  ُهمُ يًدا 
)و مي(از ابراه تر نييپس آنان را پا، خواستند او را نابود كنند بيترت نيدب

  . ميخورده قرار داد شكست
  تر (از ابراهيم) پايين

  قهم ال يؤثر كناية عن جعل إبراهيم فو) 150، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج
  .فيه كيدهم
  خورده قرار داديم شكست

  :ينَ) 452(تفسير الجاللين، صفَلالْأَس ملْناهعالمقهورين فخرج من النار سالما  فَج.  
 األسفل هو المغلوب ألن الغالب يتخيل معتليا ) 60، ص: 23 (التحرير و التنوير، ج

ستعارة لمن ال يحصل من سعيه على المغلوب فهو استعارة للمغلوب، و األخسر هنالك ا
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  على بغيته.
 و  أرادوا به كيدا، فأبطل اللّه مكرهم) 113، ص: 9 (البحر المحيط في التفسير، ج

 جعلهم األخسرين األسفلين، و كذا عادة من غلب بالحجة رجع إلى الكيد.

    ----------------------------------------------   107آيه 
  َوفََدين ٍ   ُه بِِذبٍح َعظ

 . ميكرد ليرا بالگردان اسماع يقدر گران يو قربان
  بالگردان

 ء  ء مكان الشي الفداء جعل الشي) 708، ص: 8 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
لدفع الضرر عنه و الذبح هو المذبوح و ما يذبح و معناه أنا جعلنا الذبح بدال عنه كاألسير 

 .ء يفدي بشي

    ----------------------------------------------   114آيه 
   َ   َوَلَقد َمنَنّا    روَن َوه  مو
 ؛ ميديهارون نعمت بخش و يموسبه  راستيهب

  نعمت بخشيديم

 أي أنعمنا عليهما نعما) 711، ص: 8 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج.  
 لى )132، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جنَنَّا عم لَقَد وسى  وم   و

  .أنعمنا عليهما هارونَ
 إلنعامالمن ا) 157، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج.  
    ----------------------------------------------   128 آيه

  َ َلص ُ   ِاّال ِعباَد اِهللا ا
خدا (كه در  ي شدهجز بندگان خالص )؛او را دروغگو شمردند، همه(

  . قومش بودند)
شدة خدا (كه در قومش جز بندگان خالص، (همه او را دروغگو شمردند)

  بودند).



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  612

 122، ص: 9 (البحر المحيط في التفسير، ج( اللَّه بادينَ إِلَّا عخْلَصاستثناء يدل  الْم :
وهعلى أن من قومه مخلصين لم يكذبوه، فهو استثناء متصل من ضمير فَكَذَّب.  

 استثناء متصل من الواو ) 134، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
 .في كذبوه فيدل على أن من قومه مخلصين لم يكذبوه

    ----------------------------------------------   130آيه 
 ـ َسل  َ   َ ِال ياس ٌم 

  . روانشيو پ اسي(بزرگ)بر ال يدرود
  بر الياس و پيروانش

 ينَ إِلْ«) 714، ص: 8 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جأراد إلياس و من اتبعه »ياس.  
 فرّا گفت: جمع ) 234، ص: 16 (روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

هر يكى را از ايشان الياس  الياس است، كزيد و زيدين، يعنى الياس و قومش، پندارى
  نام بود.
 جمع المنسوبين إلى الياس معه) 122، ص: 9 (البحر المحيط في التفسير، ج. 

    ----------------------------------------------   154آيه 
  ُ كُموَن ماَل َ   م كَيَف 

)؟ چگونه ديكنيحكم م ني(ثابت شده) است (كه چن تانيبرا زيچه چ
 !د؟يكنيقضاوت م

  ؟چه چيز برايتان (ثابت شده) است

 ما اسم استفهام و لكم خبر أي ما ثبت و ) 313، ص: 8 آن و بيانه، ج(إعراب القر
 استقر لكم على جهة اإلنكار.

    ----------------------------------------------   162آيه 
   ِ  ما ُ َعیَلِه ب َ اَن   فاتِن

 ؛ ديو گمراه كن ديرا) بر ضد خدا بشوران ي(كس ديتوانينم
  كنيدگمراه  و ديشورانببر ضد خدا 
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 ضمير) 145، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج هلَيللّه عز و جل   ع
و الجار متعلق بفاتنين و عدي بعلى لتضمنه معنى االستيالء و هو استعارة من قولهم فتن 

  .غالمه أو امرأته عليه إذا أفسده و الباء زائدة
 أحدا أي ال تقدرون على إضالل ) 720، ص: 8 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج

  .علم اهللا تعالى أحد إال من سبق في
 174، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج( »نافية، و ضمير » ما أَنْتُم»هلَيهللا » ع

  .سبحانه و الظرف متعلق بفاتنين، و فاتنين اسم فاعل من الفتنة بمعنى اإلضالل
 ينَ) 65، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جنبباعثين أو حاملين   بِفات

    الفتنة و اإلضالل على طريق
 شما همه به يك ) 244، ص: 16 (روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج

 .جاى اينان را به فتنه و كفر و ضالل نبرى و مفتون و مغرور نكنى

    ----------------------------------------------   168آيه 
یلَن   ا ِمَن االَو ً   َلو اَن ِعنَدنا ِذ

  ، ميداشت انينيشيشده بر) پ نازل يهااز (جنس كتاب ي) كتابزياگر ما (ن«
  كتابي

 كْراً) 67، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جأى كتابا ذ.  
 الذكر: الكتاب المقروء) 100، ص: 23 (التحرير و التنوير، ج.  
 كْراً: أي كتابا) 130، ص: 9 (البحر المحيط في التفسير، جذ.  
 اأي كتاب) 148، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج. 

    ---------------------------------------------   177آيه 
  فَِاذا  م فَسا ِ ِ ِساَح ََل  ُنَذريَن َ   َءَصباُح ا

ي(و تمام زندگ ديفرود آ شانهاياطراف خانه يآنگاه كه (عذاب) بر فضا
، اندكه هشدار داده شده يكسان يبرا يچه صبح بد، )رديرا فرا گ شان

 خواهد بود!
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  هايشان فرود آيدبر فضاي اطراف خانه

 و هي العرصة ) 149، ص: 12 تفسير القرآن العظيم، ج (روح المعاني في هِمتبِساح
  .الواسعة عند الدور و المكان الواسع مطلقا

  شان را فرا گيردو تمام زندگي

 و نزول العذاب بساحتهم كناية عن ) 178، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج
 .نزوله بهم على نحو الشمول و اإلحاطة
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  ص سورة
    -----------------------------------------------   2آيه 

  َ يَن كَ ب ٍة َوِشقاٍق ِل اذل  ِ   َفروا  
 . برنديبه سر م ييجوزهيو ست ياست كه كافران در سرسخت نيا قتيحق

  اين است كه تحقيق

 بل حرف عطف و إضراب انتقالي) 326، ص: 8 (إعراب القرآن و بيانه، ج 

    -----------------------------------------------   7آيه 
   ِ عنا  ِ َ ِة ِان ه ما  َ ِ ِ األ

ِۀل ِ ا  ذا    خِتالٌق ِاال ا ذا
 )،متداول است مردم اني(كه مرياخ نيي) آني(گفته) را در (ا نيما ا
 ؛ بافيستفقط دروغ نيا. مايدهينشن

  كه ميان مردم متداول است

 أرادوا بالملة اآلخرة المذهب الذي ) 183، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج
هم قبال الملل األولى التي تداوله اآلخرون من األمم المعاصرين لهم أو المقارنين لعصر

تداولها األولون كأنهم يقولون: ليس هذا من الملة اآلخرة التي يرتضيها أهل الدنيا اليوم 
 بل من أساطير األولين.

    -----------------------------------------------   10آيه 
  م ُمکُل الس ُ َ ُماو اَم  َ ِ االَسباِب  «ِت َواالَرِض َوما بَي تَقوا  َ   فَل
، آن دو است انيو آنچه را كه م زمين ها وآسمان ييروا فرمان، آنان ايآ

به ، (عروج به عالم باال ليبا وسا )،است ني) دارند؟ (اگر چناري(در اخت
  )!رنديرا بگ امبريبر پ يوح نزول يآنجا) صعود كنند (و جلو
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  را بگيريدنزول وحي بر پيامبر  جلويو 

 لسماوات و و المعنى: بل لهم ملك ا) 184، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج
نزول الوحي السماوي إلى بشر أرضي فإن  األرض فيكون لهم أن يتصرفوا فيها فيمنعوا

كان كذلك فليصعدوا معارج السماوات أو فليتسببوا األسباب و ليمنعوا من نزول الوحي 
 عليك.

    -----------------------------------------------   17آيه 
  ا  َ  ِ ُ َعبَدنا داو ص ه «َد َذا االَيِد {ما يَقولوَن َواذ   ٌب اَّوا ،ِان

؛ آور اديرا به ، رومنديداوود ن، ما ي شان صبر كن و بنده در برابر سخنان
 . گشتي(به درگاه خدا) بازم ارياو بس كه نيچه ا

  كه چه اين

 اب «و جملة: ) 110، ص: 23 (الجدول في إعراب القرآن، جال محلّ لها ..» إنّه أو
  تعليل لقوله (ذا األيد).

  الجملة تعليل لكونه عليه  )166، ص: 12 العظيم، ج(روح المعاني في تفسير القرآن
  السالم ذا األيد.

 تعليل لذي األيد )78، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج. 

    -----------------------------------------------   18آيه 
ِباَل َمَعه  نَا ا

 اِق  {ِانّا َس ِ َواِال ّ ِ   َُسبِّحَن بِالَع
همراه او  ،تا هنگام عصر و صبحگاهان مها را رام و مسخّر كرديما كوه

 . (خدا را) پاك و منزه شمرند
  همراه او

 الظاهر أن  )189، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج»هعمتعلق بقوله: » م
  »يسبحنَ«

    -----------------------------------------------   20آيه 
ِطاِب َوءاتَين  {َوَشَددنا ُملكَه  ِكَمَة َوفَصَل ا   ُه ا
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) قدرت زيو (ن حكمتو به او  ميديرا استحكام بخش اشييروا و فرمان
 . ميدو نفر) را عطا كرد نيوگو (و نزاع ب حق از باطل در گفت يجداساز

  قدرت جداسازي حق از باطل را در گفتگو (و نزاع بين دو نفر)

 و فصل الخطاب تفكيك الكالم ) 190، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج
القضاء بين الحاصل من مخاطبة واحد لغيره و تمييز حقه من باطله و ينطبق على 

  المتخاصمين في خصامهم. 
    ----------------------------------------------   24آيه 

   ُِسـؤاِل نَعَجِتـَك ِا ََك  َ  َوِان كَ  « ؛نِعاِجـه قاَل َلَقد َظ َُلطـا ا ِمـَن ا ً ب ِء یَلَـثـ
  َ  بَعــٍض ِاال  بَعُضــُهم  ِ ِلـُـوا الّصــا َ يــَن ءاَمنــوا َو ِت َوقیَلــٌل مــا اذل  ُ’ َوَظــن

ا فَتَ دُ اَ {داو  هن  راكِ  {ُه فَاستَغَفَر َرب َ   ًعا َواَناَب َو
افزودن به  يگوسفند تو برا ي او به علت مطالبه شك يب«(داوود)گفت: 

از  ياريبس، قتيو در حق، به تو ستم كرده است، گوسفندان خودش
آوردند و  مانيكه ا يمگر كسان؛ كننديتجاوز م گريكديبه  كانيشر

داوود (كه بدون » . انداندك يليان خو آن، كردند ستهيشا يكارها
 نيمتوجه شد كه ما (با ا )،كرده بود حكم گرياز برادر د حخواستن توضي

رو از پروردگارش آمرزش خواست و  نياز ا. مايماجرا) او را صرفاًآزموده
 . خدا) به خاك افتاد و (به درگاهش) توبه كرد خاضعانه (براي

  متوجه شد

 لما كان الظنّ الغالب يدانى ) 88، ص: 4 التنزيل، ج (الكشاف عن حقائق غوامض
  .العلم، استعير له. و معناه: و علم داود و أيقن

 لما كان الظن الغالب يقارب ) 150، ص: 9 (البحر المحيط في التفسير، ج :دظَنَّ داو و
  .العلم، استعير له، و معناه: و علم داود و أيقن

 لظن مستعار للعلم ا) 175، ص: 12 يم، ج(روح المعاني في تفسير القرآن العظ
االستداللي لما بينهما من المشابهة الظاهرة، و في البحر لما كان الظن الغالب يقارب العلم 
  .استعير له، فالمعنى و علم داود و أيقن بما جرى في مجلس الحكومة أن اللّه تعالى ابتاله
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 م داود أنا اختبرناه و أي و عل) 735، ص: 8 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  .ابتليناه
 أي علم داود أنما فتناه بهذه الواقعة )193، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج.  

    -----------------------------------------------   27آيه 
   ما ُما باِطًال  ءَ َوما َخَلقنَا الس َ َ ذ  ‘َواالَرَض َوما بَي يـَن  اذل َفـرواِلَك َظن‘  

 َ يَن  َفروا ِمَن انلّارِ فََويٌل ِلذل  
. ميادهيافرين هدفيب، آن دو هست انيو آنچه را كه م نيآسمان و زمما 
 . به حال كافران به سبب آتش (دوزخ) يپس وا. گمان كافران است، نيا

  سبب به

 نَ  )180، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جنَ في قوله تعالى: مم
 النَّارِ ابتدائية أو بيانية أو تعليلية.

    -----------------------------------------------   31آيه 
  الّصاِفن ِ ّ ِ َض َعیَلِه بِالَع ِ ُ ِيادُ ِاذ    ُت ا

 يو چابك (برا لياص هاياسب، روز انيكن) كه در پا ادي(را  يزمان
 . استفاده در جهاد) بر او عرضه شدند

  پايان روز

 غداة و هو آخر النهار العشي مقابل ال) 202، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج
  .بعد الزوال

    -----------------------------------------------   32آيه 
   ّ ِ َعن ِذ فَقاَل ِا َ ُت ُحب ا  اَحبَ ّ ّ َح ِجاِب  ِر َر   تَواَرت بِا

افتاد و) گفت:  رينمازش به تأخ كه نيها شد تا ا آن دنيپس (مشغول د
 كه نيتا ا؛ دادم حيپروردگارم ترج ادها را بر ياسب نيبه ا ي من عالقه«

 ». (شب) پنهان شد ي ) در پردهدي(خورش
  افتاد رينمازش به تأخ كه نياتا 

 و قتادة و السدي و في روايات ) 740، ص: 8 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
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أصحابنا أنه فاته أول الوقت و قال الجبائي لم يفته الفرض و إنما فاته نفل كان يفعله 
  .آخر النهار الشتغاله بالخيل

    ----------------------------------------------   33آيه 
   َ َ   وِق َواالَعناِق فََطِفَق َمسًحا بِالّس  «رُّدوها 

(تا  ديبرگردان ميرا برا ديخورش«به فرشتگان گفت:) ، سبب ني(به هم
پس او (و  ).را بازگرداندند ديخورش، (و فرشتگان» . آورم) ينمازم را به جا
 شانيپا يهاها و ساق شروع به مسح كردن )،گرفتن وضو يهمراهانش برا

  . كردند
د را برايم برگردانيد (تا نمازم را (به همين جهت به فرشتگان گفت:) خورشي 

او (و همراهانش براي  .) پسبجاي آورم و فرشتگان خورشيد بازگرداندند
  هاي پايشان نمودند.گرفتن وضو،) شروع به مسح گردنها و ساق

 )حاً «قوله تعالى:  )203، ص: 17 الميزان في تفسير القرآن، جسقَ مفَطَف لَيوها عدر
للشمس و هو أمر منه للمالئكة برد » ردوها«قيل: الضمير في » لْأَعناقِو ا بِالسوقِ

أي شرع » فَطَفقَ مسحاً بِالسوقِ و الْأَعناقِ«  الشمس ليصلي صالته في وقتها، و قوله:
يمسح ساقيه و عنقه و يأمر أصحابه أن يمسحوا سوقهم و أعناقهم و كان ذلك وضوءهم 

 د ذلك في بعض الروايات عن أئمة أهل البيت ع.ثم صلى و صلوا، و قد ور

 )لُ« -606 )202، ص: 1 من ال يحضره الفقيه، جالْفُضَي ةُ واررقَالَ ز أَبِي   وقُلْنَا ل
 علَى الْمؤْمنينَ كتاباً موقُوتاً قَالَ  إِنَّ الصالةَ كانَت -جعفَرٍ ع أَ رأَيت قَولَ اللَّه عزَّ و جلَّ

 يعني كتَاباً مفْرُوضاً و لَيس يعني وقْت فَوتها إِنْ جاز ذَلك الْوقْت ثُم صلَّاها لَم تَكُنْ صلَاةً
لَكلَه ككَذَل ككَانَ ذَل لَو اةً  وؤَدانُ  مملَيس  لَامالس هلَيع داونُ دقْ -برِ وا بِغَيلَّاهينَ صا حهت

قَالَ مصنِّف هذَا الْكتَابِ إِنَّ الْجهالَ منْ أَهلِ الْخلَاف » و لَكنَّه متَى ما ذَكَرَها صلَّاها
 سالشَّم تارتَّى تَولِ حرْضِ الْخَيمٍ بِعوي اشْتَغَلَ ذَات لَامالس هلَيانَ عملَيونَ أَنَّ سمزْعي

ثُم أَمرَ بِرَد الْخَيلِ و أَمرَ بِضَرْبِ سوقها و أَعنَاقها و قَتْلها و قَاَل إِنَّها شَغَلَتْني عنْ  بِالْحجابِ
 ذكْرِ ربي و لَيس كَما يقُولُونَ جلَّ نَبِي اللَّه سلَيمانُ ع عنْ مثْلِ هذَا الْفعلِ لأَنَّه لَم يكُنْ
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يلِ ذَنْب فَيضْرِب سوقَها و أَعنَاقَها لأَنَّها لَم تَعرِض نَفْسها علَيه و لَم تَشْغَلْه و إِنَّما للْخَ
كي ذَلف يححالص كَلَّفَةٍ ورُ مغَي مائهب يه و هلَيع رِضَتقِ « -607.  عادنِ الصع وِيا رم

إِنَّ سلَيمانَ بنَ داود ع عرِض علَيه ذَات يومٍ بِالْعشي الْخَيلُ فَاشْتَغَلَ بِالنَّظَرِ إِلَيها   ع أَنَّه قَالَ
حتَّى تَوارت الشَّمس بِالْحجابِ فَقَالَ للْملَائكَةِ ردوا الشَّمس علَي حتَّى أُصلِّي صلَاتي في 

ا  فَرَدهقْتثْلِ وبِم هعلَاةُ مالص مينَ فَاتَتْهالَّذ هابحرَ أَصأَم و نُقَهع و هاقَيس حسفَم ا فَقَاموه
 تطَلَع و سالشَّم تا فَرَغَ غَابلَّى فَلَمفَص قَام لَاةِ ثُملصل مهضُوءو ككَانَ ذَل و كذَل

و وهبنا لداود سلَيمانَ نعم الْعبد إِنَّه أَواب إِذْ عرِض  - للَّه عزَّ و جلَّالنُّجوم ذَلك قَولُ ا
 تتَّى تَواري حبكْرِ رنْ ذرِ عالْخَي بح تببَفقالَ إِنِّي أَح الْجِياد ناتافالص يشبِالْع هلَيع

فَطَف لَيوها عدجابِ رناقِ  قَبِالْحالْأَع وقِ وحاً بِالسسنَداً »  مسيثَ مدذَا الْحه تأَخْرَج قَد و
 في كتَابِ الْفَوائد

    -----------------------------------------------   39 آيه
  ه  ِ ِحساٍب ذا َعطا ُ اَو اَمِسك بَِغ   ُؤنا فَام

، يخواهيپس (به هر كه م؛ ماست شماريبخشش ب، نيا:) «مي(و به او گفت
 ».ه دارنگا اي، از آن) ببخش

  بي شمار

 جما كثيرا ال يكاد يقدر على  )96، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  حسبه و حصره

  أي هذا الذي ذكر من الملك عطاؤنا ) 205، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج
 لك بغير حساب و الظاهر أن المراد بكونه بغير حساب أنه ال ينفد بالعطاء و المن.

    -----------------------------------------------   49آيه 
  ه ٌ ُسَن مَ  ‘ذا ِذ َ  َ ُتق   اٍب ئئَوِان ِل
و ، ) استامبراني) شرف و بزرگيِ (آن پي هماي، ها(سرگذشت نينقل) ا(
  ؛ خواهند داشت يفرجام خوب، زكارانيپره شك يب
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  است ها، ماية) شرف و بزرگي (آن پيامبران)(نقل) اين (سرگذشت

 اإلشارة بهذا إلى ما ذكر من قصص ) 217، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج
األوابين من األنبياء الكرام ع، و المراد بالذكر الشرف و الثناء الجميل أي هذا الذي ذكر 
شرف و ذكر جميل و ثناء حسن لهم يذكرون به في الدنيا أبدا و لهم حسن مĤب من 

األنبياء و على هذا فالمراد بالمتقين هم المذكورون من  ثواب اآلخرة. كذا قالوا
  .بالخصوص أو عموم أهل التقوى و هم داخلون فيهم

 هذا إشارة إلى ما تقدم  )203، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
من اآليات الناطقة بمحاسنهم ذكْرٌ أي شرف لهم و شاع الذكر بهذا المعنى ألن الشرف 

  .اللزوم يلزمه الشهرة و الذكر بين الناس فتجوز به عنه بعالقة
 هذا إشارة إلى ما تقدم من أمورهم. ) 32، ص: 5 (أنوار التنزيل و أسرار التأويل، ج

  .ذكْرٌ شرف لهم
 كْرٌ« )750، ص: 8 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جأي شرف لهم و ذكر » هذا ذ

 .جميل و ثناء حسن يذكرون به في الدنيا أبدا

    ----------------------------------------------   58آيه 
ُ ِمن َش  َ   اَزواجٌ  “هِل َوءا

ها) انواع عذاب نيكه ا؛ چشندي(م ليقب نياز ا يگري) دهايو (عذاب
 . دارندگوناگوني 

  اين قبيلهاي) ديگري از عذاب (

 آخَرُ صفة لموصوف محذوف دلت عليه ) 178، ص: 23 (التحرير و التنوير، ج و
و وصف آخر يدل على مغاير. و قوله: م ذُوقُوهيدل اإلشارة بقوله: هذا و ضمير فَلْي هنْ شَكْل

 على أنه مغاير له بالذات و موافق في النوع، فحصل من ذلك أنه عذاب آخر أو مذوق آخر.
و الشّكل بفتح الشين: المثل، أي المماثل في النوع، أي و عذاب آخر غير ذلك الذي ذاقوه 

  .من الحميم و الغساق هو مثل ذلك المشار إليه أو مثل ذلك الذوق في التعذيب و األلم
 أي و مذوقات أو أنواع ) 206، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
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  عذاب أخر منْ شَكْله أي من مثل هذا المذوق أو العذاب في الشدة و الفظاعة
  (اين عذاب ها) انواع گوناگوني هستند

 أزواج خبر لمبتدأ محذوف أي هي أو صفة ) 375، ص: 8 (إعراب القرآن و بيانه، ج
 الثة.للث

    -----------------------------------------------   63آيه 
  ُ  َذ  ُمُ اَ ا اَم زاَغت َع ي ِ   االَبصارُ  م ِس
مان از  چشمان اي، ميكرد يم مسخره) اي) آنان را (در دنسبب ي(ب ايآ

  »اند)؟ در دوزخ زي) آنان به خطا رفته است (و آنان ندني(د
 ؟اند) چشمانمان از (ديدن) آنان به خطا رفته است (و آنان نيز در دوزخيا 

 معناه أنهم يقولون لما لم يروهم في  )755، ص: 8 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
النار اتخذناهم هزوءا في الدنيا فأخطأنا أم عدلت عنهم أبصارنا فال نراهم و هم معنا في 

  .النار
 أي اتخذناهم سخريا في الدنيا فأخطأنا ) 220، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج

  جين أم عدلت أبصارنا فال نراهم و هم معنا في النار.و قد كانوا نا
    -----------------------------------------------   69آيه 

   ََالِ االَ َ ِمن ِعلٍم بِا ِ َن  تَِصموَن  ما  َ   ِاذ 
در آن زمان ، از بزرگان (عالم) باالتر ياطالع چيه )،ياله ي(من بدون وح

 ؛ نداشتم، كردند يم وگو گفت گريكديانسان) با  نشيكه (در مورد آفر
  كردند يگر گفتگو ميبا يكد

 ه بالتخاصم ألنه سؤال ) 295، ص: 5 (الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، جشب
 .و جواب

    ----------------------------------------------   75آيه 
   ِ ن بیلُس ما َمنََعَك اَ اِ ـقاَل ي ُ كاَسـتَ  «ا َخَلقُت بِيََدي َسجَُد  َت اَم ك ِمـَن  نـَت َ

  العایلَن 
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آنچه با دستان (قدرت) تو را از سجده به  زيچه چ، سيابل يا«فرمود: 
) وجود(عالم  گانِياز بلندپا اي يديتكبر ورز ايباز داشت؟ آ، دميآفر شيخو
 !» ؟يبود
  بلندپايگان

 يا از جمله  )292، ص: 16 (روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج
 بزرگواران و بلند قدران بودى؟

    ----------------------------------------------   84آيه 
   َ  وَ  قاَل فَا َ   اَقوُل  ا

  : ميگو يو فقط حق را م، سوگند به حق« فرمود:
  سوگند به حق

 أي فالحق قسمي )219، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج.  
 التقدير فالحق أقسم به) 227، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج.  
  فقط

 قَّ أَقُولُ«) 227، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، جالْح الم إلفادة و تحليته بال» و
 الحصر.
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  زمرال سورة
    -----------------------------------------------   10آيه 

   ُ قُل ي  يَن ءاَمنُوا اتقوا َرب مِعباِد اذل‘  يَن اَحَسنوا  ه نيـا َحَسـنَةٌ ِلذل ِذِه ادل 
 الص ’ َواَرُض اِهللا واِسَعةٌ ’ ا يَُو  ِ ِحساٍب ِا ُ بَِغ َ

وَن اَ ِ  
ود را از (خشم) مالك و خ، ديا آورده مانيبندگان من كه ا يبگو: ا
(پاداش) ، كنند يكين ايكه در دن يكسان. ديحفظ كن ارتانياخت صاحب

 انيبايپاداش شك. هجرت) پهناور است يخدا (برا نيزم و، دارند ييكوين
 . شود يبدون محاسبه به آنان داده م، صرفاً

  شود صرفاً بدون محاسبه به آنان داده مي

 السياق يفيد أن القصر في الكالم متوجه ) 244، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج
صفة لمصدر يدل عليه » يوفَّى«فالجار و المجرور متعلق بقوله: » بِغَيرِ حسابٍ«إلى قوله: 

و المعنى ال يعطى الصابرون أجرهم إال إعطاء بغير حساب، فالصابرون ال يحاسبون على 
 بزنة عملهم. أعمالهم و ال ينشر لهم ديوان و ال يقدر أجرهم

    -----------------------------------------------   17آيه 
َت اَ  َبُوا الّطا يَن اجتَ َواذل  يَعبُدوها َواَنابو ـي ُ ُ ابل ُ َ َ اِهللا  ـ  ‘ا ِا ِّ فَبَ

  ِعبادِ 
، كنند و به (درگاه) خدا بازگردند يدور انگرانيطغ يكه از بردگ يو كسان
 ؛ پس بندگانِ (خاص) مرا بشارت ده. است شانياز آنِ ا، بشارت

  يبردگ

 (أن) حرف مصدري) 164، ص: 23 (الجدول في إعراب القرآن، ج. 

 )تر از پرستش داشته باشد و هر نوع اطاعت و رسد مفهومي وسيعبه نظر مي) مترجم
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  كرنش را در بر بگيرد.
  طغيانگران

 قال الراغب: الطاغوت ... يستعمل في  )249، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج
 الواحد و الجمع.

    -----------------------------------------------   19آيه 
َن َحق َعیَلِه لَکَِمةُ الَعذاِب   َ ِ انلّارِ  اَ   اَفَاَنَت تُنِقُذ َمن 
 ايدارد)؟آ يراه نجات، شده ( ياو قطع هيكه فرمان عذاب در با ر يكس ايآ

 ؟دهينجات ، را كه در آتش است يكس يتوان يتو م
  راه نجاتي دارد

 فمن حقت عليه كلمة العذاب  التقدير أ )251، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج
 ينجو منه و هو أولى من تقدير قولنا: خير أم من وجبت عليه الجنة.

    ----------------------------------------------   23آيه 
  ا  ــديِث كِت َ ــَن ا َل اَحَس َ ــَن هللاُ  ي ــودُ اذل ــُه ُجل  ِمن ِ ــ َ تَقَش ِ ــا ًا َمث ِ ــا َش ــا ُم ًب

 َ َشو َ   ُم ِا ُ ُ َوقُلو  تیَلُن ُجلودُ ُ ُم   ـدي ذ  ‘ِ اهللاِ ذِ  َر َ ِلَك هَُدي اِهللا 
  ؛بِه َشا ا َله ‘ءُ َمن  َ   ِمن هادٍ  {َوَمن يُضِلِل اهللاُ 

و  ييوايدر ش اتشيكه (آ يكتاب يعني؛ سخن را نا زل كرد نيبهتر، خداوند
)تكرار شده اش يعال مياست و (پندها و مفاه گريكديمانند  )،محتوا يبلند
كه از پروردگارشان  افتد يم ياندام كسان لرزه بر، ) آندنياز (شن. است

 تيهدا نيا. شود يخدا آرام ماديشان با  آنگاه جسم و جان. ترسند يم
و هركس ، كند يم تيآن هدا يلهيخداست كه هر كس را بخواهد به وس

 . نخواهد داشت يتگريهدا چيه، را كه خدا گمراه كند
  افتد مي ترسند لرزه بر اندام كساني كه از پروردگارشان مي

 يقال: اقشعر جلده وقف  )248، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
و المراد تصوير خوفهم بذكر  شعره إذا عرض له خوف شديد من أمر هائل دهمه بغتة،

  لوازمه المحسوسة و يطلق عليه التمثيل و إن كان من باب الكناية.
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 )شود.در فارسي استعمال نمي» نلرزه در پوست افتاد«رسد به نظر مي) مترجم  
    -----------------------------------------------   24آيه 

َن يَـت بَِوجِهـه  َ َ ذوقـوا مـا للِ َوقيـَل  ‘َمـةِ َء الَعـذاِب يَـوَم الِقي سـو  ؛اَ ـ ِ
ُ تَكِسبوَن    كُن

) كنديم يبسته است و سع شيها(دست امتيكه در روز ق يكس ايآ
 ست يد كسمانن، كند ( سخت حفظ  يخود را از عذاب، صورتش يلهيوس به

كاران گفته  )؟ (آن روز) به ستمبرد يكامل به سر م تيكه آن روز در امن
  » . ديبچش، ديآوردي) به دست ماي) آنچه را كه (در دنقتيحق: «(شود يم

  دست هايش بسته است و سعي مي كند

 312، ص: 5 (الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، ج( هِهجي بِوتَّقنْ يبأن   أَ فَم
 تغلّ يداه إلى عنقه فال يتقي عن نفسه إلّا بوجهه.

 أ فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم ) 257، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، ج
  القيامة لكون يده التي بها كان يتقي المكاره مغلولة إلى عنقه.

 الذي يلقى في النار يلقى  )125، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
ولة يداه إلى عنقه، فال يتهيأ له أن يتقى النار إال بوجهه الذي كان يتقى المخاوف مغل

  بغيره، وقاية له و محاماة عليه.
  برد؟ مانند كسي است كه آن روز در امنيت كامل به سر مي

 نْ«خبر  )257، ص: 17 (الميزان في تفسير القرآن، جمحذوف و التقدير كمن هو  »فَم
  .في أمن منه

 125، ص: 4 عن حقائق غوامض التنزيل، ج (الكشاف(  وءس هِهجي بِوتَّقنْ يأفَم
 .فحذف الخبر كما حذف في نظائره، الْعذابِ كمن أمن العذاب

    -----------------------------------------------   29آيه 
   َ ُ ــِه  ــًال في ــَثًال َرُج َب اهللاُ َم َ ــٍل َهــل َ ُج َ ِ ا  ً َ ــ ــًال َس َشاكِســوَن َوَرُج ءُ ُم

وَن  ‘هلِل دُ َما ‘ َستَِوياِن َمَثًال  َ ُ اليَع ُ َ   بَل اَك
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، ) اوتيدر (مالك كه يكرده است: مرد انيرا ب يپرسش مهم، خداوند 
كه (تنها)  يمرد )،و (در مقابل، اند كيناسازگار و بداخالق شر يافراد

و  سپاس است؟ كسانيدو نفر  نيا تيوضع ايآ؛ نفر است كيبردار  فرمان
  . دانند يآنان نم شترياست كه ب نيا قتيحق. از آنِ خداست، شيستا

  حقيقت اين است كه

 178، ص: 23 (الجدول في إعراب القرآن، ج ((بل) لإلضراب االنتقالي  
 بل أكثرهم ال يعلمون إضراب انتقالي مرتبط  )417، ص: 8 (إعراب القرآن و بيانه، ج

 ».هل يستويان«بقوله 

    ----------------------------------------------   33آيه 
   ي  َواذل ِ َق ب دِق َوَصد َ  “÷هَء بِالّصِ ُتقو ُ ا ُ  َ    اُو

 قيو آن را تصد مردم) آوردند ي) را (براقتي(و حق يراست كه يو كسان
 . انديقيحق زكارانيپره، كردند

  و كساني

 )قال  )26، ص: 9 التبيان في تفسير القرآن، ج (قَ بِهدص قِ ودبِالص ي جاءالَّذ و)
دق الذي هو القرآن و صدقوا به، و هو حجتهم في قتادة و ابن زيد: المؤمنون جاءوا بالص

الدنيا و اآلخرة.و قيل الذي جاء بالصدق جبرائيل و صدق به محمد صلى اهللا عليه و آله. 
و الذي  -هاهنا -و في قراءة ابن مسعود (و الذي جاءوا بالصدق) قال الزجاج: الذي

لذي جاء بالصدق النبي صلى بمعنى واحد يراد به الجمع. و قال: ألنه غير موقت. و قيل: ا
  .اهللا عليه و آله من قول ال إله إال اللَّه، و صدق به ايضاً هو صلى اهللا عليه و آله

 )اختلف في المعنى به فقيل الذي  )777، ص: 8 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
جاء بالصدق محمد ص جاء بالقرآن و صدق به المؤمنون فهو حجتهم في الدنيا و 

  »أُولئك هم الْمتَّقُونَ«ن ابن زيد و قتادة و مقاتل و احتجوا بقوله اآلخرة ع
 ) :465تفسير الجاللين، ص( قَ بِهدص هم المؤمنون فالذي بمعنى الذين و  
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    -----------------------------------------------   41آيه 

   ِ  ِانّا نَلا َعیَلَك ال  اَ َّقِ ت َِن اهتَدي  «َب ِلنلّاِس بِا   «؛فنَِلَفِسه َ ا َوَمن َضل فَِا
  «يَِضل َعیَلها    يٍل اَنَت َعیَلِهم بَِو َوما

) مردم بر تو نازل تيبه سبب (هدا، كتاب را كه سراسر حق است نيما ا
و هر كس گمراه ، نفع خودش است به، ابدي تيپس هر كس هدا. ميكرد
آنان )دار (سعادتو تو عهده، فقط به ضرر خودگمراه شده است، شود

 . يستين
  سراسر حق

 )قِّ« )268، ص: 17 يزان في تفسير القرآن، جالمللمالبسة أي مالبسا للحق ال » بِالْح
  يشوبه باطل
  به سبب

 )لنَّاسِ ألجلهم و ألجل  )130، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جل
  حاجتهم إليه، ليبشروا و ينذروا، فتقوى دواعيهم إلى اختيار الطاعة على المعصية.

 )لنَّاسِ«الالم في قوله:  )268، ص: 17 القرآن، ج الميزان في تفسيرللتعليل أي » ل
  .ألجل الناس أن تتلوه عليهم و تبلغهم ما فيه

 )لنَّاسِ ألجلهم فإنه مناط  )262، ص: 12 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جل
  مصالحهم في المعاش و المعاد

    -----------------------------------------------   45آيه 
ــ  ِ ُ ــاَز َوِاذا ذ َ َ َر اهللاُ َوحــَدهُ ا يــَن اليُؤِمنــو َةِ  ت قُلــوُب اذل ِ َوِاذا  «بـِـاأل

 ِ ُ يَن ِمن دونِهذ َر اذل“  َ و ِ َستَب  ُ    ِاذا 
 مانيآخرت ا كه به يكسان يهادل، شود ادي يگانگيكه خدابه  يهنگام
، ديآ انيبه م گرياز معبودان د ياديو چون ، كنديم داينفرت پ، ندارند
 . شونديشاد و خوشحال م ناگهان
  معبودان ديگر

  )المراد بالذين من دونه آلهتهم )271، ص: 17 الميزان في تفسير القرآن، ج  
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 )و هي  )208، ص: 9 البحر المحيط في التفسير، ج ،هوننْ دينَ مرَ الَّذإِذا ذُك و
  األصنام. 

    ----------------------------------------------   49آيه 
  نل  َ  ِاذا  ُ ٌّ َدعانا  ُ ساَن   ُه نِعمَ فَِاذا َمس اِال ا    {اوتيتُـه ًة ِمنّا قاَل ِا  ‘ِعلـٍم  َ

َ ِفتنٌَة  ِ َ ِكن اَـ َول بَل  و َ ُ اليَع َ َ   
. خوانديما را م، ) به انسان برسدي(مختصر كه رنج و گرفتاري يهنگام

، ميبه او عطا كن، را كه (آن هم) از جانب ماست ينعمت كه يسپس هنگام
(كه نزد من  يفقط به سبب (مهارت و) دانش (نعمت) را نيا: «ديگويم

؛ است شيآزما نيبلكه ا )؛ستين طور ن(البته اي» . اندداده من به )،است
 . داننديمردم نم شتريب يول
  مهارت و

 )لى« )274، ص: 17 الميزان في تفسير القرآن، جلْمٍ  ععلى علم مني أي أوتيت » ع
  هذا الذي أوتيت على علم مني و خبرة

    -----------------------------------------------   51آيه 
ُم َسيِّ   َ وا ِمن هـ ‘اُت ما كََسبوائئفَاَصا َ يَن َظ َواذل     ـ  ال ُم َسـيِّ ؤـُ ُ اُت ئئِء َسيُصـي

يَن ما كَ  ِ ُع ِ  ُ    َسبوا َوما 
(كه قوم تو  نانيو از ا، ديرس آنان به، كه كردند يزشت ي) كارهافريپس (ك

كه  يزشت ي) كارهافري(ك يودز به، كه ظلم كردند ي) كسانزيهستند ن
خواهد بود كه  يدر حال )،فري(ك نيا و؛ ديبه آنان خواهد رس، انجام دادند
 . ) را نخواهند داشتي(از عذاب اله زيآنان توانِ گر

  توانِ گريز (از عذاب الهي) را نخواهند داشت

 )أي بفائتين على ما قيل  )268، ص: 12 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
  روي.إلى العذاب األخ
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    ----------------------------------------------   53آيه 

    قـُـل ي َ فــوا  َ يــَن اَ ــِة اهللاِ  ِعبــاِدَي اذل َ ــم التَقنَطــوا ِمــن َر ِ ِ   ‘اَنفُ اهللاَ  ِا
يًعا َ ه ‘يَغِفرُ اذلنوَب  ُ  هَُو  {ِان ح    الَغفورُ ا

روا  تيجنا شتنو بر خويكار) من كه از حد گذرانده  بندگان (گنه يبگو: ا
گناهان را (با  ي خداوند همه رايز؛ دينشوديخدا نوم از رحمت، دايداشته
  . آمرزنده ومهربان است اريتنها او بس كه نيچه ا؛ آمرزديتوبه)م

  ايدبر خويشتن جنايت روا داشته

 )لى« )278، ص: 17 الميزان في تفسير القرآن، جرَفُوا عينَ أَسالَّذ  هِمأَنْفُس «
الحد في كل فعل يفعله اإلنسان و إن كان ذلك  تجاوز -على ما ذكره الراغب -اإلسراف

  .في اإلنفاق أشهر، و كان الفعل مضمن معنى الجناية أو ما يقرب منها و لذا عدي بعلى
 )أي أفرطوا في المعاصي   )269، ص: 12 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

ا ذكر مجازا جائين عليها، و أصل اإلسراف اإلفراط في صرف المال ثم استعمل فيم
بمرتبتين على ما قيل، و قال الراغب: هو تجاوز الحد في كل فعل يفعله اإلنسان و إن 

و ضمن  كان ذلك في اإلنفاق أشهر و هذا ظاهر في أنه حقيقة فيما ذكرنا و هو حسن.
  معنى الجناية ليصح تعديه بعلى و المضمن ال يلزم فيه أن يكون معناه حقيقيا

 )لى )135، ص: 4 مض التنزيل، جالكشاف عن حقائق غوارَفُوا عجنوا   أَس هِمأَنْفُس
  .عليها باإلسراف في المعاصي و الغلو فيها

    -----------------------------------------------   55آيه 
  ِبعو  َوات ُ  ا اَحَسـَن مـا َِل ِایَلكُـم ِمـن َربِّكُـم ِمـن قَبـِل اَن يَـأتِيَ ُ ُم الَعـذاُب ا

وَن  ُ َش ُ ال    بَغتًَة َواَن
) آنچه بر شما نازل يعني، هاآن( نِياز بهتر )،يمانآس هايكتاب انيو (از م

(از  كه يو در حال يناگهان، كه عذاب از آن شيپ؛ ديكن يرويپ، شده است
  . ديتان آ سراغ، ديخبريزمان آن) ب
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  از زمان آن

 )رُونَ« )38، ص: 9 التبيان في تفسير القرآن، جال تَشْع أَنْتُم أي ال تعرفون وقت » و
   نزوله بكم.

 )رُونَ« )785، ص: 8 مجمع البيان في تفسير القرآن، جال تَشْع أَنْتُم أي ال تعرفون » و
  وقت نزوله بكم.

    ----------------------------------------------   56آيه 
  َ  ــٌس  ــوَل نَف  اَن تَق ــ َ   َ  ُ ــِب اِهللا َوِان  طــُت  َجن  َ ــا  ــم ِ َ ــُت  َن ن

 يَن الس ِ   
افسوس : «دي) بگومتايق ي(در فردا ي) تا مبادا كسميهشدار را داد نيا(

در  نيو ا، كه در حق خدا (و طاعت او) كردم يا يبه سبب كوتاه، بر من
 ؛ ». كردميرا) مسخره م ياله اتيبود كه (آ يحال
  به سبب

 )لى )272، ص: 12 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جأي بسبب   ع ما فَرَّطْت
  .تعليلية -فعلى -تفريطي

  حق خدا (و طاعت او)

 )137، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج(  نْبِ اللَّهي جف قيل فَرَّطْت
فرطت في ذات اللّه. فإن قلت: فمرجع كالمك إلى أن ذكر الجنب كال ذكر  على معنى:

سوى ما يعطى من حسن الكناية و بالغتها، فكأنه قيل: فرّطت في اللّه. فما معنى فرّطت 
تقدير مضاف محذوف، سواء ذكر الجنب أو لم يذكر: و المعنى:  في اللّه؟ قلت: ال بد من

  و عبادة اللّه، و ما أشبه ذلك. فرّطت في طاعة اللّه
 )مضاف أي في جنب  )272، ص: 12 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

  طاعة اللّه أو في حقه تعالى أي ما يحق له سبحانه و يلزم و هو طاعته عزّ و جلّ 
 )الجنب: الجانب، و مستحيل على اللّه  )214، ص: 9 لمحيط في التفسير، جالبحر ا

الجارحة، فإضافة الجنب إليه مجاز. قال مجاهد، و السدي: في أمر اللّه. و قال الضحاك: 
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  .في ذكره، يعني القرآن و العمل به. و قيل: في جهة طاعته، و الجنب: الجهة
    -----------------------------------------------   63آيه 

ــه  ــم  {َل َمقایلــُد الس االَرِض ِت وَ و’  َ ــَن  ي َواذل ِ ــروا ب ــئئَف اي ُ ُ  َ ِت اِهللا اُو
  َ ا و ِ   
 يكسان. تنها به دست اوست، ها و زمينآسمانهاي) نهي(گنج يدهايكل

 . انديقيحق كارانانيآنان ز، دنديخداكفر ورز اتكه به آي
  هاي)كليدهاي (گنجينه

 )325ص: ، 5 الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، ج(  و ماواتالس يدقالم لَه
مفاتيح خزائنهما من المطر و النبات و جميع الخيرات ال يملك التصرّف فيها   الْأَرضِ
  .سواه
 )مفاتيح السماوات و األرض مفاتيح  )289، ص: 17 الميزان في تفسير القرآن، ج

  خزائنها
    -----------------------------------------------   67آيه 

يًعـــا قَبَضـــتُهَواالَر ؛مـــا قَـــَدرُوا اهللاَ َحـــق قَـــدِره وَ   َ َمـــِة يَـــوَم الِقي  {ُض 
 م َوالس ؛طِويّاٌت بِيَميِنهمَ  ُت و‘  نَهُسبح}  َوتَع   ِكوَن ُ ا ي ّ َ   

 فيقدرت) نشناختند و توص و ي(به بزرگ، خدا را چنان كه سزاوار اوست
 و تصرّف طرهيدر س، به طور كامل امتيدر روز ق نيكه زم حال آن؛ نكردند

پاك ، او. خواهند شد دهيچدر هم پي، به دست قدرتش، هاسمانو آ، اوست
  . آنان است ورزيِو برتر از شرك

  در سيطرة

 )القبضة مصدر بمعنى المقبوضة، و  )292، ص: 17 الميزان في تفسير القرآن، ج
ء و كونه في القبضة كناية عن التسلط التام عليه أو انحصار التسلط  القبض على الشي

و الْأَمرُ يومئذ «ض و المراد هاهنا المعنى الثاني كما يدل عليه قوله تعالى: عليه في القاب
:لَّهو غيره من اآليات. 19 - االنفطار:» ل  
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    ----------------------------------------------   68آيه 
  ـم الس ِ ِ الّصوِر فََصـِعَق َمـن   و َونُِفَخ  ِ االَرِض ِاّال َمـن شـا  «َء اهللاُ ِت َوَمـن 

 ي ُ  نُِفَخ فيِه ا ُ   َ َ ف ُ قِياٌم يَنظُرو    ِاذا 
 ي) كساني (همه، كه خدا بخواهد يپس جز كسان. شود دهيو در صور دم
 گريسپس بار د. رنديميم، هستند نيكه در زم ها و كسانيكه در آسمان

و (مات و  زنديخي) به پا ميپس ناگاه (همگ. شوديم دهيدر آن دم
  . )ماننديخدا م فرمان (و در انتظار نگرنديشان) م مبهوت به اطراف

  مانند)نگرند (و در انتظار فرمان خدا ميمي

 )قيل: ينظرون ما ذا يفعل بهم. )145، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج  
 )نْظُرُونَ: أي ينتظرون ما يؤمرون، أو  )222، ص: 9 البحر المحيط في التفسير، جي

  .ينتظرون ماذا يفعل بهم
 )نْظُرُونَ )283، ص: 12 سير القرآن العظيم، جروح المعاني في تفأي ينتظرون ما   ي

   .يؤمرون أو ينتظرون ماذا يفعل بهم
 )ينتظرون ما يؤمرون أو ينتظرون ما ذا  )294، ص: 17 الميزان في تفسير القرآن، ج

  .يفعل بهم
 )گفتند: ينظرون امر  )350، ص: 16 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج
  كشند تا چه فرمايد.  ه، ايستاده باشند انتظار فرمان خداى مىاللّ

    ----------------------------------------------   69آيه 
  ِ ــا َووُِضــَع ال ِ ّ قـَـِت االَرُض بِنــوِر َر َ  تــَواَ يّ ُب َو ِ یَن َء بـِـانل   ــدا َ    ءِ َوال

وَن  َ ُ اليُظ َّقِ َو ُم بِا َ َ بَي ِ ُ    َوق
قدر كه  (گران ي تهو آن نوش، شوديبه نور پروردگارش روشن م نيو زم

و  امبرانيو پ، ) نهاده شودانيدر م، است اعمال همگان در آن ثبت شده
كه (مردم) مورد  آن يو ب، محشر) آورده شوند ي به صحنه، گواهانِ (اعمال
  . خواهد شد عدالت داوريبه شانانيم، ستم واقع شوند
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  عدالت

 )كم بالحق بين أهلهاو يح )145، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج  
 )قِ )223، ص: 9 البحر المحيط في التفسير، جأي بالعدل بِالْح :  
 )قِ )286، ص: 12 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جبالعدل بِالْح  

    -----------------------------------------------   71آيه 
  َ يَن  َوسيَق اذل َفرو  ا ا ِا ً َ َ زُ    «َجَه ّ   َح ـا َوقـاَل ِاذا  ُ  ءوها فُِتَحت اَبوا

  ــــا ُ َ ن َ َ  ُ ـــ َ يَــــأتِكُم رُُســــٌل ِمــــنكُم يَتلــــوَن َعیَلكُــــم ءايـ َ ِت َربِّكُــــم اَ
 ُ َ  َويُنِذرون ُ م ِلقا َ ِ ـ َولـ  قالوا بَـ ‘ذام ه َء يَوِم ـةُ ن َحقـت  َ ِ
َ ال َ   ِفريَن ـ الَعذاِب 

به آن  كه يپس هنگام. شونديم دوزخ رانده يگروه گروه به سو، و كافران
: نديگويو نگهبانانش به آنان م شوديگشوده م شيدرها، رسندمي

پروردگارتان را بر شما  اتيكه آ امدندياز خودتان نزدتان ن يامبرانيمگرپ«
 »دادند؟يم هشدار روزتان نيرو شدن با ا و شما را از روبه خواندنديم

و) ، ميفر شد(ما كا يول؛ آمدند و خواندند)؛ چرا(: «نديگوي) ماني(دوزخ
  ». شده است يكافران قطع ي فرمان عذاب در باره

  شوندرانده مي

 )ينَ كَفَرُوا« )795، ص: 8 مجمع البيان في تفسير القرآن، جيقَ الَّذس أي يساقون » و
  سوقا في عنف

 )و السوق يقتضي الحث  )286، ص: 12 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
اج و هو الغالب و يشعر باإلهانة و هو المراد هنا أي سيقوا إليها على المسير بعنف و إزع

بالعنف و اإلهانة أفواجا متفرقة بعضها في أثر بعض مترتبة حسب ترتب طبقاتهم في 
  .الضاللة و الشرارة

 )و السوق يقتضي الحث على المسير  )224، ص: 9 البحر المحيط في التفسير، ج
  بعنف، و هو الغالب فيه.
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    ----------------------------------------------   73آيه 
  َ ـُـم ِا  َقــوا َر يــَن ات اَوســيَق اذل ً َ َنــِة زُ   « ا ّ   َحــ ــا ِاذا  ُ ءوهــا َوفُِتَحــت اَبوا

ا َسل ُ َ ن َ َ  ُ َ ُ ـ َوقاَل  ُ فَادُخلوها خ ٌم َعیَل    دِليَن م ِطب
) پروردگارشان حفظ كردندايكه (در دن يو كسان گروه ، ) خود را از (خشمِ

كه  يپس هنگام. شونديبهشت روان م يسو و احترام) به گروه (با اكرام
با ، ) گشوده است(شاني(به رو شيكه درها يدر حال، رسندبه آن مي

يو نگهبانان بهشت به آنان م، )شونديم مواجه يناشدن وصف ايصحنه
گناهان) پاك  ي(جاودان) بر شما باد!(از آلودگ يتيسالمت و امن: «نديگو
  ». ديوارد شو بهشت در شهيهم يپس برا. ديشد
  شوندي مواجه ميناشدن وصفاي با صحنه

 )جعل دخول الجنة مسببا عن  )147، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  .الطيب و الطهارة

 )جواب إذا مقدر أي ما  )329، ص: 5 الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، ج
و لم يجعل فتحت جزاء الشرط كما جعله في كان من الكرامات لهم، و إنما غير النظم 

ء ال يحيط به  شي قسيمه ألنّه هنا في مقام ثواب أهل الجنّة فحذف الجزاء ليدل على انه
الوصف أو الن رحمته سبقت غضبه، فال تفتح أبواب جهنم اال عند دخول أهلها فيها و 

  أما أبواب الجنة فمقدم فتحها لقوله تعالى: مفتحة لهم األبواب.
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  غافر سورة
    ------------------------------------------------   7آيه 

  َلـها َ َش َوَمـن  َ ِملوَن ال َ يَن  ِـم َويُؤِمنـوَن بِـه {ذل ِ ّ َمـِد َر ِ  ؛َُسـبِّحوَن 
يـَن  ا فَاغِفر ِلذل ً ًة َوِع َ ٍء َر َ  نا َوِسعَت لُک يَن ءاَمنوا َرب َستَغِفروَن ِلذل َو

 ِ َح بَعوا َسبيکَلَ َوقِِهم َعذاَب ا   تابوا َوات
در ، آن هستند رامونيو آنان كه پ كنندكه عرش را حمل مي يكسان 

ياش م) منزّهيو نقص بي(از هر ع، نديستايكه پروردگارشان را مي حال
ي(و م خواهند يم آمرزشمؤمنان  يدارند و برا مانيو به او ا شمرند

 را فرا گرفته زيهمه چ، ) توانيپايرحمت و دانشِ (ب، پروردگارا:) «نديگو
، كردند يروياز راهت پ، را كه (به درگاهت) توبه كرده يكسانپس . است

  ؛ و آنان را از عذاب دوزخ حفظ فرما امرزيب
  همه چيز را فراگرفته است) تو، انيپاي(برحمت و دانش 

  )أي وسعت رحمتك و علمك كل  )802، ص: 8 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  .ء شي
 )،57، ص: 9 ج التبيان في تفسير القرآن( كُلَّ شَي تعسنا وبلْماً رع ةً ومحر و »ء

ء، فنقل الفعل  نصبهما على التميز و معناه وسعت رحمتك أي نعمتك و معلومك كل شي
وسعت رحمتك و  و تقديره:... إلى الموصوف على وجه المبالغة، كما قالوا: طبت به نفساً

  .ء علمك كل شي
 )لْماً على التمييز و  )301، ص: 12 القرآن العظيم، ج روح المعاني في تفسيرنصب ع

ء و حول إلى ما في  هو محول عن الفاعل و األصل وسعت رحمتك و علمك كل شي
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النظم الجليل للمبالغة في وصفه عزّ و جلّ بالرحمة و العلم حيث جعلت ذاته سبحانه 
جميع األشياء إليه تعالى  كأنها عين الرحمة و العلم مع التلويح إلى عمومها ألن نسبة

  .مستوية فتقتضي استواءها في شمولهما
 )ء رحمتك و  وسع كل شي )153، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

علمك، و لكن أزيل الكالم عن أصله بأن أسند الفعل إلى صاحب الرحمة و العلم، و 
، كأن ذاته رحمة و علم أخرجا منصوبين على التمييز لإلغراق في وصفه بالرحمة و العلم

  ء. واسعان كل شي
    -----------------------------------------------   9آيه 

يِّ   يِّ  ‘اِت ئئَوقِِهُم الس تَهئئَوَمن تَِق الس ِ ِلـَك هَُوالَفـوزُ َوذ  {‘اِت يَوَمِئٍذ فََقد َر
 ُ    الَعظ

هر كس را از ، و در آن روز. ) حفظ فرماشاني(هاي) بدفريو آنان را از (ك
كه او را مورد رحمت (خود) قرار  يراست به، يكن حفظ)شي(ها ي) بدفري(ك

  » . بزرگ است يروزيهمان نجات و پ، نيو ا ايداده
  ها(يشان)از (كيفر) بدي

 )أي و قهم عذاب السيئات و يجوز  )802، ص: 8 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  .ةٌ مثْلُهاأن يكون العذاب هو السيئات و سماه السيئات اتساعا كما قال و جزاء سيئَةٍ سيئَ

 )تبعات  - على ما قيل- المراد بالسيئات )310، ص: 17 الميزان في تفسير القرآن، ج
و «المعاصي و هي جزاؤها و سميت التبعات سيئات ألن جزاء السيئ سيئ قال تعالى: 

  .40الشورى: » جزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها:
 )153، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( ئاتيالس هِمق أى العقوبات.   و

أو جزاء السيئات. فحذف المضاف على أن السيئات هي الصغائر أو الكبائر المتوب عنها. 
  .و الوقاية منها: التكفير أو قبول التوبة
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    -----------------------------------------------   17آيه 

  ا ي َ ـُـ یلَــوَم تـُـ ــا  ِ   ‘الظُلــَم ایلَــومَ  ‘َســبَتل نَفــٍس  يــُع  ِا َ اهللاَ 
 ِ     ساِب ا

 چيه، امروز. نديبيجزا م، كه كرده ييدر مقابل كارها، يهر كس، امروز
(و ، رسديزود به حساب (بندگانش)م، خداوند رايز؛ وجود ندارد يستم

  . )كنديو او را دچار اشتباه نم شودينم ياعمال مردم طوالن ي محاسبه
  در مقابل

  (دكتر مستفيد) ان] مثل بالحسني: در مقابل بهترين [كارهايش»و م اَجرَهنَّهم لَنَجزِي
بِاَحسنِ ما كانوا يو  ةجن  و جزاهم ـ بما صبروا ـ«) و نيز مثل: 97(نحل: » لونَعم
است. و ظاهرا در اين آيه، صفت است براي » احسن«مؤنث » يحسن». «حريرا

  موصوف محذوف، يعني: االعمال الحسني. و اهللا العالم.
  كندشود و او را دچار اشتباه نميالني نميو محاسبة اعمال مردم، طو

 )سابِ« )319، ص: 17 الميزان في تفسير القرآن، جالْح رِيعس تعليل لنفي » إِنَّ اللَّه
أي إنه تعالى سريع في المحاسبة ال يشغله حساب نفس » ال ظُلْم الْيوم«الظلم في قوله: 

و هذا التعليل ناظر إلى  يظلمها.عن حساب أخرى حتى يخطئ فيجزي نفسا غير جزائها ف
نفي الظلم الناشئ عن الخطإ و أما الظلم عن عمد و علم فانتفاؤه مفروغ عنه ألن الجزاء 

  لما كان بنفس العمل لم يتصور معه ظلم.
    -----------------------------------------------   19آيه 

   دورُ يَعَلُم  الص ِ
ُ ِ َوما  ُ    ئِنََة االَع

يم ها پنهانها و آنچه دلچشم ي انهيمخف هايها و اشارهخداوند) از نگاه(
  . آگاه است، كنند

  هاها و اشارة مخفيانة چشماز نگاه

 (مترجم) رسد اين با توجه به آيات قبل و آيه بعد كه درباره قيامت است، به نظر مي
چيزي مربوط به صحراي محشر و علم الهي » خيانت چشمها«آيه نيز درباره قيامت و 
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  انگيز داشته باشد بر خالف كشاف.به افعال بندگان در آن حال هول
   (مترجم)ي مفسران، خائنة االعين رسد بر خالف فرمايش قاطبههمچنين به نظر مي

به معناي خيانت چشمها نيست، بلكه اصطالحي است در عرب به معناي اشاره مخفيانه 
 چشم.

 )قيل هو الرمز بالعين عن السدي )807، ص: 8 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج. 

  )في المعاني، بإسناده إلى  ، بحث روايي)322، ص: 17 الميزان في تفسير القرآن، ج
يعلَم «عبد الرحمن بن سلمة الحريري قال: سألت أبا عبد اهللا ع عن قول اهللا عز و جل: 

فذلك خائنة  - ء و كأنه ال ينظر فقال: أ لم تر إلى الرجل ينظر إلى الشي» خائنَةَ الْأَعينِ
 .األعين

 خائنة األعين ما يومئ به مسارقة و خفية )396ص6(شرح ابن الحديد ج 

 و فسروها باإليماء إلى مباح من ضرب أو قتل على  )388ص16(بحار االنوار ج
خالف ما يظهر و يشعر به الحال و إنما قيل له خائنة األعين ألنه سبب الخيانة من حيث 

  .و بالجملة أن يظهر خالف ما يضمر إنه يخفى و ال يحرم ذلك على غيره إال في محظور
    ----------------------------------------------   28آيه 

  َ َ ِ انَـه َوقاَل َرُجٌل ُمؤِمٌن ِمـن ءاِل  ُ ا ُ َ  ،يَكـ  َرُجـًال اَ اَتَقتُلـو
 َ ِّ  يَقوَل َر ُـ اهللاُ َوقَـد  نـَء ِّ ِذبًـا فََعیَلـِه  َوِا «ِت ِمـن َربِّكُـمم بِابلَ يَـُك 
ـُـه ــ {«كَِذب ــُك صــاِدقًا يُِص ــُدكُمَوِان يَ ي يَِع ــُض اذل ــن  «بكُم بَع ــدي َم َ ِان اهللاَ ال

ٌف كَّذاٌب  ِ   هَُوُم
 ايآ«گفت: ، كرديرا پنهان م مانشيبستگان فرعون كه ا از يمانيمرد باا

؛ اهللا است؟ فقط، من ارياخت مالك و صاحب ديگويكه م ديكشيرا م يمرد
روشن آورده  يليشما معجزات و دال يكه از جانب پروردگارتان برا حال آن

و اگر ، فقط به ضرر خودش است دروغش، و اگر دروغگو باشد، است
به شما خواهد ، كه به شما وعده داده هايياز عذاب يبرخ، راستگو باشد

و در مورد  شما پا از حد خود فراتر گذاشته، صورت ني(در ا رايز؛ ديرس
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فراتر  خود درا از ح شيرا كه پا يكس، و) خداوند، دايخدا دروغ گفته

  . نخواهد كرد تيهدا، ديدروغ بگو اريبگذارد و بس
  بستگان

  (مترجم)اي دقيق نباشد. كما اين كه در ترجمه» خاندان«رسد ترجمه به (به نظر مي
 كنزالدقائق از امام رضا (ع) روايت شده كه او پسر دايي فرعون بوده است.)

 )في عيون األخبار في باب  )380، ص: 11 تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج
مع المأمون في الفرق بين العترة و األمة حديث طويل،  -عليه السالم -ذكر مجلس الرّضا

عليه  -فقال الرّضا االصطفاء في الكتاب؟ و فيه قالت العلماء: فأخبرنا هل فسر اللّه
ضعا، فأول : فسر االصطفاء في الظّاهر سوى الباطن في اثني عشر موطنا و مو- السالم

في  -عزّ و جلّ - إلى أن قال: و أما الحادي عشر فقول اللّه عزّ و جلّ ... -ذلك قوله
سورة المؤمن، حكاية عن قول رجل مؤمن من آل فرعون: و قالَ رجلٌ مؤْمنٌ منْ آلِ 

و اللَّه يبقُولَ رلًا أَنْ يجأَ تَقْتُلُونَ ر إِيمانَه كْتُمنَ يورْعف  .كُمبنْ رم ناتيبِالْب كُمجاء قَد
(إلى تمام اآلية) فكان ابن خال فرعون فنسبه إلى فرعون بنسبه و لم يضفه إليه بدينه، و 
كذلك خصصنا نحن إذ كنّا من آل رسول اللّه بوالدتنا منه و عممنا النّاس بالدين، فهذا 

  فرق بين اآلل و األمة، فهذا الحادي عشر.
    -----------------------------------------------   32آيه 

    َوي ّ ُ  َقوِم ِا ُف َعیَل     م يَوَم اتلنادِ اَ
) انيو دوزخ انيكه (بهشت ترسميم يمن بر شما از روز، قوم من يا
  ؛ دهنديرا ندا م گريكدي

  دهند(بهشتيان و دوزخيان) يكديگر را ندا مي

 )ما حكى اللّه تعالى :التنادى )165، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 
أَصحاب النَّارِ   أَصحاب الْجنَّةِ أَصحاب النَّارِ، و نادى  في سورة األعراف من قوله و نادى

  .أَصحاب الْجنَّةِ
 )قيل إنه اليوم الذي ينادي فيه  )813، ص: 8 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
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اآلية و ينادي أصحاب  »حقا أَنْ قَد وجدنا ما وعدنا ربنا«أصحاب الجنة أصحاب النار 
عن الحسن و قتادة و  »أَنْ أَفيضُوا علَينا منَ الْماء أَو مما رزقَكُم اللَّه«النار أصحاب الجنة 

  .ابن زيد
 )سمي يوم التنادي، إما لنداء بعضهم  )256، ص: 9 البحر المحيط في التفسير، ج

الجنة و أهل النار على ما ذكر في سورة لبعض بالويل و الثبور، و إما لتنادي أهل 
  .األعراف
 )سمي بذلك ألنه ينادي فيه  )320، ص:12 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

بعضهم بعضا لالستغاثة أو يتصايحون فيه بالويل و الثبور أو لتنادي أهل الجنة و أهل النار 
  .كما حكي في سورة األعراف

 ) ،قيل: المراد بالتنادي المناداة التي تقع  )330، ص: 17 جالميزان في تفسير القرآن
  .بين أصحاب الجنة و أصحاب النار على ما ذكره اهللا تعالى في سورة األعراف

 )آن روز است كه  )30، ص: 17 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج
اهل  اهل دوزخ، اهل بهشت را ندا كنند و اهل بهشت اهل دوزخ را و اهل اعراف

  .عرصات را
    ----------------------------------------------   34آيه 

   ُ َوَلَقد  نـَء ِّ  م يوُسُف ِمن قَبُل بِابلَ ّـا  ِ ـا ِزتلُـم  َشـّكٍ  َ ُـِت  م َء
 «  ؛بِه ّ ُ َلن يَبَعَث اهللاُ ِمن بَعِده َح ِلَك يُِضل اهللاُ َمن كَذ  ‘ َرسوًال  ؛ِاذا َهکَلَ قُل

تاٌب  ُ ٌف  ِ   هَُوُم
. روشن آورد ليمعجزات و دال تانيبرا وسفي)زي(ن نياز ا شيپ يراست به

 ديشك و ترد، آورده بود تانيشما همواره در موردآنچه برا، پس از آن
 چيه، پس از او، :خداوندديگفت، رفت ايكه از دن يپس هنگام. ديداشت

 شيهر كس را كه پا از حد خو، خداوند، سان نيبد. فرستدينم يامبريپ
  . كنديگمراه م، ورزد دي) تردياله اتيدر آفراتر گذارد و (مغرضانه 
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  فرستدنمي

 )أصل البعث اإلرسال. )241، ص: 1 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج  
 )قيل: معنى  )56، ذيل سوره بقره، آيه343، ص: 1 البحر المحيط في التفسير، ج

  .البعث اإلرسال
    -----------------------------------------------   48آيه 

يَن اَست  قاَل اذل و َ ُ  ا ِانّا  ا   لٌّ ف َ  ِا َ الِعبادِ اهللاَ قَد َح َ    َم ب
 ميبريدر آن به سر م يما همگ: «نديگويم، دنديورز كه تكبر مي يكسان 

بندگانش  انيخداوند م گمان يب. )ميندار يبر شما برتر اي(و همچون دن
  ». آتش است)، ما ي كرد (و بهره يعدالت) داور (به

  ميندار يبر شما برتر ايو همچون دن

 )محصله أن اليوم يوم جزاء ال يوم عمل  )336، ص: 17 الميزان في تفسير القرآن، ج
فاألسباب ساقطة عن التأثير و قد طاحت منا ما كنا نتوهمه ألنفسنا في الدنيا من القوة و 

إِنَّا كُلٌّ فيها إِنَّ اللَّه قَد «فقولهم:  واحدة. -و نحن جميعا في النار -القدرة فحالنا و حالكم
بادنَ الْعيب كَممفاده أن ظهور الحكم اإللهي قد أبطل أحكام سائر األسباب و تأثيراتها » ح

و أثبتنا على ما نحن فيه من الحال في حد سواء فلسنا نختص دونكم بقوة حتى نغني 
  عنكم شيئا من العذاب.

    -----------------------------------------------   49آيه 
   ا َرب َ اد  َنَِة َجَه َ ِ انلّاِر ِل يَن  َّفِف َعنّا يَوًما ِمَن الَعذاِب ُ َوقاَل اذل ُ     م 

از پروردگارتان : «نديگويدوزخ م نگهبانان به، اندكه در آتش يكسان
  » . ) از عذاب را از ما كم كندي(بخش، روز كي ي به اندا زه ديبخواه

  به اندازة يك روز، (بخشي) از عذاب

 )351، ص: 5 الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، ج(  كُمبوا رعقوله تعالى اد
 قوله تعالى منَ الْعذابِ شيئا منه. يخَفِّف عنَّا يوماً قدر يوم.
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    ----------------------------------------------   53آيه 
  ُدي َ ا   َوَلَقد ءاتَينا مو َ   َواَوَرثنا ب ا ِ ِا  ءيَل ال    َب ت

) هداي به موس يراست به را وارثانِ كتاب  لياسرائيو بن ميداد تي(اسبابِ
  ؛ مي(تورات) قرار داد يِنآسما

  اسباب

 )ما يهتدى به من   )330، ص: 12 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
المعجزات و الصحف و الشرائع فهو مصدر تجوز به عما ذكر أو جعل عين الهدى مبالغة 

  فيه.
 )هدى يعني أدلة واضحة على معرفة اللَّه و  )86، ص: 9 التبيان في تفسير القرآن، ج

  .توحيده
    ----------------------------------------------   59آيه 

   ا َول ِا َ ِكن اَـ الّساَعَة َألتِيٌَة الَريَب ف َ َ     انلّاِس اليُؤِمنو
 يول؛ ستيدر (آمدن) آن ن يديترد چيه. رسديفرا م امتيق شك يب
  . آورندينم مانيا مردم شتريب
  آمدن

 )يها« )823، ص: 8 مجمع البيان في تفسير القرآن، جف بيال شك في أي »ال ر
  .مجيئها
 )يها ال بد من مجيئها  )174، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جف بيال ر

  .و ال محالة
 )يها في مجيئها. )355، ص: 5 الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، جف بيال ر  
 )ال شك في مجيئها )89، ص: 9 التبيان في تفسير القرآن، ج.  
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    -----------------------------------------------   67آيه 

  ـُـهُــَواذل ـُـي َخَلَق ُج ِ ُ  ي
ُ  ِمــن َعَلَقــٍة  ُ  ِمــن نُطَفــٍة  ُ اٍب  ُ م م ِمــن 

 تِلَبلُغو  ُ ً ِطفًال   تِلَكونوا ُشيو ُ كُم  ا اَُشد‘  ُ  َوِمن ّ  «ِمـن قَبـُل  م َمن يُتََو
 َوتِلَبلُغو ُ َوَلَعل  َ ا اََجًال ُمَس   م تَعِقلو
؛ )ارزشي(ب اياز نطفه، پس از آن؛ ديا از خاك آفركه شما ر ست ياو كس

(از ارحام  يشما را به صورت كودكان، و پس از آن. خون ايآنگاه از لخته
) تا به كمال دهديآنگاه (شما را پرورش م. آورديم رونيتان) ب مادران

يم يباز هم به شما زندگ، و پس از آن (. ديبرس تانيو جسم يرشد عقل
 ياز آن(كه به جوان شيپ، از شما يبرخ و. دي(و فرتوت) شو ري) تا پبخشد

 ي) تا به زمانديو (شما را آفرشوديشان گرفته م جان )،برسند يريپ اي
 و (شما را خلق كرد). ديبرس)،مشخص شده امتيق ييبرپا ي(كه برانيمع

  . ديريتا عقل خود را به كار گ
  كودكاني

 ) ،فْلًا أي  )336، ص: 12 جروح المعاني في تفسير القرآن العظيمط كُمخْرِجي ثُم
  أطفاال و هو اسم جنس صادق على القليل و الكثير.

 )فْلًا« )347، ص: 17 الميزان في تفسير القرآن، جكما  -أي أطفاال، و الطفل» ط
رات عو  أَوِ الطِّفْلِ الَّذينَ لَم يظْهرُوا على«و الجمع قال تعالى:  يطلق على الواحد -قيل

:31 - النور:» النِّساء.  
    --------------------------------------------   72و 71آيه 

 ـ ِاِذ االَغلـــ  لـــ ُل  اَعنـــاقِِهم َوالس ـ َ ُســـَحبو ِ انلّـــاِر  * ِسُل    ُ  ِ َمـــ ِ ا
 َ و َ    ُس

در  نيو ا، قرار دارد شانيهادر گردن رهايزنج زمان كه غل و در آن
در ، پس از آن و، شونديم دهيداغ و جوشان كش يكه در آب ست يحال

  . سراسر وجودشان از آتش پر خواهد شد، آتش افكنده شده
  

  درآتش، افكنده شده، سراسر وجودشان از آتش پر خواهد شد
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 )فالسجر إلقاء الحطب في معظم النار كالتنور  )95، ص:9 التبيان في تفسير القرآن، ج
  .الذي يسجر بالوقود، فهؤالء الكفار لجهنم كالسجار للتنور

 )أي ثم يقذفون في النار و يلقون  )828، ص: 8 البيان في تفسير القرآن، ج مجمع
  فيها و قيل معناه ثم يصيرون وقود النار عن مجاهد و المعنى توقد بهم النار

 )رُونَ من سجر  )178، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ججسي النَّارِ يف
ء. و معناه: أنهم في  كأنه سجر بالحب، أى: مليمأله بالوقود. و منه: السجير،  التنور إذا

  .النار فهي محيطة بهم، و هم مسجورون بالنار مملوءة بها أجوافهم
    ------------------------------------------   74و  73آيه 

  ُ ُ اَيَن ما  َ  قيَل  ِكوَن ُ ُ ُ ت ِ  * ن َ  «اهللاِ  ِمن دو قالوا َضّلوا َعنّا بَـل 
ا ِمن قَبُل َشي   ِفريَن ـ ل اهللاُ الِلَك يُِض كَذ  ‘ائئً نَكُن نَد
 كيخدا) شر يكه (برا ييزهايچ كجا هستند:«شوديآنگاه به آنان گفته م

از (نظر) ما گم : «نديگويم »د؟يديپرست يخدا م يو به جا ديداديقرار م
) چ بلكه ما؛ شدند و  ياليخ ي(و در مقابل امر ميديپرستيرا نم يزي(اصالً

  كنديكافران را گمراه م، خداوند ،سان نيبد» . )ميكرديموهوم خضوع م
  ديديپرست يمبه جاي خدا 

  (مترجم) تضمين شده باشد. چون » من دون«به نظر مي رسد معناي عبادت با
است. يعني » باء» «اشراك«رود بلكه حرف اضافه به كار نمي» من دون«با » اشراك«
  »تشركون باهللا«بايست مي فرمود مي

    ----------------------------------------------   85آيه 
ّـا َراَوا بَأَسـنافََلم يَُك يَنَفعُ   َ ُم  ُ ا  «؛ قَـد َخَلـت  ِعبـاِده ُسـنَت اِهللا ال « ُهم ا

 هُناِلَك الك َ ِ َ َوَخ    ِفرو
 ي) سودگريشان (د آوردن مانيا، دنديكه شدت عذاب ما را د يس هنگامپ

سنت  )،مرگ و توبه در هنگام نزول عذاب رفتني(نپذ. نداشت شانيبرا
و در ، بندگانش قرار داده است اني) در مربازيرا (از د خداوند است كه آن

  . شونديم كار انيكافران ز، آن زمان
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  نپذيرفتن توبه در هنگام نزول عذاب و مرگ

 )أي سنها اهللا سنة ماضية في عباده أن  )357، ص: 17 الميزان في تفسير القرآن، ج
  ال تقبل توبة بعد رؤية البأس



 647  سورة فّصلت  

 

  فّصلت سورة
    -----------------------------------------------   3آيه 

     ٌب كِت َلت ءاي بِيا {تُهفُّصِ َ َ ءانًا  وَن  ُ َ    ِلَقوٍم يَع
، يعني؛ ) شده استانيبخش بخش (ب اتشيكه آ ست يكتاب )،نيا(

) افراد دانا تي(هدا يو برا يكه بر تو) خوانده شده و (به زبان) عرب(يسخن
  ؛ است

  يعني

 )184، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج( رَبِيا نصب على قُرْآناً ع
  االختصاص و المدح، أى: أريد بهذا الكتاب المفصل قرآنا من صفته كيت و كيت. 

    -----------------------------------------------   4آيه 
َسَمعوَن   ُ فَُهم ال ُ َ َض اَك َ َ ًا فَا ا َونَذ ً     َش
كتاب  ني(نزول ا ي جهي) نتي(ول؛ دهنده و هشداردهنده است كه بشارت 

كه  صورت نيبد؛ ردندمردم (به آن) پشت ك شتريشد كه ب ني) ايآسمان
  . رنديپذيرا) نم (آن

  رنديپذينم

 )ونَ ال يقبلون و  )184، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جعمسال ي مفَه
ال يطيعون، من قولك. تشفعت إلى فالن فلم يسمع قولي، و لقد سمعه و لكنه لما لم يقبله 

  .و لم يعمل بمقتضاه، فكأنه لم يسمعه
 )ونَ مقابل قوله جل  )349، ص: 12 ي تفسير القرآن العظيم، جالمعاني فعمسال ي مفَه

شأنه: بشيراً و نَذيراً أي أنكروا إعجازه و اإلذعان له مع العلم و لم يقبلوا بشائره و نذره 
  لعدم التدبر.
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 )المراد بالسمع المنفي سمع القبول كما  )360، ص: 17 الميزان في تفسير القرآن، ج
  ل عليه قرينة اإلعراض.يد

    -----------------------------------------------   10آيه 
  َ  َ ِمن فَوقِها َو ِ ا َروا ا َوَجَعَل ف  وَ َك ف ا َر ف قَد   ا  َ   اَقوا ًء اَربََعِة اَيّاٍم َسـوا

 ِللّس     ئیِلَن ا
، قرار دارند آني آورد كه بر رو ديمحكم و پابرجا پد ييهاكوه، نيزم و در
 يمواد خوراك، و در آن، رار دادق نيزم در يو بركت فراوان ريو خ

 در، خواهندي) ميكه (روز يموجوداتي برا كساني، را  (موجودات) آن

  . زمستان) مقدر كرد و زييپا، تابستان، بهار يعني، (سال ي دوره چهار
  كه بر روي آن قرار دارند

 (مترجم) د رسد فوق بايد اينگونه ترجمه شود و الّا نثر جمله مشكل خواهبه نظر مي
  داشت.
 )ها و هل اختصر على  )187، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جقنْ فَوم

قوله و جعلَ فيها رواسي كقوله تعالى و جعلْنا فيها رواسي شامخات، و جعلْنا في الْأَرضِ 
ستقر عليها، أو مر رواسي، و جعلَ لَها رواسي؟ قلت: لو كانت تحتها كاألساطين لها ت

  كوزة فيها كالمسامير: لمنعت من الميدان أيضا، و إنما اختار إرساءها فوق األرض،
    -----------------------------------------------   14آيه 

   ِم َوِمـن َخلِفِهـم اَّال تَعبُـدو ِاذ  ِ اَيـد ُسُل ِمن بَـ ُُم ا قـالوا َلـو « اهللاَ ا ِاال َء
  ََل مَ   ءَ شا نا َالَ  ًة كَ ئِ  ” لَرب ا ِ ُ بِه فَِانّا     ِفروَن ـ  ؛اُرِسل

 را فقط اهللا«) كه اميپ ني(با ا؛ شان آمدند از هر سو سراغ امبرانيآنگاه كه پ

حتماً ، خواستياگر پروردگارمان م«آنان) گفتند:  يول؛ »(. ديبپرست
و  ليمادال، نيبنابرا. كردي) نازل مامشيرساندن پ يرا (برا يفرشتگان
  ». ميكنيانكار م، ديان فرستاده شدهرا كه به همراه آ يمعجزات

  از هرسو 

 )أى أتوهم من كل جانب، و  )191، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
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  .اجتهدوا بهم، و أعملوا فيهم كل حيلة
 )نْ  )362، ص: 12 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جم و يهِمدنِ أَيينْ بم

، و الضمير المضاف إليه لعاد و ثمود، و الجهتان كناية عن جميع خَلْفهِم متعلق بجاءتهم
  الجهات على ما عرف في مثله أي أتتهم الرسل من جميع جهاتهم

 )376، ص: 17 الميزان في تفسير القرآن، ج( »هِمنْ خَلْفم و يهِمدنِ أَيينْ بأي من » م
  .شائع جميع الجهات فاستعمال هاتين الجهتين في جميع الجهات

    -----------------------------------------------   17آيه 
  ُ  ودُ فََهَدي َ  َواَّما  ُـدي  م فَاستََحبوا الَع َ ا ُم َ صـاِعَقةُ الَعـذاِب  فَاََخـَذ

نوا يَكِسبوَن  ا  ِ وِن      ا
شد كه  نيا جهي) نتي(ول؛ مياما (قوم) ثمود: راه (حق) را به آنان نشان داد

، كردنديكه م ييكارها يپس به سزا. دادند حيترج تيرا بر هدا يكوردل
) آن عذاب ذلت خارق (ايصاعقه   . آنان را فراگرفت، بارالعاده و مخصوصِ

  اي خارق العاده كه مخصوص آن عذاب ذلت بار بودصاعقه
 )ذابِ للداللة على أنها  )34، ص:25 التحرير و التنوير، جقَةُ إلى الْعإضافة صاع

ها إال ما تضاف إليه، أي صاعقة خارقة لمعتاد صاعقة تعرّف بطريق اإلضافة إذ ال يعرّف ب
الصواعق، فهي صاعقة مسخرة من اللّه لعذاب ثمود، فإن أصل معنى اإلضافة أنها بتقدير 

  الم االختصاص فتعريف المضاف ال طريق له إال بيان اختصاصه بالمضاف إليه.
    ----------------------------------------------   27آيه 

  ِ يَن كََفروا َعذابًا َشديًدا َونَلَ اذل فنََلُذيَقن َ نوا يَعَملو ي  ُم اَسَواَ اذل     يَ
يم ديشد يبه كافران عذاب شك يب )،كار خود ادامه دهند نياگر به ا(

 يعني(، كردنديكه م ييكارها نيبدتر را بر اساس و قطعاً آنان ميچشان
  . ميدهيم فريك، شان) گناهان

  بر اساس بدترين

 )أَ  )47، ص: 25 التحرير و التنوير، جولُونَ منصوب على نزع أَسمعي كانُوا يالَّذ
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و التقدير: على أسوأ ما كانوا يعملون، و لك أن تجعله منصوبا على النيابة عن  الخافض.
و أسوأ: اسم تفضيل  المفعول المطلق تقديره: جزاء مماثال أسوأ الذي كانوا يعملون.

  ل للمبالغة في سوئه.مسلوب المفاضلة، و إنما أريد به السيئ، فصيغ بصيغة التفضي
    -----------------------------------------------   30آيه 

   ُل َعیَلِهُم  ِا َ  استَقاموا تَتَ ُ نَا اهللاُ  يَن قالوا َرب ـافوا اَ  ةُ َـئِ  ” َل ااذل َ ّال 
 ِة الَن وا بِا ِ َنوا َواَب َ ُ  َوالت ُ توَعدوَن      ن

است و و آنگاه ر» اهللا است، ما اراختي مالك و صاحب«كه گفتند  يكسان
، فرشتگان (در هنگام مرگ، خود ثابت) ماندند ي دهيبدون انحراف (بر عق

و با  دينباش نيو اندوهگ دينترس: «شوندي) بر آنان نازل ماميپ نيبا ا
  ؛ ديشاد باش، ديشديبه آن) وعده داده م ايدن كه (در يبهشت

  ي خود ثابت) ماندندبدون انحراف (بر عقيده

  (مترجم) معناي ثبات را نمي دهد، ولي با توجه به اينكه در نهج » هاستقام«اگر چه
در كالم خود به كار بردند (كه معناي » علي«البالغه اين آيه آمده و حضرت آن را با 

كند) به نظرم وجود اين پرانتز مناسب است. (تفسير صافي اين ثبات را تضمين مي
در فرمايش » علي«همينطور با آورده است)  176البالغه خطبه روايت را به نقل از نهج

 امام صادق (ع) در اصول كافي آمده است.

 )ي قال على والية امير المؤمنين عليه السالم و  )358، ص: 4 تفسير الصافي، جالقم
يأتي ما في معناه و في نهج البالغة و انّي متكلّم بعدة اللَّه و حجته قال اللَّه تعالى إِنَّ 

ا اللَّه ثُم استَقاموا اآلية و قد قلتم ربنَا اللَّه فاستقيموا على كتابه و على الَّذينَ قالُوا ربنَ
منهاج أمره و على الطريقة الصالحة من عبادته ثم ال تمرقوا منها و ال تبتدعوا فيها و ال 

هِملَيكَةُ. تخالفوا عنها فانّ اهل المروق منقطع بهم عند اللَّه يوم القيامة تَتَنَزَّلُ عالئالْم 

 ) ةِ  )220، ص: 1 ، جاإلسالمية)-(طالكافيملَى الْأَئوا عتَقَامع اس اللَّه دبو عفَقَالَ أَب
 .واحد بعد واحد
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  شاد باشيد

  (مترجم)رود (مفردات)، ولي ظاهراً اين إبشار گاهي الزم و گاهي متعدي به كار مي
رت الزم در قرآن كريم است (معجم الفاظ القرآن مورد، تنها مورد كاربرد آن به صو

فرمود: ابشرناكم يا نبشركم و بايست ميالكريم)، زيرا اگر معناي متعدي مراد بود، مي
 ، كه با سياق آيه مخالف است.»بشارت دهيد«معناي امر متعدي يعني: 

 ) :أبشر يكون الزما و متعديا )125المفردات في غريب القرآن، ص. 

 يقال: بشرته فأبشر، أي خبرته بخبر سار ) 99، ص1ظ القرآن الكريم، ج(معجم الفا
 فسر.

    ----------------------------------------------   48آيه 
َن ِمن قَبُل   نوا يَد ُم ما  يٍص  «َوَضل َع َ ُ ِمن  َ     َوَظنّوا ما
 نيقيو  شود يم ديگم و از نظرشان ناپد، دنديپرستيگذشته م و آنچه در 
 . شتفرار نخواهند دا يبرا يراه چيكه ه كننديم

  و از نظرشان ناپديد

 )(ضلّ) بتضمينه معنى غاب )9، ص: 25 الجدول في إعراب القرآن، ج  
  كننديقين مي

 )ظَنُّوا« )28، ص: 9 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج أي أيقنوا»و.  
 )ظَنُّوا و أيقنوا. )204، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج و 

    -----------------------------------------------   50آيه 
  هُ َوَلنِئ اََذقن   ا ّ َ ًة ِمنّا ِمن بَعِد  َ تُه یَلَقوَلن ه َر َء َمس  اَظُن الّسـاَعَة  ذا َوما

   قا   مِئًَة َوَلنِئ رُِجعـُت ِا ّ   {ِان  ِعنـَده َر يـَن كَ  ‘َللحُسـ اذل ـنَئ َبِّ ُ ـا فنََل ِ َفـروا 
ُم ِمن َعذاٍب َغیلٍظ   ِلوا َونَلُذيَق َ  

، مي(اندك) به او بچشان يرحمت، دهيبه او رس يكه گرفتار و اگر پس از آن
كه  كنميو گمان نم، خودم است يحق من و برا نيا :ديگويم شك يب
نزد او ، پروردگارم بازگردانده شوم شگاهيو اگر (هم) به پ، برپا شود امتيق
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قطعاً ، برپا شود) امتيپس (آنگاه كه ق» . (پاداش) را خواهم داشت نيبهتر
يسخت به آنان م يو حتماً از عذاب ميكنيآگاه م شانين راازكارهاكافرا
 . ميچشان

  اين حق من و براي خودم است

 )ي )5، ص: 13 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جقُولَنَّ هذا لأي حقي   لَي
وجل فالالم لالستحقاق أو هو لي  زأستحقه لما لي من الفضل و العمل ال تفضل من اللّه ع

  ائما ال يزول فالالم للملك و هو يشعر بالدوام و لعل األول أقرب.د
 )أى هذا حقي وصل   هذا لي )205، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

  .إلى، ألنى استوجبته بما عندي من خير و فضل و أعمال برّ. أو هذا لي ال يزول عنى
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  الشوري سورة
    -----------------------------------------------   3آيه 

  َ ذ  َِایَلَك  ِلَك يو ُ ا َ يَن ِمن قَبکِلَ اهللاُ ال اذل َ   ُ  َوِا
كردن كه اكنون مخاطب  ي(وح نيمانند ا، ميو حك رناپذيخداوند شكست

از تو بوده شيپ كه يامبرانياز معارف را) بر تو و بر پ ياريبس، يآن هست
و منحصر به فرد  ديجد ايدهيپد، يو فرستادن وح، ( كنديم وحي، اند
 . )ستين

  مانند اين

 )نْ « )9، ص: 18 الميزان في تفسير القرآن، جينَ مإِلَى الَّذ و كي إِلَيوحي ككَذل
يمكزِيزُ الْحالْع اللَّه كلإلى قوله -قَب- يمظالْع يلمقتضى كون غرض السورة بيان » الْع

» كَذلك«شارة بقوله: الوحي بتعريف حقيقته و اإلشارة إلى غايته و آثاره أن تكون اإل
إلى شخص الوحي بإلقاء هذه السورة إلى النبي ص فيكون تعريفا لمطلق الوحي بتشبيهه 

(البته  بفرد مشار إليه مشهود للمخاطب فيكون كقولنا في تعريف اإلنسان مثال هو كزيد.
اين داند كه بر پيامبر در حين تلقي الميزان برخالف ديگر مفسران، اشاره را به وحي مي

  شده است.)شود نه به معارف وحياني كه بر پيامبران ديگر وحي ميسوره مي
 )إِلَى  )12، ص: 13 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج و كي إِلَيوحي ككَذل

يمكزِيزُ الْحالْع اللَّه كلنْ قَبينَ مكالم مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق  الَّذ
ما في تضاعف الكتب المنزلة على سائر الرسل المتقدمين في الدعوة إلى التوحيد و ل

اإلرشاد إلى الحق أو أن إيحاءها بعد تنويهها بذكر اسمها و التنبيه على فخامة شأنها، و 
على األول أن يوحي مثل ما في هذه السورة من المعاني أو نعت » يوحي«الكاف مفعول 
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أي يوحي إيحاء مثل إيحائها إليك و إلى الرسل أي بواسطة لمصدر مؤكد على الثاني 
الملك، و هي في الوجهين اسم كما هو مذهب األخفش و إن شئت فاعتبرها حرفا و 
اعتبر الجار و المجرور مفعوال أو متعلقا بمحذوف وقع نعتا، و قول العالمة الثاني في 

المبتدأ في جميع ما يقع فيه الفعل التلويح إن جار اللّه ال يجوز االبتداء بالفعل و يقدر 
  ابتداء كالم غير مسلم و قد ترددوا فيه حتى قيل: إنه لم يظهر له وجه.

 )أي مثل ما في هذه السورة من  )76، ص: 5 أنوار التنزيل و أسرار التأويل، ج
  المعاني، أو إيحاء مثل إيحائها أوحى اللّه إليك و إلى الرسل من قبلك

 ) :أي مثل ذلك اإليحاء )486تفسير الجاللين، ص ككَذل  
 )قيل معناه كهذا الوحي الذي يأتي في  )32، ص: 9 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج

  هذه السورة يوحي إليك
    -----------------------------------------------   13آيه 

َع َلكُم  َ َ   ّ ي  ؛بِه ِمَن ادّليِن ما َو َواذل ً   نو ـينا بِـه اَوَحينا ِایَلـَك َومـا َوص“ 
   ِا َ َومو   ه قوا فيـهِ « َوع اَن اَقيُموا ادّليَن َوالتَتََفر‘  َ ـك ِ ُ َ ا َ  َ ُ كَـ

ُ ِایَلهِ   ا  ‘ما تَد تَ َ   هللاُ  َشا دي ِایَلِه َمن  َ ُب  ءُ َو   ِایَلِه َمن يُن
) آنچه بر تو زيرا كه به نوح سفارش كرده بود و (ن يسخنان، شما يبرا
 يعني، ميكرد سفارش يسيو ع يو موس ميهو آنچه به ابرا ميكرد يوح
را به طور كامل ادا  نيد ني)كه حق اني(ا؛ را آشكار كرد، )ي(آسمان نِيد
و گروه  دياختالف نكن گريكدي با، و عمل به) آن مانيو در مورد (ا ديكن

بر آنان بس ، يكنيآنچه كه مشركان را به آن دعوت م. ديگروه نشو
، كنديخود جلب م نيبه د، ا كه بخواهدر يكس هر، خداوند. است نيسنگ

  . كند يم تيآن هدا يبه سو، او) باز گردد شگاهيرا كه (به پ يو هر كس
  كندجلب مي

 )44، ص: 4 تفسير جوامع الجامع، ج( »هتَبِي إِلَيجين، أي: يجتلب » يو الضّمير للد
  إليه بالتّوفيق
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    -----------------------------------------------   15آيه 
  ِلَك فَادعُ فذَِل»   َت  َواستَِقم كَما ِ ُ   «ا ُ َوالتَتِبع اَهوا   «َء ـا ِ ََل اهللاُ  َوقُل ءاَمنـُت  اَ

ُت ِالَعـــِدَل بَيـــنَكُمُ  «ٍب تـــِمـــن كِ  ِ ُ كـُــا  «َوا نـــا َوَرب   «مهللاُ َرب انُلـــا َوَلكـُــم  نَلـــا اَ
الُكُم ُ  «اَ َنا َوبَينَك َة بَي مُ الُحج»  َنا هللاُ ا َمُع بَي َ»  ُ َص   َوِایَلِه ا

، ايطور كه مأمور شده ) فراخوان و همانياله ني(د نيس (مردم را) به اپ
مكن  يرويپ راست و بدون انحراف باش و از هوا و هوس آنان )،راه ني(در ا

دستور)  نيآوردم و (به ا مانيا، كه خدا نازل كرده يو بگو: به هر كتاب
مالك ، »اهللا«. با شما برخورد كنم كساني )،نام كه (درابالغ ديمأمور شده

 ياعمال ما فقط برا. شماست ارياخت ما و مالك و صاحب ارياخت صاحب و
، (پس از روشن شدن حق. خودتان يو اعمال شما فقط برا، خودمان است

ما و شما را ، خداوند. ما و شما وجود ندارد انيم يجدل بحث و چي) هگريد
و ، اهد كرد)خو يما داور اني(و م دهدي) در كنار هم قرار مامتي(در ق

  . اوست يتنها به سو )،ما يبازگشت (همه
  پس (مردم را) به اين (دين الهي) فراخوان

 )38، ص: 9 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »عفَاد كذلأي فإلى ذلك فادع » فَل
عن الفراء و الزجاج يقال دعوت لفالن و إلى فالن و ذلك إشارة إلى ما وصى به األنبياء 

حيد و معناه فإلى الدين الذي شرعه اهللا تعالى و وصى به أنبياءه فادع الخلق يا من التو
  .محمد
 )151، ص: 9 التبيان في تفسير القرآن، ج( (متَقاس و عفَاد كذلفَل)  معناه فالى ذلك

  .فادع
 )108، ص: 17 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج(  ،عفَاد كذلفَل

  ى ذلك فادع.يعنى، ال
 )أي فادع لدين اللّه و إقامته، ال تحتاج  )330، ص: 9 البحر المحيط في التفسير، ج

  .إلى تقدير الالم بمعنى ألجل، ألن دعا يتعدى بالالم
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    -----------------------------------------------   22آيه 

َي ال  َ َ ّا  ِ  َ َ ُمشِفق ِم َسبوا َوهَُو ِ ِ ِلُـوا  ’واقٌِع  َ يَن ءاَمنـوا َو َواذل
  ِ َنّاِت ِت الّصا   « َروضاِت ا َشا ُ ما  ِمَ ِ ّ ِلـَك هَُوالَفضـُل ذ  ‘ءوَن ِعنَد َر
 َ ُ ال    ب
كه آن  حال آن؛ اندمناكيب، اندكه از آنچه كرده ديد يكاران را خواه ستم

آوردند و  مانكه اي يو كسان، بر آنان فرود خواهد آمد، (دستاورد شوم)
 هايني) زميعني، بهشت يجاها نيدر (بهتر، كردند ستهيشا يكارها

كه در  يو در حال، پردرخت (آن) قرار دارند هايسرسبز و خرّم و باغ
) مالك و شگاهپي آنچه را كه ، خود هستند ارياخت صاحب (لطف خاصِ

بزرگ (و  تيهمان لطف و عنا، نيا. خواهند گرفت اريدر اخت، بخواهند
  . خداوند) است يژهيو

  بهترين جاهاي بهشت يعني

 )كأن روضة جنة المؤمن  )219، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  .أطيب بقعة فيها و أنزهها

 )و لما كانت الروضات أحسن ما في  )333، ص: 9 البحر المحيط في التفسير، ج
  الجنات و أنزهها و في أعالها، ذكر أن المؤمنين فيها.

 )أي مستقرون في أطيب  )29 ، ص:13 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
  بقاعها و أنزهها.

  هاي پر درخت (آن)هاي سرسبز و خرّم باغزمين

 )120، ص: 17 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج(  ضاتوي رف
نَّاتايشان در بوستانهاى سبز باشند كه هم زمينش به نبات سبز باشد و هم هوايش  الْج ،

  .سايه افگند و زمين بپوشد، هم مرغزار باشد هم بوستانپر درخت باشد چنان كه 
 )فالروضة األرض الخضرة بحسن  )42، ص: 9 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج

  .النبات و الجنة و األرض التي يحفها الشجر
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 )في المجمع: أن الروضة األرض الخضرة  )42، ص: 18 الميزان في تفسير القرآن، ج
رض التي تحفها الشجر فروضات الجنات الحدائق المشجرة بحسن النبات، و الجنة األ

  المخضرة متونها.
    ----------------------------------------------   23آيه 

  ذ  ِ ِلـُـــوا الّصــــا َ يــــَن ءاَمنــــوا َو ــــ اهللاُ ِعبــــاَدهُ اذل ُ ِّ ي يُبَ ــــَك اذل قـُـــل  ’ِت ِل
  ُ ئئَ اَسال ُ  ل ِ الُقر ََودةَ  ا ِاال ا ً ِ  ’م َعیَلِه اَ َ ِف َحَسنًَة  َ ـا  {د َلهَوَمن يَق ف

  ِان اهللاَ َغفوٌر َشكورٌ  ‘ُحسنًا
آنان  هم؛ است آنچه خداوند به بندگان (خاص) خود بشارت داده است نيا

(ثابت  ي عالقه و جز عشق: بگو. اندكرده ستهيشا يآورده و كارها مانيكه ا
و . خواهميرسالتم از شما نم يبرا يپاداش چيه، ) در مورد خاندانمداريو پا

برابر)  ني(چند ايو حسنه يكين، آورد به دست ايو حسنه يكينهر كس 
  . آمرزنده و قدرشناس است اريخداوند بس رايز؛ مييافزايدر آن م

  جز عشق و عالقة (ثابت و پايدار)

 )ة  )219، ص: 4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جفإن قلت: هال قيل: إال مود
؟ قلت: جعلوا مكانا  معنى قوله إِلَّا الْمودةَ في الْقُرْبىالقربى: أو إال المودة للقربى. و ما 

للمودة و مقرا لها، كقولك: لي في آل فالن مودة. ولى فيهم هوى و حب شديد، تريد: 
بصلة للمودة، كالالم إذا قلت: إال المودة   »في«ليست أحبهم و هم مكان حبى و محله، و 
ق الظرف به في قولك: المال في الكيس. و تقديره: للقربى، إنما هي متعلقة بمحذوف تعل

 إال المودة ثابتة في القربى و متمكنة فيها.

    ----------------------------------------------   24آيه 
  ي َ ــ ــوَن اف َ اهللاِ  اَم يَقول ــِذبًا َ ــِا «كَ َ   ف َ  ِ ــ َ ــِا اهللاُ  ــَك  ََش ــُح اهللاُ  ’قبَلِ َ َو

 بلَِکِم َق ِق ا ُ ه “‘ِتهابلاِطَل َو دورِ َعیلٌم  {ِان بِذاِت الص   
؛ )ستين ني(هرگز چن» دروغ بسته است؟ خدا ) بهامبريپ: «(نديگويم ايآ 
را از تو  يوح افتيدر (و توان نهديبر قلب تو مهر م، اگر خدا بخواهد رايز
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حق را ثابت و ، و با سخنانش كنديباطل را محو م، خداوند و .(رديگيم

  . دانديم يخوب را به هانهيس(اسرار) درون ، خداوند. كنديپابرجا م
  زيرا

 )فالكالم تعليل إلنكار قولهم )34، ص: 13 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج  
    -----------------------------------------------  40آيه 

   َ ُه «ُؤا َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة ِمثلُهـا َو َـن َعفـا َواَصـَلَح فَـاَ َ اهللاِ  {َ ه ‘َ ـ ـب  {ِان ِ ُ ال
َ ال ِ   

(از حق خود)  پس هر كس؛ مانند خود آن است يتعقوب، يهر بد يو جزا
. پاداشش با خدا خواهد بود، را) اصالح كند شيخود و خدا نيبگذرد و (ب

  . كاران را دوست ندارد ستم، خداوند
  عقوبتي 

 )ئَةٍ  )138، ص: 17 روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، جيس زاءج و
ى باشد. اول سيئت باشد دوم سيئت نباشد، چه جزاء سيئَةٌ، گفت: جزاى سيئتى، سيئت

سيئت عدل باشد و بد نبود. و انما سيئت خواند آن را براى ازدواج، چنان كه گفت: فَمنِ 
علَيكُم...، دوم اعتداء نباشد، اول ظلم باشد   علَيكُم فَاعتَدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتَدى  اعتَدى

گفت: يعنى چون كلمتى  »ابن ابى نجيح يقت باستقصا رفته است.دوم نباشد. و اين طر
سفيان بن عيينه گفت، سفيان ثورى  گويند تو را، تو بيش از آن مگوى كه تعدى مكن.

را پرسيدم از اين آيت، گفت: معنى آن است كه دشنامى را يك دشنام جواب ده. مرا 
از هشام بن حجير پرسيدم،  پسنديده نيامد كه خداى به جواب دشنام، دشنام فرمايد.

.. و الْجرُوح قصاص...، يعنى بيش از قصاص نبايد كه .گفت: معنى آيت آن است كه:
  آنگه تعدى بود.

 )ي الجزاء سيئة  )407، ص: 5 الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، جسم
  لالزدواج.
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    ----------------------------------------------   43آيه 
  ذ َوَغَفَر ِان َ َ َن َص َ ِم َو َ َِن      االُمورِ  ِلَك 

) رايز؛ ست يقواريبس اياراده يدارا، كه صبر و گذشت كند ( يالبته كس
الزم  يقطع ي اراده، آن يبرا كه ست يياز كارها، (صبر و گذشت) نيا

  . است
  اي بسيار قوي است؛ زيراداراي اراده

 )ال محلّ » إنّ ذلك لمن عزم...«جملة:  )52، ص: 25 الجدول في إعراب القرآن، ج
  تعليل لجواب الشرط المقدر أي من صبر كان ذا عزم، إنّ ذلك لمن عزم األمور.لها 

    -----------------------------------------------   51آيه 
   ٍ اَن يلَُکَِّمُه اهللاُ ِاّال َوحًيا اَو ِمـن َورا

َ َن بِلَ ِسـَل َرسـوًال  ِئ َوما  ُ ِحجـاٍب اَو 
 ِ َ ب ِ   ؛ِاذنِهـ فَيو َشا ه ‘ءُ ما  ٌّ َح{ ِان ِ َ  ٌ  

 كه نيمگر ا؛ ديبا او سخن بگو خدا كه ستيكن نمم يبشر چيه يبرا
 اي، باشد ي(به واسطه و) از پسِ حجاب كه نيا اي، كند يبه او) وح ماًي(مستق

با ، خواهديآنچه را كه (خدا) م )،پس (آن فرستاده. فرستديم ايفرستاده
  . است ميبلندمرتبه و حك، خداوند. كنديم ياو وح ي اجازه
  ممكن نيست

 349، ص: 9 ط في التفسير، جحر المحي(ب( اللَّه هكَلِّمشَرٍ أَنْ يبما كانَ ل بيانا لصورة  و ،
تكليم اللّه عباده أي ما ينبغي و ال يمكن البشر إال يوحى إليه أحد وجوه الوحي من 

 .اإللهام
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 الزخرف سورة
    ------------------------------------------------   4آيه 

  ٌ ٌّ َحك ِ ينا َلَع  اُّمِ الِكتِب دَلَ ه{    َوِان
) آن هو ب  واالمرتبه (و ، در لوح محفوظ كه نزد ماست، راستي (حقيقت

  . نه بخش بخش)؛ پيوسته است ( هم استوار و به فراتر از فهم مردم) و
واالمرتبه (و فراتر از فهم مردم) و استوار و به هم پيوسته است (نه بخش 

  بخش)

 على ما يعطه مفاد و المراد بكونه عليا  )84، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، ج
اآلية السابقة أنه رفيع القدر و المنزلة من أن تناله العقول، و بكونه حكيما أنه هناك 
محكم غير مفصل و ال مجزى إلى سور و آيات و جمل و كلمات كما هو كذلك بعد 

  جعله قرآنا عربيا كما استفدناه.
    -----------------------------------------------   12آيه 

  ُ ي َخَلَق االَزواَج لُکها َوَجَعَل َل كَبوَن َواذل َ  م ِمَن الفکُِل َواالَنعاِم ما 
ها(ي متنوعِ موجودات) را آفريد و براي ي گونه و همان كسي كه همه 

  ؛ شويدها سوار ميها و چهارپايان را پديد آورد كه بر آنكشتي شما
  (ي مختلف موجودات)هاگونه 

 أصناف الموجودات قيل: المراد باألزواج  )87، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، ج
  من ذكر و أنثى و أبيض و أسود و غيرها.

    -----------------------------------------------   15آيه 
ًءا  ُ ٌ ‘ َوَجَعلوا َله{ ِمن ِعباِده؛  ساَن َلكَفوٌر ُمب   ِان اِال



ف    661  سورة ا

 

از  )،و از سوي ديگر، كنندبه خالق دانا و توانا اعتراف مي، (از يك سو
انسان  راستي كه به. كنندمي بندگان خداوند براي خودش فرزندي مقرّر

  . كندآشكارا ناسپاسي مي
  فرزندي

 المراد بالجزء الولد فإن الوالدة إنما هي  )89، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، ج
  االشتقاق فالولد جزء من والده منفصل منه متصور بصورته.

 زْءاً«معني  )241، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جج هبادنْ عأن » م
الئكة بنات اللّه، فجعلوهم جزءا له و بعضا منه، كما يكون الولد بضعة من والده و قالوا الم
  جزءا له.

    -----------------------------------------------   19آيه 
َل  ِن ِاناثًـا ” َوَجَعلُوا ا ـ  ُ ِعبُد ا يَن  ـدوا َخلَقُهـم‘ ِئكََة اذل ِ َ

َسـتُكتَُب ‘ اَ
ُسئَئلوَن  ُم َو ُ اَد َ  

دختران (او) ناميده، ان هستندفرشتگان را كه خود بندگانِ (خداي) رحم
شك گواهيِ (نابجاي) آنان  اند؟بي آيا هنگام آفرينش آنان حضور داشته. اند
شود و (در مورد آن) بازخواست  مورد دختر بودن فرشتگان) نوشته مي (در

  . خواهند شد
  اندناميده

 معنى جعلوا: سموا و قالوا  )244، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  إنهم إناث. 

 71، ص: 13 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج(  مينَ هكَةَ الَّذالئلُوا الْمعج و
  عباد الرَّحمنِ إِناثاً أي سموا 

    ----------------------------------------------   33آيه 
ِم ُسـُقًفا   ِ ِن بِلُيو  َن يَكفُرُ بِا ِ ََعنلا  َ ًة واِحَدًة  اَن يَكوَن انلّاُس اُم  َوَلوال

ٍة َوَمعاِرَج َعیَلها يَظَهروَن ِمن  ِفض  
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يك گروه ، اگر (اين حقيقت) نبود كه مردم (در دريافت رزق و روزي)

، شود)هستند (و خداوند در اين مورد بين مؤمن و كافر فرقي قائل نمي
سقف، ورزندكه به (خداي) رحمان كفر مي هاي كسانيقطعاً براي خانه

هايي (زيبا) كه از آن باال و (نيز) پلّه، داديمهايي (مجلّل) از نقره قرار مي
  ؛ روند

اگر (اين حقيقت) كه مردم (دريافت رزق و روزي) يك گروه هستند (و خدا 
  شود،)در اين مورد، بين مؤمن و كافر فرق قائل نمي

  يمكن أن يكون المراد بكون الناس  )101، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، ج
يعا على نسبة واحدة تجاه األسباب العاملة في حظوظ العيش من أمة واحدة كونهم جم

غير فرق بين المؤمن و الكافر، فمن سعى سعيه للرزق و وافقته األسباب و العوامل 
الموصلة األخرى نال منه مؤمنا كان أو كافرا، و من لم يجتمع له حرم ذلك و قتر عليه 

ا أن يتساوى الناس تجاه األسباب الموصلة الرزق مؤمنا أو كافرا. و المعنى: لو ال ما أردن
  إلى زخارف الدنيا و ال يختلفوا فيها باإليمان و الكفر لجعلنا لمن يكفر، إلخ.

 و يحتمل و هو األولى عندي: أن يكون  )247، ص: 25 (التحرير و التنوير، ج
لى التعريف في النَّاس للعهد مرادا به بعض طوائف البشر و هم أهل مكة و جمهورهم ع

طريقة االستغراق العرفي و على وزان قوله تعالى: إِنَّ النَّاس قَد جمعوا لَكُم [آل عمران: 
] و يكون المراد بكونهم أمة واحدة اتحادهم في الثراء.و المعنى: لو ال أن تصير أمة 173

يلة من األمم أهل ثروة كلهم أي و ذلك مخالف لما قدره اللّه من اشتمال كل بلد و كل قب
و كل أمة على أغنياء و محاويج إلقامة نظام العمران و احتياج بعضهم لبعض، هذا لماله، 
و هذا لصناعته، و آخر لمقدرة بدنه لجعلنا من يكفر بالرحمان و هم أهل مكة سواء في 
الثراء و الرفاهية. و على كال االحتمالين يتلخص من المعنى أن الثراء و الرفاهية ال يقيم 

لحكيم لهما وزنا فال يمسكهما عن الناكبين عن طريق الحق و الكمال، فصار المدبر ا
الكالم يقتضي مقدرا محذوفا تقديره لكن ال يكون النّاس سواء في الغنى ألنّا لم نجعل 
ذلك ألنا قدرنا في نظام الكون البشري أن ال تكون أمة من األمم أو قبيلة أو أهل بلدة 
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ه يفضي إلى انخرام نظام االجتماع و ارتفاع احتياج بعضهم أغنياء ليس فيهم محاويج ألنّ
 لبعض فيهلك مجتمعهم، و اللّه أراد بقاءهم إلى أجل هم بالغوه.

    ----------------------------------------------   39آيه 
ِكوَن   َ ِ الَعذاِب ُمش ُم   ُ اَن َ  َوَلن يَنَفَعكُُم ایلَوَم ِاذ َظ

تان  لسودي به حا، كه امروز شما در عذاب با يكديگر شريك هستيد اين
زيرا شما ؛ كاهد)از درد و رنج شما نمي، و ديدن عذابِ يكديگر، ندارد(

  . ستم كرديد
  كاهدو ديدن عذاب يكديگر، از درد و رنج شما نمي

 أنكم إذا أساء  -و اهللا أعلم -و المراد )103، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، ج
تم بعض التسلي لو ابتلي هو بعضكم إلى بعض في الدنيا فأوقعه في مصيبة ربما تسلي

نفسه بمثل ما ابتالكم به فينفعكم ذلك تسليا و تشفيا لكن ال ينفعكم يوم القيامة اشتراك 
قرنائكم معكم في العذاب فإن اشتراكهم معكم في العذاب و كونهم معكم في النار هو 

  بعينه عذاب لكم.
 255، ص: 25 (التحرير و التنوير، ج( كُمنْفَعفي سياق النفي يدل على   وقوع فعل ي

نفي أن يكون االشتراك في العذاب نافعا بحال ألنه ال يخفف عن الشريك من عذابه. و 
أما ما يتعارفه النّاس من تسلّي أحد برؤية مثله ممن مني بمصيبة فذلك من أوهام البشر 

خرة فعالم في الحياة الدنيا، و لعلّ اللّه جعل لهم ذلك رحمة بهم في الدنيا، و أما اآل
  الحقائق دون األوهام.

 قيل معناه أنه ال تسلي لهم عما هم  )74، ص: 9 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
فيه بما يرونه بغيرهم من العذاب ألنه قد يتسلى اإلنسان عن المحنة إذا رأى إن عدوه في 

 مثلها.

    ----------------------------------------------   47آيه 
  َ ا ي ُ ِم  ِاذا  ُ بئِئايِتنا َء ا  ّ َ َ  ضَحكوَن ف
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كه معجزات ما را  و) هنگامي، پس (فرعونيان از او معجزه خواستند

  . ناگاه (از روي تمسخر) به آن معجزات خنديدند، برايشان آورد
  پس (فرعونيان از او معجزه خواستند و)

 نا، قبله كالم محذوف  )378، ص: 9 (البحر المحيط في التفسير، جياتĤِب مها جاءفَلَم
  فطالبوه بما يدل على صحة دعواه الرسالة من اللّه.تقديره: 
 الفاء عاطفة على مقدر أي فطلبوا منه اآليات  )92، ص: 9 (إعراب القرآن و بيانه، ج

  الدالّة على صدقه.
    -----------------------------------------------   51آيه 

ي   ـارُ تَـ ـ َوهـِذِه االَ َ ُن  قَوِمه؛ قاَل يَقـوِم ایََلـَس  ُمـکُل ِم َ ِ  َونادي
  َ َ « ِمن  و ِ   اَفَال تُب

روايي مصر و  آيافرمان، اي قوم من«فرعون درميان قومش نداداد(و)گفت: 
براي من نيست؟ آيا نمي، اين رودها كه پيش روي (قصر)من روان است

  ؛ بينيد؟
  پيش روي

 رِي « ، سوره يونس)9، ذيل آيه 140، ص: 5 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جتَج
أي تجري بين أيديهم األنهار و هم يرونها من علو »أَنْهار في جنَّات النَّعيمِمنْ تَحتهِم الْ

كما قال سبحانه قَد جعلَ ربك تَحتَك سرِيا و معلوم أنه لم يجعل السري الذي هو 
الجدول تحتها و هي قاعدة عليه و إنما أراد أنه جعله بين يديها. (در مجمع البيان ذيل 

أي من تحت أمري و قيل إنها كانت تجري تحت » تَجرِي منْ تَحتي«آمده: زخرف  51
  قصره و هو مشرف عليها)

    -----------------------------------------------   65آيه 
م  ِ ِ اُب ِمن بَي وا ِمن َعذاِب يَوٍم ایَلٍم « فَاختََلَف االَ َ يَن َظ فََويٌل ِلذل  

ي او) به اختالف  (در باره، ها(ي مختلفي) از ميان اهل كتابپس گروه
  كاران به سبب عذاب روزي دردناك! پس واي به حال ستم؛ ندافتاد
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  به سبب

 نَ  »)، ص27ذيل آيه « 180، ص: 12 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جم
النَّارِ ابتدائية أو بيانية أو تعليلية كما في قوله تعالى: فَويلٌ لَهم مما كَتَبت أَيديهِم [البقرة: 

ه و تفيد على هذا علية النار لثبوت الويل لهم صريحا بعد اإلشعار بعلية ما ] و نظائر79
  يؤدي إليها من ظنهم و كفرهم أي فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم و كفرهم.

    ----------------------------------------------   89آيه 
ُم َوقُل َسلـمٌ   وَن   فََسوَف ‘ فَاصَفح َع َ  يَع
؛ كنمال خود) رها مياز آنان روي گردان و بگو: شما را (به ح، بنابراين 

  . خواهند دانست كه به زودي چه اين
  كنمبگو: شما را (به حال خود) رها مي

 268، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج(  المأى تسلم منكم و  س
  متاركة
 127، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، ج( »المأي وادعهم موادعة ترك » قُلْ س

  م.من غير هم لك فيه
 90، ص: 9 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »المقُلْ س أي مداراة و متاركة و »و

سالم علَيكُم ال نَبتَغي «قيل هو سالم هجران و مجانبة ال سالم تحية و كرامة كقوله 
  ».الْجاهلينَ
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 الدخان سورة
    -----------------------------------------------   27آيه 

ا ف  نوا ف َ  َونَعَمٍة    ـِكه
  . يي كه در آن سرمست و خوشحال بودنداهو چه عيش و نوش

 سرمست و خوشحال بودند

 يها  )212، ص: 17 (روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، جةٍ كانُوا فمنَع و
  فاكهِينَ، و نازى كه ايشان در آن با بطر و اشر بودند و معجب و بنشاط بودند از آن.

    ----------------------------------------------   35آيه 
َ ِاّال َموتَتُنَا اال  ِ يَن ِان  َ ُن ِ ُن 

َ  َوما   و
و ما پس ازمرگ زنده ، همين نخستين مرگ است و بس، فرجامِ كار« 

  ؛ نخواهيم شد
 فرجامِ كار

 تَتُنَا الْأُولى« )145، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، جوإِلَّا م يالضمير فيه »  إِنْ ه
ا و حياتنا إال موتتنا األولى فنعدم للعاقبة و النهاية أي ليست عاقبة أمرنا و نهاية وجودن

  بها و ال حياة بعدها أبدا.
    -----------------------------------------------   48آيه 

  ِ َم  ُصبّوا فَوَق َرأِسه؛ ِمن َعذاِب ا ُ 
از آب . فرو ريزيد، كه براي عذاب استآنگاه روي سرش از آب جوشاني  

  كه براي عذاب استجوشاني
  :فرمايش ميزان ترجمه رواني نيست. با توجه به» عذاب آب جوش«مترجم  
 كان المراد بالعذاب ما يعذب به، و  )148، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، ج
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  إضافته إلى الحميم بيانية و المعنى: ثم صبوا فوق رأسه من الحميم الذي يعذب به.
    ----------------------------------------------   55آيه 

  َ َهٍة ءاِمن ِ ا بِكُّلِ فا َن ف  يَد
از ، (و هر قدر كه بخواهند ،كنندطلب مي)،اي را (كه مايل باشندهر ميوه
  . اندو آسيبي) در امان كه (از هر بيماري در حالي؛ خورند)آن مي

  انددر حالي كه (از هر بيماري و آسيبي)در امان
 ونَ. و المراد هنا أمن  )342، ص: 25 (التحرير و التنوير، جعدينَ حال من ضمير ينآم

] و هو األمن من الغوائل و اآلالم 51نٍ [الدخان: خاص غير الذي في قوله: في مقامٍ أَمي
من تلك الفواكه على خالف حال اإلكثار من الطعام في الدنيا كقوله في خمر الجنة ال 

  ]، أو آمنين من نفاد ذلك و انقطاعه.47فيها غَولٌ و ال هم عنْها ينْزَفُونَ [الصافات: 
 ي آمنين من ضررها.أ )149، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، ج  
 أي يستدعون فيها أي ثمرة شاءوا و  )105، ص: 9 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج

اشتهوا غير خائفين فوتها آمنين من نفادها و مضرتها و قيل آمنين من التخم و األسقام و 
  األوجاع.
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 ةالجاثی سورة
    -----------------------------------------------   14آيه 

 َ يــَن ال يــَن ءاَمنــوا يَغِفــروا ِلذل نــوا قـُـل ِلذل ــا  ِ َِي قَوًمــا  ــ ّــاَم اِهللا یِلَ َن اَي
  يَكِسبوَن 

كه انتظار (فرا رسيدن) هاي) كساني گوييبه مؤمنان بگو: از (كنار ياوه
بگذرند (و با آنان درگير نشوند ، ي فرمان) خداوند را ندارند روزهاي (غلبه

مقدار) را به سزاي و بحث و جدل نكنند) تا خداوند (خود) قومي (بي
  . جزا دهد، اعمالي كه به دست آوردند
  روزهاي (غلبة فرمان) خداوند 

 المراد بالذين ال يرجون أيام اهللا هم  )17، ص: 12 (الميزان في تفسير القرآن، ج
الذين ذكروا في اآليات السابقة فإنهم ال يتوقعون هللا أياما ال حكم فيها و ال ملك إال له 

  لقيامة و يوم عذاب االستئصال.تعالى كيوم الموت و البرزخ و يوم ا
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  االحقاف سورة
    -----------------------------------------------   9آيه 

 اَدري مـا يُفَعـُل  َوالبِكُـم  ُسِل َوما ُنُت بِدًعا ِمَن ا ِبـُع ِاّال « قُل ما  ِان اَت
 ٌ ٌ ُمب  اَنَا ِاّال نَذ  َوما َ  ِا   ما يو

ي خواهد رفتار دانم با من و شما چهپيامبر نيستم و نمي بگو:من نخستين
و فقط  كنمپيروي مي، شود(بلكه) صرفاً از آنچه بر من وحي مي؛ شد

  . اي آشكار هستمهشداردهنده
 من نخستين پيامبر نيستم

 فالبدع االول  )270، ص: 9 (التبيان في تفسير القرآن، ج (ِلنَ الرُّسعاً مبِد ما كُنْت)
و مجاهد و قتادة: معناه ما كنت  في األمر يقال:هو بدع من قوم أبداع... قال ابن عباس

  بأول رسول بعث.
 لِ« )126، ص: 9 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جنَ الرُّسعاً مبِد أي » ما كُنْت

  لست بأول رسول بعث عن ابن عباس و مجاهد و قتادة و البدع األول من األمر.
 نَ ما كُ )251، ص: 17 (روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، جعاً مبِد نْت

الرُّسلِ، من مردى نيستم غريب و بديع از ميان پيغامبران. و البدع و البديع، كنصف و 
نصيف، يعنى، اول كس نيستم من كه دعوى پيغامبرى كردم، بل پيش از من بسيار 

  پيغامبران بودند.
  لِ أي لم أك )296، ص: 2 (تفسير القمي، جنَ الرُّسعاً مبِد ن واحدا من الرسل ما كُنْت

  فقد كان قبلي أنبياء كثير.
 (دكتر مستفيد)  ا: نو آور [ يعني پيامبري كه روشي غير از روش پيامبران گذشتهبِدع
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(رك: توضيحات ]: داشته باشد (در اينجا)] يا نوظهور، اولين [پيامبر (در اينجا)
بديع السماوات و األَرضِ  و البديع يقال للمبدعِ ، نحو قوله تعالي:«: بِدعا: 281تكميلي
[چاه] بديع [تازه حفر شده]، و كذلك البِدع،  ة]، و يقال للمبدع نحو: ركي117: ة[البقر

  يقال لهما جميعا، بمعني الفاعل و المفعول، و قوله تعالي: قُل ما كُنت بِدعاً منَ الرُّسلِ
و «(را)، » ول، و قيل: مبدعا فيما أقوله] قيل: معناه: مبدعا، لم يتقدمني رس9[األحقاف: 

ء الذي يكون أَولًا. و في التنزيل: قُل ما كُنت بِدعاً منَ الرُّسلِ أَي ما  البديع و البِدع: الشي
فسره بعضهم بأن المعني: ما كنت أول رسول اُرسل إليكم ال « (ل)، » كنت أَولَ من اُرسلَ

كنت مبدعا في أقوالي و أفعالي لم يسبقني إليها أحد من  رسول قبلي، و قيل: المعني: ما
يعني لست مبتدعا ألمر يخالف أمورهم « (ميز)، »  الرسل. و المعني األول ال يالئم السياق

إلي التوحيد أو فعلت نحو ما فعلوا من إظهار ما آتاني  ةبل جئت بما جاؤوا به من الدعو
  (سي).)» المقترحات كلهااللّه تعالي من المعجزات دون اإلتيان ب

    -----------------------------------------------   11آيه 
 ِایَلـهِ   ا ما َسبَقونا ً َن َخ يَن ءاَمنوا َلو  يَن كََفروا ِلذل تَـدوا ‘ َوقاَل اذل َ  َ َوِاذ 

 ٌ  ِافٌك قَد  بِه؛ فََسيَقولوَن هذا
مؤمنان كه ، چيز خوبي بود، اگر قرآن«ي مؤمنان گفتند: كافران د ر باره 

گرفتند و زودتر سراغ آن نمياز ما سبقت نمي )،اندتدسبيشترشان تهي
اين «خواهند گفت: ، اندي آن هدايت نشدهو چون به وسيله» . رفتند

  ». دروغي قديم است
 يدرباره

 )(نوا: دربـاره كساني كه ايمان آورده دكتر مستفيدلَّذينَ ءاماند: الم تعليل است: ل
] 7ل كما في: قال الذين كفروا للحق ... [احقافاي الجلهم و في شأنهم فالالم للتعلي«

اند: در اين صورت، الم، الم تبليغ نام دارد، مثل: (سي). يا به كساني كه ايمان آورده...» 
اي الجلهم و ان تكون للتبليغ، و لو جرَوا علـي  ةيجوز اَن تكون الم العل«قلت لزيد: 

  (در).» التفتوا فقالوا: ماسبقونا مقتضي الخطـاب لقـالوا: ما سبقتمـونا ولكنهم
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 نُوا أي ألجلهم و  )171، ص: 13 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جينَ آملَّذل
 ].43في شأنهم فالالم للتعليل كما سمعت في قالَ الَّذينَ كَفَرُوا للْحقِّ [سبأ: 

  چون

 (دكتر مستفيد) ذ: چون كه، از آنجا كه: (رك: توضيحات تكمذ: چون كه، 282يلياا :
» » و اذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم«و مما حملوه علي التعليل: «از آنجا كه: 
، تعليل است؛ مثل اين »اذ«، يكي از معاني و كاربردهاي  26در آية » اذ«(غني) مثل 

ي ا«]؛ 39[زخرف» اَنّكم في العذاب مشتركون - اذ ظلمتم -ولَن ينفعكم اليوم «آيه: 
(في، و نيز رك: غني)؛ معناي آيه زخرف: امروز با هم بودن » لاَجل ظلمكم في الدنيا

را در آيه احقاف » اذ« شما در عذاب، براي شما نفعي ندارد، زيرا ظلم كرديد.البته بعضي
محذوف ... تقديره: و اذ لم » اذ«العامل في «ظرف و متعلق به محذوف دانسته اند: 

  (ك و نيز رك: ام، بحر، در).)...»  يهتدوا به ظهر عنادهم
    -----------------------------------------------   15آيه 

يِه ِاحسانًا  ساَن بِوادِلَ ينَا اِال ًهـا« َو َوص ُ ًها َوَوَضَعتُه  ُ ه{  َلتُه اُم َ ـهُل{ « َ َ َو
ــًرا َ ـــثوَن  ــاَل َرّبِ ‘ َوِفصــالُه{ ثَل ــنًَة ق َ َس ــ ــَغ اَربَع ه{ َوبََل ــد ــَغ اَش  ِاذا بََل ّ ــ َح

 اَ  َُر نِعَمتََك ال اَوِزع ِلًحا  ن اَش َل ص َ ي َواَن اَ  وادِلَ َ  َو َ َ  اَنَعمَت 
   ي ُه َواَصِلح   ذُّرِ ض َ » َ ِ ُس ّ ِمَن ا ُت ِایَلَك َوِا ُ ّ ت  ِا

او را با ، مادرش. به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادرش نيكي كند
و (دوران) ، حمل كرد و او را با سختي به دنيا آورد سختي (در شكم خود)

كه به پس هنگامي . شود(با هم) سي ماه مي، اشبارداري و شيردهي
 :كندعرض مي، گذاردكمال رشدش ميرسد و به چهل سالگي قدم مي

به من توفيق ده كه هميشه شكر نعمتت را به جاي آورم (و از ، پروردگارا«
ن (نعمتي) كه بر من و پدر و مادرم ارزاني هما؛ اين حال جدا نشوم)

، اي بكنم كه تو از آن خشنود شويو (توفيق ده كه) كار شايسته، ايكرده
و صالح و شايستگي را در نسل من پايدار كن تا (شايستگي آنان)براي من 
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شدگانِ و من از تسليم، كنممن به درگاهت توبه مي. (نيز سودمند) باشد

  ». (تو) هستم
 ل من پايدار كندر نس

 ي أي  )176، ص: 13 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جتيي ذُري فل حلأَص و
اجعل الصالح ساريا في ذريتي راسخا فيهم ... على أن أَصلح نزل منزلة الالزم ثم عدي 

  م.بفي ليفيد ما أشرنا إليه من سريان الصالح فيهم و كونهم كالظرف له لتمكنه فيه
 ي  )114، ص: 5 (أنوار التنزيل و أسرار التأويل، جتيي ذُري فل حلأَص و اجعل لي  و

  الصالح ساريا في ذريتي راسخا فيهم.
  تا (شايستگي آنان) براي من نيز سودمند باشد

 للداللة » لي«تقييد اإلصالح بقوله:  )202، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، ج
حهم بنحو ينتفع هو به أي أن يكون ذريته له في بره و إحسانه كما على أن يكون إصال

كان هو لوالديه.و محصل الدعاء سؤال أن يلهمه اهللا شكر نعمته و صالح العمل و أن 
  يكون بارا محسنا بوالديه و يكون ذريته له كما كان هو لوالديه.

 12، ص: 6 (الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، ج( أَص ي وتيي ذُري فل حل
  اجعلهم محال للصالح ألجلي.

 ي الم العلة، أي أصلح في  )29، ص: 26 (التحرير و التنوير، جل حلأَص و الالم في و
]. و نكتة زيادة 1ذريتي ألجلي و منفعتي كقوله تعالى: أَ لَم نَشْرَح لَك صدرك [الشرح: 

نعم اللّه عليه و على والديه تعرض إلى نفحات اللّه  هذا في الدعاء أنه بعد أن أشار إلى
فسأله إصالح ذريته و عرّض بأن إصالحهم لفائدته، و هذ تمهيد لبساط اإلجابة كأنه 
يقول: كما ابتدأتني بنعمتك و ابتدأت والدي بنعمتك و متعتهما بتوفيقي إلى برهما، كمل 

  إنعامك بإصالح ذريتي فإن إصالحهم لي.
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    -----------------------------------------------   17آيه 
ُ ِمـن وَ   ََج َوقَـد َخَلـِت الُقـرو ُ  اَن ا ِ  اَتَِعدان يِه اُّفٍ َلكُما ي قاَل ِلوادِلَ اذل

   ِاّال  َوعَد اِهللا َحـقٌّ فَيَقـوُل مـا هـذا َستَغيثاِن اهللاَ َويکَلَ ءاِمن ِا ا  ُ قَب َو
یلَن  االَو ُ   اَساط

ست شما! آيا به من وعده اَه از د«گويد: و كسي كه به پدر و مادرش مي 
كه مردمِ دوراندر حالي ؛ خواهم شد؟ دهيد كه (از گور) بيرون آوردهمي

ست كه آن دو و اين در حالي، ». اندهاي پيش از من (همگي) درگذشته
واي بر تو! ايمان «گويند:) خواهند كه به فريادشان برسد (و مياز خدا مي

ها اين«گويد: اعتنايي)ميلي او با بي(و؛ ». ي خدا حق استزيرا وعده؛ آور
  ؛ ». فقط خرافات گذشتگان است

  خواهند كه به فريادشان برسداز خدا مي

  يقوالن: الغياث  )304، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج يثانِ اللَّهتَغسي
  باللّه منك و من قولك، و هو استعظام لقوله.

 يقال: استغثت اللّه  )442، ص: 9 (البحر المحيط في التفسير، ج ،يثانِ اللَّهتَغسما يه و
و استغثت باللّه، و االستعماالن في لسان العرب. و قد رددنا على ابن مالك إنكار تعديته 
بالباء، و ذكرنا شواهد على ذلك في األنفال، أي يقوالن: الغياث باللّه منك و من قولك، 

  و هو استعظام.
 أي  )178، ص: 13 فسير القرآن العظيم، ج(روح المعاني في ت يثانِ اللَّهتَغسما يه و

يقوالن: الغياث باللّه تعالى منك، و المراد إنكار قوله و استعظامه كأنهما لجĤ إلى اللّه 
سبحانه في دفعه كما يقال: العياذ باللّه تعالى من كذا أو يطلبان من اللّه عزّ و جلّ أن 

  رجع عما هو عليه من إنكار البعث.يغيثه بالتوفيق حتى ي
 يقوالن الغياث  )114، ص: 5 (أنوار التنزيل و أسرار التأويل، ج يثانِ اللَّهتَغسما يه و

  باللّه منك، أو يسأالنه أن يغيثه بالتوفيق لإليمان.
 12، ص: 6 (الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، ج(  يثانِ اللَّهتَغسما يه و
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  نه الغوث بتوفيقه لاليمان.يسأال
    -----------------------------------------------   19آيه 

ِلوا  َ ّا  ِ ُّلٍ َدَرجٌت  وَن « َوِل َ ُ اليُظ ُ َو َ ا ُم اَ َ ِّ   َویِلَُوف
)  )،هر يك (از دو گروه كافر و مؤمن درجاتي (مشخّص) دارند كه (حقيقت

ها) و يكي از آن، داليل فراواني دارد، و (اين واقعيت، اعمال ايشان است
) اعمالشان را كامل به آنان بدهد، ين سبب (است)كه (خداوندبد و ، پاداشِ

  . شوندايشان مورد ستم واقع نمي
  كه (حقيقت) اعمال ايشان است

 179، ص: 13 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( جاترو (من) بيانية  د  
 (دكتر مستفيد)  لوا: كه عبارت استما عمبيانيه است، » من«اهراً از كارهايشان: ظ م

» فاجتنبوا الرجس من االوثان«در » من«كند، مثل ي پيش از خود را بيان مييعني كلمه
دهد است، و در اينجا نشان مي» االوثان«همان» الرجس«دهد ) كه نشان مي30(حج: 

  است.» ما عملوا«همان» درجات«كه 
    -----------------------------------------------   21آيه 

  ِ ُ اَ عاٍد ِاذ اَنَذَر قَوَمه{ ب ِ يََديِه َوِمـن َواذ َ االَحقاِف َوقَد َخَلِت انلُذرُ ِمن ب
ٍ “ َخلِفه ُم َعذاَب يَوٍم َعظ ُف َعیَل  اَ ّ  اَّال تَعبُدوا ِاال اهللاَ ِا

آنگاه كه قومش را در ؛ ايِ قوم عاد (يعني هود) را ياد كنهم قبيله
، د از اوو اين در حالي بود كه قبل و بع، دادهشدار مي» احقاف«

(پيام او اين بود كه:): . هشداردهندگاني (زندگي كرده و) درگذشته بودند
  ». ترسمچراكه من از عذاب روزي بزرگ بر شما مي؛ فقط اهللا را بپرستيد«
  ايهم قبيله

 (دكتر مستفيد) هم قبيله :قد يكون [االخ] الصديق «اي قوم عاد، يعني هود: اَخا عاد
  (ل). (تا)» و الصاحب

 األخ و أصله أخو هو المشارك غيره في  )177، ص: 8 لميزان في تفسير القرآن، ج(ا
الوالدة تكوينا لمن ولده و غيره أب أو أم أو هما معا أو بحسب شرع إلهي كاألخ 
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الرضاعي أو سنة اجتماعية كاألخ بالدعاء على ما كان يراه أقوام فهذا أصله، ثم أستعير 
أو صنعة أو سجية و نحو ذلك يقال: أخو بني تميم و لكل من ينتسب إلى قوم أو بلدة 

  أخو يثرب و أخو الحياكة و أخو الكرم.
    ----------------------------------------------   22آيه 

  َ ِدق ِان كُنَت ِمَن الص  ا تَِعُدنا ِ َِتنا فَأتِنا  ِ ا اَِجئتَنا تِلَأِفكَنا َعن ءا قالو  
اني؟ ي تا (با دروغت) ما را از خدايانمان بازگرداآيا نزد ما آمده«گفتند: 

  »برايمان بياور!، ياعذابي را كه به ما وعده داده، گوييپس اگر راست مي
 با دروغت

 نا«قوله:  )211، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، جتهنْ آلكَنا عتَأْفبتضمين » ل
اإلفك و هو الكذب و الفرية معنى الصرف و المعنى: قالوا أ جئتنا لتصرفنا عن آلهتنا 

  اء.إفكا و افتر
 كَنا أي لتصرفنا )182، ص: 13 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جتَأْفكما  -ل

  من اإلفك بمعنى الصرف، و قيل: أي لتنزيلنا باإلفك و هو الكذب. -قال الضحاك
    ----------------------------------------------   26آيه 

ًعا َواَبصاًرا َواَفئئِ   َ  ُ َ  ِان َمكنكُم فيِه َوَجَعنلا  ُم ف  َوَلَقد َمك   اَغـ ـا َ َدًة 
َحدوَن بئِئايِت اِهللا  َ نوا  ٍء ِاذ  َ ُم ِمن  ُ  اَفئِئَد ُ َوال  اَبصارُ عُُهم َوال َ ُم  َع

ِزءوَن  َ َس نوا بِه؛  ِم ما  ِ َق   َو
در مواردي امكانات و اقتداري فراهم كرديم كه ، به راستي كه براي آنان

و ، ان امكانات و اقتداري فراهم نكرديمدر آن براي شما (اهل مكّه) چن
ولي) نتيجه ؛ برايشان گوش و چشم و دل قرار داديم (تا حقايق را بفهمند

گوش و چشم و ، كردندهاي خدا را انكار مياين شد كه چون آيات و نشانه
و عذابي كه همواره ، وجه سودي به حالشان نداشتدلشان به هيچ 

  . ا گرفتآنان را فر، كردنداش ميمسخره
  چون

 العامل في إذ أغنى. و يظهر فيها معنى  )447، ص: 9 (البحر المحيط في التفسير، ج
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التعليل لو قلت: أكرمت زيدا إلحسانه إلي، أو إذ أحسن إلي. استويا في الوقت، و فهم 
من إذ ما فهم من الم التعليل، و إن إكرامك إياه في وقت إحسانه إليك، إنما كان لوجود 

  لك فيه. إحسانه
 185، ص: 13 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج(  ياتĤِونَ بدحجإِذْ كانُوا ي

و هو ظرف أريد به   اللَّه ظرف متعلق بالنفي الصريح أو الضمني في قوله تعالى: فَما أَغْنى
التعليل كناية أو مجازا الستواء مؤدى الظرف و التعليل في قولك: ضربته إلساءته و 

  ضربته إذ أساء ألنك إنما ضربته في ذلك الوقت لوجود اإلساءة فيه.
    -----------------------------------------------   29آيه 

ا   ــوهُ قــالو َ ــا َح ّ َ َ َســتَِمعوَن الُقــرءاَن ف ــّنِ  ِ  ِایَلــَك نََفــًرا ِمــَن ا فنــا َ َ َوِاذ 
 قَوِمِهم ُمنِذريَن  « اَنِصتوا َ َولوا ِا ِ ُ ا ق ّ َ َ   ف

تا به قرآن گوش ، هارا متوجه تو كرديمزماني را ياد كن كه گروهي از جن
(به يكديگر) گفتند: ، حضور يافتند كه (نزد پيامبر)پس هنگامي . فرا دهند

كه (تالوت قرآن) پس هنگامي ». سكوت كنيد تا (سخن خدا را) بشنويد«
كه ميخواستند آنان را هشدار در حالي ؛ نزد قوم خود بازگشتند، تمام شد

  . دهند
  (سخن خدا را) بشنويدسكوت كنيد تا 

 عز  -ء، قال اهللا نصت: اإلنصات: السكوت الستماع شي )106. ص7(كتاب العين ج
  : و أَنْصتُوا.-و جل



ّمد    677  سورة 

 

  محّمد سورة
    -----------------------------------------------   3آيه 

بَعـُـوا   يــَن ءاَمنـُـوا ات اذل  بَعـُـوا ابلاِطــَل َواَ ََفــرُوا ات يــَن  اذل  َ ذِلــَك بـِـا
ِم ِ ّ  ِمن َر َ ُ َذ ‘ ا َ ُب اهللاُ ِلنلّاِس اَمثا ِ   ِلَك يَ

از حق كه ، و مؤمنان، اين بدان سبب است كه كافران دنبال باطل رفتند
خداوند وضعيت ، سانبدين. پيروي كردند، از جانب پروردگارشان است

  . كندمؤمنان و كافران را براي مردم بيان مي
  كندبراي مردم بيان مي

 196، ص: 13 آن العظيم، ج(روح المعاني في تفسير القر( اللَّه ضْرِبأي يبين   ي
للنَّاسِ أي ألجلهم أَمثالَهم أي أحوال الفريقين المؤمنين و الكافرين و أوصافهما الجارية 
في الغرابة مجرى األمثال، و هي اتباع المؤمنين الحق و فوزهم و فالحهم، و اتباع 

  الكافرين الباطل و خيبتهم و خسرانهم.
 224، ص: 18 ميزان في تفسير القرآن، ج(ال( »مثالَهلنَّاسِ أَمل اللَّه ضْرِبي كأي » كَذل

  يبين لهم أوصافهم على ما هي عليه.
 (دكتر مستفيد) بيان مي :ضرِبن«كند: يو «(صح)، » ضرب اهللا مثالً: وصف و بي

بقره)، مثل:  26ر، ذيل (د» ...» بين«متعديا لواحد بمعني » ضرب«الصواب ... ان يكون 
  ).17(رعد: » كذلك يضرب اهللا الحق و الباطل« 

    -----------------------------------------------   4آيه 
وا   فَُشــد ُ َنتُمــو  اَ  ِاذا ّ ــ ِقــاِب َح ّ ــَب ا َ َ ََفــروا ف يــَن  اذل ُ ُ فـَـِاذا َلقيــ

ءً  َ فَِاّما َمنا بَعُد َوِاّما ِفدا ُب اَوزاَرها  الَوثا َ  تََضَع ال ّ ءُ ذِلـَك ‘ َح َشـا َوَلـو 
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ِــبَعٍض  ُم ب ــَوا بَعَضــ ُ ن یِلَبل ِ ـــ ُم َول ــ ــ ِم َ َ ــوا  ’ اهللاُ َالنتَ ــَن قُِتل ي َواذل
 ُ َ ا   َسبيِل اِهللا فََلن يُِضل اَ

، هيچ ترديدبي، شويدكه (در جنگ) با كافران مواجه مي پس هنگامي
توان  )،احتپس هنگامي كه (با كثرت قتل و جر. ها(يشان) را بزنيدگردن

پس بعد از . (بقيه را) به بند كشيد و اسير كنيد، فعاليت را از آنان گرفتيد
يا بر آنان منّت گذاريد (و بدون فديه آزادشان ، آن(كه جنگ تمام شد)

با آنان بجنگيد و ، در هر صورت. يا فديه بگيريد (و آزادشانكنيد، كنيد)
اگر . ما) چنين است(فرمان . اسيرشان كنيد) تا آتش جنگ فروكش كند

ولي (اين احكام را قرار ؛ كردقطعاً آنان را مجازات مي، خواستخدا مي
كه در راه خدا كشته و كساني . ي يكديگر بيازمايدداد) تا شما را به وسيله

  ؛ اعمالشان را تباه نخواهد كرد )،(خداوند، شوند
  هيچ ترديدبي

 الرِّقابِ  )316، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج أصله:  فَضَرْب
فاضربوا الرقاب ضربا، فحذف الفعل و قدم المصدر فأنيب منابه مضافا إلى المفعول. و 

  فيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيد، ألنك تذكر المصدر.
    ------------------------------------------------   6آيه 

  ُ َ فَها   َ َنَة    َويُدِخلُُهُم ا
  . كندده است وارد ميو آنان را به بهشت كه برايشان آراسته و خوشبو كر

  خوشبو كرده است

 (دكتر مستفيد)  :ن كرده استرَّفَها: شناسانده است يا خوشبو و مزيعرّف الشيء: «ع
  (ك).» ةمن العرف: طيب الرائح«(اقرب)،» طيبه و زينه

 قيل معناه طيبها لهم عن ابن عباس  )148، ص: 9 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  ن العرف و هو الرائحة الطيبة يقال طعم معرف أي مطيب.في رواية عطاء م
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    -----------------------------------------------   10آيه 
يَن ِمن قَـبِلِهم  عاقِبَةُ اذل َ َيَف  ِ االَرِض فَيَنظُروا  وا  َس ‘ اَفََلم 

َ اهللاُ َعیَلِهم  ا « َد ُ ـِفريَن اَمثا  َوِلل
 ود؟يا در زمين سير نكردند تا ببينند فرجام پيشينيان آنان چگونه ب

و اين كافران (نيز) مانند ، دار و ندارشان را بر سرشان خراب كرد، خداوند
  آن (سرنوشت)را خواهند داشت

  خداوند دارو ندارشان را بر سرشان خراب كرد

 التدمير اإلهالك، يقال: دمره اهللا أي  )230، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، ج
يخصه من نفس و أهل و دار و عقار فدمر أهلكه، و يقال: دمر اهللا عليه أي أهلك ما 

  عليه أبلغ من دمره كما قيل.
 دمره: أهلكه، و دمر عليه:  )319، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

أهلك عليه ما يختص به. و المعنى: دمر اللّه عليهم ما اختص بهم من أنفسهم و أموالهم و 
  أوالدهم و كل ما كان لهم.

  يقال: دمره أهلكه دمر  )201، ص: 13 تفسير القرآن العظيم، ج(روح المعاني في
عليه أهلك ما يختص به فدمر عليه أبلغ من دمره، و جاءت المبالغة من حذف المفعول و 
جعله نسيا منسيا و اإلتيان بكلمة االستعالء و هي لتضمن التدمير معنى اإليقاع أو الهجوم 

  أو نحوه.
 أي أفسد عليهم ما  )464، ص: 9 (البحر المحيط في التفسير، ج :هِملَيع رَ اللَّهمد

  اختصوا به من أنفسهم و أوالدهم و أموالهم.
    -----------------------------------------------   15آيه 

  ِة الَن ُتقوَن  َمَثُل ا َ «  وُِعَد ا اٌر ِمـن بَلَـٍن  ِ ءاِسٍن َواَ ٍء َغ اٌر ِمن ما  اَ ا ف
 ـٍر ذَل َ اٌر ِمـن   َطعُمه{ َواَ   ٍة ِللّش يَتََغ ـاٌر ِمـن َعَسـٍل ُمَصـ َ َواَ ُ « ـِرب َ َو

ِـم ِ ّ ِت َوَمغِفـَرةٌ ِمـن َر َمراثل ِ
ا ِمن لُکّ ًء « ف ِ انلّـاِر َوُسـقوا مـا كََمـن هُـَوخدِلٌ 

 ُ َء ً فََقطَع اَمعا َ 
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، چنين است:) در آن، توصيف بهشتي كه به پرهيزكاران وعده داده شده (

و نهرهايي از شيري ، كندست از آبي كه طعم و بويش تغيير نميهرهايين
ي و نهرهايي از شرابِ (ناب بهشتي) كه مايه، شودكه طعمش عوض نمي
از هر  )،و (در آنجا. و نهرهايي از عسل خالص دارند، لذّت نوشندگان است

هند آمرزشي از جانب پروردگارشان (خوا )،و (باالتر از همه، اينوع ميوه
مانند كساني هستند كه  )،ها هستندكه در اين نعمت آيا (كساني ).داشت

هاشود كه رودهاند و از آبي جوشان به آنان نوشانده ميهميشه در آتش
  تكه ميكند؟يشان را تكه

  توصيف

  :ثَلُ أي صفة )511(تفسير الجاللين، صم  
 لمثل الوصف العجيب ا )204، ص: 13 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

  الشأن و هو مبتدأ باتفاق المعربين.
    -----------------------------------------------   17آيه 

ُهم   ُهم تَقو ُ هًُدي َوءات يَن اهتََدوا زاَد َواذل  
افزايد و به طور خداوند بر هدايتشان مي، را بپذيرند و كساني كه هدايت

 )،دهد كه (با انجام دادن واجبات و ترك گناهانويژه به آنان توفيق مي
  . را (از خشم او) حفظ كنند خود

  هدايت را بپذيرند

 (دكتر مستفيد) ،وا: هدايت شدندهتَدهدايت را پذيرفتند [و راه دين را طي كردند].  ا
نشان دادن راه و ارائه «: اهتَدوا: هدايت در اصل به معناي 1(رك: توضيحات تكميلي

داه يهديه هدآيه اذا دلّه علي و هداه للطَّريقِ و الي الطريقِ هدآيه و ه«است: » طريق
اَي عرَّفته، لغه اَهل الحجاز، و غيرهم يقول:  ةالطريق. و هديتُه الطَّريقَ و البيت هداي

)، (دو راه [واضح 10(بلد: » و هديناه النجدين«(ل). مثل: » هديتُه الي الطريق و الي الدار
مطاوعه » اهتداء«م). و از آنجا كه و قابل تشخيص براي همگان] را به او نشان دادي

و «، مثل: »مسير را شناختن«، »راه را يادگرفتن«يعني » اهتداء«است پس » هدي«
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القي في االرض رواسي ان تميد بكم و انهارا و سبال لعلكم تهتدون * و عالمات و 
ا )، (در زمين كوههاي ثابت و پا برجا قرار داد ت16و  15(نحل: » بالنجم هم يهتدون

ها و راههايي[قرار داد] تا شما راه[تان] را پيدا زمين شما را تكان ندهد، و نيز رودخانه
و هو «يابند). و نيز: كنيد، ونيز عالمتهايي را [ ايجاد نمود]؛ و آنها با ستاره راه را مي

)، (و او همان 97(انعام: » الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر و البحر
ها را براي شما قرار داد تا به وسيله آنها در خشكي و دريا راه را ست كه ستارهكسي ا

، عالوه بـر »هدايت«شناسان معتقدند پيدا كنيد). الزم به ذكر است كه بعضي از لغت
را نيز در بر دارد، آلـوسي در » ايصال و رساندن به مقصد«، گاه معناي »ارائه طريق«

بلطف ... و هل يعتبر في الدالله االيصال ام ال ؟ فيه  ةيه داللالهدآ«گويد: ايـن بـاره مي
» ال تُزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا«حمد). ظاهرا در آياتي مثل:  6(سي، ذيل ...» اختالف 

است نه صرف ارائه طريق. » ايصال و رساندن به مقصد«)، مراد از هدايت، 8عمران: (آل
ـ كه » اهتداء«باشد، » و رساندن به مقصد ايصال«حال، در جايي كه هدايت به معناي 

قد «خواهد بود. مثل: » پذيرش هدايت و راه را طي كردن«مطاوعه آن است ـ به معناي 
)، (قطعاً، مطالب 108يونس: »(جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدي فانما يهتدي لنفسه

آنها حق و صحيح از جانب مالك و صاحب اختيارتان برايتان آمده است، پس هر كس 
را بپـذيـرد و اين مسير را طي كنـد، بـراي خود و به نفـع خود اين كار را كرده است). 

، علي الظاهر، »و الذين اهتدوا زادهم هدي«فرمايد: كه مي حال، در سوره محمد
است نه صرفاً راه را شناختن و » پذيرش هدايت و راه را طي كردن«به معناي » اهتداء«

و كساني كه هدايت را بپذيرند و «ذا معناي آيه چنين خواهد بود: مسير را ياد گرفتن. ل
  راه دين را طي كنند [و به دستورات آن عمل كنند] هدايتشان را زياد خواهد كرد)

  دهدتوفيق مي

 154، ص: 9 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »متَقْواه مآتاه أي وفقهم »و
  للتقوى.
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 28، ص: 6 كتاب المبين، ج(الجوهر الثمين في تفسير ال(  متَقْواه مآتاه قوله تعالى و
  وفقهم لها و أعطاهم جزاءها.

    -----------------------------------------------   19آيه 
ُؤِمنِت   َ َوا ُؤِمن  ِالـَه ِاال اهللاُ َواستَغِفر ذِلَنِبَك َوِل ه{ ال َواهللاُ يَعَلـُم ’فَاعَلم اَن

ُم   َكُم َوَمثو ُمتََقبل  
و از خدا بخواه كه (با ، وجود ندارد» اهللا«جز  پس بدان كه هيچ خدايي

گناهي كه كافران به تو نسبت مي؛ گناه تو را بپوشاند ( )،غلبه بر مشركان
كار ميگناه، پرستيها و پرهيز از بتو تو را سبب تنفر از بت، دادند

خداوند از رفتار و . و براي مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه، خواندند)
  . اليت شما (در دنيا) و استقرارتان (در آخرت) آگاه استحركات و فع

از رفتار و حركات و فعاليت شما (در دنيا) و استقرارتان (در آخرت) آگاه 
  است

 (دكتر مستفيد)  حركت و فعاليت و از اينجا به آنجا رفتن و از حالتي به :تَقَلَّبم
دنيا باشد: در اينجا ظاهراً حالتي تغيير كردن، بعيد نيست كنايه از حاالت انسان در 

» تقلّب في االمور و في البالد: تصرّف فيها كيف شاء«است، » تَقَلَّب«مصدر ميمي از 
 ةتقلّب الشيء ظهراً لبطَنٍ: كالحي«(ل)، اين كلمه در اصل به معناي زير و رو شدن است: 

ا محل اقامت، بعيد (ل). مثويّ: اقامت كردن،ي» [مار] تتقلّب علي الرمضاء [زمين داغ]
» ثَوي«نيست كنايه از حال انسان در آخرت باشد: يا مصدر ميمي يا اسم مكان از 

(تا و نيز رك: بحر، » المثوي: مصدر ثوي يثوي...«(صح).» ثَوي بالمكان: اقام به«است، 
  ميز).
    -----------------------------------------------   30آيه 

ِسيمُهم  ُم  َ ف َ َ ءُ َالََرينكَُهم فََل َشا فَـ‘ َوَلو  ِ ـِن الَقـوِل َوتَلَ َ ُم    ‘ َُو اهللا
اَلكُم    يَعَلُم اَ
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ايشان را ، و در نتيجه، داديمحتماً آنان را به تو نشان مي، خواستيماگر مي
آميز(شان) قطعاً آنان را از سخنان ابهام. شناختيهايشان مياز روي نشانه

  . خداوند از كارهايتان آگاه است. شناسيمي
 آميز(شان)ابهام

 اللحن: ... «آميز صحبت كردن، صريح حرف نزدن: لَحنِ القَولِ: ابهام تر مستفيد)(دك
لَحنَ له: قال له قوالً يفهمه عنه و «(مج)، » الكناية عن الشيء و العدول عن االفصاح عنه

لحن في كالمه لزميله: قال كالماً يفهمه ذلك الزميل و ال «(صح)، » يخفي علي غيره
من تورية غامضة او تعريض مبهم او اشارة خفية ال يعرفها الّا يفهمه غيره، لما فيه 

في لحن القول: في نحوه و اسلوبه... «(مع)، يا نحوه و اسلوب و روش سخن: » الزميالنِ
و قيل: اللحن: ان تَلحنَ بكالمك اي تميله الي نحو من االنحاء ليفطن له صاحبك 

  (ك)....» كالتعريض و التورية 
    ----------------------------------------------   32آيه 

ُ اِ   ُ َ  َ  سوَل ِمن بَعِد ما تَبَ قوا ا يَن كََفروا َوَصّدوا َعن َسبيِل اِهللا َوشا اذل ن
 ُ َ ا وا اهللاَ َشيئًئا َوَسيُحِبُط اَ  ُ ُدي َلن يَ  ا

كه كساني كه كفر ورزيدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند و پس از آن 
به هيچ وجه به خدا ، پيامبر مخالفت كردند با، هدايت برايشان آشكار شد

  . اثر خواهد كردنابود و بي و (خدا) اعمالشان را، زياني نخواهند رساند
 به هيچ وجه

 شيئا مفعول مطلق أي شيئا من الضرر. )226، ص: 9 (إعراب القرآن و بيانه، ج  
 (دكتر مستفيد)  :علي نص» شيئاً«قوله: «شَيئًا: به هيچ وجه: مفعول مطلق است ب

الخاص موضع ع العامضفَو ،شيء المصدرِ، أي: شيئاً من الجزاء؛ ألن الجزاء « در، ذيل: و)
منصوب نصب » شيئاً«و قوله: «])،  48اتَّقُوا يوماً ال تَجزي نَفس عن نَفسٍ [بقره: 

ضُرُّكُم كَيدهم شَيئاً إِنَّ (در، ذيل: و إِن تَصبِرُوا و تَتَّقُوا ال ي» المصادر أي: شيئاً من الضرر
  ]).120عمران:  اللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ [آل
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    ----------------------------------------------   35آيه 

كُم   َ ِ ـــ ـــن يَ ـــوَن َواهللاُ َمَعكُـــم َوَل ُ االَعَل ُ ـــ ـــلِم َواَن الس َ ا ِا ـــد َ ـــوا َوت ن ِ َ فَال
ُم  اَل   اَ

جنگ و جهاد) سستي ورزيد و (دشمن را) به صلح  پس مبادا (در ميدان
شد و خدا  حال آنكه اين شماييد كه پيروز (ميدان) خواهيد؛ عوت كنيدد

كند گذارد (و همه را افزون ميبا شماست و از اعمال شما چيزي كم نمي
  . دهد)و با فضل خود به شما پاداش مي

  اين شماييد كه پيروز (ميدان) خواهيد شد

 (دكتر مستفيد) االَعلَونَ: در حالي كه شماييد اَنتُم كه برتر خواهيد بود [نه آنها]: و 
رساند و واو هم حاليه است، يعني در حالي كه واقعيت در خبر، حصر را مي» ال«وجود 

  اين است كه شما برتر خواهيد بود نه آنها.
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 الفتح سورة
    -----------------------------------------------   11آيه 

 اَموانُلــا َواَهلونــا فَاســتَغِفرنَل   اِب َشــَغَلتنا َلفــوَن ِمــَن االَ ُ ‘ اَســيَقوُل َلــَك ا
ِم ِ م ما یَلَس  قُلو ِ ِ ُم ِمـَن اِهللا َشـيئًئا ِان ‘ يَقولوَن بِاَلِسنَ کِلُ َل َ َن  َ قُل 
ُم نَفًعا ا اَو اَراَد بِ  َ ا ‘ اَراَد بِكُم  ً ا تَعَملوَن َخب ِ َن اهللاُ    بَل 

از حركت به سوي ، لياقتي و نفاق(به سبب بي نشين كههاي باديهعرب 
(به  ما را، اموال و فرزندانمان«خواهند گفت:، جاگذاشته شدند حديبيه)

چيزي ، به زبان» . پس براي ما طلب مغفرت كن؛ خود) مشغول كرده بود
خدا بخواهد به شما آسيبي  بگو: اگر. هايشان نيستگويندكه در دلمي

تواندجلوي او كسي ميچه، برساند يا سودي را برايتان خواسته باشد
  . كارهايتان آگاه است اوند ازرابگيرد؟ خد

  قابليتي و نفاق، از حركت به سوي حديبيه) جا گذاشته شدند(به خاطر بي 

 (دكتر مستفيد) خَلَّفونَ: پشت سر گذاردهشدگان: الم»خلفَه لَهع(ل). اشاره » خَلَّفَه: ج
ـ  است به گروهي از اعراب اطراف مدينه، كه در سال ششم هجري ـ يعني سال حديبيه

از همراهي با پيامبر(ص) سر باز زدند، و حضـرت هم آنها را جـا گذاردند و با ساير 
اسم مفعول است و دو احتمال در » مخلَّف«مسلمانان به سمت مكه حركت كردند. كلمة 

آن وجود دارد: يا اشاره دارد به اينكه پيامبر آنها را، نه از روي رضايتمندي، بلكه به 
، با خود نبردند و اين خود ننگ بزرگي براي آنهاست كه پيامبر خاطر بي ايماني آنها

المخلفون: لفظ يقتضي «(ص) آنها را با خود نبردند، گويي آنها را قابل ندانستند، 
تر،رساتر] في تحقيرهم و انهم الذين ابعدهم اهللا من رضاه و هذا امكَنُ [استوارتر، قوي
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توبه)، يا اشاره به اين است كه تنبلي و  81: (المحرر، ذيل» هذا من ان يقال: المتخلفون
نفاقشان آنها را جاگذارده و باعث شد جا بمانند و اين نيز ننگ و عار بزرگي براي آنها 

أي الذين خلَّفهم النبي (ص) و «بود. يعني خالصه: خلّفهم رسول اهللا، يا خَلَّفهم نفاقهم: 
[بازداشتن و به تعويق انداختن] اياهم  أذن لهم في التخلف أو خلَّفهم اهللا تعالي بتثبيطه

 81(سي: ذيل » علمها أو خلَّفهم الشيطان باغرائه أو خلفهم الكسل و النفاق ةلحكم
  توبه).
    -----------------------------------------------   20آيه 

ُم هِذه؛ َوكَف اَيـِدَي انلّـاِس   َل َل ا فََعج َ ًة تَأُخذو َ َ كَث ِ َوَعَدكُُم اهللاُ َمغا
 ُ ً َعنكُم َوتِلَكوَن ءايًَة ِل اًطا ُمستَق ِ ِديَكُم  َ َ َو   ؤِمن
ها را به كه آن؛ هاي بسياري را داده استي غنيمتخداوند به شما وعده
اين (غنايم خيبر) را زودتر  )،هاپس (در ميان آن. دست خواهيد آورد

و (اين ، برايتان فراهم كرد و دست مردم را از (تعرّض به) شما كوتاه كرد
كه براي مؤمنان نشانهاز جمله) براي اين؛ ي بودبراي اهداف گوناگون

كه شما را به و اين، اي(ازراستگويي خدا و برحق بودن راهشان) باشد
  . راهي راست هدايت كند

  اين براي اهداف گوناگوني بود از جمله

 ينَ« )286، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، جنؤْملْمةً لتَكُونَ آيل عطف على » و
أي وعدهم اهللا بهذه اإلثابة إثابة الفتح و الغنائم الكثيرة المعجلة و المؤجلة لمصالح  مقدر

  كذا و كذا و لتكون آية للمؤمنين.
  از راستگويي خدا و بر حق بودن راهشان

 لتكون آية للمؤمنين أي عالمة و أمارة  )286، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، ج
  ربهم صادق في وعده و نبيهم ص صادق في إنبائه.تدلهم على أنهم على الحق و أن 
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    ----------------------------------------------   25آيه 
َــدَي َمعكوفـًـا اَن   اِم َوا َ َســِجِد الــ ُم َعــِن ا يــَن كََفــروا َوَصــّدو اذل ُ ُ

} هل ِ َ ءٌ ‘ يَبلَُغ  ِسا ٌل ُمؤِمنوَن َو ُ   َوَلوال ِر ُ اَ تََطئئـو ـو َ َ تَع ٌت  ُمؤِمنـ
  َ ُم َم ِ ِعلٍم فَتُصيبَكُم ِم ءُ « ةٌ بَِغ َشا َِته؛ َمن  لـوا ‘یِلُدِخَل اهللاُ  َر َي َ َلـو 

 ً ُم َعذابًا اَل ََفروا ِم يَن  بنَا اذل َلَعذ 
كساني هستند كه كفر ورزيدند و شما را از (ورود به) مسجدالحرام ، آنان

ن بود براي قربا و (نيز) شتران دربندشده را كه مشخص، بازداشتند
) آن (در آنجا) واجب مي، هستند ، شوداز رسيدن به مكاني كه (ذبحِ

مسلمان كه شما آنان را نمي مردان و زناني )،و اگر (در مكه. بازداشتند
كه (ممكن بود)نادانسته آنان  )و اگر نبود اين، (ساكن) نبودند (، شناسيد

، آنان به سبب (كشتن)، و در نتيجه، جنگ) لگدمال كنيد را (در گرماگرم
 (حتماً، رنج و ناراحتيِ (ديه و عذاب وجدان و بدنامي) متوجه شما شود

ولي خود مانع درگيري شد) ؛ داشتخدا شما را از درگيري با آنان باز نمي
اگر (اهل ايمان و . در رحمت خويش وارد كند، تا هر كس را كه بخواهد

ه را (به دست حتماً كافرانِ مك، شدندكفر در مكه) از يكديگر متمايز مي
  . كرديممي شما) به صورت دردناكي عذاب

و (نيز) شتران دربندشده را كه مشخص بود براي قربان هستند، از رسيدن 
  شود، بازداشتندبه مكاني كه (ذبحِ) آن (در آنجا) واجب مي

 (دكتر مستفيد) :ديساق [سوق داده مي شود] الي «قرباني:  الههدي و يدي: ما ياله
لحرام من االبل و البقر و الغنم لينحر و يذبح هناك و يتَصدق [صدقـه داده شـود] البيت ا
است. يعني شما و نيز قربـاني » صدوكم«در » كم«(مع)، ايـن كلمـه عطف بر » بلحومـه

: الهدي: قرباني در حج تمتع، واجب 7را مانع شـدند كـه ... (رك: توضيحات تكميلي: 
و علي تقدير  ةالمفرد ةهل يستَحب الهدي في العمر«حب است: و در عمره، مست

(ملحق » ةالمكرّم ةاالستحباب فما هو محل الذبح؟ الجواب: يستَحب و يذبح في مكّ
). معروف است كه نبي 76، سؤال 42ص  2مناسك الحج، آيه اهللا العظمي سيستاني، ج
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شتر براي ذبح همراه  70ره مكرم (ص) در ذي القعده سال ششم هجري در احرام عم
و صدوا الهدي و هي البدن [شترها] التي ساقها رسول اهللا (ص) معه و كانت «داشتند: 

معكوف: «در حالي كه در بند شده و باز داشته شده بود:  معكوفًا:(مج).) » سبعين بدنَه
زه نداد] عكف الجوهر في السمط [نخ]: لم يدعه [اجا«(رب)،» بند كرده و بازداشته

يتفرق، و من هذا استعمل العكف في الحبس و المنع و الصرف عن الشيء و في االقبال 
 اَن يبلُغَ:(مع)، اعتكاف از همين ماده است. » الينصرف عنه الوجه ةٍعلي الشيء بمواظب

صدوا الهدي «(در)، يا مبادا كه برسد: » عن ان يبلغ او من ان يبلغ«از اينكه برسد: 
است نه » صدوا«متعلق يا مفعول له براي » ان يبلغ« (در). ظاهرا » يبلغ محله ان ةكراه

و » عكوف«: معكوفًا : بعضي فاعل 8(رك: توضيحات تكميلي: »: معكوفا«براي 
را معكوف و محبوس و ممنوع » هدي«اند، يعني مشركين بازداشتن را مشركين دانسته

(ميز و » كونه محبوساً من ان يبلُغَ محلَّه حال«داشتند از اينكه به محل ذبح خود برسد: 
اند، يعني مسلمانان هدي را معكوف و محبوس و مج)، و بعضي فاعل را مسلمين دانسته

(ك)، » محبوساً عن ان يباع«ممنوع داشتند از اينكه رها باشد، يا خريد و فروش شود: 
دوا الهدي عن ان ص«يعني: » صدوا«شود به مربوط مي» ان يبلغ محله«در اين صورت، 

رسد، اين قول با سياق آيه مناسبت بيشتري دارد، چنانچه در به نظر مي». يبلغ محلّه
كه در حديبيه با رسول اكرم مذاكره  -بن مسعود  ةبعضي كتب سيره و تاريخ آمده: عرو

و لقد رأيت الهدي معكوفاً يأكل وبره «در بازگشت از حديبيه به قريش گفت: ...  -كرد
مسند  -250ص 5فتح الباري ج -386ص  9(مجمع الزوائد ج...» ي خود را] [موها

، همگي طبق نرم افزار 375ص 10سبل الهدي و الرشاد ج -174ص 3ابي يعلي ج
محلّ بكسر الحاء جاي كشتن «مكان كشتن آن يعني مكه:  محلَّه:).). ةالشامل ةالمكتب

مكان يحلّ فيه نحره اي يسوغ «(رب)، » هدي و زمان آن، محلّ: جاي فرود آمدن
  (سي)....» [جايز است] 
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  الحجرات سورة
    -----------------------------------------------   3آيه 

يــَن امــتََحَن اهللاُ   اذل َ ُم ِعنــَد َرســوِل اِهللا اُو َ يــَن يَغُّضــوَن اَصــوا اذل ِان
 قويُم ِللت َ ٌ  ‘ قُلو ٌ َعظ ُ َمغِفَرةٌ َواَ َ  

كساني هستندكه ، آورندين ميرا پاي صدايشان، آنان كه در محضر پيامبر
 آزموده (و آن)،را براي (اينكه) تقوا (را در آن جاي دهد يشانهاخدا دل

  . و پاداشي بزرگ دارند قطعاً ايشان آمرزش. رااهل تقوا يافته) است
براي (اينكه) تقوا (را در آن جاي دهد،) آزموده (و آن را اهل تقوي يافته) 

  است

 (دكتر مستفيد) نَ امتَحاهللا، قلب هاي آنها را براي تقوا آزمايش ا :ّلتَّقويم لههللاُ قُلوب
من قولك: اُمتُحنَ فالن المر كذا وجرِّب له و «كرده [و آنها را اهل تقوي يافته است]: 

(ك) ...» درب [تمرين داده شد] للنهوض [اقدام] به فهو مضطلع [توانا و اقدام كننده] به 
، اذا اذابه ةو قيل: اخلصها للتقوي، من قولهم: امتحنَ الذهب و الفضّ« يا خالص گرداند:

او المراد: اخلصها للتقوي ... و «(ك)، » فَخَلَّص ابريزه [الذهب الخالص] من خَبثه و نَقّاه
...» من امتحان الذهب و اذابته ليخلص ابريزه من خَبثه و ينقي  ةهذا ابلغ و هو استعار

  (سي).
    -----------------------------------------------   7آيه 

ا اَن فيكُم َرسوَل اهللاِ   و َ  َولــِكن ‘ َواع ِ َلَعِنـ ٍ ِمـَن االَ َلو يُطيعُكُم  كَثـ
َه ِایَلكُـُم الكُفـَر َوالفُسـوَق   َ اَن َوَزينَه{  قُلـوبِكُم َو اهللاَ َحبَب ِایَلكُُم اال

اِشدوَن ‘ َوالِعصياَن  ّ ُ ا ُ  َ   اُو
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اگر در بسياري از امور . ي خدا قرار داردفرستاده، ابدانيد كه در ميان شم

را براي  ولي خدا ايمان؛ افتاديدمي حتماً به مشقّت، كرداز شما اطاعت مي
يتان زيبا جلوه دادو كفر و هارا در دل و آن محبوب كرد (برخي از) شما

فقط كساني (كه داراي اين . سركشي را برايتان ناپسند قرار داد و نافرماني
  . اندرشد يافته و هدايت شده، فات) هستند ص

  براي ... محبوب كرد

  ه. )293، ص1(لسان العرب، جاليه االمر: جعله يحب ببح  
    ------------------------------------------------   8آيه 

ٌ ‘ فَضًال ِمَن اِهللا َونِعَمةً     َواهللاُ َعیلٌم َح
روي لطف و  از )،زشت جلوه دادن كفر و گناه (محبوب كردن ايمان و

و خداوند بسيار دانا و ، و نعمتي (از سوي او)ستعنايتي از جانب خدا
  . حكيم است

  محبوب كردن ايمان و زشت جلوه دادن كفرو گناه،

 314، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، ج( » يملع اللَّه ةً ومعن و نَ اللَّهفَضْلًا م
يمكان و تزيينه و تكريه تعليل لما تقدم من فعله تعالى بالمؤمنين من تحبيب اإليم» ح

الكفر و الفسوق و العصيان أي إن ذلك منه تعالى مجرد عطية و نعمة ال إلى بدل يصل 
إليه منهم لكن ليس فعال جزافيا فإنه تعالى عليهم بمورد عطيته و نعمته حكيم ال يفعل ما 

ها و أَهلَها و كانَ اللَّه بِكُلِّ و كانُوا أَحقَّ بِ  و أَلْزَمهم كَلمةَ التَّقْوى«يفعل جزافا كما قال: 
يماً شَيلع 26الفتح: »: ء.  
    -----------------------------------------------   11آيه 

ُم   ــ ا ِم ً ــ ــوا َخ ــ اَن يَكون  َ قَــوٌم ِمــن قَــوٍم َع ــ َس ــَن ءاَمنــوا ال ي َا اذل  َ ـــا ي
ءٌ  ِسا ُن   َوال ا ِم ً  اَن يَكُن َخ ٍء َع ِسا ِزوا اَنفَُسـكُم« ِمن  َ وا  َوالت َ َوالتَنـا

ــاِن « بِاالَلقــاِب  ُ الفُســـوُق بَعـــَد اال ُ  ‘ بـِــئَس اِال ُ  َ ـُــب فـَــاُو َ يَ َوَمـــن 
وَن  ِ  ال
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؛ مرداني (ديگر) را مسخره كنند، مبادا گروهي از مردان، اي مسلمانان
زنان (ديگر) را (مسخره ، و نبايد زناني. بهتر از اينان باشند، بسا آنانچه

و از (مسلمانان ديگر كه . د آنان بهتر از اينان باشندشاي؛ كنند)
هاي جويي نكنيد و يكديگر را با لقبعيب )،همچون)خودتان(هستند

با ، چقدر زشت است كه كسي در عين مسلمان بودن. زشت صدا نزنيد
كه (از و كساني . ياد گردد و نام برده شود، الفاظي كه به فسق اشاره دارد

  . كاران حقيقي هستندستم، ننداين كارها) توبه نك
كه كسي در عين مسلمان بودن، با الفاظي كه به فسق اشاره دارد ياد گردد 

  نام برده شود

 (دكتر مستفيد) :سمبد، نامي است، «شود: نام: در نتيجه معناي عبارت چنين مي اال
 فسق، يعني نام و لقب يا شهرتي كه اشاره به فسق دارد، براي مؤمن زشت است و

علي »: «شايسته نيست يك مؤمن را با نام و نشاني كه اشاره به فسق دارد صدا بزنيد
هذا فالمعني: بئس الذكر، ذكر الناس ـ بعد ايمانهم ـ بالفسوق فانّ الحري [شايسته] 
بالمؤمن بما هو مؤمن ان يذكر بالخير و ال يطعن فيه بما يسوؤه، نحو: يا من ابوه كان كذا 

االسم ههنا بمعني الذكر «شهرت يافتن، نامبردار شدن، عالمت، مشخّصه:  (ميز). يا...» 
من قولهم طار اسمه في الناس بالكرم او باللؤم ... و حقيقته ما سما [باال رفت] من ذكرِه 

(ميز) » ةو العالم ةويمكن ان يكون المراد باالسم السم«(ك، سي). » و ارتفع بين الناس
شود: بد شهرتي است، فسق، يعني انجام كارهاي زشت چنين ميدر نتيجه معناي عبارت 

شده به فسق » بد نام«شود انجام دهنده اين كارها، مثل مسخره كردن و ... كه باعث مي
بئس الذكر المترفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائر [جرم ها، «مشهور شود: 

. بئس االسم اَن يسم [عالمت و المعني: ..«(ك)،» كارهاي خالف] ان يذكروا بالفسق
» بگذارد و مشخص كند] االنسانُ نفسه بالفسوق، بذكر الناس بما يسوؤهم من االلقاب

در عين مسلمان بودن و ايمان داشتن [يعني همراه با ايمان، با اينكه  بعد االيمانِ:(ميز). 
(سي)، يا » [بچگي كردن]كَقولهم: بئس الشأن بعد الكَبرَة [پيري] الصبوة «ايمان داريد]: 
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و معني هذا: بئس تشهير الناسِ و ذكرهم بفسق كانوا فيه بعد ما «بعد از مؤمن شدن: 
اتّصفوا بضده فيكون الكالم نهيا عن ان يقال ليهوديٍ اسلم: يا يهودي، او نحو ذلك، و 

  (سي).» ةًاالول اظهر لفظا و سياقاً و مبالغ
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 ق سورة
    -----------------------------------------------   21آيه 

 ُل َءت  يٌد َو َ ئٌِق َو   نَفٍس َمَعها سا
آيد كه همراهش يك مأمور است كه او را از عقب و هر كس در حالي مي

  . و (نيز) يك گواه (كه اعمال او را ضبط كرده است)، راندبه جلو مي
  رانداو را از عقب به جلو مي

 من السياقة حث الماشية على المسير  )349، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، ج
  خلفها بعكس القيادة فهي جلبها من أمامها.

    ----------------------------------------------   23آيه 
ي َعتيٌد  ينُه{ هذا مادَلَ َ  َوقاَل 

اين اعمال اوست كه «گويد: مي )،نشين او (بودهاي كه در دنيا) هم(فرشته
  ». نزد من حاضر است

  اين اعمال اوست كه در نزد من حاضر است

 ال يخلو السياق من ظهور في أن المراد  )351، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، ج
» هذا ما لَدي عتيد«بهذا القرين الملك الموكل به؛ فإن كان هو السائق كان معنى قوله: 

و هو يشير -هذا اإلنسان الذي هو عندي حاضر، و إن كان هو الشهيد كان المعنى هذا 
  ر مهيأ.ما عندي من أعماله حاض - إلى أعماله التي حمل الشهادة عليها

 )كمي آزاد ترجمه شده استتفهيم بهتر ني وجهت روا )مترجم ،.  
    ----------------------------------------------   29آيه 

 اَنَا بَِظّالٍم ِللَعبيِد  ي َوما ُل الَقوُل دَلَ ما يُبَد 
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وجه به نزد من تغيير نخواهد كرد و من به هيچ  )،فرمانِ (عذاب كافران
  ».كنمبندگان خود ظلم نمي

  فرمان (عذاب كافران)

  352، ص: 18 في تفسير القرآن، ج(الميزان( »يلُ لَدلُ الْقَودبو المراد بالقول » ما ي
مطلق القضاء المحتوم الذي قضى به اهللا، و قد قضى لمن مات على الكفر بدخول جهنم و 

  ينطبق بحسب المورد على الوعيد الذي أوعده اهللا إلبليس و من تبعه.
    -----------------------------------------------   44آيه 

ُق االَرُض عَ  ََشق اًعايَوَم  ِ ٌ ‘ ُم  َس ٌ َعیَلنا    ذِلَك َح
و  روددارد و از روي آنها كنار ميهاي متعدد برميشكاف، روزي كه زمين

گردآوري، اين (گردآوري). شوندآنان با سرعت (از گورهايشان) خارج مي
  . اي است كه بر ما آسان است

  داردهاي متعدد برميروزي كه زمين شكاف

 (دكتر مستفيد)  :تشقّق الشيء: تَفَلَّقَ «تَشَقَّقُ: شكاف ها و تَرَك هاي زيادي بر دارد
(ل)، اصل » الشقّ: الصدع في عود او حائط او زجاجة [شيشه]«(مع)، » صدوعاً كثيره

   (صح).» بِيد فالن او بِرِجله شقوق«است، مثالً گفته مي شود: » شكاف«، »شقّ«معناي 
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 ذاریات سورة
    -----------------------------------------------   8آيه 

   تَِلٍف ِان ُ   كُم َل قَوٍل 
  . كه شما گفته(هايي) مخالف (حق) داريد

  گفته(هايي) مخالف (حق) داريد

 )مخالف حق: اختالف به معناي مخالفت كردن چند چيز با  )دكتر مستفيد :فختَلم
: مختَلف: مختَلفونَ: اولين 16چيز ديگر است، نه با يكديگر (رك: توضيحات تكميلي

شود، مخالف بودن دو يا چند چيز با  ز كلمه اختالف به ذهن متبادر ميمعنايي كه ا
يكديگر است، ولي اين معنا در برخي از آيات ـ جز با تكلف و توجيه ـ از اين كلمه 

نحل (انّما جعلَ السبت علي الذين اختلفوا فيه)  124شود. مثالً در آيه  فهميده نمي
باشد، چه اينكه » مخالف يكديگر بودن«ي به معنا» اختالف«توان پذيرفت كه  نمي

اي صيد را در آن روز  ست كه: عده   در آيه فوق، به اين معنا» مخالف يكديگر بودن«
اي حالل، (رك: ميز و نيز ساير تفاسير). به عبارت ديگر  دانستند و عده حرام مي

عقوبت شامل دانسته باشند؛ ولي با اين حال  اي صيد را حرام  توان پذيرفت كه عده نمي
اند:  ، گفته»جعل السبت«آنها نيز شده باشد. الزم به ذكر است كه مفسرين در باره معناي 

...» انّما جعل وبال السبت و هو المسخ «(مج)، ...» انّما جعل السبت لعنه و مسخًا «
 در» اختالف«(كنز). پس ...» و قيل معناه: انّما جعل وبال السبت و هو المسخ «(بحر)، 

تواند داشته  اي كه اين لفظ مي اين آيه بايد معناي ديگري داشته باشد. از جمله معاني
مخالف بودن و مخالفت ورزيدن چند نفر ـ «باشد ـ هرچند مشهور و متداول نيست ـ 

گاه به معناي باب » افتعال«است، چه اينكه باب » نه با يكديگر بلكه ـ با شخص ديگر
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اي  كاري از عده«اين است كه » تفاعل«كي از معاني باب رود و ي به كار مي» تفاعل«
لالتفاق في » تفاعل«و قد يجيء »: «صادر شود، ولي نه لزوما رو در روي يكديگر
و نيز رك: ك،  103ص  1، (شا، ج...»اصل الفعل و لكن ال علي معامله بعضهم بعضًا 

نبأ از عالمي كه او را  3يه در آ» مختلفون«نبأ) آلوسي اين مطلب را درباره كلمه  3ذيل 
(فقيه ديار روم) ناميده، نقل كرده ولي خودش آن را نپذيرفته » ةمفتي الديار الرومي«

اي از آيات ـ اگر  در پاره» ةمفتي الديار الرومي«است، البته به نظر نـگارنـده، سخن 
هم فيه  سوره نبأ (الذي 3نگوييم: بسياري از آيات ـ كامالً صحيح است. از جمله آيه 

، يعني همان چيزي »ص«شود: الذي هم فيه مخالفون للنبي مختلفون) كه چنين معنا مي
مخالفت دارند. عبارات آلوسي ذيل اين آيه چنين است: » ص«كه در مورد آن با پيامبر 

»لَ : «ةقال مفتي الديار الروميحمالذي يقتضيه التحقيق و يستدعيه النظر الدقيق ان ي
لبعث علي مخالفتهم للنبي (ص) بان يعتَبر في االختالف محض صدور اختالفهم في ا

الفعل عن المتعدد حسبما قيل في التساؤل ـ فان االفتعال و التفاعل صيغتان متĤَخيتان 
كاالستباق و التسابق و االنتضال و التناضُل [با يكديگر در تير اندازي مسابقه دادن]، 

بعضهم لبعض، علي ان  ةخري ـ ال علي مخالفيجري في كل منهما ما يجري في اال
يكون كل من الجانبين مخالفاً ـ اسم فاعل ـ و مخالفاً ـ اسم مفعول ـ الن الكل و ان 
استحقّ ما يذكر بعد ـ من الردع و الوعيد ـ لكن استحقاق كل جانب لهما ليس لمخالفته 

، بل ةالفه المؤاخذللجانب اآلخر، اذ ال حقّيه في شيء منهما حتي يستحق من يخ
  اه (اه» و السالم. فكأنّه قيل: الذي هم فيه مخالفون للنبي (ص) ةلمخالفته عليه الصال

و فيه انّه خالف الظاهر، و ما ذكره من التعليل ال  .  )ةيعني: انتهي كالم مفتي الديار الرومي
نحل، شبيه  124، پايان كالم آلوسي. شيخ طوسي نيز در تبيان ذيل آيه »يخلو عن شيء

اي ـ كه نام آنها ذكر نكرده ـ نقل كرده است، وي  كالم مفتي ديار روم را از عده
و قال قوم: معني اختلفوا فيه اي خالفوا فيه، الَنّهم نُهوا عن الصيد فيه فنَصبوا «گويد:  مي

و دخل فيها السمك يوم السبت فاخذوه  ةالشباك [تور و دام براي ماهيگيري] يوم الجمع



 697  اتيسورة ذار  

 

و يجوز ان «فرمايد:  البيان ذيل همين آيه مي و نيز شيخ طبرسي در مجمع». وم االحدي
و دخل فيه  ةيكون اختالفهم فيه اَنّهم نُهوا عن الصيد فيه فنصبوا الشباك يوم الجمع

مفتي «طور كه در باال اشاره شد، سخن همان». السمك يوم السبت واخذوه يوم االحد
ي از آيات كامال صحيح و قابل قبول است، به عنوان مثال در در بسيار» ةالديار الرومي

سوره ذاريات كه بر اساس اين سخن بايد به معناي  8در آيه » قول مختلف«عبارت 
باشد چه اينكه اگر اختالف در اين آيه به معناي معروف آن بود، » قول مخالف [حق]«

  م.).و اهللا العال». اقوال مختلفه«شايسته بود كه گفته شود: 
    -----------------------------------------------   13آيه 

َ انلّاِر يُفتَنوَن   َ  ُ  يَوَم 
  . شوندست كه از باال درون آتش انداخته و سوزانده مي روزي 

  شونداز باال درون آتش انداخته و سوزانده مي

 براى آن » على« )95، ص: 18 (روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج
  در آتش اندازند.  گفت كه: آتش زير پايشان باشد و ايشان را

    -----------------------------------------------   16آيه 
ُم   ُهم َر ءات َ ‘ءاِخذيَن ما ِسن ُ انوا قَبَل ذِلَك  ُم     ِا

(با كمال ، را كه پروردگارشان به ايشان داده ست كه آنچه و اين در حالي
، از آن روست كه پيش از اين، اين (لطف و عنايت). پذيرندميل) مي

  . اندهمواره نيكوكار بوده
  پذيرندبا كمال ميل) مي(

 قابلين  )398، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج مهبر مينَ ما آتاهذآخ
لكل ما أعطاهم راضين به، يعنى أنه ليس فيما آتاهم إال ما هو متلقى بالقبول مرضى غير 

  مسخوط، ألن جميعه حسن طيب.
  8ص: ، 14 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( مهبر مينَ ما آتاهذأي  آخ

قابلين لكل ما أعطاهم عز و جل راضين به على معنى إن كل ما آتاهم حسن مرضي 
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يتلقى بحسن القبول، و العموم مأخوذ من شيوع ما و إطالقه في معرض المدح و إظهار 
  منّه تعالى عليهم، و اعتبار الرضا ألن األخذ قبول عن قصد

    -----------------------------------------------   26آيه 
اغَ   َ  ٍ َ َء بِِعجٍل  ا َ  اَههِل؛   ِا

اي فربه را (بريان كرد و اش رفت و گوسالهمخفيانه نزد خانواده، پس از آن
  . براي پذيرايي) آورد

  مخفيانه... رفت

 فذهب إليهم   فَراغَ إِلى )401، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج هلأَه
ضيف أن يخفى أمره، و أن يباده بالقرى من غير أن في خفية من ضيوفه، و من أدب الم

  يشعر به الضيف، حذرا من أن يكفه و يعذره
 أي ذهب   فَراغَ إِلى )13، ص: 14 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج هلأَه

إليهم على خفية من ضيفه، نقل أبو عبيدة أنه ال يقال: راغ إال إذا ذهب على خفية، و 
اللقمة إذا غمسها في السمن حتى تروى، قال ابن المنير: و هو من هذا  قال: يقال روغ

المعنى ألنها تذهب مغموسة في السمن حتى تخفى، و من مقلوب الروغ غور األرض و 
الجرح لخفائه و سائر مقلوباته قريبة من هذا المعنى، و قال الراغب: الروغ الميل على 

فالن إلى فالن مال نحوه ألمر يريده منه  سبيل االحتيال، و منه راغ الثعلب، و راغ
باالحتيال، و يعلم منه أن العتبار قيد الخفية وجها و هو أمر يقتضيه المقام أيضا ألن من 
يذهب إلى أهله لتدارك الطعام يذهب كذلك غالبا، و تشعر الفاء بأنه عليه السالم يبادر 

در بالقرى من غير أن يشعر بالذهاب و لم يمهل و قد ذكروا أن من أدب المضيف أن يبا
  به الضيف حذرا من أن يمنعه الضيف، أو يصير منتظرا

 فَراغَ إِلى )387، ص: 9 (التبيان في تفسير القرآن، ج  هلأي ذهب اليهم خفياً، »أَه
فالروغ الذهاب في خفى، راغ يروغ روغاً و روغاناً، و راوغه مراوغة و رواغاً، و أراغه 

  ه في خفى أنفاً من رده.على كذا إذا أراده علي
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 فَراغَ إِلى« )237، ص: 9 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج  هلأي ذهب إليهم » أَه
  خفيا 
    ----------------------------------------------   27آيه 

بَه، ِایَلِهم قاَل اَال تَألُکوَن   فََقر  
  ». بفرماييد ميل كنيد«سپس آن را به ايشان نزديك كرد (و) گفت: 

  بفرماييد ميل كنيد

 )عرض [تعارف » اَال« تَأكُلونَ: بفرماييد بخوريد. يكي ازمعاني اَال )دكتر مستفيد
اوجه، ... ، الخامس: العرض و التحضيض و معناهما:  ةاال: علي خمس«كردن] است. 

  (غني)...» طلب الشيء، لكن العرض: طلب بِلينٍ و التَحضيض: طلب بِحثٍّ 
    ----------------------------------------------   35آيه 

  َ ُؤِمن ا ِمَن ا َ ف َجنا َمن  َ    فَا
  . (از شهر) بيرون برديم، مؤمناني را كه آنجا بودند )،پس (از اتّفاقاتي

 پس (از اتّفاقاتي،)

 الفاء فصيحة. )379، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، ج  
  و الفاء فصيحة. )15، ص: 14 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج  
  حة.الفاء الفصي )315، ص: 9 (إعراب القرآن و بيانه، ج  

    ----------------------------------------------   45آيه 
يَن   ِ نوا ُمنتَ ا ِمن قِياٍم َوما  َا استَطا َ 

پس (عذاب چنان سريع بود كه) نه توان آن را پيدا كردند كه از جاي 
  . و نه خودرا (از آن) در امان نگه دارند، برخيزند (و فرار كنند)

 خود را از آن در امان نگه دارند

 )ي كه خود را از ضرر و خطر در امان : جمع منتصر: كس) منتصريندكتر مستفيد
كه در ترجمه » امتناع«(مع) » انتصر: امتنع من ضُرٍّ يراد به و تَحصنَ«دارد.  نگه مي

است. مثال در عربي شير » در حفظ و امان بودن«ذكر شده است به معناي » انتصار«
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د القوي في الممتنع: االس«نامند.  مي» ممتنع«درنده را ـ كه كسي حريف او نيست ـ 
(تا) و » جسمه العزيز في نفسه، الذي اليصل اليه شيء يكرهه لعزَّته و قوته و شجاعته.

  .44نيز رك: قمر: 
    ----------------------------------------------   58آيه 

  ُ َت ِة ا ّزاُق ذُو الُقو   ِان اهللاَ هَُوا
) بسيار (زياد خود را) روزي مي دهد و زيرا اين خداست كه (مخلوقات

  . د استقدرتمند و بسيار نيرومن
  (مخلوقات) بسيار(زياد خود را)

 و كان  - اسم مبالغة -و التعبير بالرزاق )389، ص: 18 (الميزان في تفسير القرآن، ج
الظاهر أن يقال: إن اهللا هو الرزاق لإلشارة إلى أنه تعالى إذا كان رازقا وحده كان رزاقا 

  ».للْعبِيد و ما أَنَا بِظَلَّامٍ«لكثرة من يرزقه فاآلية نظير قوله: 
  بسيار نيرومند است:

 ينُ )406، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جتالشديد القوة. قرئ  الْم
بالرفع صفة لذو، و بالجر صفة للقوة على تأويل االقتدار، و المعنى في وصفه بالقوة و 

  ء. المتانة: أنه القادر البليغ االقتدار على كل شي
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  الطور سورة
    ------------------------------------------------   1آيه 

  َوالّطوِر  
  ؛ سوگند به كوه (طور)

  طور

 األنسب أن يكون المراد به في اآلية جبل  )6، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، ج
و طُورِ «موسى ع أقسم اهللا تعالى به لما قدسه و بارك فيه كما أقسم به في قوله: 

  .52مريم: »: الْأَيمنِ و ناديناه منْ جانبِ الطُّورِ«، و قال: 2التين: »: سينينَ
  الطور: الجبل الذي كلم اللّه  )408، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

  عليه موسى و هو بمدين.
    -----------------------------------------------   17آيه 

  ٍ َ  َجنٍت َونَع ُتق  ِان ا
  . برندنظير) به سر ميهايي (عالي) و نعمتي فراوان (و بيپرهيزكاران در باغ

  رنظيبي -عالي 

 التنوين في الموضعين  )31، ص: 14 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
  للتعظيم أي في جنات عظيمة و نعيم عظيم

 يمٍ في أية  )410، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جنَع و نَّاتي جف
  جنات و أى نعيم، بمعنى الكمال في الصفة.

 94، ص: 6 لمبين، ج(الجوهر الثمين في تفسير الكتاب ا(  و نَّاتي جينَ فتَّقإِنَّ الْم
  نَعيمٍ، التنكير للتعظيم.
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    -----------------------------------------------   21آيه 

ُم ِمـن     اتََلـ ُم َومـا َ ـ ي ِـم ذُّرِ ِ َقنـا 
ـاٍن اَ ُم بِا ُ ـ ي ُم ذُّرِ بََعـ يَن ءاَمنـوا َوات َواذل

ءٍ  َ ِلِهم ِمن  َ َ ‘ ٌ ا كََسَب َره ِ ٍئ  ِ  ا
لُک  

اي به گونه، شان در ايمان داشتن كساني كه ايمان آوردند و فرزندانو 
شان را (در  فرزندان، شان) پا جا پاي آنان گذاشتند(هرچند كمتر از پدران

از (پاداش)  )،و (البته به سبب اين كار، كنيمقيامت) به آنان ملحق مي
يرا) هر (ز؛ كاهيماي نميذره، كارهاي (خوب) آن (پدر)ها(ي واالمقام)

  . كس همراه كار خويش است
 ايمان داشتن

 فهو سبحانه يمتن على الذين آمنوا أنه  )12، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، ج
سيلحق بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان فتقر بذلك أعينهم، و هذا هو القرينة على أن 

عوهم بنوع من اإليمان و إن قصر و المعنى: اتبللتنكير دون التعظيم. » بِإِيمانٍ«التنوين في 
  عن درجة إيمان آبائهم

    -----------------------------------------------   22آيه 
وَن   َ َش ّا  ِ ٍم  َ ُم بِفاكَِهٍة َو    َواَمَدد

  . دهيمبه آنان مي، و پياپي هر ميوه و گوشتي كه ميل داشته باشند
  دهيمپياپي... به آنان مي

 ء وقتا بعد وقت  بالشيو اإلمداد اإلتيان ) 14، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، ج
و نَمد لَه منَ الْعذابِ «و يستعمل في الخير كما أن المد يستعمل في الشر قال تعالى: 

.و المعنى: أنا نرزقهم بالفاكهة و ما يشتهونه من اللحم رزقا بعد رزق و 79مريم: »: مدا
  وقتا بعد وقت من غير انقطاع.

 ةٍ« )251ص:  ،9 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جهبِفاك مناهددأَم أي أعطيناهم » و
  ء ء بعد الشي حاال بعد حال فإن اإلمداد هو اإلتيان بالشي
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    -----------------------------------------------   30آيه 
َنوِن   بُص بِه؛ َريَب ا َ َ َ ٌ ن ِ   اَم يَقولوَن شا

ي  دهندهست كه منتظريم حوادث تكان شاعري )،محمد«(گويند: آيا مي
  » دستش راحت شويم)؟!روزگار بر سرش آيد (و از 

  ي روزگارحوادث تكان دهنده

 قالوا: ننتظر به نوائب الزمان  )413، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  فيهلك كما هلك من قبله من الشعراء: زهير و النابغة.

  نُونِ« )253، ص: 9 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جالْم بير بِه صرٌ نَتَرَبشاع «
أي ننتظر به حدثان الموت و حوادث الدهر فيهلك كما هلك من تقدم من الشعراء و 

  المنون يكون بمعنى الدهر و يكون بمعنى المنية.
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  النجم سورة
    ------------------------------------------------   2آيه 

  ي َ   ما َضل صاِحبُكُم َوما 
(محمد) گمراه نشده و از رسيدن به رشد و هدايت ، نشين شما كه هم

  ؛ محروم نشده است
  دن به رشد و هدايت محروم نشده استاز رسي

 ما غَوى« )421، ص: 9 (التبيان في تفسير القرآن، ج أي و ما خاب عن إصابة »  و
  الرشد، يقال: غوى يغوي غياً إذا خاب

 قيل معناه ما خاب عن إصابة الرشد) 261، ص: 9 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 

 دو » غاوى«و  )160، ص: 18 ، ج(روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن
ضد رشد باشد و يكى خيبت يعنى خايب نيست و » غى«معنى دارد: يكى ضد راشد كه 

  هاى ما و انجاز آن عاجال و آجال. نوميد از وعده
 ما غَوى )102، ص: 6 (الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، ج ما   قوله تعالى و

  خاب عن اصابة الرشد.
    -----------------------------------------------   14آيه 

ي عِ   َ ُن   نَد ِسدَرِة ا
  ؛ درخت سدر كه در انتهاي راه قرار دارد كنار (آن) تك

  كه در انتهاي راه قرار دارد

 )المنتهي: پايان و انتها، محلي كه در انتها و پايان [مسير] قرار دارد.  مستفيد) دكتر
ير (ك). گويي اين درخت سدر در مكان پاياني و انتهاي مس» بمعني موضع االنتهاء«
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و اضافة السدرِ الي المنتهي من اضافة الشيء لمحلّه كَما في اَشجارِ «قرار داشته است. 
 (سي).» البستان

    -----------------------------------------------   16آيه 
   دَرةَ ما يَغ َ الّسِ  ِاذ يَغ

درخت سدر را  آن تك، ناشدني زماني (جبرئيل را ديد) كه چيزي توصيف
  . پوشاند
  ناشدني چيزي توصيف

 غْشى )421، ص: 4 غوامض التنزيل، ج (الكشاف عن حقائقتعظيم و تكثير لما   ما ي
يغشاها، فقد علم بهذه العبارة أن ما يغشاها من الخالئق الدالة على عظمة اللّه و جالله: 

  أشياء ال يكتنهها النعت و ال يحيط بها الوصف.
    ----------------------------------------------   32آيه 

ِبوَن كَب  تَ َ يَن  ذلا  ”  َوالَفـواِحَش ِاال ِ اِال َـمَ رِئَ  َغِفـَرةِ ‘ ال َك واِسـُع ا َربـ ِان ‘
 َ َشا ِتكُم هَُواَعَلُم بِكُم ِاذ اَ هـ ٌة  بُطـوِن اُم اَِجنـ ُ فَـال « كُم ِمَن االَرِض َوِاذ اَنـ

ا اَنفَُسكُم َكّو ُ »   َِن ات ِ   هَُواَعَلُم 
ممكن ولي (. كنندآنان كه از گناهان بزرگ و كارهاي زشت پرهيز مي هم

(در اين . گاهي گناهي اتفاقي و نه از روي عادت از آنان سر بزند است) گاه
و زماني كه شما را از زمين پديد . آمرزش پروردگارت فراگير است )،حالت
هايي تان (به صورت) جنين هاي مادرانو آنگاه كه شما در شكم، آورد
را پاك و بيعيب پس خودتان ؛ تر بوداو از (همه به) حال شما آگاه، بوديد

او به (حال) كساني كه خود را (از خشم خدا) حفظ مي. جلوه ندهيد
  . تر استآگاه، كنند

  ولي

 426، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج(  ممن أن يكون استثناء  إِلَّا اللَّم
  منقطعا
 االستثناء أيضا منقطع )42، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، ج  
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ت) گاه گاهي گناهي به طور اتفاقي ـ و نه از روي عادت ـ از آنان سر (ممكن اس

  بزند

 )فعلَ «اللمم: گناه اتفاقي، گاه گاهي نه دائمي و هميشگي.  )دكتر مستفيدم اَن ياللم
يقالُ فالنٌ يفعلُ كذا لَمما اي حينًا «(مج) » ةاالنسانُ الشيء في الحينِ و ال يكونُ له عاد

است. يكي از معاني اين ماده، » اَلَم يلم«ا). لمم اسم است و فعل آن (ر» بعد حين
» كاري را سطحي و نه عميق و جدي انجام دادن«يا » كاري را گاه گاه انجام دادن«

(اقرب) » ةغير طويل ةاَلَم بِالقَومِ: اَتاهم فَنَزَلَ بهم و زارهم زيار«شود:  است. مثال گفته مي
اَلَم بِاالمرِ: لم يتَعمق «(اقرب) و نيز » زورنا لماما اي غبا [يكبار در ميان]هو ي«يا مثال: 

انَك  نّما االلمام في اللغة يوجِبا«(س) » اَلَم بِالطعامِ: لَم يسرِف في اَكله«(اقرب). » فيه
ابوعبداهللا عليه  قال«(ل، تا) » تَأتي في الوقت و ال تُقيم علي الشيء فهذا معنَي اللمم

كند آن را] زمانا ثم يلم بِه [به سراغ  السالم: ما من مؤمنٍ الّا و له ذَنب يهجرُه [ترك مي
(كافي، كتاب االيمان و الكفر، باب » الّا اللمم«رود] و ذلك قول اهللا عزوجل:  آن مي

يتُه الكَذب و انّ المؤمنَ اليكونُ سج«اللمم) و نيز از آن حضرت است كه فرمودند: 
(همان) بنا بر آنچه گفته شد، ...» البخلَ و الفجور و ربما اَلَم من ذلك شَيئا ال يدوم عليه 

كنند، البته گاه گاهي ممكن  استثناي منقطع است. يعني از گناهان كامال اجتناب مي» اال«
  است از آنها خطا سر بزند.

    -----------------------------------------------   42آيه 
  ُ  َربَِّك ا ي َواَن ِا َ   ن

اختيارت  فقط به مالك و صاحب، كه سير و حركت (در آفريدگان) و اين
  ؛ شودختم مي

و اينكه سير و حركت (در آفريدگان)، فقط به مالك و صاحب اختيارات ختم 
  شود:مي

 المنتهى: مصدر بمعنى  )428، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  يرجعون إليهاالنتهاء، أى: ينتهى إليه الخلق و 
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  أَنَّ إِلى« )47، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، ج نْتَهى  والْم كبالمنتهى »  ر
مصدر ميمي بمعنى االنتهاء و قد أطلق إطالقا فيفيد مطلق االنتهاء، فما في الوجود من 

ء موجود إال و ينتهي في وجوده و آثار وجوده إلى اهللا سبحانه بال واسطة أو مع  شي
  لواسطةا
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 القمر سورة
    ------------------------------------------------   2آيه 

ٌُمستَِمرٌّ   ضواَويَقولواِس ِ ُ َواءايًَةي َ   َوِان 
اين) جادويي «(گويند: كنند و ميپشت مي، را ببينند يااگر معجزه

  » . نيرومند (و مؤثر) است
 نيرومند

 رٌّ أي قو« )282، ص: 9 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جتَمسرٌ محقُولُوا سي ي و
شديد يعلو كل سحر عن الضحاك و أبي العالية و قتادة و هو من إمرار الحبل و هو شدة 

ء إذا قوي و استحكم و قيل معناه سحر ذاهب مضمحل ال يبقى عن  فتله و استمر الشي
  مجاهد.
 و قيل: مستمرّ قوى محكم )431، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج  

    ------------------------------------------------   3آيه 
   بوا َوات َوكَذ ُ َء ا اَهوا ُمستَِقرٌّ ‘بَعو ٍ

  َولُک اَ
ي خويش پيروي ها(پيامبر و معجزاتش را) انكار كردند و از هوا و هوس

گيرد (و حق و هر چيزي (در جايگاه خود) قرار مي )،و (سرانجام، كردند
  . شود)باطل روشن مي

-روشن ميگيرد (و حق و باطل (سرانجام) هر چيزي (در جايگاه خود) قرار مي

 شود)

 و الحال أن كل أمر مستقر سيستقر في  )56، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، ج
مستقره فيعلم أنه حق أو باطل و صدق أو كذب فسيعلمون أن النبي ص صادق أو 

عد و لَتَعلَمنَّ نَبأَه ب«في معنى قوله: » و كُلُّ أَمرٍ مستَقرٌّ«كاذب، على الحق أو ال فقوله: 
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  .88ص: »: حينٍ
 رٌّ أى كل أمر  )431، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جتَقسرٍ مكُلُّ أَم و

ال بد أن يصير إلى غاية يستقرّ عليها، و إن أمر محمد سيصير إلى غاية يتبين عندها أنه 
  حق، أو باطل و سيظهر لهم عاقبته. 

    -----------------------------------------------   9آيه 
بَت قَبَلُهم قَوُم نوٍح   كَذ َ ِ نوٌن َوازدُ َ بوا َعبَدنا َوقالوا  فَكَذ  

صورت كه بدين؛ رسالت او را) آشكار كردند(ها (نيز) قوم نوح  پيش از اين
و (آن ؛ ». ديوانه است«ي (خاص) ما را دروغگو شمردند و گفتند:  بنده
  . هايش) بازداشته شداز فعاليت، با آزار و اذيت، ي صالح بنده

 بدين صورت

 نا تفسير لذلك  )80، ص: 14 عاني في تفسير القرآن العظيم، ج(روح المدبوا عفَكَذَّب
  ]. 45نُوح ربه فَقالَ [هود:   التكذيب المبهم كما في قوله تعالى: و نادى

    ----------------------------------------------   27آيه 
  ِ ُم َواصَط ُ فَارتَِق َ ِسلُوا انلّاقَِة ِفتنًَة  ُ   ِانّا 

را نزد آنان خواهيم  شتر اين ماده، ما براي آزمايش آنان )،(اي صالح
العمل) آنان باش و هرچند زحمت داشته  پس منتظر (عكس. فرستاد
  . صبر كن، باشد

 هر چند زحمت داشته باشد، صبر كن

 )برَ «اصطبر: با زحمت صبر كن.  )دكتر مستفيدل الصمه اَي تَحتعبادو اصطَبِر ل
  (مع)» ر] يفيد زيادة التحملاالفتعال منه [اي من الصب«(را) » بِجهدك

    ----------------------------------------------   28آيه 
ءَ   ا ُم  َونَبِّهئُم اَن ا َ ٌ « قِسَمٌة بَي َ تَ ُ ٍب  ِ  ُل  

(يك روز در ميان) ، شتر ميان آنان و ماده، و به آنان خبر بده كه آب
  . تقسيم شده است (و) هر يك بايد در نوبت خود بر سر آب بروند
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 آنان و ماده شتر

 گفت با آن  )225، ص: 18 جنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج(روض ال منَهيب
  كه ناقه با ايشان است، لتغليب العقالء.

 إنما قال: بينهم، تغليبا للعقالء. )438، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج  
    -----------------------------------------------   43آيه 

ٌ ِمن اُول  ُّفارُكُم َخ ِ   ” اَ َءةٌ  ا َ ِ ِئكُم اَم َلكُم  ُ     ا
 )،ها(ي آسمانيِ پيشين آيا كافرانِ شما از آنان بهتر هستند؟آيا در كتاب

  رهايي و دوري (از آتش) وجود دارد؟!  براي شما (سندي در مورد)
 آيا

 رِ و  )91، ص: 14 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جي الزُّبةٌ فراءب لَكُم أَم
  و إضراب و انتقال إلى تنكيت آخرجعل بتقدير أم لكفاركم و ه

 رِ« )293، ص: 9 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جي الزُّبةٌ فراءب لَكُم أي أ لكم » أَم
  براءة من العذاب في الكتب السالفة أنه لن يصيبكم ما أصاب األمم الخالية.

    -----------------------------------------------   47آيه 
  ٍ ُ َ  َضلـٍل َوُس ِم ُ   ِان ا

  . برنديا) در گمراهي و حماقتي (شديد) به سر ميكاران در (دن گنه
  در گمراهي و حماقتي

 )ر: آتش )دكتر مستفيدعالسعر جمع السعير«هاي برافروخته يا ديوانگي و جنون.  س «
است. اگر اين آيه اشاره به » ديوانگي» «سعر«گذشت كه يكي از معاني  24(مع) در آيه 

فروخته. و اگر اشاره به حال آنها در دنيا باشد، هاي برا يعني آتش» سعر«قيامت باشد، 
  يعني ديوانگي.» سعر«

    -----------------------------------------------   54آيه 
ٍَر   َ َ  َجنٍت َو ُتق   ِان ا
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ناشدني) به سر  نظير) و (در كنار)نهرهايي(وصفهايي (بي در باغپرهيزكاران
  ؛ برندمي

  وصف ناشدني - نظير بي

 رٍ« )88، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، جنَه و نَّاتي جينَ فتَّقأي في » إِنَّ الْم
  جنات عظيمة الشأن بالغة الوصف و نهر كذلك.

 94، ص: 14 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج(  عظيمة الشأن و نَّاتي جف
  نَهرٍ أي أنهار كذلك.
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  الرحمن سورة
    -----------------------------------------------   24آيه 

  ِ ِ ابلَ َشئئاُت  ُ َواِر ا الَعالِم َوَلُه ا َ  
ها(ي غول پيكر) در دريا بادبان كه همچون كوه هاي برافراشتهكشتي 

  . تنها از آنِ اويند، (روان) هستند
  كشتي هاي بادبان برافراشته

 446، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج(  تĤَنْشوارِ السفن... و الْمالْج
  المرفوعات الشرع.

 وارِ« )305، ص: 9 قرآن، ج(مجمع البيان في تفسير الالْج لَه أي السفن الجارية » و
أي المرفوعات و هي التي رفع خشبها » الْمنْشĤَت في الْبحرِ«في الماء تجري بأمر اهللا 

بعضها على بعض و ركب حتى ارتفعت و طالت و قيل هي المبتدءات للسير مرفعة القالع 
ما لم ترفع قالعه فليس بمنشإ و القالع جمع قال مجاهد ما رفع له القالع فهو منشأ و 

  قلع و هو شراع السفينة.
    -----------------------------------------------   29آيه 

ِت َواالَرِض   وم الس ِ   لُک يَوٍم هَُو َشأٍن ‘ َسئَئهُل{ َمن 
دست نياز به سوي او دارد (و او) در ، زمين است هر كس كه در آسمان و
  . مشغول است هر لحظه به كاري بزرگ

  در هر لحظه

 ي شَأْنٍ  )447، ص: 4 شاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج(الكف ومٍ هوأى كل  كُلَّ ي
  وقت و حين يحدث أمورا و يجدد أحواال،
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 مٍ كل وقت من  )110، ص: 14 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جوكُلَّ ي
  األوقات و لحظة من اللحظات.

    -----------------------------------------------   41آيه 
  َ ِسيمُهم ف ِموَن  ُ ُف ا َ ُ   يُؤَخُذ بِانلوا َواالَقداِم ي

پس موهاي جلوي پيشاني و ؛ شوندشان شناخته مي كاران از عالمت گنه
  . شوند)شود (و در دوزخ افكنده ميپاها(يشان) گرفته مي

  شوندو در دوزخ افكنده مي

 فتأخذهم الزبانية فتجمع بين  )312، ص: 9 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
دامهم بالغل ثم يسحبون في النار و يقذفون فيها عن الحسن و قتادة و قيل نواصيهم و أق

  تأخذهم الزبانية بنواصيهم و بأقدامهم فتسوقهم إلى النار و اهللا أعلم
 فيؤخذ بالنواصي و األقدام من  )108، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، ج

  المجرمين فيلقون في النار.
 الْأَقْـدامِ   )66، ص: 10 (البحر المحيط في التفسير، ج ـي وؤْخَذُ بِالنَّواصقـال ابـن    فَي ،

  عباس: يؤخذ بناصيته و قدميه فيوطأ، و يجمع كالحطب، و يلقى كذلك في النار.
    ----------------------------------------------   44آيه 

ٍ ءاٍن  
َ  َ َ ا َوب َ  يَطوفوَن بَي

  . وآمد هستند رفت (ولي اكنون) ميان آن و ميان آبي داغ و جوشان در
  ستنددر رفت و آمد ه

 (دكتر مستفيد) بيشتر در » طوف«كنند. هر چند  يطوفون: به دفعات رفت و آمد مي
حركت رفت «رود ولي ظاهرا يكي از كاربردهاي آن  اي به كار مي مورد حركت استداره
است. كما اينكه خداوند متعال در مورد سعي بين صفا و مروه » و برگشتي تكراري

من شَعائرِ اهللاِ فَمن حج البيت اَوِ اعتَمرَ فَال جناح علَيه اَن  ةَروانَّ الصفا و الم«فرمايد:  مي
التطوف: الطواف و سمي السعي تَطَوفًا بِاعتبار تكرّره فيكونُ ) «158(بقره: » يطَّوف بِهِما

و منَ المرورِ به في كالطواف الذي يرجع الي مبتَداه و طاف به اعم من الطَواف حولَه ... 
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شود]  الطَواف، كما تُسمي الكثيرة الخروجِ من دارها [زني كه زياد از خانه خارج مي
التطوف من الطَواف و هو الدورانُ حول الشيء «بقره).  158(آالء، ذيل » بالبيوت ةطواف

كونُه حولَ شيء و  و هو السيرُ الذي ينتهي آخرُه الي اوله و منه يعلم اَن لَيس من الالزمِ
  بقره) 158(ميز، ذيل ...»  ةانّما ذلك من مصاديقه الظاهر

 دون بين نارها و  )67، ص: 10 (البحر المحيط في التفسير، جنَها:أي يترديطُوفُونَ بي
  بين ما غلى فيها من مائع عذابها.

 نَ )114، ص: 14 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جيطُوفُونَ بها أي يترددون ي
  بين نارها و بينَ حميمٍ ماء حار

    -----------------------------------------------   54آيه 
ٍق   َ ا ِمن ِاستَ ُ ئِ ٍُش بَطا ُ   َ  َ ٍ ‘ ُمتِكئئ ِ دا َنتَ َ ا  َوَج
از ، هاي زيرين آن اند كه اليههايي نشستهست كه بر فرش و اين در حالي 

، هاي آن دو باغ ميوهو . ي آن!) چه رسد به رويه؛ ابريشم ضخيم است(
  . نزديك (و در دسترس) است

  چه رسد به روية آن

 رَقٍ )452، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جتَبنْ إِسنُها مطائمن ديباج   ب
  ثخين، و إذا كانت البطائن من اإلستبرق، فما ظنك بالظهائر؟

    -----------------------------------------------   76آيه 
ٍ َوَعبَقرِ   ٍف ُخ َ  َر َ  َ   ّيٍ ِحساٍن ُمتِكئئ

هايي نقش و ست كه بر زيراندازهايي سبزرنگ و پارچه و اين در حالي
  . اندنگاردار و زيبا نشسته

  زير اندازهايي سبز رنگ و پارچه هايي نقش و نگاردار و زيبا

 (دكتر مستفيد) فرفط [جمع بِساط] و «ها:  : زيراندازها، يا پشتيرسمن الب ضَرب
] و قيل: كلّ ثوبٍ [پارچه] عريضٍ ة: مخَدةوسائد [جمع وِسادقيل: البسط، و قيل: ال

فرفزيرانداز» ة: رفرفةالواحد«(ك) » ر :هايي  (صح) خضر: جمع اخضر: سبز. عبقري
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 ةعبقري ةالعبقري ضرب من البسط ... الواحد«بسيار نيكو و نقش نگار دار يا درجه يك. 
العبقري منسوب الي «(تا) » ها] و النقوش [رنگ... و هي هذه البسطُ التي فيها االَصباغ 

و » رفرف«(ك). كلمه » عبقر. تزعم العرب اَنّه بلد الجن، فينسبون اليه كلَّ شيء عجيبٍ
اسم جنس جمعي هستند؛ لذا جايز است صفت آنها به چهار شكل از جمله » عبقري«

  / كلمة منقعر)20جمع مكسر بيايد. (رك: قمر:
 قتيبي گفت: هر  )284، ص: 18 روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج (روض الجنان و

جامه منقّش از هر نوع كه باشد عرب آن را عبقرى خوانند. ابو عبيده گفت: منسوب 
  و آن زمين است كه آن جا ديباهاى فاخر گرانمايه بافند.» عبقر«است با 
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  ةالواقع سورة
    -----------------------------------------------   13آيه 

یلَن   ِمَن االَو ٌ ثۀُل  
  ؛ ي قبل هستند)ها(كه معصومينِ امت؛ وهي از گذشتگانجماعت انب
 هاي قبل هستندكه معصومينِ امت

 از آدم الى عيسى و اوصياء آنها  )395، ص: 12 (أطيب البيان في تفسير القرآن، ج
  تا زمان بعثت حضرت خاتم كه گفتند صد و بيست و چهار هزار كم و بيش بودند.

    -----------------------------------------------   14آيه 
  ِ  يَن َوقیَلٌل ِمَن األ

  ؛ كه معصومينِ اين امت هستند)؛ و شمار اندكي از آخرين (امت
  كه معصومينِ اين امت هستند

 كه منحصر به چهارده معصوم و  )395، ص: 12 (أطيب البيان في تفسير القرآن، ج
  .بعض از اهل بيت و بستگان آنها كه داراى مقام عصمت بودند

    -------------------------------------------   18و  17آيه 
وَن يَطوُف َعیَلِهم ِودلاٌن   َدل ُ*  َ ٍ  بِا  واٍب َواَباريَق َوكَأٍس ِمن َمع

هايي لبريز از شراب ها و پيالهها و جامتُنگ، اندغالماني كه هميشه جوان
  ؛ چرخاننددور آنان مي جاري (در بهشت) را

  غالماني

 (دكتر مستفيد) ) :رك: توضيحات وِلــدان: خدمتكاران، بردگان، جمع وليد
(صح) بعضي » الوليد: الصبي [پسربچه] و العبد، و الجمع وِلدان«نٌ: : وِلدا72تكميلي
يجعلها بعضُهم جمع وليد للعبد «است: » عبد«به معناي » وليد«جمع » ولدان«اند:  گفته
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اند.  دانسته» وليد«را به طور مطلق جمع » ولدان«(مع) و بعضي » فالوِلدان: العبيد
جمع وِلدان ... و الوليد: الصبي و العبد و الوليد: الغالم الوليد: المولود حينَ يولد و ال«

رسد] قبلَ ان يحتَلم، و الجمع ولدان و  [پسربچه] حين يستَوصف [به سن خدمتكاري مي
ولدان اي وصفاء [خدمتكاران] «(ل) و ظاهرا در اينجا به معناي خدمتكار است: » وِلْده

  (مج))» و غلمان للخدمه
  انهميشه جو

 ونَ« )327، ص: 9 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جخَلَّدأي باقون اليموتون و » م
  اليهرمون و اليتغيرون عن مجاهد

 ونَ  )459، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جخَلَّدمبقون أبدا على  م
  قرط.شكل الولدان و حد الوصافة، اليتحولون عنه. و قيل: مقرّطون، و الخلدة: ال

 ونَ  )136، ص: 14 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جخَلَّدأي مبقون  وِلْدانٌ م
  أبدا على شكل الولدان وحد الوصافة ال يتحولون عن ذلك،

 )نّي كه پيري او دير  يامخلدون: جمع مخلّد: جاودانه،  )دكتر مستفيدسشخص م
: مخَلَّدونَ: جاودانه 73يحات تكميلي: (رك: توضظاهر شود و به ظاهر جوان مانده باشد

خلّد اهللا تعالي فالنا: جعله خالدا، خَلَد الرجلُ: «شود: يا آنكه پيري بر او دير ظاهر مي
اَبطَاَ [دير شود، كند شود] عنه المشيب [پيري] و قد اَسنّ، المخلد و المخلَد و المخَلَّد: 

خَلَّد جاريته اذا حلّاها [بيارايد او را] «ه گوش: (اقرب) يا گوشواره ب» الذي اَبطَأ شَيبه
به معناي جاودانگي است يا از » خُلد«يا از » مخلّد«(ل) پس » بالخَلَده [گوشواره]

  به معناي گوشواره.)» خَلَده«
    ----------------------------------------------   24آيه 

ءً   ا نوا يَعَملوَن   َ ا  ِ  
-كه مي كنيم) تا پاداشي باشد در مقابل كارهايي(با مقربان چنين مي

  . كردند
  كنيمبا مقربان چنين مي
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 لُونَ« )328، ص: 9 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جمعبِما كانُوا ي زاءأي نفعل » ج
  ذلك الجزاء أعمالهم و طاعاتهم التي عملوها في دار التكليف الدنيا

 مفعول له، أى: يفعل ب )460، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جزاءهم ج
  ذلك كله جزاء بأعمالهم

    -----------------------------------------------   36آيه 
اًرا   ََعنلُهن اَب َ  

  ؛ را باكره قرار داديم صورت كه هميشه آنان بدين
  بدين صورت كه

 كاراً تفسير  )141، ص: 14 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جنَّ أَبلْناهعفَج
  لما تقدم

    -----------------------------------------------   42آيه 
  ٍ

َ وٍم َو َ    
  ؛ برندر) سوزان و آبي (بسيار) داغ و جوشان به سر ميدر بادي (بسيا

  بسيار

 التنوين فيهما لتعظيم األمر )124، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، ج  
    -----------------------------------------------   44آيه 

  ٍ
َ  الباِرٍد َوال

  ؛ اي دارداي) كه نه خنك است و نه فايده(سايه
  اي داردنه فايده

 )ال منفعة فيه «ر و نفعي در آن نيست: فايده، هيچ خي ال كريم: بي )دكتر مستفيد
الحمد عن شيء نَفَت عنه الكَرَم و قال  ةلوجه من الوجوه، و العرب اذا ارادت نفي صف

الفراء: العرب تَجعل الكريم تابعا لكلّ شيء نَفَت عنه وصفا، تَنوي بِه الذَم، تقولُ: ما هو 
و المعني: انه ظل حار ضار «(مج) » ةو ال كريم ةعبِسمينٍ و ال كريمٍ، و ما هذه الدار بواس

  (ك)...» 
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    ----------------------------------------------   65آيه 
ُ تََفكهوَن   ََعنلُه ُحطاًما فََظل َ ءُ  َشا  َلو 
شما ، در نتيجه. كرديمرا خار و خاشاك مي حتماً آن، خواستيماگر مي 

  ؛ شديدغمگين مي
  شديدغمگين مي

 اين كيسان گفت:  )320، ص: 18 ، ج(روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن
  تحزنون، اندوهگين

 (دكتر مستفيد) 87يحات تكميليشديد: (رك: توض فظلتم تفكهون: پس محزون مي(  
    ----------------------------------------------   77آيه 

  ٌ َ  ٌ ه{ َلُقرءا   ِان
سخناني(ست كه بر پيامبر) خوانده شده و عالي و ، كه اين (كتاب)
  . ارزشمند است

  ه شده و عالي و ارزشمند استسخناني(ست كه بر پيامبر) خواند

 (دكتر مستفيد) اي. كلمه قرآن در اصل، مصدري  اي، خوانده شدهقرآن: خواندني
است به معناي خواندن؛ و ظاهرا در اينجا ـ مانند مواضع ديگري در قرآن ـ اين مصدر 

» اقُرآناً عرَبِي«و «در معناي اسم مفعول بكار رفته است، يعني خواندني ، قابل خواندن: 
القرآن: مصدر قرأ قرآنا ... أُطلقَ علي «زخرف)  3(ميز، ذيل » ةالعربي ةأي مقروءا باللغ

ما بين الدفّتين من كالم اللّه عزّ و جلّ، و صار علما علي ذلك، و هو من إطالق المصدر 
بقره). يعني حقيقت اين كتاب مقدس در  185(بحر، ذيل » علي اسم المفعول في األصل

- توانستيم دستاظ در اختيار بشر قرار گرفته است و اال ما به حقيقت آن نميقالب الف

، و جعله ةو العربي ةاإلنزال لباس القراء ةو إنزاله قرآنا عربيا هو إلباسه في مرحل«يابيم: 
إِنَّا جعلناه «كما قال تعالي في موضع آخر:  ةلفظا متلُوا مطابقا لما يتداوله العرب من اللغ

(ميز، » 4الزخرف: »: اً عرَبِيا لَعلَّكُم تَعقلُونَ، و إِنَّه في أُم الكتابِ لَدينا لَعلي حكيمقُرآن
: كَريم: ماده 90يوسف).كريم: عالي در نوع خود. (رك: توضيحات تكميلي 2ذيل 
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ديده داللت بر شرافت و بزرگي دارد. لذا هر چيزي كه در نوع خود عالي و پسن» كَرَم«
» قوال كريما«)، 31(احزاب: » رزقا كريما«شود. مثال:  وصف مي» كريم«باشد با كلمه 

الكاف و الراء و الميم: ... شَرَف في الشيء «)، 31(نساء: » مدخال كريما«)، 23(اسراء: 
في نفسه او شرف في خُلُق من االخالق، يقال: رجل كريم و فَرَس كريم ... و ارض 

(مج، ذيل » الكريم: الجامع لخصال الخير«(مقا) ...» كانَت جيده النبات مكرمه للنبات اذا 
كريم: حسن و قيل: «مؤمنون)،  116(مج، ذيل » قيل: الكريم: الكثير الخير«واقعه)،  40

  شعراء)) 7(مج، ذيل » نافع محمود
    ----------------------------------------------   85آيه 

وَن   ِ ن التُب ِ ُب ِایَلِه ِمنكُم َولـ َ ُن اَ َ   َو
  ، ي (او) نيستيد شود و در سيطرهشما (از سوي قدرتي برتر) اداره نمي پس اگر وجود

  شودوجود شما (از سوي قدرتي برتر) اداره نمي

 ينَ: غير مربوبين، من  )470، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جيندرَ مغَي
  إذا ساسهم.» دان السلطان الرعية«
  رَ  )158، ص: 14 م، ج(روح المعاني في تفسير القرآن العظيغَي ال إِنْ كُنْتُم فَلَو

إذا ساسهم و تعبدهم، و منه قيل » دان السلطان الرعية«مدينينَ أي غير مربوبين من 
  للعبد: مدين و لألمة مدينة.
  در سيطرة او نيستيد

 و المدين: المملوك... و المعنى: فلو ال  )94، ص: 10 (البحر المحيط في التفسير، ج
  ن النفس البالغة إلى الحلقوم إن كنتم غير مملوكين و غير مقهورينترجعو
  ينَ:  )61، ص: 13 (تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، جيندرَ مغَي ال إِنْ كُنْتُم فَلَو

  مجزيين يوم القيامة. أو مملوكين مقهورين، من دانه: إذا أذلّه و استعبده.
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  الحديد سورة
    -----------------------------------------------   14آيه 

  ُ َ َ نَكُن َمَعكُميُنادو ُ « م اَ ُ َوارتَب ص َب َ ُ اَنفَُسكُم َو  َولـِكنكُم فَتَن َ قالوا ب
ورُ  َ كُم بِاِهللا ال  َ ُ اِهللا َو َء اَ   ّ  َح ِ تكُُم االَما  َ   َو

كه (ما در دنيا)  مگر نه اين«گويند):  زنند (و ميآنان را صدا مي )،(منافقان 
ولي شما خودتان را گرفتارِ ؛ چرا«گويند: (مؤمنان) مي» شما بوديم؟ همراه

مصيبت و عذاب كرديد و منتظر (نابودي دين) بوديد و (در آن) شك 
كه فرمان خدا (در مورد مرگ  تا اين. و آرزوها شما را فريب داد، داشتيد

) بسيار فريب شما را نسبت به (آمرزش) ، كار شما) فرا رسيد و (شيطانِ
  . ا فريب داد و در برابر او گستاخ كردخد

 خودتان را گرفتارِ مصيبت و عذاب كرديد

 (دكتر مستفيد)  :دخالُ «فتنتم: در مشقت و عذاب انداختيد و نابود كرديداَصلُ الفَتنِ ا
تم فتن«الذهبِ النار لتَظهرَ جودنُه من رداءته و استُعملَ في ادخالِ االنسانِ النار ... و قوله 

(ك، » محنتُموها بالنفاق و اَهلكتموها«(را) » اي اَوقَعتُموها في بلية و عذاب» انفسكم
  سي، ميز) [محنَه: عذَّبه فَاشتَد في تَعذيبِه (سيط)].

    -----------------------------------------------   15آيه 
ــروا  ــَن كََف ي ــَن اذل ــٌة َوال ِم ــنكُم ِفديَ ــُذ ِم ــایلَوَم اليُؤَخ َ ــارُ ‘ ف كُُم انلّ ــأو َ « َم ِ

كُ  ُ « مَمول َص   َوبِئَس ا
هيچ چيزي كه شما را (از عذاب) ، نه از شما و نه از كافران، امروز، بنابراين
، سرپرست و ياور شما. تان آتش است جايگاه. گرفته نخواهد شد، برهاند

      ». ست و چه فرجام بدي، همان است



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  722
 سرپرست و ياور

 لناصر و الجملة مسوقة المولى هو ا )158، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، ج
و يمكن أن يكون المولى بمعنى من يلي األمر فإنهم كانوا يدعون لحوائجهم من للتهكم. 

المأكل و المشرب و الملبس و المنكح و المسكن غير اهللا سبحانه و حقيقته النار فاليوم 
لبسهم موالهم النار و هي التي تعد لهم ذلك فمأكلهم من الزقوم و مشربهم من الحميم و م

من ثياب قطعت من النار و قرناؤهم الشياطين و مأواهم النار على ما أخبر اهللا سبحانه به 
  في آيات كثيرة من كالمه.

    -----------------------------------------------   19آيه 
يــَن ءاَمنــوا بـِـاِهللا َو رُُســهِل   َواذل “ َ ــّديقو ُ الّصِ ُ  َ ءُ ِعنــَد « اُو ــدا َ  َوال

 ُ ُ َونورُ ُ ُ اَ َ ِم  ِّ يـَن « َر ُب  َواذل ـ َ اَ  اُو بوا بئِئايِتنـا ََفـروا َوكَـذ

 ِ َح  ا
نزدپروردگارشان ، و كساني كه به خدا و پيامبرانش ايمان آوردند

شوند و گواهانِ (اعمال) هستند (و به آنان ملحق مي ي) صديقان منزله (به
را دروغ  و آيات ما و كساني كه كفر ورزيدند، را دارند ها و) پاداش و نور آن

  . اند اهل دوزخ، شمردند
  شوندو به آنان ملحق مي -به منزلة 

  معناي آيه ـ ظاهـراً ـ چنين است: كساني  )93(دكتر مستفيد، توضيحات تكميلي
شوند و نزد  اند به خدا و رسوالن او، به شهدا و صديقين ملحق مي كه ايمان آورده

وا باهللا و رسله ملحقون بالصديقين و فهوالء الذين آمن«خداوند حكم آنها را دارند. 
(ميز، و نيز رك: كنز) و ظاهراً اين » الهشداء، منَزَّلون منزلتهم عند اهللا اي بحكم منه

استفاده شده است. مثل: » عند«مطلب كه: آنها نزد خداوند چنين حكمي دارند از كلمه 
) يعني اين افرادي كه در 13(نور: » ونفَاذ لَم يأتوا بِالشهداء فَاولئك عند اهللا هم الكاذب«

اند، چون بر گفته خود شاهدي ندارند ـ اگر چه هم در واقع  قضيه افك، تهمت زده
راست گفته باشند ـ نزد خدا دروغگو هستند و حكم دروغگويان را دارند. و نيز مثل 
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فَينالُه عنَت  انّ الرجلَ لَيصدقُ علي اَخيه«اين روايت: قال االمام الرضا عليه السالم: 
[رنج، زحمت] من صدقه فيكونُ كَذّابا عند اهللا، و انّ الرجلَ لَيكذب علي اخيه يريد بِه 

  )16238، ح255، ص 12نَفعه فيكونُ عند اهللا صادقا. (وسائل، ج 
    ----------------------------------------------   25آيه 

تَب َوا  ِ نَلا َمَعُهُم ال ِّنِت َواَ َ یِلَقوَم انلّاُس َلَقد اَرَسنلا رُُسنَلا بِابلَ ا
ــَم اهللاُ َمــن « بِالِقســِط  ــاِس َویِلَعَل َــأٌس َشــديٌد َوَمنــاِفُع ِلنلّ ــَد فيــِه ب َدي ــا ا نَلَ َواَ

ه{ َورُُسهَل{ بِالَغيِب  ُ ُ ٌ ‘ يَن َ  اهللاَ قَِويٌّ    ِا
همراه  روشن فرستاديم و را با معجزات و داليل مان راستي پيامبران به

را نازل كرديم تا  ي سنجش (حق و باطل) وسيله ماني) وكتاب (آس، ايشان
ي سختي و  را به وجود آورديم كه مايه و آهن، رفتار كنند مردم به عدالت
و (البته) منافعي (بسيار) براي مردم ، ريزي) در جنگ است شدت (و خون

كساني ، و (يكي از اهداف ايجاد آهن و سالح) اين (است) كه خداوند، دارد
مشخص ، كنندبا اين كه پنهان است و پيامبرانش را ياري مي -  كه او را

  . ناپذيراست (و به ياري شما نيازي ندارد) نيرومند و شكست، خدا. كند
  رفتار كنند

  (دكتر مستفيد) .وقتي » قام«يقوم ... بالقسط: به عدل رفتار كنند، به عدل اقدام كنند
قام باالمر: تَولّاه و نَهض بِاعبائه [زير «ست: رود به معناي اقدام كردن ا به كار مي» بـ«با 

  (مع)» الناس ةبارش رفت] كامال. يقال: قام بِالعدل: راعاه في سلوكه و معامل
  يكي از اهداف ايجاد آهن

 172، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، ج( » لَهسر و رُهنْصنْ يم اللَّه لَمعيل و
معطوفة على محذوف و التقدير و أنزلنا الحديد لكذا و ليعلم اهللا من ينصره  غاية» بِالْغَيبِ

  إلخ.
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يـَل َوَجَعنلـا   َ َوءاتَينُه اِال َ َ َ ابِن  ُُسنِلا َوقَفينا بِع ِ  ِ  ءاثاِر َ  قَفينا  ُ

ــةَ  ــًة َوَرهبانِي َ بَعــوهُ َرأفـَـًة َوَر يــَن ات ــا  قُلــوِب اذل  َتَب ها مــا  ــَد } ابتَ
ا ِ ها َحق ِرعايَ َ ا َر َ ِ اِهللا  َء ِرضوا يـَن ءاَمنـوا « َعیَلِهم ِاال ابِتغا فئَئاتَينَـا اذل

 ُ َ ُم اَ ُم فِسقوَن « ِم ٌ ِم َث   َو
و (پس ، مان را يكي پس از ديگري در پي آنان فرستاديم سپس پيامبران 

مريم را فرستاديم و انجيل را به او داديم و در دل  عيسي پسر )،از آنان
(خودشان) ابداع  (ولي) رهبانيتي را كه؛ پيروانش رأفت و مهرباني نهاديم

بلكه طلب خشنودي خدا را (بر آنان واجب ؛ بر آنان واجب نكرديم، كردند
رعايت ، اش بودچنان كه شايسته پس آن (رهبانيت) را (نيز)؛ ساختيم)
شان را داديم  پاداش، به كساني از آنان كه ايمان آوردند، تيجهدر ن. نكردند

  . اندو بسياري از آنان نافرمان
  بلكه طلب خشنودي خدا را (بر آنان واجب ساختيم)

  (دكتر مستفيد) اال ابتغاء: بلكه طلب رضايت اهللا را [بر آنها واجب كرديم]: ظاهرا
ما كتبناها عليهم «باشد. يعني:  مي» بناهاما كت«در » ها«استثناي منقطع از » اال ابتغاء«

ولي الميزان اين استثناي منقطع را به اين شكل توضيح ». لكن كتبنا ابتغاء رضوان اهللا
». معناه: مافَرَضناها علَيهم لكنّهم وضعوها من عند انفسهم ابتغاء لرِضوان اهللا«داده است: 

رسد وجه اول اصح  به نظر مي ولي». مجمع البيان«و » كشاف«و همچنين است قول 
باشد، زيرا در استثناي منقطع، اگر چه مستثني منه و مستثني از يك جنس نيستند، ولي 
عامل در هر دو يك عامل است؛ مثل: وصل المسافرون اال امتعتَهم؛ يعني وصل 
المسافرون لكن ما وصل امتعتهم. در حالي كه طبق تقدير الميزان و كشاف و مجمع 

بايد عاملي فرضي را ـ غير از عامل در مستثني ـ تقدير بگيريم كه خالف ظاهر  البيان،
  له است.به است، ولي در كالم عالمه و... مفعولمفعول» ابتغاء«است. در وجه اول 
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 ةاملجادل سورة
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يَن يُظ  ذلم ا ِ ِ هـ اُم هِئِم مـا هُـن
 ِسـا هـ« ـِهروَن ِمنكُم ِمـن  الّ ِان اُم ُم ِاال ئئـي  ”ـ  ُ

ُم َ ًَرا ِمَن الَقوِل َوزوًرا‘ َودَل ُم یَلَقولوَن ُمن    َوِان اهللاَ َلَعفُوٌّ َغفورٌ ‘ َوِا
كساني از شما كه همسران خودرا (به رسم جاهليت) با به زبان آوردن 

دهندو از آنان  طالق مي» تو همچون مادرم بر من حرام هستي«ي  جمله
در حكم) ، شان (با اين كار (بدانند كه) همسران، يرندگ فاصله مي

فقط ، بلكه) مادران آنان؛ شنوند شان نيستند (و بر آنان حرام نمي مادران
حقيقتاً آنان سخن زشت و . اند كه ايشان را به دنيا آورده زناني هستند
و البته خدا (در مورد آنچه تا پيش از نزول اين آيه ، گويند ناحقي مي

  . بسيار آمرزنده و مهربان است)،فتادهاتفاق ا
 گيرند از آنان فاصله مي

 (دكتر مستفيد) هار ميكنند. همسران خود را همچون مادر بر خود حرام  يظاهرون: ظ
[تو بر » انت علي كظَهرِ امي« ةها همسران خود را با جمل كنند. در جاهليت، عرب مي

و » ظهار«دادند. اين عمل را  من همچون پشت مادرم ـ حرام ـ هستي]، طالق مي
به كار رود، معناي » من«متعدي است و اگر با » ظاهرَ«گفتند. فعل  مي» ةمظاهرَ«
اين است: ...» ظاهر من «كند؛ يعني معناي  تضمين مي» ظاهرَ«را در » دوري و تباعد«

ظاهرَ «كنند:  گيرند و دوري مي كنند و با اين كار از همسران خود فاصله مي ظهار مي
  (مع).».» من«ـ  الرجلُ امرأتَه، و ظاهر منها، ضُمّنَ معني التباعد فَعدّي ب
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ا  ِلـو َ ا  ِ َبِّهُئُم  ُ يًعا فَي َ ُُم اهللاُ  ُ َسـوهُ ‘ يَوَم يَبَع ُه اهللاُ َو ِ ‘ اَحصـ
 لُکّ َ َواهللاُ 

يٌد  َ ٍء  َ  
را از  كند (و) آنگاه آنان زنده مي را ي آنان همه، در آن روز كه خداوند 

و ايشان ، را تابه آخر برشمرده آن (اعمال)، خدا. سازد كارهايشان مطّلع مي
  . مسلّط و گواه است (زيرا) خدا بر همه چيز؛ اند آن را فراموش كرده

  مسلّط 

  (دكتر مستفيد) در اصل به معناي » شهيد«شهيد: حاضر و ناظر و مراقب. كلمه
تسلط و «و » مراقب بودن«به كار رفته، معناي » علي«ولي چون با است؛ » گواه«

لما كان الشهيد كالرقيب و المهيمن علي «در آن تضمين شده است: » هيمنه داشتن
  بقره).  143(ك، بحر، ذيل » المشهود له جيء بكلمه االستعالء (علي)

    -----------------------------------------------   13آيه 
كُم  ــو َ َ يـَـَدي  موا بـَـ ُ اَن تَُقــّدِ َ تَفَعلــوا َوتــاَب اهللاُ ‘ َصــَدقٍت  َءاَشــَفق فـَـِاذ 

ــوا اهللاَ َوَرســوَله{ كوْةَ َواَطيعُ ـُـوا ا ــلوْةَ َوءات ــاَقيُموا الص َ ُــم ف َواهللاُ ‘ َعیَل
ا تَعَملوَن  ِ  ٌ   َخب

تان (با پيامبر) نگران آيا از پرداخت صدقه پيش از صحبت خصوصي 
، كرد (نيز) به شما لطفرا) نكرديد و خدا  شديد؟ اكنون كه (اين كار

و فقط ، دادن صدقه الزم نيست، (ديگر پيش از صحبت خصوصي با پيامبر
 نقص به جا آوريد و (از مال خود) انفاقرا كامل و بي مانند گذشته) نماز

. كنيد (چه واجب باشد و چه مستحب) و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد
  . خداوند از كارهايتان آگاه است

  كردبه شما لطف 

 (دكتر مستفيد)  .علي: لطف كرد به ... است و » رجع«در اصل به معناي » تاب«تاب
رود و به  به كار مي» علي«وقتي اين فعل از سوي خداوند و در مورد بندگان باشد، با 

در مورد انسان گفته ». رجع«يعني » تاب«معناي لطف و رحمت كردن به بندگان است 
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». تاب اهللا علي عبده«شود:  ؛ ولي در مورد خداوند گفته مي»تاب الي اهللا«شود:  مي
شود. از اين رو اين لفظ لزوماً در جايي به  تضمين مي» تاب«در » تفضّل«گويي معناي 

رود كه شخصي گناه كرده، سپس توبه كرده باشد و خداوند توبة او را پذيرفته  كار نمي
رود ـ هرچند  و تفضّل به كار ميباشد؛ بلكه عام است و هم در مورد لطف و احسان 

گناهي در كار نباشد ـ و هم در مورد مغفرت گناه و پذيرشِ توبه. براي مثال، در آيه 
سوره توبه، در معناي لطف و احسان و تفضل به كار رفته است؛ زيرا خداوند  117
 ةالعسر ةعلقد تاب اهللا علي النبي و المهاجرين و االنصار الذين اتبعوه في سا«فرمايد:  مي

 13و حال آن كه پيامبر و مهاجرين و انصار مرتكب گناهي نشده بودند. اما در آيه ...» 
به دنياطلبي ...» تاب علي «سوره مجادله هر چند به ظاهر گناهي صورت نگرفته، لفظ 

  بعضي از صحابه و ترجيح پول و دنيا بر ديدار خصوصي پيامبر اشاره دارد.
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 الحرش سورة
    ------------------------------------------------   9آيه 

ـدوَن وَ   ِ َ َ ِایَلِهـم َوال َ ِّبوَن َمن هـا ُ اَن ِمن قَبِلِهم  ءُو ادّلاَر َواال يَن تَبَو اذل
ِـم َخصاَصـةٌ  ِ َن  ـم َوَلـو ِ ِ  اَنفُ

َ وَن  ِ  اوتـوا َويُـؤ ّا ِ َجًة   ِ ‘  ُصدوِر
ُفِلحوَن  ُ ا ُ  َ   َوَمن يوَق ُشح نَفِسه؛ فَاُو

، در مدينه ساكن شده و اهل ايمان بودند، جرانكساني كه پيش از مها
دوست دارندو به سبب آنچه (از ، هجرت كردند را كه نزد آنان كساني

دل ناراحتي و حسادتي در گونههيچ، غنايم) كه به مهاجران داده شد
؛ دهندرا) بر خود ترجيح مي و (مهاجران فقير، كننديشان احساس نميها

) بخل و حرصِ  فقط كساني )،ي(آر. هرچند خود فقير باشند كه از (شرّ
به خواسته و مطلوبِ (حقيقيِ خود) دست ، (درون) خويش در امان بمانند

  . ابنديمي
  در مدينه ساكن شده

 سوره يونس)87: ذيل آيه 364، ص: 2 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ، 
تبوأ المكان: اتخذه مباءة، » ومكُما بِمصرَ بيوتاًو أَخيه أَنْ تَبوءا لقَ  موسى  و أَوحينا إِلى«

  كقولك: توطنه، إذا اتخذه وطناً. 
 سوره يونس) 87: ذيل آيه 160، ص: 6 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج ، 

  التبوء اتخاذ المباءة أي المنزل كالتوطن اتخاذ الوطن
 التبوي  ، سوره يونس) 87آيه : ذيل 114، ص: 10 (الميزان في تفسير القرآن، ج

  أخذ المسكن و المنزل
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    -----------------------------------------------   21آيه 
ًعا ِمـن َخشـيَِة اِهللا   ِشـًعا ُمتََصـّدِ اَيتَـه{  َ َ  َجبَـٍل  َ نَلا هـَذا الُقـرءاَن   ‘َلو اَ

 َ ا ِلنلّاِس َلَعلُهم يَتََفكرو ُ ِ َ   َوتکَِل االَمثاُل ن
كه از ترس  ديديحتماً مي، كرديمرا بر كوهي نازل مي اگر اين قرآن 

را براي مردم بيان مي اين نكات مهم. شدريخت و تكه تكه مي خدافرو مي
  . كنيم تا بينديشند

  كنيم:اين نكات مهم را براي مردم بيان مي

 (دكتر مستفيد)  :ثَل: نكتة شايان توجه، سخن، دليل و برهانقد «االمثال: جمع م
 73(ك، ذيل » باالستحسان و االستغراب مثَالً ةالمتَلقّا ةالرائع ةاو القص ةسميت الصف

: كَمثَلِ 102(قا) (رك: توضيحات تكميلي » ة، الحديث و ... الصّف ةالمثل: الحج«حج)؛ 
من كالم  ةٌمن القول مقتَطَع ةجمل«كنند:  گونه تعريف مي و االَمثال : مثل را در عربي اين

اي  مثل، جمله«(سيط): » وردت فيه الي مشابِهِه بدون تغيير بذاتها، تُنقَل ممن ةٌاو مرسلَ
اي مستقل است كه بدون هيچ تغييري در موارد مشابه بكار  برگرفته از يك كالم يا جمله

اي) كه در  داستاني (واقعي يا افسانه«اند:  در فارسي نيز آن را چنين معنا كرده» رود. مي
ايضاح مطلب و مقصود خود به نثر يا نظم حكايت ميان مردم شهرت يافته و آن را براي 

(فرهنگ معين)؛ مانند: هر كه بامش بيش، برفش بيشتر. اين دو تعريف تقريباً » كنند.
بينيم كه در قرآن كريم، اين كلمه، يا اصالً به اين معنا به كار نرفته  يكي است؛ ولي مي

مثلهم كمثل «رفته است؛ مثل: است يا دست كم در بسياري از موارد به اين معنا به كار ن
 ةكأنه قيل: حالهم العجيب«گويد:  ). زمخشري در اين باره مي17(بقره: » الذي استوقد نارا

» حالت و حال عجيب«، »مثل«پس يكي از معاني » الشأن كحال الذي استوقد نارا.
، »قصه«، »صفت«سوره حشر. البته اين كلمه به معاني  16و  15هاي  است؛ مثل آيه

رود. زمخشري برخي از اين  نيز به كار مي» دليل و برهان«، »كته سزاوار توجهن«
 ةَقَد استُعيرَ المثَل ـ استعار«گويد:  بقره مي 17داند. وي ذيل آيه  كاربردها را استعاره مي

...»  ةٌاذا كان لها شأنٌ و فيها غَراب ةِاو القص ةِاالسد للمقدام [شجاع] ـ للحالِ او الصف
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شود ـ براي  استعاره مي» انسان شجاع«براي » اسد«طور كه كلمه  ـ همان» مثل«(كلمه 
برانگيز  اي كه شايان توجه است و تعجب مطلب و نكته«و » قصه«يا » صفت«يا » حال«

حجت «را » مثل«شود). فيروزآبادي نيز در قاموس از جمله معاني  ، استعاره مي»است
سوره حشر بدان اشاره  21كه در حاشيه شماره ذكر كرده » سخن«و نيز » و دليل

نكته شايان «سوره حج و برخي آيات ديگر نيز به معناي  73خواهد شد. در آيه 
يا ايها الناس ضُرِب مثٌَل فَاستَمعوا له، انّ «) به كار رفته است: ةالرائع ة(القص» توجه

در اين » مثل). «73(حج: ...» وِ اجتَمعوا له الَّذينَ تَدعونَ من دونِ اهللاِ لَن يخلُقوا ذُباباً و لَ
آيه به معنايي كه پيشتر از فرهنگ معين ذكر شد، نيست؛ چرا كه پرواضح است كه جمله 

، يك حكايت و داستان نيست كه براي ايضاح مطلب و مقصود از ...»ان الذين تدعون «
ره؛ بلكه مطلبي و غي» هر كه بامش بيش برفش بيشتر«آن كمك گرفته شده باشد؛ مثل 

در اين آيه، به معناي مطلب، » مثل«است كه خود مقصود گوينده بوده و از اين رو، 
فَان قلت: الّذي جاء به ليس بِمثَلٍ «گويد:  نكته مهم و امثال آن است. زمخشري نيز مي
بِاالستحسانِ و  ةُقّاالمتَلَ ةُالرائع ةُاو القص ةُفَكَيف سماه مثَال؟ قلت: قد سميت الصفَ

» عندهم. ةًمستَغرَب ةًلكونها مستحسن ةِاالستغرابِ مثالً، تَشبيهاً لها بِبعضِ االمثالِ المسير
حج  73رسد آنچه زمخشري گفته است، فقط به آيه  حج). به نظر مي 73(ك، ذيل 

 21ه در آيه حشر نيز صادق است؛ زيرا مطلبي ك 21اختصاص ندارد؛ بلكه در مورد آيه 
حشر ذكر شده، مثَل به معناي حكايت و داستاني مشهور كه براي ايضاح مطلب از آن 

شود، نيست؛ بلكه خود مطلبي حق و مقصود گوينده است. از اين رو  كمك گرفته مي
دانست.). ...» نكته شايان توجه، مطلب مهم و «بايد آن را در اين آيه و امثال آن، 

(صح)؛ » ضَرَب اهللاُ مثَالً: وصف و بين«كنيم آن را:  آن را. ذكر مي كنيم نضربها: بيان مي
متعدياً لواحد » ضرب«و الصواب من ذلك كلّه ان يكون «... (تا)؛ » ضرَب مثالً: ذَكَرَه«

بقره: ان اهللا ال  26(در، ذيل ...» به بدليل قوله: ضُرِب مثلٌ  مفعولٌ» مثالً«و » بين«بمعني 
  يضرب مثال ما ...).يستحيي ان 
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 ةاملمتحن سورة
    -----------------------------------------------   4آيه 

ُؤا   َء ُ يَن َمَعه، ِاذ قالوا ِلَقـوِمِهم ِانّـا  َواذل َ ه  ِا نَت َلكُم اُسَوةٌ َحَسنٌَة  قَد 
َنـا َوبَيـنَكُُم الَعـداَوةُ  ّا تَعبُدوَن ِمن دوِن اِهللا كََفرنـا بِكُـم َوبَـدا بَي ِ ِمنكُم َو

ءُ اَ  َ ِالَبيِه َالَستَغِفَرن َلـَك َوابلَغضا ه  تُؤِمنوا بِاِهللا َوحَده، ِاّال قَوَل ِا ّ بًَدا َح
ءٍ  َ ــَن اِهللا ِمــن  ــَك ِم ــکِلُ َل  اَم نــا َوِایَلــَك اَنَبنــا َوِایَلــَك « َومــا نــا َعیَلــَك تََولک َرب

 ُ َص   ا
منان كه شما در (روش برخورد) ابراهيم و همراهانش (با دش راستيبه 

ما با «در آن زمان كه به قوم خويش گفتند: ؛ سرمشقي نيكو داريد، (خدا
رابطه  با شما قطع. ي نداريمارابطه، پرستيدشما و آنچه به جاي خدا مي

دشمني و نفرت برقرار خواهد ، ميان ما و شما، يم و براي هميشهاكرده
ته اين سخن الب» . آوريد ايمان، كه به خدا كه يگانه است مگر اين؛ بود

طلبم و حتماً (از خدا) برايت آمرزش مي«ابراهيم به عمويش (كه گفت) 
(با قطع ، ». را از تو دفع كنم (عذاب) خدا توانم چيزي از(بدان كه) نمي

و آنان در ادامه گفتند:) ، ي او با دشمنان خدا منافاتي نداشت رابطه
آوريم و بازگشت رو مي كنيم و فقط به توتو توكّل مي تنها بر، پروردگارا«

  ». (ما) تنها به نزد توست
  اي نداريمرابطه

 (دكتر مستفيد) ّؤُا: [بر وزن فُقهاء] جمع بريء: دور، جدا، بركنار، آن كه رابطهرَءاش  ب
بريء يجمع علي وِزان فقهاء و اَنصباء و اشراف و كرام و «را با چيزي قطع كرده است. 

طور كه در حاشيه  : بريِّء : همان103حات تكميلي (صح) (رك: توضي» ةجمع سالم
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نيست و همچنين كلمه » بيزار و متنفر«به معناي » بريء«سوره حشر اشاره شد، كلمه 
دور، جدا، قطع رابطه «يعني » بريء«دهد؛ بلكه  معنا نمي» بيزاري و تنفّر«، »ةبراء«

شود: باراَ شريكَه:  گفته مي مثالً». دوري، جدايي، قطع رابطه«يعني » ةبراء«و نيز » كرده
فارقَه [از شريكش جدا شد] و باراَ الرجلُ امراَتَه [زنش را به طالق مبارات طالق 
داد](صح). نيز شب اول هر ماه، و بنا به قول بعضي لغويون، روز اول، و بنا بر قول 

گونه  اين گذاري را گويند و علت اين نام مي» براء«برخي ديگر، آخرين شب هر ماه را 
[به خاطر فاصله گرفتن ماه از خورشيد]؛ يا » لتَبرُّؤ القمرِ فيه من الشمس«كنند:  بيان مي

(ل). به وضوح روشن است كه منظور، نه تنفر و » النه برئٌ [دور و جدا] من هذا الشهر«
.» ة: انقطاع العصمةمعني البراء«گويد:  بيزاري، كه دوري و جدايي است. طبرسي مي

اي انقَطَعت  ةًو يقال: برِئت من فالن اَبرَاُ براء«توبه). ابوحيان نيز گفته است:  1(مج، ذيل 
صمتوبه). اينك ممكن است سؤال شود كه پس چرا در فارسي  1(بحر، ذيل .» ةُبينَنَا الع

كنند؟ پاسخ اين است كه اين كلمه در ادب كهن فارسي،  ترجمه مي» بيزار«اين كلمه را 
هاي قرآن به اين شكل باقي مانده است؛  ترجمه شده و از آن زمان در ترجمه» اربيز«

و » جدا«، »دور«در ادب كهن و قديم ايراني، به معناي » بيزار«اما بايد توجه داشت كه 
در عربي ـ بوده است؛ ولي به مرور » ةبراء«ـ يعني دقيقاً به معناي » قطع رابطه شده«

به كار رفته است. خالصه اين كه » متنفر«داده و به معناي زمان در فارسي تغيير معنا 
در معناي قديم آن؛ نه معناي معاصر » بيزار«است؛ ولي » بيزار«به معناي » ةبراء«كلمه 

ذكر شده، » بيزار«نامه دهخدا نيز اولين معنايي كه براي  آن. شايان ذكر است كه در لغت
  »).بيزار«يل نامه دهخدا، ذ است (لغت» دور، جدا، بركنار«

    -----------------------------------------------   10آيه 
  ٍت فـَـامتَِحنوهُن ِ ُؤِمنــُت ُمهــا َءكـُـُم ا ا ِاذا  يــَن ءاَمنــو َا اذل  َ ـــا اهللاُ اَعَلــُم « ي

 ِن ِ ا َ الكُّفـاِر « بِا ِجعـوهُن ِا َ ٍت فَال ُمؤِمنـ تُمـوهُن ِ ُ «فَِان َع َ الهُـن ِحـلٌّ 
 ُن َ  َ ّلو ِ َ  ُ  اَنَفقـوا« َوال ُ مـا َوالُجنـاَح َعیَلكُـم اَن تَنِكحـوهُن ‘ َوءاتو
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 َرهُن ُ  ءاتَيتُموهُن ا ُ ‘ ِاذا  اَنَفقـ ِ َوسئَئلوا مـا ِ وا بِِعَصِم الكَوا ِس ُ َوال
 اَنَفقوا ُم ُحكُم اهللاِ ‘ َو یلَسئَئلوا ما كُُم بَينَكُم« ذِل َ ‘ ٌ   َواهللاُ َعیلٌم َحك

كه زنان مؤمن ـ در حالي كه (از سرزمين كفر)  هنگامي، ماناناي مسل
خداوند از ايمان آنان . آنان را بيازماييد، اند ـ نزد شما آمدندهجرت كرده

آنان را نزد كافران ، فهميديد كه ايمان دارند اگر، پس از آن. تر استآگاه
بازگردانده فقط مردها بايد ، زيرا طبق قرارداد صلح حديبيه؛ بازنگـردانيد(

، مردهاي كافر حالل هستند و نه مردهاي كافر بر، هانه آن زن. شدند)مي
اي را كه (كافران براي ازدواج با آنان) دادهو مهريه، اند بر آن زنان حالل

)ها را ي آن (زنو در صورتي كه مهريه. به خودشان (بازپس)دهيد، اند
و زنان كافر را در ، كنيد گناهي بر شما نيست كه با آنان ازدواج، بدهيد

ايد (و هايي را كه (به زنان خود) دادهو مهريه عقد ازدواج خود نگه نداريد
، از مشركان) مطالبه كنيد، اندآنان بعد از صلح حديبيه نزد مشركان رفته

اند (و آن زنان بعد از كه (به زنان خود) داده هايي راو (مشركان نيز) مهريه
. اين حكم خداست. از شما) مطالبه كنند، اندكردهبه مدينه هجرت ، صلح

  . و خدا بسيار دانا و حكيم است، كند(او) ميان شما حكم مي
  كافران براي ازدواج با آنان

 ما أَنْفَقُوا«قوله:  )241، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، ج مآتُوه أي أعطوا » و
  الزوج الكافر ما أنفق عليها من المهر.

  
  ازدواج خود نگه نداريد در عقد

 رِ« )241، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، جمِ الْكَوافصكُوا بِعسال تُم العصم » و
 - جمع عصمة و هي النكاح الدائم يعصم المرأة و يحصنها، و إمساك العصمة إبقاء الرجل

بيل زوجته زوجته الكافرة على زوجيتها فعليه بعد ما أسلم أن يخلي عن س - بعد ما أسلم
  الكافرة سواء كانت مشركة أو كتابية.
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    -----------------------------------------------   11آيه 

يـَن َذَهبَـت   فئَئـاتُوا اذل ُ ُّفـاِر فَعـاقَب َ ال ٌء ِمن اَزواِجكُـم ِا َ َوِان فاتَكُم 
 اَنَفقوا ُ بِه؛ ُمؤِمنوَن ‘ اَزواُجُهم ِمثَل ما ي اَن ُقوا اهللاَ اذل  َوات

آنگاه ، ا را رها كردند و نزد كافران رفتندشم، تان اگر همسراني از همسران 
ي همسران شما را كه مهريه، (و كفّار (پس از آنان) دوباره ازدواج كرديد

حكم خدا چنين است كه بايد از ، به شما پرداخت نكردند، اندنزدشان رفته
اي كه (به زن مانند مهريه، اندرفته شان المال) به كساني كه همسرانبيت

همو ؛ و خود را از (خشم) خدا حفظ كنيد، (پول) بدهيد، ودنداول) داده ب
  . كه شما به او ايمان داريد

  اگر همسراني

 519، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج (إِنْ فاتَكُم و إن سبقكم و   و
من أزواجكم: أحد منهن... فإن قلت: هل إليقاع شي انفلت منكم شَي ء في هذا الموقع  ء

ء من هذا الجنس و إن قل و حقر، غير  ؟ قلت: نعم، الفائدة فيه: أن ال يغادر شيفائدة
  معوض منه تغليظا في هذا الحكم و تشديدا فيه

- (پس از آنان) دوباره ازدواج كرديد، (حكم خدا چنين است كه بايد از بيت 

اي كه (به زن اول) اند، مانند مهريهالمال) به كساني كه همسرانشان رفته
  ه بودند، (پول) بدهيد:داد

 (دكتر مستفيد)  :عاقبتم: به دنبال آن زن و بعد از او [با زن ديگري] ازدواج كرديد
به معناي » ةعقب«از » عاقبتم«اند:  (صا) فعاقبتم: بعضي گفته» فَتَزَوجتم بِاخري عقيبها«
همسران  به اين معنا كه گاهي». نوبت شما در دادن مهر فرا رسيد«است؛ يعني » نوبت«

شوند كه شما بايد مهرية آنها را از مشركين طلب  كنند و مشرك مي شما به مكه فرار مي
كنند و نوبت شما  كنيد و باز پس بگيريد، و گاهي همسران آنها به مدينه مهاجرت مي

شود، اگر كسي از شما  شود كه مهرية آنها را بدهيد. در اين موقع كه نوبت شما مي مي
اش را پس بگيرد، از مهرية اين زنان مهاجر كه  ته و نتوانسته مهريههمسرش به مكه رف



متحنة    735  سورة ا

 

زنان مسلماني را كه نزد  ةبايد به شوهران مشركشان بازپس دهيد، كم بگذاريد و مهري
و هي  ةمن العقب«اند، به همسران مسلمان آنها كه در مدينه هستند، بدهيد.  مشركين رفته

، و عاقَبتُه في ة: النوبةالعقب«(ك)؛ » اداء المهر... و معناه: فجاءت عقبتكم من ةالنوب
اند:  (صح).بعضي نيز گفته» ةو ركب هو مرَ ةً[شترِ سواري] اذا ركبت انت مر ةالرّاحلَ

اگر جنگيديد و آنها را «گرفته شده و معناي عبارت چنين است: » ةعقوب«از » عاقبتم«
اند، از  زناني را كه به مكه فرار كردهعقوبت و مجازات كرديد و غنيمتي برديد، مهرية 

غنيمت كم كرده، به شوهران مسلمانشان كه در مدينه هستند، بدهيد، سپس بقية غنايم را 
ـ فَظَفَرتم و كانت  ةمعناه: فَغَزَوتُم و اَصبتُم من الكفارِ عقبي ـ و هي الغَنيم» «تقسيم كنيد.

» حتي غَنمتُم ةٍاَصبتُموهم في القتالِ بِعقوبقال الزجاج: فعاقبتم: فَ«(مج)؛ » لكم ةُالعاقب
اين است: به دنبال آن زن و بعد از » عاقبتم«(در). اما طبق تفسير اهل بيت (ع) مراد از 

او [كه به مكه برگشته] همسر ديگري گرفتيد. در اينجا براي نمونه يك روايت ذكر 
عبداهللا  جعفر و ابي عن ابي: «كند الشرايع چنين روايت مي كنيم: شيخ صدوق در علل مي

اخري غيرِها ـ يعني تزوجها  ةٍ(عليهماالسالم): ... انَّ الّذي ذَهبت امرأتًه فَعاقَب علي امرأ
و در ادامه ...»  ةِاخري غيرَها فَعَلي االمامِ ان يعطيه مهرَ امرأته الذاهب ةًـ فَاذا تَزَوج امرأ

ر هم چيزي و غنيمتي به دست نيامد، امام مهريه را به حضرت فرمودند: حتي اگر از كفا
(رك: تفسير ...» يرُد االمام عليه اَصابوا منَ الكُفّارِ اَو لَم يصيبوا «دهد.  اين مرد مي

در » عاقبتم«). بنابراين بعيد نيست 165، ص 5؛ تفسير صافي، ج 518، ص 7برهان، ج 
(بعد از او آمد) » قَبه، به معناي جاء بِعقبهعا«اين آيه، طبق تفسير اهل بيت (ع)، از 

كه در روايت ديگري در  (قا)؛ همچنان» عاقَبه و عقَبه تَعقيبا جاء بِعقبِه«مأخوذ باشد: 
يعني تزوجها بعقب «... تهذيب، شيخ طوسي از امام صادق (ع) چنين روايت كرده است: 

  (رك: تفسير برهان، همان). ...» 
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 الصف سورة
    -----------------------------------------------   11ه آي

ِــاَمواِلكُم َواَنفُِســكُم  ِهــدوَن  َســبيِل اِهللا ب ُ ِــاِهللا َوَرســوِله؛ َو ‘ تُؤِمنــوَن ب
وَن  َ ُ تَع ٌ َلكُم ِان كُن   ذِلكُم َخ

در راه خدا سخت  هايتانبه خدا و پيامبرش ايمان آوريد و با اموال و جان 
  . ن بهتر استفهميديد كه) اين برايتا(مي، دانستيداگر مي. بكوشيد
  سخت بكوشيد

 (دكتر مستفيد) كوشيد. سخت بكوشيد. شايان ذكر است كه  تجاهدون: سخت مي
سخت كوشيدن «به معناي » جهد«از ماده » جهاد«به معناي جنگ نيست؛ بلكه » جهاد«

يكي از مصاديق آن است و نه » جنگ«است و » و تمام وسع و توان را به كار بردن
» من قول او فعل ةو استفراغُ ما في الوسعِ والطاق ةهاد: هو المبالَغالجِ«معناي لغوي آن: 

  (ل، تا).



نافقون    737  سورة ا

 

  املنافقون سورة
    -----------------------------------------------   4آيه 

ُم تُعِجبَُك اَجسـاُمُهم  َ ِ « َوِاذا َراَي ِ َسـَمع ِلَقـو ُـم ُخُشـٌب « َوِان يَقولـوا   َ َ

َ لُک َصيَحٍة َعیَلِهم« ُمَسنَدةٌ  َسبو َ ‘ الَعُدو ُ ُ  ُ  « قاتََلُهُم اهللاُ ‘ فَاحَذر ّ اَ
  يُؤفَكوَن 

) آنان، را ببيني هنگامي كه آنان و اگر ، آيدخوشت مي از ظاهرِ (باايمانِ
(ولي در باطن) گويي ؛ كني شان گوش مي به سخنان، (سخني) بگويند

(و  اندشده فايده) هستند كه (به ديوار) تكيه دادهيي خشك (و بيهاچوب
برند و) هر وحشت به سر مي پيوسته در ترس و. ندارندمصرف ديگري 

. هستند آنان )،ين) دشمن (توتر(بزرگ. پندارندرا بر ضد خود مي فريادي
همه دليل و  خدا نابودشان كند! چگونه (با اين. از آنان حذر كن، بنابراين
  شوند؟!از حق بازگردانده مي )،شيطان يوسيلهباز هم به، معجزه
  آيدخوشت مي

 (دكتر مستفيد) لَه االمرُ « آيد: تعجبك اجسامهم: از [ظاهر] آنها خوشت ميماذا ح
رود كه در عربي در جايي بكار مي» اعجاب«مع)، »(علي العجب و سرّه قيل: اعجبه

و لو  ةخيرٌ من مشرك ةمؤمن ةو لَاَم« انسان از كسي يا چيزي خوشش بيايد، مثل: 
كنيز مؤمن از زن مشرك بهتر است هرچند از آن زن مشرك ): «221(بقره: » اَعجبتْكم

ال يحل لك النساء من بعد ُ و ال أَن تَبدلَ بِهِنَّ من أَزواجٍ و لو « ، يا »خوشتان بيايد
جاي بعد از اين زنان بر تو حالل نيستند و نه اينكه به): «52(احزاب: » اَعجبك حسنُهنّ

شيء معجِب: «، »چند كه از زيبايي آنها خوشت آيدهمسرانت همسر ديگري بگيري، هر
نيست، بلكه » به تعجب درآوردن» «اعجاب«(ل)؛ پس معناي » اذا كان حسنًا جدا 
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بايد در نظر داشت كه فاعل اين فعل، ». انسان از چيزي خوشش بيايد«يعني » اعجاب«
ح كبنّ، يا مثل: همان چيزي است كه انسان از آن خوشش آمده است،مثل: اَعجسنُه

  ةُاَعجبتْكم، يعني: اَعجبتْكم المشرك
    ------------------------------------------------   7آيه 

 يَنَفّضــوا  ّ  َمــ ِعنــَد َرســوِل اِهللا َحــ َ َ التُنِفقــوا  يــَن يَقولــو اذل ُ ُ ’
 َ َ اليَفَقهو ُنِفق ِت َواالَرِض َولـِكن ا وم ئُِن الس ا َ   َوهلِل 

كه نزد پيامبرهستند (و از  به كساني«گويند:يكساني هستند كه م، آنان
حال ؛ ». پول ندهيد تا (از اطراف او) پراكنده شوند، نظر مالي زير فشارند)

 ولي منافقان؛ هاي آسمان و زمين فقط براي خداستكه گنجينه آن
  . نميفهمند

  پول ندهيد

 (دكتر مستفيد)  . ... صدقه دادن«عناي به م» انفاق«التنفقوا علي ...: پول ندهيد به «
انفق المال: اخرجه من حوزته و «است: » خرج كردن مال«نيست؛ بلكه به معناي 

  ).6(مع) (رك: طالق: » صرفه



 739  سورة اتلغابن  

 

 التغابن سورة
    -----------------------------------------------   2آيه 

ٌ َوِمنكُم ُمؤِمنٌ   ِ ِنكُم  َ ي َخَلَقكُم  هَُواذل ‘ ٌ ا تَعَملوَن بَص ِ   َواهللاُ 
و بعضي ، برخي از شما كافر، آنپس از . ست كه شما را آفريد او كسي 

  . و خدا به كارهايتان بيناست، اند(ديگر)مؤمن
  پس از آن

 الفاء في  )295، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، ج»نْكُمتدل على مجرد » فَم
ترتب الكفر و اإليمان على الخلق فال داللة في التفريع على كون الكفر و اإليمان 

ر مخلوقين، و إنما المراد انشعابهم فرقتين:بعضهم كافر و بعضهم مخلوقين هللا تعالى أو غي
  مؤمن.

    ----------------------------------------------   14آيه 
ـــم   ا َلكُ ـــُدو ُـــم َع ـــم َواَوالِدك ُ ـــن اَزواِج  ِم ا ِا ـــو ـــَن ءاَمن ي َا اذل  َ ــــا ي

 ُ ٌ ‘ فَاحَذرو  اهللاَ َغفوٌر َرح  َوِا تَعفوا َوتَصَفحوا َوتَغِفروا فَِا
. دشمن شما هستند، تان از همسران و فرزندانبرخي ، اي مسلمانان

اگر (آنان  )،(با وجود اين. جاي) آنان بپرهيزيدهاي بياز (خواسته، بنابراين
، پوشي كنيد و (عيوب آنان را) بپوشانيدرا) ببخشيد و (از ايشان) چشم

  . زيرا) خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است؛ بخشدمي (خدا نيز شما را
  ن را) بپوشانيد(عيوب آنا 

 رُوا« )24، ص: 10 (التبيان في تفسير القرآن، جتَغْف أي تستروا ذنوبهم.» و  
 رُوا«) 452، ص: 10 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جتَغْف وا وفَحتَص أي » و

  تتجاوزوا عنهم و تستروا ما سبق منهم.
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 تَ )321، ص: 14 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج رُوا تستروها وغْف
  بإخفائها و تمهيد معذرتهم فيها.



 741  سورة الطالق  

 

 الطالق سورة
    ------------------------------------------------   1آيه 

ةَ   َواَحُصـوا الِعـد ن ِ ِ ِلِعـد َء فََطّلِقـوهُن
 ُ انلِّسـا ُ  ِاذا َطلقـ ِ َا انلـ 

َ ا ُقـوا اهللاَ « ي َوات
ُم   اَن« َرب ُجَن ِاّال ن َواليَ ِ ِ هُن ِمن بُيو ِ ُ ِّنَةٍ  الت َ بِفاِحَشٍة ُمبَ ‘ يَأت

التَـدري َلَعـل اهللاَ ‘ َوَمن يَتََعد ُحدوَد اِهللا فََقد َظَلـَم نَفَسـه{‘ َوتکَِل ُحدودُ اهللاِ 
ا ً ِدُث بَعَد ذِلَك اَ ُ  

زماني  را در آنان، را طالق دهيد خواهيد زنانكه مي هنگامي، اي پيامبر
 و (روزهاي) عده، شودشان آغاز مي هدوران عد، طالق دهيد كه پس از آن

را از (خشم) خدا يعني مالك  خود )،و (در اين مورد، تا به آخر بشماريد را
 يشانهارا از خانه صورت كه) آنان (بدين؛ حفظ كنيد، اختيارتان و صاحب

مگر در صورت ارتكاب كار ؛ و آنان (نيز) نبايد خارج شوند، بيرون نكنيد
 مرزهاي، اين (دستور)ها )،(آري. اش) آشكار استزشتي كه (زشتي بسيار

و كسي كه (با گناه) به مرزهاي ، را از آن فراتر نهاد) خداست (كه نبايد پا
 شايد؛ داني(تو) نمي. شك به خودش ستم كرده است بي، خدا تجاوز كند

 وضعيت جديدي ايجاد كند (و دوباره آن دو، خداوند پس از اين (طالق)
  . آشتي دهد) را با هم الفت و

  خواهيد زنان را طالق دهيدمي
 هِنَّ« )312، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، جتدعنَّ لفَطَلِّقُوه النِّساء إِذا طَلَّقْتُم «

أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء و أشرفتم على ذلك إذ ال معنى لتحقق الطالق بعد وقوع 
 .6اآلية: المائدة: » لَى الصالةِ فَاغْسلُواإِذا قُمتُم إِ«الطالق فهو كقوله: 
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  و دوباره آن دو را با هم الفت و آشتي دهد

 راً رغبة في الرجعة.  )232، ص: 6 (الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، جأَم
القمي: لعلّه أن يبدو لزوجها في الطالق فيراجعها. و عن الصادق (ع) المطلقة تكتحل و 

  و تلبس ما شاءت من الثياب الن اللّه تعالى يقول لعل اللّه ... إلخ.تختضب و تطيب 
  313، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، ج( » كذل دعثُ بدحي لَّ اللَّهرِي لَعال تَد
أي أمرا يقضي بتغير الحال و تبدل رأي الزوج في طالقها بأن يميل إال االلتيام و » أَمراً

  بة حب الرجوع إلى سابق الحال.يظهر في قلبه مح
    ------------------------------------------------   2آيه 

ــدوا   ِ
وٍف َواَ َــ ِ  وٍف اَو فــاِرقوهُن ـَـ ِ  فَاَمِســكوهُن فـَـِاذا بََلغــَن اََجَلُهــن

اَدةَ هلِل  َن يُؤِمُن بِـاِهللا ‘ َذَوي َعدٍل ِمنكُم َواَقيُموا ال ذِلكُم يوَعُظ بِه؛ َمن 
 ِ ِ ً َوَمن يَتِق اهللاَ ‘ َوایلَوِم األ َ َعل َله{ َم َ   

را با نيكي (در  يا آنان، زمان عده(شان)رسيدند هنگامي كه به پايان 
و دو نفر ، ي و خوشي از آنان جدا شويدخوبيا به، همسري خود) نگه داريد

اگر از ، و (اي گواهان. را از ميان خودتان (بر طالق آنان) گواه بگيريد عادل
را  آن گواهي، برداري از) خدا ي (فرمان زهبه انگي، شما گواهي خواستند)

با اين ، روز قيامت ايمان دارد كسي كه به خدا و. نقص ادا كنيدكامل و بي
، را از (خشم) خدا حفظ كند هر كس خود. شود(سخنان) پند داده مي

رهايي (از مشكالت زندگي) پيش پايش مي راهي براي نجات و )،(خداوند
  ؛ گشايد

  از شما گواهي خواستنداي گواهان! اگر  

 32، ص: 10 (التبيان في تفسير القرآن، ج( »لَّهةَ لوا الشَّهاديمأَق إذا طولبتم » و
  بإقامتها.
 ها الشهود عند الحاجة. )187، ص: 5 (تفسير الصافي، جةَ ايوا الشَّهاديمأَق و  
 وا  قوله تعالى )233، ص: 6 (الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، جيمأَق و

  الشَّهادةَ أيها الشهود عند طلبها.



 743  سورة الطالق  

 

    -----------------------------------------------   4آيه 
ـٍر َو   ” َواّلـ  ُ ُن ثَلــَثةُ اَ ُ فَِعـد ُ ئِكُم ِاِن ارتَبـ ِسـا ـيِض ِمـن  َ ئئـي يَِئسـَن ِمـَن ا
ِضَن   ” اّلـ َ  َ َلُهن ‘ ئئي  َ اِل اََجلُُهن اَن يََضعَن  ِق ‘ َواُولـُت االَ اهللاَ  َوَمن يَتـ

ا ً ُ ه؛ ي ِ َعل َله{ ِمن اَ َ  
چنانچه شما شك ، اندكساني از زنان شما كه از عادت ماهانه نوميد شده

و (همچنين) ، ست يا به علت ديگر) سبب پيري به، داريد (كه اين حالت
شان سه عده، شوندعادت نمي )ولي دچار، زناني كه (در سن عادت هستند

هر  )،(آري. شان است (تا زمان) وضعِ حمل، بارداري زنان  و عده، ماه است
كارش را برايش آسان ، خداوند، كس كه خود را از (خشم) خدا حفظ كند

  . كندمي
  سبب پيري است يا به دليل ديگر)چنانچه شما شك داريد (كه اين حالت به

 المراد باالرتياب الشك في يأسهن من )316، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، ج 
المحيض أ هو لكبر أم لعارض، فالمعنى: و الالئي يئسن من المحيض من نسائكم و 

  شككتم في أمر يأسهن أ هو لبلوغ سنهن سن اليأس أم لعارض فعدتهن ثالثة أشهر.
  شوند(در سن عادت هستند ولي دچار) عادت نمي

 نَ«) 316، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، جسئي ياللَّائ و المعنى: و إلخ، » و
  الالئي لم يحضن و هو في سن من تحيض فعدتهن ثالثة أشهر.

    -----------------------------------------------   12آيه 
ا   ـو َ ُن تِلَع َ ُ بَيـ ُل االَ َ ٍت َوِمَن االَرِض ِمثَلُهن يَتَـ و َ ي َخَلَق َسبَع  هللاُ اذلا

 ٌ ٍء قَد َ  ِ
 لُکّ َ   اَن اهللاَ 

، ريد و مانند همان (تعداد آسمان)ست كه هفت آسمان را آف كسي، »اهللا«
در ميان آسمان)،از جانب او، كارِ (تدبير جهان؛ از جنس زمين (خلق كرد)

شود تا بدانيد كه خدا بر هر كاري مرحله به مرحله نازل مي، ها و زمين
  . گيردهمه چيز را فرا مي، گمان علم خداوند كه بي و اين، تواناست
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  از جنس زمين 

 (دكتر مستفيد)  ًةخاتم من فضّ«بيان جنس است؛ مثل: » من«من االرض: ظاهرا .«
  جنس االرض. شود: خلق مثل السموات من تقدير آن چنين مي



 745  سورة اتل  

 

  التحریم سورة
    -----------------------------------------------   2آيه 

ِنكُم  َ اَ ِۀل َ َض اهللاُ َلكُم  َ َ كُم‘ قَد  ُ « َواهللاُ َمول َك   َوهَُوالَعیلُم ا
را (با دادن تمام كفاره يا بخش  هايتانراستي خداوند شكستن قسمبه 

ي اين و همه، سرپرست شماست(، خداوند. اندكي از آن) مجاز كرده است
  . بسيار دانا و حكيم است و اوست كه، از جانب خود اوست)، قوانين

  بخش اندكي از آنبا دادن كفاره يا انجام

 يسقط تبعته في  و تحلة اليمين هو فعل ما )46، ص: 10 (التبيان في تفسير القرآن، ج
  ء من المحلوف عليه اليمين إما بكفارة او بتناول شي

    -----------------------------------------------   10آيه 
اََت لــوٍط   َ اََت نــوٍح َوا َ ََفــرُوا ا يــَن  َب اهللاُ َمــَثًال ِلذل َ ــَت « َ َ نَتــا 

ُما ِمَن اِهللا َشـيئًئا َوقيـَل  ا فََلم يُغِنيا َع ُ ِ فَخانَتا َ ِ ِ ِمن ِعباِدنا صا َعبَد
 َال انلّاَر َمَع ادّلاِخیلَن ادخُ 

) همسر نكته، براي كافران، خداوند ي را بيان كرد: (سرگذشتنوح  ي مهم
مان قرار  ي شايسته از بندگان و همسر لوط را كه در همسريِ دو بنده

ي  آن شد كه (آن دو بنده، سرانجام. دو خيانت كردند آنگاه به آن. داشتند
ي  و آن رابطه، ا از آن دو زن دور نكردند(اي از عذاب خدا رذره )،صالح

و (به آن دو) گفته شد: ، هيچ سودي به حال آن زنان نداشت)، همسري
  ». وارد آتش شويد، شوندبا كساني كه وارد (دوزخ) مي«

  در همسري

 (دكتر مستفيد)  در عربي كنايه از » تحت«تحت: در نكاح [در اينجا]: گاه كلمة
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اذا «(مع)؛ مثل اين مصرع از قصيدة فرزدق: » ةالزوجيهو كنايه عن «زوجيت است: 
 ة[زني از قبيلة حنظل ةكه مردماني پست بودند] تحتَه حنظلي ةباهلي [مردي از قبيلة باهل

إذا «(جامع)، » اي تحت تَصرُّفه و في نكاحه»: «كه مردماني محترم و شريف بودند]...
له ولد منها فذاك ا ةباهلي تحته حنظلي *ع(تهذيب)، كه در بعضي كتب بجاي » لمذر

  »تحته«



 747  سورة القلم  

 

  القلم سورة
    -----------------------------------------------   9آيه 

 َوّدوا َلو تُدِهُن فَيُدِهنوَن  
(با تو) به نرمي رفتار مي، در نتيجه. دوست دارند كه (با آنان) مدارا كني

  . نمايندكنند و مدارا مي
 كه

 (دكتر مستفيد) هنُ: كه سختگيري نكني لو تُد 

    -----------------------------------------------   18آيه 
  َ نوَن َوال   ستَ

  . نگفتند» ان شاء اهللا«و اين در حالي بود كه 
 نگفتند» ان شاء اهللا«

 تَثْنُونَ« )505، ص: 10 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جسال ي أي غير مستثنين »و
في أيمانهم فلم يقولوا إن شاء اهللا فإن قول القائل ألفعلن كذا إال أن يشاء اهللا استثناء و 

  شاء اهللا منعي أو تمكين مانعيمعناه إال أن ي
  تَثْنُونَ« )374، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، جسال ي لم يقولوا إال أن يشاء » و

  اهللا اعتمادا على أنفسهم و اتكاء على ظاهر األسباب.
    -----------------------------------------------   19آيه 

مِئوَن   ُ نا ئٌِف ِمن َربَِّك َو  فَطاَف َعیَلها طا
باليي از سوي ، ي كه آنان در خواب بودنددر حال )،هنگام (شب، پس از آن

  . پروردگارت گرد آن باغ چرخيد و فرود آمد
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 فرود آمد

 ي (طاف) بحرف (على) لتضمينه معنى:  )77، ص: 29 (التحرير و التنوير، جعد
  تسلط أو نزل

    -----------------------------------------------   20آيه 
  ِ  ل َ  فَاَصبََحت 
 شد كهيش از بين رفت و) همچون باغي هاي ميوه (همه، در نتيجه 

  . هايش چيده شده است(پيشتر) ميوه
 هايش چيده شده استهمچون باغي شد كه (پيشتر) ميوه

 رِيمِ  )590، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جكَالص تحبفَأَص ...
  كالمصرومة لهالك ثمرها. 

  34، ص: 15 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج(  تحبفَأَص
ء ففعيل بمعنى مفعول كالبستان الذي صرمت ثماره بحيث لم يبق فيها شي رِيمِكَالص  
  رِيمِ« )374، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، جو هو الشجر المقطوع ثمره» كَالص  

    -----------------------------------------------   42آيه 
َستَطيعوَن   جوِد فَال  الس َ َن ِا َ  يَوَم يُكَشُف َعن ساٍق َويُد

شود و آنان به سجده كردن خت ميدر آن روز كه اوضاع بسيار س
  ؛ توانند (سجده كنند)و نمي، شوندفراخوانده مي

 شود و آنانكه اوضاع بسيار سخت مي

 نْ ساقٍ )594، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جع كْشَفي موفي  ي
حيح: يده معنى: يوم يشتد األمر و يتفاقم، و ال كشف ثم و ال ساق، كما تقول لألقطع الش

  مغلولة، و ال يد ثم و ال غل، و إنما هو مثل في البخل.
  تقول العرب قامت الحرب على  )508، ص: 10 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج

  ساق و كشفت عن ساق يريدون شدتها



اقّة    749  سورة ا

 

 ةالحاقّ  سورة
    -----------------------------------------------   7آيه 

َي ال  َ ِنيََة اَيّـاٍم ُحسـوًما فَـ َ َهاَعیَلِهم َسبَع یَلاٍلَ   ُـم َس  َ َ   َ ـا  َقـوَم ف
ِويٍَة  ٍل  َ   اَعجازُ 

(تندبادي) كه خدا آن را در هفت شب و هشت روزِ نحس و پياپي بر آنان 
بيني كه به ها وروزها) مي پس آن قوم (تنومند)را در آن (شب. مسلّط كرد
  هاي درختان خرما هستند گويي تنه؛ اندخاك افتاده

اند. از درون (متالشي و) درون (متالشي و) تهي شدهكه بر زمين افتاده و از 
  اندتهي شده

 ةٍ« )517، ص: 10 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جنَخْلٍ خاوِي جازأَع مو »...كَأَنَّه
  قيل خاوية فارغة خالية األجواف 

  ةٍ خلت أجوافها بلى  )48، ص: 15 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جخاوِي
فسادا و قال ابن شجرة كانت تدخل من أفواههم فتخرج ما في أجوافهم من الحشو من و 

  أدبارهم فصاروا كأعجاز النخل الخاوية.
  كلة األجواف )217، ص: 5 (تفسير الصافي، جĤةٍمتخاوِي  
  ةٍ« )347، ص: 4 (تفسير جوامع الجامع، جنخرة خالية األجواف»نَخْلٍ خاوِي  

    -----------------------------------------------   20آيه 
ُت   ّ َظنَ ّ ُملـٍق ِحسابِيَه  ِا  اَ

  ». رو خواهم شد رسي (اعمال) خود روبهمن يقين داشتم كه با حساب
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 من يقين داشتم كه

 520، ص: 10 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج( »أي علمت و أيقنت »إِنِّي ظَنَنْت
  في الدنيا
  أَنِّ« )399، ص: 19 (الميزان في تفسير القرآن، ج إِنِّي ظَنَنْتهسابِيالقٍ حالظن » ي م

  بمعنى اليقين،
  أي أيقنت )261، ص: 10 (البحر المحيط في التفسير، ج :إِنِّي ظَنَنْت  
  اي تيقّنت كذا في التّوحيد )219، ص: 5 (تفسير الصافي، ج إِنِّي ظَنَنْت  



ن    751  سورة ا

 

 الجن سورة
    ------------------------------------------------   1آيه 

ّنِ   ِ ُه استََمَع نََفٌر ِمَن ا  اَن َ َ ِا ِ ءانًا َعَجًبا قُل او ُ عنا  ِ َ ا ِانّا  فَقالو  
ها(به قرآن)گوش فرا دادند و پس  بگو: به من وحي شده كه گروهي از جن

  . ؛ آور شنيديمما سخناني خواندني و شگفت«از آن (به قوم خود) گفتند: 
  سخناني خواندني

 (دكتر مستفيد) اصل مصدر  (ميز) اين كلمه در» كالماً مقروءاً«اي:  قراناً: خواندني
(ل) ـ و بعداً اسم خاص براي كتاب آسماني » و قُراناً ةقرأه يقرأه قَراءاً و قراء«است ـ 

مسلمانان شده است. ظاهراً در اين آيه و امثال آن، مصدري است كه به معناي اسم 
  )21و بروج:  77. (رك: واقعه: مفعول به كار رفته است

  نا قُرْآناً أي كتابا  )94، ص: 15 ، ج(روح المعاني في تفسير القرآن العظيمعمإِنَّا س
مقروءا على ما فسره به بعض األجلة و فسر بذلك لإلشارة إلى أن ما ذكروه في وصفه 
مما يأتي وصف له كله دون المقروء منه فقط، و المراد أنه من الكتب السماوية و التنوين 

  للتفخيم أي قرآنا جليل الشأن
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  املزّمل سورة
    ------------------------------------------------   6آيه 

َ اََشد َوطئًئا َواَقَوُم قيًال   ِ ِل  ناِشئََة ایل ِان  
و گفتار (و اذكاري كه در) آن (به كار ، بيشتر، دوام و ثبات عبادت شبانه

  . تر) استاز خطا و لغزش دورتر (و خالصانه، رود)مي
- دوام و ثبات عبادت شبانه، بيشتر و گفتار (و اذكاري كه در) آن (به كار مي

  تر) استاز خطا و لغزش دورتر (و خالصانه رود)،

 (دكتر مستفيد) و«: قيام و برخاستن [در شب]: ناشئة	و جعفر ابي عن المروي 
(مج) (رك: » الليل ةصال الي الليل آخر في القيام هي: قاال انهما السالم عليهما عبداهللا ابي

ت مثل حادثه و واقعه يا ، يا تاء اسميه اسةدر ناشئ» ة«: ناشئَةَ : 173توضيحات تكميلي
). 145(براي توضيح بيشتر رجوع كنيد به توضيحات تكميلي  ةتاء مصدريه مثل عافي

مصدر، من  ةالناشئ«مصدر آن است: » ةناشئ«بوده، » قام و نهض«به معناي » نشأ«فعل 
». قيام الليل«يعني » الليل ةناشئ«(ك). پس » ةكالعاقب ةنَشَأ اذا قام و نهض، علي فاعل

السالم روايت  طور كه در حاشيه گذشت، از امام باقر و امام صادق عليهما ين معنا همانا
نَشَأَ الشيء: «نيز هست: » به وجود آمد و حادث شد«به معناي » نشأ«شده است. البته 
و » شده ايجادشده و حادث«به معناي » ةناشئ«(مع). در اين فرض، » تجدد وحدثَ

است؛ يعني عبادت ايجادشده [در شب]. در فرض يكم، » عبادت [در شب]«كنايه از 
» في«، مصدريه و در فرض دوم اسميه است و در هر دو صورت، اضافه به تقدير »ة«

تر. اشد وطأً: پابرجاتر، استوارتر  تر، سخت محكم اَشَد:».). في الليل ةالناشئ«است؛ يعني 
هو شديد «(ك، بحر)؛ » و ابعد من الزَلَل اشد وطأً: اشد ثبات قَدمٍ«و دورتر از لغزش: 



زّمل    753  سورة ا

 

در اصل » وطء«(مع). » في االرض الوطء في امره: اي ثابت القدم فيه كمن يشد و طأته
و به معناي پا گذاردن و لگد كردن است. (رك: توضيحات » وطئَ ، يطَأُ«از مصدر 
او اثقل و اغلظ «وارتر: تر، دش اند كه يعني: سخت : اَشَد وطئئًا: بعضي گفته174تكميلي

(ك، » السالم: اللهم اشْدد وطأتك علي مضَر. النهار من قوله عليه ةعلي المصلي من صال
و المراد ان قيام «اند:  البيان همين نظر را پذيرفته بحر). مرحوم سيد رضي نيز در تلخيص

وطأ عليك اي اصعب و اشقّ كما يقول القائل: هذا االمر شديد اذا  ةالوطأ الليل اشد لَيع
ظاهراً اما اين معني صحيح نيست؛ بلكه مراد اين ». وصف بلوغه منه و صعوبته عليه.

است كه نماز شب و عبادت در شب استوارتر است و نه دشوارتر. زيرا اوالً: اين آيه در 
مقام تعليل براي انتخاب شب براي نماز شب خواندن است. به عبارت ديگر معني ندارد 

وييم: نماز شب بخوان؛ چون نماز شب، دشوارتر است. ثانياً: اگر معني اين باشد كه بگ
تناسبي ندارد. نكته ديگر اينكه » اقوم قيالً«كه نماز شب دشوارتر است، با عبارت 

الليل اشد  ةان ناشئ«تمييز هستند و تقدير عبارت چنين است: » قيالً«و » وطأ«كلمات 
ظاهراً عبادت شبانه به انساني تشبيه شده كه پا ». النهار] ةناشئ وطأتُها و اقوم قيلُها [من

آورد. شايد منظور اين باشد كه  برجا و استوار ايستاده و سخنان صحيح به زبان مي
عبادت شبانه ـ به خاطر فراغ بال از مشاغل روزانه ـ پا برجاتر است؛ يعني انسان 

را به پايان نبرد، و نيز اذكار آن تر انجام دهد و زود آن  تواند آن را طوالني مي
و «تر است، يا ـ به خاطر آرام بودن محيط ـ خطا و اشتباه در آن كمتر است:  خالصانه

 ةكونها اشد وطأ كنĤيه من كونها اثبت قدمًا لصفاء النفس و عدم تكدرها بالشواغ النهاري
» لقلب و هدو االصوات.... و المراد بكونها اقوم قيالً كونها اثبت قوال و اصوب لحضور ا

تر يا استوارتر، پا بر  تر و دورتر از كجي، خالصانه صحيح :اقوم(ميز). و اهللا العالم.). 
و «(مع)؛ » القول القيل:«گفتار، سخن:  قيالً:است. » قام«جاتر. اين كلمه، افعل تفضيل از 

يل از قام ، افعل تفض»اقوم«(صح). » في الحديث: نَهي عن قيل و قال و هما اسمان
: قام«را دريابيم: » قام«بايد نخست معناي » اقوم«است. از اين رو براي فهم معناي 
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، يا به »اقوم«(مع). پس » نهض منتصباً دون عوجٍ او التواء: قام«(مع)؛ » توقف عن السير
تر و دورتر از كجي و انحراف است. و بعيد نيست  تر يا به معناي صاف معناي ثابت
اَسد «(مج)؛ ...» و اثبت للقول لفراغ البال  ةاصوب للقراء: اقوم قيالً«باشد: دومي مراد 

علي الصواب الن  ةاشد استقام«(ك)؛ ...» لهدو االصوات  ة[استوارتر] مقاالً و اثبت قراء
» اثبت قوالً و اصوب«(بحر)؛ » يضطرب علي المصلّي ما يقرؤه	فال ةاالصوات هادئ

  (ميز).
    -----------------------------------------------   18آيه 

ءُ ُمنَفِطٌر بِه؛ال  ما َن َوعُده{ َمفعوًال ‘ س 
گمان)  (بي. آسمان به سبب (شدت و سختي) آن روز شكافته خواهد شد

  . ي خدا تحقّق ميابد وعده
  به سبب (شدت و سختي) آن روز

 مثلها في » بِه«الباء في  )642، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
فانفطر به، يعنى: أنها تنفطر بشدة ذلك اليوم و هو له كما  قولك: فطرت العود بالقدوم

  ء بما يفطر به. ينفطر الشي
  أي بسبب شدة ذلك اليوم )319، ص: 10 (البحر المحيط في التفسير، ج  
  ولًا« )69، ص: 20 (الميزان في تفسير القرآن، جفْعم هدعكانَ و رٌ بِهنْفَطم ماءالس «

ى شدة اليوم، و االنفطار االنشقاق و تذكير الصفة لكون السماء جائز إشارة بعد إشارة إل
لليوم، و الباء بمعنى في أو للسببية، و المعنى » بِه«الوجهين يذكر و يؤنث، و ضمير 

  السماء منشقة في ذلك اليوم أو بسبب ذلك اليوم أي بسبب شدته.



ّد    755  سورة ا

 

  املّدثر سورة
    ----------------------------------------------   53آيه 

   َ « َّال ِ افوَن األ َ   ةَ بَل ال
البته ايمان نياوردن آنان به سبب . افتدبه هيچ وجه (چنين اتفاقي نمي

بلكه آنان از آخرت ؛ شود)اين نيست كه به آنان كتاب آسماني داده نمي
  . ترسندنمي

شود) بلكه آنان از (به سبب اين نيست كه به آنان كتاب آسماني داده نمي
  ترسندآخرت نمي

 رَةَ فلذلك  )656، ص: 4 تنزيل، ج(الكشاف عن حقائق غوامض الخĤْخافُونَ اللْ ال يب
  أعرضوا عن التذكرة ال المتناع إيتاء الصحف

  خافُونَ  )149، ص: 15 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جلْ ال يب
الĤْخرَةَفلذلك يعرضون عن التذكرة ال المتناع إيتاء الصحف و حصول مقترحهم كما 

  يزعمون
  رَةَ، و لذلك  )340، ص: 10 المحيط في التفسير، ج (البحرخĤْخافُونَ اللْ ال يب

  أعرضوا عن التذكرة ال المتناع إيتاء الصحف
  رَةَ أي ليس ما قالوه إلّا  )308، ص: 29 (التحرير و التنوير، جخĤْخافُونَ اللْ ال يب

  ي ال يؤمنون بهاتنصال فلو أنزل عليهم كتاب ما آمنوا و هم ال يخافون اآلخرة، أ
  رَةَ« )100، ص: 20 (الميزان في تفسير القرآن، جخĤْخافُونَ اللْ ال يردع لهم » كَلَّا ب

بما يريدونه من نزول كتاب سماوي على كل واحد منهم فإن دعوة الرسالة مؤيدة بĤيات 
بينة و حجج قاطعة ال تدع ريبا لمرتاب فالحجة تامة قائمة على الرسول و غيره على 
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  حد سواء من غير حاجة إلى أن يؤتى كل واحد من الناس المدعوين صحفا منشرة.
    -----------------------------------------------   54آيه 

َرةٌ   ِ ه{ تَذ  ِان  َّال
زيرا كتاب آسماني فقط براي ؛ پندارندبه هيچ وجه (چنين نيست كه مي

  . ست پند و يادآوري، و اين) قرآن، شودپند و يادآوري مردم نازل مي
پندارند، زيرا كتاب آسماني فقط براي پند ويادآوري يچنين نيست (كه آنان م

  شود و اين) قرآن پند و ياد آوري استمردم نازل مي

  رَةٌ« )100، ص: 20 (الميزان في تفسير القرآن، جتَذْك ردع ثان القتراحهم » كَلَّا إِنَّه
كرة و نزول كتاب سماوي لكل امرئ منهم، و المعنى ال ننزل كتابا كذلك أن القرآن تذ

موعظة نعظهم به ال نريد به أزيد من ذلك، و أثر ذلك ما أعد للمطيع و العاصي عندنا من 
 الجزاء.

 كَلَّا ردع ثان مؤكّد للردع الذي قبله، أي ال  )308، ص: 29 (التحرير و التنوير، ج
 يؤتون صحفا منشورة و ال يوزعون إلّا بالقرآن.و جملة إِنَّه تَذْكرَةٌ تعليل للردع عن

  سؤالهم أن تنزل عليهم صحف منشّرة، بأن هذا القرآن تذكرة عظيمة
    -----------------------------------------------   56آيه 

ءَ   َشا  اَن  َ ِاّال و ُ َغِفَرِة ‘ اهللاُ   َوما يَذ  هَُواَهُل اتلقوي َواَهُل ا
ست كه شايسته او كسي. كه خدا بخواهد مگر اين؛ گيرندآنان پند نمي

و (او) اهل آمرزش ، ان نگه داردخود را از (خشم) او در ام، است انسان
  است

  شايسته است انسان خود را از (خشم) او در امان نگه دارد

 أي أهل ألن يتقى منه ألن له الوالية  )101، ص: 20 (الميزان في تفسير القرآن، ج
  ء، و بيده سعادة اإلنسان و شقاوته المطلقة على كل شي

  أي هو أهل أن يتقي محارمه و  )593، ص: 10 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
أهل أن يغفر الذنوب عن قتادة وروي مرفوعا عن أنس قال إن رسول اهللا ص تال هذه 



ّد    757  سورة ا

 

اآلية فقال: قال اهللا سبحانه أنا أهل أن أتقى فال يجعل معي إليه فمن اتقى أن يجعل معي 
  إلها فأنا أهل أن أغفر له

  340، ص: 10 (البحر المحيط في التفسير، ج( ولُ التَّقْوى هأي أهل أن يتقى و  أَه :
يخاف، و أهل أن يغفر. وروى أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه أن النبي صلّى اللّه 

يقول لكم ربكم جلت قدرته و عظمته: أنا أهل أن «عليه و سلم فسر هذه اآلية فقال: 
  ».ا أغفر لهأتقى، فال يجعل يتقى إله غيري، و من اتقى أن يجعل معي إلها غيري فأن

  لُ التَّقْوى )657، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جأَه ولُ   هأَه و
الْمغْفرَةِ هو حقيق بأن يتقيه عباده و يخافوا عقابه، فيؤمنوا و يطيعوا، و حقيق بأن يغفر لهم 

أن  هو أهل«إذا آمنوا و أطاعوا. و روى أنس عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: 
  »يتقى، و أهل أن يغفر لمن اتقاه
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 ةالقیام سورة
    -----------------------------------------------   27آيه 

  راٍق › َوقيَل َمن 
را با اوراد و اذكاري خاص  كيست كه بتواند او«گويند: و (اطرافيانش) مي

  ، »شفا بخشد؟
  اوراد و اذكاري خاص

  )راقٍ: شفادهنده، آن كه در صدد شفا دادن ـ با آيات قرآن و اذكار و مستفيد)  دكتر
 ةالراقي: طالب الشفاء. رقاه يرقيه اذا طلب له شفاء باسماء اهللا الشريف«آيد:  وراد ـ برميا

و هي ما يستشفي به للمريض من الكالم المعد  ةمنَ الرُقي«(مج)؛ » ةو آيات كتابه العظيم
  (بحر).» لذلك



سان    759  سورة اال

 

 االنسان سورة
    -----------------------------------------------   6آيه 

  َ و ِّ ا ِعبادُاِهللا يَُف ِ ُب  َ ا َعينًا يَ ً  ا تَفج
اي(ست) كه بندگان (خاصِ) خدا از آن مياز) چشمه، (شراب آن جام

جوشانند و  آن را از زمين مي، و هر جا و هر گونه كه بخواهند، نوشند
  . كنند جاري مي

  اي (است) كه(شراب آن جام از) چشمه 

 (مترجم) قدير با ت-» من كأس«را بدل از محل » عيناً«رسد كه بهتر است به نظر مي
در نظر بگيريم (قول دوم  -است» يشربون«مضاف محذوف كه در حقيقت مفعول به 

بدانيم (و در » كافور«بدل از  -در اين آيه  -را » عيناً«كشاف و اكثر معربين). چون اگر 
بدل از زنجبيل)، اوالً با مجاز بودن اين عبارت سازگار نيست، ثانياً با معناي  18آيه 

  سازد.اند نوعي گياه يا نوعي ماده است، نميكه گفته») نجبيلز«(و » كافور«لغوي 
  ناً. على هذين القولين:بدل  )668، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جيع

من محل منْ كَأْسٍ على تقدير حذف مضاف، كأنه قيل: يشربون فيها خمرا خمر عين. أو 
بحرف االبتداء أوال، و بحرف نصب على االختصاص. فإن قلت: لم وصل فعل الشرب 

اإللصاق آخرا؟ قلت: ألنّ الكأس مبدأ شربهم و أول غايته، و أما العين فبها يمزجون 
  شرابهم، فكان المعنى: يشرب عباد اللّه بها الخمر، كما تقول: شربت الماء بالعسل

 بدل من محل من كأس. )315، ص: 10 (إعراب القرآن و بيانه، ج  
  پاورقي: مفعول به عامله يشربون  )184، ص: 29 القرآن، ج(الجدول في إعراب

 المتقدم بحذف مضاف أي ماء عين.
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  املرسالت سورة
    -----------------------------------------------   39آيه 

َن َلكُم كَيٌد فَكيدوِن     فَِان 
  . به من ضرر بزنيد، پس اگر قدرت ضرر زدن داريد

  پس اگر قدرت ضرر زدن داريد، به من ضرر بزنيد

 )دكتر مستفيد( الكيد: التدبير علي العدو و «. تصميم به ضرر زدن: : ضرر زدنكيد
الكيد: ضرّ الشيء «)؛ 214(فر، » اهالكه ... الكيد: اسم لفعل المكروه بالغير قهراً ةاراد

كاد يكيد «فعل امر از  : به من ضرر بزنيد.كيدونِانبياء).  70(تب: ذيل » بتدبير عليه
  ».كيداً



 761  سورة انلبأ  

 

  النبأ سورة
    -----------------------------------------------   3آيه 

ُ فيهِ   ي  تَِلفوَن  اذَل ُ  
  . (با تو) اختالف دارند، ي (راست بودن) آنكه آنها درباره
 (با تو) اختالف دارند

 الذي هم فيه «فكأنه قيل ) 203، ص: 15 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
  للنبي صلّى اللّه عليه و سلم.» مخالفون
 )شود،  به ذهن متبادر مي مختلفون: اولين معنايي كه از كلمه اختالف) دكتر مستفيد

مخالف بودن دو يا چند چيز با يكديگر است، ولي اين معنا در برخي از آيات ـ جز با 
نحل (انّما جعلَ السبت  124شود. مثالً در آية  تكلف و توجيه ـ از اين كلمه فهميده نمي

يگر مخالف يكد«به معناي » اختالف« توان پذيرفت كه  علي الذين اختلفوا فيه) نمي
اي  ست كه: عده   در آية فوق، به اين معنا» مخالف يكديگر بودن«باشد، چه اينكه » بودن

اي حالل، (رك: ميز و نيز ساير تفاسير). به  دانستند و عده صيد را در آن روز حرام مي
دانسته باشند ولي با اين حال  اي صيد را حرام  توان پذيرفت كه عده عبارت ديگر نمي
جعل «ها نيز شده باشد. الزم به ذكر است كه مفسرين در بارة معناي عقوبت شامل آن

انّما جعل وبال السبت و «(مج)، ...»  و مسخًا ةانّما جعل السبت لعن«اند:  ، گفته»السبت
(كنز). پس ...» و قيل معناه: انّما جعل وبال السبت و هو المسخ « (بحر)، ...» هو المسخ 

اي كه اين لفظ  د معناي ديگري داشته باشد. از جمله معانيدر اين آيه باي» اختالف«
مخالف بودن و مخالفت « تواند داشته باشد ـ هرچند مشهور و متداول نيست ـ  مي

« است، چه اينكه باب » ورزيدن چند نفر ـ نه با يكديگر بلكه ـ با شخص ديگر
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اين » تفاعل« ني باب رود و يكي از معا به كار مي» تفاعل« گاه به معناي باب » افتعال
طور ، ولي نه لزوما رو در روي يكديگر همان»اي صادر شود كاري از عده« است كه 

لالتفاق في اصل الفعل و » تفاعل« و قد يجيء « گذشت:  1كه در توضيحات تكميلي 
نبأ).  3و نيز رك: ك، ذيل:  103ص  1، (شا، ج»بعضهم بعضًا ...  ةلكن ال علي معامل

مفتي « نبأ از عالمي كه او را  3در آيه » مختلفون« مطلب را درباره كلمة  آلوسي اين
(فقيه ديار روم) ناميده، نقل كرده ولي خودش آن را نپذيرفته است، البته » ةالديار الرومي

اي از آيات ـ اگر نگوييم: بسياري  در پاره» ةمفتي الديار الرومي« به نظر نگارنده، سخن 
سورة نبأ (الذي هم فيه مختلفون) كه  3يح است، از جمله آية از آيات ـ كامالً صح

، يعني همان چيزي كه در مورد »ص« شود: الذي هم فيه مخالفون للنبي چنين معنا مي
قال مفتي « مخالفت دارند. عبارات آلوسي ذيل اين آيه چنين است: » ص« آن با پيامبر 
لَ اختالفهم في  : الذي يقتضيه التحقيق و يستدعيهةالديار الروميحمالنظر الدقيق ان ي

البعث علي مخالفتهم للنبي ـ ص ـ بان يعتَبر في االختالف محض صدور الفعل عن 
المتعدد حسبما قيل في التساؤل ـ فان االفتعال و التفاعل صيغتان متĤَخيتان كاالستباق و 

ه دادن]، يجري في كل التسابق و االنتضال و التناضُل [با يكديگر در تير اندازي مسابق
بعضهم لبعض، علي ان يكون كل من  ةمنهما ما يجري في االخري ـ ال علي مخالف

الجانبين مخالفاً ـ اسم فاعل ـ و مخالفاً ـ اسم مفعول ـ الن الكل و ان استحقّ ما يذكر 
بعد ـ من الردع و الوعيد ـ لكن استحقاق كل جانب لهما ليس لمخالفته للجانب اآلخر، 

، بل لمخالفته عليه الصاله و ةفي شيء منهما حتي يستحق من يخالفه المؤاخذ ةَال حقّياذ 
و فيه انّه خالف الظاهر، و   اهـ ،» ص« السالم. فكأنّه قيل: الذي هم فيه مخالفون للنبي 

پايان كالم آلوسي. شيخ طوسي نيز در تبيان و ». ما ذكره من التعليل ال يخلو عن شيء
اي  نحل، شبيه كالم مفتي ديار روم را از عده 124البيان ذيل آيه  مجمع شيخ طبرسي در

و قال قوم: معني اختلفوا فيه « گويد:  ـ كه نام آنها ذكر نكرده ـ نقل كرده است، وي مي
اي خالفوا فيه، الَنّهم نُهوا عن الصيد فيه فنَصبوا الشباك [تور و دام براي ماهيگيري] يوم 



 763  سورة انلبأ  

 

طور كه در باال اشاره همان». ا السمك يوم السبت فاخذوه يوم االحدو دخل فيه ةالجمع
شد، سخن مفتي ديار روم در بسياري از آيات كامال صحيح و قابل قبول است، به 

سورة ذاريات كه بر اساس اين سخن  8در آية » قول مختلف« عنوان مثال در عبارت 
اختالف در اين آيه به معناي  باشد چه اينكه اگر» قول مخالف [حق]«بايد به معناي 

 و اهللا العالم.». ةاقوال مختلف« معروف آن بود، شايسته بود كه گفته شود: 

    -----------------------------------------------   17آيه 
َن ميقاتًا   ِان يَوَم الَفصِل 

ي شده (براي تحقق وعدهزمان مشخص، روز داوري (ميان خاليق)
  ؛ خداوند) است

  زمان مشخص شده (براي تحقّق وعده خداوند) است

 للشي )879. ص1لمفردات في غريب القران ج(ا المضروب الوقت :يقَاتء، و  الم
.قْتالوعد الذي جعل له و 

 الميقات مـا   ، اعراف)142ذيل آيه «728، ص: 4 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
  قدر ليعمل فيه عمل من األعمال

 )الميقات: : «200يگاه: (رك: توضيحات تكميلميقاتا: موعد و وعده )دكتر مستفيد
الميقات: الوقت المضروب للفعل و «واقعه).  50(ك، ذيل » ء، أي: حد ما وقت به الشي

ان يوم الفصل « (سيط). مفسرين در بارة اين كلمه در» الموعد الذي جعل له وقت
 ميقاتُهم:«(بيضا). » ميقاتُهم: وقت موعدهم«اند: ): چنين گفته40(دخان» ميقاتهم اجمعين

قوله: ميقاتُهم أَجمعينَ أي موعد الناس أجمعين أو موعد من تقدم «سي). »(وقت وعدهم 
  (ابو).).» يعني، روز قيامت ميقات و ميعاد ايشان باشد«(ميز). » ذكره
 الميقات الوقت المضروب للفعل )832،ص2(معجم الفاظ القرآن الكريم ج  

    -----------------------------------------------   19آيه 
نَت اَب  ءُ فَ ما وابًاَوفُِتَحِت الس 
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صورت درهايي (متعدد) بدين ترتيب كه به؛ شودو آسمان گشوده مي

  . آيددرمي
 بدين ترتيب كه

 )اي كه بود: فاء براي ترتيب ذكري است: (رك: گونهفكانت: به)دكتر مستفيد
: فاء عطف داراي سه معنا است كه گاه هر سه معنا را با هم 229توضيحات تكميلي 

ـ 2ـ ترتيب، 1رساند، اين سه معنا عبارتند از: ا دو معنا را ميكند و گاه يك يافاده مي
أمور: أحدها:  ةوتفيد ثالث«ـ سببيت: 3تعقيب [پشت سرهم و با فاصلة كم قرار گرفتن]، 

(مغني). ترتيب نيز، خود دو » ةالترتيب، ... األمر الثاني: التعقيب، ... واألمر الثالث: السببي
يب ذكري. ترتيب معنوي آن است كه دو اتفاقي كه با فاء نوع است: ترتيب معنوي و ترت

اند، حقيقتا در جهان خارج، يكي پس از ديگري رخ داده باشد؛ عطف به هم عطف شده
مثل: جاء زيد فعمرو (اول زيد آمد، و بعد از او عمرو آمد). ترتيب ذكري آن است كه 

باشند و دومي توضيح اولي  اند، در واقع يكيدو اتفاقي كه با فاء عطف به هم عطف شده
باشد و صرفا در بيان و گفتار، يكي پس از ديگري بيان شده باشد. نام ديگر اين نوع 

-بدين« عطف، عطف مفصل بر مجمل است؛ لذا در اين قبيل موارد مناسب كه فاء را 

و امثال آن ترجمه كنيم؛ مثل: توضأ زيد، » يعني« يا » گونه كهبدين« ، »صورت كه
غسل وجهه و يديه و مسح «هه و يديه و مسح رأسه و رجليه. در اينجا جملة فغسل وج

عطف شده است. واضح است كه » توضأ زيد « به وسيلة فاء بر جملة » رأسه و رجليه
معناي اين دو جمله، يكي است، با اين تفاوت كه دومي تفصيل و توضيح اولي است، و 

گونه نيست ه در جهان خارج. يعني اينترتيب بين اين دو فقط در ذكر و گفتار است ن
كه زيد اول وضوء گرفته باشد و پس از آن صورت و دستهاي خود را شسته و سر و 

گوييم: زيد وضوء گرفت يعني (يا پاهايش را مسح كرده باشد. لذا در ترجمه چنين مي
گونه كه) صورت و دستهايش را شست و سر و پاهايش را مسح كرد. مثالي از بدين
. در اينجا )4أَهلَكناها فَجاءها بأْسنا بياتاً أَو هم قائلُونَ (أعراف :  ةن: و كَم من قَريقرآ
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عطف شده » أَهلَكناها« به وسيلة فاء بر جملة » جاءها بأْسنا بياتاً أَو هم قائلُونَ« جملة 
آمدن بأس و  است. ولي اين بدان معنا نيست كه اول اهالك صورت گرفته و پس از آن،

» اهلكنا« تفصيل و توضيح » جاءها بأْسنا بياتاً أَو هم قائلُونَ« عذاب. بلكه جملة 
گوييم: چه بسيار آباديهايي كه نابودشان كرديم، بدين است. لذا در ترجمه چنين مي

صورت كه عذاب ما شبانه يا در حالي كه در خواب نيمروزي بودند به سراغشان آمد. 
أوجه: أحدها: أن تكون  ةو ترد [الفاء] علي ثالث«گويد: در اين باره چنين مي ابن هشام

أمور: أحدها: الترتيب، وهو نوعان: معنوي كما في قام زيد فعمرو؛ و  ة، وتفيد ثالثةعاطف
فأزلّهما الشّيطانُ عنها فأخرجهما مما « ذكري ـ وهو عطف مفصلٍ علي مجمل ـ نحو: 

و نادي «، ونحو: »ةفقد سألوا موسي أكبر من ذلك فقالوا أرنا اهللا جهر: «، و نحو»كانا فيه
، ونحو: توضأ فغسلَ وجهه ويديه ومسح ةاآلي» نوح ربه فقالَ رب إنّ ابني من أهلي

ورجليه (غني، باب فاء). حال، در موارد فوق يعني: فكانت (سورة نبأ)، فسواك » رأسه
ي و فصلي (سورة اعلي)، فاكرمه(سورة فجر) فاء ترتيب و فعدلك (سورة انفطار)، فسو

  فهماند.)، يا پس شد (معناي دوم فكانت).ذكري يعني عطف مفصل بر مجمل را مي
    ----------------------------------------------   27آيه 

َن ِحسابًا  َ نوا ال ُم    ِا
  ، شان) را نداشتندي (اعمالانتظار محاسبه، چرا كه آنان
  انتظار نداشتند

 فالرجاء التوقع لوقوع أمر يخاف أال  )245، ص: 10 ، ج(التبيان في تفسير القرآن
يكون، فهؤالء كان يجب عليهم أن يتوقعوا الحساب على يقين أنه يكون، فلم يفعلوا 

  الواجب في هذا، و ال قاربوه العتقادهم أنه ال يكون فاللوم أعظم لهم و التقريع لهم أشد.
 و  »).سوره يونس7ذيل آيه « 69، ص: 6 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

الرجاء يطلق على توقع الخير كاألمل و على الخوف و توقع الشر و على مطلق التوقع و 
  هو في األول حقيقة و في األخيرين مجاز
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    -----------------------------------------------   36آيه 

ًءِحسابًا  ًء ِمن َربَِّك َعطا ا َ 
، شوندپاداش داده مي (و بدين ترتيب پرهيزگاران) از جانب پروردگارت

  . ) عطايي فراوان و كافي(ست)(وآن
 فروان و كافي

 (دكتر مستفيد)  :ساباً أي كثيرا كافيا، يقال: أحسبت «حسابا: زياد وكافيح طاءع
و الحساب: الكثير. و عطاء «(مج و ك) » فالنا أي أعطيته ما يكفيه حتي قال: حسبي

بفقد اُحس ين اُرضياً و كلُّ ميراً كافساباً أَي كَثو يقال:  . و شيح .أَي كاف سابح ء
 (ل)»  ةكثير ةأَتاني حساب من الناس أَي جماع

    ----------------------------------------------   37آيه 
ِن    َُما ا َ ِت َواالَرِض َوما بَي وم ِلكوَن ِمنُه ِخطابًا« َرّبِ الس َ  ال

، ها و زمين و آنچه ميان آنهاست(هم او) مالك و صاحب اختيار آسمان
اي) رحمان كه در پيشگاه او توان هيچ بحث و يعني (خد؛ باشدمي

  . اعتراضي را ندارند
  در پيشگاه

 )ال يملكون منه ...: در مقابل او توان ... ندارند: (رك: توضيحات  )دكتر مستفيد
بار در قرآن  6» من«هاي مختلف همراه با حرف در صيغه» ملك«: فعل 205تكميلي

يا لفظ جالله اهللا است يا » من«جرور بعد از بكار رفته است كه در همه اين موارد اسم م
ا إِنْ أَراد أَن يهلك فَمن يملك منَ اللَّه شَيقُلْ «گردد: ضميري است كه به اهللا برمي
لَن و من يرِد اللَّه فتْنَتَه فَ«، 17المائدة: » الْأَرضِ جميعا ةِالْمسيح ابنَ مرْيم و أُمه و من ف

» قُلْ إِنِ افْترَيتُه فَلَا تَملكُونَ لىِ منَ اللَّه شَيا«، 41المائدة: » تَملك لَه منَ اللَّه شَيا
الفتح: » ا إِنْ أَراد بِكُم ضَرا أَو أَراد بِكُم نَفْعائً، قُلْ فَمن يملك لَكُم منَ اللَّه شَي8األحقاف: 

11 ،»لا أَمم ن شوم نَ اللَّهم لَك ك4الممتحنة: » ءي ،»الَا يمطَابخ نْهكُونَ م37النبأ: » ل .
» من« به آن متعلق است، دو احتمال وجود دارد: الف ـ » من«اي كه در باره كلمه
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نيز دو احتمال » من«در اين صورت در مورد معناي» : ملك«متعلق باشد به ماده 
در «به معناي » ملك«است و ماده » از طرف« ائيه و به معناي ـ يا ابتد1وجود دارد: 

يملكُونَ و من  ةصل» منه«و جوز أن يكون « باشد: مي» اختيار داشتن يا توانايي داشتن
و المعني ال يملكون من اللّه تعالي خطابا واحدا أي ال يملكهم اللّه تعالي ذلك  ةابتدائي

ن فيه تصرف الملّاك فيزيدون في الثواب أو فال يكون في أيديهم خطاب يتصرفو
ينقصون من العقاب، و هذا كما تقول: ملكت منه درهما و هو أقل تكلفا و أظهر من جعل 

(سي، » حاال من خطاباً مقدما و إضمار مضاف أي خطابا من خطاب اللّه تعالي» منه«
» متعلق بالفعل قبله ... فيه احتماالن، اظهرهما: انه » من اهللا « و قوله « نبأ)؛  37ذيل 

در اختيار «به معناي » ملك«ـ يا به معناي بدل است و ماده 2مائدة).  17(در:ذيل 
فَلَن تَملك لَه: فلن تستطيع له منَ اللَّه شَيئاً في دفع « باشد: مي» داشتن يا توانايي داشتن

ته مشخص است كه اين مائدة) الب 41(سي، ذيل: » ، ... أو بدل اللّه عز اسمهةتلك الفتن
محذوف كه حال از » كائنا« متعلق باشد به » من« وجه در سوره نبأ كاربرد ندارد. ب ـ 

« ، »من اهللا« بيانيه و مراد از » من«ـ خواهد بود: در اين صورت » خطابا«ـ يا » شيئا«
 است:» من خطابه« در سورة نبأ » منه« و مراد از » من عذاب اهللا« يا » من لطف اهللا

في االصل  ةيعني من حيث انه كان صف» شيئا«البقاء انه حال من والثاني: ذكره ابو«
و من يرِد اللَّه «)؛ ةمائد 17(در: ذيل » فقدم عليها فانتصب حاال و فيه بعد او منع ةللنكر
تنَتَهأي تَرْكَه مفتونا و خذالنه » ف»لَه كن«أي فلن تستطيع له » فَلَن تَمللطف ا» م للَّه
فَلَن تَملك لَه: فلن تستطيع له منَ اللَّه شَيئاً « و نيز ك)،  ةمائد 41(جوامع: ذيل » شَيئاً

و « )، ةمائد 41(سي، ذيل: » ، أي شيئا كائنا من لطف اللّه تعالي، ... ةفي دفع تلك الفتن
 »نهطاباً مقدم عليه أي ال يملكون أن يخاطبوه تعالي من ت» ملقاء أنفسهم ـ كما بيان لـ خ

ء ما، و المراد نفي قدرتهم علي أن يخاطبوه ـ  ء عنه لفظ الملك ـ خطابا ما، في شي ينبي
 37(سي، ذيل: » الثواب من غير إذنه تعالي ةء من نقص العذاب أو زياد عز و جل ـ بشي

أمر اهللا الذي هو أي فلن تستطيع أن تدفع ألجله من » فَلَن تَملك لَه منَ اللَّه شَيئاً«نبأ)؛ 
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)، كه در اين صورت ماده ةمائد 41(مج: ذيل » أو الهالك شيئا ةالعذاب أو الفضيح
است. در » دفع كردن«طور كه از كالم مجمع مشخص است ـ كنايه از ـ همان» ملك«

« بين اقوال ذكر شده در كتب تفسير كه در باال به آنها اشاره شد، قول دوم ـ يعني اينكه 
محذوف بوده و حال باشد ـ ضعيف است، سمين » كائنا« متعلق به » منه« ا ي» من اهللا

 ةيعني من حيث انه كان صف» شيئا«البقاء انه حال من والثاني: ذكره ابو«گويد: حلبي مي
)، ةمائد 17(در: ذيل » فقدم عليها فانتصب حاال و فيه بعد او منع ةفي االصل للنكر
و المعني ال  ةيملكُونَ و من ابتدائي ةصل» منه« كون و جوز أن ي« گويد: آلوسي نيز مي

يملكون من اللّه تعالي خطابا واحدا أي ال يملكهم اللّه تعالي ذلك فال يكون في أيديهم 
خطاب يتصرفون فيه تصرف الملّاك فيزيدون في الثواب أو ينقصون من العقاب، و هذا 

حاال من خطاباً » منه« من جعل  كما تقول: ملكت منه درهما و هو أقل تكلفا و أظهر
نبأ). بدين  37(سي، ذيل: ...» مقدما و إضمار مضاف أي خطابا من خطاب اللّه تعالي 

» من«و حرف » توانايي داشتن«به معناي » ملك«ترتيب، قول اول يعني اينكه ماده 
ن اشاره متعلق باشد از قول دوم ـ كه در باال به ضعف آ» ملك«ابتدائيه بوده و به ماده 

شود: بر خطابي كه آن خطاب از تر است. در اين صورت معناي آيه چنين ميشد ـ قوي
جانب خداوند باشد توان وتسلطي ندارند يعني خداوند آنها را بر خطابي از جانب خود 

و  ةكند تا آنها بتوانند دستور صادر كنند و امر و نهي نمايند: و من ابتدائيمسلط نمي
ن من اللّه تعالي خطابا واحدا أي ال يملكهم اللّه تعالي ذلك فال يكون المعني ال يملكو

في أيديهم خطاب يتصرفون فيه تصرف الملّاك فيزيدون في الثواب أو ينقصون من 
جا نقل نبأ). آنچه تا بدين 37العقاب، و هذا كما تقول: ملكت منه درهما،(سي، ذيل 

ضي از آيات فوق الذكور بيان شده بود، يا مفسرين بود كه ذيل بع ةگرديد كلمات نحا
در اين تركيب ابتدائيه » من«تر اين باشد كه رسد: صحيحولي با اين همه به نظر مي

در همه موارد فوق به معناي ...» ملك من «باشد ، يعني » عند«نبوده بلكه به معناي 
يعني: » اهللا شيئافلن تملك له من « باشد، مثال ...» توانايي [انجام كاري] داشتن نزد «
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يا » در مقابل خدا و در نزد خدا ـ براي اين شخص ـ توانائي [انجام] چيزي را نداري«
در مقابل او ودر نزد او توانائي [انجام] خطابي را «يعني» ال يملكون منه خطابا« 

باشد، » عند«به معناي » من«و همچنين است موارد ديگر. و اما در مورد اينكه » ندارند
توان در اين باره به شود ولي ميدر كتب نحو سخني به اين مضمون ديده نميهرچند 
استناد كرد: » ال ينفع ذا الجد منك الجد « سكّيت و جوهري در توضيح عبارت گفته ابن

و منه قوله: ال ينفع ذا الجد منك الجد ، أي من « ... گويد: هـ) مي 244ابن سكّيت (م
باب فعل «(اصالح المنطق، » ةلدنيا لم ينفعه ذلك عندك في اآلخركان له حظّ في ا

 398و نيز جوهري (م »). ةالشامل ةالمكتب«طبق نسخه نرم افزار » وفَعل باختالف المعني
وفي الدعاء: وال ينفَع ذَا الجد منك الجد أي ال ينفع ذا الغنَي عندك غنَاه «گويد: هـ) مي

(مختار الصحاح، ماده جدد). البته » معناه عندك»: منك« طاعتك و و إنما ينفعه العمل ب
» بدل«را در عبارت فوق به معناي » من«ناگفته نماند كه تاج العروس به تبع قاموس، 

كه پر واضح است ـ اگر » بدل اهللا« يعني » من اهللا« دانسته است؛ با اين فرض عبارت 
بپذيريم ـ قطعا در سورة نبأ قابل قبول ..» ملك من .«بر فرض هم، آن را در همة موارد 

در آيات فوق مفعول به است، مثل » شيئا«شود كه نيست. با اين توضيحات روشن مي
فَاليوم ال يملك «در» ضرا«و » نفعا«): و 37(نبأ:» ال يملكون منه خطابا«در » خطابا«

  ).).42(سبأ: » بعضُكُم لبعضٍ نَفعاً و ال ضَرا
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  لنازعاتا سورة
    -----------------------------------------------   43آيه 

   ها َ اَنَت ِمن ِذ  ف
  تو را با سخن گفتن دربارة (وقت) آن چه كار؟

  تو را با سخن گفتن دربارة (وقت) آن چه كار

 )ها: تو را با بيان [وقت] آن چه كار؟! ذكر [وقت] آن افيم أنت من ذكر )دكتر مستفيد
دكرد آن؟ يعني آن به تو تعلّق در چه چيزي [ هستي] تو، از يا«به تو ارتباطي ندارد: 

ء أنت ان تذكر وقتها  معناه: في أي شي: «225(ابو): (رك: توضيحات تكميلي» ندارد
ء ال  لهم، و تبين ذلك الزمان المعين لهم، و نظيره قول القائل ـ إذا سأله رجل عن شي

بوده » افيم«در اصل » فيم«(فخر)؛ » ء لك في هذا يليق به ـ : ما أنت و هذا، و أي شي
نبأ)؛ استفهام در اين جا، استفهام انكاري  1(رك: » عم«استفهاميه است، مثل » ما«و 

لست من ذكراها في «(سي)، يعني تقدير آيه چنين است: » فاالستفهام لإلنكار«است: 
ء أنت من أن تذكر وقتها لهم و تُعلمهم به، يعني: ما أنت  فيم أَنْت: في أي شي»: «شيء

توان را ـ در اين عبارات ـ مي» ء في شي«(ك). » ء لهم و تبيين وقتها في شي من ذكرها
»: من ذكراها«در » من«ترجمه كرد. و اما معناي » به هيچ وجه«در فارسي تقريبا به 
، مثال رسول »بيان نسبت و ارتباط دو چيز با يكديگر است«،» من«يكي از كاربردهاي 

...» هارون من موسي  ةانت مني بمنزل«ند: افرموده» ع«به حضرت علي» ص«اكرم 
)، يعني تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به 107، ص :  80ـ : ح ة(كافي ـ روض

در موارد مشابه ديگري نيز كاربرد دارد، » من«موسي هستي. اين معنا و مفهوم براي 
و از من دور  ـ او نسبت به من در جاي دوري قرار دارد» هو منّي مزجر الكلب«مثل : 
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در توضيح » صبان«است ـ ، است ، همچون فاصله سگ از كسي كه او را چخ كرده
أي هو مستقر مني في «گويد: مي» تصريح«از قول صاحب » مزجر«منصوب بودن 

» مزجر«يعني ...» مزجر الكلب ... أي في مكان بعيد كبعد مزجر الكلب من زاجره 
» مستقر«هر دو متعلقند به » في«و » من«در تقدير دارد و » في«ظرف است و 

كند و آن ذكر مي» مزجر«محذوف؛ وي در ادامه، وجه ديگري را براي منصوب بودن 
است ـ در تقدير » مزجر«ريشه ـ كه هم» زجِرَ«، فعل »مستقر«جاي اين است كه به

و » ليا«به معناي » من«گويد كه گرفته شود، و در ضمنِ بيانِ اين وجه، به صراحت مي
الفعلُ » هو«وأن خبرَ » إلي«بمعني » من«ويظهر علي هذا أن «... است: » نسبت داشتن«

محتاج » إلي«بمعني » من«إلي زجِرَ مزجر الكلب ... بل جعل  ةالمقدر أي: هو بالنسب
(صبان). و همچنين است تقدير نحوي در عباراتي ...» إليه علي غير هذا االحتمال أيضاً 

به » من«و... كه در همه آنها » هو مني معقد االزار«يا » ي مناط الثرياهو من«مثل: 
ها را نيز درآن» في«توان است، كه البته بنا به قولي مي» نسبت داشتن«و » الي«معناي 

 43در آيه » في«و» مـن«طور كه در باال گذشت. كـاربـرد در تقدير گرفت، همان
-عمران است كه مـيسوره آل 28حرف در آيه  سوره نازعات عينا مانند كاربرد اين دو

» ء منه أي ليس هو من أولياء اهللا و اهللا بري...»: «فليس من اهللا في شيء «... فرمايد: 
با اين توضيحات ». اي با خدا نداردچنين شخصي] اصال هيچ رابطه«[(مج)، يعني 
رتباطي با تعيين تو هيچ ا«سوره نازعات اينچنين است:  43شود كه مفهوم آيهروشن مي

  ».).مورد است]وقت قيامت نداري [پس سؤال كردن آنها از تو در باره آن بي
    ----------------------------------------------   44آيه 

   ها َ  َربَِّك ُمن  ِا
  . مخصوص پروردگار توست (و كس ديگري از آن اطالع ندارد)، علم آن

  
  

 علم آن، مخصوص پروردگار توست (و كس ديگري از آن اطالع ندارد)
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 )شود. فقط به مالك و صاحب اختيار تو منتهي مي الي ربك: يد)مستف دكتر
منتهاها: به پايان رسيدن آن. الي ربك منتهاها يعني علم و اطالع از زمان وقوع آن فقط 

رسد شود و از او به كس ديگري نميبه مالك و صاحب اختيار تو منتهي و ختم مي
 ها:امنتَه: 226يحات تكميلي يعني كس ديگري جز او از آن اطالع ندارد: (رك: توض

توقف كردن در پايان مسير و « است ـ معناي » رسيدن«ـ كه به معناي » انتهاء«دركلمه 
المنتَهي أَي ينتَهي و يبلَغ  ةو في الحديث ذكر سدر«نهفته است: » از آنجا رد نشدن

ر الشئ خالف الفرق بين آخر الشئ ونهايته: أن آخ«(ل)، » بالوصول إِليها و ال تُتجاوز
مصدر ... سمي به منقَطَع [نقطه انقطاع و پايان] الشيء، فقيل  ةأوله وهما اسمان، والنهاي

(فروق)، هر چند » هو نهايته أي منتهاه، ... وقد انتهي الشئ إذا بلغ مبلغا ال يزاد عليه ... 
ي به دليل (مج)، ول» ء و المنتهي موضع بلوغ الشي« تواند اسم مكان باشد: مي» منتهي«

در اين آيه، اسم مكان معناي واضحي ندارد ـ يعني معنا ندارد كه » الي« وجود حرف 
بگوييم: محل رسيدن آن به سوي و به نزد رب توست ـ لذا صحيح آن است كه آن را 
مصدر ميمي بدانيم يعني: به پايان رسيدن آن، نزد رب توست، يعني نزد رب تو به پايان 

» ء فمعناه: إليه ـ عز و جل ـ انتهاء علمها، ليس ألحد منه شي: «رسدو به نهايت مي
شود، در اينجا كلمه طور كه از عبارت آلوسي و نيز ديگران فهميده مي(سي)، همان

حصر » الي ربك«آيد ـ در تقدير است. و مقدم شدن ـ كه از سياق به دست مي» علم«
 رساند.)را مي
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 االنفطار سورة
    -----------------------------------------------   3آيه 

َتَوِاَذا   ِّ ُ   ابِلحارُ ف
و آنگاه كه (موانع ميان) درياها (برداشته شود و آنها) به حركت درآيند (و 

  . يك دريا شوند)، به هم بپيوندند و همه
و آنگاه كه موانع ميان درياها برداشته شود و آنها به حركت درآيند و به هم 

 بپيوندند (و همه، يك دريا شوند)

 681، ص: 10 ، ج(مجمع البيان في تفسير القرآن( »رَتفُج إِذَا الْبِحار أي فتح » و
بعضها في بعض عذبها في ملحها و ملحها في عذبها فصارت بحرا واحدا عن قتادة و 

 الجبائي.

 223، ص: 20 (الميزان في تفسير القرآن، ج( »رَتفُج إِذَا الْبِحار قال في المجمع: » و
ض التكثير، و منه الفجور النخراق صاحبه التفجير خرق بعض مواضع الماء إلى بع

بالخروج إلى كثير من الذنوب، و منه الفجر النفجاره بالضياء، انتهى. و إليه يرجع 
تفسيرهم لتفجير البحار بفتح بعضها في بعض حتى يزول الحائل و يختلط العذب منها و 

» ا الْبِحار سجرَتو إِذَ«المالح و يعود بحرا واحدا، و هذا المعنى يناسب تفسير قوله: 
  ) بامتالء البحار.6(التكوير:
 فتحت  )267، ص: 15 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج رَتفُج إِذَا الْبِحار و

و شققت جوانبها فزال ما بينها من البرزخ و اختلط العذاب باألجاج و صارت بحرا 
  واحدا.
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  املطّففین سورة
    ------------------------------------------------   7آيه 

  ِان  ّ َ  ٍ ّ ِ   كِتَب الفُّجاِر َل 
راستي نامه اعمال به؛ هيچ وجه (چنين پندار و رفتاري صحيح نيست)به

  . چالي تنگ و هميشگي استدر سياه (و كيفر) گنهكاران
 چالي تنگسياه

 )چال و محبسي دائمي و ) سجين: سياه205رك: توضيحات تكميلي )دكتر مستفيد
مبالغه از سجن [زنداني كردن]  ةبر وزن فعيل و صيغ سخت در طبقات زيرين: اين كلمه

مكاني بسيار زنداني «است، و ظاهرا صفت است براي موصوف محذوف پس يعني 
است اين معنا را به » بسيار مرتفع و بلند«كه به معناي » عليون«، و مقابله آن با »كننده

توضيحات  كند كه سجين در مكان عميقي واقع شده است: (رك:ذهن القا مي
و السجين فعيل من السجن ... و قيل السجين هو السجن علي «: سجينٍ : 235تكميلي

قال الجمهور: «(مج). » قالوا: شرّيب و سكّير و شرّير ةالتخليد فيه ألن هذا الوزن للمبالغ
 ة، فسجين علي هذا صفةفعيل من السجن، كسكير، أو في موضع ساجن، فجاء بناء مبالغ

الذي يعطيه التدبر في سياق اآليات األربع بقياس بعضها إلي «(بحر).» المحذوف لموضع
إلي تمام » كَلَّا إِنَّ كتاب الْأَبرارِ لَفي علِّيينَ«بعض و قياس المجموع إلي مجموع قوله: 

ء  أربع آيات أن المراد بسجين ما يقابل عليين و معناه: علُو علي علو مضاعف، ففيه شي
من السجن بمعني الحبس  ةني السفل و االنحباس فيه ... فاألقرب أن يكون مبالغمن مع

كسكير و شريب من السكر و الشرب فمعناه الذي يحبس من دخَلَه علي التخليد كما 
ثم قال [اي علي بن ابراهيم]: و في روآيه أبي الجارود، عن أبي جعفر «(ميز). » قيل
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  (برهان).).» ة، و عليون: السماء السابعةرض السابعالسجين: األ«(عليه السالم)، قال: 
 و سمى سجينا: فعيال من  )721، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج

 - السجن، و هو الحبس و التضييق، ألنه سبب الحبس و التضييق في جهنم، أو ألنه مطروح
ذريته استهانة كما روى تحت األرض السابعة في مكان وحش مظلم، و هو مسكن إبليس و 

  به و إذالة، و ليشهده الشياطين المدحورون، كما يشهد ديوان الخير المالئكة المقرّبون.
  هميشگي

 قيل: السجين هو السجن على التخليد  )298، ص: 10 (التبيان في تفسير القرآن، ج
 فيه، فهو (فعيل) من سجنته أسجنه سجناً، و فيه مبالغة، كما يقال: شرّيب من الشرب، و
سكير من السكر، و شرير من الشر.و قيل: الوجه في جعل كتاب الفجار في سجين أن 
تخليده فيه يقوم مقام التقريع و إن عقابهم ال يفنى و ال يبيد كما ال يفنى كتاب سيئاتهم و 

  ال يبيد، ثم قال على وجه التعظيم و التفخيم.
    -----------------------------------------------   21آيه 

بوَن   َُقر ُدهُ ا َ   يَ
  . هي) آنجا حضور دارندكه مقربان (درگاه ال

 كه مقربان (درگاه الهي) آنجا حضور دارند

 ونَ، صفة  )281، ص: 15 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جقَرَّبالْم دهشْهي
أخرى لكتاب أي يحضرونه على أن يشهد من الشهود بمعنى الحضور و حضوره كناية 

 قيامة على أنه من الشهاد.عن حفظه في الخارج أو يشهدون بما فيه يوم ال

 ونَ« )692، ص: 10 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جقَرَّبالْم هدشْهيعني المالئكة » ي
الذين هم في عليين يشهدون و يحضرون ذلك المكتوب أو ذلك الكتاب إذا صعد به إلى 

بد اهللا بن عمر عليين و المقربون هم الذين قربوا إلى كرامة اهللا في أجل المراتب و قال ع
أن أهل عليين لينظرون إلى أهل الجنة من كذا فإذا أشرف رجل منهم أشرقت الجنة و 

  قالوا قد اطلع علينا رجل من أهل عليين.
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 الطارق سورة
    ------------------------------------------------   9آيه 

  ُ رِئ ا  َ ال   يَوَم تُب
  . شودها) آشكار و بررسي ميدر روزي كه اسرار مخفي (انسان

  آشكار

 معناه تختبر  )325، ص: 10 القرآن، ج (التبيان في تفسير (ُررائلَى الستُب موي)
باظهارها و إظهار موجبها الن االبتالء و االختبار و االعتبار كله إنما هو بإظهار موجب 
المعنى... قيل: إن اللَّه يفضح العاصي بما كان يستر من معاصيه و يجلّ المؤمن بإظهار ما 

 الناس بذلك و يجلوه.كان يسره من طاعته ليكرمه 

 رُ تختبر و  )394، ص: 6 (الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، جرائلَى الستُب
  تظهر الضمائر و خفايا األعمال من خير و شر.

 قيل يظهر اهللا أعمال كل أحد  )715، ص: 10 (مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
يكون فيه زيادة سرور له و إن يكن من  ء أثابه و ألهل القيامة حتى يعلموا على أي شي

  ء عاقبه و يكون ذلك زيادة غم له. أهل العقوبة يظهر عمله ليعلموا على أي شي
  شودبررسي مي

 )شود: مي» سبك و سنگين«شود، تبلي: آزمايش و نقد و بررسي مي )دكتر مستفيد
(ميز). مثل: » التصفح و البالء: االختبار و التعرف و«(صح)، » بالَه: جرَّبه واختَبره«
  ).30(يونس: » هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت«
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  الفجر سورة
    ----------------------------------------------   28آيه 

ِضيةً   َ  َربِِّك راِضيًَة   ِا رِج ا  
كه (از او) خشنودي و درحالي؛ نزد مالك و صاحب اختيارت بازگرد

  . برگزيده (او) هستي
  برگزيده او هستي

 )اگر با » رضي«واقع شده و برگزيده شده: فعل مرضية: مورد پسند  )دكتر مستفيد
بكار رود » عن«است و اگر بدون » راضي و خشنود بودن«بكار رود به معناي » عن«

رضي: ... يدلّ علي خالف السخط، تقول: رضي «است: » پسنديدن وبرگزيدن«به معناي 
رِضاً:  رضيتُه و رضيت به«(مقا)، » يرضي رضي، و هو راض، و مفعوله مرضي عنه
رضيأَهالً له ،فهو م لهذا األَمرِ: رآه هيضاز رضي  ة(تا). در اينجا اگر مرضي» اختَرته، و ر
  ». مرضي عنها«شد: به معناي رضايتمندي و خشنودي بود بايد گفته مي
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 الشمس سورة
    -----------------------------------------------   13آيه 

م فََسّو   ِ ِ ُم بَِذن  بوهُ فََعَقروها فََدمَدَم َعیَلِهم َر هافَكَذ  
آنگاه فرستادة خدا به آنان گفت: از آزار ماده شتر خدا و جلوگيري از سهم 

  . بپرهيزيد، آبش
  از آزار ماده شتر خدا و جلوگيري از سهم آبش، بپرهيزيد

 و المعنى فقال لهم صالح برسالة من اهللا: ) 299، ص: 20 (الميزان في تفسير القرآن، ج
رضوا لها بقتلها أو منعها عن نوبتها في شرب الماء، و احذروا ناقة اهللا و سقياها و ال تتع

 قد فصل اهللا القصة في سورة هود و غيرها.

 ناقَةَ اهللا و هو نصب على  )362، ص: 15 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج
التحذير و شرطه ليس تكرير المحذر منه أو كونه محذرا بما بعده فقط ليقال هو منصوب 

أو احذروا ال على التحذير، بلى شرطه ذاك أو العطف عليه كما هنا على ما بتقدير ذروا 
نص عليه مكي و الكالم على حذف مضاف أي احذروا عقر ناقة اللّه أو المعنى على 
ذلك و إن لم يقدر في نظم الكالم و جوز أن يكون التقدير عظموا أو الزموا ناقة اللّه و 

سقياها فال تتعرضوا بمنعها عنها في نوبتها و ال  ء و سقْياها أي و احذروا ليس بشي
تستأثروا بها عليها و قيل الواو للمعية و المراد ذروا ناقة اللّه مع سقياها و ال تحولوا 

  بينهما
  )سقياها«[بپرهيزيد از اذيت] شتر ماده. اين كلمه و نيز  ناقة: )دكتر مستفيد «

: 261سي): (رك: توضيحات تكميلي» (نصب علي التحذير«اند بنا بر تحذير: منصوب
» احذر«بنا بر تحذير منصوب است، يعني مفعول به براي فعل محذوف » ةناق«ناقَةَ اهللاِ: 
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. و نيز مثل: ة: ماشين ماشين، يعني: احذر السيارةَالسيار ةَباشد.مثل: السيارو امثال آن مي
ضي نيز آن را بنا بر إغراء اهللاَ اهللاَ في القرآن، يعني بترسيد از خدا در مورد قرآن. بع

اللّه و راعوها و  ةنصب او بر اغراء و تحذير است، يعني احفظوا ناق«دانند: منصوب مي
اي كه بنا بر إغراء منصوب است، مفعول به براي فعل (ابو). كلمه» احذروا عقرها

 باشد. مبحث اغراء و تحذير، زير مجموعة و امثال آن مي» الزَم«، »احفظ«محذوف
كه مانع شويد از استفاده كردنش از] [بپرهيزيد از اين سقياها:حث مفعول به است.). مب

احذروا سقياها فال « (مج).» السقيا: الحظ من الماء و النصيب منه«سهمش از آب: 
  (سي).» تتعرضوا بمنعها عنها في نوبتها
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 التین سورة
    ------------------------------------------------   7آيه 

بَُك بَعُد بِادّليِن   ا يُكَّذِ َ  
دروغگو بشمارد ، تواند تو را در مورد قيامت!) چه كسي ميپس (اي پيامبر

  (و منكر معاد شود)؟
تواند تو را در مورد قيامت، دروغگو بشمارد (و پس (اي پيامبر!) چه كسي مي

  منكر معاد شود)؟

 )فما يكذبك بعد بالدين: پس چه چيز تو را ـ اي پيامبر ـ در مورد  )دكتر مستفيد
كند؟ يعني با اين همه براهين چه قدرت يا آن را انكار ميشمرد و قيامت دروغگو مي

: فما يكَذِّبك: فعل 268تواند قيامت را انكار كند؟ (رك: توضيحات تكميليمنطقي مي
بكار رود، به معناي » بـ«رود، اگر با بكار مي» بـ«و گاهي بدون » بـ«گاهي با » كذّب«
است كه مورد انكار واقع » چيزي«است و مفعول آن » انكار كردن و دروغ شمردن«

)، و لَو 10شده است، مثل: و الَّذينَ كَفَرُوا و كَذَّبوا بĤِياتنا أُولئك أَصحاب الْجحيمِ (مائده: 
منينَ إِذْ وقفُوا علَي النَّارِ فَقالُوا يـالَيتَنا نُرَد و ال نُكَذِّب بĤِيات ربنا و نَكُونَ منَ الْمؤْ  تَري

). و اگر 66)، و كَذَّب بِه قَومك و هو الْحقُّ قُلْ لَست علَيكُم بِوكيلٍ (أنعام: 27(أنعام: 
است و مفعول آن » تكذيب كردن و دروغگو دانستن«بكار رود به معناي » بـ«بدون 

ب رسلٌ منْ قَبلك است كه دروغگو دانسته شده است، مثل: فَإِنْ كَذَّبوك فَقَد كُذِّ» كسي«
)، فَكَذَّبوه فَأَنْجيناه و الَّذينَ معه في 184عمران:  جاؤُ بِالْبينات و الزُّبرِ و الْكتابِ الْمنيرِ (آل

كَذَّبوا )، الَّذينَ 64الْفُلْك و أَغْرَقْنَا الَّذينَ كَذَّبوا بĤِياتنا إِنَّهم كانُوا قَوماً عمينَ (أعراف: 
). و گاهي هر 92شُعيباً كَأَنْ لَم يغْنَوا فيها الَّذينَ كَذَّبوا شُعيباً كانُوا هم الْخاسرينَ (أعراف: 
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(فرقان: » فَقَد كَذَّبوكُم بِما تَقُولُونَ«روند، مثل: دو كاربرد با هم در يك عبارت بكار مي
شمرند و آن را گوييد دروغگو ميآنچه مي )، در اينجا يعني: آنها شما را در مورد19

(سي). » فقد كذبوكم بِما تَقُولُونَ أي في قولكم، علي أن الباء بمعني في«كنند:انكار مي
ظاهرا در سوره تين نيز همين كاربرد و همين معنا مودرد نظر است، بر اين اساس مراد 

مفسرين نيز همين قول رسول اكرم (ص) خواهد بود. بعضي از » ما يكذبك«در » كـ«از 
و قيل: إن الخطاب للنبي (ص) أي فمن يكذبك أيها الرسول بعد «اند: را اختيار كرده

و «(مج)، » ء يكذبك أي ال شي ةهذه الحجج بالدين الذي هو اإلسالم عن مجاهد و قتاد
ذبك و األخفش و الفراء: قال اللّه لرسوله صلّي اللّه عليه و سلم: فماذا الذي يك ةقال قتاد

 ةالتي توجب النظر فيها صح ةفيما تخبر به من الجزاء و البعث و هو الدين بعد هذه العبر
و األخفش و الفراء: الخطاب للرسول صلّي اللّه عليه و  ةو قال قتاد«(بحر)، » ما قلت؟

اند: خطاب (سي). البته بعضي گفته» ء يكذبك بالجزاء بعد ظهور دليله سلم، أي فأي شي
شود: ، در اين صورت معنا چنين مي»يجعلك كاذبا«يعني » يكذّبك«ت و به انسان اس

فَما ««كند به سبب [تكذيب كردن] جزاء؟: اي انسان چه چيز تو را دروغگو مي
ككَذِّبةهو خطاب لإلنسان علي طريق«(مج)، »  يعني به ما الذي يجعلك تكذب» ي 

ه بعد هذا الدليل، يعني أنك تكذب االلتفات، أي: فما يجعلك كاذبا بسبب الدين و إنكار
ء يضطرك إلي أن تكون  إذا كذبت بالجزاء، ألنّ كل مكذب بالحق فهو كاذب، فأي شي

و الخطاب في قوله تعالي فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ «(ك)، » كاذبا بسبب تكذيب الجزاء
كيت، و الفاء لتفريع االلتفات لتشديد التوبيخ و التب ةعند الجمهور لإلنسان، علي طريق

. و المراد بالدين الجزاء بعد البعث أي فما ةالتوبيخ عن البيان السابق، و الباء للسببي
(سي)، بعضي نيز خطاب را به »  يجعلك كاذبا بسبب الجزاء و إنكاره بعد هذا الدليل

ن اند، كه در ايدانسته» يجعلك مكَذّبا«را به معناي » يكذّبك«دانند ولي انسان مي
و «دارد؟: شود: چه چيز تو را به تكذيب كردن جزاء وا ميصورت معنا چنين مي

الخطاب في فَما يكَذِّبك لإلنسان الكافر، قاله الجمهور، أي ما الذي يكذبك، أي يجعلك 
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 -و المعني«(بحر)، » مكذبا بالدين تجعل للّه أندادا و تزعم أن ال بعث بعد هذه الدالئل؟
(ميز). ولي اين دو معنا خالف » ةلذي يجعلك مكذبا بالجزاء يوم القيامما ا -علي ما قيل

» به تكذيب وادار كردن«ظاهر است، خصوصا معناي اخير، يعني: تكذيب به معناي 
 باشد.).
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 العلق سورة
    --------------------------------------------   10و  9آيه 

  ي ي يَ اََرَءيَت اذل*   ّ   َعبًداِاذا َص
خواند باز ن هنگام كه نماز مياي را در آبه من خبر بده! آن كسي كه بنده

  بيند؟!)داند كه خدا مي(مگر نمي؛ داردمي
 بيندداند كه خدا ميمگر نمي

 فإن قلت: فأين جواب  )778، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
الشرط؟ قلت: هو محذوف، تقديره: إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أ لم يعلم بأن اللّه 

  يرى.
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  ةالبّین سورة
    ------------------------------------------------   5آيه 

   ـــوةَ  َومــا ل َء َويُقيُمــوا الص ــا ــَن ُحنَف ــُه ادّلي َ َل ِلصــ ُ وا ِاّال یِلَعبـُـُدوا اهللاَ  ِ ُ ا
وْةَ     َوذِلَك ديُن الَقيَِّمةِ  َويُؤتُوا ا

حال آنكه آنان فقط مأمور شده بودند كه خدا را بپرستند در حالي كه 
اند و (از هر معبود باطلي) به كرده عبادت (خويش) را براي او خالص

نقص به جاي آورند كه نماز را كامل و بيو اين، اندسمت حق متمايل شده
اين  )؛(آري. و (از مال خويش)انفاق كنند (چه واجب باشد و چه مستحب)

  . هاي آسماني) به دور از انحرافاست دين (كتاب
  هاي آسماني) به دور از انحرافدين (كتاب

 ) أي دين الكتب «ها و كتبِ راست و مستقيم: دين القيمة: دينِ نوشته) مستفيددكتر
(ميز). يعني قيمه صفتي است براي موصوف محذوف (كتب) » ـ علي ما فسروا ـ ةالقيم

  نه صفت دين.
 ةِ« )339، ص: 20 (الميزان في تفسير القرآن، جمينُ الْقَيد كذل أي دين الكتب » و

  واالقيمة على ما فسر
 ةِ أي الكتب  )429، ص: 15 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جمينُ الْقَيد

القيمة فأل للعهد إشارة إلى ما تقدم في قوله تعالى فيها كُتُب قَيمةٌ و إليه ذهب محمد بن 
 األشعث الطالقاني.

  ةِ« )794، ص: 10 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جمينُ الْقَيأي دين الكتب  »د
  القيمة التي تقدم ذكرها.
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 العادیات سورة
    -----------------------------------------------   10آيه 

دورِ   الص ِ َل ما    َوُحّصِ
(كيفر  از هم جدا شود، ها (مخفي بوده) استو (خوب و بد) آنچه در سينه

  كنند)؟وپاداش اعمال خود را دريافت مي
  ها (مخفي بوده) است، از هم جدا شود.و (خوب و بد) آنچه در سينه

 و تحصيل ما في الصدور تمييز ما في ) 347، ص: 20 لميزان في تفسير القرآن، ج(ا
 باطن النفوس من صفة اإليمان و الكفر و رسم الحسنة و السيئة

 ورِ« )805، ص: 10 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جدي الصلَ ما فصح أي » و
  ميزوا بين ما فيها من الخير و الشر

 قيل: ميز بين خيره و شره. )789، ص: 4 غوامض التنزيل، ج (الكشاف عن حقائق  
 )التحصيل: «حصل: غربال شود و خالص از ناخالص جدا گردد:  )دكتر مستفيد

إخراج اللب من القشور، كإخراج الذهب من حجر المعدن، و البرّ من التّبن. قال اللّه 
هر ما فيها و جمع، كإظهار اللب ]، أي: أظ10تعالي: و حصلَ ما في الصدورِ [عاديات: 

: جمع  حصلَ«(مج)، » أي ميزوا بين ما فيها من الخير و الشر«(را)، » من القشر و جمعه
في الصحف، أي: أظهر محصال مجموعا. و قيل: ميِّزَ بين خيره و شره. و منه قيل للمنخُل 

  (ك).» [الك، سرَند]: المحصّل
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 ةالقارع سورة
    ------------------------------------------------   4ه آي

َبثوِث   لَفراِش ا َ ُ انلّاُس    يَوَم يَكو
، شود) كه مردم همچون حشرات (مضطرب) گرد آتشدر روزي (واقع مي

  . پراكنده خواهند شد (به هر سو)
 حشرات (مضطرب) گرد آتش

 381، ص: 20 (روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج(  كُونُ النَّاسي موي
، آن روز كه مردمان [مانند] پروانه چراغ باشند و پراگنده باشند. گفتند:  مبثُوثكَالْفَراشِ الْ

براى آن تشبيه كرد مردم را به پروانه كه پروانه خود را بر آتش زند، مردم اين روز در 
 افتند. آتش افتند. فرّاء گفت: چون ملخ پراگنده كه به زحمت بر يكديگر مى

 533، ص: 10 (البحر المحيط في التفسير، ج(  ،ثُوثبكَالْفَراشِ الْم كُونُ النَّاسي موي
قال قتادة: هو الطير الذي يتساقط في النار. و قال الفراء: غوغاء الجراد، و هو صغيره 
الذي ينتشر في األرض يركب بعضه بعضا من الهول. و قيل: الفراش طير دقيق يقصد 

وه حتى يحترق. شبهوا في الكثرة و االنتشار و النار، و ال يزال يتقحم على المصباح و نح
ء و الذهاب على غير نظام، و التطاير إلى الداعي من كل جهة  الضعف و الذلة و المجي

  حتى تدعوهم إلى ناحية المحشر، كالفراش المتطاير إلى النار
 و الفراش قال في  )447، ص: 15 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج

فراشة التي تطير و تهافت في النار و هو المروي عن قتادة. و قيل: هو الصحاح: جمع 
طير رقيق يقصد النار و ال يزال يتقحم على المصباح و نحوه حتى يحترق. و قال الفرّاء: 
هو غوغاء الجراد الذي ينتشر في األرض و يركب بعضه بعضا من الهول و قال صاحب 
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لكن كلها ترجع إلى معنى واحد و هو اإلشارة  التأويالت: اختلفوا في تأويله على وجوه
إلى الحيرة و االضطراب من هول ذلك اليوم و اختار غير واحد ما روي عن قتادة و 

ء و الذهاب على غير نظام و  قالوا: شبهوا في الكثرة و االنتشار و الضعف و الذلة و المجي
  اش المتفرق المتطايرالتطاير إلى الداعي من كل جهة حين يدعوهم إلى المحشر بالفر

 كَالْفَراشِ  )789، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج كُونُ النَّاسي موي
الْمبثُوث شبههم بالفراش في الكثرة و االنتشار و الضعف و الذلة، و التطاير إلى الداعي من 

 كل جانب، كما يتطاير الفراش إلى النار.
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  الفیل سورة
    ------------------------------------------------   5آيه 

ََعلَ   ََعصٍف َمأكوٍل َ   ُهم 
اي كه (توسط آفت) خورده شده (و از درون  آنان را مانند دانه، در نتيجه 

  . متالشي گرديده) قرار داد
  اي كه (توسط آفت) خورده شده (و از درون متالشي گرديده) قرار داد دانه

 469، ص: 15 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج(  فصكَع ملَهعأْكُولٍ فَجم
كورق زرع وقع فيه األكال و هو أن يأكله الدود أو أكل حبه فبقى صفرا منه، و الكالم 
على هذا على حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه، أو على اإلسناد المجازي و 
  التشبيه بذلك لذهاب أرواحهم و بقاء أجسادهم، أو ألن الحجر بحرارته يحرق أجوافهم

 أْكُولٍ« )362، ص: 20 ير القرآن، ج(الميزان في تفسم فصكَع ملَهعالعصف ورق » فَج
الزرع و العصف المأكول ورق الزرع الذي أكل حبه أو قشر الحب الذي أكل لبه و المراد 
أنهم عادوا بعد وقوع السجيل عليهم أجسادا بال أرواح أو أن الحجر بحرارته أحرق 

  أجوافهم
  أْكُولٍ  )469، ص: 15 قرآن العظيم، ج(روح المعاني في تفسير الم فصكَع ملَهعفَج

  كورق زرع وقع فيه األكال و هو أن يأكله الدود أو أكل حبه فبقى صفرا منه.



 789  شسورة   

 

 قریش سورة
    ------------------------------------------------   1آيه 

ٍش   َ ُ   ِاليلـِف 
  هاي تجاري) قريش: سبب امنيت دادن به (راه به

  هاي تجاري) قريش سبب امنيت دادن به (راه به
 )االيالف: ان يأمنوا عندهم «هاي تجاري: إيالف: امنيت دادن در راه )تر مستفيددك

): (رك: توضيحات 302، ص7(مفصل، ج» في ارضهم بغير حلف، انما هو امان الطريق
و اصل معناي » ا ل ف«مصدر باب افعال از ريشة » ايالف«: ايلّْـف: كلمة 273تكميلي

(سيط)؛ و » يء: أَلفَه، و آلف فالنا: جعله يألفهآلف الش«است: » الفت برقرار كردن«آن 
الفت برقرار «بسياري از مفسرين و مترجمين نيز اين كلمه را در سوره قريش به معناي 

اند ولي ظاهرا اين معنا در اين سوره مباركه مراد نيست، بلكه و امثال آن دانسته» كردن
فته است نه معناي اصلي آن. در اين سوره به معناي اصطالحي بكار ر» ايالف«كلمة 

بكار » هاي تجاريقرارداد امنيت دادن در راه«اين كلمه در گذشته اصطالحا به معناي 
رفته است، و اين معنا كامال با مضمون سوره قريش مناسبت دارد.بعضي از لغويون مي

ن هاشم بن عبد اإليالف: العهد والذِّمام [امان دادن] كا«گويند: بزرگ نيز در اين باره مي
و اإلِيالَف في التَّنزِيلِ العزِيزِ: العهد والذِّمام وشبه » «مناف أَخذه من الملوك لقريش

ارةاإلِج ة[پنا ه دادن] بالخُفَار  نَافم بنُ عبد ماشا هن أَخَذَهلُ م[حفاظت و مراقبت] ، وأَو
... : األَمانُ ، وقيل :  ةُاره ومنَعه وآمنَه ... والخفَار(تا)؛ [خَفَرَه: أَج...» من ملك الشَّأمِ 

و قال الهروي في الغريبين: اإليالف عهود بينهم و بين الملوك، فكان هاشم «(تا)]  ةالذِّم
. ةيؤالف ملك الشام و المطّلب كسري و عبد شمس و نوفل يؤالفان ملك مصر و الحبش
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، و فعلُه آلَف علي وزن فاعلَ، و مصدره إالف بغير قال: و معني يؤالف يعاهد و يصالح
قبال أو أَلف الثالثي كَـ كتب كتابا، و يكون الفعل منه أيضا علي وزن أفعلَ مثل  ةياء بزن

آمن و مصدره إيالف كإيمان، و حمل اإليالف علي العهود خالف ما عليه الجمهور كما 
- اين مطلب را نپذيرفته است، ولي همان(سي)؛ هرچند آلوسي، » ال يخفي علي المتتبع

طور كه در باال اشاره شد، اين معنا با مضمون سوره قريش تناسب بيشتري دارد.). الم 
ليعبدوا، أمرهم أن يعبدوه   إليالف متعلق بقوله»: «فليعبدوا«در اليالف متعلق است به 

  (ك).» ألجل إيالفهم
    ------------------------------------------------   4آيه 

ٍع   ي اَطَعَمُهم ِمن  ذلٍف ا َ ُم ِمن  َ   َوءاَم
غذا داد و ، سبب (برطرف كردن) گرسنگي (شديدشان) هم او كه آنان را به

  . ايمني بخشيد، به سبب (برطرف كردن) ترسي (بزرگ)
 سبب به

 نْ قيل تعليلية أي أنعم  )473، ص: 15 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جم
ر المضاف لتظهر صحة التعليل أو يقال: الجوع عليهم و أطعمهم إلزالة الجوع عنهم. و يقد

  علة باعثة و ال تقدير.
 و من هنا للتعليل، أي ألجل الجوع )549، ص: 10 (البحر المحيط في التفسير، ج  
 من تعليلية أي أنعم عليهم و أطعمهم إلزالة  )591، ص: 10 (إعراب القرآن و بيانه، ج

  ه، و كذلك آمنهم من خوف.الجوع عنهم فال بد من تقدير مضاف أي من أجل



ن   ا  791  سورة ا

 

  املاعون سورة
    ------------------------------------------------   1آيه 

ُب بِادّليِن   َّذِ ُ ي ي اََرَءيَت اذل  
  شناسي؟ مي، كند آيا كسي را كه كيفر و پاداش (قيامت) را انكار مي

 شناسي مي

 804، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج(  تي كَرَّمهذَا الَّذ تَكأَيأَ ر
  هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هو؟علَي و المعنى: 

 المعنى هل  )593، ص: 10 (إعراب القرآن و بيانه، ج (ِينبِالد كَذِّبي يالَّذ تأَيأَ ر)
  عرفت الذي يكذب بالدين من هو.

    -----------------------------------------------   2آيه 
  َ ي يَُدع ایلَت ِلَك اذل فَذ 

  . اندر شناسي) او همان كسي ست كه يتيم را با تندي از خود مي (اگر نمي
 شناسي اگر نمي

 المعنى: هل عرفت الذي  )804، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  يكذب بالجزاء من هو؟ إن لم تعرفه فَذلك الَّذي يكذب بالجزاء.
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  الکوثر سورة
    ------------------------------------------------   2آيه 

  َ بَِّك َوان َ ِ  فََصّلِ 
تا پس براي پروردگارت نماز بخوان و (در تكبيرهاي نماز) دستانت را 

  . باال ببر، نزديكي گودي گردن
  (در تكبيرهاي نماز) دستانت را تا نزديكي گودي گردن، باال ببر

 و المراد بالنحر على ما رواه الفريقان  )371، ص: 20 (الميزان في تفسير القرآن، ج
عن النبي ص و عن علي ع و روته الشيعة عن الصادق ع و غيره من األئمة هو رفع 

  الصالة إلى النحر.اليدين في تكبير 



سد    793  سورة ا

 

 املسد سورة
    -----------------------------------------------   2آيه 

ََسَب    َعنُه مالُه{ َوما   اَغ   ما
  . سودي برايش ندارد، ثروت و آنچه(از دنيا) به دست آورده

 سودي برايش ندارد

 المعنى: لم ينفعه ماله و ما ) 814، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج
  كسب بماله

 ما أَغْنى« )852، ص: 10 رآن، ج(مجمع البيان في تفسير الق  بما كَس و مالُه نْهع «
  أي ما نفعه و ال دفع عنه عذاب اهللا ماله و ما كسبه

    -----------------------------------------------   3آيه 
ٍَب   َ  ناًرا ذاَت    َسيَص

  . ور وارد خواهد شد و خواهد سوخت شك در آتشي شعله بي
 شك بي

 499، ص: 15 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج( يلىسناراً سيدخلها ال   ص
  محالة في اآلخرة و يقاسي حرها و السين لتأكيد الوعيد

 لى )457، ص: 20 (روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، جصيس   ناراً ذات
  براى خلوص فعل است استقبال [را] » سين«لَهبٍ، 



 ي قرآن كريممستندات ترجمه  794

 االخالص سورة
    ------------------------------------------------   1آيه 

  قُل هَُو اهللاُ اََحدٌ  
  يگانه است، »اهللا«است كه فقط  بگو: حقيقت اين
  حقيقت اين است كه

 387، ص: 20 (الميزان في تفسير القرآن، ج( »دأَح اللَّه وهو ضمير الشأن.» قُلْ ه  
 المشهور  )507، ص: 15 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج دأَح اللَّه وقُلْ ه

  أن هو ضمير الشأن.
 ضمير الشأن. )817، ص: 4 تنزيل، ج(الكشاف عن حقائق غوامض ال وه  

    ------------------------------------------------   2آيه 
َمدُ   هللاُ الصا 

  . كنند سروري است كه همه در نيازهايشان به او رو مي، اهللا«
 كنند سروري است كه همه در نيازهايشان به او رو مي

 وصف بأنه ليس إال  )818، ص: 4 (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج دمالص
  إذا لم يكن إال محتاجا إليه: فهو غنى.محتاجا إليه، و 

 قال ابن األنباري ال  )511، ص: 15 (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج دمالص
خالف بين أهل اللغة أنه السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم 

  و أمورهم.



 795  سورة انلّاس  

 

 الّناس سورة
    -----------------------------------------------   4آيه 

َنّا  ِ الَوسواِس ا ّ َ   ِس ِمن 
گويد و پيوسته (هنگام  از شر آن (شيطان) كه آهسته و ناپيدا سخن مي

  . كندپنهان مي، كشدياد خدا) خود را عقب مي
 كندكشد، پنهان ميو پيوسته (هنگام ياد خدا) خود را عقب مي

 واسِ «و قوله  )869، ص: 10 (مجمع البيان في تفسير القرآن، جسنْ شَرِّ الْوم
ه أقوال... (و ثانيها) أن معناه من شر ذي الوسواس و هو الشيطان كما جاء في» الْخَنَّاسِ

  في األثر أنه يوسوس فإذا ذكر العبد ربه خنس
 و الخناس صيغة مبالغة من الخنوس  )397، ص: 20 (الميزان في تفسير القرآن، ج

كر اهللا بمعنى االختفاء بعد الظهور قيل: سمي الشيطان خناسا ألنه يوسوس لإلنسان فإذا ذ
 تعالى رجع و تأخر ثم إذا غفل عاد إلى وسوسته.
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