سوره معارج
بسم هللا الرحمن الرحیم
ْس لَهُ َدافِ ٌع (ِ )2منَ ه ِ
الرو ُح
َسأ َ َل َسائِ ٌل بِعَ َذا ٍ
ارجِ ( )3ت َ ْع ُر ُج ْال َمالَئِ َکةُ َو ُّ
َّللا ذِي ْال َمعَ ِ
ب َواقِعٍ (ِ )1ل ْلکَافِرینَ لَی َ
سِِِ َ ٍة ( )4فَ ْ
صِِِبْرا ي ًَ ِمیالي ( )5إِ ه ُه ْم یَ َر ْو َهُ بَ ِعیدا ي (َ )6و ََراهُ
إِلَ ْی ِه فِي یَ ْو ٍم کَانَ ِم ْق َد ُ
س َ
اصِِِبِ ْر َ
ارهُ خ َْم ِسِِِینَ ْ َ ْل َ
السِِِِِِِ َما ُْ ک َْال ُم ْه ِل (َ )8و ت َ ُ
قَ ِریبا ي ( )7یَ ْو َم ت َ ُ
ک ُ
ک ُ
ون ْال ًِ َبا ُل ک َْال ِع ْه ِن (َ )9و الَ یَ ْسِِِِِِِأ َ ُل َح ِمی ٌم َح ِمیما ي ()11
ون ه
صِِِِیلَتِ ِه الهتِي
صِِِِ ِ
یُبَ ه
ع َذا ِ
احبَتِ ِه َو ْ َ ِخی ِه (َ )12و َف ِ
صِِِِ ُرو َ ُه ْم یَ َو ُّد ْال ُم ًْ ِر ُم لَ ْو یَ ْت َدِي ِم ْن َ
ب یَ ْو ِمئِ ٍذ بِبَ ِی ِه (َ )11و َ
ض ًَ ِمیعا ي ث ُ هم یُ ْ ًِی ِه (َ )14کاله إِ ه َها لَ َ
عةي ِل ه
عوا َم ْن
لشِِِِِِ َو ( )16ت َ ْد ُ
تُؤْ ِوی ِه (َ )13و َم ْن فِي ْاْل َ ْر ِ
ظى ( )15هَزا َ
سِِِهُ ه
الشِِِ ُّر ًَ ُزوعا ي (َ )21و إِ َذا
سِِِانَ ُخ ِلهَ َُلُوعا ي ( )19إِ َذا َم ه
ْ َ ْدبَ َر َو ت َ َولهى (َ )17و ًَ َم َع فَأ َ ْو َ
اْل ْ َ
عى ( )18إِ هن ْ ِ
صالَتِ ِه ْم َدائِ ُمونَ (َ )23و الهذِینَ فِي ْ َ ْم َوا ِل ِه ْم َح ٌّه
صلِینَ ( )22الهذِینَ ُُ ْم َ
علَى َ
َم هسهُ ْال َخی ُْر َم ُوعا ي ( )21إِاله ْال ُم َ
ب َربِ ِه ْم
َم ْعلُو ٌم (ِ )24ل ه
ع َذا ِ
ِین (َ )26و الهذِینَ ُُ ْم ِم ْن َ
لسِِِِِائِ ِل َو ْال َم ْح ُر ِ
وم (َ )25و الهذِینَ ی َ
ُصِِِِِ ِدقُونَ بِیَ ْو ِم الد ِ
وً ِه ْم َحافِ ُ
اب َربِ ِه ْم َ
اً ِه ْم
علَى ْ َ ْز َو ِ
ون (َ )28و الهذِینَ ُُ ْم ِل ُ ُر ِ
ظونَ ( )29إِاله َ
ع َذ َ
ُم ْشِِِ ِقُونَ ( )27إِ هن َ
غی ُْر َمأ ْ ُم ٍ
ک َفأ ُ ٰ
ْ َ ْو َما َملَک ْ
َت ْ َ ْی َما ُ ُه ْم فَإ ِ ه ُه ْم َ
ک ُُ ُم العَادُونَ (َ )31و الهذِینَ ُُ ْم
غی ُْر َملُ ِ
ولئِ َ
ومینَ ( )31فَ َم ِن ا ْبتَغَى َو َرا َْ ٰذ ِل َ
صالَتِ ِه ْم یُ َحافِ ُ
ظونَ
ع ْه ِد ُِ ْم َراعُونَ (َ )32و الهذِینَ ُُ ْم بِ َش َها َداتِ ِه ْم َقائِ ُمونَ (َ )33و الهذِینَ ُُ ْم َ
ِْل َ َما َاتِ ِه ْم َو َ
علَى َ
(ٰ ُ ْ )34
ک فِي ًَ ها ٍ
الش َما ِل
ع ِن ِ
ین َو َ
ک ُم ْه ِطعِینَ (َ )36
ت ُم ْک َر ُمونَ ( )35فَ َما ِل الهذِینَ َک َ ُروا قِبَلَ َ
ولئِ َ
ع ِن ْالیَ ِم ِ
ِع ِزینَ ( َ ْ )37یَ ْ
ئ ِم ْ ُه ْم ْ َ ْن یُ ْد َخ َل ًَ هةَ َ ِع ٍیم (َ )38کاله ِإ ها َخلَ ْق َا ُُ ْم ِم هما یَ ْعلَ ُمونَ ( )39فَالَ ْ ُ ْق ِس ِ ُم
ط َم ُع ُک ُّل ْام ِر ٍ
علَى ْ َ ْن ُبَ ِد َل َخیْرا ي ِم ْ ُه ْم َو َما َْح ُن بِ َم ْسِِِبُوقِینَ ( )41فَ َذ ْر ُُ ْم
ب ْال َم َ
َار ِ
بِ َر ِ
ب ِإ ها لَقَاد ُِرونَ (َ )41
و َو ْال َمغ ِ
شِِِ ِ
ار ِ
ث ِسِِِ َراعا ي کَأ َ ه ُه ْم ِإلَى
عدُونَ ( )42یَ ْو َم یَ ْخ ُر ًُونَ ِمنَ ْاْل َ ًْ َدا ِ
یَ ُخ ُ
وضِِِوا َو یَ ْلعَبُوا َحتهى یُالَقُوا یَ ْو َم ُه ُم الهذِي یُو َ
عدُونَ ( )44
ص ٍ
ص ُ
ُ ُ
ک ْالیَ ْو ُم الهذِي کَا ُوا یُو َ
ار ُُ ْم ت َ ْر َُقُ ُه ْم ذِلهةٌ ٰذ ِل َ
ب یُوفِضُونَ ( )43خَا ِشعَةي ْ َ ْب َ

ترًمه(ترًمۀ دکتر رضایی)
مهر مهرورز
به ام خداي گسترده ِ
خواُ ده ايعذابواقعشد یرادرخواستکرد(.ا)
کهبرايکافرانُیچدفعک دُايازآن یست)2( .
ازطرسخدايصاحبدرًات)3(.
فرشتگانوروحدرروزيکهمقدارشپ ًاهُزارسالاستبهسوياوباالمیرو د)4(.
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پسباشکیبایی یکوشکیباباش؛)5(
[چرا]کهآ انآن (روز)رادورمی بی د)6( ،
و(ما)آنرا زدیکمیبی یم)7(
روزيکهآسمانُمچونروغنیا(فلز)گداختهمیشود)8(،
وکوُهاُما دپشمر گین(زدهشده)میشود)9(
وُیچ(دوست)گرم زدیکیاز(دوست)گرم زدیک(خود)پرسش میک د)11(.
آن(دوست)انبهآ ان شاندادهمیشو د،خالفکارآرزومیک دکه(برايً ات)ازعذابآنروزپسرا شراتاواندُد(
)11
و( یز)ُمسرشوبرادرشرا)12(،
و (یز)خویشاو دا شکهاوراپ اهمیداد د)13(،
و (یز)کسا یراکهدرزمینُست دًملگی(تاواندُد)سپساوراً اتدُد)14(
ُرگزچ ین یستدرواقعآن(دوزخ)شعلهآتشیناست)15(
درحالیکهبرک دهپوستسروبدنبریانشدهاست)16(
(دوزخ)فرامیخوا دکسیراکهپشتکردهورويبرتافته)17(،
و (یزکسا یراکهاموالرا)ًمعکردهوذخیرهکرد د)18(
درحقیقتا سانآزم دوکمطاقتآفریدهشدهاست)19(،
ُ گامیکهبديبهاورسدبیتابیمیک د)21(،و ُگامیکه یکیبهاورسدما ع(است ادهدیگران)میشود)21(،
مگر مازگزاران)22(،
(ُمان)کسا یکهآ انبر مازشانمداومتمیورز د؛()23
وکسا یکهداموالشانحهمعی یاست)24(،
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برايدرخواستک دهو محروم )25(،
وکسا یکهروزًزاراتاییدمیک د)26(،
وکسا یکهآ انازعذابپروردگارشانبیم اک د)27(،
[چرا]کهازعذابپروردگارشانایم ی یست)28(،
وکسا یکهآ انداما شانرا(درامو ًسی)ح ظمیک د)29(،
مگردرموردُمسرا شانیاآ چهازک یزانمالکشدُا د،کهدرحقیقتآ ان(دراینموارد)سرز ش میشو د)31(
وکسا یکهفراترازاینًوی دپست هاآ انتًاوزگر د)31(
وکسا یکهآ اناما تهایشانوپیما هایشانرارعایتمیک د)32(،
وکسا یکهآ ان(براياداي)گواُیهایشانایستادُا د)33(،
وکسا یکهآ انبر مازشانمواظبتمی مای د)34(،
آ اندربوستا هاي(بهشتی)،گرامیداشتهشده ا د)35(
پسچهشدهبرايکسا یکهک رورزید دکهشتابانروبهتوآر د؟)36(
ازراستوازچپ،گروهگروه)37(
آیاهمرديازآن(کافر)انطمعمیورزدکهدربوستانپر عمت(بهشت)درآوردهشود؟)38(
ُرگزچ ین یست؛درحقیقتماآ انراازآ چهمیدا دآفریده ایم)39(
وسوگ دیادمیک مبهپروردگارخاورانوباخترانکهقطعا يماتوا اییم)41(،
برای کهبهترازآ انراًایگزینک یم؛وماپیشیگرفتهشده(ومغلوب) یستیم)41(
پسآ انرارُاکنتا(درباطل)فرورو دوبازيک دتاای کهروز(رستاخیز)شانراکهوعدهدادهمیشو د،مالقاتک د
)42(
(ُمان)روزيکهازقبرُابسرعتخارجمیشو دچ ا کهگوییآ انبهسويبتهايس گیروا همیشو د؛)43(
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درحالیکهچشمهایشان(ازوحشت)فروتناست[،و]خواريآ انرافراگرفتهاستاینروزياستکهُموارهوعده
داده میشو د )44(
فهم سوره:

تکرار کلمات:
 2بار صِِال و یکبار مصِِلین که ُمان اسِِم فاعل صِِلو اسِِت(اثر سِِاز دگی و تربیتی مازرا در تهذیب س می
1
رسا دالبته مازی که از متن ًامعه بگذرد )

کلماتی یک بار در قرآن آمده ا دُ :لوع – عزین  -یوفضون

سیاو اول آیات  1تا 18

فض ا سخناایاخناال خ

این سِِوره با درخواسِِت سِِائلی در خصِِوع عذاب الهی از پیامبر

شِِروع می شِِود  .و خداو د بابیان ای که این عذاب واقع شِِد ی اسِِت ودرروزقیامت ُرکس در ًایگاه و قرب خود
به سوی خداو د عروج میک د و درادامه اشاره به برپایی روز قیامت و ص ات آن دارد
ب َواقِعٍ:
سائِ ٌل بِعَ َذا ٍ
سأ َ َل َ
شأن زول َ
عمان بن حارث فهری در از پیامبر درفرمایش ایشِِِان «من ک ت ماله فعلی مواله» سِِِؤال کرد که آیا این سِِِخن از
احیه خودت است یا خدا ؟پیامبر فرمود :از ًا ب خداست  .آن مرد گ ت اگر از ًا ب خداست این آیه را« اللهم اِن
ُ
ِماْ ا ال  »23را تالوت کرد که سِ گی از آسِِمان آمد و به
کان ُذا ُو
مطرعلی ا ِحًار ي من االسِ ِ
الحه من ع دک فَأ َ ِ
ْس لَهُ دافع ازل شد
سائِ ٌل ِب َع َذا ٍ
سأ َ َل َ
سر او خورد و مرد که این آیه َ
ب َواقِعٍِ -ل ْلکَافِرینَ لَی َ
یا ای که کافری از عذاب الهی ک ار پرسیده که خداو د می فرماید این عذاب واقع شد ی و کافران ُیچ دافعی دار د

واژ ه ُا:
معارج «ًمع َمعرج محل عروج مثل ردبان و غیره ِمن هللا ذی المعارج  ،تعرج المالئکة و الروح الیه فی یوم کان
مقداره خمسِِین الس س ِ ة  ،فاصِِبر صِِبرا ًمیال خدای ذی المعارج و صِِاحب معرًها اسِِت ظاُرا مراد آ سِِت که
مالئکه و اعمال عباد از معرًهای بخصِِِوصِِِی سِِِوی خدا عروج می ک د چ ا که فرموده :تلیه یَصِِِ َعدُال َک ِل ُم الط ِیب
2
:فاطر »01
« م سِِرین آن را به آلت صِِعود یع ى ردبان مع ا و به مقامات ملكوت كه فرشِِتگان ُ گام مراًعه به خدا سِِبحان
به آن عروج مى ك د ت سِِِِِِیر كرده ا دً .مله بعد ُم كه مى فرماید( :تعرج الملئكه و الروح الیه فى یوم  )...معارج
را به ُمین مع ا ت سِِِِِِِیر كرده ،پس خدا سِِِِِِِبحان معارًى از ملكوت و مقاماتى از پایین به باال دارد كه ُر مقام
می توا یم ای طور بیان ُم ک یم که ماد ب دگی خداو د در صلو مایان می شود.
قاموس قرآن ج 3ع203
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2

باالتر ،از مقام پایین تر خود شِِِِِِریس تر اسِِِِِِت ،و مالئكه و روح ُر یى بر حسِِِِِِب قربى كه به خدا دار د در آن
3
مقامات باال مى رو د  ،و این مقامات حقایقی ملکوتی ُست د ،ه چون مقام د یا وُمی واعتباری»
ًمیل ً« :میل و ًمال و ًمال برای مزید زیبایی است (م ردات) صبرا َ ًمیال  :صبر کن صبری یکو»
صبرًمیل« :صبری است خالع که در آن شائبه ای از بی تابی و شکایت باشد»
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آیاتی در خصوع صبر:حضرت یوسس 01
مزمل  --- 01احقاس  ---23مدثر 01
مهل :
العهن
حمیم« :حمم آب داغ در مًمع گوید:الحمیم الما ُْ الحار راغب گوید (:الحمیم الما ُْ الشِِدی ُد الحرار ِ ) (لهم شِِرابٌ من
حمیم و عذابٌ الیم ا عام  )01در م ردات گوید  :آب گرمی را که از م بع خود خارج می شِِِِِِود حمه گوی د  .و بدین
اعتبار به عرو ا سِِِان وحیوان حمیم گ ته می شِِِود حمام را به ًهت آب گرم و یا به ًهت ای که سِِِبب عرو کردن
اسِِِت حمام گ ته ا د .علت ای که تب را حمی گ ته ا د آن اسِِِت که در آن حرارت زیاد اسِِِت و یا سِِِبب عرو کردن
است به خویشاو دان مهربان حمیم گ ته ا د گویی در حمایت قرابت خود حاد و داغ می شود .فَما ل ا ِمن شافعین و ال
صِِدیه حمیم شِِعراْ  010برای ما واسِِطه ُایی یسِِت و ه دوسِِت مهربا ی ُسِِت .به ظرم حمیم به مع ی مطله
مهربان با شد که در حمایت طرس گرم و محکم ا ست و احتیاج به خوی شاو د بودن ی ست مثل آیه گذ شته که در باره
ع غافر  .)01حمیم بیست بار در قرآن مًید بکار رفته شش
صدیه است ومثل (فما للظالمین من حمیم و ال ش یع یُطا ُ
6
باربه مع ی مهربان و بقیه به مع ی آب ًوشان»
یودُّ« :در مًمع البیان گ ته مصِِدر مودت که فعل یود از آن مشِِته اسِِت ُم به مع ای آرزو می آید و ُم به مع ای
َ
محبت مثال:وددت الشِِیْ من آرزوم د فالن چیزم یا من فالن چیز را دوسِِت دارم  ،گاُی در یک مع ا و گاُی ُر
دو مع ا را می دُد این گ تار صِِاحب مًمع اسِِت  ،وممکن اسِِت اسِِتعمالش در مع ای آرزو از باب تضِِمین باشِِد
7
یع ی به طور ضم ی برآن داللت ک د».
ی تدی :باب افتعال ریشه فدی « فدی به مع ی عوض یع ی عوضی که ا سان برای خود می دُد»
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فصِِیله « :اقوام و عشِِیره اسِِت که از شِِخصِِی م صِِل ا د فصِِیل به مع ی م صِِول اسِِت یود المًرم لو ی تدی من
عذاب یو مئذ ....و فصِِیلة التی تؤویه ...گ اُکار دوسِِت دارد که ای کاش عوض دُد ...و عشِِیره خویش را چ ان
9
عشیره ایکه اورا را به خودش م ضم کرده و در ک ار خود ًا می دُد»
«در مًمع درمورد کلمه فصیله گ ته است وقتی ازیک قبیله که ُمه بابابزرگشان مشترک د ،یک تیره ًدا شود  ،و
10
بابا ب زرگی اختصاصی و ًداگا ه برای خود قائل شود  ،آن تیره را فصیله از قبیله گوی د».
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تؤوی :ریشه ا َ َوی
لظی« :شِِِعلۀ خالع و زبا ۀ آتش کال ا ها لظی حقا که آتش ًه م شِِِعله خالع اسِِِت این ل ظ دو بار در قرآن آمده
اسِت در سِوره معارج  -03سِوره لیل  03فا ذرتکم ارا تلظی مشِتعل شِدن اسِت یع ی شِمارا از آتش مشِتعل می
11
ترسا م»
زاعة « :سخت ًدا ک ده  ،سخت برک ده »

12

شِِوی« :بریان کردن ایضِِا به مع ی گرم کردن آب ُم آمده اسِِت و ان یسِِتغیثوا یُغاثوا بماْ کالمهل یُشِِوی الوًوه
کهس  31یع ی اگر فریاد رسِِی بخواُ د به آبی چون مس گداخته کمکشِِان دُ د که چهره ُارا می سِِوزا د و بریان
عةي ِلل هشوی شوی را اطراس بدن گ ته ا د مثل دست و پا و سر و یز پوست سر گ ته ا د
می ک د .کال ا ها لظی َ ،زا َ
واحد آن شوا است یع ی هً ،ه م زبا ۀ خالع است که پوست سر یا اطراس بدن را می ک د .و شوی که بر وزن
13
فتی است به مع ای مال رذیل یز آمده است(مًمع اقرب)»
ْوعی« :وعی  :ح ظ ،اعم از آ که حدیث باشِِِِِِِد یا غیر آن ( ِل ًعلَها لکم تذکر ٌ وتِعیَها ُْذُ ٌن وا ِع َیةٌ حاقه  03تا غرو
قوم وح و ًات مؤم ان را برای شِِما پ دی قراردُیم و تا ر را گوشِِی که حافظ مسِِموعات خویش اسِِت بشِِ ود و
ح ظ ک د).ایعاْ یز به مع ی ح ظ و ًمع کردن اسِِِِت .تدعوا من ادبر و تولی  ،و ًَ َم َع فأوعی معارج 00و 01آتش
به سِِِوی خود می خوا د آ که را که به حه پشِِِت کرده و ازآن اعراض موده و مال را ًمع و ذخیره کرده اسِِِت.
وعاْ  :ظرس ،این تسمیه از آن ًهت است که مال در ظرس ًمع و ح ظ می شود به سی ه ا سان گوی د ِوعاْ علمه
و عقیدته یع ی سِِِِِِِی ه اش ظرس دا ش و عقید اوسِِِِِِِت ًمع آن َْو ِع َیه اسِِِِِِِت و(وبدْ بأَو ِعیَتِ ِهم قب َل ِوعاْ اخیه ثم
عاْاخیه یوسِِس  07یوسِِس پیش از ت تیش ظرس برادرش شِِروع کرد به ت تیش ظروس آ ها آ گاه
اسِِتخر ًَها ِمن ِو ِ
14
ساقیه را از ظرس برادرش بیرون آورد»).
محل زول این سوره ع وان شده این سوره مکی است البته با توًه سیاو بیشتر آیات می توان اعتماد کرد که مکی
است لذا می توا د مد ی ُم باشد (المیزان)
آیۀ ا :در این آیه سِِِِائلی (کافر م کر قیامت وعذاب الهی یا فردی که والیت امیر المؤم ین را می خواسِِِِت بپذیرد)
از روی ع اد و ک ر و طغیان گری درخواست عذابی را از پیامبر(ع) می ک د که واقع شد ی است یع ی این عذاب
را چه درخواست بک د و چه ک د این عذاب با توًه به آیه بعد برای کافر واقع شد ی است.
ظاُرا ي در ای ًا سِِِِائل به وعی تحقیر آمیز خواسِِِِته با طع ه بگوید که عذابی واقع خواُدشِِِِد که خداو د با آوردن
کلمه بعذاب واقع ًواب سائل را داده است،که این عذاب واقع شد ی است.
ارتباط آیه 1با  2للکافرین ًار و مًرورمتعلهه به عذاب واقع اسِِِِِِِت در آیه اول خداو د فرمود این عذابی که واقع
شد ی است و درادامه می فرماید دافعی برای کافران یست.

قاموس قرآن ج  7ع 011
ترًمه قرآن آقای بهرامپور
13
قاموس قرآن ج  3ع 10
14
قاموس قرآن ج  0ع 331و331
11
12
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ارتباط آیه  3با آیات قبل «متعله من هللا دافع اسِِت در صِِورتی که متعله را دافع بگیریم این گو ه مع ا می شِِود :
سائل ُیچگو ه دافعی از ًا ب خدا دارد.البته احتمال دارد متعله به کلمه عذاب باشد که مع ایش می شود عذابی از
16 15
احیه خدای ذی المعارج است »
ذی المعارج  «:با توًه به آیۀ بعد که خداو د می فرماید (تعرج المالئکة و الروح ، )...خدا سِِِِِبحان معارًى از
ملكوت و مقاماتى از پایین به باال دارد كه ُر مقام باالتر ،از مقام پایین تر خود شِِِریس تر اسِِِت ،و مالئكه و روح
ُر یى بر حسِِِب قربى كه به خدا دار د در آن مقامات باال مى رو د ،و این مقامات حقایقى ملكوتى ُسِِِت د ،ه چون
17
مقامات د یا وُمى و اعتبار » .
سِِِِ َ ٍة :مالئکه وروح در این روز که
آیه  4ت َ ْع ُر ُج ْال َمالَ ِئ َکةُ َو ُّ
الرو ُح ِإلَ ْی ِه ِفي َی ْو ٍم کَانَ ِم ْق َد ُ
س َ
ارهُ خ َْم ِسِِِِینَ ْ َ ْل َ
مقدارش پ ًاه ُزار سال است عروج می ک د به سوی خداو د ی که دارای معارج است
روح« :از ظاُر کالم چ ین بر می آید که مراد به روح آن روحی اسِِِت که در آیه شِِِری ه (قل الروح من امر ربی
اسراْ  ، )13از امر خودش خوا ده و غیر از مالئکه است».

18

«این روح ُر چ د غیر از مالئكه اسِِِِِِِت ،لیكن ًز در امر وحى و تبلی ُ -مچ ا كه از آیه (ی زل المالئكة بالروح
من امره على من یشاْ من عباده )...است اده مى شود ُ -مراه مالئكه ُست».

19

موارد اطالق و استعمال كلمه (روح) در آيات قرآن مجيد

«امر خدا عبارت از كلمه ایًاد او است و كلمه ایًاد او ُمان فعل مخصوع به او است بدون ای كه اسباب وًود
و ماد در آن دخالت داشِِِِِِته و با تأثیرات تدریًى خود در آن اثر بگذار د این ُمان وًود ما فوو شِِِِِِئه ماد و
ظرس زمان است و روح به حسب وًودش از ُمین باب است یع ى از س خ امر و ملكوت است.
و خدا سبحان امر روح را به اوصاس مختل ى توصیس فرموده یكى ای كه آن را به ت هائى ذكر كرده ما د آیه (یوم
یقوم الروح و المالئكة ص ا و یز ما د تعرج المالئكة و الروح الیه ...بأ .)21از كالم خدا سبحان چ ین بر مى آید
كه این روح گاُى با مالئكه اسِِِِِِِت ُمچ ا كه آیات زیر بدان داللت دارد كه مى فرماید( :من كان عدوا لًبریل فا ه
زله على قلبى...بقره  )10و ( زل به الروح االمین *على قلبى  ...شِِِِِِِعراْ 012و )013و (قل زله روح القدس
 .حل  )013و (فار سل االیها روح ا فتمثل لها ب شرا سویا مریم .)00و گاُى آن حقیقتى ا ست كه در عموم آدمیان خ
و دمیده مى شود و در این باره فرموده است( :ثم سویه و خ فیه من روحه سًده  )1و یز فرموده( :فاذا سویته و

المیزان ج 21ع031

15

«ولی با توًه به قاعده ی االقرب یم ع االبعد بهتر است متعله را دافع بگیریم »

16
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خت فیه من روحى فقعوا له ساًدین حًر .)31و گاُى دیگر آن حقیقتى كه با مؤم ین است امیده شده است و در
این باره فرموده...( :اولئى كتب فى قلوبهم االیمان و ایدُم بروح م ه...مًادله  ) 31اشِِِِعار بلكه داللت دارد بر این
مطلب آیه شِِِِری ه( :او من كان میتا فاحیی اه و ًعل ا له ورایمشِِِِى به فى ال اس...ا عام .) 033برا ای كه در آن از
حیات ًدید گ تگو شده و حیات فرع روح است.و گاُى دیگر آن حقیقتى امیده شده است كه ا بیاْ با و در تماس د
و در این باره فرموده( :ی زل المالئكة بالروح من امره على من یشِِِِِِِاْ من عباده ان ا ذروا ...حل  )3و یز فرموده
(و آتی ا عیسِِِِِِِى بن مریم البی ات و اید اه بروح القدس...بقره  ) 10و یز فرموده( :و كذلى اوحی االیى روحا من
امر ا...شِِوری  )33و آیاتى دیگر.و گاُى به آن حقیقتى اطالو مى شِِود كه در حیوا ات و باتات ز ده وًود دارد،
و پاره ا از آیات اشِِِِِِِعار به این مع ا دارد ،یع ى ز دگى حیوا ات و باتات را ُم روح امیده چون ُما طور كه
گ تیم حیات مت رع بر داشتن روح است».

20

در ای ًا ما به فرازی از دعای شری ۀ سوم از صحی ه سًادیه که در خصوع وظایس و ویژگی ُای فرشتگان می
ِِل علیهم...وآن روح
باشِِِد به فراز 3و« 7والروح الذی ُو علی مالئکة ال ُح ًُ ِ
امرک ،فصِ ِ
ب  3والروح الذی ُو من ِ
(حریم تو) گمارده است وآن روحی که از عالم امر توست» اشاره کرد
که برفرشتگان پرده دار
ِ

21

بهتر است به آیۀ  3سوره قدر (ت زل المالئکة و الروح )ُم اشاره شود و ًالب است که خداو د فرشتگان و روح را
در یک روز با عظمتی مثل شِِِب قدر بر زمین فرود می آورد و در یک روز با عظمتی که قیامت اسِِِت مالئکه و
روح را به حسب درًات و مقامی که دار د عروج داده و در معرج وًایگاه خود قرار می گیر د.

«روح ُمان ملک اسِِِِت ولی چرابعد از مالئکه دوباره روح ذکر شِِِِده اسِِِِت؟ در مورد
روح در ت اسِِیر دو قول اسِِت عده ای می گوی د حضِِرت ًبرئیل اسِِت و عدر دیگر می
گوی دطبه روایت امام صادو(ع)می گوی د از مالئکه برتر است.
چرا روح را ًدا ذکر کرد ؟چون مقامش باالتر اسِت پس یا ًبرئیل اسِت یا ملکی برتراز
مالئکه».

22

المیزان ج  02از سری بیست ًلدی آن در ت سیر آیه 13سوره اسراْ
با توًه به این دو فراز و مطالب باال ای طور ُم می توا یم بگوییم روح باالتراز سایر فرشتگان است حاال ًبرئیل یا باالتراز ًبرئیل
22
مطالب استاد رًبی در مورد تدبر آیه  3سوره قدر
20
21

8

در این آیۀ شِِِری ه اشِِِاره به روزی که پ ًاه ُزار سِِِال اسِِِت دارد که با توًه به آیات 7و0وآیات بعد آن می توان
ای طور تیًه گرفت آن روز ،روزقیامت است.
با توًه به آیات  1الی  01که ویژگی آن روز را برای مًرمان و کافران بیان می فرماید این مدت زمان برای
کافران و مًرمان است آن روزآن قدر سخت و دشوار است که گویی پ ًاه ُزار سال بر فرد می گذرد .ولی برای
مؤم ین به ا دازه یک ماز واًب خوا دن است
س َةٍ ...در تعارض
سؤال:آیا این آیه با آیۀ  3سورر سًده که خداو د فرمود:
یوم کان ِم ُ
...یعر ُج الیه فی ٍ
ُ
الس َ
قدارهُ َ
یست ؟ در روز قیامت ما  31موقس داریم که ُر موقس  0111سال به طول می ا ًامد .
وًود مالئکه و روح خود شان دُ در عظمت و اقتدار خداو د ا ست یع ی خداو د قادر که خاله ُمۀ مخلوقات ا ست
با بکارگیری این ُمه فرشِِِته که به ُر کدام وظی ه ای خاع ع ایت کرده و ُمه تحت فرمان او می باشِِِ د و روح
فرشِِِته ای که مقام و عظمتش از ُمۀ فرشِِِتگان باالتر اسِِِت  .و ا سِِِان اگر به عظمت و اقتدار خداو د پی برد به
وقوع قیامت ُم می توا د معتقد شود.
در این چهار آیه خداو د به حتمی بودن عذاب الهی و قیامت اشاره می فرماید.
آیه  :5ف صبرخصبر خجملال فاْ ظاُرا حرس رابط شرط محذوس(ان سأل سائل) و ًواب شرط است یع ی آیه
ً 3واب شِِِرط محذوس اسِِِت .لذا از ای ًا کالم دیگری درسِِِیاو اول شِِِروع می شِِِود که بی ارتباط با کالم اول
یست.
در ای ًا خداو د به پیامبر صلوات هللا علیه امر می فرماید :صبر کن آن ُم صبری یکو که در آن ُیًگو ه شائبه
ای از بی تابی و شکایت در آن باشد چرا؟
پامبر با تمام سِِِِِختی ُایی در راه خدا کشِِِِِید و ُمیشِِِِِه و در ًاُای مختلس از وقوع قیامت و معاد و ای که د یای
دیگری ُم با این مشخصات وًود دارد خبر داده بود حال یک ر آمده می گوید اصال عذابی یست یا اگر در بحث
غدیر خم ُم باشد که سائل گ ت اگر حرس از ًا ب خودت است ُمین االن عذاب برمن ازل شودو...

آیات 6و :7إِنَّ ُه ْمخلَ َر ْ نَهُخبَ ِعلد ًخ()6خ َ خنَ َر هُخقَ ِرلب ًخ()7خ خ

9

طبه ظر عالمه در المیزان ضِِِِمیر «ه» در یرو ه و راه به عذاب بر می گردد یع ی ای که آ ان آن عذاب را دور
می بی د یع ی اصِِال معاد و عذاب آن روز را قبول دار د ولی ما می دا یم که آن عذاب زدیک اسِِت م ظور واقع
شد ی ا ست یع ی قطعا واقع می شود و تخلس اپذیر ا ست .در ای ًا م ظور از قریبا خداو د می خواُد قطعی بودن
آن عذاب را برسا د

آیه :9

می توا یم به آیۀ 5سورر القارعه اشاره ک یم(وتکون الًبال کالعهن الم وش )

در آیه 8و 9خداو د آ چه که ُ گامۀ قیامت ات اقاتی که در طبیعت رخ می دُد و در آیات  11الی 14
حاالت و چگو گی ا سِِِِا ها در آن روز و آ چه سِِِِبب ای گو ه بودن ا سِِِِا ها می شِِِِود را بیان می
فرماید.

در آیه 11

می فرماید ُیچ دوسِِِِِتی از دوسِِِِِتی سِِِِِؤال می ک د حمیم به مع ای آب داغ به حمام به

خاطر آب داغ حمام گ ته ا د و حمیم ُم آن شِِدت گرم بودن در دوسِِتی که ُمان شِِدت صِِمیمیت را
می رسا د یع ی ای ا سان آن دوستی که آ قدر مورد عالقه توست آ قدر گرفتار ُستی که از آن سؤال
می ک ی.

در آیه  11الی 14

ص ِ ُرو َهم یع ی م ظور این یسِِت آن دوسِِت دوسِِت خود را
خدا می فرماید یُبَ ِ

می بی د بلکه آن دوست به او شان داده می شود ولی آ قدر خود گرفتار است اصال از او سؤالی می
ِِِِِِاحبَ ِته و اخیه ( )12و
یوم ِئ ٍذ بِبَ ِی ِه ( )11و صِ ِ
ب ِ
ک د در ادامه می فرماید یَ َو ُّد المًر ُم لو یَ تَدِی ِمن عذا ِ
االرض ًمیعا ثُم یُ ًِی ِه( )14آن مًرم دوسِِت دارد فدیه بدُد(عوض
فصِِیلَتِه التی تُؤ ِوی ِه( )13و َمن فی
ِ
بدُد) پسِِِِِرا ش وُمسِِِِِرش راو برادرش راوعشِِِِِیره اش(قبیله ای که ُمه در بابا بزرگشِِِِِان با ُم
مشترک د) که به او پ اه می داد د و ُرآ که روی زمین است راتا ًات پیدا ک د.
در ای ًا آیه ( )11تو ضیح آیه ( )11می با شد و ُمچ ین آیات  12الی  14که به آیه  11عطس شده پس می
توا یم ای طور بگوییم که حمیم آن شِِدت عالقه و محبت و دوسِِت داشِِتن ا سِِان سِِبت به فرز دا ش و
ُمسرش و برادرش و عشیره اش و ُر آ چه در روی زمین مورد عالقه اوست را می رسا د .

10

«در ای ًا می توا یم این را بگوییم که این دوسِِِِِِِت داشِِِِِِِتن وعالقه و محبت شِِِِِِِدید فقط به ً به
حیوا ی(خوردن و خوابیدن و ظواُر د یا) توًه شِِِده واگر به ً به مع ویت و رشِِِد مع ویت یکدیگر
توًه می شِِِِِِد و تالش برای باقی ما دن در مسِِِِِِیر الهی بود در آ روز قطعا از حال ُم سِِِِِِؤال می
کرد د»

23

کال در آیه 15کلمه ردع اسِِِت و خواسِِِته آرزوی ًات از عذاب الهی را با دادن فدیه رد ک د ضِِِمیر ا ها ضِِِمیر

شِ ن و قصِِه آتشِِی که در لظی ه ته که کباب ک ده اسِِت و شِِعله ور اسِِت را بیان می فرماید آتشِی که در آیه 16
بیان می فرماید بر ک در پوسِِت سِِر وا دام اسِِت حال این آتش چه کسِِا ی رافرا می خوا د؟ در آیه  17می فرماید
کسِِِا ی که به دعوت خداو د پشِِِت کرد د و روی برتافت د ودر آیه  18می فرمایدبه ًای آن درمال ًمع کد د و آن
را ذخیره کرد د.

ًهت ُدایتی سِِیاو اول

:خداو د به پیامبر در خصِِوع سِِوا ل سِِائل که گویا از روی اسِِتکبار

وزورآزمایی بوده توصِِِِیه به صِِِِبر ی یکو(که در آن شِِِِائبه ای از ًزع و فزع باشِِِِد)می فرماید و بابیان حتمی
بودن قیامت و عذاب الهی به ویژگی ُای این عذاب می پردازد و می فرماید ُیچ گریزی از آن یسِِت و عوض و
ًایگزی ی برای این عذاب ی ست و ک سا ی که به آیات الهی پ شت کرده و و در صدد ًمع کردن مال بود د به سوی

این عذاب فراخوا ده می شو د .

سیاو دوم سوره (آیات  19تا :)35
فضای سخن سیاو دوم :در این سیاو خداو د آ چه که سبب گرفتارشدن ا سان و ُالکت او که ا باشتن مال
است رابیان می فرماید و دلیل آن را وًود ص ت غریزی ُلع مطرح می فرماید(.ولی باید این را متذکر شد که با
این صِِِِ ت(ُلوع) ا سِِِِان می توا د خود را به ُالکت و بدبختی بی ک د یا ای که راه سِِِِعادت و خوشِِِِبختی را طی
ماید).
در این سیاو علت روی گردا ی ا سان از فرامین الهی را بیان می فرماید.

واژه ُا:
براداشت خودم

11
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ُلوع :از کلماتی اسِِِِِت یک با ر درقرآن آمده« .ریشِِِِِه ُلع ،ا هِن اال سِِِِِانَ ُخلِهَ َُلُوعا ي ُ .لع (بر وزن
ش الًزعِ ودر
فرس) ًزع و گرسِِ گی اسِِت چ ا که در اقرب الموارد اسِِت در صِِحاح و قاموس گ ته  :ال َهلَ ُع:اَف َح ُ
قاموس ُُلَع (بروزن صِِرد) را حریع گ ته اسِِت  .علی ُذا ُلوع یع ی کم صِِبر و پر طمع  .در این صِِورت دو
آیه بعدی یع ی ًزع به ُ گام ضِِِِِرر و بخل به ُ گام عمت مع ی ُلوع اسِِِِِت  .در مًمع البیان فرموده« :ال َهلوع
رع الشدی ُد الًزع»در قامس و اقرب الموارد گوید ُلوع کسی است که از شروضرر می الد و بر مال
الشدی ُد ِ
الح ِ
حریع و بخیل می باشِِد .پس ا سِِان کم صِِبر و پرطمع خله شِِده آ گاه که ضِِرر بب ید می الد و آ گاه که مال یابد
24
بخل می ورزد (اال المصلین »).....
ع ِل َم یع َل ُم به مع ی بی تابی و از باب َم َ َع یم َ ُع به مع ی قطع
ًَزو عا ً :زع « :بی تابی ،ا له  .ف عل آن از باب َ
اسِِِت(تقرب الموارد)(سِِِوا ٌْ علی ا ا َ ًَ ِزع ا ام صِِِبر ا ما ل ا من محیع ابراُیم  30برابر اسِِِت برای ماچه بی تابی
ک یم و چه صِِِِبر ماییم مارا فرار گاُی یسِِِِت ) راغب می گوید ً :ز از حزن اشِِِِد اسِِِِت ًزع حز ی اسِِِِت که
اْل ْ َسانَ ُخلِهَ َُلُوعا ي (01إِ َذا َم هسهُ ال هش ُّر ًَ ُزوعا ي
شخع را از چاره ا دی شی باز دارد ولی حزن از آن اعم ا ست  .إِ هن ْ ِ
سِهُ ْال َخی ُْر َم ُوعا ي (ُ )30لوع و ًزوع ُردو صِِیغه مبال ا د مثل کذوب و ودود پس ُلوع یع ی بسِِیار
(َ )31و ِإ َذا َم ه
حریع ً .زوع بسِِِِیار بی تابی ک ده اُل بیان گ ته ا د  :آبه بعدی مع ای ُلوع اسِِِِت یع ی کم صِِِِبر و پر طمع .
مع ی آیه این اسِِت  :حقا که ا سِِان شِِدید الحرع آفریده شِِده  ،چون به او شِِری رسِِد بی تابی ک ده و چون به او
خیری روی دُد بسیار بخیل است در آیات بعدی اُل ایمان از این حکم استث اْ شده ا د(اال المصلین الذین )...م وع
یز باید مثل ُلوع و ًزوع مبالغه باشِِِِِِِد  .از ماده ًزع فقط دو کلمه فوو(یکبارًزع ا در سِِِِِِِوره ابراُیم  30و
25
یکبار ًزوعا در سوره معارج) در قرآن ُست» .

َم وعا « :مبالغه است یع ی بسیار بازدار ده (واذا م هسهُ
الخیر م وعا معارج )30چون خیر به او رسد بسیار ما ع و
ُ
26
بخیل است»
م ش قون «:به قول راغب ا ش او ع ایتی ا ست به خوس چون با «من» متعدی شود مع ی خوس در آن ظاُرا ست و
چون با «فی» باشد مع ی اعت ا در آن آشکارتر می باشد  .طبرسی فرموده :اش او خوس از مکروه است با احتمال
عدم وقوع «.و ُم ِمن السِِِاعة مشِِِ قون ا بیاْ  » 31ب ابر قول راغب  :آ ها از قیامت ترسِِِی آمیخته با اعت ا به آن
حمل َها و اش َقنَ م ها احزاب ُ » 03مۀ آیات اش او درقرآن کریم با «من» آمده حتی آیه
دار د ایضا ي آیه «فاَبینَ اَن َی ِ
َْا َ ش قتم ان تقدموا بین یدی ًواکم صدقات...مًادله  »02که در تقدیر «من ان تقدموا»ا ست مگر آیه« قالوا ا ا ک ا
قبل فی اُل ا مشِِِِِِِ قین طور  »37که با «فی» آمده اسِِِِِِِت و آن ب ابر قول طبرسِِِِِِِی خائ ان و ب ابر قول راغب
27
اعت اْک دگان است و چ دان فرقی دار د» .
آیاتی که می توا یم در ای ًا مطرح ک یم:
ساْ  31خله اال سان ضعی ا
بلد 3لقد خلق ا اال سان فی کبد

قاموس قرآن ج  0ع031
قاموس قرآن  3ع 23و 23
26
قاموس قرآن ج  7ع 313
27
قاموس قرآن ج  3ع 30و31
24
25
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وس َک ور
ُود 1و لَئِن اذق ا اال سان م ا رحمةَ ثم َزَ ع اُا م ه اِ ه لَیَئ ُ ٌ
اسراْ  00کان اال سان عًوال
و....
ص ت َُلُوع به خودی خود بد یست وقتی بد میشود که ا سان مثل سایر ص ات(غضب ،شهوت و )...بد است اده ک د
که در آن صِِِِِِِور ت مذموم و رذیله محسِِِِِِِوب می شِِِِِِِود .خداو د در سِِِِِِِوره توبه  031در مورد پیامبرمی
فرماید:حریع علیکم یع ی بر ُدایت شِما حریع اسِت (اصِرار برُدایت شِما دارد) پس اگر ما از این صِ ت در
حهت مع ویات است اده ک یم باعث رشد ا سان می شود
«حرصی که در این آیات خلقتش را به خداو د سبت داده م ظور حرصی است که بر خیر واقعی استوار است می
باشد واال حرصی که صرس ًمع کردن مال و غ لت از خدا باشد م سوب به خود ا سان است که حرع خدادادی
28
را مثل سایر عمت ُا با سوْ اختیار و کج سلیقگی خود آ را به قمت مبدل کرده است».

آیه : 22اال المصلین
خداو د در این آیه برای ای که صِِ ت ُلوع در ًهت مثبت قرار گیرد مصِِلین و دیگر صِِ اتی که مصِِلین دارا می
باشِ درا مطرح مود.ودلیل ای که در آیات 23و  34باز به ماز اشِِاره فرموده چیسِِت ؟ دلیل آن می توا د اِن الصِِال
ت هی عن ال حشاْ و الم کرباشد .خداو د به وعی شرافت ماز را رسا ده است

آیه  23با آیۀ (34الذین ُم علی صِِِِِِالتهم دائمون با آیۀ والذین ُم علی صِِِِِِالتهم
یحافظون)
« الذین ُم علی صِِِِِالتهم دائمون ارتباط مسِِِِِتمر با درگاه پروردگار متعال که این ارتباط از طریه ماز تأمین می
گردد  ...مازی که روح و ًان ا سِِِِِِان را پرورش می دُد ...و این توًه مسِِِِِِتمر ما ع از غ لت و غرور ،و فرو
رفتن در دریای شهوات و اسارت در چ گال شیطان و ُوای س می شود.
م ظور از مداومت بر ماز این یسِِت که ُمیشِِه در حال ماز باشِِد بلکه م ظور این اسِِت که در اوقات معین ماز
را ا ًِِِام دُِِِد .اصِِِِِِِوال ُر کِِِار خیری آن گِِِاه در ا سِِِِِِِِِِان اثر مثبِِِت می گِِِذارد کِِِه تِِِداوم داشِِِِِِِتِِِه
مادام و اِن قَ هل محبوب ترین اعمال زد خدا چیزی اسِِِت که
باشِِِد.پیامبراسِِِالم(ع)فرمود:ا هِن ْ َ َحبه االعما ِل الی هللا
َ
مداومت داشِِِته باشِِِد ُر چ د کم باشِِِد.در حدیثی از امام باقر(ع) اسِِِت م ظور این اسِِِت ُ:ر گاه ا سِِِان چیزی از
وافل را برخود فرض می ک د ُمواره به آن ادامه دُد.
آیۀ والذین ُم علی صالتهم یحافظون اظر به ماز فریضه است.
این ت اوت ممکن است ازای ًا باشد که تعبیر به محافظت م اسب مازُای واًب است که دقیقا آ ها را باید سر وقت
ُای معین ا ًام داد اما تعبیر به تداوم م اسِِب ماز ُای مسِِتحب اسِِت چرا که ا سِِان می توا د آ ها را ا ًام دُد و
گاه ترک ک د » «29درآیه  23م ظور به تداوم ماز اسِِِِِِِِت و در آیه  34م ظور ح ظ آداب ،شِِِِِِِرایط ،ارکان و
خصوصیات آن است آدابی که ُم ظاُر ماز رااز آ چه مایه فساد است ح ظ می ک د ُ،م روح ماز را که حضور
المیزان ج 21
مو ه ج  33ع 21و31
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قلب است ،تقویت می ماید و ُم موا ع اخالقی را که سد راه قبول آن ا ست را ازبین می برد ب ابراین ُرگز تکرار
30
شده»
ًهت ُدایتی سِِِیاو دوم :خداو د در این سِِِیاو شِِِرط ورود به بهشِِِت را ماز گذارا ی که در مازشِِِان
مداومت دار د و از شِِِِرایط آن محافظت می ک د و روز قیامت را با حرس وعمل تصِِِِدیه می ک د واز مال خود
مقداری برای سائلین و محرومیت در ظر می گیر د و...رابیان می فرمای د.

رابطه سیاو اول با سیاو دوم :

در سیاو اول خداو د می فرماید عذاب الهی قطعی است و ُیچ گریزی

از آن یست

سیاو سوم سوره (آیات  27تا )33
خداو د در سیاو قبل بعد ازبیان ای که چه کسا ی وارد بهشت می شو د .افرادی که دور پیامبر را گرفته ا د ولی در
باطن ایمان دار د ولی طمع بهشت رفتن را دار د را توبیخ می ماید.

فضای سخن سیاو سوم:
ک ار یا م افقین(که در واقع در باطن کافر ُسِِت د) ازسِِمت چپ و راسِِت دور پیامبر را احاطه کرده بود د وتص ِور
می کرد د که اگر بهشِِتی باشِِد ای ها سِِزاوار ورود به بهشِِت ُسِِت د .وبه خیال خودشِِان می خواُ د ازخدا سِِبقت
بگیر د وخداو درا عاًز ک د .

واژه ُا:
مهطعین :ریشه ُطع «ُطع به مع ی شتاب و خیره شدن آمده  ،اُطاع یز به مع ی شتاب و دراز کردن گردن است
طبرسِِِِی از احمد بن یحیی قل کرده  :مهطع آن اسِِِِت که با ذلت و ترس گاه می ک د و آ چه می بی د دیده بر می
ْسِهُ-31
دارد  ،در اقرب الموارد گ ته فقط در صِِورت خوس اُطاع می آید  .در صِِحاح گ ته  :م هد ُ
صِ هو َ
ب َر َ
ع ُقَهُ و َ
ط َع فی عد ُِو ِه :اسِِِِِرع و یز گ ته َ َُ :
اَُ َ
الر ًُ َل گاه کرد و دیده از آن بر داشِِِِِت .
(...یوم یَد ُ
ع الداعِ الی شِِِِِیٍْ
ط َع ه
َ
ع ِسِِِِ ٌر قمر  1مهطعین در آیه ظاُرا به مع ی شِِِِتاب ک دگان اسِِِِت
یو َ
ُ ُک ٍر...مهطعین الی الداعِ یقول الکافرون ُذا ٌ
یع ی :روزی که دعوت ک ده به عذاب اپسِِ د اپسِِ د دعوت می ک د  ...مردم شِِتابان سِِوی دعوتگر شِِو د کافران
گوی د این روز سِِختی اسِِت .مهطعین ُمق ِعی ُرؤُ ِسِ ِهم ال یَرت َ ُّد الیهم َ
طرفُ ُهم ...ابراُیم  32مهطع در آیه ظاُرا کسِِی
اسِِِِت گرد ش را دراز ک د  ،مق ع آن اسِِِِت که سِِِِر باال ک د یع ی گردن کشِِِِیدگان و سِِِِرُا باال گرقته ا د چ ا که
32
ک مهطعین معارج » 27
پلکشان به ُم می خورد ایضا در آیه فَما ِل الذین ک روا قِبَلَ َ

مو ه ج 33ع30
سرش را پائین آورد م ًد الطالب
32
قاموس قرآن ًلد  0ع 030
30
31
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عزین :یک بار در قرآن آمده است
مسبوقین « :تقدم  ،پیش افتادن  .راغب می گوید  :اصل سبه پیش افتادن در راه رفتن است .و بطور مًاز در غیر
آن بکار می رود مثل (ما سِِِبقو ا الیه احقاس  -00سِِِبقت من ربک فصِِِلت – 33شِِِوری  03و)...یع ی افذ شِِِد و
گذشت و بطور استعاره در احراز فضیلت بکار می رود حو(والسابقون السابقون)آ ا که به وسیلۀ اعمال صالحه به
رحمت و ً ت خدا پیشِِی گرفته ا د .اسِِتباو به مع ی مسِِابقه و پیشِِی گرفتن بر یکدیگر اسِِت مثل (اِ ا ذُب ا سِِتبه
یو سس  )00و ا ست عال برای آن ا ست که ُر یکی پیش افتادن را می خواُد .م سبوو  :پی شی گرفته شده و قهرا ي به
بد َل امثالکم واقعه 71و)70ما مغلوب و عاًز یسِِتیم
مع ی مغلوب و عاًز اسِِت (و ما حن بمسِِبوقین  ،علی اَن ُ ِ
از ای که دیگران را به ًای شما بگیریم  .اَتأتُونَ ال احشةُ ما سبقَکم بها ِمن اح ٍد ِمن العالمینَ اعراس  11این آیه و آیه
 31ع کبوت دربارر قوم لوط است که روشن می ک د لواط اولین بار در قوم لوط آشکار شده است( .فاستکبروا فی
االرض و ما کا وا سِِابقین ع کبوت )21در زمین خود پس ِ دی کرد د و برخدا غالب بود دیع ی خدارا می توا سِِت د
33
عاًز ک د».
سراعً :مع سریع ،شتاب دگان
صِب« :مراد از صِِب و ا صِِاب سِ م ُای م صِِوبی اسِِت که بر روی آ ها قربا ی می کرد د طبرسِِی در علت
ُ ُ
این تسِِمیه گ ته:آن س ِ گها را برای عبادت برپا داشِِته بود د و از ابن ًریح قل می ک د:ا صِِاب اص ِ ام بود د زیرا
اص ام آ هایی است که تراشیده بصورت و قشی در می آورد د بلکه ا صاب س گهایی بود د در اطراس کعبه .راغب
گ ته  :آن سِ گها را پرسِِتش و روی آن قربا ی می کرد د .به تصِِریح آیۀ  11از سِِوره مائده ا صِِاب رًس ا د این
را می رسا د که ا صاب مورد پرستش بوده ا دو در آیۀ  2از سوره مائده آ چه بر روی آن س م یا س گها ذبح شده
34
حرام گشته است می شود گ ت که س م معبود بوده یا صرفا ي برای بتها بر آن ذبح می کرده ا د».
ع ُه)به مع ی عالمت است که ا سان از دیدن آن راه می یابد»
« صب (بروزن ُ

35

ع ُه)به مع ی عالمت
یوفضون:یک با ردر قرآن آمده است« .به مع ی دویدن وشتاب است صب (بروزن ُ
ض ِونَ یع ی
اسِِت که ا سِِان از دیدن آن راه می یابد یَ ْو َم یَ ْخ ُر ًُونَ ِمنَ ْاْل َ ًْ َدا ِ
ب یُوفِ ُ
صِ ٍ
ث ِس ِ َراعا ي کَأ َ ه ُه ْم ِإلَى ُ ُ
روزی به عًله از قبر خارج شِِِو د گویی به سِِِوی ُدس و عالمت شِِِتاب می م دُ .ر کس به سِِِر وشِِِت خویش
36
روان و دوان است».
خاشعة ابصارُم:در حالیکه چشما شان از ذلت فرو افتاده است

37

ترُه« :پوشا دن  ،رسیدن مثال گوئیم ذلت اورا پوشا د و فقر به رسید طبرسی ذیل آیه  27یو س گوید :رُه الحه
شِِدن امر اسِِت  .راغب آ را پوشِِا دن از روی قهر و صِِحاح مطله پوشِِا دن گ ته اسِِت  .ولی قاموس پوشِِا دن و
زدیک شِِدن گ ته اسِِت اسِِت اگ ته ما د پوشِِا دن با رسِِیدن توْم اسِِت و پوشِِا دن بدون رسِِیدن غیر ممکن اسِِت
گرچه رسیدن ممکن است با پوشا دن توْم باشد .در بعضی آیات پوشا دن و در بعضی آیات رسیدن م اسب است
قاموس قرآن ج 2ع 330
قاموس قرآن ج 0ع71
35
قاموس قرآن ج 0ع331
36
قاموس قرآن ج 0ع331
37
آقای بهرامپور
33
34

15

در آیه  41سوره عبس و آیه  27سوره یو س به مع ای پوشا دن و آیه  73و 81کهس به مع ی رسا دن گرچه پوشا دن
ُم درست است  .رُه الزم ومتعدی ُردوصورت استعمال شده است در سوره مدثر آیه  17سارُقه صعودا یع ی
به زودی او را به عقیه سختی می رسا یم .در آیه  13سوره ًن به مع ی ظلم بکار رفته است و در آیه  6سوره ًن
به مع ی طغیان و س اُت و گمراُی است اطالو آن در ای ًا به خاطر آ است که به شخع الحه می شود یا اورا
می پوشِِِِِِِا د یع ی مردا ی از ا س به مردا ی از ًن پ اه می برد د ً.ن در اثر این پ اه بردن به آ ها سِِِِِِِ اُت و
38
گمراُی افزود د» .

«اقوال درخصوع الی «الاقسم»:
ا-خز ئدهخ خبرای تقویت و تأکید کالم است(ال را ترًمه کرده ا د)

قطعا ي قسم می خورم.

-2خالخن فله خاقسِِم را ی کرده و دلیل آن این اسِِت که فهما ده شِِود که این امر مورد قسِِم به گو ه ای ظهور دارد
قسم می خورم
که بی یاز از قسم می باشد .
-3خالخن فله خبرای ی و رد عقیده یا گ تار مخال ان آورده شِِِده اسِِِت  ،ا گار مخال ا ی بوده ا د و مطالب را ا کار
می کرد دکه می فرماید  :ه ،به خدا قسم این که شما می گوئید یست یع ی ا گار یک محذوس یا شأن زولی ُست
ه،به خدا قسم
که ای ها آن را ا کار می کرد د که می فرماید ه  ،به خدا قسم این که شما می گوئید یست

قول دوم دقیه تر است» 39خ

ًهت ُدایتی سیاو سوم:
خداو د در این سیاو با بیان ای که تدبیر امور در یدواحدر اوست  .تصور غلط کافران یا م افقان (بدون داشتن عملی
طمع بهشِِت را دار د) را رد می فرماید  .خداو د فرموده با رُا کردن آ ان در اباطیل خود وعدر رسِِیدن روزی که
در ابتدای سوره و ا تهای سوره خصوصیاتی از آن را بیان فرموده را وعده داده است.

ًهت ُدایتی کل سوره:
سوره با نؤ خدری نتخکنندهخ سخ زخعذ بخ لهیخشر عخمیخش دعذ بیخکهخواقع شد ی است و ُیچ گریزی از آن
یسِِِِِِِت اگر تمام زدیکان و خویشِِِِِِِاو دُایش و ُر آ چه روی زمین اسِِِِِِِت را فدیه بدُد می توا د از آن عذاب
بگریزد.این عذاب شِِامل ا سِِا هایی اسِِت که به دعوت الیهه خداو د پشِِت می ک د و به ًای ایمان و ب دگی خداو د
در پی ًمع کردن مال از ُر راُی ُست د به دلیل ای که آ ان روز قیامت و عذاب آ را «ا هم یرو ه بعیدا» می بی د،

قاموس قرآن ج  2ع 031و031
استاد رًبی

16

38
39

ه ای که روز قیامت وعذاب آن روز را دور می دا د بلکه اصِِِِِِِال به وقوع روز قیامت و عذاب آن اعتقاد دارد.در
واقع در سیاو اول سوره خداو د درد را بیان می فرماید.
در آیات بعد (سیاو دوم)خداو د علت این گو ه بودن آ ان می فرماید این ا سان حریع و بی تاب خله شده که اگر
شِِِری به او رسِِِد بی تابی می ک د و اگر خیری رسِِِد بخل می ورزد خداو د می فرماید اگر از مصِِِلین باشِِِد می
توا د با ُمین ُه ص ِ ت که برای مصِِلین ( ماز گذاری که دارای ویژگی ُای مداومت در ماز ،حقی را از اموالش
برای سِِائل و محروم در ظر داشِِته باشِِد ،روز قیامت را با تصِِدیه عملی داشِِته باشِِد ،از عذاب خداو د بترسِِد و
خود را ازعذاب الهی ایمن دا د،ع ت پیشِِِِه ک د ،رعایت اما ت و عهد و پیمان خود را داشِِِِته باشِِِِد،ایسِِِِتادن پای
شِِِهادت ُای خود ومحافظت از ماز خود را داشِِِته باشِِِد)بیان فرموده راه سِِِعادت و یک بختی را طی ک د .پس
بستگی دارد که ص ت ُلع را در چه ًهتی به کار برد .در راه یک بختی و سعادت یا بدبختی و شقاوت.
خداو د در ا تها بابیان ای که ا سان بدون داشتن عملی می توا د طمع بهشت داشته باشد

نکته خ این سِِِِوره در سِِِِیاو دوم محصِِِِور شِِِِد بین دو ماز وکل سِِِِوره یز محصِِِِور شِِِِد به روز قیامت و
خصوصیات آن که اُمیت این دو موضوع (مصلین و چگو ه بودن آ ان وقیامت باوری)را می رسا د.خ خ

درد

ا کار عذاب الهی توسط ک ار

علت

پشت کردن به دعوت الهی و ا باشتن مال وعدم است اده صحیح از ص ت ُلوع ،بکار بستن این ص ت در
ًهت ًمع آوری مال

درم اخ

ارائه راُکارعملی برای ک ترل ص ت ُلوع

ر هکااا رخعملااای

در امِِِان بِِِودن مِِِازگزاران بِِِا ویژگِِِی ُِِِای :مِِِداومت در مِِِاز ،در ظِِِر گِِِرفتن
حقِِِی از امِِِوال خِِِود بِِِرای سِِِائل و محِِِروم  ،تصِِِدیه عملِِِی روز قیامِِِت  ،ترسِِِیدن از عِِِذاب خداو ِِِد و خِِِود
را ازعِِِِذاب الهِِِِی ایمِِِِن دا ِِِِد،ع ت پیشِِِِه ک ِِِِد ،رعایِِِِت اما ِِِِت و عهِِِِد و پیمِِِِان خِِِِود  ،اقامِِِِه شِِِِهادت و
محافظت از ماز خودو ُمچی ین باور عذاب الهی و قیامت.

خداو د با این راُکار عملی می خواُد شِِِرافت ماز را برسِِِا د البته مازی که از متن ًامعه و اًتماع بگذرد ه
در ا زوا و گوشه گیری
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خمنهمخ خمااا خن اخ
قلاااهختلااا تخ ِنلااا خلَرااا در اخاخعلیخ َاخنُبَااا ِ لد َ خیلر ً ِ
ب َمنب قلا خ
کلم تیخکهخلکب رخدرخقرتاختکر رخشدهخ نت خ
هل ع خ
ِعزلا خ
ل ِف ُ
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