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 ک�ل انسان در 

و بزرگرتین مانع ک�ل، 

  

.است در اثر 

طغیان می کنند، 

.را تحت ثأثیر خود قرار می دهند و
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طغیان می کنند، 

  و

  برای رهایی از سلطه ی 

.به تربیت صالح نیازمند است
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! ای مردم

 

.  برای ش� آمده است



در این آیه ی رشیفه،

قرآن کریم خود را به چهار صفت، 

:توصیف می کند
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359

است؛ قرآن، 

:بایعنی قرآن، کتابی است که 

و 



360

قرآن، 

است؛  و 

د؟بهره مند می شون ازپس فقط 

:  کسی است که 

.بنای مراقبت از سعادت خود را دارد
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! ای مردم

. برای ش� آمده است



مرحوم عالمه طباطبایی، 

:  می فرماید درباره ی کلمه ی 

الصدر، الناس ملا وجدوا القلب يف  

.   هم يرون أن اإلنسان إ�ا يدرك ما يدرك بقلبهو 

، یافتند،مردم زمانی که 

در حالی که می بینند 

درک می کند؛ هر چه را انسان درک می کند با 
364



و به يعقل األمور و يحب و يبغض  

يريد و يكره و يشتاق و يرجو و يتمنى، و 

:  است که به وسیله ی 

نشان می دهد؛
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فات الصو الصدر خزانة ملا يف القلب من أرساره عدوا 

،ائلالروحية التي يف باطن اإلنسان من فضائل و رذ

است،  را خزانه ی آنچه در 

:  به ش�ر آوردند، یعنی

366



و يف الفضائل صحة القلب و استقامته،  

مرضه،يف الرذائل سقمه و و 

؛است در  پس 

است؛ در  و 
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ه شفيت صدري بكذا إذا ذهب ب: و الرذيلة داء يقال 

،يشفيت قلب: ما يف صدره من ضيق و حرج، و يقال

   پس 

:  زمانی گفته می شود

؛

رود؛که تنگی و سختی که در سینه است، از میان ب

؛: و گفته می شود
368



و شفاء ما يف الصدور كناية عن ذهاب ما فيها من الصفات   

عيشته  الروحية الخبيثة التي تجلب إىل اإلنسان الشقاء و تنغص

.السعيدة و تحرمه خ� الدنيا و اآلخرة

 پس 

:کنایه است از

  

؛

؛
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! ای مردم

. برای ش� آمده است
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! ای مردم

 

.  برای ش� آمده است



  وبعد از دو صفت 

:استسومین صفت، 
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: می گوید التحقیق درباره ی ریشه ی کلمه ی 

:املاّدةاألصل الواحد يف أّن 

ء،  هو بيان طريق الرشد و التمكّن من الوصول اىل اليش 

.  الضاللةيقابله اليه؛ فالهداية داللة أى 

و ، اصل واحد در ماده ی 

.است 

استنقطه ی مقابل  
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! یکبار دیگر ببینید

 ،

و 

 

.است

استنقطه ی مقابل  
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است؛ قرآن، 

بهره مند  اما آیا همگان از این 

می شوند؟

 



379

قرآن، 

است؛  و 

د؟بهره مند می شون ازپس فقط 

:  کسی است که 

.بنای مراقبت از سعادت خود را دارد



380



381

! ای مردم

 

.  برای ش� آمده است



382



: می گوید املیزان درباره ی کلمه ی 

غ�، التأثر خاص يف القلب عن مشاهدة رض أو نقص يف الرحمة 

.نقصهالراحم إىل جرب كرسه و إ�ام يبعث 

 ، 

است؛ 

:به شکلی که رحم کننده را به

.تحریک می کند 
383



و إذا نسبت إليه تعاىل  

لك تعاىل عن ذلتنزهه �عنى النتيجة دون أصل التأثر كان 

.خلقه عىل مطلق عطيته تعاىل و إفاضته الوجود عىلفينطبق 

 ،

زمانی که به حق تعالی نسبت داده می شود، به معنای 

.است 

پس به معنای 

.است 
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:به طور خالصه

 ، 

.است

:و در مورد حق تعالی

.است 
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ا و عطيته إذا نسبت إىل مطلق خلقه كانت هي م 

 ينسب إليه تعاىل من وجودهم و بقائهم و رزقهم

بقاؤهم؛الذي �د به 

 ،

زمانی که به مطلق خلق نسبت داده می شود، 

به معنای 

.است  387



و رزقهم الذي �د به بقاؤهم؛ 

سائر ما ينعم به عليهم من نعمة التي ال تحىص ك�ة و 

.

است، معنای به همچنین 

است؛که بقای آنها به آن وابسته 

،وسایر نعمتهایی که به آنها می بخشد و از ش�ره خارج است

:حق تعالی می فرماید

اگر نعمتهای خدا را بش�رید، 
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 و إذا نسبت إىل املؤمن� خاصة كانت هي ما يختص بهم من 

له بها سعادة الحياة اإلنسانية �ظاهرها املختلفة التي ينعم ال

؛عليهم

 ،

به طور خاص نسبت داده می شود،  زمانی که به 

به معنای 

است، 

.که خداوند به آنان بخشیده است
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الكر�ة، املعارف الحقة اإللهية و األخالق من 

ة، اآلخر األع�ل الصالحة، و الحياة الطيبة يف الدنيا و و 

.الجنة و الرضوانو 

:این نعمتها عبارتند از

 

 

.است و

391



392



للمؤمن�، و من ثم إذا وصف القرآن بأنه رحمة 

:  أنهمعناه كان 

الربكات، الخ�ات و أنواع   املؤمن�يغىش 

به همین خاطر وقتی قرآن خود را

می کند؛توصیف  

: باقرآن مؤمنان را معنایش این است که 

؛ 393



كنزها الله فيه التي 

.تحقق بحقائقها و تلبس �عانيهاملن 

:که الله تعالی 

 

در درون قرآن قرار داده است؛

:  برای کسی که

  

.و 394
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:فرماید  حق تعالی می

:قرآنی را نازل کردیم که
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و إذا أخذت هذه النعوت األربعة 

عدها الله سبحانه للقرآن يف هذه اآلية التي 

رحمة؛أنه موعظة و شفاء ملا يف الصدور و هدى و أعني 

القرآن،و قيس بعضها إىل بعض ثم اعتربت مع 

زمانی که صفات چهارگانه ای را،

:که خداوند در این آیه برای قرآن بر شمرده، یعنی

ید؛بررسی می کن  

و این صفات چهارگانه را با یکدیگر مقایسه کرده، 

و صحت این مقایسه را از قرآن دریافت می کنید؛ 397



ل اآلية بيانا جامعا لعامة أثره الطيب الجميكانت 

ؤمن� علمه الزا� الطاهر الذي يرسمه يف نفوس املو 

:  برایجامع آیه، بیانی 

. استو
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أس�عهم، أول ما يقرع منذ  

.وبهمآخر ما يتمكن من نفوسهم و يستقر يف قلإىل 

از آغاز راه وقتی که به گوش آنها می رسد،

: تا پایان مسیر که

.و در قلبهایشان استقرار می یابد
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