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 انفال   ورهس

 . است  هی) آ۷۵(  یو دارا  است  یمدن
در   یجنگ  میغنا  مکح  انی، ب»انفال«  به  سوره  نیا  ینامگذار  سبب ه:یتسم  وجه

 . است  آن
، للها لیسب  یجھاد ف  امکشد و از اح  نازل» یبرکبدر«  در غزوه  سوره  نیا
 ص اسالم  یگرام  رسول  هیعل  انکمشر  یھا توطئه  ماندن  امکو نا  و صلح  جنگ  نیقوان

 د.یگو یم  سخن

�َْفالِ ﴿ 
َ
لُونََك َعِن اْ�

َ
ِ َوالرَُّسولِ  �َْس� �َْفاُل ِ�َّ

َ
َ  قُِل اْ� ُقوا ا�َّ ْصلُِحوا ذَاَت بَيْنُِ�مْ  فَا�َّ

َ
 َوأ

َ َورَُسوَ�ُ إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِ�َ  ِطيُعوا ا�َّ
َ
 .]۱[األنفال:  ﴾١َوأ

و  خدا  به  پرسند، بگو: انفال یم»  جنگ  می: غنایعنی«انفال   امبر! از تو دربارهیپ  یا«
دارد،   اواختصاص  خدا و رسول  آنھا به  درباره  مک: صدور حیعنی »دارد  او اختصاص  رسول

  نیند و شما در اک یم میتقس  سبحان  یخدا  فرمان  شما طبق  انیرا م  او آن  رسول  هک
  اطالق  یا یارکوکیو ن  ھر احسان  به  عرب  المکد. انفال: در یندار  یاریاخت  چیھ  باره

  انجام  هک آن  یدھد، ب  انجام  یسک ، در حق لطفو   فضل  یرا از رو  ار آنکوکین  هکشود  یم
  است  و بخشش  فضل  یمعنا  به» نفل«  شهی، از ر»انفال«  باشد. پس  واجب  یبر و  آن

  و فضل  ، احسان است  دهیگردان  حالل  مؤمنان را بر  آن  خداوند متعال  هک  یمی، غنا نیبنابرا
  حرام ص یمحمد  از امت  گر قبلید  یھا ، بر امت میغنا  نیا  هک چرا  است  شانیاو بر ا  ژهیو

 ص خدا  رسول  هک  است  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیحد نیا ما  بود. شاھد سخن
، »است  نشده  داده  یگرید  سک  چیھ  به  از من  قبل  هک  شده  داده  من  به زیچ  پنج«فرمودند: 

  میبرا  میو غنا«دند و فرمودند: یرس  میغنا  موضوع  پرداختند تا بهز یچ  پنج  نیا  انیب  به  سپس
 .١»است  نبوده  حالل  سک  چیھ  یبرا  از من  قبل  هک  یشد در حال  حالل

  هک  یاست: ھنگام  شده  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س صامت  بن از عباده
داد و بعد   ستکش را  انکمشر أل  یشدند، خداروبرو   در بدر با ھم  انکو مشر  مسلمانان

                                           
 .شد  نقل »اعراف«  در سوره  طور کامل  به  شریف  حدیث  این ١-
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و تار و   بیرا تعق  دشمن  یشدند؛ گروھ  میتقس  گروه  سه  به  ، اصحاب دشمن  ستکاز ش
  یبرجا  یایو اش  اموال  ختهیر  دشمن  ختهیفرور  درھم  اردوگاه  به  یردند، گروھک یمار م
  زده  حلقه ص خدا  رسول  رامونیپ  ومس  ردند و گروهک یم  یآور را جمع  از آنان  مانده

  د و ھر سهیفرا رس  شب  اورد. چونین  یناگھان  حمله ص حضرت  بر آن  بودند تا دشمن
  بودند، گفتند: چون  ردهک  را جمع  میغنا  هک یسانک  ھنگام  نیآمدند، در ا  گرد ھم  گروه

گر، ید  یندارد. از سو  یسھم  جز ما در آن  یگرید  سکلذا   میا ردهک  را جمع  ما آن
  نیا  بودند، گفتند: شما از ما به  پرداخته  آن  بیوتعق  دشمن  یجو و  جست  به  هک  یسانک

  و او را به  ردهکدور   اموال  نیرا از ا  دشمن  هک  میما بود  نیرا اید زیستیتر ن حق یذ  میغنا
  گرفته  شیخو  انیرا در م ص خدا  رسول  هکز ین  سوم  گروه . میردکروبرو   ستکش

  هک  میما بود  نیرا اید زیستیتر ن حق  یذ  میغنا  نیاز ما در ا  گروه بودند، گفتند: شما دو
  یگزند  شانیا  به  مبادا دشمن  هک آن  میو از ب  زده  حلقه ص خدا  رسول  رامونیپ

 َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ مه:یرک  هیآ  هکبود   . ھمان میشد  مشغول  شانیا  برساند، به  یناگھان
 ٱ

َ
 ٱقُِل  نَفاِل� ۡ�

َ
ِ وَ  نَفاُل ۡ� را   میغنا ص خدا  رسول  گاه شد، آن  نازل ]۱[األنفال:  ﴾لرَُّسوِل� ٱِ�َّ

 ردند.ک  میتقس  اصحاب  انیم
د یگردان ص خدا  رسول  کرا مل  می، غنا هیآ  نیاند: ا گفته  مهیرک  هیر آیدر تفس  یبعض

ْ ٱوَ ﴿سوره:   نیاز ھم» ۴۱ ه/یآ«با   مکح  نیا  و سپس ءٖ  ۡعلَُمٓوا �ََّما َغنِۡمتُم ّمِن َ�ۡ
َ
�﴾ 

 شد.  منسوخ
)  مک(حا  امام  هک  ردهک  یمعن  یبخشش  را به» انفال« س عباس گر، ابنید  یریدر تفس

دھد؛  یـ م  شان استحقاق بر  ـ افزون  از رزمندگان  یبعض  به  میغنا  میرا بعد از تقس  آن
  فھم  به  یمعن  نی. ھم مانند آن ای)  (سلب  شده شتهک  شخص  اال و سالحکو   پول  چون

  است  نیا  کو مال  فهی، ابوحن یشافع  مذھب  ، چنانچه است  ز شتافتهیاز فقھا ن  یاریبس
  یسانک  به  خمس  اجتھاد خود از حساب بنابر  امام  هک  یاز: اموال  است  عبارت  انفال  هک

  لیا دلی،  شان شجاعت  اساس را بر  انیرکاز لش یبرخ  آن  بخشد و به یم  انیرکاز لش  خاص
از   شود، نه یم  ) پرداخته از (خمس  ، انفال نیا دھد.بنابر یم  حیترج  گرانیبر د  یگرید

 . است  متیغن  صاحبان  سھم  هکگر ید  چھار قسمت
  جمله  از آن »و«  یو  یاز نواھ  مر و اجتناباوا  یدر اجرا »دیاز خدا پروا دار  پس«

  ردهک  اختالف  میغنا  میبدر در تقس  را اصحابیز »دیینما  گر سازشید  کی با«ه: ک  نیا
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  گونه  نیبد  انشانیم در  نیالب ذات  و اصالح  جاد سازشیا«د: یگو یم  حولکبودند. م
  نزد رسول  شان استحقاق  هک  یسانک  انیشود و در م  برگردانده  ھمه  میغنا  هکسر بود یم

  میاند، تقس گرفته  متیغن اند و دهیجنگ  هک  یسانک  انیو در م  شده  ثابت ص خدا
  یارشاد برا  نیا »دینک  اطاعت  امبرشید، از خدا و پیھست  مؤمن  یراست  و اگر به«». شود

  یو  خدا و رسول  و اطاعت  نیالب ذات  و اصالح  یبر تقو  مؤمنان  ختنیو برانگ  جییتھ
خدا و   اطاعت  جھت  نیز، از ایچ  سه  نیشود مگر با ا ینم  سامان به  مانیرا ایز  است

 شد.  یمعرف  مانیا  بر صدق  یا نشانه  عنوان  به  رسول

ُ وَِجلَْت قُلُوُ�ُهْم �َذا تُلَِيْت ﴿  ِيَن إِذَا ذُكَِر ا�َّ َما الُْمْؤِمُنوَن ا�َّ َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَد�ُْهْم إِ�َّ
ُونَ   .]۲[األنفال:  ﴾٢إِيَمانًا َوَ�َ َرّ�ِِهْم َ�َتَو�َّ

د، یآ  انیم  اد خدا بهی  چون  ھستند که  یکسان  ھمان«  املک »مؤمنان  که  ستین  نیجزا«

،  یرد وکادی  در ھنگام  از خداوند متعال  میو ب  ترس  دآمدنی: پدیعنی »بترسد  ھایشان دل
  چون  هک  است  یسک  از اوصاف  صفت  نیا«د: یگو یم  ی. سد است  مؤمنان  از شأن

شود: از  یم  گفته  یو ند، بهک یرا م  یگناھ  ابکقصد ارت  ا چونید، یبنما  یخواھد ستم یم
،  یتعال  یبار  و جالل  عزت و  عظمت  لرزد و احساس یم  قلبش  ھنگام  نی! در ا خدا بترس

  ھمان  املک  مؤمنان »و«. »ستدیا یبازم  و گناه  ستم  از آن  داده  انکرا ت  و نھادش  وجدان
را یز »دیفزایب  شان مانیشود، بر ا  خوانده  خدا بر آنان  اتیآ  چون«  هکھستند   یسانک

  مؤمنان »و«گرداند  یرومندتر میرا ن  مؤمن  انسان  نیقیو   ک، در ادله  آمدن  سرھم  پشت
بر   لک. تو یر ویبر غ  نه »نندک یم  لکپروردگار خود تو بر«  هکھستند   یسانک  ھمان  املک

  لکتو«است:   گفته س ریجب  دبنیرو، سع  نی، از ھم اوست  ار بهک  و سپردن  ضیخدا: تفو
 ».است  مانیا  ، ھمه أل  یبر خدا

ا َرزَْ�َناُهْم ﴿ َ�ةَ َوِممَّ ِيَن يُقِيُموَن الصَّ نماز را   هک  ھمانان«.]۳[األنفال:  ﴾٣ُ�نْفُِقونَ ا�َّ
  ھمان  : آنانیعنی »نندک یم  ، انفاق میا داده  یروز  شانیا  به  دارند و از آنچه یبرپا م
  انیو م  لکو تو  ، اخالص أل  یاز خدا  میب  ؛ چون قلب  اعمال  انیم  هکھستند   یمؤمنان
 نند.ک یم  جمع  اتکنماز و ز  ھا؛ چوناعضا و اندام  اعمال

،  نیالب ذات  ، اصالح ی(تقو  وصف  پنج  ، گردآورنده فوق  هیدو آ  هک  مینک یم  مالحظه
  انواع  ، تمام وصف  پنج  نیو ھم  ) است لکو تو  یالھ  تی، خش اوامر خدا و رسول  اطاعت

 د:یفرما یمآنھا   انیب بعد از  ، خداوند متعال جھت  نیھم  رد، بهیگ یر را در بر میخ
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ا﴿ ولَ�َِك ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ
ُ
 ﴾٤لَُهْم َدرََجاٌت ِعنَْد َرّ�ِِهْم َوَمْغفَِرةٌ َورِْزٌق َكرِ�مٌ  أ

 »مؤمنان شانندی، ا قتیدر حق«اند  موصوف  اد شدهی  اوصاف  به  هک »گروه  آن« .]۴[األنفال: 
  آن  مراتب  نیتر ییونھا  درجات  نیتر یعال  به  مانیدر ا  هک  نیو راست  املک  : مؤمنانیعنی

  نارند. امامکو بر  یفر برک از  یلک به  شانیا  هک  است  یمعن  نید ایاند. (حقا): مف دهیرس
د ید؟ بایا مؤمنیآ  هکد یازشما پرس  یسکاگر «د: یگو یم  هیآ  نیا  ، با استناد به فهیابوحن

  آنان  یبرا«». للهشاءا  ان  مؤمنم  من د:یی! و نگو ھستم  حقا مؤمن  ! من ید، آرییبگو

در   است  یو شرف  رامتکر و یخ  مقامات و  ، منازل گروه  نیا  ی: برایعنی »است  یدرجات
خود ـ از   صاحبان  صالح  و اعمال  مانیا  حسب  ھا ـ به منزل  نیاز ا  یبعض  هک،  بھشت

ھمانا «فرمودند:   فیشر  ثیدر حد ص خدا  رسول  هک چنان  گر برتر استید  یبعض
نند یب یم  قراردارند، آنھا را چنان  نییعل  تر از اھل نییپا  ) در مراتب (دربھشت  هک  یسانک
  درجات  نی! ا یآر». دینیب یرا م  آسمان  یھا از افق  یافق در  فرورفته  شما ستاره  هک

،  است  نزد پروردگارشان  درجات  نیا  هک نیا  انی. ب است »پروردگارشان نزد«  شان برای
  یبرا »و«باشد  یم  شانیا  میو تفخ  فیو تشر  داشت یبر گرام  افزودن  متضمن

  رانکیب  از فضل  هک »است  کین  یا یو روز«را   گناھانشان »است  یآمرزش«  شانیا
 .شود یر میسراز  شانیر جود او، بر ایناپذ انیپا  یایپروردگار و در

  رسول محضر  به س یانصار  کمال بن  حارث  یروز  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

  ؟ قال: أصبحت يا حارث  صبحتأ  كيف«فرمودند:   یو  به  شانیشد، ا  مشرف ص خدا
  ؟ فقال: عزفت حقية إيمانك، فما  ء حقيقته يش  للك  نفإ،  انظر ما تقول  :. قالحقاً  مومناً 
  ، و�أ�بارزاً  ر�   عرش  إىلنظر أ  ، و�أ� نهاري  ظمأتأو  يل�  ادلنيا فأسهرت  عن  نفيس
فيها. فقال: يا  انلار يتضاغون   إىل أهلأنظر   فيها، و كأ�  يزتاورونإىل أهل اجلنة أنظر 

؟  یقرار دار  یحال  چه و در  است  چگونه  ! حالت حارث  یا .»ـ ثالثا  فألزم  ! عرفت حارث
  چه  هکفرمودند: بنگر  ص خدا  رسول ! ام دهیگرد  نیراست  مؤمن  هک  حال  نیگفت: در ا  حارث

تو   مانیا  قتیحق  هکبگو   من  ، به است  یقتیحق  یزیھر چ  یرا برای! ز حارث  یا  ییگو یم
  را تشنه  و روزم  دار بوده  را زنده  لذا شبم  ام ا بازداشتهیدن را از  گفت: نفسم  ؟ حارث ستیچ
و   ار استکبارز و آش  در برابرم  هک  نگرم یم  چنان  پروردگارم  عرش  یسو به  ییوو گ  دارم یم

  یسو به  ییو گو  نگرم ینند ـ مک یدار مید  با ھم  هک یحال ـ در  بھشت  اھل  یسو به  ییگو
 بلند  هیاد و گریفر  را به  شان یزنند و صدا یم  گر بانگید کی  به  هک  نگرم یم  دوزخ  اھل
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 )شناخت نیا  مستلزمات  به(  پس  ی! شناخت حارث  یفرمودند: ا ص خدا  نند. رسولک یم
 .»ردندکرار کبار ت  را سه  سخن  نی! و ا بند باشیپا

ْخرََجَك َر�َُّك مِْن بَيْتَِك بِاْ�َّقِ �نَّ فَرِ�ًقا ِمَن الُْمْؤِمنَِ� لََ�رُِهونَ ﴿ 
َ
 ﴾٥َكَما أ

 .]۵[األنفال: 
  رونیب«  و صواب  متکح  : بهیعنی »حق  به  ات تو را از خانه  پروردگارت  هک ھمچنان«
از  »داشتند  راھتک  سخت  از مؤمنان  یگروھ  هک آن  و حال«بدر   جنگ  یسو به »آورد

ۡخرََجَك ﴿ در  افکروند.   رونیب  نهیاز مد  هک نیا
َ
ٓ أ  و  است  هیتشب  یبرا ]۵[األنفال:  ﴾َكَما

در   شان تیراھک  رضا دادند ـ به  آن  به  هکرا ـ ھرچند   میغنا  مکدر ح  اصحاب  تیراھک
 ند.ک یم  هیبدر تشب  جنگ  به  متیعز

  یروزیپ در  هکپردازد  یم  قتیحق  نیا  انیب  ، به و مابعد آن  هیآ  نیدر ا  خداوند متعال
! از  ی. آر ھست  امبرشیپاو و   ز از آنین  میگردد لذا غنا یاو برم  فقط به  و منت  بدر، فضل

  هک یآورد، درحال  رونیب  انکمشر  جنگ  به  نهیرا از مد  مؤمنان  هکاو بود   انیپا یب  فضل
د، یشانکفار ک  با سپاه  جنگ  دانیم  را به  داشتند و باز آنان  راھتکامر   نیاز ا  ثرشانکا

بر   یو  و منت  ، فضل گونه نیھم را نداشتند،  ییارویرو  نیقصد ا  ثرشانکا  هک یحال در
  نیا  هک  یگرید  ھای از احسان  نیرایتا غ  فرشتگان  لهیوس  به  رساندنشان با امداد  شانیا

 پردازد. یآنھا م  انیب  به  سوره
  چون« ند:ک یم  تیر روایثک . ابن است  بدر الزم  واقعه  به  ینجا مختصر اشاراتیدر ا

،  است  هکم  عازم  از شام  شیقر  یتجارت  اروانکبا   انیابوسف  هکدند یشن ص خدا  رسول
  رونیب  آن  یسو به ، آنھاست  با اموال  شیقر  قافله  نیفرمودند: ا  شان اصحاب  به  خطاب

  از مردم  ی، برخ پس شما گرداند.  را بھره  خود آن  از فضل  منان  ید خداید، شاییآ
نمودند و   ینیگر، سنگید  یافتادند، اما برخ  راه  به ص امبریبرخاستند و با پ  بالکسب

  رفتن  رونیبودند و ب  خواسته  ار داوطلبک  نیا  یبرا ص خدا  رسول  هکنرفتند چرا
  انیدر م  یجنگ  شیبا قر  هکنبودند   شهیاند  نیدر ا  گر، اصحابید  ینبود. از سو  یاجبار

 خواھد آمد.
 و  نگران دل  مسلمانان  مید، از بیحجاز رس  کینزد  یوقت  انی، ابوسف طرف  از آن

گاه  شیخو  اروانکقصد   به  شانیا  تکاز حر  اخبار بود و چون  یایجو   درنگ یب شد،  آ
  شیخو  و برگ ساز  با ھمه  لذا آنان  ختیبرانگ  جنگ  را به  شیفرستاد و قر  هکم  به  یکیپ
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  به  شان با اصحاب ص خدا  ، رسول انیم  نیردند. در اک  تکحر  نهیمد  سوی به  کچاب
  شیقر  تکاز خبر حر »ذفران«  نام  به  ییدر جا  هکبودند   تکدر حر  انیابوسف  قصد قافله

گاه از مھاجر و   پرداختند، اصحاب  مشورت  به  شیخو  با اصحاب  هکنجا بود یشدند، در ا  آ
داد،   یبدر رو  غزوه  هکبود   ھمان د.ان آماده  جنگ  به  هکردند ک  صدا اعالم کیانصار 
 رد.ک  میخواھ مرور  سوره  نیرا در ا  آن  عیوقا  اھم  هک  یا غزوه

َما �َُساقُوَن إَِ� الَْموِْت َوُهْم َ�نُْظُرونَ ﴿  َّ�
َ
َ َك�  ﴾٦ُ�َادِلُونََك ِ� اْ�َّقِ َ�ْعَدَما تَبَ�َّ

 .]۶[األنفال: 

با   اصحاب  مجادله »کردند یم  د ـ مجادلهیگرد  روشن  که آنـ بعد از   حق  با تو درباره«
  اروانک قصد را به  شانیا ص حضرت  آن  هکشد  یم  یاز آنجا ناش ص خدا  رسول
با   انیابوسف  هک چرا  رفت  از دست  یتجارت  قافله  یبودند ول  برده  رونیب  نهیاز مد  یتجارت
  پس  گرفت  شیپ را در  یساحل  برد و راه  راھهیب  به  نشیر معیو مس  را از راه  آن  یزرنگ

  یچندان  یآمادگ  شانیا  هکفراخواندند   جنگ  به  یرا درحال  اصحاب ص رمکامبر ایپ
آمد و گفتند: اگر قبال ما  دشوار  برآنان  جنگ  ، فرمان جھت  نیھم  نداشتند، به  آن  یبرا

گاه  جنگ  را از وقوع را   آن  و مقدمات  ردهکدا یپ  یآمادگ  آن  یاد، قطعا بریردک یم  آ

  مجادله  بعد از آن  جنگ  تو درباره با  یعنی .]۶[األنفال:  ﴾ۡ�َقِّ ٱِ� ﴿. میردک یم  فراھم
دستور   یامر  چیھ  به  خداوند متعال  اذن  تو جز به  هکار شد کآش  شان برای  هکردند ک یم

  یحال : دریعنی »نگرند یم  در آن  شانیشوند و ا یم  رانده  مرگ یسو به  ییگو«  یدھ ینم
ر آنھا خطور کف  و اصال به د بودندینا ام  یروزیاز پ  هکرھسپار شدند   جنگ  دانیم  به
  یطور بودند به  ھم  ستکانتظار ش در  سکروز شوند، بر عینبرد، پ  نیدر ا  هکرد ک ینم
و   و اسباب  شده  رانده  قتلگاه  یسو به  هکاند  قرار گرفته  یسک  و وضع  در حال  ییگو  هک

 ندارد.  یکش  نیمترک  آن  وقوع در  هکند یب یم  فراھم  را چنان  قتلش  لیوسا

ْوَكةِ ﴿  نَّ َ�ْ�َ َذاِت الشَّ
َ
َها لَُ�ْم َوتََودُّوَن أ َّ�

َ
ا�َِفتَْ�ِ � ُ إِْحَدى الطَّ �ذْ يَعُِدُ�ُم ا�َّ

ْن ُ�ِقَّ اْ�َقَّ بَِ�لَِماتِهِ َو�َْقَطَع َدابَِر الَْ�فِرِ�نَ تَُ�وُن لَُ�ْم َو�ُرِ�ُد 
َ
ُ أ  .]۷[األنفال:  ﴾٧ا�َّ

  یکی دو گروه: »داد  را وعده  از دو گروه  یکیشما   خدا به  را که  ید ھنگامیاد آوری  و به«
  به  یتعال  حق »باشد شما  از آن  هک«بود   ابوجھل  سپاه  یگریو د  شیقر  یتجارت  اروانک
  از آن  یروزیه: قطعا پک فرستاد  یبدر وح  یسو به  شان رفتن  رونیب  در ھنگام  امبرشیپ

بر   ا با غلبهیبود،   از شام  یتجارت  یاالک  حامل  هک  شیقر  قافله  ا با تصاحبی؛  شماست
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  ما دوستو ش«بود   ردهک  تکحر  با مسلمانان  قصد جنگ به  هکاز م  هک  شیقر  سپاه
،  قافله  نیرا ایز »شما باشد  یبرا«  یتجارت  : قافلهیعنی »سالح  یب  دسته  هکد یداشت

  قافله  ھمراه  یسپاھ  هکبود چرا  جنگ  یو دشوار  یرگیدردسر و دور از ت یب  یمتیغن
  را به  حق  نید  هک  خواست یخداوند م  هک آن  حال«بپردازد   از آن  دفاع  به  هکنبود 
  شتنکو   شیقر  مسلح  تا دندان  سپاه بر  تان ساختن روزیبا پ »ندک  ثابت  شیخو  ھای فرمان
شود   انینما  اسالم  یرومندین  هک  ھدف  نی، با ا از آنان  یاریبس  گرفتن ریو اس  آن  سران

 ند.ک  نک شهیرا ر و آنان »را ببرد  افرانکاد یتا بن  خواست یو م«
  یامور أ خداوند  هک ید، درحالیو زودگذر بود  عاجل  یمنفعت: شما خواستار یعنی

  نیا  انیم  پس  داشت  اراده را  حق  یروزیو پ  شیخو  لمهک  برترساختن  ؛ چون واالتر از آن
 . است  یاریبس  و فاصله  ، تفاوت دو ھدف

 .]۸[األنفال:  ﴾٨الُْمْجرُِمونَ ِ�ُِحقَّ اْ�َقَّ َوُ�بِْطَل اْ�َاِطَل َولَْو َكرِهَ ﴿  

را   آن  انیدار گرداند و بنیپا  نیرا در زم  : اسالمیعنی »کند  را ثابت  تا حق  خواست یم«
ھرچند « ندکرا محو و نابود   ک: شریعنی »را نابود گرداند  و باطل«ند ک  مکمستح

 ».باشند  نداشته خوش«فر ک  گروھھا و طوائف  ا تمامی،  شیقر  انک: مشریعنی »مجرمان

لٍْف مَِن الَْمَ��َِكةِ ﴿
َ
ُ�ْم بِ� ّ�ِ ُمِمدُّ

َ
إِذْ �َْسَتغِيُثوَن َر�َُّ�ْم فَاْسَتَجاَب لَُ�ْم �

 .]۹[األنفال:  ﴾٩ُمْردِ�ِ�َ 
 ».دیدیطلب یاد میفر  پروردگار خود را به  هک«د یاد آوری  به »را  یھنگام«
  با سپاه  از جنگ  هکدانستند   د و مسلمانانیدر رس  یالھ  فرمان  ! چون یآر

تعداد خود   یمکو   شیر قرکلش  یگر فزونید  یندارند و از سو  یزیگر  چیھ  شیقر
  یبرآوردند، حت  اد و استغاثهیفر  شیپروردگار خو  جناب  به  ھنگام  نیدند، در ایراد

را   شیخو  دستان  نموده  قبله  دند، رو بهیرا د  صحنه  نیا  یوقت ص رمکا  رسول  شخص
پروردگار   بارگاه  اد بهیو فر  از و نالهیراز و ن  ردند بهک  برافراشتند و شروع  آسمان  به

  تهلك  نإ  ، ا� ما وعدت�  آت�  ا�«خواندند:  یم  نیبلند او را چن  یصدا  و به  شیخو
  وعده  من به  هکرا   بار الھا! آنچه« .»رضاأل  ال تعبد يف  سالمإلا هل أ  من  بةالعصا هذه 
  نیگر در زمی، د یگردان  کرا ھال  اسالم  از اھل  گروه  نی! بار الھا! اگر ا گردان  ، محقق یا داده

شما   دھنده  یاری  ه: منکرد ک  شما را اجابت  یدعا  پس«. »یریگ یقرار نم  مورد پرستش

 »هک«ارزار شوند کوارد   انکمشر  هیعل  دوشادوشتان  هک »از فرشتگان  سکھستم با ھزار 
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در آغاز،   را خداوند متعالی. ز یاپیطور پ به »آورند گرید  یخود گروھ  یاز پ«  فرشتگان  آن
  شیھزار افزا  سه  تعداد را به  آن  مدد رساند، سپس  فرشتگان از  سکرا با ھزار   مسلمانان

 د.یرسان  مالکحد   به  نھزار ت  پنج را با  داد و بعدا آنان

ى َوِ�َْطَم�ِنَّ بِهِ قُلُوُ�ُ�مْ ﴿ ُ إِ�َّ �ُْ�َ ِ  َوَما َجَعلَُه ا�َّ إِنَّ  َوَما ا�َّْ�ُ إِ�َّ ِمْن ِعنِْد ا�َّ
َ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ   .]۱۰[األنفال:  ﴾١٠ا�َّ

  یبشارتجز «را   فرشتگان  لهیوس  به  رساندنتان : مددیعنی »را  نیو خداوند ا«

 رد ویگ  آرام«امداد  »شما بدان  ھای دل  هک و تا آن«  تان یروزیشما بر پ  یبرا» قرارنداد
را یز  ستین  مسلما از نزد فرشتگان  یروزیپ  هکد یبدان  پس »ستین جز از نزد خدا  یروزیپ

  یو غالب »زیعز للهھمانا ا«  است  یتعال  یدو، خود بار ھر  شما و فرشتگان  دھنده نصرت
در   جمله از آن خود و  یارھاک  در تمام »است  میکو ح«شود  ینم  مغلوب  هک  است

 . شیخو  دشمنان  وبکسر  یجھاد برا  ساختن  مشروع
روز بدر  در  فرشتگان  هک  قتیحق  نیما در ا«فرمود:   هک  است  شده  تیروا س از عمر

  آن  خود به أل  یگر بعد از بدر؛ خداید  غزواتاما در   میندار  یکش  چیما بودند، ھ  ھمراه
بدر ـ از   در غزوه  فرشتگان  ینیع  از مشاھده  یک، حا اتیروا  نیھمچن». داناتر است

 . دو ـ است ھر  انکو مشر  صحابه  یسو

َماءِ َماًء ِ�ُ ﴿ ُِل َعلَيُْ�ْم مَِن السَّ َمنًَة مِنُْه َو�َُ�ّ
َ
يُ�ُم ا�َُّعاَس أ َطّهَِرُ�ْم بِهِ َو�ُْذهَِب إِذْ ُ�َغّشِ

قَْدامَ 
َ
يَْطاِن َولَِ�ْ�َِط َ�َ قُلُو�ُِ�ْم َوُ�ثَبَِّت بِهِ اْ�  .]۱۱[األنفال:  ﴾١١َ�نُْ�ْم رِْجَز الشَّ

 »پوشاند او بود،  یاز سو  یبخش  آرامش  هک  کسب  یخواب  شما را در پرده  هک  یھنگام«
  بدون  هکد یگردان مسلط  تانھای بر دل  یآرامشو   ونکس  در بدر چنان أ : خداوندیعنی

بود   یشب  در ھمان  خواب  نید و ایرفت  خواب  به  ، آرام یو ھراس  میب  گونه چیھ  احساس
نبرد،   دو صف  ییارویرو  در حال  هکاند: بل گفته  یشد. بعض یم  واقع  جنگ  آن  یفردا  هک
بر   یآب  و از آسمان«شد   در جنگ  شان آرامش  و سبب  گرفت فرا  کسب  را خواب  شانیا

فرود آورد تا   یباران  ر مسلمانانک، بر لش جنگ  ازشروع  قبل أ خداوند» ختیر شما فرو
ھا  یدی: تا پلیعنی »گرداند  کپا  تا شما را با آن«ر شد یسراز  لیبدر س  یاز واد  هکبدانجا 

د. ینماز گزارد  وجه  نیاملترکو   نیبھتر  و به  ردهک  غسل  آب  آن د لذا بهیرا از شما بزدا
 س  عباس  بود. ابن  دهینگرد  مشروع  در اسالم  ممی، ت وقت  آن تا  هک  ر استکذ  قابل

  از دسترس  بودند لذا آب  بدر فرود آمده  آب  بر چشمه  شیقر  انکمشر«د: یگو یم
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ا ی  جنابت  ، در حال عالوه  بهرد، ک  غلبه  شانیبر ا  یتشنگ  پس بود  خارج  مسلمانان
  هکرد ک  نازل  یآب  از آسمان  خداوند متعال  هکبود   خواندند، ھمان یم نماز  ییوضو یب

 خود را  انی، چھارپا نموده  را پر از آب  شیخو  ظروف  هکدند بلیآشام  فقط از آن نه  مؤمنان
  ھراس :یعنی »دیرا بزدا  طانیش  یدیو از شما پل«». ردندک  ز غسلین  و از جنابت  رابیس

  تانھای دل و تا«افگند  یبر شما م  طانیش  هکرا   یگرید  یھا و وسوسه  یتشنگ  و وسوسه

  را بدان  تانھای گام و«رومند گرداند یدار و نی، پا جنگ  یھا و در صحنه »سازد  مکرا مح
 قرار  یزار ماسه  نیزم،  انکر مشرکبا لش  مسلمانان  سپاه  انیرا در میز »استوار دارد

  آن  وگردوغبار آزاردھنده  ینندگکو ش  یرا فرستاد تا سست  باران أ خداوند  پس  داشت
 ببرد.  نیزار را از ب ماسه  نیزم

ِيَن آَمُنوا﴿  ّ�ِ َمَعُ�ْم َ�ثَّبُِتوا ا�َّ
َ
ِيَن  إِذْ يُوِ� َر�َُّك إَِ� الَْمَ��َِكةِ � لِْ� ِ� قُلُوِب ا�َّ

ُ
َس�

ْ�َناِق َواْ�ُِ�وا ِمنُْهْم ُ�َّ َ�َنانٍ 
َ
 .]۱۲[األنفال:  ﴾١٢َ�َفُروا الرُّْعَب فَاْ�ُِ�وا فَْوَق اْ�

 را  خود بر مؤمنان  یھااز نعمت  یگرید  و نعمت  فضل  خداوند متعال  سپس
 مابا ش  من  هکفرستاد  یم  یوح  فرشتگان  پروردگار تو به  هک  گاه آن«ند: ک یم  یادآوری

  مژده  آنان  : بهیعنی »دیبدار  قدم  را ثابت  مؤمنان  پس«  شیخو  یارید و ییبا تأ »ھستم
  به  در صحنه  د؛ با حاضر شدنیبدار  قدم ثابت  را بر جنگ  ا آنانید، یبدھ  یروزیپ

 »افگند  خواھم  رعب  افرانک  در دل  یزود  به«  شمارشان  ساختن اریو بس  ھمراھشان
 ھا را فراز گردن  پس«  گذشت» ۱۵۱  عمران/ آل«  ، در سوره عبارت  نیر ایر نظیتفس

 یمفاصل  یفراز گردنھا جا  هکد، چرا یرا بزن  انکمشر  ھای : فراز گردنیعنی »دیبزن
 دستور  نی: ایقول  د. بهیافزا یم  گردن  شدن  قطع  در آنھا بر سرعت  زدن  هک  است 

و « دارد  رجحان  اول  بود. اما قول  مؤمنان  گر: متوجهید  یقول  و به  فرشتگان  متوجه

 را  انکمشر  یھا دست  : سرانگشتانیعنی» دیرا بزن  شان سرانگشتان  ھمه  از آنان
  برخالف ماند، یباز م  از جنگ  شود، فرد مضروب  قطع  سرانگشتان  را چونید زیبزن
 به  انکمشر  شتگانکدر روز بدر،   مردم«د: یگو یم س انس  بن  عیر اعضا. ربیسا

شناختند و  یم  شان فراز گردنھا و سرانگشتان  شدن  قطع  را با نشانه  فرشتگان  دست 
 ».است  سوخته  در آتش  ییگو  هکبود   چنان  شتگانک  سرانگشتان

َ َورَُسوَ�ُ ﴿  ُهْم َشاقُّوا ا�َّ َّ�
َ
َ  َذلَِك بِ� َ َشِديُد َوَمْن �َُشاقِِق ا�َّ َورَُسوَ�ُ فَإِنَّ ا�َّ

 .]۱۳[األنفال:  ﴾١٣الْعَِقاِب 
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  به  امبرشیبا خدا و پ  آنان  هک  است  آن  سبب  به«  انکشتار مشرک »نیا«
  مخالفت  به  امبرشیبا خدا و پھرکس  و«و عناد نمودند   یو دشمن »برخاستند  مخالفت

 ».فر استیک  قطعا خدا سخت زد،یبرخ
  نندگانک  بیذکت  مجازات  در روز بدر، از نوع  انکمشر  مجازات«د: یگو یم ریثک ابن

 ».بود  نیشیپ  یھا امت

نَّ لِلَْ�فِرِ�َن َعَذاَب ا�َّارِ ﴿
َ
 .]۱۴[األنفال:  ﴾١٤َذلُِ�ْم فَُذوقُوهُ َوأ

درد  »دیبچش« شد  انکر شما مشریبانگیگر  هکرا   یعاجل  عذاب  نی: ایعنی »ھا را نیا«
  عذاب  افرانک  یبرا  هکد یو بدان«د یبنوش  جرعه را جرعه  آن  د و غصهینک  را احساس  آن

 . است  در آخرت  آنان  ندهیآ  دار و درازمدتیپا  عذاب  به  اشاره »استیمھ  جھنم  آتش

ِيَن َ�َفُروا زَْحًفا فََ� تُوَ ﴿ ِيَن آَمنُوا إِذَا لَقِيتُُم ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
دْبَارَ يَا �

َ
 .]۱۵[األنفال:  ﴾١٥لُّوُهُم اْ�

  یسو به و  ز شدهیگالو  ھم  زحفا: به »دیرودر رو شد  افرانک  با انبوه  ! چون مؤمنان  یا«
 د.یدر ندھ  تن  و انھزام  ستکش  و به »دینکن  پشت  آنان  به  پس«د یآورد  یگر رویھمد

ًا إَِ� فَِئٍة َ�َقْد بَاَء بَِغَضٍب ِمَن  َوَمْن يَُولِِّهْم يَوَْم�ٍِذ ُدبَُرهُ إِ�َّ ﴿ ْو ُمَتَحّ�ِ
َ
ُمَتَحّرِفًا لِقَِتاٍل أ

َواهُ َجَهنَّمُ 
ْ
ِ َوَمأ  .]۱۶[األنفال:  ﴾١٦َو�ِئَْس الَْمِص�ُ  ا�َّ

 در روزھرکس  :یعنی »بگرداند  آنان  یسو خود را به  روز پشت  در آنھرکس  و«
 أ خداوند  ند، مورد خشمک  پشت  دشمن  ، به ستکو ش  انھزام  بدر با قبول  ییارویرو

  بردن ارک به  یرو و از »جو باشد نارهک«مجدد  »ینبرد  یبرا  هک مگر آن«رد یگ یقرار م
و از   گر جنگید  جناح به  جناح  کی، از  دشمن  دادن  بیو فر  یجنگ  رنگیو ن  کیتکتا
  پشت  دشمن  به  کیتکتا  یاز رو  هک  یا رزمنده  گر برود، بسانیسنگر د  سنگر به  کی
او را   تا دشمن  است  خورده  ستکا شیگو  هکفگند یب  یرا در و  گمان  نیند تا اک یم

  به  یابیو بر دست  ر ساختهیغافلگ را  ، او بتواند مجددا دشمن لهیوس  نیند و بدک  بیتعق
گر ید »یجمع  جو باشد به پناه ای«باشد و   نیا ای  . پس است  بیفر  را جنگیقادر شود ز  یو

اگر   یقرار دارد ـ حت  دشمن  در مقابل  هک  یگروھ  ـ جز آن  رزمش ھم  از مسلمانان
ا ی،  شیخو  فرمانده  یسو به  ییارویرو  بود و ازخط اول  یجنگ  گروه  کیعضو   یمجاھد

  رخصت  نیا  ، در تحت ختی) گر ومتکح  سی(رئ  دولت  آن  تختیو پا  تیزکمر  یسو به
بود و   قرار گرفته  دشمن  خود مورد ھجوم  تیزکو مر  تختیپا اگر  یول  است  داخل

تا   د ھمهیندارد و با  یھینبرد توج  ز از صحنهیگر گرینداشتند، د  یگرید سنگر  مسلمانان
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اد یاز دو مورد   کی  چیھ  ، شامل جنگ  بجنگند. اما اگر فرار از صحنه  مرز شھادت
 للها  یاز سو  یخشم  به«  جنگ  دانیاز م  نندهکفرار  شخص »قطعا  پس«شد:  ینم  شده

 طور  به  مجدد با دشمن  جنگ  با ھدف  هک  یا : بجز رزمندهیعنی »است  گرفتار شده
از   یگرید  جمع  به  هک  یا ا رزمندهیرد، یگ یم  نارهک  دانیاز م  یکیتکتا

  یخشم  ، به جنگ  از صحنه  یگرید  نندهکفرار برد، ھر یم  پناه  رزمش ھم  مسلمانان
او را در   فرارش  پس »است  دوزخ  گاھشیو جا«  است  بازگشته أ خدا  یسو از  مسلم

 بد  و چه«  است  ، درافگنده ختهیگر  از آن  بزرگتر از آنچه  یتر و عقوبت سخت  ییبال
 . است  وستهیپ  ، بدان شمند  به  ردنک  پشت  سبب  او به  هک،  دوزخ »است  یسرانجام

  ھفت  و از جمله  رهیبک  در نبرد، از گناھان  ردنک  پشت  هک  است  یاد آوری  ستهیبا
  ازھفت«اند:  ردهک  انیب  فیشر  ثیدر حد ص خدا  رسول  هک  است  یا نندهک  کھال  گناه
  نندهک کھال  گناه  ھفت  نی! اللها ا رسولیدند: یپرس  د. اصحابیزیبپرھ  نندهک  کھال  گناه

 أ خداوند  هک  ینفس  شتنک، سحر،  سبحان  یخدا  به  آوردن  کی؟ فرمودند: شر ستیچ
  به  ردنک  ، پشت میتی  مال  ربا، خوردن  ـ خوردن  حق  ـ جز به  است  ردهک  او را حرام  قتل

 ».ازن  خبر به یب  مؤمن  دامنکپا  زنان  ساختن  و متھم  در روز جنگ  دشمن
  پشت  یروھاین  به  دنیگز  و پناه  جنگ  دانیاز م  ینینش  عقب  هکبر آنند   احناف

ز یجا  یصورت ـ در  یاسالم  دولت  تختیا پای،  یفرماندھ  تیزکاز مر  نبرد ـ اعم  خط اول
  اما اگر سپاه متر باشد،کھزار نفر   از دوازده  جنگ  دانیدر م  اسالم  سپاه  هک  است

فرار و   دشمن در برابر  هک  ستیز نیبود، جا  شتر از آنیا بیھزار نفر   دوازده  اسالم
در   باشد. احناف  از مسلمانان  شیب  مراتب  به  چند تعداد دشمن نمود، ھر  ینینش عقب

  نیتر، بھ چھارتن  ھمراھان  نیبھتر«اند:  ردهک  استدالل  فیشر  ثیحد  نیا  به  مکح  نیا
اند و  رھا چھار ھزارتنکلش  نیو بھتر  ) چھارصدتن یزانیپارت  یجنگ  یھا (گروھھا هیسر

  علت  نیا  خورد و ھرگز به ینم  ستکتعداد ش  یمکباشد، از   ھزار تن دوازده  هک  یسپاھ
 ».شود ینم  مغلوب

َ َ�َتلَُهمْ ﴿ َ َرَ� َوَما َرَميَْت  فَلَْم َ�ْقُتلُوُهْم َولَِ�نَّ ا�َّ َوِ�ُبِْ�َ  إِذْ َرَميَْت َولَِ�نَّ ا�َّ
َ َسِميٌع َعلِيمٌ  الُْمْؤمِنَِ� ِمنُْه بََ�ًء َحَسًنا  .]۱۷[األنفال:  ﴾١٧ إِنَّ ا�َّ

  مقدمات و  اسباب  ساختن  با فراھم »شتکرا   خدا آنان  هکد بلیشتکرا ن  شما آنان  پس«
خدا   هکبل«را   کخا  مشت  آن »یافگند  هک  یوقت  یفگندیمحمد! تو ن  یو ا«شما   یروزیپ
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از تو و   افگندن  صورت  هکبل  یافگند  هک  یتو نبود  نیا  قتی: در حقیعنی »افگند  هکبود 
  شن  مشت  کی، اثر  یبود یم تو  قتا افگنندهیرا اگر حقیبود ز  متعال  یاز خدا  آن  قتیحق

نبود و   شی، ب فرد بشر متصور است  کی  عادتا از انداختن  هک  اندازه  ھمان  جز به  کو خا
  ، به کخا  مشت  کی  ذرات  هکشد  ینم جادیا  از آن  نندهکو ش  گسترده  یاثر  آنچنان

در   را تارومار گرداند پس  برسد و ھمه  انکر مشرکلش  یاعضا  تمام  ینیو ب  چشم
،  گشت  مترتب  بر آن  یاثر بزرگ  نیچن  هکود ب  سبحان  یخدا  ، فعل انداختن  نی، ا قتیحق
 ندارد. را  آن  تحمل  و توان  بشر تاب  هک  یاثر

 در ص رمکا  ند: رسولک یم  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس ابن
نمودند:  التجا  نیچن  یالھ  بارگاه  و به  ردهکبلند   آسمان  خود را به  یروز بدر، دستھا

  پرستش مورد  نیگر ھرگز در زمی، د ینک  کرا ھال  جمع  نیپروردگارا! اگر ا«
  یگفت: مشت ص  حضرت  آن  د و بهیدر رس ÷ لیاثنا جبرئ  نیدر ا». یریگ یقرارنم

و   را گرفته  کخا  یمشت ص خدا  ! رسول فگنیب  انکمشر  یرا بر رو  ر و آنیبرگ  کخا
منفور   انکمشر  یھا چھره : الوجوه  شاھت«فرمودند:  افگندند و  انکمشر  یرا بررو  آن
  یو  و دھان  ینیب  یھا و سوراخ ھا بر چشم  هک نینماند مگر ا  انکاز مشر  یسک  پس» باد
ردند و تار و مار ک  پشت  ھمه  هک بود  ھنگام  نید، در ایرس  کخا  مشت  نیاز ا  یزیچ

  نیا  : خداوند متعالیعنی »ندکو عطا کین  یبخشش  شیرا از نزد خو  و تا مسلمانان«شدند. 
بدارد.   یخود را ارزان  یبایو و زکین  یھا نعمت  رد تا بر مسلمانانک  آن  یار را فقط براک

را   آنان  یدعا »شنواست للهھمانا ا«.  است وکین  یبخشش ﴾بََ�ًء َحَسًنا﴿مراد از 
 . شان احوال  به »داناست«

نَّ ﴿ 
َ
َ ُموهُِن َكيِْد الَْ�فِرِ�نَ َذلُِ�ْم َوأ  .]۱۸[األنفال:  ﴾١٨ا�َّ

د یو بدان« فارک  ردنکو نگونسار   مؤمنان  ساختن روزی؛ از پ میردک  انیب  هک »بود  نیا  حال«
  هکبر شما   یالھ  اتیعنا  نیاز ا  : قطعا ھدفیعنی »گرداند یم  را سست  افرانک  رنگیخدا ن  هک

 بود.  افرانک  نقشه  ساختن  برآب  و نقش  مؤمنان  به  نمودن  شد، انعام  انیب  اتیآ  نیدر ا

�ْن َ�ُعوُدوا َ�ُعْد  �ْن تَنَْتُهوا َ�ُهَو َخْ�ٌ لَُ�مْ  إِْن �َْستَْفتُِحوا َ�َقْد َجاَءُ�ُم الَْفتْحُ ﴿
 َ نَّ ا�َّ

َ
 .]۱۹[األنفال:  ﴾١٩َمَع الُْمْؤِمنِ�َ َولَْن ُ�ْغِ�َ َ�نُْ�ْم فَِئُتُ�ْم َشيًْئا َولَْو َكُ�َْت َوأ

 و ھدف  فار استک  متوجه  خطاب» شما آمد  به  فتح  د پسیردک یم  فتح  اگر طلب«
 شیقر  انکاست: مشر  آمده  نزول  سبب  انیرا در بیباشد ز یم  شانیاستھزا  از آن 
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 أ خداوند رفتند، از یم  رونیب  با مسلمانان  جنگ  یبرا  هکاز م  هک  یھنگام 
  ، گروه رواست  شیپ  هک  ید و در جنگینما  یداور  آنھا و مسلمانان  انیخواستند تا م

  آنان  به  خطاب آلود تمسخر  یبا لحن أل  یروز گرداند. لذا خدایرا پ  بر حق
و اگر باز «آمد!   تانیبرا  یداور  جهینت  ک نید، ایخواست یم  ید: اگر داوریفرما یم

  یفر و دشمنک از  ستادنیبازا »آن« ص خدا  با رسول  یفر و دشمنکاز  »دیستیا
و   اسالم  هیعل و نبرد  یفر و دشمنک  یسو به »دی؛ و اگر باز گرد شما بھتر است  یبرا«

  هک  گونه ھمان بر شما،  مؤمنان  ساختن با مسلط »میگرد یبر م  ما ھم«  مسلمانان
باشد،  ادیشما ھرچند ز  گروه  هکد یو بدان«  میردکرا در بدر بر شما مسلط   شانیا

  است  هکدر م  شیقر  ، قوم گروه  نیمراد از ا »ردکنتوانند   را دفع  یزیھرگز از شما چ
 . روزاستیخدا با او باشد، قطعا پھرکس   پس »است  خدا با مؤمنان  هکد یو بدان«

﴿ َ ِطيُعوا ا�َّ
َ
ِيَن آَمنُوا أ َها ا�َّ ُّ�

َ
�ْتُْم �َْسَمُعونَ يَا �

َ
 .]۲۰[األنفال:  ﴾٢٠َورَُسوَ�ُ َوَ� تََولَّوْا َ�نُْه َو�

  جنگ در  جمله  ز و از آنیچ  در ھمه »دیبر  او را فرمان  ! خدا و فرستاده مؤمنان  یا«
 او را.  یندا »دیشنو یم  هک ید درحالیبرنتاب  یو از او رو«

ِيَن قَالُوا سَ ﴿  .]۲۱[األنفال:  ﴾٢١ِمْعَنا َوُهْم َ� �َْسَمُعونَ َوَ� تَُ�ونُوا َ��َّ
  آن  و حال«  میردک  را و اطاعت  حق  امیپ »میدیگفتند: شن  هکد ینباش  یسانکو مانند «

 را بایانند زیھودیا ی  منافقان  نند. آنانک ینم  اطاعت  قتیو در حق »شنوند ینم  هک
  آنان  نند پسک  عمل  را بفھمند و بدان  آن  هک آن یشنوند، ب یرا م  حق  امیپ  شانیھا گوش

دند یشن را  حق  امیپ  است: آنان  نیا مراد ای.  است  دهیاصال نشن  هکھستند   یسکھمانند 
 ! میردک  یو نافرمان  میدیگفتند: شن  هکردند بلکن  را اجابت  آن  یول

مُّ اْ�ُْ�ُم ﴿ ِ الصُّ َواّبِ ِعنَْد ا�َّ ِيَن َ� َ�ْعقِلُونَ إِنَّ َ�َّ ا�َّ  .]۲۲[األنفال:  ﴾٢٢ا�َّ
 نزد«نند ک یم  تکجنبند و حر یم  نیزم  یرو بر  هک »جنبندگان  نیقطعا بدتر«

  آنچه در »شندیاند ینم  هکھستند   یالل  انیناشنوا«  یو  یو داور  مک: در حیعنی »خداوند
تا از   است  در آن  انشانیز  هک  بشتابند و در آنچه  آن  یسو تا به  است  در آن  نفعشان  هک

را ھر یز ھستند  جنبندگان  نیبدتر أ در نزد خداوند  آنان  نند پسک  اجتناب  آن
و   و نفع  نھاده  ـ فرق  نسبت  ر و شر ـ بهیخ  انی، م نیزم  یدر رو  جز آنان  یا جنبنده

 دھد. یز مییتم  ضرر خود را از ھم
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  نطق  شنوند و ھم یم  ظاھر ھم  به  هک یحال ـ در  گنگ  انیناشنوا  فار بهک  ردنک  وصف
و   صالح  در جھت  و نطق  ییشنوا  از موھبت  شان یریگ بھره  عدم  سبب  نند ـ بهک یم

 . است  شیخو  فالح

ْسَمَعُهمْ ﴿
َ
ُ �ِيهِْم َخْ�ًا َ� ْسَمَعُهْم  َولَْو َعلَِم ا�َّ

َ
 .]۲۳[األنفال:  ﴾٢٣َ�ََولَّوْا وَُهْم ُمْعرُِضونَ َولَْو أ

  ، قطعا به افتی یم  یریخ«  رواللک  گروه  : در آنیعنی »و اگر خدا در آنان«
 ، حجتھا و برھانھا و در اثر آن  سود برده  از آن  هک  یا ییشنوا  چنان  به »دیشنوان یم  آنان

  نیا رایز »تافتند یبرم  ی، رو اعراض  حال  حتما باز بهرد، ک یرا شنوا م  و اگر آنان«ابند یرا در
 . است  گرفته  سبقت  یتعال  یبار  آورند، در علم ینم  مانیا  آنان  هکامر 

ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَ�ُ�ْم لَِما ُ�ْيِيُ�مْ ﴿ ِيَن آَمُنوا اْسَتِجيبُوا ِ�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
نَّ  يَا �

َ
َواْعلَُموا أ

 ُ�َ َ ونَ ا�َّ نَُّه إَِ�ْهِ ُ�َْ�ُ
َ
 .]۲۴[األنفال:  ﴾٢٤وُل َ�ْ�َ الَْمرْءِ َوقَلْبِهِ َو�

 خواند، یفرام  بخش اتیح  یامیپ  شما را به  هکامبر یخداوند و پ  یندا  ! به مؤمنان  یا«

اوامر   یو اجرا ص امبر مایاز پ  ما و اطاعت  اطاعت  یسو : بهیعنی »دییبگو  اجابت  کیلب
شما، در گرو   و با عزت  سعادتمندانه  یو زندگ  یقیحق  مالکد، یترد یرا بید زیبشتاب  یو
  یامور  یسو به امبر شما رایپ  هک، از آنجا  اوامر است  نیا  به  و عمل  اطاعت  نیا

  است  اتی؛ ح را علمیز  عتیشر  علم  ؛ چون است  در آن  تان یقیحق  اتیح  هکخواند  یفرام
  یسرمد  و نعمت  یابد  اتیح رای؛ ز قرآن  یاوامر و نواھ  رشیو ھمانند پذ  مرگ؛  و جھل

  اتیح  یبقا  را جھاد سببیز و ھمانند جھاد؛  است  قرآن  یھا فرمان  در گرو امتثال
و   برده  خود بر شما ھجوم رد،یقرار نگ  مورد ھجوم  اگر دشمن  هک، چرا  شماست
 ند.ک یم  نابودتان

 ص امبرشیو پ أ خدا  یندا  به  گفتن  کیلب  هکد یآ یبر م  نیچن  اتیآ  قایاما از س
  بن عروه از  اسحاق  محمدبن  هک چنان  جھاد است  فرمان  شتر ناظر بر اجابتینجا، بیدر ا

 . است  ردهک  نقل  نیچن س ریزب
 در  من«فرمود:   هک  است  آمده س  یمعل  دبنیسع یاب  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

 یمرا فراخواندند ول ص خدا  اثنا رسول  نیدر ا  هک  نماز بودم  یادا  مسجد مشغول
را  نماز  لذا چون  نگفتم  شان اجابت )است  ینماز اول  رساندن  انیپا  به  هک نیتصور ا  به(

د یفراخواند  ی! شما مرا در حالللها ا رسولیو گفتم:   شتافتم  شانیمحضر ا  به  ردمک  تمام
  یندا  ه: بهک  است  نفرموده  ! فرمودند: مگر خداوند متعال نماز بودم  یادا  مشغول  هک
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خداوند   هکد یو بدان«». د؟ییبگو  اجابت  کیشما را فراخواند ـ لب  امبر ـ چونیخدا و پ
،  است  فرمان  و به  نرم  تانیدلھا  هک  ی: مادامیعنی »گردد یم  حائل  و دلش  یآدم  انیم

  تانیر شود و دلھایمتغ  احوال  هک آن از  د، قبلیبشتاب  اوامر خداوند متعال  اجابت  یسو به
  عمل  انیپا  نقطه  هک  است  یو  بامرگ  از انسان  دل  نبردن  نبرد. فرمان  از شما فرمان

دور شود و بعد از   یمانیا  یاز معان  قلبش  هکبسا  ند، چهک  ار گناهیبسھرکس  ا:یاوست. 
 نگردد.  لیما  امبرشیو پ  یتعال  حق  گفتن  اجابت  به  آن

 اریدعا را بس  نیا ص خدا رسول  هک  است  آمده  سلمه ام  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

را   دلم دلھا!  گرداننده  یبارالھا! ا« .» دينك عىل قلبي ثبت القلوب مقلب اللهم«خواندند:  یم

؟  است  یا یرا دگرگون مگر دلھا !ص للها  ا رسولی  . گفتم»دار  نگه  ثابت  نتیبر د

  انیدر م  قلبش  هک نیا ، مگر دهیافریرا ن  آدم  یاز بن  سک  چیھ أل  ی! خدا یآر« فرمودند:
  و اگر ھم  میو مستق  راست را  اگر بخواھد، آن  پس  اوست  فیکبال  از انگشتان  دو انگشت

  هک  مینک یم  درخواست  پروردگارمانلله گرداند لذا از ا یم  و منحرفش  جکبخواھد 
تا   میطلب ینگرداند و از او م  ـ منحرف  نموده  تمانیھدا  هک را ـ بعد از آن  مانیھا دل

  هکد یو بدان«. »... است  ندهیار بخشایھمانا او بس د،یخود بر ما ببخشا  از بارگاه  یرحمت
دلھا و   سالمت  شما بر حسب  به  گاه ، آن امتیدرروز ق »د شدیاو حشر خواھ  یسو به

 دھد. یم  ، پاداش در طاعاتتان  اخالص

ةً ﴿ ِيَن َظلَُموا مِنُْ�ْم َخاصَّ ُقوا فِتَْنًة َ� تُِصيَ�َّ ا�َّ َ َشِديُد  َوا�َّ نَّ ا�َّ
َ
َواْعلَُموا أ

 .]۲۵[األنفال:  ﴾٢٥الْعَِقاِب 
 شما  ارانکستم  فقط به  هکد یزیبپرھ«  یو محنت  : از آزمونیعنی »یا و از فتنه«

و  شود یز مین  ر خوبانیگ ، دامن گذشته  از ظالم  هکد یزیبپرھ  یا : از فتنهیعنی »رسد ینم
د یینگو  کیلب  اوامر خدا و رسولش  به  هک  گاه را آنیرد زیگ یم را دربر  ھمه  و طالح  صالح

را   ارانکستم  هکدر رسد   یا بسا فتنه  د، چهییاین بر  ار باطلکو ان  د حقییتأ  و در مقام
  تیروا  به  فیشر  ثیحد رد. دریز بگیرا ن  صالح  اھل  بگذرد و دامن  از آنان  ردهکنابود 

را   مردم  عامه أل  یخدا« فرمودند: ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  رهیعم  بن  یعد
  انیر را در مکمن  هک نیند، مگر اک ینم  عذاب  آناناز   یخصوص  به  بد عده  اعمال  سبب  به

  هک  است  وقت  نند، آنکار نکرا ان  قادرند، آن  ار آنکبر ان  هک  ینند و در حالیخود بب
» فر استیک  خداوند سخت  هکد یو بدان«». ندک یم  راعذاب  ھمه  و عام  خاص أ خداوند
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طور  به  هکبل  نشده  عذاب  اسباب  بکما مرتیمباشرتا و مستق  هک  یسانک  نمودن  و عذاب
  ! آنان ی. آر است  یو  عقاب  از شدت  یا اند، نشانه دهیگرد  آن  مسبب  میرمستقیغ
فساد   ، در جامعه اند و بر اثر آن ردهک  کر را ترکاز من  یو نھ  معروف  امر به  هکاند  یسانک
 دیآ یر ـ مخصوصا ـ فرود نمکمن  بر اھل  ابعذ  هک  است  ھنگام  نی، در ا است  افتهی  وعیش
،  نیبنابرا شود. یم  نازل  یھمگ  ر و معروفکمن  ، بر اصحاب یو ھمگان  طور عام به  هکبل

  یبرا  اتبخشیح  بزرگ  ر، دو عاملکمن از  یو نھ  معروف  به و امر أ خدا  جھاد در راه
 . است  نیمسلم

�ُْتْم قَلِيٌل ﴿ 
َ
َفُ�ُم ا�َّاُس  َواذُْكُروا إِذْ � ْن َ�َتَخطَّ

َ
رِْض َ�َافُوَن أ

َ
ُمْسَتْضَعُفوَن ِ� اْ�

ّيَِباِت لََعلَُّ�ْم �َْشُكُرونَ  يََّدُ�ْم بَِنْ�ِهِ َوَرَزقَُ�ْم ِمَن الطَّ
َ
 .]۲۶[األنفال:  ﴾٢٦فَآَواُ�ْم َو�

  ک، اند نیزم درشما   هکرا   یھنگام«!  عرب  امت  ی: ایقول  ! و به مھاجران  یا »دینکاد یو «
مراد از  »ندیرا بربا شما  مردم  هکد یدیترس یم«  است  هکم  نیمراد: سرزم »دیبود  و مستضعف
  سرعت  به  و ربودن  گرفتن انند. خطف:یو روم  انی: فارسیقول  و به  شیقر  انکمردم: مشر

و   یانصار، جا  یسو ا بهی،  نهیمد  را به شما  منان  ی: خدایعنی »داد  یاو شما را جا  پس«.  است
  زهیکپا  یزھایو شما را از چ«در روز بدر  »دیگردان رومندیخود ن  یروزیپ  و شما را به«داد   یمأو

  نیا »دیبگزار  سپاس  هکتا باشد «  است  جنگ  میغنا  ھم  یکیآنھا   از جمله  هک »داد  یروز
 د.ینک  و اطاعت  ز اجابتیچ  را در ھمه  یو  و رسول ، خدا نیا را و بنابرھا  نعمت

�ْتُْم َ�ْعلَُمونَ ﴿ 
َ
َمانَاتُِ�ْم َو�

َ
َ َوالرَُّسوَل َوَ�ُونُوا أ ِيَن آَمُنوا َ� َ�ُونُوا ا�َّ َها ا�َّ ُّ�

َ
 ﴾٢٧يَا �

 .]۲۷[األنفال: 
  لفکم  شما را بدان  هک  آنچه  کبا تر »دینکن  انتیامبر او خیخدا و پ  ! به مؤمنان  یا«

و   ردهک  سفارش  آن  انجام  شما را به ص امبرمایپ  هک  آنچه  و با فروگذاشتن  میا نموده
  بر آن  خودتان  انیدر م  هک »گرید کی  یھا و در امانت«  است  قرار داده  نیام  شما را بر آن

  اسرار مؤمنان  ردنک افشا آنھا،  از جمله  هک »دینکن  انتیخ«ز ید، نیا شده  قرار داده  نیام
، اما  است  انتیار خک  نیا  هک »دیدان یخود م  هک یدر حال«  است  و منافقان  افرانک  یبرا

  به  انتیرا از خ  مؤمنان  خداوند متعال ، بیترت  نیا  د. بهیشو یم  انتیخ  نیا  بکعمدا مرت
 رد.ک  ینھ  گرشانیو ھمد  امبرشیخود، پ
 عبدالمنذر  بن  لبابه یاب  درباره  مهیرک  هیآ«د: یگو یم  نزول  سبب  انیر در بیثک ابن

را   غامیپ  نیفرستادند تا ا  ظهیقر یبن  فهیاو را نزد طا ص خدا  را رسولیشد ز  نازل
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  برساند. پس  آنان  در دھند، به  خود تن  درباره ص خدا رسول  یداور  د بهیبا  هک
 ردند، اوک  امر مشورت  نیاو در ا رساند، با  آنان  را به ص خدا  رسول  غامیپ  ابولبابه  چون

خود ـ   را درباره ص خدا  رسول  مکه: حکداد   مشورت  نیچن  آنان  به  شیخو  زبان  به
ه: ک نیا  یعنیرد! ک  اشاره  شیخو  حلقوم  ، به با دست  یرند ولیباشد ـ بپذ  هک  ھرچه

شد   متوجه  درنگ یب  ی! ول شماست  زدن  گردن  یمعن  به ص خدا  رسول  مکح  رشیپذ
  چیھ  به  لب  هکلذا سوگند خورد   است  ردهک  انتیخ  خدا و رسولش  ار بهک  نیبا ا  هک

  به  گاه شود. آن ریپذ  توبه  یبر و  منان  یا خدایرد، یزند تا بم ینم  یا یدنیو نوش  یخوردن
روز   نه  مدت  بهو   مسجد بست  یھا از ستون  یکی  به  مکو خود را مح  رفت  یمسجدالنب

و   ھوش یب  یتشنگ و  یاز گرسنگ  هکد یبدانجا رس  ارشکماند تا   یباق  حال  نیدر ا
  نیا  خبر داده  امبرشیپ  به او  توبه  رشیاز پذ أل  یخدا  هکبود   افتاد. ھمان یم  رمق یب
خواستند تا او را از دادند و   مژده  یو  آمدند و به  مردم  ھنگام  نیفرمود. در ا  را نازل  هیآ

  با دست ص خدا خود رسول دیبا  هکنند، اما او سوگند خورد کمسجد باز   ستون
 .»ردند...کرا باز   یآمدند و و ص خدا  رسول  هکبود   ند، ھمانیاو را باز نما  شانکمبار

 ﴿ َ نَّ ا�َّ
َ
ْوَ�ُدُ�ْم فِتْنٌَة َوأ

َ
ْمَوالُُ�ْم َوأ

َ
�ََّما أ

َ
ْجٌر َعِظيمٌ َواْعلَُموا �

َ
 .]۲۸[األنفال:  ﴾٢٨ِعنَْدهُ أ

در   افتادنتان  : آنھا سببیعنی »ھستند  و اوالد شما فتنه  اموال  هکد یو بدان«
از   یاریبس  سقوط شما در دامن  باعث  هکو اوالدند   اموال  نیرا ھمیھستند ز  فتنه

 و اوالد شما  است: اموال  نیا  یا معنیشوند.  یم  یتعال  یبار  عذاب  جهیو در نت  گناھان
در  را  یالھ  امکشما حدود و اح  هکار شود کآش  تینیشما ھستند تا در ع  یبرا  یشیآزما

  حق  پس »است  بزرگ  ینزد او پاداش  هک  و خداست«ر؟ یا خید ینک یم  تیمورد آنھا رعا
  آن  سبب  اوالدتان و  د و مبادا اموالیبدار  مقدم  و اوالدتان  را بر اموال  خداوند متعال

 د.ینک  انتیرا خ  امانت  هکگردند 

َ َ�َْعْل لَُ�ْم فُْرقَانًا َو�َُ�ّفِْر َ�نُْ�ْم َسّيَِئاتُِ�ْم ﴿ ِيَن آَمُنوا إِْن َ�تَُّقوا ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظيمِ  َوَ�ْغفِْر لَُ�مْ   .]۲۹[األنفال:  ﴾٢٩َوا�َّ
شما   ی: برایعنی »دھد یقرار م  یشما فرقان  ید، برای! اگر از خدا پروا دار مؤمنان  یا«

دھد  یقرار م  ییروین  چنان  تیھدا  و حسن  رتیبص  و قدرت  دل  ، از ثبات یتقو  لهیوس  به
،  آن  یدر روشن د ویرا بشناس  ، شبھات گذاشته  فرق  و باطل  حق  انی، م د با آنیبتوان  هک

را یز  است  یروزیپ  یمعن  به» فرقان«ا ید. ینکحذر   شماست  و ھراس  میب  هیما  از آنچه
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پروا  أ اگر از خدا »و« گرداند یم  انیز و نمایمتما  را از باطل  حق  هک  است  یروزیپ  نیا
شما را محو   : گناھانیعنی »آمرزد یم د و شما رایزدا یرا از شما م  ئاتیس«د یبدار

  رهیصغ  گناھان» ئاتیس«است: مراد از   آمده  یتیگذرد. در روا یدر مسازد و از آنھا  یم
.  بر بندگانش »است  بزرگ  فضل  و خدا صاحب«  است  رهیبک  ، گناھان»ذنوب«و مراد از 

 . ھاست موھبت  ھمه  نید ایلک  یتقو  هکد یبدان  پس

ْو ﴿
َ
ِيَن َ�َفُروا ِ�ُثْبُِتوَك أ ْو ُ�ْرُِجوكَ �ذْ َ�ْمُكُر بَِك ا�َّ

َ
َوَ�ْمُكُروَن َوَ�ْمُكُر  َ�ْقُتلُوَك أ

 ُ ُ َخْ�ُ الَْماكِرِ�نَ  ا�َّ  .]۳۰[األنفال:  ﴾٣٠َوا�َّ
 ایشند کبند   ردند تا تو را بهک یم  رنگیتو ن  درباره  افرانک  هکرا   یھنگام  نکاد یو «

 ».نندک  ا اخراجیشند کب

  سران  یفرمود: شب  هک  است  شده  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  از ابن
  سرهکیرا  ص خدا  رسول ارک  هکردند ک  مشورت  با ھم  موضوع  نیا  رامونیپ  هکدر م  شیقر

گر ید  ید. برخیشکبند   او را به د،یبر او دم  صبح  گفتند: چون  از آنان  یبرخ  ند پسینما
  را انتخاب  یجوان  لهیگفتند: از ھر قب گرید  یبرخ د.ینک  اخراجش  هکاز م  هکگفتند: بل

  کی  ضربه  چون  یا برند و او را باضربه  ورشیبر او   یجمع  طور دسته  به  ھمه  هکد ینک
خواھد شد و قطعا   عیتوز  لیقبا  ھمه  انیاو م  ، خون صورت  رسانند، در آن  قتل  مرد به

  نیبر ا  را ندارند. سرانجام  شیقر  یھا رهیو ت  لیقبا  با تمام  دنیجنگ  قدرت  ھاشم  یبن
گاه  دشمنان  و نقشه  رنگیرا از ن  امبرشیپ أل  یخدا  هکبود   ردند. ھمانک  اجماع  یرأ   آ
  بخوابد تا دشمنان ص  حضرت  آن  نیمأمور شد تا بر بال س  یعل  حضرت  گاه رد. آنک

را   نهیمد  یسو به  ھجرت  راه س  قیصد رکبا ابوب  شبانگاه ص حضرت گردند و آن  غافل
 دند.یغار ثور رس  گرفتند تا به شیدر پ

 هیدر خفا عل  انک: مشریعنی »ردک یر مکم  ردند و خداوند ھمک یر مکم  و آنان«
 ، در مقابل أل  یدند، اما خدایتن یھا م رنگھا و توطئهین ص خدا رسول 
  شان ھا مجازات رنگین  نیدر برابر ا  هکرد و بدانند ک یاثر م یرا ب  شانیھا رنگین
  از باب  یالھ  گرداند. مجازات یبر م  خودشان  را به  شانیھا رنگین ند وک یم
 ».است  نندگانک ریتدب  نیو خداوند بھتر«شد   دهیرنامکم ١»»لهکمشا«

                                           
 .است  یدر معن  : اتحاد در لفظ و اختالف ییگو شکل  ا ھمی  مشاکله ١-
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َساِطُ�  لَُقلَْنا ِمثَْل َهَذا�َذا ُ�تَْ� َعلَيِْهْم آيَاُ�َنا قَالُوا قَْد َسِمْعَنا لَْو �ََشاُء ﴿ 
َ
إِْن َهَذا إِ�َّ أ

لِ�َ  وَّ
َ
 .]۳۱[األنفال:  ﴾٣١اْ�

تمرد و  ، ، تعصب یسرسخت  یاز رو »ندیگو یشود، م  خوانده  ما بر آنان  اتیآ  و چون«
تو   هک »را  نیا مانند  میاگر بخواھ«  یخوان یتو بر ما م  هکرا   آنچه »میدیشن«  از حق  یدور

را بسازند،   قرآن  اتیآ مانند  هکرفتند   آن  دنبال  به  اما چون »مییگو یم«  یا ما خوانده بر
ر یجز اساط  نیا«عناد و تمردگفتند:   یر از رویناگز  گاه شدند، آن  ار ناتوانک  نیاز ا

 ، پردازان و اسطوره  سندگانینو  هک  است  یزیچ  ، ھمان قرآن  نی: ایعنی »ستین  انینیشیپ
 سند.ینو یم  انینیشیپ  یھا از اخبار و داستان

ـ بود، او  للها ـ لعنه  حارث  ، نضربن سخن  نیا  ندهیاست: گو  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
شود   شتهک  یسخت  به دستور دادند تا ص خدا  ر شد و رسولیبدر اس  در جنگ  سپس

 شد.  و ھمچنان

َماءِ  �ذْ قَالُوا اللَُّهمَّ إِْن َ�نَ ﴿  ْمِطْر َعلَيَْنا ِحَجاَرةً ِمَن السَّ
َ
َهَذا ُهَو اْ�َقَّ ِمْن ِعنِْدَك فَأ

 ٍ��ِ
َ
وِ ائْتَِنا بَِعَذاٍب أ

َ
 .]۳۲[األنفال:  ﴾٣٢أ

 بر ما از  پس  توست  از جانب  حق  ھمان  قرآن  نیا! اگر ایگفتند: خدا  هک  یو ھنگام«
 و  را از سر جھل  سخن  نیا »اوریسر ما ببر   کدردنا  یا عذابی،  بباران  سنگ  آسمان
ند: یبگو بود تا  نیا  حق  هک یحال گفتند، در  شان  بیذکار و تکدر ان  یو افراطگر  یتندرو

  تا از آن  بده  قیما توف  و به  نک  تیھدا  آن  یسو ، ما را به است  حق  قرآن  نیا! اگر ایخدا
 .! مینک  یرویپ

َماءِ �ذْ قَالُوا ﴿  ْمِطْر َعلَيَْنا ِحَجاَرةً ِمَن السَّ
َ
اللَُّهمَّ إِْن َ�َن َهَذا ُهَو اْ�َقَّ ِمْن ِعنِْدَك فَأ

 ٍ��ِ
َ
وِ ائْتَِنا بَِعَذاٍب أ

َ
 .]۳۲[األنفال:  ﴾٣٢أ

 ی: ایعنی »ستین  آنان  نندهک ، خداوند عذاب یھست  انشانیتو در م  هک  و مادام«
  املک  یو برانداز  صالیاست  از عذاب  ، آنان یھست  شان  انیتو در م  هک  مادام !ص محمد 

  هک یدرحال را  یامت  چیھ  هک  است  بر آن أل  یخدا  را سنتیدارند ز قرار  در مھلت
  آنان  نندهک عذاب و خدا«ند کن  عذاب  صالیاست  عذاب  ، به است  شان انیدر م  شان امبریپ

  ستین  انکمشر  نندهک  عذاب أ : خداوندیعنی »نندک یاستغفار م  هک یدرحال  ستین
  طواف  ھنگام  به  شیفار قرک  هک  است  شده  تیخواھند. روا یم  آمرزش  هک  یمادام

در «د: یگو یم سعباس ابن ».میخواھ یم  پروردگارا! از تو آمرزش : کغفران«گفتند:  یم
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استغفار   یگریو د ص امبر خدایپ وجود  یکیوجود داشت:   دو امان  شیفار قرک  انیم
 س  عباس ابن  ھمچنان». ماند  یباق رفتند، اما استغفار  شان انیاز م ص خدا امبریپ  پس

  عذاب  باشند ـ به  شان انیدر م  شان یایانب  هک  یرا ـ مادام  یقوم  چیخداوند ھ«د: یگو یم
  آمده  فیشر  ثیدر حد». برد  رونیب  شان انیا را از میانب  هک  ند تا آنک ینم  نک شهیر

ُ ٱَوَما َ�َن ﴿ است:  نموده  نازل  امتم  یبرا  دو امان أل  یخدا«است:  نَت  �َّ
َ
َ�ُهۡم َوأ ِ�َُعّذِ

ُ ٱ�ِيِهۡمۚ َوَما َ�َن  َ�ُهۡم َوُهۡم �َۡستَۡغفُِرونَ  �َّ   شان انیدر م  ، وجود من امان  کی« ﴾٣٣ُمَعّذِ
در   امتی، استغفار را تا روز ق درگذرم  من  چون  پس »گر، استغفارید  و امان  است

خدا   به  هکباشند   یسانکاست: اگر از   نیا  یمعن  یقول  اما به». گذارم یم  یباق  شان انیم
گر ید  یقول  . به ستین  شان  نندهک  او عذاب بخواھند،  باشند و از او آمرزش  داشته  مانیا

از   یسانک  شان انیدر م  هک  یمادام  ستین  شان  نندهک  عذاب أ خداوند است:  نیا  یمعن
رفتند،   رونیب  شان انیاز م  مسلمانان  چون  ینند ولک یاستغفار م  هک ھستند  مسلمانان

 رد.ک  شان  ، عذاب روز بدر و بعد از آن در أ خداوند

وَن َعِن ﴿  ُ وَُهْم يَُصدُّ َ�ُهُم ا�َّ �َّ ُ�َعّذِ
َ
ْوِ�َاَءهُ َوَما لَُهْم �

َ
إِْن  الَْمْسِجِد اْ�ََراِم َوَما َ�نُوا أ

ْ�َ�َُهْم َ� َ�ْعلَُمونَ 
َ
ْوِ�َاُؤهُ إِ�َّ الُْمتَُّقوَن َولَِ�نَّ أ

َ
 .]۳۴[األنفال:  ﴾٣٤أ

  یخدا به  هکرا   یمردم  آنان »هک آن  ند، حالکن  شان خداوند عذاب  هکرا   آنان  ستیو چ«
  شانیا  و به »دارند یبازم  از مسجدالحرام«نند ک یم  یرویپ  امبرشیاز پ و  آورده  مانیا  گانهی

  اند، مستحق شده  بکمرت  هک  یعیفجا  سبب به  : آنانیعنیدھند.  یرا نم  کمناس  یادا  انکام
، بر  شان انیدر م ص خدا رسول  اقامت  تکبر  به  عذاب  نیا  یھستند ول أ خداوند  عذاب

  آن  انیمتول«  هکدارند  یباز م  یدر حال  مسجدالحرام را از  مردم  آنان »و«.  نگشت  نازل  آنان

جز   آن  یایاول«  میھست  عبهک  انیگفتند: ما متول یم  هک  است  انکمشر  رد سخن  نیا »ستندین
را یزند زیپرھ یم  یاصو مع  کاز شر  هکاند  یسانکفقط   آن  انیمتول :یعنی »ستندین  انیمتق

ندارند.   یتیوال  گونه چیھ  ، بر آن بتان  یایو اول  دوستان  پس  است أ خدا  از آن  عبهک  خانه
شما   ا و دوستانیدند: اولیپرس ص خدا  از رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدرحد

ۡوِ�َآُؤهُ  إِنۡ ﴿ ردند:ک  تالوت  گاه آن». ییباتقوا  ھر شخص«اند؟ فرمودند:  یسانک چه
َ
إِ�َّ  ۥٓ أ

سزاوار   یسک  چه  هکرا   قتیحق  نیا »دانند ینم  شتر آنانیب  یول«. ]۳۴[األنفال:  ﴾لُۡمتَُّقونَ ٱ
 . است  یو  حرم  تیتول  ستهیا شای، أ خدا یدوست
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بَِما ُكنْتُْم  فَُذوقُوا الَْعَذاَب  َوَما َ�َن َصَ�ُ�ُهْم ِعنَْد اْ�َيِْت إِ�َّ ُمَ�ًء َوتَْصِديَةً ﴿ 
 .]۳۵[األنفال:  ﴾٣٥تَْ�ُفُرونَ 

  سلطه  : در دورهیعنی »ستین  زدن فکو   دنیشک  جز سوت  عبهک  در خانه  و نماز آنان«
مورد   مشروع  بر وجه  در آن أ خداوند  هک  یعبادت  چنان  به  عبهک  ، خانه انکمشر
  سوت  چون  ییمعنا یو ب  کسب  اتکبا حر  عبهک  هکنبود بل  رد، آبادانیقرارگ  میتعظ

  بود. به  شده  آنان  حانهیوق  اتکحر  گاه نماز ـ عرصه  نام به  ھم  ـ آن  زدن  فکو   دنیشک
افشاندند و  یم  دند و دستیشک یم  سوت  عبهک  در خانه  انکاست: مشر  نیا  یمعن  یقول

را از   مسلمان  نمازگزاران  هکدادند  ینماز قرار م  یجا  به  ھدف  نیا  را فقط به  اتکحر  نیا
  یسزا  ! به افرانک  یا  پس« افگنند  اشتباه  به  را در نمازشان  شانیو ا  باز داشته  نمازشان

  شما در برابر آنچه  پاداش  است  نی: ایعنی »دیرا بچش  د، عذابیدیورز یفر مک  هک  آن
 د.یرس  آنان  در روز بدر به  هک  است  یید. مراد سزایردک

 ﴿ ِ وا َ�ْن َسبِيِل ا�َّ ْمَوالَُهْم ِ�َُصدُّ
َ
ِيَن َ�َفُروا ُ�نْفُِقوَن أ فََسيُنْفُِقوَ�َها ُ�مَّ  إِنَّ ا�َّ

ةً ُ�مَّ ُ�ْغلَُبونَ  ونَ  تَُ�وُن َعلَيِْهْم َحْ�َ ِيَن َ�َفُروا إَِ� َجَهنََّم ُ�َْ�ُ  .]۳۶[األنفال:  ﴾٣٦َوا�َّ
  انکمشر  ستکند: بعد از شک یم  نقل  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  اسحق محمدبن

در   هک  یگرانید و  انیبودند، از ابوسف  شده  شتهکدر بدر   هک  یانکمشر  در بدر، فرزندان
از   گرفتن  انتقام  ، صرف اموال  آن  هکداشتند، خواستند   یاموال  شیقر  یتجارت  قافله

  را خرج  اموالشان  افرانکھمانا «شد:   نازل  رفتند پسیپذز یشود و آنھا ن  مسلمانان

و  ص خدا  رسول  هینبرد عل  انداختن  راه  با به »بازدارند للها  را از راه  نند تا مردمانک یم
  فرجام »نند، بازک را خرج  آن  هکزود باشد   پس«  ھدف  نیا  یبرا  یرکلش  ردنک  جمع

  اموال  را آنیگردند ز  و ندامت  حسرت  و غرق »باشد  آنانبر   ی، حسرت انفاقشان  آن«
  شان مذبوحانه  یبازند وتالشھا یآورند ـ م  دست  به  از آن  یحاصل  هک آن یرا ـ ب

ما   وعده  نیو ا »شوند یم  مغلوب  سپس«بار خواھد بود  بتیمص  شان برایسراسر 

 : å æ ç è êé ë ì í îZ] م: یا فرموده  هک چنان  است
شد)   میخواھ  غالب  و فرستادگانم  حتما من  هک  است  ردهکخدا مقرر (
  تیواقع  به  سبحان  یخدا  بود و وعده  گونه نیز ایار نک  سرانجام ».۲۱ مجادله/«
تا   معجزه  نیط؛ ایرار شراکت  و در صورت  است  از معجزات  هیآ  نیا . لذا اخبار وستیپ

  ھم  پس »شوند یم  رانده  دوزخ  یسو به  افرانکو «  است  یخود باق  حال به  امتیروز ق
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  مورد عذاب  در آخرت  گردند و ھم یم  ا مغلوبیدر دن  شود، ھم یم  تباه  شان اموال
 . است  سود مؤمنان  به  ھمه نیو ا رندیگ یقرار م

ّيِِب َو�َْجَعَل اْ�َبِيَث ﴿ ُ اْ�َبِيَث ِمَن الطَّ َ�ْعَضُه َ�َ َ�ْعٍض َ�َ�ُْكَمُه َ�ِيًعا ِ�َِمَ� ا�َّ
ونَ  َ�َيْجَعلَُه ِ� َجَهنَّمَ  ولَ�َِك ُهُم اْ�َاِ�ُ

ُ
 .]۳۷[األنفال:  ﴾٣٧أ

مؤمنانند   هک »کپا«  گروه »از«فارند ک  هک »د رایپل«  گروه »تا خداوند  است  نیچن«
: یعنی »سازد  ا تودهجکیرا   ھمه  آن  گر نھد پسید کی  یرا رو  یکند و ناپاکجدا «

،  شان یو انبوھ  سازد تا از فرط ازدحام  جاشانکینھد و   ھم  یرو فار را برک  یھا گروه
  آن«  گاه آن »پس« گردند  مک، مترا فشرده  و بھم  نھاده  برھم  یزمیھ  پشته  ھمچون

خود و   هک» ارانندکانیز  ھمان  نانیاندازد، ا  در جھنم«د را یپل  گروه  : آنیعنی »را
 اند. خود را باخته  اموال

ِيَن َ�َفُروا إِْن يَنَْتُهوا ُ�ْغَفْر لَُهْم َما قَْد َسلََف �ْن َ�ُعوُدوا َ�َقْد َمَضْت ُسنَُّت ﴿ قُْل لِ�َّ
لِ�َ  وَّ

َ
 .]۳۸[األنفال:  ﴾٣٨اْ�

 ، با یبا و  و مخالفت ص خدا رسول  یاز دشمن »ستندیبگو: اگر باز ا  افرانک  به«
 و  یدشمن  ، از جمله بدشان  فر و اعمالکاز  »است  گذشته  آنچه«  ورود در اسالم

  ثیدر احاد  هک را ـ چنانیز »شود یم  دهیآمرز  برآنان«  مسلمانان  هیعل  شان جنگ
 ند.ک یرا محو م  قبلش ، ما ـ اسالم  است  آمده

 شد، قضا  مسلماناگر مرتد «د: یگو یم  هیآ  نیاستناد ا  به / فهیابوحن  امام
 ».ستین  الزم  یبر و  شده  کتر  یعبادتھا  آوردن

  نیقی  به«فر خود استمرار دھند کو   یو دشمن  جنگ  : اگر بهیعنی »و اگر باز گردند«

 زین  بر آنان أ خدا  سنت  هک: بدانند یعنی »است  گذشته  انینیشیخدا در مورد پ  سنت
و  داشتند  ردشانکمانند عمل  یردکعمل  هک  ینیشیپ  یھا بر امت  هک چنان  خواھد گذشت

را   آنان  مانند فرجام  ید فرجامیز باین  نانیا  پس  گرفتار شدند، گذشت  یالھ  عذاب  به
 باشند.  انتظار داشته

﴿ ِ َ بَِما  فَإِِن ا�َْتَهْوا فَإِنَّ  َوقَاتِلُوُهْم َح�َّ َ� تَُ�وَن فِتَْنٌة َوَ�ُ�وَن اّ�ِيُن ُ�ُُّه ِ�َّ ا�َّ
 .]۳۹[األنفال:  ﴾٣٩َ�ْعَملُوَن بَِص�ٌ 

 للها  یبرا  ، ھمه نینماند و د  یبر جا  یا د تا فتنهیبجنگ«فار ک: با یعنی »و با آنان«
  نیا  رد. البتهیمورد آزار قرار گ  شیخو  نیدر د  هکنشود   افتهی  ی: تا مسلمانیعنی »باشد
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گردد وبساط   مسلمانان  از آن  ھمه  عالم  سلطه  هکخواھد شد   برآورده  یزمان  آرمان
 شود.  دهیفر برچک  یتھایمکحا

  دنیرس ، در اسالم  جھاد مسلحانه  یینھا  ھدف  هک  است  قتیحق  نیانگر ای، ب مهیرک هیآ
  باشد، نه  مسلمانان  از آن  برتر و سلطه أ خداند  لمهک  در آن  هک  است  یجھان  یتیوضع  به
  یمعن  نیا  به  هکشود بل  مجبور ساخته  اسالم  نید  به  نھادن  بر گردن  یسک  هک  یمعن  نیا  به
شود.   اسالم  نید  انسانھا به  دخول  مانع  هکنماند   یباق  نیزم  یبر رو  یا سلطه  چنان  هک

فر کاز  »ستندیاگر باز ا  پس« . گذشتز ین» ۱۹۳ بقره/»  در سوره  عبارت  نیر ایر نظیتفس
 دھد. یم  پاداش  شان را بر اسالم  آنان ، نیبنابرا »ناستیدھند، ب یم  انجام  آنچه  قطعا خدا به«

َ َمْوَ�ُ�مْ ﴿ نَّ ا�َّ
َ
 ]۴۰[األنفال:  ﴾٤٠نِْعَم الَْمْوَ� َونِْعَم ا�َِّص�ُ  �ْن تََولَّْوا فَاْعلَُموا أ

لله ا  هک«  مؤمنان  یا »دیبدان  پس«ستادند یفر باز ناکو از   مانیاز ا »برتافتند  یو اگر رو«

  چه«د ینکاعتماد   یو  و نصرت  تیوال  لذا به  شماست  دھنده  : نصرتیعنی »شماست  یموال

 أ للها  یو دوست  تیوال  شرف  بهھرکس  لذا »است  یا دھنده  یاریو کین  و چه  ییو موالکین
 . روز استی؛ پ گشت برخوردار  یو  از نصرت  هکھرکس  شد؛ رستگار و  لینا

ِ ُ�َُسُه َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي الُْقْرَ� َواْ�ََتاَ� ﴿ نَّ ِ�َّ
َ
ٍء فَأ َما َغنِْمُتْم ِمْن َ�ْ َّ�

َ
َواْعلَُموا �

ِ َوَما  بِيِل إِْن ُكنُْتْم آَمنُْتْم بِا�َّ نَْزْ�َا َ�َ َ�بِْدنَا يَوَْم الُْفْرقَاِن يَوَْم َوالَْمَساكِِ� َوابِْن السَّ
َ
�

ٍء قَِديرٌ  اْ�ََ� اْ�َْمَعانِ  ْ�َ ِ
ّ�ُ َ�َ ُ  .]۴۱[األنفال:  ﴾٤١َوا�َّ

 »دیگرفت  متیغن  به  افرانکاز «ار یا بسی  کاند »را  یزیھر چ  هکد یو بدان«
  شاوندانیامبر و خویپ  یخدا و برا  یبرا  آن  پنجم  کی«ه: ک  است  نیا  آن  میتقس  یچگونگ

  هک  فار استک  از اموال  بخش  مت: آنیغن »است  ماندگان و در راه  انینوایو ب  مانیتی او و
 از  ـ اعم  یزیھر چ  شامل  میابند و غنای  دست  بر آن  قھر و غلبه  وهیش  به  مسلمانان

  د امامیرند و بایگ یم  متیغن  فار بهکاز   مسلمانان  هکـ   و... است  اال، پولک،  نیزم
  نیمورد زم در  احناف  یند ولک  می، تقس هیآ  نیمقرر در ا  سھام  (زمامدار) آنھا را براساس

  ردنک، مقرر و درعوض  آن  یاصل  انکمال  دست به  آن  یا ابقای  میدر تقس  ه: امامکبرآنند 
  انکمال  کمل  السابق  یف ماک نی؛ زم خراج  نییتع  و در صورت  ر استی، مخ بر آن  خراج

 گردد. یخود م
 شود یم  میتقس  قسمت  پنج  به  می) غنا پنجم کی(  د: خمسیگو یم / یشافع  امام

  به  مؤمنان  در مصالح  هک  است  یکی ص یو  و رسول أ خداوند  را سھمیز
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 شدهر کذ  هیدر آ  هکرد یگ یم  تعلق  یچھار صنف  ، به مانده  یباق  رسد و چھار سھم یم  مصرف
شود:  یم  میتقس  صنف  فقط بر سه  میغنا  د: خمسیگو یم / فهیابوحن  امام  ی. ول است

و  ص خدا  رسول  سھم  مکرا حی). ز (مسافران  ماندگان و در راه  نیک، مسا مانیتی
برسد،  ص امبریپ  یاقربا  به  ھم  یو اگر سھم  است  رفته  نیاز ب  شانیا  با وفات  شان یاقربا

. مراد از  شان قرابت  از باب  رباشند ـ نهیفق  ـ چنانچه  است  شان نتکفقر و مس  فقط از باب
 اند.  مطلب  یو بن  ھاشم یبن یعنی؛ ص امبریپ  ): اقارب یالقرب ی(لذ

  ، اما چھارسھم است» خمس»  سھم  کی  ھمان  میتقس  یچگونگ  در مجموع  نیا
  اند. مذھب حضورداشته  در جنگ  هکشود  یم  میتقس  یرانیگ متیبر غن  میغنا  مانده یباق

  داده  سھم  کی  ادهیپ و به  سوار دو سھم  به  هک  است  نیا  باره  نیدر ا / فهیابوحن  امام
دارد و   سھم  ه: سوار سهک بر آنند للهرحمھماا  کمال  و امام  یشافع  امام  یشود. ول یم
 . سھم  کی  ادهیپ

  مکح  به  د پسیو باورمند  خداوند مؤمن  : اگر بهیعنی »دیا آورده  مانیخداوند ا  اگر به«
  میتسل ، ردهک  شما اعالم  نجا بهیدر ا  هک  میغنا  میتقس  یچگونگ  در باره  یو  و فرمان

  سھم  چھارپنجم  د و بهینک  طمع  ، قطع ستین  یسھم  شما را در آن  هک  د و از آنچهیباش
؛ از ص محمد» شیخو  بر بنده  میفرو فرستاد  هک  آنچه  به«اگر  »و«د یورز  خود قناعت

  میغنا  مکد، در حیا آورده  مانیا» فرقان در روز«  اتیو آ  و معجزات  یروزیو پ  فرشتگان
روز بود   نیرا ایز  روز بدر است»: روز فرقان« . میا داده  فرمان  هکد ینک  عمل  گونه نیھم

و   : مسلمانانیعنی »دو گروه  آن  هک  یروز«افگند   ییجدا ، باطل  و اھل  حق  اھل  انیم  هک
بر   جمله  از آن »ز توانا استیرو در روشدند. و خداوند بر ھر چ  با ھم«  افرانک

 رد.ک  نیدر بدر چن  هک ار چنانیبس  یجمع بر  کاند  یجمع  دادن  نصرت
 د: یفرما یبدر م  یاز رخدادھا  یبعض  یلیتفص  انیدر ب  سپس

ْسَفَل ِمنُْ�مْ ﴿
َ
ْكُب أ �َْيا َوُهْم بِالُْعْدَوةِ الُْقْصَوى َوالرَّ �ْتُْم بِالُْعْدَوةِ ا�ُّ

َ
َولَْو تََواَعْدُ�ْم  إِذْ �

ْمًرا َ�َن َمْفُعوً�  َ�ْخَتلَْفُتْم ِ� الِْميَعادِ 
َ
ُ أ ِ�َْهلَِك َمْن َهلََك َ�ْن بَيِّنٍَة َولَِ�ْن ِ�َْقِ�َ ا�َّ

َ لََسِميٌع َعلِيمٌ  َوَ�ْحَي َمْن َ�َّ َ�ْن بَّيَِنةٍ   .]۴۲[األنفال:  ﴾٤٢�نَّ ا�َّ
  زده بدر اردو  یاز واد  یا : شما در دامنهیعنی »دیبود  کینزد  نارهکشما در   هک  گاه آن«

دورتر   دامنه در  : دشمنیعنی »دورتر بودند  نارهکدر   و آنان«تر بود  کینزد  نهیمد  به  هکد یبود
مراد؛  »شما بود تر از نییپا  اروانکو «بود   گرفته  موضع  هکم  سمت  تر بهکیو نزد  نهیاز مد



 ٢٥         سوره انفال

ا یدر  ساحل  کیدر نزد ، تر از دو گروه نییپا  یتیدر موقع  هک  است  انیابوسف  یتجارت  اروانک
بر   مؤمنان  دادن  یاریبا  أل  یخدا بود،  گونه نیا  تیوضع  هک یدر حال  مود. پسیپ یم  راه
  گاه د، قطعا در وعدهیبود  گذاشته  جنگ  گر وعدهید  کی و اگر با«  گذاشت  منت  شانیفار، بر اک

رو   موضع  نیدر ا  هکامر   نیبر ا  با ھم  هکم  انکشما و مشر : اگریعنی »دیردک یم  خود اختالف
را شما را ید زیردک یم  یخالف  گر وعدهید کید، قطعا با یگذاشت یم  یقبل  د، وعدهیرو شودر 

  هک  یبتیو ھ  را ترس  رد و آنانک یم  سست  وعده  از وفا به  دشمنتان  ثرتک و  تعدادتان  قلت
  به  دن، از آم شان قافله  ماندن  سالم  به  لیرا تما  ا آنانیداشتند،   در دل ص خدا  رسول از
 للهتا ا«گردآورد   آوردگاه  نیرا در ا  شما و آنان  یتعال  حق »نکیل و«  داشت یباز م  عادگاهیم
  ساختن خوار و  دوستان  ساختن روزیاز پ »رساند  انجام  بود به  یردنک  هکرا   یارک

ھرگز   هک یفر در حالک  دنیشانک  ذلت  و به  نشید  به  دنیبخش  و عزت  دشمنانش
اما  دھد، یم  یرو  صورت  نیا  به  اتفاق  نیا  هکمبنا نبود   نیبر ا  دو گروه  محاسبه

  کھال  هک  یسکگردد   کتا ھال«د یگردان  محقق  لکش  نیھم  را به  اتفاق  نیا أل  یخدا
  امیبعد از ق  است  یماندن  زنده  هک  یسکبماند   و زنده  حجت  امیبعد از ق  است  یشدن

  یبعض نماند.  یباق  یعذر و حجت أل  یرا بر خدا  سک چیگر ھی؛ د و بعد از آن »حجت
باشد،   یا شبھه  گونه چیھ  ی، ب است  افر شدهک  هک  یسکفر کاست: تا   نیا  یاند؛ معن گفته

  یروزیرا با پیباشد ز  یا شبھه  گونه  چیھ  ی، ب است  آورده  اسالم  هک  یسک  ؛ اسالم گونه نیھم
، اگر  نیبنابرا  رفت  انیاز م  یلک  به  شبھه ، و باطل  حق  انیم  یدر بدر و جداساز  مانیا  اھل

  افتاد و سزاوار عذاب  تکھال  یفر، در وادک بر  استمرارش  سبب  به  یانسان  نیبعد از ا
  نمانده  یباق  یحجت  شیبرا  امتیو در روز ق  است  یا شبھه  گونه چیھ  یب  یو  تکد، ھالیگرد

  اھل  یبرا  گونه  نیبود. ھم  و آشفته  دهیپوش  ار بر منکو   بودم  شبھه در  د: منیبگو  هک  است
  شان برای  قتیحق  نیگر ایرا دیماند ز ینم  یباق  یا ھستند، شبھه  بر حق  هک نیدر ا  مانیا

و «و مسلطاند   تحفا  و دوستانش  روز استیپ أ خدا  نید  هک  است  شده  یآفتاب و  روشن

داند ـ  یم را  ز آنانیچ  شنود و ھمه یرا م  بندگان  سخنان  تمام »داناست  یشنوا للها ھمانا
 را.  مؤمن  مانیافر و اکفر کاز   اعم

ُ ِ� َمَناِمَك قَلِيً� ﴿  َراَكُهْم َكثًِ�ا لََفِشلُْتْم َوَ�ََنازَْ�ُتْم ِ�  إِذْ يُرِ�َ�ُهُم ا�َّ
َ
ْمرِ َولَْو أ

َ
اْ�

َ َسلَّمَ  ُدورِ  َولَِ�نَّ ا�َّ  .]۴۳[األنفال:  ﴾٤٣إِنَُّه َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ
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  کتو اند  به  در خوابت«را   انکر مشرک: لشیعنی »را  خداوند آنان  هک  یھنگام«

را   خواب  نیدند و اید  کرا اند  انکر مشرک، لش در خواب ص خدا  رسول »داد  نشان
و «د یگرد  شان اصحاب  یداریو پا  ثبات  ، سبب آن  ردند و نقلک  نقل  شیخو  ارانی  به

  ار نزاعکگر در ید کید و حتما با یشد یم  سست  داد، البته یم  ار نشانیتو بس  را به  اگرآنان

 دند،ید یار میبس  را در خواب  انکر مشرکلش ص خدا  : اگر رسولیعنی »دیردک یم
 ردند وک یم  یو سست  و انفعال  جبن  فار احساسکبا   دنیجنگاز   شان اصحاب  گمان یب

ا یشوند  فار رودر روکا با یآ  هکنمودند  یم  شکشمکو   گر نزاعید کیبا   ار جنگکدر 
  شیخو  عصمت  در پناه  یو بزدل  یشما را و از سست »داشت  سالمت  خدا به  یول«ر؟ یخ

راز دلھا   او به  هکچرا«داد   نشان  مک ص خدا  رسول  را در چشم  در آورد لذا آنان

 داند. یم  یرا به درست  بندگانش  و قوت  و نقاط ضعف» داناست

﴿ ُ ْ�ُينِِهْم ِ�َْقِ�َ ا�َّ
َ
ْ�ُينُِ�ْم قَلِيً� َو�َُقّلِلُُ�ْم ِ� أ

َ
�ذْ يُرِ�ُ�ُموُهْم إِذِ اْ�ََقيُْتْم ِ� أ

ْمًرا َ�َن َمْفُعوً� 
َ
ُمورُ �َ�  أ

ُ
ِ تُرَْجُع اْ�  . ]۴۴[األنفال:  ﴾٤٤ا�َّ

 ز دریاند و شما را نینما  کشما اند  دگانیرا در د  د، آنانیشد روبرو  با ھم  هک  گاه و آن«
  دادن  نشان  فیـ با ضع  یگرید  هیرا عل  گروه از دو  کیتا ھر »اندینما  کاند  آنان  دگانید

  یگرید  به  از مسلمانان  یا ندهیگو  هکتا بدانجا بود   یینما  کاند  نیزد. ایـ برانگ  آن
گفت: آنھا در   ؟ او در پاسخش یزن یم  نیتخم  را در حد ھفتاد تن  انکا مشریگفت: آ

  گونه نیبود. ھم  ھزار تن  به  کی، نزد انکمشر  یشمار واقع  هک آن  اند. حال حدود صد تن
گفت: آنھا   انکاز مشر  یا ندهیگو هکند تا بدانجا اینما  مک  انکمشر  را در چشم  مسلمانان

  اندنینما  کاند  ستند. البتهین  شیغذا ب  نوبت  کیگوسفند در   کی  در حد خورندگان
 أ آغاز شد، خداوند  جنگ  بود، اما چون  جنگ  از شروع  فار قبلک  در چشم  مسلمانان
بود   یشدن  انجام  هکرا   یارکتا خداوند « ١داد  نشان اریبس  انکمشر  را در چشم  مسلمانان

بود تا   آن  یگر، براید کید یدر د  نیطرف  اندنینما  کاند  نی: ایعنی »رساند  انجام  به
از   گرفتن  انتقام  اراده  هک  یسانک  بیتعذ  یبرافروزد؛ برا را  جنگ  آنان  انیم أ خداوند

ارھا کو «را دارد   آنان  به  دادن  قصد نعمت  هک  یسانکبر   دنیبخش  را دارد و انعام  آنان
  هکاو را   ند ـ و سپاسک یم  مکبخواھد ح  آنچه  به  پس »شود یم  خدا بازگردانده  یسو به
 رد.ک  مکح  مانیا  سود اھل  به

                                           
 .»۱۳ عمران/  آل«  د بهیکن  نگاه -١
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َ َكثًِ�ا﴿ ِيَن آَمُنوا إِذَا لَقِيُتْم فِئًَة فَاثْبُُتوا َواذُْكُروا ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
 ﴾٤٥لََعلَُّ�ْم ُ�ْفلُِحونَ  يَا �
 .]۴۵[األنفال: 

،  نید  دشمنان و در نبرد با» دیباش  قدم د، ثابتیرو در رو شد  یبا گروھ  ! چون مؤمنان  یا«
  شدن  منظور آماده به  ینینش جز با عقب  یداریو پا  ثبات  یگاھ  د. البتهینشو  و جبون  سست

 شود. ینم  حاصل ، رزمان گر از ھمید  یجمع  به  وستنیا پیمجدد،   ینبرد  یبرا
  بندگان  یبرا  خداوند متعال  یاز سو  شجاعت  وهیو ش  جنگ  آداب  آموزنده  اتیآ  نیا

  هکشود  یم  قاعده  پنج  شامل  و در مجموع  است  با دشمنان  ییارویرو  در ھنگام  مؤمنش
  یگرام  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک . چنان است  یداریو پا  آنھا ثبات  نیاول

  د و از خداوند متعالینکن را  با دشمن  ییارویرو  ی! آرزو مردم  یا«فرمودند:  ص اسالم
  هکد ید و بدانیدار باشیو پا  قدم ثابت د،یروبرو شد  با دشمن  چون  ید ولیبخواھ  تیعاف

 ».رھاستیشمش  هیر سایدر ز  بھشت
در  »دینک ادیار یرا بس و خدا«است:   نیا  یروزیپ  و عوامل  جنگاز قواعد   دوم  قاعده

 أ اد خدای  هکچرا  تانیدلھا  بودن  و مشوش  اضطراب  در ھنگام  ژهی، بو جنگ  یدانھایم
د و ینکاد ی  تانیزبانھا  ند و او را بهک یم  یاری  یقلب  نانیو اطم  یداریو پا  شما را بر ثبات

نبرد   گاه در عرصه  طالوت  ارانی  هک د چنانیاو التجا بر  نبرد به  یو سنگرھا  نیادیدر م

ِ ﴿ گفتند: ْ ِ�َالُوَت وَُجُنودِه ا بََرُزوا قَۡداَمنَا  ۦَولَمَّ
َ
� َوَ�ّبِۡت أ فۡرِۡغ َعلَۡيَنا َصۡ�ٗ

َ
ٓ أ ْ َر�ََّنا قَالُوا

نَاٱوَ  مراد   : بهیعنی »دیگار شورست  هکباشد «. ]۲۵۰[البقرة:  ﴾ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ
 د.یبرس  یالھ  پاداش  افتیو در  یروزیپ  سبکدر  شیخو

َ َورَُسوَ�ُ َوَ� َ�َنازَُعوا َ�تَْفَشلُوا َوتَْذَهَب رِ�ُحُ�مْ ﴿  ِطيُعوا ا�َّ
َ
وا َوأ َ َمَع  َواْصِ�ُ إِنَّ ا�َّ

ابِرِ�نَ   .]۴۶[األنفال:  ﴾٤٦الصَّ
  اطاعت  امبرشیو از خدا و پ«است:   نیا  یروزیپ  عواملو   از قواعد جنگ  سوم  قاعده

 . شیخو  التیاز ھواھا و آراء وتما  ، نه ؛ در امر جھاد و مبارزه ز و از جملهیچ  در ھمه »دینک
 گر نزاعید کیو با «است:   نیا  یروزیپ  و عوامل  از قواعد جنگ  چھارم  قاعده

  هک ، است  یدر رأ  از: اختالف  ؛ عبارت تنازع »دیشو یم  بزدل  صورت  نیدر ا  هکد ینکن 
 و تنازع  اختالف  در صورت »و«شود  یم  در جنگ  یو سست  جبن  امر سبب  نیا
 : دولتیقول  و به  یروزیو پ  یرومندیح: نیمراد از ر »رود یبر باد م  تتانکو شو  شان« 
 ، آن  باد در وزش  را به  لتامر دو  نجا نافذ بودنیدر ا  یتعال  حق  هک،  است  تکو شو 
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 از قواعد  پنجم  قاعده  نیا» است  با صابران للهد، ھمانا اینکو صبر «  است  ردهک  هیتشب
 . است  آن  و آداب  جنگ

وَن َ�ْن َسبِيِل ﴿  ِيَن َخرَُجوا ِمْن دِيَارِهِْم َ�َطًرا َورِئَاَء ا�َّاِس َوَ�ُصدُّ َوَ� تَُ�ونُوا َ��َّ
 ِ ُ بَِما َ�ْعَملُوَن ُ�ِيٌط  ا�َّ  .]۴۷[األنفال:  ﴾٤٧َوا�َّ

  در چشم  یشگریو نما  یسرمست  با حالت  شانیھا از خانه  هکد ینباش  یسانکو مانند «
  زنان با  و خرامان  در روز بدر، مغرورانه  هکبودند   شیقر  لهیقب  آنان »شدند  خارج  مردم

  آنان  به  راه  انیدر م  هک شدند و با وجود آن  خارج  یقیو موس  و دھل  و طبل  آوازخوان
  هکم  اما به ، است  شده  دفع  و خطر از آن  رسته  سالمت  به  انیابوسف  قافله  هکد یخبر رس

،  برپاساخته  و خرگاه  مهیو در آنجا خ  میبدر برو  د بهیر بایگفتند: ناگز  هکباز نگشتند بل
  و زنان  میبپرداز  یافشان  و دست  یوبکیو پا  عشرتو   شیع  و به  میبنوش  شراب

  نیا  رابشنوند. پس  تمانکو شو  قوت  آوازه  ما آواز بخوانند تا اعراب  یبرا  آوازخوان
  و جلب  مردم در چشم  ییبر و خودنماکو ت  یسرمست  زهیانگ  جز به  شانیھا تکحر

  آمده  فیشر  ثیرو درحد  نیھم ا نبود، ازیو ر  یو فخر فروش  آنان  یو ثنا  سپاس
  بارگاه  دند، بهید  مغرور و سرمست  گونه نیرا ا  شیقر ص خدا  رسول  چون  هک  است

  شیخو  بهکبکو  با فخر  هک  است  شیقر  نیھا! ا بارال«ردند و گفتند: ک  مناجات  یالھ
ھا!  د، بارالینما  بیذکرا ت  امبرتیند و پک  ییتا با تو زورآزما  آورده  یرو  دانیم  به

است:   آمده فیشر  ثیدر حد  نیھمچن». نک  نکمرشکبامداد   ھنگام  را به  آنان
 دارد:  ز دوستیچ  را در سه  وتکخداوند س«

 . قرآن  تالوت  ھنگام  به -۱
 . جنگ  ھنگام  به -۲
 ».جنازه  حمل  ھنگام  به -۳

  ، نشانه در جنگ  سروصدا و ھمھمه  هکدھد  یم  ز نشانین  جنگ  فنون  مطالعه
 صد: »دارند یباز م للها  از راه«  هکد ینباش  یسانکمانند  »و«.  است  هیروح  ضعف
: یعنی.  است  آنان  ساختن و گمراه  تیھدا  یراھھا  انیو م  مردم  انیم  شدن حائل

د ینباش أ خدا  از راه  ار بازدارندهکایر  گروه  نی، ھمانند ا جنگ  دانیم  به  شدن  درخارج
 . است  انکمشر  یبرا  یدی، تھد نیا »دارد  نند، احاطهک یم  آنچه  و خدا به«
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ْ�َمالَُهْم َوقَاَل َ� َ�لَِب لَُ�ُم اْ�َوَْم ِمَن ا�َّاِس �ّ�ِ َجاٌر ﴿
َ
يَْطاُن أ �ذْ َز�ََّن لَُهُم الشَّ

ا تََراَءِت الْفَِئَتاِن نََ�َص َ�َ َعقَِبيْهِ  لَُ�مْ  َرى َما َ� فَلَمَّ
َ
َوقَاَل إِّ�ِ بَرِيٌء ِمنُْ�ْم إِّ�ِ أ

 َ َخاُف ا�َّ
َ
ُ َشِديُد الْعَِقاِب  تََرْوَن إِّ�ِ أ  .]۴۸[األنفال:  ﴾٤٨َوا�َّ

در  :یعنی »اراستیب  شان برایرا   اعمالشان  طانیش  هکرا   یھنگام«د یاد آوری  به »و«
!  یدھند. آر یم  انجام  کین  یارک،  مسلمانان  هیعل  دنیبا جنگ  هکپندار را افگند   نیا  آنان

  انکمشر  به »و گفت« شد  متمثل  یانسان  صورت به  نیاطیاز ش  یرکلش  در رأس  طانیش
: یعنی »شما ھستم جار  و ھمانا من  ستین  نندهک بر شما غلبه  از مردم  سک  چیامروز ھ«

  لهیاز قب  وگفت: من  شما ھستم  دھنده ا امانی،  یاز ھر دشمن  شما ھستم  دھنده پناه
  لهیقب  از سران  هک» جعشم بن کمال بن سراقه«  صورت خود، به  سی. ابل ھستم  نانهک یبن
  ، به از پشت  هک  داشت  ر ھراسکب یبن  لهیاز قب  شیبدر آمد و قر  دانیم  بود به  اد شدهی
روبرو «  انکمشر  و گروه  مسلمانان  : گروهیعنی »گروه ھر دو  چون  پس«نزند   ضربه  یو

از   و گفت: ھمانا من«  بازگشت  عقب  : بهیعنی »خود بازگشت  یھا بر پاشنه  طانیشدند، ش

  قیاز طر أ را با امداد خداوند  مسلمانان  یروزیپ  یھا نشانه را اویز »زارمیشما ب
  علت  انیدر ب  سپس ، جست  برائت  انکاز مشر  جھت  نیھم  به د،ید  فرشتگان  فرستادن

  طانیش »دینیب یشما نم  هک  نمیب یرا م  یزیچ  ھمانا من«گفت:  شیخو  جستن  یزاریب
 »ترسم یم للهاز ا  ھمانا من«بودند   یو  ھمراه  فرشتگان  هکد ید یرا درحال ÷  لیجبرئ

  ییبال  یو  حاضر بودند، به  هکدر معر  هک  یفرشتگان  یاز سو  هک دیترس  از آن  طانیش
  میرا لذا ب  انکمشر  و نه  است  ییارویرو  یارایاو را   نه  هکد ید  گر: چونید  یقول  برسد. به

 و خدا«داد:   ادامه  گاه د. آنیورز  تعلل  گونه نیقرار داد و بد  را بھانه أل  یخدا از  و ترس

 ند.ک  شان بخواھد مجازات  هک  یسانکبر  »فر استیک  سخت

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َمَرٌض َغرَّ َهُؤَ�ءِ دِيُنُهمْ إِذْ ﴿ ِ  َ�ُقوُل الُْمَنافُِقوَن َوا�َّ ْ َ�َ ا�َّ َوَمْن َ�َتَو�َّ
َ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ   .]۴۹[األنفال:  ﴾٤٩فَإِنَّ ا�َّ

  باطن در  یردند ولک  مانیاظھار ا  هک  یسانک  ، ھمان نهیدر مد »منافقان  هک  یھنگام«
ندارند   ینفاق  هک  یانکاک: شیعنی »است  یماریب  ھایشان دلدر   هک یسانکو «بودند افر ک
؛  است  ردهکن  امال رسوخک  در آنان  حق  دهینومسلمانند، عق  هک  نیا  جھت  به  یول
  لفکبا ت  هکتا بدانجا »است  فتهیفر  نشانید«را   : مسلمانانیعنی» را  گروه  نیگفتند: ا یم«

و   ھرگز تاب  هک یدرحال دھند، یم  شیبا قر  جنگ  چون  سخت  یارک  به  ، تن یو دشوار
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ند، ک  لکخدا تو برھرکس  و« د:یفرما یم  شان در پاسخ  یتعال  ار را ندارند. حقک  نیا  توان
شود و از   غالب  یتواند بر و ینم  ییروین  چیھ  پس »است  میکز حیخداوند، عز  هکبداند 
  اوست  متکند و از حک یمسلط م  یقو را بر  فیار و ضعیرا بر بس  کاند  هک  اوست  غلبه

بر خود را خوار و   نندگانک لکسازد و تو ینم برابر  را با ھم  و دشمنانش  دوستان  هک
 گرداند. ینم  لیذل

ِيَن َ�َفُروا﴿  ْدبَارَُهْم َوُذوقُوا  الَْمَ��َِكُة يَْ�ُِ�وَن وُُجوَهُهمْ  َولَْو تََرى إِذْ َ�َتَو�َّ ا�َّ
َ
َوأ

 .]۵۰[األنفال:  ﴾٥٠َعَذاَب اْ�َرِ�قِ 
 مراد؛ »ستانند یرا م  افرانک  جان  فرشتگان  هک  یھنگام«!  نندهیب  یا »ینیو اگر بب«

مراد  گر:ید  یقول  رساندند. به  قتل  را به  در روز بدر آنان  فرشتگان  هکھستند   یافرانک
  قبض  ! اگر صحنه ینند. آرک یم  را قبض  افرانک  ارواح  هکاند   مرگ  لکمو  فرشتگان

  آنان  یھا پشت ھا و بر بر چھره«  یا دهیرا د  بزرگ  یارک  گمان ی، ب ینیرا بب  شان ارواح
و   مرگ  ھنگام فار، بهک  یھا و بر پشتھا بر چھره  فرشتگان  : زدنیقول  به »زنند یم

،  فرشتگان  هک  یھنگام ، است  امتیار در روز قک  نیگر: اید  یقول  به . آنھاست  ستاندن جان
فار ک  به  : فرشتگانیعنی »دیبچش را  سوزان  و عذاب«رانند  یم  دوزخ  یسو فار را بهک
با   الموت کمل  چون«است:   آمده  فیشر  ثیحد د. دریرا بچش  سوزان  ند: عذابیگو یم

  ید: ایگو یم  نیاو چن  د، بهیآ یم  یافر نزد وکاحتضار   ھنگامدر   کو ھولنا  عبوس  یا چھره
  یو  روح  گاه از دود تار. آن  یا هیو سا  جوشان  و آب  باد سوزان  یسو به  یآ  رونید! بیپل  روح

  رونیبا فشار ب  چنان  را از تنش  آن  لکمو  شود و فرشتگان یم  متفرق  بدنش  یدر اجزا
 شود، یم  آورده  رونیفشار ب  به  و مرطوب  سخت  از گوشت  بابک  خیس  هک آورند یم

 ».شود یزار و افگار م  آن با  ھمه  یو  و اعصاب  عروق  هک  یا گونه به

ٍ� لِلَْعبِيدِ ﴿ َ لَيَْس بَِظ�َّ نَّ ا�َّ
َ
يِْديُ�ْم َوأ

َ
َمْت �  .]۵۱[األنفال:  ﴾٥١َذلَِك بَِما قَدَّ

 »است  فرستاده  شیشما پ  دستان  هک  است  یردارک  آن  سبب به«  سخت  مجازات »نیا«
بر  للها  هک است  آن«  سبب به »و«د یا شده  بکمرت  هک  است  یا یمعاص  سبب : بهیعنی

 و  فرستاده  شانیسو را به  شیخو  امبرانیپ  یتعال  را حقیز »ستیستمگر ن  بندگان
  نیا  آنان  یول  ساخته  روشن  را برآنان  و راه  فرود آورده  را بر آنان  شیخوھای  کتاب
 دند.یگرد  فر عادالنهیک  نیا  نداشتند لذا مستحق  را پاسھا  ارزش
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ِب آِل فِرَْعْونَ ﴿
ْ
ِيَن مِْن َ�بْلِِهمْ  َكَدأ ُ بُِذنُو�ِِهمْ  َوا�َّ َخَذُهُم ا�َّ

َ
ِ فَأ إِنَّ  َ�َفُروا بِآيَاِت ا�َّ

َ قَوِيٌّ َشِديُد   .]۵۲[األنفال:  ﴾٥٢الْعَِقاِب ا�َّ
  کنیا در بدر خبر داد،  انکبر مشر  شیخو  عذاب  ، از نزول سبحان  یخدا  هک بعد از آن

  تیاکح فارک  یدر گروھھا  یو  از سنت  هکد ینما یم  را عنوان  یقتی، حق آن  دنبال  به
  گاه دند، آنیفرورزک  یالھ  اتیآ  به  هک  آنان  انینیشیو پ  انیفرعون  ھمانند عادت«ند: ک یم

» فر استیک سخت  یتوانا للها  نهیرد، ھرآکگرفتار   شان فر گناھانیک  را به  خداوند آنان
  بیدر تعذ  یو  نیشیپ  ، ھمانند سنت شیقر  گروه  ردنک  در عذاب  یالھ  : سنتیعنی

لذا   است  بوده یالھ  اتیآ  به  دنیورز فرکآنھا   وهیو ش  عادت  هک  است  یفارک  یگروھھا
  پس  است  شده  بر آنان  سبحان  یخدا  عذاب  آمدن فرود  سبب  هک  است  فرشانک  نیا

و   دھند؛ متقابال عادت یم  ادامه  بیذکدر ت  شیخو  وهیو ش  بر عادت  آنان  هک  گونه ھمان
 . است  عادت . دأب: است  افتهی  انیجر  شان بیبر تعذ  ھم  یالھ  سنت

�ُْفِسِهمْ ﴿
َ
وا َما بِ� ُ �َْعَمَها َ�َ قَْوٍ� َح�َّ ُ�َغّ�ِ

َ
ًا نِْعَمًة � َ لَْم يَُك ُمَغّ�ِ نَّ ا�َّ

َ
نَّ  َذلَِك بِأ

َ
َوأ

َ َسِميٌع َعلِيمٌ   .]۵۳[األنفال:  ﴾٥٣ا�َّ

 خداوند  هک  است  سبب  بدان«فرود آورد   برآنان أ خداوند  هک  یعذاب »نیا«

،  بندگانش در  یالھ  : عادتیعنی »داشته  یارزان  یبر قوم  هک  ستین  ینعمت  نندهک دگرگون
دارند،   دل در  هکرا   آنچه  آنان  هک مگر آن«؛  است  برآنانھا  نعمت  ساختن  دگرگون  عدم

  احسان  یناسپاس و أ للها  یھا نعمت  فرانک، با  شیخو  و اخالق  از احوال »ر دھندییتغ
،  هکم  انکو بر مشر  فرعون  بر آل  نعمت  ساختن  دگرگون  . پس یو  یو نواھ اوامر  و اھمال

ھا  عصرھا و نسل  ھمه در  یالھ  و قانون  است  خود آنان  رد و احوالکعمل  جهینت
  به »داناست«را   نندگانک بیذکت  سخنان »و خداوند شنواست«  است  بوده  گونه نیھم

 دھند. یم  انجام  هک  آنچه

ِب آِل فِرَْعْونَ كَ ﴿
ْ
ِيَن ِمْن َ�بْلِِهمْ  َدأ ْهلَْكَناُهْم بُِذنُو�ِِهْم  َوا�َّ

َ
بُوا بِآيَاِت َرّ�ِهِْم فَأ َكذَّ

ْغَرْ�َنا آَل فِرَْعْونَ 
َ
 .]۵۴[األنفال:  ﴾٥٤َوُ�ٌّ َ�نُوا َظالِِم�َ  َوأ

د یکتأ  یبرا  جمله  نیرار اکت »بودند  از آنان  شیپ  هک یسانکو   انیفرعون  ھمانند عادت«
  است  شده  افزوده  موضوع  لی، بر تفص هیآ  نیدر ا  عذاب  نوع  انیبا ب  نی، ھمچن است

و   کھال گناھانشان  یسزا  را به  ما آنان  شمردند پس  را دروغ  شیپروردگار خو  اتیآ«
  شان انینیشیپ و  فرعون  سانک: یعنی »ار بودندکآنھا ستم  و ھمه  میردک  را غرق  انیفرعون
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خود و  بر  گرفتار شدند، ھمه  یالھ  عذاب  در بدر به  هک  هکم  انکطور مشر نیو ھم
و   سبحان  یخدا  فر بهک  چون  یاعمال  بکمرت  هک نیا  سبب  ار بودند، بهکستم  گرانید
  سنت  دند پسیگرد یم  در برخورد و رفتارشان  گرانیبر د  ز ظلمیو ن  امبرانشیو پ  اتیآ
  ز بهیرا ن  گرانیو د  با غرق را  انیرد و فرعونیفرو گ  عقوبت  را به  آنان  هکبود   نیا أ للها

  ابوجھل  شدن  شتهکخبر   است: چون  آمده  رتیگرداند. در س  کھال  گوناگون  یھا وهیش
  یو  ردند تا بر سر نعشک  تکحر ص حضرت د، آنیرس ص خدا  رسول  در بدر به

 .»بود  امت  نیا  ، فرعون شخص  نیا« ستادند و فرمودند:یا  گاه آندند، یرس

ِيَن َ�َفُروا َ�ُهْم َ� يُْؤِمُنونَ ﴿ ِ ا�َّ َواّبِ ِعنَْد ا�َّ ِيَن َ�َهْدَت ِمنُْهْم ُ�مَّ  ٥٥إِنَّ َ�َّ ا�َّ ا�َّ
ٍ� َوُهْم َ� َ�تَُّقونَ  ِ َمرَّ

 .]۵۶-۵۵[األنفال:  ﴾٥٦َ�نُْقُضوَن َ�ْهَدُهْم ِ� ُ�ّ
  جانداران  از انواع  نیزم  یبر رو  هک  آنچه  نی: بدتریعنی »جنبندگان  نید، بدتریترد یب«

: یعنی »اند دهیورز فرک  هکاند  یسانک«  یو  مک: در حیعنی »در نزد خدا«جنبد  یم
فار ک  نیا رایاند ز ور شده غوطه  یو در گمراھ  دهیاصرار ورز  شیفر خوکبر   هکاند  یسانک
  در آن  شان صالح  هک  آنچه  و به  نگرفته ارک د، بهیبا  هک  را در آنچه  و خردشان  ، عقل ودنک

گردند  یباز نم  شان یاصال و ابدا از گمراھ »آورند ینم  مانیا  آنان  پس«اند  افتهین  ، راه است
از   هک  یسانک  ھمان«ازگردند ب  از آن  هکرود  یھرگز انتظار نم فر،کبر   یپافشار  لیدل  و به

 »نندکش یبار م در ھر«  یبود  گرفته  از آنان  هک »خود را  مانیپ  سپس ، یگرفت  مانیپ  آنان
 و از  دهینترس  آن  و از عاقبت »ندارند«  ینکش مانیاز پ »ییو پروا«  یمانیپ ھر : دریعنی

  با آنان ص خدا  رسول  هک  ظهیقر یبن  گروھند طائفه  نیزند. و از ایپرھ ینم  آن  اسباب
  هکبل  ردهکعھد خود وفا ن  نیا  بستند، اما آنھا به  مانینند، پکن  یاریفار را ک  هکامر   نیبر ا
  کمک و  یاری  آنھا وعده  زند و بهیبرانگ  مسلمانان  جنگ  فار را بهکرفتند تا   هکم  به

از   شتافتند. پس  خندق  غزوه  یسو گر بهید  کمشر  لیو قبا  شی، قر بر اثر آن  هکبدھند، 
  دنبال  ز بهین  ستند، مسلمانانکش  را با مسلمانان  شیعھد خو  ظهیقر یبن  هکآنجا 

  نیا  هک ردند چنانک سرهکی  ار را با آنانک ، حساب خندق  در غزوه  انکو فرار مشر  ستکش
 . است  آمده  لیتفص  به  ینبو  رتیدر س  داستان

  جنبندگان  نیفار را بدترک،  هیآ  نیدر ا  خداوند متعال  هک  مینک یم  مالحظه
  وصف  نیا  را به  نانکش  مانیپ  آنان  انیاز م  گاه رد، آنک  یمعرف  نیزم  یرو

 د.یگردان  مخصوص
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ُرو﴿ كَّ ِْد بِِهْم َمْن َخلَْفُهْم لََعلَُّهْم يَذَّ ا َ�ثَْقَفنَُّهْم ِ� اْ�َرِْب فََ�ّ  .]۵۷[األنفال:  ﴾٥٧نَ فَإِمَّ
و بر   افتهی  قدرت  بر آنان  جنگ  دانی: اگر در میعنی »یافتیرا   آنان  اگر در جنگ  پس«

  آنان  ساختن روز رهیت و  شتنک: با یعنی »آنان  سبب به«  یتوانا شد  شان ساختن  مغلوب
  نکو تار و مار  »ساز  متفرق«  کشر  اھل  از محاربان »ھستند  آنان  بانیپشت  هکرا   یسانک«
گردد   شان بانانیپشت  عبرت  هک  بده  آنان  به  یدرس  : چنانیعنی »رندیگ  عبرت  هکباشد «

بر   هکد یفرود آ  ھمان  آنان بر  هک آن  میبدارند و از ب  در دل  قیعم  یتا از تو ھراس
 بردارند.  با تو دست  فرود آمد، از جنگ  شان شاھنگانیپ

ا ﴿ َ َ� ُ�ِبُّ اْ�َا�ِنِ�َ  َ�َاَ�نَّ مِْن قَْوٍ� ِخَيانًَة فَانْبِْذ إَِ�ِْهْم َ�َ َسَواءٍ �مَّ  ﴾٥٨إِنَّ ا�َّ
 .]۵۸[األنفال: 

  میب ، یا عھد بسته  با آنان  هک  ی: اگر از گروھیعنی »یدار  انتیخ  میب  یو اگر از گروھ«
نداز یب  پس« دیظھور رس  به  انتیخ  یھا نشانه  و اگر از آنان  یدار  ینکش مانیو پ  رنگین

تو   هک  یا وهیش  به :یعنی »طور برابر  به«  است  تو و آنان  انیم  هکرا   یمانیپ» آنان  یسو به
  لذا به  ستیاعتبار ن  قابل گریو د  شده  ستهک، ش مانیپ  آن  هکد یبدان  سانکیطور  به  و آنان
گاه  مانیپ  اعتبار بودن یرا از ب  مقابل  طرف،  شده  ار و اعالمکآش  گونه و   گردان  باخبر و آ

ھود ی  در شأن  مهیرک  هی. ھرچند آ نکن آغاز  یو ناگھان  رانهیطور غافلگ به  را با آنان  جنگ
عھد از او   ستنکش  میب  هکرا   یمانیپ ھم و ھر  است  عام  آن  مکح  یول  شده  نازل  نهیمد

  یبرا  یھشدار  نیا »دارد ینم  را دوست  را خدا خائنانیز«رد یگ یر مب متصور باشد، در
  عھد طرف  اعتبار بودن یب  پرده یو ب  حیصر  از اعالم  مبادا قبل  هک  است ص خدا رسول
 نند.ک  حمله  آنان  ، به مقابل

  سه«فرمودند:   هک  است  آمده ص خدا  از رسول  یھقیب  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
 برابرند:  افر در آنکو   مسلمان  هک  ز استیچ

افر کا یباشد   ؛ مسلمان نکوفا   یعھد با و  ، به یا بسته  یعھد  یبا و  هک  یسک -۱
 . است أ خدا  یعھد برا رایز

 را  رابطه  ، آن است )یو قرابت  یشاوندیخو(  رحم  تو و او رابطه  انیم  هک یسک -۲
 افر.کا یباشد   وند؛ مسلمانیبپ

؛  برگردان  یو  را به  گرداند، امانتش یم  نیام  یتو را بر امانت  هک  یسک -۳
 ».افرکا یباشد   مسلمان
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ِيَن َ�َفُروا َسَبُقوا﴿ ُهْم َ� ُ�ْعِجُزونَ  َوَ� َ�َْسَ�َّ ا�َّ  .]۵۹[األنفال:  ﴾٥٩إِ�َّ
نپندارند  :یعنی »اند جسته  یشیپ  آنان  هک«خود   درباره »افرانکنپندارند   هکد یو با«

  از آن رومندترین  هکا نپندارند یاند،  جسته  سالمت  و به  در برده  به  از نزد ما جان  هک
از   یھرچند برخ :یعنی »ردکعاجز نتوانند   را آنانیز«  میگردان  غالب  تو را بر آنان  هکھستند 

  را با عذاب  آنان  ناخواه  خواه  هکبدانند   یاند ول در برده به  و جان  ختهیگر »بدر » هکاز معر  آنان

  هک  باش  مطمئن !ص امبریپ  یا  پس ما ندارند  از عذاب  یزیو گر  افتی  میدر خواھ  شیخو
 خواھند شد. گرفتار  از بدر، سرانجام  در بردگان به  جان

 راید مجھز باشند زیبا  طلبد، مسلمانان یم  یفار آمادگک  هیعل  مبارزه  هکو از آنجا 
 د: یآ یفرود م  مؤمنان  دست  فار، بهکبر  أ خداوند  عذاب

﴿ ِ ٍ� َوِمْن رَِ�اِط اْ�َيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدوَّ ا�َّ وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ ِعدُّ
َ
َوأ

ُ َ�ْعلَُمُهمْ  ٍء ِ� َسبِيِل َوَما ُ�نْفِ  وََعُدوَُّ�ْم َوآَخرِ�َن ِمْن ُدونِِهْم َ� َ�ْعلَُموَ�ُهُم ا�َّ ُقوا ِمْن َ�ْ
�ُْتْم َ� ُ�ْظلَُمونَ 

َ
ِ يُوَفَّ إَِ�ُْ�ْم َو�  .]۶۰[األنفال:  ﴾٦٠ا�َّ

 قوه: ھر »دیا سازیمھ  از قوه  آنان  ید برایدار  در توان  ھر چه«!  مسلمانان  یا »و«
؛  جمله برد، از آنرا باال   یرزم  رومند شد و توانین  در جنگ  با آن  بتوان  هک  است  یزیچ

  فنون  آموزش ، مکمستح  یدژھا و سنگرھا  ، ساختن ، مھمات سالح  نی، تأم ز نفراتیتجھ
 بشود.  آن  صرف  مسلمانان  و تالش  د توانیبا  هک  یا یجنگ  راتیر تدبیو سا  جنگ

 ص خدا  رسول  هک  ر استکذ  انیشا». است  عیوس  قوه  یمعنا«د: یگو یر میثک ابن
گاه:  الرمي ةالقو نإأال « اند:  ردهکر یتفس »ریت  افگندن:  یرم»  ) را به (قوه  فیشر  ثیحددر    آ
  با ھمه  گلوله  کیو شل  یر اندازیت  لیوسا  ساختن  لذا آماده». است  یر اندازی، ت قوه  هکد یباش

  است  ، شامل»یرم»  مفھومـ در   رهیو غ  یاتم  بمب تا  گرفته  مختلف  یھا ـ از توپ  آن  انواع
د. در یا سازی، مھ در برابر دشمن »آماده  از اسبان«د یدار  توان در  ! ھر چه مسلمانان  یا »و«

و   پاداش ]یعنی[؛  شده  ر بستهیخ  امتیتا روز ق  اسب  یشانیدر پ«است:  آمده  فیشر  ثیحد
 »دیرا بترسان  شیخو  دشمنخدا و   دشمن«ھا  یو آمادگ  اتکتدار »نیتا با ا« ».متیغن
د یزبترسانین »و«جنگند  یبا شما م  هکاند  ییھا از گروه  ر آنانیو غ  هکم  انکھمانا مشر  هک
ھمانا   هک »شناسدشان یم د و خداوندیشناس یرا نم  شما آنان  هک  را جز آنان  یگرید  قوم«

آنھا تا ھنوز   یدشمن  هکھستند   یگرانید و  و روم  : فارسیقول  ھود و بهی: یقول  و به  منافقان
 »باشد  ھرچه«: در جھاد یعنی »دینک  انفاق للها  در راه  و آنچه«  است  نشده  شما شناخته  یبرا



 ٣٥         سوره انفال

چند   به  ا و آخرتیدر دن »شود یم  داده  شما تمام  به  پاداشش« اریو بس  ا انبوهیز، یو ناچ  کاند
خود را   پاداش  هکبل  پاداشتان  در بازگرفتن »دیریگ یار نمقر  شما مورد ستم و«برابر   نیو چند

 د.ینک یم  افتیدر  مالک و  تمام  به
  به روھا آغاز و با امرین  یساز را با دستور آماده  مهیرک  هیآ  متعال  ی، خدا گونه نیبد
 . ستیسر نیم  مال  انفاق  رو، بدونین  یساز و آماده  جیرا بسیبرد ز  انیپا  به  انفاق

﴿ ِ ْ َ�َ ا�َّ لِْم فَاْجنَْح لََها َوتََو�َّ ِميُع الَْعلِيمُ  �ْن َجنَُحوا لِلسَّ  .]۶۱[األنفال:  ﴾٦١إِنَُّه ُهَو السَّ
 و دادن  صلح  به  : اگر دشمنانیعنی »نک  لیم  آن  ز بهیدند، تو نییگرا  صلح  و اگر به«

 ر.یبپذ  شدند، از آنان  لیمتما  هیجز

ْ �ۡ ٱفَ ﴿ »:برائه«  در سوره» فیس«  هیآ  ، به هیآ  نی: ایقول  به ۡ ٱ ُتلُوا ُث َحيۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل
  هیآ نیا  نه  هک  است  حا ـ بر آنیر ـ ترجیثک د. اما ابنیگرد  منسوخ» ۵ ه/یآ« ﴾وََجد�ُُّموُهمۡ 

و   استطاعت  ، ناظر بر ھنگام قتال  امر به  هکبل  است  یصیتخص  در آن  و نه  است  منسوخ
  انیم  توازن  و عدم  دشمن  یرومندیو ن  عجز مسلمانان  ناظر بر ھنگام  صلح  رشیپذ

 . است  مسلمانان  یرویبا ن  آنان  یروین
  یول  ز استیعلما جا  اتفاق  به  با دشمن  عقد صلح  دادن  بیترت  هک  ر استکذ  انیشا

  یشد، الغا  دهید  انتیخ  یھا اگر نشانه  هک  یمعن  نیا  ، به ستین  یالزام  آن  سر رساندن به
  یسو به  شیدرگرا »نک  لکو بر خدا تو«  ز استیجا  آن  شده  طور اعالم  به  صلح  مانیپ

ند یگو یم  هک  است  یزیچ آن »یاو شنوا  هک«را یز  نباش  کشنایاند  آنان  رنگیو از ن  صلح
 نند.ک یم  آنچه  به »داناست«

ُ �ْن ﴿ ْن َ�َْدُعوَك فَإِنَّ َحْسبََك ا�َّ
َ
يََّدَك بِنَْ�ِهِ  يُرِ�ُدوا أ

َ
ِي � ُهَو ا�َّ

 .]۶۲[األنفال:  ﴾٦٢َو�ِالُْمْؤمِنِ�َ 
 را  شان رنگیو ن  انتیخ  هک یدر حال  با صلح »دھند  بیتو را فر  هکو اگر بخواھند «

از تو  را  ینکش مانیآنھا با غدر و پ  یھا و شرارت »است  تو بس  یخدا برا«دارند  یم  پنھان
در   هک  ییخدا  ھمان  پس »رو دادین  خود و مؤمنان  یاریتو را با   هکھمو بود «دارد  یباز م

ز ـ ین  ندهیآ د، ھمو دریرومند گردانین  شیخو  یاریبا   (روز بدر) تو را بر آنان  گذشته
و   داده  نصرت  آنان دھد ـ تو را بر  یرو  ینکش  مانیو پ  بیفر  آنان  یاز سو  هک  یھنگام

 د.یرومند خواھد گردانین
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لََّف َ�ْ�َ قُلُو�ِِهمْ ﴿
َ
لَّْفَت َ�ْ�َ قُلُو�ِِهْم َولَِ�نَّ  َو�

َ
رِْض َ�ِيًعا َما �

َ
�َْفْقَت َما ِ� اْ�

َ
لَْو �

لََّف بَيَْنُهمْ 
َ
� َ  .]۶۳[األنفال:  ﴾٦٣إِنَُّه َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  ا�َّ
 تو  یرومندین  لهیوس  هک  مؤمنان  ی: دلھایعنی »ھایشان دل  انیم  هک  اوست  و ھم«

 در  هک  است  و خزرج  اوس  یدلھا  انیم  انداختن  مراد؛ الفت »انداخت  الفت«ھستند 
با  أل  یخدا  بود پس  مشتعل  شان انیدر م  یبزرگ  یھا د و جنگیشد  تیعصب  تیجاھل

  مراد؛ الفت :یقول  . به انداخت  الفت  ھایشان دل  انی، در م مانیا  به  شان دادن  قیتوف
  را خرج  ھمه  است نیزم  یدر رو  اگر آنچه«  و انصار است  مھاجران  یھا دل  انیم  انداختن

  و عداوت  تیعصب  هکاز آنجا  »ینکبرقرار   الفت  ھایشان دل  انیم  یتوانست ی، نم یردک یم
نبود   نکمم  وجه  چیھ به  یماد  لیوسا  به  آن  دفع  هکبود   دهیرس  یحد  به  شان انیدر م

  شیخو  عیبد  و صنع  میعظ  و با قدرت  و رحمت  فضل  به »افگند  الفت  آنان  انیم للها  یول«
نمود. در   تیعنا  شانیا  به  شیخو  میاستوار و قو  نید  لهیوس  به  هک  ینشیو ب  متکو با ح

  هک  یھنگام ص خدا  رسول  هک  است  آمده  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیحد
  یا«فرمودند:   شانیا  به  خطاب ردند،ک یم  یسخنران  نیحن  میغنا  انصار درباره  یبرا

ا یرد؟ آک  تیھدا  من  لهیوس شما را به أ وخداوند  افتمین  ا شما را گمراهیانصار! آ  گروه
  ا شما متفرقیرد؟ و آکتوانگر   من  سبب شما را به أ وخداوند  افتمیر نیشما را فق

و  »است  ھمانا او غالب«». افگند؟  شما الفت  انیم  من  لهیوس  به أ خداوند د پسینبود
و «گرداند  یو مقھور م  وبکشوند، سر یم  متوسل  مؤمنان  بیفر  به  هکرا   یسانک

 . انمؤمن  روز ساختنی، در پ است »متکباح

َبَعَك ِمَن الُْمْؤمِنِ�َ ﴿ ُ َوَمِن ا�َّ َها ا�َِّ�ُّ َحْسُبَك ا�َّ ُّ�
َ
 .]۶۴[األنفال:  ﴾٦٤يَا �

تو   یبرا أ : خدایعنی »است  یافکرو تو ھستند تو را یپ  هک  یامبر! خدا و مؤمنانیپ  یا«
باشد:   گونه نیا  یمعن  هک  است  محتمل  نیاند. ھمچن یافکتو   یز براین  و مؤمنان  است  یافک

 ھستند. رو تویپ  هک  یمؤمنان  یبرا  و ھم  است  یافکتو   یبرا  ھم أ خدا

َها ا�َِّ�ُّ َحّرِِض الُْمْؤمِنَِ� َ�َ الْقَِتالِ ﴿  ُّ�
َ
وَن َصابُِروَن  يَا � إِْن يَُ�ْن مِنُْ�ْم ِعْ�ُ

�َُّهْم قَوٌْم َ� �ْن يَُ�ْن مِنُْ�ْم ِمائٌَة �َ  َ�ْغلُِبوا ِمائَتَْ�ِ 
َ
ِيَن َ�َفُروا بِ� لًْفا ِمَن ا�َّ

َ
ْغلُِبوا �

 .]۶۵[األنفال:  ﴾٦٥َ�ْفَقُهونَ 
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  به ص خدا  رسول  . البته ده  و رغبت »زیجھاد برانگ  را به  امبر! مؤمنانیپ  یا«
 ردندک یم  کیو تحر  قیجھاد تشو  را به  شان امت  شهی، ھم فرمان  نیاز ا  یرویپ

 شان ارانی  در روز بدر به ص حضرت  آن  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان
 نیآسمانھا و زم  ھمه  وسعت  به  آن  یپھنا  هک  یبھشت  سوی بهد یزیبپاخ«فرمودند:  
 گفت: س حمام ربنیعم  نام  به  از اصحاب  یکیاثنا   نیدر ا». ۱۳۳عمران/ آل» «است 

گفت:  ! یفرمودند: آر ص خدا  ؟ رسول است  نیزم ھا وآسمان  وسعت  به  آن  یپھنا
  نیا  و گفت: تا من  ، انداخت داشت  در دست  هکچند را   ییخرما  گاه ! آن ! به به

  هکد تا یجنگ و  تاخت  شیپ  ! سپس است  یطوالن  ی، زمان مدت  نی، ا خرماھا را بخورم
 .»دیرس  شھادت  به

  شانیا خاطر  ساختن و آرام  مؤمنان  یھا دل  ساختن داریپا  یبرا  خداوند متعال  گاه آن
  غالب  تن  ستیصابر باشند، بر دو  تن  ستیاگر از شما ب«دھد:  یم  شان بشارت  نیچن

فار ـ در کاز  تن  در برابر ده  از مسلمانان  تن  کیـ   نسبت  نیھم  به  بشارت  نیا» شوند یم
روز یپ  افرانکاز   باشند، بر ھزار تن  و اگر از شما صد تن«  است  یجار  یھر شمار

از   نیا ، گشت  تعداد مغلوب  نیمتر از اک  به  هک  از مسلمانان  یو ھر گروھ »گردند یم
در   و اختالف  خاطر وجود نزاع ا بهی،  یآمادگ  ا عدمی،  یداریصبر و پا  ا عدمی  مانیا  ضعف

  شده  از آنھا اشاره  یبرخ  به  سوره  نیدر ا  هک  است  یو اسباب  لاز عل  نیر ایا غی،  شان انیم
،  امر است  یمعن  به ، اما آمده  یخبر  غهیص  ھرچند به  مهیرک  هیآ  نی: ایقول  . به است

از آنان، در   یجنگ  گروه  کی  هک نیا  مأمورند به  سبحان  یخدا  یاز سو  : مسلمانانیعنی
 »فھمند ینم  هکاند  یقوم  آنان  هک چرا«ند ک  یداریپا  است  برابرشان  ده  هک  یدشمن  مقابل

و   ییجو یقصد برتر  به فقط  را آنانید زیفھم یشما م  هک را چنان  جنگ  متکح
  آنھا بدون  د پسینک یم جھاد للها  لمهک  یاعال  یشما برا  یجنگند ول یم  یطلب توسعه
باشد،   نیچن نیاھرکس  جنگند و یم  آن  و اھداف  از جنگ  یمتعال  یکو در  نشیب  داشتن

 . است  ثرا مغلوبکاو ا

نَّ �ِيُ�ْم َضْعًفا﴿
َ
ُ َ�نُْ�ْم وََعلَِم أ َف ا�َّ فَإِْن يَُ�ْن ِمنُْ�ْم ِمائٌَة َصابَِرةٌ  اْ�َن َخفَّ

لَْفْ�ِ  َ�ْغلُِبوا ِمائَتَْ�ِ 
َ
لٌْف َ�ْغلُِبوا �

َ
ِ �ْن يَُ�ْن ِمنُْ�ْم � ابِرِ�نَ  �ِإِذِْن ا�َّ ُ َمَع الصَّ  ﴾٦٦َوا�َّ

 .]۶۶[األنفال: 
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 را  دشوار آمد و آن  ار، بر مسلمانانیو مع  حساب  نیا  فار بهکبا   دنیجنگ  و چون
  فیتخف  برآنان  مھربان  یشد، خدا  انینما  تینیدر ع  شان پنداشتند و ضعف  ار سختیبس

  یدر شما ضعف  هک  داشت  و معلوم  داده  فیا بر شما تخفخد  نونکا«داد و فرمود:   و رخصت
  اگر از شما ھزار تن روز گردند ویپ  تن  ستیبا باشند، بر دویکش  اگر از شما صد تن  پس  است

،  فیتخف  نیدر ا  متعال ، خداوند نیبنابرا »للها  اذن  ند ـ بهیآ  غالب  باشند، بر دو ھزار تن
و بر   ردهک  یداریفار پاکاز   تن در برابر دو  شانیاز ا  تن  کی  هکد یگردان  لفکرا م  مسلمانان

 خود.  و نصرت  و رحمت  تیعنا  به »است  و خداوند با صابران«د ینما  غلبه  دو تن  آن

رِْض ﴿
َ
ى َح�َّ ُ�ثِْخَن ِ� اْ� َ�ْ

َ
ْن يَُ�وَن َ�ُ أ

َ
�َْيا تُرِ�ُدوَن َعَرَض  َما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ ا�ُّ

ُ يُرِ�ُد اْ�ِخَرةَ  ُ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  َوا�َّ  .]۶۷[األنفال:  ﴾٦٧َوا�َّ
 شتارک  سخت  از آنان  نیرد تا در زمیبگ  یرانیاس  هک  ستیسزاوار ن  یامبریپ  چیھ  یبرا«

 آنھا بر  و توان  و قدرت  شده  امال سلبکفار ک  مقاومت  هک  شتار استکرا با یز »ندک
 د.ینک پا به  یشتار سختکفار کرود لذا از  یم  نیشما، از ب  هیعل  فعال  یتکحر  یسازماندھ

  ذمه  واجب  انکمشر  شتنکدر روز بدر،   هکدھد  یخبر م  هیآ  نیدر ا  سبحان  یخدا
  مسلمانان  هک  گونه ، آن ھا) از آنان (سرب  هیفد  و گرفتن  ساختن ریاس  بود نه  مسلمانان

(سربھا)   هیاز فد  هک  با آنچه »دیخواھ یا را میدن  شما متاع«ردند ک  روز عمل  در آن
فار ک  شتنکاریبس در  هک  یشما، با پاداش  یبرا »خواھد یرا م  و خداوند آخرت«د یریگ یم

با «ند و ک یم  وبکسر را  دشمنانش  پس  است »غالب اللهو «رد یگ یم  تعلق  تانیبرا

 . دوستانش  نمودن  در سرزنش »است  متکح

َخْذُ�ْم َعَذاٌب َعِظيمٌ ﴿
َ
ُ�ْم �ِيَما أ ِ َسَبَق لََمسَّ  .]۶۸[األنفال:  ﴾٦٨لَْوَ� كَِتاٌب ِمَن ا�َّ

  آنان  یاجتھاد  را با عمل  مسلمانان  هک نیدر ا »نبود  یالھ  نیشیپ  مکاگر ح«
  یعذاب«بدر   رانیاس  هیفد  عنوان ، به از مال »دیگرفت  شما در آنچه  قطعا به«ند کن  عذاب

  یبدر، عمل  رانیاز اس  هیفد  گرفتن  به  مسلمانان  می! تصم یآر »دیرس یم  بزرگ
بسا  فار، چهک  داشتن  نگه  زنده  هکاستوار بود   یمبن  نیبر ا  را اجتھادشانیبود ز  یاجتھاد

 ، هیفد  کاز در  آمده  دست  به  اموال، با  ییگردد و از سو  آنان  شدن  مسلمان  سبب
  مکح ، یالھ  نیشیپ  مک: مراد از حیقول  رد. اما بهک  تیجھاد را تقو  یمال  هیبن  توان یم
 . بدر است  اھل  ندهیو آ  گذشته  گناھان  آمرزش  به  یو

 ماند و  یباق  منوال  نیدر نزد جمھور علما بر ھم  رانیاس  مکح«د: یگو یر میثک ابن
؛  است ریافر مخک  رانیاس  ) درباره (زمامدار مسلمانان  ، امام هک نیا  یعنی،  افتیاستمرار 
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ردند و اگر ک  نیچن  ظهیقر یبا بن ص خدا  رسول  هک شد چنانکرا ب  خواھد آنان یاگر م
 ».ردندک  بدر عمل  رانیبا اس  شانیا  هک رد چنانی(سربھا) بگ  هیخواھد فد یم

ا َغنِْمتُْم َحَ�ً� َطّيًِبافَُ�ُوا ﴿ َ  ِممَّ ُقوا ا�َّ َ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  َوا�َّ  .]۶۹[األنفال:  ﴾٦٩إِنَّ ا�َّ
  به  هک  یا هی: از فدیعنی »دیبخور  زهیکو پا  د، حاللیا برده  متیغن  به  ، از آنچه پس«

  آن أل  یخدا  هک  است  یمیغنا  از جمله  رانیاس  هیرا فدید زید، گوارا بخوریا برده  متیغن
  گذشته  هیدر آ  هک آن ـ بعد از  منان  ی، خدا گونه نی. بد است  ساخته  شما حالل  یرا برا

از   یریگ بھره  هیآ  نینمود ـ درا  و سرزنش  عتاب  افرانک  گرفتن ریرا بر اس  مسلمانان
،  و عتاب  سرزنش  نیا مفاد از  ند تا مسلمانانک یم  مجاز اعالم  شان برایرا   رانیاس  هیفد
در  »دیخداوند پروا دار و از«  است  حرام  شانیبر ا  هیفد  اموال  هکنند کاستنباط ن  نیچن
ھمانا خدا «  است  نداده  فرمان  شما را بدان  هکد ینزن  یارک  به  لذا دست  ندهیآ  یدادھایرو

شما   رو به  نیشما، از ھم  به »است  مھربان« از شما سرزد  هکرا   یریتقص  آن» است  آمرزنده
 د.ینکن  یتلق  را بر خود حرام  د و آنیینما  یبردار بھره  رانیاس  هیداد تا از فد  رخصت

فرمود:   هک  است  شده  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س مسعود از ابن
  رسول اثنا  نیرا آوردند، در ا  رانید، اسیرس  انیپا  به  مسلمانان  یروزیبدر با پ  غزوه  چون
؟  ستیچ  رانیاس  نیا  شما درباره  یفرمودند: رأ  ردهک  شان اصحاب  رو به ص خدا
بسا  د، چهیشکن شما ھستند لذا آنھا را  و خانواده  قوم  نانی! اللها ا رسولیگفت:  س رکابوب

  بیذکشما را ت  نانی! اللها رسول ایگفت:  س ر شود. عمریپذ بر آنھا توبه أل  یخدا  هک
د و یافگن  شیرا پ  اند لذا آنان دهیجنگ و با شما  رانده  رونیب  ارتانیو شما را از د  ردهک

جا کدر   هکد ی! بنگرللها ا رسولیگفت:  س  رواحه بنلله د. عبدایرا بزن  شانیھا گردن
  امکد تا در یافروز  تشآ  بر آنان  افگنده  یواد  را در آن  آنان  پس  است  یزمیپر از ھ  ییواد

ھمانا «فرمودند:   ادشدهی  یآرا  دنیبعد از شن ص رمکا  فرو روند. رسول  آن  یھا شعله
  هیابد؛ جز با فدی  یید از نزد شما رھاینبا  از آنان  یاحد  پس دیر ھستیو فق  شما تنگدست

ن يَُ�وَن َ�ُ  َما َ�َن ِ�َِ�ٍّ ﴿ ه:یآ أل  یخدا  هکبود   ھمان». زدن  ا با گردنی
َ
ىٰ  ۥٓ أ َ�ۡ

َ
را  ﴾أ

 داد. قرار  امر مورد عتاب  نیرا بر ا  شیخو  نمود و رسول  نازل

ُ ِ� قُلُو�ُِ�ْم َخْ�ًا ﴿ ى إِْن َ�ْعلَِم ا�َّ َ�ْ
َ
يِْديُ�ْم ِمَن اْ�

َ
َها ا�َِّ�ُّ قُْل لَِمْن ِ� � ُّ�

َ
يَا �

ِخَذ ِمنُْ�ْم 
ُ
ا أ ُ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  َو�َْغفِْر لَُ�مْ يُْؤتُِ�ْم َخْ�ًا ِممَّ  .]۷۰[األنفال:  ﴾٧٠َوا�َّ
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در روز بدر   هکھمانھا  »شما ھستند، بگو  در دست  هک  یرانیاس  امبر! بهیپ  یا«
شما   یاگر خداوند در دلھا«د یا ھا) گرفته (سرب  هیفد  و از آنان  گرفته  شان اسارت  به

از شما   بھتر از آنچه  البته«  یتین  و صالح  مانیا  حسن: یعنی »باشد  داشته  سراغ  یریخ
 ، ا در آخرتیا، یدن  نیشما در ھم  : بهیعنی »ندک یشما عطا م  به«  هیاز فد »شده گرفته

 للهو ا« را  گناھانتان »آمرزد یو بر شما م«دھد  یم  را عوض  بھتر و سودمندتر از آن  یرزق

 .»است  مھربان  آمرزنده
 ص امبریپ  یعمو س  عباس«د: یگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر بر یجر ابن

  شیخو  آوردن  را از اسالم ص خدا  رسول  را منیشد ز  نازل  من  درباره  هیآ  نیفرمود: ا
گاه )  هیسربھا (فد  عنوان  به  از من  هکرا   یا هیاوق  ستیتا ب  خواستم  شانیو از ا  ساخته  آ

  ، به در عوض أل  یخدا  دند پسیابا ورز  شانیبرگردانند، اما ا  من  ، به دهش  در بدر گرفته
  مالم  آن  تمام  اندازه  از آنھا به  کیو ھر  آنھا تاجر بودند  ھمه  هکنمود   تیعنا  غالم  ستیب  من

  یامیپ  گفتند: به ص خدا  رسول  بدر به  رانیاس« د:یگو یم س  عباس ابن ».داشتند  ثروت
و   یھست أ خداوند  فرستاده  هک  میدھ یم  یو گواھ  میآورد  مانی، ا یا با خود آورده  هک

 ».شد  نازل  مهیرک  هیآ  هکبود   . ھمان مینک یم  یرخواھیخ  شیخو  نزد قوم  تیبرا

ْمَ�َن ِمنُْهمْ ﴿
َ
َ ِمْن َ�بُْل فَأ ُ َعلِيٌم  �ْن يُرِ�ُدوا ِخَياَ�َتَك َ�َقْد َخانُوا ا�َّ َوا�َّ

در   شان : اگر سخنیعنی »نندک  انتیتو خ  و اگر بخواھند به« .]۷۱[األنفال:  ﴾٧١َحِكيمٌ 
  ز بهین  نیاز ا  شیھمانا پ«باشد   دروغ  مسلمانان  یبرا  یرخواھیخ و  اسالم  رفتنیمورد پذ

تو  »ردکخداوند مسلط   پس«دند یدند و با تو جنگیفر ورزکرا یز »بودند ردهک  انتیخدا خ
مجددا تو را  أ باز گردند؛ خداوند  انتیخ  به  ھم ، اگر باز نیبنابرا» برآنان« را

 را  یمتکارھا و حک  او سرانجام  پس »است  میکح  یو خدا دانا«رد کمسلط خواھد   برآنان
 داند. ی، بھتر م است  در آنھا نھفته  هک

ِيَن آَمُنوا ﴿ ِيَن آَوْوا إِنَّ ا�َّ ِ َوا�َّ �ُْفِسِهْم ِ� َسبِيِل ا�َّ
َ
ْمَوالِِهْم َو�

َ
َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا بِأ

ْوِ�َاُء َ�ْعٍض 
َ
ولَ�َِك َ�ْعُضُهْم أ

ُ
وا أ ِيَن آَمُنوا َولَْم ُ�َهاِجُروا َما لَُ�ْم مِْن َوَ�يَتِهِْم  َونََ�ُ َوا�َّ

ٍء َح�َّ ُ�َهاِجُروا وُ�ْم ِ� اّ�ِيِن َ�َعلَيُْ�ُم ا�َّْ�ُ إِ�َّ َ�َ قَْوٍ� بَيَْنُ�ْم �ِن اْستَ  ِمْن َ�ْ نَْ�ُ
ُ بَِما َ�ْعَملُوَن بَِص�ٌ  َوَ�يَْنُهْم ِميَثاٌق   .]۷۲[األنفال:  ﴾٧٢َوا�َّ
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را   مؤمنان و  برده  انیپا  به» مواالت»  مکح  انیرا با ب  هکمبار  سوره  نیا  خداوند متعال
  انیب  مکح نیا  را در قبال  از آنان  دسته ھر  گاهیند و جاک یم  یبند دسته  وهچھار گر  به
  در جانب ند، بشناسند.یجو یم  یاری  از آنان  هکرا   شان ن ، دوستا گروه ند تا ھرک یم

  مانیا  هک  یسانک ھمانا«د: ینما یم  یگر معرفید کیاء) ی(اول  ز دوستانیفار را نک؛  مقابل
را ید زینام» مھاجر« را  نهیمد  یسو به  نانیگز پناه  یتعال  حق »اند ردهک  و ھجرت  آورده

  ردند. پسک  کتر را  شیخو  او، وطن  یندا  به  گفتن  کیرضا و لب  طلب  به  شانیا
 »ردندک  دادند و نصرت  یجا  هک یسانکو «اند  گروه  نی، اول مواالت  مکدر ح  مھاجران

ارساز ک  یگر یاریو   در نصرت و »گرندید  یبعض  دوستان  یبعض  نانیا«  نهیانصار مد: یعنی
علما   هک  میشو یادآور میاند.   دوم  دسته  مواالت  مکدر ح  شانیا  باشند. البته یگر مید کی

 دارند.  بر انصار اجماع  مھاجران  یبر برتر
از  و  داشته  تکمشار  ز با ھمین  راثیمو انصار در   است: مھاجران  نیا  یمعن  یقول  به

انصار، با  و  بود و مھاجران  نیچن  در صدر اسالم  هک برند. چنان یم  راثیگر مید کی
آنھا را   انیم  راثیم  مکح  خداوند متعال  بردند، سپس یم  راثیگر مید کیاز   و نصرت  ھجرت

ْولُواْ ﴿ سوره:  نی) از ھم۷۵(  هیبا آ
ُ
رَۡحامِ ٱَوأ

َ
ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض  ۡ�

َ
  د.یگردان  منسوخ ﴾َ�ۡعُضُهۡم أ

  چیھ  آنان  تیاند، شما را از وال ردهکن  ھجرت  یاند ول  آورده  مانیا  هک  یسانکو «
  راثیا شما از مید. یستین  لفکم  آنان  یاریو   نصرت  : شما بهیعنی »ستین  یزیچ

  به  را آنانیباشند ز  شما ھم  ینسب  انکیچند از نزد د، ھریندار  یسھم  چیھ  آنان
  ھجرت  هک مگر آن«برند  یسر م به» دارحرب«و ھنوز در   ردهکن  امیق  ھجرت  ضهیفر
در   از مؤمنان  سوم  دسته  نانیجا آورند. ا را به  ینید  یشاوندیخو  الزامات و »نندک
  یگروھ  نی: اگر ایعنی »ردندک  از شما مدد طلب  نیار دک و اگر در«اند.   مواالت  مکح
 بر  پس«خواستند؛   یاری  انکمشر  هیاند، از شما عل ردهکن  اما ھجرت  آورده  مانیا  هک

از   هک نیا »مگر«  است  بر شما فرض  آنان  ردنک  یاری: یعنی» آنان  ردنک یاری  شماست
 در  هک »است  یمانیپ  آنان  انیشما و م  انیم  هک  یگروھ  هیعل«ند یبجو  یاریشما 

 ریناگز  مانیرا عھد و پید زینک  یاریخود   مانیپ  ھم  گروه  هید آنھا را علی، نبا صورت نیا
 ، مانانتانیپ  ھم  هیعل  موصوف  مسلمانان  ردنک  یاری  هک یشود در حال  تید رعایبا
ندارد   را دوست  نانکش  مانیو پ  خائنان أ و خداوند  است  مانیپ  نیا  ستنکش

  دنیرس  انیپا  تا به  است  مانتانیپ  ھم  گروه  آن  انیشما و م  انیم  هکرا   یعھد پس
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 از حدود  هکد یباش  ھوش  لذا به »ناستید، بینک یم  آنچه  و خدا به«د ینکنش  آن  مدت
 د.ینکتجاوز ن  یالھ  مشروع

ْوِ�َاُء َ�ْعٍض ﴿ 
َ
ِيَن َ�َفُروا َ�ْعُضُهْم أ رِْض َوفََساٌد  إِ�َّ  َوا�َّ

َ
َ�ْفَعلُوهُ تَُ�ْن فِتَْنٌة ِ� اْ�

 .]۷۳[األنفال:  ﴾٧٣َكبِ�ٌ 
 در ، انیب  نیا »گرندید  یبرخ  دوستان  از آنان  یدند، برخیفر ورزک  هک یسانکو «

و   یفار دوستکد با یه: نباک  است  مسلمانان  یبرا  ییناک  امیپ  نیا  رندهیبرگ
 ارک دستور را به  نیاگر ا«  است  یمنتف  آنان  انیم  یتیوال  نوعند و ھر ینما  یاریھم

 را با  با آنان  یاریو ھم  با مؤمنان  ! اگر دستور مواالت مسلمانان  ی: ایعنی »دینبند
 در«د یار نبندک را به  افرانکبا   مواالت  کدستور تر  گونه  نیر شد، ھمکذ  هک  یلیتفص

  مسلمانان اگر  ا، چهیدر دن  و ھم  نیدر د  ھم »د خواھد آمدیپد  بزرگ  یو فساد  فتنه  نیزم
، البد  صورت نینشناسند، در ا  د واحدهیخود   هیفر را علکنشوند و   د واحدهیفار ک  هیعل
  من«است:  آمده  فیشر  ثیر خواھد شد. در حدیرد و فساد فراگکخواھد   فر غلبهک

  کیاو در   ھمراه و  ختیدرآم  کبا مشرھرکس  : مثله  فانه  معه  نکو س  کالمشر  جامع
 ».است  یز مانند ویاو ن  د پسیگز  ونتکس  انکم

ولَ�َِك ُهُم ﴿
ُ
وا أ ِيَن آَوْوا َونََ�ُ ِ َوا�َّ ِيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا ِ� َسبِيِل ا�َّ َوا�َّ

ا  .]۷۴[األنفال:  ﴾٧٤َكرِ�مٌ لَُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزٌق  الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ
  هک  یسانکجھاد نمودند و  للها  و در راه  ردهک  و ھجرت  آورده  مانیا  هک یسانکو «
خود   مانیدر ا  : آنانیعنی »اند یواقع  مؤمنان  ھمان  اند، آنان ردهک  و نصرت  داده  پناه

  و مال  از خانواده  ییجداو   از وطن  ھجرت  ـ چون  مانیا  اتیو مقتض  جاباتیرا ایز املندک
نزد  از »است  آنان  یبرا«اند  آورده  ـ را فراھم  آن  و در راه  دهیخاطر عق  به  نکو مس

  رزق« ایدر دن  آنان  یبرا »و«  در آخرت  گناھانشان  یبرا »یآمرزش«  خداوند متعال

  کو پا  خالص  یآلودگ  از ھرگونه  هک  است  یا ستهیشا  یم: روزیرک  رزق »است  یمیرک
 باشد.  نداشته  یانقطاع  چیھ  هک  است  یا یا روزیذ باشد، یگوارا و لذ  حال  نیو در ع  بوده

ولَ�َِك ِمنُْ�مْ ﴿
ُ
ِيَن آَمُنوا ِمْن َ�ْعُد َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا َمَعُ�ْم فَأ رَْحاِم  َوا�َّ

َ
ولُو اْ�

ُ
َوأ

ْوَ� بَِبْعٍض ِ� كَِتاِب 
َ
ِ َ�ْعُضُهْم أ ٍء َعلِيمٌ  ا�َّ َ بُِ�ّلِ َ�ْ  .]۷۵[األنفال:  ﴾٧٥إِنَّ ا�َّ

و   نموده  و ھجرت«  اتیآ  نیا  : بعد از نزولیعنی »اند آورده  مانیا  نیبعد از ا  هک یسانکو «

ز ین  گروه  نیا«اند  وستهیپ  جھاد و ھجرت  اروانک  به  : باالخرهیعنی »اند ردهکشما جھاد   ھمراه
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و   و مغفرت  مانیا  مالک،  یگر یاری و  مواالت  در استحقاق  شانی: ایعنی »ندیشما  از زمره
  هک  میشو یادآور میو انصارند.   مھاجران  جمله ، از ستهیو شا  کین  یا یاز روز  یبرخوردار

،  ینسب  انکی: نزدیعنی »قرابت  و صاحبان«از مؤمنانند   چھارم  دسته  مواالت  مکدر ح  نانیا
 »سزاوارترند«  یو  مک: در حیعنی »خدا  تابکگر در ید کی  به  نسبت«  یسبب  شاوندانیخو ای
 شود، یم  سزاوارتر بودن  نیا  گر شاملید کیآنھا از   بردن راثیگر، میز دیاز ھرچ  قبل  هک
 ».داناست  یزیھر چ  ، خدا به یآر«  است  و قرابت  یکیھمانا نزد  هک آن  خاطر وجود سبب به

بستند،   یخود عقد برادر  اصحاب  انیدر م ص خدا  رسول«د: یگو یم س  عباس ابن
،  دهیعق  یشاوندیخو وند ویپ  مکح  گر بهید  یاز آنھا از بعض  ی، بعض اساس  نیبر ا  هک

ْ ﴿ شد:  نازل  مهیرک  هیآ  نیا  هک بردند تا آن یم  راثیم ْولُوا
ُ
رَۡحامِ ٱَوأ

َ
  راثیم  گاه ، آن﴾ۡ�

». گرفت  تعلق  نسب  به  راثیم د ویگرد  منسوخ  دهیعق  یشاوندیخو  بر اساس  بردن
  انیم  و تعاون  نصرت  رابطه  یعنی» عامه  تیوال«. اما  است  مکح  آن  ناسخ  هیآ  نی: ایعنی

 .است  یباق  امتیتا روز ق  هکدار یپا  است  ی، امر دهیعق  یشاوندیخوو   مسلمانان





 

 
 توبه  سوره

 . است  هی) آ۱۲۹(  یو دارا  است  یمدن
  مؤمنان توبه  انیب  در آن  هکدند ینام» توبه«  جھت  را بدان  سوره  نیا : هیتسم  وجه

 . است  شده  مخصوصا، مطرح  کتبو  از جنگ  نندگانک  تخلف  عموما و توبه
  هکم  بعد از فتح  سال  کی  یعنی،  یھجر  نھم  در سال  توبه  سوره  هک  ر استکذ  انیشا

 شد.  نازل
، در  کتبو  از غزوه  بعد از برگشتن ص خدا  نند: رسولک یم  نقل  مفسران

  سال  نیدر ا  انکمشر  هکاد آوردند ی  به  نکیبروند، ل  سفر حج  به  هکبودند   شهیاند  نیا
با   هک  نیاز ا  نند پسک یم  طواف  برھنه  عبهک  ، در خانه قبل  یسالھا  عادت  به  ھم

ر یام را س  قیر صدکابوب  سال  رو در آن نیردند، از اک  راھتک  جا باشند، احساسکی  آنان
  شد، آن  عازم س رکابوب  ند و چونک  اقامه  مردم  را به  حج  کردند تا مناسک  نییتع  حج

را   اتیآ  نیتا ا فرستادند س  یرا با عل  سوره  نیاز ا  اول  هیآ  ، ده یو  دنبال به ص  حضرت
را ـ بعد   انکمشر  یھامانید و پینما  ابالغ  حج  کدر مناس  مردم  افهک  و به  هکم  مردم  به

ند؛ ک  اعالم  یملغو   افگنده  آنان  یسو بود ـ به  ار شدهیبس  شانیاز سو  ینکش مانیپ  هک از آن
 رد:ک یندا م  گونه  نیا  کرا در مناس  مردم س یعل

 شود. ینم  داخل  بھشت  گر بهید  یسک،  مؤمن  جز انسان ! مردم  یا«
 ند.ک  طواف  برھنه  عبهک  د در خانهینبا  سک  چی، ھ نیبعد از ا

 ند.یگرد آ  الحرام تیدر ب  ھم د بایافر نباکو   گر مسلمانی، د سال  نیا  بعد از گذشت
  انیپا  تا به  مانشی، پ است  یمانیپ ص خدا  او و رسول  انیم  هک  سکھر

  مھلت  هکندارد، بداند   یمانیپ  شانیبا ا  هکھرکس  و  اعتبار است  یدارا  مدتش  دنیرس
 ».و بس  است  ماه فقط چھار  یو

  یھا سوره  لیاز اوا» انفال«  سوره ص فرمود:  هک  است  شده  تیروا س  از عثمان
از آنجا  و  است  در آن  شده  نازل  یھا سوره  نیاز آخر» برائه«  و سوره  نهیدر مد  شده  نازل

جزء  »برائه«  هک  پنداشتم  نیچن  بود، من» انفال«  داستان  هیشب» برائه«  داستان  هک
  ردهکن  انیما ب  یبرا  هک  یردند درحالک  رحلت ص خدا  رسول  ی، از طرف است» انفال«
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  ھم  را به  سوره دو  نیا  ، من جھت  نیھم  ر، بهیا خی  است» انفال«جزء » برائه«  هکبودند 

ِ ٱ� ﴿ )دھنده  فاصله  هیآ(آنھا   انیو م  ساخته  وستهیپ  ».را ننوشتم  ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
 و  ردهکاقتدا   یو  ز بهین س  عثمان  نیرالمؤمنیبعد از ام سب اصحا  هک  د دانستیبا

ِ ٱ� ﴿  در آغاز آن  را ننوشتند. ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِ ٱ� ﴿  برائه  چرا در آغاز سوره  هک  دمیپرس سی از عل«د: یگو یم س  عباس ابن َّ� 
ِ ٱ� ﴿را ی؟ فرمود: ز نشده  نوشته ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ و   است  امان ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

 ».ستین  ی، امان مانھا را فرود آورد لذا در آنیپ  ردنک  یر و ملغیشمش  مکح  برائه
  نام  نیچند  آن  یو برا  است  سوره  نیمشھور ا  یھا از نام» عذاب«و » برائه«،  جھت نیبد
،  برائه«ند: ک یم  نقل  نیا چنر  آن  ینامھا  ینسف  هک چنان  است  شده  تیز روایگر نید

  منافقان)، مشرده  یرازھا  نندهک(افشا  از نفاق)، مبعثره  نندهک  یزاری(ب  ، مقشقشه توبه
  ان)، فاضحهکو مشر  منافقان  نندهک(خوار  هیان)، مخزکو مشر  منافقان  زننده  (برھم

  هیشب  یدر معن  هکـ   و مدمدمه  لهک، من ، حافره رهیان)، مثکو مشر  (رسواگر منافقان
 ».فار و منافقانک  نندهکتارومار   یعنیاند ـ  ھم

رقرار یز  انتخاب  سه  انی، در م تابک  اند: اھل گفته  سوره  نیا  اتیآ  یعلما در روشن
 دارند:
 . اسالم  رفتنیپذ -۱
 . جنگ  به  دادن  تن -۲
 . هیجز  قبول -۳

رو ندارند:   شیشتر پیب  دو انتخابعلما ـ   اجماع  ـ به  عرب  انکاما مشر
  ینظر دارند ول  اختالف  عرب  انکر مشریفقھا در غ  ی. ول شدن  شتهکا ی،  اسالم  رفتنیپذ
 رفتار  تابک  ـ مانند اھل  با مجوس  ـ از جمله  عرب  انکر از مشری، با غ خیتار  طول در

  نھادن  گردن ، رمز هیجز  هک  ر استکذ  انی. شا شده  رفتهیز پذین  هیجز  از آنان  یعنی،  شده
 . است  و مسلمانان  اسالم  سلطه  به

  تابک  و اھل  انکمشر  هیعل  و جنگ  برائت  ، از اعالم سوره  نیا  نخست  اتیآ  البته
 د.یگو یم  سخن

ِيَن َ�َهْدُ�ْم ِمَن الُْمْ�ِ�ِ�َ ﴿ ِ َورَُسوِ�ِ إَِ� ا�َّ  .]۱[التوبة:  ﴾١بََراَءةٌ ِمَن ا�َّ
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با   هک یانکمشر  آن  به  نسبت  امبرشیخدا و پ  از طرف  است  یبرائت  اعالم«  اتیآ »نیا«
باشد.   شده  ساخته  مکبا سوگند مح  هک  است یمانیعھد: عقد و پ »دیبود  عھد بسته  آنان
از   هک  ییھا ینکش مانیپ  سبب به  امبرشیاو و پ  هکدھد  یخبر م  مسلمانان  به أل  یخدا
، بر  نینند بنابراک یم  یزاریو ب  برائت  اعالم  معاھدات  نی، از ا است  داده  یفار روک  یسو

 نند.ک  اعتبار اعالم یرا ب  آنان  یھا مانیتا عھدھا و پ  است  واجب  مسلمان  نیمعاھد
  قبال در  انکمشر  تی، وضع تیموقع  در آن  هک  مینک یم  مالحظه  یلک  نگاه  کیدر 

 ر نبود:یز  از حاالت  خارج  مسلمانان
 با  هک  یسانکنداشتند و   یمانیا پیداشتند،   یمانیپ  آنھا با مسلمانان  هک نیا ای

  هک  یسانکو   ا نداشتی  داشت  ینیمع  مدت  شان مانیا پیداشتند؛   یمانیپ  مسلمانان
  شتر از آنیا بیبود،   متر از چھار ماهک  مدت  نیا ای،  داشت  ینیمع  مدت  شان مانیپ
 خود  تعھدات  به  آن  ا صاحبانی،  داشت  وقت  شتر از چھارماهیب  شان مانیپ  هک  یسانکو

 ر.یا خیوفادار بودند 
 : هکشد   ، اعالم نیا بنابر

  شان مکدارند، ح  مسلمانان  هیعل  ینکش مانیو پ  انتیخ  تین  هک  یسانک -۱
  انفال  در سوره  مکح  نیشود (ا  اعتبار اعالم یلغو و ب  شانمانیپ  هک  است  نیا

 گذشت).
 دارد،  وقت  شتر از چھار ماهیب  شانمانیخود وفادارند و پ  تعھدات  به  هک  یسانک -۲

 رد.کوفا   با آنان  مانیپ  د بهیبا
  ماهمتر از چھار ک  شانمانیا پیدارند،   د زمانیاز ق  مطلق  یمانیپ  هک  یسانک -۳

ـ و   میخوان یبعد م  هیدر آ  هک داد ـ چنان  فرصت  چھار ماه  آنان  د بهیدارد، با وقت
 . ستیمدار اعتبار ن  با آنان  یمانیعھد و پ  چیگر ھی، د بعداز آن

  سوره  نیا  در مقدمه  آنان  مکندارند، ح  با مسلمانان  یمانیپ  هک  یانکمشر -۴
 شد.  انیب

ِ فَِسيُحوا ِ� ﴿  نَُّ�ْم َ�ْ�ُ ُمْعِجزِي ا�َّ
َ
ْشُهٍر َواْعلَُموا �

َ
ْرَ�َعَة أ

َ
رِْض أ

َ
َ ُ�ْزِي  اْ� نَّ ا�َّ

َ
َوأ

 .]۲[التوبة:  ﴾٢الَْ�فِرِ�نَ 
 بعد از  سبحان  ی: خدا یعنی »دیبگرد  نیگر در زمید  چھارماه ! انکمشر  یا  پس«

  آزادانه طور گر بهید  چھارماه  هکداد   مجال  آنان  ، به انکمشر  مانیپ  ردنک  اعتبار اعالم یب
  جنگ  یبرا خواھند بروند و یم  هک  ییھرجا  نند و بهکر یس  نیدر زم  املک  تیو با امن
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و در   شده  شناخته  خدا و رسولش  یجنگ  ، دشمن مدت  نیبعد از ا  یشوند ول  آماده
،  مدت  نیآغاز ا  هک  است  حا بر آنیر ترجیثک د. ابنشون یم  شتهکشوند،   افتهی  هک ییھرجا

و «بود.   یھجر  دھم  االخر سال عیرب  ، دھم آن  انیو پا  یھجر  نھم  بر سالکا  روز حج
  مھلت  نیا  نییتع  هکد ی: بدان یعنی »دیگردان د خدا را عاجزیتوان یشما نم  هکد یبدان

  هک  یسکتا   است  یمصلحت  یاز رو  هکبل  ستین عجز ما  یشما از رو  یبرا  چھارماھه
د یتوان ید و نمیندار  یزیگر أ از خداوند  هکد یبدان ار شود وک ابد، توبهی یم  توبه  قیتوف

: خوار و  یعنی »است  افرانک  نندهک خدا رسوا  هک دیو بدان«د یآور  ستوه  او را به
؛ با  و در آخرت  درآوردن  اسارت  و به  شتنکا؛ بای، در دن است  آنان  نندهکخرد

 فشارند. یم  یفر پاکبر   هک  یسانک  نمودن  عذاب

َ بَرِيٌء ِمَن الُْمْ�ِ�ِ�َ ﴿  نَّ ا�َّ
َ
ْ�َ�ِ أ

َ
ِ َورَُسوِ�ِ إَِ� ا�َّاِس يَوَْم اْ�َّجِ اْ� َذاٌن مَِن ا�َّ

َ
 َوأ
ِ �ْن  فَإِْن تُبْتُْم َ�ُهَو َخْ�ٌ لَُ�مْ  َورَُسوُ�ُ  نَُّ�ْم َ�ْ�ُ ُمْعِجزِي ا�َّ

َ
ُْتْم فَاْعلَُموا � ِ  تََو�َّ َو�َّ�ِ

 ٍ��ِ
َ
ِيَن َ�َفُروا بَِعَذاٍب أ  .]۳[التوبة:  ﴾٣ا�َّ

  یبرا او  و رسول للها  از جانب«  است  یعام  و اعالن  : اعالم یعنی:  أذان »است  یو اذان«
  نیا  هک »برکا  در روز حج«  یو گروھ  قوم  اختصاص  ، بدون مردم  افهک  ی: برا یعنی »مردم

.  است  ، روز عرفه یشافع و  احناف  و در مذھب  ید اضحیروز ع  کمال  روز، در مذھب
ند یآ یم  ھم روز، گرد  نیا در  ھمه  مردم  هک  است  لیدل  نیا  به» برکا»  به  آن  فیتوص
» اصغر  حج»  عمره  هک  سبب  دانب ایشود،  یم  انجام  در آن  حج  افعال  معظم  هکچرا
  خاص  وقت  نیا  نییتع  لیشود. دل یم  دهینام» برکا  حج«،  کمناس  نی، ا شده  دهینام
ر یار و فراگک، آش عام  روز؛ چنان  نیدر ا  آن  اعالم  هک  است  نی، ا هیاعالم  نیا  ابالغ  یبرا
چسبد، از  ینم  مسلمانان  به  وجه  چیھ  به  ینکش مانیپ  ، تھمت بعد از آن  هکباشد  یم

 . است  شده  نیروز، تضم  نیدر ا  مردم  تمام  به  آن  دنیگر، رسید  یسو
 او از  گمان ی: ب یعنی »زار استیب  انکخدا از مشر  هک«:  است  نیا  هیاعالم  نیا  متن

  مالحظه . استزار یب  قطعا از آنان »زیاو ن  و رسول«د یجو یم  برائت  نکش مانیپ  انکمشر
  نیخبر داد و در ا  انکاز مشر  یزاریو ب» برائت«  ، از ثبوت اول  هیدر آ  یتعال  حق  هک  مینک یم
با   هکبود   یانکناظر بر مشر ، اول  هیدر آ» برائت«  ثبوت  دارد. البته یم  را اعالم  ، آن هیآ

  پس«.  انکمشر  در مورد تمام  است  عامنجا، یدر ا  برائت  داشتند، اما اعالم  یمانیپ  مسلمانان

  یو اگر رو«  در آن  از استمرارتان »شما بھتر است  یبرا«  توبه »آن«فر، کاز  »دیردک  اگر توبه
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 »دیستیخداوند ن  نندهک  شما درمانده  هکد یبدان  پس«د یبمان  یباق  شیفر خوکو بر  »دیبگردان
  مجازات  لذا شما را در برابر اعمالتان  شماست  ابندهیدر او  هکد بلیستین  زندهیگر  ی: از و یعنی
 . فرشانکبر   ییجزا  عنوان  به »خبر ده  کدردنا  را از عذاب  افرانکو«ند ک یم

ِيَن َ�َهْدُ�ْم ِمَن الُْمْ�ِ�َِ� ُ�مَّ لَْم َ�نُْقُصوُ�ْم َشيًْئا َولَْم ُ�َظاهُِروا َعلَيُْ�ْم ﴿ إِ�َّ ا�َّ
َحًدا 

َ
تِهِمْ أ وا إَِ�ِْهْم َ�ْهَدُهْم إَِ� ُمدَّ تِمُّ

َ
َ ُ�ِبُّ الُْمتَّقِ�َ  فَأ  .]۴[التوبة:  ﴾٤إِنَّ ا�َّ

 شما به  خود را نسبت  از تعھدات  یزید و چیا بسته  مانیپ  با آنان  هک  یانکمشر  مگر آن«
  یز ـ رویناچ ولوـ   شان در تعھدات  یفروگذاشت  چیھ  شان و از جانب »اند ردهکفروگذار ن

را «  از دشمنانتان »سک  چیھ و«اند  ردهکن  عھد شما را نقض  هک  یمعن  نیا  ، به است  نداده
  به  عھد خود با آنان  : به یعنی» دینک  را تمام  آنان  مانیپ  اند پس ردهکن  یبانیشما پشت  هیعل

د، یا عھد بسته  با آنان  هک  یمدت  ھمان: تا  یعنی »شان ت  دم تا«د یبند باشیپا  املکو   طور تام
  یسانک:  یعنی »دارد یم  را دوست  زگارانیخدا پرھ  هک چرا«باشد   شتر از چھار ماهیھرچند ب

 نند.ک یوفا م  شیعھد خو  ، به نیدارند و بنابرا یپروا م  محرماتش از او در  هکرا 
بودند   یسانک،  با مسلمانان  مانیعھد و پ  : از اھل هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا

بودند لذا   ردهک  یداریپا  بر آن  هکبودند   ھم  یسانکو   ستهکعھد خود را ش  هک
اند،  ردهک  ینکش  مانیپ  هک  یسانکداد تا با   اجازه  امبرشیپ  به  سبحان  یخدا

اند تا  ردهکن  ینکش  مانیپ  هک  یسانکعھد خود با   به  هکو دستور داد  ندک  ینکش مانیپ
 د.یوفا نما  آن  مدت  دنیسررس  به

  ) آمده۲(  هیدر آ  هکرا   چھار ماه  در مدت  گردش  ، امر به هیآ  نیا  هک  مینک یم  مالحظه
 فراتر برد.  را از آن  مجال  رد و در موردشانکاستثنا   گروه  نی، در مورد ا است

ْشُهُر اْ�ُُرُم فَ ﴿
َ
اْ�ُتلُوا الُْمْ�ِ�َِ� َحيُْث وََجْدُ�ُموُهْم وَُخُذوُهْم فَإَِذا ا�َْسلََخ اْ�

وُهْم َواْ�ُعُدوا لَُهْم ُ�َّ َمرَْصدٍ  َ�ةَ فََخلُّوا َسبِيلَُهمْ  َواْحُ�ُ َ�ةَ َوآتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ
َ
 فَإِْن تَابُوا َوأ

َ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ   .]۵[التوبة:  ﴾٥إِنَّ ا�َّ
  انیپا تا  آنان  ما به  هک  یچھارماھ  : ھمان یعنی »شد  یسپر  حرام  یماھھا  چون  پس«

را   آنان  هک یانک: در ھر م یعنی »دیشکد بیافتی  هکرا ھر جا   انکمشر«؛  میا داده  مھلت  آن
در  أ خداوند  هک  یامکاح  تیبا رعا  د، ھمراهیرسان  شان قتل  د تا بهیبجنگ  د، با آنانیافتی

را ید زیریبگ  اسارت  را به  : آنان یعنی »دیریرا بگ  و آنان«  است  دهیگردان  مشروع فارکبا   جنگ
 حصر: باز »دیحصر درآور  را به  و آنان«  ر استیشود، اس یر میدستگ  از آنان  هک  یسک
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در ھر   آنان  یو برا«  آنھاست خود  اجازه  جز به  در بالد مسلمانان  از تصرف  شان داشتن
رد. یگ یمورد ترصد قرار م  از آن  دشمن  هک  است  یگاھ نیمکمرصد: » دینیبنش  یمرصد

 د.ینکو ترصد   را مراقبت  ، آنان مواضع  از آن  هکد ینیبنش  یدر مواضع  آنان  ی: برا یعنی
  چھار ماه  دنیسر رس بعد از به  انکمشر  شتنکدستور   متضمن  هک  مهیرک  هیآ  نیا

؛  ستین  خارج  آن  مکاز ح  یکمشر  چیو ھ  بوده  عام  انکمشر  ھمه ، در مورد است  حرام
،  نابالغ  انکودک ، عبارتند از: زنان  هک،  است  ردهک  شان یاستثنا  ینبو  سنت  هک  جز آنان

  شناخته  رمحاربیو غ  را نداشته  دنیجنگ  توان  یلیھر دل  به  هک  یافراد عاجز و ناتوان
 پردازند. یم  هیجز  هک  یتابک  شوند و اھل یم

و   انکمشر از  گرداندن یرو  به  مؤمنان  در آن  هکرا   یگرید  هی، ھر آ هیآ  نیا  نیھمچن
  هکدارد  یم  اعالم  هیآ  نیرا ایند زک یم  اند، منسوخ افتهیدستور   بر آزارشان  ییبایکش
،  لیدل  نیھم  به ، است  آمده  انیپا  به  انکدر برخورد با مشر  ییبایکصبر و ش  گر دورهید
  تیمتواتر روا  فیشر  ثیحد در س عمر  اند. از ابن دهینام» فیس  هیآ«را   مهیرک  هیآ  نیا

  هک تا آن  بجنگم ١با مردم  هک  ام مأمور شده«فرمودند:  ص خدا رسول  هک  است  شده
و نماز را برپا   خداست  رسول و محمد  ستین  گانهی  یجز خدا  یمعبود  هکدھند   یگواھ

در   من  از جانب  شان ھا و اموال خون ردند،ک  گونه  نیا  را بپردازند و چون  اتکدارند و ز
  یتعال  حق  هک چنان». باخداست  ارشانک  و حساب  اسالم  حق  مگر به  است  پناه

  گشاده  را بر آنان  راهدادند،   اتکداشتند وز ردند و نماز برپاک  اگر توبه  پس«د: یفرما یم
  شان محاصره  به  د، نهینک  رشانیاس  نه  خود واگذاشته  حال  را به  : آنان یعنی »دیگردان
  هکرا   آنچه  است  آمرزنده »است  مھربان  را خدا آمرزندهیز«د یشکرا ب  آنان  د و نهیدرآور
را از   قتل  مکرا حی؛ ز است  مھرباناند،  گشته  بکـ مرت  انتیفر وخکـ از   از اسالم  قبل
 دارد. یبرم  شان شدن  بعد از مسلمان  آنان

َمنَهُ ﴿ 
ْ
بْلِْغُه َمأ

َ
ِ ُ�مَّ � َم ا�َّ ِجْرهُ َح�َّ �َْسَمَع َ�َ

َ
َحٌد ِمَن الُْمْ�ِ�َِ� اْسَتَجاَرَك فَأ

َ
 �ْن أ

ُهْم قَوٌْم َ� َ�ْعلَُمونَ  َّ�
َ
 .]۶[التوبة:  ﴾٦َذلَِك بِ�

  پناه از تو«نزد تو آمد و   چھار ماه  ر معاھد بعد از گذشتیغ» انکاز مشر  یسکاگر و «

  تیحما و از او  او باش  : پناه یعنی »بده  او پناه  به«  خواست  : از تو امان یعنی »خواست
  دعوتت  قتیند و برحقکتدبر   د، در آنیبا  هک از تو و چنان »خدا را بشنود  المکتا «  نک

                                           
 اند. عرب  علما مشرکان  اجماع  ، به  شریف  حدیث  در این  مراد از مردم -١
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، أ خدا  المک  دنیشن : اگر بعد از یعنی »برسان  امنش  یجا  او را به  سپس«شود   واقف
  او را به  هک بعد از آن و  برسان  است  منیا  در آن  هک  ینیسرزم  نشد، او را به  مسلمان
گر از جوار ی، او د ھنگام  آن را دریز  یبجنگ  یتا با و  ز استیجا  تی، برا یرساند  مأمنش

:  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا . است  دهیرس  شیخو  مأمن  و به  شده  (پناه) تو خارج
شود.   داده  شورشک  به  بازگشت  انکاو ام  د بهیرد و باید مورد آزار قرار گینبا  مستأمن

  از علم  : آنان یعنی »نادانند  یقوم  آنان  هک  است  از آن«  آنان  به  دادن  پناه  فرمان »نیا«
  نیرا بد  گروه  نیا  به  دادن  اند لذا امان بھره یب ، ر از شر استیز خییتم  لهیوس  هک  ینافع

گاھ  نید  به  تا نسبت  میا دهیگردان  مشروع  سبب   انیما در م  نند و دعوتکدا یپ  یما آ
 منتشر شود.  بندگانمان

 یا تجاری،  یاسیا سی،  ینید  اھداف  یبرا  امان  مکح  بودن  د عامیمف  مهیرک  هیآ
 شود. البته  خواسته  یو  بیا نای(زمامدار مسلمان)   از امام  امان  نیا  ـ چنانچه  است 
 را  در دار اسالم  یدائم  اقامت  حق  : مستأمن هکاند  ردهک  حیامر تصر  نیبر ا  احناف 

 اقامت  ـ در دار اسالم  یضرورت  یـ برا  چھار ماه  مدت  تواند فقط به یو م  نداشته
  برآمدن  ھنگام  را به  تا مستأمن  است  (زمامدار مسلمان) واجب  بر امام  ند پسیگز 
 اگر بعد از  هکند ک  او اعالم  دستور دھد و به  یشور اسالمکاز   خروج  ، به یاز وین

 داد، او  ادامه  یشور اسالمکدر   اقامت  به  سال  کی  مدت  به  ، باز ھم دستور خروج
 مقرر  یبر و  هی، جز نیشود و بنابرا یم  لیتبد  یشھروند ذم  کی  ، به مدت  نیبعد از ا

 را بپردازد.  د آنیو با  است

ِيَن َ�َهْدُ�ْم ِعنَْد ﴿ ِ وَِعنَْد رَُسوِ�ِ إِ�َّ ا�َّ َكيَْف يَُ�وُن لِلُْمْ�ِ�َِ� َ�ْهٌد ِعنَْد ا�َّ
َ ُ�ِبُّ الُْمتَّقِ�َ  َ�َما اْسَتَقاُموا لَُ�ْم فَاْسَتقِيُموا لَُهمْ  اْ�ََرامِ الَْمْسِجِد   .]۷[التوبة:  ﴾٧إِنَّ ا�َّ

 : محال یعنی »تواند بود  یاو عھد  نزد خدا و نزد فرستاده  انکمشر  یبرا  چگونه«
  باشند، حال  داشته  و نزد رسولش أ نزد خداوند  یمانی، عھد و پ گروه  نیا  هک  است 

 یفرصت  یو در پ  داشته  شما پنھان  یرا برا  انتیاضداد شما ھستند و غدر و خ  هک آن
 یمانیعھد و پ  با آنان  هکد یندوز  امر طمع  نیا  به  نند پسکھستند تا عھد شما را بش 
با   هک  یسانکر مورد مگر د«د ینکن  ھم  نفس  ثی، حد رابطه  نید و با خود در ایببند 

با   هک  مادام  پس«ستند کعھد را نش  و آن »دیبود  عھد بسته  نار مسجدالحرامک  آنان
د. مراد؛ ینجنگ  : با آنان یعنی »دیدار باشیپا  ز با آنانیدارند شما نیسر عھد پا شما بر
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 ص  رمکا امبریپ  انی، در م سوره  نیا  از نزول  قبل  سال کی  هک  است  هیبیحد  صلح مانیپ
 دار بر عھد خود: قومیپا  قوم  : مراد از آن یقول  د. بهیمنعقد گرد  انکومشر

 بودند.» نانهک یبن« 
با  ، در عھد خود یالھ  فرمان  ، بر اساس و مسلمانان ص خدا  رسول  هک  د دانستیبا

  سال القعده یذ ، از هیبیحد  معاھده  یماندند و بر مبنا  یاستوار باق  هکم  و مردم  شیقر
تا   داشت استمرار  و مسلمانان  شیقر  انیم  هک، متار یھجر  ھشتم  تا سال  یھجر  ششم

  لهیبر قب بودند  شان مانیپ  ھم  هکر را کب یبن  لهیو قب  ستهکعھد خود را ش  شیقر  هک آن
  رسول  هک بود  ھنگام  نیدادند، در ا  یاریبودند،  ص خدا  رسول  مانیپ  ھم  هک  خزاعه

  را فتح  هکم  یھجر  ھشتم  سال  و در رمضان  شده  مصمم  با آنان  جنگ  به ص خدا
عھد و   وفا به  هک نیا  به  است  اشاره »دارد یم  را دوست  انیخداوند متق  نهیھرآ«ردند ک
 . است  انیمتق  ، از اعمال آن بر  یو استوار  یداریپا

ةً َكيَْف �ْن َ�ْظَهُروا ﴿ فَْواهِهِْم  َعلَيُْ�ْم َ� يَرُْ�ُبوا �ِيُ�ْم إِ�ًّ َوَ� ذِمَّ
َ
يُرُْضونَُ�ْم بِأ

ْ�َ�ُُهْم فَاِسُقونَ 
َ
َ� قُلُوُ�ُهْم َوأ

ْ
 .]۸[التوبة:  ﴾٨َوتَ�

  دست اگر بر شما  هک نی، با ا است  یعھد«  انکمشر  ی: برا یعنی »آنان  یبرا  چگونه«

  مراعات شما  : در حق یعنی »دارند ینم  شما نگاه  در باب«نند کدا یپ  و غلبه »ابندی
عھد و  : ذمه »را  یا ذمه  و نه«  است  یشاوندیو خو  : قرابت ال »را  یال«نند ک ینم

  هک نیا  یبرا ، ییو خوشگو  با مجامله »نندک یم  یراض  شما را با زبانشان«  است  مانیپ
ابا   از آن  ھایشان دل  هک آن  حال«دارند   نگه  یراضآورند و شما را   دست را به  تانیدلھا
،  شماست  هیعل  و بغض  نهیکپر از   ھایشان دلرا یتپد ز یم  آن  و برخالف »دارد
و «  است  نھفته  شما در آن  و نقص  انیز  هک  است  یزیدار چ دوست  ھایشان دل

  جسارت فر،کدر   یکبا یب از: تمرد و  است  عبارت  شان فسق »فاسقند  آنان  نیشتریب
 . معاھدات  تیرعا  و عدم  ینکش  مانیبا پ  حق  رهیاز دا  شدن  رونیو ب  یبر نافرمان

وا َ�ْن َسبِيلِهِ ﴿  ِ َ�َمًنا قَلِيً� فََصدُّ ْوا بِآيَاِت ا�َّ ُهْم َساَء َما َ�نُوا َ�ْعَملُونَ  اْشَ�َ  ﴾٩إِ�َّ
 .]۹[التوبة: 

  اتیآ ، آن  از جمله  هکرا   قرآن  اتی: آ یعنی »فروختند  یزیناچ  یبھا  را به خدا  اتیآ«
 مورد  یفان  یھا ھمانا بھره  هک  یو پست  کاند  یبھا  ، به عھد است  دستور وفا به  متضمن

  شیر خویبرتافتند و غ  یرو خود از حق »باز داشتند للها  و از راه«، فروختند  نظر آنھاست
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:  یعنی »دادند یم  انجام  یبداعمال  چه  آنان  یراست  به«بازداشتند   حق  هز از رایرا ن  از مردم
 بود.  ستیبد و ناشا  چه  ردشانکارک  نیا

ةً ﴿ ولَ�َِك ُهُم الُْمْعَتُدونَ  َ� يَرُْ�ُبوَن ِ� ُمْؤِمٍن إِ�ًّ َوَ� ذِمَّ
ُ
 .]۱۰[التوبة:  ﴾١٠َوأ

:  یعنی »ال  چیھ«  شانیر ایا غی، ص خدا  رسول  ارانیاز   اعم» یمؤمن  چیھ  درباره«
مطلقا   : نزد آنان یعنی »نندک ینم  تیرا رعا«  یمانی: پ یعنی »یا و ذمه«  یشاوندیوند خویپ

  هیدر آ  بیترت  نیا  . به ستین  مطرح  مؤمنان  از حقوق  یحق  چیھ  ، مراعات وجه  چیھ  و به
رد و کر کذ ص خدا  رسول  اصحاب  خصوصدر  را  آنان  یاز سو  حق  تیرعا  ) عدم۸(

:  یعنی »ارانندکتجاوز  ھمان  و آنان«فرمود   انیب  طور عام به  مؤمنان  نجا در مورد ھمهیدر ا
  ا در شر و تمرد بهیاند.  ردهکتجاوز   حرام  یسو به  حالل ، از حد ینکش  مانیبا پ  آنان

  باشند، چگونه  نیچن نیا  یو حال  وضع  یدارا  هک  یسانک  اند. پس دهیرس  آن  یمنتھا
 ؟ برداشت  با آنھا دست  از جنگ  توان یم  ھستند و چگونه  تیامن از  یبرخوردار  ستهیشا

َ�ةَ فَإِْخَوانُُ�ْم ِ� اّ�ِينِ ﴿ َ�ةَ َوآتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ
َ
ُل اْ�يَاِت لَِقْوٍ�  فَإِْن تَابُوا َوأ َوُ�َفّصِ

 .]۱۱[التوبة:  ﴾١١َ�ْعلَُمونَ 
و   منات و  الت  پرستش  نھاده  گردن  اسالم  امکاح  و به  کاز شر »ردندک  اگر توبه  پس«

  یگواھ ص  یو  بر حق  رسول  و رسالت أ خدا  تیوحدان  را فروگذاشتند و به  یعز
و  »نیدر د شما  برادران  ، آنان صورت  نیرا دادند، در ا  اتکو نماز را برپا داشتند و ز«دادند 

. از  ستیز نیجا شما  یبرا  با آنان  دنی، جنگ نیبنابرا »ھستند«ھمانند شما   یمسلمانان
ا ینماز،   با اھل  دنیجنگ  مهیرک  هیآ  نیا«فرمود:   هک  است  شده  تیروا س  عباس ابن

  ند، بهدان یم  هک  یگروھ  یخود را برا  اتیو ما آ». «است  ردهک  آنھا را حرام  خون  ختنیر
 نند.ک  ما تأمل  اتید در آیبا  پس» میدار یم  انیب  یروشن

  اتیاز آ  آن  و امثال  مهیرک  هیآ  نیا  به  اتکز  با بازدارندگان  در جنگ س  قیر صدکابوب
  اگر امروز ھم ایپردازند، آ ینم  اتک، ز از مسلمانان  یاریز بسیرد. در عصر ما نک  هیکت

 خاطر بودند؟!  آسوده  نانیبود؛ ا ما  انیدر م  یرکابوب

َة الُْ�ْفرِ ﴿ �ِمَّ
َ
ْ�َماَ�ُهْم ِمْن َ�ْعِد َ�ْهِدهِْم َوَطَعُنوا ِ� دِينُِ�ْم َ�َقاتِلُوا أ

َ
 �ْن نََ�ُثوا �

ْ�َماَن لَُهْم لََعلَُّهْم يَنْتَُهونَ 
َ
ُهْم َ� �  .]۱۲[التوبة:  ﴾١٢إِ�َّ

را   ییمانھای: اگر پ یعنی »ستندکش  شیخو  مانیاز پ  خود را پس  یاگر سوگندھا  یول«
  عالوه ستند و بهکاند، ش ردهکمانھا را با سوگند استوار یپ  اند و آن بسته  با مسلمانان  هک
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و   اسالم  نید  به  زدن  را با طعنه  ینکش مانی: پ یعنی »زدند  طعنه  نتانیشما در د  به«  آن
  آن  انیشوایوپ  : با سران یعنی »فرک  با ائمه  پس«ردند ک  ھمراه  آن  به  ییگو  دشنام

لذا   تر است مھم  آنان  قتل  هک  رو است  از آن  یادآوری  فر بهک  سران  صیتخص »دیبجنگ«
  یسوگند  آنان  یبرا  هک چرا«شوند  ینم  شتهکگر، یفار دک  هک  ستین  یمعن  بدان  نیا
سوگند   قتی، اما در حق است سوگند  صورت ھرچند در  افرانک  ی: سوگندھا یعنی »ستین
  با آنان ! یباشند. آر  شان مال و  خون  ماندن  سزاوار مصون  خاطر آن  به  تا آنان  ستین

  ھوش  لذا به  اسالم  به  زدن  و طعنه  ینکش  مانیفر و پکاز  »ستندیبازا  هکباشد «د یبجنگ
 وجود ندارد.  جز جنگ  یراھ  چیاز فساد، ھ  شان باز داشتن  یبرا  هکد یباش

﴿ ٍ� َل َمرَّ وَّ
َ
وا �ِإِْخَراِج الرَُّسوِل َوُهْم بََدُءوُ�ْم أ ْ�َماَ�ُهْم وََهمُّ

َ
َ� ُ�َقاتِلُوَن قَوًْما نََ�ُثوا �

َ
� 

َ�َْشْوَ�ُهمْ 
َ
ْن َ�َْشوْهُ إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِ�َ  �

َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ  .]۱۳[التوبة:  ﴾١٣فَا�َّ

  رونیخدا را ب  رسول  هکشدند   ستند و بر آنکخود را ش  یسوگندھا  هک  یا با گروھیآ«
  خطاب  نیا »د؟یجنگ یردند، نمکرا با شما آغاز   بار جنگ  نینخست  هکبودند   نند و آنانک

را   مانیپ  هک یسانکرا یز  است  آن  د بر تحققیکو تأ  بر جنگ  مؤمنان  ختنیمنظور برانگ به
مسلما  باشند،  ھم  نند و خود آغازگر جنگک  اخراج  هکرا از م ص امبرینند و پکبش

  گمان یورزد، ب  یوتاھک  با آنان  دنیاز جنگھرکس  ار شود وکیپ  با آنان  هکسزاوار آنند 
شما   به  آنان  یسو از  هکد یترس ی: م یعنی »د؟یترس یم  ا از آنانیآ«  است  خیتوب  ستهیشا

خدا «د؟ یگذار یفروم را  با آنان  جنگ  علت  نیھم و به ند برسدیآ  ناخوش  یا حادثه
  یقیحق  رسان  و نفع  رسان انیز رایز »دید، اگر مؤمنیبترس  یاز و  هک  است  آن  سزاوارتر به
شما   یتعال  حق  هک یسانکبا   دنیجنگ  هکد ید و بدانید تنھا از او بترسیبا  پس  فقط اوست

  مانیا  هکد یو بدان  شماست  یخداترس  یھا نشانه ، از است  داده  جنگ آنھا فرمان  را به
نترسد و از   یگرید  یروین  چیاز ھ  جز از پروردگارش  مؤمن  هک  است  آن  یمستدع  املک
 د.ینترس أ ر خدایلذا از غ باشد  نداشته  ییپروا  گرانید

يِْديُ�ْم َو�ُْخزِهِمْ ﴿
َ
ُ بِ� �ُْهُم ا�َّ َوَ�نُْ�ُْ�ْم َعلَيِْهْم َو�َْشِف ُصُدوَر قَْوٍ�  قَاتِلُوُهْم ُ�َعّذِ

ُ َ�َ َمْن �ََشاءُ  َوُ�ْذهِْب َ�يَْظ قُلُو�ِِهمْ  ١٤ُمْؤِمنِ�َ  ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  َوَ�ُتوُب ا�َّ  ﴾١٥َوا�َّ
 .]۱۵-۱۴[التوبة: 

 و سازد یم  شانیند و رسواک یم  شما عذاب  دست را به  د، خداوند آنانیبجنگ  با آنان«
لذا  »بخشد یرا شفا م  از مؤمنان  یگروھ  یھا نهیگرداند و س یروز میپ  شما را بر آنان

 : ، از جمله است  مترتب  یاریبس  د و آثار مثبتی، فوا انکشما با مشر  برجنگ
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 . آنان  ردنک ریو اس  شتنک؛ با  مؤمنان  دست فار بهک  نمودن  عذاب -۱
،  است  مؤمنان  دست  آنھا به  ا با اسارتی  رسوا ساختن  نیا  هک،  آنان  ساختن رسوا -۲

 د.یآ یفرود م  بر آنان  هک  یا یو پست  ا با ذلتی
 . بر آنان  مسلمانان  ردنکو مسلط   ساختن روزیپ -۳
خود شاھد   هک  یمؤمن  قوم  یھا نهیدلھا و س  دنیگردان  کو خن  دنیشفا بخش -۴

  ھم» خزاعه»  لهی، قب قوم  نی؛ ا اتیروا اند. و بنابر نبوده  جنگ  وحاضر عرصه
  لهیقب  وبکرا از سر  شانیھا نهیس  یتعال  حق  هکبودند  ص خدا  رسول  مانیپ

  و خروش  و خشم«رد. کدلشاد   شان ستکش  را به  داد و آنان  یتشف »رکب یبن«
  مؤمنان  یظ دلھایو غ  ، خشم با جنگ  سبحان  ی: خدا یعنی »راببرد  ھایشان دل
د یند. باک یم  بودند، برطرف  برافروخته  فار سختک  ینکش مانیپ  سبب به  هکرا 

و «  است  میرک  قرآن  معجزه  نیو ا  افتی  تحقق  ھا ھمه وعده  نیا  هکادآور شد ی
در   هکرا   هکم  از مردم  یسانک  توبه  هک چنان »ردیپذ یم را بخواھد  هکھر   خدا توبه
شد،   سامان  به  کین  شان آوردند و اسالم  اسالم ردند وک  توبه  هکم  روز فتح

  الوقوع  بیقر  شدن  از مسلمان  میرک  قرآن  هک  است  یخبر  ھم  نی. ا رفتیپذ
  یو خدا دانا«  وستیپ  تحقق  به زیخبر ن  نیدھد و ا یم  آنان  و توبه  انکمشر

  صاحب  ارانک از توبه  توبه  در قبولدانا و   ندهیآ  یدادھایرو  به »است  میکح
 . است  متکح

ِيَن َجاَهُدوا ِمنُْ�ْم َولَْم َ�تَِّخُذوا ِمْن ُدوِن ﴿ ُ ا�َّ ا َ�ْعلَِم ا�َّ ُ�وا َولَمَّ ْن ُ�ْ�َ
َ
ْم َحِسبُْتْم أ

َ
أ

ِ َوَ� رَُسوِ�ِ َوَ� الُْمْؤِمنَِ� َوِ�َجةً  ُ َخبٌِ� بَِما َ�ْعَملُونَ  ا�َّ  .]۱۶[التوبة:  ﴾١٦َوا�َّ
،  آن  ضرورت و  متکح  انیو ب  جنگ  تیفرض  ، اعالم انکاز مشر  یزاریب  بعد از اعالم

د یا ا پنداشتهیآ«پردازد:  یم  مؤمنان  ینیب و جھان  دگاهید  حیتصح  به  یقرآن  اقیس  کنیا
  هکد یریقرار بگ  شیابتال و آزما مورد  یدر امور  هک آن  یب »دیشو یخود واگذار م  به  هک

خداوند تا   هک  یدر حال«شوند  یم  ز ساختهیگر متماید کیامور از   با آن  و منافق  مؤمن

د ینپندار  نی: چن یعنی »؟ است  دهینگردان زیاند، متما ردهکجھاد   هکاز شما را   یسانکھنوز 
در   هکرا   یسانکھنوز  أ خداوند  هک آن د، بایشو یم  خود واگذاشته  حال  به  هک

جز «  هکز یرا ن  یسانک »و«  است  دهیز نگردانیمتما  ر مخلصانیاند از غ مخلص  جھادشان
؟  است  ز نساختهیمتما  انکاز مشر »اند نگرفته  یپنھان  دوست  چیھ  امبر و مؤمنانیخدا و پ
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ما حت أ : خداوند است  نیا  یمعن  . حاصل است  یپنھان  اسرار و دوست  : محرم جهیول
  ی، برا و مؤمنان  جز خدا، رسولش  هک  یسانکر را از یناپذ  سازش و  مجاھد باصالبت  گروه

  فاش  را نزد آنان  اند و اسرار مسلمانان گرفته  یپنھان  راز و دوست ھم  انکخود از مشر
گاه  مسلمانان  و مسائل و از امور  ردهک   و خداوند به«گرداند  یز میاند، متما ردهک  شان آ
 دھد. یجزا م  و شما را در برابر آن »است  آگاه«ر و شر یاز خ  اعم »شما ردارکار و ک

�ُْفِسِهْم بِالُْ�ْفرِ ﴿
َ
ِ َشاهِِديَن َ�َ � ْن َ�ْعُمُروا َمَساِجَد ا�َّ

َ
ولَ�َِك  َما َ�َن لِلُْمْ�ِ�َِ� أ

ُ
أ

ْ�َمالُُهْم َوِ� ا�َّارِ ُهْم َخاِ�ُ 
َ
 .]۱۷[التوبة:  ﴾١٧ونَ َحبَِطْت أ

  ستین و روا  حیصح  آنان  ی: برا یعنی »نندکمساجد خدا را آباد   هکرا نرسد   انکمشر«
و   یامر آبادان  و به  داده قرار  یبردار مورد بھره  شان باطل  مساجد را در عبادات  هک

  ، مخصوصا مسجدالحرام هیآ  نی: مراد ا یقول  مساجد بپردازند. به  خدمت
  فر؛ چونک  یعمل  دادن  با انجام »دھند یم  شھادت  شیفر خوک  به  هک یدرحال«  است
  چگونه  آنھا پس  یبرا  شیایو ن  عبادت  میو تقد  ییخدا  آنھا به  ، گرفتن بتان  نصب

  ، جمع است  مؤمنان  فقط از شأن  هکمساجد   ساختن با آباد  یاعمال  نیچن  انیم  توان یم
 : شیخو  در طواف  است  آنان  قول  نیفر، اکآنھا بر   دادن  ی: مراد از گواھ یقول  رد؟بهک

،  میحاضر  فرمان  به پروردگارا!« ». و ما ملك  متلكه  كا هو لكيال رشإ  لك  كيالرش  كيلب«
و   یھست  کیشر  آن  کو تو مال  از خود توست  هک  یکی، جز شر ستین  یکیتو شر  یبرا
ردند و ک یافتخارم  بدان  هک »شان اعمال  هکآنانند «!» او دارد!  هک  آنچه  کمال
  یعنیمساجد.   یساز ، آباد و از جمله »شده  تباه«  است  یریخ  اعمال  هکپنداشتند  یم
 ».جاودانند  آتش و خود در«  نمانده  یباق  آن  یبرا  یاثر  چیو ھ  شده  باطل  شان اعمال  نیا

َما َ�ْعُمُر ﴿ َ�ةَ َولَْم إِ�َّ َ�ةَ َوآَ� الزَّ قَاَم الصَّ
َ
ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ َوأ ِ َمْن آَمَن بِا�َّ َمَساِجَد ا�َّ

 َ ْن يَُ�ونُوا ِمَن الُْمْهَتِدينَ  َ�َْش إِ�َّ ا�َّ
َ
ولَ�َِك أ

ُ
 .]۱۸[التوبة:  ﴾١٨َ�َعَ� أ

خدا و   به  هک«  یو حس  یمعنو  ساختن آباد  به »نندک یآباد م  یسانکرا تنھا  مساجد خدا«
  ستین  یکش و »اند دهیو جز از خدا نترس  داده  اتکو ز  و نماز برپاداشته  آورده  مانیا  روز آخرت

ـ   داده  فرمان  بدان  پروردگار متعال  هک را ـ چنان  ستهیشا  اعمال  نی، ا مؤمن  تنھا انسان  هک
  هک  یسک  نه  مساجد است  ساختن آباد سزاوار  پرستتاکی  ، فقط مؤمن نیدھد بنابرا یم  انجام

اند،  دهیگر نترسید  سک  چیاز ھ أ جز خدا  شانیا  هک نیباشد. مراد از ا  یتھ  اوصاف  نیاز ا
  نید  ر آنھا در بابیا از غی  یا یپندار  یخدا ای،  یا بشری،  یاز بت  شانی: ا هک  است  نیا
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ر یغ  ی، رضا ییر خدایامر غ  از آن  ترس  سبب تا به  نبوده  چنان  هک  یمعن  نیا  اند، به دهینترس
  یامر طبع  کی  کترسنا  یزھایاز چ  ؛ ترس ر آنینند، در غیبرگز  یو  یرا بر رضا أ خدا

از   گروه  نیا  هک  د استیام  پس«باشد  ینم  خود از آن  ینگھدار  قادر به  انسان  هک  است

د و ی، فقط در حد ام تاپرستکی  مؤمنان  نیا  تیو ھدا  یابی راه  ھرگاه »باشند  افتگانی  راه
 ستند!ین  موصوف  صفات  نیاز ا  کی چیھ  به  هک  یفارک  خواھد بود حال  باشد، چگونه  توقع
  باشد، حق أ خداوند مربوط به  هک  میرک  در قرآن» د استی: امیعس«د: ھر یگو یر میثک ابن

،  است  بندگان  به  راجع  هیآ  نید در ای: ام یقول  . به است  یافتنی  نا تحققیقیو   است  و ثابت
 دوار باشند.یخود ام  بودن  افتهی راه  د بهی: آنھا با یعنی

ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ وََجاَهَد ﴿ َجَعلْتُْم ِسَقايََة اْ�َاّجِ وَِعَماَرَة الَْمْسِجِد اْ�ََراِم َكَمْن آَمَن بِا�َّ
َ
ِ� أ

 ِ ِ  َسبِيِل ا�َّ الِِم�َ  َ� �َْسَتُووَن ِعنَْد ا�َّ ُ َ� َ�ْهِدي الَْقوَْم الظَّ  .]۱۹[التوبة:  ﴾١٩َوا�َّ
د یا داده قرار  یسک  را ھمانند عمل  مسجدالحرام  ردنکو آباد  انیحاج  به  دادن  ا آبیآ«

دو نزد خدا   نیا ! ؟ نه  است  ردهکاو جھاد   و در راه  آورده  مانیا  خدا و روز آخرت  به  هک
 ، با دالحراممسج  نندهکو آباد  حجاج  به  دھنده افر آبک  گروه  نی: ا یعنی» ستندین  سانکی

  چگونه  ستند پسی، برابر ن یو  و جھادگر در راه  و روز آخرت أ خدا  به  مؤمن  گروه  آن
و خداوند « دارند؟  یو برتر  یبھتر  ، بر مؤمنان گاهیو جا  از نظر عمل  هکنند ک یادعا م

  مسجدالحرام  ردنکآباد  هکد، چرا یرا ستمگر نام  آنان» ندک ینم  تیستمگر را ھدا  گروه
 ندارد.  شان حال  به  یسود  چیھ

 د:یفرما ی، م نموده  یبرتر را معرف  گروه  سپس

﴿ ِ ِيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا ِ� َسبِيِل ا�َّ ْ�َظُم َدرََجًة ِعنَْد ا�َّ
َ
�ُْفِسِهْم أ

َ
ْمَوالِِهْم َو�

َ
بِأ

 ِ ولَ�َِك ُهُم الَْفا�ُِزونَ  ا�َّ
ُ
 .]۲۰[التوبة:  ﴾٢٠َوأ

 جھاد  شانیھا و جان  خدا با اموال  و در راه  ردهک  و ھجرت  آورده  مانیا  هک  یسانک«
 نزد خدا«  و جان  و جھاد با مال  و ھجرت  مانیا  انیم  نندگانک : جمع یعنی »اند ردهک

  گروه  به  ، نسبت است  نزد خداوند متعال  هک  یریخ  افتیدر  و به »واالتر دارند  یمقام
  موصوف »گروه  و آن«نند، سزاوارترند ک یافتخار م  شیخو  شده تباه  اعمال  به  هک  یکمشر

  به  افتگانی  اختصاص شانندی: ا یعنی »ندرستگاران  ھمان  شانیا«  اد شدهی  اوصاف  به
  به  کمشر  گروه  آن  هکھرچند  ، کشر  از اھل  ر آنانیغ  ، نهأ در نزد خداوند  یرستگار

 نند.ک را آباد  و مسجدالحرام  عبهکبدھند و   آب  انیحاج
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ُُهْم َر�ُُّهْم بِرَْ�ٍَة ِمنُْه َورِْضَواٍن وََجنَّاٍت لَُهْم ﴿ َخاِ�ِيَن �ِيَها  ٢١�ِيَها نَعِيٌم ُمقِيمٌ يُبَّ�ِ
بًَدا

َ
ْجٌر َعِظيمٌ  �

َ
َ ِعنَْدهُ أ  .]۲۲-۲۱[التوبة:  ﴾٢٢إِنَّ ا�َّ

  خود و به  از جانب  یرحمت  به«مجاھد را   مؤمن  گروه  : آن یعنی »را  آنان  پروردگارشان«

نھا یو ا »دھد یم  دارند، مژدهدار یو پا  دائم  یھا در آنھا نعمت  هک  ییباغھا  و به  یخشنود
  می. نع است  خارج  نندگانکتصور و تصور  گران فیتوص  فیاز توص  هک  است  ییھا نعمت

جاودانند «شود.  یخود جدا نم  صاحب از  گاه چیھ  هک  یداریو پا  دائم  یھا : نعمت میمق

  پاداش  نیا  هک نیو ا »است  بزرگ  یپاداش نزد او  هک  خداست  گمان یطور ابد، ب به  در آن
 . است  آن  عظمت  ندارد، نشانه  یھرگز انقطاع

  چون« فرمود:  هک  است  شده  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس از ابن
شما در  : اگر گفت  مؤمنان  سرزنش به  ر شد، در پاسخیدر روز بدر اس س  عباس  پدرم

  میھست  یسانکاز   د، ما ھمیردک  یشدستیو جھاد بر ما پ  و ھجرت  اسالم
  .پس میردک یرا از بند رھا م  رانیو اس  داده  را آب  ، حجاج ردهکرا آباد   مسجدالحرام  هک

َجَعلُۡتمۡ ِسَقاَیَة  ﴿ فرمود:  نازل  خداوند متعال
َ
شما، در   ییذاک  : اعمال یعنی. ﴾لَۡحآجِّ ٱأ

  شده  انجام  کشر  در دوران  هکرا   یکین  اعمال  یتعال  و حق  است  بوده  کشر  دوران
  حضرت  هکبود  س  طالب یاب بن یعل  نیا: « است  گر آمدهید  یتیدر روا». ردیپذ یباشد، نم

  و قطع ص خدا  رسول  هیعل  در جنگ رد و او را از حضورک  خیتوب  یسخت  را به  عباس
 ».نمود  سرزنش  یدرشت  به  رحم

َها ﴿ ُّ�
َ
ْوِ�َاَء إِِن اْسَتَحبُّوا الُْ�ْفَر يَا �

َ
ِيَن آَمُنوا َ� َ�تَِّخُذوا آبَاَءُ�ْم �ْخَوانَُ�ْم أ ا�َّ

يَمانِ  الُِمونَ  َ�َ اْ�ِ ولَ�َِك ُهُم الظَّ
ُ
َُّهْم مِنُْ�ْم فَأ  .]۲۳[التوبة:  ﴾٢٣َوَمْن َ�َتَول

  یدوست  را به  دادند، آنان  حیترج  مانیفر را بر اک  و برادرانتان  اگر پدرانتان ! مؤمنان  یا«
تا روز   هک  فار استکو   مؤمنان  انیم  یو دوست  تیوند والیپ  قطع  مکح  نیا »دیرینگ
 »ارانندکستم  ھمان  رد، آنانیگ  یدوست  را به  شما آنان  انیاز مھرکس  و«  است  یباق  امتیق

  لیدل  آنان  بودن ارکستم  به  مک. ح متعالخداوند   عتیو شر  نیو بر د  بر خود، بر مؤمنان
 . است  گناھان  نیتر نیسنگ و  نیتر فار، از بزرگکبا   ی: دوست هک  است  بر آن

  سرزنش  ، درباره بعد از آن  هیو آ  مهیرک  هیآ  نی: ا است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
  هکرا   یشد و مؤمنان  نازلفر کبالد   کبر تر  مؤمنان  ختنیو برانگ  از ھجرت  متخلفان



 ٥٩ سوره توبه

  از آنان دییتأ  ینوع  هکـ   با آنان  بودند، از مواالت  مانده  یفر باقکدر   شان و برادران  پدران
 رد.ک  یشود ـ نھ یم  یتلق

ْمَواٌل ﴿
َ
ْزَواُجُ�ْم وََعِشَ�تُُ�ْم َوأ

َ
�َْناؤُُ�ْم �ْخَوانُُ�ْم َوأ

َ
قُْل إِْن َ�َن آبَاؤُُ�ْم َو�

ِ َورَُسوِ�ِ  َحبَّ إَِ�ُْ�ْم ِمَن ا�َّ
َ
اْ�َ�َْ�ُتُموَها َوِ�َاَرةٌ َ�َْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِ�ُن تَرَْضْوَ�َها أ

 ِ ْمرِه
َ
ُ بِأ ِ�َ ا�َّ

ْ
�َُّصوا َح�َّ يَأ ُ َ� َ�ْهِدي الَْقوَْم الَْفاِسقِ�َ  وَِجَهاٍد ِ� َسبِيلِهِ َ�َ�َ  ﴾٢٤َوا�َّ

 .]۲۴[التوبة: 
  انکینزد ، شخص  رهیعش »شما  رهیو عش  و زنان  و برادران  و پسران  بگو: اگر پدران«
مراد از  »دیکمنایب  سادشکاز   هک  ید و تجارتیا ردهک  سبک  هک  یو اموال«او ھستند   ینسب

از   و مفارقت  ھجرت خاطر به  وقت  فوت  سبب  به  آن  فروش  نجا: عدمیدر ا  ساد اموالک
:  یعنی »دیپسند یم  هک  ییھا منزل و«  است  با مؤمنان  افرانک  مقاطعه  سبب  ا بهی،  وطن

آنھا و   به  یدگیار رسکاندر دست  شهید و ھمیلیار مایو بدانھا بس  داشته  آنھا را خوش
ھا زیچ  نیاگر ا ! یبا باشند. آریپسند و ز دل  وستهید تا پیآنھا ھست  هیو اثاث  ز اسبابیتجھ

با   هک  یطور به »تر است یداشتن  دوست  یو  و جھاد در راه  امبرشینزد شما از خدا و پ«
  یو  و جھاد در راه  و ھجرت  یاوامر و  یواجرا أ خداوند  آنھا از حق  به  شدن  مشغول

  یو مجازات  ابو عذ »اجرا درآورد  را به  خدا فرمانش د تایمنتظر باش  پس«د یا مانده  غافل
 »ندک ینم  تیرا ھدا  فاسقان  و خدا گروه«گرداند   ، محقق است  یو  تیمش  یمقتضا  هکرا 
  و به  تر داشته دوست ص  یو  و رسول أ ر شد، از خداکرا ذ  آنچه  هک  یسانکرا یز

 باشند. ینم  تیاند و سزاوار ھدا باشند، فاسق  نداشته  لیتما  یو  جھاد در راه
عذرھا و   دنیشک  شیبا پ  هک  یسانک  یبرا  است  ی، انذار و ھشدار بزرگ مهیرک  هیآ  نیا

قدر  چه فراوانند! در عصر ما  گروه  نیا  هکنند ـ ک یم  ، از جھاد تخلف یواھ  یھا بھانه
  یدورودراز  انتظارات ھا و طمع أ از خداوند  هک  یاند مسلمانان یو از خود راض  غافل

.  یو  و عذاب  بر خدا از خشم  پناه باشند؟! یم  یو  خود سزاوار عذاب  هک یحال دارند، در
  به  آن  یقیحق  متیشتر از قیب  یمبلغ  را به  مال  هک  گاه آن: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد

  ومتکاز ح  هیناکد (یگاو را گرفت  یھا دم  هک  گاه د [معامله عینه] و آنیردک  معامله  هینس
  کرا تر أ خدا  و جھاد در راه  شده  یراض  یشاورزک  به  هک  گاه و آن و جور است)  ستم

  شیخو  نید  تا به  هکگرداند  یم را مسلط  یبر شما ذلت أ خداوند  گمان ید، بیردک
 ».ندک یرا از شما دور نم  د، قطعا آنیبرنگرد
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ُ ِ� َمَواِطَن َكثَِ��ٍ ﴿  ُ�ُم ا�َّ تُُ�ْم فَلَْم ُ�ْغِن  َوَ�وَْم ُحَنْ�ٍ  لََقْد نََ�َ ْعَجبَتُْ�ْم َكْ�َ
َ
إِذْ أ

ُْتْم ُمْدبِرِ�نَ  رُْض بَِما رَُحَبْت ُ�مَّ َو�َّ
َ
 .]۲۵[التوبة:  ﴾٢٥َ�نُْ�ْم َشيًْئا َوَضاقَْت َعلَيُْ�ُم اْ�

شما را  »نیز در روز حنیرد و نک  یاری  یاریبس  قطعا خداوند شما را در مواضع«
 تعداد  یاریبس  هک  ھنگام آن«  است  و طائف  هکم  انیدر م  یا یواد» نیحن«رد. ک  یاری

تعداد  از نظر  ، مسلمانان نیاز حن  قبل  اما در غزوات »بود  آورده  شگفت  شما، شما را به
  یول«شدند  ینم  زده شاد و شگفت  شیتعداد خو  یاریبس  ، به غزوات  بودند لذا در آن  مک

بر شما   یفراخ  ھمه با  نیرد و زمکن  را از شما دفع  یزیچ  وجه  چیھ  تعداد، به  یاریبس  آن
  به  پشت  هک یدرحال  سپس«بود   شده  رهیبر شما چ  هک  یمیو ب  اثر ترس بر »دیگرد  تنگ

 د.یخورد  ستک: ش یعنی »دید، برگشتیبود  ردهک  دشمن
د یخبر رس ص خدا  رسول  ـ به  هکم  ـ بعد از فتح  یھجر  ھشتم  سال  در شوال

 نبرد با  یو برا  متحد شده  عوف  بن  کمال  یرھبر  به» فیثق«و » ھوازن«  لیقبا  هک
  به  انشانیو چھارپا  ، گوسفندان ، فرزندان با زنان  کنیا اند و ھم دهیگرد  آماده  شانیا
مرد  )۱۲۰۰۰(  به  هک  شان ھمراه  با مسلمانان ص خدا  اند. رسول آورده  یرو  دانیم

  مسلمانان از  یا ندهیگو  ھنگام  نیآنھا شتافتند. در ا  مقابله  شدند، به یم  بالغ  یجنگ
  ستکش  مسلمانان  هکبود   ھمان ! میشو ینم  مغلوب  شیتعداد خو  یمک: امروز از  گفت

  حدود صد تن  به  تعدادشان  هک  مسلماناناز   یکاند  با گروه ص  رمکا  خوردند و تنھا رسول
بودند ـ   جمله  از آن س  انیابوسف و ص امبریپ  یعمو  ر، عمر، عباسکشد ـ و ابوب یم  بالغ

خود   به  گفته  کیلب ص  رمکا  رسول  یندا  به  یفرار  مسلمانان  ردند، سپسک  یداریپا
  شانیا  بیظفر نصو   یروزیتا پیارزار بازگشتند و نھاک  دانیم  فرار، به  یھا آمدند و از عقبه

تا در ینھا  مسلمانان  هک  است  بر ضد مسلمانان  غزوه  نیآخر  نیحن  هک  میشو یادآور میشد. 
از مرد  ص خدا  رسول  هکبود   غزوه  نیخوردند. درا  ستکش  انکروز شدند و مشریپ  آن

 گرفتند.  تیعار  را به  ییھا ھا و سالح ، زره هیام  بن  صفوان  نام  به  یکمشر
اند: اگر  گفته  تیروا  نیا  با استناد به / یشافع  و امام /  فهیابوحن  امام

  جسته  یاری  انکمشر  هیعل  انکاز مشر  هک  ستین  یکباشد، با  اسالم  ، سلطه غالب  سلطه
 . است  روهکم  انکاز مشر  جستن  یاریبرتر بود،   کشر  تیمکشود، اما اگر حا

نَْزَل ﴿ 
َ
َب ُ�مَّ � نَْزَل ُجُنوًدا لَْم تََروَْها وََعذَّ

َ
ُ َسِكينََتُه َ�َ رَُسوِ�ِ َوَ�َ الُْمْؤِمنَِ� َو� ا�َّ

ِيَن َ�َفُروا  .]۲۶[التوبة:  ﴾٢٦َوَذلَِك َجَزاُء الَْ�فِرِ�نَ  ا�َّ



 ٦١ سوره توبه

 از  : پس یعنی »فرود آورد  و بر مؤمنان  امبرشیخود را بر پ  خداوند آرامش  گاه آن«
 خاطر  نیکتس  هیما  هکرا   یآرامش  ، خداوند متعال نیدر حن  مسلمانان  موقت  ستکش
 ، جهیرد و در نتک  برطرف  شانیرا از ا  و ھراس  فرودآورد و ترس  شانیشد بر ا  شانیا

 ص خدا  رسول  برگردند و به  انکبا مشر  جنگ  دانیم  مجددا به  هکافتند ی  جرأت  مسلمانان
خود را   آرامش  متعال خداوند  هک  است  نیوندند. مراد ایبودند، بپ  دانیدر م  دارانهیپا  هک

ردند اما کفرار   هک یسانکبر  نخوردند و ھم  ستکردند و شک  یداریپا  هک یسانکبر   ھم
و «نمود   دو نازل بودند ـ ھر آنھا از انصار  اغلب  هکدند ـ یمجددا باز گشتند و جنگ

» ردک  را عذاب  افرانکو «بودند   فرشتگان  هک »دیدید یآنھا را نم  هکفرو فرستاد   یانیسپاھ
 ».افرانک  یسزا  است  نیو ا«  وفرزندان  اموال  دادن  و از دست  و اسارت  با قتل

ُ مِْن َ�ْعِد ذَلَِك َ�َ َمْن �ََشاءُ ﴿ ُ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  ُ�مَّ َ�ُتوُب ا�َّ  .]۲۷[التوبة:  ﴾٢٧َوا�َّ
از  : خداوند بعد یعنی »ردیپذ یرا بخواھد مھرکس   ، توبه نیخداوند بعد از ا  سپس«
 رو آورند،  اسالم  یسو به  هک یسانکفرو فرستاد، بر   نیدر حن  افرانکبر   هک  یعذاب
رد و از ک  الھام  ھوازن  لهیقب  هیرا بر بق  اسالم  قبول  هک شود چنان یر میپذ توبه
، آنھا با  نیحن  روز از واقعه  ستیب  بعد از گذشت  هک  یطور هب  ر گشتیپذ توبه  آنان

 ».است  مھربان  و خدا آمرزنده«شتافتند  ص خدا  رسول  مالقات  به  یمسلمان  خلعت

َراَم َ�ْعَد ﴿ َما الُْمْ�ُِ�وَن َ�ٌَس فََ� َ�ْقَر�ُوا الَْمْسِجَد اْ�َ ِيَن آَمنُوا إِ�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ُ مِْن فَْضلِهِ إِْن َشاءَ  َهَذا َ�مِهِمْ  َ  �ْن ِخْفتُْم َ�يْلًَة فََسوَْف ُ�ْغنِيُ�ُم ا�َّ إِنَّ ا�َّ
 .]۲۸[التوبة:  ﴾٢٨َعلِيٌم َحِكيمٌ 

،  یمعنو  مراد نجاست »اند نجس  انکمشر  هک  است  نیا  قتیحق ! مؤمنان  یا«
افر ذاتا کلذا   آنھاست  زشت  و عادات  و اخالق  و ظلم  کشر  نجاست  یعنی

  را بر مسلمانان  تابک  فار اھلک  یغذا  ، خوردن سبحان  یرا خدایز  ستین ن یالع نجس
فار خوردند ک  در ظروف ص خدا  رسول  هک  شده  ثابت  ، ھمچنان است  دهیگردان حالل 
  نیو ا فرود آوردند.  شیرا در مسجد خوفار کآنھا وضو گرفتند و   دند، در ظروفیوآشام

  غسل  ،آنان گذشته  اند، از آن فار ذاتا نجسک:  یقول  به  ی. ول جمھور علماء است  قول
  کینزد  مسجدالحرام  به  هکد ینبا  پس«اند  نجس  ، جسما ھم نینند بنابراک ینم  جنابت

ـ وارد شوند، ھرچند   سجدالحرامم  به  ـ از جمله  یکم  حرم  د بهیفار نباک:  یعنی »شوند
  یھا نییآ  مطابق  هکشود  ینم  داده  اجازه آنان  را بهیز  و عمره  حج  دادن  منظور انجام  به
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د یـ با  گر ـ بجز مسجدالحرامیمساجد د  درباره بگزارند. اما  ا عمرهی  خود، حج  یکشر
  را آنانیرد زک  منع  یمسجدرا از ھر   یکمشر د ھریبا  هکبر آنند   نهیمد  : اھل گفت
،  مسجدالحرام  به  شدن کیاز نزد  انکمشر  یو نھ  نندهکک و پا  کو مساجد، پااند  نجس
  مذھب  نیو ا  آنھاست  به  یانکام  نیچن  از دادن  مسلمانان  ینھ  یمعنا  به  قتیدر حق

ـ   ر آنیا غی  الحراماز مسجد  مساجد را ـ اعم  ورود به ، احناف  ی. ول است / کمال  امام
. اما  است  انکمشر  و عمره  از حج  ی، نھ هیآ  را ھدفیز اند شمرده  فار مباحک  یبرا

شوند.   بازداشته  د ـ مخصوصا ـ از مسجدالحرامیبا  انکمشر  هک  است  بر آن /یشافع
  یسال  ھمان  نی؛ ا ر استکذ  انی. شا یھجر  نھم  : بعد از سال یعنی »سال  نیبعد از ا«

  . پس داشت  را برعھده  حجاج  ، امارتص خدا  رسول  فرمان  طبق س رکابوب  هک  است
و اگر « شد  ممنوع  یھجر  دھم  از آغاز سال  یکم  حرم  به  انک، ورود مشر هیآ  نیا  یبرمبنا

خواھد  را توانگر خود شما  خدا ـ اگر بخواھد ـ از فضل  یزود به  د پسیکمنایاز فقر ب
  و فراوان  یاپیپ  آوردن را با فرود  مسلمانان  خداوند متعال«د: یگو یم  رمهکع »ساخت

  اسباب  هکـ   اعراب  آوردن  ھا، اسالم نیزم  ردنک زی، حاصلخ جاتیسبز  اندنی، رو باران
و   متیغن  ردند ـ و با اموالک یم  حمل  هکم  را به  از مؤمنانیمورد ن  لیو وسا  یتوانگر

امور را   ھمه  هکآموزد  یم  مؤمنان  بخواھد)، به (اگر  جمله». ، توانگر ساخت هیو جزء  یف
ھمانا خداوند «او بربندند   دھا را بهیام  سازند و ھمه  معلق  خداوند متعال  تیمش  به

آرزوھا و   در برآوردن  است »میکح«  بندگانش  مصالح  به  امور، از جمله  تمام  به »داناست
 ند.ک  اراده و  مکح  هک  نچهدر ھر آ
  حرم  را از ورود به  انک، مشر مسلمانان  : چون است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب

  ییمواد غذا  انکمشر  نیھم  هکردند، از آنجا ک  منع  کمناس  یبرگزار  و محل یکم
 یدلھااز فقر را در   ترس  طانیآوردند؛ ش یم  یکم  حرم  یسو را به  یتجارت  واموال

  نونکھا بودند، ا نیھم  هکدرآمد ما   و با خود گفتند: منبع  انداخت  مسلمانان 
  وعده  شانیا  به أل  یخدا  هکبود   ؟ ھمان مینک  نیتأم  منبع  دامکخود را از  یزندگ
 رد.ک  چنان  هکاو را   ـ و سپاس  خواھد ساخت  ، توانگرشان شیخو  از فضل  هک داد

ُ َورَُسوُ�ُ قَاتِلُوا ﴿ ِ َوَ� بِاْ�َوِْم اْ�ِخرِ َوَ� ُ�َّرُِموَن َما َحرََّم ا�َّ ِيَن َ� يُْؤِمُنوَن بِا�َّ ا�َّ
ْزَ�َة َ�ْن يٍَد وَُهْم  وتُوا الِْكَتاَب َح�َّ ُ�ْعُطوا اْ�ِ

ُ
ِيَن أ َوَ� يَِديُنوَن دِيَن اْ�َّقِ ِمَن ا�َّ

 .]۲۹[التوبة:  ﴾٢٩َصاِغُرونَ 
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ار کآش طور  را به  قتی، حق تابک  را اھلیز  است  تابک  اھل  هیعل  یحجت  اتمام  هیآ  نیا
 . است  سرزنش  مستوجب  سخت  فرشانکدند لذا ید یم  لیو انج  دا در توراتیو ھو
 أ : خداوند یعنی »آورند ینم  مانیخدا ا  به  هکد ینکارزار ک  تابک  از اھل  یسانکبا «
،  دو جمله  نیا »آورند ینم  مانیز این  روز آخرت  و به«شناسند  ینم  معرفتش  حق  رابه

  تابکدر  »امبرشیرا خدا و پ  و آنچه«پردازد  یم  یاعتقاد  از جنبه  شان جرم  انیب  به
 با  شان جرم  بودن  انگر فزونی، ب جمله  نیا »دارند ینم  اند، حرام دهیگردان  حرام«  وسنت

.  است  اسالم  نید  هک »نھند ینم  گردن  حق  نید  و به«  است  در اعمال  شرع  مکح  الفتمخ
  شدن  میبر ازتسلکو عناد و ت  ، با انحراف آنان  یو نافرمان  تیبر معص  یدیکتأ  جمله  نیا

 »دھند  هیخود جز  دست  به  یخوار  مالکبا   هک تا آن«د یبجنگ  با آنان ! ی. آر است  حق  به
  هیخود جز  دست به   هک  گاه : تا آن است  نیا  ی؛ معن یقول  . به یو امتناع  ولکن  چیھ یب

د: یسازند. ق  شیخو  ندهیو نما  لیکو  آن  داختگر را در پرید  یسک  هک آن  یبدھند، ب
  لیخوار و ذل  هکبدھد   یدرحال را  هید جزیبا  یذم  هک  است  د آنی)، مفیخوار  مالک(

را حاضر   آن  ذلت  مالکـ با   یا ندهینما  قیاز طر  شخصا ـ و نه  خودش  هک  یطور باشد به
رد، یگ یم  لیتحو  یرا از و  آن  هک  یسکو   ستادهیا  ، خودش هیجز  پرداخت  ند و درحالک

  اجازه  یو  به  هک  یافرکبر   آن  پرداخت  هک  است  از مال  ی: مبلغ هیباشد. جز  نشسته
 . است  ، مقرر گشته یفر وکبر   ییجزا  عنوان  به شود، یم  داده  در دار اسالم  اقامت

ـ   شان امثال ای  تابک  جز از اھل  هیجز  هک  است  نیا  حنبل  و احمدبن  یشافع  مذھب
ر یغ  یھا عجم  از تمام  هک  است  بر آن  فهیشود. اما ابوحن ینم  ـ گرفته  مجوس  چون

  از اعراب  یشود ول یم  گرفته  هیـ جز  انکاز مشر  باشند و چه  تابک  از اھل  هـ چ  مسلمان
شتر ندارند؛ یب  دو راه  اعراب باشند ـ لذا  تابک  از اھل  هک نیشود ـ مگر ا ینم  گرفته  هیجز

  گرفتن  هک  است  بر آن  کمال  امام . است  مکر بر آنھا حایا شمشیشوند و   د مسلمانیا بای
 . ز استیـ جا  پرست بت و  ی، مجوس یتابکاز   فار ـ اعمک  از تمام  هیجز

  اھل با  جنگ  هیدر قض  هک  است  یفرمان  نی، اول مهیرک  هیآ  نیا«د: یگو یر میثک ابن
در   اسالم  ییفرمانروا  امال در حوزهک  العرب  رهیجز  هک را بعد از آنیز  افتیصدور   تابک

  به  یھجر  نھم  در سال  نیداد و ا  فرمان  تابک  با اھل  جنگ  را به  امبرشیآمد، خداوند پ
  کرا تدار  کتبو و غزوه  شده  آماده  روم  جنگ  به ص خدا  رسول  هکبود   یھنگام

ھود و یبر «فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد». دندید یم
  د، او را بهیروبرو شد  یراھ از آنھا در  یکیبا   د و چونیفتیجلو ن  گفتن  در سالم  ینصار
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  نیرالمؤمنیام  هکبود   جھت  نیھم  به». دینکمجبور   راه  آن  نیتر تنگ  گرفتن  شیدر پ
و   یخوار  معرف  نیبھتر  هک ردک  وضع  تابک  اھل  انیرا بر ذم  یشروط س عمر

ر ینجا از تفسیرا در ا  از آن  یبخش ماو   است  شروط معروف  نی، ا آنھاست  ینگونسار
 : مینک یم  ر نقلیثک ابن

 ...  مینک یجاد نمیسا ایلکر و ید  شیدر شھر خو«... 
 ...  مینک یشود، مجددا آباد نم  رانیو  از معابدمان  هکرا   آنچه

 و  میبند یو روز نم  در شب  از مسلمانان  یاحد  یرو  را به  مانیساھایلک  دروازه
 . میگذار یباز م  و مسافران  رھگذران  یرو  در آنھا را به  شهیھم

را   شانیو ا  نموده  ییرایروز پذ  گذرند، سه یاز شھر ما م  هکرا   از مسلمانان  یسانک
 . مینک یم  اطعام

 ...  میدھ ینم  یرا جا  یخود، جاسوس  یساھایلکا ی،  در منازل
 ...  میآموز ینم  قرآن  فرزندانمان  به
ند ـ باز یدرآ  آن  بخواھند به  ـ چنانچه  اسالم  را از ورود به  انمانکیاز نزد  کی  چیھ

 . میدار ینم
  یرو جلو داشتند،  ما قصد نشستن  و اگر در مجالس  میگذار یم  حرمت  مسلمانان  به

 . میزیخ یبپا م  آنان
و   نیو نعل  عمامهو   الهکاز   ـ اعم  شانیھا از لباس  یزیدر چ  مسلمانان  به

 . میگردان ینم  سر ـ خود را مشابه  فرق  افتنکش
 . میگذار ینم را بر خود  آنان  یھا هینکو   و القاب  مییگو ینم  سخن  مسلمانان  زبان  به

 . میشو یـ سوار م  نیز  ـ بدون  طور برھنه به  انیبر چھارپا
 ...  میریگ یبرنم  یسالح  چیخود ھ  یو برا  میزیآو یر نمیشمش  مانیھا بر گردن

  به ، میبود  هکو در ھرجا   میشو  تا از دور شناخته  مینیچ یجلو سر خود را م  یموھا
 . میبندیپا  لیو شما  لکو ش  در لباس  خودمان  و سنت  وهیش

 . میبند یزنار م  مانیمرھاکبر 
 ».آخر  ... تا به مینک ینم  نصب  بیصل  مانیساھایلکبر فراز 

 اعتال و  فار و اوجک  یو خوار  ذلت  مالکانگر یط، نمایشرا  نیا  قبول  یراست  به
 از وفات  قبل  هک یسانک  نی؛ اول ر استکذ  انی. شا عصر است  در آن  مسلمانان  عزت

 بودند.  شام  یپرداختند، اھال  هیجز ص خدا  رسول 
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 و  ردهک  تأمل  شیخوو روز   در حال  یکاند  ، امروزه دارد تا ما مسلمانان جا
  روز آنانید  حال  هیشب  نونکو روز ما ا  حال  هک  است  نیا  ، مگر نه میشیندیب

  فروگذاشتن  هک،  اسالم  از اصول  مانیدور  علت  مگر به  ستین  نی؟ و ا است شده
 . است  مظاھر آن  نیمھمتر  از جمله جھاد،

ِ َوقَالَِت اْ�َُهوُد ُعَز�ٌْر ا�ُْن ﴿ ِ َوقَالَِت ا�ََّصاَرى الَْمِسيُح ا�ُْن ا�َّ فَْواهِِهمْ  ا�َّ
َ
 ذَلَِك قَْولُُهْم بِأ

ِيَن َ�َفُروا مِْن َ�بُْل  ُ  يَُضاهِئُوَن قَْوَل ا�َّ �َّ يُْؤفَُكونَ  قَاتَلَُهُم ا�َّ
َ
 .]۳۰[التوبة:  ﴾٣٠�

  تورات ÷ ریعز  هکگفتند   یرا ھنگام  سخن  نیا »ر پسر خداستیھود گفتند: عزیو «
و «رد کامال  خود  بودند ـ از حافظه  ردهک  را فراموش  آن  هک ـ بعد از آن  آنان  یرا برا
  دند؛ او مردگانید  هکگفتند   یرا ھنگام  سخن  نیا »پسر خداست  حیگفتند: مس  ینصار

  به  است  آنان  نسخ  نیا«  است  ا آمدهیدن پدر به  بدون  خود ھم  عالوه  ند، بهک یم  را زنده
و   از منطق  دارد و نه  انیب از  یا پشتوانه  نه  سخن  نیا  هک: از آنجا  یعنی »شانیدھانھا
  هک نیندارد و جز ا  یارزش  چیھ  هک  است  یتھ  انیم  یادعا  کیصرفا   پس  برھان

  به«  ستین  یدر خور اعتبار  دهیفا  چید ھی، مف شده  خارج  شانیھا از دھان  گونه نیھم
  یخدا  به  دادن پدر  را نسبتیز »افرشدندک  نیاز ا  شیپ  هکند یجو یم  تشبه  یقوم  سخن

  میقد  یانحراف  انیاز اد  یاریرا در بس  آن  هک  است  یمیقد  شده نینفر  ی، گمراھ سبحان
و   یعز،  ، منات گفتند: الت یم  هک  بتان  پرستشگران  انی، در م و از جمله  میابی یم

  هیعل  یتعال  حق  یاز سو  ینینفر  نیا »شدکرا ب  خدا آنان« ند!یخدا  دختران  فرشتگان
  . به است  شده  کشد، ھالکاو را ب أ خدا  هک یسکرا یشوند؛ ز ینابود م  هک  آنھاست

: آنھا سزاوار  است  نیا  یگر معنید  یقول  رد. بهک  را لعنت  : خدا آنان است  نیا  یمعن  یقول
  بازگردانده  چگونه«شد؛ کرا ب  خدا آنان ! یرند. آریقرار گ  نینفر  نیمورد ا  هکآنند 

  یسو به  شد، از حق  اقامه  و برھان  لیدل  شان برای  هک بعد از آن : چگونه  یعنی »شوند؟ یم
 .روند؟! یم  راھهیب  و به  شده  بازگردانده  باطل

َُذوا ﴿ ِمُروا إِ�َّ ا�َّ
ُ
ِ َوالَْمِسيَح ا�َْن َمْرَ�َم َوَما أ ْرَ�ابًا ِمْن ُدوِن ا�َّ

َ
ْحَبارَُهْم َورُْهَباَ�ُهْم أ

َ
أ

ا �ُْ�ُِ�ونَ  َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهوَ  ِ�َْعُبُدوا إِلًَها َواِحًدا  .]۳۱[التوبة:  ﴾٣١ُسبَْحانَُه َ�مَّ
  هکرا   را آنچهیز »گرفتند  ییخدا  به للهخود را بجز ا  و راھبان  دانشمندان  نانیا«

  هکرا   شمردند و آنچه یم  ردند، حاللک یم  حالل  شان برای  شان و راھبان  دانشمندان
 أ خداوند  امکبا اح  هک  ییھا یشمردند و در امر و نھ یم  ساختند، حرام  یم  حرام  برآنان
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  یتعال  حقھای  کتاب را در  آنچه  هکبود   گونه نیردند. بدک یم  اطاعت  بود، از آنان  مخالف
  یبرا  هکشدند   یسانک  منزله به ، قتیدر حق  ردند پسکو از اعتبار ساقط   ردهک  بود، نسخ

  اطاعت  چنان  شان علما و راھبان را ازیاند ز گرفته  گانهی  یر از خدایغ  یانیخدا  شیخو
  به »را  میپسر مر  حیمس«  ی، نصار ھمچنان» و« شود یم  اطاعت  انیاز خدا  هکردند ک

ز یھود نی  هکدارد   آن  به  ر اشارهیتعب  نیدادند. ا قرار  شیخو گرفتند و او را معبود  ییخدا
و   از احزاب  یاریز بسین  یاسالم  یشورھاکدر   اند. امروزه گرفته  شیرا معبود خو »ریعز«

نند و خود ک یفا میا  معبود را در جامعه  ، نقش نماکو حا  از رھبران  یاریبس و  مؤسسات
  هک نیمأمور نبودند جز ا  هک نیبا ا«خدا  بر  اند ـ پناه قرار داده  بت  منزله  به  مردم  یرا برا

  عبادت  ر، جز بهیو عز  یسیو ع  و راھبان  : دانشمندان یعنی »را بپرستند  گانهی  یخدا
  روانیپ  خدا باشند؟ و چگونه  شان توانند خود یم  چگونه  مأمور نبودند پس  گانهیخداوند 
با   از آنچه او  است  ، منزه ستیجز او ن  یمعبود«رند؟ یبگ  ییخدا  دارند آنھا را به  آنھا حق

  وعبادتش  در طاعت  یبا و  هک نیاز ا  یتعال  ی: بار یعنی »گردانند یم  کیاو شر
 . است  و منزه  کآورند، پا  کیشر

ْن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكرِهَ ﴿
َ
ُ إِ�َّ أ َ� ا�َّ

ْ
فَْواهِِهْم َو�َ�

َ
ِ بِأ ْن ُ�ْطفُِئوا نُوَر ا�َّ

َ
يُرِ�ُدوَن أ

 .]۳۲[التوبة:  ﴾٣٢الَْ�فُِرونَ 
  نوع »نندک  خاموش  شانیرا با دھانھا للهنور ا«  هک  تابک  اھل  گروه  نیا »خواھند یم«

با   حق  بردن  نیب از  در جھت  شان ثمر یب  ی، تالشھا تابک  اھل  یاز گمراھ  یگرید
  هکمانند  یم  یسک به  آنھا در مثل  پس  است  هیپا یمردود و ب  و مجادالت  باطل  سخنان

لذا   یردنک  با فوت  آنھم ند،ک  ، خاموش افقھا پرتو گسترده  در ھمه  هکرا   یخواھد نور یم
:  یعنی »نور خود را  هک گذارد، مگر آن یو الله نم« باشد؟!  قو احم  وانهید دیقدر با  او چه

  را آنانیز »شوند  شناخو  افرانکند، ھرچند ک  املک«خود را   ینوران  عتیاستوار و شر  نید
  هک  است أ خداوند  خواسته  نیا  البته و  یا خواسته أ دارند و خداوند  یا خواسته

 . است  ینافذ و جار
  نیو فقط ا  نموده  یرا بررس  مسلمانان  هیعل  تابک  اھل  مبارزات  خیتارھرکس  ! یآر

،  یحیمس ان یگرا ادیبن  به  وابسته» یریتبش«  مؤسسات  هکقرار دھد   امر را مورد توجه
، بقا و  گاه رسانند؛ آن یم  مصرف  به  اسالم  هیرا عل  یھنگفت  یھا هیمقدار سرما  چه

 ند.ک یم  کدر را بھتر  هیآ  یمعن  کش یدھد، ب قرار  تأمل را مورد  اسالم  گسترش
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رَْسَل رَُسوَ�ُ بِالُْهَدى َودِيِن اْ�َّقِ ِ�ُْظِهَرهُ َ�َ اّ�ِيِن ُ�ِّهِ َولَْو َكرِهَ ﴿
َ
ِي أ ُهَو ا�َّ

 .]۳۳[التوبة:  ﴾٣٣الُْمْ�ُِ�ونَ 

: با برھانھا  یعنی »فرستاد  تیرا با ھدا« ص محمد »امبر خودیپ  هک  اوست  ھم«
  لهیوس را به  و مردم  است  ردهک  مشروع  بندگانش  یآنھا را برا  هک  یامکو اح  ومعجزات
  است  اسالم  هک »حق  نید«امبر خود را با یپ  هک  اوست ھم »و«ند ک یم  تیآنھا ھدا

  دتعبا  صرف و از  است  د خالصیتوح  و معرف  حق  دهیعق  ممثل  هک  یفرستاد، اسالم
  حق  نیا دی،  امبرشی: تاپ یعنی »را  تا آن«باشد  یم  و منزه  ی، عار یمخلوق  ھر گونه  یبرا

روز یپ  انیاد  بر ھمه«  است  آن  رندهیدربرگ  اسالم  هک  ییحجتھا و برھانھا  لهیوس  را به

  خوش  انکھرچند مشر« داد  یرو  ھم  وعده  نیا  هکرا  أل  یخدا  و سپاس »گرداند

  غالب  شهیھم  آنھا، اسالم  ھمه  چشم  یورک  به  یرا ول  و غلبه  یروزیپ  نیا »باشند  نداشته

مشارقها و مغار�ها   رضاأل  ىل  یزو  اهللا  نإ«:  است  آمده  فیشر  ثی. در حد روز استیو پ
در   من  یبرا  آن  و مغارب  را با مشارق  نیزم أل  یخدا« .»منها  ىل  یما زو  مىتأ  ملك  بلغیو س
  آن  به  امتم  ییفرمانروا  یزود  و به )دمیرا د  گستره  نیا ھمه  که  یطور به(د یچیپ  ھم

 .»دیشد، خواھد رس  دهیچیپ  در ھم  میبرا  که  نیاز زم  یا محدوده

ْحَبارِ َوالرُّْهَباِن ﴿
َ
ِيَن آَمُنوا إِنَّ َكثًِ�ا ِمَن اْ� َها ا�َّ ُّ�

َ
ْمَواَل ا�َّاِس يَا �

َ
ُ�لُوَن أ

ْ
َ�َأ

 ِ وَن َ�ْن َسبِيِل ا�َّ َة َوَ� ُ�نْفُِقوَ�َها ِ�  بِاْ�َاِطِل َوَ�ُصدُّ َهَب َوالْفِضَّ وَن ا�َّ ِيَن يَْ�ِ�ُ َوا�َّ
 ٍ��ِ

َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ِ فَبَّ�ِ  .]۳۴[التوبة:  ﴾٣٤َسبِيِل ا�َّ

را   مردم  ، اموال تابک  اھل  و راھبان  از دانشمندان  یاری، بس قتیدر حق ! مسلمانان  یا«
  ییخدا را به   آنان  یھود و نصاری  هک  یاز سردمداران  یاری: بس یعنی »خورند یناروا م  به

:  ھود و رھبانی  یخورند. احبار: علما یـ را م  هرشو  ـ ھمچون  حرام  اند، مال گرفته
فاسد شود، در   هک ما  یاز علما  سکھر «د: یگو یم  نهییع  بن انیاند. سف  ینصار  زاھدان

  به  یشود، در او مشابھت فاسد  هکاز عباد و زھاد ما ھرکس  و  ھود استی  به  یاو مشابھت
:  یعنی» دارند یخدا باز م  از راه آنھا را«  احبار و رھبان  آن  ھمچنان »و«». است  ینصار
  اسالم  نیھمانا د  هکانجامد ـ  یم  یتعال  حق  رضا و قرب  به  هک  یراھ  به  را از رفتن  مردم
  اتکز  هک  یسانک:  یعنی» نندک یم نزکرا   طال و نقره  هک  یسانکو «دارند  یـ باز م  است
ار یبس  ، ھرچند ھم ستینز نکادا شود،   آن  اتکز  هک  یرا مالیپردازند ز یخود را نم  اموال

  یرو بر  هک  است  یزینز: ھر چک.  است  نینز ) ھمکر (یتفسدر   راجح  قول  هکباشد ـ 
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 للها  در راه«را   گنجھا و اموال  : آن یعنی »را  و آن«شود.   و گنج  رهیو ذخ  یآور جمع  ھم
  ا ھمانی:  مراد از آنان »بده  بشارت  کدردنا  یعذاب  را به  گروه  نیا  نند پسک ینم  خرج

  مکح  نیا  ز شاملی، ن صفت  نیا  یدارا  مسلمانان  هکتابند ـ ک  اھل  احبار و راھبان
  از باب  هکآنند   نندهکن  و انفاق  اموال  گردآورنده  مراد مسلمانان  هک نیا ایشوند ـ  یم

  به  آنان  دادن  اند. بشارت ر شدهکجا ذکی  تابک  خوار اھل حرام ، با احبار خیظ و توبیتغل
 . ر آنھاستیو تحق استھزا  ، از باب عذاب

َهَذا َما  يَوَْم ُ�َْ� َعلَيَْها ِ� نَارِ َجَهنََّم َ�ُتْكَوى بَِها ِجَباُهُهْم وَُجُنوُ�ُهْم َوُظُهورُُهمْ ﴿
ونَ  �ُْفِسُ�ْم فَُذوقُوا َما ُكنُْتْم تَْ�ِ�ُ

َ
ُ�ْم ِ�  .]۳۵[التوبة:  ﴾٣٥َكَ�ْ

را با   دوزخ  آتش  هک  ی: روز یعنی »بگدازند  دوزخ  ھا را در آتش نهیگنج  آن  هک  یروز«
پھلو و  و  یشانیو پ«و گنجھا برافروزند   اموال  دارد، با آن  هک  یدیشد  یو دما  حرارت

  آن  هکشد  مخصوص  یادآوری  به  آن  سبب  اعضا به  نیا »نندک  را با آنھا داغ  آنان  پشت
  یریبا فق  یمجلس در  ردند و چونک یم  دند، روترشید یرا م  یریفق  چون  انکممس

  رشیاو، تحق  به  و پھلو گرداندن  ردنک  و با پشت  شدند، از او رو برتافته یروبرو م
  نیا«  ور است شعله  شان بدن  یبر ھر چھار سو  عذاب  نی: ا است  نیا  یا معنیردند. ک یم

شود:  یم  آنھا گفته  به  خیتوب و استھزا  : از باب یعنی »دینھاد  رهیخود ذخ  یبرا  آنچه  است
؛  سود آن  است  نید، ایریسود برگ  د تا از آنیا را اندوخته  آن  هک  است  یاموال  ھمان  نیا
 س عمر  د. ابنیرا بچش  بد آن  فر و فرجامیک : یعنی »دید، بچشیردک یم  رهیرا ذخ  آنچه  پس«

  اتکز  تیاز فرض  قبل  یاندوز  ناظر بر مال  هیآ  نیمفاد ا«فرمود:   مهیرک  هیر آیدر تفس
  اضافه  د، سپسیگردان  اموال  نندهک کرا پا  آن أل  یشد،خدا  فرض  اتکز  و چون  است

و   را بدانم  شمار آن  هک نیا  ، مشروط به باشم  احد طال داشته  وهک  اندازه  رد: اگر بهک
 ».ندارم  یکبا  چی، ھ نمک  عمل أ خدا  طاعت  به  و در آن  را بدھم  آن  اتکز

 نند، شماک یم  را گنج  طال و نقره  مردم  هک  یھنگام: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد

إ� أسألك اثلبات يف األمر والعز�مة  ا�«د: یینما  خود گنج  یرا برا  لماتکاز   گروه  نیا
 ، وأسألكسليماً  قلباً  وأسألك، عبادتك حسن ، وأسألكشكر نعمتك وأسألكىلع الرشد، 

، ملا تعلم، وأستغفرك رش ما تعلم من ، وأعوذ بكخ� ما تعلم من ، وأسألكصادقاً  لساناً 
  و عزم  میرشد؛ تصم و بر راه   یداریر) پایار (خکاز تو در   من ا!یبارخدا« .»الغيوب معالَّ  إنك
تو  و از  یبدار  یرا ارزان  نعمتت  یرگزارکش  قیتوف  من  به  هک  خواھم یو از تو م  طلبم یم  مکمح
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  یو زبان  سالم  یو ازتو دل  دھم  انجام  ییوکین  را به  تا عبادتت  یدھ  قیتوف  من  به  هک  خواھم یم
  ، پناه یدان یم  هک  تو از شر آنچه  و به  طلبم ی، م یدان یم  هک  ر آنچهیو از تو از خ  طلبم یم  صادق

  نی. ھمچن»ییھا بیغ  ی، ھمانا تو دانا خواھم یم  ، آمرزش یدان یم  هک  و از تو از آنچه  برم یم
ا یآ«فرمودند:   یو  به ص خدا  رسول  هک  است  آمده س عمر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
گاهک یم  گنج  شخص  هک  آنچه  نیبھتر تو را از   است  ستهیشا  ، زن نیبھتر  ؟ آن نمکن  ند آ

 دھد،  را فرمان  یو  گرداند و چون  بنگرد، او را شادمان  یو  یسو به  شخص  چون  هک
 ».است  یشود، نگھدار (آبرو و مال) و  بیغا  یاز و  ند و چونک  اطاعتش

ِ يَوَْم َخلََق ال﴿ ِ ا�َْنا َعَ�َ َشْهًرا ِ� كَِتاِب ا�َّ ُهورِ ِعنَْد ا�َّ ةَ الشُّ َماَواِت إِنَّ ِعدَّ سَّ
ْرَ�َعٌة ُحُرمٌ 

َ
رَْض ِمنَْها أ

َ
�ُْفَسُ�مْ  ذَلَِك اّ�ِيُن الَْقّيِمُ  َواْ�

َ
َوقَاتِلُوا  فََ� َ�ْظلُِموا �ِيِهنَّ �

َ َمَع الُْمتَّقِ�َ  الُْمْ�ِ�َِ� َ�فًَّة َكَما ُ�َقاتِلُونَُ�ْم َ�فَّةً  نَّ ا�َّ
َ
 .]۳۶[التوبة:  ﴾٣٦َواْعلَُموا أ

 »تابشک در«  یو  متکو قضا و ح  مک: در ح یعنی »ر ماھھا نزد خداوندھمانا شما«
  به  ائناتشک  بزرگ  تابکو   خود در نظام  یھست  نیو قوان  سنن  مطابق  هک  : در آنچه یعنی

 »است  ماه  ، دوازده دهیرا آفر  نیآسمانھا و زم  هک  یاز روز«  و مقرر داشته  رسانده  ثبت
  نیاز ا«  است  ثابت  یو  یو قضا  ، در علم عالم  نشی، از آغاز آفر ماه  دوازده  نی: ا یعنی

و   ، محرم ، ذوالحجه ذوالقعده : یعبارتند از ماھھا  هک »است  حرام  ، چھار ماه ماه  دوازده
 . ر فرد استیاخ  و ماه  یاپیپ  اول  ماه  سه  هک،  رجب
  نهیتا زم  است  نی، ا شده  قرار داده  بیترت  نیا  به  حرام  یھاماه  هک نیا  لیدل

  قبل  ذوالقعده  ماه ! یشود. آر  فراھم  یخوب  به  و عمره  حج  کمناس  یبرگزار  یبرا
  یبرا  نهیستند و زمیباز ا  از جنگ  در آن  شد تا مردم  قراداده  حرام  حج  یماھھا  ازشروع

و   تیامن با  شد تا مردم  قرارداده  حرام  هالحج یذ  باشد و ماه  دهمساعد و آما  سفر حج
شد   قرارداده  حرام محرم  ماه  دھند، بعد از آن  انجام  را در آن  حج  کخاطر، مناس  یآرام

  در وسط سال  رجب  برگردند و ماه  شان ھا و مناطق نیسرزم  به  املک  یمنیبا ا  تا در آن
 »استوار  نید  است  نیا« دھند  انجام  عمره  امتم  یمنیبا ا  شد تا در آن  قرارداده  حرام

؛ ھمانا  حرام  چھار ماه  نیا  به  گذاشتن  و حرمت  وهیش  نیا  ماھھا به  نیا  دادن : قرار یعنی
در   پس«  است  مالکو   تمام  به  یعدد و استوار و  حیصح  ، حساب میو مستق  درست  نید

،  گناھان  ابکماھھا ـ با ارت  ا در تمامی،  حرام  یھا ماه: در  یعنی »دینکن  آنھا بر خود ستم
  جنگ  می: تحر یقول  د. بهینکن  ھا ـ بر خود ستم ماه  آن  حرمت  کو ھت  جنگ  برافروختن
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. اما  دهینگرد  و منسوخ  است  مکو مح  ، ثابت مهیرک  هیآ نیا  لیدل  به  حرام  یدر ماھھا
  چیھ یماھھا ب  در ھمه أ خدا  در راه  و جنگ  است  منسوخ  مکح  نیمشھورتر؛ ا  قول به

  انکبا مشر«گر یھمد  و تعاون  یبا ھمدست» شما  یو ھمگ«  است  فرض  بر مسلمانان  یمانع

جنگند و  یم«گر یبا ھمد  و تعاون  یھمدست  به »با شما  یھمگ  آنان  هک د چنانیبجنگ
گرداند  یم  دارشانیدھد و پا یم  را نصرت  ذا آنانل »است  زگارانیخداوند باپرھ  هکد یبدان

  سان نی. بد اوست  ار، از آنک  و سرانجام  روز استیبا او باشد، قطعا پ أ خدا سکو ھر 
را   یروزی، پ یتقو  داشتن  زد و در صورتیانگ یبر م  یتقو  را به  مؤمنان  خداوند متعال

 ند.ک یم  نیتضم  شان برای

َما ﴿  ِيَن َ�َفُروا ُ�ِلُّونَُه َ�ًما َو�َُحّرُِمونَُه  النَِّ�ُء زَِ�اَدةٌ ِ� الُْ�ْفرِ إِ�َّ يَُضلُّ بِهِ ا�َّ
 ُ ُ َ�يُِحلُّوا َما َحرََّم ا�َّ َم ا�َّ ةَ َما َحرَّ ْ�َمالِِهمْ  َ�ًما ِ�َُواِطُئوا ِعدَّ

َ
ُ َ�  ُزّ�َِن لَُهْم ُسوُء أ َوا�َّ

 .]۳۷[التوبة:  ﴾٣٧فِرِ�نَ َ�ْهِدي الَْقوَْم الْ�َ 
از:   است  ء: عبارت ینس »فر استکدر   یا یء فزون ینس  هک  ستین  نیجز ا«

 گر.ید  یماھ  به  یآنھا از ماھ  ردنکو جابجا  حرام  یماھھا  میتحر  رافگندنیتأخ  به
ردند؛ ک یم  و تصرف  دخل  حرام  یماھھا  در زمان  دو ھدف  به  ، اعراب تیدر جاھل

و محرم) بر   الحجه یذ ، القعده ی(ذ  یمتوال  ماه  در سه  و غارت  جنگ  ک: تر هک نیا  اول
  فصل  هک  تابستان  ـ در فصل  حج  در موسم  و تجارت  : عبادت هک نیا  دشوار بود. دوم  آنان

 شد. یم  تمام  سخت  ، بر آنان گرماست
،  یقمر  سال  ردنک  سهیبک:  بود؛ اول  دو گونه  ز بهین  در زمان  آنان  بردن  دست  وهیش

+   هیثان ۲/۸قمر (  ماھانه  را دورانیبرابر شود ز  یشمس  تا با سال  آن  نقص  ردنک  املک  یعنی
  یشمس  از سال  یقمر  سال ؛ حساب  نیبا ا  هکروز است)  ۲۹+   ساعت ۱۲+   قهیدق ۴۴
  فصل  به  فصل  کیاز   شهیھم  یقمر  یھا ، ماه یطرف شود و از یمتر مکروز   ازدهیبا یتقر

  افزودند تا آن یم  ماه  کی  یقمر  سال  ھر سه  به  ، اعراب نیبنابرا  است  گردش  گر در حالید
بتوانند   لهیوس  نیا  گردانند و به  یمساو  یشمس  سال را با  یقمر  و سال  ردهک  املکرا   نقص
  و تجارت  داده قرار  ینیمع  در زمان  شیخو  یماد  مصالح و  منافعبا   را منطبق  حج  وقت

  افگندن ریتأخ  : به یبود؛ نس  ی: نس دوم  دھند. روش  سروسامان  زمان  را در آن  شیخو
از سالھا   یر شد، در بعضکذ  هک  یخاطر اھداف ، مثال آنھا به گر استید  یماھ به  ماه  کی  حرمت

در   شان تصرف  یتعال  دند لذا حقیگردان یم  صفر را حرام  ماه  آن  یو بجا  را حالل  محرم  ماه
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فر کدر   یا ی(فزون ار شماک  نیرد و فرمود: اک  وھشکرا ن  یقمر  یماھھا  ردنک جابجا
 رییرا تغید زیافزا یم  روز آخرت و  یو  و رسول أ خدا  فر شما بهکار بر ک  نی: ا یعنیاست). 

فر کدر   یفزون  افر، سببک  یاز سو  یتیمعص و ھر  بزرگ  است  یتی، معص یالھ  سنت  دادن
را   باطل  روش  نیا  هک یسک:  یعنی »شوند یم  ساخته  گمراه  آن  لهیوس به  افرانک  هک«  است  یو

:  یعنی »را  آن«گرداند  یم  غلط، گمراه  و سنت  روش  نیرا با ا ، آنان گذاشته  انیبن  آنان  یبرا
  حالل  یھا گر از ماهید  یماھ  به  آن  ردنک  با بدل »شمرند یم  حالل  سال  کی« را  حرام  ماه  آن

  جنگ ، داشته  خود نگه  حال را به  آن  : حرمت یعنی »شمارند یم  را حرام  گر آنید  سال  کی و«
سازند و   موافق ، است  ردهک  خداوند حرام  هک  ییھا ماه  تا با شماره«شمارند  ینم  حالل  را در آن

از   یماھ  چیھ  انکمشر ! یآر »گردانند  ، بر خود حالل ردهک  را خداوند حرام  آنچه  جهیدر نت
  حرام  آن  یجا گر را بهید  یماھ  هک نیردند، مگر اک ینم  را بر خود حالل  حرام  یھا ماه

بماند.   یباق  شمار ـ چھار ماهالظاھر وفقط در  یـ عل  ھمچنان  حرام  یدند تا ماھھایگردان یم
در   شان نفس  یفقط ھوا  آن  زهیانگ  هکرا   شان بردن  دست  نیا  خداوند متعال  پس

  شان برای  بد آنان  یردارھاک«ند ک یم  بود، مردود اعالم  حرام  در ماه  جنگ  برافروختن
  آراسته  شان برایرا » ء ینس»  و از جمله  شانیھا یردارکبد  طانی: ش یعنی »است  شده  آراسته

و   دهیاستمرار ورز  شیفر خوکبر   هکرا   یسانک:  یعنی »را  افرانک  و خداوند گروه«  است
 ».ندک ینم  تیھدا«اند  دهیرا برگز  بر باطل  یداریپا

ِيَن آَمنُوا َما لَُ�ْم إِذَا �ِيَل لَُ�ُم انْفُِروا ﴿  َها ا�َّ ُّ�
َ
ِ اثَّاقَلْتُْم إَِ� يَا � ِ� َسبِيِل ا�َّ

رِْض 
َ
ِ  اْ� �ْيَا مَِن اْ�ِخَرة ِ ا�ُّ يَاة َرِضيتُْم بِاْ�َ

َ
ِ إِ�َّ  أ �ْيَا ِ� اْ�ِخَرة ِ ا�ُّ يَاة َ�َما َمتَاُع اْ�َ

 .]۳۸[التوبة:  ﴾٣٨قَلِيٌل 
 شود: یم  گفته شما  به  چون  هک  است  شده  د، شما را چهیا آورده  مانیا  هک  یسانک  یا«

و   تا در خانه »دینک یم  لیم  نیزم  یسو به  شده  نید، سنگییآ  رونیخدا ب  در راه
  یھاید و رنجھا و دشوارینک یم  لیم  آن  ا و شھواتیدن  یسو ا بهید. یبمان  یباق  ارتانید

 د.یدار یم  را ناخوش سفر
  یسانک  و سرزنش  در عتاب  مهیرک  هیآ  نیا  هک  است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب

 ردند.ک  تخلف  کتبو  در غزوه ص خدا  با رسول  یاز ھمراھ  هکشد   نازل
  هکم  بعد از فتح  سال کی  یعنی،  یھجر  نھم  در سال  کتبو  غزوه  هک  میشو یادآور می
  یبرا رفتن  رونیر: بی. نف است  و شام  یالقر یواد  انیدر م  یی، جا کشد. و تبو  واقع
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�ِض� ٱإَِ�  ثَّاقَۡلُتمۡ ٱ﴿  . اصل است  جنگ
َ
  شده  وگرانجان  : سست یعنی،  است» تثاقلتم«،  ﴾ۡ�

:  یعنی »ایدن  یزندگ  به  آخرت  یجا ا بهیآ«د یردک  لیخود م  نیدر سرزم  ماندن  یباق  و به
با جھاد در   آخرت  ینعمتھا  هکد یدان یمگر نم »د؟یا ردهک  خوش  دل«  آن  یھا نعمت  به

  متاع«؟  یماد  یازنعمتھا  ور بودن و بھره  با نشستن  ، نه است  یافتنی ما دست  راه

 »ستین  یکجز اند«  برابر آن و در  آخرت  ی: در پھلو یعنی »ا در برابر آخرتیدن  یزندگان
جز   بر آخرتا در برایدن: « است  آمده  فیشر  ثیندارد. در حد  یتیو اھم  اصال ارزش  هک

ردند ـ ک  اشاره  شیخو  سبابه  انگشت  یسو را ـ و به  انگشتش  نیاز شما ا  یکی  هک چنان
 ».آورد! یم  رونیب  مقدار از آب  را با چه  آن  هکد بنگرد یبا  پس  ستیند نک  ا داخلیدر در

ِ�ًما َو�َْستَبِْدْل ﴿ 
َ
بُْ�ْم َعَذابًا أ وهُ َشيًْئاإِ�َّ َ�نْفُِروا ُ�َعّذِ ُ�ْم َوَ� تَُ�ُّ ُ  قَوًْما َ�ْ�َ َوا�َّ

ٍء قَِديرٌ  ْ�َ ِ
 .]۳۹[التوبة:  ﴾٣٩َ�َ ُ�ّ

 با »ندک یم  عذاب  کدردنا  یعذاب  شما را به«جھاد   یسو به »دییاین  رونیاگر ب«
  یایو بال  یونک  عذاب  ا بهی،  دشمنانتان  دست  به  دنتانیشک ذلت  و به  نمودن  وبکسر
 دھند و در  یاریرا  أ خدا  نید  هک »آورد یرا م  یگرید  شما قوم  یو بجا«  یعیطب
  بافروگذاشتن» دیرسان ینم  یانیز  چیاو ھ  و به«رد یدر آنھا قرارگ  و عزت  ؛ دولت جهینت

د؛ با یرسان ینم ص خدا  رسول  به  یانیز  چیا ھیجھاد.   نیادیم  به  در رفتن  یو  فرمان
و از  »ز تواناستیچ  و خدا بر ھمه«جھاد   یسو به  یبا و  و رھسپار نشدن  یو  یاری  کتر

 . است  یگرید  با قوم  ردنتانک  و عوض  نمودنتان  ، عذاب یو  یھا ییتوانا  جمله
از   دالن  نیسنگ و  گرانجانان  یبرا  است  ید و ھشدار بزرگیتھد  رندهیدربرگ  مهیرک  هیآ

 جھاد.  به  رفتن

ِيَن َ�َفُروا ثَاِ�َ اثْنَْ�ِ إِذْ ُهَما ِ� الَْغارِ إِذْ ﴿  ْخرََجُه ا�َّ
َ
ُ إِذْ أ هُ ا�َّ وهُ َ�َقْد نََ�َ إِ�َّ َ�نُْ�ُ

َ َمَعنَا يََّدهُ ِ�ُنُوٍ� لَْم تََروْهَ  َ�ُقوُل لَِصاِحبِهِ َ� َ�َْزْن إِنَّ ا�َّ
َ
ُ َسِكينَتَُه َعلَيْهِ َو� نَْزَل ا�َّ

َ
ا وََجَعَل فَ�

ْفَ�  ِيَن َ�َفُروا السُّ ِ ِ�َ الُْعلْيَا َ�َِمَة ا�َّ ُ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  َوَ�َِمُة ا�َّ  .]۴۰[التوبة:  ﴾٤٠َوا�َّ
  هکد ید، بدانیرا فروگذار ص خدا  رسول  یاری: اگر  یعنی »دیندھ  یاریاگر او را «

  دردوران» داد  خداوند او را نصرتقطعا «و   است  یار وکدار  و عھده  فلکمت أ خداوند
  در گذشته  هک یسانکا ی.  روز ساختیپ  ھا و تنگناھا و او را بر دشمنانش یاستکھا و  یمک

نبود ـ باز   ھمراه گرید  یسک،  تن  کیجز  ص امبریبا پ  هک  یاند ـ ھنگام داده  نصرتش
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از   و او نفر دوم«  هکازم »ردندک  رونیاو را ب  افرانک  هک  گاه آن«خواھند داد   او را نصرت  ھم

بود  س  قیر صدکابوب  یگریود ص خدا  خود رسول  یکی،  دو تن  آن  هک »بود  دو تن
  ، به هکم  راست  در سمت» ثور«  وهکغار در   نیا »در غار بودند  سکدو   نیا  هک یھنگام«

روز   ، سهس رکابوب  ارشانیبا  ص خدا  رسول  هکقرار دارد،   از آن  راه  ساعت  کی  فاصله
 س رکابوب »ار خودی  به« ص امبریپ »گفت یم  هک  گاه آن«بردند  سر به  را در آن

با او  أ خدا  هکھرکس  و  اش یو نگھدار  یاری با »خدا با ماست  هک  نباش  نیاندوھگ«
  یو نگران  اندوه  هک  است  نشود؛ سزاوار آن  مغلوبھرکس  شود و ینم  باشد؛ ھرگز مغلوب

  : آرامش نهیکس »خود را بر او فرو فرستاد  نهیکخداوند س  پس«نباشد   یرا بر او رنگ
  ترس  هکداد تا بدانجا   نیکرا تس  شیامبر خویپ  و اضطراب  وتالطم  شی: تشو یعنی.  است

  نیمراد ا  یقول  افتند. بهی  امال آرامشکو   رفت  رونیب ص  حضرت  آن  از دل  یو نگران
 و او را«  است  راجح  اول  قول  یداد. ول  نیکرا تس س رکابوب  اضطراب أ خداوند : است

ھا  بودند وچھره  فرشتگان  انیرکلش  نیا  هک »داد  د، قوتیدید یآنھا را نم  هک  یانیرکلش  به
را   فرشتگان ، ا بعد از آنیدند. یبرگردان ص امبریپ  گاه یمخف  افتنیفار را از ک  دگانیو د

را   یسانک  لمهکو«رد ک  نیدر بدر چن  هک فرستاد چنان  شیامبر خویپ  یاری  به  در غزوات
  را به  انکمشر  دولت ؛ جهیرا، در نت  کشر  لمهک:  یعنی »دند، فروتر ساختیفر ورزک  هک
  یاسالم  د و دعوتیتوح  لمهک؛  لمهک  نیا  هک »برتر است  هک  خداست  لمهکو «آورد   انیپا
.  است  یگرید  لمهکبر ھر   تیفوق و  ی، برتر آن  یشگیھم  وصف  هک  یا لمهکباشد،  یم
  یبرتر  ز بر آنیچ  چیرد و ھیپذ یرا نم  یپست  گاه چی، ھ برتر است  شهیھم  اسالم ! یآر
  اھل  دادن  ؛ با نصرت و قاھر است  غالب : یعنی »است  میکز حیخداوند عز و«ابد ی ینم
  باشد، انجام  منطبق  و صواب  متکبا ح  هکرا  ؛ و جز آنچه است  میک، ح شیخو  لمهک

 . کشر  اھل  ساختن  لیذل  است  جمله  از آن  هکدھد،  ینم

 ﴿ ِ �ُْفِسُ�ْم ِ� َسبِيِل ا�َّ
َ
ْمَوالُِ�ْم َو�

َ
ذَلُِ�ْم َخْ�ٌ  انْفُِروا ِخَفافًا َوثَِقاً� وََجاهُِدوا بِأ

 .]۴۱[التوبة:  ﴾٤١ُكنُْتْم َ�ْعلَُمونَ لَُ�ْم إِْن 
 و  ا افسردهی: شاد و بانشاط،  یعنی »بار و گرانبارکسب«جھاد   به »دییآ  رونیب«

  یھمگ  و خالصه  ، مجرد و متأھل و سواره  ادهی، پ ر و جوانی، پ یر و غنینشاط، فق یب
خود در   یجانھا با مالھا وو «د ییآ  رونیجھاد ب  ، به است  یعذر  یدارا  هک  یسکشما؛ جز 

  تمام  جیجز بس اگر  یول  است  هیفاک  فرض أ خدا  جھاد در راه »دینکخدا جھاد   راه
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را سد   جلو دشمن  توانست ینم  یگرید  یروی، ن نیاز زم  یا مناطقی  در منطقه  مسلمانان
  آن  مسلمانان  عموم بود، جھاد بر  شده  ، غالب ا مناطقی  منطقه  آن  به  ند و دشمنک

شود  یم  نیع  فرض  ھمجوار آن  بر مناطق  قدم  به  ، قدم تیفاک  عدم  ؛ و در صورت منطقه
  یز جھاد بر ھمگیبود، ن  وارد نشده  آن  اما به  گشته  کینزد  داراسالم  به  و اگر دشمن

بار بر  کی  تا در ھرسال  است  مسلمانان) فرض مک(حا  بر امام  . ھمچنان است  نیع  فرض
بپردازند   هیجز  با حقارت  هک نیا ایند و یدر آ  اسالم  ا بهیبرد تا   ورشی  اسالم  دشمنان

  یریخود خ  ذات  : به یعنی »ر استیشما خ  یبرا«جھاد   و امر به  ر عامینف  امر به »نیا«
از   هک  یسکو  »دیاگر بدان«  است  در خانه  و نشستن  استراحت ا بھتر ازی،  بزرگ  است
گاه  بودن بھتر  . است  نباشد، نادان  جھاد آ

  هیآ  نیا  به  خواند و چون ی(برائه) را م  سوره  ابوطلحه  یروز«ند: ک یم  ر نقلیثک ابن
ر و یپ از  ما ـ اعم  ھمه  پروردگار متعال  هک  ابمی یدر م  نیچن  هیآ  نی: از ا د، گفتیرس

.  جھاد شوم عازم   هکد ینکمرا مجھز  ! فرزندانم  یا  پس  است  جھاد فراخوانده  ـ را به  جوان
 ص خدا  رسول  ند، آخر تو ھمراهک  بر تو رحم أ خداوند ! گفتند: پدر جان  فرزندانش

رد، ک  تا رحلت  یردک جھاد س رکابوب  ھمراه  ردند، بعد از آنک  تا رحلت  یردکجھاد 
تو   مجاھدات  ھمه  نیا ! پدرجان د،یرس  شھادت  تا به  یردکجھاد  س عمر  ھمراه  سپس
  ییایدر  یروین  و به  رفتینپذ  ابوطلحه  یول ! میرو یجھاد م  تو به  یما از جاو   است  را بس

و   درگذشت  راه  انیجھاد شد، اما در م  و عازم  نشست  یشتک  به  وستهیپ  مسلمانان
  روز از درگذشتش  نند ـ مگر بعد از نهک  دفن افتند تا او را در آن یرا ن  یا رهیجز  مجاھدان

  رد، سرانجامکن  یرییتغ  چیھ  مدت  نیا  در طول  شکمبار ھوا، جسد  یوجود گرمبا   یـ ول
 ».ردندک  دفن  رهیجز  او را در آن

َبُعوَك َولَِ�ْن �َ ﴿  ةُ لَْو َ�َن َعَرًضا قَرِ�ًبا وََسَفًرا قَاِصًدا َ��َّ قَّ  ُعَدْت َعلَيِْهُم الشُّ
ُهْم  ُ َ�ْعلَُم إِ�َّ �ُْفَسُهْم َوا�َّ

َ
ِ لَوِ اْسَتَطْعنَا َ�َرَْجَنا َمَعُ�ْم ُ�ْهلُِكوَن � وََسَيْحلُِفوَن بِا�َّ

 .]۴۲[التوبة:  ﴾٤٢لََ�ذِبُونَ 
 فرمان  ر عامینف  رد و بهک  انیجھاد را ب  کتر  فرجام  خداوند متعال  هک بعد از آن

 شیدر پ  ابیزود  یاگر منفعت«پردازد:  یاز جھاد م  تخلف  آفت  درمان  به  کنیداد؛ ا 
و   کینزد  یمتی، غن یخوان یفرام  آن  را به  شانیا  اگر آنچه امبر!یپ  ی: ا یعنی »بود یم 

 و متوسط ـ نه »آسان  یو اگر سفر«فرسا  دور و توان  یسفر  بود، نه یم  ترسدر دس
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 : یعنی »ردندک یم  یرویقطعا از تو پ«بود  یم  شیـ در پ  کینزد  یلیخ  دور و نه  یلیخ 
  :غزوه یعنی »پرمشقت  راه  یول«آمدند  یتو م  از جھاد، قطعا ھمراه  متخلف  گروه  نیا

و از  بود  دور و پرمشقت  یسفر  غزوه  نیسو اکیرا از یز »آمد  گران  برآنان«  کتبو
 »یزود به و«گرما بود   ؛ فصل و فصل  یو تنگدست  یقحط  سال؛  گر، سالید  یسو

ند: یگو یم  هک یدرحال »خدا سوگند خواھند خورد  به«  کتبو  از غزوه  نندگانک تخلف
با شما  حتما«  میداشت یم  یو بدن  یمال  و توان  : اگر تاب یعنی »میتوانست یاگر م«
خود را «  سوگند دروغ  نیآنھا با ا  یول  میردک ینم  و از جھاد تخلف »میآمد یم  رونیب

  کھال را  خودش  گمان یسوگند خورد؛ ب  دروغ  به  هک یسکرا یز »نندک یم  کھال
 شما  به  هک  یسوگند  نیدر ا »ندیدروغگو  آنان  هکداند  یو خدا م«  است  ساخته

 و  یچیاما سرپجھاد را داشتند،   به  آمدن  رونیب  آنھا توان  هکخواھند خورد؛ بل
 برتافتند.  یرو  جھاد، از آن  و مشقت  زحمت  سبب ردند و بهک  یسست

ِيَن َصَدقُوا َوَ�ْعلََم الَْ�ذِ�ِ�َ ﴿  َ لََك ا�َّ ذِنَْت لَُهْم َح�َّ يَتَبَ�َّ
َ
ُ َ�نَْك لَِم أ  ﴾٤٣َ�َفا ا�َّ

 .]۴۳[التوبة: 

  شیبخشا را بایز  است ص خدا  رسول  یز برایآم لطف  یعتاب  نیا »دیببخشا  تیخدا«
را   انیدروغگو گردد و  بر تو معلوم  انیراستگو  حال  هک از آن  شیچرا پ«آغاز شد   یاو تعال
  اجازه  ردند، در دادنک  نزد تو مطرح  هک  ییچرا با عذرھا »؟ یداد  اجازه  آنان  ، به یبشناس
  یو راست  تا صدق  یننمود  درنگ و  یتأن  ی؟ و قدر یردک  شتاب  آنان  از جھاد به  تخلف

 شود؟  امر، بر تو روشن  نیدر ا  انیدروغگو  عذرھا و دروغ  دنیشک  شیدر پ  انیراستگو

�ُْفِسهِمْ ﴿ 
َ
ْمَوالِِهْم َو�

َ
ْن ُ�َاهُِدوا بِأ

َ
ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ أ ِيَن يُْؤِمنُوَن بِا�َّ ذِنَُك ا�َّ

ْ
 َ� �َْسَتأ

ُ َعلِيٌم   .]۴۴[التوبة:  ﴾٤٤بِالُْمتَّقِ�َ َوا�َّ
 خود جھاد  یمالھا و جانھا  به  هک نیاند، در ا آورده  مانیا  و روز آخرت للها  به  هک یسانک«

از جھاد از تو   تخلف  ، در باب : مؤمنان یعنی »طلبند ینم  نند، از تو اجازهک
 منتظر  هک آن  یو ب  یتوقف  چیھ  یب  هک  است  نیآنھا ا  وهیو ش  عادت  هکطلبند بل ینم  اجازه

 شتابند. یجھاد م  یسو تو بمانند، به  یاز سو  صدور اجازه
  را جھاد با نفسی؛ ز ساخت  مقدم  را بر جھاد با نفس  جھاد با مال  یتعال  حق

 تقوا  حال  و خدا به«  ستین  تحقق  ، قابل جھاد با مال  ساختن  مقدم  بدون
 نخواستند.  تخلف  از تو اجازه  هک  ھمانان »داناست  شگانیپ
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ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ َواْرتَابَْت قُلُوُ�ُهْم َ�ُهْم ِ� َر�ْبِهِ ﴿  ِيَن َ� يُْؤمُِنوَن بِا�َّ ذِنَُك ا�َّ
ْ
َما �َْسَتأ ْم إِ�َّ

 .]۴۵[التوبة:  ﴾٤٥َ�َ�َدَُّدونَ 
 را  از آن  و تخلفاز جھاد   یچیسرپ »از تو اجازه  یسانکتنھا   هک  ستین  نیجز ا«

 خدا و  به  مانیر اکمنافقانند. ذ  و آنان »ندارند  مانیا  و روز آخرت للها  به  هکطلبند  یم«
و «  است أ خدا  جھاد در راه  زانندهیدو امر، برانگ  نیا  هک  روست آن از  روز آخرت

،  نیبنابرا »اند« ریو متح» خود سرگردان  کدر ش  آنان  پس  است  آورده  کش  ھایشان دل
در   هکستند بلین  مؤمن ندارند،  ھم  یعذر  چیطلبند و ھ یم  تخلف  از تو اجازه  هک  یگروھ

  پاداش  و به  افتهین  ره  صواب  راه  یسو ر و مضطربند، آنھا بهیو متح  کاکخود ش  نید
 ندارند.  یدیام  یالھ

وا َ�ُ ﴿  َعدُّ
َ
َراُدوا اْ�ُُروَج َ�

َ
ُ انْبَِعاَ�ُهْم َ�َثبََّطُهْم َو�ِيَل َولَْو أ ةً َولَِ�ْن َكرِهَ ا�َّ ُعدَّ

 .]۴۶[التوبة:  ﴾٤٦اْ�ُعُدوا َمَع الَْقاِعِدينَ 
  یسازوبرگ  آن  یداشتند، قطعا برا«جھاد را   به »رفتن  رونیب  اراده  یراست به  نانیو اگر ا«

  یبرا  مؤمنان  هک چنان ردندک ینم  تغافلسفر،   ساز و برگ  یقبل  کو از تدار »دندید یم  کتدار
  شدن ، قصد رھسپار ند و در اصلیدروغگو  شانیادعا  نیگرفتند لذا آنھا در ا  یگ امر آماده  نیا

  ختنیبرانگ للها  یول«بودند   ردهک  آماده  یو سالح  راه توشه  آن  یبرا  جھاد را نداشتند و نه  به

با   رفتن  رونیرا از ب  : آنان یعنی »دیگردان  منصرف  تکرا از حر آنان  پس  نداشت  را خوش  آنان
  عازم  نشود و به  داده  ماندن  ما اجازه  گفتند: اگر به  هک د چرایگردان  و منصرف  تو باز داشت

  سست  . پس میزیانگ یم بر  مؤمنان  هیرا عل  و دشمن  ردهک، فساد برپا  میمجبورشو  شدن
 »دینیبنش شد:  گفته  آنان  و به«بود   مؤمنان  مصلحت  ، به تکآنھا از حر  بازداشتن و  ساختن

را خوار و   آنان  هک نیا  یافگند؛ برا  ھایشان دلرا در   نشستن  به  شیگرا  : خداوند متعال یعنی
معذور؛   زدگان  : با آفت یعنی »نانینش  خانه با«خود وامانند   در خانه  فروگذارد و با ذلت  لیذل

ک وچکر و تمسخر و یتحق  ر؛ چنانیتعب  نیدر ا . انکودکو   و زنان  مارانیو ب  ورانکاز 
 بود.  نتوان  یمخف  یعاقل  چیبر ھ  هک  است  آنھا نھفته  یبرا  یا یشمار

وَْضُعوا ِخَ�لَُ�ْم َ�بُْغونَ ﴿ 
َ
ُ�ُم الْفِتَْنَة لَْو َخرَُجوا �ِيُ�ْم َما َزاُدوُ�ْم إِ�َّ َخَباً� َوَ�

اُعوَن لَُهمْ  الِِم�َ  َو�ِيُ�ْم َسمَّ ُ َعلِيٌم بِالظَّ  .]۴۷[التوبة:  ﴾٤٧َوا�َّ
: جز فساد وشر  یعنی »افزودند یشما نم  یبرا  آمدند، جز خبال یم  رونیاگر با شما ب«

  نیا ستند.ین  شیر بیخوار و حق  یبزدالن  را آنانیافزودند ز یشما نم  یبرا  یگریز دیچ
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  دو به : فساد، . خبال است  منافقان  از تخلف  مؤمنان  یبرا  یا ییو دلجو  تیر، تسلیتعب
شما   انیخود را م  سرعت  به  و البته«  است  ینکپرا عهیو شا  یافگن  ، اختالف یزن ھم

و   یزیفسادانگ  شما به  انیدر م  شتاب  : با تمام یعنی »افگندند یم
ندند، کپرا یساختند و برم یبرم  هک  یبیاذکپرداختند، با دروغھا و ا یم  ییجو فتنه

 »ردندک یم  ییجو شما فتنه  و در حق«  است  نیالب فساد ذات  موجب  هک  ییدروغھا
شما   انیو در م«شما   کیروابط ن  ردنک رهیو ت  زدن و دوبھم  ختنیانگ بابرھم
  را به  آن  ، سپس رفتهیو پذ  دهیرا شن  آنان  یھا یپرداز  دروغ  هک »دارند  یانیشنوا سخن

و فساد   اختالف  تان ینید  شما و برادران  انیم  جهیدھند و در نت یم  انتقال شما
  هکھستند   یشما جاسوسان  انی: در م است  نیا  یا معنینند. کپرا یم  نیالب ذات

داند  یو م »داناست  ستمگران  و خدا به«دھند  یم  انتقال  آنان  و به  دهیراشن  سخنانتان
 شما متصور خواھد بود!  هیعل  آنان  یاز سو  یآفات  ند، چهیآ  رونیجھاد ب  شما به اگر با  هک

 ند.یاین  رونیجھاد ب شما به   ھمراه  هکرد کاقتضا   نیچن  یو  بالغه  متک، ح جھت  نیاز ا
لله بودند وعبدا  و خزرج  اوس  ی، از رؤسا متخلف  گروه  نیا  هک  ر استکذ  انیشا

جھاد از انصار   به  رفتگان نرویب  انیدر م ! یبود. آر  آنان  از جمله  منافقان  سیرئ  یاب بن
  یھنوز برا  هک چرا داشتند  یشنو  سخن  شیخو  یرؤسا  نیا از  هکبودند   یسانک،  نهیمد
 بود.  یبتیو ھ  شأن  شان قوم  انیرؤسا در م  آن

ِ َوُهْم لََقِد ﴿  ْمُر ا�َّ
َ
ُموَر َح�َّ َجاَء اْ�َقُّ َوَظَهَر أ

ُ
ا�َْتَغُوا الْفِتَْنَة ِمْن َ�بُْل َوقَلَُّبوا لََك اْ�

 .]۴۸[التوبة:  ﴾٤٨َ�رُِهونَ 
  از غزوه  شیپ  : منافقان یعنی» بودند  ردهک  را طلب  ز فتنهین  نیاز ا  شیپ  نهیھرآ«

  ساختن  متفرق ، ی، جوساز ینکپرا عهی، شا یزن  ، دو بھم یزیفسادانگ  یایز، جوین» کتبو«
آغاز  در  نیبودند و ا  گشته  شان جمع  ساختن  ندهکو پرا  مؤمنان  لمهک  وحدت

  یسو به  شکریت  کیاز   ھمه  اعراب  هکبود   نهیمد  به ص خدا  رسول  ییفرما فیتشر
  در غزوه شدند و  داستان ھم  ز با آنانین  و منافقان  نهیھود مدیو   آورده  ھجوم  مؤمنان

  گوناگون  یاتینظر : آرا و یعنی »ساختند  ارھا را بر تو وارونهکو «ردند ک  ردند آنچهکاحد 
د یدادند تا شا  سازمان را  یمختلف  یھا ھا و توطئه گرنیو ن  ساخته  مطرح  اسالم  هیعل
  را بر جھاد سست  عزمتان و  ردهکو در تو اثر   ھا در مسلمانان یساز وارونه  نیاز ا  یزیچ
با » ار شدکو امر خدا آش«آمد  یتعال  د حقییو تأ  : نصرت یعنی »آمد  حق  هک تا آن«ند ک
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ناخشنود   آنان  هک یحال در«  دشمنانش  وبکو سر  عتیشر  ساختن ، برتر نید  دادن  عزت
 بود.  آنان  لیم  رغم  به  یروزیپ  نیو ا  حق  یروزیاز پ »بودند

َ� ِ� الْفِتَْنةِ َسَقُطوا َوِمنُْهْم َمْن َ�ُقوُل ائَْذْن ِ� َوَ� َ�ْفتِّ�ِ ﴿ 
َ
�نَّ َجَهنََّم لَُمِحيَطٌة  �

 .]۴۹[التوبة:  ﴾٤٩بِالَْ�فِرِ�نَ 
  حال  انیب  به  یتعال  حق  کنی؛ ا قبل  اتیدر آ  منافقان  یریگ موضع  یاجمال  انیبعد از ب

  یھا از نمونه  یمشخص  نمونه  ومصداق  از آنھا، معرف  کیھر  هکپردازد  یم  ییھا مجموعه
مرا « ص خدا  رسول  به» دیگو یم  هک  است  یسک«  : از منافقان یعنی »و از آنان«اند:   نفاق

 ».ندازین  فتنه و مرا در«  نهیدر مد  ماندن  یاز جھاد و باق  در تخلف »ده  اجازه

 قصد ص خدا  رسول  چون«د: یگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس ابن
تو درجھاد با   یرأ جد!  یفرمودند: ا  سیق جدبن  را داشتند، به  کتبو  غزوه  به  متیعز
  فتهیش  ھستم  یشخص  الله! من ا رسولی:  گفت  سیق  بن ؟ جد ستیاالصفر (روم) چ یبن

  اجازه  من  به  پس شوم  یم  آنان  فتهی، فر نمیان) را ببیاالصفر (روم یبن  زنان  و چون  زنان
  بده  ماندن  اجازه  من  : به است  نیا  یعنگر؛ مید  یقول  نداز! بهین  و مرا در فتنه  بده  ماندن

  تو ھم  اذن ، یندھ  ھم  ماندن  اجازه  من  را اگر بهینداز زیـ ن  در گناه  یعنیـ   و مرا در فتنه
  هک  باش  آگاه«.  افتم یدرم  گناه  به  صورت  نیو در ا  نمک یم  تخلف  نباشد، من  هک

  از فتنه  عبارت  هکبردند،   نام  از آن  هک  یا فتنه  : در آن یعنی »اند افتاده  در فتنه  نونکا ھم
  یا فتنه  اند و چه افتاده، در  است  ھودهیو ب  اساس یب  یھا یتراش  از جھاد و بھانه  تخلف
  را از آن  و آنان »است  افرانک  رندهیبرگ در  و ھمانا دوزخ« ! از جھاد است  تر از تخلف بزرگ

 . است  در آنھا فراھم  دوزخ  احاطه  و علل  را اسبابیز  ستین  یریز و گزیگر

ْمَرنَا ِمْن َ�بُْل �ْن تُِصبَْك ُمِصيَبٌة  إِْن تُِصبَْك َحَسَنٌة �َُسؤُْهمْ ﴿ 
َ
َخْذنَا أ

َ
َ�ُقولُوا قَْد أ

 .]۵۰[التوبة:  ﴾٥٠َوَ�َتَولَّْوا وَُهْم فَرُِحونَ 
 برسد،  یبتیتو مص  ند و اگر بهک یم  را ناخوش  برسد، آنان  یا تو حسنه  اگر به«

  نمودهرا   اطمانیاحت  : ما از قبل یعنی »میار خود را داشتک  حساب  ند: ما از قبلیگو یم
  میامدین  رونیب  جنگ  ، به نیو بنابرا  میا نداده  را از دست  یشیو دوراند  حزم  وجانب
  و فتح  متی: غن درافتادند. حسنه  بتیمص  نیا  آمدند و به  رونیب  مؤمنان  هک چنان

در  »گردند یبرم ، برتافته  یرو  و شادمانه«.  است  و جراحت  : زخم بتیو مص  یروزیوپ
 شادمانند.  مؤمنان  بتیخود و مص  از سالمت  هک  یحال
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  شان برای  هکدھد  یدستور م ص  امبرشیپ  به  خداوند متعال  هک  نجاستیدر ا
 ند:ک  میر را تفھیز  اصل  سه

ُ َ�َا ُهَو َمْوَ�نَا﴿  ِ  قُْل لَْن يُِصيبََنا إِ�َّ َما َكَتَب ا�َّ
ِ فَلَْيَتَو�َّ  ﴾٥١الُْمْؤِمُنونَ َوَ�َ ا�َّ

 .]۵۱[التوبة: 
ر وشر یمحفوظ از خ  در لوح »است  ما نوشته  یبرا الله  هک  ما جز آنچه  بگو: ھرگز به«

  اطاعت ، امر او را حال ھر ما به  پس  مأمور نموده  جنگ  او ما را به  و چون »رسد ینم«
،  سرانجام  هک  اوست ارساز ما،کو   دھنده نصرت  : اوست یعنی »ما  یموال  اوست«  مینک یم
گرداند و ھر  یروز میپ  انیاد  را بر تمام  شیخو  نیو قطعا د  زده  سود ما رقم  ار را بهک

ر یخ  به  تیباشد ـ در نھا فتد ـ ھرچند در ظاھر امر شریب  ما اتفاق  یبرا  هک  ھم  یرخداد
  ، سپردنأ بر خدا  لکتو »نندک  لکبر خدا تو  مؤمنان  هکد یو با«  ماست  ا و آخرتیدن

  ستهینند و شاک ینم  لکگر توید  یسک، برأ خداوند  جز به  و مؤمنان  است  یو  امور به
 باشند.  لکو متو  عیمط  نیچن  هک  است  نیز ھمیآنھا ن

ْن  قُْل َهْل تََر�َُّصوَن بَِنا إِ�َّ إِْحَدى اْ�ُْسنََيْ�ِ ﴿
َ
�َُّص بُِ�ْم أ ُ َوَ�ُْن َ�َ�َ يُِصيَبُ�ُم ا�َّ

يِْديَنا
َ
ْو بِ�

َ
ّ�ُِصونَ  بَِعَذاٍب ِمْن ِعنِْدهِ أ �َُّصوا إِنَّا َمَعُ�ْم ُمَ�َ  .]۵۲[التوبة:  ﴾٥٢َ�َ�َ

  نیا از  یکیما جز   یا برایبگو: آ«:  است  نیشود، ا  میتفھ  منافقان  د بهیبا  هک  دوم  اصل

انتظار  را  یگریز دی، چ ا شھادتی  یروزیپ جزما   یا برایآ »د؟یبر یرا انتظار م  یکیدو ن
 در« ؟ ند و گواراستیآ  خوش  نھا نزد ما بسیا  یدو ھر  هکد یدان ید؟ مگر نمیبر یم

خداوند   هک«ا یرا؛   یو بدفرجام  یاز دو بد  یکیشما   در باره »میشک یما انتظار م  هک یحال

د و یآ یم فرود  از آسمان  هک  یا وبندهک  : عذاب یعنی »برساند  یشما از نزد خود عذاب  به
ما   ساختن  غالب : با یعنی »ما  با دست«  یشما عذاب  بچشاند به »ای«ند ک یشما را نابود م

انتظار   پس«شما   دنیشکبند  و به  ردنک و غارت  گرفتن ریو اس  شتنکبر شما و   مؤمنان

ز با شما یما ن  هک«  خجسته و  مونیم  اماز سر انج  میردکر کذ  هکرا   ما آنچه  یبرا »دیشکب
 د.یخواھد انجام  ار شما بدانک  هکرا   یمونینام  فرجام  آن »میدر انتظار

َقبََّل مِنُْ�مْ ﴿  ْو َكرًْها لَْن ُ�تَ
َ
نْفُِقوا َطوًْ� أ

َ
 ﴾٥٣إِنَُّ�ْم ُكنْتُْم قَوًْما فَاِسقِ�َ  قُْل �

 .]۵۳[التوبة: 
د، ینک  انفاق  با رغبت  بگو: چه«:  است  نیشود، ا  میتفھ  منافقان  د بهیبا  هک  سوم  اصل

  بدون خود، اما  و رغبت  لیم  اگر به »شود ینم  رفتهی، ھرگز از شما پذ یلیم یبا ب  چه
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و  أ امرخدا  به  یلیم یا با بید، ینک  انفاق  و رسولش أ خدا  از جانب  یدستور
  هکچرا«  ستین  رفتهیپذ  یتعال  شما ھرگز نزد حق  انفاق  هکد ید بدانینک  ، انفاق رسولش

:  رد. فسقیپذ یم  شگانیتقواپ فقط از أ خداوند  هک  یدر حال »دیا بوده  فاسق  یشما قوم
 . و تمرد است  ینافرمان

 ﴿ ِ �َُّهْم َ�َفُروا بِا�َّ
َ
ْن ُ�ْقَبَل ِمنُْهْم َ�َفَقاُ�ُهْم إِ�َّ �

َ
تُوَن َوَما َمَنَعُهْم أ

ْ
َو�ِرَُسوِ�ِ َوَ� يَ�

َ�ةَ إِ�َّ وَُهْم ُكَساَ� َوَ� ُ�نْفُِقوَن إِ�َّ َوُهْم َ�رُِهونَ   .]۵۴[التوبة:  ﴾٥٤الصَّ
 فرک  امبرشیخدا و پ  به  هک نینشد جز ا  آنان  یانفاقھا  شدن  رفتهیپذ  ز مانعیچ  چیو ھ«

 ز رایچ  ، سه هیآ  نیدر ا  خداوند متعال »ندیآ ینماز نم  به  سالتک  دند و جز با حالیورز
  هک نیا  فر. دومک  ند: اولک یر مکذ  آنان  انفاق  بودن  رفتهیپذ  بازدارنده  عوامل  عنوان به

  نمازگزاردن از  نه  را آنانیگزارند ز ینماز نم  یو گرانجان  یاھلکو   سالتک  جز در حال
  . سوم ستین ایجز ر  یزیچ  نمازشان  ند پسترس یم  یاز عذاب  دارند و نه  ید ثوابیام
رو   ، از آن یدلخوش و  با رغبت  نه »راھتکجز با «را   شان اموال »نندک ینم  انفاق«:  هک نیا
  یو نابود  اتالف  در معرض  آن  ، قراردادنأ خدا  در راه  مال  پندارند؛ انفاق یآنھا م  هک

باور   چی، ھ مال  انفاق  در پاداش ص  یو  و رسول أ خداوند  یھا وعده  به  هک چرا  است
 ندارند.

ْوَ�ُدُهمْ ﴿ 
َ
ْمَوالُُهْم َوَ� أ

َ
�َْيا  فََ� ُ�ْعِجبَْك أ َ�ُهْم بَِها ِ� اْ�ََياةِ ا�ُّ ُ ِ�َُعّذِ َما يُرِ�ُد ا�َّ إِ�َّ

�ُْفُسُهْم َوُهْم َ�فُِرونَ 
َ
 .]۵۵[التوبة:  ﴾٥٥َوتَزَْهَق �

  فرزندان و  از اموال  هکرا   و آنچه »اوردین  شگفت  تو را به  فرزندانشانو   اموال  پس«
ا یدن  یزندگ نھا دریا  لهیوس خواھد به یخدا م  هک  ستین  نیجزا«را یمپندار ز  کیدارند، ن

ر ک، ش نعمتھاست  نیا  بخشنده  هکرا   یآنھا پروردگار  هک نیا  سبب  به »ندک  شان عذاب
،  در موارد لزوم گر راید  صدقات  و دادن  اموال  آن  اتکز  پرداختو   گزار نبوده

  خداوند متعال : یعنی »افر باشندک  هکد یآ  رونیب  یدرحال  شان و جان«گذارند  یفروم
  یھاامیپ  هک  جھت د بدانیآ  رونیب  شانیھا فر از بدنک  در حال  شان خواھد تا ارواح یم

  ی، در گمراھ سماجت و  اند و با لجاجت فر مصممکو بر   رفتهیرا نپذ ÷ ایبر انب  منزله
 اند. فرورفته

ُهْم قَوٌْم َ�ْفَرقُونَ ﴿  ُهْم لَِمنُْ�ْم َوَما ُهْم مِنُْ�ْم َولَِكنَّ ِ إِ�َّ  ﴾٥٦َو�َْحلُِفوَن بِا�َّ
 .]۵۶[التوبة: 
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از  : مسلمانند و یعنی »قطعا از شما ھستند  هکنند ک یاد میخدا سوگند   و به«
فار کبا   شان را نھاد و عواطفیز »ستندیاز شما ن  آنان  هک  یدر حال«شما ھستند   جمله
.  جبن  علت  ، به با دشمنان  ییارویاز رو »ترسند یم  هکھستند   یگروھ  آنان  نکیل«  است

 و  شتار و اسارتک  ز ھمانین  بر آنان  هکترسند  یم  : از آن است  نیمراد ا ای
  اسالم  به  هیتق  ی، نزد شما از رو نیفرود آمد و بنابرا  انکبر مشر  هکد یآ فرود  یا یبدبخت
 . است  نیر از ایامر غ  و واقع  قتیحق  هک ینند در حالک یم تظاھر

َخً� لََولَّوْا إَِ�ْهِ َوُهْم َ�َْمُحونَ ﴿  ْو ُمدَّ
َ
ْو َمَغاَراٍت أ

َ
 أ
ً
 .]۵۷[التوبة:  ﴾٥٧لَْو َ�ُِدوَن َملَْجأ

  ییغارھا ای«دارند   شما نگه  بیاز آس  خود را در آن  هک »ابندیرا ب  یاگر پناھگاھ«
  رفتن  رونیب  را به  دارند تا آنان  د شما پنھانیاز د  خود را در آن  هکابند یب »را

  چون  ییجا : یعنی »را  یا سوراخی«د ینگردان  ملزم  جنگ  یدانھایم  به  ھمراھتان
  آن  یسو به  شتابزده قطعا«شوند   ید شما مخفیاز د  در آن  هکابند یرا ب  یانالکا ی  تونل

و از نزد شما   آورده یرو  پناھگاه  آن  یسو به  با شتاب  : چنان یعنی »آورند یم  یرو
مھار نزنند ـ   ـ اگر بر آن  اسب  هک گرداند چنان یز آنھا را برنمیچ چیھ  هکزند یگر یم

  ابند، ھمی یخود نم  ردنک  پنھان  یرا برا  یگاھیمخف  نانیا  زد. پسیگر یم  یتند  به
وجود   شان یفرارو  یا و چاره  راه گری، د قتیر حقیغ  جز تظاھر به  هک  روست  نیاز ا

 ندارد.

ْ�ُطوا ِمنَْها رَُضوا �ْن لَْم ُ�ْعَطْوا ِمنْ ﴿ 
ُ
َدقَاِت فَإِْن أ َها إَِذا ُهْم َوِمنُْهْم َمْن يَلِْمُزَك ِ� الصَّ

 .]۵۸[التوبة:  ﴾٥٨�َْسَخُطونَ 
 پردازد: یم  از منافقان  دوم  مجموعه  اوصاف  انیب  به  یتعال  نجا حقیدر ا

بر تو «  اتکز  اموال  میو تقس  عی: در توز یعنی »در صدقات  از آنان  یو برخ«
 خشنود«خواھند  یم  هک  یا اندازه به »شود  داده  از آن  آنان  اگر به  رند پسیگ یم  خرده

  یز وفانیناچ  جز بھره  هکرو  رند، از آنیگ ینم  بیلذا بر تو ع  عملت  از نحوه »گردند یم
  از آن  آنان  و اگر به«دورند  به  نیو تد  نیندارند و از د  یو مقصد  گر مرامی، د دون  یایدن

و  »ندیآ یم  خشم  به  بناگاه«ھستند   آن  یایخواھند و جو یم  هک  یدر حد »نشود  داده
 چند.یپ یغرند و بر خود م ی، م ردهک  یاظھار ناخشنود

آوردند،  ص خدا  را نزد رسول  یاتکز  اموال«د: یگو یم  نزول  سبب  انیر در بیثک ابن
  هکاز انصار   ی، مرد حال  نیردند، در اک  میتقس  آن  نیرا در موارد مع  اموال  آن  شانیا
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  هکد بو  ھمان نبود!  عادالنه  میتقس  نی: ا رد، گفتک یم  تکحر  شانیسر ا  پشتجا   ھمه
 ».شد  نازل  هیآ  نیا

ُ مِْن فَْضلِهِ ﴿  ُ َسُيْؤتِيَنا ا�َّ ُ َورَُسوُ�ُ َوقَالُوا َحْسبَُنا ا�َّ �َُّهْم رَُضوا َما آتَاُهُم ا�َّ
َ
َولَْو �

ِ َراغِ   .]۵۹[التوبة:  ﴾٥٩ُبونَ َورَُسوُ�ُ إِنَّا إَِ� ا�َّ

 أ خداوند  هک  : بدانچه یعنی »اند داده  آنان  به  امبرشیخدا و پ  بدانچه  و اگر آنان«
ھرچند  »شدند یم  یراض«  است  داده  آنان  به ص  یو  و رسول  مقرر داشته  شان برای

 »و«بھتر بود   شان برای د؛ قطعاردنک یم  نیاگر چن ! یبود، آر یم  ھم  کاند  شان بھره  هک
و  »دھند یما م  او به  رسول و  خدا از فضلش  یزود ، به است  گفتند: خدا ما را بس یم«اگر 

در  »میراغب للها  یسو ما به« ؛ میرا دار  و انتظار آن  ما توقع  هک  است  یزیچ  ھمان  نیا
ردند؛ ک یم  نیاگر چن ! یآر بدھد،  میھست  دوار آنیرا ام  خود آنچه  ما از فضل  به  هک نیا

 بود.  شان و اعتراض  ، بھتر از خشم گونه نیا  یقطعا رفتار
 آموزد. یما م  را به  یبزرگ  آداب  مهیرک  هیآ  نیا

َدقَاُت لِلُْفَقَراءِ َوالَْمَساكِِ� َوالَْعامِلَِ� َعلَيَْها َوالُْمَؤلََّفةِ قُلُو�ُُهْم َوِ� ﴿  الّرِقَاِب إِ�ََّما الصَّ
بِيلِ  ِ َوابِْن السَّ ِ  َوالَْغارِمَِ� َوِ� َسبِيِل ا�َّ ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  فَرِ�َضًة مَِن ا�َّ  .]۶۰[التوبة:  ﴾٦٠َوا�َّ

گرفتند،   خرده ص خدا  ات) بر رسولکز  (اموال  صدقات  میدر تقس  منافقان  چون
  و به  دفع را  شان و اعتراض  تا طعننمود   انیرا ب  صدقات  مصرف  وجوه  خداوند متعال

ر: یفق »دارد  اختصاص  رانیفق  به  صدقات  هک  ستین  نیجز ا«دھد:   انیپا  شان یزیانگ  فتنه
 ص خدا  رسول نزد  یمرد«د: یگو یم س  حرث ادبنیندارد. ز  یزیچ  هک  است  یسک

 أل  یخدا  هک فرمودند: بدان ص خدا  د. رسولیبدھ  من  به  اتکز  : از اموال آمد و گفت
  خودش  هکبل  نشده  یات) راضکز  (اموال  صدقات  در باب  یگرید  سکا یامبر یپ  مکح  به

  از آن  اگر تو ھم  پس  ردهک  میتقس  قسمت  ھشت  را به  و آن  نموده  صلهیف  آن  در باره
 ».دھم یم  آن ز ازیتو ن  به  کنی، ا یھست  اصناف

 هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد »دارد  اختصاص  نیکمسا  به«  اتکز  اموال »و«
  نیکمس«فرمودند:  ص خدا  ؟ رسولللها ا رسولی  ستیک  نیکگفتند: مس س  اصحاب 

برد  ینم یپ  ز بر احوالشیند، توانگر نکاز ین یابد تا او را بی یرا نم  یتوانگر  هک  است  یسک
  درخواست  یزیچ  ز از مردمیند و او خود نک  صدقه  یشود تا بر و ینم  یفقر و  و متوجه

ر بدتر باشد. یفق از  شیاقتصاد  وضع  هک  است  یسک  نیکمس  در نزد احناف». ندک ینم



 ٨٣ سوره توبه

  یعنی،  یشرع  درھم  ستیا دوینار ید  ستیب  کمال  هک یسک،  در نزد احناف  نیھمچن
علما از   اجماع  دارد، به  یخادم و  منزل  هک یسکرد و یبگ  اتکد زی، نبا است  اتکز  نصاب

 شود. ینم  از پنداشتهین یب  اتکز
  مکحا  هک  یسانک:  یعنی »دارد  اختصاص  آن  یآور جمع  ارگزارانک  به«  اتکز  اموال »و«

  ازاصناف  یکیز ین  فرستد، آنان یم  اتکز  اموال  یآور  جمع  یآنھا را برا  مسلمانان
 روند. یشمار م به  اتکز  اموال  مستحق  گانه ھشت
بودند   یلیقبا  یزعما  آنان »دارد  اختصاص  القلوب مؤلفه  به«  اتکز  اموال »و«

  ا بر اسالمیشوند،   آوردند تا مسلمان یم  دست  را به  ھایشان دل ص خدا  رسول  هک
 ص خدا  رسول  هک  یا اند: دسته دسته  سه  القلوب  مؤلفه«د: یگو یم  یند. نسفینما  یداریپا

  دوم  شوند، دسته  ساختند تا مسلمان یمند م عالقه  اسالم  ، آنھا را به با دادودھش
  هکبودند   یسانک  سوم  و دسته  با ضعف  ھمراه  یبودند ول  آورده  اسالم  هکبودند   یسانک

ند: با انتشار یگو یھا م یکومال  احناف». شد یم  دفع  مال  لهیوس  به  از مؤمنان  شرشان
  مستحقان  نونکلذا ا  است  شده ساقط  القلوب مؤلفه  ، سھم آن  شدن و قدرتمند  اسالم

  یکش«د: یگو یم» االساس«ر یدرتفس  ید حویسع  خیاند. ش دسته  فقط ھفت  اتکز
  مکشدند، حا  فیضع  و مسلمانان  بازگشت  شیخو  غربت  به  گر اسالمیاگر بار د  هک  ستین

 ».ندکا یاح را  القلوب  مؤلفه  تواند سھم یم  نمسلما
  هک  بیترت  نیا  به »دارد  اختصاص  بردگان  یآزاد  در راه«  اتکز  اموال »و«

ھا  یشافع  مذھب  نینند و اک  و آزادشان  ردهک  یداریرا خر ١ شده  اتبکم  یبردگان
 آزاد  و سپس  برده  دنیند: خریگو یھا م یھا و حنبل یک. اما مال ھاست یوحنف

 . است  یمعن  نیا  ز شاملین  آن  باالستقالل  ردنک
 ر باریز  هکاند  یسانکمراد از آنھا:  »دارد  اختصاص  داران  وام  به«  اتکز  اموال »و«
و   ناموجه  تصرفات  سبب  به  هک  یسکرا ندارند، اما   آن  بازپرداخت  و توان  بوده  قرض

شود،  ینم  پرداخت  ر آنیا غی  اتکز  از وجوه  باشد، وامش  شده  ضز خود مقرویآم  اسراف
 ص  رمکا رسول ند.ک  توبه  اش یمال  در معامالت  وهیش  نیرار اکاز ت  هک آن  مگر مشروط به

  طور به  نیو ھم ردندک  یاری  اتکز  بودند از وجوه  ر بار قرضیز  هکرا   یسانکخود، 

                                           
 باز  خود را در برابر بھایی  آزادی  که بندد بر این خود عقد می  با موالی  که  است  یا : برده مکاتب -١

 گردد. داد ، آزاد می  موالیش  را به  مبلغ  آن  کند و چون خرید
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  است  یسک» غارم«ند: یگو یم  ، ارشاد نمودند. احناف وجوه  نیا  از بابت  شانردنک یاری
 . ستیباشد، ن  افزون  وامش از  هک  ینصاب  کو مال  است  یو  بر گردن  یوام  هک

و   اند از: مجاھدان عبارت  صنف  نیا »دارد  خدا اختصاص  در راه«  اتکز  اموال »و«
  یاحتمال با ھر خطر  ییارویرو  آماده  یالمشور اسک  یدر سنگرھا و مرزھا  هک ١ یمرزداران

  ، از وجوه یدفاع  اماتکاستح  تیجھاد و تقو  یھا نهیھز  نیمنظور تأم  به  هکباشند،  یم
آنھا   ر بودنیفق  احناف  یباشند. ول  شود، ھرچند توانگر ھم یم  پرداخت  شانیا  به  اتکز

جدا   شیخو  و ثروت  از مال  هک یحجاج  نیاند. ھمچن ردهک، شرط  اتکز  افتیدر  یرا برا
 باشند.  ھم شوند، ھرچند توانگر یم  دسته  نیا  اند، شامل افتاده
 هک  است  ی: مسافر لیالسب ابن »دارد  اختصاص  لیالسب  ابن  به«  اتکز  اموال »و«

 دسترساز   یلیھر دل  ا بهی،  شده  در سفر تمام  ارشیو د  خانه  به  یو  دنیرس  توشه 
 پرداخت  اتکز  ، از اموال یسک  نیبر چن  پس  بازمانده  و در راه  است  خارج  یو 
  یا ضهیفر  نیا«باشد   ا ھمیخود، از اغن  یو زندگ  بودوباش  شود، ھرچند در محل یم 

  یمک؛ ح ادشدهی  در اصناف  اتکز  اموال  صرف  بودن : محدود یعنی »خداست  از جانب
را از تجاوز   شانیا و  نموده  فرض  را بر بندگانش  آن  یتعال  حق  هک  است  و الزم  ثابت
  در توان  هک  آنچه  به و  بندگانش  مصلحت  به  است »و خدا دانا«  است  ردهک  ینھ  از آن

  ی، در چگونگ اتکز  ضهیفر  نییدر تع »است  میکح«  ستیدشوار ن  شانیو بر ا  آنھاست
 ز.یچ  ھمهو در   آن  عیتوز

اد ی  صنف  ھشت  د بر ھمهیر بایناگز  اتکا زیآ  هکشود  یم  مطرح  سؤال  نینجا ایدر ا
  نیدر ا ؟ فقھا است  یافکشد،   داده  ھم  اصناف  از آن  یبعض  ا اگر بهیشود،   صرف  شده
ز و یجا  ادشدهی  از اصناف  یبرخ  را به  آن  ھا صرف یکھا و مال یاند: حنف بر دو قول  باره

 دانند. یز میرا ناجا  ھا آن یشافع

ذُنٌ ﴿
ُ
ِيَن يُْؤُذوَن ا�َِّ�َّ َوَ�ُقولُوَن ُهَو أ ِ َوُ�ْؤمُِن  َوِمنُْهُم ا�َّ ذُُن َخْ�ٍ لَُ�ْم يُْؤمُِن بِا�َّ

ُ
قُْل أ

ِيَن آَمُنوا ِمنُْ�مْ  ِ  لِلُْمْؤِمنَِ� َورَْ�ٌَة لِ�َّ ِيَن يُْؤُذوَن رَُسوَل ا�َّ ِ�مٌ  َوا�َّ
َ
 ﴾٦١لَُهْم َعَذاٌب أ

 .]۶۱[التوبة: 
 ند:ک یم  انیب  گونه نیرا ا  از منافقان  سوم  مجموعه  حال  یتعال  حق  گاه آن

                                           
اصطالحا ھستند ،   حراست  و مشغول  فرمان  ، آماده  ینظام  یا اردوگاھھای، در مرزھا   که  یکسان -١

 .شوند یم  دهینام» مرابط«
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 »است او زودباور  هکند یگو یدھند و م یامبر را آزار میپ  هکھستند   یسانک  و از آنان«
و  ندک یم  قیشنود، تصد یم  هکرا   یسک ھر  سخن  هکشود  یم  گفته  یسک  : به اذن

 را به  سخن  نیا  یھنگام  گذارد. منافقان ینم  یفرق  و نادرست  درست  سخن  انیم
از   شان و گذشت ص حضرت  آن  حلم  به  هکدادند   نسبت ص مکرا رسول 

  بود ـ غره  شانیا  یپوش  و چشم  یو بردبار  یاز بزرگوار  یناش  هکـ   شیخو  اتیجنا
 شما  یو براکین  یبگو: أذن«  است  منافقان  یھا ییگر از رسواید  ینوع  نیا  هک شدند.

او  رایز  شماست  یبرا  یا شنونده وکیاو ن  یشنود ول یاز شما م ص امبری: پ یعنی »است
  یتعال  حق  گاه شناسد. آن یر را از شر باز میشر را و خ  سخن  دارد نه یر را باور میخ  سخن
:  یعنی »ندک یم  قیتصد را  دارد و مؤمنان  مانیخدا ا  به«ند: ک یر میتفس  گونه نیر) را ایخ  (أذن

و   عظمت  هکرو   ند، از آنک یم  قیاو را تصد  باور دارد و سخن أ خداوند  به ص امبریپ
  سخن ص امبری، پ ، ھمچنان است  او را شناخته  یتناھیال  مالک  یھا و نشانه  جالل

اند  آورده  مانیا  هکاز شما   یسانک  یو برا« ندک یم  قیرد و تصدیپذ یشنود، م یرا م  مؤمنان
در ھر  »دارند  شیدر پ  یکدردنا  آزارند عذاب یم امبر خدا رایپ  هک  یسانکو   است  یرحمت

 . ا و آخرتیدن  یدو سرا
از ،  گرانید  سخن  به  سپردن گوش«د: یگو یم» االساس«ر یدر تفس  ید حویسع  خیش
  آوردن  دست به ، در گرانید  به  سپردن  را گوشیز  است  بزرگ  رھبران  اوصاف  نیبارزتر

  یبرا  یا صهیرا نق ممتاز  خصلت  نیا  منافقان  یگذارد ول یبرجا م  یاثر بزرگ  ھایشان دل
  رسول  دادن  گوش  هکداد   نشان  مهیرک  هیآ  هک یردند، درحالکقلمداد  ص خدا  رسول

  یطور به  است  بوده  قا ھوشمندانهیاط و دقیبا احت  ، ھمراه گرانید  سخن  به ص خدا
 ».گذاشتند یم  فرق ، گرانید  باطل  و سخنان  مؤمنان  حق  سخنان  انیم  شانیا  هک

ْن يُرُْضوهُ إِْن ﴿ 
َ
َحقُّ أ

َ
ُ َورَُسوُ�ُ أ ِ لَُ�ْم لُِ�ُْضوُ�ْم َوا�َّ  ﴾٦٢َ�نُوا ُمْؤِمنِ�َ َ�ْلُِفوَن بِا�َّ

 .]۶۲[التوبة: 
و   در خلوت  منافقان »نند تا شما را خشنود گردانندک یاد میخدا سوگند   شما به  یبرا«

  خبرھا به  نیا  زدند و چون یم  طعنه ص خدا  بر رسول  شان یخصوص  مجالس
  آنچه  هکخوردند  یسوگند م  شانیا  و به  آمده  د، نزد مؤمنانیرس یم  مؤمنان
 در«اند  نگفته  یسخنان  ندارد و آنھا چنان  تی، واقع دهیرس  شانیا  گوش  آنھا به درباره

 با »او را خشنود سازند  خدا و فرستاده  هک  باشند، سزاوارتر است  اگر مؤمن  هک  یصورت
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 أخداوند  خود، عظمت  یباطن  یورک  سبب  به  آنان  یخود ول  یو فرمانبردار  طاعت
با  را  ، قصد دارند تا مسلمانان نیابند بنابرای یرا درنم  امبرشیپ  عیمن  و مقام

 ند.یخود ارضا نما  نیدروغ  یسوگندھا
محمد   ؛ اگر آنچه گفت  از منافقان  ی: مرد است  آمده  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب

د یرا شن  سخنش  نیا  اناناز مسلم  یفرد بدترند!  از خر ھم  باشد مسلمانان  د، حقیگو یم
و او را مورد   فرستاده  منافق  آن  دنبال  به  شانیرساند، ا ص خدا  رسول  را به  و آن

 ! است  نگفته  یسخن  نیچن  هکخورد  یسوگند م  سرھم  قرار دادند، اما او پشت  یبازپرس
 شد.  نازل  هیآ  نیا  هکبود   ھمان

نَُّه َمْن ﴿
َ
لَْم َ�ْعلَُموا �

َ
ا �ِيَها� نَّ َ�ُ نَاَر َجَهنََّم َخاِ�ً

َ
َ َورَُسوَ�ُ فَأ َذلَِك اْ�ِْزُي  ُ�َادِدِ ا�َّ

 .]۶۳[التوبة:  ﴾٦٣الَْعِظيمُ 
 درافتد و  شانیو با ا »ورزد  مخالفت  امبرشیبا خدا و پھرکس   هکاند  ا ندانستهیآ«

،  عذاب» نیا ماند، یم  جاودانه  در آن  هک  است  جھنم  او آتش  یبرا  گمان یب«ند ک  یدشمن
  در آن  یو جاودانگ  دوزخ  به  از افتادن  ییخوار  و چه »است  بزرگ  ییو خوار  خفت«ھمانا 

 .باشد؟! یبزرگتر م

َل َعلَيِْهْم ُسوَرةٌ تُنَّبُِئُهْم بَِما ِ� قُلُو�ِِهمْ ﴿  ْن ُ�َ�َّ
َ
 قُِل اْسَتْهزِئُوا إِنَّ  َ�َْذُر الُْمَنافُِقوَن أ

َ ُ�ْرٌِج َما َ�َْذُرونَ   .]۶۴[التوبة:  ﴾٦٤ا�َّ

  فرود آورده  یا سوره« ص  رمکا  : بر رسول یعنی» بر مسلمانان  هکدارند   میب  از آن  منافقان«

و   فر و نفاقکاز  »است  ھایشان دلدر   از آنچه«را   : منافقان یعنی »را  آنان  هک«  شان در باره »شود
  افزون  هک  یا ینھان  را از نفاق  آنان : یعنی »خبر دھد« ص امبرشیو پ أل  یبا خدا  یدشمن

گاه دارند، خبر دھد. یم  ار خود پنھانکآش  بر نفاق   هک  امر است  نیاز ا  منافقان  ساختن مراد؛ آ
گاھند  یم  پنھان خود  یآنھا در دلھا  از آنچه  مؤمنان  »دینک  مسخره«  منافقان  به »بگو«دارند، آ

ا ی »دیکمنایب  از آن  هک  است  یزیچ  نندهک ارکخداوند آش  گمان یب«  است  شان برای  یدیتھد  نیا
گاهیو   یا سوره  با فرودآوردن  . تان خائنانه  یاز رازھا  امبرشیپ  ساختن  ا با آ

َما ُكنَّا َ�ُوُض َونَلَْعُب ﴿  ْ�َُهْم َ�َُقولُنَّ إِ�َّ
َ
ِ َوآيَاتِهِ َورَُسوِ�ِ ُكنْتُْم قُْل  َولَ�ِْن َس� بِا�َّ

َ
أ

 .]۶۵[التوبة:  ﴾٦٥�َْسَتْهزِئُونَ 
  نیمؤمن  ییجو بیو ع  نید  به  زدن  در طعنه  هک  آنچه  درباره »یبپرس  و اگر از آنان«
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گاه  تو را بر آن أ خداوند  هک اند، بعد از آن گفته ند: ما فقط یگو یم مسلما«؛  است  ردهک  آ

، فقط  نبوده  مشغول  ار تو و مؤمنانکاز   یزیچ  : ما به یعنی »میردک یم  یباز و  یشوخ
 »د؟یردک یتمسخر م  امبرشیپ او و  اتیخدا و آ  ا بهیبگو: آ«  میا بوده  شیخو  یباز  سرگرم

  به  معترفان  گاهیرا در جا  و آنان ردکرا رد   شان نیار دروغکان  خداوند متعال  سان نیبد
 دھد. یقرار م  تیجنا  نیا  وقوع

إِْن َ�ْعُف َ�ْن َطا�َِفٍة ِمنُْ�ْم ُ�َعّذِْب  َ� َ�ْعَتِذُروا قَْد َ�َفْرُ�ْم َ�ْعَد إِيَمانُِ�مْ ﴿ 
ُهْم َ�نُوا ُ�ْرِِم�َ  َّ�

َ
 .]۶۶[التوبة:  ﴾٦٦َطا�َِفًة بِ�

گر ید و  ستین  رفتهیاز شما پذ  نیدروغ  و التماس  یعذرآور  نیرا ایز »دیاوریعذر ن«
ھمانا «ندارد   حالتان  به  یسود  چی، ھ تان خائنانه  یرازھا  ارھا بعد از بر مالساختنک  نیا

:  یعنی »دیا افر شدهک« دیبود  ردهک  مانیاظھار ا  هک : بعد از آن یعنی» مانتانیشما بعد از ا
از شما   یر از گروھاگ«د یا ساخته  انیداد، نما  یرو  تانیاز سو  هک  ییرا با استھزا  فرتانک

و از   ساخته  خالص  نفاق  دورتکرا از   شان مانیا  هکبودند   یسانک:  مراد از آنان »میدرگذر
 ص امبریدر پ  هکر بود یحم بن یمخش  نام به  ی، شخص از آنان  یکیردند. و ک  توبه  نفاق
اثر   بر من  پدرم  و نام  خودم  نام !ص خدا  رسول  ی: ا گفت یم  یزار  و به  ختیدرآو

 شد و  رفتهیپذ  یمخش  : توبه است  آمده  اتی! در روا شدم ب کرا مرت  تیخر  نیو ا 1ردک
  نامعلوم  یانکرد تا در مک  درخواست أ گذاشتند و او از خداوند  را عبدالرحمن  نامش

از   ینشان  چید و ھیرس  شھادت  به» مامهی«  در روز جنگ  هکبود   ھمان رسد،  شھادت  به
 افتند.یاو ن

  یگروھ البته»  میقراردھ  شیردند، مورد بخشاک  توبه  از نفاق  هکرا   یاگر گروھ ! یآر
مصربودند و از   شیخو  : بر نفاق یعنی» بودند  مجرم  آنان  هکچرا  مینک یم  گر را عذابید

 ار نشدند.ک توبه  آن
فرمود:   هک  است  شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب ب عمر  بنلله از عبدا

  مکش  به  شیخو  انیقار  نی: ما ھمانند ا گفت  یدر مجلس  کتبو  در غزوه  یشخص«
  مجلس  آن  از اھل  یمرد ! میا دهیتر ند نبرد جبون  دروغگوتر و در ھنگام  زبان  به تر، راغب

،  ییگو یم  ھا را از سر نفاق اوهی  نیو ا  یھست  ، تو منافق یگفت  : دروغ گفت  یو  در پاسخ

                                           
 فرزند خر!  گندیده  حمیر ، یعنی  بن  مخشی  خر . پس  . حمیر: یعنی  و گندیده  متعفن  یعنی : مخشی -١
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گاه  را از سخنانت ص خدا  رسول  قطعا من ماجرا   نیا  هک بود  . ھمان ساخت  خواھم  آ
  آن  ند: منک یم  اضافه  یشد. راو  نازل  ارتباط قرآن  نید و در ایرس ص خدا  رسول  به

بود،   ختهیدرآو ص خدا  بند شتر رسول  انیم  بر تنگ  هک  دمیرا د  منافق  شخص
و   یما فقط باز !للها ارسولی: « گفت ید و میخراش یرا م  شیسنگھا پاھا  هک یدرحال

ِ ﴿ گفتند: یاو م  به ص خدا  ! و رسول میردک یم  یسرگرم ب
َ
ِ ٱأ ُكنُتۡم  ۦَورَُسوِ�ِ  ۦَوَءاَ�ٰتِهِ  �َّ

 ».د؟یردک یتمسخرم  امبرشیاو و پ  اتیخدا و آ  ا بهیآ :﴾�َۡسَتۡهزُِءونَ 

ُمُروَن بِالُْمنَْكرِ َوَ�نَْهْوَن َعِن الَْمْعُروِف  الُْمَنافُِقوَن َوالُْمَنافَِقاُت َ�ْعُضُهْم ِمْن َ�ْعٍض ﴿ 
ْ
يَأ

يِْدَ�ُهمْ 
َ
َ فَنَِسَيُهمْ  َوَ�ْقبُِضوَن �  .]۶۷[التوبة:  ﴾٦٧إِنَّ الُْمَنافِقَِ� ُهُم الَْفاِسُقونَ  �َُسوا ا�َّ

ھمانند   ، در نفاق منافق  مردان »گرندید  کیاز   ھمه  منافق  و زنان  مردان«
از   یر و نھکمن  امر به«  است  سانکی  امر با ھم  نیدر ا  شان ھستند و احوال  شان زنان

 انحطاط را  یی، حد نھا مانیاز ا  یو دور  در نفاق  هک  است  سان نیبد »نندک یم  معروف
و   رحم  و صله  در صدقه  مال  : از انفاق یعنی »بندند یخود را فرو م  یدستھاو «ند یمایپ یم

و   میب  هکبدانجا  تا »ردندک  خدا را فراموش«ورزند  یم  ، بخل است  یالزم  یامور  هکجھاد 
:  یعنی »ردک  شان فراموش  خدا ھم  پس«ند ک یخطور نم  و نھادشان  در ذھن  یو  یپروا
 »فاسقند  هکمنافقانند   نی، ا قتیحق در«  دور داشت به  شیخو  و فضل  رحمترا از   آنان

  از ھر گونه  دنیاز تمرد و بر  عبارت  هک  یاملند، فسقک  شان در فسق  : منافقان یعنی
 . است  یریخ

اَر نَاَر َجَهنََّم َخاِ�ِينَ ﴿  ُ الُْمَنافِقَِ� َوالُْمَنافَِقاِت َوالُْكفَّ  ِ�َ َحْسُبُهمْ  �ِيَها وََعَد ا�َّ
 ُ  .]۶۸[التوبة:  ﴾٦٨َولَُهْم َعَذاٌب ُمقِيمٌ  َولََعَنُهُم ا�َّ

، در  است  داده  را وعده  دوزخ  ، آتش افرانکو   منافق  و زنان  مردان  خدا به«
و   است  بس  شان برای  دوزخ  : آتش یعنی »است  یافک  شان برای  اند، آن جاودانه  آن
ند ک یم  داللت  شان عذاب  یر خود، بر سختیتعب  نیندارند. ا  یازین  برتر از آن  یعذاب به
و «  ساخت رد و دورکطرد   شیخو  را از رحمت  : آنان یعنی» ردک  را لعنت  و خدا آنان«

 ندارد.  ییجدا  چیھ  از آنان  هک »است  یداریپا  عذاب  آنان  یبرا

ْوَ�ًدا فَاْستَْمتَُعوا ﴿ 
َ
ْمَواً� َوأ

َ
ْ�َ�َ أ

َ
ةً َوأ َشدَّ مِنُْ�ْم قُوَّ

َ
ِيَن مِْن َ�بْلُِ�ْم َ�نُوا أ َّ��َ

ِيَن مِْن َ�بْلُِ�ْم ِ�ََ�قِهِْم وَُخْضتُْم  ِ�ََ�قِهِْم فَاْستَْمتَْعتُْم ِ�ََ�قُِ�ْم َكَما اْستَْمتََع ا�َّ
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ِي َخاُضوا ولَ�َِك حَ  َ��َّ
ُ
ِ أ �ْيَا َواْ�ِخَرة ْ�َمالُُهْم ِ� ا�ُّ

َ
ولَ�َِك ُهُم  بَِطْت أ

ُ
َوأ

ونَ   .]۶۹[التوبة:  ﴾٦٩اْ�َاِ�ُ
 : یعنی »از شما بودند  شیپ  هک  یسانکمانند «د: یفرما یم  منافقان  به  خطاب  گاه آن

  شما مانند عمل  ا عملید، یفار ھستکاز   انتانینیشیمانند پ  شما منافقان
از   بودند پس  یشتریب  و فرزندان  اموال  یرومندتر و دارایاز شما ن«، آنھا  است  انتانینیشیپ

برخوردار «بود   ردهکا مقدر یدن  یھا از لذت  شان برای أ خداوند  هک »شیخو  بینص

  هک  یبینص  ھمان» دیبرخوردار شد  شیخو  بیاز نص« ! منافقان  یا »زیشما ن شدند و
 از شما بودند، از  شیپ  هک  آنان  هک  گونه ھمان«بود   ردهکشما مقدر   یبرا أ خداوند

  شدن  غرق  خداوند متعال  هک  است  سان نیبد »برخوردار شدند  شیخو  بینص
 نجامد ـ بر ھر دویب  ذوالمنن  منعم  از حق  غفلت  به  هک  گونه  ا را ـ بدانیدن  یھا دربھره

  آن  ا و لھو و لعبیدن  یدر لذتھا »دیو شما فرورفت«ند ک یم  وھشکو ن  گرفته  بیع  گروه
و در   اعمال  نیدر ا »فرو رفتند  آنان  هک  گونه ھمان« أ خدا  اتیآ  بیذک: در ت یقول  و به

و نابود شد   : تباه یعنی »حبط شد«  اوصاف  نیا  به  موصوف »گروه  آن«امور   نیا
 ! ی. آر است  کین  ، اعمال یو صور  یلکاز نظر ش  هک  است  یمراد اعمال »شان اعمال«

  قیطر  نیا  ا بهیدر دن  شان اعمال  یتباھ »ا و آخرتیدر دن«شد   تباه  آنان  کین  اعمال
انجامد و  یم  نتکفقر ومس  دوارند، بهیام  بدان  هک  یا یازین ی، غنا و ب سرانجام  هک  است
  دوارند، بهیام  بدان  هک یوندد و قوتیپ یم  ذلت  دارند، به  چشم  انبد  هک  یو شرف  عزت

  دوزخ  به  : سرانجام هک  است  نیا  به  در آخرت  شان اعمال  ید. اما تباھیگرا یم  ضعف
مند  پنداشتند، بھره یم  وقربت  را طاعت  آن  هک  یاز اعمال  یزیچ  شوند و به یرھسپار م

و   ثواب  چی، ھ شیخو  اعمال  نیا را در برابریز »ارانندکانیز  ھمان  گروه  و آن«شوند  ینم
 ندارند.  یپاداش

قطعا شما  ، اوست  دستدر   جانم  هک  یذات  سوگند به: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد
اگر   هکبدانجا  د؛ تاینک یم  یرویپ  انتانینیپش  یھا از سنت  قدم  به  و قدم  وجب  به  وجب
 س  اصحاب». دیشو یم وارد  آن  به  باشند، شما ھم  درآمده  یسوسمار  سوراخ  به  آنان

تابند؟ فرمودند: ک  ا اھلیاند؟ آ یسانک  ما چه  انینیشیمراد شما از پ !للها ا رسولیگفتند: 
 ».جز آنانند؟  یسانک  ! چه یآر«
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ِيَن ِمْن َ�بْلِِهْم قَوِْم نُوٍح وََ�ٍد َوَ�ُمودَ ﴿   ا�َّ
ُ
تِِهْم َ�َبأ

ْ
لَْم يَأ

َ
ْصَحاِب  �

َ
َوقَوِْم إِبَْراهِيَم َوأ

َ�تُْهْم رُُسلُُهْم بِاْ�َّيَِناتِ  َمْدَ�َن َوالُْمْؤتَفَِ�تِ 
َ
�ُْفَسُهْم  �

َ
ُ ِ�َْظلَِمُهْم َولَِ�ْن َ�نُوا � َ�َما َ�َن ا�َّ

 .]۷۰[التوبة:  ﴾٧٠َ�ْظلُِمونَ 
 »است  دهیبودند، نرس  آناناز   شیپ  هک  یسانکخبر «  منافقان  : به یعنی »آنان  ا بهیآ«

از:   است  عبارت  ؟ و آن است  و تأمل  و در خور توجه  تیاھم  یدارا  هک  یخبر و گزارش
 . گرفت  آنھا تعلق  به  آن  در قبال  هک  ییو جزا  شان انینیشیپ  ارنامهک  گزارش
  الجمله یف  اعراب  هکند ک یر مکرا ذ  گروه  شش  انینیشیپ  از آن  خداوند متعال  گاه آن

گاه  شانیھا و از داستان  دهیرا شن  اخبارشان  بودند.  آ
 دند.یرس  تکھال  ، به توفان  لهیوس  به  هک »نوح  قوم«خبر:   اول

 شدند.  نابود ساخته  کمھل  یباد  لهیوس  به  هک »عاد«  : خبر قوم دوم »و«
 گرفتار شدند.مرگبار   بانگ  به  هک »ثمود«  : خبر قوم سوم »و«
 رد و نمرودکمسلط   را بر آنان  پشه أ خداوند  هک »میابراھ  قوم«: خبر  چھارم »و«

 رساند.  تکھال  به  پشه  لهیوس  را به  ملعون
 . را فروگرفت  آنان  بودند و زلزله ÷  بیشع  قوم  هک »نیمد  اصحاب«: خبر  پنجم »و«
 ÷ لوط  قوم  ر و زبرشدهیز  یشھرھا  : مردم یعنی »فاتکمؤت  اھل«: خبر  ششم »و«

 از  هک  جھت  شھرھا را بدان  د. و آنیرسان  شان تکھال  به  با سنگباران أ خداوند  هک
  لیتبد فرود آنھا  فراز آنھا به  هک  یطور  به  گشت  و واژگون  منقلب  برآنان  هیو پا  شهیر

 دند.ینام» فاتکمؤت«شد، 
  معجزات«  گانه شش  فیھا و طوا گروه  آن  امبرانی: پ یعنی »شان امبرانیپ«
  امبرانشیرا پیز »ندک  ستم  آنان  به  هکنبود   ھرگز خدا بر آن  آوردند پس  آنان  یبرا  یروشن
  فر بهک  سبب به »داشتند یروا م  بر خود ستم  آنان  یول«و ھشدار دادند   میب را  آنان

 . امبرانشیاد در برابر پیانق  و عدم أ خداوند

ْوِ�َاُء َ�ْعٍض ﴿ 
َ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن َعِن  َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َ�ْعُضُهْم أ

ْ
يَأ

َ َورَُسوَ�ُ  َ�ةَ َو�ُِطيُعوَن ا�َّ َ�ةَ َو�ُْؤتُوَن الزَّ ُ  الُْمنَْكرِ َوُ�قِيُموَن الصَّ ولَ�َِك َسَ�َْ�ُُهُم ا�َّ
ُ
إِنَّ  أ

 َ  .]۷۱[التوبة:  ﴾٧١ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ ا�َّ
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  ستوده  صفات  آن  دنبال رد، بهکر کرا ذ  منافقان  مهیذم  صفات  یتعال  حق  چون
 »گرندید کی  دوستان  مؤمن  و زنان  مؤمن  و مردان«د: یفرما یم  نموده  انیرا ب  مؤمنان

  هک  یو عامل  متحد استگر ی، با ھمد دوجانبه  و عطوفت  در محبت  ھایشان دل:  یعنی
در   هک چنان  است أل  یخدا  به  مانیو ا  نیار دک،  آوا ساخته جا و ھمکی  را با ھم  شانیا

ھمانند   مؤمن  یبرا  مؤمن« فرمودند: ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیحد
  گاه گرداند، آن یم  مکگر را مستحید  یبعض  از آن  یبعض  هک  است  ساختمان
 »نندک یامر م  معروف  به«  مؤمنان  پس». ردندک  گر داخلیدک یرا در   شان انگشتان

  ید خدایتوح  هکناپسند،  ر وکمن  نه  است  دهیو پسند  معروف  در شرع  هک  آنچه  : به یعنی
  نیدر د  هک  : از آنچه یعنی »رکمن و از«  است  جمله  از آن  یر ویغ  پرستش  کو تر  سبحان

را  دھند و خدا یرا م  اتکز دارند و ینند و نماز را برپا مک یم  ینھ«  ناپسند است

او   و رسول«  است  دستور داده  را بدان  شانیا  هک  آنچه  در انجام »نندک یم  یفرمانبردار
  آن«نند ک یم  یروی، پ است  یتعال  حق  یاز سو  ھمه  هک  یو  یز در اوامر و نواھین »را

خود قرار خواھد   رحمت  را مشمول  آنان  یزود خدا به«؛  اوصاف  نیا  به  موصوف »گروه

 »است  میکو ح  غالب للهھمانا ا«  شیخو  یھا وعده  ، با برآوردن ا و آخرتیدر دن »داد
  ھم  هک؛  است  میک، ح آنان  و مجازات  دادن  بر پاداش  ز، از جملهیبر ھر چ  است  غالب

 دھد. یقرار م  آن  مناسب  یرا درجا  عقاب  مو ھ  پاداش
  نیا  قرار دھد، به  را در عصر ما مورد تأمل  مسلمانان  حالھرکس   البته

  اند و عامل گرفته  فاصله  اوصاف  نیا  ، از مجموعه مسلمانان  عامه  هکرسد  یم  تیواقع
 . است  نیز ھمین  شان و احوال  انحطاط اوضاع

﴿ ُ �َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها وََعَد ا�َّ
َ
الُْمْؤمِنَِ� َوالُْمْؤمَِناِت َجنَّاٍت َ�ْرِي ِمْن َ�ْتَِها اْ�

ْ�َ�ُ  َوَمَساِ�َن َطّيَِبًة ِ� َجنَّاِت َعْدنٍ 
َ
ِ أ  ﴾٧٢َذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيمُ  َورِْضَواٌن ِمَن ا�َّ

 .]۷۲[التوبة: 
:  یعنی »آن  از فرودست  هک  است داده  وعده  ییباغھا  مانیبا ا  و زنان  مردان  خداوند به«

  یھا ز خانهیاند و ن جاودانه  ، در آن است  ینھرھا جار«  آن  یھا و غرفه  درختان  از فرودست
، در  ستیدر آنھا ن  یا یونابسامان  یدیپل  چیھ  هک  است  داده  وعده  یا دهیو پسند »کپا

» عدن  یدر بھشتھا«برند  یسر م به  و رفاه  یبرخوردار  ند و در اوجیز یم  آنھا خوش
  قول به» عدن«ندارد.   یانیو پا  انقطاع در آنھا ھرگز  اقامت  هک  دانی: جاو یعنی:  عدن
  است  آمده س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثیحد . در است  در بھشت  یشھر  : نام راجح
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؟  است  چگونه  آن  ساختمان  هکد ییبگو  ما از بھشت به !للها ا رسولی؛  میگفت«فرمود:   هک
  آن  یگھای، ر است  کمش  ، مالط آن است  از نقره  یاز طال وخشت  یفرمودند: خشت

و  برخوردار شده د، خوشیدرآ  آن  به  هکھرکس  ، زعفران  آن  کو خا  اقوتید و یمروار
  شود و نه یم  ھنهک  شیھا جامه  د، نهریم ید و نمیز یم  ند، جاودانهیب ینم  یھرگز آزار

  ، بزرگتر استالله«  یسو »از«  کھرچند اند »یا یو خشنود«». رود یم  نیاز ب  اش یجوان

  شانیرا ایز  است  داده  شانیا  به  خداوند متعال  هک  یا یبھشت  یھا نعمت  نیا »ھمه از
ـ   یجسمان  ز از لذاتیچ  چیمسلما ھشوند و  یم  منیا  یتعال  یبار  از خشم  شهیھم  یبرا

را یز  ستیبرابر ن  یتعال  حق  یاز سو  یا یخشنود  نیمترکباشد ـ با   بزرگ  هک  ھرچند ھم
و   یبھشت  یباغھا »نیا«  است  یو سعادت  یھر رستگار  سبب  خداوند متعال  یرضا

  هک  یگرید  یابیامکو   یرستگار و ھر» است  بزرگ  یابیامک  ھمان«  یتعال  حق  یخشنود
 باشد. یم  آن  پندارند، دون یم  یو رستگار  یابیامکرا   آن  مردم

 ص خدا  رسول  هک  است  آمده س دیسع یاب  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
ند: یگو یم ! بھشت  اھل  ید: ایفرما یم  بھشت  اھل  به  خداوند متعال« فرمودند:

ا ید: آیفرما ی. م توست  در دست  ر ھمهیو خ  میحاضر  فرمان  پرودگار ما! به یا  کیلب
م ینباش  یراض  هک  است  شده  ند: پروردگارا! مگر ما را چهیگو ید؟ میشد  یراض

 عطا  تاز مخلوقات  کی  چیھ  به  هک  یا دهیبخش  ییزھایما چ  تو به  هک یدرحال 
مگر  ند: پروردگارا!یگو ی؟ م نمکرا عطا ن  نیشما بھتر از ا  ا بهید: آیفرما ی؟ م یا ردهکن

  آن و بعد از  را بر شما روا داشته  ام ید: خشنودیفرما ی؟ م است  نیز بھتر از ایچ  چه
 ».رمیگ ینم  ھرگز بر شما خشم

اَر َوالُْمَنافِقَِ� َواْغلُْظ َعلَيِْهمْ ﴿  َها ا�َِّ�ُّ َجاهِِد الُْكفَّ ُّ�
َ
َواُهْم َجَهنَّمُ  يَا �

ْ
َو�ِئَْس  َوَمأ

 .]۷۳[التوبة:  ﴾٧٣الَْمِص�ُ 
 ایتا   با آنھاست  دنیفار؛ جنگکجھاد با  »نکجھاد   و منافقان  افرانکبا  امبر!یپ  یا«

حدود بر   و بر پاداشتن  حجت  ، اقامه بپردازند. و جھاد با منافقان  هیا جزیشوند،   مسلمان
شوند  یم  بکمرت حدود را  اقامه  موجبات  هکاند  یسانک  نیشتریب  را آنانیز  است  آنان
  و خشونت  یدگرگون  شدت : غلظت» نک  غلظت  و بر آنان«ترسند  ینم  یتعال  از حق  هکچرا

؛  اما در آخرت »و«باشد   نیچن نید ایا بایدر دن  دو گروه  نیبا ا  رفتار مؤمنان ! ی. آر است
د: یفرما یم س  طالب یاب ابن یعل !« است  یبد سرانجام  و چه  است  دوزخ  گاھشانیجا«
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  یبرا  یری: شمش ختیر برانگیشمشرا با چھار  ص خود  رسول  متعال  یخدا«
  یبرا  یریو شمش  منافقان  یبرا  یریشمش ، تابک  فار اھلک  یبرا  یری، شمش انکمشر

  تیروا  نیارد. از ک  را تالوت  چھار گروه  نیا جھاد با  مربوط به  اتیآ  گاه آن». انیباغ
  هیعل  ند، جھاد مسلحانهیرا اظھار نما  شان نفاق اگر  منافقان  هکشود  یدانسته م  نیچن

 . است  یر طبریجر ابن  ؛ انتخاب قول  نیو ا  است  الزم  آنان

ِ َما قَالُوا َولََقْد قَالُوا َ�َِمَة الُْ�ْفرِ َوَ�َفُروا َ�ْعَد ﴿ وا بَِما لَْم َ�ْلُِفوَن بِا�َّ إِْسَ�ِمِهْم َوَهمُّ
ُ َورَُسوُ�ُ ِمْن فَْضلِهِ  َ�َنالُوا ْ�نَاُهُم ا�َّ

َ
ْن أ

َ
�ْن  فَإِْن َ�ُتوُ�وا يَُك َخْ�ًا لَُهمْ  َوَما َ�َقُموا إِ�َّ أ

�َْيا َواْ�ِخَرةِ  ِ�ًما ِ� ا�ُّ
َ
ُ َعَذابًا أ �ُْهُم ا�َّ ٍ َوَ� َوَما لَُهْم  َ�َتَولَّْوا ُ�َعّذِ رِْض ِمْن َوِ�ّ

َ
ِ� اْ�

 .]۷۴[التوبة:  ﴾٧٤نَِص�ٍ 
  انیب ، در اتیاز روا  یکیفر را. در ک  سخن »اند نگفته  هکخورند  یخدا سوگند م  به«
  هکشد   نازل  از منافقان  یکی  سخن  سبب به  هیآ  نی: ا است  آمده  مهیرک  هیآ  نزول  سبب
ما ھستند   دگانیوبرگز  سروران  هکما ـ   برادران  به  نسبت  : اگر محمد در سخنانش گفت

گاه  یو  سخن  نیاز ا ص خدا  رسول ! می، ما بدتر از درازگوش باشد پس  ـ صادق شدند   آ
در «.  است  ز را نگفتهیفرآمک  سخن ن یا  هکرد ک  سوگند خوردن  به  شروع  آن  ندهیگو  یول

از   و پس«  میردک  انیب  هک  است  یسخن  ھمان  و آن »اند فر را گفتهک  قطعا سخن  هک  یحال
  هکرا   ، آنچه شان اسالم  بودن  حیصح  فرض : بر یعنی »اند دهیفر ورزک  آوردنشان  اسالم

  یارکو قصد «اند  ردهکفر ک، اظھار  از اظھار اسالم ا بعدیاند،  داده  انجام  فر استک  موجب
بود از سوء قصد   عبارت  قصدشان  نی: ا یقول  به »نشدند  آن  انجام  به  موفق  هکاند  ردهکرا 
  از منافقان  تن  دوازده  هک،  کتبو  از غزوه  بازگشت  راه در ص خدا  رسول  جان  به

خود   خدا از فضل  هک برنخاستند مگر بر آن  ییجو  بیع  به و«بودند   آن  دھنده  سازمان

برنخاستند،   ییجو  بیو ع  ار و اعتراضکان  : به یعنی »یو  و رسول  از ساختین یرا ب  آنان
  است  عبارت  ار و آنکو ان  سزاوار اعتراض  نه  است  شیثنا و ستا درخور  هک  مگر بر آنچه

  فیاز تشر  را قبلیز  شیخو  را از فضل  آنان  و رسولش أ خداوند  ساختن ازین یاز: ب
بعد از   یبردند ول یسر م به  شتیمع  یدر تنگ  ، آنان نهیمد  به ص خدا  رسول  یآور
و   یبھبود  رو به  شان یزندگ  ردند، وضعک  ھجرت  نهیمد  به ص خدا  رسول  هک آن

بھتر   شان برای«  شان از نفاق» نندک  اگر توبه  پس«ار شد یبس  شان نھاد و اموال  شیگشا
  مانیو ا  از توبه »برتابند  یو اگر رو«زنند  یوپا م دست  در آن  هک  ینفاق  نیا از »است
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  و به  شتنکبا  »ایدر دن  کدردنا  یعذاب  ند بهک یم  را عذاب  آنان خداوند«
در   شان برایو «  دوزخ  با عذاب »آخرت«در  »و«  مؤمنان  دست به  شان درآوردن  اسارت

 دھد.  شان نجات  یالھ  عذاب از  هک» ستین  یرینص و  یول  چیھ  نیزم

اِ�ِ�َ ﴿  َ�نَّ َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن الصَّ دَّ َ لَ�ِْن آتَانَا ِمْن فَْضلِهِ َ�َصَّ  ﴾٧٥َوِمنُْهْم َمْن َ�َهَد ا�َّ
 .]۷۵[التوبة: 

  اگر از فضل  هکاند  با خدا عھد بسته  هکاند  یسانک«  : از منافقان یعنی »و از آنان«
و از   میدھ یم  ند، قطعا صدقهکما عطا   به«  و ثروت  : از مال یعنی »شیخو

 . صالح  و عمل  مانیا  لهیوس  به أ خداوند  یبرا  یرگزارکبا ش »شد  میخواھ  ارانکوکین
  نهیمد  یاز اھال  یکی  درباره  هیآ  نی: ا است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب

ردند. کمسجد ضرار را بنا   هکبود   یسانکشد و او از   نازل  حاطب بن ثعلبه  نام به
و   و حسن  عباس از ابن  د آنیرا با اسان  حاطب بن ثعلبه  اختصار داستان  به  یرطبریجر ابن

  امامه یاز اب  یفی، اما با سند ضع لیتفص  را به  داستان  نیا  و سپس  نموده  تیروا  قتاده
:  آمد و گفت ص خدا  نزد رسول  حاطب  بن  : ثعلبه است  ردهک  نقل  نیچن  یباھل

شما را   هک  یذات  را سوگند بهیدارد ز  یارزان  یمال  من  به  هکد یاز خدا بخواھ !للها ارسولی
  از آن را  یحق یھر ذ  ند، قطعا حقک  تیعنا  یمال  من  ، اگر او به است  ختهیبرانگ  حق  به

را   ر آنکش  هک  یکاند  مال ! ثعلبه  یبرتو ا  یوا«فرمودند:  ص خدا  داد. رسول  خواھم
:  او گفت  یول». آورد یرا نتوان  ر آنکش  تاب  هک  است  یاریبس  گزارد، بھتر از مال  یبتوان

  رسول  د. پسینک  درخواست  گونه  نیا  من  یاز خدا برا  هک  نمک یم  الله! التماس ا رسولی
از   د: پسیگو یم  یراو». دار  یارزان  یمال  ثعلبه  به بارالھا!«ردند: کدعا   نیچن ص خدا
و   یزود به  رمھا و حشراتک  هک چنان  گوسفندان را پروراند و آن   یگوسفندان  ، ثعلبه آن
بر آنھا   نهی، مد یمدت  کدر اند  هکردند تا بدانجا کثر کت نند،ک یثر مکو ت رشد  یانبوھ  به

او   گوسفندان  ، باز ھم رفت  رونیصحرا ب  به  نهینھا از مدآ بناچار با  آمد و ثعلبه  تنگ
  وحوش از حول  او باز ھم  هکبود   یفزون  روبه  روند چنان  نیشتر شدند و ایشتر و بیب

شد  یحاضر م  یا نماز جمعه  به  نه  هکد یار او بدانجا انجامک،  ، سرانجام دورتر رفت  نهیمد
بر   یوا  یا«فرمودند:  ص خدا  رسول  هکبود   ھنگام  نیدر ا . یا جنازه  به  و نه
 !». حاطب  بن بر ثعلبه  یوا  یا ! حاطب بن ثعلبه

 و  اموال  اتکز  یآور جمع  یرا برا س  از اصحاب  دو تن ص  حضرت  آن  سپس
 ز آمدند و از اوین  نزد ثعلبه  دو تن  فرستادند، آن  یو نواح  اطراف  ، به مردم  احشام
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  یزید، چیا گذاشته  نامش  اتکشما ز  هک  : آنچه او گفت  یرا بپردازد ول  اتشکستند تا زخوا
  بازگشتند و چون  نهیمد  دو به  سرباز زد. آن  اتکز  ، از دادن گونه  نیبد ! ستین  هیجز جز
  یا«ند، فرمودند: یبگو  یسخن  شانیبا ا  هک از آن  دند، قبلیرا د  شانیا ص خدا  رسول

رد. ک  نازل  یو  را درباره  هیآ  سه  نیا أل  یخدا  هکبود   ھمان». ! حاطب  بن  بر ثعلبه  یوا
بر   ی: وا گفت  یو  آمد و به  ینزد و  رنگد ید بیرا شن  اتیآ  نیا  هک  ثعلبه  انکیاز نزد  یکی

  هکبود   د: ھمانیگو یم  ی. راو است  شده  نازل  هیآ  نی... وا نیتو ا  درباره ! ثعلبه  یتو ا
ا ی:  رد و گفتک  میتقد ص خدا  رسول  را به  شیخو  مال ات کآمد و ز  نهیمد  به  ثعلبه

 ص خدا  . اما رسول نمک یشما م  میتقد  کنیا  هک  است  من  مال  اتکز  نیالله! ا رسول
  شروع  . ثعلبه است  ردهک  تو منع  اتکز  رفتنیمرا از پذ أل  یخدا فرمودند:  یو  به  خطاب

از  ص خدا  رد، رسولک  التماس  ھرچه  یافشاند ول یم  کرد و بر سر خود خاک  ستنیگر  به
  یاز و  شیز در عھد خوین س  قیر صدک، ابوب شانیبعد از ا  رفتند. سپسینپذ  یو

  درخالفت،  رفتند و سرانجامینپذ  یز از وین س  و عثمان س ، بعد از او، عمر رفتینپذ
 مرد. س  عثمان

ا آتَاُهْم ِمْن فَْضلِهِ َ�ِلُوا بِهِ َوتََولَّْوا وَُهْم ُمْعرُِضونَ ﴿   .]۷۶[التوبة:  ﴾٧٦فَلَمَّ
  یسوگند  سکو بر ع »دندیورز  بخل  د، بدانیبخش  آنان  به  شیخو  از فضل  چون  پس«

  حق  از طاعت »برگشتند  نانک و اعراض«ندادند   را صدقه  از آن  یزیبودند، چ  خورده  هک
 مصر بودند.  شیخو  اعراض  نیبر ا  هک ی، درحال یتعال

َ َما وََعُدوهُ َو�َِما َ�نُوا ﴿  ْخلَُفوا ا�َّ
َ
ْ�َقَبُهْم نَِفاقًا ِ� قُلُو�ِِهْم إَِ� يَوِْم يَلَْقْونَُه بَِما أ

َ
فَأ

 .]۷۷[التوبة:  ﴾٧٧يَْ�ِذبُونَ 
  یرو  ردند و از آنک  را با خداوند خالف  شیخو  وعده  هک آن  یسزا  ، به جهیدر نت«

را   نفاق  یامدھاینند ـ پک یدار میاو را د  هک  یـ تا روز  ھایشان دلگفتند، در  یم  دروغ هک
  ، به دروغ  یگریو د  وعده  خلف  یکی،  است  لیدو دل  سزا به  نیا  پس »گذارد یباق
  نفاق  یھا از نشانه  را دو نشانه  و دروغ  وعده  خلف ص خدا  ، رسول جھت نیھم

  ھایشان دلر را د  نفاق  یامدھای، پ شان بخل  یسزا  به  متعال  یخدا ! یاند. آر ردهک یمعرف
  یا معنینند.ک یم  مالقات أل  یبا خدا  هک  ی، روز گذاشت  یباق  امتیمستمرا تا روز ق

جز   یزیچ  شان نفاق  را سببیگذارد ز  یباق  ھایشان دلدار در یپا  ی، نفاق : بخل است  نیا
 نبود.  بخل
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ُم الُْغُيوِب ﴿  َ َع�َّ نَّ ا�َّ
َ
َ َ�ْعلَُم ِ�َُّهْم َوَ�َْواُهْم َوأ نَّ ا�َّ

َ
لَْم َ�ْعلَُموا أ

َ
 .]۷۸[التوبة:  ﴾٧٨�

 در مورد »داند یرا م  شان یخداوند راز و نجوا  هک«  منافقان »اند ا ندانستهیآ«
و خداوند «  اسالم  نیو بر د  شان ارانی، بر ص  رمکامبرایبر پ  زدن  طعنه

  یزند ـ بر و یسر م  از منافقان  هک  آنچه  جمله ز ـ ازیچ  چیھ  پس »بھاستیغ  یدانا
 ماند. ینم  یمخف

ِيَن َ� ﴿  َدقَاِت َوا�َّ وِِّ�َ� ِمَن الُْمْؤِمنَِ� ِ� الصَّ ِيَن يَلِْمُزوَن الُْمطَّ َ�ُِدوَن إِ�َّ ا�َّ
ِ�مٌ  ُجْهَدُهْم فَيَْسَخُروَن ِمنُْهمْ 

َ
ُ ِمنُْهْم َولَُهْم َعَذاٌب أ  .]۷۹[التوبة:  ﴾٧٩َسِخَر ا�َّ

و   لیم  به  هکرا   یداوطلب  ، مسلمانان : منافقان است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
دادند، مورد  یم  افلهن  صدقه  طور داوطلبانه ـ به  فرض  اتکبر ز  خود ـ افزون  رغبت
 خود را  از مال  یکز اندی، چ از مؤمنان  یکی  دادند و چون یو تمسخر قرار م  طعن

و  ! است ازین یب  بس  یو  صدقه  نیگفتند: خدا از ا یم  رد، منافقانک یم  صدقه  داوطلبانه
  نیگفتند: ا یم زنان  طعنه  رد، باز ھمک یم  را صدقه  یاریبس  مال  شانیاز ا  یکیاگر 

  ! ھمان است  خدا نبوده  یبرا  خالصانه  یو  و صدقه  ردهک  نیا چنیر  یفقط از رو  شخص
  بیند و عریگ یم  بیع  در صدقات  مؤمن  بر داوطلبان  هک یسانک«شد:   نازل  هکبود 

و  »ابندی ینم«  ردنک  صدقه  یرا برا  یزیچ »شان توان  اندازه  جز به  هک  یسانکرند بر یگ یم
را مورد تمسخر قرار   و آنان«  است  شان و زحمت  رنج  دست  حاصل  ھم  کاند  مال  آن

  هکرا   یسانک  نند و ھمک یم  انفاق  مک  هکرا   یسانک  ، ھم منافقان  : آن یعنی »دھند یم
خدا «:  هک  است  نیآنھا ا  یسزا دھند؛ ینند، مورد تمسخر قرار مک یم  ار انفاقیبس

تمسخر   نیو در برابر ا  ردهک  شان یو رسوا  لی: خوار و ذل یعنی »ردک  تمسخرشان
 . آخرت در »است  کدردنا  یعذاب  شان برایو «دھد  یم  شان یجزا

 ﴿ ُ ةً فَلَْن َ�ْغفَِر ا�َّ ْو َ� �َْسَتْغفِْر لَُهْم إِْن �َْسَتْغفِْر لَُهْم َسبْعَِ� َمرَّ
َ
 لَُهمْ  اْسَتْغفِْر لَُهْم أ

ِ َورَُسوِ�ِ  �َُّهْم َ�َفُروا بِا�َّ
َ
ُ َ� َ�ْهِدي الَْقوَْم الَْفاِسقِ�َ  َذلَِك بِ�  .]۸۰[التوبة:  ﴾٨٠َوا�َّ

بر  أ ھرگز خداوند »ینخواھ  آمرزش  چه  یبخواھ  آمرزش  آنان  یبرا  چه«
  منافقان  یبرا ص امبریپ  از جانب  آن  و عدم  خواستن : آمرزش یعنیآمرزد.  ینم  آنان

 ص امبریپ  هکرا ندارند   نیا  یستگیآنھا شا  هک  جھت  بدان  است  سانکی
 اگر ھفتادبار«قرار دھد   را مورد مغفرت  آنان  سبحان  یا خدایبخواھد،   آمرزش  شان برای

ھرگز   سبحان  ی: خدا یعنی »آمرزد یرا نم  ، خداوند ھرگز آنان ینک  طلب  آمرزش  آنان  یبرا
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  اد، آمرزشیز و اصرار  یار و با پافشاریبس  دفعات  به  شان برایآمرزد، ھرچند  ینم  برآنان
، عدد  اعراب  هک  روست ازآن ر عدد ھفتادکو ذ  ستیمراد، عدد ھفتاد ن  . پس یبخواھ

  هک  است  آن  سبب به«  بر آنان  دنیامرزین »نیا« برند یار مک به  ثرتک  ھفتاد را در مبالغه
خدا و   به  فرشانک،  آنان  آمرزش  عدم  : سبب یعنی» اند دهیورز فرک  خدا و رسولش  به  آنان

  : متمردان یعنی »را  فاسقان  و خدا گروه«  ستین  یآمرزش  افرانک  یبرا و  است  یو  رسول
  موفق،  شیخو  فسق  سبب  به  را آنانیز »ندک ینم  تیھدا«را   و فرمان  اطاعت از  خارج

 شوند. یبرساند، نم  مطلوب  آنھا را به  هک  یراھ  افتنی  به

ْمَوالِِهْم .فَرَِح ﴿ 
َ
ْن ُ�َاهُِدوا بِأ

َ
ِ َوَ�رُِهوا أ الُْمَخلَُّفوَن بَِمْقَعِدهِْم ِخَ�َف رَُسوِل ا�َّ

ّرِ  ِ َوقَالُوا َ� َ�نْفُِروا ِ� اْ�َ �ُْفِسهِْم ِ� َسبِيِل ا�َّ
َ
ا قُْل نَارُ  َو� َشدُّ َحرًّ

َ
لَْو َ�نُوا  َجَهنََّم أ

 .]۸۱[التوبة:  ﴾٨١َ�ْفَقُهونَ 
 آنان »شدند  خدا شادمان  از رسول  خود پس  ینینش  خانه  ، به گذاشتگان  یبرجا«

  بارسول  ی، آنھا را از ھمراھ نیلع  طانیو ش  ، نفاق یپرور ، تن یتنبل  هکبودند   یمنافقان
  در خانه  هکخواستند   اجازه ص خدا  لذا از رسول  بازداشت  کتبو  در غزوه ص خدا
و در   داده  اجازه  آنان  ز بهین ص خدا  وندند. رسولیجھاد نپ  اروانک  نند و بهیبنش
از   و تخلف ص خدا  بعد از رسول  نشستن  نیبا ا  گذاشتند و آنان  برجاشان  نهیمد

نند، کخدا جھاد   خود در راه  جان و  با مال  هک نیو از ا«شدند   جھاد، شادمان
  ، عدم و جان  بر مال  شان و بخل  از جھاد، حرص  شان نفرت  نیا  سبب »داشتند  راھتک
  برادران  به  منافقان »دینرو  رونیگرما ب  نیو گفتند: در ا«بود   شان و نفاق  واخالص  مانیا

را  گریو ھمد  نموده  جھاد سست  به  گفتند تا آنھا را از رھسپردن  نیچن  در نفاق  شیخو
گفتند تا   مؤمنان  را به  سخن  نیا اینند. ک  سفارش  خدا و رسولش  با فرمان  مخالفت  به

:  یعنی »ابندی، اگر در گرمتر است  جھنم  بگو: آتش«نند ک  را در جھاد سست  شانیا  عزم
  آن  به  هک  جھنم  آتش ه ک یحال د، دریزیگر یم  کاند  یگرما  نیاز ا  چگونه ! منافقان  یا

فرار   آن از  نونکا  ھم ه ک  د ماند، از آنچهیخواھ  در آن  د شد و جاودانهیوارد خواھ
ر یناپذ  انیو پا  ینامتناھ  است  ییگرما  دوزخ  را آتشیز  تر است د، گرمتر و سوزانینک یم

  یابد  یود را در مشقتخ ، کاند  یاز مشقت  ماندن  مصون  یبرا  هک  یسکنا یقی  پس
 . تر است جاھل  یافگند، از ھر جاھل یم
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نَاٗر� ﴿ : هیآ ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
بر   ھزار سال  سبحان  یخدا«فرمودند:   گاه را خواندند، آن ﴾ۡ�َِجاَرةُ ٱوَ  �َّاُس ٱَوقُوُدَها 

شد،   تاسرخ  برافروخت  گر بر آنید  ھزار سال  شد، سپسد یتا سپ  برافروخت  دوزخ  آتش
  است  اهیس  ھمانند شب  دوزخ  شد لذا آتش  اهیتا س  افروخت  گر بر آنید  ھزار سال  گاه آن

 ».تاباند یبر نم  یروشن  آن  یھا و شعله

 .]۸۲[التوبة:  ﴾٨٢ونَ فَلَْيْضَحُكوا قَلِيً� َوْ�َبُْكوا َكثًِ�ا َجَزاًء بَِما َ�نُوا يَْ�ِسبُ ﴿ 
 اریبخندند و بس  یکاند«ھا  یو نافرمان  یاز معاص »ردندک یم  آنچه  یسزا  به  پس«

 ، ستیار خواھند گرید و بسیخواھند خند  مک  در آخرت  : منافقان یعنی »ندیبگر
  نیا دند ویخند یار میو بس  و تمسخر گرفته  یباز  خود را به  نیا دیدر دن  هک  گونه ھمان

 . و محتوم  یقطع  است  یامر

بًَدا ﴿ 
َ
َذنُوَك لِلُْخُروِج َ�ُقْل لَْن َ�ْرُُجوا َمِ�َ �

ْ
ُ إَِ� َطا�َِفٍة ِمنُْهْم فَاْسَتأ فَإِْن رََجَعَك ا�َّ

ا ٍ� فَاْ�ُعُدوا َمَع  َولَْن ُ�َقاتِلُوا َمِ�َ َعُدوًّ َل َمرَّ وَّ
َ
 ﴾٨٣اْ�َالِفِ�َ إِنَُّ�ْم رَِضيُتْم بِالُْقُعودِ أ

 .]۸۳[التوبة: 
  لیدل »باز آورد  از آنان  یگروھ  یسو به«  کتبو  از غزوه »اگر خدا تورا  پس«

از   یسانکرا یز  آنان  ھمه  یسو به  از آنان)، نه  یگروھ  یسو فرمود: (به  هک نیا
  ز جھاد نادما  یمان و واپس  و از تخلف  ردهک  توبه  شیخو  از نفاق  هکبودند   منافقان

از تو «  منافق  گروه  ، آن بعد ازآن »و«  یبازگشت  کاگر از تبو ! یآر شدند.
شماھرگز «:  آنان  به »خواستند، بگو  اجازه«  یگرید  در غزوه  ھمراھت »آمدن رون یب  یبرا

 »ردکد ینبرد نخواھ  یدشمن  چیبا ھ  من  د شد و ھرگز ھمراهینخواھ  خارج  با من
  تیممنوع نیا  ، ھمچنان است  آنان  یمعنو  مجازات  نیجھاد، اول  از شرف  تیمحروم پس

را شما یز«  است زیخ ز و فتنهیبرانگ  ، مفسده با مؤمنان  شان یھمراھ  هک  است  جھت  بدان
 »نانینش با خانه  ھم  نونکا  پس«  کتبو  در غزوه »دیشد  یراض  نشستن  بار به  نینخست

بازماندند، در   کتبو  غزوه  به  عذر، از رفتن  لیدل  به  هک  انکودک، زنان و  مارانی: با ب یعنی
 ».دینیبنش«  خانه

 ﴿ ِ بًَدا َوَ� َ�ُقْم َ�َ َ�ْ�ِه
َ
َحٍد ِمنُْهْم َماَت �

َ
ِ َورَُسوِ�ِ  َوَ� تَُصّلِ َ�َ أ إِ�َُّهْم َ�َفُروا بِا�َّ

 .]۸۴[التوبة:  ﴾٨٤َوَماتُوا َوُهْم فَاِسُقونَ 
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  هک«  : ازمنافقان یعنی »از آنان  کی  چیو ھرگز بر ھ«:  است  نیا  منافقان  مجازات  نیدوم
  شد، آن یم  دفن  یسک  یوقت  هکبود   قبال چنان »ستینا  رد، نماز نگذار و بر سر قبرشیبم

از   هیآ  نیدر ا  یردند ولک یدعا م  شیستادند و برایا یم  یبر سر قبر و ص  حضرت
  ، چون پس  آن شدند. از  منع  یبر و  ردنک منظور دعا  به  یبر سر قبر ھر منافق  ستادنیا

ردند، اگر از او ک یم  سؤال  یمتوف  تیشخص  شدند، در باره یم  فراخوانده  یا جنازه  به

 :هبا  مكشأن«گفتند:  یم  انشکینزد  به  ر آنیگزاردند، در غ یشد، بر او نماز م یم  شیستا

  شخص  بر جنازه س عمر  نیگزاردند. ھمچن ینم نماز  و بر آن» تان د و جنازهیشما دان
  نی، ام فهیرا حذیبر او نماز نگزارد ز س  مانی  بن  فهیحذ گزارد تا ینماز نم  الحال  مجھول

  به  آنان  هکچرا«  شناخت یقا میدق  شان تیو ھو  نام  را به  بود و منافقان ص امبریراز پ

 ص  حضرت  آن  منع  علت  است  نیا  پس »مردند  فسق  حال در افر شدند وکاو   خدا و رسول
  منافقان  یتعال  حق  گونه نی. بد بر سر قبر آنان  ستادنیو ا  منافقان  بر مرده  از نمازگزاردن

  شیخو  نیدر د  یافر گاھکرا ینمود ز  ز وصفین  فسق  فر، بهک  به  نمودن  وصف را بعد از
  منافق ، است  منافقان  از اوصاف  هک  و خباثت  ، جبن رنگی، ن ، نفاق ، اما دروغ است داریپا

 . است  دهیتر گردان ستیتر و ناشا ز زشتیافر نکرا از 
 س  الخطاب  بن از عمر«د: یگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  ابن

  به ص خدا  مرد، رسول  نهیمد  منافقان  ردهکسر  یاب بن اللهعبد  فرمود: چون  هک  دمیشن
 پا به  حاضر شدند و چون  یو  شدند و بر جنازه  دعوت  یبر و  نماز جنازه  خواندن

نماز   یاب  بنلله خدا عبدا  ا بر دشمنی: آ گفتم  شانیا  نماز بگزارند، به  یستادند تا بر ویا
او   نیننگ  یھا ارنامهکو   امیا  گونه نیبود؟ بد  ... سخن نی... و ا نیا  ندهیگو  هکد یگزار یم

  یفرمودند: ا ، ار گفتمیبس  ردند تا چونک یم  تبسم ص خدا  و رسول  شمردم یرا بر م
  گفته  من  ، به ام شده  ر ساختهیمخ  یتعال  حق  از بارگاه  بدار، آخر من  از من  دست عمر!

ۡو َ� �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن �َۡسَتۡغفِۡر لَُهمۡ  ۡسَتۡغفِرۡ ٱ﴿ : شده
َ
و   یبخواھ  آمرزش  بر آنان  هچ« :﴾لَُهۡم أ

» آمرزد ینم  ، ھرگز خداوند برآنان یبخواھ  ھفتاد بار آمرزش  شان برای، اگر  ینخواھ  چه
قطعا شود،  یم  یو  آمرزش  سبب  ام یخواھ  از ھفتاد بار آمرزش  شیب  هک  اگر بدانم  پس

بر سر   ردهک  عتیرا مشا  یو  هنماز خواندند و جناز  یبر و  گاه آن ! میافزا یبر ھفتاد بار م
خود بر   از جرأت  د: منیگو یم س عمر شدند.  فارغ  یو  نیستادند تا از تدفیا  قبرش
  به  یداناترند ـ ول  میگو یم  آنچه  به  ـ و خدا ورسولش  شدم  در شگفت ص خدا  رسول
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َحٖد ﴿ شد:  نازل  هیدو آ  نیا  هک  نگذشت  شیب  یزمان  کاند  هکخدا سوگند 
َ
ٰٓ أ َوَ� تَُصّلِ َ�َ

 ِ ٰ َ�ۡ�ِه بَٗدا َوَ� َ�ُقۡم َ�َ
َ
اَت �   چیبر ھ ص خدا  رسول  بعد از آن. ]۸۴[التوبة:  ﴾ۦٓۖ ّمِۡنُهم مَّ

 ».نگزاردند  نماز جنازه  یمنافق
نماز   هک  ھست زین  قتیحق  نیانگر ای، مقابلتا ب بر منافقان  از نمازگزاردن أل  یخدا  ینھ
:  است  آمده  فیشر  ثیحد در  هک باشد چنان یم  مؤمنان  ھا در حق قربت  نیتر از بزرگ  جنازه

 و  راط (پاداش) استیق  کی  شیبرا حاضر شود،  تیبر م  تا نماز گزاردن  جنازه  به  سکھر «
شد   دهیپرس ص خدا از رسول». راط استیق دو  شیبماند، برا  یو  دفن  ھنگامتا ھرکس 

». احد است  وهکآنھا ھمانند   نیتر کوچک« ؟ فرمودند: ستیراط چیدو ق  آن  هک
بر سر قبر   ستادنیا  لتیفض  به  راجع س  عثمان  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن
  شدند، بر سر قبرش یم  فارغ  مرده  از دفن  چون ص خدا  : رسول است  آمده  مؤمن

  مسئلت  یداریپا  شید و برایبخواھ  آمرزش  برادرتان  یبرا«فرمودند:  یستادند و میا یم
 ».ردیگ یقرار م  پرسش مورد  نونکا را او ھمید زینک

ْوَ�ُدُهمْ ﴿ 
َ
ْمَوالُُهْم َوأ

َ
ْن ُ�عَ  َوَ� ُ�ْعِجبَْك أ

َ
ُ أ َما يُرِ�ُد ا�َّ �َْيا َوتَزَْهَق إِ�َّ َ�ُهْم بَِها ِ� ا�ُّ ّذِ

�ُْفُسُهْم وَُهْم َ�فُِرونَ 
َ
 .]۸۵[التوبة:  ﴾٨٥�

آنھا  خواھد یخدا م  هک  ستین  نیندازد، جز این  شگفت  تو را به  آنان  و فرزندان  و اموال«
  هیآ نیر ایر نظیتفس »رود  رونیفر بک  در حال  ند و جانشانک  ا عذابیدر دن  آن  لهیوس  را به

د یکتأ  یبرا  آن رارکت«د: یگو یم  رار آنکت  متکدر ح  ی. نسف ) گذشت۵۵(  هیدر آ  مهیرک
در   هیھر آ  هک  حال نیباشد، در ع  را در نظر داشته  یمعن  نیا  شهیھم  تا مخاطب  است

  مجازات  نیانگر سومیب ، هیآ  نیا  هک آن  خود را دارد، از جمله  خاص  امیخود پ  یجا
 ».است  منافقان  یمعنو

ْوِل ِمنُْهْم ﴿ ولُو الطَّ
ُ
َذنََك أ

ْ
ِ وََجاهُِدوا َمَع رَُسوِ�ِ اْستَأ ْن آِمُنوا بِا�َّ

َ
نْزِلَْت ُسوَرةٌ أ

ُ
�َذا �

 .]۸۶[التوبة:  ﴾٨٦َوقَالُوا َذْرنَا نَُ�ْن َمَع الَْقاِعِدينَ 
 »شود نازل«  است» برائه»  سوره  یعنی،  سوره  نی: مراد ھم یقول  به »یا سوره  و چون«

  دشمنان  هیعل »دینکجھاد   امبرشیبا پ  د و ھمراهیآور  مانیخداوند ا  : به هک«  مضمون  نیبد
  شان رؤسا و بزرگان ای،  نتکو م  و ثروت  مال  : صاحبان یعنی »شان توانمندان« أ خدا  نید
ما با   هکند: بگذار یگو یم خواھند و یم  ازهاز تو عذر و اج«  آنھاست  یسو به  مردم  چشم  هک
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  ؛ ھمچون معذور از جنگ  ماندگان  یما با برجا  هک  بده  : اجازه یعنی »میباش  نانینش  خانه
 . میباش  معاف  جنگ با تو در  یو از ھمراھ  مینیر بنشیگ نیزم  مارانیضعفا و ب

ْن يَُ�ونُوا َمَع اْ�ََوالِِف ﴿ 
َ
 ﴾٨٧بَوُطبَِع َ�َ قُلُو�ِهِْم َ�ُهْم َ� َ�ْفَقُهونَ َرُضوا بِأ

 .]۸۷[التوبة: 
و   نفاق  سبب  : آنھا به یعنی »باشند  نانینش  با خانه  هکشدند   یراض  نیا  به«

 سر  پشت  هک نیدند از ای، ابا نورز است  ھایشان دلدر   هک  یو جبن  کو ش  یباطن  یماریب
و «بمانند   ینند، باقک یم  ینیجانش  ھا از مردان در خانه  هک  یبا زنان ص خدا  رسول

در « اند ردهک  را انتخاب  فر و نفاقکخود   هکرو   از آن »است  شده  مھر زده  ھایشان دلبر

از   تخلف و در  یو سعادت  یرستگار  بفھمند؛ در جھاد چه  هک »ندارند  کدر  قدرت  جهینت
 . است  نھفته  یو شقاوت  ینابود  جھاد؛ چه

�ُْفِسِهمْ ﴿
َ
ْمَوالِِهْم َو�

َ
ِيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بِأ ولَ�َِك لَُهُم اْ�َْ�َاُت  لَِ�ِن الرَُّسوُل َوا�َّ

ُ
 َوأ

ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ 
ُ
 .]۸۸[التوبة:  ﴾٨٨َوأ

جھاد   به بھتر از آنانند،  هک  یسانکردند، ک  از جھاد تخلف  منافق  گروه  نیاگر ا »یول«
جھاد  خود  یو جانھا  اند، با اموال آورده  مانیبا او ا  هک یسانکامبر و یپ«:  یعنیبپاخاستند؛ 

ھا یخوب  ھمه  : شامل راتیخ »است  آنان  یبرا  راتیخ  ھمه  هکنانند یردند و اک
  زنان : راتی؛ خ یقول  رد. بهیگ یرا دربر م  ا ھمهیو دن  نید  ، منافع نیبنابرا  ھاست یکیون

  لینا  یھر مطلوب  به  هک »رستگارانند  ھمان  گروه  نیو ا«اند  آرا در بھشت تن  یخوبرو
 نگرداند.  محروم  میفوز عظ  نیما را از ا  هک  مینک یم  مسئلت أل  یشوند. از خدا یم

�َْهاُر ﴿ 
َ
ُ لَُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي ِمْن َ�ْتَِها اْ� َعدَّ ا�َّ

َ
َذلَِك الَْفْوُز  َخاِ�ِيَن �ِيَهاأ
 .]۸۹[التوبة:  ﴾٨٩الَْعِظيمُ 

  آن  یو ساختمانھا  درختان »ریاز ز  هک  است  ردهک  آماده  ییباغھا  آنان  یخداوند برا«
 ».است  بزرگ  یرستگار  ھمان  نیاند. ا جاودانه  و در آن  است  نھرھا روان«

ُروَن ِمَن ﴿  َ َورَُسوَ�ُ وََجاَء الُْمَعّذِ ِيَن َكَذبُوا ا�َّ ْعَراِب ِ�ُْؤَذَن لَُهْم َوَ�َعَد ا�َّ
َ
 اْ�

ِ�مٌ 
َ
ِيَن َ�َفُروا ِمنُْهْم َعَذاٌب أ  .]۹۰[التوبة:  ﴾٩٠َسُيِصيُب ا�َّ

جھاد   به  در مورد عذر نرفتن  هکد یآ یم  اتیاز آ  یگرید  مجموعه  سپس
؟ و از  ستین  حیصح  وقت  و چه  حیر صحعذ  نیا  وقت  چه  هک نید؛ ایگو یم  سخن
و «:  میشو یآشنا م  منافقان  و اوصاف  نفاق  عتیطب  ، ما به موضوع  نیا  انیب  خالل
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  است  یسکمعذر:  »شود  داده«جھاد   کتر» اجازه  آنان  نزد تو آمدند تا به  یاعراب  معذران
 ، عرب  نانینش هیاز باد  ی: گروھ یعنیندارد.   یعذر  واقع افگند، اما در یم  شیعذر پ  هک

  به  نرفتن  اجازه  آنان  به ص خدا  دند تا رسولیشک  شیپ  نادرست  ییھا عذر و بھانه
  بدون  هکبل  ردهکن  مطرح  یعذر  چیھ  هکبودند   یگرید  گروه  یجھاد را بدھند ول

 و«بودند   اعراب  منافقان  آنان  هکدند، یورز  نشستند و از جھاد تخلف  یعذرخواھ
  رسول با  هک و با وجود آن »نشستند  گفتند، در خانه  او دروغ  خدا و رسول  به  هک  یسانک

  قیتصد  نه آوردند و  مانیا  بودند، اما نه  ردهک  عتیب  و اطاعت  یشنو بر حرف ص خدا
  قتیحق  نی، ا یعذر  چیھ  ردنک  مطرح  از جھاد بدون  شان ، با تخلف نیا ردند بنابرک

 اند. ز دروغگو بودهین  مانیبر ا  عتیآنھا در ب  هکشد   انینما
 بودند:  گروه  از جھاد سه  متخلفان  پس
 ، از جھاد بازماندند. یواقع  یعذر  داشتن  سبب  به  هک  یسانک -۱
  یاساس یب  یجھاد، عذرھا  به  اما در نرفتن  نداشته  یعذر  چیھ  هک  یسانک -۲

 خواستند.  نشستن  افگندند و اجازه شیپ
  سه  نیبدتر  نانیا  هکخواستند،   نشستن  اجازه  داشتند و نه  یعذر  نه  هک  یسانک -۳

 بودند.  گروه
  متخلف  نانینش هیاز باد  افرانک  : به یعنی »از آنان  افرانک  به  یزود  به«

 ».دیخواھد رس  کدردنا  عذاب«پروا  یب  نندگانک  بیذکرمعذور و تیغ  عذرتراش

از   یگروھ  درباره  هیآ  نید: ایگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  اسحاق ابن
 شد.  غفار نازل یبن  لهیقب

ِيَن َ� َ�ُِدوَن َما ُ�نْفُِقوَن َحَرٌج إَِذا ﴿ َعَفاءِ َوَ� َ�َ الَْمرَْ� َوَ� َ�َ ا�َّ لَيَْس َ�َ الضُّ
ِ َورَُسوِ�ِ  ُ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  َما َ�َ الُْمْحِسنَِ� ِمْن َسبِيلٍ  نََصُحوا ِ�َّ  .]۹۱[التوبة:  ﴾٩١َوا�َّ

  یعذر  داشتن  سبب  و به  حق  به  یسانک  چه  هکدارد  یم  انیب  خداوند متعال  گاه آن
و «انند کودک و  زنان  هک »ستین  یگناھ  چیھ  بر ناتوانان«نند: ک یم  ، از جھاد تخلف یواقع
،  انینای، ناب فرتوت  رانی، پ مزمن  مارانی: ب مراد از آنان »ستین  یگناھ  چیھ  مارانیبر ب

  نیا  ، به ستیاز جھاد ن  درتخلف  یراد و گناھیا  چیھ  : بر آنان یعنیآنانند.   و امثال  لنگان
شود.  یمربوط م  و جسم  بدن  به عذرھا  نیو ا  است  و موجه  یواقع  عذرشان  هک  لیدل

و بر «د: یفرما یو م  بدن  به  گردد نه یبرم  مال  به  هکپردازد  یم  ییعذرھا  انیب  به  سپس
باوجود   پس »ستین  یگناھ  چینند، ھک  خرج« جھاد  در راه »ابند تای ینم  یزیچ  هک یسانک
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  ستین  فرض  شان برایو   ساقط بوده  جھاد از آنان ، یا یا مالی  یر بدنیمعاذ  چنان  داشتن
  یبرا  یخواھ ریو خ  حتینص »نندک  یخواھ ریخ  امبرشیخدا و پ  یبرا  هک شرط آن  به«

با   هک  یامور  کو تر  یو  عتیشر  به  ، عمل یو  به  آوردن  مانیاز: ا  است  عبارت أ خدا
  ، محبتأ خدا  بندگان  به  یرخواھیخ  هک  ستین  یکوش  است  مخالف  عتشیشر

  به  شان دشمنان  ردنکن  یاریدر امر جھاد و   شان برای  یشیراندیخ ، یو  راه  مجاھدان
و   حتی. اما نص است أ خدا  یبرا  یرخواھیخ  یمعن  شامل  اول  ، درقدم از وجوه  یوجھ

در   شان ، اطاعت شانیا  نبوت  قیاز: تصد  است  عبارت ص امبریپ  یبرا  یشیراندیخ
، ص  حضرت  آن  با دوستان  یو دوست  نند، مواالتک یم  یا نھیامر   بدان  هک  ھرآنچه

 بعد از  شان سنت  یایو اح ص  حضرت  آن  میو تعظ  ، محبت شانیا  دشمنان با  یدشمن
 . انکو ام  یسع  و با ھمه  توان  با تمام  شان رحلت

  حتی، نص نیھمانا د«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
 ریخ و  حتی! نصللها  ارسولیگفتند:   ردند. اصحابکرار کرا ت  جمله  نیبار ا  و سه  است
  انیشوایپ  یو برا  امبرشیو پ  تابک  یخدا، برا  ی؟ فرمودند: برا یسک  چه  یبرا  یخواھ

: بر  یعنی »ستین  یراھ  چیھ  ارانکوکیبر ن«». آنان  و عامه  (زمامداران) مسلمانان
و   ستیجھاد ن  به  نرفتن در  یو عقاب  راد و عتابیا  چی، ھ رخواهیو خ  شیراندیخ  معذوران

  زهیانگ  به  ، نه آنان  یاز سو جھاد  کتر  هک نیا  سبب ، به است  مترتب  شان برایجھاد   ثواب
  مھربان  و خدا آمرزنده«  است  بوده  یوجود عذر موجھ  سبب  به  هکبل  آن  به  یرغبت یب

  هک  یسانک  آمرزد و به یاند؛ م ردهک  عذر از جھاد تخلف  سبب  به  هک  یسانکلذا بر  »است
 . است  ھستند، مھربان  یو  رحمت  مستحق
،  هیآ  اول  : بخش است  و گفته  ردهک  نقل  نزول  دو سبب  مهیرک  هیآ  یر برایثک ابن
،  دوم  و بخش ـ  یعمرو مزن  بن عائذ  ـ از جمله  یجسم  معذوران  درباره
گرفتند؛   لقب» ندگانیگر :  اءونکب«  هکاز انصار   ر آنانیو غ  نهیمز  بن مقرن یبن  درباره

 شد.  نازل

ْ�ِلُُ�ْم َعلَيْ ﴿ 
َ
ِجُد َما أ

َ
تَوَْك ِ�َْحِملَُهْم قُلَْت َ� أ

َ
ِيَن إِذَا َما � هِ تََولَّوْا َوَ� َ�َ ا�َّ

�َّ َ�ُِدوا َما ُ�نْفُِقونَ 
َ
ْمِع َحَزنًا � ْ�ُيُنُهْم تَفِيُض ِمَن ا�َّ

َ
 .]۹۲[التوبة:  ﴾٩٢َوأ

 بھا،کبر مر »ینک  تو آمدند تا سوارشان  شیپ  چون  هک  یسانکبر   ستین  یز گناھیو ن«
 »نمک  سوارتان  برآن تا  نمک یدا نمیپ  یزی: چ یگفت«جھاد رھسپار شوند   به  هک نیا  یبرا
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  هک یبرگشتند؛ درحال«  جهیو در نت  ینک  سوارشان  بر آن  هک  یافتین  یبک: تو مر یعنی
  ردنتانک سوار  یبرا  یا لهی: وس یگفت  آنان  به  چون »بود  کسرشار از اش  چشمانشان

  یزیچرا چ  هک نیا  اندوهاز «بودند   و ناالن  انیگر  هکبرگشتند   یاز نزد تو درحال ! ابمی ینم
 در نزد تو.  در نزد خود و نه  نه »نندک  راه  خرج  هکابند ی ینم

  جیبس  کتبو  غزوه  یبرا ص  رمکا امبریپ  چون  هکاز انصار بودند   یگروھ  شانیا
قرار   ارشانیدر اخت  یسوار  لهیآمدند و خواستند تا وس  شانیردند، نزد اک  اعالم  یعموم
خواستند.   راه  توشه ص امبریاز پ  شانی: ا یقول  گردند. به  غزوه  آن  عازم  هکشود   داده

  ثینخواستند. در حد  یگریز دیچ  چیھ  فشک، جز ص امبریاز پ  شانیگر: اید  یقول  به
در جھاد فرمودند:   نندگانک تکشر  به  خطاب ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر

  چید و ھییمایپ یرا نم  یا یواد  چیھ  هکد یا گذاشته  یبرجا  نهیرا در مد  یمردانھمانا «
  یتیروا  را عذر ـ و به  شانیا ند،کیشر  با شما در پاداش  هک نید، مگر ایرو یرا نم  یراھ

 ».در جھاد بازداشت  تکـ از مشار  یماریب
 روند و یشمار م به  یقیر حقیمعاذ  یدارا  هکمجموعا چھار گروھند   آنان  پس

 . ستین  یگناھ  چیاز جھاد ھ  در تخلف  شان برای

ْغنَِياءُ ﴿ 
َ
ذِنُونََك َوُهْم أ

ْ
ِيَن �َْستَأ بِيُل َ�َ ا�َّ َما السَّ ْن يَُ�ونُوا َمَع اْ�ََوالِِف  إِ�َّ

َ
رَُضوا بِأ

ُ َ�َ قُلُو�ِِهْم َ�ُهْم َ� َ�ْعلَُمونَ   .]۹۳[التوبة:  ﴾٩٣َوَطَبَع ا�َّ
 معذور  وجه  چیھ  به  هکپردازد  یم  یگروھ  حال  انیب  به  خداوند متعال  گاه آن

با   هک  است  یسانکبر «، فقط  راد و مؤاخذهیو ا  عتاب »راه  هک  ستین  نیجز ا«ستند: ین
  ھم آن ابند، بای ینند، مکجھاد مجھز   به  خود را بدان  هکرا   یا لهیو وس »توانگرند  هک نیا
  نینش خانه  با زنان  هکاند  شده  یراض  نیا  به«از جھاد   در تخلف »طلبند یم  از تو اجازه«

  جهی، در نت است  مھر نھاده  ھایشان دلو خدا بر «ھستند   نینش خانه  : زنان خوالف »باشند
را بر   تا آن  است  درآن  سودشان  هکرا   آنچه »فھمند ینم«  مھر نھادن  نیا  سبب به »آنان
 دھند.  حی، ترج است  شان انیو ز  خسران  هیما  هک  آنچه

ُ  َ�ْعَتِذُروَن إَِ�ُْ�ْم إِذَا رََجْعتُْم إَِ�ِْهمْ ﴿  نَا ا�َّ
َ
قُْل َ� َ�ْعَتِذُروا لَْن نُْؤِمَن لَُ�ْم قَْد َ�بَّ�

ْخَبارُِ�مْ 
َ
ُ َ�َملَ�ُ  ِمْن أ َهاَدةِ وََسَ�َى ا�َّ ْم َورَُسوُ�ُ ُ�مَّ تَُردُّوَن إَِ� َ�لِِم الَْغيِْب َوالشَّ

 .]۹۴[التوبة:  ﴾٩٤َ�ُينَّبُِئُ�ْم بَِما ُكنُْتْم َ�ْعَملُونَ 
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  ، از حال جمله  نیا »آورند یشما عذر م  ید، برایباز گرد  آنان  یسو به  هک  یھنگام«
 در  یزود آنھا به  هکدھد  یخبر م  نیچن ماندند، یباق  نهیدر مد  هک  یمتخلف  منافقان

عذر   خود در جھاد نزد آنان  تکمشار  ، از عدم کتبو  از غزوه  مؤمنان  بازگشت  ھنگام
شما را در  : یعنی »مینک یشما را باور نم  ھرگز سخن  هکد یاوریبگو: عذر ن«آورند  یم  شیپ
 . مینک ینم  قیتصد  تانیعذآور  نیا

 ھمانا خداوند ما را از«د: یفرما ی، م ردهک  انیرا ب آنھا  ردنکن  قیتصد  سبب  گاه آن
گاه  یاز خبرھا  یبعض   هک  میریپذ ینم  جھت  را بدان  : عذرتان یعنی» دهیگردان  شما آ
گاه  رتانیمعاذ  بودن  دروغ  ، ما را به یوح  قیاز طر أل  یخدا   ما به  کنیا ھم و  ردهک  آ
ا یآ  هک،  ندهیدر آ »دید شما را خواھند  او عمل  و خدا و رسول«  میشما واقف  حال  قتیحق

  یسو به  گاه آن«ر یا خید یدار یبرم  د، دستیھست  بر آن  نونکا ھم  هک  یاز شر و فساد
د و شما را از یشو یم  دهیباز گردان«  است یو تعال  کتبار  یخدا  هک »ارکو آش  نھان  یدانا

ـ   افتهیاز شما صدور   هک  یتیو ن  و عمل  قول ھر  را او بهیز »دھد ید خبر میردک یم  آنچه
و در   د ـ داناستیردک یتظاھر م  بدان  هک  آنچه اید، یداشت یم  نھان  هک  از آنچه  اعم

 دھد. یم جزا  آن  ، شما را در قبال جهینت

ِ لَُ�ْم إَِذا ا�َْقلَبُْتْم إَِ�ِْهْم ﴿ ْعرُِضوا َ�نُْهمْ  ِ�ُْعرُِضوا َ�نُْهمْ َسَيْحلُِفوَن بِا�َّ
َ
ُهْم  فَأ إِ�َّ

َواُهْم َجَهنَُّم َجَزاًء بَِما َ�نُوا يَْ�ِسُبونَ  رِْجٌس 
ْ
 .]۹۵[التوبة:  ﴾٩٥َوَمأ

 : یعنی »خدا سوگند خواھند خورد  نزد شما به  یزود  د، بهیباز گرد  آنان  یسو به  چون«
  ساخت د خواھندکمؤ  دروغ  یاند، با سوگندھا آورده  هکرا   یاساس یب  یعذرھا  یزود به
  هک  است  نیا  نیدروغ  یسوگندھا  از آن  شان : ھدف یعنی »دینکنظر  صرف  تا از آنان«

جھاد،  از  شان تخلف  سبب  د و بهینکنظر  د و صرفیدرگذر  از آنان  شما مؤمنان
  از آنان ، د و در عوضییننما  از آنان  یبازپرس  چیو ھ  ردهکن  شان و مؤاخذه  سرزنش

  طردشان و  ک: تر یعنی »دیرو بگردان  از آنان  پس«د ینک  یو خشنود  تیاظھار رضا
و  »دندیپل  آنان  هکچرا«د ینکن  تیرضا  اعالم  د و از آنانیدر نگذر  شان ، از گناه ردهک

پند و   رشیپذ  تیگر اھلی، د علت  نیا  به  پس  است  د و زشتیپل  شان اعمال  تمام
تنھا  ، نیز از شر را ندارند بنابرایھشدار در مورد پرھ  افتیر و دریخ  یسو ارشاد به
  یسزا  و به«باشد  یم  شان حال  به  شان ، واگذاشتن آنھاست  سزاوار شأن  هک  یبرخورد

 ».است  دوزخ  شان گاهیردند، جاک یم  آنچه
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َ َ� يَرَْ� َعِن الَْقوِْم  َ�ْلُِفوَن لَُ�ْم لَِ�َْضْوا َ�نُْهمْ ﴿  فَإِْن تَرَْضْوا َ�نُْهْم فَإِنَّ ا�َّ
 .]۹۶[التوبة:  ﴾٩٦الَْفاِسقِ�َ 

از  آنھا  یقیحق  : ھدف یعنی »دیخشنود گرد  نند تا از آنانک یاد میشما سوگند   یبرا«
  به  تان یدشمن ، نیسازد و بنابرا  یشما را راض  شانیتا سوگندھا  است  نیا  سوگندخوردن

و   حال  به  کمک  یبرا »دیخشنود شو  اگر شما از آنان  پس«نرساند   انیز  شان یایدن
  فاسقان  خدا از گروه قطعا«  هکد ی، بدان است  نیز ھمین  آنان  خواسته  هک چنان  شان وضع

 ».شود یخشنود نم
 رایز  است  منافقاناز   بودن  یو راض  یاز خشنود  مؤمنان  ی، نھ یتعال  یبار  ھدف

  چیھ ھرگز  هک  است  یارک،  ستین  یراض  از آنان أ خداوند  هک یسانکاز   بودن  یراض
  پنداشته  نیشد تا چن  ار گرفتهک به  جھت  ر بدانیتعب  نیدھد. ا ینم  را انجام  آن  یمؤمن

 . ھستز ین  متعال  یخدا  یرضا  ی، مقتض از منافقان  مؤمنان  یرضا  هکنشود 

ُ َ�َ رَُسوِ�ِ ﴿  نَْزَل ا�َّ
َ
�َّ َ�ْعلَُموا ُحُدوَد َما �

َ
ْجَدُر �

َ
َشدُّ ُ�ْفًرا َونَِفاقًا َوأ

َ
ْعَراُب أ

َ
 اْ�

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ   .]۹۷[التوبة:  ﴾٩٧َوا�َّ
 ییدلھا  را آنانیز  گرانیاز د »ترند سخت  فر و نفاقک، در  عرب  نانینش هیباد«

 از  ، آنھا باالطبع نیا تر دارند بنابر خشن  ییھا تر و زبان درشت  ییھا عتیتر، طب سخت 
 تیروا  یثیاحاد  هک دورترند. چنان  یو  امبرانیپ  یامھایو پ  یالھھای  کتاب  رشیپذ

  تیروا  به  وارده  فیشر  ثیحد  ، از جمله است  قتیحق  نیمشعر بر ا  هک  است  شده 
  آمده ص خدا  نزد رسول  عرب  نانینش  هیاز باد  یفرمود: گروھ  هک ل  عائشه

د؟ یبوس یم را  انتانکودکا شما یدند: آیپرس ص خدا  رسول  ارانیبودند، آنھا از 
در  ! میبوس ینم را  انمانکودکما   هکخدا   وگند بهس  یگفتند: ول ! یفرمودند: آر  ارانی
  تانیو مھر را از دلھا  رحمت أل  یخدا  یوقت«فرمودند:  ص خدا  اثنا رسول  نیا

  عربند. پس  ازقوم  هیباد  نانک: سا اعراب!».  نمکب  توانم یم  چه  ، من است  برداشته
و   هیدر باد  هک از آنان  یسانکو » یعرب«، ندیشھرھا  نکسا  هک  عرب  از قوم  یسانک

 شوند. یم  دهینام» یاعراب«دارند،   ونتکصحرا س
خدا بر   هکرا   یعتیحدود شر  هک نیا  سزاوارترند به«  عرب  نانینش هیباد »و«

  یوح  ار نزولیو از د ÷ ایانب  نکاز اما  شان یدور  سبب  به »، ندانند ردهک  نازل  امبرشیپ
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 و  در امھال  است  متکح  ، صاحب شان احوال  به  داناست »است  میکح  یدانا و خدا«
 . آنان  به  دادن  فرصت
از  أ خداوند  هکبود   نانینش هیباد  یو سنگدل  ییخو درشت  سبب به«د: یگو یر میثک ابن

 ».ختیبرانگ شھرھا  را از مردم ÷ امبرانیپ  هکبل  ختینگیبرن  یامبریپ  آنان

َوا�ِرَ ﴿  �َُّص بُِ�ُم ا�َّ ْعَراِب َمْن َ�تَِّخُذ َما ُ�نْفُِق َمْغَرًما َوَ�َ�َ
َ
َدا�َِرةُ َعلَيِْهْم  َوِمَن اْ�

وْءِ  ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  السَّ  .]۹۸[التوبة:  ﴾٩٨َوا�َّ
 در »نندک یم  را انفاق  آنچه  هکھستند   یسانک«  نانینش هی: از باد یعنی »و از اعراب«

  شان برای  یخسارت  نیا  هکباور اند   نیخود و بر ا  یبرا »شمارند یم  تاوان« أ خدا  راه
 »برند یم شما دوائر را انتظار  یو برا«نند ک یم  انفاق  هیو تق ایر  یفقط از رو  پس  است
شود.  یم  دگرگون بال  به  نعمت  در آن  هک  روزگار است  بار و تقلب بتیآمد مص شی: پ دائره

  برود و آن  انیشما از م  شند تا غلبهک یرا م  یروز  نیشما انتظار چن  یبرا  نانیا ! یآر
 د را نپردازند.خو  اموال  اتک، ز وقت

  به  یخبر قرآن  نیا  مصداق ص خدا  رسول  بعد از درگذشت  هک  ر استکذ  انیشا
 . است  میرک  قرآن  یبیغ  از معجزات  یا ، معجزه هیآ  نیا  پس  وستیپ  تحقق
آمد  شیپ و بال و ھر  و عذاب  ستکشر و ش  ناگوار؛ چون  یھا و حادثه »شامد بدیپ«

  هک  یرخداد  خود را با آن  نینفر  خداوند متعال  گونه نیبد »باد  آنان بر«  یگریناگوار د
  هک  آنچه  به »شنواست و خدا«د یبردند، ھمانند گردان یانتظار م  مسلمانان  آنھا در حق

 دارند. یم  پنھان  شیر خویدر ضم  هک  آنچه  به »داناست«ند یگو یم

ْعَراِب َمْن يُْؤِمُن ﴿ 
َ
ِ َوِمَن اْ� ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ َو�َتَِّخُذ َما ُ�نْفُِق قُُرَ�اٍت ِعنَْد ا�َّ بِا�َّ

َها قُْر�ٌَة لَُهمْ  َوَصلََواِت الرَُّسولِ  َ� إِ�َّ
َ
ُ ِ� رَْ�َتِهِ  � َ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  َسُيْدِخلُُهُم ا�َّ  ﴾٩٩إِنَّ ا�َّ

 .]۹۹[التوبة: 
خدا و روز   به  هکاند  یسانک«  نانینش هیباد: از  یعنی »گر از اعرابید  یو برخ«

  را انفاق  و آنچه«ھستند   نانینش هیاز باد  دوم  گروه  نانیا »دارند  مانیا  آخرت

  انسان  هک  : آنچه قربات »شمارند ینزد خدا م  تقرب  سبب« أ خدا  در راه »نندک یم
  ی: دعاھا یعنی »امبر رایپ  و صلوت«د یجو  یکیو نزد  تقرب أ خدا به  آن  سبب  به

  شمارند، از آن یم  سبحان  ینزد خدا  تقرب  هیز مایامبر را نیپ  یخواھ وآمرزش  کین
گاه«دارند   راسخ  یرومند و باورین  یمانیا  امبرشیو پ أ خدا  به  هکرو    هک  باش  آ
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 یقربت« ص امبریپ  یخواھ ز دعاھا و آمرزشیو ن  شان و صدقات  انفاق »نیا  گمان یب

 را  شانیخدا ا  یزود به«  متعال  ینزد خدا» آنان  یبرا«  شده رفتهیو پذ  مقبول »است 
 با  است  یو  : محبت پروردگار متعال  رحمت» آورد یدر م  شیخو  در جوار رحمت

 ھمانا«ند ک یم  تیعنا  شانیا  به  آخرت  ا و بھشتیر دنیاز خ  هک  و آنچه  مؤمنان
  و تالش »است  مھربان«پوشاند  یرا م  مقصران  بیو ع »است  خداوند آمرزنده

 رد.یپذ یرا م  گان هیما کاند  وششکو

﴿ ُ ِيَن ا�َّبَُعوُهْم �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ا�َّ نَْصارِ َوا�َّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
ابُِقوَن اْ� َوالسَّ

َعدَّ لَُهْم َجنَّ 
َ
بًَداَ�نُْهْم َورَُضوا َ�نُْه َوأ

َ
�َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها �

َ
ذَلَِك الَْفْوُز  اٍت َ�ْرِي َ�َْتَها اْ�

 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠الَْعِظيمُ 
و   شگامانی: پ از مھاجران  االولون  سابقون »و انصار  از مھاجران  االولون  و سابقون«

  سابقه  یعنیاند،  نماز خوانده  ھر دو قبله  به  هکاند  یاز اصحاب  نینخست  نندگانک سبقت
شاھد  هکاند  یسانکا یاند.  افتهیرا در  ھر دو قبله  هکرسد  یم  یعھد  به  آنھا در اسالم

  اند به چھارگانه  یخلفا  شان نیاند؛ و بھتر» بدر»  ا اھلیاند.  بوده» الرضوان عتیب«
  ، سپس»بدر«  اھل  گاه ، آن»مبشره  رهعش«از   مانده  یباق  تن  شش  ، سپس بیترت

از انصار:   االولون  وسابقون». هیبیحد«در » الرضوان عتیب»  اھل  گاه ، آن»احد»  مجاھدان
و   اول  عقبه  عتیب«در  ص خدا  با رسول  هکاز انصار ھستند   یشگامانیپ  نینخست

،  دوم  عقبه  عتیو در ب  تن  ھفت  اول  عقبه  عتیدر ب  تعدادشان  هکاند،   ردهک  عتی، ب»دوم
از   هک  یسانک:  یعنی »اند ردهک  یرویپ  از آنان  یارکوکیبا ن  هک یسانکو «بود   ھفتاد تن

و از   روان  دنباله  شانیاند. ا ردهک  یرویمھاجر و انصار، پ  شگامیپ  شروانیپ  نینخست
  امتیا تا روز قیاند،  آمده  شانیااز  بعد  هک  ینیو تابع س  آنانند؛ از صحابه  ندگانیآ یپ
ردار و کدر   یارکوکی، با ن و دعوت  نید  شگامانیپ  نیاز نخست  هک یند، در صورتیآ یم

  روانیو انصار و پ  از مھاجران  نینخست  شگامانیپ  نی! ھم ینند. آرک  یرویگفتار پ
  رفتیرا پذ  شان باداتو ع  و طاعات »خشنود شد  شانیخدا از ا«:  هکھستند   آنان  نیراست

 »ز از او خشنود شدندین  شانیو ا«  نگرفت  خشم  برآنان و  در گذشت  شان راتیو از تقص
  بر آنان  شیخو  یویو دن  ینید  رد و از نعمتکعطا   آنان  به  شیخو  از فضل  هک  بر آنچه

  ر آنیاز ز  هک  ردهک  آماده  ییباغھا«  شیخو  یبا رضا  ھمراه »آنان  یو برا«رد کر یسراز
 ».بزرگ  یابیامک  ھمان  است  نیجاودانند، ا  در آن  شهی،ھم است  نھرھا روان
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 و  بھشت  به  منان  یخدا  یاز سو  است  یو بشارت  و مژده  ی، گواھ هیآ  نیا  پس
  هیآ  نیا  هک چنان ص امبریپ  از اصحاب  شگامانیو پ  شروانیپ  یبرا  در آخرت  یرستگار

مقتدا و  خود  یرا برا  شانیو ا  بوده  شانیا  رھرو راه  هک  ز ھستین  یسانک  بخش  مژده
 دھند. یالگو قرار م

داد،   لتیو فض  یبرتر  گر مسلمانانیرا بر د  داران  سابقه  متعال پروردگار  هک نیا  لیدل
 . است  و انتشار آن  از غلبه  و قبل  اسالم  ضعف  در دوران  شان و انفاق  مانیھمانا ا

ْعَراِب ُمَنافُِقونَ ﴿ 
َ
ْن َحْولَُ�ْم مَِن اْ� ْهِل الَْمِديَنةِ  َوِممَّ

َ
َمَرُدوا َ�َ ا�َِّفاِق َ�  َوِمْن أ

َ�ْ�ِ ُ�مَّ يَُردُّوَن إَِ� َعَذاٍب َعِظي�ٍ  َ�ُْن َ�ْعلَُمُهمْ  َ�ْعلَُمُهمْ  ُ�ُهْم َمرَّ  .]۱۰۱[التوبة:  ﴾١٠١َسُنَعّذِ
 از  یشتریب  یایما زوا  به  هک  میشو یروبرو م  اتیاز آ  یگرید  ا با مجموعهنجیدر ا
  روشن زیرا ن  مؤمنان  ، اوصاف و در مقابل  ساخته  را روشن  منافقان  یھاو روش  اوصاف

،  گروه نیا »اند شما ھستند، منافق  رامونیپ  هک  ینانینش هیاز باد  یو برخ«ند: ک یم
  یمردمان »نهیمد  از اھل  یز بعضیو ن«داشتند   ونتکس  نهیمد  رامونیپ  هکبودند   یمنافقان
  سبک  مھارت  در آن ، ردهک  یداریپا  : بر نفاق یعنی »اند خو گرفته  بر نفاق«  هکاند  منافق
ر کذ  انیاند. شا  نگشته  منصرف  دھند و از آن یم  نشان  یسرسخت  دا بر آنیو شد  نموده
ز ین ص خدا  بر رسول  یحت  شان نفاق  هکتا بدانجا بود   در نفاق  مھارتشان  هک  است
 »میشناس یرا م  ، ما آنان یشناس یرانم  تو آنان«  ر مؤمنانیسا  رسد به  ماند، چه  یمخف

در   را آنانی؛ ز یشناس ینم  شان انیو اع  اشخاص  را به  تو آنان !ص محمد  ی: ا یعنی
نند یگز یم  یگردد، دور  شان مانیدر ا  و شبھه  کش  موجب  هک  ماھرند و از آنچه  نفاق

ار کآش  گرانیبر د  سبحان  یخدا  یجز برا و  مانده  یمخف  بر انسان  شان نفاق  هک  یطور به
و   رسوا ساختن  یکی،  مراد از دوبار عذاب »مینک یم  را دو بار عذاب  آنان  یزود ما به«  ستین

: مراد از دو بار  یقول  . به است  در آخرت  شان نمودن  عذاب  یگریو د  شان نفاق  ردنک برمال
  گاه آن«  قبر است  عذاب  یگریو د  شانیھا و اوالد و جان  بر اموال  بیمصا  نزول  یکی؛  عذاب

 . دوزخدر   اسفل  کدر  یسو : به یعنی »شوند یم  دهیبازگردان  بزرگ  یعذاب  یسو به

ْن َ�ُتوَب ﴿ 
َ
ُ أ َوآَخُروَن اْ�َ�َفُوا بُِذنُو�ِِهْم َخلَُطوا َ�َمً� َصاِ�ًا َوآَخَر َسّيًِئا َعَ� ا�َّ

َ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  َعلَيِْهمْ   .]۱۰۲[التوبة:  ﴾١٠٢إِنَّ ا�َّ

  هکپردازد  یم  از متخلفان  یگرید  گروه  حال  انیب  به أ ، خداوند هیآ  نیدر ا
 و«:  است  بوده  مانیبا ا  ھمراه  یگناھ  هکبل  نبوده  نفاق  زهیانگ  از جھاد، به  شان تخلف
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 گرندید  یگروھ  نهیمد  : از اھل یعنی »ردندک  خود اعتراف  گناھان  به  هکھستند   یگرانید
بعدا از  ردند وک  تخلف  یعذر موجھ  چیھ یب  کتبو  اما از غزوه  بوده  امر مؤمن  در واقع  هک
  ، بهص خدا  رسول نزد  شیخو  تخلف  هیتوج  یبرا  یشدند ول  مانیار خود پشک  نیا
 أ خداوند  هکدوار بودند یام  در عوض  هکبل  نگشته  متوسل  نیدروغ  یعذرھا  دنیشک  شیپ

 بودند؛ از  داده  قبال انجام  هکرا   ی: اعمال یعنی »را  کین  یعمل«ر شود یپذ  توبه  برآنان
  هکگر ید  با عمل«  ر غزواتیجھاد در سا  به  و رفتن  اسالم  یھا و برنامه  امکاح  به  یبندیپا

گر یبار د  کی  شانیا  ی. ول است  کتبو  غزوه از  شان مراد: تخلف »اند ختهیآم در  بد است
بد و   عمل  آن  به  شان از: اعتراف  عبارت  هکردند ک  دنبال  یکین  بد را با عمل  عمل  نیا

  به  شان را اعترافیز »ردیرا بپذ  آنان  خداوند توبه  هک  است  کینزد«  است  از آن  شان توبه
آمرزد و بر  یرا م  گناھان »است  مھربان  ھمانا خداوند آمرزنده هک«  است  ، خود توبه گناه

 بخشد. یم  بزرگوارانه  بندگانش
 از  یو گروھ  ابولبابه  در شأن  مهیرک  هید: آیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس ابن

  چون ردند وک  تخلف  کتبو  در غزوه ص خدا  با رسول  یاز ھمراھ  هکشد   نازل  ارانشی
سوگند  ، مسجد بسته  یستونھا  خود را به  بازگشتند، آنان  کاز تبو ص  حضرت  آن

  از نزول ند. و بعدک  ھا بازشان ستوند از یگر نباید  یسک ص خدا جز رسول  هکخوردند 
  هیآ  مکح  یردند. ولکمسجد باز   یرا از ستونھا شخصا آنھا ص خدا  ، رسول هیآ  نیا
 . است  ار، عامکخطا  مؤمنان  ھمه  درباره  مهیرک

ْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُ�َطّهُِرُهْم َوتَُزّ�ِيِهْم بَِها َوَصّلِ َعلَيِْهمْ ﴿ 
َ
َصَ�تََك َسَ�ٌن  إِنَّ  ُخْذ ِمْن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  لَُهمْ   .]۱۰۳[التوبة:  ﴾١٠٣َوا�َّ
 ، : مراد از آن یقول  باشد. به  شان گناھان  فارهک  هک »ریبگ  یا صدقه  آنان  از اموال«

  نیا  یمخصوصا از سو  صدقه  گر: مراد؛ دادنید  یقول  . به است  فرض  اتکز  یادا
 شان توبه  رشیرا آنھا بعد از پذیاند ز ردهک  اعتراف  شان گناھان  به  هک  است  یگروھ

  شد و آن  نازل  هیآ  نیا  هکبود   ردند، ھمانک ص خدا  رسول  میرا تقد  شیخو  اموال 
 تا آنھا را با«ـ دستور داد   آن  لک  ـ نه  شان از اموال  یبعض  گرفتن  را به ص  حضرت

  نیب ر: ازیتطھ »یساز  زهیکو پا  کپا«  یریگ یم  آنان از  هک  یا ا صدقهی،  اتکز »آن
در  املترکشتر و یب  : افزودن هیکبود. تز  شده  ر آنانیدامنگ  هک  است  یاثر گناھ  بردن

 . است  یسازکپا  نیا
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ھرچند  شود، یمحو م  آن  لهیوس  به  را گناهیز  است  صدقه  لتیبر فض  لیدل  مهیرک  هیآ
 از جھاد باشد.  مانند تخلف  خود به  یدر بزرگ

  آنان  حق ، در شان از اموال  صدقه  نیا  : بعد از گرفتن یعنی »نکدعا  آنان  یو برا«
،  آن  گرفتن  ھنگام  به  صدقه  رندهیگ  هک  است  ، سنت جھت  نی. از ا نکر یخ  یدعا

  هک  : آنچه نکس »است  ینکس  آنان  یتو برا  یرا دعایز«ند کدعا   صدقه  دھنده  درحق
ا ی،  تیدعا  یشنوا» داناست  یو خدا شنوا«رد یگ  نانیو اطم  آرام  بدان  روان
 و  از اندوه  در نھادشان  هک  آنچه  به  ، داناست است  آنان  یو دعا  گناه به  اعتراف  یشنوا

 وجود دارد.  بر گناه  یمانیپش
 ص خد  را نزد رسول  یقوم  اتکز  چون«د: یگو یم س  یاوف  یاب  بنلله عبدا

 ».ردند...ک یدعا م  شان برای ص خدا  آوردند، رسول یم

َ ُهَو ﴿  نَّ ا�َّ
َ
َدقَاِت َوأ ُخُذ الصَّ

ْ
ِ َوَ�أ َ ُهَو َ�ْقَبُل ا�َّْو�ََة َ�ْن ِعَبادِه نَّ ا�َّ

َ
لَْم َ�ْعلَُموا أ

َ
�

اُب الرَِّحيمُ   .]۱۰۴[التوبة:  ﴾١٠٤ا�َّوَّ
ا یآ« د:یفرما یم  ختهیبرانگ  صدقه  و دادن  توبه  یسو به  رو آوردن  بهرا   شانیا  گاه آن

  اطاعت را او ازیز »ردیپذ یرا م  توبه  از بندگانش  هک  تنھا خداوند است  هکاند  ندانسته
:  یعنی »ردیگ یم را  و صدقات«ندارد   یی، پروا انیعاص  تیو از معص  از استین یب  عانیمط

  هک  یسانک  به »است  ر مھربانیپذ خود توبه  هک  خداست  هک«اند  ا ندانستهیآ »و«رد یپذ یم
 .بداند؟  و انابت  را در توبه  انش ییو راستگو  صدق
و   است  آن  دھندگان و انجام  صدقه  عمل  یبرا  بزرگ  یفیو تشر  داشت ی، گرام هیآ  نیا

ا ی ص خدا  رسول  اراتیاخت  در حوزه،  و صدقه  توبه  رفتنیپذ  هک  است  یمعن  نید ایمف
د فقط یبا  دھندگان صدقه  باشد پس یم أ خداوند  فقط مخصوص  هکبل  ستین  گرانید

  رفتهیرا پذ  خداوند صدقه: « است آمده  فیشر  ثیباشند. در حد  او را مدنظر داشته  یرضا
  پرورش  را چنان  شما آن  یبرا  گاه آن رد،یگ یم  راستش )فیکبال(  را با دست  و آن

  از صدقه  لقمه  کی  هکدھد تا بدانجا  یم  را پرورش  اسبش  رهکاز شما   یکی  هکدھد  یم
 ».شود یاحد م  وهکاو، ھمانند 

ُ َ�َملَُ�ْم َورَُسوُ�ُ َوالُْمْؤِمُنونَ ﴿  وََسُ�َدُّوَن إَِ� َ�لِِم الَْغيِْب  َوقُِل اْ�َملُوا فََسَ�َى ا�َّ
َها  .]۱۰۵[التوبة:  ﴾١٠٥َدةِ َ�ُينَّبِئُُ�ْم بَِما ُكنُْتْم َ�ْعَملُونَ َوالشَّ
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  هکد ینک  عمل«:  شانیر ایار و غک توبه  گروه  نیا  به !ص محمد  یا »و بگو«

  اعمال  یسو به  پس »ستیشما خواھند نگر  در عمل  و مؤمنان  یو  رسولخدا و   یزود به
و کین اگر  د. و عملیگردان  شیآال یب أل  یخدا  یبرا را  د و اعمالتانیا بشتابیر یب ر ویخ

  نھان  یدانا  یسو به«  از مرگ  پس »یزود  و به«شناسند  یرا م  آن  باشد، مؤمنان  ستهیو شا

  پنھان  یبر و زیچ  چیھ  هک  یبزرگ  یخدا  یسو : به یعنی »دیشو یم  دهیار بازگردانکو آش
د یدار  پنھان  د، چهیساز ارکرا آش  آن  ، چه است  سانکی  یھا نزد و یدانستن  و تمام  ستین
، شما را جزا  برابر آن و در »ردکخواھد   د، آگاهیداد یم  انجام  آنچه  شما را به  گاه آن«

 خواھد داد.
 از شما در  یکیاگر «فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

  گمان یدھد، ب  انجام  ی، عمل یا روزنه  دارد و نه  یدر  نه  هک  یمنفذ یب  صخره  درون
در  نیھمچن». خواھد افگند  رونیب  مردم  یباشد ـ برا  هک  را ـ ھرچه  خداوند عملش

شود  یم  عرضه  تانیر متوفایو عشا  بر اقارب  ھمانا اعمالتان: « است  آمده  فیشر  ثیحد
باشد،  نیر از ایشوند و اگر غ یم  دمانشا  ر باشد، آنھا بدانیخ  اگر اعمالتان  پس

 ».یردک ت یما را ھدا  هک چنان  ینک  شان تیتا ھدا  رانیرا نم  آنان ا!یند: بارخدایگو یم

ا َ�ُتوُب َعلَيِْهمْ ﴿  ُ�ُهْم �مَّ ا ُ�َعّذِ ِ إِمَّ ْمرِ ا�َّ
َ
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  َوآَخُروَن ُمرَْجْوَن ِ�  ﴾١٠٦َوا�َّ

 .]۱۰۶[التوبة: 
  ھمچون  هکد یگو یم  سخن  مؤمن  از متخلفان  یگرید  ما از گروه  به  یتعال  حق  گاه آن
ر یتأخ  را به آنان  توبه  قبول أ ردند و خداوندکن  و مجاھده  یسع  ، در توبه اول  گروه

  واگذاشته  یالھ امر  به  هکھستند   یگرانیو د«:  رفتیرا پذ  شان توبه  سرانجام  یافگند ول
بمانند   یدارند، باق قرار  در آن  هک  یاگر بر حال »ندک یم  را عذاب  آنان  هک  است  نیا ایاند، 

  تمام  یاخالص  به  شان توبه و در  ردهک  ینیراست  اگر توبه »ردیپذ یآنھا را م  ا توبهیو «
  توبه  بودن  نیا دروغی  بودن  نیراست به  داناست »است  میکح  یو خدا دانا«گردند   آراسته

 . شانیاز ا  توبه  رشیپذ  افگندن ریتأخ  در به  است  متکح  ، صاحب شانیا
 ، کمال بن  عبک؛  یھا نام  از انصار به  تن  سه  شانی: ا است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب

 چند ھمانند ردند و ھرک  تخلف  کتبو  از غزوه  هکبودند   عیرب  بن  و مراره  هیام  بن  ھالل
 و در  مسجد نبسته  یھا ستون  خود را به  یبودند ول  مانیار پشک  نی، از ا ابولبابه  گروه
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ماند. درآخر   موقوف  یالھ  فرمان به  ارشانک،  یحالت  نیدر چن  ردند پسکن  تیجد  توبه
 . رفتیز پذیرا ن  آنان  توبه  سرانجام أ خداوند  هکخواھد آمد   سوره

اًرا َوُ�ْفًرا َوَ�ْفرِ�ًقا َ�ْ�َ الُْمْؤمِنَِ� �رَْصاًدا لَِمْن َحارََب ﴿  َُذوا َمْسِجًدا ِ�َ ِيَن ا�َّ َوا�َّ
َ َورَُسوَ�ُ ِمْن َ�بُْل  َرْدنَا إِ�َّ اْ�ُْسَ�  ا�َّ

َ
ُهْم لََ�ذِبُونَ  َوَ�َْحلُِفنَّ إِْن أ ُ �َْشَهُد إِ�َّ  ﴾١٠٧َوا�َّ

 .]۱۰۷[التوبة: 
و   ینفوذ  از عوامل  هکد یگو یم  ما سخن  به  یگرید  از گروه  خداوند متعال  هیآ  نیدر ا

  دنیرسان  انیز  یبرا  یمسجد  هک  ییو آنھا«اند:  دشمن» پنجم  ستون«معاصر،   اصطالح  به
  یشخص  یرھبر  به  هک بودند  ی، منافقان گروه  نیبرسانند. ا  انیز  مسلمانان  تا به »ساختند

» مسجد ضرار»  نام به  هک ردندکبنا   ی، در جوار مسجد قبا مسجد ابوعامر راھب  نام به
  شان انیدر م  یو آزارافگن  مؤمنان  به  رساندن قصد ضرر  : به یعنی. ضرارا:  گرفت  لقب

  اھل  تیجز تقو  یمسجد، قصد  آن  را از ساختنیساختند ز »فرک  یبرا«مسجد را   آن »و«
  منافقان  آن  گونه نیھم »مسلمانان  انیم  افگندن تفرقه  یو برا«نداشتند   و نفاقفر ک

،  جهیحاضر نشوند و در نت» قباء«، درمسجد »مسجد ضرار»  ساختن  بھانه  خواستند تا به
و   الفت  برنده  نی، از ب اختالف  ندهی، زا ارشانک  نیا  هکشود،   مک  مسلمانان  جماعت
  آن »و«  ستین  دهیپوش  یعاقل  چیبر ھ  هکبود   یکخطرنا ابعاد  چنان  یو دارا  محبت

از   شی: پ یعنی» نیاز ا  شیپ  هک یسانک  یبرا  ساختن  نگاهیمک«  ردند جھتکمسجد را بنا 
  گروه  ھمان  آنان  هک »بودند  برخاسته  محاربه  امبر او بهیخدا و پ با«مسجد ضرار   ساختن

مسجد   نیا  یاز بنا »هکخورند  یسوگند م  و البته«بودند   ابوعامر راھب  یرھبر  ، به نفاق
  ی. ول مینداشت«  مسلمانان  به  یو مھربان أ ر خداک: ذ یعنی» ریو خ  یکین جز  یھدف«

 سوگند خود.  نیدر ا »ندیقطعا دروغگو  آنان  هکدھد  یم  یخدا گواھ
  هکبود   خزرج  فهیطا  از اشراف  ی، مرد راھب: ابوعامر  است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب

  یاھایرؤ ، و ظھور اسالم  نهیمد  به ص امبریپ  بود و ھجرت  شده  ینصران  تیدر جاھل
  وستیپ  نفاق  جبھه  به  بود پس  ساخته  شانیپر  قومش  یو رھبر  استیاو را در ر  نیریش

د یتوان یم  و آنچه دیرا بساز  مسجدتان : گفت  منافق  گروه  آن  داد و به  لیکتش  یو گروھ
  چنان  و از روم  دارم ـ را  روم  صر ـ شاهیق  آھنگ  را منید زینک  آماده  رو و سالحیاز ن
  . و چون نمک  رونیب  نهیمد از  را با آن  ارانشیمحمد و   هکآورد   را خواھم  یمیر عظکلش

آمدند و  ص امبری، نزد پ آن به  دادن  تیرسم  یشدند، برا  مسجد خود فارغ  یاز بنا
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سرد و   یشبھا  یو برا  ازمندانیو ن  معلوالن  یرا برا  یما مسجد !للها ا رسولیگفتند: 
  نماز اقامه  ما در آن  د و بهیاوریب ف یشما تشر  هک  میدار  و دوست  میا بنا نھاده  یباران

از سفر  للهشاءا و اگر ان  مھستسفر  عازم   نونکا  فرمودند: من ص  حضرت  د! آنینک
گزارد.   میشما نماز خواھ  یمسجد برا  آمد و در آن  میشما خواھ  انیم  ، به میبازگشت
گاه  شان رنگیو ن  را از راز توطئه ص  حضرت  شد و آن  نازل  یوح  هکبود   ھمان رد. ک  آ

فرمودند:   شانیا  به  را فراخوانده س  از اصحاب  تن از سفر بازگشتند، دو  چون  پس
  د. آنیبزن  د و آتشینک  رانیرا و  د و آنیستمگرند، برو  آن  اھل  هک  یمسجد  نیا  یسو به

  آن  انیدر م  توطئه  آن  طراح  منافقان  هک یرفتند و در حال مسجد  آن  به  دو، شتابان
 از آنجا رفتند.  ردند و سپسک  رانیزدند و و  بودند، مسجد را آتش

بًَداَ� ﴿ 
َ
ْن َ�ُقوَم �ِيهِ  َ�ُقْم �ِيهِ �

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَْوٍ� أ وَّ

َ
َس َ�َ ا�َّْقَوى ِمْن أ ّسِ

ُ
�ِيهِ  لََمْسِجٌد أ

ُروا ْن َ�َتَطهَّ
َ
ّهِرِ�نَ  رَِجاٌل ُ�ِبُّوَن أ ُ ُ�ِبُّ الُْمطَّ  .]۱۰۸[التوبة:  ﴾١٠٨َوا�َّ

  در مسجد ضرار است  از نمازگزاردن ص امبریپ  یمراد: نھ »ستینا  ھرگز در آن«
  وبه» قباء«مسجد   هک »شده  نھاده  یبر تقو  ادشیبن  از روز نخست  هک  یمسجد  نهیھرآ«

ِل يَۡو�ٍ ﴿. مراد از  است ص  ی: مسجدالنب یقول وَّ
َ
سزاوارتر «  است  آن  سیروز تأس ﴾ِمۡن أ

  نمازگزاردنت  یحت : اگر یعنی »یشو  ستادهیا«  ی: در مسجد تقو یعنی »در آن  هک  است
  یدر مسجد أ ر خداکذ نماز و  به  ستادنتیا  گمان یبود، ب یز میجا  در مسجد منافقان

دارند خود را   دوست  هکاند  یمردان ، در آن«، سزاوارتر بود  شده  سیتأس  یاد تقویبر بن  هک

  ھنگامخود در   یسازکـ و بر پا  وضو وغسل  لهیوس  ھا ـ به یدیپل  از ھمه »سازند  کپا
  را دوست«  و گناھان  از نجاسات »زگانیکپا و خداوند«صند ی، حر آن  موجب  شدن  عارض

، از  است  آمده  یثیاحاد» قباء«مسجد   لتیفض  . درباره است  یراض  و از آنان »دارد یم
  دادن  در مسجد قباء، ھمانند انجام  ینماز  گزاردن« : است  فیشر  ثیحد  نیا  جمله آن

 ».است  عمره  کی
 مسجد قباء  نمازگزاران  درباره  هیآ  نید: ایگو یم  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس ابن

خود را   شما چگونه  هکردند ک  سؤال  شانیاز ا ص خدا  شد. رسول  نازل
 . مینک یز استنجا مین  آب  ، به لوخکد؟ گفتند: بعد از استنجا با یساز یم  کپا

 دیاد توحیبر بن  شده بنا  یمیدر مساجد قد  نمازگزاردن  استحباببر   لی، دل مهیرک  هیآ
.  است  زگانیکو پا  صالحان  با جماعت  ھمراه  نمازگزاردن  و بر استحباب  یو تقو
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خود نماز بامداد را   ارانی  یبرا ص خدا  رسول  ی: روز است  آمده  فیشر  ثیدرحد
 از  افتادند و چون  اشتباه  به  در قرائت  یند ولرا خواند» روم»  سوره  ردند و در آنک  اقامه

از   یمردمان ]هک است  نیا  علت[شود،  یم  دهیبر ما پوش  قرآن«شدند فرمودند:   نماز فارغ
ھرکس   دھند پس ینم  انجام  املکرا   شیخو  یوضو  هکخوانند  یما نماز م  شما ھمراه

 ».و گرداندکین را  شیخو  ید وضویشود، با یما در نماز حاضر م  ھمراه

َس بُنَْيانَُه َ�َ ﴿  سَّ
َ
ْم َمْن أ

َ
ِ َورِْضَواٍن َخْ�ٌ أ َس بُنَْيانَُه َ�َ َ�ْقَوى مَِن ا�َّ سَّ

َ
َ�َمْن أ

َ
أ

الِِم�َ  َشَفا ُجُرٍف َهاٍر فَا�َْهاَر بِهِ ِ� نَارِ َجَهنَّمَ  ُ َ� َ�ْهِدي الَْقوَْم الظَّ  .]۱۰۹[التوبة:  ﴾١٠٩َوا�َّ
  هک  یسکا ی،  بھتر است  نھاده  یالھ  یو خشنود  یاد خود را بر خداترسیبن  هک  یسکا یآ«

  دوزخ  در آتش  و با آن  ردهک  یزیر یسقوط پ  به  مشرف  یپرتگاھ  خود را بر لب  یبنا
ھمانا   هک  مکو مح  یقو  یربنایار خود را بر زکاد یبن  هک یسک:  یعنی »افتد؟ یفروم
مسجد قباء ـ بھتر از   سیتأس  ـ چون  ردهک  یزیر یپ  اوست  یو خشنود  یالھ  یتقوا
سقوط  به  مشرف  یپرتگاھ  را بر لب  شی، بنا نیا  خالف  به  هک  است  یسک  آن

  افتد؟ پس یفرو م  جھنم  جا در آتشکیخود   یبا بان  ساختمان  آن  هک  است  گذاشته
  نارهکبنا بر   و ساختن  است  در اعمال  از اخالص  هیناک؛  یتقو  براساس  یآباد  ساختن

.  است  در اعمال  ناخالص  تین  و داشتن  ا و عجبیاز ر  هیناکسقوط؛   به  مشرف  رودخانه
قرار دارد. ھار:   یبردگ لیو س  آب  ھجوم  در معرض  هک  است  یا یواد  و لبه  نارهک:  جرف

  ـ به  آنان  : به یعنی »ندک ینم  تیرا ھدا  دادگرانیب  و خدا گروه«سقوط   به  : مشرف یعنی
 دھد. یر نمیخ  قیـ توف  شان بر نفاق  یمجازات  عنوان

َع قُلُوُ�ُهمْ ﴿ ْن َ�َقطَّ
َ
ِي َ�َنوْا رِ�َبًة ِ� قُلُو�ِِهْم إِ�َّ أ ُ َعلِيٌم  َ� يََزاُل بُنَْياُ�ُهُم ا�َّ َوا�َّ

 .]۱۱۰[التوبة:  ﴾١١٠َحِكيمٌ 
و  »کش  سبب  ھایشان دلاند، در  ردهکبنا   هک  یساختمان  آن  ھمواره«
  هکبودند   کاکش  یمسجد ضرار، منافقان  انیرا بانیز »است«  و نفاق  شبھه  زانندهیبرانگ

خود بر   میتصم  ، به شان و توطئه  رنگین  شدن  یمسجد و خنث  آن  ساختن  رانیو بعد از
 : یعنی »شود  پاره پاره  ھایشان دل  هک تا آن«، افزودند  اسالم  هیعل  نهیکو   یدشمن فر وک
ر یا با شمشی،  ا با مرگی؛  ھایشان دلبرند تا  یسر م به  و نفاق  کدر ش  وستهیپ

  رخت  ھایشان دلاز   و شبھه  کش  هک  است  ھنگام  نیشود و فقط در ا  پاره پاره
  ھایشان دلبرند تا  یسر م به  و نفاق  کشدر   وستهی: پ است  نیامراد ایبندد.  یبرم
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 »است  میکح  یو خدا دانا«شود   شانیو پر  ، پاره از نفاق  یمانیپش و  توبه  لهیوس به
 . شان میجرا  سبب  آنھا به  دادن در جزا  است  متکح  ، صاحب شانیھا تین  به  داناست

َ اْشَ�َى ِمَن الُْمْؤمِنَِ� ﴿  نَّ لَُهُم اْ�َنَّةَ إِنَّ ا�َّ
َ
ْمَوالَُهْم بِأ

َ
�ُْفَسُهْم َوأ

َ
ُ�َقاتِلُوَن ِ� َسبِيِل  �

ِ َ�يَْقُتلُوَن َوُ�ْقَتلُونَ  ْ�ِيِل َوالُْقْرآنِ  ا�َّ ِ َواْ�ِ ا ِ� ا�َّْوَراة ْوَ� بَِعْهِدهِ  وَْعًدا َعلَيْهِ َحقًّ
َ
َوَمْن أ

 ِ ِ  ِمَن ا�َّ وا بِبَيْعُِ�ُم ا�َّ  .]۱۱۱[التوبة:  ﴾١١١َوذَلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيمُ  ي بَاَ�ْعُتْم بِهِ فَاْسَتبِْ�ُ
جھاد   لتینجا فضیداد، در ا  را شرح  منافقان  یھا ییرسوا  خداوند متعال  هک بعد از آن

  بھشت  هک نیا  را به  شانیھا جانھا و مال  ھمانا خداوند از مسلمانان«ند: ک یم  انیرا ب

در   متعال  یخدا را به  شانیھا مجاھد، جان  : گروه یعنی »است  دهیباشد، خر  شان برای
  متعال  یاند و خدا دهیبخش جھاد  را به  شانیھا را جانھا و مالیاند ز فروخته  بھشت  قبال

جنگند  یخدا م  در راه  هک  یسانک  ھمان«  است  دهیبخش  شانیا  را به  ، بھشت در مقابل  ھم

  شیفار پک  شتنکقصد   به  جنگ  یدانھای: در م یعنی »شوند یم  شتهک شند وک یو م
ردند، ک  نیاگر چن  دھند پس یم  شدن  شتهک  به  ز تنیخود ن  ی، حت راه  نیتازند و در ا یم
  دادن فار و قرارک  هیعل  و اقدام  ھرچند بعد از تعرض اند، دهیگرد  سزاوار بھشت  گمان یب

و   در تورات  یحق  وعده  عنوان  به  نیا«نشدند   ھم  شتهک ، شدن شتهک  خود در معرض
  یبرا  بھشت  استحقاق  هکدھد  یخبر م  سبحان  یخدا »اوست  برعھده  و قرآن  لیانج

،  است  لیو انج  توراتھای  کتاب او در  یاز سو  یو ثابت  نیراست  ، وعده مجاھدان
وفادارتر   شیعھد خو  از خدا به  یسک  و چه«  ز ھستین  در قرآن  وعده  نیا  هک ھمچنان

را ھرگز   شیخو  وعده  هک  است  یالوعد صادق  یتعال  را حقیز ! سک چیمسلما ھ »؟ است
و   و اظھار مسرت »دیباش  د، شادمانیا ردهکبا او   هک  یا معامله  نیا  به  پس«ند ک ینم  خالف
  چیدر ھ  از مردم  کی  چیھ  هکد یا ردهک  یودس  چنان  را در آنید زیینما  بھجت
  ھمان  نیو ا«ند ک  مانند شما عمل به  هک  یسکند ـ مگر ک ینم  یسود  آنچنان  یا معامله

  یسانکند یجاک  پس  ستین  بزرگتر از بھشت  یا یابیامک  چیرا ھیز »است  بزرگ  یابیامک
 دھند؟  انجام  یبار سراسر منفعت  معامله  نیچن  شیخو  یخدا با  هک

با   هک شد  نازل  یاز انصار  ھفتاد تن  در شأن  مهیرک  هی: آ است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
رخداد   نیا  انیدر ب س  رواحه  بن للهردند. عبداک  عتیب» یبرک  عقبه«در  ص  حضرت  آن

و   پروردگار متعال  ید برایخواھ یم  : ھرچه گفتم ص خدا  رسول  به  در آنجا من«د: یگو یم
او   هک  مینما یشرط م  پروردگارم  یبرا«فرمودند:  ص  حضرت  آن». دییخود شرط نما  یبرا
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را از   آنچه  هک  مینما یشرط م  خودم  یبرا د ویاورین  کیرا با او شر  یزید و چینک  را عبادت
  نیگفتند: اگر چن  نندگانک عتیب». دیباز دار زین  د، از منیدار یباز م  تانیھا جانھا و مال

انصار ». است  شما بھشت  پاداش«فرمودند:  ص خدا  رسول ؟ ستیچ  ، پاداشمان مینک
  نازل  هکبود   ھمان ! میشو یم  آن  فسخ  طالب  و نه  مینک یم  فسخ  رد، نهک سود  گفتند: معامله

َ ٱإِنَّ ﴿ شد:  .]۱۱۱[التوبة:  ﴾لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱمَِن  ۡشَ�َىٰ ٱ �َّ

اِجُدوَن اْ�مُِروَن بِالَْمْعُروِف ﴿  اكُِعوَن السَّ ا�ُِحوَن الرَّ ا�َّا�ِبُوَن الَْعابُِدوَن اْ�َامُِدوَن السَّ
 ِ ِ الُْمْؤمِنِ�َ  َوا�َّاُهوَن َعِن الُْمنَْكرِ َواْ�َافُِظوَن ِ�ُُدودِ ا�َّ  .]۱۱۲[التوبة:  ﴾١١٢َو�َّ�ِ

:  یعنی »نندگانندک توبه  آنان«نند؟: ک یم  آماده  معامله  نیا  یخود را برا  یسانک  اما چه
  عبادت« أ خدا  طاعت  یسو به  تیو معص  و نفاق  کنندگانند از شرک  بازگشت

مأمور   بدان  هک  یاخالص با  ھمراه أل  یخدا  عبادت  نندگانند بهک امی: ق یعنی »نندگانندک
،  یو آسان  یو در سخت  راحت و  در رنجرا   متعال  یخدا  هک »انندیگو حمد«اند  شده

گر: ید  یاقوال  و به  داران ؛ روزه سائحان : یقول  به »سائحانند«ند یگو یو ثنا م  سپاس
  گرفتن  منظور پند و عبرت  به  نیدر زم  نندگانک سفر و ریس ای،  انیا دانشجوی،  مجاھدان
و نگھبانند   مواظب  شیبر نماز خو : یعنی »نندگانندک سجده و  وعکر«اند  مردم  از احوال

  یو نھ«  است  دهی، پسند عتیدر شر  هک  آنچه  : به یعنی »معروف  نندگانند بهک امر«

د و ناپسند بداند یار نماکرا ان  آن  فیشر  شرع  هک  است  یزیر: چکمن» رکمن نندگانند ازک
 و اوامر و أ خداوند  یھا و برنامه  امکاح  : به یعنی »ندیحدود خدا  دارندگان  نگاه و«

 و«بندند. ی، پا ردهک  نازل  امبرانشیپ  و بر زبان  شیخو  تبکرا در   آن  هک  یو  ینواھ
  وصف  ستهیشا  یراست  موصوفند و به  شده ادی  اوصاف  به  هکرا   یسانک:  یعنی »را  مؤمنان

 ».ده  بشارت«باشند؛  یم  مانیا

 ».است أ خدا  او در راه  رد، مرگیبم  اوصاف  نیبر ا  سکھر «د: یگو یم س  عباس ابن
 ، اگر امت  نیا  انیو مرب  و دعوتگران  است  وصف  ، ده ھا در مجموع نیا  پس

را   گانه ده  اوصاف  نید اینند، باک  تیترب  دهیو عق  مانیا  را براساس  ینسل  هکخواھند  یم
 قرار دھند.  شیخو  نیالع نصب

وِ� قُْرَ� ِمْن َ�ْعِد َما َما َ�َن ﴿
ُ
ْن �َْستَْغفُِروا لِلُْمْ�ِ�َِ� َولَْو َ�نُوا أ

َ
ِيَن آَمُنوا أ ِ َوا�َّ لِلنَِّ�ّ
ْصَحاُب اْ�َِحيمِ 

َ
ُهْم أ َّ�

َ
َ لَُهْم �  .]۱۱۳[التوبة:  ﴾١١٣تَبَ�َّ
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 ص خدا  رسول احتضار در آمد،  حال  به  ابوطالب  : چون است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
نشستند و   یو  نیبال بودند ـ بر سر  یز نزد وین  هیام بن للهو عبدا  ابوجھل  هک یـ در حال

  ی. ول آورم  حجت  تیبرا أ خدا نزد  تا با آن هللااال الالهبگو:  ! من  عم  یفرمودند: ا  یو  به
رو بر   عبدالمطلب  نییا از آیآ ! ابوطالب  یگفتند: ا  یو  به  هیام بن للهو عبدا  ابوجھل

ردند و در ک یرار مکت  ابوطالب  را به  سخن ن یا  وستهیپ ص خدا  ؟! رسول یگردان یم
  نی، آخر ختند، سرانجامیانگ یبرم  الفتعناد ومخ  او را به  هیام و ابن  ؛ ابوجھل مقابل
  هک نیو از ا ! ھستم  عبدالمطلب  نییبر آ  بود: من  نی، ا گفت  شانیا  به  ابوطالب  هک  یسخن

  وسیمأ  یو  آوردن مان یاز ا ص خدا  رسول  چون  د. پسید، ابا ورزیبگو» االاهللا  الاله«
  تیبرا  خواستن از آمرزش  هک  گاه تا آن  ھم  من ، است  نیچن ه کحاال «شدند، فرمودند: 

روا   مؤمنانامبر و یبر پ«شد:   نازل  هکبود   ھمان». طلبم یم  آمرزش  تی، برا نشوم  ینھ
  هک از آن  باشند پس  شان شاوندانینند، ھرچند خوک  آمرزش  طلب  انکمشر  یبرا  هک  ستین

 اند. مرده  کبر شر  هک  جھت  بدان »اند دوزخ  اھل  آنان  هکد یگرد ارکآش  شان برای
  میتحر و  آنان  یبرا  یخواھ آمرزش  میفار، تحرکبا   مواالت  قطع  متضمن  هیآ  نیا

  نیھمچن . ستیز نیجا  شان برای،  درخواست  آن  هک  آنھاست  یبرا  یزیچ  درخواست
  آمده  عمل به  ینھ  و از آن  است  یو  یبرا  یخواھ افر، آمرزشک  بر جنازه  نمازخواندن

  نیا  ـ در امثال  یسود چی، ھ یافرکبا   مؤمن  انسان  یشاوندیو خو  یکینزد  . البته است
 ندارد.  یو  حال امور ـ به

  رسول« : است  آمده  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب س مسعود  از ابن  یگرید  تیدر روا
را با   یدراز  زمان  از مقابر نشسته  یرفتند و بر سر قبر  گورستان  به  یروز ص خدا

  نیفرمودند: ا  گاه ، آن ستمیگر  شانیا  هیبر گر  ھم  ستند و منیاز گذراندند و گریرازون
در   هک  خواستم  اجازه  از پروردگارم  و من  ھست  ، قبر مادرم ام نشسته  بر سر آن  هک  یقبر
 ».نداد  اجازه  من  ، اما او به نمکدعا   یو  حق

﴿ َ ا تَبَ�َّ �ِيهِ إِ�َّ َ�ْن َموِْعَدٍة وََعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّ
َ
نَُّه َعُدوٌّ َوَما َ�َن اْستِْغَفاُر إِبَْراهِيَم ِ�

َ
� ُ�َ 

 ِمنْهُ 
َ
أ َّ�َ�َ ِ اهٌ َحلِيمٌ  ِ�َّ وَّ

َ
 .]۱۱۴[التوبة:  ﴾١١٤إِنَّ إِبَْراهِيَم َ�

ر کذ  پدرش  یبرا  یو  یخواھ را در آمرزش ÷  می، عذر ابراھ خداوند متعال  گاه آن
 »نبود بود،  او داده  به  هک  یا وعده  ی، جز برا پدرش  یبرا  میابراھ  آمرزش  و طلب«ند: ک یم
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ۡسَتۡغفَِرنَّ لََك ﴿ : گفت  پدرش  به  هک  گاه  آن
َ
  قبل  پدرش  به  میابراھ  وعده  نیھمچن .١﴾َ�

 أ خدا  و ازدشمنان  دوزخ  او از اھل  هکشود   روشن  یوح  قیاز طر  شیبرا  هکبود   از آن
  جست  یزاریاز او ب ، خداست  دشمناو   هکشد   روشن  میابراھ  یبرا  هک  یھنگام  یول«  است
را   شیخطاھا  چون  هک  است  یفروتن  نندهک ی: زار اواه »بود  میحل  یاواھ  میابراھ  هک چرا

  ی! از مجازات ، آه از گناھانم ! د: آهیگو یافتد و م یم  و درد و ناله  در آه  اد آورد، از آنی  به
از   هک  است  یبردبار  : شخص می! حل شوم یمروبرو   با آن  گناھان  نیا  سبب  به  هک

 ند.ک یگذرد و بر آزارھا صبر م یدرم  اشتباھات

َ لَُهْم َما َ�تَُّقونَ ﴿  ُ ِ�ُِضلَّ قَوًْما َ�ْعَد إِذْ َهَداُهْم َح�َّ يُبَّ�ِ َ بُِ�ّلِ  َوَما َ�َن ا�َّ إِنَّ ا�َّ
ٍء َعلِيمٌ   .]۱۱۵[التوبة:  ﴾١١٥َ�ْ

ند، مگر ک  رد، گمراهک  شان تیھدا  هک از آن  را پس  یگروھ  هک  ستین  و خدا بر آن«

بعد  أ : خداوند یعنی »باشد  ردهک  انیب  شان براینند، کپروا  د از آنیبا  هکرا   یزیچ  هک آن
  را برآنان  یرد، گمراھک  تیھدا  آن  یھا برنامه  قیو تطب  اسالم  یسو را به  یگروھ  هک آن از

  شده  روشن  شان برای  هک ـ بعد از آن  یو  از محرمات  یزیبر چ  هک  گاه دارد تا آن یروا نم
  روشن  شان برای  هک از آن  باشند؛ اما اگر قبل  ردهکـ قصد ن  است  ز حرامیچ  آن  هکباشد 
  بر آنان  یگناھ  صورت  نیگردند، در ا  ار حرامک  آن  بک، مرت است  ز حرامیچ  آن  هکشود 

  است  یاوامر و نواھ  انیبعد از ب ، تیو معص  را اطاعتیشوند ز ینم  مؤاخذه  و بدان  ستین
 . ستین  خارج  یو  علم  رانکیب  طهیح ز ازیچ  چیو ھ »ز داناستیچ  ھمه  ھمانا خداوند به«

رِْض ﴿ 
َ
َماَواِت َواْ� َ َ�ُ ُملُْك السَّ ٍ َوَما لَُ�ْم  ُ�ِْي َوُ�ِميُت  إِنَّ ا�َّ ِ مِْن َوِ�ّ مِْن ُدوِن ا�َّ

 .]۱۱۶[التوبة:  ﴾١١٦َوَ� نَِص�ٍ 
راند یم یم ند وک یم  ، زنده خداوند است  از آن  نیآسمانھا و زم  یی، فرمانروا قتیدر حق«

د و یباش  دلگرم و  مطمئن أ خدا  نصرت  به  پس »ستین  یاوریار و یشما جز خدا   یو برا
 د.ینھراس  یو  از دشمنان
در  ص خد  رسول  ی: روز است  آمده س  حزام  بن  میکح  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

را   ا آنچهیآ«فرمودند:   شانیا  به  اثنا خطاب  نیبودند، در ا  شان اصحاب  انیم
  رسول . میشنو ینم  یزیگفتند: ما چ س  اصحاب» د؟یشنو یز می، شما ن شنوم یم  من

                                           
 .»۴ ممتحنه/»  سوره  کنید به  نگاه -١
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  هک نیبر ا را  د آسمانیو نبا  شنوم یرا م  آسمان  ناله  یصدا  اما من«فرمودند:  ص خدا
  بر آن  هک نیا مگر  ستین  در آن  یوجب  یجا  هک یرد؛ در حالک  ند، سرزنشک یم  ناله

 ».است  ستادهیا  عبادت  ا بهیند، ک یم  ا سجدهی  یا فرشته
 . و جھاد است  یبر تقو  مؤمنان  زانندهیبرانگ  مهیرک  هیآ

ِيَن ا�َّبَُعوُه ِ� َساَعةِ الُْعْ�َةِ مِْن َ�عْ ﴿  نَْصارِ ا�َّ
َ
ِ َوالُْمَهاِجرِ�َن َواْ� ُ َ�َ ا�َِّ�ّ ِد لََقْد تَاَب ا�َّ
 .]۱۱۷[التوبة:  ﴾١١٧إِنَُّه بِهِْم رَُءوٌف رَِحيمٌ  َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٍق مِنُْهْم ُ�مَّ تَاَب َعلَيْهِمْ 

  کتبو  غزوه از  متخلف  ماندگان واپس  به  هک نیدر ا »امبر ببخشودیخداوند بر پ ، نیقی  به«
و   مھاجران«ز ببخشود بر ین »و«  خواست آمرزش  انکمشر  یبرا  هک نیا در ایداد،   تخلف  اجازه
از «بود   کتبو  ھمانا غزوه  هک »دشوار  ساعت  در آن  هک«  جھت  را بدان  شانگناھان »انصار

  یدلھا  هکبود   نمانده  یزیچ  هک بعد از آن«دند ینورز  او تخلف  یرویو از پ »ردندک  یرویامبر پیپ
  شود.  بگردد و منحرف  و اطاعت  د طاعتیو ازق »برود  یاز جا  از آنان  یا دسته

  در آن  هک  یبزرگ  یجھاد و سخت  یدشوار  سبب  به  هکبودند   یگروھ  آنان
 جھاد فرورفتند.  از جبھه  برگشت  شهیاند بودند، در افتاده
  یا برھمگینند، ک  بود تخلف  کینزد  هک یسانک: بر  یعنی »ر شدیپذ توبه  شانیباز بر ا«

 ».است  میو رح  رئوف  آنان  به  او نسبت  هکچرا «  مؤمنان
 ص خدا  بارسول  یھنگام«د: یگو یم  کتبو  غزوه  یو سخت  یدشوار  در وصف س عمر

فرود   یدر منزل  یروز ، گرم  بود و ھوا سخت  تابستان  چله  هک  میشد  عازم  کتبو  غزوه  به
  دهیما بر  یھاگردن  میردک  گمان  هکداد تا بدانجا   دست  یسخت  یما تشنگ  به  و در آن  میآمد

ر در یخ  دادن  شما را به أل  یخدا !للها ارسولی:  گفت س رکاثنا ابوب  نیخواھد شد... در ا
ا یآ«فرمودند:  ص خدا  د. رسولینکما دعا   یبرا  نمک یم لذا تمنا  است  داده  عادت  تانیدعا

  را به  شان دستان ص خدا  رسول  پس ! ی: آر ر گفتکابوب» ؟ نمک نیچن  هک  یدار  دوست
و تند و   گرفت  دنیبار  آسمان  هکبودند   اوردهین  نییدعا برداشتند و ھنوز آنھا را پا  به  آسمان

پر   آب داشتند، از  ھمراه  به  هکرا   یظروف س  و اصحاب  گرفت  آرام  د، سپسیبار  تهوسیپ
؟ با  است  بوده جاکتا   باران  بارش  دانیو م  گستره  هک  میتا بنگر  میاثنا رفت  نیردند. در اک
 ».است  ما فراتر نرفته  هط قرارگایاز مح  باران  هک  میدید  یشگفت  مالک

  سبب  هکبود   یا یدشوار  در ھمچو ساعات ص امبریاز پ س  اصحاب  یرویپ ! یآر
و   یتنگدست جھاد در  به  شانیا  قاطع  میرا تصمید زیگرد  بر آنان  یتعال  حق  شیبخشا
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  ار سختیبس  یمیتصم ، روم  یامپراطور  چون  یدشمن  یرومندین  به  گرما، با علم  شدت
  ردند، اما آنک یم  خود لمس وجود  را با ھمه  آن  یدشوار  مؤمنان  هکفرسا بود  و توان

ردند، ک  ، تحمل آن  و صولت  دولت  تیو تقو  و نشر اسالم أ خدا  را در راه  یسخت  ھمه
برخوردار گشتند و در   و مغفرت  و ازتوبه  شده  درجات  یبرتر  ستهیرو، شا نیاز  ھم
 . ساخت  شان یراض  شد و ھم  یراض  شانیاز ا  ھم أل  ی، خدا تینھا

 بود.  کتبو  ، غزوه مهیرک هیآ  نزول  سبب

رُْض بَِما رَُحَبْت َوَضاقَْت ﴿ 
َ
ِيَن ُخلُِّفوا َح�َّ إِذَا َضاقَْت َعلَيِْهُم اْ� َوَ�َ ا�ََّ�ثَةِ ا�َّ

ْن َ� َملْ 
َ
�ُْفُسُهْم َوَظنُّوا أ

َ
ِ إِ�َّ إَِ�ْهِ ُ�مَّ تَاَب َعلَيِْهْم ِ�َُتوُ�واَعلَيِْهْم �  ِمَن ا�َّ

َ
َ ُهَو  َجأ إِنَّ ا�َّ

اُب الرَِّحيمُ   .]۱۱۸[التوبة:  ﴾١١٨ا�َّوَّ

  بر آن أ خداوند  نی: ھمچن یعنی» شدند  داشته  بازپس  هک  سک  سه  و برآن«
  توبه  ھمچون  آنان  توبه ردند وکر یتأخ  کجھاد در تبو  به  وستنیاز پ  هک  یتن سه

 ١نشد،  رفتهیپذ  ـ دردم  گذشت  رشانکذ  هکعذر   گر ـ از صاحبانید  متخلف  گروه
  نیا  هک ردند تا آنکن  یتلق  رفتهیآنھا را پذ  توبه ص خدا  د و رسولیر گردیپذ زتوبهین
  اش یفراخ  با ھمه  نیزم  هکتا آنجا «شد   نازل  شان توبه  قبول  در باره  یبعد  هیو آ  هیآ

 با آنان  یسک  نگفتن  و سخن  از آنان  مردم  یروگردان  سبب  به »دیگرد  تنگ  برآنان
و از خود «بودند   ردهک  ینھ  با آنان  گفتن  را از سخن  مردم ص خدا  رسول  هکچرا 

 از خود ھم  آنان  هکافتاد   قیتعو  تا بدانجا به  شانیا  توبه  : قبول یعنی »آمدند  تنگ به
 و«شدند   تنگدل  اد، سختیز  و اندوه  ییتنھا  وحشت  سبب  و به  آمده  تنگ  به 

  یپناھ  چیھرگز ھ  هک: دانستند  یعنی »ستیاو ن یسو از خدا جز به  یپناھ  هکدانستند 
  خدا به  سپس«و استغفار   با توبه  ھم  خود او ندارند؛ آن  یسو جز به  سبحان  یخدا از

 تا  بازگشت  خود برآنان  رحمت  به  یتعال  : حق یعنی »نندک  داد تا توبه  توبه  قیتوف  آنان
  یوتاھک  ند و اگر از آنانینما  عمل  یو استوار  با استقامت  ندهینند و در آک  توبه

ھمانا « بازگردند.  سبحان  یخدا  یسو ، به گردند و با توبه  نادم  سر زد، از آن  یوگناھ
 »است  میو رح  رئوف  الله

  به  هکه) یام  بن  و ھالل  عیرب  بن  ، مراره کمال  بن  عبک(  تن  سه  نیا  توبه  داستان
 خود  یخطا  به  هکبل  فگندهین  شیپ  نیدروغ  ییگفتند و عذرھا  راستص خدا  رسول

                                           
 .»۱۰۶«  آیه  کنید به  نگاه -١
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 ١ مهیرک  هیآ  نزول  و در سبب  رتیس  تبکردند، در ک  اعتراف  کتبو  از غزوه  در تخلف
عبرتھا و   مؤمنان  ی، برا داستان  نیو در ا  و مشھور است  معروف  یو داستان  آمده

 . بزرگ  است  ییھا موعظه

ادِ�ِ�َ ﴿  َ َوُ�ونُوا َمَع الصَّ ِيَن آَمُنوا ا�َُّقوا ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
 .]۱۱۹[التوبة:  ﴾١١٩يَا �

  اشاره قت یحق  نیا  به  مهیرک  هیآ »دیباش  انیگو د و با راستیاز خدا بترس ! مؤمنان  یا«
،  یراست بود پس   شانیا  یو راست  شد، بر اثر صدق  رفتهیپذ  هک  تن  سه  آن  توبه  هکدارد 
 . است  کاز مھال  انسان  بخش نجات

 ما دستور  به أ را خداوندیز  ردهک  استدالل  اجماع  تی، بر حج هیآ  نیبا ا  ینسف
 . ز ھستین  شان سخن  رفتنیپذ  خود، مستلزم  نیو ا  میباش  صادقانتا با   داده

ِ َوَ� ﴿  ْن َ�تََخلَُّفوا َ�ْن رَُسوِل ا�َّ
َ
ْعَراِب أ

َ
ْهِل الَْمِديَنةِ َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن اْ�

َ
َما َ�َن ِ�

�ُْفِسِهْم َ�ْن َ�ْفِسهِ 
َ
ُهْم َ� يُِصيُبُهْم ظَ  يَرَْ�ُبوا بِ� َّ�

َ
 َوَ� نََصٌب َوَ� َ�َْمَصٌة ِ� َذلَِك بِ�

ٌ
َمأ

اَر َوَ� َ�َنالُوَن ِمْن َعُدّوٍ َ�يًْ� إِ�َّ ُكتَِب لَُهْم بِهِ  ِ َوَ� َ�َطئُوَن َموِْطئًا يَغِيُظ الُْكفَّ  َسبِيِل ا�َّ
ْجَر الُْمْحِسنِ�َ  َ�َمٌل َصالِحٌ 

َ
َ َ� يُِضيُع أ  .]۱۲۰[التوبة:  ﴾١٢٠إِنَّ ا�َّ

  هکرا   از اعراب  آن  و ما حول  نهیمد  یاز اھال  عده  آن  متعال  ی، خدا مهیرک  هیآ  نیدر ا
قرار   سرزنش و  ردند، مورد عتابک  تخلف  کتبو  در غزوه ص خدا  با رسول  یاز ھمراھ

  لیقبا  چون» نانینش هیباد شانند ازیا  رامونیپ  هک  یسانکو   نهیمد  مردم  یبرا«دھد:  یم
:  یعنی »مانند  خدا باز پس رسول  یاز ھمراھ  هک  ستیسزاوار ن«  و اشجع  نهیجھ،  نهیمز

  یسو به  شیخو  زهیکپا  و تن  سینف  نفس  خود به ص خدا  رسول  یوقت  هکرا نرسد   آنان
  ر آنیدر غ  و چه  کتبو  در غزوه ـ چه ص  حضرت  آن  یاز ھمراھ  شتابد، آنان یجھاد م

را یز  از اعراب  نهیمد  ر مردمیغ  ورزند؛ برخالف  تخلف  شانیدستور ا  ـ بدون  از غزوات
، ص خدا  با رسول  یو ھمجوار  یکینزد  سبب ، به آن  رامونیو پ  نهیمد  مردم  کش  بدون

 ص امبریبود تا با پ  نشده  خواسته  گر اعرابیبودند و از د  شانیا  و متابعت  یاری  سزاوارتر به
زتر یاو عز  خود را از جان  جان  هک«  سزاوار آنھاست »نیا  و نه«بروند   کتبو  غزوه  به

اما   بوده  صیھا حر یاز سخت  آن  داشتن نگاه  خود و مصون  جان حفظ  و فقط به »بدارند
پروردگار   خلق  نیتر یز و گرامی، عز ، ساالر دو جھان جانان  جان  انتیحفظ و ص  به

                                           
 . سوره  ھمین»  ۱۰۶«  در آیه  ھمچنین -١
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  هکندھند بل  از خود نشان  یاقیاشت  چی، ھ و جان  انس  یسو به ص خدا  ورسول  انیعالم
و   دهیخر  جان ھا را به ھا و مشقت ، رنجص خدا  با رسول  تا ھمراه  است  فرض بر آنھا

  متابعت  وجوب »نیا«نند کو نثار   بذل ص  حضرت  آن  جان  یپا  خود را به  جان
  و رنج  یتشنگ  چیھ  آنان  به  هک  است  آن  سبب  به«  از تخلف  یو نھ ص  حضرت آن

 ظمأ: »رسد ینم«  و جھاد با دشمنانش  یو  : در طاعت یعنی »خدا  در راه  یا یوگرسنگ
  بر اثر آن  مکش  هک  است  یدیشد  ی: گرسنگ و مخمصه  و تعب  : رنج ، نصب یتشنگ

  خشم را به  افرانک  هک  یانکم  چیو در ھ«  است  شده  پنھان  ییگو  هک  یا گونه ند، بهیفرونش
  با سم ای،  شانیھا فار را با گامک  نکاز اما  ییجا  چی: ھ یعنی »گذارند ینم  آورد، قدم یم

  چیو ھ«ظ درآورند یو غ  خشم  ، به دنیوبک  نیا  سبب  آنھا را به  هکوبند، ک ینم  شان اسبان
ا یو   دادن  ستکاشی،  رگرفتنیا اسی،  شتنکبا  »آورند ینم  دست به  یاز دشمن  یبرد دست

 »شود یم  نوشته  شان برای  یصالح  ، عمل آن  سبب  به  هک نیمگر ا«  از آن  گرفتن  متیغن
ابند ی یم  پاداش  آن  سبب به  هکشود  یم  نوشته  یا شده رفتهیپذ  حسنه  شان برای:  یعنی
  هکد بدانند یبا  ارند پسکوکین  : آنان یعنی »ندک ینم  عیرا ضا  ارانکوکین  را خدا پاداشیز«

 ند.ک ینم  عیرا ضا  شان پاداش أ خداوند

َوَ� ُ�نْفُِقوَن َ�َفَقًة َصغَِ�ةً َوَ� َكبَِ�ةً َوَ� َ�ْقَطُعوَن َوادِيًا إِ�َّ ُكتَِب لَُهْم ِ�َْجزَِ�ُهُم ﴿ 
ْحَسَن َما َ�نُوا َ�ْعَملُونَ 

َ
ُ أ  .]۱۲۱[التوبة:  ﴾١٢١ا�َّ
و  نندک ینم  را انفاق  یو بزرگ  کوچک  مال  چیھ« أ خدا  مجاھد در راه  گروه  نیا »و«

مگر  ند،یمایپ ینم«را   یا ا پشتهیوھھا، ک  انیرا در م  یراھ ورهک:  یعنی »را  ییواد  چیھ
  وجھاد، به  انفاقدر   شان صالح  عمل  نی: ا یعنی »شود یم  نوشته  آنان  حساب  به  هک نیا

  در مقابل«  صالح  عمل  آن  سبب  به »را  تا خدا آنان«شود  یم  نوشته  شان حسنات  حساب
  آنان  ردند بهک یم  بھتر از آنچه  ی: پاداش یعنی »دھد  ردند، پاداشک یم  آنچه  نیوترکین

را   شانیتر ا هیپا دون  اعمال  هک  یمعن  نیرا بدھد، بد  شان اعمال  نیبھتر  ا پاداشیبدھد، 
 شترتر گردد.یب شتر ویب  ھرچه  شان ونداند تا پاداشیبپ  برترشان  اعمال  ز بهین

را یز بود  برده  میعظ  یا وافر و بھره  یحظ  مهیرک هیآ  نیاز ا س  عثمان  نیرالمؤمنیام
  یاریبس  ینقد  وجوه  عالوه به  و جھاز آن  صد شتر را با جلی، س کتبو  او فقط در غزوه

  چیھ  عفان ابن بعد، بر  از امروز به«فرمودند:  ص خدا  رسول  هکرد تا بدانجا ک  انفاق
 ».رساند ینم  انیز  یعمل
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ُهوا ِ�  َوَما َ�َن الُْمْؤِمُنوَن ِ�َنْفُِروا َ�فَّةً ﴿  ِ فِْرقٍَة ِمنُْهْم َطا�َِفٌة ِ�ََتَفقَّ
فَلَْوَ� َ�َفَر ِمْن ُ�ّ

 .]۱۲۲[التوبة:  ﴾١٢٢نِْذُروا قَْوَمُهْم إَِذا رََجُعوا إَِ�ِْهْم لََعلَُّهْم َ�َْذُرونَ اّ�ِيِن َوِ�ُ 
 گذارند  یرا خال  نهیو مد »رھسپار جھاد شوند  یھمگ  مؤمنان  هک  ستین  ستهیو شا«

بمانند  یباق  نهیدر مد  گرانیتا د »رھسپار نشدند  ی، گروھ از آنان  یا چرا از ھر فرقه  پس«
  یرا ـ وقت خود  دانشمند شوند تا قوم  نیدر د«اند  مانده  یباق  نهیدر مد  هک آنان »تا«

از   ی: جمع یعنی ؟ یفر الھیکاز  »بترسند  آنان  هکدھند، باشد   میبازگشتند ـ ب  آنان  یسو به
اند،  مانده  یباق  نهیدرمد  جمع  از ھمان  هک یسانکند و یآ  رونیجھاد ب  د بهیبا  فرقه  کی

  را به  و دانش  علم  برگشتند، آن  از جنگ  مجاھدان  ماندگار شوند و چون  علم  طلب  یبرا
  هیآ  یمعن  هکدارد   احتمال  نیھمچن بترسند.  یفر الھیکاز   شانیدھند تا ا  میتعل  شانیا
  امکو اح  از قرآن  اند، با آنچه شده رھسپار جھاد ص امبریبا پ  هک یسانکباشد: تا   نیا

و   هین فقیآموزند، در د یم ص امبریازپ  رهیو غ  و معامالت  در مورد جنگ  هک  نید
دھند تا آنھا   میتعل  شیخو  قوم  ھا را به دانسته  گردند، آن یبر م  یدانشمند شوند و وقت

 بترسند.  یفر الھیکاز 
 أ خداوند  چون«د: یگو یم س  عباس ابن.  است  هیفاک  فرض  علم  طلب  هیآ  نیا  براساس

  یاز ما، از ھمراھ  کی  چیگر ھیگفتند: د  ، مردم گرفت  از جھاد سخت  نندگانک  بر تخلف
  رسول  یاز سو  یسپاھ  مجرد اعزام  به  رد. پسک  مینخواھ  تخلف  یا هیا سری  غزوه  چیبا ھ
در  ص خدا  شدند و رسول یم  ھمراه  سپاه  با آن  از مقاصد، ھمه  یمقصد  به ص خدا
ھا  هیسر  به  مخصوص  هیآ  نیلذا ا ند:ک یم  اضافه س  عباس  ماندند. ابن  یتنھا باق  نهیمد

  رسول  هک  است  ی، در موارد آن  عام  یمعن به  از تخلف  ی، اما نھ ) استیجنگ  یھا (دسته
 ».گردند  یا غزوه  عازم  شیخو  سینف  نفس  خود به ص خدا

ارِ َوْ�َِجُدوا �ِيُ�ْم ِغلَْظةً ﴿  ِيَن يَلُونَُ�ْم ِمَن الُْكفَّ ِيَن آَمُنوا قَاتِلُوا ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
 يَا �

َ َمَع الُْمتَّقِ�َ  نَّ ا�َّ
َ
 .]۱۲۳[التوبة:  ﴾١٢٣َواْعلَُموا أ

 »دیشما ھستند بجنگ  کینزد  هک  افرانکاز   یسانکبا  د!یا آورده  مانیا  هک  یسانک  یا«
شانند، یا  کینزد  هک  یفارکبا   دھد تا در جنگ یم  فرمان  مؤمنان  به  سبحان  یخدا

در   انکمشر  جنگ  به ص خدا  رسول  هکبود   اساس  نیا ند، برینما  یوشک سخت
  : مسلمانان یعنی »ابندیب  یدر شما درشت  افرانک  هکد یو با«دادند   تیاولو  العرب رهیجز

با   و چه  با زبان  رند، چهیگ  شیرا در پ  یو درشت  خشونت  وهیفار، شکبا   د در جنگیبا
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  هک  یفارکبا   جنگ  به  ردنکآغاز  ، اما است  فار فرضک  لک  هی. و ھرچند جھاد عل سالح
  یفارک، جھاد با  دوم  در مرحله  سپس باشد، یتر م ند، مھمتر و مقدمکینزد  مجاھدان  به

  از نظر فاصله  تیاولو  نیقرار دارند و ا  دورتر از آنان  یانکاز نظر م  هک  است  مطرح
  انیخدا با متق  هکد یو بدان«شود  یم  یبند درجه  مرحله  به  طور مرحله نی، ھم یانکم

 درجھاد.  شانیا  ساختن روزیبا پ »است
در   امت  نیا  نیبھتر  هک  اسالم  اول  گانه سه  یھا در قرن  یجھاد  تکحر ! یآر

  وستهیپ زین  یاسالم ، فتوحات یجھاد  تکبا حر  بود و ھمراه  منوال  نیستند، بر ایز یم  آن
و   شاھان  انیم در  ھا سربرآوردند و ھواھا و اختالفات فتنه  چون  هک نیتا ا  داشت  انیجر
در بالد   دشمنان د،ییگرا  یخاموش  فار بهکو جھاد با   باال گرفت  یاسالم  کممال  یامرا

 مسلط شدند.  آنان  یھا نیاز سرزم  یاریردند و بر بسک  طمع  اسالم
 . است  یخاص  تیاھم  یدارا  یجھاد  یھا تکحر  ی، برا قرآن  یرھنمودھا  نیا  پس

 ﴿ ِ يُُّ�ْم َزاَدتُْه َهِذه
َ
نْزِلَْت ُسوَرةٌ فَِمنُْهْم َمْن َ�ُقوُل �

ُ
ِيَن آَمُنوا  إِيَمانًا�َذا َما � ا ا�َّ مَّ

َ
فَأ

ونَ   .]۱۲۴[التوبة:  ﴾١٢٤فََزاَد�ُْهْم إِيَمانًا َوُهْم �َْسَتبِْ�ُ
  است  یسک«  منافقان  انی: از م یعنی »آنان  انیشود، از م  نازل  یا سوره  و چون«

 از شما را  کی  دامک  مانیا«  شده  نازل  سوره »نیا«  در نفاق  برادرانش  به »دیگو یم  هک

 ند.یگو یم  مؤمنان  شاندنکاستھزا   ار و بهکان  یرا از رو  سخن  نیا  منافقان »افزود؟
 اند، قطعا بر آورده  مانیا  هک  یسانکاما «د: یفرما یم  شان در رد سخن  خداوند متعال

دربر   هک  یھا و ارشادات موعظه  سبب ، به سوره  آن  : نزول یعنی »است  افزوده  شان مانیا
، از  است  افزوده  یو اخبار و  تابک  به  شان قیو تصد  متعال  یخدا  به  شان مانیدارد، بر ا

  یعیطب  د پسیافزا یم و جھاد  عمل  دانیدر م  شان فیالکبر ت  سوره  آن  اتیگر؛ آید  یسو
  شان مانی، ا شان و عبادات  طاعات  شی، افزا آن  تبع  و به  فیالکت  شیافزا  در قبال  هک  است

، از  مانیش ایبا افزا  ھمراه  : مؤمنان یعنی »شوند یم  شادمان  و آنان«شود  یم  ز افزونین
 شوند. یم  ، شادمان است  مترتب  برآن  هک  یا یویو دن  ینید  و منافع  یوح  نزول

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َمَرٌض فََزاَد�ُْهْم رِْجًسا إَِ� ﴿  ا ا�َّ مَّ
َ
 ﴾١٢٥رِْجِسهِْم َوَماتُوا َوُهْم َ�فُِرونَ َوأ
 .]۱۲۵[التوبة: 

  شده  نازل  سوره »پس  است«  و نفاق  کش »یماریب  ھایشان دلدر   هک یسانکو اما «
فر و فساد ک  نی، در ا نیبنابرا »افزود«  فرشانکبر   یفرک:  یعنی »شان یدیبر پل  یا یدیپل«
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  دھند و بر آن یم  شتر رسوخیب  دشانیپل  یجانھا  را در درون  و آن  شده تر سرسخت
 فر قرار دارند.کبر   مرگ  تا دم  پس »فر مردندک  در حال«  سرانجام »و«ورزند  یاستمرار م

فُوا﴿  َحٍد ُ�مَّ انَْ�َ
َ
نْزِلَْت ُسوَرةٌ َ�َظَر َ�ْعُضُهْم إَِ� َ�ْعٍض َهْل يََراُ�ْم ِمْن أ

ُ
 �َذا َما �

 ُ �َُّهْم قَوٌْم َ� َ�ْفَقُهونَ َ�ََف ا�َّ
َ
 .]۱۲۷[التوبة:  ﴾١٢٧قُلُوَ�ُهْم بِ�

  : آزموده فتنونی »شوند یم  ا دو بار آزمودهی  کی،  در ھر سال  آنان  هکنند یب یا نمیآ«
 با  جھاد ھمراه  به  افتنیا با دستور ی،  و آفات  و امراض  یو سخت  یقحط  شوند به یم
 سبب ند بهیآ یخود نم  و به  شیخو  از نفاق »نندک ینم  توبه  باز ھم« ص  رمکامبر ایپ
 نند؟کد نظر یخود تجد  تا در روش »رندیگ ینم  ھم  و پند و عبرت«  شیآزما  نیا 

 دارد. یوام  تعجب  ، به در نفاق  شان یسخت و سر  و تعصب  منافقان  از حال  هیآ  نیا

نْزِلَْت ُسوَرةٌ َ�َظَر ﴿ 
ُ
فُوا�َذا َما � َحٍد ُ�مَّ انَْ�َ

َ
 َ�ْعُضُهْم إَِ� َ�ْعٍض َهْل يََراُ�ْم ِمْن أ

�َُّهْم قَوٌْم َ� َ�ْفَقُهونَ 
َ
ُ قُلُوَ�ُهْم بِ�  .]۱۲۷[التوبة:  ﴾١٢٧َ�ََف ا�َّ

  یو از رو »نندک یم  گر نگاهید  یبعض  به  از آنان  یشود، بعض  نازل  یا سوره  و چون«
ند: یگو یم  هک یزنند در حال یم  کگر چشمیھمد  یسو ، به آن  و تمسخر به  یار وحکان
  نازل  در آن  یوح  هک  ییند، از جایتا اگر نب »ند؟یب یشما را م«  از مؤمنان »یسکا یآ«
  هک  میبرو  ییجا د بهیو با  میرا ندار  اتیآ  دنیشن  را ما تحملیز  میدر رو  شود به یم

 »گردند یباز م  سپس«  میبخند  و بر مؤمنان  میگرد  غولو تمسخر مش  طعن  به  البال فارغ
  تیھدا  یمقتض  هک  از آنچه گردند یا باز میخود،   منازل  یسو به  یوح  از مجلس  انهیمخف
را   ھایشان دلخدا «باشد  یم  فر و نفاقک  یمقتض  هک  آنچه  یسو ، به است  مانیو ا

و   است  شان تیرشد و ھدا  هیما  هک  ر و از آنچهیو از خ  قرآن  از فھم »است  دهیبازگردان
  هکرا   آنچه »فھمند ینم  هکھستند   یگروھ  را آنانیز«  است  ردهک  مقدارشان یخوار و ب

 ندارند.  نند و انصافک یتدبر نم  هکرو   اند، از آن دهیشن

�ُْفِسُ�ْم َعزِ�ٌز َعلَيْهِ َما ﴿
َ
َعنِتُّْم َحرِ�ٌص َعلَيُْ�ْم لََقْد َجاَءُ�ْم رَُسوٌل ِمْن �

 .]۱۲۸[التوبة:  ﴾١٢٨بِالُْمْؤِمنَِ� رَُءوٌف رَِحيمٌ 
  آمده  یامبریپ« ! آدم یبن  یا ای،  مسلمانان  یا ای،  عرب  گروه  یا »شما  یقطعا، برا«

القدر  لیجل  یامبری، پ است  شما فرستاده  یسو او را به أ خداوند  هک »است
 . و بشر است  عرب  هک نیدر ا  تان از جنس »خودتاناز «  الشأن میوعظ
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  رسول با  هک نینبود مگر ا  یا لهیقب  چی، ھ اعراب  انیدر م  هک  است  یادآوری  ستهیبا
.  گرانید و  آن  یھا» یعیرب«ھا و » یمضر«از   ، اعم داشت  ینژاد  ینسبت ص خدا

  نیبنابرا دواند. یم  شهیو ر  شاخه  عرب  لیقبا  در تمام ص خدا  رسول  : نسب یعنی
. اما  است شما برخاسته   انیامبر از میپ  نیا ! عرب  گروه  ی: ا است  نیا  یر، معنیتفس

 ! تیبشر  یا : است  نیا  یلذا معن  است  انیجھان  تمام  یبرا  یخطاب  نید: ایگو یم  زجاج
  شانیسو به  یرحمت  عنوان  را به  یو أ خداوند  هک  است  آدم یبن  امبر از جنسیپ  نیا

  نید، بر ایبر یشما م  هک  ی: ھر رنج یعنی »شما  رنج  یبر و  دشوار است«  است  فرستاده
  ا عذابیا، یدن  عذاب  ازتحمل  حاصل  و مشقت  : رنج . عنت است  نیو سنگ  امبر سختیپ

د، یفتین  دوزخ  در آتش  هک نیبر ا  است  صی: حر یعنی »است  صیبر شما حر«  است  آخرت
  پس »است  و مھربان  رئوف  مؤمنان  به  ونسبت«شما   تیو ھدا  مانیا بر  است  صیا حری

جھاد بر   به  یو  د و ھمراهینک یادا نم  یو  را درباره أ خدا  حق  هک  شده  شما را چه
 .د؟!یزیخ ینم

 . است  میرک  قرآن  هیآ  نیخر، آ نزول  بیاز نظر ترت  هیآ  نی، ا عبک بن یاب  تیروا  به

ُ َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهوَ ﴿  ُْت  فَإِْن تََولَّْوا َ�ُقْل َحْسِ�َ ا�َّ َوُهَو رَبُّ الَْعرِْش  َعلَيْهِ تََو�َّ
  هک  آنچه  و به !ص محمد  یاز تو ا »برتافتند  یاگر رو  پس«.]۱۲۹[التوبة:  ﴾١٢٩الَْعِظيمِ 

  چی، ھ است  بس  میبگو: خدا برا«رفتند یرا نپذ  ردند و آنکن  عمل ، یا آورده  ھمراه به
  و من  است  بس  می، برا تاستکی  تیدر الوھ  هک  یی: خدا یعنی »ستین جز او  یمعبود

  لکبر او تو«  نمک یالتجا نم  یجز و  یسک  یسو ا بهی،  ستمین  یر ویبر غ اکازمند اتین
 و »است  میعظ  و او پروردگار عرش«  نمودم  ضیتفواو   را به  امورم  تمام : یعنی »ردمک

 بر او،  لکتو  گمان یـ باشد، ب  است  مخلوقات  نیبزرگتر  هکـ   میعظ  عرش  صاحب ھرکس 
 گرداند. یاز مین یب  خلق  را از تمام  یآدم

بار:  ، ھفت و شام  در صبح  سکھر «فرمود:   هک  است  شده  تیروا س از ابوالدرداء

ھر  أل  یخدا ـ را بخواند،  میالعظ  العرش  رب هو و  توكلت  هيعل هو اال  اله ال  اهللا  یحسب
 ».ندک یم  برآورده  شیرا برا  یو ھر حاجت  تیفاک  یرا از و  یمھم

 





 

 
 یونس  سوره

 . است  هی) آ۱۰۹(  یو دارا  است  یکم

 » ونسی«؛  در آن ص امبریپ  ونسی  ر داستانکذ  سبب به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه
 شد.  دهینام

 د،یتوح  گر، بر محور اثباتید  یکم  یھا سوره  ھمانند موضوعات  آن  موضوع
  ساختن داریپا و  گمراھان  شبھات  و معاد، دفع  نبوت  ، اثبات کشر  یمبان  یساز رانیو

 چرخد. یم  ر مؤمنانیدر ضم  یتقو  روح

 .]۱[یونس:  ﴾١تِلَْك آيَاُت الِْكَتاِب اْ�َِكيمِ  الر﴿ 
»  بقره«  ھا، در آغاز سوره سوره  لیاوا  مقطعه  حروف  درباره  سخن »، راء ، الم الف«

  میکح«  قرآن  یعنی » تابک  اتیآ«  است  آن  متضمن  ونسی  سوره  هک  یاتیآ » نیا«  گذشت

  و استوار ساخته  مک؛ مح امکاح و حدود و  و حرام  حالل  انیبا ب  هک  یتابک: یعنی » است
  مشتمل  میرک  را قرآنیز  آموز است  متکح  یمعن  نجا بهی) در ا میک: (حیقول  . اما به شده
  هیآ  نیا  هک چنان  است  مکحا  یمعن  نجا بهی) در ا میک(ح گر:ید  یقول  . به ھاست متکبر ح

 است: شاھد مدعا

نَزَل َمَعُهُم ﴿
َ
ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوأ ْ ٱ�ِيَما  �َّاِس ٱِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب  : ]۲۱۳[البقرة:  ﴾�ِيهِ�  ۡختَلَُفوا

  آن  رامونیپ  در آنچه  مردم  انی، م تابک  فرود آورد تا آن  یراست را به  تابک،  امبرانیو با پ(
 .)ند...ک  مکح اند، ردهک  اختالف

َ�اَن ﴿ 
َ
ِيَن آَمُنوا أ ِ ا�َّ نِْذرِ ا�َّاَس َو�َّ�ِ

َ
ْن �

َ
وَْحيَْنا إَِ� رَُجٍل ِمنُْهْم أ

َ
ْن أ

َ
لِلنَّاِس َعَجًبا أ
نَّ لَُهْم قََدَم ِصْدٍق ِعنَْد َرّ�ِِهمْ 

َ
 .]۲[یونس:  ﴾٢قَاَل الَْ�فُِروَن إِنَّ َهَذا لََساِحٌر ُمبِ�ٌ  أ

ار کان را مورد ص امبریپ  در امر رسالت  یو شگفت  تعجب  ، خداوند متعال هیآ  نیدر ا
  مردمان  یا برایآ«دھد:  یقرار م  و سرزنش  تیومکرا مورد مح  قرآن  به  و معترضان

از   یمرد  یسو به  هک«  است  یشگفت  هیما  آنان  یبرا  : چگونهیعنی » آور است شگفت
و در   قرآن در  هکرا   حق  یامھای: پیعنی» ؟ ده  میرا ب  مردم  هک  میفرستاد  یوح  خودشان

  فرستادن  یوح در  هک ی؟ در حال برسان  آنان  ز بهیطور ھشدار آم د، بهیآ یم  سوره  نیا
را با یوجود ندارد ز باشد  تعجب  هیما  هک  یزی، چ خودشان  جنس  از اھل  یمرد  یسو به
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باشد و   داشته  و معاشرت  زشیتواند آم یم  جنس  ھمان  و نژاد، فقط اھل  جنس  کی  اھل
ند ک  منتقل  آنان  را به  یالھ  ارشادات امھا، اخبار ویتواند پ یم  یسک  نی، فقط چن نیبنابرا
، متعذر  ھدف  نیا  بود، برآوردن یم  انیجن  ا از جنسی،  فرشتگان  امبر از جنسیاگر پ  پس

 گرفتند. ینم  انس او  انسانھا به  هک د چرایگرد یو دشوار م
 ص حضرت  آن  هکباشد   نیاز ا  شان یو شگفت  تعجب  هک  است  یدر صورت  نیا

 ا فقری،  بودن  میتی  شان تعجب  ، اما اگر سبب است  و نژاد خودشان  از جنس  یامبریپ
  یھا خصلت  ر، جامعیفق  کیا ی  میتی  کی  هکامر   نی؛ ا د گفتیباشد، با ص خدا  رسول
  یدار امانت  ستهیشا او را  هکباشد   یگر اوصافیو د  و شرف  مالک، برخوردار از  خوب

 . ستین آور شگفت  وجه  چیھ  ز بهیگرداند، ن  یالھ  و رسالت  یوح
  متعال  یخدا  یاز سو  هک از آن  قبل ص محمد  حضرت  هک  است  مسلم  یتیواقع

  یوخصلتھا  اوصاف  به  آن  دهیو د  و در دل  شیدر نزد قر  شوند، چنان  دهیبرگز  رسالت به
ز ید نیخورش از انوار  نزدشان  قتیحق  نیا  هکبودند   شده  شناخته  یو برتر  مالک

  هک  نیا  را به  مؤمنان و«دند. ینام یم»  نیام«را   آنھا حضرتش  هکتر بود تا بدانجا  درخشان
  و منزلت  مقام  یعنیصدق:  قدم » ده  بشارت  است  یصدق  قدم  را نزد پروردگارشان  شانیا

.  است»  متقدم»  یمعن  به»  قدم« :یقول  . به عیو رف  یعال  یا و مرتبه  و درجه  نیراست
، » قدم«گر: مراد از ید  یقول  . به است  شرف  سابقه  یو راست  در صدق  شان برای  یعنی

  آنان  یشود: برا یم  نیچن  ی، معن نیبنابرا . است  گذشته  شیپ  هک  است  یا یکیر و نیخ
  افرانک«اند  روز معاد فرستاده  یبرا  شیخو  شیشاپیرا پ  آن  هک  است  یا ستهیشا  اعمال

  نیبر ا امبر!یپ  یا  پس » ار استکآش  یجادوگر« ص محمد  یعنی »مرد  نیگفتند: ھمانا ا
 . بده  ادامه  دارانهیپا  دعوتت  راه  و به  با باشیکش  شان سخنان

يَّاٍ� ُ�مَّ اْسَتَوى َ�َ الَْعرِْش ﴿
َ
رَْض ِ� ِستَّةِ �

َ
َماَواِت َواْ� ِي َخلََق السَّ ُ ا�َّ  إِنَّ َر�َُّ�ُم ا�َّ

ْمرَ 
َ
ُ َر�ُُّ�ْم فَاْ�ُبُدوهُ  َما ِمْن َشفِيٍع إِ�َّ ِمْن َ�ْعِد إِذْنِهِ  يَُدبُِّر اْ� فََ�  َذلُِ�ُم ا�َّ

َ
أ

ُرونَ   .]۳س: [یون ﴾٣تََذكَّ
: یعنی »دیآفر روز  را در شش  نیآسمانھا و زم  هک  است  ییخدا  ھمانا پروردگار شما آن«

گر: مراد از ید  یقول  به . اما است  نیدر نزد جمھور ھم  صواب  قول  هکا. یدن  یاز روزھا
  استیدن  اسیدر مق  سال ، برابر با ھزار ھر روز آن  هک  است  ییروز، روزھا  شش  نیا

روز نزد   کی  گمان ی(و ب است:  آمده»  حج»  ) از سوره۴۷(  مهیرک هیدر آ  هک چنان
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 »مستقر شد  بر عرش  سپس«د). یشمر یم  هک  از آنچه  است  ، مانند ھزار سال پروردگارت
  است: (سپس  گر آمدهید  یھا از ترجمه  یدر برخ . است  یدھلو للها یول  شاه  ترجمه  نیوا

و   آنھاست  ھمه  و سقف  متعال  یخدا  مخلوقات  نیبزرگتر ). عرش: افتیال یاست  بر عرش
 »ندک یر میامر را تدب« ١ فام سرخ  است  یاقوتی  ، عرش آمده ریثک ر ابنیدر تفس  هک چنان

  را به  ر مخلوقاتیو سا  و عرش  نیآسمانھا و زم  ییفرمانروا ارک،  یتعال  : حقیعنی
 او  مگر بعد از اذن  یشفاعتگر  چیھ«دھد  یم  سامان  یگانگی  ، به شیخو  متکح  یمقتضا

امور  از  یدر امر  نزد خداوند متعال  هکشود  ینم  داده  انکام  نیا  یسک  : بهیعنی » ستین
و   متکح  گاهیجا  به  یتعال  را حقیند زک  ـ شفاعت  یو دستور خود و  ـ جز بعد از اذن

ر یدر تدب  متعال انگر انفراد و انحصار پروردگاری، ب یمعن  نیا  البته.  داناتر است  صواب
و اقتدار   عیبد  صنع نیبا ا »خدا پروردگار شما  است  نیا«  زھاستیچ  امور در ھمه  ھمه
ر او یغ  نه  است  پرستش را فقط او سزاواری؛ ز یگانگی  به »دیاو را بپرست  پس«  مشیعظ

  نیتر نییو پا  یپندآموز  یبرا  یاستعداد  نیمترک  هک یسکا ریز »د؟یریگ یا پند نمیآ«
جز   یسک  هکماند  ینم  یمخف  یبر و  قتیحق  نیباشد، ا  داشته  یریگ عبرت  یبرا  یتوان

  و رسالت  ی، جز وح قتیحق  نیا  شناخت  یو مگر برا  ستین  سزاوار پرستش  یتعال  حق
 وجود دارد؟.  یگرید  راه

بر   خودشان  از جنس  مردم  یسو به  یرسول  فرستادن  است: چگونه  نیا  سخن  حاصل
 خواھد بود؟!  تعجب  دارد، محل  یمیھمچو اقتدار عظ  هک  یخداوند

ا إَِ�ْهِ َمرِْجُعُ�ْم َ�ِيًعا﴿  ِ َحقًّ ِيَن آَمُنوا  وَْعَد ا�َّ  اْ�َلَْق ُ�مَّ يُعِيُدهُ ِ�َْجزَِي ا�َّ
ُ
إِنَُّه َ�بَْدأ

اِ�َاِت بِالْقِْسِط  ِ�ٌم بَِما َ�نُوا  وََعِملُوا الصَّ
َ
اٌب مِْن َ�ِيٍ� وََعَذاٌب أ ِيَن َ�َفُروا لَُهْم َ�َ َوا�َّ

 .]۴[یونس:  ﴾٤يَْ�ُفُرونَ 
  یتعال  حق  یوح  یرویاز پ  یا توشه با ره  پس » اوست  یسو جا بهکیشما   ھمه  بازگشت«

  به  درآغاز سوره  هک  است  یھشدار  ھمان  از جنس  نیا د.یشو  آماده  یو  مالقات  یبرا

 » است  خدا حق  وعده« 2شد.  داده  بشارت  مؤمنان  به  د و بعد از آنیگرد  مطرح  اجمال
  هک  است  یو  یاز سو  نیراست و  حق  یا او، وعده  یسو به  تان یھمگ  : بازگرداندنیعنی

  پس  کاز خا »ندک یرا آغاز م  نشیآفر  هک  ھموست  گمان یب«ند ک ینم  را ھرگز خالف  آن

                                           
 . ، قبال گذشت تفسیر استوا بر عرش -١
 ).۲ (آیه/  کنید به  نگاه -٢
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  قدرت  ز در حوزهین  ینیبازآفر  انکام  یاول  قیطر  ، به جادگر استیآغازگر و ا  هکھمو 
  آن  بعد از مرگ  یاخرو  اتیح  یسو به »گرداند یرا بازم  آن  سپس«باشد  یم  یو  مطلقه

  هک  یعدالت  : بهیعنی »قسط  اند، به ردهک  ستهیشا  یارھاک واند  آورده  مانیا  هکرا   یسانکتا «
از   یا یدنیآنھا آشام  یافر شدند، براک  هک  یسانکدھد و   پاداش«  ستین  یستم  چیھ  در آن

  فرشانک  یسزا  به«  افرانک  آن »و«  است  و جوشان  داغ  تینھا  آب م:یحم » است  میحم
 ».دارند  شیدر پ  کدردنا  یعذاب

نَِ� ﴿  َرهُ َمَنازَِل ِ�َْعلَُموا َعَدَد الّسِ ْمَس ِضَياًء َوالَْقَمَر نُوًرا َوقَدَّ ِي َجَعَل الشَّ ُهَو ا�َّ
ُ َذلَِك إِ�َّ بِاْ�َقِّ  َواْ�َِساَب  ُل اْ�يَاِت لَِقْوٍ� َ�ْعلَُمونَ  َما َخلََق ا�َّ  .]۵[یونس:  ﴾٥ُ�َفّصِ

 یو درخشش  یاء: روشنیض » را نور ساخت  اء و ماهیرا ض  آفتاب  هک  است  یسکاو «
 ، اما نور: و چراغ  آتش  یباشد، مانند روشن  د آمدهیز پدیچ  کی  از ذات  هک  است 

 لهیوس به  ز استیچ  کی  از ذات  خارج  هک  یگریز دیاز چ  هک  است  یا یروشن
  هک. و از آنجا نهیینور از آ  اسکد، مانند انعیآ یوجود م  نور به  اسکو انع  یپرتوافگن 

را   یمعن  نیا  معجزانه  ی، با دقت مهیرک  هیآ  د پسیآ ید مید پدیاز نور خورش  نور ماه
 »و« . است  گذاشته  یتجل  را به  میرک  قرآن  یعلم  از معجزات  یکیو   داده  دست به

مقدر و  ، ییرا در منزلھا  ر ماهی: مسیعنی» ردک  نیمع  ییمنزلھا  ماه  یبرا«  هک  ھموست
  کیخود در  به  مخصوص  تکرا با حر  آن  ماه  هک  است  یماه: مسافت  رد. منزلک  نیمع

  ھر شب  ماه  هک  است  منزل  و ھشت  ستیا بجمع  آن  ند و منازلک یم  یروز ط شبانه
خود   منزل  نیدر اول  هک  یطور ند بهک یتجاوز نم  و از آن  از آنھا فرود آمده  یکیدر 
  به  هکود تا ش یدار میو بزرگتر پد  بزرگ  مک مک  و سپس  گشته  انینما  کوچکار یبس
  منازل  نیآخر  یسو به  درخشد و چون یم  تمام  یماھ  لکش  و به  دهیخود رس  مالک

  انیتر نما فیو ضع  فیوضع  و مقوس  کی، بار یر نزولیس  کیند، باز در ک  تکخود حر
  حق ! یگردد. آر یم  انظار پنھان از  شب  کیا ی، دو  در آخر ماه  هکشود تا بدانجا  یم

  نیو اگر ا »دیرا بدان  و حساب تا شمار سالھا«رد ک  نیمع  ییمنزلھا  ماه  یبرا  یتعال
  شمار سالھا و حساب  نبود، مردم دیو خورش  ماه ریس  یبرا  یو مقدر الھ  نیمع  برنامه

  به  هکرا   شان و منافع  مصالح از  یاری، بس شناختند و باالطبع یرا نم  شیامور خو
و   نجوم  علم  آموختن  به  هیآ  نیا دانستند. ی، نم مربوط است  و ماه  سال  شمار حساب

  حق  نھا را جز بهیخداوند ا« ندک یم  دعوت  یزمان  یھا و شناسه  میتقو  حساب
  نیوترکیو در آنھا ن  دهیافرین را  نیآسمانھا و زم  متعال: خداوند یعنی » است  دهیافرین
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و   متکو ح  و قدرت  عظمت  هک آن  ی، مگر برا ردهکن  یزیر ھا و نظامھا را برنامه برنامه
: یعنی »خود را  یھا نشانه«رد. یقراربگ  شود و لذا مورد پرستش  او دانسته  تیحقان
  انیب  یروشن  دانند، به یم  هک  یگروھ یبرا«را   یھست  نظام  یھا یکیو بار  قیدقا

  گر چگونهیند، دک ینم  غفلت  یامور  نیچن  انیاز ب أل  یخدا  ھرگاه  پس »ندک یم
  آوردن از فرود  انکاکش  یگذارد؟ لذا شگفت یرا فروم  و رسالت  یوح  عظمت  به  یامر
 . مورد است یامال بک،  یوح

رِْض َ�يَاٍت لَِقْوٍ� إِنَّ ِ� اْختَِ�ِف ﴿ 
َ
َماَواِت َواْ� ُ ِ� السَّ اللَّيِْل َوا�ََّهارِ َوَما َخلََق ا�َّ

 ]۶[یونس:  ﴾٦َ�تَُّقونَ 
 ی، برا دهیآفر  نیخدا در آسمانھا و زم  و روز و آنچه  شب  در آمدورفت  یراست  به«

  یو  و خشم  عذاباز   با اجتناب  یتعال  از حق »نندک یم  یزگاریپرھ  هک  یگروھ 
 هکدرافتند   یا مبادا در ورطه  هک نیا  از ترس  گان شهی، تقواپ نیبنابرا » ھاست نشانه«
 نظر  و دقت  امعان  به  یو  باشد، در مخلوقات  مخالف أ خداوند  یبا رضا 

  ، فرجام شانیا  هک  ز ھستین  جھت  بدان  شانیا  شهیر و اندکتف  نیا  شند. البتهیاند یم
 دھند. یقرار م  ، مورد توجه است  شان صالح  در معاد به  هکرا   ار و آنچهک  عاقبت و

 . گذشت» ۱۶۴ بقره/«  و روز، در سوره  شب  و آمدورفت  گر آمدنید  کی  یر در پیتفس

نُّوا بَِها ﴿ 
َ
�َْيا َواْطَم� ِيَن َ� يَرُْجوَن لَِقاَءنَا َورَُضوا بِاْ�ََياةِ ا�ُّ ِيَن ُهْم َ�ْن إِنَّ ا�َّ َوا�َّ

َواُهُم ا�َّاُر بَِما َ�نُوا يَْ�ِسُبونَ  ٧آيَاتَِنا َ�فِلُونَ 
ْ
ولَ�َِك َمأ

ُ
 .]۸-۷[یونس:  ﴾٨أ

  طمع  دارند و نه  یمیو ب  ترس  از آن  نه »د ندارندیما ام  یلقا  به  هک یسانکھمانا «
 دنی، با برگز آخرت  یجا به »اند شدها خشنود یدن  یزندگ  و به«اند  بسته  آن  به  یدیوام

ا یدن  یزندگان  : بهیعنی »اند افتهی  نانیاطم  و بدان«  یار باقیبر بس  یفان  کاند 
 هک  یطور به  است  شده  و خرم  و خوش  گرفته  آرام  بدان  شانیاند و نفسھا سپرده دل

  وھم«  است  نمانده  یباق  در نھادشان  آخرت  شهیاز اند  یا یشانیو پر  اضطراب  کاند 
آنھا  و در »اند غافل«ما   تیوحدان  یھا و نشانه  لی: از دالیعنی »ما  اتیاز آ  هک یسانک

  سبب  ، به است  آتش«  شان اقامت  محل » شان گاهیجا  نانیا«نند؛ ک ینم  ر و تأملکتف
 معاد.  بیذکو ت  و رسالت  تابک  فر بهکاز  »ردندک یم  آنچه

اِ�َاِت َ�ْهِديِهْم َر�ُُّهْم �ِإِيَمانِِهمْ إِنَّ ﴿  ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ َ�ْرِي ِمْن َ�ْتِِهُم  ا�َّ
�َْهاُر ِ� َجنَّاِت ا�َّعِيمِ 

َ
 .]۹[یونس:  ﴾٩اْ�
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  صالح  و عمل  مانیا  انی: میعنی »اند ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هک  یسانک«
  سبب  را به : آنانیعنی »ندک یم  تیرا ھدا  آنان  مانشانیا  به  پروردگارشان«اند  ردهک  جمع

  به«  لهیوس نیبد  شود پس یم  رھنمون  تیھدا  و شاھراه  صالح  عمل  یسو به  شان مانیا
  آنان  از فرودست  بارانیجو  هک«  نیبر  شوند در بھشت یم  واصل » پر ناز و نعمت  یھا باغ
  یجار  بارانیجو  آنان  یرو  شیپ ا ازی،  انیبھشت  یھا باغ  : از فرودستیعنی » است  یجار

 قراردارند.  یا برافراشته  یھا بر تخت  شانیرا ایز  است

ِ  َدْعَواُهْم �ِيَها ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوَ�ِيَُّتُهْم �ِيَها َسَ�مٌ ﴿  ِن اْ�َْمُد ِ�َّ
َ
َوآِخُر َدْعَواُهْم أ

 .]۱۰[یونس:  ﴾١٠الَْعالَِم�َ َرّبِ 
است:   سخن  نیا  در بھشت  انیبھشت  شیای: دعا و ندا و نیعنی »در آنجا  شانیدعوا«

  زمزمه را  آن  انیبھشت  هک  ییدعا  پس»  تتو راس  یکپا خداوندا! : اللھم  کسبحان«
: یعنی » است  در آنجا سالم  شان تیو تح«  است  سبحان  یخدا  سیو تقد  حینند، تسبک یم

،  شان برای  فرشتگان ای أ و درود خداوند  تیا تحی،  شان انیدر م  شان یدرود و دعا
: یعنی » نیالعالم  ه: الحمد ربک  است  نیا  شان یدعا  انیو پا«  است  گفتن  سالم

ھا از  شیستا  ند: ھمهیگو یم  هک  است  نی، ا است  یالھ  حیتسب  هک  شان یدعا  بخش  انیپا
 . است  انیخداوند، پروردگار عالم  آن

  الھام  گونه د ھمانیو تحم  حیتسب  بھشت  براھل«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد
  حیتسب حمد و  از گفتن  انیبھشت  یعنی». شود یم  الھام  آنان  به  دنیشک نفس  هکشود  یم

جانھا و   بخش آرام أ خدا ادی  هکنند بلک ینم  احساس  یا یدشوار  نوع  چی، ھ أل  یخدا
 . است  شانیھا روان

َجلُُهمْ ﴿ 
َ
َّ اْستِْعَجالَُهْم بِاْ�َْ�ِ لَُقِ�َ إَِ�ِْهْم أ ُ لِلنَّاِس ال�َّ ُل ا�َّ ِيَن َ�  َولَْو ُ�َعّجِ َ�َنَذُر ا�َّ

 .]۱۱[یونس:  ﴾١١يَرُْجوَن لَِقاَءنَا ِ� ُطْغَيانِِهْم َ�ْعَمُهونَ 
  شتاب  آنھا به  طلبند، شر را به یر را میخ  مردم  هک  یشتاب  ھمان  و اگر خداوند به«

  گونه ھمان د،یرسان یم  شتاب  به  مردم  یرا برا  عذاب أ : اگر خداوندیعنی »دیرسان یم
ا : قطعیعنی »دیرس یفرام  شان قطعا اجل«ورزند؛  یم  شتاب  ر و پاداشیخ  یسو آنھا به  هک

است:   نیا  یمعن  یقول  دھد. به یم  مھلت  آنان  به  یتعال  حق  یشدند ول یم  نابود ساخته
  ی، ھمانند دعاھا شان انکینزد جانھا و مالھا و  را در حق  بد مردم  یدعا أ خداوند اگر

  در حق  از مردم  یاریرا بسیز  ساخت یم  شانکرد، قطعا ھالک یم  زود اجابت  رشانیخ
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  ھا را به نینفر  نیا  شدن  نند و برآوردهک یم  نینفر  تکو ھال  مرگ  به  گرانیا دیخود 
  مھلتشان  هکرساند بل ینم  آنان  به  را شتابان  یشر و بد  یتعال  طلبند، اما حق یم  شتاب

  و رحمت  خاطر حلم  به  نیاندازد و ا یر میتأخ  را به  بدشان  یدعاھا  دھد و اجابت یم

 ىلعتدعوا  ال«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد ور نی. از ھم است  بندگان  او به  بالغه
فيها  عةسا اهللا، ال توافقوا من أموال�م ىلع، التدعوا أوالد�م ىلعتدعوا  ، الأنفس�م

بد   یدعا  فرزندانتان  د، در حقینکبد ن  یدعا  تانیجانھا  در حق« .» ل�م فیستجيب بةإجا
  است  اجابت  ساعت  هک  یدر ساعت أ ) خدا یبا (قضاد، ینکن بد  یدعا  اموالتان  د، در حقینکن

دعا   هکم  انکمشر  هک . چنان»دیفتین  شود، موافق یم  مستجاب  آن در  ھم  بدتان  یو دعا
بر ما از   پس  است  از نزد تو آمده  هک  است  یحق  نی، د نید  نیاگر ا ا!یخدا« ردند:ک یم

  یخدا  یول». ۳۲ انفال/» « بفرست  کدردنا  یا بر ما عذابی،  بباران  سنگ  آسمان
 از  یاریبس  یبرا  هک  شیخو  مانهیکح  مکح  نیخاطر ا  رد، بهکن  را اجابت  شانیدعا متعال 

 بود.  ردهکرا مقدر   مانی، ا آنان
 » میگذار یوام  سرگردان  شان یراھیندارند، در ب  یدیدار ما امید  به  هکرا   یسانک  پس«

ر و ی، متح شان یزیست  حق و  یناباور  بر و حقکو ت  یشک را در گردن  نامؤمنان: یعنی
تا بر ما   میخواست أ خداوند ما از  هک  خواھند گفت  را آنانی؛ ز میگذار یفرو م  سردرگم

رد، کار را نک  نیا  رد و چونک یم ار راک  نیبود، او ا یم  حق  اگر قرآن  بباراند پس  سنگ
 باشند.  سرگردان  الیخ  نیدر ا ه کبگذار  ! ستین  بر حق  قرآن  هکشد   گر مسلمید

هُ َمرَّ ﴿  ا َكَشْفَنا َ�نُْه ُ�َّ ْو قَا�ًِما فَلَمَّ
َ
ْو قَاِعًدا أ

َ
ُّ َدَ�نَا ِ�َنْبِهِ أ �َْساَن ال�ُّ �َذا َمسَّ اْ�ِ

هُ  ٍ َمسَّ ْن لَْم يَْدُ�َنا إَِ� ُ�ّ
َ
 .]۱۲[یونس:  ﴾١٢ُزّ�َِن لِلُْمْ�ِ�َِ� َما َ�نُوا َ�ْعَملُونَ َكَذلَِك  َكأ

ا یپھلو   به«  رنج  آن  دورساختن  یبرا »برسد، ما را  یرنج«افر ک » انسان  به  و چون«

  ر آنیو غ  شده ادی  حاالت  ما در تمام  بارگاه  فرمود: به  ییگو »خواند یم  ستادهیا ای  نشسته
را   شیگرفتار  وچون«دارد  یبر نم  از دعا دست  حال  چیھ  ند و بهک یدعا م  از حاالت

،  دهیاو رس  به  هک  یرنج  ردنک  دفع  یما را برا  ییرود، گو یخود م  راه  ، به مینک  برطرف
فرآلود و ک  وروش  راه  ، ھمان مینک  را برطرف  شیگرفتار  : چونیعنی »بود  نخوانده

بود و   روان  آن بر  بیو آس  رنج  دنیاز رس  قبل  هکرد یگ یم  شیرا در پ  یا ناسپاسانه
  ییگردد، گو یباز نم  آن  ند و بهک یم  را فراموش  دعا و تضرع  و بال و محل  یسخت  حالت

 . است  نداشته  یا ییو آشنا  سابقه  چی، ھ حال  اصال با آن
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در   شانیھا را زبانیافتد ز یم  ز اتفاقین  از مسلمانان  یاریبس  یبرا  حالت  نیا
  شود، اما چون یم  نرم  یو زار  شیایدعا و ن  ھا، به ھا و آفت و رنج  بیمصا  نزول  ھنگام

ر کش  واجب شوند و یم  گر غافلیرد، دک  برطرف  شانیرا از ا  و آفت  رنج  آن  متعال  یخدا
اد یخود را از  از  یدو ب  بیو آس  رنج  ساختن  دعا و برطرف  در برابر اجابت  نعمت

است:   آمده  فیشر  ثی. در حد ستین  مؤمنان  شأن  قیار الک نیا  هک یبرند در حال یم

؛ تو را در  بشناس  یرا در راحت أ خداوند« .» الشده  یف  عرفكي الرخاء،  یف اهللا  یلإ  تعرف«

  هکرا   یحاالت  آنز و یبرانگ  تیھا ر نعمتکما را بر ش ا!یخدا بار  . پس»شناسد یم  یسخت
  حاضر و زنده  مانیخاطرھا در  شهی، ھم یذاشتگ  در آنھا، بر ما منت  مانیدعاھا  با اجابت

، اما ما  یازین یما ب  ر و سپاسکاز ش را ھرچند تویز  میار بجا آوریرا بس  رتکبدار تا ش  نگه
  شده  داده  نتیدادند ز یم  انجام  آنچه  ارانکاسراف  یبرا  گونه نیا«.  میازمندین  آن  به  سخت

،  شھوات  به  و اشتغال  یر و سرگرمکاز ش  از دعا، غفلت  یگردانیو رو  : اعراضیعنی » است
 . است  شده  ساخته  آراسته  ارانکنظر اسراف در

ا َظلَُموا﴿  ْهلَْكَنا الُْقُروَن ِمْن َ�بْلُِ�ْم لَمَّ
َ
ِ  َولََقْد أ اْ�َّيَِناِت َوَما َ�نُوا وََجاَء�ُْهْم رُُسلُُهْم ب

 .]۱۳[یونس:  ﴾١٣َكَذلَِك َ�ْزِي الَْقوَْم الُْمْجرِمِ�َ  ِ�ُْؤِمُنوا
،  میردک  کھال«را   نیشیپ  یھا : امتیعنی »از شما را  شیپ  یھا قرن  نهیو ھرآ«

 دراز و  ما و تطاول  امبرانیپ  هیعل  و جسارت  و جرأت  بیذکبا ت »ردندک  ستم  هک  گاه آن
  میبود  ختهیبرانگ  شانسوی بهما   هک » امبرانشانیو پ«ھا  یو نافرمان  در گناھان  شان یدست

ار و کآش  یداللت  امبرانیپ  آن  ییو راستگو  بر صدق  هک  یو معجزات » روشن  یھا با نشانه«
  راه »اورندیب  مانیا  هکنبودند   ھرگز مستعد آن  یآمدند ول  آنان  یسو به«  داشت  روشن

  ز الطافینداشتند و ن  یآمادگ  آن  یبرا  هکھموار نشد   جھت  بدان  آنان  یرو به  مانیا
  نیو ا » میدھ یرا جزا م«افر ک  یعنی » مجرم  مردم  گونه نیا«بود   شده  سلب  از آنان  یالھ

 .ص خاتمامبر یپ  رسالت  نندگانک بیذکگر تید و  هکفار مک  یبرا  سخت  است  یھشدار

رِْض مِْن َ�ْعِدهِْم ِ�َنُْظَر َكيَْف َ�ْعَملُونَ ﴿
َ
 .]۱۴[یونس:  ﴾١٤ُ�مَّ َجَعلْنَاُ�ْم َخَ��َِف ِ� اْ�

  شده  مبعوث  رسالت  به  تانیسو به ص محمد  هک  یسانک  یا »شمارا  گاه آن«
 را  اخبارشان  هک  ییامتھا  : بعد از آنیعنی » میساخت  فهیخل  نیدر زم  بعد از آنان«  است

  چگونه  میتا بنگر«  میساخت  نیجانش  نید، شما را در زمینگر یرا م  د و آثارشانیشنو یم
شما بر  با  هکد یشر؟ و بدان  ا اعمالید، یدھ یم  ر انجامیخ  ا اعمالیآ »دینک یرفتار م
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  هک  مینگر یم  د پسیر نظر ما قرار داریشما ز  هکد یو بدان  مینک یرفتار م  عملتان  حسب
ناز و   به  هک نیا اید، یا گرفته  عبرت  انتانینیشیاز پ  هک  است  یا گونه شما به  ا عملیآ

است:   آمده  فیشر  ثید؟ درحدیباش یم  فتهید، فریقرار دار  در آن  هک  یشیو آسا  نعمت
  آنشما در   نندهک  نیجانش أ خداوند و ھمانا  و سبز است  نیریا شیدن  گمان یب«
د یزیبپرھ  د و از زنانیزیا بپرھید لذا از دنینک یم  عمل  چگونه  هکنگرد  یم  باشد پس یم
 ».بود  از زنان  لیاسرائ یبن  فتنه  نیرا اولیز

ِيَن َ� يَرُْجوَن لَِقاَءنَا ائِْت بُِقْرآٍن َ�ْ�ِ َهَذا  �َذا ُ�تَْ� َعلَيِْهْم آيَاُ�َنا بَّيَِناٍت ﴿  قَاَل ا�َّ
 ُ�ْ ْو بَّدِ

َ
َ�ُ ِمْن تِلَْقاءِ َ�ْفِ�  أ بَّدِ

ُ
ْن �

َ
تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ� إَِ�َّ  قُْل َما يَُ�وُن ِ� أ

َ
َخاُف  إِْن �

َ
إِّ�ِ أ

 .]۱۵[یونس:  ﴾١٥إِْن َعَصيُْت َرّ�ِ َعَذاَب يَْوٍ� َعِظي�ٍ 
  هک  است  ید الھیمج  تابکدر   یاتیمراد آ »شود  خوانده  ما بر آنان  ناتیب  اتیآ  و چون«

  یعنی »ندارند دیدار ما امید  به  هک یسانک«ند ک یم  داللت  کشر  د و ابطالیتوح  بر اثبات
مورد   بتان  پرستش در آن  هک »اوریب  نیجز ا  یگرید  ند: قرآنیگو یم«معاد   رانکمن

  برداشتن  انیم و از  ساختن  با منسوخ » نک  را عوض  ا آنی«باشد   نگرفته قرار  وھشکن
ما سازگار   با اھداف  هک  آن  یجا گر بهید  یاتیآ  و نھادن  آن  اتیآ  لکا ی  اتیاز آ  یبخش

  یخدا  فرمان  در حوزه  نیا  هکبل » دھم رییخود تغ  شیرا از پ  آن  هکبگو: مرا نرسد «باشد 
و   ار ھرگز در توانک  نیا  دھد پس یم  فرمان  ر قرآنییتغ  اگر بخواھد، به  هک  است  متعال

  یرویپ«  سبحان  یاز نزد خدا »شود یم  یوح  من  به  هکرا   جز آنچه«  ستین  من  انکام

پروردگارم را   اگر من  قتیدر حق«  یفیوتحر  لیر و تبدییتغ  گونه چیھ  یب » نمک ینم
  از عذاب«د یطلب یم  منشما از   هک  آنچه  دادن  انجام ر ـ بایو تقد  بر فرض » نمک  ینافرمان

 . است  امتیروز ق ھمانا  هک » ترسم یم  بزرگ  یروز

ْدَراُ�ْم بِهِ ﴿ 
َ
ُ َما تَلَْوتُُه َعلَيُْ�ْم َوَ� أ َ�َقْد َ�ِثُْت �ِيُ�ْم ُ�ُمًرا ِمْن  قُْل لَْو َشاَء ا�َّ

فََ� َ�ْعقِلُونَ  َ�بْلِهِ 
َ
 .]۱۶[یونس:  ﴾١٦أ

  هک  خواست یم أ : اگرخدایعنی » خواندم یرا بر شما نم  ، آن خواست یبگو: اگر خدا م«
را یز  خواندم یرا بر شما نم ، قطعا آن نمکن  شما ابالغ  را به  و آن  را بر شما نخوانم  قرآن

  است  فراتر از مرز عادت  یارک،  من  چون  یا یام  شخص  یاعجازگر از سو  یتابک  خواندن
: شما را از یعنی »دیگردان ینم  آگاه  را بدان شما  او ھمخود «  خواست یم أ اگر خدا »و«

گاه  من  زبان  به  قرآن در   یعمر«  قرآن  از نزول  شیپ  یعنی » از آن  شیا پقطع«د یگردان ینم  آ
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مرا   مدت  آن  در ھمه  هک، را  سال  چھل  مدت  به  یدراز  :زمانیعنی » ام سر برده شما به  انیم
و   خواندن  هک  نبودم  یسانکاز   هکد یدانست ید و میشناخت یم  یوامانتدار  ییراستگو  به

را   یو علوم  ام را نخوانده † امبرانیبر پ  شده نازلھای  کتاب ، نیا دانند بنابر یم  نوشتن
  مشتاق  و نه  ام نرفته  باب  نیاز ا  یزیچ  و دنبال  ام اموختهی، ن است  نزد دانشمندان  هک

شما  را به  یتابکو   شدم  مبعوث  رسالت  ، به یو احوال  اوضاع  نیدر چن  گاه ، آن ام بوده  آن
شما   هک یدر حال دیا درمانده  با آن  عاجز و از معارضه  ھمانند آن  یا سوره  از آوردن  هک  آوردم

  قتیحق  نیتا ا »د؟ینک ینم  ا تعقلیآ«د یر داریعالمگ  یشھرت  و بالغت  ، در فصاحت عرب  قوم
 ؟ است  ، ممتنع نهیشیپ  آن با  مانند من  یاز شخص  یصدور ھمچو قرآن  هکد یرا بدان

َب بِآيَاتِهِ ﴿  ْو َكذَّ
َ
ِ َكِذبًا أ ِن اْ�َ�َى َ�َ ا�َّ ْظلَُم ِممَّ

َ
 ﴾١٧إِنَُّه َ� ُ�ْفلُِح الُْمْجرُِمونَ  َ�َمْن أ

 .]۱۷[یونس: 
 بیذکاو را ت  اتیا آیبر خدا بربندد،   یدروغ  هک  سک  ارتر از آنکستم  ستیک  پس«

  را به  قرآن  نیر از ایغ  یخواستند تا قرآن ص خدا  از رسول  انکمشر  چون »ند؟ک 
اگر   هک  ساخت  روشن  شان برای ص حضرت  ند، آنک  لیرا تبد  ا آنیاورد، یب آنھا
وجود ندارد   نیبزرگتر از ا  یو ستم  است  بسته  دروغ أل  یند، بر خداک  نیچن

  یمراد  و به  افتهین  دست  یمطلوب  : بهیعنی »شوند یرستگار نم  مجرمان  یراست به«
 رسند. ینم

 رد.ک  اقامه  حجت ، است  یو  یاز سو  قرآن  هک  قتیحق  نی، بر ا هیآ  سه  نیبا ا أل  یخدا
 آوردند،  فیتشر  نهیمد  به ص خدا  رسول  د: چونیگو یم س  سالم  بن للهعبدا

 از  ھم  شدند و من  زانیگر  حق  نید  رشیو از پذ  دهیرم ص حضرت  از آن  انیھودی
 چھره  هک  ، دانستم دمیرا د  شانیا  چون  یبودند ول  دهیرم  شانیاز ا  هک  بودم  یسانک
  ثیحد نیا  دمیشن  شانیاز ا  هک  یسخن  نی... و اول ستین  ذابک  یمرد  ، چھره شانیا 

 را  ند، محتاجایخود انتشار دھ  انیرا در م  گفتن  سالم ! مردم  یا«بود:   فیشر
خوابند ـ  در  مردم  هک  یـ ھنگام  د و در شبینکرا برقرار   ارحام  د، صلهینک  اطعام

 ».دیشو یوارد م  بھشت  به  یسالمت  ، به صورت  نید، در اینماز بگزار

ِ َما َ� يَُ�ُُّهْم َوَ� َ�نَْفُعُهْم َوَ�ُقولُوَن َهُؤَ�ءِ ُشَفَعاُؤنَا ِعنَْد  َوَ�ْعُبُدوَن ِمْن ُدونِ ﴿  ا�َّ
 ِ رِْض  ا�َّ

َ
َماَواِت َوَ� ِ� اْ� َ بَِما َ� َ�ْعلَُم ِ� السَّ تُنَّبُِئوَن ا�َّ

َ
ا  قُْل � ُسبَْحانَُه َوَ�َعاَ� َ�مَّ
 . ]۱۸[یونس:  ﴾١٨�ُْ�ُِ�ونَ 
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نند، اما ک ینم  ھم  کتر  یلکطور  را به أ خداوند  پرستش  انکمشر  هک  یدر حال »و«
و «آنھا را نپرستند  اگر »رساند یم  انیز  آنان  به  نه  هکپرستند  یرا م  ییزھایخدا چ  یجا به«

  یسک  نیمعبود راست  هک یدرحال آنھا را بپرستند.  هک یدرصورت »رساند یسود م  آنان  به  نه
  یو  پرستش  دهیفا  نباشد پس  نیچن برساند و اگر  انیبخواھد، سود و ز  ھرگاه  هک  است

  هکپندارند  یم  انکمشر »ما ھستند  نھا نزد خدا شفاعتگرانیند: ایگو یو م«؟  ستیچ
را در برابر   ، آنان شفاعت  نیاو بر اثر ا نند وک یم  شفاعت أ آنھا نزد خداوند  یبرا  بتان

  در اصالح أ للهنزد ا  شان انیخدا  هکپندارند  یم  ند، ھمچنانک ینم  عذاب  گناھانشان
  کشر  و ابلھانه  فیسخ  منطق  است  نیا شوند! یم  واسطه  شان برایز ین  شانیایدن  احوال

: یعنی» د؟ینک یم  داند، آگاه ینم  نیھا و زم در آسمان  هک  یزیا خداوند را از چیبگو: آ«
برند،  یسر م به  یو  نیھا و زم در آسمان  هک  مخلوقاتش خود از تمام   یبرا  سبحان  یخدا

 د؟!یا افتهی  یو  یجا براکرا از   انکیشر  نیشما ا  ندارد پس  سراغ را  یعیو شف  کیشر  چیھ
 ».دھند یقرار م  یو  کیشر  از آنچه و برتر است   کپا«

ًة َواِحَدةً ﴿  مَّ
ُ
َولَْوَ� َ�َِمٌة َسَبَقْت ِمْن َرّ�َِك لَُقِ�َ  فَاْخَتلَُفواَوَما َ�َن ا�َّاُس إِ�َّ أ

 .]۱۹[یونس:  ﴾١٩بَيَْنُهْم �ِيَما �ِيهِ َ�َْتلُِفونَ 
  یامر  مردم  انیدر م  کشر  دهیپد  هکدھد  یخبر م  تیواقع  نیاز ا  یتعال  حق  گاه آن

واحد   ی، جز امت و مردم«اند:  بوده  نید  کیبر   یھمگ  در اصل  تیو بشر  داستینوپ
ا ی،  ینید  یگانگی  نی. ا یو  به  و مؤمن  سبحان  یخدا  یبرا  تاپرستکیموحد و   یامت »نبودند

بر   هک ÷ نوح  طوفان ا بعد ازی،  است  بوده  یبعد از و  گانه ده  یو قرنھا ÷  در عھد آدم
  یبعض  یعنی،  بعد از آن »ردندک دایپ  اختالف  پس«  نگذاشت  یباق  یافرک  چیھ  نیزم  یرو
گر ید  یبا بعض  ی، بعض جهیماندند و در نت  یباق  مؤمن  گر ھمچنانید  یافر شدند و بعضک

  است  صادر شده  پروردگارت  یا از سوسابق  هک  یا لمهکو اگر «ردند کدا یپ  اختالف  نیدر د

  امتی، جز در روز ق اختالف  نیدر مورد ا  متعال اوندخد  هک  است  نیا  لمهک  آن »نبود
  یخدا »ردک یم  صلهیقطعا ف«نبود:   لمهک  نیاگر ا ! یرد.آرکنخواھد   یداور  شان انیم

را از   ، محق جهیو در نت »دارند  اختالف  در آن  هک  در آنچه«ا یدردن » آنان  انیم«  سبحان
ر یپذ ھرگز برگشت  هک  یا لمهک  آن  ، نظر به دگار متعالپرور  یول ساخت  یجدا م  مبطل

 رد.ک  امتناع ارک  نی، از ا ستین
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  فیلکت  یا، سرایدن  یسرا  هکبود   نیا  یالھ  صلهیف  نیدر ا  متکح«د: یگو یم  ینسف
خداوند   هک  است  نیا  لمهک  : آنیقول  به».  جزا و پاداش  ی، سرا آخرت  یو سرا  است

  از: فرستادن  است  عبارت  حجت  نیند، اک ینم  مؤاخذه  حجت  را جز به  یسک  متعال

ٰ َ�ۡبَعَث رَُسوٗ� ﴿ د:یفرما یم  هک چنان † امبرانیپ �َِ� َح�َّ وما تا (: ﴾َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ
 ».۱۵اسراء/« ) میستین  نندهک  ، عذاب مینفرست  یامبریپ

در ؛  یوح  و فرودآوردن † امبرانیپ  ختنیه: برانگک  است  نیا  سخن  جهینت
در   از آن  چرا مردم  باشد پس یم  شان یدیتوح  اصل  به  مردم  بازگرداندن  یبرا  واقع

 شوند؟ یم  شگفت

نْزَِل َعلَيْهِ آيٌَة ِمْن َرّ�ِهِ ﴿ 
ُ
ِ فَا�َْتِظُروا إِّ�ِ َمَعُ�ْم  َوَ�ُقولُوَن لَْوَ� � َما الَْغيُْب ِ�َّ َ�ُقْل إِ�َّ

 .]۲۰[یونس:  ﴾٢٠ِمَن الُْمنَْتِظرِ�نَ 
 »؟ است  نشده  بر او فروفرستاده  پروردگارش  یاز سو  یا ند: چرا معجزهیگو یو م«

و   بزرگ  معجزات ار وکآش  یھا نشانه  به  آنان  ییبودند، گو  هکم  مردم  سخن  نیا  ندهیگو
 ص حضرت  و از آن  نداده  یتیاھم  چیبود، ھ  شده  نازل ص خدا  بر رسول  هک  یاستوار

طال و   وھھا بهک  نمودن لیتبد ، مردگان  ساختن  زنده  چون  یدیجد  خواستار معجزه
: یعنی » خداوند است  مخصوص فقط  بیغ  هک  ستین  نیبگو: جز ا«شدند   آن  امثال

دارد   اختصاص أ خود خداوند  به  آن  و علم  است  یبیغ  ی، امر معجزه  فروفرستادن
 »دیشکانتظار ب  پس«را   سائر مخلوقات  شما و نه  ، نه است  یعلم  آن  مرا به  ، نه نیبنابرا
 أ خدا  مکح » با شما از منتظرانم  ھم  من  هک« دیا ردهکشنھاد یپ  هکرا   آنچه  آمدن فرود

 شما.  خود و درباره  را درباره
 و  نیقی  سبکخاطر   آنھا به  هک  دانست یم أ اگر خداوند«د: یگو یر میثک ابن

از  فقط  هک  دانست  یرد ولک یم  شان ھستند، قطعا اجابت  یدیجد  معجزه  ، طالب تیھدا
در عناد و  را  آنان  اند پس افگنده  شیرا پ  درخواست  نی، ا و لجاجت  ابرهکعناد و م  یرو

د یعقا  بطالن و ص امبریو پ  قرآن  تی، بر حقان اتیآ  نیو با ا  واگذاشته  شان لجاجت
  رامونیپ  آنان ادیبن یب  رد و شبھاتکبر پا   حجت  آنان  ینابجا  یھا و خواسته  انکمشر

 ».ردک  رانیرا و  رسالت
  تواتر نقل به  هکرا  ص رمکا  رسول  از معجزات  ی، بخش یاندلس  حزم  ابو محمد بن  امام

 شمرد: یبر م  نی، چن است  شده
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 . میرک  قرآن -۱
 داد.  یرو  هکدر م  شیقر  درخواست  به  هکالقمر   شق -۲
 س  أبوطلحه  و در منزل س جابر  در منزل  کاند  ییار با غذایبس  یگروھ  اطعام -۳

  ییبود از خرما  تن نھصد  تعدادشان  هک  یسپاھ  و اطعام  خندق  در روز جنگ
  آورد و ھمه خود  دست  را به  سعد آن  ربنیبود، دختر بش  کاند  از بس  هکچند 

 ماند.  یباق  یزیخرما چ  از آن  ر شدند و ھنوز ھمیتا سخوردند   آن از
  کی  تمام  شدن  رابیو س  دنیو نوش  حضرت  آن  انگشتان  انیاز م  آب  زدن  فواره -۴

  کخش  در چشمه ص حضرت  آن  یوضو  از آب  ختنی، ر . ھمچنان ر از آنکلش
بودند از   تن  ھزاران  هک  کر تبوکلش  تمام  دنیو نوش  از آن  آب  دنیو جوش  کتبو
  نیھم . امتیتا روز ق  چشمه  نیا  شدن دار  آنھا و آب  شدن  رابیو س  چشمه  آن

 قبال  چاه  آن  هک  یو در حال  ختیر  هیبیحد  در چاه  شانیا  یوضو  طور از آب
ھزاروچھارصد   هک  یطور به  گرفت  دنیجوش  از آن  ، آب نداشت  بود و آب  کخش
 شدند.  رابیس  دند و ھمهینوش  از آن  تن

 آنھا  ھمه  چشم  به  کخا  آن  دنیو رس  کخا  یدر بدر با مشت  انکمشر  سپاه  زدن -۵
 . است  آن  نیمب»  انفال«  ) سوره۱۷(  هیآ  هک  شان و تارومار شدن

 خواندند یم  خطبه  آن  یدر پا ص رمکا  رسول  هک  یدر مسجدالنب  یستون  ناله -۶
 آواز شتر  چون  هکرا   آن  ناله  یصدا  حاضران  تمام  دنیمنبر و شن  بعد از ساختن

گرفتند و   او را در بغل ص رمکا  ، رسول بعد از آن  هکرد ـ ک یم  هید و موینال یم
 شد.  آرام

ادعاراستگو   نیو در ا  آنھاست  مخصوص  اگر بھشت  هک  انیھودیاز   شانیا  دعوت -۷
ماجرا را  نیا  قرآن  هکامر ـ   نیاز ا  انیھودینند و عجز ک  مرگ  یھستند، آرزو

 . است  ردهک  تیاکح
 :یدر موارد آت  ، از جمله بیاز غ  شانیا  دادن خبر -۸
 رسانند ـ و یم  شھادت  به  یباغ  یرا گروھ س عمار  هک  نیاز ا  شانیا  خبر دادن  •

 شد.  نیچن
  بھشت  آن  رسد و در قبال یم  ییابلو س  عثمان  به  هک نیاز ا  شانیا  خبر دادن •

 شد.  نیـ و چن  است  یو  ازآن
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  هک  است  ید و ساالریا عنھما س یرض  یعل  بن  حسن  هک نیاز ا  شانیا  خبر دادن •
آورد ـ  ید میپد  صلح  از مسلمانان  میعظ  دو گروه  انیاو م  لهیوس  به أ خداوند

 شد.  نیچن و
ا در جھاد حاضر بود و بعد  هک  یمرد  بودن  یدوزخدر مورد   شانیا  خبر دادن •

 بودند.  خبر داده  هکشد   رد ـ و چنانک  یشکمرد خود  آن
رد تا ک  را دنبال  شانی، ا نهیمد  به  شانیا  ھجرت  در راه  جعثم  بن  کمال  بن  سراقه -۹

  اسب  یپاھا  یند ولکخود   را از آن  هکم  انکمشر  زهی، جا شان ر نمودنیدستگ با
در   سراقه  رد و التماسک  او را دنبال  یدود  آن  دنبال  و به  فرورفت  نیزم در  یو
 . یو  مجدد اسب  افتادن  راه  و به  شانیا  یو دعا ص حضرت  آن از  حال  نیا

  ، در دستان فارس  شاه  یسرک  یدستبندھا  هک  نیاز ا  شانیا  خبر دادن -۱۰
 شد.  نیشود ـ و چن یم  گذاشته  سراقه

  نبوت  یادعا  دروغ  به  هک  یاسود عنس  شدن  شتهکاز   شانیا  دادن خبر -۱۱
  دادن ز خبریبود و ن  منیاو در صنعاء   هک یدر حال  یو  قتل  بود، در شب  ردهک
  ـ و چنان  است  رسانده  قتل  او را به  یسک  چه  هک  نیاز ا  شب  ھمان در  شانیا

 دادند. خبر  هکبود 
 روز  نیچند  شانیاو و ا  انیم  هک یدر حال  شانیا  یاز سو  ینجاش  مرگ  اعالم -۱۲

و   عیبق  گورستان  به  شان اصحاب  و تمام  شانیا  شدن  رونیبود و ب  فاصله  راه
  روز وفات  او در ھمان  هکخبر   نیا  افتنی  بر او و صحت  خواندن  نماز جنازه

 بود.  ردهک
 از افراد  تن  دوازده  محاصره  از حلقه  هکخود در م  خانهاز   شانیا  شدن  رونیب -۱۳

  کخا  دنیشند و پاشکخود ب  زعم  را به  شانیبودند تا ا  شانیمنتظر ا  هک  شیقر
 را.  شانیآنھا ا  دنیند  جهیو در نت  بر سرآنان

  شان اصحاب  هک یدر حال  شانیدر برابر ا  آن  و تواضع  شانیشتر نزد ا  تیاکش -۱۴
 حاضر بودند. زین

جا کی و  ھر دو درخت  ند و آمدنیایب  شانینزد ا  هک  از دو درخت  شانیا  دعوت -۱۵
 آنھا.  و رفتن  دو درخت  آن  رفتن  به  شانیا  دستوردادن  آنھا، سپس  شدن

رفتند،  یم  راه  قد بلندان با  چون  یباال بودند ول  انهیشتر میب ص حضرت  آن -۱۶
 شدند. یم  دهیآنھا بلندتر د از
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  اگر آنان  هکردند و خبردادند ک  مباھله  به  را دعوت  ینصار ص حضرت  آن -۱۷
  سخن  از صحت  نانیبا اطم  یشوند و نصار ینابود م  ینند، ھمگک  مباھله

خبر   نیز شاھد این  میرک  قرآن  هکنشدند ـ   مباھله  ، حاضر بهص حضرت  آن
 . است

 خواھند بود ـ و  یجمح خلف بن یاب  شندهکخود   هک نیاز ا  شانیا  دادن خبر -۱۸
ردند کبر او وارد   یا خدشه  کدر روز احد اند ص حضرت  را آنیشد ز  چنان

 . گشت  کھال  بر اثر آن  هکـ 
 اند و از  آلوده  سم  را به  من  هکـ   شانیگوسفند با ا  مسموم  یبازو  گفتن  سخن -۱۹

 د.ینکن  تناول  من
  رھبران  قتلگاه  هکدادند  خبر  شان اصحاب  در روز بدر به ص حضرت  آن -۲۰

 بوند.  فرموده  هکشد   بدر خواھد بود و چنان  دانیجا از مکجا و کدر   شیقر
  ا بهیدر در  شانیا  از امت  ییھا گروه  هکخبردادند  ص حضرت  آن -۲۱

  ز از آنانیگفتند: تو ن  ملحان  بنت  حرام  ام  و به  خواھند رفت  دشمن  جنگ
 د.یگرد  شانیا ز ازیو او ن  یھست

و   مشارق  هک  یطور  شد به  چاندهیپ  درھم ص حضرت  آن  یبرا  نیزم -۲۲
  هکھا  محدوده  آن  به  شان امت  ییفرمانروا  هکدند و خبردادند یرا د  آن  مغارب

  از اول  شانیا  امت  ییرا فرمانروایشد ز  د ـ و چنانیخواھد رس بودند،  دهید
بربر   نیو سرزم  اطلس  انوسیاق  به  و تا آخر مغرب  کسند وتر تا بالد  مشرق

،  و مغرب  مانند مشرق  به  و شمال  در جنوب آنھا  یید، اما فرمانروایرس
 نشد.  گسترده

  خانواده  یفرد از اعضا  نیاو اول  هکدادند  خبر لدختر خود   فاطمه  به -۲۳
 خواھد شد ـ و  ملحق  شانیا  به  شان گذشت بعد از در  هکخواھد بود   شانیا

 شد.  چنان
دراز   گرانیاز د  در انفاق  هک  یسک  آن  هکخبردادند   شیخو  ھمسران  به -۲۴

در   هک  جحش  بنت  نبیخواھد شد و ز  ملحق  شانیا  ، زودتر به است تر دست
  بعد از درگذشت  هکبود   شانیا ھمسر  نی، اول درازتر داشت  یدست  دادن  صدقه

 . وستیپ  شانیا  به  شانیا
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 ریش ز ازیلبر  آن  دهیکخش  ، پستان ردند و بر اثر آنک  را مسح  یگوسفند  پستان -۲۵
 گر درید. بار دیگرد س مسعود  بن للهعبدا  اسالم  سبب  معجزه  نیھم  هکشد، 

 داد.  یرو  شانیاز ا  یا معجزه  نیچن  یمعبد خزاع  ام  مهیخ
دند و یمال خود  دھان  ، از آب داشت  یناراحت  هک س  یعل  بر بر چشمانیدر روز خ -۲۶

نشد و  درد مبتال  چشم  گر ھرگز او بهید  و بعد از آن  افتی شفا  دم در  یو  چشمان
 شد.  گردد ـ و چنان  یبرنم  او دادند و فرمودند: جز فاتحانه  را به  پرچم

 ص حضرت  آن  دستان  انیغذا را در م  گفتن  حی، تسبس  اصحاب -۲۷
 دند.یشن یم

 رد،کد یرا تقل ص رمکا  رسول  رفتن  استھزا راه  ی، از رو العاص یاب بن مکح -۲۸
 ».بود  مرتعش  و تا مرد، بدنش ! باش  فرمودند: ھمچنان

تُْهْم إَِذا لَُهْم َمْكٌر ِ� آيَاتَِنا﴿  اَء َمسَّ َذْ�َنا ا�َّاَس رَْ�ًَة مِْن َ�ْعِد َ�َّ
َ
ُ  �َذا أ قُِل ا�َّ

 َ�ْ
َ
 .]۲۱[یونس:  ﴾٢١إِنَّ رُُسلََنا يَْ�ُتُبوَن َما َ�ْمُكُرونَ  ُع َمْكًراأ

را   آنان  ، بناگاه میبچشان  ی، رحمت است  دهیرس  آنان  به  هک  یا یاز سخت  پس  مردم  به  و چون«
و   باران  با فرودآوردن  بر مردم  خداوند متعال  : چونیعنی » است  یرنگیما ن  اتیدر آ

،  و ارزاق  شتیمع در  و بر آنان  داشته  یارزان  ، نعمت ھا و محصوالت وهیم  آوردن عمل به
  آنان  ھا به ، رنج شتیمع  یوتنگ  یسالکبر اثر خش  هک د آورد ـ بعد از آنیپد  شیو گشا  وسعت

  هکشناسند بل یرا نم  د، قدر آنیبا  هک وچنان  ر نگزاردهکرا ش  شیھا ـ آنھا نعمت  است  دهیرس
  نسبت  انیسود و ز  ر قادر بر رساندنیو غ  ناتوان  جان یب  بتان  را بهھا  نعمت  نیا  انکمشر
  متوسل  یرنگیو ن  لهیھر ح  ، به اتیآ  نیا  دفع  و در جھت زدند  طعن أ خدا  اتیو در آ  داده

 در«  تر است شتابان  ردنک  : در مجازاتیعنی » تر است عیر سرکم بگو: خداوند در«گشتند 
مراد از فرستادگان:  »سندینو ید، مینک یم  رنگیرا ن  ما آنچه  فرستادگان ، قتیحق

ار و کآش  یرا بر دانا  و آن  فار را نوشتهک  یرنگھاین  هک) ھستند  نيالكاتب  كرام(  فرشتگان
خداوند  بر  نباشد، چگونه  یمخف  نگھبان  امر بر فرشتگان  نیا  ینند لذا وقتک یم  عرضه  نھان

 تواند بود؟  یر، مخفیو خب  میر علیقد

ِ َواْ�َْحرِ ﴿  ُُ�ْم ِ� الَْ�ّ ِي �َُسّ�ِ َح�َّ إَِذا ُكنْتُْم ِ� الُْفلِْك وََجَر�َْن بِِهْم بِرِ�ٍح َطّيَِبٍة  ُهَو ا�َّ
ِحيَط بِهِمْ َوفَرُِحوا بَِها َجاَء�َْها رِ�ٌح َ�ِصٌف وََجاَءُهُم الَْمْوُج مِْن ُ�ِّ 

ُ
�َُّهْم أ

َ
َدَعُوا   َمَ�ٍن َوَظنُّوا �

اكِرِ�نَ  ْ�َيْتَنَا مِْن َهِذهِ َ�َُكوَ�نَّ مَِن الشَّ
َ
َ ُ�ْلِِصَ� َ�ُ اّ�ِيَن لَ�ِْن �  .]۲۲[یونس:  ﴾٢٢ا�َّ
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  یک: شما در خشیعنی »گرداند یا میو در  یکشما را در خش  هک  است  یسکاو «
 و  انیچھارپا  لهیوس  و به  است  دهیآفر  تان یریگ بھره  یبرا  یتعال  حق  هک  ییپاھا  لهیوس به
  فن شما  د و بهییمایپ یم  ، راه است  ردهک  خلق  تانیسوار  یبرا  هک  یا هینقل  لیگر وساید

ز ید، نییمایپ یم انوسھا را بر آنھایاھا و اقیدر  و طول  عرض  هکرا   ییھا یشتک  ساختن
جلو   ھا را به یشتک  هک »خوش  ید و آنھا با بادینیھا نش یشتکدر   هک یتا وقت«رد ک  الھام

باد   بدان  را ببرند و آنان آنان«ھا را بشوراند  یشتک  هک  ستیدار نیو ناپا  یراند و توفان یم
از   موجو «  باد است  وزش  عصوف: شدت »تند وزد  یباد  بر آنان  شاد شوند، بناگاه  موافق

از ھر سو   هکنند ک  نیقیتازد و   آنان بر«  اطراف  و از ھمه  جھات  : از تمامیعنی » ھر طرف

بر   یو نابود  تکھال  یعنی اند،  افتاده  شکسر  امواج  محاصره و در »اند گرفتار شده
او   یسو به  خالصانه و »نندکدعا  للها  جناب  به  حال  در آن«ند ک  غلبه  شانیھا گمان

  نید  هک یدر حال«  تواناست  دادنشان  دانند: فقط او بر نجات یم  هکرو  شوند، از آن  متوجه

  یا شائبه  چیھ  را به  شان یدعا ، حال  نی: در ایعنی »اند ردهک  و خالص  کپا  شیخود را برا
را در دعا   شان بتان  هکبود   برآن  ییتنگنا  نیر چنیدر غ  شان عادت  هک ند چنانیآال ینم

ا از ، قطع یبال برھان  نیاگر ما را از ا  هک« ند:یگو ید و سوگند میکساختند. و با تأ یم  کیشر
 ».شد  میخواھ  رگزارانکش

 نھاد  هک  است  بر آن  لیھا، خود دل یسخت  در ھنگام أ للها  آستان  به  برگشت  البته
 و  و بشر فطرتا خداپرست  شده  سرشته  متعال  یخدا  یسو به  ، بر بازگشت خلق

  چارهیفرد مضطر وب  یدعا  هک  است  آن  دھنده  نشان  هیآ  نیا  نی. ھمچن است  خداشناس
 افر باشد.کچند  شود، ھر یم  مستجاب

ّقِ ﴿ رِْض بَِغْ�ِ اْ�َ
َ
ْ�َاُهْم إِذَا ُهْم َ�بُْغوَن ِ� اْ�

َ
ا � َما َ�ْغيُ  فَلَمَّ َها ا�َّاُس إِ�َّ ُّ�

َ
ُ�ْم يَا �

�ُْفِسُ�مْ 
َ
�ْيَا َ�َ � ِ ا�ُّ يَاة ُ�مَّ إَِ�ْنَا َمرِْجُعُ�ْم َ�نُنَّبِئُُ�ْم بَِما ُكنْتُْم  َمتَاَع اْ�َ

 .]۲۳[یونس:  ﴾٢٣َ�ْعَملُونَ 

 ردک  را اجابت  شان یو دعا  محنت  نیاز ا أ خداوند »داد  نجاتشان  چون  پس«
از  باشند، فقط  داشته  یا شبھه  هک آن یو ب »نندک یم  یشکسر  ناحق  به  نیدر زم  ناگھان«

سوگندھا و  دعاھا و  روند و آن یم  راھهیب  و به  دهیفساد ورز  نیتمرد و عناد، در زم  یرو
جز  ! مردم  یا« نندک یم  بودند، فراموش  بسته أ با خداوند  هکرا   ییھا و عھدھا مانیپ

  به  و تجاوز انسان  یشکسر  پس » خود شماست  انیز  شما فقط به  یشکسر  هک  ستین  نیا
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  امد آنیو پ  فرجام  هک نیاعتبار ا  ، به است  یبر خود و  یشکتجاوز و سر  ، در واقع گرانید
در   هک گردد چنان یبرم  یو خود  ـ به  ستین  و انتقام  جز مجازات  یزیچ  هکتجاوز ـ 

  آن  سزاوارتر به  وند رحمیپ  قطع تجاوز و  چون  یگناھ  چیھ«است:   آمده  فیشر  ثیحد
  صاحبش  یبرا  هک  آنچه  ھمراه  برساند، به ا زودیرا در دن  آن  خداوند عقوبت  هک  ستین

شما از   یمند : بھرهیعنی » استیدن  یزندگان  بھره« ».ندک یم  رهیذخ  از عذاب  در آخرت
 » ماست  یسو به  بازگشتتان  سپس«  استیدن  یزندگان  تنگ  زمان  ، فقط محدود به یشکسر

در  »دیردک یم  شما را از آنچه  گاه آن«ا یدن  چند روزه  یمند و بھره گذرا  یزندگ  نیبعد از ا
 ، نیداد بنابرا  میجزا خواھ  و شما را در برابر آن »ردک  میباخبر خواھ« ر و شریا از خیدن

د جز یند؛ بایب یم  یشرھرکس  د ویگو  را سپاس أ د خدایند؛ بایب یم  یریخھرکس 
 ند.کن  گر را سرزنشید  یسک  خودش

 آنھا راھرکس   هک  است  خصلت  سه«د: یگو یم  فیشر  ثیحد  با استناد به  حولکم
 ». ینکش مانی، تجاوز و پ رنگیاند: ن یخود و  هیعل  خصلت  سه  باشد، آن  داشته

�َْيا ﴿  َما َمَثُل اْ�ََياةِ ا�ُّ ا إِ�َّ رِْض مِمَّ
َ
َماءِ فَاْخَتلََط بِهِ َ�َباُت اْ� نَْزْ�َاهُ ِمَن السَّ

َ
َكَماٍء �

ُهْم  َّ�
َ
ْهلَُها �

َ
�ََّنْت َوَظنَّ أ رُْض زُْخُرَ�َها َوازَّ

َ
َخَذِت اْ�

َ
�َْعاُم َح�َّ إَِذا أ

َ
ُ�ُل ا�َّاُس َواْ�

ْ
يَأ

ْو َ�هَ 
َ
ْمُرنَا َ�ًْ� أ

َ
تَاَها أ

َ
ْمِس قَادُِروَن َعلَيَْها �

َ
ْن لَْم َ�ْغَن بِاْ�

َ
 اًرا فََجَعلَْناَها َحِصيًدا َكأ

ُرونَ  ُل اْ�يَاِت لَِقْوٍ� َ�تََفكَّ  .]۲۴[یونس:  ﴾٢٤َكَذلَِك ُ�َفّصِ
 را  یو مستقل  مستأنفه  جمله  نونکرد، اکاد یا یدن  از بھره  متعال  یخدا  هک بعد از آن

  مثل  هک  ستین  نیا جز«است:   آن  یانقضا  ا و سرعتیدن  حال  انیب  متضمن  هکآورد  یم

ا در یدن  یزندگان  : مثلیعنی » میختیر فرو  را از آسمان  آن  هک  است  یا مانند آبیدن  یزندگان
و   یو شاداب  بھجت  زوال  در سرعت  نیزم  یرو  اھانیگ  خود، ھمانند وصف  زوال  سرعت

ھا  ی، رستن و براثر آن » ختیآم  درھم  نیزم  یھا یرستن«  آب » با آن  پس«  است  آن  یخرم
ھا و  وهیھا و م از دانه »خورند یم  انیو چھارپا  مردم  از آنچه«د یخود رس  مالکحد   به

  : چونیعنی »دیگرد  و آراسته  خود را بر گرفت  هیرایپ  نیزم  چون  هک  گاه تا آن«  علوفه
ھا و  شد و جلوه  نهیبا و نگاریطناز و ز ، رنگارنگ  اھانیھا و گلھا و گ یرستن  با انواع  نیزم

از آنھا   یه بعضک  ییھا ی، رستن گذاشت  شینما  به  مالکو   تمام  خود را به  یھا یآراستگ
  رنگ  مشابه  ی، بعض اقوتی  رنگ  مشابه  ی، بعض نقره  رنگ  مشابه  یطال، بعض  رنگ  مشابه

 . زمرد و... است
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  رنگارنگ با ویز  یھا جامه  هک  ردهک  هیتشب  یزن  را به  نی، زم هیآ  نیدر ا  متعال  یخدا
  د تا انظار را بهیآرا یم ھا شیآرا  انواع  پوشد و خود را به یبر خود م  گون  گونه  یوراتیو ز

و   آن  محصوالت  دنی: برچیعنی » بر آن  هکپنداشتند   آن  نانکو سا«د. ینما  خود جلب
  نیزم  به  یا روزی  یشب«ما   عذاب یعنی »ما  فرمان  توانا ھستند، بناگاه«  از آن  یریگ بھره

از   محصول  هیرا شب  آن  شتک: یعنی » میدیگردان  دهیبر  از بن  را مانند زراعت  آن  آمد پس
  و شاداب  سبز و تازه  صورت به »روزید  ییگو  هک«  میدیگردان  یا شده  و تباه  دهیدرو  بن

 » اتیآ«  عیرف  انیب  نیو ا  عیبد  لیتفص  نیمانند ا  : بهیعنی » گونه نیا ، است  وجود نداشته«
  یمردم  یبرا«  است  هیآ  نیا  ھم  یکیآنھا   از جمله  هک »را«  یقرآن  و ادله ھا : حجتیعنی

  یپ  آن  یو تباھ  ینابود  ا و سرعتیدن  زوال  ھا به مثل  نیو از ا »نندک یم  شهیاند  هک
 ». مینک یم  انیب  یروشن  به«رند، یگ یم  عبرت  درس برند و یم

اٍط ُمْسَتقِي�ٍ ﴿ َ�ِم َوَ�ْهِدي َمْن �ََشاُء إَِ� ِ�َ ُ يَْدُعو إَِ� َدارِ السَّ  .]۲۵[یونس:  ﴾٢٥َوا�َّ
را   آن  و زوال  یدگرگون  ا و سرعتیدن  یدار زندگیناپا  ارزش  متعال  یخدا  هک  گاه آن

و خدا شما « ند:ک یم  بیترغ  آخرت  یسرا  را به  نجا آنانیرد، در اک  انیب  بندگانش  یبرا
  از آفات  یسالمت  یسرا  هک  بھشت  ی: سرایعنی »خواند یفرا م  یسالمت  یسرا  یسو را به
 ! یآردھد.  یم  قیتوف :یعنی »ندک یم  تیھدا  راست  راه  یسو را خواھد، به  هکو ھر«  است

  افتگانی تیخواند، اما جز ھدا یم فرا  یسالمت  یسرا  یسو را به  بندگان  ھمه أ خداوند
  است  آمده ص خدا  از رسول س جابر  تیروا به  فیشر  ثیشوند. در حد یوارد نم  آن  به
  است  من  یپا  نییپا  لیائکیو م  سر من  یباال  لیجبرئ  هک  دمید  در خواب«فرمودند:   هک
از آنھا   یکی  ھنگام  نی. در ا بزن  یامبر) مثلیاو (پ  ید: برایگو یم  یگرید  از آنھا به  یکیو 

  یپادشاھ  ھمانند مثل  امتت  تو و مثل  مثل  هک  ستین  نید: جز ایگو یم  من  به  خطاب
  و باز در آن  ردهکبنا   یا سرا خانه  در آن  ، سپس برگرفته  ییخود سرا  یبرا  هک  است
  دعوت  شیغذا  یسو را به  تا مردم  ختهیبرانگ  یا فرستاده  گاه ، آن گسترده  یا ، سفره خانه

  دعوت  آن  به  ھم  یو برخ  گفته  را اجابت  فرستاده  از آنھا آن  یبرخ  یند ولک
  و آن  است  سرا، اسالم  ، آن است أ ، خداوند پادشاه  آن  نند پسک ینم  ییاعتنا
  ، به گفت  تو را اجابتھرکس   پس  یھست  فرستاده  آن محمد!  یو تو ا  بھشت  خانه

 از درآمد،  بھشت  بهھرکس  در آمد و  بھشت  در آمد، به  اسالم  بهھرکس  در آمد و اسالم 
 ».مند شد بھرهھا  نعمت
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ْحَسُنوا اْ�ُْسَ� َوزِ�َاَدةٌ ﴿
َ
ِيَن أ ْصَحاُب  وُُجوَهُهْم َ�َ�ٌ َوَ� ذِلَّةٌ َوَ� يَرَْهُق  لِ�َّ

َ
ولَ�َِك أ

ُ
أ

ونَ  اْ�َنَّةِ   .]۲۶[یونس:  ﴾٢٦ُهْم �ِيَها َخاِ�ُ
  به  هک  یسانک  ی: برایعنی » است  یا ییوکیاند، ن ردهکو کیار نک  هک  یسانک  یبرا«

  انجام  یدرست  بهو آنھا را   ردهک  امیق  ییوکین  خود، به  بر ذمه  یالھ  و واجبات  فیالکت
و «  است  بھشت ھمانا  هک  است  ییوکین  اند، پاداش او خود را بازداشته  یاند و از نواھ داده

  است  انکام  نیا  دادن با  شانیبر ا  یالھ  تیو عنا  ؛ فضل ادتیز  آن » است  بر آن  یادتیز
  ؛ قولللها  وجه  یال  ردنکنظر  ) به ادهیر (زیبنگرند. تفس  در بھشت  حضرتش  یه: بر روک

 باشد. یم  و خلف  جمھور علما از سلف
  هک  است  آمده س  بیاز صھ  مسلم  احمد و امام  امام  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  بھشت  به  بھشت  اھل  چون«فرمودند:   گاه ردند، آنک  را تالوت  هیآ  نیا ص خدا  رسول
ھمانا شما  ! بھشت  اھل  یند: اک یندا م  نیچن  یا یدند، منایدر آ  دوزخ  به  دوزخ  و اھل

ند: یگو یند. مک شما وفا  یبرا  وعده  آن  خواھد به یم  هکد یدار  یا وعده أ نزد خداوند
  دمانیمگر روسپ ، نساخت  نیما را سنگ  کین  اعمال  زانی؟ مگر م ستیچ  وعده  آن

  حق  ھنگام  نی؟ در ا نساخت  دورمان  دوزخرد و از کوارد ن  بھشت  د، مگر ما را بهینگردان
 أل  یخدا  نگرند. سوگند به یاو م  یسو به  شانیزند و ا ینار مک  را از برابر آنان  حجاب  یتعال

  شیخو  سوی به  ردنک، از نظر آنان  یتر برا بخش آرام تر و یداشتن  را دوست  یزیاو چ  هک
  یا یاھیرا س  آنان  یرو  نه »پوشاند ینم  یغبار و ذلت  چیرا ھ  شانیھا وچھره«».  است  دهینبخش

 را بر  یو افسردگ  و ندامت  و حسرت  ی، گرد خوار دوزخ  دود و دخان  پوشاند ونه یم
 ».خواھند بود  جاودانه  بھشتند و در آن  اھل  نانیا«نشاند  یم  شانیھا چھره

ّيَِئاِت َجَزاُء ﴿  ِيَن َكَسُبوا السَّ ِ مِْن  َسّيَِئٍة بِِمثْلَِها َوتَرَْهُقُهْم ذِلَّةٌ َوا�َّ َما لَُهْم ِمَن ا�َّ
ْغِشَيْت وُُجوُهُهْم قَِطًعا ِمَن اللَّيِْل ُمْظلًِما َ�ِص�ٍ 

ُ
َما أ َّ�

َ
ْصَحاُب ا�َّارِ  َك�

َ
ولَ�َِك أ

ُ
ُهْم �ِيَها  أ

ونَ   .]۲۷[یونس:  ﴾٢٧َخاِ�ُ
 :یعنی » است  مانند آن  یبد  یجزا  هکنند اند، بدا ھا شده یبد  بکمرت  هک  یسانکو «

  یبد  یجزا  د پسیافزا ینم  دھد و بر آن یم  یبد  کیرا با   یبد  کی  یجزا  خداوند متعال
  یخوار غبار  و بر آنان«  از آن  شیب  نه  است  یخود، ھمانند بد  یو بزرگ  یکوچکدر 

برابر خداوند  در  آنان  یبرا«دارند   از آن  هک  یا و دلھره  و ترس  از اثر گناھانشان »ندینش
  قھار پناه  یخدا  و عذاب  آنھا را از خشم  سک  چی: ھیعنی » ستین  یو پناھ  پشت  چیھ
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دود و   هک  از بس » است شده  دهیتار پوش  از شب  ییھا با پاره  شانیھا چھره  ییگو«دھد  ینم
 » هکاند  آتش  اصحاب  آنان«  است دهیفرو پوشانرا   شانیھا ، چھره آن  یاھیو س  آتش  دخان

 ».درآنند  جاودانه«ندارند و   از آن  یا ییجدا  چیھ

َ�ؤُُ�مْ ﴿  �ُْتْم َوُ�َ
َ
ُ�وا َمَ�نَُ�ْم � َ�ْ

َ
ِيَن أ فََز�َّلَْنا  َوَ�وَْم َ�ُْ�ُُهْم َ�ِيًعا ُ�مَّ َ�ُقوُل لِ�َّ

َ�ؤُُهْم َما ُكنْتُ  بَيَْنُهمْ   .]۲۸[یونس:  ﴾٢٨ْم إِيَّانَا َ�ْعُبُدونَ َوقَاَل ُ�َ
و   از انس  ؛ اعم نیزم  اھل  : تمامیعنی » مینکرا حشر   آنان  یھمگ  هک  یو روز«
  یبازپرس  یرا برا  باطل  معبودان  و پرستشگران  ار، موحدانکار و بدکوکین ، جن

 و  وبکمنظور سر  به » مییگو یاند، م دهیورز  کشر  هک  یسانک  به  گاه آن«  میگردآور
  هک » انتانکیشما وشر«: شان محشر و در حضور معبودان  آنھا در حضور اھل  سرزنش

: یعنی »دیخود باش  یبر جا«د یبود  گرفته  پرستش  به  کیالشر  یبا خدا  آنھا را ھمراه
  ییآنھا جدا  انیم  پس«د یستیبا  مؤمنان  و موضع  خود، جدا از مقام  نیمع  یدر جا

و   انکا مشری ، مینک یجدا م  شان نندگانک  را از عبادت  : معبودانیعنی » میافگن یم
  بوده  آنان  انیم ایدر دن  هکرا   یوندیپ  و ھرگونه  مینک یگر جدا مید ک یرا از   مؤمنان

 »دیدیپرست ینم ند: شما ما رایگو یم«  آنان  به » شان انکیو شر«  میگسالن ی، م است
شما   هکبل  میبود  و فرا نخوانده  دستور نداده  شیخو  پرستش  شما را به: ما یعنی

د یدیپرست یم بودند،  ردهک  گمراھتان  هکرا   نتانیاطیز شیخود و ن  یو گمراھ  ھوس
  اطاعت  از آنان  دادند و شما ھم  ما فرمان  پرستش  شما را به  هکبودند   را آنانیز
  امر است  نیار اک، ان معبودان  یاز سو  عابدان  ار پرستشکان  ی، معن نید. بنابرایردک
 باشند.  داده  یدستور  نیچن  آنان  به  هک

ِ َشهِيًدا بَيْنَنَا َو�َيَْنُ�ْم إِْن ُكنَّا َ�ْن ِعبَاَدتُِ�ْم لََغافِلِ�َ ﴿   .]۲۹[یونس:  ﴾٢٩فََكَ� بِا�َّ
  است  گواه  سبحان  ی: خدایعنی » است  بسشما   انیما و م  انیم  گواه  عنوان  خدا به  پس«

ار ک  نیا  ه: ما بهک نیا بر  است  ا گواهی،  میا دستور نداده  شیخو  عبادت  ه: ما شما را بهک نیبر ا
گاه » میبود خبر یشما ب  ھمانا ما از پرستش«  میا و خشنود نبوده  یشما راض   هک  مینبود  ما آ

  یو شعور  عقل  هک چرا  میبود  ار را از شما خواستهک  نیا  ھم  د و نهیپرست یشما ما را م
 . مینداشت
  به را  یشعور ینا و بیناشنوا، ناب  انیخدا  هک  انکمشر  یبرا  بزرگ  است  یسرزنش  نیا

 اند. گرفته  پرستش
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ْسلََفْت ﴿ 
َ
ِ َمْوَ�ُهُم  ُهَنالَِك َ�بْلُو ُ�ُّ َ�ْفٍس َما أ َوَضلَّ َ�نُْهْم َما  اْ�َقِّ َوُردُّوا إَِ� ا�َّ

ونَ   .]۳۰[یونس:  ﴾٣٠َ�نُوا َ�ْفَ�ُ
را   آنچه  یسکھر   هک«  است  زمان  ا در آنی  انکم  : در آنیعنی » آنجاست«

 بود،  فرستاده  شیپ  هکرا   یعمل  یجزاھرکس  :یعنی »ابدی یبود، در م  فرستاده  شیپ
مورد  انبار،یا زی  با، سودمند بودهیا زی  بوده  زشت  ا عملشیآ  هکد؛ یآزما یچشد و م یم

: یعنی »شوند یم  دهیخود باز گردان  یقیحق  یخدا، موال  یسو و به«ا مردود؟ ی  بوده  قبول
  است  حق  تشیربوب  هک  شیخو  پروردگار بر حق  یسو اند، به دهیورز  کشر  هک آنان

ردند ک یافترا م  و آنچه« اند  برگرفته  هک  یباطل  عبوداتم  یسو به  شوند، نه یم  دهیبازگردان
آنھا   به  یسود  چیوھ  د شدهیناپد  در آخرت  شان باطل  انیخدا »شد  گم  از آنان

  هک از آن  قبل  نند پسکب  یو شفاعت  یگر یانجیم  آنان  یتوانند برا یم  رسانند و نه ینم
 بردارند.  دست  باطل  یمعبودھا  نیا  د از پرستشیدر رسد، با  یروز  نیچن

بَْصاَر َوَمْن ُ�ْرُِج ﴿ 
َ
ْمَع َواْ� ْن َ�ْملُِك السَّ مَّ

َ
رِْض أ

َ
َماءِ َواْ� قُْل َمْن يَْرزُقُُ�ْم مَِن السَّ

ْمرَ 
َ
ُ  الَْ�َّ ِمَن الَْمّيِِت َوُ�ْخرُِج الَْمّيَِت ِمَن الَْ�ِّ َوَمْن يَُدبُِّر اْ� فََ� �َ  فََسَيُقولُوَن ا�َّ

َ
ُقْل أ

 .]۳۱[یونس:  ﴾٣١َ�تَُّقونَ 
  دنیو بخش  باران  با فرستادن »بخشد یم  یروز  شما از آسمان  به  هک  ستیکبگو: «

  نباتات  اندنیبخشد؛ با رو یم  یروز » نیزم«شما از   به  هک  ستیک »و«  آن  و ثمرات  جینتا
  نندهیآفر و  ، بخشندهأ خداوند  هکد ینک یم  البد اعتراف  ؟ پس معادن  آوردن دیو پد

  اوصاف  نیآنھا را برا  یسک  چه » است  دگانیھا و د گوش  کمال  هک  ستیکا ی«  نھاستیا
  نیچن  آنھا به از  هک  گونه  ، بدان است  دهیز آفریانگ  شگفت  خلقت  نیو بر ا  بیعج

 »آورد یم  رونیب  مرده را از  زنده  هک  ستیکو «د؟ یشو یبرخوردار م  یمیعظ  یمند بھره
و   را از جاھل  ، عالم دانه را از  ی، سبز را از تخم  ، جوجه را از نطفه  انسان  یسک  : چهیعنی

  یسک  : چهیعنی »آورد یم  رونیب  را از زنده  و مرده«آورد؟  یم  رونیافر بکرا از   مؤمن
ار ک  هک  ستیکو «آورد؟  یم  رونیب  افر را از مؤمنکو   را از عالم  ، جاھل را از انسان  نطفه
  ند و سامانک یم  مانند، اداره یب  ینظام و  نظم  را به  : آنیعنی »ندک یر میرا تدب  جھان

  حیر صحکف  جاباتیا  دھند و بر اساس  انصاف : اگریعنی »خواھند گفت: خدا«بخشد؟  یم
  ه: فاعلکخواھند داد   پاسخ  نیچن  سؤالت  نیا  به  یزود  نند، بهک  قضاوت  میسل  و عقل

داشتند   اعتراف  قتیحق  نیا  به  انکمشر  هک چنان  است أ امور، ھمانا خداوند  نیا
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  هک  یید، چرا از خدایدان یرا م  قتیحق  نیا  هک : با آنیعنی »دینک ینم چرا پروا  بگو: پس«
 د.ینک  پرستش  یگانگی  د تا او را بهینک یبخشد، پروا نم یم  و سامان  نظم ھا را دهیپد  نیا

ُ َر�ُُّ�ُم اْ�َقُّ ﴿  َ�ُل  فََذلُِ�ُم ا�َّ ّقِ إِ�َّ الضَّ فُونَ  َ�َماذَا َ�ْعَد اْ�َ �َّ تُْ�َ
َ
 ﴾٣٢فَ�

 .]۳۲[یونس: 
و بر  دیا قرار داده  کیشر  یبا و  هکرا   آنچه  نه »شما  یقیخدا، پروردگار حق  است  نیا«

اقرار   به  یتعال  حق  تی، ربوب پس »؟ ستیچ  یجز گمراھ  و بعد از حق«ستند یتوانا ن  یزیچ
: یعنی »د؟یشو یم  دهیبازگردان  چگونه  پس«باشد  یم  باطل  ر آنیلذا غ  است  حق  خودتان
  یپروردگار  را به  یتعال  یربارید و غیرو یم  راھهیب  به  ردهک  ار عدولکآش  از حق  چگونه

 .د؟!یریگ یم

ُهْم َ� يُْؤمِنُونَ ﴿  َّ�
َ
ِيَن فََسُقوا � ْت َ�َِمُت َرّ�َِك َ�َ ا�َّ  .]۳۳[یونس:  ﴾٣٣َكَذلَِك َحقَّ

  لمهک«  از حق  گروه  نیا  مانند برگشتن  ا بهی،  قتیحق  نیمانند ا  : بهیعنی » گونه نیا«
  یسو به  : ازحقیعنی »دندیورز  فسق  هک  یسانکبر «  یو  صلهیو ف  مکح  یعنی » پروردگارت

  قتیحق  به« ردندکتمرد   شیفر خوک، در  ابرهکعناد و م  یو از رو  شده  خارج  باطل

افر که: ک أ خداوند  یازل  مکح  آن  است  نیا ! یآر» آورند ینم  مانیا  ه: آنانک  وستیپ
 ند.ک ینم  تیاو را ھدا أل  یرا ندارد و خدا  تیھدا  یستگیو شا  تی، اھل معاند و فاسق

 اْ�َلَْق ُ�مَّ يُعِيُدهُ ﴿
ُ
َ��ُِ�ْم َمْن َ�بَْدأ  اْ�َلَْق ُ�مَّ يُعِيُدهُ  قُْل َهْل ِمْن ُ�َ

ُ
ُ َ�بَْدأ  قُِل ا�َّ

�َّ تُْؤفَُكونَ 
َ
 .]۳۴[یونس:  ﴾٣٤فَ�

عجز   انیبا ب  کنی، ا برپا داشت  حجت  شیخو  تیبر ربوب  خداوند متعال  هک بعد از آن
ا از یبگو؛ آ« دارد: یبرپا م  ، حجت انکمشر  تیومکو مح  کشر  ی، بر نف لباط  معبودان

و   انسان  دنیباآفر »را برگرداند  ند و باز آنکرا آغاز   نشیآفر  هک  ھست  یسکشما   انکیشر
بگو: فقط «؟  رهیغ بعد از روز و  شب  دنیو بازگردان  بعد از مرگ  ختنشیبرانگ  سپس

گر ید  نیشما جز ا :یعنی »گرداند یرا بر م  ند و باز آنک یآغاز م را  نشیآفر  هک  خداست
را ادعا   یا ییتوانا  نیچن ، تان یپندار  انکیشر  ید برایتوان ید و ھرگز نمیندار  یپاسخ

 ؟. باطل  یسو به  از حق »دیشو یم  دهیبازگردان  چگونه  پس«د ینک

َ��ُِ�ْم َمْن َ�ْهِدي ﴿  ّقِ قُْل َهْل مِْن ُ�َ ُ َ�ْهِدي لِلَْحّقِ  إَِ� اْ�َ َ�َمْن  قُِل ا�َّ
َ
أ

ْن ُ�ْهَدى
َ
ي إِ�َّ أ ْن َ� يَهِّدِ مَّ

َ
ْن يُتَّبََع أ

َ
َحقُّ أ

َ
ّقِ أ َ�َما لَُ�ْم َكيَْف  َ�ْهِدي إَِ� اْ�َ

 .]۳۵[یونس:  ﴾٣٥َ�ُْكُمونَ 
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  یسو به :یعنی »د؟ینما  راه  حق  نید  یسو به  هک  ھست  یسکشما   انکیا از شریبگو: آ«
  یمنف  آنان  ا پاسخد؟ طبعینما  دعوت  حق  یسو را به  و مردم  ردهکارشاد   اسالم  نید

  لهیوس  به »دینما یم  راه  حق  نید  یسو به  هک  بگو: خداست« ! هگفتند: ن  چون  پس  است
در   هک  ییھا نشانه له یوس  و به  شیتابھاک  ردنک  و نازل † امبرانیپ  فرستادن
در   و نگرش  تا با تأمل  بشر قرار داده  و عقل  و آنھا را جلو چشم  دهیآفر  شیخو  مخلوقات

  هک  یسکا ی، آ پس«شوند   رھنمون  حق  ، به شیخو  رد و فھمخ  یریارگک به  قیآنھا از طر
  راه  هک  یسکا یرد، یقرار گ  یرویپ مورد  هک  ند، سزاوارتر استک یم  تیھدا  حق  یسو به
  تیھدا  حق  یسو را به  مردم  هک  یسکای: آیعنی »شود؟  تیخود، ھدا  هک د مگر آنینما ینم
  هک  یسکا یباشد،  یو اقتدا م  یرویپ  به ـ سزاوارتر  است  سبحان  یخدا  هکند ـ ک یم

د، ینما  تیاو را ھدا  یگرید  هک نیشود، مگر ا ینم  تیخود ھدا  یروین  به  خودش  یحت
  یداور  ، چگونه شده  شما را چه«ند؟ ک  تیھدا را  شیر خویغ  هک نیا  رسد به  چه

،  سبحان  یخدا  یبرا  گروه  نیا  گرفتن  کیشر با  هک  است  یمکح  چه  نیا »د؟ینک یم
د؟ مگر یشو یم  لیقا  یتساو  و خلقش أ خدا  انیم  د؟ آخر چگونهینک یم  مکح  بدان
 ؟ است  شده  تباه  تانیخردھا و  رفته  نیاز ب  کپا  تانیعقلھا

ْ�َ�ُُهْم إِ�َّ َظنًّا﴿
َ
نَّ َ� ُ�ْغِ� ِمَن اْ�َّقِ َشيًْئا َوَما يَتَّبُِع أ َ َعلِيٌم بَِما  إِنَّ الظَّ إِنَّ ا�َّ

 .]۳۶[یونس:  ﴾٣٦َ�ْفَعلُونَ 
از   ، نه شان عملپندار و   وهیش  نی: ایعنی »نندک ینم  یرویپ  جز از گمان  شترشانیو ب«

  از گمان  بر خاسته  هک  است  یپندار و گمان  حاصل  هکبل  رتیخرد و بص  یرو
  ، آنھا را به نیدروغ  انیخدا  نیپنداشتند: ا یم  هک  ، ھمانان است  شان انینیشیپ

  نیا ! ینند. آرک یم  شفاعت  شان برای  یسازند و نزد و یم  کینزد  بزرگ  یخدا
ا صرف  هکبل  نبوده  یکمت  نشیاز خرد و ب  یگاھ هیکو سند و ت  گز بر حجترھ شان  گمان

از ین یب  حق  از معرفت  وجه  چیھ  به  و گمان«  است  اساس یو ب  باطل  یالیپندار و خ

  است  و پندار و با علم  الیبر خ  ، نه است  یمبتن  نیقیو   بر علم  نیار دکرا یز »گرداند ینم
از  »نندک یم آنچه  ھمانا خدا به«  ھنکو ت  با گمان  شود نه یز میمتما  طلاز با  حق  هک
 ماند. ینم فریک یب  شانیارھاک  نیا  پس » داناست«  حق  و فروگذاشتن  گمان  یرویپ

ِي َ�ْ�َ يََديْهِ ﴿  ِ َولَِ�ْن تَْصِديَق ا�َّ ْن ُ�ْفَ�َى ِمْن ُدوِن ا�َّ
َ
 َوَما َ�َن َهَذا الُْقْرآُن أ

 .]۳۷[یونس:  ﴾٣٧َوَ�ْفِصيَل الِْكَتاِب َ� َر�َْب �ِيهِ ِمْن رَّبِ الَْعالَِم�َ 
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 شده  ساخته  دروغ  ر از خداوند بهیغ  یسک  یاز سو  قرآن  نیا  هک  ستین  و چنان«
 نیواال و ا  شأن  نیبا ا  یقرآن  نیچن  هک  ستیبرابر ن  و عقل  : با منطقیعنی »باشد 
 را جزیباشد ز أ خداوند  به  ، اما منسوب گرانید  و پرداخته  ساخته ، میعظ  معجزات 

  نیا  سبحان  یخدا » هکبل«  ستیتوانا ن  ر آنینظ  بر آوردن  یسک  چی، ھ أل  یخدا
 از »باشد یم ، است  از آن  شیپ  آنچه  نندهک قیتصد«  هک یدر حال  ردهک  را نازل  قرآن
اند  داده  بشارت  آن  به  قرآن  از نزول  قبلھا  کتاب  و آن † ایبر انب  منزلھای  کتاب

  در قرآن  شده  انیب  نیو قوان  امکاح »و«ند ک  قیتا آنھا را تصد  است  آمده  قرآن  پس
از   ر آنیغ و  و حرام  از حالل  ، اعم ز استیچ  انگر ھمهی: بیعنی » است  تابک  لیتفص«

  در قرآن« است:  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  دهیمقرر گرد  بر مردم  هک  یامکاح
  چیھ  درآن«».  شماست  انیدر م  آنچه  مکو ح  شماست  انینیو پس  انینیشیخبر پ
 فرود شما از  ، تعجب نیبنابرا » است  انیپروردگار عالم  ، از جانب ستین  یا شبھه

 . مورد است یامال بک ص رمکا  بر رسول  آن  آوردن

ْم ﴿
َ
ِ إِْن  َ�ُقولُوَن اْ�َ�َاهُ أ تُوا �ُِسوَرٍ� ِمثْلِهِ َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن ا�َّ

ْ
قُْل فَ�

 .]۳۸[یونس:  ﴾٣٨ُكنُْتْم َصادِ�ِ�َ 
  پس بگو:«امبر از نزد خود یپ » است  ساخته  دروغ  را به  آن«  هکفار مک »ندیگو یا می«

را یز  یانیو ساختار معجز ب  یادب  صنعت  ، حسن در بالغت »دیاوریب  مانند آن  یا سوره
  هکد ھر یو فراخوان«د یھست  مانند من ، آن  المک  و بالغت  عرب  زبان  ز در شناختیشما ن

از   خود ـ اعم  بانانیو پشت  ارانید از ھمییجو  استعانت  یو  د و بهیفراخوان »دیتوان یرا م
اگر راستگو «د یپندار یم  سبحان  یخدا  یاکشر آنھا را  هک  یباطل  انیو خدا  عرب  لیقبا

د، یردک  نیاگر چن  پس ! شده  بر ساخته  دروغ  به  قرآن  هکخود   یادعا  نیدر ا» دیھست
  به  و معاندان  انکد. اما مشرید، راستگو ھستیدھ یم  نسبت  من  به  هک  یدر اتھام  وقت  آن

  را ھم  مانند قرآن  یا لمهک  ی، حت یجدل  میتسل  نیو ا  منصفانه  سخن  نیا  دنیشن  ھنگام
  یھا یو لجباز  هیپا یب  یعنادھا  دامن  فقط به  هکنتوانستند بل  آورده  دانیم  به

 دند.یچسب  شان پشتوانه یب
 با  ) قرآن ی(تحد  یھماوردطلب  مورد از اعالم  نیسوم  نیا«د: یگو یر میثک ابن

 ».ار شدکآش  ، عجزشان جا ھم  و در ھر سه  است  انکمشر
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وِ�لُهُ ﴿
ْ
تِِهْم تَأ

ْ
ا يَأ بُوا بَِما لَْم ُ�ِيُطوا بِعِلِْمهِ َولَمَّ ِيَن مِْن َ�بْلِِهمْ  بَْل َكذَّ َب ا�َّ  َكَذلَِك َكذَّ

الِِم�َ   .]۳۹[یونس:  ﴾٣٩فَا�ُْظْر َكيَْف َ�َن َ�قَِبُة الظَّ
  قرآن  بیذکت  : بهیعنی »نداشتند  احاطه  آن  علم  به  هکشمردند   را دروغ  یزیچ  هکبل«
  بفھمند و بر آنچه را  آن  یو معان  را مورد تدبر قرار داده  آن  هکدند یورز  شتاب  از آن  قبل

  به  هک از آن  را قبل  یزیچ ھرکس  باشند و  داشته  یعلم  ، احاطه است  آن  رندهیدربرگ  هک
  جھل  ، جز به شیخو  بیذکت  نیا در  گمان ید بینما  بیذکباشد، ت  داشته  یعلم  احاطه  آن
  به  بیذکت  نی، با ا نیو بنابرا  نشده  کمتمس  یگرید  گاه هیکو ت  اصل  چیھ  به  یدانش یو ب

  شیخو  یشیاند  وتهکو   ینیب وتهک  نندهک و اثبات  یخرد یو ب  جھل  یصدا، مناد  نیبلندتر
: یعنی » است  امدهین  شان برای  آن  لیو ھنوز تأو«  است  حجتھا و برھانھا شده  افتیاز در

تا بدانند   نداده  یرو  ، ھنوز برآنان شده  داده  وعده  قرآن در  هک  یا یبیاخبار غ  سرانجام
 بافند؟! یم  ند و سفسطهیگو یم  چرا گزاف  ؟ پس ا دروغی  است  اخبار راست  نیا ایآ  هک

اعجاز   از جھت  یکی؛  است  یاعجازگر  تابک  از دو جھت  ه: قرآنک نیا  ینمع  حاصل
  آن  یاعجاز لفظ در  هک از آن  قبل  انکخود، اما مشر  یبیاخبار غ  از جھت  یگریو د  یلفظ
ردند ک  مبادرت  آن  بیذکت  قرار دھند، به  آزمون  کرا در مح  آن  یبیو اخبار غ  ستهینگر

  بیذکت«  و برھان  لیدل  پشتوانه یب » گونه نیھم« زیاز امتھا ن »بودند  از آنان  شیپ  هک  یسانک«

را  أ خداوند  یھا ھا و برھان حجت  شان امبرانیپ  هک یرا و ھنگام  شان امبرانیپ »ردندک
 آنھابرسند،   اخبار آن  لیتأو  و به  داشته  احاطه  آن  علم  به  هک از آن  آوردند، قبل  شان برای
  بوده  چگونه«  نیشیپ  یھا از امت»  ستمگران  عاقبت  هکبنگر   پس« ردندک  بیذکرا ت

  انیرا ب  شانیھا داستان  قرآن  هک چنان روبرو شدند!  یبد  فرجام  و آنھا با چه » است
  هکد، ینکحذر   آنان  سرنوشت  ھمچون  ی! از سرنوشت نندگانک بیذکت  یا  . پس ردهک

 ز بشود.یر شما نیگ بانیمبادا گر

ْعلَُم بِالُْمْفِسِدينَ  َومِنُْهْم َمْن يُْؤمُِن بِهِ َومِنُْهْم َمْن َ� يُْؤمُِن بِهِ ﴿
َ
 ﴾٤٠َوَر�َُّك أ

 .]۴۰[یونس: 
و   نھان در  هک  است  یسک  : از آنانیعنی »آورد یم  مانیا  بدان  هک  است  یسک  و از آنان«
  یول  است  و بر حق  راست  قرآن  هکداند  یو م  آورده  مانیا  قرآن  وجود خود به  یژرفنا
  مانیا  بدان  هک  است  یسک  و از آنان«ند ک یم  بیذکرا ت  و عناد، آن  ابرهکم  زهیانگ  ا بهصرف

  ، آن جھل  زهیانگ  به  هکبل ندک ینم  قیرا تصد  ز، قرآنیوجود خود ن  انو در نھ »آورد ینم
را در برابر   آنان  پس » داناتراست  مفسدان  حال  و پروردگار تو به«د ینما یم  بیذکرا ت
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ورزند.  یاصرار م  شیبر عناد خو  هکاند  یسانکدھد. مراد از مفسدان:  یجزا م  شان اعمال
؛  تند، داناتر استیھدا  مستحق  هک  یسانک  به  یتعال  حق«د: یگو یم  آن  یر در معنیثک ابن
  ؛ پس ز داناتر استیاند ن یگمراھ  مستحق  هک یسانک  د و بهنک یم  شان تیھدا  پس

 ».ندک ینم  ھرگز ستم  هک  است  یعادل  یتعال  گرداند لذا حق یم  شان گمراه

بُوَك َ�ُقْل ِ� َ�َمِ� َولَُ�ْم َ�َملُُ�مْ ﴿  نَا بَرِيٌء  �ْن َكذَّ
َ
ْ�َمُل َو�

َ
ا أ �ُْتْم بَرِ�ئُوَن ِممَّ

َ
�

ا   .]۴۱[یونس:  ﴾٤١َ�ْعَملُونَ ِممَّ
 دند و ازیاستمرار ورز  شیخو  بیذک: اگر بر تیعنی »ردندک  بیذکو اگر تو را ت«

دارد   اختصاص  من  به  من  بگو: عمل«  ید شدیام نند، ناک  را اجابت  دعوتت  هک نیا
 و بگو:  یبجو  یزاریب  شان و از عمل  : از آنانیعنی »دارد  شما اختصاص  شما به  وعمل

 را منیدارد ز  خود شما اختصاص  شما به  عمل  یو جزا  خود من  به  من  عمل  یجزا
 ستین  یگرید  فیلکت  چیھ  من  ، بر عھده نیو جز ا  ام ردهک  شما ابالغ  را به  حق  امیپ 
 » نارمکوبر  ید برینک یشما م  از آنچه  د و منینارکو بر  یبر  نمک یم  من  شما از آنچه« 
قرار   مؤاخذه شما مورد  عمل  به  د و منیشو ینم  مؤاخذه  من  عمل  : شما بهیعنی

 . رمیگ ینم

مَّ َولَْو َ�نُوا َ� َ�ْعقِلُونَ  َومِنُْهْم َمْن �َْستَِمُعوَن إَِ�َْك ﴿ نَْت �ُْسِمُع الصُّ
َ
فَ�

َ
 ﴾٤٢أ

 .]۴۲[یونس: 

 »دھند یفرا م تو گوش   سوی به  هکھستند   یسانک  از آنان«! ص امبریپ  یا »و«
  ، اما چه یدھ یم  میرا تعل  اسالم  یھا و برنامه  امکو اح  یخوان یم  قرآن  هک  گاه آن

  : بهیعنی » یبشنوان  انیناشنوا  به  یتوان یا تو میآ«شنوند  ینم  ھوش  گوش  به  هکسود 
  یو نفرت  بغض  ھمان ، مانع  نیوجود دارد و ا  یمانع  شان ییشنوا  یفرارو  هک  یسانک

باشد،   عقلیناشنوا و ال ھرکس   دارد؟ پس یباز م  حق  رفتنیرا از پذ  آنان  هک  است
  هکھرچند «شنود  ینم شود،  تهگف  یو  به  هکرا   یفھمد و سخن یرا نم  یزیا چنیقی

وجود ، ھرچند با  یبشنوان  انیناشنوا  به  هک  یدار ا تو اصراری: آیعنی »نند؟کن  تعقل
  یزیچ  فراست بسا با ، چه عاقل  یرا ناشنوایباشند؟ ز  بھره یب  ھم  ، از عقل ییناشنوا
  یزیچ  گر فھمیجا شد، دکی  ھم دو با ھر  ییو شنوا  ابد، اما اگر نبود عقلیرا در
 . است  نکنامم

نَْت َ�ْهِدي الُْعْ�َ َولَْو َ�نُ  َوِمنُْهْم َمْن َ�نُْظُر إَِ�َْك ﴿ 
َ
فَ�

َ
ونَ أ  .]۴۳[یونس:  ﴾٤٣وا َ� ُ�بِْ�ُ
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را ـ  انینایا تو نابینگرد، آ یم«  حقارت  چشم  به »تو  یسو به  هک  است  یسک  و از آنان«
شود،   جمع در او  ظاھر و باطن  یورک  هکھرکس  و »رد؟ک  یتوان  تینند ـ ھدایھرچند نب

 . است  ناتوان  حق  افتیا از درنیقی
  یماریاگر ب  بیطب ! ی. آر است ص رمکا از رسول  ییو دلجو  تی، تسل هیآ  نیا  ھدف

  یو  به شدن  گرداند و از مشغول یرو بر م  ی، از و ستیر نیپذ اصال عالج  هکند یرا بب
  وردالنک ن ید از ایند، بایدلھا  بیطب  هکز ین ص رمکا  رسول  ند پسک ینظر م صرف

 برگردانند.  یرو  رتیبص یب

�ُْفَسُهْم َ�ْظلُِمونَ إِنَّ ﴿ 
َ
َ َ� َ�ْظلُِم ا�َّاَس َشيًْئا َولَِ�نَّ ا�َّاَس �  .]۴۴[یونس:  ﴾٤٤ا�َّ

 و خرد از  حواس  با سلب »ندک ینم  ستم  مردم  به  وجه  چیھ  ، خداوند به قتیدر حق«
  حق برابردر   یو لجباز  تعصب  سبب  به »نندک یم  ستم  شتنیخود بر خو  مردم  هکبل«  آنان

  پس  شیخو و خرد  حواس  ساختن  ، تباه جهیو در نت  است  نھفته  شانیھا عتیدر طب  هک
  به أل  یو خدا اند ردهک  ستم  شتنیو عناد، بر خو  تعصب  نیبا ا  هکھستند   خود آنان  نیا

  قرارداده  یاتکمشاعر و ادرا  شان برایو   دهیرا آفر  آنان  هکبل  ردهکن  ستم  بر آنان  وجه چیھ
  را در آنھا خلق  یابند و حواسیدر  لکش  نیتر املک  را به  قیبتوانند حقا  آن  لهیبوس  هک
را   شان یویدن  و منافع  و مصالح  دهیخود رس  یھا خواسته  به  آن  لهیوس  به  هک  ردهک

  دهیتا غبار د  گذاشتهباز   شان ینید  مصالح و  آنان  انیرا م  او راه  سازند، ھمچنان  برآورده
  ، ھمچون رنگارنگ  یھا ھوس  هکگردند، اما اسفا   روان  حق  جاده  ند و بهیرا بشو  و دل
 ند.ک یار مکرا ش  شان غفلت  یھا لحظه  و دمادم  برنشسته  شانیھا بر نفس  براقش  پرنده

ْن لَْم يَلَْبُثوا إِ�َّ َساَعًة ِمَن ﴿ 
َ
ِيَن  ا�ََّهارِ َ�َتَعاَرفُوَن بَيَْنُهمْ َوَ�وَْم َ�ُْ�ُُهْم َكأ قَْد َخِ�َ ا�َّ

ِ َوَما َ�نُوا ُمْهَتِدينَ  بُوا بِلَِقاءِ ا�َّ  .]۴۵[یونس:  ﴾٤٥َكذَّ
 »اند ردهکن از روز درنگ  یساعت  اندازه  جز به  ییند، گوک یرا حشر م  آنان  هک  یو روز«

  هکپندارند  یم مکار یبس  جھت  را بداندراز   مدت  نی. ا شانیا در گورھایا، یدر دن
و   درنگ  طول  سبب  ا را بهیدن  یھا ا لذتیبودند،   ردهک  عیا ضایخود را در دن  یعمرھا
با «  است  نداشته  یواقع ھا اصال وجود لذت  نیا  یینند، گوک یم  در محشر فراموش  توقف

  هک  کاند  یا جز زمانیدن در  هکنند ک یم  : احساسیعنی »نندک یم  ییاظھار آشنا  ھم
  نیاند و ا سر نبرده اند، به گشته جدا  از ھم  و سپس  آشنا شده  گر در آنید  یبا بعض  یبعض

ز در ین  کاند  ییآشنا  نیھم  ، سپس ازگورھاست  برخاستن  ، در ھنگام ھم  ییاظھار آشنا
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را از   یمنفعت  چیھ رو آنھا در محشر نیرود، از ا یم  نیمحشر از ب  کھولنا  صحنه
و  »ار شدندک انیشمردند ز  دار خدا را دروغید  هک  یسانکا قطع«ستند یدوار نیگر امید کی
 »نبودند  افتهی و راه«  ، بزرگتر است شیخو  انکیو نزد  سانکخود و   از باختن  انیز  دامک

  د و چونیانجام  خدوز  ، به راه  نیا  انیرا پایبودند ز  گرفته  شیدر پ  هک  یو روش  در راه
 برند. یم  یپ  قتیحق  نیا  محشور شوند، به  جزا و حساب  یبرا

ُ َشِهيٌد َ�َ َما﴿  َينََّك فَإَِ�َْنا َمرِْجُعُهْم ُ�مَّ ا�َّ ْو َ�َتوَ�َّ
َ
ِي نَعُِدُهْم أ ا نُرِ�َنََّك َ�ْعَض ا�َّ  �مَّ

 .]۴۶[یونس:  ﴾٤٦َ�ْفَعلُونَ 
  چون ، ات یدر زندگ » میانیتو بنما  ، به میدھ یم  وعده  آنان  به  هکرا   از آنچه  یو اگر بعض«

  ھا محقق وعده  نیا  هک از آن  قبل » میرانیا تو را بمی«  آنان  و اسارت  با قتل  نتید  روزساختنیپ
در   گاه ، آن مینک یم  عذاب  را در آخرت  و آنان » ماست  یسو به  ؛ بازگشتشان ھرحال  به«گردد 

،  میرینگ  انتقام  از آنان  و عاجل  طور زودھنگام اگر به  پس  میانینما یتو م  را به  شان آنجا عذاب
 » است  نند گواهک یم  خدا بر آنچه  سپس«  میریگ یم  انتقام  از آنان  در آخرت  هک  ا بدانقطع

  یاند، گواھ ردهکبعد از تو   هک  آنچه  به  آنان  هیعل  امتیدر روزق أ خداوند  : سپسیعنی

ا ُدۡمُت ﴿ است: ÷  یسیاز ع  قرآن  قول  نقل  نیا  ر آنیدھد. نظ یم َوُ�نُت َعلَيۡهِۡم َشهِيٗدا مَّ
نَت 

َ
ۡيتَِ� ُكنَت أ ا تَوَ�َّ ر ، ب بودم  شان انیدر م  هک  گاه تا آن  من( :﴾َعلَۡيهِمۚۡ  لرَّ�ِيَب ٱ�ِيهِۡمۖ فَلَمَّ

)  یا بوده  ناظر و گواه  ، تو خود بر آنان یخود فراخواند  سوی بهمرا   ، اما چون بودم  گواه  آنان
 ».۱۱۷ مائده/«

ٍة رَُسوٌل ﴿  مَّ
ُ
ِ أ

 ﴾٤٧فَإِذَا َجاَء رَُسولُُهْم قُِ�َ بَيَْنُهْم بِالْقِْسِط َوُهْم َ� ُ�ْظلَُمونَ  َولُِ�ّ
 .]۴۷[یونس: 

  آنان  یسو به او را  متعال  یخدا  هک » است  یامبریپ«  گذشته  یاز امتھا » یھر امت  یو برا«
و  »آمد  امبرشانیپ  چون  پس«نمود   انیب  آنان  را به  یو  مشروعه  امکامبر احیپ  فرستاد و آن

  یرد، آنھا ھمگک  ابالغ  آنان  بود، به  فرستاده  آن  ابالغ  یاو را برا أ خداوند  هکرا   یامیپ
و   امت  آن  انی: میعنی »شود یم  یداور«  عدل  به  یعنی» قسط  به  شان انیم«ردند ک  بشیذکت
  کھال  نندگانک بیذکابد و تی یم  امبر نجاتیپ  شود پس یم  یا داوریدر دن  امبرشیپ
  شیخو  را آنھا مجرمند و در برابر جرمیز  عذاب  نیا با »رود ینم  ستم  آنان و بر«گردند  یم
 اند. افتهیفر یک
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 و  یھر امت  انیم  یعنی.  است  رخداد در آخرت  نیا  هکبرآنند   از مفسران  یبعض
 آخر.  شود... تا به یم  یداور  امتیدر روز ق  امبرشیپ

 .]۴۸[یونس:  ﴾٤٨َوَ�ُقولُوَن َمَ� َهَذا الْوَْعُد إِْن ُكنُْتْم َصادِ�ِ�َ ﴿ 
 اگر«  است  در انتظارشان  عذاب  هکشد   اعالم  آنان  به  هک بعد از آن »ندیگو یو م«

را   سؤال  نیا »؟ است  وقت  چه  وعده  نیا«  پس  است  حق  عذاب  وعده  هک »دییگو یم  راست
 نند.ک یم  و استبعاد مطرح  یزدگ از سر شتاب

 دھند:  پاسخ  آنان  به  گونه نیمأمور شدند تا ا ص خدا  رسول  پس

ُ قُْل ﴿  ا َوَ� َ�ْفًعا إِ�َّ َما َشاَء ا�َّ ْملُِك ِ�َْفِ� َ�ًّ
َ
َجٌل  َ� أ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ أ

َجلُُهْم  لُِ�ّ
َ
إَِذا َجاَء أ

ِخُروَن َساَعةً 
ْ
 .]۴۹[یونس:  ﴾٤٩َوَ� �َْسَتْقِدُمونَ  فََ� �َْسَتأ

  یاریاخت  نیچن  توانم یم  چگونه  پس » ار ندارمیدر اخت  یو سود  انیخود ز  یبگو: برا«
از  أ خدا  هک  آنچه  نکیل » است  خدا خواسته  مگر آنچه«؟  باشم  داشته  گرانید  یرا برا

  از بندگان  یا بنده  ھم  را منیابد زی یم  ، تحقق است  خواسته  من  در حق  انیسود و ز  نیا
 . است  یجار  بر من  یو  تیو مش  و فرمان  ھستم أ خداوند
و   بزرگ  بس  ی، درس هیآ  نیدر ا«د: یگو یم» ریالقد  فتح«ر یتفسدر   یانکشو  امام
  رسول هک  قرار گرفته  بر آن  شان و عادت  یخو  هک  است  یسانک  یبرا  غیبل  بس  یھشدار

جز   هک  یبیمصا و  حوادث  نزول  بخوانند و در ھنگام  یادرسیفر  به  وستهیرا پ ص خدا
  استغاثه ص حضرت  آن  ، به ستیقادر ن  آن  بر دفع  یگرید  سک  چیھ  سبحان  یخدا
  است  یسانک  یبرا  غیبل  بس  یو ھشدار  بزرگ  بس  ی، درس هیآ  نیدر ا  نیند. ھمچنیبجو

  به  یگرید  سک،  سبحان  یجز خدا  هکطلبند  یرا م  ییزھایچ ص خدا  از رسول  هک
  طلب  نانی. ا است  نیالعالم رب  مقام ، یخواھ حاجت  را مقامیز  ستیقادر ن  آن  برآوردن
  یجا و به  را فروگذاشته  رسان  یروز  بازدارنده  دھنده  نندهیآفر  پرورنده  یاز خدا  حاجت

  شیمراد خو  گردند و تحقق یم  متوسل  اموات گرید  ا بهی ص الله  رسول  جناب  ا بهی  آن
  در آنان للهاالا الاله  یبا معن  هک  یاز مخالفت  نانیا  هک  است  طلبند. چگونه یم  را از آنان

طلبند  یاد میفر  به  ا و باالستقاللرا رأس  اموات  نیا  یگاھ  بر نداشته  ، دست ردهک  حلول
  گمراه«  ، به لهیوس  نیبا ا  طانیش  هک  ستین  یکو ش  ذوالجالل  با ذات  ھمراه  یو گاھ

ُهۡم ُ�ِۡسُنوَن ﴿ است  دهیگرد  متوسل  امت  نیاز ا  یاریبس»  ساختن َّ�
َ
َوُهۡم َ�َۡسُبوَن �
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». ۱۰۴ھف/ک«دھند)  یم  انجامش  هک  است  یکیار نک  نیا  هکپندارند  یم  آنان(: ﴾ُصۡنًعا

 ». مییگو یم  راجعون  هيلإنا إو  هللانا إ  یعظم  بتیمص  نیبر ا  پس
ا ی  عذاب ـ از  امت  آن  در باره  سبحان  یرا خدا  آنچه  هک » است  یاجل  یھر امت  یبرا«

  اجلشان  و چون« آورد یفرود م  امت  بر آن  نیعاد معیم  ، در آن است  ردهک  ـ اراده  ر آنیغ
  شیپ«  از آن  یساعت » نه و«  نیعاد معیو م  اجل  نیاز ا »افتند  پس  یساعت  فرا رسد، نه

 د.ینکن شتاب   عذاب  نزول  به ! نندگانک  بیذکت  یا  پس »افتند

ْو َ�َهاًرا َماَذا �َْستَْعِجُل ِمنُْه الُْمْجرُِمونَ ﴿ 
َ
تَاُ�ْم َعَذابُُه َ�َياتًا أ

َ
ْ�ُتْم إِْن �

َ
َر�

َ
 ﴾٥٠قُْل أ

 .]۵۰[یونس: 
  ، مجرمان حال ھر  شما در رسد، به  ا روز بهی  او شب  د؛ اگر عذابیخبر دھ  من  بگو: به«

 دلھا از  هک  منفور است  یامر  را عذابیز »خواھند؟ یم  شتاب  به  عذاب  از آن  یزیچ  چه
  در طلب  شان شتاب  موجب  زد پسیپرھ یم  از آن  عیو طبا  داشته  نفرت  آن

 از  شیخو  جرم  سبب  به  هک  است  نیا  مجرم  سزاوار شأن  هک یحال ؟ و در ستیچ  عذاب
 .طلبند؟! یم  شتاب  بهرا   عذاب  بترسد، آنھا چگونه  عذاب

ُ�مَّ إَِذا َما َوَ�َع آَمنُْتْم بِهِ ﴿ 
َ
 .]۵۱[یونس:  ﴾٥١آْ�َن َوقَْد ُكنُْتْم بِهِ �َْسَتْعِجلُونَ  �

ا بعد از یآ »د؟یآور یم  مانیا  آن  به  نونکشد، ا  واقع  هک  یا ھنگامیآ  سپس«
  مانیاو ا  شما وارد شد، به بر  یو  و انتقام  بر شما فرود آمد و خشم  یالھ عذاب  هک آن

شما  را از  یانیز  چیو ھ  نداشته  یسود  چیشما ھ  حال به  مانیا  نیا  هک ید در حالیآور یم
 »را  آن  نیاز ا  شیپ  هک یدر حال«د یا آورده  مانیا  آن  به » نونکا ایآ« ! یند؟ آرک ینم  دفع

 .و استھزا؟!  بیذکت  یاز رو »دیدیطلب یم  شتاب  به«را   عذاب  یعنی

ِيَن َظلَُموا ذُوقُوا َعَذاَب اْ�ُْ�ِ َهْل ُ�َْزْوَن إِ�َّ بَِما ُكنُْتْم تَْ�ِسُبونَ ﴿   ﴾٥٢ُ�مَّ �ِيَل لِ�َّ
 .]۵۲[یونس: 

شود:  یم  گفته«ار کو ان  کو ش  بیذکفر و تکبا  »اند ردهک  ستم  هک  یسانک  به  سپس«
 »دیردک یم  آنچه فریک  ا جز بهید، آیبچش«ندارد   یانقطاعو   گسست  چیھ  هک »د رایجاو  عذاب

 .ھرگز! »د؟یشو یم  جزا داده«  یو استھزا و نافرمان  بیذکفر و تکاز   تان یدر زندگ

َحقٌّ ُهوَ ﴿ 
َ
�ُْتْم بُِمْعِجزِ�نَ  قُْل إِي َوَرّ�ِ إِنَُّه َ�َقٌّ  َو�َْستَنْبُِئونََك أ

َ
 .]۵۳[یونس:  ﴾٥٣َوَما �

 و از تو خبر«ند: ک یم  را مطرح  انکمشر  یاز سو  یگرید  سؤال  یتعال  حق  گاه آن
  وعده  امتیو معاد و ق  ما از عذاب  به  هکرا   ا آنچهی: آیعنی »؟ است  حق  ا آنیآ  هکرند یگ یم
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و شما   است  ا حققطع  آن  هک  پروردگارم  ، سوگند به یبگو: آر«؟  است  ، راست یدھ یم
  چنگ و از  ردهک  را درمانده  سبحان  ید خدایتوان ی: شما نمیعنی »دیستین  نندهک عاجز
 د.یشو یم  ا گرفتار آنحتم  د پسیزیبگر  عذاب

  وقوع ، بر در آن  خداوند متعال  هک  است  یمورد  از سه  یکی  نیا«د: یگو یر میثک ابن
 ». است  ردهکاد یسوگند   روز آخرت

 ﴿ ِ
نَّ لُِ�ّ

َ
رِْض َ�ْ�َتَدْت بِهِ َولَْو أ

َ
ُوا  َ�ْفٍس َظلََمْت َما ِ� اْ�

َ
ا َرأ وا ا�ََّداَمَة لَمَّ ُّ�َ

َ
َوأ

 .]۵۴[یونس:  ﴾٥٤َوُهْم َ� ُ�ْظلَُمونَ  َوقُِ�َ بَيَْنُهْم بِالْقِْسِط  الَْعَذاَب 
را  ا آنبود، قطع یم  است  نیدر زم  ، آنچه است  ردهک  ستم  هک  یسک ھر  یو اگر برا«

ر یو ذخا  سینف  ا و اموالیاز اش  نیزم  یدر رو  آنچه  : اگر تمامیعنی »داد یخود م ه یفد
را   آنتا  داشت   بود، قطعا دوست یم  یافرکھر   از آن  امتیبھا وجود دارد، در روز ق گران

  یمانینند، پشیبب را  عذاب  و چون«ند ک  شیخو  و بال گردان  هی، فد از عذاب  ییرھا  یبرا
را   شانیھا ، عقل آن  وحشت و  بتیھ  هکرا   آخرت  عذاب  : چونیعنی »دارند  د را پنھانخو

در   مؤمنان  و سرزنش  از شماتت دارند تا یم  خود را پنھان  یمانینند، پشی، بب است  ربوده
در ، اما بعد از ورود  است  عذاب  دنید  ، در ھنگام ندامت  ساختن  پنھان  نیبمانند و ا  امان

ۡطَنا �ِيَها﴿ ند:یگو یم  عذاب ٰ َما فَرَّ َ�َنا َ�َ   بر ما، بر آنچه  غیدر  یا« .]۳۱[األنعام:  ﴾َ�َٰحۡ�َ

و «نند ک یار مکبودند، آش  ردهک  پنھان  هکرا   ،آنچه گونه نیو بد » میردک  یوتاھک  آن  درباره
  به  یعنی »قسط  به«  شان روانیپ رؤسا و  انیا می،  افرانک و  مؤمنان  انی: میعنی »آنھا  انیم

 ».رود ینم  ستم  شود و برآنان یم  صلهیف«  عدل

رِْض ﴿
َ
َماَواِت َواْ� ِ َما ِ� السَّ َ� إِنَّ ِ�َّ

َ
ْ�َ�َُهْم َ�  �

َ
ِ َحقٌّ َولَِ�نَّ أ َ� إِنَّ وَْعَد ا�َّ

َ
�

 .]۵۵[یونس:  ﴾٥٥َ�ْعلَُمونَ 
  او برآوردن  پس » خداوند است  ، از آن است  نیزم ھا و در آسمان  آنچه  هکد یباش  آگاه«
 » است  خدا حق  وعده  قتیدر حق  هکد یباش  آگاه«  دھد، تواناست یم  وعده  آنان  به  هک  آنچه

فار کشتر یب  یعنی » آنان شتریب  یول«  است  یافتنی و تحقق  یشدن  ناخواه او خواه  : وعدهیعنی
 نند.ک  آماده  یدار الھید  یبرا تا خود را  ستیدر چ  فسادشانو   صالح  هک »دانند ینم«

 .]۵۶[یونس:  ﴾٥٦ُهَو ُ�ِْي َوُ�ِميُت �َ�ْهِ تُرَْجُعونَ ﴿ 

 و«دھد  یم  انجام  با شما چه  هکد یشکانتظار ب  پس »راندیم یند و مک یم  او زنده«
 دھد. یجزا م  د و اعمالتانیبرابر عقاا شما را در و قطع »دیشو یم  دهیاو باز گردان  یسو به
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ُدورِ وَُهًدى ﴿  َها ا�َّاُس قَْد َجاَءتُْ�ْم َموِْعَظٌة مِْن َرّ�ُِ�ْم وَِشَفاٌء لَِما ِ� الصُّ ُّ�
َ
يَا �

 .]۵۷[یونس:  ﴾٥٧َورَْ�ٌَة لِلُْمْؤِمنِ�َ 

  ی: برایعنی » است  آمده  یاندرز  پروردگارتان  شما از جانب  یبرا  هک  نیقی  به ! مردم  یا«
  نیو ا است   ید دھیو ام  میب  وهیش  بر پند و اندرز به  مشتمل  هک  است  آمده  یتابکشما 

و «ند ک یم وعظ و اندرز مطرح   وهیش  را به  یمعان  ھمه  هک  است  قرآن  یھا یژگیاز و  یکی
  انکاکبر ش  هکرا   یو شبھات  کوکش  : قرآنیعنی » ھاست نهیدر س  آنچه  یبرا  است  ییشفا

  نیا  هکند. ک یم  اثبات را  د باطلیعقا  ییو ناروا  یو پوچ  ردهک  شود، درمان یم  رهیچ
  است  ی: ارشاد و رھنمودیعنی » است  یتیوھدا«  است  قرآن  یھا یژگیاز و  یگرید  یژگیو

  یراھ  یسو آنھا به  یشند و راھنمایاند یم  در آن و  ردهک  یرویپ  از آن  هک  یسانک  یبرا
  مؤمنان  یبرا  قرآن  پس»  مؤمنان  یبرا  است  یرحمت و«انجامد  یم  بھشت  به  هک  است

  اندازه  به  انسان  هک  است  قرآن  یھا یژگیاز و  یکیز ین  نیا . است  و رحمت  تیسراسر ھدا
 . ستین  یا بھره  را در آن  و منافقان  افرانکرد، اما یگ یم  بھره  از آن  و استعدادش  مانیا

ا َ�َْمُعونَ ﴿ ِ َو�ِرَْ�َتِهِ فَبَِذلَِك فَلَْيْفرَُحوا ُهَو َخْ�ٌ ِممَّ  .]۵۸[یونس:  ﴾٥٨قُْل بَِفْضِل ا�َّ
و   فضل  به  د مؤمنانی: بایعنی »شوند  د شادمانیبا  هک  خداست  و رحمت  فضل  بگو: به«

و   است  دهیگردان  قرآن  را از اھل  شانیو ا  ادهد  شان برای  در قرآن أ خدا  هک  یرحمت
از ھر   نیا« شوند  شادمان  یالھ  انیپا یب  یھا و رحمت  رانکیب  یھا از فضل  ر آنیغ  ز بهین

  است  شده  تیروا س  عباس  از ابن » بھتر است«ا یدن  یفان  یھا از بھره »آورند یگرد م  چه
 ». است  اسالم  یو  رحمتو   خدا، قرآن  فضل«فرمود:   هک

 فرمودند:  هک  است  آمده ص خدا  از رسول س  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  یول  آموخته را  او قرآن  و به  ردهک  تیھدا  اسالم  او را به  هک یسک  یشانیبر پ أل  یخدا«

سد. ینو یرا م ند ـ فقرک  او را مالقات  هک  یند ـ تا روزک یم  تیاکش  او از فقر و فاقه

ِ ٱقُۡل بَِفۡضِل ﴿ردند: ک  را تالوت  مهیرک  هیآ  نیا  گاه آن فَبَِ�ٰلَِك فَۡلَيۡفرَُحواْ ُهَو  ۦَو�ِرَۡ�َتِهِ  �َّ
ا َ�َۡمُعونَ   ».]۵۸[یونس:  ﴾٥٨َخۡ�ٞ ّمِمَّ

ُ لَُ�ْم ِمْن رِْزٍق فََجَعلُْتْم ِمنُْه ﴿ نَْزَل ا�َّ
َ
ْ�ُتْم َما �

َ
َر�

َ
ذَِن قُْل أ

َ
ُ أ َحَراًما وََحَ�ً� قُْل آ�َّ

ونَ  لَُ�مْ  ِ َ�ْفَ�ُ ْم َ�َ ا�َّ
َ
 .]۵۹[یونس:  ﴾٥٩أ
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  آن از  ی، چرا بخش شما فرود آورده  یخدا برا  هک  یاز روز  د، آنچهیخبر دھ  من  بگو: به«
،  ساختن  وحالل  ساختن  حرام  هک یدرحال »دیا دهیگردان  را حالل  از آن  یو بخش  را حرام

  ساختن  و حرام  حالل  نیا  انکمشر  هک  میشو یادآور می؟  است أ خداوند  ژهیو  فقط حق
و بر   حالل  را بر مردان  واناتیح از  یردند و بعضک یم  اعمال  انیچھارپا  را در گوشت

 »د؟یبند یم  ا بر خدا دروغی،  داده  اجازه شما  ا خدا بهیبگو: آ« ١دندیگردان یم  حرام  زنان
  اتفاق  ار بهک  نیشما باشد، ا  یھوسھا و  یھو  صرف  به  ساختن  و حرام  حالل  نیاگر ا

  مک، ح است أ خداوند  مکنھا حیا  هک اعتقاد باشد  نیاگر با ا  یول  عقال مردود است
  یو برھان  حجت  چیھ  هک یشود، درحال یم  شناخته  امبرانشیپ  فقط از جانب أ خداوند

باشند   ردهک  د، حرامیا ساخته  شما حرام  هکرا   آنچه † امبرانیپ  هکد یامر ندار  نیابر 
 د.یبند یافترا م أل  یفقط بر خدا  یساز  حرام و  حالل  نی، شما در ا نیبنابرا

  سخت  ی، ھشدار فهیشر  هیآ  نیدر ا«د: یگو یم» ریالقد فتح«ر یدر تفس  یانکشو  امام
ا ی،  میا تحری  لیدر مورد تحل  شتاب  به  هک  ، آنان است  یفتو  در عرصه  نندگانک  شتاب  به

  هیآ  نیا ! ینند. آرک یم صادر  یفتو  عتشیدر شر أ خدا  بندگان  ی، برا آن  جواز و عدم
گرداند  یم  قتیحق  نیا  را متوجه و آنان   صدا درآورده  به  آنان  گوش  خیخطر را در ب  زنگ

و   تابکد از یبا  هک فروروند و آنھا را چنان  شانهیاند  ژرف أ خدا  یھا حجتد در یبا  هک
،  از علم  شان یقطع  گاه هیکو ت  ییمستند نھا  هکنند کتفا نکامر ا  نیا  بفھمند و به  سنت

  ردهکد یتقل  شیخو  نیاز او در امر د  هکباشد   امت  نیاز ا  یقائل  قول  تیاکو ح  فقط نقل
  شخص  آن  به  هکرا   اند و آنچه ردهک  ، عمل ردهک  عمل  و سنت  تابکاو از   آنچه  و به

در   یده ولیفھم  هک نیا ای،  دهیرا نفھم  د آنیبا  هک او چنان  یول  دهیا رسی،  دهیمجتھد نرس
  آن  مکو ح  ردهک  یتلق  ، منسوخ است  خطا رفته  به  در مورد آن  شیخو  حیاجتھاد و ترج
 اند. پنداشته  مرفوع أ خدا  را از بندگان

 زید، خود نیتقل  مجتھد مرجع  امام  آن  هکباشند   داشته  امر توجه  نیا  د بهیآنھا با
و متعبدند و   لفکم  آنان  هک  گونه ، ھمان است  عتیشر  نیا  و متعبد به  لفکم

باشد   و اوامر قرار داشته  فیالکو اصدار ت  امکاح  نیاو در مسند تقن  هک  ستین  چنان
در  و  را ابراز داشته  شیو رأ  ردهکرا   او اجتھادش  هکد بلیو تقل  عمل  گاهیدر جا  گرانیود

  دو پاداش  ، به حق  به  دنیرس  و در صورت  داده  انجام  بوده  یو  بر عھده  هکرا   آنچه  واقع

                                           
 . و ما بعد آن» ۱۳۹ آیه/«  انعام  سوره  کنید به  نگاه -١
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در   بر نگرش  هک  علم  از اھل  یر ویلذا بر غ  است  افتهی  دست  پاداش  کی  به  ر آنیو در غ
  در حجتش  دنیشیاند و  لیدل  شناخت  بدون  یاز و  یرویقادرند، پ  و سنت  تابک  لیدال
 ». ستین  ستهیشا

ِ الَْكِذَب يَوَْم الْقَِياَمةِ ﴿  وَن َ�َ ا�َّ ِيَن َ�ْفَ�ُ و فَْضٍل َ�َ  َوَما َظنُّ ا�َّ ُ�َ َ ا�َّاِس  إِنَّ ا�َّ
ْ�َ�َُهْم َ� �َْشُكُرونَ 

َ
 .]۶۰[یونس:  ﴾٦٠َولَِ�نَّ أ

 پندارند ی: میعنی »دارند؟  گمان  چه  امتیبندند، روز ق یم  بر خدا دروغ  هک یسانکو «
،  سبحان  یخدا افترا بر  میعظ  ا در برابر جرمیخواھد شد؟ آ  چه  روز با آنان  در آن  هک

 » است  فضل  صاحب  ھمانا خدا بر مردم«؟  ھا خواھند گشتر  مجازات  طور بدون  نیھم
و   فرستاده  شانیسو به را † امبرانی، پ نار آنکو در   دهیو خرد بخش  عقل  آنان  را بهیز

  شترشانیب«ھا  واحسان  فضل  نیا  با ھمه » یول«  ردهک  نییتب  شان برایرا   و حرام  حالل

  یو  عتیزند و شریست یم أ خدا  نیبا د  ردهک  نعمت  فرانکو  »نندک ینم  یسپاسگزار
 رند.یگ یم  یباز  را به

ٍن َوَما َ�تْلُو ِمنُْه ِمْن قُْرآٍن َوَ� َ�ْعَملُوَن ِمْن َ�َمٍل إِ�َّ ُكنَّا ﴿ 
ْ
َوَما تَُ�وُن ِ� َشأ

رِْض َوَ� ِ� َوَما َ�ْعُزُب َ�ْن َرّ�َِك  َعلَيُْ�ْم ُشُهوًدا إِذْ تُفِيُضوَن �ِيهِ 
َ
ٍ� ِ� اْ� ِمْن مِثَْقاِل َذرَّ

ْ�َ�َ إِ�َّ ِ� كَِتاٍب ُمبِ�ٍ 
َ
ْصَغَر ِمْن َذلَِك َوَ� أ

َ
َماءِ َوَ� أ  .]۶۱[یونس:  ﴾٦١السَّ

  هک  ییارھاکاز   یارک  چی: در ھیعنی » یشغل  چیدر ھ« ص امبریپ  یا » یباش یو نم«
 » آمده  یتعال  یبار  یاز سو  هکرا   از قرآن  یا هیآ  چیھ  یخوان یو نم«د، یآ یم  شیپ  تیبرا

  یخوان ینم  امتت  ار، بهک  آن  مکح  یچگونگ  اعالم  یرا برا  قرآن  اتی، آ حال  نی: در ایعنی
  رسول  یبرا  خطاب »دینک ینم یعمل  چیو شما ھ«شود   دانسته  آنھا با خواندنت  مکتا ح
و از شما   مینیب یشما را م » میگواھ ما بر شما  هک نیمگر ا«  است  شانیا  و امت ص خدا

در   ، نه یا ذره  وزن و ھم«ردار کگفتار و  به »دیورز یم  مبادرت  بدان  هک  گاه آن«  میشنو یم
ا ی،  رنگ  سرخ  انهیذره: مور » ستین  از پروردگار تو پنھان  در آسمان  و نه  نیزم
،  تر از ذرهکوچک: یعنی » تر از آن کوچک  و نه«  است  ماده  یجزء از اجزا  نیتر کوچک

،  ستین  یزیچ«  از آن »تر بزرگ  و نه«)  ونوترون  ، پروتون ترونک(ال  اتم  یاجزا  ھمچون

  شده  نوشته«  محفوظ است  لوح  هک » روشن  یتابک در« أ ز نزد خدایچ  آن » هک نیمگر ا

 .ماند؟! یم  از او پنھان  چگونه  پس » است
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  به  متعال  یخدا پندارند؛ یم  هک  است  یسانک، اوال: رد بر  قیحقا  نیا  از اعالم  ھدف
  فقط دارنده  هک  است  یمنطق  جهینت  نیا  خرد به  اھل  ا: رساندنی، ثان ستیدانا ن  اتیجزئ
  مورد پرستش  یگانگی  ند و بهک  وضع  و حرام  حالل  هک  است  آن  ستهیشا  یاوصاف  نیچن

 رد.یقرار گ

ِ َ� َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَ� ُهْم َ�َْزنُونَ ﴿  ْوِ�َاَء ا�َّ
َ
َ� إِنَّ أ

َ
 .]۶۲[یونس:  ﴾٦٢�

  خدا): نخبگان  : دوستاناء اهللاياول( » است  یمیب  الله نه  یایا بر اولقطع  هکد یباش  آگاه«
او   ، به یو  تیمعص ز ازیو پرھ  سبحان  یخدا  با طاعت  ییگو  هکاز مؤمنانند   دگانیو برگز

،  امتیق  و نشر و عرصات ز و حشریرستاخ  در ھنگامه  نه  گروه  نیبر ا  اند پس شده  کینزد
روز   آن  و ھراس  از ھول  شانیا  هک  است  ردهک  ضمانت  متعال  یخدا  هک چرا  است  یمیب
  و پشت  داده  ا از دستیاز دن  هک  نچهبر آ »شوند یم  نیاندوھگ  آنان  و نه«باشند   منیا

 شوند. یم  نیاندوھگ  آن  دادن  دست ا بر ازیدن  داران دوست  هک اند چنان سرگذاشته

ِيَن آَمُنوا َوَ�نُوا َ�تَُّقونَ ﴿  .]۶۳[یونس:  ﴾٦٣ا�َّ

  بدان دیبا  هک  آنچه  به »اند آورده  مانیا  هک«اند  » ھمانان« أ خدا  دوستان  گروه  نیا
  یبندیبا پا اند؛ پروا داشته  سبحان  ی: از خدایعنی »اند دهیورز  یو تقو«آوردند  یم  مانیا

  یفیالکت  را بهیندارند ز  یو ھراس  میب  گرانیمانند د  ھرگز به  نانیا ! ی. آر یو  یامر و نھ  به
  یو  یو نواھ  یمعاص اند و خود را از نموده  ، عمل ردهک  وضع  شانیبر ا أ خداوند  هک

پروردگار   اند، به برخوردار بوده  نفس  از اعتماد به  هک نیا  ضمن  شانیا  اند پس بازداشته
از   یا خواسته  دادن  از دست ، بر آنان  نیاند. ھمچن داشته  کین  ز گمانین  شیخو

  به  ھم  نیا  هکدانند  یرا میشوند ز ینم  نیا اندوھگیاز مقاصد دن  یھا و مقصد خواسته
و   ، جسم ، باز و گشاده یرخداد  ھرگونه  یبرا  شانیھا نهیس  پس  است  یقضا و قدر الھ

  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد ومسرور است  شادمان  ھایشان دلپرنشاط و   شان جان
 أ خدا  یایاول«دند: یپرس ص خدا  رسول از  هک  است  آمده س ریجب  دبنیسع

 ».آورد یم  اد انسانی  را به أ خدا  شان دنید  هکاند   یسانک«فرمودند: » ستند؟یک

�َْيا َوِ� اْ�ِخَرةِ ﴿  ى ِ� اْ�ََياةِ ا�ُّ ِ  لَُهُم الْبُْ�َ َذلَِك ُهَو الَْفْوُز  َ� َ�بِْديَل لَِ�َِماِت ا�َّ
 .]۶۴[یونس:  ﴾٦٤الَْعِظيمُ 

  آخرت ا و دریدن  یدر زندگ« أ خداوند  از جانب للهاءایاول  ی: برایعنی » شانیا  یبرا«
 ». است  بشارت
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 اند: ردهکر کرا ذ  ، چھار وجه بشارت  نیر ایدر تفس  مفسران
در   در مورد حالشان † شیایبر انب  یالھ  یوح  قی، از طر بشارت  نیا -۱

خشنود   شانیآورد و از ا یدر م  شیخو  بھشت  را به  شانیا  هک  است  آخرت
 شود. یم

  کین  ا، مژدهیدن  یدر زندگ  آنان  به  هک  است  ییوکین  یھا با خواب ، بشارت  نیا -۲
 جز  ی، از وح بعد از من«است:   آمده  مرفوع  فیشر  ثیدر حد  هک دھد چنان یم

  در حق  گرانیا دیند، یب یرا م  آن  مؤمن  هک  یا صالحه  یایرؤ  یعنی،  مبشرات
 ». است  نمانده  ینند، باقیب یم  یو

 . استیدر دن  شانیدعاھا  با اجابت  بر مؤمنان أ خداوند  ، فضل بشارت  نیا -۳
 و  است  احتضارشان  در ھنگام  مؤمنان  به  فرشتگان  دادن  ، مژده بشارت  نیا -۴

ِ ﴿ است:  نیا  مژده  نیا  مضمون واْ ب ُ�ِۡ�
َ
�َّ َ�َافُواْ َوَ� َ�َۡزنُواْ َو�

َ
ُكنُتۡم  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱ�

باد شما را   د و مژدهینباش  نید و اندوھگیباش  نداشته  میب« .]۳۰[فصلت:  ﴾تُوَعُدونَ 

 .»شد یم  داده  وعده شما  به  هک  یبھشت  به
و   شانیا با  فرشتگان  از: مالقات  است  ، عبارت در آخرت للهاءایاول  یبرا  اما بشارت

.  دوزخ  از عذاب  ماندنشان سالمت  و به  بھشت  یھا نعمت  به  شانیا  یابیامک  غامیپ  دادن
و از   ستین  یلیر و تبدییا تغرا عموم أ خدا  سخنان » ستین  یلیخدا را تبد  لماتک«

  تحقق  ناخواه خواه ھا وعده  نیا  یعنیرا.   ارشکوکین  بندگان  یاو برا  یھا ، وعده جمله
 ». است  بزرگ  یابیامک  ھمان«  ا و آخرتیدن  یوافر در زندگ  پاداش » نیا«  است  یافتنی

ِ َ�ِيًعا َوَ� َ�ُْزنَْك قَْولُُهمْ ﴿  ِميُع الَْعلِيمُ  إِنَّ الْعِزَّةَ ِ�َّ  .]۶۵[یونس:  ﴾٦٥ُهَو السَّ
تو   ییجو بیع و  بیذکو ت  طعن  متضمن  هک  یسخن »ندکن  نیتو را غمگ  آنان  و سخن«
و   کمل  در گستره و قھر  : غلبهیعنی » خداست  از آن  یتمام  به  عزت«را یز  توست  نیو د

تا از   است  یرا بر تو دست  آنان  چگونه  پس  اوست  ، فقط مخصوص یتعال  یبار  ییفرمانروا
  شنود و به یرا م  بندگانش  سخنان » داناست  یاو شنوا«؟  یشو  نیاندوھگ  شان سخنان
 دھد. یجزا م  در برابر آنرا   آنان  پس  داناست  شان احوال

رِْض ﴿ 
َ
َماَواِت َوَمْن ِ� اْ� ِ َمْن ِ� السَّ َ� إِنَّ ِ�َّ

َ
�  ِ ِيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن ا�َّ َوَما يَتَّبُِع ا�َّ
َ�ءَ  نَّ �ْن ُهْم إِ�َّ َ�ُْرُصونَ  ُ�َ  .]۶۶[یونس:  ﴾٦٦إِْن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ الظَّ
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  ،از آن است  نیدر زم«  و ھر چه » هکھا و ھر  در آسمان«  و ھر چه » هکھر   هک  باش  آگاه«
  حق  کـ مل  کمشر  گروه  نیا  ـ از جمله  ھمه  و امر پس  و در خلق  تیدر عبود » خداست

توانند  یم  ، چگونه نیبنابرا ندک یم  بخواھد تصرف  هک  گونه آن  ھستند و او در آنان  یتعال
  یسانک  یھشدار نابود  متضمن  مهیرک هیبرسانند؟ آ  یآزار  امبرشیپ  به  یو  اذن  برخالف

  دهیرا پرست  کرا آنھا مملویرند زیگ یم  پرستش را به  و جمادات  بشر و فرشتگان  هک  است
  یرویخوانند، از آنھا پ یرا م  یانکیجز خدا شر  هک یسانکو «اند  گذاشته را فرو  کو مال

چند  ھر  انک: مشریعنی »نندک ینم  یرویپ  جز از گمان  قتیحق در  نانینند، اک ینم
  کز مملوین  معبودات  نیا  نکینامند، ل یم أ خداوند  یاکخود را شر  باطل  معبودات

  ییمسما یب  یھا نام  هکبل  نه  یو  یاکامر، آنھا شر  قتیحق در  ھستند پس  سبحان  یخدا
  نیاز ا  نه  انکرا ندارند لذا مشر  شیخو  نندهیبا آفر  تکمشار  تیه صالحکھستند 
  سزاوار پرستش  یانیخدا  بتان  هک  شیخو  گمان  نیا از اقطع  هکبل  باطل  معبودات
و «ند ک یاز نمین یب  را از حق  انسان  وجه  چیھ  به  هک  ھم  گمان نند وک یم  یرویھستند، پ

  یاکرا شر  باطل  ، معبودات و گمان  حدس  به  : آنانیعنی »ستندین جز دروغگو  آنان
و   باطل  یا هی، فرض و گمان  حدس  نیا  هک یحال نند، درک یم  فرض  سبحان  یخدا

 . است  محض  یدروغ

ا﴿  ِي َجَعَل لَُ�ُم اللَّيَْل لِتَْسُكُنوا �ِيهِ َوا�ََّهاَر ُمبِْ�ً إِنَّ ِ� َذلَِك َ�يَاٍت لَِقْوٍ�  ُهَو ا�َّ
 .]۶۷[یونس:  ﴾٦٧ونَ �َْسَمعُ 
 و  تکاز حر  : در آنیعنی »دیارامیب  د تا در آنیشما آفر  یرا برا  شب  هک آن  اوست«

و   بال فارغ روزگار،  ار و مشغلهک  و خود را از رنج  وستهیپ  و آرامش  ونکس  به  یخستگ
  ار و قابلکآشھا،  یدنید  در آن  هک »دیگردان«و روشنگر  » و روز را روشن«د یگردان  راحت

بار   منفعت  ار و تالشک  ، به روشن  گاه عرصه  نیھا در ا ، انسان جهیشوند و در نت یم  تیرؤ
  نیدر ا  گمان یب«بخشند  یم  را سامان  شیخو  شتیو مع  یزندگ  و اوضاع  اسباب  پرداخته
شود و در  یم  خوانده  یلیتنز  اتیاز آ  آنان بر  هکرا  آنچه» شنوند یم  هک  یگروھ  یامر، برا

و   شهیاند  نیرا ایز » است  ییھا نشانه«نگرند؛  یم  عبرت  دهید  و به  ردهک  و تأمل  شهیاند  آن
 باشد. یم  مانیا  اسباب  نی، خود از بزرگتر تأمل

ا﴿ ُ َوَ�ً ََذ ا�َّ َماَواِت َوَما  ُهَو الَْغِ�ُّ  ُسبَْحانَهُ  قَالُوا ا�َّ رِْض َ�ُ َما ِ� السَّ
َ
إِْن  ِ� اْ�

ِ َما َ� َ�ْعلَُمونَ  ِعنَْدُ�ْم ِمْن ُسلَْطاٍن بَِهَذا َ�ُقولُوَن َ�َ ا�َّ
َ
 .]۶۸[یونس:  ﴾٦٨�



 ١٦٧  سوره یونس

 و  ردهک  انیرا ب  انکمشر  نیفاسد ا  از سخنان  ییھا نمونه  خداوند متعال  گاه آن
 ، او است  ، او منزه است  ردهکار یخود اخت  یبرا  یگفتند: خدا فرزند  افرانک«د: یفرما یم

  قتیحق  نیو ا  جسته  هیار تنزکآش  باطل  نیاز ا  سبحان  ی، خدا گونه نیبد » از استین یب
  یازمندین  یرا فرزند فقط از رویسازد ز یم  ، روشن از استین یب  یتعلق  نیاز چن  هکرا 

  شیرا برا  فرزندآن  هکندارد   یحاجت  چی، ھ از مطلقین یب  هک یشود در حال یم  خواسته
و   بوده  انقراض  معرض خود در  هک  فرزند است  محتاج  یسک،  نیگرداند. ھمچن  برآورده

  یا ندهیپا  زنده أل  یخدا  هک یگردد در حال  یو  نیجانش  هک  است  یخواستار فرزند
  مانند آن  یو تعلقات  تعلق  نیا  رو، او به نیا شود از ینم  عارض  ییا فنای  بر او مرگ  هک  است

  درست  پس » اوست  از آن  است  نیدر زم  ھا و آنچه در آسمان  آنچه«ندارد   یازین  چیھ
  ، منافات یو فرزند  یو پدر  تیکمال  انیرا میز باشد  یاز آنھا فرزند و  یزیچ  هک  ستین

 » ستین  یحجت  چیھ«  فرزند است  یدارا أ خداوند  هک »ادعا  نیشما را بر ا«وجود دارد 
و   علم  پشتوانه یب »دیدان ینم  هکرا   یزیا چیآ«د یادعا ندار  نیبر ا  یو برھان  لیدل  چیو ھ

 . است  آنان  یبرا  سخت  یخید و توبی، تھد نیا »د؟یبند یبر خدا م  دروغ  به«  و برھان  حجت

ِ الَْكِذَب ﴿  وَن َ�َ ا�َّ ِيَن َ�ْفَ�ُ  .]۶۹[یونس:  ﴾٦٩َ� ُ�ْفلُِحونَ قُْل إِنَّ ا�َّ
فرزند و   دادن  با نسبت »بندند یم  بر خدا دروغ  هک  یسانک  قتیبگو: در حق«

 . دوزخ  از عذاب  افتنی  و نجات  بھشت  به »شوند یرستگار نم«  یو  یبرا  کیشر

�َْيا ُ�مَّ إَِ�َْنا َمرِْجُعُهْم ُ�مَّ نُِذيُقُهُم ﴿ ِديَد بَِما َ�نُوا َمَتاٌع ِ� ا�ُّ الَْعَذاَب الشَّ
 .]۷۰[یونس:  ﴾٧٠يَْ�ُفُرونَ 

 از  یزیچ  افترا به  نیا  صاحب  : اگر ھمیعنی »ایدر دن«  یفان » است  یمتاع«
  سپس« است یدر دن  یکاند  ییمند بھره  ا آنشود، قطع  لیخود نا  یگذرا  یھا خواسته
  آنان  دند، بهیورز یفر مک  هک آن  یسزا  به  گاه آن«  با مرگ » ماست  یسو به  شان بازگشت

  چون  یعلل  هک  فرشانک  سبب  را به  نندگانک: افترایعنی » میچشان یم  سخت  عذاب
  یابد  یعذاب  قرار دارد، به  سر آن  در پشت  سبحان  یبر خدا  بستن  دروغ

 . مینک یم  معذب

 نُوٍح إِذْ قَاَل لَِقوِْمهِ يَا قَوِْم إِْن َ�َن َكُ�َ َعلَيُْ�ْم َمَقاِ� َوتَْذكِ�ِي ﴿
َ
َواتُْل َعلَيِْهْم َ�َبأ

ْمَرُ�ْم 
َ
ْ�ُِعوا أ

َ
ُْت فَأ ِ تََو�َّ ِ َ�َعَ� ا�َّ ْمرُُ�ْم َعلَيُْ�ْم بِآيَاِت ا�َّ

َ
َ�َءُ�ْم ُ�مَّ َ� يَُ�ْن أ َوُ�َ

ًة ُ�مَّ اقْ   .]۷۱[یونس:  ﴾٧١ُضوا إَِ�َّ َوَ� ُ�نِْظُرونِ ُ�مَّ
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فر ک  یو  حق  امیپ به  هک  را با قومش  یو  : داستانیعنی » بخوان  را بر آنان  و خبر نوح«
خود   قوم به  هک  گاه آن«  بخوان  ردند، بر آنانک  نیبا تو چن  شیفار قرک  هک دند چنانیورز

  یعنی »خدا  اتیآ  به  من  و اندرز دادن«شما   انیدر م » من  ، اگر اقامت من  قوم  یگفت: ا
 » پس«د یرا ندار آن  تحمل  و تاب » است  آمده  بر شما گران«  یو  یلیو تنز  ینیوکت  اتیآ

  ، به أل  یبر خدا  لکتو شما را جز با  ، روش نیبنابرا » ام ردهک  لکبر خدا تو«  من  هکد یبدان
  دھم یم  ادامه  شیخو  دعوت  راه رد شما، بهکاز عمل  کبا یو ب  نداده  پاسخ  یگرید  وهیش
 » شیخو  انکیشر  ھمراه«د یگردان را استوار  متانیو تصم »دینک  را جزم  عزمتان  پس«
  یھمراھ  ، به من  هیعل  دادنتان  یاری ای،  من  هیعل  تان یریگ  می: آنھا را در تصمیعنی

  یپوش  پرده  چی، ھ من  هیعل  : در توطئهیعنی »نباشد  دهیپوش بر شما  ارتانکباز «د یفراخوان
  سپس«د یریبگ  انیار و عرکطور آش د، بهیریگ یم  من  هیعل  هک  یمیو ھر تصم  ردهکن

در   هکرا   یمیتصم  و آن  ردهک  اراده  من  در حق  هکرا   یارک : آنیعنی » من  د بهیبرسان
  لیتعج  ارتانکدر   هکبل »دیندھ  و مھلتم«د یاجرا بگذار  معرض  د، بهیا گرفته  من  باره

  دانم یو م  ندارم  ییپروا  چیاز شما ھ  را منید زیدھ  انجام  د با منیخواھ یم  د و آنچهینک
 د.یا ارهک چیھ شما  هک

و   پروردگارش  نصرت  به  یو  املک  نانیاعتماد و اطم  ی، از رو÷  نوح  سخن  نیا
 بود.  قومش  یدھایتھد  به  یو  ییپروا یو ب  ندادن  تیاھم

ْجرٍ ﴿
َ
ْ�ُُ�ْم مِْن أ

َ
ُْتْم َ�َما َس� ِ  فَإِْن تََو�َّ ْجرَِي إِ�َّ َ�َ ا�َّ

َ
ُ�وَن مَِن  إِْن أ

َ
ْن أ

َ
ِمرُْت أ

ُ
َوأ

 .]۷۲[یونس:  ﴾٧٢الُْمْسلِِم�َ 

از   یرویپ و أ خدا  یو از پروا  من  یھا از پندھا و موعظه »دیدیگردان  یاگر رو  پس«
و اندرز  در برابر پند  : منیعنی » ام را نخواسته  یمزد  چیاز شما ھ  من  هکد یبدان«  من
  یھا چشمداشت  ، به تا مرا در دعوتم  ام را نخواسته  یمزد و پاداش  چی، از شما ھ شیخو
  و ثواباجر   هک  اوست و فقط » ستیخدا ن  جز بر عھده  من  پاداش«د یساز  متھم  یماد

از   هک  ام افتهیو دستور «د یگردان  یرو  د و چهیآور  مانیشما ا  د، چهینما یم  تیمرا عنا
  یایانب  ھمه  نید  هک  ی، اسالم باشم  اسالم  و از اھل  میتسل  : از اھلیعنی » باشم  مسلمانان

 متعدد باشد. و  متنوع  شانیھا عتی، ھرچند شر است † عظام

بُوهُ ﴿ بُوا فََكذَّ ِيَن َكذَّ ْغَرْ�َنا ا�َّ
َ
يَْناهُ َوَمْن َمَعُه ِ� الُْفلِْك وََجَعلَْناُهْم َخَ��َِف َوأ َ�نَجَّ

 .]۷۳[یونس:  ﴾٧٣فَا�ُْظْر َكيَْف َ�َن َ�قِبَُة الُْمنَْذرِ�نَ  بِآيَاتَِنا



 ١٦٩  سوره یونس

 و  خود استمرار و برمخالفت  بیذکت  به ÷ نوح  : قومیعنی» ردندک  بیذکاو را ت  پس«
عناد   رغم ـ به  هک  یمؤمنان از »با او بودند  هکرا   یسانکاو و   گاه آن«دند یاصرار ورز  شیعناد خو

در   میداد  نجات«دند یورز  یداریپا  حق  و در راه  ردهک  یرویپ  نیـ از او در د  شان قوم  یذایو ا

در  » میدیگردان  نانیجانشرا   و آنان«  میردک  آن  را مأمور ساختن ÷ نوح  هک  یا » یشتک
  بیذکما را ت  اتیآ  هکرا   یسانکو «بود   در توفان  شدگان نابود  قبال از آن  هک  ینی، زم نیزم

 ص محمد  یا »بنگر  پس«  توفان  لهیوس  به » میردک  غرق« ÷ فار معاند با نوحکاز  »ردندک
  چه  ارشانک  انی: پایعنی »بود  چگونه  شدگان  داده  میار بک  فرجام« ه:ک  مخاطب  یو ا

و   تیتسل  نی. ا مینک یم  نیچن  نی، ا امبرانیپ  حضرات  انگاران  ز بود؟ وما با دروغیانگ عبرت
 . است  انکمشر  یبرا  یدیو تھد ص خدا  رسول  یبرا  یا ییدلجو

 از  آن  و امثال  داستان  نیو ا  ز گذشتین»  اعراف«  قبال در سوره ÷ نوح  داستان
  نیا  متکح راز و  شود پس یرار مکت  گر ھمید  یھا از سوره  ی، در برخ یقرآن  یھا داستان

 ؟ ستیرار در چکت
 ند:ک یر مکرا ذ  رار، دو عاملکت  نیا  یبرا»  االساس«ر یدر تفس  ید حویسع  خیش

  گاهیجاو   سوره  آن  اقیس  شود، به یم  مطرح  سوره  کیدر   هک  یه: داستانک نیا  اول
از   یبخش  عنوان  ، به داستان  آن  یعنیند. ک یم  کمک  یقرآن  بیدر ترت  آن

 خورد. یوند می، پ مورد نظر آن  یمعان  ، به سوره  آن  نندهک نییتب  مضمون
 ، نقش در آن  شده  مطرح  یاندرزھا  در چھارچوب  یقرآن  یھا ه: داستانک نیا  دوم

 ای، توسط  طول  ھا بر اساس داستان  نینند و اک یفا میا  سوره خود را در ھر  ژهیو 
  داستان  ، طرح نیا بنابر». ندینما یم  عمل  با آن  ، ھماھنگ سوره  کی  بودن  وتاهک

  ینف از  عبارت  ند و آنک یم  کمک»  ونسی«  سوره  عام  و موضوع  اقیس  ، به÷ نوح
  نیا  طرح  هک . چنان است  یا ھشداردھندهامبر یپ  از فرستادن  آنان  یو شگفت  تعجب

 در را بر  و مؤمن  ردهک  کمکز ین  کش  یماریاز ب  ماردالنیب  قلب  یشفا  ، به داستان
 ند.ک یم  تیفار تربکدر برابر   مکو مح  درست  یموضع  گرفتن  شیپ

 ﴿ ِ ِ رُُسً� إَِ� قَْوِمِهْم فََجاُءوُهْم ب اْ�َّيِنَاِت َ�َما َ�نُوا ِ�ُْؤِمُنوا بَِما ُ�مَّ َ�َعثَْنا ِمْن َ�ْعِده
بُوا بِهِ ِمْن َ�بُْل   .]۷۴[یونس:  ﴾٧٤َكَذلَِك َ�ْطبَُع َ�َ قُلُوِب الُْمْعتَِدينَ  َكذَّ

 و  ھود و صالح  چون » میفرستاد  شان قوم  یسو را به  یامبرانیپ  از نوح  پس  گاه آن«
 »آوردند را  ناتیب«  شان قوم  ی: برایعنی » آنان  یبرا  پس«را  † بیو لوط و شع  میابراھ
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  به  هکنبودند   ھرگز مستعد آن  آنان  یول«را   نید  امکھا و اح ، برھان ، ادله : معجزاتیعنی
فر کبر   هکاوردند بلین  مانی: ایعنی »اورندیب  مانیبودند، ا  شمرده  را دروغ  قبال آن  هک  یزیچ

  قی، توف امبرانیپ  بیذکبر ت  شان نیشیاصرار پ  سبب  و به  دهیاصرار و استمرار ورز  شیخو
  مبعوث ÷  بعد از نوح  هک  یامبرانیپ  گروه  نیا  است: اقوام  نیا  یا معنیافتند. ین  مانیا

اورند یب  مانیبود، ا  ردهک  بیذکرا ت  قبال آن ÷  نوح  قوم  هک  آنچه  نبودند تا به  شدند، بر آن
،  جهیو در نت » مینھ یمھر م«فر و فساد کازحد در  » ارانکتجاوز  یھا بر دل ما  گونه نیا«

 . تجاوز خود آنھاست  سبب  ، به ، مھرنھادن نیا بنابر شود. ینم  مانیا  یرایپذ  ھایشان دل

وا َوَ�نُوا ُ�مَّ َ�َعثَْنا ِمْن َ�ْعِدهِْم ُموَ� َوَهاُروَن إَِ� فِرَْعْوَن َوَملَ�ِهِ بِآيَاتَِنا ﴿  فَاْستَْكَ�ُ
 .]۷۵[یونس:  ﴾٧٥قَوًْما ُ�ْرِمِ�َ 

و بعد از   رفت  رشانکذ  هک  یامبرانی: بعد از پیعنی » بعد از آنان  سپس«
 » میفرستاد  یو  قوم  و سران  فرعون  یسو به  شیخو  اتیرا با آ  و ھارون  یموس«  شانیامتھا

  یول«ر شد کذ  قبل  یھا در سوره  هک  است  یا گانه نه  یھا و نشانه  معجزات  شامل ات:یآ

 نشدند  میتسل  و در برابر آن  دهیبر ورزک، ت اتیآ  رفتنی: از پذیعنی »ردندک  یشکگردن  آنان
  به »بودند  مجرم  یو قوم«ننمودند   بود، اذعان  آن  رندهیدربرگ  اتیآ  نیا  هک  آنچه  و به

 با خود (علیھما السالم)  و ھارون  یموس  هک  آنچه  یرویپاز   یشکبار و گردنکاست  سبب
خود در   و مجرمانه  ارانهک تبه  عتیبا طب  ھماھنگ  ی، موضع جھت  نیھم  بودند، به  آورده

 گرفتند.  شیپ

ا َجاَءُهُم اْ�َقُّ ِمْن ِعنِْدنَا قَالُوا إِنَّ َهَذا لَِسْحٌر ُمبِ�ٌ ﴿   .]۷۶[یونس:  ﴾٧٦فَلَمَّ
  گمان یب« و عناد  ابرهکم  یاز رو »آمد، گفتند  شانیسو ما به  از جانب  حق  چون  پس«

جادو خواندند،  تمامتر، سحر و  د ھر چهیکرا با تأ  حق  انیفرعون » ار استکآش  یسحر  نیا
 . ستین  شیب  یدروغ  سخنشان  نیدانستند ا یم  هک یحال در

َ�ُقولُوَن لِلَْحّقِ لَمَّ ﴿
َ
اِحُرونَ  ا َجاَءُ�مْ قَاَل ُموَ� � ِسْحٌر َهَذا َوَ� ُ�ْفلُِح السَّ

َ
 ﴾٧٧أ

 .]۷۷[یونس: 
د ییگو یشما آمد، م  یسو به  حق  یا وقتیآ«  برآنان  نانک اعتراض » گفت  یموس«

 سحر  هکبود   حق  معجزه  نیھم  هک یحال در »؟ سحر است  نیا ای؟ آ سحر است  نیا
  و حال«باشد  یز از سحر میچ  نی، دورتر نیا  رد پسکاثر  یا برا تمام  ساحران

رسند  ینم  یریخ  و به  افتهین  دست  یمطلوب  : بهیعنی »ندشو یرستگار نم  ساحران ه ک آن
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  نجات  و از اھل أ للها  فرستاده  هک  یسک  چگونه  ابند پسی ینم  نجات  ییشر و بال و از
 افتد؟ یدر م  انیسراسر ز  یواد  نیا  ، به است  یرستگار و

رِْض ﴿
َ
ا وََجْدنَا َعلَيْهِ آبَاَءنَا َوتَُ�وَن لَُكَما الِْكْ�َِ�اُء ِ� اْ� ِجئْتََنا ِ�َلْفَِتَنا َ�مَّ

َ
قَالُوا أ

 .]۷۸[یونس:  ﴾٧٨َوَما َ�ُْن لَُكَما بُِمْؤمِنِ�َ 
را بر   پدرانمان  هک  ینیتا ما را از د  یا ما آمده  یسو ا بهیآ«  انیفرعون »گفتند«

  یا »شما باشد  یبرا  نیا در زمیبرکو تا   یبازدار«  بتان  از پرستش  یعنی » میا افتهی  آن
  علت ، انیو فرعون  فرعون  . پس است  یو پادشاھ  استیا: ریبرک؟ مراد از  و ھارون  یموس
د از یتقل  به  کتمس  یکیدو امر مربوط ساختند:   را به ÷  یموس  دعوت  رشیپذ  عدم

و   گفته  اجابت را ÷  یموس  دعوت  اگر آنان  ، چه استیبر ر  حرص  یگریو د  پدرانشان
قرار   ارشیاخت در  یو  امر امت  یدھایلک،  صورت  نیردند، در اک یم  قیاو را تصد

  ر و ادارهیتدب  هک ماند، چرا ینم  یباق  یاملکو   تام  استی، ر فرعون  یو برا  گرفت یم
،  یو  یھا منش ھا و ھا و روش استیرا با س  فرعون  ، اداره نید  لهیوس  به  مردم  شئون

  ییقرار نھا  ھمان  نیا » میآور ینم  مانیا  شما دوتن  و ما به«د. یگردان یاعتبار م یو ب  یملغ
 ردند.ک  را اعالن  آن  هکبود   ینیآخر  صلهیو ف

 .]۷۹[یونس:  ﴾٧٩َعلِي�ٍ َوقَاَل فِرَْعْوُن ا�ُْتوِ� بُِ�ّلِ َساِحٍر ﴿ 

  موضع  هک نیا  ید، برایرا د ÷  یموس  یضا و عصاید بی  معجزه  فرعون  و چون
دھد،   شینما  و بر حق  درست  ی، موضع مردم  را به ÷  یموس  دعوت  در قبال  شیخو
و «داد:  دستور  مضمون  نیبد  یا شنامهینما  دادن  بیو ترت  جادوگران  گردآوردن  به

  معجزات  هکباور بود   نیرا او بر ایز »دیآور  من  شیرا پ  ییگفت: ھرجادوگر دانا  ونفرع
بد و با یبفر ند وک  قیرا تحم  شد تا مردم  بر آن  پس  سحر و جادوست  از نوع ÷  یموس

  معارضه ÷  یموس  امی، با پ یساالر اھو و غوغایو ھ  جاد آشوبیو ا  یباز سحر و شعبده
 د:یفرما یم  هک چنان ردکاثر  یرا ب  یو  و توطئه  رنگین  نیا  متعال  یخدا  د پسینما

�ُْتْم ُملُْقونَ ﴿ 
َ
لُْقوا َما �

َ
َحَرةُ قَاَل لَُهْم ُموَ� � ا َجاَء السَّ  .]۸۰[یونس:  ﴾٨٠فَلَمَّ

 »دیندازیب د،یھست  را اندازنده  گفت: آنچه  آنان  به  یآمدند، موس  جادوگران  و چون«
 د.یافگن  دانیم  د بهیھا و عصاھا دار سمانیبا خود از ر  هکرا   : آنچهیعنی

فراخواند   ششانینما  یدر اجرا  شدن  شگامیپ  را به آنھا ÷  یموس  هک نیا  لیدل
 توانند عصاھا و یو آنھا نم  ستین  شیب  یاالتیآنھا خ  شی؛ نما دانست یه: او مکبود   نیا
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نند و ک  لیتبد  یقیحق  یمارھا و اژدھا  به  تیواقع  دانیخود را در م  یھا سمانیر
عصاھا   دنیچ  ھم و در  افگنند، او با ابطال  دانیم  را به  شانیھا یافگن الیخ  نیآنھا ا  چون

 ، عجز و گونه نیگرداند و بد یاثر م یرا محو و ب  شان ی، جادو شانیھا سمانیر و
  شیعصا او  هک شود چرا یار مکحاضرند، آش  صحنه در  هک  یسانک  ھمه  یبرا  شان یناتوان
  گرداند و مردم یبرم  اولش  حال  را به  ا آناژدھا، مجدد  به  آن  لیاز تبد  افگند و پس یرا م
نابود   ساحران  یعصاھا ھا و سمانی، اما ر موجود است  هکنند یب یم  را در دستش  نآ  ھم

و   یواقع  یو اثر  است  رفته بر باد  هک  نبوده  شیب  یا یافگن لیتخ  هکرو  شود، از آن یم
 از خود ندارد.  یماندن  یبرجا

ْحرُ ﴿  لَْقْوا قَاَل ُموَ� َما ِجئُْتْم بِهِ الّسِ
َ
ا � َ َسيُبِْطلُهُ  فَلَمَّ َ َ� يُْصلُِح َ�َمَل  إِنَّ ا�َّ إِنَّ ا�َّ

 .]۸۱[یونس:  ﴾٨١الُْمْفِسِدينَ 
 :یعنی » د سحر استیآورد  انیم  را شما به  گفت: آنچه  یافگندند، موس  چون  پس«
در  ندارد،  یقتیحق  چیھ  هکرا   یر واقعیغ  یامور  آن  لهیوس به  هک  است  یا یقالب  باطل

  تیو واقع  حق  هک  من  آورده  خالف د، بهیافگن یدر م  یواقع  یامور  صورت  به  مردم  الیخ
  را باطل  خدا آن  یزود  به«باشد  یم أ خداوند  از معجزات  یا و معجزه  را نشانهیز  است

رد کاثر خواھد  یب را محو و  تانیھا برساخته  یزود  به  : خداوند متعالیعنی »ردکخواھد 
  بر دست  سبحان  یخدا  هک  یگر اعجاز  یھا را ـ با نشانه  آن  ، بطالن مردم  هک  یطور به

ار کخدا «خواھند برد   یپ  آن امر  قتیحق  و به  دانستگرداند ـ خواھند  یار مکآش  من

  نیرا اینشاند ز ینم  قتیحق  یرسک  را به  شانیھا و برنامه» ندک ید نمییرا تأ  مفسدان
 را ندارد.  اصالح  تیقابل مفسد،  عمل  هک  است أ خداوند  یھا از سنت  یسنت

  سنت  نیا  ملکو م  متمم  هکرا   شیخو  گر از سننید  یسنت  یتعال  حق  گاه آن
 د:یفرما یو م  ر نمودهک، ذ است  یو

ُ اْ�َقَّ بَِ�لَِماتِهِ َولَْو َكرِهَ الُْمْجرُِمونَ ﴿   .]۸۲[یونس:  ﴾٨٢َوُ�ِحقُّ ا�َّ
  یرسک  را به  و آن  ظھور آورده  عرصه  را به  : حقیعنی »گرداند یم  را ثابت  و خدا حق«

  نییتب را  است: حق  نیا  یمعن  یقول  دھد. به یم  نیکتم  آن  به  نینشاند و در زم یم
  یایبر انب  شیھا تابکآنھا را در   هک »خود  لماتکبا «ند ک یم  را روشن  و آن  ردهک

ھر « باشند یاو م  یھا ھا و برھان حجت  رندهیدر برگ  هک  یلماتک،  است  فرود آورده  شیخو
  یفرمانھا لمات:کا مراد از ی »دیاین  را خوش«  گرانید و  فرعون  سانکاز  » چند مجرمان
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شود و   لیتبد اژدھا  ه: بهکعصا   به  یو  فرمان  نیا  ، چون است  یتعال  یبار  ینیوکت
 را فرو بلعد.  شانیھا و عصاھا سمانیر

ْن َ�ْفتَِنُهمْ َ�َما آَمَن لُِموَ� إِ�َّ ذُّرِ�ٌَّة مِْن قَوْمِهِ َ�َ َخوٍْف ِمْن فِرَْعْوَن ﴿ 
َ
�نَّ  َوَملَ�ِِهْم أ

رِْض �نَُّه لَِمَن الُْمْ�ِ�ِ�َ 
َ
 .]۸۳[یونس:  ﴾٨٣فِرَْعْوَن لََعاٍل ِ� اْ�

 از زاد و ولد » یو  از قوم  یا هیاورد جز ذرین  مانیا  یموس  به  یسک،  سرانجام«
فرعونند.   قوم  سانکو   از جوانان  ی، گروھ» هیذر«گر: مراد از ید  یقول  . به لیاسرائ یبن
  مانیا ÷  یموس  به  گر از آنانید  یسک،  فرعون  سانکاز نژاد و   کاند  یجز شمار  یعنی
  جمله  و از آن ١ داشت یم  را پنھان  مانشیا  هک  فرعون  آل  بود مؤمن  جمله  اورد و از آنین

از   با وجود خوف«ه: ک  یو دار  خزانه  و زن  دخترش  ، ماشطه فرعون  زن  هیبودند آس
را  : آنھایعنی »افگنند  در فتنه را  مبادا آنان  هک«  قومش  : اشرافیعنی »و مأل آنھا  فرعون

در   و ھمانا فرعون«آوردند   مانیا ÷  یموس  برگردانند؛ به  نجهکبا آزار و ش  حق  نیاز د

،  شکجو، سر یبرتر  آن  صر و بر مردمم  نی: او در سرزمیعنی »بود  شکگردن  نیسرزم  آن
 دار  و به  شتنکاز   هک  فر و در آنچهکدر  »بود  ارانکو او از اسراف«بر و مستبد بود کمت
 رد.ک یم  اعمال  ھا بر مردم عذاب ھا و نجهکش  گوناگون  و انواع  ختنیآو

بود   دوم  سی، رعمس÷  یموس  زمان  فرعون  هکد یآ یبر م  یخیتار  اتیروا  یاز برخ
  نیا  یروشن نمود. و در  یپروردگار  اعالن  رد و در آنکصادر   عام  یدر مصر منشور  هک

 . میبر یم یپ  هیآ  نیا  یمعن  عمق  ، به یخیتار  اتیروا

ُوا إِْن ُكنُْتْم ﴿  ِ َ�َعلَيْهِ تََو�َّ  ﴾٨٤ُمْسلِِم�َ َوقَاَل ُموَ� يَا قَوِْم إِْن ُكنُْتْم آَمنُْتْم بِا�َّ
 .]۸۴[یونس: 

  د، اگر اھلینک  لکتو  یبر و  د پسیا آورده  مانیخدا ا  اگر به ! من  قوم  یگفت: ا  یو موس«
  هکزد یانگ یامر برم  نیآنھا را برا  هک  لیاسرائ یبن  به  است  یفرمان  نیا »دیمیتسل
و   کپا  یو  یخود را برا  یعنینند؛ ک  میاو تسل  ا بهنند و خود رک  لکتو أل  یخدا به 

  لکتو راینباشد ز  یا بھره  چیھ  شانیھا را در نفس  طانیش  هک  یطور گردانند به  خالص
  یواال  ھدف تواند به ینم  یامت  چیھ  ھم  لکتو  ند و بدونک یدا نمیپ  تحقق  جز با اخالص

 ابد. ی  دست  شیخو  یالھ

َْنا﴿ ِ تََو�َّ الِِم�َ  َ�َقالُوا َ�َ ا�َّ  .]۸۵[یونس:  ﴾٨٥َر�ََّنا َ� َ�َْعلَْنا فِتَْنًة لِلَْقوِْم الظَّ

                                           
 ».۲۸غافر/«  سوره  کنید به  نگاه -١
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  گاه آن . میرا گشتیرا پذ  فرمان  نیو ا » میردک  لکبر خدا تو«ل: یاسرائ یبن »گفتند  پس«
  قوم  یبرا  یا ما را فتنه پروردگارا!«ردند: کدعا   نیو چن  روآورده  یتعال  حق  بارگاه  به

  ماننیاز د  برگرداندن  تا ما را با ھدف  نکرا بر ما مسلط ن  : آنانیعنی » مگردانستمگر 
بند، یما بفر  لهیوس  به را  گرانید  هک  نگردان  آنان  یبرا  یا ا ما را فتنهینند. ک  نجهکش
مسلط   ھرگز بر آنان بودند، ما یم  بر حق  گروه  نیند: اگر ایبگو  آنان  به  هک  گونه نیبد
 . مینک  شان نجهکو ش  دهیشک  در بندشان  گونه نیا  هک  میشد ینم

 .]۸۶[یونس:  ﴾٨٦َوَ�َِّنا بِرَْ�َتَِك ِمَن الَْقوِْم الَْ�فِرِ�نَ ﴿ 
  نجات افران ک  از گروه  شیخو  رحمت  ما را به« گفتند: پروردگارا!  لیاسرائ یز بنین »و«

  ، از او درخواست یتعال  حق  فضل  د بهیو ام  یخداترسبا   هک  اند مؤمنان نیچن نیو ا » ده
 نند.ک یم  و نجات  تیعاف

آ لَِقوْمُِكَما بِِمْ�َ ُ�يُوتًا َواْجَعلُوا ُ�يُوتَُ�ْم قِبْلًَة ﴿  ْن َ�َبوَّ
َ
ِخيهِ أ

َ
وَْحيَْنا إَِ� ُموَ� َوأ

َ
َوأ

َ�ةَ  �ِيُموا الصَّ
َ
ِ الُْمْؤمِنِ�َ  َوأ  .]۸۷[یونس:  ﴾٨٧َو�َّ�ِ

  ییھا خود در مصر خانه  قوم  ی، برا شما دوتن  هک  میردک  یوح  و برادرش  یموس  و به«
  متعال  یخدا  منظور عبادت  را به  یخود در مصر، مساجد  قوم  ی: برایعنی »دیدھ  بیترت

گر: مراد ید  یقول  وبه  است  هیندرک، شھر اس هیآ  نی: مراد از مصر در ایقول  د. بهینکبنا 
  قبله  خود را رو به  یھا وخانه«  قرار داشت  یفعل  در جوار قاھره  هک  است  میمصر قد

  یونکمس  یھا : مراد خانهیقول  د.بهیبساز  قبله  : مساجد خود را رو بهیعنی »دیبساز
ار ک  نیرا در ایگر بسازند زیھمد  کینزد رو و مأمور شدند تا آنھا را روبه  هک  آنھاست
  ، جھت اول: مراد از قبله  . بنابر قول ستین  پنھان  یسکبر   هکوجود دارد   یمصالح

  متعال  یخدا  هک  ینماز  ھمان »دینماز را برپا دار و«  است  عبهک  ا جھتی،  المقدس تیب
  هکآنچه   به  یموس  یا » ده  را بشارت  و مؤمنان«  است  داده  فرمان  آن  اقامه  شما را به

 . است  داده  وعده  آنان  به  نیدر زم  شان ساختن  نیجانش و  یروزیاز پ أ خداوند

�َْيا َر�ََّنا ﴿  ْمَواً� ِ� اْ�ََياةِ ا�ُّ
َ
َوقَاَل ُموَ� َر�ََّنا إِنََّك آَ�يَْت فِرَْعْوَن َوَمَ�َهُ زِ�َنًة َوأ

ْمَوالِِهْم وَ  ِ�ُِضلُّوا َ�ْن َسبِيلَِك 
َ
اْشُدْد َ�َ قُلُو�ِِهْم فََ� يُْؤِمُنوا َح�َّ يََرُوا َر�ََّنا اْطِمْس َ�َ أ

ِ�مَ 
َ
 .]۸۸[یونس:  ﴾٨٨الَْعَذاَب اْ�

ار در یبس  یو مالھا  نتیز  یو  و اشراف  فرعون  تو به گفت: پروردگارا!  یو موس«
رد؛ از یگ یقرار م  شیابزار آرا  هک  است  یزیھر چ  نت: نامیز » یا ا دادهیدن  یزندگان
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  نند از راهک  پروردگارا! تا گمراه«  رهیو غ  ، سالح ، فرش وراتی، ز یسوار  لهی، وس لباس
  نید از  مردم  را، در برگرداندن  تیھا نعمت  هکبود   نیا  ارشانک  : فرجامیعنی »تو

و   تکبر یوب » نکرا نابود   شان اموال پروردگارا!«قراردادند   یبردار مورد بھره  حقت
  ھایشان دلوبر   گردان  : آنھا را سنگدلیعنی » نک را سخت  ھایشان دلو «  محو گردان

  مانیا  هک«  یا گونه نشتابند، به  مانیا  استقبال  رند و بهیرا نپذ  حق  هک  مھر بنه

  هکشود،   ھمراه  عذابت  دنیآنھا با د  مانی: ایعنی »نندیرا بب  کدردنا  اورند تا عذابین
 ندارد.  حالشان  به  یسود  مانیگر ای، د ھنگام  نیا در

 و أ خاطر خدا  به  یو  تگر خشمیاک، ح آنان  هیعل ÷  یموس  یھا نینفر  نیا
  روشن ÷  یموس  یبرا  هکبود   یسانک  یعنی،  یو  قوم  و سران  فرعون  هی، عل نشید

 او را  یدعا  متعال  یخدا  هکبود   جھت  نیھم ، به ستین  در آنان  یریخ  هکبود   شده
 د:یفرما یم  هک رد چنانک  اجابت

ِيَن َ� َ�ْعلَُمونَ ﴿  ِجيَبْت َدْعَوتُُ�َما فَاْسَتقِيَما َوَ� تَتَّبَِعاّنِ َسبِيَل ا�َّ
ُ
 ﴾٨٩قَاَل قَْد أ

 .]۸۹[یونس: 
  ثبات استقامت: »دینک  استقامت  شد پس  شما اجابت  یھر دو  یخداوند فرمود: دعا«
  شانیو التجا و دعا  آن  امکاح  رهیاز دا  رفتن  رونیب  ، عدم نید  به  کآنھا بر تمس  یداریو پا
 أ خدا  عتیشر : ازیعنی »دینکن  یرویپ  جاھالن  و از راه«  است أل  یخدا  یسو به

  هکندارند. و ھرچند   نیدر د  یو دانش  علم  هک  یسانکاز   یروید؛ با پینشو  منحرف
  نیآم ÷  یموس  یدعا  ز بهین ÷  ھارون  چون  نکیبود، ل ÷  یموس  نندهکدعا

 شد.  ار گرفتهک  به  هیتثن  غهینجا صی، در ا گفت یم
  هک ندک یم  نقل  یدیابومنصور ماتر  خیاز ش » یالمعان روح«ر یدر تفس  یألوس  عالمه

از   افر نهک فرک  باشد، اما رضا به یفر مک،  فر استک  هک نیا  ثیفر از حک  رضا به«گفت: 
  یو دعا  ستین فرک،  است  یو  یبرا  کدردنا  عذاب  سبب  هک  نیا  ثیاز ح  هکبل  ثیح  نیا

 ».بود  دوم  مقوله  نیاز ھم ÷  یموس

�ْبََعُهْم فِرَْعْوُن َوُجنُوُدهُ َ�ْغيًا وََعْدًوا﴿
َ
ا�ِيَل اْ�َْحَر فَ� َح�َّ إِذَا  َوَجاَوْزنَا بِبَِ� إِْ�َ

نَا مَِن 
َ
ا�ِيَل َو� ِي آَمنَْت بِهِ َ�نُو إِْ�َ نَُّه َ� إَِ�َ إِ�َّ ا�َّ

َ
دَْرَ�ُه الَْغَرُق قَاَل آَمنُْت �

َ
أ

 .]۹۰[یونس:  ﴾٩٠الُْمْسلِِم�َ 
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  لیاسرائ یبن رد وک  کا را خشیدر  خداوند متعال » میا گذراندیرا از در  لیاسرائ یو بن«
  و تجاوز، آنان  ستم  راه از  انشیرکو لش  فرعون  پس« 1دیرسان  ساحل  داد و به عبور  را از آن

  شدن  غرق  در شرف«  فرعون » هک یتا وقت«  و عدو: تجاوز است  : ستمیبغ »ردندک  را دنبال
  هک بجز آن  یمعبود  چیھ  هک  آوردم  مانیا گفت:«باال آمد،   تا دھانش  و آب » قرارگرفت

  بیدر تعق  سانشکو   فرعون  هک  یھنگام رایز » ستیاند، ن آورده  مانیاو ا  به  لیاسرائ یبن
  ھم  از ھر دو سو به  ا بگذرند، آبیاز در  راه  ا زدند تا از ھمانیدر  به  و قومش ÷  یموس

  . آن را گفت  سخن  نیا  فرعون  هکبود   غرق  شکشاک  نیرد، در ھمک  شان آمد و غرق
  تیالوھ  یاز دعوا  یرا ھنوز در او عرقیز  آوردم  مانیا أ خدا ه: بهک  ا نگفتصراحت  نیلع
و از  أ امر خدا  به  شدگان  می: از تسلیعنی » از مسلمانانم  من«  گفت» و« بود  مانده  یباق
  مانیا  آن  نند. البتهک یم  یرا نف  شیو ماسوا  خوانده  یگانگی  او را به  هک  ھستم  یسانک

 فرمود:  متعال  یخدا  هک رد چنانکن  یسود  یو  حال ، به یوقت  درچنان

 .]۹۱[یونس:  ﴾٩١آْ�َن َوقَْد َعَصيَْت َ�بُْل َوُ�نَْت ِمَن الُْمْفِسِدينَ ﴿ 
  یردک یم  ینافرمان  نیاز ا  شیپ  هک یدرحال«  یآور یم  مانیا  نونکا ای: آیعنی »؟ نونکا«

  به  یسود  چیھ ، مرگ  دنید  در ھنگام  آوردن  مانیا  هک  بدان  پس »؟ یبود  ارانکو از تبھ
 بود. ÷  لی، جبرئ یو  به  سخن  نیا  ندهی: گویقول  ندارد. به  حالت

ه: ک  یالھ  سنت  نیا  سبب  نشد، به  رفتهیپذ  فرعون  مانیا  هک  است  بر آن  امت  اجماع
 شود. ینم  رفتهیپذ  عذاب  آمدن فرود  در حال  مانیا

يَك بَِبَدنَِك ِ�َُكوَن لَِمْن َخلَْفَك آيَةً ﴿  �نَّ َكثًِ�ا ِمَن ا�َّاِس َ�ْن آيَاتَِنا  فَاْ�َوَْم ُ�َنّجِ
 .]۹۲[یونس:  ﴾٩٢لََغافِلُونَ 

  رونیب  روحت یا با جسد بی: تو را از دریعنی » میرھان یم  امروز تو را با جسدت  پس«
را   یجسد و ھمگان   هک  یطور افگند به  ساحل  به  را مرده  فرعونا یدر ! ی. آر میآور یم

ما،   یاھ و نشانه  اتیاز آ »باشد  یتیند، آیآ یتو م  یاز پ  هک  یسانک  یتا برا«ردند ک  مشاھده
رند و یبگ  عبرت  شنوند، از آن یم ز رایانگ عبرت  واقعه  نیخبر ا  یوقت  ندهیآ  یھا امت  هک
بر و کاز ت  جهیشد، بدانند و در نت  یاعل  تیربوب  یمدع  هکرا   یسکنا  نیا  و بھتان  ذبک

  است  یو  نجا یب  جثه  نیا  کنیا ! یزند. آریبپرھ  سبحان  یخدا  هیو تمرد عل  یشکگردن

                                           
 . گذشت» ۵۰ بقره/«  در سوره  واقعه  تفسیر این -١
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  او نه  هکد ینید؛ ببینیرا بب  د و آنیبرو  پس  شده  بازافگنده  ییا در فضایدر  در ساحل  هک
  یھا ماسه  به  شده  سپرده  است  یینوا یب  جان یجسد ب  هکبل  یاعل  رب  هو ن  خداست

آثار   در موزه  امروز ھم  تا به  جسد فرعون  هک  است  یادآوری  ستهی. با ساحل  سوزان
،  روزه  ھمه  هکقرار دارد،   د عمومیبازد  و در معرض  موجود است  مصر در قاھره  یباستان

و «رند یگ یم  عبرت  اعتبار از آن  نند و اھلک یم  دنید  از آن  یاریبس  جھانگردان

 و  گرفتن عبرت  موجب  هکما   یھا : از نشانهیعنی »ما  اتیاز آ  از مردم  یاریبس ، گمان یب
  عبرت و از آنھا درس »غافلند«ند ک یدار میب  غفلت  را از خواب  و انسان  است  دنیشیاند

 رند.یگ یفرا نم

ّيِبَاِت َ�َما اْختَلَُفوا َح�َّ ﴿   ِصْدٍق َوَرزَْ�نَاُهْم مَِن الطَّ
َ
ا�ِيَل ُمبَوَّأ نَا بَِ� إِْ�َ

ْ
َولََقْد بَوَّ�

 .]۹۳[یونس:  ﴾٩٣إِنَّ َر�ََّك َ�ْقِ� بَيْنَُهْم يَوَْم الْقِيَاَمةِ �ِيَما َ�نُوا �ِيهِ َ�ْتَلُِفونَ  َجاَءُهُم الْعِلْمُ 
 را در  : آنانیعنی » میداد  و منزلکین  یھا گاهیرا در جا  لیاسرائ یما بن  یراست  به«
  انکاس ، است  آن  و ما حول  المقدس تیب  نیھمانا سرزم  هک  یا و ستوده  کین  نیسرزم

  طبع  شیدر پ  زهیکو پا  حالل  ی: از روزیعنی » زهیکپا  یزھایو از چ«  میو فرود آورد  میداد
  به  در آن و  شان نیدر امر د »ردندکن  اختالف  پس  میدیبخش  یروز  آنان  به«  و شرع

داشتند؛  قرار  یواحد  و روش  بر راه  هک نشدند، بعد از آن  منشعب  متفرق  یھا شعبه
را خواندند و   تورات  هک : مگر بعد از آنیعنی »شد  حاصل  آنان  یبرا  علم  هک از آن  مگر پس«

  علم  هک ردند مگر بعد از آنکن  است: اختالف  نیا  یمعن  یقول  شدند. بهدانا   آن  امکاح  به
بود   اختالف  نیردند و بر اثر اک  اختالف  ار قرآنکدر   گاه آمد، آن  آنان  ـ به  قرآن  یعنیـ 
ھمانا پروردگار تو در روز «افر شدند ک  آن  به  گرانیآوردند و د  مانیا  آن  به  یجمع  هک
  یداور«ا یو دن  نیاز امور د »ردندک یم  اختالف  بر سر آن  آنچه  درباره  انشانیم  امتیق

  هک  آنچه  را به  و مبطل  داده  پاداش  حق به  را در برابر عملش  محق  پس »ردکخواھد 
 رد.کخواھد   ، مجازات است  سزاوار آن

نَْزْ�َا إَِ�َْك ﴿ 
َ
ا � ِيَن َ�ْقَرُءوَن الِْكَتاَب ِمْن َ�بْلَِك فَإِْن ُكنَْت ِ� َشّكٍ ِممَّ ِل ا�َّ

َ
لََقْد  فَاْسأ

 .]۹۴[یونس:  ﴾٩٤َجاَءَك اْ�َقُّ ِمْن َرّ�َِك فََ� تَُ�وَ�نَّ مَِن الُْمْمَ�ِ�نَ 
  یابرای  ھر شنونده  یبرا  خطاب » یدیدر ترد  میا تو فرو فرستاده  سوی به  و اگر از آنچه«

خواندند،  یم  تابکاز تو   شیپ  هک  یسانکاز «شانند یا  امت  از آنمراد   هک  است ص امبریپ

  اند ـ ھمچون آورده  مانیا  دعوتت  و به  آورده  اسالم  هک  یتابک  : از اھلیعنی » بپرس
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  بر حق  تابک  قرآن  هک تو خبر خواھند داد  به  شانیرا ایز  ـ بپرس س  سالم  بن للهعبدا
شاھد و   قتیحق  نیا  به  تورات  هک چرا  یھست  یو  نیراست امبریو تو پ  است أ خدا

  هک  است  یانیب  نیا » است تو آمده   سوی به  پروردگارت  از جانب  ا حققطع«  است  ناطق
  ناطق  قتیحق  نیبرا  سبحان  یخدا  یگواھ  را بهیند زک یم  و قمع  را قلع  یکش  ھرگونه

  آن با  یباطل  چیھ  هک  است  ینند، حقک یم  کیکتش  آن در  پرستان باطل  ه: آنچهک  است
 » نباش  آورندگان کاز ش  پس«ندارد  وجود  در آن  یا شبھه  چیھ  و شائبه  ستین  ختهیآم
 . ر نباشیمتردد و متح  : از دودالنیعنی

 ص حضرت  آن  هک  است  دهیما رس  گفت: به  هک  است  شده  تی؛ روا از قتاده
  سؤال»  تابک ازاھل«  و نه  نمک یم  کش  نه«فرمودند:   هیآ  نیا  از نزول  پس  درنگ یب
  آورندگان  کش ر: (ازی، تعب پس».  است  حق  قرآن  هک  دھم یم  یگواھ  هکبل  مینما یم

  نیا  یمعنا  به ، شده  ار گرفتهک به ص  رمکا  رسول  به  خطاب  هیآ  نیدر ا  هک)  نباش
  اعراب  انیدر م ریتعب  نیا  هکاند بل  داشته  یکمورد ش  نیدر ا ص  حضرت  آن  هک  ستین
فرزند   یراست  اگر تو به د:یگو یم  فرزندش  به  از آنان  یکیز دارد، مثال ین  یگریاربرد دک

ز ین  آن  وقوع  احتمال  ینف  یز برایچ  کی  نمودن  فرض  هک چنان ! باش  شجاع  پس  یمن
 . است  مألوف  اعراب  انیدر م

  نیا  خود به أ خداوند«د: یگو یم»  بحرالعلوم«  رشیدر تفس  یسمرقند  ثیابوالل
 او  یردند ولک یم  کش  ردند و نهک  کش ص حضرت  آن  نه  هک  امر داناتر است

  ا توبهیآ«فرمود:  ÷  یسیع  به  هک چنان ! ندارم  یکه: شکند یبگو  شانیتا ا  خواست یم
خود   هک یدر حال» ۱۱۶ مائده/« »د؟یریبگ  شیرا معبود خو  و مادرم  من  هک  یگفت  مردم

  مردم  به من«د: یتا او بگو  خواست یم  یول  است  نگفته  یسخن  نیچن  یسیع  دانست یم
 ». ام نگفته  یسخن  نیچن

  آن  سکع  د اثباتیمف  ی، گاھ کش  نمودن  فرض«د: یگو یم» ریالمن«ر یتفس  صاحب
باور   آن  به  ارتکمانند د  یا فالسفه  هک  است  یا هینظر  نیو ا  است  نیقی  هکباشد  یم

  یکش  قرآن در ص خدا  رسول  هکد یآ ینم بر  یمعن  نیا  ر فوقی، از تعب نیدارند بنابرا
 ».اند داشته
  انکاکمراد ش  یاند ول ص رمکا  ، رسول ه: مخاطبک  است  نیگر اید  لیتأو

و در   است  شده  نازل  اعراب  زبان  به  را قرآنیز  شانیخود ا  باشند نه یم  شانیا  امت
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نند در ک یم  مخاطب  یزیچ  را به  یسک  یگاھ  هک  است  جیرا  وهیش  نیا  آنان  انیم

 ».هيا جاري  یاسمعو   یعنأ  اكيا«ند: یگو یم  هک دارند چنان  ر او را ارادهیغ  هک یحال
و   است  جیرا  سخن  وهیش  نیز این  یدر فارس ».تو بشنو ! کاما دختر،  ییتو  ھدفم«
 ».وار تو بشنوی، د میگو یتو م  در به«ند: یگو یم  هک  است  یالمثل  ضرب نیا

 ریغ  داشتن  و اراده ص رمکا  رسول  ساختن  مخاطب  وهیش  هک  میشو یادآور می
 ز دارد.ین  یگریر دینظا  ، در قرآن شانیا

ِ َ�َتُكوَن ِمَن اْ�َاِ�ِ�نَ ﴿ بُوا بِآيَاِت ا�َّ ِيَن َكذَّ  .]۹۵[یونس:  ﴾٩٥َوَ� تَُ�وَ�نَّ مَِن ا�َّ
  نیا » یشو یم  ارانکانیاز ز  هک،  انگاشتند نباش  خدا را دروغ  اتیآ  هک  یسانک  و از زمره«

  و قطع  حق  راه بر  و امتشان ص امبریپ  ساختن داریو پا  ختنیبرانگ  ز از بابین  خطاب
 . است  پرستان باطل  یھا طمع

ْت َعلَيِْهْم َ�َِمُت َرّ�َِك َ� يُْؤِمُنونَ ﴿  ِيَن َحقَّ َولَْو َجاَء�ُْهْم ُ�ُّ آيٍَة َح�َّ يََرُوا  ٩٦إِنَّ ا�َّ
ِ�مَ 

َ
 .]۹۷-۹۶[یونس:  ﴾٩٧الَْعَذاَب اْ�

  یالھ قدر و قضا و » شده  ثابت  آنان بر«  عذاب  به » پروردگارت  مکح  هک  یسانکھمانا «
  مانیا«  دهیگرد  الزم  آنان رند، بریم یم  فر ھمکورزند و بر  یفر اصرار مکبر   آنان  هک نیبرا

  یتیآ  چند ھرگونه ھر« دیآ یبر نم  مانی، ا از احوال  یحال  چیھ  به  نانیاز ا  پس» آورند ینم

)  ھا و معجزات (نشانه  اتیآ رایز أ خداوند  یلیتنزو   ینیوکت  اتیاز آ »دیایب  شان برای
فقط در   پس »نندیرا بب  کدردنا  عذاب  هک  یتا وقت«ند ک ینم  آنان  حال  به  یسود  چیھ

  نیا  یآورد ول  مانیا  فرعون  هک چنان آورند یم  مانیا  هک  است  عذاب  مشاھده  ھنگام
 او بود.  بخش نجات  نه و  داشت  حالش  به  یا دهیفا  ، نه مانیا

در  او  هک  گاه را ـ تا آن  بنده  توبه أل  یھمانا خدا«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد
  در تب  انسان  هک  است  مرگ  ، حالت غرغره  حالت». ردیپذ ینباشد ـ م  ندنک جان  غرغره
 زند. یو پا م  دست  آن  و تاب

ا آَمُنوا َكَشْفَنا َ�نُْهْم فَلَْوَ� َ�نَْت قَْرَ�ٌة آَمَنْت ﴿  َ�َنَفَعَها إِيَماُ�َها إِ�َّ قَوَْم يُو�َُس لَمَّ
�َْيا َوَمتَّْعَناُهْم إَِ� ِح�ٍ   .]۹۸[یونس:  ﴾٩٨َعَذاَب اْ�ِْزِي ِ� اْ�ََياةِ ا�ُّ

  مانیا و«ند یب یرا م  عذاب  هک  گاه آن »اوردیب  مانیا  آن  اھل  هکنبود   یشھر  چیچرا ھ«
  استثنا ـ در حال  کی  عنوان  ـ به  مانشانیا  هک » ونسی  سود بخشد؟ مگر قوم  حالش  به  آن
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  نیشھر از ا  کی  یحت  چرا مردم  است: پس  نیا  یا معنیشد.   رفتهیپذ  عذاب  مشاھده
ند، اوریز بیانگ عبرت و  ھنگام به  یمانیا  هک، نبودند  میساخت  شان کما ھال  هک  ییشھرھا
  را به  باشد و آن  یو  عذاب  از مشاھده  و قبل  بوده  خالص أ خدا  یبرا  هک  یمانیا  چنان

در  » یوقت  هک« ÷  ونسی  قوم ؛ مگر ر انداختیتأخ  به  فرعون  هک ندازند چنانیر نیتأخ
  عذاب«  معتبر و صادقانه  یمانیا به »آوردند  مانیا«  عذاب  مقدمات  مشاھده  ھنگام

 ÷  ونسی  هک  است  یعذاب  ھمان  نیا » میساخت  برطرف  ا از آنانیدن  یرسواگر را در زندگ
  آن  یھا و نشانه  عالمات  هکدند بلیرا ند  آن  نیبود، اما آنھا ع  داده  وعده  آنان  را به  نزولش

مند  را بھره  آنان  یو تا مدت«ردند ک  مشاھده بود،  یظیدود غل  یو دارا  اهیس  یابر  هکرا 

 . از آنان  عذاب  ساختن  بعد از برطرف » میساخت
  نوح  از داستان  پس  سوره  نیدر ا  ر شدهکذ  داستان  نی، سوم÷  ونسی  قوم  داستان

 . است ـ علیھما السالم ـ  یو موس
 و  ، قرار داده میردکر کذ  آن  یدر معن  هک  یاول  ، بنا را بر وجه هیر آیدر تفس  قتاده

  رخ  از آن  قبل  یداد، در امتھا  یرو ÷  ونسی  قوم  یبرا  هک  یحالت«د: یگو یم
  مشاھده  در ھنگام  و سپس  افر شدهک  هک  یشھر  چیھ  مردم  مانیا  یعنیبود.   نداده
 ، نید بنابراینگرد  ـ سودمند واقع ÷  ونسی  قوم  مانیبودند ـ بجز ا  آورده  مانیا  عذاب

  تیرؤ  در ھنگام  مانیا  رشیپذ  عدم  هک  عام  سنت  نیرا از ا ÷  ونسی  قوم أل  یخدا
در  ÷  ونسی  قوم  هک  شده  ما نقل  ند: بهک یم  اضافه  رد. قتادهک، استثنا  است  عذاب

  یرا وقتیردند ـ زک  را گم  امبرشانیپ  چون  ستند پسیز یم  موصل  نیاز سرزم  ینوین
  یھا از نشانه  یکی،  نیا خود  هک،  رفت  رونیب  انشانیاز م  نیخشمگ اوردند، اوین  مانیا

را در   توبه  به  شیگرا أل  یخدا ، ھنگام  نیبود ـ در ا  آنان بر  عذاب  ار نزولکآش
رفتند و   رونیصحرا ب  به  دهیپوش  یا نهیزبر پشم  یھا کپوشا  افگند پس  ھایشان دل

افگندند و   ییجدا  با فرزندش  یوانیح ھر  انیبردند و مز با خود یخود را ن  انیچھارپا
  اد و ضجهیسر دادند و فر  ناله  بانگ أل  یخدا  یسو به  حالت  نیا بامداد در  چھل

را از   یو راست  صدق أل  یخدا  چون  بود پس  ردهکرا پر  نیزم  با آنان  ز ھمراهین  واناتیح
ظھور   علم  را به  شان گذشته  از اعمال  شان نیاستر  وندامت  و توبه  افتیدر  ھایشان دل

و   شده  ختهیفرو آو  آنان بر  عذاب  هک ، بعد از آن ساخت  برطرف  را از آنان  ؛ عذاب دانست
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در روز   واقعه  نیبود. ا  نمانده  یباق  یزمان  ک، جز اند عذاب  یینھا  و نزول  آنان  انیم
 ».افتاد  روز عاشورا اتفاق  ، مطابق جمعه

رِْض ُ�ُُّهْم َ�ِيًعا﴿ 
َ
نَْت تُْ�رِهُ ا�َّاَس َح�َّ  َولَْو َشاَء َر�َُّك َ�َمَن َمْن ِ� اْ�

َ
فَ�

َ
أ

 .]۹۹[یونس:  ﴾٩٩يَُ�ونُوا ُمْؤِمنِ�َ 
 »آوردند یم مان یجا اکی  ھمه  است  نیدر زم  هکا ھر ، قطع خواست یو اگر پروردگار تو م«

  یفو اختال  یندگکپرا چ یھ  بودند و در آن یم  دستکیو   دلکی  مانیبرا  ھمه  هک  یطور  به
  یمصلحت  ، مخالف نیچن نیا  یمانیرا ایز  امر را نخواست  نیپروردگار تو ا  یداشتند ول ینم

پروردگار در   بالغه  متک؛ ھمانا ح مصلحت نیدارد، ا  را اراده  آن  سبحان  یخدا  هک  است
را   مردم«! ص محمد  یا »ا تویآ«واگذارد   انسان اریاخت  را به  مانیا  هیقض  هک  است  نیا

جزء   و نه  توست  و توان  ار در وسعک  نیا  نه  هک  بدان »شوند؟  تا مؤمن  یداریوام  راهکا  به
  رفته  بر آن  یالھ  و سنت  ستین  یاجبار  گونه چیھ  نید  رفتنیپذ را در امریتو ز  فیالکت
 ند.کن  تیرا ھدا  شکبر و گردنکمت ستمگر  فاسقان  هک

 ﴿ ِ ْن تُْؤِمَن إِ�َّ �ِإِذِْن ا�َّ
َ
ِيَن َ� َ�ْعقِلُونَ  َوَما َ�َن ِ�َْفٍس أ  ﴾١٠٠َو�َْجَعُل الرِّْجَس َ�َ ا�َّ

 .]۱۰۰[یونس: 
،  نیبنابرا »اوردیب  مانیا«  یو  و خواست »خدا  اذن  جز به  هکرا نرسد   سک  چیو ھ«
را   یدیشند، پلیاند ینم  هک  یسانکو بر «دھد  ینم  ینخواھد ھرگز رو أ خدا  هک  آنچه

بر   است  عذاب  ھمانا سبب  هکرا   یا ییو رسوا  یا خواریرا،   : عذابیعنی» دھد یقرار م
  یا و ادله  اتینند و در آک ینم  تعقل أ خدا  یھا در حجت  هکگرداند  یم  واقع  یفارک
  تعقل  از عدم  هک ند. چنانینما ینم  شهی، تدبر و اند ردهکبر پا   شان برای  یتعال  یبار  هک

  است  یتعال  یار باریدر اخت  تیھدا و  مانیا  هک  قتیحق  نیا  به  هک  است  نیا  یکی  آنان
  شیخو  راست  راه  ردند تا بهکن التجا  یو  بارگاه  ، به جھت  نیھم  اند، به نبرده  یپ

 بر  ییو رسوا  یماندند، خوار یباق  شان یدیدر پل  هکشد   نیا  جهیند و نتک  شان تیھدا
 گشتند.  یتعال  حق  و سزاوار خشم  افتیاستمرار   آنان

رِْض ﴿ 
َ
َماَواِت َواْ� َوَما ُ�ْغِ� اْ�يَاُت َوا�ُُّذُر َ�ْن قَْوٍ� َ�  قُِل ا�ُْظُروا َماَذا ِ� السَّ

 .]۱۰۱[یونس:  ﴾١٠١يُْؤِمُنونَ 
 بر  دال  هک  ییھا دهی: در آفریعنی »؟ ستیچ  نیھا و زم در آسمان  هکد یبگو: بنگر«

د یبا » یول« دینک  شهیر و اندکاند، تف شیخو  نندهیو آفر  صانع  قدرت  مالکو   وجود، وحدت
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 † امبرانیو پ اتی، آ : معجزاتیعنی »ز و ھشدارھایانگ  عبرت  یھا نشانه«  هک  دانست
  رفته  سبحان  یخدا یازل  در علم  اوردنشانین  مانیو ا »آورند ینم  مانیا  هک  یگروھ  یبرا«

در   یا و معجزه  نشانه  چیھ  باشد، مشاھده  نیچن نیاھرکس   پس »بخشد یسود نم«  است
  هک  یسانکرا یند زک  دفع  یاز و فر راکتواند  ینم  ھم  یدافع  چیو ھ  ستین  سودبخش  یو

ز، ین  لیدال  نیر و تدبر در اکتف گری، د است  دهیخود رس  ییحد نھا  آنھا به  شقاوت
 نخواھد بود.  یا دهیفا  چید ھیمف  شان برای

ِيَن َخلَوْا ِمْن َ�بْلِِهمْ ﴿  يَّاِم ا�َّ
َ
 قُْل فَا�َْتِظُروا إِّ�ِ َمَعُ�ْم مِنَ  َ�َهْل يَنَْتِظُروَن إِ�َّ ِمثَْل �

 .]۱۰۲[یونس:  ﴾١٠٢الُْمنَْتِظرِ�نَ 
 »برند؟ یم درگذشتند، انتظار  از آنان  شیپ  هکرا   یسانک  یا جز ھمانند روزھایآ  پس«

  یخدا  واقعات ریخود، جز نظ  بیذک، با تص فار معاصر محمدک  گروه  نی: ایعنی
، † نیشیپ  یایرا انبیز برند یاند انتظار نم درگذشته  از آنان  شیپ  هکرا   یفارکبر   سبحان

دادند،  یھشدار م  است  عذاب  انواع  رندهیدر برگ  هک  یامیآمد ا  شیرا از پ  شان فار زمانک
فشردند تا  یم  یشتر پایب  شیخو فرکو بر   ردهک  بیذکخود را ت  امبرانی، پ اما آنان
روا   را بر آنان  شیخو  آورد و انتقام یفرود م  را بر آنان  شیخو  عذاب أل  ی، خدا سرانجام

ز با شما ین  ھمانا من«را   شیھشدار پروردگار خو  تحقق» دیشکبگو: انتظار ب«  داشت یم

 . را در حقتان  پروردگارم ھشدار  تحقق » از منتظرانم

ِيَن آَمنُوا﴿  ا َعلَيَْنا ُ�نِْج الُْمْؤمِنِ�َ  ُ�مَّ ُ�نَّ�ِ رُُسلََنا َوا�َّ  .]۱۰۳نس: [یو ﴾١٠٣َكَذلَِك َحقًّ
 را  شهیپ  بیذکت  یھا : امتیعنی » میدھ یم  را نجات  خود و مؤمنان  امبرانی، پ سپس«

  گونه نیبد«  میدھ یم  را نجات  شان ھمراه  خود و مؤمنان  امبرانیپ  گاه ، آن مینک ینابود م

  فار آمادهک  یبرا  هک یاز عذاب »را»  گرانیو د  شیاز قر«محمد   به » مؤمنان  میدھ یم  نجات
 . مینک  نیچن  هک» بر خود  الزم  حق  ؛ وعده میا داده  وعده«  میا ردهک

را   افرانک  و فرجام  مانیا  امبران: و اھلیپ  یبنگرد و زندگ  خیدر تار  هک  یسک  پس
ند، ک یجاد میاو ا  مانیا  یبرا  یرومندین  یھا زهیامر، انگ  نیا انیقیقرار دھد،   یمورد برس

 باشد.  وردالنکاز   هک نیمگر ا

ِيَن َ�ْعبُُدوَن مِْن ﴿  ْ�بُُد ا�َّ
َ
َها ا�َّاُس إِْن ُكنْتُْم ِ� َشّكٍ مِْن دِيِ� فََ� أ ُّ�

َ
قُْل يَا �

ِي َ�تََوفَّاُ�مْ  َ ا�َّ ْ�بُُد ا�َّ
َ
ِ َولَِ�ْن أ ُ�وَن مَِن الُْمْؤمِنِ�َ  ُدوِن ا�َّ

َ
ْن أ

َ
مِْرُت أ

ُ
 ﴾١٠٤َوأ

 .]۱۰۴[یونس: 
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  کدر ش«  است  کیخداوند و احد الشر  عبادت  هک » من  نیاگر از د ! مردم  یبگو: ا«
خدا   یشما بجا  هکرا   یسانک  من  هکد یبدان  پس«د یا افتهیرا درن  آن  قتیو حق »دیھست

را   ییخدا  هکبل«  زارمیآنھا ب  و از پرستش  از احوال  یحال  چیدر ھ » پرستم ید، نمیپرست یم
  ام افتهیدستور  و«ند ک یم  عذاب  یسخت  و شما را به »ردیگ یشما را م  جان  هک  پرستم یم
 . گردانم  او خالص  یرا برا  نمیو د » باشم  از مؤمنان  هک

در  زیبرانگ  کش  یھا یریگ با موضع  مؤمن  ھرگاه  هک  است  آن  دھنده  نشان  هیآ  نیا
  به  گذشته از  شیو ب  جسته  یزاریب  انکاکد از شیروبرو شد، با  شیخو  نیو د  برابر قرآن

 آورد.  یرو  شیخو  یخدا

قِْم وَْجَهَك لِّ�ِيِن َحنِيًفا َوَ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن الُْمْ�ِ�ِ�َ ﴿ 
َ
ْن أ

َ
 .]۱۰۵[یونس:  ﴾١٠٥َوأ

  ام افتهی  فرمان  : منیعنی »آور  یرو  فیحن  نید  سوی به  هک  شده  دستور داده  من  و به«
و   تزلزل  ازاحوال  یحال  چیھ  به  و در آن  ردهک  یداریو پا  ، استقامت فیحن  نید  در راه  هک

  را چھرهید زیگردان  خاص  یادآوری  را به  چھره  یعنی. وجه:  ندھم  خود راه  به  یدیترد
 »و«  اسالم نید  یسو به  ینیاز ھر د  لیما  یعنیف: ی. حن اوست  یاعضا  نیتر فیشر  یآدم
در   و نه  در عمل  ، نه دهیعق در  نه » مباش  انکزنھار از مشر«  هک  شده  دستور داده  من  به

 . و روش  راه

ِ َما َ� َ�نَْفُعَك َوَ� يَُ�ُّكَ ﴿  فَإِْن َ�َعلَْت فَإِنََّك إِذًا ِمَن  َوَ� تَْدُع ِمْن ُدوِن ا�َّ
الِِم�َ   .]۱۰۶[یونس:  ﴾١٠٦الظَّ

 تو  به  یانیسود و ز  چیھ  هکرا   یزیخدا چ  یجا به«ه: ک  شده  دستور داده  من  به »و«
  بر دفع  و نه  نموده  را جلب  یسود  نه  هک یسک  را پرستشیز » رساند، نخوان ینم
دھد  ینم  را انجام  آن  یعاقل  چیھ  هک  است  ھودهیب  یارک  کش  قادر باشد؛ بدون  یانیز
ا از ، قطع صورت  در آن«  یقراردھ  و مورد پرستش  یو آنھا را بخوان » ینک  نیاگر چن  هک«

و   اموات  خواندن  . پس ستین  کبزرگتر از شر  یرا ستمیبر خود ز»  یارانکستم  جمله
 ز ویو پرھ  است  متعال  یخدا  به  کضرر، شر  ا دفعی  منفعت  قصد جلب  به  جمادات

 باشد. یم  الزم  آن اط ازیاحت
 فقط  انیو ز  نفع  کمال  هکپردازد  یم  قتیحق  نیا  انیب  به  خداوند متعال  گاه آن
  رشیغ  تیعبود  او به  را از پرستش  ، انسان گرانید از دیا امی  مید بینبا  پس  اوست

 شاند:کب
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ٍ فََ� َ�ِشَف َ�ُ إِ�َّ ﴿ ُ بُِ�ّ ْ�ٍ فََ� َرادَّ لَِفْضلِهِ  ُهوَ �ْن َ�ْمَسْسَك ا�َّ
 �ْن يُرِْدَك ِ�َ

 ِ  .]۱۰۷[یونس:  ﴾١٠٧َوُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيمُ  يُِصيُب بِهِ َمْن �ََشاُء ِمْن ِعَبادِه
  رسان انیز  هک  است  سبحان  یفقط خدا  نی: ایعنی »برساند  یانیتو ز  اگر خدا به و«
مبتال   یآفت  به  را در جسمش  یا ویبرساند،   یانید زخو  بنده  اگر به  پس  است  بخش نفع

و ھر ھرکس  ـ  سک چی: ھیعنی » ستیجز خود او ن  آن  یبرا  یا نندهک  برطرف  پس«گرداند 
شر و بال   او و آن  انیم و  ردهک  دفع  یشر و بال را از و  تواند آن یباشد ـ نم  هک  ییروین

: اگر یعنی »بخواھد  تیبرا  یریو اگر خ«  کیو الشر  گانهی  یگردد، بجز خود خدا  مانع
 » ستین  یا نندهکرد   چیاو را ھ  فضل  پس«برساند   یریتو خ  بخواھد تا به  خداوند متعال

  به  هک  یریگردد و ھر خ  حائل  و بخشش  فضل  او و آن  انیتواند م ینم  سک چی: ھیعنی
او بر   هک  ییرا نعمتھایز  است یتعال  یبار  از جانب  یو بخشش  رسد، فضل یم  انسان

  چیھ  یرا بھا  نعمت او  هکبل  ستین آنھا  استحقاق  اساس دارد، بر یم  یخود ارزان  بندگان
  ی، جا شان لیو شما  لکش  ساختن وکین ، شان نشیآفر  هکفرستد  یم  بر آنان  یاستحقاق

  نیا  دارد، از جمله یم  یارزان  آنان بر  هک  یگرید  و ھر نعمت  نیدر زم  شان دادن
  است  جمله  و از آن  راست  راه  به  شان نمودن  تیھدا  است  جمله  و از آن  ھاست نعمت

از   یجملگھا  نعمت  نیا  پس  است  دهیگردان  مخصوص  را بدان ص محمد  هک  ینبوت
 . ستیآنھا ن  بازداشتن  قادر به  سک  چیو ھ  است أل  یخدا  فضل
  محض  به »رساند یبخواھد م  هک  از بندگانشھرکس   به«خود را   : فضلیعنی »را  آن«
و قصور   یوتاھک آمرزد، یم  هک  آنچه  و از جمله » است  مھربان  و او آمرزنده«ار خود یاخت

  ر و شر، نفعید؛ خیدانست  هک  حال  . پس است  یو  یھا نعمت  ر و سپاسکاز ش  بندگانش
ر او را یغ  گر چگونهی، د است أ خداوند اریدر اخت  ھمه  و مغفرت  متو ضرر و رح

 د.یدان یم  سزاوار پرستش
 ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  کمال  بن  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

 من نفحات هللا نفإ، ر��م نلفحات ، وتعرضوالكه خل� دهر�ما اطلبوا«: فرمودند

در  :»عورات�م و�ؤمن �سرت عورات�م أن ، واسألوهعباده �شاء من بها من يصيبرمحته 
  پروردگارتان  یھا و بخشش  دھش  ید و خود را برایر باشیخ  طالب  عمرتان  تمام

 ازھرکس   را به  آن  هک  است  از رحمت  ییھا را وزش  متعال  یرا خداید زیانداز  شیپ



 ١٨٥  سوره یونس

ھا  شما را بپوشاند و ترس  وبید تا عیرساند و از او بخواھ یبخواھد م  هک  بندگانش
 ».گرداند  شما را برطرف  یھا یونگران

َها ا�َّاُس قَْد َجاَءُ�ُم اْ�َقُّ ِمْن َرّ�ُِ�مْ ﴿  ُّ�
َ
َما َ�ْهَتِدي  قُْل يَا � َ�َمِن اْهَتَدى فَإِ�َّ

َما يَِضلُّ َعلَيَْها ِ�َْفِسهِ  نَا َعلَيُْ�ْم بَِو�ِيلٍ َوَما  َوَمْن َضلَّ فَإِ�َّ
َ
 .]۱۰۸[یونس:  ﴾١٠٨�

  هکھر   پس  است  شما آمده  یبرا  پروردگارتان  از جانب  حق ! مردم  یبگو: ا«
شد، جز   گمراه  هکو ھر   است  افتهی  تیھدا  سود خودش  به  هک  ستین  نی، جز ا افتی ت یھدا

  مخصوص  یو  یابی: سود راھیعنی »شود یم  گمراه  خودش  انیز  به  هک  ستین ن یا
  و به  بوده  خودش  ز محدود و منحصر بهین  فرشک  انیو ز  ھست  خودش به
  و من«  ستین  یازین  چیھ  یسک  تیو ھدا  مانیا  را به أ شود و خدا ینم  یمتعد  یگرید

،  نمکمجبور  تیھدا  و شما را به  امور شما بوده  لیکدار و و تا عھده»  ستمین  شما نگھبان بر
 . و بس  ھستم  یا دھنده میب  رسان مژده  من  هک  ستین  نیجز ا

 ﴿ ُ [یونس:  ﴾١٠٩َوُهَو َخْ�ُ اْ�َاكِِم�َ  َواتَّبِْع َما يُوَ� إَِ�َْك َواْصِ�ْ َح�َّ َ�ُْ�َم ا�َّ
۱۰۹[. 

ما را   یو اوامر و نواھ » نک  یرویشود، پ یم  یبر تو وح  از آنچه«! ص محمد  یا »و«
از   هک ییھا و بر رنج  غیتبل  یھا فار و مشقتک  یدر برابر آزارھا » با باشیکو ش«بجا آور 

تا «  یبر یم آنھا  یھا یجروکھا و  یسکھا و نا یو درشت  انکمشر  اخالق  بودن رنگارنگ 
  آنان بر  ساختنت روزیا با پیند؛ در دنک  مکح  تو و آنان  انی: میعنی »ندک  صلهیخداوند ف

لذا  » است  نندگانک  صلهیف  نیو او بھتر«  دوزخ  در آتش  نمودنشان  ؛ با عذاب و در آخرت
  یداور  نیرا ایز  ینک  عجله  یینھا  یداور  نیا  دنیدر فرارس  هک  ستیسزاوار ن  تیبرا

 . ستین  در آن  یکش  چیدھد و ھ یم  یا روحتم





 

 
 هود  سوره

 . است  هی) آ۱۲۳(  یو دارا  است  یکم

» ھود« ، است ÷ ھود  بر داستان  مشتمل  هک آن  سبب  به  سوره  نیا : هیتسم  وجه
 شد.  دهینام

ا ی : گفت س قیر صدکابوب  هک  است  آمده  مکو حا  یترمذ  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
ھود،   یھا مرا سوره«فرمودند:  ص  حضرت  د! آنیا ر شدهیپ  هک  شما ھم !الله  رسول
  ثیدرحد  نیھمچن».  ر ساختیپ  ورتک  و إذا الشمس  تسائلونی  ، عم ، مرسالت واقعه

ر یھود شما را پ  ز از سورهیچ  شد: چه  سؤال ص خدا  از رسول  هک  است  آمده  فیشر

ِمۡرَت  ۡسَتقِمۡ ٱفَ ﴿ : متعال  یدستور خدا  نی؟ فرمودند: ا ساخت
ُ
 .]۱۱۲[ھود:  ﴾َكَمآ أ

 .» نک  ، استقامت یا مأمور شده  هک چنان«
ھود   سوره«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثی: در حد آن  لتیفض

 ».دیبخوان  را در روز جمعه
  است  ھماھنگ»  ونسی«  خود با سوره  و اختتام  ، افتتاح ، موضوع ی، در معن سوره  نیا

، ص امبریپ ، ، قرآن اسالم  مانند وصف  یا یاز امور اعتقاد  سوره  در آن  هکرا   و آنچه
با   ، محاجه اعجاز قرآن ، و عقاب  د، معاد، ثوابی، توح یوح  ، اثبات مانیا  یسو به  دعوت

  ک، با اند است  شده  انیب  اجمال  به † ایاز انب  یبعض  یھا ر داستانکو ذ  انکمشر
 دارد. یم  انیب  یشتریب  لیتفص

ْن َحِكيٍ� َخبِ�ٍ  الر﴿ لَْت ِمْن َ�ُ ْحِكَمْت آيَاتُُه ُ�مَّ فُّصِ
ُ
 .]۱[ھود:  ﴾١كَِتاٌب أ

.  گذشت » بقره»  در آغاز سوره  مقطعه  ر حروفیتفس »، را ، الم الف«شود:  یم  خوانده
  چنان  قرآن  اتیآ : یعنی » شده  استوار ساخته  آن  اتیآ  هک  است  یتابک«  میرک  قرآن » نیا«

و   و نقض  نقص  استوار، از ھرگونه  ییبنا  ھمچون  هک  شده  دهیگردان  و متقن  مکمح
  ھم  ـ منسوخ  لیانج و  تورات  ـ برخالف  تابک  نیو ا  نار استکبر  یا و رخنه  یوتاھک

و   ھا، ھشدارھا و ثواب وعده  نییبا تب » است  شده  انیب  لیتفص  به  سپس«  است  نشده
و در   مکدر لفظ خود مح  قرآن«ند: یگو یم  هیر آیدر تفس  . مجاھد و قتاده در آن  عقاب

  از جانب«». باشد یم  املکـ ھردو ـ   یو معن  صورت در  لذا قرآن  است  خود مفصل  یمعن
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  را به  آن  یسکو   است  میکح  هک  استوار ساخته  یخداوند را  : قرآن یعنی » آگاه  یمیکح
گاه  و عواقب  امکاح  نزول  گاهیجا  به  هک  ردهک  انیب  لیتفص  باشد. یم  آنھا دانا و آ

﴿ َ �َّ َ�ْعُبُدوا إِ�َّ ا�َّ
َ
 .]۲[ھود:  ﴾٢إِنَِّ� لَُ�ْم ِمنُْه نَِذيٌر َو�َِش�ٌ  �

  امیپ : یعنی »دیجز خدا را نپرست«:  است  مضمون  نیا  ، به نییو تب  لیتفص  نیا » هک«
و   حیتوض  به  و سپس  و استوار ساخته  مکمح  آنھا را در قرآن أ خداوند  هک  یاتیآ

و   بودهاو   از آن د فقطیبا  پرستش  نیا  هک  اوست  پرستش  ، مربوط به آنھا پرداخته  لیتفص
 شما ھشدار  یبرا او  از جانب  من  یراست  به«رد یقرار نگ  بجز او مورد پرستش  یاحد

  فرمانبرداران  هک » ام دھنده  و بشارت«  دھم یم  میب  یو  را از عذاب  و نافرمانان » ام دھنده
 . دھم یم  او مژده  یو خشنود  بھشت  را به

ِن اْسَتْغفُِروا َر�َُّ�ْم ﴿
َ
َجٍل ُمَس�ًّ َوُ�ْؤِت َوأ

َ
ُ�مَّ تُوُ�وا إَِ�ْهِ ُ�َمّتِْعُ�ْم َمَتاً� َحَسنًا إَِ� أ

َخاُف َعلَيُْ�ْم َعَذاَب يَْوٍ� َكبِ�ٍ  ُ�َّ ذِي فَْضٍل فَْضلَهُ 
َ
 .]۳[ھود:  ﴾٣�ْن تََولَّوْا فَإِّ�ِ أ

از  : هک نیا«  به  است  داده  شما را فرمان  در قرآن أ ز خداوندین »و«

  را بر توبه  خواستن  آمرزش »دینک  او توبه  درگاه  به  د، سپسیبخواھ  آمرزش  پروردگارتان
و   است  و آمرزش  ، مغفرت از توبه  مورد نظر و مطلوب  را ھدفید زیگردان  مقدم
 د ازیبخواھ  : آمرزش است  نیا  یمعن  یقول  باشد. به یم  آن  به  افتنی دست  سبب  توبه

 مند تا شما را بھره«  رهیبک  از گناھان أ خداوند  یسو د بهینک  و توبه  رهیصغ  گناھان
 و  رفاه  دنیو بخش  یدر روز  شیگشا  دنیمانند بخش » کین  بھره  به«ا یدر دن »سازد
  و آن  مقدر است أ نزد خداوند  هک » معلوم  یعادیتا م«  شتیدر مع  یفراوان

 : یعنی »او را  فضل«  و عمل  دهیدر عق » یفضل  ھر صاحب  تا بهو «باشد  یم  تان مرگ  ھنگام
:  است  نیا  ی؛ معن یقول  ا در ھر دو. بهی،  ا در آخرتیا، یدر دن »بدھد«او را   فضل  پاداش

  بندگانش بر  بدان  هک  یار باشد، از فضلیبس  حسناتش  هک  یسکھر   یبرا أ خداوند
 . است  یتعال  حق  از جانب  فضل  اھل  فضل  بخشد پس یند، مک یم  تفضل

ھر «د: یگو یم ]۳[ھود:  ﴾ۥۖ َو�ُۡؤِت ُ�َّ ذِي فَۡضٖل فَۡضلَهُ ﴿ ریدر تفس س مسعود ابن
  عمل  کیھرکس  شود و یم  نوشته  گناه  کی  شود، بر دفتر اعمالش  یگناھ  بکمرت  سک

  یاگر در برابر گناھ  پس شود. یم  نوشته  ثواب  ده  دھد، بر دفتر اعمالش  انجام  ثواب
ماند واگر با  یم  یباق  شیبرا  ثواب  ده  آن  شود، ھمه  ا عذابی، در دن است  شده  بکمرت  هک

  شیگر براید  ثواب  شود و نه یم  گرفته  یکیاو فقط   ثواب  نشود، از ده  ا عذابیدر دن  آن



 ١٨٩  سوره هود

  غلبه  شیھا دھگان او بر  یھا گانی  هک  یسکشد   کفرمود: ھال  ماند. سپس یم  یباق
بر شما از   من  قتیدر حق  پس«  و استغفار و توبه  از عبادت »دیشو  گردانیو اگر رو«». ردک

 . است  امتیروز ق  عذاب  هک » ترسم یم  بزرگ  یروز  عذاب
،  هیآ در آغاز  ر شدهکذ  اول  مقام  هک چنان  است  فیو تخو  بیترھ  ، مقام مقام  نیا  البته

 بود.  بیترغ  مقام

ِ َمرِْجُعُ�مْ ﴿ ٍء قَِديرٌ  إَِ� ا�َّ ْ�َ ِ
 .]۴[ھود:  ﴾٤وَُهَو َ�َ ُ�ّ

  افتیدر  گاه و آن  بعد از آن  شدن  زنده  ، سپس با مرگ » خداست  یسو شما به  بازگشت«
  کتر  شما درمقابل  ردنک  بر عذاب  از جمله » تواناست  یزیو او بر ھر چ«و جزا   پاداش

 . اوامرش
 و استغفار، و  اند: عبادت ردهک  ز خالصهیرا در دو چ  ، مقاصد قرآن اتیآ  نیا  پس
دھد لذا   د انجامیبا  هک را چنان  یتعال  حق  تواند عبادت ینم  سک  چیرا ھیو انذار ز  بشارت
 . است  ز الزمی، استغفار ن با عبادت  ھمراه

ُهْم يَثُْنوَن ُصُدورَهُ ﴿ َ� إِ�َّ
َ
َ� ِحَ� �َْستَْغُشوَن �َِياَ�ُهْم َ�ْعلَُم َما  ْم لِيَْستَْخُفوا ِمنْهُ �

َ
�

وَن َوَما ُ�ْعلُِنونَ  ُدورِ  �ُِ�ُّ  .]۵[ھود:  ﴾٥إِنَُّه َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

 گذشتند، یفار مکاز برابر  ص خدا  رسول  : چون هکبود   نیا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب
 دند ویگردان یخود را بر م  یھا و پشت  دهیچانیخود را پ  یھا نهیس  از آنان  یبرخ

:  یقول  به نند.یرا نب آنھا ص خدا  دند تا رسولیشک یم  شیخود را بر سر خو  یھا جامه
را   مانیھا خانه  یھا پرده  گفتند؛ چون  هکشد   نازل  انکاز مشر  یگروھ  درباره  هیآ  نیا

  یرا بر دشمن  مانیھا نهیس  گاه ، آن میندازیب  مانیرا بر سرھا  مانیو پتوھا  فروانداخته
گاه  حال  نیاز ا  یسک  ، چه میچانیبپ ص محمد  شود؟ یم  ما آ

 خود را از  یھا نهیس  افرانک:  یعنی »چندیپ یخود را م  یھا نهیس  آنان  هک  باش  آگاه«
 ا آنھایگردانند.  یبر م  یفر روکاصرار بر   سبب  به  شانیچند و از ایپ یبر م ص امبریپ

 »شوند  تا از او پنھان«دارند؛  یم  خود پنھان  یھا نهیامبر را در سیو پ  با اسالم  یدشمن
 أ خداوند ، نیشوند و بنابرا  بد خود پنھان  با اعمال  امبرشیا پی أ : تا از خدا یعنی
گاه  بدشان  را از اعمال  امبر خود و مؤمنانیپ آنھا   هک  گاه آن ، باش  آگاه«نگرداند؛   آ

و   گرفته  یخود جا  خواب  یبر بسترھا  هک  گاه : آن یعنی »شندک یرا بر سر م  شانیھا جامه
  شند تا رسولک یبر سرم  جامه  هک  گاه ا آنیپوشانند،  یخود م  یخود را بر سرھا  یپتوھا
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را   و آنچه دارند یم  پنھان را  آنچه«  سبحان  یخدا »داند یم«ند؛ یآنھا را نب ص خدا

و   را پنھانیبرند ز ینم یسود  چیخود ھ  یساز پنھان  نیاز ا  پس »نندک یار مکآش
مراد از صدر:  » ھاست نهیس راز  یاو دانا  هکچرا «  است  سانکی أ نزد خداوند  ارشانکآش

 باشد. یم  آن  رندهیدر برگ  نهیس  هک  است  ر انسانیضم

ِ رِزُْ�َها َوَ�ْعلَُم ُمْستََقرََّها َوُمْسَتوَْدَ�َهاَوَما ِمْن َدابٍَّة ِ� ﴿ رِْض إِ�َّ َ�َ ا�َّ
َ
ُ�ٌّ ِ�  اْ�

 .]۶[ھود:  ﴾٦كَِتاٍب ُمبِ�ٍ 
  حق » خداست  بر عھده  شیروز  هک نیمگر ا  ستین  نیدر زم  یا جنبنده  چیو ھ«

  یھا وگونه  انواع  با اختالف  یجاندار  ھرگونه  سزاوار حال  هکرا   ییھا یکخورا  انواع  یتعال
  از جانب  یاحسان و  و بخشش  ، فضل آنان  یروز  نیتأم  ند. البتهک یم  نی، تأم آنھاست

ـ   یجاندار  چیھ  از حال  خداوند متعال  ھرگاه  باشد. پس  واجب  یبر و  هک نیا  ، نه اوست
  گر چگونهیماند، د ینم  ـ غافل  است ردهکر مقد  یو روز  از رزق  یو  به  هک  اعتبار آنچه  به

  : حق یعنی »داند یرا م  استقرار آن  و محل«ماند؟  یم  غافل  آنان  و اوضاع  ، اعمال از احوال
و «داند  یرد، میگ یم  ابد و آرامی یاستقرار م  جاندار در آن  آن  هکرا   نیاز زم  ییجا  یتعال

در   ھمه«داند  یز میرد، نیم یم  در آن  جنبنده  آن  هکرا   ییجا : یعنی »را  آن  بازگشتگاه
استقرار   ر شد؛ از محلکذ  جانداران  در باره  هک  آنچه  : ھمه یعنی » است  ثبت  نیمب  یتابک

 محفوظ  ھمانا لوح  هک  روشن  یتابکآنھا، در   یو روز  و رزق  مردن  تا محل  آنھا گرفته
 . است  باشد، ثبت یم

ۚ ﴿ : ی؛ در معن یدھلو للها  یول  شاه  د:یگو یم ﴾َوَ�ۡعلَُم ُمۡستََقرََّها َوُمۡسَتۡوَدَ�َها
 بودند؛  داشته  در آنجا نگاه  ارشیر اختیغ  جاندار را به  آن  هک  است  ییجا  مستودع«

ماند؛  یم  ار خود در آنیاخت  او به  هک  است  ییاما مستقر جا  زن  مرد و رحم  مانند صلب
 ». د خانهمانن

يَّاٍ� َوَ�َن َعرُْشُه َ�َ الَْماءِ ِ�َبْلَُوُ�ْم ﴿
َ
رَْض ِ� ِستَّةِ �

َ
َماَواِت َواْ� ِي َخلََق السَّ َوُهَو ا�َّ

ْحَسُن َ�َمً� 
َ
يُُّ�ْم أ

َ
ِيَن َ�َفُروا  � َولَ�ِْن قُلَْت إِنَُّ�ْم َمبُْعوثُوَن ِمْن َ�ْعِد الَْموِْت َ�َُقولَنَّ ا�َّ

 .]۷[ھود:  ﴾٧َهَذا إِ�َّ ِسْحٌر ُمبِ�ٌ إِْن 
  رابه  و تأمل  یتأن  هک نیا  یبرا »دیروز آفر  را در شش  نیآسمانھا و زم  هک آن  و اوست«

آسمانھا و   نشیاز آفر  : قبل یعنی »بود  بر آب  یو  عرش  هک  یدر حال«اموزاند یب  بندگانش
و  أ للها  ییفرمانروا و  کمل  میز تنظکر: م بود. عرش  بر آب  یتعال  حق  ، عرش نیزم
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دند: یپرس س  عباس  ابن . از تر است بزرگ  نیھا و زم از آسمان  هک  ر اوستیمصدر تدب
  بر آن  لیدل  هیآ  نیا». بستر باد ؟ فرمود: بر قرار داشت  یزیچ  بر چه  آب  ھنگام  در آن«

د در یجد  بودند و علم  شده  دهیآفر  نیآسمانھا وزم  نشیاز آفر  قبل  و آب  عرش  هک  است
در  »دیار ترکوکین  کی دامک  هکد یازمایرا ب شما تا«.  است  افگنده  ییھا یراستا روشن  نیا

ردار را کو بد  اش  یارکوکیار را در برابر نکوکین  گاه آن ،أ خداوند  یاوامر و نواھ  امتثال

ۡحَسُن َ�َمٗ� ﴿ فرمود:  هک نیا  لیدھد. دل یم  پاداش  اش یردارکدر برابر بد
َ
و کین( :﴾أ

  مدار عمل  هک  است  نی، ا»دیتر  نندهک  شتر عملیب: ثر عمال !کا« د) و نفرمود:یردار ترک
و با   نبوده  خالص أل  یخدا  یتا برا  ستیو نکین  و عمل  تیمکبر   نه  است  تیفیکبر 
دو شرط بود،   نیاز ا  یکیفاقد   یعمل  ھرگاه  نباشد. پس  منطبق ص  امبرشیپ  عتیشر
ا د شد، قطعیخواھ  ختهیبرانگ  از مرگ  : شما پس ییو اگر بگو«  ثمر است یھدر و ب  عمل  آن

  یباطل : جز یعنی » ستیار نکآش  یجز سحر  سخن  نی: اندیگو یاند م افر شدهک  هک  یسانک
 . ستین  آن  بیفر  چون  یبیسحر و فر  ھمانند بطالن

ٍة َمْعُدوَدٍة َ�َُقولُنَّ َما َ�ْبُِسهُ ﴿ مَّ
ُ
ْرنَا َ�نُْهُم الَْعَذاَب إَِ� أ خَّ

َ
�ِيِهْم لَيَْس  َولَ�ِْن أ

ْ
َ� يَوَْم يَأ

َ
�

وفًا َ�نُْهْم وََحاَق بِِهْم َما َ�نُوا بِهِ �َْسَتْهزِئُونَ   .]۸[ھود:  ﴾٨َمْ�ُ
  کاند  ی: تا مدت یعنی » میر افگنیتأخ  به  شده  شمرده  یتا مدت  را از آنان  و اگر عذاب«

شود   یسپر  از مردم  شده  شمرده  یعمر گروھ  هک  ھنگام  : تا آن یقول  شمار. و به
ز یچ  چه ند:یگو یم  ھنگام  نیدر ا  : منافقان یعنی »دارد؟ یرا باز م  ز آنیچ  ند: چهیگو یم«

  بیذکاستھزا و ت و  یشتابزدگ  یرو را از  سخن  نیدارد؟ ا یباز م  را از فرود آمدن  عذاب
: از  یعنی » ستین  یبازگشتن  برسد از آنان  آنان  به  عذاب  هک  ی، روز باش  آگاه«ند یگو یم

  هکرا   و آنچه«د یآ یفرودم  بر آنان  ناخواه ا و خواهحتم  هکبل  ستین  یبازداشتن  آنان
استھزا و   یرا از رو آن   هک  یعذاب:  یعنی » را فروخواھد گرفت  ردند آنانک یم  مسخره

.  است  یقطع  یامر  نیرد و اکخواھد   احاطه  دند، بر آنانیطلب یم  شتاب  تمسخر به
  از آن  هک  ار رفتهک به  یمتعدد  یدر معان  میرک  در قرآن»  امت«  هک  ر استکذ  انیشا

 . ـ زمان ۵.  و طائفه  قهـ فر ۴. ـ جماعت ۳.  نییو آ  نیـ د ۲.  ـ امام ۱:  است  جمله

�َْساَن ِمنَّا رَْ�ًَة ُ�مَّ نَزَْ�َناَها ِمنُْه إِنَُّه َ�َُئوٌس َكُفورٌ ﴿ َذْ�َنا اْ�ِ
َ
 .]۹[ھود:  ﴾٩َولَ�ِْن أ

  دنیبخش ، یروز  ردنک  مانند آماده » میبچشان  یرحمت  انسان  خود به  و اگر از جانب«
  یاز و را  آن  سپس«  است  : نعمت از رنجھا و محنتھا. رحمت  ماندن و دور  یسالمت
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ما و از   از رحمت»  د استیا او نا امقطع«  مینک  سلب  یرا از و  نعمت  : آن یعنی » میریبرگ
و   ار ناسپاسیفور: بسک » ناسپاس و«  است  وسیمأ  سخت  آن  و امثال  نعمت  آن  بازگشت

،  مند بوده  از آنھا بھره  در گذشته  هکرا   یینعمتھا  لذا ھمه  است  نعمت  نندهک فرانک
  از دست  ینعمتھا  ر و سپاسکش آنھا  گردد تا بعد از زوال یند و بر نمک یم  فراموش

 ند.کرا ب  رفته
  است بشر  عتی، از طب بتیمص  بعد از زوال  و غفلت  نعمت  از زوال  پس  یدینا ام  البته
 شود. یافر ـ ھر دو ـ مکو   مؤمن  نانسا  و شامل

ّيَِئاُت َ�ّ�ِ ﴿ تُْه َ�َُقولَنَّ َذَهَب السَّ اَء َمسَّ َذْ�َناهُ َ�ْعَماَء َ�ْعَد َ�َّ
َ
إِنَُّه لََفرٌِح  َولَ�ِْن أ

 .]۱۰[ھود:  ﴾١٠فَُخورٌ 
 ازھا  ید: سختیگو ی، م میبچشان  ینعمت  دهیاو رس  به  هک  یاز محنت  پس  یآدم  و اگر به«

فقر،   یو بال  در رنج  هک  خود ـ بعد از آن  بنده  به  سبحان  ی: اگر خدا یعنی »دور شد  من
و   یسالمت  خود ـ از جمله  یـ نعمتھا  است  گرفتار بوده  میو ب  ا ترسی،  یماریا بی

  مقابله  است سزاوار  رشکاز ش  هک  آنچه  را بهھا  نعمت  نیـ را بچشاند، او ا  یتوانگر
  نیآنھا از ب دور شد و اثر  از من  میھا و محنت  ھا و رنج بتید: مصیگو یم  هکند بلک ینم

ر یپذ ا منتی،  رگزارخداوند متعالکو روز بد، ش  حال  آن  ردنکدر برابر دور  هک آن  یب ! رفت
بر  أ خداوند  هک  آنچه  : او به یعنی » است و فخر فروش   او شادمان  گمان یب«باشد   یو
  ی، خودستا و برتر شک، گردن ار فخر فروشیبس ، نھاده  خود منت  آماده  یھا از نعمت  یو

 . است  خود بالنده  و به  ار شادمانیبس  یبر و ناسپاسک، ت یسرکسب ، یسرمست  یجو و از رو
  موصوف  صالح  صبر و عمل  وصف  به  هک  یسانکجز   ، به است  انسان  عتیطب  نیا ! یآر

 باشند: 

ْجٌر َكبِ�ٌ ﴿
َ
ولَ�َِك لَُهْم َمْغفَِرةٌ َوأ

ُ
اِ�َاِت أ وا وََعِملُوا الصَّ ِيَن َصَ�ُ  .]۱۱[ھود:  ﴾١١إِ�َّ ا�َّ

  حال آنھا در ھر دو  پس »اند ردهک  ستهیشا  یارھاکو   دهیورز  ییبایکش  هک  یسانکمگر «
در   و از جمله  حال  را در ھمه أل  یخدا  دار بودهیر و صبر پاکش  مقام ، در بتکو ن  نعمت
  دارند، ھمان  زبان را بر  یو  گزارند و حمد و سپاس یر مکز شین  نعمت  زوال  ھنگام

رو   نند، از آنک یاد می  رفاه و  نعمت  و بال و حصول  بتکن  زوال  او را در ھنگام  هک  یطور
بر کو مت  ، سرمست نعمت  داشتن  به  . پس اوست  یاز سوھا  نعمت  نیدانند ا یم  هک

  است  آنان  یبرا«ھا  یستگیشا  به  صبر و عمل  وصف  به  موصوف » گروه  آن«شوند  ینم
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.  شان ستهیشا  اعمال  یبرا  میعظ اریو بس » بزرگ  یو پاداش«  گناھانشان  یبرا » یآمرزش
،  اوست ] فیکبال[  در دست  جانم هک  یذات  سوگند به«:  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

را یز  ر اوستیخ  به  مکح  آن  هک نیند مگر اک ینم  یمکح  چیھ  مؤمن  در باره أل  یخدا
ر یخ  به  نیا  گزارد پس یر مکبرسد، ش  یشیو گشا  یاوشاد  اگر به  هک  است  چنان  مؤمن
و جز   ر اوستیخ  ز بهین  نیند و اک یبرسد، صبر م  یا یسخت و  او رنج  و اگر به  اوست
 ».ندارد  یحال  نیچن گرید  سک  چیھ  مؤمن

نْزَِل َعلَيْهِ ﴿
ُ
ْن َ�ُقولُوا لَْوَ� �

َ
فَلََعلََّك تَارٌِك َ�ْعَض َما يُوَ� إَِ�َْك َوَضا�ٌِق بِهِ َصْدُرَك أ

ْو َجاَء َمَعُه َملٌَك 
َ
نَْت نَِذيرٌ  َكْ�ٌ أ

َ
َما � ٍء َو�ِيٌل  إِ�َّ ْ�َ ِ

ّ�ُ َ�َ ُ  .]۱۲[ھود:  ﴾١٢َوا�َّ

و   تیعبود  تحقق  یبرا  قرآن  هک  پرداخت  قتیحق  نیا  انیب  به أل  یخدا  هک بعد از آن
  اھل  و موضع  نیزم آسمانھا و  نشیآفر  متکح  هک و بعد از آن  است  شده  نازل  یو  معرفت

  یداریپا  را به ص امبرشیپ  نونکرد، اک  انیبھا  نعمت ھا و یسخت  را در قبال  مانیفر و اک
  حق  عبادت  به  ، اخالل قرآن  قیتطب در  یاخالل  را ھرگونهیخواند ز یفرام  قرآن  به  کدر تمس

  تیسو به  هکرا   از آنچه  یو مبادا برخ«:  است  یھست  نشیآفر  متکح  در تحقق  و اخالل  یتعال

از   هک  یبیذکفر و تک  یو درشت  خاطر خشونت : مبادا به یعنی»  یشود، فروگذار یم  یوح
  یھا و نشانه  ، معجزات عناد و ھوس  یاز رو  آنان  هک نیا  سبب  و به  ینیب یفار مک  یسو
  و تو را به  ردهک  بر تو نازل  یتعال  حق  هکرا   از آنچه  یبرخ نند،ک یم  را درخواست  یحس
بر آنھا دشوار   آن  به  ردنک  ا عملی  دنیشن  هک  یمانند امور ؛ینک  کتر ، ردهکمأمور   آن  غیتبل
د ینبا  . پس یپرست  گانهی  به  شان و دستور دادن  شان باطل  انیخدا  دادن  دشنام د، مانندیآ یم

  آنان  به  میا ردهک  بر تو نازل  هکرا   آنچه  تا تمام  یتو مأمور  هکاز تو سر زند بل  یارک  نیچن
  یبرا نجای: در ا باشند. لعل  داشته  نفرت  از آن  بدارند و چه  را دوست  آن  ، چه ینک  ابالغ
و مبادا «  است  یا نھی  ینف  مراد از آن  هک  است  یا یارکان  استفھام  هکبل  ستین  یو ترج  توقع
ا ی«رد یگ  بھره  از آن  هک » نشده  فرستاده بر او فرو  یند: چرا گنجیبگو  هک  یدار  تنگ  دل  از آن

ما خبر دھد؟   به  رسالتش  صحت و از  ردهک  قیتا او را تصد » است  امدهیبا او ن  یا چرا فرشته
  لکبر او تو  پس » است  نگھبان  یزیھر چ ، و خدا بر یا تو فقط ھشداردھنده  هک  ستین  نیجز ا«
بار و کاست  به  هک آن  ی، ب نک  غیتبل  فراخ  یا نهیو س  گشاده  یرا با دل  یالھ  یو وح  نک

را در   آنان  پس  داناست  شان حال  به  یتعال  حق  هک  و بدان  یباش  پروا داشته  آنان  یاستھزا
 ند.ک یم  مجازات  شان و اعمال  برابر سخنان
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  گذاشته  یطلب و ھماورد  یتحد  معرض  را به  میرک  اعجاز قرآن  خداوند متعال  سپس
 د: یفرما یم

اهُ ﴿ ْم َ�ُقولُوَن اْ�َ�َ
َ
َ�اٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن  أ تُوا بَِعْ�ِ ُسَوٍر ِمثْلِهِ ُمْفَ�َ

ْ
قُْل فَ�

ِ إِْن ُكنُْتْم َصادِ�ِ�َ   .]۱۳[ھود:  ﴾١٣ُدوِن ا�َّ

 أ خداوند  به  نناکرا افترا  و آن » است  ساخته  دروغ  را به  قرآن  نیند: ایگو یا می«
،  در بالغت  هک »دیاوریب  مانند آن  شده  برساخته  سوره  ده  بگو: پس«دھد؟  یم  نسبت
باشد.   مانند آن ، یمعان  یو بلندمرتبگ  یالفاظ و استوار  امک، استح بیو ترت  نظم  حسن

مانند   یز بشرین  من  هک  است  نیا جز ای، آ باشم  را برساخته  قرآن  من  هک  : بر فرض یعنی
د و ییآ  دانیم  به  شما ھم  کنی، ا ام را بر ساخته  قرآن  نیا  اگر من  . پس شما ھستم

  یبرا »دیوفرا خوان«د ی، بر ساز ام بر ساخته  من  هکرا   ییھا سوره  نیتعداد از ا  نیمترک
د، از یفراخوان  هک »دیتوان یرام  هکھر «  مانند قرآن  سوره  ده  خود بر ساختن  یبانیپشت

  آنھا را عبادت  هک  یسانکاز   د و ھمچنانییتوانا  از آنان  جستن  یاری  به  هک  ییھا انسان
  هک  پندارتان  نیدر ا »دیراستگو ھست اگر«د یدھ یقرار م  سبحان  یخدا  کیو شر  ردهک

  د، در آنینک یشما ادعا م  هکباشد   چنان  هیرا اگر قضیز  ام را برساخته  قرآن  نیا  من
 د.یاوریب را  مانند آن  هک  ز ھستیشما ن  انکدر ام  صورت

  آن از  شد و چون  واقع  یتحد  سوره  ده  به  نخست«د: یگو یم / یھلو للها  یول  شاه
  سطر به  ده  نوشتن  را به  یگرید  هک  یسکفرمود. مانند   یتحد  سوره  کی  عاجز شدند به

  د: دهیگو یم شد،  روشن  نندگانیاو در انظار ب  یعجز و درماندگ  خواند و چون یم  مبارزه
  حجت  بر اعجاز قرآن  نیچن نیا  خداوند متعال ! خواھم یسطر از تو م  کی؛ فقط  سطر نه

  نیدر ا  اعجاز قرآن«د: یگو یم ریثک ابن».  برپاست  امتیتا روز ق  حجت  نیرد و اک  اقامه
و   ذات  هک ندارد چنان  یشباھت  چیھ  مخلوق  المک  به  پروردگار سبحان  المک  هک  است

  است  و منزه  ندارد ـ مقدس  مخلوق و صفات  ذات  به  یشباھت  چیز ھین  یو  صفات
 ».ندیگو یم  شانیاند  باطل  از آنچه  پروردگار ذوالجالل

َما﴿ َّ�
َ
ْن َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهوَ  فَإِلَّْم �َْستَِجيُبوا لَُ�ْم فَاْعلَُموا �

َ
ِ َوأ نْزَِل بِعِلِْم ا�َّ

ُ
�ُْتْم  �

َ
َ�َهْل �

 .]۱۴[ھود:  ﴾١٤ُمْسلُِمونَ 
د یا خواسته  شما از آنان  هک  یارک  : اگر از عھده یعنی »ردندکن  اگر شما را اجابت  پس«

 »دیبدان  پس«ندادند   را انجام  امدند و آنید، بر نیا ردهک  یطلب  و معارضه  یتحد  و در آن
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 »خدا  علم  به  است  شده  ردهک  نازل  قرآن  هک«!  افرانک  یا ای ! مؤمنان  یا  نیقی  علم  به
را یز  ستین  یدسترس  آن  قتیو حق  نهک  ھا را به عقل  هکاو   به  مخصوص  علم  : به یعنی

و «  است  بشر خارج  انکوام  از توان  آن بر  احاطه  هک  است  یبر اعجاز  مشتمل  قرآن
و   تاستکیمنفرد و   تیالوھ در  یتعال  : حق یعنی » ستیجز او ن  یمعبود  چیھ  هکد یبدان

 »د؟ینھ یم  ا شما گردنیآ  پس«ستند ین ، توانا تواناست  آن  او بر انجام  هک  بر آنچه  گرانید
د و بر یھست  مخلص أل  یخدا  یبرا و  قدم  ثابت  بر اسالم  ا شما مسلمانانی: آ یعنی

را با عجز ید زینھ  گردن أ خدا  یراد و بیباش  گونه نیا ! ید؟ آرییافزا یخود م  طاعات
  هک  افزونتر از آنچه  ینشیو ب  شما آرامش  ی، برا قرآن مانند  سوره  ر دهینظ  فار از آوردنک

  عیو مط  ز، مسلمانین  از قبل  هک، ھرچند  است  شده  حاصل د،یا قرار داشته  قبال بر آن
  نید بعد از ایشما با ! افرانک  ی: ا است  نیچن  یفار باشند، معنک  د. اما اگر مخاطبیا بوده

  به  نھادن  گردن  ، خود مستلزم قرآن  از آوردن  را عجزتانید زیشو  مسلمان قاطع   حجت
 د.یریرا بپذ  و اسالم  را باور نموده أ خدا  یگانگی:  هک  است  نیا  آن  و الزمه  است اعجاز آن 

ْ�َمالَُهْم �ِيَها َوُهْم �ِيَها َ� ﴿
َ
�ْيَا َوزِ�نََتَها نُوَّفِ إَِ�ِْهْم أ َمْن َ�َن يُرِ�ُد اْ�ََياةَ ا�ُّ

 .]۱۵[ھود:  ﴾١٥ُ�بَْخُسونَ 
را در   اعمالشان  باشند، حاصل  را خواسته  آن  ا و تجملیدن  یزندگ  هک  یسانک«

:  یعنی »نخواھد شد  داده  مکا یدر دن  آنان  و به  میدھ یم  آنان  به  یتمام  ا بهیدن  نیھم
  نیا با ااورند، مسلمین  مانیا  قرآن  به  ، باز ھم شده ادی  قاطع  بعد از حجت هک  یسانک

  با عملھرکس  ندارند و  یگریو مقصود د  ھدف  چیا ھیدن  به  یابی، جز دست اعراض
  شی، گشا تی، امن یسالمت  ـ چون ایدن  پاداش  ا باشد، بهیدن  بھره  طالب فقط  شیخو
 و مانند  یماد  یھا خواسته  شدن  ، برآورده یبرخوردار  زانیم  ، باالرفتن یروز در

 لیدل  ، به است  سبحان  یخدا  تیمش  اساس ز بریامر ن  نیابد و ای یم  ھا ـ دست نیا

لۡنَا َ�ُ  لَۡعاِجلَةَ ٱَ�َن يُرِ�ُد ﴿د: یفرما یم  هک نیا  ھر ( ﴾�ِيَها َما �ََشآُء لَِمن نُّرِ�دُ  ۥَعجَّ
  از آن  یبینص  میرا بخواھ  هکھر   یزود  ، به زودگذر است  یایدن  خواھان  سک
 ».۱۸/ اسراء« ) میدھ یم

و   صدقه  پاداش«د: یگو یم ﴾َوُهۡم �ِيَها َ� ُ�ۡبَخُسونَ ﴿ری؛ در تفس یدھلو للها  یول  شاه
  یبدن  و سالمت  یروز  ساختن  ا ـ با گشادهیدھند، در دن یم  فار انجامک  هک  یرحم  صله
 ».شود یم  ـ داده  آنان
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ِيَن لَيَْس لَُهْم ِ� اْ�ِخَرةِ إِ�َّ ا�َّارُ ﴿ ولَ�َِك ا�َّ
ُ
وََحبَِط َما َصَنُعوا �ِيَها َوَ�اِطٌل َما َ�نُوا  أ

 .]۱۶[ھود:  ﴾١٦َ�ْعَملُونَ 
  قبال در  هک آن  سبب  به » ستین  شان برای  جز آتش  در آخرت  هکھستند   یسانک  نانیا«

  کین  پاداش  خاطر آن اند تا به را نداشته  آخرت  خود قصد پاداش  کین  از اعمال  یزیچ
در   هک  : آنچه یعنی » رفته ھدر  اند به ردهکدر آنجا   و آنچه«ند ینما  افتیرا در  آخرت  یسرا

با   را آنانیز  ھدر رفته  به  آخرت  یاند، در سرا داده  انجام  کیظاھر ن  به  ا از اعمالیدن
  به  و آنچه«اند  دهیگردان  را فاسد و تباه خود  ، اعمال تین  خلوص  و عدم  فساد در اھداف

  است  بوده  ، باطل اساسو   از اصل  شان اعمال : یعنی » است  دهیگرد  آوردند، باطل یم  عمل
 . است  دهینگرد  باشد، انجام  یاخرو  پاداش  موجب  هک  یدرست  وجه  به  اعمال  را آنیز

  تمام  اند و شامل خود عام  مکدر ح  فوق  هیھر دو آ  هک  ر استکذ  انیشا
 . مؤمن  افر و چهک  ا باشند؛ چهیخواستار دن  شیخو  با عمل  هکشوند  یم  یسانک

َ�َمْن َ�َن َ�َ بَّيِنٍَة ِمْن َرّ�ِهِ َوَ�تْلُوهُ َشاهٌِد ِمنُْه َوِمْن َ�بْلِهِ كَِتاُب ُموَ� إَِماًما ﴿
َ
أ
ولَ�َِك يُْؤِمُنوَن بِهِ  َورَْ�َةً 

ُ
ْحَزاِب فَا�َّاُر َموِْعُدهُ  أ

َ
فََ� تَُك ِ� ِمْر�ٍَة  َوَمْن يَْ�ُفْر بِهِ مَِن اْ�

ْ�َ�َ ا�َّاِس َ� يُْؤِمُنونَ  إِنَُّه اْ�َقُّ  ِمنْهُ 
َ
 .]۱۷[ھود:  ﴾١٧ِمْن َرّ�َِك َولَِ�نَّ أ

از   یرویپ او و  به  مانیدر ا »قراردارد  روشن  یا نهیبر ب  پروردگارش  از جانب  هک  یسکا یآ«
ھا و  شیو آرا ایدن  یزندگان  و مقصدش  ھدف  تمام  هک  است  یسک، ھمانند  ص امبرشیپ

  باشد. به یم  یتعال  حق  روشن  حجت  هک  است  : قرآن نهی؟ مراد از ب است  آن  یشھایآسا
  از جانب  یو شاھد«اند  ص رمکا دارد، رسول قرار  روشن  بر حجت  هک  یسک: مراد از  یقول

  رمکامبر ایپ  : شاھد، معجزات یقول  . و به است  میرک  شاھد، قرآن  آن » رو اوستیپروردگار او پ
و مجاھد   عباس . ابن است  و عقل  و قلب  شاھد، فطرت گر:ید  یقول  . به است  لیا انجی،  ص

دارد و  قرار  روشن  یبر حجت  هک  یسکا ی: آ یعنی».  است ÷  لیجبرئ شاھد،«ند: یگو یم
ز دارد؛ ھمانند ین  شیپروردگار خو  از جانب  یو شاھد  ، گواه حجت آن  به  وستیپ

 »بود  رحمت  هیو ما  امام  یموس  تابک،  قرآن از  شیو پ« ؟ ھرگز! است  دون  یایدن  خواستاران
  باشد، آن یم  وستهیپ  است  از آن  شیپ  هک  یگرید  ، گواه گواه  : با آن است  نیچن  هیر آیتقد

  قتیحق  نید و از ایگرد ص محمد  آور بعثت مژده  هک  یتابک،  است ÷  یموس  تابک  گواه
  هیراھنما و ما ÷  یموس  تابک ! یاند خبر داد. آر  خداوند متعال  فرستاده  شانیا  هک
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.  گذاشت  منت ÷  یموس  بر امت  آن  لهیوس  به أل  یخدا  هکبود   یبزرگ  و نعمت  رحمت
از   هک یسانک:  یعنی » گروه  نیا«شود.  اقتدا  آن  به  نیدر د  هک  است  یزیا چی  یسک:  امام

، دانا  ر شدهکدو شاھد ذ  آن  یگواھ  قرار دارند و به  روشن  یبر حجت  شیپروردگار خو  جانب
  نند و بھشتک یم  قیرا تصد  ا قرآنی ص  رمکامبرای: پ یعنی »آورند یم  مانیا  آن  به«ھستند 

 ر آنھا ازیو غ  هکم  از مردم  اعم »فر ورزدک  آن  به  از احزابھرکس  و«  است  شانیا  از آن
  اھل از  ناخواه : او خواه یعنی » اوست  گاه وعده  آتش  پس«ھا.  : گروه . احزاب انیاد  اھل  یتمام
  دست در  جانم  هک  یذات  سوگند به: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  است  آتش

  او به  و سپسرساند  ینم  یا یا نصرانی  یھودی  گوش  را به  من  امیپ  امت  نیاز ا  ی، احد اوست
: از  یعنی » مباش  در شبھه  ، از آن پس« ».شود یوارد م  آتش  به  هک نیمگر ا آورد ینم  مانیا  من

  از جانب  است  حق  آن  هک«  مباش  و شبھه  ک، در ش آنان  یبرا  آتش  گاه ا از وعدهی،  قرآن  نزول

  مانیا  شتر مردمیب  یول«  ستین  یا و شبھه  کش  چیھ  مجال  در آن  پس»  پروردگارت
  و روشن  مانیا  موجبه  لیدال  ار بودنکدارند، با وجود آش  هک  یعناد  سبب  به »آورند ینم

 . و برھان  حجت  بودن

ِ َكِذبًا﴿ ِن اْ�َ�َى َ�َ ا�َّ ْظلَُم ِممَّ
َ
ْشَهاُد  َوَمْن أ

َ
ولَ�َِك ُ�ْعَرُضوَن َ�َ َرّ�ِهِْم َوَ�ُقوُل اْ�

ُ
أ

ِيَن َكَذبُوا َ�َ َرّ�ِِهمْ  الِِم�َ  َهُؤَ�ءِ ا�َّ ِ َ�َ الظَّ َ� لَْعَنُة ا�َّ
َ
 .]۱۸[ھود:  ﴾١٨�

  نیبا ا»  بر بست  بر خدا دروغ  هک  است  سک  ارتر از آنکستم  یسک  و چه«
  نند و فرشتگانک یم  ما شفاعت  یبرا أ نزد خداوند  بتان  هک  شیخو  سخن

  عرضه  بر پروردگارشان  آنان«گر ید  فیھا و اراج اوهیاز   نیاند و مانند ا أ خدا  دختران

دھد  یقرارم  مورد محاسبه  را در برابر اعمالشان  آنان  محشر پس  یدر صحرا »شوند یم
را   آنچه  هک اند ییو علما  امبرانیو پ  : فرشتگان مراد از گواھان »ندیگو یم  و گواھان«

در   گواھان  نیا ! یاند.آر ردهک  ابالغ  آنان  ، به است  دستور داده  آن  غیتبل  به أل  یخدا
:  یعنی » نانیا«ند: یگو یم شوند، یم  عرضه  بر پروردگارشان  ارانکستم  آن  هک  یھنگام

  به  هک  یکبا شر »بستند  دروغ  پروردگارشان بر  هکبودند   یسانک  ھمان«  شدگان عرضه  نیا
  بستن  با دروغ  هکباد   یسانک: بر  یعنی »باد  خدا بر ستمگران  لعنت ! ھان«دادند   او نسبت

 اند. ردهک ، بر خود ستم أل  یبر خدا
 ص خدا  از رسول : گفت  هکاند  ردهک  تیروا بعمر  ر آنھا از ابنیو غ  و مسلم  یبخار
خود   را به  ، مؤمن حساب در روز أل  یخدا«فرمودند:   هک  دمیشن  فیشر  ثیدر حد
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مستور   مردم  و از چشم  داده قرار  رحمتش  او را در پناه  هکند تا بدانجا ک یم  کینزد
  گناه  ا فالنید: آیگو یاو م  و به  ساخته  مقر و معترف  گناھانش  او را به  گرداند، سپس یم

؟  یآور یاد می  گر... را بهید  گناه  فالنا ی؟ آ یآور یم ادی  به  یا شده  بکا مرتیدر دن  هکرا 
و مقر   معترف  گناھانش  او را به  ! و چون آورم یاد می  به د: پروردگارا!یگو یم  مؤمن
د: اما یفرما یم  ھنگام  نی، در ا است  دهیرس  تکھال  به  هکشد  قن ید و او نزد خود متیگردان

.  آمرزم یم  تیآنھا را برا  و امروز ھم  و پوشاندم  نمودما بر تو ستر یدن را در  گناھان  نیا  من
 ند:یگو یم  افر و منافقک  درباره  شود. اما گواھان یم  داه  یو  به  حسناتش  نامه  سپس

ِينَ ٱَ�ُٰٓؤَ�ٓءِ ﴿ َ� لَۡعنَُة  �َّ
َ
ٰ َرّ�ِهِۡمۚ � َ�َ ْ ِ ٱَكَذبُوا ٰلِِم�َ ٱَ�َ  �َّ بودند   یسانک  ھمان  نانیا ﴾ل�َّ

 ».باد  بر ستمگران أ خداوند  لعنت ! بستند؛ ھان  دروغ  شیبر پروردگار خو  هک

ِ َوَ�بُْغوَ�َها ِعوًَجا وَُهْم بِاْ�ِخَرةِ ُهْم َ�فُِرونَ ﴿ وَن َ�ْن َسبِيِل ا�َّ ِيَن يَُصدُّ [ھود:  ﴾١٩ا�َّ
۱۹[. 

  یسانک  ھمان  ستمگران  نی: ا یعنی »دارند یخدا باز م  را از راه  مردم  هک  ھمانان«
  آن  یو برا«دارند  یباز م  باز دارند، از آن أ خدا  نیتوانند از د یرا م  هکھر   هکھستند 

  از آن را  نند تا مردمک یم  وصف  یجک  را به أ خدا  : راه یعنی »خواھند یرا م  یجک،  راه
 و باور ندارند. »رندکرا من  آخرت  آنان  و ھم«نند ک  شیبداند  متنفر و بدان

در   شهیھم  هک  میابی یرا م  یانس  نیاطیاز ش  یاریز بسیدر عصر حاضر ن ! یآر
و   یجک  آن خود در  ظن  به  ھستند و ھرگاه أ خدا  نید  یابر  یضعف  نقطه  افتنی  یپ
  هکنند. ک یم  غینجا و آنجا تبلیا  رنا گذاشتهکو   را در بوق  دند، آنیتراش  یبیع

 باد.  ستمگران  نیبر ا أ خداوند  لعنت

ْوِ�َاءَ ﴿
َ
ِ ِمْن أ رِْض َوَما َ�َن لَُهْم ِمْن ُدوِن ا�َّ

َ
ولَ�َِك لَْم يَُ�ونُوا ُمْعِجزِ�َن ِ� اْ�

ُ
 أ

ونَ  يَُضاَ�ُف لَُهُم الَْعَذاُب  ْمَع َوَما َ�نُوا ُ�بِْ�ُ  .]۲۰[ھود:  ﴾٢٠َما َ�نُوا �َْسَتِطيُعوَن السَّ

ا یدر دن أ خدا  از عذاب  : آنان یعنی »ستندین  نندهکعاجز  نیدر زم  آنان«
  و در قبضه  ر قھر و غلبهیدر ز  هکند بلک  را مجازات  بخواھد آنان  ندارند؛ چنانچه  یزیگر
را از   یو  تا عقوبت » ستین  آنان  یبرا  یو جز خدا دوستان«قراردارند   یو  سلطه و

ستمگر   به أ ھمانا خداوند: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک ند. چنانک  دفع  آنان
 ». ستین  ینجات  یو  گر او را از در گرفتی، د او را فروگرفت  چون  هک نیدھد تا ا یم  مھلت

بر   شانیافترا  سبب  به »شود یم  دو چندان  آنان  یبرا  عذاب«د: یفرما یم  لیدل  نیا  به  ھم
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و بنابر   ونقص  یجک  به  یاسالم  امت  نمودن  او و وصف  از راه  شان ، بازداشتن أل  یخدا
آنھا   مانند افعال  یافعال  هک  یفارک  عذاب  به  نسبت  آنان  عذاب  هک  است  عوامل  نیا  ھمه

را   نداشتند و حق را  حق  دنیشن  توان  آنان«باشد  یم  اند، مضاعف نشده  بکرا مرت

تا بدانجا افراط   آن در برابر  نیکو  و بغض  از حق  اعراضدر   : آنان یعنی »دندید ینم
  یارای  را داشتند و نه  آن  دنیشن  توان  ، نه حق  به  تنفر نسبت  از شدت  ییگو  هکردند ک
 را.  آن  دنید

ونَ ﴿ �ُْفَسُهْم َوَضلَّ َ�نُْهْم َما َ�نُوا َ�ْفَ�ُ
َ
وا � ِيَن َخِ�ُ ولَ�َِك ا�َّ

ُ
 .]۲۱[ھود:  ﴾٢١أ

  را خود را بهیز »اند زده  انیخود ز  به« أ ر خدایغ  با پرستش » هکنانند یا«
  یاک: شر یعنی »شد  گم  بستند از آنان یبر م  و آنچه«اند  در افگنده  دوزخ  یابد  عذاب

د شد و جز یبودند، ناپد  شفاعتشان  یبستند و مدع یافترا م  سبحان  یبر خدا  هک  یباطل
 نماند.  یباق  شان برای  یگریز دیچ  و خسران  انیز

ونَ ﴿ ْخَ�ُ
َ
ُهْم ِ� اْ�ِخَرةِ ُهُم اْ� َّ�

َ
 .]۲۲[ھود:  ﴾٢٢َ� َجَرَم �

  دوزخ  را به  نیبر  را بھشتیز »ارترندکانیز  در آخرت  آنان  کش  بدون«
 اند. فروخته  میجح

ْخَبُتوا إِ ﴿
َ
اِ�َاِت َوأ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ْصَحاُب اْ�َنَّةِ إِنَّ ا�َّ

َ
ولَ�َِك أ

ُ
ُهْم  َ� َرّ�ِِهْم أ

ونَ   .]۲۳[ھود:  ﴾٢٣�ِيَها َخاِ�ُ
  حال  انیب  ، به روزان  هیا و سیاشق  حال  انیبعد از ب  یتعال  حق  سپس

  یو فروتن  ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هک  یسانک  گمان یب«پردازد:  یم  بختان کین
و   تی: در برابر پروردگار خود خش یعنی » شیپروردگار خو  یسو به  نموده رو اند ردهک

  آن بھشتند و در  اھل  آنان«اند  افتهی  او آرامش  اد و نامی  و در پناه  داشته  خشوع
 ».جاودانند

ِميعِ ﴿ َصّمِ َواْ�َِص�ِ َوالسَّ
َ
ْ�َ� َواْ�

َ
فََ�  َمَثً� َهْل �َْسَتوَِ�اِن  َمَثُل الَْفرِ�َقْ�ِ َ�ْ�

َ
أ

ُرونَ   .]۲۴[ھود:  ﴾٢٤تََذكَّ
 دو  نیا  مثل«د: یفرما یو م  زده  یمثل  و مؤمنان  افرانک  یبرا  خداوند متعال  سپس

 ورک  ھم  هک  شده  هیتشب  یسک  افر بهک  پس » نا و شنواستینا و ناشنوا با بیناب  ، چون گروه
 ا دریآ«  یینایب  دارد و ھم  ییشنوا  ھم  هک  شده  هیتشب  یسک  به  و مؤمن  ر استک  و ھم
ا پند یآ  پس« خود برابرند؟ ھرگز!  و وصف  در حال  دو گروه  ا آنی: آ یعنی »سانند؟کی  مثل
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آنھا وجود   انیم  هک  یارکآش  آنھا و در تفاوت  انیم  یبرابر  در عدم  از تأمل »دیریگ ینم
 د؟.یگرد  مانیا  د و از اھلییخود آ  دارد تا به

رَْسلَْنا نُوًحا إَِ� قَوِْمهِ إِّ�ِ لَُ�ْم نَِذيٌر ُمبِ�ٌ ﴿
َ
 . ]۲۵[ھود:  ﴾٢٥َولََقْد أ

  من  گمان یب«:  گفت یم  هک یدرحال » میفرستاد  قومش  سوی بهرا   نوح  یراست  و به«
بر   روشن  است  یحجت  و با من  یتعال  حق  از جانب » ار ھستمکآش  یا دھنده میشما ب  یبرا

 . امبر او ھستمیپ  هک نیا

﴿ َ ْن َ� َ�ْعُبُدوا إِ�َّ ا�َّ
َ
ِ��ٍ  أ

َ
َخاُف َعلَيُْ�ْم َعَذاَب يَْوٍ� أ

َ
 .]۲۶[ھود:  ﴾٢٦إِّ�ِ أ

 راید زیجز خدا را نپرست  هک« : است  نیا  من  دعوت  افزود؛ مضمون ÷  نوح  سپس

  مبھم طور را به  نیروز سھمگ  نیا ÷  نوح»  مکمنایبر شما ب  نیسھمگ  یروز  از عذاب  من
 . است  طوفان ا روزی،  امتی: روز ق ر آنیرد. و تفسکر نیتفس  شان برایرا   اد نمود و آنی

َبَعَك إِ�َّ ﴿ ا مِثْلََنا َوَما نََراَك ا�َّ ِيَن َ�َفُروا ِمْن قَوْمِهِ َما نََراَك إِ�َّ �ََ�ً َ�َقاَل الَْمَ�ُ ا�َّ
ِيَن  ِي َوَما نََرى لَُ�ْم َعلَيَْنا ِمْن فَْضٍل بَْل َ�ُظنُُّ�ْم َ�ذِ�ِ�َ ا�َّ

ْ
أ َراذُِ�َا بَادَِي الرَّ

َ
 ﴾٢٧ُهْم أ

 .]۲۷[ھود: 
ر یتعب  نیو اشرافند. ا  : سرانمأل »او گفتند  افر بودند از قومک  هک  یمال  پس«

افر از ک  اشراف ! ینبودند. آرافر ک، ÷  نوح  قوم  از اشراف  یبرخ  هک  است  آن  متضمن
  در نبوت  طعنشان  یمقتض  وجه  از سه  هکدادند   یا گونه  او را به  پاسخ ÷  نوح قوم 

 :  است  یو
 ! نوح  یا » مینیب ینم  شیمانند خو  یما تو را جز بشر«:  است  شان سخن  نیا  اول  وجه

  یستیبرخوردار ن  یخاص  تیمز  از چنان رو، تو  نیفرمانروا، از ا  و نه  یھست  تو فرشته  نه
 . میما نباش  یول  یباش  سزاوار نبوت  با آن  هک

  یرویما از تو پ  جز اراذل  یسک  مینیب یو نم«:  است  سخنشان  نیا  دوم  وجه
  یا هیفروما  یھا و حرفه  مشاغل  هکبودند   یسانکفقرا و   : از نظر آنان اراذل» باشد  ردهک

تو  از  از اشراف  یسک:  یعنیبرخوردار نبودند.   یا یظاھر  و شرف  از حسبو   داشته
  ستین  یتیمز  چی، بر ما ھ روانتیاز پ  هیفروما  مشت  نیتو را با ا  پس  است  ردهکن  یرویپ
ھر   هکبل برند ینم  یپ  و اشتباه  نقاط ضعف  شنوند به یم  در آنچه  گانیفروما  نیرا ایز
و   فھم  یو  ازسخن  هکآن یفراخواند، ب  یدیجد  و روش  و راه  مذھب  یسو به  هکرا   یسک

  گانیفروما  نی: ا یعنی » دهینسنج  ھم  آن«نند ک یم  یرویباشند، پ  داشته  یدرست  برداشت
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ا یتو آ  هکامر   نیدر ا  هک آن ینند، بک یم  یرویپ  دهیو نسنج  تأمل ی، ب یطور سرسر  از تو به
 نند.ک ق یو تحق  ر، تعمقیا خی  یامبر ھستیپا قتیحق

 » مینیب ینم  یبرتر  چیشما بر خود ھ  یو برا«بود:   سخن  نیا  شانیھا از طعن  سوم  وجه
  ی: ا یعنیـ ھر دو ـ گفتند.   روانشیو پ ÷  نوح  به  را خطاب  شان از سخنان  بخش  نیا

و   فضل  گونه چیاند، ھ ردهک  یرویتو پ از  هک  گانیاز فروما  یسانکتو و   یما برا ! نوح
  ییادعا  تفوق  نیا  ستهیو شا  داشته  یازیبر ما امت  با آن  هک  مینیب یبر خود نم  یا یبرتر
 د.یباش  شیخو

  به  برداشته  دست  گانه سه  یھا طعن  از آن  کاستدرا  لیآنھا بر سب  سپس
  یبر باق  و حسد و حرص  محض  تیجز عصب  هک  شیخو  از برھان  بھره یب  گمان
  هکبل«شدند و گفتند:   ، منتقل نداشت  یگرید  گاه هیکت  چی، ھ شان یویدن  استیر  ماندن

  اجابت را در  روانشیو شما پ  در دعوتت  نوح  ی: تو را ا یعنی » میپندار یشما را دروغگو م
د تا یا ردهک  یتبان  ھمبا   و اجابت  و شما در دعوت  میپندار ی، دروغگو م قشیو تصد

 د.یآور  چنگ  را به  یو رھبر  استیر

ِ َ�ُعّمَِيْت ﴿ ْ�ُتْم إِْن ُكنُْت َ�َ بَّيَِنٍة ِمْن َرّ�ِ َوآتَاِ� رَْ�ًَة ِمْن ِعنِْده
َ
َر�

َ
قَاَل يَا قَوِْم أ

�ُْتْم لََها َ�رُِهونَ 
َ
نُلْزُِمُكُموَها َو�

َ
 .]۲۸[ھود:  ﴾٢٨َعلَيُْ�ْم �

بر   پروردگارم  یاگر از سو  هکد یر دھخب  من  به ! من  قوم  یا« ÷  نوح » گفت«

  و برھان  خود حجت  در نبوت  پروردگارم  ی: اگر از سو یعنی » باشم  روشن  یحجت
  یرا بر شما حتم  آن  رشیند و پذک  داللت  نبوتم  بر صحت  هک  باشم  داشته  یروشن

 د اگرینک یار مکان  ا باز ھمیآ »و«د؟ ینک یار مکرا ان  دعوتم  ا باز ھمیطور؟ آ چه گرداند
  د شما پنھانیاز د  هکباشد   دهیبخش«  مانند نبوت » یمرا از نزد خود رحمت«  یتعال  حق

  وصف در  برابر بودن  هکد ید بدانیباشد؟ شما با  مانده  دهی: بر شما پوش یعنی »باشد  مانده
انسانھا در   ھمه  هک  است  نکرا ممیز  ستین  نبوت  ز در وصفایامت  داشتن  ، مانع تیبشر
ا یآ  پس«باشند  را نداشته   نبوت  وصف  یستگیآنھا شا  ا ھمهلزوم  یبرابر باشند ول  تیآدم

مجبور   دعوت  نیا رش یپذ  شما را به  میتوان یا ما می: آ یعنی » مینک  ملزم  ما شما را بدان
شما   هک یحال در« ؟ مییفرونما  تانیھا دل  به  تان یباطن ل یم  رغم یرا عل  مانیو ا  مینک

  هک  است  یارک  نیا اد؟ قطعینک  شهیتدبر و اند  در آن  هکآن یب »دیباش  داشته  راهکا  بدان
 . ستیتوانا ن  بر آن  یگرید  سک  چی، ھ أل  یجز خدا
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لُُ�ْم َعلَيْهِ َماً� ﴿
َ
ْس�

َ
ِ إِْن  َوَ�ا قَوِْم َ� أ ْجرَِي إِ�َّ َ�َ ا�َّ

َ
ِيَن آَمُنوا أ نَا بَِطارِدِ ا�َّ

َ
 َوَما �

َراُ�ْم قَوًْما َ�َْهلُونَ 
َ
ُهْم ُمَ�قُو َرّ�ِِهْم َولَِكّ�ِ أ  .]۲۹[ھود:  ﴾٢٩إِ�َّ

 » نمک ینم  استاز شما درخو  یمال«  رسالت  غی: بر تبل یعنی »امر  نیبر ا ! من  قوم  یو ا«
ند تا با ک ینم  طلب  یو منال  مال  یسک، از  رسالت  غیدر برابر تبل أ داخ  را فرستادهیز
  است  یافک  میاو برا و » فقط بر خداوند است  مزد من«رد یقرار گ  تھمت  ار در موضعک  نیا
د یخواھ یشما م  هک چنان » ستمین« از فقرا »اند آورده  مانیا  هک  یسانک  نندهکطرد  و من«
  یلقا  به  مسلمان  یفقرا  : آن یعنی »اند نندهک دارید  پروردگارشان با  ا آنانقطع«

  امر، اشراف  در واقع  دارند پس  یو برتر  فضل  ھمه ن یشوند و ا یم  مشرف  پروردگارشان
از او   مانشانیبر او در برا  داشته  یو منزلت  قرب  یتعال  حق بارگاه   به  هکآنانند   یقیحق

  با پروردگارشان  هک  گاه ، آن نمک  : اگر طردشان است نیا  یمعن اینند. ک یم  افتیدر  پاداش
  جھالت  هک  نمیب یم  یشما را قوم  من  یول«نند ک یم  تیاکش  نند، از منک  مالقات

شما   یو نادان  ھل، از ج طرد آنان  فقرا و درخواست  پنداشتن ه یا فروماو قطع »دینک یم
  هکاند، ھرچند  حق  روانیھمانا پ  یقیحق  اشراف  هکد ید بدانیبا ، شما است  شده  یناش
  و اوباش  زند، اراذلیست یم  با حق  هک یسانک،  باشند و در مقابل  ونسب  حسب  یر و بیفق

  نیمترک  در آن  هک  است  یقتیحق  نیدار باشند و ا هیتوانگر و سرما  هکھرچند  اند، هیفروما
 نگر،  ی، سرسر مؤمن  ی: فقرا هکشما   سخن  نیا  نیندارد. ھمچنوجود   یا شبھه و  کش
  یبرا گریبود، د  روشن  حق  یرا وقتیز  ستین  شان برای  یوھشکارند، نک دهیو نسنج  تأمل یب

  هک  یدر امر حق  ر و تأملکماند و اصوال ف ینم  یباق  یمجال  چی، ھ ر و تأملکو ف  شهیو اند  یرأ
  محل  آن  مقابل  نقطه  هک چنان  است  وھشکو ن  مذمت  ، خود مستوجب است  یو آفتاب  روشن

  به  راجع  فیشر  ثیدر حد ص خدا  رسول  هک  است  لیدل  نیھم باشد، به یم  شیستا
  هک نیمگر ا  ردمکن  دعوت  اسالم  یسو را به  سک  چیھ« فرمودند: س  قیر صدکابوب  شیستا
 ».را شدیپذ  تأمل یرد و بکن  یدرنگ  چیھ  هکر کابوب بود، جز  یدرنگ  شیبرا

ِ إِْن َطَرْدُ�ُهمْ ﴿ ِ� ِمَن ا�َّ ُرونَ  َوَ�ا قَوِْم َمْن َ�نُْ�ُ فََ� تََذكَّ
َ
 .]۳۰[ھود:  ﴾٣٠أ

 »رد؟کخواھد   یاریمرا در برابر خداوند   یسک  ، چه نمکرا طرد   اگر آنان ! من  قوم  یو ا«
  برافراشتن  یمرا برا أ خداوند  هک  یدعوت  و اجابت  مانیا  یسو به  شانیا  هک یدر حال
  سبب ، فقرا به نیاند؟ بنابرا جسته  یشیو پ  گرفته  ، سبقت است  فرستاده  آن  پرچم

و   راندن طرد و  تر و سزاوارترند تا به ستهیشا  مقام  عیو ترف  رامکا  ، به مانیدر ا  یشدستیپ



 ٢٠٣  سوره هود

  شیدر پ  یا هیرو  چنان  گر با آنانید  یسک،  أل  یخدا  قح  به  جز جاھالن  پس  اھانت
از خدا   جاھالن  صف  به  ، چگونه ھستم أ خدا  فرستاده  هک یدرحال  رد و منیگ ینم

 أ مرا در برابر خداوند  یسک  ، چه بشوم  تیمعص  نیا  بکاگر مرت  ی؟ وانگھ وندمیخبر بپ یب
ا و ی، اولأ خدا  طاعت  یسو به شتابگر  مؤمنان  هک  ستین  یکرا شیرد زکخواھد   یاری

  یبد  آنان  به  اگر من  نباشند پس  یزیچ  کو مال  ر بودهیفق  هکاند، ھر چند  یو  دوستان
مرا   یسک  چه  وقت  خواھد بود، آن  من  قھار خصم  یا خدانیقی،  مینما  و طردشان  نمک

  بهھرکس   هکد یفھم یو نم »دیریگ ینم ا پندیآ«رد؟ کخواھد  یاریاو   در برابر مجازات
 رد؟یقرار گ  لیو تجل  رامکد مورد ایبا  هکطرد شود بل دیآورد، نبا  مانیا أ خداوند

 ص  امبرانیپ  ، از خاتم ھمانندشان  افرانک  ھمانند خواسته ÷  نوح  قوم  خواسته  نیا
  باشد و به  داشته  یمخصوص  نشست  قوم  و با اشراف  ردهکضعفا را از خود طرد   هک  است
 شود.  لیقا  ژهیو  یو منزلت  شأن  آنان

قُوُل ﴿
َ
قُوُل إِّ�ِ َملٌَك َوَ� أ

َ
ْعلَُم الَْغيَْب َوَ� أ

َ
ِ َوَ� أ قُوُل لَُ�ْم ِعنِْدي َخَزا�ُِن ا�َّ

َ
َوَ� أ

ُ َخْ�ًا ْ�ُيُنُ�ْم لَْن يُْؤ�َِيُهُم ا�َّ
َ
ِيَن تَزَْدرِي أ   لِ�َّ

َ
ُ أ �ُْفِسِهمْ ا�َّ

َ
إِّ�ِ إًِذا لَِمَن  ْعلَُم بَِما ِ� �

الِِم�َ   .]۳۱[ھود:  ﴾٣١الظَّ

  تا به » است  من  شیخدا پ  یھا نهیگنج  هک  میگو یشما نم  و به«افزود:  ÷  نوح
 ، بر دروغگو در من  آن  افتنیشما با ن  هک  شوم  یرا مدع  یلتیخود فض  یبرا  قیطر  نیا

و «  است  یو  یروز  یھا نهی: گنجأ خدا  یھا نهید. مراد از گنجیینما  استدالل  بودنم

بر  و  دانم یرا م أ خداوند  بیغ  هک  ز ندارمیادعا را ن  نی: ا یعنی » دانم یز نمین  بیغ
  ھشداردھنده  : من هک  میگو یشما نم  به  نیجز ا  هکبل  میدانا  شیخو  روانیار پک  نھان

ما تو را   هکد ییشما بگو تا » ام فرشته  من  هک«شما   به » میگو یو نم«  و بس  ھستم  یارکآش
  در آنان  یخوار  شما به  دگانید  هک  یسانک  و درباره«  مینیب ینم  شیمانند خو  یجز بشر

نخواھد   یریخ  چیھ  شانیبد خدا ھرگز  هک  میگو ینم« أل  یخدا  به  از مؤمنان »نگرد یم

  است  داده  ر و نعمتیخ  آنان  ، به مانیا گوھر  دنیبا بخش  أل  یخدا  گمان یب  هکبل »داد
در   میعظ  یپاداش  هب  آنھاست  دھنده  پاداش ا ویدر دن  آنھاست  دھنده  یا برترنیقیو او 

در   پس » داناتر است«  و اخالص  مانیا  از صدق » آنھاست ریدر ضم  آنچه  خدا به«  آخرت
باشد،   داشته وجود  یریخ  ھایشان دل: اگر در  یعنیدھد.  یم آنھا پاداش  به  آن  قبال



 تفسیر انوار القرآن  ٢٠٤

  فیآنھا ضع  هکامر   نیادارد و  یم  یارزان  آنان خود به  ، از فضل آن  مطابق  أل  یا خداقطع
  نیجز او اگر   ستین  بر آنان  شیھا نعمت  زشیو ر  یالھ  دادودھش  ھرگز مانع رند،یو فق
 و  ردهکرا طرد   شانی: اگر ا یعنی »بود  خواھم  ارانکاز ستم  صورت  در آن  من« : میبگو

دھد ـ در  ینم  یر و نعمتیخ  شانیا  ھرگز به أ خداوند  هک  میو بگو  رمیرا نپذ  مانشانیا
 بود.  خواھم  ارانکستم از  کش یـ ب  ندارم  یعلم  چیھ  است  رشانیدر ضم  بدانچه  هک  یحال

 خود،  نرم  حال  نیو در ع  ، قاطع مانهیک، ح غیبل  یھا با پاسخ  گونه  نیا ÷  نوح
 رد.کرا رد   شان سخنان

تَِنا بَِما تَعُِدنَا إِْن ُكنَْت مَِن ﴿
ْ
ْ�َ�َْت ِجَداَ�َا فَأ

َ
قَالُوا يَا نُوُح قَْد َجاَدْ�ََنا فَأ

ادِ�ِ�َ   .]۳۲[ھود:  ﴾٣٢الصَّ
 : یعنی » یردک  جدال  ار ھمیو بس  یردک  دلهبا ما مجا  یراست به ! نوح  یگفتند: ا«

،  ازعذاب » یدھ یم  ما وعده  را به  آنچه  پس«  یردک  دفع  یحجت  ما را با ھر گونه  سخنان
بر ما   آن  فرودآمدن ز ازیخود ن  ییو از سو  یترسان یم  سو ما را از آن کیاز   هک  ھمان

 . شیخو  وعده  نیدر ا » یھست  انیاور، اگر از راستگویما ب  یبرا«  یکمنایب

�ُْتْم بُِمْعِجزِ�نَ ﴿
َ
ُ إِْن َشاَء َوَما � �ِيُ�ْم بِهِ ا�َّ

ْ
َما يَأ  .]۳۳[ھود:  ﴾٣٣قَاَل إِ�َّ

  را بر شما به  آن  چه »آورد یشما م  یرا برا  اگر بخواھد آن  هک  : تنھا خداست گفت«
  یسکار یدراخت  هکبل  ستین  ار منیدر اخت  عذاب  آوردن  ر. پسیتأخ  به  بفرستد، چه  لیتعج

  اراده  تحقق  بازداشتن  توان  هک »دیستین  نندهکو شما عاجز«د یھست  یر وکشما من  هک  است
  یرفتن  از خود، از دست  ا دفاعی  ختنیبا گر  هکد ید و بدانیباش  را در مورد خود داشته  یالھ
 د.یاو ھست  اراده و  و علم  د، در قلمرو قدرتیباش  هکھر جا   هکد بلیستین  ھم

ْن ُ�ْغوَِ�ُ�مْ ﴿
َ
ُ يُرِ�ُد أ نَْصَح لَُ�ْم إِْن َ�َن ا�َّ

َ
ْن �

َ
َردُْت أ

َ
ُهَو  َوَ� َ�نَْفُعُ�ْم نُْصِ� إِْن أ

 .]۳۴[ھود:  ﴾٣٤َر�ُُّ�ْم �َ�ْهِ تُرَْجُعونَ 
از  »ندک  گمراه«  بر و ستمتانک  سبب  به »شما را  هکباشد   و اگر خدا خواسته«

و   حتینص  حق  را براساس  آن  هک » من  حتینص«  حق  ند از راهکو جدا   تیرشد و ھدا  راه
شما نثار  ـ به  قتیحق  ردنک  و روشن  رسالت  ـ با ابالغ أ خدا  یبرا  یخواھ ریخ
شما را «  ھم باز » بخشد اگر بخواھم یشما سود نم  به«  ام ردهکنثار   ار ھمیو بس  ام ردهک

او پروردگار «دارد؟   اراده  شما چه  درباره أ خداوند  هک  دانم ینم  و من » نمک  حتینص



 ٢٠٥  سوره هود

و «  اوست  یسو به  مفوض ار او ویدر اخت  ھمه  نمودن  و راه  ردنک  گمراه  پس » شماست
 دھد. یجزا م  اعمالتان  شما را در قبال  پس» دیشو یم  دهیاو بازگردان  یسو به

اهُ ﴿ ْم َ�ُقولُوَن اْ�َ�َ
َ
ا ُ�ْرُِمونَ  أ نَا بَرِيٌء مِمَّ

َ
�ْتُُه َ�َعَ�َّ إِْجَراِ� َو�  ﴾٣٥قُْل إِِن اْ�َ�َ

 .]۳۵[ھود: 

 ص محمد  رفتار قوم  هکد یآ یم  یا معترضه  هی، آ÷  نوح  داستان  انهیدر م  نونکا
ا ی:آ یعنی»  است  را بر بسته  ند آنیگو یا میآ«برد:  یم  سؤالر یز  به  حق  یداع  را در قبال

بگو: « ؟ است  را از نزد خود بر بسته ÷  نوح  داستان ص ند: محمدیگو یم  هکفار مک

و »  من  گناه  صورت  در آن«  میعظ  است  یجرم  نیا»  باشم  ردهک  سر ھم  دروغ  را به  اگر آن
د یدھ یم  نسبت  من  به  هک  یاز جرم  من  یول  است  خود من  بر عھده«  رد منکعمل  یجزا

  ر خود شماستیبانگیگر ، من  شما در باره  یافترا  نیبار ا خفت  ، فرجام نیبنابرا » نارمکبر 
 . نارمکزار و بریب  از آن  و من

نَُّه لَْن يُْؤمَِن ِمْن قَْومَِك إِ�َّ َمْن قَْد آمَ ﴿
َ
وِ�َ إَِ� نُوٍح �

ُ
َن فََ� تَبَْت�ِْس بَِما َ�نُوا َوأ
 .]۳۶[ھود:  ﴾٣٦َ�ْفَعلُونَ 

 اند آورده  مانیا  نونکتا  هک  یسانکتو جز   از قوم  هکشد   فرستاده  یوح  نوح  یسو و به«

 را از ÷  ، نوح خبر قاطع  نیبا ا  یتعال  حق »نخواھد آورد  مانیا  یسکھرگز 
شود.   آماده  نجات  یو برا  برداشته  دست  دعوتشانرد تا از ک  وسیمأ  آوردنشان مانیا

  مانیا  وقت  تا آن  هک  یسانک  مانیرا از ا ÷  ، نوحأ خداوند  سخن  نی، ا نیبنابرا
  گاه  هک  وبدان »مخور  ردند اندوهک یم  آنچه  سبب  به  پس«ند ک ید میبودند، نوم  اوردهین

  به  خوردن  : اندوه . ابتئاس است  دهیرس فرا  ردشانکعمل  سبب  به  از دشمنانت  انتقام
 . است  یو دشوار  یسخت
حفظ  ما و با  دگانید  شیرا پ  یشتک:  یعنی »را بساز  یشتکما   یوح  ر نظر ما و بهیو ز«

،  میفرست یم  یوح  آن  ساختن  تیفیکتو از   یسو به  هک  آنچه  ما و براساس  تیو حما
  به». گز بود پنجاه  آن  صد گز و عرضیس ÷  نوح  یشتک  طول«د: یگو یم  بساز. قتاده

  به  نیریز  طبقه گز،  ده  بود، ھر طبقه  طبقه  گز در سه  یس  آن  گر: ارتفاعید  یقول
  یفوقان  انسانھا و طبقه  به  یانیم  ، طبقه داشت  اختصاص  یوحش  واناتیو ح  انیچھارپا

  یبرا  : از من یعنی » یمگو  سخن  اند، با من ردهک  ستم  هک یسانک  و در باب«.  پرندگان  به
  مکو ح »ھستند  یشدن غرق  آنان  هکچرا«  نکن  و شفاعت  مھلت  درخواست  آنان



 تفسیر انوار القرآن  ٢٠٦

  رفته  بدان  ما ھم  برگشت یب  یوقضا  صادر شده  آنان  یما برا  از جانب  غرق  به  تیومکمح
  نییتع  هک  یا در وقتقطع  و آنان  ستین  ر آنیتأخ ای  دفع  یسو به  یراھ  چیھ  پس  است
 ھستند.  یشدن ، غرق است  شده

قَاَل إِْن �َْسَخُروا ِمنَّا فَإِنَّا  َوَ�ْصَنُع الُْفلَْك َوُ�ََّما َمرَّ َعلَيْهِ َمَ�ٌ ِمْن قَوِْمهِ َسِخُروا ِمنْهُ ﴿
 .]۳۸[ھود:  ﴾٣٨�َْسَخُر ِمنُْ�ْم َكَما �َْسَخُرونَ 

از   یاشراف  هکو ھربار «رد ک  آن  ساختن  به  : شروع یعنی » ساخت یرا م  یشتک  و نوح«

بعد از  ! نوح  یگفتند: ا یو م »ردندک یم  گذشتند، او را مسخره یم  یشتک  او بر آن  قوم
، آخر  یساز یم  یشتک  یکگفتند: شگفتا! در خش یا می ! یا نجار شده  نونکا ، نبوت

  امروز به »دینک یم : اگر ما را مسخره  گفت یم«شود؟  یشناور م  چگونه  یکدر خش  یشتک
  میخواھ  د، مسخرهینک یم  مسخره  هک  گونه ز شما را ھمانیما ن«  یشتک  ساختن  سبب

 . در توفان  شدنتان  غرق  ھنگام  ، به ابعذ  یدر فردا »ردک

�ِيهِ َعَذاٌب ﴿
ْ
 .]۳۹[ھود:  ﴾٣٩ُ�ْزِ�هِ َوَ�ِحلُّ َعلَيْهِ َعَذاٌب ُمقِيمٌ فََسوَْف َ�ْعلَُموَن َمْن يَأ

 »سازد  خوارش  هکد یآ یم  یعذاب  یسک  بر سر چه  هک  د دانستیخواھ  یزود به  پس«
دار یپا  ھمانا عذاب  هک »دیآ یدار فرود میپا  یو بر او عذاب«  استیدر دن  شدن  ، غرق وآن

 ؟. است  در آخرت  دوزخ

ْهلََك إِ�َّ َح�َّ ﴿
َ
ٍ َزوَْجْ�ِ اثْنَْ�ِ َوأ

ْمُرنَا َوفَاَر ا�َّنُّوُر قُلَْنا اْ�ِْل �ِيَها ِمْن ُ�ّ
َ
إِذَا َجاَء أ

 .]۴۰[ھود:  ﴾٤٠َوَما آَمَن َمَعُه إِ�َّ قَلِيٌل  َمْن َسَبَق َعلَيْهِ الَْقْوُل َوَمْن آَمنَ 
  چنان  : آب یعنی »ردک  د و تنور فورانیدر رس«ما   : عذاب یعنی »ما  فرمان  هک  گاه تا آن«

  ستین  یینانوا : مراد تنور یقول  رد. بهک  فوران  ییاز تنور نانوا  یحت  هک  گرفت  جوشش
از ھر   یشتک: در  میگفت« بود  آغاز توفان  نشانه  آن  و فوران  است  نیزم  یمراد رو  هکبل

و   نک  را حمل  دو نر و ماده«  نیزم  یرو  واناتیح  از اصناف  ی: از ھر صنف یعنی » یجنس
  مگر آن«بودند   وھمسرانشان  ، فرزندانش یھمسر و  شامل  شانیا» را  ات ز خانوادهین

  نکن  ، او را حمل است  شدگان غرق از  هک » است  بر او مقرر شده  شیما از پ  مکح  هک  یسک
  اراده  فر را بهکاو   هکامر   نیا  به  علم  یرو مگر از  بر او مقرر نشده  مکح  نیا  هک  و بدان

.  با تو از قومت »اند آورده  مانیا  هکرا   یسانک«  یشتکدر »و بردار«ند ک یم  انتخاب  شیخو
  به  هک  یسانک  به  را نسبت ÷  با نوح  ھمراه  آورندگان  مانیا  قلت  سبحان  یخدا  سپس

  اوردهین  مانیا  یکاند  و با او جز عده«د: یفرما یم  نموده  وصف بودند  دهیفر ورزک  یو
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  ینامھا  به ÷  نوح  از پسران  تن  سه  هکبودند   ھشتاد تن  آنان : ھمه یقول  به »بودند
 قرارداشتند.  آنان  ز در جملهین  شان ھمسران با  افثیو   ، حام سام

ِ َ�َْراَها ﴿  .]۴۱[ھود:  ﴾٤١إِنَّ َرّ�ِ لََغُفوٌر رَِحيمٌ  َوُمرَْساَهاَوقَاَل اْرَكُبوا �ِيَها �ِْسِم ا�َّ

و   شدنش  روان  خداست  نام  د، بهیسوار شو  یشتکدر « ÷  نوح » و گفت«

  ، به آن  انیاز پا  پس  و لنگر انداختنش  در توفان  یشتک  شدن  روان»  لنگرانداختنش
  را متوجه  تا آنان  را گفت  سخن  نی. ا است  یو  و رحمت  لطف  و به أ خدا نام

 را  با اخالص  مؤمنان  گناھان  است » آمرزنده  ھمانا پروردگار من«بگرداند   یالھ  الطاف
 و  واناتیح  بشر و نسل  نسل  یبقا  یبرا  گروه  نیا  دادن  نجات  هک » است  مھربان«

و   یرد، از مھربانک  حمل  بعد از طوفان  یشتکآنھا را با خود در  ÷  نوح  هک  یجانداران
  نام  ، بردن÷  نوح  سنت  یبر مبنا  هک  ر استکذ  انی. شا است  یو  شیو بخشا  فضل
  مستحب  یگرید  یسوار  لهیا ھر وسی  یشتکبر   در آغاز سوارشدن أ خدا

ـ   از غرق  امتم  امان«اند:  فرموده  فیشر  ثیدر حد ص خدا  رسول  هک چنان است

َ ٱَوَما قََدُرواْ ﴿ امللك اهللا بسمند: یبگو  هک  است  نیشوند ـ ا یسوار م  یشتک  به  هک یوقت َّ� 
 ِ نَزَل  ۦٓ َحقَّ قَۡدرِه

َ
ُ ٱإِۡذ قَالُواْ َمآ أ نَزَل  �َّ

َ
ءٖ� قُۡل َمۡن أ ٰ �ََ�ٖ ّمِن َ�ۡ ِيٱ لِۡكَ�َٰب ٱَ�َ  ۦَجآَء بِهِ  �َّ

ا لَۡم  ۡمُتمقََراِطيَس ُ�ۡبُدوَ�َها َوُ�ُۡفوَن َكثِٗ�ۖ� وَُعّلِ  ۥُموَ�ٰ نُوٗر� وَُهٗدى ّلِلنَّاِس� َ�َۡعلُونَهُ  مَّ
نُتۡم َوَ�ٓ َءابَآؤُُ�ۡمۖ قُِل 

َ
ْ أ ۖ ٱَ�ۡعلَُمٓوا ُ َوقَاَل ﴿ ،»۹۱ انعام/« ﴾ُ�مَّ َذرُۡهۡم ِ� َخوِۡضِهۡم يَلَۡعُبونَ  �َّ

ْ ٱ ِ ٱَها � �ِي ۡرَكُبوا  ». ﴾َ�ۡ�ٮَٰها َوُمۡرَسٮَٰهاۚٓ إِنَّ َرّ�ِ لََغُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ

ِ إِ�َّ َمْن  قَاَل َسآوِي إَِ� َجَبٍل َ�ْعِصُمِ� ِمَن الَْماءِ ﴿ ْمرِ ا�َّ
َ
قَاَل َ� َ�ِصَم اْ�َوَْم ِمْن أ

 .]۴۳[ھود:  ﴾٤٣�َ وََحاَل بَيَْنُهَما الَْمْوُج فََ�َن ِمَن الُْمْغَر�ِ  رَِحمَ 
و   ھول  انگر شدتیر، بیتعب  نیا »برد یآسا م  وهک  یموج  انیرا در م  ، آنان یشتک  و آن«

  یول بود  و پوشانده  را فراگرفته  نیزم  یرو  تمام  هک  است  یتوفان  یرومندیھراسھا و ن
  بیمھ  توفان  آن  رغم  را به  آن  نانیو سرنش  یشتک  شیخو  و رحمت  فضل  به أ خداوند

  داشت  نگه  سالمت بود، به  را فرا گرفته  نیسرتاسر زم  هکر کیپ  وهک  یموجھا  آن  و در دل
  افرانک  ، و او از جمله نعانک  یپسر و  نیا  : نام یقول  به »در داد  را بانگ  ، پسرش و نوح«

  هک  ینحو  ، به انشکیو نزد  از قوم »بود  ینارکدر   هک«بود   : او از منافقان یقول  بود. و به
  یقول  بود. به  دهینرس  یو  گوش  د... بهیشو سوار  : در آن گفت  هک ÷  نوح  سخن  نیا



 تفسیر انوار القرآن  ٢٠٨

او   به  خطاب ÷  وحن ! ی. آر پدرش  نیاز د بود  ینارک: او در  است  نیا  یگر معنید
،  یشتکاز   در خارج »مباش  افرانکبا ما سوار شو و با  ! من  کپسر  یا«درداد:   بانگ  نیچن

  به  توفان  هکباور بود   نیبر ا  شوند. اما او جاھالنه ینابود م را آنان یز  مباش  آنان  نیا بر دی
  برم یم  پناه  یوھک  یسو به  یزود  : به تگف«:  پدرش  ، در پاسخ نیرسد بنابرا یوھھا نمک  قله

:  گفت  نوح«باز دارد   در آب  شدن  مرا از غرق  ارتفاعش : با یعنی »دارد  نگاه  مرا از آب  هک
  در آن  هک  است  یروز  نیرا ایز » ستیخدا ن  از عذاب  یا دارنده  نگاه  چیھ امروز
  نکی: ل یعنی »ندک  رحم  یخدا بر و  هک  یسکمگر «وندد یپ یم  تحقق  به  یھمگان  عذاب

 دارد و یم  نگاه  شیخو  تیحما  او را در پناهباشد،   ردهک  رحم  یبر و أ خدا  هک یسک
  آن  انیم  موج«  هکبود   ھنگام  نیدر ا »و«  نانند و بسینش یشتکفقط   شدگان رحمت  نیا

و   نوح  انیم  هک  آسا گشت  کو فل  بزرگ  فراز آمد و چنان  : امواج یعنی »شد  لیدو حا
  شدگان  غرق ، از پس«  دشوار گشت  رقاز غ  یو  ، نجات نید و بنابرایگرد  لیحا  پسرش

ھا  وهک  از قله  لیما ھشتاد  یقول  گز، و به  پانزده  آب  امواج«ند: ک یم  ر نقلیثک ابن »شد
 ». گرفت  ارتفاع

ْمُر َواْسَتوَْت َ�َ ﴿
َ
قْلِِ� وَِ�يَض الَْماُء َوقُِ�َ اْ�

َ
رُْض ابْلَِ� َماَءِك َوَ�ا َسَماُء أ

َ
َو�ِيَل يَا أ

الِِم�َ  اْ�ُودِيِّ   .]۴۴[ھود:  ﴾٤٤َو�ِيَل ُ�ْعًدا لِلَْقوِْم الظَّ
  عادتا وبه  نیزم  هک  گونه آن  ، نه بارهکی  به »خود را فروبر  آب ! نیزم  یشد: ا  و گفته«
  أقلع«شود:  یم . گفته  دنیاز بار » ! بازمان آسمان  یو ا«برد  یرا در خود فرو م  آب  جیتدر

  آب:  یعنی »شد  ساخته  مک  و آب«ستد یباز ا  دنیاز بار  هک  گاه آن» باز ماند  باران :المطر!
  سرانجام  ار بهک:  یعنی »شد  گزارده  و فرمان«شد   کتا خش  استکرد و فروک  شکفرو

قرار   یجود  وهکبر   یشتکو «رد ک نابود  یرا جملگ ÷  نوح  قوم أ د و خداوندیخود رس

 أل  یخدا  هک  میشو یادآور می.  است»  موصل«  یکیدر نزد  معروف  یوھک:  یجود » گرفت
باشد و   ندگانیآ  یبرا  یا و نشانه  رد تا عبرتکابقا   یجود  وهکرا بر  ÷  نوح  یشتک
 اند. دهید را  آن  امت  نیا  انینیشیپ

اما   رهیالجز در  است  یوھک  یجود«د: یگو یم»  االساس«ر یدر تفس  ید حویسع  خیش
  هک  است  ی. گفتن است»  آرارات«  وهک،  وهک  آن  هک  است  آمده»  نیوکت«در سفر 

  یشگیھم  معجزه  هکرا   نوح  یشتک  یایـ بقا  اوشگرانکاز   یکیاز آنھا   ھا ـ و قبل ماھواره
  قتاده».  اعلم للهوا اند. ردهک  شفک  ارمنستان  یھا وهکاز   یوھک، در  است  حق  نید
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سوار شدند و صد و   بر آن  رجب  ، در ماه یشتک  نانیگر سرنشیو د ÷  نوح«د: یگو یم
را   تیروا  نیا». آمدند  رونیب  یشتکسر بردند و در روز عاشورا از   به  روز را در آن  پنجاه

 ».ارکستم  قوم بر  شد: مرگ  و گفته«ند. ک ید مییز تأین  مرفوع  یثیحد

از   یگاھی، در جا فهیشر  هیآ  نیا  هک نینظر دارند بر ا  اتفاق  یجملگ  بالغت  یعلما
و   بالغت  فنون  انیتوانا  گنجد و توان ینم  در وصف  هکقرار دارد   و بالغت  فصاحت

  به  عرصه  نیا در  یحت  هک  یسخن  ، از آوردن لغت  علم  شاھنگانیو پ  انیب  علم  داندارانیم

  به«د: یگو یم» طيالبحراملح«ر یدر تفس  یدیتوح  انی. ابوح باشد، عاجز است  کینزد  آن
  از انواع  نوع  کیو ستیب  درآن  یشتر ندارد ولیلفظ ب  ، نوزده فهیشر  هیآ  نیا  هک آن  رغم

،  ، ارداف لی، تمث ، اشاره مجاز، استعاره ، ، مطابقت : مناسبت ، از جمله است  گرد آمده  عیبد
را بر شواھد   انواع  نیاز ا  کیھر   انی، ابوح»و...  وصف  ، مساوات ضاحی، ا ، احتراس لیتعل
 .١ است  ردهک  قیتطب  هیآ  نیدر ا  آن

ْحَ�ُم ﴿
َ
نَْت أ

َ
ْهِ� �نَّ وَْعَدَك اْ�َقُّ َو�

َ
َونَاَدى نُوٌح َر�َُّه َ�َقاَل رَّبِ إِنَّ ابِْ� ِمْن أ

 .]۴۵[ھود:  ﴾٤٥اْ�َاكِِم�َ 
:او از  یعنی » است  من  از اھل  پسرم : پروردگارا! پروردگار خود را آواز داد و گفت  و نوح«

ۡهلَك﴿ : ات فرموده  نیرا با ا  آنان  تو نجات  هک  است  یسانک  ھمان
َ
  وعده من  به ﴾َوأ

  نیو تو بھتر«  ستین  یخالف  چیھ  در آن  هک » است  تو راست  وعده  و البته«  یا داده
 . ینندگانک  مکح  نیتر و عادل  نی: تو داناتر یعنی » ینندگانک مکح

ْهلَِك ﴿
َ
لِْن َما لَيَْس لََك بِهِ  إِنَُّه َ�َمٌل َ�ْ�ُ َصالٍِح  قَاَل يَا نُوُح إِنَُّه لَيَْس ِمْن أ

َ
فََ� �َْس�

ْن تَُ�وَن مَِن اْ�َاهِلِ�َ  ِعلْمٌ 
َ
ِعُظَك أ

َ
 .]۴۶[ھود:  ﴾٤٦إِّ�ِ أ

  من  هک » ستیتو ن  او از اھل  قتیدر حق ! نوح  یفرمود: ا«  یو  در پاسخ ألپروردگار 
و از تو   آورده  مانیتو ا  به  هک  است  نبوده  یسانکرا او از یز  ام را داده  آنان  نجات  وعده

در   قرابت  نه  است  نید در  مورد اعتبار، قرابت  و قرابت  یکینزد  اند پس ردهک  یرویپ
  یی، گو شده  غرق  ستیناشا ردارکاو در   هک  از بس » است  ستیناشا  یھمانا او عمل«  نسب

  نیا  و مذمت  وھشکدر ن  مبالغه یایر، گویتعب  نیا  . پس است  ستیناشا  عمل  نیخود ع
را با تو   ستیناشا  ھرگز عمل  هک یدان یم ! نوح  ی: تو ا یعنیباشد.  یم ÷  فرزند نوح

                                           
 .»۲۲۷/۵البحرالمحیط «تفسیر   حاشیه  کنید به  نگاه -١
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  هک  یا ، خانواده ستیتو ن  سانکو   از خانواده  قتی، او در حق ستین  یو مناسبت  نسبت
  ، فقط آن دعوت  نیا  یاند. بر مبنا ردهک دعوت   آن  لیکتش  یسو به † خدا  امبرانیپ

برقرار  أ خدا  به  مؤمنان  انیم  هکود خواھد ب  یقیوجود حق  یپابرجا و دارا  یا رابطه
  و مواالت  یدوست  رابطه  دشمنانش  انیو م أ خدا  دوستان  انیباشد لذا اگر م  شده

  هکرا   یزیچ  پس«شود  یم  اعالم  شده  و قطع  است  قبول  رقابلیغ  رابطه  ، آن وجود داشت

  مؤمن  ندتفرز  هکبود   رفته  من  یازل  : اگر در علم یعنی » مخواه  ، از من یندار  علم  بدان
  هک  است  ییدعا  ز بودنیجا  بر عدم  لیدل  هیآ  نی. ا دادم یم  نجات او را  گمان ی، ب است

  مبادا از نادانان  هک  دھم یتو اندرز م  به  من«دارد   علم  با شرع  آن  مطابقت عدم  به  انسان

 را  یزیچ  و از من  یباش  از نادانان  هک نیرا از ا تو  من !÷  نوح  ی: ا یعنی » یباش
 . باش  با عمل  از عالمان  هکبل  دارم ی، بر حذر م ستیروا ن  تیبرا  آن  خواستن  هک  یبخواھ

  نبوده أ خداوند  یرضا  مطابق  درخواستش  نیا  هک  دانست ÷  نوح  و چون
  یخطا  به  درنگ ی، ب برده یسر م به  او در آن  هک  بوده  یاز گمان  یناش  هکبل

 رد: ک  و رحمت  مغفرت  نمود و طلب  اعتراف  شیخو

لََك َما لَيَْس ِ� بِهِ ِعلْمٌ ﴿
َ
ْس�

َ
ْن أ

َ
ُعوذُ بَِك أ

َ
ُ�ْن  قَاَل رَّبِ إِّ�ِ أ

َ
��َّ َ�ْغفِْر ِ� َوتَرَْ�ِْ� أ

 .]۴۷[ھود:  ﴾٤٧ِمَن اْ�َاِ�ِ�نَ 

از تو   هک از آن  برم یم  تو پناه  به  ھمانا من ! پروردگار من  یا« ÷  نوح » گفت«

  یعلم  آن  ز بودنیو جا  یدرست  : به یعنی » ندارم  علم  بدان  هک«  ندهیدر آ » بخواھم  یزیچ
گاھ  یاز رو  هکرا   آنچه  گناه » یامرزین  و اگر بر من«  دارمن  از تو  یعلم یو ب  یناآ

خود و   در اعمال » باشم  ارانکانیاز ز«  ام توبه  رفتنیبا پذ » ینکن  رحم  من  و به«  ام خواسته
 برد.  نخواھم  یسود  چیخود ھ  از اعمال

ْن َمَعَك ﴿ َمٍ� مِمَّ
ُ
َمٌم َسُنَمّتُِعُهْم  �ِيَل يَا نُوُح اْهبِْط �َِسَ�ٍ� مِنَّا َوَ�َرَ�ٍت َعلَيَْك َوَ�َ أ

ُ
َوأ

ِ�مٌ 
َ
ُهْم ِمنَّا َعَذاٌب أ  .]۴۸[ھود:  ﴾٤٨ُ�مَّ َ�َمسُّ

را یھموار ز  نیزم  یسو به  وهکا از ی،  نیزم  یسو به  یشتکاز  » یفرودآ ! نوح  یشد: ا  گفته«
  از جانب  یبا سالم«  یفرودآ ! یشد. آر  کد و خشیرا فروبلع  پروردگار آبش  فرمان  به  نیزم

: با  یعنی » ییھا تکو با بر«  املک  یمنیا با ایما،   از جانب  ی: با درود و سالم یعنی »ما
 ،÷  نوح  در حق  اتکبر  نیو ا »بر تو  آمده فرود«  یا ابندهی و رشد  ندهیدار، فزایپا  یھا نعمت

 »و«اند  یو  از نسل  نید  و ائمه † ایثر انبکا  هک  یطور ، به و تبار اوست  نسل  یاریبس



 ٢١١  سوره هود

  از نسل  هکھستند  ییمراد امتھا »تو  از ھمراھان  ییھا بر امت«  فرود آمده  ییھا تکبا بر
ر یتعب  نیا  نیند، ھمچنیآ یوجود م  به  یشتکدر  ÷  نوح  ھمراھان  مختلف  یھا شاخه
  یعنیز امتھا، یرا آنھا نیشود ز یز مین ÷  نوح  یشتکبر   شده  حمل  واناتیح  شامل
گرند ید  ییھا و امت«بودند   از جانوران  و جداگانه  گون گونه  یو انواع  مختلف  یھا گروه

  در آخرت »ما  از جانب  آنان  به  ، سپس مینک یم مند ا بھرهیرا در دن  آنان  یزود  به  هک
  هکاند   امتیتا روز ق  ادشدهی  یامتھا  از نسل  ییھا گروه مراد: »رسد یم  کدردنا  یعذاب«
در   یسازد ول یمند و برخوردار م ا بھرهیرا در دن  آنان أ خداوند  شوند. پس یافر مک

 ندارند.  یا بھره  آخرت

�َْباءِ الَْغيِْب نُوِحيَها إَِ�َْك ﴿
َ
نَْت َوَ� قَْوُمَك مِْن َ�بِْل َهَذا تِلَْك مِْن �

َ
 َما ُكنَْت َ�ْعلَُمَها �

 .]۴۹[ھود:  ﴾٤٩إِنَّ الَْعاقَِبَة لِلُْمتَّقِ�َ  فَاْصِ�ْ 

 از  شی. پ مینک یم  یتو وح  را به  آن  هک  است  بیاز اخبار غ« ÷  نوح  داستان » نیا«

را  آن »تو  قوم  و نه« ص محمد  یا » یدانست یرا م  تو آن  نه«  ما در قرآن  یوح » نیا
  قتیحق  یایگو  هک  شگرف  لیتفص  نیتو با ا  یاز سو  داستان  نیا  انیب  دانستند. پس یم

  یھست أ خداوند  بر حق  تو رسول  هکامر   نیخرد بر ا  اھل  یبرا  است  یلی، خود دل است

صبر  ÷  نوح  هک چنان  ینیب یم فار زمانت کاز   هک  بر آنچه !ص محمد  یا » نکصبر   پس«
:  یعنی » است  شگانیتقواپ  از آن«  ا وآخرتیدر دن  دهیو پسند  کین » عاقبت  گمان یب«رد ک

  فرجام  هک  گونه دارند، ھمان  مانیا †  امبرانیپ  امیپ  به  هک  است  یخداترسان  از آن
 بود.  ھمراھش  انیو متق ÷  نوح  از آن  کین

َخاُهْم ُهوًدا﴿
َ
َ َما لَُ�ْم مِْن إَِ�ٍ َ�ْ�ُهُ  �َ� َ�ٍد أ �ْتُْم إِ�َّ  قَاَل يَا قَوِْم اْ�ُبُدوا ا�َّ

َ
إِْن �

ونَ   .]۵۰[ھود:  ﴾٥٠ُمْفَ�ُ
 بودند  منی  احقاف  نکسا  هکعاد   لهیقب  یسو ه: ب یعنی »عاد  یسو به  میو فرستاد«

 ! من  قوم  ی: ا گفت«آنھا بود   لهیقب  یاز اعضا  تن  کی ÷ را ھودیز »ھود را  برادرشان«

با  »دیستین  نندهک، شما جز افترا ستیشما ن  یبرا  یمعبود  چید، جز او ھیخدا را بپرست
 . یو  به  تیالوھ  حقوق  خدا و دادن  نام  به  آن  دنیو نام  گانهی  یجز خدا  یمعبود  گرفتن

ْجًرا﴿
َ
لُُ�ْم َعلَيْهِ أ

َ
ْس�

َ
ِي َ�َطَرِ�  يَا قَوِْم َ� أ ْجرَِي إِ�َّ َ�َ ا�َّ

َ
فََ� َ�ْعقِلُونَ  إِْن أ

َ
 ﴾٥١أ

 .]۵۱[ھود: 



 تفسیر انوار القرآن  ٢١٢

  دھم یشما م به  هک  یو اندرز  نمک یشما م  به  هک  یغیبلت » نیا  یبرا ! من  قوم  یا«
را   از شما، رسالتم  یپاداش  چیھ  چشمداشت یو ب » نمک ینم  از شما درخواست  یپاداش«

مرا   هک  اوست و » ستی، ن است  دهیمرا آفر  هک یسک  جز بر عھده  من  پاداش«  مینما یم  ابالغ
را رد   یسک  حتینص  یوقت »دینک ینم  ا تعقلیآ  پس«دھد  یم  پاداش  دعوتم  نیدر برابر ا

 .طلبد؟! ینم  یپاداش  چیھ  از شما در برابر آن  هکد ینک یم

َماَء َعلَيُْ�ْم ِمْدَراًرا َوَ�زِدُْ�ْم ﴿ َوَ�ا قَوِْم اْسَتْغفُِروا َر�َُّ�ْم ُ�مَّ تُوُ�وا إَِ�ْهِ يُرِْسِل السَّ
تُِ�ْم َوَ� َ�َتَولَّْوا ُ�ْرِِم�َ   .]۵۲[ھود:  ﴾٥٢قُوَّةً إَِ� قُوَّ

  از شما سر زده  هک  یفر و گناھکاز  »دیبخواھ  آمرزش  از پروردگارتان ! من  قوم  یو ا«
  گشته زانیبر شما ر«را   : باران یعنی »را  د تا آسمانینک  او توبه  یسو به  سپس«  است

ار یشتر بس  یعنیمدرار:   . ناقه ر و فراوانیگی، پ زانیار ریبس  یا: بارانمدرار »بفرستد
  یروز  نندهک ، جلب استغفار و توبه  هک نیند براک یم  داللت  هیآ  نیا  . پس ردھندهیش

  هک  است  آمده  یار بزرگیبس  فیشر  ثیحد  باره  نیو در ا  است  نیزم  اتکو بر  آسمان

 كل من اهللا له اإلستغفار جعل لزم من: « افزاست روح  بس  یا هیھد  خواھان آمرزش  یبرا

  یبندیبر استغفار پاھرکس  : ال حيتسب حيث من ورزقه خمرجاً  ضيق كل ومن فرجاً  هم

د یپد  یرفت  رونیب  راه  ییو از ھر تنگنا  یشیگشا  یا یاو از ھر نگران  به أ د، خداوندینما
شما   یرویبر ن  ییرویو ن«». بخشد یم  یند، روزک ینم  حساب  هکآورد و او را از آنجا  یم
و   شیبر فراز گشا  یشیو آسا  شیتا گشا دینک  د و توبهیبخواھ  آمرزش:  یعنی »دیفزایب

  هک  : از آنچه یعنی »دیبرنتاب  یرو  و مجرمانه« دیفزایشما ب  بر عزت  یا عزتیشما،   شیآسا
  بک، مرت صورت  نیدر ا  هکد یبر نگردان  یرو  ارانهکتبھ ، نمک یم  دعوت  آن  یسو شما را به

 د.یشو یم  یو  فرستاده  و به  اتیآ  فر بهکو  أل  یخدا  از دعوت  یروگردان  جرم

قَالُوا يَا ُهوُد َما ِجئْتََنا بِبَّيَِنٍة َوَما َ�ُْن بَِتارِِ� آلَِهتَِنا َ�ْن قَْولَِك َوَما َ�ُْن لََك ﴿
 .]۵۳[ھود:  ﴾٥٣بُِمْؤِمنِ�َ 

  و حجت  لیما دل  یبرا:  یعنی » یورداین  یا نهیما ب  یبرا ھود!  یگفتند: ا«
  تو فرستاده  هک  میبر  امر راه  نیبر ا  و با آن  مینک  عمل  آن  یبر مبنا  هک  یاوردین  یروشن

  نی. اما ا یبند یبر نم  خود بر خدا دروغ  یادعا  نیو در ا  یخدا ھست  بر حق
اند  با خود آورده  یمعجزات  یالھ  امبرانیاز پ  کیرا ھر ینبود ز  شیب  یدروغ  سخنشان

 : یعنی» تو  گفته  و ما به«اند   وستهیپ  مانیا  آنھا به  با مشاھده  منصف  یانسانھا  هک



 ٢١٣  سوره هود

  به  ندادن  تیتو و اھم  سخن  به  پازدن  پشت  یا از رویتو،   حجت یب  سخن  نیخاطر ا به
ما تو  و  میستین«  مینک یم  را عبادت  آنان أ بجز خدا  هک »خود  معبودان  نندهک کتر«  آن

 ». میستین  را باوردارنده

ا  إِْن َ�ُقوُل إِ�َّ اْ�َ�َاَك َ�ْعُض آلَِهتَِنا �ُِسوءٍ ﴿ ّ�ِ بَرِيٌء ِممَّ
َ
َ َواْشَهُدوا � ْشهُِد ا�َّ

ُ
قَاَل إِّ�ِ أ

 .]۵۵-۵۴[ھود:  ﴾٥٥فَِكيُدوِ� َ�ِيًعا ُ�مَّ َ� ُ�نِْظُرونِ  مِْن ُدونِهِ  ٥٤�ُْ�ُِ�ونَ 
 رادیو ا  بیتو بر آنھا ع  هک »ما  انیاز خدا  یبعض  هک  مییگو ینم  نیجز ا  یزیچ«

تو  به«  ینک یم  ما حمل  یو نادان  یخرد مکآنھا، بر   ما را در پرستش  یو رأ  یریگ یم
ما در   به  : آنچه یعنی.  است  یوانگیو د  ، جنون بیآس  نیاز ا  مرادشان »اند رسانده  یبیآس

  نشانه ، ینک یرار مکت  وستهیرا پ  و آن  ییگو یم  بتان  هیعل  ینکو فراف  یزیانگ  نفرت
  ز گواهین و شما  رمیگ یم  خدا را گواه  ھمانا من« ÷ ھود » گفت«  توست  یوانگیو د  جنون

  آنھا برائت از پرستش  : من یعنی » زارمید، بیریگ یم  یو  کیجز او شر  از آنچه  من  هکد یباش
  هکاند بل گرفته  تیربوب  آنھا را به  هک  ستمین  یسانکاز   من  هک  نمک یم  و اعالم  میجو یم

د و یکھر   من  شما درباره  ھمه  پس«  زارمیشما ب  یآور کو از شر  آنھا ھستم  دشمن  من

  بیآسآنھا بر   هکد یپندار یم ـ اگر  انتانی: شما و خدا یعنی »دیار برک د بهیدار  هک  یرنگین
  د و ھر آنچهیریبگ  من  درباره دیخواھ یم  هک  یمیند ـ ھر تصمیتوانا  من  به  رساندن

  چیشما ھ  رنگیاز شما و ن  من رایز »دیندھ  مھلتم  سپس«د ینکب  د با منیخواھ یم
 . ستمین  لیقا  یاعتبار و  ارزش  چیشما ھ  جان یب  بتان  یو برا  ندارم  ییپروا

ِ َرّ�ِ َوَرّ�ُِ�مْ إِّ�ِ ﴿ ُْت َ�َ ا�َّ إِنَّ َرّ�ِ َ�َ  َما ِمْن َدابٍَّة إِ�َّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيتَِها تََو�َّ
اٍط ُمْسَتقِي�ٍ   .]۵۶[ھود:  ﴾٥٦ِ�َ

 او مرا از  پس » ردمک  لکبر خدا پروردگار خود و پروردگار شما تو  ، من قتیدر حق«
،  من به  رساندن  بیآس  یراھھا  یشما در جستجو  هکدارد، ھرچند  یم  شما نگاه  رنگین

  بس  شیرد، اوبراک  لکتو أ بر خداھرکس  راید زیار برک به  را ھم  و توانتان  یسع  تمام
: ھر  یعنی »دارد را در دست  اش یاو مھار ھست  هک نیمگر ا  ستین  یا جنبنده  چیھ«  است
  و تحت  یتعال  حق  اراده و  قدرت  خود شما ـ در قبضه  جمله  ـ و از آن  یا جنبنده  گونه

  یو خوار  خضوع  تینھا ر ویتسخ  تی، در غا ھمه  ید و مھار ھستیقراردار  یو  سلطه

ٓۚ ﴿ : ی. معن اوست  یتوانا  فیکبال  تیفاکبا   دست به او را   یشانیپ  یمو: (﴾َءاِخُذۢ بَِناِصَيتَِها
آنھا، قادر بر   بر ھمه  مکھا، حا جنبنده  ھمه  ک: او مال هک  است  نی) ا گرفته  در دست



 تفسیر انوار القرآن  ٢١٤

  یمعن  نیبرا  یلی، تمث»جلو  یمو  دسته :هیناص«  هک  آنھاست  نندهکدر آنھا و مقھور  تصرف
  است  و عدل  حق  او در جھت  : اراده یعنی » است  راست  بر راه  ھمانا پروردگار من«  است
  دعوت  راھش  یسو و به  ھستم  او مؤمن  به  را منیسازد ز ینم مسلط  شما را بر من  پس

 د.یروگردان  و از دعوتش  افر بودهکاو   شما به  هک  ی، در حال نمک یم
بر   قاطع  یو داللت  بالغه  یحجت  ، متضمن÷ ھود  سخنان  نیا  هک  حق به
 . است  یر وکمن  انکمشر  و روش  راه  و بطالن  دعوتش  تیحقان

رِْسلُْت بِهِ إَِ�ُْ�مْ ﴿
ُ
بْلَْغُتُ�ْم َما أ

َ
ُ�ْم َوَ�  فَإِْن تََولَّْوا َ�َقْد � َو�َْسَتْخلُِف َرّ�ِ قَوًْما َ�ْ�َ

ونَُه َشيًْئا ٍء َحفِيٌظ  تَُ�ُّ ْ�َ ِ
 .]۵۷[ھود:  ﴾٥٧إِنَّ َرّ�ِ َ�َ ُ�ّ

  متانیتصم و  حق  دعوت  از اجابت  ی: اگر بر روگردان یعنی »دیبگردان  یاگر رو  پس«
،  ام شده  فرستاده شما  یسو به  منظور آن  به  هکرا   یغامیپ  نیقی  به«د؛ یفر استمرار ورزکبر 
بر شما   حجت  . پس ستین من  بر عھده  یگرید  فیلکت  چیھ  نیو جز ا»  دمیشما رسان  به

 أ ا خداوندنیقی:  یعنی »ردک خواھد  نیجز شما را جانش  یقوم  و پروردگارم«  است  تمام
،  یو  از دعوت  و اعراضتان  اش در برابر فرستاده  تانیریگ  موضع  نیا  سبب  شما را به

  ار واموالتانیدر د  هکخواھد آورد   انیم  ر از شما را بهیغ  یقوم  رد سپسکنابود خواھد 
ار یبس  یانیز  ؛ نه تان یگردانیرو  نیبا ا »دیرسان ینم  یانیز  چیاو ھ  و به«باشند   نتانیجانش
،  قتیدر حق«گردد  یخود شما بر م  به  کو شر فرک  نیبد ا  فرجام  هکبل  کاند  و نه

شما   اعمال  پس  است  : ناظر و مسلط و نگھبان یعنی » است ظیز حفیچ  بر ھمه  پروردگارم
او مرا از   نیھمچن دھد، یجزا م  شما را در برابر آن  سرانجام ماند و ینم  بر او پنھان

 دارد. یم  شما نگاه  یاز سو  یگزند  ھرگونه

ِيَن آَمُنوا َمَعُه بِرَْ�ٍَة ِمنَّا َوَ�َّيَْناُهْم مِْن َعَذاٍب ﴿ ْمُرنَا َ�َّيَْنا ُهوًدا َوا�َّ
َ
ا َجاَء أ َولَمَّ

 .]۵۸[ھود:  ﴾٥٨َغلِيٍظ 
ھود و  د،یدر رس«عاد بود   قوم  نندهک  کھال  هکما   : عذاب یعنی »ما  فرمان  و چون«

  از جانب  یرحمت  به«بودند   چھار ھزار تن  یو جملگ »بودند  آورده  مانیبا او ا  هکرا   یسانک
  رحمت  جز به  سک  چیھ رایز » میداد  نجات«خود   از جانب  بزرگ  یرحمت  : به یعنی »خود

، باد  عذاب  : آن یقول  . به سخت  یاز عذاب:  یعنی »ظیغل  یاز عذاب«ند ک یدا نمیپ  ما نجات
  یاحد  از آنان  هکتا بدانجا   نابود ساخت را  و خودشان  رانیرا و  ارشانید  هکبود   سموم

 نماند.  یباق



 ٢١٥  سوره هود

ِ َجبَّاٍر َعنِيدٍ  َوتِلَْك َ�دٌ ﴿
ْمَر ُ�ّ

َ
َبُعوا أ  ﴾٥٩َجَحُدوا بِآيَاِت َرّ�ِِهْم وََعَصْوا رُُسلَُه َوا�َّ

 .]۵۹ [ھود:
،  است عاد  از قوم  مانده  یبرجا  یھا یرانیو و  گورستان  به  اشاره »عاد  است  نیو ا«

اعتبار   دهید  عاد به  قوم  یھا رانهید و در آثار و ویبگرد  نیفرمود: در زم  یتعال  حق  ییگو
  بیذکرا ت  وآن  دهیفر ورزک  آن  : به یعنی »ردندکار کپروردگار خود را ان  اتیآ«د یبنگر

 ÷ : فقط ھود یعنی »نمودند  یرا نافرمان  و فرستادگانش«شدند   یو  ر معجزاتکردند و منک
  مهیرک  هیآ  ینبود. ول  یر از ویغ  یگریامبر دیپ ÷ را در عصر ھودیردند زک  یرا نافرمان

آنھا   تمام  رد، در واقعک  بیذکرا ت  امبرانیازپ  یکیھرکس   هکدارد   اشاره  قتیحق  نیا  به
و «بودند   شده  مبعوث  یاز عصر و  قبل  هکرا   یامبرانیپ ، و از جمله  است  ردهک  بیذکرا ت

انگر و یطغ  شکد: سریبر، و عنکجبار: مت »ردندک  یرویپ را  یدیھر جبار عن  فرمان
  ببس  به  : آنان یعنیدھد.  ینم  گردن  آن  رد و بهیپذ ینم را  حق  هک  است  یا زندهیست

و   شکسر  یاز رؤسا  یرویپ  سبب  و به  امبرشیپ  وطاعت أ خدا  از طاعت  اعراض
 بد روبرو شدند.  سرانجام  نیا  شر و فساد، به  ز خود در راهیست حق  رھبران

�ْيَا لَْعَنًة َوَ�وَْم الْقَِياَمةِ ﴿ تْبُِعوا ِ� َهِذهِ ا�ُّ
ُ
َ� إِنَّ َ�ًدا َ�َفُروا َر�َُّهمْ  َو�

َ
َ� ُ�ْعًدا لَِعاٍد  �

َ
�

 .]۶۰[ھود:  ﴾٦٠قَوِْم ُهو�ٍ 
  شهیھم  نندگانک  لعنت  هک »شد  فرستاده  یلعنت  آنان  یا از پیدن  نیدر ا«  سرانجام »و«

  نیتا ا  هک گونه ، بدان ر آنھاستیبانگیگر  وستهیپ  رو لعنت نینند، از اک یم  نیآنھا را نفر
خواھد   آنان  راه  بدرقه  شهیو ھم  نداشته  ییجدا  از آنان  ھم  لعنت  نیباشد، ا  یا باقیدن

  مورد لعنت زیشد و در آنجا ن  ر آنانیبانگیگر »زین  امتیروز ق«در   لعنت »و«بود 
  به  انیعاد ھمانا  هک  باش  آگاه«گرفتند  قرار  ا مورد لعنتیدر دن  هک قرارگرفتند چنان

 ! ھان«ردند ک یو ناسپاس  فرانکردگار خود را پرو  ا نعمتی »افر شدندکپروردگار خود 

  قھار دور و مطرودند پس  یخدا  از رحمت  شهی: آنھا ھم یعنی »ھود باد  بر عاد قوم  یدور
  نیشد تا ا  بر (عاد) عطف  انیب  عطف  ھود) از باب  باد. (قوم  بر آنان أ خداوند  نینفر
 ز شوند.ی، متما است » ارم« عاد  هک  اند، از عاد دوم»  عاد اول«  هک  قوم

َخاُهْم َصاِ�ًا﴿
َ
َ َما لَُ�ْم مِْن إَِ�ٍ َ�ْ�ُهُ  �َ� َ�ُموَد أ ُهَو  قَاَل يَا قَوِْم اْ�ُبُدوا ا�َّ

رِْض َواْستَْعَمَرُ�ْم �ِيَها فَاْسَتْغفُِروهُ ُ�مَّ تُوُ�وا إَِ�ْهِ 
َ
ُ�ْم ِمَن اْ�

َ
�َْشأ

َ
إِنَّ َرّ�ِ قَرِ�ٌب  �

 .]۶۱[ھود:  ﴾٦١ُ�ِيٌب 



 تفسیر انوار القرآن  ٢١٦

  انیم  عاد به  بعد از قوم  صالح  قوم »را  صالح  ثمود برادرشان  یسو به«  میفرستاد »و«
:  گفت«داشتند   ونتک، س است  واقع  و شام  نهیمد  انیدر م  هک» حجر«  آمدند و در منطقه

  نی، او شما را از زم ستیجز او ن  یمعبود  چیشما ھ  ید، براینک  خدا را عبادت ! من  قوم  یا

 ÷  مآد  بشر از صلب  را تمامیرد زکآغاز   نیشما را از زم  نشی: او آفر یعنی »د آوردیپد

  نندگانکشما را آباد او«:  یعنی ﴾�ِيَها ۡسَتۡعَمَرُ�مۡ ٱوَ ﴿. است  شده  خلق  نیاند و او از زم
از او   پس«د ینک یم  غرس را  و درختان  ھا بنا نموده خانه  در آن  هک »دیگردان  نیزم

ر یو سا  بتان  پرستش  بزرگ  د تا جرمیبخواھ أل  ی: از خدا یعنی »دیبخواھ  آمرزش
:  یعنی »دینک  او توبه  یسو به  سپس« امرزدید، بر شما بیا دهیگرد  بکمرت  هکرا   یگناھان

  از شما سرزده  هک  یو بر قصورو تجاوز از حدود و  تا بازگشتهکی  یخدا  عبادت  یسو به
اجابتگر «خود   رحمت  به  است » کینزد  پروردگار من  گمان یب  هک«د یشو  ، نادم است

 او را بخواند.  هک  یسک  یبرا » است
  عبادت : دارد و آن  امیپ  کی  ھمه †  امبرانیپ  ؛ دعوت مینیب یم  هک  است  گونه نیبد

 باشد. یم  یو استغفار از و  یتعال  حق

ا َ�بَْل َهَذا﴿ َنا  قَالُوا يَا َصالُِح قَْد ُكنَْت �ِيَنا َمرُْجوًّ ْن َ�ْعُبَد َما َ�ْعُبُد آبَاُؤنَا ��َّ
َ
َ�نَْهانَا أ

َ
�

ا تَْدُعونَا إَِ�ْهِ ُمرِ�ٍب   .]۶۲[ھود:  ﴾٦٢لَِ� َشّكٍ ِممَّ
  شی: ماپ یعنی » ید بودیام  هیما ما  انیدر م  نیاز ا  شیتو پ  یراست به ! صالح  یگفتند: ا«
و   یاز رأ  هک  یباش  مطاع  یما سرور و ساالر  انیتو در م  هک  میدوار بودیام  نیاز ا
 د رایتوح  یسو به  و دعوت  نبوت  هیداع  هک از آن  قبل  ، البته میسود بر  ات شهیاند

رد، ک دعوت  أل  یخدا  یسو آنھا را به ÷  صالح  چون  هک ! قوم  . عجبا برآن یسردھ
دند باز یپرست یم پدرانمان   آنچه  ا ما را از پرستشیآ«! شد!  د ما از تو قطعیام  نونکاگفتند: 

ما   گمان یو ب«  است  ومکار تو ناپسند و محک  نی: ا یعنی.  است  یارکان  استفھام »؟ یدار یم
  سخت«  بتان  عبادت  کو تر  یگانگی خداوند به   از عبادت » یخوان یم  تو ما را بدان  از آنچه
 . ماست  یو ناآرام  ینگران  وسبب  شبھه  ا محلیقو  دعوت  نیا » میکدچار ش

ِ� ِمَن ﴿ ْ�ُتْم إِْن ُكنُْت َ�َ بَّيِنٍَة ِمْن َرّ�ِ َوآتَاِ� ِمنُْه رَْ�ًَة َ�َمْن َ�نُْ�ُ
َ
َر�

َ
قَاَل يَا قَوِْم أ

ِ إِْن َعَصيُْتهُ   .]۶۳[ھود:  ﴾٦٣َ�ْ�َ َ�ِْس�ٍ  َ�َما تَزِ�ُدونَِ�  ا�َّ
خبر   من  د و بهینک  شهیاند  در سخنم  یعنی:  تمیأرأ »دیدیا دیآ ! من  قوم  ی: ا گفت«

و  ح یصح  یو برھان  روشن  ی: بر حجت یعنی » یا نهیبر ب«ادعا   نیدر ا »اگر«:  هکد یدھ



 ٢١٧  سوره هود

را   بوت: ن یعنی » یخود رحمت  از جانب  من  و او به  پروردگار خود باشم  یاز سو«  نیراست
شما  خاطر  تیرعا  یو برا  رسالت  غیدر تبل » نمک  یاگر او را نافرمان  باشد پس  ردهکعطا «

ر یشما ـ دا به  حق  یامھایپ  خود را در رساندن  بهیو وج  فیلک، ت نیو بنابرا  از شما بترسم
  ینارک  د ـ بهیبپرست  یگانگی  را به أل  یو خدا  طاغوتھا را فروگذاشته  پرستش  هک نیبر ا

مرا   یسک  : چه یعنی »دھد یم  مرا در برابر خدا نصرت  یسک  چه«؛  صورت  ، در آن بگذارم
از   یروشن  حجت  من  هکد یقرار دھ  نیرا بر ا  شما فرض ! یدارد؟ آر یباز م  یو  از عذاب

، اگر اوامر  صورت  نیدر ا  ھستم  نیو راست  یقیحق  یامبریو پ  پروردگار خود دارم  جانب
  نجاتم  راه  . پس ستین  یز و نجاتیگر  یو  ا مرا از عذابنیقی،  نمک  یرا نافرمان  پروردگارم
قرار   شیخو  نیام  مرا بر آن  هکرا  أ خداوند  ودعوت  رسالت  هک  است  نیفقط در ا

: شما با  یعنی »دییافزا ینم  من  انی، شما جز بر ز جهینت در«  مینما  شما ابالغ  ، به داده
  را عملمید زیگردان یار مکانیز  ، مرا سخت فیلکت  نیا  یاجرا از  و بازداشتنم  ردنک  سست

 د.یافگن یم  شیپ أ خداوند  بر عذاب و مرا  را نابود ساخته

ُ�ْل ِ� ﴿ 
ْ
ِ لَُ�ْم آيًَة فََذُروَها تَأ وَها �ُِسوٍء َوَ�ا قَوِْم َهِذهِ نَاقَُة ا�َّ ِ َوَ� َ�َمسُّ رِْض ا�َّ

َ
أ

ُخَذُ�ْم َعَذاٌب قَرِ�ٌب 
ْ
 .]۶۴[ھود:  ﴾٦٤َ�َيأ

شتر  هماد  نی: ا یعنی » است  یا هیشما آ  یبرا  هک  شتر خداست  ماده  نیا ! من  قوم  یو ا«
  درخواست  طبق  متعال  یرا خدایز  است  یشگرف  دهیار و پدکآش  شما معجزه  یبرا

شتر   هک  ر استکذ  انیآورد. شا  رونیب  تانیبرا  یوھکرا از   ، آن تان و در جلو نگاه  خودتان
 بود:   معجزه  وجه  از شش  آنان  یبرا

 . از صخره  آن  نشیآفر -۱
 . وهک  از دل  آن  آوردن  رونیب -۲
 . جفت  به  یکینزد ی، ب با حمل  ھمراه  آن  نشیآفر -۳
 گر.ید  یاز شتر  آن  والدت  ، بدون بزرگ  لکیھ  با آن  بارهکی  به  آن  نشیآفر -۴
بعد  و روز  یو  روز از آن  کی  صالح  قوم  چشمه  آب  هک  یا گونه ؛ به آن  میر عظکیپ -۵

 بود.  قوم  آن  لک  از آن
 .١بود  را بسنده  میعظ  یخلق  هکداد  یم  یاریر بسیش -۶

                                           
 گذشت.»  اعراف«  در سوره  داستان  این  تفصیل -١



 تفسیر انوار القرآن  ٢١٨

  از آن گرید  واناتیح  هک  ییھا چراگاه  از آن »خدا بخورد  نیزمرا تا در  د اویبگذار  پس«
  نیو از زم  است أ شتر خدا  ماده  نیرا اید زیرینگ  تنگ  بر آن  در چراگاه  خورند پس یم

:  یعنی »ردیگ یفروم  زودرس  یشما را عذاب  گاه آن  هکد ینرسان  بشیو آس«خورد  یاو م
را یشد ز  ھم  نی. و چن است شتر  آن  به  رساندنتان  بیآس  به  کینزد  هک  زودھنگام  یعذاب
 د.یگرد  نازل  آنان شتر بر  ردنک  یروز بعد از پ  ، سه عذاب  آن

يَّا�ٍ ﴿
َ
 .]۶۵[ھود:  ﴾٦٥َذلَِك وَْعٌد َ�ْ�ُ َمْكُذوٍب  َ�َعَقُروَها َ�َقاَل َ�َمتَُّعوا ِ� َدارُِ�ْم ثََ�ثََة �

  لیوسا از  ا مانند آنیر یشمش  لهیوس  را به  : آن یعنی »ردندک  یشتر را پ  ماده  آن  پس«
:  یعنی »دیشو برخوردار  تانیھا روز در خانه  سه«  آنان  به ÷  صالح » گفت  پس«شتند ک

  یشما فرودآمدن بر  ، عذاب را بعد از آنید زیریگ  بھره  یروز از زندگ  سه  تان در منازل
 ». است  دروغ یب  یا وعده  نیا«  است

ِيَن آَمُنوا َمَعُه بِرَْ�ٍَة ِمنَّا َوِمْن ِخْزِي يَوِْم�ِذٍ ﴿ ْمُرنَا َ�َّيَْنا َصاِ�ًا َوا�َّ
َ
ا َجاَء أ إِنَّ  فَلَمَّ

 .]۶۶[ھود:  ﴾٦٦َر�ََّك ُهَو الَْقوِيُّ الَْعزِ�زُ 
  مانیا با او  هکرا   یسانکو   صالح«  عذاب  بر فرود آمدن »دیما در رس  فرمان  چون  پس«

؛  یخز  وآن » میداد  روز نجات  آن  یو از خز  میدیخود رھان  از جانب  یرحمت  بودند، به  آورده
  یو خوار  وحقارت  : ذلت یمرگبار بود. خز  بانگ  یعنی»  حهیص«با   قومش  ساختن  کھال

  دادن  نجاتبر   هک»  ر استیناپذ  ستکرومند شین  تو ھمان پروردگار  نیقی به«  است
 باشد. یتوانا م  دشمنانش  ردنک و نابود  دوستان

ْصَبُحوا ِ� دِيَارِهِْم َجاثِِم�َ ﴿
َ
يَْحُة فَأ ِيَن َظلَُموا الصَّ َخَذ ا�َّ

َ
 .]۶۷[ھود:  ﴾٦٧َوأ

  آنان و مرگبار بر  سخت  ی: بانگ یعنی » فراگرفت  سخت  بانگ  را آن  ارانکو ستم«
  بود، وبه ÷  لیجبرئ  ؛ بانگ بانگ  : آن یقول  مردند. به  ھمه  جهیشد، در نت  درداده

در  ردندک  صبح  پس«رد ک  پاره  هکرا ت  ھایشان دل  هکبود   از آسمان  یگر: بانگید  یقول
 و  درافتاده  چنان  شیخو  یبر روھا  : بامدادان یعنی»  از پا درآمده  شانیھا خانه

 غلطد و یدرم  کبر خا  هک  بودند، ھمانند پرنده  دهیچسب  کبر خا  هکبودند   جان یب
 نابود»  زلزله«آنھا با   هک  است  آمده»  اعراف«  افتد. اما در سوره یم  یبر رو  مرده

 و بانگ  : زلزله هک  است  آن  دو سوره  نیا  اتیآ  انیم  جمع  وجه  شدند. پس  ساخته
 فرود آمد.  مرگبار ھر دو برآنان 

ْن ﴿
َ
َ� إِنَّ َ�ُموَد َ�َفُروا َر�َُّهمْ  لَْم َ�ْغَنْوا �ِيَهاَكأ

َ
َ� ُ�ْعًدا ِ�َُمودَ  �

َ
 .]۶۸[ھود:  ﴾٦٨�



 ٢١٩  سوره هود

  میمق  ارشانیھرگز در د  ییگو  هکنابود شدند   : چنان یعنی »ھرگز آنجا نبودند  ییگو«
ثمود   هکد یباش  آگاه«بودند   ننھاده  و بار و بنه  ار، خانهید  اند و در آن نبوده

از  »بر ثمود باد  یدور ! ھان«شدند   سزاوار عذاب  پس »دندیفر ورزک  پروردگارشان  به
 شد.  ھم  نی، و چنأ خداوند  رحمت
  یبرا  نیسھمگ  یو عبرت  حق  راه  دعوتگران  یبرا  بزرگ  ی، درس عذاب  نیا اقطع

 . است  آن  رانکمن

ى قَالُوا َسَ�ًماَولََقْد َجاَءْت رُُسلَُنا إِبَْراهِيَم ﴿ ْن َجاَء  قَاَل َسَ�مٌ  بِالْبُْ�َ
َ
َ�َما َ�َِث أ

 .]۶۹[ھود:  ﴾٦٩بِعِْجٍل َحنِيذٍ 

را   فرشتگان أ خداوند  چون »آوردند  مژده  میابراھ  یما برا  فرستادگان  یراست  و به«
نزد  ÷ط شھر لو  یسو به  رفتن  در راه  آورند، آنان فرود  لوط عذاب  فرستاد تا بر قوم

  تکھال  : به یقول  ، و به فرزندش ÷  تولد اسحاق  فرود آمدند تا او را به ÷  میابراھ
  غهیص  به  فرشتگان» را داد  سالم  جواب  میگفتند، ابراھ  آنھا سالم«دھند   لوط مژده  قوم

  بهباشد،  یم سالمشان   د گذرا بودنیو مف  ) استسلمنا سالمار (یتقد  به  هک) اسالم(

و   د دوامیو مف  است  مرفوع  اسم  هک)  (سالم  غهیگفتند، اما او با ص  سالم ÷  میابراھ
تر بود  غیبل ÷  میابراھ  گفتن  ، سالم نیا بنابر  گفت  آنھا سالم  باشد، به یاستمرار م

  انیبر  گوشت : یعنیذ: یحن »آورد  انیبر  یا گوساله« ÷  میابراھ»  هکد یینپا  یرید  پس«
  ناشناخته  ھمانانیاز م ÷  میابراھ ! یبرسد. آر  آن  به  آتش  هکآن ی، ب داغ  با سنگ  شده

 باهللا يؤمن اكن من« : است  آمده  فیشر  ثیرد. در حدک  ییرایپذ  یگرم  به  گونه نیخود ا
  بهھرکس  »ضيفه اآلخرفليكرم وايلوم باهللا يؤمن اكن ومن جاره اآلخر فليكرم وايلوم

  بهھرکس  بدارد و  یخود را گرام  هیھمسا  هکد یدارد، با  مانیا  و روز آخرت أ خداوند
 ».بدارد  یخود را گرام  ھمانیم  هکد یدارد، با  مانیا  و روز آخرت أ خداوند

نَاَها �ِإِْسَحاَق َومِْن َوَراءِ إِْسَحاَق ﴿ ْ تُُه قَا�َِمٌة فََضِحَكْت فَبَ�َّ
َ
 ﴾٧١َ�ْعُقوَب َواْمَر�

 .]۷۱[ھود: 

  هکد ید ÷  میابراھ  : چون یعنی »رسد یغذا نم  به  شانیھا دست  هکد ید  چون  پس«
  نیا : یعنی » از آنان  افتیناپسند «نند ک یدراز نم  گوساله  یسو خود را به  یآنھا دستھا

را یز اند آورده  ھمراه  به  یشر  شیآنھا برا  هک  رد و پنداشتک  یرا ناپسند تلق  ارشانک



 تفسیر انوار القرآن  ٢٢٠

خورد،  ینم  شانیشد اما از غذا یم  وارد خانه  ھمانیم  چون  هکبود   نیا بر  و عادت  عرف
و از «دارد   یبد قصد  زبانیم  و در حق  آورده  یاو با خود شر  هک  رفت یم  نیبر ا  گمان

،  گفتند: نترس«  گرفت  در دل  یوحشت  و از آنان» ردک  احساس  یخود ترس  در دل  آنان
و   میپروردگار  : ما فرستادگان یعنی »لوط قوم  یسو به«  با عذاب » میا شده  ھمانا ما فرستاده

 . مینک  عذابشان تا  میا شده  فرستاده ÷ قوط لوط  یسو به

نَا َعُجوٌز َوَهَذا َ�ْعِ� َشيًْخا﴿
َ
ِ�ُ َو�

َ
أ
َ
ٌء َعِجيٌب إِنَّ َهَذا  قَالَْت يَا َو�ْلََ� أ  ﴾٧٢لََ�ْ

 .]۷۲[ھود: 

با  ÷  میابراھ  هک یحال را دریز »دیخند  بود پس  ستادهیا  میابراھ  و زن«
و   ترس  رفتن  نیاز ب  سبب  به  بود پس  ستادهیا  خدمت  بود، او به  نشسته  فرشتگان

 للها  یول  شاه د.یخند  برآنان  عذاب  یکیلوط با وجود نزد  قوم  ا از غفلتید، یخند ، ینگران
  یقول  به ».لوط بود  قوم  یاز نابود  اش یخوشحال  سبب  او به  خنده«د: یگو یم  یدھلو

  هک یدر حال شد  ضیاثنا ح  نیدر ا ÷  میابراھ  : زن هک  است  نی) ا تک(ضح  یگر، معنید
  ) به تک(ضح ، هیتوج  نیا بنابر  . پس داشت قرار  یائسگی  نازا بود و در سن  یزن رهیپ

  به  مشیداد  مژده  پس«شد.   ضی: او ح هک  است  یمعن  نیبد  هکبل  ستین  خنده  یمعن

  به  اسحاق  یاز پ«  مشیداد  مژده »و«آورد  یا میدن  به ÷  میابراھ  یاو را برا  هک»  اسحاق

  به ÷  میابراھ  زن  ساره  هک نیا  لید. دلیآ یا میدن  به  اسحاق  از فرزندش  هک » عقوبی
فرزند شادتر   ا آمدنیدن  به از  زنان  هکبود   نی، ا یخود و  شد نه  داده  فرزند مژده

 ÷  لیاسماع  هک  داشت  یگرید از ھاجر فرزند ÷  میابراھ  هک  لیدل  نیا  ز بهیشوند، ن یم
 . نداشت  یفرزند  ساره  هک یدر حال  است

امر   نیا بر  لیدال  نیوترکیو ن  نیتر ، واضح نیتر حیاز صح  هیآ  نیا«د: یگو یر میثک ابن
  تولد اسحاق  سو مژدهکیاز   هک  است  را ممتنعیز  اسحاق  نه  است  لیاسماع  حیذب  هک  است

او ھنوز   هک  حال  نیشود و باز در ع  داده  یو  از صلب ÷  عقوبی  ا آمدنیدن  به  و سپس
 ».صادر گردد  یو  ردنک  قربان  ، فرمان است  یخردسال  طفل

نَا َعُجوٌز َوَهَذا َ�ْعِ� َشيًْخا﴿
َ
ِ�ُ َو�

َ
أ
َ
ٌء َعِجيٌب  قَالَْت يَا َو�ْلََ� أ  ﴾٧٢إِنَّ َهَذا لََ�ْ

  .]۷۲[ھود: 
  آور بر زنان شگفت  یارک  چون  هک  است  یا لمهک  نیا »! بر من  یوا«  ساره » گفت«

  هک»  زنم رهیپ من   هک  با آن  میزا یا فرزند میآ«شود  یم  یار جاریبس  شان د، بر زبانیآ  شیپ
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  شوھرم  نیو ا«  داشت ، نود سال  ھنگام  نی: او در ا یقول  . به است  گذشته  از من  یعمر

ز ین ÷  میابراھ  : شوھرم یعنی » است  یبیار عجیز بسیچ  نیا ا؟ واقع رمرد استیپ
  نیدر ا ÷  می: ابراھ یقول  شوند. به ینم باردار  یسک  نیاز چن  زنان  هک  است  یرمردیپ

 . داشت  سال ست یصدوب  حال

﴿ ِ ْمرِ ا�َّ
َ
َ�ْعَجبَِ� ِمْن أ

َ
ْهَل اْ�َيِْت  قَالُوا �

َ
ِ َوَ�َرَ�تُُه َعلَيُْ�ْم أ إِنَُّه َ�ِيٌد  رَْ�َُت ا�َّ

 .]۷۳[ھود:  ﴾٧٣َ�ِيدٌ 
  قدرت  شگاهیدر پ  یزیچ  هک یدرحال » ینک یم  ار خدا تعجبکا از یگفتند: آ  فرشتگان«

  هک آن ـ با  آن  نمودن  یجا تلق یو ب  یو  ار از تعجبکان  لی؟ دل ستین  لیمستح  یو
و مھد   نبوت  تیاز ب  ساره  هک  است  نیبود ـ ا  العاده  از امور خارق  یدر امر  ساره  تعجب

ار از ک  نیا  هکنبود   پنھان  قتیحق  نیا  ییاو  بود لذا بر ھمچون  عادات  و خوارق  معجزات
و ھا  نعمت از  آن  و امثال  نیرا ایز  نکن  تعجب ! ی. آر است  سبحان  یخدا  مقدورات

  ی: ا یعنی » خانه  نیا اھل   یا  او بر شماست  اتکخدا و بر  رحمت«گر ید  یھا موھبت
: رشد و نمو  تک. بر یھست  آناناز   یکیز ی، ن÷  میھمسر ابراھ  یتو ا  هک  نبوت  تیب اھل

  شیستا  موجبات  هک  است  یا ستوده : یعنی » د استیخداوند حم  گمان یب«  است  یو فزون
و   مجد و رفعت  : صاحب یعنی،  است »دیمج«  است  ار فراوانیبس  بندگانش  از جانب  یو

 . است  یبزرگ
  هکبود   آن  یرا او در آرزویز  ثمر نشست  به  ھم  ساره  نهیرید  یآرزو  هکبود   گونه نیبد

بود   وسیمأ فرزند  خود، از داشتن  بر سنک  سبب  باشد، اما به  داشته  یمانند ھاجر پسر
 داد.  بشارت  موھبت  نیا  به  فرشتگانش  قیاو را از طر أل  یخدا  هک نیتا ا

ْوُع وََجاَءتُْه الْ ﴿ ا َذَهَب َ�ْن إِبَْراهِيَم الرَّ ى ُ�َادُِ�َا ِ� قَوِْم لُوٍط فَلَمَّ  .]۷۴[ھود:  ﴾٧٤بُْ�َ
  ردهک  احساس  شیخو  ناآشنا در دل  ھمانانیم  نیاز ا  هک » میابراھ  ترس  چون  پس«
رد ک  شروع«د ویگرد  گر مطمئنید »دیاو رس  به«  فرزند دارشدن » شد و بشارت  لیزا«بود 

و   لوط چون  قوم  ما در باره  : با فرستادگان یعنی »لوط  قوم  با ما در باب  ردنک  جدال  به
د یرد تا شاک یوچرا م  لوط با ما چون  قوم  : درباره است  نیا  یمعن  یقول  رد. بهک یچرا م

  سخن  نیا ÷  میابراھ  : چون یقول  ابد. بهیب  از آنان  عذاب  افگندن ریتأخ  به  یبرا  یراھ
ا ید، فرمود: آی) شن میھست شھر  نیا  اھل  نندهک کھال  نیقی  گفتند: (ما به  هکرا   فرشتگان
 ! گفتند: نه  د؟ فرشتگانینک یم  نابودشان باشند، شما  از مسلمانان  تن  پنجاه  انشانیاگر در م
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! فرمود: اگر  باشند؟ گفتند: نه  تن  ستی! فرمود: اگر ب باشند؟ گفتند: نه  تن  فرمود: اگر چھل
! در  باشد؟ گفتند: نه  تن کی! فرمود: و اگر  باشند؟ گفتند: نه تن   ر پنجباشند... اگ  تن  ده

ھستند   در آن  هک  یسانک  . گفتند: ما به شھر است  ا لوط در آننیقی( : گفت  هک نجا بودیا
 ».۳۲/   بوتکالعن) « میدھ یم  را نجات  اش ، قطعا او و خانواده میداناتر

اهٌ ُمنِيٌب  إِنَّ إِبَْراهِيَم َ�َلِيمٌ ﴿ وَّ
َ
 .]۷۵[ھود:  ﴾٧٥أ

 : می. حلأ خدا  یسو به »بود  نندهک و بازگشت  دل بردبار و نرم  میابراھ  گمان یب«
ار ی: بس رد. اواهک ینم  شتاب  ارانکاز بد  گرفتن  ارھا و در انتقامکدر   هکبردبار بود 

  یسو به بود  نندهک  : بازگشت بیبود. من  دل ، دردمند، پر از سوز و گداز و نرم شندهک  آه
 . است ÷  میابراھ  و رحمت  ، رأفت قلب  بر رقت  روشن  لیدل  سه  نیا  . پسأ خداوند
و   جدال  را به ÷  میابراھ  هکبود   ادشدهی  اوصاف  هکد یآ یبر م  نیچن  مهیرک  هیاز آ

 . لوط واداشت  قوم  در باره  زدن  چانه

ْعرِْض َ�ْن َهَذايَا إِبَْراهِيُم ﴿
َ
ْمُر َرّ�َِك  أ

َ
ُهْم آ�ِيِهْم َعَذاٌب َ�ْ�ُ  إِنَُّه قَْد َجاَء أ َّ��

 .]۷۶[ھود:  ﴾٧٦َمْرُدو�ٍ 
و   را چونیز »وچرا بگذر  چون  نیاز ا ! میابراھ  یا«آمد:   جواب  یالھ  ، از بارگاه پس

  رفته  ما بر آن  برگشت یب  یو قضا  شده  حاصل  فراغت  از آن  هک  است  یتو در امر  یچرا
  نیبر ا  شیو قضا  شان نمودن  بر عذاب » است  دهیدر رس  پروردگارت  قطعا فرمان«  است

  عذاب  آن  : نه یعنی »آمد خواھد  آنان بر  بازگشت  یب  یعذاب  گمان یو ب«  گرفته  مر سبقتا
  برآنان  ناخواه خواه  عذاب  آن  هکبل  ییو چرا  و چون  جدال  گرداند و نه یبر م  ییرا دعا

 . یشدن  دفع  و نه  ر استیپذ برگشت  ، نه است  یآمدن

ا َجاَءْت رُُسلَُنا لُوًطا ِ�َء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم َذرًْ� َوقَاَل َهَذا يَوٌْم َعِصيٌب ﴿  ﴾٧٧َولَمَّ
 .]۷۷[ھود: 
بعد از  »شد  ناراحت  آمدنشان  ما نزد لوط آمدند، به  فرستادگان  و چون«

نزد لوط   یھمانانیم  لکش  رفتند، آنھا به  رونیب ÷  میاز نزد ابراھ  فرشتگان  هک  آن
و شھر لوط فقط چند  ÷  میابراھ  اقامت  محل  انیدر م  هک  میشو یادآور می آمدند.
 ! ی. آر است علیھماالسالم  میابراھ  لوط برادرزاده  هک  میشو یادآور میبود.   فاصله  فرسخ

  أتیھ  لوط ـ به  بر قوم  خداوند متعال  یاز سو  ییابتال  عنوان  ـ به  فرشتگان
د، از یرا د  شانیلوط ا  نزد لوط آمدند و چون  با صورتیو ز  یرو  زهیکپا  یجوانان
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 را  انیبروخو  نیرا او ایز »شد  تنگدل  و بر آنان«د یگرد  نیو اندوھگ  ناراحت آمدنشان 
  محض  یھمانانیرا م  دارند و فقط آنان  یتیمأمور  اند و چه یسانک  هچ  هک  شناخت ینم
  هکچرا  نندکتجاوز   برآنان  ارشک تبه  مبادا قوم  هکشد   رو تنگدل نی، از ا پنداشت یم

را یز » است  سخت  ی: امروز، روز و گفت«دا بود یھو  یبر و  آنان  یارکو لواط  فسق  عمل
  ، ناچار به ھمانانشیم د بایپل  عادت  آن  از اعمال  قومش  یریجلوگ  یاو برا  هک  دانست

شوند و  یروز میاحتماال بر او پ  مبارزه  نیدر ا  قومش  هکرد ک یخواھد شد و تصور م  دفاع
 نخواھد شد.  آنان  دفع  ا قادر بهتیاو نھا

 لوط، در شھر  یسو به ÷  میخود از نزد ابراھ  در راه  فرشتگان«د: یگو یم  یسد
  آب  رودخانه  از آن  هکدند و با دختر لوط روبرو شدند یرس  سدوم  رودخانه  روز به  مین
  جا درنگ نی: ھم ما باشد؟ گفت  یرایپذ  هک  ھست  یا منزلیآ دختر!  ی، گفتند: ا گرفت یم
  به را  ... لوط آنان بازگفت را  تیاکو ح  رفت  نزد پدرش  . پس د تا نزد شما برگردمینک

گاه  گر از آمدنشانید  یسک  اش جز خانواده  هک  یطور  آورد به  شیخو  منزل نشد، اما   آ
گاه  شان آمدن را از  و قومش  رفت  رونیب  لوط از خانه  زن   دنیمجرد شن رد و آنھا بهک  آ

 آوردند.  یلوط رو  خانه  یسو به  خبر، شتابان  نیا

ِئَاتِ َوَجاَءهُ قَوُْمُه ُ�ْهَرُعوَن ﴿ يّ قَاَل يَا قَوِْم  إَِ�ْهِ َومِْن َ�بُْل َ�نُوا َ�ْعَملُوَن السَّ
ْطَهُر لَُ�مْ 

َ
َ َوَ� ُ�ُْزوِن ِ� َضيِْ�  َهُؤَ�ءِ َ�نَاِ� ُهنَّ أ ُقوا ا�َّ لَيَْس مِنُْ�ْم رَُجٌل  فَا�َّ

َ
�

 .]۷۸[ھود:  ﴾٧٨رَِشيدٌ 
 نی) بد ھرعونی: ( یقول  د. بهیھدو ت  با ھجوم »آمدند  شسوی به  او شتابان  و قوم«

 ھمانانیلواط با م  زشت  عمل  ابکارت  یبرا  ییدند، گویدو یم  آنان  هک  است  یمعن 
 »ردندک یم  زشت  ییارھاک،  از آن  شیو پ«رند یگ یم  یشیگر پید کیاز   شتاب لوط، به 
  بود. پس مسلط  انشانیدر م  با مردان  مقاربت  زشت  ز، عادتین  از آن  شی: پ یعنی

  و با حالت اراکطور آش  گر بهیبود، د  یعاد  یامر  و فجور، نزدشان  فسق  وهیش  چون
با   عمل  نیا  ابکمنظور ارت  و به  آمده ÷ لوط  یسو به  یتندر  ، بسان یھجوم

  ی: ا گفت« و  برخاست  آنان  یسو به  نانک  ردند، لوط دفاعک  شانی، قصد ا ھمانانشیم

 ÷ : مراد لوط یقول  به »ترند  زهیکشما پا  یبرا  منند، آنان  دختران  نانیا ! من  قوم
  شیخو  تا دختران  او خواست  هکبود   گونه نید. بدینک  ازدواج  با دخترانم  هکبود   نیا

ادآور ی.  است  یو بزرگوار  رمک  یمنتھا  نیو ا گرداند  ھمانانشیم  را سپر نگھبان
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  ز بود. و بهیجا فارک  یبرا  مسلمان  زنان  دادن  احکن  ، به یدر عھد و  هک  میشو یم
را یشھر بود ز  آن  زنان  منند)، تمام  دختران  نانی(ا  هک  سخن  نیاز ا  : مرادش یقول

  زنانشان  یسو را به  شان او توجه  یی، گو است  شان ی، پدر ھمگ قوم  کیامبر یپ
صادر شد تا   مدافعه  وهیش  لوط به  یاز سو  سخن  نیگر: اید  یقول  . به ساخت  معطوف

و   نداشت  اراده را  قتیحق  سخنش  نیاو از ا  برگرداند. پس  تیعاف  را به  ھمانانشیم
  یبرا  آنان«آورد  یدرم  آنان  احکعقد ن  را به  ا دخترانشحتم  هکنبود   نیا  منظورش

  عمل  آن  کبا تر »دیبترس ، از خدا پس«ترند  کتر و پا : حالل یعنی »ترند زهیکشما پا
و   ننگ  نیا »دینکن رسوا  ھمانانمیم  و مرا در باب«  امر مباح  نیا  و انجام  زشت
  یدیمرد رش  چیھ شما  انیا در میآ«د یروا ندار  بر من  ھمانانمیم  را در حق  ییرسوا

 بازدارد؟.  و از آن  ردهکارشاد   زشت  عمل  نیا  کتر  تا شما را به » ستین

 .]۷۹[ھود:  ﴾٧٩قَالُوا لََقْد َعلِْمَت َما َ�َا ِ� َ�َناتَِك ِمْن َحّقٍ �نََّك َ�َْعلَُم َما نُرِ�دُ ﴿
: تو  یعنی » ستین  یحق  چیھ  دخترانت  ما را به  هک  یدان یم  گفتند: تو خوب«

: آنھا قبال از  یقول  . به میندار  یو حاجت  شھوت  چیھ  دخترانت  ما به  هک یدان یم
  نیبود، از ا  ردهکرا رد   آنان  بودند، اما او خواسته  ردهک  یخواستگار ÷ لوط  دختران

  هک  یدان ی: تو م یعنی » میخواھ یم  ما چه  هک  یدان یم  و تو خوب«را گفتند   سخن  نیا رو
 را.  زنان  ، نه میخواھ یرا م  امردان ما

ْو آوِي إَِ� رُْ�ٍن َشِديدٍ  قَاَل لَوْ ﴿
َ
نَّ ِ� بُِ�ْم قُوَّةً أ

َ
 .]۸۰[ھود:  ﴾٨٠أ

  ردنک  بر دفع  اشک  ی: ا یعنی » داشتم یم  یبا شما قوت  مقابله  یبرا  اشک:  لوط گفت«
شما را خرد   یو  یارکھم  به  هک  افتمی یرا با خود م  یارکار و مددیا ی،  بودم یشما قادر م

استوار،   یگاھ هیکت  به  توانستم یم  اشکا ی » جستم یم  د پناهیشد  ینکر  ا بهی«  و خوار سازم
و   ، قوم»دیشد  نکر« از  یو  : ھدف یقول  . به رمیگ  پناه  مکمستح  یو دژ  امن  یانکم

  چیھ  قوم  خود با آن ÷ لوط رایند زک  تیحما  یاز و  هکبود   یو زورآور  یقو  لهیقب
  نیاز ا  یکی  اشک  ی: ا یعنیبود.   عراق  یاو از اھال  ، چه نداشت  یو قوم  یا رهیعش  نسبت

  نیاگر چن  هکزورآور   لهیو قب  قوم ای،  و قدرت  یرومندیبود: ن یم  فراھم  میدو امر برا
باز   ھمانانمیو م  خانه  میحر  به  حرمت  کاز ھت  شدت  ا شما را با تمامنیقیبود،  یم
  هکردم ک یم  وبکسر  و شما را چنان  نموده مقاومت   شما سخت  در مقابلو   داشتم یم

 گردد.  گرانید  یبرا  یعبرت  درس



 ٢٢٥  سوره هود

فرمودند:   هک  است  آمده ص خدا  از رسول س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
:  ینعی، » جست یم  استوار پناه  یگاھ هیکت  او به  قتیخداوند بر لوط باد، در حق  رحمت«

 . متعال  یخدا  تیحما

ْهلَِك بِقِْطٍع مَِن اللَّيِْل َوَ�  قَالُوا يَا لُوُط إِنَّا رُُسُل َرّ�َِك لَْن يَِصلُوا إَِ�َْك ﴿
َ
ْ�ِ بِأ

َ
فَأ

تََك 
َ
َحٌد إِ�َّ اْمَر�

َ
َصاَ�ُهمْ  يَلَْتفِْت مِنُْ�ْم أ

َ
بْحُ  إِنَُّه ُمِصيُبَها َما أ لَيَْس  إِنَّ َموِْعَدُهُم الصُّ

َ
�

بُْح بَِقرِ�ٍب   .]۸۱[ھود:  ﴾٨١الصُّ
:  یعنی » مییپروردگار تو  ھمانا ما فرستادگان لوط!  یگفتند: ا«  فرشتگان

و   میپروردگار تو ھست  را ما فرستادگانیز  و استوار است  مکمح  سخت گاھت  هیکت
بر تو   هک  افتیرا نخواھند   آن  ھرگز قدرت » افتینخواھند   تو دست  ھرگز به  آنان«  نیبنابرا
  فرستاده  تیسو ما را به  هک  مییخدا  را ما فرشتگانیتو برسانند ز  به  یزندو گ  افتهی  دست
  یو  به  گاه آن . میرسان  تکھال  فار فجار را بهکو   ردهک  دفاع  تا از تو و مؤمنان  است

: در  یعنی » گذشته از شب  یپاس  پس«و گفتند:  رود  رونیب  انشانیدستور دادند تا از م
و «شھر   نیاز ا  وچکقصد   با خود به »خود را ببر  سانک«باشد   کیتار  هک  از شب  یساعت

  خود نگاه  دنبال  د بهیشما نبا از  سک چی: ھ یعنی» بنگرد  د واپسیاز شما نبا  سک  چیھ
 » مگر زنت«شود   دارد، مشغول  رهیو غ  مالسر خود از   پشت  هک  آنچه  د بهیا نبایند، ک
او   به  هک«را ینگرد ز یم  واپس  و به  ردهک  دستور مخالفت  نیاز ا  زنت  نکی: ل یعنی

  ییگو » است  صبح  آنان  گاه وعده  گمان یب«  از عذاب »رسد  آنان  به  آنچه  است  یدنیرس
 ! ھنگام  شد: صبح  او گفته  به  ؟ پس است  وقت  چه  شانینابود  گاه د: وعدهیپرس ÷ لوط

 »؟ ستین  کینزد  ا صبحیآ«او گفتند:   به  پس  را خواست  نیعتر از ایسر  یمدت او  ییگو
سر  به  در آرامش  ھنگام  در آن  را مردمید زیگردان  شان کھال  را وقت  صبح أ خداوند

  به  پرداختن  یاند و برا  خود مجتمع  در منازل  وقت  آن گر، آنھا درید  یبرند و از سو یم
 اند. نشده  ندهکپرا خود،  یارھاکو   مشاغل

يٍل ﴿ ْمَطْرنَا َعلَيَْها ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ
َ
ْمُرنَا َجَعلَْنا َ�ِ�ََها َسافِلََها َوأ

َ
ا َجاَء أ فَلَمَّ

 .]۸۲[ھود:  ﴾٨٢َمنُْضو�ٍ 
شھر  : یعنی » میردکر و زبر یرا زشھر   آن«  عذاب  بر وقوع »ما آمد  فرمان  چون  پس«

  آن  نیریشد و ز  آن  نیریز  آن  یبلندا  هک  میردک  واژگون  را چنان  آن  یلوط و نواح
  لهیوس را به  منطقه  آن  هکداد   فرمان ÷  لیجبرئ  به أ : خداوند یقول  . به آن  یبلندا
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،  و بر آن« ردک  نیند و او چنک  واژگون  یجملگ  نانشکو با سا  برداشته  نیخود از زم  بال
  به  هی، ال یاپیپ  و گل  : بر آنھا سنگ یعنی » میباراند  هیال  به  هیال  لیاز سج  ییھا پاره  سنگ

ا ی،  ورهکدر   پختن با  هک  است  ی: گل لی. سج میگر باراندید  یبعض  یبر باال  ی، بعض هیال
فرمود:   هک  است شده  نقل س  عباس  بن للهاز عبداشود.  یم  لیتبد  سنگ  به  ر آنیغ
 ». است  یفارس  در اصل  لمهک  نیو ا  است  و گل  سنگ  ، معرب لیسج«

الِِمَ� بَِبعِيدٍ  ُمَسوََّمًة ِعنَْد َرّ�َِك ﴿  .]۸۳[ھود:  ﴾٨٣َوَما ِ�َ مَِن الظَّ
  یھا سنگھا در خزانه  : آن یعنی »بود  ردهک  نشان  نزد پروردگارت  هک  ییھا سنگ«

  رجم  آن  به  هک  را داشت  یقوم  بود و نشانه  شده  یگذار نشانه  یو  مکا در حی،  پروردگارت
گر: بر ید یقول  بود. به  شده  مانند مھر نھاده  ییھا ھا عالمت : بر سنگ یقول  شوند. به یم

  هک  است  یادآوری  ستهی. بابود  شده  شود، نوشته  د بر او زدهیبا  هک  یسک  نام  یھر سنگ
  در ھنگام  هکـ   هکم  مردم قرار دارد و از  منوره  نهیو مد  شام  انیلوط در م  قوم  یشھرھا
 . ستیبودند ـ دور ن  کمشر  ارانکاز ستم  هیآ  نزول

  به  مردانشان  هکخواھند آمد   یقوم  من  در آخر امت: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد
لوط   قوم  شد، شما عذاب  نیچن  وضع  چون  پس  زنان  به  نند و زنانشانک یتفا مکا  مردان

  آن  بفرستد. سپس لیاز سج  ییسنگھا  برآنان أل  یخدا  هک نید: ایباش  را انتظار داشته

ٰلِِم�َ ٱَوَما ِ�َ ِمَن ﴿ ردند:ک  را تالوت  هیآ  نیآخر ا ص  حضرت   نقمت  نیا« :﴾بَِبعِيدٖ  ل�َّ
 ». ستیدور ن  از ستمگران  سخت  عذابو 

برآنند  گر از علماید  یـ و جمع  یاز و  یتیـ در روا  یشافع  امام«د: یگو یر میثک ابن
  بر آن  فهیابوحن  . اما امام ر محصنیغ  باشد چه  محصن  شود، چه  شتهکد یار باک: لواط  هک

ماند، با   اگر زنده  گاه شود، آن  افگنده  نییپا  به  یبلند  انکد از میار باکلواط   هک  است
 .١»شود  قرار داده  مورد ھدف  سنگ  پرتاب

َخاُهْم ُشَعيًْبا﴿
َ
َ َما لَُ�ْم مِْن إَِ�ٍ َ�ْ�ُهُ  �َ� َمْدَ�َن أ َوَ�  قَاَل يَا قَوِْم اْ�بُُدوا ا�َّ

ْ�ٍ � َ�نُْقُصوا الِْمْكَياَل َوالِْمَ�انَ 
َراُ�ْم ِ�َ

َ
َخاُف َعلَيُْ�ْم َعَذاَب يَْوٍ� ُ�ِيٍط إِّ�ِ أ

َ
 ﴾٨٤ّ�ِ أ

 .]۸۴[ھود: 
برادر   نیمد  قوم  یسو : به یعنی »را  بیشع  برادرشان  نیمد  یسو به«  میفرستاد »و«
،  میابراھ بن  نیمد  پدرشان  نام  را به  نیمد  . قوم میرا فرستاد ÷  بیشع  شان ینسب

                                           
 ] گذشت. ۸۱/  [اعراف  لواط کار ، در سوره  فقھا در باره  آرای -١



 ٢٢٧  سوره هود

 ÷  بیشع . گذشت »۹۳ـ  ۸۵  اتیآ: « اعراف  در سوره  شان دند و داستانینام»  نیمد«
  ھر چه  ییوایش و  ییرسا  ، به او در امر دعوت  هک آن  سبب  اند، به دهیا نامیانب  بیرا خط

شما   یبراد، یخدا را بپرست ! من  قوم  ی: ا گفت«رد ک یم  وگو و محاجه گفت  با قومش  تمام

  یرا با ندا  شیخو  دعوت ،† امبرانیپ  او مانند ھمه  گونه نیبد » ستین  یاو معبود جز
  به«د یبپرداز  مالکو   تمام  را به آن  هکبل »دینکن  مکو ترازو را   مانهیو پ«رد کد آغاز یتوح

  نمیب یم  شیو آسا  و رفاه  را در ثروت شما  : من یعنی » نمیب یم  شما را در نعمت  من  یراست
د یر ندھییتغ  بندگانش  به  یرسان انیو ز  یو  تیرا بر خود با معص أ خدا  نعمت  پس

  اموال  شما را از گرفتن  هکقرار دارد  شما  یفرارو  یشیگشا  چنان  نعمت  نیرا در ایز
 » ترسم یر میفراگ  یروز  بر شما از عذاب  ، من قتیو در حق«ند ک یاز مین یناروا، ب  به  مردم

نباشد.   یا پناھگاھی  زگاهیگر  شما را از آن از  یسکند و کرا استثنا ناز شما   کی  چیھ  هک
 . است  آخرت  ا عذابیا، یدر دن  نندهک  نک شهیر  ا عذابیر، یفراگ  عذاب  نیمراد از ا

ْوفُوا الِْمْكَياَل َوالِْمَ�اَن بِالْقِْسِط ﴿
َ
ْشَياَءُهْم َوَ�  َوَ�ا قَوِْم أ

َ
 َ�ْعَثْوا ِ� َوَ� َ�بَْخُسوا ا�َّاَس أ

رِْض ُمْفِسِدينَ 
َ
 .]۸۵[ھود:  ﴾٨٥اْ�

  هکو داد   عدل  : به یعنی »قسط  د بهیدھ  مالکو   و ترازو را تمام  مانهیپ ! من  قوم  یو ا«
  مکرا   اجناسشان مردم  و به«  است  در آن  و افزودن  استنک  از عدم  و داد عبارت  عدل  نیا

  ا معاملهی،  یارکبیو فر  یا تردستی،  انتیو خ  غش  قی؛ از طر حقشاناز   استنکبا  »دیندھ
:  ثیع »دینکن  یارکتبھ  نانکفساد  نیو در زم«ناھنجار   یا هیو رو  نادرست  وهیش  به

  آمده  فیشر  ثی. در حد است یو راھزن  و غارت  یو فساد ـ مانند دزد  فتنه  نیدتریشد
  هک نیمگر ا  نگرفت  شیترازو در پ و  مانهیرا در پ  یفروش مک  روش  یقوم  چیھ: « است
 ».ردک مبتال  یو گران  یقحط  را به  آنان أل  یخدا

ِ َخْ�ٌ لَُ�ْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِ�َ ﴿ نَا َعلَيُْ�ْم ِ�َفِيٍظ  بَقِيَُّت ا�َّ
َ
 .]۸۶[ھود:  ﴾٨٦َوَما �

  هک  است  یزیچ  در آن  تکر و بری: خ یعنی » شما بھتر است  یخدا برا  حالل  ماندهیباق«
  مردم  حقوق  دادن  مالکو   گذارد ـ بعد از تمام یم  یشما باق  یبرا  از حالل أ خداوند

  ستین  یتکو بر ریخ  چیھ  نیو فساد در زم  یفروش مکو   دادن  مکو قسط ـ و در   عدل  به
و بر شما «فار ک  نه رند،یگ یم  بھره أ خدا  از حالل  هکمؤمنانند   نیرا ایز »دیاگر مؤمن«

  آن  و شما را در قبال  نمک  یو نگھبان  و مراقبت  شما نظارت  بر اعمال  هک » ستمین  نگھبان
 . ستمین  شیب  یابالغگر  من  هکبل  نمک  ا مجازاتتانی  دھم  پاداشتان  ردهک  محاسبه
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ُمُرَك ﴿
ْ
َصَ�تَُك تَأ

َ
ْمَواِ�َا َما قَالُوا يَا ُشَعيُْب أ

َ
ْن َ�ْفَعَل ِ� أ

َ
ْو أ

َ
ْن َ�ْ�َُك َما َ�ْعُبُد آبَاُؤنَا أ

َ
أ

نَْت اْ�َلِيُم الرَِّشيدُ  �ََشاءُ 
َ
 .]۸۷[ھود:  ﴾٨٧إِنََّك َ�

تو دستور  به   ا نمازتیآ ! بیشع  یا«و استھزا   مکتھ  وهیش  به ÷  بیشع  قوم »گفتند«

  نیازا  شان ھدف »؟ مینک  کتر«  از بتان »اند دهیتپرس یما م  را پدران  آنچه  هکدھد  یم
 ار نمازیبس ÷  بیشع  هکبود. و از آنجا  ÷  بینماز شع  گرفتنشخند یر  ، به سخن

 ÷  بینماز شع  نیا !للهوا  یآر«د: یگو یم  ردند. حسنکاد یاز نماز   ژهیو  به  خواند، آنان یم
تو   به  ا نمازتیآ »ای«». نندک  کرا تر  بتان  پرستشداد تا آنھا  یم  او فرمان  به  هکبود 

  و افزودن  دادن و  از گرفتن » مینکن  خود تصرف  لیم  به  در اموالمان«  هکدھد  یدستور م
طور  در آنھا ھر  هک  ستین  یو مانع  حرج  چیبر ما ھ  پس  ماست  اموال  نی؟ آخر ا استنکو 
را   سخن  نیا » یدیرش تو بردبار و  کش  بدون«  مینک  تصرف  میپسند یو م  میخواھ یم  هک
او   هکمعتقد بودند   را آنانیگفتند ز ÷  بیشع  استھزا و تمسخر به  وهیش  ز بهین

  و فرزانه  میبردبار و فھ  یراست  به  : او در باور آنان یقول  . به است  دو وصف  نیا  برخالف
  یو رشد بود، از و  یبردبار  برخالف  پندارشان  به  هکرا   ییھا یامر و نھ  بود لذا آن

 ناپسند شمردند.

ْ�ُتْم إِْن ُكنُْت َ�َ بَّيَِنٍة ِمْن َرّ�ِ َوَرَزقَِ� ِمنُْه رِزْقًا َحَسًنا﴿
َ
َر�

َ
ْن  قَاَل يَا قَوِْم أ

َ
رِ�ُد أ

ُ
َوَما أ

�َْهاُ�ْم َ�نْهُ 
َ
َخالَِفُ�ْم إَِ� َما �

ُ
رِ�ُد إِ  أ

ُ
ِ  �َّ اْ�ِْصَ�َح َما اْسَتَطْعُت إِْن أ  َوَما تَوْ�ِيِ� إِ�َّ بِا�َّ

�ِيُب 
ُ
ُْت �َ�ْهِ أ  .]۸۸[ھود:  ﴾٨٨َعلَيْهِ تََو�َّ

:  یگرید امبری، ھمانند ھر پ آنان  هیعل  حجت  برپاداشتن  در مقام ÷  بیشع » گفت«
: اگر در  یعنی » باشم  یا نهیخود بر بپروردگار   د اگر از جانبیخبر دھ  من  به ! من  قوم  یا«

ردگار خود پرو  از جانب  روشن  یبر حجت  نمک یم  ینھ  ا از آنیامر،   آن  شما را به  هک  آنچه
  نیسزاوار ا  ھم باز »باشد  داده  کین  یخود روز  از جانب  من  و به«  باشم  قرار داشته

شما   هک نیا  صرف  شما را به  ینھ امر و  ھم ا بازی؟ آ ھستم  یبرخورد  گونه  نیو ا  سرزنش
  یاریبس  توانگر بود و مال ÷  بیشع  هک  است  ؟ نقل د فروگذارمینک یرا رد م  آن

  یو  گر: ھدفید  یقول  بود. به  نبوت » کین  یروز«از   : ھدفش یقول  به  ی. ول داشت
باز   شما را از آن  در آنچه  هک  خواھم ینم  و من« بود  متکو ح  شهیاز اند  یبرخوردار

و   نمک  ینھ  یزیشما را از چ  هک  ستین  من  شأن : در یعنی » نمک  ، با شما مخالفت دارم یم
  هک  یی: از امر و نھ یعنی » ندارم  جز اصالح  یقصد  من«  گردم  آن  بکباز خود مرت



 ٢٢٩  سوره هود

  هکتا آنجا «  ندارم  و معامالتتان  نیفساد در د  دفع شما و  جز اصالح  ی، قصد نمک یم
د خدا ییتأ  جز به  من  قیو توف«باشد   و طاقتم  توان شیدر گنجا  هک  یتا حد » بتوانم

و   سبحان  ید خداییتأ  مگر به  ام و راھبر نشده تگریامبر و ھدایپ  : من یعنی»  ستین
  لکبر او تو«  بزرگ  یموھبتھا  نیا  ضی، در تفو برمن  یو  شیو بخشا  و فضل  یبخش توان

او   انتخاب  را به  امورم  : تمام یعنی » گردم یاو باز م  یسو به و«  شیامور خو  در تمام » ردمک
 . گردم یاو باز م  یسو به  حال  و در ھمه  نمک یم  ضیتفو

َصاَب ﴿
َ
ْن يُِصيَبُ�ْم ِمثُْل َما أ

َ
ْو َوَ�ا قَوِْم َ� َ�ْرَِمنَُّ�ْم ِشَقاِ� أ

َ
ْو قَوَْم ُهوٍ� أ

َ
قَوَْم نُوٍح أ

 .]۸۹[ھود:  ﴾٨٩َوَما قَوُْم لُوٍط ِمنُْ�ْم بَِبعِيدٍ  قَوَْم َصالٍِح 
  مانندآنچه  ییبال  هکشاند ک، شما را بدانجا ن شما با من  زنھار تا مخالفت ! من  قوم  یو ا«

و  ی: مبادا دشمن یعنی »ز برسدیشما ن  د، بهیرس  صالح  ا قومیھود   ا قومی  نوح  قوم  به
  مدنشما فرودآ  مجازات  صورت  در آن  هکوادارد   من  بیذکت  ، شما را به ییجو زهیست

از   لوط چندان  و قوم«آمد  فرود  انتانینیشیبر پ  عذاب  نیا  هک خواھد بود چنان  عذاب
را یز  ستیدور ن شما  آنھا از زمان  ا زمانیشما،   آنھا از منطقه  منطقه » ستیشما دور ن

ز ی، اگر شما ن پس شما ھستند  به  نابود شده  قوم  نیترکی، نزد یلوط از نظر زمان  قوم
  کمنایب  آنان  امیمانند ا برخود  یامیرار اکد از تید، باینک  انیرا عص أ خدا  مانند آنان

 د.یباش
  یبی، ترت سوره  نیھا در ا داستان  انیم  بیترت  هکد یآ یبر م  نیچن  هیآ  نیاز ا

 و  میابراھ  ، سپس صالح  ھود، بعد از آن  ، سپس ابتدا نوح  از نظر زمان  یعنی،  است  یزمان
 اند. ستهیز یم †  بیشع  تیلوط و در نھا

 .]۹۰[ھود:  ﴾٩٠إِنَّ َرّ�ِ رَِحيٌم َوُدودٌ  َواْسَتْغفُِروا َر�َُّ�ْم ُ�مَّ تُو�ُوا إَِ�ْهِ ﴿
  توبه او  درگاه  به  سپس«خود   گذشته  در گناھان »دیبخواھ  زشو از پروردگار خود آمر«

  بر تائبان است  » مھربان  ھمانا پروردگار من«زند  یا از شما سر مبعد  هک  یاز گناھان »دینک
، با  است  محبت  یمقتضا  هکرا   را او آنچهیرا ز  انفرم به  بندگان » دوستدار است«و 

ر یخ  دادن  ، سوق آنان  به  ردنک  دھد؛ از لطف یم  انجام  خواه آمرزش  ارانک توبه
 . شانیشر از ا  و دفع  شانیسو به

ا َ�ُقوُل �نَّا لََ�َاَك �ِيَنا َضعِيًفا﴿ َولَْوَ� رَْهُطَك  قَالُوا يَا ُشَعيُْب َما َ�ْفَقُه َكثًِ�ا ِممَّ
نَْت َعلَيَْنا بَِعزِ�زٍ  لَرََ�َْناكَ 

َ
 .]۹۱[ھود:  ﴾٩١َوَما �
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 از  ییما خبرھا  تو به » میفھم ی، نم ییگو یم  هکرا   از آنچه  یاریبس ! بیشع  یگفتند: ا«
خبر   ، ھمچون میندار  یو معرفت  ییآشنا  چیآنھا ھ  به  ما نسبت  هک  یدھ یم  بیغ  عالم

،  مینک یم  کرا در  مشاھده  قابل  امور محسوس  هک  گونه  ز و حشر و نشر و ما آنیرستاخ
  یو درست  صحت : ما است  نیا  یا معنی.  مینک ینم  کو در  میفھم یرا نم  سخنانت  نیا

  : تو چنان یعنی » مینیب یم خود ناتوان   انیا تو را در مو واقع«  میابی یرا در نم  سخنانت
  ما را داشتهبا   مخالفت  وتوان  ینک  ما دفاع  از خود در مقابل  با آن  هک  یندار  ییروین

 اند شخص  لهیو قب  رهیرھط: عش » میردک یم تو نبود قطعا سنگسارت   لهیو اگر قب«  یباش
آنھا   هک نیا  لیرد. دلیگ یرو مین  آنان  یرومندین و  و از توان  ردهک  هیکت  آنان  او به  هک
  لهیقب  هک یحالردند ـ در ک  یمعرف  یو  خود به  رساندن  انیز  را مانع ÷  بیشع  لهیقب
ز بر ین  بیشع  لهیقب  هکبود   نیبودند ـ ا  ھزار تن  ھزاران  و آنان  کاز نظر شمار اند  یو
  شانیک ھم  احترام  به  هکردند کوانمود   نیآنھا چن داشتند. پس فار قرارک  آن  نییو آ  نید

  هک » یستیز نیا عزو تو بر م«گذرند  یدرم  بیشع ، از از آنان  خاطر ترس  به  خود و نه
،  میھست  لیقا  ات لهیقب  به  هک  یخاطر حرمت  را به  ردنتک سنگسار  هکبل  میبدار  ات یگرام

 . میا فروگذاشته

َْذُ�ُموهُ َوَراَءُ�ْم ِظْهرِ�ًّا﴿ ِ َوا�َّ َعزُّ َعلَيُْ�ْم ِمَن ا�َّ
َ
رَْهِطي أ

َ
إِنَّ َرّ�ِ بَِما  قَاَل يَا قَوِْم أ

 .]۹۲[ھود:  ﴾٩٢ُ�ِيٌط َ�ْعَملُوَن 

 »؟ تر است یشما از خدا گرام  شیپ  من  لهیا قبیآ ! من  قوم  یا« ÷  بیشع » گفت«
شما   چگونه باشد پس  یم أل  یخدا  به  نیتوھ  قتیدر حق † ایانب  به  نیرا توھیز

 شتر ازیب  ام لهیقب  هو ب  نگذاشته  حرمت  امبرشیپ  حق  تیدر مورد رعا أل  یخدا  به
اعتنا و   عدم  سبب به »و خدا را«د؟ یگذار یم  د، حرمتیلیقا أ خدا  به  هک  یحرمت

 »دیا گرفته  شیخو سر  پشت«  است  شما فرستاده  یسو به  هک  یامبریپ  به  یگذار ارج
شود، رفتار  یم  افگنده  پشت  پس  هک  یزیو با او ھمانند چ  ردهک  : او را فراموش یعنی
  انجام  آنچه  به  پروردگارم  قتیدرحق«د؟ یشو  لیاو قا  به  یتیاھم  چیھ  هک نآ ید، بیا ردهک
و او شما را در   نمانده  بر او پنھان شما  از اعمال  یزی، چ نیبنابرا »دارد  د، احاطهیدھ یم

 ند.ک یم  مجازات  برابر آن

�ِيهِ َعَذاٌب ُ�ْزِ�هِ  َسوَْف  َوَ�ا قَوِْم اْ�َملُوا َ�َ َمَ�نَتُِ�ْم إِّ�ِ َ�ِمٌل ﴿
ْ
َ�ْعلَُموَن َمْن يَأ

 .]۹۳[ھود:  ﴾٩٣َواْرتَقُِبوا إِّ�ِ َمَعُ�ْم َر�ِيٌب  َوَمْن ُهَو َ�ذٌِب 
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 ریتأث  و عدم  شان پدران  نیبر د  شان میفر و تصمکبر   اصرار آنان ÷  بیشع  و چون
و   توان در  ھر چه  هکرد کد یتھدرا   شد و آنان  وسیمأ  د، از آنانید  ز را در آنان پندواندر

: بر  مکانتکم یعل» دینک  خود عمل  بر حالت ! من  قوم  یو ا«نند: کدارند، فروگذار ن  انکام
بر  » نمک یم  ز عملین ھمانا من«د ینک  خود عمل  اناتکام و  توان  و بر حسب  و حالت  روش

را   و اعمالتان  حال  فرجام » دانست دیخواھ  یزود  به«  خودم  وهیش  و به  اناتکام  حسب
 ! یباشد، آر یم  بندگانش  به  رساندن  انیو ز أ ر خداوندیغ  بر عبادت  یمبتن  هک

فرود   یسک  بر چه«بار  حتیفض  نندهکخوار و » نندهک رسوا  عذاب  هک«  د دانستیخواھ

و   در دعوت  ا منیا شما؟ آیبود   خواھم  شونده عذاب  ا منیآ »؟ ستیکد و دروغگو یآ یم
  ا عذاب؟ قطع باطلتان  بار و سخنانکار و استکشما در ان ای،  ام دروغگو بوده  شیخو  امیپ

با شما   ھم  من  هکد یو انتظار بر«ود ش یم  طلبان یو برتر  برانکر مستیبانگیاو، گر

 ند.ک یم  صلهیو شما ف  من  انیدر م أ خداوند  هکرا   یمکح » منتظرم

ِيَن َظلَُموا ﴿ َخَذِت ا�َّ
َ
ِيَن آَمُنوا َمَعُه بِرَْ�ٍَة مِنَّا َوأ ْمُرنَا َ�َّيَْنا ُشَعيًْبا َوا�َّ

َ
ا َجاَء أ َولَمَّ

ْصَبُحوا ِ� دِيَارِهِْم َجاثِِم�َ 
َ
يَْحُة فَأ  .]۹۴[ھود:  ﴾٩٤الصَّ

  یرحمت  د، بهبودن  آورده  مانیبا او ا  هکرا   یسانکو   بیما آمد، شع  فرمان  و چون«
از  » میداد  نجات«بود   مانیا  راه  به  شان ردنک  تیھمانا ھدا  هک » شیخو  ازجانب

  اموالشان  ؛ با گرفتن گرانید  به »بودند  ردهک  ستم  هکرا   یسانکو «بار  خفت  عذاب
  بانگ«فر کبر   فشردن یو پا  میبودند بر خود؛ با تصم  ردهک  وستم  ناحق  به

  سخت  چنان  یو  بانگ  برآورد و آن  یبانگ  چنان  آنان بر ÷  لیجبرئ » فروگرفت  سخت
 در  پس«  بربست  رخت  از اجسادشان  ردند و ارواحک  یتھ  قالب  ھمه  هکمرگبار بود  و

 . ) گذشت۶۷(  هی) در آ نیر (جاثمیتفس »از پا در آمدند  شانیھا خانه

ْن لَْم َ�ْغَنْوا �ِيَها﴿
َ
َ� ُ�ْعًدا لَِمْدَ�َن َكَما بَعَِدْت َ�ُمودُ  َكأ

َ
 .]۹۵[ھود:  ﴾٩٥�

 ھا و ھرگز در خانه  یی: گو یعنی »اند نداشته  ھا ھرگز اقامت خانه  در آن  ییگو«
  گونه  ، ھمان نیمد  باد بر مردم  ی، دور باش  آگاه«بودند   ردهکن  یزندگ  شانیھا اشانهک
 شدند.  کثمود ھال  هک  گونه ، ھمان نیمد  دمبر مر  مرگ  یعنیا: بعد »ثمود دور افتادند  هک

رَْسلَْنا ُموَ� بِآيَاتَِنا وَُسلَْطاٍن ُمبِ�ٍ ﴿
َ
 .]۹۶[ھود:  ﴾٩٦َولََقْد أ

  سلطان»  میفرستاد  نیمب  یو با سلطان«  تورات »خود  اتیرا با آ  ی، موس یراست  و به«
  ، معجزات» اتیآ« مراد از  یقول  به . ار استکآش  یو حجتھا  روشن  : معجزات نیمب
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  شدن  لیتبد  ، معجزه» سلطان« شد و مراد از  انیب» اسراء»  در سوره  هک  است  یا گانه نه
 . اژدھاست  عصا به

ْمَر فِرَْعْونَ ﴿
َ
َبُعوا أ ْمُر فِرَْعْوَن بِرَِشيدٍ  إَِ� فِرَْعْوَن َوَملَ�ِهِ فَا�َّ

َ
 .]۹۷[ھود:  ﴾٩٧َوَما أ

 در ھر امر  ر قومیسا  هکاند  قوم  و سران  مأل: اشراف » یو مأل و  فرعون  یسو به«
: از  یعنی» ردندک  یرویپ  از امر فرعون  سران  یول«باشند  یم  رو آنانی، پ یو بزرگ  کوچک

و   ، راه فرعون» امر« مراد از  هک  است  محتمل  نیردند. ھمچنک  یرویفر پکبر   یو  فرمان
رشد و   یو  اصال در فرمان  یعنید: یبرش »نبود  صواب  فرعون  و فرمان«باشد   یو  روش
 و عناد بود.  یاغواگر و  یگمراھ  سرهکی  یو  فرمان  هکبل  وجود نداشت  یصواب

ْوَرَدُهُم ا�َّارَ ﴿
َ
 .]۹۸[ھود:  ﴾٩٨َو�ِئَْس الْوِرُْد الَْمْوُرودُ  َ�ْقُدُم قَوَْمُه يَوَْم الْقَِياَمةِ فَأ

  آتش  یسو به  گرفتن در سبقت  : فرعون یعنی »رود یم  قومش  شیشاپیپ  امتیروز قاو «
  یرویاو پ فر بود و ازکدر   ا جلودار آنانیدر دن  هک  ، ھمچنان آنھاست  شاھنگیپ  دوزخ

او  و از  است  تکدر حر  آنان  شیشاپیاو پ »آورد یدرم  آتش  را به  آنان  پس«ردند ک یم
  یبد  ورودگاه  چه  و دوزخ«ند ک یم  جا با خود وارد دوزخکیرا   نند تا آنانک یم  یرویپ

ند. و ک  عطش  شود تا رفع یوارد م  شتر برآن  هک  است  یورد: آب » است  واردان  یبرا
از خود فرونشاند در  را  عطش  یگرما  هکد یآ یدر م  آن  ید، برایآ یدر م  آب  به  هک  یسک

  بس  یامیپ  المورود) متضمن الورد  ر (بئسیتعب  . پس است  ضد آن  زخدو  آتش  هک یحال
 . است  انیدوزخ  یبرا  کھولنا

تْبُِعوا ِ� َهِذهِ لَْعَنًة َوَ�وَْم الْقَِياَمةِ ﴿
ُ
 .]۹۹[ھود:  ﴾٩٩بِئَْس الّرِفُْد الَْمْرفُودُ  َو�

  و سران  فرعون  ردنکبعد از نابود  أل  ی: خدا یعنی »شد  آورده  یلعنت  آنان  یو از پ«
  به »زین  امتیروز ق و«رد کطرد   شیخو  : از رحمت یعنیرد، ک  بدرقه  لعنت  را به  ، آنان قومش
  ا و آخرتیدر دن  لعنت  نند. پسک یم  را لعنت  محشر آنان  شوند و اھل یم  بدرقه  لعنت

 » شده  داده  آنان  به  هک  است  یا هیبد عط  چه«  است  ر حالشانیبانگیو گر  راه  بدرقه  شهیھم
 .! شده  داده  آنان  به  هک  است  یا اعانه بد عطا و  چه  یشگیو ھم  وستهیپ  لعنت  نی: ا یعنی

ُه َعلَيَْك ﴿ �َْباءِ الُْقَرى َ�ُقصُّ
َ
  بعد از آن]۱۰۰[ھود:  ﴾١٠٠ِمنَْها قَا�ٌِم وََحِصيدٌ  َذلَِك ِمْن �

د: یفرما یرد، مک  انیب  سوره  نیرا در ا  امبرانیاز پ  یا مجموعه  داستان أ خداوند  هک
را بر تو   آن  هک  شھرھاست  از اخبار آن«  میردک  تیاکح  سوره  نیدر ا  هک  یاخبار » نیا«
بر  »ھنوز بر سر پا ھستند« شھرھا  از آن  ی: بعض یعنی »از آنھا  ی، بعض مینک یم  تیاکح
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  یطور  اند به شده  رانیدرو و و د:یحص »اند بر باد رفته  یو بعض«خود   یسقفھا و ستونھا
  ھم  یاز آنھا اثر  هکتا بدانجا   است و نابود شده  آنھا فروافتاده  یو ساختمانھا  یمبان  هک

 . است  نمانده  یبرجا
 بر  هکرد ک  هیتشب  یشتزارک  شھرھا را به  از آن  اول  ، نوع هیآ  نیدر ا  خداوند متعال

 . است  درو شده  هک  یشتزارک  را به  دوم  و نوع  است  ستادهیا  شیخو  ساقه

�ُْفَسُهمْ ﴿
َ
ْ�َنْت َ�نُْهْم آلَِهُتُهُم الَِّ� يَْدُعوَن مِْن  َوَما َظلَْمَناُهْم َولَِ�ْن َظلَُموا �

َ
َ�َما أ

ْمُر َرّ�َِك 
َ
ا َجاَء أ ٍء لَمَّ ِ ِمْن َ�ْ  .]۱۰۱[ھود:  ﴾١٠١اُدوُهْم َ�ْ�َ تَتْبِيٍب َوَما زَ  ُدوِن ا�َّ

  شتنیخو خود بر  آنان  یول«  عذاب  لهیوس  به  ردنشانک با نابود » میردکن  ستم  آنان  و ما به«
  ینابود  هکبودند   خود آنان  نیلذا ا  است  ینابود  سبب  هک  یا یفر و معاصکبا  »ردندک  ستم
  هک  آمد، معبوداتشان«  یو  : عذاب یعنی » پروردگارت  فرمان  چون  پس«دند یخود خر  یرا برا

  آنان  تکو جز بر ھال«را   عذاب » آنان ردند ازکن  دفع  چیخواندند، ھ یآنھا را بجز خدا م
فزودند در یبر آنھا ن  انیو ز  تکردند، جز ھالک یم  آنھا عبادت  هک  ی: بتان یعنی »فزودندین

 رسانند. یم  شانیاری،  منافع  آوردن  چنگ در به  بتان  هک باور بودند  نیآنھا بر ا  هک یحال

َخَذ الُْقَرى َوِ�َ َظالَِمةٌ ﴿
َ
ْخُذ َرّ�َِك إَِذا أ

َ
ِ�ٌم َشِديدٌ  َوَ�َذلَِك أ

َ
ْخَذهُ أ

َ
[ھود:  ﴾١٠٢إِنَّ أ

۱۰۲[. 
 در« راشھرھا   : مردم یعنی »شھرھا را  هک  ی؛ وقت است  گونه نیا  پروردگارت  و گرفتن«

 شھرھا را  آن  یاھال  یدر حال  یتعال  : حق یعنی »ردیگ یستمگر باشند فروم  هک یحال
و   کدردنا« او  و عذاب  : مجازات یعنی »او  گرفتن  گمان یب«ستمگر باشند   هکرد یگ یفروم

  د بهینبا  هک  یستمگر ھر  به  است  یھشدار  نیا » است«  نیو سنگ  نیو سھمگ » سخت
  تیروا س  یاشعر  یابوموس از  و مسلم  یبخار  هک مغرور شود. چنان أل  یخدا  مھلت

  ظالم  به  سبحان  یھمانا خدا« فرمودند:  فیشر  ثیدر حد ص خدا  رسول  هکاند  ردهک
را   هیآ  نیا  ، سپس»ندک ینم  شیرھا گری، د او را گرفت  چون  هک نیدھد تا ا یم  مھلت

َخَذ ﴿ ردند:ک  تالوت
َ
ۡخُذ َرّ�َِك إِذَآ أ

َ
ۡخَذهُ  لُۡقَرىٰ ٱَوَ�َ�ٰلَِك أ

َ
ِ�ٞم َشِديدٌ  ۥٓ َوِ�َ َ�ٰلَِمٌةۚ إِنَّ أ

َ
  .﴾أ

﴿ ِ َذلَِك يَوٌْم َ�ُْموٌع َ�ُ ا�َّاُس َوَذلَِك يَوٌْم  إِنَّ ِ� ذَلَِك َ�يًَة لَِمْن َخاَف َعَذاَب اْ�ِخَرة
 .]۱۰۳[ھود:  ﴾١٠٣َمْشُهودٌ 

  یو اندرز  : عبرت یعنی » است  یتیآ«داستانھا   نیھا و در ا یادآوری » نیا در اقطع«
  از عبرتھا درس  هکرا فقط آنانند یز »ترسد یم  آخرت  از عذاب  هک  یسک  یبرا«  است
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 گرد  درآن  مردم  هک  است  یروز، روز  آن«رند یگ یھا پند م و از موعظه  گرفته
  ا مجازاتشانی  پاداش  افتیو در  محاسبه  یتا آخر، برا  از اول  یھمگ »شوند یم  آورده

محشر   : اھل یعنی» شوند یم  ردهکحاضر   درآن  یجملگ  هک  است  یروز، روز  وآن«
 و  ، جانوران ، پرندگان ، جن ـ انس  قیو خال  امبرانی، پ از فرشتگان  اعم  یجملگ

 شوند. یاحضار م  ـ در آن  جنبندگان

رُ ﴿ َجٍل َمْعُدو�ٍ َوَما نَُؤّخِ
َ
 .]۱۰۴[ھود:  ﴾١٠٤هُ إِ�َّ ِ�

  است  شمار و عدد معلوم  به  هک » ینیمع  جز تا زمان«را   امتی: روز ق یعنی »را  و ما آن«
 . میا  ردهک جزا را مقدر  ا و تحققیدن  یرانی، و مدت  و بعد از آن » میافگن یر نمیتأخ  به«

ِت َ� تََ�لَُّم َ�ْفٌس ﴿
ْ
 .]۱۰۵[ھود:  ﴾١٠٥فَِمنُْهْم َشِ�ٌّ وََسعِيدٌ  إِ�َّ �ِإِذْنِهِ  يَوَْم يَأ

  حجت  در باب »دینگو  سخن  سک چیرسد، ھ فرا  چون  هک«  امتیروز ق » است  یروز«
روز   ار در آنک رایز  ا شفاعتی  حجت  نیا  به  گفتن  در سخن » یو  اذن  جز به«  یا شفاعتی

  یو  مگر بعد از اذن  ستین  یشفاعتگر  چیو ھ  است  یتعالو   کتبار  یخدا  تنھا از آن
دو   به  مردم  وقت  آن : یعنی »ھستند  بختکین  یو بعض  بخت رهیت  از آنان  یبعض  گاه آن«

  هک  بھشت  اند و اصحاب و نگونبخت  یشق  هک  دوزخ  شوند: اصحاب یم  میتقس  گروه
 اند.  بختکید و نیسع

ا ﴿ مَّ
َ
ِيَن َشُقوا فَِ� ا�َّارِ لَُهْم �ِيَها زَ�ٌِ� وََشِهيقٌ فَأ ِيَن َشُقوا فَِ� ا�َّارِ ﴿ ﴾١٠٦ا�َّ ا ا�َّ مَّ

َ
فَأ

 ].۱۰۶[ھود:  ﴾١٠٦لَُهْم �ِيَها زَ�ٌِ� وََشِهيقٌ 
  شان : در سرنوشت یعنی.  ارانکفار و گنھکاز  »اند شده  بخت  رهیت  هک  اما آنان«

در   پس«  است  شده  نوشته  یبخت رهیو ت  ، شقاوت شان اعمالفر و فساد ک  سبب به
 با  ھمراه  نفس  آوردن  رونیر: بیزف » است  یا اد و عربدهیدر آنجا فر  آنان  یباشند، برا  آتش

عرعر   مقدمه  ، ھمان ر در اصلی. زف است  شانیھا نهیدرد س  از اثر شدت  سخت  آواز و ناله
 . ر استیضد زف  یعنی،  بردنفرو  : دم قی. شھ خر است

رُْض إِ�َّ َما َشاَء َر�َُّك ﴿
َ
َماَواُت َواْ� اٌل لَِما  َخاِ�ِيَن �ِيَها َما َداَمِت السَّ إِنَّ َر�ََّك َ�عَّ

 .]۱۰۷[ھود:  ﴾١٠٧يُرِ�دُ 
  یابد طور  به  در دوزخ  : آنان یعنی »ماندگارند  ، در آن برجاست  نیتا آسمانھا و زم«

ھا و  آسمان ، نیھا و زم ندارد. مراد از آسمان  ییو انتھا  انقطاع  چیامر ھ  نیا  هکماندگارند 
  است  لیتمث  لیبر سب  فار در دوزخک  ی: مراد جاودانگ یقول  . به است  آخرت  نیزم
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  بخواند، ستاره بوتر آوازکتا   نمک ی... نم و چنان  نیچن«ند: یگو یم  اعراب  هک چنان
  از واپس »بخواھد  پروردگارت  مگر آنچه«». پابرجا باشند  نیو زم  آسمانبدرخشد و تا 

در   مانیاز ا  یزیوجود چ  سبب  ؛ به یابد  قافله  نیبا ا  یاز ھمراھ  از آنان  یگروھ  افگندن
  آورده  رونیب  از دوزخ  هکاند  مؤمن  ارانکاستثنا، گنھ  نی: مراد از ا یقول  . به ھایشان دل

 ».خواھد  هک«  ا وآخرتیدر دن »ندک  را پروردگار تو ھمانیز« شوند یم

مراد   هکامر   نیدر ا  د، مفسرانیآ یز بر مین  اد شدهی  دو قول  از نقل  هک  یطور  ھمان
  نیاز ا  یاریبس  یر طبریجر نظر دارند؛ ابن  اختالف  قول  نی، بر چند ستیکاستثنا   نیاز ا

  استثنا، به: « است نموده  را انتخاب  قول  نیآنھا ا  انیاز م  سپسو   ردهک  را نقل  اقوال
  شفاعت  سبب را به آنھا  نیالراحم ارحم  یخدا  هکگردد  ید بر میتوح  از اھل  یارانک گنه

ھرگز   هکرا   یسانکرسد و  یدر م  یو»  رحمت«  آورد، سپس یم  رونیب  از دوزخ  شفاعتگران

  یجار  شان ) را بر زبانهللاال اإ  لهإال (  لمهک ، از روزگاران  یاما روز  نداده  انجام  یریخ  عمل

 ص  اسالم  یگرام  از رسول  حیصح  ثیاحاد  هک آورد چنان یم  رونیب  اند، از دوزخ ردهک
  ثابت  یبر و  در آن  بودن  جاودانه  هک یسکجز   دوزخ ، در و بعد از آن  امر است  نیا  نیمب

و   متقدم  یاز علما  یاریبس  هک  است  یقول  نیو ا». ماند ینم ی، باق است  شدهد کو مؤ
  یگھایر  اندازه  به  دوزخ  اگر اھل«فرمود:   هک  است  شده  تیروا س عمر متأخر برآنند. از

  رونیب  از دوزخ  در آن  هکخواھد بود   یروز  شان برایا بمانند، قطع  در دوزخ ھم  ابانیب
 . والله اعلم »شوند یم آورده

رُْض إِ�َّ َما ﴿
َ
َماَواُت َواْ� ِيَن ُسعُِدوا فَِ� اْ�َنَّةِ َخاِ�ِيَن �ِيَها َما َداَمِت السَّ ا ا�َّ مَّ

َ
َوأ

 .]۱۰۸[ھود:  ﴾١٠٨َ�َطاًء َ�ْ�َ َ�ُْذوذٍ  َشاَء َر�َُّك 
  نوشته  شان حقدر   یبختکیو ن  : سعادت یعنی »اند شده  بختکین  هک یسانکو اما «
  ، دربھشت برجاست  نیھا و زم تا آسمان«  شان صالح  و اعمال  مانیا  سبب  ـ به  است  شده

در  و  شانیدر قبرھا  افگندنشان  از واپس »بخواھد  پروردگارت  مگر آنچه جاودانند
  نیا نجا ناظر بریاستثنا در ا«د: یگو یر میثک . اما ابن بھشت  از ورود به  محشر ـ قبل

  تیمش به  هکبل  ستین  باالذات  واجب  ی، امر در بھشت  آوردنشان دوام  هک  است  یمعن
  تینھا یب : تا یعنی » است  ر منقطعیغ  یبخشش  نیا«».  است  ولکمو أ خداوند

 د:یگو یر میثک . ابن ستین  یدنیو بر  یو ھرگز گسستن  است  و بادوام  وستهیپ
  گمان  یسکرا آورد تا   جمله  نی، ا تیر مشکو ذ  فوق  یبعد از استثنا أ خداوند«



 تفسیر انوار القرآن  ٢٣٦

  یشگیھم  بودن ماندگار  هکبل  است  یو گسست  انقطاع  انیرا بر بھشت  بھشت  هکند کن
 ». ر استیناپذ  و برگشت  یحتم  ی، امر آنھا در آن

ا َ�ْعُبُد َهُؤَ�ءِ ﴿ �نَّا  َكَما َ�ْعُبُد آبَاؤُُهْم ِمْن َ�بُْل َما َ�ْعُبُدوَن إِ�َّ  فََ� تَُك ِ� ِمْر�ٍَة ِممَّ
 .]۱۰۹[ھود:  ﴾١٠٩لَُمَوفُّوُهْم نَِصيَبُهْم َ�ْ�َ َمنُْقوٍص 

  هک  آنچه  : در بطالن یعنی » مباش  پرستند، در شبھه یم  گروه  نیا  هک  آنچه  در باره  پس«
  رساندن  به  نه  هک  یبتان ، باش  نداشته  یدیو ترد  کش  چیپرستند، ھ یم  از بتان  انکمشر
دند، یپرست یم  شان قبال پدران  هک  گونه جز ھمان  آنان«  یانیز  دفع  به  قادرند و نه  یسود

  از درون  یحیصر  ا عقلی، أ خداوند  از جانب  یحیصح  : ھرگز نقل یعنی »پرستند ینم
  یدی، تقل پرستش  نیا  هکبل  ستین  بتان  پرستش  آنھا به  ، وادارنده شانیخردھا  هیرمایخم

  استهکو نا  تمام«  ازعذاب »آنھا را  ما بھره  و البته«ر یو الغ  است  از پدرانشان  محض
ز از یچ  چیھ  هک  یطور به ، میداد  پدرانشان  به  مالکو   تمام  به  هک چنان »داد  میخواھ

  عبارت  نیا  . البته و شر است ریاز خ  آنان  : مراد بھره یقول  شود. به ینم  استهک  عذابشان
 . ز ھستین  و مؤمنان ص خدا از رسول  ییو دلجو  تیتسل  متضمن

 َولَْوَ� َ�َِمٌة َسَبَقْت ِمْن َرّ�َِك لَُقِ�َ بَيْنَُهمْ  َولََقْد آتَيَْنا ُموَ� الِْكَتاَب فَاْخُتلَِف �ِيهِ ﴿
ُهْم لَِ� َشّكٍ ِمنُْه ُمرِ�ٍب   .]۱۱۰[ھود:  ﴾١١٠��َّ

و   آن : در مورد یعنی » در آن  پس  میداد«را   تورات » تابک  یموس  ما به  قتیو در حق«
آوردند و   مانیا  آن  به  یگروھ  هک  یا گونه  به »شد  واقع  اختالف«  آن  امکاح  لیدر تفاص

  یاز سو  زاز آنچهیتو ن محمد!  یا  ردند. پسک  کرا تر  از آن  یبعض  به  گر عملید  یگروھ
  پروردگارت  از جانب  هک یو اگر سخن«  مباش  ، تنگدل داده  یرو  در مورد قرآن  گروه  نیا

اگر از  !ص محمد  ی: ا یعنی »بود  شده  صلهیآنھا ف  انیا منبود، قطع  است  گرفته  یشیپ
  سبب ـ به  رفت ینم  امتیآنھا تا روزق  ر عذابیتأخ  به  یتعال  حق  و وعده  مکح  قبل

 ÷  یموس  قوم  انیا در می  قومت ان یا در منیقیـ   است  ر دانستهیتأخ  نیدر ا  هک  یمصلحت
و «شدند  یروبرو م  عذاب  به  پرستان  و باطل  پاداش  به  محقان  جهیشد و در نت یم  یداور

در   پس »اند یقو  یکش در«  تورات  ا دربارهی،  عذاب : درباره  یعنی » آن  درباره  آنان  گمان یب
 ندارند.  یقلب  و آرامش  یذھن  نیقی  شیخو  باطل  نیا

ْ�َمالَُهمْ ﴿
َ
ا َ�ُوَّ�َِينَُّهْم َر�َُّك أ  .]۱۱۱[ھود:  ﴾١١١إِنَُّه بَِما َ�ْعَملُوَن َخبِ�ٌ  �نَّ ُ�ًّ لَمَّ



 ٢٣٧  سوره هود

:  یعنی» خواھد داد  آنان  به  مالکو   تمام  را به  کیھر   اعمال  جهینت  ا پروردگارتو قطع«
از   اند ـ اعم ردهک  اختالف  هکرا   ییھا گروه  نیاز ا  کیھر   یجزا أ خداوند  گمان یب
  نند، آگاهک یم  آنچه  و ھمانا او به«خواھد داد   مالکو   تمام  ـ به  ارانکو بد  ارانکوکین

 . ستین  پنھان  یاز و  یو عمل  تکحر  چیو ھ»  است

مِْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوَ� َ�ْطَغْوا﴿
ُ
 ﴾١١٢إِنَُّه بَِما َ�ْعَملُوَن بَِص�ٌ  فَاْستَقِْم َكَما أ

 .]۱۱۲[ھود: 
پروردگار   یاوامر و نواھ  تمام  هک » نک  یستادگیا  یا افتهیدستور   هک  گونه  ھمان  پس«

  یداریو پا  یاستوار آنھا  : در تمام یعنیشود.  یم  خطاب  نیا  ، شاملص  حضرت  آن  به
ز یاند، ن آورده أ خدا  به و رو  ردهک  توبه  هک  یسانک:  یعنی » ردهک  با تو توبه  هکو ھر«  نک
 نند.ک  یستادگیو ا  یدارید با تو پایبا

 و  هیکز  یھا را جز نفسیز  است  نیو سنگ  ار سختیبس  آن  و موضوع  هیآ  نیا  امیپ
  دستور داده  بدان أ خداوند  هک  گونه  تواند ـ آن یگر نمید  سک چی، ھ ر شدهیتطھ  یھا روان

  ابک: با ارت یعنی.  است : تجاوز از حد انیطغ »دینکن  انیو طغ«ند ک  یداریو پا  ـ استقامت
  استحقاقتان  شما را مطابق  پس » ناستیب دینک یم  آنچه  ھمانا او به«د یاز حد در نگذر  یمعاص

 ماند. یم  پنھان  یبر و  یزیچ  و نه  است  غافل  یزیاز چ  را او نهیدھد ز یم  پاداش
  نازل ص خدا  بررسول  هیآ  نیتر از ا دشوارتر و سخت  یا هیآ«د: یگو یم س  عباس ابن

  عم ، مرسالت،  واقعه  یعنی(  آن  ھود و اخوات  سوره«فرمودند:   جھت  نی، از ا» است  نشده

 . گذشت  در آغاز سوره  آن  انیب  هک ». ر ساختی) مرا پ كورت  اذالشمس و  تسائلوني

ْوِ�َاَء ُ�مَّ َ� ﴿
َ
ِ مِْن أ ُ�ُم ا�َّاُر َوَما لَُ�ْم مِْن ُدوِن ا�َّ ِيَن َظلَُموا َ�َتَمسَّ َوَ� تَْرَكُنوا إَِ� ا�َّ

ونَ   .]۱۱۳[ھود:  ﴾١١٣ُ�نَْ�ُ
 شما خواھد  به  دوزخ  آتش  هکد ینشو  لیاند، متما ردهک  ستم  هک یسانک  یسو و به«

،  آمده  عمل  به  ینھ  از آن  هک  یلی. تما ستمگران  به  لتانیو تما  شیگرا  سبب  به »دیرس
و   دادن  جلوه وکیا نیقراردارند،   بر آن  ستمگران  هک  است  یو وضع  حال  به  بودن  یراض

  اعمال  گونه  نیا از  یزیدر چ  با آنان  تکو مشار  گرانیدر نزد د  ظالمان  روش  آراستن
  ، شامل یعاجل  منفعت  و جلب  انیز  دفع  یبرا  با ظالمان  و معاشرت  زشی، اما آم است

  کشر  به  هک  است  نیا  هیآ یمعن«د: یگو یم  . قتاده ستین  آنان  به  شیو گرا  لیتما  مکح
شما   یو در برابر خدا برا«» رسد یم شما  به  دوزخ  آتش  صورت  در آن  هکد یبرنگرد
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وجود ندارد   یسکگر ید، دیشما رس  به  دوزخ  آتش  هک  ی: ھنگام یعنی » ستین  یدوستان
  شیگرا  شانیسو به  هک  یا ظلمه  گروه  نیا  از جمله برھاند،  و از آن  داده  یاریشما را   هک
  داده  نصرت  و سرانجام«توانند  ینم  برده  شیاز پ  یارک  چیخود و شما ھ  ید، برایا افتهی

  شما را به  هک  گرفته  سبقت  یو  امر در علم  نیرا ایز  سبحان  یخدا  از جانب »دیشو ینم
:  است  آمده  فیشر  ثیند. در حدک یم  د، عذابیا شده  ینھ  از آن  هک شیگرا  نیا  سبب

باشد  یم  دوستش  نیبر د  انسان« .»�الل  من  حد�مأ، فلينظر  خليله دين ىلعاملرء «
 ».ندک یم  یدوست  یسک  با چه  هکد بنگرد یبا از شما  یکی  پس

َ�ةَ َطَرَ�ِ ا�ََّهارِ َوُزلًَفا ِمَن اللَّيْلِ ﴿ قِِم الصَّ
َ
ّيَِئاتِ  َوأ َذلَِك  إِنَّ اْ�ََسنَاِت يُْذهِْ�َ السَّ

اكِرِ�نَ   .]۱۱۴[ھود:  ﴾١١٤ذِْكَرى لِ�َّ
  : اوقات یقول  بامداد و عصر، وبه  : اوقات مراد از آن »روز نماز را برپادار  و در دو طرف«

  یر ادای: تأخ هک  است  فهیابوحن  امام  قول  نیبر ا  لیدل  مهیرک  هی. آ است  بامداد و شام
نماز   بر اقامه  هیآ  نیا رایز  است  نماز عصر افضل  یر ادایو تأخ  صبح  دهینماز بامداد تا سپ

  ، داللت غروب  به  کینزد  اول  و زمان  طلوع  به  کینزد  اول  زمان  یعنیروز،   در دوطرف
را   گر نماز شبید  بعداز ساعت  ی: ساعت یعنیا: زلف » چند از شب  یو ساعت«ند ک یم

آنھا   نماز از جمله  هک  طور مطلق به » حسنات ھمانا«  است» عشاء«ا مراد نماز یبرپادار، 
: مراد از  یقول  به ».برد یم  انیم از«  طور مطلق به »را  گناھان«  آنھاست  ستون  هکبل
،  آنھاست  برنده  نیاز ب  و عبادات  طاعات یعنی:  حسنات  هک  است  رهیصغ  ، گناھان ئاتیس
  یبرا  یپند«ر شد کذ  هک  یاوامر » نیا« دان اصال وجود نداشته  ییگو  هک  یا گونه به

 ». است  رانیپندپذ
  است  آمده ص خدا  از رسول س  قیر صدکابوب  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  چیھ:  إال غفر له  نیعتکر  یصلیتوضأ ویًا فذنب  ذنبی  مسلم  ما من« فرمودند:  هک
 مگر از بگزاردنم  عتکو دو ررد یوضو گ  شود سپس  بکمرت  یگناھ  هک  ستین  یمسلمان

فرمودند:   فیشر  ثیدر حد ص  حضرت  آن  نیھمچن». شود یم  دهیآمرز  یو بر  هک نیا

ما  ملا بینهن م�فرات اجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل اىل رمضانو اخلمس الصلوات«
  فارهک ، تا رمضان  و رمضان  تا جمعه  و جمعه  پنجگانه  ینمازھا »الكبائراجتنبت 

  اجتناب  رهیبک  گناھان  ابکاز ارت  هک شرط آن  ، به آنھاست  انیدر م  هک  است  یگناھان

كنت حيثاهللا اتق« فرمودند:  فیشر  ثیدر حد ص  حضرت  آن  نیھمچن». باشد  شده



 ٢٣٩  سوره هود

 أ از خدا ، یھست  هکجا کھر « ».حسن خبلق انلاستمحها وخالق  السیئة احلسنة تبعأ، و
  یخلق  به  مردم برد و با یم  نیرا از ب  آن  هک  نک  دنبال  و ثواب  یکیرا با ن  و گناه  بترس

 ». نکو رفتار کین
 :  ز استیچھار چ  نیراست  اما شروط توبه

در   آن به  بازگشت  عدم  به  میـ تصم ۳.  از آن  یمانیـ پش ۲.  از گناه  دنیشک  ـ دست ۱
 ند.ک  کمک  اثر گناه  بردن  نیاز ب  به  هک  یصالح  عمل  دادن  ـ انجام ۴.  ندهیآ

آمد   نزدم  یفرمود: زن  هکند ک یم  تیروا س سریا یاز اب  هیآ  نیا  نزول  در سبب  یترمذ
  ام خانه  به  . و چون را دارم  نیبھتر از ا  : در خانه او گفتم  به  بخرد پس  ییخرما  تا از من

  شانیا  را به  تیاکو ح  رفتم ص خدا  نزد رسول  شده  مانیپش  گاه . آن دمیآمد، او را بوس
  نیا  ابشیغ ، در جھاد رفته  به أ خدا  در راه  هک  یمجاھد  . فرمودند: با زن باز گفتم

،  ازآن  پس ؟! یردک  یبانیپشت  یعمل  نیمجاھد را با چن  ا آنی؟ آ یردک  عمل  گونه
 شد.  نازل  هیآ  نیا  گاه نآ ردند،ک  دراز درنگ  یلحظات

ْجَر الُْمْحِسنِ�َ ﴿
َ
َ َ� يُِضيُع أ  .]۱۱۵[ھود:  ﴾١١٥َواْصِ�ْ فَإِنَّ ا�َّ

  ، عدم یداریپا و  ؛ از استقامت یا مأمور شده  آن  به  هک  بر آنچه » نک  شهیپ  ییبایکو ش«
  خدا پاداش  هک« نماز  و برپا داشتن  ظالمان  یسو به  شیگرا  ، عدم یشکو سر  انیطغ

ر یتعب  نیدھد. ا یم  شانیا  به  مالکو   تمام  را به  آن  هکبل »گرداند ینم  عیرا ضا  نیمحسن
  را به  یاوامر و نواھ  نیا  هکھستند   یسانک»  ارانکوکین :نیمحسن«  هکدارد   بدان  اشاره

 باشند.  اجرا گذاشته  معرض

رِْض إِ�َّ  فَلَْوَ� َ�َن ِمَن الُْقُرونِ ﴿
َ
ولُو بَقِيٍَّة َ�نَْهْوَن َعِن الَْفَسادِ ِ� اْ�

ُ
ِمْن َ�بْلُِ�ْم أ

ْ�َيَْنا ِمنُْهمْ 
َ
ْن � تْرِفُوا �ِيهِ َوَ�نُوا ُ�ْرِمِ�َ  قَلِيً� ِممَّ

ُ
ِيَن َظلَُموا َما � َبَع ا�َّ  .]۱۱۶[ھود:  ﴾١١٦َوا�َّ

  صاحبان« شدند  عذاب »از شما  شیپ«  هک  ییھا : از امت یعنی » ییچرا از قرنھا  پس«

  نیماند، ا یم  یباق  ثر آنکا  رفتن  انیز بعد از میچ  کیاز   هک  : آنچه هیبق »نبودند  یفضل
  یو دن  پست  را عادتا آنچهیرود ز یار مک ماند، به یم  یباق  هک  یز اصلحیا در چثرکا  لمهک

  ھمان  است  نیو ا ماند یم  یباق  است  ارزشو با   خوب  هک  و آنچه  رفته  نیاز ب  است

از   فالن : القوم بقية من فالن« : اعراب  سخن  نیا  است  باب  نیاز ھم».  اصلح  یبقا«  قانون
  از اھل  یا مانده ی: چرا باق است  نینجا ایدر ا  هیبق  یمعنا  پس».  است  قوم  دگانیبرگز
از فساد در «را   مردم »نندک  ینھ  هک«نبودند   گذشته  یھا در امت  نیو خرد و د  شهیاند
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 » میداد  نجاتشان  آنان  انیاز م  هک  یسانک از«بودند   یکاند  نکی: ل یعنی » یک، جز اند نیزم
و «  میداد  ردند لذا ما نجاتشانک یم  ینھ  نیزم در  یافگن از فساد  کشمار اند  نی: ا یعنی

  : نازپروردگان یعنی» بودند، رفتند  در آن  هک  یناز ونعمت  دنبال  بهردند، ک  ستم  هک  یسانک
  اعمال  به  شدن  را بر مشغول  ناز و نعمت  نی، ا عشرت و  رفاه  باده  و سرمستان  تنعم

  و آنان«ردند ک  غرق  یفان  یو خواھشھا  را در شھوات  شیدادند و عمرخو  حیترج  آخرت

ار کو تبھ  ار، مجرمک  نیردند لذا با اک  یرویپ  شیخو  از شھوات  چون : یعنی »بودند  مجرم
ر ییرا تغ  آن  یدند ولیر را دکمن  مردم  هک یھنگام: « است  آمده  فیشر  ثیحد بودند. در

 ».ردیفروگ  شیخو  عذاب  را به  آنان  ھمه أ خداوند  هک  است  کینزد ندادند،

ْهلَُها ُمْصلُِحونَ َوَما َ�َن َر�َُّك ِ�ُْهلَِك ا﴿
َ
 .]۱۱۷[ھود:  ﴾١١٧لُْقَرى بُِظلٍْ� َوأ

  داشته  انیشھرھا را ب  مردم  ردنکدر نابود   شیخو  سنت  خداوند متعال  سپس
 ند درک  کھال  ستم  شھرھا را به  هک  است  نبوده  و ھرگز پروردگار تو برآن«د: یفرما یوم

  پس ند.یرفتار نما  و انصاف  عدل  گر بهید کیو با  »اصالحگر باشند  مردمانش  هک یحال
را با   نیدر زم فساد  هک سازد تا آن ینم  کھال  شانکو شر  کمجرد ش  را به آنھا أل  یخدا

  در حقوق  یو  یریگ سھل و أل  یخدا  از فرط رحمت  نینند و اکن  مهیضم  کو شر  کش
 للها  العباد را بر حقوق  ، حقوق حقوق  تزاحم  ، فقھا در ھنگام جھت  نی، از ا است  شیخو

 اند. ساخته  مقدم
 د: یفرما یم  پرداخته  اختالف  متکح  انیب  به  سپس

ًة َواِحَدةً ﴿ مَّ
ُ
 إِ�َّ َمْن رَِحَم َر�َُّك  ١١٨َوَ� يََزالُوَن ُ�َْتلِفِ�َ  َولَْو َشاَء َر�َُّك َ�ََعَل ا�َّاَس أ

لَِك َخلََقُهمْ  ْت  َوِ�َ ْ�َعِ�َ َوَ�مَّ
َ
نَّةِ َوا�َّاِس أ ْمَ�َنَّ َجَهنََّم مَِن اْ�ِ

َ
[ھود:  ﴾١١٩َ�َِمُة َرّ�َِك َ�

۱۱۸-۱۱۹[. 
  یطور به »داد یقرار م  یواحد  را امت  مردم  ا ھمه، قطع خواست یو اگر پروردگار تو م«

  نیبر د  ردند و ھمهک ینم  اختالف  و در آن  بوده یدار میاستوار و پا  بر حق  ھمه  هک
  وستهی: پ یعنی »در اختالفند  شهیو ھم«ردند ک یگر را رھا مید  انیو اد  گرد آمده  اسالم
افرند و ک  ی، بعض باطل  راه  به  یروانند و بعض  حق  راه  به  یدر اختالفند؛ بعض  مردم
و   وھوس یاز ھو  یرویپ  سبب  ـ به  وستهیپ  : مردم است  نیا  یا معنی.  مؤمن  یبعض
  آنان  پروردگار تو به  هک  یسانک مگر«نند ک یم  اختالف  ـ در حق  بارشانکو است  یشکسر

  عمده  انکو ار  بر اصول  نانیا  . پس حق  نید  یسو به  شان نمودن  تیبا ھدا » ردهک  رحم
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 » نیھم  یبرا«  یتعال  حق »و«ورزند  ینم  اختالف  نظر دارند و در آن  ، اتفاق حق  نید
:  یقول  به » است  دهیرا آفر  آنان«  شیخو  رحمت  یا برای،  ر شد از اختالفکذ  هک  یزیچ

  دهیآفر  نیا  یرا برا  : آنان یعنیگردد.  یبرم  و رحمت  اختالف  مجموعه  به»  کذل«  اشاره
  شیخو  رحمت  را به  پرستان او حق  جهینند، در نتک  اختالف  و باطل  در حق  هک  است

د: یگو یم ﴾َولَِ�ٰلَِك َخلََقُهۡمۗ ﴿ ر:یدر تفس  کمال  از امام  نقل  به  یر طبریجر ابد. ابنیرد
و «». باشند  در دوزخ  یو گروھ  در بھشت  یتا گروھ  دهیآفر  نیا  یرا برا  : آنان یعنی«

  آنشد و در   ثابت  یو ھشدار و قضا و امر و  : و عده یعنی »تو پروردگار  لمهکشد   تمام
  البته«:  پروردگار است  سخن  نیا»  لمهک«: مراد از  یقول  . به ستین  یلیر و تبدییتغ  چیھ

پر   سرهکی«  دوگروه  نیا سزاوار آنند از  هک  یسانک: از  یعنی » انس و  را از جن  جھنم
  نوع از ھر  هک  است  من  قضا و فرمان  نیو ا  ام ردهکمقدر   نیچن  ازل را دریز » نمک یم

  به بھشت  خداوند متعال: « است  آمده  فیشر  ثی. در حد دور است به  یلیر و تبدییتغ
فرمود:   دوزخ  و به  نمک یم  رحم  بخواھم  هکتو بر ھر  لهیوس به  پس  یمن  رحمت فرمود: تو

پر   است  و بر من  نمک یم  عذاب  را بخواھم  هکتو ھر   لهیوس به  پس  یمن  توعذاب
 ».از شما  کیھر   نساخت

�ْبَاءِ الرُُّسِل َما نُثَّبُِت بِهِ فَُؤاَدكَ ﴿
َ
ِ اْ�َقُّ  َوُ�ًّ َ�ُقصُّ َعلَيَْك مِْن � وََجاَءَك ِ� َهِذه

 .]۱۲۰[ھود:  ﴾١٢٠َوَموِْعَظٌة َوذِْكَرى لِلُْمْؤِمنِ�َ 
  هک  است  یزی، چ مینک یم  تیاکبر تو ح  هکرا   امبرانیپ  یھا از سرگذشت  کیو ھر «
  و آرامشت  نهیطمأن  تی، تقو نتیقیبر   با افزودن » میگردان یاستوار م  را بدان  دلت

:  یعنی » آمده  حق«  سوره » نیتو در ا  یو برا«  ات یروح  یھا گاه هیکت  ردنکتر  مکومستح
مبدأ و معاد   به  دهیعق  یبر درست  دال  هک  شده  نازل  یقاطع  یھا برھان  سوره  نیبرتو در ا

گاه  مؤمنان  هک » است  مؤمنان  یبرا  یرکو تذ  و موعظه«  است رند و یگ یپند م  از آن  آ
را از   شود. مؤمنان یم  متنبه ر وکمتذ  آن  لهیوس  ند، بهکر کتف  در آن  هک  شانیاز ا  یسک

و   پند گرفتن  یستگیو شا  تیاھل  شانیفقط ا  هکد یگردان  امر مخصوص  نیا  به  جھت  آن
 را دارند.  قرآن  اتیآ  به  و تنبه  توجه
  در ضمن  یاریبس  یو اندرزھا  راتکھا، تذ موعظه  رندهیدربرگ  سوره  نیا

  چگونه  هکسازد  یم  ؛ و روشن است  شانیھا با امت †  امبرانیپ  یھا داستان  طرح
 و  دهیو استمرار بخش  را تداوم أل  یخدا  یسو به  شانیھا امت  ، دعوت امبرانیپ  آن
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 اند. ردهک  تحمل  راه  نیرا در ا  شان اقوام  یھا تیھا، آزار و اذ ھا، مخاصمه مجادله
  و مؤمنان  امبرانشیپ  دادن  نجات  تیفیک أ ، خداوند سوره  نیدر ا  نیھمچن

  او چگونه  هک  است  ردهک  امر را روشن  نیو ا  ردهک  انیب  تمام  لیتفص  را به  ھمراھشان
  یبرجا آثار  اند، به داشته  ینیوجود ع  هک و آنھا را بعد از آن  ردهکرا نابود   ستمگران

 . است  ردهک  لی، تبد نابود شده  رانهیو  کیاز   یا مانده
 ص  اسالم  یگرام  رسول  قلب  ھا و ماجراھا، استوار ساختن درس  نیا  ھمه  انیمراد از ب

  سرانجام  هک  است  قتیحق  نیا  یسو به  حق  اھل  هیو توج  ر دادنکتذو   شان در دعوت
 . است  شانیا  از آن  تی، در نھا روزمندانهیو پ  خوش  و عاقبت  کین

  قرآن ) در (قصه  داستان  ، اھداف» االساس«ر یاز تفس  نقل  دارد تا به  نجا مناسبتیدر ا
 : مینک  انیب  اجمال  را به  میرک

از   یبرخ  خیاز توار  دادن خبر  ھا در قرآن داستان  انیب  یھا از ھدف  یکی -۱
 رمکا  رسول  هک  است  یمھم  یبیغ  بر حوادث  افگندن  یو روشن  گذشته  یامتھا
گاھ شان از قوم  کی  چیھ و ص  نداشتند.  ی، از آنھا آ

گاه  نیگر از اید  یکی -۲   هک  است  یھا و مجاھدات وششکاز   مردم  ردنک  ھدفھا، آ
گاه داده  خرج  به  نشر دعوتشان  در راه  یالقدر الھ لیجل  امبرانیپ   ردنک اند و آ

و   اظھار حق  یبرا †  یالھ  امبرانیپ  قافله  هک  است  قتیحق  نیاز ا  مؤمنان
 اند. را از سر گذرانده  یبزرگ  و مناقشات  مجادالت ، باطل  ابطال

در   ھمه † امبرانیپ  هک  است  قتیحق  نی، اظھار ا گر اھدافیاز د -۳
و ھا  ارزش  فی، تعر حق  نیید، معاد، تبیتوح  به  مانی: در ا یعنی،  رسالت  اصول

  تمام  د، اتفاقیتوح  یسو به  گر در دعوتید کید ییتأ  و ھمچنانھا  ارزش ضد
 اند. داشته

 ریصوت  با به  هک  و دلچسپ  ز، جذابیبرانگ شوق  است  ی، عنصر داستان -۴
  کمک  یعقل  یبرھانھا  و اثبات  میو تعل  تیامر ترب  ، به یحس  یرخدادھا  دنیشک

را   و مردان  ، زنان ، جوانان رانیز دارد و پیانگ اعجاب  یأثر  رابطه  نیو درا  نموده
 دھد. یقرار م  شیر خویتأث  تحت  سانکی

فقط  † امبرانیپ  تیمأمور  هک  است  قتیحق  نیا  نیمب  یقرآن  داستان -۵
گاه  یوح  غیتبل  . است  بوده  عذاب  در وقوع  یالھ  یاز ھشدارھا  مردم  ردنک  و آ
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ر و شر یفر و خکو   مانیرا در امر ا  یبشر  عی، ابعاد استعداد طبا داستان -۶
 سازد. یم  روشن

  شیبا پ  یالھ  یانتھا یب  و قدرت  مطلقه  ، سلطه قرآن  یبا داستانھا -۷
 گردد. یم  انی، نما است  یاخرو  از عذاب  یا نمونه  هک  یویدن  عذاب  فرستادن

 و  معجزات  ارسازندهکو آش †  امبرانیاز پ  ید الھییتأ  متضمن  یقرآن  داستان -۸
 . است  مردم  یاو برا  یحجتھا

 با  هک  است  یخاص  یھا و عبرتھا بر موعظه  مشتمل  قرآن  یاز داستانھا  کیھر  -۹
؛  طور مثال  باشد، به یم  و مختلف  ، متنوع آن  پردازان  نقش  الفو اخت  تنوع

استبداد و   نندهک لیعاد تمث  قوم  غرور، داستان  نندهک لیتمث ÷  نوح  داستان
و   یانحطاط انسان  نندهک لی، تمث÷ لوط  قوم  ، داستان قدرت  به  دادن بھا

  ا ستمی  از مظاھر انحراف  ی، مظھر÷  بیشع  قوم  داستان ، یجنس  انحراف
و   بر سلطه  نافرجام  هیکاز ت  یروشن  لی، تمث فرعون  قوم  و داستان  یاجتماع

ھر   یرسکو   انیک،  اعمال  نیا  مونینام  عاقبت  یادآوری  هک  است  و جاه  ثروت
 لرزاند. یم  یانکو م  در ھر زمان را  منش  و فرعون  شهیپ  انیستمگر طغ

 . ھا و روانھاست گر نفس پند و اندرز و درمان  نندهک  ، ارائه لکر د  داستان -۱۰
  یعنیـ   نا آشناست  یتگریو روا  نوشتن  به  هک  یامبر امیپ  کی  خبر دادن -۱۱

  شانیا  بر نبوت  یقاطع  لیھا، خود دل داستان  نیـ از اص محمد  حضرت
 . است

در  †  امبرانیپ  تمام  یو استوار  صالبت  نندهک  نییتب  یقرآن  یھا داستان -۱۲
 . است  شان دعوت  راه

  اھداف مقاصد و  برآوردن  ی، برا قرآن  مختلف  یھا در سوره  داستان  کیرار کت -۱۳
  مخصوص  د و اھدافیجد  یینو، اجرا  یامیھر بار پ  هک  است  یاریبس  یو معان

  کی  حول  یینھا  یبند در جمع  اھداف  نیا  یدارد و گاھ  ھمراه  خود را به به
 ند.یآ یمحور واحد گرد م

ِيَن َ� يُْؤِمُنوَن اْ�َملُوا َ�َ َمَ�نَتُِ�ْم إِنَّا َ�ِملُونَ ﴿  .]۱۲۱[ھود:  ﴾١٢١َوقُْل لِ�َّ

رند، یگ یپند م  و نه  حق  به »آورند ینم  مانیا  هک  یسانک  به« ص محمد  یا »و«
:  مکانتکم »دینک  خود عمل  انتکبگو: بر م«شوند  یدار میب  ند و نهیآ یم  ھوش به  نه
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  هک«د ینک  خود عمل  یریگ و جھت  و برنامه  وهیو ش  و بر حال  اناتکام  بر حسب  یعنی
 . شیخو  و برنامه  و روش  بر راه »ردک  میخواھ  عمل  ماھم

 .]۱۲۲[ھود:  ﴾١٢٢َوا�َْتِظُروا إِنَّا ُمنَْتِظُرونَ ﴿
 زیرا ما نید زیار ما باشک  : منتظر فرجام یعنی » میمنتظر زیما ن  هکد یو منتظر باش«

 فرود أ خداوند  و عقوبت  بر شما از عذاب  هک  آنچه  یعنیار شما ـ ک  منتظر فرجام
و  ص خدا رسول  هک  نگذشت  یریرا دید زیشکدرازا ن  انتظار به  نیا  . البته میھست د ـیآ یم

روزگار   از صحنه  افرانک  و سلطه  شدند و ستم  متعالپروردگار   نصرت  ، شامل مؤمنان
 برافتاد.

ْ َعلَيْهِ ﴿ ْمُر ُ�ُُّه فَاْ�ُبْدهُ َوتََو�َّ
َ
رِْض �َ�ْهِ يُرَْجُع اْ�

َ
َماَواِت َواْ� ِ َ�يُْب السَّ َوَما  َوِ�َّ

ا َ�ْعَملُونَ   .]۱۲۳[ھود:  ﴾١٢٣َر�َُّك بَِغافٍِل َ�مَّ
 در  هک  آنچه  تمام  : علم یعنی » خداوند است  از آن  نیو زمھا  آسمان  بیغ  و علم«

با   علم  نیدر ا  گرانیو د  است أ خداوند  ، از آن است  بیغا  از بندگان  نیآسمانھا و زم
  پس  امتیق در روز »شود یم  او بازگردانده  یسو ارھا بهک  و تمام«ندارند   تکمشار  یو

  هک  است  یامرقطع  نیا !ص محمد  یدھد. لذا ا یجزا م  را در برابر اعمالشان  ھمگان

را او یز » نک  لکو براو تو  نک  او را عبادت  پس«رد یگ یم  انتقام  تو از آنان  یبرا أل  یخدا
  هکرا   و ھرآنچه  توست  بازدارنده ، یدار یم  ناخوش  هک  و او از ھرآنچه  است  تو را بسنده

  تمام  به  هکبل » ستین  د غافلینک یم  و پروردگار تو ازآنچه«دھد  یتو م  به  یدار یم  دوست
  ر و در برابر اعمالیخ  شما پاداش  ر؛ بهیخ  در برابر اعمال  . پس داناست  بندگانش  اعمال
 بد خواھد داد.  یشما سزا  بد؛ به

  است  یسکار یھوش«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
  به  هک  است  یسک  ند و ناتوانک  عمل  بعد از مرگ  یو برا  ردهکخود را خوار   نفس  هک

 ».آرزوھا و تمناھا ببندد أ و بر خداوند  خود رفته  نفس  یھواھا  دنبال
  با آن  هکرسد  یم  انیپا  به  یامیپ  با ھمان» ھود«  هکمبار  سوره  هک  است  گونه نیبد

 . و انابت  توبه  امیو پ  د در عبادتیتوح  امیپ:  یعنیبود،   آغاز شده



 

 
 یوسف  سوره

 . است  هی) آ۱۱۱(  یو دارا  است  یکم

 واحد  یمعنا  به  را در قرآن † ایگر انبید  یھا داستان أ اند: خداوند علما گفته
است، اما   ردهکرار کت  الفاظ مختلف  و به  گون گونه  یھا لھا و روشکاما در ش

  به  است  ردهکرار نکگر تیرا د  و آن  ردهک  انیب  سوره  نیرا فقط در ا ÷  وسفی  داستان
  توان  و نه  است  رر قرآنکم  یھا با داستان  معارضه  را توان  مخالفان  ، نه ھرحال
 . رر آنکر میغ  یبا داستانھا  معارضه
 ،»داستانھا  نیوترکیالقصص: ن  احسن« را  سوره  نیا أ خداوند  هک  است  یگفتن

  یبرا  ی: عبرتااللباب یالول ةعرب« ،» پرسشگران  یبرا  ییھا : نشانهللسائلني آيات«
خود   نیا  هک  است  دهینام » از قرآن  قبل  یآسمان  تبک  نندهک قیتصد« و»  خردمندان

  از مواقف  داستان  نیدر ا  هک چنان باشد. یم  داستان  نیا  یباال  تیواال و اھم  انگر شأنیب
و   ییبایز  نھا، بهیا  ھمه  عاقبت  انیو ب  قدرت  شھوات، ابتال به  ھا، ابتال به یسخت  ابتال به

 . است  رفته  است، سخن  یتعال  حق معجز  المک  شأن  ستهیفقط شا  هک  یا ییرسا
 ص امبریھا بر پ یسخت  بحران  گرفتن  بعد از اوج  سوره  نیا  نزول  یزمان  تیموقع

  شیھمسرخو ص خدا  رسول  در آن  هک»  الحزن  عام« و بعد از  شیقر  یاز سو  هکدر م
از   یبخش نانیاطم  یھا میز نسیدادند، ن  را از دست  ابوطالب  شیخو  و عم  جهیخد
  یانداز و چشم  داشت  ھمراه  به ص  اسالم  یگرام رسول  یرا برا  ییو دلجو  تیتسل

 د.یشکر یتصو  را به  ار دعوتشانک  دبخشیام  از فرجام  روشن
 ص خدا  رسول  اصحاب  هکبود   نیا  سوره  نیا  نزول  ، سبب اتیاز روا  یکیبنابر 
نباشد.   یامکو حدود و اح  یامر و نھ  در آن  هکشود   بر ما نازل  یا سوره  اشکگفتند: 

 شد.  نازل  سوره  نیا  پس

 .]۱[یوسف:  ﴾١تِلَْك آيَاُت الِْكَتاِب الُْمبِ�ِ  الر﴿
  یدر ابتدا ھا، آغاز سوره  مقطعه  حروف  درباره  و سخن »الف، الم، راء«شود:  یم  خوانده

بر   سوره  نیدر ا  هک  یاتیآ  نی: ایعنی » است  نیمب  تابک  اتیات، آیآ  نیا«  گذشت»  بقره«  سوره
  آنھا از جانب  نزول  قتیه: حقک  یمعن  نیا  است، به  نیمب  قرآن  اتیشده، ھمانا از آ  نازل تو
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و   نیز مبین  یمعن  نیا  به  هک چنان  ار استکآش و  ز واضحی، و اعجاز آنھا ن روشن أ خداوند
  قرآن  یمعانا یوجود دارد.   یفراوان  یھا وعبرتھا و موعظه  امکدر آنھا اح  هک  روشنگر است

  یا معانی.  است  شده  نازل  یعرب  حیفص  زبان  به  قرآن  هک  است  روشن و  واضح  جھت  بدان
  ا بهقطع  اتیآ  نیرا او از تدبر در ایز  ند روشنگر استکدر آنھا تدبر   هک  یسک  یبرا  قرآن

 بشر.  یاز سو  نه  است أ از نزد خداوند  اتیآ  نیا  هکرسد  یم  جهینت ن یا

نَْزْ�َاهُ قُْرآنًا َعَر�ِيًّا لََعلَُّ�ْم َ�ْعقِلُونَ ﴿
َ
 .]۲[یوسف:  ﴾٢إِنَّا �

  هکباشد  م،یردک  نازل«  یعرب  زبان  : بهیعنی » یعرب  یقرآن«را   : قرآنیعنی »را  ما آن«
  آند و در یبفھم را  آن  نید، مضامیرا بدان  آن  یمعان  هک نیا  ی: برایعنی »دیشیندیشما ب

ن، یتر حی؛ فصیعرب  زبان  هک  سر استیشما م  یرو برا  از آن  انکام  نید. و ایشیندیب
  آنھا در دادن  نیتر یغن ، ویلغو  یھا تیزبانھا از نظر ظرف  نیرتریو فراگ  نیتر واضح

  گونه نیرد. بدیگ یم  یجا ھا شهیھا و اند ند و بر ذھنینش یبر دلھا م  هک  است  یا یمعان
  نیتر فیزبانھا، بر شر  نیتر فیشر را با  تابک  نیتر  فیشر  خداوند متعال  هک  است

رد و آغاز ک  نازل  نیزم  نکاما  نیتر فیشر و در  فرشتگان  نیتر  فیشر  امبران، با سفارتیپ
ن، ینابراداد ب قرار  است  کالمبار  رمضان  ماه  هک  سال  یھا ماه  نیتر فیرا در شر  آن  نزول

 . آراست  وهکو ش  جمال و  مالک  وجوه، به  را از ھمه  آن

وَْحيَْنا إَِ�َْك َهَذا الُْقْرآَن �ْن ُكنَْت ِمْن ﴿
َ
ْحَسَن الَْقَصِص بَِما أ

َ
َ�ُْن َ�ُقصُّ َعلَيَْك أ

 .]۳[یوسف:  ﴾٣َ�بْلِهِ لَِمَن الَْغافِلِ�َ 
خود در   یھا و سنت  گذشته  یامتھا  سرگذشت  در باره »را  داستان  نیوترکیتو ن ما بر«
و » را  قرآن  نیتو ا  یسو خود به  فرستادن  یم، با وحینک یم  تیاکح«  شیخو  بندگان  باره

  نیاز ا  شیا پقطع و تو«گذارد  یم  انیدر م  یسکبا   یسک  هک  است  یثیحد  نیوترکین  نیا
  یوح  قیاز طر  هک  ییاز داستانھا  ر آنیو غ  داستان  نیا  به  نسبت » یبود  خبران یاز ب
 . است  دهیتو رس  به  یالھ

 ه: ک  است»  القصص  احسن«  سبب  نیسوره، بد  نیاند: ا گفته  مفسران
 ھا از سوره  ر آنیدر غ  هک  است  ییھا متکھا و ح ھا، موعظه عبرت  متضمن -۱

 وجود ندارد.
پادشاھان،   رتیز سیو ن  و فرشتگان  امبران، صالحانیپ  حال  سوره؛ داستان  نیدر ا -۲

 . است  آمده  شانیرھاکھا و م رنگیو ن  و زنان  بردگان، تاجران، مردان
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و   نجات  ارشک  و سرانجام  لآاست، م  اد شدهیاز او   داستان  نیدر ا  هک  یسکھر  -۳
 . است  بوده  سعادت

بَِت ﴿
َ
�ِيهِ يَا �

َ
ْ�ُتُهْم إِذْ قَاَل يُوُسُف ِ�

َ
ْمَس َوالَْقَمَر َر� َحَد َعَ�َ َكْوَكًبا َوالشَّ

َ
يُْت أ

َ
إِّ�ِ َر�

 .]۴[یوسف:  ﴾٤ِ� َساِجِدينَ 

  عقوبیوسف؛ یپدر  » گفت  پدرش  به  وسفی  هکرا   یزمان« !ص محمد  یا » نکاد ی«
  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  است † میفرزند ابراھ  فرزند اسحاق

  بن عقوب ی  بن  وسفیم، یرکال  ابن  میرکال  ابن  میرکال  ابن  میرکال«فرمودند:  ص خدا
  عقوبیفرزند   وسفی، یفرزند گرام  یفرزند گرام  یفرزند گرام  یم: گرامیابراھ بن  اسحاق

  در خواب » پدر! من یا«گفت:   پدرش  به  وسفی ! یآر».  میفرزند ابراھ  فرزند اسحاق
  هکاند  ÷  وسفی  ستاره، برادران  ازدهی  لیتأو » دمید  د و ماهیرا با خورش  ستاره  ازدهی«
د و ماه؛ مادر و پدر یخورش  لیتأو خواھد آمد ـ و  در آخر سوره  هک بودند ـ چنان  تن  ازدهی
خود   یانیر بی، در تعب÷  وسفی »نندک یم  سجده  من  یآنھا برا  دمید«اند  ÷  وسفی

  سجده  هکعقال   وصف  را آنھا را بهینشاند ز عقال  یجا د را بهیو خورش  و ماه  ستارگان
 رد.ک  فیاست، توص

يَْطاَن  قَاَل يَا ُ�َ�َّ َ� َ�ْقُصْص ُرْؤَ�اَك َ�َ إِْخَوتَِك َ�َيِكيُدوا لََك َكيًْدا﴿ إِنَّ الشَّ
�َْساِن َعُدوٌّ ُمبِ�ٌ   .]۵[یوسف:  ﴾٥لِْ�ِ

 ÷  عقوبیرا یز » نکن  تیاکح  برادرانت  یرا برا  خوابت ! من  کپسر  یگفت: ا  عقوبی«
ند، ک  انیب  برادرانش را به   اگر خوابش  هکد یترس  و از آن  را دانست  فرزندش  خواب  لیتأو

  یبرا« است:  آمده  فیشر  ثیحد در برند.  کرش  یرا بفھمند و لذا بر و  آن  لیز تأویآنھا ن
محسود   ینعمت  را ھر صاحبید زییجو یاریآنھا   تمانکش، از یخو  جیحوا  برآوردن
از   صاحبش  هک  گاه ا ـ تا آنیرؤ« است:  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن».  است  حاسدان

  ا بهیرؤ  رد، آنک  تیاکرا ح  اما اگر آن  است  ختهیآو  یا پرنده  یپا  د ـ بهینگو  یسخن  آن
  ا شخصیا دوست، یعاقل،   شخص  خود را جز به  وندد لذا خوابیپ یم  تیواقع

  و بهکین  یریتعب  از آن  هکد ینکبازگو   یسک  را به  : آنیعنی ».دینکن  تیاکح  یشیراندیخ
 دھد.  شما ارائه

  برادرانت  را به  : اگر خوابتیعنی »شندیاند یم  یرنگیتو ن  در حق  گاه آن  هک«
ن، یدھند وبنابرا  ، سازمانینبر یپ  آن  تو به  هک  یپنھان  یرنگیتو ن  در باره ، مباداینک انیب
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و  » ار استکآش  یدشمن  یآدم  یبرا  طانیرا شیز«رسانند   تکھال  حسد به  زهیانگ  تو را به
را   قطعا او برادرانت پس  ند!ک یم  را اعالن  خود با انسان  یدشمن  هک  یدشمن  بزرگ  چه
 . واخواھد داشت  رنگین  نیبر ا

َحادِيِث َو�ُتِمُّ نِْعَمتَُه َعلَيَْك َوَ�َ آِل ﴿
َ
وِ�ِل اْ�

ْ
َوَ�َذلَِك َ�ْتَبِيَك َر�َُّك َوُ�َعّلُِمَك ِمْن تَأ

بََو�َْك ِمْن َ�بُْل إِبَْراهِيَم �ْسَحاَق 
َ
َها َ�َ � َ�مَّ

َ
 ﴾٦إِنَّ َر�ََّك َعلِيٌم َحِكيمٌ  َ�ْعُقوَب َكَما �

 .]۶ف: [یوس
با  تو را  پروردگارت  هک  گونه  : ھمانیعنی »ندیگز یتو را بر م  پروردگارت  نیچن نیو ا«

 ند ویگز یبر م  نبوت  به  ر بندگانیتو را بر سا  نید، ھمچنیبرگز  خواب  نیا  اندنینما
  خواب در  هکرا   یا یآسمان  اجرام  هک گرداند چنان یم  عیو مط  رام  تیرا برا  برادرانت

تو   و به«  واداشت  میانحنا و تعظ  سجده  به  شگاھتیرد و آنھا را در پک  رام  تی، برایدید

را بر تو و بر   نعمتش آموزد و یم«  ر خوابیر و تفسی: تعبیعنی»  ثیاالحاد  لیتأو  از علم
  هکآورد  یم  فراھم  تیدو ـ برا را ـ ھر  یو پادشاھ  و نبوت »ندک یم  تمام  عقوبی  خاندان

  هک  بدان  ھر دو وجود دارد. پس  آخرت ا ویر دنیدو نعمت، خ  نیا  در اجتماع  کش  بدون
  داللت  یمعان  نیا  است، بر ھمه  اندهینما  تو در خواب  به أ خداوند  هک  ییایرؤ  نیا
 » میبراھرد; اک  تمام  بر پدرانت«خود را   نعمت :یعنی »را  قبال آن  هک  گونه ھمان«ند ک یم
  یاللھ لیخل  موھبت  د و او را بهیبرگز  نبوتش  داد، به  نجات  او را از آتش أ خداوند  هک

د و یبرگز  نبوت  ز بهیاو را ن  : خداوند متعالیقول  به  هک»  واسحاق«  مفتخر ساخت  شیخو
  هکشود  یم  دانسته  هیآ  نید آورد. از ایو موحد پد  زهیکپا  یو تبار  نسل دو بزرگوار،  نیاز ا

 شود یم  ز اطالقی(جد جد) ن  (جد)، و بر پدر پدر بزرگ  بر پدربزرگ  یگاھ پدر  اسم
ھستند   نشیگز  نیسزاوار ا  هک  یسانک  و به  شیخو  خلق  به » داناست ھمانا پروردگار تو«
 دھد. یم  د سامانیبا  هک  ارھا را چنانک  ش؛ پسیخو  در صنع » است  میکح«

ا�ِلِ�َ ﴿  .]۷[یوسف:  ﴾٧لََقْد َ�َن ِ� يُوُسَف �ْخَوتِهِ آيَاٌت لِلسَّ
  هک » ھاست نشانه  پرسندگان  یبرا  و برادرانش  وسفی  در سرگذشت  یراست  به«

  داللت ص محمد  حضرت  بر نبوت  و از جمله  قیاز حقا  یاریھا بر بس نشانه  نیا
  نیا  نزول  در سبب  وارده  اتیاز روا  یکیرا در یبودند ز  انیھودیپرسندگان؛  ند.ک یم

  شانیاز ا  انیھودی  هکبودند   هکھنوز در م ص خدا  است: رسول  آمده  سوره
 از  هک  یسانکا ی  تابک  از اھل  یاحد  هکردند و در مک  سؤال ÷  وسفی  داستان  درباره
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گاھ † ایانب  سرگذشت   هکبود   یحال  نیچن باشند وجود نداشت، در  داشته  یا یآ
 فرمود.  نازل ص  حضرت  بر آن  بارهکی  را به»  وسفی«  سوره أ خداوند

نزد  ،» یھودی  بستانه«  ھود مشھور بهیاز   یمرد  هکند ک یم  تیروا س جابر  نیھمچن
د ید  درخواب ÷  وسفی  هک  یمرا از ستارگان محمد!  یآمد و گفت: ا ص  حضرت  آن

  ردهک  وتکس یساعت ص خدا  د: رسولیگو یم  ی؟ راو ستیآنھا چ  ینامھا  هک  خبر ده
  یرا از نامھا  شانیا فرود آمد و ÷  لیاثنا جبرئ  نینگفتند، در ا  یزیچ  یو  و در پاسخ

 او فرمودند:  و به  فرستاده  یھودی  آن  دنبال  به  شانیا  گاه با خبر ساخت، آن  ستارگان  آن
گاه  ستارگان  آن  ینامھا تو را از  اگر من«  ! یگفت: آر  بستانه» ؟ یآور یم  مانینم، اک  آ

وثاب،   نفات، قابسکال، ذوالیان، طارق، ذیاز: جر  است  آنھا عبارت  ینامھا«فرمودند: 
آنھا   یھا نام !للهوا  یگفت: آر  یھودی». وراء و نیمصبح، ضروح، ذوالفرغ، ض  قیعمودان، فل

ھوذا، ی: ینامھا  بودند، به  تن  ازدهیز ین ÷  وسفی  د. برادرانیبرشمرد  هک  ھاست نیھم
تن، از   ازدهی  نیا  هک، جاد و آشر ینه، دان، نفتالیشجر، دی، ربالون، یل، شمعون، الویروب
با  ÷  عقوبی درگذشت،» ایل«  بودند و چون  ا آمدهیدن  به ÷  عقوبی  دختر خاله» ایل«

 آورد. ایدن  را به ÷  وسفیو   نیامیرد و او بنک  ازدواج»  لیراح«  یخواھر و

بَانَا لَِ� َضَ�ٍل ﴿
َ
بِيَنا ِمنَّا َوَ�ُْن ُعْصَبٌة إِنَّ �

َ
َحبُّ إَِ� أ

َ
ُخوهُ أ

َ
إِذْ قَالُوا َ�ُوُسُف َوأ

 .]۸[یوسف:  ﴾٨ُمبِ�ٍ 

از  نزد پدر ما«  نیامیبن » و برادرش  وسفیگفتند: « ÷  وسفی  برادران » هک یھنگام«

ز ین خود  هک یخواندند در حال ÷  وسفیرا برادر   نیامیفقط بن »ترند یداشتن  ما دوست
بود، اما   یو ) ی(پدر و مادر  یانیبرادر اع  نیامیبن  هکرو   بودند، از آن  یو  برادران  یھمگ

  به » میھست رومندین  یما جمع  هک یحال در«بودند   ی) و ی(پدر  یعالت  برادران  شانیا
و   یقو  یجمع ما  هک ی: درحالیعنی.  تن  نفر تا ده  کیاز   شیب  است  یعصبه: جمع  یقول

ھستند بر   خردسال  یانکودک  هکرا   دو تن  پدر ما آن  گر چگونهیم، دیرومند ھستین
بر دو   آن  دادن  حیبا ترج » است یارکآش  یما در خطا ا پدرقطع«دھد  یم  حیما ترج  یھمگ

 ما.  به  یالتفات  یما و ب

�ِيُ�ْم َوتَُ�ونُوا مِْن َ�ْعِدهِ قَوًْما ﴿
َ
رًْضا َ�ُْل لَُ�ْم وَْجُه أ

َ
وِ اْطرَُحوهُ أ

َ
اْ�ُتلُوا يُوُسَف أ

 .]۹[یوسف:  ﴾٩َصاِ�ِ�َ 
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 گفت؛ با  از برادان  یکی: یعنی »دیندازیب  ینیسرزم  ا او را بهید یشکرا ب  وسفی«
  ینیدر سرزم  یو  ا افگندنیشتن، کا ید; یدھ  د انجامیار را باکاز دو   یکی ÷  وسفی

  یرأ  یو  شتنک  به  یا برخینشود.   گرفته  یسراغ  یاز و  هک  یو دور از آباد  گمنام
 شما  فقط به  پدرتان  تا توجه«  ینیسرزم  در چنان  یو  افگندن  گر بهید  یدادند و برخ

  فقط به شود، یشما م  از آن  و خالص  صورت، پدر صاف  آن: در یعنی »گردد  معطوف
از   : پسیعنی » آن از  و پس«دارد  یم  دوست  و تمام  مالک  پردازد و شما را به یشما م

  یا مردمی.  از پدرتان یو فرمانبردار  نیدر امور د» دیار شوکدرست  یمردم« ÷  وسفی
و صفا و   عشرت  نندهک  مخدوش  املع  هکچرا   تانیاید در امور دنیشو  ستهیشا
  بتشیبا غ  عامل ن یا او قطع  است ÷  وسفی  ا، ھمانا حسد بهیشما در دن  یستگیشا

 شود. یم  برطرف

ِ ﴿ ر:یر در تفسیثک ابن گونه،  نیبد«د: یگو یم ﴾قَۡوٗما َ�ٰلِِح�َ  ۦَوتَُ�ونُواْ ِمۢن َ�ۡعِده
 ».ردندک  توبه  تیگناه، ن  ابکاز ارت  قبل آنان 

يَّاَرةِ ﴿ لُْقوهُ ِ� َ�َيابَِت اْ�ُّبِ يَلَْتقِْطُه َ�ْعُض السَّ
َ
قَاَل قَا�ٌِل ِمنُْهْم َ� َ�ْقُتلُوا يُوُسَف َو�

 .]۱۰[یوسف:  ﴾١٠إِْن ُكنُْتْم فَاِعلِ�َ 
را  او  هکد بلیشکرا ن  وسفی«بود » ھوذای« : اویقول  به»  گفت  شان انیاز م  یا ندهیگو«

فتد. و ین  یبر و  دگانید  هکد یندازیب  الجب: در قعر چاه  ابتیغ »دیندازیب  چاه  نھانگاهدر 
او را با   گاه آن »رندیبرگ او را  از مسافران  یتا برخ«بود   المقدس تیب  نیدر سرزم  چاه  نیا

و   نپنھا  انید آشنایو از د پدر  از چشم  هک یطور  وگور ببرند، به گم  ینیسرزم  خود به
  عمل  من  مشورت  نیا  به ÷  وسفیار ک: اگر در یعنی »دیا نندهکاگر «بماند   گمنام

  آنان  هک  است  آن بر  لیدل ÷  وسفی  برادران  یاز سو  توطئه  نیا  د. طرحینک یم
  ینب ÷  وسفی  برادران  هکنظر   نید اییدر تأ  اسحق  اند. محمدبن نبوده»  ینب«

و   رحم، عقوق  قطع  هک  یارکشدند،   ھمداستان  بزرگ  یارکبر   آنان« د:یگو یاند، م نبوده
او و   انیم  افگندن  ییو جدا  گناه یب و  کوچک  یبر طفل  و رحم  رأفت  پدر، قلت  ینافرمان

بر  أ بود ـ خداوند  جا گرد آوردهکی  را ھمه  تشیرعا  و قابل  ھنسالکپدر محبوب، 
  چیھ ÷  وسفی  برادران  بر نبوت  هک بدان« د:یگو یز میر نیثک ابن». امرزدیب  شانیا

 ».وجود ندارد  یلیدل

َمنَّا َ�َ يُوُسَف �نَّا َ�ُ َ�َاِصُحونَ ﴿
ْ
بَانَا َما لََك َ� تَأ

َ
 .]۱۱[یوسف:  ﴾١١قَالُوا يَا �
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گفتند: «شدند، نزد پدر رفتند و   ھمداستان  در چاه  یو  بر افگندن  هک  گاه و آن

خاطر  به ÷  عقوبی » یدان ینم  نیام  وسفیما را بر   هک  تاس  شده  تو را چه پدر!  یا
بفرستد   او را با برادرانش  هکبود   نیسنگ  یداشت، بر و ÷  وسفی  به  هک  یفراوان  عالقه

  آنان  یی. گو داشت  یو  بر جان  آنان  از جانب  هکشد  یم  یناش  یخود از ترس  نید ایشا و
اما او  بودند،  شده  با خودشان ÷  وسفی  آمدن  رونیب  خواھان ÷  عقوبیز از یبال نق

  یو را از  سؤال  نیداشتند، ا  از موضوع  هک  یا نهیشیپ  حاال با آن  بود. پس  رفتهینپذ
  اش ینگھدار و در حفظ و » میاو ھست  رخواهیما خ  هک  یدر حال«ردند و افزودند: ک
 ؟. مینزد تو برگردان  تیو عاف  سالمت  را به تا او  میوشک یم

رِْسلُْه َمَعَنا َغًدا يَْرَ�ْع َوَ�لَْعْب �نَّا َ�ُ َ�َافُِظونَ ﴿
َ
 .]۱۲[یوسف:  ﴾١٢أ

  وهیشود و م  ھا، سرگرم و بخرامد در چمن »تا بگردد  ما بفرست  فردا او را ھمراه«
 ما و«  است  یو سرگرم  یشادمان  یفقط برا  هک  یمباح  یھا یاز باز »ندک  یو باز«بخورد 

 برسد.  یبیآس  یو  به  هک نیاز ا » میاو را نگھبان  یخوب  به

�ُْتْم َ�نُْه َ�فِلُونَ ﴿
َ
ُ�لَُه اّ�ِئُْب َو�

ْ
ْن يَأ

َ
َخاُف أ

َ
ْن تَْذَهُبوا بِهِ َوأ

َ
 ﴾١٣قَاَل إِّ�ِ َ�َْحُزنُِ� أ

 .]۱۳[یوسف: 

  به ب،یترت  نیا  به »ندک یم  نیمرا اندوھگ  د، سختیببر او را  هک نیگفت: ا« ÷  عقوبی
  هک  یا یو نگران  میدارد و از ب ÷  وسفی  به  هک  یاز فرط محبت  هکخبر داد   شانیا

او   گرگ  هک از آن  ترسم یو م«شود  یم  نیغمگ  یو  بتیند، از غک یم  احساس  یو  برجان
  سبب  به ای، یو باز  گردش  به  بودنتان  مشغول  سبب به» دیباش  را بخورد و شما از او غافل

را از   سخن  نیا ÷  عقوبی: یقول  . به اش یدار حفظ و نگه  به  تتانیو عنا  اھتمام  عدم
  نیا  ودر واقع  گفت  داشت ÷  وسفی  بر جان  خود آنان  هیاز ناح  هک  یا یو نگران  میب

 مقصود او از  نبود ـ پس شیب  ییناکر یتعب  کیبخورد)،   او را گرگ  ترسم یه: (مک  جمله
  ز بود پسیخ  گرگ  ینین، سرزمیسرزم  گر: آنید  یقول  بودند. به  ، خود برادران» گرگ«
 . خود است  یقیحق  یمعنا  ر بهیتعب  نیا

َ�لَُه اّ�ِئُْب َوَ�ُْن ُعْصبٌَة إِنَّا إًِذا﴿
َ
ونَ  قَالُوا لَ�ِْن أ  .]۱۴[یوسف:  ﴾١٤َ�َاِ�ُ

  و بر دفع » میرومند ھستین  یما گروھ  هک نیاو را بخورد، با ا  گفتند: اگر گرگ«
  نیتر لخاسرون: اگر بر ساده »بود  میار خواھکانیا زما قطع  صورت  در آن«  مییتوانا  گرگ

و عجز   صورت، از فرط ضعف  م، در آنیقادر نباش  است  پسربچه  کیاز   یدار نگه  هکار ک
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  یمنتف مشروط  یانتفا  سبب ود لذا شرط بهب  میخواھ  مقدار و نابود شونده یب  یمردم
 د.یاو را از نزد ما بربا  گرگ  هک  میستین  عرضه یقدر ب  : ما آنیعنیاست، 

ْن َ�َْعلُوهُ ِ� َ�َيابَِت ا�ُْ ﴿
َ
ْ�َُعوا أ

َ
ا َذَهُبوا بِهِ َوأ ْمرِهِْم  ّبِ فَلَمَّ

َ
وَْحيَْنا إَِ�ْهِ َ�ُنَّبَِئنَُّهْم بِأ

َ
َوأ

 .]۱۵[یوسف:  ﴾١٥َهَذا َوُهْم َ� �َْشُعُرونَ 

  ھم خود را با  و عزم »شدند  و ھمداستان« ÷  عقوبیاز نزد  »او را بردند  یوقت  پس«
در »  الجب  ابهیغ« ریردند. تفسک  نیچن» بگذارند  چاه  او را در نھانگاه  هک«ردند; ک  جزم

منظور   به » میردک  یوح« ÷  وسفی  یسو : بهیعنی »او  سوی بهو «  ) گذشت۱۰(  هیآ
  هکبود   یخردسال  او پسر بچه  هک چرا  یو  به  دادن  و آرامش  یو  وحشت  ردنک  برطرف

  گانهیب  و عاطفه  از رحم  هک  یسخت  یھا ـ با دل  از برادرانش  ھم  مرد جفاجو ـ آن  ده
  شده  یبودند تا ھر طور  آورده  تاخت  یو بود، بر  بربسته  از آنھا رخت  و مھر و رأفت  شده

با   ارشانک  نیرا از ا  قطعا آنان  هک«  میردک  یاو وح به ! یخود بردارند. آر  او را از سر راه
و چند   نرا از چو  برادرانت  شیخو  نجات : سرانجام، بعد ازیعنی » ساخت  یخبر خواھ

گاه  تو سازمان  در حق  هک  یا توطئه  نیا   هیدر آ  هک نمود. چنان  یخواھ  دادند، با خبر و آ
نزد   د آذوقهیخر  یبرا  شانیا  هک  یھنگام  برادرانش  به  خطاب ÷  وسفی  ) سخنان۸۹(
در   گشته گم ÷  وسفیگر یاو د  هک شود، بعد از آن یم  روند، مطرح یم مصر  به  یو

گاه  آنان ! ی. آر مصر است  یھا نهیگنج  تمام  یمتول  هکبل  ستین  چاه  نھانگاه   یخواھ  را آ
آنھارا   یزود  به«د: یگو یم  ر آنیدر تفس س  عباس ابن »دانند ینم  هک  یدر حال« ساخت 

گاه  یردند، درحالکبا تو   هک  یارک  نیازا اصال  رایشناسند ز یتو را نم  هک  ساخت  یخواھ  آ
  اتیدر روا ».روبرو شوند  یبا تو در مسند پادشاھ  یروز  هکرسد  ینم  آنھا ھم  الیخ  به

را   راھنشیردند، پک  اھانت  یو  را زدند و به ÷  وسفی  هک بعد از آن  است: برادران  آمده
د، یرس  چاه  مهین  دلو به  گذاشتند و چون  او را در دلو چاه  سپس  دهیشک  رونیب  از تنش

  به  افتاد، سپس  در آب ÷  وسفیرد. یافگندند تا بم  با دلو در چاه  گونه او را ھمان
  یو  حال  به  دلشان  هک نیا  گمان  زدند، او به  بر او بانگ  ھنگام  نیبرد، در ا  پناه  یا صخره

بر   هیاد، اما قضد  اند، پاسخ آمده  و شفقت  بر سر رحم  یو  به  و نسبت  است  سوخته
ند، اما ک  نابودش  کپا  هکندازند یب  یرا برو  یا خواستند تا صخره  را آنانیبود ز  سکع
  یکودکدر   وسفی  به أ خداوند« د:یگو یم  ی. نسف ار بازداشتک  نیرا از ا  شانیھوذا ای

 ».فرستاد  یوح  یکودک: در  یسیع و  ییحی  به  هک فرستاد چنان  یوح
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بَاُهْم ِعَشاًء َ�بُْكونَ ﴿
َ
 .]۱۶[یوسف:  ﴾١٦وََجاُءوا �

  یساختگ  یھا هیبا گر  شب  یکی: در تاریعنی »نزد پدر خود آمدند  انیگر  و شامگاھان«
  شیخو  رنگین غدر و  خود ساخته  دروغ  ھا را پشتوانه هیگر  نیآمدند تا ا ÷  عقوبینزد 

گاھ« د:یگو یم  بپوشانند. اعمش  آن  یر بر رویاز تزو  یدھند و نقاب  را رونق از   یبعد از آ
 ». نکن  قیراتصد  یانیگر  شخص  چی، ھ÷  وسفی  برادران  داستان

َ�لَُه اّ�ِئُْب ﴿
َ
بَانَا إِنَّا َذَهبَْنا �َْستَبُِق َوتََرْ�َنا يُوُسَف ِعنَْد َمَتاِعَنا فَأ

َ
نَْت  قَالُوا يَا �

َ
َوَما �

 .]۱۷[یوسف:  ﴾١٧نَّا َصادِ�ِ�َ بُِمْؤِمٍن َ�َا َولَْو كُ 
  ا مسابقهیدن، یدو  : مسابقهیعنی » میدھ  مسابقه  هک  میما رفت پدر!  یگفتند: ا«

 ،یراندازیت  مسابقه»  نضال« د:یگو یم  ی. ازھر یراندازیت  ا مسابقهی، یسوار اسب 
  یگفتن . است  یھر دو معن  جامع»  نستبق«  لمهکو   است  یسوار  اسب  مسابقه»  رھان«و

را   وسفیو «  است  بوده  یجنگ  یھا مھارت  و آموزش  نیمسابقه، تمر  از آن  ھدف  هک  است
تو   یخورد ول او را  گرگ  گاه آن«ند ک  تا از آنھا حفاظت » میبود  خود گذاشته  یاالک  شیپ

  و نھانت  مادر قلب  هک نیا  علت  م، بهیآورد  شیپ  هک  یعذر  نیدر ا » یستیما ن  باوردارنده
ا یدر نزد تو،  »چند ھر«  یدار ÷  وسفی  به  هک  یوافر  محبت  سبب  و به  میھست  متھم

 ». میراستگو باش«امر   در واقع

ْمًرا وََجاُءوا َ�َ قَِميِصهِ بَِدٍ� َكِذٍب ﴿
َ
�ُْفُسُ�ْم أ

َ
لَْت لَُ�ْم �  فََصْ�ٌ َ�ِيٌل  قَاَل بَْل َسوَّ

 ُ  .]۱۸[یوسف:  ﴾١٨الُْمْسَتَعاُن َ�َ َما تَِصُفونَ َوا�َّ
را   یبرادران، گوسفند »آوردند  نیدروغ  یخون  به  را آغشته  راھنشیو پ«

را   راھنشیپ  هکردند ک  آغشتند، اما فراموش  آن  خون  را به ÷  وسفی  راھنیپ  شتهک
ار یشما ھش  ییادعا  گرگ  نیقدر ا  گفت: چه  آنان  به  خطاب ÷  عقوبی  نند. پسک  پاره

  هکبل نه «! ند!ک ینم  را پاره  راھنشیخورد، اما پ یرا م ÷  وسفی  هک  است  بوده  فرزانه و

  چشم  شی: در پیعنی »شما  یبرا«د یداد  انجام  با برادرتان  هک »بد را  یارکشما   یھا نفس
  هک  است  آمده ف یشر  ثیدر حد » است  لیجم  یصبر  ار منک  پس  است  آراسته«شما   و دل

با خود   هک  یصبر« فرمودند:  شانی؟ ا ستیچ  لیدند: صبر جمیپرس ص خدا  از رسول
: از او یعنی» شود یم  دهیطلب و از خدا مدد». «باشد  نداشته  ھمراه  به  یا هیو گال  تیاکش

و برمال   ردنکار کآشاز او بر  :یعنی» دینک یم  فیتوص  بر آنچه»  طلبم یم  یاریمدد و 
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  شما وصف  هک  آنچه  او بر تحمل ا ازی.  طلبم ید، مدد میردکاظھار   هک  یدروغ  ساختن
 . طلبم ید، مدد مینک یم

دَْ� َدلَْوهُ ﴿
َ
رَْسلُوا َوارَِدُهْم فَأ

َ
ى َهَذا ُغَ�مٌ  وََجاَءْت َسيَّاَرةٌ فَأ وهُ  قَاَل يَا �ُْ�َ ُّ�َ

َ
َوأ

ُ  بَِضاَعةً   .]۱۹[یوسف:  ﴾١٩َعلِيٌم بَِما َ�ْعَملُونَ َوا�َّ

 » یاروانک و«دھد:  یخبر م  در قعر چاه ÷  وسفی  از حال  خداوند متعال  سپس
وارد:  »فرستادند وارد خود را  آمد پس«مصر بود   عازم  از شام  هک  یھمسفر  : گروهیعنی

  : دلوشیعنی » را انداخت  دلوش  پس«آورد  یم  یدنیآشام  آب  گروه  یبرا  هک  است  ییسقا
  و چون  ختیآو  سمانیرا در ر خود  وسفی  ھنگام  نیشد، در اکب  افگند تا آب  چاه  را به

پسر   کی  نیباد، ا  مژده  گفت« دیرا د ÷  وسفی  آب  یجا  د، بهیشکسقا دلو را باال 

  ییاالکساختند،   و او را پنھان«داد   ھمسفرش  ارانی  ا بهیخود،   ا بهیرا   مژده  نیا » است
اند،  افتهیرا   یپسر  نیچن  از چاه  هکرا  موضوع  نیمسافر، ا  انیاروانک: یعنی » دانسته
  شان برایاند تا او را در مصر  ما داده  به پسر را  نیا  آب  نیا  انکو گفتند: مال  داشته  پنھان
  قتل  و به  او را گرفته  مبادا برادرانش  هک  آن  میرد، از بک  وتکس  ھم ÷  وسفی.  میبفروش

ۚ ﴿ ریدر تفس س  عباس برسانند. اما ابن وُه بَِ�َٰعٗة ُّ�َ
َ
راز  ÷  وسفی  برادران« د:یگو یم ﴾َوأ

ز از ین ÷  وسفیو   است  او برادرشان  هکنگفتند   انیاروانک  داشتند و به  را پنھان  یار وک
و خدا دانا بود «».  داشت  را پنھان  شیار خوکرسانند، راز   قتل او را به  برادران  هک آن  میب

  ـ با به  هک  یو ابتذال  بار و از ستم محنت  اعمال  نیاز ا ÷  وسفی با »ردندک یم  آنچه  به
  میرکال ابن  میرک« او  هک یبودند درحال  افگنده  ـ او را در آن  رساندنش  فروش

بال   نیا  و دفع  یو  حال  ساختن  بر دگرگون أ خداوند  بود. البته»  میرکال ابن  میرکال ابن
 . داشت  نھفته  یمتکار، حک  نیتوانا بود، اما در ا  یاز و

اهِِدينَ ﴿ ْوهُ بَِثَمٍن َ�ٍْس َدَراهَِم َمْعُدوَدةٍ َوَ�نُوا �ِيهِ ِمَن الزَّ  .]۲۰[یوسف:  ﴾٢٠َوَ�َ
 و  اروانک  آن  سی: رئیعنی »چند ـ فروختند  یز ـ درھمیناچ  ییبھا  و او را به«

  برادران  هک  است  نی: مراد ایقول  فروختند. به  کاند  ییبھا  او را در مصر به  ھمراھانش

و   وضع در  هک  یا برده  یمتر از بھاک  ییبھا  به ﴾بَِثَم� َ�ٖۡس ﴿ او را فروختند ÷  وسفی
  درھم ستیب  او را به« د:یگو یم س مسعود او بود. ابن  وضعو   حال  ھمچون  یحال

دھد  یم  حیاو را فروختند، ترج ÷  وسفی  برادران  هکرا   قول  نیر ایثک ابن». فروختند
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  یو  به  یا عالقه  هک »بودند  رغبتان یاز ب  وسفی  و در باب«است:   عبارت  نیاو ا  لیو دل
 ÷  وسفی  افتنی از  انیاروانک« د:یگو یر میثک دادند. ابن ینم  یو  به  یتیو اھم  نداشته

  مناسب  ییبھا  او را به  هکمند شدند  عالقه  خاطر آن  او به  و به  شده  ار شادمانیبس
 ».بودند ÷  وسفیبرادر   ھمان  رغبتان یب  نیا  بفروشند. پس

ْ�رِ ﴿
َ
تِهِ أ

َ
ِي اْشَ�َاهُ مِْن مِْ�َ ِ�ْمَرأ اَوقَاَل ا�َّ ْو َ�تَِّخَذهُ َوَ�ً

َ
ْن َ�نَْفَعَنا أ

َ
 ِ� َمثَْواهُ َعَ� أ

َحادِيِث 
َ
وِ�ِل اْ�

ْ
رِْض َوِ�َُعّلَِمُه ِمْن تَأ

َ
نَّا ِ�ُوُسَف ِ� اْ� ْمرِهِ  َوَ�َذلَِك َمكَّ

َ
ُ َ�لٌِب َ�َ أ َوا�َّ

ْ�َ�َ ا�َّاِس َ� َ�ْعلَُمونَ 
َ
 .]۲۱[یوسف:  ﴾٢١َولَِ�نَّ أ

 دار امر عھده  هکز مصر بود یاو عز »بود  دهیرا خر  وسفی  هکمصر   از اھل  سک و آن«
  به او  و به  ھمسرم  یا »دار  یگفت: او را گرام  ھمسرش  به«بود   آن  یھا نهیانبارھا و گنج

  حال  به دیشا«  یو  و بهکین  یلباس  و پوشاندن  زهیکپا  ییغذا  ن، با دادنک  یدگیرس  یخوب
  ساخته  ییاو از ھمچو  هکما را   یازھایارھا و نکاز   ید او برخی: شایعنی »بخشد ما سود

و   دهیبرگز  یفرزند  : او را بهیعنی » مینکار یاخت  یفرزند  ا او را بهی«ند ک  است، بر آورده
 . میگردان  شیفرزند خو

و از  بود  میعقداشت،   وزارت  مصر پست  نزد پادشاه  هکز مصر یاند: عز گفته  انیراو
 د:یگو یم س  عباس ابن».  کمل«  یعنی  یعرب  زبان  ز: بهیآمد. عز یا نمیدن  به  یفرزند  یو
  وقت  در آن مصر  بود و شاه»  لیراع« ای» خایزل« ھمسرش  و نام» ریقطف«  یو  نام«

 ÷  وسفی  نبوت ا به بعد  هک»  عمالقه«  از قوم» دیول« فرزند»  انیر«  نام بود به  یشخص
 ÷  وسفیز مصر یعز  هک  است شده   تیروا».  درگذشت ÷  وسفی  اتیآورد و در ح  مانیا

مصر   پادشاه  انیرد و رک  یزندگ  درمنزلش  سال  زدهید، او سیخر  اش یسالگ  را در ھفده
  یسالگ  ستیالقدر در صدوب لیامبر جلیپ  آن د ویبرگز  وزارت  او را به  اش یسالگ  یدر س
 . افتی  وفات
از  ÷  وسفی  دادن  گذشت؛ از نجات  آنچه  به  است  اشاره » گونه نیو بد«

تا   یز مصر بر ویعز  دل  ساختن  و مھربان  از چاه  یو  آوردن  رونیبرادرانش، ب  چنگ
  نیسرزم  را در آن  وسفیما «د: یفرما یم  هک د چنانیرس  نتکو م  جاه  به  هک بدانجا

 »را  ثیاحاد  لیاو تأو  به  میاموزیو تا ب«  میداد  فرمان  یو او را بر امر و نھ » میدیبخش  نتکم
  یرو  گونه ارھا ھمانک: یعنی » تواناست  شیار خوکو خدا بر «ھا را  ر خوابی: تعبیعنی
ار ک رھا بهیتدب آن،  خالف  در جھت  چند مردم بخواھد، ھر  سبحان  یخدا  هکدھد  یم
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دانند  یو نم  تواناست  شیار خوکبر  أ خداوند  هک »دانند ینم  ثر مردمکا  یول«بندند 
 رانند.کمن و  انکت، مشریثرکا  نیا  هک  را در خلقش  یو  متکح

هُ آتَيَْناهُ ُحْكًما وَِعلًْما﴿ ُشدَّ
َ
ا بَلََغ أ  .]۲۲[یوسف:  ﴾٢٢َوَ�َذلَِك َ�ْزِي الُْمْحِسنِ�َ  َولَمَّ

و   قوت  مالک  به  دنیرس  اشد: وقت »دیرس  یجوان  عنفوان  به  وسفی  و چون«
 :یقول  شود. به یم  شروع  بدن  یو فرسودگ  یاستکروند   آن بعد از  هک  رشد است  اوج

او  گر:ید  یقول  بود. به  ساله  : ھجدهیقول  ساله، و به  و سه  یس  وقت  نیدر ا ÷  وسفی
 » میردکعطا   و علم  متکاو ح  به«  وقت  نیدر ا ! یبود. آر  دهیرس  حد بلوغ  به  وقت  نیدر ا

ر یتعب  و دانستن ن یدر د  بود از دانش  عبارت  و علم  بود از نبوت  عبارت  متک: حیقول  به
و کیرا ن  عملش ه کھرکس   پس » میدھ یم  پاداش  نیچن نیرا ا  ارانکوکیو ن«.  خواب

 گرداند. یم وکیرا ن  پاداشش  ھم أل  یت، خداساخ

بَْواَب َوقَالَْت َهيَْت لََك ﴿
َ
قَاَل َمَعاَذ  َوَراَوَدتُْه الَِّ� ُهَو ِ� بَيْتَِها َ�ْن َ�ْفِسهِ وََغلََّقِت اْ�

 ِ ْحَسَن َمثَْوايَ  ا�َّ
َ
الُِمونَ  إِنَُّه َرّ�ِ أ  .]۲۳[یوسف:  ﴾٢٣إِنَُّه َ� ُ�ْفلُِح الظَّ

 او »ردیگ  امکرد تا از او کو شنود   گفت  وسفیبود، با   اش در خانه  وسفی  هک  یزن  و آن«
  خا بود. راودته: ازمراوده؛ بهیاند ـ زل ردهک  نقل  ـ بنابرآنچه  نامش  هکز مصر بود یعز  زن

  درخواست  به  مخصوص  یو گاھ  است  یو مھربان  ینرم  به  دنیو طلب  خواستن  یمعنا
  یکیخا یزل  هکبود  در  : در آنجا ھفتیقول  به » و درھا را بست«  است  ییامجوکو   جماع
از   هکا یب  من  شیو پ  بشتاب ! وسفی  ی: ایعنی » یآ  شیو گفت: پ«  بست  یگریاز د  را پس

 »للهمعاذ ا« ÷  وسفی » گفت« فراخواند  شیخو  ییامجوک  او را به  گونه  نی! بد توام  آن
  آن  یسو تو مرا به  هک  از آنچه استوار،  یبردن  پناه  به أ خدا  به  برم یم  : پناهیعنی

  یارک  نیبا تو چن  : چگونهیعنی » ساخت وکیمرا ن  یاست، جا  من  یاو آقا«  یخوان یفرام
  میداده، جا  مرا پرورش  هک  است  من  یسرور و موال ز آقا ویعز  شوھرت  هک یدر حال  نمکب

او را   گاهیتو گفت: جا  به  هکاو بود   را ھمیز  دهیواال بخش  یمنزلت  من  و به  و ساختهکیرا ن
  ات خواسته  نیو تو را در ا  ردهک  انتیخ  ھمسرش  میاو را در حر  چگونه  پس دار!  یگرام

دھند  یم  پاسخ  یرا با بد  یکین  هک  یسانک: یعنی » ارانکا ستمقطع«؟  میگو  اجابت
 ».شوند یرستگار نم«

ْت بِهِ ﴿ ى بُرَْهاَن َرّ�ِهِ  َولََقْد َهمَّ
َ
ْن َرأ

َ
وَء  َوَهمَّ بَِها لَْوَ� أ َكَذلَِك ِ�َْ�َِف َ�نُْه السُّ

 .]۲۴[یوسف:  ﴾٢٤إِنَُّه ِمْن ِعَبادِنَا الُْمْخلَِص�َ  َوالَْفْحَشاءَ 
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رد ـ اگر کاو   ز آھنگین  وسفیرد و ک  یو  آھنگ  زن  آن  قتیو در حق«
  و سرشت  یبشر  عتیطب  یمقتضا  آنھا به  کیھر   پس »بود  دهیرا ند  پروردگارش  برھان

رد و ک  تیمعص  خا آھنگیزل« د:یگو یم  ردند. ثعلبک  و رغبت  لیم  یگرید  نش، بهیآفر
.  نساخت  یعمل را  قصدش  یرد ولکز قصد ین ÷  وسفیمصر بود و   تیمعص  ابکبر ارت
رد. کخا را یزل  زدن  آھنگ ÷  وسفی: یقول  به».  ار استیدو قصد بس  انیم  تفاوت  پس

مورد   نیدر ا ÷  وسفی یاز سو أ خدا  مانیعھد و پ  ادآوردنی  پروردگار: به  برھان
 ÷  وسفیگر: ید  یقول  به نند.کن  تیاو را معص  هک  عھد گرفته  او از بندگانش  هکبود 

و او   دهیگز  دندان  را به  سرانگشتش  هکد ید  یأتیرا در برابر خود در ھ ÷  عقوبی  چھره
  یبرھان ÷  وسفی  خود به  : از جانبیعنی»  میردک نیچن«داد.  یفحشا ھشدار م  ابکرا از ارت

  به  انتی: خیعنی » یبد  یتا از و«اد آورد ی را به  مانید وعھد و پیخود آ  تا به  میداد  را نشان
  او از بندگان  هکچرا   میرا باز گردان«: زنا یعنی »و فحشا«  ھمسرش در موردز یعز

  شیخو  رسالت  یاو را برا أل  یخدا  هک  است  یسانکاز  ÷  وسفی: یعنی » ماست  مخلص
 . است  داشته  نگه  معصوم  تیمعص  در چاه  و او را از افتادن  دهیگردان  خالص

ى اْ�َابِ َواْستَبََقا اْ�َاَب ﴿ لَْفَيا َسّيَِدَها َ�َ
َ
ْت قَِميَصُه ِمْن ُدبٍُر َو� قَالَْت َما َجَزاُء  َوقَدَّ

ِ�مٌ 
َ
ْو َعَذاٌب أ

َ
ْن �ُْسَجَن أ

َ
ْهلَِك ُسوًءا إِ�َّ أ

َ
َراَد بِأ

َ
 .]۲۵[یوسف:  ﴾٢٥َمْن أ

 خا ھر دویو زل ÷  وسفی: یعنی »ردندک  گر سبقتیدک یدر بر   یسو دو به  و آن«
قصد  خایو زل  از در را داشت  رفتن  رونیقصد فرار و ب ÷  وسفیدر شتافتند،   یسو به
  راھنیپ  زن  و آن«دارد   بازش  رفتن  رونیو از ب  گرفته  سبقت  یتا بر و  را داشت  آن

، او را از ÷  وسفی  راھنیپ  دنیشکتا با   خواست یخا میزل »ردک  پاره  را از پشت  وسفی
و شوھر «شد   سر پاره  از پشت ÷  وسفی  راھنیاثنا پ  نیدر ا  هکز دارد با  رفتن  رونیب

افتند. یخا را در آنجا یزل ز شوھریعز  ھنگام  نی: در ایعنی »افتندی  دروازه  کیرا نزد  زن
  به  یقصد بد  هک  یسک  یجزا«ز یعز  زن » گفت«  نجا شوھر استیدر ا» د: آقایس« مراد از

تا بر قصد بد خود   گفت  رنگیر و نکم  یرا از رو  سخن  نیخا ایزل »؟ ستیچ  ردهکتو   زن
  داد و اضافه  نسبت ÷  وسفی  بد را به قصد  نیا  هکبود   سان نیند. بدک  یپوش  پرده

ا دچار ی  یزندان  هک«  ستین » نیجز ا«  ردهکتو   زن  به  یقصد بد  هک  یسک  یرد: جزاک

از  ÷  وسفی  هک نیا  انتقام  تا به  خواست خایزل  بیترت  نیا  به »شود  کدردنا  یعذاب
در ظاھر امر   یاندازد ول  انهیر تازیز  ا بهیافگند   زندان  رده، او را بهک  ینافرمان  اش خواسته
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  او بوده  هکچرا   فر استیک  نیسزاوار ا ÷  وسفی  هک  وانمود ساخت  نیچن  شوھرش  به
 . است  ردهکتجاوز   یو  به  هک

ْهلَِها إِْن َ�َن قَِميُصُه قُدَّ ِمْن ُ�بٍُل  قَاَل ِ�َ َراَوَدتِْ� َ�ْن َ�ْفِ� ﴿
َ
وََشهَِد َشاهٌِد ِمْن أ

 .]۲۶[یوسف:  ﴾٢٦فََصَدقَْت َوُهَو مَِن الَْ�ذِ�ِ�َ 
  غافل  من  نفس  رد تا مرا از محافظتکو شنود   گفت  با من  هکاو بود   نیگفت: ا  وسفی«

  ھرگز به  و من  خواست  امکرنگ، یو مھر و ن  یبا نرم  از من  هکتو بود   زن  نی: ایعنی »ندک
  هک  است  نیا  حیصح »داد  شھادت  زن  آن  از خانواده  یو شاھد«  ام ردهکن  یقصد بد  یو

از   باب  نیا در  هک  یثیحد  لیدل  آمد، به  سخن  به  هکبود   در گھواره  یگواه، طفل  آن
  سخن  گھواره در  هک  یچھار طفل  از جمله  شانیا  هک  است  شده  نقل ص امبریپ

گفت:   هکبود   نیا  یو  اند. و شھادت ردهکر کرا ذ ÷  وسفیشاھد   ھم  یکیاند،  گفته
  زن  نیا  پس  خورده  کچا« رو  شی: از پیعنی »از جلو« ÷  وسفی: یعنی »او  راھنیاگر پ«

  صورت  نیدر ا »و«  است  داشته  یقصد بد  یو  در حق ÷  وسفی  هک » است  گفته  راست
 . است  خواسته  امک  یخا از ویزل  هک  سخنش  نیا در » است  انیاز دروغگو  وسفی«

ادِ�ِ�َ ﴿  .]۲۷[یوسف:  ﴾٢٧�ْن َ�َن قَِميُصُه قُدَّ ِمْن ُدبٍُر فََكَذبَْت َوُهَو ِمَن الصَّ
 در » است  گفته  دروغ  زن  نیا  پس  خورده  کچا«  سرش » از پشت  راھنشیر پو اگ«
 . زن  آن  هیعل  شیدر ادعا » است  انیگو  از راست  وسفیو « ÷  وسفی  هیخود عل  یادعا

ا﴿ ى فَلَمَّ
َ
 ﴾٢٨َعِظيمٌ  َكيَْدُ�نَّ  إِنَّ  َكيِْدُ�نَّ  مِنْ  إِنَّهُ  قَاَل  ُدبُرٍ  مِنْ  قُدَّ  قَِميَصهُ  َرأ

 .]۲۸: یوسف[
 » شده  پاره  از پشت« ÷  وسفی  راھنی: پیعنی » راھنشیپ  هک«ز یعز »دید  چون  پس«
  یا » شماست دیکاز «ماجرا   نی: ایعنی » نیگفت: ا«و   افتیرا در  قتیحق  ھنگام  نیدر ا

 . است  رنگین ر وکد: میک » است  شما زنان، بزرگ  رنگیھمانا ن  هک«  زنان  گروه

ْعرِْض َ�ْن َهَذا﴿
َ
نْبِِك  يُوُسُف أ  .]۲۹[یوسف:  ﴾٢٩إِنَِّك ُكنِْت ِمَن اْ�َاِط�ِ�َ  َواْسَتْغفِرِي ِ�َ

 گفت: ÷  وسفی  نشود، به  عیشا  مردم  انیخبر م  نیا  هک آن  یبرا  شوھرش  گاه آن
  انیم خبرنگو تا   سخن  دار و از آن  دهیرا پوش  ماجرا و آن » نی! درگذر از ا وسفی  یا«

بخواه،   آمرزش«  است  داده  یاز تو رو  هک »خود  گناه  یزن، برا  یو تو ا«نشود   عیشا  مردم
  هکبود   گونه نیعمد. بد قصد و  به » یا بوده  ارانکاز خطا«ار ک  نیا  سبب  به »تو  گمان یب
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ا او را ینداشت،   ینید  رتیغ  هک نیا  لیدل  ا بهیرد، کبرخورد   ینرم  به  ز با ھمسرشیعز
 شمرد. ند، معذورک  ییبایکش  آن بر  توانست ینم  هک  یدر امر

ُت الَْعزِ�زِ تَُراوُِد َ�َتاَها َ�ْن َ�ْفِسهِ ﴿
َ
إِنَّا  قَْد َشَغَفَها ُحبًّا َوقَاَل �ِْسَوةٌ ِ� الَْمِدينَةِ اْمَرأ

 .]۳۰[یوسف:  ﴾٣٠لََ�َاَها ِ� َضَ�ٍل ُمبِ�ٍ 
زبانھا  ز، خبر بر سریعز  خواسته  : برخالفیعنی »گفتند«مصر  »شھر چند در  یو زنان«

  و زن  زندانبان  نانوا، زن  ، زنیساق  حاجب، زن  : زنیقول  به  هکچند   یافتاد و زنان
خواھد تا اورا از حفظ  یم  امکخود   ز از غالمیعز  زن«بودند، گفتند:   شاه  انیچھارپا  یمتول

 ÷  وسفی  : محبتیعنی » است  گرفته  یجا  او در دلش  ھمانا محبتند، ک  غافل  یو  نفس
  است  آن  قلب: غالف  . شغاف است  مار ساختهیو او را ب  ردهک  جا خوش  در دلش

  یرشد و اقتضا  ار از راهک  نیبا ا  هک چرا » مینیب یم  یارکآش  یما او را در گمراھ  یراست به«
 . است  شده  و خرد منحرف  عقل

 َوآتَْت ُ�َّ َواِحَدٍة ِمنُْهنَّ ﴿
ً
ْ�َتَدْت لَُهنَّ ُمتََّكأ

َ
رَْسلَْت إَِ�ِْهنَّ َوأ

َ
ا َسِمَعْت بَِمْكرِهِنَّ أ فَلَمَّ
ِ َما  ِسّكِيًنا َوقَالَِت اْخُرْج َعلَيِْهنَّ  يِْدَ�ُهنَّ َوقُلَْن َحاَش ِ�َّ

َ
ْعَن � نَُه َوَ�طَّ ْ�َ�ْ

َ
ْ�َنُه أ

َ
ا َر� فَلَمَّ

 َ ا إِْن َهَذا إِ�َّ َملٌَك َكرِ�مٌ َهَذا �  .]۳۱[یوسف:  ﴾٣١َ�ً
  به »دیشن« را در مورد خود  آنان  بتی: غیعنی »را  ر آنانکم«ز یعز  زن » چون  پس«

  هک  گونه نیبد گردند،  لینا ÷  وسفیدار ید  به  قیطر  نیخواستند تا از ا  : آنانیقول
 را  آنان  رو سخن نیدھد، ازا  نشان  آنان  را به ÷  وسفیآورند تا   خا را بر سر خشمیزل
نزد «ز: یرا ھمسر عزیافتند زی  ز دستیمراد خود ن  ر بهکم  نیآنھا در ا  د، البتهینام» رکم«

  یدام  بنگرند و در ھمان ÷  وسفی  جمال  به  هکرا فراخواند   شانیتا ا »فرستاد  آنان
  آنان  ی: برایعنی » ساخت  آماده  ییاکمت  آنان  یبراو «  است  افتاده  او در آن  هکفتند یب

  یاردک  از آنان  کیھر   و به«زنند   هیکت  بر آن  هک ردک  آماده  ییگاھھایو جا  آراست  یمجلس
نند; مانند ک  قطعه  نند و قطعهکب  بود، پوست  آورده  شان برای  هکرا   ییھا وهیتا م »داد

ز از یخا نیزل  یزیر  برنامه  نیا ». یدرآ  بر آنان« ÷  وسفی به » و گفت«  رهیو غ  بیس
داد، باز   یرو ÷  وسفی  خا در حقیاز زل  هک  آنچه  با وصف رایبود ز  شوھرش  یوتاھک

را  او  زنان  چون  پس«بود   گذاشته  یجا باقکی  دو را در منزل  آن ز)ی(عز  شوھرش  ھم

خود  یو ب  مدھوش ÷  وسفیمانند  یب  و جمال  از حسن  آنان » افتندشی  دند بزرگید
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 و«در آمد   لرزه  به  شانیاندامھا  هکافتند تا بدانجا ی  و شگرف  بیعج  یرا بس شدند و او

  وحواس  ھوش  دند، چنانیرا د ÷  وسفی  یدلربا  حسن  چون »دندیرا بر  دستانشان
دند و یبر را  وه، دستانشانیم  یجا به  هکشدند   زده جانیو ھ  داده  خود را از دست

وگفتند: «بود   مشغول ÷  وسفی  به  ھایشان دل  هک  ردند، از بسکن  درد ھم  احساس

  یشگرف  ز و جمالیانگ  رتیح  ییبایز  را چنانیز » ستیزاد ن  یآدم  نیخدا، ا  است  کپا
در   هک » ستین بزرگوار  یا جز فرشته  نیا«  است  نشده  دهید  یبشر  چیدر ھ  هکدارد 

 . است  شده  نھاده  یا العاده برتر و فوق  ییھا ییبایشان، زیا  عتیو طب  سرشت

ِي لُْمُتنَِّ� �ِيهِ ﴿ َولَ�ِْن لَْم َ�ْفَعْل  َولََقْد َراَودْتُُه َ�ْن َ�ْفِسهِ فَاْسَتْعَصمَ  قَالَْت فََذلُِ�نَّ ا�َّ
اِغرِ�نَ َما آُمُرهُ لَيُْسَجَنَّ   .]۳۲[یوسف:  ﴾٣٢َوَ�َُكونًا ِمَن الصَّ

و مرا » دیبود  ردهک  او سرزنشم  درباره  هک  است«  ینوجوان » ھمان  نیز گفت: ایعز  زن«
  هک  گفت  آنان  به  یرا ھنگام  سخن  نید. ایا ردهک  مالمت  یو به  یو دلباختگ  در عشق

  مفتون  یرا جملگ  د و آنانید  مکحا  و دلشان  را در چشم ÷  وسفی  ییو دلربا  یشگفت
 ! یآر«باشد و افزود:   ساخته ارکآنھا آش  یتا عذر خود را برا  افتی  یو  دا و عاشقیو ش

و   عفت  رد و راهک  ینافرمان  : از منیعنی » داشت  او خود را نگاه  یول  خواستم  امکاز او   من
  نگاه  ار در پناهک  نیرد تا خود را از اک  امتناع  ام خواسته  ردنبرآو از  دهیرا برگز  یدامنکپا

  رد و ادامهک  ا اعترافحیصر ÷  وسفیاز   یامخواھک  خا بهیزل  هکبود   گونه نیدارد. بد
او   : در حقیعنی »خواھد شد  یند، قطعا زندانکن دھم  یاو دستور م  را به  و اگر آنچه«داد: 

خواھد   ا از خوارشدگانو حتم«در افگند   زندانش  به  سرانجام  هکد ینت  خواھم  یرنگین
 شود. یم  و زحمت  شود و گرفتار رنج یم  سلب  یاز و  نعمت  هک آن  سبب  به »شد

ا يَْدُعونَِ� إَِ�ْهِ ﴿ َحبُّ إَِ�َّ ِممَّ
َ
ْجُن أ ْصُب  قَاَل َرّبِ الّسِ

َ
��َّ تَْ�ِْف َ�ّ�ِ َكيَْدُهنَّ أ

ُ�ْن ِمَن اْ�َاهِلِ�َ 
َ
 .]۳۳[یوسف:  ﴾٣٣إَِ�ِْهنَّ َوأ

مرا از  زن   نیا  هک » زندان پروردگارا!«  با پروردگار سبحان  نانک مناجات » گفت  وسفی«
تا  »خوانند یم  آن  یسو مرا به  از آنچه  تر است یداشتن  دوست  من  یبرا«دھد  یم  میب  آن
.  برد، درافتم یم  انیم را از  ا و آخرتیر دنیخ  هک  یبزرگ  تیو در معص  دھم  را انجام  آن

از   یوقت« د:یآ یم  یبعد  اتیدر آ  هک  زنان  به  پادشاه  سخن  نیاز ا  ر و ھمیتعب  نیاز ا
ز یگر نید  زنان  هکد یآ یبرم  نیچن» د؟یداشت  یمنظور  د، چهیخواست یم  امک ÷  وسفی
و «بودند   خود خوانده  یسو به را ÷  وسفیبودند،   آمده  ھم خا گردیزل  در محفل  هک
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  یچیو سرپ  مخالفت  و مرا به » یبازندار  از من«  میتسل  به  ختنمیدر بر انگ »را  آنان  رنگیاگر ن
و   و مشتاق »دیگرو  خواھم  آنان  یسو به  البته«  ینگردان  مصمم  آنان  خواسته  از اجابت
  هکشد   خواھم  یسانک: از یعنی »شد  خواھم  نادانان  و از جمله«  گشت  خواھم  آنان  دلباخته

 أل  یخدا  یسو به ÷  وسفی  هکبود   گونه نیشوند. بد یم  بکرا مرت  و نادانان  ار جھالک
د. در یترس  بزرگ  تنهدر ف  شد و از در افتادن  نیو سنگ  بال بر او گران  هک  گاه رد، آنکالتجا 

اند  سک  ھفت« است:  آمده ص خدا  از رسول  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیحد
او   هیجز سا  یا هیسا  هک  یدھد، روز یم  یجا  شیخو  هیرا در سا  شانیا أل  یخدا هک
  یسو به  جمالو   جاه  صاحب  یاو را زن  هکبردند   را نام  یمرد  سک  ھفت  نیو از ا...»  ستین

 . ترسم یم أل  یخدا از  د: منیگو یخواند، اما او م یخود فرام

ِميُع الَْعلِيمُ  فَاْسَتَجاَب َ�ُ َر�ُُّه فََ�ََف َ�نُْه َكيَْدُهنَّ ﴿  .]۳۴[یوسف:  ﴾٣٤إِنَُّه ُهَو السَّ
 :یعنی »دیرا از او بگردان  زنان  رنگیرد و نک  او را اجابت  یدعا  پروردگارش  پس«

 عصمت  در پناه  تیدر معص  رد و او را از افتادنک  او لطف  به ÷  وسفیپروردگار 
از   یزیرا از او بازداشت، چ  شان رنگین أل  یخدا  هک  گاه را آنیقرار داد ز  شیخو

را   نندگانکدعا  یدعا » ھمانا او شنواست«فتاد یارگر نکاو  در  شانیخواستھا و ھواھا
 . شیخو  سوی به  نندگانک التجا  احوال  به » داناست«

ُوا اْ�يَاِت لَيَْسُجُننَُّه َح�َّ ِح�ٍ ﴿
َ
 .]۳۵[یوسف:  ﴾٣٥ُ�مَّ بََدا لَُهْم ِمْن َ�ْعِد َما َرأ

ھا را  نشانه  هک  بعد از آن« ÷  وسفیار کدر  یا شهیو اند  یرأ »آمد  نظرشان  به  سپس«
 » یمدتاو را تا   البته  هک«بود   یو  یدامنکو پا  بر برائت  دال  هکرا   ییھا : نشانهیعنی »دندید

  نیبد ÷  وسفی  افگندن  زندان در به   گرانیز و دیعز  یرأ ! یآر »افگنند  زندان  به«  نامعلوم
  انیم  باره  نیدر ا  هک  ییھا عهیشا  و به  ردهک  خود را جمع  ییرسوا  نیخاطر بود تا بساط ا

بنشانند.   یرسک  خا را بهیزل  مردم، برائت  دھند و در قضاوت  انیبود، پا  افتاده  مردم
  یو  انی، م÷  وسفی  نمودن  یزندان باشد تا با  ز خواستهیعز  هکدارد   احتمال  ھمچنان

 ند.کجاد یا  مانع  و زنش
  عبارت  یقول  هشده، ب  بدانھا اشاره  هیآ  نیدر ا  هک ÷  وسفی  بر برائت  دال  یھا نشانه
  مشاھده  یول خود را.  دستان  زنان  دنیو بر  طفل  آن  یشده، گواھ  کچا  راھنیبود از: پ

  شیخو  عشق بر  ز ھمچنانیعز  خا زنیزل  هکرد بلکن  در آنان  یریتأث  چیھا ھ نشانه  آن
 ÷  وسفی  به  یابیدست امر  به  یاز نظر و  هکرا   استوار بود و ھر چه  شیخو  یدار و بر رأیپا
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د یتھد  اجرا گذاشتن  راستا، به  نیدر ا  یو  از اقدامات  یکیداد و  یم  رد، انجامک یم  کمک
 بود.  زندان  به ÷  وسفی  فرستادن  یقبل

ْجَن َ�تَيَانِ ﴿ ْعِ�ُ َ�ًْرا َوَدَخَل َمَعُه الّسِ
َ
َراِ� أ

َ
َحُدُهَما إِّ�ِ أ

َ
 َوقَاَل اْ�َخُر إِّ�ِ  قَاَل أ

ْ�ُ مِنْهُ  ُ�ُل الطَّ
ْ
ا تَأ ِ� ُخْ�ً

ْ
ْ�ُِل فَْوَق َرأ

َ
َراِ� أ

َ
وِ�لِهِ  أ

ْ
ِئْنَا بِتَأ إِنَّا نََراَك مَِن  نَبّ

 .]۳۶[یوسف:  ﴾٣٦الُْمْحِسنِ�َ 

  را به ÷  وسفیآنھا   : سرانجامیعنی »درآمدند  زندان  به  وسفی  ھمراه  و دو جوان«
  یتیروا  به  هکشدند   افگنده  زندان  ) به دو برده  یعنی(  انداختند و با او دو جوان  زندان

دند یرا د ÷  وسفی  چون  دو غالم  بود، آن  یو  یساق  یگریو د  کمل  یاز آنھا نانوا  یکی
  یسم  کمل  یدر غذا گرید کی  یدو با ھمدست  : آنیقول  افتند. بهی  و الفت  او انس  به
  هکغذا را نخور   نیگفت: ا  پادشاه  شد و به  مانیپشار ک  نیاز ا  یساق  ختند، سپسیر

  و دانشش  علم  به  راجع ÷  وسفی دو از  د: آنیگو یم  یر طبریجر . ابن است  مسموم
  دهید  هک  ییخوابھا  درباره  یاز و  گاه آن . دانم یرا م  ر خوابیتعب  دند، گفت: منیپرس

  دو گفت: من  از آن  یکی«ند: ک یم  تیاکح  متعالخداوند   هک ردند چنانک  بودند، سؤال
  ساختن  یبرا  هک  دمید  : در خوابیعنی » فشارم یم انگور  هک  دمید  خواب  را به  شتنیخو

  خواب  را به  شتنیخو  گفت: من«نانوا   غالم  : آنیعنی » یگرید و«  فشارم یشراب، انگور م
  آگاه  ر آنیخورند. ما را از تعب یم  از آن  پرندگان  هک  ام را برداشته  ینان  سرم  یرو  هک  دمید
  ارانکوکیھمانا ما تو را از ن«  میردک  تیاکبر تو ح  هک  ییھا خواب ری: از تعبیعنی » نک
ا تو را ینند، ک یر میتعب  ییوکین  را به  خواب  هک  میابی یم  یسانکاز  : تو رایعنی » مینیب یم

 . میابی یم  انیزندان با  ارانکوکیاز ن

�ِيَُكَما﴿
ْ
ْن يَأ

َ
وِ�لِهِ َ�بَْل أ

ْ
تُُ�َما بِتَأ

ْ
�ِيُكَما َطَعاٌم تُْرزَقَانِهِ إِ�َّ َ�بَّ�

ْ
ا  قَاَل َ� يَأ ذَلُِكَما ِممَّ

ِ وَُهْم بِاْ�ِخَرةِ ُهْم  َعلََّمِ� َرّ�ِ   .]۳۷[یوسف:  ﴾٣٧َ�فُِرونَ إِّ�ِ تََرْ�ُت مِلََّة قَْوٍ� َ� يُْؤمِنُوَن بِا�َّ
 روز و  نیدر ھم »آورند  یشما نم  ید برایشو یم  داده  یروز  هکرا   ییگفت: غذا«
شماخبر   به«  آن  تیفیکو   تیماھ  انی: بیعنی » ر آنیاز تعب  من  هک مگر آن« گرید  یروزھا

شما  به  آن  یا چگونگیغذا   آن  هک  از آن  شی: پیعنی »شما برسد  به  هک از آن  شیدھم، پ یم
  آنچه شما از است: (و به ÷  یسیع  سخن  نیر اینظ ÷  وسفی  سخن  نیبرسد. ا

  به  جوان دو  آن  را به  سخن  نیا ÷  وسفی». ۴۹ عمران/  آل) « دھم یم د، خبریخور یم
فر از ک  کوتر أ خداوند  به  مانیا در مورد ابعد  هک  یدعوت  به  تا آنان  خاطر گفت نیا
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گردد لذا   در آنان  یو  نفوذ دعوت  یبرا  یا نهیخود، زم  نیند، منقاد گردند و اک یم  آنان
 دھد. مراد از: یخبر م  بیاز غ أ خداوند  اذن  و به  است  نبوت  تیب  او از اھل  هکبدانند 

ا ی  پادشاه  یاز سو  هکبود   ییازغذا  عبارت»; دیشو یم  داده  یروز  هک  یی:غذا  ترزقانه«
  من  به  پروردگارم  هک  است  ییزھایچ از«  ر خوابیتعب » نیا«د یرس یآنھا م  به  گرانید

  از باب  و نه  یاھنکو   ینیب  فال  ازباب  نه  نیا  . پس و الھام  یوح  از راه » است  آموخته
آورند و  ینم  مانیخدا ا  به  هکرا   یقوم نییآ  ھمانا من«  است  ییگو بیو غ  یشناس ستاره

 ». ام ردهکرھا «ر او را یمصر و غ  یفرمانروا نییو آ  شیک: یعنی »ھستند  ر آخرتکمن
  خودش تا از  ز استیجا  فرد ناشناس  یبرا  هک  است  بر آن  لیدل ÷  وسفی  انیب  نیا
 شود.  گرفته  شود و از او بھره  شناخته  هک نیا  یند براک  فیتوص

ءٍ  َوا�َّبَْعُت مِلََّة آبَا�ِي إِبَْراهِيَم �ْسَحاَق َو�َْعُقوَب ﴿ ِ مِْن َ�ْ ْن �ُْ�َِك بِا�َّ
َ
 َما َ�َن َ�َا أ

ْ�َ�َ ا�َّاِس َ� �َْشُكُرونَ 
َ
ِ َعلَيْنَا َوَ�َ ا�َّاِس َولَِ�نَّ أ  .]۳۸[یوسف:  ﴾٣٨ذَلَِك مِْن فَْضِل ا�َّ

 أل  یخدا  به  آوردن  مانیبر ا  شیزندان  قیدو رف  بیترغ منظور  به ÷  وسفی  گاه آن
د یآنھا را پدر نام  ھرسه » ام ردهک  یرویرا پ  عقوبیو   اسحق و  میابراھ  پدرانم  نییو آ«افزود: 

  یه، برایآ  نیھم  به  استدالل با س  عباس ابن  هک چنان  است  ز پدر انسانین  را پدربزرگیز
  یزیچ  هک  ستیما سزاوار ن  یبرا«بود   لیقا  پدر در ارث  ھمچون  یسھم»  جد: پدربزرگ«

م، یھست  از آنان  و پدرانم  من  هک † ایانب  ما گروه  ی: برایعنی » میخدا گردان  کیرا شر
بر «  یو  و از لطف »خدا  از فضل«د یو توح  مانیا » نیا«  ستین  درست  آوردن  کشر

  یاز معاص  عصمت  متضمن  هک  یاست، نبوت  داده در ما قرار  هک  ینبوت  سبب  به » ماست
  نیھم  ا، بهعموم » بر مردم«  خداست  د، از فضلیتوح و  مانیا  نیا  ھمچنان »و«  است

  ییراھنما  پروردگارشان  یسو را به  تا آنان  ختهیبرانگ  شانیسو را به †  امبرانیخاطر پ
  یسپاسگزار  شتر مردمیب  یول«ند ینما  انیب  شان برایرا   حق و روش  نند و راهک
 ورزند. یم  کاو شر  لذا به  شیرا در برابر نعمتھا  حانسب  یخدا »نندک ینم

ارُ ﴿ ُ الَْواِحُد الَْقهَّ ِم ا�َّ
َ
ْر�َاٌب ُمَتَفّرِقُوَن َخْ�ٌ أ

َ
أ
َ
ْجِن أ َما َ�ْعُبُدوَن ِمْن  ٣٩يَا َصاِحَ�ِ الّسِ

ْسَماءً 
َ
ُ بَِها ِمْن ُسلَْطانٍ  ُدونِهِ إِ�َّ أ نَْزَل ا�َّ

َ
�ْتُْم َوآبَاؤُُ�ْم َما �

َ
يُْتُموَها � إِِن اْ�ُْ�ُم إِ�َّ  َسمَّ

 ِ �َّ َ�ْعُبُدوا إِ�َّ إِيَّاهُ  ِ�َّ
َ
َمَر �

َ
ْ�َ�َ ا�َّاِس َ� َ�ْعلَُمونَ  أ

َ
 ﴾٤٠َذلَِك اّ�ِيُن الَْقّيُِم َولَِ�نَّ أ

 .]۴۰-۳۹[یوسف: 
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  یسو را به  دو جوان  آن ÷  وسفی  هک  دهیرس  آن  وقت  کنیفوق، ا  و بعد از مقدمه
  گانهیخداوند  ایبھترند   ندهکپرا  ا معبودانیم، آیزندان  قیرف دو  یا«د: ینما  دعوت  حق  نید

شما   یدر تعداد، برا  جداگانه و  در صفات  در ذات، مختلف  ندهکپرا  انیا خدای: آیعنی »قھار؟
  شیو برا  است  گانهیمتفرد و   شیخو  و صفات  در ذات  هک  یمعبود بر حق  یخداا یبھترند، 

  غالب  یبر و  یا نندهک غلبه  چیھ  هک  یمقتدر قھار  یست، خداین  یکیھمتا و شر  چیھ
  نیا ÷  وسفی  هک  ی: ھنگامیقول  عناد ورزد؟ به  یو تواند با ینم  یمعاند  چیشود و ھ ینم

  قرارداشت  یدو، بتان  رد، در برابر آنک یم  عرضه  شیبند خو ھم دو  آن  به را  یالھ  دعوت
 » یجز نامھا  یتعال یبار  یجا  شما به«رو افزود:  نیدند، از ایپرست یآنھا رام  هک
از نزد  »دیا ردهک  یآنھا را نامگذار  شما و پدرانتان  هکد یپرست یچند را نم«  یمسما یب

 از  یگریز دین، چیدروغ  یو خال  کخش  ینامھا  نیآنھا بجز ھم  یبرا  هک  یدرحال خود،
نند، یب یم  شنوند و نه یم  نه  هکھستند   ی، جماداتیاسم  انیخدا  نیرا ایز  ستین  تیالوھ

ھا  ینامگذار  نیا  تی: بر حقانیعنی »خدا بر آنھا«  یانیز  رسانند و نه یم  یسود  نه
است،   ردهکن  نازل«ند ک آنھا داللت  بر صحت  هک  یلیو دل  حجت: یعنی » یبرھان  گونه چیھ«

  مکفرمانروا و حا  یگرید  سک أ : جز خدایعنی » ستیخدا ن  یجز برا  ییفرمانروا
ر یغ  نه  است  پرستش  مستحق و فقط خود او »دیجز او را نپرست  هک  دستور داده«  ستین
و   میمستق  نی: دیعنی » است  میق  نید«  پرستش  به  یو  ساختن  مخصوص » نیا«  یو

  درست  نین، دید  نیفقط ا  هکرا   قتیحق  نیا »دانند ینم  شتر مردمیب  یول«  است  درست
 . است  میمستق  راه، راه  نیو ا

  نیتر مانهیکح آمد، با  شیپ  در زندان  شیبرا  هک  یاز فرصت ÷  وسفی  هکبود   نیچن
  تدرج  روش  آنان در برابر  هک  سان نیرد، بدک  استفاده  دعوتش  ردنک  عرضه  یبرا  وهیش

را بر   یتاپرستکید و یتوح  ی: اوال برتریعنیار گرفت، ک را به  حجت  و الزام  در دعوت
  یبرا  شان یاسم  انیخدا  یستگیشا  ا: بر عدمیرد، ثانک  انیب  شان برای  انیتعدد خدا

  مالکرا در   نیراست  قتیو حق  حق  و خالصه  ا: متنو ثالث نمود  اقامه  ت، برھانیالوھ
 رد.ک  عرضه  آنان  جاز بهیو ا  ییرسا

 فرمود:   دو پرداخته  آن  ر خوابیتعب  به  گاه آن

َحُدُكَما فَيَْسِ� َر�َُّه َ�ًْرا﴿
َ
ا أ مَّ

َ
ْجِن أ ُ�ُل  يَا َصاِحَ�ِ الّسِ

ْ
ا اْ�َخُر َ�ُيْصلَُب َ�َتأ مَّ

َ
َوأ

ِسهِ الطَّ 
ْ
ِي �ِيهِ �َْسَتْفتَِيانِ  ْ�ُ ِمْن َرأ ْمُر ا�َّ

َ
 .]۴۱[یوسف:  ﴾٤١قُِ�َ اْ�
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خود   یموال  به«  بوده  پادشاه  یساق  هک »از شما  یکیم، اما یزندان  قیدو رف  یا«

  شغل  ھمان  گر بهیبار د ! یساق  یگفت: اما تو ا ÷  وسفی  ییگو »نوشاند یم  باده
  خواند و از زندان یفرام  شیدربار خو  تو را مجددا به  و پادشاه  یگرد یبرم  شیخو  ییسقا

از   شود وپرندگان یم  ختهیدار آو  به«بود   پادشاه  ینانوا  هک »گرید  و اما آن«ند ک یم  آزادت
از   و پرندگان ندک یم  حمل  نان  بر سرش  هک  ر خوابشیتعب  است  نیو ا »خورند یسر او م

  هک است: بعد از آن  آمده س مسعود از ابن  نقل  ر بهیاز تفاس  یخورند. در بعض یم  آن
  هکبل  میبود  دهیند  ییخوابھا  نیرد، گفتند: ما اصال چنکر یرا تعب  آنان  خواب ÷  وسفی

  در پاسخشان ÷  وسفیاما  . مییازمایب  ر خوابیرا در تعب  مھارتت  میخواست یفقط م
  من  هک  یری: تعبیعنی » است  شده  صلهید، فیا شدیجو  از من  شما دو تن  هک  یامر«فرمود: 

  هک . چنان وستیخواھد پ  تیواقع  و به  افتی خواھد  ردم، تحققکشما   یفرض  یاز خوابھا
ر یتعب  هک  گاه تا آن  است  ختهیآو  یا پرنده  یپا به  خواب« است:  آمده  فیشر  ثیدر حد

 ».شود یم  ر شد، محققیتعب  چون  نشود پس

يَْطاُن ذِْكَر َرّ�ِهِ فَلَبَِث ﴿ �َْساهُ الشَّ
َ
نَُّه نَاٍج ِمنُْهَما اذُْكْرِ� ِعنَْد َرّ�َِك فَ�

َ
ِي َظنَّ � َوقَاَل لِ�َّ
ْجِن بِْضَع ِسنِ�َ   .]۴۲[یوسف:  ﴾٤٢ِ� الّسِ

  ینزد موالابد گفت: مرا ی یم  رد نجاتک یم  گمان  هکدو   از آن  یکی  به  وسفیو «

  نیا  شود و به یآزاد م  شخص  آن  هکرد ک یم  فقط گمان ÷  وسفی » نکاد ی خود
 یداور  یمبنا  ند و گمانک یم  فقط گمان  خواب  نندهکریرا تعبیز  نداشت  نیقی امر

 شیخو  یاو را نزد موال  هکرد ک  سفارش  شخص  آن  به ÷  وسفی ! ی. آر اوست 
گاھ  ر خوابیدر او از تعب  هک  آنچه  اد آورد و بهی مصر) به  (پادشاه  از   یبر امور  یو آ

  پادشاه  توجه  جلب  ، سببیادآوری  نید تا اینما  فشیرده، توصک  مشاھده  بیغ  علم
  هک آن است، بعد از  رفته  یبر و  افگندنش  زندان  با به  هکگردد   یارکآش  ستم  به

  یول« دھد قرار  و تأمل  است، مورد توجه  یو  بر برائت  لدا  هکرا   ییھا نشانه  پادشاه
و از  آزاد شد  از زندان  یساق  برده  آن »اد او بردیرا از   شیموال  به  یادآوری  طانیش

 ÷  وسفی سفارش   طانیش  یگمارده شد ول  یگر یار ساقک  ا بهمجدد  پادشاه  یسو
 ÷  وسفی  به»  ربه«ریو مجاھد، ضم  عباس ابناز   یتیبرد. در روا  یاد و خاطر ویرا از 

او   جهیبرد و در نت ÷  وسفیاد پروردگار را از خاطر ی  طانی: شیعنیگردد،  یبرم
در   چند سال  وسفی  جهیدر نت«  است  ر اولیتفس  ماند. اما صواب  در زندان  چند سال
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  وسفی  هکنظرند   نیبر ا  مفسرانثر ک. ا سال  تا نه  سه  نین: مابیسن  بضع »ماند  زندان
 ماند.  در زندان  سال  ھفت ÷

يَْطاُن ذِْكَر َرّ�ِهِ فَلَبَِث ﴿ �َْساهُ الشَّ
َ
نَُّه نَاٍج ِمنُْهَما اذُْكْرِ� ِعنَْد َرّ�َِك فَ�

َ
ِي َظنَّ � َوقَاَل لِ�َّ
ْجِن بِْضَع ِسنِ�َ   .]۴۲[یوسف:  ﴾٤٢ِ� الّسِ

خا یزل ز شوھریعز  هکد بود یول  بن  انیدوران، ر  نیمصر در ا  پادشاه » گفت  و پادشاه«
گاو   ھفت« آنھا  دنبال  به » هک  است  گاو فربه  ھفت«  در خواب » دمید  من«بود   یر ویوز

و «خورند  یم و آنھا را  برده  حمله  فربه  یگاوھا  الغر به  یگاوھا »خورند یالغر آنھا را م

 »گرید  دهیکخش  خوشه  و ھفت«  بسته  رازهیآنھا ش  یھا دانه  هک »سبز  خوشه  ھفت  دمید
سبز   خوشه  ھفت  به  کخش  خوشه  ھفت  هک  دمی: دیعنیاند.  دهیحد درو رس  به  هک

 ! قوم  سران  یا«اند  ساخته  و نابودشان  شده  رهیاند و بر آنھا چ دهیچیو بر آنھا پ  دهیرس
گاه  خواب نیر ای: مرا از تعبیعنی »دینظر دھ  من  به  من  خواب  درباره ر یاگر تعب«د یساز  آ

 ÷  وسفیشد تا   سبب  یر الھیوتقد  خواست  مصر به  پادشاه  خواب  نیا» دینک یم  خواب
 آزاد شود. از زندان   رامتکو   و با عزت  طور آبرومندانه  به

ْضَغاُث ﴿
َ
ْحَ��ٍ قَالُوا أ

َ
ْحَ�ِم بَِعالِِم�َ  أ

َ
وِ�ِل اْ�

ْ
 .]۴۴[یوسف:  ﴾٤٤َوَما َ�ُْن بَِتأ

 » است  شانیپر  ییخوابھا  نیا«  یو  مصر در پاسخ  پادشاه  انیو دربار  سران »گفتند«
  ست، ھمانین  یقتیحق  چیھ  یدارا  هک  است  ینیو دروغ  و درھم  دهیشور  حلم: خواب

  و تصورات  نیدروغ  االتیطان، خیش  و وسواس  یدرون  یھا شیبر اثر تشو  هک  گونه
ر یو تفس » میستیدانا ن  آشفته  یھا ر خوابیتعب  و ما به«دھد  یم  دست  انسان  به  یاساس یب

  خواب  ر آنیتصو  هکبود   نیا  : قصدشانیقول  . به میدان یرا نم  شانیو پر  آشفته  یخوابھا
 نباشد.  و مشوش  مشغول  بدان  یو  نند تا ذھنکمحو   را از خاطر پادشاه

رِْسلُونِ ﴿
َ
وِ�لِهِ فَأ

ْ
ِئُُ�ْم بِتَأ نَبّ

ُ
نَا �

َ
ٍة � مَّ

ُ
َكَر َ�ْعَد أ ِي َ�َا مِنُْهَما َوادَّ  ﴾٤٥َوقَاَل ا�َّ

 .]۴۵[یوسف: 
  یزندان  هک  یساق  جوان  : آنیعنی »بود  افتهی  نجات  هک  دو تن  از آن  سک  آن  و گفت«
  گذرانده  زندان در ÷  وسفی  هک  یی: بعد از سالھایعنی »ادآوردی  به  یو بعد از مدت« بود

ادآورد ی  بود، به  ردهک  مشاھده  ر خوابیتعب  از علم  یدر و  هک  را و آنچه ÷  وسفیبود، 
  یدانش  ر خوابیدر تعب  هک یسکاز   ردنک  با سؤال » سازم یم  آگاه  ر آنیشما را از تعب  من«

مورد   میرا با تعظ  پادشاه »دیبفرست مرا  پس«  ستین ÷  وسفیجز   یسکدارد و او 
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را بر   یو  بفرستد تا خواب ÷  وسفی نزد  زندان  او را به  هک  داد و خواست قرار  خطاب
 برگردد.  ینزد و  ر آنیو با تعب  ردهک  تیاکاو ح

فْتَِنا ِ� ﴿
َ
يُق أ ّدِ َها الّصِ ُّ�

َ
ُ�لُُهنَّ َسبٌْع ِعَجاٌف وََسبِْع يُوُسُف �

ْ
َسبِْع َ�َقَراٍت ِسَماٍن يَأ

رِْجُع إَِ� ا�َّاِس لََعلَُّهْم َ�ْعلَُمونَ 
َ
َخَر يَا�َِساٍت لََعّ�ِ أ

ُ
 .]۴۶[یوسف:  ﴾٤٦ُسنُْبَ�ٍت ُخْ�ٍ َوأ

مرد   یا ! وسفی یا«آمد و گفت:  ÷  وسفیفرستادند و او نزد   زندان  او را به  پس
  خورند و ھفت یگاو الغر آنھا را م  گاو فربه، ھفت  ھفت  هک  خواب  نیا  ! درباره یراستگو
  نکر یتعب را  خواب  نی: ایعنی » ما نظر بده  گر، بهید  دهیکخش  خوشه  سبز و ھفت  خوشه

و   نانداز سرا  ینزد و  هک  یسانکو   پادشاه  یسو : بهیعنی » بر گردم  مردم  یسو تا به«
  تو را در فن  دانش و  را و بدانند فضل  خواب  نیر ایتعب »بدانند  تا آنان«  برگردم  بزرگان

 . ر خوابیتعب

ا ﴿ بًا َ�َما َحَصْدُ�ْم فََذُروهُ ِ� ُسنْبُلِهِ إِ�َّ قَلِيً� مِمَّ
َ
قَاَل تَْزرَُعوَن َسبَْع ِسنَِ� َد�

ُ�لُونَ 
ْ
ِ� مِْن َ�ْعِد  ٤٧تَأ

ْ
ْمتُْم لَُهنَّ إِ�َّ قَلِيً� �ُمَّ يَأ ُ�لَْن َما قَدَّ

ْ
ذَلَِك َسبٌْع ِشَداٌد يَأ

ا ُ�ِْصنُونَ  ونَ  مِمَّ ِ� مِْن َ�ْعِد ذَلَِك َ�ٌم �ِيهِ ُ�َغاُث ا�َّاُس َو�ِيهِ َ�ْعِ�ُ
ْ
 ﴾٤٩ُ�مَّ يَأ

 .]۴۹-۴۸-۴۷[یوسف: 

  به  حالش  یادآوریدر امر   اش یارک فراموش  را از بابت  جوان  آن  هک آن یب ÷  وسفی
شرط قرار دھد:  شیرا پ  از زندان  شیخو  آوردن  رونیب  هک آن  یند و بک  سرزنش  پادشاه

نار ک  اش د، با خوشهیدیدرو را  آنچه  د پسیارک یخود م  بر عادت  یدرپ یپ  سال  گفت؛ ھفت«

و   فراخ  سال  ھفت  به سبز را  خوشه  و ھفت  گاو فربه  ھفت ÷  وسفی »دیبگذار
و قحط و   کخش  سال  ھفت  را به  کخش  خوشه  گاو الغر و ھفت  ز، و ھفتیخ حاصل

  ز و فراخیخ حاصل  یسالھا  نیا از  را در ھر سال  رد و گفت: آنچهکر یتعب  محصول یب
د تا ینکجدا ن  آن  را از خوشه  گندم و  واگذاشته  شیھا در خوشه  د، ھمچنانیدرو یم

  ھمان  هیتغذ  یبرا »دیخور یم  از آن  هک یکجز اند«را نخورند   آن  ھا و حشرات انهیمور
 د.یواگذار ھا در خوشه  را ھمچنان  هیسالتان، بق

 » سخت  سال  ھفت«  یو فراوان  یفراخ  یھا از سال  : پسیعنی » از آن  پس  گاه آن«
  هکد یآ یم«  است و دشوار  ختس  آنھا بر مردم  تحمل  هکو قحط   کخش  سال  : ھفتیعنی

خورند،  یم«ھا  درخوشه  وانھاده  یھا دانه  نیاز ا »دیا ردهک  رهیآنھا ذخ  یرا قبال برا  آنچه
 . حبوبات  نیاز ا »دینک یم  رهیذخ  هکرا   یکجز اند
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 در رسد و یم  باران  در آن  مردم  به  هکد یآ یم  یسال«سال؛   چھارده » از آن  پس  گاه آن«
مانند  ھا و حبوبات، وهیاز م  ر آنیغ  مانند انگور، چه  ییھا وهیاز م  چه »رندیگ یم  آب  آن
  نیا  یو ابند. مرادی یم  نجات  یاز قحط و گران  سال  در آن  : مردمیعنیره، ینجد و غک

د یپد  شیگشا و  بر آنھا فرج أ خداوند  یسال، از سو  ھفت  نیا  از گذشت  پس  هکبود 
  است  وابسته  لین  آب به  انیار مصرکو   شتکرا یشود ز یم  از آب پر  لین  د و رودخانهیآ یم

  کقحط و خش  سال  ھفت  هکبرد   یرو پ  امر از آن  نیا  به ÷  وسفید ی. شا باران  به  نه
 ز.یخ و حاصل  فراخ  یرسد مگر با سال ینم  انیپا  به

گاه  یرا از امر  آنان ÷  وسفینجا یدر ا   آن  به  از او راجع  هک  ساخت  آ
گاھان  آن او را بر  یوح  قیاز طر أل  یخدا  ییبودند، گو  دهینپرس  یزیچ  د.یآ

ْ�ُ َما بَاُل الّنِْسوَةِ  َوقَاَل الَْملُِك ا�ْتُوِ� بِهِ ﴿
َ
ا َجاَءهُ الرَُّسوُل قَاَل ارِْجْع إَِ� َرّ�َِك فَاْس� فَلَمَّ

ْعَن  ِ� َ�طَّ يِْدَ�ُهنَّ ال�َّ
َ
 ]۵۰[یوسف:  ﴾٥٠إِنَّ َرّ�ِ بَِ�يِْدهِنَّ َعلِيمٌ  �

  افتنیو   یساق  غالم  فیبا توص  پادشاه  هک نیبعد از ا »دیآور  گفت: او را نزد من  و پادشاه«
  با آن  ییآشنا دار وید  برد، مشتاق  یپ ÷  وسفی  و شرف  فضل  ش، بهیخو  ر خوابیتعب

گفت: نزد «او   به » وسفی آمد،  وسفینزد   فرستاده  آن  هک  یھنگام  پس«د یگرد ÷  حضرت

  هک  یزنان  آن  حال  است  چگونه  هک برگرد و از او بپرس«خود   ی: موال و آقایعنی» خود  رب

 ÷  وسفیگونه،  نیبد » است  آگاه  آنان  رنگین  به  دند؟ ھمانا پروردگار منیخود را بر  یدستھا
  تا برائت  نگفت  اجابت  طور شتابزده  را به  پادشاه  سرباز زد و دعوت  از زندان  شدن  از خارج
دارد  قرار  یگاھیو پا  گاهیو صبر در جا  حلم  نید ایترد یشود. ب  روشن  مردم  یبرا  یو  ساحت

  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  جھت  نیاست، از ا  تنگ  تصور آن از  اذھان  عرصه  هک
  یماند، باق  یباق  در زندان ÷  وسفی  هک  اندازه  آن  به  اگر من« فرمودند: ص خدا

 ص خدا  رسول  ثیحد  نیا  البته».  ردمک یم  اجابت  درنگ یرا ب  پادشاه  بودم، دعوت  مانده
با   از امتشان  یسکتا   است  امت  نیا  به  یمھربان  یو از رو  امتشان  در حق  رخصت  انیب  یبرا

 قرار ندھد.  یلکاز ھر مش  ییرھا خود را شرط  ذمه  برائت  اثبات ÷  وسفی  بر سنت  هیکت

ِ َما َعلِْمَنا َعلَيْهِ ِمْن  قَاَل َما َخْطُبُ�نَّ إِذْ َراَوْدُ�نَّ يُوُسَف َ�ْن َ�ْفِسهِ ﴿ قُلَْن َحاَش ِ�َّ
ُت  ُسوءٍ 

َ
نَا َراَوْدتُُه َ�ْن َ�ْفِسهِ �نَُّه لَِمَن قَالَِت اْمَرأ

َ
الَْعزِ�زِ اْ�َن َحْصَحَص اْ�َقُّ �

ادِ�ِ�َ   .]۵۱[یوسف:  ﴾٥١الصَّ
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  یمنظور  : چهیعنی »بود  یحال  شما چه  حال«  زنان  آن  به  خطاب  پادشاه » گفت«
 »د؟یبلغزان یو  نفسد تا او را از حفظ یردکو شنود   گفت  وسفیبا   هک  یوقت«د یداشت

  یمعن  ا بهمخصوص  یو گاھ  است  یو نرم  متیبا مال  از خواستن  عبارت  راودتن: مراوده
خا یزل  ھم  یکیشد،   حالشان  شامل  پادشاه  خطاب  هک  یسانک  . از جمله است  خواستن  امک

از او   یا یو زشت  یبد  چیما ھ« أ برخدا  : پناهیعنی » لله  گفتند: حاش«ز مصر بود یعز  زن

  یاتھام  از ھرگونه ÷  وسفی  ساحت  . پس میدھ  او نسبت  را به  آن  میبتوان  هک » میندار  سراغ
  حق  نونکا« ÷  وسفیاز   یامخواھک  خود به  بر نفس  نانکاقرار » گفت زیعز  زن«  مبراست

 اریبس  نونکبود، ا  مانده  یخفا باق  در پرده  یمدت  حق  هک  : بعد از آنیعنی »شد ارکآش
  امکاز او   هک  بودم  من«  نیا  هک  نمک یم  اعتراف  من  کنید و ایدرخش  و واضح  روشن

و «  است  نداده  یاز من، رو  یا یامخواھکو   مراوده  گونه چیاو ھ  یو از سو » خواستم
  مراوده  دادن  نسبت و  شیخو  در مورد تبرئه  هک  در آنچه » است  انیاو از راستگو  کش یب

 . است  من، گفته  به  یامخواھکو 

َ َ� َ�ْهِدي َكيَْد اْ�َا�ِنِ�َ ﴿ نَّ ا�َّ
َ
ُخنُْه بِالَْغيِْب َوأ

َ
ّ�ِ لَْم أ

َ
 .]۵۲[یوسف:  ﴾٥٢َذلَِك ِ�َْعلََم �

تا   است  آن  یبرا«  تھمت  یو نف  تیثیح  اعاده  درخواست » نیا« ÷  وسفی » گفت«

خداوند   هکو بداند   ام ردهکن  انتیخ  او در نھان  به  من  هکبداند «ز مصر یعز: یعنی »او
  به  زنش ز در موردیعز  به  ب: منیباالغ  خنهأ  لم  ینإ »رساند ینم  ییجا  را به  خائنان  رنگین

 . ام ردهکن  انتیخ بم،یغا  ید ویاز د  ا منیاست،   بیغا  او از من  هک یحال در  یطور پنھان

بَّرُِئ َ�ْفِ� ﴿
ُ
وءِ إِ�َّ َما رَِحَم َرّ�ِ  َوَما � اَرةٌ بِالسُّ مَّ

َ
إِنَّ َرّ�ِ َ�ُفوٌر  إِنَّ ا�َّْفَس َ�

 .]۵۳[یوسف:  ﴾٥٣رَِحيمٌ 

 ÷  وسفی  ز از سخنین  نی. ا یلکو   طور مطلق  به » نمک ینم  خود را تبرئه  نفس  و من«
  ا بر آنحیترج ریثک رد. اما ابنک  خود عنوان  هیکتز  و عدم  نفس  ھضم  از باب  هک  است
  نیا  هکند ک یم  اضافه و  ز استیزع  زن  از سخن  تیاکھر دو ح  قبل  هیو آ  نیا  هک  است

د یگو یر میثک ابن  هک اگر ـ چنان . پس تر است مناسب  داستان  اقیس  قول، مشھورتر و به
  آن  یبرا  گفتم  هکرا   سخن  نیاست: ا نیچن  یز مصر باشد، معنیعز  زن  از سخنان  نیـ ا

  پادشاه  هک  گاه و آن  ام ردهکن  انتیخ  یو  در حق  یپنھان  من  هکبداند  ÷  وسفیتا   است
  تبرئه  انتیخود را از خ  وجود نفس  نیا با  یول  را گفتم  قتیرد، حقک  سؤال  از من

  زندان  و او را به  ردمک  انتیاو خ  به  تخیگر  از نزد من ÷  وسفی  یرا وقتیز  نمک ینم
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  نفس  از شأن  گمان ی: بیعنی »ندک یامر م  یبد  ار بهیا بسقطع  نفس  هک چرا«  افگندم
و   داشته  شیگرا  شھوات  به  نفس  هک نیا  سبب  است، به  یبد  به  دادن  فرمان  یبشر

  دشوار است  شیگرا  نیاز ا  آن  ردنکو مھار   دارد و بازداشتن  یر طبعیتأث  در آن  شھوات
ا یدارد.   نگاه  تیدر معص  بر او و او را از افتادن »ندک  رحم  پروردگار من  هکرا   یسکمگر «

دارد   نگاه  ورطه  نیدر ا  را از افتادن  ند و انسانک  رحم  پروردگارم  هک  وقت  مگر آن
 ». است  مھربان  آمرزنده  ھمانا پروردگار من«

د ییگو یم  چه« فرمودند: ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
د و او ینک  و اطاعتش  داشته  یاگر او را گرام  هک  یقید، رفیدار  ھمراه  به  هک  یقیرف  درباره

  گرسنه و  انید و عریرساند و اگر او را خوار ساز یم  فرجام  نیبدتر  د، شما را بهیبپوشان را
  نیچن  نیا !للها ا رسولیگفتند:   رساند؟ اصحاب یم  فرجام  نیبھتر  شما را بهد، یبدار

  در قبضه  جانم ه ک  ییخدا  . فرمودند: سوگند به است  نیزم  یدر رو  قیرف  نی، بدتریقیرف
 ». است  تانیپھلوھا ان یدر م  هک  شماست  یھا ھمانا نفس  قیرف  نیاوست، ا  قدرت

ْستَْخلِْصُه ِ�َْفِ�  َوقَاَل الَْملُِك ﴿
َ
ْ�َنا َمِكٌ�  ا�ُْتوِ� بِهِ أ ا َ�ََّمُه قَاَل إِنََّك اْ�َوَْم َ�َ فَلَمَّ

ِم�ٌ 
َ
 .]۵۴[یوسف:  ﴾٥٤أ

بر   شاھان  عادت رایز » نمکخود   را مخصوص  ید تا ویآور  گفت: او را نزد من  و پادشاه«

  در آن  گرانید  هک یطور گردانند، به یخود م  را مخصوص  سینف  یزھایچ  هک  است  آن
 ÷  وسفیبا   پادشاه  : چونیعنی » گفت  با او سخن  چون  پس«باشند   نداشته  یسھم  چیھ

تو امروز نزد   گمان یوسف، بی  یگفت: ا«بھتر آشنا شد   شیھا یستگیشا  و به  گفت  سخن

مھر   هکو ارزشمند بود   بزرگ  چنان ÷  وسفی  ارمغان ! یآر » یھست  نیو ام  ما با منزلت
  نیا  هکرد ک  راسخ  یو  جان  او را در اندرون  گاهینشاند و جا  پادشاه  او را بر دل  و محبت

  و امانت، به  گاهیو جا  جاه  ن: صاحبیک. م است  یمحبت  نیخود مظھر چن  پادشاه  سخن
  پادشاه  هک  یدار ن: امانتیابد، و امی  دست  بخواھد، بدان  را از پادشاه  ھر چه  هک  ینحو

 بشمارد.  نیسپرد، ام یم  و مناصب  فیاز وظا  یو  به  هک  بر آنچه ایار خود، کاو را بر راز 

رِْض ﴿
َ
 .]۵۵[یوسف:  ﴾٥٥إِّ�ِ َحفِيٌظ َعلِيمٌ  قَاَل اْجَعلِْ� َ�َ َخَزا�ِِن اْ�

  ینگھدار امر  ی: مرا متولیعنی »بگمار  نیسرزم  نیا  یھا گفت: مرا بر خزانه  وسفی«
را از   منصب  نیا ÷  وسفی.  بگردان  ر خواروبار آنیمصر و ذخا  نیسرزم  یھا خزانه

  مقام  نیو از ا  افتهی  قیتوف  و محو ستم  نشر عدالت  به  گاهیجا  نیرد تا از اک  مطالبه  پادشاه
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  کو تر أ خداوند  به  مانیا  یسو بهمصر   یاھال  دعوت  در جھت  یا لهیوس  عنوان  به
  تیرا در موقع ÷  وسفی مقام،  نیا  گرفتن  عھده  را بهیند زک  استفاده  بتان  پرستش

  : منیعنی » دانا ھستم  ینگھبان ھمانا من«داد  یقرار م  اھدافش  نیا  تحقق  یبرا  یمطلوب
  ، نگھبانیحفظ و نگھبان  یارھاک راه از  و مانند آن  یدان و حساب  سواد نوشتن  با داشتن

  جمع  وجوه  و به  نمک ینم  صرف  آن  مصارف ریرا در غ  و آن  ر ھستمیھا و ذخا خزانه  نیا
 . میدانا  یخوب آمد آنھا به و درآمد و بر  قیو تفر

 ِمنَْها َحيُْث �ََشاءُ ﴿
ُ
أ رِْض يَتََبوَّ

َ
نَّا ِ�ُوُسَف ِ� اْ�  بِرَْ�َتَِنا َمْن �ََشاءُ نُِصيُب  َوَ�َذلَِك َمكَّ

ْجَر الُْمْحِسنِ�َ 
َ
 .]۵۶[یوسف:  ﴾٥٦َوَ� نُِضيُع أ

  یمقام و  گاهیاو جا  : بهیعنی » میدیبخش  نکتم  نیسرزم  را در آن  وسفی  گونه نیو بد«
مصر   ییفرمانروا  هکتا بدانجا   میردکمصر عطا   نیدر سرزم  مھم  یو نفوذ  و و قدرتکین

: تا در یعنی »ردیقرار گ بخواھد  هکھر جا   در آن  هک«شد  یم  یو امر او رھبر  یرأ  گاهیاز پا
ند ک  تصرف  چنان  ند و در آنیگز  ینکد و سیبخواھد، فرود آ  هکمصر   نیھر جا از سرزم

  شیخو  از بندگان » میخواھ  هکھر  به«ند ک یم  تصرف  شیخو  در منزل  شخص  هک
  مینک یم  رحم  یبر و  شیخو  و انعام  ا با احسانیدر دن  پس » میرسان یخود را م  رحمت«
م؛ یردکن  عیرا ضا ÷  وسفیمزد   هک گونه  ھمان » مینک ینم  عیرا ضا  ارانکوکیو مزد ن«

ما، خود را   ما و حاضر و ناظر دانستن  یرضا  جھت  رد و بهکما صبر   یبر بال  هک  گاه آن
 رد.کار یاخت  یدامنکوپا  و عفت  داشت  فتنه، نگاه  در ھنگام

  در نظام  ومنصب مقام  گرفتن  عھده  به  هک نیند بر اک یم  داللت  مهیرک  هیآ
 از  و عدل  حق  در برپاداشتن  هک  یسک  یز است، اما برایافر جاک  یستمگر و حت  پادشاه

شرط   بهبرخوردار باشد و   ینفس اعتماد به  نیو از چن  بوده  خود مطمئن  هیناح
بر   لیدل  مهیرک  هیآ  هک نباشد. چنان  ستمگر موافق  آن  یبا مراد و ھوا  ارشک  هک نیا

  یبرا ت،یو مسئول  مقام  دار شدن عھده  یبرا  یو اظھار آمادگ  ومتکح  طلب  هک  است  آن
ز یدارد، جا زیرا ن  یستگیشا  نیو ا  است  مطمئن  شیخو  و علم  نیو د  نفس  به  هک یسک

  به  خطاب ص خدا  رسول  هک  لیذ  فیشر  ثیدر حد  امارت  از طلب  وارده  ی. اما نھ است

ناظر ...»;  نکن  امارت  درخواست :ةاإلمار ال �سأل« فرمودند: س  سمره  بن  عبدالرحمن
اعتماد ندارند،   شیخو  عامه، بر نفس  تیوال  حق  داشتن در برپا  هک  است  یسانکبر 

  هیآ  نیدر ا  نفس  هیکو تز  ییخودستا از  یدارند. نھ  هک  یا یو ناتوان  ضعف  نظر به
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نُفَسُ�ۡمۖ ﴿مه:یرک
َ
ْ أ ٓوا ز ناظر بر ین »۳۲ نجم/« »دینکن  هیخود را تزک« .﴾فََ� تَُز�ُّ

گاھ خود  نفس  بودن  کپا  عدم  به  انسان  هک  است  یحالت   با وجود آن  یول  داشته  یآ
از   کی  چیھ  هک  است  ند. و روشنک یم  شیپردازد و از خود ستا یم  شیخو  هیکتز  به

 . نداشت  انطباق ÷ امبریپ  وسفیفوق، بر   دو حالت

ِيَن آَمُنوا َوَ�نُوا َ�تَُّقونَ ﴿ ْجُر اْ�ِخَرةِ َخْ�ٌ لِ�َّ
َ
 .]۵۷[یوسف:  ﴾٥٧َوَ�

 » است ردند، بھترک یم  یزگاریو پرھ  آورده  مانیا  هک  یسانک  یبرا  اجر آخرت  و البته«
گر یود ÷  وسفی  امبرشیپ  یبرا  آنچه  هکدھد  یخبر م  خداوند متعال  سان نیبد

تر از  وهکباش شتر ویتر و ب است، بزرگ  ردهک  رهیذخ  آخرت  یدر سرا  یبا تقو  مؤمنان
 . استیدن  یھا نعمت

 .]۵۸[یوسف:  ﴾٥٨َ�َعَرَ�ُهْم وَُهْم َ�ُ ُمنِْكُرونَ وََجاَء إِْخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُوا َعلَيْهِ ﴿
  به  آمدنشان  . سبب نعانک  نیمصر از سرزم  به »آمدند  وسفی  و برادران«
 و  فراخ  ید و سالھایگرد  دار وزارت عھده ÷  وسفی  چون  هکبود   نیمصر ا  نیسرزم

را  مصر  نیسرزم  یقحطد، یدر رس  یسخت  یھا سال  آن  یشد و در پ  یسپر  یزیحاصلخ
  تمام اطیبا احت ÷  وسفی  هکبود   مرحله  نید، در ایرس  نعانک  نیسرزم  و به  فراگرفت

غذا در   وعده  کیفقط   انشیرکو لش  و خود و پادشاه  پرداخت یم  غله  عادالنه  عیتوز  به
  عدل  آوازه  دند. پسرک یم  تیرعا  و تمام  مالک  را به  ییجو خوردند و صرفه یروز م  انهیم

  آذوقه  افتیدر  یھا برا دست دور از  د و مردمیچیو اقطار پ  نافکا  مصر به  وسفیو داد 
در   هکبود   نیچن  غله  عیار توزکدر  ÷  وسفی  است؛ روش  یآمدند. گفتن یمصر م  به

  برادران  هکبود   برھه  نیداد. در ا ینم شتر  کیشتر از بار ینفر ب  کی  به  سال  کی  طول
مصر آمدند   به  آذوقه  افتیدر  یبرا  نعانکاز   هکبودند   یسانکز جزء ین ÷  وسفی
  از آنان  یرا او ھنگامیز » را شناخت  او آنان بر او وارد شدند و« ÷  وسفی  برادران » پس«

  را در ھنگامیز »نشناختند او را  آنان  یول«بودند   سال  تمام  یمردان  آنان  هکبود   جدا شده
  بود تمام  شده  یشدند، او مرد یوارد م  یو بر  هکحاال  بودند و  از او جدا شده  اش یکودک
 . پادشاه  کی  و ابھت  تکار و با شویع

�ِيُ�مْ ﴿
َ
ٍخ لَُ�ْم ِمْن أ

َ
زَُهْم ِ�ََهازِهِْم قَاَل ا�ُْتوِ� بِأ ا َجهَّ ّ�ِ  َولَمَّ

َ
َ� تََرْوَن �

َ
وِ� الَْكيَْل �

ُ
أ

نَا َخْ�ُ الُْمْ�ِلِ�َ 
َ
 .]۵۹[یوسف:  ﴾٥٩َو�
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  آنان  به بودند  خواسته  هک  از آذوقه  و آنچه »ردکمجھز   بارشان و خوار  را به  آنان  و چون«
  یو  را به  شیخو  آورد تا داستان  حرف  را به  آنان  مک مکوگو شد و  وارد گفت  داد، با آنان

! و او شد!  ستین سربه  ابانیب در  از آنان  یکی  هک  میبرادر بود  و گفتند: ما دوازده ردندک  تیروا
پدر او   هک  مانده  ینزد پدر باق  یگرید  یانیبرادر اع  یما نزد پدر بود و از و  نیتر داشته  دوست

 ÷  وسفی  هکبود   ھنگام  نی. در ا است  داشته  نزد خود نگه  شیخو  دل  آرامش  سبب را به
  یبرا  هکبار  نی: ایعنی »دیآور  د منخود را نز  یگفت: برادر پدر«و   دهید  را مناسب  تیموقع

برادر »  نیامیبن«  ید. منظور ویآور  ز نزد منیخود را ن  یبرادر پدر د،یآمد یم  آذوقه  هیتھ
 » دھم یم  را تمام  مانهیپ  من  هکد ینیب یمگر نم«بود. و افزود:   ی) خود و یانی(اع  یپدرومادر

نزد   هک یسک  یبرا » ھستم  زبانانیم  نیبھتر  و من«  است  وسته منیو پ  یشگیھم  وهیش  نیوا
  نیبھتر  به  از آنان ÷  وسفی ! ی؟ آر ردمک  یھمانداریم  ییوکین  شما را به  هک د چنانیآ  من

 ند.ک  قیو تشوزد یمجدد برانگ  آمدن  را به  رد تا آنانک  ییرایپذ  وجه

تُوِ� بِهِ فََ� َكيَْل لَُ�ْم ِعنِْدي َوَ� َ�ْقَرُ�ونِ ﴿
ْ
 .]۶۰[یوسف:  ﴾٦٠فَإِْن لَْم تَ�

  من اگر او را نزد  پس«رد و گفت: کد یرا تھد  برادر، آنان  اوردنین  در صورت  سپس
  ندهیھرگز درآ  صورت  : در آنیعنی » ستین  یا مانهیپ  شما ھرگز نزد من  ید، برایاوردین

از شما   صورت  در آن  هک »دینشو  کینزد  من  و ھرگز به«  فروشم یشما نم  را به  یزیچ
 . دادم  شما تمام را به  مانهیپ  و ھم  ردهک  ییرایپذ  بار ھم  نیا  هک چنان  نمک ینم  ییرایپذ

بَاهُ �نَّا لََفاِعلُونَ ﴿
َ
 .]۶۱[یوسف:  ﴾٦١قَالُوا َسُ�َاوُِد َ�نُْه �

  میخواھ : او را از پدریعنی »باز دارد  تا از او دست  با پدرش  مینک یوگو م گفتند: گفت«
را  او  آورده  دست به پدر را  رد تا دلک  میخواھ  وششکو   یسع  تمام  تیجد  و به  خواست

بود   نیا  مرادشان: یقول  به . مینک  تو را بر آورده  خواھش  نیو ا  میساز  یراض  آوردنش  به
او   شده  هک  یر و ترفندیھر تدب  ستاند و به  میاز پدر باز خواھ  بیو فر  رنگیاو را با ن  هک

  یوتاھک  چیھ  و در آن »ردک  میار را خواھک  نیا  و ما البته«آورد   میرا نزد تو خواھ
 د.یورز  مینخواھ

ْهلِِهْم َوقَاَل لِفِتَْيانِهِ اْجَعلُوا بَِضاَ�َتُهْم ﴿
َ
ِ� رَِحالِِهْم لََعلَُّهْم َ�ْعرِفُوَ�َها إَِذا ا�َْقلَُبوا إَِ� أ

 .]۶۲[یوسف:  ﴾٦٢لََعلَُّهْم يَرِْجُعونَ 
 :یعنی »دیبگذار  شانیرا در بارھا  خود گفت: بضاعتشان  غالمان  به  وسفیو «
  به د،یا را نھاده  نخواروبارشا  هکد یبگذار  ییظرفھا  در ھمان  یز پنھانیرا ن  شان هیسرما
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بود   یا نقره  یاز درھمھا  آنان؛ عبارت  هینبرند. بضاعه: سرما  یپ  خود بدان  هک  یا گونه
  نزد خانواده  یتا وقت« نندک  یداریخر  آذوقه  بودند تا با آن  آورده  شیار خویبا خود از د  هک

خواروبار را   آن  هکبدانند   یوقت :یعنی »ندیباز آ  آنان  هکابند، باشد یرا باز  گردند، آن یخود برم
شوند تا  یم  قیو تشو  برده یخود پ  در حق  و احترام  ارج  نیا  اند، البد به گرفته  ییبھا  چیھ  یب

  یاست، سپاسگزار  آنھا شده  در باره  هک  یاحسان ن یا  به  مصر برگردند و نسبت  ا بهمجدد
  هکامر بود   نیاز ا ÷  وسفی  یآنان، نگران  اال بهک  یبھا  برگرداندن مت کح  د ھمینند. شاک

  یو بزرگوار  رمکا یمصر برگردند.   ذوقه بهد آیخر  ینند تا مجددا براکدا نیپ  ییآنھا بھا
او از   زهیا انگیرد. یبگ  یپول  را نداد تا از پدر و برادرانش  اجازه  نیاو ا  به ÷  وسفی

  شان ا در باروبنهاشتباھ  پول  نند; آنکتصور   برادرانش  هکبود   نیا  هیسرما  برگرداندن
 برگردند.  شده، دوباره  هک  ھم  نتاما  برگرداندن  ن، جھتیبنابرا شده   نھاده

َخانَا نَْ�َتلْ ﴿
َ
رِْسْل َمَعَنا أ

َ
بَانَا ُمنَِع ِمنَّا الَْكيُْل فَأ

َ
�ِيِهْم قَالُوا يَا �

َ
ا رََجُعوا إَِ� أ �نَّا  فَلَمَّ

 .]۶۳[یوسف:  ﴾٦٣َ�ُ َ�َافُِظونَ 
  مانهیپ پدر!  یگفتند: ا«  آذوقه  با آن  ھمراه »گشتند باز  شیپدر خو  یسو به  چون  پس«

  انیدر م  یبرادر باو  را در مورد آوردن ÷  وسفی  سخن  نده، سپسیدر آ» شد  از ما منع
  به  از آذوقه » میریبگ  مانهیتا پ  را بفرست«  نیامیبن »با ما برادر ما  پس«و گفتند:   گذاشته

از   ر آنیم، در غیریگ یم دیجد  مانهی، پی: اگر او را بفرستیعنیاو.   فرستادن  سبب
 » مینگھبان«را   نیامیبن  برادرمان :یعنی »و ھمانا او را«  میگرد یم  محروم  مانهیپ  افتیدر

 برسد.  یا یا ناراحتی  بیاو آس  به  هک از آن

ِخيهِ ِمْن َ�بُْل ﴿
َ
ِمنُْتُ�ْم َ�َ أ

َ
ُ َخْ�ٌ َحافًِظا قَاَل َهْل آَمُنُ�ْم َعلَيْهِ إِ�َّ َكَما أ َوُهَو  فَا�َّ

اِ�ِ�َ  رَْحُم الرَّ
َ
 .]۶۴[یوسف:  ﴾٦٤أ

 ن،یاز ا  شیپ  هک  گونه مگر ھمان  نمیب ینم  نیاو ام  شما را در حق« ÷  عقوبی » گفت«

 در مورد  آنان  هکد یترس  از آن ÷  عقوبی » بودم  دهیگردان  نیام  یبرادر وشما را بر 
 ردند و مگر درک  انتیخ ÷  وسفیدر مورد   هک نند چنانک  انتیاو خ  ز بهین  نیامیبن

او   ھمانا ما نگھبان« ﴾لَُهٗدى َورَۡ�َةٞ  ۥ�نَّهُ ﴿ ه:کبودند   نگفته  ھم ÷  وسفی  حق
  : حقیعنی » مھربانان  نیتر مھربان  و اوست  است  نگھبان  نیبھتر خدا  پس« ؟!» میھست
  رحم  بر من ÷  وسفیدار ید  به  فراوانم  اقیو اشت  ام یو ناتوان  یریخاطر پ به  یتعال
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و   ردمک  لکبر او تو  برگرداند پس  من  او را به أ خداوند  هک  دوارمیام  رد و منکخواھد 
 . است  مھربانان  نیبھتر او

ْت إَِ�ْهِمْ ﴿ ا َ�تَُحوا َمتَاَ�ُهْم َوَجُدوا بَِضاَ�تَُهْم ُردَّ بَانَا َما َ�بِْ�  َولَمَّ
َ
َهِذهِ  قَالُوا يَا �

ْنَا ْت إَِ� َخانَا َونَْزَداُد َكيَْل بَعِ�ٍ  بَِضاَ�تُنَا ُردَّ
َ
ْهلَنَا َوَ�َْفُظ أ

َ
ذَلَِك َكيٌْل  َونَِمُ� أ

 .]۶۵[یوسف:  ﴾٦٥�َِس�ٌ 
 بودند تا با  مصر برده  به  هک »خود را  هیردند، سرماکخودرا باز   بار و بنه  هک یھنگام و«

  چه نیاز ا  شیگر بید ! افتند، گفتند: پدرجانیخود   به  شده  بازگردانده«بخرند   آذوقه  آن
  بزرگ  احسان  نیبا ما چن  هک و منظر، بعد از آنکیپرور ن  تیرع  پادشاه  نیاز ا » میخواھ یم

  ینزد و  هک  یھنگام و ما را در  را برگردانده  مان هیسرما  هکرده؛ چراک  یاریبس  و شفقت

  یمعن  نیا  به ﴾َما َ�ۡبِ�� ﴿ :یقول  ؟ به است  ردهک  رامکو ا  داشته  یگرام  سخت  میا بوده
  تیبرا  هک  میابیب را  نیباالتر از ا  یفیتوص  و چه  مییبگو  گر چهید  نیاست: بعد از ا

  بر ما با بازگرداندن  هک  یسک  پس » شده  ما باز گردانده  به  هک  ماست  هیسرما  نیا«  مییفزایب
  یو قدردان  شیسزاوارستا  یراست  است، به  ردهک  یو احسان  فضل  نیچن  مان  هیسرما
  یو برا«  میببر  خودمانز با ین را نیامیو بن  میبرو  هک  بده  ما اجازه  به پدر!  یلذا ا  است

را   نیامیبن »وبرادر خود«  است  کو خورا  ره: غلهیم » میآور یم  خود آذوقه  خانواده
او   بردن  سبب  به»  میآور یم  ادهیو ز«  یدار  میب  یوتو بر   هک  از آنچه » مینک یم  ینگھبان«
  نیو ا«  میا بار آورده  نیا  هک  برآنچه  گر را، افزونیشتر د  کی: بار یعنی »شتر  کی  مانهیپ«
و   است  و ساده  سھل  یارکشتر بر پادشاه،   کیبار   : افزودنیعنی » ز استیناچ  یا مانهیپ

 ند.ک ینم  قهیمضا  ما درآن و بر شمرد یار نمیرا ھرگز بس  بار اضافه  نیاو ا

رِْسلَُه َمَعُ�ْم َح�َّ تُْؤتُوِن َمْوثِقً ﴿
ُ
ْن ُ�َاَط بُِ�مْ قَاَل لَْن أ

َ
تُنَِّ� بِهِ إِ�َّ أ

ْ
�َ�َ ِ  ا مَِن ا�َّ

ُ َ�َ َما َ�ُقوُل َو�ِيٌل  ا آتَوْهُ َمْوثَِقُهْم قَاَل ا�َّ  .]۶۶[یوسف:  ﴾٦٦فَلَمَّ
 :یعنی »دیبدھ  من  خدا به  نام  به  یعھد  هک تا آن  فرستم یگفت: ھرگز او را با شما نم«
فقط  ز،یچ  آن  هک  باشم  گرم و پشت  ردهکاعتماد   آن  به  بتوانم  هکد یبدھ  یزیچ  من  تا به

  د بهی: بایعنی »دیباز آور  ا او را نزد منحتم  هک«است:   خداوند متعال  نام  سوگند شما به
گرفتار   هک مگر آن«د یگردان یبر م  من  را به  نیامیبن  هکد ینکاد یسوگند  أ خداوند  نام

  یو  یدر پا ایار شما برود، یاخت  فکاز   یو  ار دربارهک  چاره  هک آن: مگر یعنی »دیشو
  پس«خواھد بود  شما  یبرا  موجه  یعذر  نزد من  نیشود ا  نیاگر چن  هکد یشو  کھال
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سوگند خوردند   ینزد و أ خدا  نام  : بهیعنی »ردندکعھد خود را با او استوار   چون
گاه :یعنی » است  لیکو  مییگو یم  آنچهخداوند بر « ÷  عقوبی » گفت« را یز  و ناظر است  آ
  هک  است  یسانک  فردھندهیکاو   ماند. پس ینم  یمخف  یبر و  یا یامر پنھان  چیھ

 گذارند. یر پا میو سوگند خود را ز  ردهک  ینکعھدش

بَْواٍب ُمَتَفّرِقَةٍ َوقَاَل يَا بَِ�َّ َ� تَْدُخلُوا مِْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن ﴿
َ
ْغِ�  �

ُ
َوَما أ

ءٍ  ِ ِمْن َ�ْ ِ  َ�نُْ�ْم ِمَن ا�َّ ُْت  إِِن اْ�ُْ�ُم إِ�َّ ِ�َّ ِ  َعلَيْهِ تََو�َّ
وََعلَيْهِ فَلَْيَتَو�َّ

ُونَ   .]۶۷[یوسف:  ﴾٦٧الُْمَتَوّ�ِ

از  ÷  عقوبی »دیشھر وارد نشو  به  دروازه  کیاز   ھمه ! من  پسران  یو گفت: ا«
  شانیا اگر  هکافتاد   شهیاند  نین، در اید بنابرایترس  آنان  به  یھمگان  یو آفت  انیز  دنیرس

  قول  بود. به تر خواھدکسب  بتیباشند، مص  ندهکجدا و پرا  شھر از ھم  ورود به  در ھنگام
  شانیا  باشند، به جاکی  یو  اگر فرزندان  هکد یترس  از آن ÷  عقوبیجمھور مفسران: 

  نیا  نیو در ع بودند  بتیو با ھ  با و با ابھتیار زیبس  شانیرا ایبرسد ز  یزخم  چشم
و   یشگفت  موجب زین  نیا  هکمرد بودند   کی  فرزندان  بت، ھمهیو ھ  و ابھت  ییبایز

  آن  تر به  ستهیشا  روش  نیرا ایز »دیوارد شو  مختلف  یھا از دروازه  هکبل«  است  زخم چشم
و «باشد   شما را داشته به  رساندن  انیقصد ز  یسک  د; چنانچهیبمان  سالمت  هک  است

  : منیعنی » شما دور بدارم خدا را از  یاز قضا  یزیچ  توانم ینم«  سفارش  نیبا ا » من  البته
  شما جلب  یرا برا  یمنفعت ای  نمک  را دفع  یانیاز شما ز  توانم ینم  شیر خویتدب  نیبا ا
نرساند   یشما نفع  به  سفارشم  نیا  لهیوس  به  هکباشد   داشته  اراده أل  یم، اگر خداینما

در   و ھر چه  اوست  از آن  نشیدرآفر  : تصرفیعنی » ستیخداوند ن  م، جز از آنکح«
  تباه را  وران شهیر اندیبخواھد تدب اگر  اوست؛ پس  فرمان  دھد به یم  یرو  ائناتک
او   هکابند ی یم  سامان  یاسباب  ارھا بهک یو  یونک  سنن  یبر مبنا  هکگرداند، ھرچند  یم

: یعنی » ردمک  لکاو تو بر«  است  ردهک  وابسته و  ولکمو  اسباب  وجود آن  را به ھا مسبب
  به  مکرا مح  ارمک  و رشته  ردمک  هیکو بر او ت  نموده  ضیاو تفو  به  یرا جملگ  ارمک  سروته
  لکد براو تویبا  نندگانک  لکو تو«  او سپردم  تیو عنا  رحمت  نفحات  و به  تیمش  قبضه

 . اوست  به  ردنک هیکو ت  خداوند متعال  ار بهک  ل: سپردنکتو »نندک
 أل  یخدا  به  زخم  از چشم  شهیھم ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

 لك ومن مةوها شيطان لك من مةاهللا اتلا عوذ ب�لماتأ« گفتند: یبردند و م یم  پناه
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  شر ھر حشره و از  یطانیاز شر ھر ش  برم یم  خداوند پناه  تامه  لماتک  به »مةال ع�
  در حق  زننده  زخم چشم  هک  یدر صورت  یول».  یبد  ھر چشم  زخم و از چشم  یا یموذ

  رساند، آن ینم  یانیز  یو  به بد  ند، چشمک  تکبر  یزند دعا یبد م  چشم  یو  به  هک  یسک

  که  ییخدا  است  بزرگ«. »فيهبارك  اخلالق�، ا� اهللا أحسن تبارك« است:  نیدعا ا
 ». بنه در او برکت  ا!یاست، بار خدا  نندگانیآفر  نیکوترین

بُوُهْم ﴿
َ
َمرَُهْم �

َ
ا َدَخلُوا ِمْن َحيُْث أ ٍء إِ�َّ َولَمَّ ِ ِمْن َ�ْ َما َ�َن ُ�ْغِ� َ�نُْهْم ِمَن ا�َّ

ْ�َ�َ ا�َّاِس َ�  َحاَجًة ِ� َ�ْفِس َ�ْعُقوَب قََضاَها
َ
و ِعلٍْ� لَِما َعلَّْمَناهُ َولَِ�نَّ أ �نَُّه َ�ُ

 .]۶۸[یوسف:  ﴾٦٨َ�ْعلَُمونَ 
 : ازیعنی» بود، وارد شدند  دستور داده  آنان  به  پدرشان  هک  گونه ھمان  و چون«

  نیا »ندک  دفع  از سر آنان  توانست ینم«  دروازه  کیاز   وارد شدند، نه  مختلف  یھا دروازه
  ییزھایاز چ »را  یزیچ«  یو  : از جانبیعنی »در برابر خدا«  مختلف  یھا ورود از دروازه

  هکبود   ردهکمقدر   یتعال  حق  هک  نیا  بود، از جمله  ردهکر مقد  آنان بر أ خداوند  هک
بود   در دلش  هکرا   یازین  عقوبی  هک نیا جز«دارد   را نزد خود نگه  نیامی، بن÷  وسفی

  نیا  بود پس  آنان  یسالمت  به  یو  و عالقه  بر فرزندانش  یو  از، شفقتین  آن  هک »برآورد
و   شیتشو  نیا ÷  عقوبیر ی: درضمیقول  رد. بهک  سفارش، برآورده  از خود را با آنین
  یمایو س  لیو شما  لکش  آن را با  مصر آنان  پادشاه  یوقت  هکد آمد یپد  یقرار یب

خواھد   نهیکحسد و   آنان  ند، بهیبب جاکی  داستیھو  در وجودشان  هک  یا شجاعتمندانه
  یگزند  شانیا  به  است  نکلذا مم  گرفت خواھد  در دل  میو ب  ترس  آنانا از ید، یورز

  به  از توسل » میبود  بدو آموخته  آنچه  تکاز بر« ÷  عقوبی: یعنی »او  گمان یو ب«برساند 
بود «  فراوان » یدانش  یدارا«بر ما   یو  لکتو  وقت  نیاط و در عیاحت  و گرفتن  اسباب

 †  یالھ  یایانب  هکدانند  یا نمیدانست،  یاو م  هک چنان »دانند ینم  شتر مردمیب  یول
 ند.یدانا  قیحقا  نیا  به

َخاهُ ﴿
َ
ا َدَخلُوا َ�َ يُوُسَف آَوى إَِ�ْهِ أ ُخوَك فََ� تَبَْت�ِْس بَِما َ�نُوا  َولَمَّ

َ
نَا أ

َ
قَاَل إِّ�ِ �

 .]۶۹[یوسف:  ﴾٦٩َ�ْعَملُونَ 

 ÷  وسفی :یعنی »داد  یرا نزد خود جا  وارد شدند، برادرش  وسفیبر   هک  یو ھنگام«
داد تا ھر   فرمان ÷  وسفی: یقول  . به نار خود گرفتکرا در   نیامیخود بن  یانیبرادر اع
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  بود، برادرش  تن  ازدهی تعداد آنھا  دھند و چون  یجا  منزل  کیرا در   از برادرانش  دو تن
و   ساخت  خود ملحق  را به شوند، او  گر متوجهید  برادران  هک آن یفرد ماند لذا ب  نیامیبن

را   سخن  نیاو ا » ھستم« ÷  وسفی »تو برادر  گفت: ھمانا من«او   و به  گرفت  نارشکدر 
گاه  را بر آن  گرشید  برادران و  گفت  یو  و در خفا به  در خلوت رد: ک  و اضافه  نساخت  آ

 ». مباش  نیردند، اندوھگک یم«با ما   تهدرگذش  برادران » پس، از آنچه«

 راز از  نیا  داشتن  پنھان  را به  نیامیبن ÷  وسفی  هکد یآ یبرم  نیچن  اتیآ  اقیاز س
  یا در نزد خود،چاره  داشتنش  نگاه  یبرا  هکد یرس  توافق  دستور داد و با او به  برادرانش
 د.یشیخواھد اند

زَُهْم ﴿ ا َجهَّ ُتَها الْعُِ� فَلَمَّ َّ�
َ
ذََّن ُمَؤّذٌِن �

َ
ِخيهِ ُ�مَّ أ

َ
َقايََة ِ� رَْحِل أ ِ�ََهازِهِْم َجَعَل الّسِ

 .]۷۰[یوسف:  ﴾٧٠إِنَُّ�ْم لََسارِقُونَ 
با   پادشاه قبال  هک »را  یآبخور  رد، جامکمجھز   ساز و برگشان  را به  آنان  هک  یھنگام  پس«

  نیامیبن »برادر خود در بار«شد  یم  استفاده  مانهیپ  عنوان  به  از آن  د، سپسینوش یم  آب  آن
  به » سپس«شد  یم  نھاده از مصر  شده  یداریخر  غله  در آن  هکبود   یرحل: ظرف »نھاد«

قطعا « ! انیاروانک  ی: ایعنی » اروانک  یا  هکدر داد   بانگ  یا ندا دھنده« ÷  وسفیدستور 

 . است  شده  نھاده  بر آن  بار و بنه  هک است  یا یسوار ترر: شیع »دیشما دزد ھست

ْ�َبلُوا َعلَيِْهْم َماَذا َ�ْفقُِدونَ ﴿
َ
قَالُوا َ�ْفقُِد ُصَواَع الَْملِِك َولَِمْن َجاَء بِهِ ِ�ُْل  ٧١قَالُوا َوأ

نَا بِهِ زَِ�يمٌ 
َ
 .]۷۲-۷۱[یوسف:  ﴾٧٢بَعٍِ� َو�

»  آنان  به  هک یگفتند; در حال«دند: یشنرا   سخن  نیا ÷  وسفی  برادران  چون  پس
د؟ یا ردهک  گم بودند: چه  ردهک  یرو«  از مأموران  دردھنده  بانگ  آن  به  هک  ی: در حالیعنی

  یو برا«  است  مانهیصواع: پ » میا ردهک  را گم  پادشاه  مانهیپ« ÷  وسفی  مأموران »گفتند

از   هک آن یـ ب  داوطلبانه ھرکس  :یعنی »خواھد بودبار شتر   کیاورد، یرا ب  آن  هکھرکس 
ر: شتر یدارد. بع  زهیبارشتر جا  کیاورد، یرا ب  د ـ آنیآ  عمل  به  شیو تفت  یبازرس  یو

  ضامنم  : منیعنی » ھستم  وعده  نیا  ضامن  و من«افزود:   یمناد  آن  . سپس ر استکمذ
 شود.  او داده  بار به  نیا  هک

رِْض َوَما ُكنَّا َسارِ�ِ�َ قَالُوا ﴿
َ
ِ لََقْد َعلِْمتُْم َما ِجئْنَا ِ�ُْفِسَد ِ� اْ�  .]۷۳[یوسف:  ﴾٧٣تَا�َّ

و   مینکفساد   نیتا در زم  میا امدهیما ن  هکد یدان یم  خدا سوگند شما خوب  گفتند: به«

و  ÷  وسفیا قطعگفتند:   خوران سوگند ÷  وسفی  : برادرانیعنی » میا ھرگز دزد نبوده ما
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در   یفسادافروز  یدیما از پل  و دامن  مبراست  اتھام  نیما از ا  ساحت  هکدانند  یم  ارانشی
  نیو شما ا  است  کباشد، پا یم  آن  یھا ھا و نمونه گونه  نیتر از بزرگ  یدزد  هک  نیزم
  هکز بود ین  لیدل  نیھم  د، بهیا دانسته  مصر خوب  به  مان یرا در سفر قبل  قتیحق

  تینھا  لیدل خود  نیا  هکد یما برگرداند  را به  و آن  نھاده  مانیرا در بارھا  مان هیسرما
 . ماست  یامانتدار

 .]۷۴[یوسف:  ﴾٧٤قَالُوا َ�َما َجَزاُؤهُ إِْن ُكنُْتْم َ�ذِ�ِ�َ ﴿

از   هک  در آنچه »دیاگر دروغگو باش  پس«  یمناد  ا آنی، ÷  وسفی  مأموران »گفتند«
  سرقت  یجزا صورت، نزد شما  : در آنیعنی »؟ ستیچ  فر آنیک«د ینک یادعا م  تان برائت

 ؟. ستیچ  مانهیپ

الِِم�َ  قَالُوا َجَزاُؤهُ َمْن وُِجَد ِ� رَْحلِهِ َ�ُهَو َجَزاُؤهُ ﴿  .]۷۵[یوسف:  ﴾٧٥َكَذلَِك َ�ْزِي الظَّ

 دا شودیدر بار او پ  جام  هک  است یسک  ھمان  فرشیک« ÷  وسفی  برادران »گفتند«

  مانهیپ  هک  است  یسک  ھمان  مانه، گرفتنیپ  یفر دزدیک: یعنی » خود اوست  فرشیک  پس
  سالکی  مدت به   هکبود   نیا ÷  عقوبی  نییدزد در آ  یجزا ! یدا شود. آریدر بار او پ

با   گرانیبر د  هک »را  ارانکستمما «بود   ردهک  یدزد  یاز و  هک  گشت  یم  یسک  آن  برده
ا در قیدق  ھم ÷  وسفی و » میدھ یفر میک  گونه نیا«نند ک یم  ستم  سرقت  ابکار ت

 بود.  سخن  نیھم  دنیانتظار شن

ِخيهِ ﴿
َ
ِخيهِ ُ�مَّ اْسَتْخرََجَها ِمْن وَِ�ءِ أ

َ
وِْ�َيتِِهْم َ�بَْل وَِ�ءِ أ

َ
 بِأ

َ
 ِ�ُوُسَف َكَذلَِك كِْدنَا  َ�َبَدأ

 ُ ْن �ََشاَء ا�َّ
َ
َخاهُ ِ� دِيِن الَْملِِك إِ�َّ أ

َ
ُخَذ أ

ْ
ِ  نَرَْ�ُع َدرََجاٍت َمْن �ََشاءُ  َما َ�َن ِ�َأ

َوفَْوَق ُ�ّ
 .]۷۶[یوسف:  ﴾٧٦ذِي ِعلٍْ� َعلِيمٌ 

  گانه ده  برادران  ی: بارھایعنی » آنان  یبارھا«  یبازرس » به«  وسفی »ردک  شروع  پس«
بود   دهیشیاند  هک  یا لهیح  ردنک  از خود و پنھان  تھمت  دفع  یبرا » از بار برادرش  شیپ«
ر یتدب  وسفی  به  گونه نیا آورد،  رونیب  از بار برادرش«را   مانهیا پی  جام  : آنیعنی »را  آن  گاه آن«

  آن  فرجام  هک  است  یا لهیح د:یک.  میردک  یترفند را وح  نیاو ا  : بهیعنی » میو ترفند آموخت
  هک  است  یندیند در امر ناخوشاک ینم  احساس  هک  ییاز جا  خورده  بیفر  شخص  افتادن

  نییو آ  رسم  را طبق  برادرش  توانست یاو نم  هک چرا«وجود ندارد   آن  دفع  یبرا  یراھ  چیھ

قرار   و شتم  مورد ضرب  هکبود   نیفر دزد ایک  پادشاه  نییرا در آیز »ندک  بازداشت  پادشاه
  عقوبی  عتیـ مانند شر  هک نیا  بدھد، نه  است، غرامت  دهیدزد  هکرا   یو دو برابر مال  گرفته
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  به« ÷  وسفی » ر گرفتیاو را اس  نکیل«شود   ساخته  برده  سال  کی  مدت  ـ به ÷

 با » میبر یباال م  میبخواھ  هکرا   یسانک  درجات«را بدو نمود   راه  نیا  هک »خداوند  تیمش
را با  ÷  وسفی  درجه  هک چنان  آنان  ھا به رامتکھا و  هیو عط  و معارف  علوم  انواع  دنیبخش

را با علم،   شانیا أ خداوند  هک از آنان » یدانش  ھر صاحب  و فوق«  میبلند برد  مواھب  نیا
برتر و   شانی، از ایعلم  مرتبه نظراز   هک » است  یدانشور«  است  داده  یو برتر  رفعت

  ستین  یدانشمند  چیھ« د:یگو یم  جمله  نیر ایدر تفس  یبصر  . حسن تر است بلندمرتبه
  هک  شود و اوست یم  یمنتھ أل  یخدا  ار بهک هک نیتا ا  است  یدانشمند  آن  فوق  هک نیمگر ا

 »ميعل  علم  یذ  كل  فوق«  یگر: معناید  یقول  به». دارد قرار  و دانشوران  انیدانا  بر فراز ھمه
 باشد. یم  سبحان  یخدا  هک  است  ییو دانش، دانا  علم  اھل  است: برتر از ھمه  نیا

ٌخ َ�ُ ِمْن َ�بُْل ﴿
َ
َق أ َ�ََّها يُوُسُف ِ� َ�ْفِسهِ َولَْم ُ�بِْدَها لَُهمْ  قَالُوا إِْن �َْ�ِْق َ�َقْد َ�َ

َ
 فَأ

�ُْتْم 
َ
ْعلَُم بَِما تَِصُفونَ  َ�ٌّ َمَ�نًاقَاَل �

َ
ُ أ  .]۷۷[یوسف:  ﴾٧٧َوا�َّ

  نیامیبار بن  نی: اگر ایعنی » ردهک  یاگر او دزد« ÷  وسفی  برادران »گفتند«
آنھا  منظور» بود  ردهک  یدزد  ز برادرشین  نیاز ا  شیپ«را یز  ستیرده، دور از تصور نک  یدزد

از جد  را  یا ییطال  ر، بتکبا من  مبارزه  زهیانگ  به ÷  وسفی: یقول  بود. به ÷  وسفی
 ÷  وسفی  برادران گر:ید  یقول  افگند. به  و در راه  ستکرا ش  و آن  ربوده  شیخو  یمادر

دادند و   یو  به  یدزد  نسبت  دروغ  نجا بهیبردند لذا در ا یحسد م  یبر و  در دل  ھنوز ھم
  وسفی  پس«  نداشت  ـ سابقه  بت  آن در مورد  یـ حت ÷  وسفی  یاز سو  یارک  نیاصال چن

  هکرا   یا یروح  آزار و صدمه ÷  وسفی: یعنی » داشت  ر خود پنھانیرا در ضم  سخن  نیا
گفت: «خود   در دل  نکیرا بروز نداد، ل  رد، فروخورد و اصال آنک وارد  یو  به  شان سخن  نیا

  نسبت  نید و او از ایداد  یدزد  او نسبت  به  هک  یسک  از آن »خود  منزلت د دریشما بدتر
  د; از افگندنیردک  د آنچهیردک  هکد یشما بود  نی: ایعنی.  و مبراست  کامال پاک  نیدروغ

وخدا «  شماست  یو پست  دنائت  یایگو  هک  یگرید  پدر و افعال  به  گفتن  در چاه، دروغ  من

  نیامیبن  و برادرم  من  به  یدزد  دادن  و ناروا، با نسبت  از باطل» دینک یم  وصف  آنچه  به
 ». داناتر است«

َحَدنَا َمَ�نَهُ ﴿
َ
بًا َشيًْخا َكبًِ�ا فَُخْذ أ

َ
َها الَْعزِ�ُز إِنَّ َ�ُ � ُّ�

َ
إِنَّا نََراَك ِمَن  قَالُوا يَا �

 .]۷۸[یوسف:  ﴾٧٨الُْمْحِسنِ�َ 
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  وقت  شد، آن  یالزام  نیامیبن  ساختن  خود برادران، برده  اعتراف  یاقتضا  به  و چون
ھمانا او  ز!یعز  یگفتند: ا«: یو  عاطفه  ختنیو برانگ ÷  وسفی  ییدلجو  ردند بهک  شروع

  به  پدرش  ییاز سو ند،ک  ییبایکش  یو  تواند بر فراق ینم  هک »دارد  ر و سالخوردهیپ  یپدر
  یو  یجا  از ما را به  یکی  پس« دیخود نزد پسر آ  هک  ستیقادر ن  سن  ھولتکو   ضعف  علت

  یاز ما دارا  کی  چیھ  هکدارد   یپدر منزلت  در قلب  نیامیرا بنینزد تو بماند ز  هک »ریبگ
  چیھ  شود، از فراق یم  دردمند و ناالن  نیامیبن  از فراق  هک ن، او چنانیبنابرا  میستین  آن

ا بر و مخصوص  مردم  افهکبر  » مینیب یم  ارانکوکین ھمانا ما تو را از«شود  یاز ما نم  کی
 . رسان  و اتمام  انجام  را بر ما به  شیخو  خواسته، احسان ن یا  با برآوردن  خود. پس

ُخَذ إِ�َّ َمْن َوَجْدنَا َمتَاَ�نَا ِعنَْدهُ إِنَّا إِذًا ﴿
ْ
ْن نَأ

َ
ِ أ  ﴾٧٩لََظالُِمونَ قَاَل َمَعاذَ ا�َّ

 .]۷۹[یوسف: 

خود را نزد   یاالک  هکرا   یسکجز   هک بر خدا از آن  پناه« ÷  وسفی » گفت«

 خودتان،  یبنابر فتوا  . پس ستین  نیامیجز بن  یسکو او  » مینک  م، بازداشتیا افتهی  یو
ار کا ستمقطع  صورت  را در آنیز«  یبجز و  یگریفرد د  نه  ما رواست  یاو برا  گرفتن  برده
 . میریگ  یبردگ  هب  شیجا را به  یگناھ یاگر ب »بود  میخواھ

ُسوا ِمنُْه َخلَُصوا َ�ِيًّا﴿
َ
ا اْستَيْأ َخَذ  فَلَمَّ

َ
بَاُ�ْم قَْد أ

َ
نَّ �

َ
لَْم َ�ْعلَُموا أ

َ
قَاَل َكبِ�ُُهْم �

ْطُتْم ِ�  ِ َوِمْن َ�بُْل َما فَرَّ َذَن ِ�  يُوُسَف  َعلَيُْ�ْم َمْوثًِقا ِمَن ا�َّ
ْ
رَْض َح�َّ يَأ

َ
بَْرَح اْ�

َ
فَلَْن �

 �ِ ُ ْو َ�ُْ�َم ا�َّ
َ
ِ� أ

َ
 .]۸۰[یوسف:  ﴾٨٠وَُهَو َخْ�ُ اْ�َاكِِم�َ  أ

  مساعد به  پاسخ  در دادن  یو  یاریو  ÷  وسفی: از یعنی »از او  چون  پس«
  : خود را بهیعنی »رفتند  خلوت  تنھا به  نانک د شدند، مشورتینوم«درخواست؛   نیا
  در سن » بزرگترشان  گفت«ردند ک  گر نجوا و مشورتیبا ھمد  دهیشک  ینارک
  نامش  هک  و خرد است  یدر رأ  : مراد بزرگترشانیقول  بود. به»  لیروب«  نامش  هک
  نام بهاز شما   پدرتان  هکد یدان یمگر نم«بود   شان سیاو رئ  هک نیا  لیدل  بود، به»  شمعون«

و « دیبرگردان  یو  د و او را بهینکرا حفظ   پسرش  هک»  است  استوار گرفته  یمانیخدا پ

و  ÷  وسفی  ر خود در حقیتقص  : بهیعنی »دیردکر یتقص  وسفی  درباره  ھم  نیاز ا  شیپ
ھرگز از   من  پس«د ییدانا زید، نیردکن  تیو رعا  نداشته  نگاه  یو  عھد پدر را در باره  هک نیا
  هک یتا وقت«  نمیگز یم  اقامت  درآن  وستهیو پ » گذارم ینم  رونیب  قدم«مصر  » نیسرزم  نیا

ند ک  یداور  من  ا خدا در حقی«  از آن  شدن  مصر و خارج  کتر  به »دھد  من اجازه  به  پدرم
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ا خدا ی(  جمله  یمعنند. در ک یم  مکح  عدالت  به  هک  را اوستیز » است  داوران  نیو او بھتر
 است:   آمده وجه  ند) سهک  یداور  من  در حق
ند لذا با ک  مکح  است  را گرفته  برادرم  هک  یسکبر   ام یروزیپ  به أ خداوند -۱

 . رمیباز گ  یرا از و  و برادرم  بجنگم  یو
 ند.ک  یماجرا را وح  قتیحق ÷  عقوبی  پدرم  به أ خداوند -۲
 . رمیدر مصر بم -۳

َق َوَما َشِهْدنَا إِ�َّ بَِما َعلِْمَنا َوَما ُكنَّا ﴿ بَانَا إِنَّ ا�ْنََك َ�َ
َ
�ِيُ�ْم َ�ُقولُوا يَا �

َ
ارِْجُعوا إَِ� أ
 .]۸۱[یوسف:  ﴾٨١لِلَْغيِْب َحافِِظ�َ 

ند و گفت: یپدر بازگو  را به  شیعذر خو  هکدستور داد   برادرانش  به  سپس
  به  مشانکح »ردک  یدزد  ! پسرت د: پدرجانیید و بگویبازگرد  پدرتان  شیپ ! برادران یا«

  یو را از باردان   پادشاه  مانهیپ  ردنک رونیب  هکبود   آن  سبب  ن، بهیامیبن  در حق  یدزد
از   مانهیپ  آوردن  رونیاز ب » میدانست یم  آنچه  جز به  مینداد  یو گواھ«ردند ک  مشاھده

ا یآ  هک شود  ماجرا بر ما روشن  و باطن  نهکتا  » مینبود  بیغ  علم  نگھبانو ما «  یو  باردان
 ؟ است  آن  برخالف  تیا واقعیم، یا ما دانسته  هک  است  امر ھمان  واقع

  هک بود  یمعن  نی) القاء ا مینبود  بیغ  علم  ر: (و ما نگھبانیتعب  نیاز ا  شان د ھدفیشا
  یدزد  بکمرت  یا در حالیاند،  بوده  خواب  به  شانیا  هک  ردهک  یدزد  یدر حال  نیامیبن

داند  یم أ خدا را فقط  قتین، حقیبنابرا  است  بوده  پنھان  شان از چشم  هک  است  شده
  ه: ما بهکبود   نیا  ا مرادشانی.  است  هیظاھر قض  مورد بر اساس  نیدر ا  شان یو گواھ
م، یگردان یرا بر م  نیامیم؛ بنیتو عھد سپرد  به  هک  یوقت  سپ  میا امور دانا نبوده  عواقب

 ند؟.ک یم  یاو دزد  هک  میدانست یم  چه

ْ�َبلَْنا �ِيَها﴿
َ
ِل الَْقْر�ََة الَِّ� ُكنَّا �ِيَها َوالْعَِ� الَِّ� أ

َ
[یوسف:  ﴾٨٢�نَّا لََصادِقُونَ  َواْسأ

۸۲[. 
: از یعنی » بپرس  میا بوده  در آن  هک  یز دھا«!  د: پدرجانییپدر بگو به ! برادران  یا »و«
  درآن  هک  یاروانک و از«  مصر است، بپرس  یاز قرا  هکما   بودوباش  محل  ده  مردم

  ارمانید  به  قافله  کیدر   با آنان  ھمراه  هک  یانیاروانکاز   : ھمچنانیعنی»  میا آمده
 ÷  عقوبی  گانیھمسا از  شده  شناخته  یان، مردمیاروانک  : آنیقول  . به م، بپرسیا برگشته
 . میگفت  در آنچه » مییگو  ا راستو ما قطع«بودند 
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ْمًرا﴿
َ
�ُْفُسُ�ْم أ

َ
لَْت لَُ�ْم � تِيَِ� بِِهْم َ�ِيًعا فََصْ�ٌ َ�ِيٌل  قَاَل بَْل َسوَّ

ْ
ْن يَأ

َ
ُ أ  َعَ� ا�َّ

 .]۸۳[یوسف:  ﴾٨٣اْ�َِكيمُ إِنَُّه ُهَو الَْعلِيُم 

را   یشما امر  یھا نفس  هکبل«د: یرا شن  شان سخنان  هک  از آن  پس ÷  عقوبی » گفت«

 ÷  وسفیار کدر   هک  یا سابقه  را نظر به آنھا ÷  عقوبی » است  شما آراسته  یبرا
گر یبار د  هکد بلییگو یشما م  هک  ستین  نیو گفت: چن  دانست  داشتند، متھم

  (پسرت  هک  سخنتان  نیلذا ا  است  گر افگندهید  یگرداب  شما را به  تان اماره  ینفسھا
 :یقول  . به است  ردهکن  یامر او دزد  و در واقع  گر استید  یرد)، خود ترفندک  یدزد

جز  یھدف  از من  ردنشک و جدا  نیامیبن  شما از بردن  هکبود   نیا  سخن  نیاز ا  یمراد و
  یصبر ل:یصبر جم»  لیجم  است  یصبر من، صبر  پس«د یا خود نداشته  یطلب منفعت

نا وإ  نا هللاإ(  استرجاع  هکدھد بل یبروز نم  یا هیو گال  وهکاز خود ش  آن  صاحب  هک  است

خداوند   هکد یام« ندک یم  ضیتفو  خداوند متعال  را به  شیار خوکو   ) گفته راجعون  هيلإ

  یدر مصر باق  هک را  و فرزند سومم  نیامیبن  ، برادرش÷  وسفی: یعنی »را  آنان  ھمه
  حال  به  داناست » است  متکبا ح  یجا باز آورد، ھمانا او داناکی  من  یسو به«  است  مانده

 در مبتال  و از جمله  شیارھا و قضا وقدر خوکدر   است  متک، با ح من  شانیو پر  محزون
 . یشانیپر  نیا  به  من  ساختن

ْت َ�يَْناهُ مَِن اْ�ُْزِن َ�ُهَو َكِظيمٌ ﴿ َسَ� َ�َ يُوُسَف َوا�َْيضَّ
َ
 ﴾٨٤َوتََو�َّ َ�نُْهْم َوقَاَل يَا أ

 .]۸۴[یوسف: 

رد ک  امتناع  با آنان  گفتن و از سخن »دیگردان  یرو  از آنان« ÷  عقوبیبعد ازآن،  »و«
  ور فراق شعله  شهیاما ھم  ھنهک  د، غمیجد  غم  نیا  هکچرا  »! وسفیبر   غیدر  یو گفت: ا«
: از یعنی »شد دیسپ  از اندوه  و چشمانش«بود   ردهک  زنده  یرا در نھاد و ÷  وسفی

پر   او از غم  پس«  نا گشتیشد و ناب  لیتبد  یدیسپ  به  چشمانش  یاھیه، سیگر  یاریبس
 رد.ک ینم را اظھار  خورد و آن یخود را فروم  اندوه  هکچرا  »بود  شده

  ییبایکش  اگر به  هک  است  یانسان  یھا، امر بتیھا و مص یدر سخت  خوردن  اندوه  البته
  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  ستین  ا مذمومباشد، شرع  مقرون  یدار و خود نگه

  چشم  قتیدر حق«ستند و فرمودند: یگر  میابراھ  پسرشان  بر فوت ص خدا  رسول  هک
  یو ا  مییگو یرا خشنود سازد نم  پروردگارمان  هک  رد، اما جز آنچهیگ یم  د و دلیگر یم

 ». میتو محزون  ما از فراق  البته ! میابراھ
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ْو تَُ�وَن ِمَن الَْهالِِك�َ ﴿
َ
 تَْذُكُر يُوُسَف َح�َّ تَُ�وَن َحَرًضا أ

ُ
ِ َ�ْفَتأ  ﴾٨٥قَالُوا تَا�َّ

 .]۸۵[یوسف: 

 از»  ینک یاد میرا   وسفی  وستهیپ  هکخدا سوگند   به« ÷  عقوبی  رزندانف »گفتند«
را   نامش  وستهی، پیو دلتنگ  فراق  احساس  و از شدت  و اندوه  غیو درد و در  تأسف  یرو

  یریا پیاز اثراندوه،   ا در عقلی  در جسم  یحرض: تباھ » یتا زار و نزار شو«  یدار  بر زبان
 . یریو بم » یگرد  شدگانک ا از ھالی«  است  ا مانند آنی

  زهیانگ  و اندوه، به  هیپدر از گر  سخن، بازداشتن  نیاز ا ÷  عقوبی  فرزندان  ھدف
  ی: ایعنیبودند.   شیغمھا  نیا  خود سبب  آنان  هکبود، ھرچند   یبر و  یو دلسوز  شفقت

  بودند ـ او را گرگ  ردهکادعا   هک ـ چنان ایاست،   رفته  انیگر از مید ÷  وسفی پدر!
  حالت  به  و ناله  هیگر گرید  د. پسید  یھرگز او را نخواھ  یریگر تا بمیو د  است  خورده

 دارد؟.  یسود  چه

ِ َما َ� َ�ْعلَُمونَ ﴿ ْعلَُم مَِن ا�َّ
َ
ِ َوأ ْشُكو َ�ّ�ِ وَُحْزِ� إَِ� ا�َّ

َ
َما أ  .]۸۶[یوسف:  ﴾٨٦قَاَل إِ�َّ

خود را   سخت  و اندوه  غم  تیاکش  من  هک  ستین  نیجز ا« ÷  عقوبی » گفت«

  آن هک  یطور رسد، به یبار م ار اندوهیاز امور بس  انسان  به  هک  بث: آنچه » برم یخدا م شیپ
»  بث«  . پس ستیقادر ن  آن  ردنک  او بر پنھان  هک  و دشوار است  سخت  چنان  اندوه

از  » دانم یم دیدان یشما نم  هکرا   خدا آنچه  و از جانب«  است  اندوه  نیو دشوارتر  نیرگتربز
  نیاز ا ÷  عقوبی : مرادیقول  . به بتیبر مص  دادنش  و پاداش  یو  و احسان  لطف

گاھ   یگر: مراد وید  یقول  بود.به ÷  وسفی  بودن  بر زنده  یوح  قیاز طر  اش یسخن، آ
ا و حتم  است  بوده  نیراست  ییای، رؤ÷  وسفی  یایرؤ  هکبود   قتیحق  نیا  به  علمش
 ند.ک یدا میپ  تحقق

﴿ ِ ُسوا مِْن َرْوِح ا�َّ
َ
ِخيهِ َوَ� َ�يْأ

َ
ُسوا ِمْن يُوُسَف َوأ ُس  يَا بَِ�َّ اذَْهُبوا َ�تََحسَّ

َ
إِنَُّه َ� َ�يْأ

ِ إِ�َّ الَْقوُْم   .]۸۷[یوسف:  ﴾٨٧الَْ�فُِرونَ ِمْن َرْوِح ا�َّ
ار کوجودر  تحسس: جست »دینک  تحسس  و برادرش  وسفید و از یبرو ! من  پسران  یا«

  و فرج  شی: از گشایعنی »خدا  و از روح«ار شر کوجو در  ر است، اما تجسس، جستیخ
ببرد،   د و لذتیو نشاط درآ  جنبش  به  از آن  انسان  هک  و ھر چه »دید مباشینوم«  یو
را یز »شود ید نمینوم خدا  از رحمت  یسک  افرانک  را جز گروهیز«شود  یم  دهینام»  حرو«
 ندارند.  ، علمیو  یپنھان  و الطاف  میعظ  و صنع  سبحان  یخدا  قدرت  به  افرانک



 ٢٨٥  سوره یوسف

ْهلََنا ﴿
َ
َنا َوأ َها الَْعزِ�ُز َمسَّ ُّ�

َ
ا َدَخلُوا َعلَيْهِ قَالُوا يَا � ُّ وَِجئَْنا بِبَِضاَعٍة ُمزَْجاةٍ فَلَمَّ ال�ُّ

ْق َعلَيَْنا وِْف َ�َا الَْكيَْل َوتََصدَّ
َ
�ِ�َ  فَأ َ َ�ْزِي الُْمَتَصّدِ  .]۸۸[یوسف:  ﴾٨٨إِنَّ ا�َّ

  یا وارد شدند، گفتند:« ÷  وسفیبر   یعنی »بر او«  بار سوم  برادران » چون  پس«

او   هک اند دهیفھم  نی، چن÷  وسفیبر » زیعز«  لقب  از اطالق  از مفسران  یبرخ »زیعز
  نیا  راجح  قول  یبود ول  مصر نشسته  یدر مسند پادشاھ  شیموال  مقام  به  وقت  نیدر ا

.  رفت یار مک به  بزرگ  یو منصب  مقام  ھر صاحب  یدر مصر برا» زیعز«  لقب  هک  است
ما و   : بهیعنی » است  دهیرس  بیما آس  خانوادهما و   به«ز یعز  یگفتند: ا  انبرادر ! یآر

  دهیرس  یو ناتوان  ، ضعفیماریوب  ، رنجیازمندیو ن  یباران، گرسنگ  یمکما از   خانواده
را   ، آنیمقدار یو ب  یمک  سبب تجار به  هک  یا هیسرما » میا ز آوردهیناچ  یا هیو سرما«  است

ا ی » نک  و بر ما تصدق  بده  مالکو   تمام  یا مانهیماپ  به  پس«نند ک یرند و مسترد میپذ ینم
  بودن دن از ناسرهیپوش  چشم  ا بهی، یدھ یم ما  به  مان هیبر سرما  افزون  هک  آنچه  به

خدا   هک«بود   آنان  برادر به  برگرداندن  مرادشان ای.  میا باخود آورده  هک  یا هیسرما

 ساختند.  مخاطب  مانیا  زبان  نجا او را بهیا در »دھد یم  را پاداش  دھندگان صدقه

�ُْتْم َجاهِلُونَ ﴿
َ
ِخيهِ إِذْ �

َ
 .]۸۹[یوسف:  ﴾٨٩قَاَل َهْل َعلِْمُتْم َما َ�َعلُْتْم �ِيُوُسَف َوأ

 داشتند، از قرار  درآن  اش خانواده  هکرا   یو روز سخت  حال ÷  وسفی  چون  پس
  محبوبش دو فرزند  دادن  را در از دست  یو  سخت  د و پدر و اندوهیشن  برادرانش  زبان

  شیرد و بکپا  به  یاو شور  در جان  بر پدر و برادرانش  و شفقت  و رأفت  ادآورد، رقتی  به
و   وسفید با یبود  نادان  هک  ید وقتیا دانستیگفت: آ«دارد و   خود را نگاه  نتوانست  نیاز ا

  هید و پاینداشت  علم بود،  اعمالتان  در آن  هک  یگناھ  به  هک  گاه آن» د؟یردک  چه  برادرش
 ÷  وسفیبا   آنچه  هک  ر استکذ  انیبود؟ شا  وتاهک  اعمال  آن  فرجام  کاز در  معرفتتان

با   رده، اما آنچهک  انیرا ب  آن  داستان  سوره  نیدر ا  سبحان  یخدا  هک  است  ردند، ھمانک
  یو  در جان ÷  وسفی  برادرش  از فراق  هکبود   یو درد  اندوهردند، ک  نیامیبن  برادرش

ـ  ÷  عقوبیـ   د. از پدرشید یم  ازآنان  نیامیبن  هکبود   ییرھایھا و تحق افگندند و اھانت
  میتعظ  سبب نبرد، به  بود ـ نام  دهیشک  نیامیبن و  یو  ھا در فراق دردھا و اندوه  چه  هک

 . یو  گاهیو جا قدر  پدر و واال شمردن

نَْت يُوُسُف ﴿
َ
إِنََّك َ�

َ
ِ�  قَالُوا أ

َ
نَا يُوُسُف وََهَذا أ

َ
ُ َعلَيَْنا قَاَل � إِنَُّه َمْن َ�تَِّق  قَْد َمنَّ ا�َّ

ْجَر الُْمْحِسنِ�َ 
َ
َ َ� يُِضيُع أ  .]۹۰[یوسف:  ﴾٩٠َوَ�ْصِ�ْ فَإِنَّ ا�َّ
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 و  تعجب  یاز رو  سؤالشان  نیا »؟ یوسفیتو خود   قیتحق  ا بهیگفتند: آ«  برادران

ا َ�َعۡلُتم �ُِيوُسَف ﴿ گفت: ÷  وسفی  هک نیمجرد ا  به  : آنانیقول  بود. به  یزدگ شگفت مَّ
ِخيهِ 

َ
  نیا  دنیشن را بایرا شناختند ز ÷  وسفی، »د؟یردک چه  و برادرش  وسفیبا « . ﴾َوأ

  نیتواند در ا ینم گرید  یسک ÷  وسفیجز   هکدند یخود آمدند و فھم  به  بارهکیسخن، 
او   ییگو » وسفمی  ، منیگفت: آر«د یبگو  سخن  باره  نیدر ا  یلحن  نیبا چن  تیموقع

  پنداشته  حالل  یو  را در حق  شما حرام  هک  ھستم  یبیغر  مظلوم  ھمان  من ! یگفت: آر
بر   هک » است  من«  مظلوم »برادر  نیو ا«د یردکرا   یو  ردنک  ستین هو سر ب  شتنکو قصد 

و   از چاه  دادنم  با نجات »نھاد  منت خداوند بر ما  یراست  به«د یا روا داشته  ز ستمین  یو
  یبعد از فراق  و الفت  وصل  اسباب  ردنک  و فراھم  گاھمیو جا  مقام  بردن زندان، باال

آغاز   و عتاب  سرزنش  به  هک از آن  قبل ÷  وسفی هکبود   نی. چن و پر محنت  سخت
  ند، خدا پاداشک  شهیتقوا و صبر پ  هکھر   گمان یب«  شتافت  نعمت  یادآوری  د، بهینما

  فضل  انیب  ز، بهیاز ھر چ  قبل ÷  وسفی  هکبود   سان نیبد »ندک ینم  عیرا ضا  ارانکوکین
 رد.کاقرار   و بدان  پرداخت  نیامیبن  بر خود و بر برادرش أ خداوند  میعظ

ُ َعلَيَْنا �ْن ُكنَّا َ�َاِط�ِ�َ ﴿ ِ لََقْد آثََرَك ا�َّ  .]۹۱[یوسف:  ﴾٩١قَالُوا تَا�َّ

گفتند: «و   ردهک  اعتراف ÷  وسفی  یو برتر  فضل  به  برادران  هکنجا بود یدر ا

ما تو را بر   مالک  اوصاف  و به » داده  یا خدا تو را بر ما برترواقع  هکخدا سوگند  به
  رهیو غ  و قدرت، نبوت  یرت، پادشاھیس  یصورت، خوب  حسن  به  است؛ از جمله ده یبرگز

  ستیناشا  اعمال  یا از وتعمد  هک  است  یسک: یخاط » میا ار بودهکخطا   گمان یو ما ب«
  دنیاز رس  یرا دارد ول  یار خوبک  دادن  قصد انجام  هک  است  یسکء:  یسرزند، اما مخط

 . است  گناه :ارود. خط یم  ر از آنیغ  یراھ  و به  در خطا افتاده  کیار نک  آن  به
خود; از   گذشته  یخطاھا  به  از اعتراف  هکدانستند   برادران  هکبود   گونه نیبد

  ردنک  متھم  جمله  د خود; از آنیجد  یو خطاھا  در چاه ÷  وسفی  افگندن  جمله  آن
 ندارند.  یریز و گزیگر  چیسرقت، ھ  به  یو

ُ لَُ�مْ  قَاَل َ� َ�ْ�ِ�َب َعلَيُْ�ُم اْ�َوْمَ ﴿ اِ�ِ�َ  َ�ْغفُِر ا�َّ رَْحُم الرَّ
َ
 .]۹۲[یوسف:  ﴾٩٢َوُهَو أ

  ومکمح شما را  : امروز نهیعنی » ستین  یسرزنش  چیگفت: امروز بر شما ھ  وسفی«
  اعتراف خود  گناه  به  هک  و مادام  دارم یم روا  و مالمت  خیشما توب  به  و نه  نمک یم
  روز سرزنش  هکاگر امروز   . پس نمک یبرخورد م  شما با عفو و گذشت  به  د، نسبتیا ردهک
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  در حقشان  سپس ز نخواھد بود.ین  ندهیدر آ  هکد ینباشد، بدان  یاست، بر شما سرزنش
  ی: وقتیعنی » است  مھربانان  نیتر آمرزد و او مھربان یخداوند شما را م«رد: کدعا   نیچن

  چه  آمرزگار، جز عفو و آمرزش ازین یگر از بیند، دکمانند من، شما را عفو   یینوایب  بنده
 ؟. داشت  توان یم  یگریانتظار د

ْهلُِ�ْم ﴿
َ
تُوِ� بِأ

ْ
ِت بَِصً�ا َو�

ْ
ِ� يَأ

َ
لُْقوهُ َ�َ وَْجهِ أ

َ
ْ�َعِ�َ اذَْهُبوا بَِقِميِ� َهَذا فَ�

َ
 ﴾٩٣أ

 .]۹۳[یوسف: 
  به  دهیو نور د »نا شودید تا بیفگنیب  پدرم  یرا بر رو  د و آنیمرا ببر  راھنیپ  نیا«

 أل  یخدا  هکبود  ÷  میابراھ  راھنیتر ـ پ حیصح  قول ـ به  راھنیپ  برگردد. آن  یو
  سپس پوشاند،  بھشتر یاز حر  یافگندند، بر و  او را در آتش  انینمرود  هک  ییاثنا در 

  عقوبیو  ÷  عقوبی  بر تن ÷  ، اسحاق÷  اسحاق  را بر تن  آن ÷  میابراھ
 از  هک ـ چنان  داشت  میب  زخم از چشم  یرا بر ویپوشاند ز ÷  وسفی  بر تن ÷

 از »دیآور  جا نزد منکی  را ھمه  شیخو  و اھل«  است  شده  تیز رواین ص خدا  رسول
 تمکاز اخبار ھال  هک گردند چنان  متنعم  ام یتا از آثار پادشاھ  رهیغ و  انکودکو   زنان

 گشتند.  متألم 

ِجُد رِ�َح يُوُسَف ﴿
َ
بُوُهْم إِّ�ِ َ�

َ
ا فََصلَِت الْعُِ� قَاَل � ْن ُ�َفّنُِدونِ  َولَمَّ

َ
[یوسف:  ﴾٩٤لَْوَ� أ

۹۴[. 
  فاصله شھر مصر  یھایو از آباد  شام  یسو از مصر به »رھسپار شد  اروانک  و چون«

  ینزد و  نعانکدر   هک  اش از خانواده  یسانک  به » گفت« ÷  عقوبی » پدرشان«  گرفت
نواز  روح  حهیرا  یتعال یبار  اذن  را باد صبا بهیز » ابمی یرا م  وسفی  یبو  ھمانا من«بودند 

  شبانه  ھشت  یقول  به و  روز راه  شبانه  سه  یقول  به  هکدور   فاصله  را از آن ÷  وسفی
و   رساند و او را سرمست÷  عقوبی  جان  مشام  بود، به » ھشتاد فرسخ« شتریا بیروز 
: یعنی »دیندھ  نسبت  یخرد مک  اگر مرا به«افزود:  ÷  عقوبید. یو فرحمند گردان  خرم
  شدن مکاز:   عبارت  ید. خرفتینکن  متھم  یخرفت  اگر مرا به  ابمی یرا م  وسفی  یبو  من

 . است  سن  یادیخاطر ز به  عقل

ِ إِنََّك لَِ� َضَ�لَِك الَْقِديمِ ﴿  .]۹۵[یوسف:  ﴾٩٥قَالُوا تَا�َّ
: یعنی » یھست  نتیرید  یدر خطا  تو سخت  هکخدا   گفتند: سوگند به«

خود   یشگیھم  وهیش  قطعا تو بر ھمان !÷  عقوبی  یگفتند: ا  یو  به  خانواده  حاضران
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  به وسته ی، پیقرار دار  راھهیدر ب  یواقع  ، از قضاوت÷  وسفی  افراط در محبت  سبب به
  هک  یدواریام و  است  او زنده  هک  یپندار ی، مینک ینم  را فراموش ، ھرگز اویاد او ھستی

گر در یو دو ا  خورده او را  سو، گرگ  نیا  دور به  یاز زمان  هک یباز گردد در حال  تیسو به
 باشد. ینم  اتید حیق

 دور بود.  به  ، از ادبیامبریر پیپدر پ  در جواب  یدرشت  نیا  به  یپاسخ  البته

لَْقاهُ َ�َ وَْجِههِ فَاْرتَدَّ بَِصً�ا﴿
َ
ْن َجاَء الْبَِشُ� �

َ
ا أ ْعلَُم ِمَن  فَلَمَّ

َ
قُْل لَُ�ْم إِّ�ِ أ

َ
لَْم أ

َ
قَاَل �

ِ َما َ�   .]۹۶[یوسف:  ﴾٩٦َ�ْعلَُمونَ ا�َّ

 او  را بر چھره  راھنیپ  آن«د یرس ÷  عقوبی  و به »آمد  رسان  مژده  چون  پس«

 ÷  وسفی  راھنیپ  با افگندن ÷  عقوبی  یینای: بیعنی » نا گشتیب  پس  انداخت
 و نشاط و  یرا شادیز  افتیخود را باز  یسالمت  و چشمانش  برگشت  یو  به  یو  برچھره

: یسد  قول  به  رسان  د. مژدهیبرگردان  یو  ا بهرا مجدد  یو  رفته  از دست  بھجت، توان
ھمو   هکبود   نیشد، ا  مژده  نیا  او حامل  هک نیا  لیبود و دل ÷  عقوبیھوذا فرزند ی

  تا آن خواست   ز بود پسینزد پدر ن ÷  وسفی  نیدروغ  خون  به  آغشته  راھنیپ  حامل
  میشم  من  هک » بودم  شما نگفته  ا بهیآ« ÷  عقوبی » گفت«د یبشو  رنگ  نیا را با  ننگ
  شما نگفته  ا بهیو آ د!یگفت  د آنچهیگفت  شما در پاسخم  یول  ابمی یرا م ÷  وسفیعطر 

 ÷  عقوبیمراد  »دیدان یشما نم  هک  دانم یم  ییزھایخدا چ  از جانب  ھمانا من  هک«بودم: 

ۡشُكواْ َ�ّ�ِ وَُحۡزِ�ٓ إَِ� ﴿ بود:  هگفت  آنان  قبال به  هک  است  یسخن
َ
َمآ أ ِ ٱإِ�َّ ۡعلَُم ِمَن  �َّ

َ
ِ ٱَوأ َّ� 

  .﴾َما َ� َ�ۡعلَُمونَ 

بَانَا اْسَتْغفِْر َ�َا ُذنُوَ�َنا إِنَّا ُكنَّا َخاِط�ِ�َ ﴿
َ
ْسَتْغفُِر لَُ�ْم َرّ�ِ  ٩٧قَالُوا يَا �

َ
 قَاَل َسوَْف أ

 .]۹۸-۹۷[یوسف:  ﴾٩٨الَْغُفوُر الرَِّحيمُ  إِنَُّه ُهوَ 
 » میا ار بودهکما خطا  هک  بخواه  ما آمرزش  گناھان  ما درباره  یبرا ! گفتند: پدرجان«

پدر نزد  نعان ک  به  رسان مژده  کیپ  دنیبعد از رس ÷  وسفی  برادران  : چونیعنی
  به ÷  عقوبی ردند.ک  اعتراف  شیخو  گناه  به  گونه نیرا گفتند و ا  سخن  نیدند، ایرس

  شما طلب  یبرا  از پروردگارم  یزود  گفت: به«مساعد داد و   وعده  شان درخواست  نیا

  در دم ÷  عقوبی د:یگو یم  زجاج»  است  مھربان  رد، ھمانا او آمرزندهک  خواھم  آمرزش
در   در سحرگاھان تا  بود لذا خواست  ار بزرگیبس  آنان  را گناهیرد زکن  دعا شتاب  به
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  اجابت  ساعت  یایجو و  نموده  خالصانه  ییدعا  در حقشان  شیبا خدا  شیخو  خلوت
بر   یو  از شفقت  نیا . و دعا مساعدتر است  اجابت  یبرا  وقت  نیا  هک گردد چرا
 ÷  عقوبیگر: ید  یقول  به درگذرد.  راتشانیاز تقص  د خداوند منانیبود تا شا  فرزندانش

  آنان  را درباره ÷  وسفی  یرأ ر افگند تایتأخ  را به  شان برای  خواستن  رو آمرزش  آن از
 د.یازمایرا ب  آنان  توبه  بودن  نیا راستیبداند، 

ُ آِمنِ�َ ﴿ بََو�ْهِ َوقَاَل ادُْخلُوا مِْ�َ إِْن َشاَء ا�َّ
َ
ا َدَخلُوا َ�َ يُوُسَف آَوى إَِ�ْهِ �  ﴾٩٩فَلَمَّ

 .]۹۹[یوسف: 

 ریثک رد. ابنک  تکمصر حر  یسو به  انشکیو نزد  سانک  با ھمه ÷  عقوبی  گاه آن
گاه  به  شدنشان  کیاز نزد ÷  وسفی  د: چونیگو یم   رونیب  شوازشانیپ  شد، به  مصر آ

شواز یپ  به ÷  وسفیبا   داد تا ھمراه  را فرمان  مردم  خود و بزرگان  یامرا  آمد و پادشاه
نار کخود را در  در آمدند، پدر و مادر  وسفیبر   چون  پس«ند یآ  رونیامبر خدا بیپ  عقوبی

ند: یگو یم  آورد. مفسران فرود  خود نزد خودش  قرارگاه  را به  شانی: ایعنی » گرفت  شیخو
 ÷  وسفیرا مادر یبود ز ÷  وسفی  خاله  هک  است ÷  عقوبی  ) زن وسفیمراد از (مادر 

  اھل  از منابع  نقل  به  تیروا  نیا  بود. البته  ا رفتهیاز دن  نیامیبن  برادرش  مانیزا  در ھنگام
 ÷  وسفی  یقیمراد، مادر حق  هک  است  نیا  یایگو د،یآ یبرم  هیاز آ  است، اما آنچه  تابک
  یندیامر ناخوشااز ھر   هک» دیوارد مصر شو  و امان  با امن خدا  خواست  و گفت: به«باشد  یم
: یقول  . به در مصر داشت ÷  وسفی  هکبود   یو منزلت  گاهیجا شان، یمنیا  د. سببیمنیا

در   انتظار آنان  آمد و به  رونیب  شواز آنانیپ  از شھر مصر به  خارج در ÷  وسفی  یوقت
نار خود کدر را   ه: (پدر و مادرشکنجا بود یوارد شدند، در ا  یبر و  شانیا ستاد ویا  یمحل

 د).یوارد مصر شو  و امان  خدا با امن  خواست  و گفت: به  گرفت

ًدا﴿ وا َ�ُ ُسجَّ بََو�ْهِ َ�َ الَْعرِْش وََخرُّ
َ
وِ�ُل ُرْؤَ�اَي ِمْن َ�بُْل  َوَرَ�َع �

ْ
بَِت َهَذا تَأ

َ
َوقَاَل يَا �

ا ْخرََجِ�  قَْد َجَعلََها َرّ�ِ َحقًّ
َ
ْحَسَن ِ� إِذْ أ

َ
ْجِن وََجاَء بُِ�ْم ِمَن اْ�َْدوِ مِْن َوقَْد أ ِمَن الّسِ

يَْطاُن بَيِْ� َو�َْ�َ إِْخَوِ�  ْن نََزَغ الشَّ
َ
إِنَُّه ُهَو الَْعلِيُم  إِنَّ َرّ�ِ لَِطيٌف لَِما �ََشاءُ  َ�ْعِد أ

 .]۱۰۰[یوسف:  ﴾١٠٠اْ�َِكيمُ 
  یا یپادشاھ  تخت  ر ھمانرا با خود ب  : آنانیعنی »برنشاند  تخت  را به  و پدر و مادرش«

در   سجده  به او  شگاهیدر پ  و آنان«نند ینش یم  برآن  بنا برعادت  پادشاھان  هکبرنشاند 
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ـ   سجده  نیدرافتادند و ا  سجده  او به  شیدر پ  ھمه  : پدر و مادر و برادرانیعنی »افتادند
 » و گفت«ز بود یجا  عتشانیشر ـ در  عبادت  سجده  نه  است  میرکو ت  تیتح  سجده  هک
  را ھمان  و آن » بودم  دهید  نیاز ا  شیپ ه ک  من  ر خوابیتعب  است  نیا پدر!  یا« ÷  وسفی

  ساختن  حققبا م» دیگردان  را راست  آن  پروردگارم ن یقی به«  ردمک  تیاکشما ح  به  وقت
  هک  گاه آن«  من  پروردگار بزرگ »ردک  احسان  من  به  هک و حقا«  تیواقع  در عرصه  ر آنیتعب

 ». ساخت  خارج  مرا از زندان

  ینوع  آن  یادآوریرا یرد زکن  یا خود از چاه، اشاره  آوردن  رونیب  به ÷  وسفی
  یسرزنش  چیھ بود: امروز  گفته  آنان  او خود قبال به  هک  یبود، درحال  برادران  به  سرزنش
نجا یا  به«  شام  نیدر سرزم  نعانک  ی: از صحرایعنی » ابانیو شما را از ب« ! ستیبر شما ن

بودند و از   انیچھارپا  و صاحب  ابانیب  اھل ÷  وسفی  خانواده  هک  میشو یادآور می »آورد
و   من  انهیم  طانیش  هک از آن  پس«ردند ک یم  وچک  یگرید  و چراگاه  آب  به  یو چراگاھ  آب

گر برشوراند. ید  یبعض  هیاز ما را عل  یبعض  افگنده  ما خالف  انیو م »زد  ھم را به  برادرانم
خاطر   تیو رعا  داشت یلحاظ گرام و به  ادب  یرو از ÷  وسفی  هکبود   گونه نیبد

  آنچه  به  نسبت  پروردگار من  گمان یب«رد ک  حوالت  طانیش  را به  آنان  برادران، گناه

  یو مھربان  لطف  بخواھد، صاحب  هک  آنچه  برآوردن در : اویعنی » است  فیبخواھد لط
بر ھر امر   یتعال  حق  تیمش  هک گرداند چرا یم  محقق  وهیش  نیتر آسان  را به  و آن  است
آنھا   مصلحت  یراھھا  و به  خلقش  به  است »را او دانایز«  نافذ است  یا دشواری  سھل

 . شیقضا و قدر خوو   و افعال  در سخنان » است  میکح«

َحادِيِث ﴿
َ
وِ�ِل اْ�

ْ
رِْض  َرّبِ قَْد آتَيَْتِ� ِمَن الُْملِْك وََعلَّْمَتِ� ِمْن تَأ

َ
َماَواِت َواْ� فَاِطَر السَّ

�َْيا َواْ�ِخَرةِ  نَْت َولِّيِ ِ� ا�ُّ
َ
اِ�ِ�َ  � ْ�ِْقِ� بِالصَّ

َ
 .]۱۰۱[یوسف:  ﴾١٠١تََوفَِّ� ُمْسلًِما َو�

  ییدارا وزارت   تیبھره، تول  آن  هک » یداد  یاز پادشاھ  یا بھره  من  تو به پروردگارا!«
: یعنی » ثیاحاد  لیاز تأو  من  و به«بود   یو  یمصر از سو  یپادشاھ  ) در دولت هی(مال
: یعنیفاطر:  » نیھا وزم فاطر آسمان  ی، ایآموخت«ھا  ر خوابیو تعب  یالھ  تبکر یتفس
در «  امور من  یو متول  دھنده یاری :یعنی » من  یول  ییتو«  دآورندهیگر و پد ابداعننده، یآفر

  و مرا به  رانیبم  مرا مسلمان«  یھست در آنھا تو  من  بانیارساز و پشتک » ا و آخرتیدن
  یا گونه  دار گردان، بهیپا  بر اسالم  ام یزندگ  : مرا در طولیعنی » گردان  ملحق  صالحان

از   و صالحان  انکین  و مرا به  رمیبم  بر آن  سرانجام تا  جدا نشوم  یا لحظه  از اسالم  هک
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  ھمانند پاداش  یپاداش  تا به  گردان  ـ ملحق  شانیا ریو غ  از پدرانم  ـ اعم †  امبرانیپ
 . شوم  لیدر نزد تو نا  آنان  و درجات

دعا  نیا ÷  وسفی  هک نیا  دارد; اولوجود   احتمال  نجا سهیدر ا« د:یگو یر میثک ابن
و   اسالم  حال ا بریاز دن  او رحلت  هک نیا  باشد. دوم  ردهک  شیاحتضار خو  را در ھنگام

د، یآ یم  انیپا به  رسد و عمرش یفرام  اجلش  هک  یرا در ھنگام  صالحان  به  وستنیپ
  او در دم  هک نیا  باشد. سوم  دهیگرد  مرگ  خواھان  دردم  هک نیا  باشد، نه  ردهک  مسئلت

».  است  ز بودهیجا  عتشانیدر شر  مرگ  طلب  هک  د دانستیباشد. با  دهیگرد  مرگ  طالب
  البته». ردکن  مرگ  یآرزو ÷  وسفیاز   قبل  یامبریپ  چیھ« د:یگو یم س  عباس ابن
و   یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک چرا  ستیز نیما جا  عتیدر شر  ییآرزو  نیچن

  به  هک  یا یو سخت  خاطر رنج از شما به  یکیھرگز « است:  آمده ص خدا  از رسول  مسلم
  یارکوکیبر ن  اتیح  ار باشد، با ادامهکوکین را اگر اویند زکن  مرگ  یفرود آمده، آرزو  یو

  طلب  شیپروردگار خو، از یزندگ  در ادامه  هکبسا   چه ار باشد،کد و اگر بدیافزا یخود م

 إذا كانت يل، وتوفني خرياً  ةاحليا ما كانت أحيني اللهمد: یبگو دیبا  ند پسک  یبخشودگ

  رانیبدار و مرا بم  است، زنده  ر منیخ  به  یزندگ  هک  گاه مرا تا آن ا!یبارخدا : يل خرياً  ةالوفا
 ». است  ر منیخ  به  مرگ ه ک  گاه آن

  طلب  هک  است  نیھا در د ظھور فتنه  زمان  استثنا وجود دارد و آن  کینجا یاما در ا
  است  معاذ آمده  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک باشد چنان یز میجا  ھنگام  نیا در  مرگ

، مرا یخواست یرا م  یا فتنه  یقوم  به  چون پروردگارا!«...  فرمودند: ص خدا  رسول  هک
 ». باشم  فتادهیدرن  فتنه  آن  به  هک  نک  قبض  یحال در  تیسو به

 و  درگذشت  یسالگ  ا صدوھفتی  ستیدر صدوب ÷  وسفی  هک  میشو یادآور می
او را در   هکدند یرس  جهینت  نیا  ا بهتیردند، اما نھاک  اختالف  دفنش  در محل  انیمصر

را   لین  ھر دو جناح  یو  تکنند تا برک  دفن  لین  یو در بلندا  از مرمر نھاده  یصندوق
 داد.  انتقال  نیدر فلسط  پدرانش  مدفن  ر او را بهکیپ ÷  یموس  رد، سپسیدربر گ
و   ستیب  مصر، مدت  به  ات؛ او بعد از آمدنیاز روا  یبرخ  م: بنابهییبگو ÷  عقوبیاز 

  ردهک  تیوص و  درگذشت  رد، سپسک  در آنجا اقامت ÷  وسفی  با فرزندش  چھارسال
نار کبردند و در  آنجا  او را به  جنازه  نند. پسک  دفن  در شام  نار پدرشکاو را در   هکبود 
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و بعد از   مصر برگشت  به  پدر در شام  ردنک  بعد از دفن ÷  وسفیردند، ک  دفن  پدرش
 رد.ک  یز زندگیگر نید  سال  و سه  ستیب  آن

�َْباءِ الَْغيِْب نُوِحيهِ ﴿
َ
ْمرَُهْم وَُهْم  إَِ�َْك  َذلَِك ِمْن �

َ
ْ�َُعوا أ

َ
يْهِْم إِذْ أ َوَما ُكنَْت َ�َ

 .]۱۰۲[یوسف:  ﴾١٠٢َ�ْمُكُرونَ 

 !ص محمد  یا » مینک یم  یتو وح  یسو را به  آن  هک  است  بیاز اخبار غ  داستان  نیا«
 » آنان زدو تو ن«  یدانست یاخبار را نم  نیاز ا  یزیما، تو چ  یاز وح  قبل  هک  یدر حال

  را جزم  و عزمشان  را ھماھنگ  ارشانک  هک  گاه ، آنینبود« ÷  وسفی  : نزد برادرانیعنی

در  » آنان  هک یدرحال«شدند   ھمداستان  در چاه ÷  وسفی  بر افگندن  و با ھم »ردندک
. دندیتن یھا را م لهیغا تاروپود  شیو برا ÷  وسفی  در حق »ردندک یم  رنگین«  حالت  نیا

  هکنبودند و از آنجا   آنان داد نزدیرو  نیا  وقوع  ھنگام  به ص خدا  رسول  هکاز آنجا   پس
گاه  گذشته  یھا امت  از احوال  هک  یقوم  انیدر م  شانیا   با چنان  ز نبودند و نهیباشد، ن  آ

گاھیداشتند بنابرا  و معاشرت  زشیآم  یقوم   چیداستان، ھ  نیاز ا ص امبریپ  ین، آ
  یخدا  یوح  قیفقط از طر ص  حضرت  ندارد لذا آن  یالھ  یجز وح  یگرید  منبع

گاه  داستان  نیاز ا  سبحان   رانکمن  آوردن  مانیا  یخود، برا  برھان  نیا  شدند. پس  آ
 . است  یافک

ْ�َ�ُ ا�َّاِس َولَْو َحرَْصَت بُِمْؤِمنِ�َ ﴿
َ
 .]۱۰۳[یوسف:  ﴾١٠٣َوَما أ

و در  » یباش  ھر چند مشتاق  شتر مردمیب«  اتیآ  ھمه  نیا  مشاھده  وصفبا   نکیل »و«
متعال؛   یخدا  به »آورند ینم  مانیا«  یاربرک به  خود را ھم  و تالش  یسع  تینھا  راه  نیا

خود را   یباطن  یینایب  شتر مردمیب  هک  جھت  ند; بدانک  رحم  یاو خود بر و  هک  یسکجز 
 اند. مصمم  شیخو  فر پدرانکو بر   داده  از دست

 را  و برادرانش ÷  وسفی  داستان ص خدا  ھود از رسولیو   شی: قریتیروا  بنا به
گاه  داستان  نیاز ا  یوح  قیاز طر ص خدا  رسول  دند پسیپرس   را به  و آن  آ

 گردد اما آنھا  مانشانیا  امر سبب  نیا  هک د آنیام  ردند، بهک  حیتشر  آنان  به  تمام  ییوایش
  نیبود وا ص خدا  دور از انتظار رسول  هکگرفتند   شیرا درپ  یا وهیو ش  اوردهین  مانیا

 ص  حضرت  آن  خداوند متعال  جھت  نید، بدیگردان  محزون  را سخت ص خدا  امر رسول
 نمود.  ییرد و دلجوک  دعوت  ییبایکصبر و ش  را به
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ْجرٍ َوَما ﴿
َ
لُُهْم َعلَيْهِ ِمْن أ

َ
 .]۱۰۴[یوسف:  ﴾١٠٤إِْن ُهَو إِ�َّ ذِْكٌر لِلَْعالَِم�َ  �َْس�

  و تالوت  قرآن  غی: تو در برابر تبلیعنی»  یطلب ینم  یمزد  آن  یبرا  و تو از آنان«
 برابرا در ی  آوردنشان  مانیدر برابر ا  ا از آنانی.  یطلب ینم  از آنان  ی، مزدشان برای  آن

علما   هک چنان  یطلب ینم  یا ی، مزد و مقررینک یم  تیاکح  شان برای  هک  ییداستانھا
  شده اغوا  تورات، از مردم  شده  فیتحر  اتیآ  و در برابر ابالغ  ردهک  نیھود چنیواحبار 

  انیعالم«  عموم » یبرا  یجز پند«  : قرآنیعنی » آن«طلبند  یم  مزد و پاداش  شیخو

 ندارد.  اختصاص  شیقر  فقط به  پس » ستین

وَن َعلَيَْها َوُهْم َ�نَْها ُمْعرُِضونَ ﴿ رِْض َ�ُمرُّ
َ
َماَواِت َواْ� ّ�ِْن ِمْن آيٍَة ِ� السَّ

َ
 ﴾١٠٥َوَ��

 .]۱۰۵[یوسف: 

 أ خداوند  یگانگی  را به  آنان  هک » است  نیھا و زم ھا در آسمان ار نشانهیبس  و چه«
  آنھا بدون  بودن ھا در آسمانھا; استوار نشانه  از جمله  هکند; ک یم  ییو راھنما  داللت
  و از جمله  است  ثوابت و  اراتیاز س  اعم  درخشان  ستارگان  آنھا به  بودن  و آراسته  ستون
  یگانگی  بشر را به  هکھا وجاندارانند  یاھا، سبزیھا، در ابانیھا، ب وهکن؛ یھا در زم نشانه

نند ک یم  ییو راھنما  ھاست، داللت دهیپد  نیا  ھمه  نندهیاو آفر  هک نیو ا  سبحان  یخدا
 »از آنھا  هک  یگذرند در حال یم«ھا  نشانه  آن : از برابریعنی »بر آنھا«  شتر مردمیب  یول
ھا  نشانه  نیا  هک  آنچه  به  توجه یاعتنا و ب یو ب »گردانند یبرم  یرو«در آنھا   : از تأملیعنی

  به  نند و اگر ھمک یار مکرا ان  یو  یگانگیو   نندهیدربردارند، وجود آفر  نیو براھ  لیدالاز 
و   گرفتن و عبرت  و استدالل  شهیر و اندکا از تفدر آنھا بنگرند، اما قطع  شیخو  چشم
 گردانند. یاز آنھا رو  آموختن درس

ِ إِ�َّ َوُهْم مُ ﴿ ْ�َ�ُُهْم بِا�َّ
َ
 .]۱۰۶[یوسف:  ﴾١٠٦ْ�ُِ�ونَ َوَما يُْؤِمُن أ

  مردم شتری: بیعنی» رندیگ یم  کیشر  هک نیآورند جز ا ینم  مانیخدا ا  به  شترشانیو ب«
در   یبا و ر او رایو غ  ار نمودهکرا ان  رانندهیم  نندهک زنده  دھنده یروز  نندهیآفر  یگانگی

  سو به کیاز   آنان رایردند زک یم  نیچن  تیجاھل  اھل  هک گردانند چنان یم  کیشر  عبادت
گر ید  یاز سو  یبودند ول  مقر و معترف  آنھاست  نندهیاو آفر  هک نیا  و به  سبحان  یخدا
  ا بهکشر  آن  شان و گمان  ظن ردند تا بهک یم  و آنھا را پرستش  قرارداده  ییاکاو شر  یبرا

 گردانند.  شان کینزد أ خداوند
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 أ خدا خود را بجز  یھا و خاخام  شان یشک  هک  یو نصار  انیھودی  هک  میادآور شوید یبا
مردگان؛   به  مانند آنانند معتقدان  نیگروھند. ھمچن  ز مانند آنیرند، نیگ یم  تیالوھ  به

  بر آن  سبحان  یجز خدا  یگرید  یروین  چیھ  هک  را بر آنچه  مردگان  هک  یسانک  یعنی
  نیا را بر  مزارات قبور و  از پرستشگران  یاریبس  هک چنان پندارند یست، توانا میقادر ن

را   یر ویحال، غ  نیدر ع  یدارند ول  مانیا أل  یخدا  به  ییاز سو  نانی. ا مینیب یاعتقاد م
  را صرف  شیایو ن  از عبادت  یگونه، بخش نیپندارند و بد یم  انیو ز  ار نفعیاخت  صاحب

 . است  کشر  نیع  نیا  البته  هکنند ـ ک یم  آنان
  ثیدر حد ص خدا  رسول  هک  است  شده  تیروا س  یاشعر یاز ابوموس

  دنیاز خز  کشر  نیرا اید زیزیبپرھ  کاز شر ! مردم  یا  ھان« فرمودند:  فیشر
  گونه نیرا ا  یخف  کز از شریپرھ  روش  شان ارانی  به  ، سپس» تر است پنھان انه یمور

 :ملا ال نعلمه ونستغفرك شيئا نعلمه بك نرشك أن من إنا نعوذ بك اللهمد: ییردند; بگوک انیب
و از تو   میدان یم  هک  میآور  کیرا با تو شر  یزیچ  هک نیاز ا  میبر یم  تو پناه  ا! بهیبار خدا

 ». میخواھ یم  م، آمرزشیدان ینم  هک  آنچه  یبرا

�َِيُهْم ﴿
ْ
ْن تَأ

َ
ِمُنوا أ

َ
فَأ

َ
اَعُة َ�ْغتًَة َوُهْم َ� أ �َِيُهُم السَّ

ْ
ْو تَأ

َ
ِ أ َ�ِشيٌَة ِمْن َعَذاِب ا�َّ

 .]۱۰۷[یوسف:  ﴾١٠٧�َْشُعُرونَ 
ر یگ ھمه  است  یه: عذابیغاش» در رسد  آنان  ر خدا بهیفراگ  عذاب  هک نیمنند از ایا ایآ«

  . به است امتیق  شدن برپا  ه، ھمانی: مراد از غاشیقول  دھد. به  را پوشش  ھمگان  هک
 »فرارسد  برآنان  ناگھان  امتیا قی«  ھاست وبندهکھا و  از صاعقه  عبارت  هیگر: غاشید  یقول

  هک  است  نیار چنکاگر  ؟ پس آن  از آمدن »خبر باشند یب  هک  یدر حال«  رانهیگ : غافلیعنی
  مانیگر چرا ایقراردارند، د  امتیق  دنیرس ا فرای  عذاب  آمدن فرود  انیدر م  آنان

 ورزند؟. یاصرار م  شیخو  کبر شر  آورند و باز ھم ینم

﴿ ِ ْدُعو إَِ� ا�َّ
َ
َبَعِ�  قُْل َهِذهِ َسبِيِ� أ نَا َوَمِن ا�َّ

َ
نَا ِمَن  َ�َ بَِصَ�ٍ� �

َ
ِ َوَما � وَُسبَْحاَن ا�َّ

 .]۱۰۸[یوسف:  ﴾١٠٨الُْمْ�ِ�ِ�َ 
  یروش و  راه  نیو ا  خوانم یفرام  آن  یسو به  هک  یدعوت  نیا « من  راه  است  نیبگو: ا«

ر یتفس  نیچن را » راه«  نیا  . سپس است  من  سنت  یعنیاست؛   من  ھستم، راه  برآن  هک
و   نیقیو با  ارکآش  : با حجتیعنی » نمک یم  خدا دعوت  یسو به  رتیبا بص«ند: ک یم

  نمک یم  دعوت أ خدا یسو خود دارم، به  امیپ  یدرستو   از صحت  هک  یو شناخت  برھان
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ز یاند ن  شده  رھنمون  من  روش و  راه  اند و به رو منیپ  هک  یسانک: یعنی » روانمیو پ  من«
  یھر دو بر حجت  روانمیو پ  من است:  نیا  یا معنینند. ک یم  دعوت  راه  نیا  یسو به
و   کیشر  : او را از ھرگونهیعنی » است  و خدا منزه«  میقراردار أ خداوند  یار از سوکآش

  هک یسانکاز   یعنیسبحان،   یخدا  به » انکمشر از  و من«  نمک یم  سیو تقد  هیتنز  ییھمتا
 ». ستمین« نندک یمقرر م  یانیا و ھمتاکاو شر  به

رَْسلَْنا ِمْن َ�بْلَِك إِ�َّ رَِجاً� نُوِ� إَِ�ِْهْم ِمْن ﴿
َ
ْهِل الُْقَرىَوَما أ

َ
فَلَْم �َِسُ�وا ِ�  أ

َ
أ

ِيَن ِمْن َ�بْلِِهمْ  رِْض َ�َينُْظُروا َكيَْف َ�َن َ�قَِبُة ا�َّ
َ
َقْوا اْ� ِيَن ا�َّ اُر اْ�ِخَرةِ َخْ�ٌ لِ�َّ فََ�  َوَ�َ

َ
أ

 .]۱۰۹[یوسف:  ﴾١٠٩َ�ْعقِلُونَ 
  یوح  آنان  به  هک  مینفرستاد«  رسالت  به »شھرھا را  از اھل  یز جز مردانیاز تو ن  شیو پ«

  یوح تو  به  هک چنان  میفرستاد یم  یبشر وح  رسوالن  آن  : بهیعنی»  میفرستاد یم
تو را   فرستادن آنھا  چگونه  اند پس نبوده  بشر، فرشته  انیما در م  و رسوالن  میفرست یم

 پندارند. ید میو بع  ردهکار کان  رسالت  به
  را از مردان  امبرانشیپ  خداوند متعال  هک  است  نیا  سنت  اھل  ینظر جمھور علما

 شھرھا  و از اھل  انیو جن  از فرشتگان  نه  ختیبرانگ  انیاز زنان، از آدم  نه  ختیبرانگ
تر  تر، بردبارتر، فاضل شھرھا عاقل  را مردمیابان؛ زیصحرا و ب  از اھل  نه  ختیبرانگ

باشند، از  یم  و خشن  مزاج  کابان، خشیو ب  دھات  مردم  هک  یوداناترند، در حال
 باشد.  ی، مرد و مدنیآدم  هک  است  نیا  ط رسولیاند: از شرا علما گفته  جھت نیا

اند:  بوده † ایاز انب  ز چھار تنین  زنان  انیدر م« د:یگو یم  هک  یتین، روایبنابرا
 . است  هیپا یب  یتی، روا» یو مادر موس  میه، مریحوا،آس

 »بنگرند؟ اند، بوده  از آنان  شیپ  هکرا   یسانک  اند تا فرجام ردهکر نیس  نیا در زمیآ«
  یھا امت  یھا گاه تکھال  اند تا به ردهکر و سفر نیس أ خدا  نیدر زم  انکا مشری: آیعنی

  دستخود   کو شر  بیذکاز ت  تیرند و در نھایبگ  عبرت  درس  و از آنان  ستهینگر  گذشته
ا یآ«ا یدن  یاز سرا » بھتر است  انیمتق  یبرا«  : بھشتیعنی » آخرت  یا سراو قطع«بردارند 

 .د؟!ینک ینم  و فھم »د؟یشیاند ینم

َ َمْن �ََشاءُ ﴿ نَا َ�ُنّ�ِ ُهْم قَْد ُكِذبُوا َجاَءُهْم نَْ�ُ َّ�
َ
َس الرُُّسُل َوَظنُّوا �

َ
َوَ�  َح�َّ إِذَا اْستَيْأ

ُسَنا َعِن الَْقوِْم الُْمْجرِمِ�َ يَُردُّ 
ْ
 .]۱۱۰[یوسف:  ﴾١١٠بَأ



 تفسیر انوار القرآن  ٢٩٦

را   یاز تو جز مردان  : قبلیعنی »د شدندیما نوم  فرستادگان  چون  هک نیتا ا«
  یروزیاز پ  ر افتاد تا سرانجامیتأخ  به  شانیا  یروزیپ  یول  میختینگیبرن  یامبریپ  به

  به  هکو پنداشتند «  مینک ینم  را عذاب  رشانکمن  ما اقوام  هکو پنداشتند   دشدهیناام

رد کریاثر د بر † امبرانیاست: پ  نیا  ی، معنیقول  به »اند شده  داده  وعده  دروغ
  مورد خلف  یروزیپ  در وعده  هکقرارگرفتند   یالقاء درون  نیر ایتأث  تحت  یروزیپ

بنابر   هک  یمعن  نی. ا شده  گفته  دروغ  آنان  به  هکردند ک  اند و گمان قرارگرفته  وعده
  یسائکو   عباس، عاصم، حمزه است، از ابن  ذال  فیتخف  ذبوا) بهک: (یعنی  فیتخف  قرائت

در  † امبرانیپ  هکاست: امتھا پنداشتند   نیا  یگر معنید  یقول  . به شده  تیروا
بنابر   یا معنیاند.  قرار گرفته  وعده  اند، مورد خلف داده  وعده  یروزیاز پ  هک آنچه

شده،   نقل ل  از عائشه  قرائت  نیو ا  است» كذبوا« د:یتشد  قرائت  هکگر ید  قرائت

و   شده  وسیمأ  شیخو  قوم  گان شهیپ  بیذکت  مانیاز ا †  امبرانیاست: پ  نیچن
  یسمرقند  ثیاند. ابوالل گو شناخته را دروغ  آنانز ین  شانیھا امت  مؤمنان  هکپنداشتند 

تر  ستهیر و شایتفس  نیوترکین ل  ر عائشهیتفس  نیه: اکند ک یم  نقل  شیر خویدر تفس
  : بعد از آنیعنی »دیدر رس  آنان  ما به  نصرت  هکبود   گاه آن«.  است  یالھ  یایانب  مقام  به

را   یسانک  پس«د یدر رس † امبرانیپ  به  یناگھانطور   به  سبحان  یخدا  نصرت  هکبود 

بودند و   ھمراھشان  و مؤمنان † امبرانیپ آنان،  هک »افتندی  م، نجاتیخواست یم  هک
فرود   برآنان  هک  یدر ھنگام » مجرمان  از گروه ما  و عذاب«شدند   کھال  نندگانک بیذکت
 ».ندارد  برگشت«د یآ یم

ْ�َاِب لََقْد َ�َن ِ� ﴿
َ
وِ� اْ�

ُ
َما َ�َن َحِديًثا ُ�ْفَ�َى َولَِ�ْن تَْصِديَق  قََصِصِهْم ِعْ�َةٌ ِ�

ٍء وَُهًدى َورَْ�ًَة لَِقْوٍ� يُْؤمِنُونَ  ْ�َ ِ
ِي َ�ْ�َ يََديْهِ َوَ�ْفِصيَل ُ�ّ  .]۱۱۱[یوسف:  ﴾١١١ا�َّ

 و  اقوامو  † امبرانیپ  : در سرگذشتیعنی » آنان  در سرگذشت  یراست  به«
  یعبرت خرد  صاحبان  یبرا«  و پدرش  و برادران ÷  وسفی  ا در سرگذشتیشان، یامتھا

اولوااللباب:  رھا و مبرا باشد.  رتیو ح  از جھل  هک  است  یا یینایعبرت: ب » است
ا تیرند و نھایگ یم  و خرد، پند و عبرت  شهیاند  لهیوس  به  هکاند  یسالم  یخردھا  صاحبان

  دل  دهینند و با دیب یم رت یبص  چشم  است، به  نھفته  در آن  نشانید  مصالح  هکرا   آنچه
  هک  ی: قرآنیعنی »باشد  شده  ساخته  دروغ  به  هک  ستین  یسخن«دانند  ینگرند و م یم

  هکبل«  ستین  بربافته و  دروغ  یھاست، سخن ھا و داستان سرگذشت  نیبر ا  مشتمل
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و زبور   لیو انج  تورات شده، مانند  نازلھای  کتاب از » بوده  از آن  شیپ  هک  آنچه  قیتصد
  لیو تفص  شرح  به  هک  یا یلک  یھا و برنامه  نیاز قوان » ز استیو روشنگر ھر چ  است«
  را داشته  تشیھدا  اراده أ خداوند سکھر   هکا یدر دن » است  یتیو ھدا«از دارند ین

  مانیا  هک  یمردم  یبرا«  در آخرت  است » یرحمت و«ابد ی یم  راه  آن  لهیوس  باشد، به

، أ خدا  به  مانیاز ا  قرآن  هک  آنچه  نند و بهک یم  قیرا تصد  : قرآنیعنی »آورند یم
باور دارند، اما   است  متضمن  یھا و قضا و قدر و عتیشر امبران،یھا، پ تابکفرشتگان، 

  ن، مستحقیشود و بنابرا ینم  تیھدا  آن  برد و به ینم  نفع  باشد، از آن  هکھر   جز آنان
 . ستیآنند، ن سزاوار  شانیا  هک  آنچه

  آن از  هک  ار استیشود، بس یم  برگرفته   وسفی  از داستان  هک  ییعبرتھا و اندرزھا
 م: یپرداز یم  طور خالصه به  چند مورد آن  به  جمله
  هک  گونه  انجامد، ھمان یم  و راحت  نعمت  به  یو محنت، گاھ  نقمت -۱

  تخت  به  آغاز شد، اما سرانجام  سخت  ھا و حوادث با غم ÷  وسفی  داستان
 د.یانجام  یپادشاھ

  آنان  هکد ید آیپد  ییھا ھا و عقده نهیک  چنان  برادران  انیدر م  است  نکمم  یگاھ -۲
 شاند.کگر بیھمد  ردنک نابود  را به

 و  تیاز ترب  یو  یو برخوردار  نبوت  در خاندان ÷  وسفیو رشد   شیدایپ -۳
 و محنتھا  حوادث  یرا در تنگناھا  از نور و نصرت  ییھا ، روزنهیمتعال  اخالق

 او گشود.  یسو به
از مرد و   بشر; اعم  یبرا  یریو استقامت، منشأ ھر خ  یدار عفت، امانت -۴

 . است  زن
  حرام را  آن  جھت، اسالم  نیاست، بد  فتنه  زندهیبرانگگانه، یب  مرد با زن  خلوت -۵

 د.یگردان
  یده، سپریدر عق  و صالبت  یو سرسخت  حق  یو مباد  اصول  به  مانیا -۶

در  ÷  وسفی  هک ھاست؛ چنان د و توطئهیاکم  با ھجوم  یارویرو  یبرا  مکمح
 . افتی  نجات  کاز مھال سپر،  نیا  پناه

  گاه هیکو ت  ، پشتوانهیسخت  در ھنگام أ خدا  آستان  به  زدن  چنگ -۷
 . است  مؤمن
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 دارد یباز نم  دعوت  در قبال  شیھا تیرا از مسؤول  بت، مؤمنیو مص  محنت -۸
 . باز نداشت أ خدا  در راه  را از دعوت ÷  وسفیزندان،   هک چنان

 . است  و خسران  یخوار  حسد، سبب -۹
 . است  شید گشایلکصبر،  -۱۰

 



 

 
 رعد  سوره

 . است  هی) آ۴۳(  یو دارا  است  دنیم
  وفرود آوردن  و صاعقه  از رعد و برق  در آن  هک آن  سبب  را به  سوره  نی: ا هیتسم  وجه

 دند.ینام» رعد«،  است  رفته  سخن  باران
مقاصد   به  هکد یگو یم  سخن  یمدن  یھا سورهاز مقاصد   بخش  از آن» رعد»  سوره

، معاد و رد  رسالت د،یتوح  از: اثبات  است  عبارت  دارد؛ و آن  شباھت  یکم  یھا سوره
 . انکمشر  شبھات

 . است  یکم  سوره  نیاز ا  یاتی، آ یتیروا  بنا به

نْزَِل إَِ�َْك ِمْن رَ  تِلَْك آيَاُت الِْكَتاِب  المر﴿
ُ
ِي � ْ�َ�َ ا�َّاِس َوا�َّ

َ
ّ�َِك اْ�َقُّ َولَِ�نَّ أ

 .]۱[الرعد:  ﴾١َ� يُْؤِمُنونَ 
ھا در  سوره  لیاوا  مقطعه  حروف  درباره  و سخن »، راء می، م ، الم الف«شود:  یم  خوانده
  از جانب  و آنچه  است  تابک  اتیآ«  سوره  نیا  اتی: آ یعنی » نیا«  گذشت» بقره»  آغاز سوره

  به  موصوف  قرآن  یعنی،  است  قرآن  لکمراد  » است  ، حق شده  تو نازل  سوی به  پروردگارت
  اتیآ  نیا  یو روشن  باوجود وضوح » شتر مردمیب  یول«  است  حق  هک  است  وصف  نیا
در   هکرو   ، از آن ردهک  را بر تو نازل  آن أ خداوند  هک  یحق  نیا  به »آورند ینم  مانیا«

 نند.ک ینم  شهیو اند  تأمل  یدرست  به  برند و در قرآن یم سر به  ز و عناد و نفاقیست

َماَواِت بَِغْ�ِ َ�َمٍد تََرْوَ�َها﴿ ِي َرَ�َع السَّ ُ ا�َّ ْمَس  ُ�مَّ اْسَتَوى َ�َ الَْعرِْش  ا�َّ َر الشَّ وََسخَّ
َجلٍ  َوالَْقَمرَ 

َ
ُل اْ�يَاِت لََعلَُّ�ْم بِلَِقاءِ َرّ�ُِ�ْم  ُمَس�ًّ  ُ�ٌّ َ�ْرِي ِ� ْمَر ُ�َفّصِ

َ
يَُدبُِّر اْ�

 .]۲[الرعد:  ﴾٢تُوقُِنونَ 
عمد:  » برافراشت د،ینیآنھا را بب  هک  ییستونھا  آسمانھا را بدون  هک  است  یخداوند ذات«

:  هک  است  نیا  ی؛ معن یقول  به ند.یبر پا  ستون  ا بهکات  : آسمانھا بدون یعنی.  ستونھاست
د ینیب یشما آنھا را نم  یـ ھستند ول  جاذبه  یرویـ مانند ن  ییستونھا  یآسمانھا دارا

ـ   آن  و ما به  داناتر است وااست  نیا  تیفیک  و او خود به»  افتی ستقرارا  بر عرش  سپس«
 /  کمال  امام  هک . و چنان میدار  مانیـ ا  لیوتعط  لی، تأو هیتشب  ، بدون تیفیک  انیب  بدون
باشد و  ینم  عقل  طهیدر ح  آن  تیفیک  کاما در ، ستین  استوا مجھول: « است  گفته



 تفسیر انوار القرآن  ٣٠٠

 »دیگردان  را رام  د و ماهیو خورش«». است  بدعت  آن از  ردنک و سؤال  واجب  آن  به  مانیا
  دامکھر «شود   آنھا برآورده  لهیوس  د بهیبا  هک  بندگان  ومصالح  خلق  منافع  نیتأم  یبرا

خود تا   یکدر مدار فل  د و ماهیاز خورش  کی: ھر  یعنی »نندک یرمیس  نیمع  یمدت  یبرا
: مراد از  یقول  نند. بهک یر می، س است  امتیق  ییا و برپایدن  یفنا  وقت  هک  نیمع  یعادیم
و   سال  کی  را در مدت  منازل  نید ایخورش  هک  است  د و ماهیخورش  منازل ) یمسم  جلأ(

 : او یعنی »ندک یر میرا تدب  نشیار آفرکخداوند «ند ک یم  یط  ماه  کی  را در مدت آن  ماه
 »ندک یم  انیب  یروشن  خود را به  اتیو آ«ند ک یم  بخواھد اداره  هک  گونه  را آن  نشیآفر

  هکند ک یم  انیب  یروشن  اند، به یو  تیبو ربو  قدرت  مالکبر   دال  هکرا   ییھا : نشانه یعنی
  ردنک  ، رام تیرؤ  قابل  ستون  ا بدونی  ستون  ھا بدون آسمان  ؛ از بر افراشتن گذشت  آنچه

ا ی.  ھاست نشانه  نیا  ، ازجمله نیمع  یعادیآنھا تا م  ر واداشتنیس  و به  د و ماهیخورش
  یلقا  شما به  هکباشد « ندک یم  انیبخود را   ردهک  نازل  تابک:  است  نیا  یمعن

  خود راه  به  یکش  چی، ھ مالقات  نیا  یو راست  و در صدق »دینک  حاصل  نیقی  پروردگارتان
آنھا توانا باشد، بر   و اداره  دادن  سامان ا ویاش  نیا  دنیبر آفر  هک  ید؛ ذاتید و بدانیندھ

ز یو جزا ن  حساب  یبرا  شیمحضر خو در  آوردنتان  ھم شما و گرد  خلقت  اعاده
 . تواناست

�َْهاًرا﴿
َ
رَْض وََجَعَل �ِيَها َرَواِ�َ َو�

َ
ِي َمدَّ اْ� ِ ا�ََّمَراِت َجَعَل �ِيَها  َوُهَو ا�َّ

َوِمْن ُ�ّ
ُرونَ  ُ�ْغِ� اللَّيَْل ا�ََّهارَ  َزوَْجْ�ِ اثْنَْ�ِ   .]۳[الرعد:  ﴾٣إِنَّ ِ� َذلَِك َ�يَاٍت لَِقْوٍ� َ�تََفكَّ

  گردش انکام  وانیو ح  تا انسان  و عرض  در طول »دیرا گستران  نیزم  هک آن  و اوست«
 ابند.یرا ب  آن  از منافع  یریگ و بھره  آن  یباال  تکو حر
  بدان ، ستین  آن  تیروکبا   یـ مناف  نفسه  یـ ف  نیزم  بودن  گسترده  هک  د دانستیبا
ابعاد   یدور و  مسافت  طول  نیھم  لیدل و به  است  و گسترده  یطوالن  ابعاد آن  هک  جھت

 .١شود یظاھر م  خود گسترده  نانکسا  یـ برا  است  یروک  هک  ـ با آن  نیزم  هک  است  آن
 . و استوار است  شامخ  یھا وهک:  یرواس »ھا و نھرھا نھاد وهک،  درآن«  هک آن  اوست »و«

                                           
جدید از   ھای جلوه»  کتاب  کنید به  از نظر قرآن، نگاه  زمین  کرویت  با تفسیر علمی  آشنایی  برای -١

 ، از مترجم.۱۸۳  ص»  کریم  قرآن  اعجاز علمی
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 پر ھستند  قتیحق  نیا  انیاز ب  یشناس نیزم  ا و علمیجغرافھای  کتاب ؛است  یگفتن
ھا  ھا وزلزله افھا، لرزهکش  در معرض  یکھولنا  لکش  به  نیھا نبود، قشر زم وهکاگر   هک

 . گرفت یقرار م
 قرار  دوگانه  یزوج  در آن  یا وهیم  و از ھرگونه«د یرا گستران  نیزم  یتعال  حق ! یآر

ا در مورد دیجد  هک  است  یقتیبر حق  اعجازگرانه  یحیتصر  نی. ا ماده  یکینر و   یکی» داد
  یعلم  اتیاز آ  یکیو خود   شده  و شناخته  شفکھا  وهیدر م  نر و ماده  وجود دو جنس

 .١است  میرک  معجز قرآن
  ھمچون را  و شب  دهیپوشان  شب  ظلمت  : روز را به یعنی »پوشاند یم  شب  روز را به«
د و یسپ  هک آن گرداند، بعد از یو تار م  رهیرا ت  نشاند و آن یروز م  بر چھره  رگونیق  یلباس

وجود   ییھا نند، نشانهک یر مکتف  هک  یمردم  یامور برا  نیا در اقطع«و روشنگر بود   روشن
و   اھداف  نیآنھا با ا  نشیآفر رایز  یو تعال  کتبار  یخدا  تیوحدانبر وجود و   دال» دارد

اروبار ک  هک  است  یمیکح  یا نندهیآفر وجود  لی، خود دل گون متعدد و گونه  یمنظورھا
  دنینند از دک یر نمکتف  هک  یسانک  یول  است  داده  سامان  امکو استح  نظم  نیآنھا را بد

 ورند.کھا  نشانه  نیا

﴿ ْ�
َ
رِْض قَِطٌع ُمَتَجاوَِراٌت وََجنَّاٌت ِمْن أ

َ
َناٍب َوَزْرٌع َوَ�ِيٌل ِصنَْواٌن وََ�ْ�ُ َوِ� اْ�

ُ�لِ 
ُ
ُل َ�ْعَضَها َ�َ َ�ْعٍض ِ� اْ� إِنَّ ِ� َذلَِك َ�يَاٍت لَِقْوٍ�  ِصنَْواٍن �ُْسَ� بَِماٍء َواِحٍد َوُ�َفّضِ

 .]۴[الرعد:  ﴾٤َ�ْعقِلُونَ 
 و  کینزد : یعنی » نار ھمک«  است  ییرتھاک:  یعنی » است  ییھا قطعه  نیو در زم«
  یرتھاک ھا و قطعه  نیا  یول  است  یکیآنھا   و آب  است  یکیآنھا   کخا  هک  ھم  به  دهیچسب

ھا را  وهیم از  یگون و گونه  مختلف  ، انواع تجانس  نیبا وجود ا  دستکیو   متجانس
ر یاز غ  چهو   شهیر  کیاز   خرما، چه  شتزارھا و درختانکاز انگور و   ییو باغھا«انند یرو یم
  ناھمانند از درختان  یو اصناف  ھمانند و انواع  یو اصناف  انواع  نی: در زم یعنی»  شهیر  کی

دو   هک  است  ییخرما  درخت ، صنوان«د: یگو یم س  عباس  انگور و خرما وجود دارد. ابن
از آنھا   یبرخ«  نیبا وجود ا» گردند، و یم  رابیس  آب  کیبا   ھمه  هک«» دارد  تنه  کیسر و 

  یبرخ  و طعم  نیریاز آنھا ش  یبرخ  طعم  پس » میدھ یم  یگر برترید  یبر برخ  وهیرا در م
  گر در مرتبهید  و آن  یمزگ و خوش  یخوب  یھا در منت  یکی  نی، ا است  گر ترشید

                                           
 سابق.  ; مرجع  نگاه -١
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  هک با آن گر زرد...ید  د و آنیسپ  یکی  ، آن است  سرخ  یکی نیقرار دارد، ا  تر از آن نییپا
قا یعم  قیحقا  نیدر اھرکس   پس اند! شده  رابیس  آب  کیو از   دهییرو  نیزم  کیاز   ھمه
  ثمرهنھا جز یا  هکرسد  یم  نیقیو   تیقطع  نیا  د بهیترد ید، بیر نماکوتف  تأمل
گاه  میکپروردگار ح  صنع  و  بوده  یکیشتزار ک  هک  یرا ھنگامیز  ستین  یگریز دیچ  و آ

شود  یم  یاریآب  با آن  نیزم  هک  یباشد و آب  دهیو چسب  متصل  ھم  به  نیزم  یرتھاک
ـ   وهیم و  درخت  یھا گونه  اختالف  یبرا  یو سبب  عامل  چیھ  باشد، از نظر عقل  یکیزین

  گمان یب«ماند  ینم  یـ باق  و مثال  مثل یب  صانع  بیعج  صنع  نیو ا  بزرگ  قدرت  نیجز ا
  هکرا   شهیر و اندکتف ارکو  »نندک یم  تعقل  هک  یمردم  یبرا  است  یروشن  لیامر دال  نیا در

  ردهکن  ک، تر پروردگار تواناست  و صنع  از قدرت  پر درخشش  یھا جلوه  نیا  کدر  موجب
  نموده  د تأملیبا  هک  ، آنچنان آموز موجودات عبرت  یھا گذارند لذا در عرصه ینم  و مھمل

 رند.یگ یبر م  ینیآفر مانیا  یو از آنھا درسھا
  شش و  یآسمان  از ادله  لیدل  ، سه فوق  هیآ  در سه أل  یخدا  هک  مینک یم  مالحظه

  لیدال  هک  گردآورده  شیخو  یگانگیو وجود و   و عظمت  را بر قدرت  ینیزم  از ادله  لیدل
 عبارتند از:   یآسمان

 . تیرؤ  قابل  ستون  ھا بدونآسمان  برافراشتن -۱
 . تسلط بر عرش -۲
 . د و ماهیخورش  نمودن  و رام -۳

 عبارتند از:   ینیزم  لیاما دال
 . آن  تیروک  نیـ در ع  نندهیب  شخص  به  نسبت  نیزم  دنیگستران -۱
 استوار.  یھا وهک  لهیوس  به  نیزم  به  دنیبخش  و تعادل  ساختن  آرام -۲
 ھا. چشمه  افتنکنھرھا و ش  انداختن  انیجر  به -۳
 ھا. وهیدر م  تیزوج  دادن قرار -۴
 . شب  لهیوس روز به  دنیپوشان -۵
 . آب و  کخا  یگانگی، با وجود اتحاد و  تیمکو   تیفیکدر   نیزم  داتیتول  تفاوت -۶

 پردازد:  یم فارک  یھایریگ و موضع  از مواقف  موقف  سه  انیب  به  خداوند متعال  سپس
و   عذاب  خواستن  شتاب  : به دوم  یریگ ، موضع ار روز آخرتک: ان اول  یریگ موضع

را   شانیھا  یریگ موضع  نیا  متعال  ی. خدا است  معجزات  : درخواست سوم  یریگ موضع
  یرد ضمن  خود، به  ینندگیآفر  اصل  نیی، با تب قبل  اتیدر آ  هکند ک یم  مطرح  یدر حال
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توانا باشد،   شگرف  یھا دهیپد  آن  ھمه  نشیبر آفر  هک  یررا پروردگایز  آنھا پرداخت
  ناتوان  ھم  یویدن  عذاب  از فرستادن و  ز توانا بودهین  انسان  نشیآفر  بر اعاده  کش یب
  یھا نشانه  یباز از و  هک  است  شتر از آنیب  شیھا و نشانه  ، معجزات حال  نی، در ع ستین

 شود.  خواسته  یگرید دیجد
 فار: ک  مواضع  نیاز ا  یریگ موضع  نینخست  به  میبنگر  کنیا

إِنَّا لَِ� َخلٍْق َجِديدٍ ﴿
َ
إَِذا ُكنَّا تَُرابًا أ

َ
ِيَن  �ْن َ�ْعَجْب َ�َعَجٌب قَْولُُهْم أ ولَ�َِك ا�َّ

ُ
أ

ْ�َناقِِهمْ  َ�َفُروا بَِرّ�ِِهمْ 
َ
ْغَ�ُل ِ� أ

َ
ولَ�َِك اْ�

ُ
ْصَحاُب  َوأ

َ
ولَ�َِك أ

ُ
ُهْم �ِيَها  ا�َّارِ َوأ

ونَ   .]۵[الرعد:  ﴾٥َخاِ�ُ

تر  بیعج  آنان  سخن  نیا  پس«  آنان  بیذکاز ت ص محمد  یا » ینک  و اگر تعجب«

  یدیجد  نشیآفر در  یراست  ، به میشد  کخا  یا وقتیآ«معاد گفتند:   بیذکدر ت  هک»  است
  و به  میشو یم  آراسته وجود  خلعت  به  دوباره  مان یکا از بستر خای: آ یعنی »بود؟  میخواھ

را   شیخو  اتیح  اعاده ، گونه نی؟ بد مییآ یمعاد باز م  گاه حشر و نشر در عرصه  دانیم
  گونه  چیھ یب  جاد خلقیتوانا بر ا پروردگار  هک ید پنداشتند در حالیرا بع  و آن  ردهکار کان

  یسانک  ھمان  نانیا«باشد  یتوانا م زین  شانمجدد  بر اعاده  یاول  قیطر  ، به یسابق  نمونه

بر   یتعال  حق  ر قدرتکمن  هک  یگروھ  نی: ا یعنی» اند دهیفر ورزک  پروردگارشان  به  هکاند 
  اتکدر  مودنیو در پ  دهیورز  فر لجاجتک در  هکاند  یسانک  قتیو حشرند، در حق  بعث

و   غل  نیا  پس»  رھاستیو زنج  غل  شانیگردنھا و در«اند  دهیرس  یینھا  پله  ، به منحط آن
  شوند. به یقادر نم  آوردن  مانیا  ، به نیگرداند و بنابرا یبازم  مانیا  را از راه  رھا آنانیزنج
  طوق  بودن ریبانگیگر  ھمچون  هک  بدشان  از اعمال  است و بندھا عبارت  : غل یقول

رھا و طوقھا در یزنج  امتیدر ق«د: یگو یم  انیشود. ابوح یم  رشانیبانگی، گر برگردن
  شانند اھلیو ا«» شانندک یم  دوزخ  یسو رھا بهیزنج  را با آن  آنان و  است  شانیگردنھا

 ».درآنند  ، جاودانه آتش

يَِّئةِ َ�بَْل اْ�ََسنَةِ َوقَْد َخلَْت مِْن َ�بْلِِهُم الَْمُثَ�ُت ﴿ و  �نَّ  َو�َْسَتْعِجلُونََك بِالسَّ َر�ََّك َ�ُ
 .]۶[الرعد:  ﴾٦�نَّ َر�ََّك لََشِديُد الْعَِقابِ  َمْغفَِرٍ� لِلنَّاِس َ�َ ُظلِْمِهمْ 

تو  از  شتاب ، به از حسنه  شیو پ«شود:  یم  انیب  نیفار چنک  دوم  یریگ موضع  گاه آن
:  یعنی . است  یو سالمت  و راحت  تی: عاف ، و حسنه کمھل  : عذاب ئهیس »طلبند یم  ئهیس

  از آنان  شیپ  هک آن  حال«طلبند  یم  تیو عاف  از سالمت  را قبل  فر، عذابک  از شدت  آنان
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  پس  است  گذشته ، عذابھا نندگانک بیذکاز ت  شان امثال : بر یعنی » است  عقوبتھا گذشته
ر ینظ  آمدنفرود  و از  نگرفته  عبرت  درس  شان انینیشیپ  نیننگ  یھا چرا از سرگذشت

  یراست و به«دارند  ینم  نار نگهک، خود را بر  است  گذشته  نیشیپ  یبر امتھا  هک  آنچه
با «  است  بزرگ  یشیو بخشا  گذشت  : صاحب یعنی » شگر استیبخشا  بر مردم  پروردگارت
  عذابشان  شتاب  ، به گناه  ابکدر ارت  استمرارشان  با وصف  پس » شان بودن ارکوجود ستم

 . برآنان  عاجل  عذاب  آمدن فرود  راز عدم  است  نیند و اک ینم
». است أ خدا  تابکدر   هیآ  نیدوارتریام  نیا«د: یگو یم س  عباس ابن

  ثیدر حد ص خدا  شد، رسول  نازل  هیآ  نیا  د: چونیگو ی؛ م بیمس دبنیسع
و   ییگوارا  به  سک چیبود، ھ ینم أ خداوند  اگر عفو و گذشت«فرمودند:   فیشر

بر عفو و ھرکس   گمان یبود، ب ینم  یو  و عذاب  میرد و اگر بک ینم  یزندگ  یخوش
و «د. یورز یابا نم  یمحظور  چیھ  ابک: از ارت یعنی، »ردک یم  هیکت رمشک

  افر را بهک  نندهک بیذکت  شانکسر  پس » فر استیک  سخت  پروردگارت گمان یب
 ، او جھت  نیند، بدک یم  ـ عذاب ندکاقتضا   یو  تیمش  آنچه  وفقـ بر   سخت  یعذاب

  یدگیارھا رسک  حساب  به  گذارد و سرانجام ینم  کو مترو  دھد اما مھمل یم  مھلت
 ند.ک یم

نْزَِل َعلَيْهِ آيٌَة ِمْن َرّ�ِهِ ﴿
ُ
ِيَن َ�َفُروا لَْوَ� � نَْت ُمنِْذرٌ  َوَ�ُقوُل ا�َّ

َ
قَْوٍ�  َولُِ�ِّ  إِ�ََّما �

 .]۷[الرعد:  ﴾٧َهادٍ 
ند: چرا یگو یم  افرانکو «از:   است  فار عبارتک  انهیجو زهیست  از مواضع  سوم  اما موضع

: چرا بر او  یعنی» ؟ است  نشده  نازل  پروردگارش  یار از سوکآش  یا امبر نشانهیپ  نیبر ا
  معجزات  ، ھمچون دهینگرد  نازل ، معجز آورده  اتیبا خود از آ  ر از آنچهیغ  یگرید  معجزه

؟  آن  و امثال  و شتر صالح  یموس  یعصا شد، مانند  گر نازلید  امبرانیبر پ  هک  یا یحس
  شدن لی، تبد اد درختیقمر، انق  مانند انشقاق  یا یحس  یھا آنھا نشانه  هک  است  عجب

را   از معجزات  آن  و امثال ص امبریپ  انگشتان  نیاز ب  آب  دنیر، جوشیشمش  عصا به
  هک  بدان  ردند. پسک  درخواست  یدیجد  یھا نشانه  عناد باز ھم  یدند، اما از روید

  آنان  هک » یا تو فقط ھشدار دھنده امبر!یپ  یا«  ستین  ومعجزه  نشانه  آنھا نبودن  لکمش
 ! یندارد. آر  یارتباط  چیتو ھ  به  ار معجزاتکو   یدھ یم وھشدار  میب  دوزخ  را از آتش

  بود، به  شان بر عھده  هکرا   یدھ میانذار و ب  تیمسؤول  یالھ  فرمان  طبق ص رسول خدا
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  یھرقوم  یو برا«دادند   انجام  وجه  نیتر غیبل  و به  سر رسانده  به  لکش  نیوترکین
در   و رشدشان  تیھدا  هک  آنچه  یسو را به  آنان  هک  است  یامبری: پ یعنی » است ییراھنما

 ند.ک یم  ییو راھنما  ، دعوت است آن

رَْحاُم َوَما تَزَْدادُ ﴿
َ
�َْ� َوَما تَغِيُض اْ�

ُ
ُ َ�ْعلَُم َما َ�ِْمُل ُ�ُّ � ٍء ِعنَْدهُ  ا�َّ َوُ�ُّ َ�ْ

 .]۸[الرعد:  ﴾٨بِِمْقَدارٍ 
؛  مضغه ای،  ا علقهی،  فهاز نط »ردیگ یبار م  مکدر ش  یھر زن  هکرا   داند آنچه یخداوند م«
  یو وضع  حال  در چه  نیجن  آن  هک نیو ا  یا شقید ی، از سع ا زشتیبا ی، از ز ا مادهیاز نر 

مراد  »ندیافزا یم  هکرا   اھند و آنچهک یھا م رحم  هکرا   آنچه«داند  یز مین »و«قرار دارد 
  رونیبا ب  رحم  حجم  شدن  مکو   در آن  حمل  فزون  به با رشد رو  رحم  حجم  شیافزا

  یرا گاھیز  است  تعداد بچه  یبا افزون  رحم  حجم  یا مراد، افزونی.  است  از آن  طفل  آمدن
  نیبا سقط جن  آن  یاستک،  رحم  یاستکا مراد از یشود.  یقلو م ا چندیدوقلو   حامل  رحم
ز ین  مانیزا  مدت  ، به رحم  حجم یاستکا ی  یافزون  هک  است  محتمل  . ھمچنان است
نزد او   یزیو ھر چ«  است  یا معجزه امور،  نیاز ا  کیدر ھر   باشد. پس  داشته  یبستگ

و   ثابت  یھا ر و نسبتی، مقاد نیمواز را با  آن أ خداوند  هک »دارد  نیمع  یا اندازه
  را به  آن  یا شده  محاسبه  نظام  بر وفق و  و مقدر نموده  مرتب  شیدر نزد خو  یمعلوم

  یکی،  و حساب  و نظم  ھدفدار با برنامه  یھا دهیپد  نیا  از جمله  هک  است  درآورده  تکحر
 . است  آنان  ضیو ح  حمل  و مدت  زنان  یھا رحم  و حجم  نیجن  نوع  ھم

  فمعار و  علوم  تمام  گستره  هک  است  میرک  قرآن  یمعجز علم  اتیگر از آید  یکی  نیا
  اوشک  یھست  یھا در عرصه  دانشمندان  ھر اندازه  هک  یطور  به  دهیرا در نورد  یتجرب

 . است  هیآ  نیا  یشھود  یھا جلوه  شفک  یآورند، در راستا  دانیم  به  نند و ھر چهک

َهاَدةِ الَْكبُِ� الُْمَتَعالِ ﴿  .]۹[الرعد:  ﴾٩َ�لُِم الَْغيِْب َوالشَّ
  حس  دانیاز م  ھر امر پنھان  یدانا  متعال  ی: خدا یعنی » است  شھادتو   بیغ  یدانا«

  است  یموجود و ھر  ھر معدوم  یا دانای.  است  یو حاضر  ار محسوسکھر آش  یو دانا
، از  شیخو  قاھرانه  سلطه و  و عظمت  با قدرت  یتعال  : حق یعنی » است  بلند مرتبه  بزرگ«

 . استو برتر   ز بزرگیھر چ

َ�َّ الَْقْوَل َوَمْن َجَهَر بِهِ َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّيِْل َوَسارٌِب ﴿
َ
َسَواٌء ِمنُْ�ْم َمْن أ

 .]۱۰[الرعد:  ﴾١٠بِا�ََّهارِ 
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  فاش را  آن  هک یسکبدارد و   را پنھان  از شما سخن  یسک«  یو  در علم » است  سانکی«
  یو  علم  هک  گونه  داند ھمان یند، مک  پنھان  انسان  هکرا   ھر چه  یتعال  حق  پس »گرداند

در   هک یسک«داند  یم »و« دارد  ز احاطهیگرداند، ن یار مکر و شر آشیاو از خ  هک  آنچه  به
د ید  و از عرصه  پنھان  شب  پرده در  هک  یموجودات  به  یتعال  : حق یعنی » است  پنھان  شب

ارا کدر روز آش  هک  یسک«  دارد به  ز احاطهین »و«دارد   و احاطه  چشمھا دورند، علم

  علم  شگاهیدر پ  ھا، ھمه یکیتار  در پرده  ا پنھانیار، کآش  ، موجودات نیبنابرا »ندک  تکحر
 و برابرند.  سانکیدانا   یخدا

و   یرسا، شاف  تینھا  یانیبا ب  یالھ  علم  مالک،  هیآ  سه  نیدر ا  هک  مینک یم  مالحظه
  ، به داناست  یھست  و مفردات  اتیجزئ  ھمه  به  یتعال  حق ! ی. آر است  شده  یمتجل  یافک

،  ار داناستکآش  یایاش  ھمه  و به  نھان  موجودات  هھم  ، به ا داناستیر و حدود اشیمقاد
؛ او  ط استیارھا ـ محکھا وآش انپنھ  انیم  یفرق  گونه  چیھ  یا ـ بیاش  بر ھمه  یو  علم

 ھا.یگر ھا و جلوه درخشش بر  ناظر است  هک ھا چنان یکیتار  بر دل  ناظر است

﴿ ِ ْمرِ ا�َّ
َ
ُ َما  َ�ُ ُمَعّقَِباٌت مِْن َ�ْ�ِ يََديْهِ َوِمْن َخلْفِهِ َ�َْفُظونَُه مِْن أ َ َ� ُ�َغّ�ِ إِنَّ ا�َّ

وا َما ُ �ُْفِسهِمْ  بَِقْوٍ� َح�َّ ُ�َغّ�ِ
َ
ُ بَِقْوٍ� ُسوًءا فََ� َمَردَّ َ�ُ  بِ� َراَد ا�َّ

َ
َوَما لَُهْم مِْن ُدونِهِ  �ذَا أ

 .]۱۱[الرعد:  ﴾١١ِمْن َوالٍ 
 رو و از  شیخدا از پ  فرمان  او را به  هک  ندهیگر آید  کی  یاز پ  است  یاو فرشتگان  یبرا«
  یفرشتگان ، حاالت  ھا در ھمه از انسان  کی: بر ھر  یعنی »نندک یم  ینگھبان  سرش  پشت

  ینگھبان  است  داده  فرمان  شانیا  به أ خداوند  هک  آنچه  او را مطابق  هکاند  گماشته
انسانھا   فرشتگان : یقول  نند. بهک  یچیسرپ  یقادر باشند تا از امر الھ  هک نیا  نند، نهک یم

  یاز امر و أ خدا امر  گر: او را بهید  یقول  نند. بهک یم  ینگھبان  انیجن  بیرا از آس
  فرشتگان  نانیدارند. ا یبرم  دست  یقضا و قدر آمد، از و  چون  ینند ولک یم  ینگھبان

و   جھات  را از ھمه ند و اویآ یم گرید  یبعض  یاز پ  یبعض  هک) اند  حفظه  هک(مالئ  نگھبان
 خود دارند.  یدر نگھبان  جوانب

  در مورد شاھان  یا هیناک  هیآ  نیا ص فرمود:  هک  است  شده  تیرواس   عباس  ابن از
گمارند،  یم خود  ینگھبان  یسر برا  رو و پشت  شیرا از پ  یپاسداران  هک  است  رانیو ام

  هک  از آن  غافل نند؟ک یم  ینگھبان  در برابر امر من  ا از آنانید: آیفرما یم أ خداوند
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  یرا از و  یبد  آن  برگرداندن  توان  ییروین  چی، ھ نمک  را اراده  یا یبد  یسک  به  من  چون
 ».ردکتوانند  ینم  را از او دفع  یزیھرگز چ  ندارد و نگھبانان

 را در روز  و چھار فرشته  را در شب  چھار فرشته  انھر انس  به  منان  یخدا ! یبل
از   شب  اند و فرشتگان سندهینو  و دو تن  نگھبان  از آنان  تندو   هک  است  داده  اختصاص

در   انسان  یدارند، مانند نگھبان  یفیوظا  نگھبان  ند. فرشتگانیآ یروز م  فرشتگان  یپ
اند،  دو تن  فرشتگان  نیا  هک  یالھ  تیو امر و رعا  اذن  به  و حوادث  و روز از مضرات  شب

گر، مأمور حفظ و ید  سر. دو فرشته  از پشت  یگریند و دک یم  یاز جلو او را نگھبان  یکی
و   است  گمارده  یو  راست  جانب  از آنھا به  یکی  هکر و شر انسانند یخ  اعمال  ینگھبان

  راست  دست  سند، فرشتهینو یرام  یو  ، اعمال دو فرشته  نیو ا  چپش  جانب  به  یگرید
  فرشتگان  مجموع  سد. پسینو یبد او رام  ، اعمال چپ  دست  او و فرشته  کین  اعمال

در   هکاند   در شب  روز و چھار فرشته در  ، چھار فرشته ھر انسان  یبرا  لکو مو  گمارده
  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک  باشند. چنان یم  سندهینو  محافظ و دو تن  ، دو تن ھر نوبت

در   ند و ھر دو گروهیآ یم  یدرپ یدر روز پ  یوفرشتگان  در شب  یبر شما فرشتگان: « است
ھمانا با : « است  آمده  یگرید  فیشر  ثیدر حد». شوند... یم جاکیو نماز عصر   نماز صبح

  یقضا  به  رفتن  مگر در ھنگام شوند یھرگز از شما جدا نم  هکھستند   یسانکشما 
 ».دیبدار  شان ید و گرامینکا یح  از آنان  . پس جماع  و در ھنگام  حاجت

  یتا وقت«  تیو عاف  از نعمت »دھد یر نمییرا تغ  یقوم  خداوند حال  قتیدر حق«

 را  یپروردگار نعمت  پس »ر دھندییتغ« أ خدا  از طاعت »دارند  ھایشان دلدر   آنچه  آنان
از   رشیدر ضم  هکرا   ، آنچه قوم  ند تا آنک ینم  ، سلب است  داشته  یارزان  یبر قوم  هک
  هک  است  ینعمت  فرشتگان  یر ندھد لذا حفظ و نگھداریی، تغ است  کین  ر و اعمالیخ

  و چون«ند ک یم  را دگرگون  شر، آن  سوی بهھا  نفس  شدن  دگرگون  در ھنگام أل  یخدا

  چیھ  پس«را   یعذاب و  یو نابود  بی: آس یعنی »را بخواھد  یا یبد  یقوم  یخداوند برا

  : چون است  نیا  یمعن  یقول  ندارد. به  یبرگردان  چی: ھ یعنی » ستین  آن  یراب  یبرگشت
نند یند تا بال را برگزک یم ورکرا   ھایشان دلند، ک  اراده  یا یبد  یقوم  یبرا أ خداوند

  آورد و چون  سامان  را به  اروبارشانک  هک » ستین  یار سازک  چیبجز او ھ  آنان  یو برا«
 أل  یخدا  از طاعت  ، تحول نیبنابرا ند.ک  دفع  را از آنان  یالھ  برند، عذاب  پناه  شسوی به
  رنج  سوی به  شی، از آسا بتیمص  سوی به  از نعمت  ؛ تحول تی، در نھا یو  تیمعص  یسو به
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  خود نگاه  در پناه  کمھل  ورطه  نیما را از ا أل  یخدا  هکـ   است  ذلت  سوی به  و از عزت
 دارد.

َحاَب ا�َِّقاَل ﴿ ِي يُرِ�ُ�ُم الَْ�َْق َخوْفًا َوَطَمًعا َوُ�نِْشُئ السَّ  .]۱۲[الرعد:  ﴾١٢ُهَو ا�َّ
 د.ید بندید و امیتا بترس »اندینما یشما م  د بهیو ام  میب  یرا برا  برق  هک آن  و اوست«
شود  یم  باران  آمدن فرود  نگران  ، دل رعدوبرق  با مشاھده  هک  مسافر است  یبرا  ترس

  نزول  ند، بهیرابب  برق  چون  هک  است  میمق  ید برایگردد اما ام یم  یمتأذ  را او از بارانیز
در   هک  یآب  سبب به  هک »گرانبار را  یابرھا«  هک  آن  اوست »و«شود  یدوار میام  باران

 ».ندک یدار میپد«، گرانبارند  آنھاست

َواِعَق َ�ُيِصيُب بَِها َمْن َو�َُسّبُِح الرَّْعُد ﴿ ِ َوالَْمَ��َِكُة ِمْن ِخيَفتِهِ َوُ�رِْسُل الصَّ ِ�َْمِده
ِ َوُهَو َشِديُد الِْمَحالِ   .]۱۳[الرعد:  ﴾١٣�ََشاُء وَُهْم ُ�َادِلُوَن ِ� ا�َّ

رعد را   خداوند متعال  هکوجود ندارد   از آن  یمانع »دیگو یم  حیحمد او تسب  رعد به«
:  یقول  . به است أ خداوند  و قدرت  رعد، شاھد عظمت  بیمھ  یرا صدایآورد ز  نطق  به

ز ین  و فرشتگان«ند ک  نطق  هک آن یب ، است أ خداوند  قدرت  به  یو  یرعد، گواھ  حیتسب
از  »را بخواھد  هکفرستد و با آنھا ھر  یم ھا را و صاعقه«ند یگو یم  حشیتسب »او  میاز ب

  آنان  هک  یحال در«ند ک یاو را نابود م  گونه نیبد و »دھد یقرار م  اصابتمورد «  خلقش

: أ ر خداوندک. م ر استک: م محال » است  دالمحالینند و او شدک یم  خدا مجادله  درباره
 باشد.  آن  مستحق  هک  است  یسک ھر  به  یو بد  یناخوش  رساندن
 از  یسک  یسو را به  یمرد ص خدا  د: رسولیگو یم  هیآ  نزول  سبب  انیر در بیثک ابن
  آن ».فراخوان  من  یسو برو و او را به«فرمودند:   فرستاده  آن  به  فرستاده  عرب  فراعنه

  بردر پاسخکمت  فرعون  خوانند. آن یتو را فرام ص خدا  : رسول او گفت  و به  مرد رفت
ا از ی،  ا از نقرهی، او از طالست ای؟ آ ستیچ أ و خدا  ستیکخدا   : مگر رسول گفت  یو

شما   به  من ا ! ارسولی:  گفت  شانیا  و به  بازگشت ص خدا  مرد نزد رسول  ؟ آن سرب
  و او در پاسخم  د، رفتمیگو  را اجابت  یدعوت  نیچن  هک  است  تر از آن شکاو سر  هک  گفتم

و   فرستادند، او رفت  شسوی بهاو را  بار دوم  یبرا ص خدا  . رسول گفت  و چنان  نیچن
 ص خدا  رسول  فرستاده  هک  ییاثنا در  د. بار سومیشن  یپاسخ  نیچن  یز از ویبار ن  نیا

  منش  مرد فرعون  را بر سر آن  یابر أل  یخدا  وگو بود، ناگھان گفت  در حال  یبا و
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فرود آمد و   سرش  د و بر فرقیجھ  یا صاعقه  واز آن  گرفت  دنیفرستاد، آن ابر غر
  سبب  انیفرمود. در ب  را نازل  مهیرک  هیآ  نیا أل  یخدا  هکبود   رد. ھمانک  نابودش

 . است  ز آمدهین  یگرید  اتی، روا هیآ  نیا  نزول
دند یشن یرعد را م  یصدا  چون ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

واعفنا  وال تهلكنا بعذابك ال تقتلنا بغضبك ا�«: گفتند یدند، مید یرا م  صاعقه  وبرق

نھا ما را یاز ا و قبل   نکن  خود ھالك  ، با عذاب خود نکش  ما را با غضب ا!یبار خدا« .»ذلك قبل

در  ص خدا  رسول  هکند ک یم  تیروا س  عباس از ابن  یطبران  . ھمچنان»بخش  تیعاف
را رعد بر ید زینکاد ی را أ د، خدایدیرعد را شن  یصدا  چون«فرمودند:   فیشر  ثیحد
  رعد و برق  تیرؤ  ھنگام در  هیدو آ  نیا  لذا خواندن». ندک ینم  اصابت أ ر خداکذا

  رسول  چون  هک  است  آمده س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن است  سنت

الرعد  يسبح من سبحان«خواندند:  یرا م  هیآ  نیدند، ایشن یرعد را م  یصدا ص خدا

و   یحمد و  رعد به  هک  ییا خداکپا :قدير ءيش كل عىلوهو  خيفته من ئكةواملال بحمده
فرمودند:   سپس». ز تواناستیچ  و او بر ھمه ندیگو یم  حیتسب  یو  میز از بین  فرشتگان

و از ». است  بر من  یو  تیرد، دک  بر او اصابت  صاعقه دعا را خواند و باز  نیا  یسکاگر «
در   دهیپد  نیا  رد پسیگ یم  انتقام  با آن أل  یخدا  هک  است  ینقمت  صاعقه  هکآنجا 

  هک  یھنگام: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک شود. چنان یم  ار واقعیبس  آخرالزمان
 ».شود... یار میھا بس صاعقه شود،  کینزد  امتیق

يْهِ  َ�ُ َدْعَوةُ اْ�َقِّ ﴿ ٍء إِ�َّ َكَباِسِط َكفَّ ِيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِهِ َ� �َْستَِجيُبوَن لَُهْم �َِ�ْ َوا�َّ
 .]۱۴[الرعد:  ﴾١٤َوَما ُدَ�ُء الَْ�فِرِ�َن إِ�َّ ِ� َضَ�لٍ  إَِ� الَْماءِ ِ�َبْلَُغ فَاهُ َوَما ُهَو بَِبالِغِهِ 

  اله ال  یعنی  حق  لمهک،  حق  دعوت«د: یگو یم س  عباس ابن » اوست  یبرا  حق  دعوت«

بخوانند   یگانگی  او را به  هک  یو  خلق  بر عھده  است أ خدا  ی: برا یعنی». است اهللا اال
د: یگو یم» حق دعوت«ر یدر تفس  یانکشو  گردانند. امام  او خالص  یرا برا  شیخو  نیو د

  بارگاه  به  انسان  یدعا از  است  عبارت  و آن  است  سبحان  یخدا  از آن  حق  یدعا  یعنی«
  یاری  گر بهید  یسک  سبحان  یجز خدا  حال  نیرا در ایز  میو ب  ترس  در ھنگام  یالھ

  اجابت  قادر به  یتعال  حق ، فقط یماد  اسباب  انقطاع  در ھنگام  هکشود چرا  ینم  خوانده
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  او را به  گمان یبخواند، ب  حال  نیاو را در ا  هک  یسک  . پس است  درمانده  انسان  گفتن
  آنان  به  یجواب  وجه  چیھ خوانند، به یجز خدا را م  هک  یسانکو «». است  خوانده  حق

  خوانند و پرستش یم  سبحان  یخدا آنھا را بجز  انکمشر  هک  یانی: خدا یعنی »دھند ینم
باشد ـ   هک  ـ ھر چه  شانیھا خواسته از  یا خواسته  چیھ  به  یپاسخ  چینند، ھک یم

برسد   دھانش  به  د تا آبیبگشا  آب  یسو به را  دو دستش  هک  یسکمگر مانند «دھند  ینم

در   شیخو  پرستشگران  به  انی: خدا یعنی » ستین  او رسنده  به«  آب » ھرگز آن  هک  یدرحال
دو   هک  یسک  یبرا  آب  دادن  دھند مگر مانند پاسخ ینم  یپاسخ  چیھ  شانیدعاھا

  تکحر  دوردست  از ھمان  خواھد تا آب یو م  نموده دراز  آن  یسو را از دور به  دوستش
دھد  ینم  شخص  نیا  به  یپاسخ  چیھ  آب  هک  است  یعیطب او برساند،  ند و خود را بهک
را   یو  خواسته  هک  ستیند و قادر نک ینم  اسخود احس  را به  شخص  از آنین  را آبیز

اند  شده  هیتشب  یسک  خوانند، به یرا م  و مردگان  بتان  هک  یسانک : یقول  د. بهیگو  اجابت
  و از آن  دراز نموده  آب  چاه  یسو ، به یو دلو  سمانیر  ار بودنکدر   را بدون  دستش  هک

  ھدر و باطل  افرانک  ی: دعا یعنی » ستین  یدگیفا یجز در ب  افرانک  یو دعا« طلبد یم  آب
 بخشد. ینم  یسود  حالشان  به  از وجوه  یوجھ  چیھ  دعا به  نیرا ایز  است و نابود

َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َمن َو� �﴿  ٱوَ  لسَّ
َ
 ﴾١٥َصاِل۩�ٱوَ  ُغُدّوِ لۡ بِٱ َوِظَ�ٰلُُهم َوَ�ۡرٗها ٗ� َطوۡ  �ِض ۡ�

 .]۱۵[الرعد: 
 »ندک یم  ـ سجده  و ناخواھان  خدا ـ خواھان  یبرا  است  نیھا و زم در آسمان  هکو ھر «

و   صحت  به  یامر و  پروردگار، چون  مکاد در برابر امر و حیتعبد و انق  سجده  به
  رغبتو  رضا  به  سجده  نیا  ، چه شان یو فقر و توانگر  شان و مرگ  ی، زندگ شانیماریب

  مانند سجده ؛ تیراھک  یو از رو  ناخواسته  و چه  و مؤمنان  فرشتگان  باشد؛ مانند سجده
  یھا سنت آنھا به  یاجبار  بودن  میا تسلیھا و تنگناھا،  یدر سخت  و منافقان  افرانک

ر یشمش  ترس و از  و ضرورت  یسخت  در حاالت  طور ناخواسته فار بهکرا یز  یمسلط الھ
خود منقاد   دلخواه  به  مؤمنان  هک نھند چنان یم  گردن أل  یخدا  مکح  ، به انمجاھد

  به  شانیھا هیو سا«نند ک یم  دھد، عبادت  فرمان  آنان  به  هک  گونه را آن  یتعال  ند و حقیاو

 ند وک یم  او را دنبال  هک  است  انسان  هی: سا مراد از آن »نندک یم  سجده  و شام  صبح  وقت
  انسان  چون  هک  یا گونه  ، به شده  داده قرار  سجده  أتیدر ھ أ خدا  فرمان  به  هیسا  نیا
  ساخت  را مخصوص  و شام  افتد. صبح یم  نیبر زم  سجده  حال  به  یو  هیستد، سایا یم
، »غداه»  . غدو: جمع است  شتر مشخصیب ، دو وقت  نیدر ا  هیسا  بودن  انیرا نمایز
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بعد از عصر تا   از وقت  ، عبارت»لیاص»  : جمع آصال  هک چنان  روز است  از اول  عبارت
 . است  غروب  ھنگام

﴿ ُ رِْض قُِل ا�َّ
َ
َماَواِت َواْ� ْوِ�َاَء َ� َ�ْملُِكوَن  قُْل َمْن َربُّ السَّ

َ
َْذُ�ْم ِمْن ُدونِهِ أ فَا�َّ

َ
قُْل أ

ا �ُْفِسهِْم َ�ْفًعا َوَ� َ�ًّ
َ
لَُماُت قُْل هَ  ِ� ْم َهْل �َْسَتوِي الظُّ

َ
ْ�َ� َواْ�َِصُ� أ

َ
ْل �َْسَتوِي اْ�

َ�َء َخلَُقوا َكَخلْقِهِ فَتََشابََه اْ�َلُْق َعلَيِْهمْ  َوا�ُّورُ  َ�ُ ِ ْم َجَعلُوا ِ�َّ
َ
ٍء  أ ْ�َ ِ

ُ َخالُِق ُ�ّ قُِل ا�َّ
ارُ   .]۱۶[الرعد:  ﴾١٦َوُهَو الَْواِحُد الَْقهَّ

 بگو: پروردگار«ند: ک  فار سؤالکداد تا از   فرمان  امبرشیپ  به  سبحان  یخدا  سپس
پروردگار   ییگو  پس »بگو: خدا« خود فرمود:  درنگ یب  گاه آن» ؟ ستیک  نیھا و زم آسمان

  نندهیآفر أ خداوند  هکامر   نیا  به  هکفار مکرا یرد زک  تیاکح  و باور خود آنان  از پاسخ
  دهیعق  : ھرگاه یعنی »دیا گرفته  یا بجز او سرورانیآ  بگو: پس«، مقر و معتقد بودند  است

و   جز او سروران  هک  است  شده  چه شما را  پس  است  نندهیآفر أل  یخدا  هکد یدار
  : آن یعنی »ستند؟ین  یانیسودو ز  کمال  خود ھم  یبرا  هک«د یا گرفته  یسرپرستان

سود   را ندارند تا از آن  یار سودیاخت  خود ھم  یبرا  هکعاجز و ناتوانند   چنان  سرورانتان
را از   انیز  ا آنیبرسانند،   یانیز  شیرخویغ  به  با آن  هکندارند   را ھم  یانیار زیبرند و اخت
د در یرا دار  انید سود و زیام  ناتوان  انیخدا  نیشما از ا  چگونه  نند پسک  خود دفع

ا برابرند یبگو: آ«ستند؟ ین  انیسود و ز  نیا  کمال  خود ھم  یبرا  یحت  آنان  هک یحال

؟  موحد است  انسان  هکخود   نیدر د» نایو ب»  افراستک  انسان  هکخود   نیدر د »نایناب
  نیا  به  ی، و دوم خود جاھل  یھا تیلفکو م  واجبات  به  یرا اولیستند زیقطعا برابر ن

 ! ھرگز نه »برابرند؟«  مانیفر و اک:  یعنی »و نور  ا ظلماتیا آی«  داناست  و الزامات  واجبات
،  جهیدر نت  اند پس دهیخدا آفر  دنیمانند آفر  هکاند  ردهکمقرر   یانکیخدا شر  یا مگر برای«

اند  را گرفته  ییاکشر أ خدا  یا برای: آ یعنی »؟ است  شده  مشتبه  برآنان  نشیدو آفر  نیا
شود و بناچار   مشتبه  بر آنان  نشی، امر آفر جهیباشند تا در نت  نندهیآفر او  ھمچون  هک

  ، سزاوار پرستش نیا گرند بنابر نشیآفر أ خدا  ز ھمچونین  گروه  نیند: ایبگو
  یخدا  یآنھا برا  هکبل  ستین  نیھرگز چن ! ؟ نه است  او سزاوار آن  هک باشند چنان یم

  آن  خود برانجام  انسان  هک  بر آنچه  یعاجز و ناتوانند و حت  هکاند  گرفته  ییاکشر  سبحان
  چگونه  ؛ پس تواناست  آن  به  برحق  ندهنیآفر  هک  آنچه  رسد به  ستند چهی، توانا ن قادر است

ر یغ  یا نندهیآفر  پس » است  یزیھرچ  نندهیبگو: خدا آفر«؟  است  شده  مشتبه  ار برآنانک
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  هک یباشد درحال  داشته  در عبادت  یکیشر  یتعال  حق  هک نی، ا نیاو وجود ندارد بنابرا از
 »قھار  گانهی  اوست و«  ستین  و معقول  یبا منطق  وجه  چیھ  ندارد، به  یکیشر  نشیدر آفر

  یو عظمت  شأن  نیچنھرکس   پس  است  فرمان  ، مقھور و تحت ھست  ر او ھر چهیو غ
 باشد. یم  و اطاعت  باشد، فقط او سزاوار پرستش  داشته

خداوند   مخلوق  ھمه  بندگان  افعال  هک نیا اند بر ردهک  استدالل  هیآ  نیبا ا  سنت  اھل
  و حق  است» ء یش«او   را فعلیز  ستین  شیخو  فعل  خود خالق  و بنده  است  متعال

و   عمل ، ھمانا است  انسان  توان  در حوزه  آنچه  پس  است» ء یش«ھر   خالق  یتعال
 . شتر از آنیب  ، نه است  دهیآفر  شیبرا أ خداوند  هک  است  یزیچ  انتخاب

يُْل َزَ�ًدا َرا�ًِيا﴿ ْودِيٌَة بَِقَدرَِها فَاْحَتَمَل السَّ
َ
َماءِ َماًء فََسالَْت أ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
ا  � َوِممَّ

ْو َمَتاٍع َزَ�ٌد ِمثْلُهُ يُوقُِدوَن َعلَيْ 
َ
ُ اْ�َقَّ َواْ�َاِطَل  هِ ِ� ا�َّارِ ابْتَِغاَء ِحلَْيٍة أ  َكَذلَِك يَْ�ُِب ا�َّ

�َُد َ�يَْذَهُب ُجَفاءً  ا الزَّ مَّ
َ
رِْض  فَأ

َ
ا َما َ�نَْفُع ا�َّاَس َ�َيْمُكُث ِ� اْ� مَّ

َ
ُ  َوأ َكَذلَِك يَْ�ُِب ا�َّ

ْمَثاَل 
َ
 .]۱۷: [الرعد ﴾١٧اْ�

 : آبیعنی »شدند  روان  ییھا رودخانه  فروفرستاد پس  یآب  از آسمان  هکھمو «
  مک  آب بود،  کوچک  اگر رودخانه  پس » خودشان  شیگنجا  اندازه  به«شد   ھا روان رودخانه

  نزول أ خداوند ، هیآ  نی. در ا گشت  روان  ار در آنیبس  بود، آب  بزرگ  و اگر رودخانه
  هیدلھا تشب  ھا را به رودخانه ، و باران  نزول  ، به است  انیو ب  تیھدا  جامع  هکرا   قرآن

از   یاند و برخ و فراخ  ، بزرگ دانش ر ویخ  گنجاندن  یاز دلھا برا  یبرخ  پس  است  ردهک
  متکر و حیخ  گنجاندن  یبرا  یچندان  عرصه  بوده  کوچکو   تنگ  آن  آنھا برخالف

  لیس  یبر رو  د باال آمدهیسپ  فکزبد:  » برداشت خود  یبلند رو  یفک  لیو س«ندارند 
  یمعدن  از اجسام »گدازند یم  در آتش  و از آنچه«  آب  یبررو  : بلند و باال آمده ی. راب است

و   نتیز  انبد  هک  طال و نقره  چون  یورآالتیز  آوردن  دست به  یبرا : یعنی»  هیرایپ  طلب  به«
و   و مس  و برنج  از آھن  هک  ییھا و ابزارھا ظرف  چون » ییاالک  طلب  ا بهی« نندک یم  شیآرا

و   آالت آھن  نیا  گداخته  یرا بر رویز »دیآ یبر م  مانند آن  یفک«سازند  یم  سرب
  و باطل  حق  یخداوند برا«د یآ یم  رونیآنھا ب  و فضالت  کو خا  یدیاز پل  یفکز، ین  فلزات

 را بر  فک،  لی: س یعنی »رود یم  انیاز م  افتاده  رونی، ب فک  زند؛ اما آن یم  مثل  نیچن نیا
قرار   نیرود و در زم یم  انیاز م  شده  کخش  فک  آن  جهیافگند و در نت یم  نیزم  یرو
از   نه  افگنده  رونیب  را به  معادن  مذاب  یھا گداخته  فکصنعتگر،   گونه نیرد. ھمیگ ینم
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اما «شود  ینابود م  هک  باطل  است  نیھمچن  . پس یاال و ابزارک  سازد و نه یم  یوریز  آن
  یبر رو  پس«  یمعدن  خالص  یھا و گداخته  صاف  از آب »رساند یسود م  مردم  به  آنچه

و   نیزم  عروق  به  آب  هک  سان نیبد رد،یگ یقرار م  نی: در زم یعنی »ماند یم  یباق  نیزم
شود و مواد  یم  مردم  یریگ و بھره  انتفاع  هی، ما جهینت و در  ر شدهیسراز  آن  یبافتھا
و ابزار   وراتیز  صورت به  یگر ختهیر و  یزرگر  یھا ارگاهکز در ین  یمعدن  اجسام  مذاب
 . حق  مثل  است  نیند و ایآ ید در میارآمد و مفک  آالت

 در  از آن  هک  است  یآب  ، مانند مثل مانیا  و منافع  اش دهیعق و  مؤمن  مثل  پس
  یبردار بھره  زنده  موجودات  و طراوت  اتیح  سبکو   نیزم  و درختان  اھانیگ  اندنیرو
در   هک  است  یر جواھر و فلزاتیو سا  طال و نقره  ھمانند منفعت  آن  شود و منفعت یم

  هک  است  یفک ، ھمانند فرشکافر و ک  رند. اما مثلیگ یقرار م  مردم  یریگ بھره  معرض
جوھر طال و  از  آتش  هک  است  یگرید  یھا یدیو پل  آھن  یدیپل  رود و بسان یبرباد م

  دانھا افگنده  زباله  رود و به یم  نیاز ب  نخورده  یدرد  چیھ  افگند و به یم  رونیب  به  نقره
،  بیعج  زدن  مثل  نیمانند ا  : به یعنی »زند یم  نیچن  نیھا را ا خداوند مثل«شود  یم

  دو مثل  منافقان  یبرا »بقره«  در سوره  هک زند. چنان یمثلھا م  یدر ھر باب أ خداوند
در   نید ـ ھمچنیآ یم  آن  انیب  هکـ   زده  فار دو مثلک  یبرا» نور»  و در سوره  زده

 گر.ید  یھا سوره
  زنده ـ در  مانیو ا  قتیحق  گاه ینور و تجل  المک  نیـ ا  میرک  قرآن  مثل  هک نیا  خالصه

  معدن ند و مانندک یم  زنده  آن  از مردن  را پس  نیزم  هک  است  یدلھا، مانند آب  ردنک
فر و ک ند. اماک یم  نیتأم  مردم  یرا برا  یاریبس  منافع  هک  است  یشیآال یو ب  خالص

از   برآمده سود و ثمر یب  یدیو پل  ا غشی  آب  یرو  فک، ھمانند  انکمشر  باطل  دهیعق
 . است  معادن

  حال ص خدا  رسول  هک . چنان است  آمده  یمشابھ  یھا ز مثلین  در سنت
بر   آب  هکاند  ردهک  هیتشب  ینیزم  مختلف  نمونه  سه  حال  خود را به  از سنت  رانیگ بھره

 ص خدا  از رسول س  یاشعر  یابوموس  تیروا  به  فیشر  ثیر حدد؛ دیآ یآنھا فرودم
  مبعوث  مرا بر آن أ خداوند  هکـ   و علم  تیـ از ھدا  آنچه  مثل  قتیدر حق: « است  آمده

را   ، آب نیزم  از آن  یبخش  د پسیآ یفرود م  نیبر زم  هک  است  یباران  ، مانند مثل ردهک
  ک، خش از آن  یبخش اند ویرو یم  فراوان  و علف  اهیگ  جهیدرنتند و ک یم  و جذب  رفتهیپذ

  از آن  مردم  جهینت دارد و در یم  خود نگه  یو بر رو  ردهکن  را جذب  آب  هک  است  و سخت
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نند ک یار مکو شتکو   یاریو آب  خودنوشانده  واناتیح  نوشند و به یشوند؛ م یمند م بھره
  یآب  نه  هک  یطور ، به است  و ھامون  دشت  هکد یآ یفرودم  ینیزمبر   آب  از آن  یبخش  یول

  نیدر د  هک  یسک  مثل  است  نیا  اند. پسیرو یرا م  یاھیگ  دارد و نه یم  را در خود نگه
،  مند ساخته و بھره  ختهیبرانگ  مرا بدان  هک  او را از آنچه أل  یو خدا  شده  هیفق أ خدا
آموزاند.  یم  ھم  گرانید  داند و به یخود م  یسک  نی. چن است  دهیمند گردان بھره

  هکرا  أل  یخدا  تیو ھدا  فراشتهیبرن  آن  یبرا  یسر  هک  یسک  مثل  است  نیا  نیھمچن
 ».ردیپذ ی، نم ام شده  فرستاده  بدان

ِيَن اْستََجابُوا لَِرّ�ِِهُم اْ�ُْسَ� ﴿ ِيَن لَْم �َْستَِجيبُ  لِ�َّ رِْض َوا�َّ
َ
نَّ لَُهْم َما ِ� اْ�

َ
وا َ�ُ لَْو أ

َواُهْم َجَهنَّمُ  َ�ِيًعا َوِمثْلَُه َمَعُه َ�ْ�َتَدْوا بِهِ 
ْ
ولَ�َِك لَُهْم ُسوُء اْ�َِساِب َوَمأ

ُ
َو�ِئَْس  أ

 .]۱۸[الرعد:  ﴾١٨الِْمَهادُ 
  یگانگی  یسو بهرا   شانیا  هک  گاه آن »اند ردهک  را اجابت  پروردگارشان  هک  یسانک  یبرا«

  بس  یپاداش : یعنی » است  یحسن«فراخواند   شیھا برنامه  به  ا و عملیانب  قیخود و تصد
:  یعنی »اند ردهکن  را اجابت  یو  هک  یسانکو «  است  نیبر  ھمانا بھشت  هک  و استکین
و   از انواع » است  نیزم در  اگر سراسر آنچه«اند  ردهکرا رد   یتعال  حق  دعوت  هک  یسانک

  نیدر زم  مانند سراسر آنچه : یعنی »باشند  را با خود داشته  و مانند آن«  اموال  اصناف
  ی: برا یعنی »د خودیبازخر  یرا برا قطعا آن«باشد   شود و از آنان  مهیضم  آن  ز بهی، ن است

 »خواھند داد«دارند  قرار  در آن  هک  امتیق روز  میعظ  و ھول  بزرگ  عذاب  ردنک  برطرف
  آن«  هکنخواھدشد بل  رفتهیھرگز پذ  باشد ـ از آنان  در توانشان  ھم  نیاگر ا  اما ـ برفرض

اند  ردهکن  و او را اجابت  گرفته  دهیرا نشن  پروردگارشان  یندا  هک  یسانک:  یعنی » گروه
  شخص  هک  است  آن  حساب  ی. سخت آخرت  یدر سرا » است  حساب  یسخت  آنان  یبرا«

نشود   دهیآمرز  ز از گناھانشیچ  چیرد و ھیقرار گ  مورد محاسبه  گناھانش  لکبرابر  در
  یگاھیبدجا  و چه«  است  شانیو مأوا  نکمس  : دوزخ یعنی » است  در دوزخ  شانیو جا«

 شوند. یمستقر م  در آن  هک  دوزخ » است

نْزَِل ﴿
ُ
َما � َّ�

َ
َ�َمْن َ�ْعلَُم �

َ
ْ�َ� أ

َ
ولُو  إَِ�َْك ِمْن َرّ�َِك اْ�َقُّ َكَمْن ُهَو أ

ُ
ُر أ إِ�ََّما َ�َتَذكَّ

ْ�َاِب 
َ
 .]۱۹[الرعد:  ﴾١٩اْ�

  کش چیو ھ » است  حق  شده  تو نازل  به  پروردگارت  یاز سو  داند آنچه یم  هک  یسکا یآ«
را   قتیحق  نیلذا ا  وردلکو  » ناستیناب  هک  است  یسکمانند «  ستین  در آن  یا و شبھه
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اما  »رندیپذ یم پند  هک«برترند   یخردھا  : صاحبان یعنی »فقط خردمندانند«داند؟  ینم
 . ناستی، ناب رفتینپذ پندھرکس  رند ویپذ یاند، پند نم بھره یب  سالم  یاز خرد  هک  آنان

و   اوصاف  به ند و در آغازک یم  انیرا ب  ھر دو گروه  یھا یژگیو  سبحان یخدا  سپس
 د: یفرما یم  پرداخته  حق  اھل  یھا یژگیو

ِ َوَ� َ�نُْقُضوَن الِْميَثاَق ﴿ ِيَن يُوفُوَن بَِعْهِد ا�َّ  .]۲۰[الرعد:  ﴾٢٠ا�َّ
،  شیخو خود و پروردگار  انیم  هک  ییمانھایپ  : به یعنی »عھد خدا  به  هک  یسانک  ھمان«

  هک» او را  مانینند و پک یوفا م«اند  ـ بسته أ خدا  نام بهـ   گر بندگانیخود و د  انیا می
  مکد و مستحکمؤ د،یکتأ  یھا غهیاز ص  آن  را با سوگند و امثال  و آن  ردهک  بر خود الزام

رد، یبگ  گردن  ا بهیگرداند   بر خود واجب  بنده  هکرا   و ھرآنچه» نندکش ینم«اند  ساخته
  : وفا به حق  اھل  وصف  نینخست  شود. پس یم» ثاقیم»  شاملز ین  نذر و مانند آن  چون

 . عھد است

ِيَن ﴿  وستنشیپ  را خدا به  آنچه  هک  و آنان«:  است  نیا  حق  اھل  وصف  نیدوم َوا�َّ
ْن يُوَصَل َوَ�ْخَشْوَن َر�َُّهْم َوَ�َخافُوَن ُسوَء اْ�َِسابِ 

َ
ُ بِهِ أ َمَر ا�َّ

َ
لرعد: [ا ﴾٢١يَِصلُوَن َما أ

۲۱[. 

 س  انس  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد رحم  صله  ھمچون »وندندیپ ی، م داده  فرمان
  توسعه  دارد تا در رزقش  دوست  هک  یسک«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک است  آمده
 ».ونددیخود را بپ  د رحمیشود، با  یطوالن  عمرش  مانده یشودو باق  داده

را   آنان  هک  یترس »ترسند یم  شیو از پروردگار خو«:  است  نیا  حق  اھل  وصف  نیسوم
  با شناخت  هک  است  ی: ترس هیدارد. خش یوام  از محرمات  و اجتناب  شان فیالکت  بر انجام

 باشد.  ترسد، ھمراه یاز او م  انسان  هک  یسک
:  سخت  حساب »ترسند یم  حساب  یو از سخت« : است  نیا  حق  اھل  وصف  نیچھارم

و   هیقض  و اطراف  جوانب  در ھمه  و تجسس  و دقت  یبا بررس  ھمراه  است  یحساب
رد، یقرار گ  اوشکو   ییجو یمورد پ  در حساب  هک  یسکلذا   در آن  ییجو یو پ  مناقشه

  حق  اھل  از اوصاف  یکی،  نیشود. بنابرا یفر روبرو میک  د و لذا بهیبرآ  آن  تواند از پس ینم
  با خود محاسبه رند،یقرار گ  یا محاسبه  نیمورد چن  هک  از آن  قبل  هک  است  نیا
 نند.ک یم
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ا ﴿ ا َرزَْ�َناُهْم ِ�ًّ �َْفُقوا مِمَّ
َ
َ�ةَ َو� قَاُموا الصَّ

َ
وا ابْتَِغاَء وَْجهِ َرّ�ِِهْم َوأ ِيَن َصَ�ُ َوا�َّ

ّيِئََة  ارِ وََعَ��َِيًة َو�َْدرَُءوَن بِاْ�ََسَنةِ السَّ ولَ�َِك لَُهْم ُ�ْقَ� ا�َّ
ُ
 .]۲۲[الرعد:  ﴾٢٢أ

  پروردگارشان  یخشنود  طلب  یبرا  هک  یسانکو «:  است  نیا  حق  اھل  وصف  نیپنجم

و   یو  محرمات از  ییبایک، شأ خدا  بر طاعت  ییبایکمراد: ش »ردندک  ییبایکش
 . است  یو  کدردآور و المنا  بر مقدرات  ییبایکش

  اوقات را در  : آن یعنی» و نماز را برپا داشتند«:  است  نیا  حق  اھل  وصف  نیششم
  با خشوع  ھمراه ، ردهک  را مشروع  آن أ خداوند  هک  یانکو ار  آداب  وفق بر  آن  مخصوص
 نند.ک یادا م  و اخالص
  اتکز لذا »ردندک  ، انفاق میداد  شانیروز  و از آنچه«:  است  نیا  حق  اھل  وصف  نیھفتم
در «اند  ردهک  و انفاق  ، بذل است  ا مستحبی  واجب  هک  ییو در جا  ردهکرا ادا   اموالشان

اقتدا   شانیا  ز بهین  گرانیتا د  یطور علن به »اراکو آش«  یو پنھان  هیطور خف به » نھان
 . فرض  اتکزدر   آن  ار دادنکو آش  است  افضل  نفل  در صدقات  صدقه  دادن  نند. پنھانک

  ی: بد یعنی »نندک یم  دفع  یکیرا با ن  یو بد«:  است  نیا  حق  اھل  وصف  نیھشتم
بد   ا عملینند، ک یم  دفع  یو  به  یکیو ن  ، با احسان است  ردهکبد   شانیا  به  هکرا   یسک

  به  موصوف » گروه  آن«نند ک یم  دفع  را با توبه  ا گناهیدھند،  یم  پاسخ  صالح  را با عمل
  راست  شانیا : یعنی » یسرا  آن  خوش  فرجام  راست  شانیا«  اد شدهی  صفات

  ا و بهیدن  یسرا  کین  ز فرجامیو ن  بھشت  و دربرگرفتن  آخرت  یسرا  یسرانجام کین
 . نیزم  بردن  راثیم

ْزَواِجهِْم َوُذّرِ�َّاتِِهمْ َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُوَ�َها َوَمْن َصلََح ِمْن آبَا�ِِهْم ﴿
َ
َوالَْمَ��َِكُة  َوأ

ِ بَاٍب 
 .]۲۳[الرعد:  ﴾٢٣يَْدُخلُوَن َعلَيِْهْم ِمْن ُ�ّ

در   آن  اھل  هک  ییبھشتھا» شوند یوارد م  درآن  هک  عدن  یھا بھشت  ھمان«
  اقامت  یامعن  : لغتا به شوند. عدن ینم  وچاندهکاصال   و از آن  داشته  یشگیھم  اقامت  آن

  است  شده  یمعن» یندگیپا  یبھشتھا»  به »عدن  جنات«االسرار،  شفکر ی. در تفس است
ر کذ  بیتغل  از باب  پدران »ار باشدکوکین  هک  شان از پدران  هکھر «  شود در آن یوارد م »و«

  : ھم یعنی » شان فرزندان و  شان و زنان«شود  یز مین  مادران  شامل  عبارت  نیاند و ا شده
  و مادران  ، پدران آنان  داشتیگرام  یبرا  شوند و ھم یوارد م  عدن  یبھشتھا  به  خودشان
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،  زانیو عز  دار دوستانیشوند تا با د یم  ساخته  ملحق  شانیا  به  شان و فرزندان  و زنان
 برخوردار گردند.  شیآسا  مالکو از   افتهی  تمام  و آرامش  انس
  یبرتر علو و  انسان  ، درجه انکین  یکیو نزد  با شفاعت  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا

از   هک  است  بر آن  لیو...) دل  ار باشد از پدرانکوکین  هک: (ھر جمله  هک ابد چنانی یم
  هک نیا  و صرف ار باشندکوکین  هکشوند  یم  وارد بھشت  یسانک، فقط  گروه  نیا  انکینزد

  یافکباشد ـ   صالح خود  هکآن یباشد ـ ب  گروه  از آن  یسکا فرزند ی  نا زی، پدر  شخص
. در  است  یالزام  یشرط زین  ، شرط صالح شانیا  به  بودن  کیبا نزد  ھمراه  هکبل  ستین

 ل  فاطمه  به  شان وفات یماریدر ب ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیحد
  را منیز  نک  درخواست  یخواھ یم  ھرچه  من  از مال دختر محمد!  فاطمه  یا«فرمودند: 

  برآنان  یاز ھر در  و فرشتگان«». نمک  دفع را از تو أ داخ  ز از جانبیچ  چیھ  توانم ینم

آنھا  در  یبھشت  گروه  نیا  هک  یمنازل  یدرھا  از تمام  : فرشتگان یعنی »شوند یوارد م
 ند: یگو یم  شانیا  به  شادباش  رسم  به  گاه آن  شده  نند، وارد بھشتیگز یم  ونتکس

ارِ  َسَ�ٌم َعلَيُْ�ْم بَِما َصَ�ُْ�مْ ﴿  .]۲۴[الرعد:  ﴾٢٤فَنِْعَم ُ�ْقَ� ا�َّ
» دیردک صبر  آنچه  پاداش  به«د یمان  سالمت  به  آفات  : از تمام یعنی »بر شما  سالم«

  چه  یراست«  است  یاوامر و  تیو رعا  یالھ  یصبر شما بر تقوا  سبب  به  پاداش  نی: ا یعنی
  است  یشیو ستا  مدح  نی. ا بھشت  یسرا  : فرجام یعنی» ! یسرا  آن  فرجام  وستکین

 . است  ردهک  تیعنا  یفرجام کیاز ن  شانیا  به أل  یخدا  هک  برآنچه
از   یسانک  نید اولیدان یا میآ«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

داناترند.   رسولش و أ گفتند: خدا  ارانیستند؟ یکشوند  یم  وارد بھشت  هک أ خدا  خلق
ھستند   یمھاجران  یفقرا شوند، یم  وارد بھشت  هک أ خدا  از خلق  یسانک  نیفرمودند: اول

  شانیا  لهیوس  به  و تھاجمات  ماتینامال  لیشود، س یم  ینگھبان  شانیا  لهیوس  مرزھا به  هک
  ییو توانا  مانده  یباق  اش نهیدر س  ازشین هک  یحال رد دریم یم  شانیاز ا  یکیگردد و  یسد م

  هک  از فرشتگانش  یسانک  به أ خداوند  . پس است  نداشته  اش یرا در زندگ  آن  برآوردن
ند: ما یگو یم  فرشتگاند. ییبگو  درود و شادباش  و بر آنان دیبرو  د: نزد آنانیگو یبخواھد م

و   رفته  نزد آنان  هک  ییفرما یا ما را می، آ میھست  خلقت  انیاز م  دگانیبرگز و  آسمانت  نانکسا
  هک بودند  من  یبرا  یبندگان  شانید: ایفرما یم أل؟ پروردگار  مییبگو  درود وسالم  بر آنان

و   ینگھبان  شانیا  لهیوس  آوردند، مرزھا به ینم  کیشر  را با من  یزیو چ  دهیفقط مرا پرست
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  یاز وین  هک  یدرحال مرد یم  شانیاز ا  یکیشد و  یم  دفع  شانیا  لهیوس  ھا به یھا و سختیبد
و از ھر   رفته  شانینزد ا  فرشتگان  گاه ند. آنک  برآورده  توانست یرا نم  بود و آن  اش نهیدر س

». الدار  یعقب  فنعم  بما صبرتم  مکیعل  ند: سالمیگو یم شوند و یوارد م  شانیبر ا  یدر
قبور   ارتیز  به  ھر سال  در رأس ص خدا  رسول : است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن

ُ�ۡمۚ فَنِۡعَم ﴿ خواندند: یرا م  هیآ  نیا  شانیا  به  خطاب  گاه آن  شھدا رفته َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�م بَِما َصَ�ۡ
ارِ ٱُ�ۡقَ�  َّ�٢٤﴾. 
ْن يُوَصَل ﴿

َ
ُ بِهِ أ َمَر ا�َّ

َ
ِ ِمْن َ�ْعِد ِميَثاقِهِ َو�َْقَطُعوَن َما أ ِيَن َ�نُْقُضوَن َ�ْهَد ا�َّ َوا�َّ

رِْض 
َ
ارِ  َوُ�ْفِسُدوَن ِ� اْ� ولَ�َِك لَُهُم اللَّْعَنُة َولَُهْم ُسوُء ا�َّ

ُ
 .]۲۵[الرعد:  ﴾٢٥أ

و  شناسند یرا نم  حق  هکپردازد  یم  یوردالنک  صفات  انیب  به  خداوند متعال  سپس
خدا  را  نند و آنچهکش یم  آن  از بستن  خدا را پس  مانیپ  هک  یسانکو «ابند: ی ینم  راه  بدان

و   یمعاص  ابکفر، ارتکبا  »نندک یفساد م  نیگسلند و در زم یم  داده  فرمان  وستنشیپ  به
  لعنت«  شانیفسادافروز  نیا  سبب به » گروه  بر آن«.  مردم  یجانھا و مالھا  به  رساندن  انیز

  آن  یبدفرجام  آنان  یبرا و«  است أ خداوند  از رحمت  ی: طرد و دور یعنی » است

 باشد. یم  دوزخ  عذاب  هک  استیدن  یسرا  ی: بدفرجام یعنی » است  یسرا

ُ يَبُْسُط الّرِْزَق لَِمْن �ََشاُء ﴿ �َْيا ِ�  َوَ�ْقِدرُ ا�َّ �َْيا َوَما اْ�ََياةُ ا�ُّ ِ ا�ُّ َوفَرُِحوا بِاْ�ََياة
 .]۲۶[الرعد:  ﴾٢٦اْ�ِخَرةِ إِ�َّ َمَتاعٌ 

  یتعال  حق  پس »گرداند یم  و تنگ  را گشاده  یبخواھد، روز  هکھر  یخدا برا«
ـ   یو  ابتال و امتحان  یروـ از   را بر مؤمن  و آن  داده  شیافر گشاک  یرا برا  یروز  یگاھ

  و نه  است  انسان  یو بزرگوار  رامتک  لیدل  یدر روز  شیگشا  گرداند لذا نه یم  تنگ
و  »شدند ا شادیدن  یزندگ  به  افرانکو «  یو  و اھانت  ذلت  لی، دل یو روز  رزق  یتنگ

برابر  در ایدن  یو زندگ«ماندند   و جاھل  ، غافل است أ نزد خدا  هک  آنچه  به  نسبت

جز   آخرت ا در برابریدن: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد » ستیز نیناچ  یا جز بھره  آخرت
  سبابه  انگشت  ـ و به  ستیبرد، ن ا فرویرا در در  انگشتش  نیاز شما ا  یکی  هک نیمانند ا

 ».آورد! یم  رونیب ایز را از دریچ  چه  با آن  هکد بنگرد یبا  ردند ـ پسک  اشاره  شیخو

نْزَِل َعلَيْهِ آيٌَة مِْن َرّ�ِهِ ﴿
ُ
ِيَن َ�َفُروا لَْوَ� � َ يُِضلُّ َمْن �ََشاُء  َوَ�ُقوُل ا�َّ قُْل إِنَّ ا�َّ

نَاَب 
َ
 .]۲۷[الرعد:  ﴾٢٧َوَ�ْهِدي إَِ�ْهِ َمْن �
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  ییگو »؟ است  نشده  براو نازل  یا معجزه  پروردگارش  ند: چرا از جانبیگو یم  افرانکو «
  یالھ  معجزه  نی، بزرگتر میعظ  قرآن  هک ی! در حال! است  یافکو نا  ناقص  مانیا  ادله

  انکمشر  درخواست  نیا  به  بعد، در پاسخ  اتیو آ  هیآ  نیدر ا أ باشد. لذا خداوند یم
  گمراهرا بخواھد   هکھر  هک  خداست  قتیبگو: در حق«ند ک یم  را عنوان  هیرد  نیچند

  ، گمراه نشده  نازل  یا معجزه ند: چرا بر اویگو یم  هکرا   یگروھ  نیا  هک چنان »ندک یم
  بر آن  هک  یاز گناھ  دنیشک دست و  و با توبه» او بازگردد  یسو به  هکرا ھرکس  و«نمود 
،  نینابراب »دینما یم  خود راه  یسو به« آورد؛  یاو رو  یسو به  شیخو  قلب  ، به است  بوده
  هکبل  ستین  یریتأث  چیھ  یو گمراھ  تیھدا را در امر  ھا و معجزات نشانه  آوردن فرود
  بداند راه  تیرا سزاوار ھداھرکس   . پس است أ خدا دست  به  ھمه  یو گمراھ  تیھدا

 ند.ک یرھا م  یگمراھ  یبیاو رادر سراش  آن رید، در غینما یم
 ستند؟:یک  تیھدا  راه  ستگانیشا  پس

﴿ ِ ِيَن آَمنُوا َوَ�ْطَم�ِنُّ قُلُو�ُُهْم بِِذْ�رِ ا�َّ ِ َ�ْطَم�ِنُّ الُْقلُوُب  ا�َّ َ� بِِذْ�رِ ا�َّ
َ
�٢٨﴾ 

 .]۲۸[الرعد: 

 أ خدا  هکھستند   یسانک  ھمان  افتگانی  : راه یعنی »اند  آورده  مانیا  هک  یسانک  ھمان«
اد خدا ی به  ھایشان دلو «اند  آورده  مانیاند و ا بازگشتهاو   یسو لذا به  ردهک  شان تیھدا
،  قرآن  تالوت  ؛ چون زبان  به  سبحان  یر خداکبا ذ  ھایشان دل:  یعنی »ردیگ یم  آرام
و   گرفته  انس ، گرانیار از دکاذ  نیا  دنیا با شنید، یتوح  لمهکر و یبکد، تی، تمج حیتسب

و  »ابدی یم  آرامش ھا دل«  گرانیاد دیبا   نه »اد خدایبا   هک  باش  آگاه«ابد ی یم  آرامش
،  و معجزاتش  یو  نشیآفر  یھا یو شگفت  سبحان  یخدا  در مخلوقات  ھرچند نگرش

 أ اد خدای  هک  یآرامش  ھمچون ھا، نیا  دادن  آرامش  یول  ھاست دل  بخش آرام  الجمله یف
 . ستیند، نک یجاد میا  در انسان

اِ�َاِت ُطوَ� لَُهْم وَُحْسُن َمآٍب ﴿ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ  .]۲۹[الرعد:  ﴾٢٩ا�َّ
 و  آورده  مانیا  هک  یسانک«د: یفرما یم  داده  را مژده  مانیا  اھل  یتعال  حق  سپس

  ی؛ از شاد است  خوش  : حال یطوب » شان حال  اند، خوشا به ردهک  ستهیشا  یارھاک
  بھشت در  یدرخت  ی: طوب یقول  . به فراوان  ر و نعمتیگوارا و خ  ی، زندگان روح  وآرامش

 ص خدا  رسول  هک  است  آمده س سعد بن سھل  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  است
د، یمایپ یم  راه  صدسال  آن  هیسوار در سا  هک  در بھشت  است  یدرخت  یطوب«فرمودند: 
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در   هک  را چنانیز  ستین  ھم  یشگفت  یجا  چیو ھ». ندک  یتواند ط ینمرا   اما ھنوز آن
  و نه  دهید  یآنھا را چشم  نه  هک  است  ییزھایچ  در بھشت: « است  آمده  فیشر  ثیحد

را   قول  نیا  یقرطب ».است  ردهکخطور   یبشر  چیھ  بر قلب  و نه  دهیشن  یگوش
  یسرا  ھمان  هک  یگاھیجا  وخوش »دارند  یسرانجام  و خوش«.  است  تر دانسته حیصح

 . است  بھشت

وَْحيْنَا إَِ�َْك وَُهمْ ﴿
َ
ِي أ َمٌم ِ�َتْلَُو َعلَيِْهُم ا�َّ

ُ
ٍة قَْد َخلَْت مِْن َ�بْلَِها أ مَّ

ُ
رَْسلْنَاَك ِ� أ

َ
 َكَذلَِك أ

ُْت �َ�ْهِ َمتَاِب قُْل ُهَو َرّ�ِ َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهَو عَ  يَْ�ُفُروَن بِالرَّْ�َنِ   .]۳۰[الرعد:  ﴾٣٠لَيْهِ تََو�َّ
 » میفرستاد اند گذشته  یاریبس  یامتھا  از آن  شیپ  هک  یامت  انیتو را در م  گونه نیبد«

  یاریبس  یھا گروه  از آن  شیپ  هک  میفرستاد  از مردم  یگروھ  انی: تو را در م یعنی
  امت  نی، ا نیبنابرا  میبود  را فرستاده  یامبرانیز پین  آنان  یسو به  هک  ییھا اند، گروه گذشته

  میردک  یتو وح  یسو به را  تا آنچه«  یھست †  امبرانیپ  ز خاتمیو تو ن  امتھاست  نیآخر
ما را بر   اتیانیر وحیو سا  تاقرآن  میفرستاد  امت  نیا  انی: تو را در م یعنی » یبخوان  بر آنان

ر آنند کمن  هکم  انک: مشر یعنی »ورزند یفرمک  رحمان  به  آنان  هک  یدر حال«  یبخوان  آنان
  هک  میدان یگفتند: ما نم  هک باشد چنان  داشته  رحمان  نام به  یاسم أ خداوند  هک

:  یعنی » است  او پروردگار من«آنھا   محمد درپاسخ  یا »بگو«؟  ستیک  میو رح  رحمان
ز یچ  چیو ھ  سک  چی: جز او ھ یعنی » ستین ییجز او خدا«  است  من  نندهیآفر  رحمان

و «  شیامور خو  در تمام » ام ردهک  لکبر او تو« باشد ینم  و پرستش  گر سزاوار عبادتید
  ستین  آن  ستهیجز او شا  یسکرا یز » من  بازگشت«  یر ویغ  یسو به  نه » اوست  یسو به
 رد.یقرار گ  مرجع  هک

ْو ُ�َِّم بِهِ الَْمْوَ� ﴿
َ
رُْض أ

َ
َعْت بِهِ اْ� ْو ُ�ّطِ

َ
بَاُل أ َْت بِهِ اْ�ِ نَّ قُْرآنًا ُسّ�ِ

َ
ْمُر  َولَْو أ

َ
ِ اْ� بَْل ِ�َّ

ُ لََهَدى ا�َّاَس َ�ِيًعا َ�ِيًعا ْن لَْو �ََشاُء ا�َّ
َ
ِيَن آَمنُوا أ ِس ا�َّ

َ
فَلَْم َ�يْأ

َ
ِيَن  أ َوَ� يََزاُل ا�َّ

ِ َ�َفرُ  ِ�َ وَْعُد ا�َّ
ْ
ْو َ�ُلُّ قَرِ�ًبا ِمْن َدارِهِْم َح�َّ يَأ

َ
َ  وا تُِصيُبُهْم بَِما َصَنُعوا قَارَِعٌة أ إِنَّ ا�َّ

 .]۳۱[الرعد:  ﴾٣١َ� ُ�ْلُِف الِْميَعادَ 
  نیا  جواب  به  متصل  هیآ  نی: ا یقول  به »شد یم  روان  ھا بدان وهک  هکبود   یو اگر قرآن«

  نشده  نازل یبر و  یا معجزه  پروردگارش  گفتند: (چرا از جانب  هک  است  انکمشر  سخن
خود   قرآن  هک برند یم  یپ  قتیحق  نیا  نند، بهکر کتف  : اگر آنان یعنی». ۲۷ ه/یآ«؟)  است

شد،  یم  خوانده  یوقت  هکبود  یم  یالمک  یھست  را اگر در عرصهیز  است  معجزه  نیبزرگتر
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  نیا زمی«آمدند؛  یدر م  تکحر  به استقرار خود  و از محل  گشته  روان  آن  سبب وھھا بهک
ا یشد،  یم  یھا و انھار جار چشمه  آن از  آن  و با خواندن »دیگرد یم  قطعه  قطعه  بدان

  یھا مسافت  آن  ا خوانندهیشد،  یم  افتهکش  آن  قرائت  در ھنگام أ خدا  تیاز خش  نیزم
در   سخن  به  بدان  ا مردگانی«دارد.   وجه  سه  جمله  نیا  مود. پسیپ یم  آن  لهیوس  را به  نیزم
  مخاطب  ، ھنگام جهینت شدند و در یم  زنده  آن  قرائت با  ا مردگانی:  یعنی »آمدند یم

با   معجزات  نیا  ھمه  اگر تحقق ! یدند، آریفھم یم  زندگان  ھمچون را  ، آن قرآن  به  قرارگرفتن
بود   قرآن  کش  بدون  المک  بود، آن یم  سبحان  یخدا  منظور و ملحوظ اراده  یو قرائت  المک
بر   یرگذاریتأث در  ؤثرتر از قرآنتر و م غیبل  یا و معجزه  ، حجت یالھ  معجزات  را در عرصهیز

فرود   یوھکرا بر   آن أل  یاگر خدا  هک  ی، قرآن است  نشده  ر نازلیھا، روانھا و ضما شهیاند
 شد. یم  و فروتن  وفتهک درھم خرد و أ خدا  از ترس  وهک  نا آنیقیآورد،  یم

  آن  رساند، باز ھم یم  انجام  به  امور را با قرآن  نیا  ھمه  اما اگر پروردگار متعال
 آوردند. ینم  مانیا  انکمشر

 ص خدا  رسول  به  انکد؛ مشریگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس ابن
  و بزرگان  پدران  ؛ پس یامبر ھستیپ  یراست  به  ینک یادعا م  هک  گفتند: اگر چنان

 ، مییبگو  سخن  تا با آنان )گردان  زنده(  انیما بنما  اند، به مرده  هکما را   نینخست
  ما فراخ  یبرا  میقرار دارآنھا   یدر تنگنا  یسخت  به  هکرا   هکم  یوھھاک  نیا  نیھمچن
 شد.  نازل  مهیرک هیآ  هکبود   . ھمان گردان

  ھمه  هکبود  یم  ی: اگر قرآن یعنی » خداست  جا از آنکی  ار ھمهک  هکبل«
  هکبود، از آنجا   قرآن  نیھم  نا آنیقیشد،  یم  محقق  با آن  شانیھا درخواست

را   ر آنیند، نظیآ گرد  و جن  انس  هاگر ھم  هکوجود دارد   در آن  یاعجاز  چنان
بر   آن  شیو پ  از پس  باطل  هک  است  یتابک  چنان  قرآن  هکاورند و از آنجا یب توانند ینم
 شود. ینم وارد  آن

بر  را  قرآن  هکرد بلکن  محقق  قرآن  نیرا با ا  شانیھا درخواست  آن  خداوند متعال  یول
در   هکقرار داد؛ چرا   اش ینونک  یمعنوو   یر و اعجاز لفظیتأث  نیھم

  نبود و اگر در برآوردن  نھفته  یو مصلحت  متکح  شانیھا خواسته  برآوردن
  را برآورده  آن أ بود، قطعا خداوند یم  نھفته  یو مصلحت  متکح  شانیھا خواسته

آوردند، اما  یم  مانینا ایقیآورند،   مانیقھرا ا  آنان  هک  خواست یاگر او م ! ی.آر ساخت یم
  یریھا در آنھا تأث وهک  افتادن راه  به  ، نه نیبنابرا  است  نرفته  آنان  ھمه  مانیاو بر ا  تیمش
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و ھر  دیایب  ھا ھر چه نشانه  نیاز ا اگر  . پس شان شنھاداتیگر پید  تحقق  گذارد و نه یم
  هک  یسانکایآ«فرمود:   جھت  نیھم  فشرند، به یم  یپا  شیفر خوکبر   نند، باز ھمیبب  چه

،  خواست یم اگر خدا  هک«  است  نشده  روشن  شان برایو  »اند  اند، ندانسته آورده  مانیا
نند؟ ک  ھارا مشاھده و نشانه  معجزات  هک آن یب »ردک یم  تیجا ھداکی  را ھمه  قطعا مردمان

  یشیپ  در حقشان  یو  تیعنااند و  تیھدا  ستهیشا  هکرا   یسانکجز   یتعال  حق  یول
  کیاز   أسیرا یز  رفت ارک  به  علم  یمعن  به» أسی»  مهیرک هیند. در آک ینم  تی، ھدا گرفته

 . است  آن  به  علم  ز، متضمنیچ
  قرآن  معجزه  عظمت  رامونیپ  لیذ  فیشر  ثیدر حد ص خدا  رسول  هک  است  تیروا

  بشر به  هک  شده  داده  ییھا او از نشانه  به  هک نیا مگر  ستین  یامبریپ  چیھ«فرمودند: 
  است  ییوح ، شده  داده  من  به  هک  آورد، اما آنچه یم  مانیا  ھا و معجزات نشانه  مانند آن

در روز   من  روانیپ  هک  دوارمیام  . پس است  ردهک  یوح  من  را به  آن أ خداوند  هک
  : معجزه هک است  نیا ص امبریپ  فرموده  نیا  یمعنا». باشندشتر یب  آنان  از ھمه  امتیق

و   جاودانه  یحجت و  معجزه  قرآن  هک یدر حال  شده  امبر ختمیپ  آن  با فوت  یامبریھر پ
  قتیحق  فتگانیو ش  دانشمندان د ویآ ینم  انیپا  ھرگز به  آن  یھا یشگفت  هک  است  یابد

و   ، معجزه شهیخرد و اند  صاحبان  یرا برا  آن  یتعال  قشوند و ح یر نمیس  ھرگز از آن
اند،  ردهک  آنچه  یسزا به  وستهیاند، پ شده افرک  هک  یسانکو «  است  دهیگردان  تام  یا نشانه

از   آنچه  سبب به  هک  است  هکفار مک  به  یھشدار  نیا »رسد یم  آنان  به  یا وبندهک  بتیمص
  ار بزرگیبس  یی: بال یعنی  وبندهک  یبتیاند، مص دهیگرد  بکمرت ص امبریپ  بیذکفر و تک

و   : رنج . قارعه یو قحط  ، جنگ درآمدن  اسارت ، به شتنکمانند  رسد؛ یم  آنان  به  و سخت
  و شھرشان » شانیھا خانه  کینزد«  وبندهک  ضربه  نیا »دیآ یا فرود می«  است  بتیبال و مص

  ی: تو ا است  نیا  یمعن  یقول  شوند. به یم  و متوحش  کترسنا  آن  ا از فرود آمدنقطع  هک
با  »خدا فرا رسد  تا وعده«  ییآ یفرود م  شانیھا خانه  کینزد  هکم  امبر! در فتحیپ

  یوجمع س  عباس  ابن  قول  ـ به  هکم  ا با فتحی،  امتیق  ییا با برپای،  مرگشان  دنیفرارس
 . است  یدنیا رسقطع  اش و وعده »ندک ینم  خود را خالف  وعدهخداوند   نهیھرآ«گر ـ ید

 »۲۷ ه/یآ« در  هک  معجزه  در مورد درخواست  افرانک  و شبھه  سؤال  پاسخ  گونه نیبد
  عنوان  یگرید  یھا پاسخ  شد. و بازھم  داده  یو منطق  مستدل  یا وهیش  د، بهیگرد  مطرح

مورد   گونه نیا ص خدا  رسول  آن  ضمن  هک  افرانکرد بر   نیسوم  شود، از جمله یم
 رند:یگ یقرار م  ییدلجو
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َخْذُ�ُهمْ ﴿
َ
ِيَن َ�َفُروا ُ�مَّ أ ْملَيُْت لِ�َّ

َ
فََكيَْف َ�َن  َولََقِد اْسُتْهزَِئ بِرُُسٍل ِمْن َ�بْلَِك فَأ

 .]۳۲[الرعد:  ﴾٣٢ِعَقاِب 
  یامبریلذا تو تنھا پ »قرارگرفتندز مورد تمسخر یاز تو ن  شیپ  امبرانیپ  گمان یو ب«

 امالء: » دادم  مھلت  افرانک  به  پس«  است  و استھزا روبرو شده  بیذکبا ت  هک  یستین
بر  »بود  چگونه  فر منیک  پس  را فروگرفتم  آنان  سپس«  است  دادن  مھلت
 .ردند؟!کاستھزا   امبرانیپ  به  هک  یفارک  یھا گروه

 ھستند و از  سزاوار عذاب  انکمشر  هک نیو ا  شیخو  تیومیقاز   یتعال  حق  سپس
 د:یفرما یم  را دارد، خبر داده  شان یگمراھ  اراده  هک  یسانکدر   شیخو  سنت

ِ َ�ْفٍس بَِما َكَسَبْت ﴿
َ�َمْن ُهَو قَا�ٌِم َ�َ ُ�ّ

َ
وُهمْ  أ َ�َء قُْل َسمُّ َ�ُ ِ ْم تُنَّبُِئونَُه  وََجَعلُوا ِ�َّ

َ
أ

ْم بَِظاهٍِر ِمَن الَْقْولِ 
َ
رِْض أ

َ
وا َعِن  بَِما َ� َ�ْعلَُم ِ� اْ� ِيَن َ�َفُروا َمْكرُُهْم َوُصدُّ بَْل ُزّ�َِن لِ�َّ

بِيلِ  ُ َ�َما َ�ُ ِمْن َهادٍ  السَّ  .]۳۳[الرعد:  ﴾٣٣َوَمْن يُْضلِِل ا�َّ

از   هک  است  یسکنند ما » است  ، مراقب است  ردهک  بدانچه  یبر ھر شخص  هک  یسکا یآ«
  نییتع و  خلق  امور و مدبر احوال  یمتول  هک  ییا خدای: آ یعنیباشد؟  یخبر م یجا ب  ھمه

  بتان باشد، ھمانند یآنھا م  و احوال  اعمال  تمام  و ناظر و مراقب  و ارزاقشان  آجال
و   ییخدا ـ به  یو آنھا را ـ بجز  انکمشر  هک  است  یشعور و ھمانند مردگان یو ب  جان یب

از امور   یامر ریتدب  ھستند و نه  ناظر و مراقب  یزیبر چ  نه  هک  یاند؟ بتان گرفته  پرستش
: با  یعنی »قرار دادند  یانکیخدا شر  یو برا«  ستین  دارند؟ قطعا او ھمانند آنان  را برعھده

  نی، ا ھم  د، با آنید  یینندھما  جان یب  و بتان  سبحان  یخدا  انیم  توان یھرگز نم  هک آن
  انیرا ب  شانینامھا« محمد!  یا »بگو« قرار دادند  یانکیشر  سبحان  یخدا  یبرا  افرانک
آنھا   هکد یببر د، نامیا قرار داده  سبحان  یخدا یبرا  هک  یانکیشر  نی: از ا یعنی »دینک
  یدھلو للها یول  شوند. شاه  دهینام »انیخدا«  هکآنند  رتر ازیآنھا حق  هکد یستند؟ بدانیک
  شود و فن  مقابله أ خداوند  د تا با اوصافینکر کرا ذ  آنان : اوصاف یعنی«د: یگو یم

او در   آنچه  به«را  أ : خداوند یعنی »ا مگر او رای«». اعلم للهارگردد ـ واکآش  مماثلت

  یخدا  یعنید؟ یپرست یم  هک  ییاکاز شر »دیدھ یخبر م«شناسد  یو نم »داند ینم  نیزم
گاه  است  نیدر آسمانھا و زم  آنچه  به  هک  با وجود آن دانا  ز بر اویچ  چیباشد و ھ یم  آ

  نیا شما  ندارد پس  خود سراغ  یرا برا  ییاکشر  نیچن  نیزم  ی، اما در رو ستین  پنھان
  نی، ا ساخت خصوصرا م  نیفقط زم  یتعال  حق  هک نیا  لید؟ دلیا جا آوردهکا را از کشر
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  یسخن  ا بهی«  درآسمان  ردند نهکادعا   شیبرا  نیرا فقط در زم  ییاکشر  انکمشر  هک  است
در   ا از پدرانتانی:  یعنیباشد؟  یقتیحق  آن  یبرا  هک آن یب »دیشو یم  فتهیفر  یسرسر

  افرانک  یبرا  هکبل«د؟ ینک یم دیتقل  یتھ انیو م  یو سطح  و اساس  اصل یب  یسخن
را   روانشانی، پ نیاطیو ش  سردمداران  هک  است  یفرک:  رشانکم » شده  آراسته  رشانکم

:  یعنی »اند شده  بازداشته  و از راه«سازند   گمراھشان  آن  لهیوس  بند تا بهیفر یم  آن  به
  طانیا شی،  خود بازداشته  را از راه  ، آنان شانکشر بر  یمجازات  عنوان به  سبحان  یخدا
  گمراه  یو  تیو مش »ندک  را خدا گمراه  هکو ھر «  است  بازداشته  حق  را از راه  آنان

 ند.ک  اش یر رھنمونیخ  یسو به  هک » ستین  یراھبر  چیاو را ھ«د یرا اقتضا نما  ساختنش
بر   انکمشر  هک  یو روش  راه  بر بطالن  حجت  اقامه  قی، از طر هیدو آ  نیدر ا  یتعال  حق

 . است  ردهکرد   یطور ضمن ز بهیرا ن  آنان  یاز سو  معجزات  قرار دارند، درخواست  آن
 شود: یم  ھشدار مطرح  نی، ا حجت  و بعد از اقامه

�ْيَا﴿ َشقُّ  لَُهْم َعَذاٌب ِ� اْ�ََياةِ ا�ُّ
َ
ِ ِمْن َواقٍ  َولََعَذاُب اْ�ِخَرةِ أ  ﴾٣٤َوَما لَُهْم ِمَن ا�َّ

  .]۳۴ [الرعد:
 و  درآمدن  اسارت  ، به شدن  شتهکبا  » است  یا عذابیدن  یدر زندگ  شان برای«

 ایدن  را عذابیا زیدن  از عذاب » تر است سخت  آخرت  و قطعا عذاب«گر ید  یھا بتیمص
  دوزخ  آتش  نی، ھمچن است  یو ابد  یشگیھم  آخرت  عذاب  هک یشود در حال یم  یسپر

  چیخدا ھ در برابر  شان برایو «  تر است تر و سخت ا ھفتاد برابر سوزانیدن  آتش  به  نسبت
  از عذاب  هک  یا دھنده پناه  چیھ  دارد و نه  نگه  را از عذابش  آنان  هک » ستین  یا نگھدارنده

 دھد.  شان پناه  یو
 د:یآ یم  هیآ  کیفر در ک  اھل  و ھشدار به  یتقو  اھل  به  بشارت  سپس

�َْهارُ  َمَثُل اْ�َنَّةِ الَِّ� وُِعَد الُْمتَُّقونَ ب﴿
َ
ُ�لَُها َدا�ٌِم َوِظلَُّها َ�ْرِي ِمْن َ�ْتَِها اْ�

ُ
تِلَْك  أ

َقوْا ِيَن ا�َّ  .]۳۵[الرعد:  ﴾٣٥وَُ�ْقَ� الَْ�فِرِ�َن ا�َّارُ  ُ�ْقَ� ا�َّ
  آسا و شأن شگفت  وصف:  یعنی » شده  داده  وعده  زگارانیپرھ  به  هک  یبھشت  مثل«
  درختان  : از فرودست یعنی » آن  از فرودست  بارانیجو«:  هک  است  نیا  نیبر  بھشت  یواال

  ندارد، آن  یھرگز انقطاع  هک » است  یشگیھم  آن  یھا وهی، م است  یجار«  آن  و منازل
 » نیھمچن  آن هیو سا«شود  یم  رسد و تمام یم  انیپا ا بهیدن  درختان  یھا وهیم  هک  گونه

  سرانجام  است  نیا« برد ینم  نیرا از ب  د آنیشود و خورش ینم  وتاهک،  است  یشگیھم
 ندارند.  یگرید  عاقبت و  ، فرجام نیا جز  و آنان » است  آتش  افرانک  و فرجام  انیمتق
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ظھر  نماز  خواندن  مشغول  یروز: « است  آمده س جابر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
جلو   شانیاز ا  یرویپ  ز بهیجلو رفتند و ما ن ص خدا  رسول  میدید  ناگھان  هک  میبود
شد،   تمام نماز  آمدند. چون  واپس  گاه رند، آنیرا بگ  یزیبردند تا چ  دست  . سپس میرفت

  هکد یردک  یارکنماز   امروز در حال !للها ا رسولی:  گفت  شانیا  به س  عبک  بن یاب
،  ! امروز بھشت یفرمودند: آر ص خدا  د؟ رسولیدھ  را انجام  آن  هک  میا دهیند  نونکتا

  آن  یھا وهیاز م  شد پس  عرضه  نماز بر من  در حال  آن  یھا وهیطراوتھا، گلھا و م
  مانع  خوشه  وآن  من  انیما م، ا اورمیشما ب  یتا برا  گرفتم  دست انگور را به  یا خوشه

و آسمانند از   نیزم  انیدر م  هک  یسانک  و تمام  آوردم یشما م  را به  شد و اگر آنجاد یا
 ».استندک ینم  از آن  یزیخوردند، قطعا چ یم  آن

نْزَِل إَِ�َْك ﴿
ُ
ِيَن آتَيَْناُهُم الِْكَتاَب َ�ْفرَُحوَن بَِما � ْحَزاِب َمْن ُ�نِْكُر َ�ْعَضهُ  َوا�َّ

َ
 َوِمَن اْ�

َما ْ�َِك بِهِ  قُْل إِ�َّ
ُ
َ َوَ� أ ْ�بَُد ا�َّ

َ
ْن أ

َ
ِمرُْت أ

ُ
ْدُعو �َ�ْهِ َمآِب  أ

َ
 .]۳۶[الرعد:  ﴾٣٦إَِ�ْهِ أ

  تابشانک  یمقتضا  و به » میا داده«را   لیو انج  تورات » تابک  شانیا  به  هک  یسانکو «
دو   آن  نیراست  اھل  پس »شوند ی، شاد م شده  تو نازل  یسو به  از آنچه«نند ک یم  عمل

  شانیتابھاک  مصدق و  را موافق  قرآن  را آنانیشوند ز یشاد م  قرآن  ، از نزول تابک
ھود و یاز   وھمراھانش  سالم  بن للهعبدا  تابند؛ چونک  اھل  ا مراد: مسلمانانیابند. ی یم

در   تن  ، ھشت نجران در  تن  ھشتاد مرد بودند، چھل  هک  ینصار  آوردگان  مانند اسالم
ار کرا ان  از آن  یبخش  هکھستند   یسانک  و از احزاب«  در حبشه  ودو تن یو س  منی

  نید  نیبر ضد ا  هکھستند   یسانک  یھود و نصاری  یھا و دسته  : از احزاب یعنی »نندک یم
  انشانیاد  یھا برنامه  ، ناسخ قرآن  یھا و برنامه  امکاح  هکر آنند کرا منینند زک یم  عمل
  از قرآن  بخش  آن  ، فقط به قرآن  نزول  به  از آنان  یا عده  ی، شادمان نی. بنابرا است

  از قرآن  یبخش  ، متوجه ھم  رانشانکمن ارکو ان  است  موافق  شانیتابھاکبا   هکگردد  یبرم
  اھل  و مستشرقان  ز مبشرانیعصر حاضر ن باشد. در یم  شانیھا تابک  مخالف  هک  است

  کاو شر  و به  تا خدا را بپرستم  مأمورم  من  هک ستین  نیبگو: جزا«اند.  گونه  نیھم  تابک

و  أل  یخدا  عبادت  بر خود، به  شده  نازل  تابکدر   هک  ستین  نی: جز ا یعنی » نورزم
  بر آن  یآسمانھای  کتاب  ھمه  هک  است  یاصل  نیا و  ام دهیمأمور گرد  اش یتاپرستکی

  املک  وحدت  ار آنکان  ز بر عدمین † امبرانیپ  به  نندهک اقتدا  ملل  و تمام  بوده  متفق
و «  یر ویغ  یسو به  نه » نمک یم  دعوت« أ للها یسو : به یعنی »او  یسو به«دارند 
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فر و کمورد   نیچن نیا  یدعوت  چگونه  پس  یو ریغ  یسو به  نه » اوست  سوی به  بازگشتم
 .رد؟!یگ یار قرار مکان

نَْزْ�َاهُ ُحْكًما َعَر�ِيًّا﴿
َ
ْهَواَءُهْم َ�ْعَدَما َجاَءَك ِمَن الْعِلِْم َما لََك  َوَ�َذلَِك �

َ
َبْعَت أ َولَ�ِِن ا�َّ

ٍ َوَ� َواقٍ  ِ ِمْن َوِ�ّ  .]۳۷[الرعد:  ﴾٣٧ِمَن ا�َّ
  یا گونه  را به  : قرآن یعنی » میفروفرستاد  یعرب  یمکرا ح  قرآن  سان نیو بد«
  انیب  یروشن  یعرب  زبان  و به  بوده  عتیشر  و فروع  اصول  رندهیدربرگ  هک  میردک  نازل
 هک ند چنانک یم  مکح  متکح  یمقتضا  ا بهیو قضا  عیدر وقا  مردم  انیو م  است  شده

 و اگر از«  میردک  نازل  خودشان  یزبانھا  را به † امبرانیگر بر پید  یآسمانھای  کتاب

و   انکاز مشر  فار؛ اعمک  ی: از ھوا و ھوسھا یعنی » ینک  یرویپ  شانیھا ھوا و ھوس
 طلبند، مثال از یآنھا م تو را بر  یو ھمراھ  موافقت  آنان  هک  ییھا ، ھوا و ھوس تابک اھل
  هک  یاز دانش  پس«  یـ نماز بخوان  آن  شدن  وخاز منس  ـ پس  آنان  طلبند تا بر قبله یتو م

  بودن  منسوخ  به  علمت  ؛ از جمله داده  میتو تعل  را به  آن أ و خداوند » دهیتو رس  به
و   دوست چیدر برابر خدا ھ«  صورت  ، در آن ینک  اگر چنان ! ی، آر شانیھا برنامه

  دھد و از عذاب  یاریتو را   دهیامر تو گردارساز کو   یمتول  هک»  اشتد ینخواھ  یتگریحما
 ند.کحفظ   یو

  یز برایو ن  انکو مشر  تابک  اھل  یھا طمع  یینھا  قطع  یبرا  یالھ  انیب  نیا
  به  هک د بعد از آنینبا  : مؤمن یعنی،  است  شیخو  نیدر د  بر ثبات  مؤمنان  کیتحر

 گردد.  ، متزلزل با شبھات  شدن روبرو  ، در ھنگام است  زده  چنگ  حجت
  انیپا  ، به انکمشر  یاز سو  معجزات  بر درخواست  رد قران  نی، سوم هیآ  نیبا ا

 رسد. یم
 : رد چھارم  کنیو ا

ْزَواًجا َوُذّرِ�َّةً ﴿
َ
رَْسلَْنا رُُسً� ِمْن َ�بْلَِك وََجَعلَْنا لَُهْم أ

َ
ِ�َ  َولََقْد أ

ْ
ْن يَأ

َ
َوَما َ�َن لِرَُسوٍل أ

 ِ َجٍل كَِتاٌب  بِآيٍَة إِ�َّ �ِإِذِْن ا�َّ
َ
ِ أ

 .]۳۸[الرعد:  ﴾٣٨لُِ�ّ
 » میقرارداد  یو فرزندان  زنان  شان برایو   میفرستاد  یامبرانیز پیاز تو ن  شیپ  نهیو ھرآ«

  شانیاز ا  هک  یدارند و فرزندان  یعتا زنانیبشرند و طب  ز از جنسین † امبرانی: پ یعنی
  ازدواج  نه هکـ   فرشتگان  را از جنس † امبرانیرا ما پیاند ز ا آمدهیدن  به  و زنانشان

امر   نیتو در ا !ص محمد  یا  . پس میا دارند ـ نفرستاده  یتوالد و تناسل  نند و نهک یم
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  در حق  هک  است  شده  چه ! معاندان  ی. اما شما ا یستیگر نید  امبرانیاز پ  جدابافته  فتهتا
 اند؟  را داشته  زآنین  یاز و  قبل  امبرانیپ  هکد یپندار یز میرا ناجا  یزیچ ص اامبر میپ

 را مورد ص خدا  ، رسول انیھودید: یگو یم  مهیرک هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  یلبک
و   میابی ینم  یغم و  گر ھمید  احکو ن  مرد جز زنان  نیا  یو گفتند: ما برا  قرارداده  طعن

  از زنان  ار نبوتکد یبود با یامبر میپ  یراست پندارد او به یم  هک  یاگر طور
  فیشر  ثیفرمود. در حد  را نازل  مهیرک هیآ  نیا أل  یخدا  هکبود   ھمان ! داشت یم  بازش
، حنا و عقد  کمسوا عطر،  : استعمال است  امبرانیپ  ز از سننیچھار چ: « تاس  آمده

فار از ک  هک  ، آنچه جمله از »اوردیب  یا معجزه  چیھ  هکد را نرس  یامبریپ  چیو ھ«». احکن
  یتابک  ییھر قضا  یبرا«  یو  مکح  و به »خدا  اذن مگر به«نند ک یم  درخواست ص امبریپ

،  آورده  شیخو  یو قضا  مکح را در  آن أ خداوند  هک  یھر امر  ی: برا یعنی » است
:  تابک  و آن  است نوشته  در آن  آن  موقت عادیبا م را  مکح  آن  یتعال  حق  هک  است  یتابک

  نیمع  و زمان  ، وقت یھر رخداد  ی: برا است  نیا یا معنی.  اعلم للهـ وا  محفوظ است  لوح
  آن  به  خداوند متعال  هک  یمتکح  ز بر اساسیھا ن وبرنامه  امکاح  هک  است  یو محدود

  یالھ  یھا ، برنامه نیشوند بنابرا یم  خود مشروع  نیمع  زمان و  وقت  در ھمان  داناست
  نیشوند، بد یم  مختلف  و اوقات  احوال  با اختالف  هک  است  یمصالح بر مفاد و  یمبتن

،  گونه نی. ھم است  خود آمده  و زمان  با وقت  ، متناسب† ایانب  ھمه  عی،شرا جھت
  یعاد زمانیم  آن  هک  است  ینیمع  زمانو   ، وقت مردم  و اعمال  عمرھا، ارزاق  یبرا

مربوط   یخاص  یزمانھا  به  لیو انج  رسد لذا تورات یخود سر م  توبکدرموعد مقرر و م
  نی. از ا است ا مربوطیاز عمر دن  مانده  یباق  بخش  نیا  به  ھم  میعظ  قرآن  نیاند و ا بوده

 فرمود: أ خداوند  جھت

ُ َما �َشَ ﴿ مُّ الِْكَتابِ  اُء َو�ُثْبُِت َ�ْمُحو ا�َّ
ُ
 .]۳۹[الرعد:  ﴾٣٩وَِعنَْدهُ أ

  هک چنان گرداند یم  و منسوخ »ندک یمحو م«ھا  کتاب از »را بخواھد  خداوند آنچه«
رابخواھد،   و آنچه«د یگردان  منسوخ  میرک  قرآن  را با نزول  نیشیپ  یآسمانھای  کتاب

  یقول  . بهص  یمحمد  عتیو شر  میرک قرآن  ند، چونک ینم  و منسوخ »ندک یم  اثبات
،  ند؛ از شقاوتک یم  نابودش را بخواھد،  ھر چه  ینابود أ : خداوند است  نیا  یمعن

  نیا  یجا را به  ند و آنک یم  لیتبد آن  را به  نی: ا یعنیا شر، یر ی، عمر، خ ، رزق سعادت
نزد «  یرییتغ  و نه  است  یلیرا تبد  آن نه  هک  تابک  : اصل یعنی » تابکال  و ام«نشاند  یم
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قرار دارد، اما   فرشتگان  دست  به  هک  است  ییھا در نامه  : محو و اثبات یقول  به » اوست
و   و منسوخ  ناسخ  اتیآ  هکبل  یلیتبد  و نه  است  یمحو  ) را نه تابکال محفوظ (ام  لوح

  رود، ھمه ینم  نیب از  آن  مکماند و ح یم  یباق  هک  آنچه شود و یم  لیا تبدیمحو   هک  آنچه
  یزکمر  کبان  مکمعاصر ـ ح  اصطالح  محفوظ ـ به  لوح  . پس است و محفوظ  ثبت  در آن

 شود. یمحو نم  ز از آنیچ  چیھرگز ھ  هکرا دارد   یا یاطالعات
 شود، از یم  بکمرت  هک  یگناھ  سبب  به  ھمانا انسان: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد

 گرداند و در عمر جز ینم گردد و قضا را جز دعا بر یم  محروم  رزق
 ».افزاید نمی  اریکوکنی

 : هک  است  نیما ا  دهی: عق خالصه 
 . ستین  یلیو تبد  ی، دگرگون خداوند متعال  یقضا  یبرا -۱
  سابقا بر آن أ خدا  یقضا  هک  است  یامور  ز از جملهین  امکاح  محو و اثبات -۲

 . است  رفته
ر ییو تغ  ثابت  هک  است  ییقضا  شود و آن یم  ا واقعحتم  یالھ  یاز قضا  یبخش -۳

  به ه ک  است  یامور  شود و آن یم  برگردانده  اسباب  به  از آن  یو بخش  ر استیناپذ
  صله  ا بهی،  دعاست  ا بهیآنھا   شوند و محو شدن یابود ممحو و ن  اسباب  لهیوس

 . انکیبا نزد  یارکوکیو ن  رحم
  شود، شامل یم  برگردانده  اسباب  به  هک  یالھ  یاز قضا  بخش  محو آن -۴

خود را   قبل ما  عتی، شر یعتیشر  ی: گاھ یعنیگردد،  یز میھا ن عتیشر  نسخ
  نھا بهیا  . و ھمه قرآن  گر بهید  یآسمانھای  کتاب  ند، مانند نسخک یم  منسوخ

 . مربوط است أ خداوند قضا و قدر
 باشند. یم  خود وابسته  اوقات  به  امور ھمه -۵
 . است  مواد ناطق  نیا  ھمه  ، به فیشر  ثیو احاد  اتیآ  نص  البته  هک

َينََّك فَإِ�ََّما َعلَيَْك اْ�ََ�ُغ وََعلَيَْنا ﴿ ْو َ�َتوَ�َّ
َ
ِي نَعُِدُهْم أ �ْن َما نُرَِ�نََّك َ�ْعَض ا�َّ

 .]۴۰لرعد: [ا ﴾٤٠اْ�َِساُب 
از   قبل » میانیبنما تو  به«  از عذاب » میدھ یم  وعده  آنان  به  هکرا   از آنچه  یا و اگر پاره«

،  ینیرا بب  عذابشان  هک از آن  و تو را قبل » میریبگ  از آن  شیتو را پ  ا روحی«  درگذشتت
تو جز   : برعھده یعنی » است  امیپ  بر تو رساندن  هک  ستین  نیا جز  ھرحال به«  میرانیبم
  در برابر اعمالشان  آنان  : محاسبه یعنی » حساب  و بر ماست«  ستین  رسالت  امکاح  غیتبل



 ٣٢٩  سوره رعد

ار در ک  هک  یستین  آن  فلکو تو مت  ما است  برعھده  اعمال  نیدر برابر ا  و مجازاتشان
 برسد.  انیپا به  شان بیا تعذی  آوردن  مانیبا ا  اتتیح

در امر   یشتابزدگ  عدم  و او را به  ردهک  ییرا دلجو  امبرشیپ أل  ی، خدا گونه نیبد
 خواند. یفرام  نمودنشان  ا عذابی  آوردن  مانیا

و  ندک یم  ھا جلب و نشانه  از معجزات  یکی  سوی بهفار را کنظر   خداوند متعال  سپس
 : است  نشانه  نیا  آن

نَّا ﴿
َ
َولَْم يََرْوا �

َ
ْطَرافَِهاأ

َ
رَْض َ�نُْقُصَها ِمْن أ

َ
ِ� اْ�

ْ
ُ َ�ُْ�ُم َ� ُمَعّقَِب ِ�ُْكِمهِ  نَأ َوُهَو  َوا�َّ

 .]۴۱[الرعد:  ﴾٤١َ�ِ�ُع اْ�َِساِب 
و « فرک  نیسرزم  : به یعنی » نیزم  به  مینک یما قصد م  هک«  هکم  مردم »نندیب یا نمیآ«

فر ک  نیسرزم  و جوانب  از اطراف  نیمسلم  با فتوحات: ما  یعنی »؟ میاھک یم  آن  از اطراف
فر ک  گاهیبود، پا  زمان  در آن  کز شرکمر  هک  هکم  با فتح  تا سرانجام  میاھک یم  کاند کاند

  مهیرک  هید، آیجد  علم  قرائت با  هک  ر استکذ  انید. شایرس  اتمام  ار بهکو   ختهیر  درھم
  مدور داللت  طور تمام به  آن  بودن  یروک  و عدم  نیزم  بودن گستردهو   بودن  یضویبر ب

 . ستین  یروکا و تمام  است  استهکخود   از اطراف  نیزم  هکند ک یم  و اثبات  ردهک
 أ خداوند : یعنی » ستین  یا بازدارنده  چیاو ھ  مکح  یند، براک یم  مکح  هک  و خداست«
ر یز را به  یکی  و آن  را باال برده  یکی  نیا  ند پسک یم  مکح  بخواھد در خلقش  آنچه

و   اسالم  عزت  راند و قطعا او بهیم یرا م  یکی  ند و آنک یم  را زنده  یکی  نیشد، اک یم

  یخدا  مکح  سک چیھ Í﴾ۦۚ َ� ُمَعّقَِب ِ�ُۡكِمهِ ﴿ . است  ردهک  مکگر حید  انیبر اد  آن  یبرتر
  پس » است  الحساب عیسر و او«  آن  دادن رییا تغی  استنکتواند برگرداند با  یرا نم  سبحان

اندازد  ینم  یدشوار  به او را  آنان  یدھد و حسابرس یجزا م  سرعت  ار را بهکار و بدکوکین
  هکگرداند بل ینم  خود مشغول  به  یگرید  او را از محاسبه  از آنان  یکی  محاسبه  هک چنان

 ند.ک یم  محاسبه  و زمان  وقت  کیرا در   مردم  او تمام
 . فر استک  ینھایسرزم  فتح  به  بشارت  ، متضمن اتیآ  اقیس  البته

 د:یگو یم  فار سخنک  رنگیما از ن  به  خداوند متعال  سپس

ِيَن ِمْن َ�بْلِِهْم فَلِلَّهِ الَْمْكُر َ�ِيًعا﴿ وََسَيْعلَُم  َما تَْ�ِسُب ُ�ُّ َ�ْفٍس َ�ْعلَُم  َوقَْد َمَكَر ا�َّ
ارِ  اُر لَِمْن ُ�ْقَ� ا�َّ  .]۴۲[الرعد:  ﴾٤٢الُْكفَّ
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 از  شیپ  هک  یفارک:  یعنی »ردندک  رنگیبودند، ن  از آنان  شیپ  هک  یسانک  نیقی و به«
  رنگیبود،ن  آنھا فرستاده  یسو را به  شانیا أ خداوند  هک  یامبرانیبودند با پ  هکفار مک
جا کی  ر ھمهیتدب رایز«  اثر و نابود گشت یھا ب رنگین  آن  یافر شدند ولک  شانیا  و به  ردهک

با  أ ر خداوندکم  و در مقابل  نداشته  یتیاھم  چیھ  گرانید  رنگیو ن » خداست  از آن
امر   نیر ایدر تفس  سپس . ستین  آنھا مترتب  رنگیبر ن  یو اثر  ارزش  چی، ھ نندگانکرکم
 »داند یآورد، م یم  عمل به  یسکھر   هکرا   آنچه«د: یفرما ی، م اوست  از آن  ر ھمهکم  هک

را   آن  مناسب  یجزا  اعمالشان  یآورند بداند و برا  عمل  به  ھمه  هکرا   آنچهھرکس   پس
  اثر است یب  رشکدر برابر م  گرانیر دکوم  اوست  ر از آنیر و تدبکم  نا تمامیقیند، ک  آماده

  هکدانند  یم یزود  : به یعنی » ستیکاز   یسرا  آن  فرجام  هکبدانند   افرانک  یزود و به«
  از دو گروه  کی  دامک  ، از آن آخرت  یا سرایا یدن  یسرا  خوش  و عاقبت  دهیپسند  فرجام
 ؟. شانیا ریا غی  مؤمنان  ، از آن است

ِيَن َ�َفُروا ﴿ ِ َشِهيًدا بَيِْ� َو�َيَْنُ�ْم َوَمْن  لَْسَت ُمرَْسً� َوَ�ُقوُل ا�َّ قُْل َكَ� بِا�َّ
 .]۴۳[الرعد:  ﴾٤٣ِعنَْدهُ ِعلُْم الِْكَتاِب 

  یسو به أ خدا فرستاده محمد!  ی: تو ا یعنی » یستیامبر نیند: تو پیگو یم  افرانکو «
  یبرا  یتعال  حق لذا »باشد  گواهو شما   من  انیخدا در م  است  یافکبگو: «  یستین  مردم

  به  دستم  به  هک  یمعجزات دھد ـ با یم  یگواھ  دعوتم  و صدق  رسالت  در مورد صحت  من
و   راه  و بطالن  ذبک  او به  نیھمچن ، است  یافک  میبرا  یگواھ  نیـ و ا  است  اجرا گذاشته

گاه من  در حق  اش یباگواھ  و مقابله  من  بیذکشما در مورد ت  روش   است  و بس«  است  ، آ
  هک  من  در حق  تابک  اھل  یعلما  یگواھ  است  : بس یعنی » است  تابک  نزد او علم  هک  یسک

  نیا  یمعن  صورت  نیو در ا  است  یمدن  هیآ  نیا  یقول  ابند. بهی یم  شانیھا تابک را در  اوصافم
  میـ برا  سالم  بن للهاند ـ مانند عبدا آورده  اسالم  هک  تابک  از اھل  یسانک  یگواھ : است
گر: ید یقول  دھند. به یم  یگواھ  من  رسالت  بر صدق  تابک  اھل  را مسلمانانیز  است  بس

 . است أ خداوند و او خود  محفوظ نزد اوست  لوح  علم  هک  است  یسکمراد 



 

 
 ابراهیم  سوره

 . است  هی) آ۵۲(  یو دارا  است  کیم
امبر یپ  نیا  داستان  انی، ب» میابراھ«  نام  به  سوره  نیا  ینامگذار  سبب : هیتسم  وجه

  ھمانباشد،  یم  یاعتقاد  فراوان  قیادآور حقای  هک  یاست، داستان  در آن  یالھ  العزم  یاول
 ردند.ک  غفلت  از آن  انکو مشر  شیقر  هک  یقیحقا
 ھا یکیاز تار  مردم  آوردن  رونی، ب» میابراھ«  سوره  یاساس  و مضمون  یاصل  امیپ

 نور است.  سوی به

لَُماِت إَِ� ا�ُّورِ �ِإِذِْن  الر﴿ نَْزْ�َاهُ إَِ�َْك ِ�ُْخرَِج ا�َّاَس ِمَن الظُّ
َ
َرّ�ِِهْم إَِ� كَِتاٌب �

اِط الَْعزِ�زِ اْ�َِميدِ   .]۱[إبراھیم:  ﴾١ِ�َ
ھا، در آغاز  سوره  لیاوا  مقطعه  حروف  درباره  و سخن »الف، الم، راء«شود:  یم  خوانده

 !ص محمد  ی: ا یعنی » میفروفرستاد تو  یسو را به  آن  هک  است  یتابک«  گذشت»  بقره«ه سور
  با دعوتشان » یآور  رونیرا ب  تا مردم«  میردک را بر تو نازل   ما آن  هک  است  یتابک  قرآن  نیا

 » ییروشنا  یسو ھا به یکیاز تار«  قرآن  نیا  براساس  نمودنشان  تیو ترب  قرآن  نیا  یسو به
  مانینور ا  یسو ، بهیو گمراھ  و جھل  کو ش  کو شر  فر وشھوتک  یھا یکی: از تار یعنی

  و فرمان  مکح  نیا  لهیوس : به یعنی » شانپروردگار  اذن  به«  ییورھا  تیو ھدا  و علم
  یھا و برنامه  امکو اح  ینک  دعوت  مانیا  یسو آنھا را به  هکتو   به  پروردگار متعال

  از ظلمت  از آنان  ی: احد است  نیا  یا معنی. یدھ  میتعل  آنان  به را  حق  نیروشنگر د
  مکح  از آن  یو  رون رفتنیب  به أ خداوند  هک  یسکمگر  رود ینم  نروینور ب  یسو به

  یتعال  حق  قیامر و توف  مگر به رود ینم  رونینور ب  یسو به  از آنان  یاحد ایاست،   داده
و قاھر، و در   ز غالبیچ  بر ھمه  هک  یخداوند  راه » ر ستودهیناپذ  ستکش  آن  راه  یسو به«

 و  راه  ھمان  آن  هک  است  ستوده  شیخو  یو امر و نھ  و شرع  اقوالو   افعال  ھمه
 است.  ردهک  مشروع  بندگانش  یاو برا  هک  است  یروشن  روش

�ن ّمِۡن ﴿ هیو آ  هیآ  نیاز ا«د: یگو یم»  االساس«ر یدر تفس / ید حویسع  خیش
ٍة إِ�َّ َخَ� �ِيَها نَِذيرٞ  مَّ

ُ
  در آن  هک نیمگر ا  نبوده  یامت  چیو ھ« .]۲۴[فاطر:  ﴾أ

  هک  از مردم  یبرخ  فھم  نی: ا هکشود  یم  دانسته  نیچن « است  گذشته  یا ھشداردھنده
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و   است  ینادرست  اند، فھم نشده  ختهیبرانگ  شام و بالد  یعرب  جز در منطقه  یالھ  امبرانیپ
 ».اند دهیگرد  مبعوث  یبا ھر زبان  یھر امت  انیدر م  یالھ  امبرانیپ

رِْض ﴿
َ
َماَواِت َوَما ِ� اْ� ِي َ�ُ َما ِ� السَّ ِ ا�َّ  ﴾٢َوَو�ٌْل لِلَْ�فِرِ�َن ِمْن َعَذاٍب َشِديدٍ  ا�َّ

 .]۲[إبراھیم: 
 و در  نشیدر آفر » اوست  است، از آن  نیدر زم  در آسمانھا و آنچه  آنچه  هک  ییخدا«

و   عذاب  یمعنا  به  است  یا لمهک:  لیو » سخت  یاز عذاب  افرانکبر   لیو و«  ییفرمانروا
  به  هک  یفارکبر »  تکو ھال  عذاب»  به  سبحان  یخدا  مکلمه، حک  نیت. لذا با اکھال
  رونیب  تیھدا نور  یسو به  کفر و شرک  یھا یکیاز تار ص خدا  رسول  ییراھنما  لهیوس
  نی) ا سخت  یاز عذاب بر آنھا  لی(و  ی: معن یقول  بهاست.   دهیگرد  و الزم  روند، ثابت ینم

  و ناله  ونیو ش  ال و ضجهیواو اند، داد و شده  گرفتار آن  هک  یسخت  فار از عذابک:  است
 است.  ل، خود عذابیگر: وید  یقول  دھند. به یسر م

�ْيَا َ�َ اْ�ِخَرةِ َو�َُص ﴿ ِيَن �َْستَِحبُّوَن اْ�ََياةَ ا�ُّ ِ َوَ�بُْغوَ�َها ِعوًَجاا�َّ وَن َ�ْن َسبِيِل ا�َّ  دُّ
ولَ�َِك ِ� َضَ�ٍل بَعِيدٍ 

ُ
 .]۳[إبراھیم:  ﴾٣أ

  هک  یمحبت  سبب به »ا رایدن  یزندگ  هک  ھمانان«د: یفرما یفار مک  صفات  انیدر ب  سپس
  حیترج«  آن  یابد  یھا و نعمت  آخرت  جاودان  ی: بر زندگ یعنی » بر آخرت«دارند   آن  به

با  »دارند یخدا بازم  را از راه  و مردم«ندارند   مانیا  آخرت  به  هکرو  آن از »دھند یم
  ی: برا یعنی »طلبند یم  یا یجک  و در آن«  راه  آن  به  از رفتن  آنان  و بازداشتن  برگرداندن

  سازگار گشته  شانیھا ھوس و  یطلبند تا با ھو یم  و اشتباه  و انحراف  یجک أ خدا راه
راد وارد یو ا  طعن  طلبند تا در آن یم  جکرا   ا آنیند. ک  را برآورده  ازھا و اھدافشانیو ن
  یدور  به  یو صواب. گمراھ  حق  از راه »ھستند  یدراز دورو  یدر گمراھ  هکآنانند «نند ک

 ند.ک یدور م  حق  را از راه  شیخو  صاحب  هک  است  یگمراھ  نیرا ایشد ز  وصف
 شمارد: یرا بر م  وصف  فار سهک  یبرا  اتیآ  نیا  پس
 ا بر آخرت.یدن  یزندگان  دنیبرگز -۱
 .أ خدا  از راه  بازداشتن -۲
 .أ خدا  راه  یبرا  بیو ع  یجک  طلب -۳

 ند.کیشر  وصف  سه  نیدر ا  فار ھمهک  البته
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رَْسلَْنا ِمْن رَُسوٍل إِ�َّ بِلَِساِن قَوِْمهِ ﴿
َ
َ لَُهمْ َوَما أ ُ َمْن �ََشاُء َوَ�ْهِدي َمْن  ِ�ُبَّ�ِ َ�يُِضلُّ ا�َّ

 .]۴[إبراھیم:  ﴾٤وَُهَو الَْعزِ�ُز اْ�َِكيمُ  �ََشاءُ 
  یآسان  به د،یگو یم  هکرا   تا آنچه » مینفرستاد  قومش  زبان  را جز به  یامبریپ  چیو ما ھ«

او   سخنان  آنان گفت، قطعا یم  سخن  ومشق  راز زبانیغ  یزبان  امبر بهیرا اگر پیابند زیدر
از   ار بزرگیبس  است یلطف  نیا  افتند. پسی یاو را در نم  ردند و خطابک ینم  کرا در
  خداوند متعال  هکرا   یعتیشر»  شان برایند ک  انیتا ب«  بر بندگانش  منان  یخدا  جانب
  هک  یگرید  اقوام  را به عتشیشر  هکامبرند یپ  آن  و باز قوم  است  ردهک  مشروع  شان برای

و  أ ز اوامر خداوندین  نند تا آنانک یم  غیو تبل  انینند، بک یم  لمکگر تید  یھا زبان  به
را   هکخدا ھر  پس«ابند یبفھمند ودر  زبانش  امبر و اھلیپ  آن  قوم  را ھمچون  یو  عتیشر

اند،  دهیرا برگز  یگمراھ  اسباب هکرا   یسانک  یتعال  : حق یعنی» ندک یم  بخواھد گمراه
را   تیھدا  اسباب  هکرا   یسانک:  یعنی »ندک یم  تیرا بخواھد ھدا  هکو ھر«ند ک یم  گمراه

خود   را در خواستهیاست؛ ز  غالب » متکباح  غالب  اوست و«ند ک یم  تیاند، ھدا دهیبرگز
  تیھدا  ستهیشا  هکرا   هکھر  ش؛ پسیخو  در افعال  است  متکشود و باح ینم  مغلوب

 ند.ک یم  است، گمراه  یسزاوار گمراھ  هکرا   هکھر و  تیاست، ھدا
  به  قومش  را به أل  یخدا  امبر مرسل، شرعیپ  هک  گاه : آن است  نیا  یمعن  حاصل

را یز  ستین  یقدرت  چیھ  یسک  ردنک  تیگر او را بر ھدایرد، دک  انیب  خودشان  زبان
 أل  یخدا  قتیدرحق : است  نیچن  یا معنیاست.  أل  یخود خدا  نندهک تگر و گمراهیھدا

  نیا  پس  از خود ماست  یکیاو  د ویگو یم  ما سخن  زبان  گفتند: محمد به  هکرا   یافرانک
 است.  ردهک  ؟ گمراه جا آمدهکاز   شیبرا  نبوت

ْن ﴿
َ
رَْسلَْنا ُموَ� بِآيَاتَِنا أ

َ
يَّاِم َولََقْد أ

َ
لَُماِت إَِ� ا�ُّورِ َوَذّكِرُْهْم بِ� ْخرِْج قَْوَمَك ِمَن الظُّ

َ
أ

 ِ ِ َصبَّاٍر َشُكورٍ  ا�َّ
 .]۵[إبراھیم:  ﴾٥إِنَّ ِ� َذلَِك َ�يَاٍت لُِ�ّ

  تو را به  هک چنان محمد!  ی: ا یعنی » میخود فرستاد  یھا را با نشانه  یموس  نهیو ھرآ«
  یرھبر نور  یسو ھا به یکیرا از تار  دمتا مر  میردک  نازل  تابکو بر تو   فرستاده  یامبریپ
م. یفرستاد  ھدف  نیز با ھمیرا ن ÷  یموس  گر و از جملهید  امبرانیپ  ، ھمچنانینک

  داده  یو  به  هک  است  یا گانه نه  ، معجزات÷  یبر موس  شده  نازل  یھا مراد از نشانه
  هک »را«  لیاسرائ یبن »خود  قوم  هک«:  امیپ  نیبا ا  میرا فرستاد ÷  یوسم ! یشد. آر

  یھا یکی: از تار یعنی »ھا یکیتار آور از  رونیب«فرعونند   ید بندگیو در ق  ییفرمانروا  تحت
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  نیا  هک چنان  قرار ده  ییما خدا  یبرا گفتند: ÷  یموس  به  آن  سبب  به  هک  یا جھلیفر ک
  یسو ا بهیعلم،   یسو ا بهیمان، یا  یسو به : یعنی »نور  یسو به«دارند   ییخدا  پرستان بت
 أ خداوند  هک  است  یعیالله: وقا  امیا » نک  یادآوری  آنان  الله را به امیو ا«  یو آزادگ  تیحر
  افتنکفرعون، ش  ر اسارتیاز ز  آوردنشان رونیب  واقعه  چون د آورد،یپد  آنان  ییرھا  یبرا
  بر آنان. ھمچنان  شیگر نعمتھایو د  یو سلو  من  ابر، فرودآوردن  ساختن  بانیا، سایدر

  و عاد و ثمود انتقام  نوح  در آنھا از قوم  هک  یو  بزرگ  یدر روزھا  یتعال  حق  یھا مجازات
  شامل  و ھم  است  نعمت  یروزھا  شامل  الله ھم امیا  الله اند. پس امیا  گرفت، شامل

  ی: داللتھا یعنی » ھاست نشانه« الله امیاز ا  یادآوری » نیا ا درقطع«  بتکو ن  نقمت  یروزھا
ھر صبار   یبرا«د ینما یم  راه  یالھ  قدرت  مالکد و یھا را بر توح انسان  هک  است  یبزرگ

 سپاسگزار درار یور: بسکھاست. ش بتیمص ھا و با در محنتیکار شیصبار: بس » یورکش
  فیشر  ثیدر حد ص خدا  رسول  هک چنان است.  خداوند متعال  یھا برابر نعمت

را   ییقضا  چیھ أ است؛ خداوند  و شگفت  شگرف  ھمه  ار مؤمنک  گمان یب«فرمودند: 
و   او آفت  اگر به  ر اوست، چهیخ  قضا به  آن  هک نیمگر ا سازد ینم  مبرم  یو  در حق

  یو نعمت  یاو خوش  به  و اگر ھم  ر اوستیخ  به  نیند و اک یم  ییبایکبرسد، ش  یرنج
 ». اوست ریخ  ز بهین  نیگزارد و ا یر مکبرسد، ش

:  هک  است  د آنیمف .]۵[إبراھیم:  ﴾٥َشُكورٖ  َصبَّارٖ  لُِّ�ِّ  َ�ٰتٖ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �﴿:  جمله
 باشد.  ر وجود داشتهکصبر و ش  دو وصفدر او   هکرد یگ یم  الله عبرت امیاز ا  یسکفقط 

ْ�َاُ�ْم ِمْن آِل فِرَْعْوَن ﴿
َ
ِ َعلَيُْ�ْم إِذْ � �ذْ قَاَل ُموَ� لَِقوِْمهِ اذُْكُروا نِْعَمَة ا�َّ

�َْناَءُ�ْم َو�َْستَْحُيوَن �َِساَءُ�مْ 
َ
ُوَن � َوِ� ذَلُِ�ْم بََ�ٌء  �َُسوُمونَُ�ْم ُسوَء الَْعَذاِب َو�َُذّ�ِ

 .]۶[إبراھیم:  ﴾٦ِمْن َرّ�ُِ�ْم َعِظيمٌ 

 قومش،  یالله برا امیاز ا  یادآوریدر  ÷  یموس  از سخنان  خداوند متعال  سپس
بر  خدا را  : نعمت خود گفت  قوم  به  یموس  هکرا   یھنگام  نکاد یو «ند: ک یم  تیاکح  نیچن

  نیسرزم شما را از  من  هک  گاه آن »دیرھان  انیشما را از فرعون  هک  گاه د آنیاد آوری خود به
  غرق  را درآن  انشیرکلش و  گشود و فرعون  تانیا را برایدر أل  یو خدا  وچاندمکمصر 

  عبارت  سخت  عذاب  آن  هک »دندیچشان یم  سخت  بر شما عذاب  هک  یسانک  ھمان«  ساخت
را سر   و پسرانتان«  شاقه  در اعمال  گرفتنشان ارک به و  لیاسرائ یبن  ردنک  بود از: برده

  نیو در ا«سازند   مقدارشان یتا خوار و ب »گذاشتند یم  را زنده  دند و دخترانتانیبر یم
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  یبرا«  آنان  از چنگال  دنتانیرھان  شما و سپس  هیعل  انیفرعون  ر شد از افعالکذ  هک »امر
  نیشما ا  هکدارد   ظھور معلوم  تا در عرصه »بود  بزرگ  یشیآزما  پروردگارتان  شما از جانب

از   میعظ  ینعمت  دادنتان : نجات  است  نیا  یا معنی د!یدار یم  پاس  چگونه راھا  نعمت
 د.یعاجز  آن  یرگزارکشما از ش  هکبود   یتعال  حق  جانب

زِ�َدنَُّ�مْ ﴿
َ
ذََّن َر�ُُّ�ْم لَ�ِْن َشَكْرُ�ْم َ�

َ
 ﴾٧َولَ�ِْن َ�َفْرُ�ْم إِنَّ َعَذاِ� لََشِديدٌ  �ذْ تَأ

 .]۷[إبراھیم: 
را  او  تا سخن  یو ھمگان  عام  یاعالم  شما به  به »ردک  اعالم  پروردگارتان  هک  گاه و آن«
  ادشدهی  یھا : اگر نعمت یعنی »دینکر کاگر ش  هک«د: یابیدر  یدرست  را به  د و آنیبشنو

  بر نعمت  ی: نعمت یعنی » میافزا یشما م  بر نعمت«د ینک  یسپاسگزارا مرا بر خود واقع
:  است ن یا  یمعن  یقول  خود. و به  از جانب  یبخشش  عنوان م، بهیافزا یگر بر شما مید

  سازم یم  حق راه  دهیش، گرویپ شتر ازیو شما را ب  میافزا یخود بر شما م  قطعا از طاعت
  سخت  من  عذاب قطعا«د ییار نماکرا ان  را و آن  میھا نعمت  نیا »دینک  یو اگر ناسپاس«

بر شما   سخت  عذاب  نید، از ایبا  هک  ر آنچهیناگز  ھا. پس نعمت  نیا  ردنک  با سلب » است
 ندارد.  یبرگشت  چیو ھ  است  یدنیرس

 ق، مقریتحق  ر نزد اھلکش  قتیحق«د: یگو یر مکش  فیدر تعر  هیاز صوف  یریقش
  بود، نه  منعم  دنیر، دکش«د: یگو یم  یشبل».  است  یفروتن  بر وجه  منعم  نعمت  به  بودن

 ». نعمت  دنید

َ لََغِ�ٌّ َ�ِيدٌ ﴿ رِْض َ�ِيًعا فَإِنَّ ا�َّ
َ
�ُْتْم َوَمْن ِ� اْ�

َ
 ﴾٨َوقَاَل ُموَ� إِْن تَْ�ُفُروا �

 .]۸[إبراھیم: 
 : اگر یعنی »دیفر ورزک  یھمگ  است  نیزم  یرودر   هک: اگر شما و ھر گفت  یو موس«

  چیرا ھ  د و آنینک  یرا ناسپاس  یتعال  حق  یھا جا نعمتکی  ھمه  خلق  شما و تمام
از   هکد یشما و بدان  یرگزارکاز ش » از استین یخدا ب  گمان یب«د ینگزار  رو سپاسکش
:  یعنی » است  ستوده«شود  ینم  یر ویدامنگ  ھم  ینقص  چیشما ھ  یناسپاس  نیا

و   شیھا نعمت  ار بودنیخاطر بس خود، به  خاطر ذات است؛ به  شیستا سزاوار
گردد  ید میخود شما عا  به  یو  یبرا  شتانیو ستا  یرگزارکاز ش  هک  یخاطر منافع به

خود   شیو بخشا  فضل  و به  شده  یاز شما راض  یرگزارکش  نیبا ا  یتعال  حق  هک چرا
 د.یافزا یا مشم بر
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ِيَن ِمْن َ�بْلُِ�ْم قَوِْم نُوٍح وََ�ٍد َوَ�ُمودَ ﴿  ا�َّ
ُ
تُِ�ْم َ�َبأ

ْ
لَْم يَأ

َ
ِيَن مِْن َ�ْعِدهِمْ  � َ�  َوا�َّ

 ُ فَْواهِِهْم َوقَالُوا إِنَّا  َ�ْعلَُمُهْم إِ�َّ ا�َّ
َ
يِْدَ�ُهْم ِ� أ

َ
َ�َفْرنَا َجاَء�ُْهْم رُُسلُُهْم بِاْ�َّيَِناِت فََردُّوا �

ا تَْدُعوَ�َنا إَِ�ْهِ ُمرِ�ٍب  رِْسلُْتْم بِهِ �نَّا لَِ� َشّكٍ مِمَّ
ُ
 .]۹[إبراھیم:  ﴾٩بَِما أ
 » آنان بعد از  هک  یسانکو عاد و ثمود و   نوح  از شما بودند; قوم  شیپ  هک  یسانکا خبر یآ«

گاھ  آنان جز خدا از  یسک ؟ است  دهیشما نرس  آمدند، به«  ر شدهکذ  : بعد از اقوام یعنی   یآ

  سبب به  داند و بر آنان یشمار آنھا را نم  سبحان  یجز خدا  یسک:  یعنی »ندارد
  شناخت  هکاند  دهیفھم  نیر چنیتعب  نیاز ا  ندارد. مفسران  یعلم  احاطه  شان ثرتک

  آنچه  ن، بهیبنابرا  است  بشر خارج  توان  طهیاز ح  هک  است  یبشر امر  یزندگ  خیتار  قیدق
 رد.ک  اعتماد مطلق  توان یاند، نم نوشته  باره  نیدر ا  مورخان

 باشد  قومش  به ÷  یموس  سخنان  دنباله  تیاکز حین  هیآ  نیا  هک  است  محتمل
است.   آنھا، داخل  یالله برا امیاز ا  یادآوری  در مضمون  هیآ  نین، ایبنابرا

  و جمله  مستقل  یا هیآ ،١»استطراد«  لیبر سب  هیآ  نیا  هکدارد   احتمال  نیھمچن
را از   آنان  هکباشد  ص محمد  امت  به  خطاب  سبحان  یخدا  المکاز   یا مستأنفه
  داده، به  حیرا ترج  دوم  ر احتمالیثک دھد. ابن یھشدار م  متعال  ذات  با آن  مخالفت

 است.  امدهین  عاد و ثمود در تورات  داستان  هک نیا  لیدل
آوردند   شان برای«را   و معجزات  روشن  لیھا و دال : حجت یعنی » ناتیب  شان امبرانیپ«

  هک  ازآنچه  ظ و خشمیغ  یتا از رو» نھادند  شان یھا را در دھان  شانیھا دست  آنان  یول
  درواقع †  امبرانیراپیبگزند ز  دندان  به  دست  اند، پشت آورده  شان برای † امبرانیپ

آوردند.   وبندهک  یھا حجت  شان بتان  ساختن اعتبار یو بر ب  شان و سفاھت  یخرد یبر ب
نھادند تا  † امبرانیپ  را بر دھان  شان ھا دستان امت  : آن هک  است  نیمراد ا  یقول  به

  آنچه  بهو گفتند: ما «  شان برسخنان  رد و اعتراض  زهیانگ  گردانند; به  را خاموش  شانیا
  به  مانیاز ا »دیخوان یم  را بدان ما  و ھمانا از آنچه  میافرکد، یا شده  فرستاده  آن  شما به

  مانیشما برا  هک  آنچه  قتی: حق یعنی » میکدرش  سخت«  آن  یماسوا  کو تر  گانهی  یخدا
  ھرگاه  س. پ ار استیبس  یو نگران  و اضطراب  سخت  یا و شبھه  کش  د، موجبیا آورده

د یخواھ یاز ما م  گر چگونهیاست، د  ینیقیر یو غ  کوکمش  یشما امر  یدیتوح  امیپ  نیا
  ؟ ھمچنان میدار  کشما ش  نبوت  صحت  ما در اصل  هک یحال در  میآور  مانیا  تا بدان

                                           
 مناسبت.  ترین ککوچ  دنبال ـ به  است  دیگری  موضوع  به  از موضوعی  استطراد: انتقال -١



 ٣٣٧  سوره ابراهیم

: شما  هکباشند   ردهک  مضمون  نیبد  ییادعا † امبرانیپ  هیعل  آنان  هک  است  محتمل
 از  است  عبارت  هکد یدار  یگرید  نشده  اعالم  و اھداف  اتید، نیدار یم اظھار  ر از آنچهیغ

  یابیدست و  اموال  آوردن  دست اقوامتان، به  انیدر م  تیمکو حا  قدرت  آوردن  دست  به
 الن.ک  یثروتھا  به

ار کرا در  † امبرانیپ  گفتند تا عزم  خاطر آن  را به  سخن  نیآنھا ا  البته
 نند.ک  را متزلزل  شانیا  و اراده  ساخته  سست  حق  یسو به  دعوت

رِْض ﴿
َ
َماَواِت َواْ� ِ َشكٌّ فَاِطرِ السَّ ِ� ا�َّ

َ
يَْدُعوُ�ْم ِ�َْغفَِر لَُ�ْم ِمْن  قَالَْت رُُسلُُهْم أ

َجٍل ُمَس�ًّ 
َ
َرُ�ْم إَِ� أ �ُْتْم إِ  ُذنُو�ُِ�ْم َو�َُؤّخِ

َ
ونَا قَالُوا إِْن � ْن تَُصدُّ

َ
�َّ �ََ�ٌ ِمثْلَُنا تُرِ�ُدوَن أ

تُونَا �ُِسلَْطاٍن ُمبِ�ٍ 
ْ
ا َ�َن َ�ْعُبُد آبَاُؤنَا فَ�  .]۱۰[إبراھیم:  ﴾١٠َ�مَّ

» ؟ ھست  یکـ ش  نیآسمانھا و زم  نندهیخدا ـ آفر  گفتند: مگر در باره  امبرانشانیپ«
  نیجادگر آسمانھا و زمیا و  نندهک اختراع  هک  یذاتـ   یتعال  حق  یگانگیا در وجود و ی: آ یعنی

  یاو در منتھا  تیوجود و وحدان  هک یحال در ؟ ھست  یدیو ترد  کـ ش  آنھاست  بعد از عدم
: در  یعنیاست،   یارکان  باشند؟ استفھام یوجود او م  ھا گواه و فطرت  بوده  و وضوح  یروشن

  یگانگیوجود و   به  مانیا  یسو به »ندک یم  شما را دعوتاو «ندارد  وجود  یکش  چیھ  باره نیا
  آن  آمرزش  هکرا   یاز گناھان  یا پاره  یتعال  : تا حق یعنی »امرزدیب  از گناھانتان تا بر شما«خود 

  ند. آنکن  ا عذابتانیو در دن »دھد  شما را مھلت  نیمع  یو تا مدت«امرزد یبخواھد، بر شما ب را
  امبرانشانیپ  درپاسخ  نندهک بیذکت  یاز امتھا  کیھر  »گفتند«  شماست  رگم  مھلت، وقت

د و یخور یم »دیستین« خود  و صورت  لیو شما  لکدر ش »مانند ما  یشما جز بشر« †
ما را از   هکد یخواھ یم«د یستین  فرشته و شما  میآشام یو م  میخور یما م  هک د چنانیآشام یم

از   هکادعا   نیاگر شما در ا » د پسیبازدار« و مانند آنھا  از بتان »دندیپرست یم  پدرانمان  آنچه
  بر صحت  هک »دیاوریار بکآش  یما حجت  یبرا« دید، صادقیا شده  فرستاده أ نزد خدا

  شان برای † امبرانیپ  هکردند ک  مطرح  یرا درحال  درخواست  نیند. اک  داللت  تانیادعا
و   تعصب  یانگر نوعی، نما† امبرانیبرخورد با پ  گونه نیا  بودند.پس  آوردهار کآش  یحجتھا

 بود.  فاسدشان دیدر عقا  یسرسخت

َ َ�ُمنُّ َ�َ َمْن �ََشاُء ِمْن ﴿ قَالَْت لَُهْم رُُسلُُهْم إِْن َ�ُْن إِ�َّ �ََ�ٌ ِمثْلُُ�ْم َولَِ�نَّ ا�َّ
 ِ �ِ  ِعَبادِه

ْ
ْن نَأ

َ
ِ َوَما َ�َن َ�َا أ ِ الُْمْؤِمُنونَ  يَُ�ْم �ُِسلَْطاٍن إِ�َّ �ِإِذِْن ا�َّ

ِ فَلَْيَتَو�َّ  ﴾١١َوَ�َ ا�َّ
 .]۱۱[إبراھیم: 



 تفسیر انوار القرآن  ٣٣٨

 مانند شما  یما جز بشر«د یشما گفت  هک چنان » یگفتند: آر  آنان  به  امبرانشانیپ«
  از بندگانشھرکس  خدا بر  یول«خود   یقیحق  و خلقت  أتیو ھ  لکدر ش » میستین

 ما  تا با انتخاب  است  او خواسته  پس  نبوت  به  دنشیبا برگز »گذارد یم  بخواھد منت  هک
 : یعنی » میاوریب  یشما سلطان  یبرا  هکو ما را نرسد «گذارد   و منت  نبوت، بر ما فضل  به
:  یعنی »خدا  اذن جز به«  میاوریھا را ب از حجت  یشما حجت  به  هک  ستیما مقدور ن  یبرا
  لیفار بر سبک  هک  است  ینجا، معجزاتیدر ا»  سلطان«: مراد از  یقول  . بهیو  تیمش  به

د تنھا بر خدا یبا  مؤمنان و«دند یطلب یم † امبرانیاز پ  و تعصب  و لجاجت  یسرسخت

  یبرا  یژگیو  نیا  انیدرب † امبرانیپ  سخن  یی. گویگریز دیبر چ  نه» نندک  لکتو
  لک: تو یعنیخود را مدنظر داشتند.   شانیبود و ا  ناظر بر خودشان  اول  مؤمنان، در قدم

و   مانیا  شما به  شیگرا بر  باشد، نه أل  ید فقط بر خدایبا† امبرانیما پ
 از ما.  تان یبانیپشت

ِ َوقَْد َهَدانَا ُسُبلََنا﴿ َ َ�َ ا�َّ �َّ َ�َتَو�َّ
َ
نَّ َ�َ َما آذَْ�ُتُمونَا َوَما َ�َا � ِ  َوَ�َْصِ�َ َوَ�َ ا�َّ

ُونَ  ِ الُْمَتَوّ�ِ
 .]۱۲[إبراھیم:  ﴾١٢فَلَْيَتَو�َّ

 » مینکن  لکو چرا بر خدا تو«دادند:   ادامه  نیخود چن  سخن  به † امبرانیپ  سپس
  مانیراھھا  ما را به  هک آن  و حال«  مینکن  لکتو  یتعال  بر حق  هک  میدار  یعذر  : ما چه یعنی

  هک  است  ردهک  عمل  یا گونه با ما به  یتعال  حق  هک آن  : حال یعنی »؟ است  ردهک  تیھدا
  یراھ  یسو ما به  نمودن تیھدا جمله،  گرداند، از آن یم  و الزم  ما را بر او واجب  لکتو

 »ردک  میآزار شما صبر خواھ ما بر  و البته«رساند  یم  رحمتش  سرمنزل  ما را به  هک  است
  و طرح  بیذکما از ت  هیشما عل  یسو از  در آنچه  هک  نیبر ا  میخور ی: ما سوگند م یعنی

و «بود   میبا خواھیکدھد، صابر و ش یم  یجارو یب  یھا یو سرسخت  باطل  یدرخواستھا

  یدارید پایجمله، مف  نیرار اک. تیو ریبر غ  نه »نندک  لکد تنھا بر خدا تویبا  نندگانک لکتو
 است.  لکتو  در مقام † امبرانیپ

ْو َ�َُعوُدنَّ ِ� ِملَّتَِنا﴿
َ
رِْضَنا أ

َ
ِيَن َ�َفُروا لِرُُسلِِهْم َ�ُْخرَِجنَُّ�ْم ِمْن أ وَْ�  َوقَاَل ا�َّ

َ
فَأ

الِِم�َ  رَْض ِمنْ  ١٣إَِ�ِْهْم َر�ُُّهْم َ�ُْهلَِ�نَّ الظَّ
َ
َذلَِك لَِمْن َخاَف  َ�ْعِدهِمْ  َولَنُْسِكَننَُّ�ُم اْ�

 .]۱۴-۱۳[إبراھیم:  ﴾١٤َمَقاِ� وََخاَف وَِ�يدِ 
 متمرد و » افرانکو «شدند:   د متوسلیتھد  به  شکسر  اقوام  آن  هکنجا بود یدر ا

  هک نیا ایم، ینک یم  خود اخراج  نیشما را از سرزم  گفتند: البته  امبرانشانیپ  به«  شکسر



 ٣٣٩  سوره ابراهیم

  نیاز سرزم  رفتن  رونیب  انیرا م †  امبرانیپ  آنان  هکبود   نیچن »دیبازگردما   شیک به
امر را  دو  نیاز ا  یکیردند تا ک: اصرار  یعنیر ساختند، یفر مخک  نییآ  به  ا بازگشتنیخود 

  هکبود   آنان  یار از سوکآش  یو تجاوز  ظلم  نیا  ند. البتهینما  لیتحم † امبرانیبر پ
و   خانه اند، از آورده  شان برایرا  أ خداوند  دعوت  هک نیا  صرف  را به † امبرانیپ

  به  پروردگارشان  پس«ند ینما  اخراج  انشانکیو نزد  سانک  انیو از م  خودشان  نیسرزم

 »را  حتما ستمگران  هکرد ک  یوح«ر یخط  حالت  نیدر ا  شیخو  امبرانیپ  : به یعنی » آنان
 ».ردک  میخواھ  کھال«افر متمرد را ک  گروه  نی: ھم یعنی

  ونتکس ن یسرزم  در آن«  شانردنکاز نابود   : پس یعنی » از آنان  ا شما را پسو قطع«

  به  ا بازگشتیاز آن،   اخراج  شما را به  هک  یافرانک  نیا  نی: در سرزم یعنی» داد  میخواھ
و   ستمگران  رساندن  تکھال  هگذشت؛ از ب  هک  یا وعده » نیا«اند  ردهکد یخود تھد  نید
در   ستادنیاز ا  هک  است  یسک  یبرا«  آنان  نکو مسا  در منازل  مؤمنان  دادن  ونتکس

  یا وعده  نی: ا است  نیا  یگر معنید  یقول  به »بترسد«  در روز حشر و حساب » حضور من
و   در منازل  مؤمنان  دادن  ونتکو س  ستمگران  رساندن  تکھال  به گذشت؛ از  هک

بر   من  و نظارت  سر خود و مراقبت  یباال  از حضور من  هک  است  یسک  یشان، برا نکمسا
  و از ھشدار من«  حاضر و ناظر ھستم  بندگان  اعمال  بر ھمه  من  هک چرا خود بترسد

: مراد از ھشدار،  یلقو  باشد. به  داشته  میعذاب، ب  به  د و ھشدارمیاز تھد : یعنی »بترسد
 بترسد.  من  : از عذاب یعنیاست.   عذاب خود

 .]۱۵[إبراھیم:  ﴾١٥َواْسَتْفَتُحوا وََخاَب ُ�ُّ َجبَّاٍر َعنِيدٍ ﴿

و   فتح  دشمنانشان  هیعل أل  یاز خدا † امبرانی: پ یعنی »ردندک  فتح  و طلب«
از   آنھاست با  حق  هک نیا  گمان  فار بهک:  است  نیا  یا معنیخواستند.   و نصرت  شیگشا
و   نابود ساخته را  نموده، ظالم  یداور † امبرانیو پ  آنان  انیخواستند تا م أ خدا

و  † امبرانیپ رد،ک  یداور  انشانیم أل  یخدا  چون  د پسینما  یاریرا   مظلوم
  ییو زورگو برکمت جبار: »شد  امکنا  یدیھر جبار عن  و سرانجام«داد   را نصرت  مؤمنان

د: معاند و یعن شناسد. ینم  تیرسم  را به  یبر خود حق  سک چیھ  یبرا  هک  است
:  یعنید، یجو یم  نارهک  و از آن  ردهک  شهیپ  زهیست  در برابر حق  هک  است  ییجو زهیست

 زند. یسربازم» اهللا اال  ال اله«د: یتوح  لمهک  از اقرار به  هک  است  یسک

 .]۱۶[إبراھیم:  ﴾١٦َوَرا�ِهِ َجَهنَُّم َو�ُْسَ� مِْن َماٍء َصِديدٍ ِمْن ﴿



 تفسیر انوار القرآن  ٣٤٠

  زندهیست  شکگردن  آن  در طلب  : دوزخ یعنی » اوست  یرو  شیپ  دوزخ  هک  سک  آن«
د: یصد »شود یم  او نوشانده  به  نیکچر  یو از آب«  افتیاو را درخواھد   یزود  و به  است

 شود. یم ریسراز  انیدوزخ  از پوست  هک  و خون  کاز چر  است  یآب
  گاه آن شود، یم  حاضر ساخته  امتیدر روز ق  دوزخ: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد

  گمارده  یا زندهیست  شکبر ھر گردن  د: ھمانا منیگو یو م  ردهکرا ندا   قیخال
 ».ام... شده

�ِيهِ ﴿
ْ
ِ َمَ�ٍن َوَما ُهَو بَِمّيٍِت َ�َتَجرَُّعُه َوَ� يََ�اُد �ُِسيُغُه َوَ�أ

َوِمْن َوَرا�ِهِ  الَْموُْت ِمْن ُ�ّ
 .]۱۷[إبراھیم:  ﴾١٧َعَذاٌب َغلِيٌظ 

  باره، بهکی  به  دفعات، نه  به »نوشد یم  جرعه  جرعه«را   نیکچر  آب  : آن یعنی »را  آن«
  سھولت  را به آن  هک  ستین  کیو نزد«  است  و داغ  ار تلخیبس  ابکچر  آن  هک نیا  سبب

گ  آب  آن  هکچرا »فروبرد درازا   د بهیجبار عن  آن  عذاب  شود. پس یر او میگلوگ  نیزھرآ
و «مرگبار   حال  نیدر ا  زردآب  نیا  دنیگر با نوشیو بار د  سخت  یبا تشنگ  یشد; بارک یم

دردھا و   تا از آن »ردیم ینم  ید ولیآ یم او  سراغ از ھر سو به«  مرگ  : اسباب یعنی » مرگ
 »خود دارد  شیشاپیدر پ  نیو سنگ  سخت  یو عذاب«شود   فرسا راحت جان  یھا یسخت

  یقبل  از عذاب  هک  است  یگرید  نیو سنگ  سخت  نھا، عذابیا  او بعد از ھمه  ی: برا یعنی
 تر است. کتر و دردنا ار تلخیبس

ِيَن َ�َفُروا بَِرّ�ِِهمْ ﴿ ْ�َما َمَثُل ا�َّ
َ
ْت بِهِ الّرِ�ُح ِ� يَْوٍ� َ�ِصٍف أ َ�  لُُهْم َكَرَماٍد اْشتَدَّ

ءٍ  ا َكَسُبوا َ�َ َ�ْ َ�ُل اْ�َعِيدُ  َ�ْقِدُروَن مِمَّ  .]۱۸[إبراھیم:  ﴾١٨َذلَِك ُهَو الضَّ

  هک  یسانک  مثل«د: یفرما یم  زده  یفار مثلک  تمام  اعمال  یبرا أ خداوند  سپس
  یتند در روز  یباد  هک  است  یسترکمانند خا  آنان  شدند، اعمال افرکپروردگار خود   به

فقرا،   به  صدقه  رحم، دادن  فار ـ مانند صلهک  کین  : اعمال یعنی »بوزد  بر آن  یطوفان
را محو و نابود   آن أ و خداوند  و مردود است  ـ تباه  آن  و امثال  نیبا والد  یکین
  را به  و آن  ستر را برداشتهکخا  سرعت  به  یروز طوفانباد تند در   هک چنان ندک یم

  یخال  چنان  آن  یو جا  ه نابود شدالکستر کخا  آن  هک  یطور ند، بهکپرا یم جا ھمه
  ردهک  سبک  ز از آنچهیچ  چیبر ھ«  است  نبوده  یزیچ  چیدر آنجا ھ  ییگو  هک ماند یم

 در  ینشان  چیاثر، ھ یو ب  ھدر رفته  به  اعمال  نیفار از اک:  یعنی »ندارند  قدرت بودند،
 بر  شان اعمال  نیرا ایدارند ز  افتیدر  یو ثواب  پاداش  برابر آن نند تا دریب ینم  آخرت
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از » دور و دراز  یگمراھ  ھمان  است  نیا«بماند   یتا باق  استوار نبوده  مانیا  یربنایز
 و صواب.  حق  راه

نَّ ﴿
َ
لَْم تََر أ

َ
رَْض بِاْ�َقِّ �

َ
َماَواِت َواْ� َ َخلََق السَّ ِت ِ�َلٍْق  ا�َّ

ْ
 يُْذهِبُْ�ْم َو�َأ

ْ
إِْن �ََشأ

 .]۱۹[إبراھیم:  ﴾١٩َجِديدٍ 
: آنھا را  یعنی »د؟یآفر  حق را به  نیھا و زم خدا آسمان  هک« ! انسان  یا » یا افتهیا درنیآ«

ند تا با یافریب  گونه نیآنھا را ا  هکبود   نیا  ھم  د و حقیآفر  یمکر محیو تدب  درست  بر وجه
  برد و خلق یرا م اگر بخواھد شما«شود   استدالل  یو  قدرت  مالکن، بر یمت  نشیآفر  نیا

از   یسانکو   برده انیم را از  دارد تا نافرمانان  یی: او توانا یعنی »آورد یم  انیم به  یدیجد
 برند.  فرمان از او  هکآورد   انیم  ـ به  یگرید  ا نوعی  انسان  را ـ از نوع  خلقش

ِ بَِعزِ�زٍ ﴿  .]۲۰[إبراھیم:  ﴾٢٠َوَما َذلَِك َ�َ ا�َّ
  است. به ز قادریچ بر ھر  یتعال  را حقیز » ستین«  و ممتنع »ار بر خداوند دشوارک  نیو ا«

 شد:ک یم ریتصو  به  گونه نیرا در برابر ما ا  امتیق  یاز تابلوھا  ییجھت، تابلو  نیھم

�ْتُْم ﴿
َ
وا إِنَّا ُكنَّا لَُ�ْم َ�َبًعا َ�َهْل � ِيَن اْسَتْكَ�ُ َعَفاُء لِ�َّ ِ َ�ِيًعا َ�َقاَل الضُّ َوَ�َرُزوا ِ�َّ

ءٍ  ِ مِْن َ�ْ ُ لََهَدْ�َناُ�مْ  ُمْغُنوَن َ�نَّا ِمْن َعَذاِب ا�َّ جَ  قَالُوا لَْو َهَدانَا ا�َّ
َ
زِْ�َنا َسَواٌء َعلَيَْنا أ

نَا َما َ�َا ِمْن َ�ِيٍص  ْم َصَ�ْ
َ
 .]۲۱[إبراھیم:  ﴾٢١أ

  یقبرھا از  امتیدر روز ق  ی: ھمگ یعنی »شوند یخداوند ظاھر م  شگاهیدر پ  یو ھمگ«
و   فراخ  است  ییجا  هک  محشر است  عرصه  ند و آنیآ یم  رونیب »براز«  یسو خود به

در  » ناتوانان  پس« ندیآ یگرد م  جا در آنکیار ـ کو بدار کوکیاز ن  ـ اعم  یو ھمگ  انینما
  و سردمدارشان  سیرئ ایدر دن  هک  یبرکمت  یو رؤسا » شانکگردن  به«و خرد   شهیاند

 †  امبرانیاز شما، پ  یرویپ ا و بهیدر دن » میا رو شما بودهیند: ھمانا ما پیگو یم«اند  بوده
 »خدا را  از عذاب  یزیا شما چیآ  پس«  میا دهیفر ورزک  سبحان  یخدا  و به  ردهک  بیذکرا ت

 أ خدا  عذاب  نیاز ا  یا بعضیاست،  أ خدا  ھمانا عذاب  هکزھا را یاز چ  ی: بعض یعنی
در   شانکگردن  آن »ندیگو ید؟ میھست  نندهک  دفع از ما«  میقرار دار  در آن  هکرا 

  تیا شما را ھداز قطعیما ن«  مانیا  یسو به »بود  ردهک  تیاگر خداوند ما را ھدا«  پاسخشان

م، ما یورز  ییبایکش  و چه  مینک  یتاب یب  است، چه  سانکیما   یبرا«  آن  یسو به « میردک یم
ما   یھر دو برا  ییبایکو صبر و ش  و اضطراب  یقرار ی: ب یعنی » ستین یزگاھیگر  چیرا ھ

 م.یندار  یخالص  از عذاب  وجه  چیھ را ما بهیز دھد یر نمییار را تغک  جهیو نت  است  سانکی
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َ وََعَدُ�ْم وَْعَد اْ�َّقِ َووََعْدتُُ�ْم ﴿ ْمُر إِنَّ ا�َّ
َ
ا قُِ�َ اْ� يَْطاُن لَمَّ َوقَاَل الشَّ

ْخلَْفُتُ�مْ 
َ
ْن َدَعْوتُُ�ْم فَاْسَتَجبُْتْم ِ�  فَأ

َ
فََ�  َوَما َ�َن ِ�َ َعلَيُْ�ْم ِمْن ُسلَْطاٍن إِ�َّ أ

�ُْفَسُ�مْ 
َ
�ْتُْم بُِمْ�ِِ�َّ  تَلُوُموِ� َولُوُموا �

َ
نَا بُِمْ�ِِخُ�ْم َوَما �

َ
إِّ�ِ َ�َفرُْت بَِما  َما �

ْ�ُتُموِن ِمْن َ�بُْل  َ�ْ
َ
ِ�مٌ  أ

َ
الِِمَ� لَُهْم َعَذاٌب أ  .]۲۲[إبراھیم:  ﴾٢٢إِنَّ الظَّ

و   بھشت  به  انیو بھشت  رفتگ  صورت  یداور  : چون یعنی »شد  هیسوکیار ک  و چون«
 » راست  وعده داد،  شما وعده  : ھمانا خداوند به گفت  طانیش«درآمدند   دوزخ  به  انیدوزخ

ار کبد  و مجازات  اش یارکوکین ار دربرابرکوکین  دادن  و پاداش  ز و حسابیدر امر رستاخ
و   ز و حسابیرستاخ  هکنادرست؛   وعده » دادم  شما وعده  به  و من«  اش یارکبرابر بد در

  بودم  داده  وعده  هکرا   آنچه»  ردمک  با شما خالف  پس«  ستیار نکدر   یو دوزخ  بھشت
و اگر شما خود  »نبود  یتسلط  چیو مرا بر شما ھ«نبود   شیب  یدروغ  من  را وعدهیز

شما را   هک نیجز ا«  رآورمفر دک  زور و اجبار شما را به به  توانستم ید، نمیخواست ینم

  من  هکبود   نیبود، فقط ا  آنچه  نکی: ل یعنی »دیرفتیپذ مرا  و شما دعوت  ردمک  دعوت
مرا   شتابان  و شما ھم  را دربرابر شما آراستم  و آن  ردهک  فر دعوتک  یسو شما را به

 »دینکن  مرا مالمت  پس«بر شما نبود   من  یاز سو  یو اجبار  الزام  چید لذا ھیگفت  اجابت
  و خود را مالمت«د یا در افتاده  آن  به  من  اساس یو ب  نادرست  وعده  سبب به  هک  در آنچه

  یسو به  یو  و دعوت أ خدا  نیراست  و وعده  گفته  کیلب  دعوتم  به هک نیدر ا »دینک
  چیبر ھ  هک  شیبرھانھابرپا، و   حق  حجت  هک د، با وجود آنیرا فروگذاشت  یسالمت  یسرا
  به  تن  هکماند   دهیپوش  یسانکھا فقط بر  برھان  بود و آن  انیدر م  ستین  پنھان یعاقل

 شما  ادرسیفر  من«دار شدند; یمرا خر  یرویپ  و ذلت  و خفت  سپرده  ییو رسوا  یخوار
  گرفتار آن  هک  یعذاب  نیشما در ا  به  تا بتوانم »دیستین  من  ادرسیفر  و شما ھم  ستمین

د. یدھ  رسواگر نجات  عذاب  نید مرا از ایا شما بتوانینم، کب  یکمکو   یارید، یا  شده
آنند و او  گرفتار  آنان  هک  مبتالست  یعذاب  ھمان  به  حالت  نیخود در ا  طانی: ش یعنی

بار برھاند.  فتخ  عذاب  برسد و او را از آن  ادشیفر به  هکاست   یادرسیفر  خود محتاج
و   یگریاریازمند ین او خود  هکبندند  یم  یسک  یادرسیو فر  یاری  به  طمع  چگونه  پس

د، یدانست یم  کیخدا شر ارکمرا در   نیاز ا  شیپ  هک  آنچه  به  من  نهیھرآ«  است  یادرسیفر
  تیدر ربوب  آوردنم  کیدر شر ار شماک  به  هک  نمک یم  حیشما تصر امروز به  کنیا » افرمک

  روانشیدر برابر پ  امتیدر روز ق  طانیش  هک  است  گونه نیافرم. بدکسبحان،   یخدا
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  ھم را از  ھایشان دلند و کش یم را  پشتشان  هکرد یگ یم  شیدر پ  یو موقف  موضع
 ». است  کدردنا  یعذاب  شان برایاران، کستم  نهیآ ھر«درد  یم

ما   به را  آن أل  یخدا  هک  است  سیابل  سخن  ر از تتمهیاخ  جمله  نیا ایآ  هک نیدر ا
  نیا ایآ  هک نیاند و در ا بر دو قول  ؟ مفسران است  یمستقل  ا سخنیند، ک یم  تیاکح

دو  زی؟ ن ا بعد از آنی  است  دوزخ  به  از ورودشان  قبل  روانشیپ  یبرا  سیابل  یسخنران
  یثیحد  اول  د قولییدر تأ  مفسران  یداده. ول  حیرا ترج  دوم  قولر یثک ابن  هک  است  قول
ار ک  شدن  صلهیبعد از ف  سیابل  یسخنران  هکد یآ یبر م  نیچن  اند و از آن ردهک  نقل

 خواھد بود.  دوزخ  از ورود به  و قبل  حساب

اِ�َاِت َجنَّاٍت ﴿ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ْدِخَل ا�َّ
ُ
�َْهاُر َخاِ�ِيَن َوأ

َ
َ�ْرِي مِْن َ�ْتَِها اْ�

 .]۲۳[إبراھیم:  ﴾٢٣َ�ِيَُّتُهْم �ِيَها َسَ�مٌ  �ِيَها �ِإِذِْن َرّ�ِِهمْ 
شوند  یم  درآورده  ییھا بھشت  اند، به ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هک  یسانکو «

جاودانند و  در آنجا  شیپروردگار خو  مکح است، به  بارھا روانیجو  آن  ر درختانیاز ز  هک
بھشت،  در  انیبھشت  به  : درود فرشتگان یعنی » است  در آنجا سالم  رشانیخ  یدعا

  یبر برخ  انیاز بھشت  یا درود برخیاست.   پروردگارشان  مکح به  شان برای  گفتن سالم
 است.  گفتن  سالم  گر در بھشتید

لَْم تََر َكيَْف َ�ََب ﴿
َ
ْصلَُها ثَابٌِت َوفَرُْ�َها ِ� �

َ
ُ َمثًَ� َ�َِمًة َطّيَِبًة َكَشَجَرٍ� َطّيَِبٍة أ ا�َّ

َماءِ   .]۲۴[إبراھیم:  ﴾٢٤السَّ
 را مانند  زهیکپا  زد; سخن  یمثل  خداوند چگونه  هک«  یا ندانستی: آ یعنی » یدیا ندیآ«

  یا ھرسخنی» اهللا اال  ال اله»  یعنیاسالم؛   لمهک، ھمانا کپا  سخن » ساخت  زهیکپا  درخت
  زهیکپا  وسخن  بهیط  لمهک  یتعال  : حق یعنیند. ک  یر نھکا از منیامر   معروف  به  هک  است
و   مکخ، محیب  و گشن » استوار است  اش شهیر  هک«  ردهک  هیتشب  یا زهیکپا  درخت  را به

از   ر آنیخرما و غ  مانند درخت»  است  در آسمان  اش و شاخه«  نیدر زم  دار استیپا
در   استوار است، ھم  مؤمن  در قلب  هکد یتوح  لمهک  است  نیھمچن  مثمر. پس  درختان

 در آخرت.  ا و ھمیدن
فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  مانیا  هک  یدرخت استوار است،  یدرخت  مانند داستان  مانیا  داستان  قتیدرحق«
  راه در  دنید آن، آزار  یھا شاخه  آن، روزه  یھا خچهیب  اتکآن، ز  شهیآن، نماز ر  عروق



 تفسیر انوار القرآن  ٣٤٤

  وهیم أ خدا  خود از محرمات  و بازداشتن  آن  یھا برگ  خلق  آن، حسن  سبزه أ خدا
 ». است  آن

ُ�لََها ُ�َّ ِحٍ� �ِإِذِْن َرّ�َِها﴿
ُ
ُرونَ َو�َْ�ُِب  تُْؤِ� أ ْمثَاَل لِلنَّاِس لََعلَُّهْم َ�َتَذكَّ

َ
ُ اْ�  ﴾٢٥ا�َّ

  : به یعنی » پروردگارش  اذن به  لحظه  به  را لحظه  اش وهیم«درخت؛   آن ! یآر.]۲۵[إبراھیم: 
  است  ییخرما  زه، درختیکپا  درخت  نی: مراد از ا یقول  به »دھد یم«  یو  تیو مش اراده 

  دھد. پس یم وهیم  و تابستان  زمستان  انیم  فرق  روز، بدون  شبانه  اوقات  در تمام  هک
را در   شیخو  وحامل  ر دادهیخ  وهیم  شهیھم  هکر یخ  لمهکد و یتوح  لمهک  است  نیھمچن

  وارد بھشت  آن  سبب به  مؤمن  افگند و انسان یم  شیپ  کین  عمل  یسو به  یھر زمان
  اصحاب  به  خطاب ص خدا  رسول  هک  است  فوق  د قولیمؤ  لیذ  فیشر  ثیشود. حد یم

  یھا است، از برگ  مسلمان  ھمانند انسان  هکد یخبر دھ  یاز درخت  من  به«فرمودند:  س
درخت،   نیخود فرمودند: ا  دھد؟ سپس یم  یزمان خود را در ھر  وهیزد و میر ینم  چیھ  آن

  زدن  هکچرا »ر شوندکمتذ  هکزند تا بود  یمثلھا م  مردم  یبرا و خدا«»  خرماست  درخت
 ند.ک یم  یانیشا  کمک  آن  و به  عیرا تسر  یر معانیم وتصوی، تفھیادآوریمثلھا، 

رِْض َما لََها ِمْن قََرارٍ ﴿
َ
 ﴾٢٦َوَمَثُل َ�َِمٍة َخبِيثٍَة َكَشَجَرٍ� َخبِيَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن فَْوِق اْ�

 .]۲۶[إبراھیم: 
شر   یسو به  هک  است  یفر و ھر سخنک  لمهکاز   عبارت  هک » کناپا  یسخن  و مثل«
  نک شهی: ر یعنی » شده  ندهک  نیزم  یاز رو  هک  است  کناپا  یدرخت  چون«فراخواند   یوبد

  به رود. یم  نیاز ب  درخت  آن  هکد یپا ینم  یریاند و دکت یم  ھم را در  لذا باد آن  شده
  : آن یعنی » ستین  یقرار  چیرا ھ  آن«  است»  حنظل»  درخت، درخت  نی: مراد از ا یقول

و شر   فر و باطلک  لمهک  است  نیھمچن  ندارد. پس  یاستقرار  چیھ  نیزم  یبر رو  درخت
  شیفنا درپ  راه  افتاده  از رمق  یزود به  یرد ولیگ  رونق  مردم  انیدر م  یاگر چند  هک
  پس  ستیمند ن بھره  یحجت  چیافر اساسا از ھک  فر و شخصک  لمهک  هکرد و از آنجا یگ یم

  یا عملی  سخن  از آن  د و نهیآ یم  دست به  یریخ  ھرگز از آن  است، نه  یثبات  در آن  نه
  وبرگ شاخ  یاعل  وتکدر مل  ھم  مؤمن  انسان و  حق  لمهک  هک یشود در حال یدار میپد  کپا

 شوند. یمند م از او بھره  ابد و مردمی یم  یا وصعود تازه  اوج  وستهیا پیدر دن  دارد و ھم

﴿ ِ �َْيا َوِ� اْ�ِخَرة ِيَن آَمُنوا بِالَْقْوِل ا�َّابِِت ِ� اْ�ََياةِ ا�ُّ ُ ا�َّ ُ  يُثَّبُِت ا�َّ َوُ�ِضلُّ ا�َّ
الِِم�َ  ُ َما �ََشاءُ  الظَّ  .]۲۷[إبراھیم:  ﴾٢٧َو�َْفَعُل ا�َّ
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و  للهال اإ  لهإال   نأشھد أ: « بهیط  لمهکھمانا   هک »استوار  را با سخن  ؤمنانخدا م«
  ندگانیرا گویز »گرداند یم  ثابت«  است  حق  ر سخنانیو سا» الله ا رسول محمد  نأ
  یدر زندگ«  مانند، ھم یدار میپا  برآن  وستهیو پ  دهیاستمرار ورز  استوار، بر آن  سخن نیا

 ایر فشار قرار دھند، یرا ز  شانیا ایدر دن أ خدا  دشمنان  ھرگاه  هک چرا »ایدن
 و  ثابت  حق  لمهکبر   شانیدرافگنند، ا  وسوسه  را به  شانیا  یو جن  یانس  یطانھایش
  پرسش  وقت را در  مؤمنان أل  ی: خدا یعنی » در آخرت«  ھم »و«مانند  یم  یدار باقیپا
 گرداند. یم  استوار ثابت  ز، با سخنین  امتیق ر در قبر و در روزکر و منیکن

در   یو  یآخرت، استوار  یدر زندگ  مؤمن  یمراد از استوار  هکبرآنند   جمھور مفسران
در قبر  خود  و معتقدات  نیاز د  مؤمنان  ی: وقت یعنیدر قبر است،   حق  لمهک  گفتن

و تردد و   نتکل  چیھ یو روشن، بثابت، استوار   را با سخنان  رند، آنیقرار گ  موردپرسش
  بھره یب  قیتوف  نیاز ا  هک  یسکمقابل،   در جانب  هک نند چنانک یم  انیب  یا یا نادانی

  نه«شود:  یم  گفته  یو به  گاه . آن»! دانم ینم«د: یگو یر مکر و منیکن  سؤال  است، در پاسخ
  درباره  هیآ  نیمشھور، ا  قول  به«د: یگو یز مین  یراز  امام ». یخواند  ھم  و نه  یدانست

  نیتلق  را بر مؤمن  حق  لمهک أ خداوند  هک نیر در قبر و اکر و منیکن  دو فرشته  پرسش
  را گمراه  و خدا ستمگران«».  است  گرداند، آمده یم استوار  حق  و او را بر گفتن  نموده

و در   شانیدر قبرھا  ند. پسک یوگور م گم  نزدشان را از  : حجتشان یعنی »ندک یم
 شوند. ینم  آن  انیب  روز حشر، قادر به  حساب  ھنگامه

از  ص خدا  رسول  چون: « است  آمده س  عفان  بن عثمان  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  برادرتان  یفرمودند: برا یستادند و میا یم  یشدند، بر سر قبر و یم  فارغ  تیم  دفن

قرار   پرسش حاال مورد  نیرا او ھمید زینک  مسئلت  یداریپا  شیاد و بریبخواھ  آمرزش
  لمهک  یادا  قیتوف  مرگ  : در وقت یعنی »دھد یم  بخواھد انجام  و خدا ھر چه«». ردیگ یم

ند لذا ک یا میگو  حق  قول  را به  ر مؤمنکر و منیکن  سؤال  دھد و در وقت یم  شھادت
 رد.یگ یقرارنم  ند مورد پرسشک یم  آنچهو از   است  مطلق  یو  تیمش

  فرشتگان فرارسد،  مؤمن  مرگ  چون«فرمود:   هک  است  شده  تیروا س  عباس از ابن
  دھند و چون یم  بھشت  او مژده  به  گاه ند، آنیگو یم  و بر او سالم  نزد او حاضر شده

  گاه گزارند، آن یم و نمازبر ا  مردم  ھمراه  شوند، سپس یم  ھمراه  یو  رد با جنازهیبم
  شود: پروردگارت یم  او گفته  شود و به یم  نشانده  شیشود، در قبر خو  دفن  چون

  امبرتیشود: پ یم  اوگفته  به  است. سپس أ خداوند  د: پروردگارمیگو ی؟ م ستیک
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  شود: شھادتت یم  گفته او  به  است. سپس ص محمد  امبرمید: پیگو ی؟ م ستیک

  ھنگام  نیدر ا». اهللا حممدا رسول   نأشهد أ و هللاال اإ  لهإ ال  نأشهد أ«د: یگو یم؟  ستیچ
  تیاکح  افر; پسکشود. اما  یم ساخته   فراخ  یبر و  دشید  امتداد ساحه  اندازه به   قبرش

  و پشتش  ند و بر چھرهیآ یفرود م  یبر و  مرگ  در ھنگام  فرشتگان  هک  است  نیچن  یو
شود:  یم  او گفته  به  گاه نشانند، آن یم شود، او را  قبر درآورده  به  و چون زنند یم

  را فراموش  قتیحق  نیا أ را خداوندیدھد ز ینم  یجواب  چی؟ اما او ھ ستیک  پروردگارت
؟ باز  ستیک  شده  مبعوث  تیسو به  هک  یامبریشود: پ  گفته  یو  به  گرداند و چون یم  یو

 ».ندک یم  گمراه  نیچن  نیرا ا  دھد. و خدا ستمگران ینم  یپاسخ  چیو ھ ماند یدرم  ھم

نَْداًدا ِ�ُِضلُّوا َ�ْن َسبِيلِهِ  ٢٩َو�ِئَْس الَْقَرارُ  َجَهنََّم يَْصلَْوَ�َها﴿
َ
� ِ قُْل َ�َمتَُّعوا  وََجَعلُوا ِ�َّ

 .]۳۰-۲۹[إبراھیم:  ﴾٣٠فَإِنَّ َمِصَ�ُ�ْم إَِ� ا�َّارِ 
 خداوند »؟ یستیردند، ننگرک  بدل  یناسپاس  خدا را به  ر نعمتکش  هک  یسانک  ا بهیآ«

با   آنان  هکخواند، از آنجا  یفرا م  تعجب  به  هکفار مک  را از حال ص  امبرشیمتعال، پ
  یناسپاس ، موردیامبریپ  خود به  انیرا از م  شانیا  بعثت  یعظما  ؛ نعمتیو  بیذکت

مانند  یو ب  بزرگ  یشان، انعامانیاز م ص  حضرت  آن  نشیگز  هک  یقرار دادند، در حال
  خود را به  قوم«  یناسپاس  نیبا ا »و«بودند  یرگزار مکش  د برآنیبا یم  هکبود   آنان بر

  نی: مراد از ا یقول  است. به  تکاست. بوار: ھال  جھنم  هک »فرود آوردند  تکھال  یسرا
ر کلش  دست به  شدنشان  شتهکرا با   شیخو  در روز بدر، قوم  هکبودند   شیقر  گروه، سران

 فرود آوردند.  است  آخرت  نندهکنابود   عذاب  هک  یستین  یسرا  به  اسالم
است،   جھنم  هک  تکھال  یسرا  در آن«ند: ک یم  یمعرف  گونه نی(دارالبوار) را ا  گاه آن
 ».! است  یبد قرارگاھ  شوند و چه یوارد م  در آن

نَْداًدا ِ�ُِضلُّوا َ�ْن َسبِيلِهِ ﴿
َ
� ِ  ﴾٣٠قُْل َ�َمتَُّعوا فَإِنَّ َمِصَ�ُ�ْم إَِ� ا�َّارِ  وََجَعلُوا ِ�َّ

 .]۳۰[إبراھیم: 
در   ییاکشر : یعنی » یانیخداوند ھمتا  یبرا«ند یآ یدر م  جھنم  به  هک  یگروھ  نیا »و«
  به أ خدا  را از راه  شیخو  : تا قوم یعنی »نندک  او گمراه  قرار دادند تا از راه«  تیربوب

  گر سردمدارانید و  بتان  انیفر; از متولکو   کشر  ار سرانک  است  نیدر افگنند و ا  راھهیب
بگو: برخوردار «رند یگ یم قرار  یرویمورد پ  گمراه  مردم  یاز سو  هک  یا ضاله  مذاھب

ا قطع  هکد یو بدان«  مردم  یساز و گمراه  د از شھواتیھست  در آن  هک  آنچه  به »دیشو
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و   دوزخ  شما آتش  یینھا  و مقام ا مرجع قطع : یعنی » است  آتش  یسو شما به  بازگشت
حتما   هکد ید، بدانیدھ  ادامه  وهیش  نیشد: اگر بر ا  گفته  ییاست. گو» دارالبوار»  ھمان

 است.  دوزخ  یسو بهشما   بازگشت

ا وََعَ��َِيًة ِمْن ﴿ ا َرزَْ�َناُهْم ِ�ًّ َ�ةَ َوُ�نْفُِقوا ِممَّ ِيَن آَمُنوا يُقِيُموا الصَّ قُْل لِعَِبادَِي ا�َّ
ِ�َ يَوٌْم َ� َ�يٌْع �ِيهِ َوَ� ِخَ�ٌل 

ْ
ْن يَأ

َ
 .]۳۱[إبراھیم:  ﴾٣١َ�بِْل أ

داشت، یگرام و  فیتشر  از باب  خداوند متعال »اند، بگو آورده  مانیا  هک  بندگانم  آن  به«
  یبا ادا »نماز را برپا دارند«بگو:   شانیا  به ! یداده. آر  نسبت  خودش  یبندگ  را به  مؤمنان

  ما به  از آنچه«بگو:   شانیا  به »و« آن   و آداب  انکار  تیو رعا  آن  مخصوص  در اوقات  آن
  نه  در آن  هکفرارسد   یروز  هک آن از شینند پک  ارا انفاقکآش و  م، پنھانیا داده  یروز  آنان
  یسکتا   ستین  یدادوستد  امتیق : در روز یعنی » یا یدوست  باشد و نه  ید و فروشیخر

 أ خداوند  خود را از عذاب  یا مهیجر و  عوض  رده، با دادنک  یوتاھک  در عمل  هک
  ز وجود ندارد تا دوستین  و رفاقت  یدوست  یوندھایروز پ  در آن  نیند ھمچنکد یبازخر

  ید برایبا  ن، بندهیبرھاند بنابرا  او را از عذاب  ردهک  و شفاعت  یگریانجیم  دوستش  یبرا
  گر اعمالیو د  نماز و انفاق  به  ردهک  سبک  یمانیا  وزادوبرگ  ش، خود توشهیخو  نجات

 آورد.  یرو  ستهیشا
در  ارکآش  و انفاق  بھتر است  یاریو اخت  نافله  ، در صدقاتیپنھان  : انفاق یقول  به

 فرض.  اتکز

ْخَرَج بِهِ ِمَن ا�ََّمَراِت ﴿
َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
رَْض َو�

َ
َماَواِت َواْ� ِي َخلََق السَّ ُ ا�َّ ا�َّ

َر لَُ�ُم الُْفلَْك ِ�َْجرَِي ِ�  رِزْقًا لَُ�مْ  ِ وََسخَّ ْمرِه
َ
�َْهارَ  اْ�َْحرِ بِأ

َ
َر لَُ�ُم اْ�  ﴾٣٢وََسخَّ

 .]۳۲[إبراھیم: 

ساخت،   را روشن  و بدبختان  بختانکین  و اوصاف  احوال أ خداوند  هک  بعد از آن
  انیند، بک یم  داللت  و قدرتش  علم  مالکو   یگانگیبر وجود و   هکرا   یا ادله  کنیا
  یرا ناسپاسھا  نعمت نیا  هک  یفارکمحرز شود و   بر بندگان  رشکش  ند تا وجوبک یم
را   نیآسمانھا و زم  هک است  یذات  خدا آن«رند: یشتر قرار گیب  خیتوب  نند، در معرضک یم

  رونیب  یا یشما روز  یبرا ھا وهیآب، از م  آن  لهیوس به  فروفرستاد پس  یآب  د و از آسمانیآفر
  به  هکآورد   رونیب  آدم یبن  یبرا  یا یروز  گوناگون  یھا وهیو م  صوالت: از مح یعنی »آورد
سزاوار   کش یباشد، ب  داشته  یگاھیجا  نیچن نیا  هک  یسک  نند. پسک  یزندگ  آن  لهیوس
  شما رام  یرا برا  یشتکو «شود   انفاق  یو  راه و در  قرار گرفته  مورد پرستش  هک  است  آن
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و   را در مصالح  و آن» شود  ا روانیدر در«شما   خواسته  طبق »او  فرمان  بهد تا یگردان
  هک  ییتا آنھا را در ھرجا »ردکشما مسخر   یبرا و رودھا را«د یریار گک خود به  منافع

  نیا  هک  ییخدا  د. پسینک  یرانیشتکھا  رودخانه ز برید و نیانداز  انیجر  د بهیخواھ یم
 ر است.کو ش  سزاوار پرستش  کش ینھاد، ب  بر شما منت  ھمه

ْمَس َوالَْقَمَر َدا�ِبَْ�ِ ﴿ َر لَُ�ُم الشَّ َر لَُ�ُم اللَّيَْل َوا�ََّهارَ  وََسخَّ  .]۳۳[إبراھیم:  ﴾٣٣وََسخَّ
  یروشن تا از نور و »دیگردان  روانند ـ رام  وستهیپ  هکرا ـ   د و ماهیشما خورش  یو برا«
انسان،   اتیح فعالند و به  وستهیپ  هک  ید و ماھید، خورشینک  آنھا استفاده  ر منافعیو سا

د و ماه، یخورش : است  نیا  یا معنیرسانند.  یرو و مدد مین  رهیھا و غ یوان، رستنیح
باز   تکر و حریس انند و ھرگز ازیو جر  تکدر حر أ خدا  از فرمان  یرویپ  به  شهیھم
روز   ند. پسیآ یگر میدکی  یاز پ  هک »و روز را  شما شب  یبرا  ساخت  رامو «مانند  ینم
و   و استراحتتان  گرفتن آرام  یبرا  ھم  و شب  است  در امور معاش  و تالشتان  یسع  یبرا

 طلبند. یاو را م  ر و سپاسک، ش ھمه  نیا

ْ�ُُموهُ ﴿
َ
ِ َما َس�

وا نِعْ  َوآتَاُ�ْم مِْن ُ�ّ ِ َ� ُ�ُْصوَها�ْن َ�ُعدُّ �َْساَن لََظلُوٌم  َمَت ا�َّ إِنَّ اْ�ِ
ارٌ   .]۳۴[إبراھیم:  ﴾٣٤َكفَّ
 د، اماینخواست  هک  ھم  و از ھر چه »ردکشما عطا   د بهیاز او خواست  هک  و از ھر چه«

را  خدا  و اگر نعمت«رد کشما عطا   ز بهید، نیشو یمند م بھره  و از آن  از شماستیمورد ن
،  از وجوه  یوجھ  چیھ : به یعنی »دیشمار درآور را به  د آنیتوان ید، نمینک  شماره

از افراد بشر بخواھد   ید و اگر فردیرا ندار  یتعال  حق  یھانعمت  و احاطه  شمارش  توان
  حواسش از  یا حسیاز اعضا   یعضو  نشیرا بر خود در آفر أل  یخدا  یھانعمت تا
گر ید  شمارش خواھد بود  چگونه  پس  ستیار قادر نک  نیھرگز بر اشمار آورد،  به

  هک  ییر نعمتھایسا زیو ن  است  دهیآفر  وجودش  یاعضا  لکدر   یتعال  حق  هک  ییھا نعمت
خود، او را در   و متنوع  مختلف  و الوان  و با اجناس  ردهک  بر او احاطه  وجودش  از خارج
 است.  قرارداده  شیخو  ر پوششیز  جھت  هاز ھم  و ھر زمان  ھر وقت
  و به  یریبرگ  ینان  لقمه  یخواھ  چون«د: یگو یم» ریبکر یتفس«در   یفخر راز  امام

  هک آن مگر رسد ینم  سامان به  نان  لقمه  نیا  هک  نک  تأمل  کیامر ن  نی... در ایبر  دھان
  یافکو   یشاف  یاو شرح  ، سپس»باشد  فعال  وجه  نیتر بر درست  مالکو تمام  به  عالم  نیا

ار کم، آشیردکاد ی  د: لذا با آنچهیگو یم  انیو در پا  ردهک  امر ارائه  نیا  یابی لکاز روند ش
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  یگریار دیبس  اتیجزئ  لقمه، جز با شناخت  کی  نیھم  سود و منافع  شناخت  هکشد 
  به  فیشر  ثیدر حد». قاصرند  مباحث  نیاز ا  یا ذره  کھا از در و عقل  ستیمقدور ن

 لك ا�«گفتند:  یم  شیخو  یدردعا ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده  یبخار  تیروا
توست،   یبرا  شکر و سپاس ا!یبارخدا« .»ر�نا عنه وال مستغ� وال مودع احلمد غ� مكيف

ا از ی، مییگو  وداع  و با آن  میکن  را ترك  ا آنی، یباش داشته  یازیما ن  شکر و سپاس  تو به  که آن یب

و جز تو   یا ما داده  به  هک  یما تو را بر ھر نعمت ا!یبارخدا  پس .»پروردگارا  میاز باشین یب  آن

إنا   اللهم«:  مییگو یم  ر و سپاسکداند، ش یرا نم  گر، حد ومرز و مقدار آنید  سک  چیھ

 » است  شهیپ  ستم  ھمانا انسان« »إال أنت  هبا علينا مما ال يعلمه  أنعمت  نعمة كل   عيل  نشكرك
  یھا نعمت  است  ار ناسپاسیفار: بسک » است  ناسپاس«  ر نعمتکاز ش  غفلت بابر خود 

 ست.یرگزار آنھا نکد شیبا  هک و چنان  ھاست نعمت  ر آنکرا بر خود و من أ خداوند

ْصَنامَ �ذْ قَاَل إِبَْراهِيُم رَّبِ ﴿
َ
ْن َ�ْعُبَد اْ�

َ
 ﴾٣٥اْجَعْل َهَذا اْ�ََ�َ آِمًنا َواْجُنبِْ� َو�َِ�َّ أ

 .]۳۵[إبراھیم: 
ر کذ  هکبرآنند   از مفسران  یبعض » گفت  میابراھ  هکرا   یھنگام  نکاد یو «

  وقت در ھر  هک  است  یکپا  لمهک  یبرا  یمثال  نجا ھمچونیدر ا ÷  میابراھ  داستان
 دیو با  است  الگو و نمونه أل  یخدا  در عبادت ÷  میلذا ابراھ ١دھد یم  کپا  یا وهیم

:  رد وگفتکد یتوح  نییبر آ  یداریپا  یدعا ÷  میابراھ ! ینند. آرکاو اقتدا   به  موحدان
  دنیرا از پرست  و مرا و فرزندانم  بگردان  امن  ییجا«را   هک: م یعنی »شھر را  نیپروردگارا، ا«

  تمام  یمراد و گر:ید  یقول  اش، و به یصلب  فرزندان  ی: مراد و یقول  به »دور دار  بتان
ساختند و  یم  مانند آن و  از سنگ  تیجاھل  اھل  هکبود   ی: تمثال بود. صنم  و تبارش  هیذر
 ردند.ک یم  را پرستش  آن

  بتان  ـ از عبادت † انامبرید و پدر پیساالر توح  قافله  نیـ ا ÷  میابراھ  یوقت
  گرانید  دور بدارد پس  او را از آن  یتعال  حق  هکند ک یو دعا م  برده  پناه أ خدا به
  مخصوص  و اصنام  بتان  یدارا  یرا ھر عصریسزاوارترند ز  ورطه  نیدر ا  از افتادن  ترس به
مانند لذا  یم  ناشناختهو   پنھان  عصر ھم  آن  نانیزبیبر ت  یحت  یگاھ  هک  خود است  به
 را شناخت.  شیخو  زمان  بود و بتان  ھوش د بهیبا

                                           
 سوره.  از ھمین» ۲۵ آیه/«  کنید به  نگاه -١
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ْضلَلَْن َكثًِ�ا ِمَن ا�َّاِس ﴿
َ
َوَمْن َعَصاِ� فَإِنََّك َ�ُفوٌر  َ�َمْن تَبَِعِ� فَإِنَُّه مِّ�ِ  َرّبِ إِ�َُّهنَّ أ

 .]۳۶[إبراھیم:  ﴾٣٦رَِحيمٌ 
  یجمادات  بتان  نیا  هک : با آن یعنی »ردندک  را گمراه  از مردم  یاریپروردگارا، آنھا بس«

  ییگو  پس اند شده  از مردم  یاریبس  یگمراھ  ستند، اما سببین  شیو شعور ب  کدر یب
موحد شود   یو مسلمان  نمیدر د »ندک  یرویپ  از من  هکھر  پس«اند  ردهک  را گمراه  مردم

و از  »ندک  ینافرمان مرا  هکو ھر «  است  من  نید  : از اھل یعنی » است  او از من  گمان یب«
  ھر چند گناه » یمھربان  آمرزنده تو  نیقی  به  پس«د یایدر ن  من  نییو در آ  ردهکن  یرویپ  من

 باشد.  بزرگ  ھم  یو
  یز عقلیجا  انیم  و جماعت  سنت  : اھل هکشود  یم  خاطر نشان  مناسبت  نیا  به

  است زیعقال جا  در نزد آنان  یعنیگذارند،  یم  فرق  خداوند متعال  در حق  یشرعز یوجا
را   کشر  هک  خود او خود خبر داده  چون  یامرزد ولیرا ب  یھر گناھ  خداوند متعال  هک

باشد،  ی) م نکرممی(غ  الوقوع  لیمستح  کشر  آمرزش  هک نیا  به  دهیعق  آمرزد پس ینم
از   ی، نافرمانیاز نافرمان نجایدر ا ÷  می: مراد ابراھ یقول  ھرچند به.  است  ز واجبین
 است.  کر شریدر غ  یو

ِم َر�ََّنا ِ�ُقِيُموا ﴿ ْسَكنُْت مِْن ُذّرِ�َِّ� بَِواٍد َ�ْ�ِ ذِي َزْرٍع ِعنَْد بَيْتَِك الُْمَحرَّ
َ
َر�ََّنا إِّ�ِ أ

فْ�َِدةً ِمَن ا�َّاِس 
َ
َ�ةَ فَاْجَعْل أ َ�ْهوِي إَِ�ِْهْم َواْرزُْ�ُهْم ِمَن ا�ََّمَراِت لََعلَُّهْم الصَّ

 .]۳۷[إبراھیم:  ﴾٣٧�َْشُكُرونَ 

است  ÷  لیاسماع  مراد فرزندش» را  از فرزندانم  یبعض  من  نهیھرآ پروردگارا!«
  ونتکتو س  محرم  نزد خانه«  است  هکم  یواد  هک  و علف  آب یو ب » شتک یب  ییدر واد« 

ستمگر   بر متجاوزان  هکدند ینام»  محرم«رو   را از آن  عبهک  : خانه یقول  به » دادم
  آن  به  اھانت و  و استخفاف  یاحترام یب  نوع ز ھریو ن  دهیگرد  حرام  آن  حرمت  کھت

  انکاس  یواد ن یرا در ا  شانی: ا یعنی »تا نماز را برپا دارند پروردگارا!«  است  حرام
  شیگرا  آنان  سوی بهرا   از مردم  یبرخ  یھا دل  پس«نماز را بر پا دارند   تا در آن  دادم

  تا در آن  ات خانه  مجاوران  محبت  آن  تبع  و به  ات خود و خانه  محبت  سبب  به » ده
  یدلھا»  یجا به ÷  مید: اگر ابراھیگو یم س عباس دھند. ابن  انجام  و عبادت  حج
  و تمام  و روم  فارس  یھا گفت، قطعا دل یم»  مردم  ھمه  یھا دل«، » از مردم  یبرخ

 » ده یروز  ازشانیمورد ن  را از محصوالت  و آنان«شد.  یم  مشتاق  عبهک  به  مردم
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باشد «  ینک یم  گر جلبید  یاز جاھا  آن  یسو ا بهی، یانیرو یم  در آن  هک  یمحصوالت
 تو را.  یھا نعمت »نندک  یسپاسگزار  هک

د یگردان  یامن  را حرم  عبهکرد و ک  را اجابت ÷  میابراھ  یدعا أ خداوند  پس
 و  یبھار  وهیم  انسان  هکشود تا بدانجا  یم  آورده  آن  یسو به  محصوالت  تمام  هک

 ابد.ی یم  روز واحد در آن  کیرا در   یو زمستان  یزییو پا  یتابستان

رِْض َوَ� ِ�  َ�ْعلَُم َما ُ�ِْ� َوَما ُ�ْعلِنُ  َر�ََّنا إِنََّك ﴿
َ
ٍء ِ� اْ� ِ ِمْن َ�ْ َوَما َ�َْ� َ�َ ا�َّ

َماءِ   .]۳۸[إبراھیم:  ﴾٣٨السَّ
م، ینک یار مکآش  هکرا   و آنچه  میدار یم  پنھان  هکرا   تو آنچه  گمان یب پروردگارا!«

  احوال  تو به ! یآر »ماند ینم  دهیخدا پوشبر   و در آسمان  نیزمدر   یزیو چ  یدان یم
وجود ندارد   یازین  پس  یتر خود ما مھربان  و از خود ما به  یما از خود ما داناتر  ومصالح

  رحمتت  یسو و ابراز فقر خود به  تیاظھار عبود  یما تو را برا  نکیم، لینک  ما طلب  هک
 م.یدار  شتاب  اتکبر  نیا  افتیدر  ما به  هک  جھت  بدان  نیم؛ ھمچنیخوان یم

 است.  یتعال  حق  بارگاه  به  یو زار  در تضرع  مبالغه  یبرا» ربنا»  یرار نداکت

ِي َوَهَب ِ� َ�َ الِْكَ�ِ إِْسَماِ�يَل �ْسَحاَق ﴿ ِ ا�َّ َ�ءِ  اْ�َْمُد ِ�َّ  ﴾٣٩إِنَّ َرّ�ِ لََسِميُع ا�ُّ
 .]۳۹[إبراھیم: 

  من را به  و اسحاق  لیاسماع«  و زنم  من » یبا وجود سالخوردگ  هکرا   یخداوند  سپاس«

 و نود در ÷  لی: اسماع یقول  به » دعاء است  یپروردگار، شنوا  یراست د. بهیبخش
 ا آمدند.یدن به ÷  میابراھ  یسالگ  دوازده و در صد ÷  و اسحاق  یسالگ  نه

َ�ةِ َومِ ﴿  .]۴۰[إبراھیم:  ﴾٤٠َر�ََّنا َوَ�َقبَّْل ُدَ�ءِ  ْن ُذّرِ�َِّ� َرّبِ اْجَعلِْ� ُمقِيَم الصَّ
و   از نسل  ی: برخ یعنی »زین  من  و از فرزندان  نماز قرار ده  مرا برپا دارنده پروردگارا!«
  شیخو  یرا در دعا  ھمه ÷  میھنماز قرار ده. ابرا  ز برپادارندهیرا ن  تبارم
 فار خواھند بود و نماز را برپاک  از جمله  از آنان  یبعض  هک  دانست یرا میز  نساخت  شامل

گاه  نیخود او را از ا أل  یو خدا  نخواھند داشت مرا   یودعا پروردگارا!«بود   ردهک  امر آ

 ر.یرا بپذ  ا عبادتمین، ک  را اجابت  می: دعا یعنی »ریبپذ

يَّ َولِلُْمْؤِمنَِ� ﴿  .]۴۱[إبراھیم:  ﴾٤١يَوَْم َ�ُقوُم اْ�َِساُب َر�ََّنا اْغفِْر ِ� َولَِواِ�َ
در   لفانکبر م  حساب  : روز ثبوت یعنی »شود یبرپا م  حساب  هک  یروز پروردگارا!«

  و بر پدر و مادرم  بر من«شود: بازار برپا شد  یم  گفته  هک  است  ر چنانیتعب  نیمحشر و ا
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آنھا   ینند، براسبحا  یخدا  دشمن  و مادرشبداند پدر   هک از آن  : او قبل یقول  به »امرزیب
  را به  مؤمنان أ خدا  بندگان  انیامرز. از میز بین » و بر مؤمنان«رد ک  مغفرت  طلب

 ست.یز نیفار جاک  در حق  مغفرت  یرا دعایز  ساخت  مخصوص  مغفرت  یدعا

الُِمونَ ﴿ ا َ�ْعَمُل الظَّ َ َ�فًِ� َ�مَّ ُرُهْم ِ�َْوٍ� �َْشَخُص �ِيهِ  َوَ� َ�َْسَ�َّ ا�َّ َما يَُؤّخِ إِ�َّ
بَْصارُ 

َ
 .]۴۲[إبراھیم:  ﴾٤٢اْ�

 را در  ستمگران  : چون یعنی »مپندار  نند، غافلک یم  ارانکستم  و خدا را از آنچه«
  هکنشود   غالب  رتیو ضم  پندار بر ذھن  نی، ایدید  و نعمت  تیو امن  یسالمت

  هک  ستین  نیجز ا«  است  غافل  عذاب  یآنھا برا  بودناز سزاوار   سبحان  یخدا
  ھا در آن چشم  هک  یروز  یبرا«  شان برابر ستم را در  آنان  : مجازات یعنی »را آنان

  فر آنانیک  هکند بلک ینم  مجازات  دم : آنھا را در یعنی »اندازد یر میتأخ به شود  رهیخ
  و بسته  باز مانده  در آن  انیمحشر  یھا چشم  هکاندازد  یر میتأخ به  یروز  یرا برا

بر   هک  یو دھشت  رتیح  نند و از شدتیب یروز م  نیدر ا  هک  آنچه  از ھول شود; ینم
 شود. یم  رهیآنھا چ

فْ�َِدُ�ُهْم َهَواءٌ  ُمْهِطعَِ� ُمْقنِِ� رُُءوِسِهْم َ� يَْرتَدُّ إَِ�ِْهْم َطرُْ�ُهمْ ﴿
َ
 .]۴۳[إبراھیم:  ﴾٤٣َوأ

  سوی به  شان از قبرھا و شتافتن  برخاستنشان  تیفیک  خداوند متعال  سپس
دعوتگر   یندا  یمحشر در پ  یسو به »شتابانند«د: یفرما یم  ردهک  انیحشر را ب  دانیم
 از پر  یھا آن؛ با نگاه  یسو به  نندگانک  و نگاه  آسمان  یسو به » باال برداشتگان  سربه«

  یگرید به  یسکدارند و   آسمان  سر به  ھمه  هک یطور و ذلت، به  یچارگیو ب  و ھراس  ھول
باز و   ھمچنان  شانیھا : چشم یعنی »گردد یباز نم  شانیسو به  شان چشم«نگرد  ینم

  سبب به و جرأت،  و فھم  از عقل » است  یخال  ھایشان دلو «ماند  یم  یباق  مبھوت
 اند. در افتاده  آن  به  هک  یو دھشت  رتیو ح  و ھراس  یشانیپر

َجٍل ﴿
َ
ْرنَا إَِ� أ ّخِ

َ
ِيَن َظلَُموا َر�َّنَا أ �ِيهُِم الَْعَذاُب َ�يَُقوُل ا�َّ

ْ
نِْذرِ ا�َّاَس يَوَْم يَأ

َ
َو�

قَْسْمتُْم مِْن َ�بُْل َما لَ  قَرِ�ٍب ُ�ِْب َدْعَوتََك َونَتَّبِِع الرُُّسَل 
َ
َولَْم تَُ�ونُوا أ

َ
ُ�ْم مِْن أ

 .]۴۴[إبراھیم:  ﴾٤٤َزَوالٍ 

روز، روز  آن   هک »دیآ یم  بر آنان  عذاب  هک  یرا از روز  مردم« ص امبر!یپ  یا » و بترسان«
ند: یگو یروز م  در آن  افرانک:  یعنی »ندیگو یاند، م ردهک  ستم  هک  آنان  پس«  است  امتیق
  و به  ده  ست، مھلتیدور ن  هک  نیمع  یما را تا زمان » بخش  مھلت  یما را تا چند پروردگارا!«
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و از   مینک  اجابت«  یا ردهک مطرح   امبرانتیپ  بر زبان  هک »تو را  تا دعوت«  ا برگردانیدن
مھلت،   نیاند و در ا ردهک  ابالغ ما  به  هک  یفیالکھا و ت برنامه  آندر  » مینک  یرویپ  امبرانیپ

 م.ینک  جبران م،یا ردهک  و اھمال  یوتاھک  آن  در قبال  هکرا   آنچه
  نیا از  شیمگر شما پ«شود:  یم  گفته  شان در پاسخ  خیتوب  وهیش  به  هک  نجاستیدر ا

اسوگند یدر دن  هکد یشما نبود  نیا ایآ »؟ ستین  یزوال  چیشما را ھ  هکد یخورد ینم  قسم
 ؟! ستین  یو معاد  امتیا قیدن  آن  یدر پد و ھرگز یریناپذ فنا  هکد یخورد یم

�َْنا ﴿ َ لَُ�ْم َكيَْف َ�َعلَْنا بِِهْم َوَ�َ �ُْفَسُهْم َوتَبَ�َّ
َ
ِيَن َظلَُموا � وََسَكنُْتْم ِ� َمَساِ�ِن ا�َّ

ْمَثاَل 
َ
 .]۴۵[إبراھیم:  ﴾٤٥لَُ�ُم اْ�

  آن» ردندک خود ستمبر   هک  یسانک  در منازل«د ی: مستقر شد یعنی »دیدیگز  ونتکو س«
  یخدا  فر بهکبا  هک  است  یفارک  نکاز اما  ثمود و مانند آن  یاز: شھرھا  عبارت  منازل

آثار   با مشاھده »شد ارکشما آش  یو برا«ردند ک  ستم  شتنیبر خو  یو  یو نافرمان  سبحان
  میدر برابر جرا  یسخت  عذاب و  مجازات  و چه » میردک  معامله  چگونه  با آنان  هک«  عذابشان
  عبرت  آثار، درس  نیا  وجود مشاھده م، اما بایرساند  آنان  به  شانیھا یو نافرمان  و گناھان

 † شیخو  امبرانیپ  خود و بر زبان  یتابھاکدر » میشما زد  یھا براو مثل«د ینگرفت
را   حجت  ھمه  آنچرا   : پس یعنیحجت.   مالکوا  شتر و اتمامیب  انیو ب  حیتوض  جھت به

 د؟!ینگرفت  درس و از آنھا  داده ار قرارکمورد ان

َباُل ﴿ وَل ِمنُْه اْ�ِ ِ َمْكرُُهْم �ْن َ�َن َمْكرُُهْم لَِ�ُ  ﴾٤٦َوقَْد َمَكُروا َمْكَرُهْم وَِعنَْد ا�َّ
 .]۴۶[إبراھیم: 

  هک  یبزرگ  باطل  اثباتو   ار حقکدر ان »ار بردندک خود را به  رنگین  آنان  نیقی و به«
  دوستان : با یعنی » نزد خداست  رشانکو م«اند  نھاده  آن  خود را در راه  و توان  توش  تمام
ر کند و بر میب یم  یرورزکم  را در حال  او آنان  هک یورزند در حال یر مکم  سبحان  یخدا
  یھا از جا وهک  رشانکم ھرچند از«داند  یقا میرا دق  و آن  داشته  احاطه  شان رنگیو ن
  شدن  ندهکازجا   به  هکرومند باشد ین  هیپا  تا بدان  آنان  رنگی: ھرچند ن یعنی »ندیبرآ
دھد.  یم  را نصرت  شیخو  نید أل  یبزرگ، خدا  رنگین  نجامد، اما باوجود آنیھا ب وهک

گاه  شان رنگیاز ن أ : خداوند است  نیا  یگر معنید  یقول  به را   رنگشانیو او ن  است  آ
  فیار ضعیبس  شان رنگین  هکند بلیبرآ  یاز جا  ھا بر اثر آن وهک  هکداند  ینم  بزرگ  چنان
  است، چگونه  آسان  بس أل  یبر خدا  یبزرگ  ھا با آن وهک  نشیآفر  هک یحال در  . پس است
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  هیآ  نیدر ا أ خداوندگر: ید  یقول  باشد؟ به یدشوار م  یبر و  شان رنگین  اثر ساختن یب
 است.  ردهک  هیھا تشب وهک  را به  مانیا  اھل

َ ُ�ْلَِف وَْعِدهِ رُُسلَهُ ﴿ َ َعزِ�ٌز ُذو انْتَِقا�ٍ  فََ� َ�َْسَ�َّ ا�َّ  .]۴۷[إبراھیم:  ﴾٤٧إِنَّ ا�َّ
  یخدا  مراد، وعده »ندک یم  را خالف  امبرانشیپ  خود به  خداوند وعده  هکمپندار   پس«

ا ما قطع« .]۵۱[غافر:  ﴾إِنَّا َ�َنُ�ُ رُُسلََنا﴿ : است  یو  فرموده  نیبا ا  امبرانشیپ  به  سبحان

ُ ٱَكتََب ﴿ : یو  و فرموده « میدھ یم  خود را نصرت  امبرانیپ غۡ  �َّ
َ
�َ ۠ نَا

َ
�  لَِ�َّ � َ ٱإِنَّ  َورُُسِ�ٓ َّ� 

  امبرانمیو پ  قطعا من  هک  است  ردهک  صلهیخداوند ف«  .]۲۱[المجادلة:  ﴾٢١قَوِيٌّ َعزِ�زٞ 
 ندک  تواند بر او غلبه ینم  سک  چیھ  پس  است » خداوند غالب  گمان یب«. »میشو یروز میپ
 رد.یگ یم  انتقام  دوستانش  یبرا  ا از دشمنانشقطع  پس » است  انتقام  صاحب«

رِْض ﴿
َ
رُْض َ�ْ�َ اْ�

َ
ُل اْ� َماَواُت يَوَْم ُ�َبدَّ ارِ  َوالسَّ ِ الَْواِحِد الَْقهَّ [إبراھیم:  ﴾٤٨َوَ�َرُزوا ِ�َّ

۴۸[. 
از  ثر مفسران، مرادکا  یدر رأ »شود  دهیگردان  مبدل  نیزم  نیر ایغ  به  نیزم  هک  یروز«

و «باشد  یم  نیزم  ذات  ر دادنیی: مراد تغ یقول  است. اما به  نیزم  اوصاف  ر دادنیی: تغ آن
  ز ـ بنا بر اختالفین ھا آسمان  دادن رییتغ »شود  دهیگردان  ھا مبدل آسمان  نیر ایغ  آسمانھا به

 آنھاست.  ذات  دادن رییا تغی  اوصاف  ر دادنییتغ  یمعنا ـ به  مفسران  انیدر م  فوق
 تلھا و  ردنک از: ھموار  است  عبارت  امتیدر روز ق  نیزم  اوصاف  ر دادنییتغ
 و  و گستراندن  آن  یوھھاک  ردنک و ھموار  دنیوبک  آن، درھم  یھایبلند
 از:  است  ھا عبارت آسمان  اوصاف  ردنک  لیآن. و تبد  یھا ینابرابر  ساختن  سطح  ھم

  ردنک  کید و تاریخورش  چاندنیپ  ستارگان، درھم  افتنکش  و درھم  ساختن  یمتالش
 حشر  ینشان ید بیسف  نیبر زم  امتیدر روز ق  مردم: « است  آمده  فیشر  ثیماه. در حد

  ینشان و  عالمت  سک  چیاز ھ  و در آن  است ١یو صاف  کپا  نان  ھمانند قرص  هکشوند  یم
بر   نه  هکد یسف  است  ینیمحشر، زم  نیزم: « است  آمده  یگرید  تیدر روا». وجود ندارد

 ل  از عائشه  نیھمچن».  است  گرفته  مانجا  یگناھ  بر آن  و نه  است  ختهیر  یخون  آن

ُل ﴿ : هیآ  درباره ص خدا  فرمود: از رسول  هک  است  شده  تیروا �ُض ٱيَۡوَم ُ�َبدَّ
َ
�ۡ  َ�ۡ�َ

                                           
  بار غربال  چندین  آرد آن  که  است  نانی  النقی است، قرصه»  النقی قرصه»  شریف  حدیث  عبارت -١

 باشد. شده



 ٣٥٥  سوره ابراهیم

�ِض ٱ
َ
  نیزم  به  نیزم ه کروز   در آن !للها  ا رسولی:  و گفتم  ردمک  سؤال .]۴۸[إبراھیم:  ﴾ۡ�
حضور   به  و مردم«». صراط  یبر باال«ھستند؟ فرمودند: جا ک  شود، مردم یم  لیتبد  یگرید

را   ا آنچهیار شوند، کخود ظاھر و آش  یاز قبرھا  : مردم یعنی »قھار ظاھر شوند  گانهیخداوند 
نار کدر   یتعال  حق  تیر وحدانکار شود. ذکآش ردند،ک یم  تمانکخود   ا از اعمالیدر دن  هک

 است.  نیو سنگ  سخت  تیروز، نھا  در آن ارک  هک  است  د آنی، مف یو  تیقھار

ْصَفادِ ﴿
َ
�َِ� ِ� اْ�  .]۴۹[إبراھیم:  ﴾٤٩َوتََرى الُْمْجرِمَِ� يَوَْم�ٍِذ ُمَقرَّ

:  یعنی » ینیب یرھا میدر زنج  بسته  ھم  و پا به  روز دست  را در آن  و مجرمان«
  نیاطیا با شیاند،  شده  بسته  ھم  رھا بهیدر زنج  هک  ینیب یم  امتیرا در روز ق  انکمشر

  شده  بسته  شانیپاھا  رھا و بندھا بهیدر زنج  شانیا دستھایاند،  شده  بسته  ھم به
 است.  آمده / یدھلو للها یول  شاه  در ترجمه  هک است.چنان

ا�ِيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن َوَ�ْغَ� وُُجوَهُهُم ا�َّارُ ﴿  .]۵۰[إبراھیم:  ﴾٥٠َ�َ
  است » قطران»  از ماده  شانیھا راھنی: لباسھا و پ یعنی » است  از قطران  شانیھا پوش  تن«

در   را آتشی؟ ز است  شده  انتخاب  ماده  نیشود. و چرا ا یم  دهیمال  بدنشان  بر پوست  از آن  هک
  ی: صمغ قطراندارد.   یا دهیگند  یبو  ماده  نیز ایشود و ن یم  مشتعل  سرعت  به  ماده  نیا

د یآ یم  دست  به  ا مانند آنی  و زغال  چوب  از جوشاندن  هک  است  اھرنگیو س  ق، چسبندهیرق
در ».  است  گداخته  مس  قطران«د: یگو یم س  عباس ابن باشد. یم  اشتعال  قابل  و سخت

 »پوشاند یرا م  شانیھا چھره  و آتش«  است  شده  یمعن» ریق«  به»  قطران« ھا از ترجمه  یبعض
  ا پوششدھد. مخصوص یم  را عذاب  شد و آنانک یم  زبانه  شانیھا چھره  یبر رو  آتش : یعنی

  نیتر یگرام  قرار دارد وچھره  در چھره  هکمدر  را حواسیر شد زکذ  شانیھا بر چھره  آتش
 باشد. یم  بدن  یعضو باطن  نیتر یگرام  قلب  هک چنان  است  بدن  یظاھر  بخش

ُ ُ�َّ َ�ْفٍس َما َكَسَبْت ﴿ َ َ�ِ�ُع اْ�َِسابِ  ِ�َْجزَِي ا�َّ  .]۵۱[إبراھیم:  ﴾٥١إِنَّ ا�َّ
 جزا دھد، ھمانا«ا شر یر یاز خ » است  ردهک  آنچه  را، بر وفق  یسکتا خداوند ھر «

 سازد ینم  خود مشغول  به  ار حسابکاو را از   یزیچ » گر است خداوند زود حساب
او  سازد لذا ینم  خود مشغول  به  گرانید  او را از حساب  از آنان  یکی  حساب  نیھمچن

 دھد. یم  انجام  قیخال  با تمام  را ھمزمان  حساب  نیا

ولُو ﴿
ُ
َر أ كَّ َما ُهَو إَِ�ٌ َواِحٌد َوِ�َذَّ َّ�

َ
َهَذا بََ�ٌغ لِلنَّاِس َوِ�ُنَْذُروا بِهِ َوِ�َْعلَُموا �

ْ�َاِب 
َ
 .]۵۲[إبراھیم:  ﴾٥٢اْ�
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  است  یابالغ  است  آمده  سوره  نیدر ا  هک  ا آنچهیقرآن،   نی: ا یعنی » است  یبالغ  نیا«
  را با قرآن، حجتیز شان؛ یھمگ » مردم  یبرا«است؛   یافک  پند و اندرز گرفتن  یبرا  هک
  ند و بهیخود آ  ابالغ، به  نیا : تا با یعنی »ابندی  میب  و تا بدان«شود  یم  اقامه  آنان بر  املک

ر کقبال ذ  هک  یا ینیوکت  تا با ادله : یعنی » است  گانهی  یاو معبود  هکو تا بدانند «ند یگرا  راه
وجود   و عدم  سبحان  یخدا  تیوحدان  سوره، به  نیدر ا  شده  تالوت  یقرآن  اتیشد و با آ

 »رندیخرد پند گ  و تا صاحبان«امر دانا گردند   نیا  به  یخوب  و به  برده  یاو پ  یبرا  یکیشر
  ند.یآ  رونینور ب  سوی بهھا  یکیابالغ، از تار  نیو با ا

  تیوحدان  ، انذار، اعالم را در ابالغ  سوره  نیمقاصد ا  مهیرک  هیآ  نیب، ایترت  نیا  به
 است.  ردهک  خالصه  مردم  یر براکو پند و تذ أ خداوند

 



 

 
 حجر  سوره

 . است  هی) آ۹۹(  یو دارا  است  کیم
» حجر« حجر در آن،  اصحاب  داستان  انیب  سبب  به  هکمبار  سوره  نیا : هیتسم  وجه

 ثمود اند.  قوم حجر،  و اصحاب  و شام  نهیمد  انیدر م  است  یا یواد» حجر«گرفت.   نام
:  محور آن  یعنیند، ک یم  را دنبال  یکم  یھا سوره  خود اھداف  در موضوع  سوره  نیا

 باشد. یو معاد م  د، نبوتیتوح  اثبات

  .]۱[الحجر:  ﴾١تِلَْك آيَاُت الِْكَتاِب َوقُْرآٍن ُمبِ�ٍ  الر﴿
»  بقره«  ، در آغاز سوره مقطعه  بر سر حروف  و بحث »الف، الم، راء«شود:  یم  خوانده

 » است  نیمب  قرآن و  تابک  اتیآ«است؛   آن  حجر متضمن  سوره  هک  یاتیآ » نیا«  گذشت
  یعنی:  نیر شد. مبکذ  ھم با  آن  یبرا  نجا ھر دو اسمیو در ا  است  ز قرآنین  تابکمراد از 

، یالھ  و سنن  وجود، صفات  نندهک  روشنگر و اثبات  قرآن ! یان. آرید بیروشنگر و مف
دردھا و   یایانسان، گو  یھا یژگیو و  عتیطب  نندهک  نییعت، تبیو شر  نیانگر دیب

 باشد. یاو م  یازھاین  تا روشنگر تمامیاو و نھا  یدرمانھا

ِيَن َ�َفُروا لَْو َ�نُوا ُمْسلِِم�َ ﴿  .]۲[الحجر:  ﴾٢ُرَ�َما يََودُّ ا�َّ
  هک  است  نیمراد ا »بودند  مسلمان  اشک  هکنند کافر شدند، آرزو ک  هک  یسانکبسا  چه«
 نارک  انسانھا به  دهیو د  از برابر دل  یماد  یایدن  یظلمان  یھا پرده  امتیدر روز ق  چون

 امر بر  نیگردد و ا  روشن  شانیافرک  وهیش  بطالن  ار گشتهکفار آشکبر   قتیرود و حق
ر یغ  یحق  نیو د  است  اسالم  نیھمانا د  سبحان  ینزد خدا  حق  نید  هکدا شود یھو  آنان

  مسلمان  اشک  هکافتند  یآرزو م  نیدر ا  آنان  هک  است  ھنگام  نیوجود نداشته، در ا  از آن
  شانیھا نفس  ردنک مالمت و  و ندامت  حسرت  یفقط از رو  شانیآرزو  نیا  یبودند ول یم

:  یقول در بر ندارد. به  شان برای  یثمر سود و  چیو ھ  است أ خداوند  شگاهیاز قصور در پ
  نار زدهک  ھا از برابر آنان حجاب  هک  گاه آن نندک یآرزو را م  نیا  ندنک  جان  فار در وقتک
شوند  یوارد م  بھشت  به  مسلمانان  هکنند ک یآرزو را م  نیا  یگر: ھنگامید  یقول شود. به یم

  هک  است  آمده ص خدا  از رسول س  یاشعر یموسابو  تیروا به  فیشر  ثیدر حد  هک چنان
  یعنی»  است  خواسته أ خداوند  هک  قبله  از اھل  یسانکو   انیدوزخ  چون«فرمودند: 

ا شما یند: آیگو یم  مسلمانان  فار بهکجا شوند،  کی  با ھم  در دوزخ » ارانشانک گنه
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  چیشما ھ  ند: اما اسالمیگو یمم. یا بوده  ند: چرا; مسلمانیگو ید؟ میا نبوده  مسلمان
در پاسخ  د؟ مسلمانانیا گشته  ھمدم  با ما در دوزخ  کنیرد و اکن  از شما دفع را  ییبال

  گاه آن ! میا گرفته قرار  بدانھا مورد مؤاخذه  هک  میا داشته  یند: ما گناھانیگو یم  شان
  هکرا   قبله  از اھل  یسانکدھد تا  یاست، دستور م  آنان  یوگو گفت  یشنوا  هک أل  یخدا

ند: یگو ینند، میب یم داد رایرو  نیفار اک  چون  آورند. پس  رونیب  ھستند از آن  در دوزخ
  ز از آنیشدند، ما ن  آورده  رونیب  از دوزخ  آنان  هک تا چنان  میبود  مسلمان  ما ھم  اشک  یا
 ». میشد یم  آورده  رونیب

در   هک  یحال ر شد دریاست، تعب  لید تقلیمف  هک(ربما)   فار بهک  یآرزواز   هک نیا  لیدل
  وھراس  در ھول  فار چنانک:  هک  است  نیار باشد، ایبس  ییآرزو  نید چنیبا  یمقام  چنان
  نیچن در  ردنکر کف  ، مجال و ھراس  ھول  نیا  هکشوند  یگرفتار م  امتیو ق  دوزخ

 دھد. ینم  آنان  را به  یامور

َمُل ﴿
َ
ُ�لُوا َوَ�َتَمتَُّعوا َو�ُلِْهِهُم اْ�

ْ
 .]۳[الحجر:  ﴾٣فََسوَْف َ�ْعلَُمونَ  َذرُْهْم يَأ

 » بگذارشان«دھد:  ید قرار میمورد تھد  نیفار را چنک  خداوند متعال  سپس
  یزود به  ند پسک  دراز سرگرمشان  یتا بخورند و برخوردار شوند و آرزو« !صامبریپ  یا

خود  بوده، ھرگز به  خودشان  دون  یایدن  تا سرگرم  نک  شانی: رھا یعنی » دانست خواھند
و   باطل  یھایدر فرورو  نسپرند، بگذارشان  ره  حق  یسو به  از باطل  گاه چیند و ھیاین
ا یدن  یھا یگذاران  ذ و خوشیاز لذا  شدن مند و بھره  دنی، خواب شان؛ مانند خوردن ھودهیب
در   بگذارشان ! یندارند. آر  یو غم  گر ھمید  نیجز ا  هکھستند   یانیھمانند چھارپا  را آنانیز
  به  ات یرویرا از پ  ، آنانیویدن  یپرپھنا  یتا آرزوھا»;  أمل  طول«و   یطوالن  یآرزوھا  نیا

را   شیار خوکعبرتبار   رد و فرجامکعمل  یدیوپل  یزشت  یزود سازد اما به  خود سرگرم
 خواھند دانست.

  یویدن و  یماد  لیطو  یآرزوھا  یعنیـ  » أمل«  طول  وھشکدر ن  هک  ر استکذ  انیشا
شود  یر میپ  فرزند آدم: « است  فیشر  ثیحد  نیا  است؛ از جمله  آمده  یادیز  ثیـ احاد

  آمده  یگرید  فیشر  ثیدرحد ». و أمل  گردد: حرص یم  در او جوان  ز ھمچنانیاما دو چ
آرزو و   قلب، طول  چشم، قساوت  بودن  ک: خش است  یز از بدبختیچھار چ: « است

 ».ایبر دن  حرص
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و  ندیخود آ  فار بهک  هک  امر است  نیاز ا ص امبریپ  ساختن دیمه، نومیرک  هیآ  ھدف
اند لذا  خفت و  یخوار  اھل  آنان  هک  است  شانیا  به  تیواقع  نیا  ستند و اعالمیفر بازاکاز 
 در بر ندارد.  یسود  چیھ  شان حتینص

ْهلَْكَنا ِمْن قَْر�ٍَة إِ�َّ َولََها كَِتاٌب َمْعلُومٌ ﴿
َ
 .]۴[الحجر:  ﴾٤َوَما أ

فار کاز   گروه  نیا  ردنک  کتر  را به ص  امبرشیپ أ خداوند  هک بعد از آن
 ند:ک یم  انیب  نیچن  لیذ  اتیرا در آ  فرمان  نیا  داد، علل  فرمان

  اجل  آن  هک » داشت  ینیمع  توبکم  اجل  هک مگر آن  میردکرا نابود ن  یشھر  چیو ما ھ«
  شیموعد پ  از آن  نه  مجرمان  ی. لذا نابود است  محفوظ نوشته  در لوح أل  ینزد خدا

 شده.  فراموش  و نه  است  مجھول  نه  یتعال  موعد نزد حق  نیو ا  پس  افتد و نه یم

ِخُرونَ ﴿
ْ
َجلََها َوَما �َْسَتأ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]۵[الحجر:  ﴾٥َما �َْسبُِق ِمْن أ

نابود  خود  اجل  دنیاز فرارس  : قبل یعنی »افتد یم  شیپ  نه  شیخو  از اجل  یامت  چیھ«
د یشود، نبا یم  ھا داده امت  به  هک  یلذا مھلت  شیخو  از اجل »ماند یم  پس  و نه«شود  ینم

 خود گرداند.  فتهیفررا   عاقالن
: او  هک  است  نیا  و آن  است  یکیھا  در امت أ خداوند  یو قانونمند  ن، سنتیبنابرا

  تینھا  و به  بر آنان  حجت  مگر بعد از اقامه ندک ینم  کرا ھال  ینیسرزم  چیھ  مردم
  است، بدان  نیا  یالھ  سنت  یوقت  محفوظ. پس  در لوح  مقرر و موعودشان  اجل  دنیرس

رسد،  یز فرامیاند ن گرفته  شیدرپ  زهیبا تو ست  هک  یفارک  محتوم  اجل  هک محمد!  یا
 فروگذار.  بارشان و روزگار تأسف  را در حال  جھت، آنان  نیبد

ِي نُّزَِل َعلَيْهِ اّ�ِْكُر إِنََّك لََمْجُنونٌ ﴿ َها ا�َّ ُّ�
َ
تِيَنا بِا ٦َوقَالُوا يَا �

ْ
لَْمَ��َِكةِ إِْن لَْو َما تَأ

ادِ�ِ�َ   .]۷-۶[الحجر:  ﴾٧ُكنَْت ِمَن الصَّ

بر او   قرآن  هک آن  یا«و استھزا   مکتھ  یاز رو ص خدا  رسول  به  هکفار مک »و گفتند«

  به«  است  شده  نازل  بر او قرآن  شیو ادعا  زعم  به  هک  یسک  ی: ا یعنی » است  شده  نازل
  غیو مأمور تبل خدا  رسول  ییگو یم  هکادعا   نیا  سبب  : تو به یعنی » یا وانهیتو د  نیقی

  یادعا  نیچن باشد،  عاقل  هک یسکنظر ما   را بهیز  یا وانهینا دیقی، یھست  یو  امکاح
  گونه  نیا  یواگذار حالشان  را به  هکفار مکد یبا  هک  یگرید  علت ! یند. آرک ینم  یبزرگ

 است.  سخنان
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 » یآور ینم ما  شیھا را پ ، چرا فرشتهیھست  انیگو اگر از راست«افزودند:   هکفار مک  گاه  آن
، چرا یھست  انیگو راست : اگر از است  نیا  یمعن  یقول دھند؟ به  یگواھ  ات ییتا بر راستگو

 نند؟.ک  تو مجازات  بیذکت  سبب  تا ما را به  یآور یرا بر سر ما نم  فرشتگان

ُِل الَْمَ��َِكَة إِ�َّ بِاْ�َّقِ َوَما َ�نُوا إِذًا ُمنَْظرِ�نَ َما ﴿  .]۸[الحجر:  ﴾٨ُ�َ�ّ
:  یعنی » حق را جز به  فرشتگان«د: یفرما یم  ردهکرا رد   سخنانشان  نیا  خداوند متعال

  مناسبت  و آن » میفرست ینم فرو«ند کما اقتضا   یربان  تیو مش  متکح  هک  آنچه  یجز برا
شما   درخواست  پس  عذاب  ردنک  ا در نازلیاست،   یو وح  امیپ  آوردن ا در فرودیحق، 
  و در آن«باشد   متکح  نیو قر  الزم  در آن  فرشتگان  فرستادن  هک  ستین  یامور  از آن

  ھنگام  آنفار در کم، قطعا یرا فرودآور  فرشتگان : اگر ما یعنی »ابندین  گر مھلتیھنگام، د
  هک  است  نیما ا  را سنتیشوند ز یم  نابود ساخته رند ویگ یم قرار  سخت  مورد مجازات

  مانیا  آن  اما آنھا بعد از مشاھده  مینک  نازل  یحس  معجزه  مردم  درخواست  اگر طبق
لذا   مینک یم  بر آنھا نازل  نندهک  نک  شهیر  عذاب  درنگ یب  آن  دنبال  اورند، بهین

  ستین  نیما بر ا  متکو ح  سودشان  به  نه  آنھاست  انیز  ا بهمسلم  فرشتگان  فرودآوردن
  از آنان  یبرخ  هک  گرفته  ما سبقت  یازل  امر در علم  نیرا ایز  مینک  عذابشان  تابش  به  هک

 آورند. یم  مانیا  یزود  به  شان فرزندان و از

ْ�َا ا�ِّ ﴿  .]۹[الحجر:  ﴾٩ْكَر �نَّا َ�ُ َ�َافُِظونَ إِنَّا َ�ُْن نَزَّ

  قرآن  نزول  سبب  به ص خدا  رسول  به  جنون  در رد اتھام  یتعال  حق  سپس
آنھا   هکرا   یقرآن  نی: ا یعنی » میا ردهک  را نازل  قرآن  نید ما ایترد یب«د: یفرما ی، مشان برای

ا ما و قطع«  میا نند، ما فرود آوردهک یم  متھم  یوانگید  به  آن  سبب  ر آنند و تو را بهکمن
  هک  نھا; ازآنچهیو مانند ا  استنکو   و افزودن  فیو تحر  از اشتباه » میآن  خود نگھبان

تا   در گذر زمان  یتعال  حق  هک  است  میرک  قرآن  مھم  یژگیو  نی! ا یست. آرین  سزاوار آن
علما و   هک  نیشیپھای  کتاب ده، بر خالفیگرد  آن  دار حفظ و نگھداشت  ابدالدھر عھده

و   لیرا تبدھا  کتاب  و آن  ردهکن  تیرا رعا  امانت  یمأمور حفظ آنھا بودند ول  ونیروحان
د شد ینابود و ناپدھا  کتاب  آن  اصل  هکار را بدانجا رساندند ک  یحت  هکنمودند بل  فیتحر

 ست.ین  یجا از آنھا بر  یگر اثریو امروز د

لِ�َ ﴿ وَّ
َ
رَْسلَْنا ِمْن َ�بْلَِك ِ� ِشَيِع اْ�

َ
 .]۱۰[الحجر:  ﴾١٠َولََقْد أ

د: یفرما یم  شانیا  به  خطاب  امبرشیپ  ییو دلجو  تیتسل  از باب  خداوند متعال  گاه آن
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  ھا و طوائف فرقه ھا، : در امت یعنی » انینیشیپ  یھا ز در گروهیاز تو ن  شیپ  نیقی و به«
  یستیتنھا تو ن !ص محمد  یا  پس » میفرستاد  یامبرانیپ«  آنان  ندگانیو آ  نینخست

  عهیش  : جمع عی. شیا روبرو شده  مخالفت  شکسر  امواج  نیرسالت، با ا  دانیدر م  هک
  کیبر   شهیا در اندیا در مذھب، ی ده،یدر عق  هک  است  یا گروھی  : فرقه عهیو ش  است

 باشد.  متفق  یرأ

�ِيِهْم ِمْن رَُسوٍل إِ�َّ َ�نُوا بِهِ �َْسَتْهزِئُونَ ﴿
ْ
 .]۱۱[الحجر:  ﴾١١َوَما يَأ

  هک چنان »گرفتند یم  مسخره  به او را  هک امد جز آنین  آنان بر  یامبریپ  چیو ھ«
 گرفتند. ش یدر پ  یا هیرو  نیفار با تو چنک  گروه  نیا !ص محمد  یا

 .]۱۲[الحجر:  ﴾١٢قُلُوِب الُْمْجرِمِ�َ َكَذلَِك �َْسلُُكُه ِ� ﴿
و   مجرمان  را در دل  ی: گمراھ یعنی » میدھ یم  راه  مجرمان  را در دل  آن  گونه نیبد«

  یقول به م.یداد  راه  نیشیپ  مجرمان  را در دل  آن  هک چنان  میدھ یم  د راهیجد  ارانکبزھ
نند ک یم  بیذکت را  آن  پس  میدھ یم  راه  آنان  را در دل  قرآن  گونه نی: بد است  نیا  یمعن

 ردند.ک  بیذکما را ت  یامھایپ  انینیشیپ  هک چنان

لِ�َ  َ� يُْؤِمُنوَن بِهِ ﴿ وَّ
َ
 .]۱۳[الحجر:  ﴾١٣َوقَْد َخلَْت ُسنَُّة اْ�

آورند  ینم  مانی، ا میرا فرود آورد  آن  هک  یقرآن  : به یعنی »آورند ینم  مانیا  آن  به  هک«
  بوده  نیچن  وستهیپ  انینیشیپ  و رسم  : راه یعنی » گذشت  انینیشیپ  سنت  نهیو ھرآ«

  روش  هک ـ آنجا  گذاشته  انیبن  ردنشانکدر نابود  أ خداوند  هک  یسنت  نی. ھمچن است
  به !ص محمد  یا  جھت  نیبد ر است،یر ناپذییـ تغ رندیگ  شیو استھزا را در پ  بیذکت

  پست  یھا و آرزوھا شهیاند  مبند و آنھا را فروگذار تا در باتالق  طمع  شدنشان  مسلمان
 خود فرو روند.

َماءِ َ�َظلُّوا �ِيهِ َ�ْعرُُجونَ ﴿ َما ُسّكَِرْت  ١٤َولَْو َ�تَْحَنا َعلَيِْهْم بَابًا ِمَن السَّ لََقالُوا إِ�َّ
بَْصاُرنَا بَْل َ�ُْن قَوٌْم َمْسُحوُرو

َ
 .]۱۵-۱۴[الحجر:  ﴾١٥نَ �

 ص محمد  استھزاگر به  نندهک  بیذکمعاند ت  گروه  نی: بر ا یعنی»  و اگر بر آنان«
  ھمواره  پس«نند کصعود   آن تا بر  میداد یم  انکام  آنان  و به»  میگشود یم  از آسمان  یدر«

  را در آسمان  ابزار تا آنچه  ا بدونی، ییفضا  زاتیابزار و تجھ  لهیوس به »رفتند یباال م  در آن
  نیا »تندگف یقطعا م« م یردک یم  نیاگر چن ! ینند، آرک  است، مشاھده  وتکمل  بیاز عجا

  یبند ما چشم  هک  ستین  نیجز ا«  شان و لجاجت  یشکار; از فرط عناد و سرکفار نابک
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  سخنشان  یمعنا  یقول به است.  شده  بسته  قتیحق  افتیما از در  و چشمان » میا شده
  یما مردم  هکبل«  است  شراب  یما بر اثر مست  دگانیدر د  د آمدهیپد  : اختالل است  نیا

 ندارد.  یقتیحق  چیھ  مینیب یم  ن، آنچهیبنابرا » میا شده  افسون  هک  میھست
 مانیا  هک  یا یحس  معجزه  آنان  یرا وقتیز  از عنادشان  یواقع  است  یریتصو  نیا

  ینند ولیند ببک یم  الزام  را بر آنان  تبشکو  † امبرانی، فرشتگان، پأ خدا  به 
ا ی  یر و مستکس  عارضه  سبب  به  آن  کادرا  هکرا بدھند   نسبت  نیخود ا  یینایب  به

 و  حال  نیدر چن  پس  ستین  با واقع  و منطبق  یقیحق  یک، ادرایزدگ و افسون جادو
 یسود  ماند؟ مگر پند و موعظه یم  یباق  یراھ  گر چهید  فروگذاشتنشان، جز یوضع

 .دارد؟!  حالشان  به 

َماءِ بُُروًجا َوَز�َّنَّاَها لِلنَّاِظرِ�نَ ﴿  .]۱۶[الحجر:  ﴾١٦َولََقْد َجَعلَْنا ِ� السَّ
  گانه دوازده اریس  مراد از برجھا: ستارگان » میدیآفر  ییبرجھا  در آسمان  گمان یو ب«

زان، یسرطان، اسد، سنبله، م از: حمل، ثور، جوزا،  است  آنھا عبارت  ینامھا  هکمشھورند 
  منازل  و شناخت  نجوم  دانش  هک  است  ی، دلو و حوت. گفتنیعقرب، قوس، جد

  متعال  خالق  عظمت  در آنھا به  تعمق از  شمندانیاند  هک  است  علوم  نیتر از بزگ  ستارگان
گردد;  یز برخوردار مین  شناخت  نیا  د ومنافعیبشر از فوا  هک نیا  عالوه ابند، بهی یم  راه

  یگریار دیو امور بس  اوقات  ا، شناختیو در  یکخش  یراھھا  افتنی  در جھت  را از آنیز
ر د  ستارگان  و نقش » میآراست  نندگانیب  یبرا«را   آسمان : یعنی» را  و آن«برد  یم  بھره

  دهید  در آنھا به  هک  یشمندانیبر اند  ژهیست، بوین  دهیپوش  سک چیھ بر  آسمان  یباسازیز
از   یریگ و بھره  نجوم  ار علمک اندر دست  هک  ینگرند و بر دانشمندان یم  و تأمل  عبرت

 برند. یم  راه  دگار بزرگیآفر  وجود و قدرت  به  و از آن  بوده د آنیفوا

ِ َشيَْطاٍن رَِجي�ٍ ﴿
�َْبَعُه ِشَهاٌب  ١٧وََحفِْظَناَها ِمْن ُ�ّ

َ
ْمَع فَ� َق السَّ إِ�َّ َمِن اْسَ�َ

 .]۱۸-۱۷[الحجر:  ﴾١٨ُمبِ�ٌ 
  هک  یطور به » میردکحفظ   یا شده  رانده  طانیاز ھر ش«را   : آسمان یعنی »را  و آن«

مگر « را بشنوند  ر آنیا غی  یاز وح  یزیو چ  دستبرد زده  آن  توانند به ینم  نیاطیش
او را   درنگ یو ب »افتد یاو م  یدر پ  روشن  یشھاب  هکفرادھد   گوش  دهیدزد  هک  یسک

در   هک چنان گرداند یم  و درمانده  حال ا او را آشفتهیرساند،  یم  قتلش  ا بهی  ردهک  دنبال
 دارد. یم  بازش  سمع  از استراق  ھر حال
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نبودند   از آسمانھا بازداشته  نیاطیش ÷  یسیاز تولد ع  قبل«د: یگو یم س  عباس ابن
و   منجمان  را به آن  دند و سپسیشن یم  را از فرشتگان  بیاخبار غ  ھا وارد شده آسمان  لذا به

  بازداشته  آسمان  از سه  نیاطیمتولد شد، ش ÷  یسیع  دادند و چون یم  انتقال  اھنانک
  نیشدند، از ا  آسمانھا ممنوع  متولد شدند، آنھا از ھمه ص خدا  رسول  هک شدند و بعد از آن

 ».افتاد  از رونق ص خدا  رسول  با بعثت  یاھنکار ک  جھت

ٍء َمْوُزونٍ ﴿ ْ�َ ِ
نْبَتَْنا �ِيَها مِْن ُ�ّ

َ
لَْقيَْنا �ِيَها َرَواِ�َ َو�

َ
رَْض َمَدْدنَاَها َو�

َ
 ﴾١٩َواْ�

 .]۱۹[الحجر: 
تا   میدیھموار گردان  یرا مانند فرش  : آن یعنی » میدیرا گستران  نیو زم«

 با  نیزم  بودن  گسترده  هک  است  یباشد. گفتن  آماده  وانیو ح  انسان  ردنک  یزندگ  یبرا
باشد  یم  آن  تیروک  یعلم  لیاز دال  یکیخود   هکندارد بل  یمنافات  آن  تیروک

  یوھھاک  و در آن« 1برند یم  راه  دگار متعالیآفر  عظمت  به  در آن  از تأمل  شمندانیاند  هک

ندھد و   دست را از  تعادلش  نشده  دچار اضطراب  آن  بر سطح  تا انسان » میاستوار افگند
:  یعنی » میدیانیرو  در آن  دهیطور سنج ز، بهیو از ھر چ«د ینما  یزندگ  شیو آسا  با آرامش

  هک م. چنانیدیانیرو  و سنجش  اندازه  و به  نیمع  یدر حد  یزیاز ھر چ  نیدر زم
حد   و به  دهیسنج  متکح  یاست، با ترازو  نیدر زم  هک  یزیاند: ھرچ گفته  دانشمندان

 است.  مقدر شده  حاجت
از   یبزرگ  بس  د، معجزاتیجد  یعلم  تشافاتکا  یدر روشن  هک  است  یادآوری  ستهیبا

 است.  شده  یمتجل  اتیآ  نیا

 .]۲۰[الحجر:  ﴾٢٠وََجَعلَْنا لَُ�ْم �ِيَها َمَعا�َِش َوَمْن لَْسُتْم َ�ُ بَِرازِ�ِ�َ ﴿
 ھا، یدنیھا، آشام یاز خوردن » میقرار داد  شتیمع  اسباب  نیشما در زم  یو برا«
  عبارت»  شیمعا: « یقول د. بهینک یم  یآنھا زندگ  لهیوس به  هکره، یھا و غ یدنیپوش

  یروز شما  هک  یسانک  یو برا«  است  یزندگان  در مدت  یو روز  رزق  در اسباب  ازتصرف

  مردم  آنان  هک  میقرار داد  شتیمع  لیو وسا  اسباب  نیز در زمین »دیستیآنھا ن  دھنده

                                           
  را از این  زمین  کرویت» الکریم القرآن  ةمعجز«  در کتاب / الشعراوی  محمد متولی  شیخ -١

را در   مبحث  آن  مترجم  ، که  گرفته  بررسی  را به  مستدال آن  علم  وشنیو در ر  استنباط کرده آیه
 .کنید  مراجعه  کتاب  آن  به  پس  است  کرده  نقل « کریم  قرآن  جدید از اعجاز علمی ھایی جلوه«  کتاب
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خود ـ   واجناس  انواع  گر ـ با اختالفید  و جانوران  انیز چھارپایر از شما و نیگر غید
 باشند. یم

ُِ�ُ إِ�َّ بَِقَدٍر َمْعلُو�ٍ ﴿ ٍء إِ�َّ ِعنَْدنَا َخَزا�ُِنُه َوَما ُ�َ�ّ  .]۲۱[الحجر:  ﴾٢١�ْن ِمْن َ�ْ
 نات،کمم  : ھمه یعنی » نزد ماست  آن  یھا نهیگنج  هک مگر آن  ستیز نیچ  چیو ھ«
  عدم واھد، ازبخ  هک  یفیکو   مکھر   و آنھا را به  است  یتعال  حق  و مقدور قدرت  کمملو

  از آسمان » میآور ینم مقرر فرود  اندازه  را جز به«اء یاش » و ما آن«آورد  یوجود م  عرصه  به
  خلق  خود به  رانک یب  رحمت و  بالغه  متکو ح  تیمش  را برحسب  ا آنین. یزم  یسو به

 م.یآور ید میپد  از آنانیمقدار ن  ش، بهیخو
د یجد  علوم  هکاست،   نشسته  یتجل  به  یعلم  میعظ  یاعجازھاز ین  هکمبار  هیآ  نیدر ا

 ار آنھاست.کاندر  دست

�ْتُْم َ�ُ ﴿
َ
ْسَقيَْناُكُموهُ َوَما �

َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزْ�َا ِمَن السَّ

َ
رَْسلَْنا الّرَِ�اَح لََواقَِح فَ�

َ
َوأ
 .]۲۲[الحجر:  ﴾٢٢ِ�َازِ�ِ�َ 

  جهینت سازند و در یبارور م  ابرھا را با بخار آب  هک » میفرستاد  نندهکو بادھا را باردار«
م، با یدیگردان  درختان  باردار شدن  بادھا را سبب  نیشوند. ھمچن یگرانبار م  ابرھا از آب

  لکھا ش وهیم وند،یپ  نیا  جهینت تا در  ماده  با گرده  آن  حینر و تلق  گرده  دادن  انتقال
 رند و متولد شوند.یگ

  آن  اتید تجلیدر عصر جد  هک  است  میرک  قرآن  یعلم  گر از معجزاتید  یبخش  نیا
ھر  اند با فھم ر ـ توانستهیثک ـ مانند ابن  میقد  مفسران  هکشده، ھرچند   بھتر شناخته

  يأ«د: یگو یم ر آنیر در تفسیثک چند محدود آن، از عصر خود جلوتر باشند مثال ابن

  : آن یعنی » مینمود  رابیس شما را بدان  پس« .١»... الشجر  وتلقح ماء فتدر  السحاب  تلقح
ا یو مھ  آماده  تان یاراض  ساختن  رابیس و  واناتتانیشما و ح  دنینوش  یرا برا  باران  آب

 در الکھا و  رھا، چشمهیگ ابرھا، چاھھا، آب در» دیستین  نندهک  نهیرا خز  و شما آن«  میردک
  تا شما و ھمه  میبر ینم  نیو از ب  داشته  رانگه  آن  هک  میما ھست  نیا  هکبل  نیزم  دل

 د.یبر  بھره  از آن  یو نبات  یوانیح  زنده  موجودات

                                           
بادھا   ریزاند و نیز ھمین را فرو می  ابر باران  سازند و در نتیجه : بادھا ابرھا را بارور می  ترجمه -١

 .سازند را بارور می  درختان  تلقیح  باعمل



 ٣٦٥  سوره حجر

 .]۲۳[الحجر:  ﴾٢٣�نَّا َ�َْحُن ُ�ِْي َونُِميُت َوَ�ُْن الَْوارِثُونَ ﴿
 و  ساختن  زنده  دهیپد  پس » میرانیم یو م  مینک یم  زنده  هک  مییما  نید، ایترد یو ب«

  نیزم»  میھست  و ما وارث«ند ک یم  ما داللت  تیطور قطع، بر وجود و وحدان  به  راندنیم
  شیخو  خلق  یفنا بعد از  هک  مییفقط ما  نیرا ایز  است  آن  یبررو  هکرا   ییزھایچ  و ھمه

  هک  است  یدانیجاو بازمانده   یتعال  حق ! یم. آریھست  ومیو ق  یدار و حیو پا  یز باقین
 رد.یم یو ھرگز نم  است  زالیال  زنده

ِخرِ�نَ ﴿
ْ
 .]۲۴[الحجر:  ﴾٢٤َولََقْد َعلِْمَنا الُْمْسَتْقِدِمَ� مِنُْ�ْم َولََقْد َعلِْمَنا الُْمْسَتأ

مراد  » میا  ز دانستهیشما را ن  انینیا پسو قطع  میا شمارا دانسته  انینیشیپ  گمان یو ب«
را   یسانک ھمه  میا : دانسته یعنیباشند.  یا متأخر می  متقدم  در تولد و مرگ  هکاند  یسانک
ا یاند  زنده  نونکا ھم  هکرا   یسانک  نیاند و ھمچن و مرده  شده  زنده ÷  آدم  از زمان  هک

آنھا   امورو احوال  ھمه  ط ما بهیمح  رند و علمیم یشوند و م یم  زنده  امتیبعدا تا روز ق
  در اطاعت  شاھنگانیپ  میا دانسته«د: یگو یم  ر آنیدر تفس / ر است. حسنیفراگ
  جھاد ـ و پس  جبھه  شاھنگانیو پ  صف  و اول  وقت  در اول  نمازگزاران  ـ ھمچون  شیخو

 ». برخوردار است  لتید ازفضیترد یامور، ب  نیدر ا  یشاھنگیرا پیرا ز  در آن  آمدگان

 .]۲۵[الحجر:  ﴾٢٥إِنَُّه َحِكيٌم َعلِيمٌ  َر�ََّك ُهَو َ�ُْ�ُُهمْ �نَّ ﴿
 ار را در برابرکوکین  پس »ندک یرا محشور م  آنان  هک  و مسلما پروردگار توست«

ازحشر و   را ھدفیدھد ز یو جزا م  پاداش  اش یردارکبد  ار را در قبالکو بد  یارکوکین
  میکاو ح  نهیھرآ«  ستیار توانا نک  نیبر ا  یگرید  سک  یتعال  و جز حق  است  نینشر ھم
ز بر یاو ن  دانش دھد و یقرار م  آن  مناسب  یز را در جایخود ھر چ  متکاز ح » داناست

 .ورزند؟! یفر مکاو   به  افرانک  چگونه  پس  ر استیز فراگیچ  ھمه

�َْساَن ِمْن َصلَْصاٍل ِمْن َ�ٍَإ ﴿  .]۲۶[الحجر:  ﴾٢٦َمْسُنونٍ َولََقْد َخلَْقَنا اْ�ِ
  نشیآفر مراد » میدیآفر  گرفته  یبو  اهیس  یال  از نوع  کخش  را از گل  انسان  گمان یو ب«
دھد  یو آواز م شود صدا  داده  تکحر  چون  هک  است  کخش  : گل است. صلصال ÷  آدم

  شود. حمأ: گل یم (فخار)  سفال  به  لیشود تبد  پخته  در آتش  چون  کخش  گل  نیو ھم
  لیتبد  گل  شود، به  سیخ  کخا  یوقت  ده. پسی: بدبو و گند شده. مسنون  دگرگون  اهیس
  گردد و چون یم  لیتبد»  مسنون حمأ«  شود به  دهیبدبو و گند  گل  آن  گردد و چون یم

 گردد. یم  لیتبد»  صلصال»  شود، به  کخش
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ُمومِ َواْ�َانَّ َخلَْقَناهُ مِْن َ�بُْل مِ ﴿  .]۲۷[الحجر:  ﴾٢٧ْن نَارِ السَّ

پدر  مراد » میردک  خلق  سموم  را از آتش  جن« ÷  از آدم  شی: پ یعنی » از آن  شیو پ«
ھا  چشم از  هک آن  سبب  دند، بهینام»  جان«ا ی  و او را جن  است  اللعنه  هیعل  سیابل  انیجن

منافذ جلد  و در  دار گشتهیپد  گرم  یروزھادر   هک  است  ی: باد سوزان است. سموم  پنھان
و   جن  طبع  و حرارت  انسان  طبع  بر برودت  است  یا ر اشارهیتعب  نیند. اک ینفوذ م

 بر جن.  آدم  یو برتر  بر شرف  است  یھیتنب

ا مِْن َصلَْصاٍل ِمْن َ�ٍَإ ﴿ [الحجر:  ﴾٢٨َمْسُنونٍ �ذْ قَاَل َر�َُّك لِلَْمَ��َِكةِ إِّ�ِ َخالٌِق �ََ�ً
۲۸[. 

را از   یبشر  من  نهی: ھرآ گفت  فرشتگان  پروردگار تو به  هکرا   یھنگام  نکادیو «
 فرشتگان،  امر به  نیا  اعالم »دیآفر  خواھم  گرفته  یبو  اهیس  یال  از قسم  کخش  گل

گاه خود  یارھاکرا از   ستگانیتا شا  است  بندگان  یبرا  یمیو تعل  از آنان  یداشتیگرام   آ
 دھند. قرار  شیخو  میتصام  انیو خرد را در جر  خبره  و اھل  ساخته

�ُْتُه َوَ�َفْخُت �ِيهِ ِمْن ُروِ� َ�َقُعوا َ�ُ َساِجِدينَ ﴿  .]۲۹[الحجر:  ﴾٢٩فَإَِذا َسوَّ
و   آورده  سامان  هرا برابر و ب  آن  یانسان  صورت  ی: وقت یعنی » دمیرا آفر  آن  یوقت  پس«
  سجده او به  شیپ  پس  دمیخود دم  از روح  و در آن«  ردمک  املکرا   وجودش  یاجزا

ش. یایو ن عبادت   سجده  داشت، نه یو گرام  شادباش  سجده  به ! فرشتگان  یا »دیدرافت
را   اتیتا ح  رفته  برآن أ خداوند  عادت  هک  فیلط  است  یجسم  روح«د: یگو یم  یقرطب

  دادن  نسبت  از باب را  روح أ خداوند  البته». ندیافریب  فیلط  جسم  نیبا ا  در بدن
  دهیآفر  هک  دمیدم  یروح از  : در آن یعنیداد،   نسبت  خودش  دگار، بهیآفر  به  دهیآفر
و   فیپروردگار، تشر  یسو به  روح  حال، اضافت  نیاست. در ع  من  دگانیاز آفر  یبیعج

 ز ھست.ین ÷  آدم  یبرا  یمیرکت
  هک  یتیفیک ھر  بخواھد، به  هکرا   از مخلوقاتشھرکس  أل  یخدا  هک  د دانستیبا

قرار   شیخو  داشت یو گرام  رامکبخواھد، مورد ا  هک  یزیھر چ  لهیوس  بخواھد و به
 ند.ک  اعتراض  تواند بر آن ینم  یسک  هک  است  یتعال  حق  از مواھب  نیدھد; و ا یم

ْ�َُعونَ ﴿
َ
 .]۳۰[الحجر:  ﴾٣٠فََسَجَد الَْمَ��َِكُة ُ�ُُّهْم أ

  ی؛ بیالھ  صدور فرمان  در ھنگام »ردندک  سجده  بارهکی  یھمگ  فرشتگان  پس«
 .یر و درنگیتأخ  گونه چیھ
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اِجِدينَ ﴿ ْن يَُ�وَن َمَع السَّ
َ
َ� أ

َ
 .]۳۱[الحجر:  ﴾٣١إِ�َّ إِبْلِيَس �

از   سی: ابل یقول به »باشد  نندگانک با سجده  هک نیسر باز زد از ا  هک  سیجز ابل«
سر باز زد و   ردنک  آدم، از سجده  بار و حسد بهکاست  یاز رو  یبود ول  فرشتگان  جنس

  ھمراه  ینبود ول  گر: او از فرشتگانید  یقول شد. به  یالھ  سزاوار عذاب  جهینت در
  هکمأمور شد   یامر  ھمان  و به  افتی  غلبه  یبر و  فرشتگان  نام  جھت نیبود، بد  آنان
 رد.کن  ار سجدهکرد و ان  یمأمور شدند اما از رو  بدان  آنان

اِجِدينَ ﴿ �َّ تَُ�وَن َمَع السَّ
َ
 .]۳۲[الحجر:  ﴾٣٢قَاَل يَا إِبْلِيُس َما لََك �

:  یعنی »؟ یستین نندگان ک سجدهبا   هک  است  شده  تو را چه ! سیابل  یخداوند فرمود: ا«
 ؟. ینک یم  را دنبال  یھدف  چه  آدم  یبرا  ردنکن از سجده 

ْسُجَد لِبََ�ٍ َخلَْقَتُه ِمْن َصلَْصاٍل ِمْن َ�ٍَإ َمْسُنونٍ ﴿
َ
ُ�ْن ِ�

َ
 .]۳۳[الحجر:  ﴾٣٣قَاَل لَْم أ

 بد بو  اهیس  یال  قسم، از کخش  او را از گل  هک  یبشر  یبرا  هک  ستمین  آن  : من گفت«
  نشیآفر او برتر از عنصر  نشیعنصر آفر  هکبود   نیا  سیپندار ابل » نمک  ، سجدهیا دهیآفر
 است.  آدم

 .]۳۴[الحجر:  ﴾٣٤قَاَل فَاْخُرْج ِمنَْها فَإِنََّك رَِجيمٌ ﴿
در   هک  یبزرگ  و مقام  ا از آسمانی  : از بھشت یعنی » مقام  نیاز ا  فرمود: پس«

  رحمت و از  یھست  : تو ملعون یعنی » یا شده  تو رانده  گمان یشو، ب  رونیب«  یقراردار  آن
طرد شود، با   هک یسک راید زینام»  شده  : سنگباران میرج«او را   یتعال  . حقیمطرود  من

 شود. یم  زده  سنگ

 .]۳۵[الحجر:  ﴾٣٥�نَّ َعلَيَْك اللَّْعَنَة إَِ� يَوِْم اّ�ِينِ ﴿
  من  رحمت از  و راندن  ی: طرد و دور یعنی » است  بر تو لعنت  امتیتا روز ق  نهیو ھرآ«

 .یندار  ییجدا  و ھرگز از آن  ر توستیبانگیطور مستمر گر تا روز جزا به

نِْظْرِ� إَِ� يَوِْم ُ�بَْعُثونَ ﴿
َ
 .]۳۶[الحجر:  ﴾٣٦قَاَل َرّبِ فَ�

ر انداز و مرا یتأخ  را به  : اجلم یعنی » ده  مرا مھلت  پس پروردگارا!«  سیابل » گفت«
تا ھرگز  ردک  او درخواست  یی. گویو  و نسل  آدم »شوند  ختهیبرانگ  هک  یتا روز«  رانینم
  ستیار نک در  یگر مرگید  ر افتد پسیتأخ  ز بهیتا روز رستاخ  مرگش  را ھرگاهیرد زینم

  یبرا  شود ودر آن یم  از نو اعاده  اتیح  در آن  هک  است  یز روزیروز رستاخ  هک چرا
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رد ک  درخواست  هکرد بلینم  هکرد کن  درخواست  سی: ابل یقول ست. بهین  یمرگ  لفانکم
 نشود.  ا معذبیر افتد و در دنیتأخ  به  امتیتا روز ق  عذابش  هک

  نی) و ا(پروردگارا!د: یگو یم  سیابل  هک  مینک یم  گر مالحظهید  اتیو آ  هیآ  نیدر ا
ر یتعب  نیاز ا  . پس است  معترف أ خداوند  تیوجود و ربوب  او به  هک  است  بر آن  لیدل

و   ا مؤمنبود، لزوم  معترف أ خداوند  تیوجود و ربوب  بهھرکس   هکد یآ یبر م  نیچن
  اطاعت  از جملهخود ـ   د با ملزوماتیبا  اعتراف  نیا  هکبل  ستین  ابندهی  و نجات  مسلمان

 باشد.  ـ ھمراه  یتعال  و چرا از حق  چون یب

 .]۳۸-۳۷[الحجر:  ﴾٣٨إَِ� يَوِْم الَْوقِْت الَْمْعلُومِ  ٣٧قَاَل فَإِنََّك ِمَن الُْمنَْظرِ�نَ ﴿
 را  سیابل  درخواست  پروردگار متعال » یشدگان داده  تو از مھلت  نهیفرمود: ھرآ«

  تا روزوقت«را   شانیاجلھا  هک  است  یمخلوقات  آن  او از جمله  هکاو خبر داد   و به  رفتیپذ
  ھمراه  سیابل  هک  روز است  نیو در ا  است  ر انداختهیتأخ  به  امتی: تا روز ق یعنی » معلوم

 رد.یم یم  اول  با نفخه  قیر خالیسا
نداد   مھلت  مجدد خلق  شدن  ختهیاو تا برانگ  یبرا  ن، خداوند متعالیبنابرا

 د.یگردان  یحتم  یا را بر ویو فنا در دن  قش، مرگیخود در خال  سنت  براساس  هکبل

ْ�َعِ�َ ﴿
َ
ْغوَِ�نَُّهْم أ

ُ
رِْض َوَ�

َ
َزّ�َِنَّ لَُهْم ِ� اْ�

ُ
ْغَو�ْتَِ� َ�

َ
 .]۳۹[الحجر:  ﴾٣٩قَاَل َرّبِ بَِما أ

در   شان برای  ھم  من  ، البتهیساخت  مرا گمراه  هک آن  سبب  به : پروردگارا! گفت«
 تا  البته  هک  خورم یسوگند م  ساختنت  گمراه  : به یعنیرا.   گناھانشان » میآرا  یم  نیزم
  هک  است  یم. گفتنیارایب  شان برایرا   ا باشند، گناھانشانیدر دن  بندگانت  هک  گاه آن

و   انیآدم  و نفس  در چشم  گناھان  آراستن  ا بهیس، یابل  از جانب  آراستن  نیا
  یھا شیھا و آرا نتیز  به  شان ساختن  ا با مشغولیاست،   آن  در ورطه  شان افگندن

  شیخو  شھوات  در مشغله  هک  یطور شوند، به  غافل  یاوامر الھ  به  پرداختن تا از  استیدن
را ھمه،   آنان  و البته«: افزود  سیابل  نند. سپسکن  ر آنیغ  به  یالتفات  چیو ھ  بوده  سرگرم

 افگنم. یدرم  یاغوا و گمراھ  راه  را به  و آنان  تیھدا  از راه » سازم یم  گمراه جاکی

 ]۴۰[الحجر:  ﴾٤٠إِ�َّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم الُْمْخلَِص�َ ﴿
  یبرا  مردم  انیتو از م  هکرا   یسانک: جز  یعنی» را  آنان  انیتو از م  خالص  مگر بندگان«

  ی. درقرائتیا ساخته  شان کھا پا شیھا و آال و از شائبه  ساخته  خالص  شیخو  عبادت

  یبندگان شود: مگر یم  نیچن  یمعن  هکشده،   ز خواندهین  سر المک  ) به نياملخلصگر: (ید
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را از   سخن  نیا  نیلع  سیاند. ابل ساخته  ا فساد خالصیا یتو از ر  یخود را برا  عبادت  هک
دعا   ست. پسین ارگرک  یواقع  در مخلصان  ید ویکدانست؛  یم  هک  گفت  یرو  آن

 قرار ده.  شیخو  شدگان  ما را از خالص ا!ی: خدا نیالمخلص  اجعلنا من  : اللھم مینک یم

 .]۴۰[الحجر:  ﴾٤٠إِ�َّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم الُْمْخلَِص�َ ﴿
و   بر خود حق  : من یعنی »رسد یم  من  به  هک  راست  است  یراھ  نیخداوند فرمود: ا«

  ی: معن یقول نباشد. به  یا سلطه  خالصم  تو را بر بندگان  هک  ام دهیگردان  واجب
  و بازگشتت  تو بر من  : راه ییگو یاو م  ، بهینک ید میرا تھد  یسک  چون  هک  است  چنان

  یسو ا بهرأس  هک  است  راست  یراھ  اخالص  : راه است  نیا  یا معنیاست.   من  یسو به  ھم
 شود. یم  یمنتھ  من

َبَعَك ِمَن الَْغاوِ�نَ ﴿  .]۴۲[الحجر:  ﴾٤٢إِنَّ ِعَبادِي لَيَْس لََك َعلَيِْهْم ُسلَْطاٌن إِ�َّ َمِن ا�َّ
نجا، یدر ا  مراد از بندگان » ستین  یتسلط  من  قت، تو را بر بندگانیدر حق«

  پس »نندک  یرویاز تو پ  هک  از گمراھان  یسانکمگر «اند  أ خداوند  بااخالص  بندگان
 دھند تا یم  دستت  خود را به  زمام  هکنند تا بدانجا ک یم  یرویاز تو پ  هکگمراھانند  نیا

را  تو  هکھمانانند   . پس ینک رھسپار  دوزخ  به  و سرانجام  یگمراھ  یھا  یواد  آنھا را به
 است.  یا و غلبه  بر آنھا سلطه

ْ�َعِ�َ ﴿
َ
ِ بَاٍب ِمنُْهْم ُجزٌْء َمْقُسومٌ  ٤٣�نَّ َجَهنََّم لََموِْعُدُهْم أ

بَْواٍب لُِ�ّ
َ
 ﴾٤٤لََها َسبَْعُة �

 .]۴۴-۴۳[الحجر: 
 ». است  دوزخ«تو   گمراه  روانیپ  ھمه  گاه : وعده یعنی » آنان  ھمه  گاه و قطعا وعده«

از آنھا   انیدوزخ  هک » در است  ھفت«  دوزخ  ی: برا یعنی » آن  یبرا  هک«
  یبرا«  است  دوزخ  تعداد اھل  یاریدر دارد، بس  ھفت  دوزخ  هک نیا  شوند. علت یم  داخل
  یھا بخش از  هک » است  نیمع  یبخش«  طانیش  گمراه  روانی: از پ یعنی » ، از آنانیھر در

 باشد. یز میگر متماید
  رسول  هک اند ردهک  تیروا بعمر   از ابن  یترمذخود ـ و   خیـ در تار  یبخار

  مخصوص  از آن  یدر دارد و در  ھفت  جھنم«فرمودند:   فیشر  ثیحد  نیدرا ص خدا
  شده  تیروا س یازعل  نیھمچن». اند دهیشکر یشمش  من  امت  یبر رو  هک  است  یسانک

پر   در اول  گرقرار دارد پسید  یبعض  یبر باال  یبعض  جھنم  یدرھا«فرمود:   هک  است
  جیجر ابن». شود یپر م  آن  یدرھا  ھمه  هک تا آن  در سوم  در دوم، سپس  گاه شود آن یم
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  ، در سومیلظ  جھنم، در دوم  در اول دارد:  ینام  دامکھر  دوزخ  یدرھا«د: یگو یم
از ».  است  هیھاو  و در ھفتم  میجح  سقر، درششم  ر، در پنجمیسع  حطمه، در چھارم

 است.  شده  تیروا  ز مانند آنین س  عباس ابن

 .]۴۶-۴۵[الحجر:  ﴾٤٦اْدُخلُوَها �َِسَ�ٍ� آمِنِ�َ  ٤٥إِنَّ الُْمتَّقَِ� ِ� َجنَّاٍت وَُ�يُونٍ ﴿
وارد   آن  به  هک از آن  قبل  شانیا  و به» سارانند در باغھا و چشمه  زگارانیگمان، پرھ یب«

و   آفات از  : با سالمت یعنی »دییدرآ  یمنیو ا  در آنجا با سالمت«شود:  یم  شوند، گفته
با   د ھمراهییدرآ : است  نیا  یا معنیاست.   و ھراس  خوف  اسباب  هک  از ھر آنچه  یمنیا

  هک  گاه : آن است  نیا  یمعن ایفرشتگان.   یو از سو أل  یخدا  بر شما از جانب  یسالم
  آنان  روند، به یم  یگرید  باغ  به  یاز باغ  شوند، چون یم  بھشت  یباغھاوارد   انیبھشت
 د.یوارد شو  یمنیو ا  یسالمت  به  شود: در آن یم  گفته

ٍر ُمتََقابِلِ�َ ﴿ و «.]۴۷[الحجر:  ﴾٤٧َونَزَْ�َنا َما ِ� ُصُدورِهِْم مِْن ِغّلٍ إِْخَوانًا َ�َ ُ�ُ
: اگر  یعنی است.  یو دشمن  نهیک:  غل » میشک  رونیبود، ب  از غل  آنان  یھا نهیدر س  آنچه

  را از قلب  نهیک  آن  أل  یاست، خدا  داشته  یا نهیک  یگریا بر دیدر دن  انیاز بھشت  یکی
برادر «گرداند  یم  و صاف  کگر پایھمد  به  را نسبت  ھایشان دلو   دهیشک  رونیب  یو
و   یو دوست  نیدر د  هک شوند یم  یمیو صم  صاف  باھم  : آنھا چنان یعنی » گر شدهید کی

  با ھم»  غل«و »  اخوت«  هک نیا دارد بر  خود داللت  نیاند و ا گشته  ھم  ، برادرانیمھربان
  دل  با مؤمنان  اش در رابطه  هکباشد   د مشتاقیبا  مسلمان  قرار دارند. پس  در منافات

:  یعنی » ردهکگر ید  کی  یرو  به ھا، رو تخت بر«سازد   کو حسد پا  نهیکو   خود را از غل
  گر نظارهید کی  یھا چھره  به  ھا نشسته گاه هیکبر تختھا وت  یمیبرادروار و صم  انیبھشت

سرسبز   یھا شند و بر چمنک یسر م  یومھر برادر  عاطفه  یصھبا  نند، از جامک یم
  یبلند  گاهیر: جاینند. سرک یم  استشمامرا   یوھمزبان  یھمدل  یآسا دل  میبھشت، شم

 شود. یم  ساخته  آماده  یشادمان  محفل  یبرا  هک  است
 فرزند  به  جمل  بعد از واقعه س  یعل  هک  است  شده  تیروا  قیطر  نیاز چند

  هک  دوارمیام  قتا منی: حق بود، گفت  شده  شتهک  واقعه  در آن  پدرش  هک س ریزب بن طلحه

َونَزَۡ�َنا َما ِ� ﴿ : است  فرموده  آنان  در شأن أ خداوند  هک  میباش  یسانکاز   و پدرت  من
َتَ�ٰبِلِ�َ  رٖ مُّ ُ�ُ ٰ   آمده  فیشر  ثیدر حد ]۴۷[الحجر:  ﴾٤٧ُصُدورِهِم ّمِۡن ِغّلٍ إِۡخَ�ٰنًا َ�َ

  و دوزخ  بھشت  انیدر م  هک  یپل  یبر رو  گاه آن  افتهی  ییرھا  از آتش  مؤمنان« : است
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  هک  یگر در مظالمید  یبرخ  یبرا  از آنان  یاز برخ  شوند، سپس یم  داشته  نگه  است
و   کپا  ھمه  هک  گاه شود و آن یم  گرفته  است، قصاص  ا بودهیدر دن  شان انیم

 ».شود یم  داده  بھشت  ورود به  اذن  شانیا  شدند، به  مھذب

ُهْم ﴿  .]۴۸[الحجر:  ﴾٤٨�ِيَها نََصٌب َوَما ُهْم ِمنَْها بُِمْخرَِج�َ َ� َ�َمسُّ
  یا یماندگ و  یخستگ  چی: ھ یعنی » یرنج  چیھ  آنان  به«  : در بھشت یعنی »در آنجا«

بر   نعمت  مالک  لیدل  نیبزرگتر  نیا  هک »ستندین  یشدن  رونیاز آنجا ب  رسد و آنان ینم«
 باشد؟. یم بزرگتر  در نعمت  یاز جاودانگ  عمتن  دامک ! یاست. آر  شانیا

نَا الَْغُفوُر الرَِّحيمُ ﴿
َ
� ِ�ّ

َ
 .]۴۹[الحجر:  ﴾٤٩َ�ّبِْئ ِعَبادِي �

ار یبس : من  یعنی » مھربان  آمرزنده  منم  هک« !ص محمد  یا » خبر ده  من  بندگان  به«
:  است آمده   نزول  سبب  انیار مھربانم. در بیبس  شان برایو   ھستم  گناھانشان  آمرزنده

بودند ـ وارد شدند  خندان   آنان  هک یـ درحال  ارانشانیاز   یبر جمع ص خدا  رسول«
  گاه آن». دیاد آوری  ز بهین را  دوزخ  ید ولیاد آوری  را به  بھشت«فرمودند:   شانیا  به  سپ
 ألپروردگار   هک داد  غامیپ ص خدا  رسول  به ÷  لیشد و جبرئ  نازل  هیآ  نیا
 ».؟ ینک ید میرا نوم  چرا بندگانم محمد!  ید: ایفرما یم

ِ�مُ ﴿
َ
نَّ َعَذاِ� ُهَو الَْعَذاُب اْ�

َ
 .]۵۰[الحجر:  ﴾٥٠َوأ

 ». کدردنا  است  یمن، عذاب  ھمانا عذاب  هک«  خبر ده  من  بندگان  به »و«
  ثیند. در حدک یم  و رجا داللت  خوف  نار ھم، بر دو مقامکدر   هیدو آ  نیا
  چیدانست، ھرگز از ھ یرا م أ عفو خداوند  اندازه  اگر بنده: « است  آمده  فیشر

 خود را نابود  گمان ی، ب دانست یاو را م  رد و اگر مقدار عذابک یز نمیپرھ  یحرام
 و غصه.  غم  یاری: از بس یعنی».  ساخت یم

  آن بعد از  هک  است  ییھا بر داستان  یا مقدمه  عنوان  فوق، به  هیدو آ  هک  است  یگفتن
خبر   قیمصاد از  ھم  یو برخ  خبر رحمت  قیھا از مصاد داستان  نیاز ا  یبخش  هکد یآ یم

 است.  عذاب

 .]۵۱[الحجر:  ﴾٥١َونَّبِئُْهْم َ�ْن َضيِْف إِبَْراهِيمَ ﴿
  یفرشتگان  شانیا » میابراھ  ھمانانیاز م«  شیخو  امت  : به یعنی » خبر ده  آنان  و به«

و   ه، جمع، مؤنثیتثن مفرد،  یبرا»  فیض«  لمهکآمدند.   یبشر نزد و  صورت  به  هکبودند 
  اتفاق ÷  میابراھ  یبرا  هک  خود از آنچه  امت  به  یعنیرود.  یار مک لفظ به  کی  ر بهکمذ
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رند و یپند بگ  داستان  نیاز ا تا  بود، خبر ده  شده  و رجا ھر دو جمع  خوف  افتاد و در آن
 برند.  یپ  در مورد بندگانش  سبحان  یخدا  سنت  به

 .]۵۲[الحجر:  ﴾٥٢إِذْ َدَخلُوا َعلَيْهِ َ�َقالُوا َسَ�ًما قَاَل إِنَّا ِمنُْ�ْم وَِجلُونَ ﴿
 » میھراسان : ھمانا ما از شما گفت  میگفتند. ابراھ  براو وارد شدند و سالم  هک یھنگام«
رد تا ک  کینزد  آنان  را به  انیبر  گوساله  هک  گفت  را بعد از آن  سخن  نیا ÷  میابراھ

 گذشت. »ھود«  در سوره  هک نخوردند. چنان  از آن  یزیبخورند اما آنھا چ

َُك بُِغَ�ٍ� َعلِي�ٍ ﴿  .]۵۳[الحجر:  ﴾٥٣قَالُوا َ� تَوَْجْل إِنَّا نُبَّ�ِ

ھمانا «  نده  راه  دل به  یھراس  چیو از ما ھ » نترس« ÷  میابراھ  به  فرشتگان »گفتند«

  یو حت  منی: تو ا یعنی » میدھ یم  مژده«  است ÷  اسحاق  هک »دانا  یپسر  ما تو را به
 وجود ندارد.  و ھراست  ترس  یبرا  یلیدل  چیھ  پس  یھست  مورد بشارت

ِ�َ الْ ﴿ ْن َمسَّ
َ
ُ�ُموِ� َ�َ أ ْ َّ�َ�

َ
ونَ قَاَل � ُ  .]۵۴[الحجر:  ﴾٥٤ِكَ�ُ فَبَِم تُبَّ�ِ

  به  یریپ  هک ا با وجود آنیآ«  آنان  مژده  نیاز ا  نانک  ; تعجب÷  میابراھ » گفت«

؟  چه یعنیو فرزند؟   یسالخوردگ  حالت  نیو ا  : من یعنی »دیداد  است، بشارتم  دهیرس  من
و   یریپ  نیبا وجود ا  هک نیاز ا  در شگفتم  من »د؟یدھ یم  من  به  یبشارت  چه  پس«

  آن  وقوع عادتا  هک  آنچه  به  دادن  د و اساسا بشارتیا آیدن  به  یفرزند  میبرا  یسالخوردگ
 ندارد.  یتیست، موضوعین  نکمم

نَاَك بِاْ�َّقِ فََ� تَُ�ْن ِمَن الَْقانِِط�َ ﴿ ْ  .]۵۵[الحجر:  ﴾٥٥قَالُوا �َ�َّ
  مژده«  ستین  در آن  یخالف  چیھ  هک  ینیقی  یامر  : به یعنی » حق  ا تو را بهگفتند: م«

 ». مباش«  میا داده  بشارت  آن  تو را به  در آنچه » دانیاز نا ام  پس  میداد

الُّونَ ﴿  .]۵۶[الحجر:  ﴾٥٦قَاَل َوَمْن َ�ْقَنُط ِمْن رَْ�َةِ َرّ�ِهِ إِ�َّ الضَّ
  من : یعنی »شود؟ ید مینوم  پروردگارش  ـ از رحمت  گمراھانـ جز   یسک  : چه گفت«

  از آن  هکبل  پرودگارم  از رحمت  د بودنیام نا  سبب  به  خود نه  یفرزند را برا  آمدن دیپد
 ام. سالخورده  هک  د پنداشتمیبع  جھت

َها الُْمرَْسلُونَ ﴿ ُّ�
َ
 .]۵۷[الحجر:  ﴾٥٧قَاَل َ�َما َخْطُبُ�ْم �

و   ستیچ  گرتانید  تی: مأمور یعنی »؟ فرستادگان  یخبر شما ا  ستیچ  : پس گفت«
 د؟.یا با خود آورده  یخبر  گر چهید، دیداد  من  به  هک  یا مژده  نیبجز ا
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رِْسلَْنا إَِ� قَْوٍ� ُ�ْرِمِ�َ ﴿
ُ
 .]۵۸[الحجر:  ﴾٥٨قَالُوا إِنَّا أ

 بود. لوط  مرادشان، قوم » میا شده  فرستاده  مجرمان  گروه  یسو گفتند: ھمانا ما به«

ْ�َعِ�َ ﴿
َ
وُهْم أ  .]۵۹[الحجر:  ﴾٥٩إِ�َّ آَل لُوٍط إِنَّا لَُمَنجُّ

  نجات را  آنان  ما قطعا ھمه  هک«  اش و خانواده  روانیو پ  سانک:  یعنی »لوط  مگر آل«

ستند، از ین  مجرم  هکرا  ÷ لوط  نید  و اھل  روانیو پ  ا خانوادهنیقی: ما  یعنی » میدھ یم
 م.یدھ یم  نجات  عذاب

ْرنَا﴿ تَُه قَدَّ
َ
َها لَِمَن الَْغابِرِ�نَ  إِ�َّ اْمَر�  .]۶۰[الحجر:  ﴾٦٠إِ�َّ

 او  هک  میا ردهک  مک: ح یعنی »باشد  او از بازماندگان  میا ردهکمقدر   هکرا   جز زنش«
  نسبت خود  را به  مکح  نیا  فرشتگانباشد.   در عذاب  ماندگان یاز باق  افرانکبا   ھمراه

  به  هک  یواختصاص  قرب  سبب  است، به  سبحان  یاز خدا  مکح  نیا  هک یدادند در حال
 دارند.  یتعال  حق

ا َجاَء آَل لُوٍط الُْمرَْسلُونَ ﴿  .]۶۲-۶۱[الحجر:  ﴾٦٢قَاَل إِنَُّ�ْم قَوٌْم ُمنَْكُرونَ  ٦١فَلَمَّ
 : ھمانا لوط آمدند، لوط گفت  نزد خاندان«  : فرشتگان یعنی » فرستادگان  چون  پس«

 شما را  د و منیھست  ناشناس  ی: شما مردم یعنی »دیناآشنا ھست  یشما گروھ
 شناسم. ینم

ونَ ﴿  .]۶۳[الحجر:  ﴾٦٣قَالُوا بَْل ِجئَْناَك بَِما َ�نُوا �ِيهِ َ�ْمَ�ُ
را   ی: عذاب یعنی »ردندک ید میترد  آن در  هک  میا آورده  یزیتو چ  یبرا  هکبل«  نه »گفتند«

  یزیچ  ، حامل نیردند بنابراک یم  کش  در آن  قومت  هک  میا آورده  ھمراه  به  بر دشمنانت
 سازد. یتو را خشنود م  هک  میھست

تَيَْناَك بِاْ�َّقِ �نَّا لََصادِقُونَ ﴿
َ
 .]۶۴[الحجر:  ﴾٦٤َو�

  توست  بر قوم  ندهیفرودآ  یقطع  ھمانا عذاب  هکرا   نیراست  : وعده یعنی »را  و حق«
 م.یتو داد  به  هک  یخبر  نیدر ا » میانیو قطعا ما راستگو  میا تو آورده  یبرا«

َحٌد َواْمُضوا ﴿
َ
ْدبَارَُهْم َوَ� يَلَْتفِْت ِمنُْ�ْم أ

َ
ْهلَِك بِقِْطٍع ِمَن اللَّيِْل َواتَّبِْع أ

َ
ْ�ِ بِأ

َ
فَأ

 .]۶۵[الحجر:  ﴾٦٥ُرونَ َحيُْث تُْؤمَ 
  سوره در  عبارت  نیر ایر نظیتفس »ببر  را ھمراه  ات گذشته، خانواده  از شب  یپاس  پس«
  شانیتا از ا  باش  آنان  ی: تو از پ یعنی »برو  آنان  دنبال  به  و خودت«  گذشت» ۸۱ ه/یآ« ھود
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  شود. مفسران  عذاب گرفتار  جهیبماند و درنت  عقب  شانیاز ا  یکیمبادا   هک  ینک  مراقبت
  شیرا پ  شیخو  ارانی در راه،  هکبود   نیز این ص امبر مایپ  یشگیھم  ند: سنتیگو یم
از شما   کی  چیو ھ«». دیبگذار  فرشتگان  یرا برا  سرم  پشت«فرمودند:  یانداختند و م یم

بنگرد   شیخو  عقب  به  هکد ینبا  ازآنان  کی  چیھ  تو و نه  : نه یعنی» بنگرد  عقب  به  هکد ینبا
د لذا یشو یم  مشغول  آن  د و بهینیب یم  شده  نازل  بر آنان  هکرا   یعذاب  صورت  را در آنیز

گاه  نشانیسھمگ  و عذاب  ا بر احوالید. یمان یم شود و باز یند مک  تان تکحر  سرعت و   شده  آ
شما   به  هکو آنجا «د یآور ینم  آنھا را تاب  دنید  هکد ینیب یرا م  یکھولنا  یھا صحنه  چنان

  آن  رفتن  شما را به  سبحان  یخدا  هک  یسمت  ھمان  : به یعنی »دیبرو شود، یم  دستور داده
 بود. ÷  لیخل  میابراھ  نیرفتند، سرزم ید میبا  هک  یی: جا یقول د. بهیبرو دستور داده،

نَّ َدابَِر َهُؤَ�ءِ َمْقُطوٌع ُمْصبِِح�َ َوقََضيَْنا إَِ�ْهِ َذلَِك ﴿
َ
ْمَر أ

َ
 .]۶۶[الحجر:  ﴾٦٦اْ�

  ینابود : یعنی »امر را  نیا« ÷ لوط  یسو : به یعنی » میفرستاد  یاو وح  سوی بهو «
گروه،   آن  شهیر  هک«ند: ک یر میتفس  اش فرموده  نیرا با ا» امر«  را. سپس  قومش

  صبحگاھان زیمانده، ن  یباق  از آنان  هک  یسک  نی: آخر یعنی »شود یم  دهیبر  صبحگاھان
 شود. یم  کھال

ونَ ﴿ ْهُل الَْمِديَنةِ �َْسَتبِْ�ُ
َ
 .]۶۷[الحجر:  ﴾٦٧وََجاَء أ

»  سدوم« شھر  : مردم یعنی »آوردند  یرو  نانک یشھر شاد  مردم«گر ید  یاز سو »و«
  زهیانگ  بودند، به لوط شاد و مسرور  ھمانانیم  از قدوم  هک یلوط بود، درحال  شھر قوم  هک

 آوردند.  یلوط رو  خانه  یسو آنان، به فحشا با  عمل  ابکدر ارت  طمع

 .]۶۸[الحجر:  ﴾٦٨قَاَل إِنَّ َهُؤَ�ءِ َضيِْ� فََ� َ�ْفَضُحونِ ﴿

را   فرشتگان ÷ لوط »منند  مھمانان  نانیا  نهیھرآ«  قومش  به ÷ لوط » گفت«
  شانیـ ا  یتعال حق  یاز سو  ییابتال  عنوان  ـ به  قومش  هک ید، درحالید  مھمانان  أتیھ  به

مرا   پس«افزود:  ÷ لوط ردند.ک  طمع  در آنان  جھت  نیدند، از اید  یوروکین  یرا امردان

دانند  یآنھا م  صورت  را در آنیز فحشا  ابکمنظور ارت  به  آنان  به  با تعرض »دینکرسوا ن
  اند، ناتوانم فرود آمده  نزدم  ھمانیم  مثابه  به  هک  یسانک  عنوان  به  شان تیاز حما  من  هک

 است.  من  یبرا  یا ییرسوا  نیو ا

َ َوَ� ُ�ُْزونِ ﴿ ُقوا ا�َّ  .]۶۹[الحجر:  ﴾٦٩َوا�َّ
 یو خوار  : ذلت یخز »دیو مرا خوار نساز«  ارشانکدر  »دینکو از خدا پروا «
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  لیعاجز شود، ذل  ھمانانشیم  تیاگر از حما  هکد یترس  از آن ÷ است. لوط 
 .مقدار خواھد شد یوب

  آنان بداند;  هک  گفت  از آن  قبل  قومش  را به  سخن  نیا ÷ د: لوطیگو یر میثک ابن
ز ینجا نیا ـ و در  است  آمده» ھود«  در سوره  هک اند ـ چنان أ خداوند  فرستادگان

 است.  آمده  لیب، دلیترت  نیا  برخالف  هکست، چرا ین  بیترت  یمقتض  اتیآ  اقیس

َولَْم َ�نَْهَك َعِن الَْعالَِم�َ ﴿
َ
 .]۷۰[الحجر:  ﴾٧٠قَالُوا أ

را  و تو  میامدیا قبال نزد تو نی: آ یعنی »؟ میبود  ردهکن  منع  انیا تو را از جھانیگفتند: آ«
  میردکفحشا   ابکبر او قصد ارت  ـ چون  از مردم  یاحد  با ما درباره  هک نیاز ا  میردکن  منع

  ھم ÷ ردند و لوطک یم تعرض  یبیغر  بر ھر شخص  آنان  هک  است  ؟ نقل یینگو  ـ سخن
او را  ÷ لوط  : قوم یقول رد. بهک یم  منع  تجاوز و تعرض  نیرا از ا  خود آنان  قدر توان  به

 بودند.  ردهک  منع  گانهیب  مردم  ردنک  ھمانیاز م

 .]۷۱[الحجر:  ﴾٧١قَاَل َهُؤَ�ءِ َ�َناِ� إِْن ُكنُْتْم فَاِعلِ�َ ﴿
  انجام  یارکد یخواھ یاگر م«د یدرآور  شان احکن  به  پس »منند  دختران  نانی: ا گفت«

د از یخواھ یم ا اگرید، یفحشا شو  بکمرت  من  ھمانانید با میخواھ ی: اگر م یعنی »دیدھ
د و یریبگ  حالل  احکن  را به  منند، آنان  دختران  نانیا  کنیا  د پسینک  شھوت  خود دفع

  کیامبر یرا پیبودند ز  قومش  : مراد او از دخترانش، زنان یقول د. بهینشو  حرام  بکمرت
 را دارد.  قوم  پدر آن  مکقوم، ح

ُهْم لَِ� َسْكَرتِهِْم َ�ْعَمُهونَ ﴿  .]۷۲[الحجر:  ﴾٧٢لََعْمُرَك إِ�َّ
  ی، سوگند عبارت  نیا  هک نینظر دارند برا  ر اتفاقیتفس  اھل »عمر تو  سوگند به«
  یاست. گفتن ص محمد  حضرت  امبرشیپ  اتیح  بر مدت أ خداوند  یازسو
 ند،ک یاد میبخواھد سوگند   هک  از مخلوقاتش  هکو ھر   ھر چه  به  سبحان  یخدا  هک  است

نھا. یا و مانند  شب  د، بهیخورش  چاشت، به  وقت  به ستاره،  به  مانند سوگند خوردنش
 ص محمد  اتیح جز  یسک  اتیح  به أل  یخدا  هک  ام دهینشن«د: یگو یم س عباس ابن

 ! یآر».  است  دهیافرین ص تر نزد خود ازمحمد یرا گرام  یسکرا او یباشد ز  ردهکاد یسوگند 
نجا ی: در ا رهکس »بودند  خود سرگشته  یمست در  آنان  هک«; ص محمد  یتو ا  جان  سوگند به

  چنان  شان یو سرمست  یدر گمراھ  : آنان یعنیاست.  حرام  شھوت  انیطغ  یمعنا  به
  رتیو بص  نفس، عقل  یختگیگس و لجام  حرام  شھوت  انیطغ  هکبودند   و مستغرق  سرگردان
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را یخواند ز  سرگشته  شان یرا در گمراھ  آنان  یتعال  بود. حق  زاندهیگر  را از سر و نھادشان
 برد. یم  نیشراب، خرد را از ب  یمست  هک برد چنان یخود م  صاحب ، خرد را از سریگمراھ

يَْحُة ُمْ�ِ�ِ�َ ﴿ َخَذ�ُْهُم الصَّ
َ
 .]۷۳[الحجر:  ﴾٧٣فَأ

  هک یحال در » فروگرفت« ÷  لیاد جبرئیا فریو مرگبار،  » کاد ھولنایرا فر  آنان  پس«
 بود.  درآمده  برآنان  آفتاب  طلوع  : وقت یعنیداشتند.  قرار » آفتاب  طلوع  ھنگام  به«

يلٍ ﴿ ْمَطْرنَا َعلَيِْهْم ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ
َ
 .]۷۴[الحجر:  ﴾٧٤فََجَعلَْنا َ�ِ�ََها َسافِلََها َوأ

  آن در  هک  از مردم  یسانکرا با   : شھر آنان یعنی » میردکر و زبر یشھر را ز  آن  پس«
و   برداشت  آسمان  را به  آن ÷  لیجبرئ  هک  گونه نیم، بدیردکروزبر و نگونسار یبودند، ز

و   دفن  ر آنیز در  ھمه  هک یطور رد بهک  واژگون  نیرا بر زم  آن  وسکمع  حالت  به  سپس
 سنگواره.  پخته  گل: از  یعنی » میباراند  گل  از سنگ  ییسنگھا  و برآنان«نابود شدند 

يلٍ ﴿ ْمَطْرنَا َعلَيِْهْم ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ
َ
 .]۷۴[الحجر:  ﴾٧٤فََجَعلَْنا َ�ِ�ََها َسافِلََها َوأ

  یبرا«  عبرتبار آنان  و سرگذشت  ر شد; از داستانکذ  هک  یانیب » نیدر ا  گمان یب«

نگرند و  یم  ارانهیھوش  درآن  هک  یرانک: متف یعنی » ھاست نشانه  رندگانیگ عبرت
سر تا   از فرق  هک  است  یسک:  شوند. واسم یم  ابیراھ  قتیحق  به  آن  لهیوس  نند، بهک یم تأمل
از «فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثینگرد. در حد یم  تیسو به  قدم

 ردند.ک  را تالوت  مهیرک  هیآ  نیا  سپس» نگرد یرا او با نور خدا مید زیزیبپرھ  مؤمن  فراست

َها لَبَِسبِيٍل ُمقِي�ٍ ﴿  .]۷۶[الحجر:  ﴾٧٦��َّ

  است  یلوط بر سر راھ  : شھر قوم یعنی » ر برجاستیدا  یشھر بر سر راھ  آن  نهیو ھرآ«
  یوآثار برجا  است  شام  یسو به  نهیمد  راه  دارد و آن  انیجر  و آمد در آن  رفت  شهیھم  هک

ا یآ  نند پسک یم  مشاھده را  آن  و عابران  دهیلوط ھنوز محو نگرد  قوم  یھا خرابهاز   مانده
 .رند؟!یگ ینم  عبرت  درس  آن  دنیاز د

 .]۷۷[الحجر:  ﴾٧٧إِنَّ ِ� َذلَِك َ�يًَة لِلُْمْؤمِنِ�َ ﴿
  عذاب شھر لوط و  عبرتبار مردم  ر شد; از سرگذشتکذ  هک  یانیب » نیدر ا  گمان یب«

لواط،   یفحشا  ابکامبرشان، ارتیپ  یو نافرمان  بیذکت  سبب  به  برآنان  هک  یبار خفت
  مؤمنان  یبرا«شد   آورده فرود  یطور علن گر بهید  راتکمن  ابکبر ارت  و اصرارشان  یراھزن
 رند.یگ یم  عبرت  بدان  هک » است  یا نشانه
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يَْ�ةِ ﴿
َ
ْصَحاُب اْ�

َ
 .]۷۸[الحجر:  ﴾٧٨لََظالِِم�َ �ْن َ�َن أ

 ÷ و لوط ÷  میابراھ  و داستان  سیو ابل ÷  آدم  از داستان  پس  سوم  داستان  نیا
 شود. یم  انیب  سوره  نیدر ا  هک  است
است.   از درخت  یانبوھ  توده  یعنیشه، ی: ب هکیأ »ستمگر بودند  هکیأ  اھل  نهیو ھرآ«

سر  به  در آن ÷  بیشع  قوم  یعنیه، کیأ  اھل  هک  است  یا هیقر  نام  هکی: أ یقول به
شد   فرستاده زین  آنان  سوی به ÷  بیشع  هک  نیمد  با اھل  هکیأ  د اھلینبا  بردند. البته یم
 ص خدا  از رسول س عمرو عبدا بن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک تصور شوند چنان  یکی

را  ÷  بیشع أ خداوند  هکاند   دو امت  هکیأ  اصحاب و  نیمد«فرمودند:   هک  است  آمده
 ».فرستاد  آنان ] یھر دو[  یسو به

ُهَما َ�ِإَِماٍ� ُمبِ�ٍ ﴿  .]۷۹[الحجر:  ﴾٧٩فَا�َْتَقْمَنا ِمنُْهْم ��َّ
  ھفت  هیسا  یب  سوزان  یم، با گرمیساخت  شانکو ھال » میگرفت  انتقام  پس، از آنان«
:  یعنی » است ارکآش  یدو شھر بر سر راھ  و آن«  بر آنان  یآتش  فرستادن  و سپس  روزه

ا یآ  دارند پس قرار  یارکآش  ھر دو بر سر راه  هکیأ  أھل  ستیز  لوط و محل  شھر قوم
  عبرت  آنھا درس  یھا رانهیو آثار و  نند، از مشاھدهک ینار آنھا عبور مکاز   هک  یسانک

گاھایرند؟ و آیگ ینم  نند؟.ک ینم  عبرتبار تأمل  فرجام  نیدر ا  نا آ

ْصَحاُب اْ�ِْجرِ الُْمرَْسلِ�َ ﴿
َ
َب أ  .]۸۰[الحجر:  ﴾٨٠َولََقْد َكذَّ

  یعنیثمود ـ   شھر قوم  حجر: نام »ردندک  بیذکما را ت  امبرانیحجر پ  اھل  گمان یو ب«
  یانکھر م  اعراب دارد. قرار  کو تبو  هکم  انیدر م  هک  ـ است ÷  امبر خدا صالحیپ  قوم
امبر یآنھا پ  هکآنجا  نامند. و از یباشد، حجر م  ھا محاط شده سنگھا و صخره  به  هکرا 
ند، در ک  بیذکرا ت † امبرانیازپ  یکیھرکس  ردند وک  بیذکرا ت ÷  صالح  شیخو

  جمع  غهیص  آنھا به  بیذکرو، از ت نیاست، از ا  ردهک  بیذکرا ت  شانیا  ھمه  واقع
 شد.  ) خبر داده نی(مرسل

 .]۸۱[الحجر:  ﴾٨١َوآتَيَْناُهْم آيَاتَِنا فََ�نُوا َ�نَْها ُمْعرِِض�َ ﴿
  جمله از  هک » میداد  آنان  به«بود   شده  فرو فرستاده  امبرشانیبر پ  هک »خود را  اتیو آ«

  اتیآ  به »شدند  گردانیاز آنھا رو  یول«بود   شتر معروف  آن  ھم  یکیو معجزات،   اتیآ  نیا
و   ردهک  یرا پ شتر  جھت  نیھم  ردند بهکن  شهیو در آنھا اند  نداده  یتیاھم  چیما ھ

 گرفتند.  دهیرا ناد  امبرشانیپ  یدستورھا
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َباِل ُ�يُوتًا آمِنِ�َ ﴿  .]۸۲[الحجر:  ﴾٨٢َوَ�نُوا َ�نِْحُتوَن مَِن اْ�ِ

 وھھا راک  درون ÷  صالح  : قوم یعنی »دندیتراش یم  ییھا وھھا خانهکو از «
با  از عذاب، »بمانند  در امان  هک«دند یتراش یھا م خود خانه  یبرا  افتند و در آنکش یم
  ھا برسرشان خانه  هک نیبمانند از ا  ا در امانیھا.  خانه  آن  یمکو مح  یرومندیبر ن  هیکت
 بزند.  ا دزد بر آنھا نقبیشود،   رانیو

يَْحُة ُمْصبِِح�َ ﴿ َخَذ�ُْهُم الصَّ
َ
 .]۸۳[الحجر:  ﴾٨٣فَأ

  یروز  از آن  صبحگاه  نیدر چھارم  و آن » را فروگرفت  مرگبار آنان  بانگ  صبحدم  پس«
 بود.  ردهکد یتھد  عذاب  را به  آنان ÷  صالح  هکبود 

ْ�َ� َ�نُْهْم َما َ�نُوا يَْ�ِسُبونَ ﴿
َ
 .]۸۴[الحجر:  ﴾٨٤َ�َما أ

  آورده  دست  به  هک  از اموال  : آنچه یعنی »ردکن  دفع  ردند از آنانک یم  سبک  آنچه  پس«
  از عذاب  یزیچ دند،یتراش یوھھا مکدر   هک  مکمستح  یھا ھا و قلعه از خانه  بودند و آنچه

  ییو از سو  فروگرفت را  آنان  سو زلزله کیاز   هکرد بلکن  دفع  را از آنان  سبحان  یخدا
خداوند   سنت  پس شدند.  کھال  ھمه  هکمرگبار در داد   یبانگ  بر آنان ÷  لیجبرئ

ھر   یول  است  یجار نند،ک  بیذکرا ت  امبرانشیپ  هک  ییھا امت  ساختن در نابود  متعال
 دارد.  یعادیز نزد او میچ

با » ھود«  ) سوره۸۲ـ  ۸۳  اتیحجر در (آ  اھل  ر داستانیتفس  هک  میشو یادآور می
 نجا گذشت.یشتر از ایب  یلیتفص

رَْض َوَما بَيَْنُهَما إِ�َّ بِاْ�َقِّ ﴿
َ
َماَواِت َواْ� اَعَة َ��َِيةٌ  َوَما َخلَْقَنا السَّ فَاْصَفِح  �نَّ السَّ

ْفَح اْ�َِميَل   .]۸۵[الحجر:  ﴾٨٥الصَّ
:  یعنی » میا دهیافرین  حق  بهجز   دو است  آن  انیدر م  هکرا   و آنچه  نیو ما آسمانھا و زم«

حق،   نیا مراد از ایھوده. یب و  باطل  به  م، نهیا دهیآفر  و با ھدف  حق  ینشیآفر  آنھا را به
ار در کوکین  دادن  از حق، پاداش ا مرادیدر آنھا وجود دارد.   هک  است  ید و مصالحیفوا

  یآمدن  امتینا قیقیو «  است  یو  یارکبد  ار در قبالکبد  و مجازات  شیارکوکین  قبال

  سزاوار عذابند انتقام  هک  یسانکآن، از   دنیفرارس  در ھنگام أ خداوند  پس » است
 »و درگذرکین  یدرگذشت  به  پس«ند ک یم  احسانند، احسان سزاوار  هک  یسانک  و به  گرفته

  و گذشت  یبردبار  به  آنانو با   نک  و عفوشانکین  یعفو و گذشت و با  آنان  یھا یادب یاز ب
 د.یگرد  منسوخ  قتال  هیبا آ  مکح  نی: ا یقول به رفتار نما.  و حلم
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ُق الَْعلِيمُ ﴿  .]۸۶[الحجر:  ﴾٨٦إِنَّ َر�ََّك ُهَو اْ�َ�َّ
  لذا به  است  خلق  تمام  نندهی: او آفر یعنی » داناست  نندهیآفر  پرودگار تو ھمان  نهیھرآ«

 باشد. یم ارند، داناکا بدیار کوکین  هک  از آنان  یسانک  و به  آنان  تو و احوال  احوال

 .]۸۷[الحجر:  ﴾٨٧َولََقْد آتَيَْناَك َسبًْعا ِمَن الَْمثَاِ� َوالُْقْرآَن الَْعِظيمَ ﴿
 مراد از  هکبرآنند   ثر مفسرانکا » میردکرا عطا   یالمثان تو سبع  ، بهیراست  و به«

  جھت  دند، بدانینام  یاست. آنھا را مثان»  فاتحه»  سوره  گانه ھفت  اتی، آ» یالمثان سبع«
بلند   سوره  ھفت ،» یالمثان  سبع«گر: مراد از ید  یقول شوند. به یرار مکت  یدر ھر نماز  هک

  و انفال  اعرافمائده، انعام،  عمران، نساء، : بقره، آل یھا عبارتند از سوره  هک  است  قرآن
 را.  قرآن  : تمام یعنی » میردکرا عطا   بزرگ  تو قرآن  و به«

  یادآوری ص  شیگرام  رسول  را به  ینید  یعظما  نعمت  نیا  یتعال  حق  هک بعد از آن
 د:یفرما یم و  ا متنفر ساختهیدن  یزودگذر و فان  یھا را از لذت  شانیرد، اک

نَّ َ�يْنَيَْك ﴿ ْزَواًجا ِمنُْهْم َوَ� َ�َْزْن َعلَيِْهْم َواْخفِْض  َ� َ�ُمدَّ
َ
إَِ� َما َمتَّْعَنا بِهِ أ

 .]۸۸[الحجر:  ﴾٨٨َجَناَحَك لِلُْمْؤمِنِ�َ 
 : یعنی »مدوز  چشم  میا مند ساخته بھره  را بدان  از آنان  ییھا دسته  آنچه  یسو و به«

  به مفرط  لیو م  شیبا گرا  هکمدوز   چشم  گونه  ا آنیدن  یھا شیرایھا و پ شیآرا  یسو به
  وستهیپ  ستنینگر  هک  است  یتوانگرانند. گفتن  اصناف»  ازواج«باشد. مراد از   آنھا ھمراه

و   وشمردنکین و توانگران، بر  نانکمتم  یماد  یھا بھره  یسو به  مداوم  دوختن  و چشم
اند و  اوردهین  مانیا  هک نیا از »مخور  اندوه  و بر آنان«د نک یم  ھا داللت بھره  آن  آرزو بردن

 »فروگستر  مؤمنان  یبرا را  شیخو  و بال«اند  مانده  یباق  فر و عناد خود مصممکبر 
و   از توانگران  مؤمنان، اعم در برابر  یو فروتن  ییخو و نرم  از تواضع  هیناکبال؛   گستراندن

 است.  شان یفقرا

نَا ا�َِّذيُر الُْمبِ�ُ َوقُْل ﴿
َ
 .]۸۹[الحجر:  ﴾٨٩إِّ�ِ �

 ھشدار  : من یعنی » ارمکآش  ھشداردھنده  ھمان  من«  مردم  تمام  به »و بگو«
د یرس خواھد أ خداوند  از عذاب  آنان  را به  آنچه  قومش  به  هک  ھستم  یا دھنده

استمرار   شیار خوکو ان  بیذکبر ت  هک  یدارد ـ در صورت یو اظھار م  انیارا بکآش
 دھند.
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نَْزْ�َا َ�َ الُْمْقتَِسِم�َ ﴿
َ
 .]۹۰[الحجر:  ﴾٩٠َكَما �

  ی: شما را از عذاب یعنی » میفرود آورد  نندگانک میرا بر تقس  عذاب  هک  گونه ھمان«
بودند   تن  شانزده  : آنان یقول  دھم. به یم  میم، بیفرود آورد  نندگانک میبر تقس  هک
و   گماشت یبرم  هکم  یھا بر سر راھھا و گلوگاه  حج  امیآنھا را در ا  رهیمغ دبنیول  هک

گفتند: مبادا  یشد، م یم  هکوارد م  هک یسکھر   به  شده  میراھھا تقس  بر آن آنھا
  وانهیرا او دیز  است  برخاسته  نبوت  یادعا  ما به  انیاز م  هک  یگرد  یسک نیا  فتهیفر

گفتند: او شاعر است. و بسا  یگفتند: او ساحر است. و بسا م یم است. و بسا
  یقول  شدند. به  دهینام»  نیمقتسم«  جھت  نیھم  به  است. پس  اھنکگفتند: او  یم
  به  ردهک  میتقس  ییھا و اجزا بخش  را به  قرآن  هکتابند ک ) اھل نیگر: (مقتسمید

بر   یبعد  هیاز آ  هک دند چنانیفر ورزکر گید  یبعض  و به  آورده  مانیا  از آن  یبعض
 د:یآ یم

ِيَن َجَعلُوا الُْقْرآَن ِعِض�َ ﴿  .]۹۱[الحجر:  ﴾٩١ا�َّ
  یا ندهکپرا و  گون گونه  یاجزا  را به  : آن یعنی »ردندک  بخش  را بخش  قرآن  هک  ھمانان«
  نیو مانند ا  ھانتک را  یرا سحر، بعض  از آن  یرا شعر، بعض  از آن  یبعض  ردهک  میتقس

  به  فرشانکو   قرآن از  یبعض  به  شان آوردن  مانیا»  نیعض«  ی: معنا یقول شمردند. به
ـ اما در   دهیدر عق  نه ـ اگر  نونکا ھم  آفت  نیا  هک  است. با تأسف  گر از آنید  یبعض

 است.  ز شدهیما ن  ر امتیگ عمل، دامن

﴿ 
َ
َ�َُّهْم أ

َ
ا َ�نُوا َ�ْعَملُونَ  ٩٢ْ�َعِ�َ فََوَرّ�َِك لَنَْس�  .]۹۳-۹۲[الحجر:  ﴾٩٣َ�مَّ

  گروه ن یا از انیقی:  یعنی»  میپرس یم  یھمگ  از آنان  البته  هک  پرودگارت  سوگند به  پس«
  یاز اعمال ا;یدر دن »ردندک یم  از آنچه«م؛ یپرس یم  امتیر روز قـ د  آنان  یفار ـ ھمگک
 رند.یگ یقرار م  و محاسبه  سؤالمورد   در برابر آن  هک

در  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

ۡ�َعِ�َ  َٔ فََوَرّ�َِك لَنَۡ� ﴿ریتفس
َ
مورد   اهللا اال  ال الهاز «فرمودند:  ]۹۲[الحجر:  ﴾٩٢لَنَُّهۡم أ

 ».رندیگ یقرار م  پرسش

ْعرِْض َعنِ ﴿
َ
 .]۹۴[الحجر:  ﴾٩٤الُْمْ�ِ�ِ�َ  فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َوأ

  یسو به  از آنان  نمودن  : با دعوت یعنی » نکار ک، آشیشو یمأمور م  را بدان  آنچه  پس«
  ار شدنکبعداز آش  را آنانیز  نک  ندهکآنھا را پرا  لمهکو   ار و جمعکرا آش  حق  نید، دیتوح
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  یو گروھ  آورده  مانیا تو  به  از آنان  یگروھ  هک  بیترت  نیا  شوند، به یم  متفرق  دعوتت
  ار ساختنکتو را بر آش  چون : یعنی » برتاب  یرو  انکو از مشر«ورزند  یفر مکتو   گر بهید

 ن.کن  یالتفات و  نده  یتیاھم  چیھ  آنان  ردند، بهک  سرزنش  دعوتت
 را  شان دعوت  وستهیپ ص خدا  رسول  هک  است  شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب

ا علن  شان آن، خود و اصحاب  شد و بعد از نزول  نازل  مهیرک  هیآ  نیداشتند تا ا یم  یمخف
 ردند.کار کرا آش  شیخو  آمدند و دعوت  دانیم  به

 .]۹۵[الحجر:  ﴾٩٥إِنَّا َكَفيَْناَك الُْمْسَتْهزِ�ِ�َ ﴿
 و  از سران  آنان  هک با آن » میا نندهک  تیفاک  نندگانکما تو را از شر تمسخر  نهیھرآ«

شر  أ خداوند  هک  بدان  نکیاند، ل  تکو شو  قدرت  از اھل  انشانیفار و در مک  بزرگان
 آنھا را از تو باز خواھد داشت.

ره، یمغ  بن دیول : ینامھا  به  هکم  و بزرگان  یاز رؤسا  تن  ننده، پنجکتمسخر  گروه  نیا
 أل  یخدا  هکبودند   طالطله  بن  و حرث  غوثیعبد  بن اسودمطلب،   بن وائل، اسود  بن  عاص
 برداشت.  امبرشیاز سر پ روز واحد،  کیرا در   رد و شر آنانکرا نابود   شان یھمگ

  از برابر آن ص خدا  رسول  یروز«ند: ک یم  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  انس
و گفتند:   ردهک  اشاره ص  حضرت آن  یسو از آنھا به  یبعض  گذشتند پس یم  گروه

  با رسول ÷  لیاثنا جبرئ  نی! در ا! امبر استیپندارد پ یم  هک  یسک  ھمان  است  نیا
  بسان  شان اجسام در  رد و در اثر آنک  آنھا اشاره  سوی به  با انگشتش  بود پس صخدا

  یحد آنھا به  آن، تن شد و بر اثر  لیتبد  زخم  به  مواضع  آن  افتاد، سپس  نشان  یاثر ناخن
  ھمه  شود و سرانجام  کینزد  آنان  به  ییاز فرط بدبو  توانست ینم  یسک  هکفاسد شد 

 ».مردند  علت  بدان

ِ إِلًَها آَخرَ ﴿ ِيَن َ�َْعلُوَن َمَع ا�َّ  .]۹۶[الحجر:  ﴾٩٦فََسوَْف َ�ْعلَُمونَ  ا�َّ
 تنھا استھزا و تمسخر  جرمشان  پس »نندک یگر مقرر مید  یبا خدا معبود  هک  ھمانان«

  یخدا به  کاز شر  عبارت  هکدارند   ھم  یگرید  جرم  هکبل  ستین ص خدا  رسول  به
  چگونه  درآخرت  ارشانک  عاقبت  هک » خواھند دانست  یزود  به  پس«باشد  یم  سبحان

 .خواھد بود!

نََّك يَِضيُق َصْدُرَك بَِما ﴿
َ
 .]۹۷[الحجر:  ﴾٩٧َ�ُقولُونَ َولََقْد َ�ْعلَُم �

از  »ندیگو یم  آنچه  سبب  شود به یم  تو تنگ  نهیس  هک  میدان یم  یخوب  و به«
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 ای  قرآن  درباره  هک  آنچه  سبب  ا بهیو دروغ،   ھانتکو   سحر و جنون  به  ساختنت  متھم
 ند.یگو یم  سبحان  یخدا  درباره

اِجِدينَ فََسّبِْح ِ�َْمِد َرّ�َِك َوُ�ْن ﴿  .]۹۸[الحجر:  ﴾٩٨ِمَن السَّ
 : از یعنی » باش  نندگانک و از سجده  یگو  حیاو تسب  شیپروردگار خود را با ستا  پس«

سازد  یم  برطرف را  تیو نگران  اندوه أل  ی، خدایردک  نیچن  یرا وقتیز  باش  نمازگزاران
 ند.ک یم  گشاده را باز و  ات نهیو س  ردهکرا از تو دور   یشانیو پر  و غم
و   یالھ  سید، تقدیح، تحمی، ھمانا تسبیتنگ دل  عالج  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا

 ار است.یبس  نمازگزاردن

�ِيََك اْ�َقِ�ُ ﴿
ْ
تا   نک  را پرستش  و پروردگارت«.]۹۹[الحجر:  ﴾٩٩َواْ�ُبْد َر�ََّك َح�َّ يَأ

  یرا برا  : پروردگارت یعنیاست.   مرگ  یمعن  به نجای: در ا نیقی »تو فرارسد  نیقی  هک یوقت
 ن.ک  عبادت  یھست  زنده  هک  گاه تا آن  شهیھم

نماز   ـ ھمچون  عبادات  و انجام  پروردگار متعال  پرستش  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا
رھر د دیبا  مؤمن  ند. پسک ارک  یو  عقل  هک  یتا وقت  است  فرض  ـ بر انسان  گزاردن

  فیشر  ثیدرحد  هک نماز بگزارد چنان  حالش  حسب  قرار دارد به  هک  یا یجسم  تیوضع
 ».پھلو  به  یتوانست ینم و اگر  نشسته  یتوانست ینماز بگزار و اگر نم  ستادهیا: « است  آمده

 ند:یگو یم  هک  است  یاز ملحدان  یبرخ  قول  صحت  بر عدم  لیدل  هیآ  نیا  نیھمچن
را   پروردگارت : است  نیا  یلذا از نظر آنھا معن  است»  معرفت»  هیآ  نیدر ا»  نیقی«از  مراد

ـ   از آنان  یکی  یوقت ن،یبنابرا  نک  عبادت  یرس یم  نیقیو   سر حد معرفت  به  هک  یتا وقت
  نیا  هک  ستین  یکشود. ش یم ساقط  یاز و  فیلکد، تیرس  حد معرفت  پندار خود ـ به  به
و  † ایانب  هک را با وجود آنیز  است و جھل  یفر و گمراھکـ   ر گفتهیثک ابن  هک ـ چنان  یرأ

اند، در  بوده  یالھ  و اوصاف  حقوق  به  آنان  نیو داناتر  مردم  نیتر  خداشناس  شان اصحاب
ھا تا  یخوب  دادن  و انجام أ خداوند  بر عبادت آنھا  نیتر  و مواظب  نیعابدتر  حال  نیع

را از   شانیپروردگار متعال، ا  به  شان معرفت  مالک اند و ھرگز ز بودهین  شیخو  مرگ  دم
ر و کو ش  شیایو ن  و خضوع  بر خشوع  هکبل  بازنداشته  شان و عبادات  فیالکت  انجام

 است.  افزوده  شان اضتیر
 



 

 
 نحل  سوره

 . است  هی) آ۱۲۸(  یو دارا  است  کیم
  آمده ا زنبور عسلی»  نحل«  داستان  در آن  هک نیا  سبب  به  سوره  نی: اهیتسم  وجه
  خداوند متعال هک  ییھا نعمت  سبب  را به  سوره  نیا  نی. ھمچن شده  دهینام»  نحل«است، 
 اند. دهیز نامین»  نعم«  است، سوره  برشمرده  بر بندگانش  در آن

  انیب د، معاد و نبوت،یتوح  ، اثباتیکم  یھا سوره  عموم  ھمچون  سوره  نیمحور ا
 . آنھاست  و دفع  رانکمن  شبھات  و طرح  یتعال  حق  و عظمت  ، قدرتیگانگی  لیدال

ۡمُر ﴿
َ
َ�ٰٓ أ

َ
ِ ٱ� ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥفََ� �َۡسَتۡعِجلُوهُۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  �َّ  .]۱[النحل:  ﴾١َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

ه، یآ  نیدر ا» امر خدا«مراد از   هکبرآنند   جمھور مفسران »دیھان، امر خدا در رس«
  خاطرنشان . است  یآمدن  یزود  به  ناخواه خواه  امتیروز ق  یعنی.  است  امتیروز ق

  و از آن» امر آمد  آن« ند:یگو یاست، م  یحتم  وقوعش  هک  یامر  عادتا به  شود؛ اعراب یم
  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس ابن  تینند. رواک یر می) تعب ی(ماض  گذشته  زمان  به

ۡمُر ﴿ جمله  چون«است:   از مفسران  گروه  نیا  د قولیز مؤین  مهیرک
َ
َ�ٰٓ أ

َ
ِ ٱ�  ]۱[النحل:  ﴾�َّ

فََ� ﴿ه:کبود   از جا برخاستند، ھمان  مهیسراس ص خدا  رسول  شد، اصحاب  نازل
 ۚ   اصحاب  ھنگام  نیشد، در ا  نازل »دینکن  طلب  شتاب  رابه  آن« ]۱[النحل:  ﴾�َۡسَتۡعِجلُوهُ

.  است ص محمد  حضرت  ، بعثت»امر خدا«: مراد از یقول به». گرفتند  نشستند و آرام
را   آن  پس«  است  انکبرمشر أ خداوند  عذاب  گر: مراد از آن، فرودآوردنید  یقول به

  مقرر آن  از وقت  قبل را  ا عذابی  امتیق  دنی: فرارسیعنی »دینکن  طلب  شتاب به
  ییدر برپا  یالھ  یھا و وعده ھشدارھا  بیذکتمسخر و ت  زهیانگ  فار بهکد. ینکن  درخواست

  یبا و  از آنچه  فراتر استو   منزه او«دند یطلب یم  شتاب  عذاب، آنھا را به  ا نزولی  امتیق
ا از یآنان،   یآور کاز شر  برتر است و  منزه  سبحان  ی: خدایعنی »نندک یمقرر م  کیشر

از استھزا   برخاسته  هک  عذاب  در نزول  آنان یشتابزدگ  باشد. البته  داشته  یکیشر  هک نیا
را اگر آنھا یز  است  کراز ش  ارشانک  نیا  هکدارد  برآن  ز داللتیاست، ن  بشانیذکو ت

ار و کاز سر ان را  شدند و عذاب یم  یو  میا تسلشناختند، تمام یم  یگانگی  را به أل  یخدا
 دند.یطلب ینم  شتاب استھزاء به
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نَُّه َ� ﴿
َ
نِْذُروا �

َ
ْن �

َ
ْمرِهِ َ�َ َمْن �ََشاُء ِمْن ِعَبادِهِ أ

َ
وِح ِمْن أ ُِل الَْمَ��َِكَة بِالرُّ إَِ�َ إِ�َّ ُ�َ�ّ

نَا فَا�َُّقونِ 
َ
 .]۲[النحل:  ﴾٢�

 بر  شیخو امر  به«  است  یاز وح  هک  ا با قرآنی،  ی: با وحیعنی » را با روح  فرشتگان«

  یوح  را به خود  یایانب أ : خداوندیعنی »آورد یبخواھد فرود م  هک  از بندگانشھرکس 
  به  ی. از وح است  ساخته آورند، مخصوص یفرود م  شانیا  را به  آن  فرشتگانش  هک  شیخو

  مرده  یروح، بدنھا  هک گرداند چنان یم  را زنده  مرده  یدلھا  یرا وحیر نمود زیتعب » روح«
گاه  : مردمیعنی »دیدھ  میب  هک«است:   نیا  یالھ  یوح  نیا  ند. مضمونک یم  را زنده   را آ

د و یتوح  را به  : آنانیعنی » ستین  جز من یمعبود  هک«د ینک  اعالم  آنان  د و بهینک
  د. پسینک  اعالم  آنان  به  یدھ میبا ب  را ھمراه  تمیوحدان  نید و ایدستور دھ  ام یتاپرستکی

 ! من  بندگان  یا »دینکپروا   پس، از من«  است † امبرانیپ  ھمه  د، محور دعوتیتوح
 آورند.  کشر  یو  مبادا به  هک  آنان به  است  یھشدار  نیا

رَْض بِاْ�َقِّ ﴿
َ
َماَواِت َواْ� ا �ُْ�ُِ�ونَ  َخلََق السَّ  .]۳[النحل:  ﴾٣َ�َعاَ� َ�مَّ

  مکمستح  ی، نظام درست  یریتدب  : آنھا را بهیعنی »دیآفر  حق  را به  نیھا و زم آسمان«
نند لذا خداوند ک  داللت  یو  تیو وحدان  د تا بر قدرتیآفر  متکاز ح  ینیمت  یربنایو ز

  یبا و  ا از آنچهیآنان،   یآور  ک: از شریعنی »گردانند یم  کیشر  یبا و  از آنچه«؛  متعال
  را اوستی؛ ز تر و فراتر است مقدس : برتر،یعنی » بلند قدر است«نند ک یمقرر م  کیشر

  سزاوار پرستش  هک  فقط اوست  پس دیرا آفر  نیھا و زم و انفراد آسمان  استقالل  به  هک

 .!آورند ؟ یم  کیرا با او شر  یر ویغ  باشد لذا چگونه یم
�َْساَن ِمْن ُ�ْطَفٍة فَإَِذا ُهَو َخِصيٌم ُمبِ�ٌ ﴿  .]۴[النحل:  ﴾٤َخلََق اْ�ِ
  یو  بدن از  هک  یمن  آب  چون  یارزش یو ب  : از جماد پستیعنی » یا را از نطفه  انسان«

  آن  یانسان  صورت را در روند تطور قرار داد تا  یمن  آب  آن  سپس »دیآفر«شود  یم  خارج
ا یدن  یسرا  نیا  به  مادرش  مکاو را از ش  د و سرانجامیدم  روح  در آن  گاه شد آن  املک

و   وصف  نیبا ا  نششیآفر بعد از »او  گاه آن«ند ک  یزندگ  فرودآورد تا در آن
  دهیچیپ  مراحل  ھمه  آن  یو بعد ازط  مالک  ھمه  نیبا ا  ارگاهک  نیاز ا  آوردنش  رونیب
در   سبحان  یبا خدا  است  یا زندهیست  : ھمچونیعنی » ار استکآش  ییجو زهیست«

  تا بنده  شده  دهیاو آفر  هک یدرحال  ار استکو آش  واضح  ز و خصومتشیست  هکقدرتش، 
 . زندهیست  باشد نه
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او   هک  گاه شد آن  نازل  خلف بن یاب  درباره  مهیرک  هیست: آا  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
  هک  یپندار یا میآ محمد!  یآورد و گفت: ا ص خدا  را نزد رسول  یا دهیپوس  استخوان
 ند؟!ک یم  است، زنده  دهیپوس  هک را بعد از آن  نیخداوند ا

�َْعاَم َخلََقَها﴿
َ
ُ�لُونَ لَُ�ْم �ِيَها دِْفٌء َوَمَنافُِع  َواْ�

ْ
 .]۵[النحل:  ﴾٥َوِمنَْها تَأ

  یبرا در آنھا«عبارتند از: شتر و گاو و گوسفند   هک» دیشما آفر  یرا برا  انیو چھارپا«
و   کرکو   ؛ ازپشم است  یگرمابخش  لهیوس  هک  . دف: آنچه گرمابخش » است  یشما پوشش

ر، یاز: ش  است  عبارت هک » گر استید  یھا منفعت«شما در آنھا   یبرا »و«آنھا   یمو
و از «گر یار دیبس  از منافع  آن آنھا و مانند  لهیوس  به  یشاورزکبر آنھا، زاد و ولد،   یسوار
 ».دیخور یم«آنھا   یو چرب  : از گوشتیعنی »آنھا

 .]۶[النحل:  ﴾٦َولَُ�ْم �ِيَها َ�َاٌل ِحَ� تُرِ�ُحوَن وَِحَ� �َْ�َُحونَ ﴿
  یبرا  انیچھارپا : دریعنی » است  یشما تجمل  یدر آنھا برا«  گذشت  برآنچه  افزون »و«

  هک  ید و ھنگامیگردان یبرم  آنھا را از چراگاه  شامگاھان  هک  گاه آن«  است  ینتیو ز  ییبایشما ز
صحرا و چراگاه،   خود به  وبرگشت  رفت  ھنگام  انیچھارپا »دیبر یم  چراگاه  آنھا را به  بامدادان

.  بزرگ  است  یز نعمتین  نگاه  آورند ـ و لذت یم  بھجت  و دلنواز به  چشم  یشما را با منظر
  انیچھارپا  به  و دامداران  یمواش  را صاحبانیرد زکاد یرا   دو وقت  نیا امخصوص أ خداوند

را بر   آنھا از چراگاه  برگشت  ورزند. وقت یم  یشتریب  تیو عنا  اھتمام دو وقت   نیخود در ا
و   و خرم  رابیر و سیبرگشت، س  در وقت  توانایح  نیرا اید زیگردان  آنھا مقدم رفتن   وقت
ھا را  ھا را پر از سرور وچشم ر، دلیھا را پر از ش ند، ظرفیآ یر از صحرا میپر از ش  ییھا هیباما

 شوند. ینواز م آرا و چشم دل  سازند و سخت یم  پر از بھجت

�ُْفِس ﴿
َ
�َْقالَُ�ْم إَِ� بََ�ٍ لَْم تَُ�ونُوا بَالِغِيهِ إِ�َّ �ِِشّقِ اْ�

َ
إِنَّ َر�َُّ�ْم لََرُءوٌف  َوَ�ِْمُل �

 .]۷[النحل:  ﴾٧رَِحيمٌ 
  رهیغ ؛ مانند خواروبار و مسافران  نیسنگ  یاالھاک: یعنی »برند یشمارا م  یو بارھا«

جز با   هک یشھر  به«برند  یخود م  شما را بر دوش ه: خودک  است  نیمراد ا  یقول را. به
  هکبود  ینم  یا ی: اگر با شما شتر سواریعنی »دید برسیتوانست ینم  بدنھا بدان  مشقت

  سخت  یو گداز  رنج  را به  تانیبدنھا  هک  یو مشقت  یشما را بردارد، جز با دشوار  یبارھا
  تانیبارھا  هکد یناچار بود  صورت  در آن  د، چهیشھر برس  آن  د بهیتوانست یداشت، نم یوام

ر یتاجر ناگز  کیا ی  یحاج  کیاگر   هکد ینکتصور  ! ید. آرینک  حمل  شیخو  را بر دوش
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  ند، چهک  حمل  طرف  آن  ا بهیدن  طرف  نیاز ا  شیخو  خود را بردوش  بار و بنه  هکباشد 
شما، از   به  نسبت»  است  و مھربان  وفقطعا پروردگارشما رئ« خواھد آمد؟!  شیپ  یوضع
 د.یآفر تان یرا برا  انیچھارپا  نیا  هکآنجا 

 .]۸[النحل:  ﴾٨َوَ�ْخلُُق َما َ� َ�ْعلَُمونَ  َواْ�َيَْل َواْ�َِغاَل َواْ�َِمَ� لَِ�َْكُبوَها َوزِ�َنةً ﴿
  یبرا را  انیاز چھارپا  گانه سه  اصناف  نی: ایعنی »دیرا آفر  و خران  و استران  و اسبان«

  ؛ چون است  معلوم  ھم  یر سواریآنھا در غ  و منافع »دیتا بر آنھا سوار شو«د یشما آفر
 دگر....  یھا اال بر آنھا و بھرهک  بردن

  بن خالد  تیروا  به ص خدا  رسول  فیشر  ثیز حدیو ن  هیآ  نیبا ا /  فهیابوحن  امام
  ینھ  خران و  و قاطران  اسبان  گوشت  از خوردن  در آن ص  حضرت  آن  هک س دیول
  یسوار  یبرا  اسب رایز  است  ردهک  استدالل  اسب  گوشت  جواز خوردن  ردند، بر عدمک

 . است  اسب  گوشت  جمھور فقھا بر جواز خوردن  یرأ  ی. ول خوردن  یبرا  نه  است
جھاز و  و  جل  را آنھا را بهیز » ز ھستین  تجمل  هیما«شما   یبرا  انیچھارپا  نیا »و«

وانبساط در   یوجد و شاد  ار بهک  نید و از ایشو یم  سوارشان  ردهک  نتیز  رهیو غ  نیز
شما   یبرا نجایدر ا  هک  : جز آنچهیعنی» ندیآفر ید، میدان یرا نم  و آنچه«د ییآ یم

  بدانھا احاطه شما  هک  مینیآفر یا میو در  یکرا در خش  یگرید  م، مخلوقاتیبرشمرد
 د.یا دهیآنھا را د  د و نهیا  دهیشن  یزیاز آنھا چ  د، نهیندار  یعلم

  ییزھایچ  نتیز  و اسباب  هینقل  لیاز وسا  وستهیپ  یتعال  حق  هکباشد   نید مراد ایشا
،  نیماش  هک ندارد چنان  آنھا علم  به  آنھا نسبت  از اختراع  بشر قبل  هکند یآفر یرا م

  ه، ھنوز ھمیآ نیا  ید و بر مبنایرا آفر  مدرن  لیگر وسایما و دیبخار، ھواپ  یھا یشتک
 دارد.  ادامه  وستهیروند پ  نیو ا ند...یآفر یرا م  یگرید  ناشناخته  یایاش

  زمان و  انکم  یمرزھا  هک  است  میرک  قرآن  یعلم  معجزات  نیاز بزرگتر  یکی  هیآ  نیا
 . است  گذاشته سر  را پشت

بِيِل َوِمنَْها َجا�ِرٌ ﴿ ِ قَْصُد السَّ ْ�َعِ�َ  َوَ�َ ا�َّ
َ
 .]۹[النحل:  ﴾٩َولَْو َشاَء لََهَداُ�ْم أ

  بر انسان، به  شیخو  یماد  یھا از نعمت  بحث  انهیدر م أ خداوند  سپس
 » بر خداوند است  انهیم  راه  و نمودن«د: یفرما یو م  داده  ز توجهین  ینید  یمعنو  یراھھا

رساند،  یم  مطلوب  به  و سھولت  یآسان  را به  مؤمن  انسان  هک  یراست  راه  نمودن :یعنی
  راھھا، از راه  از آن  ی: برخیعنی » است  جکاز آنھا   یو برخ«  است أ خداوند  برعھده
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ا ی.  تیمجوس و  تینصرانت، یھودی  و روش  است، مانند راه  لیمتما  و راست  چپ  به  انهیم
  لیم  راست  از راه ،یسوار  لیو وسا  و اسبان  انیچھارپا  نیاز ا  ی: برخ است  نیا  یمعن

سازند و در  یم  یطوالن را بر شما  ن، راهیبرند بنابرا یم  جک  یراھھا  و شما را به  ردهک
د یافت یر مید، در تأخیبرس بدانھا  موقع  د بهیخواست یم  هک  ییجاھا  به  دنیجه، از رسینت

شما   خواست، مسلما ھمه یو اگرخدا م«  استأ خداوند  یاز سو  ییو راھنما  تیاما ھدا

  یش، برخیخو  سنت  بر اساس  هکبل  او نخواست  یول  درست  راه  یسو به »نمود یم  را راه
 ند.ک یم  را گمراه  یو برخ  تیرا ھدا

  یاھھاا رحیه، ترجیآ  نیدر ا»  انهیم  راه«م، مراد از یگفت  هیآ  در مقدمه  هک اما چنان

ِ ٱَوَ�َ ﴿ ه:یمراد از آ«د: یگو یر میثک . ابن یماد  یھا راه  نه  است  یمعنو قَۡصُد  �َّ
بِيلِ ٱ و   تبک  با انزال  هک  است أل  ی: خدایعنی.  است  یمعنو  راه ]۹[النحل:  ﴾لسَّ

َوِمۡنَها ﴿ رساند. یر میو خ  حق  و او را به  نموده  روشن  انسان  را به  راست  ادله، راه  اقامه
 ۚ   جکره، یو غ  تیت، مجوسیت، نصرانیھودیراھھا مانند   ی: بعضیعنی ]۹[النحل:  ﴾َجآ�ِٞر

 ریغ  جک  و راه  اسالم  نیھمانا د  راست  راه  پس  است  یگمراھ  یسو به  یو منتھ  ومعوج
امور   به  یم، گذر از امور حسیرک  در قرآن«ند: ک یم  ر اضافهیثک . ابن است  انیاز اد  آن

  یھا راه و  یسوار  لیاز وسا  قبل  اتیدر آ  یتعال  حق  و چون  شده  ار واقعیبس  یمعنو
 ». پرداخت  یمعنو  یھا راه  انیب  به  هیآ  نیدر ا  آن  دنبال  رد، بهکر کذ  یحس

نَْزَل مَِن ﴿
َ
ِي � َماءِ َماءً ُهَو ا�َّ اٌب َوِمنُْه َشَجٌر �ِيهِ �ُِسيُمونَ  السَّ  ﴾١٠لَُ�ْم ِمنُْه َ�َ

 .]۱۰[النحل: 
 » است  شما از آن  یدنیآشام  آب  هکفرود آورد   یشما آب  یبرا  از آسمان  هک آن  اوست«

  از آن  انیو چھارپا  تا مردم  شور و تلخ  د نهیگردان  و زالل  نیریرا ش  آب  : آنیعنی
: یعنی»  است  ز از آنید، نیچران یم  خود را در آن  یھا رمه  هک  ییھا یدنییو رو«اشامند یب

خود را   انیجه، چھارپاینت د و دریرو یم  ھا با آن یرستن  هک  است  یآب، آب  از آن  یبخش
  ھا ھمه ھا و رودخانه چاھھا، چشمه  آب  هک  است  ید. گفتنیچران یم  ھا و مراتع شهیدر ب

 . است  آسمان  آب  از ھمان  در اصل

ِ ا�ََّمَراتِ ﴿
ْ�َناَب َوِمْن ُ�ّ

َ
�ُْتوَن َوا�َِّخيَل َواْ� ْرَع َوالزَّ إِنَّ ِ� َذلَِك  يُنْبُِت لَُ�ْم بِهِ الزَّ

ُرونَ   .]۱۱[النحل:  ﴾١١َ�يًَة لَِقْوٍ� َ�َتَفكَّ
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  و از ھر گونهخرما و انگور   و درختان  تونیو ز  شتکآب،   آن  لهیوس به«
  یرا برا«گر ید  نافع  ھا و محصوالت وهیم  و اصناف  انواع  : تمامیعنی »گرید  محصوالت

  اھانیو گ  درختان  اندنیو رو  آب  فرودآوردن » نیا ا دراند، قطعیرو یشمام
  یو  تیدر ربوب  یتعال  حق  یگانگیو   قدرت  مالکبر   بزرگ، دال » است یا نشانه«
 در  نگرش لذا  خداوند متعال  و مصنوعات  در مخلوقات »نندک یم  تعقل  هک  یمردم  یبرا«

 گذرند. ینم  تفاوت یو از برابر آنھا ب  را فرونگذاشته  یو  مصنوعات

ْمَس َوالَْقَمرَ ﴿ َر لَُ�ُم اللَّيَْل َوا�ََّهاَر َوالشَّ ِ  وََسخَّ ْمرِه
َ
َراٌت بِأ لَِك إِنَّ ِ� ذَ  َوا�ُُّجوُم ُمَسخَّ

 .]۱۲[النحل:  ﴾١٢َ�يَاٍت لَِقْوٍ� َ�ْعقِلُونَ 
مردم،   یآنھا برا  ساختن  رام »دیگردان  شما رام  یرا برا  د و ماهیو روز و خورش  و شب«
  یھا دهیپد نیا ! ی. آر است  شان مصالح  یاقتضا  برحسب  شان برایآنھا   دنیگردان  نافع

  مخالفت  یو ھرگز از فرمان   هک  شیخو  یموال  یبرا  یبردار فرمان  ، مانند بندهیونک
  شهیستند، ھمیا یبازنم  یو  مخلوقات  به  رساندن  نفع  در راه  و تالش  یو از سع  دهرکن
نور   یظلمان  یدرشبھا  هک »اند او مسخر شده  فرمان  به  و ستارگان«ند یآ یم  یدرپ یپ
  راھنمون  مقاصدشان  یسو ا را بهیو در  ابانیب  و مسافران  سرگشته  پاشند و مردم یم
  شیدر مدار خو  دهیسنج  یتکو حر  قیدق  یآنھا با نظام  اراتیاز س  کیگردند و ھر  یم

ھا و  : عقلیعنی »نندک یم  تعقل  هک  یمردم  یبرا«امور  » نیمسلما در ا«  شناور است
  یبرا  یکیوجود شر  و عدم  یو  یگانگی و  بر وجود صانع  دال  هک  یرا در آثار  شانیخردھا

  شیخو  از عقل  انسان  هک  است  یافکلذا  » ھاست نشانه« اندازند؛ یار مک اوست، به
 گردد.  لینا أل  یخدا  معرفت  د تا بهینما  استفاده

لَْوانُهُ ﴿
َ
رِْض ُ�ْتَلًِفا �

َ
 لَُ�ْم ِ� اْ�

َ
ُرونَ إِنَّ ِ� ذَلَِك َ�يًَة  َوَما ذََرأ كَّ  ﴾١٣لَِقْوٍ� يَذَّ

 .]۱۳[النحل: 
  مخلوقات :یعنی »دیآفر  گوناگون  یرنگھا  به  نیشما در زم  یبرا  آنچه«  نیھمچن »و«

و   میعظ  یا نشانه د، خودیگردان  د و رامیشما آفر  یبرا  متنوع  یرنگھا  به  هک  یا ینیزم
 . است  یو  یگانگیو   نندهیبر وجود آفر  بزرگ  یتیآ

 ده،یآفر  گون گونه  یرنگھا  ھا را به دهیپد  نیا أ خداوند  هک نیدر ا  متکح  البته
  یمیعظ  ھا، منبع رنگ  را تنوعیز  بشر است  مصلحت  و در نظر داشت  منفعت  تیرعا
وانبساط جانھا و   یشاد  یبرا  یا پرگستره  گاه ھا و جلوه و شناخت  معارف  توسعه  یبرا

  ھا راه و شناخت  منافع  نیبود، ا یم  یواحد  رنگ  به  ھا ھمه دهیا و پدیاش و اگر  روانھاست
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  علم»  هک  ر استکذ  انیبرد.شا ینم  یچندان  بھره  تیو از جامع  نتوانسته  مودهیپ  مالک
 . است  گذاشته  شینما  را به  مهیرک هیآ  نیاز اعجاز ا  ییفرازھا  امروزه»  الوان
 »آورند یم ادی  به  هک  یمردم  یبرا«  روشن » است  یا نشانه«امور  » نیدر ا  گمان یب«

و اندرز  آنھا پند  و از مشاھده  گزارده  را بر خود لذا آنھا را سپاس  یالھ  یھا نعمت
  گرفت، به  عبرت  هک  یسکرد و یگ یم  رفت، عبرتیپند پذ  هک  یسکرا یرند زیگ یم

 شود. یم  ابیخود راھ  مطلوب

  هیو آ ) عقلوني) را با (۱۲(  هی) و آ تفكروني) را با (۱۱(  هیآ  خداوند متعال  هک نیا  سبب

شد   مطرح  یآسمان  ) ادله۱۲(  هیه: در آک  است  نیآورد، ا  انیپا  ) به تذكرونيرا با (  ینونک
  تعقلمجرد   پس  ار استکآش پروردگار  تیو وحدان  بر قدرت  ادله  آن  داللت  هکو از آنجا 

  یافک  ھدف  به  دنیرس  ینباشد ـ برا  ز ھمراهین  قیعم  ر و تأملکدر آنھا ـ ھرچند با تف

در   ینیزم  ادله  هکاز آنجا   یآورد. ول  انیپا ) به عقلونيرا با (  هیآ  آن  جھت  نیاست، بد

  هی، آاز دارندیشتر نیو تدبر ب  ر و تأملکتف  به أ وجود خداوند  خود بر اثبات  داللت

  انیپا  ) به تذكرونيبا (  جھت  را بدان  ینونک  هیآورد. وآ  انیپا  ) به تفكروني) را با (۱۱(
  گذار و فاعل ری، تأثینیزم  یھا دهیپد  نیا  در ھمه  هک باشد  داده  امر توجه  نیا  آورد تا به
  شهیرا ھم  قتیحق  نید ایبا  لذا بندگان  و بس  اوست  ذوالجالل  م، ذاتیکمختار ح

 باشند.  خاطر داشته به

ُ�لُوا ِمنُْه َ�ًْما َطرِ�ًّا َو�َْسَتْخرُِجوا ِمنُْه ِحلَْيًة تَلْبَُسوَ�َها ﴿
ْ
َر اْ�َْحَر ِ�َأ ِي َسخَّ َوُهَو ا�َّ

 .]۱۴[النحل:  ﴾١٤َوتََرى الُْفلَْك َمَواِخَر �ِيهِ َوِ�َبَْتُغوا ِمْن فَْضلِهِ َولََعلَُّ�ْم �َْشُكُرونَ 
  آن  امواج بر  یسوار  انکام  شما، با دادن  یبرا »دیا را مسخر گردانیدر  هک آن  و اوست«

  گوشت  تا از آن«  است  در آن  هک  یگرید  و منافع  د و جواھر و معادنیص  آوردن  رونیو ب

  توجه  یو طراوت، برا  یتازگ  به  یماھ  گوشت  وصف »دیبخور«  یماھ  : گوشتیعنی » تازه
را   و طراوت  لطافت  نیشتری، بیآبز  واناتیح  را گوشتیز  است  آن  لطافت  به  دادن

  هک  د و مرجانیمانند مروار »دیآور  رونیب  د از آنیپوش یرا م  آن  هک  یا هیرایو تا پ«  داراست
  زنان  هک  است  نی: مراد ایقول . به ز استیجا  زنان  ز ھمچونین  مردان  یآنھا برا  دنیپوش

  زنان  هکر آورد، کمذ  غهیص  به  جھت  را بدان» ھا تلبسون«  خطاب  یپوشند ول یآنھا را م
 » ینیب یم  آب  افندهکش  ھا را در آن یشتکو «پوشند  یم  مردان خاطر را به  ورآالتیز  نیا
خود   یھا نهیبا سرا   آن  امواج  هک ی، درحالینیب یا میدر در  ھا را رونده یشتک: یعنی
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: یعنی »دینک  شتیمع  او طلب  تا از فضل«ا را یشما در  یرد براک مسخر »و«افند کش یم
 »دیر گزارکشما ش  هکو باشد «د یسود بر  سبحان  یخدا  د و از فضلینک  تجارت  تا در آن

د ینک یم  اعتراف  یو  نعمت  د، بهیافتیر یرا بر خود سراز  یتعال  حق  فضل  : چونیعنی
 د.یآور یجا م را به  یو  ر و سپاسکو اعضا، ش  و قلب  زبان با  گاه آن

�َْهاًرا وَُسُبً� لََعلَُّ�ْم َ�ْهَتُدونَ ﴿
َ
ْن تَِميَد بُِ�ْم َو�

َ
رِْض َرَواِ�َ أ

َ
لَْ� ِ� اْ�

َ
 ﴾١٥َو�
 .]۱۵[النحل: 

 و نلرزاند. »افگند تا شما را نجنباند یپ«  مکو مستح »استوار  یوھھاک  نیو در زم«
 ھا و وھھا نبودند، گسلکاگر   هک  است  پرداخته  قتیحق  نیا  به  یولوژیب  علم  امروزه

 را بر  یزندگ  هکشد  یار میبس  یحد  ھا به ھا و زلزله و آتشفشان  نیقشر زم  یھا افکش
ودرا خ  تا شما راه«  نیدر زم »دیھا را آفر و رودھا و راه«  ساخت یم  نکنامم  نیزم  یرو

 . تانیآنھا در سفرھا  لهیوس  به »دینکدا یپ

 .]۱۶[النحل:  ﴾١٦َو�ِا�َّْجِم ُهْم َ�ْهَتُدونَ  وََعَ�َماٍت ﴿
  عالمت راھنما و ھر  میاند از: عال عبارت  هکدر راھھا  »دیز آفریگر نید  ییھا و نشانه«
  ا با انواعمخصوص  : مردمیعنی »نندک یم  یابی راه  ستارگان  لهیوس  به  و آنان«  یگرید  فارقه

را   قبله  جھت  و از جمله  اربعه  آنھا جھات  لهیوس نند و بهک یم  یابی راه  مختلف  ستارگان
  ابی راه  ستارگان به  ستنی، با نگریو بر  ییایدر  شبانه  یشناسند و در سفرھا یم
 . است»  یقطب»  رهستا ای»  یجد»  ستاره نجا،یدر ا  : مراد از نجمیقول شوند. به یم

َ�َمْن َ�ْلُُق َكَمْن َ� َ�ْلُقُ ﴿
َ
ُرونَ  أ فََ� تََذكَّ

َ
 .]۱۷[النحل:  ﴾١٧أ

  سامان را  شگفت  یارھاک  نیرا و ا  بزرگ  مصنوعات  نیا »ندیآفر یم  هک  یسکا یآ  پس«
  یحتجاد یا از آنھا را و بر  یزیچ» ندیآفر ینم  هک  است  یسکمانند «دھد  یم  و سرانجام

  یا »د؟یریگ ینم ا پندیآ«جانند  یب  مراد بتان  هک؟  ستیھا قادر ن دهیپد  از آن  یکی
  ذات  یپرستش، جز برا  هکد یو بدان  برده  یپ  و روشتان  راه  نیفساد ا  تا به ! انکمشر

 ؟. ستیسزاوار ن  نندهیآفر

ِ َ� ُ�ُْصوَها﴿ وا نِْعَمَة ا�َّ َ لََغُفوٌر رَِحيمٌ إِنَّ  �ْن َ�ُعدُّ  .]۱۸[النحل:  ﴾١٨ا�َّ
  توجه  شیخو  یو احسانھاھا  نعمت  یو فراوان  یاریبس  به  یتعال  حق  سپس

 »دینک  را احاطه  د آنیتوان ید، نمینک  خداوند را شماره  یھا و اگر نعمت«د: یفرما یم  داده
طور  به د!ییر آنھا را ادا نماکو ش  دهیورز  امیآنھا ق  حق  به  هک نیا  رسد به  د، چهیوبرشمار
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دار شود، یپد  ینقص  نیتر و ساده  خلل  نیتر کوچک  انسان  یاز اجزا  ی؛ اگر در جزئ مثال
  تیکدر مال  ا ھمیدن  ند تا اگرھمهک یشوند و او آرزو م یم  او ناگوار و تلخ برھا  نعمت نایقی
 » است  مھربان  ا خدا آمرزندهقطع« گردد  رفبرط  یاز و  خلل  نیرا بدھد تا ا  باشد، آن  یو

د یبا  مؤمن  انسان  ند. پسک ینم  مؤاخذه  شیھا ر نعمتکدر ش  تان یوتاھک  و شما را به

 .»زمان  كل  يف  سانل بكل  الشاكرون شكرك ما  عدد  شكركأ  ينإ  اللهم«د: یوبگ  خاشعانه
و در ھر   یھر زبان  به  رگزارانکش  هک  شمار آنچه  به  گزارم یر مکتو را ش  من ا!یبارخدا«

 ».اند ر گزاردهکش  یزمان

وَن َوَما ُ�ْعلُِنونَ ﴿ ُ َ�ْعلَُم َما �ُِ�ُّ  .]۱۹[النحل:  ﴾١٩َوا�َّ
 د،یساز یار مکآش  هکرا   و آنچه«از امور  »دیدار یم  پنھان  هکرا   و خدا آنچه«

ا در حتم  امتیبدانند؛ روز ق  هک  انکمشر  به  است  یھشدار  نیا »داند یم
 شوند. یم  جزا داده  شان برابراعمال

ِ َ� َ�ْلُُقوَن َشيًْئا َوُهْم ُ�ْلَُقونَ ﴿ ِيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن ا�َّ  .]۲۰[النحل:  ﴾٢٠َوا�َّ
فار ک  نیدروغ  و معبودان  انی: خدایعنی »پرستند یجز خدا م  افرانک  هکرا   یسانکو «

  ارزشمند و نه  ، نهکوچک  و نه  بزرگ  نه »نندیآفر ینم«را اصال   از مخلوقات » یزیچ«
باشد، او عبد   نیچنھرکس   و مخلوقند پس »شوند یم  دهیخود آفر  هک  یدر حال«ر را یحق

  بتانسازند لذا  یم  رهیو غ  ا سنگی  را از چوب  فار بتانکاست:   نیا  یا معنی.  رب  نه  است
 الوجود باشد. واجب دیخدا با  هک ینشند، درحالیازمند آفریخود ن  یدر ھست

ْحَياءٍ ﴿
َ
ْمَواٌت َ�ْ�ُ أ

َ
يَّاَن ُ�بَْعُثونَ  أ

َ
 .]۲۱[النحل:  ﴾٢١َوَما �َْشُعُروَن �

گر یبودند، د یم  یقیحق  یخدا  یراست  و اگر به » زندگان  نه«  روح یب  بتان  نیا »مردگانند«
 »خواھند شد  ختهیبرانگ  یک«  روح یجامد و ب  بتان  نیا »دانند یو نم«ز نبود یآنھا جا  مردن

  ختهیبرانگ  یکخود   هکدانند  ینم  جان یب  بتان  نیاست: ا  نیا  یا معنی.  شان پرستشگران
  یسکفقط   هک  ید؟ در حالیدھ یقرار م  آنھا را مورد پرستش  یلیدل  چه  به  شوند پس یم

 باشد.  و عقاب  پاداش  و دھنده  بیغ  یدانا ، نندهیآفر  زنده  هک  است  یسزاوار خداوند

ونَ  إِلَُهُ�ْم إَِ�ٌ َواِحدٌ ﴿ ِيَن َ� يُْؤِمُنوَن بِاْ�ِخَرةِ قُلُوُ�ُهْم ُمنِْكَرةٌ وَُهْم ُمْسَتْكِ�ُ  ﴾٢٢فَا�َّ
 .]۲۲[النحل: 

  است  قتیحق  نیشود، ا یم  حیتصر  بدان  کنید اظھار شود و ایبا  هک  یقتیلذا تنھا حق
  یقتیسبحان، حق  یخدا ت یوحدان  قتیحق ! یآر » گانهی  است  یمعبود شما، معبود«ه: ک
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د، ندارن  مانیا  آخرت  به  هک یسانک پس «د یرس  اثبات  به  گذشته  اتیبا آ  هک  است  بیرق یب
  چیو ھ  ردهکر نیدر آنھا تأث  یا موعظه  چیرا لذا ھ  حق  تیوحدان » ارگر استکان  ھایشان دل

  نیھم  به  شکو سر »برندکمست  و آنان« شود ینم  در آنھا سودمند واقع  یپند و اندرز
 رند.یپذ یرا نم  و آن  نداده  تن  حق  به  جھت

وَن َوَما ُ�ْعلِنُونَ ﴿ َ َ�ْعلَُم َما �ُِ�ُّ نَّ ا�َّ
َ
 ﴾٢٣لُْمْستَْكِ�ِ�نَ إِنَُّه َ� ُ�ِبُّ ا َ� َجَرَم أ

 .]۲۳[النحل: 
گفتار  از »سازند یار مکرا آش  دارند و آنچه یم  را پنھان  خداوند آنچه  هک  ستین  یکش«

  برانکاو مست  نهیھرآ«ند ک یم  مجازات  آنھا را در برابر آن  پس »داند یم«  شیردار خوکا ی

بار کاست أ للها  یگانگی از اقرار به  هک  یگروھ  نیاند ا  جمله  از آن  هک »دارد ینم  را دوست
 ورزند. یم

نَْزَل َر�ُُّ�مْ ﴿
َ
لِ�َ  �َذا �ِيَل لَُهْم َماَذا � وَّ

َ
َساِطُ� اْ�

َ
 .]۲۴[النحل:  ﴾٢٤قَالُوا أ

شود.  یم  مطرح  کمشر  رانکمن  از شبھات  شبھه  نیبعد از آن، چند  اتیو آ  هیآ  نیدر ا

  به  و چون«:  1است قرآن  به  انکمشر  زدن  شده، طعن  مطرح  هیآ  نیدر ا  هک  اول  شبھه

  نندگانک  :سؤالیقول  به »؟ است  ردهک  ز نازلیچ  چه  شود: پروردگارتان  گفته  آنان
  انینیشیپ  یھا افسانه ند:یگو یم«شان:  بر در پاسخکر مستکمن  انکمشر  هکمسلمانانند 

ل، ید، اباطیھست  از آسمان  آن  فرود آمدن  یمدع  مسلمانانشما   هک  یزی: چیعنی » است
ند. یگو یم  سو از آنھا سخن نیا  به  نیشیپ  یاز قرنھا  مردم  هک  است  ییھا و افسانه  ترھات
نون، کتا   امیاال  میاز قد  وهیش  نیا  . البته است  خرافه  یمعن  به  اسطوره  ر: جمعیاساط

  و افسانه  خرافه  یرا مشت  حق  هک  است  بوده  برانکمست  هیپا یب  و منطق  وهیش
  یکی  شان یماریب ھا ھمانند و قرن  در طول  برانکمست  یھا دل  اند. پس پنداشته یم

  تیماھ  نیخود از ا  مخصوص  وهیش  به  یھر نسل  هک  است  نیدر ا  ھست  هک  یاست، فرق
 د.یگو یم  سخن

ْوَزارَُهْم َ�ِملًَة يَوَْم الْقَِياَمةِ ِ�َْحِملُوا ﴿
َ
ِيَن يُِضلُّوَ�ُهْم بَِغْ�ِ ِعلْ�ٍ  أ ْوَزارِ ا�َّ

َ
َ� َساَء  َوِمْن أ

َ
�

 .]۲۵[النحل:  ﴾٢٥َما يَزُِرونَ 

                                           
 . است  شده  ) مطرح۴۳و  ۳۸، ۳۵، ۳۳(  دیگر در آیات  شبھات -١
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  به  شان بیذکت  و فرجام  لآ: میعنی »بردارند  خود را تمام  بار گناھان  امتیتا روز ق«
؛ از  گناھانشان ه:ک  است  نیاست، ا  محض  ییھا افسانه  قرآن  هک  شانیادعا  نیو ا  قرآن
  نیا  ماند و ھمه یم  یباق  امتیآنھا تا روز ق  بر دوش  از سخنان  ر آنیو غ  سخن  نیا  جمله

  گناھان  نیز از ایچ  چیھ  هک یآورند درحال یبا خود م  مالکو   تمام  را گرانبار؛ به  گناھان
  هک  است  اسالم  نیرا ایز اند نشده  مسلمان  هک نیا  علت  است، به  هنشد  دهیبر آنھا بخش

  را گمراه  آنان  هکرا   یسانک  از بار گناھان  یز بخشیو ن«شود  یم  گناھان  فارهک  سبب
  از گناھان  آنان  بر ذمه  آنچه از  هک  ی: درحالیعنی » ینادان  یاز رو«دارند  یبر م »نندک یم
در   شانیھا دروغ  هک  یسانک  ھمان  خبرند؛ گناه یرد، بیگ یم  تعلق  گمراھشان  روانیپ

بد و   سنت  آن  گذارد، گناه  انیرا بن  یبد  سنتھرکس  رایاند ز ردهک  قیرا تصد  مورد قرآن
  یزیچ  بانکمرت  از گناه  هک آن یاوست، ب  ز بر دوشینند، نک  عمل  بدان  هک  یسانک  گناه

  دعوت  یتیھدا  یسو به  سکھر «است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک شود. چنان  استهک
  نیا  هکاند،  ردهک  یرویاز او پ  هک  است  یسانک ھمانند پاداش  او از پاداش  یند، براک

فراخواند، بر   یا یگمراھ  یسو بهھرکس  ند وک ینم  مک  یزیچ  آنان  از پاداش  یو  پاداش
از   یو  گناه  نیاند، ا ردهک  یرویاز او پ  هک  است  یسانک  مانند گناھان  او از گناه  ذمه

: یعنی »شندک یم  را بر دوش  یبد بار  د، چهیباش  آگاه«». ندک ینم  مک  یزیچ  آنان  گناھان
 .! است  یبدبار  چه  بار گناھشان  نیا

﴿ ُ َ� ا�َّ
َ
ِيَن مِْن َ�بْلِِهْم فَ� ْقُف ِمْن قَْد َمَكَر ا�َّ بُنَْياَ�ُهْم ِمَن الَْقَواِعِد فََخرَّ َعلَيِْهُم السَّ

تَاُهُم الَْعَذاُب مِْن َحيُْث َ� �َْشُعُرونَ 
َ
 .]۲۶[النحل:  ﴾٢٦فَوْقِِهْم َو�

  بیترت  دادند آنچه  بی: ترتیعنی »ردندکر کم  هکبودند   از آنان  شیپ  یسانک  نهیھرآ«
  حق  امبرانیپ و  امیپ  بیذکت  را به  تا مردم  مقدمات  ردنک  و آماده  اسباب  هیدادند؛ از تھ

بنا در   آن  یھا هیپا  از جھت أ خداوند  فرمان »زد  انشانیبر بن  هیخدا از پا  یول«وادارند 
  است: آنان  نیا  یمعن ایرا فرو غلتاند.   درآورد و آن  لرزه  را به  آن  یھا هید، پایرس

  باطل  یبنا  نیا أل  یخدا  ردند پسکبنا   یباطل  یربنایخود را بر ز  راتکھا و تف فلسفه
باطل،   یھا فلسفه  هک  مینیب یحاضر م در عصر  هک . چنان ختیفرو ر  را در ھم  شان یرکف

از «  ختیو فرو ر »برافتاد  سقف  بر آنان  پس« نندک یسقوط م  یگرید  یاز پ  یکی  چگونه
از   بر سر آنان«  کھال » و عذاب«افتند یز نیگر  انکام شدند و  کلذا ھال » سرشان  یباال
امال کاز آنجا   هکبودند   یواھ  گمان  نیبرا  هکبل »ردندک ینم را  رشکف  هکشد   نازل  ییجا

 در امانند.
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  اخکاو  رایز  است  نعانک ه، نمرودبنیآ  نیدر ا  انینیشیمراد از پ  هکبرآنند   شتر مفسرانیب
باال   آسمان  به  خود از آن  ظن  بود تا به  ردهکبنا   ھزار گز در بابل  پنج  ارتفاع  به  یبزرگ  بس
را بر او و   میعظ  یبنا  داد وباد آن  باد فرمان  به أل  یخدا  بجنگد. پس  آسمان  و با اھل  رفته

  فار معاصر آنک  به  است  یھشدار  نیا  شدند. البته  کھال  یجملگ  هکفروغلتاند   بر قومش
 . برخواھد گشت  خودشان  به  یزود  ز بهین  رنگشانیر و نکم  هک ص  حضرت
 ، اما در آخرت: استیدر دن  عبرتبارشان  سرانجام  نیو ا

ِيَن ُكنُْتْم �َُشاقُّوَن ﴿ َ��َِي ا�َّ ْ�َن ُ�َ
َ
ِيَن  �ِيِهمْ ُ�مَّ يَوَْم الْقَِياَمةِ ُ�ْزِ�ِهْم َو�َُقوُل � قَاَل ا�َّ

وَء َ�َ الَْ�فِرِ�نَ  وتُوا الْعِلَْم إِنَّ اْ�ِْزَي اْ�َوَْم َوالسُّ
ُ
 .]۲۷[النحل:  ﴾٢٧أ

در  »و«  در دوزخ  با وارد نمودنشان »ندک یرا رسوا م  آنان  امتیروز ق  سپس«
 » انکیشر  ند آنیجاکد: یگو یم«  آنان  به  وبکو سر  خیتوب  یاز رو ألپروردگار   ھنگام  آن

و با   ومؤمنان † امبرانیبا پ »دیردک یم  آنھا مخالفت  درباره  هک  من«  ییو ادعا  یپندار
 † امبرانیعلم، پ : مراد از اھل یقول  به »ندیگو یم  علم  اھل«د؟ یو دعوا داشت  جدال  شانیا

با   یخواندند ول یفرام دیو توح  حق  یسو را به  انکا مشریدر دن  هکاند  یربان  یو علما
و   شماتت  از باب  امتیدر روز ق  نانیا ! یشدند. آر یروبرو م  شان یار و استھزاکان

و «  امتیروز ق  یی: رسوایعنی »امروز  ییرسوا  نهیھرآ«ند: یگو یم  شانیھا امت  به  سرزنش

 . است  آنان  : مخصوصیعنی » است  افرانکبر «  آن  عذاب » یسخت

�ُْفِسِهمْ ﴿
َ
ِيَن َ�َتَوفَّاُهُم الَْمَ��َِكُة َظالِِ� � لََم َما ُكنَّا َ�ْعَمُل ِمْن ُسوءٍ  ا�َّ لَْقُوا السَّ

َ
بََ�  فَ�

َ َعلِيٌم بَِما ُكنُْتْم َ�ْعَملُونَ   .]۲۸[النحل:  ﴾٢٨إِنَّ ا�َّ
 ارکستمبر خود   هک یردند درحالک یم  را قبض  شان ارواح  فرشتگان  هک  ھمانان«
و  احتضار  در ھنگام » افرانک  آن  پس«  یالھ  منزل  یوح  به  فرشانک  سبب  به »اند بوده

  حق  تیربوب  و به »ندیآ یدر م  میاز در تسل«ز یا در روز رستاخیمرگ،   فرشتگان  دنید
ار ک  چیھ ما ھرگز«ند: یگو یگذارند و م یرا فروم  با حق  ز و جدالیست  ردهکاقرار   یتعال
  یبد  عمل پندار خود ـ  ا: آنھا ـ بهیند. یگو یم  دروغ  را به  سخن  نیا » میردک ینم  یبد

خدا   گمان یب ! یآر«دھند: یم  پاسخ  نیچن  آنان  به  ا فرشتگانی،  علم  بودند. اما اھل  ردهکن

بد   شما عمل  هکبل دییگو یم  هک  ستین  : چنانیعنی » د، داناستیردک یم  آنچه  به
ندارد.   حالتان  به  یسود  چیشما ھ  ھنگام یو ب  باطل  یو ادعا  دروغ  نید لذا ایردک یم
داشتند و   مانیا  یادعا  هک بودند  هکم  از مردم  یمراد از آنان: گروھ«د: یگو یم  یلبک
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دند، یرا د  شمار مؤمنان  قلت  چون  یبدر شدند ول  جنگ  با آنھا عازم  انکفشار مشر  تحت
 ».شدند  شتهک  جنگ  و در آن  برگشته  کشر  به

بَْواَب َجَهنََّم َخاِ�ِيَن �ِيَها﴿
َ
ِ�نَ  فَاْدُخلُوا �  .]۲۹[النحل:  ﴾٢٩فَلَبِئَْس َمثَْوى الُْمتََكّ�ِ

ز یرستاخ ا در روزیمرگ،   در ھنگام  سخن  نی: ایعنی» دییدرآ  دوزخ  یھا دروازه  به  پس«
د و حقا یبمان  جاودان  در آن«  است  داده  حیرا ترج  دوم  ر قولیثک ابنشود.  یم  گفته  آنان  به
 ». بد است  چه«باشد؛  یم  سوزان  جھنم  هک  و عبادت  مانیاز ا»  برانکمت  گاهیجا  هک

نَْزَل َر�ُُّ�مْ ﴿
َ
ِيَن ا�ََّقوْا َماَذا � ْحَسُنوا ِ� َهِذهِ  قَالُوا َخْ�ًا َو�ِيَل لِ�َّ

َ
ِيَن أ �َْيا َحَسنَةٌ لِ�َّ  ا�ُّ

اُر اْ�ِخَرةِ َخْ�ٌ   .]۳۰[النحل:  ﴾٣٠َوَ�ِْعَم َداُر الُْمتَّقِ�َ  َوَ�َ
  موضع از  یتعال  حق  کنی، ایالھ  منزل  اتیدر برابر آ  برانکمست  موضع  انیبعد از ب

تقوا با  مؤمنان : ازیعنی »شود  گفته  زگارانیپرھ  و به«د: یگو یم  سخن  یباتقو  مؤمنان
و   ر و رحمتیاو خ :یعنی »ریند: خیگو یرد؟ مک  نازل  چه  پروردگارتان«ه: کشود  یم  سؤال

 » است  یکیا نیدن  نیا در  ارانکوکین  یبرا«ه: کرد ک  را نازل  امیپ  نیرد، او اک  نازل  تکبر
ھر دو ـ ـ   ا و آخرتیدن اند، در ردهکو کیا نیرا در دن  اعمالشان  هک یسانک  ی: برایعنی

نھا یگر: اید  یقول  . به است  سبحان  یخدا  از سخن  جمله  نی: ایقول . به است  کین  پاداش
 . است  مؤمنان  از سخن  تیاکح  ھمه

از   عبهک  ارتیمنظور ز  به  هکشد  یم  یزائران  لهیوس  به  از مؤمنان  سؤال  نی؛ ا است  یگفتن
  یامیپ  چه ص محمد  هکدند یپرس یم  انکاز مشر  چونآمدند و  یم  هکم  به  نافکو ا  اطراف

  انینیشیپ  یھا خرافه  او ھمان  امیپ :ني االولرياساطگفتند: ( یم  پاسخشان در  انکدارد؟ مشر

  یامیپ  چه ص محمد  هکدند یپرس یم شان یدند و از ایرس یم  مسلمانان  به  و چون )! است
 . است  تکو بر  ر و رحمتیخ  ھمه ص محمد  امیدند: پیشن یم  پاسخ  نیدارد؟ چن

  ا بهیدن در  هک  است  یزیبھتر از چ  آن  : پاداشیعنی » بھتر است  آخرت  یو قطعا سرا«
  ثی. در حد» وستکین  چه«  آخرت  ی: سرایعنی » زگارانیپرھ  یو سرا«  شده  داده  شانیا

  آنان  هک یحال گذرد در یم ابر  بھشت  از اھل  ییھا سر گروه  یاز باال«است:   آمده  فیشر
ند مگر ک یرا اشتھا نم  یزیچ  شانیاز ا  سک  چیھ  اند پس نشسته  شیخو  شراب  بر بزم

د: یگو یم  هک  است  یسک  از آنان  هکباراند تا بدانجا  یم  یز را بر ویچ  ابر ھمان  آن  هک نیا
او   هکباراند  یرا م  . و ابر ھمان نببارا برجسته  پستان  ھمسال  زگانیبر ما دوش ابر!  یا

 د:یفرما یم  زگارانیپرھ  یسرا  در وصف  یتعال  حق  هک چنان».  است  خواسته
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�َْهارُ ﴿
َ
َكَذلَِك  لَُهْم �ِيَها َما �ََشاُءونَ  َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُوَ�َها َ�ْرِي ِمْن َ�ْتَِها اْ�

ُ الُْمتَّقِ�َ   .]۳۱نحل: [ال ﴾٣١َ�ْزِي ا�َّ
  یشگیھم  اقامت  یھا بوستان  ین، دارایبر  : بھشتیعنی » عدن  یھا بھشت«
  بود تا به  صیحر  ید بر تقویبا  پس  انیمتق »شوند یم  داخل  در آن  هک«  است

 آنھا  و منازل  ر درختانی: از زیعنی »ر آنھایرودھا از ز«درآمد   یشگیھم  اقامت  یبوستانھا
: در یعنی » است  فراھم  آنان  یبخواھند برا  آنجا ھر چهاست، در   روان«

واحد   آن  کیدر   لفکت یو ب  شان، خالص یھا و آرزوھا خواست  ماندگار، ھمه  یھا بھشت
  پاداش  گونه نیرا ا  انیخدا متق«گردد  یا میو مھ  آماده  شان برای  شانیھا مجرد اشت  به
  دوزخ ورود به  موجب  هک  یو گناھان  کاز شر  هکھستند   یسانک  ھمه  انیمتق »دھد یم

 زند.یپرھ یاست، م
 د:یفرما یم  خبر داده  احتضارشان  در ھنگام  انیمتق  از حال  یتعال  حق  سپس

ِيَن َ�َتَوفَّاُهُم الَْمَ��َِكُة َطّيِبِ�َ ﴿ َ�ُقولُوَن َسَ�ٌم َعلَيُْ�ُم ادُْخلُوا اْ�َنََّة بَِما ُكنْتُْم  ا�َّ
 .]۳۲[النحل:  ﴾٣٢َ�ْعَملُونَ 

 ای، کاز شر »ندکپا  هک یرند درحالیگ یرا م  شان جان  فرشتگان  هک  یسانک  ھمان«
  افتیدر  به  هک آن  سبب  ا شادمانند بهیاست،   کپا  شانیردارھا و گفتارھاکا یارند، کوکین

»  نیبیط«  قیاز مصاد  ھمه  یمعان  نیا  هکدارند.   یو اعتماد راسخ  نیقی  یالھ  پاداش
  سالم  ارانکوکین  بر آن  : فرشتگانیعنی »بر شما باد  ند: سالمیگو یم  آنان  به«  است

 »دیداد یم  انجام  آنچه پاداش  به«ند: یافزا یو م  است  مظھر امان  هک  یند، سالمیگو یم
  به  یو  بعد از مرگ  مؤمن  روح هک  د دانستیبا »دییدرآ  بھشت  به«  عملتان  سبب  : بهیعنی

.  ز استیبھشت، بعد از رستاخ  به  روح و  با جسم  یو  املکشود و ورود  یوارد م  بھشت
با   یسکھرگز   هکد ید اما بدانینک  شهیپ  یدرست و  یراست«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد

مودند: ؟ فرللها ا رسولیشما   یشد: حت  گفته». شد وارد نخواھد  بھشت  به  شیخو  عمل
 ».خود درپوشاند  رحمت  مرا به أ خداوند  هک نی؛ مگر ا من  یحت«

ْمُر َرّ�َِك ﴿
َ
ِ�َ أ

ْ
ْو يَأ

َ
�َِيُهُم الَْمَ��َِكُة أ

ْ
ْن تَأ

َ
ِيَن ِمْن  َهْل َ�نُْظُروَن إِ�َّ أ َكَذلَِك َ�َعَل ا�َّ

�ُْفَسُهْم  َ�بْلِِهمْ 
َ
ُ َولَِ�ْن َ�نُوا �  .]۳۳[النحل:  ﴾٣٣َ�ْظلُِمونَ َوَما َظلََمُهُم ا�َّ

 از  عبارت  هک  نبوت  رانکمن  گر از شبھاتید  یکی  طرح  به  یتعال  حق  هیآ  نیدر ا
  نبوت  یادعا  بر صدق  دادن  یگواھ  یبرا  از آسمان  یا فرشته  شنھاد فرودآمدنیپ
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خود   یمعنا یب  در درنگ »شندک یانتظار نم  افرانک«پردازد:  یاست، م ص  حضرت آن
  نبوت بر صدق  هک یدرحال »ندیآ  شان یسو به  فرشتگان  هک نیجز ا«  نبوتت  قیدر تصد

  نندهک  نک شهیر  هکا، یدر دن  شان بر عذاب »در رسد  پروردگارت  ا فرمانی«دھند   یگواھ
و  فرک در اصرار بر »ردندکرفتار   گونه نیز ایبودند ن  از آنان  شیپ  هک  یسانک«  است  آنان

  آنان  وخدا به«نابود شدند   سرهکید و یدر رس  آنان  به  یالھ  عذاب  و استھزا پس  بیذکت

 و فرود † امبرانیپ  با ارسال  یتعال  را حقیز  عذاب  به  دنشانیوبک  با درھم »ردکن  ستم
 »ردندک یم  خود ستم  به آنان  هکبل«رد ک  تمام  را بر آنان  ش، حجتیخوھای  کتاب  آوردن

 بودند.  فر سزاوار آنک  سبب آنھا به  هکفرود آورد   را برآنان  یزیچ أ خداوند  هکچرا

َصاَ�ُهْم َسّيَِئاُت َما َعِملُوا وََحاَق بِِهْم َما َ�نُوا بِهِ �َْسَتْهزِئُونَ ﴿
َ
 .]۳۴[النحل:  ﴾٣٤فَأ

و « دیرس  آنان  به  بدشان  فر اعمالیک: یعنی »دیرس  آنان  ردند بهک  هک  یگناھان  پس«
: یعنی »ردندک یم استھزا  آن  به  آنچه«شد   ر نازلیطور فراگ به  و بر آنان » را فراگرفت  آنان
 فرود آمد.  آنان پنداشتند، بر یم  را مسخره  ردند و آنک یاستھزا م  بدان  هک  یعذاب

ُ َما َ�َبْدنَا ِمْن ﴿ ُ�وا لَْو َشاَء ا�َّ َ�ْ
َ
ِيَن أ ٍء َ�ُْن َوَ� آبَاُؤنَا َوَ� َوقَاَل ا�َّ ُدونِهِ ِمْن َ�ْ

ءٍ  ْمَنا ِمْن ُدونِهِ مِْن َ�ْ ِيَن ِمْن َ�بْلِِهمْ  َحرَّ َ�َهْل َ�َ الرُُّسِل إِ�َّ اْ�ََ�ُغ  َكَذلَِك َ�َعَل ا�َّ
 .]۳۵[النحل:  ﴾٣٥الُْمبِ�ُ 

 در نبوت  راد طعنیا  یبرا» جبر»  هینظر  بر صحت  هیکت  نبوت  رانکگر منید  شبھه
 را  یزیچ  چیر از او ھیخواست، غ یگفتند: اگر خدا م«  هکم » انکو مشر«است:  

  م، ھرگز آنیر او را نپرستیغ  یزیتا ما چ  خواست ی: اگر او میعنی » میدیپرست ینم
 اند بوده  کشر  نییو آ  وهیش  نیبر ا  هک » مان  پدران  ما و نه  نه«  میدیپرست یز را نمیچ
 ره،یسائبه، بح  واناتیمانند ح » میشمرد ینم  ز را حرامیچ  چیاو ھ  فرمان  و بدون«

 .١و مانند آنھا را  لهیوص
 ص امبریپ  : اگر آنچهیعنیبود.   در نبوت  راد طعنیسخن، ا  نیاز ا  شان ھدف  البته

او   هک  ییزھایچ  میتحر  و منع أ ر خدایغ  پرستش  خواند ـ از منع یفرام  بدان
 بود،  خواسته أ خدا  هک  آنچه  خالف  نا از ما ھمیقیبود،  یم  ـ حق  است  نساخته  حرام

  ر او راپرستشیما غ  هکبود   رفته  بر آن  یتعال  حق  تیمش  صورت  را در آنیزد ز یسر نم

                                           
 ».۱۰۳ مائده/«  سوره  کنید به  نگاه -١
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  هک  ابد وآنچهی یم  او بخواھد تحقق  و قطعا آنچه  مینشمر  او را حرام  و حالل  ردهکن
او   و حالل  قرارگرفته  ما مورد پرستش  ر او از جانبیغ  یوقت  ابد. پسی ینم  خواھد تحققن

  مراد و موافق  مطابق رد ماکعمل  نیا  هک  است  بر آن  لیخود دل  نیشده، ا  دهیگردان  حرام
 باشد. یاو م  تیبا مش
  آن به  سبحان  یخدا  یرضا  لیرا در خود، دل  کآنھا وجود شر  هکبود   گونه نیبد

و  تیمش  انیو م  ستین  یراض  فر بندگانشک  به  سبحان  یخدا  هک یشمردند درحال
  ھمه هک یدر حال  اوست  تیمش  به  یھست  رهیز در دایچ  ھمه  یعنی.  است  فرق  شیرضا

ا رض  انیم  هک یدارد، درحال  تالزم  با ھم  شیامر و رضا  پس  ستیاو ن  یامر و رضا  ز بهیچ
و   انسان  تیمسؤول با أ خداوند  تین، مشیوجود ندارد. بنابرا  یتالزم  چیھ  تشیو مش

او بر   و اراده  اوست  اراده  بر وفق  یتعال  حق  را قدرتیندارد ز  یمنافات  چیھ  یار ویاخت
  دانسته  در ازل أل  یخدا ! ی. بار نندهکاجبار  نه  است  نندهک  شفک  و علم  علمش  وفق
  اش یازل  علم  به  یو  اراده  رد، سپسکخواھد   و چنان  نیچن  سک  ـ مثال ـ فالن  هک  است
  ا بهھ نیاز ا  کی چیھ  یآورد ول یم  تیفعل عرصه   را به  آن  رد و با قدرتشیگ یم  تعلق
 . ستین ارک  آن  بر انجام  یسک  ردنک مجبور  یمعن

 م،یردکر کذ  یو  بر علم  یالھ  اراده  شدن  مترتب  در باره  آنچه  هک  است  یگفتن
  یھا اسیمانند مق  یا یزمان  بیترت  چیھ  در ازل  بود و گرنه  هیقض  میتفھ  یفقط برا

 ردهک  اراده  در آن  و ھم  داشته  علم  در ازل  ھم  یتعال  ، حق نیوجود ندارد بنابرا ما
 . است 

 زین  را آنانیفر زک  فیھا و طوا از گروه »بودند  از آنان  شیپ  هک یسانکردند ک  نیچن«
  به † یو  امبرانیدند و با پیگردان  او را حرام  حالل  آورده  کیشر أل  یخدا  به

ار کآش  ا جز ابالغیآ  یول«را مورد استھزا قرار دادند   شانیا  ردهک  ز و مجادلهیناروا ست
در   شیخو  باطل  یفار در پندارھاک: یعنی »؟ است  امبرانیپ  برعھده  یگریز دیچ

  شانیھا یردارکفر و بدکو   کشر  خداوند متعال  هک  ستین  را چنانیاشتباھند ز
 وجه  نیتر سخت  ھا را به روش و  اعمال  گونه نیا  هکباشد بل  ار قرار ندادهکرامورد ان

  یرا در ھر امت  یامبرانی، پقیحقا  میتفھ  یو برا  ار قرار دادهکو ان  وھشکمورد ن 
 اند اما داده  انجام  مالکو   تمام  خود را به  تیمأمور  امبرانشیو پ  دهیگردان  مبعوث
  مردم  هکندارند   فهیوظ  امبرانیو پ  بر آنان  نه  است أ بر خدا  شانیھا امت  حساب

 مجبور گردانند.  مانیبر ا را



 ٣٩٩  سوره نحل

  تکحر و أ خداوند  تی؛ مش امر مرتبط است دو  به  و عقاب  ه: ثوابک نیا  خالصه
ارشاد و   تیھدا ؛ است  ز بر دو نوعین أ خداوند  تی. و ھدا یا نابودی  نجات  یسو به  بنده

  هک، یتعال  حق  یاریو  قیتوف  تینند و ھداک یم  امیق  بدان † امبرانیپ  هک، یرھنمون
 . است  رفتار خود بنده  به  وابسته  نیا

اُغوَت  َولََقدْ ﴿ َ َواْجتَنُِبوا الطَّ ِن اْ�ُبُدوا ا�َّ
َ
ٍة رَُسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

فَِمنُْهْم َمْن َهَدى  َ�َعثَْنا ِ� ُ�ّ
َ�لَةُ  ْت َعلَيْهِ الضَّ ُ َوِمنُْهْم َمْن َحقَّ رِْض فَا�ُْظُروا َكيَْف َ�َن َ�قِبَُة  ا�َّ

َ
فَِسُ�وا ِ� اْ�

 َ�ِ�  .]۳۶[النحل:  ﴾٣٦الُْمَكّذِ
آنان،  بر  حجت  برپاداشتن  یبرا » میختیرا برانگ  یامبریپ  یھر امت  انیدر م  نهیھرآ و«

ـ  أ للهبجز ا  ی: ھر معبودیعنی »دیزیبپرھ  د و از طاغوتیخداوند را بپرست  هک«ام: یپ  نیبا ا
 د.ینک  کند ـ ترک یم  دعوت  یگمراھ  یسو به  هکرا   یسکو ھر   اھن، بتکطان، یمانند ش

د: یفرما یم  قرار داده  آن  درست  را در چارچوب  تیمش  موضوع  یتعال  حق  سپس
فرستاد   شانیسو به را  امبرانشیپ أ خداوند  هک  ییھا امت  : از آنیعنی » پس، از آنان«
از   و اجتناب  شیخو دیو توح  حق  نید  یسو به »ردک  تیخدا او را ھدا  هکبود   یسک«

و از «  تیھدا  نیا  یبرا  یو  یستگیرا و شا  تیھدا  نیا  یخود و  انتخاب  سبب  طاغوت، به
  یاصرار و  سبب  شد، به  و الزم  : واجبیعنی »شد  ثابت  یبر و  یگمراھ  هکبود   یسک  آنان
  هک یدر حال  یگمراھ  یبرا  یو  استحقاق اتیو نھا  و روش  راه  نیا  فر و عناد و انتخابکبر 

ند، یگو  کیاو را لب  و دعوت  ردهک  را اطاعت أل  یخدا  فرمان  هکبود   نیآنھا ا  ذمه  واجب
را  ـ  اد شدهی  ـ مانند حجت  یا هیپا یب  یھا و حجت  رو آورده  ز و جدالیست  به  هک نیا  نه

را فقط   تیند اما ھداک یامر م  مانیا  را به  یھمگ  ن، خداوند متعالیبنابرا شند.ک  شیپ
  ھمگان  یرا برا  تیرا اگر او ھدایز  ھمه  یبرا  ند نهک یم  اراده  یبعض  یبرا

 شد. یافر نمک  یسکگر یداشت، د یم  اراده
  یعنیاست،   یمنتف  یتعال  حق  فر در حقک»  یعیتشر  تیمش«ه: ک نیا  خالصه

فر کرا از   مردم  امبرانشیپ  را او بر زبانیباشد ز یفر نمکبر   یتعال  ھرگز مراد حق
فر کبر   از مردم  یبعض  دادن  نیکبر تم  یو»  یونک  تیمش«. اما  است  ردهک ینھ

  است  یامر  نیا  یول  است  ثابت  خودشان  اراده  محض  به  شان برای  آن  ردنک ومقدر
و   حجت  آنان  یبرا  یونک  تین، مشیا بنابر  ستیفر نکآنھا بر   نندهکاجبار  هک

 تواند. ینم  بوده  یزیدستاو
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  فرجام  هکد یو بنگر«ز یآم عبرت  یریس  به »دینکر یس  نیدر زم  پس«
در  » است  بوده  چگونه«مانند عاد و ثمود   نیشیپ  یھا از امت » نندگانک  بیذکت

  هکد یابی ید و در مینک یم  را مشاھده  از آنان  مانده یبرجا  یھا رانهیو  هک  است  ھنگام  آن
 . است  دهیانجام  ارشانیدار و د  یو خراب  خودشان  ینابود  به  ارشانکآخر 

َ َ� َ�ْهِدي َمْن يُِضلُّ ﴿  ﴾٣٧َوَما لَُهْم ِمْن نَاِ�ِ�نَ  إِْن َ�ْرِْص َ�َ ُهَداُهْم فَإِنَّ ا�َّ
 .]۳۷[النحل: 

 را  شان یاو گمراھ  چنانچه  هکدھد  یخبر م ص  امبرشیپ  به أ خداوند  سپس
ندارد:   حالشان  به  یسود  چیھ  آنان  تیبر ھدا  یو  اقیو اشت  باشد، حرص  داشته  اراده

، یرا بخواھ  تشانیھدا ات، مجدانه  وششکو   و با تالش » یباش  صیحر  آنان  تیاگر بر ھدا«
  یخدا: مسلما یعنی »ندک ینم  تیشود، ھدا یم  گمراه  هکرا   یسکخداوند   هک«سود   چه

  شیاز پ  اش یگمراھ  به  یتعال  حق  مکو ح  ردهک  را انتخاب  یگمراھ  هکرا   یسک  سبحان

) را  ضلياء (ی  هک  است  یمتواتر  قرائت ،یمعن  نیا  لیند. دلک ینم  تیاست، ھدا  گذشته

  سبب  ند ـ بهک  گمراه أ را خداوند  هکاست: ھر  نیا  یگر معنید  یقول داند. به یم  مفتوح
و «آورد   راه  تواند او را به ینم  سک  چیـ ھ  است  یگمراھ  او از اھل  است  دانسته  هک آن

  ردهک  شان گمراه أ خدا  هک یسانک  تیبر ھدا  هک » ستین  ینندگانک  یاری  چیرا ھ  آنان
 دھند.  نصرت  عذاب  ردنک  آنھا را با دفع ایدھند،   شان یاری  است

قَْسُموا ﴿
َ
ْ�َمانِِهمْ َوأ

َ
ِ َجْهَد � ُ َمْن َ�ُموُت  بِا�َّ ا َولَِ�نَّ  َ� َ�بَْعُث ا�َّ بََ� وَْعًدا َعلَيْهِ َحقًّ

ْ�َ�َ ا�َّاِس َ� َ�ْعلَُمونَ 
َ
 .]۳۸[النحل:  ﴾٣٨أ

 » شانیسوگندھا  نیتر مکو با مح«بود:   نیا  نبوت  رانکمن  گر از شبھاتید  یکی
اد یخدا سوگند   به« سوگندھا  نیتر  خود با سخت  وششک  و تمام  قوت  : با تمامیعنی
ـ   آنان  هک یحال در »زدیانگ یبرنم«  از بندگانش »ردیم یم  هکرا   یسکخدا   هکردند ک

سوگند   خداوند متعال  دروغگو بودن خود بر  یسوگندھا  نیـ با ا  شدشانکخدا ب
ش، یسوگندھا  نیتر مکا با محند، قطعکاد ی سوگند أ خدا  نام بهھرکس  و خورند! یم

 . است  ردهکاد یسوگند 
  است  چنان  نه«ند: ک یرد م  اش فرموده  نیرا با ا  شان پندار باطل  نیا  یتعال  حق  پس

  حق  به  هک  یا وعده  است  نیا«زد یانگ یرا برم  آنان  طور حتم  : او بهیعنی »ندیگو یم  هک
  یول«رساند  یم  انجام  را به  ا آناو قطع  پس  ستین  در آن  یخالف  چیو ھ » اوست  برعھده



 ٤٠١  سوره نحل

  مجدد، بر حق ختن یو برانگ  اتیح  اعاده  هکرا   قتیحق  نیا »دانند ینم  شتر مردمیب
خود   هیاول  اتیح  معجزه از  تیثرکا  نیرا ایندارد ز  ییو دشوار  است  و ساده  سھل  یعالت

ھرگز با   قدرت  نیا  هک نیا و  یالھ  از قدرت  آنان  هک  یطور  اند... ھمان ردهک  غفلت
 اند. ردهک  ز غفلتیشود، ن  سهیتواند مقا ینم  یبشر  یروھایو با ن  یبشر  تصورات

ُهْم َ�نُوا ﴿ َّ�
َ
ِيَن َ�َفُروا � ِي َ�ْتَلُِفوَن �ِيهِ َوِ�َْعلََم ا�َّ َ لَُهُم ا�َّ [النحل:  ﴾٣٩َ�ذِ�ِ�َ ِ�ُبَّ�ِ

۳۹[. 
 را  امتیز اجساد در روز قیدر معاد و رستاخ  شیخو  متکح  یتعال  حق  سپس

 تا  زدشانیانگ ی: قطعا برمیعنی »ندک  انیب  آنان  یتا برا«د: یفرما یرده، مک  یادآوری
  هک.  حق  نیامر د  قتیاز حق »دارند  اختالف  را در مورد آن  آنچه«ند ک  روشن  شان برای

و   سبحان  یخدا به »اند افر شدهک  هک  یسانکو تا «  است  امر، با مؤمنان  نیدر ا  اختالفشان
و   در جدال »اند بوده آنھا خود دروغگو  هکبدانند «اند  گشته  بعد از مرگ  یر زندگکمن
 رندیم یم  هکرا  یسانکه: (خداوند ک  شان سخن  نیبا ا  بعد از مرگ  ار بعثکان

را   وامش  یاز و  یمسلمان  هک  یکمشر  شخص  هکدر م  هک . چنان] قبل  هیآ[زد) یانگ یبرنم
از تو   را بعد از مرگم آن  هک  دوارمیام«بود:   گفته  سخنانش  انهیاو در م  بود و به  خواسته
». زدیانگ یمنرند مجددا بریم یم  هکرا   یسانکخداوند «ه: کرد کاد ی، سوگند » بازستانم

 بود.  واقعه  نیز ھمی) ن۳۸(  هیآ  نزول  سبب

ْن َ�ُقوَل َ�ُ ُ�ْن َ�َيُكونُ ﴿
َ
َرْدنَاهُ أ

َ
ٍء إِذَا أ َما قَْوُ�َا لَِ�ْ  .]۴۰[النحل:  ﴾٤٠إِ�َّ

  قدرت  انیب  به  یمجدد بر و  و بعث  اتیح  اعاده  سھولت  انیبعد از ب  یتعال  حق  سپس
ما   فرمان« د:یفرما یو م  پرداخته  ییجاد ابتدایا  تیفیک  انیز و بیچ  خود بر ھمه  مطلقه
  شو پس م: موجودییگو یم  آن  به  هک  ستین  نیجز ا  میا ردهکرا   اش اراده  هک  یزیچ  درباره

 ».شود یموجود م  درنگ یب

ِ مِْن َ�ْعِد َما ُظلُِموا َ�َُبّوَِ�نَُّهْم ِ� ﴿ ِيَن َهاَجُروا ِ� ا�َّ �َْيا َحَسَنةً َوا�َّ ْجُر اْ�ِخَرةِ  ا�ُّ
َ
َوَ�

 ُ�َ�ْ
َ
 .]۴۱[النحل:  ﴾٤١لَْو َ�نُوا َ�ْعلَُمونَ  أ

  یاری  : در راهیعنی »خدا  در راه«  نهیمد  یسو به  هکاز م »ردندک  ھجرت  هک یسانکو «
  ستم  آنان بر  هک بعد از آن«  است  ار و خانوادهید  ک. ھجرت: تر و طاعتش  یو  نید  دادن

  را اھلیگرفتند ز قرار  و اھانت  نجهکمورد ش أ خدا  در راه  هک : بعد از آنیعنی» شد
ـ   از آنان  یتعداد  هکدادند تا بدانجا  یو آزار م  نجهکرا ش  از مسلمانان  یگروھ  هکم

از   نآوردند و چو  زبان خواستند، بر یم  از آنان  انکمشر  هکرا   یسخن  ـ ھمان  ناخواسته
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  یجا  کین  ییسرا  ا بهیدر دن را  آنان  البته«ردند ک  ھجرت  هکبرداشتند، از م  دست  شانیا
بر   شانیالیاست  وسپس  نهیمد  به  مؤمنان  آوردن مراد: فرود  یقول  به » میدھ یم

  ییو ثنا  شیستا  عالوه و به  شھرھاست  قلمروھا و گشودن  گر با فتحید  ییھا نیسرزم
  بینص  هک  است  یماند و افتخار و شرف یم  یباق  شان برای  بعد از آن  هک  است

بزرگتر «  در آخرت  اعمالشان : پاداش یعنی»  آخرت  ا پاداشو قطع«شود  یم  فرزندانشان

اگر «آوردند   دست ا بهیدر دن  ادشدهی  یوکین  یھا از بھره  مھاجران  هک  از آنچه » است
  چه  مھاجران  هکدانستند  یرا م  قتیحق نیستمگر ا  گروه  : اگر آنیعنی »دانستند یم

 دند.یورز یم  مبادرت ھجرت   ا بهدارند، قطع  یبزرگ  و مرتبه  مقام
  ھجرت را بایند زک یم  بیترغ أ خدا  در راه  ھجرت  ر فشار را بهیز  مؤمنان  هیآ  نیا
 رومند شد.ین  اسالم  هکبود 

 س  از صحابه  تن  شش  درباره  هیآ  نید: ایگو یم  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس ابن
 آزاد  بردگان  هکر یو جب  ب، بالل، عمار، خباب، عابسیبودند از: صھ  عبارت  هکشد   نازل
  ھجرت  سرانجام قرار گرفتند تا  نجهکمورد ش  شان دهیخاطر عق بودند و به  شیقر  شده

  کینزد  یگروھ  هکشد   نازل  حبشه  به  مھاجران  درباره  هیآ  نید: ایگو یم  ردند. اما قتادهک
  یـ جا  نهیدر مد  یعنیو ـ کین  یرا در سرا  شانیا أل  یخدا  بودند و سپس  تن ھشتاد  به

 . است  حیصح  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  قتاده  تید: روایگو یم  هیعط داد. ابن

وا َوَ�َ ﴿ ِيَن َصَ�ُ ُونَ ا�َّ  .]۴۲[النحل:  ﴾٤٢َرّ�ِهِْم َ�َتَو�َّ
 »و«  ھجرت  یھایو دشوار  یو بر تلخ  انکمشر  یبر آزارھا »ردندکصبر   هک  ھمانان«

صبر و   هکاز آنجا   . پس شیامور خو  در تمام »نندک یم  لکتو  بر پروردگارشان«ا مخصوص
ر یخ  به  عاقبت  ا و آخرتیدنرا در   شانیا أل  یشد لذا خدا  جمع  ھر دو در آنان  لکتو

 د.یگردان

رَْسلَْنا ِمْن َ�بْلَِك إِ�َّ رَِجاً� نُوِ� إَِ�ِْهمْ ﴿
َ
ْهَل اّ�ِْكرِ إِْن ُكنُْتْم َ�  َوَما أ

َ
لُوا أ

َ
فَاْس�

 .]۴۳[النحل:  ﴾٤٣َ�ْعلَُمونَ 
  سبب  انیدر ب » میم، نفرستادیردک یم  یوح  شانیبد  هکرا   یاز تو جز مردان  شیو پ«
  سبحان  یخدا گفتند: یم  هکشد   نازل  شیپندار قر  نیدر رد ا  هیآ  نیاست: ا  آمده  نزول

  د از اھلیدان یاگر نم  پس«بفرستد   یامبریبشر پ  از جنس  هک  است  بزرگتر و واالتر از آن
  سؤال  تابک  اھل د از مؤمنان یدان یاگر خود نم ! انکمشر  ی: ایعنی »دینک  ر سؤالکذ
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اند و  بشر بوده  از جنس  یالھ  امبرانیپ  تمام  هکشما خبر خواھند داد   به  را آنانید زینک
  قیرا زودتر تصد  د، سخنشانیدار  تابک  با اھل  هک  یا روابط دوستانه  شما نظر به

 . است  غافالن  یبرا  یپند و اندرز  تابکرا ید زینام» رکذ«را   تابکد. ینک یم

ُ�رِ ﴿ َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِْهْم َولََعلَُّهْم  بِاْ�َّيَِناِت َوالزُّ نَْزْ�َا إَِ�َْك اّ�ِْكَر ِ�ُبَّ�ِ
َ
َو�

ُرونَ   .]۴۴[النحل:  ﴾٤٤َ�َتَفكَّ
 ھا و برھانھا، و زبر: نات: حجتی. ب میفرستاد »و زبر  ناتیبا ب«را   امبرانیپ  آن

  ھم و  تابک  ھم  قرآن  را. البته  : قرآنیعنی » میتو فرود آورد  یسو ر را بهکو ذ«  تابھاستک
و   و افعال  با سخنان » ینک  انیب«  شان یھمگ » مردم  یتا برا«  است  حال، معجزه  نیدر ع

از   تابک  نیدر ا » است شده  نازل  آنان  یسو را به  آنچه«  ات زهیکپا  رتیو س  سنت  مجموعه
 ھا و ھشدارھا. هو مژد  یشرع  امکاح

 است، ص امبریپ  یھا تیمأمور  نیاز مھمتر  تابک  نییتب  هک  میابی یدرم  هیآ  نیاز ا
ر یو تفس  انیب ص  حضرت  آن  و احوال  افعال، اقوال  تمام  هک  است  سبب  نیبد
  ستین  املک  سنت  فھم  تاب، بدونک  فھم  هک  است  سبب  نیز بدیباشد و ن یم  یالھ  تابک
  ردهک  شهیو اند  تأمل  قرآن  ی: در ھشدارھایعنی »نندکر کتف  آنان  هکتا باشد  و«

ر کتف  جمله، بر لزوم  نیرند. ایجه، پند و اندرز بگیار اندازند و در نتک  را به  ارشانکواف
 ند.ک یم  داللت  قرآن  خواننده  یبرا

ْن ﴿
َ
ّيَِئاِت أ ِيَن َمَكُروا السَّ ِمَن ا�َّ

َ
فَأ

َ
�َِيُهُم الَْعَذاُب مِْن أ

ْ
ْو يَأ

َ
رَْض أ

َ
ُ بِِهُم اْ� َ�ِْسَف ا�َّ

ُخَذُهْم ِ� َ�َقلُّبِِهْم َ�َما ُهْم بُِمْعِجزِ�نَ  ٤٥َحيُْث َ� �َْشُعُرونَ 
ْ
ْو يَأ

َ
ُخَذُهْم َ�َ  ٤٦أ

ْ
ْو يَأ

َ
أ

 .]۴۷-۴۶-۴۵[النحل:  ﴾٤٧َ�َوٍُّف فَإِنَّ َر�َُّ�ْم لََرُءوٌف رَِحيمٌ 
  رسول  یذایا  در جھت  یپنھان  و تالش  یبا سع »دندیشیبد اند  یرھاکم  هک  یسانکا یآ«
و   اھلش با  یو دشمن  اسالم  ردنک اثر یدر ب  یگر لهیاصحابشان، ح  یذای، اص خدا

فساد  به  ردنک یسع ر:ک. مص امبریپ  قیاز تصد  مردم  ردنک  منحرف  یبرا  توطئه
  نندگانکرکم ن یا ایآ ! یبودند. آر  هکم  نندگان، مردمکرکم  نیو ا  است  یطور پنھان به
 رد:یرا فرو گ  ز آنانیچھار چ  نیاز ا  یکی » هک نیاند از ا دهش  منیا«

 را فرو برد؟  قارون  هک چنان »فرو برد  نیرا در زم  خدا آنان«اول: 
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 غافلند  از آنامال کزنند و  ینم  : حدسیعنی »دانند ینم  هک  ییجا  ا از آنی«دوم: 
 انگار  دروغ  یھا گر امتیلوط و د  با قوم أ خداوند  هک چنان »دیایب  برآنان  عذاب«

 رد؟ک  نیچن
در   شان و برگشت  ھا و رفت در سفرھا و تجارت » و آمدشان  رفت  ا در حالی«سوم: 

  چیھ  لهیوس به  هکد بدانند ی: بایعنی »ستندین  نندهکعاجز  رد؟ پسیرا بگ  آنان«و روز   شب
 ستند.ین  شده  ا بازداشتهی  زندهیگر  ، از عذابیبانیو پشت  مدافع  یروین

  هک اند  شده  منیا ای: آیعنی »ردیاند فروگ  زده  وحشت  هک  یرا در حال  ا آنانی«چھارم: 
  نانآ  مرگ ای  شدن شتهکآنھا بر اثر   ردنک  مکا بعد از ی، ینابود  قرائن  دارشدنیبعد از پد

  مکشوند و   فروگرفته  یو نواح  از اطراف  کاند کاند  هک یطور  رد بهیفروگ  عذاب  را به
 د؟یفرود آ  عذاب  شان یبر ھمگ  بارهکی  سرانجام  هک نیگردند تا ا

 ریرد: در تفسک  سؤال س  بر منبر از اصحاب س عمر  یروز  هک  است  شده  تیروا

﴿ ٰ ُخَذُهۡم َ�َ
ۡ
ۡو يَأ

َ
  نیماندند. در ا  تکسا س  د؟ اصحابییگو یم  چه ]۴۷[النحل:  ﴾َ�َوُّٖف أ
  ما نازل  شیو گو  لھجه  به  هیآ  نیو گفت: ا  برخاست»  لیھذ»  لهیاز قب  یرمردیپ اثنا

و   ھمانا پروردگار شما رئوف«.  یجیتدر  شدن  مکو   تنقص  یعنی  ؛ تخوف است  شده
و   رأفت  یاز رو  هکند بلک ینم  شتاب  عذاب  لذا بر فرودآوردن » است  مھربان
از   یرویو پ  ر و توطئهکز از میشما ن  هک  سزاوار است  دھد پس یم  تان مھلت  یمھربان

 د.یبردار  دست  طانیش

 ِظَ�ُ�ُ َعِن اْ�َِم�ِ ﴿
ُ
ٍء َ�َتَفيَّأ ُ مِْن َ�ْ َولَْم يََرْوا إَِ� َما َخلََق ا�َّ

َ
ِ  أ ًدا ِ�َّ َما�ِِل ُسجَّ َوالشَّ

 .]۴۸[النحل:  ﴾٤٨َوُهْم َداِخُرونَ 
  دهیخدا آفر  هک«و مانند آنھا   ھا و درختان وهک  چون » ییزھایچ  ا بهیآ«

  جانب  کیآنھا از   یھا هی: سایعنی »گردد یآنھا م  یھا هیسا  چگونه  هکاند  ستهیننگر  است
ند، ک یم  تکحر  آرام  آرام  هک  است  حالت  نیروز بر ا  اولند، در ک یم  لیگر مید  جانب به

: از یعنی » چپ و از جانب  راست  از جانب«گردد  یگر باز مید  یحالت  در آخر روز به  سپس
 أ للها  یبرا  هیسا  هک ی:درحالیعنی »خداوند  یبرا  نانک سجده«  و چپ  راست  ھر دو جانب

  یتعال  حق  زھا بر طاعتیچ  ھمه  سرشت  هک  د دانستیبا ن،یا . بنابر است  نندهک  سجده
  ردهک  اراده  خداوند متعال  هکھستند   گونه ھمان  یھست  یھا دهیرا پدیز  شده  قرار داده

  سجده أل  یخدا  یز برایچ  د ھمهیخورش  زوال  د: در ھنگامیگو ی. مجاھد م است
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و خوار   فروتن  یتعال  حق  یبرا  هک یدرحالنند ک یم  : سجدهیعنی » فروتنانه«ند ک یم
  جمادات  سجده  نیا  هک  است  یاند. گفتن نھاده  وتذلل  تواضع  کخا اند و سر بر شده

 د:یگو یم  سخن  جانداران  سجده از  یتعال  حق  است، سپس

رِْض ِمْن َدابٍَّة َوا﴿
َ
َماَواِت َوَما ِ� اْ� ِ �َْسُجُد َما ِ� السَّ لَْمَ��َِكُة وَُهْم َ� َوِ�َّ

ونَ   .]۴۹[النحل:  ﴾٤٩�َْسَتْكِ�ُ
  آن  یرو بر  هک » از جنبندگان  است  نیدر زم  و آنچه«  یھمگ » در آسمانھاست  و آنچه«

و   یفروتن  گانهیتا و کی  یاو  ی: فقط برایعنی »نندک یم  خدا سجده  یبرا«جنبند  یم
 . رشیغ  یبرا  نند نهک یاد میانق

  نیزم  ز ھمچونین  در آسمان  هکشود  یم  دهیفھم  نیچن  هیظاھر آاز 
 وجود  از احتماالت  در عصر ما، سخن  هک  است  یوجود دارند. گفتن  یا زنده  موجودات

  توان یم در آنھا،  یا زنده  موجودات  شفک  رود و بر فرض یار میگر بسید  در اجرام  اتیح
 . دانست  مهیرک  هیآ  نیا ریتفس  یرا در راستا  شفک  نیا

  از عبادت »نندک ینم  یشکگردن  نند و آنانک یم  ز سجدهین  و فرشتگان«
 او.  یبرا  ردنک  و از سجده  پروردگارشان

 .]۵۰[النحل:  ﴾٥٠۩يُۡؤَمُرونَ  َما َو�َۡفَعلُونَ  قِِهمۡ َ�َافُوَن َر�َُّهم ّمِن فَوۡ ﴿
 از  فرشتگان  یعنیفوقھم:   من »ترسند یش میخو  از فوق  از پروردگارشان«

 مسلط  شیخو  مطلق  و غلبه  با سلطه  شانیاو بر ا  هک یترسند در حال یم  پروردگارشان
مأمور   بدان  هک  آنچه«ر شد کذ  هک ییزھایچ  ا تمامیفرشتگان،  »دھند یم  و انجام«  است

نند، ک یم  سجده أل  یخدا  یاء برایاش  ھمه  ھرگاه  . پس أل  یخدا  از اطاعت »شوند یم
 .ند؟!یآ یدرنم  عانیمط  کدر سل  انکمشر  نیگر چرا اید

ُ ٱ ۞َوقَاَل ﴿ ْ َ� َ�تَِّخُذوٓ  �َّ � ثۡ ٱ إَِ�َٰهۡ�ِ  ا َما ُهَو إَِ�ٰ  نَۡ�ِ ٰيَ  َ�ِٰحدٞ  هٞ إِ�َّ [النحل:  ﴾٥١َهُبونِ رۡ فَٱ فَإِ�َّ
۵۱[. 

 پندار خود دو  ھا به یثنو  هک چنان »دیریخود نگ  یو خداوند فرمود: دو معبود برا«
  ییخدا او  هک  ستین  نیجز ا«را   ظلمت  ینور و خدا  یرند؛ خدایگ یم  تیعبود  خدا را به

 أ للها به  یعنیواحد   یخدا  کی  به  تیالوھ  هکند ک ید میکتأ  سپس » است  گانهی
  د، آنیبترس دیبا یم  یزی: اگر شما از چیعنی »دیبترس  تنھا از من  پس«باشد:  یمنحصر م

 . ر منیغ  نه  ھستم  ز فقط منیچ
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 و  ترس  انسان  در قلب  ستیز نیجا  هک  مینک یم  برداشت  نیچن  مهیرک  هیاز مفاد آ
  یبشر  و سرشت  عتیطب  مکح  به  باشد و ھرگاه  وجود داشته أل  یر خدایاز غ  یھراس

 ند.ک  را از خود دفع  د آنید آمد، بایدر نھاد او پد  یترس  نیچن

َ�ٰ ٱَما ِ�  ۥَوَ�ُ ﴿  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ
َ
ۚ  ّ�ِينُ ٱَوَ�ُ  �ِض ۡ� َ�َغۡ�َ  َواِصًبا

َ
ِ ٱ أ  .]۵۲[النحل:  ﴾٥٢َ�تَُّقونَ  �َّ

و «  یبندگ و در  نشی، در آفرکدر مل » اوست  است، از آن  نیدر آسمانھا و زم  و آنچه«
ز ین«شود  ینم  لیھرگز زا  هک  میو دا  اد خالص، ثابتیانقو   نید  یعنیا: واصب »داریپا  نید

  مطاع  مرجع  چین، ھی. بنابرا اد استیو انق  و اخالص  طاعت  یمعن  ن: بهید » اوست  ازآن
ا ی  ا با زوالی شود؛ یم  قطع  یدر زمان  یاز و  اطاعت  نیا  هک نیمگر ا  ستین  ییو فرمانروا

  یریناپذ طور زوال اد بهیو انق  اخالص و  طاعت  هک چرا أ اش، بجز خداوند یامکبا نا
 أ للهر ایغ  یسانکا از ی: آیعنی »د؟یترس یم ر خدایا از غیآ  پس«دارد   دوام  شیبرا  شهیھم

دارند،  قرار  یو نابود  زوال  بیو در سراش اند شده  نھاده  خدا و معبود نام  نام  به  هک
  تنھا از آن  تیربوب و تیالوھ  هکد ینکپروا   ییفقط ازخدا  هکد بلینکن  نید؟ چنیترس یم

 استمرار دارد.  هک  اوست  و اطاعت  اوست

ِۖ ٱ فَِمنَ  َمةٖ َوَما بُِ�م ّمِن ّ�ِعۡ ﴿ ُ�ُم  �َّ ُّ ٱُ�مَّ إَِذا َمسَّ [النحل:  ﴾٥٣ُرونَ  َٔ تَۡ�  هِ فَإَِ�ۡ  ل�ُّ
۵۳[. 

  نعمت ای؛  نعمت » از خداست«  آن  گون گونه  با انواع » با شماست  از نعمت  و آنچه«
  منظور عمل به  یکیر و نیخ  و معرفت  یتعال  حق  از معرفت  است  عبارت  هک  است  ینید
و   یتوانگر  ـ چون  یاخارجی، یا بدنی، یروح  از نعمت  ؛ اعم است  یویدن  ا نعمتی.  آن  به

  است  الزم  بر عاقل  . پس است  سبحان  یخدا  نھا از جانبیا  ھمه  هک...  رهیو غ  یمال  رفاه
  سبحان  یخدا  به  آوردن  کو از شر  ر گزاردهکشھا  نعمت  نیا  را در برابر ھمه  منعم  هک

د ینک یم  و تضرع  یو زار »دینال یاو م  یسو رسد، به  یسخت شما  به  چون  سپس«زد یبپرھ
د یدان یا مرا فطرتیز  یر ویغ  یسو به  ند، نهک  را از شما برطرف  یو سخت  بیآس  آن  هک
، یازمندی، بال، نیماری. ضر: ب بال از شما تواناست  آن  بر دور ساختن  یتعال  فقط حق  هک

 شود. یمتضرر م  از آن  انسان  هک  است  یزیو ھر چ  یقحط

َّ ٱُ�مَّ إِذَا َكَشَف ﴿  .]۵۴[النحل:  ﴾٥٤�ُۡ�ُِ�ونَ  بَِرّ�ِِهمۡ  ّمِنُ�م فَرِ�قٞ  إَِذا َعنُ�مۡ  ل�ُّ
  از شما به  یگروھ  گاه  را از شما برداشت، آن  یسخت  آن  چون  سپس«

  ییخدا  ھا به یاند اما در آسان  پرست گانهیھا  یلذا در سخت »ورزند یم  کشر  پروردگارشان
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 را  کورزند و شر یم  کنھاد، شر  انعام  بر آنان  یو سخت  رنج  آن  ردنک  برطرف با  هک
 . یورز  کشر  است، نه  یرورزکاو سزاوار ش  هک یند، درحالینما یر مکش  نیجانش

﴿ ۡ�َ�ِ ْ ٓ  ُفُروا ْ  َءاَ�ۡيَ�ُٰهمۚۡ  بَِما  .]۵۵[النحل:  ﴾٥٥َ�ۡعلَُمونَ  فََسۡوَف  َ�َتَمتَُّعوا
  استغاثه و  یوزار  ناله  ھمه  آن  : عاقبتیعنی » میداد  آنان  را به  نند آنچهک  یتا ناسپاس«

  فرانکخود، درصدد   یورز کبا شر  آنان  ییست، گوین  یفر و ناسپاسک  نیجز ا  یزیچ
از   در آن  هک  آنچه از »دیمند شو بھره  نونکا«اند   نعمت  آن  بودن  یار الھکو ان  نعمت

  یدیتھد  نید. و اینکب خواھد یم  دلتان  ھر چه  د پسیدار قرار  یتعال  ر حقیغ  عبادت
  یار خود و عذابک  و فرجام  عاقبت » د دانستیخواھ  یزود به  پس«  نیو سنگ  سخت  است

 خواھد آمد. فرود  آخرت  یسرا و در سرا  نیبر شما در ا  هکرا 

ا نَِصيٗبا َ�ۡعلَُمونَ  َ�  لَِما َعلُونَ َوَ�جۡ ﴿ ِ تَٱ َ�ُٰهۡمۗ َرَزقۡ  ّمِمَّ ا لُنَّ  َٔ لَتُۡ�  �َّ  ُكنتُمۡ  َ�مَّ
ونَ   .]۵۶[النحل:  ﴾٥٦َ�ۡفَ�ُ

شعور و  یب  انیخدا  ی: برایعنی »دانند ینم  هک  آنچه  یبرا«  انکمشر »نندک یم  نییو تع«
  انیآنھا ز  هک دانند ینم  انکمشر  هک  آنچه  یا برایستند، ین  شیب  یجمادات  هکخود   نادان

: یعنی » میا داده  یروز  آنان  به  از آنچه  یبینص«نند کب  یتوانند شفاعت ینم  یرسانند ول یم
را از   بیو آس  تا رنج اند ردهک  سبحان  یخدا  بارگاه  به  هک  یا و ناله  یزار  ھمه  بعد از آن

  یا دانند، بھره یآنھا را نم  قتیحق  هک  ینیاطیو ش  جمادات  یسازد، باز برا  برطرف  آنان
  نذر آن  هک  یتا با اموال  است  ردهک  شانیروز  خداوند متعال  هکدھند  یرا قرار م  یاز اموال

  از آنچه  البته  هکخداسوگند   به«ند یجو  تقرب  أل  یخدا  خود به  زعم  نند، بهک یم  بتان

خود   میعظ  ذات  به  یتعال  حق  سان نیبد »شد دیخواھ  دهید، پرسیبافت یبرم  دروغ  به
 قرار خواھد داد.  افترا مورد سؤال و پرسش  نیآنھا را از ا  هکند ک یاد میسوگند 

ِ  َعلُونَ َوَ�جۡ ﴿ ا �َشۡ  َ�َٰنُهۥُسبۡ  َ�ِٰت ۡ�َ ٱ ِ�َّ  .]۵۷[النحل:  ﴾٥٧َتُهونَ َولَُهم مَّ
  فرشتگان گفتند: یم  نانهکو   خزاعه  لیقبا  هک چنان »شوند یم  قائل  یخدا دختران  یو برا«

  یو برا«دھند  یم  او نسبت  ار بهکجفا  گروه  نیا  هک  از آنچه »او  است  منزه«ند یخدا  دختران
  ناخوش  هکرا   آنچه  سبحان  یخدا  ی: برایعنی »دھند یدارند، قرار م  لیرا م  آنچه  خودشان
  است  فرزند منزه  از داشتن  یتعال  حق  هک یدرحال دھند یم  را ـ نسبت  دختران  یعنیدارند ـ 

  بر اساس  هک  است  گونه نیدارند بد یدارند، مقرر م  عالقه بدانھا  هکرا   خود پسران  یاما برا
 دھند. یم  خود اختصاص  به ھا را نیش، برتریپندار خو
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﴿ ِ َحُدُهم ب
َ
َ أ  ٱ�َذا �ُّ�ِ

ُ
اُمسۡ  ُهُهۥَظلَّ وَجۡ  نَ�ٰ ۡ�  .]۵۸[النحل:  ﴾٥٨َكِظيمٞ  َوُهوَ  َوّدٗ

 :یعنی »گردد یم  اهیس  اش شود چھره  داده  تولد دختر بشارت  به  از آنان  یکی  و چون«
افسوس، در  و  اندوه  از اثر ظھور عالئم  است  ا آمدهیدن  به  شیبرا  یدختر  هک  یسک  چھره

  و شدت  خشم از اثر » است  او پر از اندوه  هک یدرحال«شود  یم  و دگرگون  فرورفته  ھم
سازد. بشارت:  ینم ارکرا آش  و آن  داشته  را پنھان  اندوھشو   خشم  نکی، لیسرخوردگ

در   هک  است  یخبر  یمعنا به  شود اما در اصل یم  آور گفته یخبر شاد  عرفا به
 . اندوه  سبب ا بهی  یشاد  سبب  ا بهیرگذار باشد؛ ی) تأث (بشره  چھره  ردنک دگرگون

﴿ ٰ َ  َما ءِ ِمن ُسوٓ  َقۡومِ لۡ ٱ ِمنَ  َرىٰ َ�َتَ� ُ�مۡ  بِهِۦٓۚ  �ُّ�ِ
َ
ٰ  ِسُكُهۥ� مۡ  ُهونٍ  َ�َ

َ
ُهۥ أ َاِب� ٱِ�  يَُدسُّ  ل�ُّ

 ٓ َ� َسا
َ
 .]۵۹[النحل:  ﴾٥٩َ�ُۡكُمونَ  َما ءَ �

از   است  ا آمدهیدن  به  شیبرا  یدختر  هک  یسک  : آنیعنی »شود یم  خود پنھان  از قوم«
  داده  بدو بشارت  آنچه  یاز ناگوار«پوشاند؛  یم  یرو  شود و از آنان یم  بیخود غا  لهیو قب  قوم

  آمده  شیپ  شیتولد دختر برا  سبب  به  هک  یو عار و ننگ  و اندوه  ی: از ناخوشیعنی » شده
د یدو امر در ترد  انیم  وستهیرود و پ یفروم  تأمل  : بهیعنی »دارد  نگاه  یا او را با خواریآ«  است
  سار نگاهکو ان  و انفعال  یبا خوار  دارد، البته  نگاه اگر او را  هکدختر،   داشتن  نگاه  یکی؛  است

  هک نیدر ا »نندک یم  یبد داور  وه، چه«  ردنک گور به با زنده »ندک  پنھانش  کا در خای«دارد  یم
  نسبت خود  را به  دلخواه  و پسران  داده  نسبت  سبحان  یخدا  خود را به  مورد نفرت  دختران

 . و معصوم  گناه یب  دختران  ردنک گور به زنده  بد است  دھند، چه یم
  به  آموخته  را ادب  یباشد و و  داشته  یدختر  سکھر «است:   آمده  فیشر  ثیدر حد

بر او  أل  یخدا  هک  ییھا دھد و از نعمت  مشیتعل  وجه  نیوترکین  ند، بهک  تیترب  یکین
 ».شود یم  دوزخ  آتش از  یا و پرده  حجاب  شیدختر برا  زد، آنیبر  یبرو  ختهیفرو ر

ِيَن َ� يُؤۡ ﴿ وۡ ٱَمَثُل  ِخَرةِ �بِٱ ِمُنونَ لِ�َّ ِ  ءِ� لسَّ ۡ ٱَوِ�َّ  ٱ َمَثُل ل
َ
�ۡ � ٰ  ﴾٦٠ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱَوُهَو  ۡ�َ

 .]۶۰[النحل: 
در   است  یگرید  وجه  نیا » است  زشت  ندارند، وصف  مانیا  آخرت  به  هک  یسانک  یبرا«

  نیتر فیضع : آنھا با انتخاب یعنی! ند!یخدا  دختران  گفتند: فرشتگان  هک  یسانکرد بر 
او   یبرا  یو مثال  اضعف، وصف  مثال  نیسبحان، خواستند تا ا  یخدا  یبرا  دو جنس

  هک  زشت  و مثال  وصف  هکبل  ستین  نی! چن . نه است  شیرا فرزند مانند پدر خویباشد ز
ھا  یزشت  را به  یو  هک  است  یگروھ  است، از آن  سبحان  یخدا  فر بهکو   از جھل  عبارت
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  املک  یازین یاز: ب  است  عبارت  وصف  نیا » خداست  واال از آن  و وصف«نند ک یم  وصف
و «  مالشکو   جالل  گر اوصافیو د  عیوس  ر، علمیفراگ  یاز فرزند و تعلقات، سخا  یو

  است  گانهی  قدرتش  تیو مطلق  مالکدر   هکش، ک: قدرتمند در ملیعنی »زیعز  اوست
  به  یرو  نیباشد، از ا یم  موصوف  نشیو آفر  در صنع  متکح  مالک  و به  است » میکح«

 دھد. یم  مھلت  شیو ستمگر خو  گمراه  بندگان

ُ ٱ يَُؤاِخذُ  َولَوۡ ﴿ ا ِمِهمبُِظلۡ  �َّاَس ٱ �َّ ُرُهمۡ  َوَ�ِٰ�ن َدآبَّةٖ  ِمن َعلَۡيَها تََركَ  مَّ َجلٖ  إَِ�ٰٓ  يَُؤّخِ
َ
 أ

 � َسّ�ٗ َجلُُهمۡ  َجآءَ  فَإِذَا مُّ
َ
َ  َوَ�  َساَعةٗ  ِخُرونَ  ٔۡ �َۡسَ�  َ�  أ  .]۶۱[النحل:  ﴾٦١ۡسَتۡقِدُمونَ �

 نجا،یدر ا  مراد از مردم »ردک یگرفتار م  آنان  ستم  سبب  را به  و اگر خداوند مردم«
  هک  است  شانیادعا  نیا  ھم  یکیفار، ک  ستم  ارانند. از جملهکگنھ  ا تمامیفار ک

  ستمشان  سبب  را به  مردم  سبحان  یاگر خدا ! یند. آریخدا  دختران  بتان
 د:یگو یم  قتاده » گذاشت ینم  یباق  نیزم  یبر رو  یا جنبنده  چیھ«رد: ک یم مؤاخذه 

  یدر رو  هکرا   یجانداران  رد و تمامک  نیچن ÷  نوح  در زمان  سبحان  یخدا«
  یھقیب».  ساخت  کرا ھال  بود ـ ھمه  شده  حمل  یشتکدر   بودند ـ جز آنچه  نیزم

  خودش  د؛ ستمگر جز بهیگو یم  هکد یشن  یاز مرد س  رهیابوھر«ند: ک یم  نقل
 تو  هک  ستین  سوگند چنان أ خدا  فرمود: به  یو  در رد قول  رساند. پس ینم  انیز
  ثیدرحد». رندیم یم  ظالم  ظلم  سبب  خود به  یھا انهیدر آش  مرغان  یحت  هکبل  ییگو یم

  هک  یسانک  ھمه  ند، بهک  را اراده  عذاب  یقوم  به أ خداوند  چون«است:   آمده  فیشر
از آن،   پس  نکیل رسد، یدرم  عذاب )ارکوکیار و نکاز بد  اعم(ھستند   قوم  آن  انیدر م
 ».شوند یم  ختهیخود برانگ  اعمال  ا بر وفقی  تین  براساس  آنان

  یباق  نیزم  یرا بر رو  یگرید  جنبنده  چیو ھ  یر ویو غ  ظالم  یتعال  حق  هک نیا  لیدل
ه: ک  است  نی؛ ا از ھمه  شود نه یصادر م  یفقط از بعض  ستم  هک یگذاشت، درحال ینم

  شوند؛ به یم نابود  ظلمش  یاز شوم  ھم  گرانیو د  انتقام  در چنبره  با گرفتار شدن  ظالم
 ھا. وبندهکا و یاز بال  ر آنیا غی  یسالکخش  لهیوس

  و به  اتیح  یانتھا  وقت  هک » نیمع  یرا تا وقت  آنان«فر یک » نکیل«
  بازپس«  است  امتیا روز قیشان،  عذاب  دنیعاد سررسیا میعمرشان،   دنیسررس

ر یتفس »افتند  شیپ  یساعت  و نه  پس  یساعت  فرارسد، نه  شان اجل  چون  پس اندازد یم
 . گذشت»  اعراف«  ) از سوره۳۴ هیجمله، در (آ نیر اینظ
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فرارسد،   اجلش  هکرا   یزیعمر چ أ خداوند«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد
  فرزندان  لهیوس  بر عمر، به  افزودن  هک  ستین  نیاندازد و جز ا یر نمیتأخ  به
بعد از   را آنانیدارد ز یم  یارزان  اش بنده  را به  آنان أ خداوند  هک  است  یا ستهیشا

  وندد. پسیپ یم  یو  به  ، در قبرشیو  در حق  شان ینند و دعاک یدعا م  شیبرا  مرگش
 ».عمردر   افزودن  یمعن  است  نیا

ِ  َعلُونَ َوَ�جۡ ﴿ لِۡسنَُتُهمُ  َوتَِصُف  يَۡ�َرُهونَۚ  َما ِ�َّ
َ
نَّ لَُهُم  َكِذَب لۡ ٱ �

َ
� �ُۡ ٱأ نَّ  ۡسَ�ٰ

َ
َ� َجَرَم أ

فۡ  �َّارَ ٱلَُهُم  �َُّهم مُّ
َ
 .]۶۲[النحل:  ﴾٦٢َرُطونَ َو�

 قرارخدا   یبرا«خود   یسو را به  آن  دادن  نسبت »دارند ینم  خوش  هکرا   یزیو چ«
 نسبت  سبحان  یخدا  به  است  نفرتشان  محل  هکرا   : دخترانیعنی »دھند یم
  یخدا دارند، به یخود ناپسند م  یبرا  هکرا   و مال  کدر مل  کیشر  دھند، داشتن یم 

شوند  یم ند، ناخشنودک  آنھا اھانت  فرستاده  به  یسکدھند و اگر  یم  نسبت  سبحان
  دروغ  شان و زبان«دارند  یروا م  اھانت  سبحان  یخدا  فرستادگان  به  هک یدرحال

  خصلت  هکپندارند  یم  دروغ  : بهیعنی » است  شانیا  از آن  ییوکین  هکند ک یم  یپرداز
  است  شانیا  بھشت، از آن  کین  ا پاداشیـ   ور استکاوالد ذ  ظنشان  به  هکـ   کین
  نه  آنھاست  ستهیشا  هک  یزیچ  است  نیو ا » است  آنان  یبرا  آتش  هک  ستین  یکش«

رھا و   دوزخ : آنھا دریعنی »رھا شدگانند  راه  نیدر ا  و آنان«اند  پنداشته  هک  آنچه
  دوزخ  آتش  یسو آنھا به«د: یگو ی) م (مفرطون  یدر معن  شوند. قتاده یم  فراموش

 ».نندک یم  شتاب  آن  به  شتازند و در وارد شدنیپ

ِ ٱتَ ﴿ ٓ  لََقدۡ  �َّ رَۡسۡلَنا
َ
َم�ٖ  إَِ�ٰٓ  أ

ُ
يۡ ٱ لَُهمُ  فََز�َّنَ  َ�ۡبلَِك  ّمِن أ عۡ  َ�ٰنُ لشَّ

َ
 وۡمَ ۡ�َ ٱ َوِ�ُُّهمُ  َ�ُهوَ  َ�ٰلَُهمۡ أ

ِ�مٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ 
َ
 .]۶۳[النحل:  ﴾٦٣أ

  طانیش  پس  میاز تو فرستاد  شیپ  یھا امت  یسو را به  امبرانیھمانا پ  هکخدا   سوگند به«
امروز   پس« و استھزا را  بیذکفر و تکمانند  » آراست  شان برایرا   شان«د یپل » یردارھاک

.  است  ھمدمشان و  نیز قریحاضر ن  در حال  طانی: شیعنی » است  افرانک  نیار ایھمو   ھم
.  است  اورشانیار و ی زین  و در دوزخ  امتیدر روز ق  طانیش  هک  است  نی: مراد ایقول به

  کدردنا  یعذاب  شان برایو «! بخواھند!  یارید از او یرا دارد، با  دادن  یاری  یارایاگر   پس
 . امتیدر روز ق » است
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﴿ ٓ نَزۡ�َا َوَما
َ
َ لَُهُم  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َعلَۡيَك  أ ِيٱإِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ ْ خۡ ٱ �َّ  لَِّقۡو�ٖ  َورَۡ�َةٗ  ى�ِيهِ َوُهدٗ  َتلَُفوا

 .]۶۴[النحل:  ﴾٦٤يُۡؤِمُنونَ 
 را در  آنچه  آنان  یبرا  ینک  انیب  هک نیا  یمگر برا  میردکن  را بر تو نازل  تابک  نیو ما ا«

  تابک  و آن«  یشرع  امکد و احیر عقاید، معاد و سایاز توح »اند ردهک  اختالف  آن

  نیو مضام † امبرانیپ  یامھایلذا پ  سبحان  یخدا  به »آورند یم  مانیا  هک  یقوم  یبرا
 ». است  یرھنمود و رحمت«نند ک یم  قیرا تصد  یآسمانھای  کتاب

ُ ٱوَ ﴿ نَزَل ِمَن  �َّ
َ
ٓ ٱأ َما ٓ  ءِ لسَّ ۡحَيا ءٗ َما

َ
 ٱ بِهِ  فَأ

َ
ٓۚ  دَ َ�عۡ  �َض ۡ�  ّلَِقۡو�ٖ  �يَةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َمۡوتَِها

 .]۶۵[النحل:  ﴾٦٥�َۡسَمُعونَ 
: یعنی » ساخت  زنده  آن  از مرگ  را پس  نیفروفرستاد و با آن، زم  یآب  و خدا از آسمان«

در   نهیھرآ«  ساخت  زنده  اھانیگ  اندنیبود، با رو  جان یو ب  کخش  هک را بعد از آن  نیزم

و  أ خداوند  تیوحدان بر  روشن » است  یا نشانه«  ساختن و زنده  آوردن فرود » نیا
 أ خدا  المک »شنوند یم  هک  یگروھ  یبرا«  شان و بر مجازات  خلق  ختنیبر برانگ  یو  قدرت
 . است  آن  متضمن  یالھ  المک  هکرا   ییھا و اندرزھا فھمند عبرت یرا و م

 ٱ ِ�  �نَّ لَُ�مۡ ﴿
َ
ۖ لَعِۡ�َ  نَۡ�ٰمِ ۡ� ُّۡسقِيُ�م ٗة ا � َنًا َوَد�ٖ  فَۡرثٖ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ُ�ُطونِهِۦ ِ�  ّمِمَّ َّ� 

ٰرِ�ِ�َ  َسآ�ِٗغا َخالِٗصا  .]۶۶[النحل:  ﴾٦٦ّلِل�َّ
  . عبرت انعام: شتر و گاو و گوسفند است » است  یشما عبرت  یبرا  ا در انعامو قطع«

.  از آنھاست  و اطاعتشان  صاحبانشان  یآنھا برا  ردنک  ان، رامیموجود در چھارپا
  به«است:   آن  متضمن  یتعال  حق  فرموده  نیا  هک  است  یدر مضمون  عبرت  نیا  ھمچنان

  هک  مینوشان یم  ناب  یریو خون، ش  نیسرگ  انیاست، از م  شانیمھاکدر ش  شما از آنچه
  هکشود بل ینم  ر آنانیگلوگ  دنینوش  را در ھنگامیذ زیو لذ » گواراست  نوشندگان  یبرا

شود. فرث:  یمند م بھره  از آن  نوشندهو   بوده  آسان  آن  رود و ھضم یو گوارا فرو م  سھل
  فرث  آن  رود به  رونیب  مبهکاز ش  د و چونیآ یفرود م  مبهکش  به  هک  است  یا فضله

  خون  آن  یو بر باال  نید، سرگینوش یشما م  هک  یر نابیر شیدر ز  یعنیند. یگو ینم
  یدو مجر  نیا  انیدر م  نیسرگ یدیو پل  خون  یاز سرخ  شده  هیتصف  ر نابیقراردارد و ش

 اند. بوده  ختهیآم  ھم  جا به کیدر   ھمه  نیر و سرگیو ش  خون  هک بعد از آن  است  یجار

 ا�« د:ید بگویخورد، با  ییاز شما غذا  یکی  ھرگاه«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد
  بھتر از آن  ییغذا و ما را به   بنه  برکت  ما در آن  یا! برایبارخدا« .»طعمنا خ�ا منهأو نلا فيه بارك
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 ا!یبارخدا« .»وزدنا منه نلا فيه بارك ا�«د: ید بگوینوشد، با یر میش  . اما چون» کن  اطعام
  غذا و ھم  یجا  ر، ھمیجز ش  یگریز دیچ  چیرا ھیز  فزونتر بخش  و ما را از آن  بنه  برکت  ما در آن  یبرا

 .»ردیگ یرا نم  یدنینوش  یجا
  هیعمل  یاز چگونگ  هیآ  نیرا ایز  است  نھفته  یعلم  بزرگ  معجزه  مهیرک  هیآ  نیدر ا

بعد از  بشر  هکد یگو یم  سخن  یا یعلم  دقت  با چنان  واناتیح  ر در پستانیش  لیکتش
 . است  افتهی  قیتوف  آن  شناخت  به  قرآن  از نزول  چند قرن  گذشت

﴿ ٰ  ٱوَ  �َِّخيلِ ٱ تِ َوِمن َ�َمَ�
َ
ۚ  َورِۡزقًا َسَكٗر� هُ َ�تَِّخُذوَن ِمنۡ  ۡعَ�ٰبِ ۡ�  �يَةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َحَسًنا

 .]۶۷[النحل:  ﴾٦٧َ�ۡعقِلُونَ  ّلَِقۡو�ٖ 
 خود  یآور برا یمست  یانگور شراب  خرما و درختان  درختان  یھا وهیاز م«ز ین »و«

  یروز »دیریگ یم وکین  یروز  و از آن«آورد  یم  یمست  هک  است  یر: شرابکس »دیریگ یم
شمش، کره، یخرما، ش د؛ مانندیآ یبر م  دو درخت  نیاز ا  هک  است  ییزھایچ  و؛ تمامکین

  ینیوکت  اتیدر آ »نندک یم  تعقل  هک  یمردم  یبرا  نیقطعا در ا«ھا  گر فرآوردهیو د  هکسر
 . یو  یگانگیبر وجود و   روشن » است  یا نشانه«پروردگار 

  است  یا هیآ  نیاول  نیبود و ا  شراب  میاز تحر  قبل  هیآ  نیا  نزول  هک  میشو یادآور می
 ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیند. در حدک یاد می  شراب  آور بودن یاز مست  هک

  ینیچ  مقدمه  شراب  میتحر  یبرا  ھمانا پروردگارتان«فرمودند:   هیآ  نیا  نزول  در ھنگام
  هک  است  نھفته  فیظر  اشاره  نیدر ا  هیآ  نیا  ینیچ  اند: مقدمه علما گفته». ندک یم

  . پس ر استیتغا  یمقتض  عطف و  ردهک  عطف  شراب  و را بهکین  رزق  در آن  خداوند متعال
 . ستیو نکین  رزقاز   شراب  هکند ک یم  امر داللت  نیخود بر ا  عطف  نیا

وۡ ﴿
َ
ِن  لِ �َّحۡ ٱ إَِ�  َر�َُّك  َ�ٰ َوأ

َ
ِِذيٱأ َجرِ ٱ َوِمنَ  اُ�يُوتٗ  َبالِ �ِۡ ٱِمَن  �َّ ا  لشَّ َوِممَّ

 .]۶۸[النحل:  ﴾٦٨رُِشونَ َ�عۡ 
: یعنی . است  یزیغر  ، الھامیوح  نیمراد از ا »ردک  یوح  زنبور عسل  و پروردگار تو به«

  بشر از آن  یعقال  هکرا   ییآسا شگفت  رد و اعمالک  الھام  زنبور عسل  پروردگار تو به
و   یاجتماع  نظام  از چنان  زنبور عسل  یرا زندگیقرار داد ز  آن  زهیو غر  عاجزند، در طبع

  واداشته  و اعجاب  یشگفت  بشر را به  هک  برخوردار است  یآور  رتیو ح  قیدق  یتعاون
  زنبور عسل  به ! یاند.آر و دفترھا انباشته  نوشتهھا  کتاب  باره  نیدر ا  هکتا بدانجا   ستا

و   و چوب  از گل »نندک یبنا م  مردم  و از آنچه  وھھا و از درختانکاز   هک«؛  میردک  الھام
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  درختان  ھا، در جوف وهک  یھا : در روزنهیعنی »ھا بساز خود خانه  یبرا«  مصنوعات  رهیغ
  موافق  ییھا سازند، خانه یم  رهیو غ  و چوب واریاز د  آدم  فرزندان  هک  ییو در ساختمانھا

از   هکرود  یار مک به  ییبناھا  ثرا در آنک) ا عرشوني( ریخود بساز. تعب  و ھمساز با طبع
 شوند. یم  ساخته  چوب

﴿ ِ
ابٞ  ُ�ُطونَِها مِنۢ  َ�ُۡرجُ  ُسُبَل َرّ�ِِك ُذلُٗ�ۚ  لُِ� سۡ ٱفَ  تِ �ََّمَ�ٰ ٱُ�مَّ ُ�ِ ِمن ُ�ّ َۡتلٌِف  َ�َ ُّ� 

ۡلَ�ٰنُُهۥ
َ
�  ٓ ُرونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �يَةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ّلِلنَّاِس�  ءٞ �ِيهِ ِشَفا  .]۶۹[النحل:  ﴾٦٩َ�تََفكَّ

بخور «ھا  و گل »ھا وهیم  از ھمه«  هک  میردک  الھام  زنبور عسل  به » سپس«
  تو شناسانده  به  پروردگارت  هکرا   یی: راھھایعنی »را برو  پروردگارت  یراھھا  گاه آن

 در  یا خورده  هکرا   ا آنچهی، یبپو  درختان  وھھا و جوفکدر   است  داده  وآموزش
  ـ به  یمجار  در آن  تیھا یخوردن  هکز یـ بر  یا یمجار  در آن  یعنیـ   پروردگارت  یراھھا
دور   ییانھاکم در  هک  گاه ا آنیشود.  یم  لیتبد  عسل  به  رهیما ـ از ش  المث یب  قدرت

  پروردگارت  یراھھا  به  هک یشو، درحال  روان  ات انهیو آش  خانه  یسو ، بهیھا را خورد وهیم
  ییمایپ یم  شده  یطور رھبر آنھا را به  هکبل  ینک ینم  راھھا را گم  و ھرگز آن  باز گشته

در   رفتن  هک آن یبرو، ب  فرمانبردارانه و  شده  رام  پروردگارت  یھا راه  : بهیعنی » شده  رام«
 دشوار باشد.  تیآنھا برا

 دو و  ستیخود تا ب  یغذا  نیتأم  یبرا  زنبور عسل  یاند: گاھ گفته  دانشمندان
خود   انهیآش  به  راستکیند، ک  را گم  راه  هک آن یب  د، سپسیمایپ یم  لومتر راهیک

 گردد. یبرم
  گوناگون  یرنگھا  به«  است  مراد از آن: عسل  هک » یآن، شراب  مکش  از درون  گاه آن«

  در آن«  یآب  یزرد ونوع  یقرمز، نوع  ید است، نوعیسف  از عسل  ینوع  پس »دیآ یم  رونیب

است،   از امراض  یبعض  به  شفا مخصوص  نیاند: ا گفته  یجمع » است  ییشفا  مردم  یبرا
دو شفا «است:   آمده  فیشر  ثیحد شد. در  انیب  رهکن  غهیص  به» شفاء«  یرو  نیاز ا  ھم

  هک  عسل  ییایمیش  بیکد از تریعصر جد  یاطبا». را  و قرآن  د، عسلیریگ  را بر خود الزم
را   اند و آن افتهی  دست  یآور اعجاب  جینتا  به باشد، یم  لوز و آبیفیز، لکاز گلو  بکمر

  یھایماریب  ی، شفایعضو  از امراض  ، ضد تسممیسم از مواد  ، ضد تسممی، مقویمغذ
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و   زنبور عسل»  نیدر ا  گمان یب« ١دانند یم  یویلکحاد   التھابات و  مخ  قلب، احتقان
  را در امر نگرش  ارشانکو اف »نندک یر مکتف  هک  یمردم  یبرا«  ز آنیانگ شگفت یایدن

را یز » است  یا نشانه«اندازند  یار مک  به  یو  مخلوقات  بیو عجا  سبحان  یخدا  درصنع
  نیتر مکو مح  نیتر قیدق ن،یتر دهیچین، پیآورتر رتین، حیتر از شگفت  زنبور عسل  یزندگ

آنھا   گرفتن  و الفت  نند، عادتک ینم رکتف  هک  یسانکاما   است  مخلوقات  یزندگ  الکاش
 سازد. یم  ورشانک  نشانه  نیا  دنیموجودات، از د  نیا  دنید  به

ُ ٱوَ ﴿ ٰ  ُ�مَّ  َخلََقُ�مۡ  �َّ ن َوِمنُ�م ُ�مۚۡ َ�َتَوفَّٮ ۡرَذلِ  إَِ�ٰٓ  يَُردُّ  مَّ
َ
 َ�ۡعدَ  َ�ۡعلَمَ  َ�  لَِ�ۡ  ُعُمرِ لۡ ٱ أ

ۚ  ًٔ َشۡ�  ِعۡل�ٖ  َ ٱ إِنَّ  ا  .]۷۰[النحل:  ﴾٧٠قَِديرٞ  َعلِيمٞ  �َّ
 »راندیم یم باز شما را«د یاد آوری را بر خود به  نعمت  نیا  پس »دیآفرو خدا شما را «
عمر   دوره  نیخوارتر از شما تا  یو بعض«د یبشناس  رانندهیم  نندهک  زنده  وصف  او را به  پس

  یو خرفت  یفرتوت  به بر سنکاز اثر   انسان  هک  است  یھنگام  و آن »شود یم  گردانده باز
بخواند،   قرآن  سکھر « د:یگو یم  رمهکگردد. ع یز میتم یب  یکودک  منزله  رسد و به یم
و   سانکی  یامر  حاالت  در ھمه ،یخرفت  سن  هک  است  یگفتن». رسد ینجا نمیا  به  ارشک
ند، ھرچند از ک یم  فرق  رهیو غ  یاقتصاد ،یط اجتماعیشرا  و نظر به  ستین  نواختکی

».  است  یسالگ  ھفتاد و پنج  عمر، سن  نیخوارتر« فرمود:  هک  است  شده  تیروا س  یعل
گر یبود، د  داده  یرو  یدر زندگ  شیبرا  هکزھا یچ  یاریبس » دانستن از  پس  هک  چندان«
 از  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  جھت  نیم، از اک  ار و نهیبس  نه »داند ینم  یزیچ«

  البخل  من  عوذ بكأ«ردند: ک یدعا م  نیچن ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  انس

تو   به ا!یخدا« .»املحيا واملامت  وفتنة  الدجال  القرب وفتنة  العمر وعذاب  رذلأو  واهلرم  والكسل

و   یزندگ  و فتنه دجال   قبر، فتنه  عمر، عذاب  نیو خوارتر  ی، فرتوتیاز بخل، تنبل  برم یم  پناه

  نیاملترکاز   انسان  برگرداندن  یھا متکح  به  داناست » تواناست  یداناقطعا خدا «. » مرگ
بخواھد،   هک  آنچه  لیبر تبد  تواناست فنا،  حال  به  یزندگ  لا از حایمال،   نیخوارتر  به  حال

 بخواھد.  هک  گونه  آن

                                           
 و  شافی  بحثی  ) صفحه۱۶، در ( حیاتی  ماده  و فواید این  ، زنبور آن عسل  درباره  سعید حوی  عالمه -١

 . ـ قاھره  ، دارالسالم سوم  ، طبع۲۹۶۷/۶  ؛ تفسیر االساس دارد. نگاه  کافی
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ُ ٱوَ ﴿ َل َ�عۡ  �َّ ٰ  َضُ�مۡ فَضَّ ِينَ ٱَ�َما  ِق� لّرِزۡ ٱ ِ�  َ�ۡعٖض  َ�َ َّ�  ٓ لُواْ بَِرا ٰ  رِۡزقِِهمۡ  ّدِيفُّضِ  َما َ�َ
يَۡ�ُٰنُهمۡ  َملََكۡت 

َ
ۚ  �ِيهِ  َ�ُهمۡ  � فَبِنِۡعَمةِ  َسَوآٌء

َ
ِ ٱ أ  .]۷۱[النحل:  ﴾٧١َحُدونَ َ�ۡ  �َّ

بر  را  ی: روز یعنی » است  داده  یگر برترید  یبر بعض  یاز شما را در روز  یو خدا بعض«
  موتیال  قوت  هک  دهیگردان  تنگ  گر چنانید  یو بر برخ  و فراخ گشاد  از بندگانش  یبرخ

  نیو ا  کرا مملو یکی  و آن  دهیگردان  کرا مال  یکی  نیا  ابد پسی یروز خود را نم  و طعمه
 . است  یو  بالغه  متکاز ح

 د:یگو یامر م  نیا  رامونیپ»  القرآن  ظالل  یف«ر یدر تفس  د قطبید سیشھ
  است  یالھ  سنت  تابع  و علل  اسباب  نیا  هکدارد   یو علل  در رزق، اسباب  ادند  یبرتر«

در   موھبتش اما  خرد بوده  ر، دانشمند و اھلکمتف  انسان  هک  است  نکمم  یگاھ  پس
  مواھب  یگر داراید  یدانھایاو در م  هک  یرو  باشد، از آن  کمحدود و اند  یروز  سبک
  دست  گسترده  یو ثروت  مال  به  و نادان  ودنک  انسان  کی  سکبر ع  ی. گاھ است  یگرید
  . پس برخوردار است  ، ازموھبت بعد خاص  نیا در اقطع  انسان  نیا  هکد یابد اما بدانی یم

  و استعداد انسان  یتوانمند  ، به یوروز  رزق  وسعت  هک  میاگر بپندار  است  لوحانه ساده
  سبحان  یخدا  از جانب  ییدر رزق، ابتال  یوتنگ  شیگشا  ھم  یگاھ  لبتهندارد. ا  یارتباط
و   در مال  بر تفاوت  عالوه  هک  است  بالغه  یھا متکح نیھم  ھرحال، براساس  . به است
  ؛ مانند تفاوت است  شده  قرار داده  ییھا ز تفاوتیھا ن انسان  یر ابعاد زندگی، در ساییدارا

  نیا  هیآ  یمعن  یقول به...».  رهیبا و غیز  اسم  ، داشتنیسالمت خرد، ،ییبایدر ھوش، ز
  نیا  لیدل است، به  داده  یروز  بھتر از بردگانشان  بردگان  انکمال  به  سبحان  یاست: خدا

خود   انکخود بر مملو  یروز  شدند، بازگرداننده  داده  یفزون  هک  یسانک پس«اش:  فرموده
خود   بردگان  خود را به  ییو دارا  اموال، مال  انکو مال  احبانص :یعنی» ستندین

و   و مال  ی: در روزیعنی » در آن«  انکو مملو  انک: مالیعنی»  آنان  تا ھمه«دھند  ینم
برابر قرار   ییاکشر  را با من  بندگانم  شما چگونه ! انکمشر  یا  پس »باشند برابر«  ییدارا

  مال  کیرا شر  خود بردگانتان  هک ید، درحالینک یم  وآنھا را پرستش  داده
 ؟!یو  به  آوردن  کشر با »ورزند یار مکخداوند را ان  ا نعمتیآ  پس«د؟ یگردان ینم ش یخو

ُ ٱوَ ﴿ نُفِسُ�مۡ  َجَعَل لَُ�م ّمِنۡ  �َّ
َ
ۡزَ�ٰٗجا أ

َ
ۡزَ�ِٰجُ�م ّمِنۡ  لَُ�م وََجَعَل  أ

َ
 وََحَفَدةٗ  بَنِ�َ  أ

ّيَِ�ٰ ٱ ّمِنَ  َوَرزَقَُ�م فَبِ  ِت� لطَّ
َ
ِ ٱ َو�ِنِۡعَمِت  مِنُونَ يُؤۡ  َ�ِٰطلِ لۡ ٱأ  .]۷۲[النحل:  ﴾٧٢ُرونَ يَۡ�فُ  ُهمۡ  �َّ
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د و یریگ یم  و الفت  انس  با آنان  هک »دیآفر  یھمسران  خودتان  شما از جنس  یو خدا برا«
  شما و آنان  انیم  ومحبت  و الفت  انس  شدند، آن یم  دهیگر آفرید  یاز نوع  اگر ھمسرانتان

و   فرزندان  شما از زنانتان  یو برا«  بر شماست  یتعال  حق  از رحمت  نیا  شد. پس یبرقرار نم
  هکاند  یفرزندان  : حفدهیقول فرزندانند. به  فرزندان  یعنیحفده: نوادگان،  »دیآفر  یا حفده

د یخور یم  تمام  ییگوارا  آنھا به از  هک »داد  یھا روز زهیکپا و شما را از«نند ک یپدر را م  خدمت
  درباره  آنان  دهیعق  نیمراد از باطل: ا »آورند یم  مانیا  باطل  به«  بازھم »ایآ«د یبر یم  و لذت

  یر ویغ  را به  و آن »ورزند یفر مکخدا   نعمت  و به«رسانند  یم  انیو ز  نفع  هک  است  شان بتان
 گذارند؟. ینم  ارج  و نعمت  یبخشندگاو را در   یگانگی  داده  نسبت

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿ َ�ٰ ٱ ّمِنَ  رِۡزٗقا لَُهمۡ  لُِك َما َ� َ�مۡ  �َّ  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ
َ
 َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  �ِض ۡ�

را   ی: معبوداتیعنی »را  ییزھایخداوند چ  یجا و به«.]۷۳[النحل:  ﴾٧٣�َۡسَتِطيُعونَ 
  ییستند و تواناین  نیاز آسمانھا و زم  آنان  دادن  یروز  کمال  وجه  چیھ  به  هکپرستند  یم«

از   معبودات  نیرا اینند زک  تصرف  و در آن  گشته  کرا مال  یروز  آن  هک نیدر ا »ندارند
  قیال  باشد، چگونه  چارهیب  گونه  نیا  هک  یسک  ندارند. پس  یتوان شعور و  چیجماداتند و ھ

 رد؟.یقرار گ  ستشپر مورد  هک  است  آن

ْ فََ� تَۡ�ِ ﴿ ِ  ُ�وا  ٱ ِ�َّ
َ
�ۡ ۚ َ ٱإِنَّ  ۡمَثاَل نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ

َ
 .]۷۴[النحل:  ﴾٧٤َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َوأ

 خود را با  پرستش  نیا  سبحان  یر خدایغ  پرستشگران  هکو از آنجا 
 سبحان  یخدازنند،  یم  مثل  باره  نیو در ا  ردهک  هیتوج  اساس یب  یھا یباف فلسفه

 را اوید زیقرار ندھ  یو مانند  او مثل  ی: برایعنی »دینزن  خدا مثل  یبرا  پس«فرمود:  
 ندارد.  یو مانند  و مثل  است  گانهی

ما یمستق از ما  یکی  هک  است  تر از آن مرتبه بزرگتر و بلند  عالم  یگفتند: خدا یم  انکمشر
  خود به  قرب  لهیوس را آنھا  جسته  توسل  و ستارگان  بتان  به  یرو  نید، از اینما  او را پرستش

نند و ک یم  خدمت  بزرگان به  مرتبه نییو پا  ردستیز  مردم  هک شناختند چنان یم  یتعال  حق
داند  یاو م» دیدان یداند و شما نم یم خداوند  نهیھرآ«پردازند  یم  شاه  خدمت  به  بزرگان  باز آن

 د.یشو یم  قائل ھمتا  شیبرا  تان اما شما با جھل ندارد  ییھمتا  هک

ُ ٱ ۞َ�ََب ﴿ ۡملُوٗ�  ٗداَمثًَ� َ�بۡ  �َّ ٰ  َ�ۡقِدرُ  �َّ  مَّ ءٖ  َ�َ زَقَۡ�ٰهُ  َوَمن َ�ۡ  َ�ُهوَ  َحَسٗنا رِزۡقًا مِنَّا رَّ
� مِۡنهُ  يُنفِقُ  ِۚ  ۡمدُ �َۡ ٱ نَۚ �َۡسَتوُۥ َهۡل  وََجۡهًر�ۖ  ِ�ّٗ ۡ�َ�ُُهمۡ  بَۡل  ِ�َّ

َ
 .]۷۵[النحل:  ﴾٧٥َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ
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است:   نیا  اول  زند؛ مثل یم  دو مثل  شان کشر  رد و ابطال  یبرا أ خداوند  سپس
  را انجام آن  هک »ندارد  قدرت  یارک  چیبر ھ  هک  کمملو  یا برده  نیزند ب یم  یخداوند مثل«

و کین  یروز  یو  به  شیخو  یاز سو  هک  یسک  نیو ب«  ستین  ھم  یزیچ  کمال  نیدھد بنابرا

باشد در   خواسته  هک  ھرگونه  و ھم  است  اموال  کمال  ھم  هک  یاز آزادگان » میا دهیبخش
  ر و انواعیخ  یراھھا در »ندک یم  خرج  یروز  او از آن  پس«ند ک یم  تصرف  شیخو  اموال

ار و یاخت  باشد، با تمام  خواسته  هک  یوقت: در ھر یعنی »اراکو آش  پنھان«  دهیامور پسند
  به  هکآزاد   شخص  نیو ا  برده  شخص  ا آنی: آیعنی »دو برابرند؟  نیا ایآ«خود   اراده

  نیھمچن  ستند. پسیبرابرند؟ مسلما برابر ن و  سانکیاست،   موصوف  ر شدهکذ  اوصاف
 یانیو ز  نفع  چیھ  کمال  هک  یجامد  دھنده، با بتان  یروز  نندهیپروردگار آفر  هکد یبدان

ھا  سپاس  ھمه » الحمد لله«  ستیباشند، برابر ن یم  موجودات  نیو عاجزتر  نبوده
را تا   قتیحق  نیا »دانند ینم  شترشانیب  هکبل«  ماالتشکدر برابر  ؛ خداست  مخصوص

  به  هکرا بشناسند   یمنعم  و تا آن  اوست  ستهیشا  پرستش  هکبپرستند  را  یذات  فقط آن
 . است  ردهک  یارزان  یبزرگ  یھا نعمت  آنان

ُ ٱَوَ�ََب ﴿ ٓ  رَُّجلَۡ�ِ  َمَثٗ�  �َّ َحُدُهَما
َ
بَۡ�مُ  أ

َ
ٰ  َ�ۡقِدرُ  َ�  � ءٖ  َ�َ ٰ  َ�ٌّ  َوُهوَ  َ�ۡ  َمۡولَٮٰهُ  َ�َ

ۡ�َنَما
َ
ههُّ  � تِ  َ�  يُوَّجِ

ۡ
ُمرُ  َوَمن ُهوَ  �َۡسَتوِي َهۡل  ِ�َۡ�ٍ  يَأ

ۡ
ٰ  َعۡدلِ لۡ بِٱ يَأ  ِصَ�ٰطٖ  َوُهَو َ�َ

ۡسَتقِي�ٖ   .]۷۶[النحل:  ﴾٧٦مُّ
  از مثل  هک  بتان  یخود و برا  یبرا »زند یگر مید  یو خدا مثل«دوم:   اما مثل

م: کاب » است  از آنھا گنگ  یکی  هکھستند  دو مرد«  ارتر استکروشنتر و آش  یقبل
  دهیبر دهیبر  هک  است  یسک  مک: ابیقول . به است  ناتوانو   امال درماندهک  گفتن  ازسخن

  به »دیآ یاز او برنم  یارک  چیو ھ«  ستین  گفتن  سخن  قادر به  یخوب  د و بهیگو یم  سخن
و  » شیخو  سرپرست بر  و او سربار است«  انیو ب  بر نطق  قدرتش  و عدم  فھم  عدم  سبب

  به  یریخ  چیفرستد، ھ یم او را  هکھر جا «  است  شیخو  انکیو نزد  سرپرست  بار دوش
  انکام  شیو برا  عاجز است  یکیرد نکارکو   تصرف  را او از ھرگونهیز »آورد ینم  ھمراه
  به  هک  یسکبا «دارد   هک  یاوصاف  نیبا ا » شخص  نیا ایآ«وجود ندارد   ھم  گفتن  سخن
  بر راه«ا شخص »و او خود«  است  سالم یو حواس  ھوش  یو دارا »دھد یم  فرمان  عدل

برابر «  و استکین  یو روش  رتیدار و بر سیو پا  میمستق  نی: بر دیعنی » است  راست

و   سبحان  یخدا  انیم  یبرابر  ز، امتناعین مثل   نیاز ا  . ھدف ستیقطعا برابر ن» ؟ است
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  سبحان  یخدا  کیآنھا را شر  انکمشر  هک است   یار و ناتوانیاخت یزبان، ب یب  بتان  انیم
 دھند. یقرار م

ِ َ�يۡ ﴿ َ�ٰ ٱ ُب َوِ�َّ  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ
َ
ٓ  �ِض� ۡ� ۡمرُ  َوَما

َ
اَعةِ ٱ أ وۡ  َ�ِ ۡ�َ ٱ حِ إِ�َّ َ�َمۡ  لسَّ

َ
ۡقَرُبۚ  ُهوَ  أ

َ
 إِنَّ  أ

َ ٱ َّ�  ٰ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  .]۷۷[النحل:  ﴾٧٧قَِديرٞ  َ�ۡ
گر ید  سک  چیو ھ  اوست  : مختصیعنی » خداست  از آن  نیآسمانھا و زم  بیغ  و علم«

  هک  است » امتیق ارک«  اوست  به  مختص  هک  یبیاز امور غ »و«ندارد   تکمشار  با او در آن
 » ستین  تر از آنکیانزدی  زدن  برھم  چشم  کیجز مانند «  اش ییبرپا  و سرعت  یکیدر نزد

  ساختن ار برپاک: یعنی.  امتیق  بر آوردن  یتعال  حق  قدرت  سرعت  وصف  است  نیا  پس
  چشم  کیجز مانند   یزیچ  یتعال  حق  شگاهیخود، در پ  و سھولت  در سرعت  امتیق

د: یز بگویچ  کی  به  هک  نیھم  یتعال  راحقیز  ستین  متر از آنک  یو حت  زدن  برھم
و  » تواناست  یزیھر چخدا بر   گمان یب«شود  یم موجود  درنگ یز بیچ  ، آن»موجود شو«

 . اوست  یھا ییتوانا  از جمله  امتیق  عیسر  ردنک برپا
 گردد: یبر م  یتعال  حق  یھا نعمت  برشمردن  ا بهمجدد  اتیآ  اقیس  سپس

ُ ٱوَ ﴿ خۡ  �َّ
َ
َ�ٰتُِ�مۡ  ُ�ُطونِ  ّمِنۢ  رََجُ�مأ مَّ

ُ
مۡ ٱ لَُ�مُ  وََجَعَل  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ  عَ لسَّ

 ٱوَ 
َ
 ٱوَ  بَۡ�ٰرَ ۡ�

َ
 .]۷۸[النحل:  ﴾٧٨�َۡشُكُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  َدةَ  ِٔۡ� ۡ�

  انکودک :یعنی »دیدانست یز نمیچ  چیھ  هک یـ درحال  مادرانتان  مکو خدا شما را از ش«
چشمھا و  و  شما گوش  یآورد و برا  رونیب«د ینداشت  ز علمیچ  چیھ  به  هکد یبود  ینادان

  یمھاکش از  آمدن  رونیب  در ھنگام  هکرا   یآنھا علم  لهیوس بهتا » داد ھا قرار دل
  ر آنھا بهکو ش »دینک رکش  هکباشد «د یینما  د و حاصلیآور  دست د، بهینداشت  مادرانتان

  دهیآفر  آن  یبرا  هکد یانداز ارک به  یزیچ  را در ھمان  یو ابزار  ھر حاسه  هک  است  نیا
  ر و سپاسکد و شیدار یم  را پاس أل  یخدا  یھا نعمت  هک  است  راه  نیو از ا  است  شده

 د.یآور یجا م او را به

لَمۡ ﴿
َ
�  ْ ۡ�ِ ٱ إَِ�  يََرۡوا ٰ  لطَّ �َ ٓ ٱ َجّوِ  ِ�  تٖ ُمَسخَّ َما ۚ ٱ إِ�َّ  ِسُكُهنَّ َما ُ�مۡ  ءِ لسَّ ُ َّ�  ٰ  لِكَ إِنَّ ِ� َ�
 .]۷۹[النحل:  ﴾٧٩يُۡؤِمُنونَ  �ٖ وۡ لِّقَ  �َ�ٰٖت 

 ریبالھا و سا  لهیوس به  هک  یپرندگان »اند؟  ستهیننگر  شده رام  پرندگان  یسو ا بهیآ«
اند،  شده  ساخته  پرواز رام  یاست، برا  دهیآفر  شان برای أ خداوند  هک  یالزم  اسباب

خود را باز   یبالھا  هکآنھا   امر به  نیا  نمودن  ھوا، الھام  قوام  یکناز  چون  یو اسباب  لیوسا
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شنا   در آب  نندهکشنا  هک ھمچنان  پرواز پس  یبرا  الزم  اتیگر خصوصینند و دک  و بسته
  را نگاه  آنان«نند ک یشنا م باال  سمت  آزاد به  یدر ھوا » آسمان  یدر فضا«ند، آنھا ک یم

  اجسام  ینیرا سنگیز  شیخو  مثال یب  قدرت  به »جز خداوند«در فضا  »دارد ینم
باشند،  یم  نیزم  به سقوط آنھا  یمقتض  هکاند  یھوا، دو عامل  قوام  و رقت  پرندگان

خود   یپا  نییاز پا  اند و نه ختهیآو  یا رشته  سر خود به  یاز باال  نه  پرندگان  هکچرا 
پروردگار   صنع از  نمونه » نیدر ا  نهیھرآ«نند کسقوط ن  هکاند  یکمت  یزیچ  به
  نیند اما اک یم داللت  یو  و قدرت  سبحان  یخدا  تیبر وحدان  هک » ھاست نشانه«

  و به  سبحان  یخدا  به »آورند یم  مانیا  هک«  است » یگروھ  یبرا«ھا  نشانه
 اند. آورده † امبرانشیپ  هک  یو  یھا عتیشر

ُ ٱوَ ﴿  ٱ ُجلُودِ  ّمِن لَُ�م وََجَعَل  َسَكٗنا ُ�يُوتُِ�مۡ  َجَعَل لَُ�م ّمِنۢ  �َّ
َ
 اُ�يُوتٗ  نَۡ�ٰمِ ۡ�

وَ�َها ۡصَوافَِها َوِمنۡ  إِقَاَمتُِ�مۡ  َوَ�ۡومَ  َظۡعنُِ�مۡ  يَۡومَ  �َۡسَتِخفُّ
َ
ۡوَ�ارَِها أ

َ
ٓ  َوأ ۡشَعارَِها

َ
َ�ٰٗثا َوأ

َ
 َوَمَ�ًٰعا أ

در   هک »د آوردیپد  آرامش  هیما  تانیھا شما از خانه  یو خدا برا«.]۸۰[النحل:  ﴾٨٠ِح�ٖ  إَِ�ٰ 
و   یو راحت  ونکس  به  یو خستگ  و رنج  تکاز حر  و جسمتان  د و روحیابی یم  آنھا آرامش

عبارتند   هک» نھاد  ییھا خانه  انیچھارپا  شما از پوست  یو برا«وندد یپ یخاطر م  تیامن
» دیبای یم  کآنھا را سب  هک«ھا  ھا و قبه مهیو مسافران، مانند خ  نانیچادرنش  یھا ازخانه

ر وسفر یظعن: س » شدنتان در روز جابجا«  است  کآنھا بر شما سب  : حملیعنی
  یموضع  به  یاز موضع  جاشدن و جابه  و چراگاه  اهیو گ  آب  یجستجو  یبرا  نانیصحرانش

  را مجددا به ھا مهیخ  آن  هک » تان روز اقامت«د یابی یم  کآنھا را سب »و«  گر استید
  از آن  پشم »داد قرار  هیآنھا اثاث  یھا و موھاکرکو از پشمھا و «د یدار یبر پا م  یسادگ

  خانه، چون  از متاع  است  ه: عبارتیبز. اثاث  شتر و مو از آن  از آن  کرکگوسفند است، 
 از  تانیریگ شود. و بھره یم  آراسته  ھا بدان شود و خانه یگسترده م  در منازل  هک  یفرش

را از آنھا   شیاز خوین  هک  است  ھنگام  تا آن  یعنیاست،  » نیمع  یتا وقت«؛  هیاثاث  نیا
 فتند.یار بکشوند و از   ھنهک  هک  است  زمان  ا تا آنید. یساز  برآورده

ُ ٱوَ ﴿ ا َخلََق ِظَ�ٰ  �َّ �ۡ  َبالِ �ِۡ ٱ ّمِنَ  لَُ�م وََجَعَل  ٗ� َجَعَل لَُ�م ّمِمَّ
َ
 لَُ�مۡ  وََجَعَل  َ�ٰٗناأ

َسُ�مۚۡ  تَقِيُ�م �ِيَل وََسَ�ٰ  رَّ �َۡ ٱ تَقِيُ�مُ  َسَ�ٰ�ِيَل 
ۡ
 لََعلَُّ�مۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  نِۡعَمَتُهۥ يُتِمُّ  َكَ�ٰلَِك  بَأ

 .]۸۱[النحل:  ﴾٨١�ُۡسلُِمونَ 
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  چون  ییای: اشیعنی »د آوردیسارھا پد هیسود شما سا  ده، بهیآفر  و خدا از آنچه«
و « دیبر یم  آنھا پناه  هیسا  د بهیخورش  یاز گرما  هکد آورد یھا را پد و سقف  درختان

ر یثک ابن د.یمان یم  در امان  بدانھا از باران  هک » د آوردهیشما غارھا پد  یھا برا وهکاز 
و «  است تر تر و عام قیدق  یمعن  نیا  هکنموده،   یھا معن دژھا و قلعه  را به»  نانکأ«

  شده  گرساختهید  یھا و جامه  راھنیعبارتند از: پ  هک » ساخت  ییھا پوش شما تن  یبرا
ازسرما.   نیو ھمچن »ندک یشما را از گرما حفظ م  هک«  رهیو غ  تانکاز پشم، پنبه، 

ر کذ از  نیاز ضد  یکیر کذ  تفا بهکا  سبب  از سرما، به  اد شد نهیا از گرما مخصوص
  آن  متوجه  یگاھ  انسان  هک  است  یگرما امر  انیاز ز  یدار نگه  هک، چرا یگرید

 سبب  ر سرما بهکذ  عدم  هک  است  محتمل  بود. ھمچنان  الزم  ر آنکذ  شود پس ینم
 از گرما  هک  است  یزیچ  آن  به  نھادن  مه فقط در مورد منتیرک  هیآ  هکباشد   نیا 

  جنگتان  بیشما را از آس  هک«د یآفر » ییھا پوش  تن«شما   یبرا »و«ند ک یم  محافظت

پوشند و  یم  در جنگ  مردم  هک  ییھا ھا و جوشن عبارتند از: زره  هک »ندک یم  تیحما
  یو  گونه نیا« دارند یم  نگه  ر دشمنیو ت  و طعن  آنھا خود را از ضرب  لهیوس به

ر شد کنجا ذیا در  هک  ییھا نعمت  و اصناف  با انواع »گرداند یم  را بر شما تمام  نعمتش
را ید زینھ  گردن  فرمانش  و به »دیمنقاد شو  هکتا باشد «ھا  نعمت از  ر آنیغو با 

و   شدن  بنگرد، جز مسلمانھا  نعمت  نیدرخور در ا  ینظر و تأمل  امعان  به  هک یسک
 ماند. ینم  یاو باق  یرو  شیدر پ  یگرید  حق، راه  به  نھادن  گردن

ْ فَإِن تََولَّوۡ ﴿ َما ا ۡ ٱ َ�ٰغُ ۡ�َ ٱ َعلَۡيَك  فَإِ�َّ  .]۸۲[النحل:  ﴾٨٢ُمبِ�ُ ل
 و  بر تو ابالغ  هک  ستین  نیجز ا«  اسالم  تمام  رشیاز پذ »شدند  گردانیاگر رو  پس«

تو را   را خداوند متعالیز  ستیتو ن  بر عھده  یگریز دین، چیو جز ا»  ار استکآش  رساندن
 . ینکوادار   مانیا  به  شده  یآنھا را ھر طور  هک  نساخته  لفکم  آن بر

ِ ٱ نِۡعَمَت  رِفُونَ َ�عۡ ﴿ َّ�  ۡ�
َ
 .]۸۳[النحل:  ﴾٨٣َ�ٰفُِرونَ لۡ ٱ َ�ُُهمُ ُ�مَّ يُنِكُروَ�َها َوأ

  فضل  بر آنان  هک  است  یتعال  حق  نیا  هکدانند  ی: میعنی» شناسند یخدا را م  نعمت«
  پرستش با  خود؛ از جمله  حانهیوق  با اعمال »شوند یم  ر آنکمن  باز ھم«اما   نھاده  و منت

بر اثر ھا  نعمت  نیه: اک  سخن  نیھوده، مانند ایو ب  باطل  سخنان  و گفتن أ للهر ایغ
از  راھا  نعمت  نیه: ما اک نیو ا  است  شده  یما ارزان  به  بتان  یگریانجیو م  شفاعت

  آورنده فراھم  ه ک  یدر راھ راھا  نعمت  نیا  ھرحال، آنان به ! میا برده  ارث  به  پدرانمان
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  اسپاس: نیعنی» افرندک  شان نیشتریو ب«رند یگ یار نمک باشد، به  پروردگار سبحان  یرضا
 منانند.  یخدا  یھا ر نعمتکو من

آمد و از  ص خدا  نزد رسول  یا ید: اعرابیگو یم  نزول  سبب  انیمجاھد در ب
  قرائت  یو را بر  هیآ  نیا ص خدا  رسولرد، ک  سؤال  شان ار دعوتک  به  راجع  شانیا

ُ ٱوَ ﴿ ردند:ک شما از   یو خدا برا« .]۸۰[النحل:  ﴾َجَعَل لَُ�م ّمِۢن ُ�ُيوتُِ�ۡم َسَكٗنا �َّ

 ردند:ک  . باز قرائت است  نیچن ! یگفت: آر  ی، اعراب»داد قرار  یآرامش  هیما  تانیھا خانه

نَۡ�ٰمِ ٱوََجَعَل لَُ�م ّمِن ُجلُودِ ﴿
َ
شما   یبرا  واناتیح  و از پوست« .]۸۰[النحل:  ﴾ُ�يُوٗتا ۡ�

َكَ�ٰلَِك يُتِمُّ ﴿ دند به:یرس  هک نی. تا ا است  نی! چن یگفت: آر  ی، اعراب»قرار داد  ییھا خانه
  را بر شما تمام  نعمتش او  گونه نیا« .]۸۱[النحل:  ﴾َعلَۡيُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �ُۡسلُِمونَ  ۥنِۡعَمَتهُ 

  د پسیگردان  یرو  یاعراب  آن  ھنگام  نی. در ا»دینھ  گردن  فرمانش  به  گرداند، باشد که یم

ِ ٱَ�ۡعرِفُوَن نِۡعَمَت ﴿ شد:  نازل  .]۸۳[النحل:  ﴾ُ�مَّ يُنِكُروَ�َها �َّ

ةٖ  ُ�ِّ  ِمن َ�ۡبَعُث  مَ َوَ�وۡ ﴿ مَّ
ُ
ِينَ  يُۡؤَذنُ  َ�  ُ�مَّ  َشهِيٗدا أ ْ  لِ�َّ  ﴾٨٤�ُۡسَتۡعَتُبونَ  ُهمۡ  َوَ�  َ�َفُروا

 .]۸۴[النحل: 
در   هک  است  امبر آنیھر امت، پ  گواه » میزیرا برانگ  یگواھ  یاز ھر امت  هکروز   و آن«

روز،   آن دھد و یم  یگواھ  بیذکار و تکفر و انک  به  آن  هیو عل  قیو تصد  مانیا  به  حقش
  را نهینند زک  یعذرخواھ  هک »شود ینم  داده  اجازه  افرانک  به  سپس«  است  امتیروز ق
و «ا برگردند یدار دن  یسو به  هکشود  ینم  داده  اجازه  آنان  ا بهی، یعذر  دارند و نه  یحجت

.  یالھ  اتیمرض  به  بازگشت  طلب  یعنیعتاب،   طلب »شود یم  ردهک  طلب  عتاب  از آنان  نه
  امر بدان  نید. اینک  یرا راض  پروردگارتان  نونکا ھم  هکشود  ینم  گفته  نانآ  : بهیعنی

  رشیپذ  پس  و عمل  فیلکدار ت  نه  دار جزاست  آخرت  هکشود  ینم  از آنھا مطالبه  جھت
  یخدا  یرضا  به  برگشت  راه  هک  است دیمف  یمافات، وقت  جبران  عذر و درخواست

 ھموار باشد.  سبحان

ِينَ ٱ�َذا رََءا ﴿ ُف َ�نۡ  َعَذاَب لۡ ٱَظلَُمواْ  �َّ  .]۸۵[النحل:  ﴾٨٥يُنَظُرونَ  ُهمۡ  َوَ�  ُهمۡ فََ� ُ�َفَّ
  یعنی »نندیرا بب  عذاب«  انکو مشر  افرانک: یعنی » شگانیپ  ستم  و چون«

  آنان  به  ھنگام  نیاند، در ا شده  سزاوار آن  آوردن  کشر  سبب  به  هک  جھنم  عذاب
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  مدت به  عذاب  نیا »نشود  ردهک  کسب  از آنان  پس«دھد  یم  دست  یقرار یو ب  اضطراب
 نند.ک  تا توبه» شوند ینم  داده  و مھلت«  لحظه  کی  یحت

ِينَ ٱ�َذا رََءا ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ َ�َٓءُهمۡ  ُ�وا َ�ُ  ْ ُؤَ�ٓءِ  َر�ََّنا قَالُوا َ�ُٓؤنَا َ�ٰٓ ِينَ ٱ ُ�َ ْ ُكنَّا نَدۡ  �َّ  مِن ُعوا

ْ  ُدونَِكۖ  ۡلَقۡوا
َ
ٰ  إِنَُّ�مۡ  َقۡوَل لۡ ٱ إَِ�ِۡهمُ  فَ�  .]۸۶[النحل:  ﴾٨٦ِذبُونَ لََ�

  یمعبودان و  : بتانیعنی »نندیخود را بب  انکیاند، شر دهیورز  کشر  هک  یسانک  و چون«
  ختهیبرانگ  انکز با مشرین  باطل  و معبودان  را بتانیاند ز ردهک  ا عبادتیدر دن  هکرا 

از   ھدفشان » میدیپرست یما بجز تو م  هکما   انکینانند شریا ند: پروردگارا!یگو یم«شوند  یم
  انکیشر  یول«  است  طلبا و معبودان   بتان  بر گردن  بار گناه  تمام  انداختن  سخن  نیا

گرداند و  یم  را ناطق  نیاطیو ش  بتان  آن أل  ی: خدایعنی »نندک یرا رد م  آنان  سخن  نیا
  نیدر ا »دییا دروغگوشما جد  هک«ند: یگو یم آنھا  و به  ردهکرا رد   انکمشر  آنھا سخن

: یقول . به خود شماست  گناه، گناه  هکد بلیافگن یما م  دوش  را تماما به  گناھتان  هکپندار 
  یخدا  انکیشر  آنان  هک  سخنشان  نیرا در ا  انکومعبودان، مشر  بتان  هک  است  نیمراد ا

نند ک یم  یرا نف  سبحان  یخدا  یخود برا  بودن  کیو شر  ردهک  بیذکت اند، بوده  سبحان
 ندارد.  یکیشر أل  یخدا رایز

لۡ ﴿
َ
ْ َو� ِ ٱ إَِ�  َقۡوا لََمۖ ٱ َم�ِذٍ يَوۡ  �َّ ا ُهمَوَضلَّ َ�نۡ  لسَّ ْ  مَّ ونَ  َ�نُوا  .]۸۷[النحل:  ﴾٨٧َ�ۡفَ�ُ

  میتسل فار از درکروز   : آنیعنی »فگنندیاد را بیانق  غامیخداوند پ  یسو بهروز   و آن«
  میتسل  یو  عذاب  گردند و به ی، منقاد میالھ  و عزت  و جبروت  و در برابر جالل  درآمده

ناروا مورد   به  هک  یسانک: یعنی »شود  گم  ردند از آنانک یافترا م  و آنچه«شوند  یم
  پرستشگران  یبرا توانند یشوند و لذا نم ید میو ناپد  گرفتند، گم یقرار م  آنان  پرستش

 نند.کب  یارک  چیخود ھ

ِينَ ٱ﴿ ْ َعن َسبِيِل  �َّ وا ْ وََصدُّ ِ ٱَ�َفُروا بَِما َ�نُواْ  َعَذاِب لۡ ٱ فَۡوَق  َعَذاٗبا َ�ُٰهمۡ زِدۡ  �َّ
 .]۸۸[النحل:  ﴾٨٨ِسُدونَ ُ�فۡ 

  جمع أ خدا  از راه  فر و بازداشتنک  انیم  هکرا   یسانک  یجزا أل  یخدا  سپس
را   ر خود از مردمیغ »و دندیفر ورزک«خود  » هک یسانک«د: یفرما یو م  ردهک  انیاند ب ردهک
  ، آنھا را به شان برایفر ک  آراستن و با »بازداشتند«  است  اسالم  راه  هک »خدا  از راه«ز ین
  ی؛ و عذاب فرشانک  سبب  به  یعذاب » مییافزا یم  شان عذاببر   یعذاب«فر وادار ساختند ک
  سبب به  هک  یعذاب  بر آن  لذا افزون  حق  یرویپ از  شان بازداشتن  سبب  به  گر ھمید
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فساد   هک آن  سبب  به«شوند  یم  یگرید  سزاوار عذاب بودند،  آن  خود مستحق  یگمراھ
 دند.یشانک یم  راھهیب  به  حق  از راه را  گرانی: دیعنی »ردندک یم

اد یوفر  فغان  به  آن  یگرما  از جوشش  چون  دوزخ  اھل«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد
رسند،  یم  آن  به  چون  برند پس یم  پناه  دوزخ  از آتش  عمق  مک  یمحل  ند، بهیآ یدر م

  یشتران  ییگو  هک  ییھا یافعبزرگند و   یاستران  ییگو  هکند یآ یم  شان سراغ  به  ییعقربھا
 ». شان عذاب  یفزون  یمعن  است  نیزنند و ا یم  شیآنھا را ن  گردنند پس و دراز  یقو

ةٖ  ِ�  َ�بَۡعُث  مَ َو�َوۡ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ

نُفِسهِۡمۖ  ّمِنۡ  َعلَيۡهِم َشهِيًدا ُ�ّ
َ
ٰ  َشهِيًدا بَِك  وَِجۡئَنا أ َ�َ  �  َ�ُٰٓؤَ�ِٓء

ۡ�َا ءٖ  ّلُِ�ِّ  َ�ٰٗناتِبۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َعلَۡيَك  َونَزَّ ىٰ  َورَۡ�َةٗ  وَُهٗدى َ�ۡ  .]۸۹[النحل:  ﴾٨٩لِلُۡمۡسلِِم�َ  َو�ُۡ�َ
: از یعنی » ازخودشان«  یامبری: پیعنی » یگواھ  یدر ھر امت  هکرا   یروز«ادآور ی  به »و«

  نانیبر ا  ھمو تو را «  معذرت  و قطع  حجت  اتمام  یبرا » میزیبرانگ  آنان بر«  شان جنس
  امتت  نفع  است: به  نیا  یمعن  یقول . به یدھ  یگواھ  شان هیا علی  بر له  هک » میآور  گواه
و «  ز گذشتین» ۳۳نساء/« و» ۱۴۳ بقره/»  یھا در سوره  هیآ  نیر ای. نظ یدھ یم  یگواھ

  ھمه  یبرا  : قرآنیعنی » میفرود آورد زیھر چ  یبرا  یانیتب«را   : قرآنیعنی »را  تابکبر تو 
 ص ما  از رسول  هکد یا شده  دستور داده  و در آن  است  یروشنگر  تانیایو دن  نیامور د
 د.ینک  یرویند، پک یم  ابالغ  هک  یامکدر اح

 أل  یخدا ھمانا«فرمود:   هکاند  ردهک  تیروا س مسعود از ابن  حاتم یاب ر و ابنیجر ابن
ما در   یبرا  هک  آنچه ما از  و دانش  علم  یول  فرموده  ز نازلیچ  را روشنگر ھمه  تابک  نیا

و   یفرد  یایاز قضا  یا هیقض  چیھ  ن، در اسالمیبنابرا».  است  وتاهکشده،   نییتب  قرآن
و «  بندگان  یبرا  قرآن » است  یرھنمود و«  است  فروگزار نشده  از انسانیمورد ن  یاجتماع

  آنانر یغ  یبرا  ا نهمخصوص » مسلمانان  یبرا  است  یو بشارت«  آنان  یبرا  است » یرحمت
 برند. یم  یافک  بھره  از قرآن  هکمسلمانانند   نیرا ایز

َ ٱ ۞إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ٓ  ۡحَ�ٰنِ ۡ�ِ ٱوَ  َعۡدلِ لۡ بِٱ ُمرُ يَأ  َفۡحَشآءِ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َوَ�نۡ  ُقۡرَ�ٰ لۡ ٱ ذِي يِٕ �يَتا

ۡ ٱوَ  � ۡ�َ ٱوَ  ُمنَكرِ ل ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  يَعُِظُ�مۡ  ۡ�ِ  .]۹۰[النحل:  ﴾٩٠تََذكَّ
  هک  است  یرو انهیو م  عدل: انصاف »ندک یامر م  و احسان  عدل  قت، خدا بهیدر حق«
  ـ شامل  است  گفته  هیعط ابن  هک دارد و ـ چنان ط قراریافراط و تفر  دو طرف  انیدر م

  ستم  کامانات، تر  یادا در  با مردم  ام، معاملهکد، احیاز عقا  شود؛ اعم یم  یھر امر واجب
  به  یکیو ن  از تفضل  است  عبارت . اما احسان: و انصاف  یدادگر  وهیش  گرفتن  شیو در پ
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و   نافله  عبادات  دادن  نافله، انجام  صدقه  دادن  ؛ چون ستین  واجب  هک  در آنچه  گرانید
ـ   در عبادت  . احسان دهینگردان  فرض  انسان بر أل  یخدا  هک  یکین  گر اعمالید

  هک  است  از آن  عبارت«ـ   است  آمده س عمر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک چنان
، او ینیب یرا اگر تو او را نمیز  ینیب یاو را م  ییگو  هک ینک  عبادت  گونه را آن أ خداوند
  نسبت به  هک  است  یسک  به  احسان، احسان  نوع  نیبھتر و  نیبرتر  البته». ندیب یتو را م
  به«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیحد را دریند زک یم  یبد  انسان

 ». یگرد  نیراست  یتا مسلمان  نک  احسان رده،ک  یتو بد  به  هک  یسک
را   آنچه ان،کیو نزد » شاوندانیخو  به  بخشش«  ند بهک یشما را امر م  یتعال  حق »و«

  یو نھ« شود یز مین  رحم  صله  شامل  یمعن  نیو ا  است  محسوس  بدان  ازشانین  هک
از   باشد ـ اعم  حیو قب  ار زشتیبس  هک  است  یاز خصلت  فحشاء: عبارت »ند از فحشاءک یم

ر: کمن »رکمن«از  ندک یم  شما را منع »و«  ـ مانند زنا و بخل  ستیردار ناشاکا یگفتار 
  یمعن  نیا  هکاست،   ردهک  ینھ  و از آن  را ناپسند شمرده  آن  فیشر  شرع  هک  است  یزیچ

بر، کاز   است  : عبارتیبغ » یبغ« ند ازک یم  شما را منع »و«شود  یم  گناھان  تمام  شامل
  چون  یگناھ  چیھ«است:   آمده  فیشر  ثی. درحد بر مردم  یا معنوی  یو تجاوز ماد  ستم

  یا برایرا در دن  مجازاتش أ خداوند  هک  ستین  آن  سزاوارتر به  رحم  صله  و قطع  یبغ
شما   به«». ندک یم  رهیذخ  در آخرت  شیبرا  هک  آنچه  ھمراه بفرستد، به  شتابان  صاحبش

پند   هک باشد«  است  ردهک  انیب  یاز اوامر و نواھ  هیآ  نیا در  هک  با آنچه »دھد یاندرز م

 اندرزھا.  نیاز ا »دیریگ
 ] میمفاھ[  یبرا أ خداوند  تابکدر   هیآ  نیتر جامع  هیآ  نیا«د: یگو یم س مسعود ابن

از   یاریبس  آوردن  اسالم  مه، سببیرک  هیآ  نیھم  هک  میشو یادآور می».  ر و شر استیخ
 بود.  جمله  از آن س  مظعون  بن  عثمان  هکد یگرد  عرب  یعقال

وۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ ٱ بَِعۡهدِ  فُوا َّ�  ٰ ْ  َوَ�  َهد�ُّمۡ إِذَا َ�  ٱ تَنُقُضوا

َ
َ ٱ َجَعۡلُتمُ  َوقَدۡ  تَۡوكِيِدَها دَ َ�عۡ  يَۡ�ٰنَ ۡ� َّ� 

َ ٱ إِنَّ  َكفِيً�ۚ  ُ�مۡ َعلَيۡ   .]۹۱[النحل:  ﴾٩١َ�ۡفَعلُونَ  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ
 ھر عھد و  ، شاملیمعن  نیا» دینکعھد خدا وفا   د، بهیبست  مانیبا خدا پ  و چون«

در  س  دهی. بر رهیو غ  فهیبا خل  عتیبندد، مانند عھد ب یم  انسان  هک  است  یمانیپ
و «شد.   نازل ص خدا  با رسول  عتیب  درباره  هیآ  نید: ایگو یم  نزول  سبب  انیب

مانھا یپ  مربوط به  ی: سوگندھایعنی »دینکآنھا نش  ردنکاز استوار   خود را پس یسوگندھا
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 خدا را بر  هک آن  حال«د ینکآنھا نش  و استوار نمودن  د ساختنکھا را بعد از مؤ ثاقیم و
را  است: او  نیا  یمعن  یقول  د. بهیا  گرفته  : او را بر خود گواهیعنی »دیا گرفته  لیفکخود 

  قبال شما را در  پس » تاس  د، آگاهینک یم  خدا از آنچه  گمان یب«د یا  گرفته  بر خود ضامن
 دھد. یجزا م  آن

ْ كَ ﴿ �ٍ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َغۡزلََها َ�َقَضۡت  لَِّ� ٱَوَ� تَُ�ونُوا نَ�ٰٗثا قُوَّ
َ
يَۡ�َٰنُ�مۡ  َ�تَِّخُذونَ  أ

َ
 َدَخَ�ۢ  �

ن بَۡيَنُ�مۡ 
َ
ةٌ  تَُ�ونَ  أ مَّ

ُ
ۡرَ�ٰ  ِ�َ  أ

َ
ٍة�  ِمنۡ  أ مَّ

ُ
َما أ ُ ٱ َ�ۡبلُوُ�مُ  إِ�َّ  يَوۡمَ  َوَ�ُبَّيَِنَّ لَُ�مۡ  ۦۚ بِهِ  �َّ

 .]۹۲[النحل:  ﴾٩٢َتلُِفونَ �ِيهِ َ�ۡ  ُكنُتمۡ َما  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ
 »را خود  رشته  هکد ینباش  یزن  مانند آن«مانھا یپ  سوگندھا و گسستن  ستنکدر ش »و«

  و به  استوارساختن از  : پسیعنی » آن  بافتن  مکاز مح  پس«بود   بافته  هکرا   : آنچهیعنی
: اگر سوگندھا و یعنی » گسست  از ھم  یکی  یکی«  شده  بافته  پارچه  آن  رساندن  انجام

  آن  بافت، سپس یم  مکرا مح  یا هکت  هکد یھست  یزن  د، ھمانند آنینکرا بش  تانیمانھایپ
  سبب  انیر در بیثک گرداند. ابن یبر م  آن  اول  حال  و به  گسست یم  از ھم  رشته را رشته

  را از ھم  بافت، آن یرا م  یا رشته  چون  هکبود   و ابله  احمق  یزن  هکدر م«د: یگو یم  نزول
خود   یتا سوگندھا«».  گسست یم  را از ھم  و باز آن  رشت یرام  گر بار آنیرد و دک یباز م

  نیا » هک«  است  یدغلو   ب، تقلبیرنگ، فریدخل: ن »دیساز  تقلب  لهیخود وس  انیرا در م
  از نظر تعداد و مال »ترند افزون  یاز گروھ  یگروھ«  هک  است  نیا  الیخ  به  و دغل  رنگین

شتر باشند ـ یب  و منال  از شما در تعداد و مال  یـ وقت  مردم  ی: شما برایعنی . و منال
  انتیغدر و خ  انکام  بر آنان  چون  ینند ولک  نانیشما اطم  د تا بهیخور یم سوگند

 د.ینک یغدر م  آنان  د، بهیافتی
 فار وک  ثرتک  به  شدن  فتهیفر  سبب  فر بهک  به  از بازگشتن  یمه، نھیرک  هیآ  ھدف

  یاریبس  بهمبادا   هک نیاز ا  مؤمنان  به  است  یھشدار  نی: ایقول  . به است  اموالشان  ثرتک
  نقض ص خدا  رسول خود را با  عتیو ب  شده  فتهیفر  شان اموال  یو فراوان  شیتعداد قر

  یگروھ  بستند اما چون یم  مانیپ  شیخو  فانیبا حل  اعراب«د: یگو ینند. مجاھد مک
  گروه  نیو با ا  ستهکرا ش  مانیپ  دند، آنید یرومندتر میافزونتر و ن  گر را از آنانید
خدا شما را   هک  ستین  نیجز ا« ».شدند  ار منعک  نیشدند لذا از ا یم  مانیپ رومندتر ھمین

  وفا چنگ  سمانیر  ا بهیآ  هک ندک یم  : شما را امتحانیعنی» دیآزما یم  یافزون  آن  به
و «د ینکش یرا م  تان عتیعھد و ب  شده  فتهیفر  گرانیو شمار د  مال  یفزون  ا بهید، یزن یم
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  در آن  پس »ندک یم  انید، بیردک یم  اختالف  را در آن  آنچه  امتیشما در روز ق  یبرا  البته
  برد و در جانب یرا باال م  باوران حق  درجات و  ساخته  انیرا نما  حق أ روز، خداوند
آنھا  سزاوار آنند بر  هکرا   یعذاب  ردهک  انیو عر  انیرا نما  پرستان  و باطل  مقابل، باطل

 آورد. یفرود م

ُ ٱ َشآءَ  َولَوۡ ﴿ ةٗ  َ�ََعلَُ�مۡ  �َّ مَّ
ُ
ٓ  َو�َۡهِدي �ََشآءُ  َمن يُِضلُّ  َوَ�ِٰ�ن َ�ِٰحَدةٗ  أ ۚ َمن �ََشا  ُء

ا لُنَّ  َٔ َولَتُۡ�   .]۹۳[النحل:  ﴾٩٣َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  َ�مَّ
  سرشت  یمقتضا  به  هک »داد یواحد قرار م  یخواست، قطعا شما را امت یو اگر خدا م«
سر در   تمام  با وفاق  و ھمه  اد قرار گرفتهیو انق  مدار طاعتبر   زه، ھمانند فرشتگانیو غر

  یالھ  متکح » یول« دیبود یم  و ھمداستان  متفق  قتیو حق  د و بر حقیداشت یم  راه  نیا
و   سنت  نیا  لذا بر اساس مختار بگذارد  اعتقاد و عمل  رد تا شما را در عرصهکاقتضا 

  علم  هکرا   هکھر أ خداوند :یعنی »ندک یم  د گمراهرا بخواھ  هکھر «  هک  است  متکح
ند و او را ک یم  ند، گمراهک یم  را انتخاب  یگمراھ  او آزادانه  هک  رفته  بر آن  یو  یازل

ن، یبنابرا  است  آنان  درباره  یو  یسو از  عادالنه  یمکح  نیگرداند و ا یمقدار م یخوار و ب
را   هکو ھر «پندارند  یم  و ساده  را سھل  ینکوسوگندش  ینکش مانی، پیبر اثر گمراھ  آنان

او   هک  رفته  بر آن  یو  یازل  علم  هکرا   هکھر  أ خداوند :یعنی »ندک یم  تیبخواھد ھدا
  یاز سو  یفضل  عنوان ـ به  تیھدا  راه  به  دادنش  قیبا توف ند،ک یم  را انتخاب  تیھدا
  ردنک  تیو ھدا  است  یو  ، عدلیتعال  حق  ساختن  گمراه  پس ندک یم  تیـ ھدا  شیخو

  دهیاز شما پرس«ا یدر دن  از اعمال» دیردک یم  و چند آنچه  از چون  و البته«  ، فضلشیو
 . افتید یجزا خواھ  و در برابر آن  امتیق در روز »خواھد شد

ْ َوَ� َ�تَِّخُذوٓ ﴿ يَۡ�َٰنُ�مۡ  ا
َ
ۢ  َ�َ�ِلَّ  بَۡيَنُ�مۡ  َدَخَ�ۢ  � ْ  ُ�ُبوتَِها َ�ۡعدَ  قََدُم وٓ ٱ َوتَُذوقُوا بَِما  ءَ لسُّ

ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َصَدد�ُّمۡ   .]۹۴[النحل:  ﴾٩٤َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُ�مۡ  �َّ
را   تانیو زنھار، سوگندھا«ند: ک یرار مکا ترا مجدد  ینکش از سوگند  ینھ  سپس

 ص خدا  با رسول  عتیسوگندھا؛ سوگند ب  نیمراد از ا »دیخود قرار ندھ  انیم  ز تقلبیدستاو
  عتیب ص  یو  رسول با  هکرا   یسانک أل  یسان، خدا نی. بد است گر سوگندھایو د

  یقدم  تا لغزش«ند ک یم  یحق، نھ  نید  دادن  یاریو   عھد اسالم  ستنکاند، از ش ردهک
  بکمرت  یبزرگ  یخطا ند،کش یم  مانیپ  هک  یسک: یعنی »دیآ  شیپ  اش یاز استوار  پس

و   در ثبات  هک گرداند؛ بعد از آن  کھال  او را رھسپار ورطه  لغزش  نیا  هکبسا   و چه  شده
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خدا   از راه«را   مردم » هک آن  یسزا و به«  است  بوده  قدم مان، استوار و ثابتیبر پ  یداریپا
ند و کرا بش  عتیب  هک یسک رایز  از آخرت  قبل ایدر دن »دیرا بچش  د، عذابیا بازداشته

ز از یرا ن  گرانید  او در واقع  نند پسک یاو اقتدا م  ار بهک  نیز در این  گرانیمرتد شود، د
لذا   ساخته  را مرسوم  یبد  ار خود سنتک  نیبا ا  هک چرا  است  باز داشته أ خدا  راه

  یشما عذاب  یو برا«  است  یو  ند، بر ذمهک  یالگوبردار  از آن  هک  یسک  و گناه  آن  گناه
 . است  آخرت  ھمانا عذاب  هک  ندهیدر آ »باشد  بزرگ

  حضرموت از  یمرد  در باره  مهیرک  هیاست: آ  شده  تیروا  یلبکاز   نزول  سبب  انیدر ب
  تیاکش  یندک  سیاز امرأالق ص خدا  نزد رسول  هکشد   نازل  أشوع  بن  عبدان  نام به
  نیزم  به  دهیرا بر  من  نیاز زم  یدارد و بخش  ینیزم  من  نینار زمکرد و گفت: او در ک

ا یآ«فرمودند:   یو به ص خدا  . رسول است  ربوده  را از من  و آن  وند دادهیپ  خودش
در   من  هکدانند  یم  ھمه  قوم !للها  ارسولیگفت: ». ؟ یدار  ھم  یگواھ  ییگو یم  برآنچه

  سیامرأالق  به ص  حضرت  دارند.آن یتر م یگرام  او را از من  یول  صادقم  میگو یم  آنچه
دستور دادند   د. پسیگو یم  و باطل  او گفت: دروغ». د؟یگو یم  چه  قتیرف«فرمودند: 

از سوگند   ییو پروا  فاجر است  یمرد  سیگفت: امرأالق  سوگند بخورد. اما عبدان  هک
، سوگند او را یندار  یگواھان  هک  حال« فرمودند: ص خدا  ندارد. رسول  خوردن

». ر!یخ«؟ فرمودند:  ندارم  یراھ  چیگر ھید  سوگندش  رفتنیگفت: جز پذ  عبدان». ریبپذ
تا سوگند   برخاست  هک  نیسوگند بخورد اما ھم  هکدستور دادند   سیامرأالق  به  سپس

  شانیاز نزد ا  چون  پس». برگرد«زدند و گفتند:   او را عقب ص  حضرت  بخورد، آن
 شد.  نازل  هیآ  نیبرگشت، ا

ْ َوَ� �َشۡ ﴿ وا ِ ٱ بَِعۡهدِ  َ�ُ َما قَلِيً�ۚ  اَ�َمنٗ  �َّ ِ ٱ ِعندَ  إِ�َّ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  ُهَو َخۡ�ٞ  �َّ
ِ ٱ ِعندَ  َوَما يَنَفدُ  َما ِعنَدُ�مۡ  ٩٥َ�ۡعلَُمونَ  ِينَ ٱ َوَ�َۡجزَِ�نَّ  بَاٖق�  �َّ وٓ  �َّ ْ َصَ�ُ ۡجرَُهم ا

َ
ۡحَسنِ  أ

َ
 بِأ

ْ  َما  .]۹۶-۹۵[النحل:  ﴾٩٦َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
 است،  یا یویدن  متاع  ھر گونه  و آن »دینفروش  یزیناچ  یبھا  را به  یالھ  مانیو پ«

، یروزیپ از » نزد خداست  را آنچهیز«باشد   ار و با ارزشیبس  یظاھر  لکدر ش  هکھرچند 
  ھمان«  است  بھشت  یھا از نعمت  در آخرت  ینزد و  ا و آنچهیدر دن  فراخ  جنگ، رزق  میغنا
نزد   آنچه«را ید زیباش زیو تم  علم  : اگر از اھلیعنی »دیشما بھتر است، اگر بدان  یبرا

و تصور شما   باالتر از حد توقع و  ھرچند فراوان »شود یم  یفان«ا یدن  یھا از بھره » شماست
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نده، یر و پایو فناناپذ » است  یباق«  یو  رحمت  یھا نهیاز گنج » نزد خداست  و آنچه«باشد   ھم
  عمل  آنچه  نیوترکین  را بر حسب  صابران  و البته« ندارد  یو انقطاع  ھرگز گسست  هک

بر   یداریو پا  در ثبات  شان ییبایکش  بسب  به  آنان  قطعا به :یعنی » میدھ یم  ردند، پاداشک یم
با   ف، جھادشانیلکت  ثاقیم  یدر پا  یستادگیبر ا  استمرارشان ،ص خدا عھد با رسول

  نیو ا  میدھ یم  دشمن، پاداش  یھا نجهکبر آزارھا و ش  شانیداریو پا  ییبایکز شیو ن  افرانک
و   بر گناھان  هک  یمعن  نیردند، بدک یم  هک  است  یطاعات  نیوترکین  برحسب و مزد  پاداش

 . میشک یعفو م  اند، قلم ردهک  در گذشته  هک  ییھا یبد

وۡ  ذََكرٍ  ّمِن َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ۖ  ةٗ َحَيوٰ  فَلَُنۡحيِيَنَُّهۥ ُمۡؤِمنٞ  َوُهوَ  أ  َوَ�َۡجزَِ�نَُّهمۡ  َطّيَِبٗة

ۡجَرُهم
َ
ۡحَسنِ  أ

َ
ْ  َما بِأ  .]۹۷[النحل:  ﴾٩٧َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

 ؛ گفت  سیشد، امرأالق  نازل  فوق  هیدو آ  د: چونیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  یلبک
)  (عبدان  قمیرف  یشود ول ینابود م  است  نزد من  آنچه  هک  است  نیا  قتیحق ! یآر

  من ه یعل  هک  ا! او در آنچهیابد. بارخدای یم  ند، پاداشک یم  عمل  آنچه  نیوترکین  برحسب
خدا   به اما  ردمک  مهیخود ضم  نیزم  و به  دمیاو را بر  نیزم  است، من  صادق  ردهکا ادع

ز یرا ن  مانند آن رد ویبگ  من  نیخواھد از زم یم  ھر چه  ؟ پس اندازه  چه  دانم ینم  هکسوگند 
ا یاز مرد   سکھر «شد:   نازل  هکبود   ھمان ! ام خورده  آن  از محصول  آنچه  اضافه  آن، به  ھمراه

  است ص  یامبر ویپ  و سنت أ خدا  تابکبا   ار موافقک: کیار نک» ندک  کیار نک  هک  زن
  یزندگ  به  گمان یب«ندارد   یو اعتبار  ارزش  چیافر ھک  کین  را عملیز »باشد  و او مؤمن«
او و   به  حالل  یو روز  رزق  دنیا؛ با بخشیدن در » میدار یم  اش زنده  یا دهیو پسند  کپا

و   راحت  وجوه  تمام  ساختن  و با آماده  طاعت  حالوت  افتیدر  به  دنشیبخش  قیتوف
و   زهیکار پاک  نهیزم  ساختن  ؛ فراھم مراد از آن«د: یگو یم س  عباس  . ابن یو  شیآسا

  در بھشت  یزه، زندگیکپا  یگر: مراد از زندگید  یقول به».  است  یو  یبرا  ستهیشا  عمل
 » میدھ یم  ردند، پاداشک یم  آنچه  نیوترکین  بر حسب«  در آخرت » آنان  ا بهو مسلم«  است
ھرکس  قطعا«است:   آمده  فیشر  ثی. در حد گذشت  قبل  هیجمله، در آ  نیر ایر نظیتفس

  حد قناعت  آن  هبود و ب  فافکدر حد   اش یزندگ  یماد  شتیو مع  افتی  راه  اسالم  به
 ». د، رستگار گشتیورز

﴿ 
ۡ
ِ  َتعِذۡ سۡ ٱفَ  ُقۡرَءانَ لۡ ٱ َت فَإَِذا قََرأ ِ ٱب يۡ ٱِمَن  �َّ  .]۹۸[النحل:  ﴾٩٨لرَِّجيمِ ٱ َ�ٰنِ لشَّ



 ٤٢٩  سوره نحل

 »ببر  خدا پناه  به  شده  رانده  طانی، از شیبخوان  قرآن  یخواھ یم  هک  گاه  آن  پس«
ملعون، در  و  شده رانده  طانیش  یھا از وسوسه تا تو را  بخواه  سبحان  ی: از خدایعنی

يمِ «  قرائت  هک  د دانستیخود بدارد. با  پناه جِ يطَنِ اُلرَّ نَ اُلشَّ وذُ بِاُهللاِ مِ را   خواننده» أَعُ
 قرآن  اتیدھد تا در آ یم  انکاو ام  و به  باز داشته  تالوت  در ھنگام  یرکف  یآشفتگ از

 است  شان امت  به  خطاب ص  رمکا ینب  به  خطاب  هک  است  یند. گفتنکر کتدبر و تف 
  یھا از وسوسه ص خدا  را رسولیقرار دارد ز  تیدر اولو  امت  به  خطاب  هکبل 

 اند. بوده  معصوم  طانیش

يمِ  «  خواندن  امر به جِ يطَنِ اُلرَّ نَ اُلشَّ وذُ بِاُهللاِ مِ علما   اجماع  قرآن، به  تالوت  در ھنگام» أَعُ

وذُ بِاُهللاِ  «  خواندن  مستحب  هکجمھور علما بر آنند   نی. ھمچن است  استحباب دیمف أَعُ

يمِ  جِ يطَنِ اُلرَّ نَ اُلشَّ  . بعد از آن  نه  است  قرآن  از تالوت  قبل »مِ

ِينَ ٱ َ�َ  َ�ٰنٌ ُسلۡ  َ�ُۥ َس لَيۡ  ۥإِنَّهُ ﴿ َّ�  ٰ ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َءاَمُنواْ َوَ�َ  .]۹۹[النحل:  ﴾٩٩َ�َتَو�َّ
  یاغوا »بر«ندارد   یا : او تسلط و غلبهیعنی » ستین  یرا سلطان  طانیش  نهیھرآ«

را ـ در   شی: امور خویعنی »نندک یم  لکتو  اند و بر پروردگارشان آورده  مانیا  هک  یسانک«
  طانیش ،یو به  لکو تو أ خدا  به  مانیرا اینند زک یم  ضیاو تفو  ـ به  یو عمل  ھر سخن

د، یالقاء نما  یا وسوسه  از آنان  یکیاو در   دارد و اگر ھم یباز م  آنان  ردنک  را از وسوسه
 ندارد.  یریتأث  اش وسوسه

َما ُسلۡ ﴿ ِينَ ٱَ�َ  َ�ُٰنُهۥإِ�َّ ِينَ ٱوَ  نَُهۥَ�َتَولَّوۡ  �َّ  .]۱۰۰[النحل:  ﴾١٠٠ُ�ونَ ُمۡ�ِ  ۦُهم بِهِ  �َّ
را   یو  هک  است  یسانکفقط بر «  فتنیاغوا و فر  به »او  سلطه  هک  ستین  نیجز ا«

 گرفته، از او در  یو دوست  تیوال  را به  طانی: شیعنی »رندیگ یبرم  یسرپرست  به
  سلطه  نیھمچن »و«نند ک یم  یرا نافرمان أ و خداوند  ردهک  اطاعت  شیھا وسوسه

و   طانیخاطر ش به» نندک یمقرر م  کیخدا شر  یبرا  آنان  هک«  است » یسانکبر «  طانیش
 . یو  وسوسه  سبب  به

  پردازد؛ شبھه یم  قرآن  رامونیفار پک  و رد دو شبھه  طرح  به  خداوند متعال  سپس
آنان،   باطل  ظن  به  قرآن  هک  مورد است  نیدر ا  دوم  و شبھه»  نسخ«  هیدر مورد قض  اول

 دارد:  یمنشأ بشر
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﴿ َ�ۡ ٓ �َذا بَدَّ َ�نَ  َءايَةٗ  ا ُ َوٱ َءايَةٖ  مَّ عۡ  �َّ
َ
ُِل  بَِما لَمُ أ ّ�َ�ُ  ْ ٓ  قَالُٓوا َما نَت  إِ�َّ

َ
ِۢۚ� أ ۡ�َ�ُُهمۡ  بَۡل  ُمۡفَ�

َ
 أ

 .]۱۰۱[النحل:  ﴾١٠١َ�ۡعلَُمونَ  َ� 
 با ١ مینک  را منسوخ  یا هیآ  : چونیعنی » مینک  بدل  یتیآ  یجا را به  یتیآ  و چون«

فار ک »ندیگو یم ند داناتر است،ک یم  نازل  آنچه  و خدا به«؛  آن  یجا بهگر ید  یا هیآ  آوردن
 محمد!  یا »تو  هک  ستین  نیجز ا«باشند  یخبر م یب  نسخ  متکاز ح  هک  شیقر
بر   یاو نگفته، بر و  هکرا   و آنچه  یبند یو افترا م  : تو بر خدا دروغیعنی»  یا نندهکافترا«
مجددا تو را   داده، سپس  فرمان  یامر  خداوند تو را به  یپندار یم  هک، از آنجا یساز یم

ثر کا  هکبل«د: یگو یفار مکپندار   نیدر رد ا  متعال  ی! خدا است  دستور داده  آن  برخالف
شده،   منسوخ  مکح  ساختن در مشروع  هک نیرا و ا  در نسخ  متکح »دانند ینم  آنان

  ا مصلحتن، قطعیمع  وقت  آن  بعد از گذشت  هک  ار بودهکدر   یو مقطع  موقت  یمصلحت
 گردد.  مشروع  یگرید  مکح  هک  است  در آن

َ�ُۥ قُۡل ﴿ ِ  ُقُدِس لۡ ٱُروُح  نَزَّ ّ�َِك ب ِينَ ٱِ�ُثَّبَِت  قِّ �َۡ ٱمِن رَّ ْ وَُهدٗ  �َّ ىٰ  ىَءاَمُنوا  َو�ُۡ�َ
 .]۱۰۲[النحل:  ﴾١٠٢لِۡلُمۡسلِِم�َ 

از   هک ÷  لی: جبرئیعنی » القدس  روح«را   : قرآنیعنی »را  بگو: آن«
فرود   حق  به«  یو  فرمان  و به » پروردگارت  از جانب«  است  کپا  یبشر  یھایدیپل

  هک  یا بالغه  یھا متکبر ح  یو مبتن  ستین  در آن  ییخطا  چیھ  هک  یحق » است  آورده
مان، یا بر »اند، استوار گرداند آورده  مانیا  هکرا   یسانکتا «  است  در آنھا نھفته  خلق  صالح

  امکاح  یسو به را  را آنانیز » است  یو بشارت  تیھدا  مسلمانان  یو برا«  قرآن  نیا  لهیوس  به
  را به أ خداوند  تابک از  ر آنیو غ  و منسوخ  ناسخ  به  ند و باورمندانک یم  تیھدا  ناسخ

  مانیبر ا  مؤمنان  دار سازندهیپا  جھت  کیاز   قرآن  دھد. پس یم  بشارت  میعظ  پاداش
 . آنھاست  بخش  تگر و مژدهیگر، ھداید  یو از جھت  است

�َُّهمۡ  َ�ۡعلَمُ  َولََقدۡ ﴿
َ
َما َ�ُقولُونَ  � ۗ  ُ�َعّلُِمُهۥ إِ�َّ ِيٱ ّلَِسانُ  �ََ�ٞ ۡعَجِ�ّٞ  إَِ�ۡهِ  ِحُدونَ يُلۡ  �َّ

َ
 أ

ٞ  لَِسانٌ  َوَ�َٰذا  .]۱۰۳[النحل:  ﴾١٠٣بِ�ٌ مُّ  َعَرِ�ّ
  کین و«د: ینما یو رد م  نموده  مطرح  گونه نیرا ا  افرانک  دوم  شبھه  یتعال  حق  سپس

 :یعنی »دھد یم  او آموزش  به  یبشر  هک  ستین  نیند: جز ایگو یم  افرانک  هک  میدان یم

                                           
 . گذشت »۱۰۶ بقره/»  ، در سوره» نسخ«  درباره  سخن -١



 ٤٣١  سوره نحل

  خاطرنشان . یا فرشتهاز   آموزد نه یم  آدم یاز بن  یرا از بشر  قرآن ص محمد  گمان یب
  ـ غالم  نزول  سبب  انیدر ب  یتیروا  او بستند ـ بنا به  را به  گمان  نیا  هک  یشود؛ بشر یم
د. یگرو  اسالم  و بعدا به  داشت  ینصران  دهیدر آغاز عق  هکبود » جبر«  نام به  رهیمغ  بن  هکفا
با او  ص خدا  رسول  یگاھ بود وگه  مشغول  یفروشندگ  شغل  صفا به  وهک  یدر پا  غالم  نیا
) بود و  ی(روم  یغالم، عجم  نیا  گفتند، زبان یم  با او سخن  یا لمهکنشستند و چند  یم

در   ھم  آن  لکمش  ار بهیرا ـ بس  طرف  پاسخ  هک  دانست یم  یرا فقط در حد  یعرب  او زبان
 . توانست یم  ـ داده  حد ضرورت

او   را به  نسبت  نیا  هک  یسک  زبان«را: یز  است  اساس یب  پندارشان  نیا اقطع
 یچندان  و بھره  بوده  نکال  یعرب  در برابر زبان  یعجم  و زبان » است  یدھند، عجم یم
 و از » است  وا و روشنیش  یعرب  زبان  به«  قرآن » نیا  هک یدر حال«ندارد   فصاحت از 

د یپندار یم  چگونه  باشد پس یبرخوردار م  و اعجازگونه  روشن  یانیو ب  یعرب  بالغت
  سردمداران  هکشما خود   هک یآموزد، درحال یاو م  را به  قرآن  نیا  از عجم  یبشر  هک

د؟ یا عاجز گشته  از قرآن  یا با سوره  د، از معارضهیھست  بالغت  و علمداران  فصاحت
  نیبندد و چن ینم  یاتھام  نیباشد، چن  داشته  عقلاز   یا بھره  نیمترک  هک  یسک  پس

 د.یگو ینم  یسخن

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ِ ٱ َ�ِٰت � ِمُنونَ َ� يُؤۡ  �َّ ُ ٱ ِديِهمُ َ� َ�هۡ  �َّ ِ�مٌ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  �َّ
َ
[النحل:  ﴾١٠٤أ

۱۰۴[. 
نند ک ینم  قیتصدرا   : قرآنیعنی »آورند ینم  مانیخدا ا  اتیآ  به  هک  یسانک  قتیدر حق«

خود   یازل  او در علم  هک  آنچه  لیدل نجات، به  و راه  حق  یسو به »ندک ینم  تیرا ھدا  خدا آنان«
 . شان بیذکفر و تک  سبب به » است  کدردنا  یعذاب  شان برایو «  است  دانسته  شان از شقاوت

َما َ�فۡ ﴿ ِينَ ٱ َكِذَب لۡ ٱ َ�ِيإِ�َّ ِۖ ٱ َ�ِٰت � ِمُنونَ َ� يُؤۡ  �َّ ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
 ﴾١٠٥ۡلَ�ِٰذبُونَ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ

خدا   اتیآ  به  هکنند ک یم  یپرداز دروغ  یسانکفقط   هک  ستین  نیجز ا«.]۱۰۵[النحل: 

 او در  هک یحال دھد در یم  یرو  یپرداز دروغ ص امبریاز پ  چگونه  پس »ندارند  مانیا
خود « موصوفند  وصف  نیا  به  هک » و آنان«قرار دارد؟  أ للها  اتیآ  به  مؤمنان  رأس

  از عادات  یو عادت  خود آنان  یبرا  الزم  یدروغ، وصف  گمان ی: بیعنی »انندیدروغگو
 . است  خودشان  یشگیھم

  باطل  شبھه  نیو ا»  نسخ»  هیقض  یعنیفار؛ ک  اد شدهی  بر ھر دو شبھه  یرد  هیآ  نیا
 دارد.  یمنشأ بشر  قرآن  هک  است  آنان
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﴿ ِ ِ ٱَمن َ�َفَر ب ۡ�رِهَ  إِ�َّ َمنۡ  إِيَ�ٰنِهِۦٓ  َ�ۡعدِ  مِنۢ  �َّ
ُ
ن ِ�نَوَ�ٰ  يَ�ٰنِ ۡ�ِ بِٱ َم�ِنُّۢ ُمطۡ  َوقَلۡبُُهۥ أ  مَّ

حَ  ِ ٱ ّمِنَ  َغَضٞب  َ�َعلَۡيهِمۡ  ٗر�َصدۡ  ُ�ۡفرِ لۡ بِٱ َ�َ  .]۱۰۶[النحل:  ﴾١٠٦َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  �َّ
در   کو دردنا  سخت  یاو عذاب »فر ورزدکخدا   خود، به  آوردن  مانیاز ا  پس  سکھر«

  قلبش  یول  مجبور شده  هک  سک  مگر آن«گردد  یم أ خدا  خشم  دارد و مستوجب  شیپ

ا با ی فرک  سخن  با نطق  هک  است  یسانکناظر بر   هیآ  نیا » و استوار است  آرام  مانیا  به
 بودند.  در آمده  اسالم  به  هک شوند بعد از آن یمرتد م فر،ک  عمل  ابکارت

  یکی است:  دو حالت  یفر داراک  عمل  ابکا ارتیفر ک  سخن  گفتن  هک  د دانستیبا
گر او ید  یسک  هک نیا  صادر شود. دوم  یاز و  ار انسانیرضا و اخت  به  یزیچ  نیچن  هک نیا

در   پس متصور باشد  یو  شدن  شتهک  میب  هکد ینما و اجبار  راهکفر اکبر   یا گونه  را به
  مانیا  به  قلبش  هک ید درحالیفر را بگوک  لمهک  زبان  فقط به  یناچار  یاز رو  ھنگام  نیا

  فر مستوجبکاجبار بر  و  راهکرا ایز  ستین  سانکی  دو حالت  نیا  مک. لذا ح است  مطمئن
ا ید، یز بگویفرآمک  یسخن  هکشود  یم  زور وادار ساخته  به  یسکو اگر   نبوده  سزا و گناه

  یدھد، بر او گناھ  انجام را أ ر خدایغ  یبرا  ردنک  سجده  ھمچون  یا یفرک  فعل
  مطمئن  مانیا  ، بهیفرک  فعل ای  قول  نیصدور ا  در حال  قلبش  هک نیشرط ا  ست، بهین

و   ی، شافعیاما حسن، اوزاع شود. ینم  مکفر حک  به  یسک  نین، بر چنیباشد بنابرا
در   فر است، نهک  سخن  فقط درگفتن  رخصت  نیا  هکبرآنند  للها رحمھم  سحنون

 . ستین  یرخصت  چیفر ھک  فعل  دادن  در انجام  فر پسک  فعل  دادن  انجام
  و به« ار و عمد مرتد شودیاخت  یاز رو » هک  یسک  یول«فر: ک  به  شیگر گراید  اما حالت

ند ک  یداریوپا  افتهی  نانیاطم  آن  باشد و به  یفر راضک  : بهیعنی »ندک  گشاده  نهیفر سک
  نیلذا چن »بود خواھد  بزرگ  یعذاب  شان برایو   است  آنان خدا بر  از جانب  یغضب  پس«
 قرار دارند.  یالھ  و عذاب  خشم  در معرض  یسانک

 اند: ردهک  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر بر یجر سعد و ابن عبدالرزاق، ابن
تا  ردندکن  شیدادند و رھا  و آزارش  نجهکش  و سخت  اسر را گرفتهی عماربن  انکمشر«

ر یز او در  ند. سرانجامکاد ی  یکین  را به  انشانیو خدا  داده  را دشنام ص خدا  رسول
 ص خدا  رسول نزد  کو اندوھنا  آشفته  گاه آنوادار شد   سخن  نیا  گفتن  نجه، بهکفشار ش
؛  یشر و شرمسار  تیاکح ؟ گفت: ستیچ  تیاکگفتند: ح  یو  به ص  حضرت  آمد، آن

 ! را ستودم  انشانیو خدا  آلودم شما  دشنام  به  اجبار زبان  ردند تا بهک  نجهکش  مرا چنان
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ست، ین  یک. فرمودند: با مانیا  به  ؟ گفت: مطمئن یابی یم  را چگونه  فرمودند: اما قلبت
؛  ییرا بگو  سخن  ر آنیو از تو خواستند تا نظ  یروبرو شد  یھمچو حال  ز بهیاگر دگربار ن

 ».شد  نازل  مهیرک  هیآ  نیا  هکبود   ھمان . ستین  یو گناھ  بر تو حرج  هکبگو، 
  امر به  نیھرچند اند، ک  یداریپا  نشیبر د  مؤمن  هک  است  نیا  یاما بھتر و اول

فر کبر   یسکه: اگر ک نیدارند بر ا  علما اجماع  یرو  نینجامد، از ھمیب  یو  قتل
 دھد، نزد یم  شدن  شتهک  به  تن  ردهک  را انتخاب  متیعز  به  شود و عمل یم اجبار

ن، یبنابرا دارد.  یبزرگتر  رده، پاداشک  را انتخاب  رخصت  هک  یسکاز  أل  یخدا
  صورت فر درک  لمهک  گفتن  به  در بازگشت س عمار  به ص خدا  رسول دستور

  لیدل به و وجوب،  د ندبیمف  نه  است  د اباحتینجه، مفکش  عمل  فار بهک  بازگشت
 او را به  نداد تا سرانجام  هیتق  به  تن  شیقر  یدر برابر فشارھا س  بیخب  هک نیا
 بھتر از ص خدا  نزد رسول  و مرتبتش  مقام  هک  ستین  یکرساندند و ش  شھادت 

 بود.  داده  هیتق  به  تن  هکبود  س عمار

﴿ ٰ �َُّهمُ  لَِك َ�
َ
ْ سۡ ٱ بِ� �ۡ ٱ َيٰوةَ �َۡ ٱ تََحبُّوا نَّ  ِخَرةِ �ٱَ�َ  َيا�ُّ

َ
َ ٱَوأ  َقوۡمَ لۡ ٱ ِديَ� َ�هۡ  �َّ

 .]۱۰۷[النحل:  ﴾١٠٧َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ
 »داشتند  ا را دوستیدن  یزندگان  آنان  هک  است  آن  سبب  به«  مانیفر بعد از اک » نیا«

  هک  است  آن سبب  و به  بر آخرت«ا را یدن  یزندگان  است  آنان  دادن  یبرتر  سبب  : بهیعنی
فر ک  دھنده  حیترج آنھا  هک  ی؛ مادام مانیا  یسو به »ندک ینم  تیرا ھدا  افرانک  خدا گروه

 . در خلقش  است  یتعال  حق  سنت  نیباشند و ا  مانیبر ا

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ُ ٱَطبََع  �َّ َّ�  ٰ بَۡ�ٰرِهِۡمۖ  وََسۡمعِِهمۡ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َو�

ُ
 ُهمُ  َوأ

 .]۱۰۸[النحل:  ﴾١٠٨َ�ٰفِلُونَ لۡ ٱ

  یو  به  مانیو ا ألو   یا بر امر خدایدن  دھنده  یبرتر  : مرتدانیعنی » آنان«
اندرزھا را   پس » است  مھر نھاده  شان دگانیو د  ھا و بر گوش خدا بر دل  هکاند  یسانک«

  حق  آنھا به  لهیوس به  هکرا   ییھا فھمند و نشانه یشنوند و نم ینم  قبول  سمع به
  درباره  أل  یخدا  هک  یبد  از فرجام »خود غافالنند  و آنان«نند یب یز نمیشود، ن یم  افتهی راه

 . ستین  غفلت  نیھمانند ا  یغفلت  چیو ھ  است  ردهک  اراده  آنان
صادر   مرتدان  هیرا عل  مکح  ه، ششیدو آ  نیدر ا  خداوند متعال  هکشود  یم  مالحظه

 . است  ردهک
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�َُّهمۡ ﴿
َ
ونَ لۡ ٱُهُم  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َ� َجَرَم �  .]۱۰۹[النحل:  ﴾١٠٩َ�ِٰ�ُ

  املک  انیو ز  : در خسرانیعنی »ارانندک انیز  ھمان  آنھا در آخرت  هک نیدر ا  ستین  کش«
 . ستین متصور  یگر حد و مرزید  آن  فوق  هکاند  فرورفته  درآن  یحد  قراردارند و به

ْ ِمنۢ ﴿ ِيَن َهاَجُروا ْ  َما َ�ۡعدِ  ُ�مَّ إِنَّ َر�ََّك لِ�َّ ْ  ُ�مَّ  فُتُِنوا ْ  َ�َٰهُدوا ٓوا  ِمنۢ  َر�ََّك  إِنَّ  َوَصَ�ُ
 .]۱۱۰[النحل:  ﴾١١٠رَِّحيمٞ  لََغُفورٞ  َ�ۡعِدَها

دار   یسو فر بهکاز دار  »ردندک  ھجرت  هک  یسانک  به  نسبت  گر، پرودگارتید  یاز سو«
با  را  فار آنانک  هک : بعد از آنیعنی» قرار گرفتند  نجهکمورد ش  هک بعد از آن«  اسالم

 فرک  لمهک  گفتن  و فشار به  نجهکر شیدرافگندند و آنھا در ز  فتنه  و آزار به  نجهکش
بر جھاد و  »ردندکو صبر « أ خدا  در راه »ردندکجھاد   سپس«مجبور شدند 

 قطعا«فار ک  در فتنه  افتادنشان » بعد از آن  پروردگارت  گمان یب«  فیلکت  یھا یبرسخت
اند و  گفته فارک  نجهکر شیاجبار و در ز  بهفر را ک  لمهکرا آنھا یز » است  و مھربان  آمرزنده

بر   یتعال  حق است:  نیا  یمعن  یقول . به است  دهیفر نگردک  یرایپذ  ھایشان دلھا و  نهیس
فر ک  لمهکخود   جان  رفتن  از دست  میو از ب  قرارگرفته  نجهکو ش  مورد فتنه  هک  یسانک

فر شد، آمرزگار ک  یرایپذ  ھم  شانیھا نهیس  هکد یار بدانجا انجامکآوردند و   را بر زبان
نند و ک  ھجرت  امبرشیپ  دار الھجره  و به  ار شدهک او توبه  یسو به  است، چنانچه  مھربان
 ند.یجھاد نما  و دعوت  نید  دشمنان  هیعل  یبا و  ھمراه

سر  به  هکدر م  هک  است  از مسلمانان  یگرید  ناظر بر گروه  هیآ  نیا«د: یگو یر میثک ابن
نداشتند، آنھا   یو مقام  ارج  چیخود ھ  قوم  انیدر م  بوده  مستضعفان  بردند و از زمره یم

  انکآخراالمر ام وستند امایپ  فتنه  به  فار سرانجامکر فشار زبونساز و زجرآور یدر ز
  نی، سرزمیالھ  وآمرزش  یخشنود  طلب  و به  دهیرھان  آنان  خود را از چنگ  افتهی  ھجرت

  یفار جھادکبا   در آمده  مؤمنان  کسل  ردند و بهک  کخود را تر  و اموال  و خانواده
 ».داد  آمرزش  وعده  آنان  به  هیآ  نیدر ا  پروردگار متعال  هکنمودند،   دارانهیپا

ِ�  ۞يَوۡمَ ﴿
ۡ
ٰ  �َّۡفِسَها َعن تَُ�ِٰدُل  َ�ۡفٖس  ُ�ُّ  تَأ ا َ�ۡفٖس  ُ�ُّ  َوتَُو�َّ  َ�  وَُهمۡ  َعِملَۡت  مَّ

 .]۱۱۱[النحل:  ﴾١١١ُ�ۡظلَُمونَ 
  نجات  تا خود را از عذاب »دیآ یخود م  شخص  از طرف  نانک دفاعھرکس   هکروز   آن«

و عذر   حجت  خودش  یو خالص  نجات  یفقط برا  امتیدر روز ق  ی: ھر انسانیعنیدھد. 
  بهھرکس  و«ندارد   یتیاھم  شیبرا گرید  یسکشد و یاند یخود م  آورد و فقط به یم  شیپ
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 »رود ینم  ستم  بر آنان ابد وی یم  پاداش  استکو   مک  یب«ا شر یر یاز خ » ردهک  آنچه  یجزا
 گردد. یم  فر شر افزودهیکبر   شود و نه یم  استهکر یخ  از پاداش  : نهیعنی

ُ ٱَوَ�ََب ﴿ ۡطَم�ِنَّةٗ  َءامِنَةٗ  َ�نَۡت  قَۡر�َةٗ  َمثَٗ�  �َّ �ِيَها مُّ
ۡ
ِ  ّمِن رََغٗدا رِۡزُ�َها يَأ  َمَ�نٖ  ُ�ّ

ۡ�ُعمِ  فََ�َفَرۡت 
َ
ِ ٱ بِ� َّ�  ٰ �َ

َ
ُ ٱ َ�َهافَأ ْ يَۡص  ۡوِف �َۡ ٱوَ  وعِ �ُۡ ٱِ�َاَس  �َّ  ﴾١١٢نَُعونَ بَِما َ�نُوا

 .]۱۱۲[النحل: 
  زده  هکم  مردم  یبرا أل  یخدا  هک  است  یمثل  نیا » است  زده  را مثل  یو خدا شھر«
 استمرار نورزد.  اش ید و بر گمراھیخود آ  دار شود، بهیب  شیتا قر  است
ر یغ  یرا برا  آن أ خداوند  هک  است  هکنجا خود شھر میدر ا»  هیقر«مراد از   یقول به

  حق در ص خدا  رسول  هکبود   یدر زمان  نیو ا  است  زده  ستمگر مثل  یاز شھرھا  آن

 سن�مرض واجعلها عليهم  ىلع تكطأاشدد و ا�«ردند و گفتند: کبد   یدعا  انیکم
  چون  یا یقحط فشار را برآنان   و آن  کن  را بر مضر سخت  فشارت بارالھا!« .»يوسف كس�

  به  شد و آنان  مستجاب ص خدا  رسول  یدعا  پس » بگردان ÷  وسفیعھد   یقحط
  نیخوردند. ھمچن یرا م  دهیپوس  یھا استخوان  هک شدند تا بدانجا مبتال  یسخت  یقحط

 زند.یبپرھ  یفرجام  نیچن از مانند  هک  است  انیکر میغ  به  یمثل، اندرز و ھشدار  نیا
  یترس  نه  آن  و مردم» بود  و امان  امن  هک«شھر:   آن  د در مثلینک  تأمل ! یآر

و   یخوش  از ھر سو به  شیروز«  یا یحال شانیپرو   و ھراس  ینگران  داشتند، نه
  یسو خود را به  یھا ، نعمتکیدور و نزد  یھا  نی: سرزمیعنی »دیرس یم  یفراوان

 و  امبرانشیو پ  سبحان  یخدا  شھر به  آن  مردم »افر شدندک  پس«  داشت یم  لیگس ه کم
  یسزا خداوند به  پس«ردند ک  یناسپاسبود   نھاده  منت  برآنان  هک »خداوند  یھا نعمت  به«

و  »دیچشان« شھر  آن  : بر مردمیعنی » را بر آن  و ترس  یگرسنگ  ردند، لباسک یم  آنچه
  نیا  ییگو  هک  ساخت  زده تکو فال  باخته  الغر و رمق  را چنان  آنان  عذاب  نیا  لهیوس به

  خداوند متعال  هکبود   گونه نیا . است  شده  پوشانده  آنان  برتن  هک  است  یبد، لباس  حال
ش، و یو گشا  یفراوان  یجا را به  یگرسنگ  یعنینمود؛   لیضد آنھا تبد  را به  اول  دو حالت

 . تیامن  یجا را به  و ھراس  ترس

بُوهُ  ّمِۡنُهمۡ  رَُسولٞ  َجآَءُهمۡ  َولََقدۡ ﴿ َخَذُهمُ  فََكذَّ
َ
 ﴾١١٣َ�ٰلُِمونَ  َوُهمۡ  َعَذاُب لۡ ٱ فَأ

 .]۱۱۳[النحل: 
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  مثل  آن  به  هک  یشھر  یسو ا بهیه، کم  مردم  یسو : بهیعنی » آنان  یسو ن، بهیقی و به«
را   نسبش آنھا او و  هک  : از جنسشانیعنی »آمد  از خودشان  یامبریپ«  است  شده  زده

  عذاب  پس«بود   آورده  ھمراه  به  هک  یامیدر پ »ردندک  بیذکاما او را ت«شناختند  یم  کین
  هک یحال در«فرود آمد   عذاب  بر آنان  سبحان  یخدا  ی: از سویعنی » را فروگرفت  آنان
 بار. خفت  عذاب  نیا در  شیخو  خود، با درافگندن  یھا بر نفس »ار بودندکستم

ا َرزَقَُ�ُم ﴿ ْ ِممَّ ُ ٱفَُ�ُوا ْ شۡ َوٱ َطّيِٗبا ٗ� َحَ�ٰ  �َّ ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُكُروا  إِيَّاهُ  إِن ُكنُتمۡ  �َّ
 .]۱۱۴[النحل:  ﴾١١٤َ�ۡعُبُدونَ 

  زهیکپا و  : حاللیعنی »دیبخور  زهیکو پا  است، حالل  داده  تانیخدا روز  پس، از آنچه«
  )، خون (خودمرده مردار  عبارتند از: گوشت  هکد، ینک  کھا را تر یدید و پلیرا بخور

  داشته  یبر شما ارزان  هک »را خدا  و نعمت«  عتیدر شر  شده  انیب  گر محرماتیو د  ختهیر
ر او را یغ  نه »دیپرست یتنھا او را م اگر«د یو سپاسگزار بشناس  و حقشناس »دیر گزارکش«
 . اوست  ر نعمتکپرستش، ش  اتیرا از مقتضیز

  ھمراه از آنھا  ییجو نارهکھا و  یزگیکاز پا  را با حرمان  عبادت  هک  نیاز د  یاما قرائت
  یھمخوان  موضوع  نیدر ا  یاسالم  دگاهیبا د  هک  است  یاشتباھ  و برداشت  ند، قرائتک یم

 ندارد.  ییو ھماوا

َم َعلَيۡ ﴿ َما َحرَّ ۡ ٱ ُ�مُ إِ�َّ مَ ٱوَ  َمۡيَتةَ ل ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مَ َو�َۡ  �َّ هِلَّ  َوَما
ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  أ  ُطرَّ ۡض ٱَ�َمِن  ۦۖ بِهِ  �َّ

َ ٱ فَإِنَّ  َ�دٖ  َوَ�  بَاغٖ  َ�ۡ�َ   .]۱۱۵[النحل:  ﴾١١٥رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

مردار و  خدا  هک  ستین  نیجز ا«د: یفرما یم  پرداخته  محرمات  انیب  به أ خداوند  سپس
  است  دهیگردان  بر شما حرام  شده  برده  ر خدا بر آنیغ  نام  هکرا   و آنچه  کخو  و گوشت  خون

ا خدا نباشد، قطع  خواه ادهیار و زکر و مضطر شود و تجاوزیآنھا ناگز  خوردن  به  یسکاما اگر 
 . گذشت» ۱۷۳ بقره/«  در سوره  هیآ  نیر ایر نظیتفس » است  مھربان  آمرزنده

﴿ ۡ ل
َ
ْ  َحَرامٞ  َوَ�َٰذا َحَ�ٰلٞ  َذاَ�ٰ  َكِذَب لۡ ٱ ِسنَُتُ�مُ َوَ� َ�ُقولُواْ لَِما تَِصُف � وا َۡفَ�ُ ِ ٱ َ�َ  ّ�ِ َّ� 

ِينَ ٱإِنَّ  َكِذَبۚ لۡ ٱ ونَ َ�فۡ  �َّ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ  .]۱۱۶[النحل:  ﴾١١٦لُِحونَ َ� ُ�فۡ  َكِذَب لۡ ٱ �َّ
  شما به زبان   هک  آنچه  یبرا«!  حرام  در ورطه  فروافتادگان  ھمه  یو ا ! انکمشر  یا» و«
تا بر   حرام  و آن  است  حالل  نیا  هکد یینگو«د یندار  یحجت  چیھ  و برآن »پردازد یم  دروغ

باشد ـ   یو  جانب از  هک آن  یـ ب  یتعال  حق  را به  میو تحر  لی: تحلیعنی »دیبند  خدا دروغ
و   میو تحر  لیتحل  هکد یبدان  د پسیبند  بر او دروغ  گونه نید تا بدیندھ  نسبت
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از بشر را   یاحد ن،یبنابراو   است  خداوند متعال  ن، تنھا حقید  امکاح  ساختن مشروع
  مکرد و حک  نیچن  یگزارد و اگر بشر  انیخود بن  را از جانب  یا ینید  مکح  هکنسزد 

ار ک  نیداد، ا  نسبت أ خداوند  را به  آن  ساخت، سپس  را از نزد خود مرسوم  یا ینید
بر خداوند   بستن  افترا و دروغ  گناه  ـ متضمن  یساز حالل و  حرام  بر گناه  ـ مضاف  یو

 »شوند ینم  بندند، رستگار و مفلح یم  بر خدا دروغ  هک  یسانک گمان یب«  ز ھستین  متعال
 . است  مطلوب  به  افتنی  . فالح: دست درآخرت  ا و نهیدر دن  نه

  خواندم، از آن را  نحل  از سوره  هیآ  نیا  چون«گفت:   هک  است  شده  تیروا  نضره یاز اب
با   هیآ  نیرا اید زیگو یم  راست  نضره یاب».  ترسم یم  دادن از فتوا  شهیبعد ھم  به  زمان
  و سنت أ خدا  تابک  برخالف  هک  یسانک  ھمه  یفتاوا  دارد، شامل  هک  یتیعموم

  و مقدم  دھندگان حیترج از  یاریبس  هک  گونه  شود ھمان یدھند، م یفتوا م ص  رسولش
  افتند. پس یدرم  ورطه  نیدر ا  و سنت  تابک  علم  به  ا جاھالنیت، یروابر   یرأ  دارندگان

  شانیھا شوند و از جھالت  بازداشته  دادن از فتوا  یسانک  نیچن  هک  است  نیا  ستهیشا
  روشن  یا رھنمود و حجتی، یتعال  حق  یاز سو  یعلم  داشتن  یب  را آنانیگردند ز  منع
  ز گمراهیرا ن  گرانیشوند، د یم  گمراه خود  هک نیا  عالوه  به  دھند پس یم  یفتو

  هک ردند چنانک یاط میاحت  سخت  دادن فتوا در  فقه  ائمه  هکبود   جھت نیسازند. بد یم
سود   را چهیز  دادم یبود، فتوا نم ینم  تیمسئول  یاگر ادا«د: یگو یم / فهیابوحن  امام

 ».ما باشد  از آن  آن  و مظلمه  گرانید از  آن  یھا ییگوارا  هک  یاز امر

ِ�مٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  قَلِيلٞ  عٞ َمَ�ٰ ﴿
َ
 .]۱۱۷[النحل:  ﴾١١٧أ

را   ییزھایچ  شیخو  نفس  یھوا  بر اساس  هک نی: ایعنی » است  یکاند  یبرخوردار«
  عذابشان  و سپس«  است  یکاند  یو برخوردار  بھره  شان برایگردانند،  یم  ا حاللی  حرام
 . در آخرت » است  کدردنا
 نفس،  یھو  اء بر اساسیاش  ردنک  و حالل  حرام  هک نیند بر اک یم  داللت  مهیرک  هیآ

 . فر استک

ِينَ ٱَوَ�َ ﴿ ْ َحرَّمۡ  �َّ ۖ  مِن َعلَۡيَك  قََصۡصَنا َما َناَهاُدوا ْ  َوَ�ِٰ�ن َظلَۡمَ�ُٰهمۡ  َوَما َ�ۡبُل  َ�نُوٓا
نُفَسُهمۡ 

َ
ھا و  ھا، حرام حالل أ خداوند  هک بعد از آن.]۱۱۸[النحل:  ﴾١١٨َ�ۡظلُِمونَ  أ

از   ھود ـ قبلیبر   محرمات  انیب  به  کنیرد، اک  انیب را ص محمد  ھا بر امت رخصت
و   ردهک  سهیمقا  یسخت  نیرا با ا  یآسان  آن  مسلمانان پردازد تا یـ م  عتشانیشر  نسخ
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: یعنی » میدیگردان  حرام  انیھودیو بر «برخود باشند:   یتعال  حق  رگزار نعمتکش
  نیبا ا»  میا شتر بر تو خواندهیرا پ  هآنچ«  رشانیبر غ  نه  میدیگردان  حرام  ا برآنانمخصوص

ِينَ ٱَوَ�َ ﴿ش: یخو  فرموده ۡمَنا ُ�َّ ذِي ُظُفرٖ� َوِمَن  �َّ ْ َحرَّ ۡمنَا  ۡلَغَنمِ ٱوَ  ۡ�ََقرِ ٱَهاُدوا َحرَّ
 ٓ   را حرام  یدار  چنگال  وانیھر ح  انیھودی و بر« .]۱۴۶[األنعام:  ﴾َعلَۡيِهۡم ُشُحوَمُهَما

  یاستثنا  م، بهیدیگردان  حرام  بر آنان دو را  آن  هیو از گاو و گوسفند پ  میدیگردان
 .« است  ختهیدرآم  با استخوان  ا آنچهی ھاست، ا بر رودهیدو   آن  بر پشت  هک  ییھا هیپ
بر   و در تورات  آنھا را در قرآن أ خداوند  هکھا  یکوخورا  هیاز اغذ  محرمات  : تمامیعنی

  سوره  نی) ا۱۱۵(  هیدر آ  هک  است  ده، ھمانیگردان  ھود حرامیا بر ا مخصوصی  مردم  ھمه
بجز   هکرا   آنچه  حرمت  مکح  پس  میا ردهک  انیشما ب  یبرا»  انعام«  سوره )۱۴۶(  هیو آ

  انیھودی: بر یعنی » و ما بر آنان«د؟ یا جا آوردهکد، از یا دهیگردان ھا حرام نیا
خود   آنھا به  هکبل«بود   خودشان  یشکسر  یجزا  نیرا ایز  میتحر  نیبا ا » میردکن  ستم«

 و ماردند ک  را فراھم  میتحر  نیا  و مقدمات  اسباب  خودشان  هکاز آنجا  »ردندک یم  ستم
 . میدیگردان  حرام  ، برآنانیمجازات  عنوان  زھا را بهیچ  نیا  ھم

﴿ ْ ِيَن َعِملُوا وٓ ٱُ�مَّ إِنَّ َر�ََّك لِ�َّ ْ  ُ�مَّ  لَةٖ ِ�ََ�ٰ  ءَ لسُّ ْ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  تَابُوا ۡصلَُحوٓا
َ
 َر�ََّك  إِنَّ  َوأ

 .]۱۱۹[النحل:  ﴾١١٩رَِّحيمٌ  لََغُفورٞ  َ�ۡعِدَها ِمنۢ 
و   شھوت  غلبه  ی: از رویعنی » ینادان  به  هک  یسانک  به  پروردگار تو نسبت  ھمه  نیبا ا«

: بعد یعنی » آن بعد از  اند، سپس  شده  گناه  بکمرت«  یمول  انیعص  نه  یھو  لذت  زهیانگ  به
  به  هکرا   اعمالشان از  بخش  آن »اند ردهک  و اصالح  ردهک  توبه«  گناه  عمل  ابکاز ارت
  آمرزگار مھربان«  اصالح و  توبه » نیپروردگار تو بعد از ا  گمان یب«  است  بوده  آلوده  یفساد
 . گذشت »۱۷نساء/«  در سوره  هیآ  نیر ایر نظیتفس » است

ةٗ  َ�نَ  َ�ٰهِيمَ إِنَّ إِبۡ ﴿ مَّ
ُ
ِ  قَانِٗتا أ َّ ۡ ٱ ِمنَ  يَُك  َولَمۡ  َحنِيٗفا ّ�ِ  .]۱۲۰[النحل:  ﴾١٢٠ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

ر. یخ  در اوصاف  یو  مالک  سبب  خود، به  ییتنھا  به »بود  امت  کی  میابراھ  یراست  به«
  امت  یمعن  نیا  ا او بهیشود.  یبدو اقتدا م  هکبود   عیمط  ییشوایبزرگوار و پ  ی: او امامیعنی

  نیا  ا بهیبود.   تیھدا و  مالکو   یر و خوبیخ  یھا از مناره  یا راھنما و مناره  نشانه  هکبود 
ھا  عتیاز شر  شیبرا  خداوند متعال  هک  آنچه  ا او بهیر بود. یخ  یھا خصلت  جامع  هک  یمعن

  هکبود   یعیمط  انسان ÷  می: ابراھیعنی »بود  خداوند قانت  یبرا«بود   بود، عالم  آموخته
: از یعنی »بود  فیحن«بود   شده  مکحا  وجودش  یبر اعضا و اندامھا أ للها  تیو خش  میب
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سبحان، بر   یخدا  به »نبود  انکو از مشر«بود   ابندهی  شیگرا حق  نید  یسو به  باطل  انیاد
 . است  بوده  باطلشان  نیپندارند او بر د یم  هک  شیقر فارک  یادعا  خالف

ۡ�ُعِمهِ�  �َشاكِرٗ ﴿
َ
ٰ  َتبَٮٰهُ جۡ ٱ ّ�ِ ۡستَقِي�ٖ  ِصَ�ٰطٖ  إَِ�ٰ  هُ وََهَدٮ  .]۱۲۱[النحل:  ﴾١٢١مُّ

 رگزارکش«بود   نھاده  بر او منت  هک »خداوند را  یھا نعمت« ÷  میابراھ  نیھمچن

 و  اسالم  نییآ  هک »ردک  تشیھدا  راست  یراھ  و به«  نبوت  به »دیبود، خدا او را برگز
 . است  حق  نید

�ۡ ٱ ِ�  َ�ٰهُ َوَءاَ�يۡ ﴿ ۖ  َيا�ُّ ٰ ٱلَِمَن  ِخَرةِ �ٱِ�  �نَُّهۥ َحَسَنٗة  .]۱۲۲[النحل:  ﴾١٢٢لِِح�َ ل�َّ
از   : عبارتیقول به  هکحسنه،   : خصلتیعنی » میردکعطا   او حسنه  ا بهیدن  نیو در ا«

  انیاد  اھل  تمام  هک  است  نیاز ا  : عبارتیقول ؛ و به از نبوت  : عبارتیقول ؛ به فرزند صالح
  یبرا  یعنی« د:یگو یر میثک اند. ابن  ینازند و ھوادار و یم  یو  یدوستو   تیوال  به

  بدان  اش زهیکپا  یزندگ  مالکدر ا  مؤمن  هک  آنچه  ا را از تمامیر دنیخ ÷  میابراھ
ز ین » او در آخرت  نهیوھرآ«  است  حیصح  اقوال  نیا  و ھمه».  میازمند است، گرد آوردین
 ». است  ستگانیاز شا«

رد. ک  شیو ستا  مدح  وصف  را با نه  لشیخل  میه، ابراھیآ  در سه أ خداوند  سان نیبد
  مسلمان  کیاز   ییو الگو  انسان، از او نمونه  کیدر   اوصاف  نیا  آمدن گرد  هک  ستین  یکش
مقتدا  ص  خاتم امبریپ  یرا برا ÷  میابراھ  خداوند متعال  جھت  نیسازد، بد یم  املک

 د:یفرما یم  هک قرار داد چنان

وۡ ﴿
َ
ٓ �ُمَّ أ نِ  إَِ�َۡك  َحيۡنَا

َ
ۖ  َ�ٰهِيمَ مِلََّة إِبۡ  تَّبِعۡ ٱ أ ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  َوَما َحنِيٗفا  ﴾١٢٣ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

 .]۱۲۳[النحل: 

از   هک«  و مقامت  با وجود علو درجه !ص محمد  یا » میفرستاد  یتو وح  به  سپس«

از  جستن   یزاریآن، در ب  یسو به  د و دعوتیدر توح » نک  یرویپ  میابراھ  فیحن  نییآ
از   مگر در آنچه  یو  عتیشر  و در تمام  اسالم  نید  به  نیباطل، در تد  و معبودات  بتان
گرا  و حق نھاد  کپا  یموحد  پس »نبود  انکو از مشر«  ستا  شده  منسوخ  هک  عتشیشر

 باشد. یم  یرویپ  ستهیشا  حق  ، به÷  میابراھ  چون

َما ُجعَِل ﴿ بۡ ٱإِ�َّ ِينَ ٱَ�َ  ُت لسَّ ْ خۡ ٱ �َّ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ يَۡومَ  بَۡيَنُهمۡ  َ�َۡحُ�مُ  َر�ََّك  �نَّ  �ِيهِ�  تَلَُفوا
 .]۱۲۴[النحل:  ﴾١٢٤َتلُِفونَ �ِيَما َ�نُواْ �ِيهِ َ�ۡ 
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  است ÷  میابراھ  عتیاز شر  روز شنبه  بزرگداشت  هکپنداشتند  یم  انیھودی
  او بزرگداشت  هکخبر داد   تیواقع  نیو از ا  ردهکرا رد   شانیادعا  نیا  سبحان  یخدا  پس

  یبندیپا اند لذا دهیورز  اختالف  در آن  هک  است  ردهکمقرر   یسانکرا فقط بر   روز شنبه
 است:  نبوده  و فرزندانش ÷  میابراھ  ینید  ضیجزو فرا  آن  میتعظ  به

: یعنی »ردندک  اختالف  در آن  هکمقرر شد   یسانکفقط بر   شنبه  هک  ستین  نیجز ا«
  یسانک ھود بود، فقط بریاز   یا طائفه  یصور  ھمانا مسخ  هک  بد روز شنبه  و فرجام  وبال

  یسانکفقط بر   روز شنبه  و بزرگداشت  میا تعظیردند. ک  اختالف  آن  درباره  هکمقرر شد 
 أ را خداوندیز بودند؛  یھود و نصاری  ردند و آنانک  اختالف  آن  درباره  هکمقرر شد 
و   و روز شنبه  ردهک  عدول  بود پس، از آن  ردهکمقرر   را بر آنان  روز جمعه  بزرگداشت

  هکرا ـ   روز از ھفته  کی رد تاکرا امر   انیھودی  یه: موسک  است  دند. نقلیرا برگز  شنبهکی
ار و ک  گر را بهیروز د  دھند و شش  اختصاص  متعال  یخدا  عبادت  باشد ـ به  روز جمعه

را   شنبه و روز  سر باز زده  روز جمعه  رشیپذ بپردازند. اما آنھا از  یزندگ  و مشاغل  سبک
  به  روز عبادت  عنوان  را به  خود روز جمعه  رسالت  ز در دورهین  یسیع  دند. سپسیبرگز
را   شنبهکیو روز   سر باز زده  روز جمعه  رشیاز پذ زیرد اما آنھا نکد شنھایپ  ینصار
از   امتیدر روز ق  یول  نیا آخریما در دن«است:   آمده  فیشر  ثیدرحد  هک دند. چنانیبرگز
  آن  ما را به  خداوند متعال  هکبود   ھمانا روز آنان  روز جمعه  نی... ا میشتازیپ  ھمه

ھود فردا، یرو ما ھستند، روز   دنباله  در آن) گرید  یھا امت(  مردم  پس فرمود  ییراھنما
  هک  روز جمعه  از بزرگداشت  یھود و نصاری: یعنی».  فرداست  پس  ینصار و روز
 ص محمد  امت  ژهیرا و  آن أ خداوند  نبود، سرباز زدند پس  یالزام  یامر  شان برای
 را  نشیآفر  خداوند متعال  هک  است  نشیآفر  در برنامهروز   نیروز، ششم  نیرا ایز دیگردان

روز   پروردگارت  گمان یو ب«د یگردان  املک  خود را در آن  رساند و نعمت  مالکا  به  در آن
در   هک  آنچه  در باره«  در آن  نندگانک  اختالف  انی: در میعنی » آنان  انیز در میرستاخ

ا ی  ثواب سزاوار او از  هک  آنچه  را به  کیھر   پس »ندک یم  مکردند، حک یم  اختالف  مورد آن
 دھد. یجزا م  است  عقاب

ۡ ٱوَ  ۡكَمةِ ۡ�ِ بِٱ َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ حۡ  لَِّ� بِٱ ِدلُۡهمَوَ�ٰ  َسَنةِ� �َۡ ٱ َموِۡعَظةِ ل
َ
 إِنَّ  َسُنۚ ِ�َ أ

ۡعلَمُ  ُهوَ  َر�ََّك 
َ
عۡ  َسبِيلِهِۦ َعن َضلَّ  بَِمن أ

َ
ۡ بِٱ لَمُ َوُهَو أ  .]۱۲۵[النحل:  ﴾١٢٥ُمۡهَتِدينَ ل
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  است ÷  میابراھ  نییآ  وارث  هکرا  ص  خاتم  رسول  یتعال  حق  سپس
 ھمانا  هک » شیپروردگار خو  راه  یسو به«را   مردم » نک  دعوت«د: یفرما یم  ساخته  مخاطب

مت، ک: مراد ازحیقول  استوار. بهو   مکمح  یانی: با بیعنی » متکح  به«  است  اسالم
  است  یا و موعظه انیو، بکیاندرز ن »وکیو اندرز ن«  است  آور و باور رسان نیقی  یھا حجت

  چنان  و خردش  جان  اندرون  گردد و به  آن  و مجذوب  و پنداشتهکیرا ن  آن  شنونده  هک
  آن  مفاد و مضمون  و به  آمده  فراھم  بدان  قناعتش  هکند کدا یپ  مکمح  یو نفوذ  رسوخ
شود،  یمند م بھره  آن از  شنونده  هک نیاعتبار ا  به  ییوکیاندرز ن  نید، چنینما  عمل

  هک  است  یا یاقناع  یظن  یھا ازحجت  عبارت»  حسنه  موعظه: «یقول . به است»  حسنه«
وتر است، کین  هک  یا وهیش  به  و با آنان« آورد  یرا در پ  یقبول  قابل  مقدمات  به  قیتصد

  مناظره  طرق  نیوترکین  هک  نک  مناظره  با آنان  یا قهیو طر  روش  : بهیعنی » نک  مجادله
 از:   است  عبارت  و آن  است
 . لیدال  نیتر مکروشھا و مح  نیتر ساده  دنیبرگز ـ
 وگو. در گفت  خوش  یانیب  ار گرفتنک به ـ
 وگو. در گفت  یو نرم  متیمال  گرفتن  شیدر پ ـ
 . یکیبا ن  انیو ب  المکدر   یبد  مقابله ـ
 نھایا  هک.  خصم  به  و آزار نرساندن  ندادن  وگو و دشنام صدا در گفت  ردنکبلند ن ـ

 . است  در اسالم  یانیب  و جدال  مناظره  اصول
 أ خداوند » است داناتر  شده  گمراه  حق  از راه  هک یسک  حال  پروردگار تو به  قتیدر حق«

 ص او  ار رسولیاخت در  تیرشد و ھدا  هکند ک یم  را اعالم  قتیحق  نیجمله، ا  نیبا ا
و او «  است  یار خود ویاخت امر در  نیا  هکبخواھد ببخشد بلھرکس   را به  آن  هک  ستین

  یا یعناد و سرسخت  چیھ یو ب  افتهیدر و  دهیرا د  حق  هک  یسانک  : بهیعنی » افتگانی راه  به
 ». داناتر است«نند ک یم  توجه  آن  به

 ص  حضرت  آن  هک  مینک یم  مالحظه ص  رمکا  رسول  بهیط  و سنت  رتیس  با مطالعه
  ثیدر حد  هک  چنان گرفتند، یار مک را به  متیو مال  رفق  مالک  حق  سوی به  در دعوت

آمد و گفت:  ص خدا  رسول نزد  یپسر جوان  هک  است  آمده س  ابوامامه  تیروا  به  فیشر
و   برآشفته  یو  جسورانه  لحن  نیاز ا  د؟ مردمیدھ یم  ردنکزنا   اجازه  من  ا بهیآ !للها ا رسولی

  من  د و او را بهیبدار  یاز و  فرمودند: دست ص خدا  دند اما رسولیشکداد   یبر سر و
  گاه آن  نشست  شانیا  یرو  شیر پشد و د  کینزد  شانیا به   جوان  آن  د! پسیگردان  کینزد
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ا ی  شوم  تی! فدا نند؟ گفت: نهکزنا   با مادرت  هک  یدار  ا دوستیآ ! جوان  یفرمودند: ا  یو  به
  یدار  ا دوستیپسندند؟ آ ینم  مادرانشان  یرا برا  آن  مردم  گونه  نیفرمودند: ھمالله   رسول

را   آن  مردم  نی. فرمودند: ھمچنللها  ا رسولی  شوم  تی! فدا نند؟ گفت: نهکزنا   با دخترت
 ! نند؟ گفت: نهکزنا  با خواھرت  یدار  ا دوستیندارند. فرمودند: آ  دوست  دخترانشان  یبرا
ندارند.   دوست  شان خواھران  یرا برا  آن  مردم  نیالله. فرمودند: ھمچن  ا رسولی  شوم  تیفدا
 ا!یگذاشتند و فرمودند: بارخدا  اش نهیخود را برس  کمبار  دست ص  حضرت  آن  گاه آن

  چیپس، ھ  دار. از آن  نگه  را از حرام  امرز وشرمگاھشیرا ب  گردان، گناھش  کرا پا  دلش
 ».زنا نبود  نفرتبار از عمل  جوان  نزد آن  یعمل

ْ  َ�َ�ۡبُتمۡ  �نۡ ﴿ ِٰ�ِ�نَ  َخۡ�ٞ  لَُهوَ  ُ�مۡ َولَ�ِن َصَ�ۡ  بِهِۦۖ  ُعوقِۡبُتم َما بِِمۡثلِ  َ�َعاقُِبوا  ﴾١٢٦ّلِل�َّ
 .]۱۲۶[النحل: 

روبرو  ذایار و اکبا رد و ان  از اوقات  یاریدر بس أ للها  یسو به  دعوت  هکاز آنجا 
را   یسکد یخواست : اگریعنی »دیردک  و اگر عقوبت«د: یفرما یم  شود، خداوند متعال یم

: یعنی »دینک  عقوبت د،یا قرار گرفته  مورد عقوبت  هک  ر آنچهینظ  پس«د ینک  مجازات
  حقتان  در باز گرفتن »دیردک و اگر صبر«د یحد تجاوز ننمائ  نید و از اینک  مثل  به  مقابله

صبر   آن  البته«د یابی یم  دست  یبر و  هک  گاه ؛ آن است  ردهک  بر شما ستم  هک  یسکاز 

 . گرفتن  انتقام  به  نسبت » بھتر است  صابران  یبرا
  نزول  سبب  انیدر ب  هک و چنان  است  یمدن  جمھور مفسران  یدر رأ  هیآ  نیا
  است  شده  تیواررا یشد. ز  نازل س حمزه  حضرت  ردنک  مثله  است، درباره  آمده

  مثله  انکمشر  یاز سو  یتسخ  به  هک س  حمزه  شھادت  در ھنگام ص خدا  رسول  هک
  ا بهقطع«ستادند و فرمودند: یا  یمطھر و  و بر سر جنازه  ار متأثر شدهیبود، بس شده

 ص خدا  رسول  هک  حال  در ھمان  پس» ردک  اھمخو  را مثله  انکاز مشر  تو ھفتاد تن  انتقام
 را فرودآورد...»  نحل«  ر سورهیاخ  هیآ  سه ÷  لیبودند، جبرئ  ستادهیا  یو  بر سر جنازه

 ردند.کز یپرھ  انکمشر  ردنک  از مثله ص خدا  و رسول

ِۚ بِٱ إِ�َّ  كَ َوَما َصۡ�ُ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ ا َضۡيقٖ  ِ�  تَُك  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  َزنۡ َوَ� َ�ۡ  �َّ  ﴾١٢٧َ�ۡمُكُرونَ  ّمِمَّ
 .]۱۲۷[النحل: 

و  »خدا  قیتوف  و صبر تو جز به«رسد  یآزارھا م  تو از انواع  به  هک  بر آنچه » نکو صبر «
چرا از تو   هک »مخور  اندوه«  افرانک: بر یعنی » . و بر آنان ستین«  یو  ساختن داریپا
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  در حق »نندک یم  رنگین  از آنچه«  یتنگ : در دلیعنی » یدر تنگ  و نباش«نند ک یم  اعراض
 . ندهیتو در آ

َ ٱإِنَّ ﴿ ِينَ ٱَمَع  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �ََّقوا َّ�  ۡ  .]۱۲۸[النحل:  ﴾١٢٨ِسُنونَ ُهم �ُّ
  یو معاص  کاز شر  هک  است  یسانک: با یعنی » است  زگارانیخدا با پرھ  گمان یب«

اوامر   یو اجرا  طاعات  دادن  با انجام »ارندکوکیآنھا ن  هک  است  یسانکو با «زند یپرھ یم
و   تیمع  نیا  هک  است  یدھد. گفتن یم  شانیاری أل  یخدا  هکھستند   گروه  نیا  پس

  یو  تید و ھداییتأ و  یاری  مراد از آن  هک  است  یمخصوص  تی، معأل  یخدا  یھمراھ
 باشد. یم  یتعال  حق  مخصوص  هک  ژهیو  یاز نوع  یتیاست، ھدا

 أ خدا  راه  و دعوتگران  دعوت  یاساس  سوره، قانون  نیر ایاخ  اتیآ  هک  د دانستیبا
 ند.ینما  توجه  اتیآ  نیا  ا بهقیعم  د دعوتگرانیبا  پس  است



 

 
 اسراء   سوره 

 . است  هی) آ۱۱۱(  یو دارا  است  کیم
داد یرو اخبار از  متضمن  هکشد   دهینام» اسراء«  جھت  بدان  سوره  نی: ا هیتسم  وجه

 ص محمد  حضرت  نیاء و مرسلیانب  خاتم  یشبانگاھ  ردادنیس  بزرگ  و معجزه  میعظ
  لیخود دل  هک  یا ، معجزه است  شب  کیاز   یدر جزئ  یمسجداالقص  یسو به  هکاز م

  . چنان است  یو ص  معظم  رسول  یبرا  یبزرگ  داشت یو گرام أل  یخدا  قدرت  روشن
  علت  به  نیدر زم  انیھودی  شدن  دوبار آواره  داستان  انیب  سبب  به  سوره  نیا  هک

 شود. یم  دهیز نامین»  لیاسرائ یبن«  ، سوره فسادشان
 فرمود:  هک  است شده  تیروا ل  از عائشه  سوره  نیا  لتیفض  انیدر ب : آن  لتیفض

 ».ردندک یم  و زمر را تالوت  لیاسرائ یبن  یھا سوره  ھر شب ص خدا  رسول«

ِيٓ ٱ َ�ٰنَ ُسبۡ ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ۡ ٱ ّمِنَ  ٗ� َ�ۡ  بَِعۡبِدهِۦ ىٰ أ ۡ ٱإَِ�  َرامِ �َۡ ٱ َمۡسِجدِ ل  ٱ َمۡسِجدِ ل

َ
ِيٱ ۡقَصاۡ� َّ� 

ٓۚ  ِمنۡ  ۥلُِ�ِ�َهُ  َحۡوَ�ُۥ َرۡ�َناَ�ٰ  ِميعُ ٱُهَو  إِنَُّهۥ َءاَ�ٰتَِنا  .]۱[اإلسراء:  ﴾١ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
  حق  هیاز تنز  عبارت  هک  حیتسب  یمعن  به  است  علم  : اسم سبحان » است  و منزه  کپا«

  یو  اقدس ذات  مالکو   جالل  به  هک  یباشد، صفات یم  عجز و نقص  صفات  از تمام  یتعال
 ».ر دادیرا س« ص محمد »خود بنده   هک  ییخدا  آن«  است  و منزه  کپا ! ی. آر ستیسزاوار ن
  میعظ  مقام  را به  شانیا ص  حضرت  آن  فیو تشر  داشت یمنظور گرام  به أل  یخدا

 خود را) و نفرمود:  نمود و فرمود: (بنده  ، منتسب است  مقامات  نیتر فیاز شر  هک  تیعبود
را  ص  حضرت  آن  یتعال  حق  هک چنان» محمد را« ای، »خود را  ینب« ای، »امبر خود رایپ«

ِ ﴿ : است  وفرموده  ردهک  فیتوص  وصف  نیا  نیع  به زین  یوح  در مقام وَۡ�ٰٓ إَِ�ٰ َ�ۡبِده
َ
َمآ  ۦفَأ

وَۡ�ٰ 
َ
  در مقام  . ھمچنان»کرد  یراوح  خود آنچه  بنده  کرد به  یوح  پس« .]۱۰[النجم:  ﴾١٠أ

نَّهُ ﴿ : است  و فرموده  ردهک  فیتوص  وصف  نیھم  را به  شانیز این  دعوت
َ
ا قَاَم َ�ۡبُد  ۥَو� لَمَّ

ِ ٱ  .»خدا را بخواند که  خدا برخاست  بنده  و چون« .]۱۹[الجن:  ﴾يَۡدُعوهُ  �َّ
  یسو به  الحرام از مسجد  یشبانگاھ«را  ص خود محمد  یگرام  ر داد بندهیس ! یآر

در   دختر ابوطالب  یھان ام  قا از منزلیـ و دق  حرم  نی: از سرزم یعنی » یاالقص مسجد
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ر یتعب»  مسجدالحرام»  به  حرم  نی. از سرزم یاالقص مسجد  یسو ـ به  جوار مسجدالحرام
ھر   هک آن  سبب  شود، به یم  اطالق  الحرام ز مسجدین  ا بر حرمی  هکبر م  یرا گاھیشد ز

  حرم  ، ھمه فرموده س  عباس ابن هک دارند. و چنان  احاطه  الحرام مسجد  دو به  از آن  کی
 را  و آن  است  المقدس تیمسجد ب  ھمان علما  اتفاق  به  یاالقص . اما مسجد استمسجد 

تا   هکم  را فاصلهیز  الحرام و مسجد  آن  انیم  مسافت بعد  سبب  دند، بهینام» : دور یاقص«
 . است  راه  شب  ، چھل میقد  هینقل  لیوسا  اسیمق  به  شام

 منازل  ھا، قراردادن مثمر، رودخانه  با درختان » میا داده  تکرا بر  آن  رامونیپ  هک«
 »خود یھا تا از نشانه«گر ید  یویو دن  ینید  فراوان  اتکو بر  در آن  و صالحان † ایانب 

ھا:  مراد ازنشانه » میانیاو بنما  به«  ماست  و قدرت  تیبر وحدان  دال  هک  ییھا نشانه
داد   نشان ص  حضرت آن  به  شب  نیدر ا  سبحان  یخدا  هک  است  یبیھا و عجا یشگفت

  ھا بود. از جمله نشانه نیھم  اندنیز نماین  شان برایسفر اسراء   دادن  بیترت  متکو ح
و   آسمانھا و عرش  ، احوال دوزخ ، بھشت  دند، مشاھدهید ص  حضرت  آن  هک  ییھا نشانه

را   یا یدنیھر شن » شنواست«  یتعال »او  گمان یب«بود  † اینبابا   و مالقات  یرسک
ـ   در سفر معراج  شیخو  رسول  و افعال  اقوال به  ؛ از جمله یا یدنیھر د  به » ناستیب«

 د.یاو را با خود شن  فراخواند و مناجات  یمالء أعل  او را به  هک  گاه آن
  آن  لیرا با تفص» اسراء«  درباره  وارده  اتیروا  شیر خویر در تفسیثک ابن

 حد  به † از صحابه  اتیروا  نیا« د:یگو یم  سپس  ردهک  نقل  صفحه  کیو ستیب  یط
  نیوملحد  دارند و بجز زنادقه  اجماع  بر آن  مسلمانان  هک  یطور  ، به است  شده  تواتر نقل

گاھ  ثیاحاد  نیا  بر مجموع  و چون ند...ک یار نمکآنھا را ان  یسک شود،   حاصل  یآ
نظر دارند،   اتفاق  آن  رامونیپ»  اسراء و معراج«  در موضوع  مسلمانان  هک  آنچه  مضمون

  رسول  از ھجرت  قبل  سال  کی د: اسراءیگو یم  یاز زھر  نقل  به  گاه د. آنیآ یم  دست به
  ستیب  ء در شباسرا  هک  باره نیدر ا  وارده  تیداد و روا  یرو  االول  عیرب  در ماه ص خدا

  آن  هک  است  نیا  د: حقیافزا یم  سپس ندارد.  یحی، سند صح داده  یرو  رجب  و ھفتم
خود   و روح  با بدن  نیمسلم  یثر علماکا  قول  و به  در خواب  نه  یداریدر ب ص  حضرت

 ».شدند  برده  داشت  یوآسمان  ینیزم  دو مرحله  هکسفر  و ریس  نیا  به
  نام  به  یبکبر مر  المقدس تیب  سوی به  هکاسراء از م  هک  است  آمده  ثیدر احاد

»  براق« دند،یرس  یاالقص مسجد  دروازه  به ص خدا  رسول  و چون  گرفت  انجام»  براق«
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  را در قبله مسجد  هینماز تح  عتکدو ر  مسجد در آمده  ردند و بهک  در بسته  را بر آستان
  به  پله  ینردبان مانند  رفتند و معراجشان  معراج  به ÷  لیبا جبرئ  گزاردند، سپس  آن
ا یدن  آسمان  ابتدا به  عروج  نیردند، در اک یصعود م  گر آنید  پله  به  پله  کیاز   هکبود   پله

  دند آنچهید  اتیآ و  بیردند و از عجاکصعود   گانه ھفت  یھا آسمان  هیبق  به  و سپس
 † اینباآمدند و با  یاالقص مسجد  گر بهید بار  ر را برگشتهیمس  ھمان  گاه دند و آنید

مجددا سوار بر   شب  ھمان در  گاه شدند آن  شانیا  و در نماز امام  گزارده  نماز جماعت
  آسمانھا در سوره  به ص  حضرت  آن  عروج  داستان  لیتفص  هکبرگشتند.   هکم  به  براق

 د.یآ یم»  نجم«
 اسراء و  ـ در شب  هکنماز در م  شدن  فرض  در موضوع  هکشود  یم  نشانخاطر 

 . ستین  یاختالف  چیعلما ھ  انیـ م  معراج
از سفر اسراء و  ص خدا  رسول  چون  هکبود   نیا» اسراء«  هیآ  نزول  سبب

گاه  شیرفتند و قر  مسجدالحرام  بازگشتند، به  معراج   انیشیردند اما قرک  را از ماجرا آ
 از  یگروھ  یردند و حتکار کرا ان  پنداشتند، آن یم  را محال  یرخداد  نیچن  وقوع هک
  انیم  نیبودند، مرتد شدند. در ا  ز آوردهین  مانیا ص خدا  رسول  به  هک  یسانک
گاه  نیو او را از ا  آمده س رکنزد ابوب  شتاب  به  چند از آنان  یتن  س رکابوب ردند،ک  خبر آ

اند. آنھا گفتند:  گفته  باشند، قطعا راست  داده  یخبر  نیچن ص خدا  د: اگر رسولفرمو
  نیاو را در بزرگتر از ا  من : گفت س رک؟ ابوب ینک یم  قیتصد  خبرش  نیا تو او را بر ایآ

  قید، تصدیآ یم  یوح  آسمان از  شیبرا  هک نیدر ا  و شام  ؛ او را صبح نمک یم  قیخبر تصد
از   یسانک،  شد. بعد از آن  ملقب » قیصد«  ر بهکابوب  هکروز بود   از آن  . پس نمک یم

را   آن  خواستند تا اوصاف ص خدا  رسول بودند از  ردهکسفر   المقدس تیب  به  هک  شیقر
  دگانیدر برابر د أل  یخدا  فرمان  به  المقدس تیب  ھنگام  نیند، در اینما  انیب  شان برای

  ییو بازگو  آن  یسو به  ستنینگر  ردند بهک  شروع  شانیو ا  گشت  انینما ص خدا  رسول
دند، گفتند: اما در یشن  شانیا  را از زبان  آن  اوصاف  انکمشر  چون  . پس آن  اوصاف

  در راه  هک  مان ما از قافله  گفتند: به  . سپس گفت  واقعا درست  هک المقدس  تیب  فیتوص
  رسول  . پس یا ردهکبرخورد   با آن  ا در راهحتم  هک، چرا  خبر ده  است  هکم  یسو به  شام
  و سپس  ردهک  انیرا ب  آن  و احوال  اوصاف  و تمام  هقافل  آن  شمار شتران ص خدا

  هک یحال رسد، در یم  هکم  روز به  د فالنیخورش  طلوع  شما ھنگام  اروانک افزودند:
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از   یکیبر   نیروز مع  بامداد ھمان  انیشیقر  . پس است  آن  شیشاپیپ  ابلق  یشتر
  وقت  در ھمان  هکدند ید  شدند و ناگھان  منتظر قافله  فراز آمده  هکم  رونیب  یھایبلند

  هک با وجود آن  ی. ول است  آن  شیشاپیپ  شتر ابلق  د و ھمانیرس  از گرد راه  قافله  نیمع
  یجز سحر  نیا« اوردند و گفتند:ین  مانیا  ردند، باز ھمک  ھا را مشاھده نشانه نیا  ھمه

 فرمود.  را نازل  هیآ  نیا ص  شیامبر خویپ  قیتصد  یبرا أل  یخدا  پس».  ستیارنکآش

َِ�ٓ  ُهٗدى َ�ٰهُ وََجَعلۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ ُموَ�  َناَوَءاتَيۡ ﴿ ٰٓءِيَل  ّ�ِ �َّ  إِۡسَ�
َ
�  ْ  ُدوِ�  مِن َ�تَِّخُذوا

 .]۲[اإلسراء:  ﴾٢َو�ِيٗ� 

 ÷  شیخو  میلکـ   یر موسک، ذ گفت  سخن» اسراء«  از واقعه أ خداوند  هک بعد از آن
،  میرک  قرآن  یاز جاھا  یاریدر بس  را خداوند متعالید زینما یم  عطف  ز بدانیـ را ن

و «ند: ک یادمی  وستهیو پ  مقرون  را با ھم  و قرآن  و تورات علیھما السالم و محمد  یموس
  لیاسرائ یبن  یبرا«را  تابک  : آن یعنی »را  و آن«را   : تورات یعنی»  میرا داد  تابک  یموس  به

  فرمان  شانیا  ابند و بهی  راه  قتیو حق  حق  یسو به  آن  لهیوس  به  هک » میدیگردان  یتیھدا
 . امور است  یومتول  : سرپرست لیکو »دیرینگ  یلیکو  : زنھار، بجز من هک«  میداد

 .]۳[اإلسراء:  ﴾٣َشُكوٗر� ٗداَ�َن َ�بۡ  إِنَُّهۥ نُوٍح�  َمعَ  َ�َۡلَنا ُذّرِ�ََّة َمنۡ ﴿
 و تبار  نسل  ی: ا یعنی » میردک  یشتکسوار   با نوح  را ھمراه  آنان  هک  یسانک  فرزندان«

  را دنبال  پدرتان  راه ! میداد  نجات  یشتکدر  ÷  با نوح  را ھمراه  آنان  هک  یسانک
  امت  هک  است  لیاسرائ یبن  ا متوجهی  خطاب د.یقرار دھ  شیخو  ید و او را الگوینک

  امت  ا متوجهمیمستق  خطاب  هک نیا ایرد، یگ یقرار م  مخاطب  آن  تبع  به زیما ن
  یو سخت  و غم  یدر شاد »رگزار بودکار شیبس  یا بنده  ھمانا نوح«  است ص محمد
  یو  هیرد تا ذرک  فیر توصایبس  یرگزارکش  را به ÷  نوح  یتعال  حق  سان نی. بد یو آسان
  و عمل  دهیدر عق  منعم  یاز: ثنا  است  ر عبارتکزد. شیبرانگ  شیخو  ر و سپاسکش را بر
را در   أل  یخدا ÷  : نوح است  آمده  اتیدر روا  هک چنان  حال  و زبان  قال  زبان  و به

  نیا رد، ازک یر مکش  حاالت  و در ھمه  دنیپوش  ، لباس دنی، نوش خوردن  ھنگام
 شد.  دهینام» ورکعبد ش«  جھت

  ییغذا  چون  هکشود  یخشنود م  یا از بنده أل  یخدا« : است  آمده  فیشر  ثیدر حد
 ».آورد یم جا به  او را بر آن  نوشد، حمد و سپاس  یم  یا یدنیا نوشیخورد  یم
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ٓ َوقََضيۡ ﴿ ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  إَِ�ٰ  َنا  ٱ ِ�  ِسُدنَّ َ�ُفۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ِ�  إِۡسَ�
َ
َ�ۡ�ِ  �ِض ۡ� � َوَ�َۡعلُنَّ  َمرَّ  ُعلُّوٗ

 .]۴[اإلسراء:  ﴾٤َكبِٗ��
د یخواھ دوبار فساد  نیدر زم  البته  هک  میخبر داد«  تورات » تابکدر   لیاسرائ یبن  و به«

:  یقول قرار دارد. به  در آن  یاالقص مسجد  هک  است  المقدس تیب  نیمراد سرزم »ردک
  امکبا اح  مخالفت ایا، یارم  ردنک  یا زندانیا، یاشع  شتنک،  در بار اول  لیاسرائ یفساد بن

  شتنکبر   شان ا وعزمیرکفرزند ز  ییحی  شتنک:  در بار دوم  بود و فسادشان  تورات
ھنوز   فسادشان  نیدوم اما  افتهی  تحقق  در بار اول  گر: فسادشانید  یقول : بود. به یسیع

  نی: شما در ا یعنی » یبزرگ اریبس  انیطغ  رد بهکد یخواھ  انیطغ  و البته«  است  نشده  واقع
و   د افراشتیرا بر خواھ  خود برمردم  یبار منشکو است  ییجو یبرتر  ھردو بار، پرچم

  خود را به  و صولت  ، قدرت ی، تجاوز و از حدگذر یشکسر ، ستم  یشما بر مبنا  دولت
 . خواھد گذاشت  شینما

﴿ ٓ ولَٮُٰهَما وَۡعدُ  ءَ فَإَِذا َجا
ُ
ٓ  ِعَباٗدا َعلَۡيُ�مۡ  َ�َعۡثنَا أ َا ْوِ�  �َّ

ُ
ٖس  أ

ۡ
ْ  َشِديدٖ  بَأ  َل ِخَ�ٰ  فََجاُسوا

� ٱ ۡفُعوٗ�  ٗداَوَ�َن وَعۡ  ّ�ِيَارِ  .]۵[اإلسراء:  ﴾٥مَّ
  هکخود را  از  یفرارسد، بندگان«ر شد کذ  هک  یدو بار  از آن »بار  نینخست  وعده  چون  پس«

  ییروین زیو ست  در جنگ  هکرا   ی: بندگان یعنی » میگمار یرومندند بر شما مین  سخت
  از اھل  انشیرک، بختنصر ولش هیآ  نی: مراد ا یقول . به مینک یدارند، بر شما مسلط م  نیسھمگ
  شتهک  لیاسرائ  یبن  دست  از آنھا به  یکی  هک علیھماالسالم اءیا اشعیا یارم  در زمان  هکبابلند 

وجو  جست  ھا به خانه  انیم پس«ردند کو آنھا را تارومار   برده  ورشی  لیاسرائ یشد، بر بن
و در   ردهک  یوجو و بازرس را جست  تانیھا خانه  جنگجو اندرون  زورآوران  : آن یعنی »ندیدرآ

د یتھد » نیو ا«رسانند  یم  قتل  و به  افتهی شما را  گشته  دنبالتان  به  خانه  به  جا خانه ھمه
 ابد.ی یم  انجام  نخواه  و خواه » است  یافتنی  تحقق«

  پادشاه  جالوت  ساختن با مسلط  وعده  نیا« د:یگو یم / یالله دھلو یول  شاه
 ». افتی  ، تحقق لیاسرائ  یبر بن  عمالقه

ةَ كَ لۡ ٱ لَُ�مُ  نَاُ�مَّ َرَددۡ ﴿ ۡمَدۡدَ�ُٰ�م ِهمۡ َعلَيۡ  رَّ
َ
ۡمَ�ٰلٖ  َوأ

َ
ۡ�َ�َ  وََجَعۡلَ�ُٰ�مۡ  َو�َنِ�َ  بِأ

َ
 أ

 .]۶[اإلسراء:  ﴾٦نَفًِ�ا
را بر  شما  و قدرت  دولت  و پرچم » مینک یم  رهیچ  شما را برآنان  دوباره  یاز چند  پس«

مدد   وفرزندان  و شما را با اموال«د ینک یم  توبه  هک  است  یدر ھنگام  نیو ا  میافراز یم
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شما   وتعداد نفرات«اند  ر گشتهیاس  و فرزندانتان  چپاول  اموالتان  هک بعد از آن » میرسان یم
نبرد   دانیم  به  هک  یا یجنگ  شما، از نظر مردان  از تعداد دشمنان » میگردان یشتر میرا ب

  حضرت  ینیدر جانش  یمعن  نیا« د:یگو یم /  یالله دھلو یول  روند. شاه یم  رونیب
 ». گشت  محقق ÷ داوود

ۡحَسنتُمۡ  إِنۡ ﴿
َ
ۡحَسنُتمۡ  أ

َ
نُفِسُ�ۡمۖ  أ

َ
ُ�مۡ  �نۡ  ِ�

ۡ
َس�

َ
ۚ  أ  اْ � ِخَرةِ �ٱ وَۡعدُ  َجآءَ  فَإَِذا فَلََها

ْ  وُُجوَهُ�مۡ  ۡ ٱ َوِ�َۡدُخلُوا �ٖ  َمۡسِجدَ ل َل َمرَّ وَّ
َ
ْ  َكَما َدَخلُوهُ أ وا ُ ْ  َما َوِ�ُتَّ�ِ  .]۷[اإلسراء:  ﴾٧ً�اتَتۡبِ  َعلَۡوا

خود  به«  شده  از شما خواسته  هک  یرا بر وجھ  ردارتانکو   سخنان »دینکو کیاگر ن«
در  »دینک یو اگر بد«گردد  یخود شما برم  به  یارکوکین  نیا  را پاداشیز »دیا ردهک  ییوکین

  یردارکبد  نیا  را فرجامیز  گرانید  به  نه »دیا  ردهکخود بد   به  پس«  رفتار و گفتارتان
د یتھد  آن  به  هک  دوم مقرر  وقت  : چون یعنی »گرید  وعده  چون  پس«گردد  یبرم  خودتان به

: آنھا را بر  یعنی »سازند  ناخوش را شما  یتا رو  میخود را بفرست  فرارسد، باز بندگان«د؛ یا شده
را   یشانیو پر  تکفال  نشان  هکنند ک  یارکتا با شما  میگردان یم  رومند و غالبین  شما چنان

د، غبار یبر و غرور و افتخار بودکت  سرمست  هک بگستراند و بعد ازآن  وجودتان  یجا  بر ھمه
بار   هک ند چنانیمسجد درآ  و تا به«بنشانند   تانیھا بر چھره را  یشانیو پر  یو خوار  ستکش

و نابود   رانیو  یلک  : به یعنی »فگنندیو تا از پا ب«  و فاتحانه  روزمندانهیپ »بودند  درآمده  اول
 » یاز پاافگندن  به«  شان یو برتر  تیمکحا  در مدت  از بالدتان »افتندی  دست  بر ھر چه« نندک
شد   محقق  وعده  نیا« د:یگو ی؛ م یالله دھلو  یول  نند و براندازند. شاهکنابود   سرهکی:  یعنی

مسلط   بختنصر را بر آنان  یتعال  حق  شتند و بعد از آنکرا  ÷  ییحی  حضرت  هک  گاه آن
  بود برآنان»  خردوس« ای» گودرز«  اسمش  هک  بابل  بار، شاه  نیدوم  نی: در ا یقول به». ردک

 رد.کرا نابود   زشانیچ  ھمه رد وکبرپا   از آنان  میعظ  یشتارکمسلط شد و 
  است عصر حاضر  نی، ا در بار دوم  شان یمراد از نابود  هکاز علما برآننند   یاما بعض

  پس  دهیفرارس  شان ینابود  و نوبت  دهیظھور انجام  به  لیاسرائ یبن  و غلبه  سلطه  هک
  مدرن  یلیوسا  به  شان ینابود ند ویآ یشوند و از پا در م ینابود م  کز پایبار ن نیا انیقی

 ﴾َما َعلَۡواْ تَتۡبًِ�ا﴿ ریتفس  ھمان  نیخواھد شد و ا  محقق  رآنیھا و غ افگن بمب  ھمچون
 . لمباشد. والله اع یم ]۷[اإلسراء: 

ن َر�ُُّ�مۡ  َعَ�ٰ ﴿
َ
ۚ  ُعد�ُّمۡ  �نۡ  يَرَۡ�َُ�مۚۡ  أ  ﴾٨َحِصً�ا لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َجَهنَّمَ  وََجَعۡلَنا ُعۡدنَا

 .]۸[اإلسراء: 
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  به  در تورات ! لیاسرائ یبن  ی: ا یعنی »ندک  بر شما رحم  پروردگارتان  هک  است  کینزد«
  برشما رحم  هک  است  کی، نزد از شما در بار دوم  گرفتن  بعد از انتقام  هک  میشما گفت

ز باز یما ن«  سوم بار  یبرا  یفساد افروز  به »دیاگر باز گرد  یول«د ینک  توبه  ؛ چنانچه مینک
،  باب  نیدر ا  یریتفس  از وجوه  یکیفر شما. بنابر یکو   مجازات  یسو به » میگرد یم
  را بر آنان  امبرشیپ أل  یخدا فساد بازگشتند پس  به ص محمد  بیذکبا ت  لیاسرائ یبن

د یر را تبعینض یبن  فهیرا نابود و طا  ظهیقر یبن  فهیطا ص  حضرت  د و آنیمسلط گردان
  لیاسرائ یبن  هک  یدر ھنگام أ خداوند  هک مقرر نمودند چنان  هیجز  ردند و برآنانک

  یرا برا  و دوزخ«رد کخواھد   نیچن  ند، باآنانیآ یم  دانیم  به  ر دجالکبا لش  ھمراه

  ییرھا  گردند و ھرگز از آن یم  محصور و محبوس در آن  پس » میداد قرار  زندان  افرانک
 . است  در انتظارشان  ھم  یاخرو  نیننگ  یسزا  نیا، ایدن  مجازات  عالوه : به یعنیندارند. 

  اتیآ  نیا  رامونیپ  یریتفس  مختلف  نظرات  هک بعد از آن / ید حویسع  خیش
 ؛ ھر حال  به« د:یگو یم  یینھا  یریگ جهیند، در نتک یم  نقل»  االساس« ریرادر تفس

ۚ ﴿ عبارت ۡم ُعۡدنَا  »میگرد یز باز مید، ما نیو اگر شما باز گرد« . ]۸[اإلسراء:  ﴾�ۡن ُعد�ُّ
امر   نیبر ا  بشارت  نی، ا است  مسلمانان  یبرا  میعظ  یبشارت  ، حامل اتیآ  نیدر ا

فساد   نیمسلط گردند و در زم  یاالقص ھود بر مسجدیھر بار   هکدارد   صراحت
  به  است  ، الزم نیا بنابر  خواھد ساخت  وبکو من  را مغلوب  آنان أ خداوند نند،ک
  یا ابدقطع  یاالقص ھود بر مسجدی  ینونک  غلبه  هک  میباش  داشته  توجه  قتیحق  نیا

ه ک  یاتیاز علما از روا  یبرخ  هک  آنچه  سکـ بر ع  ستین  امتیق  امیو تا ق  یشگیوھم
 رساند؛ یم  قتل  به  از آسمان  شیخو  نزول  ھنگام ھود را دری ÷  حید: مسیگو یم 

  به ÷  حیمس  دست  به  ھنگام  در آن  هک  یانیھودیرا یـ ز اند ردهکاستنباط   نیچن
  نیبر ا  اتیو روا  اند و نصوص دهیگرد  ھمراه  با دجال  هکاند  یسانکرسند،  یم  قتل
  و قدس  است  مسلمانان  دست  به  وقت  در آن  یاالقص مسجد  هکدارد   صراحت امر

  ھود بر آنی  هک  ینونک  با وضع  ھا ھمه نشانه  نیباشد و ا یم  یاسالم  خالفت  تختیپا
 .١»دارد  مسلط اند، منافات  ار مقدسید

                                           
  و اضمحالل  مسلمین  پیروزی  یھود، طلیعه  علیه  فلسطینیان  کنونی  انتفاضه  که اللهشاء  ان -١

 یھود باشد.
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قۡوَمُ  ِ�َ  لِلَِّ�  ِديَ�هۡ  ُقۡرَءانَ لۡ ٱ َذاإِنَّ َ�ٰ ﴿
َ
ُ  أ ۡ ٱ َو�ُبَّ�ِ ِينَ ٱ ُمۡؤِمنِ�َ ل ٰ ٱ َملُونَ َ�عۡ  �َّ  لَِ�ٰتِ ل�َّ

نَّ لَُهمۡ 
َ
ۡجٗر� أ

َ
 .]۹[اإلسراء:  ﴾٩َكبِٗ�� أ
  به  قرآن  نیقطعا ا«:  هک ید، درحالیآور ینم  مانیا  قرآن  چرا به ! لیاسرائ  یبن  یا  پس

  هک  است  اسالم ف یحن  نییدارتر، ھمانا آیپا  نییآ  نیا »دینما یم  راه  دارتر استیپا  هک  ینییآ
  به  مانیو ا  یعالت  د حقیتوح  آن  یمبنا  هک  ینیی، آ ھاست نییآ  نیتر و درست  نیاستوارتر

  ا و آخرتیر دنیخ و  و عدل  حق  یواال  یارزشھا  یسو و به  بوده  امبرانشیپ  ھمه
  ھمه  اما نه  کین  یھا مژده ھا و با وعده »دھد یم  را بشارت  و مؤمنان«گردد  یم  راھنمون

  به  قرآن  هک  ییارھاک »نندک یم ستهیشا  یارھاک  هک«را   یسانکفقط   هکرا بل  مؤمنان
  بزرگ  یپاداش  هک«  نیاز ا  است  عبارت  بشارت  نی، ا است  داده  آنھا فرمان  دادن انجام

 . است  نیبر  بھشت  پاداش  نیا  هک،  در آخرت »خواھد بود  شان برای

نَّ ﴿
َ
ِينَ ٱَوأ �ۡ  ِخَرةِ �بِٱ ِمُنونَ َ� يُؤۡ  �َّ

َ
ِ�ٗما َعَذابًا لَُهمۡ  تَۡدنَاأ

َ
 .]۱۰[اإلسراء:  ﴾١٠أ

مربوط   امکو اخبار و اح »آورند ینم  مانیا  آخرت  به  هک  یسانک  یبرا  هک نیو ا«
  هک » میا ردهک  آماده  کدردنا  یعذاب«دارند  یباور نم  شده  انیب  در قرآن  هکرا   آن به

  دو نوع  را به  مؤمنان  : خداوند متعال هک نیا  یمعن  . حاصل است  دوزخ  عذاب ھمانا
  ردنک  عذاب  به  یگریو د  خودشان  دادن  پاداش  به  یکیدھد؛  یم  مژده  بشارت از

 . شان دشمنان

ِ  �َ�ٰنُ ۡ�ِ ٱ عُ َوَ�دۡ ﴿ ِّ ٱب ٓ  ل�َّ ِ  َءهُۥُدَ�  .]۱۱[اإلسراء:  ﴾١١َعُجوٗ�  �َ�ٰنُ ۡ�ِ ٱَوَ�َن  ۡ�ِ� ۡ�َ ٱب
  هک  آنچه  به  خود و فرزندانش  هیعل  شخص  نینفر  و آن »ندک یدعا م  یبد  به  یو آدم«

 »ریخ  به  یو  یھمانند دعا«  است  یدل تنگ  رد؛ در ھنگامیقرارگ  ندارد مورد اجابت  دوست
  یدعا أ اگر خداوند  . پس آنو مانند   یو روز  تیعاف  طلب  ، چون اش خود و خانواده  یبرا

  فضل  یاز رو  یتعال  حق  یول شود یم  کنا او ھالیقید، ینما  اجابت  خودش  هیرا عل  بدش
ار کشتاب  یو آدم«ند ک ینم  اجابت  و فرزندانش  خودش  را در حق  یبد و  یدعا  و رحمت

  اوست  یارک و عجله  یو از شتابزدگ  شده  سرشته  یارکبر شتاب  یو  عتی: طب یعنی » است
  فیشر  ثیند. در حدک یم  خود درخواست  یبرا  یر وخوبیخ  را ھمچون  یشر و بد  هک

خود   بر خود و اموال« فرمودند:  هک  است  آمده ص خدا  رسول از س جابر  تیروا  به
  آندعا در   هکد یشو  و موافق  ھمراه  یخدا با ساعت  مبادا از جانب هکد ینفرست  نینفر

 ».ردیگ یم قرار  مورد اجابت
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 بعد از  انیب  نیا  مناسبت« د:یگو یم»  االساس« ریدر تفس / ید حویسع  خیش
از   یاریبس  یشتابزدگ  هک  است  نیا  لیاسرائ یو بن  یدر مورد مسجداالقص  گفتن  سخن
از   هک  واداشته  را بر آن  ، آنان قدس  نیھود بر سرزمی  اشغال  به  دادن  انیدر پا  مردم
  زودتر به نند آنھا راک یم  گمان  هکرا   یگرید  یھا و روش  بردارند و راه  دست  اسالم

ھود یتر و  چارهیب را  ھا آنان و روش  راه  نیا  گمان یرند اما بیبگ  شیرساند در پ یمقصد م
  نیا  ، به لیاسرائ  یبن از  بحث  انهیدر م  هیدو آ  نیا  نزول  پس  است  تر ساخته مکرا مستح

  و عمل  مانیو ا  قرآن  به  زدن  در چنگ  نیفلسط  هیقض  حل  راه  هکدارد   اشاره  قتیحق
 ». و بس  است  ستهیشا

ۡ ٱ َناوََجَعلۡ ﴿ �  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ ٓ  َءايَتَۡ�ِ ۡ ٱ َءايَةَ  َ�َمَحۡونَا ٓ وََجَعلۡ  لِ �َّ ةٗ ُمبۡ  �ََّهارِ ٱ َءايَةَ  َنا َ�ِ  ْ َۡبَتُغوا ِ�ّ 
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن فَۡضٗ�  ْ  رَّ نِ�َ ٱ َعَددَ  َوِ�َۡعلَُموا ۡلَ�ٰهُ  ءٖ َوُ�َّ َ�ۡ  َساَبۚ ۡ�ِ ٱوَ  لّسِ  ﴾١٢يٗ� َ�ۡفِص  فَصَّ

 .]۱۲[اإلسراء: 
  سبب  ، به شیخو  ینندگیبر وجود و آفر » میداد قرار  و روز را دو نشانه  و شب«
  یوتاھکو  یآنھا در دراز  آنھا، اختالف  آمدن  یاپیپ  آنھا وجود دارد؛ چوندر   هک  یبیعجا

تا   نیدر زم  یانکگر و از میتا روز د  یاز روز  سال  و روز در طول  شب  هک یطور  به ـ
و   یکیدر تار آنھا در گرما و سرما و  ز اختالفینند ـ و نک یدا میپ  گر اختالفید  انکم

نند، کر کآنھا تف  یآسا  شگفت  نشیدر آفر  هک یسانک  یو روز برا  ، شب نیا . بنابر یروشن
را محو   شب  نشانه  پس«اند  یو  مثال یب  و قدرت  نندهیبر وجود آفر  روشن  یلیو دل  نشانه
.  میدیآفر  یو فاقد روشن  کی، تار است  شب  هکرا   دو نشانه  از آن  یکی:  یعنی » میساخت

:  یعنی » میدیگردان  بخش  یروز را روشن  و نشانه«  است  ، مھتاب شب  از نشانه: مراد  یقول به
را  یفضل  تا در آن«شود  یم  دهید  ا در آنیاش  هک یطور ، به میدیگردان  بخش یروز را روشن

  یھا راه  شبردنیامور و پ  و فتق  رتق  روز به  ی: تا در روشن یعنی »دییبجو  از پرودگارتان
د یریگ  آرام  تا در آن  میدیگردان  کیتار  آن  سبب  را به  د اما شبیابی  یدسترس  تان شتیمع
ھا  سال  شماره  را شناختیز »دیرا بدان«دادھا یعمرھا و رو » ھا و حساب عدد سال و تا«

 . ستیسر نیو روز م  شب  ھا و روزھا، جز با اختالف ماه  وحساب
،  مھتاب  نه  است  خود شب  مراد از آن  هک»  شب  نشانه« ریدر تفس  اول  بنابر قول  پس

،  است  مھتاب » شب  نشانه« مراد از  هک  دوم  بنابر قول  یول  است  یشمس  یھا مراد سال
 . است  یقمر  حساب  سالھا به
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  از شمارش  : عدد عبارت هک  است  نیا»  حساب« و» عدد«  انیدر م  فرق
  عبارت : زند اما حسابیچ  آن  دھنده  لیکتش  در مجموع  هک  است  یزیچ  یھمانندھا

نظر   سال شود. پس یم  ز از آنھا ساختهیچ  کی  هک  است  ینیمع  دسته  کی  از شمارش
  اما نظر به  عدد است  نیباشد و ا ی) روز م۳۶۵، ( است  لکاز روزھا متش  هک نیا  به

  یروز و ھر  روز است یس  یو ھر ماھ  افتهی  لیکتش  ماه  از دوازده  سال  کی  هک نیا
 . است  نظر حساب  نی، از ا ) ساعت۲۴(

آنھا را   انیقصد ب  هکرا   ییزھایچ  : ھمه یعنی » میا ردهک  انیب  لیتفص  را به  یزیو ھر چ«
 . میا ردهک  انیب  تانیبرا  تمام  یروشن  ـ به  تانیایو دن  نیار دکـ از   میا داشته  تانیبرا

لَۡزۡمَ�ٰهُ  نٍ َوُ�َّ إِ�َ�ٰ ﴿
َ
 يَلَۡقٮٰهُ  ٗباكَِ�ٰ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َ�ُۥ رِجُ َوُ�ۡ  ۦۖ ِ� ُ�ُنقِهِ  َ�ٰٓ�َِرهُۥ �

 .]۱۳[اإلسراء:  ﴾١٣َمنُشوًرا
طائر: نزد  »او  در گردن  بسته  میا ساخته  او متصل  را به  یھر انسان  ارنامهکو «

چند  شود و ھر یم  گفته  ھم»  بخت«  آن  و به  است  و قسمت  بیاز نص  عبارت  اعراب
  است  نیا» طائر«  برند. اصل یار مک را به  ز آنیاما عربھا ن  است  یفارس  یا لمهک  بخت

  هکپنداشتند  یگرفتند و م یم  سر خود فال  یاز باال  عبور پرندگان  به  اعراب  هک
  انسان  بھره  هکرد ک  روشن  هیآ  نیدر ا  متعالخداوند   دانند پس یر و شر را میخ  پرندگان

  فساد آن  ا بهی  و فعلش  دل  یو استوار  صالح  به  و بھره  بینص  نیو ا  خود اوست  ھمراه
گاھ  چیامور ھ  نیاز ا  دارد و پرندگان  یبستگ دو  : است آمده  فیشر  ثیندارند. در حد  یآ
  شود و چون یم  مھر زده  بر آن ]روز  آن  انیر پاد[  هک نیمگر ا  ستین  یروز  چیھ  عمل«

  را از عمل»  فالن»  شیخو  بنده ند: پروردگارا!یگو یم  مار شود، فرشتگانیب  مؤمن
  انجام  یسالمت  در حال  هک یعمل مانند  به  شید: برایفرما یم ألپروردگار  ! یا بازداشته

را   آن  هک  یا او نامه  یبرا  امتیروز ق و«». ردیا بمیابد یشفا   هک د تا آنیداد، مھر زن یم
ر کذ  ید ویپل  و اعمال  ستهیشا  اعمال ، نامه  در آن  هک » میآور یم  رونیند، بیب یم  گشاده

ھا و  یبد  و از مالحظه  شده  خود شادمان  یھا یکیثوابھا و ن  تا از مشاھده  است  شده
 گردد.  و سرزنش  خیتوب  شیخو  گناھان

 قۡ ٱ﴿
ۡ
 .]۱۴[اإلسراء:  ﴾١٤َحِسيٗبا َك َعلَيۡ  ۡومَ ۡ�َ ٱ بَِنۡفِسَك  َكَ�ٰ  َبَك كَِ�ٰ  َرأ

را   نامه نی: ا یقول  . به را بخوان  اعمالت  ؛ نامه مییگو یاو م  : به یعنی » را بخوان  ات نامه«
  است  یافک« سواد و ناخوانند یب  هک  آنان  ند و چهیخوانا  هک آنان  خوانند، چه یم  ھمگان



 تفسیر انوار القرآن  ٤٥٤

: ھر  یعنی،  است  نندهک  محاسبه  یمعن  : به بیحس » یخود باش  بیحس  امروز خودت  هک
را   را بشناسد و آن ار خودک  و حاصل  جهینت  هکتواند  یم  نامه  نیا  به  ستنیبا نگر  یانسان

 د، ندارد.ینما  کمکار ک  نیاو را در ا  هک  یسک  از بهین  ند پسک  یحسابرس

ِن ﴿ َما َ�هۡ  َتَدىٰ هۡ ٱمَّ َما يَِضلُّ َعلَيۡ  ِ�َۡفِسهِۦۖ  َتِديفَإِ�َّ ۚ َوَمن َضلَّ فَإِ�َّ ٞ  تَزِرُ  َوَ�  َها  وِۡزرَ  َوازَِرة
ۡخَرٰىۗ 

ُ
�ِ�َ  ُكنَّا َوَما أ ٰ  ُمَعّذِ  .]۱۵[اإلسراء:  ﴾١٥رَُسوٗ�  َ�ۡبَعَث  َح�َّ

:  یعنی » است  شده  ابیراھخود   نفع  به  هک  ستین  نیآمد، جز ا  راه  به  سکھر«
  ، به است  افتهی  دست  تیھدا  به  مجدانه  وششکو   با تالش  هک  یسک  یابیراھ  ثواب

خود   انیز  به  هک  ستین  نیجز ا  شد پس  گمراه  هکو ھر«رد یگ یم  تعلق  خودش
و «  ھست  خودش  مربوط به  یو  یو گمراھ  گناه  : فرجام یعنی »شود یم  گمراه

  را خودش  بار گناھش  یھر انسان  هکبل »دارد ینم را بر  یگرید  بار گناه  یا بردارنده  چیھ
،  است  ینیدارد. وزر: بار و سنگ یبار را برنم  نیا  شیجا به  یگرید  سک  چیدارد و ھ یبرم

 . است  نجا گناهیدر ا  مراد از آن  هک
  یاز رو  پروردگار متعال  هک  است  یو فرد  یشخص  تیمسئول  انگر اصلیب  هیآ  نیا
 . است  ردهک  را وضع  آن  و رحمتش  عدل

 دیول  درباره  هیآ  نیفرمود: ا  هک  است  شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس از ابن
  یھمگ  د و گناهیافر شوکمحمد   : به گفت  هکم  مردم  به  هک  گاه شد آن  نازل  رهیمغ  بن

  نیا » میرا بفرست  یامبریپ  هک مگر آن  میستین  نندهک  و ما عذاب« ! من  شما بر دوش
 دھد. یخبر م  یتعال  حق  ز از عدلین  قتیحق

ـ   تیا در طفولی)  (عھد فترت  امبرانیپ  انقطاع  در زمان  هک  یسانکاند:  علما گفته
مورد   امتیق  عرصات در  یسانک  نیاند، چن برسند ـ مرده  فیلکت  سن  به  هک از آن  قبل
 رند.یگ یقرار م  و امتحان  شیآزما

با   هک مگر بعد از آن ندک ینم  را عذاب  بندگانش أل  ی، خدا نیبنابرا
  و عذر را به  ردهک  را بر آنھا تمام  ، حجت شیھا تابک  آوردن و فرود  امبرانیپ  فرستادن

در   یا مؤاخذه  چی، ھ بر آنان  حجت  برپاداشتناز   رو، قبل نیباشد، از ا  اندهینما  آنان
 . ستیارنک
اند:  یرأ ) بر دو امبرانیپ  انقطاع  (دوران  فترت  اھل  د دربارهیتوح  یعلما  هک  د گفتیبا

  شرع  فیالکت و  امکاح  ـ مخاطب  در فروع  و نه  در اصول  آنھا ـ نه  هکبرآنند   أشاعره
.  در فروع  اند نه یشرع  فیالکت  مخاطب  : آنھا در اصول هکھا بر آنند  یدیستند اما ماترین



 ٤٥٥  سوره اسراء

  ند، مخاطبک  مکآنھا ح  ییوکین  به  عقل  هک  یو فروع  ند: آنھا در اصولیگو یم  معتزله
 . ، مردود است باب  نیدر ا  وارده  با نصوص  معتزله  سخن  هک  است  یاند. گفتن

 نظر دارند:  اختالف  قول  بر سه  انکمشر  اطفال  علما درباره
 اند.  در بھشت  آنان -۱
 اند. در دوزخ  با پدرانشان  آنان -۲
  چه  با آنان  هک  خود داناتر است أل  یخدا  یعنیرد. کد یبا  توقف  آنان  درباره -۳

را   بحث  نیدر ا  وارده  ادله  ر، ھمهیاخ  قول  نیا« د:یگو یر میثک ند. ابنک یم
 ».آورد یگرد م  ھم با  علماء است  مورد اختالف  هک

﴿ ٓ ٓ  �َذا َرۡدنَا
َ
ن أ

َ
َمۡرنَا قَۡر�َةً  �ُّۡهلَِك  أ

َ
ْ  ُمۡ�َ�ِيَها أ رۡ  َقۡوُل لۡ ٱ َعلَۡيَها فََحقَّ  �ِيَها َ�َفَسُقوا  َ�َٰهافََدمَّ

 .]۱۶[اإلسراء:  ﴾١٦مِٗ��دۡ تَ 

  نیچن † امبرانیپ  بعد از فرستادن  عذاب  وقوع  یاز چگونگ  متعال  یخدا  سپس
  شانکسر ، مینک  کھال«را   ی: شھر یعنی »را  یا هیقر  هک  میبخواھ  و چون«دھد:  یخبر م

  تیو جنا شر  بکو مرت  ردهک  انیعص  ر اما آنانیو خ  طاعت  به » میدھ یم  را فرمان  آن

َمۡرنَا ُمۡ�َ�ِيَها﴿ ی: معن یقول  گردند. به یم
َ
و   فساق:  است  نیا ]۱۶[اإلسراء:  ﴾أ

  یھا و لھجه  از لغات  یکیدر » أمر« و» آمر« رایز  میگردان یار میرا بس  شان نافرمانان
و   نعمت  هکاند  یو توانگران  : متنعمان نی. مترف است  دنیگردان اریبس  یمعنا ، به عرب
ا از و عمدت  دهیگردان  شکو گردن  ، آنھا را مغرور و سرمست ینازپروردگ و  رفاه

اند.  شده  لیکتش  فاجر و فاسق  گر و توانگراندادیب  گر و مستبد، شاھان سلطه ن جبارا
ار یا بسی  میدار یرا وام  ، خوشگذرانانش مینک  کرا ھال  یشھر  مردم  میبخواھ  چون ! یآر
  جهیو در نت«  مترف  خوشگذرانان  آن »نندک یم  ینافرمان«شھر  » در آن  پس«؛  میگردان یم

 با نابود شھر را  : آن یعنی » مینکر و زبر یز  سرهکیا ر  آن  گردد پس  شھر ثابت  آنبر   عذاب
 . مینک یم  رانینابود و و  یلک  به  آن  مردم  ساختن

  یا جامعه  کیدر   تیو معص  گناه  ھرگاه  هک  است  قتیحق  نیا  دھنده نشان  مهیرک  هیآ
  یمثبت  یدگرگون رکاز من  یو نھ  معروف  امر به  سبب به  جامعه  و در آن  افتیثر کو ت  وعیش
 گردد. یم  جامعه  آن  لک  ینابود  ، عامل فساد و گناه  یو گستردگ  وعیش  نینداد، ا  یرو

ۡهلَۡكنَا َوَ�مۡ ﴿
َ
ِ ِعَبا بُِذنُوبِ  بَِرّ�َِك  َوَ�َ�ٰ  نُوٖح�  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ُقُرونِ لۡ ٱ ِمنَ  أ  �َخبَِ�ۢ  ۦدِه

 .]۱۷[اإلسراء:  ﴾١٧بَِصٗ��
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 عاد و  یھا مانند امت » میرساند  تکھال  به  از نوح  ما پس  هکھا را  ار نسلیبس  و چه«
 را در  گناھان  ھرچند آن » است  آگاه  بس  بندگانش  گناھان  و پروردگار تو به«ثمود را 

دارند   ھا فروھشته پرده  ھر چند بر گناھانشان » ناستیب  و بس«دارند   پنھان  اندرونشان
 ماند. ینم  یمخف  یتعال  بر حق  یا یامر پنھان  چیرا ھیز

ن َ�َن يُرِ�ُد ﴿ لۡ  َعاِجلَةَ لۡ ٱمَّ ٓ  َ�ُۥ َناَعجَّ َجَهنََّم  َ�ُۥ َنالَِمن نُّرِ�ُد ُ�مَّ َجَعلۡ  ءُ �ِيَها َما �ََشا
ۡدُحوٗر� َمۡذُموٗما لَٮَٰهايَۡص   .]۱۸اإلسراء: [ ﴾١٨مَّ

  آخرت  ا اعمالی  کین  با اعمالھرکس  : یعنی » زودگذر است  یایدن  خواھان  سکھر «
: در  یعنی » را درآن  یو«باشد   را خواسته  آن  و رفاه  شیا و آسایزودگذر دن  ، بھره شیخو
ا بخواھد یدند یمر  آن  هک  ھر چه  نه » میدھ  شتاب  به  میبخواھ  هک  ھر چه«زودگذر   یایدن
  میبخواھ  هک  از آنان  سکھر  یرا برا  شتابان  بھره  نی: ا یعنی » میبخواھ  هکھرکس   یبرا«
  دنیرس  یاپوکو ت  در تالش  هک یسانک،  نیخود بخواھد بنابرا  هک  یسک  یبرا  نه  میدھ یم

  هک  گاه رسند مگر آن ینم  شان وخواسته  مطلوب  ا ھستند، بهیزودگذر دن  یھا بھره  به
  گران اپوکو ت  ارند دوندگانیبس  چه  پس باشد  ردهک  اراده  شان برایرا   آن أ خداوند

  رند و حسرتیم یم  آن  و فگار در عشق  خسته  یو روح  با تن  هکا یدن  به  یابیدست  تشنه
  به » میدار یاو مقرر م  یرا برا  جھنم  گاه آن« برند یگور م  با خود به  در دل  را ھمچنان  آن

ھا و  یاز آلودگ  آن  ساختن  و خالص  آخرت  یبرا  اوامر ما در مورد عمل  هک نیا  سبب
:  یعنی » دهیوھکن«  جھنم  : به یعنی » آن  د بهیدرآ«  است  گذاشته ھا را فرو شائبه

  سبب  ؛ به از آن  گردانده ، دور للها از رحمت  شده : طرد یعنی » شده  رانده«  شده سرزنش
 . یباق  بر جھان  یفان  یایدن  دنیبرگز

َرادَ  َوَمنۡ ﴿
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ُمۡؤِمنٞ  َوُهوَ  َسۡعَيَها لََها وََسَ�ٰ  ِخَرةَ �ٱ أ

ُ
ۡشُكوٗر� َسۡعُيُهم َ�نَ  فَأ  ﴾١٩مَّ

 .]۱۹[اإلسراء: 
باشد   آخرت  یسرا  خواھان  با اعمالشھرکس  : یعنی »را بخواھد  آخرتھرکس  و«

  یسع  آن  یبرا«  است  آخرت  یسرا  : سزاوار طالب یعنی » است  سزاوار آن  هک و چنان«
و او «  نفس  یو ھوا  یگذار  دور از بدعت  ، به شرع  قانون  دادن قرار  یبا مبن »ندک

نزد  » است ورکمش  شان یسع  گروه  نیا  پس«  نیو راست  درست  یمانیا  به »باشد  مؤمن
ا مورد قطع  شان یمردود لذا سع  نه  است  مقبول  شان ی: سع یعنی. أ خدا
 خواھد شد.  واقع  یشناس حق
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ُؤَ�ٓءِ  نُِّمدُّ  ُ�ّٗ ﴿ ُؤَ�ٓءِ  َ�ٰٓ  ﴾٢٠َ�ُۡظوًرا َرّ�َِك  َ�َطآءُ  َ�نَ  َوَما َرّ�َِكۚ  َ�َطآءِ  ِمنۡ  َوَ�ٰٓ
 .]۲۰[اإلسراء: 

  یدرپ یپ  پروردگارت  یرا از عطا  گروه  و آن  گروه  نیرا؛ ا«  اد شدهی  از دو دسته » کیھر«

،  وستهیرا پ  تیمعص  اھل  و ھم  طاعت  اھل  فار، ھمک  و ھم  مؤمنان  : ھم یعنی » میدھ یم
  شیخو  و بخشش  فضل  محض  ا بهیدن  و مواھب  یاز روز  انقطاع یو ب  یدرپ یپ
و «ندارد   یریتأث  یو  یویدن  یوزر  ار در قطعکگنھ  یو نافرمان  تیو معص  میبخش یم

ا از یدر دن را  لذا آن  یو  از بندگان  یسکاز  » ستین  شده  بازداشته  پروردگارت  بخشش
 دارد. یباز نم  یافرکو   مؤمن  چیھ

ۡلَنا َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ﴿ ٰ  َ�ۡعَضُهمۡ  فَضَّ ۡ�َ�ُ  َولَ�ِخَرةُ  َ�ۡعٖض�  َ�َ
َ
ۡ�َ�ُ  َدَرَ�ٰٖت  أ

َ
 َوأ

 .]۲۱[اإلسراء:  ﴾٢١َ�ۡفِضيٗ� 
در  » میا داده  یگر برترید  یرا بر بعض  از آنان  یبعض  چگونه«  عبرت  دهید  به » نیبب«
د یابی یا را میاقو  فقرا را، ھم  د ھمیابی یا را میاغن  ھم  مردم  انیلذا در م ا!یدن  و جاه  یروز
  سبب  ھا به تفاوت  نیا  را و البته  مارانیب  د ھمیابی یرا م  تندرستان  ضعفا را، ھم  ھم
در   بزرگتر است  آخرت و قطعا«قاصرند   آن  کھا از ادرا عقل  هک  تاس  یا بالغه  متکح

  در آن  مؤمنان  یھایو برتر  آخرت  : درجات یعنی » یدر برتر  شتر استیو ب  درجات  رفعت
  ییدر دارا  آن  اھل  و درجات  ا ومراتبیموجود در دن  یھا ھا و تفاوت یبرتر  فار، فوقکبر 

  اتکو در  و با آتش  آن  و درجات  با بھشت  آخرت در  را تفاوتیز  است  و مانند آن  یو ندار
  به  فیشر  ثیا. در حدیدن  به  ورزد نه یم  تیعنا  آخرت  به  عاقل  انسان  پس  است  آن
را   نییعل  ، اھل برتر در بھشت  درجات  ا صاحبانقطع« : است آمده  و مسلم  یبخار  تیروا

 ».دینیب یرا م  آسمان  در افق  فرورفته  ستاره شما  هکنند یب یم  چنان

ِ ٱ َمعَ  َعۡل �َّ َ�ۡ ﴿ ُۡذوٗ�  َمۡذُموٗما َ�َتۡقُعدَ  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ  .]۲۲[اإلسراء:  ﴾٢٢�َّ
از   لفانکامر، م  نیا  مخاطب« د:یگو یر میثک ابن » را با خدا قرار نده  یگریمعبود د«
  اوقرار نده  یبرا  یکیپروردگار شر  در پرستش ! لفکم  ی: ا یعنی». اند ص محمد  امت

  با ھمجا کیز را ی، دو چ صورت  : در آن یعنی » ینیاور بنشیار و ی یو ب  دهیوھکن  گاه آن  هک«
و   صالحش  بندگان و  یو  ، فرشتگانأ خداوند  وھشکن  یکی؛  یا خود گرد آورده  یبرا

  یگریبا او معبود د  هک را تویز  سبحان  یخدا  یاز سو  ات یپناھ یو ب  ساختن ؛ خوار دوم
 گذارد. یوا م  ات چارهیمعبود ب  ھمان  تو را به  ، او ھم یا ساخته  کیرا شر
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�َّ  َر�َُّك  ۞َوقََ�ٰ ﴿
َ
�  ْ ٓ  َ�ۡعبُُدٓوا يۡنِ لۡ َو�ِٱ إِيَّاهُ  إِ�َّ ۚ إِحۡ  َ�ِٰ�َ ا َ�ٰنًا ٓ  ِكَ�َ لۡ ٱ ِعنَدكَ  َ�ۡبلَُغنَّ  إِمَّ َحُدُهَما

َ
 أ

وۡ 
َ
ُهَما أ ٓ  َ�ُقل فََ�  ِ�َ َُّهَما ّفٖ  ل

ُ
َُّهَما َوقُل َ�ۡنَهرُۡهَما َوَ�  أ  .]۲۳[اإلسراء:  ﴾٢٣َكرِ�ٗما قَۡوٗ�  ل

 د وینپرستجز او را   هک«  قاطع  یفرمان  داد به  : فرمان یعنی »ردک  مکو پروردگار تو ح«

  تمام  یکین  به  نیبا والد  هک نیا  داد به  فرمان  نی: ھمچن یعنی »دینک  پدر و مادر احسان  به
  سبب  نی، والد است  وجود انسان  یقیحق  سبب  هک أ را بعد از خداوندید زینکرفتار 
 باشند. یم ثاریو ا  از مھر و عطوفت  ندهکآ  ییدر فضا  یو  تیوجود و ترب  یظاھر

  نیدر ا  شانیرا ایند زک یر مکا ذرا مخصوص  نیوالد  یسالمند  حالت  یتعال  حق  سپس
از   یکیاگر «د: یفرما یم  ازمندترند پسیفرزند ن  یکین  گر بهید  حاالت  به  نسبت  حالت

بر   پس »برسند  یسالخوردگ  به«تو   فلکو ت  تیحما  : در پناه یعنی »توا ھر دو نزد ی  آنان
 : ینک  تیرعا  شانیدستور را در رفتار با ا  پنج  نیا  هک  توست

بار   نیمترک  در آن  هکنگو   یسخن  آنان  : به یعنی »مگو  اف  آنان  به  پس«:  اول
ا ی  لمهک  نیرا اینگو ز  شانیا  رابه»  اف«  لمهک  یباشد و حت  وجود داشته ییذایا

دھد.  یخبر م  در قلبت  شانیا  افتنی و گرانبار  یآزار دل و  یاز تنگدل  هک  است  ییصدا
 ا گرانباریپدر و مادر،   به  نسبت  یتنگ و دل  فرزند را از مالل  سبحان  ی،خدا گونه نیبد

 ند.ک یم  یبر خود، نھ  شانیا  افتنی
از   نآنا : با یعنی.  است  ییخو و درشت  ردنک نھر: پرخاش » مزن  بانگ  و بر آنان«:  دوم

 . آنھا داد مزن  یو بر رو  یمگو  سخن  یو درشت  سر پرخاش
  : نرم یعنی » ستهیشا  یسخن«  دنیشکاد یو فر  گفتن  اف  یجا به » و با آنان«:  سوم

ز یو مھرآم  نرم  سخن  کیاز   توان یم  هک  یوجھ  نیوترکین  به »بگو«ز یآم ولطف
پدر و   هک  است  . و از ادب ینیا، وقار و سنگی، ح ادب  تیبا رعا  رد، توأمکر یتعب  ومحترمانه

 ! مادر جان ! : پدر جان ییبگو  هکبل  ینخوان  شان نام  مادر را رودررو به

ّلِ ٱلَُهَما َجَناَح  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿  ﴾٢٤�َكَما َر�ََّياِ� َصغِ�ٗ  َ�ُۡهَمارۡ ٱَوقُل رَّّبِ  ةِ لرَّۡ�َ ٱِمَن  �ُّ
 .]۲۴[اإلسراء: 

  چون  هک  است  نیا  آن  اصل »بگستر  بر آنان  یفروتن  ، بال یو از سر مھربان«:  چھارم
خود  او را به  پرورشش  یند و براک  ابراز محبت  اش جوجه  باشد به  خواسته  پرنده

  فلکد: تیگو یم فرزند  به  یتعال  حق  ییگو  گستراند پس یرا بر او م  شیخو  بچسباند، بال
  یریبگ  تتیرعا  بال ریرا در ز  شانیا  هکر یبگ  بر دوش  یا گونه را به  نتیوالد  یو سرپرست

 اند. ردهکار را ک  نیھم با تو  ات یدر خردسال  آنان  هک چنان  ینک  مهیضم  خودت  و به
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  دو را مورد مرحمت  آن پروردگارا!«  آنھا و بعد از وفاتشان  یدر بزرگسال »و بگو«:  پنجم
  دادن  پرورش ھمانند  یشیو بخشا  : رحمت یعنی »پروردند  یمرا در خرد  هک چنان  قرارده

»  رحمت« لفظ  . البته نک  تیعنا  شانیا  مرا، به  آنان  دادن پرورش  سبب ا بهیمرا،   آنان
 . استیو دن  نید  یھا یخوب  ھمه  جامع
  ؛ ازآن است  آمده  یاریبس  ثیپدر و مادر احاد  به  یکین  درباره  هک  میشو یادآور می

بر  ص خدا  رسول« : است ب  و انس  رهیابوھر  تیروا  به  لیذ  فیشر  ثیحد  جمله
  نیآم  چه  یالله! برا ا رسولیشد:  ! گفته نی! آم نیآم ! نیفرمودند: آم  گاه منبر برآمدند آن

  نامت  هک  یسک  ینیبر ب  کمحمد! خا ی: ا آمد و گفت  نزدم  لید؟ فرمودند: جبرئییگو یم
  ک: خا گفت  گاه ! آن نی: آم گفتم  من ! نیبگو: آم د،یشود و او بر تو درود نگو  برده  ینزد و

نشود،   دهیآمرز  یشود اما بر و  یسپر  ماه  د و آنیدرآ  یبر و رمضان   ماه  هک یسک  ینیبر ب
  یکیا ی  پدر و مادرش  هک  یسک  ینیبر ب  ک: خا گفت  ! سپس نی: آم گفتم ! من  نیبگو: آم

!»  نی: آم گفتم  و من ! نینند، بگو: آمکوارد ن  بھشت  او را به  ابد اما آنانیدر از آنھا را
  ییدراثنا«فرمود:   هک  آمده است س  عهیرب بن کمال  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن

شد و   مشرف  شانیر احضو  بهاز انصار   ی، مرد بودم  نشسته ص خدا  نزد رسول  من  هک
  مانده  یباق  ام با آنھا بر ذمه  یکیاز ن  یزیچ  نمیوالد  از مرگ  ا پسیآ !للها ا رسولی:  گفت
و   ردنکز: دعای! چھارچ یآر«؟ فرمودند:  بجا آورم  شان را در حق  تا آن  است

آنھا و   دوست  تنداش یعھد آنھا، گرام  اجرا گذاشتن  آنھا، به  یبرا  خواستن آمرزش
  هک  نھاستیا  . پس ستین  شانیا  جانب جز از  تیبرا  هک  یرحم  صله  آوردن و بجا  وستنیپ

 ». است  مانده  یباق  با آنھا بعد از مرگشان  ییوکیاز ن  ات بر ذمه

�ُُّ�مۡ ﴿ ۡعلَمُ  رَّ
َ
ْ  إِن ُ�ُفوِسُ�مۚۡ  ِ�  بَِما أ ٰ�ِ�َ َ�َن لِۡ�َ  فَإِنَُّهۥ َ�ٰلِِح�َ  تَُ�ونُوا َّ� 

 .]۲۵[اإلسراء:  ﴾٢٥َ�ُفوٗر�
  تانینھادھا ر ویدر ضما  آنچه  : به یعنی » است  تانیدر نفسھا  آنچه  به  پروردگارتان«
  نیوالد  به  تان یکین  ؛ از جمله آن  و عدم  در طاعات  مانند اخالص » داناتر است«  است

  یرا: ب یعنی » نیاواب  یا او براد قطعیباش  ستهیاگر شا«آنھا   به  نسبت  تان یا نافرمانی
  دل  از صدق  هک یسک پس » است  آمرزنده«  توبه  یسو به  از گناھان  نندگانک رجوع

شما   د، بهیا ردهک  توبه  از آن  هک  یرد لذا گناھیپذ یرا م  یو  توبه أل  یند، خداک  توبه
 رساند. ینم  یانیز
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 جا در یب  یتکاز او حر  هک  است  یسکناظر بر   مهیرک  هیآ  نیا« د:یگو یر میثک ابن
از   ینافرمان و  یچیقصد سرپ  تکحر  او از آن  هک یزند، درحال یسر م  نشیبرخورد با والد

ند و ک ینم  مؤاخذه  او را بدان أل  یلذا خدا  ر استیخ  یو  تین  هکآنھا را ندارد بل
 ».ردیپذ یرا م  ندامتش

هُ  ُقۡرَ�ٰ لۡ ٱَوَءاِت َذا ﴿ ۡ ٱوَ  ۥَحقَّ بِيلِ ٱ نَ �ۡ ٱوَ  ِمۡسِك�َ ل رۡ  لسَّ  .]۲۶[اإلسراء:  ﴾٢٦َ�ۡبِذيًرا َوَ� ُ�َبّذِ
 با  یکین  کنیرد، اک  سفارش  نیبا والد  یکین  به  خداوند متعال  هک بعد از آن

 عطف  شانیبا ا  یکین  دارند به  یتنگاتنگ  رابطه  با ھم  هکرا   رحم  وندانیو پ  انکینزد
 را  حقشان  ات ینسب  انکینزد  : به یعنی » او را بده  حق  قرابت  صاحب  و به«ند: ک یم 

 و  ردهکامر   بدان أ خداوند  هک  یرحم  صله  تیاز: رعا  است  عبارت  و حقشان  بده
را بجا آورد.   ، آن حال  یاقتضا  دارد و برحسب  توان  هک  یدر حد  د انسانیبا

 : یعنی».  ترت  کیتر و نزدکینزد  ، سپس مادر و پدرت« : است  آمده  فیشر  ثیدرحد
  تیروا س  ید خدریدارد. ابوسع  ییو ادنا  یاول  یھا و پله  متفاوت  مراتب  رحم  صله

را  ل  فاطمه  دخترشان ص خدا  شد، رسول  نازل  هیآ  نیا  چون« ند:ک یم
  ردهکوارد   الکاش  تیروا  نیر بر ایثک ابن اما». دادند  یو  را به  کفد  و باغ  فراخوانده

  نیچن  فوق  تیروا  هک ی، درحال است  یکمشھور م  قول  به  هیآ  نیا« : است  و گفته
  یر و مستمندیفق : به یعنی » نیکمس  ز بهیو ن«». باشد  یمدن  هیآ  هکند ک یاقتضا م

  ابن » لیالسب  ابن«  ز بهین »و«  را بده  یو  ز حقی، ن ار عاجز استکو   سبکاز   هک
  ادامه  راھش  به  هکندارد   یا و توشه  سفر وامانده  در راه  هک  است  یسک:  لیالسب

  فرض  صدقه ای  نفل  از صدقه  ماندگان  و در راه  نیکمسا  به  دادن  دھد. مراد صدقه
و ناپسند   هیرو یب  و خرج  : اسراف مراد از آن » یردنک  اسراف  به  نکن  و اسراف«  است

مراد   نی. ھمچن است  یشرع تجاوز از حد  یاسراف  نیچن  هک  است  حالل  یھا در راه
 باشد.  ک، ھرچند اند است  حرام  یھا و در راه  ر حقیدر غ  مال  ردنک ؛ صرف از آن

ۡ ٱإِنَّ ﴿ رِ�نَ ل ْ َ�نُوٓ  ُمَبّذِ َ�ٰ ٱ إِۡخَ�ٰنَ  ا يۡ ٱَوَ�َن  ِطِ�� لشَّ  .]۲۷[اإلسراء:  ﴾٢٧�َكُفورٗ  ۦلَِرّ�ِهِ  َ�ٰنُ لشَّ
  پس  است  طانیاز ش  مال  در انفاق  و اسراف »اند نیاطیش  برادران  ارانک  ھمانا اسراف«

  قول  اما به . است  اقتدا نموده  یو  و به  ردهک  اطاعت  طانیرد، از شک  اسراف  یسک  ھرگاه
ر، یتبذ« د:یگو یم س مسعود ابن  هک چنان  ستین  یر اسرافیخ  عملجمھور فقھا، در 

  لذا جز عمل » است  ناسپاس  پروردگارش  به  نسبت  طانیو ش«».  است  ر حقیدر غ  انفاق
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  به  ز نسبتین  ارانک اسراف دھد پس ینم  ار شر فرمانک  و جز به  نداده  شر را انجام
 باشند. یم  طانیش  و ھمدم  نیقر  هکناسپاسند، از آنجا   پروردگار بزرگ

ا ُ�عۡ ﴿ ّ�َِك  ّمِن ةٖ رَۡ�َ  تَِغآءَ بۡ ٱ َ�ۡنُهمُ  رَِضنَّ �مَّ َُّهمۡ  َ�ُقل تَرُۡجوَها رَّ ۡيُسوٗر� قَۡوٗ�  ل  ﴾٢٨مَّ
 .]۲۸[اإلسراء: 

  یانتظار رحمت به«  در راه  و درمانده  نیکمسو از   قرابت  : از صاحبان یعنی » و اگر از آنان«
  سبب  از آنھا به  ات یگردانی: اگررو یعنی » یگردان یم  ی، رو یدواریام  بدان  هکاز پروردگار خود 

  هک  یدواریام  یول  یبدھ  آنان  به  هک  یندار اریدر اخت  پروردگارت  از جانب  یرزق  هک  است  آن
و   و نرم » میمال  یسخن  با آنان  پس«دارد؛   یارزان  یشیگشا  باره  نیتو در ا  به أ خداوند

 أ خدا  رزق  ی: وقت هک  آنان  به  سخن  نیا  ، مانند گفتن بده کین  یا و وعده »بگو«  انهیدلجو
 . افگن شیپ  یگرید  ا عذر مقبولیبرد.   میاد نخواھیرا از  شما للهشاءا  د، انیدر رس

شد   نازل  یمستمندان  ھمه  درباره  مهیرک  هیآ« د:یگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  کضحا
 ».ردندک یم  کمک  درخواست ص خدا  از رسول  هک

 َملُوٗما ُعدَ َ�َتقۡ  بَۡسِط لۡ ٱ ُ�َّ  تَۡبُسۡطَها َوَ�  ُ�ُنقَِك  إَِ�ٰ  َمۡغلُولَةً  يََدكَ  َعۡل َوَ� َ�ۡ ﴿
ُۡسوًرا  .]۲۹[اإلسراء:  ﴾٢٩�َّ

 را  بخل  دستور داده  یشتیو مع  یدر امور ماد  یرو  انهیم  به  متعال خداوند  سپس
ار ینبند و بس  خود را بر گردنت  و دست«ند: ک یم  یر نھیو تبذ  و از اسراف  وھشکن

  یو  دست  هک  است  یسک  ھمانند حال  لیبخ  : حال یعنی » نکن  یدست  گشاده ھم
را بر   دستت  نه  باشد؛ پس  را نداشته  در آن  تصرف  باشد و توان  بسته  برگردنش

و   شده  مالمت  گاه آن  هک«  نک  شهیپ  و اسراف  یدست ار گشادهیبس  ببند و نه  گردنت
. لذا در  یدست  و گشاده  اسراف  سبب  ا بهی،  بخل  سبب  به » ینیبنش  یبرجا  زده  حسرت

  و جدا افتاده  وامانده  یعنی. محسورا:  نیرا برگز  یرو انهیم  ، حالت و انفاق  ردنک  خرج
 فقر.  سبب  مقاصد خود به  ردنک  ازدنبال
 ص خدا  رسول نزد  یا د: پسربچهیگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س مسعود ابن

فرمودند: امروز  ص  حضرت  خواھد، آن ی... را م نیو ا  نیاز شما ا  : مادرم آمد و گفت
د. یبپوشان  یراھنیپ  یبر و  هکخواھد  یم از شما  : پس گفت  کودک.  ستین  یزینزد ما چ

او دادند و خود   و به  آورده  رونیب  شیخو  کمبار  خود را از تن  راھنیپ ص  حضرت  آن
 شد.  نازل  هیآ  نیا  نشستند. پس  در خانه  درمانده
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را   مالش  د تمامیبا  مؤمن  ند: انسانیگو یم  هک  است  یسانک  بر قول  یرد  مهیرک  هیآ
 : است  آمده  فیشر  ثیند. در حدکن  رهیذخ  شیفردا  یز را برایچ  چیو ھ  ردهک  انفاق

 ».ر نشدیرد، فقک  شهیپ  یرو  انهیم  هک یسک«

ٓ  َق لّرِزۡ ٱ ُسُط إِنَّ َر�ََّك يَبۡ ﴿ ۚ  ءُ لَِمن �ََشا ِ  إِنَُّهۥ َو�َۡقِدُر  ﴾٣٠بَِصٗ�� �َخبَِ�ۢ  ۦَ�َن بِعَِبادِه
 .]۳۰[اإلسراء: 

  به : او یعنی »گرداند یم  و تنگ  را گشاده  یبخواھد، روز  هکپروردگار تو بر ھر  گمان یب«
گر ید  یو بر بعض  گشاده  یرا بر بعض  یدارد، روز  هک  یا بالغه  متکح  سبب
  او به  قتیدر حق«  ستیتو ن  متوجه  یسرزنش  چیھ امبر!یپ  یا  گرداند پس یم  تنگ

 . ستین  ز بر او پنھانیچ  چیو ھ » ناستیخود دانا و ب بندگان 
،  یتنگدست  نیا  هک  است  شانیا  یدر تنگدست ص خدا  رسول  بخش  یتسل  مهیرک  هیآ

  ثی. در حد است  یمتکخاطر ح  به  هکبل  شانیا  به  پروردگار نسبت  یمھر یب  یاز رو  نه
را جز   شان مانیا  هکھستند   یسانک  مؤمنم  ھمانا از بندگان« : است  آمده  یقدس  فیشر

  تباه  شانیرابر ا  شان نید  گمان ی، ب را توانگر سازم  شانیدھد و اگر ا ینم  فقر سامان
  درست  یتوانگر را جز  شان مانیا  هکھستند   یسانک  من  و ھمانا از بندگان  ام ساخته

اما ».  ام ساخته  تباه  شانیرا بر ا  نشانیا د، محقق ازمر سیرا فق  شانیند و اگر اک ینم
  است  عذاب  رساختنشانی، و فق» استدراج«  از مردم  یبعض  در حق  یو توانگر غنا  یگاھ

 . از آن  و ھم  نیاز ا  ؛ ھم سبحان  یبر خدا  ـ پناه

ْ َوَ� َ�قۡ ﴿ ۡوَ�َٰدُ�مۡ  ُتلُٓوا
َ
ۡنُ  إِۡمَ�ٰٖق�  َخۡشيَةَ  أ  ا ٔٗ ِخۡ�  َ�نَ  َ�ۡتلَُهمۡ  إِنَّ  �يَّاُ�مۚۡ  نَۡرزُُ�ُهمۡ  �َّ

 .]۳۱[اإلسراء:  ﴾٣١َكبِٗ��
  تیدر جاھل  از اعراب  یبرخ  هک چنان» دیشکخود را ن  فرزندان  یتنگدست  میو از ب«

 و شما » میدھ یم  یشما را روز  و ھم  آنان  ھم  هک  مییما«شدند  یم  تیجنا  نیا  بکمرت
  شتنک گمان یب«د یدار یروا م  یتیجنا  نیچن  آنان  در حق  هکد یستین  آنان  دھنده یروز

 أ خداوند  هک نیند بر اک یم  داللت  هیآ  نیا« د:یگو یر میثک ابن » است  بزرگ  یگناھ  آنان
 ». تر است مھربان  فرزندش  به  خود از پدر نسبت  بندگان  به

ْ َوَ� َ�قۡ ﴿ ۖ ٱ َرُ�وا ٰ  ۥإِنَّهُ  لّزَِ�ٰٓ  .]۳۲[اإلسراء:  ﴾٣٢َسبِيٗ�  وََسآءَ  ِحَشةٗ َ�َن َ�
  اتکحر نار وکو   ؛ مانند بوسه آن  مقدمات  دادن  با انجام »دینشو  کیزنا نزد  و به«

شود  یم ز شاملیاز خود زنا را ن  ینھ  یاول  قیطر  زنا به  به  یکیاز نزد  ینھ  گر. البتهید
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و «باشد  یم  وعقل  ، و تجاوز از حد شرع ار زشتی: زنا بس یعنی » است  فاحشه  آن  نهیھرآ«
شاند. در ک یم  دوزخ انجامد و به یھا م نسب  شدن  ختهیآم  را بهیز » است  یبد راھ  آن
  تر از آن بزرگ أ خداوند نزد  یگناھ  چی، ھ کبعد از شر« : است  آمده  فیشر  ثیحد

 ». ستین  حالل  شیبرا  هکدھد  قرار  یرحمرا در   یا نطفه  یمرد  هک  ستین

ْ َوَ� َ�قۡ ﴿ َم  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ ُتلُوا ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
� �َۡ ٱإِ�َّ  لَِوِ�ِّهِۦ َجَعۡلَنا َ�َقدۡ  لُوٗماَوَمن قُتَِل َمظۡ  ّقِ

 .]۳۳[اإلسراء:  ﴾٣٣�َ�َن َمنُصورٗ  ۥإِنَّهُ  َقۡتِل� لۡ ٱ ّ�ِ  �ُۡ�ِف فََ�  َ�ٰٗناُسلۡ 
او را با   یتعال  حق  هکرا   یسک:  یعنی » است  ردهک  خداوند حرام  هکرا   یو نفس«
  جز به«  است  قرار داده  ، محفوظ و محترم ا عھد امانی  عھد ذمه  ا با پناهی،  نید  پناه
 ؛ مانند است  در آنھا مباح  نفس  قتل  هک  است  یموارد  ، شامل حق به  شتنک »دیشکن  حق

عمد   در قتل  از قاتل  گرفتن  ھمسر) و قصاص  یدارا  (شخص  محصن  یارتداد، زنا
  شتنک  یبرا  یشرعا مجوز  هک  یسبب  به  نه »شود  شتهک  ستم  بهھرکس  و«وتجاوز 

  هک  مقتول  از ورثه  یسک  : به یعنی » میا داده  یا سلطه  یو  یول  به  گمان یب  پس«  است  یو
شد، کاگر بخواھد او راب  هک  میا داده  قاتل  هیعل  ی، قدرت است  یامر و  یو متول  سرپرست

  د در قتلینبا«  مقتول  ی: ول یعنی »او  پس«رد یبگ  هیند و اگر بخواھد دکاگر بخواھد عفو 

  قاتل یجا ا بهید، ینما  نجهکا او را شیند، ک  را مثله  مثال قاتل  هک نیا  به »ندک  یرو ادهیز
:  یعنی » است  شده  داده  یاریاو   گمان یب«رساند   قتل  را به  یگرید  ا اشخاصی  شخص

  یتعال  را حقیز  است  شده  داده  یارید و یمؤ أ خداوند  یاز سو  مقتول  یا ولقطع
  فرمان  حقش  احقاق  یبرا  بپاخاستن و  دادنش  یاری  را به  یاسالم  امور جامعه  انیمتول
ھمانا از « : است  آمده  فیشر  ثیباز دھند. درحد  یو  و بهرند یرا بگ  تا حقش  داده

 ». است  یمسلمان  شتنکتر از  آسان أ ا در نزد خداوندیدن  رفتن نیب
  هکند ک یم  امر داللت  نیبر ا  هیظاھر آ« د:یگو یم  رشیدر تفس  است  از احناف  هک  ینسف

 ».شود یم  یجار  قصاص  مکح  یو ذم  مسلمان  انیو در م  آزاد و برده  شخص  انیدر م

ْ َوَ� َ�قۡ ﴿ ِ  تِيمِ ۡ�َ ٱ َماَل  َرُ�وا  ب
حۡ  لَِّ� ٱإِ�َّ

َ
ٰ  َسنُ ِ�َ أ ۥۚ  َ�ۡبلُغَ  َح�َّ هُ ُشدَّ

َ
وۡ  أ

َ
ْ َوأ إِنَّ  َعۡهدِ� لۡ بِٱ فُوا

 .]۳۴[اإلسراء:  ﴾٣٤وٗ�  ُٔ َ�َن َمۡ�  َعۡهدَ لۡ ٱ
 از  ینھ »دینشو  کینزدـ   وتر استکین  هک  یا وهیش  ـ جز به  میتی  مال  و به«
  مال به  بردن  از دست  ی، نھ از آن  و ھدف  است  مبالغه  ، از باب میتی  مال  به  شدن  کینزد

 ارک به اما  است  یو  مال  نندهک  تباه  هک  یا وهیش  ا بهی،  آن  ردنک تلف  باشد؛ به یم  میتی
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  وهیش  نیندارد ا  ی، مانع وتر استکین  هک  یا وهیش  به  یول  یازسو  میتی  مال  انداختن
و   سودآور است  هک  یدر امور  با آن  یگذار هی، سرما میتی  مال  یدار از: نگه  است  عبارت

  به  هک  گاه تا آن«  اسراف  بدون  از آن  میتیبر   باشد و انفاق یم  نھفته  در آن  میتی  منفعت
  به  عقلش  یعنی،  افتی  دست خود  یعقل  بلوغرشد و   به  میتی  چون  پس »رشد خود برسد

  شیخو  یامور مال  به  هک یطور به شد،  املک  یو  یتکو حر  یحس  ید و قوایرس  مالک
ا ید، یبسپار  یو  را به  د مالشیشما با  هک  است  حالت  نیند، در اک  یدگیرس  توانست یم

  و به«  ستین  یافک  یعقل  بلوغ  بدون  یجنس  بلوغ  د. البتهینک  تصرف  اش با اجازه  در آن
با   نید و اینک  امیق  آن  یشرع  خود بر وجه  یخدا عھد خود با  : به یعنی »دینکعھد وفا 

سر یانور م  پسند شرع مورد  قانون  قیو تطب  یتعال  حق یاوامر و نواھ  تیو رعا  داشت نگه
با   ینکبر جواز عھدش  هک د؛ مگر آنیدار  گهرا ن  خود با مردم مانیعھد و پ  نی. ھمچن است
،  در آخرت »خواھد شد  از عھد پرسش  هکرا یز«باشد   وجود داشته  یخصوص به  لیدل  آنان

  د؟.یا ردهک  چه  و مردم أ خود با خدا  مانیعھد وپ  به  هک
ۡوفُواْ ﴿

َ
ِ  لَۡكۡيَل ٱَوأ وِ�ٗ�  لُۡمۡسَتقِيِم� ٱ ۡلقِۡسَطاِس ٱإِذَا ِ�ُۡتۡم َوزِنُواْ ب

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
 ﴾٣٥َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

 .]۳۵[اإلسراء: 
  میمستق  و با قسطاس«د یاھکن  و از آن »دیدھ  را تمام  مانهید، پینک یم  مانهیپ  و چون«

  ر آنیطال و غ  سنجش  ی، ترازوھا قپان  هک،  اال استک  : ابزار سنجش قسطاس »دینک  وزن
  است  یابزار سنجش ترازو و  : آن میمستق  رد. قسطاسیگ یرا در بر م  سنجش  یاز ابزارھا

  آن  طور درست  را به ایاش  هکد بلیفزایب  برآن  ند و نهک  مک  یزیچ  نه  یقیحق  از وزن  هک
  دادن  تمام » نیا«  است  مانهیپ  ، ھمان یروم  زبان  به»  قسطاس« : یقول د. بهینما  وزن

  نام  آن  جهینت  هک،  نزد مردم و در أ شما در نزد خدا  یبرا » بھتر است«  و وزن  مانهیپ
 ار و باک درست  گونه  نیا  هک  است  یسکبا   معامله  به  مردم  شیو گرا  کین  ، پاداش کین

و   : انجام یعنی » تر است فرجام  خوش«  و وزن  مانهیپ  دادن  تمام  نیا »و«باشد   انصاف
 دارد.  یبھتر  عاقبت

  آن  شود و سپس یقادر نم  حرام  دادن  بر انجام  یسک« : است  آمده  فیشر  ثیدر حد
 ندارد  خداوند متعال  جز ترس  یگرید  زهیانگ  چیھ  آن  کاز تر  هک یند درحالک ینم  کرا تر

  به  است  بھتر از آن  هکرا   یزیچ  از آخرت  ا قبلیدر دن  طور عاجل  خداوند به  هک نیمگر ا
 ».دھد یم  او عوض
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مۡ ٱ إِنَّ  مٌۚ ِعلۡ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما ُف َوَ� َ�قۡ ﴿ ْوَ�ٰٓ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
 َ�ۡنهُ  َ�نَ  �َِك ُ�ُّ أ

 .]۳۶[اإلسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َمۡ� 
 ینھ  متعال  ی، خدا بیترت  نیا  به » نکن  دنبال  یندار  علم  بدان  هکرا   یزیو چ«

 ندارد،  علم  آن  به  هکند ک  عمل  یزیچ  ا بهید یبگو  یزیچ  انسان  هک نیند از اک یم 
 از حدسھا و گمانھا.  یرویو پ  علم  بدون  ساختنشان  و متھم  مردم  وھشکمانند ن
،  گرانید  به  زدن ، افترا و طعن دروغ  ، سخن دروغ  یگواھ  ، شامل یمعن  نیا  نیھمچن
از   نیر ایاخبار وغ  ، جعل یعلم  قیحقا  ردنک  ، دگرگون مردم  وبیع  یوجو جست
شود.  یزمین  و گمان  نیو تخم  بر حدس  یمبتن  ھا و اعمال ھا، تقلب یدغلباز

  انیم ناپسند در  روش  نی، ا و اخالق  مانیو ا  نید  بر اثر ضعف  امروزه  بدبختانه
برحذر   از گمان« : است  آمده  فیشر  ثی. در حد است  ردهکدا یپ  وعیش  مسلمانان

مورد   ، ھمه و قلب  و چشم  را گوشیز«».  ھاست سخن  نیتر دروغ  گمان  هکد چرایباش

خود   حواس  نیا  هکشود  یم  دهیآنھا پرس  : از صاحب یعنی »خواھند شد  واقع  پرسش
اگر او آنھا   هک دان  یوابزار آالت  انسان  را حواسیز  است  ار گرفتهک به  یراھ  را در چه

رد، یار گک شر به و اگر آنھا را در  است  پاداش  افتیرد، سزاوار دریار گک ر بهیرا در خ
  از آنھا به  پرسش  اعضا را در ھنگام  نیا أ : خداوند یقول باشد. به یم  سزاوار عقاب

  هک چناندھند.  یخبرم  است  داده  انجام  شان صاحب  هک  آورد و آنھا از آنچه یم  نطق
 . است  قتیحق  نیا  گواه  ثیو احاد  اتیآ

 ٱ ِ�  ِش َوَ� َ�مۡ ﴿
َ
ۖ  �ِض ۡ�  ٱ َ�ۡرَِق  لَن إِنََّك  َمرًَحا

َ
 ﴾٣٧ُطوٗ�  َباَل �ِۡ ٱ لُغَ َولَن َ�بۡ  �َض ۡ�

 .]۳۷[اإلسراء: 
  است  بودن  و خرامان  ینی، فخر، خودب : نخوت مرح »نرو  راه  نخوت  به  نیو در زم«

  متضمن ریتعب  نی. ا بر آن  برانهکمت  رفتن  با راه » افتکش  یتوان یرا نم  نیھرگز زم  هکچرا«
:  یعنی »دیرس  یوھھا توانک  به  یدر دراز  و نه«  است  منش نخوت  برانکر مستیو تحق  مکتھ
وھھا کبا   هکرسد  یم آنجاھا  به  ، قدرتت ینیب و فخر و خودبزرگ  یھرگز با خودنگر  نه

  فیشر  ثیوادارد. در حد بر و نخوتک  تو را به  ات و جثه  لکیھ  یتا بزرگ  ینک  یبرابر
او نزد خود   بخشد پس یم  ند، خدا او رارفعتک  خدا تواضع  یبرا  سکھر « : است  آمده

  هک  ییدر اثنا« : است  آمده  فیشر  ثیدرحد  نیھمچن».  است  ر اما نزد خداوند بزرگیحق
  متیق  گران  و دو جامه  رفت یم  راه  خرامان  از شما خرامان  قبل  یھا از امت  یمرد
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». جنبد یم  در آن  امتیاو را فروبرد و او تا روز ق نیزم  د، ناگھانیبال یآنھا م و به  دهیپوش
 رود. یفروم  در آن  ھمچنان  یعنی

﴿ ٰ  .]۳۸ء: [اإلسرا ﴾٣٨ُروٗهاِعنَد َرّ�َِك َمكۡ  َسيُِّئُهۥ َ�نَ  لَِك ُ�ُّ َ�
 از  بخش  : آن یعنی » نزد پروردگار تو ناپسند است  ھا، بدش خصلت  نیا  ھمه«

آنھا  و او از  ناپسند بوده  یتعال  آمد، نزد حق  عمل  به  یا نھا از آنھفوق  هک  ییھا خصلت
 رد.ک  کد آنھا را تریبا  پس  ستین  یدارد و ھرگز بدانھا راض  نفرت

﴿ ٰ ٓ  لَِك َ� ا ۡوَ�ٰٓ  ِممَّ
َ
ِ ٱَع مَ  َعۡل َوَ� َ�ۡ  ۡكَمةِ� ۡ�ِ ٱ ِمنَ  َر�َُّك  إَِ�َۡك  أ  ِ�  َ�ُتۡلَ�ٰ  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ

ۡدُحوًرا َملُوٗما َجَهنَّمَ   .]۳۹[اإلسراء:  ﴾٣٩مَّ

ِ ٱ�َّ َ�َۡعۡل َمَع  : هیو از آ  گذشت  قبل  اتیر آنھا در آکذ  هک  ییسفارشھا » نیا« إَِ�ًٰها  �َّ
از   یبا نھ  باز ھم  هک  هیآ  نیا  و به  شروع  است  کاز شر  ینھ  هک ]۲۲[اإلسراء:  ﴾َءاَخرَ 

ِ ٱَوَ� َ�َۡعۡل َمَع ﴿ : کشر   پنج و  ستیب  شود و در مجموع یم  ختم ]۳۹[اإلسراء:  ﴾إَِ�ًٰها �َّ
از   پروردگارت  هک  است  ییزھایچ  آن  از جمله«رد؛ یگ یدربر م  یرا از اوامر ونواھ  فیلکت

  هیاز آ  هک  یمکح  پنج و  ستیب  مجموعه  نی: ا یعنی » است  فرستاده  یوح  تیسو به  متکح
  آنھا امر به  ـ آغاز و انجام  میگفت  هک شود و ـ چنان یم  ) ختم۳۹(  هیآ  و به  ) شروع۲۳(

ھرگز فساد را   هک  است  یمکو مح  متقن  امکاح  ، از جمله است  کاز شر  ید ونھیتوح
از   هیآ  در پانزده  تورات  تابک  ھمه« د:یگو یم س  عباس . ابن ستین  یراھ بدانھا
 ». است  شده  خالصه  لیاسرائ یبن  سوره
و  دیکتأ  یبرا  ، خداوند متعال سان نیبد » گر قرار ندهید  ی، معبود گانهی  یو با خدا«

را   کشر از  ی، نھ است  آن  و ستون  نید  یھا خصلت  رأسد یتوح  هک  قتیحق  نیا  تیتثب
  خود را مالمت تو  ھم  هک »و مطرود  زده  حسرت  وگرنه«رار نمود کت  امکاح  نیدر آخر ا

و   رانده  حق  از رحمت  هک ینند در حالک  تو را مالمت  و خلق أ خدا  و ھم  ینک
 ».شد  یخواھ  افگنده  در دوزخ«  یھست  زده حسرت

ۡص ﴿
َ
فَأ

َ
َذَ ٱوَ  نِ�َ ۡ�َ بِٱ َر�ُُّ�م َفٮُٰ�مۡ أ ۡ ٱمَِن  �َّ ۚ إَِ�ٰ  َمَ�ٰٓ�َِكةِ ل  قَۡوً�  َ�َُقولُونَ  إِنَُّ�مۡ  ًثا
 .]۴۰[اإلسراء:  ﴾٤٠َعِظيٗما

  دهیعق آنھا اثر و ثمر  به  کتمس  هک  یاوامر و نواھ  دانیدر م  عیوس  گلگشت  نیبعد از ا
  ا پروردگارتانیآ« ند:ک یم  انیرا ب  کشر  اھل  از مواقف  یموقف أل  ی، خدا د استیتوح



 ٤٦٧  سوره اسراء

 »؟ است  برگرفته  یدختران  و خود از فرشتگان  داده  اختصاص  پسران«  داشتن » شما را به
  ا حقی: آ یعنیند. یخدا  دختران  پندارند؛ فرشتگان یم  هک  یفارک  به  است  یخطاب  نیا

پسر   فرزندان  داشتن  شما را به لذا  داده  یخود برتر شما را بر  پندارتان  به  یتعال
  بزرگ  بس  یشما سخن  نهیھرآ« ؟ است  خود برگرفته  یرا برا  و دختران  داده  اختصاص

  هک  است  یا هیپا  به  و وقاحت  یو زشت أل  یخدا بر  و جسارت  در جرأت  هک »دییگو یم
 رد.کتصور   توان ینم  یا هیحد و پا  چیھ  فروتر از آن

ۡ�َنا َولََقدۡ ﴿ ُرواْ َوَما يَزِ�ُدُهمۡ  ُقۡرَءانِ لۡ ٱ َ�َٰذا ِ�  َ�َّ كَّ  .]۴۱[اإلسراء:  ﴾٤١ُ�ُفوٗر� إِ�َّ  ِ�َذَّ
  انیاز ب » میا ردهک  انیب  گون گونه«را   قیحقا » قرآن  نی، ما در ا یراست  و به«

ھا و  : ما سخن است  نیا  یا معنی.  رهی، ھشدار و غ ، مژده وعده  تا طرح  گرفته  امثال
 بشر از  هکد یجد  یلیو تمث  بیو ترت  گر و آھنگید  یروش  ، ھر بار به را در قرآن  یمعان

 ارک و با به »رندیتا پند گ«  میا ردهکرار ک، ت عاجز است  ر آنینظ  آوردن
  هک  آنچه  بر بطالننند تا کار یرا اخت  ر در قرآنکتدبر و تف  ، راه شانیخردھا انداختن

گاهیگو یم و   جز بر نفرت  : قرآن یعنی »دیافزا ینم  آنان  دنیجز بر رم  یول«شوند   ند، آ
و   درست  در راه  دنیشیآنھا از اند  و غفلت  از حق  فار و ستمگرانک  یدور

 . شانیھا ھا و روان ھا، عقل دل  یماریب  سبب  جز به  ستین  نید و ایافزا ینم  صواب

ۥٓ  َ�نَ  قُل لَّوۡ ﴿ ْ �ۡ �َّ  إِٗذا َ�ُقولُونَ  َكَما َءالَِهةٞ  َمَعُه  ﴾٤٢َسبِيٗ�  َعۡرِش لۡ ٱ ذِي إَِ�ٰ  تََغۡوا
 .]۴۲[اإلسراء: 

در  حتما  صورت  ند، در آنیگو یم«  انکمشر » هک گر بود چنانید  یانیبگو: اگر با او خدا«

  ، آن صورت : در آن یعنی »آمدند یبرم  عرش  خداوند صاحب  یسو به  یراھ  صدد جستن
ند ینما  غلبه و بر او  ردهک  شکشمک  یتعال  جستند تا با حق یم  یراھ  ییادعا  انیخدا

  راه  ارھا بهکیپ  ، بر سر قدرت ردهک  نیگر چنید کیبا   و قدرتمندان  شاھان  هک چنان
  انیخدا  ، آن صورت ن: در آ است  نیا  یا معنینند. ک یپا م شتارھا بهکاندازند و  یم

د، ینگر یم  گانهی  یخدا خود نزد  یبرا  ییھا واسطه  دهید  آنھا به  شما به  هک  یا ییادعا
او بر   به  یکیو نزد  قرب و در صدد  ردهک  شیایو ن  را پرستش  یتعال  حق  خودشان

 د، دریزن یم  چنگآنھا   آستان  به أ خدا  به  یکینزد  یگر چرا برایشما د  آمدند. پس یم
 باشد.  وجود داشته  یا واسطه شما و او  انیم  هک  ستین  نیا  به  یازین  هک  یحال

ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  َ�َٰنُهۥُسبۡ ﴿ � َ�ُقولُونَ  َ�مَّ  .]۴۳[اإلسراء:  ﴾٤٣َكبِٗ�� ُعلُّوٗ
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وبرتر  »واالتر  یو بس«  است  یکو پا  هیتنز  یمعنا  : به حیتسب » است  و منزه  کاو پا«
  میعظ  یھا و بھتان  زشت  ؛ از سخنان ستمگران  نیا »ندیگو یم  از آنچه  است«
از   یدور  تیو در نھا  یبزرگ  تیدر نھا أ : خداوند یعنی » بزرگ  یا یبرتر  به«
الوجود و   را او واجبیوجود قرار دارد ز  مراتب  نیو در برتر  بوده  شانیپندارھا  نیا

در   باشد چه یوجود م  مراتب  یاز ادن  فرزند گرفتن  هک ی، درحال است  باالذات  یباق
 وجود دارد.  تام  ی، منافات و محتاج  یو غن  و حادث  میقد  انیم

َ�ٰ ٱ�َُسّبُِح َ�ُ ﴿ بۡ ٱ َ�ُٰت لسَّ  ٱوَ  عُ لسَّ
َ
ۚ  �ُض ۡ� ءٍ  ّمِن �ن َوَمن �ِيِهنَّ  ِ�َۡمِدهِۦ �َُسّبِحُ  إِ�َّ  َ�ۡ

 .]۴۴[اإلسراء:  ﴾٤٤�َ�َن َحلِيًما َ�ُفورٗ  إِنَُّهۥ �َۡسبِيَحُهمۚۡ  َ�ۡفَقُهونَ  �َّ  ِ�نَوَ�ٰ 
  عقل  یدارا  هک  یاز مخلوقات » در آنھاست  هکو ھر  نیو زم  گانه ھفت  یھا آسمان«

  عقل  یدارا  هک  یاز موجودات  ر آنانیز غیـ و ن  و جن  و انس  وخردند ـ مانند فرشتگان
  حیتسب  شیستا  او را در حال  هک نیمگر ا  ستیز نیچ  چیند و ھیگو یم  حیتسباو را «ستند ین
شود  یم یمخلوقات  ھمه  شامل  یمعن  نیا  . پس حال  زبان  ا بهی  قال  زبان  به »دیگو یم
  دھند به یم  یگواھ مخلوقات  تمام ! یباشند ـ آر  هک  شوند ـ ھر چه یم  دهینام»  یش«  هک
را   و آنچه »دیابی یدرنم آنھا را  حیشما تسب  یول«  و تواناست  نندهیآفر أ خداوند  هک نیا

  یفارک  متوجه  : خطاب یقول به د.یفھم یند، نمیگو یم  یتعال  حق  حیاز تسب  جمادات  هک
تابند  یبرم  یاز آنھا رو  گرفتن عبرت ھا و از نشانه  نیو تدبر درا  شهیاز اند  هک  است

دھد و از  یم  شما را مھلت  هک  است  یو  یاز بردبار » او بردبار آمرزگار است  گمان یب«
 ند.ک ینم  شما رامؤاخذه  ارانک توبه  هک  است  یو  یآمرزگار

  قتیبنابر حق أ خداوند  یا برایاش  تمام  گفتن حیاند: تسب گفته  از مفسران  یجمع
خداوند  گفتن  حیتسب  به  یمجاز  نه  یقیحق طور ا بهیاش  : تمام هک نیا  یعنیباشد،  یخود م
  به  فیشر  ثیفھمد. درحد یشنود و نم یآنھا را نم  حیتسب  نیبشر ا  یاند ول ناطق  متعال

  یمور« فرمودند:ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  رهیھر یاز اب  و مسلم  یبخار  تیروا
زدند   را آتش  مورچگان  رد تا النهکامبر امر یپ  آن  د پسیرا گز † اینبااز   یکی  بدن

  یبرا  هکھا را  از امت  یمور، امت  کی خاطر آزار  : به هکفرستاد   یاو وح  به أ خداوند  گاه آن
غذا،   خوردن  ما در حال« د:یگو یم س مسعود ابن». ؟! یزد  گفتند، آتش یم  حیتسب  من
 ص خدا  رسول: « هکند ک یم  تیروا س ابوذر».  میدیشن یغذا را م  گفتن  حیتسب

  عسل آنھا ھمانند آواز زنبور  گفتن  حیتسب  یصدا گرفتند پس  دست را به  ییھا زهیسنگر
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ر و عمر و کابوب  ھا در دست زهیسنگر  حیتسب  یصدا  هک است  ن نقلیھمچن». شد یم  دهیشن
  آمده س  یخدر دیسع یاب  تیروا  به  فیشر  ثیز در حدیشد. ن یم  دهیشن ب  عثمان

ز یچ  چیو ھ  لوخکو   و سنگ  و درخت  و انس  جن« فرمودند: ص خدا  رسول  هک  است
 ».دھند یم  یگواھ  امتیدر روز ق  شیبرا  هک نیمگر ا شنوند یرا نم  مؤذن  یصدا گرید

در  ، ستیسر نینجا میآنھا در ا  نقل  هک  یاتیگر روایو د  اتیروا  نیا  به  یبا نگاھ  پس
 ند:یگو یم  هک  شانیاز ا  یسانک  بر قول  از مفسران  گروه  نیا  قول  هک  میابی یم

 دارد.  حی، ترج قال  زبان  به  نه  است  حال  زبان  و به  یمجاز  جمادات  گفتن حیتسب
 . است  داده  حیرا ترج  اول  ز قولیر نیثک ابن

﴿ 
ۡ
ِينَ ٱ َو�َۡ�َ  بَۡيَنَك  َناَجَعلۡ  ُقۡرَءانَ لۡ ٱ َت �َذا قََرأ  اِحَجا�ٗ  ِخَرةِ �بِٱ ِمُنونَ َ� يُؤۡ  �َّ

ۡسُتوٗر�  .]۴۵[اإلسراء:  ﴾٤٥مَّ
  یا ندارند، پرده  مانیا  آخرت  به  هک  یسانکتو و   انی، م یبخوان  قرآن  و چون«
تو،   از قرائت  و تغافل  یروگردان  سبب  به  افرانک:  یعنی » میدھ یقرار م  دهیپوش

آنھا را از   هکدارد  قرار  پوشاننده  یحجاب  تو و آنان  انیم  هکاند  یسانک ھمانند
قرار   یا پرده  تو و آنان  انی: م است  نیا  یمعن  یقول دارد. به یبازم  قرائتت  دنیشن

تو را   قرائت  هک  ی، درحال یمان یم  منیا  نند و از آزارشانیب ینم تو را  هک  میدھ یم
  تیروا  جمله  ؛ از آن است  آمده  یاتیز رواین  قول  نید اییتأ  ھمند. بهف یشنوند ونم ینم

ِ� ﴿  سوره  چون« فرمود:  هک  است س رکاسماء دختر ابوب ر ازیثک ابن
َ
ٓ أ َ�بَّۡت يََدا

  داشت  بر دست  سنگ  هک یدرحال  ابولھب  زن  لیجم  ام شد،  نازل ]۱[المسد:  ﴾لََهبٖ 
ند اما ک  حمله  شانیا  تا به  جست یرا م ص امبر خدایپ  نانک  خواند، ولوله یو رجز م

 ».دید یبودند، نم  نشسته س رکنار ابوبکدر   هکرا   شانیا
 ندارند. را  یالھ  اتیآ  دنیشن  تحمل  آخرت  رانکمن  هکد یآ یبر م  نیچن  هیآ  نیاز ا

ٰ  َناوََجَعلۡ ﴿ ِ�نَّةً  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ
َ
ن أ

َ
 ِ�  َر�ََّك  َذَكۡرَت  �ذَا َوقۡٗر�ۚ  َءاَذانِهِمۡ  َوِ�ٓ  َ�ۡفَقُهوهُ  أ

ْ َولَّوۡ  َدهُۥوَحۡ  ُقۡرَءانِ لۡ ٱ ٰٓ  ا ۡدَ�ٰرِهِمۡ  َ�َ
َ
 .]۴۶[اإلسراء:  ﴾٤٦ُ�ُفوٗر� أ

  ھمان ھا پوشش  نیا مراد از ایآ »را نفھمند  تا آن  مینھ یم  ییھا پوشش  ھایشان دلو بر «
باشد؟  یم  قبل  بر حجاب  گر افزونید  یا مراد حجابی،  است  قبل  هیدر آ  ر شدهکذ  حجاب

  ھاست پوشش  برآن  گر افزونید  یحجاب  مراد از آن  هکدھد  یم  حیترج  یر طبریجر ابن
  در قرآن  و چون«.  میدھ یم قرار  یا یو گران  یرک:  یعنی » یا ینیسنگ  شانیو در گوشھا«
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با «  یآور  عیرا نزد او شف  شان انیخدا  هک آن  یب » ینکاد ی  یگانگی  پروردگار خود را به
 را نشنوند.  تا قرآن »نندک یم  پشت  نفرت

آمدند، در   دار ابوطالبید  به  شیقر  از اشراف  ی: جمع است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
د را مرور یتوح  اتیآ  پرداخته  قرآن  قرائت  شدند و به  وارد خانه ص خدا  اثنا رسول  نیا

  از آن  عرب  لمهک  نید تا با ایی) بگواالاهللا الاله( ! شیقر  گروه  یا« فرمودند:  ردند، سپسک
  نیا  هکبود   گرداندند. ھمانگردد. اما آنھا رو بر  عیشما مط  یبرا  شما شود و عجم

 شد.  نازل  مهیرک هیآ

﴿ ۡ ۡعلَمُ  نُ �َّ
َ
ٰ ٱ َ�ُقوُل  إِذۡ  َ�َۡوىٰٓ  ُهمۡ  �ذۡ  إَِ�َۡك  �َۡسَتِمُعونَ  إِذۡ  ۦٓ َن بِهِ �َۡسَتِمُعو بَِما أ  لُِمونَ ل�َّ

ۡسُحوًرا إِن تَتَّبُِعوَن إِ�َّ رَُجٗ�   .]۴۷[اإلسراء:  ﴾٤٧مَّ
منظور   چه به  هک  میدان یدارند، ما بھتر م یفرام  تو گوش  یسو به  هک  یھنگام«
  تو و به  به  تو استھزا و استخفاف  به  دادن  از گوش  : منظور آنان یعنی »دھند یم  گوش
را   تو پروردگارت  هک  یدر ھنگام  سر و صدا و ھمھمه  انداختن  راه  تا با به  است  قرآن

را   امتیرا نشنود و پ  تیصدا  یسک  هکنند کجاد یا  یا غلغله  ، چنان ینک یاد می  یگانگی به
  شیخو  انیدر م  هک  آنچه  به  می: ما داناتر یعنی »ردازندپ ینجوا م  به  هک  گاه ز آنیو ن«نفھمد 
نند؛ ک یونجوا م  راز گفته  ھم تو با  یو استھزا  بیذکت  رامونیپ  هک  گاه نند آنک یم  مطرح

بر اثر جادو   هک »دینک ینم  یرویرا پ  شده افسون  یند: جز مردیگو یم  ستمگران  نیا  هک  یوقت«
 . است  شده  خارج  و از حد اعتدال  گشته  و برھم  درھم  عقلش

ْ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ﴿ ُ�وا  ٱ لََك  َ�َ
َ
 .]۴۸[اإلسراء:  ﴾٤٨َسبِيٗ�  َتِطيُعونَ فََضلُّواْ فََ� �َسۡ  ۡمثَاَل ۡ�

  هکگفتند   ی، بار یاھنکتو   هکگفتند   یبار »تو مثلھا زدند  یبرا  چگونه  هکبنگر «
  از راه» شدند  گمراه  پس«  یا وانهید  هکگفتند   یبار و  یشاعر  هکگفتند   ی، بار یجادوگر
  یسو : به یعنی »برند ینم  ییجا  به  راه  جهیو در نت«خود   یپندارھا  نیا  در تمام  صواب

ببرند   بر تو راه  یو تمسخر  طعن  چنان  یسو توانند به یا نمیتوانند برد،  ینم  راه  تیھدا
 شود.  منفعل  باورھا بدانرد و یرا بپذ  ھا آن عقل  هک

ْ َوقَالُوٓ ﴿ ءِذَا ا
َ
ءِنَّا َوُرَ�ًٰتا ِعَ�ٰٗما ُكنَّا أ

َ
 .]۴۹[اإلسراء:  ﴾٤٩َجِديٗدا َخلۡٗقا لََمۡبُعوثُونَ  أ

:  رفات » میشد  دهیپاش  و از ھم  دهیپوس  ییچند و اعضا  یاستخوان  یا وقتیو گفتند: آ«
  بعد از مرگ  هک  گاه آن : یعنیا. یاش  گردد از ھمه  و پاشان  ھنهکند و کش  در ھم  هک  آنچه
  هک  ی: وقت یعنی،  است  کخا  : رفات یقول شود. به  دهیپاش  در ھم  و اجسادمان  میبپوس



 ٤٧١  سوره اسراء

ار کاستبعاد و ان  یبرا  استفھام »؟ میشو یم  ختهید برانگیجد  ینشیآفر  ا بهیآ«  میشو  کخا
 . میدان یم  قبول  رقابلیغ د ویبعار یرا بس  یزیچ  نی: چن یعنی،  است

ْ  ۞قُۡل ﴿ وۡ  ِحَجاَرةً  ُكونُوا
َ
 .]۵۰[اإلسراء:  ﴾٥٠َحِديًدا أ

  خداوند متعال نایقید، یباش  ھم  ا آھنی  : اگر سنگ یعنی»  ا آھنید یباش  بگو: سنگ«
  سپسراند یم یرا م نا شمایقید و یابتداء شما را آفر  هک  ند، چنانیآفر یشما را از نو باز م

 د آورد.یبار شما را پد  نیاول  هک ند چنانک یم  زنده

وۡ ﴿
َ
ا َخلٗۡقا أ ۖ  َمن فََسيَُقولُونَ  ُصُدورُِ�مۚۡ  ِ�  يَۡ�ُ�ُ  ّمِمَّ ِيٱ قُلِ  يُعِيُدنَا َل  َ�َطَرُ�مۡ  �َّ وَّ

َ
�ٖ�  أ  َمرَّ

ن َعَ�ٰٓ  قُۡل  ُهَوۖ  َمَ�ٰ  َوَ�ُقولُونَ  رُُءوَسُهمۡ  إَِ�َۡك  فََسيُنۡغُِضونَ 
َ
 .]۵۱[اإلسراء:  ﴾٥١قَرِ�ٗبا يَُ�ونَ  أ

د یشو  یا از نوعی:  یعنی »دینما یم  شما بزرگ  یدر دلھا  هک  د از آنچهیگر شوید  یا نوعی«
د، یبشو  ھرچه  هکد یاند اما بدان  و آھن  ، بزرگتر از سنگ اتیو تضاد با ح  نیدر امر تبا  هک

» گرداند یما را بازم  یسک  : چه خواھند گفت  پس«د یشو یم  ختهیبرانگ  نخواه  خواه
تر از آنھا  سخت  یزیا چی  ا آھنی  ا سنگی  میشد  کخا  هک ، بعد از آن اتیح  یسو به

شما را باز   یسک  ھمان : یعنی »دیبار شما را آفر  نینخست  هک  یسک  بگو: ھمان«؟  میدیگرد
  لکو ش  ا تمثالی  سابق  نمونه  یب  نشتانیآفرآغاز   بار در ھنگام  نینخست  هکند یآفر یم

خواھند   انکتو ت  طرف  را به خود  یسرھا  گاه آن«رد ک  د آورد و اختراعیشما را پد  یمتقدم
  و اعاده  ختنیبرانگ  : آن یعنی »خواھدبود  یک  : آن و خواھند گفت«استھزا   عالمت  به »داد

  کیاعاده مجدد نزد  : آن یعنی »باشد  کینزد  هکد یبگو: شا«خواھد بود؟   وقت  مجدد چه
 د.یباش  ھوش  به  پس  است  کینزد باشد  یآمدن  هک  را ھر چهیز  است

ِثۡ  ِ�َۡمِدهِۦ فَتَۡسَتِجيُبونَ  يَۡدُعوُ�مۡ  مَ يَوۡ ﴿  .]۵۲[اإلسراء:  ﴾٥٢قَلِيٗ�  إِ�َّ  تُمۡ َوَ�ُظنُّوَن إِن �َّ
 او را  دعوت  انیحمدگو  پس«محشر   یسو به أ خداوند »شما را بخواند  هک  یروز«

د یپندار یم و«د ییگو یم  کیلب  دعوتش  به  شگرانهیو ستا  : منقادانه یعنی »دینک یم  اجابت
  : چون یعنی » یکاند«  زمان »مگر«  تانیا در قبرھایا یدر دن »دیبود  ردهکن  درنگ  هک

 د.ینما یز میو ناچ  کوچک  ا در نظرتانید، دنینیرا بب  امتیق  کھولنا  یھا صحنه

﴿ ْ حۡ  لَِّ� ٱَوقُل ّلِعَِبادِي َ�ُقولُوا
َ
يۡ ٱ إِنَّ  َسُنۚ ِ�َ أ يۡ ٱ إِنَّ  َنُهمۚۡ يََ�ُغ بَيۡ  َ�ٰنَ لشَّ َ�َن  َ�ٰنَ لشَّ

� �َ�ٰنِ لِۡ�ِ  بِيٗنا َعُدّوٗ  .]۵۳[اإلسراء:  ﴾٥٣مُّ
  بندگان به  !ص محمد  ی: ا یعنی »ندیبگو  بھتر است  هکرا   یبگو: سخن  بندگانم  و به«

وگو  ا گفتیگر ید ک ی  انیگو م و  گفت  بگو: در ھنگام  شانیا  به  یفرماندھ  در مقام  مؤمنم
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  المکدر   یو درشت  را خشونتیز  خوبتر و بھتر است  هکد یار برک را به  یسخن  انکبا مشر
  ساز نفرت زهیانگ و  انتانیدر م  طانیساز نفوذ ش  نهیبسا زم  ، چه راهیبدوب  سخنان  گفتن و

 »زند یم  ھم را به  انشانیم  طانیش  هک چرا«گردد   حقتان  دعوت  فار از اجابتک  دنیو رم
  انیگر، در مید کی  هیعل  مؤمنان  کیو تحر  یدشمن  ی، القا یافگن با فساد  طانی: ش یعنی
: او  یعنی » ار استکآش  یدشمن  یآدم  یبرا  ھمواره  طانیھمانا ش«افگند  یم  نزاع  شانیا

  سبب  نیھم  ، به است  خود با انسان  یدشمن  نندهک  و اعالن  ، برمال سازنده نندهک ارکآش
  یسو را به  یسالح  شخص  هک نیاز ا ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

ند و ک یم  او را وسوسه  طانیرا شیردند زک  یند، نھک  یریگ  نشانه  شیخو  برادر مسلمان
قرار دھد   ھدف  سالح  او را با آن  هکبسا   چه  زد پسیانگ یبرم  یرو  نشانه  را به  دستش

 درافتد.  از دوزخ  یدرگودال  گاه آن

�ُُّ�مۡ ﴿ ۡعلَمُ  رَّ
َ
  إِن بُِ�ۡمۖ  أ

ۡ
وۡ  يَرَۡ�ُۡ�مۡ  �ََشأ

َ
  إِن أ

ۡ
بُۡ�مۚۡ  �ََشأ ٓ  ُ�َعّذِ رَۡسۡلَ�َٰك  َوَما

َ
 َعلَۡيِهمۡ  أ

 .]۵۴[اإلسراء:  ﴾٥٤�ِيٗ� وَ 
از   یسانک  به  او داناتر است  پس ! مردم  یا » شما داناتر است  حال  پروردگار شما به«
  شما رحم اگر بخواھد به«را ندارند   یستگیشا  نیا  هک  یسانک  تند و بهیسزاوار ھدا  هکشما 

لذا   است  انکمشر  متوجه  خطاب  نی: ا یقول  به »ندک یم  ند و اگر بخواھد شما را عقوبتک یم
  به  سان نیدھد و بد یم  آوردن اسالم  قیشما توف  بخواھد به أ : اگر خدا است  نیچن  یمعن

ند ک یم  راند و عذابتانیم یم  کشر د، شما را بریدیرا برگز  عذاب  ا اگر راهیند، ک یم  شما رحم
فر و کاز   بازداشتنشان  : ما تو را به یعنی » میا نفرستاده  نگھبان  بر آنان« محمد!  یا» و تو را«

 . و بس  است  تو بالغ  فهیوظ  هکبل  میا برنگمارده  مانیبر ا  اجبارشان

عۡ ﴿
َ
َ�ٰ ٱ ِ�  بَِمن لَمُ َوَر�َُّك أ  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ

َ
ۡلَنا َولََقدۡ  �ِض� ۡ� ٰ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ َ�ۡعَض  فَضَّ  َ�ۡعٖض�  َ�َ

 .]۵۵[اإلسراء:  ﴾٥٥�َزُ�ورٗ  دَ َداوُۥ َوَءاتَۡيَنا
ھستند،   هکو   ذاتا چه  هک » داناتر است  است  نیدر آسمانھا و زم  هکھر  به  و پروردگارت«

در   مراتبشان به  و داناتر است  شان یستگیو شا  استحقاق  و به  حالشان  به  داناتر است
  یاثر  نیو ا » میا دهیبخش  یبرتر  یا را بر بعضیاز انب  ی، بعض قتیو در حق«  تیو معص  طاعت

را  ÷  ی، موس میخواند  شیخو  لیرا خل ÷  میابراھ  هک چنان  ط ماستیمح  از آثار علم
  یمیعظ  ییفرمانروا ÷  مانیسل ، به شیخو  لمهکو   را روح ÷  یسی، ع شیخو  میلک

 ».۲ فتح/«  میدیرا آمرز و بعد از بعثتش  قبل  گناھان ص و بر محمد  میدیبخش
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 فرمودند: ص خدا  رسول  هک  و مسلم  یدر بخار  شده  نقل  فیشر  ثیبا حد  هیآ  نیا
در  ص خدا  را مراد رسولیندارد ز  ی، منافات»دیندھ  یگر برترید ک یا را بر یانب«

 »داوود  و به«  لیدل  یمقتضا  به  نه  است  تیعصب  یاز رو  دادن  ی، برتر ثیحد آن
و   موعظه  آن  شود و ھمه یم  دهیر داوود نامیمزام  نام به  هک » میزبور را داد«  تابک
  هک  است  یی: زبور دعا میگفت یخود م  انیما علما در م« د:یگو یم  . قتاده اراستکاذ
  انیب  بود و در آن أل  ید خداید و تمجیتحم  شد و شامل  داده  میتعل ÷ داوود به

 ». وجود نداشت  یو حدود  امکو اح  و حرام  حالل

ْ دۡ ٱقُِل ﴿ ِينَ ٱ ُعوا ِّ ٱ َكۡشَف  لُِكونَ فََ� َ�مۡ  ُدونِهِۦ ّمِن ُتمزََ�مۡ  �َّ  َوَ�  َعنُ�مۡ  ل�ُّ
 .]۵۶[اإلسراء:  ﴾٥٦َ�ۡوِ�ً� 

مانند » دیپنداشت« خدا »او  یجا به«را   آنان » هکد یرا بخوان  یسانک«فار ک  به »بگو«
 د:یگو یم س  عباس د. ابنیپنداشت آنھا را خدا  دروغ  به  هک  ر و جنی، عز یسی، ع فرشتگان

» باشد یم  دروغ  یمعن ، به است  آمده ) (زعم  لمهک  هک أ خدا  تابکاز   ییدر ھر جا«
ر ییرا تغ  آن  و نه نندک  انیز  از شما دفع  هکدارند   یاریاخت  نه«آنھا   هکد ید دیخواھ » پس«

از   یانیز  ردنک دفع  قادر به  شما نه  یپندار  انیخدا  آن  هکد ید دی: خواھ یعنی »دھند
 گر؛ وید  یحال به  یاز حال  انیز  آن  ردادنییو تغ  برگرداندن  قادر به  شما ھستند و نه

 . ستین  تیسزاوار الوھ ار عاجز باشد، قطعاک  نیاز اھرکس 
  پرستش از انسانھا به  ید: گروھیگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س مسعود ابن

  انیانس  آن  هک یشدند درحال  مسلمان  انیجن  آن  پرداختند پس یم  انیاز جن  یگروھ
 فرمود.  نازل را  هیآ  نیا  سبحان  یخدا  هکبود   بودند، ھمان  کمتمس  شان عبادت  به  ھمچنان

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۡ ٱ َرّ�ِِهمُ  إَِ�ٰ  يَبۡتَُغونَ  ُعونَ يَدۡ  �َّ ُهمۡ  وَِسيلَةَ ل ُّ�

َ
ۡقَرُب  �

َ
 رَۡ�ََتُهۥ َو�َرُۡجونَ  أ

 .]۵۷[اإلسراء:  ﴾٥٧ُذوٗر�إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك َ�َن َ�ۡ  ۥٓۚ َوَ�َخافُوَن َعَذابَهُ 
 »ندیجو یم  تقرب  پروردگارشان  یسو پرستند، خود به یرا م  آنان  افرانک  هک  یسانک  آن«

بجز   انکشما مشر  هک  یمعبودان  : آن یعنی »ترندکیاو نزد  به  از آنان  کی دامک  هک«تا بدانند 
  انیاز جن  ی، برخ حیمس ، از فرشتگان  د، اعمیخوان یم  ییخدا  به  کیالشر  گانهی  یخدا

  یاو رو  یسو گرداند، به  شان کینزد  یتعال  حق  به  هک  آنچه  در طلب  و... خود مشتاقانه
  رقابت  دانیم  نیگر در اید کیند و با یجو یم  او تقرب  سوی به  صالح  آورند، با عمل یم
ترند کینزد  و عبادت  طاعت  لهیوس به  یتعال  حق  به  از آنان  کی  دامک  هکنند تا بدانند ک یم
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  یو  رحمت  به  ر آنانیغ  هک چنان »ترسند یم  عذابش دوارند و ازیام  یو  رحمت  و به«
 » ز استیدر خور پرھ  ھمواره  پروردگارت  عذاب  هک چرا«ترسند  یم  دوارند و از عذابشیام

  ، ھمه ر آنانیو غ † اینبا،  از فرشتگان  ، اعم ھمه  بندگان  هک  است  آن او درخور  عذاب
 باشند.  کمنایبرحذر و ب  از آن

وۡ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ يَۡومِ  َ�ۡبَل  ُمۡهلُِكوَها َ�ۡنُ  إِ�َّ  َ�ةٍ �ن ّمِن قَرۡ ﴿
َ
بُوَها أ  َ�نَ  َشِديٗد�ۚ  َعَذاٗبا ُمَعّذِ

 .]۵۸[اإلسراء:  ﴾٥٨ُطوٗر�َمسۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ِ�  َ�ٰلَِك 
 » میرسان یم  تکھال  به  امتیاز روز ق  شیرا پ  ما آن  هک نیمگر ا  ستین  یشھر  چیو ھ«

شود؛  یم  دهیگردان نابود  یزود به  هک نیمگر ا  ستیفار نک  یاز شھرھا  یشھر  چی: ھ یعنی
،  ر، زلزلهیمانند شمش » سخت  یعذاب  به  میآن  نندهک ا عذابی«و   یعیطب  مرگ  لهیوس  ا بهی

ند ک یم  نک شهیرا ر  آنان  امتیروز ق از  قبل  هک و...  باران  ، سنگ یسوز  ، آتش غرق
  : در لوح یعنی » تابکدر «  بیو تعذ  رساندن  تکھال  بهر شد از کذ  هک  یھشدار » نیا«

 ندارد.  یبرگشت  چیھ  پس  است  رفته  قلم  و به » است  شده  نوشته«محفوظ 

﴿ ٓ ن َوَما َمَنَعَنا
َ
ٓ  َ�ٰتِ �بِٱ نُّۡرِسَل  أ ن إِ�َّ

َ
َب  أ  ٱ بَِها َكذَّ

َ
لُونَۚ ۡ� ةٗ ُمبۡ  �َّاقَةَ ٱ َ�ُمودَ  َناَوَءاتَيۡ  وَّ َ�ِ 

 ْ ۚ  َ�َظلَُموا  .]۵۹[اإلسراء:  ﴾٥٩وِ�ٗفاإِ�َّ َ�ۡ  َ�ٰتِ �بِٱ نُۡرِسُل  َوَما بَِها
ند، ک یم  فار را عذابک أل  یچرا خدا  هکند ک  را مطرح  سؤال  نیا  یسک  است  نکمم

  معجزات  فرستادن با  ستین  نکا ممیوجود ندارد؟ آ  یگرید  لیبد  چیھ  ا جز عذابیآ
  ما را از فرستادن  یزیچ و«د: یفرما یم أ خداوند  ؟ پس ساخت  منقاد حقشتر آنھا را یب

را   : معجزات یعنی »را  آن  انینیشیپ  هک نی، جز ا بازنداشت«  : معجزات یعنی »ھا نشانه
  نانیا  د پسیگرد  آنان  عاجل  عذاب  سبب  شمردن  دروغ  نیو ھم »بودند  شمرده  دروغ«
 برند. ینم  یسود  چیھ شتر،یب  معجزات  نشانند لذا از نزولاینیشیپ  و سنت ریز پین

 صفا  وهکخواستند تا  ص خدا  از رسول  هکم  : مردم است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
در   دهیرھ  آن  یدور سازد تا از تنگنا  را از آنان  هکم  یوھھاکو   دهیطال گردان  شان برایرا 

: اگر  آمد وگفت ص  حضرت  نزد آن س  لیجبرئ  نند. پسک  یزندگ  فراخ  ییفضا
  مانیا  باز ھم  اگر با وجود آن  یشود ول یم  برآورده  قومت  یھا خواست در  یخواھ یم
ز ی، ن ییدرآ  از درمھلت  با آنان  یخواھ یشوند و اگر م ینم  داده  گر مھلتیاورند، دین

را   آنان  یشنھادیپ  : اگر معجزات یعنیشد.   نازل  هیآ  نیا  گاه . آن ار با توستیاخت
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و ھرگز   قرار گرفته  عذاب مورد  شتاب  گر بهینند، دک  بیذکرا ت  آن  ھم و باز  میبفرست
 . است  بوده  نیز ھمین  انینیشیپ در  سبحان  یخدا  سنت  هک شوند چنان ینم  داده  مھلت

 » و به«د: یفرما ی، م ردهک  را ارائه  سنت  نیا  یاز اجرا  ینیع  یا نمونه  سپس
بر   دال »باشد  یا تا نشانه«  شنھادشانیبر اثر پ » میداد  یشتر  ثمود ماده«  لهیقب

  ر آنک: من یعنی »ردندک  ستم  آن  به  یول«  شان چشمان  شیدر پ ÷  صالح  ییراستگو
  را جز به  معجزات: ما  یعنی » میفرست ینم  دادن  میب  یھا را جز برا نشانه و ما«شدند 
د یتا شا  میفرست ینم  نندگانک  بیذکت  دادن  میب  یبرا  عذاب  شیشاپیپ  یا مقدمه  عنوان

  نکا ممید. یآ یفرود م  بر آنان  ا عذاباوردند، قطعین  مانیاگر ا  آورند پس  مانیا
ر یثک ابن  هک ھا باشد چنان ھا و توفان زلزله  چون  یحوادث  وقوع»  اتیآ«مراد از  است 

او  را لرزاند،  هوفک  زلزله س مسعود ابن  در زمان  هکاند  ردهک  تیاکما ح  به«د: یگو یم
د یابیاو را در  عتاب  ند پسک یم  پروردگار شما عتابتان  قتیدر حق ! مردم  یا  : ھان گفت
د یلرزچند بار   نهیمد س در عھد عمر  هک  است  شده  تیروا  نیھمچن». دییخود آ  و به
  نیاگر زم  هکخدا سوگند   د! بهیآورد  بدعت  هکخدا   به«فرمود:   مردم  به  او خطاب  پس
 ».رد!ک  خواھم  چنان و  نیرار شد، با شما چنکت  لرزه

َحاَط  َر�ََّك  إِنَّ  لََك  قُۡلَنا �ذۡ ﴿
َ
َر�ۡ  لَِّ�ٓ ٱ يَالرُّءۡ ٱ َناَوَما َجَعلۡ  �َّاِس� بِٱ أ

َ
ّلِلنَّاِس  فِۡتَنةٗ  إِ�َّ  َ�َٰك أ

َجَرةَ ٱوَ  ۡ ٱ لشَّ  .]۶۰[اإلسراء:  ﴾٦٠َكبِٗ�� ُطۡغَ�ٰٗنا إِ�َّ  يَزِ�ُدُهمۡ  َ�َما َوُ�َّوُِ�ُهمۡ  ُقۡرَءاِن� لۡ ٱِ�  َمۡلُعونَةَ ل
  را احاطه  مردم  ھمه  پروردگارت  یراست  : به میتو گفت به  هکرا   یھنگام  نکاد یو «

 اعتنا از یب  اند پس یو  قدرت  و تحت  یو  در قبضه  ھمه  : مردم یعنی » است  ردهک
اند و  هکم  ، مردم : مراد از مردم یقول . به بده  ادامه  شیخو  دعوت  راه  به  آنان  یروگردان

مسلط خواھد   تو را بر آنان  یزود و به  تواناست  بر آنان  : خداوند متعال است  نیا  یمعن
  ی، جز برا میاندینما تو  به  هکرا   ییایرؤ  و آن«  نکم  شتاب  شان ردنک  بر عذاب  رد پسک

در سفر  ص خدا  رسول  ینید عیا: چشمدیرؤ  مراد از آن » مینداد قرار  مردم  شیآزما
را در ید زینام» ایرؤ« را  آن أ ر شد وخداوندکذ  سوره  یدر ابتدا  هکبود » اسراء«  شبانه
بودند   آورده  قبال اسالم  هکبود   یارتداد گروھ ): (فتنه  شیداد. مراد از آزما  یرو  شب

  نیخبر دادند، آنھا در ا  شیخو  یآنھارا از سفر اسرا ص خدا  رسول  هک  یھنگام  یول
در   شیشتار قرک  سبحان  یگر: خداید  یقول دند. بهییگرا ارتداد  و به  شده  امکنا  شیآزما

  در قرآن  شده  لعنت  درخت  آن«ز ین »و«داد.   اننش  در خواب ص  حضرت  آن  بدر را به
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  از رحمت  انکم  نیدر دورتر  هک  درخت  نی، ا میقرار نداد  مردم  یبرا  یشیجز آزما »را
در   شی، و آزما» زقوم«  از: درخت  است  قرار دارد عبارت  در قعر دوزخ یعنی،  یتعال  حق
  نیا  شما به  قیرف« گفتند:  مسلمانان  به  یو ریو غ  جھل ابو  هک  قرار است  نیا از  آن

د: در یگو یم  حال  نیسوزاند اما در ع یرا م  سنگ  جھنم  آتش  هک  پنداراست
  تیروا  نیھمچن». ؟ است  نکمم  یزیچ  نیچن  د، آخر چگونهیرو یم  درخت  جھنم
داد و خبر   در جھنم  زقوم  از وجود درخت  سبحان  یخدا  چون  هک  است  شده

ٰلِِم�َ ﴿ فرمود:  نازل ۡصِل  ٦٣إِنَّا َجَعۡلَ�َٰها فِۡتَنٗة ّلِل�َّ
َ
ٞ َ�ُۡرُج ِ�ٓ أ َها َشَجَرة  ﴾٦٤ۡ�َِحيمِ ٱإِ�َّ

را دستور   یکدختر  ابوجھل  شدند پس  ھراسان  سخت  از آن  شیقر ، ]۶۴-۶۳[الصافات: 
  ارانشی  به  گاه اورد آنیاو ب  شیپ  ختهیآم  ) را در ھم ماقی(ق  خرما و خامه  یداد تا مقدار

 د.ینباش  و ھراسان  است  نیھم  زقوم  یعنید، یبخور  زقوم : گفت
  نزول : ما با یعنی »دیافزا ید آنھا نمیشد  انیجز بر طغ  یول  میدھ یم  میرا ب  و ما آنان«

  به  یا دهیفا  چیھ  فرشانکبر   جز افزودن  اتیآ  فرستادن  یول  میدھ یم  میرا ب  آنان  اتیآ
 ند.ک ینم  حالشان

ْ سۡ ٱ لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  قُۡلَنا �ذۡ ﴿ ْ  َدمَ � ُجُدوا ٓ  فََسَجُدٓوا ۡسُجدُ  قَاَل  إِبۡلِيَس  إِ�َّ
َ
 َت َخلَقۡ  لَِمنۡ  َءأ

 .]۶۱[اإلسراء:  ﴾٦١ِطيٗنا
  سیجز ابل  ھمه  د پسینک  سجده  آدم  ی: برا میگفت  فرشتگان  به  هک  یو ھنگام«

  هیآ  نیر ایر نظیتفس »؟ نمک  سجده  یا دهیآفر  از گل  هک  یسک  یا برای: آ ردند، گفتک  سجده
 . گذشت»  اعراف« و»  بقره«  یھا درسوره

رََء�ۡ ﴿
َ
ِيٱ َ�َٰذا َتَك قَاَل أ َّ  َت َكرَّمۡ  �َّ ۡرتَنِ  لَ�ِنۡ  َ�َ خَّ

َ
حۡ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ يَۡومِ  إَِ�ٰ  أ

َ
 ۥٓ ّرِ�ََّتهُ ذُ  َتنَِ�نَّ َ�

 .]۶۲[اإلسراء:  ﴾٦٢إِ�َّ قَلِيٗ� 
  یبرتر  را برمن  چرا آدم  هک پروردگارا! » خبر ده  من  به«  طانیش » گفت«
،  یدھ  مھلتم  امتیاگر تا روز ق«؟  و او را از گل  یا دهیآفر  مرا از آتش  هک یدرحال  یا داده

  شیخو  یساز ـ با اغوا و گمراه   آنان: قطعا بر  یعنی » نمک یبر م  شهیرا از ر  قطعا فرزندانش
  دهیشکال یاست ریز  زنند ـ به  و لگام  رسن  یبر و  چون ـ  اسب  هک ؛ چنان شوم یـ مسلط م

خود در   رنگینفوذ ن  یرومندیاز ن  هکخورد   یرو سوگند را از آن  نیا  ملعون  شود. آن یم
گاه  آدم یبن گاه  آ جز «د. یدرآ  آدم  فرزندان  خون  یجارتواند در م یم  هکبود   بود و آ

از شر  أل  یخدا  هکاند  یسانک  شانیا . ستیارگر نک  در آنان  رنگمین  هکرا  » از آنان  یکاند
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 د:یفرما یم  هک چنان  است  داشته  نگاه  شیخو  را در پناه  شانیو ا  ردهک  شان حفظ  طانیش

  مخصوص  تو را بر بندگان  گمان یب« .]۴۲[الحجر:  ﴾ُسۡلَ�ٰنٌ إِنَّ ِعَبادِي لَۡيَس لََك َعلَۡيِهۡم ﴿

) از ۶۵(  هیز در آی، و ن»کنند  یرویتو پ از  که  از گمراھان  یمگر کسان  ستین  یتسلط  من
 . است  پرداخته  قتیحق  نیا  به  سوره  نیھم

ۡوفُوٗر� َجَزآءٗ  َجَزآؤُُ�مۡ  َجَهنَّمَ  فَإِنَّ  ُهمۡ َ�َمن تَبَِعَك ِمنۡ  َهۡب ذۡ ٱقَاَل ﴿  .]۶۳[اإلسراء:  ﴾٦٣مَّ
  هک« ریبگ  شیدر پ  یا ردهک  انتخاب  هکرا   یو راھ »برو«  سیابل  به »خداوند فرمود«

 » شماست  ھمه  یسزا  مسلما جھنم«د ینما  و اطاعت »ندک  یرویتو را پ  از آنانھرکس 
  : جھنم یعنی » است  تمام  یفریک  هک«  ھست  روانشیو پ  سیابل  یسزا  : دوزخ یعنی
 شود. ینم  استهک  فرتانیکاز   چیھ  هک  شماست  یبرا  املکو   تمام  یفریک

ۡجلِۡب  بَِصۡوتَِك  ُهمِمنۡ  َتَطۡعَت سۡ ٱَمِن  َتۡفزِزۡ سۡ ٱوَ ﴿
َ
 وََشارِۡ�ُهمۡ  َورَِجلَِك  ِ�َۡيلَِك  َعلَۡيِهم َوأ

 ٱ ِ� 
َ
 ٱوَ  ۡمَ�ٰلِ ۡ�

َ
يۡ ٱ يَعُِدُهمُ  َوَما ُهمۚۡ وَِعدۡ  ۡوَ�ٰدِ ۡ�  .]۶۴[اإلسراء:  ﴾٦٤إِ�َّ ُغُروًرا َ�ٰنُ لشَّ

  یآوا و  را با وسوسه  : آنان یعنی » نک  کیبا آواز خود تحر  یرا توانست  هکھر   و از آنان«
. آواز  من  تیمعص  یسو به  نانک  ؛ دعوت و از جا بلغزان  گردان  کسب  شیز خویبرانگ  انیصع
  یخدا  ینافرمان  سوی به  هک یسکو ھر   است  یتعال  حق  تیمعص  یسو او به  : دعوت طانیش

 باشد. یم  طانیش  یاو صدا  یوصدا  است  طانیش  یمناد  ند، او در واقعک  دعوت  سبحان
 پس  نواخت یم  ین  هکد یرا شن  ینواز یآواز ن س عمر ابن  هک  است  شده  تیروا

  د وبهیشک  ینارک  به  خود را از راه  بکنھاد و مر  شیخو  یخود را بر گوشھا  انگشتان 
،  مد: گفتیگو یم  ؟ نافع یشنو یا ھنوز آواز او را میآ ! نافع  ی: ا گفت  نافع  خادمش

!  ی: آر گفتم یم د و من یپرس یبود، باز م  شیدر گوشھا  انگشتانش  ھمچنان  پس ! یآر
  شیرا از گوشھا  دستانش  گاه . آن شنوم یرا نم  یگر آواز وی! د : نه گفتم  هک تا آن

  یصدا  هک  دمیرا د ص خدا  : رسول باز آورد و گفت  راه  را به  بشکو مر  برداشت
  جھت  نیا . از ردمک  نونکا  من  هکردند ک  چنان  دند پسیرا شن  یچوپان  کلب ین

  یلھو، صدا  یھا بزم در  یقیموس  یو صدا  یمغن  ی، صدا ین  یصدا«د:یگو یم  یقرطب
  ی، صداأ خداوند  تیمعص  یسو به  یا نندهک ھر دعوت  یرا صدایز  است  طانیش
در   : ھر چه یعنی » درده  بانگ  بر آنان  ادگانتیو پ  و با سواران«». باشد یم  طانیش

را   ات ادهیو پ  سواره  انیرکولش  نکن  یوتاھک  چیر و ھیار گک  به  آنان  هیعل  یدار  توان
امر   نیا« د:یگو یر میثک ابن دھند.  یاری  تا تو را برآنان  بتازان  آدم  بر فرزندان
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و   در اموال  و با آنان«».  یشرع یامر  نه  است  یقدر  ی، امر طانیش  به  خداوند متعال
  یاز: ھر تصرف  است  ، عبارت آدم یبن  در اموال  طانیش  تکمشار »شو  کیشر  فرزندان
  ناروا باشد و چه  به  مال  با گرفتن  باشد،چه  مخالف  شرع  و روش  با راه  هک  در اموال
در   طانیش  تکو ربا. اما مشار  یودزد  غصب  ؛ ھمچون ر حقیدر غ  مال  با نھادن
  آوردن  دست ، به یشرع  یوجود سبب  یفرزندب  شدن  یاز: مدع  است  ، عبارت فرزندان

و   مانند عبدالالت  یا یرشرعیغ  ینامھا  به  فرزندان  ینامگذارفرزند با زنا، 
  و درآوردن  دختران  ردنکگور  به  فقر، زنده  از ترس  فرزندان  شتنک،  یعبدالعز

  ر آنیو نظا  یمعان  نیا  ھمه  ھستند پس  خود در آن  هک  یا یفرک  نییبر آ  فرزندانشان
  فیشر  ثی. در حد است  و اوالدشان  اموال ھا دربا انسان  طانیش  تکمشار  قیاز مصاد

د: ید بگوینما  مقاربت  خواھد با ھمسرش یم هک  گاه از شما آن  یکیاگر « : است  آمده

ما را  ا!یخدا، خدا  نام  به« ».ما رزقتنا الشيطانوجنب جنبنا الشيطان ، ا�اهللاباسم«
اگر   ! پس بر کنار کن  یا داده  یما روز  به  که  ازآنچهرا   طانیو ش  برکنار گردان  طانیاز ش

  یانیاو ز  ھرگز به  انطیمقدر شود، ش  یفرزند  مقاربت نیا  سبب  دو به  آن  انیدر م

در   یبھشت  بگو: نه  آنان  به  یعنی« د:یگو یفراء م » بده  وعده  آنان  و به«. »رساند ینم
  هک  بده  وعده  آنان  و به د!ینکد بیخواھ یم  ھر چه پس  یدوزخ  و نه  ار استک

جز   طانیو ش« ».گرید  یتھ  انیم  یھا از وعده  نیر ایشوند و نظا ینم  ختهیبرانگ

از   است  یریتصو  نیا« د:یگو یم  یدھلو للها یول شاه »دھد ینم  آنھا وعده  ب بهیفر
  هک  دزدان  سیرئ  عمل  ، ھمچون اوالد آدم  ردنک  گمراه در  طانیش  و تالش  یسع

  نیاز ا ھال!  هکدھد  یدر م  خود بانگ  ادگانیو پ  سواران ند بهک  را غارت  یدھ  چون
 ».د...یببند سو د، از آنیریسو بگ

 .]۶۵[اإلسراء:  ﴾٦٥َو�ِيٗ�  بَِرّ�َِك  َوَ�َ�ٰ  ُسۡلَ�ٰٞنۚ  َعلَۡيِهمۡ  لََك  َس إِنَّ ِعَبادِي لَيۡ ﴿
  یتسلط  چیھ«اند  یو  مؤمن  بندگان  یتعال  مراد حق » من  بندگان، تو را بر  قتیدر حق«

تسلط   یول  ستیفر ـ نک به  مانشانیا  ردنک  لیـ با تبد  یتسلط  : تو را برآنان یعنی » ستین
  پس » است  بس  پروردگارت  چون  یارسازکو «  است  انیعص  دادن شیفقط با آرا  آنان تو بر

  طانید شیک  ھم  نند و منک یم  هیکت  ام یارسازکو   تیبر حما  و مخلصم  خالص  بندگان
  فیشر  ثی. در حد دارم یم  نگه  شیخو  درپناه  یو  یو آنھا را از اغوا  بازداشته  را از آنان

  یکی  هک گرداند چنان یمقھور م  خود را چنان  نیاطیش  ، مؤمن قتیدر حق« : است  آمده
 ».آورد یدر م  شیخو  فرمان  را در سفر به  شیاز شما شتر خو
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�ُُّ�ُم ﴿ ِيٱرَّ ْ ِ�َبۡ  ۡحرِ ۡ�َ ٱِ�  ُفۡلَك لۡ ٱ لَُ�مُ  ِ� يُزۡ  �َّ  َ�َن بُِ�مۡ  ۥإِنَّهُ  فَۡضلِهِۦٓۚ  مِن َتُغوا
 .]۶۶[اإلسراء:  ﴾٦٦رَِحيٗما

  تکحر و به »ندک یم  روانا یھا را در در یشتکشما   یبرا  هک  است  یسکپروردگار شما «
االھا را ک  یریشورھا وبارگکسفر در   انک: تا ام یعنی »دینک  او طلب  تا از فضل«آورد  یدرم

د ی، سودمند شو است  ردهک  تفضل  بر بندگانش  یتعال  حق  هک  یاز رزق  جهینت د و دریابیب
  مصالح  یسو شما را به  هک  اوست  یو از مھربان » است  بر شما مھربان  او ھمواره  هک چرا«

فر ک  ند نهک یرا اقتضا م  مانتانیوا  یرگزارکامر ش  نیا  پس  است  ردهک  ییراھنما  تانیایدن
 را.  انتانیو عص

ُ�ُم ﴿ ُّ ٱ�َذا َمسَّ ٓ  ُعونَ َضلَّ َمن تَدۡ  ۡحرِ ۡ�َ ٱِ�  ل�ُّ ۖ  إِ�َّ ا إِيَّاهُ ِ لۡ ٱ إَِ�  َ�َّٮُٰ�مۡ  فَلَمَّ ّ�َ 
عۡ 

َ
 .]۶۷[اإلسراء:  ﴾٦٧َكُفوًرا �َ�ٰنُ ۡ�ِ ٱ َوَ�نَ  َرۡضُتمۚۡ أ

و   شدن  غرق  میب  هکد یریقرار گ  یو در وضع »شود  رتانیدامنگ  ییا بالیدر در  و چون«
د ید ناپدیخوان یم«  اورانیو   انیاز خدا »جز او  هکرا   هکھر«د یباش  داشته  دنید  صدمه

  به  یتعال  جز حق  هکرا  آنچه  ھنگام  رود لذا در آن یم  از خاطرتان  ادشانیو  »گردد یم
  ا بشر ـ ھمهی،  ا فرشتگانی،  انیجن ای،  از بتان  د ـ اعمیخواند یخود م  یادرسیو فر  ییخدا
را ھر ید زینک یم  رجوع  یتعال  حق  ا بهومخصوص  دهیشوند و شما از آنھا بر یوگور م گم

و   بتان  هکداند  یم  ستین  آن  ردنک دفع  ھرگز قادر به  هک  یا یفطر  علم  از شما به  کی
  یسو شما را به  چون  پس«ند یآ ینم  ارشک به  یحال  نیاند و در چن ارهک چیمانند آنھا ھ

لذا   یو  یپرست گانهیو   یتعال  حق  یبرا  از اخالص »دیشو یم  گردانید، رویرھان  یکخش
:  یعنی » فور استک  و انسان«د یگرد یبرم  از آنان  جستن یاریو   بتانتان  خواندن  یسو به
 . است أ خداوند  یھا نعمت  ار ناسپاسیبس

  یشتک رد و سوارکفرار   هکم  در فتح  فرزند ابوجھل  رمهکع« ند:ک یم  تیر روایثک ابن
  نناینش یشتک بر  یتند و طوفان  یا بادیدر در  زد پسیبگر  حبشه  ا بهیدر  شد تا از راه

  چیگر ھید گر گفتند: حاالید کی  به  یشتک  نانیسرنش  ھنگام  نیآورد، در ا  ورشی
  یخدا  از سر اخالص  ھمه  هک نیند، جز اک  بال را از ما دفع  نیتواند ا ینم  ییروین
اگر   هکخدا   : سوگند به با خود گفت  رمهکع  هکبود   ھنگام  نیدر ا ! میرا بخوان  گانهی

د؛ بار یآ ینم  یار وک به  ھم  یکد، در خشیآ ینم  ار انسانک  جز او به  یسکا یدر در
  و دستم  روم یم ، یآر  رونیا بیاز در  سالمت  را بهاگر م  هک  بندم یا! با تو عھد میخدا
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از   . پس ابمیب  ومھربان  او را با گذشت  هکبسا   ، چه گذارم یم ص محمد  را در دست
  یبس  آورد و اسالمش  و اسالم  بازگشت ص خدا  و نزد رسول دیرھ  سالمت  ا بهیدر
 ».باد  یاز او راض أل  یخدا  هکدار شد ـ یپا

ِمنُتمۡ ﴿
َ
فَأ

َ
ن أ

َ
ِ لۡ ٱ َجانَِب  بُِ�مۡ  َ�ِۡسَف  أ وۡ  َ�ّ

َ
َ� َ�ُِدواْ  ُ�مَّ  َحاِصٗبا َعلَۡيُ�مۡ  يُۡرِسَل  أ

 .]۶۸[اإلسراء:  ﴾٦٨َو�ِيً�  لَُ�مۡ 
 و  ردهک  تیامن  د، احساسیافتی  ا نجاتیاز در  هک نی: ھم یعنی »دیا شده  منیا ایآ«

شما   ردنکبر نابود   هک  یذات  د؛ ھمانیاز آن  مگر غافل دیشد  روگردان  باز از حق
  نیزم  به  یکاز خش  ینارکشما را در   هک نیاز ا«  تواناست  گونه نیا توانا بود، ھمیدردر

خداوند   گونه نیز را در خود فرو برد. بدیچ  کی  نیزم  هک  است  : آن خسف »برد فرو
ا بر شما ی«  ا، بر حذر ساختیاز در  از نجات  پس  یزدگ منیو ا  آنھارا از غفلت  متعال

  یتعال  حق  هک نید از ایا شده  منیا ای: آ یعنی »بفرستد  افگن  زهیسنگر  یباد تند
را با   کوچک  یھا زهیسنگر  هکتند   است  ی: باد تند بر شما بفرستد. حاصب  یشنباد

  چیخود ھ  یبرا  سپس«وبد ک یم  مک، مح ھست  هکو ھر  دارد و بر ھر چه یخود برم
شما را از   هک دیابی یخود نم  یبرا  یگر یاریو   نگھبان  گاه : آن یعنی »دیابین  یلیکو

  تیامن  زننده  برھمو   نندهک نگران  یه تنھا جاکد یبدان  باز دارد پس أ خدا  عذاب
  شما را غرق زین  یکتا در خش  قادر است  یتعال  حق  هکبل  ستیا نیط دریشما، مح

  بار فروفرستد پس تکھال  یز بر شما طوفانیباال ن  ند و از آنک  ولجن یوال  کخا
 باشد.  کمنایب أ از خداوند  ید در ھر حالیبا  عاقل

مۡ ﴿
َ
ِمنُتمۡ  أ

َ
ن أ

َ
ۡخَرىٰ  تَاَرةً  �ِيهِ  يُعِيَدُ�مۡ  أ

ُ
 لّرِ�حِ ٱ ّمِنَ  قَاِصٗفا َعلَۡيُ�مۡ  َ�ُ�ِۡسَل  أ

ْ  َ�  ُ�مَّ  َ�َفۡرُ�مۡ  بَِما رِقَُ�مَ�ُيغۡ   .]۶۹[اإلسراء:  ﴾٦٩اتَبِيعٗ  بِهِۦ َعلَۡيَنا لَُ�مۡ  َ�ُِدوا
در   یول  گشته  ا معترفیما در در  یگانگی  به  هک  یسانک  یا »دیا شده  منیا مگر ای«
گر شما را ید بار«  یتعال  حق » هک نیاز ا«د؛ یرفت  بتان  آستان  به  باز سر خود گرفته  یکخش

  یشتکبر   شدن ا وسواریسفر در  یسو را به  تانیھا زهیانگ  گونه  نیو بد »ا بازگرداندیدر  به
  ییصدا  هک  تند است ی: باد قاصف »بر شما بفرستد  نندهکش  یو تندباد«ند ک  تیتقو
  را درھم  یشتک  از جمله ز ویچ  ھمه  هک  است  نندهکش  یا بادیز دارد، یانگ و ھول  مکمح

  گاه ند آنک  غرقتان«  فرتانک  سبب  : به یعنی »دیدیفر ورزک  هک آن  یسزا  و به«وبد ک یم
  یخونخواھ  چی: ھ یعنی »د؟یابین  غرق  آن  سبب  بر ما به  یا نندهک مؤاخذه  چیخود ھ  یبرا
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،  نیگرد قرار دھد و بنابرایمورد پ ، میا ردهکبا شما   ما را در برابر آنچه  هکد یابی یرا نم
 رد.یشما را از ما بگ  انتقام

ۡمَنا ۞َولََقدۡ ﴿ ِ لۡ ٱ ِ�  وََ�َۡلَ�ُٰهمۡ  َءاَدمَ  بَِ�ٓ  َكرَّ ّيَِ�ٰ ٱ ّمِنَ  َ�ُٰهمَوَرَزقۡ  ۡحرِ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ  ِت لطَّ
لۡ  ٰ  َ�ُٰهمۡ َوفَضَّ نۡ  ثِ�ٖ كَ  َ�َ  .]۷۰[اإلسراء:  ﴾٧٠َ�ۡفِضيٗ�  َخلَۡقَنا ّمِمَّ

ما   یراست و به«د: یفرما یو م  اد آوردهی  به  آدم  یرا بر بن  شیھا نعمت  یتعال  حق  سپس
و   و عقل  نطق و به  دهیو آفرکین  أتیھ  نیرا بر ا  را آنانیز » میداشت  یرا گرام  آدم  فرزندان

  فراوان  مختصات  هک چنان  میدیگردان  ممتازشان  معتدل  قامتو   خوب  ز و صورتییتم
،  میردک  تیعنا  آنان  ھا را به یدنیھا و پوش یدنیاز غذاھا و نوش  یریگ بھره  چون  یگرید
  شان یز گرامیوجود ندارد و ن  جانداران  ر انواعیھا در سا یژگیو  نیر اینظ  هک  یا گونه  به

و   شان برای  ر مخلوقاتیسا  ردنک و مسخر  ر خلقیبر سا  ساختنشان با مسلط  میداشت
را یز  دنیو فھم  نوشتن خط ، گفتن سخن  موھبت  با دادن  میداشت  شانیز گرامین

  یکرا در خش  و آنان«  است  عقل  ، موھبت آدم  فرزندان  داشتیگرام  شاخص  نیبزرگتر
 »ایدر«در  »و«سازند  یگر مید  یسوار  لیخود ازوسا  هک  و آنچه  انیبر چھارپا » میبرنشاند

ذ و یلذ  یھا یدنی: از غذاھا و نوش یعنی » میداد  یروز ھا یزگیکاز پا  آنان  و به«ھا  یشتکبر 
  واناتیر حیاز سا » میا دهیآفر  از آنچه  یاریرا بر بس  و آنان«فاخر   یھا یدنیو پوش  رنگارنگ
  نیا  هک  است  آدم  بر فرزندان  پس » میداد  لتیار فضکآش  یلتیفض  به«  مخلوقات  و اصناف

  مقابله  ر و سپاسکش  و آنھا را به  افتهیرا در  یالھ  لیو تجل  میرکو ت  ونعمت  فضل  ھمه
 پروردگار برحذر باشند.  یو ناسپاس  فرانکنند و ازک

گر ید  مخلوقاتاز   یاریبر بس  آدم یبن  جنس  دادن  ی، برتر مهیرک  هیمراد آ
  موضوع  نیا  د. اما در بارهیآ یبرنم  آدم یافراد بن  ھمه  لیتفض  ، لزوما از آن نیبنابرا  است

ـ   امبرانیپ  بشر ـ چون  خواص  هک؟ جمھور علما بر آنند  ا فرشتهی  برتر است  ا انسانیآ  هک
از   فرشتگان  خواص برترند،  فرشتگان  بشر از عوام  قانیبرترند، صد  فرشتگان  از خواص

 بشر برترند.  از عامه  فرشتگان  بشر و عامه  عامه

ْ  مَ يَوۡ ﴿ نَا� ُ�َّ  نَۡدُعوا
ُ
وِ�َ  َ�َمنۡ  �ِإَِ�ِٰمِهۡمۖ  �

ُ
ْوَ�ٰٓ  ۦ�َِيِمينِهِ  كَِ�َٰبُهۥ أ

ُ
 كَِ�َٰبُهمۡ  َ�ۡقَرُءونَ  �َِك فَأ

 .]۷۱[اإلسراء:  ﴾٧١فَتِيٗ�  ُ�ۡظلَُمونَ  َوَ� 
:  امام مراد از » میخوان یفرام  را با امامشان  یھر گروھ  هک«د یاد آوری  را به » یروز«

شوند و  یم  فراخوانده  با تورات  تورات  اھل  پس  است  شده  نازل  بر آنان  هک  است  یتابک
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  یرند: ایگ یقرارم  مورد خطاب  نیچن  گاه آن  با قرآن  قرآن  و اھل  لیبا انج  لیانج  اھل
  است  شانیشوایامبر و پی: پ ا مراد از امامی!  قرآن  اھل  ی! ا لیانج  اھل  یا ! تورات  اھل

  شدگان  فراخوانده  گروه  نیاز ا »دھند  راستش  دست  را به  اعمالش  ارنامهکھرکس   پس«
  یلیفت  کیقدر   و بهخوانند  یم« است   شده  داده  شانیا  به  هک »خود را  ارنامهک  گروه  آن«

  یک: نخ لیشود. فت ینم  مک  یلیفت  اندازه  به  شانی: از پاداشھا یعنی »شوند ینم  ردهک  ستم
 دارد. خرما قرار  ھسته  یانیم  در شگاف  هک  است

و   مهیرک  هیآ  نیر ایدر تفس ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
  اعمال  و نامه  شده  فراخوانده  آدم  فرزنداناز   یکی« روز حشر فرمودند:  محاسبه  وصف

 دیسپ  و بلند و رخسارش  بزرگ  رشکیپ  گاه شود آن یم  داده  راستش  دست  به  یو
  یسو به او  شود، سپس یم  د نھادهیاز مروار  درخشان  یتاج  شود و بر سرش یم  دهیگردان

او را نزد  ا!یبارخدا ند:یگو ینند، میب یاو را م  از دوردست  شانیا  رود و چون یم  ارانشی
  د: مژدهیگو یم  شانیا  د وبهیآ یم  نزد آنان  پس  بده  تکاو بر  سبب  ما به  یاور و برایما ب

  دهیگردان  اهیس  اش افر: چھرهک. اما  است  نیر ایاز شما نظ  کیھر   یرا برایباد شما را! ز
  ند: پناهیگو ینند و میب یاو را م  یو  ارانی  شود پس یم  هامتداد داد  رشکیو در پ  شده

د. یآ یم  اور. اما او نزد آنانیاو را نزد ما ن ا!ی؛ بار خدا خدا از او و از شرش  به  میبر یم
  کیھر   یگرداند، آخر برا  د: خدا دورتانیگو ی. م نکا! او را از ما دور یند: بارخدایگو یم

 ». است  نیاز شما مانند ا

�ۡ  ِذهِۦٓ َ�َن ِ� َ�ٰ َوَمن ﴿
َ
�ۡ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َ�ُهوَ  َ�ٰ أ

َ
َضلُّ  َ�ٰ أ

َ
 .]۷۲[اإلسراء:  ﴾٧٢َسبِيٗ�  َوأ

باشد   یمعنو  رتیو فاقد بص  وردلک:  یعنی »ور باشدک«ا یدن » نیدر ا  هکو ھر «
  پس« باشد  را نداشته أ خداوند  یو برھانھا  اتیھا، آ در حجت  نگرش  توان  هک  یطور به

در   یو  دل  یورک  و خداوند متعال  است  ور چشمک:  یعنی » ور استکز ین  او در آخرت
در   یو  یورک مراد از  هکدارد   دھد. احتمال یسزا م  در آخرت  چشمش  یورک  ا را بهیدن

  نسبت » تر است نندهک خطا  از راه«او  »و«باشد   حجت  دنیاز د  یو  دل  یورکز، ین  آخرت
 ندارد.  یا دسترسابد  تیھدا  راه  و به  افتهیرا ھرگز ن  نجات  راه  هک  یطور ا، بهیدن  به

ْ َ�َفۡ ﴿ ِيٓ ٱ َعنِ  تُِنونََك �ن َ�ُدوا وۡ  �َّ
َ
ٓ أ ۥۖ  َعلَۡيَنا ِ�َۡفَ�ِيَ  إَِ�َۡك  َحۡيَنا َُذوكَ �َّ  ا�ذٗ  َ�ۡ�َهُ َّ� 

 .]۷۳[اإلسراء:  ﴾٧٣َخلِيٗ� 
  آن ر ازیباز دارند تا غ  بیفر  ، به میا ردهک  یوح  تسوی به  تو را از آنچه  هکبود   کیو نزد«

 ». یرا بر ما بربند



 ٤٨٣  سوره اسراء

 ا ویگفتند: ب ص خدا  رسول  به  انک: مشر است  آمده  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب
 أ خداوند  هکبود   ھمان ! مییآ یدرم  نتید  تو به  ما ھمراه  گاه آن  نک  ما را مساس  انیخدا

،  آنان  درخواست  اجابت  هکرد ک  خاطرنشان ص  حضرت  آن  رد و بهک  را نازل  هیآ  نیا
خود   یدوست  تورا به  صورت  و در آن«  است  سبحان  یو افترا برخدا  قرآن  مکبا ح  مخالفت

و   یدوست  آنھا با تو دست ، یردک یم  یرویپ  شانیھا : اگر از خواھش یعنی »گرفتند یم
 . یگشت یم  خارج  من  تیو وال  یاز دوست  گاه دادند آن یم  تیمیصم

ن َ�ٓ َولَوۡ ﴿
َ
 .]۷۴[اإلسراء:  ﴾٧٤قَلِيً�  ا ٔٗ َشۡ�  إَِ�ِۡهمۡ  تَرَۡ�نُ  كِدتَّ  لََقدۡ  ثَبَّۡتَ�َٰك  أ

  یھمراھ و  از موافقت  میداشت ینم  و معصوم  برحق » میداشت یو اگر تو را استوار نم«
  عصمت  یول » یلیم  کاند  آنان  یسو به«  یابی شیو گرا » ینک  لیم  هکبود   کینزد«  با آنان

 . ز بازداشتین  آنان  به  لیحد تما  نیمترکو تو را از   افتیتو را در  یالھ
 ص خدا  د: رسولیگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س ریجب بن دیسع

  گرفتند و گفتند: به  شان برایرا   راه  انکمشر  هکحجراالسود بودند   استالم  مشغول
  . رسول یشکن  یما دست  انیتا بر خدا  ینک  گر بار استالمید  هک  میدھ ینم  تو اجازه

و   شمکبر آنھا ب  یدست  هک  خواھد داشت  یانیز  چه  باخود گفتند: بر من ص خدا
  را خداوند متعالی؟ ز نمک  حجراالسود را استالم  هکدھند   اجازه  من به  بعد از آن

  کاند  نیاز ا أل  ی. اما خدا دارم  نفرت  شیخو  ار در دلک  نیاز ا  من  هکداند  یم
 فرمود.  را نازل  هیآ  نید و ایاباورز  ز ھمیچ

َذۡقَ�َٰك  اإِذٗ ﴿
َ ۡ ٱ َف َوِضعۡ  َيٰوةِ �َۡ ٱ ِضۡعَف  �َّ  ﴾٧٥نَِصٗ�� َناُ�مَّ َ� َ�ُِد لََك َعلَيۡ  َمَماتِ ل

 .]۷۵[اإلسراء: 
ا تو را دوبرابر حتم«  یردک یم  آنان  سوی به  ھم  یلیم  کاند  یاگر حت » صورت  در آن«

  عذابت البته   صورت  : در آن یعنی » میدیچشان یم  مرگ  عذاب  و دو چندان  یزندگان  عذاب
خود   یبرا  گاه آن«د یگرد یم  انکمشر  دوبرابر عذاب  در آخرت  ا و ھمیدر دن  ھم

 ند.ک  را از تو دفع  عذاب  نیو ا  داده  یاریتو را   هک » یافتی یدر برابر ما نم  یا ندهنکمدد

ْ لَيَسۡ ﴿ ونََك �ن َ�ُدوا  ٱ مِنَ  تَفِزُّ
َ
ۖ  رُِجوكَ ِ�ُخۡ  �ِض ۡ�  إِ�َّ  ِخَ�َٰفَك  يَۡلَبُثونَ  �َّ  �ٗذا ِمۡنَها

 .]۷۶[اإلسراء:  ﴾٧٦قَلِيٗ� 
 : یعنی »نندک  رونیبلغزانند تا تو را از آنجا ب  نیسرزم  نیتو را از ا  هکبود   کیو نزد«

  آن وادارند تا از  هکم  نیاز سرزم  خروج  خود تو را به  کیبا تحر  هکبود   نمانده  یزیچ
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د ینرس  سرانجام  به  شان توطئه  نیافتند و این  قیار توفک  نیا  تا بهینھا  یول  یرو  رونیب
ردند کرا   قصد جانت  هک تا خود ـ بعد از آن  بازداشت  را از اخراجت  آنان أل  یخدا  هکبل

: اگر  یعنی »ماندند یاز تونم  پس  ھم  آنان  صورت  و در آن«  ینک  ما ھجرت  فرمان  ـ به
  یباق  زنده  ساختنت  رونیبعد ازب  گاه نند آنک  اخراج  هکتو را از م  هکشدند  یم  موفق

 شدند. یم  را نابود ساختهیز » یکاند«  زمان »مگر«ماندند  ینم
از   یا برخی  انک: مشر است  آمده  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  اتیاز روا  یدر بعض

و   نجا نمانی، در ا یامبریپ  یراست گفتند؛ اگر تو به ص خدا  رسول  به  انیھودی
در   درنگ  یجا  ، تو را چه است † اینبا  نیسرزم  را شامیبرو ز  شام  نیسرزم به

  شهیاند  نیدر ا ص خدا  رسول  ندارد؟ پس  با نبوتت  یتناسب  چیھ  هک  ینیسرزم  نیا
  بارگاه  به  گاه شد آن  نازل  مهیرک  هیآ  هکبود   نیروند، ا  رونیب  العرب رهیاز جز  هکافتادند

  چشم مدت ا!ی: خدا عني فةطر نفيس إىل ال تكلني اللهم« ردند:کدعا  أل  یخدا

 ».وامگذار  خودم  ز مرا بهین  یزدن برھم 

رَۡسۡلَنا ُسنََّة َمن قَدۡ ﴿
َ
ۖ  ِمن َ�ۡبلََك  أ  .]۷۷[اإلسراء:  ﴾٧٧َ�ۡوِ�ً�  لُِسنَّتَِنا َ�ِدُ  َوَ�  رُُّسلَِنا

  آنان ایردند، ک یم  خود اخراج  انیخود را از م  امبرانیھا پ امت  چون  هک  سنت » نیا«
  انیدر م  ھمواره  هک  است  یسنت  ھمان«شد  یم  نازل  بر آنان  رساندند، عذاب یم  قتل  را به
  ینخواھ  یلیتبد  چیما ھ  سنت  یو برا  است  برقرار بوده  میا از تو فرستاده  شیپ  هک  آنان

  قادر به  نه  سک چیھ باشد،  رفته  بر ھر چه أ خداوند  سنتو   : عادت یعنی » افتی
 وجود دارد.  یرییتغ  انکام  در آن  و نه  است  آن  برگرداندن

  را از آن ص خدا  رسول  هکم  انکمگر مشر  هکبپرسد   یسک  است  نکمم
از   شیپروردگار خو  فرمان  خود به ص خدا  رسول  هک  است  نیا  ردند؟ پاسخکن  اخراج

 ردند.ک  ھجرت  آن

قِِم ﴿
َ
لَوٰ ٱأ لُوِك  ةَ لصَّ مۡ ٱِ�ُ ۡ ٱ َغَسقِ  إَِ�ٰ  ِس لشَّ َ�َن  َفۡجرِ لۡ ٱ َءانَ إِنَّ قُرۡ  َفۡجرِ� لۡ ٱ َءانَ َوقُرۡ  لِ �َّ

 .]۷۸[اإلسراء:  ﴾٧٨ُهوٗداَمشۡ 
شود و صدور  یصادر م ص خدا  رسول  به  از اوامر خطاب  یا مجموعه  سپس

 در برابر  یمناسب  آنھا پاسخ  یاجرا  هک  است  د آنی، مف یقرآن  اقیس  نیاوامر در ا  نیا
 . است  ر نعمتکاز ش  یعمل  یری، و تعب دشمنان  انهیگرا انحراف  یھا وششک



 ٤٨٥  سوره اسراء

  به  مشرق  از جانب  آن  و برگشت  آسمان  انهیاز م » آفتاب  زوال  نماز را از وقت«
  هک » شب یکیتار  تیتا نھا«  از نماز ظھر است  نماز، عبارت  نیا  هک »برپا دار«  مغرب  جانب

.  است  آن  یکیوتار  شب  آمدن  ھم : به . غسق و عشاء است  : دو نماز مغرب مراد از آن
ظھر و عصر   ینمازھا  یعنینماز ـ  ، چھار شب  یکیتار  تید تا نھایخورش  ، از زوال نیبنابرا

نماز   مراد: خواندن »ریگ  را الزم  صبح  خواندن  وقرآن«رد یگ یو عشاء ـ را دربر م  و مغرب
 » صبح  خواندن  قرآن«  شود. پس یم  خوانده  ی، طوالن صبح در نماز  را قرائتیز  است  صبح

  قرآن  گمان یب«  نماز است  ھر پنج  جامع  مهیرک  هی، آ بیترت  نیا  به . است  نماز پنجم  ھم
  و فرشتگان  شب  : فرشتگان یعنی » است  حضور فرشتگان  به  مقرون  ھمواره  صبح  خواندن
ند یآ یگرد ھم م  ھنگام  نیدر ا  را ھر دو گروهیشوند ز یحاضر م  نماز صبح روز در

 . است  آمده  حیصح  ثیخبر در حد  نیا  هک چنان

ۡ ٱَومَِن ﴿ دۡ  لِ �َّ ن َعَ�ٰٓ  لََّك  نَافِلَةٗ  بِهِۦ َ�تََهجَّ
َ
َعثََك  أ ُموٗدا َمَقاٗما َر�َُّك  َ�بۡ ۡ َّ�٧٩﴾ 

 .]۷۹[اإلسراء: 
  خواب از  دار شدنیبعد از ب  در شب  تھجد: نمازگزاردن »بدار  را زنده  از شب  یو پاس«
  یدند: بعد ازنمازھایپرس ص خدا  از رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثی. در حد است
  مخصوص  یا نافله  نماز شب  نیا  هک«».  نماز شب« ؟ فرمودند: است  نماز افضل  دامک  فرض

بود و   فرض ص خدا  رسول  ی(تھجد) برا  : نماز شب یقول . به بر فرائض  افزون » توست
  مقام »محمود برساند  یمقام تو را به  پروردگارت  هکباشد «  است  نافله  امتشان  یبرا

در   مردم  تمام  یبرا  یعظم  شفاعت  به  در آن ص خدا  رسول  هک  است  یمحمود: مقام
  رونیفرسا ب جان  و زحمت  شدت  از آن را  آنان  ستند تا پروردگار متعالیا یم  امتیروز ق

  هک  یحال ند، دریستا یم  مقام  نیرا بر ا ص  حضرت آن  یمحشر جملگ  اھل  آورد پس
 . است  نیو آخر  نیاول  امام  و آن  نیونکد و ساالر یس  آن  کمبار  در دست» حمد  یلوا«

 هک  یا مقدمه  انیو با ب  ردهک  نقل  مقام  نیا  را در شرح  یمتعدد  ثیر احادیثک ابن
 ص خدا  رسول یبرا  امتیدر روز ق« د:یگو یم  است  ثیاحاد  نیاز ا  یاریناظر بر بس 

برابر   شانیبا ا در آنھا  سک  چیھ  هکوجود دارد   یمخصوص  فاتیھا و تشر خصلت
 را:یز  ستین

 شود. یم  افتهکش  ر مطھرشانکیاز پ  نیزم  هکھستند   یسک  نیاول ص  حضرت  آنـ 
 شوند. یم  ختهیبرانگ  محشر سواره  یسو به  شانیاـ 
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  ر پرچمیدر ز  یو  فرزندان  و ھمه  آدم  هک  است  یدر محشر پرچم  شان برایـ 
 قرار دارند.  شانیا

 شوند. یوارد م  ار بر آنیبس  یخلق  هک  است  یحوضدر محشر   شان برای ـ
،  شانیا  بر اثر شفاعت  یتعال  تا حق  است  یعظم  شفاعت أل  ینزد خدا  شان برای ـ

  نیا  مردم  هک  است  بعد از آن  نیآورد و ا  فیتشر  قیخال  انیم  یینھا  دادن  صلهیف  یبرا
  یاز موس  سپس ، میاز ابراھ  گاه ، آن از نوح  نند، سپسک یم  درخواست  را از آدم  شفاعت

  . پس میستین  شفاعت  نیا  ما اھل  هکند یگو یآنھا م  اما ھمه †  یسیاز ع  گاه و آن
 ند:یگو یم  درخواستشان  در پاسخ ص  حضرت  ند و آنیآ یم ص نزد محمد  سرانجام

 !». آنم  اھل  من ! آنم  اھل  من«
  است  از مردم  ییگروھھا  در حق ص  حضرت  آن  : شفاعت فاتیتشر  نیا  از جمله ـ

  دوزخ از  شانیا  در اثر شفاعت  یول  صادر شده  در دوزخ  شان افگندن  فرمان  هک
  یبرا  یعظم  ر از شفاعتیغ  هک  است  از شفاعت  یگرید  نوع  نیشوند و ا یم  برگردانده

 باشد. یم  قیخال  یجملگ
  در قضاوت  امبرانیپ  نیاول  شانیا  هک  است  نیا  یکی  فاتیتشر  نیا  از جمله ـ

  ارشانک  حساب أ خداوند  هک  است  یامت  نیاول  امتشان  یعنیھستند،   امتشان  انیم
 دھد. یم  صلهیراف

 اند. صراط  از پل  شیخو  امت  در گذراندن  امبرانیپ  نیاول  شانیا ـ
 از  یگرید  نوع  نینند. و اک یم  شفاعت  در بھشت  هکھستند   یسک  نیاول  شانیا ـ

 . است  خاصه  شفاعت
از   ز قبلین  شوند و امتشان یوارد م  بھشت  به  هکھستند   یسک  نیاول  شانیا ـ
 شوند. یم  داخل  بھشت  گر بهید  یھا امت  ھمه
 در  اعمالشان  هکنند ک یم  شفاعت  ییگروھھا  درجات  بلند بردن  یبرا  هکشانند یا ـ

 . است  خاصه  از شفاعت  یگرید  نوع  نیو ا  ستین  درجات  آن  حد و اندازه
  هک،  است  در بھشت  منزلت  نیبرتر  هکھستند   یا»  لهیوس«  صاحب  شانیا ـ

 . ستین  یگرید  سک  چیھ  شأن  قی، الص  حضرت  آن  یجز برا  منزلت  نیا
و   امبرانیو پ  دھد، فرشتگان  شفاعت  اذن  ارانکگنھ  در حق أل  یخدا  چون ـ

  میعظ یخلق  در حق ص  حضرت  نند اما آنک یم  شفاعت  شان برای  ھمه  صالح  مؤمنان
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  سک چیھ  داند پس یرا نم  شمارشان أ جز خداوند  سک  چیھ  هکنند ک یم  شفاعت
 ».ندک ینم  شفاعت  شانیھمانند ا

  ثیدر حد ص خدا  رسول  هک  است  شده  تیروا س للهعبدا از جابربن

  اتلامة  ادلعوة  هذه  رب  ا�د: یبگو  أذان  دنیشن  در ھنگام  سکھر « فرمودند:  فیشر
ا قطع  وعدته  اذلي  �موداً  مقاماً   وابعثه  والفضيلة  سيلةالو  نِ  �مداً   آت  والصالة القائمة

 ».شود یم  حالل  امتیدر روز ق  یبر و  من  شفاعت

دۡ ﴿
َ
ۡخرِۡجِ�  ِصۡدقٖ  ُمۡدَخَل  ِخۡلِ� َوقُل رَّّبِ أ

َ
نَك  َعلجۡ َوٱ ِصۡدقٖ  ُ�َۡرجَ  َوأ ُ ّ�ِ ِمن �َّ

 .]۸۰[اإلسراء:  ﴾٨٠نَِّصٗ�� َ�ٰٗناُسلۡ 
 ص خدا  رسول  هکشد   نازل  یھنگام  هیآ  نی: ا است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب

آور  رون یو ب  دهیطرز پسند  مرا به  نک  داخل پروردگارا!و بگو: «مأمور شدند.   ھجرت  به

  آوردنشان رون یو ب  نهیمد  به ص  حضرت  آن  ردنک  مراد: داخل » دهیطرز پسند  مرابه
  حق با مدد و نصرت  ھمراه  روزمندانهیپ  یآوردن رونیو ب  عزتمندانه  یورود  به  است  هکازم
:  یعنی » بخش یاری  یا سلطه  شیخو  یاز سو  من  یو برا«شد   نیچن  هکالحمد  لله. و یتعال

.  یروز گردانیپ  مخالفانم  بر تمام  مرا با آن  هک » قرار ده«  نندهک ار و مقھورکآش  یحجت
  یویدن  و دولت  سلطه  مأمور شدند تا از پروردگارشان ص  حضرت  : آن یقول به

  شان برای  از عزت  یگاھیپا ، و قوت  دولت  آن  لهیوس به  هکنند ک  درخواست  یرومندین
  وقت  ھمه  یتعال  حق  برقرارگردد و نصرت  حق  نید  تکو شو  ، شأن جهیبرپا شود تا در نت

 ص  حضرت  آن  یبرا أل  یو خدا شد؛  نیچن  هک احلمد  هللاباشد. و   شان حال  شامل
  قول  نیا« د:یگو یر میثک . ابن برافراشت  نهیو مقتدر را در مد  مهیرک  یدولت  یھا هیپا

 ». تر است  راجح

ۚ لۡ ٱَوزََهَق  قُّ �َۡ ٱ َجآءَ  َوقُۡل ﴿  .]۸۱[اإلسراء:  ﴾٨١اَ�َن زَُهوقٗ  َ�ِٰطَل لۡ ٱإِنَّ  َ�ِٰطُل
  اسالم  یروزیاز ظھور و پ  امبرشیپ  به أ خداوند  هک  : آنچه یعنی »آمد  و بگو: حق«
  و مضمحل برافتاد  انیاز م  ک: شر یعنی »نابود شد  و باطل«  افتی  بود، تحقق  داده  وعده
عناصر خود از   وجوھره  تیدر ماھ  را باطلیز » است  ینابودشدن  ھمواره  باطل  نهیھرآ«شد 

و   یخارج  عوامل را از  شیخو  موقت  اتیح  هکبل  ستیبقا برخوردار ن  یھا هیما
  شوند، باطل  سست ھا گاه هیکت  نیا  چون  ند پسک یاستمداد م  یعیرطبیغ  یھا گاه هیکت
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رد. یگ یخود بر م  تیوماھ  را از ذات  شیخو  یعناصر وجود  پاشد؛ اما حق یز فرومین
در روز  ص خدا  رسول« فرمود:  هکاند  ردهک  تیروا س مسعود از ابن  و مسلم  یبخار
  نصب  بت  صد و شصتیس  عبهک  خانه بر گرداگرد  هکشدند   وارد آن  یدر حال  هکم  فتح
را   هیآ  نیدند و ایوبک یم  بتان  داشتند برآن  در دست  هک  یبا چوب  بود پس  شده

ۚ ٱَوزََهَق  ۡ�َقُّ ٱَوقُۡل َجآَء ﴿ خواندند: یم   .]۸۱[اإلسراء:  ﴾٨١َ�َن زَُهوٗقا ۡلَ�ِٰطَل ٱإِنَّ  ۡلَ�ِٰطُل
ُِل ِمَن ﴿ ٓ  ُقۡرَءانِ لۡ ٱَوُ�َ�ّ ٰ ٱ يَزِ�دُ  َوَ�  ّلِۡلُمۡؤمِنِ�َ  َورَۡ�َةٞ  ءٞ َما ُهَو ِشَفا إِ�َّ  لِِم�َ ل�َّ

 .]۸۲[اإلسراء:  ﴾٨٢�َخَسارٗ 
آنھا؛ با   یباطن  یھایماریدلھا از ب  یبرا » شفاست  هکرا   آنچه  میآور یفرود م  و از قرآن«
  شامل شفا  نی: ا یقول  بهاز آنھا.   یو گمراھ  و شبھه  کش  رفتن  نیو ازب  جھل  زوال

ردند کد ییتأ را  شفا با قرآن  طلب ص خدا  رسول  هک شود. چنان یز مین  یظاھر  امراض
و   از دم ص خدا  رسول دییتأ  جمله  ؛ از آن است  در دست  حیصح  یاتیروا  باره نیو در ا

رد. ک  را درمان  دهیمارگز  شخص فاتحه  سوره  با خواندن  هک  است  از اصحاب  یکی  یدعا
  میرک  را قرآنیز » است  رحمت  مؤمنان  یبرا«  هکرا   آنچه  از قرآن  میآور یز فرود مین »و«

  هک آن  سبب  ز بهیو ن  ا درآنھاستیو دن  نید  صالح  هک  است  یسودمند  علوم  رندهیدربرگ
از   بزرگ  یا یخشنود و  و آمرزش  میعظ  ی، پاداش در آن  و تدبر خاشعانه  قرآن  در تالوت

 » یول«انجامد  یم  دوزخ  از عذاب  و نجات  بھشت  دخول  به  هکوجود دارد أ للها  جانب
جز «اند  نھاده  آن  قیتصد  یجا را به  و قرآن  حق  نید  به  بیذکت  هک » ستمگران بر«  قرآن

ا دیرا شد آنھا  قرآن  دنیرا شنید زیافزا ینم  یو نابود  تک: جز ھال یعنی »دیافزا ینم  انیز
  بر اثر آن  هکبرد،  یباال م  را در آنان  یشکتمرد و سر  زهیو انگ  آورده  ظ و خشمیبر سر غ

 شوند. یم  کھال  جهیآورند و در نت یم  یھا و مفاسد رو یشتر زشتیب  ابکارت  به
  رحمت شفا و  هک  است  ، مشعر بر آن سابق  بعد از اوامر چھارگانه  هیآ  نیا  گرفتن قرار
 . اوامر است  نیا  یدر اجرا

﴿ ٓ ۡ�َعۡمَنا �َذا
َ
عۡ  �َ�ٰنِ ۡ�ِ ٱ َ�َ  �

َ
ُه  ِ�َانِبِهِۦ ا َٔ َوَ�  َرَض أ ُّ ٱ�َذا َمسَّ  ﴾٨٣وٗسا ُٔ َ�َن َ�  ل�َّ

 .]۸۳[اإلسراء: 
،  یسالمت  ، ھمچون ر استکش  موجب  هک  ییھا با نعمت » مینک  انعام  بر انسان  و چون«

و   و عبادت  طاعت ما و  یبرا  یر گزارکاز ش »گرداند یم  یرو«  یروزیو پ  ، فتح یتوانگر
  یزیچ  یاز و  ند پسک یم  پشت  آن  ما و به  از طاعت »چاندیپ یخود را م  یو پھلو«ر ما کذ
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  یشر  یو  به  و چون«زند  یسرنم  منعم  حقوق  به  امیاز ق  ردنک  یخال بر و شانهکجز ت

؛  أل  یخدا  از رحمت  د استینوم  سخت : ئوسی » است  ئوسی«ا فقر ی  یماریمانند ب »دبرس
  ، آه رفت  از دست  ند و اگر ھدفشک یم  را فراموش ، معبود افتی  دست  ھدف  اگر به  پس

و   ، زشت ھر دو خصلت  نیا  هکشود،  ید میو نوم  شده  رهیچ  یبر و  و اندوه  و افسوس
 . ناپسند است

،  هیآ  نیدرا  اد شدهی  موقف  هکد یآ یبر م  نیچن» ھود«  ) سوره۹ـ  ۱۱(  اتیاز آ  البته
  قتیحق  نیا  ز بهین  یبعد  هیآ  هک چنان  لکمتو  مؤمنان  از مواقف  نه  فار استک  از مواقف

 دارد:  اشاره

ٰ  َ�ۡعَمُل  ُ�ّٞ  قُۡل ﴿ ۡعلَمُ  فََر�ُُّ�مۡ  َشاِ�َتِهِۦ َ�َ
َ
ۡهَدىٰ  ُهوَ  بَِمنۡ  أ

َ
 .]۸۴[اإلسراء:  ﴾٨٤َسبِيٗ�  أ

 ای  تیاز ھدا  یو روش  قهی: بر طر یعنی »ندک یم  خود عمل  قهیبر طرھرکس  بگو:«
و   اخالق و با  داشته  یو سازگار  تناسب  یو ساختار و  و شأن  و وضع  با حال  هک  یگمراھ
 » باشد، داناتر است تر افتهی  راه  هکھر  و پروردگار شما به«  است  ھماھنگ  یو  مألوف  عادات

  در ھنگام  هک  یمؤمن  انیم  هک  اوست  پس  است  یتعال  ز حقیامر، مم  تی: در نھا یعنی
و   شأن  هک  یافرک  انیم شود و ینم  وسیمأ  محنت  ند و در وقتک ینم  اعراض  نعمت

  در ھنگام  أسیو  یدیو نومھا  نعمت در برابر  یشکو سر  یسرمست  یو  وهیش
 دھد. یجزا م  را در برابر عملش  یا نندهک دھد و ھر عمل یز میی، تم ھاست یامکنا

وِح� ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ وحُ ٱقُِل  لرُّ ۡمرِ  ِمنۡ  لرُّ
َ
ٓ  َرّ�ِ  أ وتِيُتم َوَما

ُ
 ﴾٨٥إِ�َّ قَلِيٗ�  عِۡلمِ لۡ ٱ ّمِنَ  أ

 .]۸۵[اإلسراء: 
  است  یروح  ھمان  نیا »پرسند یم«  آن  نهکو   قتیحق: از  یعنی»  روح  و از تو درباره«

را   آن أ خداوند  هک  یروح  ند، ھمانک یبر م در  اتیح  خلعت  آن  لهیوس به  انسان  هک
گاه  آن  قتیرا از حق  یسکد اما یآفر :  یعنی » است  از امر پروردگار من  بگو: روح«رد کن  آ

گاه  را بر آن  شیخو  یایو انب  خود قرار داده  اختصاص  را در حوزه  روح  علم  یتعال  حق   آ
  آن  خداوند متعال  هک  یعلم : یعنی » یکمگر اند  نشده  داده  شما از علم  و به«  است  ردهکن

ابد، بشر از ی  شافکان  تیمدن  دانیبشر و م  و ھر قدر علم  است  ک، اند شما داده  را به
  به  نسبت  آن  و معلومات ندارد  بھره  از علم  یکاند جز  معلومات  رانک یب  گستره

 . ز استیار ناچیبس  مجھوالتش
ناظر  شتریدارد اما ب  مصداق  علوم  لکھرچند در   یمعن  نیا  هکد یآ یبر م  هیآ  اقیاز س
 . است  روح  بشر در باره  و دانش  بر علم
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  یزیما چ  ھود گفتند؛ بهی  به  شید: قریگو یم  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  ابن
  گفتند: از او درباره  آنان  ھود بهی.  می) بپرسص محمد  یعنیمرد (  نیتا از ا دیاموزیب

 فرمود.  را نازل  هیآ  نیا أ ردند و خداوندک  سؤال  انیشیقر  د. پسینک  سؤال  روح
 . است  شده  گذاشته  یباق  ز مبھمین  در تورات  روح  موضوع  هک  ر استکذ  قابل

ِيٓ بِٱ َ�َۡذَهَ�َّ  َناَولَ�ِن ِشئۡ ﴿ وۡ  �َّ
َ
ٓ أ  ﴾٨٦َو�ِيً�  َناَعلَيۡ  بِهِۦ لََك  َ�ِدُ  َ�  ُ�مَّ  إَِ�َۡك  َحۡيَنا

 .]۸۶[اإلسراء: 
: اگر  یعنی » میبر یم  نی، از ب میا ردهک  یتو وح  را به  ا آنچه، قطع میو اگر بخواھ«

  میدار یبرمھا  کتاب ھا و از نهیز از سین  میا شما داده  به  هکرا   یکاند  علم  نی، ھم میبخواھ
  آن  میاگر بخواھ « گاه آن«نماند   یباق از آن  یھرگز اثر  هکرا ـ تا بدانجا   قرآن  ـ و از جمله
حفظ   ی: برا یعنی » آن  سبب  به خود  یبرا«  میگردان  و فراموشت  میتو ببر  علم  را از عرصه

  یگرم  و پشت  گرفتن یاریو   لکبا تو هک  یابی یرا نم  یسک:  یعنی » یابین  یلیکبر ما و«  آن
 دارد.  تو نگه  یرا برا را برگرداند و آن  از قرآن  یزیما، چ  یاز سو

ّ�َِكۚ  ّمِن ةٗ إِ�َّ رَۡ�َ ﴿  .]۸۷[اإلسراء:  ﴾٨٧َكبِٗ�� َك َ�َن َعلَيۡ  فَۡضلَُهۥ إِنَّ  رَّ
  در حق  هک  یرحمت  سبب  : به یعنی » پروردگارت  از جانب  یرحمت  سبب  مگر به«
  گمان یب«  میببر  نیرا از ب  آن  میو نخواست  میگذاشت  یرا باق  علم  نیو ا  قرآن  نی، ا میتودار
، بر تو  ساخت مفتخر  رسالت  خلعت  تو را به  هکاز آنجا  » است  بزرگ  او بر تو ھمواره  فضل

محمود را عطا   مقام تو  د، بهیگردان  فرمود، تو را سرور و ساالر اوالد آدم  نازل  تابک
 نھاد.  بر تو منت  هک  یگریار دیبس  یھا از نعمت  نیفرمود و جز ا

 فرمود:  جھت  نیو از ا  یربان  است  یتابک  هکندارد بل  یمنشأ بشر  قرآن  هکد یبدان  پس

ٰٓ  نُّ �ِۡ ٱوَ  �ُس ۡ�ِ ٱ َتَمَعِت جۡ ٱقُل لَّ�ِِن ﴿ ن َ�َ
َ
ْ  أ تُوا

ۡ
  ُقۡرَءانِ لۡ ٱ َ�َٰذا بِِمۡثلِ  يَ�

ۡ
 بِِمۡثلِهِۦ تُونَ َ� يَ�

 .]۸۸[اإلسراء:  ﴾٨٨َظهِٗ�� ِ�َۡعٖض  َ�ۡعُضُهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ 
 در أ از نزد خداوند  هک »را  قرآن  نیر ایشوند تا نظ  جمع  و جن  بگو: اگر انس«

اورند، یب«  شده  فرود آورده  و فصاحت  بیترت  حسنلفظ و   یو استوار  بالغت  مالک
آورد،  یم  خالق  هک  ر آنچهینظ  از آوردن  را مخلوقیز »را نخواھند آورد  ھرگز مانند آن

گر مدد و یھمد  و به »گر باشندید  یبرخ  بانیاز آنھا پشت  یھرچند برخ«  عاجز است
 رسانند.  یاری
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ۡ�َنا َولََقدۡ ﴿ ِ َمثَلٖ  ُقۡرَءانِ لۡ ٱ َ�َٰذا ِ�  لِلنَّاِس  َ�َّ
َ�ٰٓ  ِمن ُ�ّ

َ
ۡ�َ�ُ  فَ�

َ
إِ�َّ  �َّاِس ٱ أ

 .]۸۹[اإلسراء:  ﴾٨٩�ُكُفورٗ 
: در  یعنی » میردک  انیب  ، گوناگون یمثل  از ھر گونه  قرآن  نیدر ا  یراست  و به«
  شهیواند  گرفتن عبرت  موجب  هک  یو داستان  و مثل  یمعن  گونهھر  را به  سخن  قرآن

د، اوامر، یتھد ، بیھا، ترغ پندھا، موعظه  انیاز ب  ، اعم میردک  انیرار بکت  به  است  دنیورز
آنھا را   یلذا معان  امتیوق  و دوزخ  و اخبار بھشت  انینیشیپ  یھا ھا، داستان ، نشانه ینواھ

د یتا شا  میاختس  روشن  متنوع  یھا وهیش  و متعدد و به  مختلف  وجوه  رر بهکرر در مکم
  یریتأث  افرانکدر   یانیب  متنوع  یھا وهیو ش  از وجوه  یآورند و اگر برخ  مانیا  آنان

 »ردندکن  را قبول  فرانکجز   شتر مردمیب  یول«ر بگذارد یتأث  گر بر آنانید  ی، برخ نگذاشته
خدا باشد، بعد از   المک  قرآن  هکشدند   ر آنکمن  ردهکرفتار   یار و ناسپاسکو از سر ان

 شد.  اقامه  بر آنان  مختلف  یصورتھا و  الکاش  رار و بهکت  به  ھم  حجت  هک آن

ٰ  لََك  ِمنَ َوقَالُواْ لَن نُّؤۡ ﴿  ٱ ِمنَ  َ�َا َ�ۡفُجرَ  َح�َّ
َ
 .]۹۰[اإلسراء:  ﴾٩٠ُبوً� يَ� �ِض ۡ�

  یجوشان مانیبرا  یا چشمه  نیتا از زم«:  هکدر م  کشر  رؤسا و سردمداران »و گفتند«

  هک یطور باشد، به زیخ ار آبیبس  هک  است  یآب  : چشمه نبوعی » میآور ینم  مانیتو ا  ھرگز به
 جوشد.  رونیب  نانک  فواره  از آن  انقطاع یو ب  وستهیپ  آب

وۡ ﴿
َ
ِيلٖ  ّمِن َجنَّةٞ  لََك  تَُ�ونَ  أ رَ  وَِعنَبٖ  �َّ  ٱ َ�تَُفّجِ

َ
 .]۹۱[اإلسراء:  ﴾٩١َ�ۡفِجً�ا لََهاِخَ�ٰ  نَۡ�ٰرَ ۡ�

  درختان  هکباشد   ی: باغ یعنی »باشد  یجنت  تیبرا«  هک نیمگر ا  میآور  ینم  مانیا »ای«
  به  یساز  روان ھا یآنھا جو  انیاز م  خرما و انگور پس  از درختان«را بپوشاند   نشیزم  آن

 . یانداز  انیجر به  در آن  یرومندیار را با نیبس  یبارھای: جو یعنی » یساختن  روان

وۡ ﴿
َ
ٓ ٱ �ُۡسقَِط  أ َما وۡ  كَِسًفا َعلَۡيَنا َت َكَما زََ�مۡ  ءَ لسَّ

َ
ِ�َ  أ

ۡ
ِ بِٱ تَأ ۡ ٱوَ  �َّ  ﴾٩٢قَبِيً�  َمَ�ٰٓ�َِكةِ ل

 .]۹۲[اإلسراء: 
  مانی: ا یعنی » یبر سرما فروانداز  پاره را پاره  ، آسمان ینک یادعا م  هک ا چنانی«

ا: سفک.  یفروانداز  پاره  را بر سر ما پاره  ، آسمان عذاب  عنوان به  هک نیمگر ا  میآور ینم
طور  به : آنھا را یعنی » یاوریما ب  یرو را روبه  ا خدا و فرشتگانی«  پاره و پاره  قطعه  قطعه

  یمعن  یقول به . مینیسر بب  چشم  تا آنھا را به  ینکدر برابر ما حاضر   ار و محسوسکآش
 . یاورینزد ما ب  لهیقب  لهیرا قب  فرشتگان  : تا اصناف است  نیا» الیقب«
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وۡ ﴿
َ
وۡ  زُۡخُرٍف  ّمِن َ�ۡيتٞ  لََك  يَُ�ونَ  أ

َ
ٓ ٱ ِ�  تَۡرَ�ٰ  أ َما ٰ  لُِر�ِّيَِك  ِمنَ َولَن نُّؤۡ  ءِ لسَّ َِل  َح�َّ ّ�َ�ُ 

ۥۗ  كَِ�ٰٗبا َعلَۡيَنا ۡقَرُؤهُ � إِ�َّ  ُكنُت  َهۡل  َرّ�ِ  ُسۡبَحانَ  قُۡل  �َّ  .]۹۳[اإلسراء:  ﴾٩٣رَُّسوٗ�  �ََ�ٗ
  یعنی : زخرف »باشد  از زخرف  یا تو خانه  یبرا«  هک نیمگر ا  میآور  ینم  مانیا »ای«

  وراتیز  انواع به  و آراسته  نیمز  یا خانه  تی: برا هک  است  نیا  مراد از زخرف  یقول  طال. به
و نگار و   نقش پر از  ییھا خانه  هک  و مرفھان  توانگران  عادت  فاخر باشد؛ به  یایو اش

 نند.ک یخود بنا م  یبرا  ار آراستهیبس
امر را   نیا ألپروردگار « فرمودند: ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

  اما من ردک  ولکمو  من  خواست  طال گرداند، به  میرا برا  هکگزار میر  اگر بخواھم  هک
  گر را گرسنهید  یر و روزیس  یروز  هک  دھم یم  حیترج  ! من پروردگارم  یا ! : نه گفتم

ر یس  و چون  آورم یم ادی  و تو را به  ردهک  یتو زار  یسو به  شوم  گرسنه  چون  پس  بگذرانم
 ». گزارم یم  و سپاست  گفته  شیتو را ستا  شوم
صعود   آن یھا و در عروجگاه » یباالرو  آسمان  به«  هک نیمگر ا  میآور  ینم  مانیا »ای«

،  یرو یباال م  در آسمان  هک  مینیبب  : اگر ھم یعنی » میباور ندار  تو ھم  باالرفتن  و به«  ینک
  یتابک » میرا بخوان آن  هک  ینک  نازل  یتابکتا بر ما «؛  مینک ینم  قیتصد  رسالت  تو را ھرگز به

:  یعنی« د:یگو یم  آن رید. مجاھد در تفسینما  داللت  ند و بر نبوتتک  قیتو را تصد  هک
از   است  یا نامه  نیباشد: (ا نوشته  در آن  هک  یاوریب  از آسمان  یا از ما نامه  کیھر   یبرا

  امهن  نیشود، ا یدار میب  خواب از  صبح  چون  هک...)  فرزند فالن  فالن  یخدا برا  جانب
 ».باشد  شده  گذاشته  سرش  یباال

،  حق  یسو به  شیا گرای  ا عقلی  از منطق  ییبو  شان شنھاداتیاز پ  یکیا در یاما آ
  کپا  بگو: پروردگار من«فرمود:   خداوند متعال  جھت  نیاز ا رسد؟ ھرگز! یم  مشام به

 »؟ ھستم فرستاده  یجز بشر  منا یآ«نھا عاجز باشد یاز ا  یزیچ  از آوردن  هک نیاز ا » است
  و نه  ماز افراد بشر ھست  یفرد  ، من باال روم  آسمان  تا به  ستمین  فرشته  : من یعنی
  یخدا  یاز سو  : من هک  است  نیر افراد بشر در ایبا سا  شتر؛ تنھا تفاوتمیب

امور   شنھاد دھندگانیپ  یا  پس  نمک  شما ابالغ  را به  امشیتا پ  ام شده  فرستاده  سبحان
  ھم  نھا توانا باشد؟ آخر منیاز ا  یزیچ  بر آوردن  یبشر  هکد یا دهیا شنیآ ! فوق
تا او را   ندارم  شیرا بر پروردگار خو  مکتح  ھرگز حق  هک  مأمور ھستم  یا بنده

 . نمکامور   از آن  یامر  وادار به  اش اراده  رغم به
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بود  و عناد  از سر لجاجت  ھمه  هکرا   شان شنھاداتیپ  نیا  ، پروردگار بزرگ گونه نیبد
 رد.ک، رد  ییپو  قتیو حق  ییجو  حق  یاز رو  و نه

  یرؤسا فرمود:  هک  است  شده  تیروا س  عباس  از ابن  اتیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب
وگو و  گفت د و با اویرا نزد محمد بفرست  یسکگرد آمدند و گفتند:   عبهک  کینزد  شیقر

فرستادند،  ص خدا  رسول  دنبال  د؛ پسیشو  معذور شناخته  یو  د تا در حقینک  مرافعه
از  ص خدا  ند. رسولینما  رهکمذا اند تا با تو آمده  گرد ھم  قومت  : اشراف هک  غامیپ  نیبد

  رساندند. پس  آنان  اجتماع  محل عا خود را بهیبودند، سر  آنان  تیھدا  مشتاق  بس
  میندار  را سراغ  از اعراب  سک  چیخدا سوگند ھ  به محمد!  یگفتند: ا  شانیا  به  انکمشر

ما را   باشد؛ آخر تو پدران  آورده  ، بر سر قومش یا آورده  تو بر سر قومت  ر آنچهینظ  هک
و   یکسب  را به  مانیھا و پندارھا شهی، اند یا گرفته  مسخره  را به ما  نی، د یا داده  دشنام

  دهیعق  نیو ا  امیپ  نیاگر ا  پس  یا ساخته  ندهکما را پرا  و جمع  یا داده  نسبت  یخرد یب
  از اموالمان  یقدر  تو به  یما برا  کنی، ا یبرس  و منال  مال  تا به  یا ردهک  علم  آن  یرا برا

و   شرف  دنبال  ما به  انیو اگر در م  یفرد ما شو  نیدارتر هیسرما  هک  میدھ یم  اختصاص
  تو دست  به  هک  یحالت  نیو اگر ا  میگردان یو رھبر خود م  سی، تو را رئ یھست  یبرتر

ا ی  یابی شفا  تا از آن  مینک یم  باشد مصرف  الزم  ، ھر چه است  یزدگ  دھد، بر اثر جن یم
 .!! میشو  تو معذور شناخته  در حق  هک

  در من  کی  چید، ھییگو یشما م  آنچه ! فرمودند: نه  آنان  در پاسخ ص خدا  رسول
و   ھستم شما  انیدر م  و منزلت  شرف  یایجو  ، نه ام شما آمده  اموال  طلب  به  ؛ نه ستین

  یسو مرا به أل  یخدا  هک  است  نیا  قتیحق  یول  بر شما را دارم  ردنک  ومتکقصد ح  نه
  بھره  نیا اد، قطعیریبپذ  ام آورده شما  به  هکرا   یاگر دعوت  پس  ختهیبرانگ  رسالت  شما به

  ورزم یم  ییبایکش أ د، بر امر خدایانبرگرد من   را به  و اگر آن  ا و آخرتیدر دن  شماست
را   مانیشنھادھایپ  نیاگر ا محمد!  یگفتند: ا ند.ک  یو شما داور  من  انیتا او خود م

را   اتیآ  نیدر ا  شده  انیب  شنھاداتیو پ ... میدار  یگریشنھاد دیپ  کنیا،  یریپذ ینم
 .شد  نازل  آنان  در پاسخ  فوق  اتیآ  هکردند ک  مطرح

ن يُؤۡ  �َّاَس ٱَوَما َمَنَع ﴿
َ
ْ أ ۡ ٱ َجآَءُهمُ  إِذۡ  ِمُنوٓا ٓ  ُهَدىٰٓ ل ن إِ�َّ

َ
ْ  أ َ�َعَث  قَالُٓوا

َ
ُ ٱ � َّ�  ٗ�ََ�� 

 .]۹۴[اإلسراء:  ﴾٩٤رَُّسوٗ� 
جز  ، باز نداشت  آوردن  مانیآمد ـ از ا  شان برای  تیھدا  هک یرا ـ وقت  ز مردمیچ  چیو ھ«
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  قتیحق نی: آنھا ا یعنی »؟ است  ردهک  مبعوث  یامبریپ  را به  یا خداوند بشریگفتند: آ  هک نیا
  د محلینبا  قتیحق  نیا  هک یردند، درحالکار کبشر باشد، رد و ان  امبر از جنسیپ  هکرا 
و   لطف  خودشان  امبر از جنسیپ  را فرستادنیرد زیقرار گ  د و اعتراضیار و تردکان

 د:یفرما یم أ خداوند  هک چنان  است  شان برای  یرحمت

 ٱ ِ�  َ�نَ  قُل لَّوۡ ﴿
َ
ۡ�َا ُمۡطَم�ِّنِ�َ  َ�ۡمُشونَ  �َِكةٞ َمَ�ٰٓ  �ِض ۡ� ٓ ٱ ّمِنَ  ِهميۡ َعلَ  لََ�َّ َما  َملَٗ�  ءِ لسَّ

 .]۹۵[اإلسراء:  ﴾٩٥رَُّسوٗ� 
 : اگر یعنی »رفتند یم  راه  نانیبا اطم  هکبودند  یم  یفرشتگان  نیزم  یبگو: اگر در رو«

  یند، فرشتگانک یم  یزندگ  آن  یبر رو  نونکا ھم  هک  یبشر  یجا به  نیزم  یدر رو
  درآن  انسانھا مطمئن  هک  رفتند، چنان یم  راه  و مطمئن  خود آرام  یبا پاھا  هکبودند  یم

  نازل  امبر از آسمانیپ  عنوان  را به  یا فرشته  بر آنان  البته«مستقرند   روند و در آن یم  راه
  یواقتضا  متکح  یمقتضا  باشد؛ پس  خودشان  از جنس  شان تا فرستاده » میردک یم

  با اھل  را جنسیز  میخود بشر بفرست  جنسامبر بشر را از یپ  هک  است  نیما ا  رحمت
 ند.ک برقرار  تواند ارتباط و تفاھم یرد و بھتر میگ یم  و الفت  شتر انسیخود ب  جنس

ِ بِٱ َكَ�ٰ  قُۡل ﴿ ِ  إِنَُّهۥ َو�َيۡنَُ�مۚۡ  بَيِۡ�  �َشهِيدَۢ  �َّ ۢ  ۦَ�َن بِعِبَادِه  ﴾٩٦بَِصٗ�� �َخبَِ�
 .]۹۶[اإلسراء: 

 را  یرسالت  امیپ  من  هکامر   نیبر ا » است  یافکخدا   بودن  و شما گواه  من  انیبگو: م«
  معجزه  ردنک  : نازل است  نیمراد ا  یقول . به ام ردهک  شما ابالغ  ، به ام افتهی  فرمان  بدان  هک
او   گمان یب«  اوست  ییبر راستگو  یتعال  حق  یازسو  یا یامبر، گواھیپ  ید ادعاییمنظور تأ  به
ارھا و کآش  به  است طی، مح شان احوال  تمام  به  داناست » ناستیخود دانا و ب  بندگان  به

تند و یو ھدا  و احسان  انعام  ستهیشا  یسانک  چه  هک نیا  به  او داناتر است  ؛ پس شانیھا پنھان
 فرمود:  جھت  نی؟ از ا و انحراف  یو گمراھ  یسزاوار بدبخت  یسانک  چه

ُ ٱ دِ َوَمن َ�هۡ ﴿ ۡ ٱَ�ُهَو  �َّ ۡوِ�َآءَ  لَُهمۡ  َ�ِدَ  فَلَن لِۡل َوَمن يُۡض  ُمۡهَتدِ� ل
َ
 ُ�ُُهمۡ َوَ�ۡ  ُدونِهِۦۖ  ِمن أ

ٰ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ يَۡومَ  ۖ  َو�ُۡ�ٗما ُ�ۡمٗيا وُُجوهِِهمۡ  َ�َ ا َوٮُٰهمۡ  وَُصّمٗ
ۡ
أ  َ�ُٰهمۡ زِدۡ  َخَبۡت  ُ�ََّما َجَهنَُّمۖ  مَّ

 .]۹۷[اإلسراء:  ﴾٩٧َسعِٗ��
» سازد  را گمراه  هکو ھر«  حق  یسو به » است  افتهیند، ھمو رھک  تیرا خدا ھدا  هکو ھر«

خداوند  بجز  یدر برابر او دوستان  آنان  یھرگز برا  پس«ند ک  را اراده  اش ی: گمراھ یعنی

  انداخته  راھهیب به  آنھا را از آن أ خداوند  هک  یحق  یسو دھند و به  شان یاری  هک » یابین
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  نیا » میزیبرانگ  شانیھا بر چھره  درافتاده  امتیرا روز ق  و آنان«نند ک  تشانی، ھدا است
قتا در روز یآنھا حق : یقول . به جھنم  یسو به  بردنشان  شتاب  در مورد به  است  یلیتمث

و   در اھانت  هک  یسانک ا بایدن در  هک شوند چنان یم  دهیشک  شانیھا بر چھره  امتیق
ر کو   ور و گنگک«شود  یم  ار بردهک به  عمل  نید، ھمیآ  عمل  به  یرو ادهیز  شان نجهکش

  هکشوند از آنجا  یم  ختهیمنظر برانگ  نیتر حیو قب  صورت  نیتر : آنھا در زشت یعنی » ساخته
 ند.ک یم  جمع  در آنان  ھمه را  گوش  ییوناشنوا  زبان  ی، گنگ چشم  یورک، أ خداوند

 از« فرمود:  هک  است  آمده س  از انس  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  ختهیبرانگ  شانیھا بر چھره  مردم  چگونه !للها ا رسولی  هکشد   سؤال ص خدا  رسول

را   آنان تا  قادر استز یرد، ھمو نک  روان  شانیرا بر پاھا  آنان  هک  یشوند؟ فرمودند: ذات یم
رند یگ یم  یجا  در آن  هک  یگاھی: جا یعنی » شانیمأوا«» سازد  روان  شانیھا بر چھره

  شراره  : ھرگاه یعنی » مییفزایب  یا شراره  ند، بر آنانیفرونش  آن  آتش  هک، ھربار  است  جھنم«
 تر گرداند. بلندتر و سوزندهرا   آن  شراره  هک  مییافزا یم  یزیچ  ند، بر آنیفرونش  دوزخ

﴿ ٰ �َُّهمۡ  َجَزآؤُُهم لَِك َ�
َ
ْ  بِ� ْ  َ�ٰتَِنا� َ�َفُروا ءَِذا َوقَالُٓوا

َ
ءِنَّا َوُرَ�ٰتًا ٗماُكنَّا ِعَ�ٰ  أ

َ
 لََمۡبُعوثُونَ  أ

 .]۹۸[اإلسراء:  ﴾٩٨َجِديًدا َخۡلٗقا
ما را   یلیتنز  اتیآ  نه  پس »افر شدندکما   اتیآ  به  هک نیا  سبب  ، به آنان  یجزا  است  نیا«
  یاستخوان  ا چونیو گفتند: آ«نمودند ر کما تف  ینیوکت  اتیدر آ  ھم  ردند و نهک  قیتصد

ر یتفس » میشو یم  ختهید برانگیجد  ینشیا در آفری، آ میشد  دهیپاش  از ھم  ییچند و اعضا
 . ) گذشت۴۹(  هیدر آ  هیآ  نیر اینظ

 د:یفرما یم  شان در پاسخ  خداوند متعال

وَ ﴿
َ
ْ  لَمۡ  ۞أ نَّ  يََرۡوا

َ
َ ٱ أ ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱَخلََق  �َّ  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ

َ
ٰٓ  �َض ۡ� ن قَادٌِر َ�َ

َ
 ِمۡثلَُهمۡ  َ�ۡلُقَ  أ

َجٗ�  لَُهمۡ  وََجَعَل 
َ
َ�  �ِيهِ  َرۡ�َب  �َّ  أ

َ
ٰ ٱ فَ�  .]۹۹[اإلسراء:  ﴾٩٩�إِ�َّ ُكُفورٗ  لُِمونَ ل�َّ

 د، قادریرا آفر  نیآسمانھا و زم  هک  ییخدا  هک«اند  ا ندانستهی: آ یعنی »اند دهیا ندیآ«
باشد،  توانا  نیآسمانھا و زم  نشیبر آفر  هک  ی: ذات یعنی »ند؟یافریرا ب  مانند آنان  هک  است
،  تر است ساده  میعظ  ائناتک  نیا  نشیاز آفر  مراتب  به  هک  آنچه  و اعاده  ینیا بر بازآفرقطع

،  ستین  در آن  یا شبھه  چیھ  هک  یاجل  آنان  یبرا«  هک  خداست  ھمان »و«باشد  یتواناتر م
  یول«  است  امتیق  امیعاد قیا میآنھا   عاد مرگی، م اجل  نیا  هک » است  ردهکمقرر 



 تفسیر انوار القرآن  ٤٩٦

، جز  لیدل  بودن روشن با وجود  انک: مشر یعنی »رفتندیرا نپذ  یزیار، چکجز ان  ستمگران
 رفتند.یرا نپذ  دنیار ورزکان

نُتمۡ  قُل لَّوۡ ﴿
َ
ٓ  رَۡ�َةِ  َخَزآ�ِنَ  َ�ۡملُِكونَ  أ ۡمَسۡكُتمۡ  إِٗذا َرّ�ِ

َ  �َ�ٰنُ ۡ�ِ ٱَوَ�َن  نَفاِق� ۡ�ِ ٱ َخۡشَيةَ  �َّ
 .]۱۰۰[اإلسراء:  ﴾١٠٠�َ�ُتورٗ 
  ردنکن اجابت  : سبب یعنی »دیبود  پروردگارم  رحمت  یھا خزانه  کبگو: اگر شما مال«

اگر شما   هک  است  نیا  رهیسارھا و غ  باغھا و چشمه  دنیدر مورد بخش  تانیھا خواسته
را   ھمه  هک آن  میاز ب  بازھم« دیبود  پروردگار ھم  و نعمت  رزق  یھا و انبارھا خزانه  کمال

و   در انفاق » است  لیبخ  وانسان«د یدیورز یم  کو امسا »دیردک یم  یلید، بخینک  خرج
 . ر آنانیو غ  انکدر مورد مشر  یلک  است  یاصل  نیو ا  گرانیخود و بر دبر   ردنک  خرج

ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  ۡل  َٔ فَۡ�  َ�ّيَِ�ٰٖت�  َءاَ�ٰتِۢ  �ِۡسعَ  ُموَ�ٰ  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿  َ�ُۥ َ�َقاَل  َجآَءُهمۡ  إِذۡ  إِۡسَ�
ُظنَُّك  إِّ�ِ  َعۡونُ فِرۡ 

َ
 .]۱۰۱[اإلسراء:  ﴾١٠١َمۡسُحوٗر� َ�ُٰموَ�ٰ  َ�

بر   دال  هک » میداد«  قاطع  معجزه  : نه یعنی » روشن  نشانه  نه  یموس  ما به  یراست  و به«
  هکبودند  یامور  نیبرابر با ھم ÷  یموس  به  شده  داده  یھا نشانه  ییبود، گو  یو  نبوت

  یقو  یھا نشانه وجود آن : با یعنیتر از آنھا.  یقو  یحت  هکبل ١ردندکشنھاد یپ  شیفار قرک
  هکاوردند بلین  مانیا ÷  یموس  به  و قومش  بود، فرعون  ار و روشنکاعجاز آنھا آش  هک

  هک  آنچه  است  نیھمچن  د پسیانجام  شانینابود  به  سرانجام  معجزات  آن  فرودآوردن
  مانیبشود، ا  اجابت  ھم شما  یھا د لذا اگر خواستهینک یم  درخواست  هکم  شما مردم

 سازد.  کشما را ھال  هکند ک یم  مکح  یالھ  ، سنت صورت  د و در آنیآور ینم
،  طوفان  بودند از: فرستادن  عبارت ÷  یموس  گانه نه  یھا نشانه  هک  میشو یادآور می
د یعصا و   دادن ھا، وهیمبود مک،  یو قحط  خون  باران  آوردن ، فرود ک، غو ، شپش ملخ

  اتیمراد از آ  یقول . به گذشت »۱۳۳  هیآ»  اعراف  شتر آنھا در سورهیر بیتفس  هکضا یب
در   هک چنان  است  شده  مطرح  در تورات  هک  است  یا گانه نه  یا و سفارشھای: وصا گانه نه

فرمود:   هک  است  آمده س  عسال بن از صفوان  یاحمد و ترمذ  تیروا  به  فیشر  ثیحد
ا نزد ی: ب خود گفت  قیرف از آنھا به  یکیاثنا   نیبودند، در ا  نشسته  باھم  یھودیدو   یروز

  درباره  شانیو از ا  آمده ص  حضرت نزد آن  . پس مینکب  یو از او سؤال  میامبر برویپ  نیا

                                           
 . سوره  از ھمین» ۹۳-۹۰«  آیات  کنید به  نگاه -١
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  سؤال ]۱۰۱[اإلسراء:  ﴾َولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ�ٰ �ِۡسَع َءاَ�ٰتِۢ َ�ّيَِ�ٰٖت� ﴿: أ خداوند  فرموده  نیا
 ھا: هیتوص  نیبود از ا  عبارت ÷  یموس  گانه  نه  اتیآ« فرمودند: ص حضرت  ردند، آنک

 د.یاورین  کیرا با خدا شر  یزیچ -۱
 د.ینکزنا ن -۲
 د.یشکن  حق  ، جز به ساخته  را حرام  آن  شتنک أ خداوند  هکرا   ینفس -۳
 د.ینکن  یدزد -۴
 د.ینکسحر ن -۵
 رساند.  قتل  د تا او را بهینبر  یسلطان  یسو را به  یگناھ یب -۶
 د.یربا نخور -۷
 د.ینکن  فحشا متھم  را به  یدامنکپا  زن -۸
 ».دینکتجاوز ن  در روز شنبه  هکا ـ ھود ـ مخصوصی  یا  و بر شماست -۹
 را  شانیا  یدند، دستھا و پاھایرا شن ص  رمکا  رسول  انیب  نیا  چون  یھودیدو   آن

 ص  رمکا  د. رسولییخدا  بر حق  شما رسول  هک  میدھ یم  یدند و گفتند: گواھیبوس
از  ÷ ، گفتند: داوود»دارد؟ یباز م  آوردن  ز شما را از اسالمیچ  چه  پس« فرمودند:

اگر   هک  میترس یم  باشد لذا ما از آن  یو  در نسل  وستهیپ  یامبریپ  هک  خواست أ خدا
 ».رسانند  قتل  ما را به  انیھودی،  میشو  مسلمان
  حجت  اقامه  ا و سفارشھا بهیوصا  نیا« ند:ک یم  اضافه  تیروا  نیا  ر بعد از نقلیثک ابن

  راجع ص خدا  رسول از  یھودیدو مرد   د آنیندارد و شا  یربط  و قومش  فرعون  هیعل
و   شده  مشتبه  یار بر راوک بودند لذا  ردهک  سؤال  در تورات  گانه  ) نه امک(اح  لماتک  به

، از  پس«».  است  اول  قول  ھمان  مشھور و راجح  قول  پس  ردهک) تصور  آنھا را (معجزات
  یبرا  تو از آنھا نه  ھا و پرسش و نشانه  اتیآ نیا »آمد  نزد آنان  هک  گاه آن  بپرس  لیاسرائ یبن
گاھ  سبک  ! ی. آر توست  نانیو اطم  نیقیاد یازد  یاستشھاد برا  از باب  هکامر بل  نیاز ا  یآ

  هک  یسانک؟ و  میا ردهک  انیما ب  هک  است  نبوده  گونه ھمان ات یآ  نیا ایآ  هک  بپرس  از آنان
و   سالم اند؛ مانند عبدالله بن لیاسرائ یبن  رند، مؤمنانیگ یقرارم  امر مورد پرسش  نیاز ا

  معجزات  نآ  ھمه  بعد از مشاھده » گفت« ÷  یموس  : به یعنی »او  به  و فرعون«  ارانشی
و   جادو شده  هک  است  یسکمسحور:  » پندارم یم  تو را جادو شده  من  گمان یب ! یموس  یا«

 . است  گشته  وبرھم و درھم  آشفته  عقلش  بر اثرآن
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ٓ  َعلِۡمَت  قَاَل لََقدۡ ﴿ نَزَل  َما
َ
ُؤَ�ٓءِ  أ َ�ٰ ٱ َربُّ  إِ�َّ  َ�ٰٓ  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ

َ
ٓ  �ِض ۡ� ُظنَُّك  �ّ�ِ  �ِرَ بََصا

َ
�َ 

 .]۱۰۲[اإلسراء:  ﴾١٠٢َمۡثُبوٗر� َ�ٰفِرَۡعۡونُ 
  نی: ا یعنی »ھا را نیا  هک  یدان یم  ا تو خوبقطع«:  فرعون  در پاسخ ÷  یموس » گفت«
  لهیوس  به  هک است   روشنگرانه  یلی: دال یعنی » نشھا استیب  باعث  هک«را   ھا و معجزات نشانه

  نفرستاده  نیمجز پروردگار آسمانھا و ز«برد   توان  راه  یتعال  حق  تیو وحدان  قدرت  آنھا به
  نیقی  یمعن  نجا بهی: در ا ظن » پندارم یم  شده  کھال«  فرعون  یا »تو را  من  گمان یو ب  است
 . است  و خسران  تک. ثبور: ھال یشو یم  کتو ھال  هک  دارم  نیقی:  یعنی،  است

ن �َسۡ ﴿
َ
َراَد أ

َ
 ٱ ّمِنَ  َتفِزَُّهمفَأ

َ
غۡ  ِض �ۡ�

َ
َعُهۥ َوَمن َرۡقَ�ٰهُ فَأ  .]۱۰۳[اإلسراء:  ﴾١٠٣اَ�ِيعٗ  مَّ

  میتصم  : فرعون یعنی »ندکبر  نیسرزم  را از آن  آنان  هک  گرفت  میتصم  فرعون  پس«
  پس«  از آن  دشانیتبعند؛ با کمصر بر  نیرا از سرزم ÷  یو موس  لیاسرائ یبن  هک  گرفت

 ÷  یموس  بیدر تعق  هکرا   یو  و سپاه  : فرعون یعنی »بودند  یو  ھمراه  هکرا   یسانکاو و 
 ) بود. (بحرقلزم  سرخ  یایدر  هکبال،   یایدر در » میساخت  جا غرقکی  ھمه«بودند 

ٰٓءِيَل إِسۡ  ِ�َِ�ٓ  َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  َناَوقُلۡ ﴿ ْ سۡ ٱ َ�  ٱ ُكُنوا
َ
ٓ  �َض ۡ�  بُِ�مۡ  َناِجئۡ  ِخَرةِ �ٱ وَۡعدُ  ءَ فَإَِذا َجا

 .]۱۰۴[اإلسراء:  ﴾١٠٤لَفِيٗفا
  احتمال ھر دو  نص  هک، چرا ÷  یاز موس  ا پسی  از فرعون  : پس یعنی »از او  و پس«

.  المقدس تیب  نی: در سرزم یعنی» دیشو  نکسا  نی: در زم میگفت  لیاسرائ یبن  به«را دارد 
  ندهکپرا  نیدرسراسر زم  یعنیمراد باشد،   نیزم  تمام  هک  است  آن  یمقتض  اقیھرچند س

.  است  امتیھمانا ق  هک  آخرت  یسرا  : وعده یعنی »فرارسد  آخرت  وعده  چون  پس«د یشو
  ختهیشما را درآم«ـ فرارسد  ١ر شدکذ سوره  در اول  هکگر شما ـ ید  یفسادافگن  ا نوبتی

د، یا ختهیدر آم  با ھم  یانکاز ھر م  هک یطور به  تانیاز قبرھا » مینک یمحشور م  با ھم
ـ اما بنا بر   هیآ  نیر ایدر تفس  اول  ـ بنا بر وجه  است  ختهیآم  افر درھمکبا   : مؤمن یعنی

: شما را از  است  نیا  یباشد، معن یم  نیدر سراسر زم  آنان  ندنکمراد پرا  هک  دوم  وجه
  بار دوم  یـ تا برا  میآور یگرد م  مقدس  نیسرزم  یسو به  ندهکوپرا  مختلف  یھا نیزمسر

در   هک  لیاسرائ یبن  ینونک  تیبر وضع  مهیرک  هی، آ وجه  نید ـ بنابرایشو  عام قتل

                                           
 . بعد از آن  ) و آیات۴(  آیه  کنید به  نگاه -١
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را  نه یزم أل  یا خداند و قطعک یدا میپ  اند مصداق مقدس  نیدر سرزم  گردآمدن حال
 .١ردکخواھد   آماده  آنان  شتار دومکو   ستکش  یبرا

﴿ ِ نَزلۡ  قِّ �َۡ ٱَو�
َ
ۗ  قِّ �َۡ َو�ِٱ َ�ٰهُ أ ٓ  نََزَل رَۡسۡلَ�َٰك  َوَما

َ
� إِ�َّ  أ ٗ  .]۱۰۵[اإلسراء:  ﴾١٠٥َونَِذيٗر� ُمبَّ�ِ

:  یعنی » است  فرود آمده  حق  و به  میفرو فرستاد  حق  به«را   : قرآن یعنی »را  و آن«
  حق  سوی به  حال  در ھمه  قرآن  پس  میا اوردهیفرود ن  یو راست  حق  را جز به  قرآن
  نه  ماند؛ پس یم  یباق  بر حق  شهیو ھم  است  حق  رندهیامور دربرگ  خواند و در تمام یفرام
و تو را جز «شود  یم  فیوتحر  یو فزون  یاستک  دستخوش  و نه  شده  ختهیر خود آمیبا غ

  دوزخ  به » دھنده میو ب«اند  دهیورز  اطاعت  هک یسانک  یبرا  شتبھ  به » دھنده  بشارت
 ». مینفرستاد« اند دهیورز  انیعص  هک  یسانک  یبرا

هُۥ فََرۡقَ�ٰهُ  َءاٗناَوقُرۡ ﴿
َ
ٰ  �َّاِس ٱَ�َ  ِ�َۡقَرأ ۡلَ�ٰهُ  ُمۡكٖث  َ�َ  .]۱۰۶[اإلسراء:  ﴾١٠٦تَ�ِ�ٗ�  َونَزَّ

را   آن  هک  است  یمیعظ  قرآن  ھمان  نی: ا یعنی » میفرستاد  قیتفر  را به  آن  هک  یو قرآن«
  را بر مردم  تا آن« بار  کیتماما در   ، نه میردک  برتو نازل  بخش  و بخش  جیتدر ، به آرام آرام

و   آھسته  آھسته ، سال  وسه ستیب  مدت  را در طول  : آن یعنی » یبخوان  درنگ  به
تر و از نظر  کینزد  فھم  به  وهیش  نیرا ایز  یبخوان  بر مردم  یتأنو   درنگ  به  کاند کاند

  و به  کاند  کرا اند  آن : یعنی » میردک  نازل  یفرستادن فرو  را به  و آن«  تر است حفظ آسان
  کیھا در  تیلفکو م  ضیفرا  تمام را اگریز  میردک  و رخدادھا نازل  مصالح  برحسب  دفعات

 آوردند. ینم  دند و تابیرم یآنھا م نایقیشد،  یم  وضع  لفانکبر م  زمان  کیو   آن

ْ  قُۡل ﴿ وۡ  ۦٓ بِهِ  َءاِمُنوا
َ
ْۚ  َ�  أ ِينَ ٱ إِنَّ  تُۡؤِمُنٓوا وتُواْ  �َّ

ُ
 � َعلَۡيِهمۡ  َ�ٰ إَِذا ُ�تۡ  لِهِۦٓ ِمن َ�بۡ  عِۡلمَ لۡ ٱأ

 .]۱۰۷[اإلسراء:  ﴾١٠٧� �
 »بگو« د:یفرما یم  گاه شد آن  ثابت  قرآن  یجیتدر  نزول  متکو ح  قتیحق  هک ازآنبعد 

  قرآن  تیبرحقان  یزیشما چ  مانیا  نه »دیاورین  مانیا اید یاوریب  مانیا  آن  به« امبر!یپ  یا
از   شیپ  هک یسانک  گمان یب«اھد ک یم  آن  تیاز حقان  یزیشما چ  مانیا  عدم  د و نهیافزا یم

،  را خوانده  نیشیپ  یآسمانھای  کتاب  هک  یی؛ علما ستین  یک: ش یعنی »اند افتهی  دانش  آن
  بن و عمر  بن دیز  اند، ھمچون افتهیدر را  نبوت  یھا و نشانه  را شناخته  یوح  قتیحق
  نانک سجدهشود،   خوانده  برآنان«  قرآن » چون«  سالم  بن للهو عبدا  نوفل  بن  ، ورقه لینف

 ماند. ینم  پنھان  بر آنان  را حقی؛ ز سبحان  یخدا  یبرا »افتند یدرم  یرو به
                                           

 . سوره  ین) از ھم۴ـ  ۷(  آیات  کنید به  ، نگاه آیه  بیشتر معنی  شدن  روشن  برای -١
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ٓ  َ�ٰنَ َوَ�ُقولُوَن ُسبۡ ﴿  .]۱۰۸[اإلسراء:  ﴾١٠٨لََمۡفُعوٗ�  َرّ�َِنا وَۡعدُ  َ�نَ  إِن َرّ�َِنا
  است  کپا«  یالھ  معارف  به  انیو آشنا  تابک  اھل  یپو حق  دانشمندان »ندیگو یو م«

  یشدن ا انجامقطع«  مؤمنان  روز ساختنیپ  به »پروردگار ما  وعده  یراست  پروردگار ما، به
 . روز استیپ  ، حق و سرانجام » است

وَن لِۡ�َ ﴿  .]۱۰۹[اإلسراء:  ﴾١٠٩ُخُشوٗ�۩ َوَ�زِ�ُدُهمۡ  َ�ۡبُكونَ  قَانِ ذۡ َوَ�ِخرُّ
رار کت را  شانیبر رو  افتادنشان  انیب  یتعال  حق »افتند یم  شیخو  یبررو  نانک هیو گر«

 » در آنان«  قرآن »دیافزا یو م«دھد   را نشان  ھایشان دلدر   قرآن  یھا ر موعظهیرد تا تأثک
 را.  چشم  رطوبت و  قلب  و لطافت  ی: نرم یعنی »را  خشوع«  آن  به  فرادادنشان  با گوش

را یز  ستین  یید، پروایاورین  مانیا  قرآن  به  انک: اگر شما مشر است  نیا  یمعن  حاصل
 هکھستند   یدانشمندان  شانیاند، ا آورده  مانیا  آن  از شما بھترند به  هک  یسانک

 ، ردهک  مطالعه  شان تبکرا در  ص امبریو پ  قرآن  ، اوصاف را خوانده  نیشیپھای  کتاب
 اند. شده را دارا  و باطل  حق  انیز مییتم  و قدرت  را شناخته  نبوت  میو عال  یوح  قتیحق

ْ دۡ ٱقُِل ﴿ َ ٱ ُعوا وِ  �َّ
َ
ْ دۡ ٱأ يّٗ  َ�َٰنۖ لرَّحۡ ٱ ُعوا

َ
ا ا� ْ  مَّ  ٱ فَلَهُ  تَۡدُعوا

َ
� �ُۡ ٱ ۡسَمآءُ ۡ�  َهرۡ َوَ� َ�ۡ  ۡسَ�ٰ

 .]۱۱۰[اإلسراء:  ﴾١١٠َسبِيٗ�  َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  تَغِ �ۡ َوٱ بَِها ُ�َافِۡت  َوَ�  بَِصَ�تَِك 
 ص خدا  رسول  یروز« د:یگو یم  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس ابن

  نیا  هک انکمشر!».  ا رحمانی !للها ای«خود گفتند:  یدر دعا  خواندند پس ینماز م  هکدر م
  یدو خدا نھ ما را از خواندن   هکد یبنگر  یصائب  نیا  یسو دند، گفتند: بهیرا شن  شانیدعا

ْ ٱقُِل ﴿ فرمود: نازل  خداوند متعال  خواند! پس یخدا را مند اما خود او دو ک یم َ ٱ ۡدُعوا َّ� 
وِ 

َ
ْ ٱأ راد و یاز چیھ »را  ا رحمانید یبخوان بگو: الله را« .]۱۱۰[اإلسراء:  ﴾لرَّۡحَ�َٰنۖ ٱ ۡدُعوا

را   یتعال  حق  یحسنا  یاز اسما  ی: ھر اسم یعنی »دیبخوان  هکرا   دامکھر «ندارد   یالکاش
  د؛ از جملهیدار قرار  و صواب  درست  بر راه  آن  و در خواندن  است  د خوبیبخوان  هک

  یاو نامھا  یبرا رایز«  وستکیز و نیھر دو جا  خواندن  هکرا؛   و رحمان للها  خواندن
  وصف  او به  ینامھا از  کیھر   ، استقالل یتعال  حق  ینامھا  بودن وکین  یمعن » وستکین

در   هک ـ چنان  یتعال  حق  یحسنا  یاسما  هک  میشو یادآور می.  است  یگو بزر  جالل
با   نه«را   نمازت  : قرائت یعنی »را و نمازت«  است  اسم  ـ نودونه  است  آمده  حیصح  ثیحد

  ی: راھ یعنی » یبجو  یراھ«  و آن » نیا انیو م  آھسته  یبا صدا  و نه  بلند بخوان  یصدا
  نیا  هک  است  ی. گفتن ار آھستهیبس  و نه  بخوان ار بلندیآواز بس  به  نه  پس  یبجو  انهیم
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بامداد،   ینمازھا  اول  عتکد در دو ریبا  اما امام  نمازگزار منفرد است  مربوط به  مکح
آواز بلند بخواند تا   را به  ، قرائت نیدیو ع  جمعه  عتکز در دو ریو عشاء و ن  مغرب

 او را بشنوند.  یصدا سر او ھستند،  پشتدر   هک یسانک
  نازل  یھنگام  مکح  نید: ایگو یم  هیاز آ  بخش  نیا  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  ابن

  وقت  در آن  بردند و چون یسر م اختفا به  حال  به  هکدر م ص خدا  رسول  هکشد 
  هک  یسک  دادند، ھم یم  دشنامرا   قرآن  دند، ھمیشن یرا م  قرآن  قرائت  یصدا  انکمشر

فرمود   پروردگار نازل ؛ پس است  آورده  مردم  یرا برا  آن  هک  یسک  و ھم  ردهک  را نازل  آن
 دھند،  را دشنام  بشنوند وقرآن  انکمشر  هک»  آواز بلند نخوان  را به  نمازت« : هک
،  و آن  نیا  انیدر م  هکبل را نشنوند  آن  ارانتی  هک»  نخوان  را آھسته  آن  ھمچنان«
ط یشرا  شهیشد تا ھم  ملزم  وهیش  نیا  تیرعا  ز بهین  امت  . بعد از آن یبجو  انهیم  یا وهیش

 باشد.  خاطر داشته  را به  قرآن  نزول  هیاول  و ظروف

ِ  ۡمدُ �َۡ ٱَوقُِل ﴿ ِيٱِ�َّ ا َ�تَِّخذۡ  لَمۡ  �َّ ُۥ يَُ�ن َولَمۡ  َوَ�ٗ ۡ ٱ ِ�  َ�ِ�كٞ  �َّ ُۥ يَُ�ن َولَمۡ  ُمۡلِك ل َّ� 
ۖ ٱ ّمِنَ  َوِ�ّٞ  ّلِ ُّ�  ۡ   نه  هک  راست  ییخدا  شیو بگو: ستا«.]۱۱۱[اإلسراء:  ﴾١١١تَۡ�بَِ�ۢ� هُ َوَ�ّ�ِ

ند: یگو یم  هک  انکاز مشر  یسانک زیو ن  یھود و نصاری  هک چنان » گرفته  یفرزند
  هک چنان »دارد  یکیشر  یدر جھاندار و نه«پندارند  یم  نیند، چنیخدا  دختران  فرشتگان

  به  و نه«پندارند  یلند، میقا  انیتعدد خدا به  هک  ییھا از فرقه  و مانندشان  پرستان دوگانه

  هک  و ناچار است  خوار و ناتوان  یتعال  حق  : نه یعنی » است  یدوست  چیاو را ھ  یناتوان  سبب
را او از یپندارند ز یم»  نیصابئ«  هک باشد چنان  داشتهاز ین  یسک  یو دوست  مواالت  به

ھا  نیا  ار و امثالیاور و دستیو   ، از دوست نیبنابرا  پس  و مبراست  کپا  یو ناتوان  یناچار
را   یتعال  : حق یعنی »بشمار  د بزرگید و شایبا  هک  و او را چنان«  از استین یب امالکز ین

،  کیشر از فرزند،  بودن  و منزه  یبزرگ  وصف  بدار و او را به  بزرگ  و تمام  تام  یمیتعظ  به
، او  نیو بنابرا  نک  فی، توص ستین  یو  شأن  ستهیشا  هک  و ھر آنچه  ، ذلت ی، ناتوان دوست
  ، سزاوار تمام شیخو  و تفرد در اوصاف  ذات  مالک  سبب  او به  هک چرا  یبگو  شیرا ستا

 . ھاست شیستا
  نیوصابئ  انک، مشر یھود، نصاریدر رد بر   هیآ  نی: ا است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب

  آمده س  انس  بن از معاذ  یاحمد و طبران  امام  تیروا  به  فیشر  ثیشد. در حد  نازل

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ : است  هیآ  نیعز ا  هیآ« فرمودند: ص خدا  رسول  هک  است ِيٱِ�َّ لَۡم َ�تَِّخۡذ  �َّ
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ا  را بخواند،  هیآ  نیا  سکھر « : است  آمده  یگرید  فیشر  ثی. در حد]۱۱۱[اإلسراء:  ﴾َوَ�ٗ
  هک یسانک  در حق أ را خداوندیدھد ز یم  او پاداش  ھا به وهکو   نیمانند زم  خداوند به

َ�َٰ�ُٰت ٱتََ�اُد ﴿د: یگو ی، م است  یاو فرزند  یپندارند برا یم ۡرَن ِمۡنُه َوتَنَشقُّ  لسَّ َ�تََفطَّ
�ُض ٱ

َ
َباُل ٱَوَ�ِرُّ  ۡ� ا ۡ�ِ بشکافند،   سخن  نیآسمانھا از ا  که  است  كینزد« .]۹۰[مریم:  ﴾٩٠َهدًّ

 : است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن .»زندیفرو ر  شدت خورد و کوھھا به  چاك  نیزم
رد، دستور دادند ک  وهکش  شانینزد اخود   یقرضدار از  هکرا   یمرد ص خدا  رسول«

 احلي عىل توكلت«د: یبار بگو  سه  بخواند، سپس  آخر سوره ) را تا... اهللا  ادع قل: ( هیآ  هک

 ».ردیم یھرگز نم  هک  ردمک  لکتو  یا ندهیپا بر زنده« .» ال يموت الذي



 

 
 کهف   سوره 

 . است  هی) آ۱۱۰(  یو دارا  است  کیم
  اصحاب زیانگ  شگفت  داستان  انیب»  ھفک«  به  آن  ینامگذار  سبب : هیتسم  وجه

 . است  غار) در آن  ارانی(  ھفک
  ثیحد  نیا  جمله  ؛ از آن است  شده  تیروا  یثیاحاد  سوره  نیا  لتیدر فض

  آمده  یگرید  تیند ـ در رواکرا حفظ   ھفک  از سوره  اول  هیآ  ده  سکھر « : است  فیشر
 ـ  است آمده  یگرید  تیرا بخواند ـ در روا  ھفک  ر از سورهیاخ  هیآ  دهھرکس  ـ  است

  هک  است  نیا  سنت ».ماند یم  منیا  دجال  را بخواند، از فتنه  ھفک  از سوره  هیآ  دهھرکس 
  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد رایند زک  تالوت  جمعه  را در روز و شب»  ھفک«  سوره  انسان

را در روز   ھفک  سوره  سکھر« فرمودند:  هک  است  آمده ص خدا  از رسول س  انس
در ». ندک یم  از نور روشن او  یرا برا  ھر دو جمعه  فاصله  سوره  نیبخواند، ا  جمعه

او تا   نیب  سوره  نیبخواند، ا  جمعه  را در شب  ھفک  سکھر « : است  گر آمدهید  یتیروا
 ».ندک یم  را از نور روشن  عبهک  خانه

 د:یگو یم » الكهف سورة  يف  تأمالت«  تابشکدر  / یندو  ابوالحسن دیاستاد س
را  آن  عنوان  توانم یم  هک  افتمی  موضوع  کی  رامونیرو و پیرا پ  مهیرک  سوره  نیا  تمام«

از اعجاز   یگریبعد د  و با آن  دمیبر خود بال  فتح  نیاز ا  )، من تیتا ماد  مانی: (از ا بگذارم
  هک  یتابک؛  دانستم ینم  وقت  را تا آنیشد ز  روشن  میبرا ص محمد  و نبوت  میرک  قرآن

  تیاز مدن  نیو راست  روشن  یریتواند تصو ی، م است  شده  نازل  یحیمس  ششم  در قرن
 ».ندک  حاضر را ارائه  قرن  یماد

 س  عباس  از ابن  مهیرک  سوره  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  اسحق محمدبن
  ط را نزد دانشمندانیمع  یاب  بن  و عقبه  حارث  بن نضر  شیفرمود: قر  هکند ک یم  تیروا

و   ردهک  محمد سؤال  درباره  انیھودیگفتند: از   آنان  و به  فرستاده  نهیدر مد ھودی
ھستند و در   نیشیپ  تابک  اھل  را آنانید زینک  نقل  شان برایرا   یو  و سخنان  اوصاف
گاھ  چنان † ایباره انب آمدند   نهیمد  دو به  . آن میا بھره یب  ما از آن  هکدارند   یا یآ

 گفتند: از محمد  آنان  به  انیھودیگذاشتند،   انیھود در می  را با دانشمندان  وموضوع
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و   است  امبر مرسلیاگر شما را از آنھا خبر داد، او پ  د پسینک  سؤال  لیز ذیچ  سه  درباره
 د:ینک یم  با او چه  هکد یو خود دان  و دروغگوست  یمفتر  یاو مرد  ر آنیدر غ

 اند، گذشته  هیاول  یدر عصرھا  هکد ینک  سؤال  یجوانان  داستان  به  از او راجع -۱
 دارند.  یشگفت  را آنھا داستانی؟ ز است  بوده  چگونه  شان داستان  هکد یبپرس

د یرا درنورد  نیزم  یھا و مغربھا مشرق  هک  یمرد گردشگر  به  از او راجع -۲
 ؟ است  بوده  چگونه  یاخبار و  هک دیبپرس

  سه  نیاشما از   اگر به  ؟ پس ستیچ  روح  هکد یبپرس  روح  از او درباره -۳
 . است أ خدا  فرستاده  حق  خبر داد، او به  موضوع
  تانیبرا قت یدر حق ! شیقر  گروه  یگفتند: ا  شیقر  برگشتند و به  هکم  به  نضر و عقبه

  ھود را با آنانی  سخنان  گاه . آن است  نک صلهیشما و محمد ف  انیم  هک  میا آورده  یزیچ
  خود، نزد رسول  فرستادگان  گزارش  دنیبعد از شن  شیقر  یگذاشتند. رؤسا  انیدر م
را   سؤال  سه  ! وآن خبر ده  موضوع  سه  نیما را از ا محمد!  یآمدند و گفتند: ا ص خدا

  آنان  ند)، بهیشاءالله بگو ان  یعنینند (کاستثنا   هک آن  یب ص خدا  ردند. رسولک  مطرح
  برگشتند اما رسول  شیقر».  دھم ید، خبر میردک  سؤال  فردا شما را از آنچه«فرمودند: 

  باره نیدر ا  شان برای  ماندند وخداوند متعال  یباق  یروز منتظر وح  پانزده ص خدا
افتاد   غلغله  هکدر م  هک امد تا آنین  ز نزدشانین ÷  لیجبرئ  عالوه  نفرستاد، به  ییوح

  چیو ھ  گذشته  اش وعده  روز از آن  پانزده داد و امروز  را وعده» فردا« ما  : محمد به هک
شدند   کاندوھنا  سخت  یوح  از درنگ ص خدا  لرسو ! ستین  یو  یاز سو  ھم  یخبر

 أل  یخدا  یاز سو ÷  لیجبرئ  دشوار آمد. سپس  شان برای  هکم  انکمشر  و سخنان
امبر یپ  پروردگار متعال  هک نیا  ، ضمن در آن  هکفرود آورد   شان برایرا »  ھفک«  سوره

  ، داستان ھفک  جوانان  دارد، داستان یفار برحذر مکفر کبر   شدن نیاندوھگ را از  شیخو
  انیب  ز در آنیرا ن علیھماالسالم  یخضر و موس  ) و داستان نیذوالقرنگردشگر ( مرد

 داد.  پاسخ» اسراء«  در سوره  هک  ھم  روح ند و ازک یم

ِ  ۡمدُ �َۡ ٱ﴿ ِيٓ ٱِ�َّ َّ�  ٰ نَزَل َ�َ
َ
ِ  أ ُۥ َ�َۡعل َولَمۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َ�ۡبِده  .]۱[الکھف:  ﴾١ِعوََجاۜ  �َّ

  ییھا نعمت دھد تا او را در برابر یم  میرا تعل  بندگانش أ ، خداوند هیآ  نیدر نخست
،  قرآن  آوردن فرود  بزرگ  بر نعمت  جمله  و از آن  است  داشته  یارزان  شان برای  هک

 ند:یگو  شیو ستا  سپاس



 ٥٠٥  سوره کهف

 »خود فروفرستاد  بر بنده«را   : قرآن یعنی »را  تابک  هک  راست  ییھا خدا شیستا  ھمه«
  یا یشرع  امکاح و بر † اینباو   فرشتگان  د، احوالیبر اسرار توح  آن  لهیوس  تا او را به

گاه است  و متعبد ساخته  لفکرا بدانھا م  او و امتش  هک   گونه چیھ  و در آن« گرداند  ، آ

وجود   یا معنیلفظ  در  یو اختالف  تناقض  گونه چیھ  ، در قرآن نیبنابرا »ننھاد  یا یجک
 . ستین  متکاز ح  یخال  ز در آنیچ  چی، ھ حال  نیندارد و در ع

ُنِذرَ  اَ�ّيِمٗ ﴿ ٗسا ّ�ِ
ۡ
نۡهُ  ّمِن َشِديٗدا بَأ ُ َّ�  َ ۡ ٱَو�ُبَّ�ِ ِينَ ٱ ُمۡؤِمنِ�َ ل ٰ ٱ َملُونَ َ�عۡ  �َّ نَّ  لَِ�ِٰت ل�َّ

َ
أ

ۡجًرا لَُهمۡ 
َ
 .]۲[الکھف:  ﴾٢َحَسٗنا أ
  انحراف و  یجک  چیھ  در آن  هک  و درست  راست  است  یتابک  : قرآن یعنی » میق  یتابک«

  و اثبات  یجک  ینف  انیم  ردنک  جمع  دهیفا  . البته ستیط نیافراط و تفر  یسو به  یلیو م
  کین  چون  هکھستند   یمیو مستق  راست  یزھایار چیبس  را چهیز  د استیک، تأ استقامت

  نیمترکوجود   یر، بر نفیتعب نیا  شود پس یم  در آنھا مشاھده  یا یجک  کشود، اند  تأمل
خود   ما قبل  یآسمان  تبکبر   : قرآن یقول گذارد. به ید میکتأ  میرک  در قرآن  یا یجک
 . است  ، شاھد و مصدق نگھبان  یعنی؛  میق

  فرودآوردنش  متکرد، حک  وصف  استقامت  خود را به  تابک أ خداوند  هک بعد از آن
از «  است  : عذاب بأس » سخت یعذاب  به«را   افرانک »دھد  میتا ب«ند: ک یم  انیب  نیرا چن

  هکرا   یو تا مؤمنان«د یآ یفرود م  یتعال  حق از نزد  سخت  عذاب  نی: ا یعنی »خود  جانب
  پاداش  آن » وستکین  یپاداش  آنان  یبرا  هک نیا  دھد به  نند مژدهک یم  ستهیشا  یارھاک

 . وستکین ، است  در آن  ھر چه  هک  است  بھشت

﴿ ٰ بَٗدا �ِيهِ  ِكثِ�َ �َّ
َ
 .]۳[الکھف:  ﴾٣�

 » جاودانه« وکین  پاداش  : در آن یعنی » ماندگارند در آن«ار؛ ک ستهیشا  مؤمنان  آن
 . ستین  یانیو پا  را گسست  ھرگز آن  هک  یشگیھم  یماندن  : به یعنی

ِينَ ٱَوُ�نِذَر ﴿ َذَ ٱقَالُواْ  �َّ ُ ٱ �َّ  .]۴[الکھف:  ﴾٤اَوَ�ٗ  �َّ
و   یھود ونصاری  آنان » است  گرفته  یگفتند: خداوند فرزند  هکرا   یسانکدھد   میو تا ب«
  هک  ستین  یکند. شیخدا  دختران  گفتند: فرشتگان  هکبودند   شیقر فارکاز   یبعض

 . فر استک  انواع  نیتر ، از زشت سبحان  یخدا  یسو فرزند به  دادن  نسبت

ا لَُهم بِهِ ﴿ ۡفَ�ٰهِِهمۚۡ  مِنۡ  َ�ُۡرجُ  َ�َِمةٗ  َكُ�َۡت  �بَآ�ِِهمۚۡ  َوَ�  ِعۡل�ٖ  ِمنۡ  ۦمَّ
َ
 إِ�َّ  َ�ُقولُونَ  إِن أ

 .]۵[الکھف:  ﴾٥َكِذٗبا
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  برگرفته  یاو فرزند  هک نیا  ا بهی،  سبحان  یخدا  داشتن فرزند  : به یعنی »امر  نیا  به«
  یروشن  لیدل  انشانینیشی: خود و پ یعنی » پدرانشان  دارند و نه  یعلم  خودشان  نه«  است

پندار و   نیدر ا  پدرانشان  هکندارند بل  است  گرفته  یفرزند  سبحان  یخدا  هکامر   نیبر ا
و   ردهکد یتقل  ز ازآنانین  شان قرار داشتند و فرزندان  یو گمراھ  ، بر جھل شیخو  گمان
  جرأت  نیدامک  به »دیآ یبرم  از دھانشان  هک  است  یسخن  بزرگ«شدند   گمراه  یھمگ

از   یا هذر  وجه  چیھ  به  هک  یدروغ »ندیگو ینم جز دروغ« آوردند!  را بر زبان  یسخن  نیچن
 . ستین  در آن  یو راست  صدق

ٰٓ  �َّۡفَسَك  ِخعٞ فَلََعلََّك َ�ٰ ﴿ ْ  لَّمۡ  إِن َءاَ�ٰرِهِمۡ  َ�َ َسًفا ِديِث �َۡ ٱ بَِ�َٰذا يُۡؤمِنُوا
َ
 .]۶[الکھف:  ﴾٦أ

 » آنان یدر پ«  یھست  شیخو  نندهک ک: ھال یعنی » یا شندهکخود را  مگر تو جان«
اورند، ین  مانیا«  قرآن  : به یعنی » سخن  نیا  اگر به«فار ک  و اعراض  یروگردان  ی: در پ یعنی

.  شانیھا  یفرورزک ریو بر سا  شانیافترا  نیبر ا  ا اندوهی  از خشم  یعنیاسفا:  » از اندوه
  آن  انجام  یتو برا ه ک  یتیرا مأموریر زیبگ  ار را بر خود آسانک محمد!  ی: ا یعنی

  نیا  و تو ھرگز به  میا تو نھاده  ما بر دوش  هک  است  یرسالت  ، فقط ابالغ یا شده  ختهیبرانگ
بر   خوردن را در حسرت و خود  ردهکوارد   ھایشان دلر را د  مانیا  هک  یستین  لفکم
 . یگردان  تلف  فرشانک

 ٱ َ�َ  َما َناإِنَّا َجَعلۡ ﴿
َ
ََّها زِ�َنةٗ  �ِض ۡ� ُهمۡ  ِ�َۡبلُوَُهمۡ  ل ُّ�

َ
ۡحَسنُ  �

َ
 .]۷[الکھف:  ﴾٧َ�َمٗ�  أ

  آنچه : ما یعنی » میقرار داد  یشیآرا  آن  ی، ما برا است  نیبر زم  هکرا   آنچه  قتیدر حق«
  و آنچه  جمادات و  ، نباتات واناتیرا دارد؛ مانند ح  نیزم  یبرا  یآراستگ  تیصالح  هکرا 
، ساختمانھا،  ساتیتأس ؛ مانند میا ردهک  را الھام  آن  و ساختن  تشافک، ا بشر اختراع  به  هک

  مییازمایرا ب  تا آنان«  میقرار داد  یشیآرا  نیزم  یرا برا ... رهیو غ  یمصنوع  یاالھاک،  البسه
؟ و تا  یکی  ا آنیدارد   یوترکین  عمل  یکی  نیا ایآ »ارترندکوکین  از آنان  کی  دامک  هک
  یو  به  هک  یگر مواھبیو د  ، قدرت منصب ، اربرد مالکدر   از آنان  کی  دامک  هک  مییازمایب

ا یدن  قتیدر حق« : است  آمده  فیشر  ثیدر حد . تر است ستهیتر و شا ، صالح شده  داده
  باشد پس یم  شما در آن  نندهک  نیجانش  خداوند متعال و ھمانا  است  و خرم  نیریش
 ».دینک یم  عمل  چگونه  هکنگرد  یم

 .]۸[الکھف:  ﴾٨ُجُرًزا َصعِيٗدا َعلَۡيَها َما عِلُونَ �نَّا لََ�ٰ ﴿
  به  در ھنگام » و ما البته«د: یفرما یم  ا خبر دادهیدن  یو فنا  از زوال  یتعال  حق  سپس

ھا  شیآرا  از آن  است  نیبر زم  یعنی » است  بر آن  هکرا   آنچه«ا یعمر دن  دنیرس  انیپا
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و   است  یزراعت  نه  در آن  هک » ساخت  میخواھ  اهیگ یب«و   صاف  یابانیو ب »ھموار  یدانیم«
 باشد.  را خورده  آن  ملخ  هک  یشتزارک، ھمانند  ینتیز  نه

مۡ ﴿
َ
نَّ  َحِسۡبَت  أ

َ
ۡصَ�َٰب  أ

َ
 .]۹[الکھف:  ﴾٩َعَجًبا َءاَ�ٰتَِنا َ�نُواْ ِمنۡ  لرَّ�ِيمِ ٱوَ  َكۡهِف لۡ ٱ أ

  یپردازد. گفتن یم»  ھفک«  اصحاب  داستان  انیب  به  یتعال  حق  سپس
  وقوع  انکام  انسانھا به  نمودن ، راه» ھفک اصحاب« رخداد  در وقوع  متکح  هک  است

  هکـ   است  حق  اگر آخرت  هک  است  آنان  استنباط به  نیا  و دادن  ز بعد از مرگیرستاخ
 ندارد.  ییقدر و بھا  ا در برابر آنیدن  یاھ شیگر آرایـ د  است  حق

:  یعنی »بودند آور ما، شگفت  یھا نشانه  از جمله  میو رق  ھفک  اصحاب  هک  یا پنداشتیآ«
،  ماست  یھا از نشانه  هک  میو رق  ھفک  اصحاب  فقط داستان  هک  یمگر پنداشت محمد!  یا

  هکـ بل  نشانه  نیا  ما بسان  یھا ونشانه  اتیآ  را ھمهیمپندار ز  نی! چن آور بود؟ نه  شگفت
ا ی  هیا قری  یدوا  : نام می. رق وهکدر   یغار  یعنی:  ھفکآورند.  ـ شگفت  شتر از آنیب

حا بر یر ترجیثک بود. ابن  شده  کح  در آن  ھفک  اصحاب  ینامھا  هک  است  یا نوشته سنگ
 . است)  (لوح  نوشته سنگ  : ھمان میرق  هک  است  آن

دارند؛  نظر  ، اختالف شده  جا واقعکدر   ھفک  غار اصحاب  هکامر   نیدر ا  مورخان
  یدارد، بعض ـ قرار  نیفلسط ـ جنوب  عقبه  کینزد  یا یغار در واد  نیا  هکبر آنند   یبعض
  یاند، بعض ، پنداشته است  واقع  عراق  در شمال  هک  موصل  نیاز سرزم  ینویرا در ن  آن

  واقع  سابق  از بالد روم  طرسوس  نام  به  یدر محل  هیکتر  غار در جنوب  نیند: ایگو یم
 أ : خداوند مییبگو  بھتر است  اند.پس لیازمند دلین  اقوال  نیا  ھمه  . البته است  شده

بود،   نھفته  ینید  یمصلحت  آن  انکم  نییتع و اگر در  غار داناتر است  آن  انکم  خود به
  فیشر  ثیدر حد  هک ردند چنانک یم  ییراھنما آن   ما را به  امبرشیو پ  یتعال  ا حققطع
دور   ند و از دوزخک یم  کینزد  بھشت  را به شما  هک  آنچهز از یچ  چیھ: « است  آمده

گاھتان  آن از  هک نیمگر ا  نگذاشتم  یگرداند باق یم  ». ردمک  آ

َوى إِذۡ ﴿
َ
ٓ  َكۡهِف لۡ ٱإَِ�  فِۡتَيةُ لۡ ٱ أ ْ َر�ََّنا نَك  ِمن َءاتَِنا َ�َقالُوا ُ ۡمرِنَا ِمنۡ  َ�َا َوَهّيِئۡ  رَۡ�َةٗ  �َّ

َ
 أ

 .]۱۰[الکھف:  ﴾١٠رََشٗدا
  هک  زادگان و شاه  چند از اشراف  یجوانان »گرفتند  غار آرام  یسو به  جوانان  هک  گاه آن«

  خواسته  نیا  نھند، از اجابت  گردن  یپرست و بت  کشر  تا به  خواست  ستمگر از آنان  یپادشاھ
 بردند.  پناه  یغار  به افر خود،ک  قوم  یاز سو  شیخو  مانیا  غارت  میو از ب  ناروا سر باز زده
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خاطر حفظ  ھا، به فتنه  دادنیرو  در ھنگام  مردم  انیز از میگر  هک  د دانستیبا
  کینزد« : است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  است  مشروع  یامر  شیخو  نید

  آنھا را به  هکچند باشد   یاز شما، گوسفندان  یکی  مال  نیبھتر  هکفرابرسد   یدوران  است
 ھا از فتنه  شیخو  نی، با د بیترت  نیا  و به  برده  باران  زشیر  یوھھا و جاھاک  قله

از   یریگ ارهنک  هک  است  فتنه  حالت  یعنی،  حالت  نیفقط در ا  پس». زدیگر یم
  ، جمعه از مردم  یریگ را با گوشهیز  از حاالت  ر آنیدر غ  باشد، نه یم  مشروع مردم

با   هک  یمؤمن« : است  آمده  فیشر  ثیشود. در حد یم  فوت  ھا از انسان وجماعت
زد یآم یدرنم  با آنان  هک  است  یند، بھتر از مؤمنک یصبر م  زد و بر آزارشانیآم یدرم مردم

غار وارد شدند؛   به  هک گاه آن  موصوف  جوانان »گفتند  پس«». ندک یصبر نم  و بر آزارشان
  یما رحمت  : از نزد خود به یعنی » ببخش  یما رحمت  خود به  از جانب پروردگار ما!  یا«

،  در آخرت  از: آمرزش  عبارت و آن   توست  رحمت  یھا نهیمخصوصا از گنج  هک  ببخش
:  یعنی »ساز  را آماده  یابیار ما راھکما در   یو برا«  استیدر دن  یو روز  دشمنان از  یمنیا
  ـ به  فار استکاز   دنیو بر  از مقاطعه  عبارت  هکـ   میھست  آن بر  نونکا ما ھم  هکرا   یارک

 . برسان  سامان
  هک داشتند  یا انهیسال  اجتماع  از آن  شھر در خارج  آن  اند: مردم ردهک  نقل  مفسران

  ردند و آنک یم  یآنھا قربان  یرا برا  واناتیو ح  ردهک  را پرستش  بتان  آمده  گردھم  در آن
  آن  خود به  با قوم  جوانان  آن  چون  داد پس یار دستور مک  نیا  ستمگر آنھا را به  پادشاه
  یجز برا  پرستش  هکدانستند  و  ستهینگر  رتیبص  چشم  ارھا بهک  نیرفتند، در ا  مراسم

  شیخو  از قوم  یکی یکی  گاه آن  ستین  ستهی، شا است  نیآسمانھا و زم  نندهیآفر  هک  یذات
را   گانهی  یفقط خدا  در آن  هکساختند   یخود معبد  یشدند و برا  جمع  یانکدر م  دهیبر
گاه  شانیرا از ماجرا  و شاه  برده یپ  ارشانکراز   به  قومشان  دند. پسیپرست یم ردند، ک  آ

را گفتند   قتیمحابا حق یب  شانید، ایپرس  از آنان امر را  قتیرد و حقکرا احضار   آنان  شاه
رد و ک  دشانیاورد و تھدین  مانیا  شاه  یردند. ولک  دعوت أل  یخدا  یسو و او را به

  از لطف  مھلت  نیا  برگردند. البته  کشر  به  مھلت  تا در آن نمود  نییتع  یمھلت  شان برای
 رد.ک  آماده  آنان  یرا برا  ختنیگر  فرصت  هکبود  أ خداوند

﴿ ۡ� ٰٓ  َنافََ�َ  .]۱۱[الکھف:  ﴾١١اِسنَِ� َعَددٗ  َكۡهِف لۡ ٱ ِ�  َءاذَانِِهمۡ  َ�َ
  آنان بر  هک  ینیسنگ  : با خواب یعنی » میگذاشت  غار پرده  در آن  شان یبر گوشھا  پس«

  شمرده  ییھا سال«؛  میردکصداھا مسدود   دنیرا از شن  شان ی، گوشھا میدیگردان  رهیچ
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ھا  سال  نیتعداد ا  انیب  هک  است  ی. گفتن معلوم  یشمار ار بهیبس  ییھا : سال یعنی » شده
 د.یآ یم  داستان  انیدر پا

يُّ  ِ�َۡعلَمَ  َ�ُٰهمۡ ُ�مَّ َ�َعثۡ ﴿
َ
حۡ  ۡز�َۡ�ِ ۡ�ِ ٱ أ

َ
ْ  لَِما َ�ٰ أ َمٗدا َ�ُِثٓوا

َ
 .]۱۲[الکھف:  ﴾١٢أ

  معلوم تا«  میردک  دارشانیب  نیسنگ  خواب  : از آن یعنی » میختیرا برانگ  آنان  گاه آن«
  غار با ھم در  درنگشان  در مدت  هک  یافرانکو   از مؤمنان » از دو گروه  کی  دامک  هک  میبدار

را   شان ماندن  یباق  : مدت یعنی »ترند  شمارنده را  شان درنگ  مدت«نظر داشتند   اختالف
 آورند. یم  در غار، بھتر در ضبط و حساب  خواب  در حال

  لیتفص  نونکشد، ا  انیطور مختصر ب  به  ھفک  اصحاب  ، داستان فوق  هیبا چھار آ
 د:یآ یم  داستان

﴿ ۡ ُهم َعلَۡيَك  َ�ُقصُّ  نُ �َّ
َ
� �َۡ بِٱ َ�َبأ ْ  فِۡتَيةٌ  إِ�َُّهمۡ  ّقِ  ﴾١٣ُهٗدى َوزِۡدَ�ُٰهمۡ  بَِرّ�ِِهمۡ  َءاَمُنوا

 .]۱۳[الکھف: 
  مشوش اخبار  ھمچون  نه » مینک یم  تیاکح  یو درست  یراست  را بر تو به  ما خبرشان«
  یجوانان  آنان«  ستین  ینشان  یو درست  یاز راست  در آن  هک  تابک  رمضبوط اھلیو غ

:  یعنی »آوردند  مانیا  شیپروردگار خو  به  هک«بودند   و سال  سن  مک  ی: جوانان یعنی »بودند
و   نیقی: بر  یعنی » میافزود  تشانیو ما بر ھدا«ردند ک  باور و اعتراف  یو  یگانگی  به

؛ با  میردند افزودک یم  اختالف در آن  زمانشان  اھل  هک  آنچه  درباره  از حق  شناختشان
 . شیخو  از جانب  شانیا  به  قیتوفو   یداریپا  دنیبخش
  نید در  هک  یبزرگساالن  به  نسبت  : جوانان هکدارد   اشاره  قتیحق  نیا  به  مهیرک  هیآ

  نیبر ا تراند. ندهیگرا  تیھدا  تر و به آورنده یرو  حق  یسو اند، به ور شده غوطه  باطل
ز یر نیثک  ابن  هک چنانـ  ص خدا  رسول  نندگانک  شتر اجابتیب  هکبود   اساس
  یباق  شان باطل  نیـ بر د  یکـ جز اند  شیقر  بودند اما سالمندان  ـ جوانان  است  گفته

 . است  دعوتگران  یبرا  غیبل  یخود درس  نیا  ماندند. البته

ٰ  َناَوَر�َطۡ ﴿ ْ  إِذۡ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ ْ  قَاُموا َ�ٰ ٱ َربُّ  َر�َُّنا َ�َقالُوا  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ
َ
ْ لَن نَّدۡ  �ِض ۡ�  مِن ُعَوا

ۖ إَِ�ٰ  ُدونِهِۦٓ  ٓ  لََّقدۡ  ٗها  .]۱۴[الکھف:  ﴾١٤َشَطًطا إِٗذا قُۡلَنا
  شان ساختن بایکش را با  جوانان  آن  ی: دلھا یعنی » میدیرا استوار گردان  ھایشان دلو «
و در  »برخاستند  هک  گاه آن«  میدیگردان  یرومند و قویار، نیو دار و د  خانواده  کبر تر
  مانیپ ھم  شیار خویو د از قوم  یریگ نارهکو   حق  نیردند تا بر دک  از شھر اجتماع  خارج
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.  گذشت  هک چنان » است  نیپروردگار آسمانھا و زم  گفتند: پروردگار ما ھمان  پس«شوند 
  مردم  هکاشتند د»  انوسیدق« ای»  انوسیدقلد«  نام به  یستمگر  پادشاه  : آنان یقول  بنا به
  حق  را بر راه  از جوانان  گروه  آن أل  یخدا خواند پس یفرام  تیطواغ  پرستش  یسو را به

قرارداد تا برخاستند و گفتند:   شیخو  عصمت  را در پناه  شانید و ایاستوار گردان
  میرا نخواھ  یجز او ھرگز معبود«  است  نیھا و زم آسمان پروردگار  پروردگار ما ھمان

  نیر ایدر غ  هک«  طور مستقل  به  و نه  یگر با وید  یمعبود  آوردن  کیبا شر  نه »خواند

  و در بھتان  ناصواب  شطط: غلو و تجاوز از حد در راه » میا گفته  دروغ  قطعا سخن  صورت
 . است  ازحق  یو ناروا و دور

  صادق  ار، در طلبکآغاز   اناز ھم  اگر انسان  هک نینند بر اک یم  داللت  فوق  هیدو آ
  نیا  البته گرداند. یرا استوار م  و قلبش  داشته  یارزان  تیاو ھدا  به أ باشد، خداوند

  هکآموزد  یم آنھا  ند و بهیدرآ  اسالم  خواھند به یم  هک  یسانک  یبرا  غیبل  است  یدرس
 باشند.  صادق  شیخو  ید با خدایز بایاز ھرچ  قبل

ْ ٱ قَۡوُمَنا ُؤَ�ٓءِ َ�ٰٓ ﴿ َُذوا ۖ  ۦٓ مِن ُدونِهِ  �َّ تُونَ  لَّۡوَ�  َءالَِهٗة
ۡ
�  �ُِسۡلَ�ٰ� َعلَۡيِهم يَ� ٖ ۡظلَمُ  َ�َمنۡ  َ�ّ�ِ

َ
 أ

نِ  ِ ٱَ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِممَّ  .]۱۵[الکھف:  ﴾١٥اَكِذبٗ  �َّ
  تیحقان چرا براند،  ردهکار یاخت  یما بجز خداوند معبودان  قوم  نیا«افزودند:   ھفک  اصحاب

  کتمس  قابل  هک  روشن  یلیآنھا دل  بودن : چرا بر خدا یعنی »آورند؟ یار نمکآش  یآنھا برھان
او   هکو بپندارد  »بندد  بر خدا دروغ  هک  سک  ارتر از آنکستم  ستیک  پس«آورند؟  یباشد، نم

 . ستیارتر نکستم  یسک  نیاز چن  سک  چی: ھ یعنیدارد؟   یکیشر  در عبادت
  طاغوت به  یفر وکد با ی، با انسان  اسالم  هک  دعوتگران  یبرا  غیبل  است  یز درسین  نیا

 باشد.  ھمراه  انیو طاغوت

ۡ�ُُموُهمۡ �ۡ ٱ�ذِ ﴿ َ ٱ إِ�َّ  ُبُدونَ َوَما َ�عۡ  َ�َ َّ�  
ۡ
ْ ُوۥٓ فَأ  ّمِن َر�ُُّ�م لَُ�مۡ  يَنُ�ۡ  َكۡهِف لۡ ٱإَِ�  ا

ۡمرُِ�م ّمِنۡ  لَُ�م َوُ�َهّيِئۡ  رَّۡ�َتِهِۦ
َ
 .]۱۶[الکھف:  ﴾١٦ّمِۡرفَٗقا أ

از   چون ! ارانی  یو ا«گفتند:   قرار داده  گر را مخاطبید  یبرخ  جوانان  از آن  یبرخ  گاه آن
جز خدا   د از آنچهیگرفت نارهکو «د یدیبر  بتان  از پرستشگران  : چون یعنی »دیگرفت  نارهکآنھا 

 »دیریگ  یغار جا  یسو به پس «د یگرفت  نارهکز ین  بتانشان  پرستش: از  یعنی »پرستند یم
  نارگرفتنک  به  گونه نیھم  پس دیگرفت  نارهک  یاعتقاد  یریگ نارهک  به  از آنان  : چون یعنی

 . در آن  دنیگز  یغار و مأو یسو به  بردن  د؛ با پناهیریگ  نارهک  ز از آنانین  یجسمان
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  دنیبر  ز ھمچونیفر نک  از اھل  یو بدن  یحس  دنی: بر هک نیند بر اک یم  داللت  هیآ  نیا
 دارد.  تی، اھم شهیو اند  با روح  از آنان

  شیخو  رحمت  یتعال  : تا حق یعنی »خود بر شما بگستراند  از رحمت  تا پروردگارتان«
  شیخو  شما از رزقا بر یبدارد،   پنھان  د قومتانیو شما را از د  داده  را بر شما توسعه

  مقاومت  : شما را درعزم یعنی »سازد  فراھم  یشیگشا  ارتانکشما در   یو برا«بگستراند 
را   ارتانک  دار گرداند وچنانید، پایھست  آن  یدر صدد سازماندھ  هکفر کو   کشر  هیعل

 د.یمند شو بھره  از آن  هکبخشد   رونق
پروردگار   و رفتار، به  و مقال  در حال  ھفک  صحابا  هک نیند بر اک یم  داللت  هیآ  نیا

  به  شیخو  از قوم  دانستند؛ چون  هکبود   شان معرفت  مالکبودند و از   شده  خود عارف
 خواھد بود.  یحتم  آن  در قبال  یالھ  برند، عطا و بخشش  غار پناه

مۡ ٱ ۞َوتََرى﴿  رُِضُهمۡ �َذا َغَرَ�ت �َّقۡ  ِم�ِ ۡ�َ ٱ ذَاَت  َكۡهفِِهمۡ  َعن َورُ إَِذا َطلََعت تََّ�ٰ  َس لشَّ
َمالِ ٱ َذاَت  ِۗ ٱ َءاَ�ِٰت  ِمنۡ  َ�ٰلَِك  ّمِۡنهُۚ  فَۡجَو�ٖ  ِ�  َوُهمۡ  لّشِ ُ ٱ دِ َمن َ�هۡ  �َّ ۡ ٱَ�ُهَو  �َّ َوَمن  ُمۡهَتدِ� ل
ۡرِشٗدا اَوِ�ّٗ  َ�ُۥ َ�ِدَ  فَلَن لِۡل يُۡض   .]۱۷[الکھف:  ﴾١٧مُّ

 »ندک یم  لیم  راست  سمت  به  د، از غارشانیآ یبرم  چون  هک  ینیب یرا م  و آفتاب«
  به  ند از آنانک  غروب  و چون«ند ک  شان تیتابد تا اذ یبرنم  شانیبر ا  آن  وشعاع
در ھر   آفتاب  یعنیتابد.  ینم  ا بر آنانمیمستق  و باز ھم »ندک یتجاوز م«غار  » چپ  جانب

  لیمتما  و چپ  راست  دو جانب  ـ به  بعد از آن  چه و  از زوال  قبل  روز ـ چه  یدو سو
غار   یدر گشادگ  آنان  هک  یدر حال«تابد  یما بر غار نمیند و مستقیچ یبرم  دامن  شده

  آزار تابش از  هکاند  از غار قرار گرفته  و با گستره  فراخ  ییدر جا  : آنان یعنی »قراردارند
در   د نهیقرار داشتند لذاخورش  هیروز در سا  مدت  مصونند و در تمام  آفتاب  میمستق

  : در آن است  نیا  یگرمعنید  یقول د. بهیتاب ینم  برآنان  غروب  در وقت  و نه  طلوع  ھنگام
  راست  از دست  رد، آفتابک یم  د طلوعیخورش  چون  بود پس  گشاده  شمال  یسو غار به

  انهیآنھا در م  هکاز آنجا   غار پس  چپ  ، ازدستردک یم  غروب  د و چونیتاب یم  غار بر آن
  غار در معرض  هک  حال  نید لذا در عیتاب ینم  ا برآنانمیمستق  غار قرار داشتند، آفتاب

بودند   د در امانیخورش  از گزند شعاع  شانی، ا داشت قرار  مناسب  هید و تھوینور خورش
قرارداد و   راحتبخش  یگاھیو جا  امن  یدر محلرا   شانیا  هک»  خداست  یھا از نشانه  نیا«

  هکرد ک  ییراھنما  یغار  را به  شانیا  هکرد، از آنجا کحفظ   شدن از تلف را  شانیبدنھا
  هک ند ـ چنانینب  یبیآس  شانیتا بدنھا  داشت  انینفوذ و جر  ھوا ھر دو در آن د ویخورش
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 را  هکخدا ھر «  است  یتعال  حق  رانک یب  درتبر ق  یلیخود دل  نی. و ا است  گفته ریثک ابن
  یاو ول  یھرگز برا  ند پسک  را گمراه  هکو ھر  است  افتهی  ھمو راه  ند پسک  تیھدا

از تو  ا!یخدا  ار و راھبر. پسیارساز و ک  یعنیمرشد:   یول » افتی  ینخواھ  یمرشد
 . یقرار دھ  شیمرشد خو  یایما را از اول  هک  میخواھ یم

ۡ�َقاٗظا َسبُُهمۡ َوَ�ۡ ﴿
َ
ۚ  َوُهمۡ  � ِبُُهمۡ  ُرقُودٞ َماِل� ٱَوذَاَت  ِم�ِ ۡ�َ ٱ ذَاَت  َوُ�َقلّ  بُُهمَوَ�ۡ  لّشِ

ۡ بِٱ ذَِراَ�يۡهِ  َ�ِٰسٞط  لَعۡ ٱلَوِ  وَِصيِد� ل َۡت  مۡ هِ َعلَيۡ  َت طَّ  مِنُۡهمۡ  َولَُملِئَۡت  فَِراٗر� مِنُۡهمۡ  لََو�َّ
 .]۱۸[الکھف:  ﴾١٨رُۡعٗبا
  هک  یدارند، درحالیب  شانیا  هک«  ینیرا بب  ھفک  اگر اصحاب ! نندهیب  یا » یپندار یو م«

گر ید  یقول  باز بود. به  شانیھا بودند، چشم  خواب  شانیا  هک ی: درحال یقول  به »اند خفته
  هک نانچ  یپندار یدار میب  شان دنیار پھلو گردانیخاطر بس  را به  شانی: ا است  نیا  یمعن

؛ تا  شان خواب  در ھنگام » میگردان یم  چپ  و جانب  راست  جانب  را به  و آنان«د: یفرما یم
پھلو   نیا  متکح  هک  ر استکذ  انیشا نبرد.  لیتحل  د و بهیرا نفرسا  اجسادشان  نیزم

  هک  افتهی  دست  قتیحق  نیا  د بهیجد  را علمیز  شده  د شناختهیجد  در طب  دنیگردان
  هک رد چرایم یبماند، م  یباق  حال  کی بر  تکحر یطور ب به  یمتوال  یھا ماه  انسان اگر

  بر آستانه  شان و سگ«ند ک یدا میپ  مکترا  است  نیزم  رو به  هک  ییدر پھلو  بدنش  امالح
د: یگو یم  جیجر . ابن در است  ا آستانهیغار   درگاه د:یوص »بود  خود را گشاده  غار دو دست

او   هک نیا  لیرد. دلک یم  یپاسبان  از آنان  ییبود، گو  زده  در چمباتمه  رونیدر ب  سگشان
  هک  یا خانه  به  فرشتگان  هک  است  نیغار؛ ا  در درون  بود نه  زده  در چمباتمه  در خارج

 ز باز بود.یغار ن  به  ورود فرشتگان  ، راه نیشوند بنابرا ینم باشد وارد  در آن  سگ
  آنان ز ھمانندیز شد و او نین  سگشان  شامل  ھفک  اصحاب  تکبر« د:یگو یر میثک ابن

  یز داراین  سگ  آن  هک، چرا  انکین  محبت  دهیفا  است  نی. و ا رفت  خواب  به  حالت  نیدر ا
 ! یآر».  گشت  جاودانه  در قرآن  آن  تیاکح  هک یطور شد، به  یو مقام  شأن

 شد  گم  نبوتش  خاندان  بنشست  انبا بد  پسر نوح
 شد  ، مردم گرفت  انکین  یپ چند  یروز  ھفک  اصحاب  سگ

  هک  ییدر اثنا« فرمود:  هک  است  آمده س  کمال  بن  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
،  میشد روبرو  یدر با مرد  ، در آستانه میشد یم  از مسجد خارج ص خدا  و رسول  من
ز یچ  فرمودند: چه ص خدا  ؟ رسول است  وقت  چه  امتیق !للها ا رسولید: یمرد پرس  آن



 ٥١٣  سوره کهف

  گاه رد و آنک  یدرنگ  مرد فروماند پس  یید: گویگو یم س  ؟ انس یا ردهک  آماده  آن  یبرا
  صدقه  و نه  روزه  ، نه ام ردهک را آماده   یارینماز بس  نه  آن  یالله! برا ا رسولی:  گفت

  فرمودند: پس ص خدا  . رسول دارم یم  را دوست  یو  خدا و رسول  من  یولرا   یاریسب
 ». یا داشته  شان دوست  هک  یھست  یسانک  تو با ھمان

 آنھا  و از مشاھده  یتافت یاز آنھا برم  یرو  زانیگر  ، البته یستینگر یم  اگر بر آنان«
:  یقول ند. بهک یرا پر م  نهیس  هک  یو ھراس  ترس  چنان » یشد یم  از ترس  ندهکآ

بود.   افگنده  بر آنان أ خداوند  هکبود   یبتی، ھ ھفک  از اصحاب  ھراس  سبب
  شانیھا موھا و ناخن  هکبودند   شده  کھراسنا  جھت  بدان  ھفک  گر: اصحابید  یقول به

 بود.  شده بلند

﴿ ٰ ْ  َ�َعثَۡ�ُٰهمۡ  لَِك َوَ�َ� ْ  َ�ِثۡتُۡمۖ  َ�مۡ  ّمِنُۡهمۡ  قَآ�ِلٞ  قَاَل  بَيۡنَُهمۚۡ  ِ�َتََسآَءلُوا  يَۡوًما َ�ِثۡنَا قَالُوا
وۡ 
َ
�  َ�ۡعَض  أ ْ  يَۡو�ٖ ۡعلَمُ  َر�ُُّ�مۡ  قَالُوا

َ
ْ �ۡ فَٱ َ�ِثۡتُمۡ  بَِما أ ٓوا َحَدُ�م بَِورِقُِ�مۡ  َعثُ

َ
إَِ�  َ�ِٰذهِۦٓ  أ

ۡ ٱ ٓ  يَنُظرۡ فَلۡ  َمِدينَةِ ل َها ُّ�
َ
ۡزَ�ٰ  �

َ
تُِ�م َطَعاٗما أ

ۡ
ۡف  ّمِنۡهُ  بِرِۡزقٖ  فَلۡيَأ  �ُۡشعَِرنَّ  َوَ�  َوۡ�َتَلَطَّ

َحًدا بُِ�مۡ 
َ
 .]۱۹[الکھف:  ﴾١٩أ

  میساخت  دارشانیب  یطوالن  خواب  : بعد از آن یعنی » میختیرا برانگ  آنان  گونه نیو ا«
  به  جهیدر غار ودر نت  شان درنگ  مدت  در باره »نندک  گر سؤالید کیخود از   انیتا م«

:  گفت  ازآنان  یا ندهیگو«د یفزایب  شان نیقیرخداد بر   نیببرند و ا  یما پ  میعظ  قدرت
رد کخطور   ذھنشان در  جھت  بدان  سؤال  نی؟ ا : در خواب یعنی »د؟یا ردهک  چقدر درنگ

  کیگفتند: «اد داشتند ی به  شتنیاز خو  از خواب  قبل  هکدند ید  یر حالتیخود را در غ  هک

  غار وارد شده  به  صبحگاه  آنان ند:یگو یم  مفسران » میا ردهک  از روز را درنگ  یا پارها یروز 
  غالب  یبرمبنا  سخنشان  نیا  رد پسک  دارشانیب  در آخر روز از خواب أل  یبودند و خدا

را   خواب  در حال  شیخو  درنگ  برد، مدت یسر م به  در خواب  هک  یسکرا یبود ز  گمان
  ردهک  ولکمو  سبحان  یخدا  تا بهیار را نھاک  نیا  علم  آنان  یرو  نیاند بسنجد، از اتو ینم
  ماندنتان  : شما مدت یعنی » داناتر است  ردنتانک  مقدار درنگ  گفتند: پروردگار شما به«و 

  انیرا از م  یکی  پس«  داند و بس یم  سبحان  یرا فقط خدا  آن هکد بلیدان یدر غار را نم
 »دیشھر بفرست  به«  است  کوکر مسیا غی  کوکمس  : نقره ورق »خود  ورق  نیخود با ا

بودند و   آن  نکقبال سا  شانیا  هکبود »  افسوس« شھر، شھر  ، آن» یواحد«  قول به
 » تر است زهیکپا  کی  دامک  هکند ک  د تأملیبا  پس«ند یگو یم»  طرسوس«  آن  به امروزه



 تفسیر انوار القرآن  ٥١٤

 شھر،  از غذافروشان  کی  دامک  هکد بنگرد یرود، با یشھر م  به  هکما   قیرف  آن : یعنی
 د بنگرد؛یبا  هک  است  نی: مراد ا یقول تر دارد. به  حالل  یپخت  تر و دست زهیکپا  ییغذا

غار   به  شانیا  هک  یشھر در زمان  آن  مردم  را غالبیتر دارد ز کپا  یذبح  از آنان  کی  دامک
  کپا  یغذا » آن ، از پس«ردند ک یم  ذبح  یقربان  بتان  یافر بودند و براکبودند،   برده  پناه

و   ار دقتیخود بس وآمد د در رفتی: با یعنی »ندک  د تلطفیاورد و بایب  یکخورا  تانیبرا«
  بیند تا فرک  دقت  معامله ا درینشود.   دھد تا شناخته  خرج  به  یکریو ز  ردهکاط یاحت

  یاحد  هکند کن  عمل  چنان : یعنی »نگرداند  شما آگاه  را از حال  سک  چیو ھ«نشود   داده
 شما را بداند.  یاختفا  محل

ْ  إِن إِ�َُّهمۡ ﴿ وۡ  يَرُۡ�ُوُ�مۡ  َعلَۡيُ�مۡ  َ�ۡظَهُروا
َ
ْ  َولَن ِملَّتِِهمۡ  ِ�  يُعِيُدوُ�مۡ  أ  إِذًا ُ�ۡفلُِحٓوا

بَٗدا
َ
 .]۲۰[الکھف:  ﴾٢٠�

گاه یعنی »ابندی  بر شما قدرت  اگر آنان  هکچرا«  شما را  یشوند و جا  : اگر از شما آ
  ا شما رابهی«رسانند  یم  قتل و به »نندک یشما را سنگسار م«ابند ی  شما دست بدانند و بر

قرار   ـ بر آن  تان تیاز ھدا  ـ قبل  هک  ینییو آ  شیک  ھمان »گردانند یخود باز م  شیک
رستگار  ھرگز«  آنان  باطل  نید  به  بازگشت  : در صورت یعنی » صورت  در آنو «د یداشت

 . در آخرت  ا و نهیدر دن  نه »د شدینخواھ

نَا لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ ۡ�َ�ۡ
َ
ْ  َعلَۡيِهمۡ  أ نَّ  ِ�َۡعلَُمٓوا

َ
ِ ٱ وَۡعدَ  أ نَّ  َحقّٞ  �َّ

َ
اَعةَ ٱ َوأ ٓ  َب َ� َر�ۡ  لسَّ  إِذۡ  �ِيَها

ۡمرَُهۡمۖ  بَۡيَنُهمۡ  َ�َتَ�ٰزَُعونَ 
َ
ْ  أ ْ �ۡ ٱ َ�َقالُوا ۖ  ِهمَعلَيۡ  ُنوا �ُُّهمۡ  ُ�ۡنَ�ٰٗنا ۡعلَمُ  رَّ

َ
ِينَ ٱ قَاَل  بِِهمۚۡ  أ َّ�  ٰٓ  َغلَُبواْ َ�َ

مۡ 
َ
ۡسِجٗدا َعلَۡيِهم َ�َتَِّخَذنَّ  رِهِمۡ أ  .]۲۱[الکھف:  ﴾٢١مَّ

  آنان  هک : چنان یعنی » میساخت  آگاه  بر حالشان«را   نیسرزم  آن  مردم » گونه  نیو بد«
گاه  ز از حالشانیرا ن  ، مردم میختیبرانگ  و از خواب  فروبرده  خواب  را به   میساخت  آ

  راحالیز » است  راست«  بعد از مرگ  ختنیبرانگ  به »خداوند  وعده  هکتا بدانند «
 یسک  ، ھمانند حال شان ساختن داریب  و سپس  یطوالن  بردن  خواب  در به  شانیا
 چیھ  امتیدر ق«  هکتا بدانند  »و«شود  یم  ختهیبرانگ  گاه رد آنیم یم  هک  است 
 یوباق  صدھا سال  مدت  به  در خواب  شان بردن بر فرو  هک  یذات  پس » ستین  یا شبھه 
  ردنک ا بر زنده توانا باشد، قطع  یا یکغذا و خورا  بدون  حال  بر آن  شان گذاشتن 

ز یر رستاخکمن  هکبود   یسانکعصر از   آن  : پادشاه یقول  . به تواناستز ین  مردگان
 اند.ینما  یو  را به  معجزه  نیا أل  یخدا  بودند پس



 ٥١٥  سوره کهف

»  نیھارد« دداد در عھیرو  نیا  هک  است  ا بر آنحیترج / یندو  ابوالحسن دیاستاد س
  در آن  تینصران  نی، د دوران  نیرا در ایافتاد ز  ) اتفاق م۱۱۷ـ  ۱۳۸(  یامپراطور رومان

 بودند.  آورده  مانیا  نید  نیا  به  آن  بود و پادشاھان  افتهی  رونق  منطقه
گاھ  : سبب هک  است  نقل با   قشانیرف  چون  هکبود   نیا  از حالشان  مردم  یآ

  و آن  رفتبازار   به  کخورا  هیتھ  بود، جھت  انوسیدقلد  دوره  از ضرب  هک  یا نقره  پول
  است  افتهی  یگنج  هکردند ک  متھم  نیا  داد، آنھا او را به  نشان  انیبازار  را به  هکس

  سخت د،ید یشھر م  در وضع  هک  یراتییز از تغیو ن  طرز رفتارشان  نیاو از ا  هک یودرحال
باز   آنان  به را  تانبردند و او داس  نزد پادشاه  گنج  افتنی اتھام  بود، او را به  شده  زده بھت
 دند.یرس غار  افتادند تا با او به  راه  غار به  یسو به  انشیبا دربار  ، پادشاه گفت

  ارشانکدر  خود  انیم«  آنان » هک یھنگام«ند: ک یم  تیاکح  گونه  نیا  ماجرا را قرآن  دنباله
گاه  حالشان از  و ھمراھانش  پادشاه  هک یرا ھنگامیز »ردندک یم  گر نزاعید کیبا  شدند و   آ

را   شانیرد و اک  را قبض  جوانان  آن  روح أل  یدند خداید  ، زنده حال  را بر آن  شانیا
و   ار جوانانکآنھا را از راز  أ خداوند  هک  یگروھ  انیم  گاه خود فراخواند آن  یسو به

گاه  میعظ  نشانه  نیا با   هکامر   نینند، در اکدا یباور پ  بعد از مرگ  بعث  دهیعق  رد تا بهک  آ
  هک بعد از آن  از آنان  یا عده »گفتند  پس«دا شد یپ  نند، اختالفکب  چه  جوانان  غار آن

: در  یبعن »دینکبنا   یآنھا ساختمان  یبررو«راند یم را  ھفک  اصحاب  خداوند متعال
  عنوان به  یدر غار ساختماند و بر یخود واگذار  حال را به  شانید و ایرا ببند  غارشان

بودند   قوم  فار آنکشنھاد را دادند، از یپ  نیا  هک  یگروھ ند:ید. گویبساز  شان ادمانی
  نزاع  شانیا  در باره  هک  یگروھ  نیا  به  نسبت » داناتر است  آنان  حال  به  پروردگارشان«
  جمله  نیردند. اک  در غار درنگ  مدت  بودند و چه  چه بودند،  هکآنھا   هکنند ک یم

 »افتند، گفتندی  غلبه  ارشانکبر   هک  یسانک  سر انجام«.  است هیآ  انیدر م  یا معترضه
مسلط بودند،   آنان  در باره  یریگ میبر تصم  هکو نفوذ   قدرت  صاحبان  : سرانجام یعنی

نفوذ،   صاحب  گروه  نیا  هک  است  نقل » مینک یمبنا   یمسجد  آنان حتما بر غار«گفتند: 
مسجد   ردنکشد. بنا  غالب  شان یبود و رأ  شانیز از این  پادشاه  هکبودند   شان مسلمانان

 بودند.  مسلمان  آنان  هکاشعار دارد   قتیحق نیز بر این
 اند، در ردهکبر سر قبرھا مسجد و معبد بنا   هک  انینیشیاز پ  یسانک:  د دانستیبا
  نیدر ا  وارده  ثیاز احاد  اند پس قرار گرفته  وھشکمورد ن ص  رمکا  ینب  سنت

  بعد از گذشت  هک  بوده  ییھا ار از بدعتک نیا  هکشود  یم  دانسته  نیچن  باب
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مسجد   ردنکانور ما بنا  لذا در شرع  است  د آمدهیپد  تینصران  نی، در د یطوالن  زمان
 . ستیز نیدر آنھا جا  یساز و ساختمان  در مزارات  خواندن ، نماز مزاراتبرسر 

﴿ ٰ ابُِعُهمۡ  َثةٞ َسَيُقولُوَن ثََ�  َغۡيِب� لۡ بِٱ رَۡ�َۢ� َ�ُۡبُهمۡ  َسادُِسُهمۡ  َ�َۡسةٞ  َوَ�ُقولُونَ  َ�ُۡبُهمۡ  رَّ
ٓ  قُل َ�ُۡبُهمۚۡ  َوثَاِمُنُهمۡ  َعةٞ َوَ�ُقولُوَن َسبۡ  ِ�ّ ۡعلَمُ  رَّ

َ
ِ  أ تِِهمب ا عِدَّ ۗ  إِ�َّ  َ�ۡعلَُمُهمۡ  مَّ  ُ�َمارِ  فََ�  قَلِيٞل

َحدٗ  �َّ إِ  �ِيِهمۡ 
َ
 .]۲۲[الکھف:  ﴾٢٢اِمَراٗٓء َ�ِٰهٗر� َوَ� �َۡستَۡفِت �ِيِهم ّمِۡنُهۡم أ

بودند و   تن  سه  ھفک  اصحاب«:  از مردم  یجمع » خواھند گفت  یزود  به«
  تن  ا ھفتی  ا پنجی  ، سه ھفک  گفتند: اصحاب یم  هک  یگروھ »بود  شان آنھا سگ  نیچھارم

با   تعدادشان  درباره ص خدا  رسول  در زمان  هکبودند   یو از مسلمانان  تابک  بودند، از اھل
آنھا   نیبودند و ششم تن  پنج«گر ید  ی: بعض یعنی »ندیگو یو م«داشتند   گر اختالفیدک ی

  یو از رو  انداختن  یکیر درتاریت  یعنی:  بیبالغ  رجم »نندک یم  بیغ  به  بود، رجم  شان سگ
آنھا «گر ید  یجمع »ندیگو یوم«  گفتن  سخن  و دانش  نیقی  داشتن  یا بی  و گمان  حدس

،  تر استکینزد  صواب  به  فرقه  نیا  سخن  ییگو »بود  آنھا سگشان  نیبودند و ھشتم  تن  ھفت
  به  بگو: پروردگارم«اورد ین  بیغ  به  نیراجم  کسل آنھا را در أ خداوند  هک نیا  داللت  به

بر   است  یارشاد  جمله  نیامر. ا  نیدر ا  نندهک  اختالف  یگروھھا یا » آنھا داناتر است  شماره
 أل  یخدا  امور به  نیا  علم  هک  است  نیبھتر ا  یتیو موقع  مقام نیدر چن  هکامر   نیا

  ما در تعداد اصحاب  هک  ستین  یازین  نشود پس  گفته  سخن  آن  ر بارهشود ود  برگردانده
رسد   را، چه  وجودشان  قتیداند حق ی: نم یعنی »را  داند آنان ینم«  مینک  ینگر ژرف  ھفک
و   ھستم  کاند  از ھمان  من« د:یگو یم س  عباس . ابن از مردم » یکجز اند«را   شمار آنان  به

  به  مراء: در لغت » نکن مراء  آنان  درباره  پس«». بودند  تن  ، آنھا ھفت دانم یمرا   شمار آنان
  ستین  مترتب  یا دهیامر، فا  نیدر ا  و مشاجره  را بر جدالیز  و بگومگوست  جدال  یمعن

  ردنک  تیاکفقط ح  و آن  تعمق  یوب  یسطح  ی: جز جدال یعنی » یسرسر  صورت  جز به«
  و در باب«  و بس  است  ردهک  یوح ص  حضرت  آن  به  خداوند متعال  هک  است  یزیچ

  هک  را آنچهیز » نکن  سؤال«  رشانیغ ای  تابک  : از اھل یعنی » از آنان  سک  چیآنھا از ھ
از   هک  یسانکاز   ردنک ، تو را از سؤال ردهک  تیاکبر تو ح  باب  نیخود در ا أ خداوند

گاھ  داستان  نیا  ند.ک یاز مین یب ندارند،  یدرست  یآ

ٓ  ٢٣َغًدا َ�ٰلَِك  فَاِعلٞ  إِّ�ِ  ءٍ َوَ� َ�ُقولَنَّ لَِشاْيۡ ﴿ ن إِ�َّ
َ
ۚ ٱ �ََشآءَ  أ ُ �ََّك إِذَا �َِسيَت  ُكرذۡ ٱوَ  �َّ رَّ

ن َعَ�ٰٓ  َوقُۡل 
َ
قَۡرَب  َرّ�ِ  َ�ۡهِديَنِ  أ

َ
 .]۲۴-۲۳[الکھف:  ﴾٢٤رََشٗدا َ�َٰذا ِمنۡ  ِ�
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 رکذ  به  مگر مقرون  دھم یم  را انجام  فردا آن  هکمگو   یزیچ  چیھو ھرگز در مورد «
 ».خداوند  تیمش

 ص خدا  ھود از رسولی  هک  ی: ھنگام است  آمده  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب
  فردا به« آنھا گفتند:  به ص  حضرت  ردند، آنک  سؤال  ھفک  مورد اصحاب در

شد تا   باز داشته  شانیاز ا  یمدت  یوح  نگفتند پس للهشاءا  و ان»  دھم یم  شماپاسخ
  هیآ  نیا  خداوند متعال  گاه دشوار آمد آن  سخت  شانیبر ا  یر وحیتأخ  نیا  هکبدانجا

 فرمودند: ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیفرمود. در حد  نازل را
  مقاربت(  نمک یم  گردش  بر ھفتاد زن  : امشب گفت علیھماالسالم داوود بن مانیسل«
  نیجنگد. در ا یم أ خدا  در راه  هکد یزا یم  یاز آنھا پسر  کیا ھر و بعد) نمک یم

  چون  . پس نگفت للهشاءا ان ÷  مانی. اما سلللهشاءا : بگو ان گفت  یو  به  یسکاثنا 
[نوزاد   یانسان  نصف  از آنان  یکیرد، فقط ک ) مقاربت(  گردش  زنانش بر  شب  آن

د یدر   جانم  هک  یذات  فرمودند: سوگند به ص خدا  رسول ا آورد.یدن  را به ناقص]
  ، به آن  گفتن  سبب  شد و به ینم  ، حانث گفت یم للهشاءا ان ÷ مانی، اگر سل اوست

 ». افتی یم  دست  شیاز خوین
:  یعنی » یردک  فراموش  چون«  حیو تسب  لیبا استغفار، تھل » نکادیو پروردگار خود را «
  یا نگفته للهشاءا ان  هک  یادآوردی  به  ، سپس ییبگو للهشاءا ان  هک  یردک  فراموش  چون
 . یبگولله شاءا ، ان یاد آوردی  به  هک  دم  ھمان  پس

از   یدر امر  هکادآورد ی  به  سال  کیبعد از   یسکاگر   یحت« د:یگو یم س  عباس ابن
  نیا س  عباس ابن مراد». دیبگو للهشاءا  ان  لحظه  د ھمانی، با است  نگفته للهشاءا امور ان

  بعد از گذشت للهشاءا ان  گفتن  هک نیا  آورد نه  یجا را به» استثنا«  د سنتی: با هک  است
  نندهک ا برطرفی  فارهک  نندهک ساقط و مثال  داشته  یاثر  یفقھ  امک، در اح مدت  ھمه  آن

  هک  است  بگو: توقع«  یردک  را فراموش  یزیچ  ھرگاه »و«) باشد.  ینکدش(سوگن  حنث
:  یعنی »ندک  تی، ھدا است  نیاز ا تر کیرشد نزد  ثیاز ح  هک  یراھ  مرا به  پروردگارم

ا یر یخ  هک  یگریز دیچ  ، مرا به شده  ز فراموشیچ  نیا  یجا به  پروردگارم  هک  دوارمیام
از   پروردگارم  هک  دوارمیا امیند. ک  تیھدا تر باشد،کینزد  صواب  و به  شتر داشتهیب  نفع

  به  ھم  ھفک  اصحاب  از داستان  هکند کعطا   من به  یمواھب  چنان  نبوت  و دالالت  اتیآ
 أ را خداوندیشد ز  ھم  تر باشد. و چنان نندهک تر وداللت کینزد  تیرشد و ھدا
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را از امور   شانیرد و اک  انیب ص  حضرت  را بر آن  گذشته  یایاز انب  یادیز  یھا داستان
گاه  یرو  امتیق  امیتا ق  هک  یادیز  یبیغ  د.یگردان  خواھد داد، آ

ْ زۡ َوٱ ِسنِ�َ  ِماْئَةٖ  ثََ�َٰث  فِِهمۡ َوَ�ُِثواْ ِ� َكهۡ ﴿  .]۲۵[الکھف:  ﴾٢٥ٗعا�ِسۡ  َداُدوا
  اصحاب : یعنی »افزودند  ز بر آنین  سال  ردند و نهک  درنگ  صد سالیس  و در غارشان«

 سر بردند. به  خواب  حال  در غار خود به  یقمر  سال  صدونهیس  ھفک

ُ ٱقُِل ﴿ عۡ  �َّ
َ
ْۖ  بَِما لَمُ أ َ�ٰ ٱ ُب َ�يۡ  َ�ُۥ َ�ُِثوا  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ

َ
بۡ  �ِض� ۡ�

َ
سۡ  بِهِۦ ِ�ۡ �

َ
 ّمِن لَُهم َما ِمعۚۡ َوأ

َحدٗ  ِمهِۦٓ  ُحكۡ ِ�  �ُۡ�ِكُ  َوَ�  ِمن َوِ�ّٖ  ُدونِهِۦ
َ
 .]۲۶[الکھف:  ﴾٢٦اأ

  مدت مراد؛« د:یگو یم  هیعط ابن » ردند، داناتر استک  درنگ  هک  یمدت  بگو: خدا به«
گاھ تا   دارشدنشانیب  ا زمانی، ص محمد  حضرت  تا زمان  شان بر احوال  یبعد از آ

  در غاراست  شان ردنک  درنگ  مدتمراد؛ « د:یگو یم  اما زجاج».  است  شان مرگ  ھنگام
  صدونهیس ، یشمس  صد سالیرا ھر سیبود ز  یقمر  سال ۳۰۹و   یشمس  سال ۳۰۰  هک

  سال  ، سه یشمس  سال با صد  یقمر  ھر صد سال  انیم  تفاوت  شود، چون یم  یقمر  سال
  ھم  سال  ردند و نهک  درنگ  سال صدیفرمود: س ألپروردگار   ھم  جھت  نیھم  و به  است

  : علم یعنی »دارد  اختصاص او  فقط به  نیھا و زم آسمان  بیغ  علم«». افزودند  بر آن
  حق  به  ، فقط مخصوص است  مانده  بیو غا  یمخف  نیآسمانھا و زم  از احوال  هک  یامور
:  یعنی » شنواستنا و یب  چه«  ستین  یعلم امور  نیگر را بر اید  سک  چیو ھ  است  یتعال
را در یز  آور است شگفت  یھا ـ بس یدنیھا و د یدنیازشن  ـ اعم  یبیامور غ  او بر ھمه  علم

برابرند و   ھمه  و بزرگ  کوچکار و کو آش  و حاضر، پنھان  بیغا  یتعال  حق  علم  شگاهیپ
»  آنان  ی: برا ھم« ریضم » ستین  یاوری  چیجز او ھ  آنان  یبرا«ندارند   ھم با  یتفاوت  چیھ
  کیخود شر  مکرا در ح  سک  چیو ھ«گردد  یبر م  نیآسمانھا و زم  یاھال  ھمه  به

رساند و  یظھور م  منصه  را به  و آن  ردهک  مکند، حک  اراده  ھر چه  به یتعال  حق »ردیگ ینم
  ا فرمانی  تمشور  شیار خوکسازد تا از او در  ینم  لیامر با خود دخ  نیا را در  سک  چیھ

اور و یر، ی، وز کیو او از شر  است  یتعال  حق  از آن  و امر ھمه  نشیرا آفریز ندک  طلب
 . از استین یب مشاور

ٓ  ُل تۡ ٱوَ ﴿ وِ�َ  َما
ُ
َل  َ�  ّ�َِكۖ رَ  كَِتاِب  مِن إَِ�َۡك  أ  ۦَولَن َ�َِد ِمن ُدونِهِ  لَِ�َِ�ٰتِهِۦ ُمبَّدِ

 .]۲۷[الکھف:  ﴾٢٧َتَحٗداُملۡ 
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،  عبادت  تالوت  به » نک  ، تالوت است  شده  یتو وح  به  پروردگارت  تابکاز   هکرا   و آنچه«
بر   هکرد ک را امر ص  حضرت  آن  سبحان  یخدا  بیترت  نیا  . به غیو تبل  تدبر، عمل

  یا دھندهر ییتغ چیاو را ھ  لماتک«نند ک  مواظبت  قرآن  و مدبرانه  ، عابدانه عامالنه  تالوت
  قادر به  سک  چیھ ، ردهکامر   و بدان  خبر داده  از آن  یتعال  حق  هک  : آنچه یعنی»  ستین

  چیو جز او ھرگز ھ« ر دھدییرا تغ  لماتشک  مکتواند ح ینم  سک  چیو ھ  ستین  آن  لیتبد
  عمل  آن  امکاح  به،  یرانخوان  : اگر قرآن یعنی.  است  ملتحد: پناھگاه » یابین  یو پناھ  پشت

  یبر  پناه  بدان  هک  افتی  ینخواھ را  یو مرجع  انک، ھرگز م ییننما  یرویپ  و از آن  ینکن
 دارد.  نگه أ خداوند  تا تو را از عذاب

ِينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ ۥۖ يُرِ�ُدوَن وَجۡ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  َغَدٰوةِ لۡ بِٱ َر�َُّهم ُعونَ يَدۡ  �َّ  دُ َوَ� َ�عۡ  َهُه
�ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱ زِ�َنةَ  تُرِ�دُ  َ�ۡنُهمۡ  َ�ۡيَناكَ  ُّ� ۖ ۡ�َفۡلَنا َمنۡ  َوَ� تُِطعۡ  َيا

َ
ٰ  �ََّبعَ َوٱ رِنَاَعن ذِكۡ  قَۡلَبُهۥ أ  هُ َهَوٮ

ۡمُرهُۥ َوَ�نَ 
َ
 .]۲۸[الکھف:  ﴾٢٨افُُرطٗ  أ

  شیایبا استمرار بر ن »نندک یاد می  و شام  صبح  پروردگار خود را به  هک یسانکو با «
  بشیحب  به  سبحان  یخدا » نک  شهیپ  ییبایکش«روز   ا در دو طرفی،  اوقات  ودعا در تمام

د گرداند یدار ومقی، پا ھماوا، ھمراه  مؤمنان  یفقرا  خود را با گروه  هکدھد  یدستور م
فقط   شانیدعا و  از عبادت  هکھستند   یگروھ  شانی: ا یعنی »خواھند یاو را م  یخشنود«

  : از آن یعنی »درنگذرد  از آنان  چشمانت  هکد یو با«ھستند   یتعال  حق  یخشنود  خواھان
.  یگرد  مشغول  نتیو ز  تکشو  از صاحبان  رشانیغ  ر تا بهیبرمگ  چشم  مؤمن  یفقرا

:  یعنی »ایدن  یزندگ  شیآرا  هک« ر ننگرندیرا حق  شانیا  : چشمانت است  نیا  یمعن  یقول به
  هک  سک  و از آن  یرا بخواھ«ا یدن  و تجمل  نتیا زی،  هیو سرما  شرف  با اھل  ینیھمنش

  نیھمانند ا »مبر  فرمان«  برآن  دنیوبکبا مھر  » میا ساخته  اد خود غافلیرا از   دلش
  مجلسخواستند تا فقرا را از  ص خدا  بودند و از رسول  ا مشغولیدن  به  هک  یگروھ

خود   و ھوس  یاز ھو«  هکھستند   یسانک  ھمان  نانیا  هک  بدان »و«دور گرداند   شیخو
و «اند  دهید برگزیرا بر توح  ک، شر نیاند وبنابرا داده  حیترج  را بر حق  و آن » ردهک  یرویپ

از:   است  ط عبارتی، تفر ط استیفرطا: از تفر » است  بر از حد گذشتن  ارشک  اساس
 . جھالت  سبب  به  یدر امر و  یوتاھکو أ خدا  حق  ردنک  عیضا

  بن نهییـ ع  القلوب مؤلفه د:یگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  یفارس  سلمان
ا یو گفتند:   آمده ص خدا  ـ نزد رسول  شان و منسوبان  حابس  بن و اقرع  حصن
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بد   یو بو  گروه  نید و اینیبنش  صدر مجلساگر شما در   هک  است  نیا  قتیحق !للها رسول
  یمسعود و فقرا ، ابوذر، عبدالله بن سلمان  د ـ منظورشانیرا از ما دور ساز  شانیھا جبه

  بر تنشان  یگر لباسید  نیداشتند وجز ا  بر تن  یا نهیپشم  ییھا جبه  هکبودند   مسلمان
  هکبود   ؛ ھمان میریگ یمواعظ را م و  امکو از شما اح  مینینش یشما م  نبود ـ ما در مجلس

وِ�َ  تُۡل ٱوَ ﴿ : هیآ
ُ
ٰلِِمَ� نَاًرا﴿ تا ]۲۷[الکھف:  ﴾َمآ أ ۡ�تَۡدنَا لِل�َّ

َ
  نیشد و ا  نازل ]۲۹[الکھف:  ﴾إِ�َّآ أ

بعد از   درنگ یب ص خدا  رسول  د نمود. پسیتھد  دوزخ  را به  منش  بزرگ  شگانیپ  اشراف
پرداختند تا   مسلمان  یاز فقرا  گروه  نیا  یجو و  جست  برخاستند و به  هیآ  نیا  نزول

  ییبر خدا  شیستا« فرمودند:  افتند پسی أ رخداکذ  را در آخر مسجد مشغول  شانیا
  یداد. ا  فرمان  از امتم  یبا مردان  نفسم  ردنک  حبس مرا به  هک راند تا آنیمرا نم  هک

 ». با شماست  من مرگ و   یزندگ ! مسلمان  یفقرا

ّ�ُِ�ۡمۖ  قُّ �َۡ ٱَوقُِل ﴿ ۚ  َشآءَ  َوَمن فَۡلُيۡؤِمن َشآءَ  َ�َمن ِمن رَّ ٓ  فَۡلَيۡ�ُفۡر ۡ�تَۡدنَا إِ�َّا
َ
ٰلِِم�َ  أ  لِل�َّ

َحاَط  نَاًرا
َ
ۚ  بِِهمۡ  أ ادُِ�َها ْ  �ن ُ�َ ْ  �َۡسَتغِيُثوا ۡ َكٱ بَِمآءٖ  ُ�َغاثُوا ۡ ٱ وِي�َشۡ  ُمۡهلِ ل ۚ ل اُب ٱ َس بِئۡ  وُُجوهَ َ  ل�َّ
 ٓ  .]۲۹[الکھف:  ﴾٢٩ُمۡرَ�َفًقا َءۡت وََسا

  نه » است  دهیرس  پروردگارتان  یاز سو  حق«  شهیبارپکاست  غافل  گروه  نیا  به »و بگو«
را از   حق  نید  نیا  : من یعنیباشد.   نکمم  یرییو تغ  لیتبد  تا در آن  یر ویغ  یاز سو

  هکھر  پس«  ام آورده أ للها  یرا فقط ازسو  آن  هکبل  ام اوردهیشما ن  ینزد خود برا

بخواھد   هکو ھر« باشد یامر م  و مراد از آن  است  ئتیلفظ، لفظ مش »آورد  مانیبخواھد ا

  هک  یمادام  یعنیباشد.  یم  خبر دادن  و مراد از آن  است  ئتیلفظ، لفظ مش »افر شودک
  ند و جز بهک ینم  بر خود ستم شود، جز یم  افر و گمراهک  هک یسک  پس  است  نیھم  حق

  فر بهک  هک  یسانک  ی: برا یعنی » ستمگران  یما برا  گمان یب«شود  ینم  خود گمراه  انیز
  هک  میا ردهک  آماده«را   بزرگ » یآتش«اند  ردهک  انتخاب را  امبرانشیار پکو ان أل  یخدا

  . پس است  از قماش  شده  ساخته  : خانه سرادق »ردیگ یرا در برم  آنان  شیھا سراپرده
در   هکبر ھر  هک  ردهک  هیتشب  یا سراپرده  ند، بهک یم  احاطه  آنان  به  هکرا   یآتش  مهیرک هیآ

  یادرسیو فر »نندکاد یو اگر فر«رد یگ یم ند و او را دربرک یم  احاطه ، است  آن  درون
  داد آنان  به  مانند فلز گداخته  یآب  دنینوشان  به«دھد   نجاتشان  آتش  یند تا ازگرمایجو
؛ مانند  نیزم  شود از معادن  گداخته  آتش  به  هک  است  یزی: ھر چ مھل »شود  دهیرس

 »ندک یم  انیھا را بر چھره  هک«  است  روغن  ، رسوب : مھل یقول . به و سرب  مس ، آھن
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بد   و چه«  آنان  نوشابه  نیا » است  یا یدنیبد آشام  چه ! هو«  شیخو  یداغ  سبب به
  به و در آن  را دربر گرفته  خود آن  یراحت  یبرا  آنان  هک  یدوزخ  نیا » است  یآرامگاھ

 . آنھاست  یو استھزا  مکتھ  ، از باب دوزخ  یبرا»  آرامگاه«ر یپردازند!! تعب یم  استراحت
ھا،  یکخورا ، مانند نفس  یو ھو  ، مقامات مناصب  هک  یسانک  به  است  یدار باشیب  هیآ  نیا

 دھند. یم  حیترج  خداوند متعال  ھا را بر طاعت یاز برخوردار  ر آنیھا و غ نوشابه

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ٰ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ جۡ  لَِ�ِٰت ل�َّ
َ
ۡحَسنَ  َمنۡ  رَ إِنَّا َ� نُِضيُع أ

َ
ْوَ�ٰٓ  ٣٠َ�َمً�  أ

ُ
 �َِك أ

ُٰت  لَُهمۡ   ٱ َ�ۡتِِهمُ  مِن َ�ۡرِي َعۡدنٖ  َج�َّ
َ
َساوِرَ  مِنۡ  �ِيَها نَ ُ�َلَّوۡ  نَۡ�ٰرُ ۡ�

َ
 َوَ�ۡلبَُسونَ  ذََهبٖ  ِمن أ

� �َِيابًا قٖ  ُسنُدٖس  ّمِن ُخۡ�ٗ تَِّ�  �ۡستَۡ�َ  ٱ َ�َ  �ِيَها �َ  ِٔمُّ
َ
 وََحُسنَۡت  �ََّواُب ٱ مَ نِعۡ  َرآ�ِِك� ۡ�

 .]۳۱-۳۰[الکھف:  ﴾٣١اقٗ ُمۡرَ�فَ 
را   بختانکین  نجا حالیرد، در اکر کروز را ذ هیس  بدبختان  حال  یتعال  حق  هک بعد از آن

بدانند  »اند ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هک  یسانک  گمان یب«د: یفرما یو م  ردهک  انیب
  هکآنانند «.  در آخرت » مینک ینم  عی، ضا است  ردهک  یارکوکین  هکرا   یسک  نا ما پاداشیقی«  هک

  شانی: ا یعنی،  است  یشگیھم  اقامت : عدن »دارد  اختصاص  شانیا  به  عدن  یھا بھشت
ر یھا و از ز ر غرفهی: از ز یعنی » شان فرودست از«ھا ماندگارند  بھشت  در آن  الدوام یعل

 »شوند یم  از طال آراسته  ییبندھا دست، در آنجا با  است یبارھا جاریجو«بوستانھا   آن  درختان
در   هک  استیدر دن  و زنان  شاھان  نتیز  نیشود و ا یم  نھاده بر بازو  هک  است  ینتیسوار: ز
  آمده س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثیشوند. در حد یم  آراسته  آن  ز بهین  مردان  بھشت

وضو   آب  هکرسد  یم  ییتا جا  در بھشت  ور مؤمنیز« فرمودند: ص خدا  رسول  هک  است
و   کناز  شمی: ابر سندس »پوشند یم  و استبرق  سبز از سندس  یھا و جامه«». رسد یم  آن به

  نیرا ایز  ساخت  سبز را مخصوص  نامند. رنگ یبا میرا د  آن  هک  ستبر است  شمی: ابر استبرق
  ا بهدیجد»  الوان«  علم  هک چنان . رنگھاست  نیوترکیو ن  سازگار است  با چشم  رنگ

 »زنند یم  هیکھا ت درآنجا بر تخت«  است  برده  یپ  رنگ  نیز ایانگ  ار اعجابیبس  اتیخصوص
قراردارد   و راحت  نرم  ییرھایدر آنجا سر ایھا قرار دارد،  کھا و تش بر آنھا پرده  هک  ییھا تخت

 أ خداوند  هک  یپاداش  نیا»  است  یپاداش  کین«د نیآرا یم  آن  را به  عروس  و حجله  خانه  هک
 رھا.یاھا و سرکمت  نیا » است  یگاھ هیکو تکیون«  است  آنھا داده  به

َثٗ�  ۡب ۡ�ِ ۞َوٱ﴿ َحِدهَِما َجَعۡلَنا رَُّجلَۡ�ِ  لَُهم مَّ
َ
ۡعَ�ٰبٖ  ِمنۡ  َجنَّتَۡ�ِ  ِ�

َ
 بَِنۡخلٖ  وََحَفۡفَ�ُٰهَما أ

 .]۳۲[الکھف:  ﴾٣٢َزرٗۡ�  َنُهَمابَيۡ  وََجَعۡلَنا
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  آن  یھا شیا و آرایدن  به  هک یسانک  ی: برا یعنی »دو مرد را  بزن  یمثل  آنان  یو برا«
  بزن  دو مرد را مثل  ند، آنینما یم  حقارت  با فقرا احساس  ینینند و از ھمنشک یفخر م

از   دوباغ«افر بود ک  هک »آنھااز   یکی  به  هک«افر بود؛ ک  یگریو د  از آنھا مؤمن  یکی  هک
 خرما  را با درختان  دو باغ  آن  رامونیو پ  میداد«  و گوناگون  متنوع »انگور  درختان
و «  میاندیخرما را رو  درختان  جوانب  از تمام  دو باغ  : بر گرداگرد آن یعنی » میپوشاند

  افزود. به یم  آن  یو غنا  بھجتو   بر رونق  هک » میقرار داد  یشتزارک«  باغ »دو  آن  انیم
  دو برادر از مردم گر: آنھاید  یقول  بودند. به  لیاسرائ یدو مرد، دو برادر از بن  : آن یقول

  نام  به  یگریافر بود ودک  هکاسود   نام  به  یکیبودند؛   مخزوم  یبن  لهیو از قب  هکم
 بود.  مؤمن  هک  سلمه یاب

تَۡ�ِ �َۡ ٱ تَاِ�ۡ ﴿ ُ�لََها َءاتَۡت  نَّ
ُ
ۚ  ٗٔ َشۡ�  ّمِۡنهُ  َ�ۡظلِم َولَمۡ  أ ۡرنَا ا  ﴾٣٣�َهرٗ �َ  ِخَ�ٰلَُهَما َوفَجَّ

 .]۳۳[الکھف: 
و « و ثمر وباروبر خود را  محصول  یعنیلھا: کا »خود را داد  لکا  دو باغ  نیاز ا  کیھر «

را یشود ز یم  ر باغھا مشاھدهیعادتا در سا  هک  آنچه  برخالف »ردکن  مک  چیھ  از محصول
  یباریدو جو  آن انیو م«دھند  یم  مک  وهیگر مید  ار و سالیبس  وهیم  سال  کیباغھا غالبا 

 ند.ک  یاریرا آب  دو باغ  آن  انقطاع  یتا دائما و ب » میبود  ردهک  روان

۠  ۥٓ َوُهَو ُ�َاوُِرهُ  لَِ�ِٰحبِهِۦ َ�َقاَل  َ�َمرٞ  ۥَوَ�َن َ�ُ ﴿ نَا
َ
�  ُ�َ�ۡ

َ
َعزُّ  َماٗ�  مِنَك  أ

َ
 ﴾٣٤َ�َفٗر� َوأ

 .]۳۴[الکھف: 
دو   آن  : صاحب یعنی »بود  فراوان  وهیم«  دو باغ  آن  صاحب  ی: برا یعنی »او  یو برا«

ھا  وهیم  ر انواعیسا و  میگر از زر و سید  یھا بھره  انگور و خرما، صاحب  یھا وهیبجز م  باغ
 » قشیرف  به  پس«  است  از طال و نقره  و ثروت  مالنجا ی: مراد از ثمر در ا یقول ز بود. بهین
با او   هک  ی: در حال یعنی »ردک یم وگو با او گفت  هک یدرحال  گفت«  برادر مؤمنش  : به یعنی

  اعتبار حشم  و به  شیب  از تو در مال من«؛  فروخت یو بر او فخر م  داشت  یلفظ  جدال
را یز  ترم رومندتر و موفقین  میھا خواسته  و در تحققت  به  نسبت  : من یعنی » رومندترمین

او را ـ   و ثروتش  مال  هکبود   سان نی. بد رمیگ یم  خدمت  را به  یاریبس  و حشم  خدم  من
فخر   هک  است  یبود. گفتن  دهیشانکبر و غرور ک  ـ به  یگرید دار مغرور هیھمانند ھر سرما

،  و پول  بر ثروت  هیکبا ت  گرانیبر د  یمنش یا و برتریدن  به  شدن غره ، هیسرما  به  دنیورز
باشد ـ   ردهک  رحم  برآنان أل  یخدا  هک یسانک؛ مگر  است  توانگران  یدائم و وضع  حال
 . یحال  نیاز چن أ بر خداوند  پناه
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َۡفِسهِۦ َوُهَو َظالِمٞ  ۥَوَدَخَل َجنََّتهُ ﴿ ِ�ّ  ٓ ُظنُّ  قَاَل َما
َ
ن أ

َ
بَدٗ  َ�ِٰذهِۦٓ  تَبِيدَ  أ

َ
 .]۳۵[الکھف:  ﴾٣٥ا�

  هک  ھدف  نیبر با اکمغرور و مت  شخص  ند: آنیگو یم  مفسران »شد  باغش  و داخل«
  واو را به  را گرفت  یو  شد، دستکخود ب  برادر مسلمان  رخ  خود را به  نتکو م  ثروت

داد  یم  نشان  یو را به  آن  یھا ییبایو ز  بید و عجایگردان یم  برد، او را در آن  شیخو  باغ
افر ک  آن » گفت«  شیخو  یو خودنگر  فر و عجبکبا  »ار بودکخود ستم  او به  هک یدرحال«

  باغ » نیھرگز ا  هک  نمک ینم  گمان«  نیقی  و ضعف  عقل  ، قلت أمل  ، طول از فرط غفلت
 ».نابود شود«

﴿ ٓ ُظنُّ  َوَما
َ
اَعةَ ٱ أ ٓ  لسَّ دِدتُّ  َولَ�ِن �َِمةٗ قَا ِجَدنَّ  َرّ�ِ  إَِ�ٰ  رُّ

َ
�َ �  ﴾٣٦ُمنَقلَٗبا ّمِنَۡها َخۡ�ٗ

 .]۳۶[الکھف: 
  ز گشتهیر رستاخک، او من بیترت  نیا  به »برپا شود  امتیق  هک  نمک ینم  و گمان«

  یسو به  و اگر ھم«خبر داد   امتیق  ییا و برپایدن  یفنا  فر خود بهکرا از   وبرادرش

  هک او پنداشت » افتی  خواھم  را در بازگشت  نی، قطعا بھتر از ا شوم  بازگردانده  پروردگارم
باز   متعال پروردگار  یسو دارد ـ به  دهیعق  قشیرف  هک ر ـ چنانیو تقد  فرض به  اگر ھم
  سخن  نیاو ا  البته را خواھد داد.  باغ  نیبھتر از ا  او در آخرت  شود، پروردگار به  گردانده

  رامکوثروتمند و مورد ا  یا غنیدر دن  : چون یعنی،  بر حاضر گفت  بیغا  اسیق  یاز رورا 
  هک  ستین  یکبود. ش  خواھم  نیچن نیز این  در آخرت  پس  ھستم  و اعزاز خداوند متعال

و نھاد او و   ارھا و ضوابط در ذھنیمع  ختنیر  ھم  انگر بهینما  لیو تحل  برداشت  گونه نیا
ن یبود و ا  شده  رهیچ  یبر و  یثروتمند بر اثر  هکبود   یا یاز فرط غرور و بدمست  یناش

 بود.  سبحان  یخدا  از جانب  شیبرا  یخود استدراج

َ�َفرۡ  ۥٓ َوُهَو ُ�َاوُِرهُ  ۥَصاِحُبهُ  ۥقَاَل َ�ُ ﴿
َ
ِيبِٱ َت أ  ُ�مَّ  �ُّۡطَفةٖ  ِمن ُ�مَّ  َخلََقَك مِن تَُراٖب  �َّ

ٮَٰك   .]۳۷[الکھف:  ﴾٣٧رَُجٗ�  َسوَّ
  هک  یسک  آن  ا بهیرد: آک یوگو م با او گفت  هک  یاو در حال«  مؤمن » قیاو رف  به  گفت«

  د و او اصلیآفر  کرا از خا ÷  آدم  پدرت  هکاز آنجا  » یافر شدکد، یآفر  کتورا از خا
در  تو را  گاه آن«  یمن  از آب  است  عبارت  هک »دیآفر  از نطفه  سپس«  و سرمنشأ توست

و   اعتدال  را به  وجودت  یو اعضا  دهیگردان  نهینر  یتو را انسان »در آورد؟  یمرد  أتیھ
دگار یآفر  بزرگ  نیا  ا بهید؟ آیرسان  مالکا  هیپا  را به  و وجودت  آراست  تمام  یبرابر

 ؟. یافر شدک  شیخو
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  ییابتدا  نشیبر آفر  هک  یرا ذاتیدارد ز  اشاره  بعد از مرگ  ختنیبرانگ  ا بهحیتلو  هیآ  نیا
 . ز تواناستین  دهیآفر  مجدد آن  یاینا بر احیقیقادر باشد، 

﴿ ٰ َّ� ۠ ُ ٱ ُهوَ  ِكنَّا ۡ�ِكُ  َرّ�ِ َوَ�ٓ  �َّ
ُ
ٓ  أ َحٗدا بَِرّ�ِ

َ
 .]۳۸[الکھف:  ﴾٣٨أ

 » پروردگار من خدا،  اوست«  هک  اعتقاد دارم » من  نکیل«افزود:   یو  برادر مؤمن  سپس
و «  او معترفم  ییخدا و به  شناسم یم  را خوب  شیخو  نعمت  یتو ول  برخالف  : من یعنی

 . یدیگردان  کیتوشر  هک چنان » سازم ینم  کیرا با پروردگار خود شر  سک  چیھ

ُ ٱ َشآءَ  َما قُلَۡت  َجنََّتَك  َدَخۡلَت  إِذۡ  َ�ٓ َولَوۡ ﴿ َّ�  ِ  ب
ِۚ ٱَ� قُوَّةَ إِ�َّ َّ�  ۠ نَا

َ
قَلَّ  إِن تََرِن �

َ
 ِمنَك  أ

ا َماٗ�  ٓ  َ�َعَ�ٰ  ٣٩َوَوَ�ٗ ن َرّ�ِ
َ
� يُۡؤ�َِ�ِ  أ ٓ ٱ ّمِنَ  ُحۡسَباٗ�ا َعلَۡيَها َوُ�ۡرِسَل  َجنَّتَِك  ّمِن َخۡ�ٗ َما  ءِ لسَّ

 .]۴۰-۳۹[الکھف:  ﴾٤٠َزلًَقا اَصعِيدٗ  بِحَ َ�ُتۡص 
  به  شدن وارد  : چرا در ھنگام یعنی »للهماشاءا  ی، چرا نگفت یشد  وارد باغت  و چون«
  گفت  آن  یرا برا  سخن  نی. ا» است  یشدن  باشد، ھمان  خواسته للها  آنچه« : ینگفت  باغت

  دهی، آفر است  در آن  و ھر چه  باغ  آن  هکزد یبرانگ  قتیحق  نیبر ا  اعتراف  تا او را به
گذارد و اگر بخواھد  یم  یرا باق  د آناگر بخواھ  ؛ پس اوست  تیو در گرو مش أ خداوند

  تیمش  جز به  ییروین  چیھ : یعنی »هللاالباا ةالقو«:  یگرداند. و چرا نگفت یم  اش یفان

 . ستیخداوند ن
  یو  زد و بهیبرانگ  اش یعجز و ناتوان  به  تا او را بر اعتراف  گفت  آن  یرا برا  سخن  نیا

بر اثر   نه  است  بوده أ للها  یاری  جهی، فقط نت باغ  آن  یآباداندر   یو  قیتوف  هکبفھماند 
قرار دارد،   ونعمت  ییاز دارا  یو  در دست  هک  بر آنچه  سک  چیو ھ  یخود و  و قدرت  قوت

  صورت أ للها  تیمش ز جز بهیچ  چیشود و ھ یتوانا و مسلط نم أ خدا  یاری  جز به
 س  یابوموس  به ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیرد. در حدیگ یخود نم  به  تحقق

  قوة وال  الحول  گنج  ؛ آن نمکن  ییراھنما  بھشت  یھا از گنج  یا تو را بر گنجیآ« فرمودند:

خداوند بر « : است  آمده س  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن».  است باهللا اال
  او بر آن  هکدارد  ینم  یا فرزند ـ ارزانی  مال ای  از خانواده  را ـ اعم  ینعمت  چیھ  یا بنده

  : در آن یعنی». ندیـ بب  ـ بجز مرگ  ی، آفت و در آن دی) بگوهللاال باة إال قو هللاماشاءا(  نعمت
،  جھت  نیباشد. از ا  دهیرس فرا  موعود آن  اجل  هک نیا دھد، جز ینم  یرو  یآفت  چیھ
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 د:ید بگویآمد، با  خوشش  ا فرزندانشی،  ا مالی،  از حال  سک ھر:«اند  گفته  سلف از  یبرخ

 ». باهللا الإ ةال قو هللاماشاءا«
 » ینیب یم متر از خودکو فرزند   مال  ثیاگر مرا از ح«افزود:   مؤمن  شخص  گاه  آن

و «  در آخرت ایا یدر دن »بدھد  من  تو به  بھتر از باغ  بسا پروردگارم چه  پس«  ستین  یکبا
؛  یقول . به است  نموده مقدر  باغ  را بر آن  آن  هک »بفرستد  از آسمان  یآفت«  باغت » بر آن

: بر اثر  یعنی »گردد  لیتبد  و لغزنده  اهیگ یب  ینیزم  تا به«  از صاعقه  است  : عبارت حسبان
و   یکاز خش  هکگردد   لیتبد  اهیگ یب  ینیزم  افر بهک  یتو  ، باغ صاعقه  ا آنی  آفت  آن

 بلغزد.  پاھا در آن  یاھیگ یب

وۡ ﴿
َ
 .]۴۱[الکھف:  ﴾٤١اَطلَبٗ  َ�ُۥ َتِطيعَ فَلَن �َسۡ  َغۡوٗر� َمآؤَُها يُۡصبِحَ  أ

  دست را به  آن  یتا ھرگز نتوان«  نیزم  در اعماق »شود  فرورفته«  باغت » آن  ا آبی«

 . یا لهیوس  چیو ھ  رنگین  چیھ  به » یآور

﴿ ِ ِحيَط بَِثَمرِه
ُ
ۡص  ۦَوأ

َ
ۡيهِ  ُ�َقلُِّب  َبحَ فَأ ٰ  َكفَّ َ�َ  ٓ نَفقَ  َما

َ
ٰ  َخاوِ�َةٌ  َوِ�َ  �ِيَها أ  ُعُروِشَها َ�َ

ۡ�ِكۡ  لَمۡ  َ�ٰلَۡيتَِ�  َوَ�ُقوُل 
ُ
ٓ  أ َحٗدا بَِرّ�ِ

َ
 .]۴۲[الکھف:  ﴾٤٢أ

زد   بر باغش  یآسمان  ، آفت : سرانجام یعنی »شد  ردهک  او احاطه  یھا وهیو بر م«
بر   دست هکشد   چنان  پس«د یاو برسد، رس  د بهیبا  رد و آنچهکرا نابود   باغش  یھا وهیوم

  برآنچه«زد  یم  را برھم  شی، دستھا و حسرت  و اندوه  : از افسوس یعنی »دیمال یم  دست
و   نهیھز  باغ  آن  یدھ مانسا و  یدر آبادان  هک  ی: بر اموال یعنی »بود  ردهک  خرج  باغ  در آن
  ییھا : ستون یعنی »بود  فروافتاده خود  یبر داربستھا  باغ  آن  هک یدرحال«بود   ردهک  صرف

  یھا یھا و آباد وارھا و سقفیا دیبود   ختهیافگنند، فرور یم  انگور را بر آن  یھا کتا  هک
با پروردگار   اشک  ی: ا گفت یم«  و حسرت  اندوه با »و«بود   ختهیگر فرو ریھمد  یبررو  آن

  هکرد کد، آرزو یرا د  باغش  رفتن بر باد  چون  پس » گرفتم ینم  کیرا شر  سک  چیخود ھ
  سالمت  به  یاز نابود  آورد تا باغش ینم  کیشر  سبحان  یز را باخدایچ  چیھ  اشک
 . گفت  کاز شر  قصد توبه  را به  سخن نیا ایماند.  یم

ُۥ تَُ�ن َولَمۡ ﴿ ونَُهۥ فَِئةٞ  �َّ ِ ٱِمن ُدوِن  يَنُ�ُ ا �َّ  .]۴۳[الکھف:  ﴾٤٣َوَما َ�َن ُمنتَِ�ً
  : آن یعنی »دھند  یاریاو را در برابر خداوند   هکنبود   یگروھ  چیاو ھ  یو برا«

  شیبرا  یارک  چیرد، ھک یآنھا افتخار م  به  او در گذشته  هک  یارانکخدمت و  سانک
» نبود  رندهیگ و خود انتقام«ردند کن  حالش  به  یسود  چیو ھ  نتوانسته  داده  انجام
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  باغش  ساختن نابود  سبب  به أ للهاز ا  هک  نداشت  یو قدرت  توان : خود ھم یعنی
 رد.یبگ  انتقام

ۡ ٱُهَنالَِك ﴿ ِ  َوَ�َٰيةُ ل � �َۡ ٱِ�َّ  .]۴۴[الکھف:  ﴾٤٤ُ�ۡقٗبا وََخۡ�ٌ  ثََواٗبا ُهَو َخۡ�ٞ  ّقِ
  ، نصرت موقف  : در آن یعنی »دارد  تعلق  خداوند حق  به  تیدر آنجا فقط وال«

بر   ییروین  چیو ھ  سک چیو جز او ھ  است  سبحان  یخدا  فقط از آن  یارسازکو
  ازآنفقط   تیمکو حا  ، سلطه امتی: در روز ق است  نیا  یا معنی.  ستیتوانا ن  یارسازک نیا

اوبھتر «ند ک ینم  شکشمک  شکدر مل  یو روز با  در آن  سک  چیو ھ  است  یتعال  حق

او  : یعنی » از نظر فرجام  و او بھتر است«  دوستانش  به  دادن » پاداش  از جھت  است
 باشد. یم  دوستانش  به  یفرجام کین  بخشنده  نیبھتر
مغرور  : هک نیا  ؛ از جمله ھاست خرد عبرت  اھل  یبرا  داستان  نیدر ا  هک  د دانستیبا
 انجامد. یفر مک  ا بهیدن  یزندگ  یشھایآرا  به  شدن

َثَل  ۡب ۡ�ِ ٱوَ ﴿ �ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱلَُهم مَّ ٓ  َيا�ُّ نَزۡلَ�ٰهُ  ءٍ َكَما
َ
ٓ ٱ مِنَ  أ َما َ�َباُت  ۦبِهِ  َتلََط خۡ ٱفَ  ءِ لسَّ

 ٱ
َ
ۡص  �ِض ۡ�

َ
ٰ ٱ تَۡذُروهُ  َهِشيٗما َبحَ فَأ ُ ٱَوَ�َن  ُحۗ لّرَِ� َّ�  ٰ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ ۡقَتِدًرا َ�ۡ  .]۴۵[الکھف:  ﴾٤٥مُّ

 و  ییبایدر ز  هک  بزن  یمثل  آنان  ی: برا یعنی » بزن  ا را مثلیدن  یزندگ  آنان  یو برا«
ا یدن  یزندگان » هک«دارد؛   ا شباھتیدن  یزندگان  به  شیخو  زود ھنگام  و زوال  طراوت

 » ختیدرآم  با ھم  نیزم  اهیگ  ؛ سپس میفروفرستاد  را از آسمان  آن  هک  است  یمانند آب«
رشد   آب  سبب  ختند وبهیدر آم  با ھم  اھانیفرود آمد، گ  نیزم  اھانیبر گ  آب  : چون یعنی
  چنان«  اهیگ  آن »ارکآخر   پس«دند یگرد  دهیو رس  پخته  هکار شدند تا بدانجا یو بس  ردهک

  اهیگ  گر از آنیو د  نینار زمکو  در گوشه »ردندک  اش ندهکبادھا پرا  هکشد   ستهکش  درھم
  نیچن نی: ا یعنی.  خود برگشت  اول  حال  ھمان  به  نیزم  هک یطور نماند، به  یاثر  چیھ

  به  یمنتھ  آن  و سرانجام  ستین  ییبقا  چیھ  آن  یبرا  هکا؛ یدن  یزندگ  و وضع  حال  است
گرداند  یم  یند، فانک یجاد میا » تواناست زیبر ھر چ  و خدا ھمواره«  است  یو نابود  زوال

 . ستیعاجز ن  یارک  چیو از ھ

ۡ ٱ﴿ �ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱزِ�َنُة  ُنونَ ۡ�َ ٱوَ  َماُل ل ُّ� ۖ ٰ ٱ َ�ٰقَِ�ُٰت لۡ ٱوَ  َيا  وََخۡ�ٌ  ثََواٗبا َرّ�َِك  ِعندَ  َخۡ�ٌ  لَِ�ُٰت ل�َّ
َمٗ� 

َ
 .]۴۶[الکھف:  ﴾٤٦أ

رد یگ یم  و رونق  آنھا رنگ  ا بهیدن  یزندگان  هک »ندیایدن  یور زندگانیز  و فرزندان  مال«
  ینفع  آخرت در  هکستند ین  یزینشوند، چ  ار گرفتهک  به  یالھ  یدر رضا  چنانچه  پس
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  هک  یعبادات و  ماندگار و طاعات  یھا یکی: ن یعنی » الصالحات  اتیو باق«برسانند 
نھا ھستند ی، ا یبدن  و چه  یمال  ر؛ چهیخ  اعمال  دھند و ھمه یم  ا انجامیدر دن  مسلمانان

محفوظ  أ نزد خدا هکاند  یالصالحات  اتیباق  ھمان  یعنی،  ستهیماندگار شا  اعمال  هک
  یھا و برا شیآرا  از آن »بھترند از نظر پاداش   نزد پروردگارت«نھا یا ! یمانند، آر یم

  اتی: باق یعنی »ز بھترندید نیام و از نظر«دربر دارند   یشتریب  خود منفعت  صاحبان
دوزند  یم  چشم  آن  به  و فرزندان  اموال  صاحبان  هک  ییزھایاز چ  الصالحات

ماندگارند،   یتعال  حق نیراست  وعده  بر اساس  الصالحات  اتیرا باقیترند ز دبخشیام
 باشند. یم  هیپا یو ب  نیا دروغثرکا  یدما  یدھایام  هک یدرحال

  است  آمده س  ید خدریسع یاز اب  حبان احمد و ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  آوردن  دست به  یدر پ« فرمودند:  اصحاب  به ص خدا  رسول  هک

اند   الصالحات  اتیباق  ییزھایچ  دند: چهیپرس  د. اصحابیباش  یاریبس  الصالحات  اتیباق

 ».هللاال باا قوة وال  و الحولد ی، تحم حی، تسب لیر، تھلیبکت  فرمودند: گفتن ؟للها ا رسولی

ُ  مَ َوَ�وۡ ﴿  ٱَوتََرى  َباَل �ِۡ ٱ �َُسّ�ِ
َ
َ�ُٰهمۡ  بَارِزَةٗ  �َض ۡ� َحٗدا ِمۡنُهمۡ  ُ�َغادِرۡ  فَلَمۡ  وََحَ�ۡ

َ
 ﴾٤٧أ

 .]۴۷[الکھف: 

را   امتیق  یھا از منظره  یمنظردھد تا  یدستور م  امبرشیپ  به أ خداوند  سپس
 » مینک  ھا را روان وهک  هکرا   یروز«  نکاد ی »و«د: ینما  یادآوریا یدن  عاشقان  به

در   تکحر  آنھا و به  نکآنھا از اما  ساختن و دور  ندنکاز بر  ھا؛ عبارت وهک  ساختن  روان
  هک چنان  است  امتیق در روز  واقعه  نی. ا ابرھاست  درآوردن  تکحر  آنھا ھمانند به  آوردن

آنھا را در روز   بگو: پروردگارم پرسند، یھا م وهک  : (و از تو درباره است  آمده  یگرید  هیدر آ
  یا یجکدر آنھا   رد، نهکھموار خواھد  و  آنھا را پھن  سپس  ز خواھد ساختیزریر  امتیق
بروز  » ینیب یم  را بارز شده  نیو زم« ».۱۰۵ـ  ۱۰۷/  طه) « یا یناھموار  و نه  ینیب یم

 وهکپوشانند، مانند  یرا م  آن  هک  است ییزھایچ  رفتن  نیو از ب  آن  گشتن ارک؛ آش نیزم
را بعد از   قیخال  : تمام یعنی » میآور یم را گرد  و آنان«ھا  و ساختمان  ھا، درختان

را   از آنان  سک  چیھ  پس«  میآور یمحشر گرد م  موقف  یسو جا به  از ھمه  شان ختنیبرانگ
 . میآور یآنجا گرد م  یسو به او را  هک نیمگر ا » میفرو نگذار

﴿ ٰ َ�َ ْ ا َرّ�َِك  وَُعرُِضوا َل  َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ  َكَما ِجۡئُتُمونَا لََّقدۡ  َصّفٗ وَّ
َ
ِۢۚ� أ ة لَّن زََ�ۡمُتمۡ  بَۡل  َمرَّ

َ
� 

َۡعَل  وِۡعٗدا لَُ�م �َّ  .]۴۸[الکھف:  ﴾٤٨مَّ
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  نزد حق  صف  به  : ھمه یعنی »شوند یم  عرضه  بر پروردگارت  صف  به  آنان و«
 بار  نینخست  هک  گونه ھمان  یراست  به«د: یفرما یآنھا م  به  شوند پس یم  ردهکحاضر   یتعال

در   هک چنان »دیآمد ما  سوی به«  انیو عر  لخت  و بدن  برھنه  یبا پا » میبود  دهیشما را آفر
،  برھنه  یبا پا  امتیدر روز ق  مردم« : است  آمده ل  عائشه  تیروا  به  فیشر  ثیحد

 !للها ا رسولی؛  د: گفتمیگو یم ل  عائشه». شوند یحشر م  ختنه  و بدون  انیعر  بدن
تر از  کتر و ھولنا ار سختک«نگرند؟ فرمودند:  یگر مید کی  یسو به  ھمه  و زنان  مردان

شما   یھرگز برا  هکد یپنداشت یم  هکبل«». گر بنگرندید  یبعض  یسو به  یبعض  هک  است  آن

د و یشو ینم  ختهیبرانگ  هکد یپندار بود  نیا بر ای: در دن یعنی » مینک ینممقرر   یگاھ  وعده
  یمورد بازپرس  شما را در برابر اعمالتان  آن در  هک  میدار یمقرر نم  یموعد شما  یبرا

 . میقرار دھ  ومجازات

ۡ ٱَ�َ�َى  ِكَ�ُٰب لۡ ٱَوُوِضَع ﴿ ا فِقِ�َ ُمشۡ  ُمۡجرِمِ�َ ل  َ�َٰذا َمالِ  َ�َٰوۡ�لََتَنا َو�َُقولُونَ  �ِيهِ  ِممَّ
ٓ  َكبِ�َةً  َوَ�  َ� ُ�َغادُِر َصغَِ�ةٗ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ۚ  إِ�َّ ۡحَصٮَٰها

َ
ْ  أ ْ  َما َووََجُدوا �ۗ  َعِملُوا  َ�ۡظلِمُ  َوَ�  َحاِ�ٗ

َحٗدا َر�َُّك 
َ
 .]۴۹[الکھف:  ﴾٤٩أ

 : یعنی.  است  اعمال  یھا ، نامه تابکمراد از  »شود یم  نھاده  انیدر م  تابکو «
  راستشان  در دست  بختانکین  ارنامهکشود؛  یم  نھاده  در دستشھرکس   ارنامهک
 ، است  در آن  را از آنچه  مجرمان  گاه آن«  چپشان  در دست  شگانیپ  شقاوت  ارنامهکو

  نامه  آن  دادن  لیتحو  یدر پ  هک  یرا از افتضاح  : مجرمان یعنی » ینیب یم  ترسان
 کمنایو ب  ، ھراسان کدردنا  ز از عذابیشود و ن یم  رشانیدامنگ  میعظ  جمع  درآن

را   یو بزرگ  کوچک  چیھ  هک  است  یا نامه  چه  نیبر ما، ا  یوا  یند: ایگو یو م«  ینیب یم 

  گناه  چیھ  نامه  نی: ا یعنی»  است  آورده  حساب  را به  آن  هک نی، جز ا فرونگذاشته
  آورده  و حساب  را در ضبط و ثبت  آن  هک نی، جز ا را فرو نگذاشته  یا رهیبکو  رهیصغ
  و از آنھا توبه  شده  رهیبک  گناھان  بکمرت  هک  است  یارانکدر مورد گنھ نیو ا

  هک یسانکابند. اما ی یم  اعمالشان  یھا ز در نامهیرا ن  رهیصغ  گناھان  نانیاند وا ردهکن
  از نامه  رهیصغ  گناھان  هکشوند  یم  اند، متوجه ردهکز یپرھ  رهیبک  از گناھان
  داللت  قتیحق  نیبر ا» نساء«  ) از سوره۳۱(  هیآ  هک چنان  است محو شده  اعمالشان

  : نوشته یعنی »ابندی یحاضر م«  یا از معاصیدر دن »بودند  ردهک  هک را  و آنچه«ند ک یم
از   ی: احد یعنی »ندک ینم  ستم  سک  چیھ  و پروردگار تو به«ابند ی یم  شده  و ثبت  شده
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  هک  یدھد و از پاداش یقرار نم  و مجازات  مورد مؤاخذه  گناه یب را  بندگانش
 اھد.ک ینم  است  آن  مستحق  طاعت  دھنده انجام

ْ سۡ ٱ لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  قُۡلَنا �ذۡ ﴿ ْ  َدمَ � ُجُدوا ٓ  فََسَجُدٓوا  َ�َفَسَق َ�نۡ  نِّ �ِۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  إِبۡلِيَس  إِ�َّ
ۡمرِ 

َ
َ�َتتَِّخُذونَهُ  َرّ�ِهِۦٓۗ  أ

َ
وۡ  ۥٓ َوُذّرِ�ََّتهُ  ۥأ

َ
ۢۚ� لَُ�مۡ  َوُهمۡ  ُدوِ�  ِمن ِ�َآءَ أ ٰلِِم�َ  بِۡئَس  َعُدوُّ  لِل�َّ

 .]۵۰[الکھف:  ﴾٥٠بََدٗ� 
 جز  ھمه  د پسینک  سجده  آدم  ی: برا میگفت  فرشتگان  به  هکرا   یھنگام  نکاد یو «

 »بود  او از جن«د یبار ورزکرد و استکابا   ردنک  را او از سجدهیز »ردندک  سجده  سیابل
از   پس« ». بشر است  اصل  آدم  هک بود چنان  جن  اصل  سیابل« د:یگو یم  یبصر  حسن

او و «  حال نیبا ا »ایآ«د یچیسر پ  یو  : از طاعت یعنی »پروردگار خود سرباز زد  فرمان
از  س یابل  هک ا بعد از آنیآ ! مردم  ی: ا یعنی »دیریگ یخود م  را دوستان  نسلش
خود   یدوست  را به  او و نسلش  د، باز ھمیچیسرپ  یالھ  د و از فرمانیابا ورز  ردنک سجده 

د و ینک یم اطاعت   من  اطاعت  یجا به  ، از او و نسلش جهیدر نت »؟ من  یجا به«د یریگ یم
  هکرا   یسک  چگونه : یعنی »ند؟یشما  آنھا دشمن  هک آن  و حال«د؟ یطلب یم  من  آنھا را بدل

  انیمترصد ز  وقت  وھمه  ز ھستیشما ن  دشمن  هکد بلیندار  یمنفعت  چیفقط از او ھ  نه
را   ییھا و نعمت  دهیآفر شما را  هکد یریگ یم  یسک  ، بدل شماست  به  زدن  و ضربه  زدن

  یبرا  ینیبد جانش  چه  طانیش« ؟ است  داشته  ید، بر شما ارزانیھست  در آنھا مستغرق  هک
پروردگار   مواالت  یجا  به  طانیش  و اطاعت  یو دوست  : مواالت یعنی » است  ارانکستم

 . است  یبد عوض  چه  ارانکستم  ی، برا سبحان

﴿ ٓ ا ۡشَهد�ُُّهمۡ  ۞مَّ
َ
َ�ٰ ٱ َخۡلقَ  أ  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ

َ
نُفِسِهمۡ  قَ َوَ� َخلۡ  �ِض ۡ�

َ
 ُمتَِّخذَ  ُكنُت  َوَما أ

ۡ ٱ  .]۵۱[الکھف:  ﴾٥١اَعُضدٗ  ّلِ�َ ُمضِ ل
حاضر   نیآسمانھا و زم  نشیآفر  در ھنگام«را   یو  و نسل  سی: ابل یعنی »را  آنان  من«

  لیدل  اند، به نبوده  من  یاکشر  ار عالمک  دادن  ر و سامانی: آنھا در تدب یعنی » بودم  ردهکن
  در ھنگام  و نه«  بودم  ردهکن حاضر  نیآسمانھا و زم  نشیآفر  را در ھنگام  آنان  من  هک نیا

  آنان  هکبل  ام نخواسته  یارکھم  آنان از  ھم  خودشان  نشیدر آفر  یحت»  خودشان  نشیآفر
اند.  شده  دهیآفر  من  زالیال  مطلقه  وقدرت  اراده  محض  ، به ر مخلوقاتیسا  ز ھمچونین

  نیا  به  انکمشر  هکچرا  است  درخشان دیمانند خورش  و استدالل  حجت  نیا  البته
  ستمین  آن  و من«بودند   ، مقر و معترف است اءیاش  ھمه  نندهیآفر أ خداوند  هک  قتیحق
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در امر   ھرگاه  پس » رمیار خود بگکمدد«را   افرانکای  نیاطی: ش یعنی »را  گمراھان  هک
 .د؟!یریگ یم  من  کیشر  را در پرستش  گر چرا آنانید اند، نبوده  ار منکمدد  نشیآفر

 در  ژهیعصرھا و بو  در ھمه« د:یگو یم»  االساس« ریدر تفس /  یدحویسع  خیش
 ، از انسان  شیدایو پ  یھست  شیدایپ  اصل  رامونیغلط پ  یھا هینظر  عصر ما، رواج

 ».اند شده  نقض  یاز نظر علم  ھا ھمه هینظر  نیاند و ا بشر بوده  یگمراھ  اسباب  نیمھمتر

ْ  َ�ُقوُل  مَ َوَ�وۡ ﴿ َ�ٓءِيَ  نَاُدوا ِينَ ٱ ُ�َ ْ  فَلَمۡ  فََدَعوُۡهمۡ  ُتمۡ زََ�مۡ  �َّ  بَۡيَنُهم َناوََجَعلۡ  لَُهمۡ  �َۡسَتِجيُبوا
ۡو�ِٗقا   هکرا   ییآنھا« ! انکمشر  یا »دیگو یخدا م  هکرا   یروز«  نکاد ی »و«.]۵۲[الکھف:  ﴾٥٢مَّ

شما   یرسانند و برا یم  یشما نفع  به  هکد یپندار بود  نیو بر ا» دیپنداشت یم  من  انکیشر
  است  امتیدر روز ق  خطاب  نیا »دیندا دھ«ر آنھا را یو غ  از بتان  نند ـ اعمک یم شفاعت 

:  موبق » میا داده قرار  یموبق  شان انیندھند و ما م  آنان  به  یپاسخ  ید ولآنھا را بخوانن  پس«
  به  یکیاندازد تا  یم  ییجدا  انشانیم  آن  لهیوس به  خداوند متعال  هک  است  یقیعم  یواد

 . است  هکو مھل  : ورطه مراد از موبق  نرسد پس  یگرید

ۡ ٱَورََءا ﴿ ْ َ�َظنُّوٓ  �َّارَ ٱ ُمۡجرُِمونَ ل �َُّهم ا
َ
َواقُِعوَها � ْ َ�نۡ َ�ِ  َولَمۡ  مُّ [الکھف:  ﴾٥٣َمۡ�ِٗفا َهاُدوا

۵۳[. 
  گمان »خواھند افتاد  درآن  هکنند ک یم  نند و گمانیب یرا م  دوزخ  آتش  و مجرمان«

  دوزخ  به  هکدارند   نیقیدانند و  ی: م یعنی،  است  نیقیو   علم  یمعن  نجا بهیدرا
  به  هکابند ین  یزگاھیگر  : از دوزخ یعنی »ابندین  بازگشتن  ی، جا و از آن«افتند  یفروم

 برند.  پناه  آن  به  هکابند ین  یا پناھگاھیزند، یبگر  آن

ۡ�َنا َولََقدۡ ﴿ ِ َمَثٖل�  ُقۡرَءانِ لۡ ٱ َ�َٰذا ِ�  َ�َّ
�ۡ  �َ�ٰنُ ۡ�ِ ٱ َوَ�نَ  لِلنَّاِس ِمن ُ�ّ

َ
ءٖ  َ�َ أ ۡ�َ 

،  است  انکمشر  هیعل  حجت  برپاداشتن  مقام  هک  مقام  نیدر ا.]۵۴[الکھف:  ﴾٥٤َجَدٗ� 
  گوناگون  یراست  و به«آورد:  یاد می  به  قرآن  را با نزول  بر خلقش  شیخو  نعمت أل  یخدا

 » مردم  یبرا  قرآن  نیدر ا«  میردک  انیب  رار و گوناگونکت  به  یعنیصرفنا:  » میردک  انیب
مانند مثلھا  » یمثل  از ھرگونه«  آنان  و منفعت  مصلحت  تیرعا  یو برا  خاطر آنان : به یعنی

  ز جدلیاز ھر چ  شیب  انسان و«گر را ید  یھا و سوره  سوره  نیدر ا  ر شدهکذ  یو داستانھا

باشد،  یاز او متصور م  ردنک  جدل  هک  یموجودشتر از ھر یب  : انسان یعنی » است  شهیپ
  رسول  ی: شب  است  آمده س  طالب یاب بن یعل  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد است  شهیپ  جدل
نماز   ا شما دو تنیآ« دند و فرمودند:یوبک  و فاطمه  من  بر در اتاق ص خدا
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  ھرگاه  پس  است  یتعال  د حقیدر   مانیجانھا  گمان یب !للها ا رسولی:  گفتم» د؟یگزار ینم
از  ص خدا  ، رسول را گفتم  سخن  نیا  زد. چونیانگ یبرم  بخواھد، ما را از خواب  هک

بر   هک  دمیرفتند شن یم  هک یحال  در ھمان  یندادند ول  من  به  یدر بازگشتند وپاسخ  پشت

�َ�ٰنُ ٱَوَ�َن ﴿ ند:یگو یو م زنند یخود م  ران ءٖ َجَدٗ�  ۡ�ِ ۡ�َ َ�َ�ۡ
َ
 .]۵۴[الکھف:  ﴾أ

  راه  مودنیدر نپ  یقدر الھ  به  آوردن  : حجت هک نیند بر اک یم  داللت  فوق  ثیحد
 . ستین  ادب  به  ، مقرون مالک

ن يُؤۡ  �َّاَس ٱَوَما َمَنَع ﴿
َ
ْ أ ۡ ٱ َجآَءُهمُ  إِذۡ  ِمُنٓوا ْ َو�َسۡ  ُهَدىٰ ل ٓ  َر�َُّهمۡ  َتۡغفُِروا ن إِ�َّ

َ
�َِيُهمۡ  أ

ۡ
 ُسنَّةُ  تَأ

 ٱ
َ
لِ�َ ۡ� وۡ  وَّ

َ
�َِيُهمُ  أ

ۡ
 .]۵۵[الکھف:  ﴾٥٥ُ�بُٗ�  َعَذاُب لۡ ٱ يَأ

و   تابک ؛ مانند تیھدا  : اسباب یعنی » تیھدا  یوقت  هک نینشد از ا  مردم  مانع  یزیو چ«
مگر  نندک  آمرزش  طلب  اورند و از پروردگارشانیب  مانیآمد، ا  شانیسو به«  یامبر و وحیپ

  هک  یعادت  یعنی:  انینیپش  سنت »دیآ  شیز پین  آنان  یبرا  انینیشیپ  سنت  هک انتظار آن  به
  مستحق  دند تا سرانجامینطلب  اوردند و آمرزشین  مانیا  هک نیشد از ا  ر آنانیبانگیگر

  ا عذابی  گوناگون  قبال: عذاب »دیایب  گوناگون  عذاب  آنان  به«  هک نیا »ای«شدند   عذاب
فار از ک،  یوح  روشن  انیو ب  معجزات  مشاھده  رغم  به ! ی. آر است  مشاھده  ارو و قابلیرو

  امبرانیبودند و از پ  شهیتمردپ  ی، مردم فر و انحرافک  یداریپد  نینخست  یعصرھا  ھمان
  هکفار مک  ند پسک یرا برم  شان شهیآمد و ر یم  شدند تا عذاب یم خواستار عذاب   یالھ
 رار شود.کز تین  بر آنان  سنت  ھمان  هکدر انتظار آنند   انینیشیپ  بسان  ھم

ۡ ٱ ِسُل َوَما نُرۡ ﴿ ِ�َن َوُمنِذرِ�َنۚ  ُمۡرَسلِ�َ ل ِينَ ٱ َو�َُ�ِٰدُل  إِ�َّ ُمبَّ�ِ َّ�  ِ  ب
ْ  َ�ِٰطلِ لۡ ٱَ�َفُروا

ْ ِ�ُدۡ  ۖ �َۡ ٱ بِهِ  ِحُضوا َُذوٓ ٱوَ  قَّ َّ� ْ ٓ  ِ� َءاَ�ٰ  ا   َوَما
ُ
ْ أ  .]۵۶[الکھف:  ﴾٥٦ُهُزٗو� نِذُروا

 جز«ھا را  امت  یسو به  شیخو  رسالت  : حامالن یعنی »را  امبرانیو پ«

 : به یعنی»  میفرست ینم«  افرانک  یبرا » دھنده  میو ب«  مؤمنان  یبرا » دھنده بشارت
  یسو را به  مردم  یدلھا  هکرا ندارند   آن  انکام †  امبرانی، پ لیدل  نیھم 

  یسانکو «  ار اوستیو در اخت  سبحان  یخدا  از آن  انکام  نیا  هکدھند بل  سوق  تیھدا
 : یعنی »گردانند  مالیرا پا  حق  آن  لهیوس نند تا بهک یم  مجادله  باطل  اند، به افر شدهک هک
با  را  آنو   دهینابود گردان  شان ھودهیو ب  باطل  یھا و شبھه  را با جدال  خواھند تا حق یم
  سخنان از  آن  د ـ و امثالیستیمانند ما ن  یشما جز بشر  هکـ   امبرانیپ  به  شان سخن  نیا
  عادات  خوارق ھا و ، حجت : قرآن یعنی »را  من  اتیآ«  افرانک »و«نند ک  ، ابطال ھودهیب
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و  »تمسخر  به«ھا دیتھد از ھشدارھا و »اند شده  داده  میب  بدان  هکرا   و آنچه«را   امبرانیپ
 ».گرفتند«شخند یر

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿
َ
عۡ  َرّ�ِهِۦ َ�ِٰت ن ُذّكَِر �ِممَّ  أ

َ
َمۡت  َما َو�َِ�َ  َ�ۡنَها َرَض فَأ ۚ  قَدَّ  َجَعۡلَنا إِنَّا يََداهُ

 ٰ ِ�نَّةً  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ
َ
ن أ

َ
ۡ ٱ إَِ�  تَۡدُ�ُهمۡ  �ن َوۡقٗر�ۖ  َءاَذانِِهمۡ  َوِ�ٓ  َ�ۡفَقُهوهُ  أ ْ فَلَن َ�هۡ  ُهَدىٰ ل  إِذًا َتُدٓوا

بَ 
َ
 .]۵۷[الکھف:  ﴾٥٧ادٗ �

  و از آن  شده  پند داده  پروردگارش  اتیآ  به  هک  یسکارتر از کستم  ستیکو «
  وفراموش«اورد ین  مانیا  آن  رد و بهکر نکتدبر و تف  د در آنیبا  هک  و چنان »شد  روگردان

رد؟ کن  توبه لذا از آنھا  فر و گناھانکاز  » است  فرستاده  شیپ  یو  یھا را دست  رد آنچهک
  خود را فراموش  نیشیردار پکاروکدستاورد و   هک  یسک  نیارتر از چنکستم  یسک:  یعنی
:  یعنی »نفھمند را  تا قرآن  میا دهیشک  ییھا پرده  ھایشان دلھمانا ما بر «  ستیند، نک

و   لیآنھا، حا  به  قتیحق  افتیو در  فھم  دنیرس  انیو م  ھایشان دل  انیم  هک  ییھا پرده
  رشیو پذ  حق  استماع از  مانع  هک»  میا نھاده  یا ینیسنگ  شانیو در گوشھا«شود  یم  مانع
  به أ را خداوندیز »ابندین  ، بازھرگز راه یفراخوان  تیھدا  یسو را به  و اگر آنان«گردد  یم  قرآن
فر و کبر   شانیاثر اصرار و پافشار بر و  مھر نھاده  ھایشان دل، بر  فر و گناھانک  سبب

 . است  ردهک  سلب  آنان را از  تیو ھدا  مانیا  رشی، استعداد پذ انیعص
  نیچن  أل  یخدا  یازل  در علم  هک  است  هکم  انکاز مشر  یناظر بر گروھ  اتیآ  نیا
 مرد.فر خواھند کآنھا بر   هک  رفته

ْ  بَِما يَُؤاِخُذُهم لَوۡ  ةِ� لرَّۡ�َ ٱُذو  َغُفورُ لۡ ٱَوَر�َُّك ﴿ َل  َكَسُبوا وۡ  َعَذاَبۚ لۡ ٱ لَُهمُ  لََعجَّ َُّهم مَّ  ِعدٞ بَل ل
ْ  لَّن  .]۵۸[الکھف:  ﴾٥٨�ِٗ� َموۡ  ُدونِهِۦ ِمن َ�ُِدوا

 اریو بس  ار آمرزندهی: او بس یعنی » است  رحمت  و صاحب  و پروردگار تو آمرزنده«
  را به  آنان  هک  روست نیباشد، از ا یم  ز گستردهیچ  بر ھمه  و رحمتش  است  مھربان
 و  فر و مجادلهک  هکھا؛  یاز نافرمان »اند ردهک  آنچه  جرم  اگر به«ند ک ینم  عذاب  شتاب

  رد، قطعا در عذابشانک یم  را مؤاخذه  آنان«  آنھاست  از جمله  یگردان یرو
 آنھا  یبرا  هکبل«ند ک ینم  نیچن  یبودند ول  لیتعج  نیسزاوار ا  هک چرا »نمود یم  لیتعج

 ھرگز از برابر  هک«  است  نیمقرر و مع  یدیرس سر  شان عذاب  ی: برا یعنی » است  یعادیم
 زند.یبگر  عذاب  و از آن  برده  پناه  آن  یسو به  هک »ابندی ینم  یپناھگاھ  آن

هۡ  ُقَرىٰٓ لۡ ٱ َك َوتِلۡ ﴿
َ
ا لَۡكَ�ُٰهمۡ أ ْ  لَمَّ وِۡعٗدا لَِمۡهلِِكِهم وََجَعۡلَنا َظلَُموا  .]۵۹[الکھف:  ﴾٥٩مَّ
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  چون  هک«  آن  عاد و ثمود و امثال  ی: شھرھا یعنی » است  ییشھرھا  نیو ا«
  یموعد  شان تکھال  یو برا  میردک  شان کھال«  یفر و معاصکآنھا با   مردم »ردندک  ستم

 د ازیبا  یانکو م  در ھر زمان  افرانک  د. پسیگرد  واقع  شیوپ پس  دونب  هک » میردک  نیمع
 در مورد خود برحذر باشند.  یالھ  سنت  نیرار اکرند و از تیگ  عبرت  آنان  سرنوشت

بَۡرحُ  َ�ٓ  لَِفَتٮٰهُ  ُموَ�ٰ  قَاَل  �ذۡ ﴿
َ
�  ٰٓ بۡلُغَ  َح�َّ

َ
وۡ  ۡحَرۡ�نِ ۡ�َ ٱ َ�َۡمعَ  �

َ
ۡمِ�َ  أ

َ
 ﴾٦٠ُحُقٗبا أ

 .]۶۰[الکھف: 
 سوی به  شده  امبر فرستادهیپ  فرزند عمران » یموس  هکرا   یھنگام  نکاد یو «

 و مصاحب  ھمراه  فرزند نون  وشعی،  نوجوان  آن » خود گفت  نوجوان  به«  فرعون 
  یموس ! یرد. آرک یرا م  خدمتش و ھم  آموخت یم  از او علم  ھم  هکبود  ÷  یموس 

از   دست : یعنی » برسم  نیالبحر  مجمع  تا به  روم یم  راه  شهیھم«:  گفت  وشعی  به ÷
: مراد  یقول . به ا برسمیدو در  یو تالق  شدن جمع  محل  تا به  دارم یبرنم  ر و طلبیس

  عقبه  جیبا خل  سیسو  جیخل  یتالق  محل  یعنی  و بحر قلزم  ، بحر اردن نیاز بحر
در   اطلس  انوسیو اق  روم  یایدر  یتالق  ، محل نیالبحر گر: مجمعید  یقول به . است
تا   وستهیوپ »دراز  ییھا مدت  بروم  هک ا آنی«  است  طنجه  یروبرو  الطارق  جبل  تنگه

 . نمک  ییمایپ  دراز راه  یروزگاران
 هک  است  آمده ص خدا  از رسول س  عبک  بن  یاب  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

 از او سؤال  هکبود   یراد سخنرانیا  مشغول  لیاسرائ یبن  انیدر م  یموس« فرمودند: 
  بر او عتاب أل  یخدا  هکبود   نیا ! : من گفت  ؟ در پاسخ ستیک  مردم  نیشد: داناتر 

  هکفرستاد  یاو وح  بود. لذا به  ردهکن  ارجاع  یو  را به  موضوع  نیا  علم  هکرد چرا ک
:  گفت  یموس ، از تو داناتر است  هک  نیالبحر  در مجمع  دارم  یا بنده  ! من یموس  یا

را   ر و آنیرا بگ  یا یفرمود: ماھ  یتعال  ؟ حق او برسم  به  توانم یم  چگونه پروردگارا!
در   ام بنده  ، آن یردک  را گم  یماھ  هکھرجا   بگذار پس  و پا در راه  قرار ده  یلیدر زنب

 ».افتاد...  راه  به  ارشکبا خدمت  ی. لذا موس ھمانجاست
د یبا  معلمان  هک،  و متعلمان  معلمان  یبرا  بزرگ  است  یدرس  هیآ  نیا

و   د از صحبتیبا  نند و متعلمانیخود برگز  صحبت  خود را به  شاگردان  نیتر ستهیشا
 چند.یسرنپ  معلم  خدمت

ا بَلََغا ﴿ َذَ ٱِهَما �َِسيَا ُحوَ�ُهَما فَ بَيۡنِ  َمعَ َ�ۡ فَلَمَّ �ٗ  ۡحرِ ۡ�َ ٱِ�  ۥَسبِيلَهُ  �َّ  .]۶۱[الکھف:  ﴾٦١اَ�َ
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 وخضر  ی: موس یقول . و به ھمراھش  و جوان ÷  یموس »دندیرس  چون  پس«
 با  یدار موسید  محل  هک  ییجا  : به یعنی »ایدو در  شدن  جمع  محل  به« علیھماالسالم

  یند: موسیگو یم  مفسران »ردندک  را فراموش  خودشان  یماھ«بود  علیھماالسالم خضر
نھادند و ـ   یلیرا در زنب  و آن  برگرفته  یا توشه  انیبر  یاز ماھ علیھماالسالم  وشعیو

 بر  ھمراھش  و جوان  یموس  یبرا  یا را نشانه  آن  شدن  گم أل  یـ خدا  گذشت  هک چنان
  به دند در آنجایا رسیدو در  یتالق  محل  به  چون  بود پس  قرارداده  مطلوبشان  افتیدر

  به  افتادنش  ید و صدایا پریدر  به  لیاز زنب  یماھ  آن  ھنگام  نیپرداختند، در ا  استراحت
 » یمانند نقب  گرفت شیخود را در پ  ا راهیدر در  یو ماھ«رد کدار یب  را از خواب  وشعیا یدر
ا یدر  و به  برجست  لیاز زنب  یماھ  رد و آنک  را زنده  شده  انیبر  یماھ أل  یخدا ! یآر
  افتکش یم  را چنان  آب  یماھ  را آنیرد زک  هیتشب»  نقب»  ا بهیرا در در  یماھ  د. رفتنیپر
بود،   جامد شده  خداوند متعال  فرمان  و به  باال آمده  یمانند طاق  شیاز دوسو  آب  هک

 مود.یپ یم  زد و راه یم  نقب  او در آب  ییگو
  بر محل  یا و نشانه ÷  یموس  یبرا  یا ، معجزه شده  انیبر  یماھ  شدن  زنده ! یآر

 بود. ÷ وجود خضر

﴿ ٰ ا َجاَوَزا قَاَل لَِفتَٮ  .]۶۲[الکھف:  ﴾٦٢نََصٗبا َ�َٰذا َسَفرِنَا مِن لَقِينَا لََقدۡ  َغَدآَءنَا َءاتِنَا هُ فَلَمَّ
 و خضر  یموس  مالقات  عادگاهیم  هک  ینیالبحر از مجمع »گذشتند  چون  پس«

اور یرا ب  چاشتمان  یخود: غذا  جوان  به«  یموس » گفت«بود   شده  قرار دادهعلیھماالسالم 
  وشعیاز   ی، موس بیترت  نیا  به » میا دهید  یاریبس  رنج  سفرمان  نیما از ا  یراست به  هک

اند.  شده  و گرسنه  خسته  هکنند چراک  اورد تا تناولیرا ب  شده انیبر  یماھ  آن  هک  خواست
رد و کن  یخستگ  سفر احساس  ، در آن مقرر نگذشت  انکم  تا از آن  یموس  هک عجبا!

 نمود.  یخستگ  احساس أ خداوند  فرمان  ، به از آنجا گذشت  هک نیھم

رََءيۡ ﴿
َ
ٓ  إِذۡ  َت قَاَل أ َوۡ�َنا

َ
خۡ ٱ إَِ�  أ ٓ  وَت �ُۡ ٱفَإِّ�ِ �َِسيُت  َرةِ لصَّ �َسىٰنِيهُ  َوَما

َ
يۡ ٱ إِ�َّ  أ نۡ  َ�ٰنُ لشَّ

َ
 أ

ۥۚ  ۡذُكَرهُ
َ
َذَ ٱوَ  أ  .]۶۳[الکھف:  ﴾٦٣اَعَجبٗ  ۡحرِ ۡ�َ ٱِ�  ۥَسبِيلَهُ  �َّ

  آن  به  هک  یوقت«  نک  توجه  سخنم  : به یعنی »؟ یدیا دیآ«  یموس  به  وشعی » گفت«
  ازآن  وشعی » میگرفت  آرام  ردهک  هیکت«  داشت قرار  نیالبحر مجمع  در محل  هک » صخره
  یماھ«آنجا  در » من«بود   انکم  شتر آنیب  نییتع  متضمن  آن  یادآوریرا یبرد ز  نام  صخره

 » نمکاد یرا   آن  داستان  هک نبرد از آن  اد منیرا از   آن  یسک  طانیو جز ش  ردمک  را فراموش
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و   بیعج  داستان تو را از  هکبرد   اد منیاز   شیخو  با وسوسه  هکبود   طانی: ش یعنی
گاه  یماھ  آن  بیغر خود را   راه  یبیطور عج وبه«د یا پریدر  شد و به  زنده  چگونه  هک  نمک  آ

  یا شده  انیبر  مرده  یماھ  هکبود  یشگفت  موجب  سخت  یراست  به » گرفت  شیا پیدر در
در   شدنش  ا برجھد و اثر روانیدر  به  شده  بود، زنده  شده  خورده  ھم  از آن  یقسمت  هک

از   اش یعذر خود را در فراموش  وشعی،  بیترت  نیا  بماند. به  یباق  یانالک  صورت  به  ھم  آب
 رد.ک  اعالم ÷  یموس  امر، به  آن  یادآوری

﴿ ٰ ارۡ فَٱ َ�ۡبِغ�  ُكنَّا َما لَِك قَاَل َ� ٰٓ  تَدَّ  .]۶۴[الکھف:  ﴾٦٤قََصٗصا َءاثَارِهَِما َ�َ

تو از   : آنچه یعنی » میجست یما م  هکبود   ھمان  نیا« ÷  یموس » گفت«
  دنبال ما به  هک  است  یزیچ  قا ھمانی، دق یردک  یادآوری  انکم  در آن  یماھ  ردنک  گم
  و داللت  ما قرار داده  یبرا  یتعال  حق  هک  است  یا نشانه  خود ھمان  نیرا ایز  میبود  آن

بر   نانکجستجو  پس«  ما در ھمانجاست  یمرد مورد جستجو  هک نیند بر اک یم

  هک یبودند بازگشتند، درحال  آمده  از آن  هک  یراھ  ھمان  : به یعنی »خود بازگشتند  یردپا
 نند.کن  را گم  ردند تا راهک یم  ییجو یخود را پ  یردپا

ٓ  ّمِنۡ  ٗدافَوََجَدا َ�بۡ ﴿ نَّا ِمن وََعلَّۡمَ�ٰهُ  ِعنِدنَا ّمِنۡ  رَۡ�َةٗ  َءاَ�ۡيَ�ٰهُ  ِعَبادِنَا ُ  ﴾٦٥ِعلۡٗما �َّ
 .]۶۵[الکھف: 

  آن  هکدارند   امر داللت  نیبر ا  حیصح  ثیاحاد »افتندیما را   از بندگان  یا بنده  پس«
 » میداد خود  از جانب  یاو رحمت  به  هک«بود  ÷ خضر  به  ملقب  انکمل ابنی، بل بنده

  یقول به امبر بود.یپ ÷ ، خضر قول  نیبنابرا  پس  است  نبوت  ھمان  : رحمت یقول به
بود و   ردهک  یارزان ÷ خضر  به  خداوند متعال  هک  است  ی، نعمت گر: مراد از رحمتید

و از نزد « امبر نبودیپ ÷ خضر،  قول  نیا بود. بنابر  دهیبخش  یو  به  هک  است  یتیوال
خود   مخصوص  هکرا   بیغ  از علم  یامور  سبحان  یخدا » میبود  آموخته  یخود بدو دانش

 بود.  آموخته ÷ خضر  ، به اوست
  پوشانده  یا جامه  خود را به  هکد ید  یرا درحال علیھماالسالم خضر  یموس  هک  است  نقل
از  ÷ نبود، خضر  رسم  ردنک  سالم  نیسرزم  در آن  چونرد. و ک  سالم  یبر و  بود پس

  یموس  : من ؟ گفت یا جا آوردهکاز   نتیرا در سرزم  و سالم  یستیکد: تو یپرس  یو
از   من  تا به  ام نزد تو آمده ! ی: آر ؟ گفت لیاسرائ  یبن  ید: موسایپرس ÷ . خضر ھستم

 . یاموزانیاند ب تو داده  به  هک  یدانش



 تفسیر انوار القرآن  ٥٣٦

 ما  یبرا  غیبل  است  ی، درس علم  طلب  به ÷  یر و سفر موسیدر س  هک  د دانستیبا
از   یمدارج  ، ھر چند در آن میبردار  دست  علم  از طلب  حال  چیھ  د بهینبا  هک،  مسلمانان

  یسکدر برابر  دیبا  عالم  هک  میآموز یم  داستان  نیاز ا  نی. ھمچن میباش  مودهیرا پ  مالک
 باشد.  ، متواضع از او داناتر است  هک

تَّبُِعَك  َهۡل  ُموَ�ٰ  ۥقَاَل َ�ُ ﴿
َ
�  ٰٓ ن َ�َ

َ
ا ُ�َعّلَِمنِ  أ  .]۶۶[الکھف:  ﴾٦٦رُۡشٗدا ُعّلِۡمَت  مِمَّ

 ادی  من  به  یا شده  آموخته  هک  یاز رشد  هک نیشرط ا  ا از تو ـ بهی: آ او گفت  به  یموس«
  ند، بهک  یرویتا از او پ  خواست  اجازه علیھماالسالم خضراز   یموس »؟ نمک  یرویـ پ  یدھ

  د دانستیاموزاند. بایز بین  یو  ، به است  او آموخته  به أ خدا  از آنچه  هکشرط  نیا
  شخص  یرا گاھیز  ستین علیھماالسالم  یبرموس  یو  تیافضل  لیخضر، دل  بودن  اعلم  هک

  را به  مفضول أ خداوند  رد؛ چنانچهیگ یم  یعلم  بھره  مفضول  ازشخص  فاضل
  دانش  هک  است  یداند. گفتن یرا نم  آن  یگرید  هکباشد   دهیگردان  مخصوص  یعلم
  یبعض  به  ، علم÷ خضر  دانش  هک یبود در حال  یشرع  امکاح  به  ، علم÷  یموس

  یو  تیافضل  یمعن  از خضر علیھماالسالم به  یموس  آموختن ! یبود. آر  یبیازامور غ
 ÷ بود و اگر خضر  ینب علیھماالسالم  یبود موس  یرا اگر خضر ولیز  ستین ÷  یبرموس

 بود.  دهیبخش  لتی، فض رسالت  خلعت  را به ÷  یموس أل  یخدا بود،  ینب

� َمِ�َ  َتِطيعَ قَاَل إِنََّك لَن �َسۡ ﴿  .]۶۷[الکھف:  ﴾٦٧َصۡ�ٗ
 » ینکصبر   من  یھمپا  یتوان یتو ھرگز نم« علیھماالسالم یموس  خضر به » گفت«

  تو با علم  را علمیز  ینک  ییبایک، ش ینیب یم  من  از علم  بر آنچه  هک  یآور ینم  : توتاب یعنی
  تو علم  ، علم باطن  علم  من  و علم  ظاھر است  تو علم  ندارد، علم  یو سازگار  سر وفاق  من
 . بیغ  علم  من  و علم  است  عتیشر

ٰ  ِ�ُ تَۡص  َف َوَ�يۡ ﴿  .]۶۸[الکھف:  ﴾٦٨�ُخۡ�ٗ  بِهِۦ ُ�ِۡط  لَمۡ  َما َ�َ
 : یعنی »؟ ینکصبر   یندار  احاطه  آن  شناخت  به  هک  یزیبر چ  یتوان یم  و چگونه«

  ییارھاک را منی؟ ز ینک، صبر  یندار  احاطه  آن  قتیحق  به  هک  یبر علم  یتوان یم  چگونه
  کی  هکتو   رسد به  ، چه است  راتکجزء من  ھم  یفرد عاد  کیظاھر از نظر   به  هک  نمک یم
 . یامور نظر دار  قیدقا  و به  یامبر ھستیپ

ٰٓ  �َّۡفَسَك  فَلََعلََّك َ�ِٰخعٞ  ْ  لَّمۡ  إِن َءاَ�ٰرِهِمۡ  َ�َ َسًفا ِديِث �َۡ ٱ بَِ�َٰذا يُۡؤِمُنوا
َ
 .]۶[الکھف:  ٦أ



 ٥٣٧  سوره کهف

  یدر ھمراھ » افتی  یبا خواھیکش للهشاءا مرا ان« علیھماالسالم خضر  به  یموس » گفت«
بود.   خواھم بندیتو پا  یرویو پ  طاعت  و به » نمک ینم  تو را خالف  یفرمان  چیو در ھ«  شیخو
را در یرد زک  ولکمو أ للها  تیمش  خود را به  ییبایکش  وعده ÷  یموس  هکبود   گونه  نیبد

  هک  است † اینبا  وهیش  نیا  البته . اعتماد نداشت  بود، بر خودش  گرفته  گردن  به  هک  آنچه
 نند.ک ینم  هیکت  شیخو  شتنیز بر خوین  یزدن  ھم  به  چشم  اندازه  به

ءٍ  َعن لِۡ�  َٔ فََ� �َۡ�  تَِ� �ََّبعۡ ٱقَاَل فَإِِن ﴿ ۡ�َ  ٰٓ ۡحِدَث  َح�َّ
ُ
 .]۷۰[الکھف:  ﴾٧٠ذِۡكٗر� مِۡنهُ  لََك  أ

از   یزیچ  در باره  پس  ینک یم  یرویاگر مرا پ« علیھماالسالم  یموس  خضر به » گفت«
با تو   تا خود از آن«  ینک یمشاھد م  از من  هک  عتیبا شر  مخالف  از افعال » نکن  سؤال  من

  ییو چرا  شیخو  افعال  لیر و تأویتفس  هک  باشم  من  نید ای: با یعنی » نمکآغاز  سخن
 . یقرار دھ  تو مرا از آنھا مورد سؤال  هک نیا  ، نه نمک  انیتو ب  یآنھا را برا  یوچگونگ

 . رفتیرا پذ  یشاگرد در برابر استاد، شرط و  ادب  تیرعا  از باب ÷  یموس

ٰٓ  نَطلََقاٱفَ ﴿ فِيَنةِ ٱ ِ�  َر�َِبا إَِذا َح�َّ ۖ  لسَّ َخَرۡ�َتَها قَاَل  َخَرَ�َها
َ
ۡهلََها ِ�ُۡغرَِق  أ

َ
 ِجۡئَت  لََقدۡ  أ

با   برخوردند پس  یا یشتک  به  و در راه »رھسپار شدند  پس«.]۷۱[الکھف:  ﴾٧١إِۡمٗر� ا ًٔ َشۡ� 
رفتند و یپذ  نانینش یشتکز با خود بردارند، یرا ن  آنان  هکردند کوگو  گفت  نانینش یشتک
:  یقول  به »ردک  را سوراخ  شدند، آن  یشتکسوار   هک  یتا وقت«را باخود برداشتند   شانیا

  به  هکرا   یقسمت  یگرداند ول  وبیرا مع  رد تا آنک  را سوراخ  یشتکوار ید ÷ خضر
  به  یموس » گفت«نجامد ین  نانینش یشتک  شدن غرق  رد تا بهکن  ، سوراخ است  کینزد  آب

  یموس » ینک  را غرق  نانشیتا سرنش  یردک  را سوراخ  یشتکا یآ« علیھماالسالم خضر
  نیند لذا اکن  داد، اعتراض  انجام  یشتکخضر با   هک  دارد و بر آنچه  خود را نگه  نتوانست

  جانھا و اموال  ینابود  ، به اول  در نگاه  یار وک  نیا  هک خضر را ناپسند شمرد چرا ارک
طور  وبه  هیراک یدو را ب  آن  یشتک  : صاحبان است  آمده  اتیاز روا  ید. در بعضیانجام یم
او و   به  پس بودند  را آنھا خضر را شناختهیبودند ز  ردهکسوار   یشتکبا خود در   گانیرا

  ا درستی: آ یعنیدتربود. یبر خضر شد  یار موسکان  جھت  نینھادند، از ا  حرمت  ھمراھش
  وبیرا مع  آنان  یشتک،  احسان  نند و تو در برابر آنک  و تو احسان  من  آنھا به  هک  است

را   ییز و ناروایانگ ار ھولک  عجب : یعنی » یدیورز  مبادرت  میعظ  یارک  واقعا به«؟  ینک
 .! یشد  بکمرت

لَمۡ ﴿
َ
قُۡل  قَاَل �

َ
� َمِ�َ  �َۡسَتِطيعَ  لَن إِنََّك  أ  .]۷۲[الکھف:  ﴾٧٢َصۡ�ٗ



 تفسیر انوار القرآن  ٥٣٨

 »؟ ینک صبر  من  یھمپا  یتوان یتو ھرگز نم  هک  بودم  ا نگفتهیآ« ÷ خضر » گفت«

قَاَل إِنََّك لَن ﴿ بود:  گفته  هکرد ک  یادآوری  یو  خود را به  سابق  سخن  ھمان ÷ خضر
�  .]۶۷[الکھف:  ﴾٦٧�َۡسَتِطيَع َمِ�َ َصۡ�ٗ

ۡمرِي مِنۡ  تُرۡهِۡقِ�  َوَ�  �َِسيُت  بَِما ِ� قَاَل َ� تَُؤاِخذۡ ﴿
َ
� أ   به  یموس .]۷۳[الکھف:  ﴾٧٣ُعۡ�ٗ

و با  »رینگ  سخت  من بر  ارمکو در   نکن  مؤاخذه  ردمک  فراموش  آنچه  سبب  : مرا به گفت«خضر 
 ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیر. در حدیگ سخت  ، نه ر باشیگ آسان  من

  یو  یفراموش  سبب  به در برابر خضر،  یموس  از جانب  اول  العمل سکع  نیا« فرمودند:
:  گفت  یموس  زد، خضر به  کا نویدر  به  یشتکنار کآمد و در   یکاثنا گنجش  نیبود. در ا

از   کگنجش  نیا  هک  مانند آنچه ، جز خداوند متعال  و تو در برابر علم  من  علم  هک  بدان
 ». ستیرد، نک  مکا یدر  نیا

ٰٓ  نَطلََقاٱفَ ﴿ َ�َتلۡ  َ�َقَتلَُهۥ ُغَ�ٰٗما لَقَِيا إِذَا َح�َّ
َ
 ِجئَۡت  لََّقدۡ  َ�ۡفٖس  بَِغۡ�ِ  َز�ِيَّ� َ�ۡفٗسا َت قَاَل أ

از  علیھماالسالم  ی: خضر و موس یعنی »باز رھسپار شدند«.]۷۴[الکھف:  ﴾٧٤ٗر��ۡ نُّ  ا ٔٗ َشۡ� 
او را «خضر  » برخوردند پس  ینوجوان  تا به«دادند   ادامه خود  راه  و به  شده  ادهیپ  یشتک

  د، سرشیبود رس  یباز  گر مشغولید  با اطفال  هک  پسربچه  آن به  هک  نیخضر ھم » شتک
  را بدون  یا هیکز  ا نفسیآ«خضر:   به  یموس » گفت«رساند   قتل  را به ند و اوکبر  را از بدنش

  قتل  ناروا به  را به  یسک  هک آن ی: ب یعنی »؟ یشتکباشد   رسانده  قتل  را به  یسک  هک نیا
  گناه  یو ب  کپا  شخص  یعنی:  هیکز  شود؟ نفس  یتلق  قصاص  آن  شتنک باشد تا  رسانده

 و ناپسند.  ار زشتیبس  یعنیرا: کن » یشد  بکرا مرت  یناپسند ارکواقعا «

لَمۡ  ۞قَاَل ﴿
َ
قُل �

َ
� َمِ�َ  �َۡسَتِطيعَ  لَن إِنََّك  لََّك  أ  .]۷۵[الکھف:  ﴾٧٥َصۡ�ٗ

در  »؟ ینک صبر  من  یھمپا  یتوان یھرگز نم  هک  تو نگفتم  ا بهیآ«:  یموس  خضر به » گفت«
  سؤال  به  نسبت  یموس  و سرزنش  عتاب  را سببیرا افزود ز» تو  : به کل« نجا خضر لفظیا

گر یبار د  کی  یموس  مخالفت  هک تر بود چرا یقو  آن  شتر و موجبینجا بیدر ا  یو  اول
 بود.  رار شدهکت

ۡ�ُ قَاَل إِن ﴿
َ
ِۢ  َعن َك َس� ء ّ�ِ  ِمن بَلَۡغَت  قَدۡ  تَُ�ِٰحۡبِ��  فََ�  َ�ۡعَدَها َ�ۡ ُ  ﴾٧٦ُعۡذٗر� �َّ

 .]۷۶[الکھف: 

 » نکن  یھمراھ  گر با منی، د دمیپرس  یزیاز تو چ  نیاگر بعد از ا« ÷  یموس » گفت«
حد   به  من  جانب ھمانا از«  نکنظر   صرف  با من  یو ھمراھ  ، از رفاقت صورت  : در آن یعنی



 ٥٣٩  سوره کهف

و   یمعذور  من  گر در قبالی، تو د ردمکار را ک  نیگربار ای: اگر د یعنی » یدیعذر رس
با   هکبار خواھد بود   نیسوم  نی، ا نمکب  یاز تو سؤال  ھم را اگر بازیز  ینک  مکتر  یتوان یم

رد کاز عمل  هک  است  ینادم  شخص  ، سخن سخن  نیا  . البته ام ردهک  امر تو مخالفت
 . است  مانیپش  شیخو  گذشته

ٰٓ  نَطلََقاٱفَ ﴿ ٓ  َح�َّ ٓ  إَِذا َ�َيا
َ
ۡهَل  �

َ
ٓ سۡ ٱ قَۡرَ�ةٍ  أ هۡ  َتۡطَعَما

َ
ْ  لََهاأ بَۡوا

َ
ن فَ�

َ
 �ِيَها فَوََجَدا يَُضّيُِفوُهَما أ

ن يُرِ�دُ  ِجَداٗر�
َ
ۥۖ  يَنَقضَّ  أ قَاَمُه

َ
جۡ  فَأ

َ
 .]۷۷[الکھف:  ﴾٧٧�رٗ قَاَل لَۡو ِشۡئَت َ�ََّخۡذَت َعلَۡيهِ أ

آنجا  از مردم«بود »  لهیا«  هیقر  : آن یقول  به» دندیرس  یا هیقر  اھل  رفتند تا به  پس«
  هیقر  آن  : مردم یعنی »ردندک  یدو خوددار  آن  ردنک  آنھا از مھمان  یخواستند ول  یکخورا

نند کادا  بود،  شان بر ذمه  ھمانیدو م  آن  در قبال  هکرا   یواجب  حق  هک نیدند از ایابا ورز
  أتی: ھ یعنی »زدیفرور  خواست یم  هکافتند یرا   یوارید«  هیقر  : در آن یعنی »در آنجا  پس«

  آن ÷ : خضر یعنی »ردک را استوار  آن  پس«بود   انیوار نماید  آن سقوط بر  و حالت
  فیشر  ثیرد. در حدکو استوار  دیبرگردان  اش یاول  حالت  را به  آن  پس  افتی  جکوار را ید

». شد  راست  درنگ یوار بید  د پسیشکوار ید  را بر آن  خضر دستش« : است  آمده
در   یتوانست ی: م یعنی » یگرفت یم  یمزد  نیا  یبرا  یخواست یاگر م« ÷  یموس » گفت«

 . یریبگ  یوار مزدید  و اصالح  ساختن  راست  قبال

ۚ  بَيِۡ�  فَِراُق  َذاقَاَل َ�ٰ ﴿ ِئَُك  َو�َيۡنَِك نَبّ
ُ
وِ�لِ  َس�

ۡ
لَيۡهِ  �َۡستَِطع لَمۡ  َما بِتَأ  ﴾٧٨اَصۡ�ً  عَّ

 .]۷۸[الکھف: 
  هک  من بر  رادتیا  نی: ا یعنی »و تو  من  انیم  ییجدا  است  نیا«  یموس  خضر به » گفت«

و تو   من  ییجدا  گر ھنگامیو د  و توست  من  نندهک ، جدا نگرفتم  یمزد  چرا از آنان
  الله  رحمی« فرمودند: ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثی. در حد است  دهیفرارس

د، یببخشا  یموس اخبارھما: خدا بر  نا منیعل  الله  قصی  یصبر حت  انک  انه  ، لوددت یموس
ما  دو بر  از اخبار آن  ھم باز أل  ید تا خدایورز یم  ییبایکاو ش  هک  داشتم  دوست  من

 ».ردک یم  تیاکح
  آگاه  ینکصبر   بر آن  ینتوانست  هک  آنچه  لیتو را از تأو  یزود  به«خضر افزود: 

  سبب  به ÷ خضر  هک  است  یلیدال  انیو ب  هیر، توجی: تفس لیتأو » ساخت  خواھم
 روبرو شد. ÷  یار و استبعاد موسکبا ان  هکداد   را انجام  ییارھاک  آن

 : پرداخت  شیارھاک  لیر و تأویتفس  به ÷ خضر  گاه آن
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ا ﴿ مَّ
َ
فِيَنةُ ٱأ نۡ  ۡحرِ ۡ�َ ٱ ِ�  َ�ۡعَملُونَ  لَِمَ�ِٰك�َ  فََ�نَۡت  لسَّ

َ
َردتُّ أ

َ
ِ�يَبَها فَأ

َ
 َوَرآَءُهم َوَ�نَ  أ

لِكٞ  ُخذُ  مَّ
ۡ
 .]۷۹[الکھف:  ﴾٧٩َغۡصٗبا َسفِيَنةٍ  ُ�َّ  يَأ

  هک »بود چند  ینیکمسا  از آن«  ردمک  را سوراخ  آن  من  هک  یا یشتک:  یعنی » یشتکاما «
  و جز آن »ردندک یم ارکا یدر در  هک«نداشتند   از خود قدرت  ظلم  بودند و بر دفع  فیضع

  هک  خواستم  پس«دادند  یم  اجاره  به  ییایدر  مسافران  را به  نداشتند و آن  یگرید  مال  یشتک
،  آنان  یرو  شی: در پ یعنی » آنان  یدرورا  هک چرا«  پاره  تخته  آن  ندنکبا بر » نمک  وبیرا مع  آن

: ھر  یعنی » گرفت یزور م  را به  یا یشتکھر   هک«  شهیفرپک »بود  یپادشاھ«  سر آنان  ا در پشتی
  هک  است  را. نقل  و ناقص  وبیمع  یھا یشتک  ، نه گرفت یم زور  را به  یبیع یو ب  سالم  یشتک

 بود.  یجلند  بن ا منواریر، کرک بن  یا جلندیبدد،  بن ھدھد  پادشاه  آن  اسم

ا ﴿ مَّ
َ
بََواهُ ُمؤۡ  ُغَ�ٰمُ لۡ ٱَوأ

َ
ٓ  ِمَنۡ�ِ فََ�َن � ن فََخِشينَا

َ
 .]۸۰[الکھف:  ﴾٨٠َوُ�ۡفٗر� ُطۡغَ�ٰٗنا يُرۡهَِقُهَما أ

 »بودند  ھردو مؤمن  یپدر و مادر و«  رساندم  قتل  او را به  من  هک » نوجوان  و اما آن«
 »دیآ  غالب فرکو   یشکدر سر  برآنان  هک از آن  میدیترس  پس«نبود   گونه نیا  خودش  یول
و   یشک، در سر آنان  یازسو  شدن  و عاق  شیخو  یبا پدر و مادر آزار  هک  میدی: ترس یعنی
  آن  هک  دانست  یالھ  الھام  سبب  به ÷ : خضر یقول د. بهیآ  غالببر آنھا   نعمت  فرانک

  یفر و گمراھک  منجر به  فرشک  یزود و به  افتهی  شیفر گراک  بدو امر به  از ھمان  نوجوان
از   آنان  یرویپ  به  او، سرانجام  به  آنان مفرط  عالقه  هکز خواھد شد چراین  پدر و مادرش

 د.یخواھد انجام  انیفر و طغکاو در 

َردۡ ﴿
َ
ٓ فَأ ن نَا

َ
� َر�ُُّهَما ُ�ۡبِدلَُهَما أ ۡقَرَب  َزَ�ٰوةٗ  هُ نۡ مِّ  َخۡ�ٗ

َ
ا َوأ  .]۸۱[الکھف:  ﴾٨١رُۡ�ٗ

  آن  یجا : به یعنی »دھد  عوض  یبھتر از و  دو را به  آن  پروردگارشان  هک  میخواست  پس«
نھادتر  کپا  ی: فرزند یعنی » یزگیکپا  یاز رو«بدھد   آنان  بھتر از او را به  یفرزند، فرزند

پدر و   به  یو مھربان » شفقت  تر از جھتکیو نزد«  از گناھان  یو وارستگ  ، در صالح نیدر د

 .» هل خ�اً  ال اكنإقضاء  للمؤمن اهللا ال يقيض« : است  آمده  فیشر  ثی. در حد مادرش
 .» است  یر ویخ  قضا به  آن  که نیکند مگر ا یرا نافذ نم  ییقضا  یمؤمن  چیھ  خداوند در حق«

ا ﴿ مَّ
َ
ۡ ٱ ِ�  يَتِيَمۡ�ِ  َمۡ�ِ فََ�َن لُِغَ�ٰ  َدارُ �ِۡ ٱَوأ َُّهَما َك�ٞ  َتُهۥَوَ�َن َ�ۡ  َمِديَنةِ ل بُوُهَما َوَ�نَ  ل

َ
� 

َرادَ  َ�ٰلِٗحا
َ
ن َر�َُّك  فَأ

َ
ٓ  أ ُهَما َ�ۡبلَُغا ُشدَّ

َ
ّ�َِكۚ  ّمِن رَۡ�َةٗ  َك�َُهَما َو�َۡستَۡخرَِجا أ  َ�َعۡلُتُهۥ َوَما رَّ

ۡمرِي�  َ�نۡ 
َ
وِ�ُل  َ�ٰلَِك  أ

ۡ
لَۡيهِ  �َۡسِطع لَمۡ  َما تَأ � عَّ  .]۸۲[الکھف:  ﴾٨٢َصۡ�ٗ
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:  یعنی »بود در شھر  میتی  دو نوجوان  از آن«؛  ردمکرا استوار   آن  من  هک »وارید  و اما آن«
  نیدر ا»  نهیمد«  نام وبه  قبل  اتیدر آ»  هیقر«  نام  به  ر آنکر شد. ذکقبال ذ  هک  یا هیقر  در آن

  به  متعلق  یگنج  ر آنیو در ز« شود یم  ز اطالقیبر شھر ن  هیقر  اسم  هک  است  بر آن  لی، دل هیآ
بود.   شده  ساخته  پنھان  میتی  دو نوجوان از آن  بزرگ  یوار، مالید  ر آنی: در ز یعنی »دو بود  آن
  تیرعا  هکبود   آن  یپدر مقتض  لذا صالح »بود ارکوکین  و پدرشان«  است  مدفون  لنز: ماک

دو   آن  هک  پروردگار تو خواست  پس«حفظ گردد   ینابود از  بشود و مالشان  فرزندانش  حال
خود را   نهیو گنج«رشد خود برسند   و تمام  بلوغ  مالک  : به یعنی »برسند حد رشد  به  نوجوان

آمد  یم  رونیب  ر آنیاز ز  ھم  ، گنج ختیر یوار فرو میاگر د  پس  گاه یمخف  از آن »آورند  رونیب
دو   بر آن »بود  پروردگارت  از جانب  یرحمت«ر یتدب  نیار و اک  نیا » هک«شد.  یم  بسا تلف  و چه
  ی: از اجتھاد و رأ یعنی »امر خود را از  آن  و من«  پدرشان  بودن  صالح  سبب  ، به میتی  جوان
  هک  آنچه  لیبود تأو  نیا«بود  أ دستورخداوند  به  ارھا ھمهک  نیا  هکبل » ردمکن«خود 

صبر تو از   هک  است  ییارھاک  ر آنی، تفس گفتم  : آنچه یعنی » یورز  ییبایکش  بر آن  ینتوانست
 . یاوردین  وتکس  آمد و بر آنھا تاب سر  آنھا به

  انتخاب  برد، از باب  در آنھا دست ÷ خضر  هک  یدادیرو  ھر سه  هکشد   لذا روشن
»  نیالشر  اھون ختاری«  قاعده  تیرعا  یعنیتر،  نیسنگ  انیتر در برابر شر و ز شر آسان

 فرمودند:  فیشر  ثیحد در ص خدا  رسول  هک  است  آمده  یبخار  حیبود. در صح
  کخش  بوته  آن  ، بناگاه نشست  یکخش  علف  بوته  یرا او بر رویدند زیخضر را خضر نام«

 ».درآمد  جنبش  به  سبز و خرم  شیر پایاز ز
  رسول  فیشر  ثیحد  نیا  لیدل ، به است  درگذشته ÷ خضر  هکجمھور علما بر آنند 

خاطر  به  را خوب  شب  نیا« فرمودند:  شیخو  از درگذشت  قبل  یکاند  هک ص خدا
  یبررو  نونکا ھم  هک  یسانکاز   کی  چی، ھ خیتار  نیبعد از ا  صد سال  رأسرا در ید زیبسپار

را یز  است  زنده ÷ خضر  هکبر آنند   یاما گروھ». مانند ینم  یباق  اند، زنده زنده  نیزم
 . است  دهینوش  اتیح  از چشمه

� لۡ ٱ ذِي َعن لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ ْ  قُۡل  َقۡرَ�ۡ�ِ تۡلُوا
َ
 .]۸۳[الکھف:  ﴾٨٣ذِۡكًرا ّمِۡنهُ  َعلَۡيُ�م َس�

  اشاره  به  هکبودند   هکفار مک،  نندگانک سؤال »پرسند یم  نیذوالقرن  و از تو در باره«
  یخبر  یو  بر شما از حال  یزود  بگو: به«دند یپرس  باره  نیدر ا ص خدا  ھود از رسولی

 شود. یم  نازل  بر من  هک  ییوح  قیاز طر »داد  خواھم
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شھر   ی) بان . م ق ۳۳۰(  یونانی  بوسیلیندر فرزند فکاس  ھمان  یقول بنا به  نیذوالقرن
  نیا  هک  است  نیدر ا  قول  نیا  الکرد. اما اشک  ا را تصرفیدن  تمام  هک  است  هیندرکاس
ز یاو ن  هک  است  یریحم  ربکابو  نی: ذوالقرن یقول افر و شاگرد ارسطو بود. بهکندر، کاس

 گر: اوید  یقول  به . است  از فرشتگان  یا فرشته  نی: ذوالقرن یقول جھانگشا بود. و به
  یدرآورد. ول  شیخو  فرمان ریز  را به ایدن  و غرب  شرق  هک  است»  . م ق ۵۹۹ـ   رسیسا«

ر ھ  . به الد) استیاز م  قبل  ششم  (قرن ریبک  ورشکآزاد، او   المکموالنا ابوال  قیبنابر تحق
را ید زیگو ینم  یزیچ  یو  انکو م  و زمان  نیذوالقرن  تیشخص  در باره  یقرآن  ، نص حال

 شود، ھر یم  مقدار برآورده  نی، با ھم ھدف  نیو ا  اوست  از داستان  گرفتن  ، عبرت ھدف
  ن بارهیدر ا  اقوال  را از ھمه  المکموالنا ابوال  قیتحق»  االساس« ریتفس  صاحب  هکچند 

  رانیدر ا  ورشک: از  هک  است  نیا  المکموالنا ابوال  لیدال  . از جمله است  تر دانسته یقو
  او نشان  قیتحق  نیباشد. ھمچن یم  و دو بال  دو شاخ  یدارا  هک  آمده  دست به  یتمثال

د و در یرا در نورد  عالم  و جنوب  و شمال  و غرب  ، شرق ورشک  هک دھد یم
و از   قفقاز موجود است  یھا وهکدر   نونکا ھم  هکرد کز بنا ین  یسد » الیدار«  تنگه
 بود.  مؤمن  و روز آخرت  گانهی  یخدا  به  یعنی  زردشت  یقیحق نید  او به  یجانب

 : هک  است  نیا  نیالقرن یذ  او به  هیتسم  وجه
 د.یرا درنورد  نیزم  و غرب  او شرق -۱
  مغرب  در بحر از جھت  آن  و غروبگاه  مشرق  جھت د ازیخورش  تابش  آغازگاه  به -۲

 در آورد.  شیر خویتسخ  را به  عالم  د و ھمهیرس
 . داشت  یا دو برجستگی  کدو شاخ  ا سرشی -۳
 بود.  کدو شاخ  یدارا  ا تاجشی -۴

او   هک  است  آن  حینظر دارند اما صح  اتفاق  و صالحش  مانیدر ا  مفسران  هک و با آن
 . ستیامبر نیپ

نَّا َ�ُ ﴿  ٱِ�  ۥإِنَّا َمكَّ
َ
ءٖ  ُ�ِّ  ِمن َ�ٰهُ َوَءاَ�يۡ  �ِض ۡ�  .]۸۴[الکھف:  ﴾٨٤َسبَٗبا َ�ۡ

و   قدرت  نیزم  یدر رو  نیذوالقرن  : ما به یعنی » میداد  نیکاو تم  به  نیزم  یما در رو«
او در   هک  گونه ، آن میساخت  فراھم  شیبرا  هک  یداتیو تمھ  ؛ با اسباب میداد  ینفوذ و برتر

  هک  بخواھد برود وھرگونه  هکجا ک تا ھر  داشت  تمام  و دسترس  انکام  نیزم  یرو
  مطلوب  به  هک  آنچه : از یعنی » میدیبخش  یا لهیبدو وس  یزیو از ھر چ«ند ک  بخواھد عمل

  آن  سبب به  هک  میدیبخش  یا لهیو وس  و سررشته  ، بدو راه گرفت یم  تعلق  یو  و خواسته
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  به  یتمام  ا را بهیدن  ھمه  : چھار پادشاه هک  است  ابد. نقلی  دست  شیخو  مطلوب  به
  مؤمن  تن افر بودند، دوک  و دو تن  مؤمن  از آنان  دو تن  هکدر آوردند   شیر خویتسخ

 النصر. رود و بختبودند از: نم  عبارت افرک  و دو تن  نیو ذوالقرن  مانیبودند از: سل  عبارت

﴿ ۡ�
َ
 .]۸۵[الکھف:  ﴾٨٥َسبًَبا َبعَ فَ�

او را   هکافتاد   یا لهیو وس  راه  یدر پ  نی: ذوالقرن یعنی »افتاد  یسبب  یدر پ  پس«
  یارھاک  هکدارد   اشاره  قتیحق  نیا  ر بهیتعب  نید برساند. ایخورش  غروبگاه  محل  به

 . عادت  خرق  از باب  نهبود،   در بند اسباب  ھمه  نیذوالقرن

﴿ ٰٓ مۡ ٱ َمۡغرَِب  بَلَغَ  إِذَا َح�َّ ۖ  ِعنَدَها َووََجدَ  َ�َِئةٖ  َ�ۡ�ٍ  ِ�  ُرُب وََجَدَها َ�غۡ  ِس لشَّ  قُۡلَنا قَۡوٗما
ٓ  َقۡرَ�ۡ�ِ لۡ ٱ َ�َٰذا ا ن إِمَّ

َ
َب  أ ٓ  ُ�َعّذِ ا ن �مَّ

َ
 .]۸۶[الکھف:  ﴾٨٦ُحۡسٗنا �ِيِهمۡ  َ�تَِّخذَ  أ

از   نیزم  انیپا  به  نی: ذوالقرن یعنی »دیرس  آفتاب  غروبگاه  به  هک  گاه تا آن«
  افتی  نیرا چن  و آن«  ستین  یگریز دیچ  انوسیجز اق  بعد از آن  هکد یرس  مغرب  جانب

  نیذوالقرن  : چون یقول  . به اهیآلود س  : گل حمئه »رود یفرو م  ییال و  گل  چشمه در  هک
  اهیآلود و س گل  ید در آبیخورش  هکآمد   نیچن  نظرش  ، بهدیرس  انوسیاق  ساحل به

  هک نیا  ، نه است  چشم  ید ظاھرید  تیاکفقط ح  نیا  هک  است  یند. گفتنک یم  غروب
در  ! ی.آر بزرگتر است  نید از زمیخورش  هک ند چراک یم  غروب  قتا در آبید حقیخورش

  هکد یآ یم  نینباشد چن  دشید  در معرضا یشط در  هکا یسافر درنظر م  به  غروبگاه
  محل  کینزد : در یعنی » آن  کیو نزد«شود  ید میرود و ناپد یا فرو مید در دریخورش

  میردک  : الھام یعنی » میگفت« فار بودندکاز   قوم  آن  هک » افتیرا   یقوم«د یخورش  فرورفتن
در   آنان  شتنکبا  » ینک یم  را عذاب  آنانا ی،  ار با توستیاخت ! نیذوالقرن  یا«  هکاو   به

و   شان داشت یبا گرام » یریگ یم ش یو در پکین  یروش  انشانیا در می«ار کآغاز   ھمان
 . آنان  به  یالھ  عیشرا  میتعل

ا َمن َظلََم فََسوۡ ﴿ مَّ
َ
بُهُ  َف قَاَل أ بُهُ  َرّ�ِهِۦ ُ�مَّ يَُردُّ إَِ�ٰ  ۥُ�َعّذِ  ﴾٨٧نُّۡ�ٗر� اَعَذابٗ  ۥَ�يَُعّذِ

 .]۸۷[الکھف: 
  ستم  هکاما ھر«  نمک یم  را انتخاب  حق  سوی به  دعوتشان  : راه نیذوالقرن » گفت«

با  » مینک  عذابش  هکزودا   پس«  دعوتم  رفتنیو نپذ  کبر شر  فشردن  یبر خود؛ با پا »ورزد
او را   گاه آن«  درآخرت »شود یم  دهیبازگردان  پروردگارش  یسو به  سپس«ا یدر دن  شتنشک

 و دشوار.  سخت اری: بس یعنیرا: کن » سخت  یعذاب«  در آن »ندک یم  عذاب
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ا َمنۡ ﴿ مَّ
َ
ٓ  فَلَُهۥ َ�ٰلِٗحا وََعِمَل  َءاَمنَ  َوأ � �ُۡ ٱ ءً َجَزا ۡمرِنَا ِمنۡ  ۥوََسَنُقوُل َ�ُ  ۡسَ�ٰ

َ
� أ ٗ�ُۡ�٨٨﴾ 

 .]۸۸[الکھف: 

  عمل به »ندک  و عمل«ند ک  قیرا تصد  و دعوتم أ خدا  به »آورد  مانیا  هکو اما ھر«
وتر خواھد کین  ھر چه  یاو پاداش  پس«  است  مانیا  یمقتضا  هک  آنچه  مطابق » ستهیشا«

  یو  دادن  پاداش : مراد از آن  هک  است  محتمل  نی. ھمچن است  ھمانا بھشت  هک » داشت
روا   رمکو   احسان او  و به  دھم یو مکین  یاو پاداش  : به یعنیباشد،   نیذوالقرن  یاز سو

و   سخت  یبر و  هک » داشت  میواخواھ  آسان  یارک  خود او را به  فرمان  و به«  دارم یم
 دشوار نباشد.

﴿ ۡ�
َ
 .]۸۹[الکھف:  ﴾٨٩َسبًَبا َبعَ ُ�مَّ �

 افتاد،  اول  ر از راهیغ  یراھ  یدر پ  نی: باز ذوالقرن یعنی »افتاد  یسبب  یباز در پ«
 . گرفت  شیرا در پ  مشرق  جھت  هک  سان نیبد

﴿ ٰٓ مۡ ٱ َمۡطلِعَ  بَلَغَ  إَِذا َح�َّ ٰ  لُعُ وََجَدَها َ�طۡ  ِس لشَّ َُّهم َ�َۡعل لَّمۡ  قَۡو�ٖ  َ�َ  ُدونَِها ّمِن ل
�  .]۹۰[الکھف:  ﴾٩٠ِسۡ�ٗ
  هکد یرس  نیاز زم  یا منطقه  نیاول  : به یعنی »دیرس  الشمس  مطلع  به  هک  گاه تا آن«

  آنان  یبرا  هکند ک یم  طلوع  یبر قوم  هک  افتی  نید را چنیخورش«  د پسیآ یبرم  د از آنیخورش
و   پابرھنه  یقوم  آنان  هکبل  از لباس  و نه  از خانه  نه»  میا قرار نداده  یپوشش  آن  در برابر تابش

  خیتار  معرف  هیآ  نیا قرار ندارند.  یا یو آباد  ساختمان  در پناه  هکھستند   انیو عر  لخت
و   ردهک یم  یزندگ  هیاول  لکش ، به و لباس  گاه پناه  داشتن  یب  هک  است  یبدو  یگروھ  یزندگ
د، جز یخورش  انیو م  قوم  آن  انی: م است  نیا  هیآ  یا معنیاند.  نموده یم  هیتغذ  ید ماھیاز ص

د در یخورش  هکد یرس  ینیسرزم  بسا او به  اند: چه گفته ینبود. بعض  لیحا  یگریز دیا چیدر
رد و یگ یقرار م  یو حجاب  ر پردهیدر ز  شود و نه یم  بیغا  ماند، نه یم  یباق  دھھا روز تابان  آن

 . است  نیزم  رهک  منطقه  نیتر  یشمال در  دهیپد  نیا

َحۡطَنا َوقَدۡ  لَِكۖ َكَ�ٰ ﴿
َ
يۡهِ  بَِما أ َ�َ �  .]۹۱[الکھف:  ﴾٩١ُخۡ�ٗ

او بود   شیپ  هک  یخبر  ا بهو قطع«  نیذوالقرن  و قدرت  وهکش  داستان »بود  نیچن«
  تی، صالح میدیبخش  ییو جھانگشا  یپادشاھ  یو  به  هک  گاه : آن یعنی » میداشت  احاطه

ر و کو لش  وآالت  از اسباب  نینزد ذوالقرن  هک  ا ما بر آنچهی.  میدانست یامر م  نیرا در ا  یو
گاھ  رهیغ او   ر و سپاهکو لش  ابزار و آالت  ثرتک:  هک  است  نی. مراد ا میداشت  یبود، آ
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گاه  سنج قیدق  یخدا  جز علم  هکبود   دهیرس  ییجا به   آن  گر بهید  سک  چیھ  ، علم آ
 . نداشت  احاطه

﴿ ۡ�
َ
 .]۹۲[الکھف:  ﴾٩٢َسبًَبا َبعَ ُ�مَّ �

 و  مشرق  در عرض  هکرا   یسوم  راه  نی: باز ذوالقرن یعنی »افتاد  یسبب  یباز در پ«
 رد.ک  ، دنبال است  شمال  یسو به  از جنوب  مغرب

﴿ ٰٓ يۡ ٱ َ�ۡ�َ  بَلَغَ  إِذَا َح�َّ دَّ  ﴾٩٣قَۡوٗ�  َقُهونَ َ�فۡ  يََ�اُدونَ  �َّ  ٗماوََجَد ِمن ُدونِِهَما قَوۡ  نِ لسَّ
 .]۹۳[الکھف: 

  ارمنستان  هیدر ناح  وهکدو سد، دو   نی: ا یقول به »دیدو سد رس  انیم  به  هک  یتا وقت«
را   یسخن  چینبود ھ  کینزد  هک  افتیرا   یدو سد قوم  آن  یدر ورا«  است  جانیو آذربا
 دند.یفھم یرا نم  گرانید  : سخن یعنی »بفھمند

  یسد در  اهیس  رهیبح  در شرق  هکاند  از صقالبه  قوم  نیا« د:یگو یم» ریالمن«  صاحب
  نام  به  یوھک در»  دربت« ای»  االبواب باب« شھر  کینزد  وهکدو   انیم  عیاستوار و من

 اند. ردهک  شفکرا   حاضر آن  قرن  نند و جھانگردانک یم  یزندگ»  قوقاف«

  َقۡرَ�ۡ�ِ لۡ ٱ َذاقَالُواْ َ�ٰ ﴿
ۡ
ُجوجَ  ُجوجَ إِنَّ يَأ

ۡ
 ٱ ِ�  ُمۡفِسُدونَ  َوَمأ

َ
 ًجاَخرۡ  لََك  َ�َۡعُل  َ�َهۡل  �ِض ۡ�

 ٰٓ ن َ�َ
َ
ا َوَ�ۡيَنُهمۡ  بَۡيَنَنا َ�َۡعَل  أ  .]۹۴[الکھف:  ﴾٩٤َسّدٗ
را   شان سخنان  نیذوالقرن  هک  است  د آنیر مفیتعب  نیا »! نیذوالقرن  یگفتند: ا«
از   سخنشان  دنی: فھم یقول  فھماند. به  آنان  ز بهیرا ن  شیخو  د و سخنیفھم
گر: ید  یقول بود. به  او داده  به  خداوند متعال  هکبود   یاسباب  از جمله  نیذوالقرن  یسو

  ومأجوج  أجوجیھمانا «د: یبگو  نیذوالقرن  گفتند تا او به  شان ترجمان  را به  خنس  نیآنھا ا
 تو  یبرا«را   از اموالمان  یاتی: مال یعنی » یا خراجیآ  نند پسک یفساد م  نیدر زم  سخت
جلو  هک » یبساز«ر یاستوار و نفوذناپذ » یسد  ما و آنان  انیدر م  هکشرط   نیا  به  مینکمقرر 
 رد.یما را بگ  یسو به  آنان  ھجوم

در   شان یاند. فساد افگن کاترا  فهیاز طا  یقول از بشر و به  لهیدو قب  و مأجوج  أجوجی
و   راه ریسا  ردنک  شتار و دنبالک،  ییاجو، جف بود از ظلم  : عبارت یتیروا  بنا به  نیزم

را   یا سبزه  چیآمدند و ھ یم  رونیدر بھار ب  آنان  هک  است  فسادآلود. نقل  یھا روش
  آن  هک نیمگر ا افتندی یرا نم  یکز خشیچ  چیخوردند و ھ یرا م  آن  هکگذاشتند مگر  ینم

 بردند. یداشتند و م یرا بر م
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دو   و مأجوج  أجوجی« د:یگو یم»  یمراغ« ریاز تفس  نقل  به» ریالمن« ریتفس  صاحب
و   است  مغول  از قوم  تاتار و مأجوج  از قوم  أجوجیاند،   نوح  بن  افثیاز اوالد   لهیقب

  لهیدو قب  نی: ا هکبرآنند   یشد. بعض یم  دهینام»  کتر«  هک  است  یاز پدر واحد  اصلشان
منجمد   انوسیتا اق  نیو چ  از تبت  بودند و قلمروشان  نکا سایآس  یشمال  در بخش

 شود و یم  یمنتھ  ستانکتر  نیسرزم  به  یغرب  هیو از ناح  امتداد داشته  یشمال
و   أجوحی  هک  است  نیتر ا حیصح  ید: ولیافزا یم  . سپس است  آنان  به  منسوب  زخانیچنگ

گذرند و  یم  هیطبر  رهیاز بح  شان انینیشیپ  هکھستند   ستمگر و خشن  یقوم  مأجوج
در   هک چنان زدیانگ یرا بر م  آنان  ،از آسمان ÷  یسیع  نزول  در ھنگام  أل  یخدا
 ». است  ، آمده بر آن  ینوو  و شرح  مسلم  حیصح

ّ�ِ �ِيهِ َرّ�ِ َخۡ�ٞ ﴿ ِ�يُنوِ�  قَاَل َما َمكَّ
َ
�ٍ  فَأ جۡ  بُِقوَّ

َ
 ﴾٩٥َرۡدًما َوَ�ۡيَنُهمۡ  بَيَۡنُ�مۡ  َعۡل أ

 .]۹۵[الکھف: 
  حق  : آنچه یعنی » است  داده  دسترس  من  به  پروردگارم  آنچه«  نیذوالقرن » گفت«

شما   خراج از » بھتر است«  است  دهیبخش  نکو تم  گسترانده  کو مل  از قدرت  میبرا  یتعال
  یا مرا با قوه« : گفتو   خواست  یاری  از آنان  . سپس ستین  یازیشما ن  خراج  و مرا به

و   با دست  هکخود  از  یمردان  مرا به  هکبل  شما ندارم  خراج  به  یازی: ن یعنی »دینکمدد 
  و آالت  سامان  هیتھ ا مرا درید، ینک  یارینند، ک  یارکھم  با من  شیخو  یزور بازو
 ». بسازم«ر ینفوذناپذ و » مکمح  یسد  شما و آنان  انیتا م«د ینک  یاری  یساختمان

ٰٓ  ِديدِ� �َۡ ٱَءاتُوِ� ُزَ�َر ﴿ َدَ�ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  َساَوىٰ  إِذَا َح�َّ ْۖ ٱقَاَل  لصَّ ٰٓ  نُفُخوا  �نَارٗ  َجَعلَُهۥ إَِذا َح�َّ
ۡفرِغۡ  َءاتُوِ�ٓ  قَاَل 

ُ
 .]۹۶[الکھف:  ﴾٩٦قِۡطٗر� َعلَۡيهِ  أ

  به  میحج و  بزرگ  یساختمانھادر   هک  یبزرگ  یھا : آھن یعنی » آھن  قطعات  من  یبرا«
  وهک  دو جانب : نیصدف »را  وهکدو   آن  انیم  برابر ساخت  هک  گاه د. تا آنیاوریب«رود  یار مک

سد را   ر بنا و شالودهیز او  هک از آن  را آوردند و پس  آھن  قطعات  شی: آنھا برا یعنی.  است
  انباشت  را از آھن  وهکدو   انیرد و مک  هوکدو   انیھا در م آھن  دنیچ  به  ، شروع ختیر

  آھن  قطعات  نیبر ا »دیبدم«:  ارگرانکو  عمله  به » گفت«  گاه آن  ساخت  را ھمسطح  تا آن
  : او به یقول  به »دیگردان  را آتش  قطعات  آن  هک  یتا وقت«  یآھنگر  یھا و دمه  با آتش
و   زمیبر آنھا ھ  گاه داد آن  فرمان  ھم  یرو بر  و سنگ  آھن  از قطعات  دسته  کی  نھادن
  حرارت  هک ھا بدمند تا آن و با دمه  افروخته  آتش بر آنھا  هکو دستور داد   ختیر  زغال

  افروزند، ھمانند آتش  آتش  بر آھن  ـ و چون  ساخت  داغ  ھا را تا سرحد ذوب ، آھن حاصله
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  هیال  نیا  یرا بر رو  آن  نیرا آوردند و ذوالقرن  مذاب  مس  گردد ـ سپس یم  و مذاب  سرخ
  : مس گفت«قرار داد   آن  یرو گر را برید  یھا هیطور ال نیو ھم  ختیر  و سنگ  از آھن

  گداخته  با مس  و سنگ  آھن  یھا هیال  جهینت در » زمیبر  آن  ید تا رویاوریب  میبرا  گداخته
مسدود شد و  امالکھا  آھن  انیم  یھا گاه  یخالد و یخورد و چسب  جوش  ھم  به  خوب

و   مکمستح  یوسد  نیآھن  یوھک  به  گداخته  و مس  و سنگ  از آھن  رهکیپ  نیا  سرانجام
 . است  گداخته  شد. قطر: مس  لیر تبدینفوذناپذ

  یبرا با آھن   مس  ختنیآم  ا روشدیجد« د:یگو یم»  القرآن  ظالل یف« ریتفس  صاحب
،  آھن  به  از مس  ینسبت  و از افزودن  شده  ار گرفتهک  به  شتر آھنیب  رومند ساختنین

 أل  یخدا  هک بود  یروش  نی؛ ا است  ی. گفتن است  شده  دوچندان  آھن  و صالبت  مقاومت
  جاودان  تابکدر  د بشریجد  از علم  را قرنھا قبل  نمود و آن  راه  آن  را به  نیذوالقرن

 ».ردک  ثبت  شیخو

ْ سۡ ٱَ�َما ﴿ ن َ�ظۡ  َ�ُٰعٓوا
َ
ْ سۡ ٱ َوَما َهُروهُ أ  .]۹۷[الکھف:  ﴾٩٧ٗباَ�قۡ  ۥَ�ُ  َتَ�ُٰعوا

و   آن  ارتفاع  یکی:  لیدو دل  به »باال روند  نتوانستند از آن  و مأجوج  أجوجی  جهینت در«
  بزنند، به  نقب  آنر یو از ز »نندک  را سوراخ  و نتوانستند آن«  آن  یو لغزندگ  یصاف  یگرید

 . آن  و ضخامت  و صالبت  یمکمح  سبب
 از  یرد و بعضکرا بنا   آن  نیذوالقرن  هک  یسد« د:یگو یر خود میدر تفس  یمراغ
  یردند، در وراک  را مشاھده  آن  یالدیم  پانزدھم  قرن  لیدر اوا  مورخان

 ای» دیالحد باب«  آن  ارد و نامقرار د» ترمذ«  کینزد»  بلخ«  ا) در منطقهی(آمودر  حونیج
  هک چنان ردکگذر   بر آن  و شاھرخ  گذشت  از آن  مور لنگیت  هک  ) است آھن  (دروازه

  عنوان به  هک  منطقه  به  شیخو»  .م۱۴۰۳«  در سفر سال» گویالفک«  ییایاسپان  مورخ
رد، ھمو ک  مشاھده را  ، آن رفت یم  مور لنگیدربار ت  ، به در اندلس»  قشتاله«  ر شاهیسف

 للهوا». سمرقند و ھند قرار دارد  انیم  د بر سر راهیالحد د: سد بابیگو یم  آن  فیدر توص
 . اعلم

� رَّ  ّمِن رَۡ�َةٞ  َذاقَاَل َ�ٰ ﴿ ٓ  َجَعلَُهۥ َرّ�ِ  وَۡعدُ  َجآءَ  فَإِذَا ّ�ِ ۖ َد�َّ ا َرّ�ِ  وَۡعدُ  َوَ�نَ  َء  ﴾٩٨َحّقٗ
 .]۹۸[الکھف: 

  جانب از  یرحمت«سد   نیا  ساختن  به  من  یو دسترس  نکتم » نیا«  نیذوالقرن » گفت«
  است  بر مردم ای،  قوم  نیبر ا  من  پروردگار بزرگ  : از آثار رحمت یعنی » است  پروردگار من

  چون  یول«شود  یم  لیحا  نیدر زم  شانیو فسادافروز  و مأجوج  أجوجی  انیسد م  نیرا ایز
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را در   رسد، آن فرا«  امتیق روز  در آستانه  مأجوج و  أجوجی  خروج  به » پروردگار من  وعده
بر  » پروردگارم  و وعده«سازد  یم  سطح ھموار، ھم  نیسد را با زم  نی: ا یعنی »وبدک  ھم

و   و ثابت » است  حق«؛  امتیاز روز ق  قبل  ومأجوج أجوجی  سد و خروج  نیا  ساختن  خراب
 . است  نیذوالقرن  سخن  نیآخر  نیر. ایناپذ برگشت

  متعال پروردگار  وعده  نیا  هک  میدان یم  نونکا« د:یگو یم» ریالمن« ریتفس  صاحب
و   از شرق  ـ اعم  نیردند و در زمک  او خروج  و سالله  زخانیرا چنگیز  است  افتهی  تحقق
  و خالفت  رانیو را  یاسالم  مظاھر تمدنھا و  ندند و نشانهکپرا  میعظ  یـ فساد  آن  غرب
  بنت  نبیز  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد». ردندک) ساقط  ق ـھ ۶۵۶(  را در سال  یعباس

  هک یدار شدند و درحالیب  خواب از ص خدا  فرمود: رسول  هک  است  آمده ل  جحش

  مرد  من  وميال  فتح ، اقرتب قد رش  من  للعرب ليو« بود، فرمودند:  شده  سرخ  شانیا  چھره

  شده  کیقا نزدیتحق  هک  یاز شر  بر عرب  یوا  یا« ».... حلق و هذا  مثل  مأجوج و  أجوجي
  را حلقه  شیخو  شد ـ و دست  گشوده  اندازه  نیا  به  مأجوج و  أجوجی، امروز از سد  است

؟  میشو یم  کما ھستند، ھال  انیدر م  انکین  هک یا درحالیآ !للها ا رسولی:  ردند ـ گفتمک
 ص  رمکامبر ایپ  هک  حلقه  ! آن یبل». ار شودیبس  یدیفساد و پل  هک  گاه آن ! یفرمودند: آر

  خروج  به  یھجر  ھفتم  قرن  اول  مهیدر ن  هک و بزرگتر شد تا آن  ردند، بزرگک  اشاره  بدان
 . اعلم للهد. وایانجام تاتار و مغول 

ورِ ٱ ِ�  َونُفِخَ  َ�ۡعٖض�  ِ�  َ�ُموجُ  �ِذٖ يَۡومَ  َ�ۡعَضُهمۡ  ۞َوتََرۡ�َنا﴿  ﴾٩٩َ�ۡٗعا َ�ُٰهمۡ فََجَمعۡ  لصُّ
 .]۹۹[الکھف: 

  خروج : در روز یعنی »روز  در آن«را   از مردم  ی: بعض یعنی »را  از آنان  یو بعض«
  در روز خروج  مردم : یعنی »زندیگر درآمید  یآسا در بعض  تا موج  مینک یرھا م«  ومأجوج أجوجی
ھا  هیشتزارھا نابود و سرماک  ار گشتهیشتار بسکو   زند و قتلیآم یم  درھم  مأجوج و  أجوجی

  یبرا  هک  است  یصور در زمان  نفخ از  و قبل  امتیق  ییاز برپا  نھا قبلیا  شود. و ھمه یم  تلف
را یزند زیآم یم  آسا درھم موج  امتیق در روز  : مردم است  نیا  یا معنی.  ستین  ما معلوم

  و دمنده »شود  دهیو در صور دم«  است  امتیق  یکینزد  یھا از نشانه  مأجوج و  أجوجی  خروج
  میگرد آور  پس«:  یو  فرموده  نیا  لیدل  ، به است  دوم  نفخه  نی: ا یقول  . به است ÷  لیاسراف

را   ، آنان کخا  به  اجسادشان  شدن  لیو تبد  شدن  یاز متالش  پس : یعنی » یآوردن را، گرد  آنان
 . میآور یمحشر گرد م  یسو را به  ھمه  سپس  میگردان یم  زنده



 ٥٤٩  سوره کهف

ٰ  يَۡوَم�ِذٖ  َجَهنَّمَ  َناوََعَرۡض ﴿  .]۱۰۰[الکھف:  ﴾١٠٠َعۡرًضا فِرِ�نَ ّلِۡلَ�
  گردشان  هک  ی: در روز یعنی » میروبرو آور  افرانک  شیارا پکرا آش  روز دوزخ  و آن«

  تا مشاھده نندک  را مشاھده  آن  هک  سان ، بدان میانینما یم  شان برایرا   ، دوزخ میآور یم
 د آورد.یپد  در آنان  بیعج  یو رعب  غیبل  یزجر  دوزخ

ِينَ ٱ﴿ ۡ�يُنُُهمۡ  َ�نَۡت  �َّ
َ
ْ َ� �َسۡ َوَ�نُو ذِۡكرِي َعن ِغَطآءٍ  ِ�  أ  ﴾١٠١َسۡمًعا تَِطيُعونَ ا

 .]۱۰۱[الکھف: 
  ھمان  را به  : دوزخ یعنی »بود  یا در پرده  اد منیاز   شان چشمان  هک  یسانک  ھمان  به«

  من  یھا نشانه و  اتیآ  از مشاھده  شان رتیو بص  احساس  چشمان  هک  میانینما یم  یسانک
آنھا   از مشاھدهباشد،   گرفتن  ر و عبرتکتف  اھلھرکس   هک  ییھا بود، نشانه  یا در پرده

  ھمان  رابه  دوزخ» و«ند ک یم ادی  ید وید و تمجیرا با توح أل  یو خدا  نمانده  غافل
از   اعراضشان  سبب  به »نداشتند را«  حق » دنیشن  ییتوانا«  هک  میانینما یز مین  یسانک

 . یسماع  ادله

فََحِسَب ﴿
َ
ِينَ ٱأ ْ َ�َفُروٓ  �َّ ن ا

َ
ْ  أ ۚ  ُدوِ�ٓ  ِمن ِعَبادِي َ�تَِّخُذوا ۡوِ�َآَء

َ
ٓ  أ ا ۡ�َتۡدنَا إِ�َّ

َ
َجَهنََّم  أ

 .]۱۰۲[الکھف:  ﴾١٠٢نُُزٗ�  َ�ٰفِرِ�نَ لِلۡ 
 و  حیو مس  از فرشتگان  عبارت  هک» مرا  بندگان  بجز من  هکاند  پنداشته  افرانکا یآ«

 و  ناصواب  شهیاند  نیا ایرند؟ آیگ  شی: معبود خو یعنی »رندیاء بگیاول«اند  نیاطیش
ھمانا «:  هکد بدانند ی، آنھا با است  عذاب  ا موجب؟ قطع ستین  عذاب  موجب  شان نکنامم

  ییرایپذ  آماده را  : جھنم یعنی »باشد  افرانک  ییرایپذ  گاهیتا جا  میا ردهک  را آماده  ما جھنم
  رند و بهیگ یقرار م  ییرایھا مورد پذ عذاب  ، با انواع آن  با ورود به  هک  میا ساخته  افرانک

  ساخته  آماده  گاهیا وجاکمت  ھمانیم  یبرا  هک شوند چنان یخود رھسپار م  یگاھھایجا
 . آنھاست  یو استھزا  مکتھ  ر از بابیتعب  نیشود. ا یم

 بِٱ نُنَّبُِئُ�م َهۡل  قُۡل ﴿
َ
عۡ  ۡخَ�ِ�نَ ۡ�

َ
 .]۱۰۳[الکھف:  ﴾١٠٣َ�ًٰ� أ

 : یعنی » گردانم  مردمند، آگاه  نیارترک انیز  عمل  یاز رو  هک یسانکا شما را از یبگو: آ«
، از  اعمال  و خسران  انیز  یاز رو  هک  یسانکا شما را از یآ ! مردم  یا

گاه مردم ن یتر بدبخت گاھتان ی؟ آر گردانم  اند، آ   هکاند  یسانک«:  ؛ آنان گردانم یم  ! آ
 ھدر و به  یو نابود  ، بطالن وششک  شدن گم » است  شده  ا گمیدن  یدر زندگ  آنان وشش ک

 و  راه  و دلباخته  : خود مفتون یعنی» ردارندک وکین  هکپندارند  یو خود م«  است  آن رفتن
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  یخوب ارک،  و روش  راه  نیا  گرفتن  شیپ با در  هکپندارند  یاند و م شیخو  باطل  روش
 مردمند.  نیارترک انیز  نانیا  برند. پس یم  نفع  آن  جیو از آثار و نتا  داده  انجام

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ َّ� � ْ ۡعَ�ٰلُُهمۡ  فََحبَِطۡت  َولَِقآ�ِهِۦ َرّ�ِِهمۡ  َ�ِٰت َ�َفُروا

َ
 يَۡومَ  لَُهمۡ  نُقِيمُ  فََ�  أ

 .]۱۰۵[الکھف:  ﴾١٠٥ٗناَوزۡ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ
از   یو  یگانگید و یتوح  لیدال  : به یعنی » شیپروردگار خو  اتیآ  به  هکاند  یسانک  آنان«

بعد از   بعث  : به یعنی »او  مالقات  به«افر شدند ک »افر شدند وک«  یلیو تنز  ینیوکت  اتیآ
  انجام  هک  یاعمال : یعنی »دیگرد  تباه  شان اعمال  جهینت در«  از امور آخرت  و مابعد آن  مرگ

روز   پس«  است  فرشانک ، آن  شدن  تباه  لیشد و دل  پنداشتند، تباه یم  کیرا ن  دادند و آن
قدر و   چینزد ما ھ  آنان  یروز برا  : در آن یعنی »نھاد  مینخواھ  یوزن  چیھ  آنان  یبرا  امتیق
ھمانا « : است  آمده  فیشر  ثیداد. در حد  مینخواھ  آنان  به  ییبھا  چینخواھد بود و ھ  یمتیق

  ناصواب  و عمل  شهیاند  لیدل  به[  هک ید، درحالیآ یم  امتیروز قدر   تنومند و چاق  شخص
را   هیآ  نید ایندارد اگر خواست  متیو ق  ، وزن ھم  یا پشه  بال  اندازه  به  أل  ینزد خدا ]شیخو

ناظر بر   فیشر  ثی! حد یآر». ]۱۰۵[الکھف:  ﴾َوۡزنٗا لۡقَِ�َٰمةِ ٱفََ� نُقِيُم لَُهۡم يَوَۡم ﴿ د:یبخوان
 باشند. یم  هیآ  نیا  قی، از مصاد شیخو  وعمل  شهیدر اند  هک  است  یسانک

﴿ ٰ ْ  بَِما َجَهنَّمُ  َجَزآؤُُهمۡ  لَِك َ� َُذوٓ َوٱ َ�َفُروا َّ� ْ  .]۱۰۶[الکھف:  ﴾١٠٦ُهُزًوا َورُُسِ�  ِ� َءاَ�ٰ  ا
و  افر شدندک  هک نیا  سبب  ، به است  آنان  یجزا  جھنم«:  هکرند یھشدار را بگ » نیا«

 »ھا انسان  نیارترکانیز«  نیا  نییدر تع  مفسران »تمسخر گرفتند  را به  امبرانمیو پ  من  اتیآ
:  یقول  و به  هکم فارک: آنھا  یقول  اند، به  یھود و نصاری  : آنان یقول نظر دارند؛ به  اختالف

 س  یعل  هک  است  شده  تیروا  نیھا اند. ھمچن صومعه  یمتول  آنھا راھبان
 . است  دانسته  آنان  قیز از مصادیرا ن»  هیحرور«  خوارج

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰ ٱَءاَمنُوا ُٰت  لَُهمۡ  َ�نَۡت  لَِ�ِٰت ل�َّ  ﴾١٠٧نُُزً�  فِۡرَدۡوِس لۡ ٱ َج�َّ
 .]۱۰۷[الکھف: 

  شانیا  و وضع  حال »اند ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هک  یسانک  گمان یب«
  فردوس  یباغھا«را یز  رفت  رشانکقبال ذ  هک  است  یسانک  و وضع  برضد حال

  آماده  شترشانیب  ھر چه  لیو تجل  داشتیگرام  یبرا  هک » است  آنان  ییرایپذ  گاهیجا
شود  یم  فتهگ  یا وستهیپ  ھم و به  انبوه  درختان  : به عرب  المکدر   . فردوس است  شده

 . است  باغ  یمعنا  ، به یروم  در زبان  انگور باشد و فردوس  آنھا درخت  اغلب  هک
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 .]۱۰۸[الکھف:  ﴾١٠٨ِحَوٗ�  َ�ۡنَها َ�ۡبُغونَ  َ�  �ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ ﴿
  یباغھا رایز »نندک ینم«گر ید  ییجا  به»  انتقال  در آنند و از آنجا درخواست  جاودانه«

شوند.   از آن ریگر غید  ییخواستار جا  آنان  هک  است  تر از آن یتر و گرام فرخنده  فردوس
  رسول  هک  است  آمده س  صامت بن از عباده  یاحمد و ترمذ  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  با درجه  از آن  درجه ھر  فاصله  هک  است  صد درجه  ھمانا در بھشت« فرمودند: ص خدا
  هک  است  ، فردوس آن  درجه  نیو بلندتر  است  نیو زم  آسمان  انیم  فاصلهگر، مانند ید

  شود پس یم  یجار  از آن  بھشت  چھارگانه  یھا قرار دارد و رودخانه  آن  یدر باال  عرش
 ».دیرا بخواھ  فردوس د، از اویخواست یم أ از خدا  ھرگاه

ِ  امَِدادٗ  ۡحرُ ۡ�َ ٱ َ�نَ  قُل لَّوۡ ﴿ ن َل َ�بۡ  ۡحرُ ۡ�َ ٱ َ�َفِدَ  َرّ�ِ  ِت َ�ٰ لَِّ�
َ
 َولَوۡ  َرّ�ِ  َ�َِ�ُٰت  تَنَفدَ  أ

 .]۱۰۹[الکھف:  ﴾١٠٩اَمَددٗ  بِِمۡثلِهِۦ ِجۡئَنا
  لماتک  هک از آن  شیباشد، پ  بکمر  پروردگارم  لماتک  نوشتن  یا برایبگو: اگر در«

 مدد  قیطر  ا را بهیدر  چند مانند آن رسد، ھر یم  انیپا  ا بهیرد قطعا دریپذ  انیپا  پروردگارم

  قلم  بکمر ایدر  شوند و آب  نوشته  یو  متکو ح أ خدا  علم  لماتک: اگر  یعنی » میاوریب
  ا بهیدر  رسد، آب  انیپا  به  یتعال  حق  لماتک  هک از آن  نا قبلیقیسد، یبنو  ھم  باشد و قلم

گردد، باز   قلم  آن  بکشود ومر  آورده  مدد آن  ا باز بهیدر  رسد و اگر مانند آن یم  اتمام
  هک آن یرسد، ب یم  انیپا  ز بهیگر... نید  یاھایطور در نیگر و ھمید  یایدر  آن  آب  ھم

  یالھ  علم  ھرگاه  . پس است  ینامتناھ  یالھ  لماتکرا یآخر برسد ز  پروردگار به  لماتک
 د؟!یآ یدر نم  یو  نید  و به  ردهکاو ن  یسو هب  دل  یرو  انسان  گر چگونهی، د است  نیچن

ھا  کتاب قلمھا و  هک  ینحو  د، بهیآ یبر م  پروردگار متعال  لماتک  ثرتک،  مهیرک  هیاز آ

َما ِ� ﴿ : هیآ  است  ر آنیتوانند آنھا را در ضبط و شمار آورند. نظ ینم َّ�
َ
�ِض ٱَولَۡو �

َ
مِن  ۡ�

قَۡ�ٰٞم وَ 
َ
هُ  ۡ�َۡحرُ ٱَشَجَرٍ� أ ِ  ۥَ�ُمدُّ ا نَفَِدۡت َ�َِ�ُٰت  ۦمِۢن َ�ۡعِده ۡ�ُرٖ مَّ

َ
ِۚ ٱَسۡبَعُة � َ ٱإِنَّ  �َّ َعزِ�ٌز  �َّ

  ا را ھفتیباشد و در  قلم  ، ھمه است  نیدر زم  که  یو اگر درختان« .]۲۷[لقمان:  ﴾٢٧َحِكيمٞ 

 .» است  میرحکیناپذ  ا خدا شکسترد، قطعینپذ  انیخدا پا  د، کلماتیآ  یاری  گر بهید  یایدر

ٓ ﴿ هیآ  د: چونیگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس ابن وتِيُتم َوَما
ُ
 ّمِنَ  أ

ھود یشد،   نازل »دیا نشده  داده  یجز اندک  و شما از علم« . ]۸۵[اإلسراء:  ﴾إِ�َّ قَلِيٗ�  عِۡلمِ لۡ ٱ
  بهھرکس  و  شده  داده  ما تورات  را بهیز  است  شده  داده  یاریبس  ما علم  به  هکگفتند: بل
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 : هیآ  هکبود   . ھمان است  شده  داده  یاریر بسیاو خ  به  گمان یشد، ب  داده  تورات  یو

 شد.  نازل ]۱۰۹[الکھف:  ﴾قُل لَّۡو َ�نَ ﴿

﴿ ۡ� ٰٓ  َنافََ�َ   ستین  نیبگو: جز ا«.۰]۱۱[الکھف:  ﴾١١اِسنَِ� َعَددٗ  َكۡهِف لۡ ٱ ِ�  َءاذَانِِهمۡ  َ�َ
  تیبشر  حال  مقصور به محدود و  من  : حال یعنی » ھستم  یشما بشر  مثل  ھم  من  هک

را   بیغ  علم  ، من نیبنابرا گذرد یدر نم  تیا الوھی  بودن  فرشته  به  تیو از بشر  است
گاه  بیالغ  عالم  یو اگر خدا  دانم ینم   تانشما از داس  به  توانستم ینم رد،ک ینم  مرا آ

،  یژگیو و  صفت  نیھم  پس »شود یم  یوح  من  به«  خبر دھم  نیو ذوالقرن  ھفک  اصحاب
  بر من  یوح  نیو محور ا  است  یافکبشر   ر انواعیو سا  من  انیز میو تما  جاد فرقیا  یبرا

  یلقا  بهھرکس   پس«ندارد   یکیو شر » است  گانهی  ییشما خدا  یخدا  هک«:  است  نیا
پروراند  یم  در دل  است  مؤمنان  از شأن  هکرا   یتوقع  نیو چن »د داردیپروردگار خود ام

  بودن ریبر خ  فیشر  شرع  هک  است  یارک: ھر  ستهیار شاک »بپردازد  ستهیار شاک  د بهیبا«
و «  است  ردهک یمعرف  را سزاوار ثواب  آن  دھنده و انجام  ردهکد یکتأ و  ییراھنما  آن

ار کوکین  سک  آن  چه »نسازد  کیشر  شیپروردگار خو  در عبادت«  از خلق »را  سک  چیھ
،  است  یخف  کشر  هکز یا نیر  جماد. البته  باشد، چه  وانیح  ردار، چهکبد  چه باشد،
 شود. یم  ینھ  نیا  شامل

 س  یانصار  فضاله  یاب  بن دیسع یسعد از اب  احمد و ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
 ول�األ اهللاذا مجع إ« فرمودند:  هک  دمیشن ص خدا  فرمود: از رسول  هک  است  آمده
، فليطلب حداً أ هللا عمله عمل يف رشكأ اكن مناد: من ىناد فيه ال ر�ب يلوم خر�نواآل

و   انینیشیپ  أل  یخدا  چون« .» الرشكالرش�ء عن  أغ� اهللا نفإ؛ اهللا عند غ� من ثوابه
دھد  یندا در م  ییمناد گرد آورد،  ستین  در آن  یا و شبھه  شك  چیھ  که  یروز  یرا برا  انینیپس
  د ثوابی، با است  آورده  كیشر را  ی، کس داده  او انجام  یبرا  که  یبا خدا در عمل  : ھر کس که
در   نیھمچن».  است  شرکا از شرك  نیازترین یب را خدایکند ز  طلب أ للهر ایرا از غ  شیخو
  شگاهیپ  مھر به  سر به  ییھا در نامه  آدم یبن  اعمال  امتیروزق« : است  آمده  فیشر  ثیحد
را   یکی  د و آنیرا دور افگن  یکی  نید: ایفرما یم أل  یخدا  شود پس یم  عرضه أل  یخدا

 ریجز خ  یما از و  هکتو سوگند   ذات  هب ند: پروردگارا!یگو یم  د. فرشتگانیآور شیپ
امروز  بود و من   من  یر رضایغ  یبرا  یو  عمل  یول ! ید: آریفرما ی؛ م میا دهیند  یزیچ

 ». است  بوده  من  یخالصا رضا  از آن  ھدف  هک  رمیپذ یرا م  یعمل  فقط آن



 

 
 مریم  سوره

 . است  هی) آ۹۸(  یو دارا  است  کیم

  ‘  میمر دتنایس  یباردار  بر داستان  مشتمل  هک نیا  سبب  را به  سوره  نیا : هیتسم  وجه
  ھجرت  داستان  انیب در س مسعود  دند. ابنینام»  میمر« ، است ÷  یسیع  و والدت

و   حبشه  پادشاه  ینجاش را بر  سوره  نیصدر ا س  طالب یاب  جعفر بن« د:یگو یم  حبشه
 ».ردک  قرائت  اصحابش

و  أ خداوند وجود  بر اثبات  ، مشتمل یکم  یھا ر سورهیھمانند سا  سوره  نیا  موضوع
 . است † اینبا از  یگروھ  یھا داستان  انیب  و جزا از خالل  بعث  و اثبات  یو  تیوحدان

 .]۱[مریم:  ﴾١هيٓعٓص كٓ ﴿
  شش مقدار  به» صاد«و»  افک« در »، صاد نیا، عی، ھا،  افک«شود:  یم  خوانده

  تکحر  کی مقدار  مد به» ای«و» ھا« شود، در یم  دهیشک  لی، مد طو الف  ا سهی  تکحر
با دو   قصر آن  و ھم  ز استیجا  لیمد طو  ، ھم» نیع« و در  است  نیمتع  الف  کیا ی

، در  باره  نیدر ا  سخن و  است  مقطعه  از حروف  حروف  نی. ا مقدار دو الف  به  تکحر
 . گذشت»  بقره«  سوره  یابتدا

ٓ  َ�ۡبَدهُۥ َرّ�َِك  رَۡ�َتِ  رُ ذِكۡ ﴿  .]۲[مریم:  ﴾٢َزَ�رِ�َّا
پروردگار   از رحمت  یادی  اتیآ  نی: ا یعنی »ایرکز  اش پروردگار تو بر بنده  رحمت  انیب«

و   داشت  ینجار  شغل  هکبود   لیاسرائ یبن  یای. او از انب است ÷ ایرکز  اش تو بر بنده
 . است ÷  یسیع  خاله  ھمسرش

ٓ  َر�َُّهۥ نَاَدىٰ  إِذۡ ﴿ ا ءً نَِدا  .]۳[مریم:  ﴾٣َخفِّيٗ

  جھت  بدان ÷ ایرک: ز یقول  به »ردکندا   آھسته  ییندا  پروردگار خود را به  هک  گاه آن«
  یندا گر:ید  یقول . به ا دورتر استی، از ر وهیش  نیا  هکندا داد   را آھسته  شیپروردگار خو

  ردنک ندا  ییبود وتوانا  شده  فیو ضع  او سالخورده  هکبود   یرو  ا از آنیرکز  خاموشانه
 . بلند را نداشت



 تفسیر انوار القرآن  ٥٥٤

 ٱ َتَعَل شۡ ٱِمّ�ِ وَ  َعۡظمُ لۡ ٱقَاَل َرّبِ إِّ�ِ َوَهَن ﴿
ۡ
أ ُ�نۢ  َولَمۡ  ٗباَشيۡ  ُس لرَّ

َ
 رَّبِ  بُِدَ�ٓ�َِك  أ

ا   استخوانم  من پروردگارا!«خود:   آھسته  یندا  ا در آنیرکز » گفت«.]۴[مریم:  ﴾٤َشقِّيٗ

از   و سرم«  شده  و ناتوان  فیضع  شیاستخوانھا  هکبود   نیا  مرادش » دهیگرد سست 
 ور شعله  زمیدر ھ  آتش  هک چنان  منتشر شده  بر سرم  یدی: سپ یعنی » ور شده شعله  یریپ
  بھره یتو ب  یھرگز در دعا  من ! پروردگارم  یو ا«  است  یو  یریاز پ  هیناک  نیشود و ا یم

د یو ناام  یخال  ، دست ام ردهکتو دعا   بارگاه  به  من  هک  ی: ھر زمان یعنی » ام نبوده
 . د را دارمیام  نیتو ھمز از ین  نونک؛ ا یا ردهک  را اجابت  میو دعاو ت  ام برنگشته

ۡ ٱ ُت �ّ�ِ ِخفۡ ﴿ ٓ  َمَ�ِٰ�َ ل ِ� مۡ ٱ َوَ�نَِت  ءِيمِن َوَرا
َ
نَك  ِمن ِ�  َ�َهۡب  �َ�قِرٗ  َرأ ُ  ﴾٥َوِ�ّٗا �َّ

 .]۵[مریم: 
و   نجا: اقاربیدر ا  یمراد از موال » مکمنایب  میاز خود از موال  پس  و ھمانا من«
ا یرکز  یو پسر عموھا  اقارب ! یپسرعموھا و مانندشانند. آر  ) چون ی(پشت  عصبه  اقوام

 را از  یستگیشا  نیو ا  دهیورز  یسست  بار رسالت  و از برداشتن  بوده  توجه یب  نیامر د به 
  داشتن برپا آنھا را از  یویدن  یھا تیبودند و مشغول  ا گشتهیا گرفتار دنیبودند،   داده  فک
با   هکشد   کمنایب  ا از آنیرکز  بود پس  ساخته  خود سرگرم  به  لیاسرائ یبن  یبرا  نیار دک

  را به  یو سرپرست  یتا ول  خواست أل  ی، از خدا نیبرود بنابرا  نیاز ب  حق  نید  مرگش
ار ک  به  دنیبخش  و بر رونق  دهیورز  امیق  نیامر د  به  بعد از مرگش  هکد یفرما  تیعنا  یو

از   سن برک  سبب  به  هک  است  یزن عاقر: » عاقر است  و زنم«باشد   مشتاق و  صی، حر آن
.  ینیو جانش  : وارث یعنی » ییخود ول  از جانب  من  به  نکعطا   پس«  است  بازمانده  ییایزا

  یو حالت  در سن  او و زنش  هک  دانست یرا میرد زکفرزند ن  ا طلبحیتصر  جھت  او بدان
گر: مراد ید  یقول باشد. به  نکمم  شانیاز ا  عادت  حسب  فرزند به  شیدایپ  هکقرار ندارند 

 ، فرزند بود. یو از ولا

 .]۶[مریم:  ﴾٦اَرّبِ رَِضيّٗ  َعۡلهُ جۡ َوٱ َ�ۡعُقوَبۖ  َءالِ  يَرِثُِ� َوَ�رُِث مِنۡ ﴿
  وراثت : راجح  نجا بنابر قولیدر ا  وراثت » عقوبی  آل  وارث  باشد و ھم  من  وارث  تا ھم«

 نحن« :ص خدا  رسول  فیشر  ثیحد  نیا  لیدل  ، به مال  وراثت  نه  است  و نبوت  علم

  سخن  یمعن  پس».  میگذار ینم  راثیا میانب  ما جماعت :نبياء ال نورثمعارش األ

،  ھست ÷  عقوبیو اوالد   ینزد و  هکرا   ی، علم نیجانش  : آن هک  است  نیا ÷ ایرکز
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ـ   من پروردگار  یو او را ـ ا«ورزد   امیق  شان ینیامور د  یسرپرست  ببرد و به  راثیم
  و ھم  یباش و خشنود  یتو از او راض  ھم  هک،  یو  و افعال  در اخالق » گردان  دهیپسند

و   نید  علم  برداشت  ستهی، او شا لهیوس  نیبدارند تا بد  او را بپسندند و دوست  بندگانت
 دارد. برپا  شان برایرا   شان نیر دیباشد و بتواند شعا  آن  غیو تبل  میتعل

﴿ ٰ�َ ٓ ُكَ  إِنَّا َزَ�رِ�َّا ُۥ َ�َۡعل لَمۡ  َيٰ َ�ۡ  ُمُهۥسۡ ٱ بُِغَ�ٰ�ٍ  نُبَّ�ِ ا ُل ِمن َ�بۡ  �َّ  .]۷[مریم:  ﴾٧َسِمّيٗ

  سوی به  فرشتگان  لهیوس  ندا را به  نیرد و اک  را اجابت  یو  یدعا أ خداوند
از   شیپ  هک،  میدھ یم  مژده  است  ییحی  نامش  هک  یپسر  ما تو را به ا!یرکز  یا«فرستاد:   یو

  نام  ییحی  نام  را به  سک چ یاز او ھ  : قبل یعنی » میا او قرار نداده  یبرا  یھمنام  چیھ  نیا
 قرار  یریو نظ  هیشب  چیھاو   یقبال برا« د:یگو یم  آن  یمعن  انی. مجاھد در ب میا ننھاده
ر یجر ابن  ید. ولیآ یا مبعد ÷  ییحی  اتیخصوص  انیب  هک  است  یگفتن».  میا نداده

 . است  داده  حیرا ترج  اول  یمعن

﴿ ٰ َّ�
َ
ِ� مۡ ٱ َوَ�نَتِ  ُغَ�ٰمٞ  ِ�  يَُ�ونُ  قَاَل رَّبِ �

َ
 ﴾٨اِعتِيّٗ  ِكَ�ِ لۡ ٱ ِمنَ  بَلَۡغُت  َوقَدۡ  �َ�قِرٗ  َرأ

 .]۸[مریم: 
 زین  و خودم  نازاست  زنم  هک آن  ھد بود و حالخوا  یمرا پسر  چگونه : پروردگارا! گفت«

 و  دهیآخر رس  به  و سالم  : سن یعنی » ام دهیرس  ضعف  تینھا  به  یسالخوردگ  سبب  به
  سن  سال  نودوھشت  و زنش  سال  ستی: او صدوب یقول  . به ام شده  و فرتوت  فرسوده

  هک  یو  عیبد  و صنع أل  یخدا  او از قدرت  هکد یآ یبرم  نیچن  یو  سخن  نیداشتند. از ا
 شد.  زده  آورد، شگفت ید میپد  ینازا فرزند  یو زن  سالخورده  یریاز پ

﴿ ٰ َّ  ُهوَ  َر�َُّك  قَاَل  لَِك قَاَل َكَ� َ�َ  ٞ  ﴾٩ا ٗٔ َشۡ�  تَُك  َولَمۡ  َ�بُۡل  مِن َخلَۡقتَُك  َوقَدۡ  َهّ�ِ
 .]۹[مریم: 

  است  نیچن  : فرمان یعنی » است  نیھمچن«  فرشته  قیاز طر  خداوند متعال » گفت«
ار بر ک  نیا  هک  پروردگار تو گفته«د ید آیپد  یفرزند  و سال  سن  نیدر ھم  از شما دو تن  هک

و   سھل  من اما براز نظر تو   یو دشوار  یدور  نیار در عک  نی: ا یعنی»  است  آسان  من
 » دمیـ آفر  ینبود  یزیچ  هک یـ درحال  نیاز ا  شیرا پ  خودت  نهیو ھرآ«  است  و آسان  ساده

  قیاز طر  تیفرزند برا  د آوردنیپد  پس  وجود آوردم  ساحت  به  محض  ز از عدمیتو را ن
 . است  و آسان  سھل  یبس  ، بر من توالد و تناسل
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ٓ  َعلجۡ ٱقَاَل َرّبِ ﴿ ِ�ّ  ۖ �َّ  َءاَ�تَُك  قَاَل  َءايَٗة
َ
ِمَ  � ٰ  �َّاَس ٱ تَُ�لّ ا َ�َالٖ  َث ثََ�  ﴾١٠َسوِ�ّٗ

 .]۱۰[مریم: 
مرا بر   هک  یا : نشانه یعنی » قرار ده  یا نشانه  من  یبرا : پروردگارا! گفت«

  ند تا روانک  یی، راھنما ییحی  فرزندش  به  زنم  بر باردار شدن  و بشارتت  ام خواسته تحقق 
  ماھانه  عادت  هک  یا از زن، مخصوص مرحله  نیدر آغاز  یرا بارداریرد زیگ  آرام  بدان  دلم و
  نیتو ا  نشانه فرمود:«  آسا است و شگفت  بیار عجی، بس شده  قطع  سن برک  سبب به  یو

  هک یحال  نیدر ع : یعنی » ییگو ینم  سخن  ، با مردم یسالم  هک نیروز با ا  شبانه  سه  هک  است
در   یدارد ول  بازت  گفتن  از سخن  هک  ستیدر تو ن  یا یماریب  و چنان  یو سالم  حیصح
 . یستین  گفتن  سخن  قادر به  مدت  آن

﴿ ٰ ۡ ٱمَِن  قَۡومِهِۦ فََخَرَج َ�َ وۡ  ِمۡحَراِب ل
َ
ن إَِ�ۡهِمۡ  َ�ٰٓ فَأ

َ
ْ  أ ُِحوا ا بُۡ�َرةٗ  َسبّ  ﴾١١َوَعِشيّٗ

 .]۱۱[مریم: 
در   شیخو  بر قوم«) خود  ی(مصال  نمازخواندن  ی: جا یعنی » از محراب«ا یرکز » پس«
  و شام  صبح  هکرد ک  اشاره  آنان  به  پس«دند یشک ینماز انتظار او را م  یبرا  و مردم »آمد
با را   آن  نتوانست فھماند و  آنان  به  اشاره  قیرا از طر  مطلب  نی: ا یعنی »دییگو  حیتسب
  را به  شانیا  در آن و  نوشت  یخط  دست  شان برای:  یقول  دھد. به  انتقال  آنان  به  زبان

،  نعمت  نیا  رانهکش  تا به گر: دستور دادید  یقول و عصر دستور داد. به  صبح  نمازخواندن

 ند.یبگو» اهللا سبحان«  و شام  صبح

�ٖ�  ِكَ�َٰب لۡ ٱ ُخذِ  َيۡحَيٰ َ�ٰ ﴿  .]۱۲[مریم:  ﴾١٢اَصبِيّٗ  ۡ�مَ �ُۡ ٱ وََءاَ�ۡيَ�ٰهُ  بُِقوَّ

ـ متولد شد و  ÷  یسیع  ـ پسرخاله  ییحی  : القصه یعنی »ریرا بگ  تابک ! ییحی  یا«
!  ییحی  ی: ا میاو گفت  به  رد پسیقرار گ  مورد خطاب  توانست یم  در آن  هکد یرس  یسن  به
و با   و عزم  ی: با جد و جھد واستوار یعنی » قوت  به«ر یـ را بگ  تورات  یعنیخدا ـ   تابک

  یمعنا  نجا بهیدر ا : مکح » میداد  مکاو ح  به  یکودکو در «ما   داتییتأ  به  یگرم پشت
: مراد  یقول . به میرا داد  تابک  نشیو ب  و دانش  او فھم  به  یکودکاز   یعنی،  است  متکح

در  ÷  ییحی:  هک  است  نقل شد.  او داده  به  یکودک  در دوران  هک  است  نبوت  مکاز ح
 شد.  دهیبرگز  یامبریپ  به  یسالگ  ھفت

نَّا ّمِن اوََحَنا�ٗ ﴿ ُ َّ�  ۖ ا َوَ�نَ  َوَزَ�ٰوٗة  .]۱۳[مریم:  ﴾١٣تَقِّيٗ
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از   مخصوص  یرحمت  را به ÷  ییحی:  یعنی » میآورد  بر او رحمت  شیخو  یو از سو«
  نیا  یمعن  یقول . به است  و محبت  ، عاطفه : رحمت . حنان میمفتخر ساخت  شینزد خو

ـ از   بر مردم  آن پابرجا بود و با  یو  در قلب  هک  میداد  یرحمت  شیاو از نزد خو  : به است
  یفر و معاصکرا از   د ومردمیورز یم  و عطوفت  ـ شفقت  انشکیبر پدر و مادر و نزد  جمله
و   از گناه  یکو پا  نفس  نجا: طھارتیا در  اتکمراد از ز » میداد  اتکزاو   و به«داد  یم  نجات

  تشانیر ھدایخ  یسو به  هک  میدیگردان  کمبار  مردم  یاو را برا  یعنی،  است  تکبر  داشتن
 بود.  یو  عیزگار و مطیپرھ أ خدا  یاز معاص ÷  ییحی : یعنی »بود  شهیو تقوا پ«رد ک یم

﴿ ۢ يۡهِ  �َوَ�رَّ ا َجبَّاًرا يَُ�ن لَمۡ وَ  بَِ�ِٰ�َ  .]۱۴[مریم:  ﴾١٤َعِصّيٗ
 »نبود  نافرمان  ییو زورگو«  و مھربان  دل  و نرم »رفتار بود کیو با پدر و مادر خود ن«

 نبود.  یبر و عاصک، مت ا در برابر پروردگارشی  نی: در برابر والد یعنی

ا ُ�ۡبَعُث  َوَ�ۡومَ  َ�ُموُت  َوَ�ۡومَ  ُوِ�َ  يَۡومَ  َعلَۡيهِ  مٌ وََسَ�ٰ ﴿  .]۱۵[مریم:  ﴾١٥َحّيٗ

؛  است  نیا  یمعن  یقول باد. به  ییحیبر  أ خدا  از جانب  ی: امان یعنی »بر او  و سالم«
  هک نیاز ا  تولدش : او در روز یعنی» متولد شد  هک  یروز«در:   گفت  بر او سالم أل  یخدا

  هک  یو روز«بود   یوسالمت  ند، در امانک  و او را لمس  رسانده  یگزند  یو  به  طانیش

 »شود یم  ختهیبرانگ  زنده  هک  یوروز«  است  در امان  برزخ  قبر و وحشت  از فتنه »ردیم یم
  هک  یحاالت  نیتر ک: وحشتنا یقول  به . است  محشر در امان  عرصات  و ھراس  ز از ھولین

 : است  حالت  سه  نیرد، ھمیگ یقرار م  در آن  انسان
قرار و   در آن  هک  یگاھیروز از جا  را در آنیشود؛ ز یمتولد م  هک  یروز -۱

 د.یآ یم  رونی، ب است  داشته  آرام
 را  قبال آنان  هکند یب یرا م  یسانکروز   را او در آنیرد؛ زیم یم  هک  یروز -۲

  ییتر با آنھا آشنا شیپ  هکشود  یروبرو م  ییایو قضا  امکو با اح  شناخته ینم
 . است  نداشته

 شود. یروبرو م  امتیروز ق  و ھراس  را با ھولیشود؛ ز یم  ختهیبرانگ  هک  یروز -۳
در روز   طانیش  بی: از آس است  در امان  حالت  سه  نیدر ا ÷  ییحی  پس

 . امتیدر روز ق  و عذاب  و از ھول  مردن  قبر در وقت  عذاب ، از والدت
از   توبه  را به  ز بود، مردمین  املک  یعالم  یموسو  عتیدر شر ÷  ییحی

داد،  یم  غسل  از گناھان  توبه  یبرا  اردن  را در رودخانه  خواند و آنان یفرام  گناھان
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 نامند. یم»  معمدان  یوحنای« ردند و او راکاقتدا   یو  روش  نیا  به  ینصار  هک
  نام  به بایار زیبس  یدختر برادر»  رودسیھ«  نام  به  نیفلسط  امکاز ح  یکی  هک  است  نقل

 ÷  ییحی  یعقد خود درآورد ول  را به  تا دختر برادرش  خواست  پس  داشت» ایرودیھ«
  دختر از بس  یعمو»  رودسیھ« رد،کن  موافقت  با آن  ازدواج  نیا  بودن  حرام  لیدل  به
گذارد تا   انیدر م  یدارد با و  هک  ییتا ھر آرزو  خواستاو بود از او   فتهیو ش  مفتون  هک

  یرا از و ÷  ییحیسر   مادرش  کیو تحر  دختر با توطئه  ند، آنک  را برآورده  شیآرزو
 ÷  یسیع  به  یو  شھادت خبر  رساند. و چون  شھادت  را به ÷  ییحی  و او ھم  خواست

 رد.ک  امیق  آنان  یھشداردھ و  غیتبل  رد و بهک  انینما  مردم  انیرا در م  د، او دعوتشیرس

ۡهلَِها ِمنۡ  نتََبَذۡت ٱ إِذِ  �َمَ َمرۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿
َ
ا َمَ�ٗ�ا أ �ِّيٗ  .]۱۶[مریم:  ﴾١٦َ�ۡ

  گاه را آن  میمر«  ، داستان سوره  نی: در ا یعنی » تابکدر « !ص محمد  یا » نکاد یو «

  شرق  در جھت  یانکم  : به یعنی » گرفت  نارهک  یشرق  یانکدر م  هک
  جھت  ینصار  سبب  نیھم  د: بهیگو یم س  عباس شد. ابن  نیگز خلوت المقدس  تیب

متولد شد.   المقدس  تیاز ب  جھت  نیدر ا ÷  یسیرا عیگرفتند ز  شیخو  قبله را  مشرق
 و  را در خلوت  سبحان  یتا خدا  گرفت  نارهک  خاطر از مردم  نیا  به  ‘  میمر : یقول  به

 ند.ک  عبادت  فراغت

ََذۡت ٱفَ ﴿ ٓ  اَجا�ٗ حِ  مِن ُدونِهِمۡ  �َّ ۡرَسلۡنَا
َ
� لََها َ�تََمثََّل  ُروَحنَا إَِ�َۡها فَأ ا �ََ�ٗ  ﴾١٧َسوِّ�ٗ

 .]۱۷[مریم: 
  حال باشد و او را در  پنھان  مردم  تا از چشم » برخود گرفت  یحجاب  در برابر آنان  پس«

  هک » میفرستاد خود را  او روح  یسو به  پس«  است  و مانع  : پرده نند. حجابینب  عبادت
  آن  او حامل  هک  ییوح  لهیوس  به  نیرا دید زینام  او را روح  یتعال  . حق است ÷  لیجبرئ
 ÷  لی: جبرئ یعنی »شد  انینما بر او  اندام  درست  یبشر  صورت به  پس«شود  یم  زنده  است

  از اوصاف  هک  یطور شد به  انینما  ‘  میمر  دهیار در دیع  تمام  یانسان  لکش  به
دارد   یقصد بد  یو  به  او نسبت  هک  پنداشت  میمر  پس  نداشت  مک  یزیچ  چیھ  آدم یبن
 : جھت  نیھم  به

ٓ  قَالَۡت ﴿ ُعوذُ  إِّ�ِ
َ
 .]۱۸[مریم:  ﴾١٨امِنَك إِن ُكنَت تَقِيّٗ  لرَّ�بِٱ أ

 : اگر از یعنی » یزگار باشی، اگر پرھ برم یم  پناه  رحمان  یخدا  از تو به  : من گفت«
  گاه پرده لذا از  برم یم  پناه أ خدا  از تو به  زگارند، منیو پرھ  ترس خدا  هک  یباش  یسانک
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  ‘  میمر  هک  است  . نقل نکن  ستم  من  ، به یند: اگر مؤمنیگو  هک شو. چنان  رونیب  من
  شد به یم  کپا  و چون آمد یم  اش خاله  خانه  به  گاھش شد، از پرده یم  ضیح  هک  یھنگام
 . گشت یبازم  شیخو  گاه پرده

﴿ ٓ َما ۠  قَاَل إِ�َّ نَا
َ
َهَب  َرّ�ِكِ  رَُسوُل  �

َ
ا ُغَ�ٰٗما لَِك  ِ�  .]۱۹[مریم:  ﴾١٩َز�ِّيٗ

:  یعنی » پرودگار توام  فرستاده  من  هک  ستین  نیجز ا« ÷  لیجبرئ » گفت«
  ھمان  از جانب  من  هکبل  باشم  داشته  یتو قصد بد  به  نسبت  من  هک  ستین  چنان

انتظار   هک  ستمین  یسانکو از   یبرد  او پناه  به  هک  ام شده  فرستاده  تسوی به  یپروردگار
 از  زهیک: پا یکز » ببخشم  زهیکپا  یتو پسر  به  هک نیا  یبرا«:  ام رود و آمده یم  آنان از  یبد

 ند.ک یرشد م  یدامنکو پا  یکبر پا  هک  گناھان

ٰ  قَالَۡت ﴿ َّ�
َ
كُ  َولَمۡ  �ََ�ٞ  َ�ۡمَسۡسِ�  َولَمۡ  ُغَ�ٰمٞ  ِ�  يَُ�ونُ  �

َ
ا أ  .]۲۰[مریم:  ﴾٢٠بَغِّيٗ

  دست  من  به  یبشر  چیھ  هک باشد، با آن  یپسر  میبرا  چگونه«‘   میمر » گفت«

ار کزنا ھرگز  و من«  است  ردهکن  یکینزد  من  به  یشوھر  چی: ھ یعنی » است  دهینرسان
  هک  است  یارکزنا  : زن ید. بغیآ یا میدن  به  وهیش دو  نیاز ا  یکیا با و فرزند عادت » ام نبوده

 خواند. یاز خود فرام  یخواھ امک  به  را در برابر پول  مردان

َّ  ُهوَ  َر�ُِّك  قَاَل  لِكِ قَاَل َكَ�ٰ ﴿ َ�َ  ۖ ٞ ۥٓ  َهّ�ِ ۚ  َورَۡ�َةٗ  ّلِلنَّاِس  َءايَةٗ  َوِ�َۡجَعلَُه ۡمٗر� َوَ�نَ  ّمِنَّا
َ
 أ

ا ۡقِضّيٗ  .]۲۱[مریم:  ﴾٢١مَّ

ند ک  تیتو عنا  به  یپدر، پسر یب  هک » است  نیچن  حق  فرمان« ÷  لیجبرئ » گفت«
  یرا برا و تا او«ندارد   ییدشوار  چیو ھ » است  آسان  بر من  نیا  هک  پروردگار تو فرموده«

و   هیپدر، آ  را بدون  یو  نشیا آفریرا،   طفل  : تا آن یعنی » میقرار دھ  یا نشانه  مردم
  جانب از  یرحمت و«برند   یما پ  قدرت  مالک  به  با آن  هک  میقرار دھ  مردم  یبرا  یا نشانه

را یرسد ز یم  مردم  به او  از جانب  هک  یاریر بسیو خ  تیھدا  سبب  ، به میقرار دھ»  شیخو
را   آن أل  یخدا  هک » است مقدر شده  یارک  نیو ا«  است  یرحمت  امتش  یبرا  یامبریھر پ

  یافتنی  ا انجامقطع  پس  شده  ثبت  یو  میقد  یازل  و در علم  را نوشته  آن  ، قلم ردهکمقدر 
  یبرا  یالھ  انتخاب  نیا  به  هک  یریناگز ! میمر  ی: تو ا یعنیندارد.   یبرگشت  چیو ھ  است

خواھد   شیپ  و آزار آزاردھندگان  انیمفتر  یاز افترا  آن  دنبال به  هک  و بر آنچه  شیخو
 . ینکآمد، صبر 
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ا اَمَ��ٗ  ۦبِهِ  نتََبَذۡت فَٱ ۞فََحَملَۡتهُ ﴿  .]۲۲[مریم:  ﴾٢٢قَِصّيٗ

د و یدم ‘   میمر  راھنیپ  کدر چا ÷  لی: جبرئ یعنی »او باردار شد  به  میمر  پس«
  سبب  و به«باردار شد  ÷  یسیع  او به  گاه د آنیرس  ‘  میمر  مکش  به  دنشیاثر دم

  یھا در انت  میمر« د:یگو یم س  عباس  ابن » گرفت  نارهک  دور از مردم  ییجا به  حمل  آن
 ». گرفت  نارهک،  است  فاصله  راه  لیچھار ما ایلیو ا  آن  انیم  هک  لحم  تیب  یواد

﴿ ٓ َجا
َ
ۡ ٱ َءَهافَأ  �َۡسٗيا َوُ�نُت  َ�َٰذا َ�ۡبَل  مِتُّ  َ�ٰلَۡيتَِ�  قَالَۡت  لَةِ �َّخۡ ٱ ِجۡذعِ  إَِ�ٰ  َمَخاُض ل
ا نِسّيٗ :  یعنی »دیشانک  ییخرما  درخت  تنه  یسو او را به  مانیدرد زا  پس«.]۲۳[مریم:  ﴾٢٣مَّ
د، یگردان  یکخش  یخرما  درخت  تنه  به  بردن  ر از پناهیرا ناچار و ناگز  میمر  مانیدرد زا

 باردار در  زن  هک زد چنانیدرآو  آن  و به  داده  هیکت  بود تا بر آن  یزیچ  در طلب او  ییگو
درد  : مخاضزند.  یم  زد و چنگیآو یدرم  ینکز ممیھر چ  به  مانیدرد زا  شدت  ھنگام

  میمر » بودم  مرده  نیاز ا  شیپ  اشک  یا«  ‘  میمر » گفت«  است  والدت  و حالت  مانیزا
  هیآ  نیشوند. ا  بدگمان  نشیو د  در عفت  یو  به  هکد یترس  را از آنیرد زک  مرگ  یآرزو

نوزاد،   نیبا ا  هک  دانست  میمر رایز  است  فتنه  در ھنگام  مرگ  یآرزو  ز بودنیبر جا  لیدل
ز ی: چ ینس » بودم  شده  فراموش  باره کی«  اشک  یا »و«شود  یمبتال م  مردم  فتنه  به
  یتألم  چیھ  آن  را از فقدانیشود ز  تا فراموش  است  نیا  آن  از شأن  هک  است  یارزش یب

ا عادت  مردم  هک  آن  و امثال  ھنهک  فشک ، سمانی، ر خیم  ردنک  دھد، مانند گم ینم  دست
 دھند. ینم  یارزش  چیآنھا ھ  به

﴿ ٰ ٓ  ِمن َهاَ�َناَدٮ �َّ  َ�ۡتَِها
َ
ا َ�َۡتِك  َر�ُّكِ  َجَعَل  قَدۡ  َ�َۡزِ�  �  .]۲۴[مریم:  ﴾٢٤َ�ِّ�ٗ

را   ‘  میمر  سخن  نیا ÷  لیجبرئ  : چون یعنی »او ندا داد  یرپایاو را از ز  پس«
  درخت  ر آنیدر ز ای  تل  ر آنیدر ز ÷  لیرا جبرئیداد زندا   یو  د، او را از فرودستیشن

  اندوه  هک«ندا داد؛   نیرا چن  بود و مادرش ÷  یسیخود ع  ی: مناد یقول خرما بود. به

  یکوچک  آب  ی: جو یسر » است  د آوردهیپد  یآب  یتو جو  یرپایاز ز  پروردگارت  گمان یمخور، ب
: مراد از  یقول  اشامد. بهیب  رد تا از آنک  یجار  شیبرا  میمر  از فرودست أل  یخدا  هک  است

 ند.یگو یم  ی، سر و باعظمت  بزرگ  مردان  را بهیز  است ÷  یسینجا عیدر ا  یسر

ا ُرَطٗبا َعلَۡيكِ  قِۡط �َُ�ٰ  لَةِ �َّخۡ ٱ ِ�ِۡذعِ  إَِ�ِۡك  َوُهّزِيٓ ﴿  .]۲۵[مریم:  ﴾٢٥َجنِّيٗ
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را   ر وآنیخرما را بگ  درخت  : تنه یعنی » بجنبان  شیخو  یسو خرما را به  درخت  و تنه«
  یخرما : یجن  رطب »زاندیر یم  از درخت  یا تازه  یبر تو خرما«  انکخود بت  یسو به

  زاند. عمروبنیر یم  زهیکپا  تازه  : بر تو رطب یعنیباشد.   دنیچ  آماده  هک  است  یا تازه
در ».  ستین  بھتر از رطب  یزی) چ مانی(زا  نفاس  در حال  زنان  یبرا« د:یگو یم  مونیم

  عمه« فرمودند:  هک  است  آمده ص خدا  از رسول ÷  یعل  تیروا  به  فیشر  ثیحد
 ÷  آدم  هکشد   دهیآفر  یگل  ھمان خرما از  را درختید زیبدار  یخرما را گرام  خود درخت

 ».شد...  دهیآفر  از آن
 یروز  یتعال  حق  یار از سوکو   سبک  یب  یسیع  از والدت  قبل ‘  میمر ! یآر

 بود اما  شیبرا  مخصوص  یلیو تجل  داشتیگرام  نیو ا ١شد یم  داده  یبھشت  کپا 
  هیخرما شد. علما در توج  درخت  اندنکت  ا آورد، مأمور بهیدن  را به ÷  یسیع  چون

 بود اما بعد  حق  عبادت  تماما مشغول ÷  یسیع  والدت از  قبل  میاند: مر امر گفته  نیا
  وتالش  سبک  به  جھت  نیشد، از ا  ز مشغولین ÷  یسیع  یدوست  به  یو  ، دل از والدت
 . مأمور گشت  یروز  آوردن  دست به  در جھت

  است  یحتم  رزق  آمدن  : ھرچند فراھم هک نیاند بر ا ردهک  استدالل  هیآ  نیعلما با ا
و   سبک رایز  است  ساخته  وابسته  خود انسان  و تالش  یسع  را به  آن أ خداوند  یول
  تضاد و تعارض در  لکبا تو  سنت  نیباشد و ا یم  در بندگانش  خداوند متعال  ار، سنتک
 . است  اسباب  به  بعد از توسل  لکرا تویز  ستین

ۖ َوقَّرِي َ�يۡ  ِ� ۡ�َ ٱفَُ�ِ وَ ﴿ ا ٗنا َحدٗ  بََ�ِ لۡ ٱ مِنَ  تََر�ِنَّ  فَإِمَّ
َ
 لِلرَّ� نََذۡرُت  إِّ�ِ  َ�ُقوِ�ٓ  اأ

َ�ّلِمَ  فَلَنۡ  َصۡوٗما
ُ
 .]۲۶[مریم:  ﴾٢٦اإِ�ِسيّٗ  ۡومَ ۡ�َ ٱ أ

  : روانت یعنی »دار آسوده  دهیو د  اشامیبخور و ب«گوارا   آب  نیو از ا  رطب  نیاز ا » پس«
،  یدیرا د  انیاز آدم  یسک اگر  پس«  را از خود بران  و اندوه  بدار و غم  و مطمئن  را آرام

  نجا؛ روزهیدر ا  روزه مراد از » ام ردهکنذر   روزه  رحمان  یخدا  یبرا  من  نهیبگو: ھرآ
بعد   هکبود   نیا  مرادش » گفت  نخواھم  سخن  یانسان  چیو امروز ھرگز با ھ«  است  وتکس

  نیاو ا  ی: حت یقول  . به نخواھد گفت  از آنھا سخن  کی  چیآنھا، با ھ  خبر به  نیا  از دادن
  آنان  امر را به  نیا  فھم  د و قابلیمف  اشاره با  هکنداد بل  آنان  به  لماتکز با تلفظ یخبر را ن

                                           
 ».۳۷ عمران/ آل«  کنید به  نگاه -١
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در   یبود ول  مشروع  نیشیپ  یھا انتیدر د  وتکس  روزه  هک  میشو یادآور میفھماند. 
 . است  ییاز زشتگو  ردنک  وتک، س اسالم  ندارد و سنت  تیمشروع  اسالم

تَۡت ﴿
َ
ا ا ٔٗ َشۡ�  ِجۡئِت  لََقدۡ  َمۡر�َمُ قَالُواْ َ�ٰ  ۥۖ لُهُ َ�ۡمِ  َمَهاقَوۡ  بِهِۦ فَ�  .]۲۷[مریم:  ﴾٢٧فَرِّ�ٗ

  یا دورافتاده  یجا  از آن »خود آورد  قوم  شیپ«را  ÷  یسی: ع یعنی »او را  میمر  پس«
آنھا   چون  پس »بود  گرفته  او را در آغوش  هک یدرحال«بود   دهیشکنار ک  خود را در آن  هک

  نیا  اشمئزاز از مشاھده ار و ابرازکان  در حال »گفتند«دند ؛ ید  یو  را در آغوش  یطفل
ار کا: یفر» را  زشت  یزیچ«  یشد  بک: مرت یعنی » یآورد  یراست  به ! میمر  یا«:  حالت
 . یا ا آوردهیدن پدر به  یرا ب  یرا فرزندیرا ز  یو نادر  بیو ناپسند و عج  زشت

ۡخَت َ�ٰٓ ﴿
ُ
بُوِك َ�ٰ  أ

َ
 مۡ ٱُروَن َما َ�َن �

َ
مُّكِ  َ�نَۡت  َوَما ءٖ َسوۡ  َرأ

ُ
ا أ  .]۲۸[مریم:  ﴾٢٨بَغِّيٗ

را یز  ستین علیھماالسالم  یموس برادر  ، ھارون ھارون  نیمراد از ا » خواھر ھارون  یا«
  زمان  در آن  هکبود   یارکوکیمرد ن  ھارون  نیا  هکبود بل  فاصله  دو ھزار سال  آن  انیم در

  و عبادت  ما او را در صالح  هک  یسک  ی: ا است  نیا  یگر؛ معنید  یقول رد. بهک یم  یزندگ
  نیچن  بکمرت  ، آخر چگونه میپنداشت یم ماالسالمھعلی  یبرادر موس  و زھد مانند ھارون

  یبرادر موس  ھارون  به  و عبادت  را در صالح  ‘  میمر  : آنان یعنی؟  یدیگرد  یعمل
 ردند.ک  هیتشبعلیھماالسالم 

 ص خدا  رسول« : گفت  هک  است  آمده س  شعبه  بن  رهیمغ  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
گفتند: بنگر   من  به ]بودند ینصار  هک[  نجران  فرستادند، مردم  نجران  مردم  یسو مرا به

ۡخَت َ�ُٰرونَ ﴿د: یخوان یخود م  شما در قرآن  هک
ُ
 ÷  یموس  هک یدرحال ]۲۸[مریم:  ﴾َ�ٰٓأ

،  بازگشتم  چون  د: پسیگو یم  یراو رد؟!ک یم  یزندگ ÷  یسیاز ع  قبل  سال  انیسال
  هک  ینگفت  آنان  ا بهیفرمودند: آ ، گذاشتم  انیدر م ص اخد  با رسولرا   شان سخن  نیا

  ینامگذار  نیشیپ  صالحان و  امبرانیپ  نام  خود را به  فرزندان  زمان  در آن  مردم
!  خواھر ھارون  یگفتند: ا ! یآر». بود؟...  نیچن  و عادتشان  وهیش  یعنیردند، ک یم
  یزگاریو پرھ  کپا  تیب  از اھل : تو یعنی »ار نبودکز زناین  نبود و مادرت  یمرد بد  پدرت«

 ؟. یدیگرد  یار بدک  نیچن  بکمرت  چگونه  معروفند پس  و عبادت  صالح  به  هک  یھست

َشاَرۡت ﴿
َ
ْ  إَِ�ۡهِ�  فَأ ۡ ٱ ِ�  َ�نَ  َمن نَُ�ّلِمُ  َكۡيَف  قَالُوا ِ ٱ دُ قَاَل إِّ�ِ َ�بۡ  ٢٩اَصبِيّٗ  َمۡهدِ ل َّ� 

 ٰ  .]۳۰-۲۹[مریم:  ﴾٣٠اوََجَعلَِ� نَبِيّٗ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ ِ�َ َءاتَى
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 رد وکتفا کا  اشاره  او فقط به »ردک  اشاره« ÷  یسیع »خود  طفل  یسو به  میمر«
  ردهک نذر  وتکس  روزه أل  یخدا  یرا برایدستور نداد ز  گفتن  سخن  را به ÷  یسیع

در  »؟ مییبگو  سخن  است  یکودک  و در حال  در گھواره  هک  یسکبا   گفتند: چگونه«بود 
 : وستیظھور پ  به  یبزرگ  معجزه  هکنجا بود یا

  به ÷  یسیع  هک  یسخن  نیاول  پس » خداوندم  بنده  من« ÷  یسیع » گفت«
در   آنان  هکند ک  اعالم  ینصار  بود تا به  خداوند بزرگ  تیعبود  به  رد، اعترافک  نطق  آن

:  یعنی » داده  تابک  من  به«خواھند داد، گمراھند   نسبت  یو  به  تیا از ربوببعد  هک  آنچه
  لیانج  تابشک. و باشم  تابک  یدارا  یامبریپ  هک  ردهکمقدر   میبرا  در ازل أ خداوند

  ردهک  مکح  میبرا  تابک  دادن  و به  نبوتم  : به یعنی » است  امبر ساختهیو مرا پ«  است
  تابک  یبر و  و نه امبر بودیپ  نه  یکودک  حال  نیدر ا ÷  یسیع  هک  است  ی. گفتن است
 بود.  یحتم  ندهیآ در  وقوعش  هکداد  یخبر م  یا ینیقیاو از امر   هکبود بل  شده  نازل

﴿ ۡ�
َ
ۡوَ�ِٰ�  ُكنُت  َما نَ وََجَعلَِ� ُمبَاَرً� �

َ
لَوٰ بِٱ َوأ َكوٰ ٱوَ  ةِ لصَّ  .]۳۱[مریم:  ﴾٣١َحّيٗا ُت َما ُدمۡ  ةِ لزَّ

  یبرا  رسان ار نفعی، بس تک: بابر کمبار » است  ساخته  کمرا مبار  باشم  هکو ھر جا «
  دوام  مدت : در یعنی » باشم  زنده  هک  و مادام«  است  لتیر و فضیو آموزگار خ  بندگان
مراد از  » اتکو ز نماز  به«  است  ردهک: مرا امر  یعنی » است  ردهک  مرا سفارش«؛  میزندگان

 . است  نفس  یسازکا پای،  مال  اتک: ز اتکز

﴿ ۢ ِ�  �َوَ�رَّ ا َجبَّاٗر� َ�َۡعۡلِ�  َولَمۡ  بَِ�ِٰ�َ  .]۳۲[مریم:  ﴾٣٢َشقِّيٗ

 أ خداوند  زالیال  قدرت  به ÷  یسیع  گونه نیبد » ار ساختهکوکین  مادرم  و مرا در حق«
جبار:  » است  دهینگردان  یو مرا جبار شق«  است  نداشته  یپدر  هک  دانست  یکودک  در حال

نا   یمعن  : به یا شقی.  است در برابر پروردگار  نافرمان  : بدبخت یزورگو و شق  شکگردن
 . مادر است  شده  نیو نفر  ا عاقید، یام

  هک نیمگر ا دیابی یپدر و مادر نم  را عاق  یسک  چیاند: ھ گفته  از سلف  یبرخ
 باشد. یم  و بدبخت  یتعال  حق  ، نافرمان شکگردن

َ�ٰ ٱوَ ﴿ َّ يَوۡ  مُ لسَّ ُموُت  َوَ�ۡومَ  ُوِ�تُّ  مَ َ�َ
َ
ۡ�َعُث  َوَ�ۡومَ  أ

ُ
ا �  .]۳۳[مریم:  ﴾٣٣َحّيٗ

  زنده  هک  یو روز  رمیم یم  هک  یو روز  شدم  زاده  هک  ی، روز بر من  و سالم«
را یبود ز  مقدر شده  یسالمت  متولد شدم  هک  یدر روز  : بر من یعنی » شوم یم  ختهیبرانگ

  یز سالمتین  مرگم  در ھنگام  د و بر منینرسان  یبیآس  چیھ  من  به  وقت  در آن  طانیش
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  و صدق  حق  سازد و مرا به ینم  مرا گمراه  ھنگام  در آن  یتعال  را حقیز  مقدراست
روز   را در آنیز  است  یز سالمتین  مجددم  ختنیبرانگ  گامدر ھن  گرداند و بر من یم  ناطق

 . ھستم  محشر در امان  و ھراس  ھول از
 اعالم  مادرش  را در آغوش  آن ÷  یسیع  هکبود   موضوع  مجموعا نه  نیا  پس

  به  بر معتقدان  اتیآ  نیا  است  قدر سخت  چه« د:یگو یم س  انس  بن  کرد. مالک 
و   در گذشته  یو  در باره  هک  یامور  از ھمه ÷  یسیرا عی) ز هی(قدرقدر   دهیعق

  افعال  خالق  ند: بندهیگو یم  هیقدر  هک یخبر داد، درحال  است  شده  مکح  ندهیآ
 ».! است  شیخو

﴿ ٰ ِيٱ قِّ �َۡ ٱ قَۡوَل  َ�َمۖ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ ِعيَ�  لَِك َ� ونَ �ِيهِ َ�مۡ  �َّ ن  ٣٤َ�ُ
َ
ِ أ َ�تَِّخَذ مِن َما َ�َن ِ�َّ

ۥٓۚ  َوَ�ٖ�  ۡمٗر� إِذَا قََ�ٰٓ  ُسۡبَ�َٰنُه
َ
َما أ  .]۳۵-۳۴[مریم:  ﴾٣٥ُ�ن َ�َيُكونُ  ۥُقوُل َ�ُ �َ  فَإِ�َّ

آخر؛   به تا ... میخدا  بنده  : من شد و گفت  فیتوص  ادشدهی  اوصاف  به  هک  یسک » نیا«
پندارند ـ  یم  ینصار  هک  ا فرزند خدا چنانیخدا،   نه » است  میپسر مر  یسیع«ھمانا 

  نی: ا یعنی »نندک یم  اختالف  در آن  آنان  هک  یو درست  راست  سخن  ھمان« للهاذ بایالع
  ھماالسالمیعل  میمر پسر  یسیع  قتیحق  درباره  و درست  راست  سخن  ، ھمان سخن
  یسیع  به  هک نیا  جمله ند؛ ازیگو یم  باره  نیدر ا  و مغضوبان  گمراھان  هک  آنچه  ، نه است

  یفرزند  هکرا نسزد  خدا«:  هک یحال دھند، در یرا م  سبحان  یخدا  یفرزند  نسبت

 »او  است  منزه«فرزند باشد   صاحب  یتعال  حق  هک  ستیو سزاوار ن  : درست یعنی »ردیبرگ
  نیند، جز اک  را اراده  یارک  چون«  نادرست  نسبت  نیو از ا  سخن  نیاز ا  است  و مقدس

 ÷  یسیع  به  هک چنان »شود یموجود م  درنگ یب  د: موجود شو پسیگو یم  آن  به  هک  ستین
  نیچن نیا  یدارا  هک  یسک  موجود شد. پس  درنگ یب  و او ھم»  : موجود باش نک« : گفت

  را داشتنیباشد؟ ز  یفرزند  یدارا  هکرود  یم  یو  درباره  توھم  نیا  ، چگونه است  یشأن
 . مبراست  از آن  یتعال  حق  هک  است  یازمندین و  نقص  یھا فرزند از نشانه

َ ٱ�نَّ ﴿ ۚ بُ �ۡ فَٱ َرّ�ِ َوَر�ُُّ�مۡ  �َّ ۡسَتقِيمٞ  ِصَ�ٰٞط  َذاَ�ٰ  ُدوهُ  .]۳۶[مریم:  ﴾٣٦مُّ

  پس  پروردگار شماستو   پروردگار من  هک  خداست  قتیدر حق« ÷  یسی: ع گفت »و«

او   هک  قتیحق  نیا  شما درباره  به  : آنچه یعنی » راست  راه  است  نید، ایاو را بپرست
  یوانحراف  یجک  چیھ  هک  است  یراست  ھمانا راه  ، گفتم و پروردگار شماست  پروردگار من

 شود. ینم  ، ھرگز گمراه راه  نیا  و رونده  ستین  در آن
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 ٱ َتلََف خۡ ٱفَ ﴿
َ
ِينَ  فََوۡ�لٞ  بَيۡنِِهۡمۖ  ِمنۢ  ۡحَزاُب ۡ� ْ  لِّ�َّ ۡشَهدِ  ِمن َ�َفُروا  ﴾٣٧َعِظي�ٍ  يَۡو�ٍ  مَّ

 .]۳۷[مریم: 
  اھل  ا مجموعهی  ینصار  یھا : فرقه یعنی »ردندک  اختالف  انشانیاز م  اما احزاب«

گفتند: او ساحر   انیھودیپرداختند لذا   اختالف  به ÷  یسیدر امر ع  تابک
 از  ینجار مرد عابد و زاھد  وسفی.  نجار است  وسفیگفتند: او پسر   نیھمچن  است

  ی. نصار داشت  اشتغال  المقدس تیب  خدمت  به  یبا و  ھمراه  هکبود   ‘  میمر  انکینزد
گفتند: او   هینسطور  شدند؛ فرقه  میتقس  یمختلف  یھا فرقه  به ÷  یسیع  ز دربارهین

 للهاذ بایـ الع  خداست  سه  نیگفتند: او سوم  هیانکمل  ـ و فرقه للهاذبایـ الع  پسر خداست
  به  و عقاب  از حساب  در آن  هک  و آنچه » بزرگ  یاز حضور در روز  افرانکبر   یوا  پس«

 . است  امتیروز، روز ق  نیا  هک افتد! یم  انیجر
از   یکی را در  ینصار  یھا فرقه  نیقسطنط« د:یگو یم  خیتار  یاز علما  نقل  ر بهیثک ابن
  به  میعظ  اجتماع  در آن  شانیھا گرد آورد و شمار اسقف  مشھورشان  گانه سه  مجامع
رد، آنھا ک  ینظرخواھ ÷  یسیع  درباره  از آنان  د، سپسیرس  ھفتاد تن و صد و دوھزار
ابراز   یار متفاوتیبس  یھا شهیو آرا و اند  آورده  انیدر م  و فاحش  یجد  یاو اختالف  درباره

  هک  نیقسطنط  بودند پس  متفق  قول  کیبر   ھمه  هک  از آنان  تن  صد و ھشتیردند مگر سک
  را به  و آنان  افتی  شیگرا  تن  صد وھشتیس  آن  ز بود بهین  لسوفی، ف یپادشاھ  عالوه  خود به

  نیقوان  ردهک  وضعھا  کتاب  شیآنھا برا  سپس رد.کرا طرد   گرانید و دیبرگز  ینصار  ییشوایپ
  فیرا تحر  حیمس  نید  را بنا نھاده  یاریبس  یھا ساختند و پرداختند وبدعت  ییھا و برنامه

  شان برایبود،   و روم  رهیو جز  شام  نیسرزم  شامل  هک  شیخو  تکردند و او در مملک
 ».شد یم  ھزار بالغ  دوازده  ساھا بهیلک  نیند: تعداد ایرد وگوکبنا   یبزرگ  یساھایلک

سۡ ﴿
َ
بِۡ�ۡ  بِهِمۡ  ِمعۡ أ

َ
ۖ  يَوۡمَ  َو� تُوَ�نَا

ۡ
ٰ ٱ َ�ِٰ�نِ  يَ� بِ�ٖ  لٖ ِ� َضَ�ٰ  وۡمَ ۡ�َ ٱ لُِمونَ ل�َّ  .]۳۸[مریم:  ﴾٣٨مُّ

  هک  یروز«  است  یقو  شان یینایو ب  یی: چقدر شنوا یعنی »نا باشندیچقدر شنوا و ب«
را نافذ   شان یینایروز ب  در آن  متعال  یرا خدایو جزا ز  حساب  یبرا »ندیآ یما م  یسو به
قرار   آن  گاهیجا و  ر محلیرا در غ  و پرستش  شیاین  هک » ستمگران  نیا  یول«گرداند  یم

  ر واللک،  حق  افتنی و از »دارند ار قرارکآش  یدر گمراھ«ا ی: در دن یعنی »امروز«اند  داده
 ! ھاتیقرار دارند اما ھ  یدرست  و رسم  پندارند بر راه یم  هک یلباشند درحا یور مکو 

نِذرۡ ﴿
َ
ةِ �َۡ ٱ مَ يَوۡ  ُهمۡ َوأ  ٱ قُِ�َ  إِذۡ  ۡ�َ

َ
 .]۳۹[مریم:  ﴾٣٩يُۡؤِمُنونَ  َ�  وَُهمۡ  َ�ۡفلَةٖ  ِ�  َوُهمۡ  ۡمرُ ۡ�
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  حسرت و  افسوس  در آن  ھمگان  هک  ی: از روز یعنی » ده  میب  را از روز حسرت  و آنان«
ر یخ  اعمال  ندادن  انجام بر  ارانکوکیو ن  شیخو  و گناھان  یارکبر بد  ارانکخورند؛ بد یم
و   از حساب أ خداوند  هک  گاه  : آن یعنی »شود  دهیرسان  انجام  ار بهک  هک  گاه آن«شتر یب

  و اھل  ھشتب  به  بھشت  اھل شود و  دهیچیپ  درھم  اعمال  یھا ارنامهک  گشته  فارغ  یداور
  ا بهیدر دن  نونکا : آنھا ھم یعنی »غفلتند آنھا در  هک آن  و حال«ند یدرآ  دوزخ  به  دوزخ

  ساخته  آماده  شان برای  در آخرت  هک  یعذاب و از  بوده  فتهیفر  یویدن  و اسباب  قیعال
و   ا حالیدر دن  گمان یردند، بک یم  شهیو اند دانستند یاگر م  هک ی، غافلند در حال شده
  مانیا  و آنان«بود   یگرید  یگر و در راستاید  یا گونه  به  شان و تالش  وششکو   وضع

ث یندارد. در حد  یبرگشت  چیو ھ  است  رفته أ خداوند  یازل  در علم  نیو ا »آورند ینم
 فرمودند:  هک  است  آمده ص  رمکا از رسول س  یخدر دیسع  یاب  تیروا  به  فیشر

  ابلق  یقوچ  ییگو  هکـ   ند، مرگیدرآ  دوزخ  به  دوزخ  و اھل  بھشت  به  بھشت  اھل  چون«
ندا   گاه شود آن یم  ساخته  متوقف  و دوزخ  بھشت  انیشود و در م یم  ـ آورده  است

را بلند   شانیگردنھا  شانید؟ ایشناس یرا م  نیا ایآ ! بھشت  اھل  یشود: ا یم  درداده
  یشود: ا یم  ندا درداده  . سپس است  مرگ  نی! ا یند: آریگو ینگرند و م یم رده ک

ند: یگو ینگرند و م یم  ردهکرا بلند   شانیھا گردن  د؟ آنانیشناس یرا م  نیا ای! آ دوزخ اھل 
  آن  ذبح نند و بعد ازک  را ذبح  آن  هکشود  یم  دستور داده  گاه . آن است  مرگ  نی! ا یآر

. و  ستیار نکدر   یو مرگ  است  یجاوادنگ ! بھشت  اھل  یشود: ا یم  در داده ندا  نیچن
را   هیآ  نیا ص خدا  رسول . سپس ستیار نکدر   یو مرگ  است  ی! جاوادنگ دوزخ  اھل  یا

سر  ا بهیدن  ا در غفلتیدن  اما اھل فرمودند:  ردهک  اشاره  شیخو  ا دستخواندند و بعدا ب
شاد   چنان  بھشت  اھل  پس« : است شده  اضافه س مسعود از ابن  یتیدر روا». برند یم
  چنان  دوزخ  رند و اھلید بمیباشد، آنھا با  یمردن  یاز فرط شاد  یسکاگر   هکشوند  یم

 ».باشند  د ھمانانیرد، بایبم  و نوحه  هیاز گر  یسکاگر   هکند یآ یدر م  و ولوله  هیگر  به

 ٱ نَرُِث  نُ إِنَّا َ�ۡ ﴿
َ
 .]۴۰[مریم:  ﴾٤٠يُرَۡجُعونَ  �َ�َۡنا َعلَۡيَها َوَمنۡ  �َض ۡ�

  یسک  نیزم  لذا از اھل » میبر یم  راثیم  به  است  آن  یبر رو  هکرا با ھر   نیزم  هک  مییما«
جا  به  لیوسا و  االھا و اسبابکو   از منازل  مردگان  هکرا   ماند تا آنچه ینم  یباق  در آن

  پس  امتیدر روز ق : یعنی »شوند یم  دهیما بازگردان  یسو و به«ببرد   راثیم  اند، به گذاشته
 . میدھ یم  ا پاداشیسزا   را در برابر عملش  کیھر 
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يقٗ  ۥإِنَّهُ  َ�ٰهِيمَۚ إِبۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿  .]۴۱[مریم:  ﴾٤١نَّبِيًّا اَ�َن ِصّدِ

  نیدر ا  مردم  یبرا  : از اخبارش یعنی »را  می، ابراھ تابکدر « !ص محمد  یا » نکاد یو «
او معترفند تا   گاهیو جا  شأن  یبرتر  به  یھمگ  و اعراب  است  ر اعرابرا او پدیز  بخوان  سوره

  نییرو آیپ ÷  میابراھ  هکنند ک  امر تأمل  نیند و در ایآ  ھوش  به  یادآوری  نیا  جهیآنھا در نت
ا یار راستگو، ی: بس قیصد »بود امبریو پ  قیاو صد  گمان یب«  کشر  از اھل  نهد بود یتوح
  ) سال۱۷۵( ÷  میند: ابراھک یم  نقل  یوطیبود. س أ للها  اتیآ  به  یقو  یقیتصد  اھل
بود   فاصله  ھزار سال ÷  او و نوح  انیم و  دو ھزار سال ÷  او و آدم  انیرد، مک  یزندگ

 . گرفت بر و و بار  برگ و  از او شاخ † اینبا  و درخت

�ِيهِ  قَاَل  إِذۡ ﴿
َ
بَتِ  ِ�

َ
�  ﴾٤٢ا ٔٗ َشۡ�  َعنَك  ُ�ۡغِ�  َوَ�  ُ�ۡبِ�ُ  َوَ�  �َۡسَمعُ  َ�  َما َ�ۡعُبدُ  لِمَ  َ�ٰٓ

 .]۴۲[مریم: 

در   هک آزر بود چنان ÷  میپدر ابراھ » گفت  پدرش  به« ÷  میابراھ » چون«
  دعا و استغاثه »شنود ینم  هکرا   یزیچرا چ ! پدرجان«  ) گذشت۷۴(  هیآ»  انعام«  سوره
و از تو «  یدھ یم  انجام  شیبرا  شیایو ن  تو از عبادت  هکرا   آنچه »ندیب یو نم«تو را 

را از تو   یانیز  د و نهنک یم  تو جلب  یرا برا  یمنفعت  نه  پس »ندک ینم  را دفع  یزیچ
آزر آنھا   هکبودند   یر، بتانکور و ک  ارزش یز بیچ  نیا »؟ ینک یم  عبادت«ند ک یم  دفع

 د.یپرست یم را

بَِت َ�ٰٓ ﴿
َ
تَِك  َما لَمۡ  عِلۡمِ لۡ ٱ مِنَ  َجآَءِ�  قَدۡ  إِّ�ِ  �

ۡ
هۡ  ِ�ٓ تَّبِعۡ فَٱ يَأ

َ
ا ِصَ�ٰٗطا ِدكَ أ  ﴾٤٣َسوِّ�ٗ

 .]۴۳[مریم: 
د وآرزو یبا ام  ختهیز، آمیآم  ز و لطفیمھرانگ  یبا لحن  است  یریتعب  نیا »! پدرجان«

  به ÷  میابراھ » است  امدهیتو را ن  هک  آمده  دست  به  یزیچ  از علم  من  به  هک  یراست  به«
  دهیاو رس  به  از علم  یا بھره  یوح  لهیوس  به  سبحان  یخدا  از جانب  هکفھماند   پدرش

و از   ردهکدا یپ  یدسترس  قیحقا  به  یالھ  ضیف  نی، او در اثر ا نیبنابرا  دهینرس  یو  به  هک
  گردد. ھم  راھنمون  قتیحق  راه  را به  گمراھان  هک  برخوردار است  ییو توانا  موھبت  نیا

  به  ، رساننده و درست » راست  یراھ  را به تا تو  نک  یرویپ  از من  پس«:  گفت  یرو نیاز ا
 ». مینما  تیھدا«  یا یوناخوش  آفت  از ھرگونه  دھنده  و نجات  مطلوب

بَِت َ�ٰٓ ﴿
َ
يۡ ٱ َ�ۡعُبدِ  َ�  � يۡ ٱإِنَّ  َ�َٰنۖ لشَّ  .]۴۴[مریم:  ﴾٤٤َعِصّيٗا َ�َن لِلرَّ� َ�ٰنَ لشَّ
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 اثر  بتان  را عبادتیز  نکن  : از او اطاعت یعنی « نکن  را عبادت  طانیش ! پدرجان«
او   هک چرا » است  رحمان  یخداانگر یعص  طانیش  نهیھرآ«  است  طانیش  اطاعت
  هک  است  سزاوار آن  یو عاص  را فرو گذاشت  آدم  یبرا  ردنک  در سجده  یالھ  فرمان
  یواد ن یدر ا ! پدرجان  آورند پس  یرو  یھا بر و و نقمت  شده  سلب  یاز وھا  نعمت

 فرو نرو.  انیو ز  سراسر خسران

بَِت َ�ٰٓ ﴿
َ
�  ٓ َخاُف  إِّ�ِ

َ
ن أ

َ
َك  أ يۡ  لرَّ�ٱ ّمِنَ  َعَذابٞ  َ�َمسَّ ا َ�ٰنِ َ�تَُكوَن لِلشَّ  ﴾٤٥َوِ�ّٗ

 .]۴۵[مریم: 
تو برسد و تو   به  یعذاب  رحمان  یخدا  از جانب  هک  ترسم یم  از آن  من ! پدرجان«

و   یدر افت  در عذاب  ی، با و یو  یاریو   یو دوست  مواالت  سبب  و به » یباش  طانیش  یول
 . یگرد  یو  و ھمدم  نیقر  در دوزخ

نَت َ�نۡ ﴿
َ
َراِغٌب أ

َ
إِبَۡ�ٰهِيُمۖ  َءالَِهِ�  قَاَل أ رُۡ�َنََّكۖ  تَنَتهِ  لَّمۡ  لَ�ِن َ�ٰٓ

َ
ا ۡهُجۡرِ� َوٱ َ�  ﴾٤٦َملِّيٗ

 .]۴۶[مریم: 
:  یعنی » یروگردان من   انیا تو از خدایآ ! میابراھ  یا«بار   سرزنش  یآزر با لحن » گفت«

تو را   البته  یستیاگر بازنا«؟  یگردان یم  یر آنھا رویغ  یسو به  بتان  نیا  ا از پرستشیآ
  است  نیا»  رجم«  ی: معنا یقول  رد. بهک  : تو را سنگسار خواھم یعنی »ردک  خواھم  رجم

  کدراز تر  ی: مدت یعنی »شو دور  دراز از من  یوزگارو برو ر«داد   خواھم  تو را دشنام  هک
 . نمیخشمگ بر تو  را منیجدا شو ز  و از من  نک  من  صحبت

﴿ ٰ ۡستَۡغفِرُ  َعلَۡيَكۖ  مٌ قَاَل َسَ�
َ
�  لََك  َسأ ٓ  .]۴۷[مریم:  ﴾٤٧اَ�َن ِ� َحفِيّٗ  إِنَُّهۥ َرّ�ِ

  بدان تو باد و  میتقد  ام هکو متار  عی: درود تود یعنی »بر تو  سالم« ÷  میابراھ » گفت«
  است  عیتود  ، سالم سالم  نیا  رسد. پس ینم  یتو آزار  به  از من  یپدر  حرمت  پاس  به  هک

 لَۡ�ِٰهلُونَ ٱ�َذا َخاَطَبُهُم ﴿ : است  هیآ  نیا  قیو از مصاد  داشت یو گرام  تیتح  سالم  نه
. »! سالم ند:یگو یسازند م  را مخاطب  ، آنان جاھالن  و چون« ]۶۳[الفرقان:  ﴾قَالُواْ َسَ�ٰٗما

 » است  پر مھر بوده  من بر  را او ھموارهیز  خواھم یم  تو آمرزش  یبرا  از پروردگارم  یزود  به«
و   است  بوده  رسان یکیو پرمھر ون  ار پرلطفیبس  بر من  ھمواره  ا: پروردگار متعالیحف

  به ÷  میابراھ  هکبود   گونه  نیبد . است  ردهک  را اجابت  می، دعا ام او را خوانده  هک  ھرگاه
  الفت  لهیوس  نیند تا بدک یم  مغفرت  طلب  سبحان  یاز خدا  شیبرا  هکداد   وعده  پدرش

و   برگردانده  یو  طبع  را به  متیو مال  یینرمخو بتواند  هکد یام  نید و بدینما  را جلب  یو
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از   قبل  پدرش  به ÷  میابراھ  وعده  نیا  د. البتهیبزدا  یو  را از جان  یو سنگدل  یسخت
 رد.یم یفر مک او بر  هکامر بود   نیا  به  یو  علم

﴿ ۡ�
َ
ِ ٱ ُدونِ  مِن تَۡدُعونَ  َوَما َ�ِلُُ�مۡ َوأ دۡ  �َّ

َ
ْ َوأ ٓ  َعَ�ٰٓ  َرّ�ِ  ُعوا َّ�

َ
ُ�ونَ  �

َ
 َرّ�ِ  بُِدَ�ٓءِ  أ

ا :  یعنی » رمیگ یم  نارهکد، یخوان یر از خدا میغ  و از شما و از آنچه«.]۴۸[مریم:  ﴾٤٨َشقِّيٗ
خود   نیبا د  کنیا  رد پسکن  یریتأث  چیدر شما ھ  د و دعوتمیرفتیمرا نپذ  حتینص  ھرگاه

را   و پروردگارم«  نمیگز یم  یشما دور  باطل  و از معبودان  ردهک  ھجرت شما  انیاز م

د ی: نا ام یعنی » نباشم  یشق  گارمپرورد  در خواندن  هک  است  د آنیام«  یگانگی به » خوانم یم
 از ÷  می: مراد ابراھ یقول  . به د نباشمیو نا ام  و بدبخت  یا عاصی.  نباشم  یخال ودست

  عزلت  دوران ببخشد تا در  یا فرزند و خانواده  یو  به أل  یخدا  هکبود   نیا  شیدعا  نیا
  آنان  لهیوس خود به  ییتنھا  وحشترد و در یبگ  انس  خود با آنان  و غربت  یریگ و گوشه
 ابد.ی  آرامش

ا ﴿ لَُهمۡ �ۡ ٱفَلَمَّ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَما َ�عۡ  َ�َ ۥٓ  َناَوَهبۡ  �َّ  َجَعۡلَنا َوُ�ّٗ  َوَ�ۡعُقوَبۖ  َ�ٰقَ إِسۡ  َ�ُ
ا  .]۴۹[مریم:  ﴾٤٩نَبِّيٗ

 : چون یعنی » گرفت  نارهکدند، یپرست یبجز خدا م  از آنھا و از آنچه  چون  پس«
  یسو به أ خدا  رد و در راهک  کرا تر  و وطنش  نیسرزم ÷  میابراھ 

رد ک  قادر بود ـ ھجرت  نشید  ار ساختنکبر آش  هک  ییجا  یعنیـ   المقدس تیب  نیسرزم
  یانکیونزد  سانک  عوض  به » میردکرا عطا «  اش نوه»  عقوبیو «  فرزندش » او اسحاق  به«
امبر یآنھا را پ از  کی: ھر  یعنی » میدیامبر گردانیرا پ  و ھمه«بود   ردهک  شانکاو تر  هک

  یفرزند و ه کرد ک  ازدواج  با ساره  بعد از ھجرت ÷  میابراھ ! ی. آر میدیگردان
از  ÷  لیاسماع فرزندش   نی، نخست از تولد اسحاق  ا آمد و قبلیدن از او به ÷  اسحاق

شھر   هک»  حبرون«رد و در کعمر   ) سال۱۸۰(  بود، اسحاق  ھاجر متولد شده  زشینک
  نامش  هک  فرزند اسحاق ÷  عقوبیشد و   دفن»  لهیفکم« در غار ، امروز است»  لیالخل«

»  آرام  فدان« در»  لیراح و  ئهیل«  ینامھا  به»  البان«  اش ییبود با دو دختر دا  لیاسرائ
  یو  رد و فرزندانک  ازدواج» بلھا زلفا و« : زشانینکبا دو   بعد از آنان  رد، سپسک  ازدواج

  زنان  نیا آمدند، از ھمیدن  به»  آرام«و در  المولد بوده ینیفلسط»  نیامیبن« جز  ھمه  هک
 ھستند.  یو
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ا ِصۡدقٍ  لَِسانَ  لَُهمۡ  وََجَعۡلَنا رَّۡ�َتَِنا ّمِن لَُهم َناَوَوَهبۡ ﴿  .]۵۰[مریم:  ﴾٥٠َعلِّيٗ
و   فرزندان ، ، ثروت تابک،  : نبوت مراد از آن  هک » میدیبخش  آنان  به  شیخو  و از رحمت«

  لسان » میداد قرار  شان برای  بزرگ  تینھا  یصدق  و لسان«  است  از مظاھر رحمت  نیر ایغ
  و آوازه  نام  هک یطور به ، است  بندگان  و بر زبانکین  یو ثنا  شیر و ستایر خک: ذ صدق

  : ما امت هک نیا  جمله  از آن باشد؛ یر و منتشر میفراگ  انیاد  اھل  تمام  انیآنھا در م  کین
 . میفرست یدرود م در نماز دعا و  یو  و آل ÷  میابراھ  یبرا ص محمد

ۚ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿  .]۵۱[مریم:  ﴾٥١نَّبِّيٗا رَُسوٗ�  َوَ�نَ  لَٗصاَ�َن ُ�ۡ  إِنَُّهۥ ُموَ�ٰٓ

را فقط تو یز »را  یموس«  قرآن  نی: در ا یعنی » تابکدر « !ص محمد  یا » نکاد یو «
  سنت  یدر راستا  رسالت  به  فرستادنت  هکبل  یا شده  ختهیبرانگ  رسالت  به  هک  یستین

  نیدر ا  داستان  نیچھارم  نیباشد. ا یم  بندگانش  سوی به † امبرانیپ  در فرستادن  یالھ
ا و یو او را از ر  دهیرابرگز ÷  ی: ما موس یعنی» بود  شده  ردهک  او خالص  نهیھرآ«.  است  سوره

 ÷  یموس »بود  ینب  یرسول و«  میساخت  و خالص  کگر پاید  یھا یدیپل  و ھمه  کشر
  عتیرا شریز بود  یبود و نب  فرستاده  بندگانش  یسو او را به أ را خداوندیبود ز  رسول

  ھمراه  به  یالھ  یتابکبا خود   هک  است  یسک  . رسول آموخت یم  آنان  را به أل  یخدا
  تابکاو   رساند، ھر چند به یم  مردم  را به  یالھ  امیپ  هک  است  یسک  یدارد اما نب

 باشد.  نشده  داده  یمستقل

ورِ ٱ َجانِبِ  ِمن َديَۡ�ٰهُ َوَ�ٰ ﴿  ٱ لطُّ
َ
�ۡ  ۡ�َمنِ ۡ� ا َ�ٰهُ َوقَرَّ  .]۵۲[مریم:  ﴾٥٢َ�ِّيٗ

طور و   وهک  راست  از جانب ÷  ی: با موس یعنی » میاو را ندا داد  منیطور ا  و از جانب«
  هک یوھنگام  نیمصر و مد  انیدر م  است  یوھک. طور  میگفت  سخن  یو  راست  از جانب

د یدر طور شن  یدرخت  انیاز مرا   یالھ  المکآمد،  یمصر م  سوی به  نیاز مد ÷  یموس
  ساختن  کی؛ با نزد میساخت  کیخود نزد  : او را به یعنی»  انیاو را رازگو  میساخت  کیو نزد«

 د.یما را شن  ییرازگو و او  میراز گفت  یو با  هک یدر حال  یو  گاهیو جا  منزلت

ٓ مِن رَّۡ�َ  َ�ُۥ َناَوَوَهبۡ ﴿ َخاهُ  تَِنا
َ
ا َ�ُٰرونَ  أ  .]۵۳[مریم:  ﴾٥٣نَبِّيٗ

 او  به  امبر ساختهیرا پ  ھارون  برادرش«خود   : از نعمت یعنی »خود  و از رحمت«

ّ�ِ َوزِ�ٗر� ّمِۡن  ۡجَعلٱوَ ﴿رد: ک  درخواست  نیاز ما چن ÷  یموس  هک  گاه آن»  میدیبخش
ۡهِ� 

َ
ِ�  ٢٩أ

َ
  ؛ ھارون قرار ده  از کسانم  یاریدست  من  یو برا« .]۳۰-۲۹[طه:  ﴾٣٠َ�ُٰروَن أ



 ٥٧١  سوره مریم

 ÷  یاز موس  سال چھار  . ھارون» گردان  کارم  كیو او را شر  او استوار کن  را به  را، پشتم  برادرم
 تر بود. بزرگ

ۚ إِسۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱَ�نََصادَِق  إِنَُّهۥ َ�ٰعِيَل ا َوَ�َن رَُسوٗ�  وَۡعدِ ل  .]۵۴[مریم:  ﴾٥٤نَّبِّيٗ

  نهیرا، ھرآ  لیاسماع«  : در قرآن یعنی » تابکدر « !ص محمد  یا » نکاد یو «

  بودن  وعده  راست  را به ÷  لیفقط اسماع  سبحان  یخدا »بود  وعده  راست  یو
در   صداقت  به ÷  لیرا اسماعیبودند ز  نیچن † اینبا  تمام  هک یرد، درحالک  فیتوص

  او به  هک  بس  نیھم  یوعد و  وشا بود. در صدقک  امر سخت  نیمشھور و در ا  وعده
رد کوفا   ھم  وعده  نیا  ند و بهکصبر   شیخو  دنیو سر بر  داد تا بر ذبح  وعده  پدرش
 د.یآ یم»۱۰۲ صافات/«  در سوره  هک چنان

﴿ 
ۡ
ۡهلَُهۥ ُمرُ َوَ�َن يَأ

َ
ِ  أ لَوٰ ٱب َكوٰ ةَِوٱلصَّ اَمرۡ  ۦَوَ�َن ِعنَد َرّ�ِهِ  ةِ لزَّ  .]۵۵[مریم:  ﴾٥٥ِضّيٗ

  نجا: امتشیدر ا  مراد از اھل  یقول به »ردک یامر م  اتکنماز و ز  خود را به  و اھل«
در   اتکز . مراد از نماز و تر است یقو  دوم  باشد و قول یم  اش لهیو قب  گر: قومید  یقول وبه

  پروردگارش نزد  و ھمواره«.  است  معروف  یشرع  دو عبادت  از ھمان  نجا، عبارتیا

و   دهی، پسند کپا  نزد پروردگارش  ھمواره ÷  لیاسماع  یعنیا: یمرض »بود  دهیپسند
 بود.  ستهیشا

يقٗ  إِنَُّهۥ رِ�َسۚ إِدۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ ا اَ�َن ِصّدِ  .]۵۶[مریم:  ﴾٥٦نَّبِّيٗ

جد  ÷  سیادر » سیاز ادر«  : در قرآن یعنی » تابکدر « !ص محمد  یا » نکاد یو «
  هکدادند   لقب  سیادر  جھت  ود، او را بدانب»  اخنوخ«  یو  اسم  هک  است ÷  پدر نوح

رد و او ک  نازل  فهیصح یس  یبر و  یتعال  حق  هک  است  شده  تیرا روایداد ز یم  ار درسیبس
و   دوختد و یرا بر  جامه  هک  است  یسک  نیو اول  خط نوشت  با قلم  هک  است  یسک  نیاول

  نید و او اولیپوش یرا م  واناتیح  بشر پوست  یاز و  رد و قبلک  تن  به  شده  دوخته  جامه
  نیرد و او اولک  مقاتله  انیو با قابل  گرفت ارک  را به  و ترازو و اسلحه  مانهیپ  هک  است  یسک
علما  »بود  یامبریردار پک او راست  گمان یب«  است †  و نوح  بعد از آدم  امبر مرسلیپ

 : جمله  اند، از آن ردهک  ارائه  یاریبس  فاتیتعر » مخلص« و»  مخلص« ،» قیصد«  یبرا
در   هک  است  یسک  قیو صد  ردار استک راست  هک  است  یسک  صادق -۱

 . است  خود افزون  و استقامت  یو درست  ی، در راست مختلف  احوال
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 او را  مردم  هکندارد   ند و دوستک یم ارک أ خدا  یبرا  هک  است  یسک  مخلص -۲
 نند.ک  شیستا

  چیھ لذا در او  ساخته  خود خالص  یاو را برا أ خداوند  هک  است  یسک  مخلص -۳
 . است  نمانده  یباق أ ر خداوندیغ  یسو به  یشیگرا

 .]۵۷[مریم:  ﴾٥٧َعلِيًّا َمَ�نًا َ�ٰهُ َوَرَ�عۡ ﴿
 آسمان  او را به  : خداوند متعال یقول  به » میدادبلند ارتقا   یمقام  و ما او را به«

 س  کمال  بن  انس  فیشر  ثیاز حد  حشیدر صح  مسلم  هک باال برد چنان  چھارم 
  در آسمان ÷  سیبر ادر  معراج  در شب ص امبر خدایپ  هک  است  ردهک  تیروا

از   هک  است  یا یمعنو  یاو، ارتقا  بردن : مراد از بلند یقول ردند. بهک گذر  چھارم
 بود.  شده  او داده  به  نبوت  شرف

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ � نۡ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ  نُوحٖ  َمعَ  َ�َۡلَنا ِمن ُذّرِ�َّةِ َءاَدَم َوِممَّ

ٰٓءِيَل  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ذُّرِ�َّةِ  َوِمن نۡ َومِ  �ۡسَ� ٓۚ جۡ َوٱ َهَدۡ�َنا مَّ  � لرَّ�ٱ َءاَ�ُٰت  َعلَۡيِهمۡ  َ�ٰ إَِذا ُ�تۡ  تَبَۡيَنا
 .]۵۸[مریم:  ﴾٥٨َوُ�ِ�ّيٗا �

 † اینبا  ا مراد جنسینجا. یا  تا به  سوره  از اول  ر شدهکذ  امبرانی: پ یعنی » آنان«
  شانیخداوند بر ا  هکبودند   امبرانیاز پ  یسانک«شود  یم  آنان  ھمه  و شامل  است

 عھد  به  هک  است ÷  سینجا؛ ادریدر ا  آدم  مراد از فرزندان » آدم  رد از فرزندانک  انعام
  ی: برخ یعنی » میردکسوار   یشتک بر  نوح  ھمراه  هک  یسانکو از «بود   کینزد ÷  آدم

 و  میردک  سوارشان  یشتک  به ÷  با نوح  هکبودند   یسانک  از نسل † امبرانیپ  ازآن
  هک » میابراھ  و از فرزندان«اند  † میتا عھد ابراھ  سیگر بعد از ادرید  امبرانیپ  شانیا
ا، یرک، ز ، ھارون یموس  هک؛  عقوبی:  یعنی » لیاسرائ  و از فرزندان«اند  مانده یباق  امبرانیپ
 » مینمود  تیھدا را  شانیا  هک یسانکو از «اند  جمله  از آنی علیھما السالم سیو ع  ییحی

  را به  شانیا  هکتا بدانجا  » میدیبرگز و«  خیتار  در طول  یواحد الھ  نید  نی؛ ا اسالم  یسو به
  انیو گر  نانک شد، سجده یم  خوانده  رحمان  اتیآ  برآنان  چون«؛  میآراست  یامبریپ  خلعت

دند، یشن یرا م أل  یخدا  اتیآ  چون † امبرانیپ  گروه  نی: ا یعنی »افتادند یم  کخا  به
  ردهک  یارزان  آنان بر  هک  یبزرگ  یھا نعمت  پروردگار خود در قبال  یستند و برایگر یم
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،  عظام  یایانب  علما با اقتدا به  هک  د دانستیافتادند. با یم ر فروکحمد و ش سجده  بود، به
 دارند.  نجا اجماعیدر ا  تالوت  سجده  تیبرمشروع

 را  قرآن« .»تبكوا فتباكوا لم نفإواب�وا،  اتلوالقرآن« : است  آمده  فیشر  ثیدر حد

 .»دیانیزور بگر  ، خود را به ستینگر یشما نم  اگر چشم  د پسیید و بگریبخوان

ْ  َخلٌۡف  َ�ۡعِدهِمۡ  ِمنۢ  ۞فََخلََف ﴿ َضاُعوا
َ
لَوٰ ٱ أ ْ ٱوَ  ةَ لصَّ َبُعوا ٰ ٱ �َّ َهَ�  يَۡلَقۡونَ  َف فََسوۡ  ِت� لشَّ

 .]۵۹[مریم:  ﴾٥٩َ�يًّا
شعار  به  هک،  شانیھا از امت  بد و ناخلف »ماندند  یجا به  ینانیجانش  از آنان  پس  گاه آن«

مقصر و   و اعمالشان  در افعال  یبودند ول  آراسته † اینبااز   یرویو پ  مانیا  و نشان
 »ساختند  نماز را تباه  هک«بود؛   جھت  نیھم  ردند بهک یم  عمل † اینبا  وهیش  برخالف

  هک  است  روشن  البته اوردند.یجا ن به  مشروع  آنھا نماز را بر وجه  هک  است  نی: مراد ا یقول  به
از   ینکا ریاز شروط،   یا شرطی،  ضیازفرا  یا فرضیر اندازد، یتأخ  به  آن  نماز را از وقتھرکس 

در   یتر از و و سخت  است  دهیگردان  و تباه  عیضا را  آن  گمان یند، بک  کرا تر  آن  انکار
  ثیگردد. در حد  آن  تیر فرضکا منیند، ک  کتر  یلک  را به آن  هک  است  یسکنماز   ردنک تباه
قرار   مورد محاسبه  آن  درباره  امتیدر روز ق  بنده  هک  یزیچ  نیا اولقطع« : است  آمده  فیشر

و   است  رستگار شده  هکو برابر بود، حقا   درست  یاگر نماز و  پس  است  یو رد، نمازیگ یم
 ...». است  انمند گشتهیو ز  امکنا  هکبود، حقا   فاسد و تباه  ینماز و اگر

  هکرا   ی: محرمات یعنی »ردندک  یرویپ  از شھوات«  ناخلف  نانیجانش  آن »و«
  یبصر و زنا را. حسن  یشدند؛ مانند شرابخوار  بکمرت  داشت  لیتما  بدان  شانینفسھا

شدند؛ مانند  سراھا بند منفعتیپا  ردهک  لیآنھا مساجد را تعط« د:یگو یم  آن  یدر معن
 »در رو شوند رو  یبا غ  یزود  به  پس«»  رهیشتزار و غکو   یو بازرگان  انکد  به  دنیچسب

در   یی، واد یغ« د:یگو یم س  عباس ابن.  است  یامکو نا  انی: ز یقول و به  : شر است یغ
،  من  درگذشت از  سال  از شصت  پس« : است  آمده  فیشر  ثیدر حد».  است  جھنم
  نانیا  نند پسک یم  یرویپ  و از شھوات  ساخته  نماز را تباه  هکخواھند آمد   ینانیجانش

  هکخواھند آمد   ینانیجانش  بعد از آنان  روبرو خواھند شد، سپس  انیبا شر و ز  یزود  به
خواند:  یرا م  قرآن  سک  ند.و سهک یتجاوز نم  شانیھا خوانند اما از حنجره یرا م  قرآن
  به  دارد، منافق  مانیا  قرآن  به  مؤمن« د:یگو یاز علما م  یکی».  یو فاجر  ی، منافق یمؤمن
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از   است  شده  تیروا  نیچن». خورد یم  نان  قرآن  لهیوس  و فاجر به  افر استک  قرآن
 ./ یمقر  عبدالرحمن  یاب

ْوَ�ٰٓ�َِك  لِٗحاإِ�َّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�ٰ ﴿
ُ
 ﴾٦٠ا ٔٗ َشۡ�  لَُمونَ َوَ� ُ�ظۡ  نَّةَ �َۡ ٱ يَۡدُخلُونَ  فَأ

 .]۶۰[مریم: 
  صالح  و عمل  آورده  مانیو ا  ردهک  توبه  هک  آنان«شوند  یروبرو نم  انیشر و ز  به »مگر«

از   یرویپ نمازھا و  ساختن براثر تباه  هک  یراتیردند از تقصک  : توبه یعنی »دادند  انجام
  مانیاو ا  ، به بازگشته  یو  و طاعت أل  یخدا  یسو ، به نیو بنابرا  سر زده  از آنان  شھوات

  چیند و ھیآ یدر م  بھشت به  گروه  آن  پس«دادند   انجام  و صالح  ستهیشا  و عمل  آورده
شود، ھرچند  ینم  استهک  چیھ  شانیھا : از پاداش یعنی » نخواھد رفت  شان یبر ا  یستم

 .»هل ال ذنب كمن اذلنبمن  اتلائب« : است  آمده  فیشر  ثیباشد. در حد  کاند  هک  ھم
 .»ندارد  یگناھ  چیھ  که  است  یکس  ھمچون  کار از گناه  توبه«

﴿ ٰ ِ  ۥِعبَاَدهُ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱوََعَد  لَِّ� ٱ َعۡدنٍ  ِت َج�َّ   ُدهُۥَ�َن وَعۡ  ۥإِنَّهُ  َغۡيِب� لۡ ٱب
ۡ
 .]۶۱[مریم:  ﴾٦١�ِّيٗاَمأ

:  یعنی » است  داده  وعده  بندگانش  به  خداوند رحمان  هک  یدانیجاو  یباغھا  ھمان«
  مانیا  یآنھا درحال  به  هک  ی: بندگان یعنی » بیغ  به«  ردارشک  ستهیار شاک توبه  بندگان  به

  ؛ از آن یشدن  وانجام » است  یا آمدناو قطع  وعده  قتیدر حق«اند  دهیآنھا را ند  هکآوردند 
 شوند. یوارد م  بدان  اھلش  هک  یجاودان  بھشت  جمله

ۖ  إِ�َّ  لَۡغًوا �ِيَها َمُعونَ �َّ �َسۡ ﴿ ا بُۡ�َرةٗ  �ِيَها رِزُۡ�ُهمۡ  َولَُهمۡ  َسَ�ٰٗما  .]۶۲[مریم:  ﴾٦٢وََعِشّيٗ
  چیھ  هک  است  یا اوهیو   ھودهیب  لغو: سخن »شنوند ینم  یلغو  سخن  چیدر آنجا ھ«

 أل  یخدا رکذ  در آن  هک  است  ی: لغو، ھر سخن یقول دربر ندارد. به  یسود و منفعت
ا یشنوند،  یرا م گر بر خودید  کی  سالم  انیبھشت  آن  نکی: ل یعنی » جز سالم«نباشد 

در آنجا برقرار   و شام  صبح  شان یو روز«شنوند  یرا بر خود م  فرشتگان  گفتن  سالم
و   دارند ـ در صبح  عادت  بدان  هک  یھر وقت  بخواھند، به  هکرا   یا وهیو ھر غذا و م » است
 . است  آماده  و اندوه  رنج یو ب  استیمھ  ـ نزد آنان  ر آنیو غ  شام

  روشن و  یطور ابد نوران  آنجا به  هکبل  ستین  یو روز  شب  در بھشت« ند:یگو یعلما م
 . است  و شام  صبح  اندازه  به  از وقت  ی: مقدار هیآ  نیدر ا  و شام  مراد از صبح  پس».  است

ا َ�نَ  َمن ِعَبادِنَا نُورُِث ِمنۡ  لَِّ� ٱ نَّةُ �َۡ ٱ َك تِلۡ ﴿  .]۶۳[مریم:  ﴾٦٣تَقِّيٗ
  زگار باشند، بهیپرھ  هکخود   از بندگان  کیھر  به  هک  است  یبھشت  ھمان  نیا«
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 ؛ بعد از است  یتقو  اھل  ستهیشا  اعمال  راثی، م نیبر  بھشت  نی: ا یعنی » میدھ یم  راثیم
 . میا دهیگردان  حرام  رشانیرا بر غ  آن  هک آن

مۡ ﴿
َ
ُل إِ�َّ بِأ يِۡديَنا َما َ�ۡ�َ  َ�ُۥ َرّ�َِكۖ  رِ َوَما نَتََ�َّ

َ
 َر�َُّك  َ�نَ  َوَما َ�ٰلَِكۚ  َ�ۡ�َ  َوَما َخۡلَفَنا َوَما �

ا  .]۶۴[مریم:  ﴾٦٤�َِسّيٗ
  به ! لیجبرئ  ی: ا یعنی » مییآ یفرود نم  پروردگارت  فرمان  جز به«  فرشتگان »و ما«

بود  ن یا  هیآ  نزول  . سبب مییآ یفرود نم  یتعال  حق  و فرمان  مکح  ما بگو؛ ما جز به  رسول
 أ خداوند  شدند پس یم  نگران  سخت ÷  لیجبرئ  رد نزولکریاز د ص خدا  رسول  هک

فرود   یامر و  جز به  فرشتگان  هکخبر دھد   شانیا  رد تا بهکرا مأمور  ÷  لیجبرئ
 دارد یز تو راباز میچ  چه« گفتند:  لیجبرئ  به ص خدا  رسول  هک  است  تیند. روایآ ینم

شد.   نازل  مهیرک  هیآ  نیا  هکبود   ھمان» ؟ ییایدار ما بید  به  نونکشتر از ایب  هک نیاز ا
ا از ی،  نکو اما  جھات از » دو است  نیا  انیم  سر ما و آنچه  پشت  ما و آنچه  یرو  شیپ  آنچه«

  یارک  چیرا در ھخود   فرشتگان ما  پس »دارد  او اختصاص  به  ھمه«  ندهیو آ  گذشته  یھا زمان
:  یعنی » ستیار نک  ھرگز فراموش  پروردگارت و«  میانداز یـ جلو نم  یتعال  حق  فرمان  ـ جز به

ر افتد ـ و او یتأخ  به  یـ ھرچند وح  است  ردهکن  تو را فراموش  یتعال  حق !ص محمد  یا
 . ستیز نیجابر او   یو فراموش  را غفلتیند زک ینم  را فراموش  یزیچ  چیھرگز ھ

َ�ٰ ٱرَّبُّ ﴿  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ
َ
 َ�ُۥ َ�ۡعلَمُ  َهۡل  َدتِهۦِۚ لِعَِ�ٰ  َطِ�ۡ ۡص ٱوَ  بُۡدهُ �ۡ فَٱ َنُهَماَوَما بَيۡ  �ِض ۡ�

 .]۶۵[مریم:  ﴾٦٥اَسِميّٗ 
 و  نندهیآفر  یتعال  : حق یعنی » دوست  آن  انیم  و آنچه  نیھا و زم پروردگار آسمان«

در  و  او را بپرست  پس«  آنھاست  انیدر م  هک  است  ییزھایو چ  نیھا و زم آسمان  کمال

  نک  یداریپا  پرستش  نیا  یھا یو دشوار  فیالکت  : بر تحمل یعنی » با باشیکاو ش  پرستش
و   شیایتا در امر ن  ستین  یریاو ھمتا و نظ  ی: برا یعنی »؟ یشناس یم  یاو ھمنام  یا برایآ«

  است» هللا«  هک  : او را درنامش است  نیا  یمعن  یقول ورزد. به  تکبا او مشار  عبادت

» هللا«  نام  آنھا ـ ھرگز به ریا غی  از بتان  ز ـ اعمیچ  چیھ  هک  یمعن  نیا  ، به ستین  یکیشر
 اند. نشده  ینامگذار

ءَِذا َما ِمتُّ لََسوۡ  �َ�ٰنُ ۡ�ِ ٱَوَ�ُقوُل ﴿
َ
ۡخَرجُ  َف أ

ُ
 .]۶۶[مریم:  ﴾٦٦َحيًّا أ

  یراست ، رمیبم  یا وقتیآ«  افر استک  نجا: انسانیدر ا  مراد از انسان »دیگو یم  و انسان«
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 . استبعاد است ار وکد انینجا مفیدر ا  استفھام »؟ شده  زنده«از قبر  »شد  خواھم  آورده  رونیب
  رهیمغ  بن دیول  درباره  هیآ  نید: ایگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  ابن

 شد.  نازل  ارانشیو 
 : است  نیر معاد اکافر منک  انسان  آن  پاسخ

َو َ� يَذۡ ﴿
َ
نَّا َخلَقۡ  �َ�ٰنُ ۡ�ِ ٱ ُكرُ أ

َ
 .]۶۷[مریم:  ﴾٦٧ا ٔٗ َشۡ�  يَُك  َولَمۡ  َ�ۡبُل  ِمن َ�ٰهُ �

 »؟ است  نبوده  یزیچ  هک آن  و حال  میا دهیما قبال او را آفر  هکآورد  یاد نمی  به  ا انسانیآ«
  قتیحق  نیدر ا شد ویاند یخود نم  نشیز، در آغاز آفریر رستاخکمن  انسان  نیا ای: آ یعنی

؟  میا ردهکجاد یا و ما او را  است  بوده  معدوم  یلک  به  نشیاز آفر  قبل  هکند ک ینم  تأمل
  به  ساده  یلیو خ  افتهی راه  نشیآفر  اعاده  انکام  به  ند، از آنک  تأمل  قیحقا  نیاگر او در ا

  آن  و اعاده  ینیموجود از بازآفر  کی  نشیآفر  یرا مسلما ابتدایرسد ز یم  قتیحق  نیا
 . زتر استیانگ  دشوارتر و شگفت

�َُّهمۡ فََوَرّ�َِك َ�َحۡ ﴿ َ�ٰ َوٱ ُ�َ �َُّهمۡ ُ�مَّ َ�ُحۡ  ِط�َ لشَّ مِن ُ�مَّ َ�َ�َِ�نَّ  ٦٨اَجَهنََّم ِجثِيّٗ  َحۡوَل  ِ�َ
ُهمۡ  ُّ�

َ
ِ ِشيَعٍة �

َشدُّ  ُ�ّ
َ
 .]۶۹-۶۸[مریم:  ﴾٦٩اِعتِيّٗ  لرَّ�ٱ َ�َ  أ

  آنان : یعنی » میساز یمحشور م  نیاطیرا با ش  آنان  البته  هکسوگند   پروردگارت  به  پس«
اند،  ساخته  گمراھشان  هک  نشانیاطیبا ش  ھمراه  شانیاز قبرھا  آوردن  رونیرا بعد از ب

  هک  ازفرط آنچه »اند  زانو در افتاده  به  هک  یدر حال  سپس«  میآور یمحشر گرد م  یسو به
  رامونیرا پ آنھا  ھمه«دھد؛  یم  دست  از حساب  و ترس  امتیق  موقف  از ھول  آنان  به

  رحمان  یبر خدا  هکرا   از آنان  یسانک  یا عهیاز ھر ش  گاه . آن میگردان یحاضر م  جھنم
و   یگمراھ  فیاز طوا  یا فهیو طا  : از ھر دسته یعنی » میشک یم  رونیاند، ب تر بوده شکسر

شر و فسادند،   یو رؤسا  از رھبران  عبارت  هکآنھا را   نیتر و نافرمان  نیتر شکفساد، سر
ا در ی،  دهیعق در  هک  است  یا گروھی  : فرقه عهی. ش میشک یم  رونیو ب  مینک یجدا م
 باشد.  متفق  یرأ  کیبر   شهیا در اندی،  مذھب

ۡعلَمُ  نُ ُ�مَّ َ�َحۡ ﴿
َ
ِينَ بِٱ أ ۡوَ�ٰ  ُهمۡ  �َّ

َ
ا بَِها أ  .]۷۰[مریم:  ﴾٧٠ِصلِّيٗ

 : یعنی » میسزاوارترند، داناتر  در دوزخ  درآمدن  به  هک  یسانک  ، خود به از آن  پس«
در   سوختن  به  ترند، ھمانان شکسر  رحمان  یدر برابر خدا  هک  یگروھ  ا ھمانقطع
 .سزاوارترند  ھم  آتش
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ۚ  إِ�َّ  �ن ّمِنُ�مۡ ﴿ ٰ  َ�نَ  َوارُِدَها ا َحۡتٗما َرّ�َِك  َ�َ ۡقِضّيٗ  .]۷۱[مریم:  ﴾٧١مَّ
 ! آدم  فرزندان  ی: ا یعنی » است  آن  شونده وارد  هک نیمگر ا  ستین  سک  چیو از شما ھ«

مرور و   یمعن  وارد خواھد شد. ورود: به  دوزخ  به  هک نیمگر ا  ستیاز شما ن  کی  چیھ
: عبور از  یعنی » است  یحتم  یمکح  امر بر پروردگارت  نیا«  است» صراط« از پل   گذشتن

  ناخواه و خواه  ردهک  صلهیف را  آن  سبحان  یخدا  هک  است  یو قطع  محتوم  ی، امر دوزخ
 دھد. یم  یرو

  ابن  تیروا  به  لیذ  فیشر  ثیحد  جمله  ؛ از آن است  آمده  ھم  یثیاحاد  باره  نیدر ا
شوند  یم صراط وارد  به  یھمگ  مردم« فرمودند:  هک  است ص خدا  از رسول س مسعود

گذرند؛  یصراط م از  شیخو  با اعمال  پس  است  دوزخ  رامونیپ  شان ستادنیا  و ورود آنان
مانند باد   هکھستند   یسانک  گذرند و از آنان یم  مانند برق  هکھستند   یسانک  از آنان

  مانند شتران  هکھستند   یسانک  ـ و از آنان  کزتیو و تکین  اسبان  گذرند ـ ھمچون یم
گذرند تا  یمرد م  کی  دنیدو مانند  هکھستند   یسانک  گذرند و از آنان یم  لیو و اصکین

دو   در موضع  ینور و  هک  است  یاز صراط، مرد  در گذشتن  نآنا  نیآخر  هکبدانجا 
گرداند تا  یصراط او را برم  هکگذرد  یم  از آن  یباشد و درحال یم  شیپاھا  ابھام  انگشت

مانند   یخار  رد، بر آنیگ یقرار نم  پاھا در آن هک  است  لغزنده  یر اندازد. صراط پلیز  به
از   ییقالبھا  آنان  ھمراه  هکھستند   یصراط فرشتگان  نارهکوجود دارد، بر دو ١ کخار حس

 ».درافگنند  دوزخ  ند تا بهیربا یم  آن  لهیوس به را  و مردم  است  آتش

ِينَ ٱُ�مَّ ُ�َنّ�ِ ﴿ ْ ٱ �َّ نََذُر  �ََّقوا ٰ ٱوَّ  .]۷۲[مریم:  ﴾٧٢ا�ِيَها ِجثِيّٗ  لِِم�َ ل�َّ
ا یدن در  هکرا   یسانک:  یعنی » میدھ یم  اند، نجات بوده  شهیپ  یتقو  هکرا   یسانک  گاه آن«

  دوزخ  آتش  . موجبات میدھ  یم  اند نجات ردهکز و پروا یپرھ  دوزخ  آتش  از موجبات
بر صراط   یھمگ  مردم  چون  . پس یو  یو نافرمان أل  یخدا  فر بهکاز:   است  عبارت

و   مانیا  لهیوس اند، به ردهک پروا  یاند و از و شهیپ  یتقو  هکرا   یسانک  یتعال  ند، حقیدرآ
را   و ظالمان«دھد  یم  نجاتشان  درآتش  گذراند و از افتادن یاز صراط م  صالحشان  اعمال

  یباق  در آن  ردهکسقوط   دوزخ  صراط به از  هک » میگذار یفرو م  زانو درافتاده  آنجا به
 را ندارند.  از آن  شدن  رونیب  ییاند و توانا افتاده  شانیبر زانوھا  هک یمانند، درحال یم

                                           
 نامند. نیز می»  سعدان« را  آن  که  خار در نجد است  نوعی -١
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قدر  به  است  نکمم  رهیبک  گناھان  بکمرت  هک  است  نیا  و جماعت  سنت  اھل  دهیعق
 ابد.ی یم  نجات  از آن  طور قطع  به  شود، سپس  عذاب  در دوزخ  شیخو  گناھان

ِينَ ٱ قَاَل  َ�ّيَِ�ٰٖت  َءاَ�ُٰتَنا َعلَۡيِهمۡ  َ�ٰ �َذا ُ�تۡ ﴿ ِيَن َءاَمُنوٓ  �َّ ْ َ�َفُرواْ لِ�َّ يُّ  ا
َ
 َخۡ�ٞ  َفرِ�َقۡ�ِ لۡ ٱ أ

َقا ۡحَسنُ  امٗ مَّ
َ
 .]۷۳[مریم:  ﴾٧٣نَِديّٗا َوأ

 »اند دهیورز فرک  هک  یسانکشود،   خوانده  ما بر آنان  و روشن  واضح  اتیآ  و چون«
  نند، نهک یم  معارضه  زند و با آنیگر یما م  اتیآورند، از آ  مانیا  آن  به  هک نیا  یجا به
اند،  آورده  مانیا  هک  آنان  به«؛  افرانک  نیرا ایفاسد ز  با استدالل  هکبل  حجت  به
و   : مؤمنان گروه مراد از دو » بھتر است  گاھشیجا  از ما دو گروه  کی  دامکند: یگو یم
و   جاه  یبھتر، از رو ؛ نکو مس  ما از نظر منزل  ا گروهیاند: آ گفته  آنان  ییافرانند. گوک

 »و«شما   ا گروهی  شتراستی؛ ب و حشم  و خدم  ارانیو   روانی؛ بزرگتر و از نظر پ مرتبه
  و محفل  : مجتمع یو ناد  یند » مجلس  یاز رو  وتر استکین«  از ما دو گروه  کی  دامک
  نیا . مراد آنھا از تر است  آراسته ازشما ما  و محفل  : مجلس یعنی.  است  گروه  کی

،  و قدرت  بهکوکو   ناز و نعمت  ھمه  نیبا ا  : ما چگونه هک  است  نیا  فاسدشان  استدالل
 ؟. قتیو حق  زھا، بر حقیچ  ھمه یھا و ب نیترکاند و شما  میدار و ناروا قرار  بر باطل
از   یو  و امثال  حارث نضربن  سخن  نیا  ندهی: گو است  شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب

  ژنده  یلباسھا و فقر با  یرا در تنگدست ص خدا  رسول  اصحاب  یوقت  هکبودند   شیقر
  یھا و با جامه  رفاه و  شیو آرا  یدند و خود را در خرمید یم  دهیکت  درھم  یھا و خانه
 !! است  نیھم  باطلو   ار حقیمع  ییگفتند؛ گو یم  آنان  را به  سخن  نیفاخر، ا

 د:یفرما یم  آنان  در پاسخ  پروردگار متعال

ۡهلَۡكَنا َوَ�مۡ ﴿
َ
ۡحَسنُ  ُهمۡ  نٍ لَُهم ّمِن قَرۡ َ�بۡ  أ

َ
َ�ٰٗثا أ

َ
 .]۷۴[مریم:  ﴾٧٤َورِۡءٗيا أ

  یاثاث  هک«  است  و گروه  : امت قرن » میردک  کھال  از آنان  شیار قرنھا را پیبس  و چه«
؛ از شتر و گاو وگوسفند تا  طور مطلق  به  است  : مال اثاث »باتر داشتندیفر  یبھتر و ظاھر

،  ، تخت ، پرده لباس ، ؛ مانند فرش است  خانه  ، فقط متاع : اثاث یقول  . به رهیو غ  اال و پولک
،  یپوش خوش  یاز رو  مردم  شیو منظرتر بودند در پکین  یعنیا: ی. رئ آن  و امثال  گاه هیکت
 . از ناز و نعمت  یبرخوردار با ویو ز  بیظاھر فر  یو اندامھا  قد و قواره  اداشتنی

را نابود   در ناز و نعمت  و فرورفته  متمدن  یھا ار امتیبس  چه  هکد ید و بنگریبرو ! یبل
 د.ییآ ینم  حساب  به  یزینظر چ  نیآنھا از ابا   سهیدر مقا  شیقر  لهیشما قب  هک  میردک
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َ�ٰ ٱ ِ�  َ�نَ  َمن قُۡل ﴿ �ۚ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ َ�ُ  َيۡمُددۡ فَلۡ  لَةِ لضَّ ٰٓ  َمدًّ ْ  إَِذا َح�َّ ۡوا
َ
ا يُوَعُدونَ  َما َرأ  إِمَّ

ا  َعَذاَب لۡ ٱ اَعةَ ٱ�مَّ َ�ٗ�ا َ�ّٞ  ُهوَ  َمنۡ  لَُمونَ فََسَيعۡ  لسَّ ۡضَعُف  مَّ
َ
 .]۷۵[مریم:  ﴾٧٥ُجنٗدا َوأ

 او  به  رحمان  ی، خدا است  یدر گمراھ  هکھر«  انکمشر  نیا  به ص محمد  یا »بگو«

رھرو  و  برداشته  نفس  یھوا  ا سر بهیدر دنھرکس  : یعنی » یدادن  دھد، افزون یم  افزون
  هک  دهیگردان او  یامر را جزا  نیا  خداوند متعال  گمان ی، ب است  دهیگرد  ضاللت  راھهیب

  تا با بار گناه دیفزایب  اش یبر گمراھو   فرو گذاردش  یو تار  رهیت  سخت  یدر گمراھ
  هک »شود یم  داده  وعده  آنان  به  نند آنچهیبب  یتا وقت«برود   یعقب  یسرا  به  یتر نیسنگ

  برآنان  هک  و آنچه »را  امتینند قیا ببی«  و اسارت  شدن  شتهکا با یدر دن  است » ا عذابی«
  یسک  چه  گاهیجا  هک  خواھند دانست«  ھنگام  نیدر ا » پس«د؛ یآ یفرود م  یاخرو  از عذاب
فروختند  یفخر م  بر مؤمنان  هک  یگروھ  نی: ا یعنی » تر است ر ناتوانکاعتبار لش  بدتر و به

  از آنان  یویدن  یھا و ناز و نعمت  یماد  یھا نتیھا و ز شی، آرا و مجلس  در مقام  هک
قرار دارند   یبدتر  و منزلگاه  گاهیخود در جا  هک  خواھند دانست  امتیبھترند، در روز ق

  مؤمنانند، نه  تر از گروه  تر و ناتوان فیضع  شیخو  رو و توانیو ن  و در سپاه  یوترکین  نه
 . شانیوتر از اکیتر و ن یقو

  مردم شتریب  منطق  ند، امروزهک یو نقد م  فار نقلکاز   هیآ  نیا  هک  ی: منطق د گفتیبا
گاهیدر عصر حاضر ن  از مردم  یاریبسرا یز  است گاهی  ز، آ   یھا شرفتیپ  به  ا ناآ

  ھا را نشانه شرفتیپ  نیو ا  ردهک  استدالل  در غرب  متمدن  یھا ملت  نندهک رهیخ
 . است  مشابه  انھا باھمکزمانھا و م  فار در ھمهک  منطق  پندارند پس یآنھا م  بودن  برحق

ُ ٱَوَ�زِ�ُد ﴿ ِينَ ٱ �َّ ْ هۡ ٱ �َّ ٰ ٱ َ�ٰقَِ�ُٰت لۡ َوٱ ىۗ ُهدٗ  تََدۡوا  وََخۡ�ٞ  ثََواٗبا َرّ�َِك  ِعندَ  َخۡ�ٌ  لَِ�ُٰت ل�َّ
ا َردًّ را بر   شانی: ا یعنی »دیافزا یم  افتگانیرھ  تیو خداوند بر ھدا«.]۷۶[مریم:  ﴾٧٦مَّ
ر یخ  هک  است  جھت بدان  نید، ایافزا یم  رتشانیو بص  نیقیو بر   دهیگردان دارتریپا  تیھدا

بر   هکدھد  یقرار م  گونه نیرا بد  انیمتق  پاداش أ خداوند  پس  ر استیخ  نندهک جلب
بر   هکقرار داد   یا گونه را به  افرانک  یجزا  هک د چنانیفزایب  شان نیقیو  تیھدا

:  یعنی » بھتر است  پاداش  ثیاز ح  نزد پروردگارت  الصالحات  اتیو باق«افزود   شان یگمراھ

  حول اكرب وال هللاوا هللاواحلمد اهللا سبحان(ر: کنماز و ذ  ھمچون  یو عبادات  طاعات مسلما

انجامد،  یم  یابد  سعادت  به  هک  یگر طاعاتیو د ) العظيم  العيل باهللا اال  والقوة
فار از ک  هک  یا یویدن  یھا نعمت  به  ماندگارتر دارد، نسبت  یتر و ثمر نافع  یا یبازدھ
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 ، مرد: فرجام » وتر استکین  فرجام  از جھت«  الصالحات  اتیباق  نیا »و«مندند  بھره  آن
 گفتند:  مؤمنان  به  هکفار کپندار   بر آن  است  یه ردیآ  نیا  . پس است  و بازگشت  عاقبت

يُّ ﴿
َ
ۡحَسُن نَِديّٗا ۡلَفرِ�َقۡ�ِ ٱأ

َ
َقاٗما َوأ  .]۷۳[مریم:  ﴾َخۡ�ٞ مَّ

فََرَءيۡ ﴿
َ
ِيٱ َت أ وَ�َ�َّ  َوقَاَل  َ�ٰتَِناَ�َفَر � �َّ

ُ
ا َماٗ�  َ�  .]۷۷[مریم:  ﴾٧٧َوَوَ�ً

  یافرک  آن  ا تو را از داستانی: آ یعنی» دیفر ورزکما   اتیآ  به  هکرا   یسک  آن  یدیا دیآ«
گاهیفر ورزکما   اتیآ  به  هک   ار دادهیفرزند بس و  مال  من  ا به: قطع و گفت«؟  مینک  د آ

 ار باشد.کدر   ی؛ اگر آخرت در آخرت »خواھد شد

فََرَءيَۡت ﴿:  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  ر آنانیو غ  و مسلم  یبخار
َ
ِيٱأ [مریم:  ﴾َ�َفرَ  �َّ

  و به  حداد (آھنگر) بودم  یمرد  فرمود: من  هکاند  ردهک  تیروا س  ارت  بن  خباب از ]۷۷
اما اودر رد   ردمکخود را   وام  یتقاضا  یو از و  آمدم  . پس بودم  داده  یوام  وائل  بن  عاص
:  گفتم ! پردازم ینم را  ، وامت یافر نشوکمحمد   تا به  هکخدا سوگند   به ! : نه گفت  میتقاضا

.  یشو  ختهیو باز برانگ  یریتا تو بم  شوم یافر نمک ص محمد  به  هکخدا سوگند   به
و   و مرا در آنجا مال  یآ ، نزد من  شدم  ختهیو باز برانگ  مردم  ! چون ار خوبی: بس گفت

را   هیآ  نیا أل  یخدا  هکبود   ھمان ! پردازم یرا م  تو در آنجا وام  است  یاریبس  فرزندان
 رد:کرد   نیرا چن  یز ویتمسخرآم  سخن  آن  فرمود و سپس  نازل

لََع ﴿ طَّ
َ
ِم  َغۡيَب لۡ ٱأ

َ
َذَ ٱأ  .]۷۸[مریم:  ﴾٧٨ٗداَ�هۡ  لرَّ�ٱِعنَد  �َّ

  فرزندان و  و در آنجا مال  است  در بھشت  هکتا بداند  » است  شده  آگاه  بیا بر غیآ«

  گفته االاهللا الالها مگر ی:  یعنی »؟ است  گرفته  یعھد  رحمان  یا از خدای«دارد   یاریبس
  به  هک  فرستاده شیپ  یا ستهیشا  ا عملی؟  میقرار دھ  مورد مرحمت  تا او را با آن  است

:  هک  است  نیا  است  أل  ینزد خدا  هک  یرا عھدیدوار باشد؟ زیام  آن  پاداش  افتیدر
 باشد.  داده  انجام  یا ستهیشا  اعمال  هکند کوارد   بھشت  به  گاه را فقط آن  مؤمن

﴿ ۚ  .]۷۹[مریم:  ﴾٧٩اَمدّٗ  َعَذاِب لۡ ٱِمَن  َ�ُۥ َوَ�ُمدُّ  َ�ُقوُل  َما َسَنۡكُتُب  َ�َّ
و  » نوشت  مید، خواھیگو یرا م  آنچه  یزود  به«  هکبل  ردهکاو تصور   هک » است  نیچن  نه«

  در آخرت او را  رد و در برابر آنک  میخواھ  ضبط و ثبت  حسابش  را به  اش گفته  نیا
  آنچه  یجا : به یعنی » یافزودن افزود،  میاو خواھ  یرا برا  و عذاب«نمود   میخواھ  مجازات

 . مییافزا یم  عذابش  یبر باال  یند، عذابک یادعا م
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  ۥَونَرِثُهُ ﴿
ۡ
 .]۸۰[مریم:  ﴾٨٠فَۡرٗدا تِيَناَما َ�ُقوُل َو�َأ

را   یفرزند و  و مال  میرانیم یرا م: او  یعنی » میبر یم  ارث  د، از او بهیگو یرا م  و آنچه«
  است  دست  یتھ  یاو بس  و در آخرت  میبر یم  ارث  شود، ما به یم  او داده  د بهیگو یم  هک
  یفرزند  و نه  است  یمال  شیبرا  نه  هک ی، درحال امتیدر روز ق »دیآ یما تنھا م  شیو پ«
 . میا را از او گرفته  ھمه  هکبل

ْ ٱوَ ﴿ َُذوا ِ ٱِمن ُدوِن  �َّ ْ  َءالَِهةٗ  �َّ َُكونُوا  .]۸۱[مریم:  ﴾٨١�ِعزّٗ  لَُهمۡ  ّ�ِ
  تا آن  یعنی »باشند  عزت  سبب  شان برایردند تا کار یاخت  یخدا معبودان  یجا و به«
ا در یو افتخار باشند،   عزت  هیار و ماکار و مددی  شان برایا یدر دن  انیخدا

 باشند.شفاعتگر   شان برای  آخرت
 د:یفرما یم  را رد نموده  شان اساس یپندار ب  نیا أ اما خداوند

﴿ ۚ ا َعلَۡيِهمۡ  َوَ�ُ�ونُونَ  بِعَِباَدتِِهمۡ  َسَيۡ�ُفُرونَ  َ�َّ  .]۸۲[مریم:  ﴾٨٢ِضدًّ
  ستین  چنان  هی: قض یعنی »نندک یار مکرا ان  شان عبادت  یزود  ، به است  نیچن  نه«

خود   یفار را براک  ، پرستش معبودان  آن  یزود  به  هکبلاند  پنداشته  آنان  هک
ا یآنھا را گو  سبحان  یخدا  هکروز   نند؛ آنک یم  یرا از خود نف  صفت  نیو ا  ردهک  ومکمح

  گمراه  پرستشگران  نیا  یاز سو  هک  یانیخدا  یعنی »گردند یم  و ضد آنان«گرداند   ناطق و
آنھا  نثار  هک  یمانیو ا  و عالقه  یدوست  ھمه  از آن  پس شدند یم  پنداشته  عزت  هیما
 شوند. یم  شان و مخالف  اند، دشمن ردهک

لَمۡ ﴿
َ
ٓ  تَرَ  � ا َّ�

َ
رَۡسۡلَنا �

َ
َ�ٰ ٱ أ � تَُؤزُُّهمۡ  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱَ�َ  ِط�َ لشَّ ّزٗ

َ
 .]۸۳[مریم:  ﴾٨٣أ

 بر را  نیاطی: ش یعنی » میفرستاد  افرانک  سراغ  را به  نیاطیما ش  هک  یا ا ندانستهیآ«
 را بر  افرانک  نیاطی: ش یعنی » یدنیجنبانند، جنبان یرا م  آنان  هک«  میمسلط ساخت  آنان

زند و از یانگ یبرم  یمعاص  ابکارت  و آنھا را به  نموده  کیتحر  یمعاص  انجام
 نند.ک یم  منحرفشان  راه

َما َعلَۡيِهۡمۖ  َجۡل فََ� َ�عۡ ﴿ ا لَُهمۡ  َ�ُعدُّ  إِ�َّ  .]۸۴[مریم:  ﴾٨٤َعّدٗ
بر   بودنشان  مصمم  سبب  تا به  یاز ما بخواھ  هک نیا  به » نکن  شتاب  برضد آنان  پس«

  آنھا مدت  یما برا  هک  ستین  نیجز ا«؛  مینک  لیتعج  ردنشانکفر و عناد، بر نابودک

را تا   عمرشان  یھا ھا و سال ھا، ماه : ما روزھا، شب یعنی » یردنک، شمار میشمار یم



 تفسیر انوار القرآن  ٥٨٢

 فنا  یرا برا  شانیھا جزا و نفس  یرا برا  شان و اعمال  شانیھا اجل  دنیرس  انیپا  به
 . میریگ یسر آمد، آنھا را فروم  به  عادشانیم  و چون  میشمار یم

ۡ ٱ َ�ُۡ�ُ  مَ يَوۡ ﴿  .]۸۵[مریم:  ﴾٨٥ٗداَوفۡ  لرَّ�ٱإَِ�  ُمتَّقِ�َ ل
؛  رامتشک  یو سرا  یو  بھشت  یسو به  یعنی » رحمان  یسو را به  زگارانیپرھ  هک  یروز«

  یعل  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک چنان » مینک یمحشور م  یگرام  ھمانانیم  چون  سواره«
اذا خرجوا   �املتق  ان  دهيب  نفىس  یو اذل« فرمودند:  هک  است  آمده ص خدا  از رسول س
در   جانم  که  یذات  سوگند به« ».اذلهب  ها رحاليعل  هلا اجنحه  ضيب  استقبلوا بنوق  قبورهم  من

د یسف  یند، با شترھایآ  رونیب  شانیقبرھا از  امتیروز ق  چون  انیمتق  گمان ی، ب اوست  قبضه

 .»ندریگ یقرار م  استقبال طال قرار دارد، مورد  یجھازھا دارند و بر آنھا  بال  که  یا شده رام

ۡ ٱَو�َُسوُق ﴿  .]۸۶[مریم:  ﴾٨٦وِۡرٗدا َجَهنَّمَ  إَِ�ٰ  ُمۡجرِِم�َ ل
  آنان وردا: » میران یم  دوزخ  یسو به  یتشنگ  در حال«  و خشم  یبا تند »را  و مجرمان«

 شود. یوارد م  آب  به  هک  ی، مانند شتر مینک یوارد م  دوزخ  به  و تشنه  ادهیرا پ

َ�ٰ ٱ لُِكونَ �َّ َ�مۡ ﴿ َذَ ٱإِ�َّ َمِن  َعةَ لشَّ  .]۸۷[مریم:  ﴾٨٧ٗداَ�هۡ  لرَّ�ٱِعنَد  �َّ
خود  ند وک  شفاعت  شان برای  هکابند ی یرا نم  یسک  یعنی »را ندارند  ار شفاعتیاخت«

  یعھد رحمان  یخدا  از جانب  هک  سک  جز آن«نند ک  شفاعت  گرانید  یتوانند برا یز نمین

  ، عدم أل  یخدا  یگانگی  به  دادن یگواھ  یمعنا  به  یالھ  مانیعھد و پ » است گرفته
ز ین  انیمتق  ی، حت سک چیلذا ھ  است  یگواھ  نیا  حق  به  او و پرداختن  به  آوردن کشر
  هک  است  یسکدر مورد  فقط  ردنک  را شفاعتیفار را ندارند زک  یبرا  ار شفاعتیاخت

.  است  اوردهین  کیشر  سبحان  یخدا  را به  یزیو چ  گفته» اهللا اال  الهال « ، مانیبا ا  ھمراه

  هک  دمیشن ص خدا  از رسول : است  آمده س مسعود ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  و شام  ھر صبح  هک نیاز ا  است  ناتوان از شما  یکیا یآ« فرمودند: یم  اصحابشان  به  خطاب
؟  ستیعھد چ  نیا !الله ا رسولیشد:   گفته رد؟یبگ  یعھدخود   یبرا أل  یاز خدا

والشهادة،   الغيب  ، اعلم واألرض  فاطر السموات ا� «د: یبگو  و شام  فرمودند؛ ھر صبح
  وأن  لك  ال رش�ك  وحدك  إال أنت  ال �  أشهد أن احلياة ادلنيا بأ�   هذه  يف  أعهد إيلك  إ�

  من  تباعد�  نفيس  إىل  ت�ل�  أن  ، فإنك نفيس إىل    ت�ل�، فال ورسولك  ا عبدك�مد
  يوم  عهدا توفينيه  عندك  يل  ، فاجعل إال برمحتك  ال أثق  الرش، و��  من  اخل�، وتقر��
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و   پنھان  یدانا  یا ! نیآسمانھا و زم  نندهیآفر یا! ایبارخدا« .»امليعاد  ال ختلف  إنك  القيامة
جز   یی: خدا که نیا  به  دھم یم  یگواھ  که  سپارم یا عھد میدن  یزندگ  نیتو در ا  به  آشکار! من

  توست  و فرستاده  محمد بنده  که  دھم یم  یباشد و گواھ ینم  یکیشر ت یو برا  ستین  گانهی  یتو
شر   ر دور و بهی، مرا از خ یوا گذار  دمخو  را اگر مرا بهیوا مگذار ز  خودم مرا به   پس
در  که  قرار ده  ینزد خود عھد  من  یبرا  پس  ندارم  هیتو تک  رحمت  جز به  و من  یا کرده كینزد

دعا را   نیا  چون . پس یکن ینم  را خالف  تو وعده  شك ی، ب یوفا کن  میرا برا  آن  امتیروز ق
روز   گذارد و چون یخود م  عرش ریرا در ز  آن  سپس  نھاده  یمھر  بر آن أل  یبخواند، خدا

  یمانیعھد و پ أ نزد خدا  که  یند کسانیکجا کند: یندا م  یا فرارسد، ندا دھنده  امتیق
 ».شود یم  زد و وارد بھشتیخ ی، برم است  دعا را خوانده  نیا  که  مؤمن  بنده  آن  گاه دارند؟ آن

َذَ ٱَوقَالُواْ ﴿ ا ا ًٔ َشۡ�  ِجۡئُتمۡ  لََّقدۡ  ٨٨اَوَ�ٗ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ �َّ  .]۸۹-۸۸[مریم:  ﴾٨٩إِّدٗ
ھود و نصارا و ی  سخن  نیا » است ردهکار یفرزند اخت  رحمان  یو گفتند: خدا«

  است  یسخن  نیا  البته ند!یخدا  دختران  پنداشتند؛ فرشتگان  هک  است  از اعراب  یسانک
 اریار بسکاد:  »دیرا آور د  یز زشتیواقعا چ«:  و وقاحت  یزشت  تیو در نھا  لیدل بدون 

  بیعج اری، بس بزرگ  بس  یسخن  یعنی.  است  و ناباب  ار زشتیو امر بس  و بزرگ  نیسنگ
 د.یا ار ناپسند گفتهیو بس

َ�ٰ ٱتََ�اُد ﴿ رۡ  َ�ُٰت لسَّ  ٱ َوتَنَشقُّ  مِۡنهُ  نَ َ�َتَفطَّ
َ
ا َباُل �ِۡ ٱَوَ�ِرُّ  �ُض ۡ�  .]۹۰[مریم:  ﴾٩٠َهدًّ

و «  است  شدن  افتهکتفطر: ش »افندکبش  سخن  نیآسمانھا از ا  هک  است  نمانده  یزیچ«
بخورد   کشود و چا  پاره  سخن  نیز از این  نیزم  هک  است  کی: نزد یعنی »افدکبش  نیزم
 » شده  پاره  پاره«  ذوالجالل  یخدا  بزرگداشت  یشوند برا  و منھدم »فتندیھا ب وهکو «
  دهیآفر  ھا ھمه دهیپد  نیا رایز  شده  پارچه  و پارچه  دهیکت  ، درھم ختهیفرو ر  شدت به  یعنی

 فرمود:  جھت  نیاو استوارند، از ا  یگانگی  یو بر مبنا  یتعال  حق

ن َدَعوۡ ﴿
َ
ْ أ ا لِلرَّ� ا  .]۹۱[مریم:  ﴾٩١َوَ�ٗ

 بر أ للها  گرفتن  خشم  سبب : به یعنی »شدند  لیقا  یفرزند  رحمان  یبرا  هک نیاز ا«
 افند وکبش  نیآسمانھا و زم  است  کیگفتند، نزد  هک  یزشت  بس  سخن  علت  فار بهک
 شوند.  هکت  هکھا ت وهک

ن لِلرَّ� َبِ� َوَما يَ�﴿
َ
ا َ�تَِّخذَ  أ  .]۹۲[مریم:  ﴾٩٢َوَ�ً

 و  درست  گرفتن او فرزند  ی: برا یعنی »ندکار یاخت  یفرزند  هکرا نسزد   رحمان  یو خدا«
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 . برتر است و  منزه  از آن  رحمان  یخدا  هک  است  یازیو ن  نقص  نیرا ایز  ستین  بندهیز

َ�ٰ ٱإِن ُ�ُّ َمن ِ� ﴿  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ
َ
ٓ  �ِض ۡ�  .]۹۳[مریم:  ﴾٩٣ٗداَ�بۡ  لرَّ�ٱ َءاِ�  إِ�َّ

  یعنی »دیآ ینم  رحمان  یخدا  شیوار پ جز بنده  است  نیدر آسمانھا و زم  هکھر «
  یدر حال  امتیروز ق  هکرند یـ ناگز  و جن  ، انس از فرشتگان  ـ اعم  مخلوقات  تمام
 و در برابر او فرمانبردار،  او مقر و معترف  یبرا  تیعبود  به  هکند یایب أ خداوند نزد

 د:یگو یم یاو فرزند خواھد بود؟ نسف  یبرا  از آنان  یکی  چگونه  لند پسیو ذل  فروتن
  هک  است  قتیحق نیانگر ای، ب اتیآ  نیدر ا  یادآوری  به  رحمان  اسم  رار و اختصاصکت«

 ! کمشر  انسان  یا  پس  است  رحمان  یخداھا  نعمت  ھمه  و فروع  اصول  سرچشمه
از   نزد توست  هک  تو و ھر چه  هک  یو بدان  ینکباز   قتیحق  سوی بهرا   د چشمتیبا

دھد، در   نسبت  یفرزند  سبحان  یخدا  به  هک  یسک،  نیا بنابر».  اوست  یعطا
ار کان  شیرا برا  رحمان  اسم  و سزاوار بودن  قرار داده  ز خلقشا  یاو را جزئ  قتیحق

 . است  ردهک

ۡحَصٮُٰهمۡ  لََّقدۡ ﴿
َ
ُهمۡ  أ ا وََعدَّ  .]۹۴[مریم:  ﴾٩٤َعّدٗ

 در آسمانھا و  هکرا   یسانک  ھمه  یتعال  : حق یعنی » احصا آورده  نا آنھا را بهیقیو «
:  یعنی » یردنکشمار را،  آنان  است  ردهکو شمار «  آورده  حصر و حساب  اند، تحت  نیزم

  ردهکز شمار یرا ن  اشخاصشان ، افراد و است  آورده  شمارش  آنھا را تحت  هک بعد از آن
  شدن تواند از حاضر ینم  یسکو   ستین  یبر او مخف  از آنان  یاحد  ، حال نیبنابرا  است
 ند.ک  تخلف  یو  شگاهیدر پ

 .]۹۵[مریم:  ﴾٩٥ًدافَرۡ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ مَ يهِ يَوۡ َءا�ِ  َوُ�ُُّهمۡ ﴿
 در روز  از آنان  کی: ھر یعنی »او خواھند آمد  سوی بهآنھا تنھا   ھمه  امتیو روز ق«

و   ستین  با آنان  یاوریار و ی  چیھ  هکند یآ یم أ نزد خداوند  یدرحال  ییتنھا  به  امتیق
  به  گر چگونهیباشد، د  نیا  خلق  یھمگ  حال  ھرگاه  ندارند پس  یا ییو دارا  مال  چیھ

 دھند؟! یفرزند را م  نسبت  خداوند متعال

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ٰ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ  .]۹۶: [مریم ﴾٩٦اُودّٗ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ لَُهمُ  َعُل َسيَجۡ  لَِ�ِٰت ل�َّ
  یارھاک و  آورده  مانیا  هک  یسانکھمانا «رسد:  یم  میعظ  بشارت  نیا  مؤمنان  به  سپس

قرار   یمحبت«  بندگان  یھا در دل »آنھا  یبرا  رحمان  یخدا  یزود اند، به ردهک  ستهیشا
  رحمان  یخدا ز خودینند و نکبرقرار   یدوست  رابطه  یسکبا   شانیا  هک آن یب »دھد یم



 ٥٨٥  سوره مریم

  اً ناديعبد  اهللا  حبأذا إ« : است  آمده  فیشر  ثیدارد. در حد یم  را دوست  شانیا
،  األرض أهل   يف  املحبة هل   ي�ل  السماء ثم يف  ، فينادي فالناً فأحببه  قد أحببت  : إ� جرب�ل

  ي�ل  السماء، ثم  أهل  يف  فالناً، فينادي  قد أبغضت  : إ� جرب�ل  عبداً نادي  اهللا  و�ذا أبغض
  کند که یرا ندا م  لیجبرئ بدارد،  را دوست  یا بنده أل  یخدا  چون« .»رضألا  ابلغضاء يف  هل
در   لیجبرئ  گاه بدار. آن  ز او را دوستیتو ن  پس  گرفتم  را دوست  کس  فالن  من ! لیجبرئ  یا

  ونشود. و چ یم  فرود آورده  محبت  شیز براین  نیزم  اھل  انیدر م  کند، سپس یندا م  آسمان
  گرفتم  خشم  کس  بر فالن  : من کند که یرا ندا م  لیبدارد، جبرئ  را دشمن  یا بنده أل  یخدا
  شیز براین  نیدر زم  کند، سپس یندا م  آسمان  در اھل  لیجبرئ  گاه بدار. آن  او را دشمن  پس

 .»شود یم  فرود آورده  یدشمن

َما﴿ ۡ  فَإِ�َّ َ  بِلَِسانَِك  َ�ٰهُ �َ�َّ ۡ ٱ بِهِ  ِ�ُبَّ�ِ ا ٗماقَوۡ  ۦَوتُنِذَر بِهِ  ُمتَّقِ�َ ل ّٗ  .]۹۷[مریم:  ﴾٩٧�ُّ

با فرود  !ص امبریپ  یا » میساخت  تو آسان  را بر زبان  ما قرآن  هک  ستین  نیجز ا«
  میا ردهک  انیب زین  و وضوح  لیتفص  را به  قرآن  هک چنان  ات و لھجه  شیگو  به  آن  آوردن

در بر   تقوا وعفت  لباس  هکرا   یسانک:  یعنی »را  انیتا متق«باشد   و روان  بر تو سھل  هک
  آن  به«دشمنند  و  زندهیست  با حق  هک »جو را زهیست  مردمو   یدھ  مژده  آن  به«اند  ردهک
 ». یدھ  میب

ۡهلَۡكَنا َوَ�مۡ ﴿
َ
َحدٍ  ّمِنۡ  ِمۡنُهم ُ�ِسُّ  َهۡل  قَۡرنٍ  ّمِن َ�ۡبلَُهم أ

َ
وۡ  أ

َ
 ﴾٩٨رِۡ�َزۢ� لَُهمۡ  �َۡسَمعُ  أ

  ی: از امتھا و نسلھا یعنی » یاز قرن  از آنان  شیپ  میردک  کار ھالیبس  و چه«.]۹۸[مریم: 
از   یسکا یآ«ردند ک یم  بیذکرا ت  امبرانشیو پ  دهیفر ورزک  یالھ  اتیآ  به  هکرا   گذشته

 »؟ یشنو یم از آنان  یپنھان  ییا صدای«؟  ینیب یرا م  از آنان  یکیا ی: آ یعنی » یابی یرا م آنان
  یسرنوشت  ند و از چنانیآ  ھوش د بهیز باین  گروه  نیا  آنھا نابود شدند پس  را تمامیز ھرگز!
  به  هک  است  یتکا حریز صدا ک: ر یقول . به است  یو پنھان  آھسته  یز: صداکنند. رکپروا 
 نباشد.  فھم  ، قابل بودن  آھسته  سبب

 





 

 
 طه  سوره

 . است  هی) آ۱۳۵(  یو دارا  است  کیم
د یتوح  اثبات ، یکم  یھا ر سورهیسا  موضوعات  ھمچون  سوره  نیا  موضوع : آن  موضوع

. در  است شده  پرداخته  آن  به  و دو داستان  مقدمه  کی  در خالل  هک  است  د حقیو عقا
  مرحله  در سه ÷  یموس  داستان  شود، سپس یم  انیب  قرآن  نزول  متکح  آن  مقدمه
  انیب ÷  آدم  د، بعدا داستانیآ یم ان یدر م  قرآن  ر اوصافکا ذمجدد  گاه گردد آن یم  مطرح

 شود. یم  پرداخته  عاندانم ه یعل  حجت  اقامه  به  ھم  انیشود و در پا یم
  نیا  هک  است  نیا  سوره  نیدر ا علیھماالسالم  و آدم  یموس  داستان  از طرح  متکح
  یداستانھا  خداوند متعال  هکو از آنجا   است  شده  نازل»  میمر«  بعد از سوره  سوره

رد ـ از کر کذ  اجمال  را به  یو از برخ  لیتفص  به»  میمر«  را در سوره † اینبااز   یبرخ
ر کذ  اجمال  به  در آن  یاول  سرگذشت  هکرا؛  علیھماالسالم  و آدم  یموس  داستان  جمله آن

آنھا   لیتفص  به  سوره  نیشتر ـ لذا در ایب  نه  شده  برده  فقط نام  یواز دوم  شده
  اد نشدهیاز آنھا »  میمر«  در سوره  هکرا   یامبرانیپ  هیبق  یداستانھا  سپس پردازد. یم

،  مانی، لوط، داوود، سل نوح  یھا ند؛ مانند داستانک یم  انیب» اءیانب«  ، درسوره است
 .† النون یو ذ  فلکال ی، ذ سعیال ، وبیا

 ص خدا  رسول هک  است  آمده س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد : آن  لتیفض
  یھا ، سوره نیآسمانھا و زم نشیاز آفر  قبل  دوھزارسال  یو تعال  کخداوند تبار« فرمودند:

  یأمت  حال  دند، گفتند: خوشا بهیشن آنھا را  فرشتگان  چون  ) را خواند پس سی) و ( (طه
دارند و  یرا برم  قرآن  نیا  هک  ییھا نهیس  حال  به شود، خوشا یم  نازل  یبر و  قرآن  نیا  هک

 ».نندک یم  لمکت  قرآن  نیبا ا  هک  ییزبانھا  حال  خوشا به

 .]۱[طه:  ﴾١طه﴿
»  بقره«  سوره ھا، در آغاز سوره  مقطعه  حروف  درباره  سخن »طا ھا«شود:  یم  خوانده

  ستین  مقطعه  ازحروف»  طه« گر:ید  یقول  . به است  حروف  نیا  از جمله»  طه« و  گذشت
بر   را راحت  و آن  نک  فرش  نیخود را بر زم  یپا !ص محمد  ی: ا است  نیا  آن  یمعنا  هکبل

 ص خدا  رسول  هکصادر شد   جھت  دستور بدان  نیا: « است گفته   یانبار بگذار. ابن  نیزم
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  متورم  شانیبود پاھا  کینزد  هکآوردند  یم بر خود فشار  اننماز چن  به  ستادنیدر ا
در   شانی، اص  حضرت  بر آن  یوح  ار نزولکدرآغاز « د:یگو یم س  عباس ابن». گردد

، فشارآور  ستادنیپا ا به  گونه  نیا  هک(ستادند یا یخود م  یپاھا  نهینماز بر س  یادا  ھنگام
 ».ردک  را نازل  هیآ  نیا أ خداوند  پس )بود

﴿ ٓ نَزۡ�َا َما
َ
 .]۲[طه:  ﴾٢َ�ٰٓ لِتَشۡ  ُقۡرَءانَ لۡ ٱ َعلَۡيَك  أ

  نازل  امبرشیرا بر پ  قرآن أل  یخدا  د: چونیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  کضحا
  نیا گفتند:  شیقر  انکمشر  ردند پسک یم  امیق  در نماز بدان  ارانشانیو   شانیرد، اک

خداوند  فتد. پسیب  یو سخت  او در رنج  هک آن  یمگر برا  است  نشده  بر محمد نازل  قرآن
  میردک  نازل  آن یبرا  هکبل » یافت  تا در رنج  میردکن  را بر تو نازل  قرآن«فرمود:   نازل  متعال

  پرستان باطل  هک  ستین  چنان  موضوع  پس  یریگ قرار  و راحت  در سعادت  هک
و   یر و خوبیاو خ  ینا برایقی،  میا داده  یقرآن  متکو ح  علمھرکس   را ما بهیاند ز پنداشته

  به  اهللا ردي  من« : است  آمده  فیشر  ثیحد در  هک . چنان میا را خواسته  یجاودان  راحت
دانشمند   نیاو باشد، او را در د  رخواهیخداوند خ  که  ھر کس« .» نيادل ىف  فقههيا �خ

  امتیدر روز ق أ خداوند  چون: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن»گرداند یم
علما   به  ند، خطابیبنش  شیخو  یرسک بر  بندگانش  انیم  یینھا  یو داور  مکح  یبرا
  خواھم یم  هک  جھت  مگر بدان  شما قرار ندادم را در  شیخو  متکو ح  علم  د: منیگو یم

  نیھمچن».  ندارم  ھم  یکبا  چیو ھ  است  شما سرزده از  هک  با وجود آنچه  امرزمیبر شما ب

نَزۡ�َا َعلَۡيَك ﴿ر: یدر تفس
َ
ٓ أ را   : ما قرآن است  شده  نقل ]۲[طه:  ﴾٢لِتَۡشَ�ٰٓ  ۡلُقۡرَءانَ ٱَما

  مانیا  و عدم  افرانکفر کبر   خوردن  تأسف تا با افراط در  میا ردهکن  بر تو نازل  آن  یبرا
تو مربوط   به  هک  است  یآنھا امر  آوردن  مانیرا ایز ؛ یافگن  و تعب  ، خود را در رنج آنان

 باشد. ینم  ار تو ھمیو در اخت  ستین

 .]۳[طه:  ﴾٣َ�َۡ�ٰ  لَِّمن كَِرةٗ إِ�َّ تَذۡ ﴿
  آن  یرا برا  : ما قرآن یعنی »ترسد یم  هکباشد   یسکآموز  پند  هک نیجز ا«
لذا   میدھ یتقوا م  قیتوف  شانیا  به  هکباشد   یسانکادآور و پندآموز یتا   میا ردهک  نازل

 . ینکمجبور   آوردن  مانیا  را به  آنان  هک  ستیتو ن  برعھده
  به  یبندیپا ، در گرو یدوجھان  و سعادت  ی: خوشبخت هک  است  انگر آنیب  هیدو آ  نیا

 . ستیسر نیم  یسعادت  آن  و بدون  است أ خدا  تابک
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نۡ  تَ�ِ�ٗ� ﴿  ٱ َخلَقَ  ّمِمَّ
َ
َ�ٰ ٱوَ  �َض ۡ�  .]۴[طه:  ﴾٤ُعَ� لۡ ٱ َ�ٰتِ لسَّ

 » است  دهیآفر بلند را  یھا و آسمان  نیزم  هک  یسک  از جانب  شده  نازل  است  یتابک«
و   جالل  یو بزرگ  قرآن  نندهک نازل  عظمت  مالکاز   بندگان  به  دادن خبر  مهیرک  هیمراد آ
را   و آن  گذاشته  ارج ـ  است  آن  به  نھادن  ارج  حق  هک ـ چنان  قرآن  تا به  است  یو  مقام

در   ھدف  نیبا ھم  یتعال  حق  هک بشناسند چنان  شیخو  یجاودان  سعادت  فاضله  نهیمد
 د:یفرما یم  ادامه

 .]۵[طه:  ﴾٥َتَوىٰ سۡ ٱ َعۡرِش لۡ ٱَ�َ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ﴿
 ، علو و افتی  علو و ارتفاع  : بر عرش یعنی » افتیاستوا   بر عرش  رحمان  یخدا«

بر  یتعال  حق  یاستوا  ما به  هک  است  ی. گفتن ستین  یو مانند  مثل  آن  یبرا  هک  یارتفاع
  مانیـ ا اند جمله  ز از آنین  سنت  اھل  چھارگانه  ائمه  هک  صالح  سلف  دهیـ بنا بر عق  عرش

،  فیتحر  چیھ  یب ـ  است  آمده  در قرآن  هک ـ چنان  یتعال  حق  صفات  به  صالح  . سلف میدار
  فییکو ت  هی، تشب لیتأو ، هیداشتند و در برابر آنھا با توج  مانیا  یلیا تمثی  هی، تشب لیتأو

؟  افتیاستوا   بر عرش  چگونه أ خدا  هکدند یپرس / کمال  ردند. از امامک ینم  درنگ
  واجب  آن  به  مانیو ا  ستین  عقل  طهیح در  آن  تیفیک  کو در  است  استوا معلوم« : گفت

و   عرش  در باره  حیصح  قول  هک  میشو یم ادآوری. » است  دعتب  از آن  ردنک  و سؤال
 . است»  یرسک« ر ازیغ»  عرش«  هک  است  نیا  یرسک

َ�ٰ ٱَما ِ�  ۥَ�ُ ﴿  ٱَوَما ِ�  َ�ٰتِ لسَّ
َ
َىٰ ٱ َ�َۡت  َوَما َنُهَماَوَما بَيۡ  �ِض ۡ�  .]۶[طه:  ﴾٦ل�َّ

مدبر  و  کمال  یتعال  : حق یعنی » اوست  ، از آن است  نیدر زم  در آسمانھا و آنچه  آنچه«
ر یز  و آنچه«  از موجودات » آنھاست  انیدر م  آنچه«  اوست  ز از آنین »و«  آنھاست  ھمه

 اء.یاز اش » است  کخا
از   مقطع  نیا  از عظمت  ید، بخشیجد  در پرتو علوم  امروزه  هک  است  یگفتن

 . است  دهیگرد  ی) متجل کرخایز  یایدن  یعنی(  مهیرک  هیآ

َّ ٱ لَمُ َ�عۡ  ۥفَإِنَّهُ  َقۡولِ لۡ بِٱ َهرۡ �ن َ�ۡ ﴿ خۡ  لّ�ِ
َ
 .]۷[طه:  ﴾٧َ� َوأ

  نھان  او سخن  پس«  ینکبلند   را بدان  تیصدا  یعنی » ییارا گوکرا آش  و اگر سخن«
راز   گونه به و  یآھستگ  به  یگریبا د  انسان  هک  است  یسر: سخن »داند یتر را م و نھان

د ـ یگو یم  با خودش  انسان  هک  است  یتر از سر: سخن گذارد و نھان یم  انیدر م
ا در یند و ک یم خطور  خاطرش  به  هک  است  یا سخنیند ـ ک یم  نفس  ثیحد  یعنی
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  یعلما  هک  است  ردهکمرور ن  ھم  را با خودش  ھنوز آن  یول  است  ینھاد و
  را به  سبحان  ی: اگر تو خدا یعنینامند.  یم» الشعور« را  آن  امروزه  یروانشناس

و   نھان و سر  را او سخنیز  از استین یامر ب  نیاو از ا  هک  ، بدان یبلند بخوان  یصدا
صدا در   ردنکبلند   ا بهاساس  داند پس ی، م تر است نھان  ھم  نھان و از سر  هکرا   آنچه

  هکباشد   ھدف  نیا  با پروردگار به  انسان  جاتد منایو نبا  ستین  یازیر و دعا نکذ
با تصور   ھمراه  ر و دعا بر زبانکذ  نمودن  یبشنواند اما جار  پروردگار متعال  را به آن

  اھداف  و برآوردن  میعظ  وضاتیو ف  اتکبر  سبک  یر، برایو ضم  در ذھن  آن  یمعنا
  مشغول ر،کذ  لهیوس به  قلب  رساندن  یاری،  یالھ  رضا و قرب  سبکمانند   یگرید

و   مشروع ؛ یر در امور دنکاز تف  آن  دنیبرتر و برگردان  یمقصود  به  حواس  ساختن
 . است  اعمال  و از افضل  مطلوب

ُ ٱ﴿  ٱ َ�ُ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �َّ
َ
 .]۸[طه:  ﴾٨ۡسَ�ٰ �ُۡ ٱ ۡسَمآءُ ۡ�

نامھا   نیوترکین  یعنی »وکین  ینامھا  اوست  ی، برا ستین  ی، جز او معبودللها«
و   مالکبر   یحسن  یاسما  نیا  هک نیا  سبب  دارد، به  اختصاص أ الله  ا بهمطلق
 ـ  یالھ  یحسنا  یاسما  هک  میشو یادآور مینند. ک یم  داللت أ  حق  حضرت  جالل
  در سوره  آن  انیو ب  است  اسم  ـ نودونه  وارد شده  حیصح  ثیدر حد  هک چنان

 . گذشت» ۱۸۰ اعراف/«
از   قرآن ندکادعا   هک  ھست  یسکگر ی، د اسما و صفات  ھمه نیا  ا بعد از جلوهیآ  پس

  یخدا  کیشر  عنوان به  رهیو غ  و چوب  از سنگ  یبتان  ا گرفتنی؟ آ است أ للهر اینزد غ
  تابکباشد،   موصوف  میو عظو کین  صفات  نیا  به  هک  یسکا ی؟ و آ است  درست  سبحان

 ؟ ستین  یجھان دو  سعادت  او، متضمن  ردهک  نازل
  مسلمان به  هکبود   اتیآ  نیا  و عظمت  است»  طه«  هکمبار  سوره  مقدمه  اتیآ  نیا

 . است  معروف س عمر  اسالم  داستان  هکد ـ یانجام س  خطاب  بن عمر  شدن

تَٮَٰك  َوَهۡل ﴿
َ
 .]۹[طه:  ﴾٩ُموَ�ٰٓ  َحِديُث  �

  با فرعون  یموس  داستان !ص امبریپ  ی: ا یعنی » است  دهیتو رس  به  یا خبر موسیو آ«
بر   یوح فرود آوردن   هک  یدان یم  کیو تو ن  است  دهیتو رس  قطعا به  قومش  و اشراف

  و عزت  سعادت  یایعل  مدارج  به  موھبت  نیاو از ا  هکنبود بل  یو  یبدبخت  ، سبب یموس
 باشد. ینم  ات یبدبخت  ز سببیبر تو ن  یوح  آوردن فرود  هک  بدان  د پسیرس
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و   ییدلجو  متضمن ÷  یموس  داستان  اقیس  هکد یآ یبرم  نیچن  هیآ  نیاز ا
  فیالکاز ت  هک  است  ییھا یدر برابر دشوار ص  اسالم  یامبر گرامیپ  به  تیتسل

 دند.ید یم  نبوت

ۡهلِهِ  َ�َقاَل  نَاٗر� رََءا إِذۡ ﴿
َ
ْ مۡ ٱ ِ� ٓ  ُكُثٓوا ٓ  نَاٗر� َءا�َۡسُت  إِّ�ِ وۡ  بَِقبٍَس  ّمِۡنَها َءا�ِيُ�م لََّعّ�ِ

َ
ِجدُ  أ

َ
 أ

 .]۱۰[طه:  ﴾١٠ىُهدٗ  �َّارِ ٱ َ�َ 

  نی، از مد یو باران  کیتار  یدر شب ÷  یموس »دید  یآتش  هک  یھنگام«
 بود و ھوا  زمستان  سفر بود، فصل  مصر در حال  یسو به ÷  بیشع  پدرزنش  نیسرزم
  درنگ : گفت  اش خانواده  به«د یرا د  آتش  چون » پس«د یرا د  یآتش  بناگاه  هک؛  مینامال

ز یانگ انس  یآتش : از دور یعنی » دمید  یآتش  را منیز«د یستیخود با  ی: در جا یعنی »دینک
  از آتش  یو اخگر  : شعله قبس » اورمیشما ب  یبرا  از آن  یا شعله  هک  دوارمیام«  دمیرا د

  آتش  ا بر آنی«برافروزد  گر راید  یآتش  آن  لهیوس رد تا بهیگ یرا م  آن  شخص  هک  است

  یبازشناساند. گفتن  من  به را  و راه  ردهک  ییراھنما  راه  یسو مرا به  هک » ابمیب  ییراھنما
 بود.  ردهک ز گمیرا ن  ، راه کیرتا  شب  در آن ÷  یموس  هک  است

﴿ ٓ ا تَٮَٰها فَلَمَّ
َ
ٓ  ١١َ�ُٰموَ�ٰٓ  نُودِيَ  � ۠  إِّ�ِ نَا

َ
ِ  إِنََّك  لَۡيَك َ�عۡ  لَعۡ خۡ فَٱ َر�َُّك  �  ٱب

ۡ ۡ ٱ َوادِ ل ِس ل  ُمَقدَّ
 .]۱۲-۱۱[طه:  ﴾١٢ىُطوٗ 

د، یرس  آتش  آن  کینزد  به ÷  یموس  چون  یعنی »دیرس  بدان  چون  پس«
 »شد  ندا داده«  پس  است  برافروخته  یسبز  درخت  انیدر م  هکد یرا د  یدیسف  آتش

  کنیا ھم  هک » پروردگار توام  ھمانا من ! یموس  یا«:  هکاو را ندا داد   خداوند متعال  یعنی
 . میگو یم  باتو سخن

دخود ی، با مینک  لفکم  یارک  را به  یسک  میخواھ یم  چون  هکآموزد  یما م  به  هیآ  نیا
 . میاو بشناسان  به  شیخو  را با اوصاف

ھا  فشک  آوردن  رونیب  را به ÷  یموس أ خداوند »خود را از پا درآور  نینعل  پس«
و  اتریگو  تواضع  دادن  پا، در نشان  ردنک  را برھنهیدستور داد ز  شیپاھا  ساختن  وبرھنه

  یطو  مقدس  یتو در واد  نهیھرآ«  تر است کینزد  ادب  تیو رعا  میرکو ت  فیتشر  به
 . ناستیس  نیدر سرزم  ییواد  : نام ی. طو کا مباری  کپا  یعنی:  مقدس » یھست
 و  د علتی، با میدھ یدستور م  یارک  را به  یسک  چون  هکآموزد  یما م  به  جمله  نیا

 . مینک  انیب  شیز برایرا ن  آن  لیدل
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نَا ﴿
َ
تَُك خۡ ٱَو�  .]۱۳[طه:  ﴾١٣لَِما يُوَ�ٰٓ  َتِمعۡ سۡ ٱفَ  َ�ۡ

تو   یسو به  نونکا ھم »شود یم  یوح  بدانچه  پس«  رسالت  به » ام دهیتو را برگز  و من«
 . یاریو ھش  یو با آمادگ  رشیو پذ  ھوش  گوش  به » فراده  گوش«

  است  آن بر  لیدل  نیو ا  را آموخت  و ادب  تواضع ÷  یموس  به أل  ینجا خدایدر ا
 . است  ادب  ، ھمانا آموختن تیدر امر ترب  نیآغاز  نقطه  هک

نَا إِنَِّ�ٓ ﴿
َ
ُ ٱ � ٓ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �َّ ۠  إِ�َّ نَا

َ
قِِم  ُبۡدِ� �ۡ فَٱ �

َ
لَوٰ ٱَوأ  .]۱۴[طه:  ﴾١٤رِيٓ ِ�ِ�ۡ  ةَ لصَّ

 ! یموس  ی: ا یعنی » ستین  ییخدا  جز من  هک  یی، خدا ھستم للها  ھمانا من«
 » نک مرا پرستش   پس«  است  کیالشر  گانهیند، ھمانا خداوند ک یتو را ندا م  هک یسک
  وپرستش  عبادت  به  ساختنم  مخصوص  ، موجب من  یبرا  تیالوھ  بودن  را مختصیز
.  ینکاد ی : نماز را برپا دار تا مرا یعنی » من  ردنکادی  یر براو نماز را برپا دا«  ز ھستین
نماز را برپا   ، آن ھست  ات بر ذمه  ینماز  هک  یاد آوردی به  : ھرگاه است  نیا  یا معنی

  هک  است آمده ص خدا  از رسول س  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک دار. چنان
  نیا  آن  فارهک رد پسک  را فراموش  ا آنیماند،   در خواب  یاز نماز  سکھر « فرمودند:

  یگرید  فارهک  چیھ  نیآورد و جز ا  یجا را به  خاطر آورد، آن را به  آن  یوقت  هک  است
و   طاعات  نیرا نماز برتریرد زکر کا نماز را ذمخصوص  یتعال  حق».  ستیبر او ن

 . است  عبادات  نیبھتر
  راه  مودنیدر پ  اول  گام أ خداوند  معرفت  هک نیند براک یم  داللت  هیآ  نیا
  ستیبزرگتر از نماز ن  یا ضهید، فریبعد از توح  هک نیند براک یم  ز داللتیو ن  است  حق
 باشند.  داشته  توجه  قیحقا  نیا  به  یاسالم  جامعه  انید مربیبا  پس

اَعةَ ٱإِنَّ ﴿ خۡ  لسَّ
ُ
َ�اُد أ

َ
 .]۱۵[طه:  ﴾١٥�َۡسَ�ٰ  بَِما َ�ۡف� ُ�ُّ  ِ�ُۡجَزىٰ  فِيَهاَءا�َِيٌة أ

  لیقب ، از ده  ر انجامیخ  عمل  آن  یبرا  پس « است  یآمدن  امتیق  نهیھرآ« ! یموس  یا
  خبر آمدن  است  کی: نزد یعنی » بدارم  پنھانش  است  کینزد«نماز   یو ادا أ للها  عبادت

  وقت  ساختن  با پنھان  خبر ھمراه  نیا  در دادن  هک؛ اگر  بدارم  پنھان  را از بندگانم  امتیق
  پنھان  ھم  از خودم را  آن  یحت  خواھم ی: م است  نیا  یا معنید. ار نبوکدر   یمتک، ح آن

مصر   سخت  امتیق  وقت داشتن  بر پنھان  خداوند متعال  هک  است  یمعن  بدان  نی. ا بدارم
ار ک امر به  کی  یساز پنھان در  اعراب  هک  یعبارت  نیتر غیبا بل  از آن  جھت  نی، بد است

  ار و محققکرا آش  امتیق  خواھم ی: م است  نیا  یا معنی.  است  ردهکر یبرند، تعب یم
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را بر پا   امتی: ق یعنی »شود  ند، خبر دادهک یم  آنچه  موجب  به  یسکتا ھر «  گردانم
 . ا شر ـ جزا دھمیر یازخ  ـ اعم  و تالشش  یبرابر سع را در  یسکتا ھر   دارم یم

نََّك َ�نۡ ﴿ ٰ  �ََّبعَ َوٱ بَِها يُۡؤِمنُ  �َّ  َمن َهافََ� يَُصدَّ  .]۱۶[طه:  ﴾١٦َ�َ�َۡدىٰ  هُ َهَوٮ
و عمل   مانید تو را از اینبا ! یموس  ی: ا یعنی »باز دارد  تو را از آن  هکد ینبا  پس«

خود را   نفس  و خواھش«فار کاز  »ندارد  مانیا  آن  به  هک  یسک«باز دارد   امتیق  یبرا 
 » یشو  کھال  گاه آن  هک«  حرام  یفان  یحس  یھا در لذت  یبا فرورو » است ردهک  یرویپ

  نیا  مخاطب« د:یگو یر میثک ابن . یبازمان  امتیق  یبرا  و عمل  مانیاز ا  هکاگر 
 ».لفانندکآحاد م  دستور، ھمه

 .]۱۷[طه:  ﴾١٧َ�ُٰموَ�ٰ  �َِيِمينَِك  َك َوَما تِلۡ ﴿

 »؟ ستیتو چ  راست  در دست ! یموس  یا«د: یپرس ÷  یاز موس أ خداوند »و«
  موضوع او به   دادن  و توجه  دار ساختنیب  یبرا ÷  یموس  یاز عصا  ردنک سؤال 

  یقیحق  یعصا  ھمان  نیا  هکامر   نید اکمؤ  صیو تشخ  در آن  یو  تا بعد از تأمل  عصاست
در   هک  دانست یم أل  یخدا  آن ریدھد، در غ  یرو  در آن  شناسد، معجزه یم  هک  اوست
  از مفسران  ی. بعض نداشت  یمورد  از آن  ردنک  لذا سؤال  ستیچ ÷  یموس  دست

آورد،   و الفت  خود بر سر انس  المکرا با  ÷  یموس  هک نیا  یبرا أ ند: خداوندیگو یم
 رد.ک  یرا از و  سؤال  نیا

ْ َعلَيۡ ﴿ ُؤا تََو�َّ
َ
ُهشُّ  َهاقَاَل ِ�َ َعَصاَي �

َ
ٰ  بَِها َوأ ۡخَرىٰ  ارُِب  َٔ َ�  �ِيَها َوِ�َ  َ�َنِ�  َ�َ

ُ
 ﴾١٨أ

 .]۱۸[طه: 

  راه در  هک  یھنگام » دھم یم  هیکت  ، بر آن است  من  یعصا  نیا« ÷  یموس » گفت«
را   درختان  یھا شاخه  یعنی » انمکت یم  برگ  گوسفندانم  یبرا  و با آن«  شوم  خسته  رفتن
  : با آن است  نیا  یمعن  یقول بخورند. به  زد و گوسفندانمیآنھا فرور  برگتا   انمکت یم  با آن

  از آن  من  یز براین  یگرید  یارھاکو «  نمک یم  و اداره  رانم یجلو م  را به  گوسفندانم
  ز بدانیرا ن  یگرید  یازھاین و  عصا دارم  نیز در این  یگرید  منافع  یعنی »دیآ یبرم
در « د:یگو یم س  عباس  ابن . است  شده  ار و شناختهیعصا بس  منافع  البته.  آورم یبرم

  یبصر  حسن».  است  مؤمن  یبرا  یا و نشانه † اینبا  عصا، سنت  گرفتن  دست
 : است  تیخاص  در عصا شش« د:یگو یم

 . است † اینبا  سنت -۱
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 . است  صالحان  نتیز -۲
 . است  دشمنان  هیعل  یسالح -۳
 . است  فانیضع  یبرا  یکمک -۴
 . است  منافقان  یبرا  یغم -۵
 ». است  مؤمنان  در طاعات  یا یافزون -۶

بر  ، خطبه  خواندن  د در ھنگامیبا  بیخط  هک  است  علما بر آن  ؛ اجماع است  یگفتن
 دھد.  هیکت  ییا عصایر یشمش

لۡ ﴿
َ
 .]۱۹[طه:  ﴾١٩َ�ُٰموَ�ٰ  قَِهاقَاَل �

 خود ؛  از دست » فگنیرا ب  آن ! یموس  یا«:  خداوند متعال »فرمود«

لۡ ﴿
َ
 .]۲۰[طه:  ﴾٢٠�َۡسَ�ٰ  َحيَّةٞ  ِ�َ  فَإَِذا َقٮَٰهافَ�

  هک آن  سبب  به » شد دوان  یمار  و ناگاه  انداخت«  نیبر زم »را  آن« ÷  یموس » پس«
 مار  به  لیتبد  هک  سان  د بدانیعصا را برگردان  و اعراض  اوصاف  سبحان  یخدا

در  : او است  شده  نقل  هک یطور د بهیدو یم  یکو چاب  سرعت به  هکشد   یوجوش پرجنب
  یا صخره را خورد و به  د و آنیرس  یدرخت  خود به  عیسر  زشیو خ  وجوش ر جنبیمس
پا   زده وحشت د وید، ترسیرا د  صحنه  نیا ÷  یموس  چون  د پسیرا فروبلع  د و آنیرس
 /  د قطبید سیشھ رد.ک ینم  سر خود را نگاه  اصال پشت  هک یحال در  فرار گذاشت  به

  یا معجزه  و ھمان شد  لیاژدھا تبد  به ÷  یموس  یعصا« د:یگو یر خود میدر تفس
  آن  ما متوجه  یول افتد یم  ز اتفاقیما ن  یھا از لحظه  یا در ھر لحظه  هکافتاد   اتفاق

ارند یبس  داد و چه  یرو ات یح  معجزه  هکبود   یا ، لحظه لحظه  آن ! ی؛ آر میشو ینم
  لیتبد  یا زنده  سلول  به  عصا در ھر لحظه  مانند آن  هک  یو جامد  مرده  ونھا ذرهیلیم
  زده  اژدھا، شگفت  عصا به  شدن  لیتبد  هیرا مانند عمل  ند، انسانیفرا  نیا  یشوند ول یم

 »....! است  شیخو  تجارب ریو اس  حواسر یاس  انسان  هک  یرو  ند از آنک ینم

 ٱ ِسَ�َ�َها َسُنعِيُدَها َ�َۡفۖ  َوَ�  َهاقَاَل ُخذۡ ﴿
ُ
 .]۲۱[طه:  ﴾٢١وَ�ٰ ۡ�

  را به  آن  یزود  ، به ر و نترسیرا بگ  آن«:  یموس  به  سبحان  یخدا »فرمود«

 . یریرا بگ  تو آن  هک بعد از آن »دیگردان  میبازخواھ  آن  نینخست  حال

ٓ  َ�ُۡرجۡ  َجَناِحَك  يََدَك إَِ�ٰ  ُممۡ ۡض ٱوَ ﴿ ۡخَرىٰ  َءايَةً  ُسوٓءٍ  َ�ۡ�ِ  َء ِمنۡ َ�ۡيَضا
ُ
 .]۲۲[طه:  ﴾٢٢أ
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و  دیتا سپ«  اوست  یر بازوی: پھلو و ز انسان  جناح »ببر  جناحت  خود را به  و دست«

 » یبیع  چیھ  بدون«بود   گندمگون ÷  یموس  بدن  پوست  هک با آن »دیآ  رونیب  درخشان
از گزند   یناش تو  دست  یدیسپ  یعنیباشد.  یم  برص  یماریاز ب  هیناکو   است  بیسوء: ع

 . است  یگرید بجز عصا معجزه  نی: ا یعنی » است  یگرید  تیآ  نیا«  ستین  یو آفت

 .]۲۳[طه:  ﴾٢٣ُكۡ�َىلۡ ٱ َءاَ�ٰتَِنا لُِ�َِ�َك ِمنۡ ﴿
 »را خود  بزرگ  اتیاز آ  یبعض«  بزرگ  دو معجزه  نیبا ا » میانیتو بنما  به  هک  میخواھ یم«

 را.  یارکھر   خود بر انجام  قدرت  لیو دال  بزرگ  از معجزات  یبعض  یعنی

 .]۲۴[طه:  ﴾٢٤َطَ�ٰ  إِنَُّهۥ فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ  َهۡب ذۡ ٱ﴿
  او سر به  هک«ما   از جانب  یا فرستاده  عنوان  به »برو  فرعون  یسو به«!  یموس  یا

 . است و از حد در گذشته  افر شدهک  یعنی » است  برداشته  انیطغ
او   ، به فرعون  سوی به ÷  یموس  از فرستادن  قبل أل  یخدا  هک  مینک یم  مالحظه

و   کوچکد اویگر را در دید  یھا و قدرت  آسان  یرا بر و  تیمأمور  نیداد تا ا  یمعجزات
  فیلکت  را به یسک  میخواھ یم  چون  هکما   یبرا  است  یآموزش  نیا  ر گرداند. البتهیحق

  نیا  هک  مینک مجھز  یلیوسا  ز او را بهیاز ھر چ  د قبلی، با میگردان  لفکم  یدشوار
 گرداند.  آسان  یرا بر و  تیمأمور

 .]۲۵[طه:  ﴾٢٥رِيِ� َصدۡ  حۡ ۡ�َ ٱقَاَل َرّبِ ﴿

و   مردم  یتا بتواند آزارھا » گردان  را گشاده  ام نهیس پروردگارا!« ÷  یموس » گفت«
 ند.ک  را بردارد و تحمل  رسالت  فیالکت

﴿ ۡ ۡمرِي ِ�ٓ  َو�َّ�ِ
َ
 .]۲۶[طه:  ﴾٢٦أ

 ».ساز  آسان  میبرا«  آن  واجبات  و انجام  رسالت  غیدر تبل »را  ارمکو «

ْ َ�فۡ  ٢٧لَِّساِ�  ّمِن َدةٗ ُ�قۡ  لُۡل حۡ ٱوَ ﴿  .]۲۸-۲۷[طه:  ﴾٢٨ِ� قَوۡ  َقُهوا
،  نک باز  است  من  در زبان  هکرا   ییھا از گره  یا : گره یعنی » یبگشا  یا گره  و از زبانم«

، از  نتکول  گره  نیا  هک  است  . نقل نمک  میتفھ  مردم  تو را به  یھا امیپ  بتوانم  هک  یا اندازه به
  را از بدن  ییمو  یکودکرا او در یموجود بود ز  یو  در زبان ÷  یموس  یکودک  دوران
:  گفت  اثنا زنش  نیدر ا . گشت  کمنایب  یشد و از شر و  نیخشمگ  فرعون  ند پسکبر  فرعون

و   از آتش  یا امر، جرقه  نیا  اثبات  یبرا  گاه ند؛ آنک یم  چه  هکداند  یو نم  است  کودکاو 
  خود گذاشت  را در دھان  آتش  جرقه  آن خرما  یجا به ÷  ینھاد و موس  یرا نزد و  ییخرما
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  ینتکز لین س  نیحس  امام  در زبان  هک  است  شده  تیبود. روا  از اثر آن  یو  زبان  نتکل  پس
 ! یآر».  است  برده  ارث به ÷  یموس  شیرا از عمو نیا« فرمودند: ص خدا  بود و رسول

ند ک  میو تفھ  بتواند افھام  هکرد ک  طلب  یخود را در حد  از زبان  گره  گشودن ÷  یموس
بود   ینتکل  یو  در زبان  ، باز ھم گره  آن  و بعد از رفع  نرفت  نیاز ب  یو  زبان  یگرفتگ  لذا ھمه

نَا۠ َخۡ�ٞ ﴿ند: ک یم  تیاکح  نیچن  فرعون  از سخن  یگرید  یدر جا أ خداوند  هک چنان
َ
ۡم �

َ
أ

ِيٱّمِۡن َ�َٰذا  خود   که  کس  نیاز ا  ا منیآ« .]۵۲[الزخرف:  ﴾٥٢ُهَو َمهِٞ� َوَ� يََ�اُد يُبِ�ُ  �َّ

 ÷  یموس  هک نیا  لیدل  ز بهیو ن »؟ ستمیکند، بھتر ن  انیب  تواند درست یونم  مقدار است یب
  در ھنگام  زبانم  هک  نکرا باز   گره  یقدر  به  : از زبانم یعنی »را بفھمند  تا سخنم«:  خود گفت

 را بفھمند.  سخنم  هک  یا گونه  ا شود بهیگو  رسالت  غیتبل

ۡهِ�  ّمِنۡ  �ّ�ِ َوزِ�رٗ  َعلجۡ ٱوَ ﴿
َ
ِ�  ُرونَ َ�ٰ  ٢٩أ

َ
 .]۳۰-۲۹[طه:  ﴾٣٠أ

  به  هک  یاور و پناھگاھی،  بانیپشت  یعنی » قرارده  یریوز  ام از خانواده  میو برا«
رد کاد ی  نییاز او با تع  باشد. سپس  ار منیدستاز امور   یا ند و در پارهک  کمک  من

 ».را  ھارون  برادرم«:  وگفت

زۡ  ۦٓ بِهِ  ُددۡ شۡ ٱ﴿
َ
 .]۳۱[طه:  ﴾٣١رِيأ

  مکمستح  ھارون  سبب  مرا به  ییاتوان : پروردگارا! یعنی » نکاو استوار   را به  پشتم«
 . گردان

﴿ ِ�ۡ
َ
ۡمرِي ِ�ٓ  ۡ�هُ َوأ

َ
 .]۳۲[طه:  ﴾٣٢أ

  ھارون  یبرا  یموس  هکبود   گونه نی. بد در امر رسالت » گردان  ارمک  کیو او را شر«
  کمک  رسالت در امر  یو  باشد و به  یالھ  یامبریپ  یرد تا ھمانند وک  شفاعت  برادرش

، از  داشت  عمره  یادا  یبرا  هکم  به  هک  یدر سفر ل  عائشه  هک  است شده  تیند. رواک
  یبرادر برا  نیتر ا نافعیدن در ÷  یموس  هک: حقا  گفت یم  هکد یشن  از اعراب  یکی

 ÷  یرا موسیز  گفت  راست  یاعراب  نیا  هکخدا   به« فرمود: ل  بود. عائشه  برادرش
 ».ردک  درخواست  نبوت  هیپا  را به  یلتیفض  برادرش  یبرا

 .]۳۴-۳۳[طه:  ﴾٣٤َكثًِ�ا ُكَركَ َونَذۡ  ٣٣َكثِٗ�� �َُسّبَِحَك  َ�ۡ ﴿
نماز و  در » مینک  ادتیار یو بس  مییگو  حیتسب  تو را فراوان«  ھارون  و برادرم  من »تا«

 . از آن  در خارج
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 .]۳۵[طه:  ﴾٣٥�إِنََّك ُكنَت بَِنا بَِص�ٗ ﴿
خود،   رسالت  به  افتنی  قیدر توف  من  هک  یدان یو م » یینایما ب  را تو خود بر احوالیز«
  دعوت تواند ینم  ، انسان»صدر  شرح«  را بدونیز  ھا ھستم موھبت  نیا  داشتن ر ازیناگز

  ند، بدونکش یم دعوتگر  ار؛ قلبک  ساختن  آسان  دھد، بدون  انجام  یدرست  را به للها یال
  داشتن  د و بدونیآ ینم  دست  شود و مقصود به ینم  اقامه  ؛ حجت زبان  بودن  گشاده

  انیو دردھا و رازھا با او در م شود  خواسته  از او مشورت  هکو غمخوار   پشت ھم  یبرادر
  ثیدر حد  جھت  نیند. بدک یم  احساس  کھولنا  یو غربت  ییشود، دعوتگر تنھا  گذاشته

 يخأ ما سألك أسألك ا� ا�« ردند:کدعا   نیچن ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر
  کرد، درخواست  درخواست ÷  یموس  برادرم را که   از تو آنچه  من ا!یخدا« .»... ىسمو

  ، درخواست است  آمده  اتیآ  نیدر ا  هکرا  ÷  یموس  یھا خواسته  ھمه  گاه . آن» کنم یم

  نیا  هک؛ »را  برادرم  ی: عل یخأا يعل« ) فرمودند: ھارون ر(برادرم یجا  ردند و بهک

شود،  یم  و ارشاد حمل  در دعوت  تشکمشار  ، به شانیبا ا س  یعل  تکمشار  درخواست
  در غزوه ص  حضرت  آن  چون  هک  است  آمده  یگرید  فیشر  ثیدر حد رایز  در نبوت  نه

  یامر راض  نیا بدیآ« او فرمودند:  ردند، بهک  شیخو  نیجانش  نهیرا در مد س  یعل  کتبو
 بعد از  هک نی؛ مگر ا یباش ÷  یموس  به  نسبت  ھارون  منزله  به  من  به  نسبت  هک  یستین

 ». ستین  یامبریپ  من

و�ِيَت  قَاَل قَدۡ ﴿
ُ
 .]۳۶[طه:  ﴾٣٦َ�ُٰموَ�ٰ  ُسۡؤلََك  أ

  ات خواسته ! یموس  یا« ÷  یموس  یدرخواستھا  به  در پاسخ  منان  یخدا »فرمود«

  ، آسان ات نهیس ساختن   گشاده؛ از  یردک  درخواست  هک  : آنچه یعنی »شد  تو داده  به
تو   را به  ، ھمه نبوت در  ھارون  تکو مشار  از زبانت  گره  ، گشودن ار رسالتتک  نمودن

 بود.  خواسته  ھشت  ھا در مجموع نی. و ا دادم

ةً  َعلَۡيَك  َمَننَّا َولََقدۡ ﴿ ۡخَرىٰٓ  َمرَّ
ُ
 .]۳۷[طه:  ﴾٣٧أ

 یالمکمجدد و   است  یسخن  نیا » مینھاد  بر تو منت  گر ھمیبار د  یراست  و به«
  یعنی؛  اش در گذشته ÷  یبر موس  منان  یخدا  یھا ادآور نعمتی  هک  مستقل  است 

:  باشد. من یم  فرعون  دست به  شدن  شتهکاز   و نجاتش  یکودکو   والدت  امیا در
 . است  نعمت  و دادن  احسان
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ٓ  إِذۡ ﴿ وَۡحۡيَنا
َ
ّمَِك  إَِ�ٰٓ  أ

ُ
 .]۳۸[طه:  ﴾٣٨يُوَ�ٰٓ  َما أ

د یبا  هکرا   آنچه  مادرت  به  هک  یھنگام«د: یفرما یم  نعمت  ر آنیدر تفس  سپس

  ردنک  ا مجرد الھامی،  یمادر موس  به  ردنک  یمراد از وح » میردک  یشد، وح یم  یوح
  یوح  نیا  هک  زنبور عسل  و به  ونیحوار  ، به میمر  به  ردنک  الھام  از نوع  است  یو به

بعدا   هکرا   آنچه  یتعال  حق  یعنی.  است  در خواب  یو  به  ردنک  یا وحی.  ستین  نبوت
  ییوح و  نبوت  قیاز طر  داد، نه  نشان  در خواب ÷  یمادر موس  شود، به یم  انیب
 شود. یم  فرستاده † اینبا  به  هک

ِن ﴿
َ
ِ  مُّ ۡ�َ ٱ ُيۡلقِهِ فَلۡ  مِّ ۡ�َ ٱِ�  ِذ�ِيهِ قۡ ٱفَ  �َّابُوتِ ٱِ�  ِذ�ِيهِ قۡ ٱأ اِحلِ ٱب   لسَّ

ۡ
 ّ�ِ  َعُدوّٞ  ُخۡذهُ يَأ

ۥۚ  وََعُدوّٞ  ُ لۡ  �َّ
َ
ٰ  َوِ�ُۡصَنعَ  ّمِّ�ِ  َ�َبَّةٗ  َعلَۡيَك  َقۡيُت َو�  .]۳۹[طه:  ﴾٣٩َ�ۡيِ�ٓ  َ�َ

  نیچن ÷  یمادر موس  خود به  نمودن  الھام  از مضمون  یتعال  حق  سپس
  یا صندوقچه : تابوت »بگذار  یدر تابوت«را   کوچک  یموسا  یعنی »او را  هک«ند: ک یم  تیاکح

  صندوق  پس«رود  یفرونم  رد، در آنیقرار گ  آب  یبر رو  چون  هک  است  ر آنیا از غی  از چوب
باشد  یم  لین  نجا رودخانهیدر ا  ومراد از آن  است  بزرگ  ا رودخانهیا ی: در می » فگنیا بیرا در در

  رانهکرا در  ÷  یداد تا موس  فرمان  لین  به  خداوند متعال »افگند  ساحل  ا او را بهیتا در«
او را «  فرعون  یعنی » یو  و دشمن  من  و دشمن«افگند   ساحل به  فرعون  منزل  یروبرو

  لین  رانهکدر   : فرعون است  دهآم  اتی. در روا او را برگرفت  شد و فرعون  نیچن  هک »ردیبرگ
در   بناگاه نند،کرا باز   آن  هکدستور داد   د پسیرا د  صندوق  آن  هکبود   نشسته  یا هکبرسر بر

شد   جلب او  و ھمسرش به  یو  دا محبتیشد  هکد یرا د  با و شادابیز  یا پسربچه  آن
  یبر موس أ خداوند » بر توافگندم  خودم  از جانب  یو محبت«د: یفرما یم  یتعال  حق  هک چنان
د؛ مگر ید یاو را نم  سک  چیھ  هک افگند  بندگانش  یھا خود در دل  از جانب  یمحبت ÷

  محبت ÷  یموس  به  : خداوند متعال است  نیا  یمعن  یقول . به داشت یم  دوستش  هک نیا
و   تی: تا با عنا یعنی » یابی  پرورش  ر نظر منیو تا ز« دندیاو مھر ورز  ز بهین  مردم  د پسیورز
 . یابی  ، پرورش توست  به  مخصوص  هک  من  از جانب  یتیرعا

ۡخُتَك  َ�ۡمِ�ٓ  إِذۡ ﴿
ُ
ُدلُُّ�مۡ  َهۡل  َ�َتُقوُل  أ

َ
ٰ  أ ۥۖ  َمن َ�َ ّمَِك  إَِ�ٰٓ  َ�َٰك فَرََجعۡ  يَۡ�ُفلُُه

ُ
 َ�َقرَّ  َ�ۡ  أ

ۡيَ�َٰك  َ�ۡفٗسا َوَ�َتۡلَت  َ�َۡزنَۚ  َوَ�  ُنَهاَ�يۡ  ٰ  َغمِّ لۡ ٱ ِمنَ  َ�َنجَّ ۚ  َك َوَ�َت�َّ ۡهلِ  ِ�ٓ  ِسنِ�َ  فَلَبِۡثَت  ُ�ُتوٗنا
َ
 أ

ٰ  َت ِجئۡ  مَّ �ُ  َمۡدَ�نَ   .]۴۰[طه:  ﴾٤٠َ�ُٰموَ�ٰ  قََدرٖ  َ�َ
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  نی، چن÷  یبر موس  شیخو  نعمت  انیاز ب  یگریدر فراز د  یتعال  حق  سپس
 ریتا مس » رفت یم«  لین  رودخانه  رانهکبر   میمر »خواھر تو  هک  گاه آن«د: یفرما یم

جا و ک  به شود، یم  چه  صندوقچه  آن  سرانجام  هکند یند و ببک  دنبال  را با نگاھش  صندوقچه
  زن  یوجو جست در  هک  افتیرا   و زنش  اثنا فرعون  نیرسد؟ در ا یم  یسک  چه  دست  به
  را به  یسکا یآ«:  گفت  آنان  به  خواھرش  ر دھد پسیرا ش ÷  یموس  هکھستند   یردھیش

  هک  است  دھد؟ نقل  پرورش : او را یعنی »دار شود؟ او را عھده  یسرپرست  هک  دھم  شما نشان
  آوردند، پستان  هکرا   اما مادرش  نگرفت او را  پستان ÷  یرا آوردند، موس  یردھیش  ھر زن

  : تا مادرت یعنی »شود  روشن  اش دهیتا د  میدیبازگردان  مادرت  یسو بهتو را   پس»  را گرفت  یو
  ا افگند و فراقشیاو را در در  هک شود، بعد از آن  خود شادمان  آغوش  به  فرزندش  بازگشت  به
بود بعد   نکمم  هک  یناگوار  حادثه  سبب به »نخورد  و غم«  و دشوار گشت  ارسختیبس  یو بر
 د.یایب  شیپ  تیا برایدر  به  تردنک رھا از

 را  یو شخص«د: یفرما ی، م÷  یبر موس  شیخو  نعمت  انیاز ب  یگریو در فراز د

و  بود  ختهیدرآو  یا یلیبا فرد اسرائ  هک  یا یفرد قبط  به  یدر نوجوان ÷  یموس»  یشتک
  به  او نه  شتنکو   شتکزد و او را   یبود، مشت  خواسته  کمک  یو  هیاز او عل  یلیاسرائ

شتر یب  سال  دوازده  وقت  در آن ÷  یگر موسید  یخطا بود، از سو  یاز رو  هکعمد بل
تو   او به  شتنک  مجازات  میاز ب  هک  یغم  ھمان » میداد  نجات  تو را از غم  پس«  نداشت
گر، از یاز بار د  پس  ی: تو را بار یعنی » مید تو را آزمودیدوشایبا  هک و چنان«بود   داده  دست

  ، قبل میدیبخش  ییرھا ـ  از آنھا گذشت  یر برخکـ و ذ  یافتاد یم  در آن  هک  ییھا محنت
ابتال   تو را باربار با انواع : است  نیا  یمعن  یقول . به مینیبرگز  رسالت  تو را به  هک از آن
  هک  یبار و محنت  سخت  یرخدادھا  به  است  یاجمال  یا اشاره  عبارت  نی. ا میآزمود
با   و فرار توأم  زانیو عز  ارانی  ک، تر وطن از  با آنھا روبرو شد؛ مانند ھجرت ÷ یموس

  یدر اثنا  هک  یحوادث  رهیخود و غ  نفس  دادن  اجاره  به ، راه  ، نبود توشه ادهیپ  یبا پا  وحشت
  نیمد  اھل  انیدر م  یچند سال  پس«با آنھا روبرو شد   نیمد  یسو از مصر به  شدن رھسپار

  درنگ  و در آنجا چند سال  یآمد  نیمد  از مصر، به  شیفرار خو  راه : در یعنی » یردک  درنگ
آنجا   به ÷  یموس  هک  است  واقع  عرب  نیمصر در سرزم  یمنزل  در ھشت  نی. مد یردک

  سال  ده  نیرد و اک  و اقامت  امبر، خدمتیپ  بینزد شع  سال  در آنجا ده و  ختیگر
مقدر   در زمان ! یموس  یا  سپس«بود  ÷  بیدختر شع» صفورا« ، مھر یو  خدمت
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با تو   در آن  هکبود   رفته  بر آن  من  قضا و قدر سابق  هک  یآمد  ی: در وقت یعنی » یآمد
 . نمیبرگز  شیخو  رسالت  و تو را به  گفته  سخن

 .]۴۱[طه:  ﴾٤١ِ� ِ�َفۡ  َطَنۡعُتَك ۡص ٱوَ ﴿
  حجتم  و برپاداشت  و رسالت  یوح  ی: تو را برا یعنی » ساختم  خودم  یو تو را برا«
 . دمیبرگز  سفارت  به  شیخو  خود و خلق  انیو در م  ساخته  آماده

ُخوَك � َهۡب ذۡ ٱ﴿
َ
نَت َوأ

َ
 .]۴۲[طه:  ﴾٤٢ذِۡكرِي ِ�  تَنَِيا َوَ�  َ�ِٰ� أ

 د ویبرو  مردم  انیم  به  ھارون  : تو و برادرت یعنی » من  اتیبا آ  برو تو و برادرت«
  مردم به  میا داده قرار  رسالتت  بر صحت  یا آنھا را نشانه  هک  یھا، برھانھا و معجزات حجت
ا، ضید بیعصا،   گانه نه  بود از معجزات  ، عبارت معجزات  آن  هک  میشو یادآور مید. یبرسان

،  ، قورباغه ، شپش ملخ  یایبال  ، فرود آوردن گانه دوازده  یھا چشمه  ا، سنگیدر  افتنکش
  غیو تبل  اد منیر و ک: در ذ یعنی »دینکن  یسست  من  ردنک ادیو در «  وهک  ندنکو بر  خون

 د.یندھ  نشان  و ضعف  یوتاھک، از خود  رسالتم

ٓ ذۡ ٱ﴿  .]۴۳[طه:  ﴾٤٣َطَ�ٰ  إِنَُّهۥ فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ  َهَبا
فر و کدر  » است  برداشته  انیطغ  او سر به  نهید، ھرآیبرو  فرعون  یسو به«
 . است  برخاسته  یشکسر  و به  تیربوب  یادعا

ِّٗنا ٗ� قَوۡ  ۥَ�ُقوَ� َ�ُ ﴿ وۡ  لََّعلَُّهۥ �َّ
َ
ُر أ  .]۴۴[طه:  ﴾٤٤َ�َۡ�ٰ  َ�تََذكَّ

  ک. مراد: تر است  نار از خشونتکبر  : سخن نیل  قول »دییبگو  نرم  یو با او سخن«
و   با فرعون  در مواجھه علیھماالسالم و ھارون  یموس  یاز سو  یو درشت  خشونت

ٰ ﴿ : سخن  نیا  ، ھمچون اوست  به  میو مال  نرم  یسخنان  گفتن ن تََز�َّ
َ
 ﴾َهل لََّك إَِ�ٰٓ أ

 ایرد یپند پذ  هکد یشا«. »؟ ییگرا  یزگیپاک  به  که  یدار  ا سرآنیآ« .]۱۸[النازعات: 

  نیرا اید زیقرار دھ  خطاب مورد  میو مال  نرم  یرا با سخن  : فرعون یعنی »بترسد
 تأمل  د بهینک یم  غیر تبلکر و فکاز ذ  هک  او را در آنچه  هک  است  آن  سزاوارتر به  وهیش

گاھ  آن  شما به  از زبان  هک  موعود من  از عذاب  جهینظر وادارد و در نت  و امعان   یآ
 ند، بترسد.ک یدا میپ 

 از  را پندگرفتنیز  ساخت  مقدم  دنیرا بر ترس  رفتنیپذ پند  یتعال  حق  هک نیا  لیدل
از   دنیترس  هک یند در حالک  قیو تحق  تأمل  موضوع  کی  درباره  هک  متصور است  یسک
  به ، تأمل  لهیوس  اگر او به  یعنیفتد. یب  واھمه  امر به  کیاز   هکباشد  یمتصور م  یسک
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  واھمه در  هک  متصور است  یقدر از و  نیا  رد، الاقلینبرد و پند نپذ  یشما پ  ییراستگو
 افتد و بترسد.

 .١است أ للها  راه  دعوتگران  یبرا  یو اندرز بزرگ  ، درس هیآ  نیا

﴿ ٓ َنا قَاَ� َر�ََّنا ن َ�َاُف  إِ�َّ
َ
ٓ  َ�ۡفُرَط  أ وۡ  َعلَۡيَنا

َ
ن أ

َ
 .]۴۵[طه:  ﴾٤٥َ�ۡطَ�ٰ  أ

  میترس یم  ما از آن گفتند: پروردگارا!« علیھماالسالم  و ھارون  یموس  یعنی »دو  آن«
  هیعل» ندک  انیطغ  هک ا آنی«ند ک  ما شتاب  نجهک: در آزار و ش یعنی »ندک  یاو بر ما تعد  هک

 ما.  به  و در آزار رساندن  حق
  حق  به  هک  یو قرب  معرفت  نیـ در ع † اءیا و اولیانب  در حق  دشمناناز   ترس

 در أ خداوند  سنت  نیا  بودن  انگر عامیو نما  است  یطبع  یدارند ـ ترس  یتعال
 باشد. یم  بندگانش

﴿ ۖٓ ٓ  إِنَِّ�  قَاَل َ� َ�َافَا ۡسَمعُ  َمَعُكَما
َ
َرىٰ  أ

َ
 .]۴۶[طه:  ﴾٤٦َوأ

با  » شما ھستم  ھمراه  ا منقطع«را یز  از فرعون »دینترس«  خداوند متعال »فرمود«
شما و   انیم  هکرا  آنچه » نمیب یو م  شنوم یم«  یو  هیعل  ردنتانک  یارید و ییو تأ  یدار نگه

 د.ینباش  لذا نگران  ستمین  شما غافل  از حال  من  هکد یا بدانقطع  دھد پس یم  یرو او

﴿ 
ۡ
رۡ رَ  إِنَّا َ�ُقوَ�ٓ  �َِياهُ فَأ

َ
ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َمَعَنا ِسۡل ُسوَ� َرّ�َِك فَأ ۡ�ُهۡمۖ  َوَ�  إِۡسَ�  ِجۡئَ�ٰكَ  قَدۡ  ُ�َعّذِ

ّ�َِكۖ  ّمِن يَةٖ � َ�ٰ َوٱ رَّ ٰ  مُ لسَّ ۡ ٱ �ََّبعَ ٱ َمنِ  َ�َ  .]۴۷[طه:  ﴾٤٧ُهَدىٰٓ ل
  تیسو به » میھست توپروردگار   فرستادگان  د: ما دوتنیید و بگویاو برو  یسو به  پس«

  نکآزاد   را از اسارت  آنان ز،یبرخ  شان از سر راه  یعنی » را با ما بفرست  لیاسرائ یبن  پس«
  را فرعونیز » نکن  عذاب را  و آنان«بروند   شام  نیسرزم  تا با ما به  بده  و اجازه

  نگه  را زنده  دخترانشاند و یبر یم را سر  رد؛ پسرانشانک یم  عذاب  را سخت  لیاسرائ یبن
 از  ھمه  هکرد ک یم  لیتحم  ییفرسا  طاقت و  سخت  یارھاک  چنان  و برآنان  داشت یم

،  نیسنگ  یبارھا  ، انتقال یدشوار ساختمان  یارھاک بودند؛ مانند  آمده  جان به  یو  دست
  هک » میا آورده  یا نشانه  پروردگارت  تو از جانب  یما برا  یراست  به«  رهیو غ  نیزم  یحفار

  تیاز ھدا  هک  یسکبر   و سالم«ضا ید بیعصا و   از: دو معجزه  است  عبارت  نشانه  نیا

                                           
  اند پس کرده  نقل   عباس  را از ابن  ای طوالنی  ، روایت کریمه  جریر در تفسیر آیه  و ابن  نسائی -١

گاھی  دارد از آن  دوست  ھرکه   مراجعه» کثیر تفسیر ابن«  یا به»  نسائی  سنن«از »تفسیر  کتاب« یابد، به  آ
 نماید.
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  یو  و از عذاب أل  یخدا  ند، از خشمک  یرویپ  تیاز ھدا  هکھر : یعنی »ندک  یرویپ
 . ستیو درود ن  و شادباش  تیتح  ، سالم سالم  نیا  ماند. پس یم  سالمت به

َ�ٰمُ ٱوَ ﴿ : جمله  هک  ر استکذ  انیشا ٰ َمِن  لسَّ   اتباتکدر م ]۴۷[طه:  ﴾لُۡهَدىٰٓ ٱ �ََّبعَ ٱَ�َ
از  ص  حضرت  آن  دعوت  یحاو  هک  رانیو ام  شاھان  یبرا ص  رمکا  رسول

 شد. یم  بود، نوشته  اسالم  یسو به  آنان

وِ�َ  إِنَّا قَدۡ ﴿
ُ
ٓ  أ نَّ  إَِ�َۡنا

َ
ٰ  َعَذاَب لۡ ٱ أ َب  َمن َ�َ ٰ  َكذَّ  .]۴۸[طه:  ﴾٤٨َوتََو�َّ

 » عذاب  هک«  سبحان  یخدا  یاز سو » است شده  فرستاده  یما وح  یسو به  نهیھرآ«
و «را   امبرانشیپ  و رسالت أ خداوند  اتیآ »ندک  بیذکت  هک  است  یسکبر «  ا و آخرتیدن

 . حق  آنھا و از اطاعت  به  مانیو ا  اتیآ  نیا  رشیاز پذ »بگرداند  یرو

﴿ ٰ �ُُّ�َما َ�  .]۴۹[طه:  ﴾٤٩ُموَ�ٰ قَاَل َ�َمن رَّ
 رساندند، او:  فرعون  را به  یالھ  امیپ  نیا علیھماالسالم یو موس  ھارون  هک بعد از آن

  به  نه  ساخت دو منتسب   آن  پروردگار را به  فرعون »؟ ستیکپروردگار شما  ! یموس  ی: ا گفت«
  نیآنھا را در ا  بود و سخن  یتعال  حق  یو پروردگار  تیر ربوبکاو من  هک نیا  سبب  خود، به

را  ÷  یاو فقط موس  هک نیا  رد. علتکن  قی، تصد ز ھستیپروردگار او ن أل  یخدا  هکمورد 
 . تبع ÷  بود و ھارون  اصل ÷  یموس  هکبود   نیرا، ا  برادرش  نه  ساخت  مخاطب

ِيٓ ٱقَاَل َر�َُّنا ﴿ َّ�  ۡ�
َ
ءٍ  ُ�َّ  َطيٰ أ  .]۵۰[طه:  ﴾٥٠ُ�مَّ َهَدىٰ  َخۡلَقُهۥ َ�ۡ

  هکرا   ینشیآفر  یزیچ ھر  یبرا  هک  است  یسکپروردگار ما « ÷  یموس » گفت«

  منوط به  با منافع  هک  دهیبخش  یلکو ش  ز صورتیھرچ  به  یعنی » دهی، بخش اوست درخور
  راه  ی، پا را برا گرفتن  یرا برا  ؛ مثال دست سازگار است  آن  تیو با وضع  منطبق  آن

  خلق  دنیشن  یرا برا  و گوش  ستنینگر  یرا برا  ، چشم انیو ب  نطق  یرا برا  ، زبان رفتن
  زاتیمم و  با خواص  هک  دهیشبخ  یأتیو ھ  لک، ش مخلوقات  از انواع  یھر نوع  و به  ردهک

ازمند آنند و ین  هکرا   یزیخود ھرچ  خلق  : او به است  نیا  یمعن  یقول  دارد. به  تناسب  آن
  یھر مخلوق  یعنی » است  نموده  تیرا ھدا  آن  سپس«  است  دهیبرند، بخش یم  بھره  از آن
،  نیبنابرا  است  نموده  تیھدا ، دهیبخش  یو  به  هک  از آنچه  یریگ بھره  یھا راه  یسو را به

 مورد  هک  یزیچ ، از ھر شده  دهیآفر  آن  یبرا  هک  یھدف  به  ر وصولیدر مس  یھر مخلوق
 رد.یگ یم  ، بھره است  از آنین
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،  یوانسان  یتجرب  علوم  ھمه  هک  است  میرک  قرآن  یعلم  معجزات  نیاز بزرگتر  هیآ  نیا
 نند.ک یر میس  آن  رانهک یب  یھا در افق

 ٱ ُقُرونِ لۡ ٱقَاَل َ�َما بَاُل ﴿
ُ
 .]۵۱[طه:  ﴾٥١وَ�ٰ ۡ�

  نیشیپ  یھا نسل  حال  پس« ÷  یموس  حجت  ز از الزامیقصد گر  به  فرعون » گفت«

، اقرار و باور  ینک یم  او دعوت  یسو تو به  هک  یپروردگار  ز بهین  را آنانیز »؟ است  چگونه
 دند؟.یپرست یرا م  و مانند آنھا از مخلوقات  بتان  هکنداشتند بل

 .]۵۲[طه:  ﴾٥٢يَنَ�  َوَ�  َرّ�ِ  يَِضلُّ  �َّ  كَِ�ٰٖب�  ِ�  َرّ�ِ  ِعندَ  ُمَهاقَاَل ِعلۡ ﴿

 » است  نزد پروردگار من  یتابک، در  آن  علم«  فرعون  در پاسخ ÷  یموس » گفت«
البد   پس  است  شده  محفوظ ثبت  در لوح أ نزد خداوند  اعمالشان  تمام  گمان ی: ب یعنی

  نه  پروردگارم«دھد  یم قرار  و مجازات  یمورد بازپرس  اعمال  از آن  امتیرا در روز ق  ھمه

  علم  طهیدر ح  هکرا   آنچه »دینما یم  فراموش  و نه«زھا یاز چ  یزیچ  در علم »ندک یخطا م
 . اوست  علم  طهیحز در یچ  ھمه  ا ـ پسیاش  نیاز ا  است  یو

ِيٱ﴿  ٱَجَعَل لَُ�ُم  �َّ
َ
نَزَل  ُسُبٗ�  �ِيَها لَُ�مۡ  وََسلََك  ٗداَمهۡ  �َض ۡ�

َ
ٓ ٱ مِنَ  َوأ َما ٓ  ءِ لسَّ  ءٗ َما

ۡخرَۡجَنا
َ
زۡ  بِهِۦٓ  فَأ

َ
ٰ  �ََّباتٖ  ّمِن َ�ٰٗجاأ  .]۵۳[طه:  ﴾٥٣َش�َّ

  یآسان  مالکبا   هک  ھموار و آماده » ساخت  یا گھواره  تانیرا برا  نیزم  هک  یسک  ھمان«
و «  است  شده  نیتأم  یمنافع  شما ھرگونه  یبرا  د و در آنینک یم  یزندگ  آن بر  و سھولت

  انید و از میرو یم بر آنھا  هک  ا ساختیو ھموار و مھ »ردک  می، راھھا ترس شما در آن  یبرا
فرود   یآب  و از آسمان« دیشو یرھسپار م  شیمقاصد خو  یسو اھا بهیھا و در دشتھا و دره

  رونیب  جفت  را، جفت  نباتات از  مختلف  انواع  آن  لهیوس  به  پس«  است  باران  آب  هک »آورد
ھا،  یھا، بو رنگ  ، به جفت جفت ھا، یو رستن  اھانیگ  گوناگون  : از انواع یعنی » میآورد

  یو برخ  انسان  استفاده  یبرا  یبرخ ، نیریو ش  و تلخ  ، ترش مختلف  یھا و مزه  الکاش
 فرمود:  جھت  نی. از ا میآورد  رونی، ب عتیطب  هیو تغذ  وانیح  استفاده  یبرا

ْ رۡ ٱُ�ُواْ وَ ﴿ نۡ  َعۡوا
َ
ْوِ�  �َ�ٰتٖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َ�َٰمُ�مۚۡ �

ُ
 .]۵۴[طه:  ﴾٥٤�َُّ�ٰ ٱ ّ�ِ

 أل  یخدا  هک  است  گونه نیدر آنھا. بد »دیبچرانرا   انتانیو چھارپا«از آنھا  »دیبخور«
و   مختلف  و انواع  اصناف ھا با یو رستن  اھانیگ  نیا  نشیآفر  هکگذارد  یم  منت  بر انسان
مسخر   هک  یانیچھارپا  یبرا  ھم و  است  و مناسب  آماده  خودش  یبرا  خود، ھم  گوناگون

برتر   یخردھا  ان: صاحب یالنھ  یاول » خردمندان  یبراھا  نیا در اقطع«ند یاو  ردهک  و رام
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  یا ییایبرک  بر وجود ذات  است  ییھا ھا و برھان حجت ھا، داللت  یعنی » است  ییھا نشانه«
 . است  ردهک  رام  انسان  خدمت  یبرا را  نیزم  نیز در ایچ  ھمه  هک

ۡخَرىٰ  تَاَرةً  ُ�ۡرُِجُ�مۡ  َوِمۡنَها نُعِيُدُ�مۡ  َو�ِيَها َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ  ۞ِمۡنَها﴿
ُ
 .]۵۵[طه:  ﴾٥٥أ

  کخا ، شما را از÷  آدم  نشیآفر  در ضمن  یعنی » میا دهیشما را آفر  نیزم  نیاز ا«
  نیزم  نیاز ھم  هیبا تغذ  ھمه  و استخوانتان  و خون  و گوشت  میا دهیآفر  نیزم  نیھم

  در آن  پس  بعد از مرگتان » میگردان یرا بازم شما«  نیزم » نیو در ا«  است  شده  پرورده
از   هکشود تا بدانجا  یم  دهیپاش  و از ھم  ندهکپرا  در آن  وجودتان  ید و اجزایشو یم  دفن

با  » میآور یم  رونیگر شما را بیبارد«  نیاز زم  یعنی » و از آن«گردد  یم  نیخود زم  جنس
 نشر. و و حشر  ختنیبرانگ

َرۡ�َ�ٰهُ  َولََقدۡ ﴿
َ
َ�ٰ ُ�َّ  َءاَ�ٰتَِنا أ

َ
َب َو�  .]۵۶[طه:  ﴾٥٦َها فََكذَّ

ھا و  : نشانه مراد از آن » میاندینما  فرعون  خود را به  اتیآ  ھمه  نهیو ھرآ«
،  اتیگر: مراد از آید  یقول . به است» سراءا«  در سوره  شده رکذ  گانه نه  معجزات

 »ردک  بیذکاو ت  یول«نند ک یم  داللت  ید ویبر توح  هک  است  سبحان  یخدا  یحجتھا
 . مانیا  یسو را به  یو  دعوت » رفتیو نپذ«را  ÷  یموس  و رسالت ما  اتیآ

ِجئۡ ﴿
َ
�ِضَنا ِمنۡ  ِ�ُۡخرَِجَنا تََناقَاَل أ

َ
 .]۵۷[طه:  ﴾٥٧َ�ُٰموَ�ٰ  �ِِسۡحرِكَ  أ

  نمانیاز سرزمتا با سحر خود ما را   یا ا آمدهیآ ! یموس  یا«  فرعون » گفت«
از   یخود نوع  نیا  هکـ   یا اژدھا برگردانده  و عصا را به  یا : آمده یعنی »؟ ینک  نرویب

 بر آنھا  تیرویو پ  یھست  یامبر برحقیپ  هک  ینکرا القا   توھم  نیا  ـ تا در مردم  سحراست
  گشته ما مسلط  نیرزمبر س  هک  یابی  دست  ھدف  نیا  به  رنگین  نیبا ا  گاه آن  است  واجب

  را عنوان  نیاز سرزم  ردنک  رونیب  ملعون  فرعون  هک نیا  ؟ علت ینک  رونیب  و ما را از آن
  نیبدب  یو  اتین  به  را نسبت  برماند و آنان ÷  یرا از موس  شیخو  بود تا قوم  نیرد، اک

 ند.ک  گردان یرو  یو  به  گفتن  از اجابت  ساخته

﴿ 
ۡ
نَت  َوَ�ٓ  نُ َ�ۡ  ُ�ۡلُِفُهۥ �َّ  َموِۡعٗدا َوَ�ۡيَنَك  َنَنابَيۡ  َعۡل جۡ ٱفَ  ّمِۡثلِهِۦ �ِِسۡحرٖ  تِيَنََّك فَلََنأ

َ
 َمَ�ٗ�ا أ

 .]۵۸[طه:  ﴾٥٨ُسٗوى
تو   یرا برا  ھمانند آن  یا سحرز قطعیما ن  هک  بدان  پس«افزود:   فرعون  سپس

، با تو  یا تو با خود آورده  هک  یھمانند سحر  آوردن  ما به  یعنی »آورد  میخواھ ان یم به 
  ینید  را از جنبه  د تا مسئلهیوشک  فرعون  هکبود   گونه نیرد. بدک  میخواھ  معارضه
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  وهیش  نیا  بدھد. البته  یو وطن  یاسیس  جنبه  آن  و به  ساخته  رونیب آن 
از   یاساس یب  اتھامات  به  را در اھدافشان  آنان  هک  است  حق  با اھل  ستمگران  یشگیھم

روز   یعنی »بگذار  یموعد  ما و خودت  انیم  پس«افزود:   سازند. سپس یم  متھم  دست نیا
  فرعون »تو  و نه  مینک  خالف«را   وعده  آن  یعنی »را  ما آن  نه  هک«را   ینیمع  انکو م  معلوم

  شینما را به  اش یالیاقتدار خ  مالکرد تا ک  ضیتفو ÷  یموس  موعد را به  نییتع
ار کو آش ھموار  یانکد میما با  عادگاهی: م یعنی »ھموار  یانکدر م  ھم  آن«باشد   گذاشته

  یانکد میبا  عادگاهیم : است  نیا  یمعن  یقول شود. به  انینما  بر ھمگان  در آن  باشد تا حق
ا: یباشد.   سانکیسو  دو ھر ، از آن  یسو به  رونده  مسافت  هک  نیقیفر  انیدر م  انهیباشد م

 باشند.  داشته  یآمادگ  آن حضور در  یبرا  ھمه  هکشھر باشد   انهیدر م  یانکد میبا

ن ُ�ۡ  لّزِ�َنةِ ٱ يَۡومُ  ِعُدُ�مۡ قَاَل َموۡ ﴿
َ
 .]۵۹[طه:  ﴾٥٩ُضٗ�  �َّاُس ٱ َ�َ َوأ

  هک بود  ی، روز جشن نتیروز ز »باشد  نتیشما روز ز  گاه وعده« ÷  یموس » گفت«
 ÷  یموس هک  نیا  لیشستند. دل یم  دست  شانیارھاکآراستند و از  یم  خود را در آن  مردم

  تکشر  اجتماع  دارند در آن  هک  یبا فراغت  ھمه  بود تا مردم  نیرد، اک  نیروز را مع  آن
  هک نیو ا«افزود:  ÷  یموس  شود. سپس  انینما  بر ھمه  حق  دعوت  جهینند و درنتک

باشد و بعد از   پرتوافگن جا  بر ھمه  یتا روشن »شوند  گرد آورده  چاشت  در وقت  مردم
باشد   مانده  یباق  مردم  وتبصره  لیتحل  یبرا  یافک  ، وقت گرانید  و باطل  من  حجت  ارائه

 نند.کن  یکش  چیھ  من  ، آنھا در معجزه نیو بنابرا
  ارائه  یرا برا  وقت  نیتر د مناسبیبا  هک  دعوتگران  یبرا  غیبل  است  یدرس  هیآ  نیا

 نند.ک  ، انتخاب مردم  به  شیخو  دعوت

﴿ ٰ َ�ٰ  َكۡيَدهُۥ فََجَمعَ  فِرَۡعۡونُ  َ�َتَو�َّ
َ
 .]۶۰[طه:  ﴾٦٠ُ�مَّ �

 یرو ÷  یو از موس  و رفت  برخاست  مجلس  از آن  یعنی » برگشت  فرعون  پس«
 : یعنی »خود را گرد آورد  رنگین  و ھمه«بپردازد   ساحران  یار گردآورک  برگرداند تا به 

 بر سر »آمد باز  سپس«بود گرد آورد   بسته  دل  بدان  هک  یرنگیرا و ن  ساحران
 . گاه وعده

وَ�ٰ ﴿ ْ  َ�  َوۡ�لَُ�مۡ  قَاَل لَُهم مُّ وا ِ ٱ َ�َ  َ�ۡفَ�ُ  َخاَب  َوقَدۡ  بَِعَذاٖب�  فَيُۡسِحتَُ�م اَكِذبٗ  �َّ
 .]۶۱[طه:  ﴾٦١َ�َىٰ �ۡ ٱ َمنِ 
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  به بر شما،  ی: وا گفت«  و ساحران  قومش  و سران  فرعون  به  یعنی » آنان  به  یموس«

 أل  یخدا  و افترا به  بھتان  د و بهینکن  یپروردگار  یادعا  دروغ : به یعنی »دینبند  خدا دروغ
گرداند  یم  نک شهیر و »ندک یم  کھال«  سخت » یعذاب  را بهشما   گاه آن  هک«د ینورز  کشر

  رد و دروغکافترا  أ برخداھرکس  : یعنی »دینرس  مطلب  رد بهکافترا   هکا ھرو قطع«
 . گشت  کار شد و ھالکانی، ز بست
  غفلت  د از موعظهینبا  حال  چیھ  به  هک  دعوتگران  یبرا  غیبل  است  یز درسین  هیآ  نیا

 نند.ک

ْ َ�َتَ�ٰ ﴿ ۡمَرُهم زَُعوٓا
َ
ْ  بَۡيَنُهمۡ  أ وا ُّ�َ

َ
 .]۶۲[طه:  ﴾٦٢َوىٰ �َّجۡ ٱ َوأ

  سخن  چون  : ساحران یعنی »ردندکوگو  گفت  ارشانک  خود درباره  انیم  ساحران  پس«
خود   یسو را به  سخن  از آنان  کی و ھر  ردهک  مشورت  ھم دند، بایرا شن ÷  یموس

بعد   ساحران ایقرار دادند.   یبررس خود مورد  انینظر در م  از ھمهرا   دند و موضوعیشک
ا قیما دق ردند وک  شکشمکو   گر نزاعید کی، با ÷  یموس  موعظه  نیا  دنیاز شن

  هک  است بر آن   از مفسران  یبرخ  یزن  گمانه  ی. ول میدان یرا نم  شکشمک  نیا  مضمون
و «ر؟ یا خی مانند آنھاست   یساحر  ا او ھمیآ  هکبود  ÷  یموس  درباره  اختالفشان  نیا

 پرداختند. جوان  به ÷  یاز موس  خود پنھان  انی: آنھا در م یعنی »گفتند  راز را پنھان

ْ قَالُوٓ ﴿ ن يُرِ�َدانِ  لََ�ِٰحَ�ٰنِ  َ�َٰ�ٰنِ  إِنۡ  ا
َ
�ِضُ�م ّمِنۡ  ُ�ۡرَِجاُ�م أ

َ
 َو�َۡذَهبَا �ِِسۡحرِهَِما أ

ۡ ٱ مُ بَِطرِ�َقتِ�ُ   .]۶۳[طه:  ﴾٦٣ُمۡثَ�ٰ ل
خواھند  یم« است   نیا  ا موضوعو قطع» ساحرند  دو تن  نیا  البته«  ساحران »گفتند«

ار کرا آش  آن  هک یسحر  ھمان »نندک  رونیبا سحر خود ب«مصر  » نتانیشما را از سرزم  هک
بود، گفتند   ردهک  جیترو  فرعون  هک  از آنچه  یریرپذیرا با تأث  سخن  نیا  ساختند. ساحران

 »ببرند  نیشما را ازب  دهیپسند  نییآ  هکخواھند  یو م«ردند کرار کاو را ت  سخن  و ھمان
  افتهی  شیگرا  شانیسو به  قوم  واشراف  شدند، سران  دو اگر در سحر خود غالب : آن یعنی

و   و رسم  نییآ  هک  است  ار آنک  نیا  انجام و  نند و مالک یم  یرویپ  شان نییدر آ  و از آنان
افتد.  ی، بر م تر است شرفتهیھا برتر و پ ر امتیسا یاز زندگ  هک  یا یط زندگیدر بس  راھتان
را یباشد ز  سحرشان  ھمان » یمثل  قهیطر« از  مرادشان  هکدارد   احتمال  نیھمچن

  بابت  نیودند و از اب  روزگار معزز و مورد احترام  ، در آن شیسحر خو  سبب به  ساحران
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  یو موس  ھارون  اگر مغلوب  هکدند یترس  بود پس  فراھم  ییایدرآمدھا و ھدا  شان برای
 شود.  قطع  درآمد از آنان  ھمه نیگردند، ا علیھماالسالم

﴿ ِ�ۡ
َ
ْ فَأ ْ �ۡ ٱ ُ�مَّ  َكۡيَدُ�مۡ  ُعوا ۚ َصفّٗ  ُتوا ۡفلَحَ  َوقَدۡ  ا

َ
 .]۶۴[طه:  ﴾٦٤تَۡعَ�ٰ سۡ ٱَمِن  ۡومَ ۡ�َ ٱ أ

  یگروھ  یشما عزم  ھمه  ـ عزم  رنگین  نید ـ در ایبا »دیخود را گرد آور  رنگین  پس«
طور   به »دییآ  شیپ  صف  باز به«د یظھور آ  منصه  به  املک  یرکو ھمف  و با اتفاق  بوده

  یرابر موسیدر ب  وھتانکو ش  بتیتر و ھ آراسته  امورتان  تا نظم  فشرده  ھم  و به  ھماھنگ
ا از ی  سخنان  نیا »شود یم آمد، رستگار  غالب  هکامروز ھر  قتیحق در«گرتر باشد  جلوه

 بود.  شان برای  فرعون  ا از سخنانیگر و یبا ھمد  ساحران  المک

ٓ  ُموَ�ٰٓ قَالُواْ َ�ٰ ﴿ ا ن إِمَّ
َ
ٓ  تُۡلِ�َ  أ ا ن �مَّ

َ
َل  نَُّ�ونَ  أ وَّ

َ
لَۡ�ٰ  َمنۡ  أ

َ
 .]۶۵[طه:  ﴾٦٥�

و «از ما   خود را قبل  یاوال عصا » یافگن یا تو می ! یموس  یا«  ساحران »گفتند«  سپس
 فگنند.ید از سحر بیرا با  آنچه »افگنند یم  هک  میباش  یسانک  نیا ما نخستی

َ�ٰ ٱَما ِ�  ۥَ�ُ ﴿  ٱَوَما ِ�  َ�ٰتِ لسَّ
َ
َىٰ ٱ َ�َۡت  َوَما َنُهَماَوَما بَيۡ  �ِض ۡ�  .۶]۶[طه:  ﴾٦ل�َّ

  قبل  هک  خواست  ، از آنان گونه نیبد »دیفگنیشما ب  هکبل«  آنان  به ÷  یموس » گفت«
 : لیدل  سه  افگنند؛ به  دانیم  را به  سحرشان  یاز و

 ند.ک  یارتر تجلکھا، آش رنگین  آن  بعد از افگندن  یو  تا معجزه -۱
  شیعصا  گاه افگنند آن  دانیم  خود را به  یھا برساخته  تا آنان -۲

 را ببلعد.  شانیھا برساخته  ھمه
 دھد. ینم  یتیاھم  چیھ  سحرشان  به  هکبدھد   تا نشان -۳
و  ÷  یموس  و گمان  الیخ  به  یعنی »آمد  نظرش  به  نیچن  اثر سحرشان بر  ناگھان  پس«

 و چو ھا سمانیر  هک«آمد   نیچن  یگرید  نندهیھر ب  و واھمه  الیخ  طور به نیھم
 نند.ک یم  تکحر  سرعت ھا به یمارھا و افع  و ھمچون »دوند یم  شانیھا یبدست

وۡ ﴿
َ
وَ�ٰ  ِخيَفةٗ  َ�ۡفِسهِۦ ِ�  َجَس فَأ  .]۶۷[طه:  ﴾٦٧مُّ

  عتیطب و  سرشت  مکح  به  ی: موس یعنی » افتیرا   یر خود ترسیدر ضم  یموس  پس«
  ترس  احساس  جادوگران  افگن آور و واھمه جانیھ  یارھاک  مشاھده  ، در ھنگام یبشر

 شود.  مبادا مغلوب  هکرد ک
 

نَت  إِنََّك  َ�َۡف  َ�  َناقُلۡ ﴿
َ
 ٱ أ

َ
�ۡ ٰ  .]۶۸[طه:  ﴾٦٨ۡ�َ
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 . بر آنان  یروزیو پ  با غلبه » یتو خود برتر  هک  : نترس میگفت«

لۡ ﴿
َ
ْۖ ُعوٓ َصنَ  َما تَۡلَقۡف  يَِمينَِك  ِ�  َما قِ َو� َما ا ْ  إِ�َّ اِحرُ ٱ ُ�ۡفلِحُ  َوَ�  َ�ِٰحرٖ�  َكۡيدُ  َصَنُعوا  لسَّ

َ�ٰ  ُث َحيۡ 
َ
 .]۶۹[طه:  ﴾٦٩�

از  »اند برساخته را  نداز تا ھر چهیب«: عصا را  یعنی»  یدار  راست  در دست  و آنچه«
  رنگیاند، ن برساخته  ، آنچه قتیفرو برد، درحق«  یو قالب  ییجادو  یھا سمانیعصاھا و ر

جا برود رستگار  وجادوگر ھر«  ستین  یگریز دیچ  افسونو   الیو جز خ » جادوگر است

و   ستین  ییو بقا  قتیسحر حق  یرا برایندارد ز  یجادوگر رستگار  جنس  یعنی »شود ینم
 شود. ینم  برآورده  با سحرش  ساحر ھم  ھدف

لۡ ﴿
ُ
َحَرةُ ٱ ِ�َ فَ� دٗ  لسَّ ْ  اُسجَّ  .]۷۰[طه:  ﴾٧٠َوُموَ�ٰ  َ�ُٰرونَ  بَِرّبِ  َءاَمنَّا قَالُٓوا

او،   یرا افگند و عصا  شیعصا ÷  ی: موس یعنی »درافتادند  سجده  به  ساحران  پس«
  ھنگام نینماند، در ا  انیاز آنھا در م  یزید و چیرا فروبلع  شانیھا سمانیعصاھا و ر

  ار او ازجانبک  هکبل  ستیسحر و جادو ن  از باب ÷  یار موسک  هکدانستند   ساحران
  سجده  به أل  یدر برابر خدا  درنگ یب  گاه آن  ز تواناستیچ  بر ھمه  هک  است  ییخدا

  مانیا  یو موس  پروردگارھارون  گفتند: به«آوردند و   مانیا ÷  یموس  رسالت  و به  افتاده

  نند، در برابر آنیرا بب  یوحجت  نشانه  چون  هک  منصفان  حال  است  نیچن نیو ا » میآورد
 آورند. یفرود م  میسر تسل

،  سجده  بودند و در حال  ھفتاد تن  ساحران« : گفت  هک  است شده  تیروا  اضیع از ابن
  نیچن» شدند  افگنده : یالق«  از مفھوم». دندیرا د  خود در آن  یھا گاهیو جا  بھشت

  سجده  بها عیوسر  گرفته قرار  قتیانوار حق  ر تابشیتأث  تحت  چنان  ساحران  هکد یآ یبرم
 اند. شده  مجبور ساخته  در سجده  افتادن  به  ییگو  هکدر افتادند 

آسا بود؛  قدر شگفت چه  ار ساحرانک !اهللا سبحان« د:یگو یم»  شافک« ریتفس  صاحب
فر و جحود و ک  یخود را از رو  یھا و عصاھا سمانیبار ر  نیآنھا دوبار افگندند: نخست

  یبزرگ  فرق  چه  افگندن دو  نیا  انیر و سجود؛ و مکش  یاخود را بر  یبار سرھا  نیدوم
  به  و نشانه  لیدل  پنج  از مشاھده  ساحران«د: یگو یر خود میدر تفس  یراز  امام!». ! است

 بردند:  یپ  قتیحق
  رنگیو ن  لهیبا ح  یتکحر  چنان  هک  یا گونه عصا، به  تکحر  بودن ارکآش -۱

 . ستین  نکمم
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 ز باین  یزیچ  نیچن  هک؛  یافع  به  آن  شدن لیتبد  عصا در ھنگام  حجم  شیافزا -۲
 . ستین  نکمم  رنگیو ن  لهیح

ز یامر ن  نیا  هکـ   رهیو غ  و دھان  ـ از چشم  یوجود افع  یاعضا  بودن  انینما -۳
 . ستین  نکمم  رنگیو ن  لهیباح

ز ین  نیا  هکآنھا ـ   رتثک  بودند ـ با ھمه  برساخته  هکرا   ھرآنچه  یافع  فروبردن -۴
 . ستین  نکمم  رنگیو ن  لهیح با

  نیا  هک.  هیاول  یعصا  أتیھ  ھمان  به  یکوچک  یچوبدست  لکش عصا به  بازگشت -۵
 ». ستین  نکمم  رنگیو ن  لهیبا ح  ھم

ۡن َءاَذَن لَُ�ۡمۖ إِنَّهُ  ۥقَاَل َءاَمنُتۡم َ�ُ ﴿
َ
ِيٱلََكبِ�ُُ�ُم  ۥَ�ۡبَل أ ۖ ٱَعلََّمُ�ُم  �َّ ۡحَر  لّسِ

َصّلَِبنَُّ�ۡم ِ� ُجُذوِع 
ُ
رُۡجلَُ�م ّمِۡن ِخَ�ٰٖف َوَ�

َ
يِۡديَُ�ۡم َوأ

َ
َعنَّ � َوَ�َۡعلَُمنَّ  �َّۡخلِ ٱفََ�َُ�ّطِ

 ۡ�
َ
َشدُّ َعَذاٗبا َو�

َ
َنآ أ ُّ�

َ
 .]۷۱[طه:  ﴾٧١َ�ٰ �

  خطاب د،یرا د  آندر برابر   ساحران  و خضوع  نندهک رهیخ  معجزه  نیا  چون » فرعون«
  ا بدونی: آ یعنی »د؟یآورد  مانیاو ا  به  دھم  شما اجازه  به  هک از آن  شیا پی: آ گفت«  شانیا  به

  یرویپ  نشیو او را در د  ردهک  قیرا تصد ÷  یموس  ، سخن من  یاز سو  یو دستور  اذن
 ÷  یا موس: قطع یعنی » است  شما سحر آموخته  به  هک  شماست  قطعا او بزرگ«د ینمود

  به  هک  و استاد شماست  ا او معلمی.  سحر است  شما در فن  نیتر هیپا و بلند  نیساحرتر
د یپد  یا شبھه  مردم  تا در اذھان  خواست  سخن  نیبا ا  . فرعون است  شما سحر آموخته

 ÷  یاز موس  ساحران  نه  هک  نستدا یم  او خوب  ر آنیاورند، در غین  مانیا  هکآورد 
  چیھ  و ساحران ÷  یموس  انیم  و نه  است  بوده  آنان  سیاو رئ  اند، نه سحر آموخته

شما را   یھا و پاھا دست  کش یب  پس«افزود:   سپس . است  وجود داشته  یوندیو پ  رابطه
  از قطع  است  : عبارت خالف  من » نمک یم  قطع  چپ  ازجانب  یگریو د  راست  از جانب  یکی

 » زمیآو یخرما بر دار م  درخت  یھا و شما را بر تنه«  آن  سکا عی ، چپ  یو پا  راست  دست
خرما   درخت  تنه  هکبود   نیرد، اک  خرما را انتخاب  درخت  یھا تنه  فرعون  هک نیا  علت

  و البته«شود  یآنھا م  یار روحر و آزیتشھ  ار سببک  نیز ایو ن  است  دھنده وآزار  خشن

ا ی  من  عذاب » تر است ندهیتر و پا از ما سخت  کی  دامک  عذاب  هک  دانست دیخواھ
 رکرا ذ  فرعون  بیتعذ  یماجرا  دنباله  اتیآ  نی؟ و ھرچند ا یپروردگار موس عذاب

  رد وآنانک  یعمل  را در مورد ساحران  دشیتھد  فرعون  هکاند  گفته  نند اما مفسرانک ینم
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  یروزساحران  در اول  آنان« د:یگو یم س  عباس  مردند. ابن  مانیا او، بر  نجهکر شیدر ز
 ».ردار بودندکوکیو ن  کپا  یدانیروز شھ ار و در آخرکم

ٰ َما َجآَءنَا ِمَن ﴿ ِيٱوَ  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱقَالُواْ لَن نُّۡؤثَِرَك َ�َ َما  ۡقِض ٱَ�َطَرنَاۖ فَ  �َّ نَت قَاٍض� إِ�َّ
َ
َمآ أ

ٓ ٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱَ�ۡقِ� َ�ِٰذهِ  ۡ�َيا  .]۷۲[طه:  ﴾٧٢�ُّ
  آمده  ناتینزد ما از ب  هک  ما ھرگز تو را بر آنچه«  فرعون  در پاسخ  ساحران »گفتند«

  ھا ومعجزات از حجت ÷  یموس  هک  ا تو را بر آنچه: قطع یعنی » میدھ ینم  حی، ترج است
  حیھرگز تو را ترج» و«  مینیگز ی، بر نم است ما آورده   یبرا  سبحان  یاز نزد خدا  روشن

: سوگند  یعنی.  است  ، قسم جمله ن ی: ا یقول به » است ده یما را آفر  هک  یسکبر «  میدھ ینم
  میدھ ینم  حیترج  یو  تو معجزا  ناتیب ، ھرگز تو را بر است  دهیما را آفر  هک  یذات  به
تو فقط   هک  ستین  نیجز ا«  ختنیدار آو  به و  شتنکاز  » نکب  یخواھ یم  یمکھر ح  پس«

  نیھم  تو بر ما، فقط محدود به  و نفوذ سلطه » یران یم  مکح  هک  استیدن  یزندگان  نیدر ا
اما بعد از   یدار یما روا م بر  و قتل  نجهکآزار و ش  از انواع  هک  ؛ با آنچه استیدن  یزندگ

 . میا ردهک  دار را انتخابیو پا  ندهیپا  یو ما سرا  ستین  یا سلطه  چی، تو را بر ما ھ آن

ۡ�رَۡهَتَنا َعلَۡيهِ ِمَن ﴿
َ
ٓ أ ٓ َءاَمنَّا بَِرّ�َِنا ِ�َۡغفَِر َ�َا َخَ�َٰ�َٰنا َوَما ا ۡحرِ� ٱإِ�َّ ُ ٱوَ  لّسِ َخۡ�ٞ  �َّ

 ٰٓ�َ�ۡ
َ
 .]۷۳[طه:  ﴾٧٣َو�

  هک ی: گناھان یعنی »امرزدیما را ب  تا بر ما گناھان  میآورد  مانیا  پروردگارمان  ھمانا ما به«
ما را بر   هکاز سحر را  آنچه«امرزد بر ما یتا ب »و«  آن ریفر و غکاز   ـ اعم  است  از ما گذشته

:  یعنی » است تر ندهیپاو خدا بھتر و « ÷  یبا موس  ز و معارضهیدر ست » یردکمجبور   آن
  نمودن  عذاب از تو در  تر است ندهیو پا  عانشیمط  به  دادن  از تو در پاداش  بھتر است

َشدُّ ﴿ : گفت  هک  فرعون  جسارت  به  است  یپاسخ  نیا  . البته انشیعاص
َ
َنآ أ ُّ�

َ
َوَ�َۡعلَُمنَّ �

 ۡ�
َ
  .]۷۱[طه:  ﴾َ�ٰ َعَذاٗبا َو�

ِت َر�َّهُ  ۥإِنَّهُ ﴿
ۡ
 .]۷۴[طه:  ﴾٧٤َجَهنََّم َ� َ�ُموُت �ِيَها َوَ� َ�َۡيٰ  ۥُ�ۡرِٗما فَإِنَّ َ�ُ  ۥَمن يَأ

  یبرا  جھنم«فر برود ک  حال  به  یعنی »برود  مجرم  نزد پروردگارش  هکھر  قتیدر حق«
  و نه  راحت  یمرگ  رد بهیم یم  در جھنم  نه »ابدی یم  یزندگ  رد و نهیم یم  نه  ، در آن اوست

شد ک یو زجر م درد  یجھنم  شخص  پس  بخش گوارا و لذت  یا یزندگ  ماند به یم  زنده
در   ر فشار عذابیز در  هک با وجود آن  ینند ولک یم  درد و زجر را لمس  زندگان  هک چنان
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د اما نک یم  مزه مزه را  مرگ  جرعه  هک رد و با آنیم  یدارد، نم قرار  ندنک جان  حال
 رود. ینم  نیدر او از ب  درد و ألم  احساس

  رسول  هک  است  آمده س دیسع یاز اب  احمد و مسلم  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

ما أ« فرمودند:  دند پسیرس  هیآ  نیا  به  خطبه  یردند و در اثناکراد یا  یا خطبه ص خدا
انلار   نفإبأهلها  لیسوا  ما اذلينأ، و �يونفيها وال   ال يموتون  نهمفإهلها أ  هم  هلها اذلينأ

أو  ةنهر احليا  هل  نهر يقال  ضبائر يلع  بهم  ، فيؤ� الشفعاء فیشفعون  يقوم  ، ثم ةماتإ  تميتهم
  آن  اھل  یراست  به  آنان  که  دوزخ  اما اھل« ».السيل  محيل  الغثاء يف  كما ينبت  ، فينبتون احليوان

را   آنان  ستند، آتشین  دوزخ  اھل  که  یکسان  یمانند. ول یم  زنده  رند و نهیم یم  آندر   نه  ھستند پس
بر   گروه را گروه  آنان  گاه کنند آن یم  زند وشفاعتیخ یبرم  عانیشف  ، سپس یراندنیراند میم یم

شوند و  ینھر سبز م  در آن  شود پس یم  گفته  وانیح ای  اتینھر ح  آن  به  آورند که یم  ینھر

  آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن»دیرو یم  لیس  آب  ھا در کف وسبزه  خاشاك  که ند چنانیرو یم

  شان در قلب  که  یکسان« ».يمانإ  من  ةذر  مثقال  قلبه  يف  اكن  انلار من  من  �رج« : است

 .»شوند یم  آورده  رونیب  ، از آتش است  بوده  مانیاز ا  یا ذره  سنگ ھم  اندازه به

تِهِ ﴿
ۡ
ٰلَِ�ِٰت ٱُمۡؤِمٗنا قَۡد َعِمَل  ۦَوَمن يَأ ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  ل�َّ

ُ
َرَ�ُٰت ٱفَأ  .]۷۵[طه:  ﴾٧٥ۡلُعَ�ٰ ٱ �َّ

  اعمال«  مانید اییو تأ  پشتوانه  به » هک ید درحالیایب  نزد او مؤمنھرکس  و«
باشد؛   فرستاده  شیرا پ  کین  و اعمال  و عبادات  و طاعات »باشد  داده  انجام  ستهیشا

.  و واالست  عیرف  یمنازل  شان برای:  یعنی » بلند است  درجات  شان برای  گروه  نیا  پس«
 د:یفرما یو م  ر نمودهیبلند را تفس  درجات  نیخود ا  یتعال  حق  سپس

ُٰت َعۡدٖن َ�ۡرِي مِن َ�ۡتَِها ﴿ نَۡ�ٰرُ ٱَج�َّ
َ
�ۡ  ٰ يَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء َمن تََز�َّ ِ�ِٰ�َ٧٦﴾ 

 .]۷۶[طه: 
 ، است  بارھا روانیجو  ر آنیاز ز  هک«ماندگار  شهیھم  یبھشتھا  یعنی » عدن  جنات«

 فر وکو از  » است  دهییگرا  یکپا  به  هک  یسک  پاداش  است  نیمانند و ا یم  در آن  جاودانه
  نیا  هک  است  ا بر آنحیر ترجیثک . ابن است  ردهکز یپرھ  دوزخ  آورنده  موجب  گناھان

 . است  فرعون  در پاسخ  ساحران  خنانس  تیاک، ح اتیآ

ۡ�ِ بِعَِبادِي فَ ﴿
َ
ۡن أ

َ
ٓ إَِ�ٰ ُموَ�ٰٓ أ وَۡحۡيَنا

َ
يَبَٗسا �َّ  ۡ�َۡحرِ ٱلَُهۡم َطرِ�ٗقا ِ�  ۡ�ِۡب ٱَولََقۡد أ

 .]۷۷[طه:  ﴾٧٧تََ�ُٰف َدَرٗ� َوَ� َ�َۡ�ٰ 
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  ھمه  بعد از مشاھده  فرعون  هک  یھنگام » میفرستاد  یوح  یموس  یسو به  نهیو ھرآ«
با   لیاسرائ یبن  هکنداد   اجازه  خود، باز ھم  بر قوم  شده  نازل  یھا و مجازات  معجزات

  هک آن یازمصر، ب »ببر  را شبانه  بندگانم  هک«گردند؛   شام  نیرھسپار سرزم ÷  یموس
گاھ  از حالتان  یسک   تیبا عصا  یعنی » نک باز  شان برایا یدر در  کخش  یو راھ«ابد ی  یآ

  میشو یادآور میشود.  یم  شگافته  شان برایا یدر وسط در  کخش  یراھ  پس  ا بزنیبر در
:  یعنی » یبترس  دشمن  دنیفرارس از  نه  هک«(بحر احمر) بود   قلزم  یایا، دریدر  آن  هک
ا ی  از فرعون » یباش  کمنایب  و نه«ابد یدر تو برسد و تو را  به  دشمن  هک نیاز ا  یھست  منیا

 ا.یدر در  شدن  از غرق
  یآب  آن در  نه  هکد یگردان  کخش  چنان  شان برایا را یبستر در أل  یخدا  هکامر   نیا

 بود. ÷  یموس  یبرا  بزرگ  بس  یا معجزه  کش ی، ب یگل  بود و نه

﴿ ِ ۡ�َبَعُهۡم فِرَۡعۡوُن ِ�ُُنودِه
َ
 .]۷۸[طه:  ﴾٧٨َما َغِشَيُهمۡ  ۡ�َمِّ ٱَ�َغِشَيُهم ّمَِن  ۦفَ�

آنھا را « آمد و  رونیب  وقومش  یموس  بیتعق  از مصر به » انشیرکبا لش  فرعون  پس«

  اندنینما  بزرگ  یرار براکت »دیپوشان فرو  ا آنچهیرا از در  د آنانیپوشان فرو  پسرد ک  دنبال
و   ، فرعون نیوسھمگ  بزرگ  یامواج  یعنی.  است  واقعه  نیا  بودن  کر ھولنایو تصو
را   آنان  یزیچ  ھمان : است  نیا  یمعن  یقول  د. بهیرا در خود فروپوشان  انیفرعون

 . یا دهیرا شن  آن  داستان تو  هکد یفروپوشان

َضلَّ فِرَۡعۡوُن قَۡوَمهُ ﴿
َ
 .]۷۹[طه:  ﴾٧٩َوَما َهَدىٰ  ۥَوأ

 را  آنان »ننمود  تیو ھدا«  تیرشد و ھدا  از راه »ردک  خود را گمراه  قوم  و فرعون«
  انیم از  لیاسرائ یبن  هکد یشانک  یراھ  را با خود به آنھا  هک  ی، ھنگام نجات  راه  یسو به
 بودند.  مودهیرا پ  ا آنیدر

�َۡيَ�ُٰ�م ّمِۡن َعُدوُِّ�ۡم َوَ�َٰعۡدَ�ُٰ�ۡم َجانَِب ﴿
َ
ٰٓءِيَل قَۡد أ ورِ ٱَ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ� ۡ�َمنَ ٱ لطُّ

َ
�ۡ 

ۡ�َا َعلَۡيُ�ُم  ۡلَوىٰ ٱوَ  لَۡمنَّ ٱَونَزَّ  .]۸۰[طه:  ﴾٨٠لسَّ
 ! لیاسرائ یبن  یا«:  فرعون  از دست  دادنشان بعد از نجات  لیاسرائ یبن  به  میو گفت

طور با شما   راست  و در جانب  میداد  نجات«  فرعون » ما شما را از دشمنتان  قتیدرحق

اورد تا یطور ب  شما را با خود به  هک  میداد  فرمان ÷  یموس  به  یعنی » مینھاد  وعده
 ÷  یموس  به  را خطابما   المک، شما  جهیدر نتو   مییبگو  درحضور شما با او سخن

از   عبارت  هک  لیاسرائ یاز بن  شده و انتخاب  دهیبرگز  ی: گروھ هک  است  نید. مراد ایبشنو
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  یوھک  راست  در جانب  هکند یآ  یگاھ وعده  به ÷  یبودند، با موس  شان ینقبا  ھفتاد تن
،  هیت  در دشت » میفروفرستاد  یو سلو  شما منو بر «  قرارداشت »طور«  نام نا بهیدر س

  ) در سوره نیو بلدرچ  نی(ترنجب  یوسلو  ر منید. تفسیبود  ازمند آنین  سخت  هک  ییجا
 . ) گذشت۵۷ ه/ی(آ  بقره

ۡل ُ�ُواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرَزقَۡ�ُٰ�ۡم َوَ� َ�ۡطَغۡواْ �ِيهِ َ�َيِحلَّ َعلَۡيُ�ۡم َغَضِ�� َوَمن َ�ۡلِ ﴿
 .]۸۱[طه:  ﴾٨١َعلَۡيهِ َغَضِ� َ�َقۡد َهَوىٰ 

  یھا یکخورا ذ وی: لذا باتیمراد از ط »دی، بخور میداد  یشما را روز  هک  آنچه  باتیاز ط«
ز یجا  هک  از آنچه  یعنی »دینکاز حد تجاوز ن«  من  یدر روز  یعنی » و در آن«  است  حالل
را  أ للها  : نعمت است  نیا  یمعن  یقول  د. بهینکتجاوز ن،  ستیز نیجا  هک  آنچه  یسو به  است

بر شما   من  خشم  گاه آن«د بود یخواھ ارکانگر و تجاوزیطغ  صورت  در آن  هکد ینکار نکان
  افتاده  تکد، قطعا در ھالیبر او فرود آ«  من  عذاب  یعنی » من  خشمھرکس  د ویآ یفرود م

 . است  از قعر دوزخ  عبارت  هک  است  شده  هیرھسپار ھاوقطعا   یعنی:  یفقد ھو » است

ارٞ لَِّمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�ٰلِٗحا ُ�مَّ ﴿  .]۸۲[طه:  ﴾٨٢ۡهَتَدىٰ ٱ�ّ�ِ لََغفَّ
 »دینما  ستهیار شاکاورد و یب  مانیند و اک  توبه  هک  ھستم  یسک  آمرزنده  من  نیقی  و به«

و  أ خدا  ند و بهک  توبه  و گناھان  کفر و شرکاز   هک  یسک  یبرا  آمرزگارم  یعنی
  شرع  هکرا   یا ستهیشا  آورد و اعمال  مانیا  و روز آخرت  امبرانیو پھا  کتاب و  فرشتگان

رھسپار   راست  راه  باز به«دھد و   ، انجام آنھا را خواسته  یو اجرا  و شناختهکیانور آنھا را ن
  : علم هک  است  نی، مراد ا یقول به ورزد.  استقامت  وهیش  نیبر ا ردیم یتا م  یعنی »شود

 شود.  ابیراھ  قتیحق  یسو به  آن  لهیوس اموزد تا بهیب
 . است  توبه و  صالح  ، عمل مانیاز ا  ی، اثر املک  تیھدا  هک نیند بر اک یم  داللت  هیآ  نیا

ۡعَجلََك َعن قَۡومَِك َ�ُٰموَ�ٰ ﴿
َ
 .]۸۳[طه:  ﴾٨٣۞َوَمآ أ

مقرر   وعده »آورد  شتاب  خود ـ تو را به  از قوم  مانده  ز ـ غافلیچ  چه ! یموس  یو ا«
ند، یطورآ  به  ھم با  ھمه  قومش  نقبا و نخبگان  و ھفتاد تن ÷  یموس  هکبود   چنان
  انشانیم از  پروردگارش  گاه وعده  شوق به  افتاد اما سپس  راه  به  با آنان ÷  یموس

  در مقام أل  یخدا  د پسیرسان  عادگاهیم  به  از ھمه  و خود را قبل  گرفت  یشیپ  شتاب به
و از   ردهک  کرا تر  قومت ه ک  داشت  ز تو را بر آنیچ  چه ! یموس  یفرمود: ا  یو  ار بهکان
امر   سوی بهرھبر   جستن  سبقت ه ک  است  برآن  لیدل  نی؟ و ا ییآ  رونیب  شتابان  انشانیم



 تفسیر انوار القرآن  ٦١٤

  میسل  وضع  باشد ـ انتخاب  ھم  یدرست  تین  ـ ھر چند به  امت  ر و تنھا گذاشتنیخ
 باشد. ینم  صالح  به  و مقرون  ستین

ثَرِي وََعِجۡلُت إَِ�َۡك رَّبِ لَِ�َۡ�ٰ ﴿
َ
� ٰٓ ْوَ�ٓءِ َ�َ

ُ
 .]۸۴[طه:  ﴾٨٤قَاَل ُهۡم أ

  ھم ھستند،  من  یکی: در نزد یعنی »منند  یدر پ  نانی، ا من  قوم« ÷  یموس » گفت«
و   لیدل  . سپس ستین  شیب  کاند  یمسافت  و آنان  من  انیرسند و م یم  بعد از من  کنیا

  به » تو شتافتم  یسو ـ به  پروردگارم  یـ ا  و من«فرمود:   نموده  انیخود را ب  عجله  موجب
 . ییفزایب  مناز   تی: تا بر خشنود یعنی » یتا خشنود شو«  گاه وعده

َضلَُّهُم ﴿
َ
اِمرِيُّ ٱقَاَل فَإِنَّا قَۡد َ�َتنَّا قَۡوَمَك مِۢن َ�ۡعِدَك َوأ  .]۸۵[طه:  ﴾٨٥لسَّ

  یعنی » میافگند  تو در فتنه  متیاز عز  را پس  اما ما قومت«  سبحان  یخدا »فرمود« 
  آنھا را گمراه  یو سامر«  میافگند  و در بال و محنت  میو ابتال قرارداد  شیرا مورد آزما  آنان

  به  فروافگند، با فراخواندنشان  حق از  یو گمراھ  ی: آنھا را در سردرگم یعنی »ردک
  نام به  یا لهیاز قب  ی. سامر یو  خواسته  نیاز ا  گفتنشان  و اجابت  ییطال  گوساله  پرستش

  هک  یعادیاز م  سبب  بدان  ی: موس گفت  لیاسرائ یاز بن  ھمراھانش  بود؛ او به  سامره
شما   انیدر م  حرام  وراتیز  نیا  هک  گرفت  یشیپ رد و از شماک  شما و او بود، تخلف  انیم

  وراتیز  از آن  افگنند، سپس  را در آتش  وراتیز  هکرد کآنھا را امر   پس ! وجود داشت
 شد.  و شد آنچه  ساخت  یا گوساله

  یوراتیز از مصر را داشتند،  قصد خروج  هک  یھنگام  لیاسرائ یبن  هک  میشو یادآور می
 بودند.  گرفته  تیعار  به  انیرا از قبط

لَۡم يَعِۡدُ�ۡم َر�ُُّ�ۡم وَۡعًدا َحَسًناۚ  ۦفَرََجَع ُموَ�ٰٓ إَِ�ٰ قَۡوِمهِ ﴿
َ
ِسٗفاۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم �

َ
َغۡضَ�َٰن أ

َ�َطاَل َعلَۡيُ�ُم 
َ
ۡخلَۡفُتم  ۡلَعۡهدُ ٱأ

َ
ّ�ُِ�ۡم فَأ ن َ�ِلَّ َعلَۡيُ�ۡم َغَضٞب ّمِن رَّ

َ
ۡم أ َرد�ُّ

َ
ۡم أ

َ
أ

وِۡعِدي  .]۸۶[طه:  ﴾٨٦مَّ
  گرفتن در طور و  مناجات  شب  عاد چھلیم  رساندن  انیپا  بعد از به » یموس  پس«

  و شدت  سخت  أسفا: تأسف » خود برگشت  قوم  یسو به  کو اندوھنا  نیخشمگ«  تورات
 »نداد  کین  وعده«  من  بر زبان »شما  ا پروردگار شما بهی، آ من  قوم  ی: ا گفت«  است  شمخ

داد؛   را وعده  بھشت شما به  ؟ از جمله ا و در آخرتیدر دن  یریھر خ  افتیدر  وعده
را بر   خود در تورات  المک  هکداد   شما وعده  د و بهیورز  یداریپا  یو  بر طاعت  چنانچه

  مستحق  جهینت د و درینک  عمل  است  در آن  هک  آنچه  شما بشنواند تا به  به  من  زبان
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  ام ییجدا  و مدت  ا زمانی: آ یعنی »شد بر شما دراز  ا مدتیآ«د یگرد  شیخو  عمل  پاداش
ھنوز   هک ید، درحالیردک  را فراموش  یالھ  یھا وعده ، آن  سبب  به  هکشد   یاز شما طوالن

از   ید خشمیا خواستی«؟  است  وچند روز نگذشته  ماه  کیاز   شیب  مدت  از آن
  آن  سبب  به  هکد ینک  یارکد یخود خواست  عمل  نیا ا بای »دیبر شما فرود آ  پروردگارتان

  مخالفت  من  با وعده  هک«د یشود و بر شما فرود آ  رتانیبانگیگر  یالھ  و عذاب  خشم

باز   شانیسو تا او از طور به  هکبودند   داده  وعده  یو  به ÷  یموس  را قومیز »دیردک
  یدر پ  هکبودند   داده  او وعده  به  : آنان یقول نند. بهک  امیق أل  یخدا  طاعت گردد، به یم
  وستنیو از پ  ردهک  ، توقف گرفت  یشیپ  او از آنان  هک نیھم  یند ولیایب  عادگاهیم  به او
 دند.یورز  شدند و تخلف  او منصرف  به

ۡوَزاٗر� ّمِن زِ�َنةِ ﴿
َ
ٓ أ ۡخلَۡفَنا َموِۡعَدَك بَِمۡلِكَنا َوَ�ِٰكنَّا ُ�ِّۡلَنا

َ
ٓ أ ْ َما َ�َقَذۡفَ�َٰها  لَۡقۡومِ ٱقَالُوا
لَۡ� 

َ
اِمرِيُّ ٱفََكَ�ٰلَِك �  .]۸۷[طه:  ﴾٨٧لسَّ

 وعده  ردنک  بر خالف  هکبل » میردکن  وعده  ار خود باتو خالفیاخت  گفتند: ما به«
 نیا  انیب  به  رد. سپسکارکدر   یدیپل  رنگین  هکبود   یسامر  نیرا ایز  میمجبور بود 
 » میداشت  بر دوش  نیسنگ  ییبارھا  ور قومیاز زر و ز  یول«گفتند:   پرداخته  یو  رنگین 

روند، از   رونیاز مصر ب ÷  یخواستند با موس یم  چون  لیاسرائ یبن  هک  است  نقل
  هک ردندکوانمود   نیچن  آنان  و به  گرفته  تیعار  را به  یورآالتیآنجا ز  مردم

  وراتیز  نیا  نند لذا بهک  دارند از آنھا استفاده  هک  یا یا عروسی  خواھند در جشن یم
  وراتیز  نیا  را تصاحبیدند زینام » گناھاناوزار: «را   وراتیدارند. ز  اجیا احتموقت
  ، آن ازگناه  ییمنظور رھا  : به یعنی » میآنھا را افگند  پس«نبود   حالل  شان برای

را   در آتش  وراتیز  انداختن  رنگین  هکبود   یسامر  نیو ا  میافگند  را در آتش  وراتیز
و «د یانداز  در آتش و آنھا را  تسین  بر شما حالل  وراتیز  نی: ا ار برد و گفتک به

از   ز آنچهین  یسامر ، میما انداخت  هک  گونه نی: ھم یعنی » نداختیب  گونه  نیھم  یسامر
ما   یبرا  وراتیز  آن  از مجموعه  گاه افگند آن  در آتش  با خود داشت  هک  وراتیز

 . از طال ساخت  یا گوساله
  هک  یو صورت  لکش  را در ھمان ÷  لیجبرئ  یسامر  هک  است  آمده  اتیدر روا

  یمشت  یو  اسب  ر سمیز  کا خای،  یو  قدمگاه  کاز خا  د، سپسید دیآ یفرود م  نیزم  به
 . داشت یبرم  بانگ  ، گوساله افگند و بر اثر آن  ییطال  را بر گوساله  آن  برگرفته
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  ردهک زیقبط پرھ  قوم  وراتیاز زقصد زھد و تقوا   به  لیاسرائ یبن« د:یگو یر میثک  ابن
  سان نیآوردند، بد  یرو  یپرست  گوساله  گر بهید  یرا از خود دور افگندند اما از سو  و آن
  گردن  بزرگ  تیجنا  کیدر برابر   یول  ردهک  شهیزھد پ  تیاھم  مکز یچ  کیاز   هکبود 

  خون  درباره بعمر  بن للهعبدااز   عراق  یاز اھال  ی: مرد است  نقل  هک نھادند چنان
  ز استیجا  لباس  در آن  خواندن نماز ایآ  هکد یشود پرس یم  آلوده  بدان  لباس  هک  یا پشه

ـ  ص خدا  د؛ فرزند رسولیبنگر  عراق مردم   به فرمود: شگفتا! س للهر؟ عبدایا خی
را   یا پشه  خون  مکند و از ما حیآ یاوردند) حاال میبرن  شتند (و دمکـ را  س  نیحس

 ».پرسند؟! یم
سوء   مردم  یزگاری، زھد و پرھ ورع  هیاز روح  یسامر  هک  است  تأمل  قابل  تهکن  نیا

گاھ  از علم  اگر مردم  هک  میابی یم  دست  جهینت  نیا  امر به  نیاز ا  رد پسک  استفاده   یوآ
  هک بشود چنان  ییھا سوء استفاده  نیچن  از آنان  شهیھم  است  نکباشند، مم  بھره  یب  درست

 بر و عمر کابوب  خالفت  موجود در زمان  یزگاریو پرھ  ورع  هیسبا از روح  بن للهعبدا
ر یز  را به س  رد عثمانک، عمل یزگاریپرھ  از فرھنگ  دفاع  ر نقابیرد و در زک  استفاده سوء

برد،  یم  رنج  بار آن از آثار تفرقه  یاسالم  ھنوز امت  هکور را ک  فتنه  برد و آن  سؤال
  سمانیر  به  ختنیبا آو  هکوجود دارند   لوح ساده  یمسلمانان  در ھر زمان  . البته ختیبرانگ

 شوند. یم  نیلع  طانیش  و گرفتار دام  نیمب  ضالل  ی، رھسپار واد زھد بارد و جاھالنه

﴿ ُ ۡخَرَج لَُهۡم ِعۡجٗ� َجَسٗدا �َّ
َ
ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم �َ�ُٰه ُموَ�ٰ فَنَِ�َ  ۥفَأ ْ َ�َٰذا  ﴾٨٨ُخَوارٞ َ�َقالُوا

 .]۸۸[طه: 
 »آورد  رونیب  داشت  ییصدا  هک  یا ر گوسالهکیپ  شان برای«طالھا   نیاز ا  یسامر » پس«

دارد. خوار:  یبرم  بانگ  زنده  گوساله  هک چنان  داشت یو آواز برم  بانگ  یسامر  : گوساله یعنی
  ر آنکیلذا در پ  داشت  یاریبس  مھارت  یرتراشکیپ  در فن  ی: سامر یقول  . به گاو است  بانگ

  از آن  یشد، آواز یم  داخل  آن  مکدر ش باد  چون  هکبود   قرار داده  ییھا شگاف  چنان  گوساله
با او   هک  یسانکو   یسامر » پس«  وجود نداشت  یاتیح  گوساله  ، در آن نیا بنابر  خاست یبر م
شما   یخدا  نیگفتند: ا«:  لیاسرائ  یبن  به  بودند، خطاب  ردهک  یھمراھ و  ار موافقتک  نیدر ا

را   راه ÷  ی: موس یعنی » است  ردهک  فراموش  پس«د یلذا او را بپرست » است یموس  یو خدا
گاھ  را از آنیز  ردهکدا نیرا پ  شیخدا  نیا  یو جا  ردهک  گم را   آن تا  است  رفته  پس  نداشته  یآ

  رد تا بهک  فراموش ÷  ی: موس است  نیا  یمعن  یقول ابد. بهیند و بکوجو  در طور جست
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بر   یسامر  ) به ی(نس ر دریا ضمی.  شماست  یاو و خدا  یخدا  گوساله  نیا  هکد یشما بگو
  هکرد ک  امر را فراموش  نیا ای اد برد،یخود را از   یقیپروردگار حق  ی: سامر یعنیگردد.  یم

 : لیذ  هیآ  لیدل  تواند خدا باشد، به ینم  گوساله

� َوَ� َ�ۡفٗعا﴿ �َّ يَرِۡجُع إَِ�ِۡهۡم قَۡوٗ� َوَ� َ�ۡملُِك لَُهۡم َ�ّٗ
َ
فََ� يََرۡوَن �

َ
 .]۸۹[طه:  ﴾٨٩أ

ورمغز در ک  گمراھان  آنا ی: آ یعنی »گرداند یرا بازنم  یسخن  شانیسو به  هکنند یب یمگر نم«
  چیھ  کو مال«دھد  ینم را  سخنشان  پاسخ  گوساله  آن  هکاند  ردهکر نکو تف  شهیامر اند  نیا

 ؟. خداست او  هکپندارند  یم  چگونه  پس » ستین  شان برای  یانیسود و ز

�بَآءِ َما قَۡد َسبََقۚ َوقَۡد َءاَ�يَۡ�ٰ ﴿
َ
نَّا ذِۡكٗر�َكَ�ٰلَِك َ�ُقصُّ َعلَۡيَك مِۡن أ ُ  .]۹۹[طه:  ﴾٩٩َك مِن �َّ

 : یعنی » نیاز ا  شیپ«  گوساله  پرستشگران  به  یعنی » آنان  به  ھارون  قتیو در حق«
  نیجز ا ! من  قوم  یا  هکبود   گفته«بازگردد؛   شانیسو از طور به ÷  یموس  هک از آن  شیپ
  سالهگو نیا  سبب  : شما به یعنی »دیا گرفتهقرار   مورد فتنه  گوساله  نیا  شما به  هک  ستین

  د پسیا شده  گمراه  حق  از راه  خاطر آن  د و بهیا قرارگرفته  شیآزما و مورد  افتاده  در فتنه
  جان یب  گوساله نه » است  رحمان  یپروردگار شما خدا  گمان یو ب«د ینکن  را پرستش  آن

در   یلذا از سامر أ خداوند  در عبادت »دیا باشریمرا پذ  د و فرمانینک  یرویمرا پ  پس«
 د.ینکن  یروی، پ گوساله  پرستش  به  یدستور و
 بود  نموده  را موعظه  آنان  وجه  نیوترکین  به ÷  ھارون  هکشود  یم  مالحظه  پس

 را او:یز

در   فتنه  به  گوساله  نیا  سبب  : ھمانا شما به هب  نام فتنتمإ: ( سخنش  نیرا با ا  اوال: آنان
گاه  ارشانک  د)؛ از بطالنیا افتاده  رد.ک  آ
: و ھمانا پروردگار شما  الرحمن  مکرب  نإ: (و  سخنش  نیرا با ا  ا: آنانیثان

 نمود.  دعوت أ للها  معرفت  یسو )؛ به است  رحمان  یخدا

  نبوت  معرفت  د)؛ بهینک  یرویپ  : از من یفاتبعون: ( سخنش  نیرا با ا  ثالثا: آنان
 فراخواند.

د)؛ ینک  اطاعت  من  : و از فرمان یمرأعوا يطأو(:  سخنش  نیرا با ا  رابعا: آنان
 دستور داد.  یالھ  نیو قوان  امکاد در برابر احیو انق  یرویپ  به

ٰ يَرِۡجَع إَِ�َۡنا ُموَ�ٰ ﴿ َح َعلَۡيهِ َ�ِٰكفَِ� َح�َّ َ�ۡ  .]۹۱[طه:  ﴾٩١قَالُواْ لَن �َّ
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 »بر بود  میمجاور خواھ  شهیھم« ÷  ھارون  در پاسخ  لیاسرائ  یبن  منحرفان »گفتند«
  ا او مارا در پرستشیآ  هک  مینگر یم  گاه آن »ما بازگردد  یسو به  یتا موس  گوساله  نیا«  پرستش

 . گرفت  نارهک  از آنان ÷  ھارون  هکبود   ھنگام  نیر؟ در ایا خیند ک ید مییتأ  آن

﴿ ْ ۡ�َتُهۡم َضلُّٓوا
َ
ۡمرِي ٩٢قَاَل َ�َٰ�ُٰروُن َما َمَنَعَك إِۡذ َر�

َ
َ�َعَصۡيَت أ

َ
�َّ تَتَّبَِعِن� أ

َ
[طه:  ﴾٩٣�

۹۲-۹۳[. 

بر  ÷  ھارون  برادرش  تا با سرزنش  و خواست  از طور بازگشت ÷  یموس  سرانجام
  یوقت ! ھارون  یا« ÷  یموس » گفت«ند: یرا برچ  انحراف  شود و بساط آن  رهیچ  اوضاع

  یرویپ  ازمن  هک  ز تو را بازداشتیچ  چه«  گوساله  با پرستش »شدند  آنھا گمراه  یدید

گاه  ردشانکعمل  نیو مرا از ا  یوندیپ  به  من  : به یعنی »؟ ینک   نیا  یا معنی؟  یگردان  آ
  گمراھان  نیا و با  یردکن  یرویپ  از من أ للهخاطر ا  به  شدن  نی: چرا در خشمگ است

را در   دستورم  : چگونه یعنی »؟ یردک  یچیسرپ  ا از فرمانمیآ«؟  یبر نخاست  مبارزه  به
اند،  برخاسته  مخالفت به  یو  نیبا د  هک  یسانک  به  ردنک  و پشت أ خدا  یبرا  یستادگیا

ادآور یاند؟  گرفته  ییخدا  به را  گوساله  هک  یدیگز  اقامت  یگروھ  انیو در م  یردک  خالف
: (در  هکبود   داده  فرمان  برادرش  طور، به  وهک  به  از رفتن  قبل ÷  یموس  هک  میشو یم
)  نکن  یرویپ  فسادگران  و از راه  نک  را اصالح  ار آنانکو   باش  من  نیقومم جانش  انیم
 ».۱۴۲/   اعراف«

  د از اھلیبا  هکر کاز من یو نھ  معروف  به در امر  است  اصل  نیا« د:یگو یم  یقرطب
  عمل  اگر به  ژهیند، بویگز یم  ر اقامتکمن  اھل  انیدر م  هک  یسکلذا   گرفت  نارهکر کمن

 ». است  آنان  مکح  او ھمچون  مکباشد، ح  یراض  آنان

� إِّ�ِ َخِشيُت ﴿ ٓ�ِ
ۡ
ُخۡذ بِلِۡحيَِ� َوَ� بَِرأ

ۡ
قَۡت َ�ۡ�َ بَِ�ٓ قَاَل يَۡبَنُؤمَّ َ� تَأ ن َ�ُقوَل فَرَّ

َ
أ

ٰٓءِيَل َولَۡم تَۡرقُۡب قَۡوِ�   .]۹۴[طه:  ﴾٩٤إِۡسَ�

  دل  هکردکر کمادر را ذ  سبب  نیا بداو مخصوص » پسر مادرم  یا« ÷  ھارون » گفت«
از   گونه نیا  با من  یعنی »را  سرم  ر و نهیمرا بگ  شیر  نه«را بر سر مھر آورد  ÷  یموس
خود   چپ با دست  ÷  یموس  هک  است  . نقل نکبرخورد ن  یگر و پرخاش  خشمسر 

و   خشم  زهیانگ  بود و به  را گرفته  یسر و  یمو  راستش  با دسترا و  ÷  ھارون  شیر
  انیب  به ÷  ھارون  د. سپسیشک یخود م  یسو به  او را ھمچنان أ خدا  در راه  رتیغ

  هک  دمیترس  از آن  من« : و گفت  پرداخت  پرستان  ا گوسالهب  دنیجنگ  در عدم  شیعذر خو
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  رونیب  انشانیاگر از م  هک  دمی: ترس یعنی » یا انداخته  تفرقه  لیاسرائ یبن  انی: م ییبگو
  رونیب  انشانیاگر از م رایشوند ز  ، متفرق بجنگم  ا اگر با آنانی،  نمک  شانکو تر  روم

  گرانیردند و دک یم  یرویپ  از من  ی، قطعا گروھ ردمک یم  مبارزه  آنان  هیا علی،  رفتم یم
  صورت  در آن  هک  داشتم  میب  ماندند لذا ازآن یم  یباق  گوساله  بر پرستش  یسامر  ھمراه

 . یا ساخته  ندهکپرا را  شان جمع  هک  یتو بود  نی: ا ییبگو  من  به
،  تن ھزار  جز دوازده  هکبود   ھزار تن ششصد  زمان  در آن  آنان  شمار ھمه  هکند یگو

  را نگاه  سخنم«  ییبگو  هک  دمیز ترسین »و«آوردند   یرو  گوساله  پرستش  به  ھمه  هیبق
  . و آن ینداشت  را پاس  حتمیو نص  یردکن  آنھا عمل  درباره  سفارشم  : به یعنی » ینداشت

ۡصلِحۡ  ۡخلُۡفِ� ٱ﴿ بود: علیھماالسالم  ھارون  به  یموس  سفارش  نیا
َ
[األعراف:  ﴾ِ� قَۡوِ� َوأ

  یسو به  ھارون  . ھمچنان»کن  را اصالح  و کار آنان  باش  نمیجانش  من  قوم  انیدر م« ]۱۴۲
  ناتوان مرا  قوم  نی: (ا سخنش  نیافگند، با ا  شیپ  یگریعذر د علیھماالسالم  یموس

 ».۱۵۰  اعراف/«شند) کمرا ب  هکبود   نمانده  یزیافتند و چی

 .]۹۵[طه:  ﴾٩٥قَاَل َ�َما َخۡطُبَك َ�َٰ�ِٰمرِيُّ ﴿
 ؟. ار واداشتک  نیا  ز تو را بهیچ  و چه »بود؟  منظور تو چه ! یسامر  ی: ا گفت  یموس«

ْ بِهِ ﴿ وا ثَرِ  ۦقَاَل بَُ�ُۡت بَِما لَۡم َ�ۡبُ�ُ
َ
َ�َنَبۡذُ�َها َوَ�َ�ٰلَِك  لرَُّسولِ ٱَ�َقَبۡضُت َ�ۡبَضٗة ّمِۡن �

لَۡت ِ� َ�ۡفِ�   .]۹۶[طه:  ﴾٩٦َسوَّ
مراد او  : یقول  به »نا نشدندیب  آن  به  گرانید  هک  نا شدمیب  یزیچ  به  من«  یسامر » گفت«

  افگنده  نیچن  رشیدر ضم  د پسید  یاو را سوار بر اسب  هکبود  ÷  لیجبرئ  تیرؤ  ھمان
و  ÷  لیجبرئ  یرپایز  ک؛ خا است  یرد. گفتنیبرگ  یکخا  مشت  یو  اسب  یاز رد پا  هکشد 

:  گفت  یسامر  هک شود چنان یم  جماد زنده  آن  هک نیافتد مگر ا ینم  یجماد  چیبر ھ  اسبش
ر کیرا در پ  و آن  برداشتم« ÷  لیجبرئ  یعنی »خدا  فرستاده  یاز رد پا  کخا  یمشت  پس«

و «  بودم  راستهیو پ  ختهیر  گوساله  قالب  به  گداخته از زر  هک  یرکیپ  در ھمان  یعنی » افگندم
  امر نه  نیدر ا  پس  انداخت  بیفر  دام  نیا  و مرا به » اراستیب  من  شیرا پ  وصف  نیھم  من  نفس
بود و   نفسم  یھا یدھ  شیفقط از آرا  نیا  هکبل  یا عقلی  ینقل  یبرھان ، نه داشتم  یالھ  یالھام
 . و ندامت  توبه  ، نه است  اشتباه  به  یو  یاز سو  یاعتراف  یسامر  سخن  نی. ا بس

 ما  هید فقید سیگو یم  دند: چهیپرس /  یر طرطرشکابوب  از امام« د:یگو یم  یقرطب
  از آنان  یبرخ  نند و سپسک یم  ر اجتماعکذ  یبرا  هک  هیاز صوف  یگروھ  درباره
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  گاه افتند آن یم  نیبر زم  ھوش یب  هک پردازند تا آن یو وجد م  رقص  ستند و بهیا یم
  پاسخ در  ؟ امام ز استیجا  و حضور با آنان  یا ھمراھیخورند، آ یو م  ردهک  آماده  یزیچ

  و ضاللت  وجھالت  ، بطالت هیصوف  گروه  نیا  ند؛ مذھبک  بر تو رحم أل  ی: خدا گفت
و   . اما از رقص ستین ص  یو  رسول  و سنت أ خدا  تابکجز   یزیچ  و اسالم  است

  شان برای  چون  هکبودند   یسامر  ارانی د آوردند،یرا پد  آن  هک  یسانک  نیوجد بشنو: اول
  نیا  پرداختند پس  رقص  به  یگرداگرد و ستادند وی، ا برآور ساخت  بانگ  یا گوساله

  رسول  چون  هک  یا مگر نخوانده ... است  گوساله  فار و پرستشگرانک  نییو آ  نیاز د  رقص
  بود، از بس  ساخته  انیآش  شانیبر سرھا  پرنده  ییگو ، نشست یم  با اصحابش ص خدا

را   نانیتا ا  است  الزم  بانشیو نا  داشتند؟ لذا بر سلطان  ادب و  ینیو وقار و سنگ  وتکس
  مانیا  و روز آخرت أ خدا  به  هک  یسک  یبازدارند و برا  رآنیغ از حضور در مساجد و

ند، کمدد   شان را بر باطل  ابد و آنانیحضور   شان در مجالس  با آنان  هک  ستیدارد، روا ن
از   شانیر ایو غ  حنبل  و احمدبن  یو شافع  فهیو ابوحن  کمال  مذھب  است  نیا

  .١» نیمسلم  ائمه

ن َ�ُقوَل َ� مَِساَسۖ �نَّ لََك َموِۡعٗدا لَّن ُ�ۡلََفهُ  ۡ�ََيٰوةِ ٱفَإِنَّ لََك ِ�  ۡذَهۡب ٱقَاَل فَ ﴿
َ
 نُظرۡ ٱوَ  ۥۖ أ

ِيٱإَِ�ٰٓ إَِ�ٰهَِك  َُحّرَِ�نَّهُ  �َّ  .]۹۷[طه:  ﴾٩٧�َۡسًفا ۡ�َمِّ ٱِ�  ۥُ�مَّ َ�َنِسَفنَّهُ  ۥَظلَۡت َعلَيۡهِ َ�كِٗفاۖ �َّ

  نهیھرآ« رو از نزد ما  رونیما و ب  انیاز م »برو  پس«  یسامر  به ÷  یموس » گفت«

  تو به  هک گونه  : ھمان یعنی »دینزن  دست  من  : به ییبگو  هکباشد   نیا  یتو از زندگ  بھره
  بکمو  یپ کبر خا  یعنیز نبود ـ یجا  تیبرا  آن  به  زدن دست  هک  یزد  دست  یزیچ

  شود و نه  کینزد زند و  تو دست  به  یسک  نه  هک  است  نیتو ا  یسزا  نونکا  ـ پس  لیجبرئ
  هکھرکس   به  یسامر  هکند ی. گو یشو یم  کیو نزد  یزن یم  دست  یسک  به  تو ھم

از   یسامر  هکرد کامر  ÷  یموس ! ی. آر گرفت ی) م (سھم  دو را تب شد، ھر یم  کینزد
  یو  به  زند، نهیدرآم  یبا و  نه  هکدستور داد   لیاسرائ یبن  د شود و بهیتبع  قومش  انیم

  گمان یو ب«ا یدن  نیدر ا  یو  یبرا  ییجزا  مثابه ند؛ بهیگو  سخن  یبا و  شوند و نه  کینزد

را   وعده  آن أ : ھرگز خداوند یعنی »نشود  با تو خالف  در آن  هک  گر استید  یتو را موعد
  وستهیپ  هکمعبود خود   یسو به  کنیو ا«  است  امتیق روز  ند و آنک ینم  تو خالف  در حق

                                           
 .۲۳۸ـ۲۳۷/۱۱:  قرطبی -١
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  البته  هکبنگر، «دار یبند و پایپا  آن  پرستش و بر » یبود  فکمعت  در خدمتش
  سوھان  لهیوس  و به  میوبک ی: او را م است  نیا  یمعن  یقول . به آتش  به » مشیسوزان یم

ستر کخا  یعنی » یندنکپرا،  مینک یم  ندهکا پرایدر را در  آن  سپس«  مینک یم  اش ذره ذره
 ببرد و نابود سازد.  نیب از  کرا پا تا باد آن  میافشان یا میرا در در  گوساله

َمآ إَِ�ُٰهُ�ُم ﴿ ُ ٱإِ�َّ ِيٱ �َّ ٍء ِعۡلٗما �َّ  .]۹۸[طه:  ﴾٩٨َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ وَِسَع ُ�َّ َ�ۡ
  نیا  نه » ستیجز او ن  یبرحقمعبود   چیھ  هک  است  ییخدا  معبود شما تنھا آن«

  یز از رویھرچ  به«افگند   در فتنه  آن  لهیوس  شما را به  یسامر  هک  یا گوساله
  . پس است  بر گرفته ز را دریچ ھمه  یتعال  حق  علم  یعنی » است ردهک  احاطه  دانش

.  است  پرستش  ستهیتنھا او شا  کش یباشد، ب  داشته  یگاھیو جا  شأن  نیچن ھرکس 
 بود؟!  جا رفتهک  تانیھا د، عقلیگرفت  پرستش  را به  گوساله  یوقت ! خردان یب  یا

 دیتوح  سوی بهرا   داد و قومش  انیپا  یسامر  فتنه  به ÷  یموس  هکبود   سان نیبد
 برگرداند.

�بَآءِ َما قَۡد َسبََقۚ َوقَۡد ﴿
َ
نَّا ذِۡكٗر�َكَ�ٰلَِك َ�ُقصُّ َعلَۡيَك مِۡن أ ُ  .]۹۹[طه:  ﴾٩٩َءاَ�يَۡ�َٰك مِن �َّ

را  ÷  یموس داستان   هک چنان !ص محمد  ی: ا یعنی » مینک یم  تیاکبر تو ح  گونه نیا«
از  » است  گذشته  از اخبار آنچه«:  مینک یم  تیاکبر تو ح  گونه  نی، ھم میردک  تیاکبر تو ح
  دھنده  یو تسل  جان  بخش اخبار، آرام  نیاتا   نیشیپ  یھا و رخدادھا در امت  حوادث

»  میا داده  یرکخود ذ  تو از جانب  ا بهو مسلم«باشد   ات ییو راستگو  صدق  لیاطر و دلخ

 † اینباز ا  کی چیھ  به  ھمانند آن  یتابک  هک  است  میرک  نجا: قرآنیر در اکمراد از ذ
 . است  نشده  داده

ۡعَرَض َ�ۡنُه ﴿
َ
ۡن أ  .]۱۰۰[طه:  ﴾١٠٠وِۡزًرا لۡقَِ�َٰمةِ ٱَ�ِۡمُل يَۡوَم  ۥفَإِنَّهُ مَّ

  در آن  آنچه  و به  اوردهین  مانیا  آن  لذا به »برتابد  یرو«  از قرآن  یعنی » از آن  سکھر «
  سبب روز به او در آن  یعنی »دارد یرا بر م  یبار  امتیاو در روز ق  پس«ند کن  عمل  است

 شد.ک یم  را بر دوش  نیسنگ  یو مجازات  بزرگ  یخود، گناھ  یروگردان  نیا

 .]۱۰۱[طه:  ﴾١٠١ِ�ۡٗ�  لۡقَِ�َٰمةِ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيهِ� وََسآَء لَُهۡم يَۡوَم ﴿
بار   آن » است یبدبار  ھستند و چه  جاودانه«  است  دوزخ  آتش  هک  مجازات » در آن«
در روز   شان بزرگ  گناه  نی: ا یعنی » داشتخواھند   امتیروز ق  هک  شان برای«  نیسنگ

 . است  شان برای  یسربار بد  چه  امتیق



 تفسیر انوار القرآن  ٦٢٢

� ٱيَۡوَم يُنَفُخ ِ� ﴿ ورِ  .]۱۰۲[طه:  ﴾١٠٢يَۡوَم�ِٖذ ُزۡرٗقا لُۡمۡجرِمِ�َ ٱَوَ�ُۡ�ُ  لصُّ
  ز استیرستاخ  نفخه  یعنی،  دوم  مراد نفخه »شود یم  دهیدر صور دم  هک  یروز«

  بودچشمکرا   روز مجرمان  و در آن«شوند  یحشر م  محاسبه  یبرا  بعد از آن  مردم  هک

  برآنان أ خداوند  هک  یگناھان  سبب  به  هکاند  یارانک و گنه  انکمراد: مشر » میزیانگ یبرم
  یاھیس رایز  میزیانگ یبرم  را تشنه  : آنان یعنیشوند.  یم  ، مؤاخذه است  دهیامرزین

  یبودکمراد   هکدارد   احتمال  د. ھمچنانیگرا یم  یبودک  به  یبراثر تشنگ  شانیھا چشم
و   حسرت ، یمانی، پش خشم  در اثر شدت  شان چشمان  و از جمله  شانیھا بدن

 باشد.  شانیگرانبار

﴿� ِۡثُتۡم إِ�َّ َعۡ�ٗ  .]۱۰۳[طه:  ﴾١٠٣َ�َتَ�َٰفُتوَن بَۡيَنُهۡم إِن �َّ
 گرید کی  به  یو آرام  یآھستگ  به  یعنی »ندیگو یخود م  انیدر م  یطور پنھان  به«

فشار   بر اثر شدت  یعنی»  شب  جز ده«ا یدر دن »دیا ردهکن  شما درنگ«ند: یگو یم
  شان یا در قبرھایا یرا در دن  شان اقامت  قرار دارند، مدت  در آن  هک  یا یوسخت

 پندارند. یم  وتاهک اریبس

ۡعلَُم ﴿
َ
ُۡن أ ِۡثُتۡم إِ�َّ يَۡوٗما�َّ ۡمَثلُُهۡم َطرِ�َقًة إِن �َّ

َ
 .]۱۰۴[طه:  ﴾١٠٤بَِما َ�ُقولُوَن إِۡذ َ�ُقوُل أ

  کین  هک  گاه آن  میداناتر«  ییرازگو  درحال  شیخو  انیدر م »ندیگو یم  آنچه  ما به«
در  آنھا  نیاملترک،  گفتن  آنھا در سخن  نیتر عادل  یعنی:  قهیطر  امثلھم » آنان  نیتر روش

در  »دیا ردهکن  د: درنگیگو یم«  آنھا در نزدشان  نیتر نییآ  کیو ن  نیو خرد و داناتر  یرأ
گاه  به  سخن  نیا  دادن نسبت »روز  کیجز «ا یدن   است  آن  یبرا  نشانیتر افتهیرھ و  نیتر آ
  به  سخن  نیا  هک نیا  ، نه است تر نندهک داللت  و ھراسشان  ھول  او بر شدت  سخن  هک

 تر باشد.کینزد  یو راست  صدق

َبالِ ٱلُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿  .]۱۰۵[طه:  ﴾١٠٥َ�ُقۡل يَنِسُفَها َرّ�ِ �َۡسٗفا ۡ�ِ
پرسند  یم  امتیآنھا در روز ق  و وضع  : از حال یعنی »پرسند یھا م وهک  و از تو درباره«

در  »آنھا را  پروردگارم بگو:«روند؟  یم  نیا از بیمانند،  یم  یھا باق وهکروز   ا در آنی: آ هک
  آنھا، به  ا منفجرساختنی ، شهیآنھا از ر  ندنکبا بر » یندنکپرا  ند بهک یز میز ریر«  امتیق

 گردد.  شانیو پر  آنھا در ھوا پخش  ز ذراتیزریر  هک  یا گونه

 .]۱۰۶[طه:  ﴾١٠٦َ�َيَذرَُها قَاٗ�ا َصۡفَصٗفا﴿
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ند. ک یم  لیھموار تبد  یدانیم  وھھا را بهک  یعنی »گذارد یھموار م  یدانیآنھا را م  پس«
، رھا  داشته بر آنھا قرار  هک  ییوھھاک  بردن انیم و از  ندنکآنھا را بعد از پرا  ا مواضعی
 بنا. یوب  اهیگ ی، ب ھموار، صاف  است  ینی: زم گذارد. قاع یند و فرومک یم

ۡمٗتا�َّ تََرٰى ﴿
َ
 .]۱۰۷[طه:  ﴾١٠٧�ِيَها ِعوَٗجا َوَ�ٓ أ

  یفرودآمدگ و  بینش  یمعن : به عوج » ییبلند  چیھ  و نه  ینیب یم  یفرود  چیھ  در آن  نه«
؛ مانند  است  یبلند  انک: ھر فراز و م ھا و مانند آنھا. امت یواد  ؛ چون است  نیزم  یرو
 . کوچک  یھا ھا و پشته تل

اِ�َ ٱيَۡوَم�ِٖذ يَتَّبُِعوَن ﴿ ۡصَواُت ٱوََخَشَعِت  ۥۖ َ� ِعَوَج َ�ُ  �َّ
َ
لِلرَّ� فََ� �َۡسَمُع إِ�َّ  ۡ�

 .]۱۰۸[طه:  ﴾١٠٨َهۡمٗسا

 أ خدا  یاز مناد  مردم  یعنی »نندک یم  یرویپ  یاز داع  روز، ھمه  در آن«
دھد:  یندا در م  نیاو چن نند وک یم  یرویپ  است ÷  لیاسراف  هکمحشر   یسو به
اگر آنھا   د. البتهیبشتاب  رحمان  یخدا  شگاهیدر پ  قرارگرفتن  گسترده  دشت پھن  یسو به
بود و   بخش نجات  شان برای  نیگفتند، ا یم  اجابت  کیز لبیا نیدر دن أل  یخدا  یمناد به

  شان برای  یسود  چیھ  هکردند ک ینم  یرویپ  یدر محشر درحال  یاز مناد  صورت  در آن
ز از یگر  یبرا  یراھ  چی: ھ یعنی » ستین  یرویپ  از آن  یا یجک  چیھ«  داشت یدربر نم

و   شده  منحرف او  یرویاز پ  هکرا ندارد   ییتوانا  نیا  سک  چیو ھ  ستین  یمناد  آن  یرویپ
  و صداھا ھمه«نند ک یم  تکاو حر  یسو به  شتابان  ھمه  هکرد بلیگ  شیگر در پید  یراھ

  رحمان  یخدا  و خوف  تیخش صداھا از  ھمه  یعنی »گردد یم  خاشع  رحمان  یخدا  یبرا
  آھسته  ییو جز صدا«گردد  یم  او، خاموش  سخن  به  سپردن  منظور گوش  و به

 . است  نندگانک  تکحر  یپا  یا صدای،  و نرم  آھسته  ی: صدا ھمس » یشنو ینم

َ�َٰعةُ ٱيَۡوَم�ِٖذ �َّ تَنَفُع ﴿ ذَِن َ�ُ  لشَّ
َ
 .]۱۰۹[طه:  ﴾١٠٩قَۡوٗ�  ۥَورَِ�َ َ�ُ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱإِ�َّ َمۡن أ

 هکھرکس  ، یشفاعتگر  چیاز ھ  یسک  یبرا »سود نبخشد  روز شفاعت  در آن«
  شفاعت: مگر  یعنی » است  داده  او را اذن  رحمان  یخدا  هک  یسک  یمگر برا«باشد  

گفتار پسند   یو او را از رو«  است  داده  شفاعت  او اذن  به  رحمان  یخدا  هک  یسک

 . در است  داده ، شفاعتگر را مورد پسند قرار سخن  خاطر آن : به یعنی » است ردهک
 فرمودند: ص خدا  رسول  هک  است  آمده  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیحد

بر  و  افتم یدر م  سجده  او به  یو برا  میآ یم  رحمان  یخدا  عرش ریدر ز  امتیروز ق«
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 آنھا را  توانم ینم  نونکا  هکشود  یم  داده  یشگرف  محامد و اوصاف  چنان  من
 یباق  سجده  بخواھد در حال  هک  ھر مقدار از زمان  مرا به أ خداوند  پس  برشمارم

سخنت   هکبگو؛   را بردار و سخن  رتس محمد!  ید: ایفرما یم  گذارد، سپس یم 
ن یمع یحد  میبرا  شود. پس یم  رفتهیپذ  شفاعتت  هک؛  نک  شود و شفاعت یم  دهیشن 
قرار دارند، وارد   محدوده  نیدر ا  هکرا   یسانک  گاه شود آن یمقرر م  در شفاعت 

 از ص  حضرت  د: آنیگو یم  یراو».  دمگر یمجددا بازم  ، سپس نمک یم  بھشت
 یبرا  شفاعت  اجازه  سبکمنظور   به  مجدد خود از بھشت  چھاربار بازگشتن

 گفتند.  ، سخن یشتریب  یھا جماعت 

يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡم َوَ� ُ�ِيُطوَن بِهِ ﴿
َ
 .]۱۱۰[طه:  ﴾١١٠ِعۡلٗما ۦَ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �

امر  از » است  از آنان  را پس  آنچهو «  امتیاز امر ق » است  انیآدم  یرو  شیرا پ  آنچه«
  ذات  به  نه  آنان  یدانشھا  یعنی »ندارند  یعمل  او احاطه  به  آنان  هک آن  داند، حال یم«ا یدن

 . یو  معلومات  به  و نه  صفات  به  دارد، نه  احاطه  یتعال  حق

 .]۱۱۱[طه:  ﴾١١١َوقَۡد َخاَب َمۡن َ�ََل ُظلۡٗما ۡلَقيُّوِم� ٱلِۡلَ�ِّ  لۡوُُجوهُ ٱ۞وََ�َنِت ﴿
  چه ھر  یو فروتن  ذلت  ھا به : چھره یعنی »نندک یم  خضوع  ومیق  یح  یھا برا و چھره«
 دینرس  مطلب به  گمان یو ب«نند ک یم  یو فروتن  خضوع  ندهیو پا  زنده  یخدا  آن  ی، برا تمام

را بر   از بار ستم  یزیچ  هکھرکس  ار شدکانی: ز یعنی » داشت  را بر دوش  یبار ظلمھرکس 
را بر   یکبار شرھرکس  ار شدکانیز : یعنی.  است  ک، شر : مراد از ظلم یقول  . به داشت  دوش

  يوم  ظلمات  الظلم  نفإ،  والظلم  يا�مإ« : است  آمده  فیشر  ثی. در حد گرفت  دوش

ۡكَ ٱإِنَّ  ﴿ : يقول  تعايل  اهللا  نفإ،  مرشك  وهو به  اهللا  ليق  من  ةاخليب  لك  ة، واخليب ةالقيام  لّ�ِ
و   است  امتیروز ق  یھا یکیتار را ظلم ید زیزیبپرھ  از ظلم ! ھان« .]۱۳[لقمان:  ﴾لَُظۡلٌم َعِظيمٞ 

  یو  به  کند که یم  مالقات  یخدا را درحال که   است  یکس  آن  یـ برا  ینامراد  ـ ھمه  ینامراد

  .»است  بزرگ  بس  یظلم  شرك  گمان یب د:یفرما یم را خداوند متعالیز  است  مشرك

ٰلَِ�ِٰت ٱَوَمن َ�ۡعَمۡل ِمَن ﴿  .]۱۱۲[طه:  ﴾١١٢َوُهَو ُمۡؤِمٞن فََ� َ�َاُف ُظۡلٗما َوَ� َهۡضٗما ل�َّ
ر یخ  یارھاکو   و طاعات  عبادات  دادن  انجام  چون »ندک  ستهیشا  یارھاکھرکس  و«

  هک نیا از  یعنی »ترسد یم  یاز ستم  نه  پس« أ خداوند  به »باشد  مؤمن  هک  یدرحال«
و   از حق  استنک:  ھضم » یاز ھضم  و نه«ترسد  یرد، نمیگ قرار  مورد مجازات  گناه یب

 . است  حسنات  پاداش
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 ندارد.  یارزشقدر و   چی، ھ مانیا  بدون  ستهیشا  عمل  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا

ۡ�َنا �ِيهِ ِمَن ﴿ ا َوَ�َّ نَزۡلَ�ُٰه قُۡرَءانًا َعَر�ِّيٗ
َ
ۡو ُ�ِۡدُث لَُهۡم  لۡوَِ�يدِ ٱَوَ�َ�ٰلَِك أ

َ
لََعلَُّهۡم َ�تَُّقوَن أ

 .]۱۱۳[طه:  ﴾١١٣ذِۡكٗر�
  را به : آن یعنی » میردک  نازل  یعرب  یقرآن  صورت  به«را   قرآن  یعنی »را  آن  گونه  نیو ا«
  به  یزبان رایرا بفھمند ز  آن  تا ھمه  میردک  ، نازل زبانھاست  نیتر حیفص  هک  یعرب  زبان

در   یعنی » میآورد دیوع  گونه گونه  و در آن«وجود ندارد   یعرب  زبان  یو روشن  فصاحت
ا ی.  مید آنھا آوردیتھد و  ترساندن  یھا را برا یدھ میاز ھشدارھا و ب  یگون گونه  انواع  قرآن

  شیتقوا درپ  هکتا باشد «  میردکرارکت  مختلف  یروشھا  د را بهیوع  از انواع  یبعض  در آن

از   ردهکپروا  أل  یاز خدا  بندگان  هک  است  آن  یبرا  قرآن  یرار ھشدارھاکت  یعنی »رندیگ
ا ی:  یعنی »اوردیب  یپند  آنان  یا برای«نند کحذر   یو  زند و از مجازاتیبپرھ  یو  یمعاص

  نیا  یمعن  یقول د آورد. بهیپد  یپند و عبرت  ھایشان دلدر  قرآن  یھا و ھشدارھا موعظه
 ند.کجاد یا  یزھد و ورع  ھایشان دلدر   ا قرآنی:  است

ُ ٱَ�َتَ�َٰ� ﴿ ۗ ٱ لَۡملُِك ٱ �َّ ِ  ۡ�َقُّ ن ُ�ۡقَ�ٰٓ إَِ�َۡك وَۡحُيهُ  ۡلُقۡرَءانِ ٱَوَ� َ�ۡعَجۡل ب
َ
َوقُل  ۥۖ ِمن َ�ۡبِل أ

 .]۱۱۴[طه:  ﴾١١٤رَّّبِ زِۡدِ� ِعلۡٗما
  ملحدان از الحاد  سبحان  یخدا  یعنی » است  بلند مرتبه  برحق  یخدا، فرمانروا  پس«

  هک  است  یبر حق  یرا او فرمانروایز  ند، برتر استیگو یم  یو  در وصف  انکمشر  و از آنچه
  اوست  دست به  ھمه  وعقاب  ؛ ثواب و از جمله  آنھاست  انیدر م  و آنچه  نیآسمانھا و زم

 ». نکن  شود، شتاب  رسانده  انجام  بر تو به  آن  یوح  هک از آن  شیپ  قرآن  و در خواندن«

  به  هک  یفراوان  اقیاز اشت ص  رمکا  : رسول است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
و   ردهک  آورد، شتاب یم  یوح ÷  لیجبرئ  هک  یداشتند، ھنگام  یالھ  شده  نازل  یوح

  شانیبر ا  لحظه  در آن  هک  یاتیآ  خواندن  شود، به  فارغ  یاو از وح  هک از آن شیپ
رد. ک  یار نھک  نیرا از ا  شانیا  متعال  یخدا  ردند پسک یم  بود، مبادرت  نزول  درحال

لَِسانََك ِ�َۡعَجَل  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿:  امتیق  در سوره  یتعال  حق  فرموده  است  هیآ  نیا رینظ
. »یورز  شتاب  آن  تا به  نده  خود را حرکت  زبان  قرآن  خواندن  به« .]۱۶[القیامة:  ﴾١٦ۦٓ بِهِ 
بر تو   آن  هیو توج  لیتأو  انیب  هک از آن  قبل  مردم  را به  ی: وح است  نیا  یمعن  یقول به

  درخواست : از پروردگارت  یعنی » یفزایب  بر دانشم و بگو: پروردگارا!«  نکن  د، اعالمیآ فرود
دعا   نیچن ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثید. در حدیفزایب  بر دانشت  هک  نک
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  لك  يلع  هللا ا واحلمدعلم  ، وزد� ما ينفع�  وعلم�  بما علمت�  �أنفع  ا�«ردند: ک یم
مند  ، بھره یا آموخته  من  به  ا! مرا ازآنچهیبار خدا« .»انلار  أهل  حال  من  وأعوذ بااهللا  حال

در ھر   شیو ستا  یفزایب  و بر دانشم  اموزانیب من   به  است  من  یمند بھره  هیرا ما  ، آنچه گردان

 .» دوزخ  اھل  از حال  برم یم  پناه أل خداوند  و به  خداوند است  از آن  حال
بخواھد  أ خدا  هک  یا هیـ تا ھر پا  آن  هیعال  مدارج  مودنیو پ  علم  لیتحص  به  مهیرک  هیآ

  است  پرگستره  چنان  علم  یایو در  ھاست مرتبه  نی، بلندتر علم  را مرتبهیند زک یم  بیـ ترغ
 أل  یخدا« د:یگو یم از علما  نقل  به  یتواند درنوردد. نسف یرا نم  آن  یانسان  چیھ  هک
 ». علم  جز در طلب نداد،  فرمان  یطلب  افزون  به  یزیچ  چیرا در ھ  امبرشیپ

 .]۱۱۵[طه:  ﴾١١٥َعۡزٗما ۥَولََقۡد َعِهۡدنَآ إَِ�ٰٓ َءاَدَم ِمن َ�ۡبُل فَنَِ�َ َولَۡم َ�ِۡد َ�ُ ﴿

 از  شیپ ÷  آدم  به  یعنی » میفرستاد  مکح  آدم  یسو به  نیاز ا  شیپ  نیقی و به«
نخورد   نیمع  درخت  از آن  هک  میردک  امر و سفارش  یو  به  فرزندان  دنیبخش

  میبود  ردهکصادر   مکح  یو  به  آن  در باره  هکرا   یعھد  به  عمل »ردک  فراموش  یول«
و « خورد  نیمع  درخت  آن بود لذا از  شده  گرفته  مانیپ  از او در مورد آن  هکرا   وآنچه

  انجام بر  شدن  ، مصمم نفس  ساختن : متعھد در لغت  عزم»  میافتیاستوار ن  یاو عزم  یبرا
  هکامر  نیا  خود را به ÷  آدم  . البته است  یباورھا در ھر امر  گذاشتن اجرا و به  یارک

بود اما   تعھد سپرده  بدانبود و   دهیگردان  و مصمم  نخورد، ملزم  نیمع  درخت  از آن
شد   نندهکوش  سست  و عزمش  و منفعل  نرم  عتشیرد، طبک  را وسوسه  یو  طانیش  چون

  ییبایکش  درخت  آن  وهیم  از نخوردن  لذا نتوانست  گشت  یر ویدامنگ  یبشر  و ضعف
  یاستوار  عزم  یو دارا  ، مصمم شیبا امر خو  را در مخالفت  : آدم است  نیا  یا معنیند. ک
 بود.  انیو نس  یفراموش  یاز رو  یار وک  نیا  هکبل  میافتین

ْ ٱ�ۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ ﴿ َ�ٰ  ۡسُجُدوا
َ
ٓ إِبۡلِيَس �  .]۱۱۶[طه:  ﴾١١٦�َدَم فََسَجُدٓواْ إِ�َّ

سر   هک  سیابلبجز   د پسینک  سجده  آدم  ی: برا میگفت  فرشتگان  به  هکرا   یھنگام  نکاد یو «
 . گذشت »۳۴/  بقره»  در سوره  مهیرک  هیآ  نیر ایر نظیتفس »ردندک  سجده  باز زد، ھمه

ـَٔاَدُم إِنَّ َ�َٰذا َعُدّوٞ لََّك َولَِزوِۡجَك فََ� ُ�ۡرَِجنَُّكَما ِمَن ﴿  ﴾١١٧فَتَۡشَ�ٰٓ  ۡ�َنَّةِ ٱَ�ُقۡلَنا َ�ٰٓ
 .]۱۱۷[طه: 
 » است  یدشمن  تو و ھمسرت  یبرا  سیابل  نی، ا قتیدرحق ! آدم  ی: ا میگفت  پس«

زنھار تا شما را از   پس«شد   معترف  فضلتان  به  رد و نهک  سجده  تیبرا  را نهیز  کخطرنا
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  ز بسانیچ  ھمه  نیدر زم  هکچرا   نیدر زم » یافت  در رنج  گاه آن  هکند کن  رونیب  بھشت
  اسباب  آوردن  دست به ارکدر   هک  یندار  از آن  یریگز  نیو تو در زم  ستین  آماده  بھشت
در   یبخر  جان  را به  یرنج  ھرگونه ، رهیو غ  یی، بنا ی، دامدار یشاورزک؛ مانند  یزندگان

.  است  فراھم  و زحمت  رنج یز بیچ  ھمه و آنجا  ستیخبرھا ن  نیاز ا  در بھشت  هک یحال
از   ، نه گفت  سخن  و مشقت  در رنج ÷  آدم  افتادنفقط از   یتعال  حق  هک نیا  لیدل

باشد و  یم  بر زنش  و انفاق  یزندگ  نهیھز  نیتأم  مرد مسئول  هک  است  نی؛ ا ھمسرش
 د.یشتر بنمایب  د تالشیبا  هک  اوست

�َّ َ�ُوَع �ِيَها َوَ� َ�ۡعَرىٰ ﴿
َ
 .]۱۱۸[طه:  ﴾١١٨إِنَّ لََك �

  نه و  یشو یم  گرسنه  در آن  نه  هک  ھست«از یامت » نیا  بھشتتو در   یبرا  قتیدر حق«
و از  دیھا مستف یمند ھا و بھرهیبرخوردار  از انواع  : تو در بھشت یعنی » یمان یم  برھنه
آرا ـ  و تن فاخر  یھا یدنیو گوارا و پوش  بخش  لذت  یھا یخوردن  ـ چونھا  نعمت  انواع

 . یگرد یم  متنعم

نََّك ﴿
َ
 .]۱۱۹[طه:  ﴾١١٩َ� َ�ۡظَمُؤاْ �ِيَها َوَ� تَۡضَ�ٰ  َو�

 و  یتشنگ  هک چنان » آفتاب  گرمازده  و نه  یگرد یم  تشنه  در آنجا نه  هک نیا  و ھم«
  یاثر  چیھا ھ یبخت رهیت  نیاز ا  دھد لذا در بھشت یرا آزار م  نیزم  نانک، سا یگرمازدگ

  ردنک  رابیس ر وی: س به  ا منوط استیدن  یھا یبخت رنجھا و نگون  . و اساس ستین
 . نکمس  و مسأله  تن  ، پوشاندن مکش

ۡيَ�ٰنُ ٱفَوَۡسوََس إَِ�ۡهِ ﴿ ٰ َشَجَرةِ  لشَّ ُدلَُّك َ�َ
َ
ـَٔاَدُم َهۡل أ  ﴾١٢٠َوُمۡلٖك �َّ َ�ۡبَ�ٰ  ۡ�ُۡ�ِ ٱقَاَل َ�ٰٓ

 .]۱۲۰[طه: 
  یپنھان  گونه و حوا به  با آدم  طانیش:  یعنی » انداخت  وسوسه  یو  یسو به  طانیش  پس«

  هک  ی: درخت یعنی»  یجاودانگ  درخت  ا تو را بهیآ ! آدم  ی: ا گفت«وگو شد و  وارد گفت
رسد؛  ینم  انیپا و به »شود ینم  لیزا  هک  یکبر مل«رد و یم یبخورد، اصال نم  از آنھرکس 

نبود تا   شیب  یدروغ ـ  اللعنه  هيعلـ   سیابل  یاز سو  سخن  نیا  البته» ؟ نمک  ییراھنما«
 شاند.کب  سبحان  یخدا  تیمعص  یسو ، به نرم و نرم  کاند  کدو را اند آن

  شیو گرا  یجاودانگ  به  شیگرا  یعنی؛  شیدو گرا  نیا  هک  ر استکذ  انیشا
 از آنھا در  طانیش  هک  بشر است  عتیدار در طب  شهیو ر  قیعم  شی، دو گرا ییفرمانروا به
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  بھره  شیدو گرا  نیاز ھم  شهیرد و او ھمک  یبردار بھره  و حوا در بھشت  آدم  وسوسه
 دور گرداند.  یو  تابکو   یالھ  امیرا از پ  برد تا انسان یم

َ�َ� ِمۡنَها َ�َبَدۡت لَُهَما َسۡو�ُ�ُهَما َوَطفَِقا َ�ِۡصَفاِن َعلَۡيِهَما ِمن َوَرِق ﴿
َ
� ٱفَأ  ۡ�َنَّةِ

 .]۱۲۱[طه:  ﴾١٢١َ�َغَوىٰ  ۥوََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َّهُ 
 »شد  انینما  شانیھا شرمگاه  بر آنان  خوردند پس  درخت  از آن«و حوا   آدم » گاه آن«
  دنیچسبان ردند بهک  و شروع«  گذشت»  اعراف«  در سوره  و مابعد آن  هیآ  نیر ایر نظیتفس

  زدند تا عورت یم  وصله  ھم  را به  بھشت  درختان  ی: برگھا یعنی »بر خود  بھشت  یھا برگ
ر بر خود یانج  درخت  یھا برگ  دنیچسبان  به  دو شروع  : آن یقول  خود را بپوشانند. به

با   : آدم یعنی »ردک  را گم  د و راهیورز  انیپروردگار خود عص  به  آدم  گونه  نیو ا«ردند ک
  را گم  صواب  و راه  رفت  راھهیب  به  ردهک  یرا نافرمان  متعال، خداوند  درخت  از آن  خوردن

  یبر و  آدم  یگوارا  یا زندگیدن  به  شدن  آورده : با فرود است  نیا  یمعن  یقول  رد. بهک
 وتار شد.  رهیت

 .]۱۲۲[طه:  ﴾١٢٢َ�َتاَب َعلَۡيهِ َوَهَدىٰ  ۥَر�ُّهُ  ۡجَتَ�ٰهُ ٱُ�مَّ ﴿
  ابکارت خاطر  به  رد و از پروردگارشک  توبه  تیمعص  از آن  آدم  هک بعد از آن » سپس«

  است  ردهک  ستم  شیخو  شتنیبر خو  تیمعص  نیبا ا  هکرد ک  د و اعالمیطلب  آمرزش  آن
 » یبر و  بازگشت  رحمت  به  پس«  ساخت  کیخود نزد  و به »دیاو را برگز  پروردگارش«
 »ردک  تشیھدا و«و بر او بخشود   رفتیپذ  تشیمعص او را از  توبه  یتعال  : حق یعنی

 . و مغفرت  توبه  یسو به

تِيَنَُّ�م ّمِّ�ِ ُهٗدى َ�َمِن  ۡهبَِطاٱقَاَل ﴿
ۡ
ا يَأ ۖ فَإِمَّ  �َّبَعَ ٱِمۡنَها َ�ِيَعۢ�ۖ َ�ۡعُضُ�ۡم ِ�َۡعٍض َعُدّوٞ

 .]۱۲۳[طه:  ﴾١٢٣ُهَداَي فََ� يَِضلُّ َوَ� �َۡشَ�ٰ 
  نیزم  یسو به »دییفرود آ  شما ھردو، از بھشت«و حوا   آدم  به  یتعال  حق »فرمود«

در امر  ایبشر در دن  از شما گروه  یبرخ  هک  ی: در حال یعنی »گرید  یبرخ  دشمن  یبرخ«
  انیدر م ، یدشمن  نیا  سبب د و بهیگر ھستید  یبرخ  از امور، دشمن  و مانند آن  معاش

  من  جانب شما از  یاگر برا  پس«د یآ ید میپد  شکشمکو   یزیو خونر  شما جنگ

ھر «  صورت  ھا؛ در آن تابک  فرستادن  و فرو † امبرانیپ  با ارسال »رسد  یرھنمود

  بخت رهیبا ت »شدک یم  رنج  و نه«ا یدر دن »شود یم  گمراه  ند، نهک  یرویپ  تمیاز ھدا  سک
 . در آخرت  شدن
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ۡعَرَض َعن ﴿
َ
هُ  ۥذِۡكرِي فَإِنَّ َ�ُ َوَمۡن أ ۡ�َ�ٰ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  ۥَمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ُۡ�ُ

َ
 ﴾١٢٤أ

 .]۱۲۴[طه: 
  به  وعمل  من  تابک  ، تالوت من  نیاز دھرکس  : یعنی »روبگرداند  ر منکاز ذھرکس  و«
 » داشت خواھد  یو سخت  تنگ  ی، زندگ قتیدرحق«بگرداند   ، دل است  در آن  هک  آنچه

  روان  از آرامش را اویز  خواھد داشت  یو دشوار  تنگ  یا زندگیدن  نیدر ا  گمان ی: ب یعنی
  قتیباشد اما در حق  و در رفاه  ماند و ھرچند ظاھرا متنعم یم  بھره یصدر ب  و انشراح

 زمراد ا  هک  است  آمده  یتیبرد. در روا یسر م به  رتیو ح  و اضطراب  یامر، در نگران
نا یاو را ناب  امتیو روز ق«باشد  یم افر در قبرشک  ردنک  ، عذاب» و سخت  تنگ  یزندگ«

  سلب  یاز و  چشمانش  یینایب  هک  مینک یحشر م  ی: او را درحال یعنی » مینک یمحشور م
 . است  قلب  یینایناب  یعنی،  حجت  دنیاز د  یو  یینای: مراد ناب یقول . به است  شده

ۡ�َ�ٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصٗ��قَاَل ﴿
َ
تَِ�ٓ أ  .]۱۲۵[طه:  ﴾١٢٥َرّبِ لَِم َحَ�ۡ

 ا؟.یدر دن » نا بودمیب  هک با آن  یردکنا محشور یچرا مرا ناب د: پروردگارا!یگو یم«

َ�ۡتَك َءاَ�ُٰتَنا فَنَِسيَتَهاۖ َوَ�َ�ٰلَِك ﴿
َ
 .]۱۲۶[طه:  ﴾١٢٦تُنَ�ٰ  ۡ�َۡومَ ٱقَاَل َكَ�ٰلَِك �

  اتیا آیدر دن  هک  گاه : آن یعنی »ما بر تو آمد  اتیآ  هکطور   د: ھمانیفرما یم«
  ینا شدیناب  حق  دنیو از د  یردک  طور عمل نیما برتو آمد، تو خود ھم  یھا ونشانه

و در   یردک  کو آنھا را تر  برگردانده  ی: از آنھا رو یعنی » یردک  تو آنھا را فراموش«  هکچرا
 » یشو یم  فراموش امروز  گونه ھمان«  ینمود  و از آنھا تغافل  ستهیخرد ننگر  دهید  آنھا به

 . است  عمل  را جزا از جنسیز  یگرد یرھا م  دوزخ  و عذاب  یینایدر ناب  یعنی
،  آن یمقتضا  به  امیو ق  یمعن  فھم  ھمراه به  لفظ قرآن  ردنک فراموش  هک  د دانستیبا
  ثیحد  نیا هک  است  داخل  یگرید دیچند در وع ، ھر ستین  داخلد و ھشدار یوع  نیدر ا

  اهللا  ليق الإ  فنسيه  القرآن قرأ  رجل  ما من« باشد: یم  آن  ناظر به ص خدا  رسول  فیشر
و باز )  راحفظ کرده  آن  یعنی(  را خوانده  قرآن  که  ستین  یکس  چیھ« .»جزمأوهو   يلقاه  يوم
  یکند، درحال یم  مالقات  یو با  که  یرا در روز أل  یخدا  که نیمگر ا  نموده  را فراموش  آن

  گونه  نیا  یبرا  ثیحد  نیا  هک. »دیبگو  تواند سخن یو نم  است  زبان یب  کند که یم  مالقات
 . دھنده انکو ت  سخت  است  یدی، وع سانک

ۡ�ََف َولَۡم يُۡؤمِۢن ﴿
َ
ۡ�َ�ٰٓ  �ِخَرةِ ٱَولََعَذاُب  ۦۚ َ�ِٰت َرّ�ِهِ �َوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡزِي َمۡن أ

َ
َشدُّ َو�

َ
 ﴾١٢٧أ

 .]۱۲۷[طه: 
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 » اوردهین  مانیپروردگار خود ا  اتیآ  و به  ردهک  را اسراف  هکھر  میدھ یسزا م  نیو ھمچن«
و   شھوات در  و فرورفتن  یی: افراط گرا . اسراف است  ردهک  بیذکآنھا را ت  هکبل

  عذاب  نهیو ھرآ«  است  یالھ  اتیآ  بیذکنجا تیدر ا  مراد از آن  هک  است  حرام  یھا خواھش

:  یعنی » تر است ندهیو پا«  استیدن  تر از عذاب کتر و وحشتنا : بزرگ یعنی »تر سخت  آخرت
  آمده  فیشر  ثیدر حد  یرو  نیندارد. از ا یانقطاع  چیرا ھیز  دارتر استیدارتر و پا دوام
 را داشتند، فرمودند:  ردنک  قصد لعان  هک  یمرد و زن  یبرا ص خدا  رسول  هک  است

  اگر تو به ! نندهک  مرد لعان  ی: ا یعنی ». تر است آسان  آخرت  ا از عذابیدن  عذاب  گمان یب«
  تر از قبول ا آسانیبر تو در دن  حد قذف  یاجرا  هک ، بدان یا زنا داده  نسبت  زنت  به  دروغ
  بکاگر مرت ! زن ی. و اما تو ا ام بسته  اتھام  بر زنم  دروغ  به  هکبگو   پس  است آخرت   عذاب

اگر  پس   است  آخرت  عذاب  تر از تحمل ا آسانیحد زنا بر تو در دن  ی، اجرا یا دهیفحشا گرد
 ز.یبپرھ  آخرت  و از عذاب  نک  اعتراف  قتیحق  به  است  نیچن

ۡهلَۡكنَا َ�ۡبلَُهم ّمَِن ﴿
َ
فَلَۡم َ�ۡهِد لَُهۡم َ�ۡم أ

َ
َ�ۡمُشوَن ِ� َمَ�ِٰكنِِهۡمۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك  لُۡقُرونِ ٱأ

ْوِ� 
ُ
 .]۱۲۸[طه:  ﴾١٢٨�َُّ�ٰ ٱ�َ�ٰٖت ّ�ِ

 را  ییار نسلھایبس  چه  هک  است  نشده  روشن«  هکم  اھل  ی: برا یعنی » شان برایا یآ«
 از  یعنی »نندک یوآمد م  رفت  شانیا  یدر سراھا  آنان  کنیا  هک  میردکنابود   از آنان  شیپ

نند و ک یوآمد م رفت  شدگان کھال  ار آنیا در دیشوند.  یمند م بھره  منازلشان
  است ارکو   سبکو   شتیمع  و طلب  تجارت  یبرا  شدنشان رونیب  ھنگام  وآمد به رفت نیا
حجر   اصحاب  ـ چون  گذشته  یامتھا  یھا و شھرھا نیھا، سرزم آمدورفت  نیاآنھا در   هک

  گمان یشند، بیندیب اگر  نند پسیب یم  یو خال  لوط ـ را خراب  قوم  یھا هیو ثمود و قر
امتھا   آن  د از سرنوشتیبا  لذا آنان  ز استیانگ  عبرت  امور سخت  از جمله  مشاھدات  نیا

امر   نیدر ا  گمان یب«د یایفرود ن  نانیفرود آمد، بر ا  بر آنان  تا آنچه رندیبگ  عبرت  درس

  ییھا نشانه«دارد  یو ناروا بازم  زشت  یارھاکآنھا را از   خردشان  هک » خردمندان  یبرا
 . ز و ھشدار دھندهیانگ عبرت » است

َجلٞ ﴿
َ
ّ�َِك لََ�َن لَِزاٗما َوأ َسّ�ٗ  َولَۡوَ� َ�َِمةٞ َسَبَقۡت مِن رَّ  .]۱۲۹[طه:  ﴾١٢٩مُّ

  وعده از:  است  عبارت  هک »سابقا از پروردگار تو صادر شد  هک  یسخن  یو اگر نبود«
،  آخرت  یتا سرا ص  یمحمد  از امت  عذاب  رانداختنیتأخ  در به  سبحان  یخدا

شد  یم  رشانیبانگیا گرو حتم »بود  شده  الزم«  گناھانشان  و عذاب  مجازات » نهیھرآ«
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  نیمع  یو اگر اجل«شد  یم  ر افگندهیتأخ  به  دور و نه  از آنان  نه  حال  چیھ  به  عذاب  پس

نبود، قطعا   ینیموعد مع  نندهک بیذکت  گروه  نیا  یبرا أل  ی: اگر نزد خدا یعنی » ینبود
  شیخو  حالو   وضع  نیا  د بهینبا  آنان  پس آمد یفرود م  برآنان  یو ناگھان  عاجل  عذاب

 د:یفرما یم  امبرشیپ  ییدلجو  یبرا  یتعال  حق  جھت  نیشوند. از ا  فتهیفر

ٰ َما َ�ُقولُوَن وََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك َ�ۡبَل ُطلُوِع  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿ ۡمِس ٱَ�َ َوَ�ۡبَل ُغُرو�َِهاۖ َوِمۡن  لشَّ
ۡلِ ٱَءانَآيِٕ  ۡطَراَف  �َّ

َ
 .]۱۳۰[طه:  ﴾١٣٠لََعلََّك تَۡرَ�ٰ  �ََّهارِ ٱفََسّبِۡح َوأ

  آن و مانند  یدروغگو ھست  یتو جادوگر  هک  باره  نیدر ا »ندیگو یم  بر آنچه  پس«
را یز  نده  یتیاھم  چیھ  شانیھا اوهی  نیا  و به»  با باشیکش«ناروا   یھا بیذکو ت  از طعن

و با حمدپروردگار «افتد  ینم  شیوپ ھرگز پس  هک  است  ینیمع  وقت  عذابشان  یبرا
شود،  یرمکذ  هیآ  نیدر ا  هک  یدر اوقات  گفتن  حیمراد از تسب » یگو  حیتسب  شیخو
نماز   به  اشاره » آفتاب از طلوع   قبل«  یگو  حیتسب ! ی. آر است  گانه پنج  ینمازھا  یادا

  آمده  فیشر  ثی. در حد نماز عصر است  به  اشاره » آن  از غروب  و قبل«  است  صبح
از   و قبل  آفتاب  طلوع از  قبل  هک  یسکھرگز « فرمودند: ص  رمکا  رسول  هک  است

  شب  از ساعات  یو برخ« ».شود ینم  داخل  دوزخ  ، به است  نماز خوانده  آن  غروب
را بر دو   آن  یو برخ  است نماز تھجد  . مراد از آن : نماز بخوان یعنی » یبگو  حیتسب

: مراد از  یقول به »روز  اطراف« در  یگو  حیتسب» و«اند  ردهک  و عشاء حمل  نماز مغرب
نماز ظھر   ھا) به غروب  (و قبل  جمله گر:ید  یقول . به ظھر و عصر است  ی، نمازھا آن

  ی. بعض است  آفتاب  از غروب  قبل دو ظھر و عصر ھر  یرا نمازھایدارد ز  ز اشارهین
 للها سبحان  گر: مراد گفتنید  یقول به . است  نافله  ی، نمازھا مهیرک  هیاند: مراد آ  گفته
  یاز نزد خدا  هکد یام  بدان  یعنی » یگرد خشنود  هکباشد «  است  اوقات  نیدر ا

  ثیرا شاد گرداند. در حد  خشنود و دلت را  روانت  هک  یگرد  لینا  یزیچ  به  سبحان

  :، فيقول وسعديك  : بليك ، فيقولون ةاجلن هلأ: يا  تعايل  اهللا  يقول« : است  آمده  فیشر
؟  ذلك  من  ء أفضل يش  يأ: و فيقولون ، ذلك  من  أفضل  أعطيت�م  �إ ؟... رضيتم  هل

  متعال  یخدا». «أبداً   بعده  سخط علي�مأفال   رضوا�  علي�م  : أحل فيقول
  خجسته  و فرمانت  میحاضر  فرمان  به د: پروردگارا!نیگو یم ! بھشت  اھل  ید: ایفرما یم

  که  است  شده  ند: پروردگارا! مگر ما را چهیگو ید؟ میا ا خشنود شدهید: آیفرما ی. م است
  از خلقت  کی  چیھ  به  که  یا عطا کرده  ییزھایما چ  یبرا  که یدرحال  میخشنود نباش
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ز بھتر یچ  ند: چهیگو ی. م دھم یز میرا ن  نیا شما بھتر از  به  من  ید: ولیفرما ی؟ م یا نداده
،  و بعد از آن  آورم یرا فرود م  شیخو  و رضوان  یخشنود د: بر شمایفرما ی؟ م است  از آن

 ». رمیگ ینم  گر ھرگز بر شما خشمید
و  صبر  اضافه  به أ با حمد خدا  ھمراه  گفتن حی: تسب هکد یآ یبر م  نیچن  هیآ  نیاز ا

  یارویرو  یستادگیو ا  در مقاومت  مسلمان  ، ادب نید  در برابر آزار دشمنان  ییبایکش
، أ خدا با حمد  ھمراه  گفتن  حیتسب  هک چنان  فر استک  اھل  یھا زهیو ست  سخنان

 باشد. یز مین  ا و آخرتیدن  سعادت  مدارج  به  لیدر ن  مسلمان  لهیوس

ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم زَۡهَرةَ  ۦٓ نَّ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِ َوَ� َ�ُمدَّ ﴿
َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱأ ِ�َۡفتَِنُهۡم �ِيهِ�  �ُّ

 ٰ�َ�ۡ
َ
 .]۱۳۱[طه:  ﴾١٣١َورِۡزُق َرّ�َِك َخۡ�ٞ َو�

از  » میا ساخته مند  بھره«  فار را بدانکاز   یعنی »را  از آنان  یگروھ  هک  آنچه  یسو و به«
  آوردن  دست را در به  شیخو  ھمت  هکبل »مدوز  چشم«ا یدن  یزندگ  یھا شیآرا

نھا ی: ا یعنی » استیدن  یزندگان  شیآرا«  نک  صرف  نزد ما است  هک  یا یجاودان  یھا نعمت
  لیو وسا  و ظرف  و فرش  ومنازل  و منال  ؛ از مال آن  یگذرا  و بھجت  نتیو ز  فقط تجمل

ھا را  شیھا و آرا بھره  نی: تا ا یعنی » مییازمایب  را در آن  تا آنان«  است  رهیو غ  راحت  یسوار
پروردگار تو بھتر و   یو روز«  میگردان  آنان  یبرا  شیخو  از جانب  ییو ابتال  شیآزما

  تآخر  و پاداش  ا و ثوابیدن  یاز روز  تیبرا أ خداوند  هک  : آنچه یعنی » تر است ندهیپا
.  است  فار دادهک  ا بهیدر دن  هک  است  ییزھایبھتر از چ  ھرحال به ند،ک یسر میمقدر و م

 . گذشت» ۸۸حجر/ «  در سوره  هیآ  نیر ایر نظیتفس هک  میشو یادآور می
 ا ویاز دن  مردم  نیتر زندهیگر ص خدا  رسول  هکبود   یارشاد الھ  نیبنا بر ھم

  ثیردند. درحدک ینم  رهیخود ذخ  یفردا  یز را برایچ  چیھ بودند و  از آن  نشانیزاھدتر

 ادلنيا،  ةزهر  من  ل�م  اهللا  ما يفتح  علي�م  خافأما   خوفأ  نإ« : است  آمده  فیشر
  که  آنچه  نیدتریاز شد  گمان یب« .» رضاأل  : بر�ت ؟ قال اهللا ادلنيا يا رسول ةقالوا: وما زهر

د. یگشا یا فرامیدن  شیبر شما از آرا  متعال  یخدا  که  است  ییزھای، چ ھستم  مناكیبر شما ب

 .» نیزم  برکات ؟ فرمودند:للها ا رسولی  ستیا چیدن  شیدند: آرایپرس  اصحاب

﴿ ِ ۡهلََك ب
َ
ُمۡر أ

ۡ
ِ ٱَوأ لَٰوة ۖ َ� �َۡ�  ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  لصَّ ُۡن نَۡرزُقَُكۗ وَ  َٔ َعلَۡيَها َّ� ۖ  لَۡ�ٰقِبَةُ ٱلَُك رِۡزٗقا
 .]۱۳۲[طه:  ﴾١٣٢لِلتَّۡقَوىٰ 
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  یقول  اند. به ص  حضرت  آن  : خانواده مراد از اھل » ده  نماز فرمان  را به  و اھلت«
  است  شده  تی. روا بر آن  با مداومت » با باشیکش  و خود بر آن«امتشانند   گر: مراد تمامید
  خواندن  به را  شانیا ص  حضرت  د، آنیرس یم  یرنج ص امبریپ  خانواده  به  ھرگاه  هک

 » میطلب یرا نم  دادن یما از تو روز«ردند ک یم  را تالوت  مهیرک  هیآ  نیو ا  داده  نماز فرمان
 » میدھ یم  یرا روز ما تو«  یبدھ  یرا روز  ات خود و خانواده  هک  میطلب یما از تو نم  یعنی

از   و عاقبت«  نک  آخرت  را صرف  شیخو  ھمت  و ھمه  نباش  یروز  نگران  را پس  و آنان
تقوا و   اھل  ، از آن است  بھشت  هک  دهیو پسند  کین  : سرانجام یعنی » تقوا است  آن

  !آدم یا بنی :تعالی  اهللا  یقول« : است  آمده  یقدس  فیشر  ثی. در حد است  یزگاریپرھ

شغال   صدرك  تمأل  تفعل  لم  نإو  وأسد فقرك  غنی  صدرك مألأ  لعبادتی  تفرغ

  فارغ  عبادتم  یخود را برا ! فرزندآدم  ید: ایفرما یم  خداوند متعال : سد فقركأ  ولم

  نمکرا از تو دور   یازمندیو فقر و ن  پر سازم  یو توانگر  یازین یرا از ب  ات نهیتا س  گردان
و را ت  یینوایو فقر و ب  پرساخته  و مشغله  یرا از گرفتار  ات نهی، س ینکن  نیو اگر چن

 فرمودند: ص  حضرت  آن  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن».  نمک ینم  برطرف

ال ما إادلنيا   من  يأته  ولم  عينيه  ب�  فقره  وجعل  أمره  عليه  اهللا  ، فرق ادلنيا همه  اكنت  من«
 .»ةراغم  ادلنيا و�  وأتته  قلبه  يف  غناه  وجعل  أمره  هل  مجع  نیته  ةخراآل  اكنت  ومن  ،هل  كتب

را در   کند و فقرش یم  پراکنده  یرا بر و  یو ا باشد، خداوند کاریدن  وغمش ھم  ھمه  ھر کس«
د و یآ ینم  دست  ، به است  مقدر شده  که  ا جز آنچهیدن از  شیدھد و برا یقرار م  چشمانش  انیم

قرار   در قلبش  یو  یازین یو ب  شده  سامان آورده  به  شیبرا  کارش باشد،  آخرت  تشین  ھر کس

 .»آورد یم  یرو  یو  یسو ا بها اجباریدن شود و یم  داده

تِينَا �﴿
ۡ
ْ لَۡوَ� يَأ ّ�ِهِ َوقَالُوا ِنَُة َما ِ�  ۦٓۚ يَةٖ ّمِن رَّ تِهِم بَيّ

ۡ
َو لَۡم تَأ

َ
ُحِف ٱأ وَ�ٰ ٱ لصُّ

ُ
�ۡ١٣٣﴾ 

 .]۱۳۳[طه: 

 »آورد ینم ما  یبرا  یا معجزه  پروردگارش  از جانب« ص محمد »چرا«  افرانک »گفتندو «
شنھاد یپ  آنان خود  هک  است  یآوردند؟ مراد: معجزات یم  یاز و  قبل  یایانب  هک چنان

بارھا در یسارھا و جو چشمه  آوردن دیطال، پد  صفا به  وهک  ردنک  لیتبد  ردند؛ چونک یم
  روشن  لیا دلیآ«رد و فرمود: کرا رد   شنھادشانیپ  نیا أل  یخدا  . پس آن  امثالو   هکم  یواد

  تبکر ی، زبور و سا لی، انج تورات  روشن  لیدال  یعنی »؟ است  نیشیپ  یھا فهیدر صح  آنچه
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 امبریپ  نبوت  به  ھا ھم فهیو صحھا  کتاب  نیدر ا  هک  یدرحال »؟ است  امدهین  شان برای«  منزله
  نیا  هکاز آنجا   ؟ پس است شده  داده  بشارت  بعثتشان  به  و ھم  شده  حیتصر ص  اسالم

  ارشانکان  بودن  هیپا یخود بر ب  نیمعترفند، ا  منزله  تبک  آن  و صحت  صدق به  افرانک
 ، برص  اسالم امبریپ  در مورد نبوتھا  کتاب  آن  حیو صر  روشن  انیرا بیز  است  یافک
را   قتیحق به  دادن  از تن  آنان  یھا یشک ھا و گردنیرو راھهیو ب  دهیوبک  مھر بطالن  ارشانکان

فر ک  هک  ییھا امت  ردنک  کا خبر ھالی: آ است  نیا  یمعن  یقول گرداند. به یاثر م یو ب  باطل
  دهینرس  آنان  ردند، بهک  درخواست  یتر افزون  ھا و معجزات عناد، نشانه  زهیانگ و به  دهیورز

  آنھا در باب  نیتر و بزرگ  در معجزات ما  هک  یا شما معجزه  ا بهی: آ است  نیا  یا معنی؟  است
  صحت  فقط گواه  نه  هک  یتابکباشد،  یم  میرک  قرآن  ابرمعجزه  نیا  هک؟  دهی، نرس اعجاز است

ز ین  معجزه  هکوجود دارد بلھا  کتاب  آن  روشن  یھا برھان  و در آن  است  منزله  تبکسائر 
 نبودند.  معجزهھا  کتاب  آن  هک ی، درحال ھست

ۡهلَۡكَ�ُٰهم بَِعَذاٖب ّمِن َ�ۡبلِهِ ﴿
َ
ٓ أ ا َّ�

َ
رَۡسۡلَت إَِ�َۡنا رَُسوٗ� َ�َنتَّبَِع  ۦَولَۡو �

َ
ْ َر�ََّنا لَۡوَ�ٓ أ لََقالُوا

ن نَِّذلَّ َوَ�َۡزىٰ 
َ
 .]۱۳۴[طه:  ﴾١٣٤َءاَ�ٰتَِك ِمن َ�ۡبِل أ

 ص محمد  از بعثت  شی: پ یعنی » یاز و  شیپ«را   افرانک:  یعنی »را  و اگر ما آنان«
را   یامبریچرا پ پروردگارا!«  امتیدر روز ق »گفتند ی، قطعا م میردک یم  کھال  یعذاب  به«

  یرویپ«آورد،  یما م  یبرا  امبرتیپ  آن  هک »تو را  اتیتا آ«ا یدر دن »؟ یما نفرستاد  یسو به

با  » میو رسوا گرد«ا یدن در  عذاب  دنبا فرود آم » میخوار شو  هک از آن  شی، پ میردک یم
 . امتیدر روز ق  دوزخ  ورود به

ّ�ِٞص  ُ�ّٞ  قُۡل ﴿ َ�َ ْۖ  مُّ �َُّصوا ۡصَ�ُٰب  َمنۡ  فََسَتۡعلَُمونَ  َ�َ�َ
َ
َ�ٰ ٱ أ وِيِّ ٱ ِط لّصِ َوَمِن  لسَّ

خود؛   یجو زهیست  شهیفر پک  مخالفان  به ص محمد  یا »بگو«.]۱۳۵[طه:  ﴾١٣٥َتَدىٰ هۡ ٱ
  ار، سرانجامک  هک  میھست  یاز ما و شما منتظر رخداد  کیھر  یعنی »منتظرند  ھمه«

 دیبدان  هکزودا «ار را؛ ک  سرانجام »دیدر انتظار باش  پس«د یخواھد انجام  آن یسو به

  دانست دیفرارسد، خواھ  امتیق  چون:  یعنی »ھستند  راست  راه  اھل  یسانک چه
  یرو راھه یو از ب  حق  سوی به » است  افتهی راه  یسک و چه«؛  است  برحق  یسک چه هک

 ا شما؟.یباشد؟ ما،  یم  وارسته



 

 
 أنبیاء  سوره

 . است  هی) آ۱۱۲(  یو دارا  است  کیم
 جھاد و  انیب  متضمن  هکدند ینام» اءیانب«  جھت  را بدان  سوره  نیاه: یتسم  وجه
از   انیب  نی. ا است  شان کو مشر  پرست بت  اقوام  هیعل † عظام  یایانب  مبارزه

 با  شود، سپس یم  ، شروع شده  مطرح  لیتفص  یمکبا   هک ÷  میاء ابراھیابواالنب  داستان
،  سیادر ، لی، اسماع وبی، ا مانی، داوود، سل ، لوط، نوح عقوبی،  اسحاق  یھا داستان

  یمصطفحممد   ينيالنب  خاتم  و سرانجام  یسیا، عیرک، ز ونسی،  ، ذوالنون فلکذوال

موجز   یانیبا ب آنھا  دعوت  و سرگذشت  دهیگرد  دنبال  نيامجع  هميعل  و سالمه اهللا صلوات 
 شود. یم  مطرح
نان) ینش  هی(باد از اعراب  ی، مرد سوره  نیا  با نزول  زمان ھم  هک  است  شده  تیروا

  ییوکین  او به افگند، عامر از  اقامت  رحل س  عهیرب  بن عامر  آمد و در منزل  نهیمد  به
محضر   مرد به  آن  ، سپس گفت  سخن ص خدا  با رسول  یو  رد و دربارهک  ییرایپذ

  عامرگفت: رسول  ، به برگشت  شانیاز حضور ا  شد و چون  مشرف ص خدا  رسول
و   ستین  اعراب  انیدر م  بھتر از آن  ییواد  هکدند یبخش  یا ییواد  من  به ص خدا
باشد.   بازماندگانت تو و  از آن  هک  تو ببخشم  را به  از آن  یا قطعه  هک  خواھم یم  من

ا یدن  هکشد   نازل  یا سوره را امروزیز  ستین  یازین  نتیزم  قطعه  مرا به«عامر گفت: 
 ».برد  ادمانیرا از 

ۡعرُِضونَ  َ�ۡفلَةٖ  ِ�  وَُهمۡ  لِلنَّاِس ِحَساُ�ُهمۡ  َ�ََب �ۡ ٱ﴿  .]۱[األنبیاء:  ﴾١مُّ
 » است  شده کینزد  ان حسابش«؛  اتیآ  اقیس  لیدل  فار ـ بهک  ی: برایعنی » مردم  یبرا«

متر از ک،  مانده  یا باقیاز عمر دن  را آنچهیز  است  امتیروز ق  هک  شان حساب  : وقتیعنی
  آمده س  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  جھت  نی. از ا است  گذشته  هک  است  یزیچ  آن

  مبعوث  یدرحال  من« .»كهات� ة أنا و الساع  بعثت«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است

خود   یانیو م  سبابه  دو انگشت  و به » است  كینزد  من  دو انگشت  نیامانند   امتیق  که  شدم
  هک با آن »گردانندیرو«  شیخو  از حساب » غفلت در«فار ک  یعنی » و آنان«ردند. ک  اشاره

و   یزندگ  یھا یبرخوردار  را سرگرمیز  است  کینزد  ھم  حساب  و حضور در عرصه  امتیق
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  آن  یو برا  بوده  غافل  از امر آخرت  هک  است  سبب  نیھم  باشند، به یم ایدن  یھایگرفتار
امھا را در یـ پ س  عهیرب  بن عامر  دل  ـ چون  زنده  یھا دل  هک یندارند، درحال  یآمادگ

 رند.یپذ یر میو از آنھا تأث ابندی یم

﴿ 
ۡ
ّ�ِِهم ّمِن ذِۡكرٖ  ّمِن �ِيِهمَما يَأ َۡدٍث  رَّ  .]۲[األنبیاء:  ﴾٢يَۡلَعُبونَ  وَُهمۡ  تََمُعوهُ سۡ ٱ إِ�َّ  �ُّ

  اتیآ نجا:یر در اکمراد از ذ »دیآ ینم  شان برای  پروردگارشان  یاز سو  یا ر تازهکذ  چیھ«
  هک نیمگر ا«د یآ ینم  ، بر آنان شده  ا نازلدیجد  هک  از قرآن  یاتیآ  یعنی.  است  قرآن

  رهأما  نفوس  یو غوغا  یماد  یایگرفتار دن  ھایشان دل  پس »شنوند یرا م  آن  نانک یباز
 د:یفرما یم  هک چنان نندک ینم  د تأملیبا  هک  گونه  آن  قرآن  اتیلذا در آ  است  بالسوءشان

ْ  قُلُوُ�ُهۡمۗ  َ�هَِيةٗ ﴿ وا ُّ�َ
َ
ِينَ ٱ َوى�َّجۡ ٱ َوأ ْ َهۡل  �َّ ٓ  َظلَُموا تُونَ  ّمِۡثلُُ�ۡمۖ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  َ�َٰذا

ۡ
َ�َت�

َ
 أ

حۡ ٱ نُتمۡ  رَ لّسِ
َ
ونَ  َوأ  .]۳[األنبیاء:  ﴾٣ُ�ۡبِ�ُ

ا یدن  یو سرگرم  یباز  وابسته  ھایشان دل  یعنی » شده  غافل  ھایشان دل  هک  یدر حال«
  قرآن  به  فرادادن  ھوش  گوش  چون  یامر مھم  به  پس  است  شانیماد  یدن  یھا وخواھش

در   یعنی »رازگفتند  ردند پنھانک  ستم  هک  و آنان«نند. ک ینم  د التفاتیدوشایبا  هک چنان
مانند   یجز بشر  شخص  نیا ایآ  هک«و گفتند:   ردهک  غیبل  یسع  رازشان  نیا  ساختن پنھان

آشامد، از  یخورد، م یمانند شما م : او ھمیعنیبا شما ندارد؟   یفرق  گونه چیھ  هک » شماست
  و دانسته  دهیا دیآ«امبر باشد؟ یتواند پ یم  چگونه او  رد پسیم یم  باالخرهو   شده  زاده  یمادر

  آورده  ھمراه  به  هک  و آنچه  مانند شماست  یاو بشر  ھرگاه :یعنی »د؟یرو یسحر م  یسو به
 د؟ینک یم  یرویپ  یو از و  ردهک  را اجابت  یو  دعوت  چگونه  پس  ستین  شیسحر و جادو ب

  هکاز بشر ھرکس  نتواند بود و  امبر جز فرشتهیپ  هکباور بودند   نیبر ا  آنان ! یبار
 . ند، ساحر و جادوگر استک  رسالت  یدعو

ٓ ٱِ�  َقۡوَل لۡ ٱ لَمُ قَاَل َرّ�ِ َ�عۡ ﴿ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ِميعُ ٱَوُهَو  �ِض� ۡ�  .]۴[األنبیاء:  ﴾٤َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

از   یانکدر ھرم »داند یم  نیو زم  را در آسمان  یھر سخن  پروردگارم« ص امبریپ » گفت«
  انیشما در م  هک  آنچه  د لذا او بهیبگو  سخن  یا ندهیگو  هک  نیھا و زم آسمان  نافکو ا  اطراف
  است  یزیھر چ » یو او شنوا«  داناست د،یا گفته  و با رمز و راز سخن  دهیطور سرپوش  خود به

 شما.  و اوضاع  احوال  به  ؛ از جمله ییدانستن ھر امر  به » داناست«  است  یدنیشن  هک

ْ  بَۡل ﴿ ۡض  قَالُٓوا
َ
ۡحَ�ٰ� َ�ُٰث أ

َ
ٮٰهُ �ۡ ٱ بَلِ  أ تَِنا َشاِعرٞ  ُهوَ  بَۡل  َ�َ

ۡ
ٓ  يَةٖ � فَۡلَيأ رِۡسَل  َكَما

ُ
 أ

 ٱ
َ
لُونَ ۡ�   هک  آنچه امبر!یپ  ی: ایعنی » است  آشفته  یگفتند: خوابھا  هکبل«.]۵[األنبیاء:  ﴾٥وَّ
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  یشانیپر  ی. أضغاث: خوابھا است  و آشفته  نیدروغ  ی، از خوابھا یآور یم قرآن   نام تو به
  تهو بربس » است  ردهکرا افترا   ند: آنیگو یم  هکبل«باشد   نداشته  یلیر و تأویتعب  هک است 
، از  خود آوردهبا   قرآن  نام  به  هک  و آنچه » ند: او شاعر استیگو یم  هکبل«  است

 . شعر است  جنس
، از آنجا  است  یحال  و آشفته  یاز سردرگم  یکحا  شان سخنان  نید ایترد یب

و  ی، رأ قرآن  به  راجع  شان مترددند و در قضاوت  آنھا سخت  هک  است  آن  دھنده نشان  هک
  هک  آنچه  قتیحق  به  آنان  هک  است  بر آن  لیتردد خود دل  نیا  ندارند پس  یثابت  نشیب
  قتیحق و  نهکو   ستیچ  قرآن  هکدانند  یندارند لذا نم  ییآشنا  است  آورده ص امبریپ

 أل  یخدا  و از جانب  است  حق  قرآن  هکدانند  یم  یخوب به  ا آنانی.  است  چگونه  آن
  دروغ  در لفافه  شیخو  روانیرا بر پ  هیھا، قض ییگو آشفته  نیخواستند تا با ا  یباشد ول یم

  یبرا  هکد یبا  پس«گفتند:   یرو  نیاز ا  نند، ھمک  چانند و آنھا را اغفالیبپ  یباز رنگیو ن
 »شدند  فرستاده  آن  به  انینیشیپ  هک  گونه اورد، ھمانیب«  یا معجزه  یعنی»  یا ما نشانه

و  ÷  صالح  یو شتر برا ÷  یموس  یعصا برا  چون  یمعجزات  هک  گونه : ھمانیعنی
  نیاز ھم  یا د معجزهیز باین ص  اسالم امبریشد، پ  داده  نیشیپ  امبرانیپ  به  ر آنیغ

 اورد.یما ب  یبرا  سنخ
 د:یفرما یم  شان پاسخدر  أل  یخدا

﴿ ٓ ٓۖ  قَۡرَ�ةٍ  ّمِن َ�ۡبلَُهم َءاَمَنۡت  َما ۡهلَۡكَ�َٰها
َ
َ�ُهمۡ  أ

َ
 .]۶[األنبیاء:  ﴾٦يُۡؤِمُنونَ  أ

 »بود  اوردهین  مانیما ا  اتیآ  به  میا ردهک  کرا ھال  آن  هک  یشھر  چیز ھین  از آنان  شیپ«
  معجزه  درخواست  امبرانشانیاز پ  هک  نیشیپ  یشھرھا  ز مردمین  از آنان  قبل  یعنی
در اوردند و ین  مانیا  معجزات  آن  آمد، به  شان برای  یبزرگ  یحس  بودند و معجزات  ردهک
  معجزات  نیا  ، به مینک  ز برآوردهیرا ن  نانیشنھاد ایا اگر پی، آ میردک  کرا ھال  آنان  جهینت
 .آورند؟! یم  مانیا

  معجزه  آنان  به  ھرگاه  هک  است  نیشیپ  یامتھا  در حق  یالھ  سنت  نیانگر ایب  هیآ  نیا
  یعذاب  طور قطع  آوردند، به ینم  مانیا  شد و سپس یم  فرستاده  شان یدرخواست

 أ ز خداوندینجا نیشد. در ا یم  نازل  آنان برانداز بر  و خانمان  نندهک  نک شهیر
 ص محمد رکمن  انکمشر  درخواست  ما چگونه  پس  است  نیما چن  سنت  د: ھرگاهیفرما یم

  داردـ برآورده وجود  هک  یبر معجزات  گر ـ افزونید  یحس  معجزات  را در ارائه  و قرآن
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ـ با   نیشیپ  شده  کھال  یامتھا  : ھرگاهیعنی »آورند؟ یم  مانیا  نانیا ایآ  پس«؟  مینک یم
  گر چگونهیاوردند، دین  مانیشدـ ا ارائه  آنان  ز بهین  شان یدرخواست  معجزات  هک آن  وصف

  فرستاده  آنان  به اند ردهک  را درخواست  اگر آنچه  یآورد؛ حت خواھند  مانیا  گروه  نیا
و   ردهک  اشاره  امت  نیبر ا  شیخو  رحمت  به ، انیب  نیبا ا  خداوند متعال  هک نیشود؟ گو ا

  صالیاست  هک  نیشیپ  یامتھا  سرنوشت  را به  امت  نیتا ا  میندار  د: ما ارادهیگو یحا میتلو
در   شنھادشانیپ  هک  است  لیدل  نیھم  ، به میساز بود روبرو  شان مطلق  یو نابود

 . مینک ینم  اجابت را  یشتریب  یحس  معجزات  فرستادن
 ص خدا  رسول به  هکم  مردم  هک  است  شده  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب
  وهک  ند پسک یم  خوشحال ما تو را  آوردن  مانیو ا  است  حق  ییگو یم  اگر آنچه«گفتند: 

آمد و  ص  حضرت  نزد آن ÷  لیجبرئ  ھنگام  نیدر ا».  بگردانما طال   یصفا را برا
  برآورده  هک  یدر صورت  یشود ول یم  برآورده  قومت  درخواست  نیا  یاگر بخواھ«گفت: 

  یخواھ یشود. و اگر م ینم  داده  یمھلت  چیھ  آنان  گر بهیاوردند، دین  مانیا  گاه شد و آن
  بر قومم  هکبل«فرمودند:  ص خدا  رسول».  یمختار زی، ن ینک  یمھربان  بر قومت  هک

و   دھم ینم  خرج به  و عجله  ، شتاب بر آنان  عذاب  آمدن فرود و در  نمک یم  یمھربان
 شد.  نازل  هیآ  نیا  هکبود   ھمان».  ھستم  مھلت خواستار  شان برای

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
ْ  َٔ فَۡ�  إَِ�ِۡهۡمۖ  نُّوِ�ٓ  رَِجاٗ�  إِ�َّ  َ�ۡبلََك  أ ۡهَل  لُٓوا

َ
 َ�  إِن ُكنُتمۡ  رِ ّ�ِكۡ ٱ أ

 .]۷[األنبیاء:  ﴾٧لَُمونَ َ�عۡ 

 بشر باشد،  د از جنسیامبر نبایپ  هک  شان اول  در رد شبھه أ خداوند  سپس
 لی، گس میردک یم  یوح  آنان  به  هکرا   یز جز مردانیاز تو ن  شیو پ«د: یفرما یم
  از بشر را به  یجز مردان  نیشیپ  یامتھا  یسو ز، بهیاز تو ن  شیپ  یعنی » مینداشت 

  پس«اند  نبوده  از فرشتگان  آنان  یسو ما به  و ھرگز فرستادگان  میا نفرستاده  رسالت
  یعنی،  یآسمانھای  کتاب  به  علم  ر: اھلکذ  اھل »دیر بپرسکذ  د از اھلیدان ینم اگر

  فقط از نوع أ خداوند  فرستادگان  هکد یدان یخود نم: اگر یعنیاند.   یھود ونصاری
 یآسمانھای  کتاب  از پژوھندگان  صورت  نی، در ا یگرید  از جنس  اند نه بوده بشر

  د از اھلی، با است  جاھل  آن  به  نسبت  انسان  هک  یطور در ھر امر نید. ھمیبپرس 
 ، از عالم  ید عامیتقل  بر وجوب  ماسال  ی، علما هیآ  نیبپرسد. بنا بر ھم  و دانش  علم

 اند. ردهک  اجماع
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  است  نیا رد،ک  حوالت  تابک  اھل  را به  انکمشر  هیآ  نیدر ا أل  یخدا  هک نیا  لیدل
داشتند، از   یینظرھا  مشورتھا و تبادل  تابک  با اھل ص رمکامبر ایار پکدر   انکمشر  هک

  انک، مشر نیبنابرا بودند  ھمداستان  ھم با ص خداامبر یبا پ  یآنھا در دشمن  ھمه  یطرف
از   ھمه  رسوالن  هک  قتیحق نی، ا حال  نیاعتماد داشتند. در ع  تابک  اھل  سخن  به  هکم

 نند.ک  را پنھان  آن بتوانند  تابک  اھل  هکنبود   یقتیاند، حق بشر بوده  جنس

ُ�لُونَ  �َّ  َجَسٗدا َ�ُٰهمۡ َوَما َجَعلۡ ﴿
ۡ
َعامَ ٱ يَأ  .]۸[األنبیاء:  ﴾٨ِ�ِينَ َوَما َ�نُواْ َ�ٰ  لطَّ

 را  امبرانیو پ«ند: ک یم  دنبال  گونه نیرا ا  انکمشر  رد سخنان  یتعال  حق  سپس
،  عتیطب و  فطرت  و سنت  در قانون  امبرانی: پیعنی » میغذا نخورند قرار نداد  هک  یجسد
خورند  یبشر م گر افرادید  هک خورند؛ چنان یم  پساند؛  آدم یر افراد بنیسا  یو الگو  اسوه

از ین یب  یدنینوش از غذا و  یانسان  چیھ  را جسمینوشند ز یم  آنان  هک نوشند؛ چنان یو م
  نی، با ا است  جسم  ستند. جسد: ھمانیاز نین یب  ز از آنین † ای، انب نیبنابرا  ستین

  اطالق  انسان بر  ھم  جسم  هک یدرحال شود ینم  اطالق  جسد جز بر انسان  هک  تفاوت
  هکا بلیدر دن »نبودند  ھم  دانیجاو« † امبرانیپ »و«گر ید  واناتیبر ح  شود و ھم یم

 رند.یم یاز بشر م  آنان ریغ  هک رند چنانیم یز مین  آنان

ۡ ٱ َ�ُٰهمُ ُ�مَّ َصَدقۡ ﴿ �َيۡ  وَۡعدَ ل
َ
ََّشآءُ  َوَمن َ�ُٰهمۡ فَأ ۡهلَۡكَنا �

َ
ۡ ٱ َوأ  .]۹[األنبیاء:  ﴾٩ُمۡ�ِ�ِ�َ ل

 † امبرانیپ  به  هکرا   یا : وعدهیعنی » میدیگردان  را راست  آنان  خود به  وعده  سپس«
  محقق ، میبود  داده  نندگانشانک بیذکت  ساختن و نابود  دادنشان  در مورد نجات

و «  از عذاب » میداد  نجات«خود   مؤمن  از بندگان » میرا خواست  هکو آنھا و ھر«  میدیگردان
  کھال«انند کمشر  هک را  یفر و معاصکدر   : از حد گذرندگانیعنی »را  ارانکاسراف

 . برآنان  یویدن  عذاب  با فرستادن » میساخت

ٓ  لََقدۡ ﴿ نَزۡ�َا
َ
فََ�  ذِۡكرُُ�مۚۡ  �ِيهِ  كَِ�ٰٗبا إَِ�ُۡ�مۡ  أ

َ
 .]۱۰[األنبیاء:  ﴾١٠َ�ۡعقِلُونَ  أ

 ای،  شیقر  گروه  یا »شما  سوی بهما   قتیحق در«شد:   نازل  یگریھشدار د  سپس
 » است ر شما در آن کذ  هک«را   قرآن  یعنی » میردک  را نازل  یتابک« ! عرب  گروه  یا
  نیا  یمعن  یقول . به است  بلند شما در آن  و منزلت  و مقام  شرف  هک  یتابک: یعنی

  انجام د آنھا رایشما با  هک  است  ییوکین  مالاعو   اخالق  ارمکر مکذ  است: در قرآن
  موعظه پند و  رندهیشما در برگ  یبرا  است: قرآن  نیا  یگر معنید  یقول د. بهیدھ

  تیاکو ح  شماست  و شرف  و رفعت  یبرتر  سبب  ؛ قرآن هیھر توج  . به است
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 هکد یشیاند یو نم »دینک ینم  ا تعقلیآ«  ستید، نینک یادعا م  هک  یشانیپر  یھا خواب
  به  شدن  آراسته  یعنیـ   فضل  نیا  آوردن دست به  یتا برا  است  نیچن  قتیحق 
از   گرفتن و اندرز  اخالق  ارمکم  به  و تخلق  و منزلت  مقام  نیا  به  و عروج  شرف نیا

 د؟یآور  مانیا  آن  ـ به  قرآن

جز   مگر اعراب«د: یگو یم»  القرآن  ظالل یف«ر یدر تفس / د قطبید سیشھ
  میرا تقد  آن  هکدارند   یو ارمغان  توشه  گر چهی، د شده  نازل  زبانشان  به  هک  قرآن  نیا

 ».دارد؟  یا یبرتر  بشر چه  گر نژادھا و اقوامیبر د  نند...؟ و مگر نژاد عربک  تیبشر

نَا َظالَِمةٗ  َ�نَۡت  قَۡرَ�ةٖ  ِمن قََصۡمَنا َوَ�مۡ ﴿
ۡ
�َش�

َ
 .]۱۱[األنبیاء:  ﴾١١َءاَخرِ�نَ  قَۡوًما َ�ۡعَدَها َوأ

 مردمش » هکار شھرھا را یبس  و چه«د: یآ یم  از قبل  یتر دھنده انکھشدار ت باز
 داشتند؛ از  هک  یتکو شو  رو و سطوتیبا وجود ن » میستکش  ھم ار بودند، درکستم« 

  از آنھا قوم  و پس«ردند ک  بیذکرا ت  یو  اتیو آ  دهیفر ورزک أل  یخدا  به  هک  یرو  آن

  هکرا   یگرید  شھرھا، قوم  آن  مردم  ساختن : بعد از نابودیعنی » مید آوردیپد  یگرید
 . میدیگردان  ارشانید  نکرا سا  نو درآمدگان  و آن  مید آوردینبودند، از نو پد  از آنان

﴿ ٓ ا ْ  فَلَمَّ وا َحسُّ
َ
ٓ  أ َسَنا

ۡ
 .]۱۲[األنبیاء:  ﴾١٢يَۡرُكُضونَ  ّمِۡنَها ُهم إَِذا بَأ

 ما را  عذاب  نابودشدگان  آن  : چونیعنی »ردندک  ما را احساس  عذاب  چون  پس«
فرود   بر آنان  عذاب  ناخواه خواه  هکشد   باورشان  و مشاھده  حس  دند و بهیا دیافتند یدر

 . است  ز و انھزامیض: فرار و گرکر »ختندیگر یم  از آن  بناگاه«  است  یآمدن
 بودند:  از فرشتگان  یبرخ  ندهیشد و گو  گفته  آنان  اثنا به  نیدر ا

ْ َ� تَرۡ ﴿ ْ رۡ َوٱ ُكُضوا ٓ  إَِ�ٰ  ِجُعٓوا تۡرِۡ�تُمۡ  َما
ُ
ِكنُِ�مۡ  �ِيهِ  �  ﴾١٣لُونَ  َٔ �ُۡ�  لََعلَُّ�مۡ  َوَمَ�ٰ

 .]۱۳[األنبیاء: 
  تانیھا نعمت و ناز  یسو : بهیعنی »دیبود  متنعم  در آن  آنچه  یسو د و بهیزینگر«

مھد ناز و   هک »دیباز گرد  تانیھا خانه  یسو و به«بود   فرتانکو   یشکسر  سبب  هک
  شما مورد پرسش  هکباشد «د یردک ید و بدانھا افتخار مینشست یبود؛ در آنھا م  نعمتتان

  گر، مورد مراجعهید  مھمامور   به  و پرداختن  و مشاوره  سؤال  ی: برایعنی »دیریگ قرار
 آنھا گفتند.  به  خیاستھزا و توب  وهیش  را به  سخن  نیا  ! فرشتگاند!یریقرار گ

ٓ قَالُواْ َ�ٰ ﴿  .]۱۴[األنبیاء:  ﴾١٤َ�ٰلِِم�َ  ُكنَّا إِنَّا َوۡ�لََنا
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  به » میبود ما واقعا ستمگر  هکبر ما،   یوا  یا«  عذاب  فار گرفتار در سرپنجهک »گفتند«
  اعتراف  است  عذابشان  موجب  هکخود   ستمگر بودن  به  میعظ  موقف  ، در آن بیترت  نیا
 ؟! ھنگام یب  ھنگامه  نیدر ا  اعتراف  نیسود از ا  چه  یردند ولک

ٰ  َدۡعَوٮُٰهمۡ  َك َ�َما َزالَت تِّلۡ ﴿  .]۱۵[األنبیاء:  ﴾١٥َ�ِٰمِدينَ  َحِصيًدا َجَعۡلَ�ُٰهمۡ  َح�َّ
گفتند:  یم  هکبود   نیھم  سخنشان  وستهیپ  یعنی »بود  نیھم  شهیھم  شانیدعوا«

 تا«ردند؛ ک یم رارکت  وستهیرا پ  سخن  نی! ا ی. آر میما واقعا ستمگر بود بر ما!  یوا  یا

 درو  با منگال  شتک  هک  ھمچنان » میدیگردان  دروشده  یشتکرا مانند   آنان  هک  یوقت
رد و یم یفروم  هک  یآتش  نداشتند، چون  یتکو حر  جنبش  چیھ  هک » فرو مرده«شود  یم

 شود. یستر مکفسرد و خا یتماما م

ٓ ٱ َناَوَما َخلَقۡ ﴿ َما  ٱوَ  ءَ لسَّ
َ
 .]۱۶[األنبیاء:  ﴾١٦َ�ٰعِبِ�َ  َنُهَماَوَما بَيۡ  �َض ۡ�

را  آنھا: یعنی » میدیافرین  چهیباز  ، به دو است  آن  انیم  هکرا   و آنچه  نیو زم  و آسمان«
ند ک یم  یرویپ  ییواال  و ھدف  قیدق  آنھا از فلسفه  خلقت  هکبل  میدیافرین  ھودهیو ب  عبث

 گرداند. یم  را برآورده  شده  یزیر  منضبط و برنامه  ید و منافعیفوا  هک

ٓ  لَوۡ ﴿ َرۡدنَا
َ
ن أ

َ
َذۡ �َّ  لَۡهٗو� �َّتَِّخذَ  أ ٓ  َ�ٰهُ �َّ ا َّ� ُ  .]۱۷[األنبیاء:  ﴾١٧َ�ٰعِلِ�َ  ُكنَّا إِن ِمن �َّ

 شوند. یم  سرگرم  بدان  هک  است  یزیلھو: چ » میریبگ  یلھو  هک  میخواست یاگر م«
 از  هک  است  نیا»  لعب«و » لھو»  انیدر م  . فرق و فرزند است  : لھو، زنیقول به
  ی، سرگرم»لھو«از   ھدف  هک ی، درحال ستینظر ن مورد  یحیصح  ھدف»  لعب«

 یا یو سرگرم  چهیباز  میخواست یاست: اگر م  نیا  یمعن  باشد. پس یم  یوخوشگذران
را از نزد خود و   : آنیعنی » میردک یار میخود اخت  شیرا از پ  قطعا آن«  میریبگ 

 و  و پرداخت  ساخت  از نزد شما و بر اساس  ، نه میگرفت یخود بر م  قدرت  ازخاستگاه
 گرفتن  به  هک  میبود یم  یسانک: اگر از یعنی » میبود یم  نندهکاگر «شما   انتخاب

 و  یسرگرم  هک  میھست  ما بزرگتر از آن  یدارند ول  رغبت  لھوولعب  اسباب 
 یا یھودگیو ب  عبث  چیو ھ  است  ما حق  افعال  ھمه  هکبل  مینکار یاخت  یخوشگذران

ٰ ﴿ری. مجاھد در تفس ستین  در آن  »  نإ«د: ھر یگو یم ]۱۷[األنبیاء:  ﴾عِلِ�َ إِن ُكنَّا َ�
را   و لھو و لعب  میستین  یارک  نیچن  دھنده  : ما انجامیعنی،  است  ینف  یبرا  در قرآن

  هک  است  یسانک  ، رد سخن هیآ  نیدر ا  یتعال  : مراد حقیقول  . به مینک ینم اریاخت
 ند.یخدا  دختران  ا فرشتگانی،  بتان گفتند:
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ۚ  َمُغُهۥَ�يَدۡ  َ�ِٰطلِ لۡ ٱَ�َ  قِّ �َۡ بِٱ َ�ۡقِذُف  بَۡل ﴿ ۡ ٱ َولَُ�مُ  فَإَِذا ُهَو َزاهِٞق ا  َوۡ�ُل ل مِمَّ
 .]۱۸[األنبیاء:  ﴾١٨تَِصُفونَ 

و   گفتند، دروغ  : قطعا آنچهیعنی » میافگن یفرو م  را بر باطل  حق  هکبل«
ما   و سنت  و وصف  شأن  هکبل  یسرگرم  اھل  و نه  میھست  یباز  اھل  ، ما نه است  اساس یب
  وبکو سر »ندکش یم  را درھم  آن  پس«  میوبک یفرو م  را بر باطل  حق  هک  است  نیا
  هک برسد،  دماغ  به  شگاف  هکتا آنجا   سر است  و شگافتن  ستنکدمغ: ش  ند. اصلک یم
ھا و  اوهی ، باطل، و مراد از  : مراد از حق: حجتیقول . به است  یا شندهک  ضربه  نیا

  باطل  ناگھان  پس« ندک ید و آنھا را نابود میآ یبر آنھا فرود م  حق  هک  است  شانیھا شبھه
  وصف  بر شما از آنچه  یوا«  است  د شوندهیو ناپد  رونده  نیزاھق: از ب »شود ینابود م

و   مقدس  آناز   هک  آنچه به  خداوند متعال  ردنک  وصف  سبب : شما بهیعنی »دینک یم
 د.یھست  آخرت  عذاب مانند  ینیو ننگ  سخت  ی، سزاوار بدفرجام است  منزه

َ�ٰ ٱَمن ِ�  ۥَوَ�ُ ﴿  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ
َ
ونَ َ� �َسۡ  ِعنَدهُۥ َوَمنۡ  �ِض� ۡ� َوَ�  ِعَباَدتِهِۦ َ�نۡ  َتۡكِ�ُ

ونَ �َسۡ  ۡ ٱ�َُسّبُِحوَن  ١٩َتۡحِ�ُ ونَ َ� َ�فۡ  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ  .]۲۰-۱۹[األنبیاء:  ﴾٢٠ُ�ُ
  وحق  نشیو آفر  یو بندگ  کدر مل » اوست  از آن  است  نیدر آسمانھا و زم  هکو ھر«

  کیشر  یو  مخلوقات از  یبرخ  چگونه  پس  آنھاست  کو مال  دھنده ی، روز نندهیآفر  یتعال
: یعنی »ھستندنزد او   هک  یسانکو« رند؟!یقرار گ  او مورد پرستش  او توانند بود تا ھمچون

  ، نه است  یمعنو  و منزلت  فیتشر  تیعند نجا،یدر ا » ت: نزد او بودنیعند. « فرشتگان
  یعنی »ورزند یبر نمکاو ت  از عبادت«نزد او ھستند؛   هک  یسانک ! ی. آر یانکم  تیعند

و   شمرند و از عبادت یبزرگتر نم  یتعال  حق  خود را ازپرستش  و منزلت  ، شأن فرشتگان
پروردگار   شیایو ن  از پرستش »شوند ینم  و خسته«زنند  یاو سر باز نم  شگاهیدر پ  تذلل

  : فرشتگانیعنی »ندیگو یم  حیورزند تسب  یسست  هک آن یوروز، ب  شب«  هکبل  سبحان
نند و ک یم  ضعف  احساس  از آن  بنداند، نهیپا  یتعال  حق  شیایون  گفتن  حیبر تسب  شهیھم
  یبرا  گفتن  حی؛ تسب است آمده  فیشر  ثیدر حد  هک را چنانیشوند ز یم ریو دلگ  ولمل  نه

 . ما است  یبرا  دنیشک نفس  منزله به  فرشتگان

ِم ﴿
َ
َُذوٓ ٱأ َّ� ْ  ٱ ّمِنَ  َءالَِهةٗ  ا

َ
ونَ  ُهمۡ  �ِض ۡ�  .]۲۱[األنبیاء:  ﴾٢١يُنِ�ُ

: یعنی »زند؟یانگ یرا برم  آنھا مردگان  هکاند  گرفته  نیاز زم  یانیخود خدا  یا مگر برای«
و   با وجود حقارت  هکاند  ردهکار یخود اخت  یبرا  نیاز زم  یانیخدا  انکا مگر مشری
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  هیقض ! نند؟ نهک یم  زنده زند ویانگ یبر م  شانیرا از قبرھا  دارند، مردگان  هک  یا یچارگیب
و   ییتوانا  نیچن  اند، از داشتن گرفته  شان ییخدا  به  آنان  هک  را آنچهیز  ستین  نیچن

  از چه  رانند پسیرا بم  یسک نند و نهک  را زنده  یسکتوانند  یم  نار اند، نهکبر   یاوصاف
 شوند؟. یم  گرفته  ییخدا  به  یرو

ٓ �ِيهِ  َ�نَ  لَوۡ ﴿ ُ ٱ إِ�َّ  َءالَِهةٌ  َما َّ�  ۚ ِ ٱ فَُسۡبَ�ٰنَ  لََفَسَدتَا ا يَِصُفونَ  َعۡرِش لۡ ٱرَّبِ  �َّ  ﴾٢٢َ�مَّ
 .]۲۲[األنبیاء: 

 یگرید  انیخدا  گانهی  یجز خدا«  و آسمان  نی: اگر در زمیعنی »دو  اگر در آن«

بود   نیآنھا ا  یتباھ  وجه »شد یم  ھردو تباه  و آسمان  نی، قطعا زم وجود داشت 
 توانا  در تصرف  از آنھا باالستقالل  کی ھر  هکرد ک یم  جابیچند ا  یانیوجود خدا هک

ن یا  سبب آمد و به ید میپد  و اختالف  آنھا تنازع  انیم  ھنگام  نیا در اباشند و قطع
،  خدا پروردگارعرش  است  منزه  پس«بود   یحتم  نیو زم  آسمان  ی، فساد و تباھ تنازع 

  حق  مالکو   جالل  قیال  هک  یاز صفات  ر آنیو غ  کاز شر »نندک یم  وصف  از آنچه
 . ستین  یتعال

»  تمانع  برھان«را   و آن  ردهک  اقامه  یبرھان  یتعال  د حقیبر توح  هیآ  نیاز ا  لمانکمت
 اند:  گفته  آن  اند و در شرح دهینام

دا یپ  و تمانع  تعارض  آنان  یھا اراده  انیا مبود، قطع یار مکچند در  یانیاگر وجود خدا
ا یضد   یگرید و  خواست یم  یزیچ  انیخدا  از آن  یکی اگر  هک  یمعن  نیا  شد؛ به یم

از   یکیا مراد یآمد،  یبرم آنھا  یدو ا مراد ھرینبود؛   رونیب  از دو حال  هیرا، قض  آن  خالف
، تضاد و  دو اراده  انید و میانجام یم  نیضد  اجتماع  آمد، به یآنھا؛ اگر مراد ھردو برم

را یرد زک یم  را مختل  اروبار جھانکقدرتھا   و تداخل  تعارضتا یآمد و نھا ید میپد  تداخل
  یکی،  خواست ینم  یگریند و دیافریرا ب  انسان  هک  خواست یاز آنھا م  یکیـ مثالـ 

  چیاگر مراد ھ آخر...  طور تا به  نیو ھم  خواست ینم  یگریببارد و د  باران  خواست یم
  ستین  یقادر و مقتدر  یاز آنھا خدا  کی  چیھ  هکداد  یم  نشان خود  نیآمد، ا یبرنم  کی

  یگریو د  از آنھا قادر است  یکی  هکداد  یم  نشان  نیآمد، ا یبرم  یکیو اگر فقط مراد 
مقتدر   هک  ییرا خدایخدا نبود ز  علت  نیھم  بود، به  قدرت یب  هک  یکی و آن  قدرت یب

  هک  نونکا  . پس ستین  ییخدا  ستهینباشد، شا  تینھا یو ب  مطلق  یو  قدرت نباشد و
  نیا  یریو فراگ  تیمک، از حا برخوردار است  یقیدق  و قانون  از نظم  نشیآفر  جھان
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ر و یامر و تقد  ، محصول و قانون  نظم  نیا  هک  گرفت  جهینت  نیچن  توان یم  نظم
 .١ندارد  یمعارض  چیھ  هک  است  یواحد  یخدا ییتوانا

ا ُل  َٔ َ� �ُۡ� ﴿  .]۲۳[األنبیاء:  ﴾٢٣لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوُهمۡ  َعُل فۡ �َ  َ�مَّ
 ، سلطه  قوت  سبب به  یتعال  : حقیعنی »شود ینم  دهیند پرسک یم  از آنچه للها«

  درباره  از خلقش  یاحد  ی؛ از سو تیکو مال  تیدر الوھ  اش یگانگیو   ، جالل عظمت
  دهیپرس«  بندگان  یعنی » آنان  یول«رد یگ یقرار نم  پرسش مورد  از قضا و قدرش  یزیچ

قرار   پرسش مورد  را از افعالشان  آنان  سبحان  ی: خدایعنینند. ک یم  از آنچه »شوند یم
  یمدع  انکمشر  هک یمخلوقات  ھمه  نیند ھمچنیاو  انکو مملو  را آنھا بندگانیدھد ز یم

را یرند؛ زیگ یقرار م  یـ مورد بازپرس  گانو فرشت  حیھستند ـ مانند مس  آنان  تیالوھ
 . است  سبحان  یخدا  عیمط  دهیو آفر  را ندارد و بنده  ییخدا  تیصالح  یمخلوق  چیھ

ِم ﴿
َ
ْ ٱأ َُذوا ۖ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ ْ  قُۡل  َءالَِهٗة ِ�َ  َمن ذِۡكرُ  َ�َٰذا بُۡرَ�َٰنُ�ۡمۖ  َهاتُوا �  َمن َوذِۡكرُ  مَّ  َ�ۡبِ�

ۡ�َ�ُُهمۡ  بَۡل 
َ
ۖ �َۡ ٱ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ عۡ  قَّ  .]۲۴[األنبیاء:  ﴾٢٤رُِضونَ َ�ُهم مُّ
  ا از مخلوقاتی  نیزم  از مخلوقات »اند گرفته  پرستش  را به  یانیاو خدا  یجا ا بهیآ«

  برھانتان بگو«روگردانند؟   یاد ویو از   غافل  یتعال  حق  از محاسبه  سبب  نیو بد  آسمان
ـ   از نقل  و نه  از عقل  ـ نه  یراھ  چیشما ھ  یانند ولیخدا  آنان  هکادعا   نیبر ا »دیاوریرا ب
شد و   انی) ب۲۲هیدر (آ  کبر شر  یعقل  لیدل  ینف  هک  د چنانیندار  برھان  نیا  یسو به
: یعنی »با منند  هک  یسانکرکذ  است  نیا«د: یآ یبر م  یو  فرموده  نیز از این  ینقل  لیدل  ینف
  شیپ  هک  یسانکر کذ  است  نیا و«  امتم  به  آن  ابالغ  یبرا  بر من  شده  نازل  یوح  است  نیا

د یبنگر  پس  است  شده  نازل  من از  قبل  هک  ییتابھاک  ھم  نیا  کنی: ایعنی »بودند  از من
  گرفتن  به  سبحان  یخدا  هک  است  رفته  امر سخن  نیا  به  راجع  از آنھا ھم  یکیا در یآ  هک

  : از آنیعنی »دانند یرا نم  حق  شترشانیب  هکبل«باشد؟   داده  از خود فرمان ریغ  ییخدا
  به » آنان  پس«گذارند  ینم  یزییو تم  فرق  چیھ  و باطل  حق  انیخبرند و م یو ب  جاھل
د و یاز توح  یروگرداناند بر  دھنده  و ادامه  حق  رشیاز پذ »گردانندیرو«  جھل  نیا  سبب

 نند.ک یر مکتف  یلیدر دل  تدبر و نه  یدر برھان  ، نه تأمل  یدر حجت  امبر لذا نهیاز پ  یرویپ

                                           
  که  کرده  نیز اقامه  دیگری  و نقلی  عقلی  ادله  خداوند  بر وحدانیت  رازی  فخر الدین  امام -١

گاھی  برای  پس  نقلی  دلیل  و ھشت  عقلی  دلیل  ، چھارده است  ودو دلیل آنھا بیست مجموع از آنھا   آ
 کنید.  مراجعه »کبیر«تفسیر   به
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  یآسمان  یو رسالتھا  تبک  شتر مضمونیب  نیید و تبیکتأ  یبرا  خداوند متعال  سپس
 د:یفرما ی، م یتاپرستکید و یدر امر توح

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
نَُّهۥ إَِ�ۡهِ  نُوِ�ٓ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ِمن َ�ۡبلَِك  ِمن أ

َ
ٓ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � ۠  إِ�َّ نَا

َ
 ﴾٢٥ُبُدونِ �ۡ فَٱ �

 .]۲۵[األنبیاء: 
 ه:ک  میفرستاد یم  یاو وح  به  هک نیمگر ا  میرا نفرستاد  یامبریپ  چیاز تو ھ  شیو پ«

 † عظام  یایانب  ھمه  یھا ، رسالت نیبنابرا »دیمرا بپرست  پس  ستین  جز من  ییخدا
و   حجت  گونه  چیخود ھ  کبر شر  انکو لذا مشر  است  بوده  یمبتن  یتاپرستکید و یبرتوح
 ندارند.  یبرھان

َذَ ٱَوقَالُواْ ﴿ ۥۚ  �ۗ َوَ�ٗ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ �َّ ۡكَرُمونَ  ِعَبادٞ  بَۡل  ُسۡبَ�َٰنُه  .]۲۶[األنبیاء:  ﴾٢٦مُّ
»  خزاعه«  لهی، قب سخن  نیا  ندگانیگو » ردهکار یاخت  یفرزند  رحمان  یو گفتند: خدا«

  آنان  هکبل«افترا  ن یاز ا » است  او منزه« ند!یخدا  دختران  گفتند: فرشتگان یم  هکبودند 
  شانیا  هکستند بلیپندارند ن یم  آنان  هک چنان  : فرشتگانیعنی »ارجمنداند  یبندگان

ارجمند و   یو  داشت یو گرام  میرکت  سبب  به  هکھستند   سبحان  یخدا  یبرا  یدگانبن
  منافات  تیبا ولد  تیعبود  هکاند و از آنجا  آمده  لینا  یو  قرب  موھبت  و به  واالقدر شده

 ستند.ین  یو  فرزندان  آنان  دارد پس

ِ  بُِقونَُهۥَ� �َسۡ ﴿  ٱب
مۡ  َقۡولِ لۡ

َ
 .]۲۷[األنبیاء:  ﴾٢٧َملُونَ َ�عۡ  رِهِۦوَُهم بِأ

  چیھ  : فرشتگانیعنی »نندک ینم  یشدستیبر او پ  یسخن  چیدر ھ  هک«
  فرمان  به  و آنان«ند کامر ن  را بدان  شانیا اید، یرا نگو  آن  یتعال  ند تا حقیگو ینم  یسخن

را   شانیا أ خداوند  هکنند ک یرا م  یارک  فقط ھمان  : فرشتگانیعنی »نندک یار مک او
  هک قرار دارند و چنان  یتعال  حق  یبرا  اطاعت  تیدر نھا  شانیا  دستور دھد پس  آن  به

 باشد. یم  یبر امر و  یز مبتنین  شان ، عمل پروردگار است  سخن  تابع  سخنشان

يِۡديهِ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ ﴿
َ
 َخۡشيَتِهِۦ وَُهم ّمِنۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ لَِمنِ  إِ�َّ  �َۡشَفُعونَ  َوَ�  َخۡلَفُهمۡ  َوَما مۡ �

 .]۲۸[األنبیاء:  ﴾٢٨فُِقونَ ُمشۡ 
  خداوند متعال :یعنی »داند ی، م است  سرشان  پشت  و آنچه  شانیرو  شیدر پ  آنچه«
رد، ک خواھند  عمل  ندهیدر آ  هکرا   اند و آنچه ردهک  عمل  در گذشته  فرشتگان  هکرا   آنچه

ند یگو یاند و نم نگفته را  یسخن  چیو ھ  نداده  را انجام  یعمل  چیھ  شانیا  داند پس یم
  یسانکو »نندک ینم  شفاعت  داده  تیخدا رضا  هک  یسک  یو جز برا«  یتعال  حق  علم  مگر به



 تفسیر انوار القرآن  ٦٤٦

  هکاند » االاهللا الاله«  ، اھل داده  تیرضا  شان در حق  فرشتگان  شفاعت  به  یتعال  حق  هک
ت: یخش »ھراسانند  یتعال  حق  تیخش و خود از«  است  خشنود شده  شانیاز ا  یتعال  حق

اط و یو احت  با توقع  هک  است  یاشفاق: ترس اما  است  و بزرگداشت  میبا تعظ  ھمراه  ترس
 أ خداوند  به  نسبت  هک  یو معرفت  شناخت  سبب به  : فرشتگانیعنیباشد.   حذر ھمراه
 ترسند. یم  ی، از و است  یو  تیخش  حق  هک دارند چنان

ٓ  ِمۡنُهمۡ  َ�ُقۡل  ۞َوَمن﴿  َ�ۡزِي َكَ�ٰلَِك  َجَهنَّمَۚ  َ�ۡزِ�هِ  لَِك فََ�ٰ  ُدونِهِۦ ّمِن إَِ�ٰهٞ  إِّ�ِ
ٰ ٱ ز ین  ه: منکد یبگو»  : از فرشتگانیعنی»  از آنانھرکس  و«.]۲۹[األنبیاء:  ﴾٢٩لِِم�َ ل�َّ

: یعنی » میدھ یفر میک  دوزخ  او را به  پس«،  باشم یم  سزاوار پرستش و»  خدا ھستم بجز ا
  مینک یم  مجازات  جھنم  عذاب  ، به است  گفته  هک  یسخن  سبب را به  یفرض  ندهیگو  آن

  گونه  نیرا ا  ارانکستم  یسزا ! یآر«  میدھ یرا جزا م  از مجرمان  یر ویغ  هک چنان

ر یغ  تیربوب  یو ادعا  سبحان  یخدا  به  یآور کبا شر  هکرا   یانک: مشریعنی » میدھ یم
  تیالوھ  را آنانیز  میدھ یفر میک  دوزخ  به  گونه  نیاند، ا ردهک  ستم  گرانی، بر خود و د یو

 اند. قرار داده  آن  یقیحق  یر جایرا در غ

َو لَمۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ يَرَ  أ ْ َ�َفُروٓ  �َّ نَّ  ا

َ
َ�ٰ ٱ أ  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ

َ
ۖ َتقۡ َ�فَ  ٗقاَ�َ�َتا َرتۡ  �َض ۡ�  مِنَ  وََجَعۡلَنا َ�ُٰهَما

ۡ ٱ ۚ  ءٍ ُ�َّ َ�ۡ  َمآءِ ل فََ�  َ�ٍّ
َ
 .]۳۰[األنبیاء:  ﴾٣٠يُۡؤِمُنونَ  أ

  فروبسته  نیآسمانھا و زم  هک«اند  و ندانسته  دهیشیندیا نی: آیعنی »دندیند  افرانکا یآ«
  کی  ھمه زیھا ن نیو زم  آسمان  کی  آسمانھا ھمه  هک  است  نی: مراد ایقول  به »بودند

  نیآسمانھا و زم گر:ید  یقول  شدند. به  و جدا ساخته  افتهکش  ھماز   بودند پس  نیزم
  هک  داشت قرار  یدر حال  گر: آسمانید  یقول بودند. به  و متصل  دهیگر چسبید کی  به  ھمه

 » میردکجدا   دو را از ھم  آن  پس« دیانیرو ینم  هک  قرارداشت  یدر حال  نید و زمیباران ینم
گر در ید  . بنابر وجه میو برگشاد  ردهک گر جداید  یدو را از بعض  از آن  ی: بعضیعنی

  را چنان  نیبباراند و زم  هک  میدیگردان  راچنان  است: آسمان  نیچن  ی، معن هیر آیتفس
  اتینظر  نیتر قیر با دقیتفس  نیا  یھر دو  امروزه  هک  است  یاند. گفتنیبرو  هک  میدیگردان

 . سازگار است  یشناس  یھست  علوم  دانشمندان  یعلم
 نزد  نیآسمانھا و زم  شدن گشاده  ھم از  و سپس  بودن  وستهیو پ  بسته  هیقض

  هکبرآنند   دانشمندان  نی، ا است  معروف»  میسد«  دهیپد  نام به  نجوم  دانشمندان
ر یس  یاثنا دراند و  بوده  یواحد  رهکیپ  کیو   قطعه  کی  ھمه  نیو زم  د، ستارگانیخورش
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 ھر  یبرا  خداوند متعال  اند، سپس جدا شده  گر از آنید  اراتیو س  نید، زمیخورش  عیسر
مدار   در ھمان  هکقرار داد   مخصوص  ی، مدار جاذبه  یرویر نیتأث  از آنھا برحسب  کی

  هکھستند   یا وستهیپ  ھم به  یر از آسمانھاینھا غیا  نند. البتهک یر میخود س  نیمع
د یسع  خیاز نظر ش  هک  ییآسمانھا  نند، ھمانک یم  یدر آنھا زندگ  یو مالء اعل  فرشتگان

  یا هینظر  نجوم  در علم  نیھمچن روند. یم  حساب  به  بیغ  در شمار عالم / یحو
انفجار   کیدر اثر   ائناتکو   ز استیچ کی  ائناتک  یاصل  د: مادهیگو یم  هکوجود دارد 

 . است  آمده دیپد  بزرگ
 ریغ  یھا هیرا بر نظر  قرآن  و قاطع  ینیقی  نصوص  هک  میخواھ یھرچند ما نم

  یطور  بسا فردا رد شوند؛ ھمان  اند و چه شده  رفتهیامروز پذ  هک  مینک  حمل  یا ینیقی
بشر   ینیقی ریغ  اتی، از نظر است  ینیقی  یقتیحق  هک  میرک  قرآن  یبرا  میخواھ ینم  هک

  قید با حقایجد  ینجوم  اتینظر  هک  مییبگو  میتوان یم  یول  مییبجو  یا نندهک  قیتصد
ندارند و در   یتصادم ، نموده  اعالم  قبل  ھزار و چھارصد سال  میرک  قرآن  هک  یا یعلم
  اتیر آیتفس  یدر راستا  هیفرض  باشد، آن  درست  یا یعلم  هیو نظر  هیاگر فرض  تینھا

 قراردارد.  میرک  رآنق  یعلم

َو لَۡم يََر ﴿ م:یرک  ر قرآنیتعب  نیا  نیھمچن
َ
ِينَ ٱأ َّ�  ْ   ا کافرانیآ« ]۳۰[األنبیاء:  ﴾َ�َفُرٓوا

را   یعلم  قیحقا  نیا  هکخواھند بود   افرانک  هکدارد   اشاره  قتیحق  نیا  ، به»اند ندانسته
 . است  میرک  از مظاھر اعجاز قرآن  یز مظھریر نیتعب  نیرد. و خود اکخواھند   شفک

  یونک  قتیحق  کیاز   یو  و اعالم  علم  در عرصه  میرک  قرآن  یشگامی، پ ھر حال  به
  منزل  یو وح أ خداوند  المک  قرآن  هک  امر است  نیبر ا  یو قاطع  روشن  لی، دل بزرگ

 .١است  یو
ھر  : مایعنی »؟ مید آوردیپد  را از آب  یا زندهز یھر چ«ما   هکاند  ندانسته  افرانکا یآ »و«

،  مینک یم  نازل  را از آسمان  آن  هک  یـ با آب  و نبات  وانیاز ح  را ـ اعم  یا موجود زنده
 . میدیگردان  نیزم  در عرصه  یا ھر موجود زنده  اتیح  را سبب  و آب  میساخت  زنده
 ، در هیاول  اتیح  شیداید: منشأ پیگو یم  هک را  یا یعلم  هیز نظرین  هیاز آ  مقطع  نیا

 ند.ک ید میی، تأ است  ابودهی

                                           
 . جممتر  تألیف»  کریم  قرآن  جدید از اعجاز علمی  ھایی  جلوه«  کتاب  کنید به  نگاه -١
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  یمیعظ  یھا نشانه  ھمه  آن  با وجود مشاھده »آورند؟ ینم  مانیا  ا باز ھمیآ«
 ؟. است  ذوالجالل  یوجود خدا  به  یقطع  مانیا  یمقتض  هک

 ٱ ِ�  َناوََجَعلۡ ﴿
َ
ن ِ�َ َرَ�ٰ  �ِض ۡ�

َ
 لََّعلَُّهمۡ  ُسبُٗ�  فَِجاٗجا �ِيَها وََجَعۡلَنا بِِهمۡ  تَِميدَ  أ

 .]۳۱[األنبیاء:  ﴾٣١َ�ۡهَتُدونَ 
مبادا  تا«و استوار   مکمح  یوھھاک: یرواس » میاستوار افگند  ییھا وهک  نیو در زم«

و در « نسازد  و ناآرام  را نجنباند و مضطرب  آنان  نی: تا زمیعنی »را بجنباند  آنان  نیزم

از   عبارت فجاج: » مید آوردیپد  یفجاج«  نیا در زمیاستوار   یوھھاک: در یعنی » آن
دو   انیدر م  یافکوش  یھر پارگ«د: یگو یم»  فجاج«  در باره  زجاج  . عالمه ھاست یگشادگ

تا «  است  عبورومرور عابران  و آماده  فراخ  »ییھا راه«ھا  یگشادگ  نیو ا ». است  ، فج وهک

 موردنظر خود.  نکو شھرھا و اما  یزندگ  و منافع  مصالح  یسو به »ابندی  راه  آنان  هکباشد 

ٓ ٱ َناوََجَعلۡ ﴿ َما ۖ  ٗفاَسقۡ  ءَ لسَّ ُۡفوٗظا  .]۳۲[األنبیاء:  ﴾٣٢ُمۡعرُِضونَ  َءاَ�ٰتَِها َ�نۡ  َوُهمۡ  �َّ
 محفوظ و  نیبر زم  از سقوط و افتادن  هک»  میمحفوظ قرارداد  یرا سقف  و آسمان«
 از  ستارگان  لهیوس  به  آسمان«د: یگو یم  ر آنی. فراء در تفس است  شده  داشته  نگاه

و   در احوال  : از نگرشیعنی » آسمان  اتیاز آ  و آنان«»  محفوظ است  نیاطیدستبرد ش
 ، سبحان  یبر وجود خدا  دال  هک  رهیو غ  د، ماهیخورش  ـ ھمچون  آن  یھا نشانه
  یدرست و در آنھا به »نندک یم  اعراض«  اوست  متکح  یو بزرگ  قدرت  مالک،  تیوحدان

 ببرند.  یپ  متعال  خالق  تیوجود و وحدان  ند تا بهینما یر نمکتدبر و تف

ِيٱَوُهَو ﴿ ۡ ٱَخلََق  �َّ مۡ ٱوَ  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ ۖ لۡ ٱوَ  َس لشَّ ٞ  َقَمَر  ﴾٣٣�َۡسبَُحونَ  فَلَٖك  ِ�  ُ�ّ
 .]۳۳[األنبیاء: 

» شناورند  یدر سپھر  کی ھر  هکد یرا آفر  و ماه  و روز و آفتاب  شب  هک آن  و اوست«
خود در فضا   نیمع و  ) خاصک، در سپھر (فل و ستارگان  د و ماهیاز خورش  کی: ھریعنی

و مدار   کدر فل  کی لذا ھر ر آنھایاز: مدار و خط س  است  آنھا عبارت  کفل  شناورند پس
 نند.ک یم ند، شناک یشنا م  در آب  هک  یشناگر  خود ھمچون

در   ژهیبو ، اتیآ  نیدر ا  ر شدهکذ  گانه شش  از ادله  کیدر ھر  تعمق  هک  مینک یم  اشاره
  آوردن  مانیا  یدرخشند، برا ید میجد  علوم  نیبر جب  میرک  قرآن  اتیآ  هکعصر حاضر 

 . است  یافک  یجھان

ۖ �ُۡ ٱ َ�ۡبلَِك  ّمِن لِبََ�ٖ  َناَوَما َجَعلۡ ﴿ فَإِيْن ّمِتَّ َ�ُهُم  ۡ�َ
َ
ونَ لۡ ٱأ  .]۳۴[األنبیاء:  ﴾٣٤َ�ِٰ�ُ
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 ثر فقھا باکا. ایدر دن » میقرار نداد  یجاودانگ  یبشر  چیھ  یبرا  از تو ھم  شیو ما پ«
 » یریبم ا اگر تویآ«.  است  ز در گذشتهین ÷ ه: خضرکبرآنند   مهیرک  هیآ  نیا  استناد به

رند یم یز میآنھا ن ، یریم ی: اگر تو میعنی »دانند؟یجاو  آنان«خود   مقرر و محتوم  اجل  به
 . ستین  یا یامک  و دشمن  یشاد  گونه  چیھ  دشمن  ، در مرگ نیبنابرا
گفتند:  فارک  هکشد   نازل  ی، ھنگام است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب  هک چنان  هیآ  نیا

  جیجر ابن منذر از . ابن میشو یم  راحت  یو  رد و ما از دستیم یم  یزود به ص محمد
 ص خدا  رسول  به  ید: از مأل أعلیگو یو م  ردهکر کذ  نزول  سبب  انیرا در ب  یگرید  تیروا

  یبرا  یسک  چه پروردگارا! ردند:ک  عرض ص  حضرت  را دادند، آن  شانیا  خبر مرگ
 شد.  نازل  مهیرک هیآ  نیا ه کبود   ند؟ ھمانک  یرا رھبر  ماند تا آنان یم  یباق  امتم

آ�َِقةُ  ٖس ُ�ُّ َ�فۡ ﴿ ۡ ٱ ذَ ِّ بِٱ لُوُ�مَوَ�بۡ  َمۡوِت� ل ۖ فِتۡ  ۡ�ِ �َۡ ٱوَ  ل�َّ  ﴾٣٥تُۡرَجُعونَ  �َ�ۡنَا نَٗة
 .]۳۵[األنبیاء: 

  جسم از  ییو جدا  مفارقت  چشنده  ی: ھر روحیعنی » است  مرگ  چشنده  یھر نفس«
جدا   بدنش از  روح  هک نیماند مگر ا ینم  یباق  ارواح  از صاحبان  یاحد  پس  است  شیخو

و شما را از «  است  یتعال  حق  تیقھار  صفت  یمقتضا  نیباشد و ا  هک  یسک شود؛ ھر یم

شما   یعنی«د: یگو یم  ر آنیدر تفس س  عباس ابن » مینک یمبتال م  کیبد و ن  به  امتحان  راه
و   ، طاعت و حرام  حالل و فقر،  ی، توانگر یماریو ب  ی، سالمت یو سخت  یآسان  به را

  ر و صبر شما چگونهکش  هک  میبنگر  تینیتا در ع  مییآزما یم  و ضاللت  تیو ھدا  تیمعص
  هک چرا  است  بتیو مص  بتکن  به  آزمودن تر از ، سخت نعمت  به  آزمودن  البته».  است

ھا  نعمت  در آزمون  هک  یسانکاند  مکشوند اما  یم  ھا موفق یدشوار  آزموندر   یاریبس
 شما را در  پس  گرانید  یسو به  نه »دیشو یم  دهیبازگردان ما  یسو و به«نند ک  یداریپا

 . میدھ یجزا م  برابر اعمالتان

ِينَ ٱ�َذا رََءاَك ﴿ ْ َ�َفُروٓ  �َّ َ�َٰذا ُهُزًوا إِ�َّ  َ�تَِّخُذونََك  إِن ا
َ
ِيٱ أ  َوُهم َءالَِهَتُ�مۡ  ُكرُ يَذۡ  �َّ

 .]۳۶[األنبیاء:  ﴾٣٦َ�ٰفُِرونَ  ُهمۡ  لرَّ�ٱ بِِذۡ�رِ 
  نند، فقط بهیتو را بب  چون«  انک: مشریعنی »افر شدندک  هک  یسانکو «

  هک  است  یسک  ھمان  نیا ایآ«ند: یگو ی. و م ھزو: تمسخر است »رندیگ یم  ات مسخره
رد؟ یگ یم  بید و بر آنھا عیگو یبد م  انتانیخدا  : بهیعنی »ند؟ک یاد میرا   انتانیخدا

را  ص خدا  رسول  انک: مشریعنی »رندکرا من  اد رحمانیخود،   آنان هک یدرحال«
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  ناتوانند به  رساندن  انیاز سود و ز  هکرا   یجان یب  انیچرا خدا  هکرند یگ یم  مسخره به
  شأن  ستهیشا  هک  آنچه  به  رحمان  یخدا  ردنکاد یخود از   هک آن  حالند، ک یم ادی  یبد
و تمسخرو   سزاوار طعن  هکآنھا ھستند   واقع در  رند پسکافر و منک،  است  یگانگیاز   یو

 . رحمت  ینب  باشند نه یم  سرزنش
 و  نار ابوجھلکاز  ص خدا  ند: رسولک یم  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  یسد

  ابوجھل  وگو بودند و چون گفت  مشغول  ھم دو با آن  هک یگذشتند درحال یم  انیبوسفا
  ھمان  نیا گفت:  انیابوسف  به  د و خطابیخند  نانکد، استھزایرا د ص خدا  رسول

  ر آنکا منیو گفت: آ  گشت  نیخشمگ  انی! ابوسف! است  عبد مناف  یبن  فهیامبر طایپ
دو را  آن   سخن ص خدا  گردد؟ رسول  مبعوث  یامبریپ  عبدمناف  یاز بن  هکد یھست

تو را از عناد و   ردند و گفتند: منکد یاو را تھد  هنمود  ابوجھل  به  یرو  دند پسیشن
  دبنیول  تیعمو  به  هکبرسد   ز ھمانیتو ن  به  هک  گاه تا آن  نمیب یبردار نم دست  مخالفت

  هکرا   آنچه  ینگفت  تو ھم فرمودند: اما تو!  ردهک  انیابوسف  به  یرو  د. سپسیرس  رهیمغ
  ھمان».  یو  لهیقب«  وننگ  تیحم  زهیانگ  ، مگر به» نافعبد م  یاز بن  در دفاع«  یگفت
 شد.  نازل  مهیرک هیآ  هکبود 

ْورِ�ُ�مۡ  َعَجٖل�  ِمنۡ  �َ�ٰنُ ۡ�ِ ٱُخلَِق ﴿
ُ
 .]۳۷[األنبیاء:  ﴾٣٧�َۡسَتۡعِجلُونِ  فََ�  َءاَ�ِٰ�  َسأ

 را آنھایشد ز  نازل  شیقر  لهیقب  درباره  مهیرک هیاست: آ  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
 دند.یطلب  شتاب  را به  یالھ  عذاب
ارھا جزو کدر   ردنک  : شتابیعنی » است  شده  دهیآفر  از شتاب  انسان«

  یزود : بهیعنی » میانینما یشما م  خود را به  اتیآ  یزود به«  است  انسان  عتیطب
 »دینخواھ  شتاب  به  از من  پس«  میآور یـ بر شما فرود م  دوزخ  خود را ـ با عذاب  یھا مجازات

  . به است  یشما آمدن بر  ناخواه خواه  عذاب  نیا  هک چرا  آن  از وقت  را قبل  عذاب  آوردن فرود
ند و ک یم  داللت ص خدا  رسول  ییراستگوبر   هک  است  یمعجزات»  اتیآ«: مراد از یقول

 . است  قرار داده  شان و دعوت ص  حضرت  آن  یبرا أل  یخدا  هک  است  یکین  سرانجام

ۡ ٱ َ�َٰذا َوَ�ُقولُوَن َمَ�ٰ ﴿  .]۳۸[األنبیاء:  ﴾٣٨َ�ِٰد�ِ�َ  إِن ُكنُتمۡ  وَۡعدُ ل
: یعنی »رسد؟ یم فرا  یک  وعده  نیا  د پسییگو یم  اگر راست«  انکمشر »ندیگو یو م«

  امتیق  دنیو فرا رس عذاب   فرودآمدن  خود درباره  وعده  اگر شما به ! مسلمانان  یا
از نزد   هکد ییگو ید و مینک یم تالوت   را در قرآن  آن  هک  یا وعده  د ـ ھمانیھست  صادق
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و   بیذکاز سر ترا   سخن  نیآنھا ا د؟ البته یفراخواھد رس  یک  وعده  آن  ـ پس  خداست
 ار و عناد و استبعاد گفتند.کان

ِينَ ٱ َ�ۡعلَمُ  لَوۡ ﴿ وَن َعن وُُجوهِِهُم  �َّ  َوَ�  َوَ� َعن ُظُهورِهِمۡ  �َّارَ ٱَ�َفُرواْ ِحَ� َ� يَُ�فُّ
ونَ  ُهمۡ   .]۳۹[األنبیاء:  ﴾٣٩يُنَ�ُ

و   شانیھا از چھره  را نه  آتش  هکرا   وقت  آن  حال  صورت  افرانکاگر «است:   نیا  پاسخ
 »دانستند یم شوند، یم  داده  خود نصرت  و نه  توانند داشت ینم باز  شانیھا از پشت  نه

  وصف  یزدگ شتاب فر و استھزا وک  اوصاف  به اگفتند و قطع ینم  یسخنان  نیچن
  هکدانستند  ینا میقیبردند،  یم راه   حاالت  نیا  به  نیقی  اگر آنھا با علم ! یشدند. آر ینم
و   را در نگاه  امتیار قکفر و استھزا و انک  هک  است  شان جھل  نیلذا ا  است  یآمدن  امتیق

 . است  دهیگردان  و ساده  سھل  نیچن نیا  شان شهیاند

�ِيِهم بَۡل ﴿
ۡ
َها �َۡسَتِطيُعونَ  فََ�  َ�َتۡبَهُتُهمۡ  َ�ۡغَتةٗ  تَأ  .]۴۰[األنبیاء:  ﴾٤٠يُنَظُرونَ  ُهمۡ  َوَ�  َردَّ

ر یغافلگ  هک  یا گونه به» رسد یم  آنان  به  یطور ناگھان به«  امتیا قی،  دوزخ  آتش » هکبل«
گرداند  یم  رشانیغافلگ و مهی، سراس رانی: حیعنی »ندک یم  زده را بھت  و آنان«شوند  یم

توانند  ینم«نند کد بیبا  چه  هکدانند  ینند و نمک یم  خود را گم  یو پا  دست  هک یطور  به

و «نند ک  خود دفع  یھا و پشتھا را ازچھره  دوزخ  توانند آتش ی: نمیعنی »را برگردانند  آن
  شان برای  ھم  یریو تأخ  االجل ضرب  گونه  چی: ھیعنی »شود یم  داده  مھلت  آنان  به  نه

 آورند.  شیپ  ینند و عذرک  شود تا توبه یمنظور نم

ِينَ بِٱ فََحاَق  َ�ۡبلَِك  ّمِن بِرُُسلٖ  ُتۡهزِئَ سۡ ٱَولََقِد ﴿ ْ ِمنۡ  �َّ ا ُهمَسِخُروا ْ  مَّ  بِهِۦ َ�نُوا
 .]۴۱[األنبیاء:  ﴾٤١َتۡهزُِءونَ �َسۡ 

 و مسلما«د: یفرما یم ص  شیامبر خویاز پ  ییدلجو  یبرا  یتعال  حق  سپس

 تو را  کمشر  گروه  نی: اگر ایعنی »گرفتند ز مورد استھزا قراریاز تو ن  شیپ  امبرانیپ
  نیخود ھم  امبرانیز با پین  نیشیپ  یھا امت  هک  اند، بدان مورد استھزا قرار داده

  یسانک  پس«ردند ک  یحرمت یب  شانیواال  گاهیو جا  شأن  و به  گرفته  شیرادر پ  روش

  یجزا :یعنی »گرفتند یاستھزا م  را به  آن  هک  ردند، آنچهک یم  مسخره را  آنان  هک
را مورد تمسخر   امبرانیپ  هک  یسانکجزا بر   و آن »شد  رشانیبانگیگر«  شان یاستھزا

  یزگاھیگر  چیھ  یالھ  رد و از عذابک  ردند احاطهک یاستھزا م  شانیا و به  قرار داده
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ز ین  فار زمانشانک  فرجام  هک ص خدا  رسول  به  است  یا وعده  نیا  افتند. البتهین
 بود.  نیچن  نیشیپ  یایانب  نندگانکار تمسخرک  فرجام  هک چنان خواھد شد  نیھم

ِ  يَۡ�لَؤُُ�م َمن قُۡل ﴿ ۡ ٱب ۡعرُِضونَ  َرّ�ِِهم ذِۡكرِ  َعن ُهمۡ  بَۡل  لرَّ�ۚ ٱِمَن  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ  ﴾٤٢مُّ
 .]۴۲[األنبیاء: 

  یسک  : چهیعنی »ند؟ک یم  ینگھبان  رحمان  و روز از عذاب  شما را شب  یسک  بگو چه«
ا و یدن  یخواھد بر شما از مجازاتھا یم  رحمان  یخدا  هک  شما را از آنچه

از   آنان  هکبل« ! سک  چیھ  هک  است  نیا  ند؟ پاسخک یم  فرودآورد، حفظ و حراست  آخرت

خطور   رشانکف به  اد او ھمیآورند و  یاد نمی را به أل  یخدا »گردانندیرو  اد پروردگارشانی
امور   نیدر ا  ردنک رکف  و ھرگز زحمت  ردهک  اعراض  شهیر و اندکف  نیاز ا  هکند بلک ینم

 دھند. یخود نم  را به

مۡ ﴿
َ
ۚ  ّمِن َ�ۡمَنُعُهم َءالَِهةٞ  لَُهمۡ  أ نُفِسِهمۡ  نَۡ�َ  �َۡسَتِطيُعونَ  َ�  ُدونَِنا

َ
 ّمِنَّا ُهم َوَ�  أ

 .]۴۳[األنبیاء:  ﴾٤٣يُۡصَحُبونَ 
  شان برای: مگر یعنی »نند؟ک  تیحما  از آنان  هک  از ما است ریغ  یانیخدا  آنان  یا برایآ«

پندارند  یم  هک  گونه آن ! ما باز دارند؟ نه  را از عذاب  آنان  هک  است  یگرید  انیجز ما خدا
  دادن  یاریاز  شان  ییادعا  انیخدا  : آنیعنی »دھند  توانند خود را نصرت یم  نه«؛  ستین

محفوظ   ما ھم  از جانب  و نه«دھند؟   یاریرا   گرانیتوانند د یم  چگونه  خود عاجزند پس

  ابند پسی ینم  یقید وتوفییز تأین أ للها  از جانب  یپندار  انیخدا  آن: یعنی »مانند یم
 دھند؟.  قیو توف  یاریرا   گرانیتوانند د یم  چگونه

ُؤَ�ٓءِ  َمتَّۡعَنا بَۡل ﴿ ٰ  َوَءابَآَءُهمۡ  َ�ٰٓ ۗ لۡ ٱ َعلَۡيِهمُ  َطاَل  َح�َّ فََ� يََروۡ  ُعُمُر
َ
نَّا نَ أ

َ
�  �ِ

ۡ
 ٱ نَأ

َ
 �َض ۡ�

ٓۚ  نَنُقُصَها ِمنۡ  ۡطَرافَِها
َ
َ�ُهمُ  أ

َ
 .]۴۴[األنبیاء:  ﴾٤٤َ�ٰلُِبونَ لۡ ٱ أ

 را با  و پدرانشان  هکم  : مردمیعنی » میردکمند  را بھره  و پدرانشان  نانیا  هکبل«
  به  پس »دیشکدرازا   به  عمرشان  هک تا آن«  میردکمند  ، بھره میداد  برآنان  هک  ییھا نعمت

 برقرار  نازونعمت  نیدر ھم  وستهیپ  هکردند ک  و گمان  شده  فتهیعمر فر  طول  نیا
 نافذ ارکآش  لیدل  هکرا   قتیحق  نینگرند تا ا یا نمی: آیعنی »نندیب یا نمیآ«خواھند ماند 

فرو   آن  را از جوانب  نیو زم  مییآ یما م  هک«نند؛ یبب  است  گرانیو عجز د  یمر الھا  بودن

  مسلمانان  ساختن  ـ با غالب  آن  و جوانب  فر را از اطرافک  نی: سرزمیعنی »؟ میاھک یم
شور کاز   پس  یشورکـ   و مسلمانان ص امبر خودیپ  یرا برا  و آن  میاھک یـ م  بر آن
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  شتنکاست: ما با   نیا  یمعن  یقول  ؟ به مییگشا یگر ـ میاز قلمرو د  پس  یقلمروگر و ید
 . میاھک یم  نیفار، از زمک  ساختن ریو اس

  نیزم  رهک  از اطراف  استنکبر   مهیرک  هیآ  هکعصر حاضر برآنند   از دانشمندان  یبعض
  از اطراف  مداوم  استنک  نیھمخاطر  دارد و به  یروشن  ـ داللت  آن  و جنوب  ـ در شمال

از   دانشمندان  هک  است  یا دهیپد  نیا  . البته ستیامال مدور نک  نیزم  هک  است  نیزم
اعجاز   نینند و اک یم ریتعب»  یجیاھل«خط   ، به و جنوب  شمال  در قطب  وجود آن

 .١است  میرک  قرآن  یعلم  از معجزات  یگرید
: یعنینخواھد آمد؟   د، بر سرشانیآ یم  بر سر ھمه  و آنچه »روزند؟یپ  آنان  ا باز ھمیآ« 

 تا  میاھک یم  شان نیزم سر  ما از اطراف  هک یروز خواھند بود، درحالیبر ما پ  آنان  چگونه
 امبر خود ویرا بر پ  آن  و سپس  مینک یم  محاصره  شان نیزم را در سر  آنان  هکبدانجا 

بنا   یمعن  نیا  هک ؟! میگردان یم  سرانجام یو ب  فار را واژگونکار کو   مییگشا یم  نیمسلم
 . است  ر اولیبر تفس

ٓ  قُۡل ﴿ َما نِذرُُ�م إِ�َّ
ُ
ۡ بِٱ أ � ل مُّ ٱ َمعُ َوَ� �َسۡ  وَۡ�ِ َ�ٓ ٱ لصُّ  .]۴۵[األنبیاء:  ﴾٤٥إَِذا َما يُنَذُرونَ  ءَ �ُّ

بگو: « د:یبگو  نیچن  انکمشر  دھد تا به یدستور م  امبرشیپ  به  خداوند متعال  سپس
  نیو ا  خودم شیاز پ  نه » دھم یھشدار م  یوح  لهیوس  فقط شما را به  من  هک  ستین  نیجز ا

  چون  یول«  است  ردهک  مبعوث  آن  انجام  یمرا برا أ خداوند  هک  است  یتیمأمور

 أ خداوند  هک  یسکا : قطعیعنی »شنوند یرا نم  شوند، دعوت  داده  میب  انیناشنوا
  مشیخطر ب در  از افتادن  هکرا   یسک  یو ندا  باشد، دعوت  برده  نیرا از ب  اش ییشنوا

  را ھمچونیز رندکتو   یو ھشدارھا  میب  دنیز از شنین  گروه  نیا  شنود پس یدھد نم یم
 گذرند. یپروا م یتو ب  ینار ھشدارھاکاز   رانک

تۡ ﴿ سَّ َِك  َعَذاِب  ّمِنۡ  َ�ۡفَحةٞ  ُهمۡ َولَ�ِن مَّ ٓ  َ�َُقولُنَّ  َر�ّ  ﴾٤٦َ�ٰلِِم�َ  ُكنَّا إِنَّا َ�َٰو�ۡلَنَا
 .]۴۶[األنبیاء: 

ا برسد، قطع  آنان  به  پروردگارت  از عذاب«  یزیچ  نیمترک: یعنی » یا و اگر شمه«
  : در آنیعنی » میا ار بودهکما ستم  گمان یبر ما، ب  یوا  یا«  نانک اعتراف »ندیگو یم

اعتراف   شیخو  و ستم  ظلم  و به  ال پرداختهیو واو  ولوله  به  آنان  هک  است  ھنگام
 نند.ک یم 

                                           
 . مترجم  ، تألیف» کریم  قرآن  جدید از اعجاز علمی  ھایی جلوه«  کتاب  کنید به  نگاه -١
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ۡ ٱَونََضُع ﴿ ۖ  ٔٗ َشۡ�  َ�ۡفٞس  لَمُ فََ� ُ�ظۡ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ مِ ِ�َوۡ  قِۡسَط لۡ ٱ َمَ�ٰزِ�نَ ل  َحبَّةٖ  ِمۡثَقاَل  َ�نَ  �ن ا
تَۡيَنا َخۡرَدلٍ  ّمِنۡ 

َ
�  ۗ  .]۴۷[األنبیاء:  ﴾٤٧َ�ِٰسبِ�َ  بَِنا َوَ�َ�ٰ  بَِها

  امتیدر روز ق«اند  سنج قیو دق  و درست  راست  هک »را  عدل  یو ترازوھا«

شتر علما برآنند یب«د: یگو یر میثک . ابن بندگان  اعمال  ردنک  وزن  یبرا » مینھ یم  انیدرم
  غهیص به  یرو  (ترازوھا) از آن  پس  ترازو است  کی  امتیدر روز ق  یالھ  عدل  یترازو  هک

در   سک چیھ بر  پس«». شوند، متعددند یم  روز وزن  در آن  هک  یاعمال  هک  آمده  جمع

از   هکند ک یم  سنجش  مطلق  عدل  به  ترازو چنان  : آنیعنی »نشود  ردهک  ستم  یزیچ
  افزوده  یزیچ زین  یارکبد  چیھ  یو بر بد  نشده  مک  یزیچ  یارکوکین  چیھ  یھا یکین

ز باشد؛ یو ناچ  کسب اریبس  : اگر عملیعنی »باشد  یخردل  دانه  وزن و اگر ھم«شود  ینم
در   هک  ییرا از ھمانجا  : آنیعنی » میآور یم را  آن«  شیخو  یکوچکدر   یسپند  دانه  چون

و «  میدھ  پاداش  آنتا بر   مینک یحاضر م  اش یقیحق  وزن  ، با ھمان ما قرار داشته  کمل
تمامتر برپا   ھر چه  یمکو مح  یدرست  را به  و حساب » میا بسنده را  یما خود حسابرس

  لكمتان«است:   آمده  فیشر  ثیشود. در حد ینم  ز از نزد ما فوتیچ  چیھ  پس  میدار یم
  سبحان ، وحبمده  اهللا  ، سبحان الرمحن إىل  حبیبتان  امل�ان  يف  ثقيلتان  اللسان  يلع  خفيفتان

  یو نزد خدا  نیسنگ  اعمال  ی، در ترازو سبك  بر زبان  اند که دو کلمه« .»العظيم  اهللا

 .» میالعظ للها  ـ سبحان  وبحمده للها  باشند: سبحان یم  یداشتن  ار دوستیبس  رحمان

ٓ  ُفۡرقَانَ لۡ ٱ َوَ�ُٰرونَ  ُموَ�ٰ  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿  .]۴۸[األنبیاء:  ﴾٤٨لِّلُۡمتَّقِ�َ  َوذِۡكٗر� ءٗ َوِضَيا
  آن را دریز  است  مراد از فرقان: تورات » میداد  فرقان  و ھارون  یموس  به  نهیو ھرآ«

نجا، یا در  : مراد از فرقانیقول  . به شده  نھاده  فرق  و باطل  و حق  و حرام  حالل  انیم
  زگارانیپرھ  یبرا  : توراتیعنی » است  یروشن«  تورات »و«  است  بر دشمنان  یروزیپ

  و به  گشته  روشن  از آن  ند، روانشانیجو  کتمس  آن  اگر به  پس  است  یو نور  تیھدا
  یپند  زگارانیپرھ  یبرا و«ند یآ یم  قیفا  یو گمراھ  جھل  یھا یکیبر تار  انوار آن  لهیوس

  نفع  از آن  هکزگارانند یفقط پرھ  رند پسیگ ی، پندواندرز م است  در آن  آنچه  به  هک » است
 . است  یو فرقان  تیھدا نور و  در حقشان  تورات  هکبرند و فقط آنانند  یم

ِينَ ٱ﴿ اَعةِ ٱَوُهم ّمَِن  َغۡيبِ لۡ بِٱ َر�َُّهم َشۡونَ َ�ۡ  �َّ  .]۴۹[األنبیاء:  ﴾٤٩فُِقونَ ُمشۡ  لسَّ
  حق  از عذاب  ی: درحالیعنی »ترسند یم  غائبانه  از پروردگارشان  هک  یسانک  ھمان«

، از  بندگان از  شیخو  ا در خلوتی.  است  بیغا  آنان  به  او نسبت  هکترسند  یم  یتعال



 ٦٥٥  سوره أنبیاء

  امتیاز ق  وآنان«  از تقوا است  برآمده  ترس  نیا  ترسند؛ پس یم  یتعال  حق  عذاب
  اط ھمراهیاحت و  با توقع  هک  است  یترس  اشفاق  هک  میمشفقون: قبال گفت »ندکمنایب

  نیا  دارند. پس  یا یو نگران  ھراس  نیچن  امتیاز ق  هکزگارانند ی: فقط پرھیعنیباشد. 
 . است  یرک، نور و ذ فرقان  شان در حق  تورات  هکاند  گروه

 است:  نیچن  یاول  از باب  باشد، قرآن  یرکنور و ذ  تورات  و ھرگاه

َباَركٌ  ذِۡكرٞ  َذاَوَ�ٰ ﴿ نَزۡلَ�ٰهُۚ  مُّ
َ
نُتمۡ  أ

َ
فَأ

َ
 .]۵۰[األنبیاء:  ﴾٥٠ُمنِكُرونَ  َ�ُۥ أ

 رد،یگ یپند م  از آن  هک  یسک  یبرا  : قرآنیعنی » کمبار  است  یرکذ  نیو ا«
را   آن  هک«  است  تکر و بریار پرخیدارگر و بسیب  و موعظه  خجسته  یاندرز

  قرآن  هکد یر آنکمن  : چگونهیعنی »د؟یرکمن  آن  ا شما بهیآ« ص بر محمد » میفروفرستاد
  یتعال  حق  فروفرستاده  تورات  هکامر   نیا  به  هک ، با آن است  شده  نازل أل  یخدا  از جانب

  هک  میردک  انیب  فیشر ریتفس  نیز در ای. قبال ن است  خیتوب  یبرا  د؟ استفھامیمعترف  است
  با ھم  مقرون  با قرآن  تورات و ÷  یبا موس ص امبر مای، پ قرآن  از مواضع  یاریدر بس

 شوند. یر مکذ

ٓ  ۞َولََقدۡ ﴿ ٰ  بِهِۦ َوُ�نَّا ُل ِمن َ�بۡ  رُۡشَدهُۥ إِبَۡ�ٰهِيمَ  َءاتَۡيَنا  .]۵۱[األنبیاء:  ﴾٥١لِِم�َ َ�
  به  تورات  از دادن  شی: پیعنی » میرشد او را داد  میابراھ  به  از آن  شی، پ قتیو درحق«
او   به  است † امبرانیاز پ  یو  و امثال  میسزاوار ابراھ  هکرا   ی، رشد و ھارون  یموس
است:   نیا ا مرادی.  میردک  ا راھنمونیو دن  نیدر د  ر و صالحیخ  یراھھا  و او را به  میداد

  یوبر   شب  هک گاه آن  یعنی؛  میداد  یو  به  از نبوتش  شیرا پ ÷  میابراھ  افتیرشد و رھ

او   و ما به« 1میداد  ر و استداللکتف  قیاو توف  د، بهیرا د  و ستارگان  افگند و او ماه  پرده

 دارد.  یو آمادگ  تیصالح ارک  نیا  یو برا  رشد است  یرایو پذ  ستهیشا  هک » میدانا بود

�ِيهِ  قَاَل  إِذۡ ﴿
َ
ِ َما َ�ٰ  َوقَۡوِمهِۦ ِ� نُتمۡ  لَِّ�ٓ ٱ �ََّما�ِيُل ٱ ِذه

َ
 .]۵۲[األنبیاء:  ﴾٥٢َ�ِٰكُفونَ  لََها أ

گفت: «  یو  روانینمرود و پ»  قومش  و به«آذر » پدر خود  به« ÷  میابراھ » هک  گاه آن«

  پرستش  شمابه  هک  یبتان  نی: ایعنی »ستند؟ید چیا آنھا شده  شما مالزم  هک  ییتمثالھا  نیا
  یکوچک  از ھمان ÷  میابراھ  هک  قتیحق  نیا  ستند؟ البتهید چیا بند شدهیآنھا پا

رد، خود ک ریرا تحق  و بتان  ار برخواستکان  به  ھا را توسط قومش مجسمه  پرستش

                                           
 . است  آمده» ۷۶/  انعام«  در سوره  موضوع  این  تفصیل -١
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  از مخلوقات  یگرید زیبا چ  هک  است  یزیتمثال: چ  بود. اصل  یرشد و  نشانه  نیبزرگتر
ر یز  آنھا را به  پرستش ÷  میابراھ  هک  یباشد و بتان  شده  یساز هیشب  سبحان  یخدا

 ÷  میابراھ  هکبود   سان نیبد بودند.  شده  ینگار  صورت  ر مختلفیتصاو  ز بهیبرد، ن  سؤال
از نزد  س  یعل  هک  است شده  تیبرد. روا  ر سؤالیز  را به  قومش  یاز سو  بتان  پرستش

استشھاد   هیآ  نیا  به  آنان  به  خطاب پس  گذشت یبودند م  شطرنج  یباز  مشغول  هک  یگروھ

نتُۡم لََها َ�ِٰكُفونَ  لَِّ�ٓ ٱ �ََّما�ِيُل ٱَما َ�ِٰذهِ ﴿نمود: 
َ
  شما مالزم  كه  یتمثاهلا  نيا« ]۵۲[األنبیاء:  ﴾أ

او   رد تا در دستیگ  دست را به  یاز شما اخگر  یکیو افزود: اگر  »ستند؟ید چيا آنها شده
 بزند.  ھا دست مھره  نیا  به  هک  است  ستر گردد، بھتر از آنکشود و خا  خاموش

ٓ قَالُواْ وََجدۡ ﴿  .]۵۳[األنبیاء:  ﴾٥٣َ�ٰبِِدينَ  لََها َءابَآَءنَا نَا

 خود را  گفتند: پدران«  یو  گر در پاسخید  پرستان  و بت ÷  میپدر ابراھ

 ھا را مجسمه  نیا  هک  میافتی  یخود را در حال  : پدرانیعنی » میافتیآنھا   پرستشگران
  به  شان و رسم  راه  ردنک  و دنبال  آنان  با اقتدا به  ما ھم  ردند پسک یم  پرستش
 . میا آنھا پرداخته  پرستش

نُتمۡ  ُكنُتمۡ  قَاَل لََقدۡ ﴿
َ
بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  َوَءابَآؤُُ�مۡ  أ  .]۵۴[األنبیاء:  ﴾٥٤مُّ

و   انحراف  نیو ا  حق  از راه »دیبود  یارکآش  یدر گمراھ  گفت: قطعا شما و پدرانتان«
 . ستین  پنھان  یرتیو بص  عقل  صاحب  چیشما بر ھ  یجروک

  تابک از  امکاح  مستدل  افتیبر در  ز ـ چنانچهین  اسالم  اھل  مقلدان  هک  د دانستیبا
ورزند ـ  تفاکا  انشانینیشیاز پ  لیدل یب  یرویپ  به  حال نیع در  یقادر باشند ول  و سنت

را ـ   یمکح یسکاگر   هک  است  شباھت  نیا  سبب دارند و به  گروه  نیا  به  شباھت  ینوع
و از   ردهکرا رد  ند، آنک  آنھا ابالغ  ار ـ بهکو آش  روشن  لیو دل  برھان  با پشتوانه  یحت
 نند.ک یم  دفاع  شید خویتقل

ْ قَالُوٓ ﴿ ِجۡئتََنا ا
َ
ِ  أ مۡ  قِّ �َۡ ٱب

َ
نَت  أ

َ
ٰ ٱ ِمنَ  أ  .]۵۵[األنبیاء:  ﴾٥٥عِبِ�َ ل�َّ

 »؟ ینندگانک یباز ا تو ازی  یا ما آورده  یرا برا  ا حقیآ« ÷  میابراھ  به  پرستان  بت »گفتند«
 ؟. ینک یم  یوشوخ  با ما مزاح  هکا ی،  یھست  یجد  ییگو یم  ا تو در آنچهی: آیعنی

�ُُّ�مۡ ﴿ َ�ٰ ٱ رَبُّ  قَاَل بَل رَّ  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ
َ
ِيٱ �ِض ۡ� َّ�  ۠ نَا

َ
ٰ  َ�َطرَُهنَّ َو�  ّمِنَ  َ�ٰلُِ�م َ�َ

ٰ ٱ  .]۵۶[األنبیاء:  ﴾٥٦ِهِدينَ ل�َّ



 ٦٥٧  سوره أنبیاء

  است  نیا  حق » هکبل«  گرمیباز  ھم  و نه  دارم  یبا شما شوخ  نه » گفت« ÷  میابراھ
فطرھن:  » است  دهیآنھا را آفر  هک، ھمو  است  نی، پروردگار آسمانھا و زم پروردگارتان«  هک

آسمانھا   نندهیآفر  پروردگارتان فقط  هکامر  » نیبر ا  و من«  است  ردهک  و ابداع  آنھا را خلق
و از   قتیحق  نیا  به  انیدانا : ازیعنی » از گواھانم«  یر ویغ  ، نه است  نیو زم

،  روشن  ی، بر و یگواھ مورد امر  هک  است  یسک  را گواهیز  برآنم  نندگانک اقامه  برھان
 باشد.  و مستدل  مبرھن

ِ ٱَوتَ ﴿ ۡص  �َّ
َ
ِ�يَدنَّ أ

َ
ن َ�ۡعدَ  َ�َٰمُ�مَ�

َ
ْ  أ  .]۵۷[األنبیاء:  ﴾٥٧ُمۡدبِرِ�نَ  تَُولُّوا

 »دیرفت د ویردک  پشت  هک بعد از آن  هکخدا   و سوگند به«گفت:  ÷  میابراھ  نیھمچن
: یعنی »ردک  خواھم  یدیک  ار بتانتانکدر   البته«خود   جشن  اجتماع  یسو از شھر به

بود   گونه نی. بد ستکش  برد و آنھا را خواھم  ار خواھمک  به  یعمل  یریآنھا تدب  به  نسبت
  دفاع  زهیانگ  و به  سبحان  یخدا  به  لکبا تو  هکرد کاد یسوگند   آنان  به ÷  میابراھ  هک

، گذر  و عمل  ر با فعلکر منییتغ  مرحله  یسو به،  با زبان  محاجه  از مرحله  یزود به  از حق
  نیا  از آنان  یو مرد  گفت  آھسته را  سخن  نیا ÷  میابراھ  هک  است  رد. نقلکخواھد

  ھمه  هکداشتند   یا انهیسال  جشن ÷  میابراھ  قوم  هک  میشو یادآور مید. یرا شن  سخنش
  جشن  از مراسم  ردند و چونک یم  تکشر  آن در و  رفته  رونیاز شھر ب  یطور گروھ به  ساله
  در آن ÷  میابراھ  نمودند پس یم  سجده  بتان  یبرا  رفته  بتخانه  به  راستکیگشتند  یباز م

  یرا بر اجرایز  نرفت  رونیب  ، با آنان مار استیب  هک  بھانه  نیا  افگندن  شیروز با پ
 بود.  مصمم  در مورد بتان  اش نقشه

َُّهمۡ  � َكبِ�ٗ إِ�َّ  ُجَ�ٰذًا لَُهمۡ فََجعَ ﴿  .]۵۸[األنبیاء:  ﴾٥٨يَرِۡجُعونَ  إَِ�ۡهِ  لََعلَُّهمۡ  ل

  شان قطعه و خرد و قطعه  ستکش  را درھم  بتان ÷  میابراھ »ردکز یزریآنھا را ر  پس«
 ÷  میابراھ  هک است  را. نقل  بتان  انیبزرگتر از م  : بتیعنی »را  بزرگترشان  مگر بت«رد ک

: یعنی »او  یسو به  هکباشد «قرار داد   را در دستش  ا آنی،  ختیاو آو  تبر را بر گردن
  یلیبا دال  با آنان ÷  میوابراھ »بازگردند« ÷  میابراھ  سوی بها یبزرگتر   بت  آن  یسو به
ا یاز او جوآورند و   یبزرگتر رو  بت  یسو به  نآنا  هکا: باشد یند. ک  د محاجهیآ یا مبعد  هک

  نھا ھمهیند: چرا ایاو بگو  ؟ به است  ستهکش  گر را درھمید  بتان  یسک  چه  هکشوند 
  چیبپرسند، ھ  یاز و  چون  پس ؟! است  ختهیآو  و تبر بر گردنت  یزند و تو سالمیزریر
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  رساندن  قادر به  نه  بت  آن  هکانند د یم ھنگام   نیزد، در ایخ یبر نم  یاز و  ییصدا
گاه  یارک  چیاز ھ  یحت  ند ونهک  را دفع  یانیتواند ز یم  ، نه است  یمنفعت  . است  آ

ٓ � َذاقَالُواْ َمن َ�َعَل َ�ٰ ﴿ ٰ ٱلَِمَن  ۥنَّهُ إِ  لَِهتَِنا  .]۵۹[األنبیاء:  ﴾٥٩لِِم�َ ل�َّ
  چون :یعنی » است  ارانک؟ او واقعا از ستم است ردهک  نیما چن  انیبا خدا  یسک گفتند: چه«

 را گفتند.  سخن نی، ا است  آمده  چه  انشانیبر سر خدا  هکدند یبازگشتند و د  شیخو  از جشن

ۥٓ  ُ�َقاُل  يَۡذُكُرُهمۡ  فَٗ�  َناقَالُواْ َسِمعۡ ﴿  .]۶۰[األنبیاء:  ﴾٦٠َ�ٰهِيمُ إِبۡ  َ�ُ

 ÷  میابراھ سوگند  هک  یسک  ا ھمانی.  نندگانک سؤال  در پاسخ  از آنان  یبعض »گفتند«
  سخن  آنان از  یجوان  میدیشن«بود، گفت:   دهیرا شن  بتان  هیعل  یریتدب  بردن ارک در به

او   به  هک« نمود؛ یرا برمال م  بشانیرد و عک یاد می  یبد  به  : از بتانیعنی » گفت یم

 أ خداوند« د:یگو یم س  عباس . ابن است  میاو ابراھ  : اسمیعنی »شود یم  گفته  میابراھ
باشند   ھوش د بهیبا  لذا جوانان».  یرد مگر در جوانکن  مبعوث  نبوت  را به  یامبریپ  چیھ
 . است  نیار دک  به  پرداختن  یبرا  فرصت  نیبھتر  یجوان  فرصت  هک

﴿ 
ۡ
ْ قَالُواْ فَ� ٰٓ  بِهِۦ تُوا َ�َ  ِ�ُ�ۡ

َ
 .]۶۱[األنبیاء:  ﴾٦١�َۡشَهُدونَ  لََعلَُّهمۡ  �َّاِس ٱ أ

  آنان  هکد تا باشد ینکحاضر   مردم  چشمان  شیاو را در پ  پس«فر ک  زمامداران »گفتند«
  یسکگر ید رند تایبگ  عبرت  داد درسیرو  نیو از ا  یو  مجازات  در صحنه »حاضر باشند

 ÷  میابراھ  هیعل  هکد یرا گرد آور  است: مردم  نیا مراد ایننگرد.   چپ  بتان  یسو به
  یمیتصم  آن ، حجت  نیا  و با اتمام  یو  هیباشد عل  یحجت  شھادت  نیدھند تا ا  شھادت

ز ین ÷  میابراھ  باشد. البته  شده  هیتوج  شود، نزد مردم یم  گرفته  یو  در قبال  هک
در   شان یودنکو   ، جھل بزرگ  یا ییگردھما  کیبود تا در   یھدف  نیچن  دنبال قا بهیدق

 سازد.  انیستند، نماین توانا  از خود ھم  انیز  در دفع  یحت  هکرا   جان یب  بتان  پرستش

ْ قَالُوٓ ﴿ نَت  ا
َ
إِبَۡ�ٰهِيمُ  لَِهتَِنا� َ�َٰذا َ�َعۡلَت  َءأ  لُوُهمۡ  َٔ فَۡ�  َ�َٰذا َكبِ�ُُهمۡ  َ�َعلَُهۥ قَاَل بَۡل  ٦٢َ�ٰٓ

ْ  إِن  .]۶۳-۶۲[األنبیاء:  ﴾٦٣يَنِطُقونَ  َ�نُوا

ا یآ«ردند: ک او را احضار  هک ، بعد از آن÷  میابراھ  به  خطابفر ک  زمامداران »گفتند«

  یسو به  هک یحال در ÷  میابراھ » ؟ گفت میابراھ  یا  یردکار را ک  نیما ا  تو با معبودان
  ردهک  بزرگترشان  نیرا ھم آن  هکبل ! نه«بود:   ستهکرا نش  آن  هکرد ک یم  اشاره  یبزرگتر  بت

اد یار زیبس  میرا تعظیداد ز نسبت   بزرگ  بت  را به  بتان  ستنکار شک ÷  میابراھ » است
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دھد   نشان  آنان  او را به  یدرماندگ  لهیوس  نیدتا ب  خواست  د پسید یرا م  یو  یبرا  آنان
  یسانکاز   : اگر بتانتانیعنی »ندیگو یم  د اگر سخنی، از آنھا بپرس پس«گفت:   گاه آن

  به  هکرا   ند و اگر آنچهیتوانا  گفتن  سخن باشند و بر یم  انیو ب  نطق  صاحب  هکھستند 
 ÷  می، ابراھ گونه ن یبد د!ید از خود آنھا بپرسییبفرما توانند بفھمند، یشود م یم  گفته  آنان

آنھا   یرا وقتیز  ساخت  آماده  شان نییآ  بر بطالن  حجت  نیبزرگتر  ارائه  یرا برا  نهیزم
  چگونه  د: پسیگو یم  شان در پاسخ  درنگ یند، او بیبگو  توانند سخن ینم  بتان  هکند یبگو
  یقیحق  عاجزند؟ لذا ھدف  ھم  انیو ب  از نطق  یحت  هکد یپرداز یم  ییآنھا  پرستش  به

صادر شد و   یاز و  محاجه  قیطر  به  ینف  نیا  هکار از خود نبود بلک  آن  ینف ÷  میابراھ
اگر شما   هک باشد؛ چنان یم  معمول  حجت  انیدر ب  هک  مجاز است  باب از  وهیش  نیا
خط را شما   نیا ایآ  هکدارد از شما بپرسد   یخط بد  هک  قتانید و رفیباش  سیبانویز

  گفتن دروغ   سخن  نی!! مراد شما از ا یا تو نوشته  هکبل ! د: نهییو شما بگو د؟یا نوشته
خود شما   هک نیبر ا  است  یدییتأ  حال نیو در ع  طنز و استھزاء است  ینوع  هکبل ست ین

 د.یا را نوشته  آن

ْ فَرََجُعوٓ ﴿ نُفسِ  إَِ�ٰٓ  ا
َ
ْ  ِهمۡ أ نُتمُ  إِنَُّ�مۡ  َ�َقالُٓوا

َ
ٰ ٱ أ  .]۶۴[األنبیاء:  ﴾٦٤لُِمونَ ل�َّ

گر ید کی  یسو خود آمدند و به  فار بهک: یعنی »ردندک  خود رجوع  به  پس«
 ستندیشود، نگر یم  و مبھوت  وتکامال مسکو   درمانده  از حجت  هک  یسک  نگرش  بسان

باشد،   از خود ناتوان  انیز  متجاوز و دفع  بر دفعھرکس   هکبردند   یپ  قتیحق  نیا  را بهیز
  مالکدر  و باز  ستهکرا ش  بتان  نیا  میباشد، آخر ابراھ  سزاوار پرستش  هک  است  محال
  پس« ! است  دهینرس  یو  به  ھم  یگزند  چیو ھ  است  ستادهیما ا  یرودررو  جرأتو   قدرت

  نیا  با پرستش  شیخو شتن یبر خو »دیارکشما ستم  قتیگر گفتند: درحقید کیبا 
  انیشما آنھا را خدا  هک  است  یبتان  نندهکش  هک  یسک  نیا  نه ، و ناتوان  جان یب  جمادات

تواند از  یم  ند، چگونهک  نتواند تبر را از خود دفع  هک  یسکرا ید زیا گذاشته  نام
 .ند؟!ک  خود ضرر را دفع  پرستشگران

﴿ ٰ ُؤَ�ٓءِ  َما َعلِۡمَت  دۡ لَقَ  رُُءوِسِهمۡ  ُ�مَّ نُِ�ُسواْ َ�َ  .]۶۵[األنبیاء:  ﴾٦٥يَنِطُقونَ  َ�ٰٓ
  نیریو عناد د  جھل  ھمان  : باز بهیعنی »نگونسار شدند  شیخو  یبر سرھا  سپس«

 »ندیگو ینم  نھا سخنیا  هک  یدان یم  تو خوب«گفتند:  ÷  میابراھ  بازگشتند و به  شیخو
 ؟. میبپرس  از آنان  هک  یخواھ یاز ما م  چگونه  پس
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َ�َتعۡ ﴿
َ
ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ قَاَل أ  .]۶۶[األنبیاء:  ﴾٦٦يَُ�ُُّ�مۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َما َ� يَنَفُعُ�مۡ  �َّ

 ایآ  پس«ردند: ک  اعتراف  شیخو  عجز بتان  به  هک آن ، بعد از÷  میابراھ » گفت«
 ».رساند؟ یشما نم  به  یانیسود و ز  چیھ  هکد یپرست یرا م  یزیخداوند چ  یجا به

ّفٖ ﴿
ُ
ِۚ ٱ ُدونِ  ِمن َ�ۡعبُُدونَ  َولَِما لَُّ�مۡ  أ فََ� َ�عۡ  �َّ

َ
 .]۶۷[األنبیاء:  ﴾٦٧قِلُونَ أ

بر   اف  یند. آرک یم  و استھزا داللت  یبر دلتنگ  هک  است  یادیاف: فر »شمابر   اف«
شما و بر  بر  یو شرمسار  یدگیو گند  حقارت »دیپرست یر از خدا میغ  و بر آنچه«شما 
 د؟یبر  یپ  ارتانک  نیا  یو زشت  بحق  تا به »دیشیاند یمگر نم« شما باد!  بتان

و   ستم  منطق  عاجز شدند، به  جواب  و از دادن  درمانده  حجت  دانیدر م  چون  پس
 است:  یانکو م  در ھر زمان  ستمگران  وهیش  نیآوردند و ا  یرو  ارعاب

وٓ ٱقَالُواْ َحّرِقُوهُ وَ ﴿ ْ نُ�ُ  .]۶۸[األنبیاء:  ﴾٦٨َ�ٰعِلِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن َءالَِهَتُ�مۡ  ا

 گفتند تا  آن  یرا برا  سخن  نیا »دیبسوزان«را  ÷  می: ابراھیعنی »گفتند: او را«
  انیو خدا«دھند   باشد، نشان  هک  یقیرا از ھر طر ÷  میبر ابراھ  غلبه  به  لشانیتما

  است  ردهک  یارک نیچن  با آنان  هک  میاز ابراھ  گرفتن  با انتقام »دیدھ  خودرا نصرت
 . بتانتان  به  دادن  یاریرا در   یارک »دیا نندهکاگر«

  ماه  کی  مدت  به  هک ردند چندانک  جمع  یاریبس  زمیھ  آنان  هک  است  نقل
  یھا  شراره  هک  میعظ  یآتش  بودند، سپس  زمیھ  یآور جمع  مشغول

  گاه بود آن  نشده  دهید  آتش  ر آنیھرگز نظ  هک  یا گونه  برافروختند، به  داشت  یکھولنا
  و او را به  گذاشته  قیمنجن  فهکدر   فارس  نانینش هیباداز   یمرد  اشاره  رابه ÷  میابراھ

 ل).الوكي  نعم و  اهللا  حسبي( افگندند، فرمود: یم  آتش  او را به  چون  پس افگندند  آتش

فرمودند:   هک  است  آمده ص خدا  از رسول س  رهیابوھر  تیروا  هب  فیشر  ثیدر حد

  رضاأل  نا يفوأ واحد السامء  يف  نكإ  اللهمشد، گفت:   افگنده  در آتش ÷  میابراھ  چون«

  هک  ھستم  یسک  گانهی ن یدر زم  و من  یھست  گانهی آسمانھا تو در ا!ی: بار خداعبدكأ واحد

  اال انت  ال اله«بستند، گفت:  یاو را م  چون  هک  است شده  تیروا».  پرستم یتو را م

  ھنگام  در آن  یو عمر  هک  است  نقل».  لك  كيال رش  امللك  احلمد ولك  لك  سبحانك

ردند کھوا بلند   را به÷  میابراھ  چون  هک  است  شده  تیروا  نیبود. ھمچن  سال  شانزده
 ÷  می؟ ابراھ یدار  یا حاجتیاو گفت: آ  در ھوا به ÷  لیافگنند، جبرئ  آتش  تا به
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گفت:  ÷  میابراھ ! بخواه از پروردگارت   گفت: پس ÷  لیجبرئ ر!یتو خ  گفت: اما به
 ».ندک یاز مین یب  نمودنم  ، مرا از درخواست حالم  او به  علم

ٰٓ  وََسَ�ًٰما بَۡرٗدا ُكوِ�  َ�َٰنارُ  َناقُلۡ ﴿  .]۶۹[األنبیاء:  ﴾٦٩إِبَۡ�ٰهِيمَ  َ�َ
را  آتش   انی: نمرودیعنی » باش  یسالمت  هیسرد و ما  میابراھ  یبرا ! آتش  یم: ایگفت«

سرد و   یما بر و  فرمان  به  افگندند اما آتش  را در آن ÷  میبرافروختند و ابراھ
  فرمان  نیا  چون  هک  است  شده  تید. رواینرسان  یو  به  یبیآس  چیشد و ھ  یسالمت ه یما
  ثیحد شد. در  خاموش  هک نینماند مگر ا  یباق  نیدر زم  یآتش  چیصادر شد، ھ  یالھ
  یوقت«فرمودند:   هک  است  آمده ص خدا  از رسول ل  عائشه  تیروا  به  فیشر

را   آتش  هک نیمگر ا نبود  نیزم  یدر رو  یا خزنده  چیشد، ھ  افگنده  در آتش  میابراھ
 د:یافزا یم ل  ، عائشه»دیدم یم  میرا بر ابراھ  آتش  هک  کرد، بجز مارمولک یم  خاموش

  ثیحد در  دستور دادند. ھمچنان  کمارمول  شتنک ما را به ص خدا  رسول  یرو  نیاز ا
 ÷  میابراھ«فرمودند:   هک  است  آمده ص خدا  رسول از س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر

 أ خدا  در راه  آن  سه ھر  هکمورد   مگر در سه  نگفت  یدروغ  چیخود ھ  اتیح  در تمام
  به  از او خواستند تا با آنان  ی، وقت شکمشر  قوم  به  خطاب(  یو  گفته  نیا  یکیبود. 

او   هک یدرحال ) نمک  تکشر  تان با شما در جشن  توانم یو نم(  مارمیب : من)برود  جشنشان
خواھر   هکبگو  )ستمگر  پادشاه  آن  به(ھمسرش:   ساره  به  یو  سخن  نیا  مار نبود. دومیب

  هک  بزرگتر بوده  بت  آن  هکبل  ام ستهکرا نش  بتان  : منیو  سخن  نیا  و سوم .١یھست  من
 ». است ستهکگر را شید  بتان

بود »  ضیمعار«  جا از باب سه در ھر ÷  میابراھ  ند: سخنیگو یم  مفسران
  ضیاند، معار فرموده ص خدا  رسول  هک و چنان  داشت  یمحمل  ینوع  به  هک

 . است  ییدروغگواز   یزگاھیگر

                                           
 آمد، ستمگر فرود  از حکام  یکی  سرزمین  خود، به  ھجرت  در راه   ابراھیم  چون  که  است  روایت -١

و او با   فرود آمده  روزگار در سرزمینت  زن  ستمگر خبر داد که: زیباترین  حاکم  آن  هب  در آنجا کسی
با تو   زن  این  پرسید که  فرستاد و از وی   ابراھیم  دنبال به   حاکم  آن  پس ! است  ھمراه  مردی

اما   گرفت  وی را از  ستمگر ساره  آن  ! پس است  گفت: او خواھر من   دارد؟ ابراھیم  نسبتی  چه
  کنیز وی  برساند لذا ناگزیر ھاجر را که  دست  وی  به  د، نتوانسترا کر  وی  قصد تجاوز به  ھر بار که
 کرد.  بخشید و آزادش  ساره  بود نیز به
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َراُدواْ بِهِ ﴿
َ
 ٱ فََجَعۡلَ�ُٰهمُ  ٗداَكيۡ  ۦَوأ

َ
 .]۷۰[األنبیاء:  ﴾٧٠ۡخَ�ِ�نَ ۡ�

  نیارترک انیرا ز  آنان  یول«  در آتش  با سوزاندنش »بزنند  یرنگیاو ن  و خواستند به«

 ». میدیگردان«آنھا   نیتر و پست  نیتر : مغلوبیعنی»  مردم

 ٱ إَِ�  َولُوًطا َ�ٰهُ َوَ�َّيۡ ﴿
َ
 .]۷۱[األنبیاء:  ﴾٧١لِۡلَ�ٰلَِم�َ  �ِيَها َرۡ�َناَ�ٰ  لَِّ� ٱ �ِض ۡ�

  آتش از  سالمت  او را به  هک ، بعد از آن عراق  نیاز سرزم » میدیو او و لوط را رھان«
  نیسرزم  هک » مینھاد  تکبر  در آن  انیجھان  یبرا  هک  ینیسرزم  آن  یسو به«  میآورد  رونیب
  یعنی  ک، مبار یمعنو  از جھت  و ھم  یماد  از جھت  ھم  هک  ینی، سرزم است  المقدس تیب

بارھا و یجو  یز و دارایحاصلخ اریبس  است  ینی، سرزم نیسرزم  را آنیز  است  تکپربر
باشد  یم † ایمھد انب  هک  است  کمبار  یرو  آن از  نیار ھمچنیبس  ھا و محصوالت وهیم

  ماالتکاد یبن  هک  شانیھا عتیو شر  ختهیبرانگ را از آنجا † ایثر انبکا  متعالو خداوند 
 . است منتشر شده  جھان  آنجا در تمام ، از است  یویو دن  ینید  راتیو خ

  رد، بهکر کذ  ھردو را باھم أ و خداوند  است ÷  میابراھ  لوط برادرزاده
  شدن  دو در مبعوث ھر  کاز اشترا  عبارت  هک  آنان  یمعنو  و قرابت  ینسب  قرابت  جھت

 . است  نبوت به

ۥٓ  َناَوَوَهبۡ ﴿ ۖ  َوَ�ۡعُقوَب  َ�ٰقَ إِسۡ  َ�ُ  .]۷۲[األنبیاء:  ﴾٧٢َ�ٰلِِح�َ  َجَعۡلَنا َوُ�ّٗ  نَافِلَٗة

بود   ردهک  درخواست  یاز خدا فرزند ÷  میرا ابراھیز » میدیرا بخش  او اسحاق  و به«
 ÷  میابراھ  هک  بر آنچه  افزون  ینعمت  عنوان  به  یعنینافله:  » نافلهرا   عقوبیو «

از   کیھر :یعنی » میقرار داد  را از صالحان  کیو ھر«  میدیاو بخش  بود، به  ردهک  درخواست
و  أ خدا  طاعت  به  نندهک ، عمل را صالح † عقوبیو   ، لوط، اسحاق میچھار تن: ابراھ  آن

 . میدیگردان  یو  تیمعص  فروگذارنده

ةٗ  َ�ُٰهمۡ وََجَعلۡ ﴿ �ِمَّ
َ
ۡمرِنَا َ�ۡهُدونَ  أ

َ
ٓ  بِأ وَۡحۡيَنا

َ
لَوٰ ٱ�قَاَم  ۡيَ�ٰتِ �َۡ ٱ فِۡعَل  إَِ�ِۡهمۡ  َوأ ِ لصَّ ٓ  ة  ءَ �يَتا

َكوٰ ٱ ٰ  ةِ� لزَّ  .]۷۳[األنبیاء:  ﴾٧٣بِِدينَ َوَ�نُواْ َ�َا َ�
 را  : آنانیعنی »ردندک یم  تیما ھدا  فرمان  به  هک  میداد قرار  یانیشوایرا پ  و آنان«
  بر آنان  هک  ییوح  لهیوس ـ به  و عبادات  و طاعات  کین  یارھاکدر   هک  میدیگردان  ییرؤسا
  یارھاک  دادن  انجام  شانیسو و به«گرفتند  یقرار م  یرویـ مورد اقتدا و پ  میردک یم  نازل

  و آنان  میردک  یوح را  اتکز  نماز و دادن  برپاداشتنو «  صالح  اعمال  : تمامیعنی » کین
  را بدان  شانیما ا  هک بودند  یزیھر چ  دھنده  انجام  شانی: ایعنی »ما بودند  نندهک عبادت
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را یز  میردک یم  ینھ  آن را از  شانیا  هکبودند   یزیھر چ  نندهک کو تر  میداد یدستور م
  یالھ  یجزو بخششھا  ھا ھمه نیا ! ی. آر اخالص و با  وارستهبودند   یتاپرستانکی  شانیا

 بود.  از آتش  یو  دادن بعد از نجات  ÷  میابراھ  یبرا

�َِثۚ ۡ�َ ٱ َمُل َ�نَت �َّعۡ  لَِّ� ٱ َقۡرَ�ةِ لۡ ٱ ِمنَ  َوَ�َّۡيَ�ٰهُ  وَِعۡلٗما ُحۡكٗما َ�ٰهُ َولُوًطا َءاَ�يۡ ﴿  إِ�َُّهمۡ  َ�ٰٓ
 ْ  .]۷۴[األنبیاء:  ﴾٧٤َ�ِٰسقِ�َ  َسوۡءٖ  قَۡومَ  َ�نُوا
 . است  نیامر د  و علم: شناخت  م: نبوتکح » میردکعطا   و علم  مکلوط ح  و به«

و «  و عدل  حق  یبر مبنا  یدر دعاو  یو دادرس  یاز داور  است  ، عبارت مک: حیقول به

 ییارھاک  چنان  آن  : مردمیعنی »ردک یم  کناپا  ییارھاک  هک  یشھر  او را از آن
 . گذشت  آن  انیقبال ب  هک چنان  است»  سدوم«مراد شھر  » میداد  نجات«ردند ک یم 

 باد  ردنک  یلواط و خال  از عمل  ، عبارت شھر سدوم  مردم  یارکدیپل  هک  است  یگفتن
 از طاعت  یعنین: یفاسق »بودند  یفاسق  قوم  آنان  هک  یراست به«بود   در مجالس  مکش

 بودند.  رفته  رونیب أ للها  یفرمانبردارو  

دۡ ﴿
َ
ٓۖ ۡ�َ رَ  ِ�  َخۡلَ�ٰهُ َوأ ٰ ٱِمَن  إِنَُّهۥ تَِنا  .]۷۵[األنبیاء:  ﴾٧٥لِِح�َ ل�َّ

  میردک  داخل«  ا در بھشتی،  شیخو  رحمت  : در اھلیعنی » شیخو  و او را در رحمت«
  یھا خصلت ما  از جانب  شان برای  هکبود   یستگانی: او از شایعنی »بود  را او از صالحانیز
 . است  شده  فرستاده  شیو پکین

 شد.  تیعنا ÷ لوط  به  هکبود   چھار نعمت  ھا در مجموع نیا  پس

يۡ  ۥَ�ُ  َتَجۡبَناسۡ فَٱ َ�ۡبُل  ِمن نَاَدىٰ  َونُوًحا إِذۡ ﴿ ۡهلَُهۥ َ�ٰهُ َ�َنجَّ
َ
 ﴾٧٦َعِظيمِ لۡ ٱ َكۡرِب لۡ ٱِمَن  َوأ

  گذشت  رشانکذ  هک  ییایانب  گروه » نیاز ا  شیپ  هک  گاه آن  نکاد یرا   و نوح«.]۷۶[األنبیاء: 
 در » میردک  ما او را اجابت  پس«ند کرا نابود   قومش  تا ستمگران  یالھ  بارگاه  به »ردک ندا«

و از   با طوفان  شدن  : از غرقیعنی » میدیرھان  بزرگ  از اندوه  و او را با اھلش«  شیدعا و ندا
  یخدا  هک اند یو  سانکو   خانواده  یاز اعضا  . مراد از اھلش: مؤمنان انیطغ  اھل  بیذکت

و  ۳۶  هی(آ ھود  در سوره  داد و داستانشان  نجات  یشتکرا در   شانیو ا ÷  نوح  متعال
 . است  ز آمدهیمابعد آن) ن

ِينَ ٱ َقۡومِ لۡ ٱ ِمنَ  َ�ٰهُ َونََ�ۡ ﴿ َّ� � ْ بُوا ٓۚ َكذَّ ْ  إِ�َُّهمۡ  َ�ٰتَِنا ۡغَرۡقَ�ُٰهمۡ  َسوۡءٖ  قَۡومَ  َ�نُوا
َ
 فَأ

ۡ�َعِ�َ 
َ
 .]۷۷[األنبیاء:  ﴾٧٧أ
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 را ÷  : نوحیعنی » میداد  شمردند، نصرت  ما را دروغ  اتیآ  هک  یو او را بر قوم«
باز  برسانند،  یبیاو آزار و آس  به  انگارش  دروغ  قوم  هک نیو او را از ا  میردک  تیحما
را   آنان از  یو احد » میردک  را غرق  آنان  ھمه  بودند پس  یبد  قوم  آنان  هکچرا«  میداشت

بر   شانیپافشار اصرار و  سبب را به  و مرد و زنشان  کوچکو   بزرگ  هکبل  مینگذاشت  یباق
 . مینمود  غرق  گناه

 ِمهِمۡ َوُ�نَّا ِ�ُكۡ  َقۡومِ لۡ ٱ َ�َنمُ  �ِيهِ  َ�َفَشۡت  إِذۡ  ۡرثِ �َۡ ٱ ِ�  َ�ُۡكَمانِ  إِذۡ  َ�ٰنَ وَُسلَيۡ  دَ ۥَوَداوُ ﴿
 .]۷۸[األنبیاء:  ﴾٧٨َ�ِٰهِدينَ 

 شتزارک  آن  درباره  هک  یھنگام«را   شان : داستانیعنی » نک ادیرا   مانیو داوود و سل«
  یقوم  گوسفندان  ھنگام  شب  چون«بود   یستانکا تایشتزار، ک  نیزم  هک »ردندک یم  یداور

  نیزم  آن و در  خود برآمده  از آغل  گوسفندان  ھنگام  : شبیعنی »بودند  دهیچر  در آن
  شدن  ندهکپرا ردند. نفش:ک  را خوردند و تلف  آن  وهیو م  شتک،  شده  ندهکپرا

: ما شاھد یعنی » میبود  آنان  یو ما شاھد داور«  است  چوپان  بدون  در شب  گوسفندان
،  است»  نیحاضر« ن:یشاھد  ی. معن میبود علیھماالسالم مانیداوود و سل  یو داور  مکح
 . میدو بود آن  مک: ما حاضر و ناظر حیعنی

مۡ ﴿ ۚ  ُحۡكٗما َءاتَۡيَنا َوُ�ًّ  ُسلَۡيَ�َٰنۚ  َ�َٰهاَ�َفهَّ ۡرنَا وَِعلۡٗما  نَ �َُسّبِحۡ  َباَل �ِۡ ٱ دَ َداوُۥ َمعَ  وََسخَّ
ۚ َوٱ َ�ۡ ٰ  لطَّ  .]۷۹[األنبیاء:  ﴾٧٩�َ عِلِ َوُ�نَّا َ�

شتزار و ک  که: مالکنند ک یم  نقل  مفسران » میدیفھمان  مانیسل  را به  یداور  آن  پس«
خود   تیاکش شتزار درک  کنزد داوود آمدند، مال  و مرافعه  یدعو  به  یگوسفندان  کمال

  را تلف  درآمدند و آن  شتزار منک  به  زده  رونیب  از آغل  آقا شبانگاه  نیا  گفت: گوسفندان
  آن  دادن  آنھا به  انیم  یدر داور ÷ نگذاشتند. داوود  یباق  یزیچ  از آن  ساخته

  از آن  رد وگفت: گوسفندانک  مکح  اش شده  تلف  شتک  در عوض  یو  به  گوسفندان
 شتریب  سال  ازدهی  ھنگام  آن ـ و در  حاضر بود گفت  در صحنه  هک ÷  مانی. سل توست

را   گوسفندان  ستانکتا  کمال  هک  سان نیرد؟ بدک  مکشود ح ینم  نیاز ا ریا غیـ آ  نداشت
شود   گمارده  نیزم  بر آن  گوسفندان  کمند شود و مال آنھا بھره  ر و منافعیببرد و از ش

رساند   سامان  اند به دهیچر  در آن  گوسفندان  هک  یشب  مانند ھمان را به  ستانکتا  تا چون
 ÷ او بازگرداند؟ داوود  را به  شان ستانکز تاین  یو او گوسفندانش را بدو بدھد و  گاه آن

.  اجرا گذاشت  را به ÷  مانیسل  یداور  نیلذا ا ! یردک تو  هک  است  ھمان  مکگفت: ح
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است:   گفته  یبصر  حسن  جھت  نیبود، از ا  اجتھادشان  یدو برمبناھر   مکح  البته
  یتعال  حق  پس».  دمید یم  تکرا در ھال  قضات  تمام  ا منبود، قطع ینم  هیآ  نیاگر ا«

ز یرا ن ÷ ستود و داوود  در اجتھادش  صواب  مکح  به  دنیرا در رس ÷  مانیسل
 شمرد. معذور  خاطر اجتھادش به

 ما ـ  عتیدر شر رایز  است  ما منسوخ  عتیدر شر  مکھردو ح  هک  ر استکذ  انیشا
 دیه: باک  است  نیا  مکـ ح  آمده ص خدا  از رسول س براء  فیشر  ثیدر حد  هک چنان

و   نینند تا وارد زمک  یو نگھدار  یآنھا را نگھبان  ھنگام ، شب انیو چھارپا  دام  انکمال
و   زراعتروز،   د در ظرفیشتزارھا باکباغھا و   انکا مالنشوند و مقابلت  مردم  زراعت

ردند، ک  تلف  درشب  انیچھارپا  هک  ھر چه  نند. پسک  یو نگھدار  یخود را نگھبان  یباغھا
  یزیچ  مقدار آن  به  ضمان  نیو ا  آنھاست  انکمال  بر عھده  آن  خسارت  و جبران  ضمان
ـ اما   آن  متیا قیو   جنس  نیع رد  ا بهیـ   است  شده  تلف  شان و زراعت  نیاز زم  هک  است

  یرأ  نیا  هکندارد   یدرروز، ضمان  مردم  و زرع  شتک  به  انیچھارپا  رساندن  بیآس
از   شتکو   زرع  ردنک  تلف  هک  است نیا /  فهیابوحن  یرأ  ی. ول جمھور علماء است

  لیدل آنھا نباشد، به  ھمراه  ا چوپانی  نگھبان  هکضمان ندارد   یدر صورت  انیچھارپا  یسو

کنند، ھدر و   تلف  انیچھارپا  آنچه« .»العجماء جبار  جرح«: ص خدا  رسول  فرموده  نیا

 .» است  تاوان یب
  مانیسل از داوود و  کیھر  : بهیعنی » میردکعطا   و دانش  متکدو ح  از آن  کیھر  و به«

  هک ÷  مانیسل  فقط به  ، نه میردکار عطا یبس  یو دانش  متکح علیھماالسالم
 ÷ داوود  علم  به  تا نسبت  است  آن  یبرا  یانید بیق  نیبود. ا  و درست  صواب  شیداور

  حیبا او تسب  هکھا را  وهکبا داوود   میدیو مسخر گردان«نرود.   یوتاھکقصور و   گمان

 گفتند یم  حیتسب  یز با ویوھھا نک،  گفت یم  حیتسب ÷ داوود  : چونیعنی »گفتند یم
ند یگو  حیبا او تسب  تا ھمراه  میدیز مسخر گردانیرا ن  : پرندگانیعنی» زیرا ن  پرندگانو «
  یاشعر÷  یابوموس  هک  است  . نقل داشت  یشکبا و دلیار زیبس  یصدا ÷ را داوودیز
گذشتند  یم  یو  نار خانهکاز  ص خدا  رسول  ی، روز داشت  یشکار دلیبس  ز صوتین

فرادادند   گوش یو  قرائت  ستادند و بهیا  بود. پس  قرآن  تالوت  او مشغول  هک یدرحال
  بعد از آن».  است  شده  ر داوود دادهیاز مزام  یاو مزمار  ھمانا به«فرمودند:   گاه آن

گاه س  یابوموس   شانیاند لذا نزد ا فراداده  گوش  یو  قرائت  به ص خدا  رسول  هکشد   آ
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خود را   ید، صدایدھ یفرام  گوش  من  قرائت  شما به  هک  دانستم یاگر م«آمد و گفت: 
 ».شد یز مید نیدیشن  وتر از آنچهکین  میو صدا  آراستم یشما م  یبرا

  میتفھ شد؛ از  انیب  هک  میبود  یارک  دھنده : ما انجامیعنی » میار بودک  نیا  نندهکو ما «
  حیتسب دو وبه ھر  مانیداوود و سل  به  و دانش  متکح  ، دادن مانیسل  به  صواب  مکح

  تعجب امور نزد شما  نیا  هکبا داوود، ھرچند   ھمراه  وھھا و پرندگانک  واداشتن
  فیشر  ثیحد ، است  قضاوت  مکح  مربوط به  هک  هیآ  نیا  مناسبت . و به ز استیبرانگ

  وقاضيان ةاجلن  يف  ، قاض ةثالث ةالقضا«فرمودند:   هک  مینک یم  را نقل ص خدا  رسول
 فهو يف  جهل  يلع  انلاس  ب�  ح�م  ورجل  ةاجلن  فهو يف  به  وقيض  احلق  علم  انلار: رجل  يف

  از آنان  گروه  كیگروھند:   بر سه  قضات« .»انلار  فهو يف  خبالفه  وقيض  احلق  علم  انلار ورجل 
  حق  و او به  را داده  حق  او علم  به أل  یخدا  که  یدر دوزخ: مرد  و دو گروه  است  در بھشت

  ، در دوزخ کرده  حکم  جھل  یبر مبنا  مردم  انیدر م  که  ی. مرد است  کند، در بھشت یم  حکم

 .» است  ز در دوزخی، او ن است  کرده  حکم  آن  اما برخالف  را دانسته  حق  که  یو مرد  است

ِسُ�ۡمۖ  ّمِنۢ  ِ�ُۡحِصَنُ�م لَُّ�مۡ  َ�ُوٖس  َصۡنَعةَ  َ�ٰهُ وََعلَّمۡ ﴿
ۡ
نُتمۡ  َ�َهۡل  بَأ

َ
 ﴾٨٠َ�ِٰكُرونَ  أ

 .]۸۰[األنبیاء: 

 را  زره  هک  است  یسک  نیاول ÷ داوود » میرا آموخت  یساز زره  داوود فن  و به«
از  :یعنی » ارزارتانک  انیشما را از ز«  زره  لباس »تا«.  است  . لبوس: زره است  ساخته

رگزار کش ا شمایآ  ند. پسکحفظ «؛  بر بدنتان  سالح  ا از فرودآمدنی،  جنگتان  بیآس

 ؟ میا نموده  یشما ارزان  ما به  هکرا   ینعمت  نیا »دیھست
  نیز بود ھمچنیصنعتگر ن ÷ داوود  هک  است  ما خبر داده  به  ، قرآن گونه نیبد
خورد  یم  نان  شیخو  رنج  دست  داوود از حاصل  هکاند  ما خبر داده  به ص خدا  رسول

  ، مالحظه مینک  توجه † ایانب  گذشتسر  اگر به ! ی. آر ھاست  سبک  نی، بھتر نیا  هک
  سینجار، ادر  بود، نوح شاورزک  اند. مثال آدم ار بودهکو   سبک  اھل  شانیا  هک  میینما یم

و   ، روش ردنکار ک  هک  است  بر آن  لیدل  نیا سقا... و ای  دباغ  اط، طالوتیخ  و لقمان
  ثیارگر احادکار و ک  لتی؛ درفض است  ی. گفتن است  بوده † ا و صالحانیانب  سنت

 . است  آمده  یاریبس

ۡمرِهِۦٓ  َ�ۡرِي َ�ِصَفةٗ  لّرِ�حَ ٱ َ�ٰنَ َولُِسلَيۡ ﴿
َ
 ٱإَِ�  بِأ

َ
ۚ  َرۡ�َناَ�ٰ  لَِّ� ٱ �ِض ۡ�  بُِ�ّلِ  َوُ�نَّا �ِيَها

ءٍ   .]۸۱[األنبیاء:  ﴾٨١َ�ٰلِِم�َ  َ�ۡ
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  فرمان  به  هک«را   ی: تندباد توفانیعنی »باد را تندرو  مانیسل  یبرا«  میمسخر ساخت »و«
  شام  نیمراد سرزم » افتی یم  انی، جر میبود  نھاده  تکبر  در آن  هک  ینیسرزم  یسو او به
  به  یرو  آن از  قدرت  ھمه  را با آن  و نبوت  یپادشاھ  پس » میز دانا بودیچ ھر  و ما به«  است

  میدانست یم بود و  و مصلحت  متکبر ح  یمبتن  شیبخشا  نیا  هک  میداد ÷  مانیسل
 ما ھستند.  یھا رگزار نعمتکش  و او و قومش  است  آن  ستهیاو شا  هک

 باد«  گر بهید  ییدر جا ÷  مانیسل  یبرا  شده  باد رام  نیھم  هک  میشو یادآور می
 ÷  مانیسل اریاخت  باد به  آن  هک  است  نیا  آن  در وصف  تنوع  لی، دل است  شده  صفو»  نرم
تند و   یو گاھ دیوز یم  نرم  یگاھ  یو  خواسته  بود لذا طبق  یو  و خواست  ر فرمانیو ز

  یضیو عر  بزرگ اریبس  یچوب  تخت ÷  مانیه: سلکاند  ردهک  نقل  . مفسران یتوفان
بر   انیرکھا و لش مهیخ ، ، شتران اسبان  ؛ چون یدار تکامور ممل  حتاجیما  ھمه  هک  داشت

ھوا   را به  بردارد و باد آن را  آن  هکداد  یم  باد فرمان  او به  گاه شدند آن یم  قرار داده  آن
  ز بهین  . پرندگان گذاشت یم  نیداد بر زم یم  او فرمان  هک  ییجا و در ھر  داشت یبرم

  آن  نانیافگندند تا سرنش یم  هیسا  روان  تخت  نیبر ا  شانیبا بالھا  ر راهیاو در مس  فرمان
  نهیسف  ساختن  ھرگز قادر به خود  یمصنوع  یبشر با ابزارھا  هکرا   بزرگ  یمایفضاپ
 دارند.  نگاه  مصون ، از گزند گرما ستین  تیفیکو   حجم  بدان  یا ییھوا

 ھزار ششصد  روان  تخت  در آن ÷  مانیسل  یبرا«د: یگو یم س ریجب  دبنیسع
 نشستند و در یم  یانس  مؤمنان  یو  کینزد  اول  در صف  هکشد  یم  گذاشته  یصندل
  برآنان  هکداد  یم  فرمان  پرندگان  به ÷  مانیسل  گاه آن  یجن  سر آنھا مؤمنان  پشت

  هکآنجا   را بردارد و به  بزرگ  مجمع  نیا  هکداد  یم  باد فرمان به  افگنند سپس  هیسا
 ».ردک یم  نیببرد و باد چن  خواست یاوم

َ�ٰ ٱَوِمَن ﴿  لَُهمۡ  َوُ�نَّا َ�ٰلَِكۖ  ُدونَ  َ�َمٗ�  َملُونَ َوَ�عۡ  ۥَمن َ�ُغوُصوَن َ�ُ  ِط�ِ لشَّ
 .]۸۲[األنبیاء:  ﴾٨٢فِِظ�َ َ�ٰ 

  هک« را  ی، گروھ وانیاز د :یعنی » نیاطیاز ش« ÷  مانیسل  یبرا  میمسخر ساخت »و«

  رونیب ای، از در خواست یاو م  هکرا   اھا و آنچهیدر در »ردندک یم  یاو غواص  یبرا
 »و«رود  یفرو م اید، در دریمروار  آوردن  رونیب  یبرا  هک  است  یسکآوردند. غواص:  یم

ھا،  محرابھا، مجسمه  ساختن  چون »دادند یم  انجام  ھم  ر از آنیغ  ییارھاک«  وانید  آن
.  گماشت یم  آنھا را بدان ÷  مانیسل  هک  یاز امور  ر آنیغ  دادن  شھرھا، قصرھا و انجام
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 ÷  مانیسل  یو برا  ردهک  یغواص ایدر در  وانیباشد: د  نیمراد ا  هک  است  ز محتملین
: یعنی » میبود  آنان  و ما نگھبان«دادند  یم  انجام  ر آبیرا در ز  مورد نظرش  یارھاک

  ا از انجامیزند، یتا نگر  میبود  ا نگھبانشانی،  میبود  وانید  آن  یارھاک  دارنده  و نگه  مراقب
 نزنند. سرباز ÷  مانیسل  یھا فرمان  دادن

يُّوَب ﴿
َ
ۥٓ  نَاَدىٰ  إِذۡ  ۞َو� ِ�َ  َر�َُّه ّ�ِ َمسَّ

َ
ُّ ٱ� رۡ  ل�ُّ

َ
نَت أ

َ
ٰ ٱ َحمُ َوأ  .]۸۳[األنبیاء:  ﴾٨٣ِ�ِ�َ ل�َّ

  نسل از  مادرش  هک  است  یالھ  امبرانیاز پ  فرزند انوص ÷  وبیا »را  وبیا  نکاد یو «
و   ستیز یم » ادوم«ا بالد ی» ریسع«  وهکاز »  عوص«  نیبود، او در سرزم ÷ لوط

  در قرآن  یو  نام شد.  د، بر او عارضیشکدرازا   به  سال  نیچند  هک  یا یطوالن  یماریب
مرا   هکرد کندا   شیخو پروردگار  جناب  به  هک  یھنگام«  است  ر شدهکچھار بار ذ  میرک

و   ام خانواده  ینابود  ، به در بدنم  یسخت  یماریب  و به » است  دهیرس  بیآس
  بردن ن یاز ب او را به  أل  یخدا ! ی. آر ام مبتال گشته  و ثروتم  مال  رفتن نیازب

  شد و ھمه  رانیو  بر سرشان  خانه  هک  سان نیقرارداد، بد  شیمورد آزما  فرزندانش
  ابتال، مال  درآن أ خداوند  هک  ار داشتیبس  یو ثروت  مال ÷  وبیا  مردند. ھمچنان

  رد و ضمنک  تحمل را  یالھ  یابتالھا  نیا  یو او با صبور  گرفت  یز از ویرا ن  و ثروتش
 . ازمندمین  و مھر تو سخت  رحمت  به  و من » مھربانان  نیتر مھربان  ییو تو«ندا افزود:   آن

 خبر داد:  یو  یدعا  از اجابت أل  یخدا  سپس

ٖۖ  بِهِۦ َما َنافََكَشفۡ  ۥَ�ُ  تََجۡبَناسۡ ٱفَ ﴿ ۡهلَُهۥ َوَءاَ�ۡيَ�ٰهُ  ِمن ُ�ّ
َ
َعُهمۡ  لَُهمَوِمثۡ  أ  ّمِنۡ  رَۡ�َةٗ  مَّ

 .]۸۴[األنبیاء:  ﴾٨٤لِۡلَ�ٰبِِدينَ  َوذِۡكَرىٰ  ِعنِدنَا
: یعنی » میردک  بود، برطرف دهیاو رس  به  هکرا   یو رنج  مینمود  او را اجابت  یدعا  پس«

  یھایماریب از  وبیا  یماریند: بیگو یم  . مفسران میردک  تیرا شفا عنا  شیماریب
و   اش وخانواده«معصومند   ییھا یماریب  نیچن  از ابتال به † ایرا انبیز نبود زیانگ نفرت

  از دست  سانک  أل  ی: خدایقول  به » میردکاو عطا   به  با آنان  را ھمراه  ھمانندشان
بودند و   مرده  زنش بجز  اش خانواده  یاعضا  را تمامیز  ساخت  زنده  شیرا برا  اش رفته
ز در یرا ن  رد و مانند آنانک  زنده  یزدن  ھم  به  شمچ  کیمتر از کرا در   ھمه أل  یخدا

را   آنان أل  یخدا  هک  یسانک برابر است: دو  نیگر مراد اید  یقول داد. به  یو  ا بهیدن
را   مردگان  آن أ ر، خداوندیتفس  نیبنابرا  متولد شدند پس  یو  یبود، از نو برا  راندهیم
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،  میداد یو  را به  ھمه  نیا  یعنیباشد.  »ما  جانب از  یرحمت«  نھا ھمهیا »تا«  نساخت  زنده
  شانیا  هک »باشد  شگانیپ  عبادت  یبرا  یو تا پند«  میبود  مھربان  یبر و  هک  خاطر آن  به

  فیشر  ثیصبور بود. در حد ÷  وبیا  هک نند چنانک  شهیپ  ییبایکد صبر و شیز باین

  يلع  الرجل  ، يبت� مثلفاأل  مثلاأل  ثم  الصاحلون  نبياء ثماأل بالء  شد انلاسأ«است:   آمده
اند،  † ایانبدر ابتال   مردم  نیتر سخت« .»ا اشتد بالئهصلب  دينه  يف  اكن  نإ، ف دينه  حسب
رد یگ یمورد ابتال قرار م  مرتبه به  مرتبه   شیخو  نید  برحسب  شخص و سپس   صالحان  سپس

 .» تر است سخت  شیبود، ابتال  یو صالبت  یاستوار  یو  نیاگر در د  پس

ٰ ٱ ّمِنَ  ُ�ّٞ  ِكۡفِل� لۡ ٱ َوذَا �ۡدرِ�َس  َ�ٰعِيَل �سۡ ﴿  .]۸۵[األنبیاء:  ﴾٨٥ِ�ِ�نَ ل�َّ
  یمرد  هکامبر نبود بلیپ  فلک: ذوالیقول  به » نکاد یرا   فلکو ذوال  سیو ادر  لیو اسماع«
بر او  أل  یرد و خداک  توبه  رد پسک یز نمیپرھ  یتیمعص  چیاز ھ  هکبود   لیاسرائ یاز بن
ر یثک . ابن تر است راجح  قول  نیامبر بود و ایاو پ  هکاز علما بر آنند   ید. اما گروھیآمرز

  هکد یآ یبر م  نی، چن است † ایانب  یھا داستان  رامونیپ  هک  اتیآ  اقیاز س«د: یگو یم
شد   آن  فلکمت  فلکذوال«د: یگو یم مجاھد».  اعلم لله. وا است  امبر بودهیپ  ھم  فلکذوال

او را   جھت  نیند، از اک  مکح  عدالت  به  شان انیو در م  نموده  امیق  امور قومش  به  هک
 أل  یخدا  هک  آنچه  در انجام »بودند  از صابران«  گروه  نیاز ا » کیھر«». دندینام  فلکذوال

 بود.  ساخته  لفکم  را بدان  شانیا

دۡ ﴿
َ
ٓۖ  ِ�  َخۡلَ�ُٰهمۡ َوأ ٰ ٱ ّمِنَ  إِ�َُّهم رَۡ�َتَِنا  .]۸۶[األنبیاء:  ﴾٨٦لِِح�َ ل�َّ

 ھمانا«خود   ا در نبوتی  : در بھشتیعنی » مینمود  خود داخل  را در رحمت  و آنان«
 آلود ینم را  صالحشان  یفساد، صفا  یھا یناخالص  رسوب  هک »بودند  از صالحان  شانیا

 بودند.  ھا معصوم یناخالص  از آن  هکچرا

ن َ�َظنَّ  ِضٗباإِذ ذََّهَب ُمَ�ٰ  �ُّونِ ٱَوَذا ﴿
َ
لَُ�ٰ ٱ ِ�  َ�َناَدىٰ  َعلَۡيهِ  �َّۡقِدرَ  لَّن أ ٓ  تِ لظُّ ن �َّ

َ
 إَِ�ٰهَ  أ

 ٓ نَت  إِ�َّ
َ
ٰ ٱ مِنَ  ُكنُت  إِّ�ِ  ُسۡبَ�َٰنَك  أ  .]۸۷[األنبیاء:  ﴾٨٧لِِم�َ ل�َّ
او  . است  یماھ  یمعن  به»  نون«را یرا ز  یماھ  : صاحبیعنی » نکاد یرا   و ذوالنون«

بود   شده  فرستاده  موصل  نیاز سرزم  ینوین  مردم  یسو به  هک  است ÷  یمت  بن ونسی
  هک نیا به  در اعتراض  شیخاطر پروردگار خو : او بهیعنی»  رفت  نانهیخشمگ  هک  گاه آن«

او   هک یدرحال ، رفت  رونیب  انشانیاز م  نانهیآورند، خشمگ ینم  مانیاو ا  به  چرا قومش
  یما ھرگز بر و  هک  و پنداشت«ماند  یم  یپروردگار باق  رد و منتظر اذنک یم  ییبایکد شیبا



 تفسیر انوار القرآن  ٦٧٠

ا ی.  اش خواسته یاز اجرا  یو  شدن  و مانع  از راھش  یو  با بازداشتن » میرینگ  تنگ
 . یماھ  مکدر ش  یو  ؛ با فروبردن میریگ ینم  تنگ  یو ھرگز بر  هک  پنداشت
  به رود،  رونیب  قومش  انیاز م  خواست یم  ذوالنون  هک  یھنگام«د: یگو یر میثک ابن
  نازل  عذاب  روز بر آنان  از سه  بر عناد پس  اصرارشان  لیدل  به  هکھشدار داد   قومش

د یگو ینم  امبر دروغیپ  هکرا دانستند یگرفتند ز  یرا جد  ید ویتھد  شود. قومش یم
از   شیخو  وبزرگ  کوچک  و ھمه  انیو چھارپا  انکودکبا   صحرا برداشته  سر به  گاه آن

  به  یو زار  ولوله شور و  افگنده  ییجدا  انکودکو   مادران  انیرفتند و م  رونیشھر ب
را از   رد و عذابک  آنھا رحم بر أل  یخدا  نمودند پس  تضرع  برداشتند و سخت  آسمان

سوار   یا یشتکدر   یو با گروھ  رفت÷  ونسیگر، ید  یسو  رد. اما از آنک  برطرف  آنان
  هکدند یترس  از آن  نانینش یشتکآمد و  گرفتار  امواج  تالطم  به  راه  انیدر م  یشتکشد، 
  خود را به  انیاز م  تن  کیگرفتند تا   میتصم  یشتکبار  ردنک  کسب  یشوند لذا برا  غرق  ھمه

  گر قرعهیفگندند، بار دیبرآمد اما او را ن ÷  ونسی  نام به  قرعه انداختند،  ا افگنند، قرعهیدر
ردند، بار کا ابا یدر  او به  ز از انداختنیبار ن نیبرآمد اما ا ÷  ونسی  نام به  انداختند، باز ھم

خود  ÷  ونسی  ھنگام  نیبرآمد، در ا ÷  ونسی  نام  به  انداختند، باز ھم  قرعه  سوم
 أل  یخدا  گاه ا افگند آنیدر  خود را به  ردهک  رونیب  از تن  وجامه  برخاست

 ».را فرستاد تا او را فرو بلعد...  یا الجثه میعظ  یماھ
  مکش  یکیتار ا ویدر  یکی، تار شب  یکیتار »ھا یکیتار  در دل  پس«ماجرا:   ادامه  کنیا
  تو، به  ی، منزھ ستیجز تو ن  یمعبود« بارالھا! » هک«سخنش:   نیبا ا »ندا در داد«  یماھ

تو.   ا فرمانی  اجازه  بدون  امتم  انیاز م  رفتن  رونیدر ب « بودم  ارانکاز ستم  من  هک  یراست
  ثیحد. در  از لغزشش  است  یا و توبه  بر قصورش ÷  ونسیاز   است  یاعتراف  نیا

نَت ﴿ دعا: نیا  به  هک  ستین  یگرفتار  شخص  چیھ«است:   آمده  فیشر
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ َّ�

ٰلِِم�َ ٱُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن  او   یبرا  هک نیند مگر اکدعا  ]۸۷[األنبیاء:  ﴾ل�َّ
 ».شود یم  اجابت

ۡ ٱ ِ�  ُۨ�  لَِك َوَ�َ�ٰ  َغمِّۚ لۡ ٱ مِنَ  َ�ٰهُ َوَ�َّيۡ  ۥَ�ُ  تََجۡبَناسۡ ٱفَ ﴿  .]۸۸[األنبیاء:  ﴾٨٨ُمۡؤِمنِ�َ ل
  مکش از  آوردنش  رونیبا ب » میداد  نجات  و او را از غم  میردک  او را اجابت  یدعا  پس«
ا ی،  ساعت  سه او  هک  است  افگند. آمده  ساحل  پروردگار او را به  فرمان  به  یرا ماھیز  یماھ
 » میدھ یم  نجات  نیچن نیا را  و مؤمنان«ماند   یباق  یماھ  مکش روز در  ا چھلیروز،   سه
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  سبب ، به میرھان یم  یشانیو پر  را از اندوه  آنان  یعنینند. ک  ما استغاثه  یسو به  هک  گاه آن
  آماده  شیخو  از رحمت  شان برای  هک  آنچه  سبب  اند و به فرستاده  شیپ  هک  یکین  اعمال

از   یو  یسازکپا  یبرا  یماھ  مکدرش ÷  ونسی  ند: افگندنیگو یم  مفسران.  میا ردهک
 † ایرا بر انبیز  یو  ردنک  عذاب  یبرا  بود نه  یو  هیو تنب  میتعل  یو برا  لغزش  آن

 شود. ینم  نازل  عذاب

﴿ ٓ نَت  فَۡرٗدا ِ� َرّبِ َ� تََذرۡ  َر�َُّهۥ نَاَدىٰ  إِذۡ  َوَزَ�رِ�َّا
َ
 .]۸۹[األنبیاء:  ﴾٨٩َ�ٰرِ�ِ�َ لۡ ٱ َخۡ�ُ  َوأ

مرا تنھا  رد: پروردگارا!کپروردگار خود ندا   جناب  به  هک  ی، ھنگام نکاد یا را یرکو ز«
،  ینکن ت یعنا  ھم  یفرزند  من  اگر به  پس » یوارثان  نیو تو بھتر«فرزند   بدون »مگذار

و   ینک ینم ع یرا ضا  نتیتو د  هک  دانم یم  و من  یا را بسنده  را تو ھمهیز  ستین  یکبا
 نند.ک  امیق  نتید  غیتبل  به  هک  ینیگز یرا برم  از بندگانت  صالح  یسانکحتما 

ۡصلَۡحَنا َيٰ َ�ۡ  َ�ُۥ َناَوَوَهبۡ  ۥَ�ُ  تََجۡبَناسۡ ٱفَ ﴿
َ
ۥٓۚ َزوۡ  َ�ُۥ َوأ ْ  إِ�َُّهمۡ  َجُه  ِ�  �َُ�ٰرُِعونَ  َ�نُوا

ۖ  رََغٗبا ُعوَ�َناَو�َدۡ  ۡيَ�ٰتِ �َۡ ٱ ْ  َورََهٗبا  .]۹۰[األنبیاء:  ﴾٩٠َ�ِٰشعِ�َ  َ�َا َوَ�نُوا
 داستان  لیتفص » میدیاو بخش  را به  ییحیو   میردک  او را اجابت«  یدعا » پس«

  زن :یعنی » میردک  ستهیاو شا  یرا برا  و ھمسرش«  گذشت»  میمر»  در سوره ÷  ییحی 
  بداخالق  است: زنش  نیا  یمعن  یقول  . به میردک  حمل  ا و آمادهیاو را زا  نازا بود پس  یو

ردند و ما را ک یم  شتاب  کین  یارھاکدر   را آنانیز«  میدیگردان  اخالق  او را خوش  بود پس
  طلب  یبرا ما را علیھماالسالم  ھمسرش ا ویرک: زیعنی »خواندند یم  میو ب  رغبت  یاز رو

ما   یسو خواندند و به یم  و شدت  ی، در راحت یو ناخوش  یخوش  حال شر، در  ر و دفعیخ
  : متواضعیعنی »بودند  ما خاشع و در برابر«بودند   اجابت  نیسزاوار ا  ردند پسک یم  یزار

 بودند.  و فروتن  و متضرع

حۡ  لَِّ�ٓ ٱوَ ﴿
َ
وِحنَا ِمن �ِيَها َ�نََفۡخَنا فَرَۡجَها َصَنۡت أ ٓ �ۡ َوٱ وََجَعۡلَ�َٰها رُّ  ﴾٩١ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  َءايَةٗ  َنَها

 .]۹۱[األنبیاء: 

  هک  است  ‘  میاو مر » داشت  نگاه  دامنکخود را پا  هکرا   زن  آن«  داستان » نکاد یو «
در   یبشر  چیرد و ھرگز ھک را حفظ  شیخو  یدامنکد و پایچیپ  عفت  را به  شیخو  دامن
.  است ÷  یسیع  مراد روح » میدیدم  شیخو  از روح در او  پس«د یازین  او دست  به  حرام

و «  است ÷  یسیع  داشتیگرام  باب ، ازأ خداوند  به ÷  یسیع  روح  دادن  نسبت
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  یسیو ع  میدر مر  یالھ  شگرف  و نشانه  تیآ » میدیگردان  انیجھان  یبرا  یتیرا آ  او و پسرش
 ا آورد.یدن  شوھر به  را بدون ÷  یسیع  میرا مریز  است  و نشانه  تیآ  کیھردو، 

  اشاره  شیگرام  امبرانیپ  نیا  یاز زندگ  ییھا گوشه  به  خداوند متعال  هک بعد از آن
 د:یفرما ی، م د نمودهیکتأ  در گذر زمان  یالھ  نید  نجا بر وحدتینمود، در ا

تُُ�مۡ  ِذهِۦٓ إِنَّ َ�ٰ ﴿ مَّ
ُ
ةٗ  أ مَّ

ُ
۠  َ�ِٰحَدةٗ  أ نَا

َ
 .]۹۲[األنبیاء:  ﴾٩٢ُبُدونِ �ۡ فَٱ َر�ُُّ�مۡ  َو�

 † ایانب  گروه  نیا  هک  یامت  گمان ی: بیعنی » است  گانهی  یامت  هکشما   امت  است  نیا«
  منسوب  آن  به زین  اسالم  شما امت  هک  د استیتوح  گانهی  نند، امتک یم  یندگیاز آنھا نما

  یاختالف  گونه  چیھ  مختلف  یھا امت  انیرا میز  است  یواحد  نیشما د  نید  د پسیھست
  نییآ ! ی. آر است  نید  فروعات عتھا وی، در شر ھست  هک  ی، تفاوت ستید نیتوح  دهیدر عق

  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان است   اسالم  نیی، ھمانا آ در گذر زمان  یالھ  گانهی

ا یانب  یھا ما گروه« .»والد عالتأنبياء األ معارش  �ن«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک

پروردگار شما   و من«اند  مختلف  یھا مرد از زن  کی  : فرزندانةعال » میھست  یعالت  برادران

 باشد.  هکھرکس  را ـ  ر منیغ  نه مخصوصا، »دیمرا بپرست  پس  ھستم

ُعوٓ ﴿ ْ َوَ�َقطَّ ۡمَرُهم ا
َ
 .]۹۳[األنبیاء:  ﴾٩٣َ�ِٰجُعونَ  إَِ�َۡنا ُ�ٌّ  بَۡيَنُهۡمۖ  أ

 » شیخو  انیشدند در م  متفرق« † ایار انبک: در یعنی » ارشانکامتھا در   یول«
  شیرا در پ  یو روش  راه  کیھر   گشته  ندهکپرا † ایار انبکخود در   انی: امتھا میعنی

  نییآ  هک  اسالم  امت  نیشدند مگر ا  میتقس  جداگانه  یا و فرقه  و گروه  بخش  گرفتند و به
  مختلف  یھا فرقه  به  نیار دکھا در  است: امت  نیا  یا معنیرا باور دارند.  † ایانب  تمام
شد لذا   لینجا و آنجا تبدیا در  یا ندهکپرا  یھا مانند قطعه  به  نید  هکشدند تا بدانجا   میتقس

  واجب  هک ی، درحال یگر نصرانید  و آن  یھودی  یکی  ، آن موحد است  یکی  نیا  هک  مینیب یم
ما   یسو به  کی ھر«دار باشند ید پایتوح شیکو بر   اسالم  نییبر آ  هکبود   نیا  ھمگان

ما باز   یسو ـ به  و موحدان  انیگرا از تفرقه  اعم ھا ـ گروه  نیاز ا  کی: ھریعنی »گردند یبازم
 . میدھ یجزا م  اعمالشان  را در قبال  آنان  پس  ازمرگ  پس  شدن  ختهیند؛ با برانگیآ یم

 و ھفتاد  به  لیاسرائ یبن«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
و   افتی  نجات  فرقه  کیشد و فقط   کھال  از آنان  شدند، ھفتاد فرقه  متفرق  فرقه  کی

  کھال  از آنان  فرقه  کیھفتاد و   شوند پس یم  متفرق  ھفتاد و دو فرقه  به  من  ا امتقطع
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  چه  هیناج  فرقه  نیا !للها رسول ای گفتند:  ابد. اصحابی یم  نجات  فرقه  کیو فقط شود  یم
 ». ، جماعت ، جماعت ؟ فرمودند: جماعت است  یا فرقه

ٰ ٱ مِنَ  َمۡل َ�َمن َ�عۡ ﴿  ﴾٩٤تُِبونَ َ�ٰ  ۥ�نَّا َ�ُ  لَِسۡعيِهِۦ ُ�ۡفَرانَ  فََ�  مِنٞ َوُهَو ُمؤۡ  لَِ�ِٰت ل�َّ
 .]۹۴[األنبیاء: 

  انجام را  صالح  از اعمال  یزی: چیعنی »دھد  انجام  ستهیشا  یارھاکاز ھرکس   پس«
  حق  اعتقادات گریو د  ، روز آخرت†  امبرانشی، پأ خدا  به »باشد  ھم  و مؤمن«دھد 

رد یگ یقرار نم  یناسپاس ار وکمورد ان  : عملشیعنی»  ستین  یفرانکاو   وششک  یبرا  پس«
را   و تالشش  ی: سعیعنی » میسینو یم او  یما برا  نهیو ھرآ«شود  ینم  عیضا  و پاداشش

 سند.یبنو  اعمالش  را در نامه  تا آن  میدھ یرا دستور م  نیاتبکال  رامکو   ردهک  ثبت

ٰ  مٌ وََحَ�ٰ ﴿ ٓ  قَۡرَ�ةٍ  َ�َ ۡهلَۡكَ�َٰها
َ
�َُّهمۡ  أ

َ
 .]۹۵[األنبیاء:  ﴾٩٥يَرِۡجُعونَ  َ�  �

: بر یعنی » است  حرام  باز گشتشان  میا ردهک  کرا ھال  آن  هک  یشھر  و بر مردم«
 بعد از  هک  است  نکر ممی، غ میا ردهکرا مقدر   آنان  ینابود  هک  یا هیھر شھر و قر  مردم

  ردهک  توبه  هک  است  است: بر آنھا حرام  نیا  یمعن  یقول  بازگردند. به ایدن  یسو به  تکھال
  نیچن د ازیبا  مردم  ابند پسی ینم  توبه  انکام  آنان  یعنیبرگردند،   اسالم  فر بهکو از 

 باشند.  زانیگر  یمونینام  فرجام

﴿ ٰٓ ُجوجُ  فُتَِحۡت  إِذَا َح�َّ
ۡ
ُجوجُ  يَأ

ۡ
 .]۹۶[األنبیاء:  ﴾٩٦يَنِسلُونَ  َحَدٖب  ُ�ِّ  ّمِن وَُهم َوَمأ

 ر گردند. مرادیسراز  مردم  سوی بهو  »شوند  گشوده  و مأجوج  أجوجی  هک  گاه تا آن«
سر  به  آن  در پشت  و مأجوج  أجوجیرد و کرا بنا   آن  نیذوالقرن  هک  است  یسد  گشودن

  شام  نیبر سرزم  ژهیو بو  نیزم  بر مناطق  قوم  آن  یریو سراز  ا مراد: ھجومیبرند.  یم
  نی، ا باب  نیا در  وارده  ثیاحاد  هک،  است  در آنجا مقدر شده  شانینابود  هک  یی، جا است

  نیـ ا  نموده  ر آنھا را نقلیثک ابن  هکـ   ثیاحاد  نیرا از ایدھند ز یم  حیرا ترج  یمعن
و آنھا از «دارد   یارتباط  یسد حس  انھدام  به  و مأجوج  أجوجی  خروج  هکد یآ یبر نم  یمعن

  رونیب  نیاز زم  یبلند  انکوم  از ھر تپه  و مأجوج  أجوجی: یعنی» بشتابند  ییھر بلند
تازند و  یم  شی، پ است  شده مقدر  شان برای  هک  ییآنجا  یسو به  سرعت ند و بهیآ یم

 . است  امتیق  یھا از نشانه  خروجشان

ۡ ٱ َ�ََب �ۡ ٱوَ ﴿ بَۡ�ٰرُ  ِخَصةٌ فَإِذَا ِ�َ َ�ٰ  قُّ �َۡ ٱ وَۡعدُ ل
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ٰ�َ ْ  ِ�  ُكنَّا قَدۡ  َوۡ�لََناَ�َفُروا

 .]۹۷[األنبیاء:  ﴾٩٧َ�ٰلِِم�َ  ُكنَّا بَۡل  َ�َٰذا ّمِنۡ  َ�ۡفلَةٖ 
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  وعده شوند،  از بند گشوده  و مأجوج  أجوجی  : چونیعنی »گردد  کینزد  حق  و وعده«
  پس«  است  امتیق  از عالئم  آنان  را خروجیگردد ز یم  کی، نزد است  امتیھمانا ق  هک  حق

و   ھول  شدت  سبب به :یعنی »شود یم  رهیاند، خ دهیفر ورزک  هک  یسانک  دگانید  ناگھان
  دوخته  یکدھشتنا  حادثه  یسو به  شان آورد، چشمان یم  یفار روکبر   هک  یھراس

  یا«ند: یگو یماند و م یبازم  ھمچنان  شان لذا چشمان  است  گرفته  فروشان  هکشود  یم

  ز و حسابیرستاخ  یا برایدن و در » میبود  روز در غفلت  نیما از ا  نهیبر ما، ھرآ  یوا
با   قتیما در حق  هکبل  مینبود ما غافل  ! نه » میما ستمگر بود  هکبل«  مینداشت  یآمادگ

از   آنان  هک  است  سان نی. بد میبود  ظالم،  شانیا  یاد برایانق  و عدم † امبرانیپ  بیذکت
 نامند. یم» ستمگر«و خود را   برگشته»  غفلت»  خود به  ردنک وصف 

ِ ٱ ُدونِ  ِمن َ�ۡعُبُدونَ  َوَما إِنَُّ�مۡ ﴿ نُتمۡ  �َّ
َ
 .]۹۸[األنبیاء:  ﴾٩٨َ�ٰرُِدونَ  لََها َحَصُب َجَهنََّم أ

 ، عبارتند از بتان  هک» دیپرست یم ر از خدایغ  آنچه و« فار!ک  یا »شما  قتیدرحق«
ھرچند  »دیشو یم  و شما وارد آن«  ز آنیانگ و آتش »دیجھنم  زمیھ«  ارانشیو   سیابل
  نیا  اما در مضمون قرار گرفتند  پرستش مورد أ بجز خدا  ر و فرشتگانیو عز  یسیع

.  رعقالء استیغ  یبرا) ماتعبدوندر (» ما«ه: ک نیا  یکیل: یدو دل  ستند، بهین  داخل  هیآ
گر ید  بجز بتان  هکم  انکو مشر  ر آنانیغ اند نه هکم  انک، مشر هیآ  نیا  ه: مخاطبک نیا  دوم

 دادند. یقرارنم  سبحان  یخدا  کیرا شر  یمعبود

ُؤَ�ٓءِ  َ�نَ  لَوۡ ﴿ ا َءالَِهةٗ  َ�ٰٓ ۖ  مَّ ونَ  �ِيَها َوُ�ّٞ  َوَرُدوَها  .]۹۹[األنبیاء:  ﴾٩٩َ�ِٰ�ُ
شما   هک چنان ـ  بتان  نی: اگر ایعنی »شدند ینم  بودند، وارد آن  یواقع  یانینھا خدایاگر ا«

  آنان  یشدند ول یم  بازداشته دوزخ   ا از ورود بهبودند، قطع یم  یواقع  یانید ـ خدایپندار یم
: یعنی »جاودانند  در آن  یو جملگ«ستند ین  یواقع  یانی، خدا نیشوند بنابرا یوارد م  دوزخ  به

 شوند. ینم  آورده  رونیب  ودانند و از آنجا  در دوزخ  شوندگان و پرستش   پرستشگران  ھمه

 .]۱۰۰[األنبیاء:  ﴾١٠٠�َۡسَمُعونَ  َ�  �ِيَها َوُهمۡ  زَ�ِ�ٞ  �ِيَها لَُهمۡ ﴿
  است  گرفته  غم  شخص  و نفس  آه  یر: صدایزف » زار است  یا در آنجا ناله  آنان  یبرا«

قرار دارند،   در آن  هک  یو ھراس  ھول  شدت  سبب  : بهیعنی» شنوند یدر آنجا نم  و آنان«
در   است: آنان نیا  یمعن  یقول شنوند. به یگر را نمید  یبرخ  یو زار  ناله  یصدا  یبرخ

  است  شان برای  گرفتن  انس  ی، خود نوع دنیرا شنیشنوند ز یرا نم  یزیچ  چیھ  دوزخ
 شود. یم  غیدر  از آنان  ھم  کز و اندیناچ  انس  نیھم  سپ
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ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْوَ�ٰٓ  َ�ٰٓ سۡ �ُۡ ٱ ّمِنَّا لَُهم َسَبَقۡت  �َّ
ُ
 .]۱۰۱[األنبیاء:  ﴾١٠١ُمۡبَعُدونَ  َ�ۡنَها �َِك أ

 ؟: است  چگونه  سعادت  اھل  حال  بود پس  شقاوت  اھل  حال  انیب  گذشت  آنچه
: یعنی » است  شده  و دادهکین  وعده  آنان  ما به  قبال از جانب  هک  یسانک  گمان یب«

  عمل  ، به نیو بنابرا  است ، مقرر شده است  ھمانا سعادت  هکو کین  خصلت  شان برای
 ».خواھند شد  دور داشته«  : از دوزخیعنی » از آن  گروه  آن«اند؛  ردهک  عمل  بھشت  اھل

ِ ٱإِنَُّ�ۡم َوَما َ�ۡعبُُدوَن مِن ُدوِن ﴿ هیآ  چون است:  آمده  نزول  سبب  انیدر ب َّ�﴾ 
د و شما وارد یجھنم  زمید ھیپرست یر از خدا میغ  شما و آنچه  قتیدرحق« . ]۹۸[األنبیاء: 

 خدا  رسول نزد  یالزبعر ابن  نام به  شیقر  انکاز مشر  یکیشد،   نازل» دیشو یم  آن
ار کوکین  یمردان  یسیر و عیزع  هک  یپندار یمگر تو نم محمد!  یآمد و گفت: ا ص

. گفت: اما  دارم  دهیعق ن یچن  من ! یار بود؟ فرمودند: بلکوکین  یز زنین  میبودند و مر
  نیا  رند پسیگ یقرار م پرستش مورد أ بجز خدا  و فرشتگان  میر، مری، عز یسیع

 فرمود:  نازل أ خداوند هکبود   ھمان اند! خود تو، در دوزخ  سخن  اساس بر  گروه

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ۡسَ�ٰٓ ٱَسبََقۡت لَُهم ّمِنَّا  �َّ �َِك َ�نَۡها ُمۡبَعُدونَ  ۡ�ُ ْوَ�ٰٓ
ُ
 .]۱۰۱[األنبیاء:  ﴾١٠١أ

  از آن  گروه  ، آن است  شده  کو دادهین  وعده  آنان  ما به  قبال از جانب  که  یکسان  گمان یب«

 .»خواھند شد  دور داشته

ۖ  َمُعونَ َ� �َسۡ ﴿ نُفُسُهمۡ  َتَهۡت شۡ ٱ َما ِ�  َوُهمۡ  َحِسيَسَها
َ
ونَ  أ  .]۱۰۲[األنبیاء:  ﴾١٠٢َ�ِٰ�ُ

را از   آن  هک  است  ییس: صدایو حس  حس »شنوند یرا نم  آن  یصدا«
  خواھش  شانیھا نفس  در آنچه  و آنان«ند کعبور   تکیاز نزد  هک  یشنو یم  یزیچ

ھا از  و چشم  افتهی  ششک  بھشت  یھا نعمت  یسو دلھا به ! یآر »باشد، جاودانند  داشته
 برند. یم  آنھا لذت دن ید

 ٱ َفَزعُ لۡ ٱ ُزُ�ُهمُ َ� َ�ۡ ﴿
َ
�ۡ ُ�َ�ۡ  ٰ ٮ ۡ ٱ ُهمُ َوَ�تَلَقَّ ِيٱ يَۡوُمُ�مُ  َذاَ�ٰ  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل  ُكنُتمۡ  �َّ

 .]۱۰۳[األنبیاء:  ﴾١٠٣تُوَعُدونَ 
 را  آنان«آخر   بعد از نفخه  امتیروز ق  یھا و ھراس  : ھولیعنی » بزرگ  ترس«

 و به  بھشت  یھا بر دروازه »ندیآ یم  شان استقبال  به  ند و فرشتگانک ینم  نیاندوھگ
» شما  به  هک  است  یروز  ھمان  نیا«ند: یگو یو م  ردهک  عرض  کیو تبر  تیتھن  شانیا 

 ».شد یم  داده«  و بشارت » وعده«خوشگوار   یھا نعمت  افتیا از دریدر دن
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ٓ ٱ َ�ۡطوِي مَ يَوۡ ﴿ َما ِجّلِ ٱَكَطّيِ  ءَ لسَّ ٓ  َكَما ُكتُِب� لِلۡ  لّسِ نَا
ۡ
َل  بََد� وَّ

َ
ۥۚ  َخۡلقٖ  أ ٓۚ  ًداوَعۡ  نُّعِيُدهُ  َعلَۡيَنا

 .]۱۰۴[األنبیاء:  ﴾١٠٤َ�ٰعِلِ�َ  ُكنَّا إِنَّا
  هک  : چنانیعنی » میچیپ یدرمھا  کتاب  صفحه  دنیچیدرپ  را ھمچون  آسمان  هک  یروز«
در   هک  میشو یادآورمیشود.  یم  دهیچیشود، درپ یم  نوشته  در آن  هک  اغذ بر آنچهک  ورق

د یاغذ و تجلک  صنعت راینبود ز  شده خود شناخته  یفعل  لکش به  تابک،  قرآن  عصر نزول
  دهیچیدرپ  هکبودند   ییطومارھا  لکش بهھا  کتاب  هکبود بل  متطور نشده  گونه نیا
»  میگردان یرا بازم  آن  ، دوباره میردکرا آغاز   نشیآفر  بار نخست  هک  گونه ھمان«شدند  یم
را   و آنان  میردکآغاز   مادرانشان  یمھاکرا در ش  نشانینخست  نشیآفر  هک : چنانیعنی

  گونه نی، ھم میآورد  رونیب  مادرانشان  یھا مکاز ش  نشده  و ختنه  انی، عر برھنه  یپا
  ما قطعا انجام  هک  است  یا وعده ما  بر عھده«  میگردان یبازم  امتیرا در روز ق  مجددا آنان

،  است  ی، حتم میا دهیگردان  را برخود الزم  آن  هک  یا وعده  ما به  ی: وفایعنی » میآن  دھنده
  میبخواھ  بر آنچهنا یقیو ما   نشید آفریوتجد  خلقت  از: اعاده  است  عبارت  وعده  آن

و   ھول  نیاز چن  افتنی نجات  ید و برایشو  ز آمادهیروز رستاخ  یبرا  پس  مییتوانا
 د.یفرست  شیپ  ستهیشا  ، اعمال ییھا ھراس

�ُورِ ٱ ِ�  َكتَۡبَنا َولََقدۡ ﴿ نَّ  رِ ّ�ِكۡ ٱ َ�ۡعدِ  ِمنۢ  لزَّ
َ
 ٱأ

َ
ٰ ٱيَرُِ�َها ِعَبادَِي  �َض ۡ�  ﴾١٠٥لُِحونَ ل�َّ

 .]۱۰۵[األنبیاء: 
بعد  در زبور  قتیو در حق«بود:   نیبود چن  شده  داده  آنان  ا بهیدر دن  هک  یا اما وعده

  تورات ر:کو ذ  ر استیمزام  تابک  ھمان  یعنی، ÷ داوود  تابکزبور:  » میر نوشتکاز ذ
 »برند یم  ارث به  من  ستهیشا  را بندگان  نیزم  هک«م: ینوشت  در زبور و تورات ! ی. آر است

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱَوقَالُواْ ﴿ سبحان:  یخدا  فرموده  نیا  لیدل ، به است  بھشت  نی: مراد زمیقول  به َّ�ِ
ِيٱ ۡوَرَ�َنا  ۥَصَدَ�َنا وَۡعَدهُ  �َّ

َ
�َض ٱَوأ

َ
  را که  ییخدا ند: سپاسیگو  انیو بھشت« ]۷۴[الزمر:  ﴾ۡ�

  نیگر: مراد سرزمید  یقول . به»داد  راثیما م  را به  نید و زمیگردان  را بر ما راست  اش وعده
شود. در  یم  یفعل  و اردن  ، لبنان نیفلسط ، هیسور  شامل  هک  است  بزرگ  شام  مقدس

  به».  ستین  یریگر در شما خیفاسد شوند، د  شام  اھل  چون«است:   آمده  فیشر  ثیحد
 فار.ک  یھا نیزم سر  وراثت  به ص محمد  امت  یبرا  است  یا مژده  نیگر: اید  یقول
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 .]۱۰۶[األنبیاء:  ﴾١٠٦َ�ٰبِِدينَ  ّلَِقۡو�ٍ  َ�ََ�ٰٗغا َذاإِنَّ ِ� َ�ٰ ﴿
 ھا و ھشدارھا اء؛ از موعظهیانب  ر شد در سورهکذ  هک  یامور » نیدر ا  یراست  به«

  هک یسانک  یبرا: یعنی»  شهیپ  عبادت  گروه  یبرا«  است  یتیفاک: یعنی » است  یبالغ«
دارند.   و توجه  د اھتمامیبا  هک امر چنان  نیا  ھستند و به أ خداوند  عبادت  مشغول

 . عبادتھا، نماز است  ھمه  رأس  هک  ر استکذ  انیشا

﴿ ٓ رَۡسۡلَ�َٰك  َوَما
َ
 .]۱۰۷[األنبیاء:  ﴾١٠٧ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  رَۡ�َةٗ  إِ�َّ  أ

  یجز رحمت«  شرع  امکو اح  نیبا قوان !ص محمد  یا » میو تو را نفرستاد«

شود  یز میفار نک  از جمله  انیجھان  ھمه  ن) شاملیر (عالمیتعب  البته » انیعالم  یبرا
  سبب فار بهکه: ک  است  نیفار اک  یبرا ص  حضرت  آن  بودن  رحمت  یمعنا پس 
 و  ن)، مسخیدر زم  (فروبردن  خسف  چون  یویدن  ی، از عذابھاص  حضرت  آن  بعثت
  فیشر  ثیحد اند. در شده  منی) ایھست  از عرصه  یلک  شدن  نک شهی(ر  صالیاست  عذاب

 .» ھستم  اھداشده  یرحمت  من  که  ستین  نیجز ا« .»ةمهدا  ةنا رمحأنما إ«است:   آمده

َما قُۡل ﴿ ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  إِ�َّ َما َّ�
َ
نتُم َ�َهۡل  َ�ِٰحٞدۖ  إَِ�ٰهٞ  إَِ�ُٰهُ�مۡ  �

َ
ۡسلُِمونَ  أ  .]۱۰۸[األنبیاء:  ﴾١٠٨مُّ

 ایآ  پس  است  گانهی  ییشما خدا  یخدا  هکشود  یم  یوح  من  به  هک  ستین  نیبگو جز ا«
د؟ ینھ یم  گردن  سبحان  ید خدایو توح  عبادت  ا بهی: آیعنی »د؟یشو یم  شما مسلمان

 د.یباش  نیچن نیا  یعنی

ْ فَإِن تََولَّوۡ ﴿ ٰ  َءاَذنُتُ�مۡ  َ�ُقۡل  ا ۡدرِيٓ  �نۡ  َسَوآءٖ�  َ�َ
َ
قَرِ�ٌب  أ

َ
م أ

َ
ا بَعِيدٞ  أ  ﴾١٠٩تُوَعُدونَ  مَّ

 .]۱۰۹[األنبیاء: 
  اعالم  سانکی طور شما به  ھمه  به«  آنان  به »بگو  پس«  از اسالم »برتافتند  یاگر رو  پس«

  به  ردمک  ا اعالمی . ستیار نک در  یو صلح  است  گر جنگیو شما د  من  انیم  هک » ردمک
گاه  قیاز حقا  سانکی طور برابر و شما را به  و ھمه  ام مأمور شده  بدان  هکرا   شما آنچه   آ

  ی، برا ستیار نکدر  یضیتبع  پس  دمینگردان  مخصوص  آن  از شما را به  یو بعض  نمودم
از   سانکی  ، ھمه باشم  ردهک  پنھان  یر ویرا بر غ  آن  هک  نمک ینم  را اعالم  یزیچ  یسک

  نیا »ا دور؟ی  است  کیا نزدید آیا شده  داده  وعده  آنچه  هک  دانم یو نم«باخبر باشند   قیحقا
،  : مراد از وعدهیقول  . به آن  فر و اھلکبر   آن  و اھل  اسالم  از: غلبه  است  ، عبارت وعده
گاھ  امتیق  ییپابر   زمان از ص خدا  را رسولیز  است  امتیروز ق   آن  نداشتند و علم  یآ

 . است  سبحان  یفقط نزد خدا
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 .]۱۱۰[األنبیاء:  ﴾١١٠تَۡ�ُتُمونَ  َما لَمُ َوَ�عۡ  َقۡولِ لۡ ٱِمَن  ۡهرَ �َۡ ٱ لَمُ َ�عۡ  ۥإِنَّهُ ﴿
  حق  پس» داند یم د،یدار یم  را پنھان  آنچه  داند و ھم یار را مکآش  سخن  خدا ھم  نهیھرآ«

  نیاز ا  هکرا   د و آنچهیدار یم  انینما  آن  و اھل  بر اسالم  زدن  فر و طعنهکاز   هکرا   آنچه  یتعال
ارھا کآش  را او پنھانھا را ھمچونیز داند یرا م  د، ھمهینک یم  یو مخف  داشته  امور پنھان

 ند.ک یم  تمجازا  آن  شما را در قبال  پس است  سانکینزد او   آن  یدو ھر  داند و علم یم

ۡدرِي �نۡ ﴿
َ
 .]۱۱۱[األنبیاء:  ﴾١١١ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َوَمَ�ٰعٌ  لَُّ�مۡ  َنةٞ فِتۡ  لََعلَُّهۥ أ

 ریتأخ  به دی؛ شا دانم ی: نمیعنی »باشد  یشیشما آزما  یبرا  د آنی؛ شا دانم یو نم«
  چگونه  هکشود  ارکآش  تینیباشد تا در ع  یشیشما ابتال و آزما  ی، برا وعده  نیا  انداختن

  ژراھهک  نیاز ا  هکا ید، یمان یم  یباق  یعناد و گمراھ  رھرو راه  ا ھمچنانید، آینک یم  عمل
  یبرا »باشد  ییمند بھره«  وعده  نیا  ر انداختنیتأخ  د بهی؛ شا دانم  ینم »و«د یگرد یبرم

 . است  ردهکاقتضا   یتعال  حق  متکح  هک  یمقرر  : تا وقتیعنی » یتا مدت«شما 

﴿ ٰ ِ  ُ�محۡ ٱ رَّبِ  َل َ� � �َۡ ٱب ۡ ٱ َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱَوَر�َُّنا  ّقِ ٰ  ُمۡسَتَعانُ ل [األنبیاء:  ﴾١١٢ُفونَ تَِص  َما َ�َ

  گروه  نیو ا  من  انیم » نک  یداور  حق  به  خودت پروردگارا!« ص محمد » گفت«.]۱۱۲
ردند ک  ضیتفو  سبحان  یخدا  ار را بهک ص  حضرت  آن  هکبود   گونه نی. بد نندهک بیذکت
  بر آنچه«  مییجو یم  ، از او استعانت پس » است  مستعان  رحمان  یو پروردگار ما خدا«

  ، حق شیخو  متکوح  با قدرت  یزود به  هک  اوست  و ھم  بیذکفر و تکاز  »دینک یم  وصف
 رد.کروز خواھد یپ  را بر باطل

 



 

 
 حج  سوره

 . است  هی) آ۷۸(  یو دارا  است  دنیم
  میابراھ  بر زبان  مردم  یبرا  در آن  حج  ضهیفر  اعالن  سبب به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

 شد.  دهینام»  حج«  نام ، به یالھ  قیعت  تیب  یبعد از بنا ÷  لیخل
 جھاد  تیو مشروع  حج  تیفرض  چون  یامکاح  رندهیبرگ در  هکمبار  سوره  نیا

  نیع اما در  است  یمدن  یھا سوره  یھا یژگیاز و  امکاح  انیو ھرچند ب  است  مسلحانه
ز ید و معاد نیتوح ، أل  یخدا  به  مانیا  ، چون یکسور م  از موضوعات  سوره  نیا  حال

 ھر  یو مدن  یکم  اتیآ ، از سوره  نیا  هکجمھور علما بر آنند   یرو  نید، از ایگو یم  سخن
 . است  شده  لکدو متش

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ۡ زَ  إِنَّ  َر�َُّ�مۚۡ  �َُّقوا اَعةِ ٱ َزلَةَ ل  .]۱[الحج:  ﴾١َعِظيمٞ  ءٌ َ�ۡ  لسَّ

د و خود را ینکپروا   یو  : از عذابیعنی »دینک  یتقو  از پروردگارتان ! مردم  یا  ھان«
  درپناه  ـ از عذابش  محرمات  کترو   واجبات  دادن  با انجام  یعنیـ   طاعتش  لهیوس به
امر   پس  است  کین  اثر اعمال  هک  است  یدر نھاد آدم  یا هکمل  یرا تقوید زیقرار دھ  یامن
  یبزرگ زیچ  متایق  زلزله  هکچرا«باشد  یم  کین  اعمال  آن  ھمه  امر به  تقوا در واقع  به

  یھا از نشانه  یکی  هک  است  یا زلزله  ھمان  نی. ا است  نیو سھمگ  کار ھولنایو بس » است
دھد.  یم  یا رویدن در  امتیروز ق  ییاز برپا  جمھور علما، قبل  قول  باشد و به یم  امتیق

و   داده  حیرا ترج  قول  نیا ریجر ابن  هک،  است  ھمراه  امتیق  با نفخه  زلزله  نی: ایقول اما به
 . است  ردهک  ز استداللین  یثیاحاد  به

ٓ  ُمۡرِضَعةٍ  ُ�ُّ  تَۡذَهُل  تََرۡوَ�َها مَ يَوۡ ﴿ ا �َضَعۡت  َ�مَّ
َ
 َوتََرى َ�ۡلََها َ�ۡلٍ  َذاتِ  ُ�ُّ  َوتََضعُ  أ

ٰ  �َّاَس ٱ ِ ٱ َعَذاَب  َوَ�ِٰ�نَّ  �ُِسَ�َٰرىٰ  ُهم َوَما َرىٰ ُسَ�  .]۲[الحج:  ﴾٢َشِديدٞ  �َّ
  هک  سک  از آن  یا ردھندهید، ھر شینیبب«را   امتیا قی  زلزله  : آنیعنی »را  آن  هک  یروز«

شود و  یم  غافل  اش یریاز نوزاد ش  یا ردھندهی: ھر شیعنی »شود یم  دھد، غافل یر میش
  نی. و ا است  نداشته  یر خواریاصال نوزاد ش  یپندار  هک  گونه  ند، آنک یم  او را فراموش

و ھر «  است  امتیق  ینیو سھمگ  ھول  ا از شدتی  زلزله  آن  ینیو سھمگ  ھول  از شدت
ار یاخت یب  و ھراس ھول  خود را از شدت  نی: جنیعنی »نھد یم بار خود را فرو  یآبستن
 » ینیب یم  را مست  ومردم«باشد   دهیفرارس  حملش  موعد وضع  هک آن  یافگند، ب یفروم
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در  »ستندین  مست  هک آن  وحال«اند   مست  ییگو  هکند یب یم  را چنان  مردم  نندهی: بیعنی
،  بزرگ  و ھول  شدت  نیا  سبب به  پس » د استیخدا شد  عذاب  یول«امر   قتیو حق  واقع
،  نیگردد و بنابرا یم  و مشوش  آشفته  شانیھا  پرد و فھم یم  از سرشان  شانیھا  عقل

 شوند. یم  ، مدھوش مست  شخصمانند 
 خدا  رسول شد و  نازل  مصطلق یبن  در غزوه  ھنگام  شب  هیدو آ  نیا  هک  است  شده  تیروا
و   انیگر  چنان  شب  از آن  شیب  یگرید  زمان  چیدر ھ  خواندند و مردم  را بر مردم  آن ص

 ر.کو تف  اندوه  ا غرقی بودند،  هیگر  ا غرقی  ھمه  هک یطور  بودند به  نشده  دهید  شانیپر

ِ ٱ ِ�  ِدُل َمن يَُ�ٰ  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ رِ�دٖ  َ�ٰنٖ ُع ُ�َّ َشيۡ َوَ�تَّبِ  ِعۡل�ٖ  بَِغۡ�ِ  �َّ  .]۳[الحج:  ﴾٣مَّ
 : با وجودیعنی »نندک یم  مجادله للها  در باره  یعلم  چیھ  بدون  از مردم  یو برخ«

  یخدا  در امر قدرت  هکھستند   از مردم  یسانک  ، باز ھم یروز  چنان  داشتن  یرو  شیپ
،  ستین  ختنشانیبرانگ  قادر به  یتعال  یبار  هکپندارند  ینند و مک یم  ، بگومگو و جدال بزرگ

را   آن  گان شهیپ جدل  هک  یبرحجت  یمبتن  و نه  است  یبر دانش  یمبتن  ز نهیو ست  مجادله  نیا
آنھا با   هکباشد  یم  یکمت  صرف  یاالتیو خ  فقط و فقط بر اوھام  هکبلافگنند   دانیم  به

بشر   یسو به  امبرانشیپ  بر زبان  هکرا   سبحان یخدا  یھا امی، اخبار و پ آن  استناد به
  احتجاج  نند، بدانکپرا یند، میگو یم  هک  در آنچه »نندک یم  یرویو پ«نند ک یفرستد، رد م یم
  یشکسر أل  یدر برابر خدا  هک »را  یمتمرد  طانیش ھر«نند؛ ک یم  دفاع  آنورزند و از  یم

را با   روانشانیپ  هکفارند ک  و سردمداران  انشیرک، لش سیابل . مراد: است  ردهکار یاخت
 خوانند. یم فر فراک  یسو ، به بیفر ظاھر  آراسته  سخنان
در  ای،  عهیرب  بن و عتبه  رهیمغ  دبنیول  درباره  هیآ  نیاست: ا  آمده  نزول  سبب  انیدر ب

 شد.  نازل  حارث  نضربن  باره

نَُّهۥ هِ ُكتَِب َعلَيۡ ﴿
َ
نَّهُ  �

َ
هُ فَ� عِ�ِ ٱ َعَذاِب  إَِ�ٰ  ِديهِ َوَ�هۡ  ۥيُِضلُّهُ  ۥَمن تََو�َّ  .]۴[الحج:  ﴾٤لسَّ

 ، انس  طانیو ش  جن  طانیاز ش  ؛ اعم طانی: بر شیعنی » است  شده  بر او نوشته«
از ھرکس  :یعنی »ردیگ  یدوست  او را بهھرکس   هک«  است  و مقرر شده  نوشته

 و † ایانب  و باور به  نموده  قیرا تصد  رد و سخنشیگ  یدوست  او را به  ردهک  یرویپ  طانیش
  هک  است  نیا  طانیش  : شأنیعنی »ندک یم  قطعا او گمراھش«را فرو گذارد؛   یآسمان  تبک
 »شاندک یم  آتشش  عذاب  و به«برد  یم  راھهیب  به  حق  را از راه  شیخو  رو و دوستیپ
 . است  جھنم  آتش  ، عذاب آن  انجام  هکدارد  یوا م  یراھ  را به  دوستانش  طانی: شیعنی
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
 ِمن ُ�مَّ  تَُرابٖ  ّمِن َ�ُٰ�مفَإِنَّا َخلَقۡ  ۡعِث ۡ�َ ٱ ّمِنَ  َرۡ�بٖ  ِ�  إِن ُكنُتمۡ  �َّاُس ٱ �

ۡض  ِمن ُ�مَّ  َعلََقةٖ  ِمنۡ  ُ�مَّ  �ُّۡطَفةٖ  َلََّقةٖ  َغةٖ مُّ َ  ُ�َلََّقةٖ  وََ�ۡ�ِ  �ُّ ُبَّ�ِ  ٱ ِ�  َونُقِرُّ  لَُ�مۚۡ  ّ�ِ
َ
َما  رَۡحامِ ۡ�

 ٓ َجلٖ  إَِ�ٰٓ  ءُ �ََشا
َ
َسّ�ٗ  أ ْ  ُ�مَّ  ِطۡفٗ�  ُ�ۡرُِجُ�مۡ  ُ�مَّ  مُّ ُ�ۡمۖ  ِ�َۡبلُُغٓوا ُشدَّ

َ
ن َوِمنُ�م أ ٰ  مَّ  ُ�َتَو�َّ

ن َوِمنُ�م ۡرذَلِ  إَِ�ٰٓ  يَُردُّ  مَّ
َ
�َض ٱاۚ َوتََرى  ٔٗ لَِكۡيَ� َ�ۡعلََم مِۢن َ�ۡعِد ِعۡلٖ� َشۡ�  ُعُمرِ لۡ ٱ أ

َ
َهامَِدٗة  ۡ�

نَزۡ�َا عَ 
َ
ِ َزۡو� بَِهيجٖ  ۡهَ�َّۡت ٱ لَۡمآءَ ٱ لَۡيَهافَإَِذآ أ

�َبَتۡت ِمن ُ�ّ
َ
 .]۵ج: [الح ﴾٥َوَر�َۡت َوأ

  تیو وحدان  تیالوھ  به  تقوا، جھل  فراراه  یاساس  مانع  هک  میدانست  قبل  اتیدر آ
  حق نجایانجامد، در ا یم  طانیش  یرویپ  به  هک  است  جھل  نیو ھم  بوده  خداوند متعال

 . است  آخرت روز  در وقوع  دنیورز  ک، ش جھل  نیاز آثار ا  هکسازد  یم  روشن  یتعال
مجدد   شدن  ختهیبرانگ  انکام  : اگر دربارهیعنی »دیکز در شیاگر از رستاخ ! مردم  یا«

در   صورت  نید، درایدار  یا شبھه و  کما، ش  قدرت  در حوزه  موضوع  نیا  بودن  و داخل
  درضمن » میا دهیآفر  کما شما را از خا  هکد یبدان  پس«د؛ یخود بنگر  نشیو آغاز آفر  اصل

و   از غذاست  ، و نطفه است  از نطفه  خودتان  نشیآفر  نی. ھمچن÷  آدم  درتانپ  نشیآفر
از   سپس«  یمن  : از آبیعنی » از نطفه«  میدیشما را آفر » سپس«و ھوا   و آب  کغذا از خا

 أ خداوند  اذن  روز به  از چھل  پس  را نطفهیز  است  بسته  از خون  یا علقه: قطعه»  علقه
از   یا مضغه: قطعه » از مضغه  سپس«شود  یم  متحول ا جامدیظ یغل  از خون  یا قطعه  به

  یعنیمخلقه:  » شده  داده  لکش«  است  شده  متحول  آن  به جامد  خون  هک  است  گوشت
و   و دھان  ؛ از چشم املک  و خلقت  روشن  أتی، ھ واضح  صورت  یدارا  از گوشت  یا پاره

  پاره  از تطور ھمان  است  یا ر مخلقه: مرحلهیغ » نشده  داده  لکو ش«  رهیو غ و پا  دست
خود   به  یواضح  أتیو ھ  ھنوز صورت  هک،  در آن  خلقت  یریگ لکازش  قبل  گوشت
را؛   شیخو  قدرت  مالک » میگردان  تا بر شما روشن«  است  نشده  املک  ر آنیوتصو  نگرفته

  ز راهیرستاخ  انکبر ام  ، از آن جهیتا در نت  نشتانیآفر  اطوار و مراحل  ساختن  متحول با
قادر   از نطفه  یو  هیثانو  خلقت  و سپس  کبشر از خا  هیاول  نشیبر آفر  هک  یسکرا ید زیبر

  آن  متطورساختن وجود ندارد ـ و باز بر  یتناسب  کو خا  آب  انیم  هک یباشد ـ درحال
طور بر  نیباشد و ھم آنھا وجود دارد ـ قادر  انیم  هک  ینیتبا  ھمه  با آن ـ  علقه  به  نطفه

و «  تر است آسان  یبر و  نشیآفر آن   ا باز گرداندن، حتم عرصه  نیدر ا  گر مظاھر قدرتید
تا «شود  یسقط نم  نی، جن جهیو درنت » میدھ یھا قرار م در رحم  میبخواھ  هکرا   آنچه

سقط   ھا را ھم نیاز جن  ی: بعضیعنی.  میا را مقدرنموده  آن  هک  و مشخص » نیمع  یعادیم
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عاد استقرار یم  هک  ر استکذ  انیرسد. شا ینم  اتمام به  تطور آن  دوره  هک  میگردان یم
از   ینیمع  ، دوره واناتیاز ح  یو ھر جنس  است  ماه  انهبشر غالب  یبرا  در رحم  نیجن

  مادرانتان  یمھاکاز ش » میآور یم  رونیب  یکودک  صورت  شمارا به  گاه آن«دارد  را  یباردار
اشد:  »دیرشد خود برس  ییحد نھا  تا به«ابد ی یم  املکشما ت  یعقل و  یبدن  یقوا »باز«
تا   یرشد، از س  : سنیقول  . به ز استییو رشد و تم  یرومندین  مالک ، عقل  مالک

از   : قبلیعنی »شود یم  گرفته  جانش  هک  است  یسکاز شما   یو بعض«  است  یسالگ چھل
و «گذرد  یا در میشود و از دن یم  گرفته  جانش  طور زودرس  رشد به  سن به  دنیرس

  نیتر و پست  نیبدتر  : بهیعنی »شود یم  عمر بازبرده  یفرتوت  تیحد غا  شما به از  یبعض
از   و حافظه  عقل  هکرسد تا بدانجا  یم  ستا  یخرفت  ھمانا مرحله  هکعمر   مرحله
  پس  هک  چندان«شود  یبدتر م  ز ھمیر ممیغ  کودک  کی  از حال  و حالش  بربسته  رخت  سرش

و   از دانستن  پس  هکرسد  یم  یو خرفت  یریاز پ  یحالت  : بهیعنی »داند ینم  یزی، چ از دانستن
ھر «د: یگو یم  رمهکع شناسد. یم  داند و نه یآنھا را م  گر نهیزھا، دیاز چ  یاریبس  شناختن

  در جمله ص خدا  رسول  هک  است  نقل». ونددیپ ینم  حالت  نیا  بخواند، به  قرآن  سک

  من  عوذ بكأو  ابلخل  من  بك عوذأ  �إ  ا�«خواندند:  یدعا را م  نیا  شهیھم  شانیدعاھا
 ».القرب  ادلنيا وعذاب  ةفتن  من  عوذ بكأالعمر و  رذلأ  إىلأرد   نأ  من  عوذ بكأو  اجلنب

  که  نیاز ا  برم یم  تو پناه  و به  برم یم  تو پناه  به  و از جبن  برم یم  تو پناه  به  از بخل  من ا!یبارخدا«

 .»قبر  ا و عذابیدن  از فتنه  برم یم  تو پناه  عمر و به  نیتر پست  به  شوم  برگردانده
  دهیکرا خش  نیو زم«شود:  یم  ز مطرحیرستاخ  انکبر ام  لیدل  نیدوم  آنبعد از 

  ھمچون اند،یرو یرا نم  یاھیگ  چیھ  هک  ینیب یم  و افسرده  را مرده  : آنیعنی » ینیب یم
را   باران  : آبیعنی »را  آب  بر آن  چون  پس«شود   سرد و خاموش  هک  ی؛ وقت آتش

  یرومندیون  یاریبس  سبب ھا به یرستن  : آنیعنی »دیآ یدر م  جنبش  ، به میفروفرست«
و «ند ک یم ا بادیشود،  ی: بلند میعنی »ندک یو نمو م«د یآ یدر م  جنبش  خود به

  ھرگونه : ازیعنی » خرم  یھا یرستن  از ھر نوع«آورد  یم  رونی: بیعنی »اندیرو یم
.  نیاحیھا، گلھا ور وهیھا، میاز سبز  اعمرعنا و دلربا؛   با و از ھر رنگیز  یھا یرستن

قادر   یا مرده  نیزم  ساختن  بر زنده  هک  یذات  . پس است  یو خرم  ییوکی، ن ییبایبھجت: ز
 . ز تواناستین  انسان  دوباره  نشیباشد، بر آفر
 !للها ارسولی  گفتم«... است:   آمده س عامر  ط بنیلق  فیشر  ثیاز حد  یدر بخش

؟  ستیچ  ز در خلقشیرستاخ  نیا  ند و نشانهک یم  را زنده  مرده  متعال  یخدا  چگونه
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ا ی! فرمودند: آ ی؟ گفتم: آر یا ردهکگذر   علف و  آب یو ب  مرده  ییواد  ا بهیفرمودند: آ
؟  یا گذشته  یواد  دارد بر آن  جوش و  جنب  یو خرم  یاز سبز  هک یحال مجددا در

  نشانه  است  نیند و اک یم  را زنده  مردگان  نیچن نیا  فرمودند: خداوند متعال ! یگفتم: آر
 ». ز) خلقشیدر (رستاخ  یو

﴿ ٰ نَّ  لَِك َ�
َ
َ ٱ بِأ نَّهُ  قُّ �َۡ ٱُهَو  �َّ

َ
ۡ ٱ يُۡ�ِ  ۥَو� نَّهُ  َمۡوَ�ٰ ل

َ
ٰ  ۥَو� ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  .]۶[الحج:  ﴾٦قَِديرٞ  َ�ۡ

حق:  » است  خدا خود حق  هک  است  سبب  بدان«  یینما و قدرت  ینشگریآفر » ھمه  نیا«
  هک  او ست  هک نیو ا« ردیپذ ینم  ند و زوالک یر نمییتغ  چیھ  هک  است  یداریو پا  وجود ثابت

  یزیبر ھر چ  هک  اوست و ھم«رد ک  را زنده  مرده  نیزم  هک چنان »ندک یم  را زنده  مردگان
 باشد. یھا توانا م یگر و رستنید  و جانداران  انسان  یآسا شگفت  بر خلقت  هک چنان » تواناست

نَّ ﴿
َ
اَعةَ ٱَوأ نَّ  �ِيَها َرۡ�َب  �َّ  َءا�َِيةٞ  لسَّ

َ
َ ٱ َوأ  .]۷[الحج:  ﴾٧ُقُبورِ لۡ ٱ ِ�  َمن َعُث َ�بۡ  �َّ

و   شبھه  چیو ھ » ستین  در آن  یکش  چیھ«  ندهیدر آ » است  یآمدن  امتیق  هک نیو ا«
ند، یدرگورھا  هکرا   یسانک  هک  است للهفقط ا  هک نیو ا«وجود ندارد   آن  در وقوع  یدیترد

  ربود، پاداشیخ  دھد؛ اگر عملشان یم  پاداش  شان برابر اعمال را در  و آنان »زدیانگ یبرم
در   یزیرستاخ و  امتی: اگر قیعنی.  است  شر در انتظارشان  ر و اگر شر بود، پاداشیخ
  مانیز ایرستاخ  به  هک یسک،  نیآورد بنابرا ید نمیرا پد  نشیآفر  نیا أ خداوند ار نبود،ک

ر گید  یھا و گونه  انسان  نشیدرآفر  یو  متکو ح  را نشناخته أل  یا خداندارد، قطع
 . است  دهیرا نفھم  خلقت

ِ ٱ ِ�  ِدُل َمن يَُ�ٰ  �َّاِس ٱَومَِن ﴿ نِ�ٖ  كَِ�ٰبٖ  َوَ�  ُهٗدى َوَ�  ِعلۡ�ٖ  بَِغۡ�ِ  �َّ  .]۸[الحج:  ﴾٨مُّ

 ایا در اسماء ی أ لله: در وجود ایعنی »للها  در باره  هک  ھست  یسک  و از مردمان«
  ینکپرا  با شبھه  هک  است  یسانک  ناظر بر ھمه  هیآ  نیا »ندک یم  مجادله«  یو  صفات

پروردگار   روشن  و روش  از راه  مردم  یساز دار گمراه ، عھده یزیانگ  کوش
: یعنی»  یتیھدا  چیھ یو ب  دانش  چیھ  بدون«ند؛ ک یم  مجادله ! یشوند. آر یم  متعال

  رھنمونش معرفت   یسو به  هکباشد   یار وکدر   یدرست  شهیو اند  ، نگرش نشیب  هک آن یب
،  حیصح  یدخر داشتن  بدون  هکھستند   یسانک  : از مردمیعنی » یریمن  تابک  یو ب«سازد 
  جدال  به أ خداوند  درباره  نفس  یھوا  صرف  به  هکبل  حیصر  یو نقل  روشن  یتیو ھدا  الھام

  یو برھانھا  واضح  یھا حجت  حامل  هک  یروشنگر  تابک  یعنیر: یمن  تابکپردازند.  یم
 باشد.  خداوند متعال  از جانب  روشن
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شد.   نازل  حارث و نضربن  ابوجھل  درباره  مهیرک  هیاست: آ  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
  هکد یورز یم  یدشمن  با اسالم  وستهیو پ  قرارداشت  هکم  انکمشر  در رأس  ابو جھل

ھشدار در روز بدر   نیا دھد و یم  میا بیدن  یو خوار  ذلت  بعد او را به  هیدر آ أل  یخدا
  یھا وچهکدر   وستهیپ  حارث نضربن  نیشد. ھمچن  شتهک  ذلت  و او به  وستیپ  تحقق  به
  یھا عهیو شا  داده  سازمان  گون گونه  یھا رنگین  یاسالم  دعوت  و درباره  گشت یم  هکم

 شد.  شتهک ز در بدریند. او نکپرا یم  باطل

ِۖ ٱِ�ُِضلَّ َعن َسبِيِل  فِهِۦثَاِ�َ ِعطۡ ﴿ �ۡ ٱِ�  ۥَ�ُ  �َّ َعَذاَب  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َونُِذيُقُهۥ ٞيۖ ِخزۡ  َيا�ُّ
 .]۹[الحج:  ﴾٩رِ�قِ �َۡ ٱ

  آن  هک  است  نی. مراد ا است  یو  شخص: گردن  عطف » دهیچیخود را پ  گردن  صفحه«
  از قرآن  نانک اعراض بر،کو ت  خود را از سر نخوت  ، گردنأ خدا  در باره  نندهک  مجادله

،  یو  : ھدفیعنی »ندک  خدا گمراه  راهرا از   تا مردم«چاند یپ یم أ للهاد ایو از 
ا یدر دن«ند کن  امر اعتراف  نیا  به  هک، ھرچند  است أ للها  از راه  مردم  ساختن  گمراه

شود و  یم  برانکر مستیدامنگ  هک  است  یو ذلت  یی: رسوایخز » است  یاو خز  یبرا
و در «  مردم  یبد بر سر زبانھا  آوازه و  و نام  یویدن  عاجل  امد بد عذابیاز: پ  است  عبارت

ھر دو سرا،   عذاب  هک  است  بیترت نیا  به » میچشان یم  سوزان  او عذاب  به  امتیروز ق
 گردد. یم  جمع  شیبرا

﴿ ٰ َمۡت  بَِما لَِك َ� نَّ  يََداكَ  قَدَّ
َ
َ ٱ َوأ ٰ�ٖ  َس لَيۡ  �َّ  .]۱۰[الحج:  ﴾١٠ّلِۡلَعبِيدِ  بَِظ�َّ

  شیپ تو  دو دست  هک  است  ییزھایچ  آن  یسزا  به«ھر دو سرا   فر و عذابیک » نیا«

ستمگر  خود  بندگان  خداوند ھرگز به«  گرنه »و«  یبر و معاصکفر و کاز  » است فرستاده
ند. ک ینم  عذاب  گناه  را بدون  بندگانش  سبحان  یخدا  هک  است  نیامر ا  : واقعیعنی » ستین

» دیعب»  یعنیـ   جمع با لفظ  آن  بودن  وستهیپ  جھت  ، به مبالغه  غهیص  به»  ظالم«  آوردن
  نیا  تا از آن»  ستیار ستمگر نیبس خداوند«ه: کد یآ یبرنم  یمعن  نیا  غهیص  نیاز ا  پس  است

 .للهاذ بایـ الع  ھست  یار وکدر  ستم  یکه: اندکشود   یتداع  مخالف  مفھوم

َ ٱ ُبدُ َمن َ�عۡ  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ ٰ َحرۡ  �َّ َصابَُهۥ فَإِنۡ  ٖف� َ�َ
َ
نَّ طۡ ٱ َخۡ�ٌ  أ

َ
َصاَ�ۡتهُ  �نۡ  ۦۖ بِهِ  َمأ

َ
 أ

ٰ وَجۡ  نَقلََب ٱ فِۡتَنةٌ  �ۡ ٱَخِ�َ  ِههِۦَ�َ ۚ �ٱوَ  َيا�ُّ انُ ۡ�ُ ٱَ�ٰلَِك ُهَو  ِخَرةَ ۡ ٱ ۡ�َ  .]۱۱[الحج:  ﴾١١ُمبِ�ُ ل
: یعنی »پرستد یم  یا نارهکخدا را فقط بر   هک  ھست  یسک  مردم  انیو از م«

استقرار   دارد و نه  یثبات  در آن  ، نه است  و دودل  کاکش  شیخو  نیدر د  یسک  نیچن
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  نیسقوط قرار دارد، چن  و بر لبه  است  وهک  نارهکبر   هک  یسک، ھمانند  یا نهیوطمأن
را با  أ خداوند  هک  مؤمن  ستد، برخالفیبا  مکو مح  تواند راست یلرزد و نم یم  یسک
  است  چنان  متردد و دودل  شخص  آن  حال » پس«پرستد  یم  یداریو پا  رتیو بص  نیقی
  و ثروت  یو فراوان  تیو عاف  رفاه  ؛ چون یا یویر دنی: خیعنی »او برسد  به  یریاگر خ«ه: ک
استمرار   یتعال  حق  و بر عبادت  مانده  قدم  خود ثابت  نیو بر د »ردیگ یم  آرام  بدان«
بر «  ا جانشی،  ا مالی،  درخانواده  یا ی: ناخوشیعنی »برسد  ییاو بال  و اگر به«ورزد  یم

  ا و آخرتیدر دن«گردد  یباز م فرک  شود و به ی: مرتد میعنی »گردد یخود برم  یرو
ا او را از یدر دن  نه  پس  است  رفته برباد  ا و آخرتشیدن  هک  ی: در حالیعنی » ار شدهک انیز

خداوند   هک  و اجر و آنچه  از پاداش  در آخرت  و نه  است  یا و ثنا بھره  و سپاس  متیغن
  انیھمانا ز«  ا و آخرتیدن  انیز » نیا«  است  ساخته  خود آماده  صالح  بندگان  به  متعال

 . ستین  آن مانند  یانیو ز  خسران  چیھ  هک » ار استکآش
 آمدند و یم  نهیمد  به  هکبودند   ید: مردمیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس ابن
گفت:  یم داد، یم  رهک  د و اسبشییزا یاز آنھا پسر م  یکی  زن  چون  آوردند پس یم  اسالم

  رهک  د و اسبشییزا یپسر نم  و اگر زنش ! است  یار خوبیبس  نی، د نید  نیا  یراست به
 فرمود.  را نازل  هیآ  نیا أ خداوند  !! پس است  یبد  نید  چه  نی! ا گفت: وه یداد، م ینم

ْ يَدۡ ﴿ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعوا هُ  �َّ ٰ  ۥۚ َوَما َ� يَنَفُعهُ  ۥَما َ� يَُ�ُّ َ�ٰ ٱ ُهوَ  لَِك َ�  ﴾١٢عِيدُ ۡ�َ ٱ ُل لضَّ
 .]۱۲[الحج: 

  یاو سود  به  رساند و نه یاو م  به  یانیز  نه  هکخواند  یرا م  یزیخدا چ  یجا  به«
  هک  است  یسک  گردد، ھمان یفر باز مک  خود به  یبر رو  هک  یسک  نی: ایعنی »بخشد یم

  چیھ ند، آنھاک  کآنھا را تر  اگر پرستش  هک یند، درحالک یم  شیایو ن  را پرستش  بتان
  را آنیز رسانند یاو نم  به  ینفع  چیآنھا را بپرستد، ھ  رسانند و اگر ھم یاو نم  به  یانیز

  ھمان  نیا« باشند یو ضرر توانا نم  نفع  بر رساندن  هکھستند   یجمادات  چارهیب  معبودان
  ھمان  نیا«د: یگو یم  آن  یفراء در معنا » است«و رشد   تیو ھدا  از حق» دور  یگمراھ
 ». است  صواب  دور از راه  یگمراھ

ْ يَدۡ ﴿ ۥٓ  لََمن ُعوا هُ قۡ  َ�ُّ
َ
ۡفعِهۦِۚ  ِمن َرُب أ ۡ ٱ َس َ�ِئۡ  �َّ  .]۱۳[الحج:  ﴾١٣َعِش�ُ لۡ ٱ َس َوَ�ِئۡ  َمۡوَ�ٰ ل

  به  بتان  را پرستشیز » تر استکینزد  از سودش  انشیز  هکخواند  یرا م  یسک«
 و  محض  یانیخود ز  پرستشگران  یبرا  بتان  هکبل  ستین  سودبخش  از احوال  یحال  چیھ

 ! وه«شود  یوارد م  دوزخ  آنھا به  پرستش  سبب به  پرستشگر بتان  هکخالصند چرا
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ند، کوارد   انیز  عبادتش  هک  یا معبود: قطعیعنی » است  یدمسازبد   و چه  ییبدموال چه 
 . است  یمونیار نامیبس  و ھمدم  قیار بد و رفیاور بسیار و یپرستشگر خود   یبرا

َ ٱإِنَّ ﴿ ِينَ ٱ ِخُل يُدۡ  �َّ ٰ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ٰ  لَِ�ِٰت ل�َّ  ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي ٖت َج�َّ
َ
�ۡ ۚ إِنَّ  نَۡ�ُٰر

َ ٱ  .]۱۴[الحج:  ﴾١٤�دُ يُرِ  َما َعُل َ�فۡ  �َّ
را   سعادتمندان  کین  فرجام  خداوند متعال  نونک، ا گذشت  بدبختان  حال  انیب  و چون

در   ییباغھا  اند به ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هکرا   یسانکخدا   گمان یب«ند: ک یر مکذ
 »دھد یم  بخواھد انجام  ، خداوند ھرچه قتی، در حق است  روان  بارانیجو  ر آنیاز ز  هکآورد  یم

 ند.ک یم  بخواھد، عذاب را  هکدھد و ھر یم  کین  را بخواھد، پاداش  هکھر   پس

هُ ﴿ ن لَّن يَنُ�َ
َ
ُ ٱَمن َ�َن َ�ُظنُّ أ �ۡ ٱِ�  �َّ ٓ ٱ إَِ�  �َِسَبٍب  َيۡمُددۡ فَلۡ  ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ َما ُ�مَّ  ءِ لسَّ

 .]۱۵[الحج:  ﴾١٥َما يَغِيُظ  َكۡيُدهُۥ يُۡذهَِ�َّ  َهۡل  فَۡلَينُظرۡ  ۡقَطعۡ ۡ�َ 
 ر دریضم »نخواھد داد  نصرت  ا و آخرتیخداوند ھرگز او را در دن  هکپندارد  یم  هک ھر«

هُ ﴿ ُ ٱلَّن يَنُ�َ َمن ﴿  ؛ اگر بهص محمد  ا بهیگردد،  یبر م ﴾َمن َ�َن َ�ُظنُّ ﴿  ا بهی، ﴾�َّ
  به  یا نندهک گمان  نیاست: چن  نیا  یبر گردد، معن »کند یم  گمان  ھر که« ﴾َ�َن َ�ُظنُّ 

  وسیامال مأک  ا و آخرتیدر دن أ خداوند  یاریو از   ردهکسقوط   مطلق  یدیناام  مرتبه

هُ ﴿ر ی. و اگر ضم است  گشته   نیا  یبر گردد، معن ص محمد  به ]۱۵[الحج:  ﴾لَّن يَنُ�َ
  یاری أ خداوند  هکقرار دارد   آن  در معرض ص ، محمد نندهک گمان  آن است: از نظر

ھرکس  ! ید. آریرھا نما  خودش  حال  ند و او را بهک  ، قطع داده  یو  به  هکرا   یکمکو 
! ص محمد  ی: ایعنی » آسمان  یسو به  یسبب  باال رود به  هکد یبا  پس«پندارد؛  یم  نیچن
  آسمان ند تا او را به کوجو  جست  یا و چاره  لهید وسیبگو: با  د باختهیپندارگر ام  آن به

و ببرد، اگر  ندک  بر تو را قطع  حق  یاریو   یروزیپ  سپس :یعنی »را ببرد  آن  پس«برساند 
بنگرد   گاه آن«د یآ یم  تو از آسمان  یبرا  یروزیرا پیز  سر و مقدور استیم  شیار براک  نیا

  : سپسیعنی »برد یم  انیاز م  است  شده  خشمش  هیما  هکرا   یزیر او چیتدب  نیا ایآ  هک
  ردهک  نیخشمگ  امبرشیپ  به أل  یخدا  دادن  یاریاو را در مورد   هک  ا آنچهیآ  هکبنگرد 

 رود؟ یم  نی، از ب است
  یاری ، است  نکر ممیغ  آسمان  او به  دنیرس  هک  یطور است: ھمان  نیا  یمعن  حاصل

  برگشت رقابلیغ و  یقطع  یر و امریناپذ اجتناب  یتعال  حق  یز از سوین ص محمد  دادن
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ِ ﴿ ی: معنایقول  . به است َمآءِ ٱفَۡلَيۡمُدۡد �َِسَبٍب إَِ�  ِخَرة د یاست: با  نیا ]۱۵[الحج:  ﴾لسَّ
بر فراز سر   هک  یزیرا ھر چیزد زیاویب  اش خانه  سقف  را به  یسمانیپندارگر، ر  نیا

  گونه  نیا ﴾َطعۡ قۡ ُ�مَّ ۡ�َ ﴿ ، صورت  نیشود و در ا یم  دهینام» سماء«ا باشد، لغت انسان
  یرا ببرد تا در اثر خفگ  سمانیر  و آن  ردهکز یآو ا حلقخود ر  شود: سپس یم  یمعن
  نیازب  است  شده  خشمش  هیما  هکرا   ، آنچه رشیار و تدبک  نیا ایآ  هکبنگرد   گاه آن ردیبم
 .شود؟ ھرگز! یم  قطع أ خداوند  یاز سو ص امبریپ  دادن  یاریبرد و  یم

  یاری أل یخدا  هکپندارد  یمھرکس  است:  نیچن  یمعن«د: یگو یم س  عباس ابن
او را   امبرشیپ  به خدا  اگر نصرت  پس  ستین  شیخو  نیو د  تابکو  ص محمد  دھنده

  ناخواه خواه أل  یرا خداید؛ زینما  یشکد برود خودیآورد، با یم  بر سر خشم
  نیا  البته».  ستین  یشدن  قطع ھرگز  نصرت  نیباشد و ا یم  نشیامبر و دیپ  دھنده نصرت

امر را   نیاھرکس  ند:یگو یا معادت  مردم  هک  است  چنان  هکبل  ستیانتحار ن  به  امر دعوت
از   برود... و مانند آن  آسمان  وار زند، بهیاشامد، سر بر دیا را بیدر  پسندد، بگو آب ینم

  رشیو تدبار ک: از هک  است  یمعن  نیا  دادن  یبرا  یراتیتعب  نیگر. چنید  راتیتعب
را   مهیرک  هیز آیر نیثک رسد. ابن ینم  ییجا به  العملش  سکو ع  ستیمتصور ن  یا دهیفا

 . است  ردهک  یمعن  گونه  نیھم
ھرگز   مسلمان  هک  است  آن  یایرا گویز  است  نید آفریام  یبس  مسلمانان  یبرا  هیآ  نیا

باشد   داشته  نیقیو   با بودهیکش  یطید در ھر شرایند و باک  کش  یالھ  د در نصرتینبا
 . است  یو  از آن  یروزیپ  سرانجام  هک

نَزۡلَ�ٰهُ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿
َ
نَّ  َ�ّيَِ�ٰٖت  َءاَ�ٰتِۢ  أ

َ
َ ٱ َوأ   نیو بد« .]۱۶[الحج:  ﴾١٦يُرِ�دُ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ

  داللت  یدارا ، و روشن  واضح  یعنینات: یب » میفرو فرستاد  ناتیب  یاتیرا آ  قرآن  گونه
  بر مردم أ خداوند  ازجانب  قاطع  یھا حجت  رندهیخود و دربرگ  یو معان  ار بر مدلوالتکآش
  ابتداء اراده  یتعال  حق  هکرا   هکھر :یعنی »دینما یم  را بخواھد راه  هکخدا ھر  هکد یو بدان«

و   شده تیھدا  قبلاز   هک  یسک  تیھدا ا بریند. ک یم  تیباشد، ھدا  را داشته  تشیھدا
 . است  قاطع  و حجت  متا  متکار، حک ن یا او را در اد ـ و قطعیافزا یباشد، م  افتهی ره

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ِينَ ٱَءاَمُنواْ وَ  �َّ ٰ ٱَهاُدواْ وَ  �َّ ۡ ٱوَ  َرىٰ �ََّ�ٰ ٱوَ  �َ  ِِٔ� ل�َّ ِينَ ٱوَ  َمُجوَس ل َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ  إِنَّ  ُ�ٓوا

َ ٱ � لۡ ٱ ۡومَ يَ  بَۡيَنُهمۡ  ِصُل َ�فۡ  �َّ َ ٱإِنَّ  قَِ�َٰمةِ َّ�  ٰ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  .]۱۷[الحج:  ﴾١٧َشِهيدٌ  َ�ۡ
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 مسلمانانند  شانیا  هک،  ص  امبرشیو پ أ خدا  به »آوردند  مانیا  هک  یسانکھمانا «
 »ھا یو صائب«اند  ÷  یموس  نییآ  به  منتسبان  آنان »شدند  یھودی  هک  یسانکو «

 و«ندارند   یوابستگ † ایانب  به  منتسب  یھا نییاز آ  کی  چیھ  به  هکاند  یمعروف  فرقه

را   آتش  هک  انی: زرتشتیعنی » و مجوس« ÷  یسیع  نییآ  به  : منتسبانیعنی » انیحیمس
  در اصل  : آنانیقول  . به است: نور و ظلمت  دو اصل  یدارا  عالم  هکپرستند و برآنند  یم
شدند و   دهیشک  انحراف  به  اند، سپس ز داشتهین  یآسمان  یتابکو   بوده  تاپرستکی
ر یو سا  پرستان : بتیعنی »دندیورز  کشر  هک  یسانکو «شد   برداشته  انشانیاز م  تابشانک

  مؤمنان  پس »ندک یم  یداور  انشانیم  امتیخدا روز ق  البته«  سبحان  یخدا  به  انکمشر
  یمعن  نیا  به  انشانیم  ، فصل یقول  ند. بهک یوارد م  دوزخ  را به  افرانکو   بھشت  را به

ز یباطلند، جدا و متما بر  هک  یسانکبرحقند، از   هکرا   یسانک أ است: خداوند
امور   رهیو غ  و اقوال  افعال از  اعم » است  ز گواهیچ  خداوند بر ھمه  گمان یب«گرداند  یم

  انیدر م  یتعال  حق  صلهیوف  مکرو، ح نیا ماند، از ینم  از او پنھان  یا و ذره  خلقش
  به  هکبنگرد   عملش  وهیو ش  دهیدر عق  ید ھر شخصیبا  پس  است  علم  یاز رو  بندگانش

 باشد؟. یم  روان  راه  نیدامک

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ َ�ٰ ٱَمن ِ�  � � �َّ  ٱَوَمن ِ�  َ�ٰتِ لسَّ

َ
مۡ ٱوَ  �ِض ۡ�  َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ

َباُل ٱوَ  �ُُّجومُ ٱوَ  َجرُ ٱوَ  ۡ�ِ َوآبُّ ٱوَ  لشَّ َوَمن يُهِِن  لَۡعَذاُبۗ ٱَوَ�ثٌِ� َحقَّ َعلَۡيهِ  �َّاِس� ٱَوَ�ثِ�ٞ ّمَِن  �َّ
ُ ٱ ۡكرٍِ�� إِنَّ  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ َ ٱِمن مُّ َّ�  ٓ  .]۱۸[الحج:  ﴾١٨ُء۩َ�ۡفَعُل َما �ََشا

 و«  از فرشتگان »نندک یم  خدا سجده  یند برایھا در آسمان  هک  آنان  هک  یا ندانستیآ«
  نند. مراد ازسجدهک یم  خدا سجده  یز براین  و جن  انس  از مؤمنان »نندیدر زم  هک  آنان
او   ینند براک یم سجده »و«باشد  یعقال م  مخصوص  هک  است  طاعت  نجا: سجدهیدر ا

اد یانق  نھا: سجدهیا  سجده » انیو چھارپا  ھا و درختان وهکو   و ستارگان  د و ماهیخورش«
  ینند براک یم  سجده »و«  است  یتعال  حق  فرمان  به  و تمام  تام  بودن  میو تسل  املک

  بر آنان  عذاب  هکھستند   ھم  یاریبس و«  طاعت  سجده  به » از مردم  یاریبس«  یتعال  یبار
،  نیزنند و بنابرا یسر باز م  خداوند متعال یبرا  اطاعت  سجده را ازیز » است  شده  ثابت

  یافرکاو را   هک  سان نیبد »ندکرا خدا خوار   هکھر و«شود  یم  و الزم  ثابت  بر آنان  عذاب
گرداند.   زشیو عز  خوشبخت  هک » ستین  یا دارنده یگرام  چیاو را ھ«گرداند   بدبخت

را   آن  هکنند ک یم  کخاطر تر  نیا  را فقط به أل  یخدا  یبرا  ردنک  سجده  یسانک: یعنی
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  رامتک  قتیحق در  یتعال  حق  یبرا  ردنک  سجده  هک یدانند، درحال یم  یا یو خوار  ذلت
 أ خداوند  هک  است  یبزرگ  بر، ذلتکت  یاز رو  آن  کو تر  است  افتگانیراھ  یبرا  یو عزت

 گرداند. یم  لیخوار و ذل  را بخواھد با آن  هکھر
  به  طانیرابخواند، ش  سجده  هیآ  فرزند آدم  چون«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد

  ردنک  سجده  مأمور به  ، فرزند آدم بر من  یوا  ید: ایگو یند و مک یم  هیگر  دهیخز  ینارک
سر   از آن  شدممأمور   سجده  به  هک  اما من  است  یو  از آن  بھشت  رد پسک  شد و سجده

  از آن »دھد یم  بخواھد انجام  خدا ھر چه  نهیھرآ«».  است  من  از آن  لذا دوزخ  باز زدم
 بخواھد.  هکھرکس   ساختن و خوار  داشتن ی، گرام جمله

 . است  تالوت  سجده  اتید ـ از آیآ یور بر مکمذ  ثیاز حد  هک ـ چنان  هیآ  نیا

ْ خۡ ٱ َخۡصَمانِ  ۞َ�َٰذانِ ﴿ ِينَ فَٱ ِ� َرّ�ِِهۡمۖ  َتَصُموا َعۡت  �َّ ْ ُ�ّطِ  نَّارٖ  ّمِن �َِيابٞ  لَُهمۡ  َ�َفُروا
 .]۱۹[الحج:  ﴾١٩ِميمُ �َۡ ٱ رُُءوِسِهمُ  فَۡوقِ  مِن يَُصبُّ 

و   انکمشر و  ھا و مجوس یو صائب  یھود و نصاریاز آنھا   گروه  کی  هک » قیدو فر  نیا«
؛ دو  دشمن  قیگر: مراد از دوفرید  یقول به »گرندید کی  دشمنان«گر مسلمانانند، ید  گروه
مراد از   آمدند پس  مبارزه  دانیم  در روز بدر به  هکھستند   یانکو مشر  مؤمنان  گروه

د یو ول  عهیرب  فرزندان  بهیو ش  افران: عتبهکو مراد از  أ  دهیو عب  یو عل  مؤمنان: حمزه
طور   افرانند بهکو   مؤمنان ، قیمراد از دو فر«ند: یگو یعطاء ماند. مجاھد و   فرزند عتبه

  : در بارهیعنی » پروردگارشان  درباره  هک«». شود یز مین  انیبدر  شامل  یمعن  نیا  هک،  عام
؛  بندگانش  یبرا  یمقرر و  عتیشر  در باره ای،  صفاتش  ا در بارهی،  ذاتش  ا در بارهی،  نشید
  شده  دهیبر  از آتش  ییھا جامه  شان برایدند، یورز فرک  هک  یسانک  ردند پسک  زهیست  ھم با«

  است  شده  آماده  شان برای  شان حال  مناسب  یلباس  عنوان به  دوزخ  : آتشیعنی » است
  آتش  لهیوس  به  هک  است  یجوشان  م: آبیحم »شود یم  ختهیر  میحم  سرشان  یاز باال«

 . است  شده  داغ  جھنم

 .]۲۰[الحج:  ﴾٢٠لُودُ �ُۡ َوٱ َما ِ� ُ�ُطونِهِمۡ  بِهِۦ َهرُ يُۡص ﴿
  شدت با  و گداختن  ردنک  صھر: ذوب »شود یم  گداخته  آن  به  آنھاست  مکدر ش  آنچه«

در   آنچه :یعنیشوند.  یم  گداخته  یحرارت  نیبا چن  و مس  آھن  هک چنان  است  حرارت
و «شود  یم  گداخته  جوشان  آب  نی، با ا و بافتھا و احشاء است ھا آنھا از روده  یھا مکش

 شود. یم  گداخته  بدان »زین  شانیھا پوست
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 شود و از یم  ختهیر  شانیبر سرھا  جوشان  آب«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد
در   هکرا   رسد و آنچه یم  و درونشان  مکش  به  ردهکنفوذ   شانیھا جمجمه

  نیرسد و صھر ھم یم  شانیپاھا  دارد تا به یبرم  انیسترد و از م ی، م است  مشانکش
 ».شوند یم  دهیخود بازگردان  اول  حال  به  گاه آن  است

﴿ ٰ�َ  .]۲۱[الحج:  ﴾٢١َحِديدٖ  ِمنۡ  ِمعُ َولَُهم مَّ
  است  از آھن  ییھا مقامع: قطعه»  استیمھ  نیآھن  ی، گرزھا آنان  وفتنک  یو برا«

  است  آمده  فیشر  ثی. در حد است  ا و آمادهیمھ  بر آنان  ضربه  ردنکوارد   یبرا  هک
 شود  نھاده  نیدر زم  دوزخ  یاز گرزھا  نیآھن  یاگر گرز«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک

 ».نندکبلند   نیرا از زم  توانند آن یند، نمیآ دو گرد ھر  و انس  جن  گاه آن

﴿ ٓ ْ  ُ�ََّما َراُدٓوا
َ
ن أ

َ
ْ  أ ْ  َ��ٍّ  مِنۡ  مِۡنَها َ�ُۡرُجوا ِ�يُدوا

ُ
ْ  �ِيَها أ  ﴾٢٢رِ�قِ �َۡ ٱ َعَذاَب  َوذُوقُوا

 .]۲۲[الحج: 
  : بهیعنی » غم  روند از شدت  رونیب«  دوزخ  : از آتشیعنی » بخواھند از آن  هکبار  ھر«
با  »شوند یم  دهیبازگردان«  آتش » در آن«  مسلط است  بر آنان  هک  یغم  شدت  سبب

  آن  به  هک  ی: در حالیعنی »دیبچش را  سوزان  و عذاب«  گرزھا بر سرشان  دنیوبک
 د.یرا بچش  سوزان  آتش  عذاب شود: یم  آنھا گفته  شوند، به یم  دهیبازگردان

 مؤمن:  خصم  اما پاداش  افر استک  خصم  آن  یجزا  نیا

َ ٱإِنَّ ﴿ ِينَ ٱ ِخُل يُدۡ  �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰ ٱَءاَمنُوا ٰ  لَِ�ٰتِ ل�َّ  ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي ٖت َج�َّ
َ
 نَۡ�ٰرُ ۡ�

َساوِرَ  ِمنۡ  �ِيَها نَ ُ�َلَّوۡ 
َ
 .]۲۳[الحج:  ﴾٢٣َحرِ�رٞ  �ِيَها َوِ�َاُسُهمۡ  َولُۡؤلُٗؤ�ۖ  َذَهبٖ  ِمن أ

  ییھا در باغاند  ردهک  ستهیشا  یارھاکاند و  آورده  مانیا  هکرا   یسانکخدا   گمان یب«

 ای أ : خدایعنی »شوند یم  آورد، در آنجا آراسته یدرم  است  نھرھا روان  ر آنیاز ز  هک
  شوند به یم  از طال و آراسته  ییبندھا دست  به«ند؛ یآرا یرا م  آنان  یدستور و به  فرشتگان

د یھرچند بع.  است دیمروار  بندھا به دست  ردنک  د: مراد مرصعیگو یم  یریقش »دیمروار
باشد  ز وجود داشتهین پر انیو م  د خالصیاز مروار  ییبندھا دست  در بھشت  هک  ستین

است:   آمده  فیشر  ثیدر حد وجود دارد.  خالص  یاز طال  ییبندھا دست  در آن  هک چنان
و «». رسد یم  بدان  شیوضو  آب  هکرسد  یم  ییتا ھمانجا  در بھشت  مؤمن  وراتیز«

: یعنی.  است  از آتش  هک  دوزخ  اھل  لباس  در مقابل » است  شمیدر آنجا از ابر  لباسشان
 . است  حالل  شان برای  بود، در آخرت  حرام  شانیا بر ایدر دن  هک  نیشمیابر  لباس
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و   است  حالل  و بر زنان  حرام  بر مردان  شمیابر  دنیا پوشیدر دن  هکادآور شد ید یبا
و  طال  از ظروف  یریگ باشد اما بھره یم  حالل  ور بر زنانیز  عنوان  به زیطال ن  استعمال

 باشد. یم  مطلق  ـ حرام  بر زنان  و ھم  بر مردان  ـ ھم  دنیو آشام  در خوردن  نقره

ْ َوُهُدوٓ ﴿ ّيِبِ ٱ إَِ�  ا ْ َوُهُدوٓ  َقۡولِ لۡ ٱِمَن  لطَّ  .]۲۴[الحج:  ﴾٢٤ِميدِ �َۡ ٱ ِصَ�ٰطِ  إَِ�ٰ  ا

ّيِبِ ٱ﴿ : مراد ازیقول  ا. بهیدر دن »شدند  رھنمون  زهیکپا  سخن  به«  مؤمنان »و« ِمَن  لطَّ
ز ین  یگرید  . اقوال است» اهللا اال  ال اله«  بهیط  لمهکزه)، یکپا  سخن( ]۲۴[الحج:  ﴾ۡلَقۡولِ ٱ

  زهیکپا  ا سخنی،  ا قرآنی،  احلمدهللا  ه: مراد از آنک نیا  ؛ از جمله است  شده  نقل  باره  نیا در
  الھام  گفتن  حیتسب  انیبھشت  به«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  است  در آخرت

  نیھمانا د  هک »شدند  رھنمون  ستوده  راه  یسو و به«».  دنیشک  نفس  هک شود چنان یم
 . است  دار اسالمیو پا  مقدس

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ وَن َعن َسبِيِل  �َّ ْ َو�َُصدُّ ِ ٱَ�َفُروا ۡ ٱوَ  �َّ ِيٱ َرامِ �َۡ ٱ َمۡسِجدِ ل  لِلنَّاِس  َ�ٰهُ َجَعلۡ  �َّ
� ۡ�َ ٱ�ِيهِ وَ  َ�ِٰكُف لۡ ٱ َسَوآءً  ِۢ  �ِيهِ  َوَمن يُرِدۡ  ادِ ِ��ٖ  َعَذاٍب  مِنۡ  نُِّذقۡهُ  بُِظلۡ�ٖ  �ِإِۡ�َاد

َ
 .]۲۵[الحج:  ﴾٢٥أ

قصد   هکرا   یسانک: یعنی »دارند یخدا بازم  اند و از راه شدهافر ک  هک  یسانک  گمان یب«
دارند از  یبازم »و« دارند یباز م  آن  را دارند، از ورود به أل  یخدا  نید  به  شدن  داخل

  لکگر: مراد ید یقول . به است  الحرام خود مسجد  : مراد از آنیقول  به » مسجدالحرام«
از   هیبیرا در روز حد  اصحابشان و ص خدا  رسول  انکرا مشریز  است  حرم  نیسرزم

را   آن  هک«  است  هکم  ھمه  مراد از آن گر:ید یقول بازداشتند. به  حرم  نیسرزم  ورود به

: یعنی » میا داده قرار  سانکیـ  نینش هیدر آنجا و باد  میاز مق  ـ اعم  مردم  یبرا
  هک  میا قرار داده  سانکی  آن  زائران و  مجاوران از  ؛ اعم مردم  عموم  یرا برا  مسجدالحرام

� ۡ�َ ٱوَ ﴿نند. مراد از:ک یم  گزارند و طواف یطور برابر نماز م  به  در آن ھستند   یسانک ﴾ادِ
  هیاز باد  ند، اعمیآ یم  مسجدالحرام  یسو به  عبادت و  ارتیو ز  کمناس  یقصد ادا به  هک

 . رآنانیا غی  نانینش
 و  مانید: مقیگو یم / کنظر دارند. مال  اختالف  هیآ  نیا  مکح  دربارهفقھا 

 برابر دارند.  یحق  هکم  در سراھا و منازل  شوند، ھمه یوارد م  هکم  به  هک  یمسافران
  د وصاحبی، فرود آ افتی  هک  ییتواند در ھرجا یم  هکم  به  واردشونده  هکبرآنند   یجمع
او را   هک  است  لفکـ م  ناخوش  باشد چه  خوش  د ـ چهیآ یفرود م  او در آن  هک  یمنزل
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و   ستین  مسجدالحرام مانند  هکم  سراھا و منازل  هکدھد. اما جمھور فقھا برآنند   یجا
  یرأ  ز برخالفین  بازدارند. احناف  در آن  را از فرودآمدن  توانند مسافران یآنھا م  صاحبان

  استدالل  هکم  منازل  دادن  و اجاره  فروش جواز  بودن  بر ممنوع  مهیرک هیآ  نیجمھور، با ا
  به  و با توجه  است  هکم  ، تمام هیآ  نیدر ا  مسجدالحرام مراد از  هکاند: از آنجا  و گفته  ردهک
  یھا از خانه  استفاده  هکز ـ ین بر و عمر کو ابوب ص خدا  رسول  یاز رفتار عمل  هک نیا
  ھمه  مراد از آن  هکشود  یاستنباط م  نیقرار دادند ـ چن  یمساو  ھمه  یال براعم را  هکم
 جواز ندارد.  هکم  منازل  دادن  اجاره  و به  ، فروش نیبنابرا  است  هکم

  یند او را از عذابکالحاد   یاز سر ستمگر  بخواھد در آنھرکس  و«
 و  حق  و جاده  انهیم  از راه  شیو گرا  عدول  یمعنا  نجا بهیالحاد در ا » میچشان یم  کدردنا

  خارج را در  یجرم  هک  است  یسکستمگر،   شخص  نی: مراد از ایقول  . به است  استقامت
: مراد یقول به زد.یبگر  جرم  فر آنیکبرد تا از  یم  پناه  حرم  به  گاه آن  شده  بکمرت  از حرم

 . طور عام به  در آن  است  یمعاص  ابکگر: مراد ارتید  یقول . به است  و قتل  کاز الحاد، شر
  آن  هک آن یـ ب  هکدر م  یجروک  اراده  صرف  یحت  هیآ  نیدر ا  هک  مینک یم  مالحظه

دھد  یم  نشان  نیو ا  است  شده  یمعرف  مؤاخذه  نجامد ـ مستوجبیب  گناه  عمل  به  اراده
  نجامد، مستوجبین زین  گناه  عمل  ، ھرچند به هکمدر   گناه  انجام  و اراده  تین  صرف  هک

  حرمت  سبب  گر؛ بهید نکاما  نه  است  هکم  مخصوص  مکح  نیا  . البته است  محاسبه
از   یکو پا  توبه  و محل  نفس  یسازکپا  یجا  هکم  هک نیا  جھت دارد و به  هکم  هک  یبزرگ

 . است  گناھان  هیلک
 را با دو  سیان عبدا بن ص خدا  د: رسولیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس ابن

  بحث  راه  انیفرستادند، در م  یتیمأمور  از انصار بود، به  یگریاز آنھا مھاجر و د  یکی  هکمرد 
را   یمرد انصار  آمده  خشم  به  سیان بن للهو عبدا  آنھا باال گرفت  انیدر م  نسب  افتخار به

 شد.  نازل  یو  درباره  هیآ  نیا  . پس ختیگر  هکم  به  مرتد شده  اسالماز   گاه آن  شتک
  درباره  مهیرک  هیاست: آ  آمده  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس از ابن  یگرید  تیروا  به
را در   واصحابشان ص خدا  رسول  هک  گاه شد آن  نازل  یو  ارانیو   حرب  بن انیابوسف
 بازداشتند.  مسجدالحراماز   هیبیحد  سال

نَا �ذۡ ﴿
ۡ
بَۡ�ٰهِيمَ  بَوَّ� ن �َّ �ُۡ�ِ  ۡيِت ۡ�َ ٱ َمَ�نَ  ِ�ِ

َ
آ�ِفِ�َ  بَيِۡ�َ  َوَطّهِرۡ  ا ٔٗ َشۡ�  ِ�  كۡ أ  لِلطَّ

عِ ٱوَ  َقآ�ِِم�َ لۡ َوٱ كَّ ُجودِ ٱ لرُّ  .]۲۶[الحج:  ﴾٢٦لسُّ



 ٦٩٣  سوره حج

  تاآن » میردک  نیرا مع  عبهک  خانه  یجا  میابراھ  یبرا  چون« ص محمد  یا  نکاد ی »و«
»  نیا«او  و در ھمانجا بر  میساخت  و واضح  نیند. بوأنا: معکبنا   یتعال  حق  عبادت  یرا برا

شد: مرا در   اوگفته  به  ییگو » نکمقرر م  کیرا شر  یزیچ  با من  هک«  میردک  را نازل  امیپ
  یبرا»  بتان  وپرستش  کاز شر » نک  کمرا پا  و خانه«  نک  پرستش  یگانگی  به  خانه  نیا

و   نندگانک وعکو ر«نماز  یبرا  در آن » نندگانک امیو ق«  خانه  آن  به » نندگانک طواف
 . نمازگزاران  ی: برایعنی » نندگانک سجده

در   هک  است  الحرام  تیب  مانیاز مق  یسانک  خیو توب  طعن  متضمن  مهیرک  هیآ
د یبدان ! میابراھ  یوال  انیمدع  یو ا  تیب  میحر  نانکسا  ی: ایعنیاند.  دهیورز  کشر  آن
  ، شرط حق یپرست و بت  کاز شر  تیب  میحر  داشتن نگاه کو پا  یپرست گانهید و یتوح  هک

شرط و  نیا  ند بود اما شما بهیآ یم  یبعد از و  هک  یسانکو  ÷  میابراھ  بر پدرتان  یتعال
د و یردک  رانصب  بتان  عبهک  و در خانه  آورده  کشر  هکد بلیوفادار نماند  پدرتان  یوال  به

 د.یآلود  یدیپل  را به  عبهک  ارتانک  نیبا ا  جهیدر نت

ّذِن ِ� ﴿
َ
ِ  �َّاِس ٱَوأ   جِّ �َۡ ٱب

ۡ
ٰ  رَِجاٗ�  تُوكَ يَ� �ِ�َ  َضاِمرٖ  ُ�ِّ  َوَ�َ

ۡ
 ﴾٢٧َعِميقٖ  فَّجٍ  ُ�ِّ  مِن يَأ

 .]۲۷[الحج: 

 ÷  میابراھ  اند: چون گفته  از مفسران  یجمع » ندا درده  حج  یبرا  مردم  انیو در م«
  مردم  انیدستور داد تا در م  یو  آمد و به  ینزد و ÷  لیشد، جبرئ  فارغ  عبهک  یاز بنا

  مردم  به  را چگونه  امیپ  نیگفت: ا ÷  میابراھ  هک  است  برآورد. نقل  بانگ  حج  یبرا
برآور و   گفت: تو بانگ ÷  لیرسد؟ جبرئ ینم  آنان  به  من  یصدا  هک ی، درحال نمک  ابالغ

حجراالسود و  بر فراز  یقول خود و به  بر مقام ÷  میابراھ  گاه ما. آن  بر عھده  رساندنش
  یا  درداد: ھان ندا  نیبرآمد و چن  سیابوقب  وهکبر فراز   یقول بر فراز صفا و به  یقول به

را   خانه  نیا  و بر شما حج  خود برگرفته  یبرا  یا پروردگار شما خانه  هکد یبدان ! مردم

وھھا که: ک  است  نقل  كيلب  اللهم  كيلبد، ییگو  را اجابت  پروردگارتان  پس  دهینگردا  فرض

  نافکو ا  اطراف  ھمه را به ÷  میابراھ  یصدا  ردند و خداوند متعالک  سر خم  ھمه
د یبودند، رسان  پدرانشان  یھا و پشت  مادران  یدر رحمھا  هک  یسانک  ھمه  ز بهیو ن  نیزم

ـ   رهیو غ  و درخت  از سنگ دند ـ اعمیرا شن ÷  میابراھ  یصدا  هک  ییزھایچ  ھمه  پس
  عبهک  خانه  حج  به  هک  ردهکمقدر  بر آنان  امتیتا روز ق أل  یخدا  هک  یسانک  و ھمه

  فرمان  به ا!یبارخدا  میحاضر  فرمان : بهكيلب  اللهم  كيلب«دادند:   شوند، پاسخ  مشرف
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و   رمهکو مجاھد و ع  عباس را از ابن  آن ریثک ابن  هک  است  یمضمون  ھمان  نیا«.  میحاضر
 . اعلم لله. وا است  ردهک  نقل  صالح  گر از سلفید یر و جمعیجب  دبنیسع

و   ادهیتو پ  یسو به«  رانیزا »تا«  ندا درده  حج  یبرا  مردم  انیم! در  میابراھ  یا ! یآر
ورنجور   را خسته  سفر آن  هک  است  یضامر: شتر الغر »ندیایب  یغرسوار بر ھر شتر ال

: یعنی » یقیعم  از ھر فج«آورند   حج  خود را به  نانیسرنش  : تا شترانیعنی.  است  ردهک
شدند  یسوار نم  بکبرمر  در سفر حج  زمان  تا آن  د: مردمیگو ی. مجاھد م یدور  از ھر راه

داد،   رخصت  آنان  را به  حج  در مراسم  ز تجارتیو ن  بکبر مر  سوارشدن أ خداوند  پس
 :یبعد  هیدر آ  و ھم  هیآ  نیدر ا  ھم

ْ ّلِيَشۡ ﴿ ْ  لَُهمۡ  َمَ�ٰفِعَ  َهُدوا ِ ٱ مَ سۡ ٱ َو�َۡذُكُروا يَّا�ٖ  ِ�ٓ  �َّ
َ
ۡعلُوَ�ٍٰت  � ٰ  مَّ  بَِهيَمةِ  ّمِنۢ  َرزََ�ُهم َما َ�َ

 ٱ
َ
ْ  َهافَُ�ُواْ ِمنۡ  نَۡ�ِٰم� ۡ� ۡطعُِموا

َ
 .]۲۸[الحج:  ﴾٢٨َفقِ�َ لۡ ٱ آ�َِس ۡ�َ ٱ َوأ

  کمناس  ی، ادا : مراد از منافعیقول به »باشند  شیخو  یبرا  یتا شاھد منافع«
 س  عباس . ابن ھاست یا و قربانیھدا  و ذبح  گر: مراد، تجارتید  یقول . به است  حج

اد ی  یمعلوم  یخدا را در روزھا  و تا نام«»  ھر دو است  ا و آخرتیدن  مراد، منافع«د: یگو یم

»  معلومات  امیا« نند.کاد یھا  یا و قربانیھدا  ذبح  را در ھنگام أ خدا  : تا نامیعنی »نندک
روز   یعنیالنحر،  امیا  ، ھمان فهیابوحن  ارانیاز   حسن  و محمدبن  وسفیو ابو  کنزد مال

»  معلومات  امیا: «یوشافع  فهیابوحن  یاما در رأ  است  و دو روز بعد از آن  د قربانیع
ثر کباشد. و ا یم  د قربانیروز ع  آن  نیآخر  هک  الحجه یذ  روز اول  از: ده  است  عبارت

 نظر اند.  نیز بر این  مفسران
 » یمواش  انیاز چھارپا  آنان  خدا به  هک  آنچه  بر ذبح«نند کاد یرا  أ خدا  تا نام ! یآر

ا ی  یحاج  خوردن »دیبخور ، از آنھا پس  است داده  یروز«: شتر و گاو و گوسفند یعنی
  ، خوردن . از نظر احناف است  ، سنت شیخو  یا قربانی  یھد  از گوشت  نندهک یقربان
  جواز دارد اما خوردن  و قران  تمتع  حج  هیو ھد  نافله  هیھد  از گوشت  یھد  نندهکاھدا
ند، ک یم  ذبح  در حج  تیجنا  ابکاثر ار ت را بر  آن  هک  یا مذبوحه  وانیح  از گوشت  یحاج

  فقراست  بؤس: شدت »دیر بخورانیفق  درمانده  وبه«از فقھا جواز ندارد   کی  چیدر نزد ھ
 /  فهیابوحن  امر در نزد امام  نیو ا  است یالزم امر  یھد  ز گوشتفقرا ا  اطعام  پس

 باشد. یم  مستحب

ْ ُ�مَّ ۡ�َ ﴿ ْ  َ�َفَثُهمۡ  ۡقُضوا ْ  نُُذورَُهمۡ  َوۡ�ُوفُوا وَّفُوا  .]۲۹[الحج:  ﴾٢٩َعتِيقِ لۡ ٱ ۡيِت ۡ�َ بِٱ َوۡ�َطَّ
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خود ـ   یھا یآلودگ  و معتمران  د حجاجی: بایعنی »ندیخود را بزدا  ید آلودگیبا  سپس«
  د قربانیع ار در روزک  نینند و اکـ را از خود دور   رهیھا و غ موھا، ناخن  یدراز  چون
  دادن  انجام در مورد  حج  کدر مناس  هک »خود  ینذرھا  به  هکد یو با«شود  یم  انجام

  شیخو  حج  واجبات دیاست: با  نیا  یا معنی »نندکوفا «رند یگ یم  ھا بر گردن یارکوکین
  طواف«،  طواف  نیا و »نندک  طواف  قیعت  تیب  بر گرد آن  هکد یو با«آورند   یجا  را به

  یبعد از رم  آن  وقت  هک یطواف  ھمان  یعنیباشد،  یم  حج  ضیاز فرا  هک  است»  افاضه
  عبارت  هک  است  یواجب  طواف  در حج  شود. البته یآغاز م  د قربانیدر روز ع  عقبه  جمره
 . قدوم  از: طواف  است  عبارت هک  است  یسنت  ز طوافیو ن  وداع  از: طواف  است

 ـ  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک را ـ چنانیدند زینام»  قیعت«را   عبهک  و خانه
 گر:ید  یقول . به است  آزاد ساخته  و ستمگران  را از تسلط جباران  آن  خداوند متعال

  یعنی ، قیگر: عتید  یقول . به یو گرام  بزرگ  خانه  یعنی،  است»  میرک»  ینامع  به  قیعت
بود   عبهک  شد، خانه  ساخته  نیزم  یبر رو  هک  یا خانه  نیرا نخستیز  یمیو قد  ھنک  خانه

 بنا شد.  المقدس تیب  و بعد از آن

﴿ ٰ مۡ  َوَمن لَِكۖ َ� ِ ٱ ُحُرَ�ِٰت  ُ�َعّظِ ُۥ َ�ُهَو َخۡ�ٞ  �َّ ِحلَّۡت  ۦۗ ِعنَد َرّ�ِهِ  �َّ
ُ
 ٱ لَُ�مُ  َوأ

َ
إِ�َّ  نَۡ�ٰمُ ۡ�

ْ جۡ فَٱ َعلَۡيُ�ۡمۖ  َ�ٰ َما ُ�تۡ   ٱِمَن  َس لرِّجۡ ٱ تَنُِبوا
َ
ْ جۡ ٱوَ  ۡوَ�ٰنِ ۡ� ورِ ٱ َل قَوۡ  تَنُِبوا  .]۳۰[الحج:  ﴾٣٠لزُّ

  پروردگارش نزد  شیبرا  نیا  ند پسک  میخدا را تعظ  حرماتھرکس  و  مکح  است  نیا«
  هکـ   رآنیدر غ  چه و  در حج  ـ چه  است  یر و عباداتیاز شعا  حرمات: عبارت » بھتر است

  آنھا عبارت  و بزرگداشت  می؛ وتعظ است  آنھا حرام  در انجام  یوتاھکو   آنھا واجب  به  امیق
  آنھاست  یمقتضا  مخالف  هک  یھر امر از  آنھا و اجتناب  موجب به  ردنک  از: عمل  است

  ، نه در آخرت » بھتر است  نزد پروردگارش او  یبرا«  و بزرگداشت  میتعظ » نیا  پس«
  یشما مواش  یو برا«  ر و مقدساتیشعا  نیاز ا  یزیچ  به  یحرمت یو ب  یتوجھ ی، ب یسست
 »شود یم  بر شما خوانده  مگر آنچه«گاو و گوسفند  عبارتند از شتر و  هک »شد  ردهک  حالل

با   ھمراه  هک  یگر محرماتی(مردار) و د  خودمرده  گوشت از:  است  عبارت  هک  از محرمات
  اجتناب  بتان  یدی، از پل پس«  است  ر شدهکذ  و نحل  ، انعام مائده ، بقره  یھا در سوره  آن

دور   مانیجز با ا  کاز مشر  کشر  نجاست  . البته است  یدیو پل  نجاست رجس: »دینک
  اجتناب  دروغ  و از سخن«گردد  ینم  برطرف  جز با آب  یحس  نجاست  هک چنان شود ینم

  انیم  یتعال  . حق است  دروغ  یا گواھیو افترا،   ناروا و دروغ  الزور: سخن  قول »دینک
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و   سخن  ، در واقعأ خداوند  به  دنیورز  کرا شریرد زک  جمع» الزور  قول«و   کشر
 . ستین  شیافترا ب و  دروغ  یا یگواھ

 برابر با  دروغ  یگواھ«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
 ردند.کرار کرا ت  سخنشان  نیبار ا و سه»  است  خداوند متعال  به  آوردن  کشر

﴿ ٓ ِ  ءَ ُحَنَفا ِ بِٱ كۡ َوَمن �ُۡ�ِ  بِهِۦۚ  ُمۡ�ِ�ِ�َ  َ�ۡ�َ  ِ�َّ �ََّما َخرَّ مَِن  �َّ
َ
ٓ ٱفََك� َما  َطُفهُ َ�َتخۡ  ءِ لسَّ

ۡ�ُ ٱ وۡ  لطَّ
َ
 .]۳۱[الحج:  ﴾٣١َسِحيقٖ  ِ� َمَ�نٖ  لّرِ�حُ ٱ بِهِ  َ�ۡهوِي أ

  ابندهی  شیگرا  یمعن  به  فیحن  حنفاء: جمع »دیخداوند حنفاء باش  یبرا  هک  یدر حال«
و از ھر   دهیگرو  یتعال  حق  یسو به  خالصانه  یعنی.  است  حق  نید  یسو به  باطل  نیاز د
 »او  یبرا  رندگانیگ کیشر  نه«د ییجو  یزاریرد، بیگ یقرار م  بجز او مورد پرستش  هک  چه

فرو   از آسمان  ییگو  هک است  چنان  ورزد پس  کخدا شر  بهھرکس  و«زھا را یاز چ  یزیچ
  است  ردهکفر انحطاط ک  ضیحض  یسو به  مانیا  یاز بلندا  یعنی.  نیزم  یسو به » افتاده

و   ردهک  پاره را پاره  یو  و پوست  الشخوار، گوشت  : مرغانیعنی» اند او را ربوده  و مرغان«
و  » است  دور افگنده  یانکاو را در م ا بادی«اند  و ربوده  دهیخود در  یاو را با چنگالھا

  شی، استخوانھا نمانده  یباق  یو  تنجا به  یدیام  چیھ  هک یا گونه  ، به است  وفتهکفرو
  است  نیھمچن  . پس است  و نابود شده  پاره پاره ، وفتهک در ھم  بدنش  ز و گوشتیزریر
ھدر و حبط (ھدر)   یسک  نیچن  صالح  را اعمالیآورد ز کشر  سبحان  یخدا  به  هک  یسک

 خواھد آمد.  یو  سراغ به  یالھ  ومجازات  انتقام  یزود  و به  دهیگرد

﴿ ٰ مۡ  َوَمن لَِكۖ َ� ِ ٱ َشَ�ٰٓ�ِرَ  ُ�َعّظِ  .]۳۲[الحج:  ﴾٣٢ُقلُوِب لۡ ٱ َوىفَإِ�ََّها ِمن َ�قۡ  �َّ
 »دارد  بزرگ« را  یو  نید  یھا : نشانهیعنی »ر خدا رایشعاھرکس  و«  مکح»  است  نیا«

شود  یم ریشعا  نیا  شامل  و مشاعر آن  کگر مناسیو د  در حج  اھدا شده  وانیح  هک
  و بزرگداشت  میتعظ » نیا  قتیدر حق  پس«اند  جمله  ز از آنین  مساجد و عبادات  هک چنان

  یز تقوکمر  را دلیشد ز  مخصوص  یادآوری  به  دل » دلھاست  یاز تقوا« أ ر خدایشعا
  و گران  فربه  واناتیاز ح  هک  است  آن در  حرم  به  اھدا شده  وانیح  . بزرگداشت است

 شود.  انتخاب  متیق

َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َمَ�ٰفِعُ  �ِيَها لَُ�مۡ ﴿
َ
َسّ�ٗ  أ ٓ  ُ�مَّ  مُّ  .]۳۳[الحج:  ﴾٣٣َعتِيقِ لۡ ٱ ۡيِت ۡ�َ ٱ إَِ�  َ�ِلَُّها

نجا: یمراد در ا»  است  یمنافع« امخصوص  ر حجی: در شعایعنی »شما در آنھا  یبرا«
از   آنھا، استفاده بر  آنھا سوارشدن  منافع  از جملهو   و مخصوصا شتر است  یھد  واناتیح
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  هک » نیمع  یعادیم تا«  است  گر منافعیآنھا و د  و از پشم  از نسل  یریگ ر آنھا، بھرهیش
بعد از   یو ھد  یقربان از شتر  گرفتن  منفعت  هکبرآنند   . احناف آنھاست  ذبح  ھمانا وقت

 فرود  یجا  گاه آن«اضطرار   در حالت مگر  ستیز نی، جا گاه مقصد ذبح  به  آن  ردنک  روان
  د شترانی: بایعنی » است  قیالعت  تیدر ب«آنھا   ردنک  یقربان  ی: جایعنی »آنھا  آمدن

 گردند.  و در آنجا ذبح شوند  آورده  حرم  نیدر سرزم  عبهک  خانه  کینزد  به  یھد

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ

َۡذكُ  َمنَسٗ�  َجَعۡلَنا َولُِ�ّ ِ�ّ ْ ِ ٱ مَ سۡ ٱُروا َّ�  ٰ  ٱ بَِهيَمةِ  ّمِنۢ  َرزََ�ُهم َما َ�َ
َ
 نَۡ�ِٰم� ۡ�

 ٰ ۥٓ  َ�ِٰحدٞ  إَِ�ٰهٞ  ُهُ�مۡ فَإَِ� سۡ  فَلَُه
َ
ْۗ أ ِ  لُِموا ۡ ٱ َو�َّ�ِ  .]۳۴[الحج:  ﴾٣٤ُمۡخبِتِ�َ ل

  یبرا :یعنی » میا  ساخته  نیمع  یکمنس«از شما   قبل  یھا از امت » یھر امت  یو برا«
  به »را خدا  تا نام«  میا قرار داده  آن  یھا یقربان  ذبح  جھت  یانکا می  یدی، ع یھر امت

از   آنچه بر«دھند   او انجام  یخود را تنھا برا  کو مناس  یو ھد »نندکاد ی«  ییتنھا
  هک  یا یمواش  ذبح  خدا را در ھنگام  : نامیعنی » است  داده  آنان  به  هک  یمواش  انیچھارپا

دو «است:   آمدهس  انس  تیروا  به  فیشر  ثینند. در حدکاد ی،  است  دهیگردان  شانیروز
 ص  حضرت  آوردند، آن  ذبح  یبرا ص خدا  را نزد رسول  یدار شاخ  ابلق  گوسفند قوچ

از   کیھر   یرو  جانب  کیبر  را  شیخو  یپا  گاه ر گفتند آنیبکرا بردند و ت أ خدا  نام
دو گوسفند،   آن  هکشود  یم  خاطرنشان». ردندک  ذبح و آنھا را  گذاشته  گوسفندان

  تمام  هک  اوست  و ھم » است  گانهی  ییخدا شما  یخدا  پس«بود  ص  حضرت  آن  یقربان
و   طاعت  به  نھادن  با گردن »دیاو منقاد شو  به پس«  است  را فرود آورده  یآسمان  انیاد

  به  و مخلص  نندهک ، خشوع دل نرم  ن: فروتنانیمخبت » ده  را بشارت  و فروتنان«  عبادتش
  خداوند متعال  هک  آنچه  به  ده  بشارتشان !ص محمد  ی، ا یآر اند. أ خداوند  بارگاه
 . است  ساخته  آماده  بزرگش  یار و عطایبس  از ثواب  شان برای

 د:یفرما یم  فروتنان  فیدر توص  یتعال  حق  سپس

ِينَ ٱ﴿ ُ ٱإَِذا ُذكَِر  �َّ ٰ َوٱ قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجلَۡت  �َّ ٰ  ِ�ِ�نَ ل�َّ َ�َ  ٓ َصاَ�ُهمۡ  َما
َ
ۡ َوٱ أ لَوٰ ٱ ُمقِيِ� ل ِ لصَّ  ة

ا َرَزقۡ   .]۳۵[الحج:  ﴾٣٥يُنفُِقونَ  َ�ُٰهمۡ َوِممَّ
  خوف  نیتر سخت  : بهیعنی »ابدی  تیخش  ھایشان دلاد شود، یخدا   نام  چون  هک  آنان«

  وقوت  نیقی  مالک  سبب نند؛ بهکحذر  أ خداوند  از مخالفتشوند و   کھراسنا
خداوند   طاعت  ا و محنتھا در راهیاز بال »دیآ  بر سرشان  بر ھر چه  هک  و آنان«  مانشانیا

  آن  و آداب  انکار  تیو با رعا  آن  در اوقات »نمازند  پادارندگان شگانند و بریپ صبر«  متعال
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  ر بهیرا در امور خ  اموالشان :یعنی »نندک یم  ، انفاق میا داده  شان یروز  از آنچه  هک  و آنان«
،  و خداترس  خاشع  مخلصان  یعنی ،» نیمخبت«  نند. پسک یم  رسانند و صدقه یم  مصرف

 اند. اد شدهی  چھار وصف  یدارا

ِ ٱ َشَ�ٰٓ�ِرِ  ّمِن لَُ�م َ�َٰهاَجَعلۡ  ۡدنَ ۡ�ُ ٱوَ ﴿ ۖ  �ِيَها لَُ�مۡ  �َّ ْ ذۡ فَٱ َخۡ�ٞ ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُروا  َهاَعلَيۡ  �َّ
 ۖ ْ  ُجنُوُ�َها وََجَبۡت  فَإَِذا َصَوآفَّ ْ  ِمۡنَها فَُ�ُوا ۡطعُِموا

َ
ۡ ٱوَ  َقانِعَ لۡ ٱ َوأ ۚ ل ۡرَ�َٰها لَِك َكَ�ٰ  ُمۡعَ�َّ  لَُ�مۡ  َسخَّ

 .]۳۶[الحج:  ﴾٣٦ُكُرونَ �َشۡ  لََعلَُّ�مۡ 
  به  هکرا   یشتران  ھمان » میا خدا قرار داده ریشعا  شما از جمله  یرا برا  فربه  و شتران«
  است  حیصح  بر گاو ھم»  بدنه«  نام  ا اطالقیآ  هک  باره  نید. در اینک یاھدا م  عبهک  خانه

و   تابعان گر ازید  یو جمع  فهیابوحن  امام  . در مذھب است  فقھا اختالف  انیر؟ میا خی
شود و  یم دو اطالق بر شتر و گاو ھر  است»  بدن«مفرد   هک»  بدنه«  ، اسمأ  صحابه

شما در آنھا   یبرا« ندیگو یم»  بدنه«  آن  به  وانیح  یو فربھ  اندام  بودن  درشت  سبب به

  پس«  گذشت  هک ـ چنان است  یویو دن  ینید  یشما در آنھا منافع  ی: برایعنی » ر استیخ
صواف:  »اند ستادهیا  یپا بر  هک  یدرحال«آنھا   ذبح  در ھنگام »دینکاد یخدا را بر آنھا   نام

  أتیھ  را شتر بهیز  است  شده  فیرد آنھا  یپا و  چھاردست  هکاند  ستادهیا  ی: در حالیعنی
ار کند و کن  تکشود تا حر یم  بسته  ذبح  در ھنگام  آن  دست  کیشود و  یم  ذبح  ستادهیا

  واناتیح  آن  : چونیعنی »افتد  نیآنھا بر زم  یپھلوھا  چون  پس«نگرداند   را مختل  ذبح
د: یگو یم  یقرطب »دیاز آنھا بخور«پھلو درغلتند؛   به آنھا  از بدن  روح  و خروج  بعد از ذبح

  و اجر و پاداش  است  ، مستحب شیخو  یھد  از گوشت  شخص  خوردن  هکعلما برآنند «
و از   است  یدارد راض  آنچه  به  هک  است  یریقانع: فق »دیبخورانو معتر   قانع  و به«». دارد

  یو  افگند تا به یم  شیخود را بر شما پ  هک  است  یریند. اما معتر: فقک ینم  سؤال  یسک
  به  شما در رفتن  خواسته  به  هک » میدیگردان  شما رام  یآنھا را برا  گونه نیا«د یبدھ  یزیچ

بعد از  د،یبر یم  د و از آنھا نفعینک یم  ، آنھا را ذبح جهینھند و در نت یم  گاھھا گردن ذبح
  هکباشد « شما بودند  شده  ھا رام نیر و مانند ایش  دنیبار، دوش  ، حمل یدر سوار  هک آن

 . است  ردهک  یبر شما ارزان  منان  یخدا  هکرا   ینعمت  نیا »دینکر کش

َ ٱلَن َ�َناَل ﴿ َّ�  ٓ َرَها َكَ�ٰلَِك  ِمنُ�مۚۡ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َ�َناُ�ُ  َوَ�ِٰ�ن ؤَُهاُ�ُوُمَها َوَ� دَِما  َسخَّ
ْ  لَُ�مۡ  وا ُ َ ٱ ِ�َُكّ�ِ َّ�  ٰ ِ  َهَدٮُٰ�ۡمۗ  َما َ�َ ۡ ٱ َو�َّ�ِ  .]۳۷[الحج:  ﴾٣٧ُمۡحِسنِ�َ ل
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آنھا را   هک  یشتران  نیا  ی: گوشتھایعنی »رسد یخدا نم  آنھا به  یھرگز گوشتھا«
و « رود یباال نم  یتعال  یبار  یسو د، بهینک یم  یو قربان  صدقه  یتعال  حق  یرضا  جھت به

نھا از یاز ا  کی  چیھ ! یشود. آر یم  ختهیر  نیبر زم  ذبح  در ھنگام  هک »آنھا  یخونھا  نه
  یو  به  هک  شماست  یتقوا  نیا  یول«رسند  ینم أ خدا  و خونند به  گوشت  هک نیا  ثیح

را   آن أ خداوند  هک  است  یزیچ  شما ھمان  یدلھا  یو تقوا  یک: پایعنی »رسد یم
  د تا خدا را بهیگردان  شما رام  یآنھا را برا  گونه نیا«دھد  یم  پاداش  رد و بر آنیپذ یم

و   عتیشرو   نید  خود؛ باآموختن  یسو به »نمود  را راه شما  هک ر آنکش  د بهینکاد ی  یبزرگ

ْ ﴿ . مراد از شیخو  رضا و محبت  راه  ردنک ھموار وا ُ َ ٱِ�َُكّ�ِ  اكرب  اهللا ]۳۷[الحج:  ﴾�َّ
  انیم  ردنک جمع  تیمشروع  لیدل  هیآ  نی. ا است  ذبح  در ھنگام  نندهک ذبح  گفتن

  پاداش  افتیدر  به » ده  را بشارت  و محسنان«  است  ذبح  در ھنگام» اكرب هللا«و » اهللا بسم«

  ا عملی  سخن أ خدا  یرضا  جھت  به  یاز و  هک  یسکبر ھر»  محسن«  نام  . اطالق یالھ
 . است  حیصادر شود، صح  یریخ

  هک  است  ردهک  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  منذر از ابن ابن
  ختند وآنیر یم  عبهک  سوی بهآنھا را   ، خون واناتیح  ذبح  در ھنگام  انکفرمود: مشر
بود   نینند، اک  نیز خواستند تا چنین  مسلمانان  افشاندند پس یم  عبهک  یسو خونھا را به

َ ٱلَن َ�َناَل ﴿فرمود:   نازل  خداوند متعال  هک  .]۳۷[الحج:  ﴾ُ�ُوُمَها َوَ� دَِمآؤَُها �َّ
  واجب مسافر،  باشد نه  میمق  هک  ینصاب  کبر مال  یقربان  یادا /  فهیابوحن  در نزد امام

در   ھر کس« .»مصالنا  فال يقر�ن  يضح  فلم  ةوجد سع  من«ف: یشر  ثیحد  نیا  لیدل ، به است

 .»نشود کینزد ما  یمصال  به  نکرد پس  یو قربان  افتی  یشیگشا  شیخو  یماد  یزندگ

َ ٱ ۞إِنَّ ﴿ ِينَ ٱ َعنِ  فِعُ يَُ�ٰ  �َّ ْۗ َءاَمُنوٓ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ا  .]۳۸[الحج:  ﴾٣٨َكُفورٍ  َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ َخوَّانٖ  �َّ

ھا  غائله أ : خداوندیعنی »ندک یم  اند، دفاع آورده  مانیا  هک  یسانکقطعا خداوند از «
 أ خداوند است:  نیا  یمعن  یقول ند. بهک یم  دفع  را از مؤمنان  انکمشر  یھا و توطئه

 »ندارد  دوست را  یفورکار کانتیخ  چیرا خدا ھیز«گرداند  یرا بلند و برتر م  مؤمنان  حجت
  چیمنفورند و ھ  سبحان  یھا، نزد خدا در عھدھا و امانت  و خائنان  ناسپاسان  هکبل

 ندارند.  یتیمحبوب
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  نیبلندتر را در  ، آنان از مسلمانان  دفاع  موضوع  با طرح أ خداوند  هک  بعد از آن
 دھد: یم  قتال  اذن  شانیا  قرار داد، به  نانیاطم  درجات

ِيَن يَُ�ٰ ﴿ ذَِن لِ�َّ
ُ
�َُّهمۡ  َتلُونَ أ

َ
ْۚ  بِ� َ ٱ �نَّ  ُظلُِموا َّ�  ٰ  .]۳۹[الحج:  ﴾٣٩لََقِديرٌ  نَۡ�ِهِمۡ  َ�َ

مورد   آنان  هک نیا  سبب  شد، به  داده  قتال  جنگند اذن یم  فار با آنانک  هک  یسانک  به«
  به  بشارت  نیو ا » تواناست  دادنشان  خداوند بر نصرت  اند و البته قرار گرفته  ظلم

 . است  مؤمنان  یروزیپ
و   را با دست ص خدا  رسول  اصحاب  هکم  انکاست: مشر  آمده  نزول  سبب  انیدر ب

  تیاکش ص خدا  رسول نزد  وضع  نیاز ا  دادند، اصحاب یقرار م  تیآزار و اذ مورد  زبان
  را منید زیورز  ییبایکو ش دینکفرمود: صبر  یم  شانیا  به ص  حضرت  بردند اما آن یم

شدند و   ھجرت  مأمور به ص  حضرت  آن  هک نی. تا ا ام افتهین  فرمان  دنیجنگ  ھنوز به
بعد از  ! یآرنمود.   نازل  نهیدر مد  یھجر  دوم  را در سال  مهیرک هیآ  نیا  سبحان  یخدا
  نیفراخواند، ا  از جنگ  یخوددار  به  هیآ  یرا در ھفتادواند  مؤمنان أل  یخدا  هک آن
  دادن  اجازه  . البته است  شده  نازل  جنگ  به  دادن  در مورد رخصت  هک  است  یا هیآ  نیاول

) از ۳۸(  هیآ  وشنر  قیاز مصاد  یعنی،  شانیاز ا  یالھ  دفاع  ، از جمله مؤمنان  یبرا  جنگ

َ ٱإِنَّ ﴿است:   سوره نیھم ِينَ ٱيَُ�ٰفُِع َعِن  �َّ َّ�  ْۗ  .]۳۸[الحج:  ﴾َءاَمُنٓوا

ِينَ ٱ﴿ خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٓ  َحقٍّ  بَِغۡ�ِ  دَِ�ٰرِهِم ِمن رُِجوا ن إِ�َّ

َ
ْ  أ ۗ ٱ َر�َُّنا َ�ُقولُوا ُ ِ ٱ َدۡ�عُ  َ� َولَوۡ  �َّ  �َّاَس ٱ �َّ

َمۡت  بَِبۡعٖض  َضُهمَ�عۡ  َُّهّدِ ِ ٱ مُ سۡ ٱ �ِيَها يُۡذَكرُ  َوَمَ�ِٰجدُ  َوَصلََ�ٰتٞ  َو�َِيعٞ  َصَ�ِٰمعُ  ل  �ۗ َكثِ�ٗ  �َّ
نَّ  ُ ٱ َوَ�َنُ�َ هُ  �َّ َ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َمن يَنُ�ُ  .]۴۰[الحج:  ﴾٤٠لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ  �َّ

شھر  ار،یمراد از د »شدند  رانده  رونیب  ارشانیاز د  ناحق  به  هک  یسانک  ھمان«
  چی: آنھا ھیعنی » گفتند: پروردگار ما خداست یم  هک آن  سبب جز به«  است  هکم

 أ گفتند: پروردگار ما خدا یم  هک  شان سخن  نیخاطر ا  فقط به  ینداشتند ول  یگناھ
  ، سخن سخن  نیا  هک  یشدند، درحال  رانده  رونیب  شان اشانهکو   ، از خانه است

 ارکآش  یو ناروا و ستم  ناحق  ی، عمل سخن  نیا  سبب به  راندنشان  رونیب  پس  است  یحق
و   راھبان  یھا رد، صومعهک ینم  گر دفعید  یرا با بعض  از مردم  یو اگر خدا بعض«  است  بوده

شود،  یم  ردهکاد یار یخدا در آنھا بس  نام  هک  ھود و مساجد مسلمانانیمعابد نصارا و معابد 

  یبرا أ خداوند  هک  ار با دشمنانکیو پ  جنگ  نی: اگر ایعنی »شد یم  ساخته  رانیو
مسلط   اوضاع بر  کشر  نبود، قطعا اھل  است  ساخته  مشروع  و مؤمنان † ایانب
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 ! مؤمنان  یلذا ا شد یم  دهیبرچ  نیزم  یاز رو  عبادت  و مواضع  نکاما  شدند و ھمه یم
از   است  عبارت صوامع:  د. پسیبجنگ  یر وکذ  و اقامه أ خدا  نید  برپاداشتن  یبرا

،  است»  عهیب»  واحد آن  هکنصارا ـ   یھا سهینکاز   است  ع: عبارتی، ب راھبان  یھا صومعه
.  نیاز معابد مسلم  است  عبارت و مساجد:  انیھودی  یھا سهینکاز   است  صلوات: عبارت

 ÷  یموس  بود، قطعا در زمان ینم و طرد  دفع  نیاست: اگر ا  نیا  یگر معنید یقول به
  رانیمساجد و ص محمد  در زمان ھا و عهیھا و ب صومعه ÷  یسیع  ھا، در زمان سهینک

مراد از  »دھد یم  ند، نصرتک  یو  قصد نصرت  هکرا   یسکو قطعا خدا «شد  یم  ساخته
  یقو  را خداوند سختیز«  است  یو  یایو اول  نید  دادن  : نصرتأ خدا  دادن  نصرت

ا از قطع  پس  است  و غالب »زیعز« و  تواناست  دوستانش  دادن  یاریو بر  » است
را با مسلط   اش وعده  نیا أل  یخدا ه ک  ر استکذ  انیرد. شایگ یم  انتقام  دشمنانش

  ساخت  محقق  عجم  یصرھایسراھا و قکو   عرب و انصار بر سردمداران   مھاجران  ردنک
 نھاد.  ارث  به  اسالم  امت  یا برار  ار آنانیو د  نیسرزمو 

را   اجازه  نیا  ذمه  اھل  یول  است  ذمه  معابد اھل  ردنک  رانیاز و  ینھ  متضمن  هیآ  نیا
  و چه  عرض از نظر  خود را چه  یمیا معابد قدیند، ینما  احداث  یدیمعابد جد  هکندارند 

  واجب  توسعه  آن  دادند، برداشتن  را توسعه  و اگر معابدشان دھند  توسعه  از نظر ارتفاع
 آنھا نماز بگزارند. و در  ردهک  لیمساجد تبد  د معابد آنھا را بهینبا  اما مسلمانان  است

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ٰ َّ� كَّ  ٱ ِ�  ُهمۡ إِن مَّ
َ
قَاُمواْ  �ِض ۡ�

َ
لَوٰ ٱأ َكوٰ ٱَوَءاتَُواْ  ةَ لصَّ ِ  ةَ لزَّ َمُرواْ ب

َ
ۡ ٱَوأ ْ َوَ�َهوۡ  َمۡعُروِف ل  ا

ۡ ٱ َعنِ  ٰ  نَكرِ� مُ ل �َ ِ  ٱ قَِبةُ َوِ�َّ
ُ
 .]۴۱[الحج:  ﴾٤١ُمورِ ۡ�

،  میدھ ن یکتم  نیرا در زم  اگر آنان  هک«را  » یسانک«دھد  یم  نصرت  یتعال  حق ! یآر
 »ندینما یم یر نھکنند و از منک یامر م  معروف  به دھند و یرا م  اتکدارند و ز ینماز را برپا م

  ، حق هیآ  نی. با ا آنھاست  تکو شو  دولت  و نشانه  یربان  امت  اتیو خصوص  اوصاف  نیا  هک
و بر   داده  نیکتم  نیرا در زم  شانیا  هک  یسانکر را بر کاز من  یو نھ  معروف  امر به  یتعال

  ارھا از آنک  ھمه  و عاقبت«  است  دهیگردان  ، واجب دهیبخش  ییار تواناک  نیا  به  امیق
  جمله  نی. ا گرانید  به  گردد، نه یبرم  یر ویو تدب  مکح  امور به  ھمه  و سرانجام » خداست

 . دوستانش  روز ساختنیدرمورد پ  یتعال  حق  وعده  بر تحقق  است  یدیکز تأین
  نیا«فرمود:   هک  است  شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب س  عثمان  از حضرت

 ».شد  نازل ص خدا  رسول  ما اصحاب  درباره  هیآ
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  د بهیبا ـ را دارد،  ر آنانیھود و غیاز   ـ اعم  بر دشمنان  یروزیپ  یآرزو  هک  یسک  پس
  آراسته  آن  به  اول  و مجاھدان  مھاجران  هک  یگردد، چھار وصف  متصف  چھار وصف  نیا

 ار گرفتند.یا را در اختیدن  د فتحیلک  آن  لهیوس  و به  شده

بُوَك َ�َقدۡ ﴿ بَۡت  �ن يَُ�ّذِ  َوقَوۡمُ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  مُ َوقَوۡ  ٤٢َوَ�ُمودُ  وََ�دٞ  نُوحٖ  قَۡومُ  َ�ۡبلَُهمۡ  َكذَّ
 .]۴۳-۴۲[الحج:  ﴾٤٣لُوٖط 

  ردهک ب یذکت  نوح  قوم  از آنان  شیقطعا پ« !ص محمد  یا» نندک  بیذکو اگر تو را ت«

 و«را  ÷  صالح »ثمود  و قوم«را  ÷ ھود» عاد  و قوم«را  ÷  نوح »بودند

  ییو دلجو  تیتسل  هیآ  نیرا. ا ÷ لوط» لوط  و قوم«را  ÷  میابراھ » میابراھ  قوم
  به  یالھ  وعده  متضمن  هک  است ص خدا  رسول  یبرا  یتیوتعز
  هک  باشد، ھمانان یم  شیقر  و سران  از اشراف  شانیا  نندگانک  بیذکت  ردنک  کھال

  را واژگون  شانیھا پرچم أل  یبرافراشتند و خدا ص  حضرت  آن  هیرا عل  یدشمن  پرچم
  تکھال  را به  شده رکذ  یایانب  یگر از امتھاید  نندگانک بیذکت  هک  گونه ھمان رد،ک

 د.یرسان

ۡص ﴿
َ
َب  َمۡدَ�َنۖ  َ�ُٰب َوأ �  َوُ�ّذِ ۡملَۡيُت  ُموَ�ٰ

َ
َخۡذُ�ُهۡمۖ  ُ�مَّ  لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  فَأ

َ
 َ�نَ  فََكۡيَف  أ

 .]۴۴[الحج:  ﴾٤٤نَِ��ِ 

 »شد  بیذکت  یز موسیو ن«را  ÷  بیشع » نیمد  اھل«ردند ک  بیذکت  نیھمچن »و«
ر یتأخ  به  آنان را از  : عذابیعنی » دادم  را مھلت  افرانک  پس«  سانشکو   فرعون  یاز سو

  بنگر، عقوبت«  مھلت  آن  شدن  ی، بعد از سپر عذاب  به » فروگرفتمآنھا را   سپس«  افگندم

  در آن  هک  یینعمتھا  ساختن  دگرگون و  بر آنان  ار منکان  هک: بنگر یعنی »بود؟  چگونه  من
 بود؟.  چگونه  من  یازسو  رساندنشان  تکھال  تا بهیقرار داشتند و نھا

يِّن ّمِن قَرۡ ﴿
َ
ۡهلَۡكَ�َٰها �َةٍ فََك�

َ
ٰ  َخاوِ�َةٌ  فَِ�َ  َظالَِمةٞ  َوِ�َ  أ لَةٖ  َو�ِۡ�ٖ  ُعُروِشَها َ�َ َعطَّ  مُّ

ِشيدٍ  َوقَۡ�ٖ   .]۴۵[الحج:  ﴾٤٥مَّ
شھرھا   آن  کنیو ا  میردک  شانکار بودند ـ ھالکستم  هکار شھرھا را ـ یبس  و چه«

  هکآنھا تا بدانجا   نانکسا  رفتن  نیاز ب  سبب  به » است  خود فروافتاده  یھا برسقف
: یعنی » معطل  یھا ار چاهیبس  و چه«اند  شده  رانیو  یلک  و به  ختهیآنھا فرو ر  یسقفھا

  یمعن  یقول اند. به شده  کھال  ھمه  هک،  یرامونیپ  نانکو سا  از صاحبان  یو خال  کمترو



 ٧٠٣  سوره حج

 اریبس  و چه«اند  مانده  استفاده یب  دنیشک  و رسن  ھا از دلوانداختن چاه  است: آن  نیا
د، یمش : مراد ازیقول . به است  دهیشک  کفل به د: بلند و سریمش » بلند و افراشته  یقصرھا

  دهیشک  کفل  به سر  یار قصرھایبس  : چهیعنی.  است  و آراسته  ده اندودش گچ
 اند. مانده  یخال و  کخود مترو  و آالت  ا از اسبابیخود،   نانکاز سا  هک  یا وآراسته
  شهیپ و ستم  بیذکت  هکرا   ییاز شھرھا و صحراھا  یاریبس  یاست: اھال  نیا  یمعن  حاصل

ستمگر از   انگاران  د دروغیبا  پس  میردکنابود   و ستم  بیذکت  نیا  سبب  اند، به ردهک
 ند.یخود آ  بر حذر باشند و به  یسرنوشت  چنان

فَلَمۡ ﴿
َ
ْ  أ  ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
ٓ  َ�ۡعقِلُونَ  قُلُوبٞ  َ�تَُكوَن لَُهمۡ  �ِض ۡ� وۡ  بَِها

َ
ۖ  �َۡسَمُعونَ  َءاذَانٞ  أ َها بَِها  فَإِ�َّ

 ٱ َ�ۡعَ�  َ� 
َ
ُدورِ ٱِ�  لَِّ� ٱ ُقلُوُب لۡ ٱ َ�ۡعَ�  ِ�نَوَ�ٰ  بَۡ�ٰرُ ۡ�  .]۴۶[الحج:  ﴾٤٦لصُّ

  نیزم  یسفر در نواح  را به  ر، مردمیتعب  نیا »اند ردهکن  گردش  نیا در زمیآ«
  عبرت نند و درسیستمگر را بب  یامتھا  آن  یھا گاه تکشتارگاھھا و ھالکزد تا یانگ یبرم
  نیا مشاھده  سبب : تا بهیعنی» نندک  فھم  با آن  هکباشند   داشته  ییھا تا دل«رند یبگ
شند یندیب بتوانند با آنھا  هکشود   و آماده  شفاف  چنان  ھایشان دلآموز،   عبرت  یھا دهیپد

بشنوند؛ از  دیبا  هکرا   آنچه »بشنوند  با آن  هک  ییا گوشھای«ابند ید، دریبا  هکرا   و آنچه
  یشوند ول ینم ورکھا  چشم  قتیدر حق«خوانند؟  یم  برآنان  شانیایانب  هک  یالھ  المک

  ستین  یخلل  آنان  یظاھر  : در حواسیعنی »شوند یور مک  ھاست نهیدر س  هک  ییدلھا
  ھایشان دل ، خلل  نیا  سبب  به  پس  است  ھایشان دلدر عقلھا و   ھست  هک  یخلل  هکبل

 د.یآ ینم خود  ز بهیانگ  عبرت  نکاما  ند و از مشاھدهک ینم  کرا در  حق  مسائل

ِ ﴿  هیآ  د: چونیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس ابن ۡ�َ�ٰ  ۦٓ َوَمن َ�َن ِ� َ�ِٰذه
َ
 ﴾أ

 .»بود تر خواھد کور و گمراه  ھم  در آخرت  ا کور باشد پسیدن  نیدر ا  و ھرکه« .]۷۲[اإلسراء: 
  ھم  ا در آخرتی، آ ورمکا یدر دن  هک  من  پس !للها  ا رسولیگفت:   تومکم ام  شد، ابن  نازل

َها َ� َ�ۡعَ� ﴿ شد:  نازل  ھنگام  نیبود؟ در ا  ور خواھمک بَۡ�ٰرُ ٱفَإِ�َّ
َ
در « .]۴۶[الحج:  ﴾ۡ�

 .»شوند یند کور میھا نهیدر س  که  ییھا دل  یشوند ول یھا کور نم چشم  قتیحق

ُ ٱ لَِف َولَن ُ�ۡ  َعَذاِب لۡ بِٱ َتۡعِجلُونََك َو�َسۡ ﴿ ۥۚ وَعۡ  �َّ ۡلِف  َرّ�َِك  ِعندَ  ًما�نَّ يَوۡ  َدهُ
َ
 َسنَةٖ  َك�

ا ونَ  ّمِمَّ  .]۴۷[الحج:  ﴾٤٧َ�ُعدُّ
و   یدورانگار شخند،ی، ر بیذکت  یاز رو »نندک یم  عذاب  یتقاضا  شتاب  و از تو به«

  یاز سو  عذاب  دنیزود طلب  بودند پس  عذاب  ر آمدنکا مندیشد  انکرا مشریاستبعاد ز
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  در فرودآوردن »را  اش ھرگز خداوند وعده  هک با آن«  استھزا و تمسخر است  وهیش  ، به آنان
او   و وعده »ندک ینم  خالف«  دوستانش  داشتن  یو گرام  ز دشمنانا  گرفتن  انتقام ، عذاب

مانند   روز نزد پروردگارت  کی  قتیدر حق و«  است  یالبد آمدن  پس  است  جسته  یشیپ
  ھمانند مدت  یتعال  حق  نزد قدرت  کاند  :مدتیعنی »دیشمر یم  از آنچه  است  ھزار سال

و از   است  سانکیاو   مکح  به  نسبت  سال روز و ھزار  کی  پس  است  یطوالن
روز   کیرا در   ار ھزار سالکاگر بخواھد،  دھد اما یم  مھلت  آنان  به  هک  روست  نیھم

بنا بر   هکبل  ستین  یعجز و ناتوان  سبب به  از آنان  عذاب  افگندن ریتأخ  ند لذا بهک یم  تمام
روز از   کیاست:   نیا  یمعن  یقول . به داناتر است  آن خود به  یتعال  حق  هک  است  یمصالح

و   پر از ترس  هک  استیدن  یاز سالھا  ، ھمانند ھزار سال آخرت  یو سخت  و ھراس  میب
 باشند.  یو سخت  ھراس
در عصر ما از   مردم«د: یگو یم»  االساس«ر یدر تفس / ید حویسع  خیش

  شرفتیدر اثر تطور و پ  امروزه  هک ند چناندار  یعیوس  تصورات  و عمر آن  یھست  یایدن
و   یعلم  یفضا  . پس است  مقدار سال  نیا  ارهیس  ـ مثال ـ عمر فالن  هکند یگو یم  علوم
 ». است  میرک  ز از اعجاز قرآنین  نیو ا  ار آشناستیبس  هیآ  نیبا ا  نونکا  بشر ھم  یذھن

برانداز از  ادیو بن  صالیاست  عذاب  انداختنر یتأخ  به  سبب«د: یگو ی؛ م یبصر  حسن
 دو امر است:  مشروط به  یعذاب  نیچن  هک  است  نیا  اسالم  امت

 حد  بدانھرکس   هک  است  داشته  نیفر را نزد خود معکاز   یحد  سبحان  یخدا -۱
 ند.ک ینم  حد نرسد، عذابش  آن  بهھرکس  ند وک یم  برسد، او را عذاب

  ھم از آنان  تنک ی  یبداند حت  هک نیند مگر اک ینم  را عذاب  یقوم  سبحان  یـ خداس 
دھد تا  یم را فرمان  ائشیانب  یتعال  شد، حق  دو شرط محقق  نیا  آورد. و چون ینم  مانیا

برانداز و   انیبن  وعذاب  ردهک  آنھا را اجابت  یدعا  گاه نند آنک  نینفر  شانیھا امت  در حق
 فرستد. یم  شان سراغ را به  یا نندهک  نک شهیر

يِّن ّمِن قَرۡ ﴿
َ
ۡملَۡيُت  �َةٍ َوَ��

َ
َخۡذُ�َها ُ�مَّ  َظالَِمةٞ  َوِ�َ  لََها أ

َ
ۡ ٱ �َ�َّ  أ  .]۴۸[الحج:  ﴾٤٨َمِص�ُ ل

را   آن  ار بود، سپسکستم  آن  اھل  هک یدرحال  دادم  مھلتش  هک  یبسا شھر و چه«
 ز مانندیآنھا ن  هک  ییشھرھا  ار مردمیبس : چهیعنی » است  من  یسو به  و بازگشت  فروگرفتم

  به  دادن  مھلت  یاز مدت  پس  ار بودند اما منک، ستم ص  خاتم  رسالت  فار زمانکشما 
  بازگشت تید و در نھایندار  یزیگر  من  از عذاب  هکد یبدان  پس  ردمک  ، عذابشان آنان
 . است  من  مکح  یسو به  یھمگ
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َها قُۡل ﴿ ُّ�
َ
� ٓ  �َّاُس ٱ َ�ٰٓ َما ۠  إِ�َّ نَا

َ
بِ  نَِذيرٞ  لَُ�مۡ  � ِينَ ٱفَ  ٤٩�ٞ مُّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰ ٱَءاَمُنوا  لَِ�ِٰت ل�َّ

غۡ  ٞ لَُهم مَّ  .]۵۰-۴۹[الحج:  ﴾٥٠َكرِ�مٞ  َورِۡزقٞ  فَِرة
و  » ھستم ارکآش  یا شما فقط ھشداردھنده  یبرا  من  هک  ستین  نیجز ا ! مردم  یبگو ا«

و   آورده  مانیا  هک آنان  پس«  و بس  است  یالھ  یامھا و ھشدارھایپ  فقط ابالغ  من  تیمأمور
  آنان  یبرا »و«  شان گذشته  گناھان » آمرزش  است  آنان  یاند، برا ردهک  ستهیشا  یارھاک

 . است  نیبر  ھمانا بھشت  هک » کین  یروز«  است

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ َسَعوۡ  �َّ ْوَ�ٰٓ ُمَ�ٰ  َءاَ�ٰتَِنا ِ�ٓ  ا
ُ
ۡصَ�ُٰب  �َِك ِجزِ�َن أ

َ
 .]۵۱[الحج:  ﴾٥١ِحيمِ �َۡ ٱ أ

 ما  اتیار آکو ان  و تخطئه  بیذک: در تیعنی »ردندک  یما سع  اتیدر آ  هک  و آنان«
 » نانکعاجز«ساختند،   ند و سستک ص ما  رمکامبر ایپ  یرویرا از پ  دند و مردمیوشک
  عذابشان زند و مایگر ینند و از نزد ما مک یما را عاجز م  هک  پندار و گمان  نیا  : بهیعنی

 ».دوزخند  اھل«  کش یب » آنان«  مینک ینم

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
ٓ  نَِ�ٍّ  َوَ�  رَُّسولٖ  ِمن َ�ۡبلَِك  ِمن أ ٰٓ  إَِذا إِ�َّ ۡلَ�  َ�َم�َّ

َ
يۡ ٱ � ۡمنِيَّتِهِۦ ِ�ٓ  َ�ٰنُ لشَّ

ُ
 أ

ُ ٱَ�َينَسُخ  يۡ ٱ ِ� َما يُلۡ  �َّ ُ ٱ ِ�مُ ُ�مَّ ُ�ۡ  َ�ٰنُ لشَّ ُ ٱوَ  تِهِۦۗ َءاَ�ٰ  �َّ  .]۵۲[الحج:  ﴾٥٢َعلِيٌم َحِكيمٞ  �َّ
با   هک  است  یسک  : رسولیقول  به » میرا نفرستاد  یینب  چیو ھ  رسول  چیاز تو ھ  شیو پ«

 ÷  لیجبرئ  یارویو رو  یشفاھ  یوگو ار و گفتکطور آش  او به  یسو به ÷  لیجبرئ  ارسال
  یسو به  یوح  فرستادن  هک  است  یسک: یاما نب  است شده  فرستاده  خلق  یسو با او، به

  یسک  گر: رسولید یقول . به شیایو رؤ  خواب  ا در ھنگامی،  است  الھام  قیا از طری  یو
  مأمورش  عتیشر  آن  غیتبل و به  فرستاده  یا ژهیو  عتیاو را با شر  خداوند متعال  هک  است

  هک  یامبریپ  عتیشر  را به  تامردم  است  مأمور شده  هک  است  یسک  یاما نب  است  ردهک
  است  ی. گفتن است نشده  نازل  یمخصوص  تابک  یند و بر وک  ، دعوت بوده  یاز و  قبل

 ایشمار انب ص خدا  از رسول  چون«ند: ک یم ر داللتیاخ  بر قول  لیذ  فیشر  ثیحد  هک
از شمار   اند اما چون چھار ھزار تن و  ستیب و صد  شانیدند، فرمودند: ایرا پرس †

 ».اریاند بس  یاند، جمع تن  زدهیصدوس  شانیا دادند:  دند، پاسخیپرس  رسوالن
خاطر  به  ییآرزو  چون  هک نیجز ا«؛  میرا نفرستاد  یا رسولی  ینب  چیاز تو ھ  شیما پ ! یآر

  یو و تالوت  در سخن  یعنیته: یأمن »افگند یم  یو  هیدر أمن  یزیچ  طانیآورد، ش یم
و   باطل را  طانیش  ی: القایعنی »ندک یمحو م  است  ردهکالقا   انطیرا ش  خدا آنچه  گاه آن«
خود را   اتیآ خدا  سپس«برد  یم  نیو از ب  دار ساختهیو ناپا  لیرا زا  آن  دهیاثر گردان یب
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  خود، پابرجا و ثابت نید  مخلص  روانیپ  ی: آنھا را در دلھایعنی »ندک یو استوار م  مکمح
ر یغ  ند و بهک یالقا م  طانیش  هک  آنچه  به  داناست » است  میکح  یو خدا دانا«گرداند  یم

 . شیخو  و افعال  اقوال  در ھمه  است  متکاز امور، باح  آن
  یگردانیرو  اند: چون ردهک  نقل  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  از مفسران  یگروھ

  هکردند کآرزو   نیچن  ار دشوار آمد، در دلیبس  شان یابر  از دعوت ص خدا  رسول  قوم
  بس برماند و متنفر سازد ـ از  شانیرا از ا  شان قوم  هکنشود   نازل  یزیچ  شانیبر ا  اشک
  خود نشسته قوم  یاز باشگاھھا  یکیدر   یروز  ـ پسبودند   خود مشتاق  قوم  مانیبر ا  هک

 بود،  شده  نازل  شانیبر ا ]۱[النجم:  ﴾١إِذَا َهَوىٰ  �َّۡجمِ ٱوَ ﴿سوره:   هک یبودند و درحال

فََرَءۡ�ُتُم ﴿ه: یآ  به  ردند و چونک  بر حاضران  سوره  نیا  تالوت  به  شروع
َ
َٰت ٱأ ىٰ ٱوَ  ل�َّ  ١٩ۡلُعزَّ

ۡخَرىٰٓ ٱ �َّاِ�َةَ ٱَوَمَنٰوةَ 
ُ
بر   طانیش  ینجا در اثر القایدند، در ایرس ]۲۰-۱۹[النجم:  ﴾٢٠ۡ�

  نیا« ».یلرتجت شفاعتها  ان و ، یالعل  قيالغران  تلك«ه: کشد   یجار  نیچن  شان زبان
ا ی،  ق: بتانیمراد از غران». شود یم  د بردهیآنھا ام  شفاعت  گمان یب برتر،  قیغران

ند. یخدا  ـ دختران للهاذ بایپندار آنھا ـ الع  به  هکاست   انکاعتقاد مشر مورد  فرشتگان
گشتند   ار شادمانیدند، بسیشن ص  حضرت  را از آن  دو جمله  نیا  شیقر  چون  پس

  ردند، تمامک  سجده  نجم  سوره  اتیدر آخر آ ص خدا  رسول  چون  هک یطور به
ردند ک  سجده  شانیبا ا  ھمه  کو مشر  از مسلمان  اعمبودند،   باشگاه  درآن  هک  یسانک

دند، گفتند: یرس  هکشدند و ھر جا   متفرق  رخداد، از باشگاه  نیاز ا  شادمان  شیو قر
نزد  ÷  لیاثنا جبرئ  نیرد. در اکاد ی  وجه  نیوترکین  ما را به  انیمحمد خدا امروز

بر تو   أل  یاز نزد خدا  من  هک  یخواندرا   یزیچ  آمد و گفت: بر مردم ص  حضرت  آن
 أل  یخدا هکبود   شدند، ھمان  و نگران  نیاندوھگ  سخت ص خدا  رسول ! بودم  اوردهین
 قرارداد.  ییرا مورد دلجو  شانیرد و اک  را نازل  هیآ  نیا

  به  تیروا  نیز از ایچ  چیھ  یاند ول ردهک  را نقل  یتیروا  نیچن  از مفسران  یجمع ! یآر
از   یاریبس  و جمع  ی، قرطب یراز  نیر، فخرالدیثک ابن  هک . چنان است  دهینرس  صحت

اند.   دانسته  اساس یوب  را باطل  و آن  ردهکد یکتأ  تیروا  نیا  بودن یبر موضوع  مفسران
  گفته  مهیخز . ابن است  نشده  ثابت  نقل  از جھت  داستان  نیاست: ا  ز گفتهین  یھقیب

  قرائت  تیروا  شیخو  حیصح ز درین  ی. بخار است  زنادقه  از جعل  داستان  نیاست: ا
از   در آن  یول  ردهک  را نقل  وجن  و انس  انکو مشر  مسلمانان  و سجده»  نجم«  سوره
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د: یگو یم  یراز  نیفخرالد  .امام است  اوردهین  انیم به  یرکذ  چیھ»  قیغران«  داستان
ه: اگر ک  است  نیآنھا ا  نیتر یو قو ؛ لیدل  نیچند  ، به مردود است  داستان  نیز ایعقال ن«

  برداشته أل  یخدا  عتیاز شر  نانیاطم و  ، امان میز بدانیماجرا را جا  نیا  ما وقوع
وجود ندارد   یتفاوت  چی، عقال ھ بر آن  و افزودن  یاز وح  ساختن  مک  انیرا در میشود ز یم

ـ   وقت  ، آن است  شده  افزوده  یبر وح  طانیش  یدر اثرالقا  جمله  نیا  هک  میریو اگر بپذ

َها ﴿ ه:کشود  یم  باطل أ خداوند  فرموده  نیـ الله اذ بایالع ُّ�
َ
� نزَِل  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ

ُ
ٓ أ بَّلِۡغ َما

ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  ُ ٱوَ  ۥۚ إَِ�َۡك ِمن رَّ [المائدة:  ﴾�َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك مَِن  �َّ

و اگر   کن  ابالغ  است شده  نازل  تسوی به  پروردگارت از جانب   را که  آنچه امبر!یپ  یا« .]۶۷

 .»دارد یم  نگاه  مردم  بیتو را از آسو خداوند   یا او رانرسانده  امی، پ ینکن  نیچن
از  ؛ است  ردهک  را روشن  تیروا  نیا  بطالن ، هیآ  نیو در چند  ز از چند وجهین  قرآن

  سپس ، میگرفت یرا م  راستش  ، دست بست یم  یه: (و اگر بر ما سخنانیآ  نیدر ا  جمله
  هکنرسد  ه: (بگو: مرایآ  نیدر ا  نیھمچن». ۴۴ـ۴۶ الحاقه/«م) یردک یم  را قطع  شاھرگش

  یرویپ  یگرید زیشود از چ یم  من  به  هک  یی، جز از وح ر دھمییخود تغ  شیرا از پ  آن
د، یگو ینم  سخن نفس  یامبر از سر ھوایه: (و پیآ  نیز در ایو ن». ۱۵ ونس/ی«نم) ک ینم

 ».۳ـ ۴ نجم/«شود)  یم  او فرستاده  به  هک  ییجز وح  ستین  نیا
  رسول  ه: چونک  است  نیافگند) ا  یو  هیدر امن  یزیچ  طانی: (ش ی، معن نیبنابرا

  طانینمودند، ش » نفس  ثیحد«  یعنیردند، کرا مرور   یدر خاطر خود سخن ص خدا
امر   آن  به  شانیا  هک آن  افگند، بدون  انکمشر  یھا ییرا در شنوا  آورد و آن  را بر زبان  آن

  نیا امبر!یپ  ی: ایعنیباشد.   شده  یجار  بر زبانشان  نفس  ثیحد  ا آنیباشند   گفته  سخن
ا یاندازد   و ھراس  ھول  د تو را بهیافگند، نبا  مردم  ییرا بر شنوا  یسخن  طانیش  هکماجرا 
 . است  افتاده  ز اتفاقیاز تو ن  قبل  یایاز انب  یبرخ  یبرا  یامر  نیرا چنیند زک  نیاندوھگ

 تیھودیو   تیحیمس  به  از منتسبان  یبرخ  یھا وششک،  امروزه  هک  گفت  توان یم
  یبعض  لیو تأو  اسالم  قیحقا  دروغھا و افتراھا درباره  و پخش  شبھات  یدر القا 

  خداوند متعال  هک  است  طانیار شک  نیھم  هیز شبی، ن نادرست  بر وجه  قرآن  اتیازآ
  یعلما  دست  به  آنان  هیپا یب  شبھات  بطالن  . سپس است  ردهکاد ی  از آن  هیآ  نیا در

  یخدا  یاز سو  طانیش  القاآت  اثر ساختن یو ب  بطالن  ز، از بابین  لمانمبارز مس
 باشد. یم  سبحان
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َجۡ ﴿ يۡ ٱ يُۡلِ�  َما َعَل ّ�ِ ِينَ  َنةٗ فِتۡ  َ�ٰنُ لشَّ َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  ّلِ�َّ  �نَّ  قُلُوُ�ُهۡمۗ  َقاِسَيةِ لۡ َوٱ مَّ
ٰ ٱ  .]۵۳[الحج:  ﴾٥٣بَعِيدٖ  لَِ� ِشَقاقِۢ  لِِم�َ ل�َّ

 ای،  یشی: آزمایعنی »بگرداند  یا ند، فتنهک یالقا م  طانیش  هکرا   تا خدا آنچه«
  یگمراھ ، طانیش  یالقا  نی: ایعنی » است  یماریب  ھایشان دلدر   هک  یسانک  یبرا«  یا یگمراھ

  یالقا »زیو ن«  است  و نفاق  کش  یماریب  ھایشان دلدر   هک  یسانک  یبرا  است  یشیا آزمای
  ی: برایعنی » است  سخت  ھایشان دل  هک  آنان  یبرا«بگرداند   یا یا گمراھی  شیرا آزما  طانیش

دور و   بس  یا زهیدر ست«  وفاسقان  انک، مشر : منافقانیعنی » ستمگران  نهیو ھرآ«  انکمشر
 قرار دارند.  یار سختیبس  یدر دشمن  آن  و اھل  : آنھا با حقیعنی »درازند

ِينَ ٱ لَمَ َوِ�َعۡ ﴿ وتُواْ  �َّ
ُ
نَُّه  عِۡلمَ لۡ ٱأ

َ
ّ�َِك َ�ُيؤۡ  قُّ �َۡ ٱ� ْ ِمن رَّ  �نَّ  قُلُوُ�ُهۡمۗ  َ�ُۥ بَِت َ�ُتخۡ  بِهِۦ ِمُنوا

َ ٱ ِينَ ٱلََهادِ  �َّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ  ا  .]۵۴[الحج:  ﴾٥٤مُّ

و  أل  یخدا  مالکو   جالل  اوصاف  به  نسبت»  است  شده  داده  علم  شانیا  به  هک  و تا آنان«
: یعنی » است  حق پروردگار تو  از جانب  یوح  نیا  هکبدانند «  یو  اتیو آ  نید  به  نسبت

،  قرآن  به  مانی: بر ایعنی »آورند  مانیا  و بدان«  از نزد پروردگار توست  شده  نازل  یحق
و   ابد و نرمی  : آرامشیعنی »گردد  او خاشع  یبرا  ھایشان دلو «ورزند   یداریو پا  ثبات

  یدلھا برا  شدن  و نرم  و خشوع  یوح به  آوردن  مانیا  هک  ستین  نکرا ممیمنقاد شود ز
  و به«  است  قرآن  نیکنفوذ و تم  امر ثمره  نیا  هکباشد بل  طانیش  ی، در اثر نفوذ و القا آن

  یراھ  یسو به«  نشانیدر امور د » راھبر است اند آورده  مانیا  هکرا   یسانکخداوند   یراست
و در اثر   ستین  در آن  یو انحراف  یجک  چیھ  هک  نیومت  حیصح  یراھ  یسو : بهیعنی » راست

 نند.ک یر میتفس  حیصح  التیرا با تأو  نید  متشابھات  آنان  هک  است  یالھ  یرھبر  نیھم

ِينَ ٱَوَ� يََزاُل ﴿ ٰ  ّمِۡنهُ  َ�ةٖ َ�َفُرواْ ِ� ِمرۡ  �َّ �َِيُهمُ  َح�َّ
ۡ
اَعةُ ٱ تَأ وۡ  َتةً َ�غۡ  لسَّ

َ
�َِيُهمۡ  أ

ۡ
 َعَذاُب  يَأ

 .]۵۵[الحج:  ﴾٥٥َعقِي�ٍ  يَۡو�ٍ 
در   نید  ا دربارهی،  قرآن  درباره  : آنھا ھموارهیعنی »دندیدر ترد  از آن  ھمواره  افرانکو «

  ا عقوبتی«ند ک  رشانیغافلگ  و بناگاه »فرارسد  آنان  یبرا  امتیق  تا بناگاه«دند یو ترد  کش

  است  میعق  یرو نیروز از ا . آن است  امتیروز ق  عذاب  و آن »دیایب  سراغشان  به  میعق  یوزر
 . است  ر و بدفرجامیخ یب  یبس  شان برایو   نبوده  یو راحت  شیفار گشاک  یبرا  در آن  هک

شوند و روز  یم  شتهک  فار در آنک  هک  روز بدراست  چون  ی، روز جنگ : مراد از آنیقول به
  یزنان  منزله به  زنان  رسند و آن یم  قتل به  در آن  زنان  فرزندان  هکچرا  است  میعق  جنگ
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  حیرا ترج  لاو  یر معنیثک اند. اما ابن نزاده  یاصال فرزند  یینازا و سترونند، گو  هکگردند  یم
 د:یفرما یبعد م  هیدر آ  یتعال  ، حق جھت  نیاز ا».  است  ھمان  حیصح«است:   و گفته  داده

ۡ ٱ﴿ ِ  َم�ِذٖ يَوۡ  ُمۡلُك ل َّ ِينَ فَٱ بَۡيَنُهمۚۡ  َ�ُۡ�مُ  ّ�ِ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰ ٱَءاَمُنوا ٰ  لَِ�ِٰت ل�َّ  تِ ِ� َج�َّ
 .]۵۶[الحج:  ﴾٥٦�َّعِيمِ ٱ

  وتمام  تام  یالیو است  قاھرانه  : سلطهیعنی » خداست  فقط از آن  یپادشاھروز،   در آن«
  جهیدرنت »ند وک یم  مکح  آنان  انیم«  است  سبحان  یخدا  فقط از آن  امتیدر روز ق

  عمل  شان مانیا  یمقتضا  : بهیعنی» اند ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هک  یسانک«
گردند و در  یم ھا مستقر باغ  : در آنیعنی »خواھند بود  ونعمت پرناز  یھا در با«اند  ردهک

 شوند. یور م غوطه  نعمت و ناز  انواع

ِينَ ٱوَ ﴿ بُواْ � �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰتَِناَ�َفُرواْ َوَ�ذَّ
ُ
هِ�ٞ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  فَأ  .]۵۷[الحج:  ﴾٥٧مُّ

  فر بهک  هک  یسانک: یعنی »اند شمرده  ما را دروغ  اتیو آ  دهیفر ورزک  هک  یسانکو «
خواھد   نندهک خوار  یعذاب  آنان  یبرا«اند  ردهک  ھمراه  یو  اتیآ  بیذکرا با ت أل  یخدا

 رد.یگ یم  شیخو  را در احاطه  بار آنان ار خفتیبس  ینحو به  هک »بود

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱَهاَجُرواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْ ُ�مَّ قُتِلُوٓ  �َّ وۡ  ا
َ
ْ  أ زَُ�نَُّهمُ  َماتُوا ُ ٱ لََ�ۡ ۚ  قًارِزۡ  �َّ َ ٱ �نَّ  َحَسٗنا َّ� 

ٰ ٱ لَُهَو َخۡ�ُ   .]۵۸[الحج:  ﴾٥٨زِ�ِ�َ ل�َّ
  یرضا  در طلب  هکھستند   یمھاجران  شانیا »اند ردهک  خدا ھجرت  در راه  هک  و آنان«

و  أ خدا  در راه  هک  یسانک  ز ھمهیاند و ن ردهک  ھجرت  نهیمد  به  هکاز م  یتعال  یبار
اند در  » شده  شتهک  گاه و آن«اند  دهیگز  ھجرت  شیخو  اشانهکو از خانه  شیرضا  طلب

در  »بخشد یو مکین  یرزق  آنان  ا خداوند بهقطع«  ھجرت  در حال »اند ا مردهی«جھاد 
رند. مراد یگ یم  بھره آن   ینشدن  قطع  یھا آشامند و از نازونعمت یخورند و م یم  بھشت
و   شدن شتهکاز   پس  آن  درنگ یب  افتی، ھمانا در در بھشت  کین  یروز  نیا  افتیاز در
  یروز  پروردگارشان  شگاهیپ اند و در زنده  را آنانیز  است  امتیق  ییاز برپا  قبل

  من  ط� خرض تأ�ل  اجواف  الشهداء يف  ارواح«است:   آمده  فیشر  ثیخورند. در حد یم
  بھشت  یھا وهیاز م  قرار دارند که  سبز رنگ  یپرندگان  یھا شھدا در جوف  ارواح« .»ةار اجلنثم

  يف  واملتو�  اهللا  سبيل  يف  املقتول«است:   آمده  فیشر  ثیحد در  نی. ھمچن»خورند یم
  در راه  افتهی  خدا و وفات  در راه  شده  کشته« .»جر رش��اناأل  يف هما  بغ� قتل  اهللا  سبيل
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  دھندگان  یروز  نیخداوند بھتر  گمان یو ب«. »کندیشر  ھردو در پاداش ، قتل  بدون  یو

 بخشد. یم  یروز  حساب یوب » است

ۡدَخٗ�  ِخلَنَُّهمَ�ُدۡ ﴿ ۥۚ  مُّ َ ٱ�نَّ  يَۡرَضۡونَُه  .]۵۹[الحج:  ﴾٥٩لََعلِيٌم َحلِيمٞ  �َّ
 را  آن  هک  یگاھیجا  به«د را یا شھی  درگذشته  مھاجران  : آنیعنی »را  آنان  البته«

  تراست  وستهیپ  شانیھا خواسته  سازگارتر و به  سرشتشان  به  گاهیجا  و آن »پسندند یم
  چیھ  نه  هکشوند  یبرخوردار م  ییھا از نعمت  در بھشت  هک نیا  عالوه  به »آورد یدر م«

  نهیو ھرآ«  است  ردهکخطور   یبشر  چیھ  بر دل  و نه  دهیشن  یگوش  چیھ  ، نه دهید  یچشم

از سر  » است بردبار«  شان استحقاق  و مراتب  نندگانک عمل  درجات  به  است »خدا دانا
 ند.ک ینم  عذاب  شتاب  را به  گذرد و آنان یم  مقصرانشان  یوتاھکقصور و 

نَُّه َ�َ  هِ ُ�مَّ بُِ�َ َعلَيۡ  بِهِۦ ُعوقَِب  َما بِِمۡثلِ  َ�قََب  َوَمنۡ  ۞َ�ٰلَِكۖ ﴿ ۚ ٱنُ�َ ُ َ ٱإِنَّ  �َّ لََعُفوٌّ  �َّ
 .]۶۰[الحج:  ﴾٦٠َ�ُفورٞ 

  به  کنیرد، اک  انیب  فوق  اتیرا در آ  شیھا از سنت  یسنت أ خداوند  هک بعد از آن
ر ینظھرکس  و  است  نیا  مکح ! یآر«پردازد:  یم  شیخو  یھا از سنت  یگرید  سنت  انیب

  اندازه  به را  ظالمھرکس  :یعنی »زند  عقوبت  به  ، دست است  رفته  بر او عقوبت  آنچه
 »ردیقرار گ  یتعد مورد  سپس«د یفزاین  ند و بر آنک  ، مجازات است  رفته  یبر و  هک  یظلم

  یو ، باز بر اول  ستم بود، بعد از آن  ردهک  ستم  یدر آغاز بر و  هک  یظالم  : ھمانیعنی
  مورد تجاوز و ستم  هکرا   یسک: یعنی »خواھد داد  قطعا خدا او را نصرت«روا دارد   ستم

شگر یخدا بخشا  هک چرا«داد  خواھد  یاری  شهیپ  ، بر تجاوزگر ستم قرار گرفته  مضاعف
 . است  ار آمرزندهیشگر و بسیوبخشا  نندهکار عفویبس  : او بر مؤمنانیعنی » آمرزگار است

 س صحابه ) ازیا هی(سر  یگروھ  درباره  مهیرک  هیاست: آ  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
از   اثنا مسلمانان  نیرو در رو شدند، در ا  انکاز مشر  یبا جمع  محرم  در ماه  هکشد   نازل
بر   رفتهینپذ  انکمشر نجنگند اما  شانیبا ا  حرام  در ماه  هکردند ک  خواھش  انکمشر

دند و یجنگ  با آنان  مسلمانان  گاه ردند آنکتجاوز   دند و بر مسلمانانیزاصرار ور  جنگ
 رد.ک  تیعنا  نصرت  انکرا بر مشر  شانیا أل  یخدا

﴿ ٰ نَّ  لَِك َ�
َ
َ ٱ بِأ ۡ ٱيُولُِج  �َّ ۡ ٱِ�  �ََّهارَ ٱَو�ُولُِج  �ََّهارِ ٱِ�  َل �َّ نَّ  لِ �َّ

َ
َ ٱَوأ َّ�  ۢ  َسِميُع

 .]۶۱[الحج:  ﴾٦١بَِص�ٞ 
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بخواھد و   بر ھر آنچه  تواناست »خدا  هک  است  سبب  بدان«  مظلوم  دادن  یاری » نیا«
آورد و  یدرم  آورد و روز را در شب یرا در روز درم  شب«  هک  اوست  ییتوانا  یھا از نشانه

  یمعنا  به  در شب در روز و روز  شب  درآوردن » ناستیب  یخدا شنوا  هک  است  آن  سبب به
  از آنھا مستلزم  یکیدر   را افزودنیز  است  یگرید  حساب  از آنھا به  یکی  افزودن

ـ و   زمستان  ـ چون  وتاهکشود و روز  یدراز م  شب  یگاھ  پس  است  یگریاز د  ردنک مک
ھمچو   نشیبر آفر  هک  یسک  ـ پس  تابستان  ـ چون  وتاهک  شود و شب یروز دراز م  یگاھ
و   عیمط  دادن  ، پاداش مظلوم  دادن  یاریبر   گمان یتوانا باشد، ب  یبزرگ  یھا دهیپد

  شنوا و به  بندگانش  سخنان  به أ و خداوند  ز تواناستین  یعاص  ردنک  مجازات
ماند لذا  ینم  او پنھان بر  شان ناتکو س  اتکز از حریچ  چیو ھ  ناستیب  احوالشان
 گذارد. یاور نمیار و ی یرا ب  مظلومان

﴿ ٰ نَّ  لَِك َ�
َ
َ ٱ بِأ نَّ َما يَدۡ  قُّ �َۡ ٱُهَو  �َّ

َ
نَّ  َ�ِٰطُل لۡ ٱُهَو  ُدونِهِۦ ِمن ُعونَ َوأ

َ
َ ٱَوأ  َعِ�ُّ لۡ ٱُهَو  �َّ

 .]۶۲[الحج:  ﴾٦٢َكبِ�ُ لۡ ٱ
  نید پس  » است  خدا خود حق  هک  است  سبب  بدان«  مظلوم  دادن  یاری » نیا ! یآر«

،  است  حق  دشمنانش  هیعل  ائشیاول  دادن  ، نصرت تاس  حق  یو  ، عبادت است  حق  یو
  و قائم  خود ثابت  ذات  و به  واجب  را وجودشیز  است  و او خود حق  است  حق  یو  وعده
  موجودات  و منشأ تمام او مبدأ  هک  است  آن  یاو مقتض  یگانگیوجود و   و وجوب  است
  هک »پرستند یبجز او م  و آنچه« او باشد  و در بند اراده  ز، در قلمرو قدرتیچ  و ھمه  بوده
  معبودان  نیندارد. ھمچن  یقتیحق و  ثبوت  چیھ  هک » است  باطل«ند یآنھا  از جمله  بتان
 » نیو ا«باشند  ی، خدا نم پرستان باطل پندار  برخالف  هکاند   باطل  یرو  از آن  نیدروغ

بر   : خداوند متعالیعنی » واال و بلند مرتبه  خدا ھموست  هک  است  آن  سبب به«  نصرت
  کند پایگو یم  ستمگران  و از آنچه  و منزه  مقدس  و مشابھان  انیز برتر، از ھمتایچ  ھمه

، از علو و  پس  است  و جالل  و عظمت  یبزرگ  صاحب :یعنی»  ر استیبک«  و مبراست
 دھد. یم  یاریرا   مظلومان  هک  است  یو  عظمت

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ نَزَل ِمَن  �َّ

َ
ٓ ٱأ َما ٓ  ءِ لسَّ  ٱ َ�ُتۡصبِحُ  ءٗ َما

َ
ۚ ُ�ۡ  �ُض ۡ� ةً َ ٱ إِنَّ  َ�َّ لَِطيٌف  �َّ

 .]۶۳[الحج:  ﴾٦٣َخبِ�ٞ 
  سرسبز و خرم  بر اثر آن  نیزم  گاه فرود آورد آن  یآب  خدا از آسمان  هک  یدیا ندیآ«

  گمان یب« بود  و پژمرده  کخش  هک د، بعد از آنیرو یم  آندر   هک  یاھانیبا گ »گردد یم
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دارد و او   احاطه  یو بزرگ کوچکز یچ ھر  به  یو  و فضل  علم  پس » است  فیخداوند لط
  و بر آنچه  بندگانش امور  یدھ  ر و سامانیتدب  به»  است  آگاه«  است  نیب ک یو بار  قیدق
 باشد. یم  شانیا  صالح  به  هک

﴿ ُ َ�ٰ ٱَما ِ�  ۥ�َّ  ٱَوَما ِ�  َ�ٰتِ لسَّ
َ
َ ٱ�نَّ  �ِض� ۡ�  .]۶۴[الحج:  ﴾٦٤ِميدُ �َۡ ٱ َغِ�ُّ لۡ ٱلَُهَو  �َّ

 ، در ک، در مل نشیدر آفر » اوست  از آن  است  نیدر زم  در آسمانھا و آنچه  آنچه«
از ین یب خداوند  گمان یو ب«اند  یو  یو روز  رزق  محتاج  ھمه  پس  و در تصرف  ییفرمانروا

 » داستیحم«محتاجند   یو  به  ھمگان  هک یندارد، درحال  اجیاحت  یزیچ  و به » است
 . است  و حمد و سپاس  شیسزاوار ستا  ی: در ھرحالیعنی

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ ا ِ�  �َّ َر لَُ�م مَّ  ٱَسخَّ

َ
مۡ  ۡحرِ ۡ�َ ٱ ِ�  رِيَ�ۡ  ُفۡلَك لۡ ٱوَ  �ِض ۡ�

َ
 ِسُك َو�ُمۡ  رِهِۦبِأ

ٓ ٱ َما ن َ�َقَع َ�َ  ءَ لسَّ
َ
 ٱأ

َ
َ ٱإِنَّ  نِهِۦٓۚ إِ�َّ �ِإِذۡ  �ِض ۡ� َّ�  ِ  .]۶۵[الحج:  ﴾٦٥رَِّحيمٞ  لََرُءوٞف  �َّاِس ٱب

 ھا، ، رودخانه ، درختان انیاز چھارپا » است  نیرا در زم  خدا آنچه  هک  یدیا ندیآ«
  منافع  یبرا ا رایاش  نیو ا »دیگردان  شما رام  یبرا«  رهی، ھوا، عناصر و غ ، آب ک، خا معادن
ھا را  یشتک  نیھمچن :یعنی »او روانند  فرمان  ا بهیدر در  هکھا را  یشتکو «د آورد یشما پد
  اذن  جز به  هک را از آن  وآسمان«د یگردان  شما رام  یا برایآنھا در در  شناوربودن  درحال
  دهیآفر  یرا بر اوصاف  آسمان  خداوند متعال رایز »رددا یم  فروافتد، نگاه  نیبر زم  خودش

  یباشد، ب یم  آن  نیمع  ھا و مدارات گاهیدر جا  آن  یشانھاکھکو   حفظ اجرام  مستلزم  هک
بخواھد، آنھا   خودش  هک  گاه دھند مگر آن  ر جھتییتغ خود  ا از مداراتیفتند یب  هک  آن
  هکدھد  یم  ھا اجازه سنگ  از شھاب  یبعض  به  هک چنانافتند  یفروم  یو  تیامر و مش  به

  آنان  : بهیعنی » است  میو رح  رئوف  مردم  به  خداوند نسبت  گمان یب« فتندیب  نیبر زم
و مسخر   رام  آنان  یھا را برا دهیپد  نیا  هک، از آنجا  است  ار مھربانیبس و  ار بارأفتیبس

 فتد.ین  نیتا بر زم  داشته  ا نگهر  آسمان  هکآنجا  و از  ساخته

ِيٓ ٱَوُهَو ﴿ حۡ  �َّ
َ
 .]۶۶[الحج:  ﴾٦٦لََكُفورٞ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  ُ�ۡيِيُ�ۡمۗ  ُ�مَّ  يُِميُتُ�مۡ  ُ�مَّ  َياُ�مۡ أ

 شما را  سپس«د یجماد بود  هک بعد از آن »دیبخش  یشما را زندگ  هک آن  و اوست«

  درھنگام »ندک یم  و باز شما را زنده«  تانیعمرھا  دنیرس  انیپا  به  در ھنگام »راندیم یم
  : انسانیعنی » است  ناسپاس  سخت  انسان  گمان یب«  و عقاب  حساب  یبرا  ختنتانیبرانگ

ارند کآشھا  نعمت  نیا  هک آن ، با است  شتنیبر خو  سبحان  یخدا  یھا ر نعمتکمن  سخت
، با  است  باب  نیز از ھمین  بعداز مرگ  ردنک  بر زنده أل  یخدا  ار قدرتکو ان  پنھان  نه
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  تمام  یبشر  أتیھ  به  عدم  تمکاو را از   منان  یخدا  چگونه  هکداند  یم  کین  انسان  هک آن
 د.یرسان  اش یوجود  مالک  داد تا به  پرورش او را رشد و  شید و باز با نعمتھای، آفر آراسته

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ

ۖ  ُهمۡ  َمنَس�ً  َجَعۡلَنا ّلُِ�ّ  ٱ ِ�  يَُ�ٰزُِ�نََّك  فََ�  نَاِسُكوهُ
َ
�ۡ �  إِنََّك  َرّ�َِكۖ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱوَ  ۡمرِ

ۡسَتقِي�ٖ  ُهٗدى لََعَ�ٰ   .]۶۷[الحج:  ﴾٦٧مُّ
،  گذشته  یھا از امت  ینید  ھر اھل  ی: برایعنی » میا قرار داده  یکمنس  یھر امت  یبرا«

  آن ریغ  خود به  ژهیو  عتیاز شر  یامت  چیھ  هک  یا گونه  ، به مینمود  وضع  یخاص  عتیشر
در   انسان  هک  است  ییجا  یمعنا  به  در اصل  عرب  المکدر   کند. منسکن  یتخط  عیاز شرا

دند ینام»  کمناس«را   ومشاعر حج  اعمال  جھت  نیھم  ند بهک یوآمد م تردد و رفت  آن
  یادا  از: محل  است  عبارت  کمنس  پسنند ک یوآمد م در آنھا تردد و رفت  را مردمیز

گر در ید  . وجه است  یقربان  شده  ذبح  واناتیح از  عبارت  کگر: منسید یقول . به طاعت

 1ندک یم  یو قربان  حج  در آن  هک  میقرار داد  یموضع  یھر امت  یاست: برا  نیا  ر آنیتفس
  هک  خود است  به  مخصوص  عتیشر  یدارا  ی: ھر امتیعنی »نندک یم عمل  بدان  آنان  هک«

ھا و معابد  ارتگاهیو ز  نیر معیو شعا  کمناس  یدارا  یند و ھر ملتک یم  عمل  آن  به
  یامت  عتیشر  . مثال تورات ر آنیغ  به  نه  است  مشغول  آن  فقط به  هک  است  یمخصوص

  لیاند، انج برده یسر م به ÷  یسیع  تا بعثت ÷  یموس  بعثت  از زمان  هک  است
اند و  برده یسر م به ص محمد  تا بعثت ÷  یسیع  از بعثت  هک  است  یامت  عتیشر

امر با   نیدر ا  هکد ینبا  پس«باشد  یبرقرار م  امهیالق  ومیتا   هک  است  نیمسلم  عتیشر  قرآن
خود   به  مخصوص  یعتیشر  یدارا  ھر امت  هک  اصل  نی: خود ایعنی »نندک  تو منازعه

و   نیدر د ص خدا  با رسول  گذشته  یامتھا  یایبقا  هک  است  آن  موجب ، است
و  ص خدا  آنھا از رسول  هک  است  آن  ز مستلزمینند و نکن  زهیو ست  نزاع  شانیا  کمناس

  امیتا ق  شانیا  بعثت  از زمان  را اسالمینند زک  اطاعت  حق  نیدر امر د  شانیا  عتیشر
  نی: ایعنی » بخوان  شیپروردگار خو  یسو و به«باشد  یم  آخرالزمان  عتیشر  امتیق

  به  مانیو ا  یتاپرستکیو  أل  یخدا  نید  یسو را به  مردم  ا تمامیگر،  زهیست  گروه

                                           
و   مناسك  در مورد بقایای»  ألربعةا  رکانألا«خود:   در کتاب  ندوی  سید ابوالحسن  عالمه -١

  ، محققان است  گفته  سخن  تفصیل  ، به گذشته  مختلف  ھای امت  و عبادت  زیارت  مخصوص  مواضع
 .نمایند  رجوع  آن  توانند به می
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  هک  یمیو مستق  روشن  راه » یقرار دار  راست  یتو بر راھ  گمان یرا بیز«  فراخوان  یو
 . ستین  در آن  یو انحراف  یجک  چیھ

ُ ٱ َ�ُقلِ  َدلُوكَ �ن َ�ٰ ﴿ عۡ  �َّ
َ
 .]۶۸[الحج:  ﴾٦٨َ�ۡعَملُونَ  بَِما لَمُ أ

  ابرهکم و  جدال  گرفتن  شیجز در پ  یگرید  : اگر راهیعنی »ردندک  و اگر با تو مجادله«
  به بگو: خدا پس«ار شد؛ کآش  برآنان  حجت  هک رفتند بعد از آنینپذ  نیبا تو را در امر د

  نیا  آنان  و به بسپار  سبحان  یخدا  را به  ار آنانک  : پسیعنی » د داناتر استینک یم  آنچه
 بگو:  آنان  ز بهی، بگو و ن د استید و وعیتھد  رندهیدربرگ  هکرا   سخن

ُ ٱ﴿  .]۶۹[الحج:  ﴾٦٩َ�َۡتلُِفونَ  �ِيهِ  �ِيَما ُكنُتمۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ يَۡومَ  بَۡيَنُ�مۡ  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ
  آن گر درید کیبا «فار کو   شما مسلمانان » در مورد آنچه  امتیشما روز ق  انیخدا م«

  باطل از  حق  هک  است  ھنگام  در آن  پس »ندک یم  یداور«  نیاز امر د »دیردک یم  اختالف
 شود. یم  بازشناخته

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  َ�ۡعلَمۡ  �

َ
َ ٱ أ ٓ ٱ ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
ٰ  �ِض� ۡ� ِ ٱ َ�َ  َ�ٰلَِك  إِنَّ  كَِ�ٍٰب�  ِ�  لَِك إِنَّ َ� َّ� 

 .]۷۰[الحج:  ﴾٧٠�َِس�ٞ 

خدا   هک«  یا نموده  نیقیو   یا قطعا دانسته !ص محمد  ی: ایعنی » یا ا ندانستهیآ«

با   شما در مورد آن  هکرا   آنچه  از جمله »داند یم  است  نیو زم  را در آسمان  آنچه
  در آسمان  یتعال  حق  یھا  یدانستن  : تمامیعنی » نھا ھمهیا«د یورز یم  اختالف ھم 
  شده  محفوظ نوشته  در لوح  یتعال  : نزد حقیعنی » است  ثبت  یتابکدر «  نیوزم

در   هک  آنچه  به  یتعال  حق  یعلم  ا احاطه: قطعیعنی » است  بر خدا آسان  نیقطعا ا«  است
 . است  آسان  ی، بر و است  نیو زم  آسمان

او   به  بود پس  د، قلمیآفر أ خداوند  هک  یزیچ  نیاول«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد
  قلم  پس شود.  یم  واقع  هکرا   ھر چه  سی؟ فرمود: بنو سمیبنو  . گفت: چه سیفرمود: بنو
 ». نوشت را  ھمهافتاد و   انیجر  د، بهیآ ید میپد  امتیتا روز ق  هک  در ھرآنچه

ِ ٱ ُدونِ  مِن ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿ ِۡل  َما لَمۡ  �َّ  َوَما ٞمۗ ِعلۡ  بِهِۦ لَُهم لَۡيَس  َوَما َ�ٰٗناُسلۡ  بِهِۦ ُ�َ�ّ
ٰلِِم�َ  خدا   هکنند ک یم  را عبادت  یزیخدا چ  یجا  و به«.]۷۱[الحج:  ﴾٧١نَِّص�ٖ  ِمن لِل�َّ

  یحجت  آنھا به  در پرستش  هکپرستند  یرا م  یبتان :یعنی » است  ردهکن  نازل  بر آن  یحجت
را بر   آنان  هک«پرستند  یم »را  یزیو چ«ستند ین  یکمت  سبحان  یخدا  از جانب  روشن
  آن  بودن زیبر جا  از وجوه  یوجھ  به  هک  یا یعقل  دانش از » ستین  یدانش  چیھ  آن  ثبوت
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  ردهک  نقل  ا از رسولشی أ را از خدا  آن  هک  یا ینقل  ا دانشیند، ک  داللت  پرستش
  یا دھنده  یاری  چیو ھ«پرستند  یرا م  بتان  نیا  شیخو  جھل  محض  به  آنان  هکباشند بل

 ند.ک  دفع  را از آنان أ خداوند  عذاب  هک » ستین  ارانکستم  یبرا

ِ  ِ�  َ�ۡعرُِف  َ�ّيَِ�ٰٖت  َءاَ�ُٰتَنا َعلَۡيِهمۡ  َ�ٰ �َذا ُ�تۡ ﴿ ِينَ ٱ وُُجوه َّ�  ْ ۡ ٱَ�َفُروا ۖ ل يََ�اُدوَن  ُمنَكَر
ِينَ بِٱ ُطونَ �َسۡ  ۗ  مۡ َعلَۡيهِ  لُونَ َ�تۡ  �َّ نَّبِئُُ�م قُۡل  َءاَ�ٰتَِنا

ُ
فَ�

َ
ُ ٱوََعَدَها  �َّارُ ٱ َ�ٰلُِ�مُۚ  ّمِن �َِ�ّٖ  أ َّ� 

ِينَ ٱ َّ�  َ� ْۖ ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َفُروا  .]۷۲[الحج:  ﴾٧٢َمِص�ُ ل
  د حقیعقا بر  هک  است  یاتینات: آیب  اتیآ »شود  خوانده  ما بر آنان  ناتیب  اتیآ  و چون«
شود؛   خوانده  ما برآنان  روشن  اتیآ  نیا  چون ! یدارد. آر  یروشن  داللت  یالھ  امکو اح

  دنیشن  را در ھنگامیز » یدھ یم ص یار را تشخکاند، ان دهیفر ورزک  هک  یسانک  در چھره«
  چھره  هک  ینیب ی، م داستیھو  شانیھا چھره بر  ییرو و ترش  خشم  نشانه،  نقرآ  اتیآ

از   نجا عبارتیدر ا» رکمن: «یقول شوند. به یم و اخمو  شند و عبوسک یم  درھم
را   شود، آنان  خوانده  ما بر آنان  ناتیب  اتیآ  : چونیعنی ، است  یشکو گردن  ییجو یبرتر

  یتوجھ  چیھ  آن  و به  گردانده  یرو  از آن  برانهکد و متشنک یبرم  گردن  هک  ینیب یم
: یعنی »ور شوند خوانند حمله یم  ما را بر آنان  اتیآ  هک  یسانک  به  است کینزد«نند ک ینم
،  دادن  ا دشنامی،  برند؛ با زدن  حمله  و اصحابشان ص خدا  رسول  به  هک  نمانده  یزیچ
و شما را  » نمک  ا آگاھتانیبگو: آ«  قھر است  یمعنا  سطو: به  آنھا. اصل  ردنک  ا بازداشتی

در   نونکا ھم  هک  یزیچ  نیندتر از ایآ  ناخوش  : بهیعنی » نیبدتر از ا  به«  دھم خبر
 ما را بر شما  اتیآ  هک  یسکبر   شدن  نیو خشمگ  یخور ظ و خودید؛ از غیقرار دار  آن

و   ساخته  شما آماده  یرا برا  قھار آن  یخدا  هک » است  دوزخ«ز بدتر یچ  خواند؟ آن یم
 بد  چه  :دوزخیعنی » است  یبد سرانجام  و چه  است  داده  وعده  افرانک  را به  خدا آن«

 د.یوندیپ یم  آن  به  شما سرانجام  هک  است  یگاھیجا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ سۡ فَٱ ُ�َِب َمَثلٞ  �َّاُس ٱ � ِينَ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  َتِمُعوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ ْ لَن َ�ۡ  �َّ  لُُقوا

ْ جۡ ٱ َولَوِ  ُذبَاٗ�ا بَاُب ٱ لُۡبُهمُ �ن �َسۡ  ۥۖ َ�ُ  َتَمُعوا الُِب ٱ َضُعَف  ِمۡنهُۚ  �َۡستَنقُِذوهُ  �َّ  ا ٔٗ َشۡ�  �ُّ  لطَّ
ۡ ٱوَ   .]۷۳[الحج:  ﴾٧٣َمۡطلُوُب ل

آنھا   پرستشگران  یعقلھا  یکو سب  یو خام  بتان  حقارت  درباره  خداوند متعال  سپس
  ییگو »دیفرادھ گوش   بدان  شد پس  زده  یمثل ! مردم  یا«د: یفرما یزند و م یم  یمثل

  معبودان  نیا مثل   قرار دادند پس  یھیشب  میبرا  در امر پرستش  انکد: مشریفرما یم
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 ! انکمشر  یا ، از بتان »دیخوان یم جز خدا  هکرا   یسانک  نهیھرآ«د: یرا بشنو  باطلشان
ذاتا   مگس  هک ستند، با آنیتوانا ن  یمگس  دنیبر آفر  یحت »نندیآفر ینم  یھرگز مگس«

 »نندک  اجتماع  آن  دنیآفر  یھرچند برا«  است  کوچکز یو جسما ن  ارزش یر و بیحق
از  شوند اما  جمع  آن  دنیآفر  یبرا  ھمه  شدگان و پرستش  : ھرچند پرستشگرانیعنی

  توانند آن ید، نمیبربا  از آنان  یزیچ  مگس  و اگر آن«عاجزند   ھم  مگس  کی  یحت  دنیآفر

  عاجزند و از آن  ھم یفیضع  وانیح  نیچن  ردنک  از خلق  ھرگاه  پس »رندیگ  را بازپس
  تاس  ربوده  از آنان  هک  آنچه  گرفتن  در بازپس  فیضع  وانیح  توانند با آن ی، نم گذشته
و   جرم  یدارا  مگس  به  نسبت  هک  ییزھایاز چ  رآنیغ  دنینا از آفریقینند، ک  مقابله

دو  ھر  و مطلوب  طالب«ترند  ، عاجزتر و درمانده شتر استیب  رو و توانیبزرگتر و ن  یاندام
ا ینند، ک یم  را طلب  مگس  نشیآفر  هک نیا  ثیاند، از ح طالب  ھمچون  بتان »ناتوانند
.  است  مگس  ھم  طلبند و مطلوب یم  است  ربوده  از آنان  هکرا   آنچه  گرفتن  بازپس

آنھا، »  طالبان«  هکباشند   ناتوانشان  بتان ،» مطلوب«مراد از   هک  است  محتمل  ھمچنان
 عاجزتراند. آنھا از آنھا  کمشر  پرستشگران  یعنی

َ ٱَما قََدُرواْ ﴿ َ ٱإِنَّ  رِهِۦٓۚ َحقَّ قَدۡ  �َّ  .]۷۴[الحج:  ﴾٧٤لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ  �َّ
  هک : او را چنانیعنی »، قدر نگذاشتند سزاوار قدر اوست  هک خداوند را چنان«
، نشناختند؛ از آنجا  اوست  معرفت  حق  هک ردند و چنانکن  میتعظ  اوست  میتعظ  حق

در «قرار دادند   شیاکشرناتوانند،   ھم  یمگس  ردنک  از دفع  یحت  هکرا   یبتان  هک
  یجمادات  هک  انکمشر  نیدروغ  انیخدا  برخالف » است  غالب  یتوانا  هک  خداست  قتیحق
 . یگریاز ھر امر د  و ناتوان  انیز  سود و از دفع  از رساندن  ناتوان اند

ُ ٱ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  َطِ� يَۡص  �َّ َ ٱإِنَّ  �َّاِس� ٱ َوِمنَ  رُُسٗ�  َمَ�ٰٓ�َِكةِ ل َّ�  ۢ  .]۷۵[الحج:  ﴾٧٥بَِص�ٞ  َسِميُع
 و  لیائکی، م لی، اسراف لیمانند جبرئ »ندیگز یبرم  یرسوالن  فرشتگان  انیخدا از م«
،  یموس ، میمانند ابراھ » مردم  انیاز م«ند یگز یرا برم  یز رسوالنین »و« † لیعزرائ

او را   دهیبرگزرا   یا ، فرشته فرشتگان  میعظ  لیخ  انیاز م  پس † و محمد  یسیع
  ارواح  قبض  یرا برا  ا فرشتهی،  مردم  یسو را به † ایفرستد و باز انب یا میانب  یسو به

فرستد  یم ، آنھاست  یمند بھره  اسباب  هک  ییزھایچ  آوردن  فراھم  یا برای،  مخلوقاتش
  یسک  چه  هکداند  یم و  آنان  به » ناستیب«را   بندگانش  سخنان » خدا شنواست  گمان یب«

 . است  نشیگز  نیا  ستهیشا  از آنان



 ٧١٧  سوره حج

يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ ﴿
َ
ِ ٱ �َ�  َخلَۡفُهمۚۡ  َوَما �  ٱ َجعُ تُرۡ  �َّ

ُ
 .]۷۶[الحج:  ﴾٧٦ُمورُ ۡ�

 أ خداوند :یعنی »داند ی، م است  سرشان  پشت  و آنچه  است  شانیرو  شیپ  آنچه«
  داند لذا آن یم دھند یم  و بشر ـ انجام  از فرشتگان  ـ اعم  فرستادگانش  هکرا   آنچه

نند ک  مأمورند، پنھان  آن  غیتبل  به  هکرا   ییامھایاز پ  یزیستند تا چیقادر ن  فرستادگان
  نیا مراد اینند. ک  غیتبل اند، مأمور نشده  آن  ابالغ  به  هکرا   توانند آنچه ینم  هک چنان

  هکرا   اند و آنچه فرستاده  شیر و شر پیخ  از اعمال  مردم  هکرا   آنچه أ است: خداوند
لذا او بر  »شود یم  دهیخدا بازگردان  سوی بهارھا ک  و ھمه«داند  یاند، م ر افگندهیتأخ  به

 . ط و مسلط استیز محیچ  ھمه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ رۡ ٱَءاَمُنوا ْ �ۡ ٱوَ  �وَ  َكُعوا ْ �ۡ َوٱ َر�َُّ�مۡ  ُبُدوا  لََعلَُّ�مۡ  ۡ�َ ۡ�َ ٱ َعلُوا

 .]۷۷[الحج:  ﴾٧٧ُ�ۡفلُِحوَن۩

را   آن أل  یخدا  هکرا   ی: نمازیعنی »دینک  و سجده  وعکد، ریا آورده  مانیا  هک  یسانک  یا«
 ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثید. در حدیبرپا دار  دهیگردان  شما مشروع  یبرا

  در آنھا سجده  سکھر  پس  است  شده  داده  لتیفض  دو سجده  به  حج  سوره«فرمودند: 
  ستین  سجده  هی، آ هیآ  نیا  هکھا برآنند  یکو مال  احناف  یول». ند، آنھا را نخواندک ینم
  باشد نه ینماز م  سجده  از آن مراد  هک  است  بر آن  لیدل  وعکر  به  سجده  یوستگیرا پیز

  است  فیضع  ثیحد  نیه: اکاند  ز گفتهین  باب نیدر ا  وارده  ثیحد  . آنھا در باره تالوت  سجده
 س  عبک  بن  یرا ابیند زک یرا رد م  ، آن است  شده نقل س  عبک بن یاز اب  هک  یتیو روا

فقط   حج  بود، برشمرد و در سوره  دهیشن ص خدا  ازرسول  هکرا   یتالوت  یھا سجده
  : تمامیعنی »دیرا بپرست  و پروردگارتان«را.   شتر از آنیب  رد نهک رکرا ذ  تالوت  سجده  کی

ر یار خکو «د یآور  یجا ، به است  ردهکشما را بدانھا امر  أ خداوند هکرا   یعبادات  انواع

و   ضیفرا  یادا  آن  اھم  هکد؛ یدھ  انجام  ر استیخ  هکرا   : ھرآنچهیعنی »دیدھ  انجام
رفتار   گرفتن  شی، در پ مردم  به  رساندن  نفع  هک باشد چنان یم  نوافل  دادن  انجام  سپس

رستگار   هکباشد «  رھاستیخ  نیز از بھترین  رحم  صله  تیو رعا  گرانیبا د  کین  اخالق و
 اوامر.  نیا  دادن  انجام  لهیوس  ؛ به امتیدر روز ق  یالھ  یورضا  رحمت  به »دیشو

ْ َوَ�ٰ ﴿ ِ ٱ ِ�  ِهُدوا  ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َوَما َجَعَل َعلَيۡ  َتبَٮُٰ�مۡ جۡ ٱُهَو  ۦۚ َحقَّ ِجَهادِهِ  �َّ
�ِيُ�مۡ  ّمِلَّةَ  َحَرٖج� 

َ
ٮُٰ�مُ  ُهوَ  إِبَۡ�ٰهِيمَۚ  أ ۡ ٱ َسمَّ  لرَُّسوُل ٱ ِ�َُكونَ  َذاِ� َ�ٰ وَ  ُل ِمن َ�بۡ  ُمۡسلِِم�َ ل
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ْ  ُ�مۡ َشِهيًدا َعلَيۡ  ٓ  َوتَُ�ونُوا ْ  �َّاِس� ٱَ�َ  ءَ ُشَهَدا �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱفَأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱَوَءاتُوا ْ �ۡ ٱوَ  ةَ لزَّ  َتِصُموا

 ِ ِ ٱب ۡ ٱ فَنِۡعمَ  لَٮُٰ�ۡمۖ ُهَو َموۡ  �َّ  »دینکخدا جھاد   و در راه«.]۷۸[الحج:  ﴾٧٨�َِّص�ُ ٱ مَ َونِعۡ  َمۡوَ�ٰ ل
،  دشمن  هیعل  رو در مبارزهینو   توان  بردن ارک از: به  است  عبارت أ خدا  جھاد در راه

  یزیھر چ  جا آوردن به  یلکطور  و به  نیاز بالد مسلم  ردنشانک  فار و دفعکبا   دنیجنگ
است:   نوع  . جھاد بر سه است  ردهک ینھ  ا از آنیامر   را بدان  مؤمنان  خداوند متعال  هک

 أ خدا  در راه ! ی. آر نفس و جھاد با  طانیش فار، جھاد باکار مانند کآش  جھاد با دشمن
د و در ینکجھاد  أ خدا  یبرا  : خالصانهیعنی » اوست جھاد  حق  هک چنان«د؛ ینکجھاد 

  چیھ  از مالمت  یامر و  ید و در اجرایزیار برخکیپ  به  و جانتان  ، زبان او با مال  راه
 ! مسلمانان  یا »شما را  هک  اوست«جھاد   حق  ھمان  است  نیا  هکد ینترس  یمالمتگر

و   یدشوار  چی: ھیعنی »بر شما قرار نداد  یحرج  چیھ  نیو در د«خود   نید  یبرا »دیبرگز«
  برنامه  عنوان  بهشما   یرا برا  یو آسان  سھل  عتیبرشما قرار نداد و شر  یا یسخت
  ، چھار زن سهدو،   گرفتن  زنان  احکشما در امر ن  ید... مثال برایگردان مشروع  تانیزندگ
در سفر   هکداد   شما رخصت  یداد، برا  رخصت  نیمی  کمل  را به  یشتریب  زنان  یو حت

 ، فار استکبا   دنیجنگ  ا در حالیمار یب  یسکد و اگر یرا بخور  و روزه  وتاهک نماز را
 ! ی.آر ستین  آن  یادا  قادر به  یگرید  ند اگر بر وجهکبرگزار   اشاره  تواند نماز را به یم

  و تنگ  و دشوار، بر شما سخت  نیسنگ  فیالکت  شما به  ردنکن  لفکبا م أ خداوند
را   و ارش  تیود  فارهک  هک  در آنچه  دادن  فارهکو استغفار و   در توبه  و با گشودن  نگرفت

  به  فقه  تبکدر   هک  شرع  یھا ھا از رخصت نیر ایز با غیو ن  دهیگردان  در آنھا مشروع
 ص  رمکا  رسول  هک چنان قرار داد.  از گناه  یخروج  شما راه  ی، برا است  آمده  لیتفص

  آسان  یگرا حق  نید  به  : منۀالسمح  ۀبالحنفی  بعثت«اند:  فرموده  فیشر  ثیدر حد

 ». ام شده  ختهیبرانگ
 و  یمانند فراخ  را به  نتانی: دیعنی.  است  بوده  نیز چنین » میابراھ  پدرتان  نییآ«

  گفته  ر آنیدر تفس  . اما زجاج میدیگردان  عی، بر شما وس÷  میابراھ  پدرتان  نییآ  وسعت
 پدر  یرو  از آن ÷  میابراھ». دینک  یرویپ ÷  میابراھ  پدرتان  نییاز آ«است: 

  سبب  هک  نیا  ثیاز ح  شانیو ا  است ص  یاو جد محمد مصطف  هکشد   دهینام  نیمسلم
از ÷  میا ابراھیباشند.  یم  امتشان  یبرا  یھستند، مانند پدر  شیخو  امت  یابد  اتیح
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از   اعراب  تیثرکا  هک  جھت  شد بدان  دهینام  مسلمانان  یپدر ھمگ  بیتغل  باب
 » گذاشت  نام  مسلمان  نیاز ا  شیشما را پ« أ : خداوندیعنی »او«اند.  یو  نسل

از   شیشما را پ  هکبود  ÷  میاست: ابراھ  نیمراد ا  یقول به.  نیشیپ  یتابھاکدر

ۡسلَِمٗة لََّك ﴿ ش:یخو  یدعا  نید؛ با اینام  مسلمان نیا ٗة مُّ مَّ
ُ
 .]۱۲۸[البقرة:  ﴾َومِن ُذّرِ�َّتَِنآ أ

  قرآن : دریعنی» زین  نیو در ا«. »تو مسلمان باشند  یبرا  که  قرار ده  یامت زیما ن  و از نسل«
  ورساندن  غیبا تبل »باشد  امبر بر شما گواهیپ  نیتا ا«د یا شده  دهینام  ز، شما مسلمانین

  آنان  را به  یالھ  یھا امیپ  شان امبرانیپ  هک  نیبر ا »دیباش  گواه  و شما بر مردم«  قرآن
 أ خداوند  عتیشر  هک  ییھا بر امت  امتیاست: تا شما در روز ق  نیا مراد ایاند.  رسانده

  نیا  صیتخص »دیبدھ را  اتکد و زینماز را برپا دار  پس«د یباش  د، گواهیا آنھا رسانده  را به
 »دیزن  خدا چنگ  و به«  آنھاست اریبس  لتیو فض  خاطر شرف ، به یادآوری  به  ضهیدو فر

  او در تمام  د و بهیدار  و ھراس  میب  ازآن  هک  د از ھر چهیقرار دھ  شیخو  : او را پناهیعنی
  چه«  امور شماست  یار و متولک: او مددیعنی » شماست  یاو موال«د ینکامور خود التجا 

امور شما و   یارسازکو   تی: او در والیعنی » است  یا دھنده  یاریوکین  و چه  ییوموالکین
و   جالل  صفات  در تمام  هک ندارد چنان  یھمانند  چی، ھ دشمنانتان بر  دادنتان  نصرت
 . ھمتاست یمانند و ب یب خود،  جمال
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 . است  هی) آ۱۱۸(  یو دارا  است  کیم
 :یتعال  حق  فرموده  نیرا با ایشد ز  دهینام»  مؤمنون«  هکمبار  سوره  نیا ه:یتسم  وجه 

ۡفلََح ﴿
َ
  ز بهین  بعد از آن  اتیو آ  است  آغاز شده ]۱[المؤمنون:  ﴾١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱقَۡد أ

  از به  عبارت  هکـ   در آخرت  شانیا  میعظ  و پاداش  مؤمنان  گانه ھفت  اوصاف  انیب
 پردازد. یـ م  است  نیبر  فردوس  بردن  ارث

  تیروا س  الخطاب  بن از عمر  مکو حا  ی، نسائ یاحمد، ترمذ سوره:  نیا  لتیفض
  یا زمزمه  شانیا  چھره کینزد ص خدا  بر رسول  یوح  نزول  فرمود: ھنگام  هکاند  ردهک

بود و ما   نزول  حال در  شانیبر ا  یوح  یشد. روز یم  دهیشن  زنبور عسل  یمانند صدا
،  ردهک  بلهق  به  یرو  شانیا  شد سپس  تمام  شانیبر ا  یوح  تا نزول  میردک  درنگ  یساعت

�رمنا وأ تنقصنا، وال زدنا  ا�« ردند:کدعا   نیبرداشتند و چن  آسمان  خود را به  دستان
بر ما  بارالھا!« .»وأرضنا عنا  وارض تؤثر علينا، عطنا وال حترمنا، وآثرنا والأوال تهنا، و

، ما را  نگردان  ما را محروم و  ما بده  ، به نکن  بدار وخوارمان  مان ی، گرام نکن  مکو از ما   یفزایب

فرمودند:   . سپس» نک  یو ما را راض  باش  یو از ما راض  مده  حیترج را بر ما  گرانیو د  نیبرگز
  بھشت  آنھا را برپا دارد، بهھرکس   هکشد   نازل  هیآ  ده  بر من  نونکا  نیھم  قیتحق  به«

ۡفلََح ﴿ردند: ک  قرائت  گاه شود آن یم  داخل
َ
 ».نمودند  را تمام  هیآ  تا ده ﴾١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱقَۡد أ

ۡفلَحَ  قَدۡ ﴿
َ
ۡ ٱ أ  .]۱[المؤمنون:  ﴾١ُمۡؤِمُنونَ ل

  گردآورنده  هک  یمؤمنان  هکبل  آنان  ھمه  نه  یول »رستگار شدند  مؤمنان  هک  یراست  به«
 راند:یز  صفات

ِينَ ٱ﴿  .]۲[المؤمنون:  ﴾٢َ�ِٰشُعونَ  َصَ�تِهِمۡ  ِ�  ُهمۡ  �َّ
 و  ینک، خودش قلب  ، ترس یخشوع: فروتن »خاشعند  در نمازشان  هک  یسانک«
  یایاش  به  ردنکن  ، التفات از: آرامش  است  در نماز، عبارت  : خشوعیقول . به است  ینرمدل
  است: رسول  آمده  فیشر  ثیخود. در حد  با اعضا و لباس  ردنکن  یاز نماز و باز  خارج

لو «فرمودند:  رد،ک یم  یخود باز  شیر نماز با  درحال  هکدند یرا د  یمرد ص خدا
  یبود، قطعا اندامھا  وفروتن  خاشع )آقا(  نیا  جوارحه: اگر قلب  ھذا، لخشعت  قلب  خشع
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دا یپ  خشوع  یسک  ینماز فقط برا در  پس». ردک یخود را حفظ م  ونکو س  ز آرامشیاو ن
  نیحاضر باشد و در ا  شیاین  خلوتگاه  به  یاندرون  یھا از ھمھمه  فارغ  دلش  هکشود  یم

در   هک افزا خواھدبود. چنان  و روح  بخش  ار راحتیبس  شینماز برا  هک  است  ھنگام
در   من  روان  آرامش«... فرمودند:  ص خدا رسول  هک  است  آمده  یگرید  فیشر  ثیحد

 ». است  شده  نماز قرار داده
 فرمود:  هک  است  ردهک  تیروا س  رهیاز ابوھر  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  مکاح

ردند ک یم  معطوف  آسمان  یسو را به  شان نماز، نگاه  در ھنگام ص خدا  رسول
 انداختند. را فرو  شد، سرشان  نازل  هیآ  نیا  چون  پس

ِينَ ٱوَ ﴿  .]۳[المؤمنون:  ﴾٣رُِضونَ ُمعۡ  وِ للَّغۡ ٱ َعنِ  ُهمۡ  �َّ
ز یپرھ از:  است  از لغو، عبارت  مؤمنان  یگردان یرو »گردانند یاز لغو رو  هک  و آنان«

و ھر   تیمعص ، اوهی،  یھودگی، لھو، ب . لغو: ھر باطل آن  به  توجه  و عدم  از آن  ردنشانک
 شود. یم  یمعاص  و ھمه  کشر  : لغو، شاملیقول . به است  یردار ناپسندکگفتار و 

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ  ُهمۡ  �َّ َكٰوة  .]۴[المؤمنون:  ﴾٤َ�ٰعِلُونَ  لِلزَّ
  فرض  نجا، صدقاتیدر ا  اتک. مراد از ز طور مداوم  به »پردازند یرا م  اتکز  هک  و آنان«

با «د: یگو یم ریثک گردد. ابن  مسلمانان  به  یرسان نفع  سبب  هک  است  یو ھر عمل  و نفل
بنا بر ».  است  اموال  اتکز ، مراد از آن  هکثر علما برآنند کاما ا  است  یکم  مهیرک  هیآ  هک آن
  تیظاھرا از روا  یشد ول  فرض  نهیدر مد  یھجر  دوم  در سال  اتک، ز حیصح  اتیروا
  یھا ر و نصابیبود اما مقاد  شده  فرض  هکدر م  اتکز  اصل  هکد یآ یبر م  نیر چنیثک ابن
 شد.  فرض  نهیدر مد  آن

ِينَ ٱوَ ﴿  .]۵[المؤمنون:  ﴾٥َ�ٰفُِظونَ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ
  اطالق ھر دو  مرد و زن  یجنس  فرج: بر آلت »دارند یم  خود را نگاه  فروج  هک  و آنان«

خود را از   یھا شرمگاه ، و عفت  یدامنکپا  به  شدن  با آراسته  هک  ی: مؤمنانیعنیشود.  یم
 شدند. ز رستگاریدارند ن یم  ، نگاه ستین  حالل  شان برای  هک  ھرآنچه

﴿ ٰٓ ۡزَ�ِٰجِهمۡ  إِ�َّ َ�َ
َ
وۡ  أ

َ
يَۡ�ُٰنُهمۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 .]۶[المؤمنون:  ﴾٦َملُومِ�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  �

  حرام خود در  یجنس  شھوت  بردن ارک در به  : انسانیعنی » شیخو  مگر بر ھمسران«
جز در مورد  خود را  یجنس  شھوت  هکمأمورند   لذا مؤمنان  گرد استیو پ  وھشکمورد ن

ا بر ی«دارند   نگه ـ  ستین  یسرزنش  چیبا آنھا ھ  شان یران در شھوت  هکـ   شان ھمسران
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  یزانینکاز   شیخو  شرمگاه  نگھداشت  : مأمور بهیعنی » است  شان نیمی  کمل  هک  آنچه
  بر آنان  صورت  نیا در  پس«اند  شده  آنان  دست  کمل،  خالص  کمل  به  هکستند ین

  یلذا برا  زانشانینکو   از ھمسران  شیخو  شرمگاه  داشت نگه  در عدم » ستین  یوھشکن
  یمانع  باره  نیدر ا  هک ی، مادام است  ز حاللین  شان زانینکاز   یجنس  یریگ بھره  مؤمنان

ـ مثال ـ خواھر   کزینک  آن  هک نیا  لی؛ از قبباشد  وجود نداشته  شان یفرارو  یشرع
بپردازند،   حرام  یران  شھوت  به ند ویدرآ  محدوده  نیر ایباشد. اما اگر در غ  شان یرضاع

 د:یفرما یم  هک رند چنانیگ یقرار م  و مجازات  وھشکمورد ن

ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱَ�َمِن ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلَِك  ءَ َوَرا
ُ
 .]۷[المؤمنون:  ﴾٧َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  فَأ

از   آنان« را  شیخو  زانینکو   ھمسران  ی: سوایعنی »ندک  طلب  نیا  یسوا  هکھر  پس«

لذا   ستین  حالل  شان برای  هک  آنچه  یسو ارند بهک: تجاوزیعنی »حد درگذرندگانند
 ارند.ک ستمگر و گنه

 (جلق)  استمنا با دست  می، بر تحر هیآ  نیا  جمھور فقھا با استناد به
 اند. ردهک  استدالل

ِينَ ٱوَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِِهمۡ  ُهمۡ  �َّ
َ
 .]۸[المؤمنون:  ﴾٨َ�ُٰعونَ  وََ�ۡهِدهِمۡ  ِ�

 »را و عھد خود«شوند؛   قرار داده  نیام  بر آن  چون »خود را  یھا امانت  هک  و آنان«
  منیا  آن بر  انسان  هک  است  یزیامانت: چ »نندک یم  تیرعا«ببندند؛   یمانیعھد و پ  چون

و   حجت  چیھ أ خداوند  بودن  شود و جز گواه  دهیگردان  نیام  آن و بر  شده  ساخته
  شود، مؤتمن یم  گذاشته  یا عهیود  ینزد و  هک  یسک  نباشد پس  بر آن  یگرید  اثبات

د، یندار  بر آن  یوحجت  کمدر  هکد یدھ یم  یوام  یو  به  هک  یسک،  دار) است (امانت
  امور جامعه  یایاند، اول مؤتمن  فلشانکت  تحت  انکودک  درباره  ی، پدر و ول است  مؤتمن
  شیخو  و طھارت  در نماز و روزه  اند و مؤمن مؤتمن  شیخو  یایرعا  در حق  یاسالم

  بندگانش  ا بهی  سبحان  یخدا  به  آن در مورد  هک  است  یزی. اما عھد: چ است  مؤتمن
 . یدار نگه  یعنیت: یشود. رعا یم  تعھد داده

ِينَ ٱوَ ﴿ ٰ  ُهمۡ  �َّ  .]۹[المؤمنون:  ﴾٩ُ�َافُِظونَ  َصلََ�ٰتِِهمۡ  َ�َ
 در  طور مداوم  آنھا به  با برپاداشتن »نندک یم  محافظت  شانیبر نمازھا  هک  و آنان«

و   وتمام  تام  آنھا بر وجه  و قرائت  و سجده  وعکر  جا آوردن آنھا و به  مخصوص  اوقات
 آنھا.  ار مشروعهکاذ  خواندن
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 ص خدا  فرمود: از رسول  هک  است  آمده س مسعود ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
نماز « ؟ فرمودند: محبوبتر است أ خداوندنزد   عمل  دامک !للها ا رسولیردم: ک  سؤال

  گفتم: بعد از آن ». نیبا والد  یکین«؟ فرمودند:  عمل  دامک  گفتم: سپس».  آن  در وقت
  نیر اکذ  خداوند متعال  جھت  نیاز ا». أ خدا  جھاد در راه«؟ فرمودند:  عمل  دامک

  هک  است  آمده  فیشر  ثیدرحد  نیبرد. ھمچن  انیپا  به  را با نماز آغاز و با نماز ھم  صفات
  د در تحتیتوان یرا نم  یداریپا  ثواب د و ھرگزیورز  یداریپا«فرمودند:  ص خدا  رسول

  و بر نماز مواظبت  شما نماز است  اعمال  نیبھتر  هکد ید و بدانیحصر و شمار درآور
 ». یمؤمن  ند جز شخصک ینم

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
 .]۱۰[المؤمنون:  ﴾١٠َ�ٰرِثُونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ

و   ستگانیشا :یعنی » شانند وارثانیا«  فوق  اوصاف  : گردآورندگانیعنی » گروه  نیا«
 ؟: یزیچ  بر چه راثیبر باشند، م راثیم  هک نیا  به  حقان یذ

ِينَ ٱ﴿ ونَ  �ِيَها ُهمۡ  فِۡرَدۡوَس لۡ ٱيَرِثُوَن  �َّ  .]۱۱[المؤمنون:  ﴾١١َ�ِٰ�ُ
  نیبلندتر  شوند. فردوس یم  آن  : مستحقیعنی »برند یم  ارث را به  فردوس  هک  آنان«

فار ک  منازل  شانیا است:  نیا  یمعن  یقول دارد. بهقرار   آن  انهیدر م  هک  است  بھشت  انکم
  یبرا  سبحان  ید ـ خدایآ یبرم  ثیاز احاد  هک را ـ چنانیبرند ز یم  راثیم  به  را در بھشت

و  »اند  در آنجا جاودانه  آنان«  است  دهیآفر  در دوزخ  یو منزل  در بھشت  یمنزل  یھر انسان
 رند.یم یم  در آن  و نه شوند یم  اخراج  از آن  ماندگار، نه  شهیھم

  است  آمده ص خدا  از رسول  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

 ومنه  ةوسط اجلنأو  ةاجلن  يلعأ  نهفإ  الفردوس  فاسألوه  ةاجلن  اهللا  اذا سأتلم«فرمودند:   هک
د، یکرد یم  را درخواست  از خدا بھشت  چون« .»الرمحن  عرش  وفوقه  ةنهار اجلنأتفجر  

  انھار بھشت  ، ھمه است  آن  انهیو م  بھشت  یجا  نیبلندتر  را فردوسید زیرا از او بخواھ  فردوس
 ».قراردارد  بر فراز آن  رحمان  شود و عرش یم  یجار  از فردوس

ر شد. از کذ  هیآ  در ده  هک  و مفلح  وارسته  مؤمنان  بود اوصاف  نیا
  اخالق« بود؟ فرمود:  چگونه ص خدا  رسول  دند: اخالقیپرس ل نیالمؤمن  ام  عائشه

فۡلََح ﴿رد: ک  تالوت  گاه آن» بود  قرآن ص خدا  رسول
َ
تا  ]۱[المؤمنون:  ﴾١لُۡمۡؤمِنُونَ ٱقَۡد أ
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ِينَ ٱوَ ﴿ به دیرس ٰ َصلََ�ٰتِهِۡم ُ�َافُِظونَ  �َّ   رسول  فرمود: اخالق  ، سپس ]۹[المؤمنون:  ﴾٩ُهۡم َ�َ
 بود.  نیچن نیا ص خدا

 .]۱۲[المؤمنون:  ﴾١٢ِط�ٖ  ّمِن لَةٖ ِمن ُسَ�ٰ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ َخلَۡقَنا َولََقدۡ ﴿
  آدم  هک  است  یگل  ھمان  آن  اصل » میدیآفر  از گل  یا را از سالله  انسان  نهیو ھرآ«

  از گل را  آدم«د: یگو یم  هیآ  یدر معن  از قتاده  نقل  ر بهیثک شد. ابن  دهیآفر  ابوالبشر از آن
از   عبارت  آن و  است  . سالله: از سل تر استکینزد  اقیس  به  یمعن  نیو ا».  میآورد  رونیب
  یا را از نطفه  انسان است:  نیا  یمعن  حاصل  . پس  است  یزیاز چ  یزیچ  آوردن  رونیب
فرزند   ز بهیو ن  لیفرزند سل و  تاس  سالله  نطفه  . پس میدیآفر  از گل  شده  آورده  رونیب

 شود. یم  اطالق  سالله  ھم

ِك�ٖ  قََرارٖ  ِ�  ُ�ۡطَفةٗ  َ�ٰهُ ُ�مَّ َجَعلۡ ﴿  .]۱۳[المؤمنون:  ﴾١٣مَّ
در   یا نطفه« اند آدم  یبن  ھمان  هک  یو  اعتبار افراد و نسل  را، به  : آدمیعنی »باز او را«

 . است  ھمانا رحم  هک » میاستوار قرار داد  یقرارگاھ

ۡ ٱ فََخلَۡقنَا َغةٗ ُمۡض  َعلََقةَ لۡ ٱ فََخلَۡقَنا َعلََقةٗ  َفةَ �ُّطۡ ٱ نَاُ�مَّ َخلَقۡ ﴿  فََكَسۡونَا ٗماِعَ�ٰ  َغةَ ُمۡض ل
َ�ٰهُ  ُ�مَّ  ٗما�َۡ  عَِ�ٰمَ لۡ ٱ

ۡ
�َشأ

َ
ۚ  َخۡلًقا أ ُ ٱ َ�َتَباَركَ  َءاَخَر حۡ  �َّ

َ
 .]۱۴[المؤمنون:  ﴾١٤َ�ٰلِقِ�َ لۡ ٱ َسنُ أ

  بسته  خون  د را بهیسف  : نطفهیعنی » میدرآورد  علقه  صورت  را به  نطفه  آن  گاه آن«
  صورت  را به  بسته  خون  آن  پس«  میردک  متحول  یلکش  لیمستط  سرخرنگ

بعد   هک،  و صورت  أتیو ھ  لکش  بدون  یا پاره گوشت  صورت  : بهیعنی » میدیگردان  مضغه
و   أتیھ  یدارا  یا پاره گوشت  ، به أتیو ھ  لکش یب  پاره  گوشت  ، آن یدر تطور بعد  از آن

  یطرز  به  هک » میساخت چند  ییھا را استخوان  پاره  گوشت  آن  پس«شود  یم  لیتبد  صورت
  یاستوار برا  یاند تا ستون شده وصل  ھم  به  یمخصوص  الکاش  و به  و با صالبت  مکمح

  ـ به  ی: بر ھر استخوانیعنی » میدیپوشان  یھا را با گوشت استخوان  بعد آن«باشند   بدن
  او را به  میدیآفر  گاه آن«  میدیانیرو  یـ گوشت  است  و درخور آن  مناسب  هک  یمقدار  ھمان

  میدیدم  نبود ـ روح  شیب  یجماد  هک ـ بعد از آن  نیدرجن  گاه : آنیعنی» گرید  ینشیآفر
گر استعدادھا یو د  کو ادرا  یینایو ب  ییو شنوا  کتحر  یدارا گر شد،ید  ینشیپس او آفر
  یایدن  به  رحم  ، او را از درون یدر و  شده  دهیآفر  یروھاین  ساختن  املکبا   و سرانجام

 » است  نندگانیآفر  نیوترکین  هک  است  یخداوند  بزرگ  پس«  میآورد  رونیب  از آن  خارج
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 و  نیبھتر  هک  و ثنا است  و سپاس  میسزاوار تعظ  یرو  از آن  سبحان  یخدا :یعنی
 باشد. یم  نشگرانیو آفر  صنعتگران  نیارترکاستوار

ز یدر چھار چ  با پروردگارم«فرمود:   هک  است شده  تیروا س از عمر

َولََقۡد َخلَۡقنَا ﴿ شد:  نازل  چون  هکبود   نیز ایچھار چ  از آن  یکی...  نمودم  موافقت
�َ�ٰنَ ٱ ُ ٱَ�َتَباَرَك ﴿ گفتم:  من ]۱۲[المؤمنون:  ﴾١٢ِمن ُسَ�ٰلَةٖ ّمِن ِط�ٖ  ۡ�ِ ۡحَسُن  �َّ

َ
أ

 .»شد  نازل  بودم  گفته  که  گونه ھمان  پس«. ]۱۴[المؤمنون:  ﴾ۡلَ�ٰلِقِ�َ ٱ

 .]۱۵[المؤمنون:  ﴾١٥لََمّيُِتونَ  َ�ٰلَِك  دَ ُ�مَّ إِنَُّ�م َ�عۡ ﴿
 سر و به  مراحل  نیا  ی: بعد از طیعنی» دیریم یقطعا م  نیشما بعد از ا  سپس«

 د.یرھنورد  مرگ  یسو به  ناخواه ، خواه تانیھا اجل  دنیرس

 .]۱۶[المؤمنون:  ﴾١٦َعُثونَ ُ�بۡ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ يَۡومَ  ُ�مَّ إِنَُّ�مۡ ﴿
  یمحشر؛ برا  یسو به  تانیاز قبرھا »دیشو یم  ختهیبرانگ  امتیا روز قشما قطع  سپس«

 و جزا.  حساب

 .]۱۷[المؤمنون:  ﴾١٧فِلِ�َ َ�ٰ  ۡلقِ �َۡ ٱ َعنِ  ُكنَّا َوَما َطَرآ�ِقَ  َسۡبعَ  فَۡوقَُ�مۡ  َخلَۡقَنا َولََقدۡ ﴿
  طرائق: عبارتند از طبقات » میدیآفر  یآسمان  راه  ما بر فراز شما ھفت  یراست  و به«

  غافل  نشیو ما ھرگز از آفر«اند  شده  دهیوبک  یگرید  یباالبر   یکی  هیال به هیال  هکآسمانھا 
  عرصه  ز ازتمامیآنھا و ن  داشتن  و نگاه  آسمان  طبقه  ھفت  نیار اک: ما از یعنی » میا نبوده

  نشیآفر  هکبل  مینک خود رھا  حال  به  گونه نیرا ھم  آن  هک  میا نبوده  غافل  شیخو  نشیآفر
برند حفظ  یسر م به  نیدر زم  هکرا   یسانکز یو ن  مینک یحفظ م  اختاللو   را از زوال

  آنان  نیا زمیرساند،   شان تکھال  ند و بهکسقوط   بر سرشان  آسمان  هک نیاز ا  مینک یم
 فگند.یخود ب  یرونیب  یگر و فضاید  راتک  را به

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ ٱ ِمنَ  اَوأ َما ٓ  ءِ لسَّ ۢ َما ٰهُ  بَِقَدرٖ  َء ۡسَك�َّ

َ
 ٱ ِ�  فَأ

َ
ٰ  �ِض� ۡ�  بِهِۦ ذََهابِۢ  �نَّا َ�َ

 .]۱۸[المؤمنون:  ﴾١٨ِدُرونَ لََ�ٰ 
  موجودات و  نیزم  اتیح  هکرا،   باران  : آبیعنی » میرا فرودآورد  یآب  و از آسمان«
  را به  آب  نی: ایعنی » اندازه به«  است  آب  نیا  به  برند، وابسته یسر م به  در آن  هک  یا زنده

شتزارھا ک  هک  یمقدار  ھمان  ؛ به میآورد فرود  است  نیما مقدر و مع  از جانب  هک  یزانیم
  برآورده  بدان  هیح  از موجوداتینند و نکو رشد  افتهی  و سامان  قوام  آن  به  و درختان
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  تباه  ھمه  رانشتزارھا و جانداک،  شود، درختان شتریخود ب  از اندازه  را اگر آبیشود ز
را   هیح  و موجودات  شتزارھا، محصوالتکاز یشود، ن مترک  ھم  شوند و اگر از اندازه یم

 ند.ک ینم  بسنده
  آب  از بهیآنھا ن  شتک  هک  ییھا نیزم  یسو به أل  یخدا  یحت«د: یگو یر میثک ابن

گر و از ید ندارد، از بالداد را یز  یھا باران  تحمل  آنھا قدرت  نیدارد اما خود زم  یاریبس
  عتیو طب  داشته شنزار  ینیزم  هکمصر   نیفرستد، مانند سرزم یم  دور آب  ینھایسرزم

  دور، آب  یھا فاصله از  خداوند متعال  هک  مینیب یم  ار را ندارد پسیبس  باران  تحمل  آن
  نیاز سرزم  آب  نیبا ا  ھمراه  یموسم  یھا باران  فرستد و در فصل یم  آن  یسو را به  لین

  رابیرا س  نیزم  آب  هکفرستد،  یم مصر  نیسرزم  را به  و آن  ندهکرا بر  یسرخ  گل  حبشه
  را جھت  یمناسب  یکخا  پوشش  شده  نینش  ته  نیبر بستر زم  ھم  سرخ  گل  ند و آنک یم

 ».گرداند یم  ، آماده یشاورزک  یبرا  نیزم  ساختن  آماده
در  تا  میدیمستقر گردان  نیرا در زم  باران  : آبیعنی » میداد  یجا  نیدر زم را  و آن«
ھا و  رھا، قناتیآبگ ، ینیرزمیز  یھا، آبھا چشمه  آب  رند، ھمچونیگ  بھره  از آن  ازشانین  وقت

: یعنی » مییتوانا  آن  بر بردن ما  نهیو ھرآ«بارانند   آب  یبرا  یاضیف  یھا نهیگنج  هکمانند آنھا 
  قیا از طری؛  مییز تواناین  آن  بردن  نیب از ، بر میتوانا بود  آب  نیا  آوردن بر فرود  هک چنان

ا با یباشد،   نکر ممیبشر غ  یبرا  آن  استخراج  هک  نیاز زم  ییھا هیدر ال  آن  فروبردن
 گر.ید  از وجوه  یوجھ  ا بهی،  یگرید عنصر  به  عنصر آب  ساختن  دگرگون
 فرود  نیاول  به  مهیرک  هیند: آیگو یم  عتیطب  یاز علما  یبرخ  هک  ر استکذ  قابل

  رهک  کی  لکش خود را از  یاملکر تیس  نیزم  هک  گاه دارد آن  اشاره  از آسمان  آب  آوردن
  علم  . البته وجودنداشت  آن  یبر رو  یرد و آبک یم  یسرد ط  رهک  کی  به  نیآتش

  هک  میابی یدر م  آن  مطالعه و با  است  دهیرس  یجینتا  به  عرصه  نید در ایجد  یدرولوژیھ
 شود. یم  مشاھده  یآور شگفت  توافق ، باب  نیدر ا  یقرآن  اتیبا آ  علم  نیا  یھا داده  انیم

﴿ 
ۡ
�َش�

َ
ٰ  بِهِۦ لَُ�م نَافَأ ِيلٖ  ّمِن تٖ َج�َّ ۡعَ�ٰبٖ  �َّ

َ
ٞ  فََ�ٰكِهُ  �ِيَها لَُّ�مۡ  َوأ  َوِمۡنَها َكثَِ�ة

ُ�لُونَ 
ۡ
 .]۱۹[المؤمنون:  ﴾١٩تَأ

  یعنی جنات: » مید آوردیخرما و انگور پد  از درختان  ییھا شما باغ  ی، برا آب  با آن  پس«
  ر آنیز در  هکرا   ، آنچه است  برگ و  شاخ و پر  یقو  بس از  هک  انبوه  یبا درختان  ییھا باغ

باغستانھا   : در آنیعنی »شما در آنھا  یبرا«ند ک یمستور مپوشاند و  یقرار دارد، م
و   وخرم  آنھا تر و تازه  لهیوس  و به  گرفته  از آنھا بھره  هک » ار استیبس  یھا وهیم«
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انار و   چون نند،ک یم  آنھا را تناول  مردم  هک  است  ییھا وهیه: مکاود. فیشو یم  سرخوش
  فقط از باب  هکبل  خورششان  نان  و نه  است  شانیغذا  نه  هک،  و مانند آن  بیر و سیانج

مند  د آنھا بھرهیمف  و خواص  یاز مواد معدن  نند و بدنشانک یم  آنھا را تناول  تلذذ و ترفه
ز یو غذا ن  قوت  عنوان به ھا وهیم  نیاز ا  ی: از بعضیعنی »دیخور یو از آنھا م«شود  یم

 د.ینک یم  استفاده

هۡ بِٱ تَ�ُبُت  َسۡينَآءَ  ُطورِ  ِمن َ�ُۡرجُ  وََشَجَرةٗ ﴿  .]۲۰[المؤمنون:  ﴾٢٠لِّ�ِ�ِ�َ  غٖ َوِصبۡ  نِ �ُّ
  تونیز  مراد، درخت »دیآ یم  رونینا بیاز طور س  هکرا   یدرخت«شما   یبرا » میدیو آفر«
د یرو یم  یوجھ به«  است  درختان  نیتر تکو پر بر  نیبارتر ، منفعت نیتر بخشنده  هک  است

  است  تونیز  روغن  یدارا  هکد یرو یم  یدرحال  آن  وهی: میعنی »دیآ یبرم  روغن  از آن  هک
  است  یخورش  خود نان ، تونیز  روغن  : آنیعنی » است  خورندگان  یبرا  یخورش  و نان«
»  صبغ»  یز نوعین  یگرید  خورش  شود و ھر نان یو خوشگوار م  نیرنگ  غذا با آن  هک
 رد.یگ یم  رنگ  غذا از آن  هک  است  رنگ  یعنی

  روغن« .»ةمبار�  ةشجر  من  فانه  وادهنوا به  لكوا الز�ت«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد

 .» است  مبارك  یاز درخت  را آنید زیکن  چرب  د و خود را با آنیرا بخور  تونیز

 ٱ ِ�  �نَّ لَُ�مۡ ﴿
َ
ۖ لَعِۡ�َ  نَۡ�ٰمِ ۡ� ُّۡسقِيُ�م ٗة ا � ٞ  َمَ�ٰفِعُ  �ِيَها َولَُ�مۡ  ُ�ُطونَِها ِ�  ّمِمَّ  َكثِ�َة

ُ�لُونَ  َوِمۡنَها
ۡ
 .]۲۱[المؤمنون:  ﴾٢١تَأ

د از یبا یم  هک » است  یعبرت«شتر و گاو و گوسفند  » انیشما در چھارپا  یبرا  و البته«
  شما را از آنچه«د یریبگ  و از آنھا درسد یببر  یپ  یالھ  میعظ  قدرت  آنھا به  فیو وظا  نشیآفر

آنھا   یپستانھا  یسو و به  آمده دیآنھا پد  مکدر ش  هک  یری: از شیعنی » آنھاست  مکدر ش
  و علف  اهک  چون  یفاخر از مواد  عیما  نیا  را منعقد ساختنیز » مینوشان یم«شود  یر میسراز

  ذ و نوشابهیلذ  یغذا  نیچن  به  و علف  اهک  آن  نمودن  لیخورد و تبد یم  از آن  وانیح  هک
  رانیپندپذ  یبرا  موعظه  نیو باالتر  رندگانیگ عبرت  یبرا  عبرت  هیما  نی، بزرگتر یلیبد یب

  یھا و فرآورده  اتی: بجز لبنیعنی » ار استیبس  یھا منفعت شما در آنھا  یو برا«  است
  از آن  هکآنھا   از پشت  ، اعم است  یگریار دیبس  منافع  انیشما در چھارپا  ی، برا آن  رنگارنگ

ھا و  آنھا، پشمھا، روده  د، نتاجیبر یم  بھره  انتقال و  نقل  لهیو وس  روان  تخت  عنوان  به
  یبرا  یمیعظ  و منفعت  آنھا لذت  از گوشت  یریگ بھره »دیخور یو از آنھا م«آنھا...  یموھا

 .د!ینک یم  هیآنھا تھ  از مواد بدن  هک  یگرید  مختلف  یھا یکوراار خیبس  و چه  شماست
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 .]۲۲[المؤمنون:  ﴾٢٢َملُونَ ُ�ۡ  ُفۡلكِ لۡ ٱ َوَ�َ  َهاوََعلَيۡ ﴿
  گوشت حالل  انیچھارپا  هیبر بق  : بر شتر مخصوصا نهیعنی» دیشو یو بر آنھا سوار م«

  است بوده  یوانیح شتر تنھا  هک  ر استکذ  د. قابلیشو یـ مانند گاو و گوسفند ـ سوار م
ز ین »و«  است  گرفته یم  انجام  آن  لهیوس  به  ینیزم  ی، سفرھا میرک  قرآن  نزول  امیدر ا  هک
 . منفعت  لیمکو ت  نعمت  اتمام  ید؛ برایشو یسوار م  تان ییایدر  یدر سفرھا »ھا یشتکبر«

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
ٰ  قَۡوِمهِۦ إَِ�ٰ  نُوًحا أ ْ �ۡ ٱ َقۡومِ َ�َقاَل َ� َ ٱ ُبُدوا ۥٓۚ  إَِ�ٰهٍ  َما لَُ�م ّمِنۡ  �َّ فََ�  َ�ۡ�ُهُ

َ
أ

 .]۲۳[المؤمنون:  ﴾٢٣َ�تَُّقونَ 
  به »دیخدا را بپرست ! من  قوم  یا  گفت  پس  میفرستاد  قومش  یسو را به  نوح  نهیآ و ھر«

  هک  یخداوند گردیاز پ »دینک یپروا نما ی، آ ستین  ییشما را جز او خدا«را یز  یگانگی
 د؟یپرست یر او را میغ  هک  گاه آن  دگار شماستیآفر

ۡ ٱَ�َقاَل ﴿ ْ ل ِينَ ٱ َملَُؤا ْ مِن قَوۡ  �َّ ٓ َما َ�ٰ  مِهِۦَ�َفُروا ن يُرِ�دُ  ّمِثۡلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  َذا
َ
َل  أ  َ�تََفضَّ

ُ ٱ َشآءَ  َولَوۡ  َعلَۡيُ�مۡ  نَزَل َمَ�ٰٓ  �َّ
َ
ا �َِكةٗ َ�  ٱ َءابَآ�َِنا ِ�ٓ  بَِ�َٰذا َسِمۡعنَا مَّ

َ
لِ�َ ۡ�  .]۲۴[المؤمنون:  ﴾٢٤وَّ

افر ک او  به  هک  یو  قوم  : اشرافیعنی» افر بودند، گفتندک  از قومش  هک  یاشراف  پس«
  از جنس  تی: او در بشریعنی » ستیمانند شما ن  یجز بشر  شخص  نیا«بودند، گفتند: 

: یعنی »دیجو  یخواھد بر شما برتر یم«  ستین  یفرق  چیشما و او ھ  انیو م  شماست
را   سخن  نید. ایباش  یو  رو و منقاد فرمانیتا شما پ  بر شماست  ادتیو س  استیر  یایجو
  دعوت  به  آنان  هکبل متنفر سازند تا  یو  را از دعوت ÷  نوح  قوم  هکگفتند   آن  یبرا
  اشراف  : آنیعنی »فرستاد یم  یقطعا فرشتگان  خواست یاگر خدا مو «ند ینگو  کیلب  یو

شما   یرا برا  یامبریپ  فرستادن أ گفتند؛ اگرخدا  شیخو  باطل  مقوله  اثبات  یبرا
مانند شما   یبشر  فرستاد نه یم  رسالت  به شما  یسو را به  ینا فرشتگانیقی،  خواست یم

  یادعا ری: ما نظیعنی » میا دهینشن  شیخو  نینخست  پدران  انیدر م  یزیچ  نیما چن«را 
و ھرگز   میا دهینشن  انمانکای، از ن است  نبوت  یمدع  بشر بودن  نیدر ع  هکرا   شخص  نیا

 . است  ردهکن  ییادعا  نیچن  یبشر

ْ  ِجنَّةٞ  بِهِۦ رَُجُلۢ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿ �َُّصوا ٰ  بِهِۦ َ�َ�َ  .]۲۵[المؤمنون:  ﴾٢٥ِح�ٖ  َح�َّ
 و  است  وانهی: او دیعنی » است  یوانگید  عارضه  یو  به  هک  یمگر مرد  ستیاو ن«

: تا یعنی »دینک  ار او درنگکدر   یتا چند  پس«د یگو یم  چه  هکداند  ینم
 ایشود؛   روشن  ارشک  د تا سرانجامیینما  د و او را تحملیدار نگاه  دست  اش درباره  یچند
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  دست از رد ویبم  هکا یادعا بردارد،   نیاز ا  دست  آمده  و عقل  بر سر ھوش  اش یوانگیاز د
 . میشو  راحت  یو

 فر وکرا بر   آنان  و لجاجت  ید و درازدستیرا شن  قومش  سخن  نیا ÷  نوح  چون
  درخواست را  شان ینابود أل  ی، از خدا دانست  یخوب به  را در آن  شانیاصرار و پافشار

  وسیمأ  آوردنشان  مانیا گر ازیمستمر، د  دعوت  سال  پنجاه را او بعد از نھصدویرد زک
آورد،  ینم  مانیتو ا  (ھرگز از قوم ه:کبود   فرستاده  یاو وح  ز بهین أل  یبود و خدا  شده
 ».۳۶ھود/« است)  آورده  مانیا  نونکتا ا  هک  یسکمگر 

بُونِ  ِ� نُ�ۡ ٱقَاَل َرّبِ ﴿  .]۲۶[المؤمنون:  ﴾٢٦بَِما َكذَّ
و   یخواھ یم  هک  یا وهیھر ش  و به  برآنان » ده  مرا نصرت گفت: پروردگارا!  نوح«

 »ردندک  بیذکمرا ت  هک  یرو  از آن«ر یبگ  انتقام  ، از آنان ینک یم  اراده  هک  ھرگونه
 رفتند.یرا نپذ  تیامھایوپ

وۡ ﴿
َ
ٓ فَأ نِ  إَِ�ۡهِ  َحۡيَنا

َ
�ۡ  ُفۡلَك لۡ ٱ َنعِ ۡص ٱ أ

َ
ۡمُرنَا َجآءَ  فَإَِذا َووَۡحيَِنا يُنَِنابِأ

َ
 لُۡك سۡ ٱفَ  �َّنُّورُ ٱاَر َوفَ  أ

هۡ  نَۡ�ِ ثۡ ٱ َزوَۡجۡ�ِ  �ِيَها ِمن ُ�ّٖ 
َ
 ِ�  تَُ�ِٰطۡبِ�  َوَ�  ُهۡمۖ ِمنۡ  َقۡوُل لۡ ٱ َعلَۡيهِ  َسَبقَ  َمن إِ�َّ  لََك َوأ

ِينَ ٱ ْ َظلَُموٓ  �َّ ۡغَرقُونَ  إِ�َُّهم ا  .]۲۷[المؤمنون:  ﴾٢٧مُّ
با  :یعنی »ر نظر مایز«را   یشتک: یعنی »را  کفل  هک  میفرستاد  یاو وح  یسو به  پس«

بساز « ؛ آن  ساختن  تیفیک  ما تو را به  آموزش  : بهیعنی »ما  یو وح«ما   تیحفظ و رعا
  تنور آتش »آمد  فوران  بهو تنور «  میردک  را نازل  و عذاب »دیما در رس  فرمان  چون  پس

  را در آن  آب  وجوشش  فوران أل  یشود. خدا یم  پخته  نان  در آن  هک  است  یا خانه
  را از موضع  غرق  سبب  خداوند متعال«د: یگو یم  ید. نسفیگردان  آغاز طوفان  نشانه
  پس«رد؛ ک  فوران  تنور آب از  چون ! یآر». تر باشد غیآورد تا انذار و اعتبار بل  رونیب  حرق
، دو تا  واناتیح  از انواع  ی: از ھر نوعیعنی»  نک وارد  دوگانه  یجفت  یوانیح  از ھر نوع  درآن

 ÷  نوح  منظور به  نیدستور بد  نی. ا نک  یشتکباشد، وارد   ماده  یگرینر و د  یکی  هکرا 
بار   در آن  زنده  بازگردد و موجودات  نیزم  یرو  به  یزندگ  بعد از طوفان  هکشد   داده

  هک  از آنان  یسکرا، بجز   ات خانواده«  نکوارد  »و«نند کثر آغاز کت و  د نسلیتول  گر بهید

 ÷  نوح  بودند از: زن  عبارت  . آنان شان ساختن  کدر ھال » است گرفته  یشیپ  یما بر و  مکح
 ÷  بودند و نوح  افتگانی  جزو نجات  هک  افثیو   و حام  سام  ، برخالف نعانک  پسرش و
 ردند،ک  ستم  هک  یسانک  در باب  و با من«رد کوارد   یشتک  به  شان را با ھمسران  شانیا
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  مکح نیو ا» ھستند  یشدن  غرق  را آنانیز«  از عذاب  شان نجات  با درخواست »مگو  سخن
، بر خود و  یمعاص  ابکو ارت  یورز کبا شر  هک  یرو  ، از آن است  صادر شده  در مورد آنان

 اند. ردهک  ستم  گرانید
  راه ÷  نوح  یشتکھا در  جمعا ھشتاد نفر از انسان«د: یگو یم س  عباس ابن

 ».بودند  افتهی

َعَك َ�َ  َتَوۡ�َت سۡ ٱفَإَِذا ﴿ نَت َوَمن مَّ
َ
ِ  ۡمدُ �َۡ ٱَ�ُقِل  ُفۡلِك لۡ ٱأ ِيٱِ�َّ َّ�  ٰ  َقوۡمِ لۡ ٱ ِمنَ  َناَ�َّٮ

ٰ ٱ  .]۲۸[المؤمنون:  ﴾٢٨لِِم�َ ل�َّ
  هک  تو با آنان«  یو وارد شد  ی: قرار گرفتیعنی » ینشست  راست  چون  پس«

  بگو: ھمه«د؛ یسوار شد  بر آن  و ھمه » یشتکبر «  روانتیو پ  از خانواده »تواند  ھمراه
  انیما وم  انی: میعنی »داد  نجات  ارانکستم  گروه  ما را از چنگ  هک  راست ییشھا خدایستا
  د و بهیرھان  انشانیو طغ  و انحراف  ظلم  رد، ما را از چنگالکجاد یا  مانع  با طوفان  آنان

  داد تا در ھنگام  فرمان ÷  نوح  به  سبحان  یرد. خداک  شانکھال  شیخو  و عزت  قدرت
ثنا و   نید. ایبگو نی، چن آناز   شدن خارج  در ھنگام  یقول و به  یشتک  به  شدنش  داخل
  دنبال ، به یعظم  نعمت  نیدر برابر ا أل  یخدا  بارگاه  به ÷  نوح  یاز سو  یسپاس

 . اوست  بارگاه  به  شیدعا

نزِلۡ ﴿
َ
َباَرٗ�  ُمَ�ٗ�  ِ� َوقُل رَّّبِ أ نَت  مُّ

َ
ۡ ٱ َخۡ�ُ  َوأ  .]۲۹[المؤمنون:  ﴾٢٩ُم�ِلِ�َ ل

  نیوبھتر » یفرود آورندگان  نیفرود آر و تو بھتر  تکپر بر  ییمرا در جا و بگو پروردگارا!«
 . نیما برگز  یرا برا  ر و نعمتیو پر خ  تکپربر  ینیسرزم  پس  نوازان  ھمانیم

﴿ ٰ  .]۳۰[المؤمنون:  ﴾٣٠لَُمۡبَتلِ�َ  ُكنَّا �ن �َ�ٰٖت  لَِك إِنَّ ِ� َ�

و  ÷  نوح  دادن  از امر نجات  میردک  تیاکبر شما ح  هک  ییماجرا » نیدر ا  نهیھرآ«
بر   است ییھا ھا و داللت : نشانهیعنی » است  یاتیآ  البته«فار ک  ردنک و نابود  ھمراھانش

  رندگانیگ  عبرت  یبرا  است  ییھا و عبرت  مان  امبرانیپ  ییما و بر راستگو  قدرت  مالک
  با فرستادن  میھا بود امت  نندهک شی: ما آزمایعنی » میبود  نندهک ا ما امتحانو قطع«
 شوند.  شناخته  تینیع  در صحنه  یو عاص  عیتا مط  شانیسو به  امبرانیپ

﴿ 
ۡ
�َش�

َ
 .]۳۱[المؤمنون:  ﴾٣١�نَ َءاَخرِ  قَۡرنًا َ�ۡعِدهِمۡ  مِنۢ  نَاُ�مَّ أ

، ÷  نوح  قوم  ساختن ک : بعد از ھالیعنی » میدیگر را آفرید  یقرن  بعد از آنان  سپس«
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 . مید آوردیپد ،١ردندک یم  یواحد زندگ  یدر زمان  هکرا   یگرید  ا نسلی  ا امتی  قوم
 اند. ÷ ھود  عاد ـ قوم  لهیمراد از آنان: قب  هکبرآنند   ثر مفسرانکا

رۡ ﴿
َ
نِ  ّمِۡنُهمۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َسۡلَنافَأ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ۥٓۚ  إَِ�ٰهٍ  َما لَُ�م ّمِنۡ  �َّ فََ�  َ�ۡ�ُهُ

َ
أ

 .]۳۲[المؤمنون:  ﴾٣٢َ�تَُّقونَ 
  آمده ایدن به  خودشان  انیدر م  هک » میفرستاد  از خودشان  یامبریپ  شان انیدر م  پس«
  نانشانیشتر از اطمیاو ب  سخن  به  شان نانیبود تا اطم  دهیرس  یرشد و بزرگ  و به

 ÷ امبر ھودیپ  د و آنیآ یم  شانیسو گر بهید  ییاز جا  هکباشد   یگرید  سک  سخن به
د، جز او یخدا را بپرست  هک«بود:   نیا  امبرانیگر پیز مانند دین ÷ ھود  امیبود. پ

فراخواند   یزیچ  نیمھمتر  یسو را به  آنان ÷ : ھودیعنی » ستین  یشما معبود یبرا
  عبارت ، مھمامر   نینند، اک یم  دعوت  آن  سوی بهرا   ھا و اقوامشان امت † امبرانیپ هک

ا پروا یآ« بود.  یو  یبرا  نید  ساختن  و خالص  ید وی، توح أل  یخدا  از پرستش

  سرانجام  هک او را  به  دنیورز  کد تا شریترس ینم  ا از خداوند متعالی: آیعنی »د؟ینک ینم
 د؟یرد، فروگذارکخواھد   سرنگون  یابد  عذاب  یواد  شما را به

ۡ ٱَوقَاَل ﴿ ِينَ ٱ مِهِ ِمن قَوۡ  َ�ُ مَ ل َّ�  ٓ ْ بِلَِقا بُوا ْ َوَ�ذَّ تۡ  ِخَرةِ �ٱ ءِ َ�َفُروا
َ
ِ �َۡ ٱ ِ�  َرۡفَ�ُٰهمۡ َو�  َيٰوة

�ۡ ٱ ٓ َما َ�ٰ  َيا�ُّ ُ�ُل  ّمِۡثلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  إِ�َّ  َذا
ۡ
ا يَأ ُ�لُونَ  ِممَّ

ۡ
ا َو�َۡ�َُب  ِمۡنهُ  تَأ ُ�ونَ  ِممَّ َ�َۡ�٣٣﴾ 

 .]۳۳[المؤمنون: 
و  » آخرت داریو د  افر شدهک  هک«اند  قوم  یو رؤسا  مأل: اشراف » یو  و مال از قوم«

  یآسودگ  آنان  ا بهیدن  یبودند و در زندگان  پنداشته  را دروغ«  آن  و عقاب  حساب
گفتند: «  میبود  ساخته  برخوردارشان  یزندگ  تیو رفاھ  اموال  یاریبس  و به » میبود  داده

د، یخور یم  شما از آن  ، از آنچه ستیمانند شما ن  یجز بشر«امبر یپ  نی: ایعنی » شخص  نیا
او   هکبود   آن  مستلزم  پندارشان امر در  نیا »نوشد ید، مینوش یشما م  خورد و از آنچه یم

 نباشد.  ییو برتر  فضل  چیھ  را بر آنان

َطۡعُتم َولَ�ِنۡ ﴿
َ
� أ ونَ  إِٗذا إِنَُّ�مۡ  ّمِۡثلَُ�مۡ  �ََ�ٗ  .]۳۴[المؤمنون:  ﴾٣٤لََّ�ِٰ�ُ

  در آن«  یو  یدر اوامر و نواھ »دیردک  یرا فرمانبردار  مانند خودتان  یو اگر بشر«
از  و  ردهک  کرا تر  شیخو  انیخدا  هک  معامله  نیدر ا »د بودیار خواھکانیقطعا ز  صورت

                                           
 . است  کار رفته  به  فوق  معنای  سه  به  : در قرآن  قرن -١
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 شما ندارد. بر  یلتیفض  چیو ھ  مانند خود شماست  هکد یا ردهک  یرویپ  یسک
 امبریپ  هکامر را   نیا  آنان  هکشود  یم  دهیفھم  نیچن  هیقض  به  طرز نگاھشان  نیاز ا

طرز   نیا  ردند. البتهک ینم  یتلق  نکباشد، مم  مانند خودشان  یبشر  شانیسو به  فرستاده
وچرا   ستیامر چ  نیا  مانع  هکدند یپرس یرا اگر از خود میبود ز  شان ید از گمراھید

 نداشتند.  یپاسخ  سؤال  نیا  یباشد؟ ھرگز برا  یبشر  یالھ  فرستاده  هک  ستین  نکمم

يَعُِدُ�مۡ ﴿
َ
نَُّ�مۡ  �

َ
نَُّ�م وَِعَ�ًٰما تَُراٗبا َوُ�نُتمۡ  ِمتُّمۡ  إَِذا �

َ
ۡرَُجونَ  �  .]۳۵[المؤمنون:  ﴾٣٥�ُّ

د و یمرد  یوقت  هکدھد  یم  شما وعده  ا بهیآ«ھود افزودند:   قوم  یو رؤسا  اشراف  سپس
  تانیازقبرھا  زنده »شد دیخواھ  آورده  رونید، باز شما بیچند شد  یو استخوان  کخا

  به  ھم  یوبرخ  کخا  بدنتان  یاز اجزا  یبخش  هک د، بعد از آنیا بودیدر دن  هک چنان
 ؟ یگر  ونه  در آنھاست  یگوشت  نه  هک  است  شده  لیتبد  یا دهیپوس  یاستخوانھا

 .]۳۶[المؤمنون:  ﴾٣٦تُوَعُدونَ  لَِما َهۡيَهاَت  ۞َهۡيَهاَت ﴿
ا ی  عذاب  یبرا  آوردنتان رونی: بیعنی »دیشو یم  داده  وعده  هک  آنچه  دور است  ، چه وه«

 . د استید اندر بعیدھد ـ بع یم  شما وعده  امبر بهیپ  نیا  هکز ـ یرستاخ

�ۡ ٱ َحَياُ�َنا إِ�َّ  ِ�َ  إِنۡ ﴿  .]۳۷[المؤمنون:  ﴾٣٧بَِمۡبُعو�ِ�َ  َ�ۡنُ  َوَما َياَ�ُموُت َوَ�ۡ  َيا�ُّ
  یایدن  نیھم  فقط محدود به  یزندگان » ستین  یجھان نیا  یزندگان  نیجز ا  یزندگان«

در  » میشو یم  و زنده  میریم یم«  یدھ یم  ما وعده  تو به  هک  یآخرت  اتیح  آن  ، نه ماست
 . بعد از مرگ » میشو ینم  ختهیگر برانگیو د«ر یا و الغیدن  نیھم

ِ ٱَ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ رَُجٌل  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿  .]۳۸[المؤمنون:  ﴾٣٨مِنِ�َ بُِمؤۡ  َ�ُۥ َ�ۡنُ  َوَما اَكِذبٗ  �َّ

  وعده و در  نبوت  یدر ادعا » بسته  بر خدا دروغ  هک  یجز مرد« ÷ : ھودیعنی »او«
  نندهک قیتصد و ما او را«ندارد   یو اساس  اصل  چیھ  و سخنش » ستین«ز یرستاخ

 . مینک یاو را باور نم  یو ھرگز ادعا » میستین

بُونِ  ِ� نُ�ۡ ٱقَاَل َرّبِ ﴿  .]۳۹[المؤمنون:  ﴾٣٩بَِما َكذَّ

بعد  :یعنی » ده  د، نصرتمردنک  بیذکمرا ت  هک  یرو  از آن پروردگارا!« ÷ ھود » گفت«
  نانکستند دعایاو ن  نندهک قیتصد  وجه  چیھ به  آنان  هک  دانست ÷ ھود  هک از آن

  ردند، مرا بر آنانک  بیذکمرا ت  هک نیا  سبب به گفت: پروردگارا!  شیپروردگار خو  بارگاه به
 ر.یبگ  انتقام  از آنان  من  یو برا  ده  نصرت
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ا قَلِيلٖ ﴿ ُۡصبُِحنَّ  قَاَل َ�مَّ  .]۴۰[المؤمنون:  ﴾٤٠َ�ِٰدِم�َ  �َّ

: یعنی » یزمان  کاند  به«رد ک  را اجابت ÷ ھود  یدعا  هک  یدر حال أ خداوند »فرمود«
 فر.کبر   و اصرارشان و عناد  بیذکاز ت »خواھند شد  مانیپش  سخت«  یزمان  کبعد از اند

َخَذ�ۡ ﴿
َ
يۡ ٱ ُهمُ فَأ ِ  َحةُ لصَّ ۚ  َ�ُٰهمۡ فََجَعلۡ  قِّ �َۡ ٱب ٰ ٱ لِّلَۡقوۡمِ  َ�بُۡعٗدا ُ�ثَاٗٓء  .]۴۱[المؤمنون:  ﴾٤١لِِم�َ ل�َّ

  آنان بر ÷  لیجبرئ » مرگبار فرو گرفت  را بانگ  ـ آنان  راست  وعده  حسب ـ به  پس«
  ییشد، از سو  پاره د و پارهیکتر  بانگ  از آن  ھایشان دل  هکو مرگبار در داد   کھولنا  یبانگ

مردند   یرد و ھمگک  کھال  آن  لهیوس را به  آنانفرستاد و   شندهک  یباد أ گر خداوندید
  و خس  فکآنھا را مانند   یعنیغثاء:  » میدیگردان  ستهکش  درھم  کخاشا  را چون آنھا  پس«

  کخش  پس  میدینابود گردان ند،ک یم  با خود حمل  آب  یبر رو  لیس  هک  یکو خاشا
باد بر   یدور  پس«نند کش یم  درھم  کو خاشا  خس  آن  هک ستند چنانکش  شدند و در ھم

 دور باشند.  وستهیما پ  رحمت و از  باد بر آنان  تکھال  یعنی » ارانکستم  گروه

﴿ 
ۡ
�َش�

َ
 .]۴۲[المؤمنون:  ﴾٤٢َءاَخرِ�نَ  قُُرونًا َ�ۡعِدهِمۡ  مِنۢ  نَاُ�مَّ أ

 :یعنی »را  یگرید  یھا قرن«  شان ردنک  کبعد از ھال  یعنی » بعد از آنان  گاه آن«
:  بیشع ، لوط و صالح  اقوام  : آنانیقول  به » مید آوردیپد«را   یگرید  یھا ھا و امت نسل

  یھا امت  آنان  هکدارد   احتمال  نیبودند. ھمچن  لیاسرائ یبن  گر: آنانید  یقول بودند. به
ما در   یبرا را  امبرانشانیو پ  اخبار آنان أ خداوند  هکباشند   ییھا بجز امت  یگرید

  قوم  داستان  انیب ـ بعد از  میابراھ  ) از سوره۹  هیدر (آ  هک چنان  است  ردهک  تیاکح  قرآن

ِينَ ٱوَ ﴿د: یفرما ی، عاد و ثمود ـ م نوح ۚ ٱِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ� َ�ۡعلَُمُهۡم إِ�َّ  �َّ ُ و « .]۹[إبراھیم:  ﴾�َّ

گاھ  شان حال  به  یگرید  کس چیبعد از آنانند، جز خدا ھ  که  یکسان   .»ندارد  یآ

ةٍ  ِمنۡ  بِقُ َما �َسۡ ﴿ مَّ
ُ
جَ  أ

َ
 .]۴۳[المؤمنون:  ﴾٤٣ِخُرونَ  ٔۡ َ� لََها َوَما �َسۡ أ

 و  امت  چی: ھیعنی »ماند یم  بازپس  رد و نهیگ یم  یشیخود پ  از اجل  نه  یامت  چیھ«
  یشیخود پ  یبرا  شده نوشته  یاز اجلھا  برند، نه یسر م به  قرن  کیدر   هک  یگروھ

 مانند. یم  عقب  شیخو  عاد مقررهیاز م  رند و نهیگ یم

رۡ ﴿
َ
�ۖ  رُُسلََنا َسۡلَناُ�مَّ أ ةٗ  َجآءَ  َما ُ�َّ  َ�ۡ�َ مَّ

ُ
ۖ  رَُّسولَُها أ بُوهُ ۡ�َبۡعَنا َكذَّ

َ
 َ�ۡعٗضا َ�ۡعَضُهم فَ�

َحادِيَثۚ  وََجَعۡلَ�ُٰهمۡ 
َ
 .]۴۴[المؤمنون:  ﴾٤٤يُۡؤِمُنونَ  �َّ  ّلَِقۡو�ٖ  َ�ُبۡعٗدا أ
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 بار ھر«  یگرید  یاز پ  یکیھا،  امت  یسو به » میفرستاد  یاپیخود را پ  امبرانیباز پ«
  میآورد  یاز پ  پس«  أمت  آن  تیثرکا »ردندک  بیذکآمد، او را ت  امبرشیپ  یامت  تیھدا  یبرا

و آنھا «  عذاب  لهیوس  به  در نابود ساختن » یگریاز د  را پس«  شکسر  یھا از امت » یبعض
  نیا بجز ھمینند ودر دنک یاد میھا از آنھا  فقط در افسانه  مردم  هک » میدیگردان  را افسانه

 »آورند ینم  مانیا  هکرا  یباد مردم  یدور  پس«  ستین  از آنان  یاثر  چیگر ھیھا د افسانه
 باد.  شانیا بر  برگشت یب  یو نابود  تکھال  یعنی

رۡ ﴿
َ
َخاهُ  ُموَ�ٰ  َسۡلَناُ�مَّ أ

َ
بِ�ٍ  وَُسۡلَ�ٰنٖ  َ�ٰتَِناوَن �َ�ٰرُ  َوأ  .]۴۵[المؤمنون:  ﴾٤٥مُّ

ات: یآ » میفرستاد  نیمب  یو با سلطان  شیخو  اتیرا با آ  ھارون  و برادرش  یموس  سپس«
  نونکآنھا تا  انیب  هک  یا معجزه  بودند از نه  عبارت  هک  شیخو  ھا و معجزات نشانه  یعنی

ن: یمب  سلطان».  اعراف»  سوره در  ؛ از جمله گذشت  فیر شریتفس  نیبار در ا  نیچند
 ار.کو آش  واضح  حجت  یعنی

يْهِۦ فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ ﴿ ْ سۡ ٱفَ  َوَمَ�ِ وا ْ قَوۡ  تَۡكَ�ُ و   یموس ! یآر.]۴۶[المؤمنون:  ﴾٤٦َ�لِ�َ  ًماَوَ�نُوا
بار کاست  پس«اند  قوم  و سران  مال: اشراف » یو مالو  فرعون  یسو به«م: یرا فرستاد  ھارون

  یرو نیاز ا  بند شدند، ھمیپا  آن  به لف کو با ت  گشته  یشکبر و سرک  یای: جویعنی »دندیورز
و   جسته  یبرتر  بر مردم  هک »بودند  شکگردن یو قوم«ننھادند   ردنگ  قتیو حق  در برابر حق

 پرداختند. یم  بر آنان  ستم  و اعمال  وبکسر ، به یتجاوزگر  وهیش  گرفتن  شیبا در پ

ْ َ�َقالُوٓ ﴿ نُۡؤِمنُ  ا
َ
ۡ�نِ  �  .]۴۷[المؤمنون:  ﴾٤٧َ�ٰبُِدونَ  َ�َا َوقَۡوُمُهَما ِمۡثلَِنا لِبََ�َ

  مانیا خود ما ھستند  مثل  هکدو بشر   ا بهیآ«  یو  قوم  و اشراف  فرعون »گفتند  پس«
  آنان رویو پ  میریپذ یرا م  سخنانشان  شده  میتسل  دو تن  آن  به ای: آیعنی » میآور یم
و   عیمط  یبردگان  : آنھا چونیعنی »باشند یما م  بندگان  آنان  قوم  هک آن  و حال«؟  میشو یم

  بوده  تیالوھ  یمدع  فرعون  هک  است  : محتملیقول  ما ھستند؟ به  یرو فرمانھایمنقاد، پ
  یاز و  مانند بندگان زین  باشد و آنان  فراخوانده  شیخو  پرستش  را به  مردم  نیو بنابرا
 باشند.  ردهک  اطاعت

ْ مَِن ﴿ بُوُهَما فََ�نُوا ۡ ٱفََكذَّ گو  دو را دروغ ، آن جهیدر نت«.]۴۸[المؤمنون:  ﴾٤٨ُمۡهلَِك�َ ل
 ھارونو   یموس  بیذکبرت  قومش  و اشراف  فرعون  جهی: در نتیعنی »خواندند

  با غرق »گشتند  شدگان کھال  ، از زمره پس«دند یورز  یاصرار و پافشار علیھماالسالم
 ا.یدر در  شدن
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 .]۴۹[المؤمنون:  ﴾٤٩َ�ۡهَتُدونَ  لََعلَُّهمۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ ُموَ�  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿
باشد  :یعنی »ابندی  راه  آنان  هک، باشد  میداد«را   تورات » تابک  یموس  ما به  نهیو ھرآ«

  تورات در  هک  آنچه  شوند و به  رھنمون  حق  یسو به  تورات  لهیوس به ÷  یموس  قوم  هک
 نند.ک  ، عمل است  امکو اح  عیاز شرا

طور  را به  یامت  چیرد، ھک  را نازل  تورات أل  یخدا  هک بعد از آن«د: یگو یر میثک ابن
  جنگ  را به  مؤمنان ) در عوض(  هکد بلینرسان  تکھال  به  نندهک  نک شهیر  با عذاب  عام

 ».داد  فار فرمانک

ۥٓ  �َمَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ نَاَوَجَعلۡ ﴿ ُه مَّ
ُ
ٓ  َءايَةٗ  َوأ َو�ٖ  إَِ�ٰ  َوَءاَو�َۡ�ُٰهَما  ﴾٥٠َوَمعِ�ٖ  قََرارٖ  ذَاتِ  َر�ۡ

 .]۵۰[المؤمنون: 
بر   هک  میدیگردان  یا : نشانهیعنی » میدیگردان  یتیرا آ  و مادرش  میو پسر مر«

؛  میدیگردان  تیرا دو آ  نند. و نفرمود: آنانک یم  ما داللت  عیبد  و صنع  بزرگ  قدرت
 علیھماالسالم  میاز مر  یسیتولد ع  و آن  است  یکیآنھا   ی(نشانه) در ھردو  تیراآیز

  یجا«  مرتفع  یانکو م »بلند  ینیدو را بر زم و آن«  است  یبا و  یمرد  مقاربت بدون

  آرام  بر آن  نانشکسا  هکبود   یستیز  و محل  قرارگاه  یعنیبود،  »استقرار  یدارا  هک میداد
  روان آب  یو دارا«بود   و نعمت  وهیاز م و پر  سبز و خرم  ییجا  هک آن  سبب  گرفتند، به یم

در  ای  دمشق  نیدر سرزم  انکم  نی. ا ھاست چشمه  و زالل  یجار  ن: آبیمع »بود
 دھد: یم  حیترج  لیدو دل  را به  ر نظر دومیثک . ابن قرار داشت  المقدس تیب

و  بود  المقدس  تیب  نیآنجا سرزم  هک  است  ر شدهکز ذین  یگرید  هیدر آ  هک  نیا  اول
  نیا  ند. دومک یر میرا تفس  گر آنید  یبعض  از قرآن  یبعض  هک  داشت  د توجهیبا
در  علیھماالسالم  یسیو ع  میمر  هک  است  د آنیز مؤیو آثار ن  اتیو روا  حیصح  ثیداحا  هک
 ردند.ک یم  یزندگ  المقدس تیب

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ِمَن  لرُُّسُل ٱ � ّيَِ�ٰ ٱُ�ُوا ْ �ۡ ٱوَ  ِت لطَّ ۖ َ�ٰ  َملُوا  ﴾٥١َعلِيمٞ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما إِّ�ِ  لًِحا

 .]۵۱[المؤمنون: 
 بات:یط »دیبخور  زهیکپا  یزھایاز چ« ! امبرانیپ  یا  میگفت :یعنی » امبرانیپ  یا«

و   با شرع  هک »دینک  ستهیار شاکو «باشند   بخش و لذت  کپا  هک  است  یحالل  یزھایچ
شما بر   از اعمال  یزیچ » مید، دانایدھ یم  انجام  آنچه  به  من  هک«باشد   موافق  من  قانون

 .  دھم یم  پاداش  اعمالتان  شما را برحسب  من نایقیماند و  ینم  پنھان  من
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 † امبرانیپرا یبار ز کیدر   نه  یول † امبرانیپ  تمام  یبرا  است  یخطاب  نیا ! یآر
  از آنھا در زمان  کیھر  هک  است  نیا  یمعن  اند پس  شده  فرستاده  یمختلف  یھا در زمان

  یا«است:  آمده  فیشر  ثیاند. در حد گرفتهندا قرار   نیو ا  امیپ  نیا  مخاطب  شیخو
  ھمان  را به او مؤمنان   هکد یرد و بدانیپذ یرا نم  زهیکو جز پا  است  زهیکخدا پا ! مردم

  یفرموده: (ا هک  یی، جا است  دستور داده  آن  را به  رسوالن  هک  دستور داده  یزیچ
د یدھ یم  انجام  آنچه به  من  نهید، ھرآینکو کیار نکد و یبخور  زهیکپا  یزھای! از چ امبرانیپ

  به  هک  آنچه  یھا یزگیکاز پا ! مؤمنان  یاست: (ا ز فرمودهین  مؤمنان  به  م) و خطابیدانا
ردند کاد ی  یاز مرد ص  حضرت آن  سپس». ۱۷۲/   بقره«د) یبخور  میا داده  یشما روز

  به  دهیو ژول  و گردآلود و ژنده دیمایپ یم دراز را  یراھ  ردهکسفر   عزم  عبهک  سوی به  هک
و   است  حرام  یو  و لباس  حرام  یو  یدنی، نوش حرام  یو  یغذا  هک یرسد در حال یم  حرم

!  اربی ! اربیند و ک یبلند م  آسمان  یسو را به  دستانش  گاه آن  ردهک  هیتغذ  با حرام
 ».شود؟ یم  مستجاب  شیدعا د، آخر چگونه یگو یم

ُتُ�مۡ  ِذهِۦٓ �نَّ َ�ٰ ﴿ مَّ
ُ
ةٗ  أ مَّ

ُ
۠  َ�ِٰحَدةٗ  أ نَا

َ
 .]۵۲[المؤمنون:  ﴾٥٢�َُّقونِ فَٱ َر�ُُّ�مۡ  َو�

: یعنی » است گانهی  یشما، امت  امت  نیا  قتیدر حق« † امبرانیپ  به  خطاب  میو گفت
  از دعوت  عبارت  وآن  است  یا گانهی  و دعوت  نیشما د  ھمه  و دعوت  نید ! امبرانیپ  یا

  و دعوت  نید  نیا  به  باشد پس یم  کیالشر  گانهی  یخدا  عبادت  یسو شما به  یھمگ
 »دیپروا دار  ، از من پس  ھستم پروردگار شما  و من«د یورز  استقامت  د و بر آنید باشبنیپا
ر یغ  هک نیا  د، بهیندھ  گردد انجام یم  من  یشما از سو  مجازات  موجب  هکرا   : آنچهیعنی

 د.یگردان  کیشر  را با من  من

ُعوٓ ﴿ ْ َ�َتَقطَّ ۡمَرُهم ا
َ
يۡهِمۡ  بَِما ِحۡزبِۢ  ُ�ُّ  ُزُ�ٗر�ۖ  بَۡيَنُهمۡ  أ  .]۵۳[المؤمنون:  ﴾٥٣فَرُِحونَ  َ�َ

  انیخود را در م  نیار دک«  ا و امتانشانیانب  روانیپ »ساختند  ندهکپرا  پس«
،  است  نید  کی  و اساس  در اصل  هک با آنرا   شیخو  نی: دیعنی » پاره پاره  شیخو
  یھا ھا و فرقه فهیطا  به  جهیردند و درنتک  قطعه  قطعه  و مختلف  متفرق  یھا بخش  به

  یا رو زبور وفرقهیپ  یا ، فرقه رو توراتیپ  یا فرقه  شدند پس  لیتبد  یا ندهکو پرا  مختلف
  یھر گروھ« ردند؛ک  لیو تبد  فیا تحرر  شیخوھای  کتاب  ھم  گشتند، سپس  لیرو انجیپ

،  نندهک اختالف  یھا گروه  نیاز ا  یا : ھر فرقهیعنی » است  دارد، شادمان  در دست  آنچه  به
  فیلکت  هک یدر حال  است  و شادمان  ردهک  خوش  دل  است  نیاز د  ینزد و  هک  آنچه  به
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  هکامبر او یپ  نیبزنند و ازآخر  چنگ أ للهواحد ا  نید  به  ھمه  هکبود   نیا  یشرع
 نند.ک  یروی، پ است  یالھ  امبرانیپ  بر ھمه  راثیم

ٰ  َ�ۡمَرتِِهمۡ  ِ�  ُهمۡ فََذرۡ ﴿  .]۵۴[المؤمنون:  ﴾٥٤ِح�ٍ  َح�َّ

فار کو   هکفار مک !ص محمد  ی: ایعنی »واگذار  را در غفلتشان  آنان  یتا مدت  پس«
 رند و ازیا بمیشوند   شتهکواگذار تا   رتشانیو ح  جھلدر   یچندرا تا   تابک  اھل

  غفلت و  یو سردرگم  رتیح  نیرا در ا  ا آنانیمشو.   دلتنگ  آنان  عذاب  افتادن ریتأخ  به
 شوند.  معذب  رند و در دوزخیواگذار تا بم

﴿ ۡ�َ
َ
َما َسُبونَ � َّ�

َ
ُهم � الٖ  بِهِۦ نُِمدُّ بَل �َّ  ۡيَ�ِٰت� �َۡ ٱ ِ�  لَُهمۡ �َُسارُِع  ٥٥َوَ�نِ�َ  ِمن مَّ

 .]۵۶-۵۵[المؤمنون:  ﴾٥٦ُعُرونَ �َشۡ 
 ا،یدن  نیدر ا » میدھ یمدد م  شانیبد  هک  و فرزندان  از مال  آنچه  هکپندارند  یا میآ«

 ای: آیعنی »؟ میورز  شتاب  راتیدر خ  سودشان به  میخواھ یم«ه: ک  است  خاطر آن به
  اموال  نیا  و دادن  میوشک یر آنھا میو خ  ، در نفع و فرزندان  اموال  با دادن  هکپندارند  یم

  هک، بل نه«؟  است  آنان  یما برا  یسو از  داشتیگرام  ینوع  شان برای  و فرزندان
  اموال  نیا  هکبل  میندار  اراده  یر و خوبیخ  شان برایھرگز ما  ! : نهیعنی »فھمند ینم

  آنان  یند ولیفزایب  تا بر مقدار گناھانشان  است»  استدراج«  شان برای  وفرزندان
 ببرند.  یپ  قتیحق  نیا  به  هکشعور را ندارند  ن یا

 یدید  هک  گاه آن«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
دار یپا  شیخو  او بر گناھان  هک یدھد در حال یاو م  را به  بنده  دلخواه  یایدن أ خداوند 

  یگرید  فیشر  ثیدرحد».  است  استدراج  شیبرا  یتعال یبار  یاز سو  نیا  هک  ، بدان است
  انتانیرا در م  اخالقتان أ ھمانا خداوند«است:  آمده س مسعود  بنلله عبدا  تیروا  به

  متعالخداوند   قتیحق در و  است  ردهک  میرا تقس  ارزاقتان  هک چنان  است  ردهک  میتقس
  هک  سک آن  را جز به  نیاما د دھد یندارد م  ا دوستیدارد   دوست  هکھرکس   ا را بهیدن

او را   گمان یداد، ب  یو  را به  نید أل  یخدا  هکھرکس   دھد پس یدارد، نم  دوستش
  مسلمان  یا بنده  چی، ھ د اوستیمحمد در   جان  هک  یذات و سوگند به  است  داشته  دوست

  از بوائقش  اش هیھمسا  هک آورد تا آن ینم  مانینشود و ا  میتسل و زبانش  شود تا دل ینم
  و ستم  ظلم«؟ فرمودند:  ستیچ  یو  بوائق ! للها ا رسولیگفتند:   اصحاب ،»نباشد  منیا
و   خرج  از آن  هکآورد  ینم  دست به  از حرام  یمال  یا بنده  چیو ھ«افزودند:   . سپس یو
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  هکند ک ینم صدقه   شود؛ و از آن  داده  تکبر  او در آن  ، به حال  نیند و باز در عک  مصرف
  رفتهیپذ  یازو  ھم  شود و نه یم  داده  تکبر  در آن  هن  یعنیشود (  رفتهیپذ  یباز از و

؛  است  دوزخ  یبرا  یو  توشه  هک نیگذارد مگر ا یجا نم به  سرش  را پشت  و آن )شود یم
  را به  یبد  هکند بلک ینم محو  یبد  لهیوس  را به  یبد أل  یخدا  قتیدر حق  هکد یبدان
 ».ندک یرا محو نم  یدیپل ، یدیپل  هک  ستین  یدیرا تردیند زک یمحو م  یکین  لهیوس

 نیچن  نیا  هیآ  ھا را در سه یخوب  یسو به  شتابگران  اوصاف  یتعال  حق  گاه  آن
 ند:ک یم  انیب 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ۡشفُِقونَ  َرّ�ِهِم َخۡشَيةِ  ُهم ّمِنۡ  �َّ  .]۵۷[المؤمنون:  ﴾٥٧مُّ
 از  از بس  هک  یسانک: یعنی »ندکمنایب  پروردگارشان  تیاز خش  هک  یسانک  گمان یب«

  نیبا ا مند، بھره  صالح  و عمل  مانیارند و از اکوکین  هک  ند، با وجود آنکمنایب أ خداوند
 / یبصر  حسن  هک برند چنان یسر م به  یشگیھم  یمیو ب  در خوف  یاز و  ھمه

 ».را  یمنیو ا  یارکبد  ند و منافقک یم  جمع  را با ھم  میو ب  یی، پارسا مؤمن«د: یگو یم

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱوَ  ٥٨يُۡؤِمُنونَ  َرّ�ِِهمۡ  َ�ِٰت ُهم � �َّ [المؤمنون:  ﴾٥٩�ُۡ�ُِ�ونَ  َ�  ُهم بَِرّ�ِِهمۡ  �َّ
۵۸-۵۹[. 

  ز بهیو ن  است  شده  نازل  شانیسو به  هک » شیپروردگار خو  اتیآ  به  هک  و آنان«
و « او باور دارندھای  کتاب و  اتیآ  ھمه  و به »آورند یم  مانیا«  یو  نشیو آفر  یھست  اتیآ

  پرستش در  یبا و ر او رای: غیعنی »نندک یمقرر نم  کیشر  شیپروردگار خو  یبرا  هک  آنان
 گردانند. ینم  کیشر

ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  تُونَ يُؤۡ  �َّ ْ  َما قُلُو�ُُهمۡ  َءاتَوا �َُّهمۡ  وَِجلَةٌ  وَّ
َ
 .]۶۰[المؤمنون:  ﴾٦٠َ�ِٰجُعونَ  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  �

  هک یدرحال«  و صدقات  اتکاز ز أ خدا  در راه »اند را داده  دھند آنچه یم  هک  و آنان«

  هکنند ک یم  گمان :یعنی» گردند یبازم  پروردگارشان  یسو به  هک  است  ترسان  ھایشان دل
دارند   میب  را از آنیدھد ز ینم  نجات أ خداوند  را از عذاب  آنان  و صدقات  اتکز  دادن

  بازگشت  باشد و در ھنگام  نشده  رفتهیپذ  از آنان  است  مطلوب  هک  گونه  آن  صدقه  نیا  هک
 گردند.  یو  خشم  مستوجب  پروردگارشان  یسو به

  یسانک( !للها ا رسولیگفت:   هک  است  آمده ل  عائشه  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
ھستند   یسانک است) ھمان  ترسان  ھایشان دل  هک یلاند در حا را داده  دھند آنچه یم  هک
ترسند؟  یم أل  یاز خدا  حال  نیع نوشند اما در یم  نند و شرابک یو زنا م  یدزد  هک
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وھو   تصدقیو  صومیو  یصلی  یالذ  نهک، و ل قیالصد  ا بنتیر، کب  یاب  ا بنتیال «فرمودند: 
نماز   هک  است  یسکاو   هکبل ! قیدختر صد  یر، اکب یتر ابدخ  یا ! : نهأل  الله  خافی
 ».ترسد یم أل  یخدااز   حال نیدھد اما در ع یم  رد و صدقهیگ یم  خواند و روزه یم

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
 .]۶۱[المؤمنون:  ﴾٦١َ�ٰبُِقونَ  لََها وَُهمۡ  ۡيَ�ٰتِ �َۡ ٱ ِ�  �َُ�ٰرُِعونَ  �َِك أ

دارند   رغبت  طاعات  دادن  انجام  را بهیز »ورزند یم  شتاب  کین  یارھاکدر   هکآنانند «
  سبقت  کین  یارھاک  در انجام  : بر مردمیعنی »تازند یم  شیآنھا پ  در انجام  هکو آنانند «
 ند.یجو یم  سبقت  بھشت  سوی به  کین  یارھاک  سبب ا بهیند، یجو یم

ۚ  إِ�َّ  ًساَوَ� نَُ�ّلُِف َ�فۡ ﴿ ۡ�َنا وُۡسَعَها  ﴾٦٢ُ�ۡظلَُمونَ  َ�  َوُهمۡ  قِّ �َۡ بِٱ يَنِطقُ  كَِ�ٰٞب  َوَ�َ
 .]۶۲[المؤمنون: 

  کین  اعمال  دادن در انجام » میساز ینم  لفکم  توانش  اندازه بهرا جز   سک  چیو ما ھ«
تواند  یم  هک  گونه  د آنی، با در نماز را نداشت  ردنک  سجده  ییتواناھرکس  ـ مثال ـ  پس

  گونه نیبخورد و ھم را  د روزهی، با را نداشت  گرفتن  روزه  ییتواناھرکس  ند وک  اشاره
  سلب  لفکاز م  فیلکت  هک  یموارد ... و در اسالم  مقدس  عتیگر شرید  یھا رخصت  است

 . گر استید کیبا   و توان  فیلکت  انیم  و تناسب  جاد توازنیا  شود، ھدف یم
،  خواص  صفات  به  شدن  بر آراسته  عامه  ختنیو برانگ  قیتشو  ی، برا قاعده  نیا  طرح

  نیچن  کین  را سرانجامیز  است  طاعات  انجام  یسو به  ندگانیجو سبقت  یعنی
  هک  است  نیا  مخاطبان  عموم  به  هیآ  نیا  امیپ  . پس رامتھاستک  به  یابی، دست یا یآراستگ

د از یلذا نبا  ستین  خارج  و توانشان  و ھرگز از حد وسع  است  انور سھل  شرع  فیالکت
از   کیھر  اعمال  ارنامهک  در آن  هک » است  یتابکو نزد ما «بمانند   عقب  انکین  قافله

: در یعنی »دیگو یم سخن  حق به  هک«  دهیرس  ثبت  به  ھست  هک  ینحو  ھمان  به  لفانکم
  و بر آنان«  است  افتهی  بازتاب  یادیو ز  مک  چیھ  یب  تیبا واقع  مطابق  ، حق ارنامهک  آن

 . یعقاب بر  افزودنا ی  از ثواب  ساختن  مکبا  »شود ینم  ردهک  ستم

ۡعَ�ٰلٞ  َولَُهمۡ  َ�َٰذا ّمِنۡ  َ�ۡمَر�ٖ  ِ�  قُلُوُ�ُهمۡ  بَۡل ﴿
َ
 ﴾٦٣نَ َ�ِٰملُو لََها ُهمۡ  َ�ٰلَِك  ُدونِ  ّمِن أ

 .]۶۳[المؤمنون: 
  هک یتابک  نیفار از اک  یدلھا  هک: بلیعنی » است  ، در غفلت نیاز ا  ھایشان دل  هک، بل نه«

  هک  یوحال  وضع  قتیاز حق  ھایشان دلا ی،  است  د در غفلتیگو یم  سخن  یو راست  حق به
  انجام  هک دارند  یی، عملھا نیجز ا  و آنان«  است  دارند، در غفلت قرار  در آن  مؤمنان

  یردارھاکار وکقرار دارند،   کدر شر  نونکا ھم  هک نیفار جز اک: یعنی »آنند  دھنده
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ردارھا ک  آن  سبب به دھند تا یم  انجام  ندهیرا در آ  ر آنیاگزن  هکز دارند ین  یگرید  یناروا
  در لوح  در سرنوشتشان  یو بدبخت  شقاوت  هک  جھت  گردند بدان  شتر معذبیب  در دوزخ

 ندارند.  یزگاھیگر  چی، ھ سرنوشت  نیبا ا  شدن از روبرو  آنان  پس  دهیرس  ثبت محفوظ به

﴿ ٰٓ ٓ  َح�َّ َخۡذنَا إِذَا
َ
 .]۶۴[المؤمنون:  ﴾٦٤ُرونَ  َٔ يَۡ�  إَِذا ُهمۡ  َعَذابِ لۡ بِٱ ُمۡ�َ�ِيِهم أ

  : در غفلتیعنی » میگرفتار ساخت  عذاب  را به  نازپروردگانشان  هک  گاه تا آن«
 ایا یدن  عذاب  را به  و خوشگذرانانشان  حاالن آسوده  چون  هک  گاه ماندند تا آن  شیخو

  و داد و ولوله  و التماس  یو زار »ندیآ یاد درمیفر  به  بناگاه«؛  میردکگرفتار   آخرت
 شود: یم  گفته  آنان  به  هک  است  ھنگام  نیدھند. در ا یسرم

ْ  َٔ َ� تَۡ� ﴿ ۖ ۡ�َ ٱ ُروا ونَ  ۡوَم  .]۶۵[المؤمنون:  ﴾٦٥إِنَُّ�م ّمِنَّا َ� تُنَ�ُ
و   یدسازیناام و  وفتکاز سر سر  ھنگام : در آنیعنی »دینکن  یامروز زار«
 چرا«  است  دهیفا یاد شما بیو دادوفر  یم: امروز زارییگو یم  آنان  به  شانیھا طمع  قطع

  به ھم  یسکد و یشو ینم  ما باز داشته  : از عذابیعنی »دیابی ینم  یاریما قطعا   از جانب  هک
 ندارد.  حالتان  به  یسود  چیشما ھ  یالیو داد و واو  و فزع  جزع  نید بنابرایآ ینم  تانیاری

 د:یفرما یم  ردهک  یادآوریرا   گناھانشان  نیبزرگتر  یتعال  حق  سپس

ٰٓ  فَُكنُتمۡ  َعلَۡيُ�مۡ  ُ�ۡتَ�ٰ  َءاَ�ِٰ�  َ�نَۡت  قَدۡ ﴿ ۡعَ�ٰبُِ�مۡ  َ�َ
َ
[المؤمنون:  ﴾٦٦تَنِكُصونَ  أ

۶۶[. 
وشما «  است  قرآن  اتیا. مراد آیدر دن »شد یم  بر شما خوانده  من  اتی، آ قتیدر حق«

قھقرا   به  قرآن  دنیاز شن  نانک : اعراضیعنی »دیگشت یخود بازم  یھا بر پاشنه  هکد یبود
 د.یدیتاب یما را برنم  امیپ  دنیشن  ید و حتیگشت یبازم

 .]۶۷[المؤمنون:  ﴾٦٧َ�ۡهُجُرونَ  ِمٗر�َ�ٰ  بِهِۦ َتۡكِ�ِ�نَ ُمسۡ ﴿
 برک  الحرام تیب  تیتول  به  هک ی: درحالیعنی »دیدیورز یبر مکت  آن  به  هک  یدرحال«

  هک  است رکذ  انید. شاییدر آ  فیلکت  تحت  هکد یھست  بزرگتر از آن  یید، گویدیورز یم
مشھور بودند   امور آن  تیتول  به  ردنکو افتخار  عبهک  خانه  به  دنیبرورزکدر ت  هکم  مردم

  میھست  آن  وخادمان  حرم  را ما اھلیشود ز  غالبتواند بر ما  ینم  سک چیگفتند: ھ یو م
شبھا گرد   هکم  انکمشر »دیردک یم  ییگو شانیو پر  ییسرا افسانه  ھنگام شب  آن  درباره«

از   ییبدگو  شانیھا ییگو افسانه  ردند وعمدهک یم  ییسرا  افسانه  شده  جمع  عبهک  خانه
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  قرآن  : دربارهیعنی.  است  ییگو  انیھاء، ھذ فتح بود. ھجر: به  درآن  زدن و طعن  قرآن
 د.یردک یم  ییگو انیھذ

  ر طاعتیشبھا در غ  هکرا   یسانک،  هیآ  نیدر ا  میرک  قرآن  هک  مینک یم  مالحظه
  یبرا  ییآرا و محفل  ینینش ند اما شبک یم  وھشکنند، نک یم  ییآرا بزم  خداوند متعال

 . و و پر ثمر استکین  یر، بسکذ  و مجالس  علم  ، مانند مجالسأ خدا  طاعت

فَلَمۡ ﴿
َ
ْ  أ بَُّروا مۡ  َقۡوَل لۡ ٱ يَدَّ

َ
ا لَمۡ  َجآَءُهم أ تِ  مَّ

ۡ
 ٱ َءابَآَءُهمُ  يَأ

َ
لِ�َ ۡ�  .]۶۸[المؤمنون:  ﴾٦٨وَّ

 فر،کبر   اقدامشان  سبب  هکپردازد  یم  قتیحق  نیا  انیب  نجا بهیدر ا  خداوند متعال
از آنھا   کیشود و ھر یم  بعد مطرح  اتیو آ  هیآ  نیدر ا  هک  است  یا گانه پنج  از عوامل  یکی

  دو عامل  انیب به  هیآ  نیباشد. در ا  مانیاز ا  شان برگرداننده  هک  است  یافکخود  یخود به
  سخن  نیا در ایآ«  است  آنھا در قرآن  دنیشیتدبر و اند  اول: عدم  پردازد، عامل یاز آنھا م

  آن  تینا حقانیقیردند، ک یم  شهیتدبر و اند  قرآن  یرا اگر در معانیز »اند دهیشیندین
  نیا  دوم  آوردند. عامل یم  مانی، ا است  در آن  و آنچه  قرآن  شد و به یار مکآش  شان برای

،  عامل  نیلذا ا »بود  امدهیآنھا ن  نیشیپ  پدران  یبرا هک  آمده  شان برای  یزیا مگر چی«است: 
دند، یشیاند یم  کین  اگر آنان  هک یدرحال ؟! است  شده  آنان  یاز سو  ار قرآنکان  سبب

  هک  است  بوده  جھت  نیا  ، به بر پدرانشان  نه  بر آنان  قرآن  نزول  هکدانستند  یقطعا م
 . پدرانشان  یبرا  نه  است  داشته  اراده  آنان  یبرا ر رایخ  نیا  یتعال یبار

 است:  نیا  شان یفرورزک  سوم  عامل

مۡ ﴿
َ
 .]۶۹[المؤمنون:  ﴾٦٩ُمنِكُرونَ  َ�ُۥ َ�ُهمۡ  رِفُواْ رَُسولَُهمۡ َ�عۡ  لَمۡ  أ

 ص خود امبریا مگر پی: یعنی »ندیاو ناآشنا  به  اند پس نشناخته  امبر خود را درستیا پی«
ار با او کاند لذا از سران گانهیاز او ب  چون  اند پس نشناخته  یو امانتدار  ییراستگو  را به

و   ییراستگو  اوصاف  او را به  آنان  هک  است  روشن  هک ینند؟ درحالک یبرخورد م
 اند. ردهکن  را از او تجربه  یانتیو خ  ییاند و ھرگز دروغگو شناخته  یامانتدار

 است:  نیا  شان یفرورزک  چھارم  عامل

مۡ ﴿
َ
�ۡ  قِّ �َۡ بِٱ َجآَءُهم بَۡل  ِجنَّ�ۚ� بِهِۦ َ�ُقولُونَ  أ

َ
 .]۷۰[المؤمنون:  ﴾٧٠َ�ٰرُِهونَ  لِلَۡحقِّ  َ�ُُهمۡ َوأ

 ص امبریپ  هکدانند  یم  کین  آنان  هک یدرحال »دارد؟  یند او جنونیگو یا می«
  او حق  هکبل«ند یگو یم  هک  ستین  ، چنان نیبنابرا  و خرد است  از نظر عقل  مردم  نیبرتر

را   حق  شترشانیب  یول  آورده  شان برای«  است  یالھ  نیاستوار و مب  نیداز   عبارت  هک »را
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: یعنی. است  شده  آنان  جزء سرشت  هک  یا یو سرسخت  تعصب  سبب به »ندارند  خوش
  یستند ولین  نیبدب  در مورد حق  هک با آن  شان تیندارند اما اقل  را دوست  حق  تشانیثرکا

 سازند. ینم ارکرا آش  شان مانیستند، این  دار حق دوست  هک  یسانک  از ترس

هۡ  قُّ �َۡ ٱ �ََّبعَ ٱَولَوِ ﴿
َ
َ�ٰ ٱ لََفَسَدتِ  َوآَءُهمۡ أ  ٱوَ  َ�ُٰت لسَّ

َ
ۚ  �ُض ۡ� َ�ۡيَ�ُٰهم بَۡل  َوَمن �ِيِهنَّ

َ
� 

ۡعرُِضونَ  رِهِمَعن ذِكۡ  َ�ُهمۡ  بِِذۡ�رِهِمۡ   .]۷۱[المؤمنون:  ﴾٧١مُّ
  یھا امیپ و  ا اگر اصولی »ردک یم  یرویپ  شانیھا و ھوس  یاز ھو«  یتعال » و اگر حق«
در   هکو ھر  نیزم ھا و قطعا آسمان«دارند؛   دوست  آنان  هکآمد  یم  یا وهیش  ھمان  به  حق

  یتعال ه: اگر حقک نیا  ؛ اول است  بر دو وجه  مهیرک  هیر آیتفس  پس »شد یم  ، تباه آنھاست
  تباه  نیآسمانھا و زم  کش یب داد، یقرار م  یکیدارند ـ با خود شر  دوست  آنان  هک ـ چنان

ند یگو یم  آنان  هکبود  یم  یزیچ  ھمان  است: اگر حق  نیا  دوم  شد. وجه یم  انتظام یو ب
گر یبا ھمد  انیقطعا خدا  صورت  ـ در آن  گانهی  یخدا  ھمراه متعدد به  انیـ از وجود خدا

شد. و  یم  دهیشک  ینابود  به  ائناتک  آنھا ھمه  اختالف  جهیو درنت ردندک یدا میپ  اختالف

ٓ َءالَِهٌة إِ�َّ ﴿: یتعال یبار  فرموده  است  استدالل  نیھمانند ا ُ ٱلَۡو َ�َن �ِيِهَما َّ�  ۚ  ﴾لََفَسَدتَا
 . ا) گذشتیانب  ،سوره۲۲  هیدر (آ  ر آنیتفس  هک .]۲۲[األنبیاء: 

  شان برایرا   یتابک: یعنی » میا آورده  را برآنان  ر خودشانکذ  هک  است  نیا  حق  هکبل«
  شده  ختهیبرانگ  خودشان  انیاز م ص امبریرا پیز  است  فخر و شرفشان  ادنامهی  هک  میا آورده

، پند و اندرز و »رکذ« : مراد ازیقول  . به است  دهیگرد  نازل  خودشان  زبان  ز بهین  و قرآن
فخر   ادنامهی  نیبزرگتر  هک  یامر  : آنھا بهیعنی» ر خود روگردانندکآنھا از ذ  یول«  ھشدار است

 . آنھاست  نادرست  انتخاب  لیدل به  ییاعتنا یب  نیند و ایاعتنا ی، ب آنھاست  و شرف
 است:  پندارشان  نیفر اکبر   آنان  اقدام  پنجم  عامل

مۡ ﴿
َ
ۖ  َرّ�َِك  فََخَراجُ  َخرٗۡجا لُُهمۡ  َٔ �َۡ�  أ ٰ ٱ وَُهَو َخۡ�ُ  َخۡ�ٞ  .]۷۲[المؤمنون:  ﴾٧٢زِ�ِ�َ ل�َّ

  آوردن  مانیرا از ا  آنان  هک  یا عاملی: یعنی »؟ ینک یم  مطالبه  یمزد  ا از آنانی«
 ای، مزد  رسالت  فهیوظ  یدربرابر ادا  پندارند: تو از آنان یم  هک  است  نیدارد ا یبازم

را   امتیو پ  دعوت  رشیتو و پذ  به  مانیا  یرو نیھم از  پس  یطلب یم  یا یمقرر
.  یا نخواسته  یمزد و پاداش  نیچن  تو از آنان  هکدانند  یم  هک اند؟ با آن فروگذاشته

 د: اوینگو  یا ندهیتا گو  است  ساخته  حرام  را بر رسولش  صدقه  رفتنیپذ أ خداوند یحت
بھتر  پروردگارت  خراج  پس«  است  شده  رسالت  یمدع  و ثروت  مال  آوردن دست به  یبرا
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تو   به  درآخرت  هک  یدھد و مزد یا میدر دن  تیبرا  پروردگارت  هک  ی: رزقیعنی » است
 ». است  دھندگان یروز نیو او بھتر«  ر شد، بھتر استکذ  از آنچه  تیند، براک یم  تیعنا

و  عذر  چی، ھ ص خدا  رسول  عوتد  به  گفتن اجابت  در عدم  ه: آنانک نیا  خالصه
 ندارند.  یحجت

ۡسَتقِي�ٖ  ِصَ�ٰطٖ  إَِ�ٰ  ُعوُهمۡ �نََّك َ�َدۡ ﴿  .]۷۳[المؤمنون:  ﴾٧٣مُّ
  یندا  به  هک  سزاوار است  پس » یخوان یم  راست  یراھ  را به  تو آنان  قتیو در حق«

 نند.ک  شهیار پکرد و ان  هک نیا  ند، نهیگو  کیلب  دعوتت

ِينَ ٱ�نَّ ﴿ ٰ ٱَعِن  ِخَرةِ �بِٱ ِمُنونَ َ� يُؤۡ  �َّ �َ  .]۷۴[المؤمنون:  ﴾٧٤ِكُبونَ لََ�ٰ  ِط لّصِ
  یسو را به  تو آنان  هک » راست  آورند، از راه ینم  مانیا  آخرت  به  هک  یسانک  یراست  و به«

را یاند ز شده  منحرف  یگمراھ  یراھھا  یسو و به »اند در افتاده  به«؛   یخوان یفرام  آن
 . است  آن  راه  مودنیو پ  حق  ھا بر طلب زهیانگ  نیرومندتری، از ن آخرت  خوف

  است  آمده ص خدا  از رسول س  خطاب  عمربن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
،  آتش )یوسو  تد از (سمییایب ! ھان  هک  شمک یشما را م  دامن  یاپیپ  من«فرمودند:   هک
د و یشو یم  غالب  د اما شما برمنیفگنین  ، خود را در آن آتش )یو سو  سمت(د از ییایب

  است  کینزد  د پسیافگن یم  خود را در آن  ھا و حشرات و ملخ  پروانگان  ھجوم  ھمچون
بر   در آن  پس  شما ھستم  قراول شیپ» وثرک«  بر حوض  . و من نمکشما را رھا   دامن  هک

  هک  شناسم یم  چنان  تانیو نامھا  تانیمایس  را به د و شماییآ یر مد  ندهکو پرا  جمع  من
  جھت  و به  راست  جھت  به  شناسد سپس یخود م  شتران  انیرا در م  گانهیشتر ب  شخص

م: یگو یو م  نمک یو التجا م  پروردگار خود التماس  بارگاه  به  گاه د آنیشو یم  برده  چپ
محمد! تو   یشود: ا یم  گفته  ! پس من  ! امت پروردگار من  ی! ا من قوم ! پروردگار من  یا

خود   یھا قھقھرا بر پاشنه  بعد از تو به  د آوردند، آنانیپد  بعد از تو چه  آنان هک  یدان ینم
 ».بودند)  برگشته  تیجاھل  به  یعنیرفتند ( یم

ْ  ُ�ّٖ  ّمِن بِهِم َما َوَ�َشۡفنَا رَِ�َۡ�ُٰهمۡ  ۞َولَوۡ ﴿ وا  ﴾٧٥َ�ۡعَمُهونَ  ُطۡغَ�ٰنِهِمۡ  ِ�  لَّلَجُّ
 .]۷۵[المؤمنون: 

 و  ی: از قحطیعنی » یاز سخت  بر آنان  و آنچه  میآورد یم  رحمت  و اگر بر آنان«
: یعنی »فشردند یم  یپا  انشانی، در طغ میداشت یبرم  است  وارد آمده«  یسالکخش

داشتند  یسر برم  انشانیدند و در طغیورز یاصرار م  شان یو گمراھ  یشکدرسر
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 ھواھا  به سر  وردالنهک،  فروافتاده  یو بوالھوس  یگمراھ  راھهی: در بیعنی » یباسرگشتگ«
 فشردند. یم  یپا  انشانی، در طغ از غرور و غفلت  و سرگشته  آلوده

  نینفر  نیرا چن  شیقر  شان کسر ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

 بارالھا!« .»يوسف  كس�  سن�  اجعلها عليهم  مرض، ا�  يلع  اشدد وطأتك  ا�«ردند: ک
  وسفی  دوران  یمانند قحط  یا یقحط  فشار را برآنان  نیو ا  گردان  را بر مضر سخت  فشارت

مبتال   یو گرسنگ  یقحط  را به  رد وآنانک  را اجابت  امبرشیپ  یدعا أل  ی. خدا» بگردان
و   تباه  شان و اموالمردار را خوردند   و گوشت  دهیگند  یھا استخوان  هکرد تا بدانجا ک

 نابود شد.  شان فرزندان
 نزد  انیابوسف  هکبود   و احوال  اوضاع  نیاست: در ا  آمده  نزول  سبب  انیدر ب

و   دھم یسوگند م  وند رحمیخدا و پ  تو را به محمد!  یآمد و گفت: ا ص خدا  رسول
!  میا ) را خوردهکرک(  و پشم  خون  هک  دهیرس  ییجا  ار ما بهک، آخر  نمک یم  التماس

 فرمود:  نازل أل  یخدا  پس

َخۡذَ�ُٰهم َولََقدۡ ﴿
َ
ْ سۡ ٱَ�َما  َعَذاِب لۡ بِٱ أ  .]۷۶[المؤمنون:  ﴾٧٦َ�َتَ�َُّعونَ  َوَما لَِرّ�ِِهمۡ  َتَ�نُوا

  هک  است  یا یگرسنگ  : مراد ھمانیقول  به » میردکگرفتار   عذاب  را به  آنان  نهیو ھرآ«
و   خضوع  پروردگارشان  به  نسبت  یول«شد   هکم  انکر مشریدامنگ  یقحط  یھا در سال

  شان یشکبر تمرد وسر  ھمچنان  هکنشدند بل  و فروتن  ستهک: شیعنی »ردندکن  یسارکخا
  یدر تنگنا  یوحت »امدندیدر ن  یزار  و به«ردند ک  یاصرار و پافشار  یتعال  در برابر حق

 فتادند.یسار در نکو ان  خشوع  ھا به یسخت

﴿ ٰٓ  ﴾٧٧ُمبۡلُِسونَ  �ِيهِ  ُهمۡ  إِذَا َشِديدٍ  َعَذاٖب  ذَا بَاٗ�ا َعلَيۡهِم َ�تَۡحنَا إِذَا َح�َّ
 .]۷۷[المؤمنون: 

  : مراد عذابیقول  به » میگشود  برآنان  کدردنا  از عذاب  یدر  هک  یتا وقت«
 دینوم  در آن  آنان  بناگاه«  در روز بدر است  آنان  شتنکگر: مراد ید  یقول  . به است  آخرت

ابالس:  نند.کار ک چه  هکدانند  یو نم  د گشتهیر و ناامیمتح  یری: از ھر خیعنی »اند شده
 . است  یریاز ھر خ  یدینوم

ِيٓ ٱَوُهَو ﴿  لَُ�ُم  �َّ
َ
�َشأ

َ
مۡ ٱأ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
 ٱوَ  بَۡ�ٰرَ ۡ�

َ
�ۡ �ِۡٔ  ۚ ا قَلِيٗ�  َدةَ  ﴾٧٨�َۡشُكُرونَ  مَّ

 .]۷۸[المؤمنون: 
در  ارھا  نعمت  نیا ! یآر »دیھا را آفر و دل  دگانیو د  ییشما شنوا  یبرا  هک آن  و اوست«
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و   د وبا دلیبنگر آموز را عبرت  یھا و ماجراھا د و صحنهید تا اندرزھا را بشنویشما آفر
  کاند  چه« ه:کد بلینبرد  نھا بھرهیز از ایچ  چید اما شما از ھیینما  کدر  شیخرد خو

  هک نیا  د، نهیستین رگزارکقطعا ش  افرانکشما   هک  است  نیا  ی: معنیقول  به» دیسپاسگزار
 . یکاند  ید ولیگزار یر مکش

ِيٱَوُهَو ﴿ ُ�مۡ  �َّ
َ
 ٱ ِ�  َذَرأ

َ
ونَ  هِ �َ�ۡ  �ِض ۡ�  .]۷۹[المؤمنون:  ﴾٧٩ُ�َۡ�ُ

  نیھا در زم دانه  هک چنان »د آوردیپد  نیشما را در زم  هک  سک  آن  و اوست«
  ندهک: بعد از پرایعنی »د شدیاو محشور خواھ  یسو و به«ند یشوند تا برو یم  ندهکپرا

 د.یشو یم  گرد آورده  امتیا، در روز قیدر دن  شدنتان

ِيٱَوُهَو ﴿ ۡ ٱ تَِ�ُٰف خۡ ٱَو�ُِميُت َوَ�ُ  ۦيُۡ�ِ  �َّ � ٱوَ  لِ �َّ فََ� َ�عۡ  �ََّهارِ
َ
 ﴾٨٠قِلُونَ أ

 .]۸۰[المؤمنون: 
طور انفراد و   ـ به  فقط اوست ! یآر »راندیم یند و مک یم  زنده  هک  سک  آن  و اوست«

  هک  دهیآفر  چنان را آنھا رایز » و روز از اوست  شب  و اختالف«  یگرید  ـ نه  باالستقالل
و   شب  از آھنگ ه ک  یگرید  با زمان  شوند و نه یم  سست  تکاز حر  ند، نهیآ یم  یدرپ یپ

  کیو تار  دنیبخش  ییروشنا در  هک شوند چنان یگر جدا مید باشد، از ھم  روز خارج
از   یآنھا، روزرار کو روز: ت  شب  اختالف مراد از  یقول دارند. به  اختالف  ز با ھمین  نمودن

  تا به  یتعال یبار  در قدرت »دیشیاند یمگر نم«  گراستید  یشب  یاز پ  یگر و شبیروز د  یپ
د ید و بدانیابیدر  ر استیفراگ  ناتکمم  بر ھمه  یو  قدرت  هکرا   قتیحق  نید و اییخود آ

 ؟ است  قدرت  مقوله  نیز از ھمین  از مرگ  پس  ختنیبرانگ  هک

ْ  بَۡل ﴿  ٱ قَاَل  َما ِمۡثَل  قَالُوا
َ
�ۡ ُ ل  .]۸۱[المؤمنون:  ﴾٨١ونَ وَّ

فار کا ی  : پدرانشانیعنی » انینیشیپ  مانند آنچه«  هکفار مک »گفتند  هکبل«
 ».بودند  گفته«  گذشته  یامتھا

ْ قَالُوٓ ﴿ ءِذَا ا
َ
ءِنَّا وَِعَ�ًٰما تَُراٗبا َوُ�نَّا ِمۡتَنا أ

َ
 .]۸۲[المؤمنون:  ﴾٨٢لََمۡبُعوثُونَ  أ

  ختهیا باز برانگی، آ میچند شو یو استخوان  کو خا  میریبم  ا چونیگفتند: آ«
  ید انگاری، صرفا بع نگاه  نحوه  نیا  هک یگفتند در حال  نیچن ! یآر »شد؟  میخواھ
را   یقتیحق  نیچن  علم  ندارد و اال، نه  شهیو اند  از تعقل  یبار  چیھ  هک  است  یا یذھن

مجدد،   یایاح  قتیحق  د انگاشتنیبع ! ی. بل است  زانیگر  از آن  عقل  نهند و ک یم  ینف
خود در   هک  قتیحق  نیا در ایبروند،   یگرید  یھا مشابه  سراغ به  هیقض  نیدرا  هک آن یب
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  یو علم  یعقل  پشتوانه  ند، از ھرگونهینما  اند، تأمل  شده  دهیآفر  کخا  نیآغاز از ھم
 . است  بھره یب

 است:  نیاستبعاد ا  آن  هیدر توج  گرشانید  شبھه

ٓ  إِنۡ  َ�بُۡل  مِن َ�َٰذا َوَءابَآُؤنَا َ�ۡنُ  ُوِعۡدنَا لََقدۡ ﴿ ٓ  َ�َٰذا َ�ِٰط�ُ  إِ�َّ
َ
 ٱ أ

َ
لِ�َ ۡ�  ﴾٨٣وَّ

 .]۸۳[المؤمنون: 
از   قبل: یعنی »بودند  داده  وعده  ما و پدرانمان  را قبال به  سخن  نیا  درست«
بودند اما ما   مجدد را داده  یایاح  وعده  نیھم  ما و پدرانمان  ز بهین صمحمد  بعثت

  نی: ایعنی » ستین  یزیچ  انینیشیپ  یھا جز افسانه  نیا«شوند   ختهیما برانگ  پدران  هک میدیند
  تبک آنھا را در  یالیخ  یھا اسطوره  عنوان  به  هک  است  انینیشیپ  یھا یپرداز  ھا دروغ وعده

 . است  پردازان  دروغ  و پرداخته  ساخته  هک  است  یزیاند. اسطوره: چ نگاشته  شیخو

 ٱقُل لَِّمِن ﴿
َ
ٓ  �ُض ۡ�  .]۸۴[المؤمنون:  ﴾٨٤َ�ۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن َوَمن �ِيَها

در   هکو ھر  نیزم«از آنان:   پرسش  در مقام  هکم  مردم  به ص محمد  یا »بگو«

  از علم  یزیو چ »دیدان یاگر م«دارد؟   تعلق  یسک  چه  و به »؟ ستیک  از آن  است  آن
گاھ   یرو  مخلوقات  است)، تمام  در آن  هکد. مراد از (ھریخبر دھ  من  به  د پسیدار  یوآ

 باشند. یم  نیزم

﴿ ِۚ فََ�  قُۡل  َسَيُقولُوَن ِ�َّ
َ
ُرونَ  أ  .]۸۵[المؤمنون:  ﴾٨٥تََذكَّ

  هک و ھر  نیزم  هکند یگو یر می: آنھا ناگزیعنی » خداست  ند: از آنیگو  هکزودا «
 ا پندیآ  بگو: پس«معترفند  أ خداوند  یدگاریآفر  را بهیز  خداست  از آن  است  درآن

  از آن  است  در آن  هکو ھر  نیزم  هک  قتیحق  نیا  شما به  : چنانچهیعنی »د؟یریگ ینم
 چرا با  د پسیباشد، مقر و معترف یم  آن  و متصرف  نیزم  نندهیو او آفر  خداست

 ستند،ین  یزیچ  چیھ  کد مالیدان یم  یخوب  به  هکرا   یگرید  انیخدا  یتعال یبار
 نشیبر آفر  هک  یذات  هکد یرو یم  طفره  قتیحق  نیا  به  د؟ و چرا از اعترافیپرست یم
 ؟ ز تواناستیاو ن  بعد از مرگ  ردنک  هقادر باشد، بر زند  انسان  یو اختراع  ییابتدا 

َ�ٰ ٱ رَّبُّ  َمن قُۡل ﴿ بۡ ٱ َ�ٰتِ لسَّ ِۚ  ٨٦َعِظيمِ لۡ ٱ َعۡرِش لۡ ٱَورَبُّ  عِ لسَّ فََ�  قُۡل  َسَيُقولُوَن ِ�َّ
َ
 أ

 .]۸۷-۸۶[المؤمنون:  ﴾٨٧َ�تَُّقونَ 
 ، گفت ؟ خواھند ستیک  بزرگ  و پروردگار عرش  ھفتگانه  یبگو: پروردگار آسمانھا«

 و او پروردگار  خداست  از آن  ھمه  : آسمانھا و عرشیعنی » است للها  از آن  ھمه نیا
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  هکد یدان یم  : ھرگاهیعنی »د؟ینک یا پروا نمیآ  پس« ص محمد  یا »بگو«  آنھاست
 فقط  هکرا   ار پرستشکچرا   ستند پسیھا ن ز در آسمانیچ  چیھ  کشما مال  انیخدا
از   خارج ز راید؟ و چرا رستاخیدھ یم  آنھا اختصاص  ، به است  سزاوار آن  گانهی  یخدا

 د؟یپندار یاو م  مطلق  قدرت  محدوده
مانند  جز  یرسک، دربرابر  در آنھاست  ھا و آنچه آسمان«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد

  نسبت،  است  در آن  با آنچه  یرسک  گمان یو ب  ستین  شده  افگنده  یابانیدر ب  هک  یا حلقه
 ». است  ابانیب  نیدر ا  حلقه  نیھمانند ا  عرش  به

ِ َ�ۡ  �َِيِدهِۦ َمنۢ  قُۡل ﴿
 ﴾٨٨َ�ۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن َعلَۡيهِ  ُ�َارُ  َوَ�  ُ�ِ�ُ  َوُهوَ  ءٖ َملَُكوُت ُ�ّ

 .]۸۸[المؤمنون: 
و او «  است  ییوت: فرمانرواکمل » اوست  دست  به  یزیھرچ  وتکمل  هک آن  ستیکبگو: «
  داده  او پناه  و برخالف«بخواھد   هک  رسد، ھرگاه یم  ادشیفر  رخود را و بهیغ »دھد یم  پناه

بازدارد و   یسک را از أ خدا  تواند عذاب ینم  سک چی: ھیعنی »د؟یدان یشود اگر م ینم
و شما   ستین قادر أ برابر خدا او در  دنیادرسیفر و به  دادن  یاریبر   سک چیھ

 د.ینک  یرا معرف  یمرجع  د چنانیتوان ینم

﴿ ِۚ ٰ  قُۡل  َسَيُقولُوَن ِ�َّ َّ�
َ
 .]۸۹[المؤمنون:  ﴾٨٩�ُۡسَحُرونَ  فَ�

 »د؟یشو یم  افسون  دستخوش  چگونه  ، بگو: پس است للها  از آن  ھمه نیخواھند گفت: ا«
  جلوه  شما باطل  الیرا در خ  حق  و افسون  ، با افسانه و انس  جن  نیاطیش  : چگونهیعنی
را  أل  یخدا ریغ ، حق  بودن  با وجود روشن  جهیرا فاسد و در نت  حیدھند و صح یم
 .؟! است  ربوده را  تانیو عقلھا  ردهک  تانیجادو  یساحر  یید، گویپرست یم

َ�ۡيَ�ُٰهم بَۡل ﴿
َ
 .]۹۰[المؤمنون:  ﴾٩٠لََ�ِٰذبُونَ  ��َُّهمۡ  قِّ �َۡ بِٱ �

ھا،  دگاهید د ویدر عقا  هکرا   یعتیو شر  نی: دیعنی » میآورد  شان برایرا   حق  هکبل«
  قطعا آنان و«اند   ز برحقین  آن  روانیو پ  است  ز حقیچ  و در ھمهھا  ارزش و  عبادات

ز یدھند و ن یم  نسبت  کیاز فرزند و شر  سبحان  یخدا  به  هک  در آنچه »ندیدروغگو
با   هک  ییریگ ھر موضع و در  ار روز آخرتکان ، درأ خدا  به  مانیا  یند در ادعایدروغگو

 . است  مخالف  اسالم

َذَ ٱَما ﴿ ُ ٱ �َّ َهَب  إِٗذا إَِ�ٍٰه�  ِمنۡ  َمَعُهۥ َ�نَ  َوَما ِمن َوَ�ٖ  �َّ َ َّ�  ُّ�ُ  ِۢ  َولََعَ�  َخلَقَ  بَِما إَِ�ٰه
ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  ِ ٱ ُسۡبَ�ٰنَ  َ�ۡعٖض�  َ�َ ا يَِصُفونَ  �َّ  .]۹۱[المؤمنون:  ﴾٩١َ�مَّ
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از  و فرزند مرد  است  منزه  و نوع  را او از جنسیز » است  نگرفته  یفرزند  چیخدا ھ«
ھر  بود قطعا  نیرا اگر جز ایز  ستین  یگریمعبود د  چیاو ھ  و ھمراه«  خود اوست  جنس

  یگرید  انیخدا  سبحان  یبا خدا : اگریعنی »برد یبود، با خود م  دهیآفر  هکرا   آنچه  ییخدا
  شیخو  ازتیوح  تصرف  در حوزه  را باالستقالل  مخلوقاتش  یینا ھر خدایقیبود،  یم
، در  ساخت ینافذ م  بر آنان  ییتنھا خود را منفردا و به  یانحصار  ییو فرمانروا  گرفت یم
تا بروز یشد و نھا یجدا م گرید  یخدا  ییاز فرمانروا  یو  ییفرمانروا  عرصه  ھنگام  نیا

  یو حتما بعض«ر بود یناپذ  اجتناب آنھا  انیدر م  یینما  و قدرت  شکشمکو   یطلب  توسعه
دا یپ  غلبه  فیضع  یبر خدا  یقو  یخدا :یعنی »آمدند یم  گر غالبید  یبر بعض  از آنان

  هک ، ھمچنان تگرف یرا از او م  یو  ییوفرمانروا  کرد و ملک یم  وبکرا سر  آن  ردهک
ا ، قطع مغلوب  فیضع  یخدا  گر آنی، د ھنگام  نیو درا  است  آدم یبن  پادشاھان  عادت
 . را نداشت  ییخدا  تیصالح

خدا   کی جز  هک نیشد و ا  و محقق  ، ثابت تیدر ربوب  تکمشار  انکام  عدم  ھرگاه  پس
  آن  هکشود  یم ز روشنین  قتیحق  نیبپردازد، ا  یو پروردگار  تیار ربوبک  تواند به ینم

دارد، بر   داللت  کشر  یبر نف  هک چنان  لیدل  نی. ا است أ خداوند  واحد، ھمان  یخدا
  شکشمک  شکدر مل  ز باپدرشیرا فرزند نیدارد ز  ز داللتین  سبحان  یفرزند از خدا  ینف
 و فرزند.  کیاز شر  است  منزه :یعنی »نندک یم  وصف  خدا از آنچه  است  منزه« ١ندک یم

﴿ ٰ َ�ٰ ٱوَ  َغۡيبِ لۡ ٱ لِمِ َ� ا َ�ٰ َ�َتَ�ٰ  َدةِ لشَّ  .]۹۲[المؤمنون:  ﴾٩٢�ُۡ�ُِ�ونَ  َ�مَّ
ر یاما غ  ار استکو آش  نھان  یدانا  یتعال ی: فقط باریعنی » ار استکو آش  نھان  یدانا«

خداوند  » برتر است  پس«داند  یرا نم  بیو غ  ا نھان، قطع ار را دانستکآش  اگر ھم  یو
 . یو  ییواو فرمانر  کدر مل »آورند یم  کیشر  از آنچه«  متعال

ا تُرِ�َّ�ِ َما يُوَعُدونَ ﴿ ٰ ٱ َقۡومِ لۡ ٱ ِ�  َعۡلِ� َرّبِ فََ� َ�ۡ  ٩٣قُل رَّّبِ إِمَّ  ﴾٩٤لِِم�َ ل�َّ
 .]۹۴-۹۳[المؤمنون: 

  نیچن  امبرشیپ  به  یتعال یبار  کنیشد، ا  اقامه  افرانکبر   حجت  و چون
  من  به  است  شده  داده  وعده  آنان  به  هکرا   اگر آنچه بگو: پروردگارا!«ند: ک یم  خطاب

                                           
  علیهقطر   ، فرزند پادشاه  ھستم  تفسیر شریف  این  ترجمه  مشغول  بنده  که  روزھایی  ھمین -١

و   در غربت  وی  پدر بینوای  اکنون  و ھم  انداخت  بیرون  و مملکت  کودتا کرد و او را از ملك پدرش
 . برد سرمی  به  آوارگی
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را   آنچه  هک  یر دھقرا  یتیرا در موقع  من  هکباشد   : پروردگارا! اگر چنانیعنی»  یدھ نشان
  قوم  انیمرا در م  پس ا!پروردگار«؛  نمک  ، مشاھده یا داده  وعده  آنان  مرگبار به  از عذاب

  نک  خارج  انشانی، مرا از م یردک  را نازل  عذاب  آنان  به  : چنانچهیعنی » ار قرار مدهکستم
و   تو مؤمنم  به  را منیز نشود  ر منیمنگدا  از آن  یزیچ  یول  نمیرا از دور بب  آنان  تا عذاب

 ص رمکا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک . چنان نمک یم  قیرا تصد  تیھا وعده
  یقوم  به  ھرگاه ا!یخدا«.  »غ�مفتون  يلكإ  فتوف�  ةفتن  بقوم  ردتأذا �و«ردند: ک یدعا م

 .» باشم  فتادهیدر ن  فتنه  آن  به  ببر که  یدرحال  شیخو  یسو مرا به  پس  یداشت  را اراده  یا فتنه

﴿ ٰٓ ن �نَّا َ�َ
َ
 .]۹۵[المؤمنون:  ﴾٩٥لََ�ِٰدُرونَ  نَعُِدُهمۡ  َما نُّرَِ�َك  أ

 تو بر«  از عذاب » میا داده  وعده  آنان  را به  آنچه  هک  مییما توانا  هک  یراست  و به«
  میدان یم  هک  جھت  ، بدان میانداز یر میتأخ  به  را از آنان  شیخو  عذاب  یول » میانیبنما
 خواھند آورد.  مانیا  یزود به  از آنان  یبرخ

ِ  َ�عۡ دۡ ٱ﴿ حۡ  لَِّ� ٱب
َ
ۚ ٱ َسنُ ِ�َ أ يَِّئَة ۡعلَمُ  نُ َ�ۡ  لسَّ

َ
 .]۹۶[المؤمنون:  ﴾٩٦يَِصُفونَ  بَِما أ

 در امر  هکند ک یم  ییراھنما  یا نسخه  یسو را به  امبرشیپ  یتعال  حق  سپس
  یبد« د:یفرما یم  پس  بر استکر ایسک، ا حق  سوی به  آنان  و دعوت  با مردم  معاشرت

وتر کین  وهیش  نیا » نک  دفع«  ر آنیاز غ » وتر استکین«  وهیش  آن » هک  یا وهیش  را به
تو   هیعل فارک  هک  ییھا یاز بد  یگردانیو رو  یپوش ، چشم از: گذشت  است  عبارت
  وصف  آنچه  ما به«  و احسان  یکیبا ن  شانیھایبد  پاسخ  دھند و دادن یم  انجام

  یاوصاف نند، ازک یم  وصف  آن  تو را به  هک  آنچه  به  می: داناتریعنی » میداناتر نند،ک یم
نند ک یم  وصف  بیذکو ت  کاز شر  هک  آنچه  به  میا داناتری،  یھست  آن  تو برخالف  هک

 . میدھ یجزا م  آنھا در برابر آن  به  پس

ُعوُذ بَِك ِمنۡ ﴿
َ
َ�ٰ ٱ َهَمَ�ٰتِ  َوقُل رَّّبِ أ  .]۹۷[المؤمنون:  ﴾٩٧ِط�ِ لشَّ

ھا،  ن: وسوسهیاطیش  ھمزات » برم یم  تو پناه  به  نیاطیش  از ھمزات و بگو: پروردگارا!«
تواند خود را در آنھا  ینم  انسان  هک  است  یخشم  یھا و شراره  شانیھا یافگن  دغدغه
 ند.ک  ینگھدار

ن َ�ۡ ﴿
َ
ُعوُذ بَِك َرّبِ أ

َ
ونِ َوأ  .]۹۸[المؤمنون:  ﴾٩٨ُ�ُ

  نیاطیش  یرا وقتیز » برم یم  تو پناه  حاضر شوند به  من  شیآنھا پ  هک نیاز ا و پروردگارا!«
ر یاز خ  شر و برگرداندن  به  ختنی، برانگ یافگن حاضر شوند، آنھا را جز وسوسه  نزد انسان
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و او از   از پدرش س  بیشع  عمروبن  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد ستین  یگریار دک
خود   هکدادند  یم  میما تعل  را به  یلماتک ص خدا  فرمود: رسول  هک  است  آمده  جدش

  ةاتلام  اهللا  ب�لمات عوذأ  اهللا  باسم«خواندند:  یم  ترس  دفع  یبرا  خواب  ھنگام  شانیا
  خدا به  نام  به« .»�رضون  نأو  الشياط�  همزات  ومن  رش عباده  ومن  وعقابه  غضبه  من

و   نیاطیش  یھا و از وسوسه  بندگانش و از شر  و عقابش  یو  از خشم  برم یم  او پناه  تامه  کلمات

از   یسانک  دعا را به  نیا س عمرو بنلله عبدا  هک  است  . نقل»حاضر شوند  که نیاز ا
بخوانند   خوابشان  را در ھنگام  داد تا آن یم  میتعل دند،یرس یم  حد بلوغ  به  هک  فرزندانش

را   آن للهند، عبداکدعا را حفظ   نیا  توانست یبود و نم  کوچک  هک  ھم  از آنان  یسکو 
 . ختیآو یم  و بر گردنشان  نوشت یم

﴿ ٰٓ َحَدُهمُ  َجآءَ  إِذَا َح�َّ
َ
ۡ ٱ أ  .]۹۹[المؤمنون:  ﴾٩٩ِجُعونِ رۡ ٱقَاَل َرّبِ  َموُۡت ل

 :یعنی »دید: پروردگارا، مرا بازگردانیگو یفرارسد، م  از آنان  یکی  مرگ  هک  گاه تا آن«
دار یب  غفلت  مردند، از خواب  رند و چونیم یم  هکبرند تا یسر م خود به  در غفلت  آنان
د . ید، مرابازگردانید، مرا بازگردانیا بازگردانیدن  سوی بهند: مرا یگو یم  گاه آن  شده

 . رار استکت  یمعن  به  جمع  غهیارجعون: ص

﴿ ٓ ۡ�َمُل  لََعّ�ِ
َ
ۚ  تََرۡ�ُتۚ  �ِيَما َ�ٰلِٗحا أ ٓ َها َ�َّ ۖ  ُهوَ  َ�َِمةٌ  إِ�َّ ٓ َورَ  َوِمن قَآ�ِلَُها  يَوۡمِ  إَِ�ٰ  بَۡرَزخٌ  �ِِهما

 .]۱۰۰[المؤمنون:  ﴾١٠٠ُ�ۡبَعُثونَ 
  یکین ارک« ایدر دن :یعنی»  بگذاشتم  هک  ییدر سرا  هکباشد «د: یمرا بازگردان ! یآر

ھرگز  » است  نیچن  نه«ر یخ  از اعمال  است  آن  یدر پ  هک  و آنچه  مانیا  چون»  دھم  انجام
صرفا   نی: ایعنی » است  آن  ندهیاو گو  هک  است  یسخن  نیا«  میریپذ یاو را نم  درخواست

شود،   دهیا بازگردانیدن  و به شود  برآورده  اش د و اگر خواستهیگو یاو م  هک  است  یسخن
  شیشاپی: پیعنی » است  یبرزخ  آنان  شیشاپیو پ«رد کوفا نخواھد   سخنش  نیا  ھرگز به

  و به  گذشته  توانند از آن ینم  هک  است  یا و پرده  ا حجابیدن  سوی به  آنھا و بازگشتشان
  در مقطع  آنان  . پس است  امتیروز ق  هک »شوند  ختهیبرانگ  هک  یتا روز«ا برگردند یدن
را   یصالح  توانند اعمال یم  اند، نه شده  واگذاشته أ خدا انتظار امر  ، به یبرزخ  اتیح
بودند،   ا فاسد ساختهیدر دن  هکرا   توانند آنچه یم  نند و نهک  جبران  شده  فوت  از آنان  هک

ابد ی یاستمرار م  امتیتا روز ق  گروه  نیر اب  عذاب  هک  است  نیمراد ا ند.ینما  اصالح
 » . است  معذب )در قبر  یعنی(  در آن  وستهیپ«... است:   آمده  فیشر  ثیدرحد  هک چنان
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ورِ ٱفَإَِذا نُفَِخ ِ� ﴿ �َساَب  فََ�ٓ  لصُّ
َ
 .]۱۰۱[المؤمنون:  ﴾١٠١يَتََسآَءلُونَ  َوَ�  يَۡوَم�ِذٖ  بَۡيَنُهمۡ  أ

،  اول  اما نفخه  است  دوم  نفخه  هک »نشور«  دنیدم  به »شود  دهیدر صور دم  چون  پس«

  هک  است  یبوق صور: 1راند.یم یرا م  قیاز خال  زندگان  هک»  صعق»  از: نفخه  است  عبارت
  گر آنید«شود:   دهیدم  صور دوم  چون ! یدمد. آر یم  امتیق  ییبرپا  یبرا  در آن  لیاسراف
ھرگز   نند و نهک یھا فخر نم نسب گر بهی: دیعنی» وجود ندارد  رابتق  نسبت  انشانیروز م

  یھقیبزار و ب  تیروا  به  فیشر  ثیحد بخشد. در یم  یسود  شان حال  ھا به رابطه  نیا
نمود،   ازدواج أ  طالب یاب بن یدختر عل  لثومک با ام  الخطاب  بن عمر  چون  هک  است  آمده

 ص خدا  از رسول  هک  ستین  نیجز ا  یھدف ارک  نیمرا در ا  هکخدا سوگند   به«فرمود: 
ھر « .»و�سيب  اال سبيب ةالقيام  يوم  منقطع  نهفإ  و �سب  سبب  لك«فرمودند:   هک  دمیشن

در   ییاستثنا  نیا  . پس» من  و نسب  ، مگر سبب است یشدن  قطع  امتیدر روز ق  یو نسب  سبب
گر ید کیو از «  است  شانیا  یو نسب  یشاوندیوند خویپ در مورد ص خدا  رسول  حق

  در آنھرکس  رایپرسد ز ینم  یگرید  از حال  یکی  امتیق  : در عرصهیعنی »پرسند ینم
  نیا  شود. البته  گر مشغولید  یارک  تواند به ینم  هک  است  مشغول خود  به  چنان  ھنگام

از   بھشت  ، اھل ا دوزخی  در بھشت  شدن اما بعد از مستقر  محشر است  نفخه  در ھنگام

ٰ ﴿ م:یخوان یم  یتعال یبار  فرموده  نیا در  هک پرسند چنان یم گریھمد ۡ�َبَل َ�ۡعُضُهۡم َ�َ
َ
َوأ

  .]۲۷[الصافات:  ﴾٢٧َ�ۡعٖض يَتََسآَءلُونَ 

ْوَ�ٰٓ  َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ َ�َمن َ�ُقلَۡت ﴿
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  .]۱۰۲[المؤمنون:  ﴾١٠٢ُمۡفلُِحونَ ل

  شده  وزن  ستهیشا  : اعمالیعنی »باشد  نیسنگ  آنان  اعمال  زانیم  هک  یسانک  پس«
  افتگانی: آنانند دستیعنی » شانند رستگارانیا  گروه  آن«باشد   نیسنگ  آنان

 ز.یانگ  میاز امور ب  افتگانی  خود و نجات  یداشتن  دوست  یھا خواسته به

ۡت  َوَمنۡ ﴿ ْوَ�ٰٓ  َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ َخفَّ
ُ
ِينَ ٱ �َِك فَأ وٓ  �َّ ْ َخِ�ُ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ونَ  َجَهنَّمَ  ِ�  أ ُ�ِٰ�َ١٠٣﴾ 

 .]۱۰۳[المؤمنون: 
  وزن  ستهیشا  : اعمالیعنی »باشد  کسب  شان اعمال  زانیم  فهک  هک  یسانکو «
  انیخود ز  به  هکگروھند   آن  پس«باشد   کدارند، سب  هک  یگناھان  در مقابل  آنان  شده

                                           
 .] ۶۸زمر/ [  سوره  کنید به  نگاه -١
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را یز اند ، فرو گذاشته آنھاست  نفع به  هکرا   اند و آنچه ساخته  : خود را تباهیعنی »اند زده
 ».مانند یم  در جھنم  شهیھم«

 .]۱۰۴[المؤمنون:  ﴾١٠٤َ�ٰلُِحونَ  �ِيَها َوُهمۡ  �َّارُ ٱ وُُجوَهُهمُ  َفحُ تَلۡ ﴿
را یز ردک  را خاص  . چھره است  لفح: سوزاندن »سوزاند یرا م  شانیھا چھره  آتش«

الح: ک »ندیرو ترش در آنجا  و آنان«  است  انسان  یاعضا  نیتر یو گرام  نیفتری، شر چھره
.  است  شده  انینما  شیو دندانھا  و درد وا افتاده  رنج  تیاز نھا  لبانش  هک  است  یسک

  هک  یا دهیرا ند  یگوسفند  ا سر سوختهید: آیگو یم  آن  یمعن  حیدر توض س مسعود ابن
ز ین  نانی؟ ا است  شده  و منقبض  باال جمع  طرف  به  و لبانش  انینما  شیدندانھا

 اند. گونه نیھم

لَمۡ ﴿
َ
بُونَ  بَِها فَُكنُتم َعلَۡيُ�مۡ  ُ�ۡتَ�ٰ  َءاَ�ِٰ�  تَُ�نۡ  �  .]۱۰۵[المؤمنون:  ﴾١٠٥تَُ�ّذِ

آنھا   یبا الفاظ و معان »و شما آنھا را«ا یدر دن »شد ینم  بر شما خوانده  من  اتیا آیآ«
 ؟ ستین أ خداوند  از جانب  اتیآ  نیا  هکد یگفت یو نم »دیپنداشت ینم  دروغ«

 .]۱۰۶[المؤمنون:  ﴾١٠٦َضآّلِ�َ  قَۡوٗما َوُ�نَّا ِشۡقَوُ�َنا َعلَۡيَنا قَالُواْ َر�ََّنا َغلََبۡت ﴿
  رهیبر ما چ  : لذتھا و شھواتمانیعنی »شد  رهیبر ما چ  شقاوتمان ند: پروردگارا!یگو یم«

  در آنھا بهافراط   و سرانجام  را مالیشد ز  دهینام  و شقاوت  یبدبخت  شد. لذتھا و شھوات
  یو بدبخت  شقاوت  نیبا ا  هک » میبود  گمراه  یو ما مردم«انجامد  یم  یو بدبخت  شقاوت

 . میساخت  خود را تباه

﴿ ٓ ۡخرِۡجَنا َر�ََّنا
َ
 .]۱۰۷[المؤمنون:  ﴾١٠٧َ�ٰلُِمونَ  فَإِنَّا ُعۡدنَا فَإِنۡ  ِمۡنَها أ

ا یدر دن » میبرگشت اگر باز ھم   بر پس  رونیب«  : از دوزخیعنی »نجایما را از ا پروردگارا!«
  نیبر خود با ا »بود  میخواھ  شهیپ ستم  صورت  آن در«  میبود  بر آن  هک  یفر و شقاوتک  به

ا یدن  به  ، خواستار بازگشت دوزخ به  بعد از درآمدن  هک  است  سان نیفر. بدک  به  بازگشت
 بودند.  شده  خواستار آن  مرگ  در ھنگام  هک شوند چنان یم

ْ  ُٔ َ� خۡ ٱقَاَل ﴿  .]۱۰۸[المؤمنون:  ﴾١٠٨�ِيَها َوَ� تَُ�لُِّمونِ  وا
  گم د، بهیوگور شو گم  : در دوزخیعنی »دیشو  تکسا  در آن  ییرسوا  د، بهیفرما یم«
  به  سگ  یوقت  هک  . چنان سگ  وتکمانند س  د بهیشو  تکو سا  و غضب  خشم  شدن

  در باب »دیینگو سخن   و با من« شو!  شود: گم یم  او گفته  شود، به  کینزد  کپا  یزھایچ
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  ساخته  کسب  شود و نه یم  اشتهاز شما برد  عذابم  را نهیاز خود ز  عذاب  برداشتن
 شود. یم

ٓ  َ�ُقولُونَ  ِعَبادِي ّمِنۡ  َ�َن فَرِ�قٞ  ۥإِنَّهُ ﴿ نَت َخۡ�ُ  َ�َۡنارۡ ٱَ�َا وَ  فِرۡ غۡ فَٱ َءاَمنَّا َر�ََّنا
َ
 َوأ

ٰ ٱ  .]۱۰۹[المؤمنون:  ﴾١٠٩ِ�ِ�َ ل�َّ
ما   پس  میآورد  مانیا گفتند: پروردگارا! یم  هکبودند   من  از بندگان  یگروھ  قتیحق در«

 ا ازیر دند  هکھستند   یمؤمنان  شانیا » یمھربانان  نیتو بھتر  هک  نک  ما رحم  امرز و بهیرا ب
اقرار و   یو  یو متعال  مقدس  صفات  و به  ردهک  و مغفرت  رحمت  درخواست أ خداوند
 نند.ک یم  اعتراف

َذۡ ٱفَ ﴿ ٰٓ  رِ�ًّاِسخۡ  ُ�ُموُهمۡ �َّ �َسوُۡ�مۡ  َح�َّ
َ
 ﴾١١٠تَۡضَحُكونَ  ّمِنُۡهمۡ  َوُ�نتُم ذِۡكرِي أ

 .]۱۱۰[المؤمنون: 
 :یعنیز خود، یتمسخر آم  با سخنان »دیگرفت  مسخره  را به  آنان«فار ک »و شما«

از  اد مرای  هک  یتا حد«را   شانیا  و امثال  و عمار و سلمان  بیو صھ  بالل  چون  یمؤمنان
استھزا   به  اشتغال  شدت  سبب به  هک: تا بدانجا یعنی »دندیگردان  فراموش  خاطرتان

از  ا،یدر دن »دیدیخند یم  و شما بر آنان«د یردک  را فراموش أ اد خدای،  شانیوتمسخر ا
 بودند.  مشغول  من  شیایو ن  عبادت  به  هک نیا

وٓ  ۡومَ ۡ�َ ٱ ُتُهمُ إِّ�ِ َجَز�ۡ ﴿ ْ بَِما َصَ�ُ �َُّهمۡ  ا
َ
 .]۱۱۱[المؤمنون:  ﴾١١١َفآ�ُِزونَ لۡ ٱ ُهمُ  �

  پاداش  آنان  به«شما   یبر آزار و تسمخرھا »ردندکصبر   هک آن  پاس  امروز به  ھم  من«
  به  شان یابی دست مراد، ھمانا  سرمنزل  نیا  هک » مراد رسندگان  شانند بهی، ا ی. آر دادم

 . است  از دوزخ  و نجاتشان  و بھشت  و سالمت  سعادت

﴿ ٰ  ٱ ِ�  َ�ِۡثُتمۡ  َ�مۡ  َل َ�
َ
 .]۱۱۲[المؤمنون:  ﴾١١٢َعَدَد ِسنِ�َ  �ِض ۡ�

عدد   به  مدت  چه«است:   آنان  مأمور پرسش  هک  یا ا فرشتهی، أ خداوند »دیفرما یم«

پروردگار  شوند، یا میدن  یسو به  خواستار بازگشت  آنان  چون »د؟یماند  نیسالھا در زم
ا یدر دن  هک سازد  روشن  شان برایرا   قتیحق  نیند تا اک یم  سؤال  نیچن  از آنان  متعال

اند، ھرچند  ردهک بود، عمر  الزم  قتیحق  به  دنیو رس  پندگرفتن  یبرا  هکرا   یمقدار  آن
 . است  بوده  کاند  آخرت  به  مقدار عمر، نسبت  آن

وۡ  يَۡوًما َناقَالُواْ َ�ِثۡ ﴿
َ
 .]۱۱۳[المؤمنون:  ﴾١١٣َعآّدِينَ لۡ ٱ لِ  َٔ فَۡ�  يَۡو�ٖ  َ�ۡعَض  أ

 : ازیعنی » از شمارگران  بپرس  پس  میروز ماند  کیاز   یا ا پارهیروز   کیند: یگو یم«
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گاھند،   شناخت  به  هک  یسانک  و  اعمال  هک  ینگھبان  از فرشتگان  ا بپرسیاعداد آ
سالھا  ، شمار و ھراس  ھول  از شدت  هک  است  سان نیشمارند. بد یرا م  بندگان  یعمرھا

 نند.ک یم  را فراموش

﴿ ٰ ِۡثُتمۡ  إِن َل َ� نَُّ�مۡ  لَّوۡ  قَلِيٗ�ۖ  إِ�َّ  �َّ
َ
 .]۱۱۴[المؤمنون:  ﴾١١٤َ�ۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  �

د یا نمانده ، کاند  یجز درنگ  نی: در زمیعنی »دیا ردهکن  درنگ  یکد: جز اندیفرما یم«
و  أ خداوند  طاعت  را به  کاند  مدت  را تا آن  علماز   یزیچ »دیدانست یشما م  اشک«

 د.یردک یم  یسپر  امتیروز ق  یبرا  شدن  آماده

فََحِسبۡ ﴿
َ
�ََّما ُتمۡ أ

َ
نَُّ�مۡ  َ�َبٗثا َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ  �

َ
 .]۱۱۵[المؤمنون:  ﴾١١٥تُرَۡجُعونَ  َ�  إَِ�َۡنا َو�

و «؟  مینک یم  تانیرھا  ا عقابی  ثواب  یو ب » میا دهیآفر  ھودهیشما را ب  هکد یا پنداشتیآ«
  برابر اعمالتان در با حشر و نشر تا شما را »د؟یشو ینم  دهیما بازگردان  یسو شما به  هک نیا

 . ستین  نیھرگز چن ! ؟ نه میجزا دھ

ُ ٱ َ� َ�َتَ�ٰ ﴿ ۡ ٱ �َّ ۖ �َۡ ٱ َملُِك ل  .]۱۱۶[المؤمنون:  ﴾١١٦َكرِ�مِ لۡ ٱ َعۡرِش لۡ ٱ َربُّ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  قُّ
ند یافریب  ھودهیو ب  را عبث  یزیچ  هک نیاز ا  است  : منزهیعنی »للها  برتر است  پس«

  یفرمانروا و فقط او  سزاوار اوست  االطالق  یعل  ییفرمانروا  هک » برحق  یفرمانروا«
  یمعبود  چیھ«  ر استیپذ  و زوال  یرفتن  نیب از  گرانید  ییرا فرمانروایز  است  برحق

  او پروردگار عرش  یوقت  پس »قدر  یگرام  پروردگار عرش  ، اوست ستیجز او ن
 ، است  تر از آن  تر و فرودست نییپا  هک  پروردگار آنچه  ، چگونه است  هیگرانما

 باشد؟ ینم

ِ ٱ َمعَ  عُ َوَمن يَدۡ ﴿ َما ِحَسابُهُ  ۦبِهِ  َ�ُۥ َ�ٰنَ َءاَخَر َ� بُرۡ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ َ�  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ ِعنَد َرّ�ِهِ  ۥفَإِ�َّ
 .]۱۱۷[المؤمنون:  ﴾١١٧َ�ٰفُِرونَ لۡ ٱ لِحُ ُ�فۡ 

 برھان: »نخواھد بود  یاو برھان  یرا بخواند، برا  یگریبا خدا معبود دھرکس  و«
 أ جزا  یردگارپرو  یھست  در عرصه ! ی. آر است  و روشن  واضح  لیو دل  حجت

  پروردگارش با فقط  و حسابش«شود   اقامه  یبرھان  یبر وجود و  هکوجود ندارد 

رستگار   افرانک  قتیحق در«ند ک یم  مجازاتش  ناخواه او خواه  پس »باشد یم
 . امتیدر روز ق »شوند ینم
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ۡفلََح ﴿ را با:  مهیرک  سوره  نیا أ خداوند«د: یگو یم  ینسف
َ
 ﴾١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱقَۡد أ

  انیپا  به .]۱۱۷[المؤمنون:  ﴾ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَ� ُ�ۡفلُِح  ۥإِنَّهُ ﴿ را با:  رد و آنک آغاز ]۱[المؤمنون: 
 ». است  یبزرگ  فاصله  چه  آن  آغاز و انجام  انیدر م ! آورد. وه

نَت َخۡ�ُ  َحمۡ رۡ ٱوَ  فِرۡ غۡ ٱَوقُل رَّّبِ ﴿
َ
ٰ ٱ َوأ  و بگو: پروردگارا!«.]۱۱۸[المؤمنون:  ﴾١١٨ِ�ِ�َ ل�َّ

  هک  توست  شیو بخشا  و فقط رحمت » یندگانیبخشا  نیرا تو بھتریز  نک  امرز و رحمیب
او را   گرانید  رحمت  هک یگرداند درحال یاز مین یب  گرانیھر دو م  را از رحمت  انسان

رد کاستغفار امر   را به  امبرشیپ أ خداوند ، سان نیند. بدک یاز نمین یب  ھرگز از رحمتت
 نند.کاقتدا   یو  به  تا امتش

  به !للها ا رسولی«فرمود:   هک  است  آمده س  قیر صدکابوب  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  نفيس  ظلمت  �إ  ا�بگو: «فرمودند: ».  بخوانم  را در نمازم  د تا آنیاموزانیب  ییدعا  نم
  أنت  إنك وارمح�   عندك  من  مغفرة  ، فاغفر� إال أنت  ال يغفر اذلنوب  اً، وأنهكث� ظلماً 

آمرزد  یرا نم  گناھان  یو جز تو کس  ام کرده  ار ستمیبرخود بس  ا! منیبارخدا« .»الغفور الرحيم

 .» یھست  تو آمرزگار مھربان  که  کن  رحم  خود و بر من  از جانب  یآمرزش  امرز بهیب  من بر  پس
 س مسعود بنلله عبدا . از شفاء است  اتیآ، از  سوره  نیر ایاخ  هیدو آ  هک  ر استکذ  انیشا

 خواند:  یو  درگوش  پس  گذشت یم  یماریاو از نزد مرد ب  هک  است  شده  تیروا

�ََّما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َ�َبٗثا﴿
َ
فََحِسۡبُتۡم �

َ
مار یب  شخص  ؛ و آن تا آخر سوره ]۱۱۵[المؤمنون:  ﴾أ

عبدالله   به ص حضرت  آند، یرس ص خدا  رسول  خبر به  نیا  . پس افتیشفا 
فرمودند:  ص  حضرت  . آن را بازگفت  تیاکاو ح» ؟ یخواند  چه  یو  در گوش«فرمودند: 

  یوھکبر   نیقی  یرا از رو  آن  یسک، اگر  ار اوستیدر اخت  جانم  هک  یذات  سوگند به«
  ی، صفا نیقی ، مانی؛ ا معتبر است  آنچه  پس». رود یم  نیازب  وهک  ا آنبخواند، قطع

 . است  با قرآن  درمان  یمار برایب  تیو استعداد و قابل  خواننده



 

 
 نور  سوره

 . است  هی) آ۶۴(  یو دارا  است  دنیم
  رندهیدربرگ  هک آن  سبب  شد، به  دهینام» نور«  سوره  نیه: ایتسم  وجه

ُ ٱ﴿ است:  متعال  یخدا  فرموده  نیا  یعنی،  و درخشان  ینوران  بس  یا هیآ نُوُر  �َّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
 ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثی. در حد]۳۵[النور:  ﴾ۡ�

 ».دیاموزینور را ب  سوره  شیخو  زنان  و به  مائده  سوره  شیخو  مردان  به«فرمودند: 
آثار و   نیا  هکبا آثار و مظاھر خود در دلھا و روانھا،   ، نور است سوره  نیا  موضوع

  یو اخالق  آداب شود، یم  لیتمث  یو اجتماع  ی، خانوادگ یروح  و اخالق  مظاھر، در آداب
از نور   هک  ینند، انوارک یم  او را نورباران  یو زندگ  وجود انسان  و صفحات  و جان  دل  هک

محور   رند. پسیگ یبر م  فروغ  نیھا و زم آسمان  زالینور ال  ، آنأ للها  یسرمدو   یازل
 . آن  با ابعاد مختلف  است»  تیترب«،  سوره  نیا

نَزلۡ ﴿
َ
نَزۡ�َا َوفَرَۡضَ�َٰها َ�َٰهاُسوَرةٌ أ

َ
ٓ  َوأ ُرونَ  لََّعلَُّ�مۡ  َ�ّيَِ�ٰٖت  َءاَ�ٰتِۢ  �ِيَها  .]۱[النور:  ﴾١تََذكَّ

و  وار رهیزنج  اتیاز آ  سوره: عبارت » میا ردهک  را نازل  آن  هک  است  یا ، سوره نیا«
  عمل :یعنی » میدیگردان  را فرض  و آن«باشد   یآغاز و انجام  یدارا  هک  است  یا یاپیپ

 » میردک  نازل  روشن  یاتیآ  و در آن«  میدیگردان  یو قطع  و الزم  را واجب  آن  امکاح  به
،  است  سوره  نیا  آوردن فرود  به  یتعال  حق  تیعنا  مالک  یای(انزلنا)، گورار کت

لذا  »دیریپندگ  هکباشد «باشد  یم  آن  رندهیدربرگ  سوره  نیا  هک  یامکاح  لیدل به
، در  هیآ  نیا  . پس است  نیر شد، اکذ  هک  یبیترت  به  سوره  نیا  فرود آوردن  متکح

 باشد. یم  سوره  مقدمه  واقع

ا�َِيةُ ٱ﴿ اِ� ٱوَ  لزَّ ْ جۡ ٱفَ  لزَّ وا ةٖ�  ِماْئَةَ  ّمِۡنُهَما ِحدٖ ُ�َّ َ�ٰ  ِ�ُ ُخۡذُ�م َوَ�  َجۡ�َ
ۡ
ِ  تَأ  ب

ۡ
 ِ�  فَةٞ ِهَما َرأ

ِ ٱ دِينِ  ِ بِٱ تُۡؤِمنُونَ  إِن ُكنُتمۡ  �َّ  ّمِنَ  َطآ�َِفةٞ  َعَذاَ�ُهَما يَۡشَهدۡ َولۡ  ِخرِ� �ٱ ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
ۡ ٱ  .]۲[النور:  ﴾٢ُمۡؤِمنِ�َ ل

 »دیبزن انهیصد تاز  از آنان  کیھر  به«اند ؛  ردهکن  ھنوز ازدواج  هک »ارکو مرد زنا  زن«
  باشند، زدن  شده  عمل  نیا  بکمرت  از ازدواج  قبل  هک  یارکو مرد زنا  زن  مک: حیعنی

 . است  از آنان  کیھر  به  انهیصد تاز
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  شبھه وجود  و بدون  عقد ازدواج  بدون  مرد با زن  یجنس  مقاربتاز   است  زنا: عبارت
  ند، نهک یم  نیکار تمکو در برابر مرد زنا  داشته  زنا رغبت  به  هک  است  یه: زنی. زان احکن

،  ا عصاستی  انهیتاز با  شود. جلد: زدن یم  انجام  یزور و اجبار با و به  عمل  نیا  هک  یزن
 بزند.  انهیگر تازید  یسک  بدن  بر پوست  یسک  هک  گاه آن»  جلده«شود:  یم  گفته

  بالغ ار آزادکزنا  رمتأھل) و زنیر (غکب  مرد آزاد بالغ  ی، حد زنا انهیصد تاز  زدن
  کید یتبع ، انهیصد تاز  بر زدن  افزون ص  رمکا رسول  در سنت  ، البته رشوھردار استیغ

خواھد   هک  چنان ، ستین  یفقھا اتفاق  انیم  مکح  نی، ھرچند ا تاس  شده  ثابت  ھم  سال
باشند و   ردهک  ازدواج  حیصح  احکبا ن  یعنیباشند،   آزاد و متأھل  هک  یآمد. اما مرد و زن

زنا گردند، حد آنھا   بکبار ـ ومرت  کیباشد ـ ھرچند   گرفته  انجام  ھم  آنھا مقاربت  انیم
نظر دارند.   اتفاق  مکح  نیفقھا بر ا و  (سنگسار) است  متواتر، رجم  حیصح  بنا بر سنت

ستند، یآزاد ن  هک  برده  متأھل  و زن مرد  یحد زنا  هک نینظر دارند بر ا  اتفاق  نیھمچن
ر کب  یحد زنا  . اما در خصوص ستین  یسنگسار  را در بردگانیز  است  انهیتاز  فقط زدن

  به  نند نهک یم  مکح  انهیتاز  فقط به  هیآ  حیصر  به  با عمل  افرمتأھل)، احنیغ  زن و (مرد
مرد   یحد زنا  هکحنبل) برآنند  ، احمد ی، شافع ک(مال جمھور فقھا  یول  سال  کید یتبع

  مسافت  باشد و حد اقل یم  اقامتش  از محل  سال  کید یتبع  اضافه  به  انهیر، صد تازکب
لومتر یک) ۸۹مقدار (  یعنینماز   ردنک  وتاهک  ھا، مسافت یوحنبلھا  ید نزد شافعیتبع  نیا

شود  یز مین  ی، زندان د شدهیتبع  هک  ینیسرزم  ر در ھمانکھا، مرد ب یکمال . اما نزد است
  آفت  به  دگاهیگر در تبعیشود تا مبادا بار د ید نمیفقھا تبع  اتفاق  ار بهکر زناکب  زن  یول

 مبتال گردد. زنا
و  ۱۶  هیدر دو آ  هک  است  ارانکزنا  دادن آزار  هیو آ  حبس  هیآ  ناسخ  هیآ  نیا
 طعنه و  دادن آزار  ار در صدر اسالمکمرد زنا  را مجازاتیز  گذشت» نساء»  سوره۱۵

  هیآ  نیا با  مکح  آن  هکبود،   اش در خانه  یو  ردنک  یار زندانکزنا  زن  و مجازات  زدن 
 شد.  منسوخ

  هک  است  نید، ایگردان  ار مقدمکار را بر مرد زناکزنا  ، زن مهیرک  هیآ  هک نیا  لیدل
ھا  یینما با چھره  هک  را اوستیند زک یبروز م  از زن  احوال  زنا در اغلب  زهیانگ

  کیتحر  حرام  عمل  ، اورا به گوناگون  یھا مرد با روش  یبرا  بندهیفر  یھایگر وعشوه
  در زن ، آن  یو بدنام  زنا و ننگ  مفسده  هک  است  نیا  یر وکذ  گر تقدمید  لید. دلینما یم
 . شتر از مرد استیب



 ٧٥٩  سوره نور

ا اتقو  !يا معرش انلاس«فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
 فيذهبادلنيا،   يف  ما اليتأ، ةخراآل  يف  ادلنيا وثالث  يف  خصال: ثالث  ست  فيه  نفإ،  الز�

،  وتعايل  سبحانه هللا: فسخط اةخراآل  يف  ما اليتأالعمر، و  الفقر و�نقص  ابلهاء و�ورث 
  خصلت شش   را در آنید زیزیاز زنا بپرھ ! مردم  گروه  یا« .»انلار  وعذاب  وسوء احلساب

و   و ارزشکه: زنا اعتبار   است  نی، ا استیدر دن  که اما آن  در آخرت  ا و سهیدر دن  ، سه است
در   که  سه  کند و اما آن یم  کم گذارد و عمر را یجا م برد، فقر را به یم  نیزبرا ا  انسان  جمال

د در یو نبا«. » دوزخ  و عذاب  حساب  یبد ، سبحان  یخدا  از: خشم  است  عبارت  است  آخرت

: یقول . به است  یو دلسوز  رأفت: رحمت »دیشو  دچار رأفت  آنان  خدا درباره  مکح  یاجرا
 »دیدار  مانیا  امتیخدا و روز ق  اگر به«  است  یدلسوز مھر و  عواطف  نیتر قی، رق رأفت

  داده  یتمام  به  اعمال  پاداش  در آن  هکز یو روز رستاخ أ خدا یگانگی  : اگر بهیعنی
و   جییتھ  باباز   نید. ایگردان  را معطل  متعال  ید حدود خداینبا  پس دیشود باور دار یم

 . است  مؤمنان  ینیو د  یمانیا  رتیغ  ختنیبرانگ
در   هک  گاه ـ آن س دیز  بن  اسامه  به ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

فرمودند:  رد ـک  بود شفاعت  دهیرا دزد  یا یروسر  هک  یدختر اسود مخزوم  فاطمه  باره
» ؟ ینک یم  شفاعت أ از حدود خداوند  یدر حد ایحدود الله: آ  حد من  یف  اتشفع«

ذا إ كانوا  هنمأ  قبلكم من   الذين  هلكأنام إ«و فرمودند:   ردهکراد یا  یا خطبه  پاخاسته  به  سپس

 حممد  بنت  فاطمة  نأ لو  اهللا وأيم احلد  قاموا عليهأ  الضعيف  ذا رسقوإ  تركوه  الرشيف  فيهم  رسق

  نیاز شما بودند، ا  قبل  هک  یمردم  تکھال  سبب  هک  ستین  نیجز ا« ».يدها  لقطعت  رسقت
گذاشتند اما اگر  یرد، او را آزاد مک یم  یدزد  یفیشر  شخص  شان انیدر م  چون  هکبود 

اگر   هک أل  یخدا  ردند و سوگند بهک یم  اقامه  یو رد، حد را برک یم  یدزد  یفیضع  شخص
از   ید گروھیو با». « نمک یم  را قطع  دستش  گمان یند، بک یدزد ص دختر محمد  فاطمه

  ارانکزنا  یو بدنام  ییر، رسوایشتر، تشھیب  سرزنش  یبرا» باشند آنھا حاضر  بر عذاب  مؤمنان
  د در ھنگامیبا  هک  یگروھ  حد اقل«د: یگو یم  ی. نسف است  ر ھمراهیتشھ با  فر آنانیک  پس

 ». ا چھار نفر استی  اشند، سهحاضر ب  ارانکزنا  مجازات
را یشود ز  برپا داشته  در محضر مردم  یحدودالھ  د تمامیبا  هکھا برآنند  یو حنبل  احناف

 . است  یاعمال  چنان  ابکآنھا از ارت  و بازداشتن  مردم  به  حدود، ھشدار دادن  از اقامه  ھدف
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  یچوب با  ارانکزنا  زدن  انهیتاز  هک نینظر دارند بر ا  انه: علما اتفاقیتاز  اما ابزار زدن
  ار سختیبس  نه  هکمتوسط   است  یا انهیتاز  نباشد و آن  نداده  وهیھنوز م  هک  است  واجب
  سانکیحدود   در ھمه  زدن  انهیتاز  یچگونگ  . البته فیو لط  نرم  و نه  است  میو ضخ
دتر یدر حدود شد  زدن  انهیتاز  به  ر نسبتیدر تعز  زدن  انهیه: تازکبرآنند   . اما احناف است
در   زدن  انهیو تاز  دتر استیشد  در حد شراب  زدن  انهیدر حد زنا، از تاز  زدن  انهیتاز  است

مورد   نیگر دراید  مک. ح دتر استیشد (بھتان)  در حد قذف  زدن  انهی، از تاز حد شراب
 . نشسته  حالت  به  شود و زن یم  زده  انهیتاز  ستادهیا  حالت  مرد به  هک  است  نیا

و   یاسالم  جامعه  زمامداران  ، متوجه مذاھب  اتفاق  به  هیآ  نیا  خطاب
  مکو حا  است  نیمسلم  تمام  متوجه  : خطابیقول  باشد. به یم  شانیا  نانیجانش

 دارد.  را بر عھده  آنان  یندگینما  مسلمان

اِ� ٱ﴿ وۡ  لزَّ
َ
ا�َِيةُ َوٱ ُمۡ�َِ�ةٗ  َ� يَنِكُح إِ�َّ َزا�َِيًة أ ٓ  لزَّ وۡ  َزانٍ  إِ�َّ  َ� يَنِكُحَها

َ
 وَُحّرِمَ  ُمۡ�ِٞكۚ  أ

ۡ ٱ َ�َ  َ�ٰلَِك   .]۳[النور:  ﴾٣ُمۡؤِمنِ�َ ل
ا ی ارکار را جز مرد زناکزنا  ند و زنک ینم  ازدواج  یکمشر  ا زنیار کزنا  ار جز با زنکمرد زنا«
  یشیگرا  نیـ چن  زن  مرد و چه  ـ چه  ارانکزنا  : غالبیعنی »ردیگ ینم  یزن  به  یکمشر

ـ   هیآ  نیند. در اک ینم  ھمانند خود رغبت  یارکبا زنا  ازدواج  جز به  از آنان  یکی  هکدارند 
و  ارتباط دارد  احکن  به  اقیس نجایرا در ایر شد زکذ  مقدم  ـ مرد بر زن  قبل  هیآ  سکع  به

 ند.ک یرا آغاز م  یخواستگار  هک  را اوستیز  است  مرد اصل  احکدر ن
 از  زنا ـ بازداشتنشان  ابکاز ارت  مؤمنان  دادن ـ بعد از ھشدار  مهیرک  هیآ  ھدف

 »امر  نیا و«باشد  یم  مهیرک  هیر آیدر تفس  اقوال  نیتر راجح  نیو ا  است  ارانکبا زنا  ازدواج
،  با آنان  ازدواج رایز » است  شده  حرام  بر مؤمنان«  انکو مشر  ارانکزنا با  : ازدواجیعنی

  است  گرانید  تھمت  در معرض  شیخو  افگندن شیو پ  فاسقان  به  شیخو  ساختن هیشب
ا یدن  بر بساط مرد به  یفرزند وند،یپ  نیدر اثر ا  هکز وجود دارد ین  احتمال  نیا  هک چنان

  یکناپا  تا با زن  ستیروا ن  دامنکپا  مرد مسلمان  یلذا برا  ستین  یو  از نطفه  هکد یآ
گاھ  یو  یعفت  یب  به  هک یند درحالک  ازدواج ز روا ین  دامنکپا  زن  یبرا  هک دارد چنان  یآ

گاھ  نیتا در ع  ستین  د.ینما  ازدواج  یبا و  یمرد  بودن  از فاسق  یآ

نِ�ُحواْ ﴿ سوره:  نی) از ھم۳۲ هیبا (آ  هیآ  نیا  مکثر علما، حکا  یاما در رأ
َ
َوأ

َ�َٰ�ٰ ٱ
َ
ار، کاند: مرد زنا گفته  احناف  جھت  نی، بد است  منسوخ ]۳۲[النور:  ﴾مِنُ�مۡ  ۡ�
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توانند  یز مین  گرانید  هک چنان  است  ردهکزنا   یبا و  هکند ک  ازدواج  یبا زن تواند یم
 ند.ینما  ازدواج با او

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ُمونَ يَرۡ  �َّ ْ  ُ�مَّ لَمۡ  ُمۡحَصَ�ِٰت ل تُوا
ۡ
ۡرَ�َعةِ  يَ�

َ
وُهمۡ جۡ فَٱ ُشَهَدآءَ  بِأ ةٗ  نِ�َ ثََ�ٰ  ِ�ُ  َوَ�  َجۡ�َ

 ْ بَٗد�ۚ  َشَ�َٰدةً  لَُهمۡ  َ�ۡقَبلُوا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  �

ُ
 .]۴[النور:  ﴾٤َ�ِٰسُقونَ لۡ ٱ ُهمُ  َوأ

  محصنه: زنان  مراد از زنان »دھند یزنا م  نسبت  محصنه  زنان  به  هک  یسانکو «
  آنان  یزنا از سو  ابکارت  به  هک »آورند ینم  چھار گواه  گاه آن«اند  ار مؤمنکزیپرھ  دامنکپا

د یبزن  انهیتاز را ھشتاد  از آنان  کی: ھریعنی »دیبزن  انهیھشتاد تاز  آنان  به«دھند   یگواھ
  زدن  یکید: یگردان جمع  شان برایفر را یک: دو یعنی »دیریرا از آنھا نپذ  یو ابدا شھادت«

  شده  خارج  زنا از عدالت  اتھام  را آنھا با زدنیز  از آنان  یگواھ  رفتنینپذ  یگریو د  انهیتاز
را   آنان  هیآ  نیدر آخر ا  متعال  یخدا  هک اند چنان شده  فاسق  هکاند بل دهییگرا  فسق  و به

  در طول  وجه  چیھ  ه: بهک  است نیا» ابدا«  یمعنا.  است  ردهک  ومکمح  فسق  به
  شھادت  ھم جمعا با  گواھان  هک  زاستیجا  د. البتهیریرا نپذ  آنان  شھادت  شان یزندگ

  زن  نبودند، تھمت  املک  . و اگرشھود چھار تن قیتفار  و به  ندهکطور پرا ا بهیدھند، 
در  س عمر  حضرت  هک شود چنان یم  یجار  حد قذف  روند و بر آنان یم  حساب به

بودند، ھشتاد   داده  زنا شھادت  به س  رهیمغ  هیعل  هکرا   یتن  سه  آن  شیخو  خالفت
و   متعال  یخدا  از طاعت  رفتن  رونیفسق: ب »فاسقند ، ھمانا گروه  و آن«زد.   انهیتاز

فاسقند و در   آنان  هک نیا«د: یگو یر میثک . ابن است  گناه  ابکاز حد با ارت  درگذشتن
  دو خصلت  به  هک  است  یسوم  شوند، خصلت ینم  شمرده  عادل  و مردم أ خدا  شگاهیپ

 ».شود یم  خصلت  ومجموعا سه  شده  گر اضافهید
  ار مؤمنکزیپرھ دامن کپا  زنان  یعنی،  محصنه  ا از زنانمخصوص  مهیرک  هیدر آ  هک نیا  لیدل

بزرگتر و   در آنان یو بدنام  تر و ننگ زشت  آنان  به  زدن تھمت   هک  است  نیاد شد ای
  مکح  نیـ در ا  امت  نیا  یعلما  انیم  یخالف  چیھ  یز ـ بین  مردان  یول  تر است دھنده انکت

  مؤمن  شخص  زنا به  تھمت  دادن  نسبت فقط  هک  ر استکذ  انیشوند. شا یم  ملحق  زنان  به
.  یو  را به  آن  و امثال  یگر، مانند دزدید یاتھامات  دادن  نسبت  ند، نهنام یم»  قذف«را 

 . ستین  یدھد، حد قذف یزنا م  نسبت  یافرک  ا زنیمرد   به  هک  یسکبر   نیھمچن
 ، مورد اعتبار قرارگرفته  و مورد اتھام  زننده  در تھمت  هک  ییھا شرط  علما در باره

 . است  شده  انیب  لیتفص  به  فقه  تبکدر   هکدارند   یدامن دراز  یھا ، بحث است
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ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ ْ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدِ  تَابُواْ ِمنۢ  �َّ ۡصلَُحوا
َ
َ ٱ فَإِنَّ  َوأ  .]۵[النور:  ﴾٥رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

و « (قذف) زدن  تھمت  گناه  ابکاز ارت  : پسیعنی » نیاز ا  ردند پسک  توبه  هک  یسانکمگر «

  زشت  عمل  نیحد، ا  یاجرا  به  نھادن  و گردن  با توبه  یعنیرا.   اعمالشان» آوردند  صالح به
،  جھت  نیھم  به » است  مھربان  خدا آمرزنده  هک  یراست  به«اند  ردهک  را جبران  شیخو

پسندد  یشما م را از  یو  یگواھ  ند و قبولک ینم  مؤاخذه  (قاذف) را بعد از توبه  زننده  اتھام
  فسق  شود و صفت یم  قبول  یو  یرد، گواھک  (قاذف) توبه  زننده  تھمت  هک  یدر صورت  پس
  یرأ  ، برخالف ) استیو شافع  کجمھور فقھا (مال  قول  نیشود و ا یم  برداشته  یاز و

  با توبه  یعنیگردد،  یر برمیاخ  جمله  استثنا فقط به  هک  است  بر آن  فهیرا ابوحنیز  فهیابوحن
  وجه  چیھ  و به  مانده  یباق  ابد مردودالشھاده  یشود اما او برا یم  برداشته  یاز و  فسق  صفت
  نیو ازب  ساقط نشده  با توبه  فقھا حد قذف  اتفاق  به  یشود. ول ینم  رفتهیپذ  یو  یگواھ

،  صادر شده  یاز و  هک  یر اتھامخود را د  هک  ستین  نیجز ا  قاذف  توبه  البته رود. ینم
 گردد.  اقامه  یبر و  ییدروغگو  نیا  سبب  به  ند و حد ھمک  بیذکت

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡزَ�َٰجُهمۡ  ُمونَ يَرۡ  �َّ
َ
َُّهمۡ  يَُ�ن َولَمۡ  أ ٓ  ُشَهَدآءُ  ل نُفُسُهمۡ  إِ�َّ

َ
َحِدهِمۡ  فََشَ�َٰدةُ  أ

َ
ۡر�َعُ  أ

َ
 أ

ِ بِٱ َشَ�َٰ�ٰتِۢ  ٰ ٱلَِمَن  ۥإِنَّهُ  �َّ نَّ لَعۡ  َ�ِٰمَسةُ لۡ ٱوَ  ٦ِد�ِ�َ ل�َّ
َ
ِ ٱ َنَت أ  مِنَ  َ�نَ  إِن هِ َعلَيۡ  �َّ

 .]۷-۶[النور:  ﴾٧َ�ِٰذ�ِ�َ لۡ ٱ
  نونکا رد،ک  انیرا ب  گانهیب  زنان  (قذف) به  زدن  تھمت  مکح  یتعال  حق  هک بعد از آن

  به  مردان  زدن  را تھمتیپردازد ز یم  ھمسران  (قذف) به  زدن  تھمت  مکح  انیب  به
 . است  یخاص  مکح  یدارا  ھمسرانشان

 گرید  یگواھان  دھند و جز خودشان یزنا م  خود نسبت  ھمسران  به  هک  یسانکو «
  شھادت  پس«دھند   یاند، گواھ داده  شیخو  ھمسران  به  هک  ییزنا  نسبت  تا به »ندارند

حد   هک یا ی: گواھیعنی »ندکاد یخدا سوگند   نام بار به چھار  هک  است  نیا  از آنان  یکی
او از   هک« دھد  خدا شھادت  نام بار به چھار  هک  است  نیند، اک یرا از مرد ساقط م  قذف

بار   نیپنجم در  گاه آن  است  داده  از زنا نسبت  زنش  به  هک  در آنچه » است  انیراستگو
اگر از  خدا بر او باد،  لعنت  هک  است  نیا  یگواھ  نیو پنجم«دھد:   شھادت  نیچن

 . است  داده  از زنا نسبت  زنش  به  هک  در آنچه »باشد  انیدروغگو
  یبر و گواه) ھم   (آوردن  نهیب  زند و اقامه یزنا م  تھمت  زنش  به  هک  یمرد  مکح ! یآر

) یم (قاضکرا نزد حا  زنش  یعنیند، ک  مالعنه  د با زنشیبا  هک  است  نی، ا دشوار است
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  و چونسوگند دھد   فوق  بیترت  او را به  مکحا  ند سپسکادعا   یو  هیو عل  ردهکحاضر 
  حرام  یبر و  د وزنیآ یم  عمل  به  ییآنھا جدا  انیھا با سوگند اجرا شد، م یگواھ  نیا

 ه:ک  است  نیا  آن و  صورت  کیشود، مگر در  یم  یز جاریحد زنا ن  بر زن  دهیگرد  یابد

ْ َو�َدۡ ﴿ ن �َشۡ  َعَذاَب لۡ ٱ َ�ۡنَها َرُؤا
َ
ۡر�َعَ  َهدَ أ

َ
ِ بِٱ َشَ�َٰ�ٰتِۢ  أ  .]۸[النور:  ﴾٨َ�ِٰذ�ِ�َ لۡ ٱلَِمَن  ۥإِنَّهُ  �َّ

 چھار  هک  یشود، در صورت یساقط م«حد   ی: اجرایعنی » عذاب«  : از زنیعنی »و از او«
 » است  انیدروغگو از«  : شوھرشیعنی »او«ه: ک  مضمون  نیا  به »دھد  یخدا گواھ  بار به

  قول شود. اما به یم  دفع  یحد از و  هک  است  صورت  نی. در ا یو  به  زدن  در تھمت
از   زن  ـ چون  شانیرا ـ از نظر ایز  است  زن  ردنک  ی، زندان هی، مراد از (عذاب) در آ احناف

 د.ینما  زنا اعتراف  ا بهیند و ک  ا مالعنهیود تا ش یم  ی(مالعنه) سر باز زد، زندان

نَّ َغَضَب  َ�ِٰمَسةَ لۡ ٱوَ ﴿
َ
ِ ٱأ ٓ َعلَيۡ  �َّ ٰ ٱ ِمنَ  َ�نَ  إِن َها  .]۹[النور:  ﴾٩ِد�ِ�َ ل�َّ

او  خدا بر  خشم  هک«باشد:   نید ایبا  زن  آن  یگواھ  نی: پنجمیعنی »بار  نیو پنجم«
  یو  به  هک  در آنچه »باشد  انیاز راستگو«  : شوھرشیعنی »اگر او«باد   : بر زنیعنی »باد

تر  درشت  ھر چه  ی، برا زن  به  و خشم » غضب«  دادن  . اختصاص است داده  از زنا نسبت
ل: یدل  سه  ؛ به است  قتیبر حق  اعتراف  به  منظور وادار نمودنش  به  یار بر وک  ساختن

  ا ننگه: مرد غالبک نیا  دوم رد.یگ یم  صورت  زن  یزنا غالبا از سو  به  کیتحر  هک نیا  اول
ار معذور ک  نیواقعا راستگو و در ا ه ک نیند، مگر اک  زنا متھم  را به  زنش  هک نیدارد از ا

اثر   ، آن گفتن  و طعن  ند و لعنیگو یم و طعن   ار لعنیعادتا بس  ه: زنانک نیا  باشد. سوم
  خشم  در خواست  به  هک نیا  ندارد، برخالف باشد  اشتهد  ھایشان دلد در یبا  هکرا   یبزرگ

 دارند.  ار واھمهیار بسک  نیاز ا  هک خود وادار گردند،  یبرا أ خداوند
نزد   هک،  زناست  مکو محمد، ح  وسفی، احمد، ابو ک، مال یلواط در نزد شافع  مکاما ح

  فقط رجم  حد آن  حنبل  بن احمد و  کشود اما نزد مال یم  ی، حد زنا جار بر آن  یشافع
  آن  مھر به  هکو از آنجا   ستیزنا ن  مکح لواط،  مکح  هک  است  بر آن  فهیابوحن  ی. ول است
 رد.یگ یم  ر تعلقیتعز  آن  به  هکبل ردیگ ینم  تعلق  آن  به  رد، حد ھمیگ ینم  تعلق

 ، با دست  مردان  یستمناو ا  زنان  یباز  ھمجنس  هک نینظر دارند بر ا  فقھا اتفاق
 . است  خیو توب  بیر، تأدیسزاوار تعز

  حسب بر  آن  ر فاعلی، تعز چھارگانه  مذاھب  اتفاق  ، به واناتیبا ح  یجنس  عمل  مکح
 . است  مکد حایصالحد
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 از  شامگاه س  هیام  بن  است: ھالل  شده  تی(مالعنه) روا  اتیآ  نزول  سبب  انیدر ب
  است  ھمبستر شده  با زنش  یمرد  هکد یخود د  چشمان  آمد و به  خانه  بهخود   نیسر زم

خبر را  نیا ص خدا  اما رسول  آمد و ماجرا را باز گفت ص خدا  بامداد نزد رسول  پس
  حد قذف یبر و ص خدا  شد، رسول  نیچن  هکدند. انصار گفتند: حاال ینپسند  یاز و
  دوارمیام  من  یول بود، گفت:  مطمئن  شیخو  ییراستگو  به  هک  نند. اما ھاللک یم  یجار

شد:   نازل  هکبود   ند. ھمانک  فراھم  یشیگشا  بست بن  نیاز ا  میبرا أل  یخدا  هک

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡزَ�َٰجُهمۡ  �َّ
َ
  ھالل  به ص خدا  رسول  هکبود   ھنگام  نی. در ا]۶[النور:  ﴾يَۡرُموَن أ

 ردند.ک  ی(مالعنه) را جار  غهیص  زنشاو و   انیدادند و م  مژده

ِ ٱ فَۡضُل  َ� َولَوۡ ﴿ نَّ  َورَۡ�َُتُهۥ ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ
َ
َ ٱَوأ  .]۱۰[النور:  ﴾١٠تَوَّاٌب َحِكيمٌ  �َّ

  گمان یب » است  میکر حیپذ  خداوند توبه  هک نیخدا بر شما نبود و ا  و رحمت  و اگر فضل«
  هک  یسکبر   یتعال  حق  یول دیرسان یم  یبزرگ  ، عذاب دروغگوست  هک  دو تن  از آن  یسک  به
گردد و با  یبازم  رحمت  به  یو بر و  ر استیپذ  ند، توبهک  رجوع  شیسو به  یمانیپش  حال  به

  بندگان  یبرا  هک  او در آنچه آمرزد و ھم یم ند وک یم  را قبول  یو  ، توبه از گناه  بازگشتنش
.   است  و فرزانه  میک، ح است  ردهکو مقرر   مشروع حد  یا اجرای»  لعان»  مکاز ح  شیخو
 د.یرس یم  آنان  به  شتابان  یگر ورسوا بود، عذاب  ینم  نیاگر ا ! یآر

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ٓ � َ�َۡسبُوهُ  َ�  ّمِنُ�مۚۡ  بَةٞ ُعۡص  فِۡك ۡ�ِ بِٱ ُءوَجا  َخۡ�ٞ  ُهوَ  بَۡل  لَُّ�م�  َ�ّٗ
ِ  لَُّ�مۚۡ  ا ُهمّمِنۡ  رِيٖٕ مۡ ٱ لُِ�ّ ِيٱوَ  ثِۡم� ۡ�ِ ٱمَِن  تََسَب �ۡ ٱ مَّ َّ�  ٰ هُۥ تََو�َّ ۥ ُهمۡ مِنۡ  كِۡ�َ َعَذاٌب  َ�ُ
 .]۱۱[النور:  ﴾١١َعِظيمٞ 

 . است  و تھمت  و بھتان  : دروغکاف »آوردند  انیدر م  کاف  هک  یسانک،  قتیدر حق«
 ل  نیالمؤمن ام  قهیصد  شهیدتنا عایبر س  هک  است  یبھتان  نجا: آنیدر ا  مراد از آن
را در  ل  عائشه  حضرت  یطوالن  ثی، حد ثیحد  تبک  و اصحاب  و مسلم  یزدند. بخار

  مکح  به ل  است: عائشه  نیا  آن  حاصل  هکاند  ردهک  تیروا  اتیآ  نیا  نزول  سبب  انیب
  اروانک،  غزوه  از آن  شد، در برگشت  ھمراه ص خدا  رسول با  مصطلق یبن  در غزوه  قرعه

  یقضا  ھنگام  به ل  عائشه  بند حضرت اثنا گردن  نیزد، در ا  منزل  نهیمد  کیدر نزد
امر شد و   نیا  ، متوجه برگشت  شیخو  جاوهک  به  هک و او بعد از آن  گسست  ھم از  حاجت

در  ل  عائشه  هک نیا  گمان ـ به  اروانکآمد،   رونیب  جاوهکاز   شیگردنبند خو  افتنی  یبرا
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بند  گردن  یجو و  از جست ل  عائشه  یرد، وقتک  تکـ حر  است  شیخو  جاوهک
در   پس  است  ردهک  تکحر  اروانک و  ستین  یخبر  اروانکاز   هکد ی، د برگشت  شیخو

نگھدار   دنباله  هک س  معطل  بن  گر، صفوانید  یسو ماند، از آن  یباق  اروانک  اتراق  محل
  دهید  حجاب  اتیآ  از نزول  را قبل ل  عائشه  هک د، اویرس  اروانک  بود از دنبال  اروانک

  بود پس  را در ربودهل  عائشه  د، خوابیآنجا رس  او به  یوقت . را شناخت  یبود، و

  دنیبا شن ل  ، عائشه ) گفتراجعون  هيلإنا وإ  نا هللاإاسترجاع: (  صفوان
  د. صفوانیرا پوشان  شیخو  چھره  درنگ یدار شد و بیب  از خواب  صفوان  استرجاع  یصدا
  یشتر پا  دست د و بریرا فرو خوابان  شترش  نگفته  سخن ل  با عائشه  لمهک  کی  یحت

شتر   زمام  شد و صفوان  صفوان سوار شتر ل  سوار شود. عائشه  بر آن  عائشه فشرد تا

گاه  واقعه  نی: بھتان) از اافك(  اھل  چون  د. پسیرس  اروانک  رد تا بهک  تکحر  گرفتهرا    آ

  ردنک  با نازل أل  یگفتند اما خدا  ردند وگفتند آنچهک  فحشاء متھم  را به  شدند، عائشه
از   هیآ  نیرد و در نخستک  اعالم  بھتان  نیرا از ا ل  عائشه  حضرت  ، برائت هیآ  ھجده

 »از شما ھستند  یا عصبه«آوردند   انیرا در م  بھتان  نیا  هک  یسانکفرمود:   اتیآ  نیا
  زننده  بھتان  شود. گروه یم  اطالق  تن  تا چھل  ا بر ده، عرف و جماعت  گروه  یعنی عصبه:
  ، مسطح ثابت  بن  ، حسان رفاعه  دبنی، ز منافقان  سیرئ  یاب بودند از: عبدالله بن  عبارت

  بھتان  است: گروه  نی) امنكم(  ی. معن شان و ھمدستان  جحش  بنت  منه، ح أثاثه  بن
در   ا در ظاھرنهیو   ا در ظاھر و باطنیھستند؛   مسلمانان  از خود شما جماعت  زننده
 ! مسلمانان  یا »دینپندار  یخود شر  یرا برا  زدن  تھمت  آن«  یاب  بن لله؛ مانند عبدا باطن

را یرد زیگ یم  شما تعلق  به  یمیعظ  ثواب  بھتان  و با آن » ر استیخ  تانیبرا  آن  هکبل«
را حفظ   مؤمن  انسان ونھایلیم  ی، آبرو داستان  نیاز ا  یاریبس  گرفتن  با عبرت أل  یخدا

� لَُّ�م� ﴿ ، خطاب: از مفسران  یند. اما بعضک یم   تھمت  آن« .]۱۱[النور:  ﴾َ� َ�َۡسُبوهُ َ�ّٗ

  انیرا بیاند ز ردهک  حمل س  قیر صدکابوب  بر خانواده »دینپندار  یخود شر  یرا برا  زدن
  هک  گونه ھمان شد،  خانواده  نیشتر ایب  و شرف  یبرتر  سبب  نیالمؤمن ام  برائت

و   عفت  یداستانھا  انیدر م  شهیھم  یبرا  یلکو   عام  قانون  کی  عنوان  به  داستانشان
  دست  بھتان  نیدر ا  هک » آنان از  یھر فرد  برعھده«رد. کرا احراز   یخاص  گاهی، جا یکپا

  نیا  جیترو  به  شدن  آلوده  سبب به » است  شده  آن  بکمرت  هک  است  از گناه  یسھم«؛  داشته
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  عذاب  شی، برا است  دار شده را عھده  تھمت  آن  عمده  بخش  هک  از آنان  سک  و آن«  بھتان
 بود.  ثابت  بن  حسان  یقول به و  یاب بن للهاو عبدا  هک » است  یبزرگ

دو  ، کداد افیدر رو ص خدا  رسول  هکاند  ردهک  تیروا  یر ویو غ  اسحاق  بن محمد
  اثاثه  بن  مسطح دو مرد  ردند، آنکاجرا   را برآنان  و حد قذف  زده  انهیرا تاز  زن کیمرد و 

ز یرا ن  یاب بن للهعبدا :یقول  بود. به  دختر جحش  ، حمنه زن  و آن  ثابت  بن  و حسان
 زدند.  انهیتاز

  سرزنش و  خیمورد توب  یسخت  ر، بهیامر ز  ۹را با   زنندگان  تھمت  آن أل  یخدا  سپس
 است:  نیا  خیتوب  نینخست  هکدھد،  یقرار م

ۡ ٱ َظنَّ  َسِمۡعُتُموهُ  إِذۡ  َ�ٓ لَّوۡ ﴿ ۡ ٱوَ  ُمۡؤِمُنونَ ل نُفِسِهمۡ  ُمۡؤِمَ�ُٰت ل
َ
� بِأ ْ  َخۡ�ٗ ٓ  َوقَالُوا  إِفۡكٞ  َ�َٰذا

بِ�ٞ   .]۱۲[النور:  ﴾١٢مُّ
  گمان  شیخو  در حق  مؤمن  و زنان  د، مردانیدیرا شن  بھتان  آن  هک  یچرا ھنگام«

بودند،   دهیرا شن  کاف  اھل  سخن  مؤمنان  یوقت  هکبود   نیا  ستهی: شایعنی »نبردند  کین
از   یعمل  نیصدور چن  یرا وقتیردند زک یم  اسیق  خودشان  به  را نسبت  سخن  نیا

 . دتر استیبع  نیالمؤمن از ام  صدور آن  یاول  قیطر  د باشد، بهیبع  آنان
 پخش  در ھنگام س  یانصار  وبیا  یاب  است: زن شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب

 ند؟یگو یم  چه  عائشه  درباره  مردم  هک  یشنو یا نمیگفت: آاو   به  کاف  عهیشا 
  تو خود رابه ! وبیا ام  ی. ا است  دروغ  سخن  نیاما ا  شنوم یگفت: چرا، م  وبیا یاب

،  نه گفت:  وبیا ؟ ام یشد یم  یارک  نیچن  بکمرت  ا خودتی، آ ردهقرا  عائشه  یجا
  دامنتر استکاز تو بھتر و پا  عائشه  هکخدا   گفت: سوگند به  وبیا یاب خدا!  سوگندبه

  مؤمنان  چرا ھمه »و«.  ستین  شیناروا ب  یو بھتان  ، دروغ عهیشا  نیا  هک  بدان  پس
  مؤمنان  ؟ و اگر ھمه و واضح  انیعر  یو بھتان » ار استکآش  یدروغ  نینگفتند: ا«

بود.   شان شأن  ستهیو شا  عیرف  یادب  نیا  کش یگفتند، ب یم  سخن س  وبیا یمانند اب
  هکار بود کآش یدروغ  یرو  ، از آن عائشه  نیالمؤمن بر ام  بھتان«د: یگو یر میثک  ابن

  سالمت  به  ورطه  را از آن  نیالمؤمن ام  هکافتخار   مالکو با   یخونسرد  مالکبا   صفوان
آمد و  ص خدا  رسول و نزد  ر مسلمانانکلش  انیم  روز به  یی، در روشنا است  دهیرھان

  هیبا قض  و جرأت  وضوح  نیا  دو به  بود، آن یم  یا بهیشا  نیمترکار ک  نیاگر در ا
 ».ردندک یبرخورد نم
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ۡرَ�َعةِ  َعلَۡيهِ  َجآُءو َ� لَّوۡ ﴿
َ
ۚ  بِأ ْ  لَمۡ  فَإِذۡ  ُشَهَدآَء تُوا

ۡ
ٓ بِٱ يَ� َهَدا ْوَ�ٰٓ  ءِ لشُّ

ُ
ِ ٱ ِعندَ  �َِك فَأ ُهُم  �َّ

 .]۱۳[النور:  ﴾١٣َ�ِٰذبُونَ لۡ ٱ
و   اثبات »بر«  تھمت  نیدر ا  فروروندگان »چرا«است:   نیا  بر آنان  خیتوب  بانگ  نیدوم
اند،  اوردهیرا ن  گواھان  چون  اوردند؟ پسین  چھار گواه«  بھتان » آن«در   شان سخنان  صحت

  یو  مک: در حیعنی »نزد خداوند« ل  عائشه  هیعل  در بھتان  : فروروندگانیعنی»  آنان
 اند. رسانده  آن  هیپا  نیآخر  را به  دروغ  هک ھستند  یانی: دروغگویعنی »انندیخود دروغگو«

ِ ٱ فَۡضُل  َ� َولَوۡ ﴿ �ۡ ٱِ�  َورَۡ�َُتُهۥ ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ ُ�مۡ  ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ ٓ  ِ�  لََمسَّ فَۡضُتمۡ  َما
َ
 �ِيهِ  أ

 .]۱۴[النور:  ﴾١٤َعَذاٌب َعِظيمٌ 
 بر شما نبود،  ا و آخرتیدر دن  خدا و رحمتش  و اگر فضل«است:   نیا  سوم  خیتوب

  میحر  به  زنندگان  تھمت  یا »دیپرداخت  دخالت  به  در آن  آنچه  یسزا  به  گمان یب
 بر شما نبود؛ در  یالھ  مک: اگر حیعنی »دیرس یم  بزرگ  یشما عذاب  به«  نیالمؤمن ام  عفت

  دادن  مھلت  ھم  یکیآنھا   از جمله  هک  یینعمتھا  بر شما به  نھادن  ا با فضلیدن
  یبھتان شما را بر  یتعال  حق  گمان یاز شما، ب  ؛ با عفو و گذشت و در آخرت  شماست به
ا یخود در دن  رحمت  به  یتعال  حق  یرد ولک یم  مجازات  شتاب  د، بهیفرورفت  در آن  هک

ار ک او توبه  یسو به  هک  یسانکبر   ھم  د و در آخرتیرا بر شما فرو پوشان  بھتانتان  ییرسوا
  هک  است  یسانک  حق در  و رحمت  فضل  نیا«د: یگو یر میثک  ند. ابنک یم  ند، رحمیآ

  و امثال  یاب بن للهعبدا در حق  ، نه و حمنه  و حسان  بودند، مانند مسطح  مانیا  یدارا
 ». مانیا یب  از منافقان  یو

ۡونَُهۥ إِذۡ ﴿ ۡ  تَلَقَّ ل
َ
ۡفَواهُِ�م َوَ�ُقولُونَ  ِسنَتُِ�مۡ بِ�

َ
ا لَيۡ  بِأ  َوَ�َۡسُبونَُهۥ مٞ ِعلۡ  بِهِۦ لَُ�م َس مَّ

ِ ٱ ِعندَ  َوُهوَ  اَهّيِنٗ   .]۱۵[النور:  ﴾١٥َعِظيمٞ  �َّ
 »دیگرفت یم گرید کی  را از زبان  بھتان  آن  هک  یھنگام«است:   نیا  خیتوب  نیچھارم

از شما   یکی  چون  هک  سان نید، بدیردک یم  را نقل  کگر خبر افید  یاز بعض  ی: بعضیعنی
از   ا تو ھمی، آ است  دهیرس  یخبر  نیچن  من  گفت: به یاو م  رد، بهک یم  مالقات  یگریبا د
افروز را از   خبر بھتان  نی، ا واثبات  قیو تحق  شهیاند یب  هکبود   گونه نی؟ بد یخبر دار  آن

  یعلم  آن  به  هکد یگفت یم  یسخن  شیخو  یھا و با زبان«د یردک یم  افتیگر درید کی
با   هک آن  ی، ب داشت  اختصاص  تانیھا زبان  شما فقط به  سخن  نی: ایعنی »دینداشت

و   سھل  یارکرا   و آن«باشد   قرار گرفته باور باشد و در دلھا مورد  ھمراه  یخارج  یتیواقع
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امر نزد   آن  هک نیبا ا«نخواھد بود   یگناھ  آن  بر شما در پخش  هک »دیردک یم  یتلق  ساده
 . است  بزرگ  بس  آن  مجازات و  : گناهیعنی » است  بزرگ  خدا بس
  ھم ص خدا  ھمسر رسول،  دامنکو پا  گناه یب  زن  اگر آن  یحت«د: یگو یر میثک  ابن
  خاتم ھمسر  به  بھتان  نیا  هک نیا  رسد به  بود، چه  بزرگ  بس أ ار نزد خداک  نینبود، ا

از  را  یا لمهک  انسان  گمان یب«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد». شود  زده ص ایاالنب
  هک یدھد، درحال ینم  ھم  یتیاھم  چیھ  آن  د و بهیگو یم  است  یالھ  خشم  سبب  هک  آنچه

  ، در دوزخ است دورتر  نیو زم  آسمان  انیاز م  هک  ی، از مسافت لمهک  آن  گفتن  سبب  به
 ».شود یم  فروافگنده

ا قُۡلُتم َسِمۡعُتُموهُ  إِذۡ  َ�ٓ َولَوۡ ﴿ ٓ  يَُ�ونُ  مَّ ن َ�َا
َ
ٰ �َّتَ  أ  ُ�ۡهَ�ٰنٌ  َ�َٰذا ُسۡبَ�َٰنَك  َذاَ�ََّم بَِ�

 .]۱۶[النور:  ﴾١٦َعِظيمٞ 
  هک د: ما را نرسدید، نگفتیدیرا شن  آن  یو چرا وقت«است:   نیا  بیو تأد  خیتوب  نیپنجم

  پخش  ورطه  به  هک  یمؤمنان  تمام  یبرا  است  یو سرزنش  عتاب  نیا » مییبگو  سخن  آن  به
  بیذکت د، دریدیرا شن  کاف  داستان  هک  گاه : چرا آنیعنیفرو افتادند.   کاف  عهیشا

  به  هکرسد  ینم ما  و به  ستیما سزاوار ن  ید: اصال براینگفت  زنندگان و افترا  سازان بھتان
تو را «زند  یسر نم از ما  وجه  چیھ ھرگز به  یسخن  نیو چن  مییاالیب  زبان  یسخن  نیچن نیا

از   سبحان  یخدا  است کو پا » بزرگ  است  یبھتان  نیا« خداوندا! » مینک یاد می  یکپا  به
  بھتان  نیا  ی: وقتیعنیشود.   زده  بشمحبو  رسول  زهیکھمسر پا  به  یبھتان  نیچن  هک نیا

د: یگفت یم ! ید، آریگفت ی) ماهللا سبحان( و استبعاد  د از سر تعجبید، بایبود  دهیرا شن
  هک  یگروھ  نیا  را از حال  شیخو  تعجب  هک نیا  ی! برا مینک یاد می  یکپا  خداوندا! تو را به

 د.یباش  اختهار سکبستند، آش  ھم را به  کاف  داستان

ُ ٱيَعُِظُ�ُم ﴿ ن َ�ُعوُدواْ لِِمثۡ  �َّ
َ
ؤۡ  لِهِۦٓ أ بًَدا إِن ُكنُتم مُّ

َ
 .]۱۷[النور:  ﴾١٧مِنِ�َ �

مانند   ھرگز به  هکدھد  یشما اندرز م  خداوند به«است:   نیا  بیتأد  نیششم

  هک گرداند یم  ا بر شما حرامیند، ک یم  حتیشما را نص أ خداوند: یعنی »دیبازنگرد  آن
د یبرگرد  یبھتان  نیمانند چن  زدن  و دامن  بستن  به  شیخو  اتیح  مدت  گر در تمامید
از   یدار خودنگه یمقتض  مانیرا ایز  عتشیو شر أ خداوند  به »دیھست  اگر مؤمن«

 . است  یمنجالب  نیدر چن  فروافتادن

﴿ ُ ُ ٱَوُ�بَّ�ِ ُ ٱوَ  َ�ِٰت� �ٱلَُ�ُم  �َّ  .]۱۸[النور:  ﴾١٨َعلِيٌم َحِكيمٌ  �َّ
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 أ خداوند  آداب  و به  را دانسته  اتیآ  نیتا ا »دارد یم  انیخود را ب  اتیشما آ  یو خدا برا«
در  » است  میکح« دیدار یم  ا پنھانیار کآش  هک  آنچه  به » و خداوند داناست«د یشو  متأدب

  کاف  حادثه  هک  است  یو  متکو از ح  خلقش  یبرا  شیخو  یرھایو تدب  امکو اح  عتیشر
  ییھا شود تا شما در ورطه  نازل  نیالمؤمن ام  ساحت  ، برائت آن  دنبال  ار گردد و بهکآش
 د.یفتیدرن  ر آنینظ

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ن �َِشيَع  �َّ
َ
ِينَ ٱِ�  َ�ِٰحَشةُ لۡ ٱُ�ِبُّوَن أ ْ لَُهمۡ  �َّ ِ�مٞ  َعَذاٌب  َءاَمُنوا

َ
�ۡ ٱ ِ�  أ  َيا�ُّ

ُ ٱوَ  ِخَرةِ� �ٱوَ  نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
 .]۱۹[النور:  ﴾١٩َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َوأ

 »شود  عیشا  دارند، فاحشه  دوست  هک  یسانک  یراست به«است:   نیا  بیتأد  نیھفتم
: در یعنی »اند آورده  مانیا  هک  یسانک  انیدر م«ند و منتشر گردد کدا یپ  وعی: زنا شیعنی
  یبا اجرا » است  کدردنا  یا عذابیدر دن  شان برای«  مانیا  از اھل  با عفت  دامنانکپا  انیم

و خدا «  دوزخ  با عذاب » درآخرت«  کدردنا  است  یعذاب  شان برایز ین »و«  حد بر آنان

  آن  خدا خود، شما را به  هکرا   آنچه مگر »دیدان یو شما نم«ھا را  نهیس  یرازھا »داند یم
گاه ندارند، افشا   یگرید  ھدف  یشیبداند و  یجز بد  هکرا   یگروھ  نیار اکگرداند و   آ

 د.یشو  میتسل  متعال  یخدا  به  متکو ح  مکدر ح  سازد پس

ِ ٱ فَۡضُل  َ� َولَوۡ ﴿ نَّ  َورَۡ�َُتُهۥ ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ
َ
َ ٱَوأ  .]۲۰[النور:  ﴾٢٠رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  �َّ

 خدا  هک نیخداوند بر شما نبود و ا  و رحمت  و اگر فضل«است:   نیا  خیتوب  نیھشتم
 رد.ک یم  مجازات  شتاب  به  بھتانتان  نیا شما را در برابر انیقی » است  و مھربان  رئوف

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ ۞َ�ٰٓ َّ�  ٰ ْ ُخُطَ� ْ َ� تَتَّبُِعوا يۡ ٱ تِ َءاَمُنوا يۡ ٱ ُخُطَ�ٰتِ  َوَمن يَتَّبِعۡ  َ�ِٰن� لشَّ  َ�ٰنِ لشَّ

  ۥفَإِنَّهُ 
ۡ
ۡ ٱوَ  َفۡحَشآءِ لۡ بِٱ ُمرُ يَأ � ل ِ ٱ فَۡضُل  َ� َولَوۡ  ُمنَكرِ  ّمِنۡ  ِمنُ�م َما َزَ�ٰ  َورَۡ�َُتُهۥ ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ

َحدٍ 
َ
بَٗدا أ

َ
َ ٱ ِ�نَّ َ�ٰ وَ  � َّ�  ٓ ۗ يَُزّ�ِ َمن �ََشا ُ َوٱ ُء  .]۲۱[النور:  ﴾٢١َسِميٌع َعلِيمٞ  �َّ

  یا« است:  نیا ل  عائشه  حضرت  هیعل  در بھتان  فروروندگان  خیتوب  نینھم

  یوروشھا  : از راهیعنی »دینکن  یرویپ  طانیش  ید، از گامھایا آورده  مانیا  هک  یسانک
 و«د ینرو خواند، یفرام  آن  یسو او شما را به  هک  ییراھھا  د و بهینکن  یرویپ  طانیش

ر کفحشا و من  به«  طانی: شیعنی »او  هکند، بداند ک  یرویپ  طانیش  یاز گامھا  هکھرکس 

حد افراط باشد   خود به  یستیو ناشا  یدر زشت  هک  است  یزیفحشاء: چ »دھد یم  فرمان
ھرکس   هک  است  مسلم را ناپسند شمارد.  ، آن و شرع  ، طبع عقل  هک  است  یزیر: چکو من
و اگر «ند ک یم  اطاعت  اوامرش شود و از او در یم  یو  یرد، مقتدک  یرویپ  طانیاز ش
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: یعنی »شد ینم  یکشما مز از  سک چیبر شما نبود، ھرگز ھ  یو  خدا و رحمت  فضل
سازد   کھا پا یدیخود را از پل نفس  شیزندگ  در طول  توانست یاز شما نم  سک چیھ
و   فضل  گرداند به یم  کو پا »ندک یم  هیکتز«  از خلقش »را بخواھدھرکس  خداوند  یول«

  تمام  به » داناست«ند و یگو یم  بندگانش  هکرا   آنچه » و خدا شنواست«  شیخو  رحمت
خود را   هک  یسانک  دارند و به یم  نگه  کرا پا خود  هک  یسانک  به  جمله  ھا از آن یدانستن
 افگنند. یم  تکدر ھال

﴿ 
ۡ
ْ  تَلِ َوَ� يَ� ْولُوا

ُ
َعةِ َوٱ ِمنُ�مۡ  َفۡضلِ لۡ ٱ أ ن يُؤۡ  لسَّ

َ
ْ أ ْوِ�  تُٓوا

ُ
ۡ ٱوَ  ُقۡرَ�ٰ لۡ ٱ أ  َمَ�ِٰك�َ ل

ۡ ٱوَ  ِۖ ٱِ� َسبِيِل  ُمَ�ِٰجرِ�نَ ل ْ َوۡ�َ  �َّ ْۗ  ۡعُفوا َ�  َوۡ�َۡصَفُحٓوا
َ
ن ُ�ِبُّونَ  �

َ
ُ ٱ َ�ۡغفِرَ  أ ُ َوٱ لَُ�مۚۡ  �َّ َّ� 

 .]۲۲[النور:  ﴾٢٢رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ 

فرمود:   هک است  ردهک  تیروا ل  از عائشه  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیمنذر در ب  ابن
  بر عھده را  من  هیعل  کاف  از بھتان  یا عمده  بخش  هکبود   یسانکاز   اثاثه  بن  مسطح
بعد از  بود.  یو  نیتأم  تحت  سانکر و جزو کابوب  پدرم  انکیبود و او از نزد  گرفته
گر ید  هکرد کادیسوگند   ، پدرم داشت  آن  به  زدن  او در دامن  هک  یو سھم  کاف  یماجرا

در  » فضل  و صاحبان« فرمود:  نازل أل  یخدا  هکبود   نرساند. ھمان  یریاو خ  ھرگز به
  به  هک نیخورند بر ا د سوگندینبا«  ا از نظر ثروتیدر دن »شما  و توانمندان«  نید

از   ھم  اثاثه  بن  مسطح  پس »ندھند  یزیخدا چ  در راه  و مھاجران  انینوایو ب  شاوندانیخو
  گانه سه  اوصاف  نیاز ا  کیبود و ھر  نیکمھاجر و مس  و ھم س  قیر صدکابوب  انکینزد

د عفو یو با«سر زد   کدر اف  یاز و  هک  ، با وجود آنچه است  یو  به  ردنک  یاری  یمستدع

 »د درگذرندیو با«اند  شده  بکمرت )س رکابوب  (خانواده  شانیا  هیعل  هکرا   یگناھ »نندک
خدا بر شما   هکد یندار  ا دوستیآ«  یو  تیو جنا  یاز جان  یپوش  ، با چشم آنان  تیاز جنا

و خدا «اند؟  ردهکشما بد   به  هک  یسانک  تیاز جنا  عفو و درگذشتتان  سبب به »امرزدیب

  ، به شانیو بداند  ارانکاز بد  در عفو و گذشت ، بندگان  چگونه  پس » است  مھربان آمرزگار
 نند.ک یاقتدا نم  شیپروردگار خو

و   یمال  نیتأم  ، مجددا به هیآ  نیا  بعد از نزول س  قیر صدکابوب  هک  ر استکذ  انیشا
 داد.  فارهک  و از سوگندش  پرداخت  بر مسطح  انفاق

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ۡ ٱ ُمونَ يَرۡ  �َّ ۡ ٱ َ�ٰفَِ�ِٰت لۡ ٱ ُمۡحَصَ�ِٰت ل ْ ِ�  ُمۡؤِمَ�ِٰت ل �ۡ ٱلُعُِنوا  َولَُهمۡ  ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ
 .]۲۳[النور:  ﴾٢٣َعِظيمٞ  َعَذاٌب 
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فحشاء  در  یھرگز فرورو  هک  یارکاز بد »خبر یب  دامنکپا  زنان  به  هک  یسانک  گمان یب«
وجود   نیو ندارند وبا ا  نداشته  یارکسرو  و ھرگز بدان  است  ردهکخطور ن  ھم  ذھنشان  به
  ھمه  هکل  عائشه  حضرت  به  جمله  از آن »دھند یزنا م  نسبت«ز ھستند ین » مانیا با«
 »اند  شده  لعنت  ا و آخرتیدر دن«  یسانک  نی، چن است  شده  نازل  یو  در برائت  اتیآ  نیا

،  حد بر آنان  ، زدنأ خداوند  از رحمت  شان ساختن مراد از لعنت: دور
از ثنا و   شانیو دور  از آنان  عدالت  رتبه  ، ساقط شدن مؤمنان  یاز سو  شان نمودن  کتر

  . پس در آخرت »دارند  شیدر پ  بزرگ  یو عذاب«  است  مؤمنان  یبر زبانھا  کین  شیستا
زنا   ، نسبت مانیبا ا  دامنکپا  زنان گریو د ص امبریپ  از ھمسران  یکی  به  هک  یسک
 . است  هیآ  نیا  نا مصداقیقیدھد، او  یم

لِۡسنَُتُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  �َۡشَهدُ  مَ يَوۡ ﴿
َ
يِۡديِهمۡ  �

َ
رُۡجلُُهم َو�

َ
ْ  بَِما َوأ  .]۲۴[النور:  ﴾٢٤َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

  هک  آنچه  به » شانیزبانھا  هک  یروز«: خواھد بود در  یسخت  عذاب  شان برای ! یآر
  یگواھ  دادند، بر ضد آنان یم  انجام  آنچه  یبرا  شانیو دستھا و پاھا«اند  گفته  سخن

 ! یآر . اند؛ از بھتانھا و افتراھا و گناھان  اند و بسته ردهکا یدر دن  هک  آنچه  به »دھند یم
 گرداند. یم ایو گو  ناطق  بر ضدشان  دادن  یگواھ  را به  شانیدستھا و پاھا  سبحان  یخدا

ُ ٱ يَُوّفِيِهمُ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿ نَّ  لَُمونَ َوَ�عۡ  قَّ �َۡ ٱدِيَنُهُم  �َّ
َ
َ ٱأ ۡ ٱ قُّ �َۡ ٱُهَو  �َّ  .]۲۵[النور:  ﴾٢٥ُمبِ�ُ ل

 و  مک  چیھ  یب »دھد یم  آنان  به  مالکو   تمام  را به  آنان  ستهیشا  یروز خدا جزا  آن«
  ھمان خدا  هکدانند  یم«روز   آن »و«  یقطع  صورت  و بهو حاضر   طور آماده  ، به یادیز

  را در آنیز  شیخو  و افعال  و صفات  در ذات  ار استکآش  : حقیعنی » است  نیالمب حق
 دھد. یم  دست  ینیقی  علم  ھمه  شود و به یم  برداشته  انیاز م  و شبھات  کوکروز ش

  آن  را به  نافرمانان  هک  د و از آنچهینکرورو یرا ز  قرآن  اگر تمام«د: یگو یم  یزمخشر
  چون  یموضوع  چیدر ھ أ خداوند  هکد ینیب ید، نمییوجو نما جست  است ردهکد یتھد

  اتیآ  چنان  باشد و نه  برده ارک به  و شدت  ی، درشتل  عائشه  هیعل  بھتان  موضوع
  باره  نیدر ا  هیآ  سه  نیجز ھم اگرباشد و   ردهک  را نازل  با ھشدار سخت  ختهیآم  وبندهک

 ».بود  یافک  هیآ  سه  نیشد، ھم ینم  نازل

ّيَِ�ٰ َوٱ َخبِيَ�ِٰت� لِلۡ  بِيثُونَ �َۡ َوٱ َخبِيثِ�َ لِلۡ  بِيَ�ُٰت �َۡ ٱ﴿ ّيِبَِ� وَ  ُت لطَّ ّيُِبونَ ٱلِلطَّ ّيَِ�ٰ  لطَّ  ِت� لِلطَّ
ْوَ�ٰٓ�َِك 

ُ
ا ُمَ�َُّءونَ  أ ٞ  لَُهم َ�ُقولُوَنۖ  ِممَّ ۡغفَِرة  .]۲۶[النور:  ﴾٢٦َكرِ�مٞ  َورِۡزقٞ  مَّ
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ند و کناپا د ویپل  سزاوار مردان  کد و ناپایپل  : زنانیعنی »دندیپل  مردان  ید برایپل  زنان«
گذرند.  یآنھا درنم و از »دندیپل  زنان  ید برایپل  مردان«  نیھمچن »و«باشند  یم  آنان  ژهیو

اند و  زهیکپا  مردان  یبرا  زهیکپا  و زنان«متعال:   یخدا  فرموده  نیا  یمعن  است  نیھمچن

  یاند لذا ھمسر زهیکخود پا ص خدا  رسول  هکاز آنجا   پس » زهیکپا  زنان  یبرا  زهیکپا  مردان
  و سزاوار آن  است  زهیکو پا  کپا ل  عائشه  یرو  نیا از ، است  سزاوارشان  زهیکو پا  کپا

  و زنان  مردان » گروه  نیا«باشد   داشته ص امبریمانند پ  زهیکپاو   کپا  یشوھر  هک  است
  هیآ  نیبا ا »نارندکند، بریگو یم  شانیا  در باره«  کد و ناپایپل  و زنان  مردان » ازآنچه«  زهیکپا

در  س  عباس ابن  هک شد چنان  اعالم  تمام  با وضوح  از بھتان ل  عائشه  حضرت  برائت
  شان برای«». شد  نازل  کاف  و اھل  عائشه  درباره  هیآ  نیا«د: یگو یم  آن  نزول  سبب  انیب

 باشد. یم  بھشت  یھمانا روز  هک » وستکین  ییو روز  آمرزش
  به  هک  شده  داده  خصلت  نه  میبرا«فرمود:  ل  دتنا عائشهیس  هک  است  شده  تیروا

 نشده:  داده  از من  قبل  یزن  چیھ
  لکش  داد، به  فرمان  با من  ازدواج  را به ص خدا  رسول ÷  لیجبرئ  هک  گاه آن -۱

 فرود آمد.  من  صورت و
  چیردند و با ھک  ازدواج  با من ص امبریپ  هک  بودم  یا رهکتنھا دختر با  من -۲

 ردند.کن  ازدواج  ر از منیغ  یرکب
 بود.  من  در آغوش  شانیا  کنمودند، سر مبار  رحلت ص خدا  رسول  هک  گاه آن -۳
 شدند.  دفن  من  در خانه ص خدا  رسول -۴
 گرد آمدند. ص  حضرت  بر آن  من  در خانه  فرشتگان -۵
شد، آنھا از  یم  نازل  شانیبر ا ص امبریپ  گر ھمسرانینزد د  یوح  هک  گاه آن -۶

بر   نار منکدر   یوح  رفتند اما چون یشدند و دور م یم  ندهکپرا  شانیا نزد
 . قرار داشتم  لحاف  کی  در درون  شانیشد، با ا یم  نازل  شانیا

 . ھستم  شانین) اینخست  نندهک  قی(تصد  قیو صد  نیدختر جانش  من -۷
 شد.  نازل  از آسمان  من  عذر و برائت -۸
 خداوند  و از بارگاه  درآمدم  یا زهیکسرور پا  احکو در ن  شدم  دهیآفر  زهیکپا  من -۹

 ». ام شده  داده  و وعدهکین  یو رزق  آمرزش  به أ
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َ� تَدۡ  �َّ ْ َءاَمُنوا ٰ  ُ�يُوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�ُيوتًا ُخلُوا ْ  َح�َّ �ُِسوا

ۡ
ْ  �َۡسَتأ ٰٓ  َو�َُسّلُِموا َ�َ 

 ۚ ۡهلَِها
َ
ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  مۡ لَّ�ُ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلُِ�مۡ  أ  .]۲۷[النور:  ﴾٢٧تََذكَّ

و   یکمل » یھا از خانه ریغ  ییھا د، وارد خانهیا آورده  مانیا  هک  یسانک  یا«
  هکد ید و بدانیریبگ  اجازه  هک : مگر آنیعنی »دیریبگ  د تا اجازهیخود نشو«  یونکمس

گاه  صاحبخانه   نیا از  چون  . پس است  ورود داده  شما اجازه  و به  شده  از حضور شما آ
 د.یوارد شو  گاه آند، یشد  امر مطمئن

، اهللا سبحان  ورود، با گفتن  اجازه  سبک  یبرا  خانه  صاحب  به  اعالم«د: یگو یم  ینسف

 ». است  ردنک  صاف  نهیا سی،  ا احلمدهللاياكرب،  هللاا اي
  داخل  هک  ھست  ، اجازه مکیعل  غه: السالمیص  نیبا ا» دییگو  سالم  خانه  آن  و بر اھل«
  مستحب گرفتن   بار اجازه سه ! ید. آرینکرار کبار ت  تا سه کیرا از   سخن  نی؟ و ا شوم
د یبا  ر آنیودر غ  شد، خوب  داده  دخول  اجازه  نندهک دارید  یبرا  و اگر بعد از آن  است

  اند، اجازه ردهک  نصب و زنگ   دروازه  شانیھا خانه  یبرا  مردم  هک  بازگردد. اما امروزه
  گرفتن  اجازه » نیا«  است  زنگ  صدا در آوردن  ا بهیدر،   دنیوبکبار   تا سه  کی با  گرفتن
ھر دو   ی: برایعنی.  یطور ناگھان به  شدن  از داخل » بھتر است  تانیبرا«  گفتن  و سالم

مراد از  »دیر شوکمتذ  هکباشد «  خانه  آن  و اھل  رندهیگ  از اجازه  ، اعم بھتر است  طرف
 . دستوراست  نیا  به  ردنک و عمل  رفتنیپذ پندر، کتذ

از   یزن فرمود:  هک  است  شده  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  ثابت بن یاز عد
قرار   یخود بر حال  در خانه  من !للها ا رسولیآمد و گفت:  ص خدا  محضر رسول  انصار به

  بر من  وستهیپ  ام خانواده  یاز اعضا  یند اما مردیبب  گونه مرا آن  یسک  ندارم  دوست  هک  دارم
 شد.  نازل  هیآ  نیا  هک بود  ؟ ھمان نمکد بیار باک چه  شود، من یوارد م  حال  در آن

ْ  فَإِن لَّمۡ ﴿ ٓ  َ�ُِدوا َحٗدا �ِيَها
َ
ٰ  تَۡدُخلُوَها فََ�  أ ْ رۡ ٱ لَُ�مُ  �ِيَل  �ن لَُ�ۡمۖ  يُۡؤَذنَ  َح�َّ  ِجُعوا

ْۖ رۡ ٱفَ  زۡ  ِجُعوا
َ
ُ َوٱ لَُ�مۚۡ  َ�ٰ ُهَو أ  .]۲۸[النور:  ﴾٢٨َعلِيمٞ  َملُونَ بَِما َ�عۡ  �َّ

ورود   به »شود  داده  شما اجازه  د تا بهینشو  د، وارد آنیافتیرا ن  یسکاگر در آنجا   پس«
  د پسیبازگرد شد  شما گفته  و اگر به«  است  اجازه  نیا  کمال  هک  یسک  یاز سو  در آن
گر ید و بار دیبازگرد  پس د!یشما گفتند: باز گرد  به  خانه  آن  : اگر اھلیعنی »دیبازگرد

  یکاز » را سزاوارتر است  یکپا  تانیبرا  آن  هک«د ینکرار نکرا ت  از آنان  اجازه  درخواست
  را عدمیز  دخولبر   یپافشار  به  شدن از آلوده  تر است زهیکشما بھتر و پا  یبرام: کل
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ز از یو گر  و تھمت  گمان  از معرض  ی، دور تین  یکقصد، پا  از سالمت  یکحا  تانیپافشار
  موجب  هک  یگریار دکو ھر   دخول بر  یپافشار  هک ی، در حال است  یو پست  دنائت
مور گر ایصدا و د  ردنک، بلند  شدت  به در  دنیوبکشود، مانند   خانه  آن  اھل  یناراحت
د، یدھ یم  انجام  آنچه  و خدا به«باشد  یم  یشرع  ، دور از ادب معاشرت  اصول  خالف

 د.ینک یم  چه  هکد یباش  ھوش  امال بهکد یبا  پس » داناست

ن ُجَناحٌ  َعلَۡيُ�مۡ  َس لَّيۡ ﴿
َ
ْ  أ ُ َوٱ لَُّ�مۚۡ  َمَ�ٰعٞ  �ِيَها َمۡسُكونَةٖ  َ�ۡ�َ  ُ�ُيوتًا تَۡدُخلُوا  لَمُ َ�عۡ  �َّ

 .]۲۹[النور:  ﴾٢٩تَۡ�ُتُمونَ  َوَما ُ�ۡبُدونَ  َما
 »دیدار  یدر آنجا متاع  هکد ییدرآ  یا یونکمس  یھا خانه  به  هک  ستین  یبر شما گناھ«

د یبا  هک  است  یازیو ن  ا بھرهیشود،  یم  فروخته  هک  است  ییاالھاکو   متاع: منفعت
  یعموم  یساختمانھا انھا و مانند آنھا ازکھا، د ھتلھا عبارتند از:  خانه  نیشود. ا  برآورده

  مکخود در ح  نیا  اند پس قرارداده را در آنھا  شیخو  االھا و خدماتکآنھا،   را صاحبانیز
و   کمترو  یھا ، خانه مراد از آن«د: یگو یم . عطاء است  مردم  تمام  یبرا  دخول  اجازه

ھشدار و   نیا »داند ید، میدار یم  را پنھان  وآنچهار کرا آش  و خدا آنچه«».  است  رانیو
 شود. ینم  و آراسته  ھا متأدب خانه  ورود به  یشرع  آداب  به  هک  یسک  یبرا  است  یدیتھد

 س  قیر صدکشد، ابوب  نازل  استئذان  هیآ  د: چونیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  مقاتل
و آمد  رفت  و شام   نهی، مد هکم  انیدر م  هک  شیتجار قر  فیلکت  پس !للها ا رسولیگفت: 

شود؟  یم  ، چه است  یخال  نهکاز س  هکدارند   یمخصوص  یھا خانه  راه  انیدارند و در م
 شد.  نازل  هیآ  نیا  هکبود   ھمان

ْ  ُمۡؤِمنِ�َ قُل ّلِلۡ ﴿ وا بَۡ�ٰرِهِمۡ  ِمنۡ  َ�ُغضُّ
َ
�  ْ ۡزَ�ٰ  َ�ٰلَِك  فُُروَجُهمۚۡ  َو�َۡحَفُظوا

َ
َ ٱ إِنَّ  لَُهمۚۡ  أ َّ�  ۢ  َخبُِ�

 .]۳۰[النور:  ﴾٣٠يَۡصَنُعونَ  بَِما
  ستنینگر  عام  مکح  انیرا با ب  آن  متعال  یر شد، خداکذ  استئذان  مکح  هک بعد از آن

  ستنیدر نگر »فروبندند خود را  دگانیبگو: د  مانیبا ا  مردان  به«د: یفرما یم  ردهک  دنبال
  ادب  نیبر ا  یبندیپا  به  گرانید از  را مؤمنانینند زک  بسنده  حالل  نگاه  و به  نامحرم  به

رد، یورود بگ  خواھد اجازه یم  هک  یشخص  یاز سو  چشم  دنیفروپوش  سزاوارترند. البته
باشد.  یم  ردنک  از آنھا نگاه  یکی  هک  یاسباب ، زنا است  و مقدمات  اسباب  قطع  یبرا

  را فرو پوشد، به  شیخو  از نگاه  یبعض  شخص  هک نیاز ا  است  عبارت  چشم  فروبستن
. علما  است  تید بعضی، مف مهیرک  هیرا (من) در آیز بازدارد  تیرا از رؤ  آن  هک  یا گونه
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  بدون  نندهک  نگاه  یاز سو  هک  ینگاھ  نیاول  هک  است  نیا  تیبعض  نیا  لیاند: دل  گفته
  هک  از آنچه »ورزند  یدامنکپا«بگو:   مانیبا ا  مردان  به» و«  است  افتد، بخشوده یقصد م

از  » تر است زهیکپا  شان برای«  یدامنکو پا  چشم  فروبستن » نیا«  است  حرام  شان برای
را یز«  و دنائت  یپست  نیا  به  از درافتادن  است تر زهیکو پا  و تھمت  گمان به  شدن  آلوده

را از   چشمانشان  هک  یسانک  یبرا  است  یھشدار  نیا » است  نند، آگاهک یم  آنچه  خدا به
  نگاه  مواظب  هک  یسانک  یبرا  است  یبیورزند و ترغ ینم  یدامنکا پای،  فرونبسته  حرام

 ند.یپا یاط میو احت  دقت  را به  شیخو  ونکو س  تکو ھر حر  بوده  شیخو
 . است  حرام  ائمه  اتفاق  پسر (امرد)، به  یرو  ز بهیآم  شھوت  نگاه  هک  د دانستیبا

  یسو به  را، نگاه  امردان  سوی به  نگاه  هک  یسانکاما «د: یگو یم»  االساس«ر یتفس  صاحب
شناسند ـ  یم أ خداوند  یسو به  یار را راھک  نیدانند و ا یم  یالھ  مظاھر جمال

  نیا  هک  د گفتینند ـ باک یم  نیچن  و عرفان  تصوف  یمدع  یھا از گروه  یعضب  هک چنان
از   گروه نیو ا  لوط است  فر قومکو   بتان  فر پرستشگرانکبزرگتر از   یفرک  شان سخن

 .١...» است  واجب  امت  لک  اجماع  به  قتلشان  هکھستند   یمرتد  قانیزند  نیبدتر

بَۡ�ٰرِهِنَّ  مِنۡ  َ�ۡغُضۡضنَ  ُمۡؤِمَ�ِٰت َوقُل ّلِلۡ ﴿
َ
 إِ�َّ  زِ�نََتُهنَّ  ُ�ۡبِدينَ  َوَ�  فُُروَجُهنَّ  َوَ�ۡحَفۡظنَ  �

ۖ  َظَهرَ  َما ٰ  ِ�ُُمرِهِنَّ  َوۡ�َۡ�ِۡ�نَ  ِمۡنَها َ�َ  ۖ ۡو ِ�ُعُ  إِ�َّ  زِ�نََتُهنَّ  ُ�ۡبِدينَ  َوَ�  ُجُيو�ِِهنَّ
َ
وَ�ِِهنَّ أ

ۡو بَِ�ٓ 
َ
ۡو إِۡخَ�ٰنِِهنَّ أ

َ
ۡ�َنآءِ ُ�ُعوَ�ِِهنَّ أ

َ
ۡو �

َ
ۡ�َنآ�ِِهنَّ أ

َ
ۡو �

َ
ۡو َءابَآءِ ُ�ُعوَ�ِِهنَّ أ

َ
ۡو َءابَآ�ِِهنَّ أ

َ
 إِۡخَ�ٰنِِهنَّ أ

وِ 
َ
يَۡ�ُٰنُهنَّ أ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡو �َِسآ�ِِهنَّ أ

َ
َخَ�ٰتِِهنَّ أ

َ
ٰبِعِ�َ ٱبَِ�ٓ أ ْوِ�  ل�َّ

ُ
ۡر�َةِ ٱَ�ۡ�ِ أ  لرَِّجالِ ٱِمَن  ۡ�ِ

وِ 
َ
ۡفلِ ٱأ ِينَ ٱ لّطِ ٰ َعۡوَ�ِٰت  �َّ َ�َ ْ رُۡجلِِهنَّ ِ�ُۡعلََم َما ُ�ۡفَِ�  لّنَِسآءِ� ٱلَۡم َ�ۡظَهُروا

َ
َوَ� يَۡ�ِۡ�َن بِأ

ۚ َوتُوُ�ٓواْ إَِ�  ِ ٱِمن زِ�نَتِِهنَّ يَُّه  �َّ
َ
 .]۳۱[النور:  ﴾٣١ُ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ لََعلَّ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱَ�ِيًعا �

  زنان  هک خود بود  در خانه ل مرثد  اند: اسماء بنت گفته  نزول  سبب  انیعلما در ب
ھا بر  وخلخال  برھنه  شانیھا نهیس  هک  یطور  وارد شدند، به  یبر و  نا مناسب  یبا حالت

شد:   نازل  هکبود   ھمان ! صحنه  نیا  است  زشت  بود، اسماء گفت: چه  انینما  شانیپاھا
  نیعلما با ا »فرو بندند«  نامحرم  به  ستنیاز نگر »خود را  دگانیبگو: د  مانیبا ا  زنان  و به«
را   شیخو  یھا و فرج«نند ک یم  استدالل  نامحرمان  یسو به  زنان  ستنینگر  می، بر تحر هیآ

،  شده  دستور داده  مردان  به  هک  یوجھ  ھمان  تا به  است  الزم  آنان : بریعنی »نندکحفظ 

                                           
 . ۳۷۴۸/۷التفسیر   فی  : األساس  کنید به  نگاه -١
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  یچ  ، پست را نگاهید زیگردان  ھا مقدم را برحفظ فرج  دگانید  ورزند. فروبستن  یدامنکپا
 . است  یارکبد  شاھنگیزنا و پ

 از«فرمود:   هک  است  آمده س  یبجل للهعبدا ربنیجر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
را   نگاھم  هکدستور دادند   من  به  شانی، ا دمیپرس  ینظر ناگھان  به  راجع ص خدا  رسول

 س  یعل  حضرت  به ص  حضرت  آن  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن».  برگردانم
  نگاه ! یعل  یا« .»ةخراأل  لك  ولیس  و�األ  لك  ، فانةانلظر  ةانلظر  ، التتبع يا يلع«فرمودند: 

. » ستین  نیچن  دوم  نگاه اما  است  از تو بخشوده  اول  را نگاهینکند ز  را دنبال  اول  ، نگاه دوم
 ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  ید خدریابوسع  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن

و   ار چارهک  نیاز ا !للها ا رسولیگفتند:   د. اصحابیزیھا بپرھ بر سر راه  از نشستن«فرمودند: 
  . رسول مییگو یم  سخن  ھم با  و در آن  ھاست راه  نیما بر سر ا  را مجالسیز  میندار  یریگز

د. اصحاب گفتند: یبدھ  آن  را به  راه  حق  د پسیندار  یا چاره  هکفرمودند: اگر  ص خدا
آزار خود   داشتن  (از نامحرم)، نگاه  چشم  ؟ فرمودند: فروبستن ستیچ  راه  حق !للها ارسولی

 ».رکاز من  یو نھ  معروف  به ، امر سالم  دادن  جواب ، گرانیاز د
خود   یشھایگر آرایو د  ورآالتیمانند ز »ار نگردانندکخود را آش  نتیز«  زنان »و«
 در  شیو آرا  نتیز  مواضع  ردنک  انیاز نما  یـ نھ  یاول  قیطر  ـ به  نیرا. ا
 عبارت  نتیز  مواضع«د: یگو یـ م  است  یحنف  هکـ   ینسف.  ز ھستین  شانیھا بدن

 محل  مواضع  نیرا ایز  زنان  یھا ، بازوھا و ساق نهی، س ھا، گردن از: سر، گوش  است 
 ! یآر » است  رهیو غ  کخی، م بند، خلخال  بند، دست ، گردن ر، گوشوارهیزنج  ختنیآو 

  هک ، یطور طبع  به » داستیپ  هک  آن از  مگر آنچه«ار نگردانند کخود را آش  نتیز
  حرج آنھا  را در پوشاندنیز  زن  دست  فکو ھر دو   ، صورت از: لباس  است  عبارت
رد یبگ  شیخو  اء را با دستانیتا اش  ر استیناگز  زن«د: یگو یم  ینسف  هک . چنان است

و در  شھادت   یا در اداند، مخصوصک  را برھنه  شیخو  صورت  هک  ر استیو ناگز
 دا ویپ  یطور طبع  به  هک  ینتیز«اند:  گفته  و قتاده  عباس ابن».  احکو ن  مهکمحا
 ھا لذا نیبند، حنا، انگشتر و مانند ا  ، دست از: سرمه  است  ، عبارت است  انینما
و   عباس از ابن  یگرید  تیدر روا».  ز استیجا  زن  یھا برا نیا  ساختن  انینما
  فک و ھر دو  از چھره  ، عبارت ار استکآش  هک  ینتیز«است:  آمده ب عمر ابن

  یھا دست  فکو   ه: صورتک  است  نیا  عتیو شر  در فقه  راجح  قول». باشد یم  دست
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و   داشت وجود  فتنه  اما اگر خوف  ستین  نباشد ـ عورت  فتنه  خوف  ـ چنانچه  زن
 . است  واجب  صورت  دنیپوشار بودند، یبس  وفجور در جامعه فسق  اھل
و   خمار است  خمر: جمع »فرو اندازند  شانیھا بانیرا بر گر  شانیھا یروسر  هکد یو با«

  محل  و آن  است  بیج  وب: جمعیشود. ج یم  پوشانده  سر با آن  هک  است  یزیچ  آن
ار کآش خود را  نتیو ز«شود  یم  داخل  سر از آن  هک  است  ییاز جا  راھنیپ  افکش

  نهیو س  بر سر و گردن  هکرا   و آنچه  یخود، مانند مو  یپنھان  شی: آرایعنی »نسازند
  شوھران  پسران ای  شان ا پسرانی  شوھران  ا پدرانی  شان ا پدرانی  شوھران  یجز برا«دارند 

ۡو ﴿ :یتعال  حق  در فرموده » شان خواھران  ا پسرانی  برادران  ا پسرانی  شان ا برادرانی
َ
أ

شوند، ھرچند  یم  ز داخلین  دختران  و پسران  پسران  ، پسران»شان ا پسرانی« ﴾َءابَآ�ِِهنَّ 

 ]۳۱[النور:  ﴾َءابَآءِ ُ�ُعوَ�ِِهنَّ ﴿ باشند. و در:  قرار داشته  نییپا  یھا در رده
 شوند، یم  ز داخلی(جد)، شوھر و پدر مادرشوھر ن  شان)، پدر بزرگ شوھران  پدران(

  آن توانند با یم  موارد زنان  نیا  در ھمه  باشند. پس  قرارداشته  نییپا  ھرچند در مراتب
ظاھر   محرمان  نی، در برابر ا است  انینما  هک  شیخو  یپنھان  نتیاز ز  یمجاز  یھا قسمت

شوند، ھرچند در  یم  ز داخلین  شوھران  پسران  ، پسران شوھران  د پسرانیشوند. در ق
،  خواھران  پسران و  برادران  در پسران  نیباشند. ھمچن  قرار داشته  نییپا  یھا رده

باشند.   داشته قرار تر نییپا  یھا شوند، ھرچند در رده یم  ز داخلین  پسرانشان  پسران
ر ی، مانند سا محارمشان  مجاز بدن  یھا قسمت  به  ستنیز در جواز نگرین  ییعمو و دا

  هک  د دانستیپدرند. با  منزله به  را آنانیرد زکاد نی  از آنان  هکمبار  هیآ  یمحارمند ول
و   ینسب  انکینزد  مک، ح یرضاع  انکینزد  تمام  یعنی،  است  نسب  ز چونین  یرخوارگیش

تا در برابر آنھا   ز استیجا  زن  یبرا  هکاند  یمحرمان  نانیا  ھمه  را دارند پس  فوق  یسبب
 . شیآرا  ظاھر شود اما بدون  شیخو  نتیبا ز

  مسلمان  توانند، در برابر زنان یم  مسلمان  زنان  : ھمچنانیعنی » شتانیکھم  ا زنانی«
و   ا ھمدمیار، کخدمت  هک  یزنان  ظاھر شوند، ھمچون  شیخو  نتیآزاد ھمانند خود، با ز

  زانینکدارند.   زشیآمو   معاشرت  با آنان  ا صحبتی  خدمت  مکح  آنانند و به  صحبت ھم
و   ذمه  از اھل  فار ـ اعمک  زنان اند:  شوند. علما گفته یم  داخل  نانیا  ز در جملهین
  انینما  مسلمان  بر زن  هکفقھا برآنند  ، جمھور نیاند بنابرا  خارج  مکح  نیـ از ا  رآنانیغ

ز یافر جاک  نـ در نزد ز  دستش  فک و ھردو  یـ بجز رو  از جسمش  یزیچ  ساختن
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ند کن  فیتوص  گرانیا دی  شوھرش  یبرا را  شیھا ییبایو ز  افر محاسنک  تا زن  ستین
  مسلمان  . اما زن است  گانهیمرد ب  ھمچون  مسلمان  زن  به  افر نسبتک  ، زن نیبنابرا

  لذا خود را از آن  ستیز نیجا  نزد شوھرش در  گانهیب  زنان  ردنک  وصف  هکداند  یم
  آمده ص خدا  از رسول س مسعود ابن  تیروا به  فیشر  ثیدر حد  هک دارد چنان یبازم

  شوھرش  یاو را برا  و سپس  شده  صحبت  گر ھمید  د با زنینبا  زن«فرمودند:   هک  است
  ھا، زن یدر نزد حنبل  یول». نگرد یاو م  یسو به  شوھرش  ییگو  هک ند چنانک  فیتوص

  یو  به  مسلمان  زن  هکند ک  نگاه  مسلمان  زن  از بدن  بخش  آن  یسو تواند به یافر مک
  کا ملی«.  و زانوست  ناف  نیا ـ فقط ما بـ مطلق  زن  به  نسبت  زن  نگرد. اما عورت یم
خود را در برابر   نتیمجاز از ز  یھا تواند، قسمت یم  مسلمان  : زنیعنی » شانیھا نیمی

ا ی«ار سازد کافر ـ آشک  باشند و چه  مسلمان  ، چه زانشینکو   غالمان  یعنی ـ  بردگانش
مجاز   یھا تواند، قسمت یم  مسلمان  : زنیعنی »ندیرو شمایپ  هک  زنان  به  رغبت یب  مردان

(مرد  یا خصیر، ی، اج اند، مانند خادم خانواده  تابع  هک  یخود را در برابر مردان  نتیز از
  و آب  نان  دنبال  فقط به  نانیرا ایار سازد زک، آش ا ابلهی،  ا مخنثی) یجنس  شھوت  یب

  زنان  یعورتھا بر  هک  یانکودکا ی«ندارند   یو حاجت  شھوت  زنان  به  کی  چیاند و ھ شیخو
خود را   نتیمجاز از ز  یھا تواند، قسمت یم  مسلمان  : زنیعنی »اند ردهکن  حاصل  وقوف

»  طفل»  گاه تا آن  انسان  به  هک  ر استکذ  انیار سازد. شاکآش  یانکودک  نیدر برابر چن
و   اتکحر  باشد و به  دهینرس  جماع  حد شھوت  و به  نشده  مراھق  هکشود  یم  گفته

و   فیلط  مثال آھنگ ند؛کن  یو التفات  نشده  متوجه  زنان  یز و دلربایانگ فتنه  مواضع
ند کن  ، احساس یشھوان  را باحس  آنان  گرانه عشوه  اتکو حر  زنانه  یز صدایبرانگ  جانیھ
  دارند، معلوم یم  نھان  هکرا   شان نتیاز ز  وبند تا آنچهکب  شانیرا با پاھا  نید زمیو نبا«

  یپا  یوبد تا صداکب  نیزم خود را بر  یپاھا  رفتن  راه  د در ھنگامینبا  : زنیعنی »گردد
و فساد   فتنه  به  هکز ین  یگرید  تکھر حر  شامل  نیشود و ا  دهیشن  ی(جرس) و  برنجن

ھا در  زنگوله  دادن تکدستبندھا، حر با  دست  دادن  تکشود، مانند حر ینجامد میب
 . از خانه  رفتن  رونیب  درھنگام  شیعطر و آرا  سر، استعمال  یموھا

  زنگ  یصدا  یرا وقتیز  است  عورت  زن  یاند: صدا گفته  هیآ  نیا  به  با استدالل  احناف
د: یگو یم  . زجاج است  عورت  یاول  قیطر به  یخود و  یباشد، صدا  یاو مورد نھ  یپا
  یو ا«».  است زتریانگ  آنھا شھوت  ار ساختنک، از آش زنان  نتیز  ابزارآالت  یصدا«

  نید  ضیاز فرا یفرض  ردنک  توبه  هک نیو در ا »دینک  خدا توبه  درگاه  به  یھمگ ! مؤمنان
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ا یدن  سعادت  و به »دیرستگار شو  هکباشد «د ینک  توبه ! ی. آر ستین  یاختالف  چی، ھ است
 د.ییآ  لینا  و آخرت
  یخدا  یاوامر و نواھ  در امتثال  ند، باز ھمک  وششکھر چند   بنده«د: یگو یم  ینسف
  را به  مؤمنان  تمام  یتعال  حق  هک  است  جھت  نی، از ا ستین  یاز سھو و قصور خال  متعال

 ». است  ردهک  سفارش  توبه
 است:  بر چھار قسم  ه: عورتک نیا  خالصه

 ـ بجز ما  یگریمرد د  بدن  تمام  یسو مرد به  ستنیمرد با مرد: نگر  عورت -۱
ز یجا  ر ھمناکدر   دنیخواب  مردان  یبرا  . البته  ز استیاو ـ جا  یتا زانو  ناف  نیب
در   شدن بستر و ھم  دنیرا از خواب  و مردان  زنان ص خدا  را رسولیز  ستین
مرد   یو روبوس  شدن  آغوش اند. ھم ردهک  یخود نھ  جنس  ھم با  جامه  کیر یز

ببوسد.   شفقت  یفرزند خود را از رو  شخص  هک نی، مگر ا است  روهکز میبا مرد ن
  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  است  مستحب  دست با  مصافحه  هک  است  یگفتن
 . است  آمده

  دنیخواب ، فتنه  میب  و در ھنگام  مرد با مرد است  با زن: ھمانند عورت  زن  عورت -۲
 . ستیز نیجا  ھم  یگر در پھلوید کیبا   زنان

 او  به  نسبت  یو  بدن  بود، تمام  گانهیمرد ب  به  نسبت  با مرد: اگر زن  زن  عورت -۳
و ھر دو   یـ جز رو  یو  از بدن  یزیچ  یسو به  ردنک و نگاه  است  عورت

  یرا برا  گانهیب  زن  سوی به  ردنک  نگاه  فهیابوحن  ی. ول ستیز نیـ جا  دستش  فک
  زن  سوی به  ردنک  نبود. نگاه  فتنه  میب  هک  ی، در صورت ز شمردهیجا بار  کی
  و برعھده  تحمل  دادوستد، در ھنگام  ھنگام، در  یخواستگار  یبرا  گانهیب

 . ز استیامانتدار جا  کپزش  یبرا زیو ن  شھادت  گرفتن
از   یو  به  مرد نسبت  بود، عورت  گانهیب  زن  به  مرد با زن: اگر مرد نسبت  عورت -۴

 . تا زانوست  ناف  انیم

  جامعه  وجود آوردن  ، به اسالم  ھدف«د: یگو یم»  القرآن  ظالل  یف«ر یتفس  صاحب
  زشیرا انگیز نشود  ختهیبرانگ  ، در آن و ھر لحظه  ھا در ھر آن شھوت  هک  است  یا زهیکپا

  خاموش  نه  هکانجامد  یم  یا یشھوان  آتشفشان  آنچنان  ، به مھار شھوت یو ب  لحظه  به  لحظه
و   گرانه عشوه  تکحر  لحظه  کی،  نانهیخا  نگاه  لحظه  کی... لذا  رابیس  شود و نه یم

  است  یافک...  برھنه  رهکیاز پ  منظره  کی ز ویبرانگ  شھوت  شیاز آرا  صحنه  کی،  نندهک جییتھ
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با   فکرا از   و اراده  اعصاب  و زمام  ردهک  کیتحر را  یوانیوار ح جنون  آتشفشان  نیا  هک
  یبارگ شھوت  در گنداب  شهیھم  هک  یھنر یب  بارگان  شھوت رسد به  د، چهیبربا  تانیفاک
  یھا یماریا بی،  یمھار شھوان یب  و مرج  جز ھرج  یزی، چ جهینت  هک  است  لولند.. و مسلم یم

 ». ستیآن، ن  یاپیپ  جییبعد از تھ  شھوت  وبکاز سر  یناش  یروان  یھا وعقده  یعصب

نِ�ُحواْ ﴿
َ
 ٱَوأ

َ
ٰ َوٱ مِنُ�مۡ  َ�َٰ�ٰ ۡ� ْ  إِن �َمآ�ُِ�مۚۡ  ِعَبادُِ�مۡ  ِمنۡ  لِِح�َ ل�َّ  ُ�َقَرآءَ  يَُ�ونُوا

ُ ٱ ُ�ۡغنِِهمُ  ُ ٱوَ  لِهِۦۗ مِن فَۡض  �َّ  .]۳۲[النور:  ﴾٣٢َعلِيمٞ  ِسعٌ َ�ٰ  �َّ
باشد و  رکب  ، چه شوھر است یب  ھمسر و زن یم: مرد بیا »را  تانیھا  مید ایو ھمسر دھ«

  فیشر  ثیحد  نیا  لیدل ، به است  دهکمؤ  یسنتھااز   یسنت  احکن  هک  د دانستی. با وهیب  چه

  من  از سنت  نکاح« .»م�  سیفل  سنىت  عن  رغب  فمن  سنىت  من  انلاكح«: ص خدا  رسول

و   احکبر ن  قدرت  داشتن  ی. ول» ستین  کرد، از من  اعراض  من  از سنت  که  یکس  پس  است
  استحباب  یـ نزد جمھور علما ـ برا  هکمبار  هیامر در آ.  شرط است  آن  فیالکت  از عھده  برآمدن

شما قرار   تیکمل  در تحت  هک »ار خود راکدرست  زانینک و  غالمان«د یز ھمسر دھین» و«.  است
  ر باشند، خداوند از فضلیاگر فق«  است  بودنشان  آنھا: مؤمن  یارکودرست  دارند. مراد از صالح

  فقر آنان  سبب به  و مردانتان  زنان  دادن : از ھمسریعنی »ردکرا توانگر خواھد  آنان  شیخو
  یغنا  دنیند، با بخشک یاو را توانگر م أل  یند، خداک  ازدواج  هک  یسکرا ید زینورز  امتناع
،  رشیفق  بندگان  آن  و توانگر ساختن » شگر استیو خداوند گشا«  یو  به  مال  یو غنا  نفس

 . خلقش  ومنافع  مصالح  به » داناست«ند. ک ینم  مک  یو  کمل  یاز فراخنا  یزیچ
و   حق  أل  یبر خدا  نمودنشان  یاری  هکاند   سک سه«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد

 است:  ثابت
 دارد.  یدامنکو پا  قصد عفت  هک  یا نندهک احکن -۱
 آزاد شود.  ید بردگیخود، از ق  یآزاد  وجه  قصد دارد تا با پرداخت  هک  یاتبکم -۲
 ».أ خدا  جھادگر در راه -۳

ِينَ ٱ يَۡستَۡعفِِف َولۡ ﴿ َّ�  ٰ ُ ٱ ُ�ۡغنِيَُهمُ  َ� َ�ُِدوَن نَِ�اًحا َح�َّ ِينَ ٱوَ  لِهِۦۗ مِن فَۡض  �َّ  تَُغونَ يَبۡ  �َّ
ا َملََكۡت  ِكَ�َٰب لۡ ٱ يَۡ�ٰنُُ�مۡ  ِممَّ

َ
�ۖ  �ِيهِمۡ  َعلِۡمتُمۡ  إِنۡ  فََ�تِبُوُهمۡ  � الِ  ّمِن وََءاتُوُهم َخۡ�ٗ ِ ٱ مَّ ِيٓ ٱ �َّ َّ� 

 ٰ ْ َوَ� تُ�ۡ  ُ�مۚۡ َءاتَٮ َرۡدنَ  إِنۡ  َغآءِ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�تََ�ٰتُِ�مۡ  رُِهوا
َ
ٗنا أ ْ  َ�َصُّ َبۡتَُغوا �ۡ ٱ يَٰوةِ �َۡ ٱ َعَرَض  ّ�ِ ُّ� ۚ  يَا

نَّ َوَمن يُ�ۡ  َ ٱ فَإِنَّ  رِههُّ  .]۳۳[النور:  ﴾٣٣رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  إِۡكَ�ٰهِهِنَّ  َ�ۡعدِ  مِنۢ  �َّ
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  هک یسانک: یعنی »نندک  شهیپ  یدامنکد پایابند، بای یرا نم  ازدواج  اسباب  هک  یسانکو «
  یمناسب ھمسر  هک  یسانکا یابند، ی یـ را نم  مھر و نفقه  لیـ از قب  ازدواج  یھا نهیھز
  ورزند؛ با روزه  یدامنکو پا  ، عفت زنا و حرام  در باتالق  از فروافتادن دیابند، بای ینم

  را از فضل  خدا آنان تا«  یا نندهک  جییتھ  از ھر منظره  جستن  یر و دورکر، ذک، تف گرفتن
و   توانگر شده  آن  لهیوس  به  هکند ک  تیعنا  ییروز  شان برای: یعنی »از گرداندین یب  شیخو

خود   ساختن  اتبکم  یدر پ  هک  تانیھا نیمی  کاز مل  یسانکو «نند کدا یرا پ  ازدواج  قدرت
  اقساط به  به  هک  یبرابر مال در  اش برده  به  یمول  هک  است  نیاتب: اکو م  تابک »ھستند

،  را پرداخت  مبلغ  آن  ند و چونک دیخود را از او بازخر  هکبدھد   انکپردازد، ام یم  یو
عقد   : با آنانیعنی »دیساز  شان اتبکم د،یافتی  یریخ  اگر در آنان  پس«شود  یآزاد م

و «  است  تابتک  وجه  بر پرداخت  شان ییتوانا ر در آنان:یخ  افتنید. مراد از یببند  تابتک
.   د آنانیبازخر  از مبلغ  استنکبا  »دیبدھ  آنان  به ، داشته  یشما ارزان  به  هکخداوند   از مال

  انآن  به  مبلغ  باشند، از آن  ا پرداختهتمامخود را  دیبازخر  وجه  هک  ی: درصورتیعنی
 د.یبرگردان  یزیچ

د یبا  هک،  مسلمانان  یبرا  وجوب  وجه بر  است  یفرمان  نیا«د: یگو یم  ینسف
  لهیوس بپردازند و با ھر  اتکرا از ز  آنان  نند، سھمک  یمال  کمکخود   اتبکم  بردگان  به

  روانیوپ ص خدا  رسول  ار بهک  نینند و در اک  کمکآنھا   یآزاد  به  یگرید  مشروع
  ) برده۶۳( خود ص خدا  د: رسولینک  آمار توجه  نیا  به  کنیند. ایاقتدا نما  نشانیراست

 ص امبریپ  یعمو رد. عباسکرا آزاد   ) برده۶۷(  نیالمؤمن ام  ردند. عائشهکرا آزاد 
را.   ) برده۱۰۰۰عمر ( بنلله را. عبدا  ) برده۱۰۰( س  حزام  بن  میکرا. ح  ) برده۷۰(

ار یبس  اسالم  خیھا در تار نمونه  نیرا... و از ا  ھزار برده یس س  عوف بن  عبدالرحمن
ز، ین  یاسالم  در جامعه  یبردگ  یجیتدر  رفتن  نیاز ب  مھم  از عوامل  یکی  البته».  میدار
 . تاس  بوده  مسلمانان  ستوده  روش  نیھم

باشند   یدامنکپا  : اگر خواھانیعنی »باشند  یارکزیپرھ  خود را اگر خواھان  زانینکو «
  هک نیا  یبرا«  مزد است  افتیزنا دربرابر در  به  زنان  دادن  بغاء: تن» دینکبغاء وادار ن  به«

  یخود برا  شرمگاه  ز با فروختنینک  هک  یاز مبالغ »دیآر  دست  ا را بهیدن  یزندگان  بھره
داشتند و از  یفحشا وام خود را به  زانینک  هکبود   نیچن  اعراب  اندوزد. عادت یشما م

  بودند پس  یدامنکو پا  عفت خواستار  آنان  هک یگرفتند در حال یم  اتیار مالک  نیبر ا  آنان
شرط تصور   هکبل  ستین  یشرط نھ باشند)  یزگاریپرھ  د: (اگر خواھانیق  هک  د دانستیبا
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ز ینک  هک  یسکلذا   یدامنکپا  با اراده  مگر ھمراه  ستیرا اجبار متصور نیز  اجبار است  و تحقق
،  نیشود. بنابرا ینم  دهینام  یو  نندهکدھد، اجبار  یدستور م عمل  نیا  زنا را به  عمل  به  یراض
  خواھان  زانینکاگر خود   هک دیآ یبرنم  یمعن  نیباشند)، ا  یزگاریپرھ د: (اگر خواھانیاز ق

زنا وادار   د آنھا را بهیشوند و شما بتوان  داده  زنا اجازه  عمل  به  هک  ستین  یکبا نبودند،  عفت
  ، آمرزنده آنان  ردنکاز اجبار   خدا پس  قتیدر حق«بر زنا  »ندکرا اجبار   آنانھرکس  و« د.ینک

اند  شده  زنا واداشته  عمل  ابکارت  به  راهکزور و ا بهرا ھرچند ینند زک  اگر توبه » است  مھربان
  به  و رغبت  لیم  بهیزنا از شا  عمل  ، در خالل یبشر  عتیو طب  سرشت  مکح  به  هکبسا  اما چه

  به  نسبت  متعال  ی، خدا است اجبار و فشار  یبرمبنا  عمل  اساس  چون  ینباشند ول  یخال  آن
 باشد. یم  مھربان آمرزگار و  زانینک  نیا

  یاب بن للهعبدا  درباره  هکمبار  هیند: آیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
رد و بر آنھا ک یرا بر زنا اجبار م  و ھمه  ز داشتینک  شش  هکشد   نازل  منافقان  سیرئ

 بود.  ردهک  وضع  یاتیمال

ٓ  َولََقدۡ ﴿ نَزۡ�َا
َ
َبّيَِ�ٰٖت  َءاَ�ٰٖت  إَِ�ُۡ�مۡ  أ ِينَ ٱ ّمِنَ  َوَمَثٗ�  مُّ ْ َخلَوۡ  �َّ  َوَموِۡعَظةٗ  لُِ�مۡ ن َ�بۡ مِ  ا

 .]۳۴[النور:  ﴾٣٤ّلِۡلُمتَّقِ�َ 
  هک  یسانک از  یو مثل«و روشنگر   : روشنیعنی » ناتیمب  یاتیشما آ  سوی به  یراست و به«

  یھا آموز امت آور وعبرت  شگفت  یاز داستانھا  ی: خبریعنی »از شما گذشتند  شیپ
  بھره  از آن  زگارانیپرھ  ژهیبو  هک » میا ردهک  نازل  زگارانیپرھ  یبرا  یا و موعظه«  نیشیپ
او   انیا منیقیرد، ینگ  بھره  قرآن  مبرھن  یو اندرزھا  روشن  اتیاز آھرکس   رند. پسیگ یم

 قراردارد.  یحجاب  و قرآن

ُ ٱ﴿ َ�ٰ ٱنُوُر  �َّ  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ
َ
ِ  ِض� �ۡ� ۖ  �ِيَها َكٰو�ٖ َكِمشۡ  ۦَمثَُل نُورِه ۡ ٱ ِمۡصَباٌح ِ�  ِمۡصَباحُ ل

َها َكوۡ  لزَُّجاَجةُ ٱ زَُجاَجٍة�  َّ�
َ
َ�َٰرَ�ةٖ  َشَجَر�ٖ  ِمن يُوقَدُ  ُدّرِيّٞ  َكٞب َك� �ِيَّةٖ  �َّ  َزۡ�ُتونَةٖ  مُّ  َوَ�  َ�ۡ

ۚ  َ�ۡمَسۡسهُ  لَمۡ  َولَوۡ  ءُ يُِ�ٓ  اَزۡ�ُتهَ  يََ�ادُ  َغۡر�ِيَّةٖ  ٰ  نُّورٌ  نَارٞ َ�َ  � ُ ٱ َ�ۡهِدي نُورٖ َّ�  ِ ٓ  ۦِ�ُورِه ۚ َمن �ََشا  ُء
ُ ٱ َوَ�ۡ�ُِب   ٱ �َّ

َ
ُ َوٱ لِلنَّاِس�  ۡمَ�َٰل ۡ�  .]۳۵[النور:  ﴾٣٥َعلِيمٞ  ءٍ بُِ�ّلِ َ�ۡ  �َّ

با  اء رایاش  هک  است  یو پرتو  یروشن  نور: در لغت»  است  نیھا و زم نور آسمان الله«
 أ خداوند ! یتاباند.آر یھا م ند و آنھا را بر چشمک یم  انیخود منور و نما  و بازتاب  اسکانع

  یرھبر  هک  است  یتگریھدا ... از اوست  یو ھست  ائناتک  و نظام  قوام  هک  است  ینور
آنھا و   یاھال  احوال  یدھ سامان را ـ با  نیھا و زم آسمان  هک  و ھموست  اوست  به  ناتیاک
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و روشنگر   برند، روشن یسر م درآنھا به  هک  یسانک  یـ برا  شیخو  یرھبرر و یتدب  مالک
بود. در   افتهیدر  املکطور   را به  ینور الھ نیا ص خدا  رسول  قلب  . البته است  دهیگردان

  سفر پر مشقت  ـ در آن  فیاز طا ص خدا  رسول  چون  هک  است  آمده  فیشر  ثیحد
دعا   نیگشتند، چن یبودند ـ بر م  دهیگرد  عازم  آن  یاھال  قصد دعوت  به  هک  شیخو

ادلنيا  أمر  عليه  ، وصلح الظلمات  به  أرشقت  اذلي  ... أعوذ بنور وجهك«ردند: ک
  سامان  ا و آخرتیو کار دن  ھا درخشان یکیتار  آن  لهیوس  به  تو که  ینور رو  به« .»ةخرواآل

را   تابد و آن یباز م  یتعال  از حق  هک  ی: نوریعنی »نور او  مثل« .»... برم یم  ، پناه است  افتهی
  یا ات: طاقچهکمش » است  یاتکمانند مش«  است  قرار داده  شیخو  مؤمن  بنده  در دل

  یبھتر و بازتاب  یپرتو و شعاع  در آن  گذارند و نور چراغ یرا م  چراغ  در آن  هک  است
 » است  یلیدر قند  چراغ  و آن  است  یچراغ«  اتکمش » آن در  هک«ند ک یم دایرتر پیفراگ

شتر یب  آن  ی، نور و روشن جھت  نی، بد است  یا نهیو آبگ  شهیش  در درون  چراغ  : آنیعنی
،  شهیش  آن  یی: گویعنی » است  یدر  یبکوک  ییگو  لیقند  آن«  تر است یقو و

  ، ستاره یدر  بکوک«د: یگو یم  ک. ضحا وگوھر است در  هیشب  درخشان  یاختر
  گفته » یتونیز  تکبابر  درخت«  روغن »از«  شهیش  آن »شود یم  افروخته  هک«».  است  زھره

  ، ھم روغن  ، ھم است  خورش  نان  ھم  آن  وهیم  هک  است  نیا  تونیز  درخت  تکاند: از بر
  در آن  هک نیمگر ا  ستین  تونیز  ز از درختیچ  چیافروز و ھ آتش  ، ھم پوست  ندهیرایپ

  : آنیعنی » یغرب  و نه  است  یشرق  نه«  تونیز  خجسته  درخت  آن » هک«وجود دارد   یمنفعت
را یدھد ز یقرار نم  د در حجابیرا از نورخورش  ز آنیچ چیھ  هک  است  ی، درخت درخت

فقط در   د بر آنیخورش  هک  است  یا شده  زرع  یا تپه ا در وسطیبلند   یوھکدر   آن  تیموقع
د قرار دارد ینور خورش  تابش  تا آخر روز در معرض  از اول  هکبل دمد ینم  ا غروبی  طلوع  وقت

  یی: گویعنی »باشد  دهینرس  آن  به  یبخشد ـ ھرچند آتش  یروشن  روغنش  هک  است  کینزد«
 برسد،  بدان  یآتش  هکاز آن  قبل  یخود ـ حت  و درخشش  تیزالل  جھت به ـ  آن  روغن

 . و پرتو است  شعاع  یباشد، از دور دارا  و زالل  اگر صاف  را روغنیدرخشد ز یم
  دنیرس از  قبل  و زالل  صاف  روغن  هک چنان«د: یگو یم  آن  یدر معن س  عباس ابن

د و یافزا یم خود  د، بر درخششیرس  آن  به  آتش  هک  یدرخشد و ھنگام یم  آن  به  آتش
  یند ولک یم  عمل  تیھدا  ، به آن  به  علم  دنیاز رس  قبل  هک  یمؤمن  قلب  است  نیھمچن
  افزوده  یبر نور  ینور  د و بر آنیافزا یم  شیخو  تید، بر ھدایرس  آن  به  علم  چون
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 .»اهللا ينظر بنور  نهفإ  املؤمن  ةاتقوا فراس«ف: یشر  ثیحد  است  باب  نیاز ھم». شود یم
  ینور  یبر رو  ینور« .»نگرد یرا او با نور خدا مید زیپروا کن  مؤمن  ینیزبیو ت  از فراست«

  از چراغدان  آن  اسکانع و  است  یگرینور د  شهی، ش است  یخود نور  را چراغیز » است
رساند ـ  یم  حق  و او را به »ندک یم  تیھدا  شیرا بخواھد با نور خو  هکخدا ھر«گر ید  ینور

  یو خداوند برا«  حق  لیخود او در دال  نگرش  لهیوس  ا بهی،  شیخو  از جانب  یا با الھامی
و   ھا ـ با اشباه فھم  آنھا به  ساختن  کینزد  یرا ـ برا  قی: حقایعنی »زند یھا م مثل  مردم

  هک  یسانک  او به  پس » داناست  یزیھر چ و خدا به«دارد  یم  انیآنھا ب  یھمانندھا
 . باشند، داناتر است یم  یگمراھ  مستحق  هک  یسانکتند و یھدا  مستحق

: یعنی.  است  مؤمن  در قلب  انوار قرآن  یبرا  ی، مثل الشأن  میعظ  هیآ  نیا
  قرآن  دارد، ھمچنان  مضاعف  ی، پرتو و درخشش موصوف  چراغ  هک چنان

  ، چراغدان مؤمن  قلب  شهی، ش است  قرآن  چراغ  . پس ھاست تیھدا  درخشش  سرچشمه
  و نه  یشرق  نه  هک  است  عتیو شر  یوح  درخت  ھم  تکبابر  و درخت  یو  زبان و  فھم
 را از  نورش  برق  ه: المپک  مییبگو  میتوان یمعاصر ـ م  ر علومیتعب  ا ـ بهی.  است  یغرب

  قلب نور،  المپ  از دارد پسین  یکمحر  دارد و به  یانکم  رد و مولد برقیگ یم  مولد برق
ر کو ذ  حیتسب  آن  کو محر  د مسجد استیتول  ارگاهک،  است  عتی، مولد نور شر است  مؤمن

  ھم  خوانده  هکھرچند  بدرخشد  قرآن  یحجتھا  هک  است  کی... و نزد شیایو نماز و ن
  افروخته  یآتش  ھرچند بر آن بدرخشد،  تونیز  زالل  روغن  است  کینزد  هک نشود چنان

و نور   نور فطرت  ھرگاه  پس  عتیشر و نور  ، نور فطرت است  از دو منبع  نشود. نور مؤمن
 خواھد بود.  شیخو  یانسان  یتعال  مالکشد، او در   جمع  یدر انسان  عتیشر

خود  ما اوا  است  نیھا و زم در آسمان  ینور حس  نندهیآفر  یتعال یبار  هک  د دانستیبا
 . ستین  یاز انوار حس
 اند:  ھا بر چھار نوع قلب«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد

 درخشد. یم  یمانند چراغ  هک  غش یو ب  صاف  است  یقلب -۱
 . است  شده  خود بسته  غالف  و به  قرار داشته  در غالف  هک  است  یقلب -۲
 . است  شده  واژگون  هک  است  یقلب -۳
 . است  شده  منقلب  هک  است  یقلب -۴

،  غالف در  . قلب است  نور آن  آن  و چراغ  است  مؤمن  ، قلب غش یو ب  صاف  اما قلب
  ر آنکمن  سپس  را شناخته  حق  هک  است  منافق  قلب  شده  واژگون  . قلب افر استک  قلب
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  هکو وجود دارد، د ھر  و نفاق  مانیا  در آن  هک  است  یقلب  شده  برگردانده  . اما قلب گشته
دھد و  یرشد و نمو م  زهیکپا  را آب  آن  هک  است  یبذر  ، مانند صفت در آن  مانیا  صفت
 ».دھد... یرا رشد م  آن  زردآب و  خون  هک  است  یزخم  مانند صفت  در آن  نفاق  صفت

ذَِن ﴿
َ
ُ ٱِ� ُ�ُيوٍت أ ن تُرۡ  �َّ

َ
ِ  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ُمُهۥسۡ ٱ �ِيَها َو�ُۡذَكرَ  َ�عَ أ  ُغُدّوِ لۡ ٱ�ِيَها ب

 .]۳۶[النور:  ﴾٣٦َصالِ �ٱوَ 
  یا شهیش در  یچراغ  را به  مؤمن  قلب  متعال  یخدا  هک د: بعد از آنیگو یر میثک  ابن

  انیمساجدند ب  هکرا   لیقند  نیا  گاهیو جا  محل  کنیرد، اک  هیتشب  لیقند  بسان  صاف
  هک  یدر مساجد :یعنی »ابندی  رفعت  هک  است  داده  خدا اجازه  هک  ییھا در خانه«ند: ک یم

و قدر   عیآنھا رف  گاهیوجا  رند و شأنیقرار گ  و حرمت  میتا مورد تعظ  داده  فرمان أ خدا
  ز رخصتیشوند و ن  دهیگردان  کھا پا ھا و نجاست یدیآنھا واال باشد و از پل  و منزلت

و   با اذان »اد شودیدر آنھا   نامش و«و بلندوباال بنا شوند   ھا برافراشته خانه  آن  هک  داده
او   یدر آنھا برا«اند  نیزم  یرو  یھا خانه  نینھا بھتریا  رھا پسکر ذیو سا  حینماز و تسب

  الجمع  آصال: جمع »شود یم  گفته  حیتسب«روز  و اواخر  لی: در اوایعنی » و شام  در صبح
  آخر روز اطالق  به  هکباشد  یم  لیاص  خود جمع  و أصل  است  أصل  را جمعیز  ستا
نماز   کی  را در آنیرد زکر کمفرد ذ  غهیص  بامداد) را به (غدو:  متعال  یشود. خدا یم
  یعنی،  روز تا شامگاه  مهیرا از نیرد زکاد ی  جمع  غهیص  به اما (آصال) را  ستیشتر نیب

 رد.یگ یم بر گر را دریچھار نماز د
 ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  کمال  بن  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
مرا   هکباشد و ھر  داشته  د مرا دوستیدارد، با  را دوست أل  یخدا  هکھر «فرمودند: 

د یدارد، با  را دوست  اصحابم  هکباشد و ھر  داشته  را دوست  د اصحابمیدارد، با  دوست
  داشته  را دوست د مساجدیدارد، با  را دوست  قرآن  هکباشد و ھر  داشته  را دوست  قرآن

آنھا امر   دادن  رفعت او به  هکاند  یو  یو بناھا أ خداوند  یھا را مساجد خانهیباشد ز
و   کز مباریآنھا ن  اند و اھل وخجسته  ک، مساجد مبار است  نھاده  تکو در آنھا بر  فرموده
ھستند و   شیمحفوظند، آنھا در نماز خو زیآنھا ن  اند، مساجد محفوظند و اھل  هخجست

از  أل  یشند و خدایدر مساجد خو  ، آنان است  شانیازھایون  جیحوا  در برآوردن أل  یخدا
 خداوند  یھا مساجد خانه«د: یگو یم س  عباس ابن». ) شان و نگھبان  یحام(  سرشان  پشت
  بر اھل  ستارگان  هک افگنند چنان یم  یروشن  آسمان  یبر اھال  هکاند   نیزم در أ
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 ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن». افگنند یم  یروشن  نیزم
را در   یا خانه  شیبرا أل  یند، خداکخداوند بنا   یرا برا  یمسجد  هک  یسک«فرمودند: 

 ».ندک یبنا م  بھشت
  هک  ستین  یکبا«د: یگو یم / فهیابوحن  مساجد: امام  آراستنو   دادن نتیز  مکح

 س زیعبدالعز  بن عمر  هک شوند چنان  طال اندوده  آب  و به  ونگار شده مساجد نقش
 از  یاما جمع».  نگرفت  یرادیا  یبر و  ھم  یسکرد و کنگار  و  را نقش ص  یمسجدالنب

 برپا  امتیق«اند:  ردهک  استدالل  فیشر  ثیحد  نیا  و به  دانسته  روهکار را مک  نیعلما ا
 ».نندکگر تفاخر نیدر مساجد با ھمد  مردم  هک  گاه شود تا آن ینم

  فیشر  ثی. در حد است  مساجد مسنون  ورود به  دعا در ھنگام  هک  ر استکذ  انیشا

  افتح  ا� د:ید بگویمسجد درآمد، با  از شما به  یکی  ھرگاه«است:   آمده ص خدا  رسول
  از مسجد خارج . و چون  یبگشا  میرا بر رو  رحمتت  یدرھا ا!ی: بارخدارمحتك  بوابأ  يل

».  طلبم یم  از تو، از فضلت  ا! منی: بارخدافضلك  من  أسألك  إ�  ا�د: ید بگویشد، با
آمد  و  مسجد رفت  به  هکد یدیرا د  یمرد  چون«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن

 ».دیدھ  یگواھ  یو  بودن  مؤمن  به  پس  ردهک  عادت  دارد وبدان

ٞ  تُۡلِهيِهمۡ  �َّ  رَِجالٞ ﴿ ِ ٱ ذِۡكرِ  َعن َ�ۡيعٌ  َوَ�  تَِ�َٰرة لَوٰ ٱ�قَاِم  �َّ ٓ  ةِ لصَّ َكوٰ ٱ ءِ �يَتا ِ لزَّ َ�َافُوَن  ة
 ٱوَ  ُقلُوُب لۡ ٱ �ِيهِ  َ�َتَقلَُّب  ٗمايَوۡ 

َ
 .]۳۷[النور:  ﴾٣٧بَۡ�ٰرُ ۡ�

را   آنان  هک« گزارند یدر مساجد نماز م أل  یخدا  یبرا  در بامداد و شامگاه » یمردان«

  یاسما  به »خدا رکاز ذ«در حضر  » یدوفروشیو خر«در سفر   یا و معامله » تجارت  چیھ
از  »و«ر یتأخ  بدون آنھا  در اوقات »نماز  برپاداشتن«از  »و«  و زبان  با دل  یو  یحسنا

د: یگو یم س  عباس ند. ابنک ینم  خود مشغول  و به »دارد یبازنم«  فرض » اتکز  پرداخت«
  و معامله  دوفروشیخر أ خدا  و نعمت  فضل  طلب  به  هکبودند   یمردان  نهیدر مد

افگندند و  یداشتند، م  را در دست  دند، آنچهیشن یرا م  اذان  یصدا  ردند و چونک یم
  هک  است  یتر از قول یقو  یمعن  نیشتافتند. ا یمسجد م  یسو نماز به  یادا  یبرا

 أ ر خداکذ  به  شدن  فارغ  یبرا  وتجارت  از معامله  املک  دنیشک  را بر دست  مهیرک هیآ
روز   ھا در آن دهیدلھا و د  هک«  است  امتیروز ق مراد،» ترسند یم  یاز روز«ند. ک یم  حمل

ر و رو یو ز  و دگرگون  ، نگران کھال  میو ب  نجات دیام  انی: در میعنی »شوند یم  منقلب



 ٧٨٧  سوره نور

  از چه  هک  امر است  نیا  دنییو پا  ستنیھا، بر اثر نگر دهید  یو دگرگون  شوند. تقلب یم
 شوند. یم  برده  یانکم  چه  یسو رند و بهیگ یقرار م  مورد مؤاخذه  یا هیناح

ُ ٱ زِ�َُهمُ ِ�َجۡ ﴿ حۡ  �َّ
َ
ْ  َما َسنَ أ ُ ٱوَ  فَۡضلِهِۦۗ  ّمِن َوَ�زِ�َدُهم َعِملُوا  بَِغۡ�ِ  �ََشآءُ  َمن ُزُق يَرۡ  �َّ

 .]۳۸[النور:  ﴾٣٨ِحَساٖب 
نند: ک یم آبادان   قرآن  و قرائت  شیایر و نک، مساجد را با ذ مانیبا ا  مردان  آن ! یآر

  وعده  هک گونه  ھمان »دھد  پاداش  آنان  اند، به ردهک  هک  آنچه  نیبھتر  پاس  تا خدا به«
  و از فضل«  است  داده  شانیا  برابر تا ھفتصد برابر به را از ده  پاداش  نیا  دوچند ساختن

  داده  وعده  شانیا به  هک  یپاداش  : برتر از آنیعنی »ببخشد  آنان  به  ھم  نیا بر  افزون  شیخو
 مراد از:  هک  است  آمده ص خدا  از رسول س مسعود  ابن  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد است

را   هکوخدا ھر«.  است  شانیا  به  شفاعت  اجازه  دادن ]۱۷۳[النساء:  ﴾ۦۖ َو�َزِ�ُدُهم ّمِن فَۡضلِهِ ﴿

 نگنجد.  خلق و شمار  در حساب  یروز  آن  هک چندان »دھد یم  یروز  حساب یبخواھد ب

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ َ�َفُروٓ  �َّ ۡعَ�ٰلُُهمۡ  ا
َ
ابِۢ  أ ۡ� ٱ َ�َۡسبُهُ  بِقِيَعةٖ  َكَ�َ ٓ  انُ  َٔ لظَّ ٰٓ  ءً َما  لَمۡ  َجآَءهُۥ إَِذا َح�َّ

َ ٱ َووََجدَ  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ِۡدهُ  ٰ  ۥِعنَدهُ  �َّ ۥۗ  هُ فََوفَّٮ ُ ٱوَ  ِحَسابَُه  .]۳۹[النور:  ﴾٣٩َساِب ۡ�ِ ٱَ�ِ�ُع  �َّ
  آن ، تشنه  هک  ھموار است  یدر دشت  یسراب مانند  شان اند، اعمال دهیفر ورزک  هک  یسانکو «
اند؛ مانند  داده  را انجام  فار آنک  هک  است  یریخ  ، اعمال اعمال  نیمراد از ا »پندارد یم  یرا آب

در   هک  است  یزیچ  سراب . حجاج  به  دادن  و آب  الحرام تیب  ، آباد ساختن رحم ، صله صدقه
را   آن  نندهیب  هک یطور  شود به یم  دهید  آب  صورت گرما به  یسخت  ھنگام به  آب یب  یابانھایب

تا «شود.  یم  جمع  در آن  آب  هک  است  نییو پا گود  یانک، م قاع  عه: جمعیپندارد. ق یم  آب

  شیب  یاز دور، گمان  آب  دنید  هکبداند   وقت  و در آن »ابدین یزیرا چ  رسد، آن  بدان  چون
را   آن  هک  ینند، اعمالک یم  هیکت  شیخو  بر اعمال  هک  یفارکاند  نیھمچن  پس  است  نبوده

  شیپ  سبحان  یخدا  بارگاه  به  بندند اما چون یم  طمع  آن  پاداش  و به  پنداشته ریخ
 و اثر آنھا را  آنھا را ھدر داده  فرشانکرا یابند زی ینم  یاثر  چیھ  اعمال  شوند، از آن  افگنده

 »بدھد او  به  مالکو   تمام را به  حسابش  هکابد ی  شیو خدا را نزد خو«  است  و نابود ساخته محو
  داده  یو  به مالکو   تمام  به  هکند یب یم  شیرا نزد خو أ خداوند  یافر جزاک  : آنیعنی

  دررسد، از عملش  یو  مرگ  چون  هک  است  سراب  نیافر مانند اک  عمل ! ی. آر است  شده
»  است  الحساب  عیو خدا سر« رساند! یسود م  تشنه  به  سراب  هک ابد، مگر چنانی ینم  یسود

 ندارد.  یازین  و پردازش  شمارش  را او بهیز
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وۡ ﴿
َ
ّٖ  َ�ۡرٖ  ِ�  َكُظلَُ�ٰٖت  أ  ُظلَُ�ُٰتۢ  َسَحابۚٞ  فَۡوقِهِۦ ّمِن جٞ َموۡ  فَۡوقِهِۦ ّمِن َمۡوجٞ  َشٮٰهُ َ�غۡ  لُّّ�ِ

ٓ  َ�ۡعٍض  فَۡوَق  َ�ۡعُضَها ۡخَرجَ  إَِذا
َ
ۗ  يََ�دۡ  لَمۡ  يََدهُۥ أ ُ ٱ َ�َۡعلِ  لَّمۡ  َوَمن يََرٮَٰها  َ�ُۥ َ�َما �نُورٗ  ۥَ�ُ  �َّ

 .]۴۰[النور:  ﴾٤٠ِمن نُّورٍ 
فار ک  اعمال »ای«د: یفرما یم  گر زدهید  یفار مثلک  اعمال  یبرا  متعال  یخدا  سپس

  ، عمق است  ژرف  از بس  هک » ژرف  ییایدر در«  مکتودرتو و مترا » است  ییھا یکیمانند تار«
  هک  ا فراز آمدهیدر  آن  برآب  ی: موجیعنی »پوشاند یرا فرو م  آن  یموج  هک«  ستیدا نیپ  آن
  ، موج موج  : بر فراز آنیعنی » است  یموج  و بر فراز آن«پوشاند  یفرو م  یلک را به  آن
  یھا یکیتودرتو، تار  ا، امواجیدر  میب  پس » است  یز ابرین  و بر فراز آن«  است  یگرید
ز یرا ابر نید زیآ یفرود م  ا بر آنان، جمع است  برآمده  بر فرازآن  هک  یو ابر  آن  هیال به هیال

  ییھا یکیتار«پوشاند  یابند، فرو می یم  آنھا راه  لهیوس به  نانینش یشتک  هکرا   یستارگان

و   انباشته ھم به  یھا یکیتار » است  گرفته گر قرارید  یبعض  یاز آنھا بر رو  یبعض  هک  است
ا، باز بر فراز یدر  یکیتار  و بر فراز آن  است  موج  یکیتار  یکی  هک؛  مکومترا  انبوه

  هیال به هیتودرتو والھا  یکیتار  نیا  ابر پس  یکیتار  گر و باز بر فراز آنید  یموج  یکیتار  آن
،  رتیو ح  کو ش  جھل  یکیافر تودرتو است: تارک  و روان  قلب  یھا یکیتار  هک چنان  است

  یکیتار  برفراز آن ، شانیھا بر قلب  شده  دهیوبکزنگار و مھر   یھا یکیتار  بر فراز آن
  درون  یھا یکیتار  نیگرفتار در ا شخص  نیا » ھرگاه«؛  عمل  یکیو تار  قول  یکی، تار دهیعق
را در   آن  هکرسد   چه »ندیرا بب  آن  هک ستین  کیآورد، نزد  رونیرا ب  شیخو  دست«ا یدر

ھرکس  و«  است  نکنامم  شیبرا  آن  دنیھا د یکیتار  مکترا  علت  : بهیعنیند. یامر بب  تیواقع

  شیبرا أ خداوند  هکھرکس  :یعنی »ندارد  یباشد، نور  نداده قرار  ینور  شیخداوند برا  هک
  یافر، بر ضد انوارک  در قلب  ظلمات  نیندارد. وجود ا  یتیباشد، ھدا  نداده قرار  یتیھدا

ِ ﴿ »:۳۵ـ   هیآ«آنھا در   انیب  هک  یقرار دارد، انوار  مؤمن  در قلب  هک  است  ۦَمثَُل نُورِه
 . گذشت ]۳۵[النور:  ﴾َكِمۡشَكٰو�ٖ 

  شیخو  قدرت و  یگانگیوجود و   را بر اثبات  لیاز دال  چھار نوع أل  ی، خدا از آن  پس
 است:  مخلوقات  گفتن  حی، تسب لیدل  نیدارد. نخست یم  انیب

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ َ�ٰ ٱَمن ِ�  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  �َّ  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ

َ
ۡ�ُ ٱوَ  �ِض ۡ� ٰٖت� َ�ٰٓ  لطَّ َم َعلِ  قَدۡ  ُ�ّٞ  �َّ

ۥۗ َو�َسۡ  ۥَصَ�تَهُ  ُ ٱوَ  بِيَحُه َّ�  ۢ  .]۴۱[النور:  ﴾٤١َ�ۡفَعلُونَ  بَِما َعلِيُم



 ٧٨٩  سوره نور

  قتیحق  نیا  ر، بهیتعب  نیبا ا  . آغاز سخن یا ندانسته  ینیع  علم  ا بهی: آیعنی » یا دهیا ندیآ«
  در حد علم  هک  است  ی، امر روشن أل  یخدا  یبرا  ائناتک  گفتن  حیتسب  هکدارد   اشاره

ھا و  در آسمان  هک  یسانک  ھمه  هک«  یا ا ندانستهیآ ! ی. آر  است  انیو نما  واضح ، کش  رقابلیغ

  آن از ھر أ خداوند  ردنکادی  یکپا به ح:یتسب »ندیگو یم  حیھستند، خداوند را تسب  نیزم
  نیو زم  در آسمان  هک  و ھر چه  هکھر ! ی.آر ستین  یو  سزاوار شأن  هک  است  یزیچ

و   نباتات ، واناتی، ح انی، انسانھا، جن ، مانند فرشتگان ر آنانیاز عقال و غ  ، اعم است
  ییعقال در صداھا ریغ  گفتن  حیند. تسبیگو یم  حیتسب  سبحان  یخدا  ی، برا جمادات

در   یتعال  حق  عیبد  از صنعت  هک  یشود و در آثار یم  دهیشن  از آنان  هک  مشھود است
  یدر ھوا برا »اند گشوده  بال  در آسمان  هک  یز در حالین  پرندگان و«شود  یم  دهید  آنان

  حاالت  نیزتریانگ  ، شگفت پر و بال  گشودن  ند. حالتیگو یم  حیتسب  پروردگارشان
  قرارگرفتن  و بدون  شانیھا بال  دادن  تکحر  استقرار آنھا در ھوا بدون رایز  است  پرندگان

  نشیآفر  یھا نشانه  نی، از بزرگتر حالت  نیا  نیدر ع  شان گفتن  حیو تسب  نیزم  یبر رو
 از  کیھر«  است  دهیآفر  تمام  امکو استح  اتقان  ز را بهیچ ھمه  هک  است  یذوالجالل  یخدا

  حیتسب و  شیاینماز و ن  نیا أ : خداوندیعنی » است  را دانسته  شیخو  حینماز و تسب  آنان
و   یطور اتفاق به  از آنان  اعمال  نیصدور ا  هک نیا  ، نه است  ردهک  و الھام  آموخته  آنان  را به

  علم  ز از ساحتیچ چیو ھ » نند، داناستک یم  آنچه  و خداوند به«باشد   رتیبص  داشتن  یب
  گفتن  حیتسبداند،  یم را  انسان  گفتن  حیتسب  هک  گونه ھمان  ماند پس ینم  پنھان  یو

 داند. یز میزھا را نیر چیسا

ِ ُملۡ ﴿ َ�ٰ ٱ ُك َوِ�َّ  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ
َ
ِ ٱ�َ�  �ِض� ۡ� ۡ ٱ �َّ  .]۴۲[النور:  ﴾٤٢َمِص�ُ ل

  یسو به  و بازگشت«  یر ویغ  نه » خداست  از آن«فقط  » نیآسمانھا و زم  ییو فرمانروا«
ار یاخت  به د وینکن  درنگ  چیھ  حق  راه  به  وستنیلذا در پ  یر ویغ  یسو به  نه»  خداست

 . است  بعد از مرگ  ر: بازگشتید. مصینھ  گردن  اسالم  به  شیخو

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َ�َ�َى اُرَ�مٗ  َعلُُهۥُ�مَّ َ�ۡ  بَۡيَنُهۥ يَُؤّلُِف  ُ�مَّ  َسَحاٗ�ا ِ� يُزۡ  �َّ  ُرجُ َ�ۡ  َوۡدَق ل

ُِل مَِن  ِخَ�ٰلِهِۦ ِمنۡ  ٓ ٱَو�َُ�ّ َما ٓ  بِهِۦ َ�ُيِصيُب  بََر�ٖ  ِمنۢ  �ِيَها ِمن ِجَبالٖ  ءِ لسَّ  َوَ�ۡ�ِفُُهۥ ءُ َمن �ََشا
ن �َشَ  ٓ َعن مَّ ۖ ا  بِٱ َهُب يَذۡ  قِهِۦيََ�اُد َسَنا بَرۡ  ُء

َ
 .]۴۳[النور:  ﴾٤٣بَۡ�ٰرِ ۡ�

ا یآ« است:  باران  ، فرودآوردنأ خداوند  یگانگیوجود و   اثبات  از ادله  دوم  نوع

  یسو به  و آرام  نرم  یراندن  : ابرھا را بهیعنی »راند یرا م  ییخداوند ابرھا  هک  یا ندانسته
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ابرھا را ـ   آن  ی: اجزایعنی »دھد یوند میآنھا پ  انیم  گاه آن«راند؟  یبخواھد م  هک  ییآنجا
  دھد وفراھمشان یوند میپ  ھم آنھا ـ به  بودن گسسته  ھم و از  بودن  ندهکبعد از پرا

: ابرھا یعنی »فشرد یم  ھم آنھا را در  سپس«گردند   و انبوه  مکرومند و مترایآورد تا ن یم
  گاه آن«گرداند  یم  فشرده  و درھم  بکمر  یرا در بعض  یبعض  دهیگردان  مکرا مترا

از   هک  ینیب یرا م  باران :یعنی »دیآ یم  رونیب  آن  از خالل  هک  ینیب یرا م  باران  یھا قطره
 » در آنھاست  هک  ییوھھاکاز   از آسمان«  هک  است أ خدا »و«د یآ یم  رونیابرھا ب  یالبال

فرود   یتگرگ«  وھھا استک  هیشب  در آسمان  هک  یابر  ار بزرگیبس  : از قطعاتیعنی
آورد.  یفرود مرا   ی، تگرگ درآسمان  انباشته  یابرھا  زده  خی  یھا وهک: از یعنی »آورد یم

سوار   هک  یرا شخصیز  آسا است معجزه  یری، تعب آسمان  یابرھا  یبرا» وھھاک«ر یتعب
از   یمیعظ  سلسله  لکش  ابرھا آنھا را به  گذرد، ازپشت یابرھا م  و از خالل  ماستیھواپ

  مشاھده  قابل  لکش  نیا  ، به بشر عصر بعثت  یبرا  دهیپد  نیا  هک یند، در حالیب یوھھا مک
موجودند   فعال در آسمان  خیسرما و   یوھھاکه: کبرآنند   از مفسران  ی. بعض است  نبوده

  اتیاز نظر  یرا بعض  یمعن  نیا  هکآورد،  یرا فرود م  تگرگ أ خداوند  هک  و از آنھاست
 دیزا  هیآ  نیا  یدر ھر دو جا»  من«است:  گفته  اند. اخفش ردهکد ییز تأین  یعلم دیجد

  هک  ییرا از ابرھا  تگرگ  ه: از آسمانک  است  نیا  یمعن  پس  ستین  تیبعض  یو برا  است
  به«را  ا ھر دوی  ا بارانی  : تگرگیعنی »را  آن  سپس«آورد  یفرود م  وھھاستکھمانند 

گزند   آورد و اورا با آن ی: فرود میعنی »رساند یم«  شیخو  از بندگان »خواھد  هکھرکس 
  است  کینزد دارد، یبازم«  شیخو  از بندگان »بخواھد  هکرا از ھر  و آن«اند رس یم

ور سازد، از کو  »ببرد  نیب را از  دگانید«،  در ابرھاست  هک  ی: برقیعنی » برقش  درخشش
 . و پرنفوذ است  یقو  نور آن  هک  بس

ُ ٱُ�َقّلُِب ﴿ ۡ ٱ �َّ ۚ ٱوَ  َل �َّ ٰ  �ََّهاَر ْوِ�  لَعِۡ�َةٗ  لَِك إِنَّ ِ� َ�
ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 .]۴۴[النور:  ﴾٤٤بَۡ�ٰرِ ۡ�

روز است:  و  شب  ردنکجا  جابه  بزرگ  یخدا  و قدرت  یگانگیوجود،   از ادله  سوم  نوع
و   و تعاقب  یتوال جادیو روز، ا  شب  دنیگردان »گرداند یو روز را م  شب  هک  خداست«

گرما و   ردنکجا  جابه آنھا با  دنی: گردانیقول  . به آنھاست  انیدر م  یوتاھکو   یبلند
  ساختن  و دگرگون  باران  ابرھا، فرودآوردن  راندن » نیدر ا  گمان یب«.  سرما در آنھاست

  پند و اعتبار حاصل  آن  لهیوس به  هک  است یروشن  : داللتیعنی » است  یعبرت«و روز   شب
و   اتیخود، آ  و نگرش  نشیب  انداختن ارک به با  هک » نشیب  صاحبان  یبرا«شود  یم

 نند.ک یم  کرا در  یتعال  حق  و عظمت  وجود و قدرت  یھا نشانه
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ُ ٱوَ ﴿ آءٖ�  ّمِن بَّةٖ َخلََق ُ�َّ َدآ �َّ ن فَِمنُۡهم مَّ ٰ  َ�ۡمِ�  مَّ ن ُهمَومِنۡ  َ�ۡطنِهِۦ َ�َ  َ�ۡمِ�  مَّ
 ٰ ن َومِنُۡهم رِۡجلَۡ�ِ  َ�َ ٰٓ  َ�ۡمِ�  مَّ ٖع�  َ�َ ۡر�َ

َ
ُ ٱ َ�ۡلُقُ  أ َّ�  ٓ ۚ َما �ََشا َ ٱ إِنَّ  ُء َّ�  ٰ َ�َ  ِ ءٖ  ُ�ّ ۡ�َ 

 .]۴۵[النور:  ﴾٤٥قَِديرٞ 
  از آب را  یا ھر دابه  هک  و خداست«خداوند:   یگانگیوجود و   اثبات  از ادله  چھارم  نوع

  اساس  جنبد. پس یو م خزد یم  از جانداران  نیبر زم  هک  دابه: ھرآنچه » است  دهیآفر
.  است  یمن  آب  یعنی  نطفه  مراد، آب  هک نیا ای.  است  از آب  یھر جاندار  هیاول  خلقت

نھا یو مانند ا  حشرات ھا، یمانند مارھا، ماھ »روند یم  راه  مکش  یاز آنھا بر رو  یبرخ  پس«
  یاز آنھا بر رو  یو برخ«  وپرندگان  مانند انسان »روند یم  دو پا راه  یاز آنھا بر رو  یو برخ«

  هک  از آنچه  اعم» ندیآفر یبخواھد، م  خدا ھرچه«  واناتیر حیسا  چون »روند یم  چھار پا راه
  هک  یجنبندگان  رد، چونکن  یادینجا از آنھا یدرا  هک  ز آنچهیرد و نکاد ینجا از آنھا یدر ا
و   از حشرات  یاریو بس  بوتک، عن مانند خرچنگ نند،ک یم  تکشتر از چھار پا حریبر ب

  نندهکو نمو ن  نندهکط آنھا، نمو یو بس  بکاز مر  ؛ اعم جمادات  ز چونیگر و نید  یرمھاک
 . ستیاو دشوار ن ز بریچ  چیو ھ » تواناست  یارکخداوند بر ھر  گمان یب«آنھا 

نزَ  لََّقدۡ ﴿
َ
ٓ ۡ�َ أ بَّيَِ�ٰٖت�  َءاَ�ٰٖت  ا ُ َوٱ مُّ ۡستَقِي�ٖ  ِصَ�ٰٖط  إَِ�ٰ  �ََشآءُ  َمن ِديَ�هۡ  �َّ  .]۴۶[النور:  ﴾٤٦مُّ

ز، یچ  چیھ  انیاز ب  و در آن  میرک  در قرآن » میا ردهک  روشنگر نازل  یاتیما آ  یراست به«
  تیھدا  راست  راه  یسو به«  شیخو  لطف  به »را بخواھد  هکو خدا ھر«  میا دهینورز  یوتاھک
  نگرش  به  یو  دنیبخش  قیتوف ؛ با ستین  یا یژک  چیھ  در آن  هک  یراست  راه »ندک یم

  هک  است  راست  راه  نیا  مودنیپ  لهیوس . و به نیو تدبر راست  تأمل  به  یو ارشاد و  حیصح
 شود. یم  لینا  بھشت  ینعمتھا  او به

﴿ ِ ِ ٱَوَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا ب َّ�  ِ َطعۡ  لرَُّسولِ ٱَو�
َ
ٰ  ُ�مَّ  َناَوأ ٓ  َ�ٰلَِكۚ  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  ّمِۡنُهم فَرِ�قٞ  َ�َتَو�َّ  َوَما

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
ۡ بِٱ أ  .]۴۷[النور:  ﴾٤٧ُمۡؤِمنِ�َ ل

و   منافق» بشر»  درباره  اتیآ  نیند: ایگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
بشر   یھودیردند، ک  مرافعه  باھم  ینیزم  هیدر قض  هک  گاه شد آن  نازل  یو  یھودی  خصم

او را   نند و منافقک  یآنھا داور  انید تا میشانک یم ص خدا  رسول  یسو به را
گفت: محمد بر ما در  یم  هک ید در حالیشانک یم  یھودی  اشرف  بن  عبک  یسو به

 !ند!ک یم  ستم  شیخو  یداور
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  اطاعت و  میآورد  مانیاو ا  خدا و رسول  به«  شیخو  یھا زبان  به  منافقان »ندیگو یو م«
را   یزیچ  شانیو با دھانھا  داشته  فر را پنھانکرا اظھار و   مانی، ا سان نیبد » میردک
  و رسول أ ازخدا  بردن  فرمان  به  فقط با زبان  پس  ستین  ھایشان دلدر   هکند یگو یم
  از آنان  یگروھ  گاه آن«  نیو راست  درست  یاعتقاد و باور  یاز رو  متعھد ھستند، نه  یو

  اطاعت  رهیمورد جھاد و غ در  یو  یرا در فرمانھا ص خدا  و رسول »گردانند یم  یرو
  مؤمن  نانیو ا«.  و اطاعت  مانیا  یو ادعا  : بعد از اعالمیعنی » نیبعد از ا«نند ک ینم

 ص خدا  از رسول  هکگردد  یبر م  منافقان از  یسانک  نان) بهی: اأولئك(  به  اشاره »ستندین
  را ھمهیگردد ز یبر م  منافقان  ھمه  ، به اشاره  نیگر: اید  یقول  گردانند. به یم  یرو

 اند.  یراض  یگردان یرو  نیا  به  منافقان

ْ �ذَا ُدُعوٓ ﴿ ِ ٱ إَِ�  ا ۡعرُِضونَ  ّمِنُۡهم فَرِ�قٞ  إِذَا بَيۡنَُهمۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ  .]۴۸[النور:  ﴾٤٨مُّ
  رسول : تایعنی »ندک  یداور  آنان  انیشوند تا م  خوانده  خدا و رسولش  یسو به  و چون«
  یداور  از بردن» تابند یبرم  یرو  از آنان  یگروھ  بناگاه«ند ک  یداور  انشانیم ص خدا

 . است  نفاقشاناز   نینباشد و ا  با آنان  حق  ؛ چنانچهص خدا  رسول  یسو به
و   است أ خداوند مک، ح ص امبریپ  یو داور  مکح  هک  است  بر آن  لیدل  هکمبار  هیآ
 باشد. یاستوار م  و عدالت  اد حقیبر بن

َُّهُم ﴿   قُّ �َۡ ٱ�ن يَُ�ن ل
ۡ
ْ يَ�  .]۴۹[النور:  ﴾٤٩ِعنِ�َ ُمذۡ  إَِ�ۡهِ  تُٓوا

 نزد  ی: درحالیعنی »ندیآ ینزد او م  به  نھاده  باشد، گردن  آنان  جانب  به  و اگر حق«
  هک دانند یم  را آنانینند زک یم  و طاعت  یو فروتن  اظھار خضوع  هکند یآ یم ص امبریپ
  مکح ، رضا به آمدن  نیاز ا  شان زهیانگ  ند پسک یم  مکح  نفعشان به  یزود به ص امبریپ

 . است  شیخو  حق  ردنک  طلب  هکبل  ستین ص امبریپ  یو داور

ِم ﴿
َ
َرٌض أ ِ� قُلُو�ِِهم مَّ

َ
ْ رۡ ٱأ مۡ  تَابُوٓا

َ
ن َ�ِيَف  أ

َ
ُ ٱَ�َافُوَن أ ۥۚ  ِهمۡ َعلَيۡ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  بَۡل  َورَُسوُ�ُ

ُ
 أ

ٰ ٱ ُهمُ    شانیگردان یا روی: آیعنی » است  یماریب  ھایشان دلا در یآ«.]۵۰[النور:  ﴾٥٠لُِمونَ ل�َّ
  شهیر  ھایشان دلدر   هک  است  ینفاق  زهیانگ  ، بهص امبرینزد پ  یدادخواھ و  از مرافعه

و   یدر داور  یو  و عدالت ص امبریپ  در امر نبوت »اند افتاده  کش  ا بهی«  است  دوانده
در   شیف: گرایح »نندک  ستم  بر آنان  خدا و رسولش  هکترسند  یم  ا از آنی«  تیمکح
  : علتیعنی »ارندکخود ستم  نانیا  هک، بل نه«  است  یعدالت یب  یسو به  یداور و  مکح
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 و  ی، ستمگر آن  علت  هکبل  ستیر شد نکذ  ز از آنچهیچ چیھ  شانیگردان یرو  نیا
 . است  خودشان  یعنادورز
  فراخوانده  یا یقاض  تیمکح  یسو به  چون  هک  است  واجب  ی، بر ھر مسلمان هیآ  نیبنابرا

را علما یند زک  اجابت دی، با است  عادل  شیخو  یو در داور  داناست أ خدا  مکح  به  هکشد 
  و سنت  تابک  دانا، به  یالھ  امکاح  به  هک  یمسلمان  قضات  یو داور  مکامبرند و حیپ  وارثان

 . است ص  یو  رسول  مکو ح أ خدا  مکعادلند، ھمانا ح  شیخو  آشنا و در قضاوت

َما َ�َن قَوۡ ﴿ ۡ ٱ َل إِ�َّ ْ إِذَا ُدُعوٓ  ُمۡؤمِنِ�َ ل ِ ٱ إَِ�  ا ن بَۡيَنُهمۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
َ
ْ  أ  َ�ُقولُوا

ۚ  َسِمۡعَنا َطۡعَنا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َوأ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  َوأ  .]۵۱[النور:  ﴾٥١ُمۡفلُِحونَ ل

 » رسولش و«  یو  یو وح  تابک: یعنی »خدا«  مکح » یسو به  چون  مؤمنان  سخن«
  انشانیشوند تا م  فراخوانده«  بعد از وفاتش  یو  و سنت  اتشیح در  یو  : شخصیعنی

  سزاوار مؤمنان :یعنی » میبرد  و فرمان  میدیند: شنیگو یم  هک  است  نیند، فقط اک  مکح
آمد،   عمل  به  یا یفراخوان  نیچن  شانیاز ا  چون  هک  یا گونه باشند، به  نیچن نیا  هک  است

 ! یند. آریگو  کیو چرا لب  چون یوب  مطلق  و اطاعت  بردن  ، با فرمان دلو   را از جان  آن
، ھرچند  میردک  اطاعت  یو از دستور و  میدیرا شن ص امبریپ  ند: سخنیگو یم  مؤمنان

شود   تمام  ما ھم  انیز  و به  میدار یم  ناخوش را  آن  هکمربوط باشد   یزیچ  دستور به  نیا
ر و یخ  به »رستگارند  هکنانند یا«ند یگو یرا م  سخن نیا  هک  ی: مؤمنانیعنی » گروه  نیو ا«

 . ا و آخرتیدن  سعادت

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ َ ٱ َش َو�َخۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  هِ َوَ�تَّقۡ  �َّ
ُ
 .]۵۲[النور:  ﴾٥٢َفآ�ُِزونَ لۡ ٱ ُهمُ  فَأ

  در گناھان »خداوند بترسدند و از ک  او اطاعت  از خداوند و رسولھرکس  و«
  به »ابندیامکخود   هکنانند یا  پس«  ندهیدر آ »و از او پروا دارد«  اش گذشته
 . رآنانیغ  ، نه یو اخرو  یویدن  ینعمتھا

﴿ ْ قَۡسُموا
َ
ِ بِٱ ۞َوأ يَۡ�ٰنِِهمۡ  دَ َجهۡ  �َّ

َ
َمۡرَ�ُهمۡ  لَ�ِنۡ  �

َ
ۖ  أ ْۖ  �َّ  قُل َ�َۡخرُُجنَّ ۚ  َطاَعةٞ  ُ�ۡقِسُموا ۡعُروفٌَة  مَّ

َ ٱ إِنَّ  َّ�  ۢ  .]۵۳[النور:  ﴾٥٣َ�ۡعَملُونَ  بَِما َخبُِ�
  آنان  اگر به  هکردند کاد یخداوند سوگند   به  شانیسوگندھا  نیتر و با سخت«

  یمعنا »خواھند آمد  رونیب  کش یب«ند ؛ یآ  رونیجھاد ب  به  هک » یدھ  فرمان
 دارند، سوگند  توان  خوردن بر سوگند  هکاست: تا آنجا   نیشان) ایسوگندھا  نیتر (سخت

  یرو  نیا از  ، ھم ار استکآش  ذبکتماما   شانیو سوگندھا  سخن  نیا  یخورند ول یم
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  بر طاعت »دینخور بگو: سوگند«د: یفرما یم  ردهکرا رد   شان یادعا  نیا أ خداوند
  یو سزاوارتر برا » است  مطلوب  دهیپسند  یاطاعت«جھاد   یسو به  رفتن  رونیو ب  رسول

شود،  یم  از شما خواسته  هک  ا آنچهی.  اساس یو ب  دروغ  یخوردنھا شما، از سوگند
  برخالف  تانید اما دلھاییگو یم  زبان  به  هک  ینیدروغ  یسوگندھا  ، نه است  یفرمانبردار

  ھرچند در ظاھر خالف » است  آگاه»  از اعمال »دینک یم  آنچه  خدا به  گمان یب«  است  آن
  نید؟ ایخور ید، چرا سوگند میراستگو ھست  شیخو  اگر در سخن  د پسیرا ابراز دار  آن

 شوند. یم  رسوا ساخته  هک  آنان  به  است  ی، ھشدار جمله

ْ  قُۡل ﴿ ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ۖ ٱَوأ ْ فَإِن تََولَّوۡ  لرَُّسوَل ا ُ�موََعلَيۡ  ُ�َِّل  َما َعلَۡيهِ  فَإِ�ََّما ا  ُ�ِّۡلُتۡمۖ  مَّ

ْۚ  تُِطيُعوهُ  �ن ۡ ٱ َ�ٰغُ ۡ�َ ٱإِ�َّ  لرَُّسولِ ٱ َ�َ  َوَما َ�ۡهَتُدوا  .]۵۴[النور:  ﴾٥٤ُمبِ�ُ ل
 و  یظاھر  یبردن  فرمان  به »دیبر  او فرمان  د و از رسولیبر  بگو: از خدا فرمان«
  هکد یبدان »دینمود  اگر پشت  پس«  تین  یاعتقاد و درست  با خلوص  ، ھمراه یباطن

 او  عھده را بریز«د یا زده  انیخود ز  فقط به  هکد بلیا نرسانده  یانیز ص خدا  رسول  به

  شیخو  فیلکت  نیا  و او به  امیپ  و رساندن  غیاز تبل » شده  لفکم  آن  به  هک  است  تنھا ھمان
  بردن  وفرمان  از اطاعت  بدان »دیھست  لفکم  آنچه  شماست  و بر عھده«  است  ردهک  عمل

د یخواھ  راه«ند ک یم  ینھ  امر و از آن  شما را بدان  هک  در آنچه» دیبر  و اگر از او فرمان«

ما جز   رسول  و برعھده«شد  دیخواھ  لینا  پاداش  افتیدر  ر و بهیو خ  حق  یسو به » افتی

وادارد   مانیا  را به  تانیدلھا  هک  ستیقادر ن  نیا  به ص ماامبر یلذا پ»  ستیار نکآش  ابالغ
 د.یبشتاب  مانیا  یسو به  و عملتان  مید با تصمی، شما خود با نیبنابرا

ُ ٱوََعَد ﴿ ِينَ ٱ �َّ ْ مِنُ�مۡ  �َّ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  َتۡخلَِفنَُّهمۡ لَيَسۡ  لَِ�ِٰت ل�َّ
َ
َكَما  �ِض ۡ�

ِينَ ٱ َتۡخلََف سۡ ٱ ِيٱ دِيَنُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  لِِهمۡ ِمن َ�بۡ  �َّ َ�َُّهم لَُهمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  َوَ�َُبّدِ
ۚ  َخۡوفِِهمۡ  ۡمٗنا

َ
ۚ  ٔٗ َشۡ�  ِ�  �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�  َ�ۡعبُُدونَِ�  أ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  َ�َفرَ  َوَمن ا

ُ
 ُهمُ  فَأ

 .]۵۵[النور:  ﴾٥٥َ�ِٰسُقونَ لۡ ٱ

  رسول  است: چون ردهک  تیروا  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب س  عبک بن یاب
  انکمشر دادند،  یجا  آنان  ردند و انصار بهک  ھجرت  نهیمد  به  شان و اصحاب ص خدا

ار کشدند و   توطئه ارکاندر دست  مسلمانان  هیواحد عل  موضع  کیو از   متحد شده  عرب
  صبح  را به  شب  دند و جز با سالحیخواب ینم  جز با سالح  مؤمنان  هکد یبدانجا رس
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  ھم  یا روزیگفتند: آ با خود  مسلمانان  هکبود   و احوال  اوضاع  نیآوردند. در ا ینم
و   میگر بید  یسکاز  أل  یخدا و جز از  مینک  یزندگ  ما با آرامش  هکد یخواھد رس

  آمده  فیشر  ثیشد. در حد  نازل  هکمبار  هیآ  نیا  هکبود   ؟ ھمان میباش  نداشته  یھراس
خدا   به«فرمودند:  یدند، مید یرا م  شان اصحاب  ینگران  چون ص خدا  رسول  هک  است

،  شخص  هکرساند تا بدانجا  یمقصد م  را به ) ودعوت  نید(ار ک  نیا یتعال  حق  هکسوگند 
  و از گرگ أ جز از خدا  هک ید در حالیمایپ یم  راه  ییتنھا به  موتاز صنعا تا حضر  سواره

  هیآ  پس». دینک یم  شما شتاب  یترسد ول ینم  یگریز دیچ  چیاز ھ  بر گوسفندانش
شد.   محقق  هکدھد  یخبر م  ندهیآ  در زمان  یامر  را از وقوعیز  است  نبوت  معجزه  هکمبار

  خطاب » است داده  اند وعده ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هکاز شما  یسانک  خدا به«
: یعنی »گرداند یم  فهیخل  نیرا در زم  ا آنانحتم  هک«  است  شان و امت ص امبریپ متوجه

،  شیخو  کدر ممال  شاھان  تصرف  بسان  دھد تا در آن یقرار م  نیجانش  نیرا در زم  آنان
 از »بودند  از آنان  شیپ  هکرا   یسانک  ختسا  نیجانش  هک  گونه ھمان«نند ک  تصرف

 مستقر  سودشان ، به است  دهیپسند  شان برای  هکرا   ینید  و آن«  گرانیو د  لیاسرائ یبن

 ھا و نیدر سرزم  شان برایرا   و عرصه  و استوار داشته  را ثابت  حق  نی: دیعنی» دارد
 آورد و یآنھا درم  و نصرت  فتح  ر پرچمیز گرداند، قلمروھا را در یم  شورھا فراخک
از   ییفرمانروا ، سان نیگرداند تا بد یروز میو پ  غالب  انیاد  ـ را بر تمام  ـ اسالم  نشانید

  و برآنان«دار باشند یبند وپایپا  حق  نییآ  نیبر ا  هک  یباشد، مادام  ندگانشانیو آ  شانیا  آن
  هکدھد  یقرار م  یتیموقع را در  : آنانیعنی »ندک  نیگزیرا جا  یمنیا  مشانیاز ب  پس

جز   هک  یا گونه سر برند، به به  املک  شیو آسا  یمنی، در ا از دشمنان  و ھراس  میب  یجا به
  مسلمانان ! ینبندند. آر  یدیام  یو ریغ نترسند و به  یگریز دیچ  چی، از ھ سبحان  یخدا
بردند،  یسر م به  سخت  یو ھراس  در خوف  انکمشر ، از آنبعد از   یکو اند  از ھجرت  قبل

در   و شام  دند و صبحیخواب ینم  و جز با سالح  امدهین  رونیب  جز با سالح  هک  یطور  به
  سبب  انیدر ب  هک فار بر خود بودند چنانک  یاز سو  یبیوآس  انیز  آمدن انتظار فرود

قرار   املک  شیو آسا  در امن  شانیو ا  تگش  محقق خدا  وعده  ، سپس گذشت  نزول
 نھا رایسرزم  دهیگردان  لیخوار و ذل  برابرشان را در  کمشر  نیاطیش أل  یگرفتند وخدا

 را  شانیپا  ید و جایھموار گردان  شیخو  نیدر زم  شانیرو را به  گشود، راه  شان برای
 . اوراست  شیو ستا  سپاس  هکرد ـ کو استوار   مکمح
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  برآنان  من  : پرستشیعنی »سازند ینم  کیشر  را با من  یزینند و چک یم  مرا پرستش«
  یممتاز درحال  تیموقع  نیا ای.  نمکوفا   شان برای  ادشدهی  وعده  تا به  است  الزم
رد ک، وفا  وعده  نیا  به أل  ینند. خداک  فقط مرا پرستش  هکخواھد بود   مسلم  شان برای

و   مشرق  یھا نیسرزم  شانیا  د و بعد از آنیمسلط گردان  العرب رهیرا بر جز  مسلمانانو 
بر   دهیوبک  را درھم  روم  یصرھایق و  فارس  یسراھاک  یردند و امپراتورک  را فتح  مغرب

  ھمچنان  اسالم  ، دولت یدرپ یپ  یخالفتھا  هیروز مسلط شدند و در سا  آن  یایدن
و   در شام  یامو  با خالفت  ، سپس نیراشد  یخلفا  با خالفت  ماند؛ نخست  یرومند باقین

  فرانک  مسلمانان  هک تا آن  یعثمان  با خالفت  آن از  و پس  یعباس  با خالفت  گاه آن  اندلس
  از قرن  اول  ربع  انیدر پا  گرفتند، سرانجام  فاصله  شیخو  نید  قتیو از حق  ردهک  نعمت

  اد خالفتیو بن  مسلط گشت  یاسالم  ومتکز حکبر مر  کآتاتور .م)۱۹۲۴(  ستمیب
  یناسپاس  از آن  پس  هک  یسانکو «د: یفرما یم  یتعال  یبار  هک رد چنانک  رانیرا و  یاسالم

  یو ناسپاس  فرانکرا ھا  نعمت  نی، ا نیراست  وعده  نیبعد از ا  هک  یسانک :یعنی »نندک
از   خروج  هک،  شیخو  : در فسقیعنی »ھمانا فاسقانند«  ناسپاس » گروه  آن  پس«نند ک

 اند. املک،  است  یدر ناسپاس  یشکو گردن  انیو طغ  حق  طاعت

�ِيُمواْ ﴿
َ
لَوٰ ٱَوأ َكوٰ ٱَوَءاتُواْ  ةَ لصَّ ِطيُعواْ  ةَ لزَّ

َ
 .]۵۶[النور:  ﴾٥٦تُرَۡ�ُونَ  لََعلَُّ�مۡ  لرَُّسوَل ٱَوأ

 مورد  هکد، باشد یبر  خدا فرمان  د و از رسولیرا بپرداز  اتکد و زیو نماز را برپا دار«
  رحم بر شما  سبحان  ید تا خدایدھ  ر شد انجامکذ  هکرا   : آنچهیعنی »دیریقرار گ  رحمت

 د.یبند باشیپا  اصول  نیبر ا  حال  ند و در ھمهک

ِينَ ٱ َسَ�َّ َ� َ�ۡ ﴿  ٱ ِ�  ِجزِ�نَ َ�َفُرواْ ُمعۡ  �َّ
َ
  �ِض� ۡ�

ۡ
ۖ ٱ َوٮُٰهمُ َوَمأ ۡ ٱ َس َوَ�ِئۡ  �َّاُر  ﴾٥٧َمِص�ُ ل

 .]۵۷[النور: 
 توانند از نزد یم  آنان  هک: مپندار یعنی »مپندار  نیدر زم  نندهکرا عاجز  افرانکو «
  آتش  گاھشانیو جا«فرود آورد   را برآنان  بخواھد عذاب  هک  گاه زند آنیبگر  یتعال  حق

  یبدمنزلگاھ  و چه  بد سرانجام  چه  : دوزخیعنی » است  یگاھ بازگشتبد   و چه  است
 ؟! است

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ لِيَسۡ  �َّ ِينَ ٱ ِذنُ�مُ  ٔۡ َ� َءاَمُنوا يَۡ�ُٰنُ�مۡ  َملََكۡت  �َّ

َ
ِينَ َوٱ � ْ  لَمۡ  �َّ  َ�ۡبلُُغوا

ٰٖت�  ثََ�َٰث  ِمنُ�مۡ  لُمَ �ُۡ ٱ ِ ٱوَِحَ� تََضُعوَن �َِيابَُ�م ّمَِن  َفۡجرِ لۡ ٱ َصلَٰوةِ  َ�ۡبلِ  ّمِن َم�َّ هِ�َة  لظَّ
ۚ لۡ ٱَوِمۢن َ�ۡعِد َصلَٰوةِ  � ثََ�ُٰث َعۡوَ�ٰٖت لَُّ�ۡمۚ لَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم َوَ� َعلَۡيِهۡم ُجَناُحۢ َ�ۡعَدُهنَّ عَِشآءِ
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 ُ ٰ َ�ۡعٖض� َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ ٰفُوَن َعلَۡيُ�م َ�ۡعُضُ�ۡم َ�َ ُ ٱَط�َّ ُ ٱوَ  َ�ِٰت� �ٱلَُ�ُم  �َّ َعلِيٌم  �َّ
 .]۵۸[النور:  ﴾٥٨َحِكيمٞ 

  نیبا ا أ ، خداوند ز ھستین  اطاعت  وجوب  لیخود دال  هک  تیالوھ  ادله  بعد از طرح
  دنبال  نیچن و آنھا را  برگشته  سوره  نیدر ا  گذشته  و آداب  امکاح  لیو تفص  انیب  به  اتیآ
  شما اجازه از  تانیزھاینکو   د غالمیا باد، قطعیا آورده  مانیا  هک  یسانک  یا«ند: ک یم

  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس شوند. ابن ینزد شما وارد م  خانه  به  هک  یدر وقت »رندیبگ
نزد   چاشتگاه عمرو را  بن مدلج  نام از انصار به  یغالم ص خدا  د: رسولیگو یم  هیآ  نیا

 س عمر  هکد ید  یحال درآمد و او را به س بر عمر  غالم  فرستادند. آن س  الخطاب عمربن
ا یگفت:  ص خدا  رسول  بهس ا عمرد، بعدیپسند ینم  حالت  را بر خود در آن  یورود و
بود   رد. ھمانک یم  یامرونھ  استئذان  ما را در موضوع  متعال  یخدا  اشک  یالله! ا رسول

  بلوغ  هب  هکاز شما   یسانک«رند یبگ  د از شما اجازهیز باین» و«شد.   نازل  هیآ  نیا  هک
  د در طولیبا  دو گروه : ھریعنی » نوبت  سه« آزاد پسر و دخترند  اطفال  آنان »اند دهینرس

  گرفتن  بار اجازه  : مراد سهیقول  رند. بهیبگ  اجازه از شما  وقت  روز، در سه شبانه  مدت
  وقت  سه  نینند، اکرار نکشتر تیبار بب را از سه  گرفتن اجازه :یعنی.  است  یدر ھر نوبت

و   از خوابگاه  برخاستن  ، وقت وقت  نیرا ایز »از نماز بامداد شیپ«از:   است  عبارت
  برھنه  شخص  هکبسا  و چه  است  یداریب  یھا جامه  دنیو پوش  خواب  یھا جامه  درآوردن

  حال  او را بر آن  گرانیندارد د  دوست  هکباشد   داشته قرار  یا بر حالتی باشد،  دهیخواب
مروز یدر ن  را مسلمانانیز »دیآور یم  رونیرا ب  تانیھا لباس  هکمروز یاز ن  یوھنگام«نند یبب

 »از نماز عشاء  و پس«آورند  یخود را در م  یھا (چاشتگاه) لباس  لولهیق  خواب یبرا
  نیا«  است  با ھمسران  ردنک و خلوت  از لباس  شدن برھنه  ز، وقتین  وقت  نیا هک

  ستر وپوشش  هک  شماست  یبرھنگ  ساعات  یعنیعورات:  » است  عورت  تانیبرا  نوبت  سه
  را به  شیخو  و بردگان  ، اطفال وقت  سه  نید در ایبا  شود پس یم  و مختل  ناقص  در آن

: یقول  ند. بهیبر شما درآ  اجازه یب  هک  ستیز نیجا  شان براید و یدستور دھ  اجازه  سبک
حاال   یاند ول در نداشته ھا خانه  هک  بوده  یدر زمان  مکح  نیو ا  است  منسوخ  هیآ  نیا  مکح
  اجازه  سبک  از بهیاند، ن ساخته مجھز  دروازه  را به  شانیھا و خانه  منازل  مردم  اغلب  هک

و   مردان  در حق  هکبل  ستین  منسوخ  هیآ  نیا  مکگر: حید  یقول  . به است  رفته  انیاز م
از علما بر   کی  چیاست: ھ  گفته  فهیابوحن  . امام و پابرجاست  ـ ھر دو ـ ثابت  زنان
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  نه«  گانه سه  اوقات » نیر از ایغ«. اما در  است  دهینورز اصرار  استئذان  مکح  بودن  منسوخ
  اجازه  زانتان بدونینکو   غالمان  شدن  در داخل » ستین  یگناھ  چیھ  بر آنان  بر شما و نه

  رامونیھستند لذا پ شما  ارانکخدمت  : آنانیعنی »اند نندهک  طواف بر شما  آنان  هکچرا«
بر شما   اجازه  بدون  گانه سه  اوقات  نیر ایدر غ  هک  ستین  یکبا  شما در گردشند پس

ند و شما نزد یآ ینزد شما م  زانینکو   غالمان  آن »دیشو یم وارد گریو بر ھمد«ند یدرآ
  سبکاگر دستور   پس  شان گرفتن  خدمت  به  یو شما برا  ردنک  خدمت  یبرا  ، آنان آنان

خود را   اتیخداوند آ«د یافت یم  یو سخت  ابد، شما در حرجی  یتسر  وقت  ھمه  به  اجازه
و خدا «  است  یو  عتیشر  امکبر اح  دال  هک  یاتیآ »ندک یم  شما روشن  یبرا  گونه  نیا

 در  است  و فرزانه  متکبا ح  تی، نھا بندگانش  منافع  به  ار داناستیبس » است  میکح  یدانا
 . مرادش  انیب

 ٱ�َذا بَلََغ ﴿
َ
ْ  ٔۡ يَۡسَ� فَلۡ  لُمَ �ُۡ ٱِمنُ�ُم  ۡطَ�ُٰل ۡ� ِينَ ٱ َذنَ  ٔۡ َ� سۡ ٱ َكَما ِذنُوا  لِِهمۚۡ مِن َ�بۡ  �َّ

ُ  َكَ�ٰلَِك  ُ ٱ يُبَّ�ِ ُ ٱوَ  َءاَ�ٰتِهِۦۗ  لَُ�مۡ  �َّ  .]۵۹[النور:  ﴾٥٩َعلِيٌم َحِكيمٞ  �َّ
 دند.یرس  و بلوغ  حد احتالم  : بهیعنی »دندیرس  حلم  سن  به  انتانکودک  و چون«
رسند.  یم  حد احتالم  به  هکدارد  یم  انیرا ب  یاطفال  مکنجا حیدر ا  سبحان  یخدا
  سن  به  دنیا با رسی،  است  شدن  ا با احتالمی،  حد حلم  به  دنیثر علما، رسکا  یرأ در

نرسد   یسالگ  ھجده  سن  به  هک  گاه د: پسر تا آنیگو یم  فهی. اما ابوحن یسالگ پانزده
 مکح  آنان  بلوغ  نرسد، به  یسالگ  ھفده  سن  د و دختر تا بهیننما  لیمکرا ت  وآن

آنھا   یرا رشد و بالندگیشود ز یم  مک  سال  کی  در مورد دختران  شود. حد بلوغ ینم 
  د از شما اجازهیبا«دند یحد از رشد رس  نیا  به  انتانکودک  چون ! ی. آر شتر استیب

 هک چنان  یبعن »دگرفتن  بودند، اجازه  از آنان  شیپ  هک  یسانک  هک  گونه رند، ھمانیبگ
 ز در تمامین  نانیردند، اک  اجازه  سبک، از شما  رفت  ر آنانکقبال ذ  هک  یبزرگساالن 
  گونه نیا را  اتشیخدا آ«رند یبگ  د اجازهیـ با  رآنیو غ  خلوت  از اوقات  ـ اعم  اوقات 

  میکح ، بندگان  مصالح  به  داناست » است  میکح  یدارد و خدا دانا یم  انیشما ب  یبرا
 . امکاح  انیدر ب  است

 (استئذان)  خواستن  اجازه  مکبر ح  است  مشتمل  اتیآ  نیا«د: یگو یر میثک  ابن
  به  ، راجع گذشت  سوره  نیقبال در ا  آنچه  یگر. ولیاز ھمد  انکیو نزد  اقارب

  سوره  نیدر ا  هک  است  یآداب  ملک، م اتیآ  نیگر بود لذا ایاز ھمد  گانگانیب  استئذان  مکح
 ».ر شدکذ  استئذان  یبرا
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ٓ ٱِمَن  َقَ�ِٰعدُ لۡ ٱوَ ﴿ ٰ ٱ ءِ لنَِّسا ن ُجَناحٌ  َعلَۡيِهنَّ  فَلَۡيَس  نَِ�اٗحا ُجونَ َ� يَرۡ  ِ� �َّ
َ
 يََضۡعنَ  أ

َِ�ٰتِۢ  َ�ۡ�َ  �َِياَ�ُهنَّ  ن بِزِ�َنةٖ�  ُمَتَ�ّ
َ
ۗ  َخۡ�ٞ  �َۡسَتۡعفِۡفنَ  َوأ َُّهنَّ ُ َوٱ ل  .]۶۰[النور:  ﴾٦٠َسِميٌع َعلِيمٞ  �َّ

  هک  یا ار افتادهکو از   ائسهی  زنان رهی: بر پیعنی » یا بازنشسته  بر زنانو «
 گرید  هک«  آنان  اند، ھم از تولد فرزند بازمانده  و ھم  انهیماھ  از عادت  ، ھم یھنسالک  علت به
  ییوزناشو  در ازدواج  یو طمع  گر شوقید  یبزرگسال  سبب : بهیعنی »ندارند  د ازدواجیام

  یرغبت  آنان را به  را مردانیز »را فرونھند  شانیلباسھا  هک  ستین  یگناھ  بر آنان«ندارند 
خود   عورت  پوشاننده  جامه  یبر رو  هکرا   یروانداز  یھا توانند جامه یلذا م  ستین

  پوشاننده  هکرا  یا جامه  آن  ـ فرو نھند، نه  چادر و مانند آن  لیاند ـ از قب دهیپوش
  فرموده  نیدر ا  هکرا  ینتی: زیعنی »نندکار نکرا آش  ینتیز  هک  یشرط  به«  است  عورتشان

نند. کار نکاند، آش مأمور شده  آن  ساختن  پنھان  به ]۳۱[النور:  ﴾َوَ� ُ�ۡبِدينَ ﴿ :یتعال یبار
 ارکآنھا قصد آش  فرونھادناز   هک نیشرط ا را فرو نھند، به  شانیتوانند رواندازھا ی: میعنی

و   قرار داده  د مردانید  را در معرض  باشند تا آن  خود را نداشته  شیو آرا  نتیز  ساختن
: یعنی » بھتر است  شان براینند، ک  عفت  و اگر طلب« نندک  خود جلب  را به  آنان  توجه

 » داناست  یخداوند شنواو «  بھتر است  شان برای  نینند، اک  کرا تر  جامه  اگر فرونھادن
  ار داناستیشود و بس یم  آنھا گفته  ا دربارهیند، یگو یم  هک  آنچه به  نسبت  ار شنواستیبس
 . شان ھدف قصد و  به

 ٱ َ�َ  َس لَّيۡ ﴿
َ
 ٱ َ�َ  َوَ�  َحَرجٞ  ۡ�َ�ٰ ۡ�

َ
ۡ ٱ َ�َ  َوَ�  َحَرجٞ  ۡعَرِج ۡ� ٰٓ  َوَ�  َحَرجٞ  َمرِ�ِض ل َ�َ 

نُفِسُ�مۡ 
َ
ن أ

َ
ْ  أ ُ�لُوا

ۡ
ِ  ِمنۢ  تَأ وۡ  ُ�مۡ ُ�يُوت

َ
وۡ  َءابَآ�ُِ�مۡ  ُ�يُوتِ  أ

َ
َ�ٰتُِ�مۡ  ُ�ُيوتِ  أ مَّ

ُ
وۡ  أ

َ
 ُ�ُيوتِ  أ

وۡ  إِۡخَ�ٰنُِ�مۡ 
َ
ٰ  ُ�ُيوتِ  أ َخَ�

َ
وۡ  تُِ�مۡ أ

َ
ۡعَ�ِٰمُ�مۡ  ُ�ُيوتِ  أ

َ
وۡ  أ

َ
ٰتُِ�مۡ  ُ�ُيوتِ  أ وۡ  َع�َّ

َ
 ُ�يُوتِ  أ

ۡخَ�ٰلُِ�مۡ 
َ
وۡ  أ

َ
وۡ  َ�َٰ�ٰتُِ�مۡ  ُ�ُيوتِ  أ

َ
ۥٓ  َملَۡكُتم َما أ َفاِ�َُه وۡ  مَّ

َ
 َعلَۡيُ�مۡ  لَۡيَس  َصِديقُِ�مۚۡ  أ

ن ُجَناحٌ 
َ
ْ  أ ُ�لُوا

ۡ
وۡ  َ�ِيًعا تَأ

َ
ۚ  أ ۡشَتاٗ�ا

َ
ٰٓ  اوتٗ ُ�يُ  َدَخۡلُتم فَإَِذا أ َ�َ ْ نُفِسُ�مۡ  فََسّلُِموا

َ
 ّمِنۡ  َ�ِيَّةٗ  أ

ِ ٱ ِعندِ  ۚ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  �َّ ُ  َكَ�ٰلَِك  َطّيَِبٗة ُ ٱ يُبَّ�ِ  .]۶۱[النور:  ﴾٦١لََعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُونَ  �َ�ِٰت ٱلَُ�ُم  �َّ
رفتند،  یجھاد م  به  چون  است: مسلمانان  آمده  نزول  سبب  انیدر ب

گفتند:  یم  شانیا  و به  ر دادهینگیو زم  افراد از پامانده  را به  شیخو  یھا خانه  یدھایلک
  واماندگان  د اما آنیما وجود دارد بخور  یھا در خانه  از آنچه  هک  میردک  شما حالل  یبرا
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  ما به بند،یآنھا غا  صاحبان  هک یگفتند: درحال یو م  ردهک  و گناه  حرج  ار احساسک  نیاز ا
 شد.  نازل  آنان  به  دادن  رخصت  یبرا  هیآ  نیا  . پس میشو ینم  داخل  شانیھا خانه
مراد از  ، شرع  ند و در اصطالحیرا گو  یتنگ  حرج: در لغت » ستین  ینا حرجیبر ناب«

  یسانکو  شما » هک نیدر ا  ستین  یحرج  ز بر خودتانیمار و نیو ب  و بر لنگ«  است  گناه  آن
را یخود ز  فرزندان  یھا : از خانهیعنی »دیخود بخور  یھا از خانه«با شما ھمراھند   هک

از   اند، ھم نشده رکذ  هیدر آ  فرزندان،  جھت  نی، بد است  از خود شخص  یفرزند جزئ
ف: یشر  ثیحد  لیدل  به ، خود اوست  خانه  پسر شخص  اند: خانه گفته  مفسران  یرو نیا

  یھا خانه«د از یبخور »ای« .»دیھست  پدرت  از آن  تو و مالت« .»كيالب  و مالك  انت«
  یھا ا خانهی  خواھرانتان  یھا خانه ای  برادرانتان  یھا ا خانهی  مادرانتان  یھا ا خانهی  پدرانتان

  نیا  به » تانیھا خاله  یھا ا خانهی  تانیھا ییدا  یھا ا خانهی  تانیھا عمه  یھا ا خانهی  تانیعموھا
ساز صدور  نهیرا وجود قرابت زمیرد زکر کرا ذ  کیار نزدیبس  اقارب  یتعال ی، بار بیترت

: از یعنی »دیار داریرا در اخت  شیدھایلک  هک  یا خانه«از  دیبخور »ای«  آنھاست  یبرا  اجازه
  شامل  گروه  نید. ایھست  تصرف کدر آنھا مال  شان صاحبان  اجازه  به  هک  ییھا خانه

  یسانک  یھا در خانه  تصرف  کمال  نانیرا ایدارانند ز ا انباری  بردگان ال،کو  چون  یسانک
را در   آنان  یھا خانه  یدھایلکرا دارند و   شانیھا خانه  به  شدن داخل  اجازه  هکھستند 

: یقول  بخورد. به  آن  وهیتواند از م یم  هک  باغ  نگھبان  است  گونه  نیھم ار دارند.یاخت
  استفاده  غذا در معرض  آن  هک  است  یصورت ھا در گروه  نیا  یاز غذا برا  استفاده  حق
 بود، شده  و محفوظ قرار داده  دربسته  یانکباشد اما اگر غذا در م  هشد  گذاشته  آنان

 اگر  هک  است  ردهک  استدالل  هیآ  نیبا ا  فهی. ابوحن ستیز نیجا  شان برای  از آن  خوردن
وجود  سبب شود، به ینم  قطع  یو  د، دستیرا دزد  یزیچ  شیخو  از نزد محرم  یسک

و محرز   ستین ، محرز و محفوظ آن  انکیاز نزد  شخص  مال  هک نیگر ایو د  اجازه  شبھه
 »ای«  است  دست  دنی، شرط بر حفاظ و نگھبان  به  آن  محاط بودن  یعنی،  مال  بودن
دھد  یم  شیخو  دوست  رابه  اجازه  نیغالبا ا  را دوستیز » دوستتان  یھا خانه«د از یبخور
 . است  یراض  دل  ار از تهک  نیا  و به
در  آمدند و  اش خانه  به  یو  ابیدر غ  یبصر  حسن  از دوستان  یجمع  هک  است  قلن

  هکبودند   خوردن  گرم  ردند پسک  آن  خوردن  به  شروع  افتهیرا   یذیلذ  یھا یخوردن  آن
شد وفرمود: خدا   ار خوشحالی، بس افتی  حالت  نیرا بر ا  آنان  د و چونیرس  خانه  او به

  باھم  هک  ستین  یبر شما گناھ«بودند.   گونه نیا ص خدا  رسول  بدھد، صحابه  رتانیخ
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  ییتنھا  به  هک نیاز ا  از اعراب  یبرخ » ندهکا پرای«ر شد کذ  هک  ییھا خانه  نیاز ا »دیبخور
ماندند  یم  یباق  گرسنه  روز تمام  کی  هکبسا   ردند و چهک یم  حرج  غذا بخورند احساس

از   هکبودند   یسانک،  مقابل در  هک  غذا بخورد، چنان  با آنان  هکابند یرا ب  یتا ھمراھ
از   شیب  یکی  هک آن  میاز ب ردند،ک یم  حرج  احساس  یجمع  طور دسته  به  خوردن

  ییتنھا تواند به یم  شخص  هکداد   رخصت  هیآ  نیدر ا أل  یخدا  غذا بخورد. پس  یگرید
 . تر و بھتر است تکبر ، با جمع با  خوردن  یول  ها با گرویغذا بخورد 
  میخور یم ما غذا«گفت:  ص خدا  رسول  یبرا  یمرد  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

د، بر یخور یغذا م و تنھاتنھا  ندهکد شما پرایشا«فرمودند:   حضرت».  میشو یر نمیس  یول
ا د، قطعیببر  تانیرا بر سر غذا  یوتعال کتبار  یخدا  د و نامییگرد آ  یجمع خود دسته  یغذا
ا ی،  ر آنھا گذشتکذ  هک » ییھا خانه  به  چون  پس«». نھد یم  تکشما بر  یبرا  در آن أل  یخدا

و   خانه  آن  بر اھل  گفتن  سالم  : بهیعنی »دینک  گر سالمید کی به د،یدرآمد«ھا  از خانه  رآنیغ
د ییو درود بگو  : سالمیعنی » یا هیتح  به«د ینکھستند، ابتدا   در آن  هک  از مسلمانان  یسانک
و   و رحمت  یسالمت  طلب  نی: ایعنی.  است  شده  ثابت »خداوند  از جانب«  هک  یدرود  به
  ثابت  یو امر  ا بهی،  است أل  یخدا  د، از جانبییگو یم  سالم  آنان  به  هک  یسانک  یبرا  تکبر

ار ی: بسیعنی » است  کمبار  هک«  یو درود  ، سالم است  شده  مشروع  یو  جانب و از  است
  یو  و بر دل  افتهی  نوازش  با آن  شنونده  روان  هک،  است » زهیکپا«و   است  تکر و بابریباخ

 ریو غ  یونکمس  یھا نجا: خانهیا ھا در : مراد از خانهیقول  ند. بهینش یم  گوارا و خوش
  یھا د اما در خانهیبگو  سالم  یونکمس  یھا خانه  د بر اھلیبا  : انسانیعنی،  آنھاست

  هک  است شده  تیروا ب  عباس  عمر و ابن از  هک د چنانیبگو  بر خود سالم  یونکرمسیغ

 عباد  ینا وعليعل  السالم، بگو:  یشو یوارد م  یونکمس ریغ  ا خانهیمسجد   به  چون«فرمودند: 

،  یدرآمد  یمسلمان ریغ  اگر در خانه». خداوند  صالح  و بر بندگان بر ما  : سالمنيالصاحل اهللا

 عباد  ینا وعليعل  السالم«ا بگو: ی».  تیھدا  روانیبر پ  سالم : یاهلد  اتبع من   یعل  السالم«بگو: 

  عليكم  السالم«د: یگو یم  کضحا». خداوند  ستهیشا  برما و بر بندگان  : سالمنيالصاحل اهللا

و با   حسنه  ستیب  رحمت  اضافه  به  ، در سالم است  حسنه  ده  در سالم : و بركاته اهللا ورمحة 
 »دیشیندیند تا بک یم  انیشما ب  یبرا  گونه  نیخود را ا  اتیخداوند آ«».  حسنه  یس  اتکبر
 د.یآ  فراھم شما  یبرا  سبحان  یخدا  اتیآ  و فھم  کدر  نهی: تا زمیعنی
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َما ﴿ ۡ ٱإِ�َّ ِينَ ٱ ُمۡؤِمُنونَ ل َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱَءاَمنُوا ْ َمَعهُ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ٰٓ  ۥ�َذا َ�نُوا ۡمرٖ  َ�َ

َ
 لَّمۡ  َجاِمعٖ  أ

 ْ ٰ  يَۡذَهُبوا ۚ  ٔۡ �َۡسَ�  َح�َّ ِينَ ٱ إِنَّ  ِذنُوهُ ْوَ�ٰٓ�َِك  ِذنُونََك  ٔۡ َ� �َسۡ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ أ ِ بِٱ ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ  إَِذافَ  ۦۚ َورَُسوِ�ِ  �َّ

نِِهمۡ  ِض ِ�َعۡ  َذنُوكَ  ٔۡ َ� سۡ ٱ
ۡ
َذن َشأ

ۡ
ۚ ٱلَُهُم  تَۡغفِرۡ سۡ َوٱ ِمۡنُهمۡ  ِشۡئَت  لَِّمن فَأ َ َ ٱإِنَّ  �َّ  َ�ُفورٞ  �َّ

 .]۶۲[النور:  ﴾٦٢رَِّحيمٞ 
  اند وچون آورده  مانیا  خدا و رسولش  به  هکاند   یسانکفقط   مؤمنان  هک  ستین  نیجز ا«

  هکباشند   ھمراه  یبر طاعت ص امبریبا پ  هک  ی: ھنگامیعنی »با او باشند  جامع  یارکدر 
  ی، نمازھا جمعه نماز  یدارد، مانند برگزار  یمساع  کو اشترا  و اجتماع  ییھمگرا  از بهین
 »نندکن  اجازه  سبک  یروند تا ازو  ینم  ییجا  به«د فطر، جھاد و مانند آنھا یو ع  د قربانیع

  یسکرفتند و  یمنبر م بر  در روز جمعه ص خدا  رسول  ند: چونیگو یم  مفسران
  رفت ینم  رونیب  رود، از آن  رونیاز مسجد ب  یا عذری  حاجت  یقضا  یتا برا  خواست یم

او   هکنند و بدانند یاو را بب  شانیا  هکرد یگ قرار  یا گونه به ص خدا  رسول  یتا روبرو
  هک  از آنانھرکس   به ص خدا  رسول  رد پسیبگ  تا اجازه  است برخاسته  آن  یبرا
باشند، از   نیچن نیا  شیخو  یشواید با پیبا مؤمنان  ! یدادند. آر یم  خواستند اجازه یم

  لیکاو تش  هک  یاز اجتماعات  یتجمع  چیھ نند و ازکن  یچیو سرپ  خالفتم  یو  فرمان
  در معرض  آنان  تکحر  هک  ینحو  بازنگردند، به شوایو پ  امام  آن  اجازه  دھد، جز به یم
  ییگردھما  به  هک  است  یار بزرگکمراد از (أمرجامع)  :یقول  او باشد. به  افتید و درید

خواھند،  یم  از تو اجازه  هک  یسانک،  قتیدر حق«باشد   داشته ازین  و تجربه  یرأ  صاحبان

ر کذ  هیآ  در اول  هک  بر آنچه  است  یدیکتأ  نیا »دارند  مانیا  امبرشیخدا و پ  به  هکآنانند 
  به  مؤمنان  مانیا  یبر درست  روشن  یمصداق ص امبریاز پ  گرفتن  : اجازهیعنیشد. 

: یعنی »خواستند  از تو اجازه  شانیارھاکاز   یبرخ  یبرا  چون  پس«  است  یو  خدا و رسول
  هک  از آنانھرکس   به«  است  از آنانین  و محل  تیمورد عنا  هک  یامور  دادن  انجام  یبرا

 اقتضا  مصلحت  هک  آنچه  بازدار، برحسب  یخواست یم  هکرا ھرکس  و » ده  اجازه ، یخواست
واگذار  ص خدا  رسول  یرأ  به  امکاز اح  یبرخ  هک  نیند بر اک یم  ر داللتیتعب  نیند. اک یم

  نیا » است  خداوند آمرزگار مھربان  گمان ی، ب بخواه  آمرزش  شان برایو از خدا «  است  شده
  موجه  یعذر ھرچند با ص خدا  از رسول  خواستن  اجازه  هکدارد   آن  به  ر اشارهیتعب

  بھتر آن  پس  ستین  یخال  ار آخرتکا بر یار دنک  دادن  حیترج  بهیباشد اما از شا  ھمراه
 نشود.  گرفته  اجازه  هک  است



 ٨٠٣  سوره نور

  شانیھا در خطابه ص خدا  د: رسولیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  یلبک
  و راست  چپ  به  منافقان  ردند پسک یم  را سرزنش  و آنان  شده  منافقان  متعرض

و نماز   رفته  رونیب  ینارکاز   ید پنھانید یرا نم  آنان  یسک  و چون ستندینگر یم
ماندند و نماز  یخود م  یبر جا  د، از ترسید یرا م  آنان  یسکاگر  خواندند اما ینم
 از محضر  یمؤمن  چی، ھ هیآ  نیا  شد. بعد از نزول  نازل  هیآ  نیا  هکبود   ھمان گزاردند، یم
 ص خدا  از رسول  هک نیتا ا  رفت ینم  رونیب  شیاز خویو ن  حاجت  یبرا ص امبریپ

 رفتند. یم  رونیب  اجازه  بدون  منافقان  یول  گرفت ینم  اجازه

ْ ُدَ�ٓ عَ �َّ َ�ۡ ﴿ ۚ  َ�ۡعِضُ�م َكُدَ�ٓءِ  َنُ�مۡ بَيۡ  لرَُّسولِ ٱ ءَ لُوا ُ ٱ َ�ۡعلَمُ  قَدۡ  َ�ۡعٗضا ِينَ ٱ �َّ َّ� 
ِينَ ٱ فَۡلَيۡحَذرِ  لَِواٗذ�ۚ  يَتََسلَّلُوَن ِمنُ�مۡ  ۡمرِهِۦٓ  ُ�َالُِفوَن َ�نۡ  �َّ

َ
ن تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
وۡ  ةٌ فِۡتنَ  أ

َ
 يُِصيَبُهمۡ  أ

ِ�مٌ  َعَذاٌب 
َ
 .]۶۳[النور:  ﴾٦٣أ

  به  از خودتان  یبعض  خود، مانند فراخواندن  انیخدا را در م  رسول  فراخواندن«

 فراخواند، از نزد  یاجتماع  شما را به ص خدا  : اگر رسولیعنی »دیندھ گر قرارید  یبعض
 مورد  را چنان ص امبریاست: پ  نیا  یا معنید. ینشو  متفرق  اجازه  سبک  بدون  یو

  یمباالت یب  یو از رو  ییپروا یبا ب  از حاالت  یگر را در بعضیھمد  هکد یندھ قرار  خطاب
را بلند   تانیصدا اید، یرو یم  رونیب  از مجلس  اجازه  ا بدونید، یدھ یقرار م  مورد خطاب

و   ادب  مالکدر  ، شماست  مخاطب ص امبریپ  یوقت  هک  است  نیمراد ا  د پسینک یم
 أل  یمحمد! لذا خدا ید: ایینگو  و خشونت  یو با درشت !للها ارسولید: ییبگو  متیمال

  مالکد با یبا  هک نیداد و ا  فرمان ص امبریپ  میو تعظ  فیتشر  ، به هیآ  نیرا در ا  مؤمنان
  را در معرض ص امبریاست: پ  نیا  یمعن  یقول نند. بهکبرخورد   شانیبا ا  یو فروتن  ادب

مانند   یو  یرا دعایند زکبد   یدعا و در حقتان  گرفته  د تا بر شما خشمیقرار ندھ  آن
  هکاز شما را   یسانکخدا   نیقی  به«رد یگ یقرارم  ا مورد اجابتو قطع  ستیشما ن  یدعاھا

و   یپنھان  هکبودند   منافقان  آنان »شناسد یم زند،یگر یاز نزد او م  یو پنھان  انیجو پناه
دند تا خود را یچسب یگر مید  یبعض  به  یو بعض  ختهیگر  رونیب  به  از نماز جمعه  انهیمخف
  جھاد و مانند آن  یبرا  هک  یاز اجتماعات  نیھمچن نندک  پنھان ص خدا  د رسولیاز د

از   هک  یسانک  پس«.  است  یپنھان  رنگیرفتند. (لواذ) ن یم  رونیب  یشد، پنھان یبرگزار م

و   راه  ھمان  هک ص خدا  رسول  از فرمان  هک  یسانک: یعنی »نندک یم او تمرد  فرمان
  ینند و پنھانک ینم  عمل  یو  فرمان  یمقتضا  چند و بهیپ یسر م  است  شانیا  برنامه
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  یا فتنه  هک  د برحذر باشند از آنیبا«سرباز زنند   یو  طاعت  به  تا از عمل روند یم  رونیب
  دھنده انکت  یایو بال  شدن  شتهکفتنه:  »گرفتار شوند  کدردنا  یعذاب  ا بهی رسد  شانیبد

د: یگو یر (فتنه) میر در تفسیثک  . ابن است  ھایشان دلمھر بر   دنیوبک: یقول . به است
 ». است  ا بدعتی  ا نفاقیفر کنجا، یدر ا  فتنه مراد از«

﴿ ٓ�َ
َ
ِ  إِنَّ  � َ�ٰ ٱ َما ِ� ِ�َّ  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ

َ
ٓ  َ�ۡعلَمُ  قَدۡ  �ِض� ۡ� نُتمۡ  َما

َ
 إَِ�ۡهِ  يُرَۡجُعونَ  َوَ�ۡومَ  َعلَۡيهِ  أ

ْۗ  بَِما َ�ُينَّبُِئُهم ُ َوٱ َعِملُوا ۢ  ءٍ بُِ�ّلِ َ�ۡ  �َّ   کش یب«  هکد یبدان » ھان«.]۶۴[النور:  ﴾٦٤َعلِيُم

  ھوش  به  پس » خداوند است  از آن«  مخلوقات  : تمامیعنی » است  نیدر آسمانھا و زم  آنچه
 »دیشما برآن  هکرا   آنچه  نیقی  به«د ینکن  مخالفت  یباعظمت  ذات  چنان  با فرمان  هکد یباش

  یو روز«دھد  یجزا م  آن  حسب شما را به  پس »داند یم«  و اوضاع  از احوال  بندگان  یا
  او بازگردانده  یسو به  هکرا   یداند روز ی: و میعنی »شوند یم  دهیبازگرداناو   یسو به  هک
و  »دھد یخبر م«  ار و نھانکآش  از اعمال »اند ردهک  را از آنچه  آنان  گاه آن«د یشو یم

  پس » داناست  یزیچ ھر  و خدا به«دھد  یرا جزا م  اند، آنان ردهک  عمل  آنچه  برحسب
 ماند. ینم  ھانپن ز بر اویچ  چیھ



 

 
 فرقان  سوره

 . است  هی) آ۷۷(  یو دارا  است  کیم
در   حق  حجت  هک  شده  پرداخته  یو معجزات  اتیآ  انیب  به  سوره  نیدر ا ه:یتسم  وجه

  یرو  نی، از ا گر است ا جلوهتمام  آن در  و باطل  حق  انیم  ار و فرقکآش  املکطور   آنھا به
 شد.  دهینام»  فرقان«  سوره  نیا

و   نبوت د،یتوح  یعنی،  دهیعق  ، اصول یکم  یھا ر سورهیسا  ھمچون  سوره  نیمحور ا
 . معاد است

ِيٱَ�َباَرَك ﴿ َل  �َّ ٰ  ُفۡرقَانَ لۡ ٱنَزَّ  .]۱[الفرقان:  ﴾١نَِذيًرا َ�ٰلَِم�َ ِ�َُكوَن لِلۡ  َ�ۡبِدهِۦ َ�َ
  ثرتک ، تک: برکتبار »ردک  را نازل  خود فرقان  بر بنده  هک  یسک  است  و خجسته  بزرگ«
  دو به و ھر  زاستیچ  کی  یدر عرب»  تقدس«و »  کتبار«د: یگو ی. فراء م یزیچ از ھر  است
و   افگنده  ییجدا  باطل و  حق  انیم  هک  است  . فرقان: قرآن است  یو بزرگ  عظمت  یمعنا
  است»  لیتنز«  از باب»  نزل« گرداند. یز میمتما  را از حرام  و حالل  یرا از گمراھ  تیھدا

از بار   پس  یگر و بارید  بعد از حال  یـ درحال  یجیتدر  یدر روند  نزول  ید معنایمف  هک
  ا بر حضرتیدن  آسماناز   قرآن  . نزول است دادھایو رو  حوادث  حسب ـ بر  دفعات  گر بهید

  آن  یرگذاریتر و تأث غیبل  آن  یو روشنگر  انیتا ب  است  بوده  یجیتدر  وهیش  نیا  به ص محمد
اند و  ص محمد  ما حضرت  یامبر گرامی، پ» اش بنده« شتر و بزرگتر باشد. مراد ازیب

  منت  در مقام  شانیا  داشت یو گرام  میرکت  ی، برا یوبندگ  تیعبود  به  شانیا  فیتوص
  یتا برا«  است  یبزرگ  بس  ، مقام تیعبود  را مقامیز  است  قرآن  با نزول  شانیبر ا  گذاشتن

  خاطر نازل  نیبد ص خود محمد  را بر بنده  : فرقانیعنی »باشد  یا دھنده ھشدار  انیعالم
 شوند و یم  ختهیبرانگ  مرگبعد از   هکباشد   و جن  انس  یبرا  قتیحق  نیا  دھنده میتا ب ردک

 دھد.  جزا و پاداش  برابر اعمالشان را در  گردند تا آنان یمحشور م أل  یخدا  یسو به

ِيٱ﴿ َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ
َ
ا َ�تَِّخذۡ  َولَمۡ  �ِض ۡ� ُۥ يَُ�ن َولَمۡ  َوَ�ٗ ۡ ٱ ِ�  َ�ِ�كٞ  �َّ  ُمۡلكِ ل

َرهُۥ ءٖ وََخلََق ُ�َّ َ�ۡ   .]۲[الفرقان:  ﴾٢ِديٗر�َ�قۡ  َ�َقدَّ
 » اوست  از آن  نیھا و زم آسمان  ییمانروافر  هک«  فرو آورده » سک  ھمان«را   قرآن ! یآر

  شیخو  یو بقا در وجود  یو ھمگ  نیدر آسمانھا و زم  متصرف  اوست  پس  یر ویاز غ  نه
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در   یھود و نصاری  هک چنان » است  نگرفته  یفرزند  چیھ«  هکھمو  »و«او محتاجند   به
 » ستین  یکیشر  ییفرمانروا او در  یو برا«دارند   یپندار باطل  نیچن  حیر و مسیمورد عز

ـ   یخف  کشر  و اھل  پرستان  دوگانه ، پرستان از بت  ـ اعم  انکمشر  فیطوا  هک چنان
  در خور آن  هک چنان  گاه آن«  موجودات  از تمام » است  دهیز را آفریچ  و ھمه«پندارند  یم

  گونه ز را آنیچ ھر  پس  شیخو  مانهیکح  با اراده » است  ردهکمقدر   اندازه  ، آنھا را به بوده
  یو روز  از اجل  ـ اعم  یو  و مقدرات  دهی، آفر اوست  تیوضع  صالح و به  حال  مناسب  هک

ار، ک،  فهی، وظ لک، ش حجم  هک  یطور  ، به است  ساخته  نیو مع ـ را مقرر  یر امور ویو سا
  دقت  به  بزرگ  یھست  نیھا در ا دهیگر پدیموجود با د  آن  یھماھنگ  زانیم و  انک، م زمان
  در برنامه  یتعال  حق  هک  افتهی  انیجر  ینحو  بر ھمان  یو  و مقدرات  شده  دهیسنج

 . است  ردهکمقدر   یو  نشیآفر

ْ ٱوَ ﴿ َُذوا نُفِسِهمۡ  َ�ۡملُِكونَ  َوَ�  ُ�ۡلَُقونَ  َوُهمۡ  ا ٔٗ ۡ� شَ  َ�ۡلُُقونَ  �َّ  َءالَِهةٗ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ
َ
�ِ 

�  .]۳[الفرقان:  ﴾٣�ُُشوٗر� َوَ�  َحَيٰوةٗ  َوَ�  َمۡوٗتا َ�ۡملُِكونَ  َوَ�  َ�ۡفٗعا َوَ�  َ�ّٗ
  یخدا خود ـ بجز  یبرا  انک: مشریعنی »اند خود گرفته  یبرا  یانیاو خدا  یجا و به«

  از سنگ  یمعبودان :یعنی »نندیآفر ینم  یزیچ  هک«اند  گرفته  یو معبودان  انیـ خدا  متعال
ستند یزھا قادر نیاز چ  یزیچ  دنیآفر  به  هک  و ستارگان  د و ماهیو خورش  و بشر و درخت

ار یاخت  خود نه  یو برا«ند یآفر یم را  آنان  سبحان  ی: خدایعنی »شوند یم  دهیو خود آفر«
 ار سود ویخود اخت  یبرا  معبودان  آن  هک  یحال در  پس »را  یسود  را دارند و نه  یانیز
  یانیار سود و زیاخت و صاحب  کخود مال  پرستشگران  یبرا  گر چگونهیرا ندارند، د  یانیز

  باطلشان  : معبودانیعنی »را  یزیرستاخ  نه و  یاتیح  ند و نهکرا مال  یمرگ  و نه«ھستند؟ 
  قدرت  چی، ھ شانیاز قبرھا  آنان  ختنیو برانگ  مردگان  ساختن  و زنده  زندگان  راندنیبر م

را   انیسود و ز  دآورندهیپد  رانندهیم  نندهیآفر  عبادت آنھا  چگونه  ندارند پس  یا ییو توانا
 .آورند؟! یم  یرو  جان یب  موجودات  آن  عبادت  و به  فروگذاشته

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿ ْ َ�َفُروٓ  �َّ ٓ  إِنۡ  ا ٓ  َ�َٰذا ٮٰهُ �ۡ ٱ إِۡفٌك  إِ�َّ َ�نَهُ  َ�َ
َ
 َ�َقدۡ  َءاَخُروَنۖ  قَۡومٌ  هِ َعلَيۡ  ۥَوأ

 .]۴[الفرقان:  ﴾٤َوُزوٗر� ُظلۡٗما َجآُءو
 رد آنھا  و به  ردهک  را طرح  انکمشر  شبھه  نیچند  اتیآ  نیدر ا  متعال  یخدا

  هک  ستین  یجز دروغ«  قرآن » نیگفتند: ا  افرانکو «بود:   نیا  شبھه  نیپردازد. اول یم

او را  گرید یو گروھ«  است  و از نزد خود برساخته » است  را بربافته  آن« ص محمد »خود
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، »گرید یگروھ«مراد آنھا از  »اند ردهک  یاری«  قرآن  : بر افترا و برساختنیعنی » بر آن
و   است  یانکوم  فار در ھر زمانکاز   یاریبس  سخن  نیھستند. اھود و نصارا یاز   یبرخ

  اما ھر چه اند دهیشکھا  و زحمت  پرداختهھا  کتاب  باره نیدر ا  انکو مشر  مبشران
  بس » یو دروغ  ا ستمو قطع«اند  ندوختهیبرن  یگریز دیچ  ییاند جز رسوا دهیوشک

را یز  ادشانیبن یب  یو نسبتھا  سخنان  نیبا ا »آوردند  انیدر م«ار کو آش  و بزرگ  کھولنا
را   یسخن  یا یروم  یعجم ا از شخصیگو  هکدادند  قرار  یرا در موضع  یا یعرب  شخص

  نیاز ا  یو ستم  است  ردهک  درمانده را  عرب  یفصحا  خود تمام  در فصاحت  هک  افتهیدر
 !.نند!ک  را وارونه  قتیحق  هک  ستیچ  شیب

ْ َوقَالُوٓ ﴿ َ�ِٰط�ُ  ا
َ
 ٱ أ

َ
لِ�َ ۡ� ِصيٗ�  بُۡ�َرةٗ  َعلَۡيهِ  َ�ٰ فَِ�َ ُ�مۡ  تَتََبَها�ۡ ٱ وَّ

َ
 .]۵[الفرقان:  ﴾٥َوأ

: یعنی » است  انینیشیپ  یھا و گفتند: افسانه«بود:   نیا  انکمشر  دوم  شبھه
را   آن  هک«  است  آنان  از اخبار و خرافات  افتهی و نشأت  انینیشیپ  یھا افسانه  قرآن

  یسیو از آنھا بازنو  گر برگرفتهید یمردم  را از زبان  آن ص : محمدیعنی » است  بازنوشته
 بر او امال  و شام  و صبح«  است  خود باز نوشته  یرا برا  ا: آنی،  است  ردهک  را طلب آن

امال   یو بر  هک  یسانک  را از دھان  آن  ردهک  یسیآنھا را بازنو  هک : بعد از آنیعنی »شود یم
را   نیا  توان  بوده  و ناخوان  یرا او خود امیرد ـ زیگ یفرام  ند و خوبک ینند، حفظ مک یم

  نیمرتبا ا  بامداد تا شام از  گروه  نیا  ھا بخواند پس نوشته  نیا  یرا از رو  آن  هکندارد 
  صبح«  یمعن  یقول نند. بهک یم  تهکیدھند و د یم  میتعل  یو  ھا را به ھا و داستان اسطوره

 خود دارند.  آموزش  را تحت ص محمد  اوقات  دائما در تمام  است: آنان  نیا»  و شام
 د:یفرما یم  در رد آنان  متعال  یخدا

نَزَ�ُ  قُۡل ﴿
َ
ِيٱ أ َّ ٱ لَمُ َ�عۡ  �َّ َ�ٰ ٱِ�  لّ�ِ  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ

َ
 ﴾٦رَِّحيٗما �َ�َن َ�ُفورٗ  ۥإِنَّهُ  �ِض� ۡ�

 .]۶[الفرقان: 
  نیا :یعنی »داند یم  نیرا در آسمانھا و زم  یھر راز نھان  هک  ردهک  نازل  یسکرا   بگو: آن«
  یداستانھا  یاز رو  گرانید  و نوشتن  یاریبا   هک  ستین  ییزھایچ  آن  از سنخ  قرآن
  ییوح  قرآن  نیا  هکشود بل  یبند بتواند سرھم  انینیشیپ  یھا و اخبار و افسانه  نیدروغ
زھا از یاز چ  یزیچ داند و یز را میچ ھمه  هک  ردهک  نازل  یسکرا   آن  هک  است  یآسمان

و   بر علوم  مشتمل  قرآن  هک نی، شاھد مدعا ا ستین  پنھان  یو  و نظارت  علم  دانیم
  قرآن  نزول  آنھا را در ھنگام  گرانیا دی ص محمد  است  نکا ناممعادت  هک  است  یاسرار

  از بارگاه  قرآن  هک  است امر  نیبر ا  یبزرگ  لیدل  ییتنھا  به  نیخود ا  هکباشند،   دانسته
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ھمانند   یا د و سورهیا درمانده  قرآن  شما از معارضه  هک  روست  نی، از ھم است أل  یخدا
  ھم » است  مھربان  ندهاو آمرز  گمان یب«د یآور  انیم  به  د توانستیو نخواھ  را نتوانسته  آن
 دھد. یم  شما مھلت  ند و بهک ینم  شما شتاب  بر مجازات  جھت  نیبد

 ». و انابت  توبه  یسو به  از آنان  است  یا یفراخوان  نیا«د: یگو یر میثک  ابن

ْ َماِل َ�ٰ ﴿   لرَُّسولِ ٱ َذاَوقَالُوا
ۡ
َعامَ ٱ ُ�ُل يَأ  ٱ ِ�  ِ� َوَ�مۡ  لطَّ

َ
نزَِل  َ�ٓ لَوۡ  ۡسَواقِ ۡ�

ُ
 َملَكٞ  إَِ�ۡهِ  أ

 .]۷[الفرقان:  ﴾٧نَِذيًرا َمَعُهۥ َ�َيُكونَ 
  تعارض در  با نبوت  آنان  زعم  به  هکرا   صفت  پنج  در آن  هک  انکمشر  شبھه  نیسوم

 ص  حضرت  آن » است  شده  امبر را چهیپ  نیو گفتند: ا«از:   است  ردند، عبارتک  مطرح  است
  دهیعق  شانیا  یامبریپ  به  هک یدند درحالینام» امبریپ«تمسخر استھزا و   یرا از رو

  هک  است  شده  : او را چهیعنی »رود؟ یم  خورد و در بازارھا راه یم  کخورا  هک«نداشتند 
رود  یم  خود راه  شتیمع  طلب  بازارھا به و در  میخور یما م  هک خورد چنان یغذا م
 ص پندار آنھا اگر محمد ؟ به است  یامبریپ  گونه چه  نی؟ ا میرو یم  ما راه  هک چنان

  یا او فرشته  سوی بهچرا «بود  یاز مین یب  سبکار وکد از غذا و یامبر بود، بایپ  یراست به

  هکشدند   خواستار آن  بیترت  نیا  به »باشد؟  ھشداردھنده  یو  تا ھمراه  نشده  نازل
  قیو تصد  یبانیو پشت  یاری  را در امر رسالت  یو  هکباشد  ص امبریپ  ھمراه  یا فرشته

 دھد.  یگواھ  یو  و بر رسالت  ردهک

وۡ ﴿
َ
وۡ  َك�ٌ  إَِ�ۡهِ  يُلَۡ�ٰٓ  أ

َ
ُ�ُل  َجنَّةٞ  َ�ُۥ تَُ�ونُ  أ

ۡ
ۚ  يَأ ٰ ٱ َوقَاَل  ِمۡنَها إِن تَتَّبُِعوَن إِ�َّ  ونَ لِمُ ل�َّ

ۡسُحوًرا رَُجٗ�   .]۸[الفرقان:  ﴾٨مَّ
  یروز  ، از طلب از آن  یریگ تا با بھره » نشده  بر او افگنده  یگنج«  از آسمان» ا چرای«

  یبا و  ھم  باغ  رود آن یجا مکو ھر  »بخورد؟  از آن  هکندارد   یا چرا باغی«از باشد ین یب
  زده جادو  یمرد گفتند: جز از  ارانکو ستم«باشد   داشته  یتیبر ما مز  آن  لهیوس برود تا به

  انگر آنیر بیتعب  نی. ا است  سحر و جادو شده  مغلوب  یو  عقل  هک »دینک ینم  یرویپ
و   دور از عدل  و به  و ستمگرانه  ظالمانه  شان شنھادھا و سخنانیپ  نیا  تمام  هک  است

 . است  بوده  انصاف
 مثلھاتو   یبرا  چگونه  هک«  یداناتر  شتنیخو  و تو خود به !ص محمد  یا »بنگر«

  بتیذکت  به  اوهی  سخنان  نیا  لهیوس و ... خواندند تا به  وجادو زده  یو تو را مفتر »زدند
  شنھاداتیپ نادر و  عبارتند از سخنان»:  أمثال«برند.   راه  ارتکو بر ان  گشته  متوسل



 ٨٠٩  سوره فرقان

دند یشک  انیم به ص  حضرت  آن  هیعل  انکمشر  هک  یزیچ  : ھمانیعنی.  بیوغر بیعج
  یمحض  یتصور ماد  یامبریو پ  از رسالت  هک، چرا  صواب  از راه »شدند  گمراه  پس«

  چیھ  جهینت در«نند ک یم  اسیق  یویو نفوذ دن  سلطه  صاحبان  را بر احوال  و نبوت  داشته

 سرگردانند.  باطل  یھا راه به  نبوتت  به  زدن  در طعنه  پس  حق  یسو به »ابندی ینم  یراھ

ِيٓ ٱَ�َباَرَك ﴿ َّ�  ٓ � لََك  َجَعَل  ءَ إِن َشا ٰٖت  َ�ٰلَِك  ّمِن َخۡ�ٗ  ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
 نَۡ�ٰرُ ۡ�

 .]۱۰[الفرقان:  ﴾١٠قُُصوَرۢ� لََّك  َعلَوَ�جۡ 

 ص خدا  رسول به  منان  یخدا  د: از بارگاهیگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  مهیخث
  نیو ا  میدھ یتو م  رابه  آن  یھا نهیو گنج  نیزم  یدھایلک  یخواھ یم ه: اگرکد یرس  غامیپ

را   جھان دو  یھا نهیگنج  یخواھ یند و اگر مک ینم  مکرا   آخرتت  از پاداش  یزینزد ما چ
  ھر دو را در آخرت  هکبل ! نه فرمودند: ص  خدا  . رسول میگردان  جمع  در آخرت  تیبرا
 شد.  نازل  هکمبار  هیآ  . پس خواھم یم

ز ین ÷  لیجبرئ  هک یـ درحال  ددار بھشتیلک  را رضوان  هیآ  نیا  هک  است  شده  تیروا
 ص خدا  رسول فرود آمد، بر  رضوان  رد. چونک  نازل ص خدا  بود ـ بر رسول  یو  ھمراه
  نیا  د و بعد از آنیگو یم  تو سالم  به  العزه  رب محمد!  یرد و گفت: اک  سالم

  درخشد ـ سپس یم  هک  از نور است  یا صندوقچه  هکدند ید  ـ بناگاه  است  یا صندوقچه
و   است  صندوقچه  نیا  درون ایدن  یھا گنج  یدھایلکد: یگو یتو م  به  گفت: پروردگارت

ند. در ک ینم  مک  یا پشه  بال  اندازه  به زین  آخرتت  یایتو، از عطا  نھا بهیا  دادن  هک بدان
  هک  از آن  یکحا  یستند، نگاھینگر ÷  لیجبرئ  یسو به ص  خدا  اثنا رسول  نیا

امر   نیا  : بهیعنیزد.   نیرا بر زم  شیخو دست ÷  لیطلبند، جبرئ یرا م  یو  مشورت
  یازیآنھا ن  مرا به ! رضوان  یفرمودند: ا ص خدا  رند. رسولینپذ  هک  داشت  اشاره

.  تر است داشته دوست  رگزار باشمکبا و شیکش  یا بنده  هک نیفقر و ا  ، نزد من ستین
 . با توست أ ، خدا یردک  یو انتخابکین  گفت: چه  رضوان

  انکمشر  هک  ییزھایچ » نیبھتر از ا  تیاگر بخواھد برا  هک  یسک  است  و خجسته  بزرگ«
و   است  روان  بارانیآنھا جو  از فرودست  هک  ییدھد، باغھا یقرار م«ردند کشنھاد یا پیدر دن

را ـ   از سنگ  یا خانه ھر  شی. قر است  برافراشته  اخکقصر:  »آورد ید میتو قصرھا پد  یبرا
 نامند. یـ قصر م  بزرگ  باشد چه کوچک  چه

ْ  بَۡل ﴿ بُوا اَعةِ� بِٱ َكذَّ �ۡ  لسَّ
َ
َب  لَِمن َتۡدنَاَوأ اَعةِ بِٱ َكذَّ  .]۱۱[الفرقان:  ﴾١١َسعًِ�ا لسَّ
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نھا را آوردند یا  تر از ھمه بیآنھا عج  هک: بلیعنی »انگاشتند  را دروغ  امتیآنھا ق  هکبل ! نه«
در آنھا   برند و نه یم  یا بھره  لیاز دال  نه  یرو نیاز ا  پس  است  امتیروز ق  به  بشانیذکت  و آن
  یو عامل  دعوتت  تیو حقان أ خداوند  تیار آنھا از وحدانک، منشأ ان نینند بنابراک یم  تأمل

  یسانک  یو برا«  است  امتیار روز قکدارد، ھمانا ان یوام  اوهی  سخنان  نیا  گفتن  آنھا را به  هک
 گردند. یم  معذب  در آن  هک » میا ردهک  را آماده  انگارند،دوزخ  را دروغ  امتیق  هک

﴿ ۡ�
َ
َ�نِۢ  ّمِن ُهمإَِذا َر� ْ  بَعِيدٖ  مَّ  .]۱۲[الفرقان:  ﴾١٢َوزَ�ِٗ�� َ�َغيُّٗظا لََها َسِمُعوا

  یخروش ظ:یغ »شنوند یم  یریظ و زفیغ  ند، از آنیرا بب  دور آنان  ییاز جا  دوزخ  چون«
  یر: خروشیزف ند.ک یم  فار داللتکبر   ظ آنیو غ  خشم  د و بهیآ یبر م  از دوزخ  هک  است
بر   چنان  : دوزخیعنی د.یآ یم  رونیب  شخص  از درون  خشم  شدت  ھنگام  به  هک  است

 بدرد.  ، از ھم بر آنان  خشم  از شدت  است  کینزد  هک  است  و خروشان  نیفار خشمگک

﴿ ٓ ْ  �َذا ۡلُقوا
ُ
�ِ�َ  َضّيِٗقا َمَ�ٗ�ا ِمۡنَها � َقرَّ ْ  مُّ  .]۱۳[الفرقان:  ﴾١٣�ورٗ ُ�بُ  ُهَنالَِك  َدَعۡوا

  از دوزخ  انکم  نیا  ردنک  وصف »شوند  انداخته  از آن  تنگ  یانکدر م  و چون«
در  ند.ک  داللت  بر آنان  فرود آمده  یو بال  یسخت  تیبر نھا  هک  است  آن  ی، برا یتنگ  به

  پس قرار گرفتند  سؤال مورد  یمعن  نیاز ا ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیحد
  دوزخ به  یفشار  چنان با  ، آنان اوست  دستدر   جانم  هک  یذات  سوگند به«فرمودند: 

 » پابسته و  دست« ».شود یم  وار فرو بردهیفشار در د  به  خیم  هک شوند چنان یم  درآورده
  یمعنا  یقول . به است  شده  بسته  شانیھا گردن  ر بهیزنج و  با غل  در دوزخ  شانیھا دست
 : ھریعنیاند،  شده  دهیگردان  وستهیو پ  بسته  ھم به  نیاطیه: با شک  است  نیا ن)ی(مقرن

و   تنگ  انکم  : در آنیعنی » آنجاست«  شده  ھمراه  شیخو  طانیش  به  از آنان  دامک
در   شده  تاب یب  سخت  هک  : در آنجاستیعنی »شوند  ینابود  خواھان  هک«  است  یخفقان

  ، از شدت ابیما را در ! تکھال  یا ه:کزنند  یاد مینند و فرک یم را آرزو یخود نابود  حق
 . است  شده  نازل  بر آنان  هک  ییبال

».  است  انیو ز  یرانی، و ی، برباد تکھال  یمعان  نندهک ثبور: جمع«د: یگو یر میثک ابن
  هک  است  آمده ص خدا  از رسول س  کمال  بن  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  ، او آن است  سیشود ابل یم  پوشانده  از آتش  یا جامه  یو بر  هک  یسک  نیاول«فرمودند: 
  نسل  هک یدرحال شدک یرا م  آن  شیسر خو  و از پشت  گذاشته  شیخو  یشانیرا بر پ  جامه

و  ! ابیرا در، م ییجاک ! تکھال  یشد: اک یاد میفر  حال  نیاند و در ا  یو  دنبال به  یو
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  دوزخ  در پرتگاه  ! تا چون ابیما را در  تکھال  یشند: اک یاد میفر  ھم  یو تبار و  نسل
و   . و نسل ابی! مرا در تکھال  ی: ایعنی!  ا ثبوراهید: یگو یم  سیشوند، ابل  قرار داده

 شود: یم  گفته  آنان  به  ھنگام  نیآورند، در ا یبر م  یبانگ  نیز چنین  تبارش

ْ �َّ تَدۡ ﴿ ْ دۡ َوٱ َ�ِٰحٗدا �ُ�ُبورٗ  ۡومَ ۡ�َ ٱ ُعوا  .]۱۴[الفرقان:  ﴾١٤َكثِٗ�� �ُ�ُبورٗ  ُعوا
  حق : امروز دریعنی »دیرا بخواھ  یار نابودیبس  هکد بلیرا نخواھ  یبار نابود کیامروز «
  هک  یعذاب راید زیرا بخواھ  یو نابود  تکبارھا ھال  هکد بلینکن  تکھال  یبار دعا کیخود 

  عذاب  نیا  مدت  هک چرا  است  یو نابود  تکاز بارھا ھالتر  د، سختیدار قرار  شما در آن
.  ستین  شیب  یا چندلحظه  مرگ  و عذاب  یسخت  هک یدر حال  ر استیناپذ انیو پا  یطوالن

  آنان  دھنده نجات  هک  است  ییو نابود  تکھال  یآرزو  از تحقق  آنان  ساختن دیمراد: نا ام
 . است  سخت  عذاب  از آن

َ�ٰلَِك  قُۡل ﴿
َ
مۡ  َخۡ�ٌ  أ

َ
ۡ ٱوُِعَد  لَِّ� ٱ ۡ�ِ ۡ�ُ ٱ َجنَّةُ  أ  ﴾١٥َوَمِصٗ�� َجَزآءٗ  لَُهمۡ  َ�نَۡت  ُمتَُّقونَۚ ل

 .]۱۵[الفرقان: 
  داده  وعده  ارانکزیپرھ  به  هک  دانیجاو  ا بھشتی،  بھتر است«  عقوبت » نیا ایبگو: آ«

ا ی،  است ماندگار بھتر  آتش  فروزان  امکدر   شان فرو رفتن  نیا ای: آیعنی » است  شده
  بھشت ؟ ستین  یو انقطاع  گسست  چیرا ھ  آن  یھا نعمت  هک  یدانیجاو  بھشت

 ». است  گاه و بازگشت  پاداش«  انیبھشت  ی: برایعنی»  شان برای«

َُّهمۡ ﴿ ٰ  َ�نَ  َ�ِٰ�ِيَنۚ  �ََشآُءونَ  َما �ِيَها ل ۡ�  وَۡعٗدا َرّ�َِك  َ�َ  .]۱۶[الفرقان:  ﴾١٦وٗ�  ُٔ مَّ
 ، یخوردن  یھا و لذتھا  نعمت  از انواع »بخواھند در آنجا دارند  چهھر  جاودانه«
 ریو غ نواز روح  یھا راھوار، منظره  یھا بکدلنواز، مر  یھا نک، مس یدنی، پوش یدنینوش

بر   و نه  دهیآنھا را شن  یگوش  چیھ  و نه  دهیآنھا را د  یچشم  چیھ  نه  هک  یینھا از نعمتھایا
  درخواست  هکخداوند   بر عھده  است  یا وعده  نیا«.  است  ردهکخطور   یبشر  چیھ  قلب

  پروردگارشان را از  آن  وفا به  انیبھشت  هک  است  یا وعده  نی: ایعنی » است  شده  ردهک
 . است  وعده  نیا  تحقق  ند و مسئولک یوفا م  وعده  نیا  به  اند و او ھم ردهک  درخواست

ِ ٱ ُدونِ  ِمن َ�ۡعُبُدونَ  َوَما َ�ُۡ�ُُهمۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ نُتمۡ  �َّ
َ
ۡضلَۡلُتمۡ  َ�َيُقوُل َءأ

َ
ُؤَ�ٓءِ  ِعَبادِي أ مۡ  َ�ٰٓ

َ
 أ

ْ  ُهمۡ  بِيَل ٱ َضلُّوا  .]۱۷[الفرقان:  ﴾١٧لسَّ
 ، انی، جن ، فرشتگان از بتان »پرستند یخدا م  یجا به  هک  را با آنچه  آنان  هک  یو روز«

  نیا ا شماید: آیگو یم  معبودان  به  گاه ند آنک یمحشور م«  ا مخصوصا بتانیر، یو عز  حیمس
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 و  دعوت  اساس بر  آنان  یا گمراھیآ »شدند؟  ا خود گمراهید یردک  را گمراه  بندگانم
شما را   هک  گاه اند ـ آن شده  گمراه  حق  خود از راه  آنان  هکا ی،  است  شما بوده  یفراخوان

 . آنھاست  پرستشگران  و سرزنش  وبک، سر سؤال  نیا  دهیردند. فاک  پرستش

ْ ُسبۡ ﴿ ٓ  يَ�بَِ�  َ�نَ  َما َ�َٰنَك قَالُوا ن َ�َا
َ
ۡوِ�َآءَ  مِنۡ  ُدونَِك  مِن �َّتَِّخذَ  أ

َ
تَّعۡ  َوَ�ِٰ�ن أ  َتُهمۡ مَّ

ٰ  َوَءابَآَءُهمۡ  ْ  َح�َّ  .]۱۸[الفرقان:  ﴾١٨بُوٗر� َمۢ�َوَ�نُواْ قَوۡ  رَ ّ�ِكۡ ٱ �َُسوا
  هک  آنچه از  است  معبودان  انگر تعجبیر بیتعب  نیا » مینک یاد می  یکپا  ند: تو را بهیگو یم«

، أ خداوند  یگرام  امبرانیا پی  ، فرشتگان معبودان  را آنیز  است  شده  داده  نسبت  آنان  به
ما را «  تصور است  قابل  یزیچ  نیچن  آناناز   چگونه  و شعورند پس  عقل یب  یجمادات  ا ھمی

و ما را ھرگز نسزد   ستین  ما درست  ی: برایعنی » میریخود برگ  یبرا  ییایجز تو اول  هکنسزد 
  یسو را به  بندگانت  چگونه  پس  میینما  پرستش را و آنھا  برگرفته  ییایو اول  جز تو دوستان  هک
ما   هک نینند، با اک  کتو را تر  و عبادت  قرار داده  پرستش راموردما   هک  میخوان یم امر فرا  نیا

، اوالد،  اموال  به » یمند ساخت را بھره  و پدرانشان  تو آنان  یول«  میپرست ینم ر تو رایخود، غ
 »ردندک  ر تو را فراموشکذ  هکتا آنجا «ھا  نعمت از  یو برخوردار  از عذاب  عمر، سالمت  طول

  کرا تر  تابتک و تدبر در  ردهک  را فراموش  ، پندت شده  غافل  ادتیاز   هک: تا بدانجا یعنی
  یو گروھ«برتافتند   یرو  آورت شگفت  نشیو آفر  صنع  بیدر عجا  شهیو اند  ردند و از نگرشک

 نابود شدند. اد تو،ی  ی: با فراموشیعنی» گشتند  شده نابود

بُوُ�م َ�َقدۡ ﴿ ٗفا �َۡسَتِطيُعونَ  َ�َما َ�ُقولُونَ  بَِما َكذَّ �ۚ  َوَ�  َ�ۡ  نُِذقۡهُ  ّمِنُ�مۡ  َ�ۡظلِم َوَمن نَۡ�ٗ
 .]۱۹[الفرقان:  ﴾١٩َكبِٗ�� َعَذاٗبا

د، ییگو یم  ما را در آنچهش  انتانیا خداقطع«م: ییگو یم  انکمشر  به  سپس
از   معبودان  جستن  یزاریب  در ھنگام  سبحان  ی: خدایعنی »ردندک  بیذکت

شما را در   سخن  معبودان  کنید: ایگو یم  انکمشر  به  ، خطاب باطلشان  پرستشگران
را از خود   د عذابیتوان یم  نه  جهیدر نت«ردند ک  بیذکاند، ت بوده  انتانیخدا  آنان  هک نیا

  هکد یابی یرا م  یسک  : نهیعنی »دیینما  یاریخود را   و نه« ! کمشر  گروه  یا »دینک  دفع
 برھاند.  یالھ  از عذاب  داده  یاریشما را 

  ستم  هکاز شما ھرکس  و«د: یفرما یم  قرار داده  را مورد خطاب  لفانکم  تمام  سپس
ر یدر غ زیچ  کی  از گذاشتن  عبارت  را ظلمیباشد ز  دهیورز  ک: شریعنی »باشد  ردهک

 . دوزخ در  داشتنش  نگه  با جاودان » میچشان یاو م  به  بزرگ  یعذاب«  است  آن  گاهیجا
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﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َ�ۡبلََك  أ ٓ  ُمۡرَسلِ�َ ل ُ�لُونَ  إِ�َُّهمۡ  إِ�َّ

ۡ
َعامَ ٱ َ�َأ  ٱ ِ�  ُشونَ َوَ�مۡ  لطَّ

َ
 َواِق� سۡ ۡ�

وَنۗ  فِۡتَنةً  ِ�َۡعٖض  َ�ۡعَضُ�مۡ  َناوََجَعلۡ  تَۡصِ�ُ
َ
 .]۲۰[الفرقان:  ﴾٢٠بَِصٗ�� َر�َُّك  َوَ�نَ  �

غذا « افراد بشر  مانند ھمه  آنھا ھم » هک نیجز ا  میرا نفرستاد  یامبرانیاز تو پ  شیو پ«

  به  ییپاسخگو ز بشرند و ازین ص  امبرانیرا پیز »رفتند یم  خوردند و در بازارھا راه یم
  یھست  ز ھمچنانیتو ن !ص محمد  یا  باشند پس یاز نمین یب  شانیبشر  یازھاین

  از جانب  یا فرستاده ه ک  ستین  از آن  در بازارھا، مانع  رفتن  و راه  غذا خوردن  نیبنابرا
خورد و  یغذا م  هک  است  شده  امبر را چهیپ  نیند: ایگو یچرا م  پس  ینباش أ خداوند

  نیا  پس » میقرارداد  یگر آزمونید  یبرخ  یاز شما را برا  یو برخ«رود؟  یم  در بازارھا راه
  نی، ا است  یرویپ  به  لفکم  یگرید  و آن و انذار  یدھ  میب  به  لفکم  است  یامبریپ  یکی
  نیو بردبار، ا  میگر حلید  و آن  سر است کسب  یکی  نی، ا گر جاھلید  و آن  است  عالم  یکی
  باب  نی. از ا مییآزما یگر مید کی  لهیوس  را به  ر... ما ھمهیفق  یکی  و آن  توانگر است  یکی

  انسان  لهیوس  به  فیشر  شخص  مار و آزمودنیب  لهیوس  به  سالم  شخص  آزمودن  است
  نیا  یا آزار رسانی،  یگریبرابر د در  شیخو  فیلکت  به  کیھر   پرداختن  زانیم تا  هیفروما

لفند کم  یالھ  مکح  داشتن برپا  به  ھمه  شود پس  شناخته  تینی، در ع یگرید  یبرا  یکی
 . است  فیلکت  قیرف  یداریصبر و پا و

  شخص از  ، قبل اشراف ریاز غ  یا فروافتاده  شخص  چون  هکبود   چنان  تیدر جاھل
گفت: بعد از  یم و  تافت یبرم  یرو  از اسالم  یاشراف  شخص  شد، آن یم  مسلمان  یاشراف

  و سابقه  فضل  من بر  ، او در اسالم نمک  نیاگر چنرا یز  شوم ینم  مسلمان  گر منید  یو
 ماندند. یپابرجا م  شیفر خوکدر   علت  نیھم  دارد. به

  نیو ا  سخت  حال  نیا  ، با مشاھده حق  در راه »د؟یورز یم  ییبایکا شیآ«
  یداریو پا  ییبایکد شی: بایعنی،  امر است  یمعن  به  هک  است  یاستفھام  نی؟ ا بزرگ  یابتال

نَتُهونَ ﴿ متعال:  یخدا  فرموده  نیر اید. نظیورز نُتم مُّ
َ
ا شما (از یآ« .]۹۱[المائدة:  ﴾َ�َهۡل أ

  یبرا  است  علت  جمله  نیا اید. یبردار  : دستیعنی »د؟یبردار ھست  وقمار) دست  شراب

  یمعن  صورت  نیدر ا  هک،  ]۲۰[الفرقان:  ﴾وََجَعۡلَنا َ�ۡعَضُ�ۡم ِ�َۡعٖض فِۡتَنةً ﴿ قبل:  جمله
  هک  میتا بدان  میا ساخته  یآزمون  هیگر ماید  یبعض  یاز شما را برا  یشود: بعض یم  نیچن

  به » ناستیب  و پروردگار تو ھمواره«د؟ یورز یم  ییبایکو ش  یداریاز شما پا  کی  دامک
 ورزد. ینم  ییبایکش  هک  سک  آن  ورزد و به یم  ییبایکش  هک  یسک آن
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ِينَ ٱ ۞َوقَاَل ﴿ نزَِل  لَۡوَ�ٓ  لَِقآَءنَا ُجونَ َ� يَرۡ  �َّ
ُ
ۡ ٱ َعلَۡيَنا أ وۡ  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل

َ
ۗ  نََرىٰ  أ  لََقدِ  َر�ََّنا

ْ سۡ ٱ وا نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  َتۡكَ�ُ
َ
� وََ�َتوۡ  أ  .]۲۱[الفرقان:  ﴾٢١َكبِٗ�� ُ�ُتّوٗ

  آنچه  افتیدر  : بهیعنی »ما  یلقا  به  هک  یسانکو «است:   نیا  انکمشر  شبھه  نیچھارم
  رشانکذ  هکاند  یافرانک  آنان »د ندارندیام«  میا داده  وعده  از پاداش  برابر طاعت در  هک

 ص محمد  هک ما خبر دھند  تا به »نشدند  بر ما فروفرستاده  گفتند: چرا فرشتگان«  گذشت
بر ما   رسالت به أ خدا  از بارگاه  ا چرا فرشتگانی؟  راستگوست  رسالتش  یدر ادعا
  هکما خبر دھد   تا به  نیالع یرأ  به » مینیب یرا نم  ا چرا پروردگارمانی«اند؟  نشده  فرستاده

بار کخود گرفتار است  ا در بارهقطع«است:   نیا  آنان  ؟ پاسخ است  یو  محمد فرستاده
  جسارت  حیوق بس   سخن  نیا  طرح  به  : آنانیعنی »ردندک  یشکسر  شدند و سخت

بر و کو ت  هدیرس  یشکبار و گردنکاست  درجه  تینھا  به  هک  سبب  نیا  ردند، مگر بهکن
از   مرحله  کی در  را آنانیاند ز انباشته  ھایشان دلرا در   در برابر حق  یعنادورز

و خواستار   ردهکن تفاکا  رسالت  بشر به  فرستادن  به  شان عنادورزانه  یھا درخواست
  انتخاب  فراتر گذاشته را پا  حد ھم  نیشدند و باز از ا  شیخو  یسو به  فرشتگان  لارسا

در   یو  دنیو د  سبحان  یبا خدا  یارویرو  یوگو گفت  دند و آنیشک  شیرا پ  یگرید
انگر ینما  درخواستشان  نیباشد. ا  یاو ترجمان  انیو م  آنان  انیم  هک آن ی، ب استیدن

قرار ندارد تا با   جھان  نیا  نیقوان  در محدوده  سبحان  یرا خدایز  است  جھلشان  یمنتھا
  و خود ماده  است  ماده  نندهیآفر  سبحان  یشود. خدا  افتهیو در  کدر  یبشر  حواس

  عقل  امر در منطق  نیا  دارند و چون  یارآمدک  یماد  فقط در محدوده  و حواس  ستین
  جنبه  را به  پاسخ  هکنداد بل  یپاسخ  آن  به اصال  یتعال یبار  نیا بنابر  است  یھیامر بد  کی

 است:  فرشتگان  آمدن فرود  درخواست  آن و  ز ساختکمتمر  آنان  گر درخواستید

ۡ ٱ يََرۡونَ  مَ يَوۡ ﴿ ُۡجوٗر� ِحۡجٗر� َوَ�ُقولُونَ  ّلِۡلُمۡجرِمِ�َ  يَۡوَم�ِذٖ  ىٰ َ� �ُۡ�َ  َمَ�ٰٓ�َِكةَ ل َّ�٢٢﴾ 
 .]۲۲[الفرقان: 

  نیا  ید ولیرا خواھند د  فرشتگان  یزود به  : آنانیعنی »نندیرا بب  فرشتگان  هک  یروز«
ھمانا   هک  یگرید  بر وجه  هکبل  شانیشنھادیپ  و صورت  مطلوب  بر وجه  نه  است  یدنید

  یبرا روز  آن«  حشر است  ا در ھنگامی  مرگ  در ھنگام  بر آنان  فرشتگان  شدن  انینما
  فرشتگان  آنان  هکدارد  یم  اعالم  سبحان  یخدا  گونه نیبد » ستین  یبشارت  چیھ  مجرمان

را از   آنان أ خداوند  هکنند یب یم  یدر وقت  یعنی  امتیا روز قی  مرگ  را فقط در ھنگامه
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فار ک  به  فرشتگان »ندیگو یوم«  است  دهیگردان  محروم  وقت  در آن  و مژده  بشارت  افتنی
  یقطع  بر شما حرام  یرستگار امروز  یعنیحجرا محجورا:  »دیندار  جز حرمان  یبینص«

  ا ھجومی،  با دشمن  شدن روبرو  را در ھنگام  فار آنک  هک  است  یا جمله  نی. ا است
  ندید  با درخواست  است: آنان  نیا  یمعن  حاصل  بردند. پس یار مک به  سخت  یبتیمص

  فرشته  دنیرا دینند زک یم  طلب  شتاب به  شیخو  یرا برا  عذاب  در واقع  فرشتگان
 دانستند. یم  اشک ی. ا ستیمقدور ن  شان برای  رحمت

ٓ َوقَِدمۡ ﴿ ْ  َما إَِ�ٰ  َنا نثُوًرا َهَبآءٗ  فََجَعۡلَ�ٰهُ  َ�َملٖ  ِمنۡ  َعِملُوا  .]۲۳[الفرقان:  ﴾٢٣مَّ
  بوده  یار خوبک  پندارشان  ظاھر و به و به »اند ردهک  هک  یارک  ھر گونه  و به«
 را  یاعمال  انکمشر » میگردان یم  رفته باد بر  یغبار  را چون  آن  ، سپس میپرداز یم«  است
،  رحم  بود، مانند صله  کین  عمل  و صورت  لکدر ش  هکدادند  یم  انجام

فر و ک  سبب به  سبحان  یمگر خدا،  آن  و امثال  نانیکمس  ، اطعام مظلومان  یدادرس
» ھباء منثور»  منزله  به  هکتا بدانجا   دهیثمر گردان یرا ھدر و ب  اعمالشان  آن ، شانکشر

 غبار  ا ذراتی،  ستر بربادرفتهکا خای،  رفته : غبار بربادیعنی. ھباء منثور:  است  شده
 . آب  یا روید یخورش  موجود در شعاع

 فاقد شرط  اعمال  آن  هک  است  نیا  شان اعمال  ھدر دادن  لیدل«د: یگو یر میثک  ابن
از   یرویبا پ  ھمراه  اخالص  ، داشتن اعمال  را شرط قبولیباشد ز یم  قبول  یبرا  یشرع
  یتھ  اخالص ا ازیست: ین  خارج  دو حالت  نیفار از اک  کین  اعمال  هک یدر حال  است  شرع
 . دور است  به  شرع  یرویا از پیو   است

ۡص ﴿
َ
� َخۡ�ٞ  َم�ِذٍ يَوۡ  نَّةِ �َۡ ٱ َ�ُٰب أ ۡسَتَقّرٗ ۡحَسنُ  مُّ

َ
 .]۲۴[الفرقان:  ﴾٢٤َمقِيٗ�  َوأ

  یبھتر  و منزلگاه  : قرارگاهیعنی » شیمستقر خو  یروز بھترند از رو  در آن  انیبھشت«
مروز ین  استراحت  یعنی،  لولهیل: قیمق » لیوترند از نظر مقکیو ن«  است  بھشت  هکدارند، 

نباشد. مراد   ھمراه  استراحت  نیبا ا  یشود، ھر چند خواب یم  گرما سخت  هک  آنگاه  است
  یول  ستین  یخواب  در بھشت . ھرچند است  در بھشت  گاھشان ، استراحت لیاز مق

 . است  شده  هیتشب  خوابگاه  به  یبھشت  با حوران  گاھشان استراحت

ٓ ٱ قُ �ََشقَّ  مَ َوَ�وۡ ﴿ َما ِ  ءُ لسَّ ۡ ٱَونُّزَِل  َغَ�ٰمِ لۡ ٱب  .]۲۵[الفرقان:  ﴾٢٥تَ�ِ�ً�  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل
 را  امتیاز مناظر ق  دھد تا دو منظره یرا دستور م  امبرشیپ  متعال  یخدا  سپس

 »افدکبش از ابر  آسمان  هک  یو روز«است:   نیا  اول  شد، منظرهکر یتصو  به  شان برای
شود.  یم  افتهکش  از ھم  است  یدیابر سپ  بر آن  هک یدر حال  آسمان  امتی: روز قیعنی
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  افتهکش  یدر حال ، از آن  فرشتگان  آمدن فرود  یبرا  است: آسمان  نیمراد ا  یقول به
از   است  ابر عبارت  آن« د:یگو یر میثک  د. ابنیآ یم  رونیب  د از آنیسپ  یابر  هکشود  یم

د، یبا  هک چنان  و فرشتگان« ».ندک یم  رهیھا را خ چشم  هک  یمینور عظ  یھا روشن  هیسا
  را در احاطه  قیدر محشر خال و  یاپیگر، پید  بعد از گروه  یگروھ »شوند یم  فرود آورده

 رند.یگ یم  شیخو

ۡ ٱ﴿  .]۲۶[الفرقان:  ﴾٢٦�َعِس�ٗ  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ َ�َ  يَۡوًما َوَ�نَ  لِلرَّ�ۚ  قُّ �َۡ ٱ َم�ِذٍ يَوۡ  ُمۡلُك ل
 روز، ھر  را در آنیز » است  رحمان  یخدا  از آن  نیراست  ییروز، فرمانروا  آن«

 أ خداوند جز  یسانکا یشود اما در دن ینابود م  یو  ییجز فروانروا  یگرید  ییفرمانروا
  است  یروز  نیو ا«  ستین  یقیحق  شانیھا ییدارند، ھرچند فرمانروا  ییھا ییا فرمانرواظاھر

  ر عذابی، درگ حساب افتن ی  بعد از انجام  هک  یرو  از آن » دشوار است  یبس  افرانکبر   هک
  یھا ھا و مژده رامتک  شانیا  یبرا  را در آنیز  است  آسان  ؤمنانروز بر م  شوند . اما آن یم

گفتند:  ص خدا  رسول  به  هک  است  آمده  فیشر  ثیرسد. در حد یم  بخش و مسرت  میعظ
  ؟ رسول است  یطوالن  یباشد چقدر روز  ھزار سال پنجاه مقدار آن   هک  یروز !للها ا رسولی

  بر مؤمن  روز چنان  ، آن اوست  در دست  جانم  هک  یتذا  سوگند به«فرمودند:  ص خدا
  خواند ھم یا میدر دن  هک  نماز فرض  کی  از وقت  یحت  هکشود  یم  دهیگردان  کسب
 ». تر است کسب

الِمُ ٱ َ�َعضُّ  مَ َو�َوۡ ﴿ ٰ  لظَّ َذۡ ٱ َ�ٰلَۡيتَِ�  َ�ُقوُل  يََديۡهِ  َ�َ  ﴾٢٧َسبِيٗ�  لرَُّسولِ ٱَمَع  ُت �َّ
 .]۲۷[الفرقان: 

  هک«را  » یروز«  آنان  به  نک  یادآوری »و«است:   نیا  امتیروز ق  یھا از منظره  دوم  منظره
  من  اشک  ید: ایگو یم«  یمانیو پش  و حسرت  خشم  یاز رو »گزد یخود را م  یھا دست  ظالم

  اشک  ی: ایعنی.  است  نجات و  حق  راه  هک » گرفتم یم  شیدر پ  یخدا راھ  رسول  ھمراه  ھم
 . افتمی یم  ییو رسواگر رھا  نیننگ  فرجام  نیتا از ا  رفتم یم  حق  راه  به ص امبریبا پ  ھم  من

ِذۡ  لَمۡ  َ�ۡتَِ�  َوۡ�لََ�ٰ َ�ٰ ﴿ َّ�
َ
 .]۲۸[الفرقان:  ﴾٢٨َخلِيٗ�  فَُ�نًا �

  ا بهیمرا در دن  هک !» بودم  نگرفته  را دوست  یفالن  اشک  یا ! بر من  یوا«
 باد!  بر سرم  کھال  کخا  یشاند، اک  یگمراھ

َضلَِّ�  لََّقدۡ ﴿
َ
يۡ ٱ َوَ�نَ  َجآَءِ��  إِذۡ  دَ َ�عۡ  رِ ّ�ِكۡ ٱ َعنِ  أ  ﴾٢٩َخُذوٗ�  �َ�ٰنِ لِۡ�ِ  َ�ٰنُ لشَّ

 .]۲۹[الفرقان: 
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  رسول محضر  به  خلف بن ید: ابیگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس ابن
  نیبر ا ط او رایمع یاب  بن داد اما عقبه یفرام  گوش  شانیا  سخنان  آمد و به یم ص خدا

آمد   من  یسو به  هک از آن  ر ـ پسکاو مرا از ذ  یراست به«شد:   نازل  رد پسک یم  ار سرزنشک
  راه  به  وستنیاز پ ، مرا گرفتم  او را دوست  هک  یسک  : ھمانیعنی »شاندک  یگمراھ  ـ به
  قدرت  آورم  مانیا  آن  به  هک نیآمد و بر ا  میسو به  قرآن  هک رد، بعد از آنک  گمراه  قرآن

تنھا   و ذلت  یخوار و او را در » ستا  انسان  خوارسازنده  ھمواره  طانیو ش«  افتمی
د بعد از ینام  طانیش را  ظالم  آن  دوست أ خداوند  هک  مینک یم  گذارد. مالحظه یم

  هک  را اوستیز  است  نیلع  سی، ابل طانیا مراد از شیرد. ک  یگر معرف او را گمراه  هک آن
 . است وا داشته  سازان گمراه  گرفتن  دوست  را به  انسان

  است  ظالم  آن  سخن  انی...) پا ھمواره  طانیر: (و شیاخ  جمله  نیا ایآ  هک  باره  نیدر ا
بر   ؟ مفسران است أ خداوند خود  المکا یند، ک یم  تیاکح  یو  از زبان أل  یخدا  هک

 اند. دو قول
  است  آمده ص خدا  از رسول  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  بد ھمچون  نیو ھمنش  خوب  نیھمنش  صفت  هک  ستین  نیجز ا«فرمودند:   هک
 تو  به  کا از مشی  کمش  ؛ حامل است  یآھنگر  ورهکدر   و دمنده  کمش  حامل  صفت

ا ی،  ورهک در  اما دمنده  یابی یم  خوش  ییبو  ا از آنیو   یخر یرا از او م  ا آنیدھد،  یم
در   نیھمچن ».دھد یرا آزار م  مشامت  د آنیپل  یبو  هک نیاا یسوزاند،  یرا م  لباست

 ص خدا  رسول از أ  اصحاب  هک  است  آمده س  عباس ابن  تیروا  به  فیشر  ثیحد
  اهللا  ذكر�م  من« فرمودند: ص خدا  رسول» اند؟ ما بھتر  نانیھمنش  نیدامک«دند: یپرس

اد ی شما را به  دنشید  که  یکس« .»عمله  ةخرباآل  وذكر�م  منطقه  علم�م  وزاد يف  رؤ�ته

 .»اندازد  اد آخرتی شما را به  عملش د ویفزایشما ب  و دانش  بر علم  انشیو ب  خدا اندازد، منطق

ْ ٱ قَۡوِ�  إِنَّ  َرّبِ َ�ٰ  لرَُّسوُل ٱَوقَاَل ﴿ َُذوا  .]۳۰[الفرقان:  ﴾٣٠ُجوٗر�َمهۡ  ُقۡرَءانَ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  �َّ
 » من قوم  پروردگارا!«ا یدر دن  پروردگارش  یسو به  نانکواکش » خدا گفت  و رسول«

  آوردند و نه  انمیا  آن  به  ردند، نهکو رھا  »را وا نھادند  قرآن  نیا«  ا اعرابی،  شیقر
و   انیباد ھذ را به  قرآن  است: آنان  نیا  یمعن  یقول رفتند. بهیرا پذ  آن  از وجوه  یوجھ  به

  امت  هک  یھر زمان و در  نونکا ھم ص امبریپ  یواکش  نیا  هک  د دانستیناسزا گرفتند. با
  و وانھادن  دادن قرار مھجور« د:یگو یم  میق . ابن نند، بلند استکرا رھا   قرآن  شانیا
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.  است  آن  به  اوردنین  مانیو ا  ننھادن  انواع: گوش  نیاز ا  یکیاست:   بر چند نوع  قرآن
  کآورد. سوم: تر  مانیا  آن  را بخواند و به آن  هکچند  ـ ھر  است  آن  به  عمل  کدوم: تر

. پنجم:  است  آن  یمعان  تدبر و فھم  ک. چھارم: تر است  از آن  دنیطلب  یو داور  تیمکحا
از   یبعض  هکدلھا. ھرچند   یھایماریدر ب  است  از آن  جستن  درمان و  خواستن شفا  کتر
 ».تر اندکگر سبید  یعضب از  انواع  نیا

  من« فرمودند:  هک  است  آمده ص خدا  از رسول س  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  يقول  ا بهمتعلق  مةالقيا  جاء يوم  ينظر فيه  ولم  يتعاهده  لم  مصحفه  وعلق  القرآن  تعلم
را   قرآن  ھر کس« .»و بینه  بی�  مهجورا فاقض  هذا اختذ�  عبدك  : إن العامل�  يارب

  در آن  کند ونه  یبندیو پا  مواظبت  بر آن  نه  گذاشته  یا طاقچه  را به  مصحفش  رد سپسیفراگ
پروردگار   ید: ایگو یم و  است  ختهیدرآو  بدان  قرآن  د کهیآ یم  یدرحال  امتیروز ق بنگرد،

 .» کن  قضاوتو او   من  انیم  تو مرا وانھاد پس  بنده  نیھمانا ا ! انیعالم
 د:یفرما یو م  پرداخته ص  امبرشیپ  ییدلجو  به  متعال  یخدا  سپس

� نَِ�ٍّ  لُِ�ِّ  َجَعۡلَنا لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ ۡ ٱ ّمِنَ  َعُدّوٗ ۗ ل  ﴾٣١َونَِصٗ�� َهادِٗيا بَِرّ�َِك  َوَ�َ�ٰ  ُمۡجرِمَِ�
 .]۳۱[الفرقان: 

ھر   یبرا« محمد!  یا  میقرار داد  یدشمنان  قومت  انکاز مشر  تیبرا  هک » گونه  نیو ا«
مشو   قرار و افسرده یبرخوردھا ب  گونه نیتو از ا  پس » میقرار داد  از مجرمان  یدشمن  یامبریپ
  هک چنان  با باشیکش  پس است   بوده  یز جاریاز تو ن  قبل  یایبر انب  و سنت  وهیش  نیرا ایز

را   لذا او بندگانش » است  یافک اوریتگر و یھدا  عنوان به  و پروردگارت«با بودند یکش  آنان
دھد.  یم  و نصرت  یاری  بر دشمنان را  ند و آنانک یم  تیا ھدایو دن  نید  مصالح  یسو به
 . خاطر باش آسوده  رد پسکخواھد   عمل  گونه  نیز ایبا تو ن  : پروردگارتیعنی

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿ ۚ  لَةٗ ُ�ۡ  ُقۡرَءانُ لۡ ٱ َعلَۡيهِ  نُّزَِل  َ� َ�َفُرواْ لَوۡ  �َّ  فَُؤاَدَكۖ  بِهِۦ ِ�ُثَّبَِت  َكَ�ٰلَِك  َ�ِٰحَدٗة
 .]۳۲[الفرقان:  ﴾٣٢تَۡر�ِيٗ�  َوَرتَّۡلَ�ٰهُ 

  جا بر او نازلکی  گفتند، چرا قرآن  افرانکو «است:   نیا  نبوت  رانکمن  شبھه  نیپنجم

  برحسب  جیتدر  و به  بخش را بخش  ما قرآن » گونه  نیا«؟  وقت  کیدر  » است  نشده
: تا با یعنی » میگردان استوار  آن  لهیوس  را به  تا قلبت«  میردک  دادھا نازلیو رو  حوادث

  را نازلیز  میواستوار گردان  یرا قو  ، قلبت وصف  نیو بر ا  تیفیک  نیبر ا  قرآن  ردنک  نازل
  یدادھایاز رو  یدادیھر رو در  قلبت  هک  است  آن  هتر بکینزد  تیفیک  نیا  به  آن  ردنک
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  یاز سو  هک  یرنگارنگ  یھا رنگین و  گون گونه  یھا و شگردھا ز و در توطئهیانگ مخاطره
د و یترد  گونه چیگردد و در خود ھ و استوار  ی، قو یھست  یارویبا آنھا رو  دشمنان

  نیا  نیرد. ھمچنیگ یم  آرام  محبوب  یھا نامه  یاپیپ  دنیبا رس  محب  را قلبیز  یابین  یانفعال
  یریرا فراگ  آن  یو معان  ینکرا حفظ   قرآن  هک  است  آن  تر بهکینزد  قرآن  ردنک  نازل  وهیش
  آنھا داده  پاسخ  یوح  با زبان  در دم  هک نینند، مگر اک ینم  سؤال را  یزیچ  چیاز تو ھ  را آنانیز
  یگر و بخشید  تیاز آ  پس  یتی، آ یآرام  : بهیعنی » میا بر تو خوانده  لیترت  بهرا   و آن«شود  یم

 . یمکو مح  یاستوار  مالکو   یو روشن  ییوایش  گر، بهید  یبخش  دنبال به
و  ص خدا  رسول رایبود ز  نیز ھمین  قرآن  یجیتدر  ردنک  نازل  یھا متکاز ح  یکی

بر   بارهکی  به  اگر قرآن  شناختند پس یرا نم  و خواندن  نوشتنبودند و   یدو ام ھر  امتشان
  مشاھده  هک نیا  عالوه دشوار بود، به  شانیبر ا  آن  داشت ا حفظ و نگهشد، قطع یم  نازل  شانیا

  آن  عزم  هکبود   یخود از امور ،ص  رمکا  رسول  یاز سو ÷  لیجبرئ  گاه به  گاه
وا   رسالت  غیدر تبل  ییبایکو ش صبر  را به  شانیو ا  دهیرا استوارتر گردان ص  حضرت

 . داشت یم
 را اگریبود ز  لفانکاز م  یو دشوار  حرج  ، دفع قرآن  یجیتدر  نزول  متکح  نیدوم

  نیشدند و ا یم  لفکم  یاریبس  امکاح  شد، آنھا دفعتا به یم  نازل  بارهکی  ا بهتمامم  قرآن
 بود.  نیو سنگ  سخت  شان برایامر 

 و  عادات  هکبود چرا  یگذار در قانون  ، تدرج قرآن  یجیتدر  نزول  متکح  نیسوم
  به ازی، ن آنھا از نھاد جامعه  ندنکبر  هکدار بود  شهیو ر  یموروث  چنان  یجاھل  یروشھا
 . داشت  یافک  زمان
 

﴿ 
ۡ
حۡ  قِّ �َۡ بِٱ ِجۡئَ�َٰك  إِ�َّ  بَِمَثلٍ  تُونََك َوَ� يَ�

َ
 .]۳۳[الفرقان:  ﴾٣٣َ�ۡفِسً�ا َسنَ َوأ

 ر،یتفس  یوتر از روکیو ن  برحق  یما جواب  هک آورند، مگر آن ینم  یمثل  چینزد تو ھ و به«

  ییگو ه ک  باطل  یاز سؤالھا  یسؤال  چیھ  انکمشر !ص محمد  ی: ایعنی » میآور یم  تیبرا
  در مقابل ما  هک آورند، مگر آن ینم  یا و شبھه  حجت  چیو ھ  است  یخود مثل  در بطالن

  هک  میآور یم را  یو استوار  نی، راست حق  پاسخ  تی، برا آنان  اساس یب  و شبھه  باطل  مثل
رساتر   یانینظر ب ما از  پاسخ  نیند و اک یو نابود م  را دفع  و آن  دهیاثر گردان یرا ب  مثلشان

اند، از  آورده  تیبرا  هکرا   یلکو مش  شبھه  هک  یا گونه ، به وتر استکین  یو از نظر معن
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  ، پاسخ قرآن  یجیتدر  نزول  شبھه  در دفع  هک ند چنانک یم  را دفع  افد و آنکش یم  درون
 ردند.ک  افتیخود را در  مکو مح  یمنطق

ِينَ ٱ﴿ ونَ ُ�ۡ  �َّ ُ�َ  ٰ ِ  َجَهنَّمَ  إَِ�ٰ  وُُجوهِِهمۡ  َ�َ ْوَ�ٰٓ�
ُ
َ�ٗ�ا َك َ�ّٞ أ َضلُّ  مَّ

َ
 ﴾٣٤َسبِيٗ�  َوأ

 .]۳۴[الفرقان: 
  نیتر گم و  یجا  نیبدتر  نانیشوند، ا یحشر م  جھنم  یسو به  درافتاده  یرو  به  هک  یسانک«

  گاهیجا  آنان  هک  است  نیدارد ا یوام  شبھات  نیا  طرح  را به  انکمشر  : آنچهیعنی »را دارند  راه
پندارند در  یم  یگمراھ او را  صواب  و راه  پنداشتهر یرا حق ص  امبر اسالمیپ  و منزلت

و   و راه  و منزلت  گاهیخود در جا  آنان  هکابند ی یبنگرند در م  انصاف  دهید  اگر به  هک یحال
  آنان  یبرا  سخت  یوھشکن  نیو ا ند!ھرا  ردهک  ر و گمیحق  یخود، بس  و بازگشتگاه  روش
شوند:  یحشر م  گروه  در سه  امتیدر روز ق مردم «است:   آمده  فیشر  ثی. در حد است
  به  چگونه !للها رسول ایشد:   . سؤال افتاده  یرو  به  یروھو گ  سواره  ی، گروھ ادهیپ  یگروھ

گرداند،  یم  روان  شانیرا بر پاھا  آنان  هک  یذات  شوند؟ فرمودند: ھمان یمحشور م  افتاده  یرو
 ».گرداند...  روان  شانیھا را بر چھره  آنان  هک  ز تواناستیامر ن  نیبر ا

ۥٓ  َناوََجَعلۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ ُموَ�  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿ َخاهُ َ�ٰ  َمَعُه
َ
 .]۳۵[الفرقان:  ﴾٣٥َوزِ�ٗر� ُرونَ أ

تو   به  هک چنان  میردکرا عطا   او تورات  : بهیعنی » میداد  تابک  یموس  ما به  نیقی  و به«
  تابک  نیاول  تابتکو   یستین  ینودرآمد  دهیپد  تو در امر رسالت  پس  میردکرا عطا   قرآن
ار، کار، ھمیدست ر:یوز » میدیگردان  رشیاو وز  را ھمراه  ھارون  و برادرش«  ستین  یآسمان

 ÷  یموسار یدست !ص محمد  یا  ز بود. پسیامبر نیپ  ھارون  هک ، با آن اور و مشاور استی
 طلبند. یرام  نیاز تو ا  انکمشر  هک نبود چنان  از فرشتگان  یریوز

ٓ ذۡ ٱ َناَ�ُقلۡ ﴿ ِينَ ٱ َقۡومِ لۡ ٱإَِ�  َهَبا بُواْ � �َّ ۡرَ�ُٰهمۡ  َ�ٰتَِناَكذَّ  .]۳۶[الفرقان:  ﴾٣٦تَۡدمِٗ�� فََدمَّ
  هکھرچند  »دیاند، برو انگاشته  ما را دروغ  اتیآ  هک  یقوم  یسو دو به م: ھریگفت  پس«

  یموس  رسالت  به  متعال  یخدا  صدور فرمان  در ھنگام  و قومش  فرعون  یاز سو  بیذکت
 داد اما  یرو  شانیا  بعد از فرستادن  آنان  بیذکت  هکنزد بل سر علیھماالسالم و ھارون

د. یانگارند، برو یم  را دروغما   اتیآ  سرانجام  هک  و قومش  فرعون  یسو است: به  نیمراد ا
را   آنان  گاه آن«.  گذشت ر آنھاکذ  هک  است  یا گانه نه  یھا و نشانه  معجزات  ات: ھمانیآ

رفتند   آنان  یسو بهعلیھماالسالم   و ھارون  یموس  : پسیعنی » مینابود ساخت  یسخت به
،  میساخت  شان کھال  بیذکت  نیا  دنبال به  روبرو شدند. (فدمرناھم): پس  بیذکاما با ت
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  میرساند  تکھال  د، بهیآ یآنھا م رکذ  هکرا   یگرید  اقوام  . ھمچنان بزرگ  یساختن  کھال
 باشند.  ھوش  ز بهینند، نک یم  بیذکت را ص  امبر خاتمیپ  هک  یگروھ  نید ایبا  پس

ا نُوحٖ  مَ َوقَوۡ ﴿ َّمَّ ْ  ل بُوا غۡ  لرُُّسَل ٱ َكذَّ
َ
ۖ  لِلنَّاِس  وََجَعۡلَ�ُٰهمۡ  َرۡقَ�ُٰهمۡ أ ۡ�تَۡدنَا َءايَٗة

َ
ٰلِِم�َ  َوأ  لِل�َّ

ِ�ٗما َعَذابًا
َ
 .]۳۷[الفرقان:  ﴾٣٧أ

 ÷  نوح  قوم » میساخت  ردند، غرقشانک  بیذکرا ت  امبرانیپ  هک  گاه را آن  نوح  و قوم«
  ا تمامند، مسلمک  بیذکرا ت  یامبریپھرکس  ردند وک  بیذکرا ت  یاز و  قبل  امبرانیاو و پ

» ھود« در سوره   هک بود چنان  با طوفان  ردنشانک . غرق است رده ک  بیذکا را تیانب
  یعبرت  مردم  یبرا«را   ا داستانشانیرا،   ردنشانک  : غرقیعنی »ار  و آنان«.  گذشت

 ÷  نوح  قوم  ی: برایعنی » ارانکستم  یو برا«رند یبگ  عبرت  درس  از آن  هک » میدیگردان
  کدردنا  یعذاب« ؛  است  شده  آنان  رھرو راه † امبرانیپ  بیذکدر ت  هک  یسک و ھر

 . است  دوزخ  عذاب  هک » میا ردهک  آماده

ْ  اوََ�دٗ ﴿ ۡصَ�َٰب  َوَ�ُموَدا
َ
ۢ  لرَّّسِ ٱ َوأ  .]۳۸[الفرقان:  ﴾٣٨َكثِٗ�� َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  �َوقُُرونَ

  هک  است  یعرب: چاھ  در سخن  . رس میز نابود ساختین »را  رس  و عاد و ثمود و اصحاب«
  در آن  هکبود  » هیکانطا«در   یچاھ  : رسیقول  باشند. به  اوردهیبرن  را با سنگ  آن  وارهید

گرداگرد   هک یحال در  شدند پس  داده  نسبت  چاه  آن  به  جھت  نیشتند، از اکنجار را   بیحب
  یاریبس  یو امتھا«فرو برد   نیدر زم  شان را با منازل  آنان أ بودند، خداوند  نشسته  چاه  آن

  کھا ھال گروه  نیا  انیرا در م  یگریار دیبس  ی: نسلھایعنی » مینابود ساخت  انشانیرا در م
را   شیخو  امبرانیپ  هک  یھنگام رایز  میدان یرا فقط خود ما م  شمار آنان  هک  میدیگردان

 نبود.  یگریز دیچ  بیذکت آنھا جز  العمل  سک، ع میفرستاد  آنان  سوی به

ۡ�َنا َوُ�ّٗ ﴿  ٱ َ�ُ  َ�َ
َ
�ۡ ۖ نَا َوُ�ّٗ  ۡمَ�َٰل ۡ  .]۳۹[الفرقان:  ﴾٣٩تَۡتبِٗ�� َ��َّ

و   میداد  میرا ب  ، آنان ھا آورده حجت  کیھر   ی: برایعنی » میمثلھا زد  کیھر   یو برا«
  کھال  یسخت  به را  از آنان  کیو ھر«  مینمود  تیاکح  را بر آنان  انگاران  اخبار دروغ

 رند؟!یگ ینم  عبرت  آنان  از سرنوشت  گروه  نیا ایآ  پس  میردکر و زبر یو ز»  میساخت

ْ  َولََقدۡ ﴿ تَۡوا
َ
مۡ  لَِّ�ٓ ٱ َقۡر�َةِ لۡ ٱ َ�َ  �

ُ
وۡ ٱ َمَطرَ  ِطَرۡت أ � لسَّ فَلَمۡ  ءِ

َ
ْ  أ ۚ يََروۡ  يَُ�ونُوا ْ  بَۡل  َ�َها  َ�  َ�نُوا

 .]۴۰[الفرقان:  ﴾٤٠�ُُشوٗر� يَرُۡجونَ 



 تفسیر انوار القرآن  ٨٢٢

آنھا در  »اند گذشته  شده  بارانده  بال بر آن  باران  هک  یبر شھر«  هکم  انکمشر »او قطع«
  با باران  هک  یاند، شھر ردهک لوط گذر  بر شھر قوم،  شام  یسو به  شان یتجارت  یسفرھا  ھنگام
را   ا آنیآ«لوط بود   شھر قوم  نیبزرگتر»  سدوم«شھر   شد و آن  ساخته  کھال  سنگ

  نار شھر سدومکاز   را آنانیز  تجارت  یبرا  شام  یسو سفر به  در ھنگام »دند؟ید ینم
  آنان  هک  است  نیامر ا  قتی: حقیعنی »نداشتند  شدن  ختهید برانگیام  هک  نیا ای«گذشتند  یم

 . است  نیا  آنان  یریپذ عبرت  عدم  سبب  پسنداشتند   یمیجزا ب  یاز حشر و نشر برا
 ص خدا  رسول  بیذکدر ت  انکمشر  به  دادن داستانھا، ھشدار  نیا  انیاز ب  ھدف

 نند.ک حذر  نیشیپ  یامتھا  عذاب  چون  یند و از عذابیباز آ  و رسم  راه  نیتا از ا  است

وۡ ﴿
َ
َ�ٰذَ  ُهُزًوا إِ�َّ  َ�تَِّخُذونََك  إِن كَ �َذا َرأ

َ
ِيٱا أ ُ ٱَ�َعَث  �َّ إِن َ�َد َ�ُِضلُّنَا  ٤١رَُسوً�  �َّ

ن لَۡوَ�ٓ  َءالَِهتَِنا َ�نۡ 
َ
نَا أ ۚ  َصَ�ۡ َضلُّ  َمنۡ  َعَذاَب لۡ ٱ يََرۡونَ  ِح�َ  َ�ۡعلَُمونَ  وََسۡوَف  َعلَۡيَها

َ
 أ

 .]۴۲-۴۱[الفرقان:  ﴾٤٢َسبِيً� 
: یعنی »رندیگ یم  شخندتیر  به  هک  ستین  نینند، جز ایتو را بب  و چون«

تمسخر  استھزا و  ، به یا آورده  آنان  یبرا  هک  یامیدر پ  دنیشیتو و اند  به  آوردن  مانیا  یجا به
  خدا او را به  هک یسک  ھمان  است  نیا ایآ«ند: یگو یم  ر و اھانتیتحق  یو از رو  آورده  یرو

،  یمتعال  ، اخالق تصرفات ، و روش  در راه ص خدا  رسول  هک با آن »؟ است  ختهیبرانگ  رسالت
 بودند.  تیبشر  افهکو  † امبرانیپ  ھمه  یاعال  ، نمونه نشانیریش  انیر رسا و بکف

  رسول  را چونیشد ز  نازل  ابوجھل  درباره  هیآ  نیاست: ا شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب
  ھمان  نیا ای(آ گفت: یم  نانکشخندیگذشتند، ر یم  یاز برابر و  شیخو  ارانیبا  ص خدا

ما را از   هکبود   کینزد  یراست به«؟)  است  ختهیبرانگ  رسالت  خدا او را به  هک  است  یسک
اگر بر آنھا «  مینکرھا  آنھا را  پرستش  هکبود   نمانده  یزیو چ »ندک  گمراه  معبودانمان

 ص و از محمد  میدیورز ینم  یداریآنھا پا  بر پرستش  : چنانچهیعنی » میردک ینم  یستادگیا
و «  میداد ینم  نشان  خود مقاومت از  راه  نیو در ا  ردهکن  یاز آنھا نافرمان  ردنک زیدر پرھ

ھستند   فر خود سزاوار آنک  سبب به  هکرا   یعذاب  ھمان »نندیرا بب  عذاب  هک  یھنگام
 ؟ ا مؤمنانی  ، آنان تیو ھدا  حق  از راه » است تر گمراه  یسک  چه  هک  خواھند دانست  یزود به«

رََءيۡ ﴿
َ
َذَ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  َهُهۥإَِ�ٰ  �َّ نَت  هُ َهَوٮ

َ
فَأ

َ
 .]۴۳[الفرقان:  ﴾٤٣َو�ِيً�  َعلَۡيهِ  تَُ�ونُ  أ
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  هک یسک: یعنی »؟ یا دهی، د است  خود گرفته  یخود را خدا  نفس  یھوا  هک  سک  ا آنیآ«
  دل  یزیچ  چیھ  و به  برده  فرمان أ از خدا  بردن  فرمانخود مانند   نفس  یاز ھوا

 دھد. یقرار م  شیخو  نییو آ  نیرا د  و آن  ردهک  یرویپ  از آن  هک نیبندد مگر ا ینم
را   یدیسف  سنگ  یزمان  شخص  هکبود   نیچن  تیدر جاھل«د: یگو یم س  عباس ابن

و  آورد یم  یرو  آن  پرستش  ، به افتی یم  را بھتر از آن  ر آنیغ  د اما چونیپرست یم
ا تو یآ امبر!یپ  ی: ایعنی »؟ یھست  لیکا تو بر او ویآ«». نھاد یرا وام  اول  سنگ  پرستش
  نه  هک  ی؟ درحال یفر برگردانکو از   آورده  مانیا  راه  تا او را به  یاو ھست  و ضامن  نگھبان
 . و بس  است  امیپ  ابالغفقط بر تو   هکبل  یھست  لفکم  آن  به  و نه  یار را دارک  نیا  تو توان

مۡ ﴿
َ
نَّ  َ�َۡسُب  أ

َ
ۡ�َ�َُهمۡ  أ

َ
وۡ  �َۡسَمُعونَ  أ

َ
 َكٱ إِ�َّ  ُهمۡ  إِنۡ  نَۚ َ�ۡعقِلُو أ

َ
َضلُّ  ُهمۡ  بَۡل  نَۡ�ٰمِ ۡ�

َ
 أ

 .]۴۴[الفرقان:  ﴾٤٤َسبِيً� 
  نیچن »نند؟ک یم  ا تعقلیشنوا دارند   گوش  شترشانیب  هک  یپندار یا مگر می«

 از »ترند گمراه  آنان  هکستند بلین«و خرد   عقل یب » انیجز ھمانند چھارپا  آنان«  ستین
 ند،یگو یم  حیاو تسب  یشناسند، برا یرا م  پروردگارشان  انیرا چھارپایز  انیچھارپا

  آنچه شوند، یم  خود منقاد و رام  صاحب  یبرند، برا یم  راه  شیخو  یچراگاھھا  یسو به
زند در یپرھ یم  کانبار و خطرنایز  یزھاینند و از چک یم  عمل  است  سودشان به  هکرا 
را   آنان  هک  یپروردگار  شوند و نه یدگار خود منقاد میآفر  یبرا  نه  گروه  نیا  هک یحال
  هکترند  گمراه  لیدل  نیا  به  انیاز چھارپا  نانیا  نیشناسند. ھمچن یم  است  داده  یروز

  زند، برخالفیست ینم  ھم  آن  هیعل نند،ک ینم  کرا در  د و نبوتیتوح  امیپ  انیاگر چھارپا
ز یست  به  ، در برابر آن حق  شمردن خرد و  ، تعصب ابرهکعناد، م  یاز رو  هک  گروه  نیا

 . دوار نباشیام  آنان  ھرگز به  زند پسیخ یبرم

لَمۡ ﴿
َ
لَّ ٱ َمدَّ  َكۡيَف  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  تَرَ  � مۡ ٱ َجَعۡلَنا ُ�مَّ  اَساكِنٗ  َ�ََعلَُهۥ َشآءَ  َولَوۡ  لّظِ  هِ َعلَيۡ  َس لشَّ
 .]۴۵[الفرقان:  ﴾٤٥َدِ�ٗ� 

 آغاز  یو  تیو وحدان أ بر وجود خداوند  گانه پنج  لیدال  انیب  هیآ  نیاز ا
و   کآنھا را در  یھر مخلوق  هک  است  یھست  یھا دهیاز پد  یمظاھر  ادله  نیشود، ا یم

: یعنی »؟ است  را گسترده  هیسا  چگونه  پروردگارت  هک  یا دهیا ندیآ«ند: ک یم  مشاھده
  هک،  است  گسترده دیخورش  تا طلوع  صبح  دهیسپ  دنیدم  را از ھنگام  هیسا  چگونه

  یھا هیرد، ساک  طلوع دیخورش  چون  ، سپس د استیخورش  از طلوع  قبل  هیسا  نیا
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: یعنی »را  آن  خواست یم و اگر«شود  یم  گسترده  غرب  سمت  به  شاخص  یایاش
  آن  تکحر  هکاز آنجا  د امایخورش  ساختن نکبا سا »دیگردان یم  نکسا«را   هیسا
  کرا متحر  آن أ خداوند ، است  یارید بسیفوا منشا  واناتیو ح  ، نباتات انسان  یبرا

  یبرا  یاسیمق  عنوان به  از آن  یریگ ، بھره کمتحر  هیسا  نیاد ید. از فوایگردان
  اوقات  شناخت  یبرا  یاسیو مق  را نشانه  فقھا آن  هک چنان  است  زمان  یریگ اندازه

د یخورش  زوال  درھنگام  آن  شروع  هکاند، مانند نماز ظھر  دهیاز نمازھا گردان  یبعض
ـ   آن  یاصل  هیز با سایھرچ  هیسا  شدن برابر  ھنگامدر   آن  وقت  هکو نماز عصر   است

  گاه آن«  ـ است  فهینزد ابوحن ـ در  آن  یاصل  هیسا  شدن در نزد جمھور ـ و دو برابر
رھنما   یا نشانه  هیسا  یبرا د رای: خورشیعنی » میدیگردان  یلیدل  د را بر آنیخورش
با   هیسا  هک  جھت  بدان  است  آن  احوالد، بازتابگر یخورش  احوال  هک  میدیگردان
  یبرا  هیسا ! یند.آرک یدا میپ  یوتاھکا ی  یو گستردگ  شده  مکاد و ید زیخورش

  یھا نیدرسرزم  ژهی، بو است  ییعظما  نعمت  یانکدر ھر م  و عاقالن  جانداران
 . است  جانداران  تن  نندهک  کو خن  بخش راحت  هکر یگرمس

 .]۴۶[الفرقان:  ﴾٤٦�َِسٗ�� َ�ۡبٗضا إَِ�َۡنا َ�ٰهُ ُ�مَّ َ�َبۡض ﴿
  هیسا ند،ک  د طلوعیخورش  هک  گاه : آنیعنی » میریگ یخود بازم  یسو را به  آن  سپس«
  یخدا  هک است  نیشود و چن یم  آن  نید در جو، جانشیخورش  ند و شعاعیچ یبرم  دامن

  کاند کاند و  جیتدر  را به  هی: سایعنی»  کاند  بازگرفتن  به«رد یگ یرا باز م  هیسا  متعال
  یقرآن  معجزات  نیبزرگتر از  یکیانگر ینما  هیآ  نیرد. ایگ ید بازمیخورش  آمدن قدر باال به

از   عبور آن  در ھنگام  سار شعاعکان اگر  دارد، چه  سار نور اشارهکان  موضوع  را بهیز  است
 .١ داشت یم  یشتریار بیامتداد بس  هیجو نبود، سا

ِيٱَوُهَو ﴿ ۡ ٱَجَعَل لَُ�ُم  �َّ  ﴾٤٧��ُُشورٗ  �ََّهارَ ٱ َوَجَعَل  اُسبَا�ٗ  مَ �َّوۡ َوٱ اِ�َاسٗ  َل �َّ
 .]۴۷[الفرقان: 

پوشاند ومانند  یاء را میاش  هک »دیگردان  یشما لباس  یرا برا  شب  هک  یذات  آن  و اوست«
را در ید زییآسا یم  در آن  هک »دیگردان  آرامش  هیمارا   و خواب«د یآ یبر آنھا فرود م  یلباس

فرو   املک  یراحت و  شیآسا  و به  دهیھا بر و مشغله  یار و گرفتارکاز   خواب  ھنگام
و روز را «  است  روح و  جسم  به  دادن  آرامش  یبرا  تکحر  نندهک  د. سبات: قطعیرو یم

                                           
 ».القرآنیه  لظاھرها«  کتاب  کنید به  بیشتر ، نگاه  تفصیل  برای -١
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  به  و خواب  اتیح به  یداریب  هک  مینک یم  مالحظه »شما قرار داد  وجوش جنب  زمان
 . است  مرگ  هیشب  هک  است  شده  هیتشب  یا یغنودگ

در   وجوش و روز و جنب  آن  شیو آسا  ، خواب آن  و آرامش  د، شبی، خورش هیسا  پس
را یز  است  یھست در  دگار توانا و متصرفیآفر  یبر وجود خدا  روشن  یلیدال  ، ھمه آن

و   آرامش  هی، ما شب  وتکوس  یکیو تار  تیار و فعالکو   وجوش روز بستر جنب  یروشن
روند   شروع  یبرا  آن  ساختن  آماده و  و جان  جسم  و استراحت  یشمندیآسا  یبرا  یظرف
  یزیچ  یرا ـ تماما ـ برا  یھر ظرف  متعال  یوخدا  ار استکیو پ  ار و تالشکاز   یدیجد

 . است  ردهک  دارد، آماده  تمناسب  با آن  هک

ِيٓ ٱَوُهَو ﴿ رۡ  �َّ
َ
ٰ ٱ َسَل أ ۢ  حَ لّرَِ� نَزۡ�َ  رَۡ�َتِهۦِۚ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  ��ُۡ�َ

َ
ٓ ٱ مِنَ  اَوأ َما ٓ  ءِ لسَّ  ﴾٤٨َطُهوٗر� ءٗ َما

 .]۴۸[الفرقان: 
 :یعنی »فرستاد  بخش مژده  شیخو  رحمت  شیشاپیبادھا را پ  هک  سک  آن  و اوست«

طھور:  » میطھور فروفرستاد  یآب  و از آسمان«  پروردگار است  رحمت  هک  باران  شیشاپیپ
د مگر یآ یفرود نم  یدیپل ای  ز نجسیچ  چیبر ھ  آسمان  را آبیز  است  نندهک کپا  کپا
 گرداند. یم  کرا پا  آن  هک نیا

 ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  ید خدریابوسع  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  نجس را  ز آنیچ  چیو ھ  است  کننده  پاك  آب« .»ء يش  املاء طهور الينجسه  نإ«فرمودند: 

 .»گرداند ینم

ُحۡ ﴿ ۡيٗتا ةٗ بَۡ�َ  بِهِۦ ـِۧيَ ّ�ِ ا َخلَقۡ  َو�ُۡسقِيَُهۥ مَّ ٓ ِممَّ نَۡ�ٰٗما َنا
َ
نَاِ�َّ  �

َ
 .]۴۹[الفرقان:  ﴾٤٩َكثِٗ�� َو�

  ینیسرزم«  از آسمان  فرودآورده  باران  آب  آن  لهیوس  : بهیعنی » آن  لهیوس  تا به«

  هک  یاھیگ یب  نیھا از زم یھا و رستن سبزه  آوردن رونیبا ب » میگردان  را زنده  پژمرده
  وجوش جنب  به  آمده  رونیب  یتا از بستر پژمردگ  است  بوده  یباران  ھا در انتظار نم مدت

ـ   میا  ردهک  خلق  هک  آنچه به«را   : آبیعنی »را  و آن«اند یبرو  و طراوت  اهیو گ  د و گلیدرآ

و   سرحان«  ، مثل است  انسان : جمعیاناس » میار ـ بنوشانیبس  یو انسانھا  انیاز چھارپا
 . است » نون«از   بدل» ای«  پس» و گرگھا  ن: گرگیسراح

ۡفَ�ٰهُ  َولََقدۡ ﴿ ْ  بَۡيَنُهمۡ  َ�َّ ُروا كَّ َ�ٰٓ  ِ�َذَّ
َ
ۡ�َ�ُ  فَ�

َ
 .]۵۰[الفرقان:  ﴾٥٠�إِ�َّ ُكُفورٗ  �َّاِس ٱ أ

 تا  میردک  انیب  گوناگون  انشانیدر م«و اندرزھا را   اتی: آیعنی »را  آن  یراست و به«

 ردنک  ابرھا و نازل  آوردن دیو پد  هیسا  گستراندن  ر احوالک: ذیعنی »رندیپند پذ
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 در آنھا  تا عاقالن  میردک  انیرر بکم  یآسمانھای  کتاب ریو سا  را در قرآن  باران 
 سر در  مردم  انیرا م  است: باران  نیا  یمعن  یقول رند. بهینند و پند بگک  شهیاند
  ینجا وگاھیدر ا  یـ گاھ  متفاوت  یھا تیفیکو   مختلف  ، در اوقات مختلف  یھا نیزم

 اریبس  از آنھا  نیاز سرزم  یدر بعض  پس  میدھ یم  گر ـ گردشید  ییدر جا
 و  پند گرفته  آن  تا به  میفرست یم  مک  گر از آنید  یھا نیسرزم  یو در بعض  میباران یم

 نند.ک  شهیاند
و   عباس ر از ابنیثک  . ابن میشو یروبرو م  اسالم  بزرگ  از معجزات  یکیز با ینجا نیدر ا

گر در ید  از سال  یسال  چیھ«گفتند:   هیآ  نیر ایدر تفس  هکند ک یم  نقل أ مسعود  ابن
  نیزم  نقاط مختلف خواھد در  هک  گونه  را آن  باران أل  یخدا  یول  ستین  شیب  یبارندگ

  ردهک  را اثبات  یمعن  نیھم معاصر  دانشمندان  هک  ر استکذ  انیشا». آورد یم  گردش  به
اد یو ز  مک  یا و ذره  است  ثابت  وستهیپ  در جھان  باران  ر و نزولیتبخ  اند: نسبت و گفته

  شود پس ینم  مکاد و یند، زک یم  جذب را  آن  نیزم  هک  یا ساالنه  یرا گرمایشود ز ینم
  ند، نهک یدا میپ  تفاوت  نیزم  نقطه  ا آنی  نیا در  هک  است  باران  یجزئ  نسبت  نیفقط ا
ار و کنعمت: ان  فرانک »فتندریرا نپذ  فرانک جز  شتر مردمیب  یول«  آن  یلک  نسبت
در   شیرا بر خو  منان  یخدا  نعمت  به  اعتراف  شتر مردمی: بیعنی.  است  آن  یناسپاس

  را به  آن  هکنگفتند بل  ر و سپاسکش  آن را بر أ خداوند رفتند وینپذ  باران  فروفرستادن
  ا فالنیساقط شد،   هک  یا ستاره  فالن  سبب و گفتند: به  داده  نسبت  ا ستارگانی  بتان

و   خود در مغرب  انکاز م  یا : سقوط ستارهیعنی.  میافتی  باران رد،ک  طلوع  هک  یا ستاره
  فضل  پنداشتند و نگفتند: به  باران  فرود آمدن  را سبب  از مشرق  آن  بیرق  ستاره  طلوع

 . میافتی  باران  یو  رحمت و  منان  یخدا

ِ قَرۡ  ِ�  َ�ََعۡثَنا ِشۡئَنا َولَوۡ ﴿
 .]۵۱[الفرقان:  ﴾٥١نَِّذيٗر� َ�ةٖ ُ�ّ

 :یعنی » میختیانگ یبرم  یا ھشداردھنده  یا در ھر شھرقطع  میخواست یو اگر م«
در   گونه نیز ایرا ن  رسالت  میخواست ی، اگر م میردک  میتقس  انشانیرا در م  باران  هک چنان

و   میفرستاد را  ھشداردھنده  کیفقط   هکبل  میردکن  نیچن  یول  میردک یم  عیتوز  انشانیم
  یھست  انیجھان ھمه   یبرا  یعام  رحمت  را تو بارانیز !ص محمد  یا  یتو ھست  ھم  آن

 . یریگ  دوش بر را  امبرانیاز پ  یبار فوج  هک  یرا دار  آن  یستگیشا  ییتنھا  و تو به

 .]۵۲[الفرقان:  ﴾٥٢َكبِٗ�� اِجَهادٗ  بِهِۦ ِهۡدُهمَوَ�ٰ  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱفََ� تُِطِع ﴿
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  ، به نکن  و موافقت  مجامله  با آنان  وجه چیھ به » نکم  اطاعت  افرانک، از  پس«
  شیخو  ، در دعوت پا بزن  شود، پشت یم  مطرح  آنان  یاز سو  هک  سازش  یشنھادھایپ

  به  با آنان«  قرآن  لهیوس  : بهیعنی » و با آن«ورز   یداریپا  و در آن  وشا باشک  سخت
  است  یبزرگ: جھاد . جھاد بخوان  بر آنان  است  را در قرآن  و آنچه »بپرداز  بزرگ  یجھاد

  قرآن  اتیحجتھا و آ  هک  مینک یم  مالحظه  نباشد. پس  یو تزلزل  یسست  چیھ  در آن  هک
 . است  آن  مخالفان  هیعل  جھاد اسالم  لهیوس  نیبزرگتر

ِيٱ ۞َوُهوَ ﴿ َجاجٞ  ِمۡلحٌ  َوَ�َٰذا فَُراتٞ  بٞ َ�َٰذا َعذۡ  ۡحَرۡ�نِ ۡ�َ ٱَمَرَج  �َّ
ُ
 بَۡيَنُهَما وََجَعَل  أ

ُۡجوٗر� وَِحۡجٗر� بَۡرزَٗخا  .]۵۳[الفرقان:  ﴾٥٣�َّ
  نیا« ردک  روان  ھم  سوی بهو  » ختیبرآم  ھم به  زنان ا را موجیدو در  هک  یذات  و اوست«

  و اجاج: آب ار خوشگواریبس  فرات: آب » است  گر شور تلخید  خوشگوار و آن  نیریش  یکی
و   برزخ: حجاب »داد استوار قرار  یلیو حا  دو، برزخ  آن  انیو م«  است  نیکار نمیبس
آنھا   هک  است  ا قرار دادهیدر دو  انیدر م  شیخو  قدرت  به  متعال  یخدا  هک  است  یلیحا

  آب  نه  ند پسک یم  یریگر جلوگیدکی آنھا به  آب  شدن  ختهیو از آم  دهیگردانجدا   را از ھم
 . نیکنم  با آب  نیریش  آب  شود و نه یجا مکی  نیریش  با آب  نیکنم

  ختنیر  و محل  را در دھانه  آب  دو نوع  نیا  متعال  یخدا  هکباشد   نید مراد ایشا
  رهیچ  نیریش  شور بر آب  آب  وجود، نه  نیاما با ا زدیآم یم  ھم ھا ـ مثال ـ به رودخانه

  بر آب  نیریش  آب  ند ـ و نهک  غلبه  خود بر آن  تیاز نظر خاص  هک  یا گونه شود ـ به یم
  یخود باق  حال  به  آب  ھر دو نوع  یوتعال کتبار  یخدا  قدرت  به  هکشود بل یم  رهیشور چ

 از دارند.ین  آب  ھر دو گونه ، به گر از جاندارانید  یاریبسبشر و   هک نیا  سبب مانند، به یم

ِيٱَوُهَو ﴿ ۡ ٱَخلََق مَِن  �َّ  ﴾٥٤قَِديٗر� َر�َُّك  َوَ�نَ  َوِصۡهٗر�ۗ  ا�ََسبٗ  فََجَعلَُهۥ ��ََ�ٗ  َمآءِ ل
 .]۵۴[الفرقان: 

د یآفر  اندام  تمام  ی، انسان نطفه  : از آبیعنی »دیآفر  یبشر  از آب  هک  یذات  و اوست«
  از آن  هک  وآنچه  است  مراد از نسب: والدت »قرار داد  یو سبب  یوند نسبیاو پ  یبرا  گاه آن«

،  ی، خواھر ی، برادر یفرزند ، یا مادربزرگی، پدر  ی، مادر یپدر  د؛ از رابطهیآ ید میپد
  انیدر م  جاز ازدوا  دآمدهیپد  رابطه . مراد از صھر: و فرزندانشان  بودن  یی، دا ییعمو

گر ید کیبا   ھر دو خانواده  انیو م  شوھرش  ، ھمسر و خانواده ھمسرش  شوھر و خانواده
ھمسر، پدر   یشوھر برا  انکیند و نزدیاو  خواھران شوھر،  یھمسر برا  انکینزد  پس  است
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از  ھا رابطه  نیا  رد و ھمهیگ یم بر آنھا را در  یدو ، ھر یشاوندیخو  و رابطه  شوھر است
 د.یآ  ید میپد زیناچ  آب  آن

  د و از زنیآ ید میپد  از مرد نسب«د: یگو یم»  القرآن  ظالل  یف«ر یتفس  صاحب
  هک » تواناست  رهھموا  و پروردگارت«».  است  نیا و صھرا) ار (نسبیو تفس  یشاوندیخو
و   بزرگ  یھا ییتوانا  ، از جمله ر شدهکذ  دو جنس  به  یو  میو تقس  انسان  نشیآفر

 . است  یر وینظ یب

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿ ٰ  َ�فِرُ لۡ ٱ َوَ�نَ  يَُ�ُُّهۡمۗ  َوَ�  َما َ� يَنَفُعُهمۡ  �َّ  ﴾٥٥�َظِه�ٗ  َرّ�ِهِۦ َ�َ
 .]۵۵[الفرقان: 

را   اگر آن »بخشد یسود م  آنان  به  نه  هکپرستند  یرا م  یزیخدا چ  یجا به«فار ک» و«
  جھل  یایگو امر  نیرا فرو گذارند. و ا  اگر آن »رساند یم  انیز  آنان  به  و نه«نند ک  پرستش

از  » است«  طانیش » بانیپشت  پروردگارش  یبر نافرمان  افر ھموارهکو «  است  انکمشر
 ند.ک یم  یبانیو پشت  یاریپروردگار   یو او را بر نافرمان  ردهک  یرویپ  طانیش

  یول شد  نازل  ابوجھل  درباره  مهیرک  هیآ«د: یگو یم  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس ابن
 ». سبب  بودن  خاص  ، نه لفظ معتبر است  بودن  عام

﴿ ٓ رَۡسۡلَ�َٰك  َوَما
َ
� إِ�َّ  أ ٗ  .]۵۶[الفرقان:  ﴾٥٦َونَِذيٗر� ُمبَّ�ِ

  نده بھا  عنادشانفر و ک  به  پس » میا نفرستاده  دھنده و ھشدار  رسان  و تو را جز مژده«
. از  یستین  شیب  یا دھنده  میرا تو بشارتگر و بینشو ـ ز  نیاندوھگ  مانشانیا  و بر عدم

 ن:ک  ر توجهیز  فرمان  سه  نیا  به  یرو نیا

ٓ  قُۡل ﴿ ۡ�  َما
َ
ۡجرٍ  مِنۡ  َعلَيۡهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ن َشآءَ  َمن إِ�َّ  أ

َ
ِهِۦ إَِ�ٰ  َ�تَِّخذَ  أ  ﴾٥٧َسبِيٗ�  َر�ّ

 .]۵۷[الفرقان: 
جز  ، طلبم یاز شما نم  یمزد  چیھ«  رسالت  غیا تبلی  قرآن  غی: بر تبلیعنی » بگو: بر آن«

  هک یسک  ی: ولیعنی »ردیگ  شیدر پ  پروردگارش  یسو به  یبخواھد راھھرکس   هک نیا
و   صدقات در جھاد و  مال  و با انفاق  ستهیشا  با عمل  پروردگارش  یسو خواھد به یم
  خود راه  به  یدیترد  چید ھیبا  انجامد پس یم  و ثواب  رحمت  به  هکد یبجو  ی، راھ رهیغ

  من  ، به و رسالت غیاجر و مزد تبل  ه: با دادنک  است  نیند. مراد اک  نیو چن  نداده
  خود احسان  به  متعال ر خداوندکو ش  ر و عبادتیار خک  با انجام  هکد بلینکن  احسان

 دھد. یم  پاداش  مرا بر آن أل  یرا خدایز  است  مزد من  ھمان  نید و اینک
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﴿ ۡ ِيٱ َ�ِّ لۡ ٱ َ�َ  َوتََو�َّ ِۦۚ  َ� َ�ُموُت وََسّبِحۡ  �َّ ِ  بِهِۦ َوَ�َ�ٰ  ِ�َۡمِده  ۦبُِذنُوِب ِعَبادِه
 .]۵۸[الفرقان:  ﴾٥٨َخبًِ�ا
  منافع  در تمام  هک  یا ندهیپا  شهیھم  زنده » نک  لکرد تویم ینم  هک  یا زنده  و بر آن«

او   رانهکو شا«رد یم یم  هک  یا بر زنده  ، نه نک  لکبر او تو  شود پس یم  هیکاو ت  به  ومصالح
حمد  با  هک  نکاد ی  یھیو تنز  یکپا  چنان  به  نقصان  : او را از صفاتیعنی » یگو  حیرا تسب

.  است  سبحان  یخدا  از آن  شیو ستا  یکبگو: پا  نیچنباشد لذا   وستهیپ  یو  و سپاس
  حیدر تسب ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  جھت  نیبد

و   یپروردگار ما! پاک  یا ا!یبارخدا« .»ر�نا و حبمدك  ا�  سبحانك«گفتند:  یم شیخو

گاه  بندگانش  گناھان  و او به«. » تو راست  شیستا   ھمه  به  یتعال  حق  هک  بس  نیھم » بس  آ
گاه  بندگانش  گناھان  امور و از جمله  ماند. ینم  پنھان  یاز آنھا بر و  یزیو چ  است  آ

ِيٱ﴿ َ�ٰ ٱَخلََق  �َّ  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َنُهَماَوَما بَيۡ  �َض ۡ�

َ
 َعۡرِش� لۡ ٱَ�َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �

 .]۵۹[الفرقان:  ﴾٥٩�َخبِ�ٗ  بِهِۦ ۡل  َٔ فَۡ�  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ
 دیروز آفر  ، در شش دو است  آن  انیم  هکرا   و آنچه  نیآسمانھا و زم  هک  یسک ھمان«

ا واست ، داناتر است  آن  خود به  هک  یتیفیک  به  : بر عرشیعنی » افتیاستوا   بر عرش  گاه آن
: او یعنی»  رحمان«  یزمان  بیترت  ، نه است  یاخبار  بیترت  یبرا»  گاه ثم: آن. « افتی

  یسک  هک  است  داند و روشن یم  هک » بپرس  یا از خبره  اش درباره  پس«  است  رحمتگر عام
گاه ص محمد  حضرت  امبرشیو پ  از بنده أ خداوند  به  . ستیتر ن داناتر و آ

ْ  لِلرَّ� ��َذا �ِيَل لَُهُم ﴿ �َسۡ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ َوَما قَالُوا
َ
ُمُرنَا لَِما ُجدُ �

ۡ
 َوَزاَدُهمۡ  تَأ

 .]۶۰[الفرقان:  ﴾٦٠ُ�ُفوٗر�۩
 را بجز  یگرید  گفتند؛ ما رحمان  هکم  انکاست: مشر  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
  دهینام  خود را رحمان  هکبود   ذابک  لمهی. مراد آنھا مس میشناس ینم»  مامهی»  رحمان

ند: یگو یم د،ینک  سجده  رحمان  یشود: برا  گفته  آنان  به  و چون«شد:   نازل  بود پس
را با   دند، آنیشن را  سبحان  یخدا  از صفات  صفت  نیا  : چونیعنی »؟ ستیچ  رحمان

 تو  هک  میبر  سجده  یزیچ  یا برایآ«ردند ک  ییاظھار ناآشنا  آن  به  و نسبت  ردهک  یار تلقکان
  یبرا  ردنک  سجده  ما را به تو  هک  میبر  سجده  یرحمان  ی: برایعنی » یدھ یم  ما فرمان  به

و   بر نفرت  سجده  به  دادن  فرمان :یعنی »دیافزا یم  شان دنیو بر رم«؟  یدھ یم  او فرمان
 د.یافزا یم  از آن  شان یو دور  نیاز د  شان یرمندگ
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 نظر دارند.  ، اتفاق است  تالوت  سجده  اتیاز آ  هیآ  نیا  هکامر   نیعلما بر ا

ِيٱَ�بَاَرَك ﴿ ٓ ٱَجَعَل ِ�  �َّ َما نِٗ�� َوَ�َمٗر� ِسَ�ٰٗجا �ِيَها َوَجَعَل  ابُُروجٗ  ءِ لسَّ  ﴾٦١مُّ
 .]۶۱[الفرقان: 

  یبرجھا مراد از بروج: » است  دهیآفر  ییبرجھا  در آسمان  هک  یسک  آن  است  کمبار«
،  جوزا، سرطان ، ثور، عبارتند از: حمل  هک  است  آن  گانه دوازده  منازل  یعنی،  ستارگان

قصر بلند   یعنی»  برج« . آنھا را ، دلو و حوت ی، جد ، قوس ، عقرب زانی، م اسد، سنبله
  و در آن«ھستند   یبلند  یھا اخک  خود ھمچون  نانکسا  یبرا  را ستارگانیدند زینام

  با طلوع  هک » یتابان  و ماه«داد  قرار  ید فروزانیخورش  : در آسمانیعنی »قرار داد  یچراغ
  و گرمابخش  د، فروزانیخورش مانند نور  نور آن  یند ولک یم  را روشن  نیخود زم

گر (سرجا) ید  قرائت  کیدر «د: یگو یم»األساس«ر یدر تفس  ید حویسع  خی. ش ستین
ـ   مهیرک  هیآ  پس  د استیخورش  ھمان  سراج و  است  سراج  جمع  ، سرج است  آمده
  نید و ایخورش  کی  به  ند نهک یم  متعدد اشاره  یدھایخورش وجود  ـ به  قرائت  نیبنابرا
 ! یاند. آر  افتهیو در  عصر شناخته  نیرا فقط در ا  آن  مردم  هک  است  ییمعنا  ھمان

  نیا  هکاز آنجا   ید ما ھستند ولید خورشمانن  ییدھایخورش  ھمه ستارگان   هکاند   افتهیدر
 ».رسند ینظر م  به  کوچکاز ما دورند،   ستارگان

ِيٱَوُهَو ﴿ ۡ ٱَجَعَل  �َّ َرادَ  لَِّمنۡ  َفةٗ ِخلۡ  �ََّهارَ ٱوَ  َل �َّ
َ
ن أ

َ
رَ  أ كَّ وۡ  يَذَّ

َ
َرادَ  أ

َ
 ﴾٦٢ُشُكوٗر� أ

 .]۶۲[الفرقان: 
از آنھا در   یکی  هک »گر قرار دادید کی  نیو روز را جانش  شب  هک  یذات  و اوست«

و   یو روز در روشنگر  د لذا شبیآ یگر مید  رود و آن یم  نیا  د، سپسیآ یم  یگرید  یپ
 » است  گرفتن پند  خواھان  هک  یسک  یبرا«ند یآ یگر مید کی  یاز پ  یمکو   یو افزون  یکیتار

  یپ  قتیحق  نیا  شد، بهیندیب روزو   شب  آموز، در اختالف عبرت  رندهیپندگ  : چونیعنی
  یبرا »ای«دارد   یا دھنده ر نقلیناگز گر،ید  حال  به  یو روز از حال  شب  انتقال  هکبرد  یم
و   بزرگ  یھا را بر نعمت أل  یخدا  هکخواھد  یم و » است  یگزار سپاس  خواھان«  هک  یسک

 گزارد.  ر و سپاسک، ش است  و روز نھاده  شب  نشیدرآفر  هک  یاریبس  الطاف
  اوقات  نییتع  یو روز را برا  شب  یتعال  حق  یعنی«د: یگو یم  هیر آیر در تفسیثک  ابن
شود،   فوت از او  یعمل  در شب  هک  یسک  پس  است  گر قرار دادهیدک یآمد  ی، پ عبادت

  را در شب  آن شود،  از او فوت  یدر روز عمل  هک  یسکند و ک یم  را در روز جبران  آن
 ».ندک یم  جبران
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ِينَ ٱ لرَّ�ٱوَِعَباُد ﴿  ٱ َ�َ  ُشونَ َ�مۡ  �َّ
َ
قَالُواْ  َ�ِٰهلُونَ لۡ ٱ َخاَطَبُهمُ  �ذَا ٗناَهوۡ  �ِض ۡ�

 .]۶۳[الفرقان:  ﴾٦٣ٗماَسَ�ٰ 
 و  ھون: آرامش »روند یم  راه  فروتنانه  نیزم  یبر رو  هکاند  یسانک  رحمان  و بندگان«

  یخدا  فرمان  هک  ستین  نیمراد ا  . البته است  یو فخرورز  یشک بر، گردنکت  وقار، بدون
  یستگکش ـ به  ییایو ر  یطور ساختگ ـ به  مارانیمانند ب  به  بندگان  هک  است  نیا  رحمان

  نشانه  هکدارند  یبرم  گام  ییفراز و گردن  با عزت  آنان  هک  است  نیمراد ا  هکروند بل  راه
  تکحر  چنان  رفتن  در راه ص خدا  رسول  هک چنان  است أ خدا  یبرا  متواضع  مؤمن

  ز راهین  صالح  از سلف  یند. بعضیآ یفرود م  یبلند و مرتفع  انکاز م  ییگو  هکردند ک یم
 س است: عمر  شده  تیروا  هکدانستند تا بدانجا  یم  روهکرا م  و تصنع  یپژمردگ  به  رفتن
؟  یماریا بی، آ است شده  تو را چه رود، فرمود: یم  راه  و پژمرده  سست  هکد یرا د  یجوان

او   رد و بهکبلند   را بر سرش  شیر خویشمش س عمر  گاه آن ! نیرالمؤمنیام  یا  گفت: نه
  هکھستند   یسانک  رحمان  بندگان »و«برود.   راه  یکو چاب  یرومندیداد تا با ن  فرمان

  یی: بر آزارھایعنی »دھند یم  پاسخ  دھند، با سالم قرار  خطاب  را طرف  آنان  جاھالن  چون«
و   گرفته  شیرا در پ  یو بردبار  تحمل  نند، روشیب یم  یو نادان  جھالت  اھل  یاز سو  هک

درود و   سالم  ، البته سالم  نیا  هک ! ند: سالمیگو یم  هکبل نندک ینم  جھالت  مانند آنان
ا مراد از ی.  یشر  و نه  است  یریخ  در آن  نه  هک  است  هکمتار سالم   هکبل  ستین  تیتح
  از آزار او به  هکند یگو یم  مانهیکو ح  میمال  یسخن  است: در برابر جاھل  نیا»  سالم«

 مانند.  سالمت

ِينَ ٱوَ ﴿ ٗدا يَبِيُتوَن لَِرّ�ِِهمۡ  �َّ  .]۶۴[الفرقان:  ﴾٦٤َوقَِ�ٰٗما ُسجَّ
  نانک امیق و  نانک سجده  پروردگارشان  یرا برا  شب  هکاند  یسانک«  رحمان  بندگان »و«

و   شانیروھا بر  نانک را سجده  آن  یشتر قسمتھایا بی  شب  تمام  : آنانیعنی »گذرانند یم
 آورند. یروز م  نماز و تھجد به  حال در  شانیبر پاھا  نانک امیق

ِينَ ٱوَ ﴿  ﴾٦٥َغَراًما َ�نَ  َعَذاَ�َها إِنَّ  َ�نَّا َعَذاَب َجَهنََّمۖ  ۡف ۡ�ِ ٱَ�ُقولُوَن َر�َّنَا  �َّ
 .]۶۵[الفرقان: 

،  را از ما بگردان  جھنم  عذاب ند: پروردگارا!یگو یم  هکاند   یسانک«  رحمان  بندگان »و«

 . است  یو دائم  غرام: الزم » دار استیپا  آن  عذاب  گمان یب

﴿ ٓ َها َسا � َءۡت إِ�َّ  .]۶۶[الفرقان:  ﴾٦٦َوُمَقاٗما ُمۡسَتَقّرٗ
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،  اقامت  یبرا  دوزخ  آتش  قتی: در حقیعنی » است  یو بد مقام  بدقرارگاه  آن  یراست به«
 . از دوزخ أ خدواند  به  میبر یم  . پناه است  یانکو بدم  گاهیبد جا

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ْ  إِذَا نَفُقوا
َ
ْ  لَمۡ  أ ْ  َولَمۡ  �ُۡ�ِفُوا وا  .]۶۷[الفرقان:  ﴾٦٧قََواٗما َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  َوَ�نَ  َ�ۡقُ�ُ

  نند و نهک یم  اسراف  نند، نهک  انفاق  چون  هکاند   یسانک«  رحمان  بندگان »و«

  ی، ھرچند راھ ار استیبس  ردنک  از حد با انفاق  اسراف: در گذشتن »ورزند یم  بخل
در   دنیورز  و بخل  گرفتن باشد. اقتار: تنگ  یحالل  شود، راه یم  انفاق  در آن  هک

 و  اعتدال  به  قوام: انفاق » دو حد وسط است  نیا  انیدر م  شان وهیو ش«  است  انفاق
 نماند و  و برھنه  ر، گرسنهیفق  هکند ک  انفاق  یدر حد  هک  یا گونه ، به است  یرو انهیم

 أ خداوند اگر  هکرد بلک  یرو ادهیو ز  ند: اسرافیبگو  مردم  هکند کن  ھم  یولخرج  گونه آن
  وقت  یبرا  یول ردیگ  شیدر پ  یدست و گشاده  و بخشش  رد، بذلک  تیعنا  شیاو گشا  به

 ند.کب  ھم  رهیاز خود، ذخین
  هک  یسک«فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن». نشد  ر و محتاجیھرگز فقرد، ک  شهیپ  یرو انهیم

 .»ةالعباد القصد يف  حسنأالفقر وما   القصد يف  حسنأوما   الغ�  القصد يف  حسنأ ما«
 فقر و چقدر  در حال  یرو انهیم  کوستی، چقدر ن یدر توانگر  یرو انهیم  کوستین چقدر«

 .» در عبادت  یرو انهیم  کوستین

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ َمعَ  ُعونَ َ� يَدۡ  �َّ َم  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ َ�ۡقُتلُونَ  َوَ�  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ ُ ٱَحرَّ َّ�  ِ  ب
 قِّ �َۡ ٱإِ�َّ

ثَاٗما يَلۡقَ  َ�ٰلَِك  َ�ۡفَعۡل  َوَمن نُونَۚ َوَ� يَزۡ 
َ
 .]۶۸[الفرقان:  ﴾٦٨�

  یزیخونر شتار وک  کشر  از اھل  ید: مردمانیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس ابن
و   آمده ص خدا  رسول نزد  ردند، سپسکار یردند و بسکشتند و زنا کار یردند و بسک

ما خبر   اما اگر به  و استکین  یبس  یخوان یم فرا  آن  یسو تو به  هک  آنچه  یراست گفتند: به
 شد.  نازل  هکمبار  هیآ  نیا  پس ! است  یا فارهک  میا شده  بکمرت  هک  آنچه  یبرا  هک  یدھ

و  : دعایعنی »خوانند یگر نمید  یبا خدا معبود  هکاند  یسانک«  رحمان  بندگان »و«
قرار  خود پروردگار  یرا برا أ ر خداینند تا غک ینم  صرف أ ر خدایغ  یرا برا  شیاین

  جز به«را   شتنشک: یعنی » است ردهک  خداوند حرام  هکرا   ینفس  چیو ھ«دھند 

 زنا مرتد)،  شتنک(  مانیفر بعد از اکمورد است:   در سه  حق  به  شتنک »شندک ینم  حق
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را   یجنس  : مقاربتیعنی »نندک یو زنا نم«  قصاص  به  شتنکو  ١ بعد از احصان  ردنک
: یعنی »ندک  نیچن سکو ھر «شمارند  ینم  )، حاللیزینک(  نیمی  کا ملی  ازدواج  بدون

  اثام«؛   شود در آخرت یم و روبرو »ندیب یم«دھد ؛   ر شد انجامکذ  هکرا   از آنچه  یزیچ
 . فر استیکو   اثام: مجازات »را

 .]۶۹[الفرقان:  ﴾٦٩ُمَهانًا �ِيهِۦ ُ�ۡ َو�َخۡ  قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َعَذاُب لۡ ٱ َ�ُ  َعۡف يَُ�ٰ ﴿
و   یخوار  به  در آن  شود و جاودان یم  دوچندان  عذاب  امتیاو در روز ق  یبرا«

 ماند. یم  جاودانه  و حقارت  ذلت  ، به دوچندان  : در عذابیعنی »بماند  یزار

ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلِٗحا إِ�َّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ� ﴿
ُ
ُل  فَأ ُ ٱ ُ�َبّدِ  َحَسَ�ٰٖت�  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  �َّ

ُ ٱ َوَ�نَ   .]۷۰[الفرقان:  ﴾٧٠رَِّحيٗما �َ�ُفورٗ  �َّ

  ستهیار شاکو « ص محمد  به »آورد  مانیو ا«  کاز شر »ندک  توبه  هک  یسکمگر «

ھستند   یسانک  نانیا  پس«  ستین  یعذاب  سک  نیبر ا  پس  شیخو  بعد از توبه »ندک  شهیپ
 » است  مھربان  آمرزنده  ند و خدا ھموارهک یم  لیتبد  حسنات  را به  ئاتشانیخداوند س  هک

  عمل  حسن را ـ با  ھا و طاعات یکین  شان برای  آن  یجا و به  ردهکمحو   را از آنان  گناھان
 رساند. یم  ثبت  ـ به  یو  یسو به  شان و انابت  و طاعت
 و  در گناه  شان مانیاز ا  قبل  هکھستند   یمؤمنان  نانیا«د: یگو یم س  عباس ابن

و   نموده  گردان یھا رو یرا از بد  آنان أ خداوند  قرار داشتند پس  یردارکبد
  عوض  شان برایھا را  یکیھا، نیبد  یجا به  جهینت د و دریبرگردان  حسنات یسو به

  شان برای  متعال  یخدا  هک  است  نیا ایدر دن  حسنات  به  ئاتیس  لیفرمود. تبد  تیعنا
 را از  شانید و ایفرما یم  تیعنا  ، عوض کش  یجا را به  و اخالص  کشر  یجا به را  مانیا

  عمل  انجام  قیتوف  آنان  به  یعنیند، ک یم  شان و حفظ  قرارداده  شیخو  ھا در پناه یارکبد

ّ�ِ ٱيُۡذهِۡ�َ  ۡ�ََسَ�ِٰت ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما یم  هک دھد چنان یو مکین  با توبه  ستهیشا  ﴾اِت�  َٔ لسَّ
  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد »برند یم  نیب را از  ئاتیس  ھمانا حسنات« .]۱۱۴[ھود: 

 .»حسن  خبلق  انلاس  تمحها، وخالق  ةاحلسن  ةالسیئ  اتبع«فرمودند:  ص  رمکا  رسول
 .» کو رفتار کنین  یاخالق  به  کند و با مردم یرا محو م  ، آن کن  دنبال  یکیرا با ن  یبد«

                                           
 ).ھمسر  دارای  (مرد و زن  محصنه  و زن  مرد محصن  : زنای  یعنی -١
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  به  نصوح  با توبه  ئاتیس  هک بدان«د: یگو یو م  داده  حیرا ترج  یمعن  نیر ایثک  ابن
 ادی  را به  اش او گذشته  چون  هک  جھت  نیمگر بد  ستین  نیشود و ا یم  لیتبد  حسنات

  یو  اعتبار گناه  نیا  به  د پسیگو یو استغفار م  و استرجاع  شده  مانیآورد، پش یم
 شوند یم  لیتبد  حسنات  به  یو  اعمال  ھا در نامه یشود و بد یم  لیتبد  طاعت  به

 ». است  آمده  یحیصح  ثیاحاد  باره  نیدر ا  هک چنان

ِ ٱَ�ُتوُب إَِ�  فَإِنَُّهۥ لِٗحاَوَمن تَاَب وََعِمَل َ�ٰ ﴿  .]۷۱[الفرقان:  ﴾٧١اَمَتا�ٗ  �َّ

  انجام  صالح  و عمل«باز گردد  أ خدا  سوی به  دل  و از صدق »ندک  توبهھرکس  و«

 طور : او بهیعنی »گردد یخداوند باز م  یسو د بهیشا و دیبا  هک او چنان  هکدھد، حقا 
 است:  نیا  یمعن  یقول . به است  باز گشته أ خداوند  یسو به  تمام  و با قوت  نیراست

  توبه  آن  نگرداند پس  ثابت  شیخو  را با عمل  توبه  ند اما آنک  توبه  شیخو  زبان  بهھرکس 
 نیراست  توبه أ خدا  یسو به  یسکفقط   هکبل  ستیسودمند ن  وجه  چیھ  به  یو

 باشد.  دهیگردان  و محقق  ، ثابت ستهیشا  را با اعمال  شیخو  توبه  هک  است  ردهک(نصوح) 

ِينَ ٱوَ ﴿ ورَ ٱ َهُدونَ َ� �َشۡ  �َّ ِ  لزُّ واْ ب واْ كَِرامٗ  وِ للَّغۡ ٱ�َذا َمرُّ  .]۷۲[الفرقان:  ﴾٧٢اَمرُّ
است:   نیا  یمعن  یقول به »دھند ینم  دروغ  یگواھ  هکاند  یسانک«  رحمان  بندگان »و«

  مشاھده را  ابند و آنی یحضور نم  باطل  در مجالس  هکاند  یسانک  رحمان  بندگان
  ستین  یدروغ  متعال  یخدا  به  کو باالتر از شر  است  و باطل  نند. (زور) دروغک ینم
  بدعت  و محافل  حضور در مجالس ! ی. آر بزرگتر از (زور) است أ خداوند  به  کرا شریز

 . است أ خدا ن ید  هیو عل  ، باطل دروغ  محافل  نیرا ایز  از (زور) است
  نیا شما را از بزرگتریآ«فرمودند:  ص  رمکا رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

گاهیباک  گفتند: چرا،  ردند. اصحابکرار کرا ت  سخن  نیبار ا  ؟ و سه نگردانم  ر آ
گاه !للها ارسولی   هک یو درحال  نیوالد  یخداوند، نافرمان  به  کد. فرمودند: شرینک  ما را آ
گاه  فرمودند: ھان  گاه بودند، نشستند و آن  داده  هیکت گاه ، دروغ  د: و گفتنیباش  آ   آ

با خود   اصحاب  هک ردند تا بدانجاک یمرار کرا ت  آن  وستهیپ  پس».  دروغ  ید: و گواھیباش
  مانهیرکبگذرند،   یلغو بر امر  و چون«نند. ک  وتکس ص خدا  رسول  اشک  یگفتند: ا

روگردانند.   از آن  هکگذرند  یم  ھودهیار لغو و بک  از برابر آن  ی: درحالیعنی »گذرند یم
در امور لغو   خود را از درآمدن  هک  یسانک :یعنی.  است  یا ھودهیب  ا سخنی  لغو: ھر عمل
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لغو   دارند و با اھل یم  را پاس  شیخو  نفس  رامتکو   نار نگاھداشتهکبر  ھودهیو ب
 نند.ک ینم  ینیو ھمنش  معاشرت

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  لَمۡ  َرّ�ِهِمۡ  َ�ٰتِ إِذَا ُذّكُِرواْ � �َّ وا ا َعلَۡيَها َ�ِرُّ  .]۷۳[الفرقان:  ﴾٧٣وَُ�ۡمَياٗ�ا ُصّمٗ
 »آرند  ادشانی را فرا  پروردگارشان  اتیآ  چون  هکاند  یسانک«  رحمان  بندگان »و«

  از پندھا و اندرزھا وعبرتھاست  در قرآن  هکرا   ا آنچهیبخوانند   شان برایرا   : قرآنیعنی
 بر  یینایو ب  ییبا شنوا  هکبل »افتند ینم  سجده  ر بهکور و ک  بر آن«ر دھند کتذ  شانیا  به
 برند. یم  بھره  اتیآ  افتند و از آن یم  سجده  به  آن

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡزَ�ِٰجَنا ِمنۡ  َ�َا َ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب  �َّ
َ
ٰ  أ ةَ  تَِناَوُذّرِ�َّ ۡ�ُ�ٖ  قُرَّ

َ
 ُمتَّقِ�َ لِلۡ  َعۡلَناجۡ َوٱ أ

 .]۷۴[الفرقان:  ﴾٧٤إَِماًما
و   ما از ھمسران  به پروردگارا!ند: یگو یم  هکاند   یسانک«  رحمان  بندگان »و«

ما  دن یبخش  قیرا ـ با توف  : آنانیعنی »ما باشد  چشمان  یروشن  هیما  هک  ده  آن  فرزندانمان
»  نیالع قره« . ده قرار  نیآفر و مسرت  بخش یما شاد  یـ برا  شیخو  طاعت  به  و آنان

  است  مسرت و  یشادمان  لیدل  چشم  کاش  یکرا خنیز  چشم  کاش  یک: خنیعنی
 باشد. یم  و اندوه  بر غم  لیدل  کاش  یگرم  هک چنان

 رد،یبم  انسان  چون«فرمودند:  ص  رمکا رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
  یصالح ا فرزندی،  سودبخش  ی، عمل یجار  شود: صدقه یم  ز قطعیچ  جز از سه  یو  عمل

قرار   ییالگو : ما رایعنی » قرار ده  زگارانیپرھ  یشوایرا پو ما «». ندکدعا   یو  در حق  هک
 نند.کر اقتدا یار خکما در   به  زگارانیپرھ  هک  ده

را   د آنیبا  هک  است  یاز امور  ینید  استیر  هک نیدارد بر ا  یروشن  داللت  هیآ  نیا
  هک  یبزرگ  نفع  جھت به  هکبل  آن  به  ردنکفخر  یبرا  بود، نه  راغب  رد و در آنک  طلب
 دارد.  استیر  نیا  هک  یمیاجر عظ  آوردن  دست  به  یدارند و برا  یو  استیدر ر  مردم

  یواال  خلعت  به  آراسته  مؤمنان  یبرا  صفت  نه  رندهی) دربرگ۶۳تا  ۷۴  هی(آ  پس
 . (عبادالرحمن) است

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
وۡ  ُغۡرفَةَ لۡ ٱ ُ�َۡزۡونَ  �َِك أ واْ َوُ�لَقَّ  .]۷۵[الفرقان:  ﴾٧٥وََسَ�ًٰما َ�ِيَّةٗ  �ِيَها نَ بَِما َصَ�ُ

 »ابندی یم  پاداش را  غرفه  هکاند «  در فوق  ر شدهکذ  یبایز  اوصاف  به  موصوف » گروه  نیا«
  یھا غرفه  . پس است  بھشت  منازل  نیو بھتر  نیاز بلندتر  ، عبارت عیرف  درجه  یعنیغرفه: 

  فیالکت  یھا بر مشقت »اند دهیورز  هک  یخاطر صبر به«  است  آنان  مخصوص  بھشت  یمعال
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گر درود و ید  یبرخ  به  ی: برخیعنی »شوند یم روبرو  و سالم  تیو در آنجا با تح«  ینید
  ز بر آنانین  فرستد و فرشتگان یم  سالم  شانیسو ز بهین  سبحان ند، پروردگاریگو یم  شادباش

 خواھند. یرا م  از آفات  یسالمت  شان برای و  گفته  و شادباش  سالم

ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ ﴿ � َحُسنَۡت  �ِيَها  .]۷۶[الفرقان:  ﴾٧٦َوُمَقاٗما ُمۡسَتَقّرٗ
  و چه  و قرارگاهکین  چه«بھشتند   میو فنا مق  مرگ  : بدونیعنی »در آنند  جاودانه«

 مستقر  در آن  هک  است  یقرارگاھ وکین  ھا چه غرفه  : آنیعنی » است  یمقام  خوش
  در مقابل  نیگردند. ا یم  آن  میمق  هک  است  یاقامتگاھ  خوش  شوند و چه یم

� ﴿ قبال فرمود:  هک  است  دوزخ  در وصف  یتعال یبار  سخن َها َسآَءۡت ُمۡسَتَقّرٗ إِ�َّ
 .»است  یبد مقام  و چه  بدقرارگاه  چه  یراست  به« .]۶۶[الفرقان:  ﴾٦٦َوُمَقاٗما

ْ  َما قُۡل ﴿ ۡ�ُتمۡ  َ�َقدۡ  ُدَ�ٓؤُُ�ۡمۖ  لَۡوَ�  َرّ�ِ  بُِ�مۡ  َ�ۡعَبُؤا  ﴾٧٧لَِزاَمۢ� يَُ�ونُ  فََسۡوَف  َكذَّ
 .]۷۷[الفرقان: 

نزد  : شما دریعنی »ندک ینم  ییاعتنا  چیشما ھ  به  نباشد، پروردگارم  تانیبگو: اگر دعا«
  نیاگر ا ، داشت نخواھد  ییاعتنا  چیشما ھ  د و او بهیندار  ییو بھا  ارج  چیھ  متعال  یخدا
  یتعال یبار  هک  است  گونه  نینباشد. بد  انید در میپرست ید و میخوان یاو را م  هکامر 

  بیذکت شما به  قتیدر حق«  از استین یب  شان یھمگ  از اطاعت  هکند ک یم  روشن
: یعنی »خواھد بود  الزم  یزود به   پس« ! افرانک  یرا ا  سبحان  یخدا  یگانگی »دیا پرداخته

در روز بدر   هک  است  ییر شما خواھد شد. مراد: سزایگ بانیگر  بیذکت  یسزا  یزود  به
 . است  آخرت  عذاب  : مراد از آنیقول  شد. به  انکر مشریگ بانیگر

َ�بَاَرَك ﴿ اول:  هیآ  یعنی،  آغاز آن  به  سوره  انیپا  هک  و ھشدار است  یدھ  میب  نیبا ا
ِيٱ َل  �َّ ُفۡرقَانَ ٱنَزَّ ِ  لۡ ٰ َ�ۡبِده و   بزرگ« .]۱[الفرقان:  ﴾١ِ�َُكوَن لِلَۡ�ٰلَِمَ� نَِذيًرا ۦَ�َ

  یا دھنده ھشدار  انیعالم  یکرد تا برا  را نازل  خود فرقان  بر بنده  که  یکس  است  خجسته

  خورد. یوند میپ »باشد
 



 

 
 شعراء   سوره 

 . است  هی) آ۲۲۷(  یو دارا  است  کیم
 ۲۲۶(  اتیدر آ  یتعال  حق  هک آن  سبب  شد به  دهینام» شعراء«  سوره  نی: اهیتسم  وجه 

  یتا ادعا  است نموده  سهیو مقا  مقارنه  مؤمن  یو شعرا  گمراه  یشعرا  انی، م ) آن۲۲۴ـ 
  اند از باب باخود آورده  هک  شاعراند و آنچه ص خدا  پنداشتند رسول یم  هکرا   یانکمشر

 د.یشعر است، رد نما

 .]۱[الشعراء:  ﴾١مٓ طسٓ ﴿

  شیمراد خو  به أل  ی. خدا میدر م  نیس  با ادغام » مین، میطا، س«شود:  یم  خوانده
  در آغاز سوره  هک  یطور  ھا، داناتر است در آغاز سوره  مقطعه  حروف  نیا  از آوردن

 شد.  انیب»  بقره«

ۡ ٱ ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ َءاَ�ُٰت  َك تِلۡ ﴿  .]۲[الشعراء:  ﴾٢ُمبِ�ِ ل

  قرآن  لکا ی  سوره  نیا  اتیآ  یسو به»  است  نیا :تلك« » نیمب  تابک  اتیآ  است  نیا«
 . است  روشن  و اعجاز آن  یمعان  هک  یقرآن  یعنین: یمب  تابکدارد.   اشاره  میرک

﴿ ٰ �َّ  �َّۡفَسَك  ِخعٞ لََعلََّك َ�
َ
�  ْ  .]۳[الشعراء:  ﴾٣ُمۡؤِمنِ�َ  يَُ�ونُوا

  هک نیا بر  و اندوه  د از تأسفیشا امبر!یپ  ی: ایعنی »آورند ینم  مانیا  هک نید از ایشا«
باخع:  » یا نندهکخود را نابود  تو جان«آورند ؛  ینم  مانیا  یا آورده  هک  یامیپ  به  قومت

  هک  نخاع  محل  به  ذبح  عمل  هک  است  نیبخع: ا  . اصل یا نندهک کو ھال  شندهکخود را 
  به  خوردن  در اندوه ص خدا رسول  است، برسد. مراد از آن، مبالغه  گردن  در فقرات

 گردند.نابود  اریبس  از غصه  هکتا بدانجا   است  قومشان  بیذکت  سبب
  هکرا  ص  حضرت  را آنیز  است ص خدا  رسول  یبرا  یا ییو دلجو  تیه، تسلیآ  نیا
  آنان، سخت  یگردانیرو  بودند و از مشاھده  و مشتاق  صیحر  خود سخت  قوم  مانیبر ا

 خواند. یفرام  آرامش  خوردند، به یم  تأسف

﴿ 
ۡ
ََّشأ ِ  إِن � ٓ ٱ ّمِنَ  َعلَۡيهِم ۡل ُ�َ�ّ َما ۡعَ�ُٰقُهمۡ  َ�َظلَّۡت  َءايَةٗ  ءِ لسَّ

َ
 .]۴[الشعراء:  ﴾٤َ�ِٰضعِ�َ  لََها أ

و  وادار  مانیا  را به  آنان  هک  یا : معجزهیعنی » یا هیآ  از آسمان  برآنان  میاگر بخواھ«
اجبارا   گاه : آنیعنی »گردد  خاضع  برابر آن در  شانیگردنھا  گاه آن  میفروفرست«ند کناچار 
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ند ک ینم  نیچن  متعال  یخدا  یخواھند نھاد ول  منقاد خواھند شد و گردن  دربرابر آن
  نیبا ا  هک  است نخواسته   یتعال  حق ! یخواھد. آر یرا نم  یاریاخت  مانیجز ا  یسکرا از یز

  رسالت  یاساس  معجزه ه کبفرستد بل  یا نندهک  وبکسر  ش، معجزهیخو  رسالت  نیآخر
را یباشد ز  داشته  یھمخوان  رسالت  نیا  تیبا خاتم  هک  است  دهیگردان  یرا قرآن  خاتم
  یو لفظ  یریتعب  یدر بنا  است  ؛ معجزه است  و از ھر نظر معجزه  شهیھم  یبرا  قرآن

  ھا و درمان دلھا و روان  فتح در  است  خود و معجزه  یمعنو  یدر بنا  است  خود، معجزه
  یخاص  انکو م  زمان  رسالت، رسالت نیا  ھا. پس انکو م زمانھا  در ھمه  انسان  التکمش

  یبرا  مفتوح  است  یرسالت  هکشود بل  یبانیپشت  یو مقط  یحس  یا ه با معجزهک  ستین
عصرھا و   ھمه  یز براین  آن  معجزه  هکبود   نیچن  مناسب عصرھا لذا  ھا در ھمه امت  ھمه
 باشد.  یمفتوحباز و   معجزه  امتیھا تا روز ق نسل

﴿ 
ۡ
ْ  إِ�َّ  َدٍث ُ�ۡ  لرَّ�ٱ ّمِنَ  ذِۡكرٖ  ّمِن �ِيِهمَوَما يَأ  .]۵[الشعراء:  ﴾٥ُمۡعرِِض�َ  َ�ۡنهُ  َ�نُوا

د، جز یآ ینم رحمان   یاز سو«  شده  ا فرود آوردهدیجد  هک » یا ر تازهکذ  چیھ  و برآنان«

  یرا برا  قرآن ه کدارد  یم  انیب  سبحان  یخدا »تافتند یبر م  یرو  از آن  ھمواره  هک نیا
فرود   یگرید  از زمان  پس  یو زمان  یبعد از حال  یدرحال  کاند  کجا و اندیتدر  آنان

  نه  و تعقل  نشیب  یجه، از روینت اد آورند و دری  را به  قیو حقا  پند گرفته  آورد تا از آن یم
  قرآن  بودن  بر مخلوق  هیآ  نیا با  آورند. معتزله  مانیا  آن  اجبار و فشار، به  یاز رو

د یو جد  ر محدثکاست: (ذ  فرموده  هیآ  نیدر ا  متعال  یاند: خدا و گفته  ردهک  استدالل
  مخلوق  قرآن  هکد یآ یبر م  یمعن  نیا  باشد لذا ازآن یم  قرآن  ر ھمک) و مراد از ذ است
  باشد اما اصل یم  یبا وح  شده  الفاظ تالوت  به  قمتعل  ه: حدوثک  است  نیا  . جواب است
 .  است  میقد است، أ خدا  ینفس  المک  هک  قرآن

ْ  َ�َقدۡ ﴿ بُوا �ِيِهمۡ  َكذَّ
ۡ
ْ  فََسَيأ ُؤا ٰٓ�َ�

َ
ْ  َما أ  .]۶[الشعراء:  ﴾٦َتۡهزُِءونَ �َسۡ  بِهِۦ َ�نُوا

 از  شدن  گردانیرو  : آنھا فقط بهیعنی »پرداختند  بیذکت  به  قتیدر حق  آنان«
سقوط  دتر است،یشد  از آن  هکگر ید  یفرود  ز بهین  آن  بیذکو از ت  ردهکتفا نکا  قرآن

  داللت  بر آن  متعال  یر خدایتعب  نیا  هک باشد چنان یتمسخر و استھزا م  ردند و آنک
  شانیبدردند، ک یم شخندیر  بدان  هک  آنچه«: اخبار یعنی »انباء  یزود  به  پس«ند: ک یم

  یجزا  عنوان  به  هک  یا آجلی  عاجل  اخبار مجازات  یزود  : بهیعنی »دیخواھد رس
  نونکتا   هک  یاخبار د،یخواھد رس  آنان  ھستند، به  سزاوار آن  شخندشانیاستھزا و ر

 . است  بوده  پنھان  از آنان
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َو لَمۡ ﴿
َ
ْ  أ  ٱ إَِ�  يََرۡوا

َ
�َبۡتَنا َ�مۡ  �ِض ۡ�

َ
 .]۷[الشعراء:  ﴾٧َكرِ��ٍ  َزۡوٖج  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها أ

  جفت  از ھر گونه  ار در آنیبس  چه  هکاند  ستهیننگر  نیمگر در زم«
  از آنھا بھره  واناتیھا و ح انسان  هک  یسودمند  : از اجناسیعنی » میا اندهیرو  یارزشمند

 ؟. ستیآنھا توانا ن  اندنیرو بر  انیجز پروردگار عالم  یسکرند و یگ یم

﴿ ٰ ۖ  لَِك إِنَّ ِ� َ� ۡ�َ�ُُهم َ�نَ  َوَما �يَٗة
َ
ۡؤِمنِ�َ  أ  .]۸[الشعراء:  ﴾٨مُّ

ن، یزم در ھا یرستن  گونه گونه  اندنی: قطعا در رویعنی » است  یا ن، نشانهیا در اقطع«
  شترشانیب  یول«  یو  عیبد  و صنعت  سبحان  یخدا  قدرت  مالکبر   است  یارکآش  داللت

  است  گرفته  یشیپ  نیچن  آنان  درباره  یتعال  حق  یازل  : علمیعنی »ستندین  آورنده  مانیا
 آورند. ینم  مانیھا، ا نشانه  نیا  دنیبا وجود د  هک

 .]۹[الشعراء:  ﴾٩لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ�نَّ َر�ََّك لَُهَو ﴿
با   افرانک بر  و قاھر است  غالب: یعنی » است  میز رحیعز  ھمان  پروردگارت  گمان یو ب«

  آنان  به  یرو  نیا از  است، ھم  ار مھربانیبس  هک  یحال  نیاز آنان، در ع  گرفتن  انتقام
 ند.ک ینم  شتاب  شان مجازات  به  طور عاجل  دھد و به یم  مھلت

نِ  ُموَ�ٰٓ  َر�َُّك  نَاَدىٰ  �ذۡ ﴿
َ
ٰ ٱ َقۡومَ لۡ ٱ ِت ئۡ ٱ أ  .]۱۰[الشعراء:  ﴾١٠لِِم�َ ل�َّ

ندا   یموس  به  پروردگارت  هک  گاه آن«  قومت  یبرا ص محمد  یا  ا بخوانی » نکاد یو «

  فر وگناهک  انیم  هکبرو   یسانک  سوی به: یعنی »برو  شهیپ  ستم  قوم  سوی به  هکدر داد 
  ردنک  و ذبح  لیاسرائ یبن  ساختن  برده  ـ چون  گرانیفر و تجاوز بر دکو با   ردهک  جمع

 اند. ردهک  ـ بر خود ستم  پسرانشان
 د،یشن  پروردگارش  یاز سو ÷  یموس  آنچه«د: یگو یم /  یدیمنصور ماتر ابو

 ».بود  و اصوات  حروف  از جنس  ییندا
ونس، ی قرآن: (بقره، اعراف،  سوره  ازدهیدر  ÷  یموس  داستان  هک  ر استکذ  انیشا

  یگرید  یو داستانھا  است  ر شدهک) ذ و نازعات  قصص، غافر، سجدهھود، طه، شعراء، نحل، 
  آن  یدرپ  سوره  نیز در این † بیم، نوح، ھود، صالح، لوط و شعیابراھ  مانند داستان

  هکشود  یم  مطرح  یا گونه  به  مختلف یبا روشھا  سوره  نیدر چند  داستان  کیرار کد. تیآ یم
 .١ندکفا یرا ا  سوره  خود در ساختار آن  ژهیو  و نقش  بوده  ھا ھماھنگ سوره  اقیبا س

                                           
 . ایم کرده  را بیان  فواید تکرار در قرآن، مطالبی  به  راجع  تفسیر شریف  قبال در این -١



 تفسیر انوار القرآن  ٨٤٠

َ�  فِرَۡعۡونَۚ  مَ قَوۡ ﴿
َ
 .]۱۱[الشعراء:  ﴾١١َ�تَُّقونَ  �

  عذاب ا ازی: آیعنی »دارند؟ یا پروا نمیآ«بودند »  فرعون  قوم«  ستمگر، ھمان  قوم
 ترسند؟ ینم  سبحان  یخدا
و   یتقو  روح  امبر، پروراندنیپ  کی  تیمأمور  نیاول  هک نیند بر اک یم  داللت  هیآ  نیا

 . است  مردم  یدر دلھا  یخداترس

﴿ ٓ َخاُف  قَاَل َرّبِ إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
بُونِ  أ  .]۱۲[الشعراء:  ﴾١٢يَُ�ّذِ

 . من در رسالت  »نندک  بیذکمرا ت  هک  ترسم یم  من پروردگارا!« ÷  یموس » گفت«

رِۡسۡل  لَِساِ�  يَنَطلِقُ  َوَ�  رِيَوَ�ِضيُق َصدۡ ﴿
َ
 .]۱۳[الشعراء:  ﴾١٣َ�ُٰرونَ  إَِ�ٰ  فَأ

بر »  ستین  گشاده  و زبانم«؛  آنان  بیذکت  و اندوه  از غم »گردد یم  تنگ  ام  نهیو س«
: یعنی » بفرست  ھارون  سوی به  پس«بود   ینتکل ÷  یموس  را در زبانی. ز رسالت  یادا

اور و ی  هک  گردان  یامبریپ  ز با منیو او را ن  بفرستاو   یسو به  یرا با وح ÷  لیجبرئ
 در مصر بود. ÷  ھارون  ھنگام  نیباشد. در ا  من  بانیپشت

َّ  َولَُهمۡ ﴿ َخاُف  َذ�ٞب  َ�َ
َ
ن فَأ

َ
 .]۱۴[الشعراء:  ﴾١٤َ�ۡقُتلُونِ  أ

  نیا »شندکمرا ب  هک  ترسم یلذا م  است  یگناھ  من  بر ذمه  آنان  یبرا«  یاز طرف »و«
د یترس یم  از آن ÷  یموس  بود پس ÷  یموس  یاز سو  یقبط  یفرد  شتنکگناه، 

 بر  یـ بجز فضال و علما ـ گاھ  ترس  هک  د دانستیرسانند. با  قتلش  به  یدر برابر و  هک
 ÷  یب، موسیترت  نیا  . به یطبع  است  یترس  نیدھد و ا یم  ز دستین † ایانب

 شود، نزد  با آنھا مواجه  رفت یانتظار م  هکرا   یمھم  یھا دشوار و چالش  احتماالت تمام
 دیبا  هک أ خدا  راه  دعوتگران  یبرا  است  یدرس  نیا  رد. البتهک  مطرح  پروردگارش

 نند.ک  یابیارز  قیطور دق ھا را به تیموقع

﴿ ۖ ٓۖ � َهَباذۡ فَٱ قَاَل َ�َّ ۡستَِمُعونَ  َمَعُ�م إِنَّا َ�ٰتَِنا  .]۱۵[الشعراء:  ﴾١٥مُّ
  به  و ھشدار دادن  ردع  یبرا  است  یا لمهک  ال: در اصلک » است  چنان  فرمود: نه«

در » الک«  ی. ول ستین  درست  امر مربوطه  در آن  یتصور و  هک  است  د آنیو مف  شخص
  باش  نترس، مطمئن و از آنان   نک  لکتو  بر من ! یموس  ی: ایعنی.  است  وعده  ینجا برایا
  در ضمن  هک  مینک یم  مالحظه »دیما برو  اتیشما با آ  یدو ھر  پس«شند ک یتو را نم  هک
  ز، نھفتهین  در امر رسالت  یبا و  برادرش  ساختن  در ھمراه ÷  یموس  جواب، پاسخ  نیا
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  معجزاتم  ھمراه  ، بهیا ردهک را  یو  رسالت  درخواست  هک  یسک  : تو و آنیعنی.  است
  نیاز ا  متعال  یمراد خدا » میا شنونده ما با شما  گمان یب«د یھا نترس ید و از قبطیبرو

  یاریو   و حراست  یدار دار نگه خود عھده : مایعنیدو بود.   آن  یدلھا  تیسخن، تقو
 . میشما ھست  دادن

﴿ 
ۡ
 .]۱۶[الشعراء:  ﴾١٦َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َرّبِ  رَُسوُل  إِنَّا َ�ُقوَ�ٓ  فِرَۡعۡونَ  �َِيافَأ

  رسول  لمهک » میھست  انیپروردگار عالم  د: ما رسولیید و بگویبرو  فرعون  سوی به  پس«
  است، دو تن  رسول  ھم  تن کی  شود پس یم  ـ اطالق  ـ ھر سه  و جمع  هیبر مفرد و تثن

  ییشود، گو یم زین ÷  ھارون  شامل  ن، خطابیبنابرا زین  تن  و سه  است  رسول  ھم
  . به است  واحد قرار داده  رسول  کی  دو را چون  عت، آنیشر  کیآنھا بر   اتحاد و اتفاق

 . میھست  نیالعالم رب  از ما رسول  کید؛ ھر ییاست: بگو  نیا  آن  یمعنا  یقول

نۡ ﴿
َ
رِۡسۡل  أ

َ
ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َمَعَنا أ  .]۱۷[الشعراء:  ﴾١٧إِۡسَ�

 ! فرعون  ی: ایعنی » را با ما بفرست  لیاسرائ  یبن  هک«  است » نیا«ما   رسالت  و مضمون
 روند.  رونیتا با ما از مصر ب  نکرھا   یو بندگ  یبردگ  وغیرا از   آنان

لَمۡ ﴿
َ
 .]۱۸[الشعراء:  ﴾١٨ِسنِ�َ  ُ�ُمرِكَ  ِمنۡ  �ِيَنا َوَ�ِۡثَت  َوِ�ٗدا �ِيَنا نَُرّ�َِك  قَاَل �

  هک آن : بعد ازیعنی »؟ مینداد  خود پرورش  انیدر م  یکودکا تو را در یآ«  فرعون » گفت«

  به  فرعون ردند،ک  ابالغ  یو  را به  شده ادی  امیو پ  آمده  نزد فرعون †  و ھارن  یموس
و در   میداد  پرورش خود  در خانه  یکودکتو را در   هک  میما نبود  نیا ایگفت: آ ÷  یموس

و سالھا از «؟  مینرساند  قتل و به  ردهکم، تو را استثنا یشتک  لیاسرائ یاز بن  هک  یاطفال  انیم

داد و   یرو  وقت  تو چه  یمورد ادعا  نبوت  نیا  : پسیعنی »؟ یما نماند  انیرا در م  عمرت
سر برد، از  به  فرعون  در خانه  سال  یس ÷  ی: موسیقول  ؟ به یجا آوردکرا از   آن

  یفرزند و  نام  رد و بهک یم  استفاده  یو  یسوار  یھا بکد، از مریپوش یم  فرعون  یلباسھا
  انیم  مجددا به  گاه ماند آن  نیدر مد  سال  از مصر ده  ختنیبعد از گر  شد سپس یم  دهینام

  رد سپسک یم  دعوت أ للها  سوی بهرا   گر آنانید  سال  یس  مدت  و به  بازگشت  انیفرعون
 رد.ک  یگر زندگید  سال  ز پنجاهین  و قومش  فرعون  شدن  بعد از غرق

نَت  َت َ�َعلۡ  لَِّ� ٱ َ�ۡعلََتَك  َت َوَ�َعلۡ ﴿
َ
 .]۱۹[الشعراء:  ﴾١٩َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ ِمنَ  َوأ

  به » یردک  هک  یارک  و از تو سر زد آن«گفت:  ÷  یموس  به  در ادامه  فرعون
را  ÷  یموس  گناه  برشمرد، سپس ÷  یخود را بر موس  یھا ب، او در آغاز نعمتیترت  نیا
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از  و تو«بود  ÷  یموس  یاز سو  یقبط  شخص  آن  شتنک  مرادش  هکآورد   یاد وی  به

 . یردک  نعمت  فرانک  ارانمیاز   یکی  شتنکبا   هک ! یموس  یا » یناسپاسان

ٓ قَاَل َ�َعلۡ ﴿ ۠  إِٗذا ُتَها نَا
َ
آٱ ِمنَ  َو�  .]۲۰[الشعراء:  ﴾٢٠ّلِ�َ لضَّ

: یعنی » بودم  از سرگشتگان  هک  شدم  بکمرت  یار را ھنگامک  آن« ÷  یموس » گفت«
  برسد پس  یا ییدانا و  علم  من  به  پروردگار متعال  از بارگاه  هک  شتمک  از آن  را قبل  یقبط

 . بودم  از نادانان  حال  در آن

ا مِنُ�مۡ  ُت َ�َفَررۡ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  وََجَعلَِ�  ُحۡكٗما َرّ�ِ  ِ�  فَوََهَب  ِخۡفتُُ�مۡ  لَمَّ  ﴾٢١ُمۡرَسلِ�َ ل
 .]۲۱[الشعراء: 

  داستان  لیتفص  هک ـ چنان  نیمد  یسو به » ختمیدم، از شما گریاز شما ترس  و چون«
  من  : بهیعنی »دیبخش  مکح  من  به  پروردگارم  گاه آن«  است  آمده»  قصص»  در سوره

  یو نادان  د و جھلیاست، بخش  در آن أ خداوند  مکح  هکرا   یتورات  و فھم  ا علمینبوت، 
  رد؛ بهک  رامکو ا  داشت  یمرا گرام :یعنی »دیگردان  امبرانیو مرا از پ«رد کدور   را از من

 د.یگردان  شیخو  مرسل  یایاز انب  یکیمرا   هک نیا

َّ  َ�ُمنَُّها نِۡعَمةٞ  َك َوتِلۡ ﴿ نۡ  َ�َ
َ
ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َ�بَّدتَّ  أ  .]۲۲[الشعراء:  ﴾٢٢إِۡسَ�

: یعنی »؟ یا شاندهک  یبردگ  را به  لیاسرائ یبن  هک  ینھ یم  منت  بر من  هک  است  ینعمت  نیو ا«
  ھمان، در یا داده  پرورش یکودک مرا در  هک  ینھ یم  منت  بر من  هک  است  ینعمت  ھم  نیا ایآ

نوزاد   ؟ اگر تو پسران یشتکرا   وآنان  ساخته  را برده  لیاسرائ یبن  من  لهیو قب  قوم  هک  یحال
  ندازد پسیب  مرا در رودخانه  هکبود   از از آنین یب  ا مادرم، قطعیشتک یرا نم  لیاسرائ یبن

 . شکن  من  رخ  به  و احسان  منت  عنوان بود، به  و عذابت  نجهکش  سببش  هکرا   آنچه

 .]۲۳[الشعراء:  ﴾٢٣َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َربُّ  َوَما َعۡونُ قَاَل فِرۡ ﴿
  است  یسک  گر چهی: او دیعنی »؟ ستیچ  انیگفت: و پروردگار عالم  فرعون«

 را  یگر پروردگاریجز خود، د  را منی؟ ز است  انیپروردگار جھان  پندارد بجز من یم  هک
  ییادعا  انیپروردگار عالم  نیاست: ا  نیا  یگر معنید  یقول  به؟  شناسم ینم  انیجھان  یبرا

 ؟ ستیچ  آن  قتیو حق  است  یزیچ  تو، چه
 أل  یخدا  تیوجود و وحدان  رامونیپ  و فرعون ÷  یموس  انیم  آغاز مناظره  نیو ا

 بود.

َ�ٰ ٱقَاَل َربُّ ﴿  ٱوَ  َ�ٰتِ لسَّ
َ
ٓۖ َوَما بَيۡ  �ِض ۡ� وقِنِ�َ  ُكنُتم إِن َنُهَما  .]۲۴[الشعراء:  ﴾٢٤مُّ
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 آنھاست، اگر  انیدر م  و آنچه  است  نیھا و زم پروردگار آسمان« ÷  یموس » گفت«

 نیقی  آن  لیدل  بعد از شناخت  قیاز حقا  یقتیحق  : اگر بهیعنی »دیباش  نیقی  اھل
بود   گونه نی. بد است  یاول  قتیحق  نیا  به  نتانیقی  هکد ید، بدانیباش  داشته 

  و دادن  ساخت  روشن  حیتوض  نی) را با ا انی(عالم  یاز معنا  شیمراد خو ÷ یموس هک
 پروردگار  او از جنس  هک  فروگذاشت  یرو  را از آن  فرعون  سؤال  به  میمستق  پاسخ
 شناخت  را به  خلق  هکبود و از آنجا   ردهک  سؤال  یو  یوجود  قتیو حق  انیعالم

 شناسند یم  اوصافش  او را به  آنان  هکبل  ستین  یراھ  یتعال  وجود حق  نهکو   قتیحق 
 أ للها میعظ  قدرت  قتیاز حق  یا جلوه  انیب  به  یو  در پاسخ ÷  یموس  پس

 رد.ک  اشاره  نیو زم  آسمان  خلقت  و به  پرداخت

ۥٓ  قَاَل لَِمنۡ ﴿ َ� �َسۡ  َحۡوَ�ُ
َ
 .]۲۵[الشعراء:  ﴾٢٥َتِمُعونَ �

 ÷ یموس  سخن »دیشنو یا نمیآ«  قوم  و سران  از اشراف » انشیاطراف  به«  فرعون » گفت«
از   یا مغالطه  نیا  هکزاند. یبرانگ  تعجب  به  یو  را از سخن  تا آنان  خواست  گونه نیرا؟ بد

 بود.  ملعون  آن  یسو

 ٱ َءابَآ�ُِ�مُ  َوَربُّ  قَاَل َر�ُُّ�مۡ ﴿
َ
لِ�َ ۡ�  .]۲۶[الشعراء:  ﴾٢٦وَّ

 » است  نتانیشیپ  انکایگفت: پروردگار شما و پروردگار ن«  دوباره  یموس
ند ـ پروردگار ک یادعا م  هک ـ چنان  فرعون  هکرد ک  روشن  شان برای ÷ یموس  پس

 از  یکیاو   هکد ینک یم  را پرستش  یسک  : چگونهیعنی.  است  افتهی  پرورش  هکبل  ستین
آبا و   شیو برا  شده  دهید، آفریا شده  دهیشما آفر  هک ز چنانیشماست، او ن خود

 اند. آبا و اجداد شما فنا شده  چون  هک  است  بوده  یاجداد

ِيٓ ٱقَاَل إِنَّ رَُسولَُ�ُم ﴿ رۡ  �َّ
ُ
 .]۲۷[الشعراء:  ﴾٢٧لََمۡجُنونٞ  إَِ�ُۡ�مۡ  ِسَل أ

  نیا او با » است  وانهیشده، د  شما فرستاده  یسو به  هک  یرسول  گمان یگفت: ب  فرعون«
  نشان فگند، بایب  یو سردرگم  رتیو ح  را در مغالطه  انشیتا اطراف  خواست یسخن، م

  یموس و  ستین  لیقا  یتیاھم  چید ھیگو یم  یموس  آنچه  او به  هک  موقف  نیا  دادن
را   یزیچ  یاز موس  د: منیگو یم  انشیاطراف  به  فرعون  یی. گو شخند استیسزاوار ر

 . است  وانهیاو د  دھد پس یگر مید  یپاسخ  من  و او به  پرسم یم

ۡ ٱقَاَل َربُّ ﴿ ۡ ٱوَ  َمۡ�ِقِ ل ٓۖ َوَما بَيۡ  َمۡغرِِب ل  .]۲۸[الشعراء:  ﴾٢٨َ�ۡعقِلُونَ  ُكنُتمۡ  إِن َنُهَما
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را  خود ÷  یموس » آنھاست  انیدر م  و آنچه  و مغرب  گفت: پروردگار مشرق  یموس«
  یرا پ  حجت  هکرد بلکن  داد، مشغول  نسبت  یوانگیاز د  یو  به  فرعون  هک  آنچه  دفع  به

و   احوال  هک  است  و مغرب  پروردگار مشرق  ھمان  انیو گفت: پروردگار جھان  گرفت
  ھمهجادگر یا او  ند پسک یم  ـ دگرگون  با ظلمت  یبا نور و گاھ  یرا ـ گاھ  آن  اوضاع

  خرد و تعقل  از اھل اگر تو و ھمراھانت  ! فرعون  ی: ایعنی »دینک  اگر تعقل«  ھاست دهیپد
 . گفتم  هک  است  نیھم  قتید، حقیھست

َذۡ ٱقَاَل لَ�ِِن ﴿ ۡجَعلَنََّك  َ�ۡ�ِي ًهاإَِ�ٰ  َت �َّ
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َ�  .]۲۹[الشعراء:  ﴾٢٩َمۡسُجو�ِ�َ ل

  انیزندان  ا تو را از جمله، قطعینکار یاخت  جز من  ییگفت: اگر خدا  فرعون«
 مجبور  یشد، برا  مغلوب  لیدل  در آوردن  ملعون  آن  چون  هکبود   گونه نیبد »ردک خواھم 

ر یزنج زور و  د و اعمالیتھد  وهیخود، ش  قوم  بیو فر  رسالتش  کتر  به ÷  یموس  ردنک
 . گرفت  شیرا در پ

َولَوۡ ﴿
َ
ءٖ  ِجۡئُتَك  قَاَل أ بِ�ٖ  �َِ�ۡ  .]۳۰[الشعراء:  ﴾٣٠مُّ

 تو  یبرا  : اگر ھمیعنی »؟ اورمیب  ار ھمکآش  یزیتو چ  یگفت: ھرچند برا  یموس«
  من  یادعا  صحت  آن  ار شود و با مشاھدهکآش  با آن  من  ییراستگو  هک  اورمیب  یزیچ
  یزندان مرا  ا باز ھمیآ ـ  است  من  وبندهک  در ھم  از معجزه  عبارت  هکرسد ـ   اثبات به

 رد؟.ک  یخواھ

﴿ 
ۡ
ٰ ٱإِن ُكنَت ِمَن  بِهِۦٓ  تِ قَاَل فَأ  .]۳۱[الشعراء:  ﴾٣١ِد�ِ�َ ل�َّ

 ».اوریرا ب«ار کز آشیچ » آن«  تیدر ادعا » یانیگو گفت: اگر از راست  فرعون«

لۡ ﴿
َ
بِ�ٞ  ُ�ۡعَبانٞ  ِ�َ  فَإِذَا َعَصاهُ  َ�ٰ فَ�  .]۳۲[الشعراء:  ﴾٣٢مُّ

  ییاژدھا عصا  : آنیعنی» شد  انینما  ییاژدھا  آن  را افگند و بناگاه  شیعصا  یموس  پس«
 باشد.  انیم در  یالیخ  یا دهیپد  هک آن  یشد، ب  یواقع

  کی  اندازه شد، به  لیاژدھا تبد  عصا به  چون«د: یگو یر میبکر یتفس  صاحب  یراز  امام
 ÷  یموس  به  هک یفرود آمد در حال  فرعون  یسو رو به  د، سپسیجھ  آسمان  به  لیما
  نانک  التماس ! و فرعون  بده  فرمان  من  به  یخواھ یم  ھر چه ! یموس  یگفت: ا یم
او   هک  خواھم یتو م از  است  فرستاده  رسالت  تو را به  هک  یسک  نام ! به یموس  یگفت: ا یم

و مجددا   را گرفت  آن ÷  یموس  ند. سپسک  حمله  من  به  هک  یندھ  و اجازه  یرا بازدار
 ».شد  لیعصا تبد  به
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ِٰظرِ�نَ  َضآءُ فَإِذَا ِ�َ َ�يۡ  ۥَونََزَع يََدهُ ﴿  .]۳۳[الشعراء:  ﴾٣٣لِل�َّ
د و یسپ  تماشاگران  یبرا  آن  ناگاه  آورد و به  رونیب  بانشیرا از گر  و دستش«

  و گوشت  پوست  یظاھر  أتیھ  برخالف ÷  یموس  : دستیعنی »دار شدیپد  درخشان
  افق و  رهیرا خ  دگانید  هک  برخوردار گشت  یو پرتو درخشان  شعاع  واستخوان، از چنان

 د.یگردان  یرا نوران

ۥٓ  َمَ�ِ قَاَل لِلۡ ﴿  .]۳۴[الشعراء:  ﴾٣٤َعلِيمٞ  لََ�ِٰحرٌ  َذاإِنَّ َ�ٰ  َحۡوَ�ُ
 اریبس  یمرد، جادوگر  نیا  گمان یگفت: ببودند   رامونشیپ  هک  یسران  به  فرعون«

ند کالقا   انشیرا در اطراف  تیذھن  نیتا ا  خواست  ب، فرعونیترت  نیا  به » داناست
 . معجزه  از باب  سحر و جادوست، نه  آورده، از باب ÷  یموس  آنچه  هک

 و گفت:  پرداخت  آنان  کیتحر  به  سپس

ن ُ�ۡ ﴿
َ
�ِضُ�م ّمِنۡ  رَِجُ�ميُرِ�ُد أ

َ
  �ِِسۡحرِهِۦ أ

ۡ
 .]۳۵[الشعراء:  ﴾٣٥ُمُرونَ َ�َماَذا تَأ

 »دیدھ یم  یرأ  چه  نونکند، اک  رونیب  نتانیخود شمارا از سرزم  یخواھد با جادو یم«
  معجزه  سلطه و  درخشش  هکبود   گونه نی؟ بد ستیاو چ  شما و نظر شما درباره  یرأ

  را فراموش  یپروردگار یادعا  هکدرآورد   شیخور یتأث  تحت  را چنان  ، فرعون÷  یموس
و   یو دوست  را جلب  آنان رد تا نظرکدراز   شیخو  قوم  یسو به  یاری  و دست  نموده

  تی، ربوب÷  یموس  معجزه  را با درخششیشاند زکخود ب  یسو را به  آنان  یبانیپشت
خود را   گاهیو جا  او شأن  گرنه و بود  قرار گرفته  و اضمحالل  زوال  در شرف  یو  ییادعا
  قومش  سران  هکبود   شتر از آنیب  یو  ینیب بر و خودبزرگکد و ید یم  ار فراتر از آنیبس

دھد در  یم  تنزل  از خودشان  یفرد  گاهیاو را درجا  هکگرداند   مخاطب  یا گونه  را به
  به  شیرا برا  تیالوھ  نیز این  بود و آنان  شان تیالوھ  ین، مدعیاز ا  شیاو پ  هک یحال

 بودند.  نھاده  گردن  و بر آن  شناخته  تیرسم

ْ قَالُوٓ ﴿ رِۡجهۡ  ا
َ
َخاهُ  أ

َ
ۡ ٱِ�  َعۡث �ۡ َوٱ َوأ   ٣٦ِ�ِ�نَ َ�ٰ  َمَدآ�ِنِ ل

ۡ
ارٍ  بُِ�ّلِ  تُوكَ يَ�  ﴾٣٧َعلِي�ٖ  َسحَّ

 .]۳۷-۳۶[الشعراء: 
رانداز و یتأخ  را به  ارشانک: یعنی »را باز دار  او و برادرش«  فرعون  قوم  سران »گفتند«
و   مأموران یعنی » شھرھا بفرست  را به  و گردآورندگان«  نرسان  قتل  به  درنگ یرا ب  آنان

  تتیمکقلمرو حا  نافکو ا  اطراف  آورند، به یرا گرد م  مردم  هک  یا یانتظام  یروھاین
  در شناخت  هک  است  یسک: سحار »اورندیب  حضورت  را به  یتا ھر جادوگر ماھر«  بفرست

 . است  ار ماھر و برازندهیسحر و جادو بس  فن
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َحَرةُ ٱفَُجِمَع ﴿ ۡعلُو�ٖ  يَۡو�ٖ  ِت لِِميَ�ٰ  لسَّ  .]۳۸[الشعراء:  ﴾٣٨مَّ
  یعنی، » نتیز« روز، روز  آن »شدند  یگردآور  نیمع  یروز  قاتیم  یبرا  جادوگران  پس«
 شود. یم  اطالق دو ھر  یانکو موعد م  یزمانعاد یقات: بر میبود. م  دشانیروز ع

نُتم َو�ِيَل لِلنَّاِس َهۡل ﴿
َ
َۡتِمُعونَ  أ  .]۳۹[الشعراء:  ﴾٣٩�ُّ

و   قیتشو  یایر گویتعب  نیا »د شد؟یخواھ  جمع  ا شما ھمیشد: آ  گفته  مردم  توده  و به«
 ÷  یموس  انیم  هکرا   عاد بود تا آنچهیم  در آن  بر اجتماع  مردم  ختنیبرانگ

نند. ک  خواھدبود، مشاھده  یسک با چه  غلبه  سرانجام  هک نیدھد و ا یم  یرو  وجادوگران
را یز  داشت ÷  یموس  هیعل  بر غلبه  فرعون  نانیاز اطم  مردم، نشان  یفراخوان

درخفا   از آنان  یگردد تا احد  مغلوب  مردم  در محضر اجتماع ÷  یموس  خواست یاوم
را او یز ز بودین ÷  یموس  مورد عالقه  داد، سختیرو  نیا  ییاورد. از سوین  مانیاو ا  به
.  است  و مغلوب  ومکمح  افرانک  و حجت  ا غالبقطع أ خداوند  حجت  هک  دانست یم

  دشمن، دعوت خود  دست تا به  خواست  هکبود  أ خداوند  اتیخود از عنا  نیا  پس
و مسلط   غالب  ھمگان را در انظار  و آن  انینما  مردم  یھا توده  انیرا در م ÷  یموس

را در   آن  تیسازد و حقان آشنا  آن  به  یرا ھمگ  لیاسرائ یمصر و بن  و مردم  دهیگردان
 دا گرداند.یھو  برآنان  نیالع یرأ  به  برھان  دانیم

َحَرةَ ٱلََعلََّنا نَتَّبُِع ﴿  .]۴۰[الشعراء:  ﴾٤٠َ�ٰلِبِ�َ لۡ ٱإِن َ�نُواْ ُهُم  لسَّ
بود   بیترت نیا  . به نشانیدر د » مینک  یرویپ  روز شدند، از آنانیپ  اگر جادوگران  هکباشد «

  ھدف  نیطرفند، با ا یب  آنان  ییگو  هکردند کوانمود   نیچن  مردم  انیدر م  فرعون  سانک  هک
از   یرویپ  منظورشان  هک یرند درحالیبگ  یباز و به  ردهک  کرا سب  شیخو  خرد قوم  هک

 بود.  یامبریو مسند پ  یرھبر  از مقام ÷  یموس  ردنک  رونیب  هکبل  نه  جادوگران

﴿ ٓ ا َجا َحَرةُ ٱ ءَ فَلَمَّ ْ لِفِرۡ  لسَّ �ِنَّ  َعۡونَ قَالُوا
َ
ۡجًرا َ�َا أ

َ
 قَاَل َ�َعمۡ  ٤١َ�ٰلِبِ�َ لۡ ٱ َ�ۡنُ  ُكنَّا إِن َ�

َِّمنَ  إِٗذا �نَُّ�مۡ  ۡ ٱ ل �ِ�َ ل  .]۴۲-۴۱[الشعراء:  ﴾٤٢ُمَقرَّ
خواھد   یا ما را پاداشیگفتند: آ  فرعون  به«  فرعون  شیپ »آمدند  جادوگران  چون  پس«

 ؟÷  یبر موس»  میروز شویاگر پ«  و مقام  ا جاهی  از مال »بود
شما در   گمان یو ب  یگفت: آر«رد و ک  موافقت  آنان  خواسته  نیبا ا  فرعون  هک

  هکد بلیدار  پاداش  صورت  تنھا در آن  : شما نهیعنی »د بودیخواھ  از مقربان  صورت  آن
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  از مقربان  هک یطور  به  د گرفتیز قرار خواھین  من  تیمورد عنا  بر آن  افزون
 . فتیفر  و مقام  منصب  وعده  را به  آنان  فرعون  هکبود   گونه  نید شد. بدیخواھ بارگاھم

وَ�ٰٓ  قَاَل لَُهم﴿ ْ  مُّ لُۡقوا
َ
�  ٓ نُتم َما

َ
ۡلُقونَ  أ  .]۴۳[الشعراء:  ﴾٤٣مُّ

از  »دیفگنیب د،یھست  افگننده  هکرا   گفت: آنچه«  جادوگران  : بهیعنی » آنان  به  یموس«
  و معجزه  قدرت، با حجت  تا از موضع  خواست ÷  یموس  هکبود   سان نیسحر و جادو. بد

  ھمراه او به  هک  یا معجزه  هکسازد   انینما  گرداند و برآنان  و مقھورشان  وبکسر  شیخو
  تقدم  نوبت  یرو  نیا نند، ازک  معارضه  با آن بتوانند  آنان  هک  ستین  ییزھایچ  آورده، از جنس

 او باشند.  دانیم  آماده  نند سپسکب دارند  در توان  ھر چه  هک  با آنھاست

لۡ ﴿
َ
ْ فَ� ْ  وَِعِصيَُّهمۡ  ِحَبالَُهمۡ  َقۡوا ةِ  َوقَالُوا  .]۴۴[الشعراء:  ﴾٤٤َ�ٰلُِبونَ لۡ ٱ َ�َۡحنُ  إِنَّا فِرَۡعۡونَ  بِعِزَّ

گفتند: « آنھا  انداختن  در ھنگام »را انداختند و  شانیھا یبدست ھا و چو سمانیر  پس«
ا ی.  میشو یروز میپ  فرعون  عزت  سبب ما به  یعنی » میروزیا پما حتم  هک  فرعون  عزت  به

 . است  و عظمت  جالل و  . مراد از عزت: جاه میشو یروز میما پ  هک  فرعون  عزت  سوگند به

لۡ ﴿
َ
فُِكونَ  َما تَۡلَقُف  ِ�َ  فَإَِذا َعَصاهُ  ُموَ�ٰ  َ�ٰ فَ�

ۡ
 .]۴۵[الشعراء:  ﴾٤٥يَأ

  یعصا :یعنی »دیرا فروبلع  شانیھا ساخته بر  ناگاه  را افگند و به  شیعصا  یموس  پس«
ز از یچ  کی  آوردن  رونیـ با ب  یافگن الیو خ  بیاز فر  هکرا   ییجادو  یر وکیاژدھا پ
 د.یفروبلع بودند،  ـ ساخته  حال  قتیدر حق  در ظاھر امر نه  آن  یقیحق  صورت

لۡ ﴿
ُ
َحَرةُ ٱ ِ�َ فَ�  .]۴۶[الشعراء:  ﴾٤٦ِجِدينَ َ�ٰ  لسَّ

 را  قتیحق  جادوگران  : چونیعنی» شدند  در افگنده  سجده  به  جادوگران  پس«
بشر و   از صنع  است، نه  میکح  یصانع  نشیاز آفر  معجزه  آن  هکردند، دانستند ک  مشاھده
درافتادند و   سجده به  شیو برا  آورده  مانیا أل  یخدا  به  پس  جادوگران  یھا یاز تردست

  چنان  آنان  سجده  سرعترفتند. ویاو را پذ  و نبوت  گفته  را اجابت ÷  یموس  دعوت
 شدند.  فروافگنده  بناگاه  ییگو  هکبود 

ْ قَالُوٓ ﴿  .]۴۸-۴۷[الشعراء:  ﴾٤٨َوَ�ُٰرونَ  َرّبِ ُموَ�ٰ  ٤٧َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ بَِرّبِ  َءاَمنَّا ا
  یز مدعین  فرعون  هکو از آنجا  » میآورد  مانیا  انیپروردگار عالم  گفتند: به«

 » ھارون و  یپروردگار موس«افزودند:   یا شبھه  ھرگونه  دفع  یبود، برا  یپروردگار  نیا
و   یپروردگار موس ھمانا  یقیپروردگار حق  هکبل  ستیپروردگار ن  فرعون  هکامر   نیا  اعالم
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ز ین  پروردگارخود فرعون  و از جمله  انیعالم  پروردگار ھمه  هک  است †  ھارون
 بود.  فرعون  به  جادوگران  یاز سو  یمکمح  وفتکو سر  ھست، سرزنش

ۥ قَاَل َءاَمنتُمۡ ﴿ نۡ  َل َ�بۡ  َ�ُ
َ
ِيٱلََكبِ�ُُ�ُم  إِنَُّهۥ لَُ�ۡمۖ  َءاذَنَ  أ حۡ ٱَعلََّمُ�ُم  �َّ  رَ لّسِ

َعنَّ  َ�ۡعلَُمونَۚ  َف فَلََسوۡ  َ�ّطِ
ُ
يِۡديَُ�مۡ  َ�

َ
رُۡجلَُ�م �

َ
ِبَنَُّ�مۡ  ِخَ�ٰٖف  ّمِنۡ  َوأ َصلّ

ُ
 َوَ�

ۡ�َعِ�َ 
َ
 .]۴۹[الشعراء:  ﴾٤٩أ

  مانیا او  به«  من  اجازه یا بی: آیعنی » دھم  شما اجازه  به  هک از آن  شیپ«  فرعون » گفت«
 ».د؟یآورد

اندازد و   مغالطه  بودند به  آورده  مانیا  هکرا   یجادوگران  هک نیا  یبرا  سپس
از   یز سحرین  یار موسکدرافگند، گفت:   و گمان  کش  را به  مردم  هک نیا  یبرا

 » است  شما جادو آموخته  به  هک  شماست  بزرگ  او ھمان  گمان یب«  سحر شماست  جنس
  به  نداشت  او دوست  هک است، با آن  آنان  بزرگ ÷  یموس  هک نیا  به  فرعون  اعتراف

  یسانک  ھمه هکبود   نیا  یباال ببرد، برا  را با آن ÷  یموس  شأن  هکند ک  اعتراف  یزیچ
  برده  یپ  قتیحق نیا  حاضر بودند، به  با جادوگران ÷  یموس  ییارویرو  در صحنه  هک

  هک  است  یزیچ  تر ازآن یتر و قو است، درخشان  آورده ÷  یموس  آنچه  هکبودند 
و   کش  نیا  مردم  اذھان تا در  خواست  سخن  نیبا ا  اند پس افگنده  انیم  به  جادوگران

  و غلبه  ید، ھرچند با برتریردک شما مشاھده  هکرا   یا صحنه  نیه: اکرا درافگند   شبھه
را   فن  نیا  بود و آنان  استاد خودشان ارکخود؛   نیآمد اما ا  انیپا به  بر جادوگران  یموس

  نبشر بر آ  هک  است  یارک ÷  یار موسک هکد ینبر  گمان  بودند پس  آموخته  یو از خود
  به«خواند  یفرام  شیسو او به  هک  است  یپروردگار  از فعل  یار وک  نیا ایست، یقادر ن

 »دیبر  گر خواھمیھمد  جھت  را در خالف  تانیا دستھا و پاھا. حتم د دانستیخواھ  یزود
 » ختیآو  دار خواھم  را به  تان یھمگ  سپس«  آن  سکا عیچپ،   یرا با پا  راست  دست  یعنی

  خواست  . فرعون است  تا مرگ  ردنکزیآو  حلق  ختن، ھمانیدارآو  به ای  دنیشک بیلص  به
  یدتریشد  نجهکعمل، ش  نیشد تا اکدار   خرما به  درختان  یھا بر شاخه را  تا ساحران

 گرداند.  شتر خوارشانیب  و در انظار مردم باشد  شان برای

﴿ ۖ ٓ  قَالُواْ َ� َضۡ�َ ا  .]۵۰[الشعراء:  ﴾٥٠ُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  إِ�َّ
  : درآنچهیعنی » میگرد یپروردگار خود باز م  یسو ست، ما بهین  یکگفتند: با  جادوگران«

درگذر   عذاب  نیرا ایز  ستین  یانیو ز  کبا  چیرسد، بر ما ھ یما م  ا بهیدن  از عذاب  هک
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ما ـ   یواو برا  میگرد یبازم  پروردگارمان  یسو به  شود و ما بعد از آن یم  و برطرف  است
فر ـ از کاز   یزارید و بیبر توح  ات، ثباتمان نجهکبر ش  مانیداریحق، پا  به  مانیبا ا

 . ستین  یرا حد و وصف  آن  هکبخشد  یم  چنان  شیخو  یشگیھم  ینعمتھا

ن َمعُ إِنَّا َ�طۡ ﴿
َ
ٓ  َر�َُّنا َ�َا َ�ۡغفِرَ  أ ن َخَ�َٰ�َٰنا

َ
ٓ  أ َل  ُكنَّا وَّ

َ
ۡ ٱ أ  .]۵۱[الشعراء:  ﴾٥١ُمۡؤمِنِ�َ ل

  نینخست  هک  یرو  را از آن  گناھانمان  پروردگارمان  هک  میدواریما ام«
 ».امرزدیم، بیا بوده  آورندگان مانیا

 » اعراف»  در سوره  داستان  لیتفص  هک.  شتکرا   آنان  یھمگ  فرعون  سرانجام
 . گذشت

﴿ ٓ وَۡحۡيَنا
َ
نۡ  ُموَ�ٰٓ  إَِ�ٰ  ۞َوأ

َ
ۡ�ِ  أ

َ
تََّبُعونَ  إِنَُّ�م بِعَِبادِيٓ  أ  .]۵۲[الشعراء:  ﴾٥٢مُّ

در  سالھا ÷  یموس  هک بعد از آن »ببر  مرا شبانه  بندگان  هک  میردک  یوح  یموس  و به«
  به  متعال فزود، خداوندین  انیبار فرعونکجز بر عناد و است  یو  ماند و دعوت  یمصر باق

قرار   بیتعق را شما موردیز«دھد   تکاز مصر حر  را شبانه  لیاسرائ یبن  هکداد   فرمان  یو
  از راه نند تا شما راک یم  بیشما را تعق  و قومش  : فرعونیعنی » د گرفتیخواھ

و  ÷  یموس به  را آنانید زیخود نام  را بندگان  لیاسرائ یبن  یتعال  بازگردانند. حق
در   شبانگاه ÷  یموس از مفسران،  یجمع  قول  بودند. براساس  آورده  مانیا  یو  رسالت
ز از قبر یرا ن ÷  وسفی  تابوت ÷  یموس  هک  است  رد. نقلک  تکحر  ماه  طلوع  ھنگام

  چون  هکبود   ردهک  تیخود وص ÷  وسفیرا یآورد و با خود برد ز  رونیب  یو
  هک  است  ببرند. نقل  نیفلسط  ز با خود بهیاو را ن  رفتند، نعش یاز مصر م  لیاسرائ یبن

  یاز مصر، برا  شدنشان  رونیب  بود و شب  ) سال۴۳۰در مصر، (  لیاسرائ یبن  اقامت  مدت
 نامند. یم»  دفصحیع«را   آن  هک  د استیع  شب  نزد آنان  شهیھم

رۡ ﴿
َ
ۡ ٱ ِ�  فِرَۡعۡونُ  َسَل فَأ  .]۵۳ء: [الشعرا ﴾٥٣ِ�ِ�نَ َ�ٰ  َمَدآ�ِنِ ل

خبر   هک  یھنگام  یعنی »شھرھا فرستاد  را به  گردآورندگان  فرعون  گاه آن«
  یعموم  جید، او دستور بسیرس  فرعون  از مصر به  شان و خروج  لیاسرائ یبن  افتادن  راه به

 . داشت قرار  فرعون  تیمکحا  تحت  هیھزار قر  : ھزار شھر و دوازدهیقول  داد. به

ذَِمةٞ  ُؤَ�ٓءِ إِنَّ َ�ٰٓ ﴿  .]۵۴[الشعراء:  ﴾٥٤قَلِيلُونَ  لَِ�ۡ
  سخنش  نیاو با ا »ندکاند  یگروھ«  لیاسرائ  یبن  یعنی » نانیا  گمان یب«گفت:   فرعون

  برداشتنشان  انیو از م  استهک  در نزد قومش  لیاسرائ یبن  و ارزش  تا از شأن  خواست یم
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بودند و   ششصدوھفتادھزار تن جمعا  لیاسرائ ی: بنیقول  دھد. به  جلوه  و آسان  را ساده
و   دهینرس  اثبات  عدد به  نی. اما ا تن و پانصد ھزار  ونیلیم  کیدر حدود   فرعون  سپاه

 . است  لیاسرائ یبن  یھا ا از مبالغهیگو

 .]۵۵[الشعراء:  ﴾٥٥لََغآ�ُِظونَ  َ�َا ��َُّهمۡ ﴿
مصر  ما از  اجازه  یب  هک »اند آورده  ما را بر سر خشم  آنان  یراست  و به«افزود:   فرعون

 اند. رفته  رونیب

 .]۵۶[الشعراء:  ﴾٥٦ِذُرونَ �نَّا َ�َِميٌع َ�ٰ ﴿
را   شیخو  روانیپ  او تمام  ییدار. گویو ب  حاذر: آماده » میحاذر ھست  یو ما انبوھ«

  ردنک  امکنا  یرند و برایقرار گ  باش  آماده  حال  به  لیاسرائ یبن  تکداد تا با حر  فرمان
 شوند.  جیبس  ت، ھمهکحر  نیا

خۡ ﴿
َ
ٰٖت  ّمِن رَۡجَ�ُٰهمفَأ  .]۵۸-۵۷[الشعراء:  ﴾٥٨َكرِ��ٖ  َوَمَقا�ٖ  َوُ�ُنوزٖ  ٥٧وَُ�ُيونٖ  َج�َّ

 و پرناز  یھا گاهیھا و جا نهیسارھا و گنج  ھا و چشمه را از باغستان  ما آنان  سرانجام«
ھا،  پر ازباغستان  هکمصر   نیرا از سرزم  انشیرکو لش  : فرعونیعنی » میردک  رونیب  نعمت

و و کین  یھا و خانه  م: منازلیرک  . مقام میراند  رونیھا بود ب نهیسارھا و گنج چشمه
 . رؤسا و امراء است  : مجالسیقول به

ۡوَرثَۡ�َٰها لَِكۖ َكَ�ٰ ﴿
َ
ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َوأ  .]۵۹[الشعراء:  ﴾٥٩إِۡسَ�

  زمان در » میداد  راثیم  به  لیاسرائ یبن  و آنھا را به«ما   و اراده  خواست »بود  نیچن«
  است  یوراتیا مراد زی.  لیاسرائ یگر بنید  از شاھان  یو بعض ÷  مانیسل
  هیگرفتند. آ  تیعار  به  انیاز مصر از قبط  آمدن  رونیب  در شب  لیاسرائ یبن  هک
 ـ ھر دو ـ را دارد.  آن و  نیا  احتمال  مهیرک

﴿ ۡ�
َ
ۡ�ِ�ِ�َ  َبُعوُهمفَ�  .]۶۰[الشعراء:  ﴾٦٠مُّ

  به  هک  انیو فرعون  : فرعونیعنی »ردندک  بید آنھا را تعقیخورش  برآمدن  ھنگام  پس«
دند. یرس  آنان  د بهیخورش  برآمدن  ھنگام بودند، به  رفته  رونیب  لیاسرائ  یبن  بیتعق
  تکحر  هک شتافتند  لیاسرائ یبن  بیتعق  به  یدرحال  انیاست: فرعون  نیا  یمعن  یقول به

 بود.  مشرق  سمت  آنھا به

﴿ ٰٓ ا تََ� ۡص  ۡمَعانِ �َۡ ٱَءا فَلَمَّ
َ
 .]۶۱[الشعراء:  ﴾٦١لَُمۡدَرُ�ونَ  إِنَّا ُموَ�ٰٓ  َ�ُٰب قَاَل أ
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گرفتند، گر قرار ید ھمدید  در معرض  یعنی »دندیگر را دیھمد  دو گروه  و چون«
 ریما گ  گمان یگفتند، ب یموس  ارانی«د ید یگر را مید  گروه، گروه  نیا  هک  یا گونه به

آنھا را  با  ییارویرو  وتوان رسند و ما تاب یما م  به  فرعون  سپاه  یزود : بهیعنی » میافتاد
 ما.  یرو  شیپ  ا ھمیسر ما ھستند و در  م، آنھا پشتیندار

﴿ ۖ ٓ  .]۶۲[الشعراء:  ﴾٦٢ِدينِ َيهۡ سَ  َرّ�ِ  َمِ�َ  إِنَّ  قَاَل َ�َّ

 أخداوند  به  نسبت  از سوءظن ! من  قوم  یا » ستین  نیچن« ÷  یموس » گفت«
  یاریبا  » است  با من  را پروردگارمیز«رسند  یشما نم  ها بد، آنھا قطعیبر دار  دست

 . نجات  راه  به »ردک خواھد  ییمرا راھنما  یزود و به«  شیخو  یورھنمون

وۡ ﴿
َ
ٓ فَأ نِ  ُموَ�ٰٓ  إَِ�ٰ  َحۡيَنا

َ
ۖ ۡ�َ ٱّ�َِعَصاَك  بۡ�ِ ٱ أ وۡ َكٱ قٖ فََ�َن ُ�ُّ فِرۡ  نَفلَقَ ٱفَ  ۡحَر  دِ لطَّ

 .]۶۳[الشعراء:  ﴾٦٣َعِظيمِ لۡ ٱ
  یایدر راجح،  ا بنابر قولیدر  آن » ا بزنیبر در  تیبا عصا  هک  میردک  یوح  یموس  به  پس«
ا زد و یبر در را  شیعصا  ی: موسیعنی » افتکش  ا از ھمیدر  گاه آن«(بحراحمر) بود   سرخ

بود   نکمم  هک چنان  گشت  انیو نما  کخش  بستر آن  هک  یطور  افت، بهکش  ا از ھمیدر
  ـ دوازده ÷  یموس  قوم (اسباط)  لیتعداد قبا ا ـ بهی: دریقول  رد. بهکگذر   از آن  ادهیپ

  بزرگ  یوھک  ھمچون«  استیازدر  یا و پاره  فرق: قطعه » از آن  یا ھر پاره  پس«شد   پاره

 بود.  گرفته قرار باال  سوی بهھا،  راه  و چپ  راست  از جانب  هک »بود

زۡ ﴿
َ
 .]۶۴[الشعراء:  ﴾٦٤َخرِ�نَ �ٱ َ�مَّ  لَۡفَناَوأ

 ایدر  یسو را به  انیو فرعون  : فرعونیعنی » میدیگردان  کیرا بدانجا نزد  گرانیو د«
 . میردک  کینزد

�َيۡ ﴿
َ
ۥٓ  َوَمن ُموَ�ٰ  َناَوأ َعُه ۡ�َ  مَّ

َ
 .]۶۵[الشعراء:  ﴾٦٥عِ�َ أ

از   عبورشان  یبرا  ییراھھا  با گشودن»  میداد  نجات  یرا ھمگ  و ھمراھانش  یو موس«
 . شانیا  ا بهیدر  یگذر از پھنا  انکام  ا و دادنیدر  فک

غۡ ﴿
َ
 .]۶۶[الشعراء:  ﴾٦٦َخرِ�نَ �ٱ َرۡ�َناُ�مَّ أ

برآنان،  ایدر  آوردن ھم را با به  و قومش  : فرعونیعنی » میردک  را غرق  گرانید  گاه آن«
 درآمدند. ایدر  به  و قومش ÷  یموس  ردنک دنبال  یرا آنھا برایز  میردک  غرق

﴿ ٰ ۖ  لَِك إِنَّ ِ� َ� ۡ�َ�ُُهم َ�نَ  َوَما �يَٗة
َ
ۡؤِمنِ�َ  أ  .]۶۷[الشعراء:  ﴾٦٧مُّ
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  افتنی انیتا پا  و فرعون  یموس  ر شد از آغاز داستانکذ  هک  یدادیرو » نیدر ا  گمان یب«
  حق  نندهک  رهیوخ  میعظ  بر قدرت  بزرگ » است  یا نشانه«ز یانگ عبرت  یانیپا  نیچن  به  آن
  بودند، مؤمن  فرعون با  هک  یگروھ  نیشتر ای: بیعنی »نبودند  مؤمن  شترشانیو ب«  یتعال

 بودند.  اوردهین  مانیا ـ  فرعون  زن  هیـ مانند آس  از آنان  یکرا جز اندینبودند ز

 .]۶۸[الشعراء:  ﴾٦٨لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ�نَّ َر�ََّك لَُهَو ﴿
  وبه  رندهیگ انتقام  شیخو  : از دشمنانیعنی » است  میز رحیعز  ا پروردگارتو قطع«

 . تاس  مھربان  شیخو  دوستان

  ِهمۡ َعلَيۡ  ُل تۡ ٱوَ ﴿
َ
 .]۶۹[الشعراء:  ﴾٦٩إِبَۡ�ٰهِيمَ  َ�َبأ

را او یز !ص محمد  یا » بخوان«  شیخو  بر امت  یعنی » شان برایرا   میو خبر ابراھ«
  امت  نیا  یبرا  یو  داستان  هک  است  ستهیشا  پس  حنفاء است  و امام أ خدا  لیخل

 نند.کاقتدا   یو  ، بهکاز شر  یزاریو ب  و عبادت  لکو تو  شود تا در اخالص  خوانده

�ِي قَاَل  إِذۡ ﴿
َ
 .]۷۰[الشعراء:  ﴾٧٠بُُدونَ َما َ�عۡ  ِمهِۦهِ َوقَوۡ ِ�

 ÷  میابراھ »د؟یپرست یم گفت، شما چه  و قومش  پدرش  به« ÷  میابراھ » هک  گاه آن«
 گرداند.  ملزم  را با حجت  تا آنان  خواست  یپرستند ول یرا م  بتانآنھا   هک  دانست یم

ۡصَناٗما ُبدُ قَالُواْ َ�عۡ ﴿
َ
 .]۷۱[الشعراء:  ﴾٧١َ�ِٰكفِ�َ  لََها َ�َنَظلُّ  أ

  و به  وستهی: پیعنی » میفکآنھا معت  یبرا  وستهیو پ  میپرست یرا م  یگفتند: بتان«
  افکاعت . میدار و مالزمیآنھا پا  ـ بر عبادت  نیمع  یعادیو م  فقط در وقت  استمرار ـ نه

 . آنھاست  بر عبادت  دنیورز  بتان: اقامت  یبرا

 .]۷۲[الشعراء:  ﴾٧٢تَۡدُعونَ  إِذۡ  �َۡسَمُعونَُ�مۡ  قَاَل َهۡل ﴿

 شما را  ید، ندایخوان یم  پرستش  را به آنھا  یا وقتیآ«  قومش  به ÷  میابراھ » گفت«
 ».شنوند؟ یم

وۡ ﴿
َ
وۡ  يَنَفُعونَُ�مۡ  أ

َ
ونَ  أ  .]۷۳[الشعراء:  ﴾٧٣يَُ�ُّ

 »رسانند؟ یم  یانیا زی«  یسودرسان  از وجوه  یوجھ  به »بخشند یم  یشما سود  ا بهی«
سود   شنوند و نه یم  و آنھا نه  ستین  نیاگر چن  پس د؟!ینک  کآنھا را تر  پرستش  چنانچه

 وجود دارد.  یھیو توج  لیدل  آنھا چه  عبادت  یگر برایدرسانند،  یم  یانیو ز

ٓ  قَالُواْ بَۡل ﴿  .]۷۴[الشعراء:  ﴾٧٤َ�ۡفَعلُونَ  َكَ�ٰلَِك  َءابَآَءنَا وََجۡدنَا
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 ما  به  شنوند، نه یما را م  یندا  بتان  ؛ نه ستینھا نیاز ا  کی  چیھ » گفتند: نه«
و  »ردندک یم  نیچن  هک  میافتیرا   انمانکاین  هکبل«رسانند  یم  یانیز  بخشند و نه یم  یسود

  هیتوج  یبرا  یگرید  پاسخ  چیھ  قومش  هکبود   گونه نی. بد میا ردهکد یاز آنھا تقل  ما ھم
و اقرار   ردهک  یمعرف ار خودک  زهیرا انگ  د محضیتقل  هک نیافتند، جز ایآنھا ن  پرستش

  برسانند، نه  یانیز توانند سود و یم  نه  هکعاجز و ناتوانند   چنان  بتان  هک نیا  نند بهک
 نند.یب یم  شنوند و نه یم

فََرَء�ۡ ﴿
َ
ا ُتمقَاَل أ نُتمۡ  ٧٥َ�ۡعُبُدونَ  ُكنُتمۡ  مَّ

َ
 ٱ َوَءابَآؤُُ�مُ  أ

َ
 .]۷۶-۷۵[الشعراء:  ﴾٧٦ۡقَدُمونَ ۡ�

شما و   ا در آنچهیآ«  آنان  ورانهکورکد یتقل  نی، در رد ا÷  میابراھ » گفت«
 ».د؟یا ردهک  د، تأملیا دهیپرست یم  نتانیشیپ  انکاین

ٓ  َعُدوّٞ  فَإِ�َُّهمۡ ﴿  .]۷۷[الشعراء:  ﴾٧٧َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َربَّ  إِ�َّ  ّ�ِ
 خود  یدر زندگ  اند و من من  دشمنان  : بتانیعنی »اند من  آنھا دشمن  هکد یبدان«

  پرستش تا  ورزم یم  یام، با آنھا دشمن قرار داده  شیخو  و روش  با آنھا را راه  یدشمن
پروردگار  جز«  از آنھا ندارم  ھم  یکبا  چیو ھ  نمک  نک شهیر  نیزم  یآنھا را از رو

  ا وآخرتیاو در دن  هکبل  ستین  من  دشمن  انیپروردگار عالم  نکی: لیعنی » انیعالم
در بود   یعقل  و ھم  یعاطف  ھم ÷  میابراھ  سان، پاسخ نی. بد است  و سرور من  دوست

 ÷  میابراھ پاسخ   هکبود. و از آنجا   یعاطف  یا پاسخصرف  انکمشر  پاسخ  هک یحال
  ن، بهیباشد بنابرا یم  پروردگارش أل  یخدا  هکبود   قتیحق  نیا  اعالن  یحاو

 رد و گفت:کاو آغاز   شناساندن

ِيٱ﴿ ِيٱوَ  ٧٨ِدينِ َخلََقِ� َ�ُهَو َ�هۡ  �َّ  .]۷۹-۷۸[الشعراء:  ﴾٧٩َو�َۡسقِ�ِ  عُِمِ� ُهَو ُ�طۡ  �َّ
و   مصالح  یسو به »ندک یم  تیو ھمو مرا ھدا  است  دهیمرا آفر  هک  یسک  ھمان«

  یاوصاف  را به  پروردگارش ÷  لیخل  میب، ابراھیترت  نیا  . به میایو دن  نید  منافع
 ردن،ک تینش، ھدایرا آفریز  است  خاطر آنھا سزاوار پرستش او به  هکرد ک  وصف

 اتیآ  هکـ   دنیو آمرز  ردنک  راندن، زندهیشفا، م  ، جلبیماریب  دادن، دفع یروز
  را با تمام  ر منعمکش  هکھستند   ییھا دارند ـ ھمه، نعمت  بر آنھا صراحت  یبعد 

 طلبند، یـ م  است  و پرستش  شیاین  آن  نیو سزاوارتر  نیبلندتر  هکر ـ کش  انواع
 با »گرداند یم  رابمیدھد و س یم  کخورا  من  به  هک  یسک  و ھمان«د: یفرما یم  چنانچه

 . من  یبرا  ینیو زم  یآسمان  اسباب  ردنک  رام
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ِيٱوَ  ٨٠فِ�ِ َ�ُهَو �َشۡ  ُت �َذا َمرِۡض ﴿  .]۸۱-۸۰[الشعراء:  ﴾٨١يِ�ِ يُِميتُِ� ُ�مَّ ُ�ۡ  �َّ
  و آن«  ستیقادر ن  بر شفا دادنم  یسکو جز او  »دھد یھمو مرا شفا م  مار شومیب  و چون«

.  ستیارنک  نیقادر بر ا  یسکو جز او  »گرداند یم  ام زنده  راند و سپسیم یمرا م  هک  سک
  تیرعا  یرو را، از  رشدهکذ  گر افعالید  داد نه  خود نسبت  را به  یماریفقط ب ÷  میابراھ
 . است  سبحان  یخدا  از جانب  ھمه  آن ریو غ  یماریو اال ب  شیبا پروردگار خو  ادب

ِيٓ ٱوَ ﴿ طۡ  �َّ
َ
ن َمعُ أ

َ
 .]۸۲[الشعراء:  ﴾٨٢ّ�ِينِ ٱ يَۡومَ  ِ�  َٔ َخِطٓ�  ِ�  َ�ۡغفِرَ  أ

  امیپ  و خالصه  حاصل »دیببخشا  را بر من  میدر روز جزا خطا  دوارمیام  هک  سک  و آن«
و   بخشنده ننده،یه: فقط آفرک  است  نیا  یو  روشن  وا و حجتیش  انیب  نیدر ا ÷  میابراھ
 . یر ویغ  باشد، نه یم  پرستش  ستهیشا  هک  ھاست ھا و نعمت دهیپد  نیا  نندهک اداره

 بود:  لیمورد ذ  ش، سهیاز خطا ÷  میمراد ابراھ«د: یگو یمجاھد م
 ؟ است  ردهکخرد   یسک  را چه  بتان  هک  پرستان بت  سؤال  نیا  او در پاسخ  هک نیا  اول

در  » است  بزرگ  کار بت  نیا  بلکه« .]۶۳[األنبیاء:  ﴾َكبِ�ُُهۡم َ�َٰذا ۥقَاَل بَۡل َ�َعلَهُ ﴿ بود:  گفته
 خود او بود.  نکش بت  هک یحال

 و  دشانیع  مراسم  به  با آنان  رفتن  رونیب  عدم  هیدر توج  قومش  او به  هک نیا  دوم

  من« .]۸۹[الصافات:  ﴾إِّ�ِ َسقِيمٞ ﴿بود:  گفته  بتان  ستنکش  یخود برا  دنیشک  دنبال

 مار نبود.یب  هک یدرحال »مارمیب
را داشت،   ھمسرش  ساره  قصد تجاوز به  هکستمگر   مکحا  او به  هک  نیا  سوم

 ). است  خواھر من  بود: (ساره  گفته

� ﴿بود:   گفته  هک  ستاره  درباره  یو  سخن  نیاست: و ا  افزوده  حسن  ﴾َ�َٰذا َرّ�ِ
 . است  جمله  ز از آنین »است  پروردگار من  نیا« .]۷۶[األنعام: 

 سر زند، مگر از  گناه  از آنان  هک  ز استیبشرند و جا † امبرانیپ«د: یگو یم  زجاج
  هک ھرچند». اند  معصوم  رهیبک  گناه  ابکاز ارت  را آنانیزند ز یسر نم  رهیبک  گناه  آنان

  یو  ھدف بود لذا  شده  گفته  محاجه  ا در مقامیبود، »  ضیمعار«از  ÷  میابراھ  سخنان
 نبود.  ییگو  دروغ

ۡ�ِۡقِ�  ُحۡكٗما ِ�  َرّبِ َهۡب ﴿
َ
ٰ بِٱ َو�  .]۸۳[الشعراء:  ﴾٨٣لِِح�َ ل�َّ
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و   : نبوتیقول . به است  و فھم  م: دانشکمراد از ح » ببخش  مکح  من  به پروردگارا!«
و «  است  معارف از  نیا ریو غ  امک، احأحدود الله   گر: شناختید  یقول . به است  رسالت

 . گردان  ملحق  بھشت در  از من  قبل  امبرانیپ  : مرا بهیعنی » یفرما  ملحق  صالحان  مرا به

 حلقناأو  �متنا مسلمأو  �نا مسلميحأ  ا�«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد
و ما   رانیبم  بدار و مسلمان  زنده  لمانما را مس بارالھا!« .»�مبدل ا والي خزا�، غ�بالصاحل

خود را   نید  که  یا از کسانی  یباش  کرده  خوارمان  که آن یگردان، ب  ملحق  ستگانیشا  را به

 .»اند کرده  دگرگون

 .]۸۴[الشعراء:  ﴾٨٤ِخرِ�نَ �ٱ ِ�  قٖ ّ�ِ لَِساَن ِصدۡ  َعلجۡ ٱوَ ﴿
  هک  یندگانیآ  انیدر م  من  ی: برایعنی »و گذارکین  آوازه  ندگانیآ  انیدر م  من  یو برا«

  و آوازه  نام  نیا  سبحان  ی. خدا و قرار دهکین  و آوازه  ند، نامیآ یم  امتیتا روز ق  بعد از من
نسلھا و   ھمه در  انیاد  اھل  امتھا و ھمه  را تمامیقرار داد ز ÷  میابراھ  یو را براکین

 دارند. یم  و بزرگ  ینند و او را گرامک یاو افتخار م  عصرھا به

 .]۸۵[الشعراء:  ﴾٨٥�َّعِيمِ ٱِمن َوَرثَةِ َجنَّةِ  َعۡلِ� جۡ ٱوَ ﴿
وارد   آن  به  جاودانه  هک  یسانک: از یعنی » گردان  پرنازونعمت  بھشت  و مرا از وارثان«

 شوند. یم

ِ�ٓ  فِرۡ غۡ ٱوَ ﴿
َ
آٱَ�َن مَِن  إِنَُّهۥ ِ�  .]۸۶[الشعراء:  ﴾٨٦ّلِ�َ لضَّ

  آمرزش  پدرش  یدر آغاز امر برا ÷ میابراھ »بود  را او از گمراھانیامرز زیب  و بر پدرم«
 . جست  یزاریب  یاست، از و أ خدا  او دشمن  هکشد   معلوم  شیبرا  اما چون  خواست

 .]۸۷[الشعراء:  ﴾٨٧ُ�ۡبَعُثونَ  يَۡومَ  زِِ� َوَ� ُ�ۡ ﴿
محضر  : مرا در مال ویعنی » نکشوند، رسوا ن یم  ختهیبرانگ  مردم  هک  یو مرا در روز«
  عذاب  امتیق ا مرا در روزی.  نکـ رسوا ن  و مجازاتم  در روز محشر ـ با بازخواست  مردم

  رسول  هک  است آمده س  رهیھر یاز اب  رآنیو غ  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد نکن
بر   هکند ک یم  مالقات  یآزر درحال  با پدرش  امتیدر روز ق  میابراھ«فرمودند:  ص خدا

  هک  بودم  تو نگفته  ا بهیآ د:پدر!یگو یم  یو  به  . سپس است  نشسته  یآزر گردوغبار  چھره
  ھنگام  نیر اد ! نمک ینم  یامروز از تو نافرمان  کنید: ایگو یم  ؟ پدرش نکن  ینافرمان  از من
در روز   هک  یداد  وعده  من  تو به د:پروردگارا!یگو یم ] نانک  مناجات[ ÷  میابراھ
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 أ ؟ خداوند شتر استیب  پدرم  ییرسوا  نیاز ا  ییرسوا دام ک  پس  ینساز  میز رسوایرستاخ
 ! میابراھ  ید: ایفرما یم  ام، سپس ردهک  حرام  افرانکرا بر   بھشت  د: ھمانا منیفرما یم

  نگرد، بناگاه یم  شیخو  یر پایز  به ÷  می؟ ابراھ ستیتو چ  یر پاھایدر ز  هکبنگر 
  آن  یوپا چھار دست  گاه آن  است  یا و آلوده  دهیفتار نر گندک ش یر پایدر ز  هکند یب یم
  صورت ر را بهآز  خداوند متعال  ییگو». شود یم  افگنده  شود و در آتش یم  فتار گرفتهک
 آورد. یدرم  یفتارک

 .]۸۸[الشعراء:  ﴾٨٨َ�ُنونَ  َوَ�  َمالٞ  يَنَفعُ  َ�  مَ يَوۡ ﴿
توانند  ینم  شخص  و فرزندان  مال  یعنی »دھد یسود نم  یو فرزند  مال  چیھ  هک  یروز«

 دارند.  نگاه أ خداوند  از عذاب  امتیرا در روز ق  یو

َ�  إِ�َّ َمنۡ ﴿
َ
َ ٱ �  .]۸۹[الشعراء:  ﴾٨٩َسلِي�ٖ  بٖ بَِقلۡ  �َّ

 نزد خدا به«  یباطن  امراض  هیو بق  فر، نفاقکاز  » راستهیو پ  کپا  یدل  هک  یسکمگر «

  هکبل رسانند ینم  یسود  انسان  به أ نزد خداوند  شخص  انکیو نزد  : مالیعنی »اوردیب
و   حیصح  قلب  یعنیم: یسل  قلب.  است  یو  قلب  رساند، سالمت یسود م  یو  به  هک  آنچه

 . مار استیب  افر و منافقک  را قلبیز  است  مؤمن  سالم، ھمانا قلب
 د.یرس  انیپا  به ÷  میابراھ  یدعا، دعاھا  نیبا ا

زۡ ﴿
ُ
 .]۹۰[الشعراء:  ﴾٩٠ُمتَّقِ�َ لِلۡ  نَّةُ �َۡ ٱ لَِفِت َوأ

 وارد شوند.  آن  تا به »شود یم  آورده  کینزد  زگارانیپرھ  یبرا  و بھشت«

 .]۹۱[الشعراء:  ﴾٩١َغاوِ�نَ لِلۡ  ِحيمُ �َۡ ٱَوُ�ّرِزَِت ﴿
  انیار و نماکآش  : چنانیعنی »شود یم  دهیگردان  انینما  گمراھان  یبرا  و دوزخ«
  است  گونه نیرد. بدیرا فراگ  آنان  شیھا شعله  است  کینزد  هکشود  یم  دهیگردان

  به  هک از آن  گرداند؛ قبل یم  کیار و نزدکآش  مؤمنان  یرا برا  بھشت أ خداوند هک
 فارک  و اندوه  ند تا غمیدرآ  آن  به  هک از آن  فار، قبلک  یرا برا  شوند و دوزخ  داخل آن

 گردد.  مضاعف  مؤمنان  و مسرت  یو شاد  تر شده سخت

ۡ�نَ  َو�ِيَل لَُهمۡ ﴿
َ
ِ ٱِمن ُدوِن  ٩٢َ�ۡعُبُدونَ  ُكنُتمۡ  َما � ونَُ�مۡ  َهۡل  �َّ وۡ  يَنُ�ُ

َ
 أ

ونَ   .]۹۳-۹۲[الشعراء:  ﴾٩٣يَنَتِ�ُ
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جز   آنچه« وب:کو سر  سرزنش  دوزخ، از باب  اھل  : بهیعنی »شود یم  گفته  آنان  و به«
  ا پاسخقطع »نند؟یب یم  یاریا خود ینند، ک یم  یاریا شما را یند؟ آیجاکد یدیپرست یخدا م

 . است  یمنف

ْ فَُكبۡ ﴿  .]۹۴[الشعراء:  ﴾٩٤نَ َغاوُۥلۡ َوٱ ُهمۡ  �ِيَها ِكُبوا
  باطل  : معبودانیعنی »شوند یم  افگنده  سرنگون  در آن  و گمراھان  آنان  گاه آن«

 شوند. یم  افگنده  گر با سر در دوزخید کی  یبر رو  پرستشگرشان، ھمه  وگمراھان

ۡ�َُعونَ  لِيَس وَُجُنوُد إِبۡ ﴿
َ
 .]۹۵[الشعراء:  ﴾٩٥أ

  هک  یو  یو جن  یانس  روانیو پ  سیابل  یطانھای: شیعنی » سیابل  انیسپاھ  ز ھمهیو ن«
: مراد از یقول به شوند. یم  افگنده  سرنگون  در دوزخ  یز ھمگیردند نک یم  را گمراه  مردم

  یسو به  هک  است یسکگر: مراد ھر ید  یقول اند. به یو تبار و  ) نسل سی(جنود ابل
 شوند. یم  درافگنده دوزخ   به  آنان  یھمگ ! یند. آرک یم  دعوت  بتان  پرستش

ِ ٱتَ  ٩٦َ�َۡتِصُمونَ  �ِيَها قَالُواْ َوُهمۡ ﴿ بِ�ٍ  لٖ إِن ُكنَّا لَِ� َضَ�ٰ  �َّ  .]۹۷-۹۶[الشعراء:  ﴾٩٧مُّ
ما   هکخدا   ند: سوگند بهیگو ینند، مک یم  زهیگر ستید کیدر آنجا با   هک یدرحال  آنان«

خود   با معبودان  باطل  پرستشگران  امتی: در روز قیعنی » میبود  یارکآش  یدرگمراھ
  آنان  ا در محبتیدر دن  هک شورند، بعد از آن یبرم  و بر آنان  برخاسته  زهیو ست  یدشمن به

  نیدر ا  آنان با  هک  یسکشناختند و بر ھر یسر از پا نم  از آنان  یرویبودند و در پ  فنا شده
  هک ردند چنانک یم  اقدام  مجازاتشان  و به  برخاسته  مبارزه  رد، بهک یم  معارضه  باطل  راه

شود و  یم  دگرگون  وضع  امتیدر ق  نکیردند. لک  نیچن  یبا و ÷  میابراھ  قوم
د یکخود تأ  یگمراھ و بر  برخاسته  زهیست  خود به  باطل  با معبودان  پرستشگران

 . میا بوده  یارا در گمراھکند: ما آشیگو ینند و مک یم

 .]۹۸[الشعراء:  ﴾٩٨َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ بَِرّبِ  �َُسّوِ�ُ�م إِذۡ ﴿
  باطل  معبودان »شما ه ک  گاه آن«  میبود  یارکآش  یما در گمراھ  هکخدا   سوگند به ! یآر

 . میداد یقرار م  و شما را مانند او مورد پرستش » میردک یبرابر م  انیرا با پروردگار عالم«

﴿ ٓ ٓ  َوَما َضلََّنا
َ
ۡ ٱ إِ�َّ  أ  .]۹۹[الشعراء:  ﴾٩٩ُمۡجرُِمونَ ل

تا کی  یبا خدا  هک  یا یو جن  یانس  یطانھایاز ش » و جز مجرمان«ند: یافزا  یم  گاه  آن
 ».ردندکن  ما را گمراه«را برافراشتند   یو دشمن  مبارزه  پرچم  کیو الشر

 .]۱۰۰[الشعراء:  ﴾١٠٠فِعِ�َ َ�َما َ�َا ِمن َ�ٰ ﴿
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برھاند   ند و ما را از عذابتک  ما شفاعت  یبرا  هک » میندار  یعیشف  چیھ  نونکا  پس«
 دارند.  ییھا و واسطه  عانیشف  پروردگارشان  اذن  به  مؤمنان  هک چنان

 .]۱۰۱[الشعراء:  ﴾١٠١َوَ� َصِديٍق َ�ِي�ٖ ﴿
  یکیبا ما نزد  هک  میندار  ھم  یا یمیصم  : دوستیعنی » یمیحم  دوست  چیھ  و نه«

 م: دوستیپروردگار برھاند. حم  و عذاب  دھد و ما را از خشم  مانیاریو   ردهک
د. یباش  داشته  تمامتر دوست  ھر چه  شدت تو او و او تو را به  هک  است  یکینزد 

  هک  است  آمده ص خدا  از رسول س للهعبدا  جابربن  تیروا  به  فیشر  ثیدرحد
در   یو  و دوست  سک  پرسد: فالن یم  در بھشت  یبھشت  ھمانا شخص« فرمودند:

  او شفاعت  یبرا ]رد ویگ یرا م  هیقض  دنبال[  وستهیپ  ردند؟ سپسکار ک چه  دوزخ
از   چون  رد پسیپذ یم  یو  را درباره  شفاعتش  خداوند متعال  سرانجام ند تاک یم

  کنیم: ایحم  قیو ال صد  نیشافع  ند: ما لنا منیگو یم  انکابد، مشری یم  نجات  دوزخ
 ». یکینزد  دوست  چیھ  و نه  میدار  یعیشف  چیما ھ  نه

نَّ  فَلَوۡ ﴿
َ
ةٗ  َ�َا أ ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَُكونَ  َكرَّ  .]۱۰۲[الشعراء:  ﴾١٠٢ُمۡؤِمنِ�َ ل

ودر  » میشد یم  تا از مؤمنان«ا یدن  سوی به »بود  یبار بازگشت کیما   یبرا  اشک  یو ا«
 . میآمد یدرم  قطار آنان

﴿ ٰ ۖ  لَِك إِنَّ ِ� َ� ۡ�َ�ُُهم َ�نَ  َوَما �يَٗة
َ
ۡؤِمنِ�َ  أ  .]۱۰۳[الشعراء:  ﴾١٠٣مُّ

 ،÷  میابراھ  ر شد از داستانکذ  : در آنچهیعنی » است  یا نشانه  نیدر ا  گمان یب«
  یوپند  ش، عبرتیخو  یبر گمراھ  خوردنشان گر و حسرتید کیبا   انیدوزخ  یدشمن

 ص خدا  رسول  هک  یگروھ  نیشتر ای: بیعنی »نبودند  مؤمن  شترشانیو ب«  مؤثر است
  آنانند ـ مؤمن  ینید  و ھمراھان  شیقر  هکخواند ـ  یم  شان برایرا  ÷  میابراھ  داستان

 نبودند.  مؤمن  شترشانیب  هکاند  ÷  میابراھ  ا مراد: قومیستند. ین

 .]۱۰۴[الشعراء:  ﴾١٠٤لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ�نَّ َر�ََّك لَُهَو ﴿
و   ردهک  وبکرا سر  لذا دشمنانش » است  میز رحیعز  پروردگار تو ھمان  قتیو در حق«

 ورزد. یم  مھر و محبت  دوستانش  به

بَۡت ﴿ ۡ ٱ نُوٍح  قَۡومُ  َكذَّ  .]۱۰۵[الشعراء:  ﴾١٠٥ُمۡرَسلِ�َ ل
فقط   آنان  هک یرا)؟ درحال  امبرانیچرا فرمود: (پ »ردندک  بیذکرا ت  امبرانیپ  نوح  قوم«

ر کمن  آنان  هک جھت  را؟ بدان  امبرانیپ  ھمه  ردند نهک  بیذکرا ت ÷  نوح  شیامبر خویپ
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  ھمه  بیذکت  مکامبر در حیپ  کی  بیذکت  هک نیا ایبودند.  †  امبرانیپ  تمام  بعثت
 . است  شانیا

ُخوُهمۡ  لَُهمۡ  قَاَل  إِذۡ ﴿
َ
َ�  نُوحٌ  أ

َ
 .]۱۰۶[الشعراء:  ﴾١٠٦َ�تَُّقونَ  �

بود   و نسب  لهیدر قب  برادرشان  : نوحیعنی » گفت  آنان  به  نوح  برادرشان  چون«
  ھم با  مخالف  در دو جھت  ینیاز نظر د ÷  و نوح  را آنانیز  نیدر د  برادرشان  نه

  تا پرستش  سبحان  یاز خدا »دیدار یا پروا نمیآ«گفت:   آنان  به ÷  نوح ! یقرارداشتند. آر
 د؟ییبگو  کیبل است   شده  شما فرستاده  یسو به  هک  یامبریپ  یندا  و به  ردهک  کرا تر  بتان

  یندا † بینوح، ھود، صالح، لوط و شع  یدر داستانھا  هک  مینک یم  مالحظه

پروا  د وینک ینم  شهیپ  یا تقوی: آأال تتقونبود: (  نیا  ھمه  شانیو امتھا  اقوام  به  امبرانیپ

، † امبرانیپ  تمام  دعوت  یاساس  ھدف  هک  است  بر آن  لیامر دل  نیا  د؟). البتهیدار ینم
 . است  تقوا بوده  سر منزل  به  مردم  دنیھمانا رسان

مِ�ٞ  رَُسوٌل  إِّ�ِ لَُ�مۡ ﴿
َ
 .]۱۰۷[الشعراء:  ﴾١٠٧أ

  حق  جانب شما از  به  در آنچه  هک أ خداوند  از جانب » ھستم  یشما رسول  یبرا  من«
  به ÷  نوح  قوم  هک  ر استکذ  انی. شا و مورد اعتماد ھستم » نیام«  نمک یم  ابالغ  یتعال

 بودند.  واقف  یو  ییو راستگو  یامانتدار

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا ِطيُعونِ  �َّ
َ
 .]۱۰۸[الشعراء:  ﴾١٠٨َوأ

در   یرا سپر أ خداوند  : طاعتیعنی »دیینما  اطاعت  د و از منینکاز خدا پروا   پس«
امر   بدان شما را أ خداوند  یاز سو  هک  یدر اوامر  د و از منیقرار دھ  یو  برابر عذاب

و   ضیفرا  دادن  انجام، کشر  ک، تریو  به  آوردن  مانید؛ مانند ایبر  فرمان  نمک یم
 . ینید  یھا برنامه

﴿ ٓ ۡ�  َوَما
َ
ۡجٍر�  ِمنۡ  َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡجرِيَ  إِنۡ  أ

َ
ٰ  إِ�َّ  أ  .]۱۰۹[الشعراء:  ﴾١٠٩َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َرّبِ  َ�َ

رسالت، از شما   نیا  غی: بر تبلیعنی » نمک ینم  از شما طلب  ین، اجریو بر ا«
  نیا  غیتبل  هک  یبزرگ  بندم، با وجود منفعت ینم  طمع مزد  نیو در ا  طلبم ینم  یمزد

  پاداش  من  پس » ستین  انیپروردگار عالم  جز بر عھده  من  پاداش«شما دارد   یبرا  رسالت
  لفکرسالت، م  ابالغ  مرا به  هک  را ھموستیز  طلبم یم  یتعال  خود را از حق  دعوت
 . است  دهیگردان
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ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا ِطيُعونِ  �َّ
َ
 .]۱۱۰[الشعراء:  ﴾١١٠َوأ

  را بدان  جمله  نیا ÷  نوح »دینک  اطاعت  د و از منیپس، از خدا پروا بدار«
 ÷  نوح  هک  مینک یم  دار سازد. مالحظهیپا  را در نھادشان  یمعن  نیرد تا اکرار کت  جھت

گفت:   در اول  هک چنانرد؛ کر کذ  یتقوا، علت  سوی بهخود   از دو درخواست  کیھر   یبرا
گاھ  ام یدار بر امانت  چون خود گفت:   درخواست  نید و در دومینک  شهیتقوا پ  د پسیآ
 د.ینک  شهیتقوا پ  پس  طلبم ینم  یاز شما مزد  هکد یدانست  چون

﴿ ْ نُۡؤِمنُ  ۞قَالُٓوا
َ
َبَعَك َوٱ لََك  �  ٱ �َّ

َ
 .]۱۱۱[الشعراء:  ﴾١١١ۡرَذلُونَ ۡ�

 »اند؟ ردهک  یرویاز تو پ  گانیفروما  هک آن  حال  میاوریب  مانیتو ا  ا بهیگفتند: آ«
 از  هک  یگانیفروما  هک آن  م، حالیاوریب  مانیتو ا  و به  مینک  یرویاز تو پ  چگونه :یعنی
  و ذلت  اند؟ رذاله: خست ردهک  یرویبرخوردارند، از تو پ  و جاه  مال  نیمترک

  شانیا  هکشمردند   هیوماو فر  را پست  روانشیپ  یرو  از آن ÷  نوح  قوم ! ی.آر است
 یعال  نسب  شانیا  هک  جھت ا بدانیداشتند.   یمترک  یظاھر  و شرف  و مقام  هیسرما

  نییپا  ھا و مشاغل حرفه  از صاحبان  لکمتش ÷  نوح  روانی: پیقول نداشتند. به 
 بودند.  هیوفروما
  نه و  مینک یم  یرویاز تو پ  م، نهیآور یم  مانیتو ا  به  نه است:  نیا  یمعن  حاصل  پس

 . میینما یاقتدا م  گانیفروما  به  مانیار اکدر 

ْ  بَِما ِ� قَاَل َوَما ِعلۡ ﴿  .]۱۱۲[الشعراء:  ﴾١١٢َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
  و حرفه  : مرا با شغلیعنی »؟ دارم  یا یآگاھ  چه  ارشانکاز   گفت: من  نوح«
گاه  از آن  هکار ک چه  آنان   آنان  ارھا و مشاغلکاز   هک  ستمین  آن  به  لفکم  ؟ من باشم  آ
گاه و   دھم بھا  مانشانیا  و به  فراخوانم  مانیا  یسو را به  آنان  هک  لفمکفقط م  هکبل  شوم  آ

در  امور  نیا  هکچرا  شانیو فقر و غنا  ھا و مشاغل حرفه  به  را معتبر بشناسم، نه  آن
 ندارند.  یمتیقدر و ق  چیمان، ھیا  زانیم

ٰ  إِ�َّ  ِحَساُ�ُهمۡ  إِنۡ ﴿ َ�َ  �  .]۱۱۳[الشعراء:  ﴾١١٣�َۡشُعُرونَ  لَوۡ  َرّ�ِ
 و  یو بازرس  شی: تفتیعنی »دیابی یست، اگر در مین  جز بر پروردگارم  آنان  حساب«

د، یبود  شعور و فھم  و اگر شما از اھل  است أ فقط بر خدا  ر و اعمالشانیضما  محاسبه
 د.یردک یرا باور م  و آن  افتهیرا در  قتیحق  نیا
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در   هکردند ک  را متھم ÷  نوح  روانیبران، پکمت  آن«د: یگو یم  ینسف
». ندارند  مانیا ÷  نوح  به  نند و در واقعک یتظاھر م  ھم  مانیا  ، بهیگیفروما  نیع
 داد.  نحو فوق  را به  شان پاسخ ÷  نوح  هک

﴿ ٓ ۠  َوَما نَا
َ
ۡ ٱ بَِطارِدِ  �  .]۱۱۴[الشعراء:  ﴾١١٤ُمۡؤمِنِ�َ ل

فار ک  درخواست  به  است ÷  نوح  پاسخ  نیا » ستمین  مؤمنان  نندهکطرد  و من«
 ند.کرا از خود براند و طرد   پست  مشاغل  صاحب  د مؤمنانیبا  هک

۠  إِنۡ ﴿ نَا
َ
بِ�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �  .]۱۱۵[الشعراء:  ﴾١١٥مُّ

  ھستم  یا فقط ھشداردھنده  : منیعنی » ستمیار نکآش  یا جز ھشداردھنده  من«
  واضح طور  است، به  داده  شما فرمان  یسو به  آن  ابالغ  مرا به  سبحان  یرا خدا  آنچه  هک

  من  هکھستند   یسانک  ز از جملهین  مستضعفان  نی: ایعنی.  رسانم یشما م  یار براکو آش
 . نمک یم را از خود طرد  آنان  چگونه  پس  ام مأمور شده  ھشداردادنشان  به

ۡ ٱ ِمنَ  َ�َُكوَ�نَّ  َ�ُٰنوحُ  تَنَتهِ  قَالُواْ لَ�ِن لَّمۡ ﴿  .]۱۱۶[الشعراء:  ﴾١١٦َمرُۡجومِ�َ ل
: یعنی »بود  یخواھ  سنگسارشدگان  ا از جملهقطع  یبرندار  نوح، اگر دست  یگفتند: ا«

  ، از جملهیبرندار دست   شیخو  و دعوت  مان  انیخدا  دادن و دشنام  نید  اگر از سرزنش

است:  نیا ]۱۱۶[الشعراء:  ﴾لَۡمرُۡجومِ�َ ٱِمَن ﴿  یمعنا  یقول بود. به  یھخوا  سنگسارشدگان
، از یبرندار  دست  شیخو  و دعوت  مان  انیخدا  دادن  و دشنام  نید  اگر از سرزنش

  ، چونیبرخورد بدلفظ  را به ÷  سان، نوح نیبود. بد  یخواھ  شدگان داده  دشنام  جمله
  سالح  خلع  و حجت  منطق  دانیدر م  هک ردند، بعد از آنکد یتھد  و اھانت  دادن  دشنام

  د پناهیتھد  امر، به  تیدر نھا  هک  است أ خدا  دشمنان  وهیو ش  عادت  نیا  شدند. البته
 برگردانند.  شان را از دعوت أ خدا  راه  برند تا دعوتگران یم

بُونِ  ِ� قَاَل َرّبِ إِنَّ قَوۡ ﴿  .]۱۱۷[الشعراء:  ﴾١١٧َكذَّ
  یپافشار  من  بیذکبر ت  یعنی »ردندک  بیذکمرا ت  من  قوم گفت: پروردگارا!  نوح«

 ردند.کن  را اجابت  و دعوتم  دهیرا نشن  رده، سخنمک
 

ِ�َ  َوَمن َوَ�ِِّ�  ٗحاَ�تۡ  َو�َۡيَنُهمۡ  ِ� بَيۡ  تَحۡ �ۡ ٱفَ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  مَّ  .]۱۱۸[الشعراء:  ﴾١١٨ُمۡؤمِنِ�َ ل
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  طرف دو  انیدر م  یقاض  مکفتح: ح » نک  صلهیف  یمکح  به  و آنان  من  انیدر م  پس«
ز یومتما  انینما  را از مبطل  محق  هک  یمکح  به  من  و قوم  من  انی: میعنی.  دعوا است
  عمل  از عذاب » بخش  نجات  است  با من  هکرا   از مؤمنانھرکس  و  و من«  نک  مکگرداند، ح

  پنجاه بعد از نھصدو ÷  نوح  چون ! ی. آر ینک  شان مجازات  یبخواھ  هک  گاه آن  آنان
فراخواند   یاری را به  دعا پروردگارش ن یشد، با ا  وسیمأ  شیخو  قوم  مانیدعوت، از ا  سال

 رد:ک  را اجابت  شیدعا أ و خداوند

�َيۡ ﴿
َ
َعُهۥ َوَمن َ�ٰهُ فَأ ۡ ٱ ُفۡلِك لۡ ٱِ�  مَّ  .]۱۱۹[الشعراء:  ﴾١١٩َمۡشُحونِ ل

  هک  یا یشتک: یعنی » میدیبخش  پر و گرانبار، نجات  یشتکرا در   او و ھمراھانش  پس«
 االھا بود.کو   ان، پرندگانیاز مردم، چھارپا  ندهکآ

غۡ ﴿
َ
 .]۱۲۰[الشعراء:  ﴾١٢٠ا�ِ�َ ۡ�َ ٱ َ�ۡعدُ  َرۡ�َناُ�مَّ أ

 او و  دادن : بعد از نجاتیعنی » میردک  غرق  را بعد از آن  ماندگان یباق  گاه آن«
 . میردک  را غرق  از قومش  ماندگان یھمراھانش، باق

﴿ ٰ ۖ  لَِك إِنَّ ِ� َ� ۡ�َ�ُُهم َ�نَ  َوَما �يَٗة
َ
ۡؤِمنِ�َ  أ  .]۱۲۱[الشعراء:  ﴾١٢١مُّ

  نیبر ا  ھمراھش  و مؤمنان ÷  نوح  : در نجاتیعنی » است  یا نشانه  نیا در اقطع«
بر وجود   بزرگ است   یو عبرت  قومش، نشانه  انگاران دروغ  ردنک  کو ھال  شگفت  وصف

  یعنی »نبودند  مؤمن شترشان یو ب«  امبرانشیپ  ییو راستگو أل  یخدا  تیو وحدان
 بودند.  انکو حجت، از مشر  لیدل  ییبا وجود برپا  حنو  قوم  تیثرکا

 .]۱۲۲[الشعراء:  ﴾١٢٢لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ�نَّ َر�ََّك لَُهَو ﴿
  بوده  دشمنانش  نندهک وبک: او سریعنی » است  میز رحیقت، پروردگار تو عزیو در حق«
 . است  مھربان  دوستانش  و به

بَۡت ﴿ ۡ ٱ َ�دٌ  َكذَّ ُخوُهمۡ  لَُهمۡ  قَاَل  إِذۡ  ١٢٣ُمۡرَسلِ�َ ل
َ
َ�  ُهودٌ  أ

َ
[الشعراء:  ﴾١٢٤َ�تَُّقونَ  �

۱۲۳-۱۲۴[. 
 ا پروایگفت: آ  آنان  ھود به  برادرشان  ردند، چونک  بیذکرا ت  امبرانیعاد پ  قوم«

  اتیآ در  هکاست،   شیخو  قوم  به ÷  نوح  ر سخنیتفس  ھمچون  ر آنیتفس »د؟یدار ینم
 . گذشت» ۱۰۵ـ  ۱۰۶«

ِم�ٞ  رَُسوٌل  إِّ�ِ لَُ�مۡ ﴿
َ
ْ ٱفَ  ١٢٥أ ُقوا َ ٱ �َّ ِطيُعونِ  �َّ

َ
ٓ  ١٢٦َوأ ۡ�  َوَما

َ
ۡجٍر�  ِمنۡ  َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
 إِنۡ  أ

ۡجرِيَ 
َ
ٰ  إِ�َّ  أ  .]۱۲۷-۱۲۶-۱۲۵[الشعراء:  ﴾١٢٧َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ رَّبِ  َ�َ
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 د و از منیخدا پروا بدار پس، از  ھستم  نیام  یرسول  تانیبرا  من  هک  یراست به«
 انیجز بر پروردگار جھان  من  طلبم، پاداش ینم  یاز شما پاداش  آن  ید و براینک  اطاعت 

 ات:ی، آ÷  نوح  ر آنھا در داستانیتفس  ھمچون  گانه سه  اتیآ  نیر ایتفس » ستین 
 باشد. یم» ۱۰۷ـ  ۱۰۹«

تَبۡ ﴿
َ
 .]۱۲۸[الشعراء:  ﴾١٢٨َ�ۡعَبُثونَ  َءايَةٗ  رِ�عٍ  بُِ�ّلِ  ُنونَ �

: یقول به . است  نیاز زم  مرتفع  ع: تپهیر »د؟یساز یم  چهیاز سر باز  ییبنا  ییا بر ھر بلندیآ«
.  است  وهکدر   یراھ  ورهک ایوه، کدو   انیدر م  یا یع، وادید: ریگو ی. مجاھد م است  وهکع، یر
بر اظھار   یا نشانه  را چون  د و آنیساز یم  چهیاز سر باز  ییبنا  یبلند  انک: شما در ھر میعنی

و   یا عده  فخر و مباھات  هیما  هک نی، جز اییبناھا  نیرا چنید زیگردان یخود م  و قدرت  قوت
شما از فراز   هک ندارد چنان  یگرید  نفع  چیباشد، ھ  اناتکام  و ھدر دادن  گرانید  انیز آزار و

  هک  ر استکذ  انید. شایریگ یشخند میر  را به  و آنان  ردهک  تیاذ را  بناھا، رھگذران  نیا
نت، کو م  جاه  شینما  و ارائه  ییفخر نما  یبرا  مرتفع  یھا انکھا و م در تپه  یبناساز  خصلت

 ز وجود دارد.یما ن  زمان  و بوالھوسان  امکاز ح  یاریبس در

ونَ  َوَ�تَِّخُذوَن َمَصانَِع لََعلَُّ�مۡ ﴿  .]۱۲۹لشعراء: [ا ﴾١٢٩َ�ُۡ�ُ
  ونتکس یبرا  مردم  هک  است  یاز قصرھا و منازل  مصانع: عبارت »دیساز یم  و مصانع«

  جاودانه  هک د آنیام به«  استوار است  یھا و دژھا از قلعه  : مصانع، عبارتیقول سازند. به یم

شما   بهرا ھرگز   د ومرگیمان یم  برجھا، جاودان  نیوساز ا  با ساخت  ییگو »دیبمان
شما   اخھا از دستکو  برجھا  نیا  هکبل  ستین  نیاصال چن  هک یدر حال  ستین  یدسترس

 . شما رفت  انینیشیپ  از دست  هک رود چنان یم

 .]۱۳۰[الشعراء:  ﴾١٣٠َجبَّارِ�نَ  َ�َطۡشُتمۡ  ُتم�َذا َ�َطشۡ ﴿
 ور  بطش: حمله »دییگشا یم  دست  ارانهکد، ستمییگشا یم  فر دستیک  به  و چون«
 . است  وبکو سر  با خشم  و خشونت، ھمراه  یدرشت  به  شدن

.  است  برخورد، ظالمانه  گونه نیا  هک  دانست  ستیناشا  یرو آن را از  وهیش  نیا ÷ ھود
 . ز استیجا  ر آنیر و غیو شمش  انهیتاز  ارگرفتنک حق، به  به  دادن فریکاما در 

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا ِطيُعونِ  �َّ
َ
ْ ٱوَ  ١٣١َوأ ُقوا ِيٓ ٱ �َّ ُ�م بَِما َ�عۡ  �َّ َمدَّ

َ
نۡ  ١٣٢لَُمونَ أ

َ
ُ�م بِ� َمدَّ

َ
 َ�ٰ�ٖ أ

 .]۱۳۳-۱۳۲-۱۳۱[الشعراء: ﴾١٣٣َوَ�نِ�َ 
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  آنچه  شما را به  هکد ینکپروا   یسکد. از ینک  اطاعت  د و از منیپس، از خدا پروا دار«

 أ خدا  از عذاب  یعنی »ردکمدد   و فرزندان  انیچھارپا  دادن  رد. شما را بهکد، مدد یدان یم
ھا  یبرخوردار  د و از انواعیمدد رسان  یفراوان  یھا شما را با نعمت  هک  یید، خدایپروا دار

 د.یگردان  مندتان بھره
داشتند   ونتکـ س  منی  حضرموت  کیـ نزد  ھود در احقاف  قوم  هک  ر استکذ  انیشا

 مند بودند. بھره  یاریبس  و قدرتھا  نعمت و از

ٰٖت وَُ�ُيونٍ ﴿  .]۱۳۴[الشعراء:  ﴾١٣٤وََج�َّ
 . بارانیجو ھا و و چاه » ساران باغھا و چشمه  دادن  به«د یز شما را مدد رسانین »و«

َخاُف َعلَۡيُ�ۡم َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظي�ٖ ﴿
َ
ٓ أ  .]۱۳۵[الشعراء:  ﴾١٣٥إِّ�ِ

 بر  نیسھمگ  یروز  از عذاب  من  یراست به«فرمود:   داده  میرا ب  آنان ÷ ھود  سپس

 قرار  آن بر  نونکا  ھم  هک أ رخدایغ  پرستش  وهیو بر ش  دهیفر ورزکاگر  » مکمنایشما ب
 د.یاوریجا ن را بهھا  نعمت  نیر اکد و شیینما  ید، اصرار و پافشاریدار

ۡم لَۡم تَُ�ن ّمَِن ﴿
َ
وََ�ۡظَت أ

َ
 .]۱۳۶[الشعراء:  ﴾١٣٦ۡلَ�ِٰعِظ�َ ٱقَالُواْ َسَوآٌء َعلَۡيَنآ أ

: یعنی » است  سانکیما   ی، براینباش  از پنددھندگان  ، خواهیدھ  پندمان  گفتند: خواه«
  یتیاھم  آن ز ازیچ  چیھ  است، به  سانکینزد ما   اندرز دادنت  و عدم  اندرز دادن

م، یھست  بر آن  هک  یاز راھو   مینک ینم  ی، ھرگز التفاتییگو یتو م  آنچه  و به  میدھ ینم
 . میستیبردار ن ھرگز دست

  دعوتش  گفتند تا به  یو  ردنک وسیو مأ ÷ ز ھودیتعج  را از باب  سخن  نیا
 بداند.  سرهکیار آنھا را کندھد و   ادامه

لِ�َ ٱإِۡن َ�َٰذآ إِ�َّ ُخلُُق ﴿ وَّ
َ
 .]۱۳۷[الشعراء:  ﴾١٣٧ۡ�

م، یفرقراردارکو   کاز شر  ما بر آن  هک  : آنچهیعنی » ستین  انینیشیپ  وهیجز ش  نیا«
  یشیک  نیز برایما ن  نیشیپ  انکایو ن  ست، آخر پدرانین  انینیشیپ  و عمل  جز عادت

طور  وامور آنھا به  سامان  ار آنھا بهکوجود   نیم، با ایھست  ما بر آن  نونکا ھم  هکاند  بوده
داد و   میاستمرارخواھ  وهیش  نین، بر ایبنابرا  میھست  رو آنانیپ  بود و ما ھم  دلخواه

 . مینک  نیگزیجا  یگرید  و روش  را با راه  تا آن  میخواھ ینم
باشد،   سبحان  یخدا  از فرموده  یا معترضه  ه، جملهیآ  نیا  هک  است  محتمل

ز ین ھود  قوم  بیذکاست: ت  نیا  یمعن  صورت  نیدر ا  هکھود،   قوم  از سخنان  تیاکح  نه
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را   امبرانشانیپ  از آنان  قبل  هکبود   یگر انیطغ  ر مرفھانیسا  بیذکمانند ت

 .]۱۱۸[البقرة:  ﴾�ََ�ٰبََهۡت قُلُوُ�ُهۡمۗ ﴿: یتعال  حق  فرموده  نیر ایردند. نظک بیذکت
 .»گراستیھمد  هیشب  ھایشان دل«

﴿ َ�ِ�  .]۱۳۸[الشعراء:  ﴾١٣٨َوَما َ�ُۡن بُِمَعذَّ
 و  ستم  ابکم، از ارتیدھ یم  انجام  هک  در برابر آنچه » میستین  شونده  عذاب و ما«

 . میدار قرار  بر آن  نونکا ھم  هک  ییناروا  یھا و رفتارھا وهیاز ش  مانند آن

ۡؤمِنِ�َ ﴿ ۡ�َ�ُُهم مُّ
َ
ۖ َوَما َ�َن أ ۡهلَۡكَ�ُٰهۡمۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة

َ
بُوهُ فَأ [الشعراء:  ﴾١٣٩فََكذَّ

۱۳۹[. 

 :یعنی » میساخت  شان کھال  جهیردند و درنتک  بیذکت«را  ÷ ھود  یعنی »او را  پس«
  ردنشانکنابود  هک  ر استکذ  انیرد. شاک  بشان، نابودشانیذکت  یسزا  به  سبحان  یخدا

ا َ�دٞ ﴿ م:یخوان یم» سوره حاقه /۶«  هیدر آ  هک و تند بود چنان  شکبا باد سر مَّ
َ
َوأ

َ�ٍ َ��ِيَةٖ  ْ بِرِ�ٖح َ�ۡ ۡهلُِكوا
ُ
ۖ َ�َ�َى  ٦فَأ يَّاٍ� ُحُسوٗما

َ
َرَها َعلَۡيِهۡم َسۡبَع َ�َاٖل َوثََ�ٰنَِيَة � َسخَّ

ۡعَجاُز َ�ٍۡل َخاوَِ�ةٖ  ۡلَقۡومَ ٱ
َ
ُهۡم أ َّ�

َ
َ�ٰ َك� -۶[الحاقة:  ﴾٨َ�َهۡل تََرٰى لَُهم ّمِۢن بَا�َِيةٖ  ٧�ِيَها َ�ۡ

را   خداوند آن  شدند که  دهیکش  ینابود  به  کن انیسرد و بن  سخت  یتندباد اما عاد، با و« .]۸
 ؛ ینیب  از پا درافتاده  حال  را در آن  قوم  و آن  گماشت  شان برای  وستهیروز پ  و ھشت  شب  ھفت

. »؟ ینیب یم  بازمانده  از آنان  یا اثریآ  پس  شده کن شهیھستند ر  ینانخرمابُ   آنان  ییگو
و  †  امبرانیپ  ییبر راستگو » است  یا نشانه«  شان نابود ساختن » نیدر ا  گمان یب«

  یاریبا وجود بس »نبودند  مؤمن  شترشانیو ب«  شگانیپ  بیذکت  یبرا  است  یعبرت  درس
 . ناتیب  بودن  و روشن  معجزات

 .]۱۴۰[الشعراء:  ﴾١٤٠لرَِّحيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ�نَّ َر�ََّك لَُهَو ﴿
 . گذشت» ۱۴۰«  هیر آن، در آیر نظیتفس » است  میز رحیعز  پروردگارت  یراست و به«

بَۡت َ�ُموُد ﴿ َ� َ�تَُّقونَ  ١٤١لُۡمۡرَسلِ�َ ٱَكذَّ
َ
ُخوُهۡم َ�ٰلٌِح �

َ
إِّ�ِ لَُ�ۡم رَُسوٌل  ١٤٢إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

ِم�ٞ 
َ
ْ ٱفَ  ١٤٣أ ُقوا َ ٱ �َّ ِطيُعونِ  �َّ

َ
ۡ�  ١٤٤َوأ

َ
ٓ أ ٰ رَّبِ  َٔ َوَما ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ

َ
ۡجٍر� إِۡن أ

َ
لُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

  .]۱۴۵-۱۴۴-۱۴۳-۱۴۲-۱۴۱[الشعراء: ﴾١٤٥ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ
ا یآ گفت:  آنان  به  صالح  برادرشان  هک  گاه ردند. آنک  بیذکرا ت  افتگانی  ز رسالتیثمود ن«

  از من د ویاز خداوند پروا دار  . پس ھستم  نیام  یرسول  تانیبرا  من  گمان ید؟ بیدار یپروا نم
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پروردگار   عھده جز بر  من  . پاداش طلبم ینم  یاز شما پاداش  رسالت  نیا  غید. بر تبلینک  اطاعت
 . گذشت» ھود«  ن، در داستانیاز ا  ات، قبلیآ  نیھمانند با ا  اتیر آیتفس » ستین  انیعالم

و   نهیمد  انیم  یا  یبودند و در واد  ثمود از اعراب  قوم  هک  ر استکذ  انیشا
 بود. ÷  صالح  حضرت  امبرشانیداشتند و پ  ونتکس» حجر»  نام به  شام

ُ�وَن ِ� َما َ�ُٰهَنآ َءامِنِ�َ ﴿ َ�ۡ�ُ
َ
 .]۱۴۶[الشعراء:  ﴾١٤٦�

 أ خداوند  هک  ییھا نعمت  نیا در ای: آیعنی »د؟یشو یرھا م  منینجاست، ایا  ا در آنچهیآ«
ا یدر دن  د وھمچنانیشو یرھا م  و عذاب  از مرگ  منیاست، ا  دهیشما بخش  نجا بهیدر ا

 د؟یمان یماندگار م

ٰٖت وَُ�ُيونٖ ﴿  .]۱۴۸-۱۴۷[الشعراء:  ﴾١٤٨َوُزُروٖع َوَ�ٖۡل َطۡلُعَها َهِضيمٞ  ١٤٧ِ� َج�َّ
باروبر آنھا   هک  یشتزارھا و خرمابنانک؟ و  ساران نار چشمهکھا و در  در باغ«

  یمعنا  هک  است  محتمل  نی. ھمچن فیو لط  و نرم  دهیو رس  م: پختهیھض »؟ است  فیلط
اند.طلع:  اند، فرو افتاده  شده  پر و پخته  هک  خرما از بس  یھا باشد: خوشه  نیا  میھض

 ند.ینش یباروبر م به  هکخرما   یھا ھا از خوشه وفهکش  غالف

َبالِ ٱ َوَ�ۡنِحُتوَن ِمنَ ﴿  .]۱۴۹[الشعراء:  ﴾١٤٩ُ�يُوٗتا َ�ٰرِهِ�َ  ۡ�ِ
  یھنرمند و  ثمود با مھارت  قوم »دیتراش یم  ییھا وھھا خانهکخود از   یبرا  و ماھرانه«
  یدراز باق  یمدتھا  دند تا بهیتراش یوھھا مک  یھا صخره  خود را در درون  یھا خانه

شد و  یم  رانیو از گل  بناشده  یھا بود و خانه  یطوالن  شانیعمرھا  هک  یرو  بماند، ازآن
ھا را با تسلط و  خانه  است: آنان  نی) ا نیرھا(ف  یمعن  یقول  داد. به یرا نم  عمرشان  فافک
  یمنیا  مالکو در   مرفھانه است: آنھا  نیا  یگر معنید  یقول دند. بهیتراش یم  یدست رهیچ

ھا را  خانه  نیا  است: آنان  نیگر مراداید  یقول . بهدندیتراش یرا م  ییھا ش، خانهیو آسا
  ھنگفت  یساختند و اموال یم  ییوفخرنما  یزدگ رفاه  یفقط از رو  برانهکو مت  شانهکگردن

باشند و در   داشته  یازیدر آنھا ن  ونتکس به  هک آن  یردند، بک یآنھا م  یبنا  را صرف
ونگارھا را در   نقش  و انواع  داده  خرج ھا را به ییھنرنما مھارتھا و  بناھا انواع  نیا  ساختن

امروز   ھا تا به ھنرھا و مھارت  نیاز آنان، ا  مانده یاز آثار برجا  هک ردند چنانک یآنھا اجرا م
چھارصد   ز در فاصلهین  نونکا ثمود ھم  قوم  منازل  هک  ر استکذ  انیشا شود. یم  مشاھده

را   یا نندهیھر ب  هک  یا گونه است، به  شده  و شناخته  معروف  منوره  نهیمد  یلومتریک
 سازد. یم  ر ومدھوشیمتح
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ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا ِطيُعونِ  �َّ
َ
 .]۱۵۰[الشعراء:  ﴾١٥٠َوأ

  یادا د؛ بایپروا دار أ : از خدایعنی »دینک  اطاعت  د و از منیپس، از خدا پروا دار«
  شما را به  هک در آنچه  از من  و اطاعت  من  و رسالت  یو  یگانگی  به  مانیا  ، چونیو  حق
 . نمک یم  یامر و نھ  آن

ۡمَر ﴿
َ
 .]۱۵۱[الشعراء:  ﴾١٥١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوَ� تُِطيُعٓواْ أ

  یسو به شما را  هک  یانکمشر  : از فرمانیعنی »دینکن  اطاعت  ارانک اسراف  و از فرمان«
  توطئه أ للها  دعوت  هیو عل  من  هیعلخوانند و  یفرام أ رخداوندیغ  پرستش

مراد  :یقول د. بهینکن  دھند، اطاعت یم  فرمان  من  رسالت  بیذکت  نند و شما را بهیچ یم
 ردند.ک  یشتر را پ  هکھستند   یسانک)  ارانک از (اسراف
 فرمود:  مسرفان  گروه  نیا  در وصف  سپس

ِينَ ٱ﴿ �ِض ٱُ�ۡفِسُدوَن ِ�  �َّ
َ
 .]۱۵۲[الشعراء:  ﴾١٥٢َوَ� يُۡصلُِحونَ  ۡ�

و   وهی: شیعنی »وشندک ینم  نند و در صالحک یفساد م  نیدر زم  هک  یسانک«
و  ÷  صالح  هیعل  ـ با توطئه  نیدر زم  هک  یارانک و اسراف  افراطگران  عادت

  و عدالت  مانیا ـ با  از آنان  وجه  چیھ  نند و بهک یو فساد برپا م  ـ فتنه  ھمراھش  مؤمنان
 . است  نیزند، ا یسر نم  و اصالح  صالح ـ

نَت ِمَن ﴿
َ
َمآ أ رِ�نَ ٱقَالُٓواْ إِ�َّ  .]۱۵۳[الشعراء:  ﴾١٥٣لُۡمَسحَّ

جادو  تو را  هک  یھست  ی: از آنانیعنی » یشدگان  تو از افسون  هک  ستین  نیگفتند: جز ا«
  وهیش و  پنداشته  را حق  از باطل  یامورال، یو خ  وھم  صرف  به  هکاند تا بدانجا  ردهک

  هک  یا وهیش ،یپندار یار مکرا ناھنجار و ناب  و آن  دهیشکنقد  را به  مان  یاستوار زندگان
  غذا و آب  به  هک  است  یسک: مسحر یقول اند. به قرار داشته  ما بر آن  انکایو ن  پدران

  یند ما ھستمان  یز بشریتو ن ! صالح  یگفتند: ا  نیچن  ییشود. گو یم  مشغول  خوردن
 . یآشام یو م  یخور یم  هک

ِت �﴿
ۡ
نَت إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلَُنا فَأ

َ
ِٰد�ِ�َ ٱيٍَة إِن ُكنَت مَِن َمآ أ  .]۱۵۴[الشعراء:  ﴾١٥٤ل�َّ

 در ÷  صالح  داشتن قرار  هکپنداشتند   نیلذا چن » یستیمانند ما ن  یتو جز بشر«
 »اوریب  یا هیآ  پس«ند ک یدروغگو م  نبوتش  یشان، او را در ادعایمانند ا  یبشر  مقام

پروردگار   یاز سو  یا تو فرستاده  هک  مینک  نیقی  آن  دنیبا د  هکاور یب  یا : نشانهیعنی
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توانا   مانند آن  آوردن  بشر به  هکباشد   ییزھایاز چ  نشانه  آن  ، چنانچهیھست  انیعالم
 . شیخو  یو ادعا  در سخن » یھست  انیراستگو اگر از«  ستین

﴿ ِ ۡعلُو�ٖ  ۦقَاَل َ�ِٰذه ََّها ِ�ۡٞب َولَُ�ۡم ِ�ُۡب يَۡو�ٖ مَّ  .]۱۵۵[الشعراء:  ﴾١٥٥نَاقَةٞ ل

  ردند، خداوند متعالک  طلب  و معجزه  نشانه ÷  از صالح  آنان  هک بعد از آن
 را  آن  دند و بدنید یاو را م  هک  یا گونه به آورد،  رونیب  وهکاز   را زنده  الجثه  میعظ  یشتر

گفت: «باشد:  ÷  صالح  بر نبوت  یحجت  نیردند تا اک یم  لمس  شیخو  با دستان

: یعنی » شماست  آب  نوبت  نیمع  یو روز  اوراست  از آب  ینوبت  هک  است  یشتر ماده  نیا
  است  نیمع  یو نوبت  ز بھرهیشما ن  یو برا  است  از آب  نیمع  یو نوبت  شتر بھره  یبرا

شتر  ماده نید و ایبنوش  آب  از آن  اوست  نوبت  هک  یتا در روز  ستیشما مجاز ن  یبرا  پس
 نوشد. ینم  آب  شماست، از آن  نوبت  هک  یز در روزین

ُخَذُ�ۡم َعَذاُب يَۡوٍ� َعِظي�ٖ ﴿
ۡ
وَها �ُِسوٓءٖ َ�َيأ  .]۱۵۶[الشعراء:  ﴾١٥٦َوَ� َ�َمسُّ

  بیھر گزند و آس  ا رساندنیاو،   ا زدنی  ردنک یمانند پ »دینرسان  یبیآس  آن  و به«
روز   آن »شد خواھد  رتانیبانگیگر  بزرگ  یروز  عذاب  صورت  در آن  هک«  یگرید

 باشد. یم  عذاب  روز نزول  هک  است  کو ھولنا  بزرگ  جھت  بدان

ۡصبَُحواْ ﴿
َ
 .]۱۵۷[الشعراء:  ﴾١٥٧َ�ِٰدِم�َ َ�َعَقُروَها فَأ

دانستند   هک  یآن، ھنگام  ردنک یاز پ »گشتند  مانیپش  گاه ردند و آنک  یرا پ  آن  پس«
 . است  یفرودآمدن  آنان بر  عذاب

  ازآن  یا داد و در ھر روز نشانه  روز مھلت  سه  آنان  به ÷  صالح  هکبود   نیماجرا چن
  یسود  حالشان  به  یمانیگر پشید  هکشدند   مانیپش  یو وقت شد یدار میپد  برآنان  عذاب

  چیھ  آن  میو ظھور آثار و عال  عذاب  دنید  در ھنگام  و ندامت  یمانیرا پشیز  نداشت
آنھا   یمانیپش شدند)؛  مانیپش  گاه : (آنیتعال  حق  مراد از فرموده  ندارد. پس  یا دهیفا

 .١بود  بر آنان  فرود آمدن  حال در  هکبود   یعذاب  یھا نشانه  دنید  در ھنگام

َخَذُهُم ﴿
َ
ۡؤِمنِ�َ  لَۡعَذاُبۚ ٱفَأ ۡ�َ�ُُهم مُّ

َ
 .]۱۵۸[الشعراء:  ﴾١٥٨إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗةۖ َوَما َ�َن أ

 بودند.  شده  داده  وعده  آن  به  هک  یعذاب  ھمان » را فرو گرفت  آنان  عذاب  گاه آن«

ۡؤِمنِ�َ  إِنَّ ﴿ ریتفس ۡ�َ�ُُهم مُّ
َ
ۖ َوَما َ�َن أ   نیدر ا  گمان یب« ]۸[الشعراء:  ﴾٨ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة

                                           
 . است  مدهرویداد آ  این  بیان  در آن  که» ھود«  از سوره» ۴۸ـ  ۶۴«  تفسیر آیات  کنید به  نگاه -١
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  هک  ر استکذ  انی. شا گذشت »نبودند  آورنده  مانیا  شترشانیو ب  است  یا ماجرا نشانه
را از   ھایشان دل  هکبود   یبیمرگبار مھ  بانگ  د و سپسیشد  زلزله ÷  صالح قوم  عذاب
 ».۶۷ھود/«از پا درآمدند)   شان اشانهکو   (و در خانه ندکجا بر 

 .]۱۵۹[الشعراء:  ﴾١٥٩لرَِّحيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ�نَّ َر�ََّك لَُهَو ﴿
  شیخو افرک  دشمنان  هک  است  یو  از عزت » است  میز رحیپروردگار تو عز  کش یو ب«

 دھد. یم  نصرت  را بر دشمنانش  دوستانش  هک  اوست  ند و از رحمتک یم  وبکرا سر

بَۡت قَۡوُم لُوٍط ﴿  .]۱۶۰[الشعراء:  ﴾١٦٠لُۡمۡرَسلِ�َ ٱَكذَّ
  میابراھ  فرزند آزر برادرزاده  او لوط فرزند ھاران »ردندک  بیذکرا ت  امبرانیلوط پ  قوم«

  رسالت به»  سدوم«شھر   یاھال  سوی به ÷  میابراھ  اتیدر ح  هک  است ÷  لیخل
 شد.  فرستاده

َ� َ�تَُّقونَ ﴿
َ
ُخوُهۡم لُوٌط �

َ
ِم�ٞ  ١٦١إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

َ
ْ ٱفَ  ١٦٢إِّ�ِ لَُ�ۡم رَُسوٌل أ ُقوا َ ٱ �َّ َّ� 

ِطيُعونِ 
َ
ۡ�  ١٦٣َوأ

َ
ٓ أ ٰ رَّبِ  َٔ َوَما ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ

َ
ۡجٍر� إِۡن أ

َ
 ﴾١٦٤ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

  .]۱۶۴-۱۶۳-۱۶۲-۱۶۱[الشعراء:
  یرسول  تانیبرا  من  هک  یراست د؟ بهیدار یا پروا نمیگفت، آ  آنان  لوط به  برادرشان  چون«

  یاز شماپاداش  آن  ید. براینک  اطاعت  د و از منیپروا دار ندپس، از خداو  ھستم  نیام
و   سوره  نیا در  اتیآ  نیر ایر نظیتفس » ستین  انیجز بر پروردگار عالم  من  طلبم، پاداش ینم
 . گذشت»  اعراف»  در سوره  طور مشروح لوط به  ر داستانیز تفسین

تُوَن ﴿
ۡ
تَ�

َ
ۡكَرانَ ٱ�  .]۱۶۵[الشعراء:  ﴾١٦٥ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِمَن  �ُّ

د ینک یم  یا با مردان، شھوترانی: آیعنی »د؟یزیآم یم  با مردان  جھان  مردم  انیا از میآ«
را   آن  ازمردم  یاز شما احد  قبل  هک  است  یفحشا و زشت  عمل، عمل  نیا  هک یدر حال

دادند  یم  لواط را انجام  به، عملیغر  لوط با مردم  قوم ! ی؟ آر است  دهینگرد  بکمرت
 . گذشت»  اعراف»  در سوره  هک چنان

نتُۡم ﴿
َ
ۡزَ�ِٰجُ�م� بَۡل أ

َ
 ﴾١٦٦قَۡوٌم َ�ُدونَ َوتََذُروَن َما َخلََق لَُ�ۡم َر�ُُّ�م ّمِۡن أ

 .]۱۶۶[الشعراء: 
را   ی: زنانیعنی »دیگذار یده، وامیشما آفر  یبرا  پروردگارتان  هکرا   یو ھمسران«

 د؟ینک یو رھا م  واگذاشته  است دهیشما آفر  یجنس  یبردار بھره  یبرا أ خداوند  هک
  را به  زنان  هکبود   نیا  دعوتشاناز   را ھدفیز  ھمسران  مطلق  ) زنانند، نه مراد از (ازواج
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و از   گناھان  ابک: شما در ارتیعنی »دیارکتجاوز  یشما مردم  هکبل«رند یبرگ  یھمسر
 د.ینک یبزرگ، از حد تجاوز م  تیمعص  نیا  جمله

 .]۱۶۷[الشعراء:  ﴾١٦٧لُۡمۡخرَِج�َ ٱقَالُواْ لَ�ِن لَّۡم تَنَتهِ َ�ٰلُوُط َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ﴿
ار ما؛ ک  حیو تقب  ییجو بی، ع از سرزنش » یبرندار  اگر دست لوط!  یگفتند: ا«

 شد. ید خواھیتبع  از شھر ما و قطعا از آن »بود یخواھ  شدگان از رانده  گمان یب«

 .]۱۶۸[الشعراء:  ﴾١٦٨ۡلَقالِ�َ ٱقَاَل إِّ�ِ لَِعَملُِ�م ّمَِن ﴿
  یردارھاک ریسا  نیو ھمچن  با مردان  مقاربت  عمل  یعنی »شما  عمل  یبرا  گفت: من«
ار و ک  نیا  و دشمنان  از متنفران  یعنی » ھستم  از دشمنان«د؛ یدھ یم  انجام  هک  یزشت

 . شما ھستم  زشت  یردارھاک

ا َ�ۡعَملُونَ ﴿ ۡهِ� مِمَّ
َ
 .]۱۶۹[الشعراء:  ﴾١٦٩َرّبِ َ�ِِّ� َوأ

بود  سان  نیبد » بخش  ییدھند، رھا یم  انجام  آنچه را از شر  ام مرا و خانواده پروردگارا!«
را از   اش شد تا او و خانواده  دعا متوسل  به أ خداوند  یسو به ÷ لوط  هک

 د،یخواھد رس  آنان  به  هک  یا از مجازاتید آنھا یپل  و از عمل  آورده  رونیب  نیسرزم  آن
 دھد.  نجات

ۡهلَهُ ﴿
َ
ۡيَ�ُٰه َوأ ۡ�َعِ�َ  ۥٓ َ�َنجَّ

َ
 .]۱۷۰[الشعراء:  ﴾١٧٠أ

  اش ینید  روانیو پ  : لوط و خانوادهیعنی » میدیبخش  ییرا رھا  یھمگ  او و اھلش  پس«
  بر قومش  آن  در صبحگاه  عذاب  هک  یشب  را در آن  شانیا  هک  گاه آن  میداد  را نجات

 . میداد  فرمان  انشانیاز م  آمدن  رونیب  بود، به  یوستنیپ

 .]۱۷۱[الشعراء:  ﴾١٧١ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱإِ�َّ َعُجوٗز� ِ� ﴿

 رایز  در عذاب »بود  ماندگان یاز باق  هک«  است ÷ لوط  مراد زن »را  یرزنیجز پ«
 أ خداوند  نکیآمد، ل  رونیشھر ب از  اش خانواده  یر اعضایو سا ÷ ھرچند او با لوط

ستمگران،  بر  عذاب  نزول  ھنگامدر   هکبود   داده  فرمان  سانشکو  ÷ لوط  به
 ÷ لوط  زن رد، جزکن  یالتفات  ستمگران  به  شانیاز ا  سک چیھ  ننگرند پس  شانیسو به

  در آن  بود پس  را فراگرفته  ر ستمگرانیسا  هک  فراگرفت  یعذاب  او را ھمان  جهیو در نت
 ماند.  یشد و باق  وبکخیم  با ستمگران  نیسرزم

ۡرنَا ﴿  .]۱۷۲[الشعراء:  ﴾١٧٢�َخرِ�نَ ٱُ�مَّ َدمَّ
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 . ردنشانک  و سنگباران  نیدر زم  با فروبردن » میرا نابود ساخت  گرانید  سپس«

َطٗرۖ� فََسآَء َمَطُر ﴿ ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مَّ
َ
 .]۱۷۳[الشعراء:  ﴾١٧٣لُۡمنَذرِ�نَ ٱَوأ

فرو  بر  د، افزونیبار  برآنان  از آسمان  هک  از سنگ » میباراند  سخت  یباران  و برآنان«
  بیذکت شدند اما  داده  میب  هک » افتگانیھشدار  باران  بد است  چه«  نیدر زم  بردنشان

 دچار شدند.  یعذاب  چنان  به  جهیردند و در نتک  شهیپ

ۡؤِمنِ�َ ﴿ ۡ�َ�ُُهم مُّ
َ
ۖ َوَما َ�َن أ  ﴾١٧٥لرَِّحيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ�نَّ َر�ََّك لَُهَو  ١٧٤إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة

 .]۱۷۵-۱۷۴[الشعراء: 
بر  » است  یا نشانه«  سانشکاو و   دادن لوط و نجات  قوم  عقوبت » نیدر ا  گمان یب«

  آورنده  مانیا  شترشانیب  یول«  امبرانشیپ  رسالت  و بر صحت أ خداوند  یگانگیوجود و 

  میز رحیعز  قت،پروردگار تو ھمانیو در حق«ھا  و نشانه  معجزات  یاریبا وجود بس »نبودند
  است  یو  ند و از رحمتک یم  نک شهیر را بخواھدھرکس   هک  است  یو  از عزت » است

 دھد. یم  را نجات  و مؤمنان  امبرانشیپ  هک

ۡصَ�ُٰب ۡ� ﴿
َ
َب أ  .]۱۷۶[الشعراء:  ﴾١٧٦لُۡمرَۡسلِ�َ ٱۡيَكةِ  َٔ َكذَّ

  نیسرزم  آن  تمام  ، نام» هکیأ: «یقول  به »ردندک  بیذکرا ت  امبرانیز پین  هکیأ  اصحاب«
  نکمس  نیا تا مدیدر  از ساحل  یزار شهیدر ب  آنان«د: یگو یم س  عباس  بود. ابن

  کنار) و اراک( سدر  درخت  هک  است  یو جنگل  شهیه، بکیأ«د: یگو یم  لیخل». داشتند
 ».دیرو یم  در آن  کو ناز  نرم  ) و مانند آنھا از درختان کمسوا  (درخت

َ� َ�تَُّقونَ ﴿
َ
 .]۱۷۷[الشعراء:  ﴾١٧٧إِۡذ قَاَل لَُهۡم ُشَعۡيٌب �

 نفرمود: أ نجا خداوندیدر ا »د؟یدار یا پروا نمیگفت: آ  آنان  به  بیشع  هک  گاه آن«
 ÷  بیشع رایز» لوط  برادرشان«لوط فرمود:   در داستان  هک چنان»  ب، برادرشانیشع«

  در آن  هک  نیمد  یسو به  یو  فرستادن  داستان  نبود، برخالف  هکیأ  از مردم  در نسب
  نیمد  از قوم  در نسب ÷  بیرا شعی) ز بیشع  ا: برادرشانبیشع  فرمود: (اخاھم

  حا بر آنیر ترجیثک ابن  ی. ول گذشت»  اعراف»  در سوره  یو  نسب  انیب  بود. البته
طور   به  مانهیپ  دادن  به  هک نیا  لیدل  اند، به  نیمد  یاھال  ھمان  هکیأ  اصحاب  هک  است

  نیچن  پس  است  ز آمدهین  نیمد  در داستان  هک چنان» ۸۱ هیآ«د امر شدن  املک
  اھل  سوی بهبار  کیباشد،   شده  فرستاده  رسالت  دوبار به ÷  بیشع  هک  ستین

 . هکیأ  اصحاب  سوی بهگر یو بار د  نیمد
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ِم�ٞ ﴿
َ
ْ ٱفَ  ١٧٨إِّ�ِ لَُ�ۡم رَُسوٌل أ ُقوا َ ٱ �َّ ِطيُعونِ  �َّ

َ
ۡ�  ١٧٩َوأ

َ
ۡجٍر� إِۡن  َٔ َوَمآ أ

َ
لُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

ٰ رَّبِ  ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ
َ
  .]۱۸۰-۱۷۹-۱۷۸[الشعراء: ﴾١٨٠ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱأ

 د. و برینک یرویپ  د و از منی. از خدا بترس ھستم  نیام  یشما رسول  یبرا  من«ات: یر آیتفس
در  » ستین  انیجز بر پروردگار عالم  من  . پاداش  نمک ینم  طلب  یاز شما اجر  رسالت  نیا

 . گذشت  سوره  نیھم

ۡوفُواْ ﴿
َ
 .]۱۸۱[الشعراء:  ﴾١٨١لُۡمۡخِ�ِ�نَ ٱَوَ� تَُ�ونُواْ ِمَن  ۡلَكۡيَل ٱ۞أ

و  مالک  را به  مانهیند، پک یم  با شما معامله  هک  یسک  به  یعنی» دیدھ  را تمام  مانهیپ«
و   وزن بر  د. اما افزودنیاھکب  مانهیو پ  از وزن  هک »دینباش  فروشان مکو از «د یدھ  تمام

 رد.کر نکرا ذ  آن  لیدل  نیھم  است، به  یکیار نک، یمشتر  نفع  به  مانهیپ

﴿ ِ  .]۱۸۲[الشعراء:  ﴾١٨٢لُۡمۡسَتقِيمِ ٱ ۡلقِۡسَطاِس ٱَوزِنُواْ ب
و   درست ) ولکرا با ترازو (باس  حق  صاحب  حق  یعنی »دینک  وزن  درست  یو با ترازو«

 د.یاھکدار بیخر  از حقد تا یبر  دست  بر آن  ی، پنھانیبا تردست  هک آن  ید، بیبرابر بدھ

ۡشَيآَءُهۡم َوَ� َ�ۡعَثۡواْ ِ�  �َّاَس ٱَوَ� َ�ۡبَخُسواْ ﴿
َ
�ِض ٱأ

َ
 .]۱۸۳[الشعراء:  ﴾١٨٣ُمۡفِسِدينَ  ۡ�

ر یتفس د.یاھکدارند ن  مردم  هک  ی: از حقوقیعنی »دیندھ  مکرا   شان یایاش  مردم  و به«

�ِض ٱَوَ� َ�ۡعَثۡواْ ِ� ﴿ ر:یتفس  نی. ھمچن گذشت» ھود«  در سوره  ر آنینظ
َ
 یُمۡفِسِدينَ  ۡ�

 . گذشت  ر آنیھود و غ  در سوره »دیوشکن  یتباھ به  نیو در زم« .]۶۰[البقرة: 

ْ ٱوَ ﴿ ُقوا ِيٱ �َّ بِلَّةَ ٱَخلََقُ�ۡم وَ  �َّ لِ�َ ٱ ۡ�ِ وَّ
َ
 .]۱۸۴[الشعراء:  ﴾١٨٤ۡ�

ھا و  جبله: امت »دینکد، پروا یرا آفر  نیشیپ  یشما و امتھا  هک  سک  و از آن«
 اند. انبوه  خلق

 بود:  نیچن  عادالنه  یاوامر و نواھ  نیا  به  آنان  اما پاسخ

نَت ِمَن ﴿
َ
ٓ أ َما ْ إِ�َّ رِ�نَ ٱقَالُٓوا نَت إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلَُنا �ن �َُّظنَُّك لَِمَن  ١٨٥لُۡمَسحَّ

َ
ٓ أ َوَما

 .]۱۸۶-۱۸۵[الشعراء:  ﴾١٨٦ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱ
ر یتفس » یستین مانند ما  ی. تو جز بشر یشدگان  تو از افسون  هک  ستین  نیگفتند: جز ا«

 ÷  صالح  به  شان ھمانندان  در پاسخ  سوره  نیا» ۱۵۳ « هیدر آ  یافکو   یطور شاف به  آن
  امر بر گمان  نیا  یراست : بهیعنی » میپندار یم  انیما تو را از دروغگو  یراست و به«  گذشت
 . ی، دروغگو ھستأ خداوند  یاز سو  رسالتت  یتو در ادعا  هکند ک یم  ما غلبه
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ۡسقِۡط َعلَۡيَنا كَِسٗفا ّمَِن ﴿
َ
َمآءِ ٱفَأ ِٰد�ِ�َ ٱإِن ُكنَت ِمَن  لسَّ  .]۱۸۷[الشعراء:  ﴾١٨٧ل�َّ

 » فگنیب را بر ما  از آسمان  یا پاره«خود   رسالت  یدر ادعا » یانیاگر از راستگو  پس«
 ریا غی  آتش از  ییھا سف: پارهکاو گفتند.   ز بهیرا از سر عناد و استبعاد و تعج  سخن  نیا

 ص خدا  رسول  به  شیقر  سران  هک  است  یسخن  ھمان  نیع  نی. ا است  عذاب  عنوان  به  آن
 و الفاظ  افرانک  یدلھا رایز  است  آمده»  انفال«و » اسراء»  یھا در سوره  هک گفتند چنان

 . و ھمانند است  مشابه  عصرھا باھم  در ھمه  شان

ۡعلَُم بَِما َ�ۡعَملُونَ ﴿
َ
ٓ أ  .]۱۸۸[الشعراء:  ﴾١٨٨قَاَل َرّ�ِ

  پس » است داناتر«  و گناه  کاز شر »دینک یم  آنچه  به  پروردگارم« ÷  بیشع » گفت«
  ا بهی  از آسمان  یا پاره  افگندن  ا بهیند؛ ک یم  نھا مجازاتیبرابر ا اگر بخواھد شما را در

 . نمک  از نزد خود شما را عذاب  هک  ستین  من  و توان  اما در وسع  ر آنیغ

َخَذُهۡم َعَذاُب يَۡوِم ﴿
َ
بُوهُ فَأ لَّةِ� ٱفََكذَّ [الشعراء:  ﴾١٨٩َ�َن َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظي�ٍ  ۥإِنَّهُ  لظُّ

۱۸۹[. 
و  اصرار  آن و بر  دهیاستمرار ورز  یو  بیذک: بر تیعنی »ردندک  بیذکاو را ت  پس«

 أل  یخدا  هکبود   یظله: ابر آتشبار » را فرو گرفت  آنان  روز ظله  عذاب  پس«ردند ک  یپافشار
سان،  نیشدند. بد  کھال  د و بر اثر آنیبار  آتش  ابر بر آنان  گسترد و آن  را بر سرشان  آن

  آن  گمان یب«فرود آورد   آنان ودند، برب  شنھاد دادهیخود پ  هکرا   آنچه  سبحان  یخدا
بشر   هکفرود آمد   بر آنان  یا یسخت  چنان  هک  جھت  بدان »بود  نیسھمگ  یروز  عذاب

 تواند بسنجد. یرا نم  آن  حد و اندازه
  پس را فرستاد  از جھنم  یباد سموم  بر آنان  سبحان  یخدا«د: یگو یم س  عباس ابن

  را پخته  شانیھا بدن  آن  یتا گرما و داغ  گشت  روز بر آنان  سوزان، ھفتو   باد سموم  آن
و   جوش  به سارھا  ھا و چشمه در چاه  شانیھا شد و آب  داغ  شانیھا رد، خانهک  انیو بر

  باد سموم  هک یرفتند درحال  رونیب  زانیگر  شیخو  ھا و محالت از خانه  آمد پس  انیغل
د یمسلط گردان  آنان بر  سرشان  ید را از باالیخورش أ خداوند  گاه آنبود   ھمراھشان

ز یرا ن  سوزان  یھا ھا و شن گیور  گرفت  شیخو  نندهک  ذوب  ر شعاعیرا ز  امال آنانک  هک
افتاد   شانیشد و از پاھا  انیبر  شانیپاھا  گوشت  هکبرگمارد تا بدانجا   شانیر پاھایاز ز

ابر را   نیا  چون  د آورد پسیرا پد  اهیس  یمانند ابر  یا هیسا  انشیبر فراز سرھا  سپس
  شیخو  از عذاب  یکاند  آن  هیخود در سا  گمان  رفتند تا به  آن  یسو به  دند، شتابانید
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  آنان ابر بر  از آن  سبحان  یقرار گرفتند، خدا  آن ریدر ز  یھمگ  هک  یھنگام  یاھند ولکب
و  ÷  بیشع أل  یسان، خدا نیشدند. بد  کسوختند وھال  ھمه  هکد یباران  یآتش

 داد.  را نجات  یو  ھمراه  مؤمنان
  یھا (سوره  از قرآن  سوره  در سه ÷  بیشع  قوم  نابودساختن  وصف  هک  د دانستیبا

  انیاست، ب  سوره ھر  اقیبا س  مناسب  هک  ر مختلفیتعاب  ) به سوره  نیاعراف، ھود و ھم
 . است  شده

ۡؤِمنِ�َ ﴿ ۡ�َ�ُُهم مُّ
َ
ۖ َوَما َ�َن أ  ﴾١٩١لرَِّحيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ�نَّ َر�ََّك لَُهَو  ١٩٠إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة

 .]۱۹۱-۱۹۰[الشعراء: 
بر وجود و   روشن » است  یا نشانه«  شان ساختن  کھال » نیدر ا  هکحقا «

 » است  میز رحیعز  هک  نبودند و پروردگار توست  مؤمن  شترشانیو ب« أ خداوند  یگانگی
 . گذشت  سوره  نیه، در ھمیدو آ  نیھمانند ا ریتفس

 .]۱۹۲[الشعراء:  ﴾١٩٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَ�َ�ِ�ُل رَّبِ  ۥ�نَّهُ ﴿
در   ر آنکذ  هک  : قرآنیعنی » است  انیپروردگار عالم  فروفرستاده  نیا  هک  یراست  و به«
  یخدا  از بارگاه  شده شود، نازل یم  بر شما خوانده  هک  یاخبار  نیو ا  گذشت  سوره  اول
 . است  نیالعالم رب

وحُ ٱنََزَل بِهِ ﴿ مِ�ُ ٱ لرُّ
َ
ٰ قَۡلبَِك ِ�َُكوَن ِمَن  ١٩٣ۡ�  .]۱۹۴-۱۹۳[الشعراء:  ﴾١٩٤لُۡمنِذرِ�نَ ٱَ�َ

  خوانده  را بر دلت  آن ÷  لی: جبرئیعنی » است  فرود آورده  را بر دلت  آن  نیاالم روح«
  هک  است  آن اثر ند و برک یم  افتیدر  هک  است  یباطن  از حواس  حس  نیاول  را دلیز  است

  است ÷  لیجبرئ علما  اتفاق  به  نیاالم . روح یا دهیرا فھم  و آن  را فراگرفته  تو قرآن

� لِّـِجۡ�ِ�َل فَإِنَّهُ  قُۡل َمن﴿ است:  آمده  بقره  در سوره  هک چنان َ�ُ  ۥَ�َن َعُدّوٗ ٰ قَلۡبَِك  ۥنَزَّ َ�َ﴾ 
را   تا مردم  را بر تو فرودآورده  آن  لی: جبرئیعنی » یباش  تا از ھشداردھندگان« .]۹۷[البقرة: 

 . ینکاست، ھشدار و انذار  آن   متضمن  قرآن  هک  ییھا ھا و مجازات هیبا ھشدارھا و اعالم

بِ�ٖ  بِلَِسانٍ ﴿ ٖ مُّ  .]۱۹۵[الشعراء:  ﴾١٩٥َعَرِ�ّ

  را به  قرآن أ خداوند ! ی. آر حیو صح  و روشن  حیفص  یعنی » نیمب  یعرب  زبان  به«
، ییگو یما م  ر زبانیغ  را تو به  ند: آنچهینگو  عرب  انکرد تا مشرک  نازل  روشن  یعرب  زبان

را   معذرتشان و  را قطع  حجتشان  یتعال  حق  هکبود   سان نی. بد مینک ینم  و فھم  کدر
 رد.ک  دفع
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لِ�َ ٱلَِ� ُزُ�رِ  ۥ�نَّهُ ﴿ وَّ
َ
 .]۱۹۶[الشعراء:  ﴾١٩٦ۡ�

  لیانج و  در تورات  قرآن  نیا  : وصفیعنی » است  آمده  انینیشیپ  یھا فهیدر صح  و آن«
.  موجود است  انینیشیپ  تبکدر   آن  یا معانی.   است  در آنھا آمده  آن  و بشارت  ر شدهکذ
  فید را ـ با وجود تحریوجد  میعھد قد  تبکرا اگر ی؛ ز است  روشن  قتیحق  کی  نیا ! یآر

بر   هک  یآنھا موجود است، امر در  قرآن  یاز معان  یاریبس  هک  مینیب یم، میآنھا ـ بخوان
 ند.ک یم  داللت  یالھ  نید  و وحدت  یوح  وحدت

َو لَۡم يَُ�ن ﴿
َ
ن َ�ۡعلََمهُ أ

َ
َُّهۡم َءايًَة أ ٰٓءِيَل  ۥل ُؤاْ بَِ�ٓ إِۡسَ�  .]۱۹۷[الشعراء:  ﴾١٩٧ُعلََ�ٰٓ

  یبن  یعلما  یبرا  ؛ از جمله خلق  افهک  یبرا  یعنی » آنان  یبرا  نیا ایآ«
  اطالع  از آن  لیاسرائ یبن  یعلما  هک  ستین«  املک  یا و معجزه  روشن » یا نشانه«  لیاسرائ

  بشارت  هکدھند  یم  یدانند و گواھ یم  سالم بن للهعبدا  : مؤمنانشان، چونیعنی »دارند
  اھل  یگواھ  پس  موجود است  لیو زبور و انج  در تورات  قرآن  یز معانیو ن  قرآن  نزول  به
و   ستهینگر  مرجع  مثابه  به  تابک  اھل  به  انکرا مشریز  است  انکمشر  هیعل  یحجت  تابک

 ردند.ک یم  قیرا تصد  آنان  سخن

ٰ َ�ۡعِض ﴿ ۡلَ�ُٰه َ�َ ۡعَجِم�َ ٱَولَۡو نَزَّ
َ
هُ  ١٩٨ۡ�

َ
ْ بِهِ  ۥَ�َقَرأ ا َ�نُوا  ﴾١٩٩ُمۡؤِمنِ�َ  ۦَعلَۡيِهم مَّ

 .]۱۹۹-۱۹۸[الشعراء: 
  تیفیکو  وصف  نیرا بر ا  : اگر قرآنیعنی » میردک یم  نازل  انیعجم  یرا بر برخ  و اگر آن«

را   آن  سپس«  میردک یم  ستند، نازلین  یعرب  زبان  به  لمکت  قادر به  هک  یانیاز عجم  یبر مرد

 »آوردند ینم  مانیا  آن به«؛  یو درست  حیصح  یعرب  قرائت  امبر بهیپ  آن »خواند یم  شان برای
شد لذا  یم  جمع  با اعجاز قرآن ،یفرد عجم  یاز سو  یعرب  المک  اعجاز قرائت  هک نیبا وجود ا

  روشن  یو برھان  حجت  نبودن  لیدل  به  اوردنشانین  مانیا  هکدارد   بر آن  داللت  تیواقع  نیا
 . است  آنان  و روح  و قلب  در عقل  یا یماریب  لیدل  به  هکبل  ستین

 .]۲۰۰[الشعراء:  ﴾٢٠٠لُۡمۡجرِمِ�َ ٱَكَ�ٰلَِك َسلَۡكَ�ُٰه ِ� قُلُوِب ﴿
و   بیذکت و  کگونه، شر  نی: بدیعنی » میا داده  راه  مجرمان  یدر دلھارا   گونه، آن نیا«

فر را بر کخود   انتخاب  به  آنان  میدانست یم  هک  میا درآورده  یافرانک  یار را در دلھاکان
 فشارند. یم  یپا  نند و بر آنیگز یم

  انیشد، م  یسکر یدامنگ)  یارک ـ تبه  (اجرام  اگر وصف  هک  است  بر آن  لیدل  مهیرک  هیآ

اجلسد   يف  اال وان« است:  آمده  فیشر  ثیند. در حدک یجاد میا  مانع  حق  رشیپذ  انیاو و م
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گاه« ».القلب  فسد اجلسد لكه، اال و�  واذا فسدت  اجلسد لكه  صلح  اذا صلحت  ةمضغ   آ
  و اگر آن  است  شده  اصالح  بدن  شد، تمام  اصالح  اگر آن  که  است  یگوشت  پاره  در جسم  د کهیباش

گاه فاسد شده  بدن  فاسد شد، تمام  .» است  قلب  پاره گوشت  آن  دکهیباش  است، آ

ٰ يََرُواْ  ۦَ� يُۡؤِمُنوَن بِهِ ﴿ ِ�مَ ٱ لَۡعَذاَب ٱَح�َّ
َ
 .]۲۰۱[الشعراء:  ﴾٢٠١ۡ�

  مانیا«  قرآن  به  یعنی » آن  به  هک«م: یدھ یم  راه  ارانک تبه  یار را در دلھاکان ! یآر
  هک.  عذاب  نزول  ا در ھنگامیمرگ،   در ھنگام »نندیرا بب  کدردنا  عذاب  هک آنآورند تا  ینم

 ندارد.  حالشان  به  یسود  یمانیا  نیچن  البته

�َِيُهم َ�ۡغَتٗة َوُهۡم َ� �َۡشُعُرونَ ﴿
ۡ
 .]۲۰۲[الشعراء:  ﴾٢٠٢َ�َيأ

  آنان«  هک آن حال »و«  رانهیو غافلگ » یطور ناگھان به«  عذاب  آن »دیآ  بر سر آنان  پس«
 . از آمدنش »نباشند  آگاه

 .]۲۰۳[الشعراء:  ﴾٢٠٣َ�َيُقولُواْ َهۡل َ�ُۡن ُمنَظُرونَ ﴿
  انجام  ستهیشا  و اعمال  آورده  مانیا  هک » افتی  میخواھ  ا ما مھلتیند: آیگو  گاه آن«

  یتمنا  و به  رفته  دست از  مانیبر ا  و افسوس  حسرترا از سر   نی؟ ا میدھ
  یمساعد  پاسخ  چیند اما ھیگو یم  مافات  جبران  یا برایدن  یسو به  بازگشت

 نند.ک ینم  افتیدر

فَبَِعَذابَِنا �َۡستَۡعِجلُونَ ﴿
َ
 .]۲۰۴[الشعراء:  ﴾٢٠٤أ

  سنگ  ه: (بر ما از آسمانک  سخنشان  نیبا ا »طلبند؟ یم  شتاب  ما را به  ا عذابیآ  پس«
را با یز  است  آنان  یبرا  یدیتھد  نیا». ۱۸۸ هیآ« اور)یب  کدردنا  یما عذاب  یا برای  بباران

 طلبند. یم  شتاب  ز بهیرا ن  حق، عذاب  بیذکوجود ت

تَّۡعَ�ُٰهۡم ِسنِ�َ ﴿ فََرَءيَۡت إِن مَّ
َ
ْ يُوَعُدونَ  ٢٠٥أ ا َ�نُوا ا مَ  ٢٠٦ُ�مَّ َجآَءُهم مَّ ۡ�َ�ٰ َ�ۡنُهم مَّ

َ
ٓ أ ا

 .]۲۰۷-۲۰۶-۲۰۵[الشعراء:  ﴾٢٠٧َ�نُواْ ُ�َمتَُّعونَ 
 اگر  هک  خبر بده  من  : بهیعنی » میساز  مندشان ھا بھره اگر سال  هک  یدان یمگر نم«

  گاه و آن«  مینک  یرا طوالن  شانیو عمرھا  میگردان  مندشان ا بھرهیدراز در دن  یانیسال

  شانیبرخوردار  آن«  تکو ھال  از عذاب »برسد  شانیشوند، بد یم  داده  میب  بدان  هک  آنچه
  ز را از آنانیچ  چیھ ،یو طوالن  درازمدت  یمند بھره  : آنیعنی »د؟یآ یم  ارشانک به  چه

  ییند، گوک ینم  یفرق  ارشیو بس  مکد، یآ  انیپا به  ا چونیدن  را بھرهیند؟ زک ینم  دفع
فنا   آخرش  هک  یھزار سال روز و  کی  انیم  فرق  و چه  است  وجود نداشته  چیاصال ھ
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  یسود  چیھ  در آخرت  شیخو  صاحبان  ا بهیدن  یمند بھره  مدت  طولقطعا  باشد؟!
و در   شده  دهیحاضر گردان  آخرت افر درک«است:   آمده  فیشر  ثیرساند. در حد ینم

  ھم  یریخ  چیھ  حال ا تابهیشود: آ یم  او گفته  به  شود سپس یم  ور ساخته  غوطه  دوزخ
  گاه خدا سوگند، پروردگارا! آن  به ! د: نهیگو یم ؟ یا دهید  ھم  ینعمت  نونکا تای؟ آ یا دهید

و او را در   است  دهیھا را د ھا و عذاب رنج  نیتر ا سختیدر دن  هکآورند  یرا م  یانسان
  ھم  یو زحمت  رنج  حال ا تابهیند: آیگو یاو م  به  سپسدھند،  یم  یوگذار  گشت  بھشت

  چیا ھیدن  و راحت  رنج  یی: گویعنی». خدا سوگند پروردگارا! به!  د: نهیگو ی؟ م یا دهید
 . است ز نبوده یچ

ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡر�ٍَة إِ�َّ لََها ُمنِذُرونَ ﴿
َ
 .]۲۰۸[الشعراء:  ﴾٢٠٨َوَمآ أ

مگر   میردکن  کرا ھال  یشھر  چیو ھ«دھد:  یخبر م  شیخو  از عدل أ خداوند  سپس

م، یردکن  کاز شھرھا را ھال  یشھر  چیھ  : مردمیعنی »داشتند  یدھندگان ھشدار  هک آن
و  † امبرانیپ  ؛ با فرستادن آنان  به  عذر و حجت  اندنیھشدار و نما  مگر بعد از فرستادن

 ھا. تابک  آوردن فرود

 .]۲۰۹[الشعراء:  ﴾٢٠٩ذِۡكَرٰى َوَما ُكنَّا َ�ٰلِِم�َ ﴿
  مردم به  ر دادنکپند و تذ  جھت  را به  ھشداردھندگان  نی: ایعنی » پنددادن  یبرا«

و «ستند ین ازین یب  ا) باشند، از ھشدار دادنی(دن  در دار عمل  هک  یمادام  پس  میفرستاد
را   را حجتیز ستندین  تکسزاوار ھال  هک  مینک  کرا ھال  یتا مردم » میا ار نبودهکما ستم

 . میاندینما  آنان  و عذر را به  میتقد  آنان  به

لَۡت بِهِ ﴿ َ�ِٰط�ُ ٱَوَما َ�َ�َّ  .]۲۱۰[الشعراء:  ﴾٢١٠لشَّ
  افرانک پندار  نیرد ا  هیآ  نیا »اند اوردهیفرود ن«را   : قرآنیعنی »را  آن  نیاطیو ش«
 نند.ک یم القاء  اھنانکبر   نیاطیش  هک  است  ییزھایاز چ  قرآن گفتند: یم  هک  است

اند،  اوردهیرا فرود ن  قرآن  نیاطیش  هکامر   نیا  اثبات  یبرا أ خداوند  سپس
 ند:ک یر مکرا ذ  لیدل  سه  بیترت به

 .]۲۱۱[الشعراء:  ﴾٢١١َوَما يَ�َبِ� لَُهۡم َوَما �َۡسَتِطيُعونَ ﴿
 را  قرآن  هکرا نرسد   نیاطیش  یعنی » ستین  و سزاوارشان«است:   نیا  اول  لیدل

 فرود آورند.
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 فرود  اگر ھم  یعنیرا فرود آورند،   قرآن  هک »توانند یو نم«است:   نیا  دوم  لیدل
  ییاستعداد و توانا  نینند و اکتوانستند ب یار را نمک  نیبود، ا  سزاوار شأنشان  قرآن  آوردن

 . ناوارد است دھند، اصال یم  آنان  فار بهک  هک  ینسبت  نیلذا ا  ستیدر آنھا ن

ُهۡم َعِن ﴿ ۡمعِ ٱإِ�َّ  .]۲۱۲[الشعراء:  ﴾٢١٢لََمۡعُزولُونَ  لسَّ
و   معزول«  فرشتگان  سخن  دنیا از شنیقرآن،  » دنیاز شن  آنان«است:   نیا  سوم  لیدل

دور   شھاب یرھایفرادھند، با ت  گوش  قرآن  به  هک نیاز ا  نیاطی: شیعنی »نار ھستندکبر
، پر از ص خدا  رسول بر  قرآن  فرودآوردن  مدت  در طول  را آسمانیشوند ز یم  رانده

را   از آن  حرف  کیتوانستند  ینم  یحت  نیاطیبود لذا ش  سوزان  یھا و شھاب  نگھبانان
را از دستبرد   عتشیشر  هک  است  بندگان  یبرا أ خداوند  از رحمت  نیند و ایبربا
 . است  داشته  نگه  نانیخا

ِ ٱفََ� تَۡدُع َمَع ﴿ �ِ�َ ٱإَِ�ًٰها َءاَخَر َ�َتُكوَن ِمَن  �َّ  .]۲۱۳[الشعراء:  ﴾٢١٣لُۡمَعذَّ
  ییگو »بود  یخواھ  شدگان از عذاب  هک  نخوان  شیاین  گر را بهید  یبا خدا، معبود  پس«

  ییخدا  اگر با من ،یھست  بر من  خلق  نیزتریو عز  نیتر یگرام  هکتو  محمد!  یفرمود: ا
  نی؟ و ا تو از بندگان ریغ  رسد به  ردم، چهک یم  تو را عذاب  گمان ی، بیگرفت یگر مید

  در راه  شیخو  مجاھدت و  بر اخالص  هک  است ص خدا  رسول  یبرا  یزشیو انگ  کیتحر
 ند.یفزایب  دعوت

  یفرماندھ  را در آنیز  است أ از نزد خدا  قرآن  هک  است  بر آن  یروشن  لیدل  هیآ  نیا
در   هک چنان شود ینم  مشاھده  در اوامرش  یبشر  از ضعف  یاثر  هک  میابی یرا م  یاعل

 دارد. قرار  محض  میو تسل  تیعبود  در مقام  هک  میابی یرا م  یمقابل، مأمور

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
 .]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤ۡ�

را  ص امبریپ  کینزد  یو اقربا  اقوام  خداوند متعال » نکرا انذار   تکینزد  شانیو خو«
 . سزاوارتر است  آنان  شأن  به  دنیورز  تیرا عناید زیگردان  دستور مخصوص  نیا  به

را   شیقر  لهیقب ص خدا  رسولشد،   نازل  هیآ  نیا  چون  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
را   آنان  آغاز تمام در ص خدا  رسول  گاه آمدند آن  گرد ھم  دعوتشان  به  فراخواندند، آنان

  خود را ھشدار داده  و خاندان  انکیا نزدمخصوص  انشانیاز م  قراردادند و سپس  مورد خطاب
 ! خود عبدالمطلب  یبن  گروه  ید. ایبرھان دوزخ   ! خود را از آتش شیقر  گروه  یا«و فرمودند: 
  گروه  ید. ایبرھان  دوزخ  خود را از آتش ! عبک یبن  گروه  ید. ایبرھان  دوزخ  را از آتش
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  دوزخ  دختر محمد! خود را از آتش  فاطمه  ید ... ایبرھان  دوزخ ! خود را از آتش ھاشم یبن
شما بر   هک نیرا ندارم، جز ا  یزیچ  چیار ھیاخت أ خدا  یشما از سو  یبرا را من یز  برھان

 ».آورد  جا خواھم به  ییوکین  را به  آن  هکد یدار  یرحم  صله  حق  من

َبَعَك ٱَجَناَحَك لَِمِن  ۡخفِۡض ٱوَ ﴿  .]۲۱۵[الشعراء:  ﴾٢١٥لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  �َّ
خود   بال«  ر آنانیو غ  ات لهیو قب  از قوم  اعم »نندک یم  یرویاز تو پ  هک  یمؤمنان  یو برا«

 درگذر.  بدار و از آنان  شان ین، گرامک  اظھار محبت  : با آنانیعنی »را فروگستر

ا َ�ۡعَملُونَ ﴿ ۡ َ�َ  ٢١٦فَإِۡن َعَصۡوَك َ�ُقۡل إِّ�ِ بَرِٓيءٞ ّمِمَّ [الشعراء:  ﴾٢١٧لرَِّحيمِ ٱ ۡلَعزِ�زِ ٱَوتََو�َّ
۲۱۶-۲۱۷[. 
شما   از اعمال  یعنی » زارمید، بینک یم  از آنچه  بگو: منردند، ک  یاگر تو را نافرمان  پس«

  یمخاطرات با  ارانک گنه  از گناه  یزاریو ب  یدھ میب  هکشما و از آنجا   از اشخاص  نه  زارمیب
  در تمام » نک  لکتو  میز رحیعز  یو بر خدا«آمد:   لکآن، دستور تو  یاست، در پ  ھمراه

 . توست  دھنده یو برتر  دھنده  یاریو   د و نگھبانیرا او مؤیز  شیامور خو

ِيٱ﴿  .]۲۱۸[الشعراء:  ﴾٢١٨يََرٮَٰك ِحَ� َ�ُقومُ  �َّ
 تو را«)  نماز تھجد (نماز شب  یبرا  ییتنھا  به » یزیخ یبرم  چون  هک  سک  آن«

 . توست  حال  و حاضر و مراقب »ندیب یم

ِٰجِدينَ ٱَوَ�َقلَُّبَك ِ� ﴿  .]۲۱۹[الشعراء:  ﴾٢١٩ل�َّ
جماعت،  در  هک  گاه : تو را آنیعنی »ندیب یم  نندگانک  سجده  انیتو را در م  تکو حر«

  به  ند. از نمازخوانانیب یـ م  و سجده  وعکو ر  امیق  ـ در حاالت  یخوان ینماز م

  متعالپروردگار  خود به  حاالت  نیترکیساجد، در نزد  را بندهیر شد؛ زیتعب»  نيساجد«

  یاز پ  یامبریپ  تو را ازپشت  دنیگردان«د: یگو یم  ر آنیدر تفس س  عباس قرار دارد. ابن
 ».وجود آورد  عرصه به ص امبریپ  عنوان  را به  را خودتیند تا اخیب یگر مید  یامبریپ

ِميعُ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ ﴿  .]۲۲۰[الشعراء:  ﴾٢٢٠َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
و   اتکحر  به  خود را، داناست  بندگان  سخنان  شنواست » داناست  یاو شنوا  گمان یب«

 ص  امبرشیپ را بر  طاعات  یھایدشوار أ خداوند«د: یگو یم  ی. نسف شانیا  ناتکس
در   هک  یسک  پس دارد قرار  یو  تیرؤ  در معرض  هکاو خبر داد   را بهید زیگردان  آسان

 ».ندک ینم  احساس را  یباشد، اصال سخت  قرارداشته  شیموال  تیو رعا  ر نگاهیز
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ُل ﴿ ٰ َمن َ�َ�َّ نَّبِئُُ�ۡم َ�َ
ُ
َ�ِٰط�ُ ٱَهۡل � �ِي�ٖ  ٢٢١لشَّ

َ
فَّاٍك أ

َ
ِ أ

ّ�ُ ٰ ُل َ�َ [الشعراء:  ﴾٢٢٢َ�َ�َّ
۲۲۱-۲۲۲[. 
  محال  هکد یبدان »ند؟یآ یفرود م«از بشر  » یسک  بر چه  نیاطیش  هک  ا شما را خبر دھمیآ«
 »ندیآ یفرود م  یارکگنھ  یبر ھر دروغگو«ن: یاطیرا شیند زیفرودآ ص خدا  رسولبر   است

از   را قبلیاھنانند زکنجا یا در  . مراد از آنان ار استکار گنھیم: بسیو اث  ار دروغزنی: بسکافا
  اھنانک  یسو به  سپس  ردهک  سمع  استراق  از آسمان  نیاطیش ص خدا  رسول  بعثت

 ردند.ک یم القا  بودند، بر آنان ردهک  را استراق  آمدند و آنچه یم
ناظر بر پندار   اتیآ  نید: ایگو یم  اتیآ  نیا  نزول  سبب  انیر در بیثک ابن

  اند، حق آورده  ھمراه  به ص خدا  رسول  هک  ردند آنچهک یم  گمان  هک  است  یانکمشر
اند لذا  ردهکالقا   یرا بر و  آن  نیاطیا شیاست،   او آنھا را از نزد خود بربافته و  ستین

 رد.ک  و تبرئه  هیتنز  شان یافترا  نیرا از ا  شیامبر خویپ  سبحان  یخدا

ۡمعَ ٱيُۡلُقوَن ﴿ ۡ�َ�ُُهۡم َ�ِٰذبُونَ  لسَّ
َ
 .]۲۲۳[الشعراء:  ﴾٢٢٣َوأ

و   نموده  استراق  را از آنان  یزیتا چ  یاعلمال   یسو به  نیاطیش »دارند یفرام  گوش«
ز یرا ن  شنوند، صد دروغ یم  هک  یحق  لمهک  کیفگنند و با یب  اھنانک  یسو را به  آن  سپس

  افتیدر  نیاطیش از  هک  در آنچه  اھنانکشتر ی: بیعنی »ندیدروغگو  شترشانیو ب«زند یآم یم
 نند.ک یم  مهیضم  آن  به خود را  برساخته  یھا از دروغ  یاریرا بسیند زینند، دروغگوک یم

  هک  است  آمده ب  ر از عائشهیزب  بن از عروه  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
 ص  حضرت ردند، آنک  سؤال  اھنانک  به  راجع ص خدا  از رسول  یفرمود: گروھ

ندارد. گفتند:   یتیاھمقدر و بھا و   چیھ  ارشانک  یعنی». ستندین  یزیآنھا چ«فرمودند: 
 ص خدا  دھند. رسول یدھد، خبرم یم  یرو  ندهیدر آ  هک  یارکاز   آخر آنان !للها ارسولی

را از مال   آن  یجن  هک  است  یحق  لمهکدھند،  یخبر م  از آن  هک  یزیچ  نیا«فرمودند: 
افگند،  یم  شیخو  یانس  دوست در گوش   انیکما  تک تک  را چون  د و آنیربا یم  یاعل

 ».ندیافزا یم را  شتر از صد دروغیراست، ب  آنھا با آن  سپس

َعَرآءُ ٱوَ ﴿  .]۲۲۴[الشعراء:  ﴾٢٢٤نَ ۥۡلَغاوُ ٱيَتَّبُِعُهُم  لشُّ
 صدا و ھم  نابخرد با آنان  گمراھان  یعنی »نندک یم  یرویپ  را گمراھان  و شاعران«

 ص خدا رسول  روانیاند. اما فقط پ و جن  انس  ، گمراھان» غاوون«شوند. مراد از  یم  ھمراه
 . ستیشاعر ن ص ل، محمدیدل  نیھم  افتگانند و بهی ره
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  رسول ما با  هک  ییفرمود: در اثنا  هک  است  آمده س دیابوسع  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  شعر خواندن  جلو آمد و به  یشاعر  م، بناگاهیمودیپ یم  ) راه (عرج  یدر واد ص خدا

اگر   یراست  به د،یریرا بگ  طانیش  نیا  یجلو«فرمودند:  ص خدا  شد، رسول  مشغول
از شعر پر   هک  است  بھتر از آن  شیپر شود، برا  و زرداب  کاز شما از چر  یکی  درون
 . است  ردهک  ) حمل ھزل ز (ھجو ویآم  را بر شعر فحش  ثیحد  نیا / یشافع». شود

لَۡم ﴿
َ
ِ َوادٖ يَِهيُمونَ �

ُهۡم ِ� ُ�ّ َّ�
َ
 .]۲۲۵[الشعراء:  ﴾٢٢٥تََر �

 از  ی: در ھر فنیعنی »سرگردانند  ییدر ھر واد«شعرا   یعنی » آنان  هک  یا دهیا ندیآ«
و   تھمت  یھا یاز واد  ییو واد  روند و در ھر شاخه یفرو م  لغو و دروغ  فنون
  یبوالھوس  رھرو راه  یدرند و گاھ یآبروھا را م  پردهبا ھجو   یند، گاھیگو یم  سخن  گزافه
و لواط  و زنا  شراب  شیو ستا  در اشعارشان، مدح  هک ھستند چنان  یبآم کو دلق  یو لودگ

اخالق،  در  نه ص محمد  هک یدر حال  میشنو یار میرا بس  لیاز مفاسد و رذا  نیو مانند ا
را شعر و  قرآن   چگونه ! انکمشر  یا  پس  ستیشاعر ن  در سخنانش  در رفتار و نه  نه

 د؟ینام یرا شاعر م ص محمد

ُهۡم َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ۡفَعلُونَ ﴿ َّ�
َ
 .]۲۲۶[الشعراء:  ﴾٢٢٦َو�

  هک یحال در »دھند ینم  خود انجام  هکند یگو یم  ییزھایچ  هکاند  یسانکو آنھا «
دھد و  یم  را انجام  آن  هکد یگو یرا م  یزیفقط چ  ھمگان  یگواھ  به ص محمد

 . ستین  یار وکدر   یا گزافه  چیھ
 ند:یگو یم  یعنیند، یگو  دروغ  شان ثر سخنانکشعرا در ا«د: یگو یم س  عباس ابن

و   رمک  یدھایمملو از مروار  اشعارشان  یاند. گاھ ردهکن  هک یدر حال  میردک  وچنان نیچن
  یو معانھا  ارزش  نیاز ا  مردم  نیخود دورتر  هک با آن  است  ر و جود و سخا و احسانیخ
  هک  ییادعاھا دھند، یم  نسبت  نیامال دروغک  یخود ادعاھا  به  یباشند و گاھ یم

  و دختران  زنان  آنھا با آن  هک نیو ا  است  دامنکپا  و دختران  زنان  به  بستن اتھام  متضمن
؛  . خالصه است  محض  یو افترا  دروغ  اشعارشان  نیا  هک یاند درحال ردهک  و چه  چه

و   تغزل  باتالق در  و فروافتاده  و بھتان  ذبکو   الیخ  یھا یدر واد  سرگردان  شاعران
 ».اند قیاز حقا  مردم  نیو چرند، دورتر  بیتشب

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ْ  ل�َّ َ ٱَوَذَكُروا ْ ٱَكثِٗ�� وَ  �َّ وا ِمۢن َ�ۡعِد َما  نَتَ�ُ
ْۗ وََسَيۡعلَُم  ِينَ ٱُظلُِموا يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبونَ  �َّ

َ
 .]۲۲۷[الشعراء:  ﴾٢٢٧َظلَُموٓاْ أ
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 شعر  میرک  قرآن  هک  است  یمعن  نیبر ا  د گذاشتنیکتأ  یفقط برا  اقیس  هکاز آنجا 
و  شعر  مطلق  وھشکن  میرک  قرآن  ن، ھدفیباشد و بنابرا یشاعر نم ص و محمد  ستین

  واصالح  صالح  لباس  را به  شانیا  و قرآن  اسالم  هکرا   یشاعران  هیآ  نیا  پس  ستیشعرا ن
و «از شعرا  »اند آورده  مانیا  هک  یسانکمگر «ند: ک یاستثنا م  فوق  یاست، از معنا  آراسته

  آراسته  ستهیشا  اعمال  وبه  درآمده  مؤمنان  : در حزبیعنی »اند ردهک  ستهیشا  یارھاک
 قرار  مورد ستم  هک از آن  وپس«  شیدر اشعار خو »اند ردهکاد یار یو خدا را بس«اند  شده

ا از ینند، ک یخود را ھجو م  نندگانک ھجو  هک  یمانند شاعران »اند گرفته  اند، انتقام  گرفته
 ص امبریپ  یشعرا  هک رند چنانیگ یرا م  یو  انتقامو   ردهک  دفاع  یا فاضلی  عالم  شخص

 ص امبریھجو پ  به  هکرا   یسانکردند، ک یم  حراست  شان یو از آبرو  دفاع  شانیاز ا
  یھا یرا از واد  آنان  ار برخاستهکیپ  به  کمشر  یردند و با شعراک یپرداختند، ھجو م یم

 راندند. یم  رونیب  سخن

َعَرآءُ ٱوَ ﴿  هیآ  د: چونیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  اسحاق  محمدبن يَتَّبُِعُهُم  لشُّ
و   رواحه  بن للهثابت، عبدا  بن  شد، حسان  نازل ]۲۲۴[الشعراء:  ﴾٢٢٤نَ ۥۡلَغاوُ ٱ
  نیا أ خداوند  یآمدند و گفتند: وقت ص خدا  نزد رسول  نانک هیگر س  کمال  بن عبک
جا بود   نیدر ا ما!  حال  به  یوا  پس  میز شاعر ھستیما ن  هک  دانست یم رد،ک  را نازل  هیآ

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ ردند:ک  تالوت ص خدا  رسول هک ٰلَِ�ٰ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ  ]۲۲۷[الشعراء:  ﴾تِ ل�َّ
  تالوت  سپس». دیشما ھست  ]هیمورد نظر آ[ار ک تهسیشا  مؤمنان  نیا«فرمودند:   گاه آن

َ ٱَوَذَكُرواْ ﴿ردند: ک . فرمودند: »اند اد کردهیار یو خدا را بس« .]۲۲۷[الشعراء:  ﴾َكثِٗ�� �َّ

ْ ٱوَ ﴿ ردند:ک  تالوت  سپس ».دیز شما ھستین  نانیا« وا ْۗ  نَتَ�ُ   گاه آن ﴾ِمۢن َ�ۡعِد َما ُظلُِموا
 مورد  هیآ  نیدر ا  هکد یشما ھست  شما و امثال  یعنی». دیزشما ھستین  نانیا«فرمودند: 

 د.یا گرفته استثنا قرار

الالكم،   كحسن  الالكم، حسنه  الشعر بم�هل«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن
و   است خوب  مانند سخن  شعر خوب  پس  است  سخن  منزله شعر به« .»الالكم  حيكقب  حهيوقب

 ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن» زشت  مانند سخن  شعر زشت
  ثیدر حد».  توست با  لیو جبرئ  نکرا ھجو   اسالم  دشمنان«گفتند:  س  حسان  به

ند و ک یـ ھر دو ـ جھاد م خود  ر و زبانیبا شمش  مؤمن«است:   آمده  یگرید  فیشر
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  انکمشر  یسو شما از شعر به  آنچه  ییگو  اوست  در دست  جانم  هک  یذات  سوگند به
 ». ر استیت  مانند باراند، یزن یم

 بازخواھند  بازگشتگاه  نیدامک  به  هکبدانند   هکاند، زودا  ردهک  ستم  هک  یسانکو «
  در ھنگام از شعرا و مانند آنھا،  پردازان  الیو خ  انیدروغگو  یزود : بهیعنی » گشت

را   شیخو  پرحسرتپردرد و   گاه و بازگشت  مونیبد و نام  پروردگارشان، فرجام  مالقات
است، در مورد   عام  هیآ  نیا  امیپ  هک  است  آن  حیصح«د: یگو یر میثک  د. ابنیخواھند د

 ». ر آنانیاز شعرا و غ  ، اعمیو ستمگر  ھر ظالم
 





 

 
 نمل   سوره

 . است  هی) آ۹۳(  یو دارا  است  کیم
و   موران  یواد  داستان  هکشد   دهینام»  نمل«  جھت  بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

 ،÷  مانیسل  سپاه  لهیوس  به  شدن  ز از لگدمالیآنھا در پرھ  هیبق  به  از آنان  یمور  حتینص
 . است  آمده  در آن

 و  بیو غ  باطنظاھر و   به  خداوند متعال  مطلق  علم  انیسوره، ب  نیا  یمحور اصل
 . شھود است

بِ�ٍ  لُۡقۡرَءانِ ٱطٓسۚ تِۡلَك َءاَ�ُٰت ﴿  .]۱[النمل:  ﴾١َو�َِتاٖب مُّ
  سخن و  است  مقطعه  دو حرف، از حروف  نیا » نیطا، س«شود:  یم  خوانده  نیچن
  یتابکو   قرآن  اتیآ  است  نیا«.  گذشت»  بقره«  مقطعه، در آغاز سوره  حروف  درباره

گر یو د  ازبالغت  یبا برخوردار  و اعجاز آن  یمعان  هک  یتابک  یعنین: یمب  تابک » نیمب

  سوره  نیناظر بر خود ا ،» است  نی: اتلك«  . اشاره است  و روشن  ، واضحیاعجاز  وجوه
را یز  است  خود قرآن شده،  عطف  بر قرآن  هک»  نیمب  تابک«مراد از   باشد. پس یم
  داللت  لمهک  نی؛ و ا قرآن :کیاست:   دهیگرد  موصوف  دو صفت  بهنجا یدر ا»  اتیآ«
  اتیآ  بودن  توبکبر م  هک؛  نیمب  تابکشوند. دو:  یم  خوانده  اتیآ  نیا  هک نیند براک یم

  ار بردنک ند. لذا بهک یم  داللت  خواننده  یآنھا برا  یمعان  گر بودن روشن  ھمراه  به  قرآن
دو   حفظ قرآن  هک  است  قرآن، خود مشعر بر آن  یبرا»  تابتکـ   قرائت«  ر دوگانهیتعب

  به  در مصاحف  یگریو د  قرائت  لهیوس  ھا به نهیس در  یکیدارد:   وهیو دو ش  صورت
 . تابتک  لهیوس

ٰى لِۡلُمۡؤمِنِ�َ ﴿  » است  مؤمنان  یبرا  یا و مژده  تیھدا«.]۲[النمل:  ﴾٢ُهٗدى َو�ُۡ�َ
تگر و ینند، ھداک یم  عمل  آن  و به  آورده  مانیا  قرآن  به  هک  یسانک  یبرا  اتیآ  نی: ایعنی

ْ ُهٗدى ﴿ د:یفرما یم  یگرید  هیدر آ  هک چنان  است  بخش مژده ِيَن َءاَمُنوا قُۡل ُهَو لِ�َّ
 ۚ شفاء   هیماتگر و یاند، ھدا آورده  مانیا  که  یکسان  یبرا  بگو: قرآن« .]۴۴[فصلت:  ﴾وَِشَفآءٞ

 د:یفرما یم  جھت  نیبد  ھم. » است

ِينَ ٱ﴿ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ ِ  لزَّ  .]۳[النمل:  ﴾٣ُهۡم يُوقُِنونَ  �ِخَرةِ ٱوَُهم ب
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 »پردازند یم  اتکو ز«را   فرض  ی: نمازھایعنی »دارند ینماز برپا م  هک  یسانک  ھمان«
بر   داللت  یبرا»  ھم« رارکت »دارند  نیقی  آخرت  و خود به«  است  فرض  اتکمراد از آن: ز

و   مانیا  هک  یگروھ  نیا ندارند، جز  مانید ایبا  هک چنان  آخرت  : بهیعنی.  حصر است
 اند. ردهک  جمع  را با ھم  صالح  عمل

بشارت،  و  تیھدا  به  مؤمنان  صیتخص«د: یگو یم»  القرآن  ظالل  یف«ر یتفس  صاحب
  در علم  یتابک ه: قرآنک  است  نیا  قتیحق  ... آن است  یمیو عظ  قیعم  قتیحق  یایگو

  است  یتابک  قرآن  هکمند شود بل بھره  از آن  یا ھر خواننده  هک  ستین  یقیا تطبی  ینظر
خود را   تکو بر  ضیو ف و نور و عطر  قرار داده  را مورد خطاب  قدم، قلب  نیدر نخست  هک

 ...». است  ردهکباز   آغوش  انوار آن  یرو  به  هکزد یر یفروم  یبر قلب

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ِ ِ ٱَ� يُۡؤِمُنوَن ب ۡعَ�ٰلَُهۡم َ�ُهۡم َ�ۡعَمُهونَ  �ِخَرة
َ
 .]۴[النمل:  ﴾٤َز�َّنَّا لَُهۡم أ

 »ندارند  مانیا«  بعد از مرگ  شدن  ختهیو برانگ » آخرت  به  هک  یسانک  گمان یب«
  خوب را  شیبد خو  اعمال  هک  یا گونه به » میاراستیب  را در نظرشان  شانیارھاک«فارند ک هک

متردد و   شیخو  یدر گمراھ  : آنانیعنی »اند سرگشته  آنان  پس«نند یب یبا میو ز
گاه  یقتیاز حق  ابند و نهی یم  راه  یدرست  و روش  راه  به  رند، نهیمتح  شوند. یم  آ

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ِينَ ٱأ ونَ ٱُهُم  �ِخَرةِ ٱوَُهۡم ِ�  ۡلَعَذاِب ٱلَُهۡم ُسوُٓء  �َّ ۡخَ�ُ

َ
 .]۵[النمل:  ﴾٥ۡ�

  به شدن،  شتهکا؛ با یدر دن » است  سخت  عذاب«  آخرت  ناباور به » گروه  نیا  یبرا«
و   أسی،  وقلب  روح  ، انقباضیروان  یھایماریب  در چنبره  در آمدن، گرفتار شدن  اسارت

ھا  آفت  نیا حاضر را پر از  زمان  تیماد  هک ؛ چنان یو نگران  ینیو بدب  یسرخوردگ
  مردم  نیروزتر  رهیت : آنھا در آخرت،یعنی »ندیھا  نیارترکانیدر آخرت، ز  و آنان«  مینیب یم

 ھستند.  یرخوردگس و  أسیو   یامکو نا  ستکآنھا در ش  نیو بزرگتر  یارکانیدر ز

ۡن َحِكيٍ� َعلِي�ٍ  ۡلُقۡرَءانَ ٱ�نََّك َ�ُلَ�َّ ﴿ ُ  .]۶[النمل:  ﴾٦ِمن �َّ
 » یدار یم افت یدر  میعل  میکح  یرا از نزد خدا  قرآن« !ص محمد  یا »تو  گمان یو ب«

  است  میکو ح ار دانا، فرزانه یبس  هک  یو تعال  کالله تبار  ذات  شگاهیرا از پ  : تو قرآنیعنی
  و به  متکح  صاحب خود  ینھدر امر و   هکند ک یبر تو القا م  یسکرا   و آن  یریگ یفرام

  مکو ح  محض  دھد، راست یم او  هک  یخبر  پس  و داناست  میعل  کوچکو   امور بزرگ
 . است  تام  عدل  یو

 د.یآ یم  بعد از آن  هک  ییبر داستانھا  است  یدیتمھ  هیآ  نیا
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ۡهلِهِ ﴿
َ
ٓ َءا�َۡسُت نَاٗر� َ�  ۦٓ إِۡذ قَاَل ُموَ�ٰ ِ� ۡو َءا�ِيُ�م �ِِشَهاٖب  َٔ إِّ�ِ

َ
َ�ٍ أ

ا�ِيُ�م ّمِۡنَها ِ�َ
 .]۷[النمل:  ﴾٧قَبَٖس لََّعلَُّ�ۡم تَۡصَطلُونَ 

  است  رار آمدهکت  به  یاریبس  یھا در سوره  میرک  در قرآن ÷  یموس  داستان
پندھا   نیا  هکاست،   یادیز  یپندھا و عبرتھا  متضمن  داستان  نیا  هک  جھت  بدان

  یعنیـ   زمان  ستمگر آن  سلطه  نیبزرگتر  ستنکش و درھم  ردنک  وعبرتھا، در مضمحل
است،   یکمت  یتعال  حق  قدرت  پشتوانه  به  هک  سالح  یب  یمرد  دست ـ به  یفرعون  سلطه
 . است  گر شده جلوه
  هکرا   یھنگام ص محمد  یا  نکادی: یعنی » گفت  اھلش  به  یوسم  هک  گاه آن«
 »دیرس  نظرم  به  یآتش  من«  گفت  ھمسرش  مصر، به  به  نیمد  ر راهیدر مس ÷  یموس

  یشما خبر  یبرا«  : از راهیعنی » از آن  یزود به«شد ک یم  طور شعله  وهک  از سمت  هک

  ا شعلهی«ند ک یم  داللت  آتش  مسافت  یکیبر نزد ﴾ا�ِيُ�م َٔ َ� ﴿در»  نیس« »آورد  خواھم

شما   یرا برا  و آن  برگرفته  یا آتش، شعله  پشته  : از آنیعنی » آورم یم  تانیبرا  یاخگر
  آتش  آن  لهیوس  تا به رندیگ یبرم  ییرا از جا  آن  هک  است  یآتش  . قبس: جرقه آورم یم
  : باشد تا بهیعنی »دینک  خود را گرم  هکباشد «نند ک  روشن  یگرید  یرا در جا  یگرید

  د. ثعلبیدار  سرما نگه د و خود را از گزندیبرافروز  یاخگر، آتش  شعله  آن  لهیوس
  یاخگر  آن  یاز دو سو  یکی در  هکشود  یم  اطالق  یبر چوب  شھاب  اصل«د: یگو یم

  سفر جز زن  نی: در ایتیروا  بنابه».  ستین  یآتش  گر آنید  یو در سو  ور است  شعله
 نبود.  ھمراه  یگر با وید  یسک ÷  یموس

ۢن بُورَِك َمن ِ� ﴿
َ
ا َجآَءَها نُودَِي أ ِ ٱَوَمۡن َحۡولََها وَُسۡبَ�َٰن  �َّارِ ٱفَلَمَّ رَّبِ  �َّ

 .]۸[النمل:  ﴾٨ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ
د: یرس ندا«آمد؛   آتش  آن  کینزد  به ÷  یموس  : چونیعنی »آمد  آن  کینزد  به  چون«

 ÷  یموس  چون«د: یگو یر میثک ابن »دیگرد  کو مبار  است، خجسته  در آتش  هک  یسک
  یسبز  را در درخت  آتش  آن  هکد چرا یرا د  یمیعظ  دھنده انکت  آمد، منظره  آتش  کینزد به

  یاثنا موس  نی. در ا است  خرم و  تازهسبز و   ھمچنان  آتش  وجود فروزش با  هک  افتیور  شعله
  دهیرس  آسمان  اوج  به  آتش  نور آن  هکد ید  رد، بناگاهکباال   آسمان  سوی بهرا   سرش ÷
  نور، آتش  آن  هک  پنداشت ÷  یموس  یبود ول در آنجا نور مجرد» نار»  واقع در  . پس است



 تفسیر انوار القرآن  ٨٨٨

 .]۱۹[الزمر:  ﴾�َّارِ ٱَمن ِ� ﴿مراد از:   هک  است  شده ر نقلیجب دبنیو سع  از حسن».  است
از   حاتم یاب و ابن  یر طبریجر باشد. ابن یم  سبحان  ی، نور خدا»است  در آتش  که  یکس«

 ﴾�َّارِ ٱبُورَِك َمن ِ� ﴿از  أ منظور خداوند« فرمود:  هکاند  ردهک  تیروا س  عباس  ابن
با   من  متعال  ذات  یعنیاست،   یخود و » است  در آتش  که  یکس  است  مبارك« .]۸[النمل: 

  رامونیپ  هک  یسکو «».  آتش  بود، نه  یمتجل  نیالعالم رب نور  درخت  را در آنی. ز است  تکبر

  سبب  به  تکبر  نیو ا » است  افتهی  تکز برین«  است ÷  یمراد: موس  هک»  است«  آتش » آن
  ضیھمانا تفو  هکو مفتخر شد،   کمبار  بدان ÷  یموس  هک  است  یا ینید  میرخداد عظ

  یاند فرشتگان کاست: مبار  نیا  یمعن  یقول باشد. به یم  یو  به  معجزه  دادن و  رسالت
  عبارت  نیا » انیخدا پروردگار عالم  است  و منزه«اند  آتش  آن  رامونیپ  هک

  ثی. در حد است  و منظره  صحنه  آن  از مشاھده ÷  یموس  آوردن  شگفت به  متضمن
شود،   برداشته  حجاب  اگر آن  هک  ا نار استیپروردگار نور،   حجاب«...است:   آمده  فیشر

 ».سوزاند یم  است  ید ویدر منظر د  هکز را یچ  ھمه  شیرو  انوار جالل

نَا  ۥٓ َ�ُٰموَ�ٰٓ إِنَّهُ ﴿
َ
ُ ٱ�  .]۹[النمل:  ﴾٩ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ �َّ

  یخدا  منم  نیا ! یموس  یا«رد: ک  خطاب  نیچن ÷  یموس  به  سبحان  یخدا  گاه آن

. در  شیخو  در امر و فعل  متکح  یم: دارایکو قاھر. ح  غالب  یعنیز: یعز » میکز حیعز
 ،»ند؟ک یمرا ندا م  هک است  یسک  چه پروردگارا!«گفت:  ÷  یموس  هک  است  آمده  اتیروا

 ». میکز حیعز  یخدا  منم  نیا«فرمود:   یو  در پاسخ  سبحان  یخدا

ٰ ُمۡدبِٗر� َولَۡم ُ�َعّقِۡبۚ َ�ُٰموَ�ٰ َ� َ�َۡف ﴿ َها َجآّنٞ َو�َّ َّ�
َ
ا رََءاَها َ�ۡهَ�ُّ َك� ۡلِق َعَصاَكۚ فَلَمَّ

َ
َو�

يَّ   .]۱۰[النمل:  ﴾١٠لُۡمۡرَسلُونَ ٱإِّ�ِ َ� َ�َاُف َ�َ
  انس  و بدان  یآشنا شو  ات معجزه  تا به ÷  یموس  یا »ندازیخود را ب  یو عصا«

  یمار  عصا به  آن  را افگند و بناگاه  شیخو  یعصا ÷  یموس  ھنگام  نی. در ا یابی  والفت
د ید  : چونیعنی »جنبد یم  هک  است  یمار  ییگو  هکد یرا د  آن  چون  پس«شد   لیتبد

و   یکو عصا درچاال  د استیند. جان: مار سفک یم  تکحر مار،  تکحر  بسان  شیعصا
  آن  هک  نیا  ترس از »دیگردان  پشت«.  است  شده  هید تشبیمار سف  خود به  تکحر  یکسب

  دنبال به  ترس  شدت از ÷  ی: موسیعنی » بازنگشت  عقب  و به«برد   حمله  یمار بر و
از مار و  » نترس ! یموس  یا« ندا فرمود:  سبحان  یخدا  ھنگام  نیرد. در اکن  خود نگاه
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  را به  شانیا  من  هک  یسانک: یعنی »ترسند ینم  من  شگاهیدر پ  امبرانیپ  هک«  آن  بیآس
 . ز از مار نترسیتو ن  ترسندپس ینم  ر منیاز غ  من  شگاهیام، در پ فرستاده  رسالت

َل ُحۡسَنۢ� ﴿  .]۱۱[النمل:  ﴾١١َ�ۡعَد ُسوٓءٖ فَإِّ�ِ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ إِ�َّ َمن َظلََم ُ�مَّ بَدَّ
  آن  نیگزیرا جا  یا یکی، نیا یبعد از بد  باشد، سپس  ردهک  یستم  هک  یسکمگر «
باشد ـ  ردهک  بر خود ستم  تیمعص  ابکبا ارت  هکترسد  یم  یسک  نکی: لیعنی » دهیگردان

  نیگزیجا را  یمانیو پش  بد و گناه، توبه  عمل ستند ـ و بعد ازین  از آنان † امبرانیپ  هک
  هک  یسک  یبرا  : منیعنی » مھربانم  آمرزنده  من  هک«بداند:   یسک  نیده، چنیگردان  آن

 . آمرزم یبترسد، م  من  شگاهیدر پ  ستادنیاز ا  گناه  ابکبعد از ارت
  نیا  ییگو« د:یگو یم  ینسف».  است  انسان  یبرا  میعظ  یبشارت  نیا«د: یگو یر میثک ابن
 ÷  یموس  هک چنان  است  یقبط  آن  شتنکدر  ÷  یار موسک  به  ییناک  یا اشاره  سخن

  یبر و  امرز و خدا ھمیب  بر من  پس  ردمک  بر خود ستم  من خود گفت: (پروردگارا!
 »».۱۶ قصص/«د) یآمرز

ۡدِخۡل يََدَك ِ� َجۡيبَِك َ�ُۡرۡج َ�ۡيَضآَء ﴿
َ
ِمۡن َ�ۡ�ِ ُسوٓءٖ� ِ� �ِۡسِع َءاَ�ٍٰت إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن َوأ
ُهۡم َ�نُواْ قَۡوٗما َ�ِٰسقِ�َ  ۦٓۚ َوقَۡوِمهِ   .]۱۲[النمل:  ﴾١٢إِ�َّ
  آن سر در  هک  است  ییاز جا  راھنیپ  افکب: شیج »فرو بر  بانتیرا در گر  و دستت«

  آفات از  ا مانند آنی  یسیپ  چون » یبیع  چیھ  یب  د و درخشانیتا سپ«شود  یم  داخل
آورد،   رونیرا ب  فرو برد و آن  بانشیرا در گر  دستش ÷  یموس  گاه آن »دیآ  رونیب«

 » معجزه  نه در«.  است  از ماه  یا پاره  ییدرخشد، گو یم  مانند برق  دستش  هکد ید  بناگاه
  هیداد. بق  میتو خواھ  به  هک  است  یا معجزه  از نه  ضا، دو معجزهید بی: عصا و یعنی

ملخ، شپش،  طوفان،  ا، فرستادنیدر  شدن  افتهکعبارتند از: ش ÷  یموس  معجزات
او   و قوم  فرعون  یسو به«.  انیفرعون  یشتزارھاکدر   یاستکو   یقورباغه، خون، قحط

  یسو بهتا   یا شده  و فرستاده  ختهیبرانگ  معجزات  نیبا ا  سبب  نی: تو بدیعنی» برو
  طاعت  رهیو از دا  نافرمان  : آنانیعنی »فاسقند  یمردم  را آنانیز«  یبرو  یو  و قوم  فرعون

 اند. رونیما ب

بِ�ٞ ﴿ ٗة قَالُواْ َ�َٰذا ِسۡحرٞ مُّ ا َجآَءۡ�ُهۡم َءاَ�ُٰتَنا ُمۡبِ�َ  .]۱۳[النمل:  ﴾١٣فَلَمَّ
  نبوت  یخود بر درست  یروشنو   وضوح  سبب  به  هک »روشنگر ما  اتیآ  چون  پس«
خود   یروشن  سبب به  هکما   اتیآ  است: چون  نیا  یا معنیرد. ک یم  داللت ÷  یموس
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  یو  سانکو   فرعون » است ارکآش  یجادو  نید، گفتند: ایرس  آنان  به«د بود ید  در معرض
در جادو   یا شبھهو   کش  چیھ  هک  است  یارکآش  یجادو  معجزات  نیا  هکردند کادعا 
 آنھا وجود ندارد.  بودن

ْ بَِها وَ ﴿ ٓ ٱوََجَحُدوا ۚ� فَ  ۡستَۡيَقَنۡتَها نُفُسُهۡم ُظۡلٗما وَُعلُّوٗ
َ
َكۡيَف َ�َن َ�ٰقِبَُة  نُظرۡ ٱأ

 .]۱۴[النمل:  ﴾١٤لُۡمۡفِسِدينَ ٱ
  وحال«خود   یزبانھا  را به  معجزات  : آنیعنی »آنھا را«  انیفرعون »ردندکار کو ان«

  است  یالھ  آنھا معجزات  هکدانستند  یم  نیقی  و به » باور داشت  بدان  ھایشان دل  هک آن
  به  هکبود  امر  نیبر از اکو ت  ک: شریعنی » یشکو سر  ستم  یاز رو«  ارشانکان  نیا  پس

  آن  هک دانستند یم  طور قطع  به  هک  یآورند در حال  مانیا  آورده ÷  یموس  آنچه
  ارانکفساد فرجام   هک« !ص محمد  یا »بنگر  پس«  است أ از نزد خداوند  معجزات

  یبرا  یعبرتگاھ فرجام،  نیرا ایز  شیندیب  شان شوم  فرجام  نی: در ایعنی »بود  چگونه
  ا بر آنیدر در  شدن غرق   ارشانک  فرجام ! ی. آر است  رندگانیگ  و عبرت  پندآموزان

 نند.کوا پر  یبد  فرجام  نید از چنیز باین  رسالتت  نندگانک بیذکلذا تبود   کھولنا  وصف

ۖ َوقَاَ�  دَ ۥَولََقۡد َءاتَۡيَنا َداوُ ﴿ ِ  ۡ�َۡمدُ ٱوَُسلَۡيَ�َٰن ِعۡلٗما ِيٱِ�َّ ٰ َكثِ�ٖ ّمِۡن  �َّ لََنا َ�َ فَضَّ
 .]۱۵[النمل:  ﴾١٥لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱِعَبادِهِ 

  میار دادیبس  یدانش  شانیا  : بهیعنی » میداد  یدانش  مانیداوود و سل  به  یراست و به«
  مردم، فھم  انیم  یقضا و داور  و حرام، علم  و حالل  امکو اح  عیشرا  : علم مراد از آن  هک

: داوود و یعنی » راست  ییخدا  شیدو گفتند: ستا  و آن«  است  علوم  رهیو غ  پرندگان  زبان
  راست  ییخدا  شیوگفتند: ستا  ردهک  عمل  شیخو  و دانش  علم  آن  یمقتضا  به  مانیسل

  پرندگان  ردنک  و رام  و نبوت  علم با »داد  یبرتر  مانشیبا ا  از بندگان  یاریما را بر بس  هک«
  بندگان  خود بر تمام  یبرتر  به  یوفروتن  تواضع  یآنھا از رو  ما. البته  یبرا  و انس  و جن

 نشدند.  لیپروردگار قا
  ھاست نعمت  نیاز بزرگتر  علم  نعمت  هک  نیو ا  است  علم  بر شرف  لیدل  مهیرک  هیآ
گر ید  مانیبا ا  از بندگان  یاریا او بر بسنیقیشده،   داده  علم  نعمت  هک  یھر مؤمن  به  پس
 . است  شده  یو ارزان  تیعنا  شیبرا  یبزرگ  و شرف  ردهکدا یپ  یبرتر

ۖ ۥَوَورَِث ُسلَۡيَ�ُٰن َداوُ ﴿ َها  َد ُّ�
َ
� ۡ�ِ ٱُعّلِۡمَنا َمنِطَق  �َّاُس ٱَوقَاَل َ�ٰٓ ٍء�  لطَّ ۡ�َ ِ

وتِيَنا ِمن ُ�ّ
ُ
َوأ

 .]۱۶[النمل:  ﴾١٦لُۡمبِ�ُ ٱ لَۡفۡضُل ٱإِنَّ َ�َٰذا لَُهَو 
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را یرا ز  هیسرماو   مال  را، نه  ییو فرمانروا  و نبوت  علم » افتی  راثیاز داوود م  مانیو سل«
بعد از   هک یگذارند و مال ینم  ارث را به  یا مالیانب«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان

  و اگر ھدف  داشت فرزند  نوزده ÷ داوود  هک  است  نقل».  است  جا ماند، صدقه به  شانیا
  را تمامیشد ز ینم  مخصوص  یادآوری  به ÷  مانیبود، فقط سل یم  مال  از وراثت، وراثت

ما   به ! مردم  یو گفت: ا«بودند   یمساو  یو و با  کیشر  راثیم  نیدر ا ÷ داوود  فرزندان

  یھا نعمت  به  تحدث  از باب ÷  مانیسل :یعنی » است  شده  آموخته پرندگان  زبان  فھم
  یارزان  یو  فقط به  هک  یمخصوص  نعمت  نیاز ا  یرگزارکبر خود و ش أ خداوند

ھا  نعمت گریاز د  را قبل  پرندگان  زبان  او فھم  هک نیا  لی. دل را گفت  سخن  نیاست، ا  شده
  یتکمشار  را در آن  رآنیغ  هک  است  یو  به  مخصوص  ینعمت نعمت،  آن  هکبود   نیرد اکاد ی
  را چنان  آنان  سخن ÷  مانیسل ! ی. آر است  پرندگان  گفتن سخن ر:یالط . منطق ستین
ما   زھا بهیچ  و از ھمه«دند یفھم یرا م  گر آنید کی  انیخود در م  پرندگان  هکد یفھم یم

ما   به  است  انسان  لتیفض  از و سببیمورد ن  هک  ییزھایچ  : ھمهیعنی » است شده   داده
پرندگان،  وانس، جن  ردنک مت، مال، مسخرک، حیامبری؛ مانند دانش، پ است  شده  داده

 . است  نیوزم  آسمان  انیدر م  هک  آنچه  و ھمه  انی، چھارپایوحش  واناتیباد، ح
 رگزارترکاز او ش ÷  مانیعابدتر و سل  مانیاز سل ÷ ند: داوودیگو یم  مفسران

 رایدارتر شد ز شتر و دامنهیب  از پدرش ÷  مانیسل  و دولت  کجھت، مل  نیھم  بود به
  یو ریتسخ  به  ھم  نیاطیبود، باد و ش  شده  داده ÷ داوود  پدرش  به  هک  بر آنچه  افزون

  هک  ییھا نعمت » نیا  گمان یب«شد   یارزان  یو  ز بهین  پرندگان  زبان  شدند و فھم  درآورده
بر   متعالخداوند   هک » است ارکآش  فضل«ھا  نعمت گریو د  پرندگان  زبان  شد؛ از فھم رکذ

 ÷  مانیسل  گونه نیبد . ستین  پنھان  یسک  چیبر ھ  فضل  نیو ا  ردهک  یما ارزان
 بپردازد.ھا  نعمت  آن  یرگزارکش  تا به  خواست

نِّ ٱِمَن  ۥوَُحِ�َ لُِسلَۡيَ�َٰن ُجنُوُدهُ ﴿ �ِس ٱوَ  ۡ�ِ ۡ�ِ ٱوَ  ۡ�ِ  .]۱۷[النمل:  ﴾١٧َ�ُهۡم يُوزَُعونَ  لطَّ
 ریثک ابن» شدند  گرد آورده  و پرندگان  وانس از جن  انشیرکلش  مانیسل  یو برا«

آمد   انشانیم  به  یار بزرگیبس  و عظمت  با ابھت ÷  مانیسل  یعنید: یگو یم
  شدند. وازع  آراسته  منظم  یھا و دسته  : در صفوفیعنی »شدند  باز داشته  آنان  گاه آن«

  هک را  انیرکاز لش  یسانکو   است  صفوف  شیو آرا  میمأمور تنظ  هک  است  یسکدرجنگ: 
  نیشود. ا  منظم  گرداند تا صفوف یبرم  آنھا در صف  یجا ند، بهیآ جلو  شیخو  از صف
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 ! یآر بود.  و منظم  میار عظیبس ÷  مانیسل  سپاه  هک  نیند بر اک یم  ر داللتیتعب
ان، یانس  آمد، ابتدا صفوفر کلش  انیم  به  میعظار یبس  یو ابھت  وهکبا ش ÷  مانیسل

  یو آفتاب  گرم قرار داشتند و اگر ھوا  پرندگان  صفوف  و سپس  انیجن  صفوف  آن از بعد
 ردند.ک یم  یبان هیسا  شیخو  یھا ر را با بالکلش  بود، پرندگان یم

  وسالم  آراسته  یھسپا  برپا دارنده  یھا ق، اھرمیدق  اطاعت، انضباط و نظم ! یآر
 باشند. یم

ٰ َوادِ ﴿ َ�َ ْ تَۡوا
َ
� ٓ ٰٓ إِذَا َها  �َّۡملِ ٱَح�َّ ُّ�

َ
ْ ٱ �َّۡمُل ٱقَالَۡت َ�ۡملَةٞ َ�ٰٓ� َمَ�ِٰكَنُ�ۡم َ�  ۡدُخلُوا

 .]۱۸[النمل:  ﴾١٨َوُهۡم َ� �َۡشُعُرونَ  ۥَ�ِۡطَمنَُّ�ۡم ُسلَۡيَ�ُٰن وَُجنُوُدهُ 
  هکبود   موران  هکاو مل » گفت  یا دند، مورچهیرس  مورچگان  یواد  به  هک  گاه تا آن«

 ریو سا  ختیآوردند، گر  یرو  یواد  یسو به  هک ÷  مانیسل  انیرکلش  دنیبا د  ییگو
گاه  مورچگان   درون به ! مورچگان  یا«گفت:   آنان  به  خطاب  نانکرد و نداک  را آ

با  »وبندکن شما را درھم ـ   و ندانسته  دهیـ ند  انشیرکو لش  مانید تا سلییدرآ  تانیھا خانه
  عقال موردخطاب  خطاب  غهیص  به  خود. مورچگان  انیچھارپا  یگامھا و سمھا
  هکمل  هک  مینک یم دند. مالحظه یفھم یرا م  خطاب  نیآنھا ا  هک  سبب  نیقرارگرفتند، بد

گفت: و   شناخت را معذور  انشیرکو لش ÷  مانیواقعه، سل  نیا  از وقوع  قبل  موران
گاھ  یواد  نیا از وجود شما در  هک  وفتکخواھند   آنھا شما را درھم  یدرحال ندارند   یآ

و   حق  یارھایمع  به  هکوبند چراک ینم  را اگر از وجود شما باخبر باشند، شما را درھمیز
 بندند.یپا  عدل

ۡن ﴿
َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
َم َضاِحٗ� ّمِن قَۡولَِها َوقَاَل رَّبِ أ ۡشُكَر نِۡعَمَتَك َ�تَبَسَّ

َ
ٰ  لَِّ�ٓ ٱأ َّ َوَ�َ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
�

ۡدِخلِۡ� بِرَۡ�َتَِك ِ� ِعبَادَِك 
َ
ۡ�َمَل َ�ٰلِٗحا تَۡرَضٮُٰه َوأ

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ ٰلِِح�َ ٱَ�ِٰ�َ  .]۱۹[النمل:  ﴾١٩ل�َّ

  . خنده است  تبسم: آغاز خنده »گشود  خنده  به  او دھان  از سخن  مانیسل  پس«
  به و گفت: پروردگارا!«بود   یو  زبان  و فھم  مورچه  آن  از سخن  تعجب  یاز رو  مانیسل
  سپاس  یا داشته  یارزان  در و مادرمو پ  من  به  هکرا   یتا نعمت«  ده  قمیو توف » نک  الھام  من

  یھا نعمت ن،یبنابرا  است  خود انسان  به  ز نعمتیپدر و مادر ن  را نعمتیز » بگزارم
  یرگزارکش  سبحان  یخدا  یند تا فرزند براک یز اقتضا میپدر و مادر ن  به  شده  یارزان

و   از من » یبپسند را  آن  هک  دھم  انجام  یا ستهیردار شاک«تا   ده  قمیتوف » هک  نیو ا«ند ک
  بندگان  در زمره«  ام ستهیشا  اعمال  لهیوس  به  نه » رحمتت  و مرا به«  یخشنود گرد  آن  به
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دار   یسو به  آنان  در زمره و مرا  نک  ثبت  شانینامھا  را در جمله  نامم »درآور  صالحت
  بر من  رحمتت  نھا را بهیا  ھمه ! ی. آر است، محشور گردان  ھمانا بھشت  هک  صالحان

  رحمت  جز به  سک  چیھ«است:  آمده   فیشر  ثیدر حد  هک . چنان با عملم  دار، نه  یارزان
 ».شود ینم  وارد بھشت أ خداوند

َد ﴿ ۡ�َ ٱَوَ�َفقَّ َرى  لطَّ
َ
ۡم َ�َن ِمَن  لُۡهۡدُهدَ ٱَ�َقاَل َما ِ�َ َ�ٓ أ

َ
 .]۲۰[النمل:  ﴾٢٠ۡلَغآ�ِبِ�َ ٱأ

 و از  را بازجست  پرندگان  حال ÷  مانی: سلیعنی »شد  پرندگان  حال  یایو جو«
گاھ  سبکبودند   بیغا  هک  یپرندگان  وضع را در   یو  پرندگان  هک  میشو یادآور میرد. ک  یآ

و گفت: مرا « دادند یقرار م  شانیاز بالھا  یبان هیر سایو او را در ز  ردهک  یھمراھ  سفرش
  دنیا ندیرده، ک  پنھان  من  دگانیاو را از د  یزیا چیآ » نمیب یھدھد را نم  هک  است  شده  چه

گاه  یو  دارد؟ سپس  یگرید  او علت از   هک  نیا ای«گفت:   پس  است  بیھدھد غا  هکشد   آ
 . است  بیاو غا  هک: بلیعنی » است  بانیغا

 ھدھد  هکبود   نیاز ھدھد ا ÷  مانیسل  یوجو جست  ند: سببیگو یم  مفسران
  هک  گونه نیبد رد،ک یم  ییراھنما  نیزم ریدر ز  وجود آب  محل  بود و او را به  آب  مھندس
  از آن  نیاطیش و  جن  لهیوس به ÷  مانیسل  زد، سپس یم  کنو  وجود آب  در محل

  حد فاصل  رابه  انشیرکو لش ÷  مانیھدھد سل  نیآورد ھمچن یم  رونیب  آب  محل
 رد.ک یم  ییز راھنمایابانھا نیر در بیس  یو دور در اثنا  کینزد  آب  انیم

  تشیرع  از احوال  امام  یوجو تفقد و پرس  بر ضرورت  لیدل  هیآ  نیا«د: یگو یم  یقرطب
  جسم ھدھد با آن  حال  هک ÷  مانیسل  است، بنگر به  از آنان  و حراست  یو نگھبان

ز در یاو ن هک س الخطاب د بر عمربنیببخشا أ خداوند». نماند  یمخف  یبر و  شکوچک
در   یبرگوسفند الغر  اگر گرگ«فرمود:   هکبود، آنجا   رتیس  ھم ÷  مانیامر با سل  نیا

 ». گرفت خواھد قرار  یمورد بازپرس  عمر از آن  گمان یبرد، ب  حمله  فرات  ساحل

َ�نَّهُ ﴿ َعّذِ
ُ
اْۡذَ�َنَّهُ  ۥَ�

َ
ۡو َ�

َ
بِ�ٖ  ۥٓ َعَذاٗبا َشِديًدا أ تِيَّ�ِ �ُِسۡلَ�ٰٖن مُّ

ۡ
ۡو َ�َأ

َ
 .]۲۱[النمل:  ﴾٢١أ

  سخت  یعذاب  به«ھدھد را   یعنی »قطعا او را«افزود:  ÷  مانیسل  سپس

  هکبود   نیا  سخت  از عذاب  ی: مراد ویقول به » برم یرا م  ا سرشینم، ک یم  عذاب
  شیخو  او را از خدمت  هکبود   نیا  یگر: مراد وید  یقول ند. بهک یم  را قطع  شیپرھا
  شهیرسد، ر ینظر م  به  هک  است  شده  نقل  باره  نیز در این  یگرید  دارد. اقوال یبازم
  را مشخص  عذاب  نیا  نوع  میرک  ھر حال، قرآن  . به است  تابک  اھل  اتیآنھا روا  ھمه
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  یموجھ عذر  بتشیاو در غ  هک  نیبر ا »اوردیب  من  یبرا  روشن  ید حجتیا بای«  است  ردهکن
 . است  داشته

َحطُت بَِما لَۡم ُ�ِۡط بِهِ َ�َمَكَث َ�ۡ�َ ﴿
َ
ِۢ بِنََبإٖ يَقِ�ٍ  ۦبَعِيٖد َ�َقاَل أ  ﴾٢٢وَِجۡئتَُك ِمن َسَبإ

 .]۲۲[النمل: 
  یزمان است:  نیا  یگر معنید  یقول . به شیخو  بتیھدھد در غ »دیینپا  یرید  پس«

و «ھدھد آمد  مجازات،  به  د آنیاز ھدھد و تھد ÷  مانیسل  یوجو بعد از پرس  کاند

 » یا افتهین  یآگاھ  تو از آن  هک  افتمی  یآگاھ  یزیاز چ« ÷  مانیسل  به  خطاب » گفت
  تیرا برا  آن  خواھم یم  نونکا و ھم  یا را ندانسته  تو آن  هک  ام را دانسته  یزی: چیعنی

  هک  است  منیدر   یشھر  سبا: نام » ام آورده  ینیقی  یتو از سبا خبر  یو برا«نم: ک  مطرح
 . است  تیو درخور اھم  مھم  یبود. نبأ: خبر  آن  هکمل  سیبلق

ةٗ ٱإِّ�ِ وََجدتُّ ﴿
َ
ءٖ َولََها َعرٌۡش َعِظيمٞ  ۡمَرأ ۡ�َ ِ

و�ِيَۡت مِن ُ�ّ
ُ
 .]۲۳[النمل:  ﴾٢٣َ�ۡملُِكُهۡم َوأ

دختر   سیاو بلق »ندک یم  ییفرمانروا  بر آنان  هک  افتمیرا   یزن  من«ھدھد افزود:   سپس
د. یرس  یو  به  یو بعد از پدر پادشاھ  نداشت  یفرزند  یجز و  پدرش  هکبود   لیشرحب

  نیوھمچن  است  بوده  یمعمول  قدما عرف  انیدر م  زنان  یپادشاھ  هک  ر استکذ  انیشا
در  س  عباس ابن ما:  عتیدر شر  آن  مکمعاصر. اما ح  نیاز مسلم  یدر نزد برخ  است

  مردم  هکد یرس ص خدا  رسول  خبر به  نیا  چون  هکند ک یم  تیروا  فیشر  ثیحد

 .»ةامرأ  ولوا امرهم  قوم  يفلح  لن«اند، فرمودند:  دهیبرگز  یپادشاھ  سرا را بهکدختر   فارس
 »و«. »شوند یاند، رستگار نم سپرده  یزن  را به  شیخو) ییفرمانروا(امر   تیتول  که  یھرگز قوم«

از ین مورد  یو  در زمان  هک  ییزھایچ  از ھمه :یعنی » است  شده  ز دادهیچ  از ھمه«  زن  آن
  یعنیعرش: »  داشت  بزرگ  یو عرش«  و سپاه  زاتیوتجھ  لیابزارھا، وسا  بود، چون  شاھان

ند: ک یم  نقل  خیتار  یر از علمایثک از طال بود. ابن  یو  تخت :یقول  . به یپادشاھ  تخت
  صدوشصتیس  هکبود   شده  داده م، استوار و بلند قراریعظ  یقصر در  بزرگ  تخت  آن«

  آن  و ساختمان  خود داشت  یغرب  در طرف  طاق  صدوشصتیو س  یشرق  در طرف  طاق
  آن  مقابل  و از طاق  طلوع  آن بر  طاق  کیروز از  د ھریخورش  هکبود   بنا شده  یطور

 ».ردندک یم  د سجدهیخورش  یبرا  و شام  آنھا صبحرد و ک یم  غروب
 خود افزود:  گزارش  ھدھد در ادامه  جھت  نیبد
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ۡمِس مِن ُدوِن ﴿ َها َوقَۡوَمَها �َۡسُجُدوَن لِلشَّ ِ ٱوََجد�ُّ ۡيَ�ٰنُ ٱَوَز�ََّن لَُهُم  �َّ ۡعَ�ٰلَُهۡم  لشَّ
َ
أ

ُهۡم َعِن  بِيلِ ٱفََصدَّ  .]۲۴النمل: [ ﴾٢٤َ�ُهۡم َ� َ�ۡهَتُدونَ  لسَّ
 :یعنی »نندک یم  د سجدهیخورش  خدا، به  یجا به  هک  افتمی  نیرا چن  و او و قومش«

اند.  گرفته  نارهک  سبحان  یخدا  ار از عبادتک  نیبا ا  هک  یپرستند در حال ید را میخورش
د و یخورش  : پرستشیعنی »را  شان اعمال  طانیو ش«بودند   پرست آتش  : آنانیقول  به
: یعنی » است  باز داشته  را از راه  و آنان  است  آراسته  شان برای«را   یفرک  ر اعمالیسا
  یگانگی  به  مانیھمانا ا  هک  حق  روشن  ھا، از راه آراستن  نیا  سبب را به  آنان  طانیش

 . نیار دکدر  »نبودند  افتهی  راه  آنان  جهیدر نت«  است  است، باز داشته أ خداوند

﴿ ِ ِيٱ� � ِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�  ۡ�َۡبءَ ٱُ�ۡرُِج  �َّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
َوَ�ۡعلَُم َما ُ�ُۡفوَن َوَما  ۡ�

 .]۲۵[النمل:  ﴾٢٥ُ�ۡعلُِنونَ 
  هک را  یباطل  و روش  ار و راهک  نیا  طانیاست: ش  نیچن  هیر آیتقد »نندکن  تا سجده«

در  را  نھان  هک ییخدا  یبرا«نند کن  بود تا سجده  آراسته  شان برایقرار داشتند،   در آن
  یمخف  نیرا در آسمانھا و زم  آنچه  هک  یی: خدایعنی »آورد یم  رونیب  نیآسمانھا و زم

: یقول به . نیھا را از زم یو رستن  را از آسمان  ند؛ مانند بارانک یار مکاست، آش
  راز است  یمعن گر؛ خبأ: بهید  یقول . به است  آن  یھا یھا و رستن ن، گنجیزم  یھا یپنھان

  سبحان  ی: خدایعنی »دیینما یم ارکرا آش  د و آنچهیدار یم  پنھان  هکرا   داند آنچه یو م«
آورد  یم  رونیب  ش، از آنیخو  علم است، با  یانسان  ر عالمیدر ضم  هکرا   یا یامور نھان

 آورد. یم  رونیبخواھد، ب  هکرا   نیو زم ھا آسمان  یپنھاناز امور   یگریز دیھر چ  هک چنان
 باشد. یم  واجب  در آن  تالوت  و سجده  است  تالوت  سجده  ه، محلیآ  نیا  هک  د دانستیبا

ُ ٱ﴿  .]۲۶[النمل:  ﴾٢٦۩ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َربُّ  �َّ
ـ   ھدھد از عرش » است  میعظ  او پروردگار عرشست، یجز او ن  ییخدا  هک  است  الله«

  نیـ بزرگتر  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک ـ چنان  را عرشیرد زکاد یا ـ مخصوص
 . است أل  یخدا  مخلوقات

  یگانگی به أ خداوند  ر و عبادتیھدھد، دعوتگر خ  هک  است  برآن  لیدل  اتیآ  نیا
  هک لیذ  فیشر  ثیدر حد ص خدا  رسول  جھت  نیبد  اوست  یبرا  ردنک  و سجده

  قتل  عنص  انليب  ن�«ردند: ک  ینھ  آن  شتنکاست، از   ردهک  تیرا روا  آن س  رهیابوھر
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ز یچھار چ  از کشتن ص خدا  رسول« .»واهلدهد والرصد  ةوانلحل ةادلواب: انلمل  من  ر�عأ

 .» ر گنجشكیشکردند: مورچه، زنبورعسل، ھدھد و   ینھ  از جانداران

ۡم ُكنَت ِمَن ﴿
َ
َصَدۡقَت أ

َ
 .]۲۷[النمل:  ﴾٢٧لَۡ�ِٰذ�ِ�َ ٱ۞قَاَل َسنَنُظُر أ

در  » یا گفته  ا راستیآ  هکد ید  میخواھ  یزود به«ھدھد   به ÷  مانیسل » گفت«
 در اخبار خود تا خود را از » یا بوده  انیا از دروغگوی«  یا ما داده  به  هک  یاخبار  نیا

 . یما برھان  مجازات  چنگ
  رفتنیپذ  و عدم  قیحقا  شفک  یبرا  در اخبار، تالش  قیو تحق  اوشک  ما را به  هیآ  نیا

  به  هک یصورت در ند،ک یآنان، ارشاد م  اعتماد به  صرف به  خبر مخبران  قیتحق  بدون
  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا  نیباشد. ھمچن  وجود داشته  قیتحق  انکام  از وجوه  یوجھ

  آمده  فیشر  ثیرد. در حدیبپذ را  شیخو  تیتا عذر رع  است  ) واجب بر زمامدار (امام

 .»الرسل  رسلأو  الكتب  نزلأ  ذلك  جلأ  اهللا، من  العذر من  يلهإ  حبأحد أ  لیس«است: 
ھا  او کتاب  کهبود   جھت  نیھم  به  ستیتر ن داشته  دوست أل  یمانند خدا  کس  چیعذر نزد ھ«

 .»را فرستاد  امبرانیکرد و پ  را نازل

لۡقِۡه إَِ�ۡهِۡم �ُمَّ تََولَّ َ�نُۡهۡم فَ  ۡذَهبٱ﴿
َ
 ﴾٢٨َماذَا يَۡرِجُعونَ  نُظرۡ ٱبِِّ�َ�ِٰ� َ�َٰذا فَ�

 .]۲۸[النمل: 
 » فگنیب آنھا  یسو را به  مرا ببر و آن  نامه  نیا«ھدھد گفت:   به ÷  مانیسل  سپس

  هک  یانکم در  : دور از آنانیعنی » برتاب  یرو  از آنان  گاه آن«سباء   اھل  یسو به: یعنی
بنگر   گاه آن«  یبازآور  من  ، بهیشنو یم  هکرا   تا آنچه  نک  درنگ  یرا بشنو  سخنانشان

و   فراده  نند گوشک یم  ردوبدل  شیخو  انیدر م  هک  یسخنان  : بهیعنی »دھند یباز م  چه
 اور.یما ب  را به  آنخبر 

 دیشک  ینارک  افگند و خود را به  شانیسو را به ÷  مانیسل  و نامه  ھدھد رفت
 د:یرا شن  سیبلق  سخن  نیا  سپس

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱقَالَۡت َ�ٰٓ لِۡ�َ إَِ�َّ كَِ�ٰٞب َكرِ�مٌ  لَۡملَُؤا

ُ
� ٓ  .]۲۹[النمل:  ﴾٢٩إِّ�ِ

 » است شده  افگنده   من  یسو ارجمند به  یا نامه ! بزرگان  یا«سبا   هکمل  سیبلق » گفت«
 و ارجمند دانست:  یگرام  لیدل  سه  را به ÷  مانیسل  نامه  سیبلق

 بدارد.  را بزرگ ÷  مانیتا سل -۱
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 و بود.کین  یالمکو   امیپ  رندهیدربرگ ÷  مانیسل  نامه -۲

  الکتاب  ۀکرام«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک بود. چنان  او مھر شده  نامه -۳

  رسول  جھت  نی. از ا» است  آن  نامه، در مھر کردن  یو بزرگ  کرامت« .»ختمه

بودند:   ردهک  نقش  نیچن  آن  نیو بر نگ  ساخته  یخود خاتم  یبرا ص خدا

 ».اهللا  رسول حممد االاهللا الاله«

ِ ٱ�  ۥِمن ُسلَۡيَ�َٰن �نَّهُ  ۥإِنَّهُ ﴿ تُوِ�  ٣٠لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
ۡ
َّ َو� َ�َ ْ �َّ َ�ۡعلُوا

َ
�

 .]۳۱-۳۰[النمل:  ﴾٣١ُمۡسلِِم�َ 
خداوند   نام به  و آن  است  مانیسل  یاز سو«  نامه » نیا  هک«افزود:   سیبلق

 اهللا  بسمو بعد از (  دهیآغاز گرد أ خداوند  با نام  نامه  : آنیعنی » است  مھربان  ندهیبخشا

د ینورز برک: تیعنی »دینکن  یشکگردن  بر من« است: آمده  نیچن  ) در آن ميالرح  الرمحن
:فرمانبردار یعنی »دییآ  و فرمانبردار نزد من«نند ک یم  نیستمگر چن  پادشاھان  هک چنان

 د.ییآ  ام، نزد من آورده  حق  با خود از رسالت  من  هک  آنچه  به  ، مؤمنأ خدا  نید  یبرا

) را  ميالرح  الرمحن اهللا بسم( ÷  مانیاز سل  قبل  سک چیاند: ھ علما گفته

ھا  سوره  ھمه  یدر ابتدا  هک)  ميالرح  الرمحن اهللا بسم(  هک  میشو یادآور می.  است  ننوشته
 . است  شده  نازل  از قرآن  یا سوره  انیبار در م  کی  نیاست، ھم  آمده»  برائه«  سوره بجز

  آن و  میابی یرا در م  ومتکح  از آداب  ی، ادب÷  مانیسل  نامه  مضمون  از شناخت
 . است  مطلب  حیبا توض  ھمراه  یخارج  اختصار در مراسالت  تیرعا

َها ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱقَالَۡت َ�ٰٓ� ٰ �َۡشَهُدونِ  لَۡملَُؤا ۡمًرا َح�َّ

َ
ۡمرِي َما ُكنُت قَاِطَعًة أ

َ
ۡ�ُتوِ� ِ�ٓ أ

َ
 ﴾٣٢أ

 .]۳۲[النمل: 
  یو ا  قوم  اشراف  ی: ایعنی »دینظر دھ  من  به  ارمکدر  ! بزرگان  یا«سبا   هکمل » گفت«

  ینظر  من د، بهیانیبنما  من  ار بهک  نیرا در ا  صواب  د و راهینک  ام یشور! راھنمائک  سران
  ام نداده  صلهیف را  یارک چیھ  من«باشد   یشیو دوراند  متکو ح  بر حزم  یمبتن  هکد یبدھ

حضور  یرا ب  یارک چیھ  حال  تا به  : منیعنی »دیا حاضر و ناظر بوده  شما در آن  هک  نیمگر ا
 . ام نرسانده  یینھا  صلهیو ف  تیقطع  شما به  یو رأ
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نظر  و  یرأ  ار را بهکملت،   را بزرگانیشد ز  ابیامک  مشاوره  نیدر ا  سیبلق  سرانجام
 واگذاشتند:  یخود و

﴿ ْ ْولُوا
ُ
ْ َ�ُۡن أ ٖس َشِديٖد وَ قَالُوا

ۡ
ْ بَأ ْولُوا

ُ
�ٖ َوأ ۡمرُ ٱقُوَّ

َ
ُمرِ�نَ  نُظرِيٱإَِ�ِۡك فَ  ۡ�

ۡ
 ﴾٣٣َماذَا تَأ

 .]۳۳[النمل: 
و   قوت  یما دارا«؛  سیبلق  شورا در پاسخ  مجلس  ندگانیو نما  ملت  بزرگان »گفتند«

: ما یعنی » میھست  ینیسھمگ  آوران و ما رزم«  در عده  و ھم  در عده  ھم » میھست  تکشو
  نیاز خود و سرزم  هک  میبرخوردار  یرتیو غ  شجاعت  و از چنان  میآور ھست جنگ  سخت
و نظر   یرأ  به  ولکار موک: یعنی » توست ار باکار یاخت  یول«  مینک  دفاع  شیخو  تکو ممل

  فرمانز یچ  چه  ما را به  هک  نک  : تأملیعنی » یدھ یم فرمان  بنگر چه  پس«  خود توست
 . میامر تو ھست  عیرا ما شنوا و مطی؟ ز یدھ یم

ۚ َوَ�َ�ٰلَِك  لُۡملُوكَ ٱقَالَۡت إِنَّ ﴿ ذِلَّٗة
َ
ٓ أ ۡهلَِها

َ
ةَ أ ِعزَّ

َ
ْ أ ۡفَسُدوَها وََجَعلُٓوا

َ
ْ قَۡر�ًَة أ إَِذا َدَخلُوا

 .]۳۴[النمل:  ﴾٣٤َ�ۡفَعلُونَ 
ند، یدرآ  یشھر  به«  ر و غلبهبا زو » چون  پادشاھان«  قومش  سران  سبا به  هکمل » گفت«

  یتباھ  رابه  آن  رده، اموالک  رانیرا و  آن  یھا : ساختمانیعنی »سازند یم  رانیرا و  آن
را   مردمانش  یھا نیزتریو عز«سازند  یم  ندهکرا پرا  آن  یاھال  شند و جمعک یم

ار را ک  نیشانند و اک یم  یو دون  حقارت  را به  آن  : اشرافیعنی »گردانند یھا م نیخوارتر
  آنھا در آن  یپا  یشود، جا  دار و مسلمیآنھا پا  یبرا  یینند تا فرمانرواک یم  جھت  بدان
را   سیبلق أل  یخدا  گاه گردد. آن پابرجا  مردم  یآنھا در دلھا  بتیو ھ  مکمح  نیسرزم
  جمله  نی: ایقول اما به »نندک یم  عمل  گونه نیوا«رد و فرمود: ک  قیتصد  سخنش  نیدر ا

 . است  سیبلق  سخن  از ادامه  تیاکز حین
  رد، بهک  احساس  مصالحه  را به  آنان  لیتما  سیبلق  چون  هکشود  یم  مالحظه

 دارد.  مونینام  یرا جنگ، فرجامید زییگرا  صلح

 .]۳۵[النمل:  ﴾٣٥لُۡمۡرَسلُونَ ٱ�ّ�ِ ُمۡرِسلٌَة إَِ�ِۡهم بَِهِديَّةٖ َ�نَاِظَرةُۢ بَِم يَرِۡجُع ﴿
 اگر  پس » فرستم یم  شانیسو به  یا هیھد  من«  کنیا »و«سبا افزود:   هکمل  سپس

در   یو  و از تھاجم  دهیگردان  یراض  هیھد  نیا  باشد، او را به  پادشاه  مانیسل
  یینھا  را ھدفیسازد ز ینم  یاو را راض  هیھد  نیامبر باشد، ایاگر پ  یول  میمان یم  امان

  اجابت ، از ما جز با صورت  در آن  است  شیخو  نید  یسو به  او دعوت  یومقصد اصل
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  یرو نیا و از شود ینم  یش، راضیخو  و روش  راه  مودنیو پ  نید  به  نھادن  دعوت، گردن
  هک  آنچه  تبع به  گاه آن »آورند یبازم  یپاسخ  چه  من  فرستادگان  هک  نگرم یو م«گفت: 

  موضوع  نیدر ا باز آوردند، ÷  مانیسل  یاز سو  هیا رد ھدی  از قبول  من  فرستادگان

تهادوا «است:   آمده  فیشر  ثی. در حد نمک یم  عمل  آن  یمقتضا  و به  شمیاند یم  یریتدب
شما   انیم  محبت  سبب  د کهیکن  مبادله  هیھد« .»عن�م  الغل  ذهبيحتابوا، و تصافحوا 

 .»گرداند یشما دور م را از  نهیو ک  کدورت  مصافحه  د، کهیکن  شود و مصافحه یم
 ÷  مانیسل  از طال را به  یظرف  سیبلق  هک  است  آن  حیصح«د: یگو یر میثک ابن

 ».فرستاد  هیھد
  را از خاللیز  است  یممتاز  یاسیر سکه، فیھد  ر ارسالکف  هک  ستین  یکش

  لیدر تعد  هیھد  هک  گونه  رد، ھمانک  یابیارز  یدرست  را به  طرف  تیموقع  توان یم  آن
  وضع ا باشد امایدن  به  مندان از عالقه  طرف  ز مؤثر است، چنانچهین  طرف  یھا میتصم

 نبود:  نیچن  نیا ÷  مانیسل

ونَِن بَِماٖل َ�َمآ ﴿ تُِمدُّ
َ
ا َجآَء ُسلَۡيَ�َٰن قَاَل � ُ ٱ ۦَ َءاتَٮٰنِ فَلَمَّ نُتم  �َّ

َ
آ َءاتَٮُٰ�م� بَۡل أ َخۡ�ٞ ّمِمَّ

 .]۳۶[النمل:  ﴾٣٦بَِهِديَّتُِ�ۡم َ�ۡفرَُحونَ 
 او گفت:  به  مانیآمد، سل  مانینزد سل به«  هیبا ھد  ھمراه  سیبلق  کیپ » چون  پس«

 و  کشر بر  آن  شما را در قبال  هکد یدار  و توقع »دیدھ یم  کمک  یمال  ا مرا بهیآ
و   و مال  سلطه  ھمه  نیا  من  به أل  یخدا  هک  یدر حال  واگذارم  تانیناروا  تیمکحا

  آنچه هکد یبدان«؟  است  دهیبخش  رهیور و غیو ط  و انس  از جن  حشم و  و خدم  نتکم
  بھتراست«ار یبس  یو اموال  میعظ  یا ییاز نبوت، فرمانروا » است  دهیبخش  من  خدا به

 است  جمله  ز از آنین  هیھد  نیا  هک  ینتکو م  از مال » است  شما داده  به  آنچهاز 
 دلخوش  آن  به  اما من »دیشو یم  خود شادمان  هیھد  به  هکد یشما ھست  نیا  هکبل« 
ا یحق،   نید  به  نھادن  لذا از شما جز گردن  ندارم  یازیا نیدن  مال  و به  شوم ینم 

 . رمیپذ یرا نم  یگریز دیر چیو شمش جنگ
  رشوه  واقع ه، دریھد  آن  هکبود   نیا  رفتیرا نپذ  هیھد ÷  مانیسل  هک  نیا  لیدل
 را  رفتند اما صدقهیپذ یرا م  هیھد  شانیا  هک  است  آمده ص خدا  رسول  رتیدر س بود.

 رفتند.یپذ ینم
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ذِلَّٗة وَُهۡم  رِۡجعۡ ٱ﴿
َ
ٓ أ تِيَنَُّهم ِ�ُُنوٖ� �َّ قَِبَل لَُهم بَِها َوَ�ُۡخرَِجنَُّهم ّمِۡنَها

ۡ
إَِ�ِۡهۡم فَلََنأ

 .]۳۷[النمل:  ﴾٣٧َ�ٰغُِرونَ 
 و  سیبلق  یسو : بهیعنی»  آنان  یسو به«گفت:   سیبلق  کیپ  به ÷  مانیسل  سپس

را   برابر آن در  یداریپا  تاب  هک  میورآ یم  یرکلش  ا بر سر آنانقطع«و بگو:  »بازگرد«  یو  قوم
  حراست  شیخو  ییو فرمانروا  کو از مل  ردهک  دفاع  آن  تا از خود در مقابل »ندارند

و   یخوار  به«  نشانی: ازسرزمیعنی »راند  میخواھ  رونیآنھا را از آنجا ب  گمان یو ب«ند ینما

: صغار یقول . به است  یو زبون  یخوار سربلند بودند. صغار:عزتمند و   هک بعد از آن » یزبون
 . است  یو بردگ  اسارت  یمعنا نجا بهیدر ا

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱقَاَل َ�ٰٓ تُوِ� ُمۡسلِِم�َ  لَۡملَُؤا

ۡ
ن يَ�

َ
تِيِ� بَِعۡرِشَها َ�ۡبَل أ

ۡ
يُُّ�ۡم يَأ

َ
 .]۳۸[النمل:  ﴾٣٨�

 »آورد یم  من  یاو را برا  از شما تخت  کی دامک«  شورمک » سران  یا« ÷  مانیسل » گفت«
  نزد من  میدر تسل از  آنان  هک از آن  شیپ«  گذشت  آن  یبزرگ  وصف  هکرا   سیبلق  : تختیعنی

و   برداشت  نیا ایشوند.  یم  میتسل  آنان  هک  افتیخبر   یالھ  یبا وح ÷  مانیسل »ند؟یآ
تا   خواست ÷  مانی: سلیقول  . به داشت  اوضاعاز   هک  یشناخت  سبب بود، به  یاستنباط و

از نزد   هکرا   شیخو  قدرت  یو  اورد تا بهیب  یسپاھ ر وکلش  فرستادن  را بدون  سیبلق  تخت
 قرار دھد.  شیخو  بر نبوت  یرا برھان  آن اند ویبنما  است أل  یخدا

نِّ ٱقَاَل ِعۡفرِ�ٞت ّمَِن ﴿ ۠ َءا�ِيَك بِهِ  ۡ�ِ نَا
َ
َقاِمَكۖ �ّ�ِ َعلَۡيهِ لََقوِيٌّ  ۦ� ن َ�ُقوَم ِمن مَّ

َ
َ�ۡبَل أ

ِم�ٞ 
َ
 .]۳۹[النمل:  ﴾٣٩أ

 » آورم یم  تیبرا  یزیخود برخ  از مجلس  هک از آن  شیرا پ  آن  گفت: من  از جن  یتیعفر«
.  نشست یم  در آن  مردم  انیم  ردنک  ومتکح  یبرا ÷  مانیسل  هک  یمجلس  : از آنیعنی

  ومتکو ح  قضاوت  ید برایخورش  زوال  از آغاز روز تا ھنگام ÷  مانیسل«د: یگو یم  یسد
  ر آنیدر تفس س  عباس ابن » ھستم  نیار توانا و امک  نیبر ا  و من«».  نشست یم  مردم  انیم
 از  در آن  هک  س، توانا و برآنچهیبلق  تخت  و برداشتن  ردنک  بر حمل  من  یعنی«د: یگو یم

 ». اعتماد ھستم و مورد  نیوجود دارد، ام  رهیجواھر و غ

ِيٱقَاَل ﴿ نَا۠ َءا�ِيَك بِهِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱِعۡلٞم ّمَِن  ۥِعنَدهُ  �َّ
َ
ا  ۦ� ن يَۡرتَدَّ إَِ�َۡك َطۡرفَُكۚ فَلَمَّ

َ
َ�ۡبَل أ

ا ِعنَدهُ  َما  ۥرََءاهُ ُمۡسَتقِرًّ ۡ�ُفُرۖ َوَمن َشَكَر فَإِ�َّ
َ
ۡم أ

َ
ۡشُكُر أ

َ
قَاَل َ�َٰذا ِمن فَۡضِل َرّ�ِ ِ�َۡبلَُوِ�ٓ َءأ

ٞ َكرِ�مٞ  ۦۖ ۡفِسهِ �َۡشُكُر ِ�َ   .]۴۰[النمل:  ﴾٤٠َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ َرّ�ِ َغِ�ّ
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  اسم  هکبرآنند   شتر مفسرانیب » بود، گفت  یدانش  یالھ  تابکاز   نزدش  هک  یسک«
  هکبود،   لیاسرائ یا از بنیبرخ بن داشت، آصف  یالھ  تابک  از علم  یا بھره  هک  یسک  نیا

  دانست، اسم یرا م  یالھ  اعظم  و اسم  داشت  وزارت  سمت ÷  مانیسل  ومتکدر ح
ر یثک ابن ند.ک یم  رد، اجابتیقرار گ  مورد درخواست  آن  به  یتعال  حق  ھرگاه  هک  یاعظم

اً واحداً ال هلإ ء يش  كل  لهإهلنا وإيا «گفت:  ÷ ایبرخ  بن  آصف  هکند ک یم  نقل  یاز زھر

  چیھ  هک یا گانهی  یز، خدایچ  ھمه  یما و خدا  یخدا  یا« ».بعرشها  ائتني  إال أنت  إله
  یو  یرو روبه  سیبلق  تخت  در دم  پس». اوریب  او را نزد من  ست، تختیتو ن جز  یمعبود
خود » بود  یدانش  یالھ  تابکاز   نزدش  هک  یسک«: مراد از یقول شد. به  آورده حاضر

  هک از آن  شیرا پ  آن  من«گفت:   یالھ  تابک  به  عالم  نیحال، ا ھر  . به است ÷  مانیسل

  را در آوردن  تیعفر  سخن ÷  مانیسل  ییگو » آورم یم  نزدت  یزن  خود را برھم  چشم
  یدر زمان  آن  خواستار آوردن ر شمرد ویش، دیاز جا  از برخاستن  قبل  سیبلق  تخت

  ییر توانایو تحق  شمردن  کوچک  یبرا ÷  مانیا خود سلیشد لذا آصف،   عتر از آنیسر
  ی. معنا آورم یم  نزدت را به  ، آنیزن  برھم را  چشمت  هک از آن  قبل  گفت: من  تیعفر

  ھاستکپل  دوباره  آوردن ھم ، به»رتدی«ومراد از   ستنینگر  یھا برا کپل  گشودن»  طرف«
 . یدھ  انجام  زدن ھم به  چشم  کید در یار را باک  نیا :ییگو یخود م  دوست  به  هک چنان
داد   اجازه  آصف  به ÷  مانی: سلیعنی » افتیرا نزد خود مستقر   آن  چون  پس«

  شد و چون  حاضر آورده  رد و تختکدعا   آصف  گاه را حاضر گرداند آن  تخت  هک
 تا  است  پروردگار من  از فضل  نیگفت: ا«د یحاضر د  شیرا نزد خو  تخت ÷  مانیسل

برابر  را در  یتعال  ا حقیآ » نمک یم  فرانک  هک  نیا ای  گزارم یر مکا شیآ  هکد یازمایمرا ب
 او را  هک  نیا ایم، ینما یم  اعتراف  یو  و نعمت  فضل  و به  گزارم یر مکشھا  نعمت نیا

 نیر ورزد، جز اکشھرکس  و«  گذارم یرا فروم  یو  ر نعمتکو ش  نمک یم  یناسپاس

 دیموجود و ص  حفظ نعمت  ر، سببکرا شیز »ورزد یر مکش  شیسود خو به  هک  ستین 
 از  است »ازین یب  پروردگارم  هکند، بداند ک  فرانکھرکس  و«  مفقود است  نعمت

 . ناسپاسان  به  دادن  ؛ با نعمت و بخشنده » است  میرک«  یو  یرگزارکش

ۡم تَُ�وُن مَِن ﴿
َ
َ�ۡهتَِدٓي أ

َ
ْ لََها َعۡرَشَها نَنُظۡر � ُروا ِينَ ٱقَاَل نَّ�ِ  ﴾٤١َ� َ�ۡهتَُدونَ  �َّ

  .]۴۱[النمل: 
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را   سیبلق  هکمل  : تختیعنی »دیگردان  ناشناس  دشیرا در د  گفت: تختش  مانیسل«
ه: ک  است شده  تیند، بازنشناسد. روایب یرا م  آن  چون  هکد یساز  دگرگون  یحال به  شیبرا

بر آن،  گرید  ییزھایچ  و افزودن  از آن  ییزھایچ  ردنک  مکرا با   سیبلق  تخت  آنان
  شیبرا  یو  مأموران  هکبود   نیا ÷  مانیدستور سل  نیا  علت  یقول ردند. بهک  دگرگون

ار، ک  نیا تا با  خواست ÷  مانیسل  پس  است  یا یینارسا  سیبلق  گفتند: در عقل
» برد یم  یا پیآ  هک  میتا بنگر«گفت:   جھت  نید و بدیازمایب  یعقل  را از نظر فراست  سیبلق

شود  یم  ا از آنانی« أ خدا  به  مانیا  یسو برد به یم  ا راهیا: آیش، یخو  تخت  شناخت  به

 امر.  نیا  یسو به »ابندی ینم  راه  هک

نَّهُ ﴿
َ
َ�َٰكَذا َعۡرُشِك� قَالَۡت َك�

َ
ا َجآَءۡت �ِيَل أ وتِينَا  ۥفَلَمَّ

ُ
ِمن َ�ۡبلَِها َوُ�نَّا  ۡلعِۡلمَ ٱُهَوۚ َوأ

 .]۴۲[النمل:  ﴾٤٢ُمۡسلِِم�َ 
 ÷  مانیسل خود  ندهیاو و گو  به »شد  گفته« ÷  مانینزد سل  سیبلق »آمد  چون  پس«

  سیبلق » است  ھمان  نیا ای؟ گفت: گو است  گونه  نیتو ھم  ا تختیآ«دستور او بود:  به  یر ویا غی
  نیا  هکبود،   آن  وناشاختن  شناختن  انیدر م  یاز تردد و  یکحا  هکار برد ک را به  یریتعب

  یرا با جواب  آنانآلود   هیتشب  سؤال را اویز  است  یو  یباال  یزھوشیو ت  اوتکذ  خود نشانه
  رمهک. ع یمنف  جواب  آمد و نه یبر م  املک  مثبت  از آن، جواب  نه  هکداد   پاسخ  گونه  هیتشب

  تخت  ھمان  نی؛ ا میبا خود گفت: اگر بگو  بود پس  و فرزانه  میکح  یزن  سیبلق«د: یگو یم
  آن  میب  ست، باز ھمین  من  تخت  نیا ! نه  میو اگر بگو  شوم دروغگو  هک  ترسم یاست، م  من

  شیداشت، در پ  محمل  یھر دو معن  یبرا  هکرا   انهیم  یلذا راھ دروغگو شوم   هک  است
 و ما فرمانبردار  شده  داده  ما علم  ن، بهیاز ا  شیو پ«».  است  ھمان  نیا  ییگو فت:و گ  گرفت

  یسو از  سیاز بلق  شی: پیعنی.  است ÷  مانیسل  از سخن  جمله  نی: ایقول  به » میا بوده
  نیا  یمعن ای.  میبود  درآمده  از در اطاعت أ خداوند  یو برا  شده  داده  علم أ خداوند
گاه رضا و رغبت،  به  یو  و آمدن  سیبلق  شدن  مسلمان  به  نیاز ا  شیاست: پ   ساخته  آ

 بود.  یو  روانیو پ ÷  مانیسل  از قوم  سخن  نیگر: اید  یقول  . به میا شده

ۡعُبُد ِمن ُدوِن ﴿ َها َما َ�نَت �َّ ِۖ ٱَوَصدَّ َها َ�نَۡت ِمن قَۡوٖ� َ�ٰفِرِ�نَ  �َّ  .]۴۳[النمل:  ﴾٤٣إِ�َّ
  تعلق را  سی: بلقیعنی »بود  رد، او را باز داشتهک یم  خداوند پرستش  یجا به  هک  آنچه و«

  به  مانیبود،از ا  افتهیو رشد   تیترب  بر آن  هکد یخورش  پرستش  به  یو  یمشغول خاطر و دل
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 ،÷  مانیسل  سخن  ز از ادامهین  هیآ  نیا »بود  افرانک  گروه  و او از جمله«بود   باز داشته  حق
 . است  سبحان  یخدا  المکا از ی

ۖ ٱ ۡدُخِ� ٱ�ِيَل لََها ﴿ َح ۡ ٗة َوَ�َشَفۡت َعن َساَ�ۡيَهاۚ قَاَل إِنَّهُ  ل�َّ تُۡه َحِسبَۡتُه ُ�َّ
َ
ا َر� ٞح  ۥفَلَمَّ ۡ�َ

ِ رَّبِ  ۡسلَۡمُت َمَع ُسلَۡيَ�َٰن ِ�َّ
َ
ۗ قَالَۡت رَّبِ إِّ�ِ َظلَۡمُت َ�ۡفِ� َوأ دٞ ّمِن قََوارِ�َر َمرَّ مُّ

 .]۴۴[النمل:  ﴾٤٤ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ
را یز نبود  یافک  یو  آوردن  مانیا  یفقط برا  سیبلق  شده  دگرگون  تخت  دنید  ییگو
در  او را ÷  مانیسل  جھت  نیبد  خاطر داشت  تعلق  د سختیخورش  پرستش  او به
  اخک صرح: »وارد شو  صرح  شد: به  گفته  زن  آن  به«قرار داد:   یگرید  یروان  تیوضع

د یسپ  نهیآبگ از  سیبلق  یبرا  هکبود   ییھا تخته  د: صرحیگو یم  بهیقت . ابن است  یپادشاھ
  یآب  هکبر  هک  پنداشت د،یرا د  آن  و چون«ردند ک  را روان  یو ماھ  آب  ر آنیساختند و در ز

پندار   تا به »را باال زد  لباس  شیھا از ساق«  جھت  نیبد »و«  ار استیبس  لجه: آب » است
  یقلیو ص  صاف  یقصر  نیا«  مانیسل » گفت« رد:ک  نیاو چن  یفرو رود و وقت  آب  خود به

نجا بود یو باال بلند. در ا  شده  داده  قلیده، صیتراش . ممرد: ستین  و آب » ھاست نهیاز آبگ
با  » ردمک  بر خود ستم  من گفت: پروردگارا!«شد:   میتسل رد وک  اذعان  حق  به  سیبلق  هک

در برابر خدا پروردگار «  حق  نید  به  نھادن  در گردن » مانیسل با  کنیو ا«ر تو یغ  پرستش
 ». شدم  میان، تسلیعالم

  یدارا  هکرد ک یم  ییفرمانروا  یملت  انیاو در م  هکد یآ یبر م  نیچن  سیبلق  از داستان
دارتر و  شهیر  یتیمدن  دادن  با نشان ÷  مانیسل  بودند پس  دار و بزرگ شهیر  یتیمدن

نھاد و   گردن  سیبلق  هکبود   یرو  نیاز ا  رد، ھمک  زده ر و بھتی، او را متحیو  بزرگتر به
  تیمدن  آنچنان  یاسالم  نیراست  تیمدن  هکآموزد  یما م  امر به  نیا  شد. البته  میتسل
 گرداند.  و فرومانده  منفعل  یگر را از نظر روانید  یتمدنھا  هک  است  یو با ابھت  منهیپرھ

اند  ردهک  نقل  یطوالن  یتیدر روا س  عباس از ابن  حاتم یاب و ابن  بهیش یاب ابن
 را  تیروا  نیر ایثک اما ابن». ردک  ازدواج  سیبا بلق  بعد از آن ÷  مانیسل«فرمود:   هک

ز ین  راجح  . قول است  ردهکرد  س  عباس ابن  را به  و استناد آن  ر دانستهکجدا من
  قیتصد  نه  هکباشد  یم  تابک  س، از اخبار اھلیبا بلق ÷  مانیسل  ازدواج  هک  است  نیا
 . بیذکت  شود و نه یم



 تفسیر انوار القرآن  ٩٠٤

ِن ﴿
َ
َخاُهۡم َ�ٰلًِحا أ

َ
ٓ إَِ�ٰ َ�ُموَد أ رَۡسۡلَنا

َ
ْ ٱَولََقۡد أ َ ٱ ۡ�ُبُدوا فَإَِذا ُهۡم فَرِ�َقاِن  �َّ

 .]۴۵[النمل:  ﴾٤٥َ�َۡتِصُمونَ 
را   صالح  ثمود برادرشان  قوم  سوی به  یراست  به و«شود:  یم  انیب  یگرید  داستان  کنیا

 أ خداوند  پرستش  امیو پ  : او را با دعوتیعنی »دیه: خداوند را بپرستک  میفرستاد
دو   آن  هک »شدند  میتقس  گر و متخاصم زهیست  دو گروه  به  آنان  بناگاه  پس«  میفرستاد

گر ید  خود، با گروه  و روش  بر راه  هیکت با  یبودند و ھر گروھ  افرانکو   گروه، مؤمنان
دو   انیم  زهیو ست  خصومت :یقول . به است  یبا و  حق  هکرد ک یو ادعا م  ردهک  زهیست

 .؟ریا خی  است  امبر مرسلیا او پیآ  هکبود  ÷  صالح  گروه، درباره

﴿ ِ يَِّئةِ ٱقَاَل َ�َٰقۡوِم لَِم �َۡسَتۡعِجلُوَن ب َ ٱلَۡوَ� �َۡسَتۡغفُِروَن  ۡ�ََسَنةِ� ٱَ�ۡبَل  لسَّ لََعلَُّ�ۡم  �َّ
 .]۴۶[النمل:  ﴾٤٦تُرَۡ�ُونَ 

  رحمت از  شیرا پ  : عذابیعنی » از حسنه  شیرا پ  ئهیمن، چرا س  قوم  یگفت: ا  صالح«
ر یتأخ  به  است  یکیو ن  پاداش  نندهک جلب  هکرا   یمانی: چرا ایعنی »دیطلب یم  شتاب  به«
فر و کاز فرط   را آنانیز د؟یافگن یاست، جلو م  عذاب  نندهک جلب  هکرا   یفرکد و یانداز یم

چرا «اور یما ب  یبرا  یدھ یم  وعده هکرا   ی؟ عذاب یھست  منتظر چه ! صالح  یگفتند: ا یعناد م
  هک از آن  د، قبلیشو یار نمک توبه  کشر او از  یسو و به »دیخواھ ینم  از خداوند آمرزش

 د.ینشو  و گرفتار عذاب »دیریقرار گ  رحمت مورد  هکباشد «د؟ یآ بر شما فرود  عذابش

﴿ ْ نَاٱقَالُوا ۡ َّ� َعَكۚ قَاَل َ�ٰٓ�ِرُُ�ۡم ِعنَد  طَّ ِۖ ٱبَِك َو�َِمن مَّ نُتۡم قَۡومٞ ُ�ۡفَتُنونَ  �َّ
َ
 ﴾٤٧بَۡل أ

 .]۴۷[النمل: 
  و به  گفته  را اجابت  دعوتت  هک  یسانکاز  » تو و ھمراھانت  گفتند: ما به«

  هک  است  . نقل میدان یم  مونیو نام  و شما را شوم » میا بد زده  شگون«اند  درآمده  نتید
  یاز شوم  نیو گفتند: ا  بد زده  شگون ÷  صالح  به  د پسیرس  یا یقحط  آنان  به

  نی: ایعنی » نزد خداوند است  بدتان  شگون«آنان:   به ÷  صالح » گفت«  توست
 أ نزد خداوند  آن  سبب  هکبل  ستید نیپندار یم  را شوم  آن  هک  یبد  فال  سبب  به  یقحط
  به  هک اوست  قدر و قسمت  نید و ایآ یشما م  سوی بهاز نزد او   ر و شر ھمهیرا خیز  است

  انجام بخواھد  اوست، ھر چه  فیکبال   دست به  امورتان  تمام  هک رسد چرا یشما م
و   شما علم ر و شریخ  د، بهیپندار یبد خود م  فال  لهیآنھا را وس  هک  دھد و پرندگان یم

گاھ  أ خداوند  امتحان و مورد »دیشو یم  آزموده  هکد یھست  یشما مردم  هکبل«ندارند   یا یآ
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  آنچه  ا بهیبد زدنتان،   فال  نیشما را با ا  طانیاست: ش  نیا یمعن  یقول د. بهیا قرار گرفته
  نیظاھرا مراد از ا«د: یگو یم ریثک افگند. ابن یم  د، در فتنهیزن یبد م  فال  خاطر آن به  هک

د و روند یافت یم  استدراج  خود به  یگمراھ است: شما در  نی) ا تفتنونخداوند: (  فرموده
 ».دییمایپ یانحطاط را م

�ِض ٱ�ِۡسَعُة رَۡهٖط ُ�ۡفِسُدوَن ِ�  لَۡمِديَنةِ ٱَوَ�َن ِ� ﴿
َ
 .]۴۸[النمل:  ﴾٤٨َوَ� يُۡصلُِحونَ  ۡ�

 »بودند رھط  نه«  ستیز یم  در آن ÷  بود و صالح »حجر«شھر   هک» شھر  و در آن«
شتر   هک» قدار«  نام  به  یبا شخص  هکبودند   قوم  و اشراف  سران  مرد از فرزندان  : نهیعنی

.  است» مرد«نجا یدر ا »رھط«بودند. مراد از   شده  ار و ھمدستیرد، ک  یرا پ ÷  صالح
و   وهیو ش  : شأنیعنی »ردندک ینم  یا ستهیار شاک  چیردند و ھک یفساد م  نیدر زم  هک«
  با آن  یو اصالح  صالح  چیھ  هک بود  نیدر زم  یا یفسادافگن  مرد چنان  نه  ردار آنک

 . ستیمتصور ن

ِ قَالُواْ ﴿ ِ ٱَ�َقاَسُمواْ ب ۡهلَهُ  ۥَ�ُبَّيِتَنَّهُ  �َّ
َ
ۡهلِهِ  ۦُ�مَّ َ�َُقولَنَّ لَِوِ�ِّهِ  ۥَوأ

َ
�نَّا  ۦَما َشِهۡدنَا َمۡهلَِك أ

 .]۴۹[النمل:  ﴾٤٩لََ�ِٰدقُونَ 
 گر گفتند؛یھمد  مرد جفاجو به  نه  : آنیعنی »دیشو  قسم  خدا ھم  گفتند: به«

 خونیشب  اش بر او و خانواده  هک«  میسوگند بخور  یگریاز ما با د  کیھر  هکد ییایب

  قتل  را به  اش و او و خانواده  میآور  ورشی ÷  بر سر صالح  ھنگام : شبیعنی » میبزن 
 و  خونخواه  هکاو   کینزد  لهیو قب  سرپرست  : بهیعنی »او  یول  به  گاه آن«  میرسان

 گمان  نیتا ا » میا حاضر نبوده  اش شتار خانوادهکه: ما در ک  مییبگو«باشد  یم  وارثانش
 و«  میا حاضر بوده  یشتار وک  در ھنگام  و نه  میا شتهکاو را   نه  هک  میفگنیب  را در آنان 

حاضر   اش شتار خانوادهک  ھنگام  به  هک  سخنمان  نیدر ا » مییا راستگوما قطع
 دند لذاید ینم  حال  شتند، او را در آنک یم  شب  یکیرا اگر او را در تاری. ز میا نبوده
 راستگو بودند.  شان سخن  نیا در اظاھر

 .]۵۰[النمل:  ﴾٥٠َوَمَكُرواْ َمۡكٗر� َوَمَكۡرنَا َمۡكٗر� َوُهۡم َ� �َۡشُعُرونَ ﴿
  نیا دند و بایسنج  هک  یا توطئه  نیبا ا »دندیورز«  بزرگ  یرنگیو ن  سخت » یرکو م«
 برابر را در  : آنانیعنی » میآورد  انیدر م  یرکز میو ما ن«دند ید  کتدار  هک  یطرح

ر کم »افتندی یدرنم  آنان  هک یدرحال«  میدیرسان  تشانکھال  و به  ردهک  مجازات  رشانکم
 بردند. ینم  یپ  آن  را و به أ خدا
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ردند، ک  یشتر را پ  هک بعد از آن  تن  نه  آن«د: یگو یم  هیر آیدر تفس  اسحاق  محمدبن
راستگو   دعوتش را اگر او دریز  میبرسان  قتل  ز بهیرا ن  صالح  هک  مییایگر گفتند: بید کی  به

  دروغگو باشد، او را به  در دعوتش  و اگر ھم  میا دهیرسان  تشکھال  از خود به  باشد، قبل
زنند اما   خونیشب  اش آمدند تا بر او وخانواده  ھنگام شب  . پس میا ردهک  ملحق  شترش

را   گفتند: تو آنان ÷  صالح  به  شان یایاول  گاه ردند. آنک  آنھا را سنگباران  فرشتگان
در  ÷  صالح  شانیو خو  انکینزد  یردند ولک  یو  لذا قصد جان ! یا دهیرسان  قتل به

او   میدھ ینم  ھرگز اجازه  هکسوگند  خدا  گفتند: به  آنان  دند و بهیپوش  از او سالح  دفاع
روز بر شما   سه  مدت  ظرف  است  داده  شما وعده  به  هکد یبرسان  قتل  به  یرا درحال

  پروردگارتان  گر بر خشمیباشد، شما د  صادق  اگر در سخنش  د پسیآ یفرود م  عذاب
  هکبود   د و او. ھمانیروز شما دان  از سه د و اگر دروغگو باشد، بعدییفزایخود ن  هیعل

 ».خود بازگشتند  یھا خانه  برداشتند و به  از صالح  دست  شب  در آن  مھاجمان

ۡ�َعِ�َ  نُظرۡ ٱفَ ﴿
َ
ۡرَ�ُٰهۡم َوقَۡوَمُهۡم أ نَّا َدمَّ

َ
 .]۵۱[النمل:  ﴾٥١َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة َمۡكرِهِۡم �

 » میردک نابود  یرا ھمگ  شان و قوم  بود: ما آنان  چگونه  رشانکم  فرجام  هکبنگر   پس«
  شتر با آنان  شتنک  ھنگام  ھرچند به  هکرا   ز قومشانیو ن  سران  تن  نه  آن  خداوند متعال

  از عذاب  از آنان  یسکرد و کرا نابود   یبودند، ھمگ  موافق  با جرمشان  یول  نبوده  ھمراه
 د.ینرھ  سالمت به

ْۚ إِ ﴿  .]۵۲[النمل:  ﴾٥٢نَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة لَِّقۡوٖ� َ�ۡعلَُمونَ فَتِۡلَك ُ�ُيوُ�ُهۡم َخاوَِ�� بَِما َظلَُمٓوا
  چیھ  هک یطور خود، به  سانکاز  » است مانده  یخال  هک  است  شانیھا خانه  ھم  نیا  پس«

  اھل  یبرا« ماجرا»  نیدر ا  گمان یردند. بک  هک  یستم  یسزا به«  ستین  نکدر آنھا سا  سک

  هکدانند  یو م دانند یم  را در خلقش أ خداوند  سنت  هک  یسانک  ی: برایعنی»  معرفت
  نه  اما جاھالن  است  یو پند  : عبرتیعنی » است  یا نشانه«  است  وابسته  اسباب  به  جینتا
 رند.یگ یپند م  ھم  دانند و نه یم

�َۡيَنا ﴿
َ
ِينَ ٱَوأ  .]۵۳[النمل:  ﴾٥٣َءاَمُنواْ َوَ�نُواْ َ�تَُّقونَ  �َّ

و از  أ : از خدایعنی »ردندک یم  یزگاریآوردند و پرھ  مانیا  هکرا   یسانکو «
از  » میداد  نجات«بودند   ھمراھش  و مؤمنان ÷  صالح  هکدند، یترس یم  یو  عذاب

 رسواگر.  عذاب  آن
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تُوَن  ۦٓ َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ ﴿
ۡ
تَ�

َ
ونَ  ۡلَ�ِٰحَشةَ ٱ� نُتۡم ُ�ۡبِ�ُ

َ
 .]۵۴[النمل:  ﴾٥٤َوأ

  میفرستاد : ویعنی »و لوط را«است:  ÷ لوط  سوره، داستان  نیگر در اید  داستان
  بکمرت ایآ«بودند   شھر سدوم  یاھال  آنان » خود گفت  قوم  به  هک  گاه آن«را  ÷ لوط

  است  حیو وق  ار زشتیبس  هکد یشو یم  یارک  بکا مرتی: آیعنی» دیشو یم  فاحشه
بودند، در  سرکش، متمرد و سبکگردن  از بس  را آنانیز »دیشو یم  دهید  هک یدرحال«

د یدر حضور و د  هکبل ردندک ینم  پنھان  گرانید دیلواط، خود را از د  عمل  ابکارت  ھنگام
 دادند. یم  را انجام  عیشن  فعل  نیا  گرانید

 . گذشت»  اعراف»  سورهدر   طور مفصل به  داستان  نیا  انیب  هک  میشو یادآور می

تُوَن ﴿
ۡ
�ِنَُّ�ۡم َ�َ�

َ
� ٱَشۡهوَٗة ّمِن ُدوِن  لرَِّجاَل ٱأ نتُۡم قَوۡمٞ َ�َۡهلُونَ  لنَِّسآءِ

َ
 .]۵۵[النمل:  ﴾٥٥بَۡل أ

 ،÷ لوط  سخن  نیا »د؟یزیآم یدرم  با مردان  شھوت  یاز رو  زنان  یجا ا شما بهیآ«
  گاهیوجا  محل  آنان  هکد یپوش یم  چشم  زناناز   ی: درحالیعنی.  است  خشانیرار توبکت

را   مردان  است، نه  دهیآفر  مردان  یرا برا  آنان أ ھستند و خداوند  زشیو آم  شھوت
در تضاد با  شما  فعل  نیا  پس  با زنان  مقاربت  یرا برا  زنان  و نه  با مردان  مقاربت  یبرا
و   یبزرگ »دیدان ینم  هکد یھست  یشما قوم  هکبل«دارد  قرار أ خداوند  متکو ح  مکح

 را.  تیمعص نیا  ابکدر برابر ارت  یالھ  و عقوبت  مجازات  ینیسھمگ

نَاٞس  ۦٓ ۞َ�َما َ�َن َجَواَب قَۡوِمهِ ﴿
ُ
ُهۡم � ْ َءاَل لُوٖط ّمِن قَۡرَ�تُِ�ۡمۖ إِ�َّ ۡخرُِجوٓا

َ
ْ أ ن قَالُوٓا

َ
ٓ أ إِ�َّ

ُرونَ   .]۵۶[النمل:  ﴾٥٦َ�َتَطهَّ
از  را«  روانشیو پ ÷ : لوطیعنی »لوط  گفتند: آل  هکنبود   نیجز ا  قومش  پاسخ  یول«

  مردان با  : آنھا از مقاربتیعنی »جو ھستند زهیکپا  یمردم  آنان  هکد، ینک  رونیب  شھرتان
 استھزا و تمسخر گفتند.  یرا از رو  سخن  نینند. اک یم  یزگیکپا  طلب

ۡهلَهُ ﴿
َ
�َۡيَ�ُٰه َوأ

َ
تَهُ ٱإِ�َّ  ۥٓ فَأ

َ
ۡرَ�َٰها ِمَن  ۥۡمَر�  .]۵۷[النمل:  ﴾٥٧ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱقَدَّ

او «  بودن » میردک مقدر  هکرا   جز زنش«  از عذاب » میداد  را نجات  اش او و خانواده  پس«
  به  یو  را زنیز«د: یگو یم ریثک . ابن در عذاب  ماندگان ی: از باقیعنی » را از بازماندگان

 ».ردک یم  لوط آگاه  ھمانانیرا از وجود م  بود و آنان  یراض  قومش  افعال

َطٗرۖ� فََسآَء َمَطُر ﴿ ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مَّ
َ
 .]۵۸[النمل:  ﴾٥٨لُۡمنَذرِ�نَ ٱَوأ
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مراد از  » بداست  چه  افتگانیھشدار  باران  پس  میباراند«  از سنگ » یباران  و بر آنان«
  یخدا  ردند پسکن  ییھشدار اعتنا  نیا  به  یشدند ول  ھشدار داده  هکاند  یسانکن: یمنذر

 د تا نابود شدند.یفروباران  سنگ  باران  آنان بر  سبحان

ۡمدُ ٱقُِل ﴿ َ�ۡ  ِ ٰ ِعبَادِه ِ َوَسَ�ٌٰم َ�َ ِينَ ٱِ�َّ ۗ ٱ �َّ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۡصَطَ�ٰٓ مَّ
َ
ُ َخۡ�ٌ أ  ﴾٥٩َءآ�َّ

 .]۵۹[النمل: 
را  خداوند متعال   شیستا !ص محمد  ی: بگو ایعنی » خداست  یبرا  شیبگو: ستا«

  شمار خود را بر بندگانش یب  یھا رد و نعمتک  کرا ھال  گذشته  شکسر  یامتھا  هک
  بر آن  و سالم« ش یحسنا  یا و اسمایعل  در برابر صفات  او راست  شیر نمود و ستایسراز

  أمت  یعنیت، یبشر  دگانیو برگز  نخبگان  آنان  هک » است  دهیرا برگز  آنان  هک  یبندگان
مراد از «ند: یگو یم س  عباس وابن  ی، سدیشانند. ثوریا  روانیا و پیو انب ص محمد

 »آورند یم  کشر  ا آنچهی  خدا بھتر است ایآ«». اند ص محمد  ارانیده، یبرگز  بندگان  نیا
  ا عذابی  بھتر است أ خداوند  پاداش ایاست: آ  نیا  یمعن  یقول اند؟ به  بتان  هکبا او 

 ؟ یاو تعال  به  دنتانیورز  کشر
 خواندند، یرا م  هیآ  نیا  چون ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

بزرگتر و  تر، ندهیخداوند بھتر، پا  بلکه« .»وأ�رم  وأجل  خ� وأبيق  اهللا  بل«فرمودند:  یم

 .» ارجمندتر است

ۡن َخلََق ﴿ مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱأ �َض ٱوَ  لسَّ

َ
نَزَل لَُ�م ّمَِن  ۡ�

َ
َمآءِ ٱَوأ �َبۡتَنا بِهِ  لسَّ

َ
َحَدآ�َِق  ۦَماٗٓء فَأ

َع  ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ۗ أ ٓ ْ َشَجرََها ن تُ�بُِتوا

َ
ا َ�َن لَُ�ۡم أ ِۚ ٱَذاَت َ�ۡهَجةٖ مَّ  ﴾٦٠بَۡل ُهۡم قَۡومٞ َ�ۡعِدلُونَ  �َّ

 .]۶۰[النمل: 
ر یتدب و  یدھ ینش، روزیخود در آفر  یگانگیانفراد و   انیب  به  متعالخداوند   سپس

ر یتقد »؟ است دهیآفر را  نیآسمانھا و زم  هک  ستیکا ی«د: یفرما یم  پرداخته  امور خلقش
را   نیآسمانھا و زم  هک  یسک  ا آنیشما بھترند،   یپندار  انیا خدایشود: آ یم  نیچن  سخن

  یآب  شما از آسمان  یو برا«؟  تواناست آنھا  نشید و بر آفریآفر  عظمت و  یاستوار  نیا  به

  یباغھا«  آب » بدان  پس«  است  باران  آب ھمانا  هکرا   از آب  ی: نوعیعنی »فرو فرستاد
  . ذات است  شده  دهیشکوار ید  دور آن  هک  است  یباغ قه:یحد » میا اندهیرو  و باطراوت  خرم

  هکد یرس یشما را نم«شود  یم  فتهکشاد و ش  آن  نندهیب  هک  بارونقبا و یبھجه: ز

را   درختان  هک  ستیو ن  نبوده  آن  یارا و توانای : بشر رایعنی »دیانیرا برو  درختانش
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آورد.   رونیوجود ب  عرصه  به  عدم  تمکرا از   یزیچ  هک  است  را بشر عاجز از آنیاند زیبرو
و   یاست: نگارگر  گفته  هکشود  یم  مجاھد مستدل  قول ه،یآ  نیا با«د: یگو یم  یقرطب
اما جمھور ».  ستیز نیـ جا  روح  یذ ریا غی  روح یذ  موجودات از  ز ـ اعمیچ  چیر ھیتصو

  ییخداوند خدا  ا در جنبیآ«  ز استیجا  روح  یرذیر غیتصو  دنیشک هکعلما برآنند 

  هک  است  داده  انجام أ خداوند  در جنب  ییخدا ارھا راک  نیا  ا ھمهیآ :یعنی » ھست
است:   نیا  یمعن  یقول ؟ به است  گانهی  یھا خدا نیا  صانع  هک  نیا اید، یپرست یم شما او را

 او  تا به  گر استید  یر شد، معبودکذ  یو  و اوصاف  از افعال  یبعض  هک  ییبا خدا ایآ
  هک  است نیا  حق » هکبل  نه«شود؟   قرار داده  یو  کیشر  و در عبادت  شده  ساخته  ھمراه

  یمعنا ایاند.  دهییگرا  باطل  ژراھهک  به  حق  از شاھراه  هک »جرو ھستندک  یقوم  آنان«
 اند. داده ر و ھمانند قراریاو را نظ ریغ  سبحان  یاست: آنھا با خدا  نی) ا عدلونی(

ن َجَعَل ﴿ مَّ
َ
�َض ٱأ

َ
نَۡ�ٰٗر� وََجَعَل لََها َرَ�ِٰ�َ وََجَعَل َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
� ٓ قََراٗر� وََجَعَل ِخَ�ٰلََها

َع  ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱ ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ِۚ ٱَحاِجًز�ۗ أ ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

َ
 .]۶۱[النمل:  ﴾٦١بَۡل أ

 د،یدانگر  و آرام  را ھموار و مسطح  : آنیعنی »ردک  را قرارگاه  نیزم  هک  ستیکا ی«
د یپد« و گوارا  نیریش  ی»بارھایجو  آن  انیو در م«باشد   نکمم  استقرار بر آن  هک  یا گونه به

را از   و آن  داشته  را نگه  نیزم  یمانند لنگرگاھ  هک »دیاستوار آفر  یھا وهک  آن  یآورد و برا
  انیو م«نگرداند   حال آشفته را  نانشکخود سا  دارند تا با اضطراب یبازم  و جنبش  اضطراب

  هک  یبا برزخ  هک  است  نیریشور و ش  یایمراد از بحران: دو در »قرار داد؟  یا برزخیدو در
را   ن، آنیا  نه  شود پس ینم  ختهیآم  یگرید به  یکیاست،   آنھا قرار داده  انیم أ خداوند
ن، یریشور و ش  یایوجود ھر دو در  شود. البته یم  داخل  نیآن، در ا  سازد و نه یم  دگرگون

»  فرقان»  در سوره  هیآ  نیر ایر نظی. تفس است  ییھا متکو ح  اتکبر د، آثار،یفوا  یدارا
  سبحان  یجز خدا  هکشد   ثابت  : چونیعنی »؟ گر استید  یبا خداوند معبود ایآ«.  گذشت

مانند   هک  است  یگرید  یخدا وجود  ا در عرصهیندارد، آ  ییارھا تواناک  نیگر بر اید  یسک
  به  چگونه گریاست، د  یمنف  طور قطع  به  جواب  ند؟ ھرگاهیافریب  یو  نشیو آفر  صنع
 ! نه«را ندارند؟   یانیو ز سود  چیھ  رساندن  قدرت  هکد یآور یم  کیرا شر  یزیچ أل  یخدا

 را.  یو  چون یب  سلطهو   وقدرت  پروردگارشان  یگانگی »دانند ینم  شترشانیب  هکبل

ن ُ�ِيُب ﴿ مَّ
َ
وٓءَ ٱإَِذا َدَ�ُه َو�َۡ�ِشُف  لُۡمۡضَطرَّ ٱأ �ِض� ٱَوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء  لسُّ

َ
َع  ۡ� ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
أ

ِۚ ٱ ُرونَ  �َّ ا تََذكَّ او را بخواند ـ   مضطر را ـ چون  یدعا  هک  ستیکا ی« .]۶۲[النمل:  ﴾٦٢قَلِيٗ� مَّ
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  یا یو دشوار  بزرگ  ، اندوهیسخت  در چنگال  فروافتاده  درمانده مضطر: »ندک یم  اجابت
  یبیآس  هک  یسکندارد، مانند   یریو تدب  رو و توانین  چیاز آن، ھ  ییرھا  یاو برا  هک  است

  یخدا  بارگاه  به  یو زار  تضرع  او را به  هک  افگنده  بر او پنجه  یا یماریب ایمانند فقر 
  است  ا مظلومیبخواھد،   آمرزش  هک  گاه آن  ار استک ا مضطر: گنهی.  است  ردهکاچار ن  سبحان

را ـ   درمانده  یدعا  هک  یو مھربان  منان  یخدا  ند، ھمانکدعا   یتعال  حق  بارگاه  به  چون
 »و«ند ک یم  گرداند ـ اجابت  خالص  شیرا برا  شیخو  نیو د  بخواندش  تمام  اخالص  به  چون

و   یو گرفتار  یسخت  موجب  هکرا   : ھرآنچهیعنی »گرداند؟ یرا م  یبد«  هک  آن  ستیک
  ثیگرداند. در حد یبرم  یو فقر را از و  یماریب و  انیز  جمله  و از آن  است  بنده  یدرماندگ

مظلوم،   یست: دعاین  در آن  یکش  چیھ  هک  است  مستجاب دعا  سه«است:   آمده  فیشر
  جابربن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن».  فرزندش  پدر در حق  یمسافر و دعا  یدعا
  ز دعوتیچ  چه  یسو شما به !للها رسول ای؛  فرمود: گفتم  هک  است  آمده س یمیھج  میسل
تو برسد و   به  ییاگر بال  هک  ینم، ذاتک یم  دعوت  گانهی  یخدا  یسو به«د؟ فرمودند: ینک یم
را  و او  ینک  را گم  یزیچ  یابانیاگر در ب  هک  یند و ذاتک یرا از تو دور م  ، آنیرا بخوان وا

برسد و او را   یا  یسالکو خش  یتو قحط  اگر به  هک  یگرداند و ذات یتو برم  را به  ، آنیبخوان
 ».اند...یرو یتو م  ی، برایبخوان
 و  راندهیرا م  ی: نسلیعنی »سازد؟ یم  نیزم  نانیشما را جانش«  هک  ستیک »و«
از   یکیھا  نسل  هک  است  گونه  نیآورد و بد ید میآنھا پد  یجا گر را بهید  ینسل

را   است: مسلمانان  نیا  یمعن  یقول  شوند. به یگر مید کی  نیجانش  یگرید یپ
ر در یثک شوند. ابن  آنان  یھا و قلمروھا نیسرزم  کگرداند تا مال یفار مک  نیجانش

را   یو قوم  یاز نسل  را پس  ی، نسلیرا بعد از امت  یامت  یعنی«د: یگو یم  ر آنیتفس
  کیرا در   ھا و اقوام ھا و نسل امت  آورد و اگر بخواھد ھمه ید میپد  یاز قوم  پس

  هک گرداند ـ چنان یگر نمید  یبعض  را از نسل  یند و بعضیآفر یم ند،یافریب  زمان
گر ید  یبعض  را از نسل  ید ـ و اگر بخواھد، بعضیآفر  کرا ازخا ÷  مابتدائا آد
  نیتواند چن یباشد، م  زمان  کیدر   یھمگ  راند تا درگذشتینم را  یاحد  یگرداند ول

  نینش بشر بر ایو آفر  رد تا خلقتکاقتضا   نیچن  یو  و قدرت  متکح  نکیند، لک
و ھا  نعمت بر سر  شد و رقابت یم  خود تنگ  نانکبر سا  نیزم  آن ریباشد، در غ  وهیش

ا با خداوند یآ«». دیانجام یرانگر میو  یو انفجار  شکشمک  ، بهیزندگ  یھا داشته
  هکا ی؟  است  داشته  یرا بر شما ارزان  بزرگ  یھا نعمت  نیا  هک » است  یگریمعبود د
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  به  مک  و چه »دیریگ یپند م  کاند  چه«؟  تاستکی  یخداھا  نعمت  نیا  ھمه  یمتول
، أ خداوند  یھا نعمت  به  از: اعتراف  است  عبارت  هک  ید، حقیگرد یباز م  حق

 . ر معبوداتیسا  کو تر  یو  یبرا  شیاین و  عبادت  ساختن  مخصوص
از حافظ   نقل  به» مضطر  یدعا  اجابت«  در باب  شیر خویر در تفسیثک ابن

گفت:   هکاند  ردهک  تیاکح  یصوف  یدق  نام به  یمرد از«د: یگو یر مکعسا ابن
 بر آن  یتا شھر زبدان  از دمشق  هک  داشتم  یو قاطر  بودم  شک هیراک  یشخص من

 و  ردهک  را اجاره  قاطرم  یداشتم، مرد  هک  ییاز سفرھا  یکی. در  ردمک یم  یشک هیراک 
  آن نداشت،  یاریرھرو بس  هک  میدیرس  یراھ ورهک  به  ر راهیم، در مسیافتاد  راه  به  باھم

  نیا  به  او گفتم: من  . به تر استکینزد  هکر یگ شیرا در پ  راه  نیگفت: ا  من  مرد به
  تر، بهکینزد  است  یراھ  نیآشنا ھستم، ا  بدان  . اما او گفت: من ندارم  ییآشنا  راه  ورهک
  قیعم  ییواد و  کھولنا  ییجا  به  . سرانجام میشد  روان  راه  آن  به  برو. پس  راه  نیا

  قاطر را نگه گفت: سر  من  مرد به  بود. آن  ار افتادهیبس  یشتگانک  در آن  هک  میدیرس
  رونیرا ب  یاردکد ویشک  ھم در  . پس، از قاطر فرود آمد و جامه میفرودآ  دار تا من

  ردمکفرار   شیرو  شیپ از  دمید  نیا چنر  اوضاع  یوقت  رد. منک  من  و قصد جان  آورده
و   دادم  مکمح  یسوگند أل  یخدا  نام  او را به  حال  نیرد. در اک یم  اما او مرا دنبال

  ینخواھ  یبدار. گفت: بخواھ  از من  دست  یتو ول  است، مال  بر آن  گفتم: قاطر و آنچه
و   شده  یو  میر تسلی. لذا ناگز خواھم یم تو را  شتنک  من  یول  است  من  آنھا از آن

ار ی. گفت: بس نماز بگزارم  عتکتا دو ر  بده  اجازه  من  است، به  نیچن  هکگفتم: حاال 
  حال خاطر و آشفته  شانیپر  اما چنان  نماز بگزارم هک  برخاستم  . پس نک  خوب، شتاب

ر یامد. متحین  خاطرم به  ھم  آن از  حرف  کی  یو حت دیپر  از ذھنم  قرآن  اتیآ  هک  بودم
بود   ھنگام  نی. در ا نک  گفت: ھال زودتر... تمام یم  سرھم پشت و او  ستادمیا  و وامانده

ن ُ�ِيُب ﴿ رد:ک  یجار  بر زبانم  أل  یخدا  هک مَّ
َ
وٓءَ ٱإِذَا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف  لُۡمۡضَطرَّ ٱأ  ﴾لسُّ

داشت، از   در دست  یا زهین  هک یدرحال  یسوار  اسب  هک  دمید  بناگاه. ]۶۲[النمل: 
و   فرورفت  یو  رأسا بر قلب  زهیمرد افگند، ن  را بر آن  زهین  آورد و آن  یرو  یواد  دھانه

سوگند  أل  یخدا  و گفتم: تو را به  ختهیسوار درآو  در آن  افتاد. پس  نیبر زم  شتهک
مضطر و   شخص  هک  ھستم  یسک  فرستاده  ؟ گفت: من یستیک بگو  هک  دھم یم

گرداند.  یدور م  یند و بال را از وک یم  او را بخواند ـ اجابت  هک  گاه را ـ آن  درمانده
 ». بازگشتم  سالمت  به  با قاطر وبارش  سپس
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ن َ�ۡهِديُ�ۡم ِ� ُظلَُ�ِٰت ﴿ مَّ
َ
ِ ٱأ ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي رَۡ�َتِهِ  لّرَِ�ٰحَ ٱَوَمن يُۡرِسُل  ۡ�َۡحرِ ٱوَ  ۡلَ�ّ  ۦٓۗ �ُۡ�َ

َع  ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ِۚ ٱأ ُ ٱتََ�َٰ�  �َّ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  �َّ  .]۶۳[النمل:  ﴾٦٣َ�مَّ

  هک  ستیک: یعنی »دینما یم  ا راهیو در  یکخش  یھا یکیشما را در تار  هک  ستیکا ی«
اھا یدر  و در اعماق  نشان یبو   آب یب  یابانھایدر ب  هک  گاه ـ آن  کیتار  یشما را در شبھا

ابانھا و ید؟ بینما یم  ده، راهیآفر  نیو زم  در آسمان  هک  ییراھنما  د ـ با عالئمینک یسفر م
؛  ستیدر آنھا ن  یابیراھ  یبرا  یا نشانه  چیھ  هک  جھت شدند، بدان  وصف  یکیتار  اھا بهیدر

و   و جز آالت  است  قرار داده  یعیطب  یھا در آنھا از نشانه  خداوند متعال  هک  جز آنچه
گردند  یم  ابیآنھا راھ  لهیوس و به  ساخته آنھا توانا  شفک  بشر را به  یتعال  حق  هک  یابزار

از   شی: بادھا را پیعنی »فرستد؟ یم  بخش  مژده  رحمتش  شیشاپیبادھا را پ  هک  ستیکو «
ا با یآ«ھستند   آن  الوقوع  بیقر  آمدن فرود  بخش مژده  هکفرستد،  یم  رحمتش  باران

درآورد و   تیفعل  را به  و شگفت  شگرف  یھا دهیپد  نیا  هک » است  یگریخداوند معبود د
و   منزه  یتعال  : حقیعنی »گردانند یم  کیشر  از آنچه  خدا برتر است« د؟یجاد نمایا

 باشد.  یکیشر  شیبرا  هک  آن از  است  مقدس

ن َ�ۡبَدُؤاْ ﴿ مَّ
َ
َمآءِ ٱَوَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  ۥُ�مَّ يُعِيُدهُ  ۡ�َۡلقَ ٱأ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
َع  ۡ� ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ِۚ ٱأ قُۡل  �َّ

 .]۶۴[النمل:  ﴾٦٤َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
امر   نیا  به  انکمشر »آورد؟ یرا باز م  آن  ند و سپسک یرا آغاز م  نشیآفر  هک  ستیکا ی«

  ینندگیآفر  اصل  به  است، اقرار داشتند لذا اعترافشان  نندهیآفر  سبحان  یخدا  هک
 ندک یم ریناپذ  ز بر آنھا اجتنابیرا ن  ینیبر بازآفر  یو  قدرت  به  ، الزاما اعترافأ خداوند

  اندنیرو باران،  با فرود آوردن» دھد یم  یروز  نیو زم  شما از آسمان  به  یسک و چه«
نھا را یاز ا  یزیچ  هک » است  یگریا با خدا معبود دیآ«؟  انیچھارپا  د آوردنیو پد  جاتیسبز

د، ییگو یم  اگر راست بگو:«د؟ یقرار دھ  کیشر  شیرا برا  دھد تا آن  ند و سامانیافریب

خود را   دارد، حجت  یکیشر  سبحان  یخدا  هک  نی: بر ایعنی »دیاوریرا ب  برھانتان
  صنع  ھمچون  هک  است  یگرید  نندهیو آفر  صانع  یھست  در گردونه  هک  نیا بر اید. یاوریب

  یکیشر أ خداوند  هکادعا   نیدر ا را اگر شماید زیاوریخود را ب  ند، حجتیآفر یاو م
ود شما وج  یبرا  ھم  انکام  نینا ایقی دیند، راستگو باشیآفر یاو م  مانند صنع  هکدارد 

 د.ینک  اقامه  و برھان  لیدل  دارد تا بر آن
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َ�َٰ�ٰتِ ٱقُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ يَّاَن  �َّ

َ
َوَما �َۡشُعُروَن �

 .]۶۵[النمل:  ﴾٦٥ُ�ۡبَعُثونَ 
: یعنی» داند یرا نم  بیـ جز خدا ـ غ  است  نیھا و زم در آسمان  هک بگو: ھر«
  را در حوزه  آن  علم أ خداوند  هکرا   یبیو آسمان، غ  نیدر زم  از مخلوقات  یاحد

  یھنگام  چه  هکدانند  یو نم«داند  یاست، نم  خود قرار داده  اختصاص

ھر «فرمود:   هک  است  شده  تیرواس   از قبرھا. از عائشه »شوند یم  ختهیبرانگ
 بر  گمان یداند، ب یخواھد داد، م  فردا رخ  هکرا   آنچه ص خدا  رسول  هکپندارد  یم سک

 ». است  بسته  بزرگ  یخدا بھتان

ٰرَكَ ٱبَِل ﴿ ِ� ٱِعلُۡمُهۡم ِ�  �َّ  .]۶۶[النمل:  ﴾٦٦بَۡل ُهۡم ِ� َشّكٖ ّمِۡنَهاۖ بَۡل ُهم ّمِۡنَها َ�ُمونَ  �ِخَرة
را یز ابدی یم  املکت  در آخرت  شان : علمیعنی »آمد  یدرپ یپ  در آخرت  آنان  علم  هکبل«
  مشاھده نند ویب یسر م  چشم  به  اند، در آخرت شده  داده  ا وعدهیدر دن  آن  به  هکرا   آنچه

را آنھا در یز ندارد  شان حال  به  یسود  چیدر آخرت، ھ  شان یعلم  مالک  نینند اما اک یم
از   شان است: علم  نیا  یمعنا یاند.  بوده  آن  انگارنده  و دروغ  آخرت  نندهک بیذکا تیدن

  شان علم  املکت  اسباب است:  نیا  یا معنی.  است  نارسا و درمانده  امتیق  وقت  شناخت
  هکبل«آورند  ینم  مانیا  آن  به  باز ھم  یول  است  آمده  امت، فراھمیق  یحتم  تحقق  درباره

و   کدر ش  ا از وجود آخرتیدن در  آنان  هک: بلیعنی »ھستند  کدر ش  آن  در باره  آنان
گردد  یبر م  تر از آن سخت  یلحن  به  ر ھمیتعب  نیاز ا  یتعال  حق  دارند. سپس د قراریترد
  کرا در  آخرت  لیاز دال  یزیچ و »وردلندک  در مورد آن  آنان  هکبل«د: یفرما یو م

  صورت  آن  لهیوس  به  قیحقا  کادرا  هک  شان یباطن  یھا یینایب  هک  جھت نند، بدانک ینم
 . است  دهیگرد  رد، مختلیگ یم

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿ �ِنَّا لَُمۡخرَُجونَ  �َّ
َ
ءَِذا ُكنَّا تَُ�ٰٗبا َوَءابَآُؤنَآ أ

َ
 .]۶۷[النمل:  ﴾٦٧َ�َفُرٓواْ أ

 » میشو یم  آورده  رونیا بیم، آیشد  کخا  ما و پدرانمان  یا وقتیگفتند: آ  افرانکو «
را   شانیمجدد از قبرھا  شدن  ختهیبرانگ  آنان  هک  است  گونه نی؟ بد شده  زنده  مانیازقبرھا

 نند.ک یم  یپندارند و نف ید میبعد از فنا بع

َ�ِٰطُ� ﴿
َ
ٓ أ لِ�َ ٱلََقۡد وُِعۡدنَا َ�َٰذا َ�ُۡن وََءابَآُؤنَا مِن َ�ۡبُل إِۡن َ�َٰذآ إِ�َّ وَّ

َ
 .]۶۸[النمل:  ﴾٦٨ۡ�

  نیاز ا  شیپ  ما و پدرانمان  به«را   شدن  ختهی: برانگیعنی »را  نیا  قتیدر حق«

  آن  ما بدھد، پدرانمان  را به  آن  وعده ص محمد  هک  نیاز ا  شی: پیعنی »اند داده  وعده
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 باشد  بازگشته  بعد از مرگش  از پدرانمان  یسک  هک  مینیب یاند اما نم داده  ما وعده  رابه
 از  : سخنیعنی » ستین  انینیشیپ  یھا جز افسانه«از قبرھا   ختنیبرانگ  وعده » نیا«

  برساخته  یھا یپرداز  ھا و دروغ مجدد، از داستان  شدن  ختهیز و برانگیرستاخ
 . از نزد خداوند سبحان  ییوح  است، نه  انینیشیپ ھای  کتاب

�ِض ٱقُۡل ِسُ�واْ ِ� ﴿
َ
ْ ٱفَ  ۡ�  .]۶۹[النمل:  ﴾٦٩لُۡمۡجرِمِ�َ ٱَكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  نُظُروا

د یینما  را مشاھده  انینیشیاز پ  مانده  یو آثار برجا »دینکر یس  نیبگو در زم«
  مجرمان  فرجام«  هکد ینیخود تا بب  ظاھر و باطن  یھا یینایبا ب »دیبنگر  پس«

 در خبر † ایانب  یھشدارھا  هک  یسانکار ک  انیپا  هکد ی: بنگریعنی » است  بوده  چگونه
 آثار،  نیا  را مشاھدهیز  است  بوده  انگاشتند، چگونه  و حشرونشر را دروغ  از بعث  دادن

 . است  نیآفر  پند آموز و عبرت

ا َ�ۡمُكُرونَ ﴿  .]۷۰[النمل:  ﴾٧٠َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوَ� تَُ�ن ِ� َضۡيٖق ّمِمَّ
 »مخور  اندوه  و بر آنان«د: یفرما یو م  ردهک  ییرا دلجو  امبرشیپ  خداوند متعال  سپس

از   : دلتیعنی » نباش  یورزند در تنگ یر مکم  و از آنچه«فر کبر   شان یدر اصرار و پافشار
نند، ک یتو م  هیعل  کمشر  گروه  نیا  هک  ییھا رنگیرھا و نکخاطر م به أ خدا  دعوت

بر   شیخو  نید  نندهک  غالب تو و  دھنده  یارید و یمؤ أ را خداوندینشود ز  تنگ
 . است  آن  مخالفان

 .]۷۱[النمل:  ﴾٧١إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  لۡوَۡعدُ ٱَوَ�ُقولُوَن َمَ�ٰ َ�َٰذا ﴿
رسد اگر  یفرام  یک«  روز آخرت  ا وعدهیعذاب،   : وعدهیعنی » وعده  نیند: ایگو یو م«

 خود.  وعده  نیدر ا »د؟ییشما راستگو

ن يَُ�وَن َردَِف لَُ�م َ�ۡعُض ﴿
َ
ِيٱقُۡل َعَ�ٰٓ أ  .]۷۲[النمل:  ﴾٧٢�َۡسَتۡعِجلُونَ  �َّ

  شده  کیشما نزد  به«  از عذاب »دیطلب یم  شتاب به  هکرا   از آنچه  یبسا بخش بگو: چه«
: مراد یقول به د.ینک ینم  کد و دریابی یرا درنم  آن  بودن  کیشما نزد  هک  یدرحال »باشد

 . است قبر  گر: مراد عذابید  یقول . به در روز بدر است  ردنشانک عذاب
  بر توقع  لیپروردگار، دل  المکدر »  سوف«و »  لعل«، » یعس«لمات: ک  هک  د دانستیبا

 ند.ک یم  داللت  آن  وقوع  تیبر حتم  هکبل  امر مورد نظر نبوده  یاحتمال

و فَۡضٍل َ�َ ﴿ ۡ�َ�َُهۡم َ� �َۡشُكُرونَ  اِس �َّ ٱ�نَّ َر�ََّك َ�ُ
َ
 .]۷۳[النمل:  ﴾٧٣َوَ�ِٰ�نَّ أ
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ر یتأخ به  را از آنان  عذاب  هک  نیدر ا » است  فضل  یدارا  بر مردم  پروردگارت  گمان یو ب«
 »گزارند ینم رکش  شترشانیب  یول«  شیخو  یھا ھا و انعام از فضل  ر آنیاندازد و در غ یم

  را به  و عذاب  دهیفر ورزک  را پس  یو  احسان  شناسند حق یو نم را  یو  و انعام  فضل
 طلبند. یم  شتاب

 .]۷۴[النمل:  ﴾٧٤�نَّ َر�ََّك َ�َۡعلَُم َما تُِ�نُّ ُصُدورُُهۡم َوَما ُ�ۡعلُِنونَ ﴿
 »دارند یم ارکآش  هکرا   دارد و آنچه یم  نھان  ھایشان دلرا   آنچه  پروردگارت  گمان یو ب«

  نیا  آنان، به از  عذاب  ر افگندنیتأخ  به  پس »داند یم  کین«  شیخو  و افعال  از سخنان
 دارد.  یمقدر و  نیمع  وقت  یو  عذاب  هکبل  است  پنھان  یو بر  شان حال  هک  ستین  لیدل

َمآءِ ٱَوَما ِمۡن َ�ٓ�َِبةٖ ِ� ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
بِ�ٍ  ۡ�  .]۷۵[النمل:  ﴾٧٥إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ

 غائبه: » است  نیمب  یتابکدر   هک  نیمگر ا  ستین  نیو زم  در آسمان  یا نھفته  چیو ھ«
 د وید  دانیو از م  داشته  نھان  شیخو  از خلق أ خداوند  هک  است  ییزھایچ  تمام

محفوظ   و پنھان، در لوح دایناپ  یایاش  ھمه نیا ! ی. آر است  دهیگردان  بیآنھا غا  افتیدر
  یماند و ازجمله، عذاب ینم  پنھان  یتعال  از آنھا بر حق  یزیچ  پس  است  ار و روشنکآش
  به  و مؤجل  نیمع  یوقت  به  ز، موقتیچ ھر  هکد بدانند یطلبند. لذا با یم  شتاب به  آنان  هک
از   را قبل  آن  چگونه پس  است أ در نزد خداوند  آن  علم  هک  مقرر است  یعادیم
 طلبند؟. یم  شتاب  است، به  مقرر شده  آن  یبرا  هک  یعادیم

ۡ�َ�َ  لُۡقۡرَءانَ ٱإِنَّ َ�َٰذا ﴿
َ
ٰٓءِيَل أ ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ� ِيٱَ�ُقصُّ َ�َ  ﴾٧٦ُهۡم �ِيهِ َ�ۡتَلُِفونَ  �َّ

 .]۷۶[النمل: 
 دارند،  اختالف  اش در باره  آنان  هکرا   شتر آنچهیب  لیاسرائ یبر بن  قرآن  نیا  گمان یب«

گر امور یو در د علیھما اسالم ری، عزیسیع  درباره  شان مانند اختالف »ندک یم  تیاکح
ھا و  اختالف  حل  راه  گمان یند، بیجو  کتمس  قرآن  به  لیاسرائ یاگر بن  . پس حق

از   قرآن  هک  است  بر آن  لیخود دل  نیابند و ای یم  را در قرآن  شانیھا تفرقه  به  دادن  انیپا
 . است أ خداوند نزد

 .]۷۷[النمل:  ﴾٧٧لَُهٗدى َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ  ۥ�نَّهُ ﴿
  یسانک  یبرا  نا قرآنیقی: یعنی » است  مؤمنان  یبرا  یو رحمت  تیآن، ھدا  هک  یراست  و به«

 . است  یرحمت و  تینند، ھداک یم  یرویپ ص  امبرشیو از پ  آورده  مانیا أ خداوند  به  هک
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 .]۷۸النمل: [ ﴾٧٨ۡلَعلِيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُهَو  ۦۚ إِنَّ َر�ََّك َ�ۡقِ� بَۡيَنُهم ِ�ُۡكِمهِ ﴿
 در«  شیخو  عادالنه  قضاوت  : بهیعنی » شیخو  مکح  به  پروردگارت  گمان یب«

  یداور«  آن  رانکو من  قرآن  به  مؤمنان  انیم ا دریل، یاسرائ یبن  انی: در میعنی » انشانیم
  یقول  ند. بهک یم  را مجازات  و مبطل  داده  را پاداش  محق  پس  امتیدر روز ق »ندک یم

  فیتحر  به  هکرا  و آنچه  ردهک  یا داوریدر دن  شان انیم  است: پروردگارت  نیا  یمعن
گردد و  ینم  را مغلوبیز  ز استیعز » است  میز علیو او عز«گرداند  یار مکاند، آش دهیشک

 ند.ک یم  مکح  بدان  هک  بر آنچه  و داناست  میشود و عل ینم  برگردانده  شیقضا

﴿ َ�َ ۡ ِۖ ٱَ�َتَو�َّ  .]۷۹[النمل:  ﴾٧٩لُۡمبِ�ِ ٱ ۡ�َقِّ ٱإِنََّك َ�َ  �َّ
  نکاو بسپار و بر او اعتماد   را به  شیار خوک امبر!یپ  ی: ایعنی » نک  لکبر خدا تو  پس«

  باش  نداشته  یکورزند، با یبا تو عناد م  هک  یسانکپس، از   توست  دھنده یاریرا او یز
  ستیلذا سزاوار ن ار است کتو آش  بودن : بر حق یعنی » یار ھستکآش  تو بر حق  گمان یب«
 د.یآ  انیم  به  یدیو ترد  کش  از وجوه، در آن  یوجھ  به  هک

مَّ ٱَوَ� �ُۡسِمُع  لَۡمۡوَ�ٰ ٱإِنََّك َ� �ُۡسِمُع ﴿ َ�ٓءَ ٱ لصُّ  .]۸۰[النمل:  ﴾٨٠إَِذا َولَّۡواْ ُمۡدبِرِ�نَ  �ُّ
  یصدا را بشنوان  رانک  به  یتوان یو نم  یرا شنوا گردان  مردگان  یتوان یتو نم  البته«

  یرو  را اگر ھمینند زک  تماما اعراض  و از حق »بگردانند  یرو  نانک پشت  هک  یھنگام
  به  هک  نیا  رسد به  شنود، چه یباشد، صدا را نم  نندهکندا   جانب ناشنوا به  شخص

 باشد.  ردهک  پشت  ندادھنده
  ییشنوا و شعور و  و فاقد عقل  احساس یب  یمردگان  فار را بهک أ خداوند  هیآ  نیدر ا

  را اجابت أ خداوند  یسو به  شنوند و دعوت یاندرزھا را نم  را آنانیز  است  ردهک  هیتشب
 نند.ک ینم

نَت بَِ�ِٰدي ﴿
َ
ٓ أ َ�ٰتَِنا َ�ُهم َعن َضَ�ٰلَتِِهۡمۖ إِن �ُۡسِمُع إِ�َّ َمن يُۡؤِمُن � ۡلُعۡ�ِ ٱَوَما

ۡسلُِمونَ   .]۸۱[النمل:  ﴾٨١مُّ
  هک  یسانک: تو راھبر یعنی » ییبنما  راه  آنان  یرا از گمراھ  انینایناب  یتوان یو تو نم«

در  ار ھرگزک  نیو ا  یستین  مانیا  سوی بهرده، کور ک  حق  دنیرا از د  آنان أ خداوند
  و قرآن »آورند یم  مانیما ا  اتیآ  به  هک  یبشنوان  یسانک  جز به  یتوان یتو نم«  ستیتو ن  توان

  نی: ایعنی »مسلمانند  نانیا  پس«ورزند  یفر مک  آن  به  هک  یسانک  نند، نهک یم  قیرا تصد
 اند. مخلص ما منقاد و  یبرا  هکما ھستند   اتیآ  به  مؤمنان



 ٩١٧  سوره نمل

ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبَّٗة ّمَِن  لَۡقۡوُل ٱ۞�ذَا َوَ�َع ﴿
َ
�ِض ٱَعلَۡيِهۡم أ

َ
نَّ  ۡ�

َ
َ�نُواْ  �َّاَس ٱتَُ�ّلُِمُهۡم أ

 .]۸۲[النمل:  ﴾٨٢َ�ٰتَِنا َ� يُوقُِنونَ �
رد یگ  شود و تعلق  ثابت  آنان بر  عذاب  : چونیعنی »ابدی  وقوع  آنان بر  قول  و چون«

  شدن  کینزد  در ھنگام  واقعه  نیو ا » میآور یم  رونیب  آنان  یبرا  نیرا از زم  یا دابه«
  شتاب به را  آن  هک  یو ھراس  ھول  و الوان  با انواع فارک  هک  گاه ؛ آن است  امتیق
(جانور) و   دابه  نیا  اوصاف  خود به  سبحان  یخدا  گردند. البته یرو م دند روبهیطلب یم

  از عالمات  االرض دابه  را خروجیز  است، داناتر است  یأتیو ھ  لکش  چه  به  هکامر   نیبر ا

د: یگو یم  سخن  با مردم الرض بۀ دا : آنیعنی »دیگو  سخن  با آنان  هک«باشد  یم  امتیق

 باور  عدم  سبب  به الرض بۀ دا  خروج :یعنی »نداشتند  نیقیما   اتیآ  به  مردم  هک«

  و فالن  شخص، مؤمن  فالن  هکدھد  یم خبر  مردم  و او به  است  قرآن  به  مردم  داشتن
 باشد. یافر مکشخص، 

 ص خدا  رسول  هک  است  آمده س عمر از ابن  مسلم  تیروا  به  مرفوع  فیشر  ثیدر حد
  د از جھتیخورش  ند، طلوعک یظھور م  هک  امتیق  یھا نشانه  نیاول  گمان یب«فرمودند: 

  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن».  روز است  مین  ھنگام  به  بر مردم  دابه  و خروج  مغرب
سر   یبرما از اطاق ص خدا  فرمود: رسول س  یانصار دیاس  بن  فهیحذ  هک  است

  تا شما ده«فرمودند:  . پس میوگو بود گفت  مشغول  امتیق  ما درباره  هک  یدند در حالیشک
 شود: یبرپا نم  امتید قینیرا نب  لیذ  نشانه
 . آن  د از غروبگاهیخورش  طلوع -۱
 .) معروف(  ظھور دود و دخان -۲
 . االرض دابه  خروج -۳
 . و مأجوج  أجوجیظھور  -۴
 .علیھما اسالم میمر  بن  یسیع  خروج -۵
 . دجال  خروج -۶
  یـ و خسوف ۹در مشرق،   یـ خسوف ۸در مغرب،   یخسوف: خسوف  سه -۷

 . العرب  ةریدرجز
 آورد، با یا گرد میرماند  یرا م  د و مردمیآ یم  رونیب  عدن  از عمق  هک  یآتش -۱۰

 روز میدر ن  هکگذراند و ھر جا  یم  بگذرانند، شب  شب  هک  ییدر ھرجا  آنان
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 ». است  ھمراه  ند، با آنانیاسایب
 ص خدا  از رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیاالرض: در حد  دابه  خروج  اما محل

از  مساجد  نیتر از بزرگ«فرمودند:   شانید؟ ایآ یم  رونیجا بکاز   االرض دند: دابهیپرس
  فیشر  ثیر حدیثک ابن».  الحرام از مسجد  یعنیـ  أ نزد خداوند  بودن  نظر محترم

  هکز اندیچ  سه«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  ردهک  نقل  مسلم  حیرا از صح  لیذ
  شیخو  مانیا در ایباشد،   اوردهین  مانیا  از قبل  هک  یسک  چیھ  یند، برایآ  رونیب  چون

  طلوع بخشد: ینم  یسود  آوردنش  مانیباشد، ا  نداشته  یریو دستاورد خ  اعمال
 ». االرض  دابه  و خروج  دجال  آن، خروج  د از غروبگاهیخورش

ن يَُ�ّذُِب �﴿ ةٖ فَوٗۡجا ّمِمَّ مَّ
ُ
ِ أ

 .]۸۳[النمل:  ﴾٨٣َ�ٰتَِنا َ�ُهۡم يُوزَُعونَ َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُ ِمن ُ�ّ
 انگاشتند، یم  ما را دروغ  اتیآ  هکرا   یسانکاز   ی، گروھیاز ھر امت  هکروز   و آن«

: یعنی »وندندیبپ  ھم به  شوند تا ھمه یم  داشته  نگاه  آنان  گاه آن  میگردان یمحشور م
  اتیآ  نندهک بیذکت  هکرا   یگروھ از امتھا  یاز ھر امت  هک  نکاد یرا   یروز !ص محمد یا

  و آخرشان  اول و  شده  وند دادهیپ  ھم به  ھنگام  نیدر ا  آنان  پس  میآور یاند، گرد م ما بوده
محشر   یسو به  آنھا ھمه است:  یمعن  نیا  ) به وزعونیا (یشوند.  یم  گرد آورده  باھم  ھمه
 شوند. یم  رانده

ۡ�تُم �﴿ َ�ذَّ
َ
ٰٓ إِذَا َجآُءو قَاَل أ اَذا ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ َح�َّ مَّ

َ
 ﴾٨٤َ�ِٰ� َولَۡم ُ�ِيُطواْ بَِها ِعۡلًما أ

 .]۸۴[النمل: 
  شان برای أ خداوند »دیگو یآمدند، م«  حساب  موقف  یسو به » چون  هک  یتا ھنگام«
را   شانیا و  بودم  خود فروفرستاده  امبرانیآنھا را بر پ  هک »مرا  اتیا آیآ«نان: کدیتھد

  از نظر علم آنھا  به  هک آن  د و حالیانگاشت  دروغ«  بودم  دهیشما گردان  یبرا  آن  مأمور ابالغ
از آنھا تصور   هک آن از  د قبلیآنھا پرداخت  بیذکت  به  نانک : شتابیعنی »د؟ینداشت  احاطه

  ردهک  نیچنھرکس   پس دیآنھا را بشناس  یو داللتھا  یو معان  داشته  درست  یافتیو در
  در طول »دیردک یم  ا چهی«د یفرود آ  وبندهک  یبر او عذاب  هک  است  ا سزاوار آنباشد، قطع

آنھا باز   یدر معان  دنیشیو اند  اتیآ  نیدر ا  ستنیار، شما را از نگرک  آن  هکخود   یزندگ
 د.یبود  نشده  دهیآفر  ھودهیو ب  عبث را شماید؟ زیگردان  خود مشغول  و به  داشت

 .]۸۵[النمل:  ﴾٨٥َعلَۡيِهم بَِما َظلَُمواْ َ�ُهۡم َ� يَنِطُقونَ  ۡلَقۡوُل ٱَوَوَ�َع ﴿
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  ستم  سبب : بهیعنی » افتی  وقوع  برآنان  بودند، قول  دهیورز  هک  یستم  سبب و به«
  مکاست، ح  آن  انواع  نیتر از بزرگ أ خداوند  به  آوردن  کشر  هک  شان دنیورز

  درھنگام »ندینگو  سخن  آنان  جهیدر نت«شد   و واجب  الزم  بر آنان  عذاب  فرودآوردن
 ند.یرا بازگو نما  تا آن  ستین  شان برای  ی: عذریعنی.  عذاب  وقوع

نَّا َجَعۡلَنا ﴿
َ
� ْ لَۡم يََرۡوا

َ
َۡل ٱ� ْ �ِيهِ وَ  �َّ �ۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لَِّقۡو�ٖ  �ََّهارَ ٱلِيَۡسُكُنوا ُمۡبِ�ً

 .]۸۶[النمل:  ﴾٨٦يُۡؤِمُنونَ 
 » میدیگردان رند و روز را روشنگریگ  آرام  تا در آن  میا دهیآفر را  ما شب  هکاند  دهیا ندیآ«

  اش، در آن یو سرد یکیتار  سبب به  هک  میدیآنھا آفر  و خواب  شیآسا  یرا برا  : شبیعنی
  یتا برا  میدیروشنگر آفر نند اما روز راک ینم  تالش  شیخو  معاش  یند و برایآسا یم
و   تالش  یدانھایست، مین  یزیگر  آنھارا از آن  هک  یا توشه  و اندوختن  معاش  سبک
 » است  ییھا آورند نشانه یم  مانیا هک  یمردم  یامر برا  نیا در اقطع«نند یخود را بب  یاپوکت

شما   نشیآفر  هکد یاند، بدان نشده  دهیآفر ھوده یو ب  و روز عبث  شب  هک  گونه ھمان  پس
در   و عقاب  ثواب  نیو اگر ا  ار استکدر   یوعقاب  البد ثوابو   ستین  ھودهیو ب  ز عبثین

سزاوار   هکرا   آنچه  ھمه  آن و در  است  در راه  آخرت  یر سرایست، ناگزین  املکا یدن
 د.ینک یم  افتیدر  مالکو   تمام  شماست، به

ورِ ٱَوَ�ۡوَم يُنَفُخ ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱَ�َفزَِع َمن ِ�  لصُّ �ِض ٱَوَمن ِ�  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ َمن َشآَء  ۡ� ُ َوُ�ٌّ  �َّ

تَۡوهُ َ�ِٰخرِ�نَ 
َ
 .]۸۷[النمل:  ﴾٨٧�

 ÷  لیاسراف  هک  است  یصور: شاخ »شود  دهیدر صور دم  هک«را  » یروز«  نکاد ی »و«
 ند:ک یرار مکبار ت  را سه  دنیدم  نیدمد و ا یم  در آن
 ند.ک یجاد میا  یسخت  ھراسو   ھول  هکفزع،   یبرا  بار اول -۱
 رند.یم یم  در آن  ھمه  هکصعق،   یبرا  بار دوم -۲
 شوند. یم  ا زندهمجدد  در آن  ھمه  هکبعث،   یبرا  بار سوم -۳
و   فزع  شود و نفخه یم  دهیصور دوبار دم  هک  است  نیا  حیصح«د: یگو یم  یقرطب  یول
و   الزم  اثر آن بر  مرگ  و سپس  و ھراس  را ھولیز  است  یکیدو  ھر  صعق
شود  یم  دهیدم  دوم  از آن، نفخه  ند پسیآ ید میپد  اول  با نفخه  هکگرند یدکی  ملزوم

 ».باشد یمجدد م  ختنیبرانگ  یعنیبعث،   نفخه  هک
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از   : ھمهیعنی »شود  است، ھراسان  نیدر زم  هک ھا و ھر در آسمان  هکھر  پس«
 خدا  هک  سک  مگر آن«شوند  یم  و برآشفته  مهیترسان، سراساند،  دهیشن  هک  آنچه  شدت

از   هک  یسانک  نی: ایقول  نشود. به  نفخه، ھراسان  نیا  دنیدم  او در ھنگام  هک »بخواھد
خداوند  هک  نیا  لیدل باشند، به یم  مؤمنان  افهکا و یاز شھدا، انب  اند، عبارت منیا  ھراس
بھتر   یرا پاداش آورد، او  انیدر م  یکین  هک  سکد: (ھر یفرما یم ن،یبعد از ا  هیدو آ  متعال
 »ندینزد او آ  به  سارانهکخا  و ھمگان«ھستند).   منیروز ا  آن  از ھراس  و آنان  است  از آن

 ھستند.  خوار و خرد شده  هک  یحساب، در حال  در موقف

َباَل ٱَوتََرى ﴿ َحاِب� ٱَ�َۡسُبَها َجاِمَدٗة َوِ�َ َ�ُمرُّ َمرَّ  ۡ�ِ ِ ٱُصۡنَع  لسَّ ِيٓ ٱ �َّ ۡ�َقَن ُ�َّ  �َّ
َ
�

� إِنَّهُ  ٍء  .]۸۸[النمل:  ﴾٨٨َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡفَعلُونَ  ۥَ�ۡ
 خود  یبر جا  هک  یپندار ی: میعنی » یپندار یم  نکو آنھا را سا  ینیب یوھھا را مکو «

روز  در  دهیپد  نی: ایقول  به »اند تکآنھا ابرآسا در حر  هک آن  و حال«اند  ستادهیا  تکحر یب
  دوران  ت، بهکحر نیا  البته  هک  استیھا در دن وهک  تکگر: مراد حرید یقول . به است  امتیق

  هکبل  ستین  نکپندارند سا یم  مردم  هک  گونه آن  نیزم  دارد پس  ز اشارهین  نیزم  تکو حر
  است  یالھ  نشیآفر  نیا«د: یفرما یم  پروردگار بعد از آن  هک  نیا  لیدل  است، به  کمتحر

 ریغ  دنیو استوار آفر  دآوردنیرا پدیز » است  دآوردهیپد  یاستوار  مالکز را در یچ ھمه  هک
 ھا را وهک  امتیدر روز ق أل  یخدا  هکو از آنجا   است  ردنک  رانیو و  وفتنک  از درھم

  تکمراد از حر  هک نیند بر اک یم  خود داللت  نیا  ند پسک یم  رانیوبد و وک یم  درھم
  قرآن  یاز معجزات علم  نیو ا  در آخرت  نه  استیآنھا در دن  تکحر ه،یآ  نیھا در ا وهک
گاھ  جھت به  یتعال  حق  پس » د، باخبر استینک یم  او از آنچه  گمان یب«  است  میرک   یا یآ
  جھت  بدان  نیدھد. ھمچن یم  مناسب  ییر و شر جزایرا در برابر خ  دارد، بندگان  هک
گاهیاو خب  هک و   اتقان  ز را بهیچ  و ھمه  دهیبخش  را سامان  نشیاست، آفر  ر و آ

گاه  یر ھمگیبر ظواھر و ضما  هک  است  یسکر: ی. خب است  د آوردهیپد  امکاستح  . است  آ

﴿ ِ  .]۸۹[النمل:  ﴾٨٩َخۡ�ٞ ّمِۡنَها َوُهم ّمِن فََزٖع يَۡوَم�ٍِذ َءامُِنونَ  ۥفَلَهُ  ۡ�ََسَنةِ ٱَمن َجآَء ب
روز  درھرکس  :یعنی » را خواھد داشت  آورد، بھتر از آن  انیم  به  حسنه  هک  سکھر «

نزد   شیآورد، برا  انیم  را به االاهللا الاله  بهیط  لمهکو   ستهیشا  و عمل  مانیا  امتیق
: یعنی »روز  آن  از ھراس  و آنان«و برتر   میعظ  است  یپاداش  نیبر  در بھشت  پروردگارش

  یعنی» برکا  فزع« از  یمنی: مراد از آن، ایقول به »اند منیا«  امتیروز ق  تمام  از ھراس
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َ� ﴿ است:  شده رکذ  یتعال  حق  فرموده  نیدر ا  هک  است  یتر گبزر  یشانیو پر  ھراس
ۡ�َ�ُ ٱ ۡلَفَزعُ ٱَ�ُۡزُ�ُهُم 

َ
  .»سازد ینم  نیبزرگتر، اندوھگ  را ھراس  آنان« .]۱۰۳[األنبیاء:  ﴾ۡ�

﴿ ِ ِئَةِ ٱَوَمن َجآَء ب يّ َهۡل ُ�َۡزۡوَن إِ�َّ َما ُكنتُۡم  �َّارِ ٱفَُكبَّۡت وُُجوُهُهۡم ِ�  لسَّ
 .]۹۰[النمل:  ﴾٩٠َ�ۡعَملُونَ 

عباس،  ابن مسعود، ابن  قول  نجا بهیدر ا  ئهیمراد از س »آورد  انیم  به  ئهیسھرکس  و«
  نیو در ا »شوند  سرنگون  جھنم  رو در آتش  به«  است  کشر س و حسن  ، قتادهکضحا

  برابر آنچه ا جز دریآ« ند:یگو یآنھا م  د بهیو تھد  سرزنش  یاز رو  جھنم  مأموران  ھنگام

  یجزا  جز ھمان  نونکا :یعنی »د؟یابی یجزا م«  یو معاص  کا از شریدر دن »دیردک یم
 د.یابی یبد خود را نم  عمل

﴿ ِ ۡ�بَُد َربَّ َ�ِٰذه
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ َما ةِ ٱإِ�َّ ِيٱ ۡ�َۡ�َ َمَها َوَ�ُ  �َّ ۡن  ۥَحرَّ

َ
مِۡرُت أ

ُ
ءٖ� َوأ ۡ�َ ُّ�ُ

ُ�وَن ِمَن 
َ
 .]۹۱[النمل:  ﴾٩١لُۡمۡسلِِم�َ ٱأ

 و  است  قرار داده  را حرم  آن  هکرا   یشھر  نیپروردگار ا  هک  ام افتهی  فقط فرمان  من«
  ی: ایعنی » نمک پرستش«  و تصرف  تیک، مالیینش، فرمانروایدر آفر » اوست  ز از آنیچ ھمه

  مخصوص  پرستش را به أ خداوند  هک  ام فقط مأمور شده  بگو: من  آنان  به !ص محمد
  هک  یا هکاست، م  هکم پروردگار شھر  هکاو   او قرار ندھم، ھم  یبرا  یکیو شر  گردانم

  ختهیر  یخون  در آن  هک  است  داده قرار  یامن  را حرم  قرار دارد و او آن  در آن  الحرام تیب
  ثیدر حد  هک شود. چنان یار نمکش  آن دیرود و ص ینم  یستم  در آن  یسکشود، بر  ینم

فرمودند:   هکم  در روز فتح ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  عباس  ابن  تیروا  به  فیشر

، ةالقيام  يوم  إىل  اهللا ة حبرم  رض، فهو حرامألوا  السموات  خلق  يوم  اهللا  هذا ابل� حرمه  نإ«
  گمان یب« ».خالها  عرفها وال �ت�  ال منإ  وال يلتقط لقطته  وال ينفر صيده  �ةال يعضد شو

  د پسیگردان  د، حرامیرا آفر  نیآسمانھا و زم  که  یرا در روز  آن  متعال خداوند  که  است  یشھر  نیا
  رمانده  آن شود، شکار ینم  دهیبر  است، خار آن  حرام  امتیتا روز ق أل  یخدا  فرمان شھر به  نیا

را   آن  تواند که یم  برداشته را  آن  شده گم  یشود مگر کس ینم  برداشته  آن  شده شود و گم ینم
  قطع  آن  تازه  اھانیو گ )؟ ستیک  ازآن  نیام، ا افتهیز را یچ  نیا  من  د کهیبگو(د ینما  یمعرف

و  أ امر خدا  رندگانی: از پذیعنی » باشم  از مسلمانان  هک  ام افتهی  و فرمان«». شود ینم
 . شیاز نھ  و اجتناب  امرش  ی؛ با اجرا باشم  یو  یبرا  شدگان  میتسل
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تۡلَُواْ ﴿
َ
ۡن �

َ
َما َ�ۡهَتِدي ِ�َۡفِسهِ  ۡهتََدىٰ ٱَ�َمِن  ۡلُقۡرَءاَنۖ ٱَوأ نَا۠ ِمَن  ۦۖ فَإِ�َّ

َ
َمآ � َوَمن َضلَّ َ�ُقۡل إِ�َّ

 .]۹۲[النمل:  ﴾٩٢لُۡمنِذرِ�نَ ٱ
  مردم  منظور دعوت آن، به  مراد خواندن » را بخوانم  قرآن  هک  نیا«  ام افتهی  فرمان »و«

  طاعت  یسو به شما را  آن  لهیوس  تا به  بخوانم  : بر شما قرآنیعنی.  است  مانیا  یسو به
  رشیو پذ  از من  یرویپ با »ابدی  راهھرکس   پس«  دھم  و ھشدارتان  فراخوانده أ خداوند

باز   خودش  به  یابیراھ  نیا و بھره  را نفعیز » است  افتهی  سود خود راه تنھا به«  دعوت  نیا
فقط از   بگو: من«  تیاز ھدا  برتافتن  یو رو  یفرورزکبا  »شود  گمراه  هکو ھر«گردد  یم

ز یچ  نیو جز ا  ام شما داده  به  را ھم ھشدار  نیا  یالھ  امیپ  و با ابالغ » دھندگانم ھشدار
 بود.خواھد   ر خودتانیبانگیگر  تان یبدگمراھ  لذا فرجام  ستین  من  عھده بر  یگرید

ِ َسُ�ِ�ُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  ۡ�َۡمدُ ٱَوقُِل ﴿ ا َ�ۡعَملُونَ  ۦِ�َّ ۚ َوَما َر�َُّك بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ  ﴾٩٣َ�َتۡعرِفُوَ�َها
  نبوت، علم  ؛ مانند نعمت شیھا در برابر نعمت » خداست  ازآن  شیو بگو: ستا«.]۹۳[النمل: 

 را در وجود  شیخو  یانفس  اتیآ »اندیشما خواھد نما  را به  اتشیآ  یزود  به«  رهیوغ
  بزرگ  ائناتک  نیدر ا  یعنی؛  تان یاز وجود و ھست  رونیخود را در ب  یآفاق  اتیو آ  خودتان

  تیو وحدان  قدرت  لیو دال أ خداوند  اتیآ  گاه : آنیعنی » د شناختیآنھا را خواھ  پس«
  نیرا آنھا ایبخشد ز ینم  یفار سودک  حال  به  شناخت  نیاما ا  د شناختیرا خوھ  یو
  شود و آن ینم  رفتهیآنھا پذ از  مانیا  ھنگام  در آن  هکشناسند  یم  یھنگام  را به  اتیآ

  شرفتیو پ  یعلم  شافاتکبا ان است: شما  نیا  یا معنی.  است  مرگشان  دنیفرارس  وقت
د. یشناس یرا م  یو  و عظمت  تیوحدان وجود،  یھا پروردگار و نشانه  اتی، آیتجرب  دانش

  د غافلینک یم  و پروردگار تو از آنچه«  است  شناخت  نیا  گاه یتجل  نیعصر حاضر بھتر  هک
 . انسانھا است  یبرا  ید و ھشداریخود تھد  نی. و ا است ز گواهیچ  بر ھمه  هکبل » ستین

 لو اكن  اهللا  نفإ  باهللا  حد�مأ  يها انلاس، ال يغرتنأيا «است:   آمده  فیشر  ثیدر حد
 أ خدا از شما درباره   ی! کس مردم  یا  ھان« .»واذلرة  واخلردلة  ابلعوضة  ا الغفلاغفال شیئ 

غبار را   ذره  كیو   ارزن  دانه  كیپشه،   كید یبود، با  غافل  یزیاز چ أ را اگر خداینشود ز  فتهیفر

 شاعر:  قول  را بهیز  ستین  نیاما چن » گذاشت یوام  غفلت  به
ـــر ذره  دل ـــرا   ھ ـــ  هک  افیکبش

 

ــــــ   ـــــــدر می  ابشـآفت ــــــ  انـ   یـبین
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