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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن 

 آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.بـه میـان مى

تعالى كالم خود را به نام خود تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

در كالمش هست نشان او را داشته باشد و كه عزیزترین نام است آغاز كرده، تا آن چه كه 

مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در 

اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را 

ا داشته باشد و مقصود اصلى از آن بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا ر

اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

 ... و (1)خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 
 صفحـه :                                                                                                    :      موضـوع

 

                                                      22 مقدمـه مــــؤلــــف

   بررسی هدف  سوره ابراهیم تا سوره ناسفصل دوم: 

 24 نزول سوره ابراهیم هدف و فلسفه

 «ص»بیان اوصاف قرآن کریم به عنوان معجزه و نشانه رسالت رسول هللا 

     سوره ابراهیم 18تا  6هدف آیه 

 ذکر ایام هللا:  روزها و مواقف نزول نعمت ها و نقمت ها 

        سوره ابراهیم 34تا  19هدف آیه 

 بیان وجود حق در اساس عالم و رستگاری سالکان راه حق 

           سوره ابراهیم 41تا  35هدف آیه 

 بیان دعای ابراهیم برای سرزمین و اهل مکه

           سوره ابراهیم 52تا  42هدف آیه 

 بیان غافل نبودن خدا از ظالمان
 

  27  هدف و فلسفه نزول سوره حجر
 امر به صبر و ثبات و اعراض از مشرکینو « ص»دلداری رسول هللا

     سوره حجر 15تا  10هدف آیه 

 بیان سنت های جاری بین مجرمین  و اقوام فاسد

           سوره حجر 25تا  16هدف آیه 

 بیان معارف حقیقی و اسرار الهی در آسمانها و زمین و خزاین اشیاء   

     سوره حجر 48تا  26هدف آیه 

 ر خلقت اولیه  و سعادت و تیره بختی انسانهابیان قضاء الهی د

     سوره حجر 84تا  49هدف آیه 

 بیان نمونه هائی از بشارت و انذار الهی و سرانجام جوامع فاسد

     سوره حجر 99تا  85هدف آیه 

 دستوری به رسول هللا جهت انجام وظایف عبادی و اعراض از مشرکین
 

  30  هدف و فلسفه نزول سوره نحل
 بیان غلبه دین حق بر کفار و انحصاری بودن تشریع دین

 به مدینه« ص»و بیان شرح هجرت رسول هللا

     سوره نحل 40تا  22هدف آیه 

 بیان عیوب وصفات بد مشرکین ناشی از انکار توحید

     سوره نحل 64تا  41هدف آیه 

 بیان هجرت رسول خدا و وعده نیکوی خدا برای مهاجرین در راه خدا

           سوره نحل 77تا  65هدف آیه 
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 اثبات توحید و بعث و نبوت با شمارش نعمت های الهی

     سوره نحل 89تا  78هدف آیه 

 اثبات وحدانیت در ربوبیت و مسئله بعث و نبوت با بیان نعمت های الهی  

     سوره نحل 105تا  90هدف آیه 

 جامعه ابالغ احکام الهی در مکه برای اصالح حال عمومی

     سوره نحل 111تا  106هدف آیه 

 بیان حکم تقیه و پاداش مهاجرین  ثابت قدم  و کیفر مرتدین از دین

           سوره نحل 128تا  112هدف آیه 

 «ع»بیان احکام حرام و حالل و انطباق دین اسالم و دین ابراهیم 
 

 33 هدف و فلسفه نزول سوره اسری
 معراج رسول هللا "ص"تسبیح خدای تعالی و بیان 

 مقدرات بنی اسرائیل

       سوره اسری 8تا2هدف آیه 

 بیان سنت الهی در هدایت امت ها 

              سوره اسری 22تا9هدف آیه 

 بیان سنت الهی در ملت اسالم 

       سوره اسری 39تا23هدف آیه 

 ذکر برخی از کلیات دین

       سوره اسری  55تا  40هدف آیه 

 مسئله توحید  و سرزنش مشرکینبیان 

            سوره اسری  65تا  56هدف آیه 

 بیان سنت الهی در چگونگی عذاب امت آخرین

            سوره اسری  72تا  66هدف آیه 

 اثبات انحصار قبولی دعا و کشف ضّر  برای خدا 

           سوره اسری  81تا  73هدف آیه 

 مشرکیناز تمایل به « ص»نهی رسول هللا

       سوره اسری  100تا  82هدف آیه 

 بیان شفا و رحمت بودن قرآن 

       سوره اسری  111تا  101هدف آیه 

 «ص»بیان برخورد فرعونیان با موسی و مشرکین قریش با رسول هللا
 

 38 هدف و فلسفه نزول سوره کهف
 دعوت به اعتقاد حق و عمل صالح و  نفی دوگانه پرستی  

            سوره کهف  26تا  9هدف آیه 

 بیان داستان اصحاب کهف و عوامل غفلت انسانها در زندگی زمینی

       سوره کهف  31تا  27هدف آیه 

 بیان وظیفه رسول هللا دربرابر دینداران و بی دینان

      سوره کهف  46تا  32هدف آیه 

 دنیابیان واقعیت مالکیت آدمی بر اموال و اوالد و سایر زینتهای 
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            سوره کهف  59تا  47هدف آیه 

 بیان تنهائی انسان در قیامت و کیفر پیروی از شیطان

      سوره کهف  82تا  60هدف آیه 

 بیان واقعیت پشت پرده حوادث ظاهری

            سوره کهف  102تا  83هدف آیه 

 بیان تاریخ ذی القرنین 

      سوره کهف  108تا  103هدف آیه 

 ن خسران زندگی و سوء عاقبت مشرکینبیا

            سوره کهف  109هدف آیه 

 بیان وسعت کلمات الهی

           سوره کهف  110هدف آیه 

 بیان خالصه هدف سوره کهف، اصول سه گانه دین: توحید نبوت معاد
 

 43  هدف و فلسفه نزول سوره مریم
 بشارت و انذار

      سوره مریم  40تا  16هدف آیه 

 و مشابهت آنها« ع»بیان زندگی عیسی و یحیی 

      سوره مریم  50تا  41هدف آیه 

 با پدر  و کناره گیریش از بت پرستان« ع»بیان محاجه ابراهیم

      سوره مریم  57تا  51هدف آیه 

 «ع»بیان موهبتها و رحمتهای الهی به موسی و هارون و اسماعیل و ادریس 

      یمسوره مر  63تا  58هدف آیه 

 بیان طریقه انبیاء ، دین توحید،  دین اهل سعادت و رشد 

      سوره مریم  65و 64هدف آیه 

 بیان زمان و شرایط نازل شدن فرشته وحی

      سوره مریم  72تا  66هدف آیه 

 بیان سخنان مشرکین درباره مبدأ، معاد و نبوت و رد آنها

      سوره مریم  80تا  73هدف آیه 

 ان مشرکین درباره ضعف مالی مومنان و رد نظرات آنهابیان سخن

       سوره مریم  96تا  81هدف آیه 

 رد نظریه فرزند خواندگی برای خدا

      سوره مریم  98و  97هدف آیه 

 بیان تنزیل حقیقت قرآن و تسهیل آن به لسان رسول هللا"ص"
 

 47 هدف و فلسفه نزول سوره طه
 انذارتذکر و یادآوری از راه 

            سوره طه  48تا  9هدف آیه 

 بیان برگزیده شدن حضرت موسی و وقایع تاریخی دعوت او

      سوره طه  79تا  49هدف آیه 

 تا غرق فرعون« ع»بیان آغازدعوت موسی
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            سوره طه 98تا  80هدف آیه 

 بیان نعمت های الهی بر بنی اسرائیل و گوساله پرستی آنها 

      سوره طه 114تا 99 هدف آیه

 یادآوری هولهای روز قیامت 

            سوره طه 126تا  115هدف آیه 

 بیان شرط سعادت و تیره بختی آدمی 

            سوره طه 135تا  127هدف آیه 

 نتیجه گیری از مطالب سوره طه در آیات پایانی
 

 50 هدف و فلسفه نزول سوره انبیاء

 مسئله توحید و معاد با طرحبیان مسئله نبوت 

      سوره انبیاء 33تا  16هدف آیه 

 بیان هدف دار بودن خلقت و اثبات معاد

      سوره انبیاء 47تا  34هدف آیه 

  بیان مسئله نبوت و پاسخ یاوه گوئی های مشرکین

            سوره انبیاء 77تا  48هدف آیه 

 بیان دعوت جمعی از پیامبران الهی 

            سوره انبیاء 91تا  78هدف آیه 

 بیان دعوت جمعی دیگر از رسوالن و پیامبران الهی

            سوره انبیاء 112تا  92هدف آیه 

 بیان امت واحده بودن بشر و انحصار پرستش رب واحد 
 

 53 هدف و فلسفه نزول سوره حج
 بیان مشروح اصول دین، اجمال فروع دین  و انذار از قیامت 

            سوره حج 16تا  3هدف آیه 

 بیان گمراهی و هدایت اصناف مختلف مردم

            سوره حج 24تا  17هدف آیه 

 بیان داوری و حکم الهی درقیامت درباره مومنین و غیر مومنین

            سوره حج 37تا  25هدف آیه 

 بیان تشریع حج ابراهیمی و برخی از آداب و احکام حج

            سوره حج 57تا  38هدف آیه 

 بیان اولین اذن جهاد و آماده سازی افکار مسلمانان برای مبارزه

      سوره حج 66تا  58هدف آیه 

 بیان ثواب هجرت و جهاد و شهادت در راه خدا

      سوره حج 78تا  67هدف آیه 

 دعوت مومنین به بندگی خدا، انجام عمل خیر و جهاد فی سبیل هللا
 

 56 ول سوره مؤمنونهدف و فلسفه نز
 دعوت به ایمان به خدا و روز قیامت 

            سوره مؤمنون 22تا  12هدف آیه 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                             کتاب هفتاد و ششم: هدف آیه ها و سوره های قرآن 2 7

 شرح خلقت و تدبیرامورانسان و نعمت های اعطائی خدا به او

            سوره مؤمنون 54تا  23هدف آیه 

 دعوت بشر به توحید در عبادت از طریق رسالت 

            مؤمنونسوره  77تا  55هدف آیه  

 بیان مکر الهی در متنعم ساختن توانگران مترف و نزول ناگهانی عذاب  

            سوره مؤمنون 98تا  78هدف آیه 

 اقامه حجت بر توحید خدا در ربوبیت و بازگشت خلق بسوی او

            سوره مؤمنون 118تا  99هدف آیه 

 رستگاری وارثان بهشتبیان تفصیلی عذاب آخرتی مشرکین و 
 

 59 هدف و فلسفه نزول سوره نور
 بیان پاره ای از احکام تشریع شده و معارف الهی مناسب با آنها

            سوره نور 26تا  11هدف آیه 

 بیان ماجرای افک : تهمت به خانواده پیامبر

            سوره نور 34تا  27هدف آیه 

 بیان برخی روابط و قوانین خانواده 

            سوره نور 46تا  35هدف آیه 

 بیان نور الهی و نور معرفت خاص مومنین 

            سوره نور 57تا  47هدف آیه 

 «ص»بیان وجوب اطاعت خدا  و اطاعت رسول هللا

            سوره نور 64تا  58هدف آیه 

 « ص»تماع و با رسول خدابیان احکام رفتاردر خانواده و اج
 

 61 هدف و فلسفه نزول سوره فرقان

 بیان حق بودن دعوت رسول هللا و فرقان نازل شده بر او

            سوره فرقان 20تا  4هدف آیه 

 بیان طعنه های مشرکین به رسول هللا درباره قرآن و پاسخ آنها

      سوره فرقان 31تا  21هدف آیه 

 رسالت رسول هللا و ارتباطش با فرشته وحی رد اعتراضات مشرکین به

            سوره فرقان 40تا  32هدف آیه 

 رد اعتراض کفار بر نزول تدریجی قرآن

      سوره فرقان 62تا  41هدف آیه 

 «ص»بیان صفات کفار معترض به کتاب و رسالت رسول هللا 

            سوره فرقان 77تا  63هدف آیه 

 برجسته عباد الرحمنارائه شرحی از صفات 
 

 63 هدف و فلسفه نزول سوره شعراء
 دلداری رسول هللا و بیان عاقبت تکذیب کنندگان آنحضرت

            سوره شعرا 68تا  10هدف آیه 

 « ص»بیان سرانجام اقوام انبیاء گذشته برای تقویت روحی رسول هللا
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            سوره شعرا 104تا  69هدف آیه 

 و تکذیب قومش « ع»بیان قیام و دعوت ابراهیم 

            سوره شعرا 122تا  105هدف آیه 

 و انجام کار قوم او« ع»بیان اجمالی از دعوت و مبارزات نوح

            سوره شعرا 140تا  123هدف آیه 

 بیان انجام کار قوم عاد و کیفر تکذیب انبیاء

        سوره شعرا 159تا  141هدف آیه 

 بیان اجمالی از سرگذشت قوم ثمود و نابودی آنان

            سوره شعرا 175تا  160هدف آیه 

 بیان نابودی قوم لوط

            سوره شعرا 191تا  176هدف آیه 

 بیان دعوت حضرت شعیب و انجام کارقوم او ) اصحاب ایکه (

            سوره شعرا 227تا  192هدف آیه 

 سرگذشت اقوام گذشته و دفاع از کتاب و پیامبر خدانتیجه گیری از 
 

 66 هدف و فلسفه نزول سوره نمل
 بشارت و انذار مردم با ذکر داستانهای انبیاء،

 ذکر معارف مربوط به توحید در ربوبیت و معاد

            سوره نمل 14تا  7هدف آیه 

 بیان آغاز رسالت موسی و اعزام او به سوی فرعون 

            سوره نمل 44تا  15هدف آیه 

 بیان نبوت داود و سلیمان و عجایب سلطنت سلیمان

            سوره نمل 53تا  45هدف آیه 

 یادآوری نابودی قوم ثمود 

      سوره نمل 58تا  54هدف آیه 

 یادآوری نابودی قوم لوط

            سوره نمل 81تا  59هدف آیه 

 حق ربوبیت خدای تعالی بیان اکرام بندگان برگزیده الهی و

            سوره نمل 93تا  82هدف آیه 

 بیان مسئله بعث و وقایع قیامت و حوادث قبل از قیامت 
 

 68 هدف و فلسفه نزول سوره قصص
 بیان جانشین کردن مستضعفین زمین به جای مستکبرین

           سوره قصص 21تا  15هدف آیه 

 به شهر و اتفاقات منجر به فرار اواز قصر فرعون « ع»بیان آمدن موسی 

          سوره قصص 28تا  22هدف آیه 

 «ع»از مصر تا ازدواج با دختر شعیب « ع»بیان خروج موسی 

      سوره قصص 42تا  29هدف آیه 

 و مبارزه او با فرعون و نزول تورات« ع»بیان  بعثت موسی

         سوره قصص 56تا  43هدف آیه 
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 بیان آسمانی بودن قرآن  و تورات  

          سوره قصص 75تا  57هدف آیه 

 رد عذرهای مشرکین در ایمان نیاوردن به قرآن

         سوره قصص 84تا  76هدف آیه 

 بیان نابودی قارون و فرو بردن او به زمین

           سوره قصص 88تا  85هدف آیه 

 ی اسالموعده بازگشت رسول هللا به مکه و پیروز
 

 71 هدف و فلسفه نزول سوره عنکبوت
 هدف حقیقت ایمان است!

      سوره عنکبوت 40تا  14هدف آیه 

 بیان اجرای سنت الهی در نابودی امتها و جوامع فاسد 

                           سوره عنکبوت 55تا  41هدف آیه 

 نتیجه گیری از بیان سرگذشت امتهای هالک شده تاریخ

          سوره عنکبوت 60تا  56 هدف آیه

 بیان حفظ دین با مهاجرت و اعتماد به روزی رسانی خدا

            سوره عنکبوت  69تا  61هدف آیه 

 بیان حجت هائی علیه ضد و نقیض گوئی های مشرکین 
 

 73 هدف و فلسفه نزول سوره روم
 وعده دادن قطعی خدا به یاری دین و نصر مومنین 

      سوره روم 26 تا 20هدف آیه 

 آیات دال بر وحدانیت خدا در ربوبیت و الوهیت

      سوره روم 39تا  27هدف آیه 

 تعلیم روش استدالل با آیات الهی 

           سوره روم 47تا  40هدف آیه 

 تعلیم استدالل با افعال خاص خدا

      سوره روم 53تا  48هدف آیه 

 افعال الهی تعلیم استدالل به اصول عقاید از راه

      سوره روم 60تا  54هدف آیه 

 تعلیم استدالل به اصول عقاید از طریق افعال الهی 

 

 75 هدف و فلسفه نزول سوره لقمان 
  دعوت به توحید و یقین به معاد و عمل به كلیات شرایع دین

                              سوره لقمان 19تا  12هدف آیه 

 به لقمانبیان حکمت داده شده 

                              سوره لقمان 34تا  20هدف آیه 

 بیان آیات وحدانیت خدا
 

 76 هدف و فلسفه نزول سوره سجده
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 بیان مبدا و معاد،  اقامه برهان و دفع شبهات درباره آن

     سوره سجده 30تا  15هدف آیه 

 بیان فرق بین مومن واقعی  و فاسقان
 

 77 هدف و فلسفه نزول سوره احزاب 
 بیان معارف و احکام دین و شرح جنگهای صدراسالم 

                              سوره احزاب 27تا  9هدف آیه 

 شرح جنگ خندق و مقابله با یهود بنی قریظه

     سوره احزاب 35تا  28هدف آیه 

 «ص»شرح امتیازها و تنگناهای خانواده رسول هللا 

                              سوره احزاب 40تا  36آیه هدف 

 حکم ازدواج با مطلقه پسرخوانده

     سوره احزاب 48تا  41هدف آیه 

 دعوت مومنین به ذکر و تسبیح

     سوره احزاب 62تا  49هدف آیه 

 «ص»بیان برخی قوانین خانواده و  احکام خاص خانواده رسول هللا

                              حزابسوره ا 73تا  63هدف آیه 

 بیان برخی وقایع قیامت
 

 79 هدف و فلسفه نزول سوره سبا

 توحید، نبوت و معاد  –بیان اصول سه گانه اعتقادات 

    سوره سبا 21تا  10هدف آیه 

 بیان داستان داود و سلیمان علیمها السالم و تاریخ شهر سبا

     سوره سبا 30تا  22هدف آیه 

 مساله توحیدبیان 

     سوره سبا 54تا  31هدف آیه 

 بیان مساله نبوت و فروعات آن
 

 80 هدف و فلسفه نزول سوره فاطر
 بیان اصول سه گانه دین، بیان رزق رسانی خدا و چگونگی عملکرد مالئکه

     سوره فاطر 8تا  2هدف آیه 

 بیان رزق رسانی خدا

     سوره فاطر 14تا  9هدف آیه 

 وحدانیت خدا در الوهیت از طریق رزق رسانیاحتجاج بر 

    سوره فاطر 26تا  15هدف آیه 

 بیان انحصارربوبیت و الوهیت در خدای تعالی

                              سوره فاطر 38تا  27هدف آیه 

 بیان حجتی بر انحصار ربوبیت الهی از طریق رنگ آمیزی میوه ها

     سوره فاطر 45تا  39هدف آیه 

 توحید خدا در ربوبیت
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 82 هدف و فلسفه نزول سوره یس
 بیان اصول سه گانه دین اسالم

                              سوره یس 32تا  13هدف آیه 

 انذار و تبشیر

                              سوره یس 47تا  33هدف آیه 

 توبیخ اعراض کنندگان از آیات و ادله وحدانیت الهی

                              سوره یس 65تا  48هدف آیه 

 بیان تفصیل آیات مربوط به قیامت و حساب و جزا

     سوره یس 83تا  66هدف آیه 

 «ص»تهدید کفار به عذاب و تأئید رسالت رسول هللا
 

 84 هدف و فلسفه نزول سوره صافات
 احتجاج بر مساله توحید و بیان مبارزات تعدادی از رسوالن

 سوره صافات 70تا  12آیه هدف 

 بیان مخاصمات اهل بهشت و دوزخ 

                              سوره صافات 113تا  71هدف آیه 

 بیان داستان برخی از انبیا و عاقبت شوم کفر به آیات خدا

                              سوره صافات 132تا  114هدف آیه 

 بیان نعمتهای الهی برموسی و هارون و الیاس پیامبر 

                             سوره صافات 148تا  133هدف آیه 

 از شکم ماهی« ع»و شرح رهائی یونس « ع»بیان خالصه داستان لوط 

                              سوره صافات 182تا  149هدف آیه 

 از جن و انس رد عقاید قائلین به ارباب متفرقه
 

 86 هدف و فلسفه نزول سوره ص
 دستور دعوت به قرآن و بیان وظایفی از مالئکه

                              سوره ص 29تا  17هدف آیه 

 رد اعتراضات کفار و اشاره به تبلیغ و فعالیت چند پیامبرالهی

                              سوره ص 40تا  30هدف آیه 

 سلیمان نبی  –دومین داستان از بندگان اواب بیان 

     سوره ص 48تا  41هدف آیه 

 بیان سرگذشت ایوب پیامبر و گرفتاری ها و نجات او

                              سوره ص 64تا  49هدف آیه 

 ذکر سرانجام کار متقیان و طاغیان

                              سوره ص 88تا  65هدف آیه 

 ستور ابالغ انذارها و بیان عاقبت جهنمی پیروی از شیطاند
 

 88 هدف و فلسفه نزول سوره زمر 
 دعوت به دین خالص و بی اعتنائی به معتقدات دوران جهالت

                              سوره زمر 20تا  11هدف آیه 
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 دعوت به اخالص و دین خالص برای خدا

     سوره زمر 37تا  21هدف آیه 

 احتجاج به ربوبیت خدای تعالی و بیان مفهوم هدایت قرآن

                              سوره زمر 52تا  38هدف آیه 

 احتجاج بر یگانگی خدا در ربوبیت و نفی شرکاء مشرکین

                              سوره زمر 61تا  53هدف آیه 

 و طغیان نفسبشارت رافت و رحمت الهی  و تحذیراز زیاده روی 

    سوره زمر 75تا  62هدف آیه 

 بیان تدبیر معاد انسانها و نظام بازگشت به خدا 
 

 90 هدف و فلسفه نزول سوره مومن )غافر(
 پاسخ به جدال های باطل مشرکان

                             سوره مومن )غافر( 12تا  7هدف آیه 

 به توحید الهی بیان استغفار مالئکه بر توابین  و کیفر کفر

                             سوره مومن )غافر( 20تا  13هدف آیه 

 احتجاج بر مسئله توحید و انذار تکذیب کنندگان آیات خدا

                             سوره مومن )غافر(  54تا21هدف آیه  

 موعظه کفار برای عبرت گرفتن از سرنوشت اقوام نابود شده تاریخ

   سوره مومن )غافر( 60تا  55آیه هدف 

 به صبر در مقابل دسایس کفار « ص»وعده نصرت و دعوت رسول هللا

                             سوره مومن )غافر( 68تا  61هدف آیه 

 بیان یگانگی خدای تعالی در الوهیت و ربوبیت

                             سوره مومن )غافر( 78تا  69هدف آیه 

 بیان سرانجام کار مجادله کنندگان در آیات خدا 

   سوره مومن )غافر( 85تا  79هدف آیه 

 بیان آیات و دالیل توحید و سنت ارسال رسل و نابودی امت ها
 

 93 هدف و فلسفه نزول سوره فصلت

 پاسخ اعراض مشرکین از قرآن 

                              سوره فصلت 25تا  13هدف آیه 

 از ذلت و عذاب دنیوی و اخروی اقوام هالک شدهعبرت 

                              سوره فصلت 39تا  26هدف آیه 

 افشای نقشه های کفار برای ابطال حجت قرآن

                       سوره فصلت 54تا  40هدف آیه 

 بیان تهمتها و بی انصافی های مشرکین علیه قرآن عزیز 
 

 94 سوره شوری هدف و فلسفه نزول
 شرح مساله وحی و چگونگی تکلم خدا با رسوالن گرامی خود 

                                     سوره شوری 12تا  7هدف آیه 

 بیان هدف و نتایج وحی و اهمیت انذار به روز قیامت 

                                     سوره شوری 16تا  13هدف آیه 
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 محتوای وحی به عنوان  دین الهی واحد و عالمگیربیان مفاد و 

            سوره شوری 26تا  17هدف آیه 

 بیان کتاب آسمانی نازل شده بوسیله وحی 

                                     سوره شوری 50تا  27هدف آیه 

 تعریف دین به عنوان رزق از جانب خدا 

            سوره شوری 53تا  51هدف آیه 

 تعریف وحی از نظر ارتباط بین خدا و رسوالن
 

 97 هدف و فلسفه نزول سوره زخرف
 انذار معتقدین به فرزندخدائی و کیفر استهزا کنندگان رسوالن 

            سوره زخرف 25تا  15هدف آیه 

 رد عقاید و اقوال مالئکه پرستی کفار

            سوره زخرف 45تا  26هدف آیه 

 کفران نعمتهای خدا و کفر به رسوالن وآیات و کتاب الهیبیان کیفر 

                                     سوره زخرف 56تا  46هدف آیه 

 عبرت گرفتن کفار از سرنوشت فرعون و قوم او

                                     سوره زخرف 65تا  57هدف آیه 

 «ع»اره عیسی درب« ص»بیان مجادله کفار با رسول هللا 

                                     سوره زخرف 78تا  66هدف آیه 

 انذار از قیامت

            سوره زخرف 89تا  79هدف آیه 

 و نفی اعتقادات شرک آمیز«  ص»بیان خنثی شدن توطئه علیه رسول هللا
 

 99 هدف و فلسفه نزول سوره دخان 
 آن و نزولش در شب قدر بیان کیفر شک در قرآن،  رحمت بودن

            سوره دخان 33تا  9هدف آیه 

 انذار مشرکین از شک در قرآن و از سرنوشت مشابه فرعونیان

                                     سوره دخان 59تا  34هدف آیه 

 عذاب اخروی منکرین معاد
 

 101 هدف و فلسفه نزول سوره جاثیه 
 توحیددعوت عموم بشر به دین 

                                     سوره جاثیه 19تا  14هدف آیه 

 و پیروی از آن« ص»بیان تشریع شریعت برای رسول هللا 

            سوره جاثیه 37تا  20هدف آیه 

 بیان بصیرت بودن شریعت اسالم برای مردم 
 

 102 هدف و فلسفه نزول سوره احقاف
 انذار منکرین به توحید و نبوت و معاد  

            سوره احقاف 20تا  15هدف آیه 

 بیان تقسیم مردم به دو دسته : تائبین و خاسرین و بیان عملکرد آنان
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            سوره احقاف 28تا  21هدف آیه 

 بیان نابودی قوم عاد و بیان ایمان آوردن جنیان به قرآن

                                     حقافسوره ا 35تا  29هدف آیه 

 مقایسه ایمان آوردن جن به قرآن با انکار کردن آن بوسیله کافران
 

 104 «ص»هدف و فلسفه نزول سوره محمد
 مقایسه بین صفات و آثار صفات مومنین و کافرین و بیان احکام جهاد

                                     سوره محمد 15تا  7هدف آیه 

 وعده نصرت در جهاد

            سوره محمد 32تا  16هدف آیه 

 بیان وصف منافقان و بیماردالن

                                     سوره محمد 38تا  33هدف آیه 

 هشدار به مومنین از تمایل به مشرکین و حبط اعمال خود
 

 105 هدف و فلسفه نزول سوره فتح
 وعده فتح مبین  و بیان وقایع منجر به صلح حدیبیه 

                                     سوره فتح 10تا  8هدف آیه 

 و معرفی او به عنوان شاهد و مبشر و نذیر « ص»تعظیم و تکریم رسول هللا

                                     سوره فتح 17تا  11هدف آیه 

 بدوی از عدم همراهی رسول هللا در جنگ حدیبیهبیان بهانه عربهای 

                                     سوره فتح 28تا  18هدف آیه 

 بیان رضایت خدا از بیعت کنندگان درحدیبیه و وعده پیروزی آتی

                              سوره فتح 29هدف آیه 

 «ر و  رحماء بینهم!اشداء علی الکفا» توصیف رسول هللا و مومنین به
 

 107 هدف و فلسفه نزول سوره حجرات
 بیان برخی احکام مهم دین و وظیفه فرد در مقابل خدا و رسول و اجتماع

            سوره حجرات 18تا  11هدف آیه 

 بیان برخی احکام اجتماعی و اخالقی اسالم
 

 108 هدف و فلسفه نزول سوره ق
 بررسی مسئله معاد 

            سوره ق 38تا  15هدف آیه 

 بیان قدرت الهی برای خلق دوم و احاطه او بر تمام افکار و نیات انسان

                                     سوره ق 45تا  39هدف آیه 

 به صبر در مقابل گفتارکفار و تذکر مومنان به قرآن« ص»توصیه رسول هللا
 

 110 هدف و فلسفه نزول سوره ذاریات
 توحید در ربوبیت و بیان هدف خلقت انساندعوت به 

            سوره ذاریات 51تا  20هدف آیه 

 بیان وحدانیت خدای تعالی در ربوبیت و تدبیر امور 
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            سوره ذاریات 60تا  52هدف آیه 

 تهدید منکرین معاد به روز موعود  
 

 112 هدف و فلسفه نزول سوره طور
 کنندگان آیات الهی و بیان کیفر و پاداش روز قیامتتهدید و انذار انکار 

            سوره طور 28تا  11هدف آیه 

 بیان نشانه عذاب شوندگان روز قیامت

                                     سوره طور 44تا  29هدف آیه 

 و دستور ادامه دعوتش « ص»بیان صالحیت دعوت رسول هللا

                                     رسوره طو 49تا  45هدف آیه 

 دستور صبر در حکم پروردگار  و  بی اعتنائی به مکذبین
 

 114 هدف و فلسفه نزول سوره نجم
 یادآوری اصول سه گانه اسالم و بیان چگونگی وحی شب معراج

            سوره نجم 32تا  19هدف آیه 

 نفی شفاعت بت ها به عنوان اساس معتقدات بت پرستان 

                                     سوره نجم 62تا  33هدف آیه 

 بیان نتیجه انفاق در راه خدا، انحصار خلقت و تدبیر در خدا
 

 115 هدف و فلسفه نزول سوره قمر
 شوم آنهابیان معجزه شق القمر رسول هللا و انذار مکذبین و شرح عاقبت 

            سوره قمر 42تا  9هدف آیه 

 اندرز قوم رسول هللا با بیان عاقبت جوامع تاریخی نابود شده

            سوره قمر 55تا  43هدف آیه 

 عبرت از اقوام هالکه گذشته و کیفر آنها در دنیا و آخرت
 

 117 هدف و فلسفه نزول سوره الرحمن
 بیان نعمت ها وآثار رحمانیت خدا 

                                     سوره الرحمن 78تا  31هدف آیه 

 بیان نعمت های بهشتی و بازگشت جن و انس به خدا 
 

 118 هدف و فلسفه نزول سوره واقعه
 تقسیم بندی انسانها در قیامت –بیان وقوع واقعه ومقدمات آن 

            واقعهسوره  56تا  11هدف آیه 

 شرح بهشت مقربون و اصحاب یمین، و دوزخ اصحاب شمال 

            سوره واقعه 96تا  57هدف آیه 

 بیان جزای شکستن عهد ازل و تکذیب روز جزا
 

 119 هدف و فلسفه نزول سوره حدید
 تشویق و تحریک مومنین به انفاق برای کمک به تجهیز جهادگران

            حدیدسوره  15تا  7هدف آیه 
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 دستور اکید به تامین هزینه های جنگ و دفاع

            سوره حدید 24تا  16هدف آیه 

 درجه متفاوت انفاقگران و تامین کنندگان هزینه جنگ

            سوره حدید 29تا  25هدف آیه 

 عادت دادن مردم به عدالت  و دفاع از آن
 

 121 هدف و فلسفه نزول سوره مجادله
 بیان برخی احکام خانوادگی و اجتماعی اسالم

                                     سوره مجادله 13تا  7هدف آیه 

 بیان برخی آداب مجالست و پرهیز از نجوی در مجالس

                                     سوره مجادله 22تا  14هدف آیه 

 اتهدید منافقین و مذمت تمایل به دشمنان خد
 

 122 هدف و فلسفه نزول سوره حشر

 بیان چگونگی جنگ با یهود بنی نضیر ، و بیان اصول مراقبت از نفس

                                     سوره حشر 17تا  11هدف آیه 

 بیان وعده دروغین منافقین به یهود

                                     سوره حشر 24تا  18هدف آیه 

 راه های مراقبت از نفسبیان 
 

 124 هدف و فلسفه نزول سوره ممتحنه
 منع شدید دوستی مومنین با کفار،  و بیان حکم بیعت زنان مهاجر

                                     سوره ممتحنه 13تا  10هدف آیه 

 بیان حکم بیعت زنان مهاجر مسلمان شده
 

 125 هدف و فلسفه نزول سوره صف
 جهاد در راه خدا  و وعده گسترش دین الهیتشویق به 

                                     سوره صف 14تا  10هدف آیه 

 دعوت مومنین به جهاد در راه خدا و اعتماد به وعده جنت و نصرت او
 

 126 هدف و فلسفه نزول سوره جمعه
 امر به اهتمام به نماز جمعه 

                                     سوره جمعه 11تا  9هدف آیه 

 بیان حرمت داد و ستد در حین برگزاری نماز جمعه
 

 127 هدف و فلسفه نزول سوره منافقین
 شناساندن منافقین و برحذر داشتن مومنین از نفاق 

                                     سوره منافقین 11تا  9هدف آیه 

 قلب انسان بیان صفات ایجاد کننده نفاق در
 

 128 هدف و فلسفه نزول سوره تغابن
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 تشویق به تامین منابع مالی جنگ و برطرف ساختن مصایب آن

                                     سوره تغابن 18تا  11هدف آیه 

 تشویق به انفاق و صبر در مصایب جنگ
 

 129 هدف و فلسفه نزول سوره طالق
 بیان احکام طالق

            سوره طالق 12تا  8هدف آیه 

 موعظه و تهدید و بشارت و تاکید برای اجرای احکام مربوط به زنان
 

 129 هدف و فلسفه نزول سوره تحریم
 دستور اجتناب ازحرام کردن حالل خدا

                                     سوره تحریم 12تا  10هدف آیه 

 تاریخبیان مثل دو همسر خائن و دو زن مومنه 
 

 131 هدف و فلسفه نزول سوره ملک
 دعوت به یگانگی در ربوبیت و اعتقاد به معاد

            سوره ملک 22تا    15هدف آیه 

 بیان نشانه های تدبیر الهی و اثبات ربوبیت او

                                     سوره ملک 30تا  23هدف آیه 

 خدای تعالی و  تهدید مشرکینبیان نشانه های بیشتری از ربوبیت 
 

 132 هدف و فلسفه نزول سوره قلم
 تعریف از خلق عظیم رسول هللا و نهی شدید از مداهنه با مشرکین 

            سوره قلم 52تا  34هدف آیه 

 بیان نعیم بهشتی پرهیزکاران و عذاب آخرتی تکذیب گران
 

 133 هدف و فلسفه نزول سوره الحاقه
 بیان اوصاف قیامت و کیفر تیره بختان و پاداش سعادتمندان 

                                     سوره الحاقه 37تا  13هدف آیه 

 معرفی روز قیامت با برخی از مشخصاتش

                                     سوره الحاقه 52تا  38هدف آیه 

 حقانیت خبرهای قیامت درآنبیان لزوم تصدیق قرآن برای تصدیق 
 

 134 هدف و فلسفه نزول سوره معارج
 بیان عذابهای واقع در قیامت برای کفار

                            سوره معارج 35تا  19هدف آیه 

 استفاده صحیح از غریزه حرص آدمی 

                            سوره معارج 44تا  36هدف آیه 

 دستور پایان دادن به بگومگوی رسول هللا با کافران 
 

 135 هدف و فلسفه نزول سوره نوح
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 شرح رسالت و مبارزات حضرت نوح 

                                    سوره نوح 28تا  25هدف آیه 

 علیه قومش و داستان هالکت آنها« ع»شرح نفرین نوح 
 

 136 هدف و فلسفه نزول سوره جن
 «ص»ماجرای ایمان آوردن جن به رسول هللا شرح 

                                    سوره جن 28تا  18هدف آیه 

 نتیجه گیری از سوره جن 
 

 136 هدف و فلسفه نزول سوره مزمل
 آماده سازی رسول هللا برای دریافت وحی با خواندن نماز شب

                                      سوره مزمل 20هدف آیه 

 تخفیف نماز شب برای مومنین و تبدیل آن به قرائت قرآن
 

 137 هدف و فلسفه نزول سوره مدثر
 و معرفی قرآن کریم« ص»بیان اولین دستور انذار به رسول هللا

                                    سوره مدثر 31تا  8هدف آیه 

 تهدید طعنه زنندگان به قرآن کریم

                                    سوره مدثر 48تا  32هدف آیه 

 تنزیه قرآن کریم از تهمت ها

                            سوره مدثر 65تا  49هدف آیه 

 دعوت کفار به سوی قرآن و بیان عوامل دوری آنان از حق
 

 139 هدف و فلسفه نزول سوره قیامت
 بیان خبر وقوع و نشانه های قیامت کبری

                           سوره قیامت         40تا  16هدف آیه 

 بیان وضع مردم در قیامت 
 

 139 هدف و فلسفه نزول سوره دهر
 بیان خلقت انسان و  توصیف نعمتهای ابرار و عذابهای کفار درآخرت 

                                   سوره دهر 31تا  23هدف آیه 

 از کفار و مشرکین و منافقین « ص»دستور عدم اطاعت رسول هللا 
 

 140 هدف و فلسفه نزول سوره مرسالت
 بیانی از یوم الفصل و تهدید شدید منکران آن

                                  سوره مرسالت 50تا  16هدف آیه 

 الفصلبیان حجتهائی برای یگانگی خدا در ربوبیت از طریق اثبات یوم 
 

 141 هدف و فلسفه نزول سوره نباء
 بیان خبر عظیم قیامت و یوم الفصل

                                  سوره نباء 40تا  17هدف آیه 
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 بیان احواالتی از یوم الفصل  
 

 141 هدف و فلسفه نزول سوره نازعات
 بیان خبرهای مؤکدی از وقوع قیامت

                                  سوره نازعات 46تا  42هدف آیه 

 انحصار علم به وقوع قیامت در خدای تعالی
 

 142 هدف و فلسفه نزول سوره عبس
 تاکید بر توجه به فقرای اهل آخرت و بی اعتنائی به طاغوتها 

                                  سوره عبس 42تا  17هدف آیه 

 سرزنش اصرار انسان در کفر به ربوبیت الهی 
 

 143 هدف و فلسفه نزول سوره تکویر
 بیان مقدمات و نشانه های قیامت

                                  سوره تکویر 29تا  15هدف آیه 

 از تهمت های کفار و صیانت از وحی قرآن « ص»تنزیه رسول هللا
 

 143 هدف و فلسفه نزول سوره انفطار
 بیان عالمت ها و وقایع روز قیامت  و اصول کیفر و پاداش اعمال

 

  144 هدف و فلسفه نزول سوره مطففین

 تهدید کم فروشان به کیفر روز قیامت 

                                  سوره مطففین 36تا  22هدف آیه 

 بیان عظمت مقام ابرار در بهشت و نزد خدای تعالی
 

 144 سوره انشقاقهدف و فلسفه نزول 
 بیان سیر هر انسان به سوی پروردگار خود و دیدار نتیجه عملش 

 

 145 هدف و فلسفه نزول سوره بروج
 تشویق مومنین به صبر و استقامت در راه خدا 

 

 145 هدف و فلسفه نزول سوره طارق
 انذار مردم از معاد و اشاره به حقیقت روز قیامت

 

 145 هدف و فلسفه نزول سوره اعلی
 امر به توحید و تنزیه الیق ساحت خدای تعالی 

 

 146 هدف و فلسفه نزول سوره غاشیه

 تعیین جایگاه استقرار سعادتمندان و تیره بختان در قیامت
 

 146 هدف و فلسفه نزول سوره فجر

 بیان امتحان الهی از طریق اعطا و منع مال دنیا 
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 147 هدف و فلسفه نزول سوره بلد

 بیان حقیقت خلقت انسان بر اساس رنج 
 

 147 هدف و فلسفه نزول سوره شمس

 بیان راه تزکیه باطن آدمی با پرورش صالح  و آرایش تقوی
 

 148 هدف و فلسفه نزول سوره لیل

 تهدید و انذار از طریق بیان متفاوت بودن سعی انسانها 
 

 148 هدف و فلسفه نزول سوره ضحی

 «ص» شاد کردن دل رسول هللا
 

 149 هدف و فلسفه نزول سوره انشراح

 یادآوری نعمتهای خدا به رسولش و امر به تشدید خدمت در راه او
 

 149 هدف و فلسفه نزول سوره تین

 شرح مساله بعث و جزا با بیان خلقت انسان و بقای او بر فطرت یا سقوط
 

 149 هدف و فلسفه نزول سوره علق

 نازل با وحی الهی دستور به رسول هللا برای تلقی قرآن
 

 150 هدف و فلسفه نزول سوره قدر

 بیان نزول قرآن در شب قدر و عظمت شب قدر
 

 150 هدف و فلسفه نزول سوره بیّنه

 تسجیل عمومیت رسالت رسول هللا برای عموم بشر 
 

 650 هدف و فلسفه نزول سوره زلزال

 اشاره به آثار وقوع قیامت و زلزله زمین و تبعات آن
 

 151 فلسفه نزول سوره عادیاتهدف و 

 بیان ناسپاسی انسان و کفران نعمتهای پروردگاش
 

 151 هدف و فلسفه نزول سوره قارعه

 تهدید به عذاب قیامت و بشارت به ثواب آن
 

 151 هدف و فلسفه نزول سوره تکاثر

 توبیخ شدید مردم از سبقت در جمع مال وغفلت از خدای
 

 152 هدف و فلسفه نزول سوره عصر

 بیان عصاره تمامی معارف الهی قرآن در چند جمله کوتاه
 

 152 هدف و فلسفه نزول سوره همزه

 تهدید شدید جمع آورندگان مال به قصد کبرفروشی و عیبجوئی از مردم 
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 152 هدف و فلسفه نزول سوره فیل

 بیان معجزه الهی در صیانت از مکه
 

 153 هدف و فلسفه نزول سوره قریش

 امنیت مکه و دعوت به عبادت رب بیتبیان تامین 
 

 153 هدف و فلسفه نزول سوره ماعون

 تهدید مسلمان نماهای متخلق به اخالق منافقان
 

 153 هدف و فلسفه نزول سوره کوثر

 دلداری و تسلی رسول هللا با اعطای کوثر
 

 154 هدف و فلسفه نزول سوره کافرون

 دستور اعالم برائت رسول هللا از دین کفار 
 

 154 هدف و فلسفه نزول سوره نصر

 وعده پیروزی اسالم و مسلمان شدن جمعی کفار
 

 154 هدف و فلسفه نزول سوره تبت

 تهدید شدید ابولهب به هالکت خودش و عملش 
 

 155 هدف و فلسفه نزول سوره اخالص

 بیان توحید خاص قرآنی

 و اساس معارف اصولی و فروعی و اخالقی اسالم
 

 155 سوره فلقهدف و فلسفه نزول 

 امر به رسول هللا برای پناه بردن به خدا از شرور 

 155 هدف و فلسفه نزول سوره ناس

 امر به رسول هللا برای پناه بردن به خدا از شر وسواس خناس
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 مقدمه مـؤلـف
 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «كــریـــــــــــم! این قـــــــــرآنـى اســت » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

براى تهیه یك كتاب در نظر عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

رى كه خواننده بندى و درج گردید، به طوانتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21م به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از کری

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

 77نظر گرفته شد و در نتیجه  به نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت شده، 

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سائل فاتحه و یاسین است! سال های طوالنی یار راه متحمل من بود...
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 بررسی هدف
 

 تا سوره ناس )ع(ابراهیم سوره
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 هدف و فلسفه نزول سوره ابراهیم

 ( 3ص :  12المیزان ج : ) 
 

 

 «ص» نشانه رسالت رسول هللابیان اوصاف قرآن کریم به عنوان معجزه و 
 

 « ِ ِحیِم! الر!  كتٌَب أَنَزْلنَهُ إِلَْیك ِلتُْخِرَج النَّاس ِمَن الظلَُمِت إِلى النُّوِر بِِإْذِن َربِّهِ بِسِم َّللاَّ ْحَمِن الرَّ ْم الرَّ

 ابراهیم(/5تا1« )ِمیِد...!إِلى ِصَرِط اْلعَِزیِز الحَ 
 

آیات كریمه این سوره، پیرامون اوصاف قرآنى كه بر پیغمبر اسالم صلوات هللا علیه 

 نماید:كند و آن را با اوصاف زیر معرفى مىل شده بحث مىناز

ها به این كتاب، آیت و معجزه و نشانه رسالت آن جناب است و مردم را از ظلمت 

كند، خدایى كه عزیز و حمید كشد و به راه مستقیم خدا راهنمائیشان مىسوى نور بیرون مى

است  شود و غنى و بى نیازىىاست، یعنى غالب و قاهرى است كه هرگز مغلوب كسى نم

گردد، خدایى كه در كارهاى خدائیش جمیل است، یعنى براى كه هرگز محتاج كسى نمى

 مردم جز خوبى و نعمت منظورى ندارد!

وقتى خدا منعم و غالب و بى نیاز و پسندیده كار باشد، بر مردم كه منعم علیه او 

نتیجه از نعمتهایى كه او به ایشان  هستند الزم است كه دعوت او را لبیك گویند، تا در

 ارزانى داشته برخوردار شوند و آن نعمتها به سعادتشان تمام شود.

و نیز الزم است كه از غضب او بر حذر باشند، زیرا پر واضح است كه عذاب 

تواند از وجود خدائى كه هم قوى است و هم بى نیاز مطلق، شدید خواهد بود، چرا كه او مى

پوشیده، همه را دستخوش هالكت نماید و به دیار عدم بفرستد و از نو خلق و بندگانش چشم 

  . بندگان دیگرى بیافریند همچنانكه همین عمل را در امم گذشته انجام داده است

آرى ، تمامى موجودات ریز و درشت و زمینى و آسمانى این عالم ، با زبان حال ، 

  . تنها او است و رب دیگرى غیر از او نیست گویاى این حقیقتند كه رب العزة و ولى حمید

هذا بالغ »فرماید: این خالصه و برداشتى بود از آیات این سوره كه با آیه زیر كه مى

 شود.ختم مى «للناس و لینذروا به و لیعلموا انما هو اله واحد و لیذكر اولوا االلباب!
 

 

 25ص :   21المیزان ج :           سوره ابراهیم 18تا  6هدف آیه 

 :  روزها و مواقف نزول نعمت ها و نقمت ها ذکر ایام هللا
ْن َءاِل فِْرَعْوَن یَسوُمونَُكْم سوَء ا»  ِ َعلَْیكْم إِْذ أَنَجاُكم ّمِ ْلعَذَاِب َو إِْذ قَاَل ُموسى ِلقَْوِمِه اْذكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ

بِّكْم َعِظیمٌ َو یُذَبُحوَن أَْبنَاَءُكْم َو یَستَْحیُوَن نِساَءكْم   ن رَّ  ...!«َو فى ذَِلكم باَلٌء ّمِ

اى از نعمتها و نقمتهاى خدا است كه هر كدام در روز این آیات، مشتمل بر ذكر پاره

  معینى رخ داده است.

و اذ تاذن ربكم » آید كه همه این آیات غیر از آیه:از ظاهر سیاق این آیات بر مى
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در این  است، كه موسى بن عمران علیهماالسالم مالسالكالم حضرت موسى علیه نقل...!« 

اش، نعمتها و اى از ایام خداى سبحان كه به مقتضاى عزت مطلقهآیات، مردم خود را به پاره

اش در جاى خود فرستاده تذكر یا عذابهایى فرستاده و هر كدام را به مقتضاى حكمت بالغه

 آورد!دهد و به یادشان مىمى

 
 

 53ص :   12المیزان ج :           سوره ابراهیم 34تا  19هدف آیه 

 و رستگاری سالکان راه حق  وجود حق در اساس عالمبیان 
َ َخلَ »   «إِن یَشأْ یُْذِهْبُكْم َو یَأِْت بَخْلٍق َجِدیٍد...!   قّ َق السَمَوِت َو األَْرض بِالحَ أَ لَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

دهد، ولى خطاب در آنها همه ى تذكر مىاین آیات، مردم را به مساله خداشناس

ا لم تر ... » فرماید: دیگرى مى است كه یكى پس از وسلّموآلهعلیههللامتوجه رسول خدا صلى

 « بینى؟آیا نمى  -ا لم تر   ا لم تر ... 

دهد كه این عالم بر اساس حق، خلق خداى تعالى در این آیات، این معنا را تذكر مى

شوند و آنهایى كه در زندگى دنیا، زندگیشان بر انسانها به زودى مبعوث مىشده و تمامى 

شوند اند به سعادت و بهشت نائل مىاساس حق بوده و به حق ایمان آورده و به آن عمل كرده

پیروى  و آنهایى كه زندگیشان بر اساس باطل بوده، یعنى باطل را پرستیده و شیطان را

طاعت نمودند، چون فریب عزت و قدرت ظاهرى آنان را كردند و طاغیان مستكبر را ا

خوردند، چنین افرادى در آخرت قرین شقاوت خواهند بود و همانهایى كه اینها پیرویشان 

جویند و شیطانهاى انسى و جنى كه معبود اینها قرار گرفته كردند از اینها بیزارى مىمى

شود كه عزت و حمد ، همه از خدا بوده كنند و برایشان معلوم مىبودند، اظهار بیگانگى مى

  است!

دهد كه تقسیم كردن مردم به دو قسم، از این جهت است آنگاه این معنا را تذكر مى  

كه سلوك و رفتار آنان دو قسم بوده است، یكى سلوك هدایت و یكى سلوك ضاللت، آن كسى 

خاب دوگانه از قدرت و كه اولى را دارد، مؤمن و آن كس كه دومى را گرفته ظالم است، انت

كند و عزت و حمد مخصوص اوست! سپس اختیار خداوند بیرون نبوده و هر چه بخواهد مى

وضع امتهاى گذشته را كه به خاطر كفران نعمت خداى عزیز و حمید دچار هالكت و 

انقراض شدند، خاطرنشان ساخته، انسانها را بخاطر ظلم و كفران نعمت خدا كه تمام عالم 

  فرماید.توان احصاء نمود، عتاب مىپر كرده و آنها را نمى وجود را
 

 96ص :   12المیزان ج :           سوره ابراهیم 41تا  35هدف آیه 

 برای سرزمین و اهل مکه دعای ابراهیمبیان 
 «نَّْعبَُد األَصنَاَم...!َو إِْذ قَاَل إِْبَرِهیُم َرب اْجعَْل َهذَا اْلبَلََد َءاِمناً َو اْجنُْبنى َو بَنىَّ أَن » 

و اذ قال موسى لقومه » این آیات بعد از تذكرى كه در آیات گذشته یعنى از آیه:

داد، براى بار دوم نعمتهایى به بعد مى!« اذكروا نعمة هللا علیكم اذ انجیكم من آل فرعون ... 

كه همان  - دهد و نخست نعمتهایى را كه خداى سبحان به عموم بندگان مؤمنشرا تذكر مى

كند و سپس نعمتهاى دیگرش را كه به داده یادآورى مى -بنى اسرائیل از ولد ابراهیم باشند 
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سازد و آن دودمان دیگر از نسل ابراهیم یعنى فرزند اسماعیل ارزانى داشته خاطرنشان مى

ى السالم در دعاى خود از خداى تعالنعمتها عبارت است از همان چیزهایى كه ابراهیم علیه

كه یكى از آنها طلب توفیق بر ...!« رب اجعل هذا البلد آمنا » درخواست نموده و گفته بود:

پرستى و یكى نعمت امنیت مكه و یكى تمایل دلها به سوى اهل مكه و یكى اجتناب از بت

ها و غیر آن است و همه آنها بدین جهت كه عزیز و حمید بودن برخوردارى آنان از میوه

 كند ، خاطر نشان شده است! خدا را اثبات 

 
 117ص :  12المیزان ج :           سوره ابراهیم 52تا  42هدف آیه 

 بیان غافل نبودن خدا از ظالمان
ُرُهْم ِلیَْوٍم تَشَخص فِیِه األَْبصُر...!»  ا یَْعَمُل الظِلُموَن  إِنََّما یَُؤّخِ َ َغِفالً َعمَّ  «َو ال تَْحسبنَّ َّللاَّ

آیات قبل بشر را انذار نمود و بشارت داد و به صراط خود دعوت بعد از آنكه در 

نمود و فهمانید كه همه اینها بخاطر این است كه خدا عزیز و حمید است، اینك در آیه اول از 

است كه  اى ختم نموده كه در حقیقت جواب از توهمىآیات مورد بحث آن مطالب را به آیه

ممكن است بعضى فكر كنند كه اگر این حرفها درست است و راستى این دعوت، دعوت 

بینیم این ستمكاران همچنان نبوى و از ناحیه پروردگارى عزیز و حمید است، پس چرا مى

گیرد؟ و به سرگرم تمتعات خویشند؟ و چرا آن خداى عزیز و حمید ایشان را به ظلمشان نمى

زند؟ اگر آن خدا ، خدایى غافل و عوت این پیغمبر و مخالفین او لجام نمىدهان متخلفین از د

كند و بى خبر از اعمال ایشان است و یا خدایى است كه خودش وعده خود را خلف مى

نماید كه چنین خدایى قابل پرستش پیغمبران خود را كه وعده نصرتشان داده بود یارى نمى

 نیست . 

كنند جواب داده كه: نه خداى تعالى از آنچه ستمكاران مىدر آیه مزبور از این توهم 

و چگونه غافل است و  كنداى را هم كه به پیغمبرانش داده خلف نمىغافل نیست و وعده

كند با اینكه او داناى به مكر و عزیزى صاحب انتقام است، بلكه اگر آنها را خلف وعده مى

هد عذابشان را براى روز سختى تاخیر خواگیرد براى این است كه مىبه خشم خود نمى

بیندازد و آن روز جزاست. عالوه بر اینكه در همین دنیا هم آنها را عذاب خواهد كرد، 

و آنگاه سوره مورد بحث را به آیه زیر كه . همچنانكه امتهاى گذشته را هالك نمود

بالغ للناس  هذا» ترین آیات نسبت به غرض این سوره است ختم نموده و فرموده است:جامع

 « و لینذروا به و لیعلموا انما هو اله واحد و لیذكر اولوا االلباب!
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 هدف و فلسفه نزول سوره حجر
 ( 137ص :  12المیزان ج : ) 

 

   سوره حجرو فلسفه نزول  هدف
 

ِحیِم! الر!  تِْلك َءایَت اْلكتَِب َو قُْرَءاٍن »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِینٍ بِسِم َّللاَّ  حجر(/9تا1...« )مُّ

گوید كه نسبت سخن مى «ص»این سوره پیرامون استهزاء كفار به رسول خدا 

  . جنون به آنجناب داده و قرآن كریم را هذیان دیوانگان خوانده بودند

را تسالى خاطر داده  وسلّموآلهعلیههللاپس در حقیقت در این سوره رسول خدا صلى

كند و نفس شریفش را خوشحال و و وى را به صبر و ثبات و گذشت از آنان سفارش مى

 دهد . مردم را بشارت و انذار مى

ا قرار دارد كه ب...!« فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشركین » در این سوره آیه:

یك مساله تاریخى در باره شروع دعوت اسالمى قابل انطباق است و آن مساله این است كه 

در اول بعثت، دعوت خود را علنى نكرد و تا مدت سه و یا چهار و یا « ص»رسول خدا 

نمود، زیرا اوضاع آن قدر نامساعد بود كه اجازه چنین اقدامى پنج سال پنهانى دعوت مى

داد دعوتش را قبول كنند مالقات مدت آحادى از مردم را كه احتمال مىداد، لذا در این نمى

گذاشت تا آنكه خداى تعالى با آیه مذكور كرد و دعوت خود را پنهانى با آنان در میان مىمى

 اش داد تا دعوتش را علنى كند . اجازه

اى كه در این سوره واقع شده و حقایق بسیار مهمى از از جمله آیات برجسته

ء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر و ان من شى» عارف الهى را در بر دارد آیه:م

 است . « انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون!» و آیه:« معلوم!

 
 194ص :   12المیزان ج :           سوره حجر 15تا  10هدف آیه 

 بیان سنت های جاری بین مجرمین  و اقوام فاسد
ِلینَ  َو لَقَدْ »   ...!«أَْرسْلنَا ِمن قَْبِلك فى ِشیَع األَوَّ

بعد از آنكه داستان استهزاء كفار به كتاب خدا و پیغمبرش و معجزه آمدن مالئكه را 

كه به عنوان آیت رسالت اقتراح و پیشنهاد كردند، ذكر نمود، اینك در دنبالش سه دسته از 

و لقد ارسلنا من قبلك » رفته است . یكى آیه: بكار« و لقد» آیات را آورده كه در ابتدائش كلمه

و لقد خلقنا االنسان من » و سوم آیه:« و لقد جعلنا فى السماء بروجا!» است و یكى آیه:...!« 

  «صلصال!

در اولى این معنا را بیان كرده كه استهزاء عادت و سنت جارى مجرمین است و 

  برایشان بیاورى!اینها ایمان آور نیستند ، هر چند كه هر قسم آیتى 
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در دومى این معنا را كه اگر كسى بخواهد ایمان بیاورد به قدر كفایت، آیات آسمانى 

  و زمینى هست!

در سومى این معنا را كه اختالف میان نوع بشر به ایمان و كفر و ضاللت از 

خلقت چیزهایى است كه خداوند در روز آغاز خلقتشان تقدیر و تعیین نمود، از همان ابتداء 

 آدم را خلق كرد و آن ماجراى میان او و مالئكه و ابلیس در امر سجود پیش آمد .
 

 200ص :   12المیزان ج :           سوره حجر 25تا  16هدف آیه 

    خزاین اشیاءو اسرار الهی در آسمانها و زمین و  معارف حقیقیبیان 
 ...!«َها ِللنَِّظِرینَ َو لَقَْد َجعَْلنَا فى السَماِء بُُروجاً َو َزیَّنَّ » 

بعد از آنكه خداى سبحان اعراض مشركین از معجزه قرآن و پیشنهادشان را در 

باره معجزه دیگرى كه عبارت بود از آمدن مالئكه بیان كرد و همچنین جواب از آن را كه 

ممتنع و مستلزم نابودى ایشان است بداد، اینك در این آیات تعدادى از آیات و معجزات زمین 

شمارد ، تا اگر عقل داشته باشند عبرت بگیرند كند بر مىداللت مىو آسمان را كه بر توحید 

 و حجت بر مجرمین تمام شود . 

و در این آیات از معارف حقیقى و اسرار الهى مطالب بلند و دقائق بسیارى گنجانده 

 شده است.
 

 220ص :   12المیزان ج :           سوره حجر 48تا  26هدف آیه 

 ت اولیه  و سعادت و تیره بختی انسانهابیان قضاء الهی در خلق
سنُونٍ »  ْن َحَمٍإ مَّ  ...!«َو لَقَْد َخلَْقنَا االنسَن ِمن صْلصٍل ّمِ

این بیست و سه آیه، سوم از آیاتى است كه به دنبال آغاز سوره كه در باره استهزاى 

 شود. كفار به كتاب خدا و پیغمبرش و درخواست آیتى غیر قرآن بود ایراد مى

این آیات خداى سبحان آغاز خلقت جن و انس و دستور دادنش به مالئكه و ابلیس  در

امتناع ابلیس را كه از جن است و رجم او و گمراهى  كه بر او سجده كنند و سجده مالئكه و

بنى آدم به دست او و به كرسى نشستن قضاى خدا در سعادت متقین و شقاوت گمراهان ، را 

 كند!بیان مى
 

 262ص :   12المیزان ج :           سوره حجر 84تا  49هدف آیه 

 بیان نمونه هائی از بشارت و انذار الهی و سرانجام جوامع فاسد
ِحیمُ »  !     َو نَبِّئُْهْم َعن ضْیِف  !   َو أَنَّ َعذَابى ُهَو اْلعَذَاب األَِلیمُ نَبْئ ِعبَاِدى أَنى أَنَا اْلغَفُوُر الرَّ

 ...!«إِْبَرِهیمَ 

بعد از آنكه خداى تعالى پیرامون استهزائى كه مشركین به رسول خدا 

وسلّم و كتاب نازل بر او و همچنین پیرامون اقتراح آنان كه باید مالئكه را  وآلهعلیههللاصلى

ترین بیان بحث بیاورد و اینكه اگر مالئكه را هم بیاورد ایمان نخواهند آورد، با روشن

فرمود، اینك در این آیات شروع به نصیحت آنان نموده، در دو آیه اول بشارت و انذار 

یعنى داستان میهمانان ابراهیم  -تانى كه جامع هر دو جهت است دهد و آنگاه با ذكر داسمى
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كه براى او بشارت آورده بودند، آن هم بشارتى كه هیچ انتظارش را نداشت و  السالمعلیه

 -ها بود عذاب آورده بودند، آن هم عذابى كه از شدیدترین عذاب السالمبراى قوم لوط علیه

  مطلب را تایید فرمود.

السالم بودند و اى اجمالى به داستان اصحاب ایكه كه قوم شعیب علیهاشارهو سپس با 

 بودند تایید دیگرى كرد. السالماصحاب حجر كه مردم و قوم صالح علیه
 

 276ص :   12المیزان ج :          سوره حجر 99تا  85هدف آیه 

 دستوری برای رسول هللا جهت انجام وظایف عبادی و اعراض از مشرکین
ْفَح َو إِنَّ الساَعةَ الَِتیَةٌ  فَاصفَح الص   َو َما َخلَْقنَا السَمَوِت َو األَْرض َو َما بَْینُهَما إاِل بِاْلَحقّ  »

 ...!«ِمیلَ الجَ 

شود، غرض از آن آیات این در این آیات غرضى كه در آیات قبلى بود خالصه مى

قیام بر انجام ماموریت و رسالت خود و را به  وسلّموآلهعلیههللابود كه رسول خدا صلى

گویند اعراض و گذشت از جفاهاى مشركین دعوت كند و تسالى خاطر دهد كه از آنچه مى

غمگین و تنگ حوصله نگردد، زیرا قضاى حق بر این رانده شده كه مردم را به اعمالشان 

 دهد، همان سزا -كه هیچ شكى در آن نیست  -در دنیا و آخرت و مخصوصا در روز قیامت 

اندازد و به اندازه یك ذره هم از خیر و شر كسى را بدون روزى كه احدى را از قلم نمى

گذارد و با در پیش داشتن چنین روزى، دیگر جاى تاسف خوردن بر كفر كیفر و پاداش نمى

دهد و نیز ماند، چون خدا بدان دانا است و به زودى جزاى اعمالشان را مىكافران باقى نمى

تر تر و واجبى تنگ حوصلگى و اندوه نیست ، چون به خداى سبحان مشغول گشتن مهمجا

  است!

در اینجا خداى سبحان مساله اعراض و گذشت از كفارى را كه او را مسخره 

و همچنین  -همان كفارى كه در ابتداى سوره ذكرشان گذشت  -كردند تكرار كرده مى

عبادت خداى خود بپردازد و خبر داده بود كه خود  سفارش فرموده بود كه به تسبیح و حمد و

كند كه به كار گرداند، اینك در این آیات هم همین را تكرار مىاو شر كفار را از او مى

 پذیرد.رسالت خود مشغول باشد. در همین جا سوره پایان مى
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 هدف و فلسفه نزول سوره نحل

 ( 296ص :  12المیزان ج : ) 

 

 تشریع دینبر کفار و انحصاری بودن  حق غلبه دینبیان 

 به مدینه« ص»شرح هجرت رسول هللاو بیان 
  

ا یُشِرُكونَ »  ِ فَال تَستَْعِجلُوهُ  سْبَحنَهُ َو تَعَلى َعمَّ ِحیِم!  أَتى أَْمُر َّللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُل بِسِم َّللاَّ !  یُنّزِ

وح ِمْن أَْمِرِه َعلى َمن  « یَشاُء ِمْن ِعبَاِدِه أَْن أَنِذُروا أَنَّهُ ال إِلَهَ ِإال أَنَا فَاتَّقُوِن...!اْلَملَئَكةَ بِالرُّ

 نحل(/21تا1)

شود كه صدر این سوره از اگر به دقت در این سوره نظر كنیم ظن قوى پیدا مى

هاى مهاجرتش در مكه در نزدیكى «ص»آیاتى است كه در روزهاى آخر توقف رسول خدا 

ه است و این آیات، چهل آیه اول آن است، كه خداى سبحان در قسمتى از به مدینه نازل شد

آن انواع نعمتهاى آسمانى و زمینى را كه مایه حیات انسانى است و انسان در معاشش از آن 

شود خاطر نشان فرموده و از راه نظام متقن و تدبیر یك نواختى كه در آنها است مند مىبهره

 استدالل فرموده است . بر وحدانیت خود در ربوبیت 

كند بر بطالن پندارهاى مشركین و بى ثمر بودن و در قسمتى دیگر، احتجاج مى

دهد، همچنانكه امتهاى گذشته را كه مثل مساعى ایشان و اینكه به زودى كیفر ایشان را مى

 كند . اینان بودند كیفر داد و به زودى در روز قیامت در حق آنان فصل قضاء مى

اتى امر هللا فال تستعجلوه سبحانه و تعالى عما » ان این آیات را با جمله:خداى سبح

افتتاح نموده و آیات احتجاج را بر تقدیس و تنزیه و تسبیحى كه در آنست متفرع « یشركون!

شود كه غرض عمده از آیات صدر سوره این است كه كرد و از این تفریع چنین فهمیده مى

شود و نیز در دهد و هشدار دهد كه به زودى بر آنان نازل مى از نزدیك بودن امر الهى خبر

گویى گفتند: پس چرا عذابى كه مىاین تفریع تهدیدى است بر مشركین كه از در استهزاء مى

« فاعفوا و اصفحوا حتى یاتى هللا بامره!» شود تا ما را تهدید نماید و نیز با جمله:نازل نمى

كه به زودى حق بر باطل غلبه نموده و توحید بر شرك و دهد بر اینمؤمنین را بشارت مى

یابد، این فهرست آن مطالبى است كه با دقت در آیات صدر سوره ایمان بر كفر ظفر مى

  شود.استفاده مى

غرض سوره خبر دادن به نزدیك شدن امر خداست كه عبارت است از: غلبه دین 

اینكه: تنها خداى تعالى اله معبود است نه  حق بر كفار، كه خداى تعالى این معنا را با بیان

گردد دیگرى چون تدبیر عالم مانند خلقتش قائم به او است و نیز همه نعمتها به او منتهى مى

گیرد پس واجب است همان خدا به تنهائى و هیچ یك از آنها مصنوع غیر او نیست نتیجه مى

  . عبادت شود

است پس واجب است كه غیر دین او دینى  و همچنین با بیان اینكه: دین حق از خدا
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 دهد . و قانونى دیگر تشریع نشود و باز با بیان امورى از دین الهى، توضیح مى

این، آن غرضى است كه معظم آیات این سوره آن را دنبال نموده و با بیانهاى 

نماید، در ضمن بیان این غرض ، آیاتى هم هست كه مساله هجرت و مختلفى تعقیب مى

 نماید.اى مطالب مناسب با آن را ایراد مىرهپا
 

 330ص :   12المیزان ج :           سوره نحل 40تا  22هدف آیه 

 ناشی از انکار توحید عیوب وصفات بد مشرکینبیان 
نِكَرةٌ َو ُهم »  ستَْكبُرونَ إِلَُهكْم إِلَهٌ َوِحٌد  فَالَِّذیَن ال یُْؤِمنُوَن بِاالَِخَرِة قُلُوبُهم مُّ  ....!«مُّ

این آیات، قسمت دوم از آیات صدر سوره است، قسمت اولش متضمن بیان توحید 

ربوبیت و اقامه حجت علیه مشركین و انذار آنان به آوردن عذاب و تنزیه خداى سبحان از 

  . شرك ایشان بود

 و این قسمت یعنى قسمت دوم، متضمن مطالبى است كه مناسب با آن بیان است از

قبیل بیان عیبهاى مشركین و صفات بد آنان، كه همه ناشى از انكار توحید است و مانند 

سخنان باطل و استكبارشان در برابر خدا و استهزاء آیات او و انكار حشر و نیز متضمن 

بیان بطالن این سخنان و تهدید ایشان است به آمدن عذاب دنیوى و هشدارشان از عذاب 

 و نیز حقایقى دیگر .روز مرگ و روز قیامت 
 

 367ص :   12المیزان ج :           سوره نحل 64تا  41هدف آیه 

 بیان هجرت رسول خدا و وعده نیکوی خدا برای مهاجرین در راه خدا
ْنیَا َحسنَةً  َو ألَْجُر االَ »  ئَنَُّهْم فى الدُّ ِ ِمن بَْعِد َما ظِلُموا لَنُبَّوِ ِخَرِة أَْكبُر  لَْو كانُوا َو الَِّذیَن َهاَجُروا فى َّللاَّ

 ...!«یَْعلَُمونَ 

دو آیه اول این آیات داستان هجرت را یادآورى نموده و به مهاجرین در راه خدا 

دهد و ما بقى آیات، داستان شرك مشركین و تشریع احكام وعده نیكویى در دنیا و آخرت مى

اب مفصلى است به گفتار بدون اذن خدا را كه كار مشركین بود تعقیب و بر حسب معنا جو

دانستند مشركین كه دعوت نبوى به ترك عبادت آلهه و ترك تشریع احكام را امرى محال مى

 ...!« لو شاء هللا ما عبدنا » گفتند:و مى

مراد از مهاجرت در خدا این است كه مهاجرت براى كسب رضاى خدا باشد و این 

  نداشته باشند!هدف محیط به ایشان باشد و جز آن هدف دیگرى 

مهاجرین در راه خدا براى دین مهاجرت كردند كه مجتمعى اسالمى و پاك تشكیل 

دهند كه در آن مجتمع جز خدا كسى پرستش نشود و جز عدل و احسان چیزى حكومت نكند 

و یا براى این بود كه به مجتمعى وارد شوند و در آن منزل كنند كه وضعش چنین باشد، پس 

اى داده شدند آن حسنه همین مجتمع اى داشتند و یا وعده حسنهن امید حسنهاگر از مهاجرتشا

صالح بود و نیز اگر آن شهر را كه بدان مهاجرت كردند، ستودند براى این بود كه جاى 

تشكیل چنین مجتمعى بوده نه براى اینكه آب و هوایش خوب بوده، پس هدف و غرض از 

ا به آن برسند همین مجتمع صالح بوده چه اینكه اى كه وعده داده شدند كه در دنیحسنه

 گیرند . اى كه در آن شهر به خود مىمقصود از حسنه شهر باشد و یا حالت حسنه



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                             کتاب هفتاد و ششم: هدف آیه ها و سوره های قرآن 2 32

 

 415ص :   12المیزان ج :           سوره نحل 77تا  65هدف آیه 

 اثبات توحید و بعث و نبوت با شمارش نعمت های الهی
ُ أَنَزَل ِمَن السمَ »   ...!«اِء َماًء فَأَْحیَا بِِه األَْرض بَْعَد َمْوتَها  إِنَّ فى ذَِلك الَیَةً لِّقَْوٍم یَسَمعُونَ َو َّللاَّ

هاى الهى و نتیجه گرفتن توحید و رجوعى است بعد از رجوع به شمردن نعمت

 اى است به مساله تشریع ، كه عبارت است از نبوت!نتیجه گرفتن بعث از این آیات و اشاره
 

 449ص :   12المیزان ج :           سوره نحل 89تا  78آیه هدف 

 با بیان نعمت های الهی   بعث و نبوتو مسئله  اثبات وحدانیت در ربوبیت

ُ أَْخَرَجُكم»  ً َو َجعََل لَُكُم السْمَع َو األَْبصَر َو األَْفئَِدةَ   َو َّللاَّ َهتُِكْم ال تَْعلَُموَن شْیئا ن بُطوِن أُمَّ لَعَلَُّكْم ّمِ

 ...!«تَشُكُرونَ 

شمارد و سپس كالم را معطوف هاى الهى را بر مىاین آیات، تعدادى دیگر از نعمت

كند كه آن نتیجه، حق محض در مساله وحدانیت خداى تعالى در اى مىبه سوى نتیجه

ات ربوبیت و در مساله بعثت در قیامت و در مساله نبوت و شرایع عینا مانند دسته قبلى آی

 است كه در آنها نیز برداشت سخن بهمین منوال بود!
 

 474ص :   12المیزان ج :           سوره نحل 105تا  90هدف آیه 

 ابالغ احکام الهی در مکه برای اصالح حال عمومی جامعه
َ یَأُْمُر بِاْلعَْدِل َو االْحسِن َو إِیتَاى ِذى اْلقُْربى َو یَْنَهى َعِن »  اْلفَْحشاِء َو اْلُمنكِر َو اْلبَْغِى  یَِعظُكْم إِنَّ َّللاَّ

 «لَعَلَّكْم تَذَكَُّروَن...!

این آیات برخى از احكام را كه با اسالم قبل از هجرت سازگار است و مایه اصالح 

حال عمومى اجتماع است مانند نهى از فحشاء و منكر و ستم و آنچه ملحق به آن است مانند 

كند و نیز مطالب مىدان و نهى از شكستن عهد و سوگند ذكر امر به سركشى از خویشاون

 كند كه مناسب اینها باشد و آن را اثبات كند . دیگرى را یادآورى مى
 

 

 508ص :   12المیزان ج :           سوره نحل 111تا  106هدف آیه 

 ثابت قدم  و کیفر مرتدین از دین  پاداش مهاجرینو  حکم تقیهبیان 
 

ن شَرَح بِاْلُكْفِر صْدراً  َمن كفَرَ »  ِ ِمن بَْعِد إِیَمنِِه ِإال َمْن أُكِرَه َو قَْلبُهُ ُمطَمئنُّ بِاالیَمِن َو لَِكن مَّ بِاَّللَّ

ِ َو لَُهْم َعذَاٌب َعِظیمٌ  َن َّللاَّ  ...!فَعَلَْیِهْم َغضٌب ّمِ

دید نموده در این آیات علیه كفارى كه بعد از ایمان به خدا كافر گشته و مرتد شدند ته

و مهاجرین را كه در جهاد خود دچار زحمت گشته و در راه خدا صبر كردند وعده جمیل 

 داده و متعرض حكم تقیه نیز شده است.
 

 519ص :   12المیزان ج :           سوره نحل 128تا  112هدف آیه 

 و انطباق دین اسالم و دین ابراهیم  بیان احکام حرام و حالل
ن كلّ َو ضَرب »  طَمئنَّةً یَأْتِیَها ِرْزقَُها َرَغداً ّمِ ُ َمثاَلً قَْریَةً كانَت َءاِمنَةً مُّ ِ   َّللاَّ َمكاٍن فَكفََرت بِأَْنعُِم َّللاَّ

ُ ِلبَاس اْلُجوع َو اْلَخْوِف بَِما كانُوا یَصنَعُونَ   ...!«فَأَذَقََها َّللاَّ
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ر آیات قبل بود، در این آیات كند كه داین دسته از آیات، تتمه احكامى را بیان مى

خوردنیهاى حرام و حالل را بیان نموده از تحریم و تحلیل بدعتى و بدون اذن خدا نهى 

اى از احكام را كه براى یهود تشریع شده بود و سپس نسخ شد ذكر نموده، كند و نیز پارهمى

عطف نموده و این گذشت « و اذا بدلنا آیة مكان آیة...!» در حقیقت مساله نسخ كه در آیه:

نازل شده دین  وسلّموآلهعلیههللاسازد كه: آنچه بر رسول خدا صلىمعنا را خاطر نشان مى

فرسا كه در دین یهود ابراهیم است كه بر اساس اعتدال و توحید بنا شده و آن احكام طاقت

 بود از دین او برداشته شده است . 

به صبر و احتساب نموده و با وعده و در آخر امر به عدالت در مجازات و دعوت 

جمیل به نصرت و كفایت براى كسانى كه تقوى پیشه نموده و احسان كنند آن را خاتمه 

 دهد .مى

 

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره اسری
 ( 3ص :  13المیزان ج : ) 

 
 

 رسول هللا "ص" معراج خدای تعالی و بیان تسبیح

 مقدرات بنی اسرائیل
 

َن اْلَمسِجِد اْلَحَراِم إِلى اْلَمسِجدِ »  ِحیِم !   سْبَحَن الَِّذى أَسَرى بِعَْبِدِه لَْیالً ّمِ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  األَْقصا بِسِم َّللاَّ

 « الَِّذى بََرْكنَا َحْولَهُ ِلنِریَهُ ِمْن َءایَِتنَا  إِنَّهُ ُهَو السِمیُع اْلبَِصیُر!

   اسری(/1)

مساله توحید و تنزیه خداى تعالى از هر شریكى كه تصور شود این سوره پیرامون 

كند، اما مساله تسبیح خدا را بر مساله حمد و ثناى باشد و با اینكه در این مورد بحث مىمى

سبحان » او غلبه داده و بیشتر به قسم دوم پرداخته است، همچنان كه ابتداى آن را با جمله:

و در خالل سوره هم پى در پى تسبیح او را تكرار  شروع كرده...!« الذى اسرى بعبده 

قل سبحان » و جایى دیگر فرموده:« سبحانه و تعالى عما یقولون!» نموده، یك جا فرموده:

اى كه سوره به آن ختم و حتى در آیه...!« و یقولون سبحان ربنا » و یا فرموده:« ربى!

ا بر تنزهش از داشتن شریك و ولى شود نیز معناى تسبیح خداى را متذكر گردیده و او رمى

و قل الحمد هلل الذى لم یتخذ ولدا و لم یكن له شریك فى الملك »  و اتخاذ فرزند ستوده و فرموده است:

 «و لم یكن له ولى من الذل و كبره تكبیرا!

كند كه آن عبارت است از تسبیح خداى تعالى، سوره مورد بحث هدفى را دنبال مى

وسلّم و سیر آن وآلهعلیه هللاا اشاره به داستان معراج رسول خدا صلىاین سوره مطلب را ب
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حضرت از مسجد الحرام به مسجد اقصى) كه همان بیت المقدس باشد و بنائى است مرتفع 

براى بنى اسرائیل بنا نمودند و خدا آن را خانه  كه داوود و سلیمان علیهماالسالم« هیكل»

  موده و متذكر شده است.مقدس ایشان قرار داد،( شروع ن

آنگاه كالم را به مناسبت، به مقدرات بنى اسرائیل كشانده، از عزت و ذلت آنان و 

كرده و هر وقت كه كردند سربلندشان مىاینكه خداوند در هر روزگارى كه او را اطاعت مى

اب ساخته، سخن گفته و نیز كیفیت نزول كتآمدند ذلیل و خوارشان مىاز در عصیان در مى

 بر آنان و پیرامون دعوت آنان به توحید و نفى شرك توضیح داده است . 

سپس به همین مناسبت كالم را به وضع این امت معطوف ساخته، كه بر این امت 

برند و اگر عصیان بورزند عقاب نیز كتاب نازل كرده پس اگر اطاعت كنند اجر مى

كنند و به طور كلى با هر مالى است كه مىشوند و مالك كار ایشان مانند آنان به همان اعمى

كنند و سنت الهى در امتهاى گذشته نیز بر همین منوال انسانى بر طبق عملش معامله مى

 بوده است . 

پس آنگاه حقایق مهم و بسیارى از معارف مربوط به مبدأ و معاد و شرایع عامه از 

  . كنداوامر و نواهى و غیر آن را بیان مى

قل ادعوا هللا او ادعوا الرحمن ایا ما » برجسته، در این سوره آیه شریفه:و از آیات 

بگو چه خدا را بخوانید و چه رحمان را ، به هر نامى كه  -تدعوا فله االسماء الحسنى 

كال نمد هؤالء و هؤالء من عطاء ربك و » و نیز آیه:«  بخوانید براى او است اسماى حسنى!

ر یك از طایفه مؤمن و غیر مؤمن را از عطاء پروردگارت ه -ما كان عطاء ربك محظورا 

و ان من قریة اال نحن » و نیز آیه:« رسانیم و عطاء پروردگار تو ممنوع نیست!مدد مى

 . و همچنین آیات دیگر، است« آنیم! اى نیست مگر آنكه ما هالك كنندهو هیچ قریه -مهلكوها 

 
 

  44ص :    13المیزان ج :              سوره اسری 8تا2هدف آیه 

 ها  امت در هدایت سنت الهیبیان 
 «َوَءاتَْینَا ُموسى اْلِكتَب َو َجعَْلنَهُ ُهًدى لِّبَنى إِسرِءیَل أاَل تَتَِّخذُوا ِمن ُدونى َوكیالً...!» 

آید كه در مقام از ظاهر سیاق این آیات كه در صدر سوره قرار دارند چنین برمى

بیان این معنا است كه سنت الهى در امتها و اقوام مختلف انسانى همواره بر این بوده است 

كه ایشان را به راه بندگى و توحید هدایت نموده و رسیدن به آن را برایشان ممكن ساخته و 

هاى دنیا و آخرت را در اختیارشان تن و نپذیرفتن مخیر نموده است، نعمتایشان را در پذیرف

قرار داد و ایشان را به همه رقم اسبابى كه در اطاعت و معصیت بدان نیازمندند مسلح و 

مجهز ساخت تا اگر اطاعت و احسان كنند به سعادت دنیا و آخرت پاداششان دهد و اگر گناه 

 ى در دنیا و عذاب آخرت كیفرشان كند . و عصیان ورزند به نكال و خوار

مذكور به منزله مثالى است كه كیفیت و  توان گفت كه هفت آیهبنا بر این مى

سازد، بدین شرح كه خدا بر چگونگى جریان این سنت عمومى را در بنى اسرائیل مجسم مى

دایشان راه پیغمبرشان كتاب نازل كرد و آن را هدایتى قرار داد تا به وسیله آن به سوى خ
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یابند و در آن كتاب چنین پیشگوئى كرد كه به زودى ترقى نموده و در اثر همان ترقى، 

طغیان و تباهى خواهند ورزید و خداوند با مسلط نمودن دشمن، بر آن قوم ، انتقام سختى از 

آنان خواهدگرفت و خوارشان خواهد ساخت و دشمن آنقدر از ایشان بكشد و اسیر كند تا آن 

گردند، در آنوقت رور و طغیانشان فروكش نموده دوباره به سوى اطاعت خدا برمىكه غ

خدا هم به نعمت و رحمت خود برگشته باز سرو سامانى به ایشان خواهد داد، باز براى بار 

 گردد . دوم طغیان خواهند ورزید و خدا هم به عذاب خود برمى

تگانه مورد بحث به منزله توطئه و آید كه آیات هفاز این بیان این نتیجه به دست مى

چینى براى بیان جریان همین سنت است در امت اسالم و در حقیقت این چند آیه نظیر زمینه

 جمله معترضه است میان آیه اول و آیه نهم.
 

 

  61ص :    13المیزان ج :              سوره اسری 22تا9هدف آیه 

 بیان سنت الهی در ملت اسالم 
ْم أَْجراً  َهذَا اْلقُْرَءاَن یْهِدى ِللَّتى ِهَى أَْقَوُم َو یُبَشُر اْلُمْؤِمنِینَ إِنَّ »  ُُ الَِّذیَن یَْعَملُوَن الصِلَحِت أَنَّ لهَ

 «َكبِیراً...!

آیات سابق از سوره اسری، جریان سنت الهى را در هدایت انسان به سوى حق و 

كرد و خالصه آن سنت این بود كه خداوند هر كس را كه دعوت دین توحید خاطرنشان مى

حق را اجابت كند در دنیا و آخرت سعادتمند گرداند و هر كه را كه به حق كفر ورزیده و از 

 و آخرت عقاب كند . امر او سرپیچى نماید در دنیا 

و اگر نزول تورات و حوادثى را كه بعد از آن، براى بنى اسرائیل پیش آمده، ذكر 

  فرمود از باب تطبیق حكم كل این سنت بر افراد و مصادیق آن بود.

سازد و و این دسته از آیات جریان همان سنت را در این امت خاطر نشان مى

جریان یافت در این امت نیز  السالمموسى علیه فرماید كه به همان نحو كه در امتمى

گیرد كه پس باید از شرك اجتناب ورزیده و همواره مالزم یابد، آنگاه نتیجه مىجریان مى

  طریق توحید باشند!
 

  105ص :    13المیزان ج :             سوره اسری 39تا23هدف آیه 

 کلیات دینذکر برخی از 
ا یَْبلُغَنَّ ِعنَدك اْلكبَر أََحُدُهَما أَْو ِكالُهَما فاَل َو قَضى َربُّك أاَل »  ً  إِمَّ تَْعبُُدوا إاِل ِإیَّاهُ َو بِاْلَوِلَدْیِن إِْحسنا

َما أٍُف َو ال تَنَهْرُهَما َو قُل لَُّهَما قَْوالً كِریماً...  ُُ  !«تَقُل لهَّ

ان هذا » آیه شریفه:كند و در حقیقت دنباله این آیات بعضى از كلیات دین را ذكر مى

 است ....!« القرآن یهدى للتى هى اقوم 
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  141ص :    13المیزان ج :             سوره اسری  55تا  40هدف آیه 

 و سرزنش مشرکین  بیان مسئله توحید
 «قَْوالً َعِظیماً...! َربُّكم بِاْلبَنِیَن َو اتَخذَ ِمَن اْلَملَئَكِة إِنَثاً  إِنَّكْم لَتَقُولُوَن کمْ أَ فَأَصفَا» 

در این آیات مساله توحید و سرزنش مشركین دنبال شده است كه چگونه خدایانى 

اند و چگونه با آمدن قرآن و ادله اند و مالئكه كرام را زنانى پنداشتهبراى خود درست كرده

مساله  فهمند و در عوض فرستاده ما را وتوحید آن، باز هم متنبه نشده و آیات قرآنى را نمى

گویند و همچنین مطالبى كنند و سخنان زشتى در باره خدا مىبعث و نشور را مسخره مى

 دیگر . 
 

  173ص :    13المیزان ج :            سوره اسری  65تا  56هدف آیه 

 بیان سنت الهی در چگونگی عذاب امت آخرین
ن ُدونِِه فاَل »   «یَْمِلُكوَن َكشف الضّرِ َعنُكْم َو ال تْحِویالً...!قُِل اْدُعوا الَِّذیَن َزَعْمتُم ّمِ

در این آیات در باره مساله توحید به گونه دیگرى احتجاج شده و ربوبیت خدایانى 

پرستیدند ابطال گردیده و حاصلش این است كه بتها قادر به رفع گرفتاریها و كه مشركین مى

آنها در احتیاج به خداى سبحان مانند خود  برداشتن آنها از پرستش كنندگان خود نیستند، بلكه

اى به درگاه خدا هستند و رحمت او را امیدوار پرستانند، كه همواره در جستجوى وسیلهبت

 و از عذاب او بیمناكند!

ها و عذابها همه به دست خداى تعالى است  و او در و مساله گرفتاریها و هالكت

روز قیامت هالك كند و یا به عذاب شدیدى مبتال  اى را قبل ازكتاب خود نوشته كه هر قریه

سازد، در بین امتهاى گذشته هم همین معنا را اعمال كرده، براى هر امتى آیات و معجزات 

كردند دنبالش عذاب انقراض ورزیدند و آن را تكذیب مىفرستاده و چون كفر مىخود را مى

جزات كه دنبالش عذاب استیصال فرستاده ولى در امت آخرین از آوردن آن معآور را مى

 است خوددارى كرد . 

آرى خداوند چنین خواست كه رفتار ایشان را با هالكت تالفى نكند، چیزى كه هست 

كند، شان را گمراه مىاصل فساد در میان آنان رو به پیشرفت است و به زودى شیطان همه

 سازد و این امرىشان مىآن وقت است كه وعده خدا در باره آنان محقق گشته و خدا هالك

 است شدنى!
 

  208ص :    13المیزان ج :            سوره اسری  72تا  66هدف آیه 

 خدا و کشف ضّر  برای  انحصار قبولی دعااثبات 
بُُّكُم الَِّذى یُْزِجى لَكُم اْلفُْلك فى اْلبَْحِر ِلتَْبتَغُوا ِمن فَضِلِه  إِنَّهُ كاَن بُِكْم »   «َرِحیماً...!رَّ

این آیات در مقام تكمیل نمودن آیات قبلى است و مساله استجابت دعا و كشف ضر 

 نماید.كرد در باره خداى سبحان اثبات مىرا كه آیات قبل، از بتها و خدایان مشركین نفى مى

ختم شده و با آن ...!« یوم ندعوا كل اناس بامامهم » اینكه احتجاج مزبور با آیه:

اشاره به این معنا كرده كه این هدایت و ضاللتى كه مورد بحث بود در آخرت نیز مالزم 
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انسان است و نشاه آخرت مطابق نشاه دنیا است، هر كه در دنیا بینا باشد در آخرت هم بینا 

 جا كور باشد آنجا هم كور و بلكه گمراهتر است!است و هر كه در این
 

 

 236ص :    13المیزان ج :           سوره اسری  81تا  73هدف آیه 

 از تمایل به مشرکین« ص»نهی رسول هللا
 «َخِلیالً...! لَیَْفتِنُونَك َعِن الَِّذى أَْوَحْینَا إِلَْیك ِلتَْفتِرى َعلَْینَا َغیَرهُ  َو إِذاً التَخذُوك َو إِن كاُدوا» 

اى از نیرنگهاى مشركین را كه به قرآن و به پیغمبر این آیات گوشه

وسلّم زدند و تعدى و پافشارى كه در انكار توحید و معاد كردند یادآور شده، وآلهعلیههللاصلى

  . كنددر همین باره علیه ایشان احتجاج و استدالل مى

نسبت به قسمتى از  وسلّموآلهعلیههللاآرى آنها خواسته بودند كه رسول خدا صلى

  نیز خواستند او را از مكه بیرون كنند. دستورات، با آنان مداهنه كند و

كند كه مبادا به به همین جهت در این آیات به شدیدترین بیان آن جناب را تهدید مى

ه اگر آن طرف مشركین و لو هر قدر هم اندك باشد میل پیدا كند و ایشان را هشدار داده ك

  . جناب را از مكه بیرون كنند هالكشان فرماید

به نماز و توسل به درگاه  وسلّموآلهعلیههللادر این آیات توصیه رسول خدا صلى

 پروردگار در آغاز كالم و هم در انجام آن و نیز اعالم به ظهور حق آمده است!
 

 

  249ص :    13المیزان ج :            سوره اسری  100تا  82هدف آیه 

 بیان شفا و رحمت بودن قرآن 
ْلُمْؤِمنِیَن  َو ال یَِزیُد الظِلِمیَن إاِل َخساراً »  ُل ِمَن اْلقُْرَءاِن َما ُهَو ِشفَاٌء َو َرْحَمةٌ لِّ  ...!«َو نُنّزِ

كند و مجددا آن در این آیات براى دومین بار به مساله معجزه بودن قرآن اشاره مى

 خواند. كند و نیز رحمت و بركتش مىبوت معرفى مىرا آیت و معجزه ن

خواهد این جهت را بیان كند كه قرآن شفا و رحمت است و به در این آیات مى

عبارت دیگر اصالح كننده كسى است كه خود نفسى اصالح طلب داشته باشد و گر نه همین 

معجزه نبوت است، قرآن نسبت به ستمكاران خسارت و زیان است و با اینكه این قرآن 

دهد خواهند و آنگاه جوابشان را مىمى وسلّموآلهعلیههللاهاى دیگر از رسول خدا صلىمعجزه

و البته غیر آنچه گفته شد ملحقاتى هم در این آیات آمده كه از آن جمله پرسش از چگونگى 

 روح و جواب از آن است.

 
  300ص :    13المیزان ج :             سوره اسری  111تا  101هدف آیه 

 «ص»بیان برخورد فرعونیان با موسی و مشرکین قریش با رسول هللا
ك َو لَقَْد َءاتَْینَا ُموسى تِسَع َءایَِت بَیِّنٍَت  فَسئَْل بَنى إِسرِءیَل إِْذ َجاَءُهْم فَقَاَل لَهُ فِْرَعْوُن إِنى ألَظنُّ » 

 «یَُموسى َمسُحوراً...!

و معجزه قرآنش و اعراض  وسلّموآلهعلیههللاول خدا صلىدر این آیات وضع رس
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 السالممشركین از آن جناب و طلب نمودن معجزاتى بیهوده تشبیه شده به وضع موسى علیه

و معجزات نبوتش و اعراض فرعون از آن معجزات و نسبت سحر به وى دادن و پس از 

و نیز به بیان معارفى دیگر  تشبیه مجددا به وصف قرآن كریم و سبب نزول تدریجى آن

 پردازد .مى

 
 

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره کهف
 ( 325ص :  13المیزان ج : ) 

 

 دعوت به اعتقاد حق و عمل صالح و  نفی دوگانه پرستی  

ِ الَِّذى أَنَزَل َعلى َعْبِدِه اْلِكتَب َو لَْم »  ْمُد َّللَّ َُ ِحیِم!   الْح ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  «یْجعَل لَّهُ ِعَوَجا...!بِسِم َّللاَّ

 کهف(/8تا1) 

كند به اعتقاد حق و عمل صالح همچنانكه از این سوره با انذار و تبشیر دعوت مى

فمن » فرماید: شود و نیز از آیه آخر سوره كه مىدو آیه اولش هم بوى این معنا استشمام مى

  !«احدا كان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عمال صالحا و ال یشرك بعبادة ربه 

در این سوره مساله نفى فرزند داشتن خدا مورد عنایت و توجه زیادى واقع شده 

دهد كه براى خدا فرزند مى بینیم تهدید و انذار را به كسانى اختصاصاست نظیر اینكه مى

و » فرماید:مجددا مى« لینذر باسا شدیدا من لدنه!» فرماید:اند، یعنى بعد از آنكه مىقائل شده

 !«الذین قالوا اتخذ هللا ولدا  ینذر

پس در این آیه روى سخن با دوگانه پرستان است، كه قائل به فرزندى مالئكه و جن 

و مصلحین بشر براى خدا هستند و همچنین خطاب به نصارى است كه قائل به فرزندى 

نقل مسیح براى اویند و بعید نیست كه روى سخن به یهود هم باشد ، چون خود قرآن از یهود 

  . اند ُعزیر پسر خدا استكرده كه گفته

بعید نیست كسى بگوید كه غرض از نزول این سوره بیان سه داستان عجیب است 

كه در قرآن كریم جز در این سوره ذكر نشده، یكى قصه اصحاب كهف و دیگرى داستان 

القرنین موسى و آن جوانى كه در راه به سوى مجمع البحرین دیدار نمود و سوم حكایت ذى 

و آنگاه از این سه داستان در غرض سوره كه اثبات نفى شریك و تشویق بر تقوى و ترس 

 از خدا است استفاده كند . 
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  336ص :   13المیزان ج :            سوره کهف  26تا  9هدف آیه 

 در زندگی زمینی غفلت انسانهاو عوامل  اصحاب کهف داستانبیان 
قِیِم كانُوا ِمْن آیاتِنا َعَجباً أَْم َحِسْبَت أَنَّ »   ...!«أَْصحاَب اْلَكْهِف َو الرَّ

كند كه یكى از سه سؤالى است كه یهود این آیات داستان اصحاب كهف را ذكر مى

به مشركین یاد دادند تا از رسول خدا )ص( بپرسند و بدین وسیله او را در دعوى نبوتش 

 بیازمایند.

داستان مزبور با آنها شروع شده اشعار به این دارد كه اى كه گانهسیاق آیات سه

قصه كهف قبال به طور اجمال در بین مردم معروف بوده، مخصوصا این اشعار در سیاق 

قِیِم كانُوا ِمْن آیاتِنا َعَجباً » آیه: خورد بیشتر به چشم مى!« أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصحاَب اْلَكْهِف َو الرَّ

نَْحُن نَقُصُّ َعلَْیَك » این آیات براى تفصیل قضیه است كه از جمله:  فهماند كه نزولو مى

 .شودشروع مى...!« نَبَأَُهْم بِاْلَحّقِ 

و وجه اتصالش به آیات قبل این است كه با اشاره به این داستان و اینكه جاى تعجب 

روى زمین كند، كه اگر خداى تعالى موجودات در آن نیست همان مطالب گذشته را تایید مى

را در نظر بشر جلوه داده و دلهاى آدمیان را مجذوب آنها نموده تا بدانها ركون و اطمینان 

كنند و توجه خود را بدانها معطوف دارند، همه به منظور امتحان است. و همچنین اگر پس 

اندازد و به از گذشتن اندك زمانى همه آنها را با خاك یكسان نموده، از نظر انسان مى

دهد، همه و همه آیاتى است الهى نظیر آیتى كه در داستان اصحاب ت سرابى جلوه مىصور

كهف هست، كه خدا خواب را بر آنان مسلط نمود و در كنج غارى سیصد سال شمسى به 

اند خوابشان برد و وقتى بیدار شدند جز این به نظرشان نرسید كه یا یك روز در خواب بوده

هاى آن و ث هر انسان در دنیا و اشتغالش به زخارف و زینتاى از روز پس مكو یا پاره

اش نسبت به آنها و غفلتش از ماسواى آن، خود آیتى است نظیر آیتى كه در داستان دلباختگى

اى از اصحاب كهف است. همانطور كه آنها وقتى بیدار شدند خیال كردند روزى و یا پاره

اى كنند یك روز و یا پارهبینند خیال مىود را مىاند، انسانها هم وقتى روز موعروز خوابیده

 اند!از یك روز در دنیا مكث كرده

پس آیت اصحاب كهف در بین سایر آیات الهى پیشامدى نوظهور و عجیب نیست، 

 .گرددبلكه داستانى است كه همه روزه و تا شب و روزى هست، تكرار مى
 

  414ص :  13ج :  المیزان           سوره کهف  31تا  27هدف آیه 

 دربرابر دینداران و بی دینان وظیفه رسول هللابیان 
َل ِلكِلَمتِِه َو لَن تِجَد ِمن ُدونِِه ُمْلتََحداً...!»   َو اتُْل َما أُوِحَى إِلَْیك ِمن كتَاِب َربِّك  ال ُمبَّدِ

 در این آیات رجوع و انعطافى به ما قبل هست به آن جائى كه گفتار قبل از داستان

اصحاب كهف بدانجا منتهى گردید، یعنى به تاسف خوردن و ناشكیبائى رسول خدا 

آورند و به كتابى كه برایشان نازل شده از اینكه چرا مردم ایمان نمى وسلّموآلهعلیههللاصلى

  . كنندگروند و چرا دعوت حقه او را قبول نمىنمى

وسلّم را تسلیت وآلهعلیههللاآیات مورد بحث عطف بدانجا است كه رسول خدا صلى
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داد به اینكه سراى دنیا بالء و امتحان است و آنچه زینت دارد به زودى به صورت خاك مى

آید، پس دیگر سزاوار نیست به خاطر این مردم خود را ناراحت كنى و دلتنگ خشك در مى

 آورند . پذیرند و به كتاب خدا ایمان نمىشوى كه چرا دعوتت را نمى

بر تو واجب است صبر و حوصله كردن با این مشت فقرائى است كه ایمان  آنچه

خوانند و هیچ توجهى به این توانگران كافر كیش كه اند و مدام پروردگار خود را مىآورده

دانند این زینتها به بالند ندارند، چون مىهمواره به ثروت خود و زینت حیات دنیایشان مى

شود، لذا همواره دنیاداران را به سوى ل مىزودى به صورت خاكى خشك مبد

 خوانند ، و دیگر كارى به كارشان ندارند . پروردگارشان مى

خواهد كفر بورزد، چیزى به عهده خواهد ایمان بیاورد و هر كه مىهر كه مى

نیست، آنچه وظیفه او است كه باید در مواجهه با آنان  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

كند این است كه در صورت ایمان آوردن، با شادمانى و در صورتى كه ایمان  رعایت

 نیاورند، با تاسف با آنان مواجه نشود، بلكه همان ثواب و عقاب خداى را تذكر دهد!
 

 425ص :   13المیزان ج :            سوره کهف  46تا  32هدف آیه 

 به اموال و اوالد و سایر زینتهای دنیا واقعیت مالکیت آدمیبیان 
ُجلَیِن َجعَْلنَا ألََحِدِهَما َجنَّتَیِن ِمْن أَْعنٍَب َو َحفَْفنَُهَما بِنَْخٍل َو اضِرب لهُ »  ثاَلً رَّ َو َجعَْلنَا بَْینُهَما م مَّ

 ً  «!َزْرعا

این آیات متضمن دو مثل است كه حقیقت ملكیت آدمى را نسبت به آنچه در زندگى 

اند و هاى فریب دهنده و سریع الزوالاند و زینتكه زخارف زندگى -ا از اموال و اوالد دنی

سازند و واهمه او را تا حدى مجذوب خود آدمى را از یاد پروردگارش غافل و مشغول مى

قبوالند كه راستى كند و به خیالش مىسازد كه به جاى خدا به آنها ركون و اعتماد مىمى

فهماند كه این فكر جز وهم و خیال چیز دیگرى نیست، به كند و مىبیان مى -مالك آنها است 

شهادت اینكه وقتى بالیى از ناحیه خداى سبحان آمد همه را به باد فنا گرفته براى انسان 

ماند و جز آرزوهاى كاذب اى كه بعد از بیدارى از عالم رؤیا به یاد مىچیزى جز خاطره

 گذارد . باقى نمى
 

 444ص :   13المیزان ج :            سوره کهف  59تا  47آیه هدف 

 و کیفر پیروی از شیطان در قیامت تنهائی انسانبیان 

 «بَاَل َو تََرى األَْرض بَاِرَزةً َو َحشْرنَُهْم فَلَْم نُغَاِدْر ِمنُهْم أََحداً...!َو یَْوَم نُسیُر الجِ » 

كند و به بیان اینكه این آیات متصل به آیات قبل است و در پى همان آیات سیر مى

این اسباب ظاهرى و زخارف فریبنده دنیوى كه زینت حیات هستند به زودى زوال و نابودى 

كند كه مالك نفع و ضرر خویش پردازد و براى انسان روشن مىشود مىبر آنها عارض مى

 بیند . ماند همان عمل او است كه بر طبقش كیفر و یا پاداش مىىنیست و آنچه براى انسان م

فرماید كه هر انسانى تك در این آیات ابتدا ، مساله قیام قیامت مطرح شده و بیان مى

گردد و سپس مساله و تنها بدون اینكه كسى به غیر از عملش همراه او باشد محشور مى

كند كه پیروانش او به امر پروردگار را ذكر مى امتناع ابلیس از سجده بر آدم و فسقش نسبت
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گیرند و به جاى خدا او را كه دشمن ایشان است سرپرست خود و ذریه او را اولیاى خود مى

  . كننداتخاذ مى

كند كه در آن روز خداوند خود پیروان آنگاه دو باره مساله قیامت را عنوان مى

كند ، در حالى كه رابطه ته بودند احضار مىشیطان و نیز شیطانها را كه شریك خدایش گرف

 میان آنان قطع شده باشد . 

و در آخر آیاتى چند در خصوص وعده و وعید آمده و مجموع آیات از نظر هدف با 

 آیات قبل متصل است.
 

 466ص :   13المیزان ج :            سوره کهف  82تا  60هدف آیه 

 واقعیت حوادث ظاهری"ع"  درباره  تعلیمات خضر به موسیشرح 
 «َو إِْذ قَاَل ُموسى ِلفَتَاهُ ال أَْبَرُح َحتى أَْبلَُغ َمْجَمَع اْلبَْحَرْیِن أَْو أَْمضَى ُحقُباً...!» 

در این آیات داستان موسى و برخوردش در مجمع البحرین با آن عالمى كه تاویل 

دهد و این چهارمین ذكر مىت وسلّموآلهعلیههللادانست براى رسول خدا صلىحوادث را مى

تذكرى است كه در این سوره دنبال امر آن جناب به صبر در تبلیغ رسالت تذكار داده 

شود تا هم سرمشقى باشد براى استقامت در تبلیغ و هم تسلیتى باشد در مقابل اعراض مى

دنیا كه مردم از ذكر خدا و اقبالشان بر دنیا و هم بیانى باشد در اینكه این زینت زودگذر 

اند متاعى است كه رونقش تا روزى معین است، بنا بر این، از دیدن اینان بدان مشغول شده

شان به آنچه كه اشتهاء كنند دچار ناراحتى نشود، چون مندىتمتعات آنان به زندگى و بهره

در ماوراى این ظاهر یك باطنى است و در ما فوق تسلط آنان بر مشتهیات ، سلطنتى الهى 

 دارد! قرار

پس ، گویا یادآورى داستان موسى و عالم براى اشاره به این است كه این حوادث و 

یابد، تاویلى دارد كه به زودى بر ایشان وقایعى هم كه بر وفق مراد اهل دنیا جریان مى

روشن خواهد شد و آن وقتى است كه مقدر الهى به نهایت اجل خود برسد و خداى اذن دهد تا 

ساله بیدار شوند و براى یك نشاة دیگرى غیر نشاة دنیا مبعوث گردند چندیناز خواب غفلت 

 . 

آن عالمى كه موسى دیدارش كرد و خداى تعالى بدون ذكر نامش به وصف جمیلش 

« عبدا من عبادنا اتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما!» او را ستوده و فرموده:

 اء معاصر موسى بوده است.اسمش ) در روایات( خضر یكى از انبی
 

 496ص :   13المیزان ج :            سوره کهف  102تا  83هدف آیه 

  تاریخ ذی القرنینبیان 
ْنهُ ِذكراً...!»   «َو یَسئَلُونَك َعن ِذى اْلقَْرنَیِن  قُْل سأَتْلُوا َعلَْیُكم ّمِ

هایى از قرآن نیز پیشگویىاین آیات راجع به داستان ذو القرنین است و در خالل آن 

 خورد.به چشم مى
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 545ص :   13المیزان ج :            سوره کهف  108تا  103هدف آیه 

 سوء عاقبت مشرکینبیان خسران زندگی و 
ْنیَا َو ُهْم »  یَوِة الدُّ َُ یْحسبُوَن أَنُهْم قُْل َهْل نُنَبِّئُُكم بِاألَْخسِریَن أَْعَمالً !   الَِّذیَن ضلَّ سْعیُهْم فى الْح

  «یْحِسنُوَن صْنعاً...!

گانه به منزله استنتاج از آیات گذشته در این سوره است كه دلباختگى این آیات شش

مشركین را نسبت به زینت حیات دنیا و ركون و اطمینان به اولیائى غیر از خدا و ابتالءشان 

داد و عالوه بر اینكه از شرح مىبه تاریك بینى و ناشنوائى و آثار اینها در سوء عاقبت را 

» فرماید:اى است نسبت به آیه آخر سوره كه مىكند، تمهید و مقدمهگیرى مىآن آیات نتیجه

 «قل انما انا بشر مثلكم...!
 

 552ص :   13المیزان ج :            سوره کهف  109هدف آیه 

 بیان وسعت کلمات الهی
 !«  َمَدداً قُل لَّْو كاَن اْلبَْحُر ِمَداداً لِّكِلَمِت َربى لَنَِفَد اْلبَْحُر قَْبَل أَن تَنفََد كِلَمت َربى َو لَْو ِجئْنَا بِِمثِْلهِ » 

این آیه بیان مستقلى است براى وسعت كلمات خداى تعالى و اینكه كلمات او نابودى 

ا نازل شده باشد نه در ضمن آیات قبل و بعدش پذیر نیست و به همین جهت بعید نیست كه تنه

، لیكن اگر در ضمن آیات دیگرى نازل شده باشد آن وقت مربوط به تمامى مطالبى است كه 

  در این سوره مورد بحث قرار گرفته است.

آیه شریفه در اینكه در جائى قرار گرفته كه غرض سوره استیفاء شده و بیانش تمام 

ماند كه خیلى حرف زده و در آخر گفته باشد ه نظیر گفتار كسى مىگشته و مثالهایش زده شد

 و خدا داناتر است! -كنیم حرفهاى ما تمامى ندارد لذا به همین مقدار كه گفتیم اكتفاء مى
 

 556ص :   13المیزان ج :       سوره کهف  110هدف آیه 

 توحید نبوت معاد، اصول سه گانه دین: خالصه هدف سوره کهفبیان 
 

ثْلُكْم یُوَحى إِلىَّ أَنََّما إِلَُهُكْم إِلَهٌ َوِحٌد  فََمن كاَن یَْرُجوا ِلقَاَء َربِِّه فَلْ »  یَْعَمْل َعَمالً قُْل إِنََّما أَنَا بَشٌر ّمِ

 !«صِلحاً َو ال یُشِرك بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحَدا 

ند و در آن كاین آیه آخرین آیه سوره است كه غرض از بیان سوره را خالصه مى

  گانه دین را كه توحید و نبوت و معاد است جمع كرده است.اصول سه

انما انا بشر مثلكم یوحى » مساله توحید را و جمله:« انما الهكم اله واحد!» جمله:

فمن كان یرجوا لقاء » مساله نبوت را و جمله:...!« فلیعمل عمال صالحا » و جمله:« الى!

 است. مساله معاد را متعرض« ربه!
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 هدف و فلسفه نزول سوره مریم
 ( 3ص :  14المیزان ج : ) 

 

 بشارت و انذار
 

ِحیِم !  كهیعص»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  !«!   ِذْكُر َرْحَمِت َربِّك َعْبَدهُ َزكِریَّا بِسِم َّللاَّ

 مریم(/15تا1)

فانما » فرماید:غرض این سوره به طورى كه در آخرش بدان اشاره نموده مى

بشارت و انذار است ، چیزى كه ...!« یسرناه بلسانك لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا 

هست همین غرض را در سیاقى بدیع و بسیار جالب ریخته نخست به داستان زكریا و یحیى 

براهیم و اسحاق و یعقوب و ماجراى موسى و هارون و و قصه مریم و عیسى و سرگذشت ا

كه  -داستان اسماعیل و حكایت ادریس و سهمى كه به هر یك از ایشان از نعمت والیت داده 

اشاره كرده ، آنگاه علت این عنایت را چنین بیان  -یا نبوت بوده و یا صدق و اخالص 

د از آن جمله نسبت به اناى داشتهفرموده كه این بزرگواران خصلتهاى برجسته

پروردگارشان خاضع و خاشع بودند و لیكن اخالف ایشان از یاد خدا اعراض نموده به 

اعتناء شدند و به جاى آن دنبال شهوت را گرفتند به مساله توجه به پروردگار به كلى بى

كنند مگر همین جهت به زودى حالت غى را كه همان از دست دادن رشد است دیدار مى

كسى از ایشان توبه كند و به پروردگار خود بازگشت نماید كه او سرانجام به اهل نعمت آنكه 

 پیوندد . مى

هایى از لغزشهاى اهل غى و زورگوییهاى آنان و آراى خارج از سپس نمونه

منطقشان از قبیل نفى معاد و به خدا نسبت پسردارى دادن و بت پرستیدن و آنچه كه از 

  سازد.از نكبت و عذاب را خاطر نشان مى لوازم این لغزشها است

توان گفت بیان این سوره شبیه به بیان مدعیى است كه براى اثبات بنا بر این، مى

  . آوردهایى مىدعوى خود مثال

اى كلى از آن مثلها ، كه مورد پس این سوره با ذكر چند مثال آغاز و با گرفتن نتیجه

 نظر بوده ، خاتمه یافته است . 

 كند:این سوره، مردم را به سه طائفه تقسیم مىپس 

 آنهائى كه خدا انعامشان كرد كه یا انبیاء بودند و یا اهل اجتباء و هدایت! - 1 

 اهل غى، یعنى آنهائى كه مایه و استعداد رشد خود را از دست دادند! - 2

آن كسانى كه توبه نموده و ایمان آوردند و عمل صالح كردند كه به زودى به  - 3

 پیوندند . اهل نعمت و رشد مى

و آنگاه ثواب توبه تائبین و مسترشدین و عذاب غاویان كه همنشینان شیطان و از 

  . دهدرا تذكر مى -اولیاى اویند 
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 42ص :   14:  المیزان ج           سوره مریم  40تا  16هدف آیه 

 و مشابهت آنها« ع» عیسی و یحییبیان زندگی 
 «َو اْذُكْر فى اْلِكتَِب َمْریَم إِِذ انتَبَذَت ِمْن أَْهِلَها َمكاناً شْرقِیًّا...!» 

نقل كالم شده و میان این  السالمآیات از داستان یحیى به داستان عیسى علیه در این

والدت هر دو بزرگوار به طور خارق العاده صورت دو داستان شباهت تمامى هست، چون 

گرفته و این هر دو در كودكى حكم و نبوت داده شدند، او هم خبر داد كه مامور به احسان به 

مادر شده و جبار و شقى نیست و بر خود در روز والدتش و روز مرگش و روز مبعوث 

هاى نیز نقل كرده و شباهت شدنش سالم داده، این نیز همین مطالب را گفته و قرآن از وى

را تصدیق كرده و به وى  السالمنبوت عیسى علیه السالماند و یحیى علیهدیگرى نیز داشته

 ایمان آورد!
 

 72ص :   14المیزان ج :            سوره مریم  50تا  41هدف آیه 

 و کناره گیریش از بت پرستان  با پدر« ع»محاجه ابراهیمبیان 
ًّ...!َو اْذُكْر ف»  یقاً نَّبِیا  «ى اْلِكتَِب إِْبَرِهیَم  إِنَّهُ كاَن ِصّدِ

كند و آن عبارت است از اشاره مى السالماى از داستان ابراهیم علیهاین آیات به پاره

ها، با حجت و هدایت فطرى و معرفت یقینى كه خدایش داده احتجاجش با پدر در باره بت

خداوند به او اسحاق و گیرى از پدر و از مردم و خدایانشان و اینكه بود و نیز داستان كناره

و اعقاب او یاد خیرى در او  اد و به كلمه باقیه در نسلش اختصاص داد و براىرا د یعقوب

 ببرند. آیندگان گذاشت كه تا روزگارى هست نامش را به نیكى
 

 82ص :   14المیزان ج :            سوره مریم  57تا  51هدف آیه 

 «ع»به موسی و هارون و اسماعیل و ادریس  موهبتها و رحمتهای الهیبیان 
 «َو اْذُكْر فى اْلِكتَِب ُموسى  إِنَّهُ كاَن مْخلَصاً َو كاَن َرسوالً نَّبِیًّا...!» 

هایى را كه به ها و رحمتدر این آیات جمع دیگرى از انبیاء و برخى از موهبت

كند و آنان عبارتند از موسى ، هارون ، اسماعیل و ادریس ایشان اختصاص داده ذكر مى

 علیهماالسالم.
 

 97ص :   14المیزان ج :            سوره مریم  63تا  58 هدف آیه

 انبیاء ، دین توحید،  دین اهل سعادت و رشد  بیان طریقه

ْن َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ َو ِمن»  یَِّة َءاَدَم َو ِممَّ َن النَِّبیِّیَن ِمن ذُّرِ ُ َعلَیِهم ّمِ یَِّة  أُولَئك الَِّذیَن أَْنعََم َّللاَّ ِإْبَرِهیَم ذُّرِ

داً َو بُِكیًّا...! وا سجَّ ْحَمِن َخرُّ ْن َهَدْینَا َو اْجتَبَْینَا  إِذَا تُتْلى َعلَْیِهْم َءایَت الرَّ  «َو إِسرِءیَل َو ِممَّ

در سابق كه در باره غرض این سوره بحث كردیم گذشت كه آنچه از سیاق آن بر 

دین اهل  -یعنى دین توحید  -خواهد بیان كند كه عبادت خداى تعالى آید این است كه مىمى

سعادت و رشد است، دین انبیاء و اولیاء است و تخلف از طریقه ایشان، یعنى ضایع كردن 

راه ضاللت است و كسى كه چنین كند گمراه است ، مگر  نماز و پیروى شهوات، پیروى

 آنكه توبه كند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد . 
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پس آیات و مخصوصا سه آیه اول آن متضمن خالصه غرض سوره است و این 

گیرى را به صورت استنباط از داستانهاى وارده در سوره بیان كرده است و تفاوت خالصه

هاى طوالنى غرض از سوره را به ها همین است كه در سایر سورهر سورهاین سوره با سای

كند ، عنوان برائت استهالل در ابتداى آن و نیز به عنوان حسن الختام در آخر آن بیان مى

 ولى در این سوره این غرض را در وسط آن بیان كرده است .

 
 109 ص :  14المیزان ج :            سوره مریم  65و 64هدف آیه 

 فرشته وحی نازل شدنو شرایط  زمانبیان 
ُل إِال بِأَْمِر َربِّك  لَهُ َما بَیَن أَْیِدینَا َو َما َخْلفَنَا َو َما بَیَن ذَِلك  َو َما كاَن َربُّك نَسِ »   !«یًّا َو َما نَتَنزَّ

 اند و سیاق این دواین دو آیه نسبت به آیات قبل و بعد از آن به منزله جمله معترضه

دهد كه كالم در آن، كالم فرشته وحى است و اما به وحى قرآنى و از ناحیه خداى شهادت مى

اى است كه روایت وارده به سبحان، چون نظم آن بدون شك نظمى است قرآنى و این نظریه

كند و آن روایت این طرق مختلفه از اهل سنت و به نقل مجمع از ابن عباس آن را تایید مى

از او  وسلّموآلهعلیههللابرئیل در نزول خود تاخیر كرد رسول خدا صلىاست كه وقتى ج

و ما نتنزل اال بامر ربك ... هل تعلم له » پرسید چرا دیر كردى؟ جبرئیل به وحى الهى گفت:

 «سمیا!
 

 116ص :   14المیزان ج :            سوره مریم  72تا  66هدف آیه 

 رد آنهادرباره مبدأ، معاد و نبوت و  بیان سخنان مشرکین
 «!...ًّ  «َو یَقُوُل االنسُن أَ ِءذَا َما ِمت لَسْوف أُْخَرُج َحیا

اى كه گفتیم به منزله جمله از اینجا به بعد، دو باره بر سر مطلب قبل از دو آیه

فخلف من بعدهم خلف » گردد و در حقیقت از اینجا دنباله جمله:معترضه است بر مى

شود و بعضى از سخنانى تعقیب مى« وا الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا!اضاع

شود و از همه آن سخنان تنها سه تا نقل كه از باب غى و ضاللت زدند براى نمونه ذكر مى

 شده یكى سخنى كه در باره معاد زدند و یكى پیرامون نبوت و یكى پیرامون مبدء . 

كه « و یقول االنسان ... و نذر الظالمین فیها جثیا!:» در این آیات، یعنى از جمله 

هفت آیه است، حكایت سخن ایشان در استبعاد از قیامت و پاسخ از آن نقل شده و آثار سوء و 

 سازد!كه در سخن ایشان است خاطر نشان مى وبالى
 

 134ص :   14المیزان ج :            سوره مریم  80تا  73هدف آیه 

 رد نظرات آنهادرباره ضعف مالی مومنان و  مشرکینسخنان بیان 
قَاماً َو أَْحسُن نَِدیًّا  َو إِذَا تُتْلى َعلَْیِهْم َءایَتُنَا بَیِّنٍَت قَاَل الَِّذیَن َكفَُروا ِللَِّذینَ »  َءاَمنُوا أَى اْلفَِریقَیِن َخیٌر مَّ

»! 

این آیات فصل دوم از كلماتى است كه قرآن كریم از كفار نقل كرده و حاصلش این 

اند كه: هیچ سودى به حال كسى است كه دعوت نبویه رسول خدا را به این صورت رد كرده
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بایستى دنیاى گرونده را كه سعادت بود مىكه به او بگرود ندارد و اگر این دعوت حق مى

د، ساختمانهاى رفیع و اثاث البیت نفیس و جمال و زینتى به زندگى در آن است اصالح كن

ایشان بدهد و این كفر ما كه خیر دنیا را به ما رسانده خیلى بهتر از ایمان مؤمنین است، كه 

وضعشان را به آن فالكت كشانده، نه حالى و نه مالى برایشان گذاشته، به زندگى سختى 

ینكه حق با كفر ما است، حقى كه به هیچ وجه دچارشان كرده و همین خود دلیل است بر ا

 نباید با ایمان مؤمنین معاوضه شود . 

كه چه بسیار ...!« و كم اهلكنا » دهد به اینكهآنگاه خداوند از گفتار آنها پاسخ مى

هر كه در  -قل من كان فى الضاللة » مثل شما صاحبان عیش را ما هالك كردیم و اینكه:

و سپس پاسخ خود را تعقیب « داست كه او را گمراهتر سازد!ضاللت پافشارى كند بر خ

 اند.كند به بیان حال كسانى كه فریب گفتار آنان را خوردهمى
 

 

  146ص :  14المیزان ج :            سوره مریم  96تا  81هدف آیه 

 فرزند خواندگی برای خدا رد نظریه
ِ َءاِلَهةً »  ا...!َو اتَخذُوا ِمن ُدوِن َّللاَّ ْم ِعزًّ ُُ  «لِّیَُكونُوا لهَ

كند و آن عبارت است از شرك به این آیات، فصل سوم از اعتقادات كفار را نقل مى

  اند: خدا فرزند گرفته و پاسخ از آنها.خدا با برگزیدن خدایانى دیگر و اینكه گفته
 

 160ص :   14المیزان ج :            سوره مریم  98و  97هدف آیه 

 "ص"لسان رسول هللاو تسهیل آن به  تنزیل حقیقت قرآنبیان 
 

 !«فَِإنََّما یَسْرنَهُ بِِلسانِك ِلتُبَشَر بِِه اْلُمتَِّقیَن َو تُنِذَر بِِه قَْوماً لُّدًّا » 

ْن أََحٍد أَْو تَسَمُع لَُهْم ِرْكَزا »  ن قَْرٍن َهْل تِحس ِمنُهم ّمِ   !«َو َكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَُهم ّمِ

دهد و خداى سبحان در آن تنزیل حقیقت قرآن را بیان دو آیه، سوره را خاتمه مى این

كند) كه آن حقیقت بلندتر از آن است كه فهم عادى بدان دسترسى یابد و یا غیر پاكان آن مى

وسلّم نازل شده و وآلهعلیههللارا لمس كنند!( به اینكه تا مرتبه ذكر به لسان رسول خدا صلى

كه هدف از این سهولت این است كه متقین از بندگان خداى را بشارت و قوم  فرمایدمى

سخت سر و خصومت پیشه را با آن انذار نماید ، آنگاه انذار آنان را با یاد آورى هالكت 

 قرون گذشته خالصه فرمود . 
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 هدف و فلسفه نزول سوره طه
 ( 162ص :  14المیزان ج : ) 

 
 

 انذارتذکر و یادآوری از راه 

ِحیِم !  طه !  َما أَنَزْلنَا َعلَْیك اْلقُْرَءاَن ِلتَشقَى...!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  طه(/8تا1«)بِسِم َّللاَّ

غرض این سوره تذكر و یادآورى از راه انذار است كه آیات انذار آن بر آیات 

كند كه به داستانهایى را ذكر مى خورد،تبشیرش غلبه دارد و این غلبه به خوبى به چشم مى

هاى روشنى را متضمن شود و حجتهالكت طاغیان و تكذیب كنندگان آیات خدا منتهى مى

كند هر كس را ملزم به اعتراف به توحید خداى تعالى و اجابت دعوت حق مى است كه عقل

ین و خسران و به یادآورى آینده انسان از احوال قیامت و مواقف آن و حال نكبت بار مجرم

 گردد.ظالمین منتهى مى

با نوعى تسلیت از رسول خدا شروع  -آید به طورى كه از سیاقش بر مى -این آیات 

شود، تا جان شریف خود را در واداشتن مردم به قبول دعوتش به تعب نیندازد، زیرا مى

ى است الهى قرآن نازل نشده براى اینكه آن جناب خود را به زحمت بیندازد، بلكه آن تنزیل

دهد تا شاید بیدار شوند و غریزه خشیت آنان هوشیار كه مردم را به خدا و آیات او تذكر مى

گردد، آنگاه متذكر شده به وى ایمان بیاورند و تقوى پیشه كنند، پس او غیر از تبلیغ وظیفه 

ال و دیگرى ندارد، اگر مردم به ترس آمدند و متذكر شدند كه هیچ و گر نه یا عذاب استیص

كند و یا اینكه به سوى خداى خود برگشت نموده در آن عالم خانمان برانداز منقرضشان مى

یابند و به هر حال رسند و اعمال خود را بدون كم و زیاد مىبه وبال ظلم و فسق خود مى

 توانند با طغیان و تكذیب خود خداى را عاجز سازند . نمى

« هللا ال اله اال هو له االسماء الحسنى!» فه:یكى از آیات برجسته این سوره آیه شری

 است كه با همه كوتاهیش مساله توحید را با همه اطرافش متضمن است!

 
 186ص :   14المیزان ج :            سوره طه  48تا  9هدف آیه 

 و وقایع تاریخی دعوت او برگزیده شدن حضرت موسیبیان 
 «َو َهْل أَتَاك َحِدیث ُموسى...!» 

السالم را شروع كرده، در این سوره چهار فصل از این آیات داستان موسى علیهدر 

 این داستان ذكر شده:

اول : چگونگى برگزیدن موسى به رسالت در كوه طور ، كه در وادى طوى واقع 

  . است و مامور كردنش به دعوت فرعون

ل را نجات دوم : با شركت برادرش او را به دین توحید دعوت كردن و بنى اسرائی

  . دادن و اقامه حجت و آوردن معجزه علیه او
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سوم : بیرون شدنش با بنى اسرائیل از مصر و تعقیب فرعون و غرق شدنش و 

 نجات یافتن بنى اسرائیل . 

پرستى بنى اسرائیل و سرانجام كار ایشان و كار سامرى و چهارم : گوساله

  . اشگوساله

شود؟ وجه اتصالش این متصل به ما قبل مىاینكه آیات مورد بحث به چه وجهى 

ساخت، این آیات نیز با وحى توحید است كه آیات ما قبل مساله توحید را خاطر نشان مى

!« انما الهكم هللا الذى ال اله اال هو ... » آغاز شده و با همان وحى یعنى كالم موسى كه گفت:

شود، آیات قبلى نیز با این م مىو نیز كالم دیگرش در باره هالك فرعون و طرد سامرى خت

شد كه قرآن مشتمل است بر دعوت حق و تذكر كسانى كه بترسند و با مثل این تذكر آغاز مى

 «هللا ال اله اال هو له االسماء الحسنى!» شد كه:آیه ختم مى
 

 225ص :   14المیزان ج :            سوره طه  79تا  49هدف آیه 

 غرق فرعونتا « ع»موسی آغازدعوتبیان 
بُُّكَما یَُموسى»   ...!«قَاَل فََمن رَّ

است، كه در آن رفتن موسى و  السالماین آیات فصل دیگرى از داستان موسى علیه

كند، البته هارون نزد فرعون و تبلیغ رسالتشان مبنى بر نجات بنى اسرائیل را بیان مى

جزئیات جریان را هم خاطر نشان كرده، از آن جمله مساله معجزه آوردن و مقابله با 

اى اجمالى سحر ساحران و ایمان آوردن ساحران و اشارهساحران و ظهور و غلبه حق بر 

به بیرون بردن بنى اسرائیل و شكافته شدن آب دریا و تعقیب كردن فرعون و لشگریانش، 

 باشد . موسى و بنى اسرائیل را و سر انجام غرق شدن فرعون ، مى
 

 258ص :   14المیزان ج :            سوره طه 98تا  80هدف آیه 

 آنها  گوساله پرستیبر بنی اسرائیل و  ت های الهینعمبیان 
ْلنَا َعلَْیُكُم اْلَمنَّ »  كْم َو َوَعْدنَكْم َجانِب الطوِر األَْیَمَن َو نَزَّ ْن َعُدّوِ َو یَبَنى إِسرِءیَل قَْد أَنَجْینَكم ّمِ

 ...!«السْلَوى

سوره آمده  در این السالمدر این آیات آخرین فصل از آنچه از سرگذشت موسى علیه

شمارد، هاى خود را بر بنى اسرائیل مىاى از منتایراد شده است و در آن خداى تعالى جمله

مانند اینكه از قبطیان نجاتشان داد و در طرف راست طور میعادى برایشان معین كرد و من 

و سلوى برایشان نازل فرمود، آنگاه این فصل را با داستان سامرى و گمراه كردنش مردم 

پرستى، خاتمه داده است و این قصه متصل است به داستان میعاد در ا به وسیله گوسالهر

  . طور

البته منظور اصلى از این فصل بیان تعرض بنى اسرائیل است نسبت به غضب خدا 

كه با گوساله پرستى خود متعرض غضب الهى شدند و به همین جهت داستان را با حرف 

مسائل به اشاره برگزار نكرد، بلكه این قصه را مفصل بیان  عطف واو نیاورد و مانند بقیه

 نمود.
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 290ص :   14المیزان ج :            سوره طه 114تا 99هدف آیه 

 روز قیامت  یادآوری هولهای
 ...!«َكذَِلك نَقُص َعلَْیك ِمْن أَنبَاِء َما قَْد سبََق  َو قَْد َءاتَْینَك ِمن لَُّدنَّا ِذكراً » 

قرار دارد كه به منظور انذار مردم ،  السالمآیات در دنباله داستان موسى علیهاین 

 كند!ایشان را با یاد آورى هولهاى روز قیامت تهدید مى
 

 304ص :   14المیزان ج :         سوره طه 126تا  115هدف آیه  

 آدمی  شرط سعادت و تیره بختیبیان 
 «ِمن قَْبُل فَنَسَى َو لَْم نِجْد لَهُ َعْزماً...!َو لَقَْد َعِهْدنَا إِلى َءاَدَم » 

در این آیات داستان داخل شدن آدم و همسرش در بهشت و بیرون شدنشان به 

اى از شیطان و حكمى كه خداى تعالى در این موقع راند كه دینى تشریع نموده وسوسه

آن نموده بیان  سعادت و شقاوت بنى نوع آدمى را منوط به پیروى هدایت او و اعراض از

  . كندمى

و این داستانى كه نام بردیم در چند جاى قرآن آمده ، ولى در این سوره با كوتاهترین 

دهد عمده عنایت شهادت مى عبارت و زیباترین بیان ایراد شده است، به طورى كه ذیل آن

نكه تفریع در آن بیان همان حكمى است كه گفتیم به تشریع دین و ثواب و عقاب رانده، همچنا

این معنا را ...!« و كذلك نجزى من اسرف و لم یؤمن بایات ربه » بعدش هم كه فرموده:

  . كندتایید مى

و انى لغفار » فرمود:بله ارتباط مختصرى هم به آیات قبل دارد كه در باره توبه مى  

  . ستچون در این آیات متعرض توبه آدم شده ا« لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى!
 

 324ص :   14المیزان ج :            سوره طه 135تا  127هدف آیه 

 از مطالب سوره طه در آیات پایانی نتیجه گیری
 «َو َكذَِلك نْجِزى َمْن أَسَرف َو لَْم یُْؤِمن بِئَایَِت َربِِّه  َو لَعَذَاب االَِخَرِة أَشدُّ َو أَْبقَى...!» 

وعید، حجت و حكمت و تسلیت خاطر رسول این آیات، متفرقاتى است از وعد و 

، كه همه آنها مربوط به آیات گذشته در این سوره و نتیجه آنها وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

 است .
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 هدف و فلسفه نزول سوره انبیاء
 ( 340ص :  14المیزان ج : ) 

 

 توحید و معادبا طرح مسئله  نبوتبیان مسئله 

 « ِ ْعِرضوَن...!بِسِم َّللاَّ ِحیِم!   اْقتَرب ِللنَّاِس ِحسابُُهْم َو ُهْم فى َغْفلٍَة مُّ ْحَمِن الرَّ  «الرَّ

 انبیا(/15تا 1)

غرض این سوره گفتگو پیرامون مساله نبوت است كه مساله توحید و معاد را زیر 

بناى آن قرار داده، نخست داستان نزدیك بودن روز حساب و غفلت مردم از آن  و نیز 

كند، كه مالك حساب راضشان از دعوت حقى كه متضمن وحى آسمانى است را ذكر مىاع

  . ها استروز حساب همین

شود، نبوت خاتم انبیا و سپس از آنجا به موضوع نبوت و استهزاء مردم منتقل مى

هذیان و خودش را مفترى و  و نسبت ساحر به وى دادن و كلماتش را وسلّموآلهعلیههللاصلى

كند، آنگاه گفتار آنان را با ذكر اوصاف كلى انبیاى گذشته به طور ر خواندن را ذكر مىشاع

فرماید: پیغمبر اسالم نیز همان گرفتاریها را باید ببیند، چون آنچه این اجمال رد نموده مى

  گفتند!گوید همان است كه آن حضرات مىمى

آورد و تار اجمالى خود مىپس از آن، داستان جماعتى از انبیا را براى تایید گف

سخنى از موسى و هارون، سرگذشتى از ابراهیم و اسحاق و یعقوب و لوط و شرحى از 

نوح و داوود و سلیمان و ایوب و اسماعیل و ادریس و ذو الكفل و ذو النون و زكریا و یحیى 

 آورد.و عیسى مى

كیفر و پاداش آنگاه با ذكر یوم الحساب و آنچه كه مجرمین و متقین در آن روز 

فرماید: سرانجام نیك از آن متقین خواهد بود و كند و مىگیرى مىبینند بحث را خالصهمى

فرماید كه اعراضشان از نبوت به خاطر برند و آنگاه مىزمین را بندگان صالحش ارث مى

كند همانطور كه اعراضشان از توحید است و به همین جهت بر مساله توحید اقامه حجت مى

مساله نبوت اقامه نموده و از آنجایى كه این سوره به دلیل سیاقش و به اتفاق مفسرین در  بر

 مكه نازل شده تهدید و وعید در آن ، از بشارت و وعده بیشتر است .
 

 361ص :   14المیزان ج :            سوره انبیاء 33تا  16هدف آیه 

 و اثبات معاد هدف دار بودن خلقتبیان 
 ...!«َخلَْقنَا السَماَء َو األَْرض َو َما بَْینُهَما لَِعِبینَ َو َما » 

اول این آیات علت عذاب فرستادن به قراى ظالمه را به بازیچه نبودن خلقت توجیه 

فرماید: خدا با ایجاد آسمان و زمین و ما بین آن دو نخواسته است بازى كند تا كند و مىمى

خواهند بكنند و ازى با هواهاى خود باشند، هر چه مىبدون هیچ دلواپسى سرگرم ب ایشان هم

هر جور خواستند بازى كنند بدون اینكه حسابى در كارهایشان باشد، نه چنین نیست بلكه 
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اند تا راه به سوى بازگشت به خدا را طى كنند و در آنجا محاسبه و بر طبق خلق شده

ولند كه اگر از رسم عبودیت تجاوز اعمالشان مجازات شوند، پس باید بدانند كه بندگانى مسؤ

  . گاه استشوند و خدا در كمینكند مؤاخذه مىكنند بر طبق آنچه حكمت الهى اقتضا مى

و چون این بیان بعینه حجت بر معاد نیز هست لذا دنبالش وجهه سخن را متوجه 

دیده مساله معاد كرده، بر آن اقامه حجت نمود و در سایه آن متعرض مساله نبوت نیز گر

توان گفت كه چون نبوت از لوازم وجوب عبودیت و آن هم از لوازم ثبوت معاد است پس مى

 دو آیه اول این آیات به منزله رابط بین سیاق آیات قبل و بعد است. 

و این آیات در اثبات معاد بیانى بدیع آورده و تمامى احتماالتى كه منافى با معاد 

 رده است.است به طورى كه خواهید دید نفى ك
 

 399ص :   14المیزان ج :            سوره انبیاء 47تا  34هدف آیه 

 و پاسخ یاوه گوئی های مشرکین نبوتبیان مسئله 
ِلُدونَ »  َُ ت فَُهُم الْخ ن قَْبِلك اْلُخْلَد  أَ فَِإین ّمِ  ...!«َو َما َجعَْلنَا ِلبَشٍر ّمِ

مساله نبوت آورد ، در این این آیات تتمه كالمى است كه در این سوره پیرامون 

را آورده، جواب  وسلّموآلهعلیههللااى كلمات مشركین در باره رسول خدا صلىها پارهآیه

شویم و یا از میرد و ما از دست او راحت مىدهد مثل اینكه گفته بودند او به زودى مىمى

ا به عنوان مسخره كردن گوید و یدر استهزاء گفته بودند: این است كه خدایان شما را بد مى

گویید؟ دهید چه وقت است اگر راست مىاى كه مىمساله بعث و قیامت گفته بودند: این وعده

 كه خداى عز و جل پاسخ هر یك را داده تا خاطر خطیر رسول گرامیش را تسلي داده باشد .
 

 414ص :   14المیزان ج :            سوره انبیاء 77تا  48هدف آیه 

 پیامبران الهی جمعی از  دعوتبیان 
ْلُمتَِّقینَ  َو لَقَْد َءاتَْینَا»   ...!«ُموسى َو َهُروَن اْلفُْرقَاَن َو ِضیَاًء َو ِذْكراً لِّ

بعد از آنكه در آیات گذشته به مقدار وافى پیرامون مساله نبوت بحث كرد و آن را 

معى از انبیاى گرامى كه به مبتنى بر مساله معاد نمود اینك در این آیات به داستانهاى ج

سوى امتها گسیل داشته و به حكمت و شریعت تایید فرموده و از شر ستمكاران نجات داده 

فرماید تا در عین اینكه براى مطالب گذشته مثلهایى است حجت تشریع را تایید اشاره مى

بیا موسى و نموده و مشركین را انذار و تخویف و مؤمنین را بشارت داده باشد. از جمله ان

هارون و ابراهیم و لوط و اسحاق و یعقوب و نوح و داوود و سلیمان و ایوب و اسماعیل و 

ادریس و ذا الكفل و ذا النون و زكریا و یحیى و عیسى كه هفده نفرند نام برده كه از این هفده 

آن، در نفر هفت نفر را در این آیات كه مورد بحث ما است آورده و بقیه را در آیات بعد از 

این آیات نخست موسى و هارون را و سپس ابراهیم و اسحاق و یعقوب و لوط را كه قبل از 

اند نام برده و آنگاه داستان نوح را ذكر كرده كه وى از آن كردهموسى و هارون زندگى مى

 زیسته .چهار نفر هم جلوتر مى
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 436:  ص  14المیزان ج :            سوره انبیاء 91تا  78هدف آیه 

 پیامبران الهی رسوالن ودیگر از  دعوت جمعیبیان 
 

ْكِمِهْم شِهِدینَ »  ُُ ْرِث إِْذ نَفَشت فِیِه َغنَُم اْلقَْوِم َو كنَّا لحِ َُ  ...!«َو َداُوَد َو سلَْیَمَن إِْذ یْحكَماِن فى الْح

این آیات شرح حال جمعى دیگر از انبیا را ذكر كرده و آنها عبارتند از داوود ، 

 یمان ، ایوب ، اسماعیل ، ادریس ، ذو الكفل ، ذو النون ، زكریا ، یحیى و عیسى .سل

همچنانكه  -در آن رعایت ترتیب زمانى و انتقال از الحق به سابق را نكرده است 

اى از نعمتهاى بزرگى كه به و در این میان به پاره -در آیات قبلى هم رعایت نكرده بود 

بود اشاره نموده و نسبت به بعضى دیگرشان تنها به ذكر  بعضى از آنان انعام فرموده

 نامشان اكتفا نموده است.
 

 452ص :   14المیزان ج :            سوره انبیاء 112تا  92هدف آیه 

 رب واحد  و انحصار پرستش امت واحده بودن بشربیان 

ةً َوِحَدةً َو أَنَا َربُّكْم »  تُُكْم أُمَّ  ...!«فَاْعبُُدونِ إِنَّ َهِذِه أُمَّ

فرمود كه در این آیات به مضمون اول سوره برگشت شده، زیرا در آن آیات بیان مى

براى بشر معبودى است واحد و آن معبود همان كسى است كه آسمانها و زمین را خلق 

فرموده و لذا باید او را از طریق نبوت و پذیرفتن دعوت انبیا بپرستند و با پرستش وى آماده 

كند و آن دین توحید است ، ب یوم الحساب شوند و نبوت جز به یك دین دعوت نمىحسا

همچنانكه موسى و قبل از او ابراهیم و قبل از وى نوح و همچنین انبیا قبل از نوح و بعد از 

اى از انعامهایى مانند ایوب و ادریس و غیر آن دو از پیامبرانى كه اسامیشان و پاره -موسى 

  كردند.همه به آن دعوت مى -ان كرده و در قرآن كریم آمده كه خدا به ایش

  پس ، بشر امتى است واحده و داراى ربى واحد و آن خداى عز اسمه است!

 شود! و دین واحد و آن دین توحید است كه در آن تنها خدا عبادت مى
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 هدف و فلسفه نزول سوره حج
 ( 476ص :  14المیزان ج : ) 

 

  انذار از قیامت، اجمال فروع دین  و مشروح اصول دینبیان 
 

ِحیِم!  یَأَیَُّها النَّاس اتَّقُوا َربَّكْم  إِنَّ َزْلَزلَةَ الساَعِة شىْ »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ !  یَْوَم تََرْونََها ٌء َعِظیمٌ بِسِم َّللاَّ

ا أَْرضعَت َو تَضُع كلُّ ذَاِت حَ  ْمٍل َحْملََها َو تََرى النَّاس سَكَرى َو َما ُهم بِسَكَرى تَْذَهُل كلُّ ُمْرِضعٍَة َعمَّ

ِ شِدیٌد!  / حج( 2و1«  )َو لَِكنَّ َعذَاب َّللاَّ

این سوره مشركین را مخاطب قرار داده، اصول دین و انذار و تخویف را به ایشان 

هاى نازل شده قبل از هجرت مشركین مورد سازد، همچنانكه در سورهخاطر نشان مى

 اند.آید مشركین هنوز شوكت و نیرویى داشتهند. این سوره سیاقى دارد كه از آن بر مىخطاب

در این سوره مؤمنین را به امثال نماز ، حج ، عمل خیر ، اذن در قتال و جهاد 

 مخاطب قرار داده است.

اند كه فهماند مؤمنین جمعیتى بودهآیات سوره حج داراى سیاقى است كه مى

تشكیل شده و روى پاى خود ایستاده و مختصرى عده و عده و شوكت به اجتماعشان تازه 

 اند.دست آورده

با این بیان به طور قطع باید گفت كه این سوره در مدینه نازل شده، چیزى كه هست 

  . نزول آن در اوایل هجرت و قبل از جنگ بدر بوده است

مشرك و موحد هر  و غرض سوره بیان اصول دین است، البته با بیانى تفصیلى كه

 مند شوند . دو از آن بهره

و نیز فروع آن، ولى بیانش در فروع به طور اجمال است و تنها مؤمنین موحد از 

شده كنند، چون تفاصیل احكام فرعى در روزگارى كه این سوره نازل مىآن استفاده مى

قبیل نماز و حج را هنوز تشریع نشده بود و به همین جهت در این سوره كلیات فروع دین از 

  . بیان كرده است

و از آنجایى كه دعوت مشركین به اصول دین توحید از طریق انذار صورت 

گرفته و نیز وادارى مؤمنین به اجمال فروع دین به لسان امر به تقوى بوده و قهرا سخن مى

، زلزله  از روز قیامت به میان آمده، لذا گفتار را در آن فراز بسط داده و در آغاز سوره

كه از عالمتهاى آن است و به وسیله آن زمین ویران شده و كوهها فرو  - روز قیامت

 را خاطر نشان ساخته است! -ریزد مى
 

 

 481ص :   14المیزان ج :            سوره حج 16تا  3هدف آیه 

 اصناف مختلف مردم گمراهی و هدایتبیان 
 « ِ ِریٍد...! َو ِمَن النَّاِس َمن یَجِدُل فى َّللاَّ  «بِغَیِر ِعْلٍم َو یَتَِّبُع كلَّ شْیطٍن مَّ

فرماید: بعضى مّصر بر باطل و كند و مىاین آیات اصنافى از مردم را معرفى مى
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مجادله كننده در برابر حقند و بعضى در باره حق متزلزلند و بعضى دیگر مؤمنند و در باره 

را گمراه دانسته و گمراهیشان را  دوم كند: دسته اول وهر صنفى وصف الحالى ذكر مى

دهد و صنف سوم را راه یافته در دنیا  و متنعم كند و از بدى سرانجامشان خبر مىبیان مى

 داند!در آخرت مى
 

 503ص :   14المیزان ج :            سوره حج 24تا  17هدف آیه 

 مومنین و غیر مومنیندرقیامت درباره  حکم الهیبیان داوری و 
َ یَْفِصلُ  إِنَّ »   الَِّذیَن َءاَمنُوا َو الَِّذیَن َهاُدوا َو الصِبئِیَن َو النَّصَرى َو اْلَمُجوس َو الَِّذیَن أَشَركوا إِنَّ َّللاَّ

َ َعلى كلّ   «ٍء شِهیٌد...!شىْ   بَْینَُهْم یَْوَم اْلِقیََمِة  إِنَّ َّللاَّ

ر باره خداى سبحان بعد از آنكه در آیات سابق اختالف مردم و خصومت آنان را د

نقل كرد كه یكى تابع پیشوایى گمراه كننده است و دیگرى پیشوایى است گمراه كننده كه 

كند و یكى دیگر مذبذب و سرگردانى است كه خدا را در یك بدون علم در باره خدا جدال مى

گردد و دیگرى به خداى پرستد و در سایر صور به شرك قبلى خود بر مىصورت مى

فرماید كه خدا علیه ایشان كند، اینك در این آیات مىیمان دارد و عمل صالح مىسبحان ا

كند در حالى كه همه خاضع دهد و به زودى در روز قیامت میان آنان داورى مىشهادت مى

و لو  -آیند، سجده حقیقى و مقهور او هستند و در برابر عظمت و كبریاى او به سجده در مى

یعنى آنهائى كه عذاب بر آنان حتمى شده بر حسب ظاهر از سجده اینكه بعضى از اینان 

آنگاه اجر مؤمنین و كیفر غیر مؤمنین را بعد از فصل قضاء در قیامت بیان  -امتناع كنند 

 كند . مى
 

 515ص :   14المیزان ج :            سوره حج 37تا  25هدف آیه 

 و برخی از آداب و احکام حج تشریع حج ابراهیمیبیان 
ِ َو اْلَمسِجِد اْلَحَراِم الَِّذى َجعَْلنَهُ ِللنَّاِس سَواًء اْلعَكِ »  ف فِیِه َو إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا َو یَصدُّوَن َعن سبِیِل َّللاَّ

 «اْلبَاِد  َو َمن یُِرْد فِیِه بِِإْلَحاِد بِظْلٍم نُِّذْقهُ ِمْن َعذَاٍب أَِلیٍم...!

یات مزاحمت و جلوگیرى كفار مشرك از ورود مؤمنین به مسجد الحرام را این آ

اى دارد به تشریع حج خانه خدا كند و اشارهكند و تهدیدى كه به ایشان نموده نقل مىذكر مى

براى اولین بار در عهد ابراهیم و ماموریت او به اینكه حج را در میان مردم اعالم بدارد و 

 كند.حج را بیان مىاى از احكام نیز پاره
 

 

 538ص :   14المیزان ج :            سوره حج 57تا  38هدف آیه 

 مبارزهو آماده سازی افکار مسلمانان برای  اولین اذن جهادبیان 
اٍن َكفُوٍر...!»  َ ال یِحب كلَّ َخوَّ َ یَُدفُِع َعِن الَِّذیَن َءاَمنُوا  إِنَّ َّللاَّ  «إِنَّ َّللاَّ

اند: اولین اذن مؤمنین به قتال با كفار است و به طورى كه گفتهاین آیات متضمن 

اى است كه در باره جهاد نازل شده، چون مسلمانان مدتها بود از رسول خدا آیه

كردند كه با مشركین قتال كنند و حضرت به درخواست اجازه مى وسلّموآلهعلیههللاصلى

و تا در  در این باب هیچ دستورى نرسیده است ام وفرمود: من مامور به قتال نشدهایشان مى
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آمدند كه یا كتك خورده بودند و یا زخمى اى از مسلمانان نزدش مىمكه بود همه روزه عده

شده بودند و یا شكنجه دیده بودند و در محضر آن جناب از وضع خود و ستمهایى كه از 

حضرت هم ایشان را تسلیت  كردند،دیدند شكوه مىهاى آنان مىكلفتمشركین مكه و گردن

اذن » كرد تا آنكه این آیات نازل شد كه در آنها فرمود:داده، امر به صبر و انتظار فرج مى

 !« للذین یقاتلون ... 

چینى شده و مردم را بر در این آیات صریحا كلمه اجازه آمده و عالوه در آن زمینه

اشاره و تصریح آنان را ثابت قدم جهاد تهییج و دلها را تقویت و با وعده نصرت به طور 

نموده و رفتارى را كه خدا با اقوام ستمگر گذشته نموده یادآور شده است. همه اینها از لوازم 

تشریع احكام مهم و بیان و ابالغ براى اولین بار آن است، آن هم حكم جهاد كه بناى آن بر 

اسالم و مؤثرترین آنها در  اساس فداكارى و جانبازى است و از دشوارترین احكام اجتماعى

 حفظ اجتماع دینى است . 

چینى و بسط آرى ابالغ چنین حكمى براى اولین بار بسیار احتیاج دارد به زمینه

كالم و بیدار كردن افكار، همچنانكه در همین آیات این روش به كار رفته است، چونكه اوال 

ان است افتتاح نموده، سپس به طور كالم را با این نكته كه خدا موالى مؤمنین و مدافع ایش

صریح اجازه قتال داده و فرموده كه: شما تاكنون مظلوم بودید و قتال تنها راه حفظ اجتماع 

صالح از ظلم ستمگران است و در این جمله ایشان را به وصف صالحیت ستوده و آنان را 

شود دانسته، مى شایسته و قابل براى تشكیل یك مجتمع دینى كه در آن اعمال صالح عملى

آنگاه رفتار خداى را نسبت به اقوام ستمگر گذشته حكایت كرده و وعده داده كه به زودى 

  انتقام ایشان را از ستمگران معاصرشان خواهد گرفت ، همانطور كه از گذشتگان گرفت!
 

 

 563ص :   14المیزان ج :            سوره حج 66تا  58هدف آیه 

 هجرت و جهاد و شهادت در راه خدا بیان ثواب
 « َ ً  َو إِنَّ َّللاَّ ً َحسنا ُ ِرْزقا ِ ثُمَّ قُتِلُوا أَْو َماتُوا لَیَْرُزقَنَُّهُم َّللاَّ  لَُهَو َخیُر َو الَِّذیَن َهاَجُروا فى سبِیِل َّللاَّ

ِزقِینَ   ...!«الرَّ

و سپس  این آیات غرض سابق را تعقیب نموده ، ثواب كسانى را كه هجرت كرده

كند، البته در خالل این بیان جمالتى هم در جهاد در راه خدا كشته شدند و یا مردند بیان مى

ذلك و من عاقب بمثل ما »در تحریك و تشویق به جهاد و در وعده نصرت آمده، مانند جمله: 

  «عوقب به ثم بغى علیه لینصرنه هللا...!

كریم این خصوصیت نیست و و این آیات خصوصیتى دارند كه در هیچ جاى قرآن 

آن این است كه این هشت آیه كه پشت سر هم قرار دارند هر یك با دو اسم از اسماى حسناى 

  شوند مگر اسم جالله كه آن نیامده است!الهى ختم مى

 در نتیجه اگر ضمیر هو را هم اسم بدانیم، شانزده اسم در این هشت آیه آمده است:

 - 8على  - 7بصیر  - 6سمیع  - 5غفور  - 4عفّو  - 3خیر الرازقین  - 2هو  - 1 

علیم   – 15رحیم   – 14رؤوف  - 13حمید  - 12غنى  -11خبیر   - 10لطیف  - 9كبیر 
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  حلیم! – 16

میراند و نیز او حق است و ملك آسمان و كند و مىو در آیه نهم آمده كه او زنده مى

حیى ، ممیت ، حق و مالك یا ملك كه با زمین از او است و این در معناى چهار اسم است: م

ترین وجهى در سابقهترین و بىاین چهار اسم بیست اسم از اسماى خداى تعالى كه با لطیف

 آیه به كار رفته است. 9این 
 

 572ص :   14المیزان ج :            سوره حج 78تا  67هدف آیه 

 بیل هللابه بندگی خدا، انجام عمل خیر و جهاد فی س دعوت مومنین
ً ُهمْ   لُِّكلّ »  ٍة َجعَْلنَا َمنسكا نَاِسكوهُ  فاَل یُنَِزُعنَّك فى األَْمِر  َو اْدُع إِلى َربِّك  إِنَّك لَعَلى ُهًدى  أُمَّ

ستَِقیمٍ   ...!«مُّ

دهد به دعوت و اینكه را دستور مى وسلّموآلهعلیههللااین آیات رسول خدا صلى

دهد به فعل اباطیل شرك را بیان كند، آنگاه مؤمنین را دستور مىحقایقى از دعوت خود و 

خیر كه خالصه شریعت است و مراد از آن این است كه خدا را بندگى نموده، عمل خیر 

كند و با همین دستور سوره را ختم انجام دهند و در آخر امر به جهاد در راه خدا مى

 نماید!مى

 
 

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره مؤمنون
 ( 3ص :  15المیزان ج : ) 

 

 به خدا و روز قیامت  دعوت به ایمان

ِحیِم!  قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُونَ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  ...!« !  الَِّذیَن ُهْم فى صالتِهْم َخِشعُونَ  بِسِم َّللاَّ

 مومنون(/11تا1)

میان مؤمنین در این سوره بر ایمان به خدا و روز قیامت دعوت شده و فرقهایى كه 

و كفار هست شمرده شده است . صفات پسندیده و فضائلى كه در مؤمنان و رذائل اخالقى و 

ها داده كه بیمهاى آن ها و بیماعمال زشتى كه در كفار هست ذكر شده و به دنبالش مژده

  . متضمن ذكر عذاب آخرت و بالهاى دنیایى است

دعوت حق از بین برد و منقرض بالهایى كه امتهاى گذشته را به خاطر تكذیب 

اى ذكر كرده، تا به عیسى گرفته از هر امتى نمونه السالمساخت و از دوران نوح علیه

 رسیده است. السالمعلیه
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 22ص :   15المیزان ج :            سوره مؤمنون 22تا  12هدف آیه 

 و نعمت های اعطائی خدا به او خلقت و تدبیرامورانسانشرح 
ن ِطینٍ َو »   ...!«لَقَْد َخلَْقنَا االنسَن ِمن سلَلٍَة ّمِ

بعد از آنكه خداى سبحان رستگارى مؤمنین را به خاطر اوصافى كه دارند بیان 

به آنان ارزانى داشته كه چگونه تدبیر امورشان  هایى كهفرمود، به شرح خلقتشان و نعمت

ردازد تا معلوم شود اوست رب پرا كرده و تدبیر خود را با خلقت خود توأم ساخته، مى

انسان و رب هر موجود دیگر و بر همه واجب است كه تنها او را بپرستند و شریكى برایش 

 نگیرند!
 

 32ص :   15المیزان ج :            سوره مؤمنون 54تا  23هدف آیه 

 به توحید در عبادت از طریق رسالت  دعوت بشر
ْن ِإلٍَه َغیُرهُ  أَ فاَل تَتَّقُونَ َو لَقَْد أَْرسْلنَا نُوحاً إِلى »  َ َما لَكم ّمِ  ...!« قَْوِمِه فَقَاَل یَقَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

شمارد به خداى عز و جل بعد از آنكه نعمتهاى بزرگ خود را براى مردم برمى

كند به توحید در عبادت ، آنهم از طریق رسالت و دنبال آن در این آیات بشر را دعوت مى

را نقل  ن اجمالى از طرز دعوت انبیاء از زمان نوح تا عیسى بن مریم علیهماالسالمدر ضم

كرده، ولى نام یك یك آنان را نبرده ، تنها نام نوح كه اولین قیام كننده بود دعوت به توحید 

را كه آخرین ایشانند برده و نام بقیه را مبهم گذاشته  است و نام موسى و عیسى علیهماالسالم

 است.

چیزى كه هست خاطرنشان كرده كه دعوت انبیا متصل به هم بوده و پشت سر هم 

قرار داشته و نیز فرموده كه مردم جز به كفر اجابت نكردند و جز به انكار آیات خدا و 

 هاى او عكس العمل نشان ندادند! كفران نعمت

 
 50ص :   15المیزان ج :            سوره مؤمنون 77تا  55هدف آیه  

 و نزول ناگهانی عذاب   متنعم ساختن توانگران مترفبیان مکر الهی در 
اٍل َو بَنِینَ »   ...!«أَ یْحسبُوَن أَنََّما نُِمدُُّهم بِِه ِمن مَّ

فذرهم فى »فرمود: اى است كه در آخر آیات قبل بود و مىاین آیات متصل به جمله

نكه در دنباله داستان انبیاء فرمود و وجه اتصال این است كه بعد از آ«  غمرتهم حتى حین!

دین خدا یكى بود و مردم آن را پاره پاره نموده و هر جمعیتى به داشتن یك قسمت از آن 

خوشحال شدند و آنگاه ایشان را تهدید به عذاب معینى كرد كه پس از رسیدن آن مدت معین 

به هر طور كه هیچ گریزى از آن نیست و اخطار فرمود كه در همان غمرات جهل خود ، 

خواهند خود را آماده عذاب بكنند ، كه به زودى آنان را از همه اطراف فرا خواهد گرفت مى

 . 

فرماید : اگر ما اند متنبه نموده و مىاینك در این آیات ایشان را به اشتباهى كه داشته

زودتر به  ایم خیر ایشان رادر مال و اوالد به ایشان توسعه دادیم، خیال نكنند كه خواسته

ایشان برسانیم، چون اگر خیر بود ، توانگران و مترفین ایشان را به عذاب خود دچار 
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كردیم ، بلكه این عمل ما ، براى بیشتر عذاب كردن ایشان است . طرف مقابل آنها نمى

مومنون هستند و مسارعت در خیرات آن اعمال صالحى است كه خداوند به مؤمنین توفیق 

ه است و نیز ثمرات آن است كه همان اجر جزیل و ثواب عظیم در دنیا و انجام آن را داد

گیرند و خدا هم در فراهم نمودن آخرت است در نتیجه مؤمنین در اعمال صالح سرعت مى

  . گیرداسباب براى آنان سرعت مى
 

 73ص :   15المیزان ج :            سوره مؤمنون 98تا  78هدف آیه 

 بر توحید خدا در ربوبیت و بازگشت خلق بسوی او اقامه حجت
ا تَشُكُرونَ »   ...!«َو ُهَو الَِّذى أَنشأَ لَكُم السْمَع َو األَْبصَر َو األَْفئَِدةَ  قَِلیالً مَّ

بعد از آنكه كفار را به عذاب شدیدى بیم داد كه مفرى از آن نیست و همه عذرهاى 

رد نمود و بیان نمود كه تنها سبب كفر ایشان به خدا  آنان را كه ممكن بود بدان اعتذار جویند

و روز قیامت پیروى هواى نفس و كراهت پیروى از حق است، اینك در این فصل از آیات 

همان بیان را با اقامه حجت بر توحید خدا در ربوبیت و بر بازگشت خلق به سوى او و ارائه 

 آیاتى روشن و غیر قابل انكار تتمیم فرموده است . 

دارد كه به خدا پناه ببرد از اینكه مشمول آن پس از آن، به رسولش اعالم مى

اند و نیز از وساوس شیطانها و اینكه به سر هایى گردد كه كفار از آن بیم داده شدهعذاب

 وقت او آیند همانطور كه به سر وقت كفار رفتند، به خدا پناه برد!
 

 

 93ص :   15المیزان ج :            سوره مؤمنون 118تا  99هدف آیه 

 عذاب آخرتی مشرکین و رستگاری وارثان بهشت بیان تفصیلی
 ...!«َحتى إِذَا َجاَء أََحَدُهُم اْلَمْوت قَاَل َرب اْرِجعُونِ » 

این آیات عذاب آخرتى را كه در خالل آیات قبل به مشركین وعده داد به طور 

كند تا قیامت و از قیامت تا ابدیت معرفى مى كند و آغاز آن را از روز مرگمفصل بیان مى

سازد كه زندگى دنیا كه ایشان را مغرور كرده و از آخرت باز و این معنا را خاطر نشان مى

داشته، بسیار ناچیز و اندك است) اگر بخواهند بفهمند!( و در آخر این آیات كه آخر سوره 

كند و در آن خطاب به ختم مى وسلّمآله وعلیههللااست سوره را با خطابى به رسول خدا صلى

دهد كه از او درخواست كند همان چیزى را كه خودش از بندگان مؤمن خود وى دستور مى

رب اغفر و ارحم و انت » و رستگاران در آخرت حكایت كرده بود و آن این بود كه گفتند:

اتفاقا « دگان هستى!پروردگارا بیامرز و رحم كن كه تو بهترین رحم كنن -خیر الراحمین 

سوره را هم با مساله رستگارى همین طائفه افتتاح كرده و فرموده بود كه اینها وارث 

 بهشتند!
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 هدف و فلسفه نزول سوره نور
 ( 110ص :  15المیزان ج : ) 

 

 

  معارف الهی مناسب با آنهاو  احکام تشریع شدهبیان پاره ای از 

ْحَمِن »  ِ الرَّ ِحیِم!  سوَرةٌ أَنَزْلنََها َو فََرضنََها َو أَنَزْلنَا فِیَها َءایَِت بَیِّنٍَت لَّعَلَّكْم تَذَكَُّروَن...!بِسِم َّللاَّ « الرَّ

 نور(/10تا1)

اى از احكام غرض این سوره همان است كه سوره با آن افتتاح شده و آن بیان پاره

م است، معارفى كه مایه تذكر اى از معارف الهى مناسب با آن احكاتشریع شده و سپس پاره

 شود . مؤمنین مى
 

 125ص :   15المیزان ج :            سوره نور 26تا  11هدف آیه 

 تهمت به خانواده پیامبربیان ماجرای افک : 
ا لَُّكم  بَْل ُهَو َخیٌر لَّكْم  ِلكلّ »  نكْم  ال تْحسبُوهُ شرًّ ا   إِنَّ الَِّذیَن َجاُءو بِاالْفِك ُعصبَةٌ ّمِ نُهم مَّ اْمِرٍى ّمِ

 ...!«اْكتَسب ِمَن االثِْم َو الَِّذى تََولى ِكبَرهُ ِمنُهْم لَهُ َعذَاٌب َعِظیمٌ 

آید كه به بعضى از خانواده كند. از آیات بر مىاین آیات به داستان افك اشاره مى

بوده و  نسبت فحشاء دادند و نسبت دهندگان چند نفر وسلّم وآلهعلیههللارسول خدا صلى

آید كه اند و نیز به دست مىداستان را در میان مردم منتشر كرده و دست به دست گردانده

اند ، چون به طور كلى بعضى از منافقین یا بیماردالن در اشاعه این داستان كمك كرده

داشتند و لذا خدا این آیات را نازل كرده و از اشاعه فحشاء در میان مؤمنین را دوست مى

 دفاع فرمود . وسلّموآلهعلیههللاخدا صلىرسول 
 

 151ص :   15المیزان ج :            سوره نور 34تا  27هدف آیه 

 قوانین خانواده بیان برخی روابط و 
ذَِلُكْم َخیٌر  یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَْدُخلُوا بُیُوتاً َغیَر بُیُوتِكْم َحتى تَستَأْنِسوا َو تُسلُِّموا َعلى أَْهِلَها » 

 ...!«لَُّكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ 

در این آیات احكام و شرایعى كه متناسب و مناسب با مطالب گذشته است تشریع 

 شده است.
 

 165ص :   15المیزان ج :            سوره نور 46تا  35هدف آیه 

 و نور معرفت خاص مومنین  نور الهیبیان 
 

ُ نُوُر »  َجاَجةُ َّللاَّ السَمَوِت َو األَْرِض  َمثَُل نُوِرِه َكِمشَكوٍة فِیَها ِمصبَاٌح  اْلِمصبَاُح فى ُزَجاَجٍة  الزُّ

بََركٍة َزْیتُونٍَة ال شْرقِیٍَّة َو ال َغْربِیٍَّة یَكاُد َزْیتَها یُضى ىٌّ یُوقَُد ِمن شَجَرٍة مُّ ُء َو لَْو لَْم َكأَنَها َكْوَكٌب ُدّرِ

ُ بِكلّ تَْمسسهُ نَا ُ األَْمثََل ِللنَّاِس  َو َّللاَّ ُ ِلنُوِرِه َمن یَشاُء  َو یَضِرب َّللاَّ ٍء شىْ   ٌر  نُّوٌر َعلى نُوٍر  یْهِدى َّللاَّ

 !«َعِلیٌم 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                             کتاب هفتاد و ششم: هدف آیه ها و سوره های قرآن 2 60

این آیات متضمن مقایسه مؤمنین به حقیقت ایمان با كفار است، مؤمنین را به داشتن 

صالح هدایت یافته و به نورى از ناحیه  كند كه به وسیله اعمالاین امتیازات معرفى مى

یابى به بهترین اش معرفت خداى سبحان و سلوك و راهاند كه ثمرهپروردگارشان راه یافته

هایشان كنار پاداش و نیز به فضل خداى تعالى است، در روزى كه پرده از روى دلها و دیده

 رود . مى

نماید و در بدون حقیقت راه نمى به خالف كفار كه اعمالشان ایشان را جز به سرابی

ظلماتى چند طبقه و بعضى روى بعض قرار دارند و خدا براى آنان نورى قرار نداده، نور 

 دیگرى هم نیست كه با آن روشن شوند . 

این حقیقت را به این بیان ارائه داده كه خداى تعالى داراى نورى است عمومى ، كه 

نتیجه به وسیله آن نور ، در عالم وجود ، حقایقى  با آن آسمان و زمین نورانى شده و در

 ظهور نموده كه ظاهر نبود.

و باید هم این چنین باشد، چون ظهور هر چیز اگر به وسیله چیز دیگرى باشد باید 

آن وسیله خودش به خودى خود ظاهر باشد، تا دیگران را ظهور دهد و تنها چیزى كه در 

  . ود مظهر باشد همان نور استعالم به ذات خود ظاهر و براى غیر خ

اند، پس خداى تعالى نورى است كه آسمانها و زمین با اشراق او بر آنها ظهور یافته

همچنان كه انوار حسى نیز این طورند، یعنى خود آنها ظاهرند و با تابیدن به اجسام ظلمانى 

ى عین وجود یافتن كنند، با این تفاوت كه ظهور اشیاء به نور الهو كدر، آنها را روشن مى

  . آنها است، ولى ظهور اجسام كثیف به وسیله انوار حسى غیر از اصل وجود آنها است

شوند و به وسیله آن در این میان نور خاصى هست كه تنها مؤمنین با آن روشن مى

هاى مؤمنین در یابند و آن نور معرفت است كه دلها و دیدهبه سوى اعمال صالح راه مى

گردد و در نتیجه به سوى شود، به آن روشن مىها زیر و رو مىها و دیدهروزى كه دل

شوند و آنچه در دنیا برایشان غیب بود در آن روز برایشان سعادت جاودانه خود هدایت مى

 شود . عیان مى

اى قرار داشته باشد و با خداى تعالى این نور را به چراغى مثل زده كه در شیشه

صفا بسوزد و چون شیشه چراغ نیز صاف است، مانند كوكب درى  روغن زیتونى در غایت

هاى بدرخشد و صفاى این با صفاى آن، نور على نور تشكیل دهد و این چراغ در خانه

هایى كه در آنها مردانى مؤمن، خداى را تسبیح كنند، مردانى كه عبادت آویخته باشد، خانه

  دارد!ز عبادت خدا باز نمىتجارت و بیع ایشان را از یاد پروردگارشان و ا

این مثال، صفت نور معرفتى است كه خداى تعالى مؤمنین را با آن گرامى داشته، 

نورى كه دنبالش سعادت همیشگى است و كفار را از آن محروم كرده و ایشان را در 

 بینند . ظلماتى قرار داده كه هیچ نمى

باشد، بلكه وجه اتصالى با آنها  این آیات چنان نیست كه به كلى با آیات قبلى اجنبى

و لقد انزلنا » كرد بدینجا خاتمه یافت كه:دارد، چون آیات قبل كه احكام و شرایع را بیان مى

كه در آن گفتگو از « الیكم آیات مبینات و مثال من الذین خلوا من قبلكم و موعظة للمتقین!
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و در نتیجه تنویرى است  بیان شد و معلوم است كه بیان به معناى اظهار حقایق معارف

  .الهى

عالوه بر این در آیه مذكور كلمه آیات آمده بود و آیات همان قرآن است كه خداى 

 «وانزلنا الیكم نورا مبینا!» تعالى در چند جا آن را نور خوانده، مانند آیه:
 

 199ص :   15المیزان ج :            سوره نور 57تا  47هدف آیه 

 «ص»اطاعت خدا  و اطاعت رسول هللا بیان وجوب
سوِل َو أَطْعنَا ثُمَّ »  ِ َو بِالرَّ ن بَْعِد ذَِلك  َو َما أُولَئك  َو یَقُولُوَن َءاَمنَّا بِاَّللَّ نُهم ّمِ یَتََولى فَِریٌق ّمِ

 ...!«بِاْلُمْؤِمنِیَن 

و  كندرا بیان مى وسلّموآلهعلیههللااین آیات وجوب اطاعت خدا و رسولش صلى

از اطاعت خدا جدا نیست و بر هر  وسلّموآلهعلیههللافهماند كه اطاعت رسول صلىمى

مسلمان واجب است كه به حكم و قضاى او تن در دهد، كه روگردانى از حكم و قضاى او 

 دهد . نفاق است و در آخر صالحان از مؤمنین را وعده جمیل و كفار را تهدید و بیم مى
 

 224ص :   15المیزان ج :            سوره نور 64تا  58هدف آیه 

 « ص»خانواده و اجتماع و با رسول خدا بیان احکام رفتاردر
لَُم ِمنكْم ثَ »  ُُ ن یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا ِلیَستَئِْذنُكُم الَِّذیَن َملََكت أَْیَمنُكْم َو الَِّذیَن لَْم یَْبلُغُوا الْح ٍت  ّمِ لَث َمرَّ

َن الظِهیَرِة َو ِمن بَْعِد صلَوِة اْلِعشاِء  ثَلَث َعْوَرٍت لَُّكْم  قَْبِل  صلَوِة اْلفَْجِر َو ِحیَن تَضعُوَن ثِیَابَُكم ّمِ

ُ لَُكمُ  فُوَن َعلَْیكم بَْعضكْم َعلى بَْعٍض  َكذَِلك یُبَیُن َّللاَّ  االَیَِت  وَ  لَْیس َعلَْیكْم َو ال َعلَْیِهْم ُجنَاُح بَْعَدُهنَّ  طوَّ

ُ َعِلیٌم َحِكیمٌ   ...!«َّللاَّ

كند و سوره با همین آیات این آیات بقیه احكامى كه گفتیم در این سوره آمده بیان مى

كند به علم خود شود و در آن اشاره است به اینكه خداى سبحان آنچه تشریع مىختم مى

به سویش كند و به زودى حقیقت) و مصالح واقعى احكامش( براى مردم در روزى كه مى

 شود!گردند روشن مىباز مى

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره فرقان
 ( 237ص :  15المیزان ج : ) 

 

 

 دعوت رسول هللا و فرقان نازل شده بر او بیان حق بودن
 

َل اْلفُْرقَاَن َعلى َعْبِدِه ِلیَُكوَن »  ِحیِم!   تَبَاَرك الَِّذى نَزَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِلْلعَلَِمیَن نَِذیراً  !  الَِّذى لَهُ بِسِم َّللاَّ

!   ٍء فَقَدََّرهُ تَْقِدیراً  شىْ ُمْلك السَمَوِت َو األَْرِض َو لَْم یَتَِّخْذ َولَداً َو لَْم یَُكن لَّهُ شِریٌك فى اْلُمْلِك َو َخلََق كلَّ 

ا َو ال نَْفعاً َو ال َو اتَخذُوا ِمن ُدونِِه َءاِلَهةً ال یْخلُقُوَن شْیئاً َو ُهْم یْخلَقُوَن  َو ال یَْمِلُكوَن ألَنفُِسِهْم ضرًّ

 فرقان(  /3تا1!« ) یَْمِلُكوَن َمْوتاً َو ال َحیَوةً َو ال نُشوراً 
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 وسلّموآلهعلیه هللاغرض این سوره بیان این حقیقت است كه دعوت رسول خدا صلى

ى نازل شده از ناحیه او و دعوتى است حق و ناشى از رسالتى از جانب خداى تعالى و كتاب

نیز در این سوره چند نوبت پشت سر هم ایرادهایى كه كفار بر نبوت آن جناب از ناحیه خدا 

اند ، دفع شده و در این دفع عنایتى بالغ به كار و بر نازل بودن كتابش از جانب خدا كرده

 رفته است.

اى ریك و بیان پارهو چون بیان این غرض مستلزم احتجاج بر مساله توحید و نفى ش

اى از مؤمنین بود، لذا به این مسائل نیز پرداخته، ولى از اوصاف قیامت و صفات پسندیده

 همه این بیانات را با لحن انذار و تخویف ایفاء نمود، نه تبشیر و تشویق . 
 

 

 

 246ص :   15المیزان ج :            سوره فرقان 20تا  4هدف آیه 

 به رسول هللا درباره قرآن و پاسخ آنها بیان طعنه های مشرکین
ً وَ »   َو قَاَل الَِّذیَن َكفَُروا ِإْن َهذَا إِال إِْفٌك اْفتَراُه َو أََعانَهُ َعلَْیِه قَْوٌم َءاَخُروَن  فَقَْد َجاُءو ظْلما

 «ُزوراً...!

 و درباره وسلّموآلهعلیههللاهایى را كه مشركین به رسول خدا صلىاین آیات طعنه

 دهد.اند حكایت نموده، جواب مىقرآن كریم زده
 

 

 

 271ص :   15المیزان ج :            سوره فرقان 31تا  21هدف آیه 

 به رسالت رسول هللا و ارتباطش با فرشته وحی رد اعتراضات مشرکین
أَْو نََرى َربَّنَا  لَقَِد استَْكبُروا فى أَنفُِسِهْم َو َو قَاَل الَِّذیَن ال یَْرُجوَن ِلقَاَءنَا لَْو ال أُنِزَل َعلَْینَا اْلَملَئَكةُ » 

ا َكبِیراً...!  «َعتَْو ُعتُوًّ

این آیات اعتراض دیگرى را از مشركین بر رسالت رسول حكایت نموده كه 

اند با آن اعتراض، رسالت وى را رد كنند و حاصل اعتراضشان این است كه اگر خواسته

ممكن باشد كه از جنس بشر بدان جهت كه بشر است شخصى رسول شود و مالئكه بر او 

و با او از راه وحى سخن بگوید، باید سایر وحى خداى سبحان بیاورد و رسول خدا را ببیند 

افراد بشر نیز بدان جهت كه بشرند داراى این خصایص بگردند، پس اگر آنچه او ادعاء 

كند حق باشد باید ما و یا بعضى از ما نیز مانند او باشیم، آنچه را او مدعى دیدنش است مى

 كند ما نیز درك بكنیم . ببینیم و آنچه او درك مى

بحان چنین پاسخ داده كه به زودى مالئكه را خواهند دید، ولى نه در این خداى س

ما ننزل المالئكة اال بالحق و ما » اى دیگر!  و این جواب در معناى آیه:نشاه بلكه در نشاه

 باشد و در این آیات اشاره به مابعد از مرگ و به روز قیامت است.مى« كانوا اذا منظرین!
 

 287ص :   15المیزان ج :            ره فرقانسو 40تا  32هدف آیه 

 نزول تدریجی قرآنرد اعتراض کفار بر 
َل َعلَْیِه اْلقُْرَءاُن ُجْملَةً َوِحَدةً  كذَِلك ِلنُثَبِّت بِِه فَُؤاَدك  َو َرتَّْلنَهُ تَْرتِیالً  َو قَاَل الَِّذیَن َكفَُروا لَوْ »  ال نُّزِ

»!... 

اند نقل شده و آن این است كه در این آیات، طعنه دیگرى كه كفار به قرآن كریم زده
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 چرا قرآن یكباره نازل نشد؟ و از آن پاسخ داده شده است.
 

 305ص :   15المیزان ج :            سوره فرقان 62تا  41هدف آیه 
 

 «ص» کتاب و رسالت رسول هللابیان صفات کفار معترض به 

ُ َرسوالً...!َو إِذَا »   «َرأَْوك ِإن یَتَِّخذُونَك إاِل ُهُزواً أَ َهذَا الَِّذى بَعَث َّللاَّ

زدند و اى از صفات كفار نامبرده را كه به كتاب و رسالت طعنه مىاین آیات پاره

شمارد، البته آن صفاتى كه با سنخ اعتراضات و بى اندیشه منكر توحید و معاد بودند بر مى

ناسب دارد، مانند استهزاء به رسول و پیروى از هواى نفس و پرستش سخن گفتن آنها ت

 چیزهایى كه سود و زیانى برایشان نداشت و نیز استكبارشان از سجده براى خداى سبحان .
 

 329ص :   15المیزان ج :            سوره فرقان 77تا  63هدف آیه 

 صفات برجسته عباد الرحمنارائه شرحی از 
ْحَمِن الَِّذیَن یَْمشوَن َعلى األَْرِض َهْوناً َو إِذَا َخاطبَُهُم اْلَجِهلُوَن قَالُوا سلَماً...!َو ِعبَاُد »   «الرَّ

اى كه اى از مؤمنین را در مقابل صفات ناستودهاین آیات صفات بر جسته و ستوده

شمارد، كه جامع آن صفات در مؤمنین این است كه: مؤمنین براى كفار شمرده بر مى

خوانند و پیامبر او و كتابى را كه او بر آن پیامبر نازل كرده تصدیق وردگار خود را مىپر

نمایند و خالف آن صفات در كفار این است كه: كفار رسالت پیامبر خداى را تكذیب مى

شوند و به همین مناسبت نمایند و پیرو هواى نفس مىكنند و از دعوت او اعراض مىمى

« قل ما یعبؤا بكم ربى لو ال دعاؤكم فقد كذبتم فسوف یكون لزاما ! » ه:آیات مورد بحث با آی

 شود كه ختم سوره نیز هست.ختم مى

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره شعراء
 ( 345ص :  15المیزان ج : ) 

 
 
 

 و بیان عاقبت تکذیب کنندگان آنحضرت دلداری رسول هللا
 

ِحیِم!  طسم»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  !  لَعَلَّك بَِخٌع نَّْفسك أاَل یَُكونُوا ُمْؤِمنِینَ !  تِْلك َءایَت اْلِكتَِب اْلُمبِینِ بِسِم َّللاَّ

 شعرا( /9تا1...!« )
 

است از اینكه  وسلّموآلهعلیههللاغرض از این سوره، تسلیت خاطر رسول خدا صلى

بر او را تكذیب كرده بودند و او آزرده شده بود و همین معنا از قومش او را و قرآن نازل 

 آید . بر مى« تلك آیات الكتاب المبین!» فرماید:اولین آیه آن كه مى

آرى كفار قریش یك بار او را مجنون خواندند، بار دیگر شاعر  و این آیات عالوه 

اقوام گذشته و به این كند به سرنوشت بر تسلیت خاطر آن جناب، مشركین را تهدید مى

منظور چند داستان از اقوام انبیاى گذشته یعنى موسى و ابراهیم و نوح و هود و صالح و 
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و سرنوشتى كه با آن روبرو شدند و كیفرى كه در برابر تكذیب  لوط و شعیب علیهماالسالم

نیز قوم خود دیدند نقل كرده است تا آن جناب از تكذیب قوم خود دل سرد و غمناك نگردد و 

  . آن جناب از شنیدن سرگذشت اقوام گذشته عبرت بگیرند

هاى پیشین مكى است، یعنى از آنهایى است كه در اوایل بعثت این سوره از سوره

دانیم مشتمل بر ماموریت آن كه مى« و انذر عشیرتك األقربین!» نازل شده به شهادت آیه:

و چه بسا از قرار گرفتن آیه مزبور در جناب در اول بعثت است و در این سوره واقع است 

در سوره حجر و مقایسه مضمون آن دو با یكدیگر « فاصدع بما تؤمر!» این سوره و آیه:

 تخمین زده شود كه این سوره جلوتر از سوره حجر نازل شده است . 
 

 354ص :   15المیزان ج :          سوره شعرا 68تا  10هدف آیه 

 « ص»برای تقویت روحی رسول هللا انبیاء گذشتهسرانجام اقوام بیان 
 ...!«َو إِْذ نَاَدى َربُّك ُموسى أَِن ائِْت اْلقَْوَم الظِلِمینَ » 

در این آیات به داستانهایى از اقوام انبیاى گذشته شروع كرده تا روشن شود كه قوم 

قوم موسى و هارون و روند كه نیز همان راهى را مى وسلّموآلهعلیههللاخاتم االنبیاء صلى

ابراهیم و نوح و هود و صالح و لوط و شعیب رفته بودند و به زودى راه اینان نیز به همان 

آورند شود كه آن اقوام دیگر بدان مبتال شدند، یعنى بیشترشان ایمان نمىسرنوشتى منتهى مى

 گیرد . و خدا ایشان را به عقوبت دنیایى و آخرتى مى

اى است این است كه در آخر در مقام به دست دادن چنین نتیجهدلیل بر اینكه آیات 

همچنان « و ما كان اكثرهم مؤمنین! و ان ربك لهو العزیز الرحیم!» فرماید:هر داستانى مى

بعد از ختم كالم و حكایت اعراض قومش  وسلّموآلهعلیههللاكه در داستان خاتم األنبیاء صلى

شود كه آیات در مقام تطبیق داستانى پس معلوم مى...!«  و ما كان» در آغاز سوره فرمود:

 بر داستان دیگر است . 

تسلیت یافته،  وسلّموآلهعلیههللاو همه براى این است كه خاطر رسول خدا صلى

اش از تكذیب قومش سر نرود و بداند كه تكذیب قوم او امرى نو ظهور و تازه نیست حوصله

ه نیز همین رفتار را داشتند و از قوم خود انتظارى جز آنچه بلكه همه اقوام انبیاى گذشت

 امتهاى گذشته در مقابل انبیاى خود داشتند نداشته باشد!

كند به سرنوشتى كه امتهاى گذشته به و در ضمن، قوم آن جناب را هم تهدید مى

ابراهیم خاطر تكذیب پیغمبرشان دچار شدند. مؤید این معنا این است كه در آغاز نقل داستان 

 «داستان ابراهیم را بر ایشان بخوان! -و اتل علیهم نبا ابراهیم » السالم فرمود: علیه
 

 389ص :   15المیزان ج :            سوره شعرا 104تا  69هدف آیه 

 و تکذیب قومش « ع» دعوت ابراهیمبیان قیام و 

 ...!«َو اتُْل َعلَْیِهْم نَبَأَ إِْبَرِهیمَ » 

السالم به مهمترین خبر مربوط به این آیات بعد از پایان دادن به داستان موسى علیه

كند، كه با فطرت سالم و پاك خود علیه قومش كه همگى به اشاره مى السالمابراهیم علیه
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پرستیدند، به حمایت از دین توحید و پرستش خداى سبحان قیام نموده، از اتفاق كلمه بت مى

ارى جست و از دین حق دفاع نمود و گذشت بر او آنچه كه گذشت، كه همه مردم وطنش بیز

آیت و معجزه بود، ولى بیشتر قوم او نیز ایمان نیاوردند، كه در آخر آیات مورد بحث بدان 

 فرماید . اشاره مى
 

 412ص :   15المیزان ج :         سوره شعرا 122تا  105هدف آیه 

 و انجام کار قوم او« ع»نوح مبارزاتبیان اجمالی از دعوت و 
 «َكذَّبَت قَْوُم نُوحٍ اْلُمْرسِلیَن...!» 

كه دو نفر از پیامبران اولو العزم « ع»این آیات بعد از داستان موسى و ابراهیم

كند به داستان نوح كه اولین پیامبر اولو العزم و از بزرگان انبیاء است و بودند، شروع مى

كند كه در آخر به نجات نوح و مش گذشته ، نقل مىاجمال آنچه بین آن جناب و قو

 همراهانش و غرق اكثر مردم انجامیده است!
 

 

 

 419ص :   15المیزان ج :         سوره شعرا 140تا  123هدف آیه 

 و کیفر تکذیب انبیاء بیان انجام کار قوم عاد
 ...!«َكذَّبَت َعاٌد اْلُمْرسِلینَ » 

كند. و قومش كه همان قوم عاد بودند اشاره مى السالماین آیات به داستان هود علیه

قوم عاد مردمى از عرب بسیار قدیم و عرب اوائل) یعنى اوائل پیدایش این نژاد( بودند، كه 

كردند و داراى تمدنى مترقى و سرزمینهایى خرم و در احقاف از جزیرة العرب زندگى مى

د، به جرم اینكه پیامبران را تكذیب كرده، به نعمتهاى الهى كفران ورزیده دیارى معمور بودن

و طغیان كردند، خداى تعالى به وسیله بادى عقیم هالكشان ساخته و دیارشان را ویران و 

 دودمانشان را خراب كرد . 
 

 427ص :   15المیزان ج :         سوره شعرا 159تا  141هدف آیه 

 و نابودی آنان قوم ثمود سرگذشتبیان اجمالی از 
 ...!«َكذَّبَت ثَُموُد اْلُمْرسِلیَن » 

كند و صالح نیز السالم و قومش اشاره مىاین آیات به اجمال به داستان صالح علیه

 داند.یكى از انبیاى عرب است، كه قرآن كریم تاریخ او را بعد از هود مى
 

 434ص :   15المیزان ج :         سوره شعرا 175تا  160هدف آیه 

 نابودی قوم لوطبیان 
 ...!«َكذَّبَت قَْوُم لُوٍط اْلُمْرسِلینَ » 

زیسته مى السالمكه بعد از صالح علیه السالماین آیات به داستان لوط پیغمبر علیه

 كند.اشاره مى
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 439ص :   15المیزان ج :         سوره شعرا 191تا  176هدف آیه 

 ( اصحاب ایکهو انجام کارقوم او )  دعوت حضرت شعیببیان 
 ....!«َكذَّب أَصَحب ْلئَْیَكِة اْلُمْرسِلینَ » 

السالم كه یكى از پیامبران عرب است در این آیات، اجمالى از داستان شعیب علیه

 ذكر كرده و این داستان آخرى از هفت داستانى است كه در این سوره آمده است.
 

 

 444ص :   15المیزان ج :      شعراسوره  227تا  192هدف آیه 

 از سرگذشت اقوام گذشته و دفاع از کتاب و پیامبر خدا نتیجه گیری
 !«َو إِنَّهُ لَتَنِزیُل َرب اْلعَلَِمیَن...» 

اى است كه از داستانهاى كند كه به منزله نتیجهاین آیات به مطالبى اشاره مى

است براى كفار عصر رسول خدا هفتگانه استخراج شود و هم توبیخ و تهدیدى 

  وسلّم!وآلهعلیههللاصلى

دفاع شده و احتجاج  وسلّموآلهعلیههللاو نیز در این آیات از نبوت رسول خدا صلى

شده به اینكه نام او در كتابهاى آسمانى گذشتگان برده شده و علماى بنى اسرائیل از آن 

آن جناب، یعنى قرآن كریم دفاع شده به اینكه:  پیشگوئیها اطالع دارند و نیز از كتاب آسمانى

 این كتاب از القاآت شیطانها و اقاویل شعراء نیست . 

 

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره نمل
 ( 480ص :  15المیزان ج : ) 

 

 

 ذکر داستانهای انبیاءبشارت و انذار مردم با 

 توحید در ربوبیت و معادذکر معارف مربوط به 

بِینٍ »  ِحیِم ! طس! تِْلك َءایَت اْلقُْرَءاِن َو كتَاٍب مُّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ...!« !  ُهًدى َو بُشَرى ِلْلُمْؤِمنِینَ بِسِم َّللاَّ

 نمل( /6تا1)

آید غرض این سوره این بطورى كه از آیات صدر سوره و پنج آیه آخر آن بر مى

هاى موسى ، است كه مردم را بشارت و انذار دهد و به همین منظور ، مختصرى از داستان

را به عنوان شاهد ذكر نموده و در دنبال آن  داود ، سلیمان ، صالح و لوط علیهماالسالم

ند وحدانیت خداى تعالى در ربوبیت و مانند معاد را ذكر نموده اى از اصول معارف مانپاره

 است . 
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 484ص :   15المیزان ج :            سوره نمل 14تا  7هدف آیه 

 و اعزام او به سوی فرعون  آغاز رسالت موسیبیان 
نَها بَخبٍر أَْو َءاتِی»  ُكم ِبشَهاٍب قَبٍَس لَّعَلَّكْم إِْذ قَاَل ُموسى ألَْهِلِه إِنى َءانَست نَاراً سئَاتِیكم ّمِ

 ...!«تَصطلُونَ 

اى است كه گفتیم در این سوره به عنوان این آیات، ابتداى داستانهاى پنجگانه

باشد و كند مىاستشهاد براى مطالب صدر سوره از قبیل تبشیر و انذارى كه در آنها ذكر مى

و داوود و سلیمان، جهت وعده  در سه داستان اول از آن پنج داستان یعنى در داستان موسى

 را بر جهت وعید غلبه داده و در دوتاى دیگر جانب وعید، بیشتر رعایت شده است.
 

 492ص :   15المیزان ج :            سوره نمل 44تا  15هدف آیه 

 و عجایب سلطنت سلیمان نبوت داود و سلیمانبیان 
ً  َو قَاال الحَ لَْیَمَن َو لَقَْد َءاتَْینَا َداُوَد َو س»  ْن ِعبَاِدِه ِعْلما ِ الَِّذى فَضلَنَا َعلى َكثِیٍر ّمِ ْمُد َّللَّ

 ...!«اْلُمْؤِمنِینَ 

نماید و عجایبى از را بیان مى« ع»اى از داستانهاى داوود و سلیماناین آیات پاره

 كند.اخبار سلیمان و سلطنتى كه خدا به وى داده بود نیز ذكر مى
 

 530ص :   15المیزان ج :            سوره نمل 53تا  45هدف آیه 

  نابودی قوم ثمودیادآوری 
َ فَِإذَا ُهْم فَِریقَاِن یْختَِصُموَن...!»   «َو لَقَْد أَْرسْلنَا إِلى ثَُموَد أََخاُهْم صِلحاً أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ

تهدید  این چند آیه، اجمالى از داستان صالح پیغمبر و قومش را آورده و در آن جانب

 و انذار بر جانب بشارت و نوید غلبه دارد و این معنا را در سابق نیز ، خاطرنشان كردیم.
 

 539ص :   15المیزان ج :            سوره نمل 81تا  59هدف آیه 

 و حق ربوبیت خدای تعالی اکرام بندگان برگزیده الهیبیان 
ِ َو سلٌَم َعلى ِعبَاِدِه قُِل الحَ »  ا یُشِرُكونَ ْمُد َّللَّ ُ َخیٌر أَمَّ  ...!«الَِّذیَن اصطفَى  َءَّللاَّ

اى از سنت جارى در این آیات از داستانهایى كه خداى سبحان به منظور ارائه نمونه

و رایج خود در نوع بشر از نظر هدایت قبال ذكر كرده بود كه: چگونه راه سعادت را به 

به سوى صراط مستقیم را با رساندن به مقام داده و راه یافتگان از ایشان ایشان نشان مى

ورزیدند و از داشته و آنان را كه به وى شرك مىاصطفاء و با نعمتهایى عظیم ، گرامى مى

كرده است، منتقل كردند به عذاب انقراض و بالهایى الم انگیز مبتال مىیاد او اعراض مى

ه مقام اصطفاء رسیدند ، منتقل شده به حمد و سالم بر بندگان مصطفایش ، آن بندگان كه ب

است به بیان این نكته كه: تنها ذات اقدس او مستحق عبودیت است ، نه غیر او از خدایانى 

 كه شریكش كردند .

آنگاه دنباله كالم را به مساله توحید و اثبات معاد و آنچه مناسب آن از معارف حقه 

این سوره، شبیه به سیاق آیات توان گفت: سیاق آیات گوناگون است كشانده است. پس مى

 سوره مریم است ، كه بیانش در همانجا آمده است.
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 564ص :   15المیزان ج :            سوره نمل 93تا  82هدف آیه 

  حوادث قبل از قیامتبیان مسئله بعث و وقایع قیامت و 
نَ »  ْم َدابَّةً ّمِ ُُ األَْرِض تُكلُِّمُهْم أَنَّ النَّاس كانُوا ِبئَایَتِنَا ال  َو إِذَا َوقََع اْلقَْوُل َعلَیِهْم أَْخَرْجنَا لهَ

 ...!«یُوقِنُونَ 

اى از ملحقات به آن ، از كند و به مساله بعث و پارهاین آیات فصل سابق را تمام مى

كند و سوره را با همان دهد اشاره مىقبیل امورى كه در قیامت و قبل از قیامت رخ مى

 با آن آغاز شده بود و آن مساله انذار و بشارت است! نماید كهمطلبى ختم مى
 

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره قصص
 (3ص :  16المیزان ج : ) 

 

 

 به جای مستکبرین مستضعفین زمینبیان جانشین کردن 

ِحیِم طسم»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ نَّبَِإ ُموسى َو فِْرَعْوَن  !  نَتْلُوا َعلَْیك ِمن!  تِْلك َءایَت اْلِكتَِب اْلُمبِینِ بِسِم َّللاَّ

 قصص(/3تا1«)ِلقَْوٍم یُْؤِمنُوَن...!  بِاْلَحقّ 

غرض این سوره وعده جمیل به مؤمنین است، مؤمنینى كه در مكه قبل از هجرت 

شمردند به مدینه عده اندكى بودند كه مشركین و فراعنه قریش ایشان را ضعیف و ناچیز مى

ها و بردند و فتنهترین شرایط به سرمىطاغیان در سختو اقلیتى كه در مكه در بین این 

دهد كه به گذاشتند، خداى تعالى در این سوره به ایشان وعده مىشداید سختى را پشت سر مى

دهد و آنان را وارث همین فراعنه زودى بر آنان منت نهاده و پیشوایان مردم قرارشان مى

ان قومشان آنچه را كه از آن بیم داشتند نشان دهد و به طاغیكند و در زمین مكنتشان مىمى

 دهد . مى

به همین منظور براى این مؤمنین این قسمت از داستان موسى و فرعون را 

سازد كه موسى را در شرایطى خلق كرد كه فرعون در اوج قدرت بود و بنى خاطرنشان مى

و زنانشان را زنده  كشتهایشان را مىاسرائیل را خوار و زیردست كرده بود كه پسر بچه

تر آنكه او را در دامن گذاشت.، آرى خداوند در چنین شرایطى موسى را آفرید و مهممى

دشمنش یعنى خود فرعون پرورش داد، تا وقتى كه به حد رشد رسید، آنگاه او را از شر 

اش نمود و پس از مدتى به عنوان فرعون نجات داد و از بین فرعونیان به سوى مدین روانه

رسالت دوباره به سوى ایشان بر گردانید، با معجزاتى آشكار تا آنكه فرعون و لشكریانش تا 

آخرین نفر را غرق كرده و بنى اسرائیل را وارث آنان نمود و تورات را بر موسى نازل 

 فرمود ، تا هدایت و بصیرت براى مؤمنین باشد . 

هد كرد و ایشان را به و عین همین سنت را در میان مؤمنین به اسالم جارى خوا
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را دوباره به وطن  وسلّموآلهعلیههللاملك و عزت و سلطنت خواهد رسانید و رسول خدا صلى

 باز خواهد گردانید . 

شود به بیان این كه در حكمت خدا الزم است كه از آنگاه از این داستان منتقل مى

 داشته باشد!جانب خودش كتابى نازل كند، تا دعوت حق آن جناب نیز كتاب 
 

  20ص :    16المیزان ج :           سوره قصص 21تا  15هدف آیه 

 و اتفاقات منجر به فرار او قصر فرعون به شهراز « ع»بیان آمدن موسی 
ْن أَْهِلَها فََوَجَد فِیَها َرُجلَیِن یَْقتَتاِلِن َهذَا ِمن »  ِشیعَتِِه َو َهذَا ِمْن َو َدَخَل اْلَمِدینَةَ َعلى ِحیِن َغْفلٍَة ّمِ

ِه فََوَكَزهُ ُموسى فَقَضى َعلَْیِه  قَاَل َهذَا ِمْن  ِه  فَاستَغَثَهُ الَِّذى ِمن ِشیعَتِِه َعلى الَِّذى ِمْن َعُدّوِ َعَمِل َعُدّوِ

بِینٌ  ِضلٌّ مُّ  ...!«الشْیطِن  إِنَّهُ َعُدوٌّ مُّ

كند و در آن، قسمتى از ان مىرا بی السالماین آیات فصل دوم از داستان موسى علیه

حوادث را كه بعد از رسیدنش به حد بلوغ پیش آمده و به بیرون شدنش از مصر و رفتنش به 

 فرماید.سوى مدین انجامید ، ذكر مى

 

  31ص :    16المیزان ج :          سوره قصص 28تا  22هدف آیه 

 «ع» ازدواج با دختر شعیبتا  از مصر« ع»خروج موسی بیان 
هَ تِْلقَاَء َمْدیََن قَاَل َعسى َربى أَن یَْهِدیَنى سَواَء السبِیلِ »  ا تََوجَّ  ...!« َو لَمَّ

است، در این داستان بیرون شدنش  السالماین آیات فصل سوم از داستان موسى علیه

از مصر به طرف مدین را آورده كه بعد از كشتن قبطى از ترس فرعون رهسپار آنجا شد و 

با دختر پیرمردى كهن سال ازدواج كرد و در قرآن كریم نام آن پیرمرد نیامده، لیكن در آنجا 

اى از روایات اهل سنت آمده كه او شعیب ، و پاره السالمدر روایات امامان اهل بیت علیهم

 پیغمبر مدین بوده است.
 

  41ص :    16المیزان ج :     سوره قصص 42تا  29هدف آیه 

 ونزول توراتو مبارزه او با فرعون « ع»بعثت موسیبیان  

ا قَضى ُموسى األََجَل َو ساَر بِأَْهِلِه َءانَس ِمن َجانِِب الطوِر نَاراً قَاَل ألَْهِلِه اْمُكثُوا إِنى َءانَست »  فَلَمَّ

َن النَّاِر لَعَلَُّكْم تَصطلُوَن...! ْنَها بَخبٍر أَْو َجْذَوٍة ّمِ   «نَاراً لَّعَلى َءاتِیُكم ّمِ

السالم است كه در آن، اجمالى از این آیات فصل دیگرى از داستان موسى علیه

اش از مدین به طرف مصر و مبعوث شدنش به رسالت به سوى حركت آن جناب با خانواده

فرعون و قوم او، براى نجات دادن بنى اسرائیل و تكذیب آنان رسالت وى را و سرانجام 

شود به نزول تورات، نكه در آخر داستانش منتهى مىغرق شدنشان را در دریا آورده، تا آ

 كه گویا منظور از بیان قصه همین قسمت آخر است.
 

  65ص :    16المیزان ج :         سوره قصص 56تا  43هدف آیه 

   قرآن  و توراتبیان آسمانی بودن 
َن األُولى بَصائَر ِللنَّاِس َو ُهًدى َو َرْحَمةً لَّعَلَُّهْم َو لَقَْد َءاتَْینَا ُموسى اْلكتَب ِمن بَْعِد َما أَْهلَْكنَا اْلقُُرو» 
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  ...!«یَتَذَكَُّرونَ 

خداى سبحان وقتى داستان موسى را بیان كرده خبر داده كه: چگونه مردمى زیر 

دست و برده و ضعیف و زیر شكنجه فرعونیان را بر آن یاغیان خونخوار و طاغیان تبهكار 

 پیروز كرد! 

كه  –خداى سبحان بعد از ذكر این ماجرا، روى سخن را متوجه كتابهاى آسمانى 

شود و هم حامل متضمن دعوت به دین توحید است و بدان وسیله حجت بر خلق تمام مى

فرماید: خداى سبحان تورات را كه در آن بصیرتها نموده و مى -تذكرهایى براى مردم است 

ر موسى نازل كرد تا شاید از یادآورى قرون گذشته و و هدایت و رحمت براى مردم بود، ب

 ها، متذكر شوند و از نافرمانى خدا دست بردارند . هاى گذشته به جرم نافرمانىهالكت امت

نازل كرد و در آن داستانها از  وسلّموآلهعلیههللاو نیز قرآن را بر رسول خدا صلى

موسى بیاورد، تا با نقل كردن آن انذار كند مردمى را كه قبل از او نذیر نداشتند، چون به 

خاطر كفرشان و فسوقشان در معرض نزول عذاب و گرفتار شدن به مصیبت قرار گرفته 

كرد، هر آینه آن وقت كرد و دعوت را ابالغ نمىاب را نازل نمىبودند و اگر این كت

و « پروردگارا چرا رسولى به سوى ما نفرستادى ، تا آیات تو را پیروى كنیم!» گفتند: مى

 حجت ایشان علیه خدا تمام بود . 
 

  82ص :    16المیزان ج :          سوره قصص 75تا  57هدف آیه 

 در ایمان نیاوردن به قرآن رد عذرهای مشرکین
ن لَُّهْم َحَرماً َءاِمناً یْجبى إِلَْیِه ثََمَرت َو قَالُوا إِن نَّتَّبِع الهُ »  َدى َمعَك نُتََخطف ِمْن أَْرِضنَا  أَ َو لَْم نَُمّكِ

ن لَُّدنَّا َو لَِكنَّ أَكثَرُهْم ال یَْعلَُموَن...!شىْ   كلّ  ْزقاً ّمِ   «ٍء ّرِ

هاى مشركین مكه را در ایمان نیاوردن به كتاب خدا ر از بهانهاین آیات عذر دیگ

 كند!بیان مى

خداى تعالى بعد از چند جواب در رد بهانه های مشرکین به داستان قارون اشاره 

 اش در خود فرو برد .كند كه زمین او را با خانهمى
 

  108ص :    16المیزان ج :         سوره قصص 84تا  76هدف آیه 

 و فرو بردن او به زمین نابودی قارون بیان
صبَِة إِنَّ قَُروَن كاَن ِمن قَْوِم ُموسى فَبَغَى َعلَْیِهْم  َو َءاتَْینَهُ ِمَن اْلُكنُوِز َما إِنَّ َمفَاتَحهُ لَتَنُوأُ بِاْلعُ » 

َ ال یِحب اْلفَِرِحی ِة إِْذ قَاَل لَهُ قَْوُمهُ ال تَْفَرْح  إِنَّ َّللاَّ  ...!«نَ أُولى اْلقُوَّ

كند و چون كفر او ، حال و وضع قارون درست حال و روز مشركین را مجسم مى

كارش را به آن عاقبت زشت كشانید، پس مشركین نیز بترسند از اینكه مثل آنچه كه بر سر 

 قارون آمد، بر سرشان بیاید!

هایش خداى تعالى از مال دنیا آن قدر به او روزى داده بود كه سنگینى كلید گنجینه

كرد كه او خودش كرد و در اثر داشتن چنین ثروتى خیال مىمردان نیرومند را هم خسته مى

دانسته و خودش فكر بوده و آورى آن را مىآورى كرده، چون راه جمعاین ثروت را جمع

فكر او را مغرور نمود، پس از عذاب الهى ایمن و خاطر جمع شد و  حسن تدبیر داشته، این
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زندگى دنیا را بر آخرت ترجیح داده و در زمین فساد برانگیخت، خداى تعالى هم او و خانه 

او را در زمین فرو برد، نه آن خوش فكرى و حسن تدبیرش ، مانع از هالكت او شد و نه آن 

 جمعى كه دورش بودند!
 

 

  127ص :    16المیزان ج :           سوره قصص 88تا  85هدف آیه 

 پیروزی اسالمو  مکهوعده بازگشت رسول هللا به 
بى أَْعلَُم َمن َجاءَ »  َدى َو َمْن ُهَو فى  إِنَّ الَِّذى فََرض َعلَْیك اْلقُْرَءاَن لََرادُّك إِلى َمعَاٍد  قُل رَّ ُُ بِالْه

بِینٍ    ...!«ضلٍَل مُّ

وسلّم وآلهعلیه هللاآخر این سوره است و در آن به رسول خدا صلى این چند آیه، آیات

كند و نفوذ دهد كه به زودى بر او منت نهاده و قدر و منزلتش را بلند مىوعده جمیل مى

بخشد و امنیت و سالمتى را بر او و دهد و دینش را بر سایر ادیان برترى مىاش مىكلمه

ن طور كه این كار را در باره موسى و بنى اسرائیل كرد دهد، همامؤمنین به او گسترش مى

كرد براى بیان همین نكته را بیان مى السالمو در حقیقت آیات قبل هم كه داستان موسى علیه

 بود.

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره عنکبوت
 (143ص :  16المیزان ج : ) 

 

 

 است! حقیقت ایمانهدف 

ْحَمِن »  ِ الرَّ ِحیِم!  المبِسِم َّللاَّ  «! أَ َحِسب النَّاس أَن یُتَرُكوا أَن یَقُولُوا َءاَمنَّا َو ُهْم ال یُْفتَنُوَن...!الرَّ

 عنکبوت(/13تا1) 

غرض سوره عنکبوت به طورى كه از اول و آخرش و سیاق جارى در سراسرش 

شود، این است كه: غرض خداى تعالى از ایمان مردم تنها این نیست كه به زبان استفاده مى

دهد و ها آن را تكان نمىبگویند ایمان آوردیم، بلكه غرض، حقیقت ایمان است كه تندباد فتنه

ها بیشتر فشار بیاورد، پا بر جا و سازد، بلكه هر چه فتنهىدگرگونى حوادث، دگرگونش نم

 گردد . دارتر مىریشه

پس غرض سوره اعالم این معنا است كه مردم خیال نكنند به صرف اینكه بگویند 

گیرند، نه، بلكه حتما دارند و در بوته آزمایش قرار نمىایمان آوردیم دست از سرشان برمى

در دل نهان دارند ظاهر شود و معلوم شود ایمان است یا كفر: پس  شوند، تا آنچهامتحان مى

گویند و آنهایى كه در خدا حتما باید معلوم كند آن كسانى را كه در دعوى ایمان راست مى

 این دعوى دروغگویند.

هاى الهى است كه به هیچ وجه و در باره هیچ كس از پس فتنه و محنت یكى از سنت  
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هاى گذشته از قبیل قوم نوح ، عاد ، ثمود ، قوم ان طور كه در امتشود، همآن گذشت نمى

ابراهیم ، لوط ، شعیب و موسى جریان یافت و جمعى استقامت ورزیده و جمعى دیگر هالك 

هاى حاضر و آینده نیز جریان خواهد داشت و خدا به كسى ظلم نكرده و شدند و در امت

 كنند. ه خود ظلم مىها و اشخاصند كه بكند ، این خود امتنمى
 

  166ص :    16المیزان ج :     سوره عنکبوت 40تا  14هدف آیه 

 در نابودی امتها و جوامع فاسد  اجرای سنت الهیبیان 
ً فَأََخذَُهُم الطوفَاُن َو ُهْم »  ً إِلى قَْوِمِه فَلَبِث فِیِهْم أَْلف سنٍَة إاِل َخْمِسیَن َعاما َو لَقَْد أَْرسْلنَا نُوحا

 ...!«ظِلُمونَ 

كند كه ایشان هاى آنان اشاره مىگذشته و امت در این آیات به هفت داستان از انبیاى

كه خداى تعالى  السالمعبارتند از: نوح ، ابراهیم ، لوط ، شعیب ، هود ، صالح و موسى علیه

نجات یافته هایى كه برایشان پیش آورد، بیازمود، جمعى از آنان هاى آنان را با فتنههمه امت

ذكر كرده و و جمعى دیگر هالك شدند، چیزى كه هست در باره سه امت اول، هم نجات را 

 هم هالكت را و در باره چهار امت آخرى تنها هالكت را ذكر فرموده است.
 

  191ص :    16المیزان ج :                           سوره عنکبوت 55تا  41هدف آیه 

 از بیان سرگذشت امتهای هالک شده تاریخ نتیجه گیری
ً  َو ِإنَّ أَْوَهَن اْلبُیُوِت لَ »  ِ أَْوِلیَاَء َكَمثَِل اْلعَنكبُوِت اتَخذَت بَْیتا بَْیت َمثَُل الَِّذیَن اتَخذُوا ِمن ُدوِن َّللاَّ

  ...!« اْلعَنكبُوِت  لَْو كانُوا یَْعلَُمونَ 

هاى سابق نقل فرمود و انهایى كه از امتاى است براى داستاین آیات متضمن دنباله

فرماید: اینگونه آن مثلى است كه خداى سبحان براى معبودهاى موهوم آنان آورده، مى

اعتقادات خرافى آنان آن قدر بى اساس و سست بنیاد است كه خلقت آسمانها و زمین به بانگ 

ا ولى و سرپرستى ندارند و این كنند كه بغیر از خدزنند و اعالم مىبلند به فساد آن فریاد مى

 دارد . اعالم عالم خلقت همان است كه این كتاب كریم اعالم مى
 

  215ص :    16المیزان ج :          سوره عنکبوت 60تا  56هدف آیه 

 و اعتماد به روزی رسانی خدا حفظ دین با مهاجرتبیان 
 ...!«فَِإیََّى فَاْعبُُدونِ  الَِّذیَن َءاَمنُوا ِإنَّ أَْرضى َوِسعَةٌ  یَِعبَاِدى» 

در این آیات روى سخن را متوجه مؤمنان نمود كه مشركین آنان را در مكه ناتوان 

دهد صبر كنند و بر خداى كردند و تهدید به فتنه و عذابشان نمودند، ایشان را دستور مى

اجبات دینى دارى بر ایشان مشكل شد و نتوانستند در وطن وتعالى توكل كنند و اگر امر دین

را اقامه كنند، از وطن چشم پوشیده مهاجرت نمایند و درباره معیشت خود نگرانى نداشته 

دهد، اگر مهاجرت باشند، زیرا رزق همه بندگان به عهده خدا است و او روزیشان را مى

 داد،روزی شان را می دهد . بكنند، همچنان كه در وطن روزیشان مى
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  221ص :    16المیزان ج :            سوره عنکبوت  69تا  61هدف آیه 

 علیه ضد و نقیض گوئی های مشرکین  بیان حجت هائی
ُ  فَأَنى یُْؤفَُكونَ »  َر الشْمس َو اْلقََمَر لَیَقُولُنَّ َّللاَّ ْن َخلََق السَمَوِت َو األَْرض َو سخَّ  َو لَئن سأَْلتَُهم مَّ

 »!... 

هاى مشركین را كه در عقاید دارند و در فصل آیات ضد و نقیض گویىدر این 

 كند.اند، ذكر مىسابق صحیح آن عقاید به مؤمنین عرضه شد و به آن ایمان آورده
 

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره روم
 (230ص :  16المیزان ج : ) 

 

 

  یاری دین و نصر مومنینوعده دادن قطعی خدا به 

 « ِ ِحیِم!   المبِسِم َّللاَّ ْحَمِن الرَّ ومُ الرَّ   سوره روم( 19و1...!«  ) !   ُغِلبَِت الرُّ

اى از خدا آغاز شده و آن این است كه: به زودى امپراطورى روم این سوره با وعده

كه در ایام نزول این سوره از امپراطورى ایران شكست خورد، بعد از چند سال بر آن 

گاه اكبر كه شود به وعدهامپراطورى غلبه خواهد كرد و بعد از ذكر این وعده ، منتقل مى

د، روزى كه تمامى افراد و اقوام در آن روز به سوى خدا قیامت و یوم الوعدش گوین

گردند ، آنگاه به استدالل بر مساله معاد پرداخته ، سپس كالم را به آیات ربوبیت بازمى

شمارد و در آخر، سوره را با وعده نصرت دارد و صفات خاصه خدا را برمىمعطوف مى

» فرماید:وعده تاكید بلیغ نموده و مىكند و در فرا رسیدن این اش ختم مىبه رسول گرامى

و « صبر كن كه وعده خدا حق است و كسانى كه یقین ندارند تو را در كارت سست نسازند!

یارى ما براى مؤمنین  -و كان حقا علینا نصر المؤمنین » در چند آیه قبل نیز فرموده بود:

 !« حقى است بر ما 

ا به یارى دین است ، و اگر قبل پس معلوم شد كه غرض سوره وعده دادن قطعى خد

از بیان این غرض ، مساله وعده غلبه روم را در چند سال بعد ذكر كرد ، براى این است كه 

مؤمنین وقتى دیدند كه وعده غلبه روم عملى شد ، یقین كنند كه وعده دیگر خدا نیز عملى 

شود ، هایش عملى مىهخواهد شد و نیز یقین كنند كه وعده آمدن قیامت هم ، مانند سایر وعد

هایش را عملى كرد كند كه وقتى خداى تعالى دو تا از وعدهآرى عقل هر عاقلى حكم مى

 دهد بر حذر بود.شود و باید از خطرهایى كه وعده آن را مىهایش نیز عملى مىسایر وعده
 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                             کتاب هفتاد و ششم: هدف آیه ها و سوره های قرآن 2 74

  247ص :    16المیزان ج :     سوره روم 26تا  20هدف آیه 

 بر وحدانیت خدا در ربوبیت و الوهیت آیات دال
ن تَُراٍب ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشٌر تَنتَِشُرونَ »   ...!«َو ِمْن َءایَتِِه أَْن َخلَقَُكم ّمِ

اى از آیات را كه بر وحدانیت خداى تعالى در ربوبیت و الوهیت در این فصل عده

قت با تدبیر، نیز اشاره شده، تا كند ، ذكر فرموده و در آن به امتزاج و آمیختگى خلداللت مى

بدین وسیله روشن گردد كه ربوبیت به معناى مالكیت تدبیر و الوهیت به معناى معبود بودن 

 به حق، مخصوص خدا است و كسى جز خدا مستحق آن نیست! 
 

  257ص :    16المیزان ج :     سوره روم 39تا  27هدف آیه 

 با آیات الهی  روش استداللتعلیم 
ِض  َو ُهَو الَِّذى یَْبَدُؤا اْلَخْلَق ثُمَّ یُِعیُدهُ َو ُهَو أَْهَوُن َعلَْیِه  َو لَهُ اْلَمثَُل األَْعلى فى السَمَوِت َو األَرْ َو » 

 ...!«ُهَو اْلعَِزیُز اْلَحِكیمُ 

در این آیات روش استدالل را از راه شمردن آیات به استدالل به صفات فعلى خدا 

فرماید، در هر فصل چند صفت را تا آخر سوره در چهار فصل بیان مى تغییر داد، كه آنها

 كند.از صفات فعل كه مستلزم وحدانیت خدا و معاد است ، ذكر مى
 

  290ص :    16المیزان ج :           سوره روم 47تا  40هدف آیه 

 با افعال خاص به خدا تعلیم استدالل
ُ الَِّذى َخلَقَُكْم ثُمَّ »  ن شىْ َّللاَّ ن یَْفعَُل ِمن ذَِلُكم ّمِ ٍء  َرَزقَُكْم ثُمَّ یُِمیتُكْم ثُمَّ یْحِییُكْم  َهْل ِمن شَركائُكم مَّ

ا یُشِرُكونَ   ...!«سْبَحنَهُ َو تَعَلى َعمَّ

در این آیات با افعال خاص به خدا و به عبارتى با اسماى افعال خدا استدالل كرده 

 وهیت آنها و نیز استدالل كرده است بر مساله معاد.بر بطالن شركاء و نفى ربوبیت و ال
 

  301ص :    16المیزان ج :     سوره روم 53تا  48هدف آیه 

 به اصول عقاید از راه افعال الهی تعلیم استدالل
ً فَتَرى اْلَوْدقَ »  ً فَیَْبسطهُ فى السَماِء َكْیف یَشاُء َو یْجعَلُهُ ِكسفا یََح فَتُِثیُر سَحابا ُ الَِّذى یُْرِسُل الّرِ  َّللاَّ

 ...!« یْخُرُج ِمْن ِخلَِلِه  فَِإذَا أَصاب بِِه َمن یَشاُء ِمْن ِعبَاِدِه إِذَا ُهْم یَستَْبِشُرونَ 

است که از راه افعال خداى تعالى ، بر اصول عقاید این آیات سومین فصل از سوره 

شمارد و غرض عمده از آن ، كند و یا به عبارتى دیگر اسامى افعال خدا را مىاستدالل مى

  احتجاج بر مساله معاد است!

و از آن جا كه عمده انكار و لجاجت مشركین متوجه به معاد است و انكار آن مایه 

شود، لذا دنبال احتجاج بر در نتیجه مساله توحید هم لغو مىلغویت احكام و شرایع است و 

دهد اش را از تاثیر دعوتش در آنان مایوس نموده و دستور مىمساله معاد، رسول گرامى

تنها به دعوت كسانى بپردازد كه در نفسشان استعداد ایمان و صالحیت اسالم و تسلیم شدن 

  در برابر حق باشد!
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  306ص :    16المیزان ج :     سوره روم 60تا  54هدف آیه 

 به اصول عقاید از طریق افعال الهی  تعلیم استدالل
ٍة ضْعفاً َو شْیبَةً »  ةً ثُمَّ َجعََل ِمن بَْعِد قُوَّ ن ضْعٍف ثُمَّ َجعََل ِمن بَْعِد ضْعٍف قُوَّ ُ الَِّذى َخلَقَُكم ّمِ یْخلُُق  َّللاَّ

 « قَِدیُر...!َما یَشاُء  َو ُهَو اْلعَِلیُم الْ 

این آیات فصل چهارم از آیات سوره است كه از نظر مضمون نظیر آیات قبل است 

 یابد . و سوره با آن خاتمه مى

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره لقمان
 (311ص :  16المیزان ج : ) 

 

 

 

 

  به توحید و یقین به معاد و عمل به كلیات شرایع دین دعوت
ْحَمنِ »  ِ الرَّ ِحیِم! الم ! بِسِم َّللاَّ ْلُمْحِسنِیَن...!تِْلك َءایَت اْلِكتَِب الحَ  الرَّ  « ِكیِم! ُهًدى َو َرْحَمةً لِّ

 لقمان(/11تا1)

به طورى كه آغاز و انجام آن و نیز سیاق تمامى آیات آن اشاره  -غرض این سوره 

دعوت به توحید و ایقان و ایمان به معاد و عمل به كلیات شرایع دین است. از  -كند مى

ابتداى سوره پیداست كه در باره بعضى از مشركین نازل شده، كه مردم را از راه خدا و 

خواستند مساله خدا و دین را از یغاتى دروغ جلوگیرى نموده، مىشنیدن قرآن، به وسیله تبل

 یاد مردم ببرند. 

پس این سوره نازل شد تا اصول عقاید و كلیات شرایع حق را بیان نماید و در برابر 

  احادیث سرگرم كننده آنان مقدارى از داستان لقمان و مواعظش را ایراد كرده است.
 

  319ص :    16المیزان ج :                              سوره لقمان 19تا  12هدف آیه 

 لقمانداده شده به  حکمتبیان 
َ َغنىٌّ لَقَْد َءاتَْینَا لُْقَمَن الحِ َو »  ِ  َو َمن یَشكْر فَِإنََّما یَشُكُر ِلنَْفِسِه  َو َمن َكفََر فَِإنَّ َّللاَّ ْكَمةَ أَِن اشُكْر َّللَّ

  «َحِمیٌد...!

اشاره شده به اینكه به لقمان حكمت داده شد و چند حكمت نیز از او در در این آیات 

اندرز به فرزندش نقل شده و در قرآن كریم جز در این سوره نامى از لقمان نیامده و اگر در 

این سوره آمده، به خاطر تناسبى است كه داستان سراسر حكمت او با داستان خریدار لهو 

در دو نقطه مقابل هم قرار دارند، یك فرد انسان آن قدر دانا  الحدیث داشته، چون این دو نفر

شود كه شود و در مقابل ، فرد دیگرى یافت مىو حكیم است كه كلماتش راهنماى همه مى

زند، تا لهو الحدیثى كند و براى گمراه كردن مردم این در و آن در مىراه خدا را مسخره مى

 جمع آورى نماید!
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  339ص :    16المیزان ج :            سوره لقمان 34تا  20هدف آیه  

 وحدانیت خدابیان آیات 

ا فى السَمَوِت َو َما فى األَْرِض َو أَسبََغ َعلَْیُكْم نِعََمهُ ظِهَرةً َو بَا»  َر لَُكم مَّ َ سخَّ ِطنَةً  َو أَ لَْم تََرْوا أَنَّ َّللاَّ

ِ بِغَیِر  نِیٍر...!ِمَن النَّاِس َمن یَجِدُل فى َّللاَّ   «ِعْلٍم َو ال ُهًدى َو ال ِكتٍَب مُّ
در این آیات به ما قبل داستان لقمان برگشته كه آیات وحدانیت خدا و نداشتن شریك 

هذا خلق هللا فارونى ما ذا خلق » و ادله آن را ذكر نمود و بدین جا منتهى شد، كه فرمود:

 «الذین من دونه بل الظالمون فى ضالل مبین!

 

 

 فلسفه نزول سوره سجدههدف و 
 (362ص :  16المیزان ج : ) 

 

 اقامه برهان و دفع شبهات درباره آن  بیان مبدا و معاد،

ب اْلعَلَِمیَن...!»  ِحیِم! الم! تَنِزیُل اْلكتَِب ال َرْیب فِیِه ِمن رَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  «بِسِم َّللاَّ

  سجده(/14تا1) 

اقامه برهان بر این مساله است و نیز دفع غرض این سوره بیان مبدأ و معاد و 

كند و در ضمن به مساله نبوت و این دو مساله در دلها خلجان مى هایى كه در بارهشبهه

نماید و امتیازى كه دو گروه مؤمنین حقیقى به آیات خدا و فاسقان خارج كتاب نیز اشاره مى

دهد كه از ته اول وعده ثوابى مىكند و نیز به دساز زى عبودیت، از یكدیگر دارند بیان مى

دهد و به انتقام شدیدى تهدید تصور هر متصور بیرون است و به دسته دوم وعیدى مى

تر از آن كه در دنیا كند كه عبارت است از عذاب الیم و ابدى در قیامت و عذابى كوچكمى

سول خدا به زودى خواهند چشید و در آخر ، سوره را با تاكید آن وعید و دستور به ر

 كند . كه تو نیز منتظر باش آنچنان كه آنان منتظرند ، ختم مى وسلّموآلهعلیههللاصلى
 

  392ص :    16المیزان ج :                              سوره سجده 30تا  15هدف آیه 

 بین مومن واقعی  و فاسقان بیان فرق
داً َو سبَُّحوا بَحْمِد َربِِّهْم َو ُهْم ال یَستَْكبُروَن... إِنََّما یُْؤِمُن بِئَایَتِنَا الَِّذیَن »  وا سجَّ  !«إِذَا ذُكُروا بَها َخرُّ

این آیات بین مؤمنین واقعى و به حقیقت معناى ایمان و بین فاسقان و ظالمان فرق 

 كند وگذارد و آثار و لوازم هر یك را بیان نموده سپس ظالمان را به عذاب دنیا تهدید مىمى

دهد كه منتظر باشد تا فتح و پیروزى فرا رسد، آنگاه سوره اش را دستور مىرسول گرامى

 شود . مورد بحث ختم مى
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 هدف و فلسفه نزول سوره احزاب
 (407ص :  16المیزان ج : ) 

 

 

  جنگهای صدراسالمو شرح  احکام دینبیان معارف و 

 « َ َ َو ال تُِطع اْلَكِفِریَن َو اْلُمنَِفِقیَن  إِنَّ َّللاَّ ِحیِم!  یَأَیَها النَّبىُّ اتَِّق َّللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  كاَن َعِلیماً بِسِم َّللاَّ

 احزاب( /8تا1«  )َحِكیماً...!

این سوره مشتمل است بر معارف، احكام، قصص، عبرتها و مواعظى چند و از آن 

 اى هم به داستان یهودیان بنى قریظه دارد.است بر داستان جنگ خندق و اشارهجمله مشتمل 
  

  424ص :    16المیزان ج :                              سوره احزاب 27تا  9هدف آیه 

 یهود بنی قریظهو مقابله با  جنگ خندقشرح 
ً َو جُ »  ِ َعلَْیكْم إِْذ َجاَءتُْكْم ُجنُوٌد فَأَْرسْلنَا َعلَیِهْم ِریحا نُوداً لَّْم یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا اْذُكُروا ِنْعَمةَ َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیراً...!  « تََرْوَها  َو كاَن َّللاَّ

یظه را آورده و در این آیات، داستان جنگ خندق و به دنبالش سرگذشت بنى قر 

شكنى گفتگو وجه اتصالش به ماقبل این است كه در این آیات نیز در باره حفظ عهد و پیمان

 شده است.
 

  454ص :    16المیزان ج :                              سوره احزاب 35تا  28هدف آیه 

 «ص» خانواده رسول هللاشرح امتیازها و تنگناهای 
ً یَأَیَها النَّبىُّ »  ْحُكنَّ سَراحا ْنیَا َو ِزینَتََها فَتَعَالَیَن أَُمتِّْعُكنَّ َو أُسّرِ  قُل ألَْزَوِجك إِن ُكنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحیَوةَ الدُّ

 «َجِمیالً...!

است كه اوال به ایشان  وسلّموآلهعلیههللااین آیات مربوط به همسران رسول خدا صلى

اى ندارند، البته این در ت و رزق كفاف بهرهتذكر دهد كه از دنیا و زینت آن جز عف

صورتى است كه بخواهند همسر او باشند و گرنه مانند سایر مردمند و سپس ایشان را 

اند و به خاطر افتخارى كه خطاب كند كه متوجه باشند در چه موقفى دشوار قرار گرفته

، خداوند اجر دو نصیبشان شده چه شدایدى را باید تحمل كنند، پس اگر از خدا بترسند

  . دهد و اگر هم عمل زشتى كنند ، عذابشان نزد خدا دو چندان خواهد بودچندانشان مى

كند به عفت و اینكه مالزم خانه خود باشند و چون سایر زنان آنگاه ایشان را امر مى

ل هایشان نازخود را به نامحرم نشان ندهند و نماز بگزارند و زكات دهند و از آنچه در خانه

شود از آیات قرآنى و حكمت آسمانى یاد كنند و در آخر، عموم صالحان از و تالوت مى

 دهد . مردان و زنان را وعده مغفرت و اجر عظیم مى
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  479ص :    16المیزان ج :                              سوره احزاب 40تا  36هدف آیه 

 مطلقه پسرخواندهحکم ازدواج با 
یَرةُ ِمْن أَْمِرِهْم  َو  َو َما كانَ »  ُِ ُم الْخ ُُ ُ َو َرسولُهُ أَْمراً أَن یَُكوَن لهَ ِلُمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمنٍَة إِذَا قَضى َّللاَّ

بِیناً  َ َو َرسولَهُ فَقَْد ضلَّ ضلاَلً مُّ   ...!«َمن یَْعِص َّللاَّ

با  لّموسوآله علیههللاقسمتی از این آیات در باره داستان ازدواج رسول خدا صلى

او را به عنوان فرزند خود  وسلّموآلهعلیههللاهمسر زید است همان زیدى كه رسول خدا صلى

 پذیرفته بود و بعید نیست كه آیه اولى هم از باب مقدمه و توطئه براى آیات بعدش باشد . 
 

  491ص :    16المیزان ج :                              سوره احزاب 48تا  41هدف آیه 

 ذکر و تسبیحدعوت مومنین به 
َ ِذْكراً َكثِیراً !  َو سبُِّحوهُ بُْكَرةً َو أَِصیالً...!»    «یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا اْذُكُروا َّللاَّ

آیات مؤمنین را به ذكر و تسبیح دعوت نموده و به ایشان بشارت و وعده جمیل  این

را با صفات كریم خود خطاب نموده و به او  وسلّموآلهعلیههللاصلىدهد و رسول خدا مى

 دهد كه به مؤمنین بشارت دهد و كفار و منافقین را اطاعت نكند.دستور مى

 
 

  499ص :    16المیزان ج :                              سوره احزاب 62تا  49هدف آیه 

 «ص»خانواده رسول هللااحکام خاص و   قوانین خانوادهبیان برخی 
لَْیِهنَّ ِمْن یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَِت ثُمَّ طلَّْقتُُموُهنَّ ِمن قَْبِل أَن تََمسوُهنَّ فََما لَُكْم عَ » 

ُحوُهنَّ سَراحاً َجِمیالً...! ٍة تَْعتَدُّونَها  فََمتِّعُوُهنَّ َو سّرِ  «ِعدَّ

متفرقى را متضمن است كه بعضى از آنها مخصوص رسول خدا این آیات احكام 

  و همسرانش و بعضى دیگر مربوط به عموم مسلمانان است. وسلّموآلهعلیههللاصلى
 

 

  519ص :    16المیزان ج :                              سوره احزاب 73تا  63هدف آیه 

 وقایع قیامتبیان برخی 
ِ  َو َما یُْدِریك لَعَلَّ الساَعةَ تَُكوُن قَِریباً...!یَسئَلُك النَّاس »    «َعِن الساَعِة  قُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعنَد َّللاَّ

اى از آنچه بر سر كفار گوید و پارهاین آیات در باره ساعت، یعنى قیامت، سخن مى

هد به اینكه سخن دكند و مؤمنین را دستور مىخواهد آمد و عذابهایى كه خواهند دید، بیان مى

هایى جمیل و در آخر ، سوره را با ذكر دهد به وعدهشان مىسنجیده و منطقى بگویند و وعده

 كند . مساله امانت ختم مى
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 هدف و فلسفه نزول سوره سبا
 (534ص :  16المیزان ج : ) 

 

 

 توحید، نبوت و معاد  – سه گانه اعتقاداتبیان اصول 

 « ِ ِحیِم!  الحَ  بِسِم َّللاَّ ْحَمِن الرَّ مْ الرَّ َُ ِ الَِّذى لَهُ َما فى السَمَوِت َو َما فى األَْرِض َو لَهُ الْح ُد فى ْمُد َّللَّ

  سبا(/9تا 1« ) ِكیُم اْلَخبِیُر...!االَِخَرِة  َو ُهَو الحَ 

گانه اعتقادات، یعنى توحید و نبوت و قیامت بحث این سوره پیرامون اصول سه

كنند، بیان آنها كیفر كسانى را كه منكر آنهایند و یا القاى شبهه در باره آنها مىبعد از  كند.مى

كند، یك بار از راه حكمت و ها را دفع مىآن شبهه هاى مختلفبیان نموده، آن گاه از راه

  موعظه، بار دیگر از راه مجادله.

اول كالم آن  ورزد، هم درو از بین این سه اصول بیشتر به مساله قیامت اهتمام مى

 شود.كند و تا آخر سوره چند بار دیگر هم متعرض آن مىرا ذكر مى
 

 543ص :    16المیزان ج :                              سوره سبا 21تا  10هدف آیه 

 تاریخ شهر سباعلیمها السالم و  داود و سلیمانبیان داستان 
ِدیَد...!َو لَقَْد َءاتَْینَا َداُوَد ِمنَّا فَضالً  »  َُ بى َمعَهُ َو الطیَر  َو أَلَنَّا لَهُ الْح  «یَِجبَاُل أَّوِ

هایى كه به ایشان موهبت اى از داستانهاى داوود و سلیمان و نعمتاین آیات به پاره

 كند. كند، سپس به داستان سباء اشاره مىفرموده بود، اشاره مى

كرد ، این است كه وجه اتصال این داستانها به آیات قبل ، كه در باره معاد بحث مى

خدا مدبر امور بندگان خویش است ، ولى از آنجایى كه بندگان او در دنیا فرو رفته در انواع 

شود كه كدام یك شكر منعم خود را بجا آوردند و كدام نعمتهاى مادى هستند ، لذا معلوم نمى

مودند و چون در نشاه دنیا امتیازى بین این دو طائفه نیست ، پس باید حتما نشاه یك كفران ن

 دیگر باشد ، تا در آنجا كفور از شكور ممتاز گردد . 

 
  556ص :    16المیزان ج :                            سوره سبا 30تا  22هدف آیه 

 توحیدبیان مساله 
ٍة فى السَمَوِت َو ال فى األَْرِض َو َما قُِل اْدُعوا الَِّذیَن َزَعْمتُم »  ِ  ال یَْمِلكوَن ِمثْقَاَل ذَرَّ ن ُدوِن َّللاَّ ّمِ

ن ظِهیٍر...! ْم فِیِهَما ِمن ِشْرٍك َو َما لَهُ ِمنُهم ّمِ ُُ  « لهَ

 كند.این آیات بیانگر مساله توحید است و پیرامون آن احتجاج مى
 

  572ص :    16المیزان ج :             سوره سبا 54تا  31هدف آیه 

 و فروعات آننبوت بیان مساله 
َمْوقُوفُوَن َو قَاَل الَِّذیَن َكفَُروا لَن نُّْؤِمَن ِبَهذَا اْلقُْرَءاِن َو ال بِالَِّذى بَیَن یََدْیِه  َو لَْو تََرى إِِذ الظِلُموَن » 

الَِّذیَن استُضِعفُوا ِللَِّذیَن استَْكبُروا لَْو ال أَنتُْم لَُكنَّا  ِعنَد َربِهْم یَْرِجُع بَْعضُهْم إِلى بَْعٍض اْلقَْوَل یَقُولُ 
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  ...!«ُمْؤِمنِینَ 

این آیات فصل دیگرى است از سوره ، كه در باره مساله نبوت و فروعات آن سخن 

كند و در خالل آن آنچه اند نقل مىگوید و سخنانى را كه مشركین در باره این مساله گفتهمى

  سازد.آید، خاطر نشان مىگ و یا روز قیامت بر سر آنان مىدر روز مر
 

 

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره فاطر
 (3ص :  17المیزان ج : ) 

 

 

 عملکرد مالئکهو چگونگی  رزق رسانی خدا، بیان اصول سه گانه دینبیان 

 « ِ ِحیِم!  الحَ بِسِم َّللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ فَاِطِر السَمَوِت وَ  الرَّ األَْرِض َجاِعِل اْلَملَئَكِة ُرسالً أُولى أَْجنَِحٍة  ْمُد َّللَّ

ثْنى َو ثُ  َ َعلى كلّ لَث َو ُربََع  یَِزیُد فى الخَ مَّ   فاطر(/1« )ٍء قَِدیٌر...!شىْ   ْلِق َما یَشاُء  إِنَّ َّللاَّ

گانه دین است ، یعنى یگانگى خداى تعالى در غرض این سوره بیان اصول سه

خدا و معاد و برگشتن به سوى او ، كه در این سوره بر این سه  ربوبیت و رسالت رسول

هاى بزرگ آسمانى و اى از نعمتمساله استدالل شده و خداى تعالى براى این منظور عده

شمارد و تدبیر متقن امر عالم را به طور عموم و امر انسانها را به طور زمینى را مى

  . كشدخصوص به رخ مى

اى اجمالى به این معنا ها و شروع به استدالل ، اشارهنعمتو قبل از شمردن این 

كند كه: گشودن در رحمت و بستن آن و افاضه نعمت و امساك آن منحصرا كار خداى مى

ما یفتح هللا للناس من رحمة فال ممسك لها ... خدا در هر رحمتى » فرماید:تعالى است و مى

  «را ببندد...!را كه به سوى مردم باز كند كسى نیست كه آن 

كند كه هایى اشاره مىو باز قبل از اینكه این اشاره اجمالى را بكند ، به واسطه

رسانند و آنان مالئكه هستند، كه رحمت و نعمت را از خداى تعالى گرفته، به خلق مى

بینیم سوره فاطر با یادآورى این وسائط هاى بین خدا و خلقند و به همین جهت مىواسطه

  شود.شروع مى
 

  15ص :    17المیزان ج :                              سوره فاطر 8تا  2هدف آیه 

 رزق رسانی خدا بیان
ْحَمٍة فاَل ُمْمِسك لََها  َو َما یُْمِسك فاَل ُمْرِسَل لَهُ ِمن بَْعِدِه  َو ُهَو »  ُ ِللنَّاِس ِمن رَّ ا یَْفتَح َّللاَّ اْلعَِزیُز مَّ

  !«ِكیُم... الحَ 

هایى بین خالق و خلقند در به وضع مالئكه، كه واسطه بعد از آنكه در آیه قبلى

ها اشاره كلى نموده اى فرمود، اینك در این آیات به خود نعمترساندن نعمت به خلق اشاره

ها از خداى سبحان است ، نه غیر او ، پس تنها رازق خدا است و فرماید: عموم نعمتمى
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او نیست ، آن گاه از طریق رازقیت استدالل كرده بر ربوبیت و  احدى در رازقیت ، شریك

سپس بر مساله معاد و اینكه وعده خدا ، به بعث و عذاب دادن كفار و آمرزش مؤمنین صالح 

 هست! وسلّموآلهعلیههللا، حق است. البته در این آیات ، تسلیتى هم براى رسول خدا صلى
 

  24ص :    17المیزان ج :                              سوره فاطر 14تا  9هدف آیه 

 از طریق رزق رسانی در الوهیت احتجاج بر وحدانیت خدا
یٍِّت فَأَْحیَْینَا بِِه األَْرض بَْعَد َمْوت»  ً فَسْقنَهُ إِلى بَلٍَد مَّ یََح فَتُثِیُر سَحابا ُ الَِّذى أَْرسَل الّرِ َها  َكذَِلك َو َّللاَّ

  «النُّشوُر...!

در این آیات، چندین احتجاج است بر وحدانیت خداى تعالى در الوهیت و این 

ها متنعم است و جز ها را بعد از شمردن چند نعمت آسمانى و زمینى كه انسان از آناحتجاج

اى هم به ها نیست، بیان نموده، در خالل بحث اشارهخدا كسى خالق و مدبر امر آن نعمت

 مساله قیامت دارد. 
 

 43ص :    17المیزان ج :                              سوره فاطر 26تا  15یه هدف آ

 در خدای تعالی الوهیتو  بیان انحصارربوبیت
ُ ُهَو اْلغَنىُّ اْلَحِمیُد!»  ِ  َو َّللاَّ  « یَأَیَها النَّاس أَنتُُم اْلفُقََراُء إِلى َّللاَّ

تدبیر مستند به خداى تعالى است و بعد از آنكه براى مشركین بیان كرد كه خلقت و 

اى كه به جاى او نتیجه گرفت كه رب ایشان همان خدا است و تنها مالك اوست، نه آلهه

پرستند، پس آلهه، مالك چیزى نیستند تا آنكه مدبر آن چیز باشند، اینك در این آیات ، مى

اش این است خالصه .شروع كرده همان مطلب را با بیانى آمیخته با وعده و وعید افاده كند

تواند ایشان را به كیفر اعمالى كه نیاز و ایشان محتاج خدایند، پس او مىكه خدا از ایشان بى

 كردند از بین ببرد و اگر خواست خلقى جدید بیاورد . 

كند، خطابى كه حاصلش این است كه: آنگاه خطاب را متوجه رسول گرامى خود مى

كنند و اما هایى را كه تكذیب مىشود مگر تنها همینشامل نمىاین مؤاخذه و نابود كردن ما ، 

كند، با مشركین فرقى روشن دارند و پیامبر نذیرى است مؤمنین كه انذار تو در آنان اثر مى

كنند، انبیاى گذشته مانند نذیران گذشته و حال آنان را دارد، بنا بر این اگر او را تكذیب مى

كه خداى تعالى تكذیب كنندگان از امت آنان را به اخذ شدیدى را تكذیب كردند و همانطورى 

 بگرفت، مكذبین این امت را هم خواهد گرفت!
 

  55ص :    17المیزان ج :                              سوره فاطر 38تا  27هدف آیه 

 رنگ آمیزی میوه هابیان حجتی بر انحصار ربوبیت الهی از طریق 
َ أَنَزَل ِمَن السَماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه ثََمَرٍت مْختَِلفاً أَْلَونَها  َو ِمَن اْلِجبَاِل ُجَدُد بِیٌض َو أَ لَْم تََر أَنَّ »  َّللاَّ

  «ُحْمٌر مْختَِلٌف أَْلَونَها َو َغَرابِیب سوٌد...!

شمارد و در ضمن به كند برمىهایى دیگر كه داللت بر توحید مىدر این آیات آیت

تاب منتقل شده، در باره حقانیت آن و اینكه از ناحیه خدا نازل شده، سخن گفته داستان ك

 است.
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این آیه حجت دیگرى است بر مساله توحید، به این بیان كه خداى سبحان آب را  

ترین عامل براى روییدن نباتات و كند و این خود قوىبوسیله بارانها از آسمان نازل مى

ها به ها از مقتضاى همین آمدن باران بود، باید همه میوههاست و اگر بیرون آمدن میوهمیوه

بینیم الوان مختلفى دارند، پس همین ب باران یكى است و حال اینكه مىیكرنگ باشند، چون آ

 آمیزى است . كند بر اینكه تدبیر الهى دست اندر كار این رنگاختالف الوان داللت مى
 

  73ص :    17المیزان ج :                              سوره فاطر 45تا  39هدف آیه 

 ربوبیت توحید خدا در
 ِذى َجعَلَكْم َخلَئف فى األَْرِض  فََمن َكفََر فَعَلَْیِه ُكْفُرهُ  َو ال یَِزیُد اْلَكِفِریَن ُكْفُرُهْم ِعنَد َربِهْم إاِلُهَو الَّ » 

  ...!«َمْقتاً  َو ال یَِزیُد اْلَكِفِریَن ُكْفُرُهْم إاِل َخساراً 

بر نبودن كند و سپس این آیات نخست بر مساله توحید خدا در ربوبیت احتجاج مى

كند و آنگاه مشركین را بر نقض عهد و سوگند و شریكى براى خدا در ربوبیت احتجاج مى

سازد كه كند و در آخر این معنا را مسجل مىشدند سرزنش مىكارهاى زشتى كه مرتكب مى

تواند خدا را عاجز كند و اگر خدا به افرادى از این ستمكاران هیچ كس و هیچ چیز نمى

، براى مدتى معین است، همین كه مدتشان سرآمد به آنچه مستحقند جزا دهدمهلت مى

  یابد.دهد.  با این بیان سوره خاتمه مىمى
 

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره یس
 (88ص :  17المیزان ج : ) 

 

 

 اعتقادات اسالمیبیان اصول سه گانه 

حِ »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ! َعلى ِصَرٍط !  إِنَّك لَِمَن اْلُمْرسِلینَ ِكیمِ الحَ  یِم!  یس!  َو اْلقُْرَءانِ بِسِم َّللاَّ

ستَِقیمٍ    یس(/12تا1...!«  )مُّ

گانه دین است ، چیزى كه هست نخست از مساله غرض این سوره بیان اصول سه

فرماید كه: كند و مىنبوت شروع كرده، حال مردم را در قبول و رد دعوت انبیا بیان مى

احیاى مردم است و اینكه آنان در راه سعادت واقع شوند و حجت را نتیجه دعوت حق انبیاء، 

اى را در طریق بر مخالفین تمام كند و به عبارت دیگر تكمیل هر دو دسته مردم است، عده

  سعادت و جمعى را در طریق شقاوت!

شود به مساله توحید و آیاتى چند آنگاه این سوره بعد از بیان مساله نبوت، منتقل مى

شمارد و سپس به مساله معاد منتقل شده، زنده شدن مردم هاى وحدانیت خدا را برمىاز نشانه

را در قیامت براى گرفتن جزا و جداسازى مجرمین از متقین را بیان نموده سپس سرانجام 

 كند . ین دو طایفه را توصیف مىحال هر یك از ا
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اى از اصول و در آخر دوباره به همان مطلبى كه آغاز كرده بود برگشته ، خالصه

  . نماید.كند و سوره را ختم مىگانه را بیان و بر آنها استدالل مىسه

انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له » از آیات برجسته و بسیار علمى این سوره آیه:

است، پس این سوره شانى « ء و الیه ترجعون!ون! فسبحان الذى بیده ملكوت كل شىكن فیك

هایى كه از آن اصول منشعب گانه است و هم شاخهعظیم دارد، چون هم متعرض اصول سه

 شود . مى

روایات هم از طریق شیعه و سنى آمده كه فرمودند: براى هر چیزى قلبى است و 

  قلب قرآن سوره یس است!
 

 

  103ص :    17المیزان ج :   سوره یس 32تا  13ف آیه هد

 انذار و تبشیر
ثاَلً أَصَحب اْلقَْریَِة إِْذ َجاَءَها اْلُمْرسلُونَ َو اضِرب لهُ »   ...!«م مَّ

این آیات مثلى است مشتمل بر انذار و تبشیر كه خداى سبحان آن را براى عموم   

كند كه عبارت و آثار دعوت به حق اشاره مى مردم آورده كه در آن به رسالت الهى و تبعات

است از مغفرت و اجر كریم براى هر كس كه ایمان آورد و پیروى ذكر) قرآن( كند و از 

رحمان بغیب خشیت داشته باشد و نیز عبارت است از عذاب الیم براى هر كس كه كفر 

 بورزد و آن دعوت را تكذیب كند.

ه معاد و برگشت همه مردم به سوى او اشاره و نیز به وحدانیت خداى تعالى و مسال

 نماید . مى

 
  123ص :    17المیزان ج :   سوره یس 47تا  33هدف آیه 

 از آیات و ادله وحدانیت الهی توبیخ اعراض کنندگان
 « ُم األَْرض اْلَمْیتَةُ أَْحیَْینََها َو أَْخَرْجنَا ِمنَها َحبًّا فَِمْنهُ یَأْكلُوَن...!َو َءایَةٌ لهُ » 

بعد از آنكه داستان اهل قریه) انطاكیه( و سرانجام امرشان را در شرك و تكذیب 

اعتنایى به مساله رسالت توبیخ نموده و به رسوالن الهى بیان كرد و آنان را در برابر بى

همان طور كه عذاب بر تكذیب كنندگان از امتهاى گذشته  -ب بر آنان تهدید كرد نزول عذا

و نیز خاطرنشان ساخت كه همگى حاضر خواهند شد و به حسابشان رسیدگى  -نازل شد 

 شوند!شده جزا داده مى

كشد، آیاتى كه بر ربوبیت و چند آیت از آیات خلق و تدبیر الهى را به رخشان مى

كند بر اینكه خدا، یگانه است و هیچ تعالى داللت دارد و به روشنى داللت مىالوهیت خداى 

كس در ربوبیت و الوهیت با او شریك نیست، آنگاه مجددا ایشان را در اینكه به آیات و ادله 

كنند و از آن روى گردانند و حق را استهزاء نموده و به وحدانیت خدا و به معاد نظر نمى

  نماید!كنند، توبیخ مىنمى فقرا و مساكین انفاق
 

  143ص :    17المیزان ج :             سوره یس 65تا  48هدف آیه 
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 بیان تفصیل آیات مریوط به قیامت و حساب و جزا
 ...!« َو یَقُولُوَن َمتى َهذَا اْلَوْعُد إِن ُكنتُْم صِدقِیَن » 

حساب و جزا و  در این آیات بطور تفصیل كیفیت قیام قیامت و احضار خلق براى

 دهد.دهد ، شرح مىدهد و كیفرى را كه به مجرمین مىپاداشى كه به اصحاب جنت مى
 

  157ص :    17المیزان ج :               سوره یس 83تا  66هدف آیه 

 «ص»رسول هللا تأئید رسالتبه عذاب و  تهدید کفار
 ...!« َو لَْو نَشاُء لَطَمسنَا َعلى أَْعیُنِهْم فَاستَبَقُوا الصَرط فَأَنى یُْبِصُرونَ » 

اند و در ضمن كفار اى از معانى سابق است كه در سیاقى دیگر بیان شدهاین آیات خالصه 

كند كه پیامبر اسالم را به عذاب تهدید نموده و به این نكته نیز اشاره مى

فرستاده خداست و كتاب او ذكر و قرآن است ، نه او شاعر است و نه  وسلّمآلهوعلیههللاصلى

 كتابش شعر . 

و در آخر به خلقت چارپایان اشاره نموده و با آن بر مساله توحید و معاد احتجاج 

 كند.مى
 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره صافات
 (178ص :  17المیزان ج : ) 

 

 

 تعدادی از رسوالن مبارزاتبیان بر مساله توحید و  احتجاج

ِجَرِت َزْجراً! فَالتَِّلیَِت ِذْكراً! إِنَّ إِلََهكْم لََوحِ »  ِحیِم! َو الصفَِّت صفًّا! فَالزَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ « ٌد...!بِسِم َّللاَّ

 صافات(/11تا1)

در این سوره بر مساله توحید احتجاج شده و مشركین مخالف توحید را تهدید نموده 

كند. دهد و سرانجام كار هر یك از دو طایفه را بیان مىخالص را بشارت مى و مؤمنین

اى از بندگان مؤمن خود را كه بر آنان منت نهاده و وعده داده كه بر سپس نام عده

فرماید كه به كند و در خاتمه سوره بیانى ایراد مىدشمنانشان غالب و پیروز كند ، ذكر مى

ره است ، یعنى تنزیه خدا و سالم بر بندگان مرسل و حمد گیرى از غرض سومنزله خالصه

  خداى تعالى در برابر رفتار نیكى كه با ایشان كرده است.
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  190ص :    17المیزان ج :   سوره صافات 70تا  12هدف آیه 

  بهشت و دوزخبیان مخاصمات اهل 

 ...!« بَْل َعِجْبت َو یَسَخُرونَ » 

اى از سخنان ایشان كه كردند و پارهدر این آیات استهزایى كه كفار به آیات خدا مى  

اند و ردى كه از سخنان ایشان شده، حكایت شده است و گفتهبر اساس كفر و انكار معاد مى

در رد آنان به تقریر مساله بعث پرداخته و بیان كرده كه كفار در آن روز چه شدتى و چه 

ها و كرامتهاى ى دارند و خداوند چگونه بندگان مخلص خود را با نعمتعذابهاى گوناگون

 دارد . خود گرامى مى

كند كه در روز قیامت و نیز چگونگى بحث و جدال دوزخیان با یكدیگر را نقل مى

شود و سخنانى را هم كه بین اهل بهشت با خودشان و یا با چه سخنانى بین آنان رد و بدل مى

  شود ذكر كرده است.رد و بدل مى بعضى از اهل آتش
 

  216ص :    17المیزان ج :                    سوره صافات 113تا  71هدف آیه 

 برای نشان دادن عاقبت شوم کفر به آیات خدا داستان برخی از انبیابیان 

ِلیَن »    ...!«َو لَقَْد ضلَّ قَْبلَُهْم أَكثُر األَوَّ

این آیات غرض سیاق سابق را كه متعرض شرك و تكذیب كفار به آیات خدا بود و 

هاى گذشته نیز فرماید: بیشتر امتكرد تعقیب نموده، مىایشان را به عذابى الیم تهدید مى

كردند تكذیب ضاللتى شبیه ضاللت اینان را داشتند، رسوالن خدا را كه ایشان را انذار مى

كنند. آنگاه به عنوان شاهد داستانهایى از نوح، اینان تكذیب مىنمودند، همانطورى كه 

آورد. آنچه كه در آیات مورد مى ابراهیم، موسى، هارون، الیاس، لوط و یونس علیهماالسالم

 است .  السالمبحث آمده داستان نوح و خالصه داستان ابراهیم علیه
 

  237ص :    17المیزان ج :        سوره صافات 132تا  114هدف آیه 

 پیامبر  برموسی و هارون و الیاسبیان نعمتهای الهی 
 ...!« َو لَقَْد َمنَنَّا َعلى ُموسى َو َهُرونَ » 

اى هم ، البته اشارهاى است از داستان موسى و هارون علیهماالسالماین آیات خالصه

هایى را كه خداى تعالى بر آنان ارزانى ها و منتدارد و نعمت السالمبه داستان الیاس علیه

گر آنان را عذاب كرد، كند كه چگونه دشمنان تكذیبشمارد و نیز بیان مىداشته، برمى

 در این آیات جانب رحمت و بشارت بر جانب عذاب و انذار غلبه دارد . چیزى كه هست 
 

  245ص :    17المیزان ج :                             سوره صافات 1148تا  133هدف آیه 

 از شکم ماهی« ع» رهائی یونسو شرح « ع» لوطبیان خالصه داستان 
 ...!« َو إِنَّ لُوطاً لَِّمَن اْلُمْرسِلینَ » 

كه  السالمالسالم و سپس یونس علیهاى است از داستان لوط علیهاین آیات خالصه

كه مقدمات  -خدا او را مبتال كرد به شكم ماهى، به كیفر اینكه در هنگام مرتفع شدن عذاب 
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 از قوم خود اعراض كرد. -نزولش رسیده بود 
 

 

  259ص :    17المیزان ج :                              سوره صافات 182تا  149هدف آیه 

 از جن و انس ارباب متفرقهبه  رد عقاید قائلین
 ...!« فَاستَْفتِِهْم أَ ِلَربِّك اْلبَنَات َو لَُهُم اْلبَنُونَ » 

 در این آیات متعرض عقاید كفار شده كه در باره خدایان خود كه یا مالئكه و یا جن

دختران خدا نامیده و براى جن قائل به نسبت و  بودند، چه عقایدى داشتند و چگونه مالئكه را

  خویشاوندى با خدا شدند.

خداى تعالى در این آیات به فساد عقیده ، آنان اشاره نموده ، سپس رسول گرامى 

كند به كند و مشركین را تهدید مىدهد به اینكه به زودى او را یارى مىخود را بشارت مى

آنگاه سوره مورد بحث را با تقدیس و منزه بودن خدا از  سازد.اینكه به عذاب مبتالیشان مى

  نماید!داشتن شریك و نیز با سالم بر همه رسوالن و حمد خدا كه رب العالمین است، ختم مى

 

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره ص
 (274ص :  17المیزان ج : ) 

 

 

 وظایفی از مالئکهو بیان  قرآندستور دعوت به 

ْكِر...!»  ِحیِم! ص!  َو اْلقُْرَءاِن ِذى الذِّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  ص( /16تا1« )بِسِم َّللاَّ

زند و اینكه آن دور مى وسلّموآلهعلیههللادر این سوره گفتار پیرامون رسول خدا صلى

كند و به سوى توحید و جناب با ذكرى از ناحیه خدا كه بر او نازل شده مردم را انذار مى

  كند.خالص در بندگى خداى تعالى دعوت مىا

رسول گرامى خود را امر به صبر نموده و سرگذشت بندگان اواب خود را در یك 

آورد و آنگاه عاقبت كار مردم با تقوى و سرانجام طاغیان را در فصلى فصل به یادش مى

  خاطرنشان می سازد.

ا در انذار انجام دهد و دهد به اینكه ماموریت خود رسپس آن جناب را دستور مى

 مردم را به سوى توحید دعوت كند . 

فرماید: كه خدا از همان روز نخست كه به مالئكه امر و نیز در فصلى دیگر مى

كرد تا براى آدم سجده كنند و شیطان امتناع كرد ، این قضاى حتمى را راند كه سرانجام 

 پیروان شیطان و خود او به آتش منتهى شود!
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  286ص :    17المیزان ج :                              سوره ص 29تا  17 هدف آیه

 و فعالیت چند پیامبرالهیتبلیغ و اشاره به  رد اعتراضات کفار
ابٌ »   ...!«اصبْر َعلى َما یَقُولُوَن َو اْذُكْر َعْبَدنَا َداُوَد ذَا األَْیِد  إِنَّهُ أَوَّ

كند وسفارش ى خود را امر به صبر مىخدای تعالی در این آیات رسول گرام 

هاى كفار او را متزلزل نكند و عزم او را سست نسازد و نیز سرگذشت گویىفرماید یاوهمى

جمعى از بندگان اواب خدا را به یاد آورد كه همواره در هنگام هجوم حوادث نامالیم ، به 

ى خود را ذكر كرده كه عبارتند كردند!  از این عده نام نه نفر از انبیاى گرامخدا مراجعه مى

از : داوود، سلیمان، ایوب، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، الیسع و ذو الكفل 

  فرماید.كه ابتدا نام داوود را آورده و به قسمتى از داستانهاى او اشاره مى علیهماالسالم
 

  306ص :    17المیزان ج :                              سوره ص 40تا  30هدف آیه 

 سلیمان نبی  –بیان دومین داستان از بندگان اواب 
ابٌ »   ...!« َو َوَهْبنَا ِلَداُوَد سلَْیَمَن  نِْعَم اْلعَْبُد  إِنَّهُ أَوَّ

این آیات راجع به دومین داستان از قصص بندگان اواب است كه خداى تعالى آن را 

اینكه صبر پیشه سازد و در هنگام سختى دهد به براى پیغمبرش بیان نموده و دستورش مى

 به یاد این داستان بیفتد!
 

  316ص :    17المیزان ج :                              سوره ص 48تا  41هدف آیه 

 و گرفتاری ها و نجات او ایوب پیامبربیان سرگذشت 
 « َو اْذُكْر َعْبَدنَا أَیُّوب إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَنى َمسنَى الشْیطُن بِنُصٍب َو َعذَاٍب...!» 

مامور شده به یاد آنها « ص»این آیات متعرض سومین داستانى است كه رسول خدا 

و محنت و « ع»باشد و در نتیجه صبر كند و آن عبارت است از: داستان ایوب پیغمبر 

كه خدا برایش پیش آورد تا او را بیازماید و سپس رفع آن گرفتاریها و عافیت گرفتاریهایى 

دهد تا ابراهیم و پنج نفر از ذریه او از انبیا خدا و عطاى او را ذكر كرده و سپس دستور مى

 را به یاد آورد!
 

  330ص :    17المیزان ج :                            سوره ص 64تا  49هدف آیه 

 متقیان و طاغیانانجام کار ذکر سر
  ...!«َهذَا ِذْكٌر  َو إِنَّ ِلْلُمتَِّقیَن لَُحسَن َمئَاٍب » 

این آیات فصل دیگرى است از كالم كه در آن سرانجام كار متقین و طاغیان را بیان 

 كند!نموده متقین را بشارت داده و كفار را انذار و تهدید مى
 

 

  336ص :    17المیزان ج :                     سوره ص 88تا  65هدف آیه 

 و بیان عاقبت جهنمی پیروی از شیطان دستور ابالغ انذارها
اُر...!»  ُ اْلَوِحُد اْلقَهَّ  « قُْل إِنََّما أَنَا ُمنِذٌر  َو َما ِمْن إِلٍَه إاِل َّللاَّ
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این آیات آخرین فصل از فصول سوره ص است كه مشتمل بر چند نكته است: اول 

دهد كه انذارهاى خود را و دعوت به سوى توحید را به دستور مى« ص»آن كه به پیامبر

 مردم ابالغ فرماید!

و دیگر این كه ابالغ كند كه اعراض از حق و پیروى شیطان كار آدمى را به عذاب 

سازد، عذابى كه خداوند قضایش را در حق شیطان و پیروان او رانده دوزخ منتهى مى

 یابد.ن جاست كه این سوره خاتمه مىاست!  در همی
 

 

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره زمر
 (351ص :  17المیزان ج : ) 

 

 

 دوران جهالتو بی اعتنائی به معتقدات  دین خالصدعوت به 
 

ِحیِم!  تَنِزیُل اْلِكتَ »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ اْلعَِزیِز الحَ بِسِم َّللاَّ   زمر(/10تا1...!«)ِكیمِ ِب ِمَن َّللاَّ

از آن « ص»آید كه مشركین معاصر رسول خدا از خالل آیات این سوره برمى

اند كه از دعوتش به سوى توحید و از تعرض به خدایان ایشان صرف جناب درخواست كرده

نظر كند و گر نه نفرین خدایان گریبانش را خواهد گرفت، در پاسخ آنان این سوره كه به 

سوره ص است ، نازل شده و به آن جناب تاكید كرده كه دین خود را خالص  وجهى قرین

براى خداى سبحان كند و اعتنایى به خدایان مشركین نكند و عالوه بر آن به مشركین اعالم 

نماید كه مامور به توحید و اخالص دین است ، توحید و اخالصى كه آیات و ادله وحى و 

ى سبحان در خالل سوره چند نوبت كالم را متوجه این عقل همه بر آن تواتر دارند. خدا

 سازد. مساله مى

آنگاه به استدالل بر یكتایى خدا در ربوبیت و الوهیت پرداخته ، هم از طریق وحى 

و هم از طریق برهان عقلى و هم از راه مقایسه بین مؤمنین و مشركین ، آن را اثبات 

چند نوبت مؤمنین را به بهترین اوصاف  اى لطیف است!كند. مقایسه مزبور مقایسهمى

دهد و هر جا سخن از ستوده و به پاداشهایى كه به زودى در آخرت دارند بشارت مى

گیرد، وبالى عالوه بر وبال اعمالشان، كه در دنیا گریبانشان را مى -مشركین به میان آورده 

دا رسید و آن عبارت بود هاى گذشته به كیفر تكذیب آیات خنظیر آن وبالها كه به سایر امت

ایشان را به خسران و  -از خوارى در دنیا كه البته عذاب آخرت قابل مقایسه با آن نیست 

 دهد . عذاب آخرت بشارت مى

روز قیامت را به  -و مخصوصا در آخرش  -به همین منظور در این سوره 

  ترین اوصافش وصف كرده است.روشن
 

  374ص :    17المیزان ج :                              سوره زمر 20تا  11هدف آیه 
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 و دین خالص برای خدا اخالصدعوت به 
ینَ »     َ مْخِلصاً لَّهُ الّدِ  ...!« قُْل إِنى أُِمْرت أَْن أَْعبَُد َّللاَّ

را دستور « ص»در این آیات به نوعى به آغاز كالم برگشت شده، رسول خدا 

خواند ، اگر ایشان را به توحید و اخالص دین براى خدا مىدهد به مردم ابالغ كند كه مى

بدان جهت است كه او مامور از طرف خداست ، و نیز مامور شده است كه خود او هم مانند 

به این دعوت پاسخ مثبت دهد ، چیزى كه هست این فرق را با سایرین دارد كه او  سایرین

كند و برابر آنچه به سویش دعوت مى باید اولین كس باشد به اسالم آوردن و تسلیم در

خالصه به چیزى دعوت كند كه خودش قبل از دعوت دیگران به آن ایمان داشته باشد حال 

  چه اینكه مردم دعوتش را بپذیرند و یا آن را رد كنند!
 

  384ص :    17المیزان ج :                              سوره زمر 37تا  21هدف آیه 

 مفهوم هدایت قرآنبه ربوبیت خدای تعالی و بیان  احتجاج
َ أَنَزَل ِمَن السَماِء َماًء فَسلََكهُ یَنَبِیَع فى األَْرِض ثُمَّ »    یْخِرُج بِِه َزْرعاً مْختَِلفاً أَْلَونُهُ ثمَّ  أَ لَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

ا ثُمَّ یْجعَلُهُ ُحطماً  إِنَّ فى ذَِلك  ...!« لَِذْكَرى ألُولى األَْلبَبِ  یَِهیُج فَتَراهُ ُمصفَرًّ

شد، در این آیات به همان احتجاجى كه در آغاز سوره بر ربوبیت خداى تعالى مى

برگشت شده و نیز پیرامون هدایت راه یافتگان و ضاللت گمراهان و مقایسه بین این دو 

هدایت قرآن به شود كه رود و نیز بیان مىگروه و سرانجام كار هر یك از آن دو، سخن مى

 چه معنا است!
 

 401ص :    17المیزان ج :                              سوره زمر 52تا  38هدف آیه 

 شرکاء مشرکین نفیبر یگانگی خدا در ربوبیت و احتجاج 
ُ  قُْل أَ فََرَءْیتُم »  ْن َخلََق السَمَوِت َو األَْرض لَیَقُولُنَّ َّللاَّ ِ ِإْن َو لَئن سأَْلتَُهم مَّ ا تَْدُعوَن ِمن ُدوِن َّللاَّ مَّ

 ُ ِه أَْو أََراَدنى بَِرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكت َرْحَمتِِه  قُْل َحسبَى َّللاَّ ُ بِضٍر َهْل ُهنَّ كِشفَت ضّرِ   أََراَدنَى َّللاَّ

  ...!«َعلَْیِه یَتََوكُل اْلُمتََوكلُونَ 

گى خداى تعالى در ربوبیت و در این آیات حمله دیگرى به مشركین شده و بر یگان

عدم صالحیت شركاء براى ربوبیت احتجاج شده است! و نیز این معنا خاطرنشان گشته كه 

شفاعتى كه مشركین براى شركاى خود قائلند و كسى به جز خدا مالك آن نیست. در این آیات 

 است. نیز آمده امور دیگرى مربوط به دعوت به توحید از قبیل موعظه و انذار و تبشیر
 

 421ص :    17المیزان ج :                              سوره زمر 61تا  53هدف آیه 

 زیاده روی و طغیان نفسو تحذیراز   رافت و رحمت الهیبشارت 
َ یَْغِفُر »  ِ  إِنَّ َّللاَّ ْحَمِة َّللاَّ الذُّنُوب َجِمیعاً  إِنَّهُ قُْل یَِعبَاِدى الَِّذیَن أَسَرفُوا َعلى أَنفُِسِهْم ال تَْقنَطوا ِمن رَّ

ِحیمُ   ...!« ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ

دهد كه مشركین را به اسالم و به را دستور مى« ص»در این آیات رسول خدا 

پیروى از آنچه خدا نازل كرده دعوت كند و از عواقب اسرافشان بر نفس خود، یعنى از 

دهد برحذر دارد ، آرى چگونه سود حسرت و ندامت روزى كه حسرت و ندامت سود نمى
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 ، استكبار ورزیدند . دهد با اینكه در دنیا از پذیرفتن حق مى

و نیز به یادشان بیاورد كه در آن روز متقین رستگارى و نجات و كفار خسران و 

 شود!آتش دارند. در لسان این آیات لحن رأفت و رحمت به خوبى مشاهده مى
 

 434ص :    17المیزان ج :                              سوره زمر 75تا  62هدف آیه 

 انسانها و نظام بازگشت به خدا  تدبیر معادبیان 
ُ َخِلُق كلّ »   ...!« ٍء َوِكیلٌ شىْ   ٍء  َو ُهَو َعلى كلّ شىْ   َّللاَّ

اى از شود و در آن خالصهفصلى است از آیات سوره زمر كه سوره با آن ختم مى  

را مامور « ص»شود بیان كرده و سپس رسول خداآنچه از ادله مزبور در سوره استنتاج مى

كند كه مشركین را مخاطب قرار دهد و بگوید: پیشنهادى كه علیه او كردند مبنى بر این مى

كه آن جناب هم خدایان ایشان را بپرستد ، جز جهل به مقام خداى تعالى منشاى نداشته و 

تذكرشان دهد كه هم به او و هم به سایر انبیاى قبل از او وحى شده كه اگر شرك بورزند ، 

  شود!نتیجه مىاعمالشان بى

سپس خداى تعالى نظام بازگشت به سوى خود را كه همان تدبیر معاد خلق است ، 

ذكر نموده و با بیانى جامع و كافى كه بیش از آن تصور ندارد ، توضیح داده و سوره را با 

 كند . حمد خود ختم مى
 

 

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره مومن
 (457ص :  17المیزان ج : ) 

 

 

 به جدال های باطل مشرکان پاسخ

ِحیِم! حم»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ اْلعَِزیِز اْلعَِلیمِ بِسِم َّللاَّ  غافر(/6تا1)...!« ! تَنِزیُل اْلِكتَِب ِمَن َّللاَّ

این سوره پیرامون بلندپروازیهاى كفار و جدالشان به باطل به منظور از بین بردن 

بینیم كه آیات آن یكى پس از دیگرى لذا مى گوید وحقى كه بر آنان نازل شده ، سخن مى

شود و با این تكرار، سورت استكبار و متعرض جدال آنان و پاسخ دادن به جدالشان مى

جدال آنان را از راه به رخ كشیدن عذابى كه امم گذشته به جرم تكذیب گرفتار آن شدند 

ایشان وعده داده، با ذكر  اى را كه خدا بههاى خوار كنندهشكند و به همین منظور عذابمى

كند و سخنان باطلشان را با آید خاطر نشان مىاى از آنچه در آخرت بر سرشان مىنمونه

سازد و هایى كه گویاى وحدانیت خدا در ربوبیت و الوهیت است ، به كلى مردود مىحجت

ت رسول گرامى خود را امر به صبر نموده هم آن جناب و هم همه مؤمنین را وعده نصر

 دهد!مى

كند به اینكه به كفار اعالم كند كه تسلیم پروردگار خویش و نیز آن جناب را امر مى
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 است و دست از پرستش او برنخواهد داشت ، تا به كلى از آن جناب مایوس گردند . 
 

 466ص :    17المیزان ج :                             سوره مومن )غافر( 12تا  7هدف آیه 

 کفر به توحید الهی کیفربر توابین،  و  استغفار مالئکهبیان 
اَمنُوا الَِّذیَن یْحِملُوَن اْلعَْرش َو َمْن َحْولَهُ یُسبُِّحوَن بَحْمِد َربِهْم َو یُْؤِمنُوَن بِِه َو یَستَْغِفُروَن ِللَِّذیَن ءَ » 

ْحَمةً َو ِعْلماً فَاْغِفْر ِللَِّذیَربَّنَا َوِسْعت كلَّ شىْ  ِحیمِ ٍء رَّ َُ   ...!«َن تَابُوا َو اتَّبَعُوا سبِیلَك َو قِِهْم َعذَاب الْج

فرمود: نازل كردن كتاب و در این آیات به آغاز كالم برگشت كرده ، به آنجا كه مى

به پا خاستن دعوت به منظور مغفرت و قبول توبه جمعى و عقاب جمعى دیگر است، در این 

سازد كه مردم در مقابل این دعوت دو جورند: یك طایفه آنهایند كه آیات خاطر نشان مى

كنند و آنان واف كنندگان پیرامون آن برایشان استغفار مىمالئكه حامل عرش خدا و ط

كنند و نیز گردند و راه او را پیروى مىعبارتند از: توبه كنندگان كه به سوى خدا بر مى

صلحا از پدران و همسران و ذریه ایشانند و دسته دوم عبارتند از كسانى كه به جرم كفر 

 ورزیدن به توحید ، اهل عذابند . 
 

 479ص :    17المیزان ج :                             سوره مومن )غافر( 20تا  13ه هدف آی

 بر مسئله توحید و انذار تکذیب کنندگان آیات خدااحتجاج 
َن السَماِء ِرْزقاً  َو َما یَتَذَكُر إاِل َمن یُِنیب...!»  ُل لَُكم ّمِ  « ُهَو الَِّذى یُِریُكْم َءایَتِِه َو یُنّزِ

در این آیات بر مساله توحید احتجاج شده و بعد از آنكه مردم را به دو دسته تقسیم 

نمایند و یكى هم كنند و راه او را پیروى مىكند: یكى آنهایى كه به سوى خدا رجوع مىمى

كنند ، آنگاه این طایفه را آنهایى كه آیات او را تكذیب نموده و در مقابل آن به باطل جدال مى

 فرماید . ىانذار م
 

 491ص :    17المیزان ج :                             سوره مومن )غافر(  54تا21هدف آیه  

 برای عبرت گرفتن از سرنوشت اقوام نابود شده تاریخ موعظه کفار
ةً  أَ َو لَْم یَِسیُروا فى األَْرِض فَیَنظُروا َكْیف كاَن َعِقبَةُ الَِّذیَن كانُوا ِمن قَْبِلِهْم »  كانُوا ُهْم أَشدَّ ِمنُهْم قُوَّ

ِ ِمن َواقٍ  َن َّللاَّ ُ بِذُنُوبِهْم َو َما كاَن لَُهم ّمِ  ...!«َو َءاثَاراً فى األَْرِض فَأََخذَُهُم َّللاَّ

هاى گذشته و داستانهاى فرماید كه به آثار امتدر این آیات كفار را موعظه مى

عبرت بگیرند و بدانند كه قوت اقویاء و استكبار ایشان مراجعه كنند و در آنها نظر نموده و 

كند و به همین منظور از باب نمونه مستكبران روزگار و مكر مكاران ، خدا را عاجز نمى

كند و در آن قصه مؤمن آل فرعون را اى از قصص موسى و فرعون را ذكر مىپاره

  . آوردمى
 

 515ص :    17المیزان ج :                             سوره مومن )غافر( 60تا  55هدف آیه 

 وعده نصرتدر مقابل دسایس کفار و   صبربه « ص»دعوت رسول هللا
ِ َحقٌّ َو استَْغِفْر ِلذَنبِك َو سبِّْح بَحْمِد َربِّك بِاْلعَشىّ »   « َو االْبكِر...!  فَاصبْر إِنَّ َوْعَد َّللاَّ

با فرعون، پیامبر گرامى « ع»از جدال موسی در این آیات به عنوان نتیجه گیری

دهد كه وعده خدا به نصرت او دهد كه صبر پیشه خود كند و هشدار مىخود را دستور مى
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ها و جدال به باطل مردم و استكبارشان از قبول دعوت او به زودى باطل حق و نیرنگ

توانند خدا ین، كفار نمىدهد. بنا بر اگشته، تمامى تالشهایشان جز علیه خودشان، نتیجه نمى

را عاجز سازند و به زودى قیامت موعود بپا گشته ، با ذلت و خوارى بدرون جهنم در 

 آیند . مى
 

 521ص :    17المیزان ج :                             سوره مومن )غافر( 68تا  61هدف آیه 

 در الوهیت و ربوبیتخدای تعالی  یگانگیبیان 
َ لَذُو فَضٍل َعلى النَّاِس َو »  ُ الَِّذى َجعََل لَُكُم الَّْیَل ِلتَسُكنُوا فِیِه َو النََّهاَر ُمْبِصراً  إِنَّ َّللاَّ لَِكنَّ أَكثَر َّللاَّ

 ...!« النَّاِس ال یَشُكُرونَ 

هو الذى » در این آیات براى بار دوم به آیات توحید كه در اول سوره بود و با آیه:

كرد ، شد و یگانگى خداى تعالى در ربوبیت و الوهیت را اثبات مىآغاز مى« یاته...!یریكم آ

 برگشت شده است . 
 528ص :    17المیزان ج :                             سوره مومن )غافر( 78تا  69هدف آیه 

 مجادله کنندگان در آیات خدا  بیان سرانجام کار
ِ أَنى یُصَرفُونَ »   ...!« أَ لَْم تََر إِلى الَِّذیَن یَجِدلُوَن فى َءایَِت َّللاَّ

كنند برگشت در این آیات براى بار پنجم به مساله آنهایى كه در آیات خدا مجادله مى

فرماید كه امر مى« ص»شود، آنگاه به رسول خدا شده و متعرض سرانجام كار آنان مى

كند به اینكه وعده خدا اش خواهد كرد و دلگرمش مىدهد كه یارىىاش مصبر كند و وعده

  حق است!
 

 536ص :    17المیزان ج :                             سوره مومن )غافر( 85تا  79هدف آیه 

 امت ها نابودیو  رسلو سنت ارسال  دالیل توحیدبیان آیات و 
ُ الَِّذى َجعََل لَُكُم األَْنعََم »   ...!« ِمنَها َو ِمنَها تَأْكلُونَ  ِلتْركبُواَّللاَّ

اى از آیات و ادله توحید برگشت نموده در این آیات براى چندمین بار به ذكر پاره

اند و از سنتى كه در بین آنها هاى گذشته ، كه هالك شدهگیرى از حال امتمردم را به عبرت

 دهد . جارى ساخته ، ارجاع مى

كند و سپس بین نخست در بین هر امتى رسولى مبعوث مىو آن سنت این است كه 

شود راند و آن قضاء باالخره به خسران كفار از آنان منجر مىآن رسول و امتش قضاء مى

  یابد.و در اینجا سوره خاتمه مى
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 هدف و فلسفه نزول سوره فصلت
 (542ص :  17المیزان ج : ) 

 

 

 اعراض مشرکین از قرآن پاسخ 

ِحیمِ »  ْحَمِن الرَّ َن الرَّ ِحیِم!  حم! تَنِزیٌل ّمِ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  /فصلت(  12تا1...!« )بِسِم َّللاَّ

این سوره پیرامون اعراض كفار از كتابى كه بر آنان نازل شده ، یعنى از قرآن 

كنید كه یك غرض اصلى سوره این است و به همین جهت مالحظه مى گوید.كریم ، سخن مى

قسمت از این سوره در باره همین مساله است و از همان ابتداى سوره این معنا را 

 شود. سازد و بعد از هر چند آیه یك بار همان را متعرض مىمى خاطرنشان

گانه دین است كه اساس الزمه اعراض مشركین از كتاب خدا انكار اصول سه

وحدانیت خدا ، نبوت خاتم االنبیاء دهد و آن عبارت است از دعوت حقه اسالم را تشكیل مى

اى در كار بود ، لذا در باره این سه اصل مفصل سخن و معاد!  و چون چنین الزمه« ص»

  دهد.گوید و در ضمن بشارت و انذار مىمى
 

 

 567ص :    17المیزان ج :                              سوره فصلت 25تا  13هدف آیه 

 ی و اخروی اقوام هالک شدهاز ذلت و عذاب دنیو عبرت
ثَْل صِعقَِة َعاٍد َو ثَُموَد...!»    «فَِإْن أَْعَرضوا فَقُْل أَنذَْرتُكْم صِعقَةً ّمِ

این آیات هم متضمن انذار به عذاب دنیوى است كه قوم عاد و ثمود به كیفر كفرشان 

به زودى  به پیغمبران و انكارشان به آیات خدا به آن مبتال شدند و هم عذاب اخروى كه

شوند و در آن دشمنان خدا از اهل جحود كه كلمه عذاب در حقشان محقق شده به آن مبتال مى

اى هم به این معنا هست كه چگونه خداوند در دنیا گمراهشان كرد و چگونه در آخرت اشاره

  . آورداعضاى بدنشان را به زبان مى
 

 587ص :    17المیزان ج :                              سوره فصلت 39تا  26هدف آیه 

 حجت قرآننقشه های کفار برای ابطال  افشای
  ...!«ذَا اْلقُْرَءاِن َو اْلغَْوا فِیِه لَعَلَّكْم تَْغِلبُونَ ِذیَن َكفَُروا ال تَسَمعُوا لهَ َو قَاَل الَّ » 

در این آیات به ایمان نیاوردن كفار به قرآن كریم كه در صدر سوره آمده بود ، 

 كشیدند.هایى شده كه آنان به منظور ابطال حجت قرآن مىبرگشت شده و متعرض نقشه

اى از عواقب در این آیات بین كفار و مؤمنین با استقامت مقابله شده ، كفار و پاره

اى از پاداشهاى آخرتى ایشان را ، از ضاللت آنان را ، از یكسو و مؤمنین با استقامت و پاره

  شود.نیز متعرض مطالب متفرقه دیگرى مىسوى دیگر آورده و 
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 599ص :    17المیزان ج :                       سوره فصلت 54تا  40هدف آیه 

  علیه قرآن عزیزو بی انصافی های مشرکین  بیان تهمتها
ً یَْوَم إِنَّ الَِّذیَن یُْلِحُدوَن فى َءایَتِنَا ال یْخفَْوَن َعلَْینَا  أَ فََمن یُْلقَى فى »  ن یَأْتى َءاِمنا النَّاِر َخیٌر أَم مَّ

  «اْلِقیََمِة  اْعَملُوا َما ِشئْتُْم  إِنَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیٌر...!

با اینكه آیاتش روشن و  -در این آیات بار دیگر به مساله قرآن و كفر مشركین بدان 

كه در باره آن كردند و  هایىها و كوتاهىانصافىبرگشت شده و بى -مقامش بلند است 

اش زدند و لجبازیهایى كه در برابر حق نموده و كفرى كه نسبت به هایى كه به آورندهتهمت

آیات آن ورزیدند و آثار و توابعى كه این رفتارهایشان داشت، برشمرده و سوره را پایان 

 دهد.مى
 

 

 

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره شوری
 (3ص :  18المیزان ج : ) 

 

 گرامی خود  تکلم خدا با رسوالنو چگونگی  وحیشرح مساله 

ِحیِم! حم! عسق ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُ اْلعَِزیُز ! َكذَِلك یُوِحى إِلَْیك َو إِلى الَِّذیَن ِمن بِسِم َّللاَّ قَْبِلك َّللاَّ

 شوری(/6تا1...!« )ِكیمُ الحَ 

از ناحیه خداى  گوید كه خود نوعى تكلماین سوره پیرامون مساله وحى سخن مى

سبحان با انبیاء و رسل او است، مساله وحى موضوعى است كه در این سوره محور كالم 

 قرار گرفته است.

و اما مطالب دیگر از قبیل آیات توحید و صفات مؤمنین و كفار و سرانجامى كه هر 

یك از این دو فریق دارند و بازگشتشان به خداى سبحان در روز قیامت نیز در این سوره 

 آمده لیکن منظور اولى سوره نیست . 
 

 19ص :    18ج :  المیزان                                    سوره شوری 12تا  7هدف آیه 

  انذار به روز قیامتو اهمیت  وحیو نتایج  بیان هدف
ا َو تُنِذَر یَْوَم الجَ َو َكذَِلك أَْوَحْینَا إِلَْیك قُْرَءاناً َعَربِیًّا لِّتُنِذَر أُمَّ اْلقَُرى َو َمْن حَ »  َُ ال َرْیب فِیِه  ْمع ْولَه

  «نَِّة َو فَِریٌق فى السِعیِر...!فَِریٌق فى الجَ 

این آیات فصل دوم از آیات این سوره است كه در آن نیز مساله وحى را معرفى 

كند، چیزى كه هست در این آیات وحى را از نظر نتائجى كه مترتب بر آن است معرفى مى

فرماید: غرض از وحى انذار مردم است و مخصوصا انذارى كه كند. در این فصل مىمى

شوند و گروهى به سوى همه مردم در آن جمع مى مربوط به روز قیامت است ، روزى كه
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چنین روزى تهدید و انذار  روند، چون اگر مردم بهبهشت و گروهى دیگر به سوى آتش مى

 بخشد.رسد و تبلیغ دینى سودى نمىنشوند ، دعوت دینى به نتیجه نمى

كند كه دو دسته شدن مردم چیزى است كه مشیت خداى آنگاه این نكته را بیان مى

سبحان به آن تعلق گرفته و به همین منظور دین را براى مردم تشریع كرده و از راه وحى 

مردم را از روز جمع انذار نموده ، چون او ولى مردم است و آنها را بعد از مردن زنده 

 فرماید.كردند حكم مىكند و بین آنان در آنچه اختالف مىمى

شود و اینكه به جز خداى تعالى شیده مىآنگاه رشته كالم به مساله توحید ربوبیت ك

 ربى نیست، چون صفاتى كه رب باید داشته باشد مختص به خداست! 
 

 35ص :    18المیزان ج :                                     سوره شوری 16تا  13هدف آیه 

 به عنوان  دین الهی واحد و عالمگیرمحتوای وحی مفاد و  بیان
ً َو الَِّذى أَْوَحْینَا إِلَْیك َو َما َوصْینَا بِِه إِْبَرِهیَم َو ُموسى َو شَرَع لَُكم »  یِن َما َوصى بِِه نُوحا َن الّدِ ّمِ

ُ یْجتَبى  قُوا فِیِه  َكبَر َعلى اْلُمشِرِكیَن َما تَْدُعوُهْم إِلَْیِه  َّللاَّ یَن َو ال تَتَفَرَّ إِلَْیِه َمن ِعیسى  أَْن أَقِیُموا الّدِ

  «َو یْهِدى إِلَْیِه َمن یُنِیب...! یَشاءُ 

كند. فصل اول در این آیات فصل سوم از آیاتى است كه وحى الهى را تعریف مى

باره خود وحى بود و فصل دوم در باره اثرش و این فصل آن را از نظر مفاد و محتوى 

  كند.تعریف مى

بشر به آن یك  محتواى وحى عبارت است از دین الهى واحدى كه باید تمامى ابناء

 دین بگروند و آن را سنت و روش زندگى خود و راه به سوى سعادت خود بگیرند . 

ترین كند كه شریعت محمدى جامعالبته در این فصل به مناسبت ، این را نیز بیان مى

شرایعى است كه از ناحیه خدا نازل شده و نیز اختالفهایى كه در این دین واحد پیدا شده از 

اى با علم و گریهایى است كه عدهآسمانى نیست، بلكه از ناحیه ستمكارى و یاغى ناحیه وحى

اطالع در دین خدا به راه انداختند و نیز در آیات این فصل فوائد دیگرى است كه بطور 

 ضمنی به آنها اشاره شده است.
 51ص :    18المیزان ج :                                     سوره شوری 26تا  17هدف آیه 

  وحیبیان کتاب آسمانی نازل شده بوسیله 
قّ »  َُ ُ الَِّذى أَنَزَل اْلِكتَب بِالْح   «َو اْلِمیَزاَن  َو َما یُْدِریك لَعَلَّ الساَعةَ قَِریٌب...!  َّللاَّ

كند به اینكه آن این آیات فصل چهارمى است از آیات سوره، كه وحى را تعریف مى

زل شده به صورت كتابى است كه براى مردم نوشته شده و میزانى دینى كه به وسیله وحى نا

شوند و جزاء شود و بر طبق آن جزاء داده مىاست كه در قیامت با آن، اعمالشان سنجیده مى

حسن خود نوعى رزق است، آنگاه رشته سخن به ثواب و عقابى كه روز قیامت دارند كشیده 

 مناسب با آن نیز آمده است.شده است . در این فصل آیه مودت و آیاتى 
 

 77ص :   18المیزان ج :                                     سوره شوری 50تا  27هدف آیه 

  رزق از جانب خدابه عنوان  دین تعریف
ا یَشاُء  إِنَّهُ بِِعبَاِدِه »  ُل بِقََدٍر مَّ ْزَق ِلِعبَاِدِه لَبَغَْوا فى األَْرِض َو لَِكن یُنّزِ ُ الّرِ َخبِیُر َو لَْو بَسط َّللاَّ
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  «بَِصیٌر...!

صدر این آیات متصل است به داستان رزق دادن خدا به بندگان. یكى از بزرگترین 

ختیار بندگانش گذاشته و با در نظر داشتن این نكته رزقها ، دینى است كه خداى سبحان در ا

گفت و به شود كه در باره وحى سخن مىگفتار این فصل داخل در گفتار فصل گذشته مى

طور كلى آیات این سوره براى بیان آن ریخته شده ، بعد از هر چند آیه یكبار برگشته به 

 كند . همان غرض اشاره مى

مانند خلقت  -دالئل توحید را كه مربوط به رزق است اى از آیات و آنگاه پاره

ها كه در دریا در آسمانها و زمین، منتشر كردن جنبندگان در آسمان و زمین، خلقت كشتى

حركتند، دادن فرزندان ذكور و اناث، یا یكى از آنها را به هر كه بخواهد  و ندادن هیچ یك 

 كند!ذكر مى -از آنها را به هر كه بخواهد 

دهد و دهد و به همه مىها هست كه تنها در دنیا مىفرماید بعضى از رزقاه مىآنگ

شود و بعضى دیگرش مخصوص مؤمنین است كه آن رزقى است كه با فناى دنیا فانى مى

دهد و آن بهترین رزق و پایدارترین رزق است، از همین جا به مناسبت ، به در آخرت مى

كند و نیز به اوصاف قیامت و عاقبت آنان را بیان مى ذكر صفات مؤمنین منتقل شده ، حسن

ها و دهد كه در قیامت با چه هولها و وحشتشود و شرح مىعاقبت ستمكاران منتقل مى

 شوند . عذابها روبرو مى

اى احكام را بیان نموده، انذار و از اینها گذشته در خالل آیات، اجمالى از پاره

  نماید.نموده و به حقایق و معارف بسیارى اشاره مى كند و به حق دعوتتخویفى هم مى

 
 106ص :   18المیزان ج :                                     سوره شوری 53تا  51هدف آیه 

 ارتباط بین خدا و رسوالناز نظر  وحیتعریف 
ُ ِإال َوْحیاً أَْو ِمن َوَراى »  ِحَجاٍب أَْو یُْرِسَل َرسوالً فَیُوِحَى بِِإْذنِِه َما یَشاُء  َو َما كاَن ِلبَشٍر أَن یُكلَِّمهُ َّللاَّ

  ...!«إِنَّهُ َعلىٌّ َحكیمٌ 

این آیات آخرین فصلى است كه خداى سبحان در این سوره در باره وحى و تعریف 

آن بیان نموده و در این فصل وحى و سخن گفتن خدا با بندگانش را به سه قسمت تقسیم 

وحى یا از پس پرده و حجاب و یا به وسیله ارسال رسول كه به اذن خود كند: به وسیله مى

 كند . هر چه بخواهد به آن رسول وحى مى

كند و وحى مى« ص»فرماید: پیامهاى خود را به این طریق بر رسول خدا آنگاه مى

آنچه از ناحیه خداى تعالى به آن جناب وحى شده قبل از وحى در نفس آن جناب سابقه 

ه، یعنى آن جناب به هیچ یك از معارفى كه به وى وحى شده قبال آگاهى نداشت و این نداشت

وحى است كه نورى است الهى و خداى تعالى هر یك از بندگان خود را بخواهد به این 

دهد و به دنبالش هر یك از دهد و او را مورد وحى خود قرار مىهدایت اختصاص مى

 فرماید! رش و به اذن خود هدایت مىبندگان را بخواهد به وسیله پیامب
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 هدف و فلسفه نزول سوره زخرف

 ( 120ص :  18المیزان ج : )  
 

 استهزا کنندگان رسوالن  کیفر معتقدین به فرزندخدائی و انذار

ِحیِم! حم! َو اْلِكتَِب اْلُمبِیِن! إِنَّا َجعَْلنَهُ قُْرَءناً »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   َعَربِیًّا لَّعَلَّكْم تَْعِقلُوَن! َو إِنَّهُ فى أُمّ بِسِم َّللاَّ

 زخرف(/14تا 1« )اْلِكتَِب لََدْینَا لَعَلىٌّ َحِكیٌم...!

انجام آن و نیز مطالبى كه بین این آغاز و انجام فاصله  این سوره بطورى كه آغاز و

در این سوره این  دهد، در مقام انذار و هشدار دادن بشر است.شده، جز چند آیه، شهادت مى

سازد كه سنت الهى بر این جریان یافته كه انبیاء و رسوالنى برگزیند معنا را خاطر نشان مى

و كتاب و ذكرى بر آنان نازل كند و هیچگاه اسراف و افراط مردم در قول و فعلشان او را 

كنندگان و دارد ، بلكه همواره رسوالن و انبیایى فرستاده و استهزاء از این كار باز نمى

 تكذیب كنندگان ایشان را هالك نموده و سپس به سوى آتشى جاودانه سوق داده است!

كند و سپس از بین در این بیان نخست مساله ارسال رسل را به طور اجمال ذكر مى

برد و مطالبى از اسراف كفار نقل را نام مى« ع»آنان ابراهیم و سپس موسى و آنگاه عیسى

گفتند خداى سبحان فرزند گرفته و یكى از مهمترین گفتار آنان را كه مىنموده، از آن جمله 

 كند!مالئكه دختران او هستند ذكر مى

و این بدان جهت است كه نسبت به خصوص این عقیده و رد آن عنایت داشته و به 

گوید و گویندگان آن را به عذاب تهدید كند و جواب مىهمین جهت آن را مكرر نقل مى

 البته در این سوره حقایق متفرق دیگرى نیز هست .  كند ،مى
 

 131ص :   18المیزان ج :                                     سوره زخرف 25تا  15هدف آیه 

 کفار مالئکه پرستیو اقوال  رد عقاید
بِینٌ »   ...!« َو َجعَلُوا لَهُ ِمْن ِعبَاِدِه ُجْزءاً  إِنَّ االنسَن لََكفُوٌر مُّ

این دسته از آیات، قسمتى از اقوال و عقاید كفار را كه اسراف و كفر به نعمت منشا 

گفتند خدا فرزند دارد و مالئكه دختران خدایند و این را كند ، مثل اینكه مىآن بود حكایت مى

گرفتند و آیات مورد بحث بعد از حكایت این اقوال آن را رد پرستى خود مىدلیل بر مالئكه

  كند .مى
 

 139ص :   18المیزان ج :                                     سوره زخرف 45تا  26هدف آیه 

 نعمتهای خدا و کفر به رسوالن وآیات و کتاب الهی بیان کیفر کفران
ا تَْعبُُدونَ »  مَّ   ...!«َو إِْذ قَاَل إِْبَرِهیُم ألَبِیِه َو قَْوِمِه إِنَّنى بََراٌء ّمِ

از آنجا كه رشته كالم از رسالت رسول و كفر مشركین به رسالت و تشبث 

ایشان)در شرك( به ذیل تقلید از پدران و بدون هیچ دلیل دیگر انجامید، دنبالش داستان 
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كند كه تقلید كردن از پدر و قومش را دور انداخته، از آنچه السالم را ذكر مىابراهیم علیه

پرستیدند بیزارى جست و از پروردگارش طلب هدایتى كرد آنان به جاى خداى سبحان مى

 گرفت.كه از فطرتش سرچشمه مى

هایى فرماید كه از چه نعمتبعد از نقل داستان ابراهیم این مسائل را خاطر نشان مى

ها را كفران كردند و به كتاب خدا كافر شدند و برخوردارشان كرد و آنها چگونه آن نعمت

هایى كه به خودشان بر ها زدند، طعنهمودند و به فرستاده خدا طعنهگیریها ندر آن خرده

كند و عاقبت این كار را كه همان گردد و سپس آثار اعراض از یاد خدا را ذكر مىمى

كند بر آن این را كه پیامبر باید براى دهد و آنگاه عطف مىشقاوت و خسران است تذكر مى

 كند به عذاب!اشد و سپس تهدیدشان مىهمیشه از ایمان آوردن ایشان مایوس ب

كند كه به قرآن تمسك جوید، چون قرآن ذكر او و ذكر و به پیامبر عزیزش تاكید مى

شوند و آنچه در قرآن است دین توحید است كه قوم او است و به زودى از آن بازخواست مى

 همه انبیاء گذشته بر آن دین بودند!
 

 161ص :   18المیزان ج :                                     سوره زخرف 56تا  46هدف آیه 

 و قوم او سرنوشت فرعونگرفتن کفار از عبرت 
 ...!« َو لَقَْد أَْرسْلنَا ُموسى بِئَایَتِنَا إِلى فِْرَعْوَن َو َمالیِه فَقَاَل إِنى َرسوُل َرب اْلعَلَِمینَ » 

السالم و فرعون و قومش آورده در این آیات برایشان مثلى از داستانهاى موسى علیه

اش به سوى ایشان گسیل داشت و آنان بر آن آیات كه خدا او را با معجزات و آیات باهره

خندیدند و مسخره كردند و فرعون براى قومش احتجاج كرد و به آنان خطاب نمود كه من 

اینكه ملك مصر از آن من است كه این نهرها از دامنه آن جارى  بهتر از موسى هستم، براى

است، با این حرفها عقل مردم را دزدید و آنان اطاعتش كردند و سرانجام كارشان و 

 استكبارشان بدینجا كشید كه خدا از ایشان انتقام گرفته غرقشان كرد . 
 

 

 169ص :   18المیزان ج :                                     سوره زخرف 65تا  57هدف آیه 

 «ع» درباره عیسی« ص»کفار با رسول هللا  بیان مجادله
ا ضِرب اْبُن َمْریََم َمثاَلً إِذَا قَْوُمك ِمْنهُ یَِصدُّوَن...!»   « َو لَمَّ

السالم فارغ شد، اینك در بعد از آنكه در آیات قبل از اشاره به داستان موسى علیه

كند و قبل از هر چیز مجادله مردم با رسول اشاره مى السالمعیسى علیهاین آیات به داستان 

 دهد.السالم را ذكر نموده سپس از آن پاسخ مىباره عیسى علیه در وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى
 

 

 179ص :   18المیزان ج :                                     سوره زخرف 78تا  66هدف آیه 

 از قیامت انذار
 ...!« َهْل یَنظُروَن ِإال الساَعةَ أَن تَأِْتیَُهم بَْغتَةً َو ُهْم ال یَشعُُرونَ » 

كند و نیز به مآل در این آیات دو باره به انذار قوم برگشته ، از قیامت تخویفشان مى
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 فرماید.حال پرهیزكاران و مجرمین و ثواب و عقابشان در قیامت اشاره مى

 
 187ص :   18المیزان ج :                                     سوره زخرف 89 تا 79هدف آیه 

 شرک آمیز نفی اعتقاداتو «  ص»علیه رسول هللا خنثی شدن توطئهبیان 
 ...!« أَْم أَْبَرُموا أَْمراً فَِإنَّا ُمبِرُمونَ » 

در این آیات به سخنان قبل برگشت شده و در آن كفار را در برابر اینكه علیه رسول 

كند به اینكه خداى تعالى كشند توبیخ نموده تهدیدشان مىنقشه مى وسلّموآلهعلیههللاخدا صلى

 هم علیه ایشان كید خواهد كرد . 

نفى نموده و بطور  و نیز در این آیات اعتقاد مشركین را بر اینكه خدا فرزند دارد

كند و در آخر ، كلى شریك داشتن خدا را رد و ربوبیت مطلقه خدا را به تنهایى اثبات مى

 كند!سوره را با تهدید و وعید ختم مى

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره دخان
 ( 195ص :  18المیزان ج : )  

 

 شب قدربودن آن و نزولش در  رحمتدر قرآن،   بیان کیفر شک

ِحیِم! حم»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بََرَكٍة  ِإنَّا ُكنَّا ُمنِذِریَن! فِیَها ! َو اْلكتَِب اْلُمبِینِ بِسِم َّللاَّ ! إِنَّا أَنَزْلنَهُ فى لَْیلٍَة مُّ

 دخان( /8تا  1...!« )یُْفَرُق كلُّ أَْمٍر َحِكیمٍ 

سانى را كه خواهد كشود و آن این است كه مىغرض سوره در یك كلمه خالصه مى

به كتاب خدا شك دارند از عذاب دنیا و عذاب آخرت انذار كند و این غرض را در این سیاق 

كند كه: قرآن كتابى است روشن كه از ناحیه خدا نازل شده بر كسى كه او به سوى بیان مى

ش مردم گسیل داشته ، تا انذارشان كند و به این منظور نازل كرده تا رحمتى از او به بندگان

ناپذیرى باشد و در بهترین شب نازل كرده ، شب قدر كه در آن شب هر امرى بطور خلل

  شود.تقدیر مى

اندازند و با هوى در باره آن خود را به شك مى -یعنى كفار  -چیزى كه هست مردم 

كنند و به زودى عذابى دردناك در دنیا از هر سو ایشان را احاطه و هوس خود بازى مى

گردند و خداوند بعد از فصل قضاء و محاسبه گاه به سوى پروردگار خود برمىكند، آنمى

 گیرد . دقیق با عذابى جاودانه از ایشان انتقام مى

آورد و آن داستان موسى آنگاه براى آنان مثالى در خصوص عذاب دنیوى مى

رعونیان است كه به سوى قوم فرعون و براى نجات بنى اسرائیل گسیل شد و ف السالمعلیه

  . او را تكذیب كردند و خداوند به همین جرم در دریا غرقشان كرد

كردند ، یعنى بازگشت به خدا در روز سپس براى عذاب دومشان كه آن را انكار مى

كند كه : قیامت آمدنى است ، چه بخواهند و چه فصل قضا) قیامت( چنین اقامه حجت مى
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 نخواهند!

آید و آنچه از انواع قیامت را و آنچه بر سر مجرمین مىاى از اخبار و در آخر پاره

رسد كه حاصل از ثوابهایى را كه به متقین مى رسد، برشمرده، قسمتى همعذاب به آنها مى

  كند!جمعش عبارت است از حیاتى طیب و مقامى كریم ، بیان مى
 

 205ص :   18زان ج : المی                                    سوره دخان 33تا  9هدف آیه 

 مشرکین از شک در قرآن و از سرنوشت مشابه هالکت و غرق فرعونیان انذار
  ...!«بَْل ُهْم فى شٍك یَْلعَبُونَ » 

بعد از آنكه در آیات قبل فرمود: قرآن كتابى است مبین كه در بهترین شب بر رسول 

نازل شد، تا رحمت خدا و انذارى از سوى وى باشد ، اینك در این آیات تردید « ص»خدا

كند به عذاب دنیا و عذاب روز قیامت مشركین را در حقانیت قرآن یادآور شده تهدیدشان مى

آورد كه فرستادن موسى به سوى فرعون را برایشان مثل مى و به همین منظور داستان

 فرعون و قومش او را تكذیب كردند و خداى تعالى غرقشان كرد . 

و این قصه خالى از این اشاره نیست كه خداى تعالى به زودى با بیرون كردن 

 دهد و سپس سران قریشیاغیان قریش از مكه، رسولش و مؤمنین را از شر آنها نجات مى

 نماید . خیزند هالك مىو مؤمنین برمى« ص»را كه به تعقیب رسول خدا
 

 218ص :   18المیزان ج :                                     سوره دخان 59تا  34هدف آیه 

 منکرین معاداخروی عذاب 
 ...!« إِنَّ َهُؤالِء لَیَقُولُونَ » 

عذاب اخروى انذار و تهدید كرد و بعد از آنكه كفار را به عذاب دنیوى و سپس به 

در عذاب دنیوى به ماجراى قوم فرعون تمثل جست كه موسى از طرف پروردگارش به 

رسالت به سویشان گسیل شد و مردم او را تكذیب كردند و در نتیجه غرق گشته و منقرض 

كایت شدند ، اینك در این آیات به عذاب اخروى آنان پرداخته و انكار معاد را از ایشان ح

كند كه معتقد بودند به اینكه بعد از مرگ اولى دیگر حیاتى نیست و آنگاه بر اثبات معاد مى

اى از عذابهاى آخرت كه به زودى نماید و سپس به پارهكند و برهان اقامه مىاحتجاج مى

رسند هاى دائمى كه متقین به آن مىاى از نعمتشوند و نیز به پارهمجرمین بدان مبتال مى

كند ، و در اینجاست كه سوره با تذكر همان مطلبى كه با آن آغاز شده بود یعنى شاره مىا

 یابدخاتمه مى« ص»نزول كتاب به منظور تذكر خلق و دستور به انتظار كشیدن رسول خدا

.  
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 هــهدف و فلسفه نزول سوره جاثی
 ( 233ص :  18المیزان ج : )  

 

 به دین توحید دعوت عموم بشر

ِكیِم...! » َُ ِ اْلعَِزیِز الْح ِحیِم! حم! تَنِزیُل اْلِكتَِب ِمَن َّللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  «بِسِم َّللاَّ

 جاثیه(/13تا1)

غرض این سوره دعوت عموم بشر است به دین توحید ، و پرهیز از عذابى كه از 

  . كندآن انذار مى

شریعت براى رسول  شود و سپس به تشریعسوره، نخست با مساله توحید آغاز مى

و اینكه بر آن جناب و بر عامه بشر الزم است از آن پیروى كنند اشاره نموده ، « ص»خدا

فرماید: چون در پیش روى خود روزى را دارند كه در آن روز بر طبق اعمال صالحى مى

ین اند از اعراض از داند از ایمان و پیروى شریعت و بر طبق گناهانى كه كردهكه انجام داده

  . و غیره محاسبه خواهند شد

كند . البته آنگاه پیشامدهایى را كه هر یك از این دو طایفه در قیامت دارند ذكر مى

در خالل این بیانات انذار شدید و تهدید سختى به مستكبرین دارد كه از آیات خدا اعراض 

ا آنان را گمراه كرد اند و خدكنند و نیز به كسانى كه هواى نفس خود را معبود خود گرفتهمى

  . دهددر عین اینكه به گمراهى خود عالم بودند ، هشدار مى

 از لطائفى كه در این سوره آمده بیان معناى نوشتن نامه اعمال و استنساخ آن است!
 

 247ص :   18المیزان ج :                                     سوره جاثیه 19تا  14هدف آیه 

 و پیروی از آن« ص»برای رسول هللا  بیان تشریع شریعت
ِ ِلیَْجِزى قَْوَما بَِما كانُوا یَْكِسبُونَ »  لَِّذیَن َءاَمنُوا یَْغِفُروا ِللَِّذیَن ال یَْرُجوَن أَیَّاَم َّللاَّ  ...!« قُل لِّ

بعد از آنكه آیات و دالیل وحدانیت خداى تعالى را ذكر نمود و در ضمن آنها تا 

معاد اشاره نمود و نیز مساله نبوت را در خالل ذكر تنزیل كتاب و تهدید اى به مساله اندازه

را « ص»استهزاء كنندگان ذكر فرمود ، اینك در این آیات تشریع شریعت براى رسول خدا 

 آورد:كند و براى اینكه مطلب مربوط به ما قبل شود، دو مقدمه مىذكر مى

معاد نشوند، زیرا خداى تعالى یكى اینكه مؤمنین باید متعرض حال كفار منكر  

مورد بازپرسى  خودش ایشان را مجازات خواهد فرمود، چون اعمال چه خوب و چه بدش

  . قرار خواهد گرفت و علت تشریع شریعت هم همین است

دوم اینكه انزال كتاب و حكم و نبوت امرى نوظهور نیست، چون خداى تعالى به 

د و معجزات روشنى برایشان اظهار كرد ، كه با آن بنى اسرائیل نیز كتاب و حكم و نبوت دا

معجزات دیگر جاى شكى در دین خدا باقى نماند ، چیزى كه هست علماى بنى اسرائیل از 
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گرى در آن دین اختالف راه انداختند كه به زودى خداى تعالى بین آنان راه ستم و یاغى

  . داورى خواهد كرد

ه تشریع شریعت براى رسول خدا آنگاه بعد از ذكر این دو مقدمه مسال

دهد تا از شریعت خود پیروى وسلّم را بیان نموده و آن جناب را دستور مىوآلهعلیههللاصلى

 كند و از پیروى هوى و هوسهاى مردم جاهل دورى نماید . 
 

 255ص :   18المیزان ج :                                     سوره جاثیه 37تا  20هدف آیه 

 برای مردم  شریعت اسالمیان بصیرت بودن ب
 ...!« َهذَا بَصئُر ِللنَّاِس َو ُهًدى َو َرْحَمةٌ لِّقَْوٍم یُوقِنُونَ » 

اشاره كرد و فرمود كه «ص»به مساله تشریع شریعت براى رسول خدا  بعد از آنكه

آیات به این آن جناب را بر شریعتى از أمر یعنى شریعت اسالم قرار دادیم ، اینك در این 

كند كه شریعت اسالم بصیرتهایى براى مردم است ، كه با آن تشخیص معنا اشاره مى

هاى زندگى را طى كنند تا به حیات طیب در دنیا و سعادت دهند كه چه راهى از راهمى

زندگى آخرت برسند و نیز شریعت اسالم هدایت و رحمتى است براى مردمى كه به آیات 

  . خدا یقین دارند

كند كه از كند كه آنچه مرتكبین گناهان را وادار مىو نیز به این نكته اشاره مى

كنند كه با افراد متشرعى كه پیروى شریعت سرباز زنند ، انكار معاد است ، آنها خیال مى

پابند به دین خدا هستند ، در زندگى و مرگ یكسانند و براى پایبندى به شریعت هیچ اثرى 

كنند چرا به خاطر پیروى از شریعت خود را به زحمت اندازیم و ا فكر مىقائل نیستند ، لذ

بدون جهت مقید نموده ، بار سنگین اعمال صالح را به دوش بكشیم؟ به همین جهت خداى 

كند و سپس به شرح جزئیات تعالى بر بطالن پندار آنان و اثبات معاد اقامه برهان مى

عقابهاى طالحان و منكرین و مجرمین را بیان  اى از پاداشهاى صالحان وپرداخته شمه

 كند! نموده و سوره را با حمد و تسبیح خدا ختم مى

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره احقاف
 ( 281ص :  18المیزان ج : )  

 

   توحید و نبوت و معادانذار منکرین به 

ِحیِم! حم»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ  ! تَنِزیُل اْلِكتَِب ِمنَ بِسِم َّللاَّ  ...!«ِكیمِ اْلعَِزیِز الحَ  َّللاَّ

 احقاف( /14تا 1)

غرض این سوره انذار مشركینى است كه دعوت به ایمان به خدا و رسول و معاد را رد  

كردند و این انذار مشتمل است بر عذاب الیم براى كسانى كه آن را انكار نموده، از آن مى

اعراض كنند و به همین جهت این سوره با اثبات معاد آغاز شده و در این آیات احتجاج بر 
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هاى پیرامون مكه اى هم به هالكت قوم هود و قریهبوت نیز شده و اشارهیگانگى خدا و بر ن

  . كندرفته است و به این وسیله مردم را انذار مى

دهد كه بعد از خبر مى« ص»و نیز از آمدن چند نفر از طائفه جن نزد رسول خدا 

تا ایشان را انذار  شنیدن آیاتى از قرآن به آن جناب ایمان آورده ، به نزد قوم خود بازگشتند ،

 كنند . 
 

 304ص :   18المیزان ج :                                     سوره احقاف 20تا  15هدف آیه 

 ، و بیان عملکرد آنانتائبین و خاسرینبیان تقسیم مردم به دو دسته : 
هُ ُكْرهاً َو »  َوضعَتْهُ ُكْرهاً  َو َحْملُهُ َو فِصلُهُ ثَلَثُوَن شْهراً  َو َوصْینَا االنسَن بَِوِلَدْیِه إِْحسناً  َحَملَتْهُ أُمُّ

هُ َو بَلََغ أَْربَِعیَن سنَةً قَاَل َرب أَْوِزْعنى أَْن أَشُكَر نِْعَمتَك الَّتى أَْنعَْمت َعلىَّ وَ  َعلى  َحتى إِذَا بَلََغ أَشدَّ

یَّ    ...!«تى  إِنى تُْبت إِلَْیك َو ِإنى ِمَن اْلُمسِلِمینَ َوِلَدى َو أَْن أَْعَمَل صِلحاً تَْرضاهُ َو أَصِلْح لى فى ذُّرِ

اند: فرماید: مردم دو دستهدهد و مىدر این فصل از آیات به طور مفصل شرح مى

یك دسته تائبین هستند كه همواره به سوى خدا رجوع دارند و در برابر او تسلیمند و ایشان 

گذرند و جزو اصحاب از گناهانشان در مىشود و اند كه اعمال نیكترشان قبول مىكسانى

 جنتند.

هاى گذشته از جن و دسته دیگر خاسران و زیانكارانند كه همان سرنوشتى كه امت

 انس بدان گرفتار شدند در باره اینان نیز حتمى شده است . 

آنگاه طائفه اول را به كسى مثل زده كه ایمان به خدا دارد و تسلیم او و نیكوكار به 

خواهد تا شكر بر نعمتهایش را به او الهام كند ، خویش است و همواره از خدا مى والدین

خواهد نعمتهایى كه به خودش داده و نعمتهایى كه به پدر و مادرش ارزانى داشته و نیز مى

 اش را به وى الهام كند!كه عمل صالح و اصالح ذریه

شد ، وقتى او را به سوى و طائفه دوم را به كسى مثل زده كه عاق پدر و مادرش با

گوید: این حرفها جزو خرافات كهنه و قدیمى است و خوانند مىایمان به خدا و روز جزاء مى

 كند كه دیگر از این حرفها نزنند . به این اكتفاء ننموده پدر و مادر را تهدید مى
 

 319ص :   18ج : المیزان                                     سوره احقاف 28تا  21هدف آیه 

 جنیان به قرآنو بیان ایمان آوردن  قوم عادبیان نابودی 
تَْعبُُدوا إِال َو اْذُكْر أََخا َعاٍد إِْذ أَنذََر قَْوَمهُ بِاألَْحقَاِف َو قَْد َخلَِت النُّذُُر ِمن بَیِن یََدْیِه َو ِمْن َخْلِفِه أاَل » 

َ إِنى أََخاف َعلَْیكْم َعذَاب یَْوٍم    ...!«َعِظیمٍ َّللاَّ

كند: یكى از قوم عاد و هالكت ایشان و در در این آیات به دو داستان اشاره مى

ضمن اشاره به هالكت قراى پیرامون مكه و یكى هم از ایمان آوردن قومى از جن ، كه 

متوجهشان كرد و با شنیدن قرآن ایمان آوردند و « ص»خداى تعالى به سوى رسول خدا

 قوم خود برگشتند . براى انذار به سوى 

و منظور از نقل این دو داستان این است كه هر كس بخواهد از سرگذشت آنان 

 عبرت بگیرد و آیات فوق تنها مربوط به داستان اول است.
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 327ص :   18المیزان ج :                                     سوره احقاف 35تا  29هدف آیه 

 با انکار کردن آن بوسیله کافران ایمان آوردن جن به قرآنمقایسه 

َن اْلِجنّ »  ا   َو إِْذ صَرْفنَا ِإلَْیك نَفَراً ّمِ ا َحضُروهُ قَالُوا أَنِصتُوا  فَلَمَّ یَستَِمعُوَن اْلقُْرَءاَن فَلَمَّ

نِذِریَن...!  « قُضَى َولَّْوا ِإلى قَْوِمِهم مُّ

كند تا امت اسالم از آن این آیات داستان دومى را بعد از داستان قوم عاد بیان مى

زند كه چگونه به آن جناب و به عبرت گیرد، اگر بگیرد و در این آیات به مشركین طعنه مى

كتابى كه بر او نازل شده كفر ورزیدند با اینكه كتاب مزبور به زبان خود آنان نازل شده و 

كنند و آیتى معجزه است و با این حال آن را از نوع كتابهاى بشرى معرفى مىدانند خوب مى

نمایند و با اینكه جن وقتى بدان گوش فرا دادند ایمان آوردند و به سوى به آن كتابها تشبیه مى

 قوم خود برگشتند تا آنان را هم انذار كنند . 

 

 

 

 

 «ص»هدف و فلسفه نزول سوره محمد
 ( 336ص :  18المیزان ج : )  

 
 

 احکام جهاد، و بیان آثار صفات مومنین و کافرینمقایسه بین صفات و 

ِ أَضلَّ أَْعَملَُهمْ »  ِحیِم! الَِّذیَن َكفَُروا َو صدُّوا َعن سبِیِل َّللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  ...!« بِسِم َّللاَّ

 محمد( /6تا  1)

خصائص ایشان است این سوره كفار را به اوصاف خبیثه و اعمال زشتى كه از 

ستاید ، آنگاه آثار كند و مؤمنین را با صفات طیب و اعمال نیكى كه دارند مىتوصیف مى

صفات مؤمنین را كه نعمت و كرامت است و آثار صفات كفار را كه نقمت و خوارى است، 

 شمارد.بر مى

ر و خالصه در این سوره بین دو طائفه مقایسه شده، هم بین صفات و اعمالى كه د

 شود . دنیا دارند و هم بین آثارى كه در آخرت مترتب بر اعمال آنان مى

 كند.و در این میان بعضى از احكام جهاد و قتال را بیان مى
 

 345ص :   18المیزان ج :                                     سوره محمد 15تا  7هدف آیه 

 در جهاد وعده نصرت

َ یَنصْرُكْم َو یُثَبِّت أَْقدَاَمكمْ »   ...!« یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا إِن تَنصُروا َّللاَّ

 سیاق این آیات همان سیاقى است كه آیات قبل داشتند.
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 353ص :   18المیزان ج :                                     سوره محمد 32تا  16هدف آیه 

 بیماردالنمنافقان و بیان وصف 
ن یَستَِمُع إِلَْیك َحتى إِذَا َخَرُجوا ِمْن ِعنِدك قَالُوا ِللَِّذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم َما ذَا قَاَل َءانِفاً »  أُولَئك  َو ِمنُهم مَّ

ُ َعلى قُلُوبِهْم َو اتَّبَعُوا أَْهَواَءُهمْ   ...!«  الَِّذیَن طبََع َّللاَّ

جریان یافته و در آن متعرض حال كسانى شده  سیاق این آیات طبق سیاق آیات قبلى  

 گردند . كه منافق و بیمار دلند و بعد از ایمان به كفر برمى
 

 370ص :   18المیزان ج :                                     سوره محمد 38تا  33هدف آیه 

 و حبط اعمال خود تمایل به مشرکینهشدار به مومنین از 
سوَل َو ال تُْبِطلُوا أَْعَملَكْم...!»  َ َو أَِطیعُوا الرَّ  « یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا أَِطیعُوا َّللاَّ

خداى تعالى بعد از آنكه حال كفار را بیان كرد و بیان حال بیماردالن و تثاقل آنان 

ت روى سخن در امر قتال و حال مرتدین ایشان را بر آن بیان اضافه كرد، اینك در این آیا

دارد از اینكه مثل آن كفار و آن منافقین و آن را به مؤمنین برگردانده و بر حذرشان مى

مرتدین باشند و با مشركین سازش نموده به سوى آنان متمایل شوند، در نتیجه تابع روشى 

 آورد و یا همانند منافقان از خوشنودى خدا كراهت داشته باشند وشوند كه خدا را به خشم مى

 در نتیجه عملشان حبط گردد . 

البته در این آیات ایشان را با ترغیب و ترهیب و تطمیع و تخویف ، موعظه هم 

 یابد.كند و با این بیانات سوره خاتمه مىمى

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره فتح
 ( 377ص :  18المیزان ج : )  

 

 

  صلح حدیبیهمنجر به « ص»،  و بیان شرح سفر رسول هللافتح مبینوعده 

بِیناً...!»  ِحیِم!  إِنَّا فَتَْحنَا لَك فَتْحاً مُّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  فتح(/7تا1« ) بِسِم َّللاَّ

مضامین آیات این سوره با فصول مختلفى كه دارد انطباقش بر قصه صلح حدیبیه 

 كه در سال ششم از هجرت اتفاق افتاد روشن است و همچنین با سایر وقایعى كه پیرامون

این قصه اتفاق افتاد، مانند داستان تخلف اعراب از شركت در این جنگ و نیز جلوگیرى 

مشركین از ورود مسلمانان به مكه و نیز بیعتى كه بعضى از مسلمانان در زیر درختى انجام 

 دادند كه تاریخ و روایات، تفصیل آنها را آورده اند. 

سول خدا نهاده و در این سفر پس غرض سوره بیان منتى است كه خداى تعالى به ر

فتحى آشكار نصیبش فرموده و نیز منتى كه بر مؤمنین همراه وى نهاده و مدح شایانى است 

كه از آنان كرده و وعده جمیلى است كه به همه كسانى از ایشان داده كه ایمان آورده و عمل 
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 اند!صالح كرده
 407ص :   18المیزان ج :                                     سوره فتح 10تا  8هدف آیه 

  شاهد و مبشر و نذیرو معرفی او به عنوان « ص»رسول هللا تکریم تعظیم و
 « إِنَّا أَْرسْلنَك شِهداً َو ُمبَشراً َو نَِذیراً...!» 

این چند آیه، فصل دوم از آیات سوره است كه در آن خداى سبحان پیامبر خود را از 

كند كه او را به عنوان شاهد و مبشر و نذیر فرستاده ، معرفى مىدر تعظیم و تكریم چنین 

 اطاعت او اطاعت خدا و بیعت با او بیعت با خدا است!
 

 413ص :   18المیزان ج :                                     سوره فتح 17تا  11هدف آیه 

 در جنگ حدیبیهاز عدم همراهی رسول هللا  عربهای بدویبیان بهانه 
ا لَْیس سیَقُوُل لَك اْلُمَخلَّفُوَن ِمَن األَْعَراِب شغَلَتْنَا أَْمَولُنَا َو أَْهلُونَا فَاستَْغِفْر لَنَا  یَقُولُوَن بِأَْلِسنَتِ »  ِهم مَّ

ً إِْن أََراَد بُِكْم ضراًّ أَْو أََراَد بُِكْم نَْفعَ  ِ شْیئا َن َّللاَّ ُ ِبَما فى قُلُوبِِهْم  قُْل فََمن یَْمِلك لَُكم ّمِ ا  بَْل كاَن َّللاَّ

  «تَْعَملُوَن َخبِیَرا...!

این آیات فصل سومى است از آیات سوره و در آن متعرض حال عربهایى است كه 

تقاعد ورزیدند و در سفر حدیبیه شركت نكردند و به طورى كه « ص»از یارى رسول خدا 

، مزینه، غفار، اشجع، اسلم و اعراب و قبائل اطراف مدینه بودند، یعنى جهینه اند آنهاگفته

روند دئل كه از امر آن جناب تخلف كرده و گفتند: محمد و طرفدارانش به جنگ مردمى مى

كه دیروز در كنج خانه خود به دست ایشان كشته دادند و بطور قطع از این سفر 

 گردند و دیگر دیار و زن و فرزند خود را نخواهند دید.برنمى

اش خبر داد كه اینان به زودى تو را ت به رسول گرامىخداى سبحان در این آیا

جویند كه سرگرم كارهاى شخصى و رسیدگى به اهل و به بینند و از نیامدنشان اعتذار مىمى

برایشان طلب مغفرت كنى، ولى خدا آنان را در آنچه  خواهندمالها بودیم و از تو مى

دنشان، چیزى است غیر از آنچه كه دهد كه سبب نیامكند و تذكر مىگویند تكذیب مىمى

كنند تا دهد كه به زودى درخواست مىكنند و آن سوء ظنشان است و خبر مىاظهار مى

دوباره به تو بپیوندند و تو نباید بپذیرى، چیزى كه هست به زودى دعوتشان خواهى كرد به 

ناك در جنگ قومى دیگر، اگر اطاعت كردند كه اجرى جزیل دارند و گر نه عذابى درد

 انتظارشان هست!
 

 422ص :   18المیزان ج :                                     سوره فتح 28تا  18هدف آیه 

 و وعده پیروزی آتیصلح حدیبیه بعد از بیعت کنندگانبیان رضایت خدا از 
ُ َعِن اْلُمْؤِمنِیَن إِْذ یُبَایِعُونَك تْحت الشَجَرِة »  فَعَِلَم َما فى قُلُوبِهْم فَأَنَزَل السِكینَةَ َعلَیِهْم َو لَّقَْد َرضَى َّللاَّ

  «أَثَبَُهْم فَتْحاً قَِریباً...!

این آیات فصل چهارم از آیات سوره است كه در آن شرحى از مؤمنین كه با رسول   

به حدیبیه رفتند ذكر نموده و رضایت خود را از آنان كه با آن جناب در زیر « ص»خدا 

گذارد كه سكینت را بر قلبشان نازل دارد آنگاه بر آنان منت مىكردند اعالم مىدرخت بیعت 
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دهد و نیز خبرى كه در حقیقت هایى بسیار نویدشان مىكرده و به فتحى قریب و غنیمت

دهد كه مشركین اگر با شما جنگ كنند فرار خواهند كرد، به طورى كه نویدى دیگر است مى

 پشت سر خود را نگاه نكنند.

فرماید آن رؤیایى كه در خواب به پیامبرش نشان داد رؤیاى صادقه بود و بر و مى

حسب آن ، به زودى داخل مسجد الحرام خواهند شد، در حالى كه ایمن باشند و سر خود را 

اى كنند، چون خدا رسول خود را به هدایت و دین حق بتراشند، بدون اینكه از كسى واهمه

 ر همه ادیان غلبه دهد ، هر چند كه مشركین كراهت داشته باشند! فرستاده تا دین حق را ب
 

 

 445ص :   18المیزان ج :                              سوره فتح 29هدف آیه 

 «!رحماء بینهمو   اشداء علی الکفار» توصیف رسول هللا و مومنین به
ِ  َو الَِّذیَن َمعَهُ أَِشدَّاُء »  سوُل َّللاَّ ٌد رَّ داً یَْبتَغُوَن فَضالً مَحمَّ َعلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْینُهْم  تََراُهْم ُركَّعاً سجَّ

ْن أَثَِر السُجوِد  ذَِلك َمثَلُُهْم فى التَّْوَراِة َو َمثَلُُهمْ  ِ َو ِرضَوناً  ِسیَماُهْم فى ُوُجوِهِهم ّمِ َن َّللاَّ فى االنِجیِل  ّمِ

ُ َكَزْرعٍ أَْخَرَج شطئَهُ فَئَاَزَرهُ  اَع ِلیَِغیظ بِهُم اْلُكفَّاَر  َوَعَد َّللاَّ رَّ فَاستَْغلَظ فَاستََوى َعلى سوقِِه یُْعِجب الزُّ

ْغِفَرةً َو أَْجراً َعِظیَما!   «الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت ِمنُهم مَّ

به  كند و نیز آنهایى را كه با اوینداین آیه خاتمه سوره است و پیامبر را توصیف مى

اند ستاید كه در تورات و انجیل ستوده و مؤمنین را كه عمل صالح انجام دادهاوصافى مى

فرمود كه او رسول این آیه متصل به آیه قبل است، چون در آن آیه مى. دهدوعده جمیل مى

 خود را به هدایت و دین حق فرستاده است.

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره حجرات

 ( 453:ص   18المیزان ج : )  
 

 در مقابل خدا و رسول و اجتماع وظیفه فردمهم دین و  بیان برخی احکام

ِ َو َرسوِلِه  َو اتَّقُو»  ُموا بَیَن یََدِى َّللاَّ ِحیِم یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تُقَّدِ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َ بِسِم َّللاَّ َ  ِإنَّ َّللاَّ ا َّللاَّ

  حجرات(/10تا1)...!«  سِمیٌع َعِلیمٌ 

این سوره مشتمل بر مسائلى از احكام دین است ، احكامى كه با آن سعادت زندگى 

  . گرددشود و نظام صالح و طیب در مجتمع او مستقر مىفردى انسان تكمیل مى

بعضى از آن مسائل ادب جمیلى است كه باید بین بنده و خداى سبحان رعایت شود و 

رعایت كنند ، كه در پنج « ص»ان خدا باید در مورد رسول خدا اى آدابى است كه بندگپاره

  آیه اول سوره آمده است.

بعضى دیگر آن، احكام مربوط به مسائلى است كه مردم در برخورد با یكدیگر در 

 مجتمع زندگى خود باید آن را رعایت كنند . 
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ند و هایى است كه بعضى افراد بر بعض دیگر دارقسمتى دیگر مربوط به برترى

شود و تفاضل و برترى افراد از اهم امورى است كه جامعه مدنى انسان با آن منتظم مى

كند و با آن بین دین انسان را به سوى زندگى توأم با سعادت و عیش پاك و گوارا هدایت مى

فهمد كدام دین حق است و كدام از سنن اجتماعى قومى گذارد و مىحق و باطل فرق مى

  است!

، سوره را با اشاره به حقیقت ایمان و اسالم ختم نموده ، بر بشریت منت و در آخر

 گذارد كه نور ایمان را به او افاضه فرموده است . مى
 

 479ص :   18المیزان ج :                                     سوره حجرات 18تا  11هدف آیه 

 اجتماعی و اخالقی اسالمبیان برخی احکام 
ن نِّساٍء َعسى یَأَیَها »  نُهْم َو ال نِساٌء ّمِ ن قَْوٍم َعسى أَن یَُكونُوا َخیراً ّمِ الَِّذیَن َءاَمنُوا ال یَسَخْر قَْوٌم ّمِ

نُهنَّ  َو ال تَْلِمُزوا أَنفُسكْم َو ال تَنَابَُزوا بِاألَْلقَِب  بِئْس االسُم اْلفُسوُق بَْعَد االیمَ  ِن  َو أَن یَُكنَّ َخیراً ّمِ

  ...!« یَتُب فَأُولَئك ُهُم الظِلُمونَ َمن لَّمْ 

بیان احکام مربوط به روابط اجتماعی و اخالقی اسالم از قبیل نفی استهزا و دشنام 

 و غیره.

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره ق
 ( 502ص :  18المیزان ج : )  

 

 

 معاد بررسی مسئله 

ِحیِم! ق!  َو »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ اْلقُْرَءاِن اْلَمِجیِد!  بَْل َعِجبُوا أَْن جاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم فَقاَل بِسِم َّللاَّ

 ق(/14تا1« )ٌء َعجیٌب...!اْلكافُِروَن هذا َشيْ 

كند و به آنچه در این دعوت است اشاره این سوره مساله دعوت اسالم را بیان مى

كند، یعنى انذار به معاد و انكار مشركین به معاد و تعجبى كه از آن داشتند كه بعد از مى

شود و به همان مردن و بطالن شخصیت آدمى و خاك شدنش چگونه دوباره زنده مى

كند به این گردد؟ آنگاه تعجب آنان را رد مىت برمىصورت و وضعى كه قبل از مرگ داش

كه علم الهى محیط به ایشان است و كتاب حفیظ كه هیچ یك از احوال خلقش و هیچ حركت و 

از قلم آن كتاب نیفتاده نزد او است. آنگاه این منكرین  -چه خردش و چه كالنش  -سكون آنها 

هاى بر سرشان همان خواهد آمد كه بر سر امتكند به اینكه اگر به راه نیایند را تهدید مى

 گذشته و هالك شده آمد . 

و آنگاه براى بار دوم باز به علم و قدرت خداى تعالى پرداخته از راه تدبیرى كه در   

خلقت آسمانها و آراستن آن با ستارگان بى حركت و با حركت و تدابیر دیگرى كه به كار 

ن به كار برده و آن را گسترده و كوههاى ریشه دار در برده و نیز تدبیرى كه در خلقت زمی
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آن جایگزین ساخته گیاهان نر و ماده در آن رویانیده و نیز به اینكه آب را از آسمان فرستاده 

و ارزاق بندگان را تامین نموده و زمین را با آن آب زنده كرده است ، علم و قدرت او را 

 كند . اثبات مى

پردازد كه از اولین روزى كه خلق شده ه بیان حال انسان مىو نیز به همین منظور ب

و تا زنده است در تحت مراقبت شدید و دقیق قرار دارد ، حتى یك كلمه در فضاى دهانش 

دهد و نفسش آن را وسوسه آورد و از این باالتر یك خاطره را در دلش خطور نمىنمى

 كنند!اش را ثبت مىكند ، مگر آنكه همهنمى

شود و بعد از زنده شدنش براى پس اه بعد از آنكه مرد با او چه معامله مىو آنگ

دادن حساب، همچنان در تحت مراقبت هست تا آنكه از حساب فارغ شود، یا به آتش در آید 

 اگر از تكذیب كنندگان حق باشد و یا به بهشت و قرب پروردگار اگر از متقین باشد . 

در این سوره مساله معاد است و یكى از آیات و كوتاه سخن آنكه: زمینه گفتار 

و یكى « لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید!» برجسته آن آیه:

لهم ما یشاؤن » و یكى هم آیه:« یوم نقول لجهنم هل امتالت و تقول هل من مزید!» دیگر آیه:

  است.« فیها و لدینا مزید!

دیم به طور اجمال به مساله معاد و اینكه مشركین آن را و در این آیاتى كه نقل كر

دهد و سپس به طور پنداشتند اشاره شده و نخست جوابى اجمالى با تهدید مىامرى بعید مى

 كند . مفصل از آن جواب داده ، باز براى بار دوم تهدید مى
 

 513ص :   18ج :  المیزان                                    سوره ق 38تا  15هدف آیه 

 افکار و نیات انسانو احاطه او بر تمام  خلق دومبیان قدرت الهی برای 
ْن َخْلٍق َجِدیٍد...!»  ِل  بَْل ُهْم فى لَْبٍس ّمِ  « أَ فَعَیِینَا بِاْلَخْلِق األَوَّ

 آیه اولى از این آیات تتمه حجتى است كه در آخر آیات قبلى بر علم و قدرت خداى  

كرده بود و آن حجت عبارت بود از خلقت آسمانها و زمین و آنچه در آن دو از  تعالى اقامه

  ترین تدبیرها است!خالئق و تدابیر است، آن تدبیرهایى كه كاملترین تدبیرها و تمام

شد به خلقت نخستین و نشاه نخستین، آنگاه این حجت همه این مذكورات مربوط مى

ه: آیا مگر ما از آن خلقت نخستین خسته شدیم؟ و از آن را تكمیل كرد با اشاره به این جهت ك

گیرد كه آن خدایى كه قادر بود عالم را بدون الگو و براى اولین بار خلق كند ، نتیجه مى

اى دیگر با خلقتى جدیدش بیافریند ، و همان علمى كه در خلقت قادر است كه در نشاه

و در خلقت مثل همه ، وقتى برایش یكى دوم نیز دارد ، چون هر د نخستین داشت ، در خلقت

از این دو خلقت ممكن باشد ، دومى هم ممكن است و براى خلقت دومش مانند اولش 

خواهد ، جز اینكه بگوید باش و همین كافى است كه عالم بار دیگر موجود اى نمىنمونه

مثل هم است ،  فرماید: با اینكه هر دو خلقتكند و مىشود! آنگاه از بیان گذشته اعراض مى

 باز هم در باره خلقت جدید در شكند؟!

كند به خلقت نخستین انسان و اینكه خدا حتى خطورات قلبى او را سپس اشاره مى

داند و رقبائى بر او گمارده تا با دقیقترین وجه مراقبتش كنند، آنگاه سكرات مرگ او را مى
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 آتش .  شوند و یا داخلگیرد و بعد از آن یا داخل بهشت مىمى

بعد براى بار دوم به سرگذشت اقوام گذشته كه آیات خدا و معاد را تكذیب كردند و 

دچار خشم الهى و عذاب انقراض گشتند ، با اینكه از شما مردم نیرومندتر بودند ، اشاره 

  فرماید: همان خدایى كه آنان را آنطور كیفر داد قادر است شما را نیز كیفر كند!نموده ، مى
 

 539ص :   18المیزان ج :                                     سوره ق 45تا  39آیه هدف 

 مومنان به قرآن تذکر به صبر در مقابل گفتارکفار و« ص»رسول هللا توصیه
 ...!« فَاصبْر َعلى َما یَقُولُوَن َو سبِّْح بَحْمِد َربِّك قَْبَل طلُوع الشْمِس َو قَْبَل اْلغُُروبِ » 

دهد كه در را دستور مى«ص»آیات خاتمه سوره است ، كه در آن رسول خدا این 

 -گویند سحر و جنون و شعر است مثال مى -دهند گویند و نسبتهایى كه مىبرابر آنچه مى

صبر كن! و نیز در مقابل لجبازیها و استهزایى كه نسبت به معاد و برگشتن به سوى خداى 

پروردگار خود را با تسبیح عبادت كن و منتظر روز  تعالى دارند، حوصله به خرج ده و

ترسند با قرآن شود و كسانى را كه از خداى ندیده مىقیامت باش كه با یك صیحه آغاز مى

 تذكر بده !

 
 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره ذاریات
 ( 544ص :  18المیزان ج : )  

 

 

 هدف خلقت انسانو بیان  توحید در ربوبیتدعوت به 

ِحیِم! »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِریَِت یُسراً ! فَاْلُمقَسَمِت أَْمراً ! اِملَِت ِوْقراً ! فَالجاَو الذَِّریَِت ذَْرواً ! فَالحبِسِم َّللاَّ

یَن لََوقِعٌ إِنَما تُوَعُدوَن لَصاِدقٌ   ذاریات( /19تا1...!« )!  َو إِنَّ الّدِ

ثنیت بود، كه ایشان را به توحید دعوت پیامبر اسالم همواره لبه تیزش به طرف و

خواست به آنها بفهماند كه خداى تعالى تنها رب آنان و رب تمامى خواند و مىدر ربوبیت مى

  عالم است!

این دعوتش از دو طریق بود ، یكى از راه بشارت و نوید و یكى از راه انذار و 

دنیا  و چیز بود: یكى عذابتهدید كه مخصوصا بر این انذار بیشتر تكیه داشت و انذارش به د

كه اقوام و ملل گذشته را به جرم تكذیب منقرض ساخت و یكى هم عذاب آخرت كه عذابى 

است جاودانه!  و در پیشبرد دعوت، همین انذار مؤثر و عمده بود، چون اگر حساب و 

ن همچنا جزاى روز قیامت نباشد، ایمان به وحدانیت خدا و نبوت انبیاء لغو و بى اثر است!

كه مشركین به همین منظور خداى آسمان و زمین را با خدایان دروغین معاوضه كردند و 

  . ورزیدندگانه توحید و نبوت و معاد مخالفت و انكار مىشدیدا با اصول سه

خواستند با انكار معاد و اصرار در اینكه چنین چیزى نیست و مسخره آرى مى  
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را از قید و بند آزاد كنند ، چون آنها هم این قدر  به هر راهى كه ممكن باشد خود كردن آن

فهمیدند كه اگر بتوانند اصل سوم یعنى معاد را باطل كنند آن دو اصل دیگر خود به خود مى

  . شودباطل مى

این سوره متعرض مساله معاد و انكار مشركین نسبت به آن است و با این مساله 

  . شودختم مى

معاد را اثبات كند ، همچنان كه در مواردى از كالم  اما نه از این جهت كه خود

مجیدش، معاد بدان جهت كه معاد است مورد نظر قرار گرفته ، بلكه از این جهت متعرض 

آن شده كه روز جزاء است و كسى كه وعده آن را داده خداى تعالى است و خداى تعالى هم 

 ست . یگانه رب ایشان است و وعده او صدق است و در آن شكى نی

كشد، بر مساله و به همین منظور وقتى رشته كالم به احتجاج بر مساله معاد مى

و آیات درونى را به رخ  -از زمینى و آسمانى  -كند و آیات بیرونى توحید احتجاج مى

  . كشدمى

هاى گذشته را به دنبال دعوت به توحید عقوبت كرد و عذابهایى كه با آن عذابها امت

كند و این نیست مگر ذكر مى -نبیا را نپذیرفتند و نبوتشان را تكذیب كردند وقتى دعوت ا -

براى همین منظور كه با اثبات توحید ، روز جزاء را كه خداى واحد وعده داده اثبات كند ، 

جزاء را اثبات كند كه دعوت  كند ، از سوى دیگر روزخدایى كه هرگز خلف وعده نمى

كه هرگز دروغ و فریب در آن وجود ندارد!( تا در نتیجه  نبویه از آن خبر داده) دعوتى

راهى براى انكار معاد برایشان باقى نماند و نتوانند از راه انكار معاد مساله توحید و نبوت 

 را هم لغو جلوه دهند، كه بیانش گذشت.

ترین آیاتش آیه این سوره هر چند همه آیاتش برجسته است ، اما یكى از برجسته

  است.« ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون! و» شریفه:

اى كه از اول سوره در اینجا آوردیم، در حقیقت آغاز گفتار است و و این نوزده آیه

اى است حق و صدق و اند وعدهاى كه داده شدهسازد این وعدهدر آن خاطرنشان مى

انكارشان نسبت به آن و لجبازیشان در انكار آن به جز تخمین و احتمال دلیلى ندارد، آنگاه به 

 پردازد كه متقین در آن روز چه وصفى دارند، و منكرین چه حالى . توصیف روز جزاء مى
 

 557ص :   18المیزان ج :                                     سوره ذاریات 51تا  20هدف آیه 

  تدبیر امورخدای تعالی در ربوبیت و  وحدانیتبیان 
ْلُموقِنِینَ »    ...!« َو فى األَْرِض َءایٌَت لِّ

هاى داللت كننده بر وحدانیت خداى تعالى در ربوبیت و این آیات به تعدادى از نشانه

نیز برگشت امر تدبیر در آسمان و زمین و مردم و ارزاق آنان به خداى سبحان، اشاره 

تواند از طریق رسالت، دینى را بفرستد و كند كه الزمه آن این است كه چنین خدایى مىمى

كه واجب است كه بفرستد و الزمه این وجوب آن است كه بر خالیق هم تواند بلنه تنها مى

الزم است كه دعوت نبوى را در آنچه كه دین او متضمن آن است از وعده بعث و جزا 

دهند صدق است و دین كه همان كنند و قبول كنند كه آنچه آن حضرات وعده مى تصدیق
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 روز جزا است واقع شدنى است!

ن است كه در سلوك احتجاج بر اثبات معاد ، به توحید خصوصیت این سوره همی

 پردازد.نیز مى
 

 577ص :   18المیزان ج :                                     سوره ذاریات 60تا  52هدف آیه 
 

 به روز موعود   تهدید منکرین معاد

سوٍل إاِل قَالُوا ساِحٌر أَْو مْجنُونٌ »  ن رَّ  ...!« َكذَِلك َما أَتى الَِّذیَن ِمن قَْبِلِهم ّمِ

این آیات خاتمه سوره است و در آن به همان مطالبى كه سوره با آن آغاز شده بود 

برگشت شده، كه همان انكار معاد مشركین و معارضه با مقام رسالت با سخنانى مختلف بود 

 كرد.ایشان را به روز موعود تهدید مى و سپس

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره طور
 ( 3ص :  19المیزان ج : )  

 

 

 روز قیامت کیفر و پاداشانکار کنندگان آیات الهی و بیان  تهدید و انذار

ِحیِم! َو الطوِر ! َو ِكتٍَب مَّسطوٍر...!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   طور( /10تا  1«) بِسِم َّللاَّ

غرض این سوره تهدید و انذار كسانى است كه هر آیتى را تكذیب نموده و همواره 

خواهد اینگونه كفار را به عذابى كه براى روز قیامتشان آماده ورزند و مىبا حق عناد مى

كرده بیم دهد و به همین منظور با سوگندهایى غلیظ، از وقوع چنین عذابى و تحقق آن در 

فرماید: عذاب آن روز ، ایشان را رها نخواهد كرد تا بر آنان واقع دهد و مىقیامت خبر مى

  . شود و هیچ گریزى از آن ندارند

اى از صفات آن عذاب و آن ویل را كه عذابى است عمومى و جدا ناشدنى سپس پاره

كند و در مقابل ، قسمتى از نعمتهاى اهل نعیم آن روز را كه همان متقین هستند بیان مى

كردند و خدا را به دهد، همانهایى كه در دنیا در میان اهل خود به شفقت رفتار مىمىشرح 

  . ستودندخواندند و به یكتایى مىایمان مى

« ص»هاى ناروایى به رسول خداكند به توبیخ مكذبین، كه نسبتو آنگاه شروع مى

  . دادندو به قرآن و دین حقى كه بر آن جناب نازل شده مى

، سوره را با تكرار همان تهدیدها ختم نموده ، رسول گرامى خود را  در پایان

  دهد به اینكه پروردگار خود را تسبیح گوید!دستور مى
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 577ص :   18المیزان ج :                                     سوره طور 28تا  11هدف آیه 

 روز قیامت نشانه عذاب شوندگانبیان 
بِینَ »  ْلُمَكذِّ  ...!« فََوْیٌل یَْوَمئٍذ لِّ

كند، عذابى كه در آید بیان مىاین آیات نشانه كسانى را كه این عذاب بر سرشان مى

كند و توان كرد و حال آن اشخاص را در آن روز بیان مىآن و در وقوعش هیچ شكى نمى

اما اینكه در  -كردیم  همچنان كه قبال هم خاطر نشان -غرض اصلى این سوره همین است 

كند از باب تطفل است و برد و شرح حالى از آنان بیان مىاین میان نامى هم از متقین مى

 خواهد انذار و تهدید كفار را تاكید كند . مى
 

 25ص :   19المیزان ج :                                     سوره طور 44تا  29هدف آیه 

 و دستور ادامه دعوتش « ص»رسول هللا صالحیت دعوتبیان 
 ...!« فَذَكْر فََما أَنت بِنِْعَمِت َربِّك بِكاِهٍن َو ال مْجنُونٍ » 

بعد از آنكه از عذاب روز قیامت خبر داد كه به زودى تكذیب كنندگان آیات خداى را 

خواهد گرفت، در حالى كه مردم متقى در بهشتها با چشمى روشن و دلى خرسند قرار 

دهد دعوت خود را همچنان ادامه دهد اینك در این آیات به رسول گرامیش دستور مىدارند، 

كند به اینكه آن جناب صالحیت اقامه دعوت حقه و تذكر خود را متوقف نسازد و اشاره مى

را دارد و این تكذیب كنندگان در تكذیب او و رد دعوتش هیچ عذرى ندارند و آنچه را كه 

شود همه را نفى كرده و آن عذرها، شانزده عذر است كه بعضى عذر براى آنان تصور مى

است ، كه اگر موجه باشد معنایش این است كه : آن « ص»از آنها مربوط به رسول خدا

كند ، جناب صالحیت براى پیروى ندارد ، عذرهایى است كه از قبول سخن او جلوگیرى مى

پرداز بر خدا باشد و یا خواسته دروغ مانند اینكه آن جناب كاهن، یا جن زده یا شاعر و یا

كنندگان باشد با دعوتش مردم را سرگرم كند و قسمتى دیگر از آنها مربوط به خود تكذیب

است ، مثل اینكه ایشان بدون خالق به وجود آمده باشند و یا خود ، خالق خویشتن باشند و یا 

و از این قبیل عذرهایى دیگر و  عقلشان حكم كند به اینكه باید دعوت آن جناب را تكذیب كنند

 . كندمى آیات مورد بحث عالوه بر رد این اعذار ، كفار را بر تكذیبشان شدیدا توبیخ
 

 34ص :   19المیزان ج :                                     سوره طور 49تا  45هدف آیه 

 و  بی اعتنائی به مکذبین  صبر در حکم پروردگاردستور 
 ...!«  َحتى یُلَقُوا یَْوَمُهُم الَِّذى فِیِه یُصعَقُونَ فَذَْرُهمْ » 

دهد كه را دستور مى« ص»كند و در آن رسول خدااین آیات، سوره را ختم مى

مكذبین را به حال خودشان واگذارد و متعرض ایشان نشود و در برابر حكم پروردگار خود 

 صبر كند و او را با حمد تسبیح گوید!

كند به همان عذابى كه در و در عین حال در بین این مطالب مكذبین را تهدید مى

كرد و آن عبارت بود از عذابى واقع كه دافعى برایش نیست و در آغاز سوره با آن تهدید مى

 این آیات، یك تهدید دیگر هم بر آن تهدید اضافه كرده براى ستمكاران! 
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 هدف و فلسفه نزول سوره نجم
 ( 39ص :  19زان ج : المی)  

 

 وحی شب معراجاسالم و بیان چگونگی  اصول سه گانهیادآوری 

ِحیِم!  َو النَّْجِم إِذَا َهَوى»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   نجم(/18تا1...!« ) بِسِم َّللاَّ

گانه اسالم، یعنى وحدانیت خداى تعالى در غرض این سوره یادآورى اصول سه

ولى اول به مساله نبوت پرداخته، وحیى را كه به رسول ربوبیت، معاد و نبوت است، 

ها و شود و بتشده تصدیق و توصیف نموده، آنگاه متعرض مساله توحید مى« ص»خدا

كند، آنگاه به مساله سوم پرداخته و وضع ترین وجهى نفى مىشركاى مشركین را به بلیغ

گریاندن و  مردگان و خنداندن ومنتهى شدن خلقت و تدبیر عالم به خداى تعالى و زنده كردن 

اغناء و اقناء و تعذیب و دعوت و انذار را توصیف نموده، گفتار را با اشاره به مساله معاد 

  كند.و امر به سجده و عبادت ختم مى

گانه آیات سوره است آیاتى ایم فصل اول از فصول سهآیاتى كه از این سوره آورده

كند، لیكن در اینجا شود تصدیق و توصیف مىمى «ص»است كه وحیى را كه به رسول خدا

اند: صادر شده كه به صراحت فرموده السالمروایات بسیار زیادى از ائمه اهل بیت علیهم

مراد از این آیات این نیست كه مطلق وحى را بیان و توصیف كند، بلكه مراد بیان یك قسم 

ر شب معراج خداى سبحان با وحى است و آن وحى بطور مشافهه و رو در رو است، كه د

 رسول گرامیش داشت . 

خواهد داستان معراج را بیان كند و ظاهر آیات هم خالى از تایید پس این آیات مى

این روایات نیست و از كلمات بعضى از اصحاب از قبیل ابن عباس و انس و ابى سعید 

شود و بنا ا استفاده مىنیز همین معن -به طورى كه از ایشان نقل شده  -خدرى و غیر ایشان 

بر همین معنا گفتار مفسرین جریان یافته، هر چند كه در تفسیر مفردات و جمالت این آیات 

 اختالفى شدید دارند . 
 

 58ص :   19المیزان ج :                                     سوره نجم 32تا  19هدف آیه 

 ها به عنوان اساس بت پرستی  نفی شفاعت بتبیان مسئله بت ها و 
ى»   ...!«أَ فََرَءْیتُُم اللَّت َو اْلعُزَّ

این آیات قسمتى از آیات فصل دوم سوره است، كه گفتیم در سه فصل خالصه 

ها پرداخته به شدیدترین وجه پرستىها و بتشود ، خداى تعالى در این آیات به مساله بتمى

كنند و در این آیات به زودى ایشان را شفاعت مىها زند كه بتریشه این ادعا را مى

 اى هم به مساله معاد كه از مطالب فصل سوم سوره است دارد . اشاره
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 70ص :   19المیزان ج :                                     سوره نجم 62تا  33هدف آیه 

 در خدا انحصار خلقت و تدبیردر راه خدا،  نتیجه انفاقبیان 
 ...!« أَ فََرَءْیت الَِّذى تََولى» 

سیاق نه آیه از آیات اول این فصل روایاتى را كه در شان نزول وارد شده تصدیق 

كند در آن روایات آمده كه مردى از مسلمانان اموال خود را در راه خدا انفاق كرد، مردم مى

فناى مالش زنهار داده و او را سرزنش كردند كه انفاق در راه خدا هم حدى دارد و او را از 

رفت گفتند: اگر ترك انفاق گناه از گرفتار شدن به فقر ترساندند و به او كه زیر بار نمى

داشت به گردن ما ، آن مرد هم پذیرفت و دیگر انفاق نكرد و به مناسبت این واقعه آیات 

 گانه مذكور نازل شد.نه

فرماید: روشن كرده مى در این آیات حق مطلب در مساله ربوبیت و الوهیت را

شود و خداى سبحان هر چه خلقت و تدبیر تنها از آن خدا است و تمامى آن به خدا منتهى مى

اى دیگر را دنبال داشته باشد، تا خلق كرده و تدبیر نموده طورى خلق و تدبیر كرده كه نشاه

ى تشریع دین در آن نشاه جزاى كافر و مؤمن و مجرم و متقى را بدهد و الزمه چنین خلقت

هاى است، باید بندگان را به تكالیفى مكلف كند و كرده و شاهدش هم همین است كه امت

گذشته را كه یكى پس از دیگرى آمدند و زیر بار دین و تكالیف او نرفتند هالك كرد ، مانند 

 قوم نوح و عاد و ثمود و مؤتفكه!

اطر نشان كرده كه این نذیر آنگاه بعد از نقل این داستانها از صحف انبیاى گرامى خ

هاى گذشته است و اینكه قیامت نزدیك است و هم از همان نذیران امت -«ص»رسول خدا  -

 . ه كه براى خدا سجده و عبادت كنیدسپس در آخر سوره روى سخن را متوجه به ایشان نمود

و آیه « !و ان الى ربك المنتهى» این سوره آیه شریفه:از جمله آیات برجسته

 است. «و ان لیس لالنسان اال ما سعى!» یفه:شر

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره قمر
 ( 87ص :  19المیزان ج : )  

 

 

 و شرح عاقبت شوم آنهاانذار مکذبین  رسول هللا و معجزه شق القمربیان 

ِحیِم!  اْقتَربَِت الساَعةُ َو انشقَّ اْلقََمُر »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   قمر(/8تا1...!« ) بِسِم َّللاَّ

این سوره به جز دو آیه از آخرش كه متقین را وعده بهشت و حضور در نزد خداى 

دهد بقیه آیاتش یكسره مربوط به انذار و تهدید است، نخست در این سوره به تعالى مى

آن را به خاطر مطالبه قومش آورد و «ص»كند، كه رسول خدا معجزه شق القمر اشاره مى

را ساحر خواندند و نبوتش را تكذیب نموده همچنان فرماید كه: همان قوم او سپس مى

اى از اخبار روز قیامت و از هواهاى نفسانى را پیروى كردند ، با اینكه خبرهاى تكان دهنده
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 داستانهاى امم منقرضه در گذشته بگوششان خورد . 

گردد ، اما پیداست كه با خشم و اى از آن داستانها بر مىآنگاه دوباره به نقل پاره

كند و بد حالیشان در روز قیامت هنگام بیرون شدن از قبرها و عتاب آنها را نقل مى

 سازد.حضورشان را براى حساب خاطرنشان مى

سپس به داستانهایى از قوم نوح ، عاد ، ثمود ، قوم لوط  و دودمان فرعون و 

فرماید: ه، مىعذابهاى دردناكى كه به خاطر تكذیبشان پیامبران را بر سر آنان آمد، پرداخت

توانند خدا را قوم پیامبر اسالم نزد خدا عزیزتر از آنان نیستند و ایشان هم مانند آنها نمى

 كند . عاجز سازند و در آخر همانطور كه گفتیم سوره را با بشارت به متقین ختم مى

 اش آیات راجع به قدر است كه در آخر سوره قرار دارد!از جمله آیات برجسته
 

 106ص :   19المیزان ج :                                     سوره قمر 42تا  9 هدف آیه

 تاریخی نابود شده بیان عاقبت جوامعرسول هللا با  اندرز قوم
 « َكذَّبَت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ فََكذَّبُوا َعْبَدنَا َو قَالُوا مْجنُوٌن َو اْزُدِجَر...!» 

از حوادث گذشته كه در آن اندرز هست اشاره شده و از میان اى در این آیات به پاره  

این دسته از اخبار سرگذشت قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و آل فرعون را اختصاص 

به ذكر داد و مشركین عرب را با یاد آن اقوام تذكر داد و بار دیگر اجمالى از آنچه سابقا از 

دهد، تا بدانند در اثر تكذیبشان به آیات د تذكر مىوضع آنان و سرانجام امرشان بیان كرده بو

و لقد جاءهم » هایى در پى دارند ، تا آیه شریفهخدا و فرستادگان او چه عذاب الیم و عقاب

 را بیان كرده باشد.!« من االنباء ما فیه مزدجر 

كرده باشد و  گیرى از آنها را تاكیدو به منظور اینكه تقریر داستانها و نتیجه

گیر شود، دنبال ندگان بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته و این اندرزها بیشتر در دلها جاىشنو

و همین تاكید را « فكیف كان عذابى و نذر!» ها این جمله را تكرار كرد كه:هر یك از قصه

و لقد یسرنا القرآن للذكر فهل من » با ذكر غرض از انذار و تخویف دو برابر نموده، فرمود:

 !«مدكر 
 

 136ص :   19المیزان ج :                                     سوره قمر 55تا  43دف آیه ه

 دنیا و آخرتگذشته و کیفر آنها در  عبرت از اقوام هالکه
بُِر...!»  ْن أُولَئكْم أَْم لَكم بََراَءةٌ فى الزُّ  « أَ ُكفَّاُركْم َخیٌر ّمِ

انگیزى است كه جلوتر آن گیرى از مطالب و اخبار عبرتاین آیات به منزله نتیجه

را مكرر ذكر كرده بود و آن اخبار نخست راجع به قیامت بود و بار دوم راجع به داستان 

هاى هالكه هاى هالك بود، پس در حقیقت این آیات در درجه اول انعطافى به اخبار امتامت

هاى كه كفار شما بهتر از كفار امت« ص»ى است به قوم رسول خدادارد و در نتیجه خطاب

طاغى و جبار گذشته نیستند و همانطور كه خداى تعالى آنها را به ذلت بارترین وجه هالك 

كند و كفار شما برائتى از آتش دوزخ ندارند و چنین مدركى كرد، اینان را نیز هالك مى

اى گذشته فرق داشته باشند ، عده و عده شان هم در هبرایشان نوشته نشده ، تا با كفار امت
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  . جلوگیرى از عقاب خدا سودى به حالشان نخواهد داشت

در درجه دوم به اخبار مربوط به قیامت كه در سابق گذشت انعطاف دارد، 

فرماید: اگر همچنان مرتكب جرم شوند و دعوت تو را تكذیب كنند، بالى قیامتشان مى

اى به منزلگاه متقین در آن روز نموده ، سوره واهد بود و در آخر اشارهتر ختر و تلخعظیم

 كند.را ختم مى

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره الرحمن
 ( 153ص :  19المیزان ج : )  

 
 

  رحمانیت خداوآثار  بیان نعمت ها

ْحَمنُ »  ِحیِم الرَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  !«! َعلََّمهُ اْلبَیَانَ َخلََق االنسنَ ! ! َعلََّم اْلقُْرَءانَ بِسِم َّللاَّ

 الرحمن(/30تا 1)  

این سوره در این مقام است كه خاطر نشان سازد كه خداى تعالى عالم و اجزاى آن 

ها و دریاها و انس و جن را طورى آفریده و نیز اجزاى هر از قبیل زمین و آسمان و خشكى

مند شوند و قهرا زندگى خود از آن بهرهیك را طورى نظم داده كه جن و انس بتوانند در 

شود، یكى نشاه دنیا كه به زودى خودش با اهلش فانى عالم به دو قسمت و دو نشاه تقسیم مى

شود و یكى دیگر نشاه آخرت كه همیشه باقى است و در آن نشاه سعادت از شقاوت و مى

 گردد.نعمت از نقمت متمایز مى

هستى از دنیایش گرفته تا آخرتش نظامى واحد  شود كه عالمبا این بیان روشن مى

دارد، تمامى اجزا و ابعاض این عالم با اجزا و ابعاض آن عالم مرتبط است و اجزاى عالم 

كنند، این جزء،  مایه تمامیت آن هستى اركانى قویم دارد، اركانى كه یكدیگر را اصالح مى

  جزء دیگر و آن مایه تمامیت این است!

ها و آالى خداى تعالى است م هست چه عینش و چه اثرش از نعمتپس آنچه در عال

فباى االء » پرسد كه:پرسد و با عتاب هم مىو به همین جهت پشت سر هم از خالیق مى

آمیز و این خطاب عتاب« كنید؟كدامیك از آالى پروردگارتان را تكذیب مى -ربكما تكذبان 

 . در این سوره سى و یك مرتبه تكرار شده است 

و باز به همین مناسبت است كه این سوره با نام رحمان آغاز گردید ، كه صفت 

رحمت عمومى و همگانى خداست ، رحمتى كه مؤمن و كافر و دنیا و آخرت را در بر دارد 

 شود..ختم مى« تبارك اسم ربك ذى الجالل و االكرام!» و در آخر نیز، سوره با آیه:

ت كه بعد از بسم هللا با یكى از اسماى خداى عز و در قرآن كریم این تنها سوره اس

 جل آغاز شده است.

از رسول  السالماش علیهمدر مجمع البیان از امام موسى بن جعفر از آباى گرامى

گاه حسنى  هست و روایت آورده كه فرموده : براى هر چیزى عروسى و جلوه« ص»خدا
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  !عروس قرآن سوره الرحمن است
 

 174ص :   19المیزان ج :                                     سوره الرحمن 87تا  31هدف آیه 

 جن و انس به خدا  بازگشتو  بیان نعمت های بهشتی
  «سنَْفُرُغ لَُكْم أَیُّهَ الثَّقاَلِن...!» 

كند این آیات فصل دوم از آیات سوره است، كه نشئه دوم جن و انس را توصیف مى

رسند و آالء و نعمتهایى گردند و به جزاى اعمال خود مىخدا بر مىاى كه به سوى ، نشئه

شمارد ، همچنان كه در فصل گذشته دارد بر مىرا كه خدا در آن نشئه به ایشان ارزانى مى

  شمرد.كرد، آالى خدا در آن نشاه را بر مىنشاه اول را توصیف مى

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره واقعه
 ( 194ص :  19المیزان ج : )  

 

 

 تقسیم بندی انسانها در قیامت –ومقدمات آن  بیان وقوع واقعه

ِحیِم!  إِذَا َوقَعَِت اْلَواقِعَةُ..!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  واقعه(  /10تا 1« ) بِسِم َّللاَّ

شوند و به حسابشان این سوره، قیامت كبرى را كه در آن مردم دوباره زنده مى

 دهد ، نخست مقدارى از حوادث هول انگیز آن راشوند شرح مىمىرسیدگى شده جزا داده 

تر به زمینى كه در آن زندگى تر به زندگى دنیایى انسان و نزدیككند، حوادث نزدیكذكر مى

شود و زمین باال و پایین و زیر و فرماید: اوضاع و احوال زمین دگرگون مىكرده، مىمى

سازد، آنگاه ین كوهها را متالشى و چون غبار مىگردد، زلزله بسیار سهمگین زمرو مى

وار به سه دسته سابقین و اصحاب یمین و اصحاب شمال ، تقسیم مردم را به طور فهرست

  كند.نموده، سرانجام كار هر یك را بیان مى

آنگاه علیه اصحاب شمال كه منكر ربوبیت خداى تعالى و مساله معاد و تكذیب كننده 

كند استدالل نموده، در آخر گفتار را با به توحید و ایمان به معاد دعوت مىقرآنند كه بشر را 

 دهد . یادآورى حالت احتضار و فرا رسیدن مرگ و سه دسته شدن مردم خاتمه مى
 

 

 203ص :   19المیزان ج :                                     سوره واقعه 56تا  11هدف آیه 

 اصحاب شمال  دوزخمقربون و اصحاب یمین، و  شرح بهشت
بُونَ »    ...!«!  فى َجنَِّت النَِّعیمِ  أُولَئك اْلُمقَرَّ

این آیات حال و وضعى كه هر یك از سه طایفه )مقربون، اصحاب یمین و اصحاب 

 دهد.شمال( در قیامت دارند شرح مى
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 224ص :   19المیزان ج :                                     سوره واقعه 96تا  57هدف آیه 

 و تکذیب روز جزا جزای شکستن عهد ازلبیان 
قُونَ »   ...!« نْحُن َخلَْقنَُكْم فَلَْو ال تُصّدِ

گانه ، بعد از آنكه رشته كالم خداى سبحان منتهى شد به بیان عاقبت امر طوایف سه

ملى كه ایشان را به چنین سرنوشتى سوق كه آخرین ایشان اصحاب شمال بود و فرمود: عا

داد یكى شكستن عهدى بود كه در ازل سپرده بودند كه به مراسم عبودیت قیام كنند و دیگرى 

تكذیب بعث و جزا بود و نیز بعد از آنكه رسول گرامى خود را دستور داد به اینكه گفتار 

رد كند ، اینك در این آیات  آنان را با تقریر بعث و جزا و بیان كیفرها و پاداشهاى قیامت

كند ، به اینكه آورنده خبر بعث و ایشان را بر سر اینكه معاد و جزا را انكار كردند توبیخ مى

جزا خدا است ، كه آفریدگار ایشان و مدبر امر ایشان و كسى است كه مرگ و ایجاد بعد از 

منتها الیه امرشان چه آغاز خلقتشان تا  داند كه ازمرگ را برایشان مقدر كرده ، او مى

كند به اینكه آن كتابى كه ایشان را از معاد یابد و نیز توبیخ مىحوادثى بر آنان جریان مى

دهد قرآن كریم است ، كه از بازیچه دست شیطانها و اولیاى گمراه آنان مصون خبر مى

 است!

ند و كگانه را یك بار دیگر بیان مىسپس دوباره بر سر سخن شده حال طوایف سه

سازد كه اختالف احوالى كه این طوایف دارند، از روز مرگشان شروع خاطر نشان مى

 یابد.شود. در اینجا سوره خاتمه مىمى

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره حدید
 ( 249ص :  19المیزان ج : )  

 
 

 تجهیز جهادگرانبه انفاق برای کمک به  تشویق و تحریک مومنین

 « ِ ِ َما فى السَمَوِت َو األَ بِسِم َّللاَّ ِحیِم!  سبََّح َّللَّ ْحَمِن الرَّ  « ِكیُم...!ْرِض  َو ُهَو اْلعَِزیُز الحَ الرَّ

 حدید( /6تا1)

غرض این سوره تحریك و تشویق مؤمنین به انفاق در راه خداست، همچنان كه 

تكرار امر صریح به این معنا در خالل آیاتش اشعار بدان دارد. در تشویق مردم به این عمل 

همین بس كه انفاق مردم را قرض دادن آنان به خداى عز اسمه دانسته و معلوم است كه 

كند ترین و بهترین مطلوبست، او هرگز خلف وعده نمىترین و مقدسخداى عز و جل عالى

گرداند و نیز شان داده كه اگر به وى قرض بدهند مضاعف و چند برابر بر مىو او وعده

 وعده داده كه در عوض انفاقشان اجرى كریم و بسیار زیاد بدهد . 

و نیز اشاره كرده به اینكه این انفاق منشاش تقوا و ایمان به رسول است و اثر 

آمرزش گناهان و داشتن دو برابر از رحمت و مالزمت با نور و بلكه ملحق شدن به 
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  . صدیقین و شهداء در نزد خداى سبحان است

در خالل آیات سوره معارفى هم راجع به مبدأ و معاد آمده و دعوت به تقوا و 

 اخالص ایمان و زهد دارد و نیز مشتمل بر مواعظى است. 

چون تشویق و تحریك مردم به انفاق و اینكه انفاق قرض دادن به خدا است این توهم 

كند كه مگر خدا به مال ما محتاج است ، لذا از همان آغاز سخن یعنى اولین را ایجاد مى

نموده، فرموده: آنچه در زمین و كلمه سوره مساله نزاهت خدا از احتیاج را خاطر نشان 

اى از اسماى حسناى خدا را كه رساننده این گویند و نیز عدهآسمانها است خدا را تسبیح مى

هایى كه با تسبیح خدا آغاز شده ، یعنى سوره حشر ، نزاهت است ذكر كرد و همه سوره

اند، از شدهصف ، جمعه و تغابن كه بعضى با كلمه سبح و بعضى دیگر با كلمه یسبح آغ

 نظیر سوره مورد بحث است . 
 

 263ص :   19المیزان ج :                                     سوره حدید 15تا  7هدف آیه 

 جنگ و دفاعبه تامین هزینه های  دستور اکید
ستَْخلَِفیَن فِیِه  »  ا َجعَلَكم مُّ ِ َو َرسوِلِه َو أَنِفقُوا ِممَّ ْم أَْجٌر اَمنُوا ِمنكْم َو أَنفَقُوا لهُ فَالَِّذیَن ءَ َءاِمنُوا بِاَّللَّ

  «َكبِیٌر...!

دهد به اینكه مسلمین در راه خدا و مخصوصا در جهاد در این آیات دستور مؤكد مى

آید كه به خوبى برمى« ال یستوى منكم من انفق من قبل الفتح...!» انفاق كنند و از آیه شریفه:

گوید: آیه مؤكدتر است و همین خود مؤید آن قولى است كه مىدستور مذكور در مورد جهاد 

 در جنگ تبوك نازل شد . ...!« امنوا باهلل و رسوله و انفقوا » شریفه
 

 281ص :   19المیزان ج :                                     سوره حدید 24تا  16هدف آیه 

 هزینه جنگانفاقگران و تامین کنندگان  درجه متفاوت
ِ َو َما »  َو ال یَُكونُوا كالَِّذیَن أُوتُوا   قّ نََزَل ِمَن الحَ أَ لَْم یَأِْن ِللَِّذیَن َءاَمنُوا أَن تْخشَع قُلُوبُهْم ِلِذكِر َّللاَّ

نُهْم فَِسقُوَن...!   «اْلِكتَب ِمن قَْبُل فَطاَل َعلَیِهُم األََمُد فَقَست قُلُوبُهْم  َو َكثِیٌر ّمِ

كند كه قسمت قبلى سوره همان هدف و غرضى را دنبال مى این قسمت از آیات

كرد و آن تشویق و ترغیب به ایمان به خدا و رسول او و انفاق در راه خدا بود ، دنبال مى

هایى از قساوت قلب از كند كه چرا باید عالئم و نشانهالبته در ضمن ، مؤمنین را عتاب مى

یك و تشویق به انفاق درجه انفاقگران نزد خدا را ایشان بروز كند و به منظور تاكید در تحر

« كه : هان ! بشتابید به مغفرت و جنت...!» دهد:بیان نموده و با این لحن دستور به انفاق مى

  . كندخوانند مذمت مىورزند و مردم را هم به بخل مىو نیز دنیا و اهل دنیا را كه بخل مى

وص مسلمانان بود به سیاقى تغییر داده و در خالل آیات، ناگهان سیاق را كه مخص

 كه شامل مسلمین و اهل كتاب هر دو بشود.
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 299ص :   19المیزان ج :                                     سوره حدید 29تا  25هدف آیه 

 عدالت  و دفاع از آنرسوالن و کتاب و میزان: عادت دادن مردم به  بیان هدف
ِدیَد  ُرسلَنَا بِاْلبَیِّنَتِ لَقَْد أَْرسْلنَا »  َُ َو أَنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَب َو اْلِمیَزاَن ِلیَقُوَم النَّاس بِاْلِقسِط  َو أَنَزْلنَا الْح

َ قَِوىٌّ عَ  ُ َمن یَنصُرهُ َو ُرسلَهُ بِاْلغَْیِب  إِنَّ َّللاَّ   «...!ِزیزٌ فِیِه بَأٌْس شِدیٌد َو َمنَِفُع ِللنَّاِس َو ِلیَْعلََم َّللاَّ

خداى تعالى پس از اشاره به قساوتى كه دلهاى مؤمنین را فرا گرفته و در نتیجه در 

امتثال تكالیف دینى و مخصوصا انفاق در راه خدا كه مایه قوام امر جهاد است تثاقل 

ورزیدند و آنگاه ایشان را به اهل كتاب تشبیه كرد كه در اثر طوالنى شدن مهلت خدا به آنان 

ار قساوت گردید، اینك در این آیات غرض الهى از فرستادن رسوالن و نازل دلهایشان دچ

فرماید: غرض از این ارسال رسل و كردن كتاب و میزان همراه ایشان را بیان كرده، مى

مجتمعى عادل زندگى كنند  انزال كتب این بود كه انبیا مردم را به عدالت عادت دهند، تا در

خود را در دفاع از مجتمع صالح خود و بسط كلمه حق در  و آهن را نازل كرد تا بندگان

  . شوندمند مىزمین بیازماید، عالوه بر منافع دیگرى كه آهن دارد و مردم از آن بهره

را فرستاد و نبوت و كتاب را در ذریه آن  السالمآنگاه فرمود كه نوح و ابراهیم علیه

ى گسیل داشت و این سنت همچنان در دو بزرگوار قرار داد و یكى پس از دیگرى رسوالن

اى از مردم راه حق را ها استمرار یافت و نتیجه كار همواره این بود كه عدهتمامى امت

كند یافته، اكثریتى از ایشان فاسق شدند و سپس سوره را با دعوت مردم به این معنا ختم مى

 گردد! كه ایمان خود را تكمیل كنند، تا از رحمت خدا دو چندان عایدشان

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره مجادله
 ( 310ص :  19المیزان ج : )  

 

 

 اسالم احکام خانوادگی و اجتماعیبیان برخی 

 « ُ ِ َو َّللاَّ ُ قَْوَل الَّتى تَجِدلُك فى َزْوِجَها َو تَشتَِكى إِلى َّللاَّ ِحیِم! قَْد سِمَع َّللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  یَسَمُع بِسِم َّللاَّ

َ سِمیُع بَِصیٌر   مجادله( /6تا1...!« )تَحاُوَرُكَما  إِنَّ َّللاَّ

 است . این سوره متعرض مطالب گوناگون از احكام و آداب و صفات 

قسمتى از آن مربوط به حكم ظهار است، قسمتى هم مربوط به نجوى و بیخ گوشى 

سخن گفتن است، قسمتى هم مربوط به آداب نشستن در مجلس و قسمتى راجع به اوصاف 

ورزند و كنند و یا با دشمنان دین دوستى مىكسانى است كه با خدا و رسولش مخالفت مى

اى جمیل در دنیا و كنند معرفى نموده، به وعدهاحتراز مى كسانى را كه از دوستى با آنان

  سازد!آخرت دلخوش مى
 

 319ص :   19المیزان ج :                                     سوره مجادله 13تا  7هدف آیه 

 و سخنان بیخ گوشی در مجالسنجوی  و پرهیز از آداب مجالستبیان برخی 
َ یَْعلَُم َما فى السَمَوِت َو َما فى األَْرِض  َما یَكوُن ِمن نْجَوى ثَلَثٍَة إاِل ُهَو َرابِعُُهمْ »  َو ال  أَ لَْم تََر أَنَّ َّللاَّ
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َما َعِملُوا َخْمسٍة إاِل ُهَو ساِدسُهْم َو ال أَْدنى ِمن ذَِلك َو ال أَْكثَر إاِل ُهَو َمعَُهْم أَْیَن َما كانُوا  ثمَّ یُنَبِّئُُهم بِ 

َ بِكلّ    ...!«ٍء َعِلیمٌ شىْ   یَْوَم اْلِقیََمِة  ِإنَّ َّللاَّ

 اى آداب مجالست است.این آیات راجع به نجوى و پاره
  

 333ص :   19المیزان ج :                                     سوره مجادله 22تا  14هدف آیه 

 اتمایل به دشمنان خدمنافقین و مذمت  تهدید
نُكْم َو ال ِمنُهْم َو یْحِلفُوَن َعلى اْلكَ »  ا ُهم ّمِ ُ َعلَیِهم مَّ ِذِب َو ُهْم أَ لَْم تََر إِلى الَِّذیَن تََولَّْوا قَْوماً َغِضب َّللاَّ

 ...!«  یَْعلَُمونَ 

كند كه با یهودیان دوستى و مودت اى از منافقین را ذكر مىاین آیات سرگذشت دسته

و با خدا و رسولش دشمنى داشتند و ایشان را به خاطر همین انحراف مذمت نموده ، به 

كند ، تهدیدى بسیار شدید و در آخر به عنوان حكمى قطعى و كلى عذاب و شقاوت تهدید مى

گذارد انسانى با دشمنان خدا و رسولش دوستى كند و روز جزا نمى فرماید: ایمان به خدامى

كند به اینكه از خواهند باشند و سپس مؤمنین را مدح مى، حال این دشمنان هر كه مى

دهد، ایمانى مستقر در روح و جانشان، دشمنان دین بیزارند و ایشان را وعده ایمان مى

 دهد . ضوان مىایمانى از ناحیه خدا و نیز وعده بهشت و ر

  

 

 هدف و فلسفه نزول سوره حشر
 ( 346ص :  19المیزان ج : )  

 

 

 اصول مراقبت از نفس، و بیان  یهود بنی نضیربیان چگونگی جنگ با 

ِ َما فى السَمَوِت َو َما فى األَ »  ِحیِم!  سبََّح َّللَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  ...!« ِكیمُ ْرِض  َو ُهَو اْلعَِزیُز الحَ بِسِم َّللاَّ

  حشر(/10تا1) 

این سوره به داستان یهودیان بنى النضیر اشاره دارد كه بخاطر نقض پیمانى كه با 

مسلمین بسته بودند محكوم به جالى وطن شدند و نیز به این قسمت از داستان اشاره دارد كه 

سبب نقض عهدشان این بود كه منافقان به ایشان وعده دادند كه اگر نقض عهد كنید ما شما 

اى كه داده بودند ولى همین كه ایشان نقض عهد كردند ، منافقین به وعدهكنیم، را یارى مى

 وفا ننمودند . 

در ضمن این اشارات مطالبى دیگر نیز در این سوره آمده و از آن جمله مساله حكم 

 غنیمت بنى النضیر است.

از آیات برجسته این سوره هفت آیه آخر آن است كه خداى سبحان در آنها بندگان 

و  آماده دیدارش شوند مراقبت نفس و محاسبه آناز طریق دهد به اینكه دستور مى خود را

بیان عظمت ذات مقدسش و اسماى حسنى و  عظمت كالم و جاللت قدر خود را در قالب

  . فرمایدصفات علیایش ، بیان مى
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 364ص :   19المیزان ج :                                     سوره حشر 17تا  11هدف آیه 

 منافقین به یهودبیان وعده دروغین 
نَْخُرَجنَّ َمعَُكْم أَ لَْم تََر إِلى الَِّذیَن نَافَقُوا یَقُولُوَن الْخَوانِِهُم الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَِب لَئْن أُْخِرْجتُْم لَ » 

ُ یَشَهُد إِنُهْم لََكِذبُونَ َو ال نُِطیُع فِیكْم أََحداً أَبَداً َو إِن قُوتِْلتُْم لَنَنصَرنَّ    ...!«كْم َو َّللاَّ

هایى كه به مردم بنى النضیر دادند كه اگر با این آیات به حال منافقین و وعده

شان آییم و نیز به خلف وعدهكنیم و اگر بیرون بروید با شما مىمسلمین بجنگید كمكتان مى

  كند.اشاره مى
 

 372ص :   19المیزان ج :                                     سوره حشر 24تا  18هدف آیه 

 مراقبت از نفسبیان راه های 
َ َخبِ »  َ  إِنَّ َّللاَّ ا قَدََّمت ِلغٍَد  َو اتَّقُوا َّللاَّ َ َو ْلتَنظْر نَْفٌس مَّ یُر بَِما یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

  «تَْعَملُوَن...!

اى است كه از آیات سوره گرفته یات شریفه دارد به منزله نتیجهمضمونى كه این آ

 شود . مى

بر كسى كه ایمان به خدا و رسول و روز جزا دارد واجب است كه پروردگار خود 

را به یاد آورد و او را فراموش ننماید و ببیند چه عملى مایه پیشرفت آخرت او است و به 

  . گرددپروردگارش برمىخورد كه به سوى درد آن روزش مى

شود و خداى تعالى در آن روز به و بداند كه عمل او هر چه باشد علیه او حفظ مى

دهد ، جزائى كه دیگر از او جدا رسد و او را بر طبق آن محاسبه و جزا مىحساب آن مى

  . نخواهد شد

نفس ما قدمت  لتنظر یا ایها الذین امنوا اتقوا هللا و» و این همان هدفى است كه آیه:

كند كه به یاد خداى سبحان باشند و او را فراموش دنبال نموده، مؤمنین را وادار مى« لغد...!

كنند ، صالح آنها كدام و طالحش كدام است ، نكنند و مراقب اعمال خود باشند ، كه چه مى

  . چون سعادت زندگى آخرتشان به اعمالشان بستگى دارد

ل صالح انجام ندهند و صالح را هم خالص براى رضاى و مراقب باشند كه جز اعما

خدا به جاى آورند و این مراقبت را استمرار دهند و همواره از نفس خود حساب بكشند و 

هاى خود یافتند خدا را شكرگزارند و هر عمل زشتى دیدند خود هر عمل نیكى كه در كرده

 داى تعالى طلب مغفرت كنند . را توبیخ نموده، نفس را مورد مؤاخذه قرار دهند و از خ

ذكر خداى تعالى به ذكرى كه الیق ساحت عظمت و كبریائى او است یعنى ذكر خدا 

به اسماى حسنى و صفات علیاى او كه قرآن بیان نموده تنها راهى است كه انسان را به 

جهت  و این بدان رساند، كمالى كه انسان ، ما فوق آن ، دیگر كمالى ندارد!كمال عبودیت مى

است كه انسان عبد محض و مملوك طلق براى خداى سبحان است و غیر از مملوكیت 

  . چیزى ندارد، از هر جهت كه فرض كنى مملوك است و از هیچ جهتى استقالل ندارد

همچنان كه خداى عز و جل مالك او است از هر جهت كه فرض شود و او از هر 

ل هر چیزى خالص بودن آنست ، هم در جهت داراى استقالل است و معلوم است كه كما
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اى خالص و ذاتش و هم در آثارش، پس كمال انسانى هم در همین است كه خود را بنده

مملوكى براى خدا بداند و براى خود هیچگونه استقاللى قائل نباشد و از صفات اخالقى به آن 

و  صفتى متصف باشد، كه سازگار با عبودیت است ، نظیر خضوع و خشوع و ذلت

استكانت و فقر در برابر ساحت عظمت و عزت و غناى خداى عز و جل و اعمال و افعالش 

را طبق اراده او صادر كند ، نه هر چه خودش خواست و در هیچ یك از این مراحل دچار 

 غفلت نشود، نه در ذاتش و نه در صفاتش و نه در افعالش . 

كیت صرف داشته باشد و و همواره به ذات و افعالش نظیر تبعیت محض و مملو

دهد مگر با توجه باطنى به پروردگارى كه بر هر چیز شهید و داشتن چنین نظرى دست نمى

بر هر چیز محیط و بر هر نفس قائم است، هر كس هر چه بكند او ناظر عمل او است و از 

  . كنداو غافل نیست و فراموشش نمى

            كند ، همچنان كه فرموده :ا مىدر این هنگام است كه قلبش اطمینان و سكونت پید

و در این هنگام است كه خداى سبحان را به صفات كمالش  «اال بذكر هللا تطمئن القلوب!» 

شناسد ، آن صفاتى كه اسماى حسنایش حاكى از آن است و در قبال این شناسایى صفات مى

ه آن صفات بیشتر گردد ، هر قدر خدا را بعبودیت و جهات نقصش برایش آشكار مى

  . شودتر، فقیرتر و حاجتمندتر مىتر، ذلیلتر، خاشعبشناسد خاضع

گردد و و معلوم است كه وقتى این صفات در آدمى پیدا شد ، اعمال او صالح مى

ممكن نیست عمل طالحى از او سر بزند ، براى اینكه چنین كسى دائما خود را حاضر درگاه 

و اذكر ربك فى نفسك » :است ، همچنان كه خداى تعالى فرمودهداند و همواره به یاد خدمى

ان الذین عند  ال تكن من الغافلین! و تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و االصال

 « ربك ال یستكبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون!

 
 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره ممتحنه
 ( 386ص :  19المیزان ج : )  

 

 حکم بیعت زنان مهاجردوستی مومنین با کفار ،  و بیان  شدید منع

ُكْم أَْوِلیَاَء تُْلقُ »  ِحیِم!  یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَتَِّخذُوا َعُدّوِى َو َعُدوَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ وَن إِلَیِهم بِسِم َّللاَّ

َن اْلَحقّ  ِة َو قَْد َكفَُروا بَِما َجاَءُكم ّمِ ِ َربُِّكْم ِإن ُكنتُْم   بِاْلَمَودَّ سوَل َو ِإیَّاُكْم  أَن تُْؤِمنُوا بِاَّللَّ یْخِرُجوَن الرَّ

ِة َو أَنَا أَْعلَُم بَِما أَْخفَْیتُْم  وَن إِلَیِهم بِاْلَمَودَّ َو َما أَْعلَنتُْم  َخَرْجتُْم ِجَهداً فى سبِیلى َو اْبتِغَاَء َمْرضاتى  تُِسرُّ

  ممتحنه(/9تا1...!«  ) فَقَْد ضلَّ سَواَء السبِیلِ َو َمن یَْفعَْلهُ ِمنُكمْ 

این سوره متعرض مساله دوستى مؤمنین با كفار است و از آن به سختى نهى   

كند، هم در ابتداى سوره متعرض آن است و هم در آخرش و در خالل آیاتش متعرض مى

  احكامى در باره زنان مهاجر و بیعت زنان شده است.
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 407ص :   19المیزان ج :                                     سوره ممتحنه 13 تا 10هدف آیه 

 بیعت زنان مهاجر مسلمان شده بیان حکم
ُ أَْعلَُم بِِإیَمنِهنَّ  فَِإنْ »  َعِلْمتُُموُهنَّ  یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا إِذَا َجاَءكُم اْلُمْؤِمنَت ُمَهِجَرٍت فَاْمتَِحنُوُهنَّ  َّللاَّ

ا أَنفَقُوا  َو ال هُ ِحلُّوَن لَ ْم َو ال ُهْم یُ ْلُكفَّاِر  ال ُهنَّ ِحلٌّ لهُ ُمْؤِمنٍَت فاَل تَْرِجعُوُهنَّ إِلى ا نَّ  َو َءاتُوُهم مَّ

سئَلُوا َما أَنفَْقتُْم َو ُجنَاَح َعلَْیُكْم أَن تَنِكُحوُهنَّ إِذَا َءاتَْیتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ  َو ال تُْمِسُكوا بِِعصِم اْلَكَوافِِر َو 

ُ َعِلیٌم َحِكیٌم  ِ  یْحُكُم بَْینَُكْم  َو َّللاَّ   ...!«ْلیَسئَلُوا َما أَنفَقُوا  ذَِلُكْم ُحْكُم َّللاَّ

رساند كه بعد از صلح حدیبیه نازل شده است. سیاق و زمینه این آیه شریفه چنین مى

برقرار گردیده نوشته شده است كه و مردم مكه « ص»هایى كه بین رسول خدا در عهدنامه

اگر از اهل مكه مردى ملحق به مسلمانان شد ، مسلمانان موظفند او را به اهل مكه 

برگردانند ، ولى اگر از مسلمانان مردى ملحق به اهل مكه شد اهل مكه موظف نیستند او را 

 به مسلمانان برگردانند . 

زنان مشركین مسلمان شده و به سوى آید كه یكى از و نیز از آیه شریفه چنین برمى

مدینه مهاجرت كرده و همسر مشركش به دنبالش آمده و درخواست كرده كه رسول 

در پاسخ فرموده : آنچه در عهدنامه « ص»او را به وى برگرداند و رسول خدا« ص»هللا

آمده این است كه اگر مردى از طرفین به طرف دیگر ملحق شود باید چنین و چنان عمل 

آن زن را « ص»و در عهدنامه در باره زنان چیزى نیامده و به همین مدرك رسول هللا كرد

  . اى را كه شوهر به همسرش داده بود به آن مرد برگردانیدبه شوهرش نداد و حتى مهریه

شود و آیه شریفه داللت بر احكامى مناسب اینها مطالبى است كه از آیه استفاده مى

  ته احكام مربوط به زنان.این مطالب نیز دارد، الب

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره صف
 ( 418ص :  19المیزان ج : )  

 

 

 وعده گسترش دین الهیدر راه خدا،  و  تشویق به جهاد

ِحیِم!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ َما فى السَمَوِت َو َما فى األَ  بِسِم َّللاَّ  ...!«ِكیمُ ْرِض  َو ُهَو اْلعَِزیُز الحَ سبََّح َّللَّ

  صف(/9تا 1)  

خدا جهاد نموده ، با  كند بر اینكه در راهاین سوره ، مؤمنین را ترغیب و تحریك مى

دهد كه این دین نورى است درخشان از جانب خداى دشمنان دین او كارزار نمایند و خبر مى

نور آن را  خواهند آن را با دهان خود خاموش كنند ، ولى خداسبحان كه كفار اهل كتاب مى

كند ، هر چند كه كافران كراهت داشته باشند و دین خود را بر تمامى ادیان غلبه تمام مى

  دهد هر چند كه مشركین نخواهند!مى

اى است از طرف خداى سبحان ، اند فرستادهو این پیغمبرى كه به وى ایمان آورده

این همان است كه عیسى بن  او را فرستاده تا هدایت باشد و دین حق را به شما برساند و
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 بنى اسرائیل را به آمدنش بشارت داد . « ع»مریم

كند امتثال كنند پس بر مؤمنین است كه كمر همت بر اطاعتش ببندند و آنچه امر مى

و در راه خدا جهاد نموده، خدا را در دینش یارى كنند، تا خداى تعالى به سعادت آخرتشان 

یا فتح و پیروزى نصیبشان كند و بر دشمنانشان غالب و رسانیده ، یاریشان كند و در دن

كنند به دیگران مسلط نماید و نیز بر مؤمنین است كه هرگز آنچه را كه خود عمل نمى

دهند تخلف ننمایند ، كه این گونه اعمال ایشان را مستوجب نگویند و در آنچه وعده مى

را هم دارد كه خدا دلهایشان را دهد و این خطر خشمى از خدا نموده ، رسول را آزار مى

دانستند آن چنین كرد ، چون با اینكه مى« ع»منحرف سازد ، همان طور كه با قوم موسى 

جناب رسول خدا به سوى ایشان است ، مع ذلك آزارش دادند و خدا مردم ستمكار را هدایت 

  . كندنمى
 

 435ص :   19المیزان ج :                                     سوره صف 14تا  10هدف آیه 

 وعده جنت و نصرت اوو اعتماد به  جهاد در راه خدادعوت مومنین به 
ْن َعذَاٍب أَِلیمٍ »   ...!« یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا َهْل أَُدلُّكْم َعلى تَجَرٍة تُنِجیكم ّمِ

این آیات مؤمنین را به ایمان به خدا و رسول او و به جهاد در راه خدا دعوت نموده 

دهد و اى جمیل مىو آنان را به مغفرت و جنت در آخرت و نصرت و فتح در دنیا وعده

كند به اینكه نسبت به وعده نصرت خدا و تایید او اعتماد كنند. این دو ایشان را دعوت مى

چینى نهایى سوره است و مطالبى كه در آیات قبلى بود جنبه زمینهمعنایى كه گفتیم غرض 

 براى این دو معنا را داشت . 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره جمعه
 ( 442ص :  19المیزان ج : )  

 

  نماز جمعهامر به اهتمام به 

ِ َما فى ال»  ِحیِم!  یُسبُِّح َّللَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِك اْلقُدُّوِس اْلعَِزیِز لِ فى األَْرِض المَ سَمَوِت َو َما بِسِم َّللاَّ

  /جمعه( 8تا 1...!«  ) ِكیمِ الحَ 

كند كه نسبت به نماز جمعه این سوره به بیانى كامال انگیزنده ، مسلمین را وادار مى

اهتمام بورزند و آنچه در به پاداشتنش الزم است فراهم سازند ، چون نماز جمعه از شعائر 

كند و هم ظیم و اهتمام به امر آن ، هم دنیاى مردم را اصالح مىبزرگ خدا است كه تع

آخرتشان را و خداى تعالى بیان این مطلب را با تسبیح و ثناى بر خود آغاز كرد كه در میان 

قومى امى رسولى از خود آنان مبعوث كرد تا آیات او را بر آنان بخواند و با اعمال صالح و 

اب و حكمتشان بیاموزد و به همین منظور كتاب خدا و اخالق پاك تزكیه شان كند و كت

هاى شوند و نسلمعارف دینش را به بهترین وجهى بر آنان و افرادى كه به آنان ملحق مى
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بعد از آنان تحمیل كرد و زنهارشان داد از اینكه مثل یهود نباشند كه خداى تعالى تورات را 

ند و به معارف آن معتقد نشدند و به احكامش بر آنان تحمیل كرد ، ولى آنان آن را حمل نكرد

  . عمل نكردند ، در نتیجه مانند االغى شدند كه بارش كتاب باشد

شود دهد كه وقتى بانك نماز جمعه بلند مىو در آخر به عنوان نتیجه دستور مى

بازار و دادوستد را رها نموده ، به سوى ذكر خدا بشتابند و نیز افرادى را كه خالف این 

را در حالى كه مشغول خطبه نماز است رها نموده « ص»كنند و رسول خدا ستور عمل مىد

داند كه این گونه كند و این رفتار را نشانه آن مىروند ، سرزنش مى، به سوى دادوستد مى

 اند . افراد معارف كتاب خدا و احكامش را نپذیرفته
 

 460ص :   19المیزان ج :                                     سوره جمعه 11تا  9هدف آیه 

 حین برگزاری نماز جمعهدر  حرمت داد و ستدبیان 
ِ َو ذَُروا اْلبَْیَع »  ذَِلُكْم َخیٌر  یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا إِذَا نُوِدى ِللصلَوِة ِمن یَْوِم اْلُجُمعَِة فَاسعَْوا إِلى ِذْكِر َّللاَّ

  ...!«تَْعلَُمونَ  لَُّكْم إِن ُكنتُمْ 

این آیات وجوب نماز جمعه و حرمت معامله را در هنگام حضور نماز تاكید نموده 

، درضمن كسانى را كه در حال خطبه نماز آن را رها نموده ، به دنبال لهو و تجارت 

  . داندروند عتاب نموده ، عملشان را عمل بسیار ناپسند مىمى

 

 

 

 

 منافقینهدف و فلسفه نزول سوره 
 ( 468ص :  19المیزان ج : )  

 

 

  نفاقو برحذر داشتن مومنین از  شناساندن منافقین

ُ یَْعلَمُ »  ِ  َو َّللاَّ ِحیِم! إِذَا َجاَءك اْلُمنَِفقُوَن قَالُوا نَشَهُد إِنَّك لََرسوُل َّللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  ِإنَّك لََرسولُهُ بِسِم َّللاَّ

ُ یَشَهُد إِنَّ    منافقین(/8تا1...!« ) اْلُمنَِفِقیَن لََكِذبُونَ  َو َّللاَّ

كند و آنان را به شدت عداوت با مسلمین این سوره وضع منافقین را توصیف مى

دهد، تا از خطر آنان برحذر باشد و مؤمنین را دستور مى« ص»متهم ساخته ، رسول خدا 

بپرهیزند، تا به هالكت كند به اینكه از كارهایى كه سرانجامش نفاق است را نصیحت مى

  نفاق دچار نگردند و كارشان به آتش دوزخ منجر نشود.
 

 

 489ص :   19المیزان ج :                                     سوره منافقین 11تا  9هدف آیه 

 قلب انسانایجاد کننده نفاق در  بیان صفات
ِ  َو َمن یَْفعَْل ذَِلك فَأُولَئك ُهُم یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تُْلِهكْم »  أَْمَولُُكْم َو ال أَْولَُدكْم َعن ِذكِر َّللاَّ

  ...!«اْلَخِسُرونَ 
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دهد به اینكه از بعضى صفات كه باعث پیدایش در این چند آیه مؤمنین را تذكر مى

از یاد شود بپرهیزند ، یكى از آنها سرگرمى به مال و اوالد و غافل شدن نفاق در قلب مى

  . خداست و یكى دیگر بخل است

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره تغابن
 ( 493ص :  19المیزان ج : )  

 

 

 مصایب آنو برطرف ساختن  تامین منابع مالی جنگتشویق به 

ِ َما فى السَمَوِت َو َما فى األَْرِض  لَهُ اْلُمْلك »  ِحیِم! یُسبُِّح َّللَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َو لَهُ اْلَحْمُد  َو ُهَو بِسِم َّللاَّ

 تغابن(/10تا1« )ٍء قَِدیٌر...!شىْ   َعلى كلّ 

اى از آن این سوره از نظر سیاق و نظم شبیه به سوره حدید است و گویى خالصه

است و غرض سوره این است كه مؤمنین را تشویق و تحریك كند به اینكه در راه خدا انفاق 

هایى كه در اثر هجوم مصائب در ها و تاسفتىكنند و غرض دیگرش این است كه ناراح

دلهاشان نشسته برطرف سازد و نوید دهد كه اگر در راه ایمان به خدا و جهاد در راه او و 

  شوند ، همه به اذن خدا است!انفاق در آن راه مشقاتى را متحمل مى

غرض چینى براى بیان این زمینه آیاتى كه در صدر سوره واقع شده جنبه مقدمه و

كند كه كند كه اسماى حسنى و صفات علیاى خدا اقتضا مىرا دارد، در آن آیات بیان مى

براى بشر بعث و بازگشتى فراهم سازد ، تا همه به سویش برگردند و در آن بازگشت اهل 

ایمان و عمل صالح به سوى بهشت جاودان هدایت شوند و اهل كفر و تكذیب به سوى آتش 

فرماید: باید خدا و س این مطالب مقدمه چینى است براى آیات بعد كه مىابدى رانده شوند ، پ

دار باشید ، رسول را اطاعت كنید و بر مصائب و نیز در برابر انفاق در راه خدا خویشتن

 بدون اینكه از منع موانع متاثر و از مالمت شماتتگران بیمى به خود راه دهید!
  

 508ص :   19المیزان ج :                                     سوره تغابن 18تا  11هدف آیه 

 صبر در مصایب جنگبه انفاق و  تشویق
ُ بِكلّ »  ِ یْهِد قَْلبَهُ  َو َّللاَّ ِ  َو َمن یُْؤِمن بِاَّللَّ ِصیبٍَة ِإال بِِإْذِن َّللاَّ   «ٍء َعِلیٌم...!شىْ   َما أَصاب ِمن مُّ

در این آیات به بیان غرض سوره شروع نموده است ، چون آیاتى كه گذشت گفتیم 

چینى را دارد و غرض سوره وادارى مردم به انفاق در راه خدا و همه جنبه مقدمه و زمینه

 بینند . صبر در برابر مصائبى است كه در خالل مجاهدات در راه او مى

و صبر در برابر آنها را ذكر  هادر میان همه این اغراض اول مساله مصیبت

تر گردد و تر و صاففرموده تا ذهن شنونده براى تاثر از سفارشات بعدى به انفاق آماده

 دیگر عذرى باقى نماند!
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 هدف و فلسفه نزول سوره طالق
 ( 522ص :  19المیزان ج : )  

 

 احکام طالقبیان 

ِحیِم!  یَأَیَها »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ةَ  َو اتَّقُوا بِسِم َّللاَّ النَّبىُّ إِذَا طلَّْقتُُم النِّساَء فَطلِّقُوُهنَّ ِلِعدَّتِهنَّ َو أَْحصوا اْلِعدَّ

بَیِّنٍَة  َو ِتْلك ُحُدو َ َربَّكْم  ال تْخِرُجوُهنَّ ِمن بُیُوِتِهنَّ َو ال یْخُرْجَن إاِل أَن یَأْتِیَن بِفَِحشٍة مُّ ِ  َو َمن َّللاَّ ُد َّللاَّ

َ یْحِدث بَْعَد ذَِلك أَْمراً...!یَتَعَدَّ حُ  ِ فَقَْد ظلََم نَْفسهُ  ال تَْدِرى لَعَلَّ َّللاَّ   طالق(/7تا1« ) ُدوَد َّللاَّ

این سوره مشتمل بر بیان كلیاتى از احكام طالق است و به دنبال آن مقدارى اندرز و   

  تهدید و بشارت.
 

 541ص :   19المیزان ج :                                     سوره طالق 12تا  8هدف آیه 

 اجرای احکام مربوط به زنانموعظه و تهدید و بشارت و تاکید برای 
ن قَْریٍَة َعتَت َعْن أَْمِر َربَها َو ُرسِلِه فََحاسْبنََها ِحساباً شِدیداً َو َعذَّْبنََها َعذَاباً نُّْكراً »    ...!« َو َكأَیِّن ّمِ

این آیات موعظه و تهدید و بشارت است و با این اندرزها توصیه به تمسك به احكام 

كند و یكى از آن احكام همان احكام طالق و عده است و در قرآن كریم هیچ خدا را تاكید مى

اى در باره هیچ حكمى به قدر احكام راجعه به زنان تاكید نشده و این نیست مگر به توصیه

 ها خبرى هست . این احكام و این توصیه خاطر اینكه دنبال

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره تحریم
 ( 550ص :  19المیزان ج : )  

 

 

 ازحرام کردن حالل خدادستور اجتناب 

ُ لَك  تَْبتَِغى َمْرضات »  ُم َما أََحلَّ َّللاَّ ِحیِم!  یَأَیَها النَّبىُّ ِلَم تَحّرِ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُ بِسِم َّللاَّ أَْزَوِجك  َو َّللاَّ

ِحیمٌ    تحریم(/9تا1..!«  ) َغفُوٌر رَّ

و بعضى از همسرانش اتفاق افتاد، «ص»این سوره با داستانى كه بین رسول خدا 

اى از حاللها را بر خود حرام كرد و بدین اى پارهآغاز شده و آن این بود كه به خاطر حادثه

دهد كه چرا به خاطر رضایت بعضى از ر مىسبب در این آیات آن جناب را مورد عتاب قرا

آید همسرانت، حالل خدا را بر خود حرام كردى و در حقیقت و به طورى كه از سیاق بر مى

خواهد رسول گرامى خود را علیه آن همسر یارى كند عتاب متوجه همان همسر است و مى

 . 

د را از عذاب آتشى كند به اینكه جان خوبعد از نقل این داستان مؤمنین را خطاب مى

اش انسان و سنگ است نگه بدارند و بدانند كه به جز اعمال خود آنان به گیرانهكه آتش
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تواند دهند، جزایشان خود اعمالشان است و معلوم است كه هیچ كس نمىایشان جزایى نمى

از عمل خود بگریزد پس هیچ كس از این جزا خالصى ندارد، مگر پیغمبر و آنهایى كه به 

را به جهاد با كفار و منافقین خطاب « ص»ى ایمان آوردند، آنگاه بار دیگر رسول خداو

كند، مثلى از زنان كفار مثلى از زنان كند . در آخر، سوره را به آوردن مثلى ختم مىمى

  مؤمنین.
 

 

 574ص :   19المیزان ج :                                     سوره تحریم 12تا  10هدف آیه 

 دو زن مومنه تاریخ و دو همسر خائنبیان مثل 
لَِّذیَن َكفَُروا اْمَراَت نُوحٍ َو اْمَرأَت لُوٍط  كانَتَا تْحت َعْبَدْیِن ِمْن ِعبَاِدنَا صِلَحیِن »  ُ َمثاَلً لِّ ضَرب َّللاَّ

ِ شْیئاً َو قِیَل اْدُخال النَّارَ  ِخِلینَ فََخانَتَاُهَما فَلَْم یُْغنِیَا َعنُهَما ِمَن َّللاَّ   ...!« َمَع الدَّ

این آیات كریمه متضمن دو تا مثل است یكى مثلى كه خدا به وسیله آن حال كفار را 

كند و یكى هم مثلى كه بیانگر حال مؤمنین است، مثل اول وضع كفار را در مجسم مى

ه كند كه اگر چنین شدند به خاطر خیانتى بود كه بشقاوت و هالكت روشن نموده ، بیان مى

خدا و رسولش كردند و سرانجام خیانت به خدا و رسول همین است، از هر كس كه 

خواهد سر بزند ، هر چند از كسى سر بزند كه وابسته و متصل به انبیا باشد و مثل دومى مى

بیانگر این حقیقت است كه سعادت و رستگارى مؤمنین هم تنها به خاطر ایمان خالصشان به 

و حسن اطاعتشان بوده و اتصال و خویشاوندى كه با كفار داشتند خدا و رسول و قنوتشان 

شود مالك كرامت نزد خدا تنها و تنها تقوى است ضررى به حالشان نداشت ، پس معلوم مى

 و بس . 

براى مجسم كردن این معنا نخست حال این طایفه اول را به حال دو تا زن تاریخ 

بزرگوار بودند، دو پیامبرى كه خداى تعالى عبد زند كه هر دو همسر دو پیامبر مثل مى

و با این حال این دو زن به آن دو  -و چه كرامتى بزرگتر از این  -صالحشان نامیده 

بزرگوار خیانت كردند و در نتیجه فرمان الهى رسید كه با سایر دوزخیان داخل دوزخ 

، اما همسرى آنان  گردند ، پس این دو زن همسر و هم بستر دو پیامبر بزرگوار بودند

  .سودى به حالشان نبخشید و بدون كسب كمترین امتیازى در زمره هالكان به هالكت رسیدند

زند، یكى همسر فرعون است، كه درجه طایفه دوم را به دو زن دیگر تاریخ مثل مى

شرمى و جنون( فریاد كفر شوهرش بدانجا رسید كه در بین مردم معاصر خود) با كمال بى

اعالى شما منم!   اما این همسر به خدا ایمان آورد و ایمانى خالص آورد و خداى  زد: رب

تعالى او را نجات داد و داخل بهشتش كرد و قدرت همسرى چون فرعون و كفر او نتوانست 

اى وارد سازد ، دومى مریم دختر عمران است ، مریم صدیقه و قانته كه به ایمان وى خدشه

  . میش داشت و از روح خود در او بدمیدخدایش به كرامت خود گرا

شده ، كه « ص»در این تمثیل تعریض و چوبكارى سختى به دو همسر رسول خدا 

آن دو نیز به آن جناب خیانت كردند و سر او را فاش ساخته ، علیه او دست به دست هم 

ل بینیم سخن از كفر و خیانت و فرمان) داخدادند و اذیتش كردند و مخصوصا وقتى مى
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 فهمیم كه این تعریض تا چه حد شدید است!دوزخ شوید!( دارد، مى

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره ملک

 ( 582ص :  19المیزان ج : )  

 

 معادو اعتقاد به  یگانگی در ربوبیتدعوت به 
ِحیِم! تَبََرك الَِّذى بِیَِدِه اْلُمْلك َو ُهَو َعلى كلّ »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  «ٍء قَِدیٌر...!شىْ   بِسِم َّللاَّ

 ملک(/14تا 1)  

غرض این سوره بیان عمومیت ربوبیت خداى تعالى براى تمامى عالم است، در 

ها كه معتقدند براى هر یك از نواحى عالم ربى جداگانه است كه یا از خیل مقابل مسلك وثنى

ه تنها فرشتگان است و یا از مخلوقات دیگر و خداى عز و جل رب همه عالم نیست ، بلك

 رب آن ارباب است و بس . 

هاى الهى از خلقت و تدبیر را نام به همین جهت در این سوره بسیارى از نعمت

 ها استداللى است بر ربوبیت عامه الهى! برد ، چون در حقیقت ذكر این نعمتمى

به همین مناسبت است كه سخن را با كلمه تبارك آغاز كرده ، چون این كلمه به 

صدور بركات از ناحیه خداى عز و جل است و نیز مكرر جناب ربوبى را به  معناى كثرت

ستاید ، چون رحمت ، همان عطیه در قبال صفت رحمان كه مبالغه در رحمت است مى

استدعاى حاجتمند است و در این سوره سخنى هم از انذار و تهدید آمده و در آخر به مساله 

 گردد . حشر و قیامت منتهى مى

شود: یكى دعوت به اینكه یگانگى او در آیات آن به دو مساله خالصه مىمضامین 

  ربوبیت را بپذیرند و دوم اینكه به معاد معتقد شوند!
 

 597ص :   19المیزان ج :                                     سوره ملک 22تا    15هدف آیه 

 تدبیر الهی و اثبات ربوبیت او بیان نشانه های
ْزقِِه  َو إِلَْیِه النُّشوُر...!»   « ُهَو الَِّذى َجعََل لَُكُم األَْرض ذَلُوالً فَاْمشوا فى َمنَاِكبَها َو كلُوا ِمن ّرِ

كند ، تدبیرى كه ربوبیت هاى تدبیر الهى را ذكر مىدر این آیات پشت سر هم، نشانه

هو » فرماید: ویف ذكر نموده ، مىها را با انذار و تخنماید و این نشانهآن جناب را اثبات مى

» كه بعد از انذار در آیه:« أ و لم یروا الى الطیر...!» فرماید: دنبالش مى« الذى جعل لكم األرض ذلوال!

قرار « و لقد زینا ...! »  و آیه:!« الذى خلق سبع سموات ... » و آیه:« الذى خلق الموت و الحیوة..!

 گرفته است.
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 606ص :   19المیزان ج :                                     سوره ملک 30تا  23هدف آیه 

 از ربوبیت خدای تعالی و  تهدید مشرکین بیان نشانه های بیشتری
ا تَشُكُروَن...!»    «قُْل ُهَو الَِّذى أَنشأَكْم َو َجعََل لَكُم السْمَع َو األَْبصَر َو األَْفئَِدةَ  قَِلیالً مَّ

دهد تا به هاى دیگرى از ربوبیت خداى تعالى را به مشركین تذكر مىهاین آیات نشان

وسیله آن به وحدانیت خدا در خلقت و تدبیر رهنمونشان شود و در آن مطالب را توأم با 

كند ، همچنان كه گفتیم همه سوره اینطور است ، چیزى كه هست تخویف و تهدید بیان مى

« بل لجوا فى عتو و نفور!» عالى بعد از آنكه در جمله:باید این را در نظر بگیریم كه خداى ت

به لجاجت و عناد آنان در باره حق اشاره كرد ، سیاق را از خطاب به آنان برگردانید و 

كرد و فرمود: حاال تو با « ص»روى سخن از ایشان برتافته خطاب را متوجه رسول خدا

یت من در خلقت و تدبیر را كه هاى ربوبآنان سخن بگو! بگوششان بخوان! آیات و نشانه

همه بر یگانگى من در ربوبیت داللت دارند به یادشان بیاور! و از عذاب من انذارشان 

قل هو الذى ...! قل هو الذى ذرأكم ...! قل انما العلم ...! قل أ رأیتم ان اهلكنى هللا ...!  » كن:

فرماید: در همه این آیات مى كه...!« قل هو الرحمن ...! قل ا رأیتم ان أصبح ماؤكم غورا 

 تو بگو چنین و چنان! 

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره قلم
 ( 613ص :  19المیزان ج : )  

 

 از اطاعت و مداهنه با مشرکین  نهی شدیدرسول هللا و  لق عظیمخُ تعریف از 

ِحیِم! ن!  َو اْلقَلَِم!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ! َما أَنت بِنِْعَمِة َربِّك بَِمْجنُوٍن!  َو إِنَّ لَك َو َما یَسطُرونَ  بِسِم َّللاَّ

 قلم( /33تا1...!« )!  َو إِنَّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظیمٍ ألَْجراً َغیَر َمْمنُونٍ 

هاى ناروایى كه مشركین به وى زده را به دنبال تهمت« ص»این سوره رسول خدا

هاى جمیل و پاسدارى از دهد و به وعدهت و دلدارى مىو او را دیوانه خوانده بودند ، تسلی

سازد و آن جناب را به شدیدترین وجهى از اطاعت مشركین و خلق عظیمش دلخوش مى

 كند كه در برابر حكم پروردگارش صبر كند! مداهنه با آنان نهى نموده ، امر اكید مى
 

 635ص :   19المیزان ج :                                     سوره قلم 52تا  34هدف آیه 

 تکذیب گران عذاب آخرتیپرهیزکاران و  نعیم بهشتیبیان 
 ...!« إِنَّ ِلْلُمتَِّقیَن ِعنَد َربِهْم َجنَِّت النَِّعیمِ » 

كرده بود « ص»گران رسول خدااین آیات دنباله تهدیدهایى است كه در باره تكذیب

هاى نعیم سازد كه مردم با تقوى در بهشتمىو عذاب آخرتى آنان را به این بیان مسجل 

توانند امید كرامتى از خدا داشته گران و متقین یكسان نیستند، پس نمىهستند و اینكه تكذیب

نه  هاى دنیا در اختیار دارند استدراج و امالء استباشند و چون مجرمند آنچه هم از نعمت
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كند به اینكه در برابر حكم امر مى را« ص»نعمت و كرامت و نیز در این آیات رسول خدا 

 نماید!پروردگارش صبر كند و این امر را تاكید مى

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره الحاقه
 ( 652ص :  19المیزان ج : )  

 

 و کیفر تیره بختان و پاداش سعادتمندان  بیان اوصاف قیامت
 « ِ ِحیِم الحبِسِم َّللاَّ ْحَمِن الرَّ  «اقَّةُ...!ةُ ! َو َما أَْدَراك َما الحاقَّ الحاقَّةُ! َما  الرَّ

  الحاقه(/12تا 3)                                                                

آورد، در اینجا قیامت را حاقه نامیده، این سوره مساله حاقه یعنى قیامت را به یاد مى

خن را در سه فراز سوق داده، در جاى دیگر قارعه و واقعه خوانده است و در این آیات س

كند كه منكر قیامت بودند و خداى هایى را ذكر مىدر فصلى به طور اجمال سرانجام امت

 تعالى آنان را به اخذى رابیه) عقوبتى شدید( بگرفت . 

كند و اینكه در آن روز مردم دو گروهند ، و در فصلى اوصاف حاقه را بیان مى

  شمال ، یكى اهل سعادت و دیگرى اهل شقاوت!یكى اصحاب یمین و یكى اصحاب 

و در فصل سوم در راستى و درستى خبرها و سخنان قرآن تاكید نموده ، آنها را 

  كند!حق الیقین معرفى مى
 

 

 661ص :   19المیزان ج :                                     سوره الحاقه 37تا  13هدف آیه 

 با برخی از مشخصاتش معرفی روز قیامت
  «فَِإذَا نُِفَخ فى الصوِر نَْفَخةٌ َوِحَدةٌ...!» 

اى از اى از نشانیها و مقدماتش و شمهاین آیات فصل دومى است كه حاقه را با پاره

 كند . دهد معرفى مىوقایعى كه در آن روز رخ مى
 

 672ص :   19المیزان ج :                                     سوره الحاقه 52تا  38هدف آیه 

 درآن خبرهای قیامتبرای تصدیق حقانیت  لزوم تصدیق قرآنبیان 
 ...! «فاَل أُْقِسُم بَِما تُْبِصُرونَ » 

این دسته از آیات ، فصل سوم از آیات سوره است كه مطالب سابق مربوط به حاقه 

ا با تصدیق قرآن حقانیت خبرهایى كه از مساله كند، ترا به لسان تصدیق قرآن تاكید مى

  . ثابت شود قیامت داد
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 هدف و فلسفه نزول سوره معارج

 ( 3ص :  20المیزان ج : )  
 

 قیامت برای کفاربیان عذابهای واقع در 

ِحیِم!  سأََل سائُل بِعَذَاٍب َواقِعٍ »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  معارج( /18تا1...!« )بِسِم َّللاَّ

خواهد روز قیامت را توصیف دهد این است كه مىدست مى آنچه سیاق این سوره

 كند به آن عذابهایى كه در آن براى كفار آماده شده، از همان آغاز ، سخن از عذاب دارد.

كند به كند كه از عذاب الهى كفار پرسیده و اشاره مىسؤال سائلى را حكایت مى

تواند از آمدنش جلوگیر شود و نیز عذابى است انعى نمىاینكه این عذاب آمدنى است و هیچ م

پندارند ، آنگاه به صفات آن روز و عذابى كه براى آنان تهیه نزدیك ، نه دور كه كفار مى

پردازند استثنا شده پرداخته ، مؤمنین را كه به انجام وظائف اعتقادى و عملى خود مى

 كند.مى
 16ص :   20المیزان ج :                                      سوره معارج 35تا  19هدف آیه 

  حرص آدمیاز غریزه  استفاده صحیحراهبری 
 ...!« إِنَّ االنسَن ُخِلَق َهلُوعاً » 

اى كه انسان را به رذیله اعراض از یاد خدا و به این آیات به اولین سبب و انگیزه

كند ، دارد اشاره مىشدن وامى جمع اموال و گنجینه كردن آن و در آخر دچار آتش خالد

و آن سبب عبارت است از حالتى در انسان به نام  «لظى،  نزاعة للشوى!» آتشى كه فرمود:

كه حكمت الهى اقتضا كرد آدمى را به این صفت بیافریند، تا به وسیله  -شدت حرص -هلع 

ین خود باشد هدایت شود ، چیزى كه هست ااین صفت به آنچه مایه خیر و سعادتش مى

سازد و به جاى اینكه در راه انسان است كه این مایه سعادت خود را مایه بدبختى خود مى

كند و همین مایه سعادت خویش را سعادت خود صرف كند ، در راه بدبختى خود صرف مى

كنند، كه در كند، مگر كسانى كه ایمان آورده و عمل صالح مىمایه هالكت دائمى خود مى

 احترام برخوردارند .  جنات از عزت و
 

 27ص :   20المیزان ج :                                     سوره معارج 44تا  36هدف آیه 

 به خصام و بگومگوی رسول هللا با کافران  دستور پایان دادن
 ...!« فََما ِل الَِّذیَن َكفَُروا قِبَلَك ُمْهِطِعینَ » 

سوره در ذیل داستان درخواست عذاب بیان  بعد از آنكه در فصل اول از آیات این

» كرد كه عذابى واقع شدنى دارند، كه هیچ دافعى از آن نیست و آن عذاب آتشى است 

كند و گنجینه كه هر اعراضگر و هر كسى را كه مال جمع مى« نزاعة للشوى» و « متلظى

 كشد.سازد به سوى خود مىمى

مالك گرفتارى آنان به این بدبختى را  و نیز بعد از آنكه در فصل دوم از آن آیات
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ذكر كرد و فرمود كه: مالك آن این است كه انسان مجهز به غریزه هلع و غریزه حب خیر 

كند در كشاند و وادار مىها او را به پیروى هواى نفس مىبراى خویش است و این غریزه

اش مبتال آتش جاودانه شود استكبار كند و از این راه بهبرابر هر حقى كه با آن مواجه مى

كند، آتشى كه به جز صالحان و معتقدین به روز جزا و ترسندگان از عذاب پروردگار ، مى

 یابد . كسى از آن نجات نمى

روى سخن را به همان كفار  -كه فصل سوم است  -اینك در این فصل از آیات 

چون ایشان دورادور گوید ، نموده مثل كسى كه از رفتار آنان به تعجب آمده ، سخن مى

شوند ، اما با جدا نمى اند و از اورا گرفته چپ و راست او را احاطه كرده« ص»رسول خدا 

اند ، ولى دلهایشان از آن جناب دلهایى متفرق و با چشم ظاهرى به آن جناب اقبال نموده

طورند؟ فرماید: چرا اینان ایناعراض دارد، لذا رسول گرامى خود را مخاطب قرار داده مى

آیا یك یك اینان انتظار دارند در عین اینكه كافرند داخل در جنت نعیم شوند؟ با اینكه خداى 

سبحان مقدر فرموده با جنت خود به جز افراد مؤمن را كه خود استثنا كرده كسى را گرامى 

حكم  خواهند از خدا سبقت بگیرند و او را عاجز سازند؟ وندارد، آیا اینها با این توقعشان مى

اى او را نقض و تقدیر او را باطل سازند؟ حاشا كه بتوانند، زیرا خدایى كه آنان را از نطفه

مقدار آفریده قادر است از همین نطفه كه آنان را آفریده كسانى بهتر از ایشان خوار و بى

  . بیافریند، كسانى كه او را بپرستند و داخل جنتش شوند

دهد به اینكه خصام و ود را دستور مىو در آخر این فصل رسول گرامى خ

بگومگوى با آنان را تعطیل كند و آنان را به حال خودشان وا گذارد، تا همچنان به لجبازى 

  و سرگرمى خود مشغول باشند، تا آن روزى را كه وعده رسیدنش داده شده دیدار كنند!
 

 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره نوح
 ( 37ص :  20المیزان ج : )  

  حضرت نوحرسالت و مبارزات  شرح
ً إِلى قَْوِمِه أَْن أَنِذْر قَْوَمك ِمن قَْبِل أَن یَأْتِیَُهمْ »  ِحیِم ! ِإنَّا أَْرسْلنَا نُوحا ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  َعذَاٌب بِسِم َّللاَّ

  نوح(/24تا1«)أَِلیٌم...!

و  این سوره اشاره می کند به رسالت نوح به سوى قومش و به اجمالى از دعوتش

اینكه قوم او اجابتش نكردند و در آخر به پروردگار خود شكوه نمود و نفرینشان كرد و براى 

اش شود استغفار كرد و به خود و پدر و مادر خود و هر مرد و زنى كه با ایمان داخل خانه

 اینكه در آخر عذاب بر آن قوم نازل شده ، همگى غرق شدند!
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 54ص :   20المیزان ج :                                    سوره نوح 28تا  25هدف آیه 

 هالکت آنهاعلیه قومش و داستان « ع» شرح نفرین نوح
ا َخِطیئَتِهْم أُْغِرقُوا فَأُْدخِ »  مَّ ِ أَنصاراً...!لُوا نَاراً فَلَْم یِجُدوا لهُ ّمِ ن ُدوِن َّللاَّ  « م ّمِ

جناب علیه ایشان را حكایت این آیات داستان هالكت قوم نوح و تتمه نفرین آن 

 كند.مى
 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره جن
 ( 57ص :  20المیزان ج : )  

 

 «ص» رسول هللابه  ایمان آوردن جنشرح ماجرای 

ِحیِم! قُْل أُوِحَى إِلىَّ أَنَّ »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َن الجِ بِسِم َّللاَّ ً عَجباً   نّ هُ استََمَع نَفٌَر ّمِ فَقَالُوا إِنَّا سِمْعنَا قُْرَءانا

 جن( /17تا1...!« ) 

كند كه صوت قرآن را شنیدند و این سوره به داستان چند نفر از طایفه جن اشاره مى

ایمان آورده ، به اصول معارف دین اقرار كردند. از این اشاره تسجیل نبوت رسول 

ه به وحدانیت خداى تعالى در ربوبیت و مساله شود و نیز این سورگیرى مىنتیجه« ص»خدا

 كند .معاد هم اشاره مى
  

 75ص :   20المیزان ج :                                    سوره جن 28تا  18هدف آیه 

 از سوره جن  نتیجه گیری
ِ أََحداً »  ِ فاَل تَْدُعوا َمَع َّللاَّ  ...!«َو أَنَّ اْلَمسِجَد َّللَّ

مساله نبوت تسجیل شده و مساله وحدانیت خداى تعالى و مساله معاد را در این آیات 

  كند.به عنوان نتیجه از داستان جن ذكر مى
 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره مزمل
 ( 92ص :  20المیزان ج : )  

 
 

 نماز شببا خواندن  دریافت وحیرسول هللا برای  آماده سازی

ُل ! قُِم الَّْیَل إاِل قَِلیالً ! نِّصفَهُ أَِو انقُص ِمْنهُ قَِلی»  ّمِ ِحیِم! یَأَیَها اْلُمزَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ الً! أَْو ِزْد َعلَْیِه بِسِم َّللاَّ

 مزمل( /19تا 1«  ) َو َرتِِّل اْلقُْرَءاَن تَْرتِیالً...!

كند به اینكه نماز شب بخواند، تا به این را امر مى« ص»این سوره رسول خدا

شود و آن قرآنى وسیله آماده و مستعد گرفتن مسؤولیتى گردد كه به زودى به او محول مى

اى كه دشمنان دهد در برابر حرفهاى بیهودهاست كه به وى وحى خواهد شد و دستورش مى
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خوانند صبر كند و به نحوى پسندیده از آنان اش مىانهزنند و شاعر و كاهن یا دیومى

گیرى نماید و در این آیات تهدید و انذارى هم به كفار شده و حكم صبر را به همه كناره

و مؤمنین قائل شده ذكر « ص»مؤمنین تعمیم داده، در آخر تخفیفى را كه براى رسول خدا 

 كند . مى

 در اول بعثت نازل شده است. هایى است كهاین سوره از نخستین سوره
 

 114ص :  20المیزان ج :                                      مزملسوره  20هدف آیه 

 به قرائت قرآنبرای مومنین و تبدیل آن  تخفیف نماز شب
ُر إِنَّ َربَّك یَْعلَُم أَنَّك تَقُوُم أَْدنى ِمن ثُلُثِى الَّْیِل َو نِصفَهُ َو ثُلُثَهُ َو »  ُ یُقَّدِ َن الَِّذیَن َمعَك  َو َّللاَّ طائفَةٌ ّمِ

 ِمنكم الَّْیَل َو النَهاَر  َعِلَم أَن لَّن تْحصوهُ فَتَاب َعلَْیكْم  فَاْقَرُءوا َما تَیَسَر ِمَن اْلقُْرَءاِن  َعِلَم أَن سیَُكونُ 

 ِ ْرضى  َو َءاَخُروَن یَضِربُوَن فى األَْرِض یَْبتَغُوَن ِمن فَضِل َّللاَّ ِ  مَّ   َو َءاَخُروَن یُقَتِلُوَن فى سبِیِل َّللاَّ

َ قَْرضاً َحسناً  َو َما تُقَدِّ  َكوةَ َو أَْقِرضوا َّللاَّ ُموا فَاْقَرُءوا َما تَیَسَر ِمْنهُ  َو أَقِیُموا الصلَوةَ َو َءاتُوا الزَّ

ِ ُهَو َخیراً َو أَْعظَم أَجْ  ْن َخیٍر تِجُدوهُ ِعنَد َّللاَّ ِحیمُ ألَنفُِسكم ّمِ َ َغفُوٌر رَّ َ  إِنَّ َّللاَّ  !«راً  َو استَْغِفُروا َّللاَّ

سخن در این آیه شریفه براى تخفیف دادن به دستورى است كه در اول سوره به 

در وسط سوره آن دستور را به ...!« ان هذه تذكرة » داد و در آیه:« ص»شخص رسول خدا

ن به نماز شب و تهجد!  در این آیه عموم مؤمنین تعمیم داد و آن عبارت بود از پرداخت

 خواهد بفرماید:مى

خدا از مؤمنین اكتفا كرد به هر مقدارى كه بتوانند از قرآن تالوت كنند، پس آیه  

خواهد دستور اول سوره را تخفیف دهد، نه اینكه آن را نسخ نموده از قیام در دو شریفه مى

 ثلث شب و یا نصف آن و یا ثلث آن منع كند . 

 

 

 

 دف و فلسفه نزول سوره مدثره
 ( 122ص :  20المیزان ج : )  

 

 معرفی قرآن کریمو « ص»به رسول هللا اولین دستور انذاربیان 

ثُِّر! قُْم فَأَنِذْر »  ِحیِم!  یَأَیَها اْلُمدَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   مدثر(/7تا1...!«)بِسِم َّللاَّ

 این سوره مشتمل بر مطالب زیر است:

دهد به اینكه مردم را انذار كند و این را دستور مى« ص»اول اینكه رسول خدا  

دستور را با لحنى و در سیاقى بیان كرده كه از آن پیداست جزو دستورهاى اوائل بعثت 

 است . 

  كند به عظمت شان قرآن و جاللت قدرش.دوم اینكه اشاره مى

سحر به آن دهند تهدید  و كسانى  سوم اینكه كسانى را كه منكر قرآن شوند و نسبت

  را كه از دعوت قرآن سربتابند مذمت كرده است.

آنچه یقینى و مسلم است این است كه این سوره در اوائل بعثت نازل شده و جزو 
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اى كه در این فصل آوردیم متضمن امر به انذار هاى قرآنى است و آیات هفتگانهاولین سوره

  خداى تعالى به آن سفارش فرموده است.و سایر لوازم انذار است، كه 
 

 131ص :   20المیزان ج :                                    سوره مدثر 31تا  8هدف آیه 

 به قرآن کریم تهدید طعنه زنندگان
 « فَِإذَا نُِقَر فى النَّاقُوِر...!» 

و بعضى از  خواندنددر این آیات شریفه به طعنه زنندگان به قرآن كه آن را سحر مى

  . كردند ، تهدید شدیدى شده استحقائق آن را استهزاء مى
 

 147ص :   20المیزان ج :                                    سوره مدثر 48تا  32هدف آیه 

 از تهمت هاقرآن کریم  تنزیه
 ...!« كال َو اْلقََمِر » َ

تنزیه گردیده و این معنا هایى كه بدان زده شده در این آیات قرآن كریم از تهمت

مسجل گشته كه قرآن یكى از آیات كبراى حق است و در آن انذار تمامى بشر است و در 

  كشاند!پیرویش آزادى نفوس از گروگان اعمال است، اعمالى كه او را به سوى سقر مى
 

 155 ص :  20المیزان ج :                                  سوره مدثر 65تا  49هدف آیه 

 آنان از حق عوامل دوریبه سوی قرآن و بیان  دعوت کفار
 ...!« ْم َعِن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضینَ فََما لهُ » 

گیرى از وعد و وعیدهاى گذشته را به صورت تعجب از اعراض در این آیات نتیجه

كفار از تذكرات قرآن و تنفرشان از حق صریح بیان كرده ، گویا فرموده : وقتى جریان 

شود كه دعوت حق را اجابت نموده ، به وسیله تذكرات قرآن بدین قرار است عقال واجب مى

تابند ، نه ، ست كه چطور باز هم از این تذكر روى بر مىمتذكر شود ، پس بسیار عجیب ا

تكشان توقع دارند كه كتابى نه ، علت اصلى این است كه اینان به رسالت ایمان ندارند و تك

از خدا بر یك یك آنان نازل گردد ، نه ، بلكه علت این است كه از آخرت ترس ندارند و در 

 شوند . مىنتیجه از وعید و تهدیدهاى قرآن متنبه ن

كند و آنگاه روى سخن را به خود آنان كرده، مجددا آن تذكره را بر آنان عرضه مى

در قبول و رد آن مخیرشان نموده ، تا اگر خواستند قبول كنند و اگر خواستند رد كنند ، لیكن 

توانند با خواست خود خداى سبحان را باید بدانند كه در این خواستن مستقل نیستند و نمى

توانند متذكر شوند ، مگر وقتى كه خدا بخواهد و حكم قدر جز سازند و به همین جهت نمىعا

 به طور قطع در میان آنان نیز جارى است . 
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 هدف و فلسفه نزول سوره قیامت
 ( 162ص :  20المیزان ج : )  

 

 کبری نشانه های قیامتو  خبر وقوعبیان 

ْحَمِن »  ِ الرَّ ِحیِم!   ال أُْقِسُم بِیَْوِم اْلِقیََمِة! بِسِم َّللاَّ  قیامت(/15تا1...« )الرَّ

زند ، نخست از وقوع روز بیان این سوره پیرامون مساله قیامت كبرى دور مى

دهد و در مرحله دوم آن روز را یكبار با ذكر چند نشانه و بار دیگر با قیامت خبر مى

دهد كه اولین قدم در كند ، و خبر مىاجمالى از سرگذشت انسان در آن روز توصیف مى

سیر به سوى قیامت مرگ است و در مرحله سوم سوره را با استدالل بر قدرت خداى تعالى 

ر كند همانطور كه خداى تعالى بر خلقت نخستین عالم قادبر اعاده عالم ختم نموده، اثبات مى

 ! ، كه همان قیامت است قادر استبود همچنین بر خلقت بار دوم آن
 

 172ص :   20المیزان ج :                           سوره قیامت         40تا  16هدف آیه 

 در قیامت بیان وضع مردم 
ك بِِه ِلسانَك ِلتَْعَجَل بِهِ »   ...!« ال تَحّرِ

این آیات تتمه صفات روز قیامت است ، البته از این نظر كه مردم در آن روز چه 

اى شكفته و دلى شاد اى كه چهرهاند، طایفهمردم در آن روز دو طایفهحالى دارند و اینكه 

كند اى درهم كشیده و دلى نومید از نجات دارند و اشاره مىاى دیگر كه چهرهدارند و طایفه

كند به اینكه و سپس اشاره مى شود!به اینكه آغاز این تقسیم از زمان احتضار شروع مى

ارند، همان خدایى كه او را در آغاز آفرید قادر است بار دیگر او گذانسان را آزاد و رها نمى

 شود . را زنده كند و در اینجا سوره ختم مى

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره دهر
 ( 190ص :  20المیزان ج : )  

 

 درآخرت  عذابهای کفارو  نعمتهای ابرارو  توصیف  خلقت انسانبیان 

ْحَمِن »  ِ الرَّ ْذُكوراً...!بِسِم َّللاَّ ْهِر لَْم یَُكن شْیئاً مَّ َن الدَّ ِحیِم! َهْل أَتى َعلى االنسِن ِحیٌن ّمِ تا  1«  ) الرَّ

  دهر( /22

این سوره در آغاز، خلقت انسان را بعد از آنكه نامى از او در میان نبود خاطرنشان 

هدایت كرد ، فرماید كه خداى تعالى او را به راهى كه تنها راه اوست سازد و سپس مىمى

فرماید براى كافران كند. آنگاه مىگزارد و یا كفران مىحال یا این انسان شكر هدایتش را مى

ها را در انواعى از عذاب و براى ابرار الوانى از نعمت آماده كرده ، و اوصاف آن نعمت

دهد و همین دلیل است بر اینكه مقصود اصلى هم بیان همین جهت طى هجده آیه شرح مى
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 بوده است. 

پس از بیان اوصاف آن نعمت ، روى سخن را به رسول گرامى خود نموده 

فرماید : قرآن نازل شده از ناحیه اوست ، و مایه تذكر بشر است ، پس باید كه در برابر مى

هاى كفار را پیروى نكند و باید كه پروردگار حكم پروردگار خود صابر باشد و هوا و هوس

  د.ده بیفتد و شبى طوالنى تسبیح گویه یاد بیاورد و براى او شبها به سجخود را صبح و شام ب
 

 

 224ص :   20المیزان ج :                                   سوره دهر 31تا  23هدف آیه 

 از کفار و مشرکین و منافقین « ص»رسول هللا دستور عدم اطاعت 
ْلنَا َعلَْیك اْلقُْرَءاَن تَنِزیالً...!»   « إِنَّا نْحُن نَزَّ

بعد از آنكه خداى سبحان جزاى أبرار را بیان كرد و فرمود كه در برابر صبرى كه 

در راه خدا كردند چه پاداشها از نعیم مقیم ابدى و ملك عظیم برایشان تهیه دیده ، اینك در 

كند به اینكه گرامى خود نموده و او را امر مى این فصل از سوره خطاب را متوجه رسول

مندان به زندگى باز هم در برابر حكم پروردگارش صبر كند و این گنهكاران كافر و عالقه

اند اطاعت نكند، نه مشركین را و زودگذر دنیا را كه از آخرت روى گردانده به دنیا چسبیده

اینكه همواره به یاد نام پروردگارش باشد و نه سایر كفار را و نه منافقین و هواپرستان را و 

براى او سجده كند و مستمرا او را تسبیح گوید، آنگاه همین فرمان را براى همه امت 

 !« ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیال  » فرماید:عمومیت داده ، مى

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره مرسالت
 ( 232ص :  20المیزان ج : )  

 

 منکران آنو تهدید شدید  از یوم الفصلبیانی  

ِحیِم! َو اْلُمْرسلَِت ُعْرفاً »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  مرسالت( /15تا 1...!« ) بِسِم َّللاَّ

این سوره یوم الفصل كه همان روز قیامت است را خاطر نشان ساخته ، خبر از 

كند و این تاكید خود را با تهدید شدیدى به منكرین آن و انذار و تبشیر وقوع آن را تاكید مى

بینیم كند، براى اینكه مىبه دیگران توأم نموده، جانب تهدید را بیش از سایر مطالب تاكید مى

 « گران!واى در آن روز بر تكذیب -ویل یومئذ للمكذبین » فرماید:ده مرتبه مى
 

 

 243ص :   20المیزان ج :                                  سوره مرسالت 50تا  16هدف آیه 

 اثبات یوم الفصلبرای یگانگی خدا در ربوبیت از طریق  بیان حجتهائی
ِلیَن...!»   « أَ لَْم نْهِلِك األَوَّ

كند، هایى است كه بر یگانگى خداى تعالى در ربوبیت داللت مىاین آیات حجت  

اى است كه به حكم آن باید یوم الفصلى باشد و در آن مكذبین به جزاى خود برسند و نیز أدله

به كیفرهایى كه براى آنان تهیه شده و به نعمت و كرامتى كه براى مردم با تقوى آماده شده 
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ره را با توبیخ و مذمت منكرین كه از عبادت خدا و ایمان به گفتار او كند و سواشاره مى

 ورزند، ختم نموده است.استكبار مى

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره نباء
 ( 255ص :  20المیزان ج : )  

 

 قیامت و یوم الفصل خبر عظیمبیان 

ِحیِم!  َعمَّ یَتَساَءلُونَ »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   نباء(/16تا1...!« )النَّبَِإ اْلعَِظیمِ ! َعِن بِسِم َّللاَّ

این سوره متضمن خبر از آمدن یوم الفصل و صفات آن و استدالل بر حقیقت آن و 

پرسند، شود كه مردم از یكدیگر از خبر قیامت مىتردیدناپذیرى آن است و از اینجا آغاز مى

فرماید: به زودى از آن آگاه خواهند شد و آنگاه در سیاق جواب و با لحنى تهدیدآمیز مى

اى كند كه نظام مشهود در عالم با تدبیر حكیمانهاین دلیل استدالل مىسپس براى ثبوت آن به 

ترین داللت را دارد بر اینكه بعد از این نشئه دنیاى متغیر و كه در آن است، بهترین و روشن

اى كه در آن عمل هست و جزا نیست فنا پذیر ، نشئه ثابت و باقى هست  و به دنبال این خانه

آن جزا هست و عمل نیست ، پس در این میان روزى هست كه نظام اى هست كه در ، خانه

 دهد . جارى در این عالم از آن خبر مى

كند كه مردم همگى در آن احضار توصیف مى سپس آن روز را با ذكر حوادثش

گردند ، طاغیان به سوى عذابى دردناك و متقین به سوى شوند و همه یكجا جمع مىمى

  كند!وند و در آخر، كالم را با یك جمله تهدیدآمیز ختم مىشنعیمى مقیم منتقل مى
 

 266ص :   20المیزان ج :                                  سوره نباء 40تا  17هدف آیه 

  یوم الفصلاز  احواالتیبیان  

 ...!« إِنَّ یَْوَم اْلفَصِل كاَن ِمیقَتاً » 

به طور اجمال بدان اشاره « لمون!كال سیع» این آیات یوم الفصل را كه در جمله:

گذرد و در دهد كه در آن روز به طاغیان و متقیان چه مىكرده بود توصیف نموده، شرح مى

 كند . آخر ، سوره را با تهدیدى كه به منزله نتیجه است ختم مى

 

 هدف و فلسفه نزول سوره نازعات
 ( 288ص :  20المیزان ج : )  

 

 قیامت وقوعمؤکدی از  بیان خبرهای

ِحیِم! َو النَِّزَعِت َغْرقاً...!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  نازعات(/41تا1« )بِسِم َّللاَّ

در این سوره خبرهاى مؤكدى از وقوع قیامت آمده و از طریق تدبیر ربوبى كه 

اش تقسیم شدن مردم به دو طایفه بهشتى و دوزخى است، بر وقوع آن استدالل كرده و نتیجه



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                             کتاب هفتاد و ششم: هدف آیه ها و سوره های قرآن 2 142

پرسیدند كه قیامت چه وقت است؟ و با مى« ص»در آخر با اشاره به اینكه از رسول خدا

 كند. پاسخ به این سؤال سوره را ختم مى
 

 316ص :   20المیزان ج :                                  سوره نازعات 46تا  42هدف آیه 
 

 در خدای تعالی علم به وقوع قیامتانحصار 

  ...!«َعِن الساَعِة أَیَّاَن ُمْرساَها یَسئَلُونَك » 

كند در این چهار آیه متعرض سؤال مشركین از زمان قیام قیامت شده ، آن را رد مى

، به اینكه علم به آن نزد احدى نیست و كسى به جز خداى تعالى از آن خبر ندارد و خداى 

 تعالى علم به آن را به خود اختصاص داده است.

 

 

 نزول سوره عبسهدف و فلسفه 
 ( 323ص :  20المیزان ج : )  

 

  به طاغوتهاو بی اعتنائی  توجه به فقرای اهل آخرتبر  تاکید

ِحیِم!  َعبَس َو تََولى»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  عبس( /16تا1...!«  ) بِسِم َّللاَّ

غرض سوره، عتاب هر كسى است كه ثروتمندان را بر ضعفاء و مساكین از 

شمارد، بعد از كند و اهل آخرت را خوار مىدارد، اهل دنیا را احترام مىمىمؤمنین مقدم 

مقدارى انسان در خلقتش و اینكه در تدبیر این عتاب رشته كالم به اشاره به خوارى و بى

 كندامورش سراپا حاجت است و با این حال به نعمت پروردگار و تدبیر عظیم او كفران مى

 دهد.ا با ذكر قیامت و جزاء و تهدید مردم خاتمه مىكشیده شده و در آخر سخن ر
  

 334ص :   20المیزان ج :                                  سوره عبس 42تا  17هدف آیه 

  ربوبیت الهیدر کفر به  بیان اصرار انسان
 ...!«  قُتَِل االنسُن َما أَْكفََرهُ » 

اینكه در كفر به ربوبیت رب خود كند و از در این فصل نخست انسان را نفرین مى

فهماند كند و آنگاه به حدوث و بقاى او اشاره نموده مىورزد تعجب مىاصرار و مبالغه مى

كه انسان نه مالك چیزى از آفرینش خویش است و نه مالك چیزى از تدبیر امورش، بلكه 

اش كرد و آنگاه رىگیمقدار آفریده و سپس اندازهاى بىخداى سبحان است كه او را از نطفه

میراند و به قبر داخلش راه را برایش آسان ساخت و در آخر هم او است كه وى را مى

  . سازداش مىكند و هر وقت كه بخواهد دوباره زندهمى

پس خداى سبحان یگانه رب و خالق و مدبر امر او است، آن هم نه تنها در حدوثش 

مدبر او است، ولى این انسان كفرانگر ، فرمان اش بلكه در بقایش و تا آخرین لحظه هستى

 شود . برد و به هدایت او مهتدى نمىاو را نمى

خورد نگاه كند ، كه یكى از مظاهر تدبیر و اگر انسان تنها و تنها به طعامى كه مى
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خدا و مشتى از دریاى رحمت او است، آن وقت به تدبیر وسیع پروردگارش و لطیف صنع 

نچنانكه عقلش مبهوت شود و هوشش از سر بدر رود ، در حالى كه برد ، آاو پى مى

هاى دیگرى است كه از حیطه شمار هاى خدا تنها طعام نیست و در این میان نعمتنعمت

 بیرون است! 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره تکویر
 ( 347ص :  20المیزان ج : )  

 

 قیامت های مقدمات و نشانهبیان 

 « ِ َرت...!بِسِم َّللاَّ ِحیِم! إِذَا الشْمس ُكّوِ ْحَمِن الرَّ   تکویر(/14تا1«)الرَّ

اى از آنچه اى از مقدمات و نشانیهاى آن و پارهاین سوره روز قیامت را با ذكر پاره

كند كه : شود و آن روز را چنین توصیف مىشود متذكر و یادآور مىدر آن روز واقع مى

گردد و سپس قرآن را توصیف باشد كشف مى روزى است كه در آن عمل انسان هر چه

كند به اینكه از القاآتى است كه رسولى آسمانى كه فرشته وحى است آن را به رسول مى

القاء كرده و از القاآت شیطانى نیست و رسول خدا هم دیوانه نیست كه شیطانها « ص»خدا

 او را دست انداخته باشند . 
 

 354ص :   20المیزان ج :                                  سوره تکویر 29تا  15هدف آیه 

 وحی قرآن  صیانت ازکفار و  از تهمت های« ص»رسول هللا تنزیه
نَِّس »  ُُ  ...!«  فاَل أُْقِسُم بِالْخ

كه مشركین آن  -از جنون است « ص»این آیات در مقام منزه داشتن رسول خدا

زه داشتن قرآنى كه آورده از مداخله شیطان است، و نیز من -جناب را بدان متهم كرده بودند 

كند، ملكى كه فرماید: قرآن او كالم خداى تعالى است كه ملك وحى آن را به وى القاء مىمى

كند و نیز قرآن او هشدارى است كه به اذن خدا هر كسى هرگز در رسالت خود خیانت نمى

 كند . را كه بخواهد راه راست را بیابد هدایت مى

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره انفطار
 (  364ص :   20المیزان ج : )  

 

 اصول کیفر و پاداش اعمالروز قیامت  و  عالمت ها و وقایعبیان 

ِحیِم!  إِذَا السَماُء انفَطَرت»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   انفطار(/19تا1...!« ) بِسِم َّللاَّ

كند و خود هاى متصل به آن تحدید مىاین سوره روز قیامت را با بعضى از عالمت

كند و آن این شود معرفى مىآن روز را هم به بعضى از وقایعى كه در آن روز واقع مى

است كه در آن روز تمامى اعمالى كه انسان خودش كرده و همه آثارى كه بر اعمالش 
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اند محفوظ مانده ، در آن روز جزاء كه موكل بر او بودهمترتب شده و بوسیله مالئكه حفظه 

 شود . داده مى

اگر اعمال نیك بوده با نعیم آخرت و اگر زشت بوده و ناشى از تكذیب قیامت بوده ، 

شود ، دوزخى كه خود او افروخته و جاودانه در آن خواهد زیست. با دوزخ پاداش داده مى

گیرد ، كه آن روزى است كه هیچ كسى ز سر مىآنگاه دوباره توصیف روز قیامت را ا

 براى خودش مالك چیزى نیست و امر در آن روز تنها براى خداست.  

  این سوره از آیات برجسته قرآن است!

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره مطففین
 ( 377ص :  20المیزان ج : )  

 

 به کیفر روز قیامت  تهدید کم فروشان

 « ِ ْلُمطفِِّفینَ بِسِم َّللاَّ ِحیِم!  َوْیٌل لِّ ْحَمِن الرَّ   مطففین(/21تا1...!«  ) الرَّ

فروشان را فروشى در كیل و وزن آغاز شده و كماین سوره با تهدید مرتکبین كم

شوند. این كند به اینكه در یوم عظیم كه روز قیامت است براى جزا مبعوث مىتهدید مى

 دهد.آید خاتمه مىروز بر سر فجار و ابرار مى مطلب را با تفصیل جریانى كه در آن
 391ص :   20المیزان ج :                                  سوره مطففین 36تا  22هدف آیه 

 در بهشت و نزد خدای تعالی عظمت مقام ابراربیان 
 ...!« إِنَّ األَْبَراَر لَِفى نَِعیمٍ » 

عظمت مقام آنان نزد خداى تعالى و در این آیات تا حدودى جاللت قدر ابرار و 

فرماید: این ابرار كه امروز مورد استهزاء و خرمى زندگى در بهشتشان را بیان نموده، مى

رسد تماشا طعنه كفارند ، به زودى به كفار خواهند خندید و عذابى را كه به ایشان مى

 خواهند كرد . 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره انشقاق
 ( 398ص :  20المیزان ج : )  

 
 

  نتیجه عملشخود و دیدار پروردگار به سوی  سیر هر انسانبیان 

ِحیِم!  إِذَا السَماُء انشقَّت...!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   انشقاق(/25تا1« ) بِسِم َّللاَّ

كند كه براى انسان سیرى است به این سوره به قیام قیامت اشاره نموده ، بیان مى

مسیر هست تا پروردگارش را دیدار كند و خداى تعالى به  سوى پروردگارش ، او در این

كند و آیات مقتضاى نامه عملش به حسابش برسد. در این آیات این مطالب را تاكید مى

  مربوط به تهدیدش از آیات بشارتش بیشتر است!
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 هدف و فلسفه نزول سوره بروج
 ( 411ص :  20المیزان ج : )  

 

  استقامت در راه خداصبر و مومنین به  تشویق

ِحیِم!  َو السَماِء ذَاِت اْلبُروج...!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   بروج(/22تا1«  )بِسِم َّللاَّ

این سوره مشتمل بر انذار و بشارت است و در آن به سختى كسانى را انذار كرده 

، نظیر كنند اند شكنجه مىكه مردان و زنان مسلمان را به جرم اینكه به خدا ایمان آورده

كردند كردند ، آنان را شكنجه مىچنین مى« ص»مشركین مكه كه با گروندگان به رسول خدا

كردند و تا از دین اسالم به شرك سابق خود برگردند ، بعضى از این مسلمانان صبر مى

شدند و اینها گشتند و لو شكنجه به هر جا كه خواست برسد و بعضى برگشته مرتد مىبرنمى

  ند كه ایمانى ضعیف داشتند.افرادى بود

كند و اى به اصحاب اخدود مىخداى سبحان در این آیات قبل از این مطالب اشاره

اى هم به این خود تشویق مؤمنین به صبر در راه خداى تعالى است، دنبال این داستان اشاره

و وعده « ص»سرگذشت لشكریان فرعون و ثمود دارد و این مایه دلخوشى رسول خدا

 ت به آن جناب و تهدید مشركین است! نصر
 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره طارق

 ( 427ص :  20المیزان ج : )  
 

 حقیقت آن روزو اشاره به  انذار مردم از معاد

ِحیِم!  َو السَماِء َو الطاِرِق! َو َما أَْدَراك َما الطاِرقُ »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  «الثَّاقِب...!! النَّْجُم  بِسِم َّللاَّ

 طارق(/17تا1)  

در این سوره مردم را به معاد انذار كرده و استدالل كرده به اطالق قدرت و سخن 

كند و سوره را با تهدید كفار ختم را با تاكید ایفاء نموده و ضمنا به حقیقت آن روز اشاره مى

  نماید.مى
 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره اعلی
 ( 437:ص   20المیزان ج : )  

 

 خدای تعالی  توحید و تنزیه الیق ساحتامر به 

َر فََهَدى...!»  ى! َو الَِّذى قَدَّ ِحیِم!  سبِّح اسَم َربِّك األَْعلى! الَِّذى َخلََق فَسوَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِسِم َّللاَّ

  اعلی(/19تا1)   

در این آیات به توحید خداى تعالى امر شده ، توحیدى كه الیق به ساحت مقدس او 
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اش از اینكه نام مقدسش با نامى دیگر ذكر شود و یا چیزى باشد و نیز به تنزیه ذات متعالیه

كه باید به او مستند شود بغیر او نسبت دهند ، مثال كسى دیگر را در خلقت و تدبیر و رزق 

دهد، تایید به وسیله علم و حفظ و نیز وعده تایید مى« ص»و به رسول خداشریك او بدانند 

اه موفق به تبلیغ و دعوت ترین رترین طریق و مناسبدهد كه او را از آسانوعده مى

 . بفرماید

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره غاشیه
 ( 454ص :  20المیزان ج : )  

 

 در قیامت بختانسعادتمندان و تیره استقرار  تعیین جایگاه

ِحیِم ! َهْل أَتَاك َحِدیث اْلغَِشیَِة...!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   غاشیه(/26تا1« ) بِسِم َّللاَّ

سوره غاشیه سوره انذار و بشارت است و غاشیه همان روز قیامت است كه بر 

كند و در این سوره قیامت را با شرح حال مردم توصیف مردم از هر سو احاطه پیدا مى

اى در جایى ها و هر طائفهشوند سعیدها و شقىكند از این جهت كه به دو دسته تقسیم مىمى

گردند یكى در بهشت و دیگرى در دوزخ و رشته كالم ىكه برایشان آماده شده مستقر م

دهد كه مردم را تذكر دهد به اینكه را دستور مى« ص»شود كه رسول خدابدینجا كشیده مى

مقام ربوبى چه فنونى از تدبیر در این عالم بكار برده، فنونى كه هر یك داللت دارد بر 

كه بازگشتشان به سوى او و ربوبیت او براى همه عالم و براى خصوص ایشان و این

 حسابرسى اعمالشان با او است! 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره فجر
 ( 464ص :  20المیزان ج : )  

 

 مال دنیا  اعطا و منعاز طریق  امتحان الهیبیان 

ِحیِم! َو اْلفَْجِر! َو لَیَاٍل َعشٍر! َو الشْفع َو اْلَوتِْر..!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  فجر( /30تا1« )بِسِم َّللاَّ

در این سوره تعلق به دنیا بدان جهت كه طغیان و كفران به دنبال دارد ، مذمت شده 

كه انسان به  سازدو اهل دنیا را به شدیدترین عذاب دنیا و آخرت تهدید نموده، روشن مى

كند اگر خدا به او نعمتى داده به خاطر آن است كه نزد خدا خاطر كوتاه فكریش خیال مى

كرامت و احترامى دارد و آنكه مبتال به فقر و فقدان است، به خاطر این است كه در درگاه 

مقدار است، ولى به خاطر پندار غلطش هر فساد و طغیانى را مرتكب خدا خوار و بى

كند و دومى هم به خاطر آن و آن پندار غلط را روپوش و رفوى خطاهاى خود مىشود مى

دهد،( و حال آنكه امر بر او مشتبه شده ، گوید) و به هر ذلتى تن مىپندار غلطش كفر مى

بلكه اگر قدرت و ثروت دارد و اگر مبتال به فقر و تنگى معاش است، همه به منظور امتحان 
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 فرستد . چه چیز از دنیایش براى آخرتش از پیش مى الهى است ، تا روشن كند

، سازد نیستو به زبان هم جارى مى كندپس قضیه به آن صورت كه انسان توهم مى

شود ، روشن بلكه به صورتى است كه به زودى در قیامت كه حساب و جزا به پا مى

امتحان بود ، كه او  سازد كه آنچه به او رسید چه فقر و ناتوانى و چه ثروت و قدرت همهمى

توانست از دنیایش براى آخرتش گرفته ، از پیش بفرستد، ولى نفرستاد و عذاب آخرت را مى

رسد، بر ثوابش ترجیح داد، پس از میان همه مردم دنیا كسى به سعادت زندگى آخرت نمى

مگر نفس مطمئنه و كسى كه دلش به پروردگارش گرم است و تسلیم امر او است و در 

آورد كند و در او تغییر حالت پدید نمىه بادهاى سهمگین گرفتاریها ، او را از جاى نمىنتیج

 ورزد! كند و اگر فقیر شد كفران نمىو اگر ثروتمند شد طغیان نمى
 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره بلد
 ( 482ص :  20المیزان ج : )  

 

 رنج و مشقتبر اساس  حقیقت خلقت انسانبیان 

ِحیِم!  ال أُْقِسُم بَهذَا اْلبَلَِد...!بِسِم »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   بلد(/20اتا« ) َّللاَّ

این سوره بیانگر این حقیقت است كه خلقت انسان بر اساس رنج و مشقت است ، 

ها نباشد ، ها و خستگىها و رنجهیچ شانى از شؤون حیات را نخواهى دید كه توام با تلخى

در روح به كالبدش دمیده شد ، تا روزى كه از این دنیا رخت بر از آن روزى كه در شكم ما

بیند و هیچ سعادتى را بندد هیچ راحتى و آسایشى كه خالى از تعب و مشقت باشد نمىمى

  تعب نیست! اش آمیخته بایابد ، تنها خانه آخرت است كه راحتىخالص از شقاوت نمى

مى و رنج ، سنگینى تكالیف الهى را بنا بر این ، چه بهتر به جاى هر تلخى و ناكا

تحمل كند، در برابر آنها صبر نماید صبر بر اطاعت و بر ترك معصیت و در گسترش دادن 

رحمت بر همه مبتالیان كوشا باشد ، كسانى را از قبیل ایتام و فقرا و بیماران و امثال آنها كه 

میمنه شود و گرنه  اند مورد شفقت خود قرار دهد ، تا جزو اصحابدچار مصائب شده

آخرتش هم مثل دنیایش خواهد شد و در آخرت از اصحاب مشئمه خواهد بود كه نار مؤصده 

  مسلط بر آنان است!

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره شمس
 ( 495ص :  20المیزان ج : )  

 

 آدمی با پرورش صالح  و آرایش تقوی بیان راه تزکیه باطن

ِحیِم!  َو الشْمِس َو ضَحاَها...!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  شمس( /15تا 1« ) بِسِم َّللاَّ

كه با الهام خدایى تقوا را از فجور  -حاصل مضمون این سوره این است كه: انسان 
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اگر بخواهد رستگار شود باید باطن خود را   -دهد و كار نیك را از كار زشت تمیز مى

ها پاك تزكیه كند و آن را با پرورشى صالح بپروراند و رشد دهد ، با تقوا بیاراید و از زشتى

اش كند و كمتر ماند، هر قدر بیشتر آلودهكند و گر نه از سعادت و رستگارى محروم مى

كند كه به شود و آنگاه به عنوان شاهد داستان ثمود را ذكر مىمیتش بیشتر مىبیاراید محرو

اى را كه مامور به حمایت از آن جرم اینكه پیامبرشان حضرت صالح را تكذیب كرده ، ناقه

بودند بكشتند ، به عذاب استیصال و انقراض مبتال شدند و با نقل این داستان به اهل مكه 

  كند!تعریض و توبیخ مى
 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره لیل

 ( 506ص :  20المیزان ج : )  
 

  متفاوت بودن سعی انسانهااز طریق بیان  تهدید و انذار

ِحیِم!  َو الَّْیِل إِذَا یَْغشى»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   لیل(/21تا1...!« ) بِسِم َّللاَّ

كند كه به دنبال مىغرض این سوره تهدید و انذار است و این هدف را از این راه 

كنند و انسانها بفهماند مساعى و تالشهایشان یك جور نیست ، بعضى از مردمند كه انفاق مى

كنند و خداى تعالى هم در مقابل، حیاتى از خدا پروا دارند و وعده حسناى خدا را تصدیق مى

زند و به ورگذارد و بعضى دیگرند كه بخل مىجاودانه و سراسر سعادت در اختیارشان مى

كنند و خداى تعالى خواهند بى نیاز شوند و وعده حسناى خدایى را تكذیب مىخیال خود مى

 برد.هم آنان را به سوى عاقبت شر راه مى

 در این سوره اهتمام و عنایت خاصى به مساله انفاق مالى شده است! 
 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره ضحی
 ( 521ص :  20المیزان ج : )  

 «ص» رسول هللا دل شاد کردن
ِحیِم! َو الضَحى! َو الَّْیِل إِذَا سَجى! َما َودََّعك َربُّك َو َما قَلى»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  ...!«بِسِم َّللاَّ

 ضحی(/11تا1)  

وحى نشد ، به طورى كه مردم « ص»اند: چند روزى به رسول خدا بعضى گفته

سوره نازل شد و خداى تعالى به این وسیله آن گفتند خدا با او وداع كرده ، در پاسخشان این 

  حضرت را شاد كرد!
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 هدف و فلسفه نزول سوره انشراح
 ( 528ص :  20المیزان ج : )  

 

 در راه او امر به تشدید خدمتبه رسولش و  یادآوری نعمتهای خدا

ِحیِم!  أَ لَْم نَشَرْح لَك صْدَرك»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   انشراح(/8تا1) ...!« بِسِم َّللاَّ

كند به اینكه كمر خدمت در راه خدا ببندد را امر مى« ص»در این سوره رسول خدا

  دهد.هایى كه بر او نهاده تذكر مىو به سوى او رغبت كند و به این منظور نخست منت
 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره تین
 ( 538ص :  20المیزان ج : )  

 

 فطرت یا سقوطو بقای او بر  خلقت انسانبیان شرح مساله بعث و جزا با 

ْیتُوِن! َو طوِر ِسینِینَ »  ِحیِم! َو التِّیِن َو الزَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  ...!« ! َو َهذَا اْلبَلَِد األَِمینِ بِّسِم َّللاَّ

  تین(/8تا1)  

این سوره مساله بعث و جزا را یاد آور شده ، مطلب را از راه خلقت انسان در 

بهترین تقویم و سپس اختالف افراد انسان در بقا بر فطرت اولى و خارج شدن از آن و در 

كند كه به حكم حكمت نتیجه تنزلش تا اسفل سافلین را بیان نموده، در آخر خاطر نشان مى

طایفه در دادن جزا فرق گذاشت و پاداش هر دو نباید یكسان الهى واجب است كه بین دو 

 باشد. 
 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره علق
 ( 545ص :  20المیزان ج : )  

 

 با وحی الهی تلقی قرآن نازلرسول هللا برای  دستور به

ِحیِم!  اْقَرأْ بِاسِم َربِّك الَِّذى »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   علق(/19تا1...!«)َخلَقَ بِسِم َّللاَّ

كند به اینكه قرآن را كه به را امر مى وسلّموآلهعلیههللادر این سوره رسول خدا صلى

 شود تلقى كند . وحى خدا نازل مى

اى است كه از قرآن نازل شده و سیاق آیاتش آنچنان به هم این سوره اولین سوره

  ست.ارتباط دارد كه بتوان گفت یكباره نازل شده ا
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 هدف و فلسفه نزول سوره قدر
 ( 559ص :  20المیزان ج : )  

 

 شب قدر عظمتو  نزول قرآن در شب قدربیان 

ِحیِم! إِنَّا أَنَزْلنَهُ فى لَْیلَِة اْلقَْدِر...!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  قدر(/5تا1«  ) بِّسِم َّللاَّ

را تعظیم نموده از هزار كند و آن شب این سوره نزول قرآن در شب قدر را بیان مى

 شوند!داند، چون در آن شب مالئكه و روح نازل مىماه باالتر مى

 

 هدف و فلسفه نزول سوره بیّنه
 ( 569ص :  20المیزان ج : )  

 

  برای عموم بشررسالت رسول هللا  تسجیل عمومیت
یَن َحتى »  ِحیِم! لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَِب َو اْلُمشِرِكیَن ُمنفَّكِ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ تَأْتِیُهُم بِسِم َّللاَّ

 بیّنه( /8تا1«  )اْلبَیِّنَةُ...!

را براى عوام « صلوات هللا علیه» این سوره رسالت محمد بن عبد هللا خاتم النبیین

تر براى عموم اهل ملت و غیر اهل كند و به عبارتى سادهتاب و مشركین مسجل مىاز اهل ك

فهماند كه آن جناب از ناحیه كند و مىتر بگویم: براى عموم بشر تسجیل مىملت و باز ساده

خدا به سوى عموم بشر گسیل شده و این عمومیت رسالت آن جناب مقتضاى سنت الهى، 

مومیت دعوت آن جناب استدالل كرده ، به اینكه دعوت آن یعنى سنت هدایت است! و بر ع

حضرت متضمن صالح مجتمع انسانى است ، عقاید و اعمال افراد و جوامع را صالح 

  سازد!مى
 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره زلزال
 ( 580ص :  20المیزان ج : )  

 

 زمین و تبعات آن زلزلهو  آثار وقوع قیامتاشاره به 

 « ِ ِحیِم!  إِذَ بِسِم َّللاَّ ْحَمِن الرَّ   زلزال(/8تا1« )ا...!ا ُزْلِزلَِت األَْرض ِزْلَزالهالرَّ

در این سوره سخن از قیامت و زنده شدن مردم براى حساب و اشاره به بعضى از 

عالمتهایش رفته، كه یكى زلزله زمین و یكى دیگر سخن گفتن آن از حوادثى است كه در آن 

 رخ داده است. 
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 فلسفه نزول سوره عادیاتهدف و 
 ( 587ص :  20المیزان ج : )  

 

 و کفران نعمتهای پروردگاش بیان ناسپاسی انسان

ِحیِم! َو اْلعَِدیَِت ضْبحاً...!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  عادیات(/11تا1« )بِسِم َّللاَّ

هاى پروردگارش و حب شدیدش این سوره در باره ناسپاسى انسان و كفران نعمت

گیرد با اینكه دوستدار خیر خلق شد و با اینكه خیر گوید و نتیجه مىخیر سخن مىنسبت به 

دهد، اگر انجام ندهد حجتى بر خدا ندارد ، بلكه خدا بر او حجت دارد و به را تشخیص مى

 رسد!زودى به حسابش مى
 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره قارعه
 ( 594ص :  20المیزان ج : )  

 

 به ثواب آنبشارت به عذاب قیامت و  تهدید

ِحیمِ »  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ  «! اْلقاِرَعةُ ! َما اْلقاِرَعةُ ! َو ما أَْدراَك َما اْلقاِرَعةُ...! بِْسِم َّللاَّ

 قارعه(/11تا1)                                                                                 

عذاب قیامت و بشارت به ثواب آن است، ولى جانب تهدیدش بر  این سوره تهدید به

 چربد.بشارتش مى

 

 هدف و فلسفه نزول سوره تکاثر
 ( 599ص :  20المیزان ج : )  

 

 از خدایغفلت در جمع مال و سبقتاز  توبیخ شدید مردم

ِحیِم!  أَْلَهاُكُم التَّكاثُُر...! »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   تکاثر(/8تا1)« بِسِم َّللاَّ

كند بر اینكه با تكاثر ورزیدن و مسابقه گذاشتن این سوره مردم را به شدت توبیخ مى

خبر در جمع مال و اوالد و یاوران با یكدیگر از خداى تعالى و از سعادت واقعى خود بى

ورزند و ایشان را تهدید آور این سرگرمى غفلت مىمانند، از تبعات و آثار سوء خسرانمى

بینند و به زودى دانند و مىهاى بیهوده خود را مىكند به اینكه به زودى نتیجه سرگرمىمى

ها كه در اختیارشان گذاشته شده بود تا شكرش را بجاى آورند بازخواست از این نعمت

شوند كه چرا در شكرگزارى خدا خود را به نادانى زدید و به كارهاى بیهوده سرگرم مى

 دا را با كفران مقابله نمودید؟كردید و چرا نعمت خ
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 هدف و فلسفه نزول سوره عصر

 ( 608ص :  20المیزان ج : )  
 

 در چند جمله کوتاه بیان عصاره تمامی معارف الهی قرآن
ِحیِم! َو اْلعَصِر! إِنَّ االنسَن لَِفى ُخسٍر! إاِل الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َو بِسِم َّللاَّ

 عصر( /3تا1«  ) َو تََواصْوا بِالصبِر!  تََواصْوا بِاْلَحقّ 

خالصه ترین بیان این سوره تمامى معارف قرآنى و مقاصد مختلف آن را در كوتاه

 كرده است!

  

 هدف و فلسفه نزول سوره همزه
 ( 614ص :  20المیزان ج : )  

 

 به قصد کبرفروشی و عیبجوئی از مردم  تهدید شدید جمع آورندگان مال

ِحیِم!  َوْیٌل لِّكلّ »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   همزه(/9تا1...!« )ُهَمَزٍة لَُّمَزٍة   بِسِم َّللاَّ

خواهند با مال به كسانى كه عاشق جمع مالند و مى این سوره تهدید شدیدى است

بیشتر خود بر سر و گردن مردم سوار شوند و بر آنان كبریایى بفروشند و به همین جهت از 

  گیرند كه عیب نیست!هایى مىمردم عیب

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره فیل
 ( 620ص :  20المیزان ج : )  

 

 صیانت از مکهالهی در  معجزهبیان 

ِحیِم! أَ لَْم تََر َكْیف فَعََل َربُّك بِأَصَحِب اْلِفیِل...!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  فیل(/5تا1«)بِسِم َّللاَّ

كند كه از دیار خود به قصد تخریب در این سوره به داستان اصحاب فیل اشاره مى

 كعبه معظمه حركت كردند و خداى تعالى با فرستادن مرغ ابابیل و آن مرغان با باراندن

 شان درآوردند.كلوخهاى سنگى بر سر آنان هالكشان كردند و به صورت گوشت جویده

تواند انكارش كند، این قصه از آیات و معجزات بزرگ الهى است، كه كسى نمى

نویسان آن را مسلم دانسته و شعراى دوران جاهلیت در اشعار خود از آن براى اینكه تاریخ

  اند.یاد كرده
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 نزول سوره قریش هدف و فلسفه
 ( 625ص :  20المیزان ج : )  

 

 عبادت رب بیتو دعوت به  تامین امنیت مکهبیان 

ِحیِم!  الیلَِف قَُرْیٍش »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   قریش(/4تا 1...!« ) بِسِم َّللاَّ

گذارد كه خداى تعالى با این دفاعى كه از مكه كرد شما این سوره بر قریش منت مى

مورد احترام قرار داد تا بتوانید با امنیت كامل بدون اینكه راهزنان متعرض را در انظار، 

شما شوند كوچ تابستانى و زمستانى خود را به منظور تجارت انجام دهید، آنگاه دعوتشان 

  كند به توحید و عبادت رب بیت!مى

اند مضمون این سوره نوعى ارتباط با سوره فیل دارد و لذا بعضى از اهل سنت گفته  

اند و لیكن حق مطلب آن است كه دلیلى كه بر آن استناد سوره فیل و ایالف یك سوره

رساند . از همه اینها گذشته روایاتى كه داللت بر جدایى این دو اند، وحدت را نمىكرده

 سوره دارد و اینكه بین آن دو بسم هللا قرار دارد متواتر است!

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره ماعون
 ( 632ص :  20المیزان ج : )  

 

 اخالق منافقانمتخلق به  تهدید مسلمان نماهای

یِن...!»  ب بِالّدِ ِحیِم !  أَ َرَءْیت الَِّذى یَُكذِّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   ماعون(/7تا1«)بِسِم َّللاَّ

اند ولى متخلق به این سوره تهدید كسانى است كه خود را مسلمان معرفى كرده

اخالق منافقینند، از قبیل سهو از نماز و ریا كردن در اعمال و منع ماعون)زکات و کمک 

 مالی،( كه هیچ یك از اینها با ایمان به روز جزا سازگارى ندارد . 

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره کوثر

 ( 637ص :  20 المیزان ج :)  
 

 اعطای کوثررسول هللا با  دلداری و تسلی

ِحیِم! إِنَّا أَْعطْینَك اْلَكْوثََر...!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  کوثر(/3تا1« )بِسِم َّللاَّ

نهاده به اینكه به آن جناب كوثر داده و این « ص»در این سوره منتى بر رسول خدا 

بفهماند كه آن كس كه به وى زخم زبان  بدان منظور است كه آن جناب را دلخوش سازد و

 زند كه اوالد ذكور ندارد و اجاق كور است، خودش اجاق كور است.مى

 ترین سوره قرآن است.این سوره كوتاه
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 هدف و فلسفه نزول سوره کافرون
 ( 644ص :  20المیزان ج : )  

 

 رسول هللا از دین کفار  دستور اعالم برائت

 « ِ ِحیِم! قُْل یَأَیَها اْلكِفُرونَ بِسِم َّللاَّ ْحَمِن الرَّ  کافرون(/6تا1...!« )الرَّ

دهد به اینكه برائت خود از كیش را دستور مى« ص»در این سوره رسول خدا 

وثنیت آنان را علنا اظهار داشته ، خبر دهد كه آنها نیز پذیراى دین وى نیستند، پس نه دین 

كند، بنابر و نه دین آنان آن جناب را مجذوب خود مى گیرداو مورد استفاده ایشان قرار مى

پرستد آنچه را پرستد و نه تا ابد آن جناب مىپرستند آنچه را كه آن جناب مىاین نه كفار مى

پرستند ، پس كفار باید براى ابد از سازشكارى و مداهنه آن جناب مایوس كه ایشان مى

  باشند!

 

 

 هدف و فلسفه نزول سوره نصر
 ( 650ص :  20المیزان ج : )  

 

 و مسلمان شدن جمعی کفار وعده پیروزی اسالم

ِ َو اْلفَتُْح...!»  ِحیِم!  إِذَا َجاَء نَصُر َّللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   نصر(/3تا1«  )بِسِم َّللاَّ

دهد و خبر در این سوره خداى تعالى رسول گرامیش را وعده فتح و یارى مى

شوند و كند كه مردم گروه گروه داخل اسالم مىدهد كه به زودى آن جناب مشاهده مىمى

دهد كه به شكرانه این یارى و فتح خدایى، خدا را تسبیح كند و حمد گوید و دستورش مى

 استغفار نماید . 
 

 زول سوره تبتهدف و فلسفه ن
 ( 663ص :  20المیزان ج : )  

 

 به هالکت خودش و عملش  تهدید شدید ابولهب

ِحیِم!  تَبَّت یََدا أَبى لََهٍب َو تَب...!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  تبت(/5تا1«)بِسِم َّللاَّ

این سوره تهدید شدیدى است به ابو لهب، تهدیدى است به هالكت خودش و عملش، 

 تهدیدى است به آتش جهنم براى خودش و همسرش! 
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 هدف و فلسفه نزول سوره اخالص
 ( 669ص :  20المیزان ج : )  

 

 معارف اصولی و فروعی و اخالقی اسالمو اساس  توحید خاص قرآنیبیان 

 « ِ ِحیِم!بِسِم َّللاَّ ْحَمِن الرَّ  الرَّ

ُ الصَمُد!  لَْم یَِلْد َو لَْم یُولَْد!  َو لَْم یَُكن لَّهُ كفُواً أََحُد! ُ أََحٌد!  َّللاَّ  « قُْل ُهَو َّللاَّ

 اخالص(/4تا1)              

در تمامى حوائج  ما سَوَى هللااین سوره خداى تعالى را به احدیت ذات و بازگشت 

نیز به اینكه احدى نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال شریك او وجودیش به سوى او و 

ستاید و این توحید قرآنى، توحیدى است كه مختص به خود قرآن كریم است و نیست مى

 ریزى شده است . تمامى معارف) اصولى و فروعى و اخالقى( اسالم بر این اساس پى

 

 هدف و فلسفه نزول سوره فلق
 ( 679ص :  20المیزان ج : )  

 از شرور به خدا پناه بردنبرای  امر به رسول هللا

ِحیِم!  قُْل أَُعوذُ بَِرب اْلفَلَِق...!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   فلق(/5تا1«)بِسِم َّللاَّ

دهد كه از هر شر و از در این سوره خدای تعالی به رسول گرامى خود دستور مى

 خصوص بعضى شرور به او پناه ببرد!

  

 

 فلسفه نزول سوره ناس هدف و
 ( 686ص :  20المیزان ج : )  

 

 وسواس خناسبه خدا از شر  پناه بردنبرای  امر به رسول هللا

ِحیِم!  قُْل أَُعوذُ بَِرب النَّاِس...!»  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   ناس(/6تا1) «بِسِم َّللاَّ

خناس،  دهد به اینكه از شر وسواسدر این سوره رسول گرامى خود را دستور مى

 به خدا پناه ببرد!

 

 

 

 


