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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  7931اردیبهشت 2:تاریخ     ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

  7493شعبان  5مصادف با:    مفردات _آیه بیست و چهارم  موضوع جزئی:      

  57جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعین ارهین والطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  اللعن للی اعدا
 آیه بیست و چهارم

 «لِلْکَافِرِینَ أُعِدَّتْ وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا الَّتِی النَّارَ فَاتَّقُوا تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ»

و  کارگنهیره آن بدنهای مردم پس اگر انجام ندادید که قطعاً انجام نخواهید داد ازآتش بترسید که آتش زنه و آتش گ

 آتشی که برای کافران آماده شده است.، هاستسنگ

 ارتباط این آیه با آیه قبل

 فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ »قبل فرمود: ات قبل از این جهت است که در آیهارتباط این آیه با آی

ای مثل یکی از سوره های ، اگر در آنچه که ما بر عبد خود نازل کردیم شک دارید، پس یک سوره«مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَةٍ

ای از که اگر نتوانید همانند سوره دهدمیبعد از تحدی و بیان اعجاز قرآن در این آیه هشدار یعنی قرآن بیاورید، 

هم شده است پرهیز کنید، پس در این آیه مهیا ی کافران از آتشی که برا انیدتومینهای قرآن بیاورید که هرگز سوره

است، یعنی اول بیان مطرح شده بر مبارزه و هماوردی و هم انذار و ترساندن از جهنم  هاآنعجز کافران و عدم توانایی 

 هاآن چونمثل قرآن بیاورید که خود این یک معجزه است، یعنی یک اخباری از غیب است،  انیدتومینکه شما  ندکمی

مثل سور قرآن بیاورند یا خیر، اما خداوند متعال در این آیه  ایسوره انندتومیتا معلوم شود که  اندنکردهکه هنوز اقدام 

. بعد هم این خودش اعجاز استغیر از معجزه قرآن است و  ایمعجزهخود این و این  انیدتومینشما هرگز  فرمایدمی

 ن رابطه بیشتر توضیح خواهیم داد.ترس از جهنم را که در ای مسئله انذار را مطرح کرده است و

غرض بیان اجمالی ارتباط این آیه با آیه قبل است، اما قبل از اینکه وارد در تفسیر و تبیین معنای آیه شویم، به هر حال 

 .یمشومین و بعد وارد تفسیر آ دهیممیکه در این آیه بکار رفته است را شرح  هاییواژهبرخی از مفردات و 

 مفردات

 «وقود». 1

د، چیزی که با آن آتش ایجاد شومیاست، یعنی چیزی که آتش با آن افروخته « ما یوقد به النار»وقود به معنای 

در گذشته سنگ چخماق بود و امروزه اسباب و  است یاکبریت یا که  نندکمی، که از آن تعبیر به آتش زنه نندکمی

 ما »د، شومیگفته « وقود»به ماده سوختنی هم به عالوه وسایل دیگری ایجاد شده است که این نقش را به عهده دارد، 

د، که همان ماده سوختنی شومید و چیزی که در آن آتش ایجاد شومییعنی چیزی که آتش با آن روشن « النار به یوقد

و ...،  ویند، موادی که قابل اشتعال هستند، مثل نفت و بنزین و پارچه و گازگمیبه این اصطالحاً آتش گیره هم است، 
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گیره، هر دو را در بر زنه و هم آتشو این هم آتش« النار به یوقد ما »پس وقود به معنای گیره نیست، آب آتشلذا 

 یرد.گمی

آتشِ دارای زبانه معنای ، اینجا به 1«الْوَقُودِ ذَاتِ النَّارِ »بکار رفته است، مثال آیهی آتش به معنای شعله و زبانههم گاهی 

را « ذات الوقود»، این در مقابل برخی از احتماالت و تفسیرهایی است که در مورد این آیه شده است، که است و شعله

یعنی آتشی « الْوَقُودِ ذَاتِ النَّارِ »ویندگمیقتی مواد سوختنی بسیار است گرفته اند، وبه معنای صاحب هیزم که کنایه از 

 که دارای مواد سوختنی بسیار است.

ما یوقد »را به معنای شعله و زبانه آتش بگیریم یا به معنای « وقود»است که ما « ذات الوقود»این دو احتمال در مورد 

 که به معنای آتش گیره است که همان مواد سوختنی است.« به النار

د و هم شومید و به وسیله آن آتش روشن شومیعلی ای حال معنای وقود روشن است، هم چیزی که سبب آتش 

 د که همان مواد سوختنی است.شومیچیزی که باعث بر افروخته شدن آتش 

 نَارٌ تَمْسَسْهُ لَمْ وْوَلَ ...»رود، مثال در آیهرود بعضا در مورد نور هم بکار میالبته همانطور که وقود در مورد نار بکار می

فروزان وارد شده است، یعنی نوری که از یک درخت مبارک برافروخته و  2«...یَشَاءُ  مَنْ لِنُورِهِ اللَّهُ یَهْدِی نُورٍ عَلَى نُورٌ

اگر در مورد نور استعمال شود به معنای فروزندگی است، اگر در مورد  است. فروزندگی نوربه معنای د، اینجا شومی

 رود.آتش بکار رود به معنای افروخته شدن آتش بکار می
 « النَّاسُ ».2

 وَلَنْ :»فرمایدمیدر این روایت یک بحثی است که مقصود از ناس در اینجا چیست، چون «  النَّاسُ »در مورد کلمه 

ها، در مقابل هم بکار رفته اند، یعنی مردم و سنگ« وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ »، «وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا الَّتِی النَّارَ فَاتَّقُوا تَفْعَلُوا

های : آتشی که وقود و آتش زنه آن بدنفرمایدمیند، شومیهایی است که پرستیده ها و سنگمنظور از حجارة همان بت

 .هستندها همان بت یعنیها مردمان و سنگ

در مقابل جن و شیطان نیست، بلکه در مقابل حجارة است، « ناس»، و «الحجارة»در مقابل« الناس»در اینجا منظور از 

سوره انبیاء به قوت  89ند و اطالق آیه کمیسوره انبیاء پیدا ن 89جن و شیطان نیست لذا مشکلی با آیه و چون منظور 

شما و آنچه که به غیر خدا  3«وَارِدُونَ لَهَا أَنْتُمْ جَهَنَّمَ حَصَبُ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَعْبُدُونَ وَمَا إِنَّکُمْ » آیهیعنی ماند، خود باقی می

 ب جهنم است.صنید حکمیپرستش 

الزم است که اطالق این آیه با آنچه برای ناس گفته شده است منافات ندارد، این برای روشن شدن معنای این آیه و 

 ختصری عرض کنیم.ب توضیح مبه کلمه حص راجع

 
                                                           

 .5. سوره بروج، آیه 1
 .25. سوره نور، آیه  3
 .89. سوره انبیاء، آیه 2
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 «حصب»معنای 

 در مورد معنای حصب چند احتمال داده شده است:

« حصب»را « حطب»های عرب مثل یمن، اینکه حصب، به همان معنای حطب است، منتهی در برخی از گویش. 7

 اند. گفته

ترکیب حصب با جهنم حاکی از تاکید است، ولی « حطب»درست است که به معنای « حصب»بعضی معتقد هستند که  .2

بیشتر است، منظور از تاکید بیشتر این است که حصب جهنم یعنی آن هیزمی که افکنده شده است در آتش، طبق این 

ز اینکه کنار باشد یا در آتش قرار داده شده یعنی هیزم، اعم ایک معنای متفاوتی دارد با حطب، حطب احتمال حصب 

باشد، اما حصب، یک هیزم خاص است، خصوصیت آن هم این است که هیزمی که افکنده شود در آتش در واقع شعله 

نید، یکوقت هیزم را به آتش کمییکوقت هیزم وجود دارد و شما زیر این هیزم آتش روشن ، ندکمیآتش را بیشتر 

د که آتش یک شعله بیشتری پیدا کند و کأنّ یک آتش قوی تری شود، برای شومیافکندن باعث افکنید، که این می

های آن در آتش افکنده شده یعنی آتشی که هیزمبکار برده شده است، « جَهَنَّمَ حَصَبُ »همین است که در این آیه تعبیر 

یا ...،  نید، ممکن است سنگ باشدکمی، شماها و آنچه که بغیر خدا عبادت «وَارِدُونَ لَهَا أَنْتُمْ »های آن است و هیزم

های همان آتشگیرهند یعنی شومیپرستید اینها حصب جهنم ها و هرچه که غیرخدا میها و بتهرچه باشد شما و سنگ

 .جهنم که در آتش افکنده شده اند

اند که اصل آن ، بعضی اشکال کردهاختالف است بین مفسرینو های زیادی مطرح شده بحثدر مورد معنای حصب 

طبق است، منتهی « حصب»حطب است و به غلط حصب نوشته شده است، در حالی که نظر تحقیق بر همین است که 

اهد خومیها یا اینکه یک معنای مؤکدتری را نسبت به حطب میرساند، قهرا طبق این معنا قرآن اینگونه بعضی از گویش

ا برای جهنم سوختی هستید که در آن افکنده و انداخته شدید و پیوسته در حال سوختن هستید و این بفرماید: که شم

علی ای حال حصب یا هیزمی که در آتش انداخته  سوختن پایانی ندارد، و به همین جهت هم حصب به کار رفته است.

 افزاید.سازد و بر حرارت آن میور میشود آن را شعله

یرد گمیند هم آتش شعله شومیاست، وقتی اینها در آتش افکنده « و ما یعبدون من دون اهلل»نظیر همین در مورد انسان 

د، هم نور آن بیشتر شومیوقتی چیزی در آتش انداخته  د، شاید مشاهده کرده باشید کهشومیو هم حرارت آن بیشتر 

 د.شومید و هم حرارت آن بیشتر شومی

هایی ها خودتان هیزماهد بگوید شماها و بتخومیسوره انبیاء، در واقع  89که معنای حصب معلوم شد، آیه بعد از این

ها و حتی خود ابلیس، این هستید که در آتش جهنم افکنده شدید، این آیه اطالق دارد، طبق این آیه انسان و آن بت

د که شومیند و این باعث شومیباهم، به آتش افکنده د، یعنی انسان و جن و شیطان، همه شومیناس شامل ابلیس هم 

ل شیطان خودش آتش زنه تر شود و حرارت آن بیشتر شود، لذا هیچ اشکالی ندارد که از یک طرف مثورآتش شعله
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افروزاند، ، شیطان است که این حرارت و نار را بر میندکمیها را روشن ، شیطان این آتشهستگیره هم باشد و آتش

، هم سبب آتش برای انسان و جماد و هستگیره هم است، آتشزنه ن است، اما در عین اینکه خود آتشآن شیطا سبب

د شومیحجارة باشد و هم در متن و بطن آتش خودش در حال سوختن باشد بر این اساس آنچه در این آیه گفته 

، «وَارِدُونَ  لَهَا أَنْتُمْ جَهَنَّمَ حَصَبُ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَعْبُدُونَ وَمَا إِنَّکُمْ »دشومیمنافاتی با اطالق آن آیه ندارد، در این آیه گفته 

 ها هستند.ها و سنگبه معنای عام و بت گیره آن ناسزنه و آتشآتشیعنی بترسید از آتشی که وقود آن 

 بود که در مورد آن توضیح دادیم.« ناس»پس واژه دوم، واژه 
 «للکافرین»در « الم»حرف . 3

، یعنی کأنّ برای کافر جهنمی باشدارتباط « الم»که این یک احتمال این است ، «لِلْکَافِرِینَ أُعِدَّتْ :»فرمایدمیاینکه 

یک ربطی بوده و این برای آن ایجاد شده است، چون عمل کفار عمل  هاآندرست شده است که بین خود کفار و اعمال 

و جهنم در واقع به این منظور برای آن اعمال و گفتار و  ندکمیو خودشان ایجاد  هاآنناشایستی است، یک ربطی بین 

 ارها و اعتقادات و گفتارها باشد.رفتاری از کافران ایجاد شده است که مجازاتی برای آن رفت

اختصاص است، یعنی اینکه جهنم مختص برای کافرین ایجاد شده است، که در « الم»ویند که این گمیبعضی هم 

معنایش این است که منافقین به جهنم آیا اینصورت جای این سوال است که اگر مختص برای کافرین ایجاد شده 

این یک سوالی است که ما باید در  روند،مسلمانان و مؤمنین به جهنم نمیروند، آیا معنایش این است که فساق از نمی

 یعنی چه؟« لِلْکَافِرِینَ أُعِدَّتْ »ویند گمیادامه بحث پاسخ دهیم، که اساساً اینکه 

شد، بعضی از واژه های آن هم نیاز به توضیح دارد که چند  علی ای حال این آیه ضمن اینکه ارتباط آن با قبل روشن

 اتی در مورد آیه را بیان خواهیم کرد.واژه آن توضیح دادیم، و تفسیر آیه و نک

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


