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سوره مبارهک عبس
توهج وژيه هب قرآن و زتكيه و تكريم هدا يت ديگران
گزارههاي تفسير الميزان درباره سوره مبارکه عبس
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غرض سوره 2،عتاب هر کسى است که
ثروتمندان را بر ضعفا و مساکين از مؤمنين مقدم مىدارد،
اهل دنيا را احترام مىکند
و اهل آخرت را خوار مىشمارد،
بعد از اين عتاب رشته کالم به اشاره به خوارى و بىمقدارى انسان در خلقتش و اينكه در تدبير امورش سراپا
حاجت است و با اين حال به نعمت پروردگار و تدبير عظيم او کفران مىکند کشيده شده،
و در آخر ،سخن را با ذکر قيامت و جزا و تهديد مردم خاتمه مىدهد ،و
اين سوره بدون هيچ ترديدى در مكه نازل شده است.
عَ َبسَ َو تَوَلَّى:
 يعنى چهره در هم کشيد و روى بگردانيد.
أَن جاءَهُ األَعمى:
 اين جمله علت عبوس شدن را بيان مىکند،
 و الم تعليل در تقدير است و تقدير آن «ألن جاءه االعمى» است.
وَ ما يُدرِيكَ َلعَلَّهُ يَزَّکَّى أَو يَذَّکَّرُ فَتَن َفعَهُ الذِّکرى:
 اين آيه حال از فاعل فعل «عَ َبسَ وَ تَوَلَّى» است،
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 2در ابتداي اين بخش در تفسير ميخوانيم :رواياتى از طرق اهل سنت وارد شده که اين آيات درباره داستان ابن ام مكتوم نابينا نازل شد ،که روزى بر رسول
خدا صلى الله عليه و آله وارد شد در حالى که جمعى از مستكبرين قريش نزد آن جناب بودند و با ايشان درباره اسالم سخنان سرى داشتند ،رسول خدا صلى
الله عليه و آله از آمدن ابن ام مكتوم ،چهره در هم کشيد ،و خداى تعالى او را مورد عتاب قرار داد که چرا از يك مردى تهىدست چهره در هم کردى؟
از طرق شيعه هم رواياتى به اين معنا اشاره دارد.
ولى در بعضى ديگر از روايات شيعه آمده که مردى از بنى اميه نزد آن جناب بوده ،و او از آمدن ابن ام مكتوم چهره درهم کشيد ،و آيات ،در عتاب او نازل
شد ،که انشاءالله بحث مفصل اين معنا در بحث روايتى آينده از نظرتان خواهد گذشت.

 و کلمه تزکى به معناى در پى پاك شدن از راه عمل صالح است.
 که [تزکي] بعد از تذکر ،يعنى پندپذيرى و بيدارى و پذيرفتن عقايد حقه دست مىدهد،
 چون «نفع ذکرى» همين است که آدمى را به تزکى دعوت مىکند؛ يعنى به ايمان و عمل صالح مىخواند.
 و حاصل معنا اين است که آن شخص چهره در هم کشيد ،و از آن شخص نابينا که نزدش آمده بود روى
بگردانيد ،با اينكه او خبر نداشت آيا مرد نابينا مردى صالح بود ،و با اعمال صالح ناشى از ايمان خود را پاکيزه
کرده بود يا نه ،شايد کرده بود ،و يا آمده تا با تذکر و اتعاظش به مواعظ رسول خدا صلى الله عليه و آله
بهرهمند شده ،در نتيجه به تطهير خود موفق گردد.
 در اين آيات چهارگانه عتاب شديدى به کار رفته،
 و اين شدت از اين جهت بيشتر مىشود که دو آيه اول در سياق غيبت آمده،
 که [اين چهار آيه با سياق غيبت] مىفهماند خدا از او روى گردانيده ،رو در رو با او سخن نگفته،
 و دو آيه اخير را در سياق خطاب آورده ،چون توبيخ در مخاطبه حضورى بيشتر است،
 و حجت و استدالل هم وقتى رو در رو گفته شود الزامآورتر است ،آن هم بعد از روىگردانى ،و مخصوصا با
سرکوبى خود خدا و بدون واسطه غير.
 و در اينكه از آن شخص تعبير به اعمى(کور) کرد توبيخى بيشتر استفاده مىشود،
[ توبيخي بيشتر است] براى اينكه محتاجى که به انسان مراجعه مىکند اگر نابينا باشد و حاجتش هم حاجتى
دينى باشد ،و خالصه ترس از خدا او را وادار کرده باشد که با نداشتن چشم به ما مراجعه کند ،ما بيش از ساير
مراجعه کنندگان بايد به او ترحم کنيم ،و بيشتر به او روى آورده مورد عطوفتش قرار دهيم ،نه اينكه چهره در
هم بكشيم و روى از او برتابيم.
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ت لَهُ تَصَدَّى وَ ما عَلَيكَ أَالَّ يَزَّکَّى:
أَمَّا َمنِ استَغنى فَأَن َ
 کلمات «غنى» و «استغناء» و «تغنى» و «تغانى» به طورى که راغب گفته به يك معنى هستند.
 پس مراد از « َمنِ استَغنى» کسى است که خود را توانگر نشان دهد ،و ثروت خود را به رخ مردم بكشد.
 و الزمه اين عمل [استغناء] اين است که
 oخواهد از سايرين سر و گردنى بلندتر باشد،
 oو رياست و عظمتى در چشم مردم داشته باشد،
 oو از پيروى حق عارش بيايد،
 3در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :بعضى گفته اند :بنا بر اينكه شخص مورد عتاب رسول خدا صلى الله عليه و آله باشد تعبير از آن جناب به ضمير
غايب براى اين بوده که به قداست ساحت آن جناب اشاره کند ،و بطور کنايه بفهماند گويا آن کسى که چنين عملى کرده رسول خدا صلى الله عليه و آله
نبوده ،چون مثل چنين عملى از مثل آن جناب سر نمى زند ،و در نوبت دوم که از آن جناب به ضمير خطاب تعبير کرده نيز قداست ساحت آن حضرت منظور
بوده ،چون هميشه اقبال بعد از اعراض ،اجالل و احترامى از طرف است.
س وَ َتوَلَّى» بيشتر است ،و
ت َلهُ تَصَدَّى  »...نمىسازد ،و توبيخ در آن از توبيخ در آيه «عَبَ َ
ن استَغنى فَأَن َ
وليكن اين حرف درست نيست ،چون با خطاب «أَمَّا مَ ِ
به طور قطع هيچ ايناسى هم در آن نيست.

 همچنان که در جاى ديگر فرمود« :إِنَّ اإلِنسانَ لَيَطغى أَن رَآهُ استَغنى» و کلمه «تصدى» به معناى متعرض
شدن و روى آوردن به چيزى و اهتمام در امر آن است.
 در اين آيه و شش آيه بعدش اشاره مفصلى است به اينكه مالك در آن عبوس شدن و پشت کردن چه بوده،
که به خاطر آن مستوجب عتاب شده،
 حاصل آن اين است که:
 oتو خيلى به وضع مستكبران و اعراض کنندگان از پيروى حق مىپردازى،
 oو زياد به وضع آنها اعتنا مىکنى،
 oدر حالى که اگر او نخواهد خود را پاك کند بر تو تكليفى نيست،
 oو بر عكس از وضع آن کس که خود را پاك کرده و از خدا مىترسد بىاعتنايى مىکنى.
وَ ما عَلَيكَ أَالَّ يَزَّکَّى:
 بعضى گفتهاند :کلمه «ما» نافيه است ،و معنايش اين است که :اگر او نخواست خود را تزکيه کند حرج و
مسئوليتى بر تو نيست ،تا رهايى از آن مسئوليت تو را حريص کند به مسلمان شدن او ،و غفلت ورزيدن از
آنهايى که قبال به طيب خاطر مسلمان شدهاند.
 بعضى گفتهاند :کلمه «ما» استفهام انكارى است ،و به آيه چنين معنا مىدهد« :چه چيز و چه مسئوليت و
ضررى متوجه تو مىشود اگر او نخواهد خود را از کفر و فجور پاك کند؟ تو يك رسول بيشتر نيستى ،و جز ابالغ
رسالت مسئوليتى ندارى».
 بعضى ديگر گفتهاند :کلمه «ما» به معناى «ال» ى نافيه است ،و معنايش اين است که« :از عدم تزکيه او از
کفر و فجور باکى به خود راه نمىدهى» ،و اين معنا با سياق عتابى که قبل از اين آيه و نيز قبل از قبلِ اين
آيه بود سازگارتر است.
وَ أَمَّا مَن جاءَكَ يَسعى وَ هُوَ يَخشى فَأَنتَ عَنهُ تَلَهَّى:
 کلمه «سعى» به معناى سرعت در دويدن است،
 پس معناى آيه به حسب آنچه مقام دست مىدهد اين است که:
 oآن کس که به شتاب نزدت مىآيد
 oتا به وسيله معارف دين و مواعظى که از تو مىشنود خود را پاك کند،
« oوَ هُوَ يَخشى» در حالى که از خدا مىترسد،
 و خشيت خود ،آيت و نشانه آن است که او به وسيله قرآن متذکر شده است،
 همچنان که فرمود« :ما أَنزَلنا عَلَيكَ القُرآنَ لِتَشقى إِالَّ تَذکِرَةً ِلمَن يَخشى» ،و نيز فرموده« :سَيَذَّکَّرُ مَن يَخشى».
فَأَنتَ عَنهُ تَلَهَّى:
 اصل کلمه تلهى ،تتلهى بوده؛ يعنى خود را به کار ديگر مىزنى،
 و از چنين مردى که آمده که به راستى خود را اصالح کند غافل مىمانى،

 و اگر ضمير «انت» را در اين آيه و در آيه «فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى» و ضمير «له» و «عنه» را در آن دو مقدم بر فعل
آورده ،همه براى تاکيد در عتاب و تنبيه است.
کَالَّ ِإنَّها تَذکِرَ ٌة َفمَن شاءَ ذَکَرَهُ:
 کلمه «کال» بازداشتن از همان عملى است که به خاطر آن عتابش فرمود
 oيعنى عبوس کردن قيافه
 oو روىگردانى از کسى که از خدا مىترسد،
 oو مشغول شدن و پرداختن به کسى است که خود را بىنياز مىداند.
 و ضمير در جمله «ِإنَّها تَذکِرَةٌ» به آيات قرآنى و يا به قرآن برمىگردد ،و اگر آن را مؤنث آورده براى اين بود
که خبر آن «تذکرة» مؤنث بوده،
 و معناى آن [جمله فوق] اين است که :آيات قرآنى -و يا قرآن -تذکره است ،يعنى موعظهاى است که هر
پندپذيرى از آن متعظ مىشود،
 و يا [معناي آيه فوق اينست که] تذکر دهندهاى است که اعتقاد حق و عمل حق را تذکر مىدهد.
َفمَن شاءَ ذَکَرَهُ:
 اين قسمت ،جملهاى معترضه است،
 و ضمير به قرآن و يا آنچه که قرآن تذکر مىدهد برمىگردد،
 و معنايش اين است که:
 oهر کس خواست مىتواند به ياد قرآن و يا معارفى که قرآن تذکر مىدهد باشد،
 oو قرآن اين را تذکر مىدهد که مردم بدانچه فطرت به سوى آن هدايت مىکند منتقل شوند،
 oو آن ،عقايد و اعمال حقهاى است که در لوح فطرت محفوظ است.
 و در اينكه تعبير فرمود به «فَمَن شاءَ ذَکَرَهُ» اشاره است به اينكه
 oدر دعوت قرآن به تذکر ،هيچ اکراه و اجبارى نيست،
 oو داعى اسالم که اين دعوت را مىکند براى اين نيست که نفعى عايد خودش شود،
 oتنها و تنها نفع آن عايد خود متذکر مىشود،
 oحال اختيار با خود او است.
فِي صُحُفٍ ُمكَرَّمَةٍ مَرفُوعَ ٍة مُطَهَّرَةٍ:
 در مجمع البيان گفته :کلمه «صحف» جمع صحيفه است ،و عرب هر چيزى را که در آن مطلبى نوشته شده
باشد صحيفه مىنامد ،همچنان که کتابش هم مىخواند ،حال چه اينكه ورقه و کاغذى باشد و يا چيز ديگرى.
 و جمله «فى صحف» خبرى است بعد از خبر براى کلمه «ان»،

 و ظاهر آن [جمله في صحف ]...اين است که :قرآن به دست مالئكه در صحفى متعدد نوشته شده بوده.
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« مكرمة» يعنى معظم،
« مَرفُوعَةٍ» يعنى رفيع القدر نزد خدا،
« مُطَهَّرَةٍ» يعنى پاکيزه از قذارت باطل و سخن بيهوده و شك و تناقض،
 oهمچنان که در جاى ديگر فرمود« :ال يَأتِيهِ البا ِطلُ مِن بَينِ يَدَي ِه وَ ال مِن خَلفِهِ»،
ل وَ ما هُوَ بِالهَزلِ»،
 oو نيز در اينكه مشتمل بر سخن بيهوده نيست ،فرموده« :إِنَّهُ لَقَولٌ فَص ٌ
 oو در اينكه مشتمل بر مطلب مورد شكى نيست ،فرموده« :ذلِكَ الكِتابُ ال رَيبَ فِيهِ»
 oو در اينكه مشتمل بر مطالب متناقض نيست ،فرموده« :وَ لَو کانَ مِن عِندِ غَيرِ الله لَ َوجَدُوا فِيهِ اختِالفاً
کَثِيراً»
بِأَيدِي سَفَرَ ٍة کِرامٍ بَرَرَةٍ:
 اين دو جمله دو صفت بعد از صفت هستند براى صحف،
 و کلمه «سفرة» جمع سفير است ،و سفير به معناى رسول است،
 و کلمه «کرام» صفت آن رسوالن است ،به اعتبار ذاتشان
 و «بررة» صفت ايشان است به اعتبار عملشان،
[ آيه فوق] مىفرمايد :ذاتا افرادى بزرگوارند ،و از نظر عمل داراى احسانند.
 و معناى اين چند آيه اين است که :قرآن تذکرهاى است که در صحف متعددى نوشته شده بود ،صحفى معظم
و رفيع القدر ،و پاکيزه از هر پليدى و از هر باطل و لغو و شك و تناقض ،و به دست سفيرانى نوشته شده که
ذاتا نزد پروردگارشان بزرگوار ،و در عمل هم نيكوکارند.
 و از اين آيات برمىآيد که براى وحى ،مالئكه مخصوصى است،
 که [اين مالئكه مخصوص] متصدى حمل صحف آن و نيز رساندن آن به پيامبرانند،
 پس مىتوان گفت اين مالئكه اعوان و ياران جبرئيلند،
 oو تحت أمر او کار مىکنند،
 و اگر نسبت القاى وحى را به ايشان داده ،منافات ندارد با اينكه در جاى ديگر آن را به جبرئيل نسبت دهد،
 oو بفرمايد« :نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األَمِينُ عَلى قَلبِكَ»
 oو در جاى ديگر در تعريف جبرئيل بفرمايد« :إِنَّهُ لَقَولُ رَسُولٍ کَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي العَرشِ َمكِينٍ
مُطا ٍع ثَمَّ أَمِينٍ»
 بلكه همين آيه مؤيد مطلب ماست ،که مىفرمايد دستوراتش مطاع است،
 4در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :و اين ظاهر ،سخن آن مفسر را که گفته :مراد از صحف لوح محفوظ است ،ضعيف مىسازد ،چون در کالم خداى
تعالى در هيچ موردى از لوح محفوظ به صيغه جمع از قبيل صحف و کتب و الواح تعبير نشده .نظير اين قول در بىاعتبارى سخن آن مفسر ديگر است که
گفته :مراد از صحف ،کتب انبياى گذشته است .چون اين معنا با تعبير «بِأَيدِي سَ َفرَةٍ  »...نمىسازد ،زيرا ظاهر اين تعبير اين است که صفت صحف باشد.

 معلوم مىشود جبرئيل براى رساندن وحى به انبيا ،کارکنانى از مالئكه تحت فرمان دارد،
 پس وحى رساندن آن مالئكه هم وحى رساندن جبرئيل است،
 همچنان که عمل جبرئيل و اعوانش روى هم ،فعل خداى تعالى نيز هست،
 و اين انتساب وحى به چند مقام نظير مسأله توفى و قبض ارواح است ،که يك جا به اعوان ملك الموت نسبت
داده ،و يك جا به خود او ،و يك جا به خود خداى تعالى که بحث آن مكرر گذشت.

5و6

 5در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :ولى بعضى از مفسرين گفتهاند :مراد از کلمه «سفرة» نويسندگان از مالئكهاند .ليكن ،معنايى که گذشت روشنتر
است.
و بعضى ديگر گفتهاند :قاريان قرآنند ،که آن را مىنويسند و مىخوانند ،که خواننده محترم به نادرستى آن واقف است.
 6بحث روايي اين بخش از سوره در الميزان:
در مجمع البيان است که «بعضى گفتهاند :اين آيات درباره عبدالله ابن ام مكتوم فرزند شريح بن مالك بن ربيعه فهرى يكى از بنى عامر بن لوى نازل شده.
و جريان چنين بوده که :وى روزى بر رسول خ دا صلى الله عليه و آله وارد شد ،در حالى که آن جناب با عتبة بن ربيعه و ابوجهل بن هشام و عباس بن
عبدالمطلب و ابى و امية بن خلف جلسه کرده بود ،و ايشان را به دين توحيد دعوت مىکرد ،به اميد اينكه اسالم بياورند ،ابن ام مكتوم عرضه داشت :يا رسول
الله صلى الله عليه و آله از قرآن برايم بخوان-حفظ کنم ،و (چون نابينا بود) مكرر آن جناب را صدا مىزد ،و متوجه نبود که آن جناب با آن چند نفر مشغول
صحبت است ،و تكرار او باعث شد که کراهت و ناراحتى در سيماى آن جناب هويدا شد ،چون ابن ام مكتوم مرتب کالم آن جناب را قطع مىکرد ،و رسول
خدا صلى الله عليه و آله در دل خود فكر مىکرد که حاال اين چند نفر که از بزرگان قريشند ،مىگويند پيروان او همه از قبيل ابن ام مكتوم يا کورند و يا
برده اند ،لذا از او روى بگردانيد ،و رو به آن صناديد کرد ،در اينجا بود که اين آيات در عتاب و سرزنش آن جناب نازل شد.
و از آن به بعد رسول خدا صلى الله عليه و آله همواره ابن ام مكتوم را احترام مىکرد ،هر وقت به او برمىخورد مىفرمود :مرحبا به کسى که خداى تعالى به
خاطر او مرا عتاب فرمود ،و آنگاه مى پرسيد :آيا کار و حاجتى دارى؟ و دو نوبت او را در مدينه جانشين خود کرد و خود به جنگ رفت».
سيوطى در تفسير الدر المنثور اين قصه را از عايشه و انس و ابن عباس -البته با مختصر اختالفى -نقل کرده ،و آنچه صاحب مجمع البيان نقل کرده خالصهاى
از آن روايات مختلف است.
ليكن آيات سوره مبارکه مورد بحث داللت روشنى ندارد بر اينكه مراد از شخص مورد عتاب رسول خدا صلى الله عليه و آله است ،بلكه صرفا خبرى مىدهد و
انگشت روى صاحب خبر نمى گذارد ،از اين باالتر اينكه در اين آيات شواهدى هست که داللت دارد بر اينكه منظور ،غير رسول خدا صلى الله عليه و آله است،
چون همه مىدانيم که صفت عبوس از صفات رسول خدا صلى الله عليه و آله نبوده ،و آن جناب حتى با کفار عبوس نمى کرده ،تا چه رسد به مؤمنين رشد
يافته ،از اين که بگذريم اشكال سيد مرتضى رحمت الله عليه بر اين روايات وارد است ،که مىگويد اصوال از اخالق رسول خدا صلى الله عليه و آله نبوده ،و در
طول حيات شريفش سابقه نداشته که دل اغنياء را به دست آورد و از فقراء رو بگرداند.
و با اينكه خود خداى تعالى خلق آن جناب را عظيم شمرده ،و قبل از نزول سوره مبارکه مورد بحث ،در سوره مبارکه «نون» که به اتفاق روايات وارده در
ترتيب نزول سورههاى قرآن ،بعد از سوره مبارکه «اقرَأ بِاسمِ َربِّكَ» نازل شده فرموده« :وَ إَِّنكَ لَعَلى ُخُلقٍ عَظِيمٍ» ،چطور تصور دارد که در اول بعثتش خلقى
عظيم (آن هم به طور مطلق) داشته باشد ،و خداى تعالى به اين صفت ،او را به طور مطلق بستايد ،بعدا برگردد و به خاطر پارهاى اعمال خلقى ،او را مذمت
کند ،و چنين خلق نكوهيده اى را به او نسبت دهد که تو به اغنياء متمايل هستى ،هر چند کافر باشند ،و براى به دست آوردن دل آنان از فقرا روى مىگردانى،
هر چند که مومن و رشد يافته باشند؟
عالوه بر همه اينها مگر خداى تعالى در يكى از سورههاى مكى ،يعنى در سوره مبارکه شعراء ،به آن جناب نفرموده بود« :وَ أَنذِر عَشِيرََتكَ األَق َربِينَ وَ اخفِض
حكَ لِ َمنِ اتَّ َب َعكَ ِمنَ المُؤمِنِينَ» ،و اتفاقا اين آيه در سياق آيه «وَ أَنذِر عَشِيرََتكَ األَقرَبِينَ» است ،که در اوايل دعوت نازل شده.
جَنا َ
ك لِلمُؤمِنِينَ» ،پس چطور
از اين هم که بگذريم مگر به آن جناب نفرموده بود« :ال َتمُ َّدنَّ عَينَيكَ إِلى ما مَتَّعنا بِ ِه أَزواج ًا مِنهُم وَ ال تَحزَن َعلَيهِم وَ اخفِض جَناحَ َ
ممكن است در سوره مبارکه حجر که در اول دعوت علنى اسالم نازل شده به آن جناب دستور دهد اعتنايى به زرق و برق زندگى دنياداران نكند ،و در عوض
در مقابل مؤمنين تواضع کند ،و در همين سوره و در همين سياق او را مامور سازد که از مشرکين اعراض کند ،و بفرمايد« :فَاصدَع بِما تُؤمَ ُر وَ أَعرِض َعنِ
المُش ِرکِينَ» آن وقت خبر دهد که آن جناب به جاى اعراض از مشرکين ،از مؤمنين اعراض نموده ،و به جاى تواضع در برابر مؤمنين در برابر مشرکين تواضع
کرده است! عالوه بر اين ،زشتى عمل مذکور چيزى است که عقل به زشتى آن حكم مىکند ،و هر عاقلى از آن متنفر است ،تا چه رسد به خاتم انبياء صلى

فصل دوم از آيات سوره
در اين فصل
 oنخست انسان را نفرين مىکند،
 oو از اينكه در کفر به ربوبيت رب خود اصرار و مبالغه مىورزد تعجب مىکند،
 oو آنگاه به حدوث و بقاى او اشاره نموده
 oمىفهماند که انسان نه مالك چيزى از آفرينش خويش است ،و نه مالك چيزى از تدبير امورش،
 oبلكه خداى سبحان است که او را از نطفهاى بىمقدار آفريده و سپس اندازهگيرىاش کرد ،و آنگاه راه
را برايش آسان ساخت ،و در آخر هم او است که وى را مىميراند ،و به قبر داخلش مىکند ،و هر وقت
که بخواهد دوباره زندهاش مىسازد.
 oپس خداى سبحان يگانه رب و خالق و مدبر امر او است ،آن هم نه تنها در حدوثش بلكه در بقايش،
و تا آخرين لحظه هستىاش مدبر او است،
 oولى اين انسان کفرانگر ،فرمان او را نمىبرد ،و به هدايت او مهتدى نمىشود.
 oو اگر انسان تنها و تنها به طعامى که مىخورد نگاه کند ،که يكى از مظاهر تدبير خدا ،و مشتى از
درياى رحمت او است ،آن وقت به تدبير وسيع پروردگارش و لطيف صنع او پى مىبرد ،آنچنان که
عقلش مبهوت شود ،و هوشش از سر بدر رود،
 oدر حالى که نعمتهاى خدا تنها طعام نيست ،و در اين ميان نعمتهاى ديگرى است که از حيطه
شمار بيرون است «وَ إِن َتعُدُّوا نِع َمتَ الله ال تُحصُوها».
الله عليه و آله ،و چنين قبيح عقلى احتياج به نهى لفظى ندارد ،چون هر عاقلى تشخيص مىدهد که دارايى و ثروت به هيچ وجه مالك فضيلت نيست ،و
ترجيح دادن جانب يك ثروتمند به خاطر ثروتش بر جانب فقير ،و دل او را به دست آوردن ،و به اين رو ترش کردن رفتارى زشت و ناستوده است.
با در نظر گرفتن اين اشكالها ،جواب از گفتار بعضى از مفسرين روشن مىشود که گفتهاند :خداى تعالى آن جناب را از اين رفتار نهى نكرده مگر در اين
مورد ،پس اين کار معصيت نبوده مگر بعد از نهى اما قبل از آن ،آن جناب مىتوانسته چنين رفتارى داشته باشد.
وجه نادرستى اين سخن اين است که :اوال به چه دليل آن جناب نهى نشده مگر در آن هنگام ،نه بعدش و نه قبلش؟ و ثانيا گفتيم اين رفتار به حكم عقل
ناستوده است ،و صدورش از شخصى کريم الخلق که خدايش قبال او را به خلق عظيم ستوده محال است ،آن هم با بيانى مطلق و بدون قيد وى را ستوده و
ق عَظِيمٍ» ،عالوه بر اين کلمه «خلق» به معناى ملكه راسخه در دل است ،و کسى که داراى چنين ملكهاى است عملى منافى با آن
خلُ ٍ
فرموده« :وَ إِنَّكَ َلعَلى ُ
انجام نمىدهد.
و در مجمع البيان ،از امام صادق عليه السالم روايت آورده که فرموده است اين آيات درباره مردى از بنى اميه نازل شده که در حضور رسول خدا صلى الله
عليه و آله نشسته بود ،ابن ام مكتوم آمد ،مرد اموى وقتى او را ديد قيافه اش را در هم کشيد ،و او را کثيف پنداشته ،دامن خود را از او جمع کرد ،و چهره خود
را عبوس نموده رويش را از او گردانيد ،و خداى تعالى داستانش را در اين آيات حكايت نموده عملش را توبيخ نمود.
و نيز در مجمع البيان است که از امام صادق عليه السالم روايت شده که فرموده« :رسول خدا صلى الله عليه و آله هر وقت ابن ام مكتوم را مالقات مىکرد
مى فرمود :مرحبا مرحبا ،به خدا سوگند خداى تعالى ابدا مرا در مورد تو عتاب نخواهد کرد ،و اين سخن را از در لطف به او مىگفت ،و او از اين همه لطف
شرمنده مىشد« ،حتى کان يكف النبى صلى الله عليه و آله مما يفعل به؛ حتى بسيار مىشد که به همين خاطر از آمدن به خدمت آن جناب خوددارى
مىکرد»».
اشكالى که به اين حديث وارد است همان اشكالى است که به حديث قبل وارد بود ،و معناى اينكه فرمود« :حتى انه کان يكف  »...اين است که :ابن ام مكتوم
از حضور در نزد آن جناب خوددارى مىکرد ،چون آن حضرت اين سخن را بسيار مىگفت ،و او سخت شرمنده مىشد و خجالت مىکشيد.

 oبا اين حال اين عجب است که انسان تدبير پروردگار خود را نديده مىگيرد ،و شكر نعمتش را بجا
نمىآورد ،و راستى انسان ظلوم و کفار است،
 oو به زودى آثار خوب و بد شكر و کفران خود را مىبيند ،که يا سرور و بشارت است ،و يا روسياهى و
عذاب.
و اين آيات به طورى که مالحظه مىکنيد بيگانه از آيات گذشته نيست ،هر چند بعضىها گفتهاند :علت نزول اين
فصل چيز ديگرى بوده ،ولى با بيانى که خواهد آمد اثبات خواهيم کرد که هر دو دسته سياقى واحد دارند.
قُ ِتلَ اإلِنسانُ ما أَکفَرَهُ:
 اين جمله نفرينى است بر انسان که طبعش طبع دلدادن به شهوات ،و پيروى هواى نفس ،و فراموش کردن
پروردگار خود ،و استكبار ورزيدن از پيروى اوامر او است.
 و جمله «ما أَکفَرَهُ» شگفتانگيزى از اصرار انسان در کفران ،و پوشاندن حق صريح است،
 با اينكه او [انسان] خودش مىبيند و احساس مىکند که مدبر خود نيست ،و کسى جز خداى سبحان مالك
تدبير امر او نيست.
 پس مراد از «کفر» در اين جمله مطلق حقپوشى است،
 که [حقپوشى] دو مصداق دارد :يكى انكار ربوبيت خدا ،و يكى ترك عبادت او است،
 و مؤيد اين سخن ذيل آيه است که به جهات تدبير ربوبى اشاره مىکند البته آن جهاتى که با حقپوشى و ترك
عبادت تناسب دارد.
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مِن أَيِّ شَيءٍ خَلَقَهُ:
 oمعناى اين جمله با کمكى که مقام مىدهد اين است که :خداى تعالى انسان را از چه چيز خلق کرده
که به خود اجازه طغيان و استكبار را مىدهد استكبار از ايمان و اطاعت،
 و اگر فاعل در فعل «خلقه» را در اين جمله و در جمالت بعدى حذف کرده براى اين بوده که اشاره کند به
اينكه فطرت هر کسى مىداند که فاعل فعل خلقت و تقدير سبيل کسى به جز خداى تعالى نيست حتى
مشرکين هم به اين معنا اعتراف دارند.
و اگر مطلب را در قالب استفهام آورد به اين انگيزه بود که عجيب بودن مفاد «ما أَکفَرَهُ» را تاکيد کند

 7در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :ولى بعضى از مفسرين ،کفر در اين آيه را به ترك شكر و کفران نعمت معنا کردهاند .و اين توجيه هر چند در جاى
خود صحيح است ولى مناسبتر از نظر سياق همان معنايى است که ما براى کفر کرديم.
 8در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :در کشاف گفته جمله «قُتِلَ اإلِنسانُ» نفرينى است بر انسان و اين نفرين در اصطالح عرب از هر نفرين ديگر
شنيعتر است چون کشته شدن ،بزرگترين شدائد دنيايى و رسوايىهاى آن است و جمله «ما اکفره» شگفتانگيزى از افراط انسان در کفران نعمت خداى
تعالى است .و آنگاه گفته اين دو جمله با همه کوتاهيش خشنترين نفرينى است که به گوش عرب مىخورد و غليظترين اسلوب و پرداللتترين کالم بر سخ
و خشم گوينده است و ا ز اين دو جمله با همه تقاربى که در دو طرف آن است هيچ کالمى در مذمت دامنهدارتر از آن ديده نشده و هيچ کالمى جامعتر از آن
در مالمت يافت نمىشود.
بعضى هم گفتهاند که :جمله «ما أَکفَ َرهُ» استفهاميه است ،و مىپرسد که چه چيز انسان را کافر کرده .ولى وجه قبلى بليغتر است.

 و چون معموال از چيزى تعجب مىشود که علت و سبب روشنى نداشته باشد ،استفهام مذکور قهرا مىفهماند
که
 oاوال اين اصرار بشر در کفرش امرى عجيب است
 oو سپس مىپرسد آيا در اين خلقت عجيب علتى بوده که باعث شده اينطور در کفرش افراط کند؟
 آنگاه خودش پاسخ مىدهد به اينكه انسان هيچ دليل و عذرى ندارد که کفرانگرى خود را مستند بدان کند
[ اينكه انسان هيچ دليل و عذرى ندارد که کفرانگرى خود را مستند بدان کند] چون او کسى است که از آبى
پست خلق شده و چيزى از خلقت و تدبير امور زندگى و مرگ و بعث خود را مالك نيست.
 و کوتاه سخن اينكه :استفهام مذکور زمينهچينى است براى پاسخى که در جمله «مِن نُطفَةٍ خَلَقَهُ  »...مىدهد.
مِن نُطفَةٍ خَلَقَ ُه فَقَدَّرَهُ:
 نكره آمدن کلمه «نطفة» به منظور تحقير آن است،
 يعنى [انسان را] از نطفهاى خوار و بىمقدار آفريده،
 پس کسى که اصل و نسبش آبى چنين پشيز است ،حق ندارد با کفر خود طغيان کند ،و از اطاعت ،استكبار
بورزد.
« فقدره» يعنى به او [انسان] در ذات و صفات و افعالش قدرت و توانايى داد،
 پس او [انسان] نبايد از آن حدى که برايش مقدر شده تجاوز کند ،چون تدبير ربوبى از هر سو به وى احاطه
دارد،
 و او [انسان] نمىتواند خودش مستقال به خواسته خود برسد ،اگر خدا برايش مقدر نكرده باشد.
ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ:
 ظاهر سياق اين آيات که سياقى نفى عذر از بشر در برابر کفر و استكبارش است ،اين است که مراد از سبيل
آن هم به طور مطلق -راه اطاعت خدا و امتثال اوامر او باشد ،و يا به عبارت ديگر راه خير و سعادت باشد. در نتيجه آيه شريفه در معناى دفع دخل است،
 چون وقتى گفته مىشود «مِن نُطفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ» ممكن است شنونده پيش خود خيال کند که وقتى خلقت
و تقدير از هر جهت به انسان احاطه دارد ،ديگر انسان در افعال ذات و صفاتش اختيارى از خود ندارد ،زيرا
همه آنها مقدر و از پيش معين شده است ،چون با تقدير ،ضرورى الوجود و واجب التحقق مىشود ،و ديگر
اختيارى براى انسان باقى نمىماند ،پس انسان در کفر و فسقش هيچ دخالتى ندارد اگر فاسق مىشود به تقدير
الهى است ،و اگر کافر مىشود به تقدير او است ،و انسان آنچه را که خدا خواسته و امر کرده به کرسى مىنشاند،
و همين به کرسى نشاندنش نيز به تقدير الهى است ،پس ديگر نبايد او را در مورد هيچ عملى مالمت کرد ،و
دعوت دينى براى او کارى بيهوده است ،چون دعوت ،فرع داشتن اختيار است ،وقتى او از خودش اختيارى
ندارد ،ديگر انبيا به چه منظورى او را دعوت کنند.

 به همين جهت اين شبهه را با جمله «ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ» دفع نموده و فرمود :خلقت و تقدير هر چند که خاص
خداست ،ولى اين منافات ندارد با اينكه خود انسان هم اختيار داشته باشد،
 و به همين خاطر صحيح باشد که
 oخدا هم در آنچه به او امر نموده از ايمان و اطاعت که راه رسيدن يك انسان به سعادت خويش است
را به او ياد دهد،
 oو از او بخواهد که به اراده و اختيار خودش چنين و چنان کند،
 پس فعلى که از انسان سر مىزند به اختيار خودش سر مىزند،
 ولى در عين حال همين عمل متعلق تقدير الهى نيز هست،
 پس انسان در آنچه مىکند هم مختار است و هم مسئول،
 هر چند که آنچه مىکند متعلق قدر هم هست،
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ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقبَرَهُ:
 کلمه «اماته» به معناى تحقق دادن به مرگ انسان است،
 و مراد از «إقبار» دفن کردن مرده آدمى و پوشاندنش در شكم زمين است ،البته اين بر اساس غالب است ،که
عادت مردم بر آن جارى شده،
 و به همين جهت نسبت در گور کردن را به خداى تعالى داده ،چون او (به وسيله کالغ در داستان هابيل)
هدايتشان کرده و يا به دلها الهام کرد که مردگان خود را دفن کنند پس اين عمل با خداى تعالى نسبتى دارد،
همان طور که به خود مردم هم نسبتى دارد.
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ثُمَّ إِذا شاءَ أَنشَرَهُ:
 در مجمع البيان گفته :کلمه «انشار» به معناى زنده کردن بعد از مرگ به منظور تصرف است،
 همچنان که جامه را بعد از تا کردن و پيچيدن دوباره باز مىکنند( ،تا در آن تصرفى کنند)
 پس مراد از اين جمله اين است که خداى تعالى هر وقت بخواهد مردگان در قبر را مبعوث مىکند،
 و در اين تعبير اشارهاى هم به اين معنا است که روز بعث را جز خداى تعالى کسى نمىداند.

 9در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :و ما پيرامون جبر و اختيار مكرر در ذيل آياتى که با اين مسئله تناسبى داشت بحث کرديم.
بعضى گفتهاند مراد از «تيسير سبيل» اين است که خداى تعالى خروج انسان از شكم مادرش را آسان کرده ،و معناى عبارت« :سهل لالنسان سبيل الخروج
من بطن امه» است ،يعنى راه بيرون شدن انسان مخلوق از نطفه را که در شكم مادر جنين شده بود از شكم مادر آسان ساخت.
بعضى ديگر گفتهاند :مراد هدايت به سوى دين و روشنگرى راه خير و شر است ،همچنان که در جاى ديگر فرمود« :وَ َهدَيناهُ النَّجدَينِ» .ولى وجه قبلى بهتر
است.
 10در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :بعضى گفته اند :منظور از اقبار اين است که خداى تعالى او را صاحب قبر کرد ،يعنى دستور داد زندهها ،او را دفن
کنند ،و با اين عمل مرده او را احترام نموده ،از اينكه جيفهاش متعفن شود ،و مردم از بوى آن متنفر و متاذى شوند جلوگيرى نموده.
ليكن وجه قبلى با سياق آيات مناسب تر است ،چون آيات در اين زمينه سخن دارند که تدبير تكوينى خداى تعالى را گوشزد کنند ،نه تدبير تشريعى او را ،که
يكى از آن تشريع حكم غسل و کفن و دفن اموات است.

ال َلمَّا يَقضِ ما أَمَرَهُ:
کَ َّ
 آنچه از سياق به دست مىآيد اين است که کلمه «کال» از سؤالى که از سياق برمىخيزد ردع و جلوگيرى کند،
 سؤالى که جمله «َلمَّا يَقضِ ما أَمَرَهُ» به آن اشاره دارد،
 گويا بعد از آنكه اشاره شد به اينكه انسان مخلوقى است که از اولين لحظه وجودش تا به آخر تحت تدبير
خداى تعالى است ،او است که وى را خلق مىکند و تقدير مىنمايد ،و راه را برايش هموار مىسازد ،مىميراند
و در قبر مىکند ،و مجددا از قبر بيرونش مىآورد ،همه اينها نعمتهايى است از خداى تعالى ،شخص مىپرسد:
 oحال که جريان بدين قرار است پس انسان چه بايد بكند و چه کرد،
 oآيا در برابر مقام ربوبيت خاضع شد يا نه؟
 oو آيا شكر نعمت را بجاى آورد يا نه؟
 در پاسخ فرموده« :کال» ،نه انسان چنين نكرد،
 آنگاه مطلب را چنين توضيح داد کهَ« :لمَّا يَقضِ ما أَمَرَهُ» هرگز آنچه را خداى تعالى دستور داد به انجام نرساند
بلكه کفران و نافرمانى کرد.
 پس ،از آنچه گذشت روشن شد که ضمير در «يقض» به انسان برمىگردد،
 و مراد از قضا نكردن انسان ،به انجام نرساندن دستورات الهى است.
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 و نيز اين معنا روشن شد که مذمت و مالمتى که در آيه آمده متوجه انسان طبيعى است،
 يعنى [اين آيه] مىخواهد بفرمايد طبع انسان چنين است که اگر به خودش واگذار شود در کفر افراط مىکند،
 و اين همان مطلبى است که آيه زير افادهاش مىکند «إِنَّ اإلِنسانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ» ،که قهرا با انسانهايى منطبق
مىشود که فعال مبتال به کفر و افراط در آن هستند ،و با حق دشمنى مىورزند.

12

فَليَنظُرِ اإلِنسانُ إِلى طَعامِهِ:
 اين جمله به شهادت حرف «فاء» که در اولش آمده ،متفرع بر جمالت قبل است،
 البته تفرع تفصيل بر اجمال است،
 پس در اين صورت ،نظر و مطالعه انسان را پيرامون طعامى که مىخورد و با آن سد رمق مىکند و بقاى خود
را تضمين مىنمايد الزم مىداند

 11در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :و بعضى گفتهاند :ضمير به خداى تعالى برمىگردد ،و معناى عبارت اين است که :خداى تعالى اين قضاء را براى
کفار نرانده که امر او را به انجام برسانند و ايمان آورده اطاعتش کنند ،بلكه اگر هم به ظاهر به ايشان امر فرموده از باب اتمام حجت بوده است .ولى اين وجه
بعيد به نظر مىرسد.
 12در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :و از اين معنا روشن مىشود اينكه از بعضى نقل شده که گفتهاند :عموميتى که در آيه است منظور نظر است ،چون
هيچ انسانى چه کافر و چه مؤمن آن طور که بايد خدا را عبادت نكرده ،و دستورات او را به انجام نرسانيده ،درست نيست.
و وجه نادرستيش اين است که :ضمير (به حسب قواعد عربى) به انسان برمى گردد که در صدر آيات آمده بود ،و عموميت آن هم بر حسب طبع انسان منظور
است ،که طبعا افراطگر در کفر است ،و اما بر حسب فعليت قهرا به انسانهايى تطبيق مىکند که فعال داراى کفر هستند.

 با اينكه نعمت طعام يكى از ميليونها نعمتى است که تدبير ربوبى آنها را براى رفع حوايج بشر در زندگيش
فراهم کرده،
 و دستور مىدهد اگر در همين يك نعمت مطالعه کند ،سعه تدبير ربوبى را مشاهده خواهد کرد،
 تدبيرى که عقلش را متحير و مبهوت خواهد کرد،
 آن وقت خواهد فهميد که خداى تعالى چقدر نسبت به صالح حال انسان و استقامت امر او عنايت دارد ،آن
هم چه عنايتى دقيق و محي .
 و مراد از انسان -به طورى که گفته شده -غير آن انسانى است که نامش در اول اين فصل از آيات ذکر شد،
 چون مراد از آن انسان ،خصوص افرادى است که در کفر ورزيدن مبالغه مىکنند ،به خالف انسان در آيه مورد
بحث ،که مامور شده به طعام خود نظر کند ،چون منظور از آن عموم انسانهاست،
 و همين جهت [دليلي که در جمله قبل آمده است] بود که دوباره کلمه «انسان» را ذکر کرد ،و گر نه اگر
منظور همان انسان مىبود ،مىفرمود« :فلينظر الى طعامه» يعنى همان انسان که نامش را برديم بايد به طعام
خود نظر کند.
َأنَّا صَبَبنَا الماءَ صَبًّا  ...وَ ألَِنعامِكُم:
 قرائتى که فعال دائر در بين مسلمين است کلمه «أنا» را با فتحه همزه مىخوانند ،که بنا بر آن جمله مورد
بحث بيانى تفصيلى براى تدبير خداى تعالى مىشود،
[ بيان تفصيلياي] که چگونه طعام انسان را مىآفريند،
 بله البته اين مرحله ابتدايى از آن تدبير تفصيلى است،
 و گرنه بيان مستوفا و کامل آن خصوصيات که در نظام آفرينش طعام برقرار است ،و نظام وسيعى که در همه
اين امور و رواب کونى که بين هر يك از آن امور و بين انسان برقرار است ،چيزى نيست که بتوان در چند آيه
بيانش کرد ،و عادتا از وسع و طاقت بيان بشرى بيرون است.
 و کوتاه سخن اينكه :کلمه «صب» در جمله مورد بحث به معناى ريختن آب از بلندى است،
 و منظور در اينجا فرو فرستادن بارانها بر زمين براى روياندن گياهان است،
 و بعيد نيست که شامل جارى ساختن چشمهها و نهرها نيز بشود،
 چون آبهاى زير زمينى هم از ذخايرى است که به وسيله باران پديد مىآيد.
ثُمَّ شَقَقنَا األَرضَ شَقًّا:
 ظاهر اين آيه اين است که منظور از «شق» شكافتن زمين به وسيله جوانه گياهانى است که از زمين سر در
مىآورند،
 و به همين جهت اين جمله را با کلمه «ثم» و جمله بعدى را با حرف «فاء» به جمله «أَنَّا صَبَبنَا الماءَ» عطف
کرد.

فَأَنبَتنا فِيها حَبًّا:
 ضمير در «فيها» به کلمه «ارض» برمىگردد،
 و مراد از حب جنس حبوباتى است که به مصرف غذاى انسان مىرسد ،مانند گندم و جو و نخود و عدس و
امثال اينها،
 و همچنين منظور از کلمه «عنب» در جمله بعدى جنس آن است ،و همچنين «قضب» و غير اينها.
وَ عِنَب ًا وَ قَضباً:
 عنب به معناى انگور است ،ولى به درخت آن نيز عنب گفته مىشود ،و شايد در اينجا منظور همين درخت
انگور باشد ،نظير زيتون که هم به ميوه درخت گفته مىشود ،و هم به درخت آن
 و کلمه «قضب» به معناى سبزيجات تر و تازه است ،که انسان آن را مىخورد .و اين کلمه در اصل به معناى
قطع است ،و سبزيجات را اگر قضب خواندهاند به خاطر اين است که پى در پى قطع مىشود.
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 وَ زَيتُوناً وَ نَخالً :معناى اين دو کلمه معروف است.
 وَ حَداِئقَ غُلباً:
 کلمه «حدائق» جمع حديقه است ،که به معناى بوستانى تفسير شده که اطرافش ديوار کشيده باشند،
 و کلمه «غلب» جمع غلباء است ،گفته مىشود «شجرة غلباء» يعنى درختى بزرگ و کلفت ،پس «حدائق
غلب» به معناى بوستانى است که درختانش عظيم و کلفت باشد.
 وَ فاکِهَةً وَ َأبًّا :بعضى گفتهاند :کلمه «فاکهة» به معناى مطلق ميوههاست .و بعضى گفتهاند :همه ميوهها را
شامل مىشود ،اال انگور و انار را .بعضى ديگر گفتهاند :اگر در بين مصاديق فاکهه ،خصوص زيتون و نخل را
آورد ،براى اين بود که نسبت به آن دو اعتناى بيشترى داشته،
 و کلمه «أب» (با تشديد «باء») به معناى گياه و چراگاه است.
مَتاعاً َلكُم وَ ألَِنعا ِمكُم:
 کلمه «متاعا» مفعول له است،
 مىفرمايد« :ما آنچه از خوردنيها که رويانديم براى اين بود که شما و چهار پايان را که شما به خود اختصاص
دادهايد ،بهرهمند و سير کنيم»،
 و اگر در اين جمله از سياق غيبت «فَليَنظُرِ اإلِنسانُ» به خطاب «کم» التفات شده ،براى آن بوده که منت
تدبير خود و اِنعام نعمتش را تاکيد کرده باشد.
فَإِذا جا َءتِ الصَّاخَّةُ:
 اين جمله اشاره است به سرانجام آن تدبيرى که در اين آيات ذکر شده بود،
 تدبير عام ربوبى و تدبير خصوصياش در رابطه با انسان،
 13در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :بعضى هم گفتهاند :منظور همه گياهانى است که از زمين قطع مىشود ،حتى علف حيوانات را هم شامل مىشود.

 و اينكه اين تدبير سرانجامش به کجا منتهى مىشود،
 و امرى که خداى تعالى به انسانها کرد تا او را بندگى کنند ،آيا انسان اين امر را به انجام رسانيد يا خير؟
 و آن سرانجام همان روز صاخه (قيامت) است،
 که [در آن روز] انسان جزاى اعمال خود را دريافت مىکند.
 کلمه «صاخه» به معناى صيحه شديدى است که از شدتش گوشها کر شود ،و منظور از آن نفخه صور است.
يَومَ يَفِرُّ المَرءُ مِن َأخِي ِه وَ أُمِّ ِه وَ َأبِيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ:
 اين آيه به شدت روز قيامت اشاره مىکند،
 شدت آن روز به حدى است که اقرباى انسان و نزديكانش که
 oيك روز طاقت فراقشان را نداشت
 oو آنها را ياور و بازوى خود در زندگى مىپنداشت،
 oو همواره به آنان پناه مىبرد،
امروز از همه آنان مىگريزد،
[ از همه آنان ميگريزد] براى اينكه شدت ،آنچنان احاطه مىکند که نمىگذارد آدمى به ياد چيزى و کسى
بيفتد ،و اعتنايى به غير خود کند ،حال غير خودش هر که مىخواهد باشد،
 آرى بال و مصيبت وقتى عظيم باشد و شدت يابد ،و بر آدمى چيره شود ،آنچنان آدمى را به خود جذب مىکند
که از هر فكر و تالشى منصرفش مىسازد.
 دليل بر اين معنا آيه بعدى است که مىفرمايدِ« :ل ُكلِّ امرِئٍ مِنهُم يَومَئِذٍ شَأنٌ يُغنِيهِ» يعنى براى هر فردى از
ايشان ،به قدر کفايت که نگذارد به چيز ديگرى بينديشد گرفتارى هست.
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حكَةٌ مُستَبشِرَ ٌة:
ُوجُوهٌ يَومَئِ ٍذ مُسفِرَةٌ ضا ِ
 اين آيه بيان مىکند که در آن روز مردم به دو قسم منقسم مىشوند ،قسمى اهل سعادت ،و قسمى ديگر اهل
شقاوت،
 و [اين آيه] اشاره مىکند به اينكه هر يك از اين دو طايفه با سيما و قيافهاش شناخته مىشود،
 اهل سعادت چهرههايى نورانى و درخشنده دارند،
 oکه فرح و سرور
 oو انتظار آيندهاى خوش از آن چهرهها هويداست،
 پس معناى «مستبشره» همين است که از ديدن منزلگاه خود که به زودى بدانجا منتقل مىشوند
خوشحالند.

 14در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :و بعضى در سبب فرار انسان از اقربا و بستگان نزديك خود در آن روز ،وجوه ديگرى آوردهاند که چون دليلى بر آن
نبود از ايرادش صرف نظر کرديم.

وَ وُجُوهٌ يَومَئِذٍ عَلَيها غَبَرَةٌ:
 کلمه «غبرة» به معناى غبار و کدورت است،
 که منظور از آن [غبره] سيما و نشانههاى غم و اندوه است.
 تَرهَقُها قَتَرَةٌ :يعنى سياهى و تاريكى بر آن چهرهها نشسته.
 در اين چهار آيه حال دو طايفه را ،با بيان حال چهرههايشان بيان کرده ،چون چهره و قيافه آينه دل است ،هم
مسرت درونى در آن جلوه مىکند و هم اندوه و گرفتارى.
أُولئِكَ هُمُ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ:
 يعنى اين طايفه جامع بين دو صفت کفر و فجورند،
 oکفر که کار قلب،
 oو فجور که کار بدنى و به معناى گناهان شنيع است،
 و ممكن هم هست منظور از کفر ،کفران نعمتها ،و منظور از فجور همان گناهان باشد،
 و اين جمله تعريف طايفه دوم است ،که اهل شقاوتند،
 چيزى که هست در اين آيات طايفه اول ،يعنى اهل سعادت ،را به مثل چنين تعريفى توصيف نكرده،
 و اين [عدم توصيف] بدان جهت بوده که سياق کالم و غرض اصلى ،بيان حال طايفه دوم بوده ،و مىخواسته
آن طايفه را انذار و از سرانجام وخيمى که در پيش دارند بيم دهد.
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 15بحث روايي اين دسته از آيات در الميزان:
در الدر المنثور است که ابن منذر از عكرمه روايت کرده که در تفسير آيه «قُتِلَ اإلِنسانُ ما أَک َفرَهُ» گفته :اين آيه در شأن عتبة بن ابى لهب نازل
شده ،که وقتى آيه « َو النَّج ِم إِذا هَوى» را شنيد ،گفت :من کفر مىورزم به پروردگار نجم وقتى که فرو مىريزد ،ناگزير رسول خدا صلى الله عليه و آله او
را نفرين کرد ،و در سفرى که به شام مىرفت شير او را پاره کرد.
و در احتجاج از اميرالمؤمنين عليه السالم روايت کرده که در حديثى طوالنى در معناى «قُتِلَ اإلِنسانُ ما أَک َفرَهُ» فرمود :يعنى انسان لعنت شده
است.
ل يَسَّرَهُ» آمده که خداوند راه خير را براى بشر آسان کرده است.
و در تفسير قمى در ذيل آيه «ثُمَّ السَّبِي َ
مؤلف :مراد از اين حديث اين است که :خداى تعالى انسان را در عملش مختار کرده ،به طورى که راه سعادت و رسيدن به کمالش را آسان
ساخته ،همان کمالى که براى رسيدن به آن آفريده شده .پس اين خبر با آن معنايى که ما در تفسير آيه آورديم منطبق است.
و نيز در معناى کلمه «و قضبا» در همان کتاب آمده که قضب به معناى «قت» است (گياهى است که حيوانات علفخوار آن را مىچرند)
و نيز در معناى جمله «وَ فاکِ َهةً وَ أَبًّا» فرموده« :أب» به معناى علف خشكى است که علفخواران مىخورند.
و در الدر المنثور است که ابوعبيد در کتاب «فضائل» خود از ابراهيم تيمى روايت کرده که گفت :شخصى از ابوبكر صديق پرسيد« :و أبا» يعنى
چه؟ در پاسخ گفت به زير کدام آسمان و روى کدام زمين پناهنده شوم ،وقتى درباره کتاب خدا چيزى بگويم که نمىدانم.
و نيز در همان کتاب آمده که سعيد بن منصور ،ابن جرير ،ابن سعد ،عبد بن حميد ،ابن منذر ،ابن مردويه ،بيهقى (در کتاب شعب االيمان)،
خطيب و حاکم (وى حديث را صحيح دانسته) ،از انس روايت کردهاند که روزى عمر آيات «فَأَنبَتنا فِيها حَبًّا وَ عِنَباً وَ قَضباً» را تا کلمه «و أبا» قرائت
کرد ،آنگاه گفت :همه اينها را مىشناسيم ،اما بايد ديد کلمه «أب» به چه معناست ،آنگاه چوب دستىاى که در دست داشت از دست انداخت و گفت:
عمر بيهوده خودت را به اين در و آن در نزن ،اگر تو معناى کلمه اب را ندانى چه گناهى دارى ،اى مردم برويد به دنبال کسى که از خود قرآن شما را به
معناى آن هدايت کند ،آنگاه عمل کنيد ،و وقتى چيزى از کتاب خدا را نفهميديد آن را به پروردگار کتاب واگذاريد.
و نيز در آن کتاب آمده که عبد بن حميد ،از عبد الرحمن بن يزيد روايت کرده که گفت :مردى از عمر پرسيد :معناى کلمه «و أبا» چيست؟
همين که ديد حضار مجلس به دادن جواب پرداختند ،شالق خود را گرفته به آنان حملهور شد.

مؤلف :اين حديث مىخواهد بگويد عمر مردم را از بحث پيرامون معارف قرآن و حتى تفسير الفاظ آن ،منع مىکرد.
و در ارشاد مفيد آمده که روايت شده شخصى از ابوبكر از کالم خداى عزوجل که فرموده« :وَ فا ِکهَ ًة وَ َأبًّا» پرسيد :ابوبكر معناى کلمه «أب» از
قرآن را ندانست ،در پاسخ گفت کدام آسمان و کدام زمين مرا پناه مىدهد و يا چه خاکى به سر کنم اگر درباره قرآن چيزى بگويم که بدان علم ندارم،
اما کلمه «فاکهة» که معنايش را همه مىدانيم ،و اما کلمه «أب» را من نمىدانم خدا داناتر است.
اين سخن به اميرالمؤمنين عليه السالم رسيد فرمود :سبحان الله چطور نمىداند که کلمه «أب» به معناى علف و چريدنيها است؟ و اينكه خداى
تعالى در اين آيه مىخواهد نعمتهايى را که به خلقش داده ،و از آن جمله آنچه غذاى آنان و غذاى چهار پايان ايشان است که به وسيله آن هم جانشان
زنده مىماند ،و هم جسمشان نيرو مىگيرد ،به رخ آنان بكشد.
و در مجمع البيان است که از عطاء بن يسار از سوده همسر رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت شده که گفت :رسول خدا صلى الله عليه و آله
فرمود :مردم پا برهنه و لخت .و ختنه نشده محشور مىشوند و عرق آنچنان از ايشان مىريزد که حتى تا نرمه گوشها مىرسد ،مىگويد عرضه داشتم :يا
رسول الله صلى الله عليه و آله خاك بر سرم آيا در آن روز مردم لخت و عريان به يكديگر نگاه مىکنند؟ فرمود :در آن روز مردم به هيچ چيز جز
گرفتارى خود نمىانديشند و نمىپردازند ،آنگاه اين آيه را تالوت فرمود« :لِكُلِّ ام ِرئٍ مِنهُم يَومَئِ ٍذ شَأنٌ يُغنِيهِ».
ن يُغنِيهِ» فرموده :يعنى شغلى است که از هر شغل ديگرى بازش مىدارد.
و در تفسير قمى در ذيل آيه «لِكُلِّ امرِئٍ مِنهُم يَومَئِذٍ شَأ ٌ

