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 الذِّکْرَ  إِلَیْكَ  أَنَْزلْنا وَ " ی آیه اساس بر و است فنون و ها دانش واالترین از یکی تفسیر، که آنجا از: چکيده

 اکرم پیامبر به خداوند که مهمی وظایف از یکی ،(99(:61)نحل) "یَتَفَکَُّرون لَعَلَّهُمْ وَ  إِلَیْهِمْ نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لِتُبَیِّنَ

 و تفسیر امر که  شود می مشخص امر این و.بود قرآن تفسیر و تبیین کرد؛ واگذار وسلّم آله و علیه اهلل صلّی

 اهلل صلّی اکرم پیامبر اول ی درجه در– قرآن حقیقی مفسّرین دوش بر که است الهی ای وظیفه قرآن تبیین

 شرایط واجد فقهای و ربّانی علمای بعدی درجات در و -الّسالم علیهم معصومین ی ائمه و  وسلّم آله و علیه

 در تعالی حق  مقصود انسان، فهم بودن بشری به باتوجه و ایشان به اتّصال بدون و است شده گذاشته زمان

 بیستم تا اول آیات ی ترجمه" موضوع با پژوهش این لذا .شد نخواهد شناخته آور یقین نحو به قرآن آیات

 با لغت، کتب به مراجعه و ای کتابخانه روش با "المبین تفسیرالکتاب فی جوهرالثمین تفسیر از بقره ی سوره

 در بیشتر انس و تفسیری های سبك شناخت و تفسیرشیعی این مفّسر با اجمالی آشنایی هدف به رسیدن

 روایی، و ادبی روش و مبنا: است یافته دست زیر نتایج به و است شده انجام آن مفاهیم بهتر فهم و قرآنی آیات

 صورت السالم علیهم معصومین احادیث به اتکا با آیات شرح .باشد می تفسیری کتاب این ی برجسته نکات از

 گونه به تفسیر این ی نویسنده قلم .شود نمی دیده ابهامی آن در و است گویا و روان کتاب نثر .است پذیرفته

 .است مفید آیات، فهم در مبتدیان برای که ایست

 قرهب سوره -المبین الکتاب تفسیر فی جوهرالثمین تفسیر -شبّر عبداهلل سید -تفسیر :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 آن بر نگارنده است، نگرفته قرار زبان فارسی مسلمانان  دسترس در و نشده ترجمه هنوز شیعی، تفاسیر از  بسیاری اینکه به توجه با

 جهت در گامی و نماید آغاز -هجری سیزدهم قرن در شیعه ی برجسته علمای از یکی-شبّر تفسیر از را بقره ی سوره ابتدایی آیات تا شد

 .بردارد شیعه تفاسیر و مفسّران با آشنایی و قرآن معارف ترویج

 علمی،  ای خانواده در اشرف نجف در قمری 6622سال در  شبّر به معروف موسوی؛ حسینی علوی محمدرضا سیّد بن عبداهلل سیّد

 نیز و وی نزد رفت، کاظمین به پدر همراه به و گماشت همّت دینی وظایف انجام در جدیّت و علم تحصیل به نوجوانی از آمد، دنیا به مذهبی

 (22ص ،2ج الشیعه، اعیان.)یافت دست علم از بلندی مقام به و کرد تلمّذ -االصول فی المحصول کتاب صاحب – اعراجی محسن سیّد

 خصال دارای و متّقی زاهد، عابد، عامل، است عالمی و عشری اثنی شیعه محدثین ثقات و امامیه فقهای مجتهدین و بزرگان از وی

 علوم اکثر در و( هشت و چهل شماره دوازدهم، سال بینات، زریو، منیره او، تفسیری روش و شبر عالمه ی مقاله)پسندیده اوصاف و حمیده

 2اسفرجانی  عباسیان محمدمهدی ،1اسفرجانی  عباسیان فاطمه

 

 .ايران ،اصفهان ( ع) عترت و قرآن معارف دانشگاه حديث، و قرآن علوم ارشد كارشناسي التحصيل فارغ 1
 ايران ،اصفهان ( ع) عترت و قرآن معارف دانشگاه حديث و قرآن علوم ارشد كارشناسي دانشجوی 2
 

 اسفرجانی عباسيان فاطمه
f.abbasiyan76@gmail.com 

 
 اسفرجانی عباسیان محمدمهدی 

mohammad.abbasiyan76@gmail.com 
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 جوهرالثمين تفسير از بقره ي سوره يستمب تا اول آیات ي ترجمه



 239-993، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9963-2692 

          http://www.joih.ir  

 

792 
 

 تألیف، کیفیّت و سرعت در و داشتهف بسیاری و نافع تألیفات اینها غیر و فقه اصول و کالم و اخالق و لغت و تفسیر و حدیث و فقه از دینی

 (912ص ،2ج وااللقاب، الکنی.)است شده مشهور "ثانی مجلسی" به خود عصر در

 اثر بر را خود تألیفات کثرت ایشان که نهاده جای بر بسیاری  ی ارزنده علمی آثار و بوده پرکار و تالشگر دانشوری شبّر عبداهلل سیّد

 یجفُ ال فَاِنّهُ صَنّف وَ اُکتُب ":فرمود من به رؤیا در( ع)امام:»اند کرده حکایت او از و است دانسته السالم علیه جعفر بن موسی حضرت عنایت

 (912ص ،2ج وااللقاب، الکنی. )شد نخواهد خشك مرگ هنگام تا قلمت همانا! آور پدید کتاب و بنویس! »تَموت حتّی قلمُكَ

 :است شرح بدین و اند بوده تفسیر نوع چهار دارای ایشان که اند شمرده اثر 99 از بیش را شبّر مرحوم آثار -

 التفاسیر صفوه -

 تفسیرالوجیز -

 االنبیاء قصص -

 :المبین القرآن تفسیر فی الثمین الجوهر -

 جلد و اسراء ی سوره تا قرآن ابتدای از آن اول جلد است، شده تدوین بزرگ جلد دو در و باشد می مؤلف وسیط تفسیر تفسیر، این

 کتاب این زبان.است اجتهادی و روایی تفسیرف این موضوع.دارد سطر99999 از بیش و است کریم قرآن آخر تا اسراء ی سوره از آن دوم

 .است رسیده چاپ به کویت در ق 6999سال در و است "األلفین مکتبه" آن ناشر.باشد می69 قرن به مربوط و است عربی

 تنها ایشان که برخوردیم احمدپناه اهلل حبیب ی ترجمه به تنها مرتبط های سایت در تفسیر، این ی ترجمه ی سابقه جستجوی در

 .است رسیده چاپ به 6993 سال در و پرداخته نساء و حمد ی سوره دو ی ترجمه به

 .است پرداخته شبّر عبداهلل سیّد تفسیر از بقره ی سوره بیستم تا اول آیات ی وترجمه بررسی به پژوهش این در نگارنده

 مندان عالقه ی استفاده معرض در و ترجمه را تفسیری کتاب این بتوانند بزرگ، مفسُر این شناخت با عزیز، نویسندگان است امید

 .دهند قرار

 روش پژوهش
این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای تدوین شده است که در آن به جمع آوری اطالعات با استفاده از یادداشت برداری مطالب و 

 متعدد صورت پذیرفته است. لغت کتب به مراجعه و

 

 هایافته

 البقرة سورة

 .آیة ثمانون و سبع أو ست، و مائتان هی و بالمدینة نزلت سورة أول قیل و مدنیة،

 .است آیه229 یا221 دارای و. شده نازل شهر این در که است ای سوره اولین که شده گفته و است شده نازل مدینه در سوره این

 [1 الى 6 اآلیات(: 2) البقرة سورة] 

 الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 بِما یُؤْمِنُونَ الَّذِینَ وَ( 9) یُنْفِقُونَ رَزَقْناهُمْ مِمَّا وَ الصَّالةَ یُقِیمُونَ وَ بِالْغَیْبِ یُؤْمِنُونَ الَّذِینَ( 2) لِلْمُتَّقِینَ هُدىً فِیهِ رَیْبَ ال الْکِتابُ ذلِكَ( 6) الم

 (1) الْمُفْلِحُونَ هُمُ أُولئِكَ وَ رَبِّهِمْ مِنْ هُدىً عَلى اُولئِكَ( 9) یُوقِنُونَ هُمْ بِالْآخِرَةِ وَ لِكَقَبْ مِنْ أُنْزِلَ ما وَ إِلَیْكَ أُنْزِلَ

 مهربان رحمتگر خداوند نام به

 ایمان غیب به که آنان( 2: )است تقواپیشگان هدایت مایه[ و] نیست تردیدى هیچ آن[ حقانیت] در که کتابى است این( 6. )میم الم، الف،

 آنچه به و آمده، فرود تو سوى به بدانچه که آنان و( 9) کنندمى انفاق ایمداده روزى ایشان به آنچه از و دارند،مى پا بر را نماز و آورند،مى

 همان آنها و برخوردارند پروردگارشان جانب از هدایتى از که آنهایند( 9. )دارند یقین آخرت به و آورند مى ایمان است، شده نازل تو از پیش

 (1. )رستگارانند

 عنها لالخبار للقرآن اسماء هی: قیل الم. «جهنم حرّ من أمانا حرف بکل اللّه أعطاه السورة هذه قرأ من( »آله و علیه اللّه صلى) النّبی عن و 

 و اعلم، اللّه انا معناه( آلم) ف کلمات من مختصرة قیل و ،«حمعسق یا کهیعص، یا( »ع) علی لقول تعالى اللّه اسماء: قیل و. للکتاب و به،

 و. تعالى اللّه سرّ قیل و. کتبه و تعالى أسمائه مبانی ألنها الحروف لشرف بها مقسم قیل و. الجمل بحساب آجال و مدد إلى اشارة قیل و. نحوه

 اللّه اسماء جعلت فان الرحمن،( ن) و( حم) و( الر) من یتالف کما األعظم، االسم منها یتالف قیل و بعلمه، اللّه استأثر الذی المتشابه من قیل

 .القسم حرف بإضمار الجر، او القسم، فعل او أتل، بتقدیر، النصب او الخبر، او االبتداء على الرفع فمحلها القرآن، او السّور، أو تعالى،
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 سوره، این از حرف هر ازای به متعال خدای بخواند، را سوره این کس هر که است شده روایت( وسلّم آله و علیه اهلل صلی)اکرم پیامبر از

 .دهند می قرار( جهنم آتش از امانی)جهنم آتش از ای نامه برائت شخص این برای

 .دهند می خبر "کتاب" از یا و کریم قرآن از که است کریم قرآن اسامی از که شده گفته: "الم"

 گفته همچنین."حمعسق یا"یا و "کهیعص یا" مانند هستند "عال و جلَّ " خداوند اسامی از السالم، علیه علی امیرمؤمنان فرمایش مبنای بر

 دانا خدای من" معنای به "أعلم اهلل انا" یعنی "الم"معنای و دارد اشاره آدمی عمر مدت به ابجد حروف حسب به حروف این که است شده

 ."هستم

 این زیرا است، حروف این بزرگی و شرافت خاطر به این و نموده یاد قسم اسامی، این به مهربان، خدای که اند داده احتمال نیز بعضی و

 .است آسمانی های کتاب و خدا اسامی اساس و اصل حروف،

 متعال، خداوند که است متشابهاتی از حروف، این که گویند می نیز بعضی و.است سبحان خداوند رازهای از حروف، این که معتقدند بعضی

 .است گردانیده خود مخصوص را، آن به علم

 اسم ،"ن" و "حم" و "الر" ی مقطعه حروف از که همانگونه است شده تشکیل حروف این از اعظم اسم که شده گفته همچنین و

 .است شده تشکیل خداست، اعظم اسامی از که "الرحمن"

 "الر" نقش مورد در اما.هستند کریم قرآن اسامی از یا و ها سوره اسم یا و مهربان خدای اسامی یا ،(مقطعه حروف) حروف این اینکه خالصه

 با آوریم حساب به منصوب را آن توانیم می یا و. شود می مرفوع اینصورت در که خبر، یا و آوریم حساب به مبتدا را آن توانیم می: گوئیم می

 پنهان) است مضمر قسم حرف صورت این در که است جر حرف یا قسم فعل اینکه بنابر یا و( کردن تالوت) "أتل" فعل گرفتن تقدیر به

 (.است

 عن نحوه و. «فیجاب به فیدعو اإلمام و الرسول یؤلفه الذی األعظم، اللّه اسم حروف من مقطعه القرآن فی حرف کل و «الم: »الباقری فی و

 .الرّابع القول على یدل ما( ع) الباقر عن و. «الملك اللّه انا معناها البقرة سورة أول فی الم( »ع) عنه و( ع) الصادق

 که است متعال خدای اعظم اسم از کریم، قرآن ی مقطعه حروف تمام و "الم" که است شده روایت السالم علیه باقر امام از حدیث در و

 آنان دعای خواندند، می اسم، یك عنوان به شده، یافته تشکیل اسامیِ  این با را خدا( اهلل صلوات علیهم) معصوم امامان و پیامبر هرگاه

 مالك خدای من یعنی بقره، ی سوره اول در "الم": فرمودند ایشان که شده وارد( السالم علیه) صادق امام از آن مانند و.گردد می مستجاب

 .  کند می حکایت چهارم قول صحت بر که شده نقل روایتی شیعیان پنجم امام از و. هستم

 ست االلف فی: »فقال الم عن( ع) الصادق سئل و «التهجی حروف الکتاب هذا صفوة و صفوة، کتاب لکل» قال( ع) علی عن العامة، روى و

 فی مسو االلف و جائر، غیر عادل فهو االستواء و. الحروف ابتداء االلف و الخلق جمیع ابتدأ جل و عزّ اللّه فان االبتداء اللّه، صفات من صفات

 ال کذلك االلف و عنهم غنّی اللّه و إلیه یحتاجون کلهم و بالخلق، یتصل ال اللّه و باللّه، الخلق اتصال و فرد، االلف و فرد فاللّه االنفراد و. ذاته

 سبب جل و عزّ اللّه فکان  من معناه و خلقه، من صفاته بجمیع بائن تعالى اللّه و غیره، عن منقطع هو و به، متصلة الحروف و بالحروف یتصل

 .«ألفتها سبب هو و الحروف تألفت علیه االلف، فکذلك الخلق الفة

 حروف کتاب، این ی برگزیده و دارد ای برگزیده کتاب هر": فرمودند ایشان که اند کرده روایت( السالم علیه) علی حضرت از نیز سنت اهل

 صفات از صفت شش "الم"حرف در ":فرمودند جواب در ایشان که شد سؤال "الم" معنای از نیز شیعیان پیشوای ششمین از "است مقطعه

 :است موجود متعال خداوند

 ..الفباست حروف آغاز و ابتدا نیز( الف) و کرده آغاز را مخلوقات همه آفرینش که است خداوند زیرا: ابتدائیت

 .است( قامت) راست خویش، ذات در نیز( الف) حرف و کند نمی ستم کسی به که است عادلی عزوجل حق، حضرت(: اعتدال(= استواء

 .است چنین نیز( الف) که چنان تنهاست و فرد خداوند زیرا: انفراد

 از و باشد نمی خود خلق از احدی به محتاج و متصل خدا حالیکه در هستند محتاج و متصل متعال خدای مخلوقات،به ی همه که: اتصال

 .شوند می متصل آن به حروف، ی بقیه حالیکه در نمیچسبند خود، از پس حروف به و است همچنین نیز( الف) حرف.است نیاز بی خود خلق

 است منقطع آنها از و ندارد پیوندی دیگر حروف با تنها نه نیز( الف) چنانکه جداست و مباین خلق از خود صفات تمام با خداوند زیرا: انقطاع

 .هستند محتاج و پیوسته آن به دیگر حروف بلکه

 سبب و حروف تألیف مبدأ حرف، این که( الف) حرف همانند باشد، می یکدیگر با خود مخلوقات الفت سبب و منشأ مهربان، خدای: الفت

 .است آنان ائتالف اصلی
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 شابه حیث و السورة، أو القرآن، أو منها، المؤلف هذا او کالمکم، منها ینتظم التی الحروف هذه ای الم إلى اإلشارة الْکِتابُ ذلِكَ: تعالى قوله

 بالمؤلف مؤولة أو القرآن أو للسورة اسما جعلت ان( الم) ف به الموعود الکتاب ای صفته یکون و« 6» الکتاب إلى او بصفته، اتى لتقصیه، البعید

 .کتابا یسمى بان الحری الکامل الکتاب انه: معناه و األول، خبر الجملة و خبره( الکتاب) و ثان، مبتدأ( ذلك) و مبتدأ،

 .صفته( الکتاب) و بدل أو ثان خبر( ذلك) و لمحذوف خبر( آلم) او. صفة( الکتاب) و( ذلك) الخبر او

 (.فیه ریب ال) الخبر و صفة او خبره،( الکتاب) و مبتدأ( ذلك) او

 می تشکیل را شما کالم و سخنان که حروفی این یعنی ،"الم" به است ای اشاره ،(کتاب این: )"الکتاب ذلك": فرموده که خداوند سخن

 .است شده تشکیل آن از( آنها خود یا و آنها اسم) سوره یا و قرآن که حروفی این اینکه یا و.دهد

 .برگیرد در را جوانب تمام که است آن برای کرد، استفاده است، دور ی اشاره برای که "ذلك" از متعال خداوند اگر

 ".است شده داده وعده آن به که است کتابی این"  از عبارتست که آورده صفت ،" الکتاب" برای یا و قرآن برای

 جمله، و است آن خبر "کتاب" و دوم مبتدای "ذلك" و آوریم حساب به قرآن یا سوره برای اسم را آن صورتیکه در مبتداست "الم" پس

 "ذلك" اینکه یا و.شود نامیده کتاب که است آن ی شایسته که است کاملی کتاب این،: شود می اینگونه معنا اینصورت در.است اول خبر

 اینکه یا.است آن صفت ،"کتاب" و است بدل یا و دوم خبر "ذلك" و باشد، محذوف مبتدای برای خبر "الم" یا و باشد صفت "کتاب" و خبر

 .است "للمتقین هدی فیه الریب" ی جمله آن خبر و است صفت یا و آن خبر کتاب، و مبتدا ذلك،: بگوئیم

 

 األنبیاء، من بعده من و موسى به أخبرت الذی الکتاب ذلك هو( آلم) ب افتتح الذی القرآن یعنی اإلمام تفسیر فی و فِیهِ رَیْبَ ال: تعالى قوله

 .عندهم لظهوره فیه شك ال محمد، یا علیك سأنزله انّی إسرائیل بنی أخبروا هم و

 حضرت به که است کتابی این و نیست شکی هیچ شده، شروع "الم" با که قرآنی در یعنی: فرمودند آیه این تفسیر در السالم، علیه علی امام

 نازل آله، و علیه اهلل صلی محمد ای تو بر را آن من که اند داده اطالع اسرائیل بنی به نیز آنان و دادم آن نزول خبر آن از پس انبیاء و موسی

 .ندارد وجود شکی هیچ آنان نزد در آن ظهور در و نمود خواهم

 المشارفون المراد او لهم، ثبات زیادة أو للناس هدى کان ان و به، المنتفعون هم ألنهم لهم الضاللة من بیان لِلْمُتَّقِینَ هُدىً: تعالى قوله

 .للتقوى

 سود و نفع کتاب، این  ی بواسطه که هستند متقین این اینکه چه متقین، برای گمراهی از خروج برای است بیانی "للمتقین هدی"

 تقوا به که هستند کسانی( متقین از مراد)متقین، هدایت از مقصود و است آنان ثبات زیادی و مردم هدایت موجب قرآن این و برد خواهند

 .اند یافته دست

 اتقوا و فرفضوها، الموبقات الذنوب اتقوا و فترکوها، الکفر انواع اتقوا علی و محمد شیعة من للمتقین شفاء و بیان معناه اإلمام، تفسیر فی و

 .نشروها ففیهم لها، المستحقین أهلها، عن العلوم ستر اتقوا و فکتموها( ص) محمد بعد األوصیاء، عباده أزکیاء اسرار و اللّه، اسرار اظهار

 اینان که است السالم علیهم محمد آل ی شیعه از متقین برای شفاء و بیان قرآن: که شده وارد السالم علیه علی امام از آیه این تفسیر در و

 و متعال خدای اسرار اینکه و نمودند ترک را آن و جستند دوری آن عذاب و گناهان از و نمودند رها را آن و ورزیدند دوری کفر انواع از

 خودداری نمایند، فاش را السالم علیهم طهارت و عصمت بیت اهل یعنی  آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر از بعد صالحین عباد ازکیاء

 . ساختند دور بود، شده منتشر آنان میان در و بودند آن مستحق که اهلش از را الهی علوم و کردند مخفی حالیکه در.نمودند

 .للمتقین هدى امام انه فیه شك ال المؤمنین امیر( الکتاب: )الباقری فی و

 و امام ایشان شك بدون که است السالم علیه علی المؤمنین امیر "الکتاب"از مقصود که شده وارد السالم علیه باقر امام از حدیثی در و

 .است متقین پیشوایان هادی

 التحدی، تفید جملة( الم) ف. العاطف یتخللها لم لذا و سابقتها، الحقة کل تقرر متناسقة، جمل اربع اآلیة کون االعرابیة، الوجوه أوفق و قیل

 .فیه یشك ال یقینا کونه تقرر رابعة( للمتقین هدى) و کماله، تسجّل ثالثة( فیه ریب ال) و التحدی، جهة تقرر ثانیة( الکتاب ذلك) و

 بعدی، ی جمله که است شده تشکیل هم با  مرتبط و متناسب ی جمله9 از آیه این که است این آیه این در اعرابی وجه بهترین شده گفته

 و است تحدی مفید که است ای جمله "الم" ترتیب این به. بدانیم معطوف را اینها ی همه توانیم می لذا.کند می تبیین را گذشته ی جمله

 بودن یقینی "للمتقین هدی" ی جمله و کند می ثابت را آن کمال "فیه ریب ال" ی جمله و کند می تبیین را تحدی جهت "الکتاب ذلك"

 .کند می بیان ای شبهه و شك هیچ بدون را مطلب

 .الحق عن السر یشغل عمّا التنزه و المعاصی، عن التجنب و التوحید، ای التقوى کلمة الزمهم و الشرک، من التوقی ثالث، مراتب للتقوى و

 پاک و معاصی از گزیدن دوری است، توحید همان که تقوا ی کلمه با بودن همراه و شرک از گزیدن دوری:دارد وجود مرتبه سه تقوا برای

 .دارد می باز حق به شدن مشغول از را انسان باطن آنچه از خویش نمودن
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 غاب ما یعم قیل و. القائم بقیام اإلقرار آخر فی و. الوعید و الوعد و النشور، و بالبعث یصدقون الصادقی فی بِالْغَیْبِ یُؤْمِنُونَ الَّذِینَ: تعالى قوله

 .به اإلیمان یلزمهم و« 6» بالمشاهدة یعرف ما سایر و االخر، الیوم و الرجعة و القائم قیام و األنبیاء، نبوة و التوحید، من الحواس، عن

 موالیمان فرج و قیام به اقرار مقصود، آخر، در و است وعید و وعد و نشور و بعث روز مقصود که شده روایت السالم علیه صادق امام از

 هم که است عام اینجا در "غیب" ی کلمه که معتقدند نیز بعضی است،( الشریف فرجه تعالی اهلل عجل) عسکری الحسن بن حجت حضرت

 تعالی اهلل عجل) حجت حضرت قیام و انبیاء نبوت توحید، مثل شود می ندارد را آن درک قدرت و است غایب انسان حواس از آنچه شامل

 .است واجب و الزم آن به ایمان و شود می حاصل ظاهری ی مشاهده با آنچه شامل هم و... و قیامت روز همچنین و رجعت و( الشریف فرجه

 .ینقصها أو یفسدها عمّا بصیانتها افعالها و أرکانها یعدلون ای الصَّالةَ یُقِیمُونَ وَ: تعالى قوله

 .شوند مرتکب شود می نماز بطالن موجب که نقصانی یا و زیاده آنکه بدون آورند، می جا به را آن افعال و ارکان یعنی

 .العلم و الجاه و األبدان، و األموال من رَزَقْناهُمْ مِمَّا وَ: تعالى قوله

 آبرو و علم و ابدان و اموال از کردیم روزی ایشان به وآنچه

 ان على منه، باإلنفاق مدحهم و تعالى إلیه اسناده دلّ و. الحیوان به ینتفع ما الرزق و یبثون، علمناهم مما الصادقی فی و یُنْفِقُونَ: تعالى قوله

 .المدح الحرام انفاق اقتضاء عدم و القبائح، عن سبحانه لتعالیه منه لیس الحرام

 .دهند گسترش را ایم داده تعلیم ایشان به آنچه که است مروی السالم علیه صادق حضرت از.کنند می انفاق

 روزی ایشان به ما آنچه از: فرمود و داد نسبت خود به را رزق متعال، خدای.برد می نفع آن ی بواسطه حیوان که است چیزی رزق، معنای

 مرتکب اینکه از است أجلّ او شأن اینکه دلیل به نیست او از حرام روزی و نموده مدح انفاقشان خاطر به را آنان و کنند می انفاق ایم، داده

 . ندارد را الهی ثواب و مدح اقتضای حرام، انفاق همچنین، و شود قبائح

 .التبذیر عن الکف إلى التبعیضیة( من) أشیر و الفواصل، رعایة و لحلیته، به لالهتمام الظرف تقدیم و

 زینت بیشتر را کالم وهمچنین دهد نشان بیشتر را آن اهمیت که است آن خاطر به "رزقناهم مما":فرمود و نموده مقدم را ظرف اینکه و

 است، تبعیض برای که "مِن" حرف آوردن با اینجا در مهربان خدای آنکه توجه قابل ی نکته.است بوده فواصل رعایت منظور به نیز و دهد

 . کند روی زیاده انفاق در که داشته حذر بر را انسان

 .الشریعة و القرآن من إِلَیْكَ أُنْزِلَ بِما یُؤْمِنُونَ الَّذِینَ وَ: تعالى قوله

 .اند آورده ایمان است، شده نازل برتو شریعت و قرآن از آنچه به که کسانی و

 .المنزلة اللّه کتب سائر من قَبْلِكَ مِنْ أُنْزِلَ ما وَ: تعالى قوله

 .است شده نازل ، شده نازل آسمانی های کتاب مانند تو از قبل بر آنچه و

 .الدار هذه بعد التی الدار بِالْآخِرَةِ وَ: تعالى قوله

 .دارد قرار دنیا سرای از پس که است سرایی آخرت،.دارند قلبی یقین و ایمان آخرت به و

 أمر من علیه هم ما ان و الکتاب، أهل من بغیرهم تعریض هم، على یوقنون بناء و الظرف تقدیم فی و. یشکّون ال یُوقِنُونَ هُمْ: تعالى قوله

 .ایقان عن ال و مطابق، غیر اآلخرة،

 است ای کنایه آیه، سیاق و( بِاالخِرَه و) ظرف( داشتن مقدم)تقدیم در و.ندارند آن وقوع در ای شبهه و شكّ هیچ یعنی.دارند یقین آن به و 

 .(است واقع با مطابق اعتقاد اعتقاد، این از مقصود.)ندارند نیز یقین آن به بلکه ندارند آخرت سرای به اعتقادی تنها نه آنان که کتاب اهل به

 علیه ثباتهم و بالهدى تمسکهم تشبیه إلى اشارة االستعالء فی و. به أمرهم بما علم و صواب على رَبِّهِمْ مِنْ هُدىً عَلى أُولئِكَ: تعالى قوله

 .التوفیق و اللطف هو و ممنوحه بانّه لتعظیمه تأکید الرّب إلى االسناد و للتعظیم، هدى تنکیر و مرکبه، الراکب باعتالء

 به اینجا در متعال خدای چرا اینکه در.دارند علم است، فرموده امر ایشان به خدا آنچه به درستی به آنان یعنی.پروردگارشانند هدایت بر آنان

 تمسك و را اینان حال نمودو استفاده متعال خدای که است تشبیهی "ربهم من هدی  علی اولئك" فرموده و کرده اشاره آنان استعالی

 تعظیم ،"هدی" ی کلمه بودن نکره علت.است سوار خود مرکب بر که نموده تشبیه راکبی به راه، این در را قدمشان ثبات و هدایت به ایشان

 و کند می عطاء را هدایت اینکه و اوست تعظیم برای عالم، پروردگار به کلمه، این اسناد و است آنان هدایت و هدایت مقام گرامیداشت و

 .اوست از لطف و توفیق

 و المرتبتین، من واحدة بکل غیرهم، عن تمیزهم و اختصاصهم، یفید أولئك، تکریر و یؤملون، بما الفائزون الْمُفْلِحُونَ هُمُ أُولئِكَ وَ: تعالى قوله

 . مفهوما الجملتین الختالف العاطف، ادخل



 239-993، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9963-2692 

          http://www.joih.ir  

 

037 
 

 مفید "اولئك" ی کلمه تکرار.یافتند دست داشتند، آرزو و بستند امید آنچه به و رستگارانند همان متقین یعنی رستگارانند، همان آنان

 دو هر اینکه دلیل به و نیستند خصوصیات این دارای که دیگران از آنان نمودن جدا و است "مفلحون" و "هدایت"مقام به آنان اختصاص

 .اند شده عطف یکدیگر به عطف، واو با نیستند، واحدی معنای دارای و دارند اختالف هم با مفهومی لحاظ از جمله

 بلغك الذین الناس هم المتّقون ای للعهد، المفلحون تعریف و. الحکم یؤکد و المبتدأ، فی یحصره و الصفة، عن الخبر یفصل فصل( هم) و

 المتقین اختصاص على تعالى نبّه کیف فانظر قیل به، إلیه المسند اتحاد او إلیه، المسند فی حصره بارادة للجنس، او اآلجل، فی مفلحون انهم

 .نهجهم لزوم على حثّا و بفضلهم، اعالنا الفصل، ضم و المفلحین تعریف و تکریره و اإلیجاز، مع للعلیّة المفید اإلشارة، اسم بذکر باألثرتین،

 .دهد می قرار  تأیید مورد را کلمه نمایندو می حصر مبتدا، در و کند می جدا صفت از را خبر که است فصل ضمیر نیز، "هُم" ضمیر

 نهایت در آنان که کردیم بیان شما به که هستند مردمانی همان متقین یعنی نموده معرفی عهد، "ال" با را "المفلحون" ی شریفه  ی آیه

 با همراه علیت مفید که "اولئك" اشاره الیه مسند در شود می موجب که است جنس برای "المفلحون" در "ال" اینکه یا و.رستگارند و پیروز

 نموده اضافه نیز را فصل ضمیر و گردانید معرّف "ال" با و نموده تکرار را اشاره اسم همچنین و گردانید هدایت و تقوا در مختص است، ایجاز

 .نماید تشویق آنان راه پیمودن بر را دیگران و است بیشتر همه از اینان فضیلت که کند بیان تا

                         

 [61 الى 1 اآلیات(: 2) البقرة سورة] 

 عَذابٌ  لَهُمْ وَ غِشاوَةٌ أَبْصارِهِمْ عَلى وَ سَمْعِهِمْ عَلى وَ قُلُوبِهِمْ عَلى اللَّهُ خَتَمَ( 1) یُؤْمِنُونَ ال تُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَنْذَرْتَهُمْ  أَ عَلَیْهِمْ سَواءٌ کَفَرُوا الَّذِینَ إِنَّ

 ما وَ أَنْفُسَهُمْ إاِلَّ یَخْدَعُونَ ما وَ  آمَنُوا الَّذِینَ وَ اللَّهَ یُخادِعُونَ( 2) بِمُؤْمِنِینَ هُمْ ما وَ الْآخِرِ بِالْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَّا یَقُولُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ( 9) عَظِیمٌ

 نَحْنُ إِنَّما قالُوا الْأَرْضِ فِی تُْفسِدُوا ال لَهُمْ قِیلَ إِذا وَ( 69) یَکْذِبُونَ کانُوا بِما أَلِیمٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ مَرَضاً اللَّهُ فَزادَهُمُ مَرَضٌ ُقلُوبِهِمْ فِی( 3) یَشْعُرُونَ

 هُمُ  إِنَّهُمْ أاَل السُّفَهاءُ آمَنَ کَما نُؤْمِنُ  أَ قالُوا النَّاسُ آمَنَ کَما آمِنُوا لَهُمْ قِیلَ إِذا وَ( 62) یَشْعُرُونَ ال لکِنْ وَ الْمُفْسِدُونَ هُمُ إِنَّهُمْ أاَل( 66) مُصْلِحُونَ

 یَسْتَهْزِئُ  اللَّهُ( 69) مُسْتَهْزِؤُنَ نَحْنُ  إِنَّما مَعَکُمْ إِنَّا قالُوا شَیاطِینِهِمْ إِلى خَلَوْا إِذا وَ آمَنَّا قالُوا آمَنُوا الَّذِینَ لَقُوا إِذا وَ( 69) یَعْلَمُونَ ال لکِنْ وَ السُّفَهاءُ

 (61) مُهْتَدِینَ کانُوا ما وَ ارَتُهُمْتِج رَبِحَتْ فَما بِالْهُدى الضَّاللَةَ اشْتَرَوُا الَّذِینَ أُولئِكَ( 61) یَعْمَهُونَ طُْغیانِهِمْ فِی یَمُدُّهُمْ وَ بِهِمْ

 بر خداوند( 1. )گروید نخواهند[ آنها] است یکسان برایشان -ندهى بیمشان چه دهى، بیمشان چه -ورزیدند کفر که کسانى حقیقت در

 به ما: »گویندمى مردم از برخى و( 9. )است بزرگ عذابى را آنان و است اىپرده دیدگانشان بر و نهاده مُهر ایشان شنوایى بر و آنان، دلهاى

 نیرنگ خویشتن بر جز ولى بازندمى نیرنگ مؤمنان و خدا با( 2. )نیستند[ راستین] گروندگان ولى ،«ایمآورده ایمان بازپسین روز و خدا

 در] دردناک عذابى گفتند،مى دروغ به آنچه[ سزاى] به و افزود مرضشان بر خدا و است مرضى دلهایشان در( 3. )فهمندنمى و زنند،نمى

 که باشید بهوش( 66.« )اصالحگریم خود ما: »گویندمى ،«مکنید فساد زمین در: »شود گفته آنان به چون و( 69. )داشت خواهند[ پیش

: گویندمى ،«بیاورید ایمان هم شما آوردند، ایمان مردم که گونه همان: »شود گفته آنان به چون و( 62. )فهمندنمى لیکن فسادگرانند، آنان

 که کسانى با چون و( 69. )دانندنمى ولى خردانندکم همان آنان که هشدار «بیاوریم؟ ایمان اند،آورده ایمان خردانکم که گونه همان آیا»

 فقط ما شماییم، با ما حقیقت در: »گویندمى کنند، خلوت خود شیطانهاى با چون و ،«آوردیم ایمان: »گویندمى کنند، برخورد اندآورده ایمان

 همین( 61. )شوند سرگردان تا گذاردمى فرو طغیانشان در را آنان و کند،مى ریشخندشان[ که است] خدا( 69.« )کنیممى ریشخند[ را آنان]

 (61. )نبودند یافتههدایت و نیاورد[ بار به ى] سود ستدشان و داد نتیجه در خریدند، هدایت[ بهاى] به را گمراهى که کسانند

 .المؤمنون أولئك به آمن بما و باللّه کَفَرُوا الَّذِینَ إِنَّ: تعالى قوله

 .نیاورند ایمان او به و ورزیدند کفر متعال خدای به که کسانی همانا

 و إنذارک علیهم مستو ای بالفاعلیة، رفع بعده ما و ان، خبر بانه رفع و بالمصادر، وصف کما به وصف االستواء، بمعنى عَلَیْهِمْ سَواءٌ: تعالى قوله

 .للتجدد مالحظة الفعل إلى عدل و ان، خبر الجملة و علیهم، سواء عدمه و إنذارک ای بعده، لما خبر أنه أو عدمه،

 خبر اینکه خاطر به و.شوند می واقع صفت نیز مصادر که همانگونه است شده واقع صفت "سواء" کلمه این.است مساوی و استواء معنای به

 اینکه یا. است یکسان آنان برای ندهی چه و دهی انذار را آنان چه یعنی.است مرفوع فاعلیت، بنابر نیز آن از بعد و گردیده مرفوع است، "انّ "

 در و است "انّ" خبر جمله، و است یکسان آنان برای آن: شود می اینگونه آیه معنای اینصورت در که است آن بعد برای خبر "سواء" بگوئیم

 .است مطلب این به مخاطب ی دوباره دادن توجه برای فعل، به دوباره برگشت این که شود می ختم "یومنون ال" فعل به آیه این نهایت

 .خوفتهم ای أَنْذَرْتَهُمْ أَ: تعالى قوله

 ( بترسانی چه)ای ترسانیده الهی عذاب از را آنان آیا یعنی

 عدمه، أو ءالشی بوقوع االخبار الن یطاق، ال ما تکلیف ال و الجبر، یلزم ال و فیهم، تعالى علمه عن اخبر یُؤْمِنُونَ ال تُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ: تعالى قوله

 .معنیون بهم أرید ان اعجاز و بالغیب، اخبار نحوها و اآلیة فی و. باختیاره العبد و هو یفعله عما تعالى کاخباره علیه، القدرة ینفی ال
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 توان مقدار از بیش به تکلیف) ماالیطاقی تکلیف و جبر گونه هیچ که حالی در دهد، می خبر آنان ی درباره خود علم از خدا آیه، این در

 می خبر خدا اینکه مانند کند، نمی نفی را آنان توان و قدرت و دهد می را شیء وقوع عدم یا وقوع از خبر اینجا در زیرا ندارد وجود( مکلف

 غیبی اخبار آن، مانند و آیه دراین.نکند عمل یا و نماید عمل خدا دستور به که است مخیّر عبد، ولی دهم، می انجام را کار فالن من که دهد

 .باشند آن خواستار که کسانی برای البته دارد، وجود قرآن اعجاز و

 .إلیه یستمعون ال و الحق یفقهون فال سَمْعِهِمْ عَلى وَ قُلُوبِهِمْ عَلى اللَّهُ خَتَمَ: تعالى قوله

 .دهند نمی فرا گوش آن به و فهمند نمی را حق علت بدین زده، مهر شان شنوایی و قلب بر خدا

 کالجبلّة لهم صار حتى اسماعهم و قلوبهم فی الحق عن اعراضهم تمکن عن کنایة ذلك قیل. یبصرونه فال غِشاوَةٌ أَبْصارِهِمْ عَلى وَ: تعالى قوله

 .الفطن عن خالیة اللّه خلقها التی البهائم قلوب بحال قلوبهم حال تمثیل او تعالى، عنه الصادرة

 در که حق از ایشان گردانی روی شدت از است ای کنایه تعبیر، این که شده گفته.بینند نمی را او لذا و نهاده ای پرده نیز آنان دیدگان بر

 است تمثیلی اینکه یا و گردیده ایشان وجودی ساختمان جزو گردانی، روی و اعراض این که حد بدان تا داشته جریان آنها شنوایی و قلوب

 . است فرموده خلق ذکاوت و عقل گونه هر فاقد را آنان خدا که چهارپایانی قلبهای حالت به ایشان قلوب حالت بیان برای

 فی قلوبنا: )لقولهم حکایة و بهم، تهکم او الکفر، فی رسوخهم عن کنایة اإلیمان على قسرهم ترک عن مجاز او السبب، إلى االسناد من او

 القیامة یوم نحشرهم و) بشهادة لتحققه بالماضی التعبیر و. اآلخرة فی أو( حجاب بینك و بیننا من و وقر، آذاننا فی و إلیه، تدعونا مما أکنّة

 و یؤمنون ال الذین بأنهم إلیها، نظروا إذا مالئکته من یشاء من یعرفها بسمة وسمها ای: اإلمام تفسیر فی و ،(صما و بکما و عمیا وجوههم على

 .  سمات کذلك سمعهم على

 عدم از است مجازی یا و.است گرفته قرار آنها دیدگان روی بر ای پرده چرا که علت و سبب به است اسنادی بلکه نیست، تمثیل اصال یا و

 پرده در ما قلوب:فرماید می که ایشان سخن حکایت است این که الهی، کفر در اینان رفتن فرو شدت از است ای کنایه و آنان حقیقی ایمان

 حائل ای پرده تو، و ما بین و شنویم نمی را تو کالم که دارد وجود ای پرده ما های گوش در نیز و خوانی می فرا بدان را ما آنچه از است ای

 می محشور را اینان قیامتی روز در ما و:)برساند را امر این حتمی وقوع و تحقق تا شده بیان ماضی فعل صورت به تعبیر این و.است شده

 عالمتی و داغی صورتهایشان بر یعنی: که است آمده السالم، علیه امام تفسیر در.(.اللند و کروکور که پیداست صورتشان از که گویی کنیم

 ایمان که هستند کسانی اینان که بداند و کند، می نگاه او به زمانیکه بشناسد، را او خواست، که خداوند مالئکه از هرکس تا دهند می قرار

 .                         دارد وجود بشناساند، را آنان که عالمتی و داغ نیز، هایشان گوش بر و اند نیاورده

 غطاء عینیه على کمن فصاروا اإلیمان، من لزمهم ما جهلوا و منهم أرید فیما النظر عن اعرضوا لما ذلك و غِشاوَةٌ أَبْصارِهِمْ عَلى وَ: تعالى قوله

 .امامه ما یبصر ال

 از آنچه و کردند اعراض بگیرند، عبرت و کنند نگاه آن در که نمودم اراده هرچه از که است آن خاطر به آنان، های دیده بر پرده این و

 قرار ای پرده هایشان چشم روی بر که هستند کسانی مانند خاطر بدین کردند، غفلت و ورزیدند جهل آن به نمودم، طلب آنها از ایمان،

 .نکنند مشاهده را خود چشم جلوی که گرفته

 عذاب من به انزل بما یستصلحه ان یرید لمن ایضا الدنیا فی و للکافر المعد العذاب اآلخرة فی یعنی عَظِیمٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ: تعالى قوله

 سَمْعِهِ عَلى خَتَمَ وَ: تعالى لقوله قلوبهم، على عطف سمعهم على و حکمته، و عدله إلى لیصیر االصطالم عذاب من أو لطاعة لینبهه االستصالح،

 فی ألنه او التفنن، و الخفة مع اللبس، من لالمن السمع افراد و الموضعین، فی الختم شدة على للداللة الجار تکریر و علیه، لوقفهم و قَلْبِهِ، وَ

 و واحد، السمع مدرک فان المدرک، و المدرک بین المناسبة لرعایة او سمعهم، مواضع ای مضاف، تقدیر على او یجمع، ال هو و مصدر، األصل

 .متعارف غیر نوع ای النوعیة او للتعظیم، التنکیر و الظرف او باالبتداء، رفع غشاوة و. انواع مدرکاتهما و الصوت، هو

 برای عذابی نیز دنیا در و است شده مهیا کافران برای که شد خواهند عذابی دچار آخرت، در یعنی است، سترگ عذابی ایشان برای

 فرامینش به عمل و او اطاعت به تا آنهاست اصالح منظور به کار این که کند می نازل آنان بر را آن متعال خدای که دارد وجود مخلوقین

 بر است عطف "سمعهم وعلی" ی جمله.برند پی متعال پروردگار حکمت و عدل به تا کند می مهیا ایشان بر عذابی اینکه یا و سازد آگاهشان

 و اشتباه از که آورد مفرد را گوش خاطر، همین به و."زد مهر شان شنوایی و قلب و گوش بر خدا ": ی شریفه ی آیه دلیل به "قلوبهم"

 نمی جمع مصدر و است مصدر اصل، در چون اینکه ویا. رسانید سرانجام به را کار این تفنن و مهارت کمی با البته کند، جلوگیری التباس

 سمع بین تناسب برای را کار این اینکه یا و.آنان شنیداری های مکان یعنی است تقدیر در مضاف بگوییم اینکه یا و برد بکار مفرد را آن شود،

 .دارد مختلفی انواع قلب، و سمع مدرکات حالیکه در صوت، آن و است یکی سمع، درک محل زیرا است داده انجام مسموع و

 و است آن عظمت بیان خاطر به آن آمدن نکره که ظرفیت بنابر یا و ابتدائیت، بنابر یا است مرفوع غشاوه در "ها" ادبی، ساختار لحاظ از اما

 .آن از متعارف غیر نوع یك هم آن عظمت، نه است نوعیت برای آن، تنوین اینکه یا
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 اللذین المعاد و بالمبدأ اإلیمان المراد و النفاق، کفرهم على زادوا الذین فی نزلت الْآخِرِ بِالْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَّا یَقُولُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ: تعالى قوله

 إلى الحشر وقت من اآلخر الیوم و الصحة، على منهما بکل اإلیمان الدعاء الباء تکریر و بالذکر، خصّا لذا و اإلیمان، من األعظم المقصود هما

 .النار األشقیاء و الجنّة السعداء دخول إلى او األبد،

 که( اند نیاورده ایمان حقیقت در ولی) ایم آورده ایمان قیامت روز و خدا به ما گویند می و کنند می ایمان به تظاهر بعضی مردم، میان از و

 ی آیه در ایمان از مراد.باشند می نیز منافق کافرند، و ورزند می کفر مهربان خدای به اینکه بر عالوه که شده نازل کسانی مورد در آیه این

 علت و نمود ذکر را دو هر خاطر همین به و است حقیقی ایمان رکن دو این که است،( قیامت)معاد به ایمان و( خدا)مبدأ به ایمان شریفه،

 زمان از قیامت، روز ی محدوده و.است ایمان صحت عالمت جداگانه، بطور کدام هر که است این "االخر یوم" و "اهلل" سر بر "با" حرف تکرار

 .شوند جهنم وارد اشقیاء و بهشت وارد سعیدان زمانیکه تا یا و ابدیت تا است انسان شدن محشور

 ألنّ  مبالغة، عنه عدل و آمنا، قولهم لمطابقة آمنوا، ما و یقتضی، األصل و لهم، تکذیب و ادعوه لما نفی بِمُؤْمِنِینَ هُمْ  ما وَ: تعالى قوله

 .بالباء النفی أکّد لذا و الماضی فی ایمانهم نفی من ابلغ المؤمنین، جملة عن إخراجهم

 به نیاوردند ایمان اینان، که دارد اقتضاء اصل.است آنان کالم تکذیب و آنان ادعای نفی بیان در آیه از قسمت این.نیستند حقیقی مومن آنان

 خارج زیرا بازگشت، خود حرف از و نمود عدول مبالغه با اصل از متعال خدای یکباره به ولی( آوردیم ایمان االن:)گفتند که ایشان کالم دلیل

 تاکید "با" حرف با سبب بدین و است برخوردار بیشتری ی مبالغه از گذشته، در آنان ایمان نفی به نسبت مومنین، ی جرگه از آنان کردن

 . است نموده نفی در

 مخادعة ألن جوانحهم فی ما خالف له بابدائهم( ص) اللّه رسول یخادعون او المخادع معاملة تعالى یعاملونه ای اللَّهَ یُخادِعُونَ: تعالى قوله

 تعالى، معه صنعهم صورة ای المکروه، من به ترید ما خالف غیرک توهم ان الخدع و اللّه، أطاع فقد الرسول یطع من و اللّه، مخادعة الرسول

 یخادعون( و) یعلمها لمصالح إلیه، الکفرة ابغض هم و علیهم، المسلمین احکام بإجراء معهم، تعالى صنعه و الکفر، ابطان و اإلیمان إظهار من

 حیث أنفسهم، خدعوا انهم او إلیهم، یعود انّما خداعهم ضرر ای عمرو، ابو و کثیر ابن و نافع قرأ کذا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا یَخْدَعُونَ ما وَ آمَنُوا الَّذِینَ ایضا

 .یخدعون ما و الباقون قرأ و کذلك، هی خدعتهم و األباطیل، منّوها

 صلی خدا رسول یا و دهند فریب را او خواهند می که کنند می رفتار ای گونه به خدا با یعنی را، مؤمنان همچنین دهند می فریب را خدا

 خدا رسول فریب که نمود ذکر نیز را نکته این باید.میدهند فریب شان درونی نیات خالف به جوارحشان و اعضاء با را وسلم آله و علیه اهلل

 .خداست از اطاعت سلّم و آله و علیه اهلل صلی  خدا رسول از اطاعت و خداست فریب سلّم و آله و علیه اهلل صلی

 کفرشان، نمودن پنهان و ایمانشان اظهار با آنان.برسد او به ما از ناپسندی امر کند می فکر آنچه خالف بر مقابل طرف اینکه یعنی فریب

 حالیکه در مسلمانان، جزو آنان کردن محسوب و آنها بر مسلمین احکام اجرای با متعال خدای درحالیکه داشتند را متعال خدای فریب قصد

 وجود کار این در  که هایی مصلحت خاطر به را کار این و بازگرداند خودشان به را آنان فریب ترند، مبغوض خدا نزد نیز کافران از آنان

 . داد انجام داشت،

 این ضرر یعنی.اند نموده قرائت را آیه این "ابوعمرو" و "کثیر ابن" و "نافع" اینگونه "انفسهم اال یخدعون ما و آمنوا الذین ایضا یخادعون"

 فریب اینگونه و نمودند آرزو را باطل و پوچ امور زیرا دادند فریب را خودشان اینان بگوییم اینکه یا و گردد می باز خودشان به فریب، و نیرنگ

 ."یخدعون ما و": خواندند می اینگونه قرّاء ی بقیه البته.خوردند

 .الحس کفاقد غفلتهم، لفرط فهم نفاقهم، على( ص) نبیه یطلع اللّه ان و کذلك األمر ان یَشْعُرُونَ ما وَ: تعالى قوله

 نفاق جریان در را سلّم و آله و علیه اهلل صلی مصطفی رسول خود نبی متعال، خدای که است اینگونه امر این که کنند نمی درک آنان یعنی

 .هستند درک و حس فاقد افراد مانند غفلت شدت از آنان ولی گذارد، خواهد آنان

 و الغل و الکفر عن مجاز او المؤمنین، و الرسول على حنقا و منهم، الرئاسة فوت على حزنا متألمة ألنها حقیقة مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِی: تعالى قوله

 .الرعب قلوبهم فی اللّه قذف و المسلمین، شوکة رأوا حین قلوبهم داخل الذی الجبن عن او. القلبیة األمراض من نحوها و المعاصی حب

 اندوه و درد ماالمال قریش، بر آنان سروری و ریاست عدم از ناشی اندوه خاطر به آنان، مریضی زیرا حقیقی، است مرضی اینان قلوب در

 حقیقی مرض این اینکه یا و نموده غضب و غیظ شدت به مؤمنین و سلّم و آله و علیه اهلل صلی خدا رسول بر که است علت بدان این و است

 که هنگامی که است ای دلهره و ترس همان مرض، این اینکه یا و. اینهاست غیر و معاصی حبّ و نفاق و کفر از ناشی و است مجازی و نیست

 . کند می وارد آنان قلوب در را اضطراب و ترس متعال خدای و شود می وارد ایشان قلب در بینند می را مسلمانان شوکت و جایگاه

 (.ص) لرسوله النصر بتضاعف جبنا او ذلك، الستحقاقهم قلوبهم على طبعا او( ص) رسوله شأن بإعالن تألما مَرَضاً اللَّهُ فَزادَهُمُ: تعالى قوله
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 یا و است شده حاصل آله و علیه اهلل صلی خدا رسول جایگاه و شأن بیان ی واسطه به که دردناکی مرض افزاید، می آنان مرض به خدا

 رسول بیشتر نصرت و یاری خاطر به است ای دلهره و ترس یا و است زده آنها دل به ایشان، استحقاق خاطر به خدا که است مهری اینکه

 .است داده قرار آنها دل در آله و علیه اهلل صلی خدا

 .االیجاع غایة موجع أَلِیمٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ: تعالى قوله

 .است دردناکی نهایت در و دردناک بسیار عذاب این که

 بالتشدید الباقون و بمقابلته، او آمنا، قولهم فی کذبهم لسبب ای الکسائی، و حمزة و عاصم قراءة فی بالتخفیف یَکْذِبُونَ کانُوا بِما: تعالى قوله

 لالستمرار کان لفظ و اإلبل، کمؤنث التکثیر او ء،الشی کبیّن للمبالغة او شیاطینهم، إلى خلوا إذا بألسنتهم او دائما، بقلوبهم الرسول لتکذیبهم

 .حرمته تفید اآلیة و به، هی ما خالف على بالنسبة اإلخبار الکذب و

 (:تشدید بدون)یکذبون کانوا بما

 به) گفتند که آنان با ی مقابله دلیل به اینکه یا و. ایم آورده ایمان ما: گفتند که دروغشان دلیل به یعنی کسایی، و حمزه عاصم، قرائت در

 قلوب با را آله و علیه اهلل صلی خدا رسول دائما اینکه خاطر به یعنی نمودند قرائت( یکذّبون) تشدید با قراء بقیه اما.آوردیم ایمان ما( دروغ

 است مبالغه برای تشدید، این اینکه یا و.شدند می همکالم خود، یاران و اصحاب با هنگامیکه خود، زبان با اینکه یا.کردند می تکذیب خود

 در.دادن واقع خالف بر و پایه بی و دروغ خبر و است استمرار برای لفظ، این که گفت باید "کان" مورد در اما.چیز یك بیان در مبالغه مثل

 . است( دروغ) کذب حرمت ی کننده بیان آیه این که شد متذکر را نکته این باید آخر

                        الفتن باثارة و دینهم، علیهم فتشوشوا المستضعفین، اللّه لعباد النفاق بإظهار الْأَرْضِ فِی تُْفسِدُوا ال لَهُمْ قِیلَ إِذا وَ: تعالى قوله

 .أسرارهم بإفشاء الکفّار معاونة و المسلمین بخداع الحروب، و

 خواهد دگرگون شما بر دین امر که مکنید فساد متعال، خدای مستضعف بندگان  به نفاق اظهار با زمین روی بر که شود گفته آنان به اگر

 .نکنید همکاری کفار با مسلمانان، اسرار ساختن فاش با یا و مدهید فریب را مسلمانان جنگ، و فتنه انگیختن بر با و شد

 .حالنا صالح هذا فی و الباطن، فی رقّه من أنفسنا نعتق و الظاهر فی( ص) محمدا نرضى مُصْلِحُونَ نَحْنُ إِنَّما قالُوا: تعالى قوله

 ما کار صالح و کنیم می رها او بند از را خود باطن، در ولی هستیم راضی( ص)محمد به ظاهر در یعنی هستیم اصالح پی در ما: گویند می

 .  است اینگونه

 المؤمنین اعداء ایضا بهم یثق ال و بلعنهم، المؤمنین یأمر و یلعنهم فهو نفاقهم، نبیّه یعرّف اللّه ألن بفعلهم الْمُفْسِدُونَ هُمُ  إِنَّهُمْ  أَال: تعالى قوله

 و انّ،، و بعدها، ما تحقق على المنبهة( أال) بالمؤکدین تصدیره و به باالستیناف المبالغة مع دعواهم رد فیه و ایضا، ینافقون انهم یظنون ألنهم

 .الخبر تعریف و الفصل، توسط

 رسول به را آنان نفاق متعال، خدای زیرا.گرفتند قرار مفسدین ی جرگه در خود کارهای با یعنی هستند، مفسدین همان اینها بدرستیکه

 در.منافقند آنان به نیز مؤمنین دشمنان حتی و داد هم را آنها لعن به دستور همچنین و نمود لعنت را اینان خدا، رسول پس.شناساند خود

 و( است محقق حتما آن از بعد که است امری یك تنبیه برای که) استیناف در ی مبالغه همراه به که دارد وجود منافقین ادعای ردّ آیه، این

 .است آمده معرفه نیز خبر اینکه، نهایت در و است شده واقع جمله وسط در نیز فصل ضمیر و است آمده کالم ابتدای در "ان"

 .کالمحسوس ظهوره مع مفسدین بکونهم یَشْعُرُونَ ال لکِنْ وَ: تعالى قوله

 .است مشخص و واضح آنان فسادِ اینکه با هستند مفسدین از خود که فهمند نمی آنان اما

 .المؤمنین خیار لهم قال لَهُمْ قِیلَ إِذا وَ: تعالى قوله

 :گویند می آنان به مؤمنان، از بهترین زمانیکه یعنی: شود می گفته آنان به زمانیکه

 .الجواب بهذا المؤمنین مکاشفة على یجسرون ال إذ بینهم فیما قالوا المؤمنون النَّاسُ آمَنَ کَما آمِنُوا: تعالى قوله

 جواب این که کنند نمی جرأت زیرا کنند می بدل و رد را گفتگوها این خود میان در: یعنی آوردند، ایمان مردم که همانگونه آوردید ایمان

 .نمایند بازگو مؤمنان حضور در را

 هم و للجنس او الناس، المعهود و للعهد، الالم و إنکاری، استفهام ،(ص) لمحمد أنفسهم المذلون السُّفَهاءُ  آمَنَ کَما نُؤْمِنُ أَ: تعالى قوله

 .رغمهم على فیه داخلون

 انکاری استفهام آیه، این در "أ": اند کرده آله و علیه اهلل صلی محمد ذلیل را خودشان که سفیه افراد مانند بیاوریم ایمان آیا گویند می

 خالف بر آنان و آوریم حساب به "جنس" را  "ال" اینکه یا و هستند، مردم مرام، و معهود و است عهد الم السفهاء، در "الم" حرف و است

 .هستند آن مشمول و داخل میلشان

 .اآلراء و العقول االخّفاء السُّفَهاءُ هُمُ  إِنَّهُمْ أاَل: تعالى قوله
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 .هستند انش د و عقل کم و سفیهان از آنها خود بدرستیکه

 و( یعلمون ال) ب هنا الفصل لعل و سابقتها، فی ما مع فیهم برسوخه المؤذن بجهلهم، لتجهیلهم بلیغ ردّ فیه و یَعْلَمُونَ ال لکِنْ وَ : تعالى قوله

 .تفطن بادنى یدرک الفساد إلى المؤدی النفاق و نظر، إلى تحتاج الباطل من الحق معرفة ان التلویح( یشعرون ال) ب سبق ما

 عناد) ی سابقه خاطر به و هستند اطالع بی و آشنا نا خود، جهل به آنان که است شکنی دندان بسیار جواب این که دانند نمی آنان خود اما

 قبال و "یعلمون ال" جمله آوردن جدا علت شاید و.کند رسوخ آنان درون در خردی بی و جهل این که شد داده اذن( آنان دشمنی و

 می فساد موجب که نفاقی و است تأمل و دقت محتاج باطل، از اند حق تمییز و شناخت که است مطلب این به تلویحی ی اشاره "یشعرون"

 .گردد می روشن تأملی بااندک شود،

 .                        تکرار فال الکفار و المؤمنین مع لصنعهم بیان هذه و لمذهبهم، بیان القصة صدر آمَنَّا قالُوا آمَنُوا الَّذِینَ لَقُوا إِذا وَ: تعالى قوله

 بیانگر این و است آنان ی عقیده بیانگر آیه ابتدای این که.ایم آورده ایمان ما گویند می کنند می مالقات را اند آورده ایمان که کسانی وقتی

 .است نشده تکرار خاطر همین به کفار، و مؤمنین با  است آنان اعمال

 .عتوهمّ فی للشیطان المماثلین للکفر المظهرین المنافقین من إخوانهم شَیاطِینِهِمْ إِلى خَلَوْا إِذا وَ تعالى قوله 

  کنند؛ می دیدار و شیطانند،خلوت همانند لجاجت و سرکشی در و اند نموده اظهار را کفر که خود منافق یاران و برادران با هنگامیکه

 بشأنه، العتنائهم( ان) ب أکدوها و دینهم، على لثباتهم تحقیقا باالسمیة، خاطبوهم و کنّا کما االعتقاد و الدین فی مَعَکُمْ إِنَّا قالُوا: تعالى قوله

 .بالمؤمنین مُسْتَهْزِؤُنَ نَحْنُ إِنَّما رواجه یتوقعوا لم و به، یعتنوا لم و اإلیمان، باحداث اخبارا بالفعلیة، المؤمنین و منهم، رواجه توقعهم و

 پایداری تا دادند قرار خطاب مورد را آنان اسمیه ی جمله با و است قبل مانند ما اعتقاد و( داریم واحد دین)هستیم شما با ما: گویند می

 با مؤمنین مورد در اما هستند آنان پیشرفت منتظر و هستند قائل خاصی اهمیت آنان برای که نمایند تأکید و برسانند را آنان دین بر خود

 و نداشتند نیز را آنان پیشرفت و رواج انتظار و نداشتند آنان ایمان به اعتنایی اینکه و دهند خبر آنان ایمان از تا اند آورده فعلیه ی جمله

 .دادند می قرار تمسخر و استهزاء مورد را مؤمنین آنان، همانا

 لهم یفتح فبأن اآلخرة فی اما و علیهم، المسلمین احکام فبإجراء الدنیا، فی اما به، یستهزأ من جزاء یجازیهم بِهِمْ یَسْتَهْزِئُ اللَّهُ: تعالى قوله

 العدول لعل و سیئة، سیئة کجزاء باسمه جزائه سمی. استهزائهم على یجازیهم او علیهم، سدّ إلیه، صاروا فإذا نحوه، فیسرعون الجنة، إلى بابا

 .فوقتا وقتا االستهزاء حدوث لیفید قولهم طبق مستهزء، عن

 جاری آنان بر را مسلمانان احکام دنیا در.دهد می آنان به گرفته، استهزاء به را او که کسی جزای یعنی: گیرد می استهزاء به را آنان نیز خدا

 رسیدند، درب آن به هنگامیکه شتابند می درب آن طرف به آنان و گشاید می آنان روی به را بهشت درهای از دری آخرت، در اما سازد می

 با که سیّئه جزاء مانند نامید استهزاء جزای اسم به را آنان جزای.دهد می آنان، استهزاء مبنای بر را آنان جزای اینکه یا.شود می بسته درب

 .  باشد هرازگاهی استهزاء حدوث بیانگر که باشد این ایشان قول مبنای بر استهزاء از عدول شاید و است شده گذاری اسم "سیّئه" نام

 فی هو و التحیر العمه و یَعْمَُهونَ. موضعه عن ءالشی تجاوز أصله و العتو، فی الحد مجاوزة هو و طُْغیانِهِمْ فِی یمهلهم یَمُدُّهُمْ  وَ: تعالى قوله

 .البصر فی کالعمى البصیرة

 تجاوز آن اصل و لجاجت و سرکسی مرز و حد از گذشتن از است عبارت طغیان که کنند سرکشی و طغیان تا دهد می مهلت آنان به یعنی

 از کور، شخص که همانگونه است بصیرت فاقد شخص این و است سرگردانی و تحیّر "یعمهون" معنای.است خودش مخصوص مکان از شیء

 .است محروم بینایی نعمت

 جعل الذی الهدى ترکوا ای آخر أخذ و بدل إعطاء فیه االشتراء ألن استعارة، به، استبدلوها بِالْهُدى الضَّاللَةَ اشْتَرَوُا الَّذِینَ أُولئِكَ: تعالى قوله

 .الضاللة إلى علیها الناس فطر التی بالفطرة لهم

 چیزی فروختن زیرا دارد وجود استعاره اینجا در البته.نمودند عوض را دو آن جای و نمودند ضاللت فدای را هدایت که هستند کسانی آنان

 داده قرار آنان نهاد در بالفطره خداوند که را هدایت اینان یعنی اینجا در.پذیرد می صورت مقابل، طرف مالکیت و دیگر شیء دادن قبال در

 . شدند آن مالك و نمودند اخذ را گمراهی و ضاللت آن، جای به وانهادند را بود

 التجارة إلى أسند و التجارة، خسارة لصورة فاتهم لما تصویرا یشاکله ما اتبعه االشتراء ذکر لما للمجاز ترشیح تِجارَتُهُمْ رَبِحَتْ  فَما: تعالى قوله

 .بالفاعل لتلبسها

 .ندارد سودی هیچ تجارت دهد نشان تا داد اسناد تجارت به را ربح.  ندارد سودی آنان تجارت

 .الهدى هو و مالهم رأس ضیّعوا إذ التجارة طرق إلى ال و الصواب و الحق إلى مُهْتَدِینَ کانُوا ما وَ: تعالى قوله

 که خود ی سرمایه چون اند نشده هدایت نیز تجارت راههای به حتی و اند نیافته هدایت درست راه و حق سوی به یعنی اند نیافته هدایت

 . کردند ضایع را است هدایت همان

               



 239-993، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9963-2692 

          http://www.joih.ir  

 

032 
 

 [29 الى 69 اآلیات(: 2) البقرة سورة] 

 یَرْجِعُونَ  ال فَهُمْ عُمْیٌ  بُکْمٌ صُمٌّ( 69) یُبْصِرُونَ ال ظُلُمات   فِی َترَکَهُمْ وَ بِنُورِهِمْ اللَّهُ ذَهَبَ حَوْلَهُ ما َأضاءَتْ فَلَمَّا ناراً اسْتَوْقَدَ الَّذِی کَمَثَلِ  مَثَلُهُمْ

 یَکادُ( 63) رِینَبِالْکافِ مُحِیطٌ اللَّهُ وَ الْمَوْتِ حَذَرَ الصَّواعِقِ مِنَ آذانِهِمْ فِی أَصابِعَهُمْ یَجَْعلُونَ بَرْقٌ وَ رَعْدٌ وَ ظُلُماتٌ فِیهِ  السَّماءِ مِنَ کَصَیِّب  أَوْ( 62)

 قَدِیرٌ ء شَیْ کُلِّ  عَلى اللَّهَ إِنَّ  أَبْصارِهِمْ  وَ بِسَمْعِهِمْ لَذَهَبَ اللَّهُ شاءَ لَوْ وَ قامُوا عَلَیْهِمْ أَظْلَمَ  إِذا وَ فِیهِ مَشَوْا لَهُمْ أَضاءَ  کُلَّما أَبْصارَهُمْ یَخْطَفُ الْبَرْقُ

(29 ) 

 که تاریکیهایى میان در و برد را نورشان خدا داد، روشنایى را آنان پیرامون چون و افروختند، آتشى که است کسانى مَثَل همچون آنان، مَثَل

 در که -آسمان از رگبارى[ معرض در که کسانى] چون یا( 62. )آیندنمى راه به این بنابر کورند اللند، کرند،( 69. )کرد رهایشان بینندنمى

 بر خدا ولى نهند، گوشهایشان در را خود انگشتان سر مرگ، بیم[ و] آذرخش[ نهیب] از[ اندگرفته قرار] -است برقى و رعد و تاریکیها آن

 را راهشان چون و زنند گام آن در بخشد، روشنى آنان بر که گاه هر برباید را چشمانشان برق، که است نزدیك( 63. )دارد احاطه کافران

 (29. )تواناست چیز همه بر خدا که گرفت،برمى را شانبینایى و شنوایى خواستمى خدا اگر و بایستند[ خود جاى بر] کند، تاریك

 .حوله ما بها لیبصر ناراً اسْتَوْقَدَ الَّذِی کَمََثلِ العجیبة حالهم مَثَلُهُمْ: تعالى قوله

 .ببیند را خود اطراف آن، ی واسطه به تا نماید می روشن را آتشی که است کسی مثل آنان عجیب حالت یعنی "مثلهم"

 .امکنة و أشیاء ألنها التأنیث و ما، فالفاعل إال و تعدى، ان المستوقد حول حَوْلَهُ ما النار أَضاءَتْ فَلَمَّا: تعالى قوله

 که است این مبنای بر معنا این.)دهد ادامه خود سیر به و نماید حرکت بتواند تا کند روشن را خود اطراف تا افروزد؛ می را آتش زمانیکه

 را فاعل که شود می مطرح اینگونه "اضاءت" آمدن تأنیث صورت این در و.باشد می "ما" فاعل صورت این غیر در. باشد "نار" کلمه فاعل

 .(آوریم حساب به امکنه و اشیاء

 و الحق، اإلیمان بظاهر أبصروا انهم ذلك و اطفأها، مطر أو ریح بإرسال المعنى إلى نظرا جمع و( ما) ل جواب بِنُورِهِمْ  اللَّهُ ذَهَبَ: تعالى قوله

 من المراد ألن بنارهم یقل لم و. اآلخرة عذاب ظلمات فی صاروا و اللّه أماتهم حولهم، ما الظاهر ایمانهم أضاء فلما المسلمین احکام اعطوا

 ب ذهب عدّی و لالطفاء، المسبب ألنه تعالى، إلیه االذهاب اسناد و. خمدت ای محذوف( لمّا) جواب و للمنافقین، الضمیر و النور، إیقادها

 ذهب: قیل لو إذ للمبالغة، النور إلى ألضاءت الموافق الضوء عن عدل و أمسکه و نورهم اللّه أخذ ای الهمزة، بخالف االستصحاب إلفادتها( الباء)

 .أصال عنهم النور طمس الغرض و نورا یسمى ما بقاء و بالزیادة، الذهاب ألوهم بضوئهم

 را آتش این باران، یا باد ارسال با متعال خدای که شود می معنا اینگونه و. است "ما" جواب جمله، این که برد می میان از را روشنی خدا

 آنان به اسالمی احکام و یافتند دست بدان و نمودند مشاهده را حق خود، ظاهری ایمان با آنان که است خاطر بدان این و.کند می خاموش

 گرفتار آخرت عذاب تاریکی در و گرفت را آنان  جانِ خدا، نمود، روشن را آنان اطراف ایشان، ظاهری ایمان زمانیکه اما شد داده آموزش

 و است آن شدن خاموش آن و است محذوف "لما" جواب و.گردد می بر منافقین به ضمیر البته.نشد کم چیزی ایشان جهنم آتش از و آمدند

 متعدی "باء" جر حرف به "ذهب" فعل و است آن کردن خاموش مسبّب که اوست و شده داده نسبت خدا به آنان، نور شدن خاموش این

 متعال خدای و داشته نگه را آنان و گرفته را آنان نور خدا یعنی کند نمی افاده را معنا این که همزه برعکس برساند را همراهی تا است شده

 بین از به برسد چه تا برد میان از را آنان نور: شود گفته اگر اینکه چه.برساند را مبالغه تا نمود عدول "نور" ی کلمه به "ضوء" ی کلمه از

 چه و زیادی با چه است آنان نور ذهاب و نور رفتن بین از مراد گوییم می گفت باید که نور، ماندن باقی و آن در مبالغه و زیادی با آن بردن

 . آن غیر

 النور عدم  و الظلمات تنکیر و. اختیارهم بین و بینهم خلى و اللطف، و المعاونة منعهم بان ُیبْصِرُونَ ال ظُلُمات   فِی تَرَکَهُمْ وَ: تعالى قوله

 ال مفعول و. السرمد العقاب ظلمة و اللّه سخط ظلمة و النفاق ظلمة المراد او متراکمة، ظلمات کأنها بشدتها، للمبالغة جمعها و. للتعظیم

 الظلمات فی وقوعهم و بالموت، انقطاعه و القلیلة، حیاتهم مدّة اإلسالم بکلمة النتفاعهم مثل اآلیة و: قیل. الزم الفعل کأن متروک، یبصرون

 الموقدة بالنار باعوه الذی لهداهم مثل او. شدیدة ظلمة فی فبقی النار، بإطفاء فزالت السعی بعد حصلت التی المستوقد باستضاءة المتراکمة

 .نورها ذهاب و إیاها تعالى اللّه بإطفاء قلوبهم، على بها فطبع اشتروها التی الضاللة و لالستضاءة،

 رها خود حال به را آنان و نمود دریغ آنان از را خود لطف و مساعدت که گونه بدین نمود، رها بیند نمی را چشم چشم، که تاریکی رادر آنان

 که گویی برساند را مبالغه شدت تا آورد جمع را کلمه این و است آن تعظیم برای است، نور فقدان که "ظلمات" بودن نکره علت.نمود

 مفعول.است دائمی عقاب و متعال خدای غضب و خشم تاریکی و نفاق تاریکی "ظلمات" از مراد اینکه یا.است فراوانی و پراکنده های تاریکی

 کم مدت در منافقان این که ای بهره برای است مثلی آیه، این که شده گفته.است الزم فعل این که گویی نشده بیان نیز "الیبصرون" فعل

 گرفتار ظلمات و ها تاریکی در حالیکه در فراوان تالش با اینان.یابد می خاتمه مرگ با که برند می اسالم شریف دین از خود دنیایی زندگی

 به شدید، تاریکی در او و شود می آتش،نابود شدن خاموش با روشنایی این اما. نمایند می روشن بسیار تالش با را خود اطراف اند؛ آمده
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 آن، جای به و فروختند است شده افروخته روشنایی، برای که آتش به را آن که آنان هدایت برای است مثلی اینکه یا و.ماند می باقی تنهایی

 بردن بین از و آنان نور کردن خاموش همان نیز، مهر این و شده زده مهر آنان قلوب بر آن خاطر به نتیجه در.خریدند را ضاللت و گمراهی

 .  است متعال حق توسط آن،

 ألسنتهم و الحق، إصغاء عن آذانهم سدّوا لما ألنهم التشبیه، على هو و باآلخرة، یتعلق عما الدنیا، فی او اآلخرة، فی عُمْیٌ بُکْمٌ صُمٌّ: تعالى قوله

 .مشاعرهم انتفت کانّما جعلوا آیاته مشاهدة عن أبصارهم و به، النطق عن

 چه است تشبیه باب از کالم این البته.اند اینگونه شود، می آخرت به مربوط که دنیایی امور در اینکه یا آخرت در هستند الل و کور و کر

 بر را هایشان چشم همچنین و برتافتند روی حق گفتار از غیر را هایشان زبان و حق کالم شنیدن از را هایشان گوش زمانیکه آنان اینکه

 .است افتاده کار از آنان گانه پنج حواس انگار که گردیدند ای گونه به بستند، الهی آیات

 .اشتروها التی الضاللة عن أو باعوه الذی الهدى إلى یَرْجِعُونَ ال فَهُمْ: تعالى قوله

 .گردند نمی باز دیگر خریدند، را آن که گمراهی از یا افروختند را آن که هدایتی سوی به آنان نتیجه در

 منهما، بکل تمثیلهم یباح ای لالباحة،( أو) و یجعلون، لقوله صیّب، ذوی کمثل ای استوقد، الذی على عطف السَّماءِ مِنَ کَصَیِّب  أَوْ: تعالى قوله

 أفق ال آفاقها، لکل السحاب تطبیق إلى اشارة السماء، تعریف و. للتهویل تنکیره و للسحاب، یقال و ینزل، ای یصوب الذی المطر الصیّب و

 .للجنس فالالم السحاب، السماء او ،«6» سماء فانه واحد،

 باران صاحب مثل و "استوقد الذی" ی جمله بر است عطف جمله این که است شده نازل آسمان از که است درشتی های باران مانند یا و

 یك هر به آنان تمثیل یعنی است اباحه برای نیز "أو" ی کلمه(. دهند می قرار)"یجعلون" "فرمود که خدا سخن خاطر به است درشت های

 نیز زا باران ابرهای به و شود می نازل آسمان از که بارانی یعنی "صیّب" ی کلمه و(  63 و 69 آیه در موجود تمثیل دو) تمثیل دو این از

 باران این که است این نشانگر نیز "أسماء" ی کلمه آمدن معرَّف.است آن ترسناکی و هول شدت بیان نیز، آمدن نکره علت و.شود می اطالق

 .است جنس الم "السحاب" در "الم" و.است باریده افق یك در نه آفاق، تمام در

 .للشبهات مثل ظُلُماتٌ فِیهِ: تعالى قوله

 .شود می زده( کند چه که است حیران انسان که شبهه مثل)شبهات برای است مثلی:است ظلماتی و تاریکی آن در

 .الباهرة لآلیات مثل بَرْقٌ وَ. الوعید و للتخویف مثل رَعْدٌ وَ: تعالى قوله

 .زنند می انگیز شگفت آیات برای که است مثلی برق و.زنند می کسی هراسیدن و ترساندن برای که است مثلی رعد

 على األصابع إیثار و الصیّب، لذوی الضمائر و به، فأجیب الرّعد، ذلك مع حالهم ما قیل کأنه استئناف، آذانِهِمْ فِی أَصابِعَهُمْ یَجْعَلُونَ: تعالى قوله

 .للمبالغة األنامل

 گفته آنان به هراسناک برق و رعد این با که گویا استینافی، است ای جمله( دهند می قرار خود های گوش در را خود انگشتان)جمله این

 نمود اشاره باید همچنین.گردد می باز  "الصیب ذوی" باران صاحب به آیه، این در موجود است؟ضمائر چگونه سرنوشتشان و حال که شده

 در را انگشتانش تواند نمی انسان اینکه چه انگشتان، نه فرمود می اشاره انگشتان سر به باید خدا اینکه با) انگشتان سر بر انگشتان ترجیح که

 .است مبالغه برای( برد فرو خود گوش

 .له مفعول الْمَوْتِ حَذَرَ. أجلها من أی الصَّواعِقِ مِنَ: تعالى قوله

 .است "له مفعول" اینجا در "حذرالموت" ی جمله نقش که ها، صاعقه ترس از یعنی

 و الوعید، من یسمعون عمّا تصاممهم شبّه قیل المحیط، به المحاط یفوت ال کما یفوتونه، ال علیهم مقتدر بِالْکافِرِینَ مُحِیطٌ اللَّهُ وَ: تعالى قوله

 .منها له خالص ال انه مع عنها أذنه فیسدّ صواعقه فیخاف الرعد، یهوله من بحال النکایات من به یطرقون ما

 غلبه و سیطره او بر و است محیط دیگری بر کسی که همانگونه و دارد سیطره و قدرت آنان بر یعنی دارد احاطه کافرین به متعال خدای

 از آنچه به را آنان های تصمیم متعال خدای که معتقدند نیز بعضی.نیست غافل کافرین احوال از خدانیز نیست، غافل دیگر طرف حال از دارد

 است کرده اشاره است شده هرراسناک بسیار برق و رعد از که کسی احوال به را ها عذاب این و است نموده تشبیه شنوند، می وعید و وعده

 هیچ حالیکه در نماید جلوگیری صدا، این شنیدن از شاید که دهد می قرار خود گوش در را انگشتانش و ترسد می آن های صاعقه از که

 .                        ندارد حالت این از خروج برای ای چاره

 من لتسلم أبصارهم، عنه یغضّوا لم و البرق، نفس إلى فنظروا ببرق، ابتلوا قوم مثل هذا و بها، یذهب أَبْصارَهُمْ یَخْطَفُ الْبَرْقُ یَکادُ: تعالى قوله

 التی المحکمة اآلیات من القرآن فی ما یکاد المنافقون، فهؤالء البرق، بضوء فیه یتخلصوا ان یریدون الذی الطریق إلى ینظروا لم و تأللؤه،

 .یعرفونه ما کل علیهم یبطل یشاهدونها
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 را چشمانشان اندو شده مبتال( برق و رعد) برق به که است قومی مثل این و ببرد، بین از را آن و برباید را آنان چشمان برق، است نزدیك و

 نمی نگاه یابند، خالصی آن از برق، نور ی واسطه به میخواهند که راهی به و.باشند امان در برق تأللؤ و نور این در تا اند نیانداخته پایین

 باطل آنها بر دارند، آشنایی و معرفت آن به آنچه تمام نمایند، می مشاهده که محکماتی آیات از قرآن در آنچه هر که است نزدیك و کنند

 .گردد

 دنیاهم فی یحبون ما رأوا إذا المنافقون، فهؤالء تحیروا و وقفوا قامُوا عَلَیْهِمْ أَظْلَمَ إِذا وَ. ضوئه مطرح فی فِیهِ مَشَوْا لَهُمْ أَضاءَ کُلَّما: تعالى قوله

 صادفوا فکلما المشی على لحرصهم( إذا) ب االظالم مع و( کلما) ب اإلضاءة مع أتى و. وقفوا فیها یکرهون ما رأوا إذا و طاعتهم، بإظهار فرحوا

 التوقف بخالف انتهزوها فرصة منه

 می و خیزند می بر شود می تاریك آنان بر راه زمانیکه و.کنند می حرکت آن نور ی سایه در گردد، می روشن آنان برای که زمانی هر

 خوشحال آن اظهار با بینند، می را دارند می دوست دنیا در آنچه هنگامیکه و هستند منافقین همان اینان و شوند می حیرت دچار و ایستند

 همراه و "کلما" ، "أضاءت" ی کلمه همراه متعال خدای.کنند می توقف و ایستند می بینند، می را دارند کراهت آنچه زمانیکه و گردند می

 می مغتنم را آن دهد، می دست او به فرصتی زمان هر پس نماید، اشاره طریق، طی و رفتن راه بر آنان حرص بر تا آورده را "اذا" ،"ظالم"

 .یابند نمی رفتن راه برای فرصتی دیگر که توقف خالف بر شمارند

 بحث ونتيجه گيري:

 .شود می شناخته ایشان وسیط تفسیر عنوان به که است شبّر عالمه تفسیری آثار از یکی الکریم، القرآن تفسیر فی الثمین الجوهر

 در آیات ی ترجمه محتوای در دقّت و بررسی طبق.شد پرداخته تفسیر این از بقره ی سوره بیستم تا یکم آیات ی ترجمه به پژوهش این در

 روایی به توجه با و.باشد می تفسیری کتاب این ی برجسته نکات از روایی، و ادبی روش و مبنا که شود می روشن مطلب این تفسیر؛ این

 آن، در موجود اختالف ذکر با سوره آیات ی شماره بیان از پس و است گفته سخن سوره نزول جایگاه از ابتدا مفسّردر تفسیر؛ این بودن

 و تبیین آن از بعد و آمده قرائت ثواب ابتدا آیات، تفسیر در.است پرداخته آیات تفسیر به سپس و کرده انتخاب را سوره آیات از قسمتی

 های ویژگی و صفات آن از بعد و گفته سخن قرآن های ویژگی و خدا کتاب از سپس.است گردیده بیان روایات بر اتکا با ها جمله تشریح

 ی ائمه روایات و احادیث از آیات تفسیر در همچنین. است شده یاداور را است کرده بیان قرآن که تشبیهاتی و تمثیالت با منافقان و مؤمنان

 به هایی، استدالل با غالباً و کرده اشاره آیات در مختلف های قرائت به شایسته انتخابی با و است برده بهره بسیار الساّلم علیهم معصومین

 این واالی حدیثی و ادبی دقّت از حاکی مطالب این و. است گردیده بیان رسا و شیوا نثری با همه این که پرداخته انتخابی معنای توجیه

 . است بزرگ مفسّر

 این بودن روان و روشن دلیل به و شود می خواننده برای قرآن آسان فهم باعث امر همین و شود نمی دیده ابهامی و آمیختگی او، تفسیر در

 .است مفید قرآنی، آیات فهم در مبتدی شخص برای تفسیر،

 مراجع

 ،شالک: تهران. عمومی روانشناسی مبانی( 6921.) ناصر گودرزی، سیاوش؛ شایسته، علی؛ اسماعیلی. 

 کریم قرآن 

 ،شماره سیزدهم، سال اسالمی، تحقیقات مجله ،(شبّر عبداهلل سیّد)تفاسیر های ویژگی و آثار حال، شرح( 6992. )اهلل حبیب سید احمدپناه 

 2و6

 تهران ریگی. بندر: مترجم .(فارسی عربی: )الوسیط المعجم فرهنگ (6922). فواد باستانی، افرام 

 دارالتعارف بیروت: الشیعه. اعیان ( ق.ه6926.)محسن سید عاملی، امین. 

 ،نشرنی تهران ،(فارسی عربی: )معاصر فرهنگ(. 6929. )آذرتاش آذرنوش. 

 مرتضویتهران:  حسینی. خسروی: مترجم قرآن. الفاظ مفردات (6929. )محمد بن حسین اصفهانی، راغب 

 ،هشت و چهل شماره دوازدهم، سال بینات. .او تفسیری های روش و شبّر عالمه مقالهمنیره.  زریو 

 االلفین مکتبه کویت: الکریم. تفسیرالقرآن فی جوهرالثمین تفسیر (ق6999. )عبداهلل شبر،سید عالمه. 

 ،االسالمیه دارالکتب تهران: قرآن، قاموس (6996. )اکبر سیدعلی قرشی 

 ،الصدر مکتبهتهران:  االلقاب. و الکنی( 6912.)عباس قمی 

 ،کتاب نشر و ترجمه بنگاه :تهران الکریم. القرآن کلمات فی التحقیق (6919. )حسن مصطفوی  


