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ِمْسِب اهلل الرْحن الرحيم
اللّ ُه َّم َصل َعيل ُُمَ َّمد َو آل ُُمَ َّمد َو َعج مل فَ َر َج ُهمم
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ي
ا
ا
توهج وژيه هب قرآن و زتكيه و تكر م هد ت د ر ن

گاهي وقتي مسير هدايت را طي ميكني در اين مسير انسانهايي را ميبيني كه به ظاهر ،براي هدايت ،شأن
و مرتبهاي ندارند .آنها را به ديده ناتواني مينگري ،در اين موقع نقص و ضعف خود را نيز فراموش
كردهاي ،از سوي ديگر گاهي برخي را براي هدايت بيشتر اليق ميداني ،تو آدمها را به چه ميسنجي،
مالك سنجش را از كجا آوردهاي؟ آيا ميداني فاصله هدايت و گمراهي فقط يك رؤيت است؟ آيا ميداني
اين فاصله را نور و ظلمت تعيين ميكند؟ چه بسا آن كسي كه تو ميپنداري يا حتي خودت! در فاصلهاي
دور و ظلمتي عميق هستيد.

مطالعه سوره مبارکه عبس
بِسمِ اهلل الرَّحمنِ الرَّحيم

به نام خداوند هستى بخش مهربان

عَبَسَ وَ تَوَلَّى ()1

چهره در هم كشيد و روي گردانيد.

أَن جاءَهُ األَعمى ()2

آنگاه كه نابينايي نزدش آمد.

وَ ما يُدريكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ()3

و تو نميداني ،شايد كه او تزكيه شود.

أَو يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكرى ()4

و يا ذكر را بپذيرد و در نتيجه ذكر برايش نفع داشته باشد.

أَمَّا مَنِ استَغنى ()5

اما كسي كه طلب بينيازي ميكند،

فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى ()6

پس تو او را ميگماري!

وَ ما عَلَيكَ أَالَّ يَزَّكَّى ()7

در حالي كه بر تو تکليفي و باكي نيست حتي اگر او تزكيه نشود.

وَ أَمَّا مَن جاءَكَ يَسعى ()8

اما كسي كه شتابان به سوي تو آمد.

وَ هُوَ يَخشى ()9

در حالي كه نسبت به خدا خشيت داشت.

فَأَنتَ عَنهُ تَلَهَّى ()11

پس تو او را رها كرده و به او بياعتنايي ميكني و به ديگري ميپردازي!

كَالَّ إِنَّها تَذكِرَةٌ ()11

نه ،چنين نيست (درباره آن عمل چهره در هم كشيدن و روي گرداندن).
به درستي كه قرآن تذكره و مايه ذكر است.

فَمَن شاءَ ذَكَرَهُ ()12

پس براي آن كسي كه بخواهد ذكر بگيرد.

في صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ()13

قرآن در صحفي بزرگ داشته شده،

مَرفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ()14

بلند مرتبه و پاك،

بِأَيدي سَفَرَةٍ ()15

فرو فرستاده شده به دستان فرستادگاني،

كِرامٍ بَرَرَةٍ ()16

بزرگوار و نيکي رسان ،است.

قُتِلَ اإلِنسانُ ما أَكفَرَهُ ()17

اي واي بر انسان كه اينگونه حقپوشي ميكند!

مِن أَيِّ شَيءٍ خَلَقَهُ ()18

از چه چيزي خلق شده است؟
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مِن نُطفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ()19

از نطفهاي خلق و سپس تقدير شده است.

ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ ()21

سپس راه برايش ميسر گرديده است.

ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقبَرَهُ ()21

سپس ميميرد و در قبر جاي ميگيرد.

ثُمَّ إِذا شاءَ أَنشَرَهُ ()22

سپس هنگامي كه بخواهد او را برانگيزد.

كَالَّ لَمَّا يَقضِ ما أَمَرَهُ ()23

نه ،چني ن نيست .انسان دستورات الهي را به انجام نرسانيد.

فَليَنظُرِ اإلِنسانُ إِلى طَعامِهِ ()24

پس بايد كه انسان بر طعامش نظر كند.

أَنَّا صَبَبنَا الماءَ صَبًّا ()25

كه چگونه ما آب را به شدت فرو ميفرستيم.

ثُمَّ شَقَقنَا األَرضَ شَقًّا ()26

سپس زمين را [با جوانه زدن گياهان] ميشکافيم.

فَأَنبَتنا فيها حَبًّا ()27

پس در آن دانه ميرويانيم

وَ عِنَباً وَ قَضباً ()28

و انگور و سبزيجات

وَ زَيتُوناً وَ نَخالً ()29

و زيتون و نخل

وَ حَدائِقَ غُلباً ()31

و باغهايي با درختان بزرگ

وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا ()31

و ميوهها و چراگاهها

مَتاعاً لَكُم وَ لِأَنعامِكُم ()32

[اين خوردنيها] متاعي براي شما و چهارپايانتان است.

فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ ()33

پس هر گاه كه صاخّه (نفخه صور) بيابد

يَومَ يَفِرُّ المَرءُ مِن أَخيهِ ()34

روزي است كه انسان از برادرش ميگريزد

وَ أُمِّهِ وَ أَبيهِ ()35

و از مادرش و از پدرش

وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنيهِ ()36

و از دوستش و از فرزندانش.

لِكُلِّ امرِئٍ مِنهُم يَومَئِذٍ شَأنٌ يُغنيهِ

براي هر كسي شئوني است كه او را از همه نظر مشغول به خود كرده

()37

است.

وُجُوهٌ يَومَئِذٍ مُسفِرَةٌ ()38

در آن روز چهرههايي گشاده و نورانياند

ضاحِكَةٌ مُستَبشِرَةٌ ()39

خندان و خوشحالند

وَ وُجُوهٌ يَومَئِذٍ عَلَيها غَبَرَةٌ ()41

و وجوهي در آن روز بر آنها نشانههاي غم و اندوه است.

تَرهَقُها قَتَرَةٌ ()41

كه بر اين چهرهها سياهي و تاريکي نشسته است.

أُولئِكَ هُمُ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ ()42

آنان همان جماعت كفر و فجور هستند.

مرحله اول :تفكر حول موضوعات سوره
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اين سوره به خالف سورههاي قبل داراي فضاهاي متعدد است.
ابتدا الزم است هر يك از آن فضاها به صورت مجزا بررسي شود .سپس به مطالعه ارتباط اين فضاها با هم
پرداخته شود.
فضاهاي اين سوره را ميتوان در چند محور كلي به ترتيب آيات ،به صورت زير عنوان كرد:
 بيان رخدادي اجتماعي ،با موضوع هدايت و هدايتگري، نقش قرآن در زندگي و جايگاه رفيع و بلند آن در هستي و سير نزول آن، سير زندگي انسان از ابتدا تا انتها، اهميت نقش طعام در زندگي، وص ف انواعي از گياهان كه متاع و طعام انسان است، وضعيتي از قيامت براي انسان.با توجه به اين تنوع در فضاي سوره به بررسي واژگان سوره ميپردازيم:
الف .بررسي واژگان سوره
عبس

هو انقباض مع حزن

گرفتگي همراه با ناراحتي را گويند.

ولي

هو وقوع شيء وراء شيء مع رابطة بينهما .و

قرار گرفتن در روبروي چيزي به همراه رابطه

(تولّي)

يستعمل التولّى بمعنى اإلدبار و اإلعراض.

ميان آنها را گويند .تولي به معناي پشت كردن و

عمي

هو فقدان البصر.

روي گرداندن است.
عدم بينايي را گويند.

(أعمي)

زكو

هو تنحية ما ليس بحقّ و إخراجه عن المتن

دور كردن آنچه حق نيست و خارج ساختن آن از

(يزّكّي)

السالم.

متن سالم را گويند.

ذكر

هو التذكّر في قبال الغفلة و النسيان.

مقابل غفلت و فراموشي است.

صدي

هو التظاهر بأيّ وسيلة كانت.

خود را نماياندن به هر وسيلهاي كه باشد .تصدي
از تفعل به معناي پذيرش اختياري اين امر است.

(تصدّي)
لهو

هو ما يکون فيه تمايل اليه و تلذّذ به من دون

ميل به چيزي و كسب لذت در آن بدون آنکه

(تلّهي)

نظر الى حصول نتيجة .التصدّي تفعّل و

نتيجه و غايت خاصي مد نظر باشد .تلهي به

كذلك التلهّي و هو يدلّ على اختيار الفعل و

معناي غافل شدن است.

مطاوعة فيه ،و األصل فيهما تتصدّى و تتلهّى.
سعي

هو مرتبة من الجهد ،فانّ الجهد كما سبق هو

مرتبه اي از جهد و كوشش است ،جهد نيز سعي
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بليغ در نهايت آن است.

(يسعي)

السعي البليغ الى أن ينتهي النهاية.

خشي

هو حالة تحصل من اللينة و الوضيعة و القبول حالتي كه در آن نرمي ،تواضع و پذيرش در انسان

(يخشي)

و األخذ.

به وجود ميآيد.

كرم

هو ما يقابل الهوان.

اين مفهوم در مقابل پستي و خواري قرار دارد.
كرام جمع اكرم است.

(كرام)
برر(برره)

هو حسن العمل في مقابل الغير

به نيکي در قبال ديگران گفته ميشود.

نظر

هو رؤية في تعمّق و تحقيق في موضوع

نگاه كردن با تعمق و تحقيق در موضوعي مادي

(ينظر)

مادّىّ أو معنوىّ ،ببصر أو ببصيرة.

يا معنوي به بصر يا بصيرت را گويند.

صبب

هو انحدار من فوق بال قيد مادّيّا كان أو

هر ريزشي از بلندي كه ميتواند درباره موضوعي

(صبّ)

معنويّا.

مادي يا معنوي باشد.

سفر

هو الحركة الى محيط خارج عن محدودته.

حركت به سوي خارج شدن از محيط را گويند.

(سفره)

سفرة :جمع سافر.

وجه

هو ما يتوجّه اليه من شيء.

آن چيزي از شيء كه به سوي آن توجه ميشود.

(وجوه)

ضحك

هو األثر البارز من انبساط شديد في الباطن

به اثر آشکار از انبساط دروني گفته ميشود.

(ضاحکه)
غبر

هو ما يبقى و يمکث من جملة ،أثرا منها أو

آن چيزي كه از چيز ديگري -حال به صورت

(غبره)

جزءا .الغبرة :بفتحتين ،ما يتخلّف و يبقى من

اثري از آن يا جزئي از آن -باقي ميماند.

جملة شيء منبسطة.
رهق

هو غشيان بما يکره ،ال مطلق الغشيان.

(ترهق)

حالتي كه در آن شيء با چيزي كه مورد كراهت
است ،پوشيده شود.

قتر

هو التضيّق في العمل ،في إنفاق أو غيره .و

تنگي در عمل يا انفاق ...،را گويند .و در مقابل آن

(قتره)

يقابله اإلسراف و التوسعة .و القترة فعلة

اسراف و گشادگي است .قتره به معناي فضايي

بمعنى ما يقتر به ،فانّها مکان مضيّق لنفس

است كه در آن نفس كشيدن به سختي ممکن

الصائد ،و يضيّق به الصيد أيضا.

است.

هو انشقاق مع ظهور شيء.

شق شدن همراه با آشکاري شيء .فجرة جمع

فجر
(فجره)

فاجر است و به معناي پرده دريدن در حالت
تقواي نفس است.
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ب .تصويرسازي از واژگان
چنان چه گفته شد سوره داراي فضاهاي متعدد است ،براي درك بهتر سوره در تصويرسازي واژگان ،بهتر است
اين فضاها مورد توجه قرار گيرد .بدين ترتيب با توجه به مفاهيم واژگان و مصاديق بيان شده و فضاي
مربوطه ،نمونه هاي ديگر را در ذهن تجسم كرده و در ستون مربوطه يادداشت كنيد.
واژه
عبس

تصاوير

نمونههاي ديگر

تنگدلي و گرفتگي كه فردي در چهره خود
نشان ميدهد.

تولي

پشت كردن.

عمي

نابينا.

زكو

رشد كردن.

ذكر

يادآوري.

صدي

سر خود را به سوي كسي بلند كردن.
مشغول شدن توأم با غفلت .لهو چيزي است

لهو

كه انسان را از آنچه مهمّ است و به دردش
ميخورد مشغول كند.

سعي

تند راه رفتن كه از دويدن آرامتر است.

خشي

بيم توأم با پرهيز.

كرم

سخاوت.

برّ

فزوني در نيکي.

نظر

نگاه كردن.

صبّ

ريختن.
پرده برداشتن و آشکار كردن .سفير :فرستاده

سفر

و نماينده است كه مطالبي را اظهار و آشکار
ميكند.

وجه

صورت.

ضحك

خنديدن.

غبر

غباري كه از بقيه خاك به جا ميماند.

رهق

پوشاندن.
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تصاوير

واژه
قتر

كدري و سياهي.

فجر

شکاف زياد در چيزي.

نمونههاي ديگر

ج .ارتباط بين واژگان سوره
چنانچه گذشت بهتر است فضاهاي سوره را از هم تفکيك كرد تا مطالعه آن راحتتر شود براي اين منظور در
ارتباط بين واژگان اين مسأله در نظر گرفته شده است.
 .1اعراب سوره

1

فضاي رخداد اجتماعي:
(عَبَسَ وَ تَوَلَّى ،أَن جاءَهُ األَعمى) عبس و تولى دو فعل ماضي و مبني هستند و فاعل آنها مستتر و در تقدير
هو است .أن جاءه در محل نصب و مفعول ألجله است .جاءه فعل ماضي و مفعول به و األعمى فاعل است.
(وَ ما يُدرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَو يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكرى) واو عاطفه و ما اسم استفهام و مبتدا و در محل رفع است.
جمله يدريك خبر آن است .كاف در موضع مفعول اول براي يدري و جمله ترجّي در موضع مفعول دوم
است .لعله لعلّ و اسم آن است .جمله يزّكّى خبر لعل بوده و نيز گفته ميشود كه مفعول دوم براي يدريك
است .أو حرف عطف و يذكر عطف على يزّكّى است .فاء سببيه است و تنفعه فعل مضارع منصوب و هاء
مفعول به است .الذكرى فاعل است.
(أَمَّا مَنِ استَغنى فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى وَ ما عَلَيكَ أَلَّا يَزَّكَّى) أما حرف شرط و تفصيل بوده و من اسم موصول
مبتداست و جمله استغنى صله است كه محلي از اعراب ندارد .فاء رابطه است و أنت ضمير بارز منفصل در
محل رفع؛ يعني مبتداست .له متعلق به تصدي و جمله تصدى خبر أنت است .اين جمله اسميه خبر من
است .واو حاليه است و ما نافيه است و عليك خبر مقدم آن است .أال يزكّى منصوب بنزع الخافض .اين جمله
حال براي ضمير تصدى است.
(وَ أَمَّا مَن جاءَكَ يَسعى ،وَ هُوَ يَخشى فَأَنتَ عَنهُ تَلَهَّى) واو عاطفه و أما حرف شرط و تفصيل است« .من» اسم
موصول مبتدا و در محل رفع است .جمله جاءك صله من است و محلي از اعراب ندارد .جمله يسعى حال
براي فاعل جاءك است .واو حاليه است و هو مبتداست .جمله يخشى خبر بوده و اين جمله حال براي فاعل
يسعى است .فاء رابط براي جواب أما بوده و أنت مبتدا و عنه متعلق به تلهى است .تلهى فعل مضارع مرفوع
و فاعل آن مستتر و در تقدير أنت است .اين جمله خبر و جمله أنت عنه تلهى خبر من است.

 1إعراب القرآن و بيانه ،ج ،11ص 386-377
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فضاي جريان قرآن در زندگي
(كَلَّا إِنَّها تَذكِرَةٌ فَمَن شاءَ ذَكَرَهُ) كال حرف ردع و زجر است .إنها :ان و اسم آن و تذكره خبر إن است .فاء
تفريع و من اسم شرط جازم و مبتداست .شاء فعل ماضي در محل جزم و فعل شرط است و فاعل آن هو و
مفعول محذوف است .ذكره فعل ماضي و فاعلش مستتر و مفعول به آن ،هاء است.
(فِي صُحُفٍ مُکَرَّمَةٍ مَرفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ) في صحف خبر دوم براي إنها است .مکرمه و آنچه
بعدش است نعت براي صحف است .بأيدي نيز نعت يا خبر براي مبتداي محذوف است .سفرة مضاف إليه
بوده و آنچه بعدش است نعت است.
فضاي سير زندگي انسان
(قُتِلَ اإلِنسانُ ما أَكفَرَهُ) اين جمله دعائيه است .و محلي از اعراب ندارد .اإلنسان نائب فاعل است و ما مبتدا و
در محل رفع است .أكفر فعل ماضي و فاعل آن مستتر و در تقدير هو است و هاء مفعول به است.
(مِن أَيِّ شَيءٍ خَلَقَهُ مِن نُطفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ) من أيّ شيء متعلق به خلقه است .من نطفة بدل من أي شيء خلقه
است .فاء و قدّره فعل ماضي و فاعلش مستتر كه در تقدير هو است و مفعول به هاء است.
(ثُ مَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقبَرَهُ ثُمَّ إِذا شاءَ أَنشَرَهُ) ثم حرف عطف كه جمله را به جمله قدره عطف ميكند و
السبيل منصوب به فعلي است كه يسّره مفسّر آن است .و جمالت بعدي نيز بر آن يکي پس از ديگري عطف
ميشود.
(كَلَّا لَمَّا يَقضِ ما أَمَرَهُ) كال ردع و زجر و لما حرف نفي جازم و يقض فعل مضارع مجزوم است .ما مفعول به
و جمله أمره صله است.
فضاي طعام و انواع ،منشأ و آثار آن در زندگي
(فَليَنظُرِ اإلِنسانُ إِلى طَعامِهِ) الم ا مر و ينظر فعل مضارع مجزوم و اإلنسان فاعل و إلى طعامه متعلق به ينظر
است.
(أَنَّا صَبَبنَا الماءَ صَبًّا) أنّا و آنچه بعد از آن ميآيد در محل جر و بدل است از من طعامه .و أن و اسم آن و
جمله صببنا فعل و فاعل و الماء مفعول به و صبا مفعول مطلق است.
(ثُمَّ شَقَقنَا األَرضَ شَقًّا) عطف بر جمله قبلي و در اعراب مانند آن است
(فَأَنبَ تنا فِيها حَبًّا وَ عِنَباً وَ قَضباً وَ زَيتُوناً وَ نَخلًا وَ حَدائِقَ غُلباً وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا) فاء عاطفه است .أنبتنا فعل و فاعل
است و فيها متعلق به أنبتنا است .حبا مفعول به بوده و آنچه بعد از آن ميآيد عطف بر آن است.
(مَتاعاً لَکُم وَ لِأَنعامِکُم) متاعا مصدر براي أنبتنا و لکم متعلق به متاعا و ألنعامکم عطف بر لکم است.
فضاي قيامت و نمايش چهرهها در آن روز
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(فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ يَومَ يَفِرُّ المَرءُ مِن أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ لِکُلِّ امرِئٍ مِنهُم يَومَئِذٍ شَأنٌ يُغنِيهِ)
فاء استينافيه است .إذا ظرف آينده و متضمن معنى شرط است .جمله جاءت در محل جر است چون به ظرف
اضافه شده است .الصاخة فاعل و يوم بدل از إذا است .ملة يفرّ با اضافه شدن به ظرف در محل جر است.
المرء فاعل و من أخيه متعلق به يفر بوده و آنچه بعد از آن ميآيد عطف بر أخيه است .لکل امرئ خبر مقدّم
و منهم نعت براي المرىء است .يومئذ ظرف و شأن مبتداي مؤخر و جمله يغنيه نعت براي شأن است.
(وُجُوهٌ يَومَئِذٍ مُسفِرَةٌ ضاحِکَةٌ مُستَبشِرَةٌ) وجوه مبتدا و يومئذ ظرف و مسفرة خبر وجوه و ضاحکة و مستبشرة
دوم خبر ديگر براي وجوه است.
(وَ وُجُوهٌ يَومَئِذٍ عَلَيها غَبَرَةٌ تَرهَقُها قَتَرَةٌ) واو عاطفة و وجوه مبتدا و يومئذ ظرف و عليها خبر مقدم و غبرة
مبتداي مؤخر است .اين جمله خبر وجوه و جمله ترهقها قترة خبر دوم براي وجوه است .ترهقها فعل مضارع
و مفعول به مقدم و قترة مبتداي مؤخر است.
(أُولئِكَ هُمُ الکَفَرَةُ الفَجَرَةُ) أولئك مبتدا و هم ضمير فصل يا مبتداي دوم است .الکفرة الفجرة دو خبر براي
أولئك است كه يا براي هُم ميتوان باشد.
 .2تصويرسازي کلمات در ارتباط با هم
در تصوير سازي كلمات نيز فضاهاي متنوع سوره در نظر گرفته ميشود.
فضاي اول :برخورد اجتماعي افراد با انگيزههاي مختلف که با چهرهها و رفتارها نمايان ميشود
 وقتي هدايتگري چراغ هدايت را افروخته ،بلند آوازه مي شود (سوره انشراح) و ديگران در نزديك شدن
به او با انگيزههاي مختلف از هم سبقت ميگيرند.
 چهرههاي در هم كشيده و رفتارهاي غير ع ادي وقتي خالف انتظار خود چيزي را ميبينند؛ باالخص وقتي
كه منطق درستي بر آنها حاكم نباشد.
 وقتي جمعي شاهد جذب فردي ديگر به جمع خود ميشود ،انگيزههاي مختلفي در رابطه با چنين
شخصي ،از هر يك بروز مييابد.
 تنوعي از ذائقهها كه در كنار هم ،حول يك محور مشترك جمع شدهاند ولي اين جمع كامال خالص هم
نيستند.
........ 
........ 
فضاي دوم :کتابي که راه سعادت و شقاوت انسان را به وضوح در اختيار او قرار داده است
 از محلي پاك و مقدس كه جاي هيچ گونه مالل و كسالت و ناپاكي نيست به دست سفيراني مقدس و
پاك نامههايي ارسال شده تا انسان را به آن محل دعوت كند.
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 موقعيتي كه دستگيري انسانها از آن موقعيت انجام مي شود و اين دستگيري موجب طهارت و پاكي
آنهاست.
......................... 
....................... 
فضاي سوم :انسان از ابتداي زندگي تا انتهاي آن
 از كجا آمدهام ،آمدنم بهر چه بود ،به كجا ميروم آخر...
 با اينکه انسان مي داند كه در دنيا ماندگار نيست ،در واقع مثل كسي زندگي ميكند كه نميداند.
 انسان غافلي كه به او هشدار ميدهند اين شهر به ويرانهاي تبديل ميشود ،كوچ كن ولي او نه تنها با
خيالي آسوده به زندگي خود مشغول است ،بلکه افرادي را كه در اين زمينه سعي و كوشش دارند ،مذمت
ميكند.
............... 
............. 
فضاي چهارم :انواع طعام ،انواع گياه و انواع انسانها
 هر كسي طبعش به غذايي اقبال دارد و هر شهري و كشوري براي خود غذاهايي دارد .ولي همه در غذا
بودن مشتركند .ولي بعضي نسبت به بعضي ديگر پاكترند.
 علم و معرفت و اخالق و برخوردهاي اجتماعي نيز از جنس طعام است ،زيرا انسان با آنها رشد ميكند.
 گياهان مختلف و ميوههاي متفاوت با طعمهاي مختلف همراه با ذائقههاي مردم و حتي حيوانات .گاهي
اشتراك ذائقه انسان با حيوان و گاهي تمايزهاي ويژه.
........................ 
...................... 
فضاي پنجم :چهرهها و رفتارهاي روز قيامت
 برادر و خواهر و پدر و مادري و  ...كه در اثر هول و اضطرابي بزرگ از هم فرار ميكنند.
 حالتي كه كسي روي ديدن ديگري را ندارد يا به خاطر اينکه نسبت به هم حقوق ادا نشدهاي دارند و يا
اساساً هول و اضطراب زيادي حاكم است.
 چهرههاي روز نتيجه ،كه برخي فاتحاند و برخي شکستخورده.
............................ 


..........................

مرحله دوم :گزارهنويسي
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الف .گزارههايي از سوره
براي گزارهنويسي در اين بخش از فضاهايي كه بيان شد بهره ميگيريم ،با عنايت به آيات سوره و تحليل
وقايع اين فضاها ميتوان گزارههاي عقلي متعددي را از اين سوره دريافت كرد:
برخورد اجتماعي افراد با انگيزههاي مختلف
عَبَسَ وَ تَوَلَّى أَن جاءَهُ األَعمى وَ ما يُدريكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَو يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكرى:
 به صرف ظاهر كسي كه داراي ناتوانيهايي است و به پيامبر صلي اهلل عليه و آله و قرآن رجوع كرده
نميتوان حکم به ناتواني وي كرد.
 معيار هدايت شدگي افراد و نفعي كه از هدايت ميبرند براي انسان قابل محاسبه نيست.
 ميل به هدايت را از ميل به تزكيه و ذكر ميتوان متوجه شد.
............ 
أَمَّا مَنِ استَغنى فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى وَ ما عَلَيكَ أَالَّ يَزَّكَّى وَ أَمَّا مَن جاءَكَ يَسعى وَ هُوَ يَخشى فَأَنتَ عَنهُ تَلَهَّى:
 استغنا و بينيازي به هدايت را از ميل به تزكيه نشدن ميتوان يافت.
 ميل به تزكيه را از سعي و خشيت فرد ميتوان متوجه شد.
 مالك در اعتنا يا عدم اعتنا در مسير هدايت ،ميل داشتن يا نداشتن به تزكيه است.


اعتبار ،موقعيت و استعداد و  ...براي انتخاب افراد در مسير هدايت بايد بر مبناي ميل به تزكيه صورت
گيرد.

................. 
................... 
فضاي دوم :کتابي که راه سعادت و شقاوت انسان را به وضوح در اختيار او قرار داده است
كَالَّ إِنَّها تَذكِرَةٌ فَمَن شاءَ ذَكَرَهُ في صُحُفٍ مُکَرَّمَةٍ مَرفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيدي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ:
 كتابي كه موجب ذكر انسان است تنها براي كسي منفعت دارد كه ميل به تزكيه (سعي +خشيت) داشته
باشد.
 گزاره فوق باور عامه مردمِ پيرامونِ پيامبر صلي اهلل عليه و آله ،نبود( .به دليل كلمه كلّا)
 براي پندگيري از قرآن زمينه و درون فرد بايد مهيا و آماده باشد (سعي +خشيت) (به دليل كلمه شاء)
 وصف قرآن و ذكر به مکرم ،مرفوع و مطهر عالوه بر مقام نزول به نقش نزول و اثر آن در وجود انسان
اشاره دارد.
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 ويژگي سفيران الهي نازل كننده قرآن به كرام برره ،نشان از قدس و طهارت و خيرخواهي فراوان قرآن
نسبت به همه انسانها دارد.
 انسانها بايد بدانند فضاي قدسي قرآن ميتواند هر ناتواني را توانا و هر نابينايي را بينا كند.
 شناخت شأن و منزلت قرآن و قدرت هدايتي او ،مانع اعتنا به اعتبارهاي ظاهري دنيا (مال ،استعداد و )...
ميشود.
................... 
............... 
فضاي سوم :انسان از ابتداي زندگي تا انتهاي آن
قُتِلَ اإلِنسانُ ما أَكفَرَهُ مِن أَيِّ شَيءٍ خَلَقَهُ مِن نُطفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقبَرَهُ ثُمَّ إِذا شاءَ أَنشَرَهُ
كَالَّ لَمَّا يَقضِ ما أَمَرَهُ:
 كفر عامل قتل و عدم جريان حيات در انسان است.
 فراموشي انسان از اعجاز خلقت خويش و غفلت از سير رشد تا كمال و مرگش موجب ميشود تا به كفر
مبتال شود.
 شرايط مختلفي براي انسان پيش مي آيد تا تنبه را براي او موجب شود كه دست از كفرورزي خود بردارد.
گويي همه خوبان عالم منتظر متنبه شدن انساناند(.به دليل لمّا يقض ما أمره)
 مقاطع حساس حيات هر انساني عبارتند از :خلق از نطفه ،انواع تقدير ،راهي كه برايش در مسير كمال
هموار شده ،موت ،حيات دوباره .توجه به وجود اين مقاطع ميتواند در انسان گوهر خشيت و سعي را
شکوفا كرده او را از كفر به تزكيه بکشاند.
........... 
............ 
فضاي چهارم :انواع طعام ،انواع گياه و انواع انسانها
فَليَنظُرِ اإلِنسانُ إِلى طَعامِهِ أَنَّا صَبَبنَا الماءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقنَا األَرضَ شَقًّا فَأَنبَتنا فيها حَبًّا وَ عِنَباً وَ قَضباً وَ زَيتُوناً وَ
نَخالً وَ حَدائِقَ غُلباً وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا مَتاعاً لَکُم وَ لِأَنعامِکُم:
 براي درك هدايت و رسيدن به تزكيه توجه به طعام ،واجب و الزم است.
 منظور از طعام ،رزق معنوي و مادي متناسب با رشد است.
 منشأ طعام انسان آسمان است ،لذا انتظار اين است كه با تناول طعام آسماني ،انسان اهل ذكر و خشيت
شده با «كرام برره» از «صحف مطهره» بهرهمند شود( .صب ماء)
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 قرآن طع امي پاك و قدسي براي انسان است ،همچنين پيامبر صلي اهلل عليه و آله و اهل بيت عليهم السالم
طعامي پاك و آسمانياند.
 با وجودي كه طعام انسانها يکي است و منشأ همه آسمان است ولي هر يك از انسانها مشابه گياهان
متنوعاند.
 وجود تنوع در ذائقههاي انسان را بايد پذيرفت.
........................... 
.......................... 
فضاي پنجم :چهرهها و رفتارهاي روز قيامت
فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ يَومَ يَفِرُّ المَرءُ مِن أَخيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنيهِ لِکُلِّ امرِئٍ مِنهُم يَومَئِذٍ شَأنٌ يُغنيهِ
وُجُوهٌ يَومَئِذٍ مُسفِرَةٌ ضاحِکَةٌ مُستَبشِرَةٌ وَ وُجُوهٌ يَومَئِذٍ عَلَيها غَبَرَةٌ تَرهَقُها قَتَرَةٌ أُولئِكَ هُمُ الکَفَرَةُ الفَجَرَةُ:
 حقيقت چهره هاي به ظاهر خرسند امروز ،روزي آشکارا نمايان ميشود.
 حقيقت انگيزهها و رفتارهاي به ظاهر خيرخواهانه انسان ،روزي آشکار ميشود.
 كفر و فجور است كه چهره انسان را غبارآلود و ذلتبار ميكند.
 با كفر و فجور بايد چهره را در هم كشيد( .نه با مشاهده فرد نابيناي در صدد هدايت)
................... 
................. 
ب .گزارههاي تفسير الميزان درباره سوره مبارکه عبس
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غرض سوره 2،عتاب هر كسى است كه
ثروتمندان را بر ضعفا و مساكين از مؤمنين مقدم مىدارد،
اهل دنيا را احترام مىكند
و اهل آخرت را خوار مىشمارد،

 1ترجمه الميزان ،ج ،21ص 347- 324
 2در ابتداي اين بخش در تفسير ميخوانيم :رواياتى از طرق اهل سنت وارد شده كه اين آيات درباره داستان ابن ام مكتوم نابينا نازل
شد ،كه روزى بر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وارد شد در حالى كه جمعى از مستكبرين قريش نزد آن جناب بودند و با ايشان
درباره اسالم سخنان سرى داشتند ،رسول خدا صلي اهلل عليه و آله از آمدن ابن ام مكتوم ،چهره در هم كشيد ،و خداى تعالى او را مورد
عتاب قرار داد كه چرا از يك مردى تهىدست چهره در هم كردى؟
از طرق شيعه هم رواياتى به اين معنا اشاره دارد.
ولى در بعضى ديگر از روايات شيعه آمده كه مردى از بنى اميه نزد آن جناب بوده ،و او از آمدن ابن ام مكتوم چهره درهم كشيد ،و
آيات ،در عتاب او نازل شد ،كه انشاءاهلل بحث مفصل اين معنا در بحث روايتى آينده از نظرتان خواهد گذشت.
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بعد از اين عتاب رشته كالم به اشاره به خوارى و بىمقدارى انسان در خلقتش و اينکه در تدبير امورش سراپا
حاجت است و با اين حال به نعمت پروردگار و تدبير عظيم او كفران مىكند كشيده شده،
و در آخر ،سخن را با ذكر قيامت و جزا و تهديد مردم خاتمه مىدهد ،و
اين سوره بدون هيچ ترديدى در مکه نازل شده است.
عَبَسَ وَ تَوَلَّى:
 يعنى چهره در هم كشيد و روى بگردانيد.
أَن جاءَهُ األَعمى:
 اين جمله علت عبوس شدن را بيان مىكند،
 و الم تعليل در تقدير است و تقدير آن «ألن جاءه االعمى» است.
وَ ما يُدرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَو يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكرى:
 اين آيه حال از فاعل فعل «عَبَسَ وَ تَوَلَّى» است،
 و كلمه تزكى به معناى در پى پاك شدن از راه عمل صالح است.
 كه [تزكي] بعد از تذكر ،يعنى پندپذيرى و بيدارى و پذيرفتن عقايد حقه دست مىدهد،
 چون «نفع ذكرى» همين است كه آدمى را به تزكى دعوت مىكند؛ يعنى به ايمان و عمل صالح مىخواند.
 و حاصل معنا اين است كه آن شخص چهره در هم كشيد ،و از آن شخص نابينا كه نزدش آمده بود روى
بگردانيد ،با اينکه او خبر نداشت آيا مرد نابينا مردى صالح بود ،و با اعمال صالح ناشى از ايمان خود را
پاكيزه كرده بود يا نه ،شايد كرده بود ،و يا آمده تا با تذكر و اتعاظش به مواعظ رسول خدا صلي اهلل عليه
و آله بهرهمند شده ،در نتيجه به تطهير خود موفق گردد.
 در اين آيات چهارگانه عتاب شديدى به كار رفته،
 و اين شدت از اين جهت بيشتر مى شود كه دو آيه اول در سياق غيبت آمده،
 كه [اين چهار آيه با سياق غيبت] مى فهماند 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 سركوبى خود خدا و بدون واسطه غير.
 و در اينکه از آن شخص تعبير به اعمى(كور) كرد توبيخى بيشتر استفاده مىشود،
[ توبيخي بيشتر است] براى اينکه محتاجى كه به انسان مراجعه مىكند اگر نابينا باشد و حاجتش هم
حاجتى دينى باشد ،و خالصه ترس از خدا او را وادار كرده باشد كه با نداشتن چشم به ما مراجعه كند،
ما بيش از ساير مراجعه كنندگان بايد به او ترحم كنيم ،و بيشتر به او روى آورده مورد عطوفتش قرار
دهيم ،نه اينکه چهره در هم بکشيم و روى از او برتابيم.
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 1در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :بعضى گفتهاند :بنا بر اينكه شخص مورد عتاب رسول خدا صلي اهلل عليه و آله باشد تعبير از
آن جناب به ضمير غايب ب راى اين بوده كه به قداست ساحت آن جناب اشاره كند ،و بطور كنايه بفهماند گويا آن كسى كه چنين عملى
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أَمَّا مَنِ استَغنى فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى وَ ما عَلَيكَ أَلَّا يَزَّكَّى:
 كلمات «غنى» و «استغناء» و «تغنى» و «تغانى» به طورى كه راغب گفته به يك معنى هستند.
 پس مراد از «مَنِ استَغنى» كسى است كه خود را توانگر نشان دهد ،و ثروت خود را به رخ مردم بکشد.
 و الزمه اين عمل [استغناء] اين است كه
 oخواهد از سايرين سر و گردنى بلندتر باشد،
 oو رياست و عظمتى در چشم مردم داشته باشد،
 oو از پيروى حق عارش بيايد،
 همچنان كه در جاى ديگر فرمود« :إِنَّ اإلِنسانَ لَيَطغى أَن رَآهُ استَغنى» و كلمه «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 اينکه مالك در آن عبوس شدن و پشت كردن چه
بوده ،كه به خاطر آن مستوجب عتاب شده،
 حاصل آن اين است كه:
 oتو خيلى به وضع مستکبران و اعراض كنندگان از پيروى حق مىپردازى،
 oو زياد به وضع آنها اعتنا مىكنى،
 oدر حالى كه اگر او نخواهد خود را پاك كند بر تو تکليفى نيست،
 oو بر عکس از وضع آن كس كه خود را پاك كرده و از خدا مىترسد بىاعتنايى مىكنى.
وَ ما عَلَيكَ أَلَّا يَزَّكَّى:
 بعضى گفتهاند :كلمه «ما» نافيه است ،و معنايش اين است كه :اگر او نخواست خود را تزكيه كند حرج و
مسئوليتى بر تو نيست ،تا رهايى از آن مسئوليت تو را حريص كند به مسلمان شدن او ،و غفلت ورزيدن
از آنهايى كه قبال به طيب خاطر مسلمان شدهاند.
 بعضى گفتهاند :كلمه «ما» استفهام انکارى است ،و به آيه چنين معنا مىدهد« :چه چيز و چه مسئوليت و
ضررى متوجه تو مى شود اگر او نخواهد خود را از كفر و فجور پاك كند؟ تو يك رسول بيشتر نيستى ،و
جز ابالغ رسالت مسئوليتى ندارى».
 بعضى ديگر گفتهاند :كلمه «ما» به معناى «ال» ى نافيه است ،و معنايش اين است كه« :از عدم تزكيه او از
كفر و فجور باكى به خود راه نمىدهى»  ،و اين معنا با سياق عتابى كه 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:
كرده رسول خدا صلي اهلل عليه و آله نبوده ،چون مثل چنين عملى از مثل آن جناب سر نمىزند ،و در نوبت دوم كه از آن جناب به
ضمير خطاب تعبير كرده نيز قداست ساحت آن حضرت منظور بوده ،چون هميشه اقبال بعد از اعراض ،اجالل و احترامى از طرف
است.
وليكن اين حرف درست نيست ،چون با خطاب «أَمَّا مَنِ استَغنى فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى  »...نمىسازد ،و توبيخ در آن از توبيخ در آيه «عَبَسَ
وَ تَوَلَّى» بيشتر است ،و به طور قطع هيچ ايناسى هم در آن نيست.
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 كلمه «سعى» به معناى سرعت در دويدن است،
 پس معناى آيه به حسب آنچه مقام دست مىدهد اين است كه:
 oآن كس كه به شتاب نزدت مىآيد
 oتا به وسيله معارف دين و مواعظى كه از تو مىشنود خود را پاك كند،
« oوَ هُوَ يَخشى» در حالى كه از خدا مىترسد،
 و خشيت خود ،آيت و نشانه آن است كه او به وسيله قرآن متذكر شده است،
 همچنان كه فرمود« :ما أَنزَلنا عَلَيكَ القُرآنَ لِتَشقى إِلَّا تَذكِرَةً لِمَن يَخشى» ،و نيز فرموده« :سَيَذَّكَّرُ مَن
يَخشى».
فَأَنتَ عَنهُ تَلَهَّى:
 اصل كلمه تلهى ،تتلهى بوده؛ يعنى خود را به كار ديگر مىزنى،
 و از چنين مردى كه آمده كه به راستى خود را اصالح كند 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 تاكيد در عتاب و تنبيه است.
كَلَّا إِنَّها تَذكِرَةٌ فَمَن شاءَ ذَكَرَهُ:
 كلمه «كال» بازداشتن از همان عملى است كه به خاطر آن عتابش فرمود
 oيعنى عبوس كردن قيافه
 oو روىگردانى از كسى كه از خدا مىترسد،
 oو مشغول شدن و پرداختن به كسى است كه خود را بىنياز مىداند.
 و ضمير در جمله «إِنَّها تَذكِرَةٌ» به آيات قرآنى و يا به قرآن برمىگردد ،و اگر آن را مؤنث آورده براى اين
بود كه خبر آن «تذكرة» مؤنث بوده،
 و معناى آن [جمله فوق] اين است كه :آيات قرآنى -و يا قرآن -تذكره است ،يعنى موعظهاى است كه
هر پندپذيرى از آن متعظ مىشود،
 و يا [معناي آيه فوق اينست كه] تذكر دهندهاى است كه اعتقاد حق و عمل حق را تذكر مىدهد.
فَمَن شاءَ ذَكَرَهُ:
 اين قسمت ،جملهاى معترضه است،
 و ضمير به قرآن و يا آنچه كه قرآن تذكر مىدهد برمىگردد،
 و معنايش اين است كه:
 oهر كس خواست مىتواند به ياد قرآن و يا معارفى كه قرآن تذكر مىدهد باشد،
 oو قرآن اين را تذكر مىدهد كه مردم بدانچه فطرت به سوى آن هدايت مىكند منتقل شوند،
 oو آن ،عقايد و اعمال حقهاى است كه در لوح فطرت محفوظ است.
 و در اينکه تعبير فرمود به «فَمَن شاءَ ذَكَرَهُ» اشاره است به اينکه
 oدر دعوت قرآن به تذكر ،هيچ اكراه و اجبارى نيست،
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 oو داعى اسالم كه اين دعوت را مىكند براى اين نيست كه نفعى عايد خودش شود،
 oتنها و تنها نفع آن عايد خود متذكر مىشود،
 oحال اختيار با خود او است.
فِي صُحُفٍ مُکَرَّمَةٍ مَرفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ:
 در مجمع البيان گفته :كلمه «صحف» جمع صحيفه است ،و عرب هر چيزى را كه در آن مطلبى نوشته
شده باشد صحيفه مىنامد ،همچنان كه كتابش هم مى خواند ،حال چه اينکه ورقه و كاغذى باشد و يا
چيز ديگرى.
 و جمله «فى صحف» خبرى است بعد از خبر براى كلمه «ان»،
 و ظاهر آن [جمله في صحف ]...اين است كه :قرآن به دست مالئکه در صحفى متعدد نوشته شده بوده.
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« مکرمة» يعنى معظم،
« مَرفُوعَةٍ» يعنى رفيع القدر نزد خدا،
« مُطَهَّرَةٍ» يعنى پاكيزه از قذارت باطل و سخن بيهوده و شك و تناقض،
 oهمچنان كه در جاى ديگر فرمود« :ال يَأتِيهِ الباطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَ ال مِن خَلفِهِ»،
 oو نيز در اينکه مشتمل بر سخن بيهوده نيست ،فرموده« :إِنَّهُ لَقَولٌ فَصلٌ وَ ما هُوَ بِالهَزلِ»،
 oو در اينکه مشتمل بر مطلب مورد شکى نيست ،فرموده« :ذلِكَ الکِتابُ ال رَيبَ فِيهِ»
o

و در اينکه مشتمل بر مطالب متناقض نيست ،فرموده« :وَ لَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اهلل لَوَجَدُوا فِيهِ
اختِالفاً كَثِيراً»

بِأَيدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ:
 اين دو جمله دو صفت بعد از صفت هستند براى صحف،
 و كلمه «سفرة» جمع سفير است ،و سفير به معناى رسول است،
 و كلمه «كرام» 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 كه :قرآن تذكرهاى است كه در صحف متعددى نوشته شده بود ،صحفى
معظم و رفيع القدر ،و پاكيزه از هر پليدى و از هر باطل و لغو و شك و تناقض ،و به دست سفيرانى
نوشته شده كه ذاتا نزد پروردگارشان بزرگوار ،و در عمل هم نيکوكارند.
 و از اين آيات برمىآيد كه براى وحى ،مالئکه مخصوصى است،
 كه [اين مالئکه مخصوص] متصدى حمل صحف آن و نيز رساندن آن به پيامبرانند،
 1در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :و اين ظاهر ،سخن آن مفسر را كه گفته :مراد از صحف لوح محفوظ است ،ضعيف مىسازد،
چون در كالم خداى تعالى در هيچ موردى از لوح محفوظ به صيغه جمع از قبيل صحف و كتب و الواح تعبير نشده .نظير اين قول در
بىاعتبارى سخن آن مفسر ديگر است كه گفته :مراد از صحف ،كتب انبياى گذشته است .چون اين معنا با تعبير «بِأَيدِي سَفَرَةٍ »...
نمىسازد ،زيرا ظاهر اين تعبير اين است كه صفت صحف باشد.
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 پس مىتوان گفت اين مالئکه اعوان و ياران جبرئيلند،
 oو تحت أمر او كار مىكنند،
 و اگر نسبت القاى وحى را به ايشان داده ،من افات ندارد با اينکه 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 كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي العَرشِ
مَکِينٍ مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ»
 بلکه همين آيه مؤيد مطلب ماست ،كه مىفرمايد دستوراتش مطاع است،
 معلوم مىشود جبرئيل براى رساندن وحى به انبيا ،كاركنانى از مالئکه تحت فرمان دارد،
 پس وحى رساندن آن مالئکه هم وحى رساندن جبرئيل است،
 همچنان كه 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 ،كه يك جا به اعوان ملك الموت
نسبت داده ،و يك جا به خود او ،و يك جا به خود خداى تعالى كه بحث آن مکرر گذشت.

1و2

 1در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :ولى بعضى از مفسرين گفتهاند :مراد از كلمه «سفرة» نويسندگان از مالئكهاند .ليكن ،معنايى
كه گذشت روشنتر است.
و بعضى ديگر گفتهاند :قاريان قرآنند ،كه آن را مىنويسند و مىخوانند ،كه خواننده محترم به نادرستى آن واقف است.
 2بحث روايي اين بخش از سوره در الميزان:
در مجمع البيان است كه «بعضى گفتهاند :اين آيات دربار ه عبداهلل ابن ام مكتوم فرزند شريح بن مالك بن ربيعه فهرى يكى از بنى عامر
بن لوى نازل شده.
و جريان چنين بوده كه :وى روزى بر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وارد شد ،در حالى كه آن جناب با عتبة بن ربيعه و ابوجهل بن
هشام و عباس بن عبدالمطلب و ابى و امية بن خلف جلسه كرده بود ،و ايشان را به دين توحيد دعوت مىكرد ،به اميد اينكه اسالم
بياورند ،ابن ام مكتوم عرضه داشت :يا رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله از قرآن برايم بخوان -حفظ كنم ،و (چون نابينا بود) مكرر آن
جناب را صدا مىزد ،و متوجه نبود كه آن جناب با آن چند نفر مشغول صحبت است ،و تكرار او باعث شد كه كراهت و ناراحتى در
سيماى آن جناب هويدا شد ،چون ابن ام مكتوم مرتب كالم آن جناب را قطع مىكرد ،و رسول خدا صلي اهلل عليه و آله در دل خود
فكر مىكرد كه حاال اين چند نفر كه از بزرگان قريشند ،مىگويند پيروان او همه از قبيل ابن ام مكتوم يا كورند و يا بردهاند ،لذا از او
روى بگردانيد ،و رو به آن صناديد كرد ،در اينجا بود كه اين آيات در عتاب و سرزنش آن جناب نازل شد.
و از آن به بعد رسول خدا صلي اهلل عليه و آله همواره ابن ام مكتوم را احترام مىكرد ،هر وقت به او برمىخورد مىفرمود :مرحبا به
كسى كه خداى تعالى به خاطر او مرا عتاب فرمود ،و آنگاه مىپرسيد :آيا كار و حاجتى دارى؟ و دو نوبت او را در مدينه جانشين خود
كرد 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 كرده ،و آنچه صاحب مجمع
البيان نقل كرده خالصهاى از آن روايات مختلف است.
ليكن آيات سوره مباركه مورد بحث داللت روشنى ندارد بر اينكه مراد از شخص مورد عتاب رسول خدا صلي اهلل عليه و آله است،
بلكه صرفا خبرى مىدهد و انگشت روى صاحب خبر نمىگذارد ،از اين باالتر اينكه در اين آيات شواهدى هست كه داللت دارد بر
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اينكه منظور ،غير رسول خدا صلي اهلل عليه و آله است ،چون همه مى دانيم كه صفت عبوس از صفات رسول خدا صلي اهلل عليه و آله
نبوده ،و آن جناب حتى با كفار عبوس نمىكرده ،تا چه رسد به مؤمنين رشد يافته ،از اين كه بگذريم اشكال سيد مرتضى رحمت اهلل
عليه بر اين روايات وارد است ،كه مى گويد اصوال از اخالق رسول خدا صلي اهلل عليه و آله نبوده ،و در طول حيات شريفش سابقه
نداشته كه 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 مباركه مورد بحث ،در سوره مباركه «نون» كه به
اتفاق روايات وارده در ترتيب نزول سورههاى قرآن ،بعد از سوره مباركه «اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ» نازل شده فرموده« :وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ
عَظِيمٍ» ،چطور تصور دارد كه 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 كند ،و چنين خلق نكوهيدهاى را به او نسبت دهد كه تو به
اغنياء متمايل هستى ،هر چند كافر باشند ،و براى به دست آوردن دل آنان از فقرا روى مىگردانى ،هر چند كه مومن و رشد يافته
باشند؟
عالوه بر همه اينها مگر خداى تعالى در يكى از سورههاى مكى ،يعنى در سوره مباركه شعراء ،به آن جناب نفرموده بود« :وَ أَنذِر
عَشِيرَتَكَ األَقرَبِينَ وَ اخفِض جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المُؤمِنِينَ» ،و اتفاقا اين آيه در سياق آيه «وَ أَنذِر عَشِيرَتَكَ األَقرَبِينَ» است ،كه در
اوايل دعوت نازل شده.
از اين هم كه بگذريم مگر به آن جناب نفرموده بود« :ال تَمُدَّنَّ عَينَيكَ إِلى ما مَتَّعنا بِهِ أَزواجاً مِنهُم وَ ال تَحزَن عَلَيهِم وَ اخفِض جَناحَكَ
لِلمُؤمِنِينَ» ،پس چطور ممكن است در سوره مباركه حجر كه 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 كند ،و در همين سوره و در همين سياق او را مامور سازد كه
از مشركين اعراض كند ،و بفرمايد« :فَاصدَع بِما تُؤمَرُ وَ أَعرِض عَنِ المُشرِكِينَ» آن وقت خبر دهد كه آن جناب به جاى اعراض از
مشركين ،از مؤمنين اعراض نموده ،و به جاى تواضع در برابر مؤمنين در برابر مشركين تواضع كرده است! عالوه بر اين ،زشتى عمل
مذكور چيزى است كه عقل به زشتى آن حكم مىكند ،و هر عاقلى از آن متنفر است ،تا چه رسد به خاتم انبياء صلي اهلل عليه و آله ،و
چنين قبيح عقلى احتياج به نهى لفظى ندارد ،چون هر عاقلى تشخيص مى دهد كه 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 كردن رفتارى زشت و
ناستوده است.
با در نظر گرفتن اين اشكالها ،جواب از گفتار بعضى از مفسرين روشن مىشود كه گفتهاند :خداى تعالى آن جناب را از اين رفتار نهى
نكرده مگر در اين مورد ،پس اين كار معصيت نبوده مگر بعد از نهى اما قبل از آن ،آن جناب مىتوانسته چنين رفتارى داشته باشد.
وجه نادرستى اين سخن اين است كه :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 كريم الخلق كه خدايش قبال او را به خلق عظيم ستوده محال است ،آن هم با
بيانى مطلق و بدون قيد وى را ستوده و فرموده« :وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ» ،عالوه بر اين كلمه «خلق» به معناى ملكه راسخه در دل
است ،و كسى كه داراى چنين ملكهاى است عملى منافى با آن انجام نمىدهد.
و در مجمع البيان ،از امام صادق عليه السالم روايت آور ده كه فرموده است اين آيات درباره مردى از بنى اميه نازل شده كه در حضور
رسول خدا صلي اهلل عليه و آله نشسته بود ،ابن ام مكتوم آمد ،مرد اموى وقتى او را ديد قيافهاش را در هم كشيد ،و او را كثيف
پنداشته ،دامن خود را از او جمع كرد ،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 كه از امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرموده « :رسول خدا صلي اهلل عليه و آله هر وقت ابن ام
مكتوم را مالقات مىكرد مىفرمود :مرحبا مرحبا ،به خدا سوگند خداى تعالى ابدا مرا در مورد تو عتاب نخواهد كرد ،و اين سخن را از
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فصل دوم از آيات سوره
در اين فصل
 oنخست انسان را نفرين مىكند،
 oو از اينکه در كفر به ربوبيت رب خود اصرار و مبالغه مىورزد تعجب مىكند،
 oو آنگاه به حدوث و بقاى او اشاره نموده
 oمى فهماند كه انسان نه مالك چيزى از آفرينش خويش است ،و نه مالك چيزى از تدبير امورش،
 oبلکه خداى سبحان است كه او را از نطفهاى بىمقدار آفريده و سپس اندازهگيرىاش كرد ،و
آنگاه راه را برايش آسان ساخت ،و در آخر هم او است كه وى را مىميراند ،و به قبر داخلش
مىكند ،و هر وقت كه بخواهد دوباره زندهاش مىسازد.
 oپس خداى سبحان يگانه رب و خالق و مدبر امر او است ،آن هم نه تنها در حدوثش بلکه در
بقايش ،و تا آخرين لحظه هستىاش مدبر او است،
 oولى اين انسان كفرانگر ،فرمان او را نمىبرد ،و به هدايت او مهتدى نمىشود.
 oو اگر انسان تنها و تنها به طعامى كه مى خورد نگاه كند ،كه يکى از مظاهر تدبير خدا ،و مشتى
از درياى رحمت او است ،آن وقت به تدبير وسيع پروردگارش و لطيف صنع او پى مىبرد،
آنچنان كه عقلش مبهوت شود ،و هوشش از سر بدر رود،
 oدر حالى كه نعمت هاى خدا تنها طعام نيست ،و در اين ميان نعمتهاى ديگرى است كه از
حيطه شمار بيرون است «وَ إِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اهلل ال تُحصُوها».
 oبا اين حال اين عجب است كه انسان تدبير پروردگار خود را نديده مىگيرد ،و شکر نعمتش را
بجا نمىآورد ،و راستى انسان ظلوم و كفار است،
 oو به زودى آثار خوب و بد شکر و كفران خود را مىبيند ،كه يا سرور و بشارت است ،و يا
روسياهى و عذاب.
و اين آيات به طورى كه مالحظه مىكنيد بيگانه از آيات گذشته نيست ،هر چند بعضىها گفتهاند :علت نزول
اين فصل چيز ديگرى بوده ،ولى با بيانى كه خواهد آمد اثبات خواهيم كرد كه هر دو دسته سياقى واحد
دارند.
قُتِلَ اإلِنسانُ ما أَكفَرَهُ:
 اين جمله نفرينى است بر انسان كه طبعش طبع دلدادن به شهوات ،و پيروى هواى نفس ،و فراموش
كردن پروردگار خود ،و استکبار ورزيدن از پيروى اوامر او است.
در لطف به او مىگفت ،و او از اين همه لطف شرمنده مىشد« ،حتى كان يكف النبى صلي اهلل عليه و آله مما يفعل به؛ حتى بسيار مىشد
كه به همين خاطر از آمدن به خدمت آن جناب خوددارى مىكرد»».
اشكال ى كه به اين حديث وارد است همان اشكالى است كه به حديث قبل وارد بود ،و معناى اينكه فرمود« :حتى انه كان يكف  »...اين
است كه :ابن ام مكتوم از حضور در نزد آن جناب خوددارى مىكرد ،چون آن حضرت اين سخن را بسيار مىگفت ،و او سخت شرمنده
مىشد و خجالت مىكشيد.
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 و جمله «ما أَكفَرَهُ» شگفت انگيزى از اصرار انسان در كفران ،و پوشاندن حق صريح است،
 با اينکه او [انسان] خودش مىبيند و احساس مى كند كه مدبر خود نيست ،و كسى جز خداى سبحان
مالك تدبير امر او نيست.
 پس مراد از «كفر» در اين جمله مطلق حقپوشى است،
 كه [حقپوشى] دو مصداق دارد :يکى انکار ربوبيت خدا ،و يکى ترك عبادت او است،
 و مؤيد اين سخن ذيل آيه است كه به جهات تدبير ربوبى اشاره مىكند البته آن جهاتى كه با حقپوشى و
ترك عبادت تناسب دارد.

1و2

مِن أَيِّ شَيءٍ خَلَقَهُ:
 oمعناى اين جمله با كمکى كه مقام مىدهد اين است كه :خداى تعالى انسان را از چه چيز خلق
كرده كه به خود اجازه طغيان و استکبار را مىدهد استکبار از ايمان و اطاعت،
 و اگر فاعل در فعل «خلقه» را در اين جمله و در جمالت بعدى حذف كرده براى اين بوده كه اشاره كند
به اينکه فطرت هر كسى مىداند كه فاعل فعل خلقت و تقدير سبيل كسى به جز خداى تعالى نيست
حتى مشركين هم به اين معنا اعتراف دارند.
و اگر مطلب را در قالب استفهام آورد به اين انگيزه بود كه عجيب بودن مفاد «ما أَكفَرَهُ» را تاكيد كند
 و چون معموال از چيزى تعجب مى شود كه علت و سبب روشنى نداشته باشد ،استفهام مذكور قهرا
مىفهماند كه
 oاوال اين اصرار بشر در كفرش امرى عجيب است
 oو سپس مى پرسد آيا در اين خلقت عجيب علتى بوده كه باعث شده اينطور در كفرش افراط
كند؟
 آنگاه خودش پاسخ مى دهد به اينکه انسان هيچ دليل و عذرى ندارد كه كفرانگرى خود را مستند بدان
كند
[ اينکه انسان هيچ دليل و عذرى ندارد كه كفرانگرى خود را مستند بدان كند] چون او كسى است كه از
آبى پست خلق شده و چيزى از خلقت و تدبير امور زندگى و مرگ و بعث خود را مالك نيست.

 1در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :ولى بعضى از مفسرين ،كفر در اين آيه را به ترك شكر و كفران نعمت معنا كردهاند .و اين
توجيه هر چند در جاى خود صحيح است ولى مناسبتر از نظر سياق همان معنايى است كه ما براى كفر كرديم.
 2در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :در كشاف گفته جمله «قُتِلَ اإلِنسانُ» نفرينى است بر انسان و اين نفرين در اصطالح عرب از
هر نفرين ديگر شنيعتر است چون كشته شدن ،بزرگترين شدائد دنيايى و رسوايىهاى آن است و جمله «ما اكفره» شگفتانگيزى از
افراط انسان در كفران نعمت خداى تعالى است .و آنگاه گفته اين دو جمله با همه كوتاهيش خشنترين نفرينى است كه به گوش عرب
مىخورد و غليظترين اسلوب و پرداللت ترين كالم بر سخط و خشم گوينده است و از اين دو جمله با همه تقاربى كه در دو طرف آن
است هيچ كالمى در مذمت دامنهدارتر از آن ديده نشده و هيچ كالمى جامعتر از آن در مالمت يافت نمىشود.
بعضى هم گفتهاند كه :جمله «ما أَكفَرَهُ» استفهاميه است ،و مىپرسد كه چه چيز انسان را كافر كرده .ولى وجه قبلى بليغتر است.
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 و كوتاه سخن اينکه :استفهام مذكور زمينهچينى است براى پاسخى كه در جمله «مِن نُطفَةٍ خَلَقَهُ »...
مىدهد.
مِن نُطفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ:
 نکره آمدن كلمه «نطفة» به منظور تحقير آن است،
 يعنى [انسان را] از نطفهاى خوار و بىمقدار آفريده،
 پس كسى كه اصل و نسبش آبى چنين پشيز است ،حق ندارد با كفر خود طغيان كند ،و از اطاعت،
استکبار بورزد.
« فقدره» يعنى به او [انسان] در ذات و صفات و افعالش قدرت و توانايى داد،
 پس او [انسان] نبايد از آن حدى كه برايش مقدر شده تجاوز كند ،چون تدبير ربوبى از هر سو به وى
احاطه دارد،
 و او [انسان] نمىتواند خودش مستقال به خواسته خود برسد ،اگر خدا برايش مقدر نکرده باشد.
ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ:
 ظاهر سياق اين آيات كه سياقى نفى عذر از بشر در برابر كفر و استکبارش است ،اين است كه 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» ممکن است شنونده پيش خود خيال كند كه 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
مى شود ،و ديگر اختيارى براى انسان باقى نمى ماند ،پس انسان در كفر و فسقش هيچ دخالتى ندارد اگر
فاسق مى شود به تقدير الهى است ،و اگر كافر مى شود به تقدير او است ،و انسان آنچه را كه خدا
خواسته و امر كرده به كرسى مىنشاند ،و همين به كرسى نشاندنش نيز به تقدير الهى است ،پس ديگر
نبايد او را در مورد هيچ عملى مالمت كرد ،و دعوت دينى براى او كارى بيهوده است ،چون دعوت ،فرع
داشتن اختيار است ،وقتى او از خودش اختيارى ندارد ،ديگر انبيا به چه منظورى او را دعوت كنند.
 به همين جهت اين شبهه را با جمله «ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ» دفع نموده و فرمود :خلقت و تقدير هر چند كه
خاص خداست ،ولى اين منافات ندارد با اينکه خود انسان هم اختيار داشته باشد،
 و به همين خاطر صحيح باشد كه
 oخدا هم در آنچه به او امر نموده از ايمان و اطاعت كه راه رسيدن يك انسان به سعادت خويش
است را به او ياد دهد،
 oو از او بخواهد كه به اراده و اختيار خودش چنين و چنان كند،
 پس فعلى كه از انسان سر مىزند به اختيار خودش سر مىزند،
 ولى در عين حال همين عمل متعلق تقدير الهى نيز هست،
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 پس انسان در آنچه مىكند هم مختار است و هم مسئول،
 هر چند كه آنچه مىكند متعلق قدر هم هست،

1

ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقبَرَهُ:
 كلمه «اماته» به معناى تحقق دادن به مرگ انسان است،
 و مراد از «إقبار» دفن كردن مرده آدمى و پوشاندنش در شکم زمين است ،البته اين بر اساس غالب است،
كه عادت مردم بر آن جارى شده،
 و به همين جهت نسبت در گور كردن را به خداى تعالى داده ،چون او (به وسيله كالغ در داستان هابيل)
هدايتشان كرده و يا به دلها الهام كرد كه مردگان خود را دفن كنند پس اين عمل با خداى تعالى نسبتى
دارد ،همان طور كه به خود مردم هم نسبتى دارد.

2

ثُمَّ إِذا شاءَ أَنشَرَهُ:
 در مجمع البيان گفته :كلمه «انشار» به معناى زنده كردن بعد از مرگ به منظور تصرف است،
 همچنان كه جامه را بعد از تا كردن و پيچيدن دوباره باز مىكنند( ،تا در آن تصرفى كنند)
 پس مراد از اين جمله اين است كه خداى تعالى هر وقت بخواهد مردگان در قبر را مبعوث مىكند،
 و در اين تعبير اشارهاى هم به اين معنا است كه روز بعث را جز خداى تعالى كسى نمىداند.
كَلَّا لَمَّا يَقضِ ما أَمَرَهُ:
 آنچه از سياق به دست مىآيد اين است كه كلمه «كال» از سؤالى كه از سياق برمىخيزد ردع و جلوگيرى
كند،
 سؤالى كه جمله «لَمَّا يَقضِ ما أَمَرَهُ» به آن اشاره دارد،
 گويا بعد از آنک ه اشاره شد به اينکه انسان مخلوقى است كه از اولين لحظه وجودش تا به آخر تحت
تدبير خداى تعالى است ،او است كه وى را خلق مىكند و تقدير مى نمايد ،و راه را برايش هموار

 1در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :و ما پيرامون جبر و اختيار مكرر در ذيل آياتى كه با اين مسئله تناسبى داشت بحث كرديم.
بعضى گفتهاند مراد از «تيسير سبيل» اين است كه خداى تعالى خروج انسان از شكم مادرش را آسان كرده ،و معناى عبارت« :سهل
لالنسان سبيل الخروج من بطن امه» است ،يعنى راه بيرون شدن انسان مخلوق از نطفه را كه 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 كه در جاى ديگر فرمود« :وَ هَدَيناهُ
النَّجدَينِ» .ولى وجه قبلى بهتر است.
 2در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :بعضى گفتهاند :منظور از اقبار اين است كه خداى تعالى او را صاحب قبر كرد ،يعنى دستور
داد زنده ها ،او را دفن كنند ،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 كه تدبير تكوينى خداى تعالى را گوشزد كنند ،نه
تدبير تشريعى او را ،كه يكى از آن تشريع حكم غسل و كفن و دفن اموات است.
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مىسازد ،مىميراند و در قبر مىكند ،و مجددا از قبر بيرونش مىآورد ،همه اينها نعمتهايى است از
خداى تعالى ،شخص مىپرسد:
 oحال كه جريان بدين قرار است پس انسان چه بايد بکند و چه كرد،
 oآيا در برابر مقام ربوبيت خاضع شد يا نه؟
 oو آيا شکر نعمت را بجاى آورد يا نه؟
 در پاسخ فرموده« :كال» ،نه انسان چنين نکرد،
 آنگاه مطلب را چنين توضيح داد كه« :لَمَّا يَقضِ ما أَمَرَهُ» هرگز آنچه را خداى تعالى دستور داد به انجام
نرساند بلکه كفران و نافرمانى كرد.
 پس ،از آنچه گذشت روشن شد كه ضمير در «يقض» به انسان برمىگردد،
 و مراد از قضا نکردن انسان ،به انجام نرساندن دستورات الهى است.

1

 و نيز اين معنا روشن شد كه مذمت و مالمتى كه در آيه آمده متوجه انسان طبيعى است،
 يعنى [اين آيه] مى خواهد بفرمايد طبع انسان چنين است كه اگر به خودش واگذار شود در كفر افراط
مىكند،
 و اين همان مطلبى است كه آيه زير افادهاش مىكند «إِنَّ اإلِنسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ» ،كه قهرا با انسانهايى منطبق
مىشود كه فعال مبتال به كفر و افراط در آن هستند ،و با حق دشمنى مىورزند.

2

فَليَنظُرِ اإلِنسانُ إِلى طَعامِهِ:
 اين جمله به شهادت حرف «فاء» كه 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 كه مىخورد و با آن سد رمق مىكند و بقاى
خود را تضمين مىنمايد الزم مىداند
 با اينکه نعمت طعام يکى از ميليونها نعمتى است كه تدبير ربوبى آنها را براى رفع حوايج بشر در
زندگيش فراهم كرده،
 و دستور مى دهد اگر در همين يك نعمت مطالعه كند ،سعه تدبير ربوبى را مشاهده خواهد كرد،
1

در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :و بعضى گفتهاند :ضمير به خداى تعالى برمىگردد ،و معناى عبارت اين است كه :خداى

تعالى اين قضاء را براى كفار نرانده كه امر او را به ان جام برسانند و ايمان آورده اطاعتش كنند ،بلكه اگر هم به ظاهر به ايشان امر
فرموده از باب اتمام حجت بوده است .ولى اين وجه بعيد به نظر مىرسد.
2

در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :و از اين معنا روشن مىشود اينكه از بعضى نقل شده كه گفتهاند :عموميتى كه در آيه است

منظور نظر است ،چون هيچ انسانى چه كافر و چه مؤمن آن طور كه بايد خدا را عبادت نكرده ،و دستورات او را به انجام نرسانيده،
درست نيست.
و وجه نادرستيش اين است كه :ضمير (به حسب قواعد عربى) به انسان برمى گردد كه در صدر آيات آمده بود ،و عموميت آن هم بر
حسب طبع ا نسان منظور است ،كه طبعا افراطگر در كفر است ،و اما بر حسب فعليت قهرا به انسانهايى تطبيق مىكند كه فعال داراى كفر
هستند.
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 تدبيرى كه عقلش را متحير و مبهوت خواهد كرد،
 آن وقت خواهد فهميد كه خداى تعالى چقدر نسبت به صالح حال انسان و استقامت امر او عنايت دارد،
آن هم چه عنايتى دقيق و محيط.
 و مراد از انسان -به طورى كه گفته شده -غير آن انسانى است كه نامش در اول اين فصل از آيات ذكر
شد،
 چون مراد از آن انسان ،خصوص افرادى است كه در كفر ورزيدن مبالغه مىكنند ،به خالف انسان در آيه
مورد بحث ،كه مامور شده به طعام خود نظر كند ،چون منظور از آن عموم انسانهاست،
 و همين جهت [دليلي كه در جمله قبل آمده است] بود كه دوباره كلمه «انسان» را ذكر كرد ،و گر نه اگر
منظور همان انسان مىبود ،مىفرمود« :فلينظر الى طعامه» يعنى همان انسان كه نامش را برديم بايد به طعام
خود نظر كند.
أَنَّا صَبَبنَا الماءَ صَبًّا  ...وَ لِأَنعامِکُم:
 قرائتى كه فعال دائر در بين مسلمين است كلمه «أنا» را با فتحه همزه مىخوانند ،كه بنا بر آن جمله مورد
بحث بيانى تفصيلى براى تدبير خداى تعالى مىشود،
[ بيان تفصيلياي] كه چگونه طعام انسان را مىآفريند،
 بله البته اين مرحله ابتدايى از آن تدبير تفصيلى است،
 و گرنه بيان مستوفا و كامل آن خصوصيات كه در نظام آفرينش طعام برقرار است ،و نظام وسيعى كه در
همه اين امور و روابط كونى كه بين هر يك از آن امور و بين انسان برقرار است ،چيزى نيست كه بتوان
د ر چند آيه بيانش كرد ،و عادتا از وسع و طاقت بيان بشرى بيرون است.
 و كوتاه سخن اينکه :كلمه «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 كه شامل جارى ساختن چشمهها و نهرها نيز بشود،
 چون آبهاى زير زمينى هم از ذخايرى است كه به وسيله باران پديد مىآيد.
ثُمَّ شَقَقنَا األَرضَ شَقًّا:
 ظاهر اين آيه اين است كه منظور از «شق» شکافتن زمين به وسيله جوانه گياهانى است كه از زمين سر
در مىآورند،
 و به همين جهت اين جمله را با كلمه «ثم» و جمله بعدى را با حرف «فاء» به جمله «أَنَّا صَبَبنَا الماءَ»
عطف كرد.
فَأَنبَتنا فِيها حَبًّا:
 ضمير در «فيها» به كلمه «ارض» برمىگردد،
 و مراد از حب جنس حبوباتى است كه به مصرف غذاى انسان مىرسد ،مانند گندم و جو و نخود و
عدس و امثال اينها،
 و همچنين منظور از كلمه «عنب» در جمله بعدى جنس آن است ،و همچنين «قضب» و غير اينها.
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وَ عِنَباً 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 كه هم به ميوه درخت گفته مىشود ،و هم به درخت آن
 و كلمه «قضب» به معناى سبزيجات تر و تازه است ،كه انسان آن را مىخورد .و اين كلمه در اصل به
معناى قطع است ،و سبزيجات را اگر قضب خواندهاند به خاطر اين است كه پى در پى قطع مىشود.

1

 وَ زَيتُوناً وَ نَخلًا :معناى اين دو كلمه معروف است.
 وَ حَدائِقَ غُلباً:
 كلمه «حدائق» جمع حديقه است ،كه به معناى بوستانى تفسير شده كه اطرافش ديوار كشيده باشند،
 و كلمه «غلب» جمع غلباء است ،گفته مىشود «شجرة غلباء» يعنى درختى بزرگ و كلفت ،پس «حدائق
غلب» به معناى بوستانى است كه درختانش عظيم و كلفت باشد.
 وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا :بعضى گفتهاند :كلمه «فاكهة» به معناى مطلق ميوههاست .و بعضى گفتهاند :همه ميوهها را
شامل مىشود ،اال انگور و انار را .بعضى ديگر گفتهاند :اگر در بين مصاديق فاكهه ،خصوص زيتون و
نخل را آورد ،براى اين بود كه نسبت به آن دو اعتناى بيشترى داشته،
 و كلمه «أب» (با تشديد «باء») به معناى گياه و چراگاه است.
مَتاعاً لَکُم وَ لِأَنعامِکُم:
 كلمه «متاعا» مفعول له است،
 مىفرمايد« :ما آنچه از خوردنيها كه رويانديم براى اين بود كه شما و چهار پايان را كه شما به خود
اختصاص دادهايد ،بهرهمند و سير كنيم»،
 و اگر در اين جمله از سياق غيبت «فَليَنظُرِ اإلِنسانُ» به خطاب «كم» التفات شده ،براى آن بوده كه منت
تدبير خود و اِنعام نعمتش را تاكيد كرده باشد.
فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ:
 اين جمله اشاره است به سرانجام آن تدبيرى كه در اين آيات ذكر شده بود،
 تدبير عام ربوبى و تدبير خصوصياش در رابطه با انسان،
 و اينکه اين تدبير سرانجامش به كجا منتهى مىشود،
 و امرى كه خداى تعالى به انسانها كرد تا او را بندگى كنند ،آيا انسان اين امر را به انجام رسانيد يا خير؟
 و آن سرانجام همان روز صاخه (قيامت) است،
 كه [در آن روز] انسان جزاى اعمال خود را دريافت مىكند.
 كلمه «صاخه» به معناى صيحه شديدى است كه از شدتش گوشها كر شود ،و منظور از آن نفخه صور
است.

 1در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :بعضى هم گفتهاند :منظور همه گياهانى است كه از زمين قطع مىشود ،حتى علف حيوانات را
هم شامل مىشود.
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يَومَ يَفِرُّ المَرءُ مِن أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ:
 اين آيه به شدت روز قيامت اشاره مىكند،
 شدت آن روز به حدى است كه اقرباى انسان و نزديکانش كه
 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 اينکه شدت ،آنچنان احاطه مىكند كه نمىگذارد آدمى به ياد چيزى و كسى
بيفتد ،و اعتنايى به غير خود كند ،حال غير خودش هر كه مىخواهد باشد،
 آرى بال و مصيبت وقتى عظيم باشد و شدت يابد ،و بر آدمى چيره شود ،آنچنان آدمى را به خود جذب
مىكند كه از هر فکر و تالشى منصرفش مىسازد.
 دليل بر اين معنا آيه بعدى است كه مىفرمايد« :لِکُلِّ امرِئٍ مِنهُم يَومَئِذٍ شَأنٌ يُغنِيهِ» يعنى براى هر فردى از
ايشان ،به قدر كفايت كه نگذارد به چيز ديگرى بينديشد گرفتارى هست.

1

وُجُوهٌ يَومَئِذٍ مُسفِرَةٌ ضاحِکَةٌ مُستَبشِرَةٌ:
 اين آيه بيان مىكند كه در آن روز مردم به دو قسم منقسم مىشوند ،قسمى اهل سعادت ،و قسمى ديگر
اهل شقاوت،
 و [اين آيه] اشاره مى كند به اينکه هر يك از اين دو طايفه با سيما و قيافهاش شناخته مىشود،
 اهل سعادت چهرههايى نورانى و درخشنده دارند،
 oكه فرح و سرور
 oو انتظار آيندهاى خوش از آن چهرهها هويداست،
 پس معناى «مستبشره» همين است كه از ديدن منزلگاه خود كه به زودى بدانجا منتقل مىشوند
خوشحالند.
وَ وُجُوهٌ يَومَئِذٍ عَلَيها غَبَرَةٌ:
 كلمه «غبرة» به معناى غبار و كدورت است،
 كه منظور از آن [غبره] سيما و نشانههاى غم و اندوه است.
 تَرهَقُها قَتَرَةٌ :يعنى سياهى و تاريکى بر آن چهرهها نشسته.
 در اين چهار آيه حال دو طايفه را ،با بيان حال چهره هايشان بيان كرده ،چون چهره و قيافه آينه دل است،
هم مسرت درونى در آن جلوه مىكند و هم اندوه و گرفتارى.
أُولئِكَ هُمُ الکَفَرَةُ الفَجَرَةُ:
1

در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :و بعضى در سبب فرار انسان از اقربا و بستگان نزديك خود در آن روز ،وجوه ديگرى

آوردهاند كه چون دليلى بر آن نبود از ايرادش صرف نظر كرديم.
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 يعنى اين طايفه جامع بين دو صفت كفر و فجورند،
 oكفر كه كار قلب،
 oو فجور كه كار بدنى و به معناى گناهان شنيع است،
 و ممکن هم هست منظور از كفر ،كفران نعمتها ،و منظور از فجور همان گناهان باشد،
 و اين جمله تعريف طايفه دوم است ،كه اهل شقاوتند،
 چيزى كه هست در اين آيات طايفه اول ،يعنى اهل سعادت ،را به مثل چنين تعريفى توصيف نکرده،
 و اين [عدم توصيف] بدان جهت بوده كه سياق كالم و غرض اصلى ،بيان حال طايفه دوم بوده ،و
مى خواسته آن طايفه را انذار و از سرانجام وخيمى كه در پيش دارند بيم دهد.

1

 1بحث روايي اين دسته از آيات در الميزان:
در الدر المنثور است كه ابن منذر از عكرمه روايت كرده كه در تفسير آيه «قُتِلَ اإلِنسانُ ما أَكفَرَهُ» گفته :اين آيه در شأن
عتبة بن ابى لهب نازل شده ،كه وقتى آيه «وَ النَّجمِ إِذا هَوى» را شنيد ،گفت :من كفر مىورزم به پروردگار نجم وقتى كه فرو
مىريزد ،ناگزير رسول خدا صلي اهلل عليه و آله او را نفرين كرد ،و در سفرى كه به شام مىرفت شير او را پاره كرد.
و در احتجاج از اميرالمؤمنين عليه السالم روايت كرده كه در حديثى طوالنى در معناى «قُتِلَ اإلِنسانُ ما أَكفَرَهُ» فرمود :يعنى
انسان لعنت شده است.
و در تفسير قمى در ذيل آيه «ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ» آمده كه خداوند راه خير را براى بشر آسان كرده است.
مؤلف :مراد از اين حديث اين است كه :خداى تعالى انسان را در عملش مختار كرده ،به طورى كه راه سعادت و رسيدن به
كمالش را آسان ساخته ،همان كمالى كه براى رسيدن به آن آفريده شده .پس اين خبر با آن معنايى كه ما در تفسير آيه آورديم
منطبق است.
و نيز در معناى كلمه «و قضبا» در همان كتاب آمده كه قضب به معناى «قت» است (گياهى است كه حيوانات علفخوار آن
را مىچرند)
و نيز در معناى جمله «وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا» فرموده« :أب» به معناى علف خشكى است كه علفخواران مىخورند.
و در الدر المنثور است كه ابوعبيد در كتاب «فضائل» خود از ابراهيم تيمى روايت كرده كه گفت :شخصى از ابوبكر صديق
پرسيد« :و أبا» يعنى چه؟ در پاسخ گفت به زير كدام آسمان و روى كدام زمين پناهنده شوم ،وقتى درباره كتاب خدا چيزى
بگويم كه نمىدانم.
و نيز در همان كتاب آمده كه سعيد بن منصور ،ابن جرير ،ابن سعد ،عبد بن حميد ،ابن منذر ،ابن مردويه ،بيهقى (در كتاب
شعب االيمان) ،خطيب و حاكم (وى حديث را صحيح دانسته) ،از انس روايت كردهاند كه روزى عمر آيات «فَأَنبَتنا فِيها حَبًّا وَ
عِنَباً وَ قَضباً» را تا كلمه «و أبا» قرائت كرد ،آنگاه گفت :همه اينها را مىشناسيم ،اما بايد ديد كلمه «أب» به چه معناست ،آنگاه
چوب دستىاى كه در دست داشت از دست انداخت و گفت :عمر بيهوده خودت را به اين در و آن در نزن ،اگر تو معناى كلمه
اب را ندانى چه گناهى دارى ،اى مردم برويد به دنبال كسى كه از خود قرآن شما را به معناى آن هدايت كند ،آنگاه عمل كنيد ،و
وقتى چيزى از كتاب خدا را نفهميديد آن را به پروردگار كتاب واگذاريد.
و نيز در آن كتاب آمده كه عبد بن حميد ،از عبد الرحمن بن يزيد روايت كرده كه گفت :مردى از عمر پرسيد :معناى كلمه
«و أبا» چيست؟ همين كه 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 مىكرد.
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مرحله سوم :تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن
با توجه به مطالعه سوره و تفکر پيرامون فضاهاي مختلف آن ،ابتدا الزم است ارتباط بين اين فضاها را بررسي
كرد و سپس نکات كلي سوره را به قصد نزديك شدن به غرض سوره در نظر گرفت.
غرض فضاي اول
چرا مالك اقبال جامعه به افراد در مواجهه با هدايت و علم حقيقي ،ميل آنها به تزكيه نيست! (مالك ارزيابي
تزكيه ،سعي و خشيت است).
غرض فضاي دوم
چرا عده اي براي قرآني كه حقيقت عالم است و در مقامي پاك ،با رفعت و با كرامت است و با سفيران پاك
بسيار خيرخواه نازل ميشود ،شأني متناسب قائل نيستند!
غرض فضاي سوم
چرا انسان به مسير خلق تا نشر خود تفکر نميكند تا از كفر كه قطع جريان زندگي است خارج شود!
غرض فضاي چهارم
بايد انسان به طعام مادي و معنوي خود توجه نمايد و براي طعام انسان ،در مراحل رشد و مراتب كمالش،
تنوع قائل شود.

و در ارشاد مفيد آمده كه روايت شده شخصى از ابوبكر از كالم خداى عزوجل كه فرموده« :وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا» پرسيد :ابوبكر
معناى كلمه «أب» از قرآن را ندانست ،در پاسخ گفت كدام آسمان و كدام زمين مرا پناه مىدهد و يا چه خاكى به سر كنم اگر
درباره قرآن چيزى بگويم كه بدان علم ندارم ،اما كلمه «فاكهة» كه معنايش را همه مىدانيم ،و اما كلمه «أب» را من نمىدانم خدا
داناتر است.
اين سخن به اميرالمؤمنين عليه السالم رسيد فرمود :سبحان اهلل چطور نمىداند كه كلمه «أب» به معناى علف و چريدنيها
است؟ و اينكه خداى تعالى در اين آيه مىخواهد نعمتهايى را كه به خلقش داده ،و از آن جمله آنچه غذاى آنان و غذاى چهار
پايان ايشان است كه به وسيله آن هم جانشان زنده مىماند ،و هم جسمشان نيرو مىگيرد ،به رخ آنان بكشد.
و در مجمع البيان است كه از عطاء بن يسار از سوده همسر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله روايت شده كه گفت :رسول
خدا صلي اهلل عليه و آله فرمود :مردم پا برهنه و لخت .و ختنه نشده محشور مىشوند و عرق آنچنان از ايشان مىريزد كه حتى تا
نرمه گوشها مىرسد ،مىگويد عرضه داشتم :يا رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله خاك بر سرم آيا در آن روز مردم لخت و عريان به
يكديگر نگاه مىكنند؟ فرمود :در آن روز مردم به هيچ چيز جز گرفتارى خود نمىانديشند و نمىپردازند ،آنگاه اين آيه را تالوت
فرمود« :لِكُلِّ امرِئٍ مِنهُم يَومَئِذٍ شَأنٌ يُغنِيهِ».
و در تفسير قمى در ذيل آيه «لِكُلِّ امرِئٍ مِنهُم يَومَئِذٍ شَأنٌ يُغنِيهِ» فرموده :يعنى شغلى است كه از هر شغل ديگرى بازش
مىدارد.
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غرض فضاي پنجم
بايد انسان از روزگاري كه چهره حقيقياش نمايان مي شود نگران باشد و از كفر و فجور دست بردارد.
با توجه به پنج فضاي سوره مي توان موارد زير را براي نزديك شدن به غرض هدايتي سوره در نظر گرفت و
در برنامههاي زندگي قرار داد:
 .1زندگي محلي براي تزكيه است و قرآن ،كتاب اين تزكيه و طعامي براي شکوفايي است ،سعي و خشيت
عامل پيوند انسان به اين كتاب و طعام است .چه اينکه با تناول اين طعام ،هر انساني متناسب با
استعدادي كه دارد به رويشي دست مييابد .انسان هايي كه در اين مقام سعي و خشيت دارند هر چند
داراي ناتوانيهايي باشند ،نبايد مورد تحقير قرار گيرند.
 .2چهرهها در هم كشيده ميشود و رفتارهايي رقم مي خورد چون باورهايي در پس آنها قرار دارد ،اگر
انسان و جامعه باورهاي خود را به ذكر ،يعني قرآن متصل نکند ،در پس باورهاي ظاهرگرايانه در متن
دين هم كه باشد چهرهاي ذليالنه و غبار گرفته خواهد داشت.
 .3انسان بايد به طعام خود بنگرد و ببيند كه اگر در آن طعام چيزي از جنس قرآن (ثقلين) نباشد ،دچار كفر
و فجور ميشود.
....... .4
جمعبندي سوره
سؤاالت زير براي جمعبندي سوره طرح مي شود تا عالوه بر مروري بر مفاهيم آن ،به حقايق ديگري كه در آن
نهفته است اشاره شود:
 .1با توجه به مضامين سوره آيا فاعل عبس و تولي پيامبر اعظم صلي اهلل عليه و آله ميتواند باشد؟
 .2به چه دليلي برخي از افراد ،كساني كه به پيامبر صلي اهلل عليه و آله ميگرويدند را رصد ميكردند؟
 .3به نظر شما انگيزه كساني كه در اطراف پيامبر صلي اهلل عليه و آله به قضاوت نسبت به هدايت افراد و
امتيازدهي به آنها ميپرداختند ،چه بوده است؟
 .4چرا براي اين افراد ،هدايت كساني كه داراي مال و مکنت بوده ،بسيار مهم و اساسي است و نسبت به
هدايت افراد ضعيف ،اهتمامي از خود نشان نميدادهاند؟
 .5آيا اين جريان ،نشان از جريان كبر و نفاق در درون جامعه اسالمي ندارد؟
 .6چگونه مي توان جريان نفاق و كبر را در جامعه اسالمي شناخت و از آن اعراض كرد؟
 .7موضعگيري حق در برابر هدايت جامعه چيست؟ و مالك ارزيابي براي هزينه كردن در امور فرهنگي در
اين زمينه چيست؟
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 .8آيا بر اساس سوره مباركه عبس ميتوان بنيادهاي فرهنگي يك جامعه توحيدي را پايه گذاري كرد؟
چگونه؟
 .9از منظر اين سوره نقش قرآن در هدايت افراد جامعه چيست؟ چگونه بايد آن را ترويج كرد؟
 .11چگونه ميتوان به طعام خود نظر داشت؟
................ .11
........... .12
........... .13
........... .14

مرحله چهارم :طهارت براي تدبر (ايجاد طهارت در خود از منظر يكي از موضوعات سوره)
خداوند كريم بر انسانها منت گذاشته ،و قرآن را كه تذكرهاى است براي آنها -و در صحف متعددى نوشته
شده ،صحفى معظم و رفيع القدر ،و پاكيزه از هر پليدى و از هر باطل و لغو و شك و تناقض -و آن را به
دست سفيرانى كه ذاتاً نزد پروردگارشان بزرگوار ،و در عمل هم نيکوكارند ،به سويشان فرستاد تا طعامي نيکو
در اختيارشان قرار دهد كه با تناول آن به ذكر و حقيقت هستي راه يابند .بنابراين در اين مرحله الزم است
بدانيم:
 .1براي پياده شدن قرآن در زندگي خود چه اقداماتي را داشتهايم؟
آيا قرآن را به عن وان طعامي پاكيزه براي هر روز و هر لحظه خود قرار دادهايم؟
براي دست يابي به طهارت الزم است براي نزديك شدن هر چه بيشتر با قرآن ابتدا آن را به عنوان يکي از
اولويت هاي اصلي ،سپس به عنوان اولويت اصلي و پس از گذشت زمان تنها اولويت زندگي قرار دهيم.
الزم است بدانيم ،باور به قرآن و اثر كيمياگر او در هدايت سرّ طهارت ماست.
بنابراين الزم است براي مطالعه قرآن برنامههاي منظمي مشخص كنيم و هر ماه با ارزيابي آن ،برنامه خود را
ارتقا دهيم.
 .2افرادي كه به دين و قرآن پناه ميآورند را با تکريم ،لطف ،عنايت ،مهرباني و اخالق نيکو راهنمايي كنيم و
اصالً به دليل ناتواني هاي آنها از ايشان روي برنگردانيم ،زيرا دين و قرآن از مسيرهايي كه ما ميشناسيم
هدايت نميكنند ،بلکه داراي قدرت مافوق تصور هستند.
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در پايان اين درس و كتاب ،نخست به دعاي ختم قرآن از صحيفه سجاديه 1توجه نموده و سپس نمودار
طهارت براي تدبر در قرآن را كه بر اساس نکات طهارتي مطرح شده در سورهها ارائه شده است ،مطالعه
كنيد:
 .1اَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعَنتَنِي عَلَى خَتمِ كِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلتَهُ نُوراً
 .2وَ جَعَلتَهُ مُهَيمِناً عَلَى كُلِّ كِتَابٍ أَنزَلتَهُ وَ فَضَّلتَهُ عَلَى كُلِّ حَدِيثٍ قَصَصتَهُ
 .3وَ فُرقَاناً فَرَقتَ بِهِ بَينَ حَالَلِكَ وَ حَرَامِكَ وَ قُرآناً أَعرَبتَ بِهِ عَن شَرَائِعِ أَحكَامِكَ
 .4وَ كِتَاباً فَصَّلتَهُ لِعِبَادِكَ تَفصِيالً وَ وَحياً أَنزَلتَهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ -صَلَوَاتُكَ عَلَيهِ وَ آلِهِ -تَنزِيالً
 .5وَ جَعَلتَهُ نُوراً نَهتَدِي مِن ظُلَمِ الضَّالَلَةِ وَ الجَهَالَةِ بِاتِّبَاعِهِ
 .6وَ شِفَاءً لِمَن أَنصَتَ بِفَهَمِ التَّصدِيقِ إِلَى استِمَاعِهِ
 .7وَ مِيزَانَ قِسطٍ الَ يَحِيفُ عَنِ الحَقِّ لِسَانُهُ وَ نُورَ هُدًى الَ يَطفَأُ عَنِ الشَّاهِدِينَ بُرهَانُهُ
 .8وَ عَلَمَ نَجَاةٍ الَ يَضِلُّ مَن أَمَّ قَصدَ سُنَّتِهِ
 .9وَ ال تَنَالُ أَيدِي الهَلَكَاتِ مَن تَعَلَّقَ بِعُروَةِ عِصمَتِهِ
 .11اَللَّهُمَّ فَإِذ أَفَدتَنَا المَعُونَةَ عَلَى تِالَوَتِهِ وَ سَهَّلتَ جَوَاسِيَ أَلسِنَتِنَا بِحُسنِ عِبَارَتِهِ
 .11فَاجعَلنَا مِمَّن يَرعَاهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ وَ يَدِينُ لَكَ بِاعتِقَادِ التَّسلِيمِ لِمُحكَمِ آيَاتِهِ وَ يَفزَعُ إِلَى اإلِقرَارِ بِمُتَشَابِهِهِ وَ
مُوضَحَاتِ بَيِّنَاتِهِ
 .12اَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنزَلتَهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اهللُ عَلَيهِ وَ آلِهِ -مُجمَالً وَ أَلهَمتَهُ عِلمَ عَجَائِبِهِ مُكَمَّالً وَ وَرَّثتَنَا عِلمَهُ
مُفَسَّراً
 .13وَ فَضَّلتَنَا عَلَى مَن جَهِلَ عِلمَهُ وَ قَوَّيتَنَا عَلَيهِ لِتَرفَعَنَا فَوقَ مَن لَم يُطِق حَملَهُ
 .14اَللَّهُمَّ فَكَمَا جَعَلتَ قُلُوبَنَا لَهُ حَمَلَةً وَ عَرَّفتَنَا بِرَحمَتِكَ شَرَفَهُ وَ فَضلَهُ
 .15فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الخَطِيبِ بِهِ وَ عَلَى آلِهِ الخُزَّانِ لَهُ
 .16وَ اجعَلنَا مِمَّن يَعتَرِفُ بِأَنَّهُ مِن عِندِكَ حَتَّى الَ يُعَارِضَنَا الشَّكُّ فِي تَصدِيقِهِ وَ الَ يَختَلِجَنَا الزَّيغُ عَن قَصدِ طَرِيقِهِ
 .17اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجعَلنَا مِمَّن يَعتَصِمُ بِحَبلِهِ وَ يَأوِي مِنَ المُتَشَابِهَاتِ إِلَى حِرزِ مَعقِلِهِ
 .18وَ يَسكُنُ فِي ظِلِّ جَنَاحِهِ وَ يَهتَدِي بِضَوءِ صَبَاحِهِ وَ يَقتَدِي بِتَبَلُّجِ إِسفَارِهِ وَ يَستَصبِحُ بِمِصبَاحِهِ وَ الَ يَلتَمِسُ
الهُدَى فِي غَيرِهِ
 .19اَللَّهُمَّ وَ كَمَا نَصَبتَ بِهِ مُحَمَّداً عَلَماً لِلدَّالَلَةِ عَلَيكَ وَ أَنهَجتَ بِآلِهِ سُبُلَ الرِّضَا إِلَيكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ
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 .21وَ اجعَلِ القُرآنَ وَسِيلَةً لَنَا إِلَى أَشرَفِ مَنَازِلِ الكَرَامَةِ وَ سُلَّماً نَعرُجُ فِيهِ إِلَى مَحَلِّ السَّالَمَةِ
 .21وَ سَبَباً نُجزَى بِهِ النَّجَاةَ فِي عَرصَةِ القِيَامَةِ وَ ذَرِيعَةً نَقدَمُ بِهَا عَلَى نَعِيمِ دَارِ المُقَامَةِ
 .22اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ احطُط بِالقُرآنِ عَنَّا ثِقلَ األَوزَارِ وَ هَب لَنَا حُسنَ شَمَائِلِ األَبرَارِ
 .23وَ اقفُ بِنَا آثَارَ الَّذِينَ قَامُوا لَكَ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَ أَطرَافَ النَّهَارِ حَتَّى تُطَهِّرَنَا مِن كُلِّ دَنَسٍ بِتَطهِيرِهِ
 .24وَ تَقفُوَ بِنَا آثَارَ الَّذِينَ استَضَاءُوا بِنُورِهِ وَ لَم يُلهِهِمُ األَمَلُ عَنِ العَمَلِ فَيَقطَعَهُم بِخُدَعِ غُرُورِهِ
 .25اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجعَلِ القُرآنَ لَنَا فِي ظُلَمِ اللَّيَالِي مُونِساً وَ مِن نَزَغَاتِ الشَّيطَانِ وَ خَطَرَاتِ
الوَسَاوِسِ حَارِساً
 .26وَ لِأَقدَامِنَا عَن نَقلِهَا إِلَى المَعَاصِي حَابِساً وَ لِأَلسِنَتِنَا عَنِ الخَوضِ فِي البَاطِلِ مِن غَيرِ مَا آفَةٍ مُخرِساً
 .27وَ لِجَوَارِحِنَا عَنِ اقتِرَافِ اآلثَامِ زَاجِراً وَ لِمَا طَوَتِ الغَفلَةُ عَنَّا مِن تَصَفُّحِ االِعتِبَارِ نَاشِراً حَتَّى تُوصِلَ إِلَى قُلُوبِنَا
فَهمَ عَجَائِبِهِ
 .28وَ زَوَاجِرَ أَمثَالِهِ الَّتِي ضَعُفَتِ الجِبَالُ الرَّوَاسِي عَلَى صَالَبَتِهَا عَنِ احتِمَالِهِ
 .29اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَدِم بِالقُرآنِ صَالَحَ ظَاهِرِنَا وَ احجُب بِهِ خَطَرَاتِ الوَسَاوِسِ عَن صِحَّةِ ضَمَائِرِنَا
 .31وَ اغسِل بِهِ دَرَنَ قُلُوبِنَا وَ عَالَئِقَ أَوزَارِنَا وَ اجمَع بِهِ مُنتَشَرَ أُمُورِنَا
 .31وَ أَروِ بِهِ فِي مَوقِفِ العَرضِ عَلَيكَ ظَمَأَ هَوَاجِرِنَا وَ اكسُنَا بِهِ حُلَلَ األَمَانِ يَومَ الفَزَعِ األَكبَرِ فِي نُشُورِنَا
 .32اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجبُر بِالقُرآنِ خَلَّتَنَا مِن عَدَمِ اإلِمالَقِ
 .33وَ سُق إِلَينَا بِهِ رَغَدَ العَيشِ وَ خِصبَ سَعَةِ األَرزَاقِ وَ جَنِّبنَا بِهِ الضَّرَائِبَ المَذمُومَةَ وَ مَدَانِيَ األَخالَقِ
 .34وَ اعصِمنَا بِهِ مِن هُوَّةِ الكُفرِ وَ دَوَاعِي النِّفَاقِ حَتَّى يَكُونَ لَنَا فِي القِيَامَةِ إِلَى رِضوَانِكَ وَ جِنَانِكَ قَائِداً
 .35وَ لَنَا فِي الدُّنيَا عَن سُخطِكَ وَ تَعَدِّي حُدُودِكَ ذَائِداً وَ لِمَا عِندَكَ بِتَحلِيلِ حَالَلِهِ وَ تَحرِيمِ حَرَامِهِ شَاهِداً
 .36اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هَوِّن بِالقُرآنِ عِندَ المَوتِ عَلَى أَنفُسِنَا كَربَ السِّيَاقِ وَ جَهدَ األَنِينِ
 .37وَ تَرَادُفَ الحَشَارِجِ إِذَا بَلَغَتِ النُّفُوسُ التَّرَاقِيَ وَ قِيلَ مَن رَاقٍ وَ تَجَلَّى مَلَكُ المَوتِ لِقَبضِهَا مِن حُجُبِ الغُيُوبِ
 .38وَ رَمَاهَا عَن قَوسِ المَنَايَا بِأَسهُمِ وَحشَةِ الفِرَاقِ وَ دَافَ لَهَا مِن ذُعَافِ المَوتِ كَأساً مَسمُومَةَ المَذَاقِ
 .39وَ دَنَا مِنَّا إِلَى اآلخِرَةِ رَحِيلٌ وَ انطِالَقٌ وَ صَارَتِ األَعمَالُ قَالَئِدَ فِي األَعنَاقِ وَ كَانَتِ القُبُورُ هِيَ المَأوَى إِلَى
مِيقَاتِ يَومِ التَّالَقِ
 .41اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ بَارِك لَنَا فِي حُلُولِ دَارِ البِلَى وَ طُولِ المُقَامَةِ بَينَ أَطبَاقِ الثَّرَى وَ اجعَلِ القُبُورَ بَعدَ
فِرَاقِ الدُّنيَا خَيرَ مَنَازِلِنَا
 .41وَ افسَح لَنَا بِرَحمَتِكَ فِي ضِيقِ مَالَحِدِنَا وَ الَ تَفضَحنَا فِي حَاضِرِي القِيَامَةِ بِمُوبِقَاتِ آثَامِنَا

33

 .42وَ ارحَم بِالقُرآنِ فِي مَوقِفِ العَرضِ عَلَيكَ ذُلَّ مَقَامِنَا وَ ثَبِّت بِهِ عِندَ اضطِرَابِ جِسرِ جَهَنَّمَ يَومَ المَجَازِ عَلَيهَا زَلَلَ
أَقدَامِنَا
 .43وَ نَوِّر بِهِ قَبلَ البَعثِ سُدَفَ قُبُورِنَا وَ نَجِّنَا بِهِ مِن كُلِّ كَربٍ يَومَ القِيَامَةِ وَ شَدَائِدِ أَهوَالِ يَومِ الطَّامَّةِ
 .44وَ بَيِّض وُجُوهَنَا يَومَ تَسوَدُّ وُجُوهُ الظَّلَمَةِ فِي يَومِ الحَسرَةِ وَ النَّدَامَةِ
 .45وَ اجعَل لَنَا فِي صُدُورِ المُؤمِنِينَ وُدّاً وَ الَ تَجعَلِ الحَيَاةَ عَلَينَا نَكَداً
 .46اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبدِكَ وَ رَسُولِكَ كَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَ صَدَعَ بِأَمرِكَ وَ نَصَحَ لِعِبَادِكَ
 .47اَللَّهُمَّ اجعَل نَبِيَّنَا -صَلَوَاتُكَ عَلَيهِ وَ عَلَى آلِهِ -يَومَ القِيَامَةِ أَقرَبَ النَّبِيِّينَ مِنكَ مَجلِساً
 .48وَ أَمكَنَهُم مِنكَ شَفَاعَةً وَ أَجَلَّهُم عِندَكَ قَدراً وَ أَوجَهَهُم عِندَكَ جَاهاً
 .49اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ شَرِّف بُنيَانَهُ وَ عَظِّم بُرهَانَهُ
 .51وَ ثَقِّل مِيزَانَهُ وَ تَقَبَّل شَفَاعَتَهُ وَ قَرِّب وَسِيلَتَهُ وَ بَيِّض وَجهَهُ وَ أَتِمَّ نُورَهُ وَ ارفَع دَرَجَتَهُ
 .51وَ أَحيِنَا عَلَى سُنَّتِهِ وَ تَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَ خُذ بِنَا مِنهَاجَهُ وَ اسلُك بِنَا سَبِيلَهُ
 .52وَ اجعَلنَا مِن أَهلِ طَاعَتِهِ وَ احشُرنَا فِي زُمرَتِهِ وَ أَورِدنَا حَوضَهُ وَ اسقِنَا بِكَأسِهِ
 .53وَ صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صَالَةً تُبَلِّغُهُ بِهَا أَفضَلَ مَا يَأمُلُ مِن خَيرِكَ وَ فَضلِكَ وَ كَرَامَتِكَ إِنَّكَ ذُو رَحمَةٍ
وَاسِعَةٍ وَ فَضلٍ كَرِيمٍ
 .54اَللَّهُمَّ اجزِهِ بِمَا بَلَّغَ مِن رِسَاالَتِكَ وَ أَدَّى مِن آيَاتِكَ وَ نَصَحَ لِعِبَادِكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ أَفضَلَ مَا جَزَيتَ أَحَداً
مِن مَالَئِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ وَ أَنبِيَائِكَ المُرسَلِينَ المُصطَفَينَ
 .55وَ السَّالَمُ عَلَيهِ وَ عَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ رَحمَةُ اهلل وَ بَرَكَاتُه
 .1اى خداوند ،تو مرا يارى دادى كه كتاب تو را از آغاز تا انجام تالوت كنم ،كتابى كه آن را همانند نورى
نازل كردهاى
 .2و بر هر كتاب كه پيش از اين نازل كردهاى گواهش ساختهاى و بر هر سخن كه گفتهاى برتريش نهادهاى.
 .3فرقانى است كه بدو حالل و حرامت را از هم جدا كردهاى .قرآنى است كه بدو شرايع و احکام خويش
آشکار ساختهاى.
 .4كتابى است كه در آن براى بندگان هر چيز را واضح و روشن بيان كردهاى .وحيى است كه بر پيامبرت
محمد صلي اهلل عليه و آله نازل كردهاى.
 .5بار خدايا ،قرآن را نورى قرار دادهاى كه در پرتو آن از تاريکيهاى گمراهى و نادانى برهيم،
 .6و شفايى براى هر كه از سر تصديق بر آن گوش نهد،
 .7و ترازوى عدلى كه زبانهاش از حق منحرف نشود ،و چراغ هدايتى كه فروغ برهانش را خاموشى نيست،
 .8و رايت نجاتى كه هر كه قدم در پىاش نهاد و آيين او پيشه ساخت گمراه نشود.
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 .9و آنکه چنگ در دستاويز عصمتش زد ،دست هالكت بدو نرسد.
 .11اى خداوند ،همچنان كه ما را به تالوت قرآن يارى دادى و به عبارات نيکويش خشونت از زبان ما بر
گرفتى،
 .11اينك ما را از كسانى قرار ده كه در نگهداشت و حراست او ،آن سان كه درخور اوست سعى مىورزند و
با اعتقاد به تسليم در برابر آيات محکماتش ،تو را عبادت مىكنند و در برابر متشابهات و داليل
واضحاتش از سر تسليم اقرار مىنمايند.
 .12بار خدايا ،تو اين قرآن را بىهيچ شرح و تفسيرى ،بر پيامبرت محمد صلى اهلل عليه و آله فرستادى و علم
به شگفتيهايش را سراسر به او الهام فرمودى ،و علم تفسير آن را به ما به ميراث دادى
 .13و ما را بر آن كس كه از علم قرآنش بهرهاى نبود برترى نهادى و ما را به شناخت قرآن توانايى بخشيدى،
تا بر كسانى كه ياراى حمل آن را ندارند شرف و برترى دهى.
 .14بار خدايا ،همچنان كه دلهاى ما را حامالن قرآن ساختى و به رحمت خود شرف و فضيلت آن به ما
شناساندى،
 .15بر محمد صلي اهلل عليه و آله كه خطيب قرآن است و خاندان او كه خازنان علم قرآنند ،درود بفرست
 .16و ما را در زمره كسانى قرار ده كه از سر صدق معترفند كه قرآن از نزد تو نازل شده ،تا هيچ شك و
ترديد ،با يقين ما معارضه نکند و چون قدم به راه راست قرآن نهاديم هيچ چيز ما را در راه نلغزاند.
 .17بار خدايا ،بر محمد و خاندان او درود بفرست و ما را در زمره كسانى قرار ده كه در ريسمان قرآن چنگ
مىزنند و چون در شناخت حق از باطل وامانند به دژ استوار او پناه مىجويند
 .18و در سايه گسترده بالهايش مىآرامند و در پرتو صبح تابناكش راه خويش مىيابند و آن مشعل فروزان را
فرا راه خود مىدارند و چراغ معرفت خويش از چراغ او مىافروزند و جز او از كسي هدايت نمىآموزند.
 .19اى خداوند ،همچنان كه محمد را قرآن دادى و او را چون علمى بر افراشتى تا راهنماى خلق به سوى تو
باشد و به راهنمايى آل محمد راههاى خشنودى خويش آشکار ساختى ،پس بر محمد و خاندان او درود
بفرست
 .21و قرآن را براى ما وسيلهاى ساز كه بدان بر شريفترين منازل كرامت فرارويم ،و نردبانى كه بدان به
جايگاه امن و سالمت عروج كنيم،
 .21و سببى كه بدان رهايى در عرصه رستاخيز را پاداش يابيم و دست افزارى كه بدان از نعيم دارالمقام
بهشت تمتع جوييم.
 .22بار خدايا ،بر محمد و خاندان او درود بفرست و به يمن قرآن بار سنگينى گناهان از دوش ما بردار و
صفات و خصال نيکانمان ارزانى دار
 .23و به راه آنان بر كه در همه حال ،شب هنگام و بامداد و شامگاه ،براى رضاى تو قرآن مىخوانند و به
كارش مىبندند ،تا به آب رحمتش ما را از هر آلودگى پاكيزه سازى
 .24و راه كسانى فرا پيشمان گذارى كه از نور قرآن روشنايى جستهاند و آرزوها و خواهشهاى نفسانى از
كارشان باز نداشت تا به خدعه و فريب تباهشان سازد.
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 .25بار خدايا ،بر محمد و خاندانش درود بفرست و قرآن را در تاريکى شب مونس ما گردان و در برابر
كششها و گرايشهاى شيطان و خاطرات وسوسه انگيز ،نگهبان ما قرار ده.
 .26و چنان كن كه قرآن پاهاى ما را از سپردن راه معاصى باز دارد و زبان را از گفتن سخن باطل بى هيچ
آفتى كه زبان را رسيده باشد ،الل گرداند،
 .27و اعضا و جوارح ما را از ارتکاب گناهان مانع آيد و طومار عبرتها را كه به دست غفلت پيچيده شده
پيش روى ما بگشايد،
 .28تا عجايب قرآن و مثلها و قصههاى هشدار دهنده آن كه كوههاى سخت از تحمل آن ناتوانند ،به دلهاى
ما راه يابد.
 .29بار خدايا ،بر محمد و خاندان او درود بفرست و به قرآن ،آراستگى ظاهر ما را دوام بخش و تطاول
خاطرههاى وسوسهانگيز از صفاى ضماير ما دور بدار
 .31و آلودگى از دلهاى ما بزداى و پيوند دل ما از گناهان بگسل و پريشانيهاى ما به سامان آور
 .31و چون در گرماى طاقت سوز قيامت براي بازخواست به پيشگاه تو مىايستيم ،تشنگى ما تسکين ده و در
روز رستاخيز ،روز وحشت بزرگ بر پيکر ما ،جامه ايمنى بپوش.
 .32بار خدايا ،بر محمد و خاندانش درود بفرست و به يمن قرآن ،بينوايى ما را به بىنيازى جبران نماى
 .33و زندگى خوش و فراوانى نعمت و وسعت رزق به ما عطا كن و ما را از صفات ناپسند و خصال
نکوهيده دور دار
 .34و از فرو غلتيدن به گودال كفر و آنچه موجب نفاق است در امان دار ،تا در قيامت رهنماى ما به سوى
خشنودى و بهشت تو باشد
 .35و ما را در دنيا از سخط تو و تجاوز از حدود تو حفظ كند و احکام حالل و حرام تو را گواه باشد.
 .36بار خدايا ،بر محمد و خاندانش درود بفرست و چون مرگ فرا رسد ،به مدد قرآن بر ما آسان كن اندوه
جان كندن را و رنج ناليدن را
 .37و به تنگنا افتادن نفسها را به هنگامى كه جان به گلوگاه مىرسد و در آن حال يکى گويد :آيا افسون
كنندهاى نيست؟ در اين حال فرشته مرگ براى گرفتن جان ،از درون پردههاى غيب آشکار شود
 .38و از كمان مرگ تيرهاى وحشت فراق به سوى او بگشايد و برايش جامى از زهر قتال مرگ بياميزد
 .39و زمان رحيل و رخت بر بستن به سراى آخرت نزديك شود و اعمال چونان قالدههايى بر گردنها افتد
و از آن پس تا روز رستاخيز گورها مأواى ما شود.
 .41بار خدايا ،بر محمد و خاندانش درود بفرست و ورود ما را به آن سراى كهنه و درنگ دراز ما را ميان
طبقات خاك سرد بر ما مبارك گردان .پس از بيرون شدن ما از دنيا ،گورهاى ما را بهترين منازل ما قرار
ده
 .41و به فضل و رحمت خويش گورهاى تنگ ما فراخ ساز و ما را در ميان انبوه مردم كه در عرصات گرد
مىآيند ،به كيفر گناهان تباه كنندهمان رسوا مساز.
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 .42اى خداوند ،در آن هنگام كه در پيشگاه تو به صف ايستادهايم ،به بركت قرآن بر خوارى و بيچارگى ما
رحمت آور و به هنگام گذشتن از پل لرزان جهنم ،ما را به قرآن ثبات بخش كه پاهايمان نلغزد.
 .43اى خداوند ،قبل از آنکه ما را از گور برانگيزى ،ظلمت گورهاى ما به قرآن روشنى بخش و از اندوه روز
حساب و لحظات هول انگيز قيامت رهايى ده.
 .44اى خداوند ،در آن روز حسرت و ندامت كه ستمکاران سياه رويند ،ما را سپيد روى گردان
 .45و دوستى ما در دلهاى مؤمنان انداز و زندگى ما بر ما دشوار مگردان.
 .46بار خدايا ،درود بفرست بر محمد بنده خود و پيامبر خود ،به پاس آنکه پيام تو به مردم رسانيد و فرمان
تو به آواز بلند در گوش خلق كشيد و بندگانت را اندرزهاى نيکو داد.
 .47اى خداوند ،چنان كن كه جايگاه پيامبر ما صلي اهلل عليه و آله ،در روز حشر از همه پيامبران نزديكتر به
تو باشد.
 .48و شفاعتش از همه پذيرفتهتر و منزلتش در نزد تو از همه فراتر و جاه و حشمتش از همه افزونتر باشد.
 .49بار خدايا ،بر محمد و خاندانش درود بفرست و بناى دين او از همه دينها افراشتهتر دار و برهان او
عظيمتر گردان.
 .51و ترازوى حسنات او سنگينتر نماى و شفاعتش بپذير و مقرب خود گردان و روسپيدش فرماى و نورش
به كمال رسان و درجاتش فرا بر.
 .51و ما را بر سنت او زنده بدار و بر دين او بميران و در راه او سير ده و بر طريقه او روانه دار.
 .52و فرمانبردار او گردان و به گروه او درآور و بر سر حوض او بر و از جام او سيراب نماى.
 .53درود بفرست اى خداى من بر محمد و خاندان او ،درودى كه به بركت آن او را به برترين مايه از خير و
فضل و كرامت كه اميد مىدارد برسانى ،كه عرصه رحمت تو بس پهناور است و تويى آن خداى بخشنده
كريم.
 .54بار خدايا ،محمد را به پاداشِ رسانيدن پيامهاى تو و عرضه آيات تو و اندرز دادنش به بندگان تو و جهاد
در راه تو ،جزاى خير ده ،جزايى برتر از هر جزايى كه مالئکه مقرب و پيامبران مرسل و برگزيده خود را
دادهاى.
 .55و السالم عليه و على آله الطيبين الطاهرين و رحمة اهلل و بركاته.
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